
 

شيوع کرونا بشدت جدي است، پس ماسک بزنيم 

 لزوم رفع محاصره
درة پنجشیر و تشکیل دولت 

فراگیر در افغانستان

شهید حاج قاسم سلیمانی در حمایت از مظلومین 
مرز نمی شناخت و گزینشــی عمل نمی کرد و برای 
او مظلوم شیعه و ســنی، افغانی و عرب و عجم و ملت 
فلســطین، لبنان، ســوریه، عراق، یمــن، بحرین و 
افغانستان هیچ فرقی نمی کرد و لذا سردار دلهای همة 
مسلمانان جهان شد و حتی مسلمانان مظلوم کشمیر 
در هند در خانه های محقر خود به تصویر او دل خوش 
کرده اند و ما باید این آبرویی که شهید سلیمانی برای 
جمهوری اســامی در نزد ملتهای منطقه و جهان 

ایجاد کرد را حفظ کنیم. 
مرتضی نجفی قدســی با ارســال یادداشتی در 

حمایت از ملت مظلوم افغانستان چنین نوشته است!
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

قال رسول اهلل )ص(:
»من اصبح ال یهتم بامور المسلمین فلیس منهم و 
من سمع رجًا ینادی یا للمسلمین فلم یحبه فلیس 

بمسلم« )اصول کافی، ج۲، ص ۱۶۴(
رســول خدا )ص( فرمودند: کسی که صبح کند و 
اهمیتی به کارهای مسلمانان ندهد، او از آنان نیست 
و کســی که صدای کسی را بشــنود که فریاد کمک 
خواهی از مسلمانان را ســر داده و پاسخش را ندهد 

مسلمان نیست. 
سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران در 

حمایت از مظلومیت و دشمنی با ظالم
یکی از سیاســتهای مبنایی و اصولی جمهوری 
اســامی ایران از ابتدای انقاب اســامی حمایت 
و دفاع از مظلوم در برابر ظالم بوده اســت و این هم بر 
گرفته از آخرین وصایای امیر المؤمنین امام علی )ع( 
به حسنین )ع( می باشــد که فرمودند: »کونوا لظالم 
خصماً و للمظلوم عوناً« یعنی همیشه دشمن ظالم و 

یاور مظلوم باشید.
بر اساس همین سیاســت کلی، جمهوری اسامی 
همواره از ملتهای مظلوم و تحت ستم استکبار جهانی 
همانند فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، افغانستان 
و حتی بوسنی و هرزگوین در اروپا حمایت و پشتیبانی 
کرده اســت که البته این حمایتها با توجه به اقتضائات 
زمان خودشان به اشــکال مختلف بوده است، مثًا در 
مورد ملت فلسطین تا مدتها که امکان کمک رسانی به 
آنها نبود صرفاً حمایت معنوی بود و یا در قبال کشــتار 
مظلومانه مسلمانان در سارایو در بوسنی و هرزگوین ما 
جز کمک معنوی کار دیگری در آن مقطع نمی توانستیم 
انجام دهیم، اّما همین نگرش موجب شده است تا عموم 
ملتهای جهان جمهوری اسامی را مدافع مظلومان و 

دشمن ظالمان و ستمگران بشناسند.
موضع رهبری و ریاست جمهوری در قبال 

حوادث اخیر افغانستان
یکی از این ملت های مظلوم و تحت ســتم مردم 
افغانستان هستند که رهبری معظم انقاب اسامی 
در آخرین موضعگیری خود در قبــال تحوالت این 
کشور فرمودند: »ما طرفدار ملت افغانستان هستیم، 
چرا که دولتها همچون گذشــته می آیند و می روند 
اما ملت افغانستان است که باقی می ماند، جمهوری 
اسامی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان 
افغانستان اســت و روابط ما با دولتها به روابط و رفتار 
آنها با ایران بســتگی دارد، این مشکات و سختی ها 
کار آمریکایی هاست که ۲۰ سال کشور افغانستان را 

اشغال و انواع ظلم را به مردم آن تحمیل کردند«.
رئیس جمهوری اســامی ایــران جناب حجت 
االسام رئیسی نیز اعام موضع کردند از نظر ما دولتی 
و حکومتی در افغانستان مورد قبول است که بر آمده 
از رأی مردم باشــد و تأکید کردند که در دولت آینده 
افغانستان باید همة اقوام مشــارکت داشته باشند تا 
نمایانگر ملت افغانستان باشند.بعد از اشغال بیست 
سالة افغانستان توســط آمریکا که به منظور ساقط 
کردن حکومت پنج ســاله طالبان بر بخشــهایی از 
افغانستان صورت گرفت، ناگهان طالبان بدون هیچ 
جنگ و رویارویی با کسی به غیر از درة پنجشیر، تمام 
اســتانهای افغانستان را اشــغال کرد و معلوم بود که 
طالبان توافقات پشت پرده ای با آمریکا داشته و دولت 
اشرف غنی هم که غام حلقه بگوش آمریکا بود به تمام 
اســتانداری ها و نیروهای نظامی و ارتش افغانستان 
دستور داد بدون تقابل با طالبان شهرها را یکی پی از 
دیگری تحویل آنها دهند، این یعنی خروج آمریکا از 
افغانستان بعد از بیست سال نمی تواند فرار باشد بلکه 
تغییر تاکتیک است و مسئولیتهای مهمتری که خود 

از عهدة آنها بر نمی آید بر دوش طالبان گذارده است.
همگان می دانند که طالبان نشأتش از پاکستان و 
با پولهای سعودی ها بوده است سرویس های امنیتی 
پاکســتان کامًا بر طالبان احاطه دارند و همیشــه 
در نبردها کمک آنها هســتند و در ســرکوب اخیر 
مبارزان درة پنجشــیر ارتش پاکستان با هواپیماها و 
پهبادهایش بسیاری از مقرهای یاران احمد مسعود 
در ارتفاعات پنجشیر را بمباران کردند، گرچه تکذیب 
کردند ولی هواپیمای ســاقط شــده پاکستانی در 

پنجشیر بهترین گواه این جمله است...
ادامه در صفحه 8
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 مرندی:
سیاست ایران درباره 

مذاکرات برجامی تغییری 
نکرده است

صفحه 8

سجادی: 
هواداران استقالل و 

پرسپولیس نگران نباشند
صفحه ۶

میرزایی:
الیحه شفافیت می تواند 
 جلوی فسادها و رانت ها

را بگیرد
صفحه ۲

 طرح مجلس برای آزادسازی 
واردات خودرو

 احتمال کاهش ۵۰ تا
 ۸۰ درصدی قیمت

خودروهای وارداتی
در پی طرح پیشنهادی مجلس شورای 
اسامی برای آزادســازی واردات خودرو، 
پیش بینی می شــود عاوه بــر متعادل 
شدن بازار خودرو، کاهش قیمت های ۵۰ 
تا 8۰ درصدی بــرای خودروهای وارداتی 
هم شکل خواهد گرفت. فرصت دستیابی 
هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با 
درآمد و توزیــع عادالنه فرصت ها از جمله 
مواردی اســت که به گفتــه دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو فحــوای ماده ۴ به 

گوش می رسد...
صفحه3

بیشتـر بخوانیـد

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد
 تالش برای افزایش آمار روزانه

واکسیناسیون به ۲ میلیون نفر

  وزیر نفت پس از بازدید از پاالیشگاه نفت تهران
کاهش ۳۰ درصدی ذخیره سوخت 

نیروگاه ها نسبت به سال گذشته

یادداشت

 گام های تحولی بلند دولت در مهار کرونا
دولت سیزدهم در برهه ای کار خود را آغاز کرد که پاندمی کرونا در 
ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان به مهمترین چالش تبدیل 
شده و همین موضوع شتاب هرچه بیشــتر واکسیناسیون را ضروری 
کرده اســت. به گزارش ایرنا، تاش دولت برای این مهم طی یک ماه 
گذشته، شمار شهروندان واکسینه شده در کشور را افزایش داده است 

و آنگونه که رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به آن 
اشــاره کرد، دولت برای مبارزه با این بیماری کشنده، گام های تحولی 
بلندی در همین مدت زمان کم برداشــته است تا به یکی از مهمترین 
وعده های دولت سیزدهم جامه عمل پوشــانده شود. واکسیناسیون 
عمومی از همان نخســتین روزهای آغاز به کار رسمی دولت و هیات 

وزیران در دستور کار وزارتخانه های مختلف از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تا وزارت امورخارجه قرار گرفت. این تاش ها با ورود 
انواع مختلف واکسن به کشــور از یک ســو و حمایت از تولید داخلی 
واکسن از سوی دیگر، تا حدودی نتیجه داده و شرایط واکسیناسیون 

 صفحه ۲را بهبود بخشیده است...

۵

بهترین و قطعی ترین اقدام در حال حاضر، 
تزریق واکسن کرونا است

صفحه 3صفحه۲

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی، تامین امنیت 
شاهراه اقتصای ایران در عمق دریاها را مهمترین ماموریت نیروی 
دریایی ارتش عنوان کرد و گفت: تنها کشــور منطقه هستیم که 
به شکل مستقل این ماموریت سنگین را در شرایط تحریم و تهدید 

انجام می دهیم.
به گزارش از خانه ملت، دریادار شــهرام ایرانی گفت: با افتخار 
اعام می کنم که ناوگروه عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران متشــکل از ناو شکن تمام ایرانی ســهند و ناوبندر 
مکران با عبور از سه اقیانوس هند، اطلس جنوبی و اطلس شمالی و 
آبراه های مهم این سه اقیانوس که راههای راهبردی بوده و در حوزه 
ژئوپلتیک دریایی مطرح هستند، عبور کردند و با پیمودن ۴۵ هزار 
کیلومتر مسیر سخت دریایی و مواجهه و عبور از توفان های سخت 

هر سه اقیانوس به ویژه اقیانوس اطلس و ۱۲۰ روز دوری از وطن به 
آب های سرزمینی وارد شــده و طی چند روز آینده در اسکله پهلو 

خواهند گرفت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران در توضیح 
اعزام ناوهای ایرانی به آب های بین المللــی، افزود: ماموریت مهم 
»تامین امنیت شــاهراه اقتصای جمهوری اسامی ایران در عمق 
دریاها« از زمان دفاع مقدس تا امروز بر عهده ماست و در آینده هم 

ادامه خواهیم داد.
دریادار ایرانی با بیان این که بیش از ۹۰ درصد تجارت ما از طریق 
دریا انجام می شود، یادآور شد: تقریبا بیشترین ساحل یعنی حدود 
۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر را در جنوب کشــور در اختیار داریم که در 
حوزه ماموریتی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسامی 

ایران است اما این بخش به توانمندی در چند حوزه نیاز دارد.
وی اضافه کرد: یکی از نیازها در حوزه نیروی انســانی است که 
بحث آموزش آنها بیشتر مطرح است، دیگری حوزه تجهیزات است 
و بحث فناوری حرف نخست را در این زمینه می زند و حوزه بعدی 
تکنولوژی اســت که صنعت گران، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را 
شامل می شود. همه آنها را در اختیار می گیریم و در قالب یک برنامه 

در عرصه دریا حضور پیدا می کنیم و حضورمان هم دائمی است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کــرد: ما در منطقه تنها 
کشوری هســتیم که به صورت مســتقل این ماموریت سنگین 
را در شــرایط تحریم و تهدید انجام می دهیم و تا امروز و در آینده 
این حوزه ها را تقویت خواهیم کرد، هیچ تهدیدی ما را از مســیر و 
ماموریتی باز نداشته و نه تنها عقب نرفتیم بلکه جلوتر رفتیم چون 

امروز اقیانوس هند هم برای ما تقریبا کوچک است.
دریاردار ایرانی در توضیح آخرین وضعیت پیشران های تولید 
داخلی، گفت: در حوزه پیشران، موتور تمام ساخت ایرانی با کمک 
مراکز علمی و شــرکت های دانش بنیان و با تاش جوانان برومند 
طراحی شده است و امیدواریم مراحل تست آنها تمام شود تا نسبت 

به رونمایی پیشران ها اقدام کنیم.
وی یادآور شد: پیشران های موصوف در واقع موتورهای دیزلی 

دریایی هستند که از مشخصات ویژه ای برخوردارند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی:

مهمترین ماموریت نیروی دریایی، تامین امنیت اقتصاد ایران در عمق دریاهاست

مرتضی نجفی قدسی

 فیروزی پوربادی:

برای بقای جامعه و اقتصاد 
کشور باید روند واکسیناسیون با 

سرعت پیش رود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسامی، 
تاکید کرد: تنها در شرایطی باید بازگشایی مدارس و دانشگاه 
ها صورت گیرد که تضمینی برای ســامتی دانش آموزان و 

دانشجویان وجود داشته باشد.
رحمت اهلل فیروزی پوربــادی در گفت وگو با ایســنا، با 
تاکید بر ضرورت انجــام اقدامات الزم برای کنترل شــیوع 
کرونا و کاهش آمار مرگ و میر، بیان کرد: امروز ما در شرایطی 
هستیم که نیاز به واردات واکسن از خارج کشور داریم و تاش 
دولت نیز بر این است تا با واردات واکسن هرچه سریع تر اقشار 

مختلف جامعه را واکسینه کند.
وی در ادامه اظهار کرد: اما در واردات واکسن مباحثی نظیر 
هزینه های واردات واکسن و همچنین حمل آن وجود دارد که 
کار را تا حدی سخت می کند، اما امروز برای جلوگیری از روند 
رشد آمار مرگ و میر و واکسینه کردن اقشار جامعه به منظور 
ادامه بقای اقتصادی و زندگی روزمره مردم نیاز داریم دولت 

توجه ویژه ای به بحث واکسیناسیون داشته باشد.
نماینده مردم نطنز در مجلس شــورای اسامی، تصریح 
کرد: امروز نیز رئیس جمهور این تاکیــد را دارد و امیدواریم 
در بازه زمانی ســه ماهه بتوانند با وارد کردن واکســن مورد 
نیاز جامعه، مردم را از خطرات ایــن بیماری حفظ کنند. در 
بحث بازگشایی مدارس و دانشــگاه ها اگر مسئوالن به این 
نتیجه رســیدند که تضمینی برای عدم شیوع گسترده این 
بیماری وجود دارد یا امکان واکسیناســیون دانش آموزان و 

دانشجویان وجود دارد باید بازگشایی صورت گیرد.
فیروزی پوربادی در پایان تاکید کرد: اما اگر سامتی دانش 
آموزان و دانشجویان در خطر باشد باید صبر کرد و پس از مهیا 

شدن شرایط، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها دنبال شود.



۲  سال هفدهم   شماره ۴۰۶۱   ۲۱ شهریور ۱۴۰۰  
سیاسی

دولت ســیزدهم در برهه ای کار خود را آغاز کرد که پاندمی کرونا در 
ایران همچون بسیاری از کشــورهای جهان به مهمترین چالش تبدیل 
شده و همین موضوع شتاب هرچه بیشتر واکسیناسیون را ضروری کرده 

است.
به گزارش ایرنا، تاش دولت برای این مهم طی یک ماه گذشته، شمار 
شهروندان واکسینه شده در کشور را افزایش داده است و آنگونه که رییس 
جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به آن اشاره کرد، دولت برای 
مبارزه با این بیماری کشنده، گام های تحولی بلندی در همین مدت زمان 
کم برداشته است تا به یکی از مهمترین وعده های دولت سیزدهم جامه 

عمل پوشانده شود.
واکسیناسیون عمومی از همان نخستین روزهای آغاز به کار رسمی 
دولت و هیات وزیران در دســتور کار وزارتخانه هــای مختلف از وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی تا وزارت امورخارجه قرار گرفت. 
این تاش ها با ورود انواع مختلف واکسن به کشــور از یک سو و حمایت 
از تولید داخلی واکســن از ســوی دیگر، تا حدودی نتیجه داده و شرایط 

واکسیناسیون را بهبود بخشیده است.
رســیدگی به چالش های مناطق محــروم به ویژه خوزســتان هم از 
دیگر وعده های آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی در بحبوبه مشکات بود و 
نشانه های عملیاتی شدن این وعده، ســفرهای دوگانه وزیر کشور به این 
استان و تعیین اســتاندار ویژه برای خوزستان است تا پیگیری مشکات 

مردم در این منطقه با هماهنگی و سرعت قابل قبولی پیش رود.
بطوری که دولت به منظور عمل به وعده های خود مصمم تر از همیشه 
تکاپوی شبانه روزی را آغاز کرده است که نشانه این عزم راسخ را می توان 
گام نهادن در مسیر اجرایی شدن وعده هایی دانست که هدف اصلی آن، 

بازیابی دوباره اعتماد و امید مردم به مسووالن است.
 دولت سیزدهم به منظور عمل به وعده های خود مصمم تر از همیشه 
تکاپوی شبانه روزی را آغاز کرده که نشــانه این عزم راسخ را می توان گام 
نهادن در مسیر اجرایی شــدن وعده هایی دانســت که هدف اصلی آن، 

بازیابی دوباره اعتماد و امید عمومی است.
دولت، جبهه مبارزه با کرونا را به چهار ســنگر یا خط مشخص تقسیم 
کرده است تا تاش خود را در این زمینه هدفمند و منظم پیش ببرد. این 
چهار اردوگاه؛ حمایت از تولید واکســن داخلی، واردات واکسن، تسریع 
واکسیناســیون و در نهایت ارتقا و هوشمندسازی طرح های پیشگیرانه 
مبارزه با کرونا اســت. مواردی که رییس جمهوری هم در جلسه روسای 
کمیته های تخصصی ســتاد ملی مقابله با کرونا، به آنها اشــاره کرد و از 

برداشته شدن گام های تحولی در این زمینه خبر داده است.
رییس جمهوری در توضیح اقدامات صورت گرفته از ســوی دولت در 
خط نخست جبهه مقابله با کرونا که حمایت از تولید داخلی واکسن است؛ 

گفت: »تولید واکسن داخلی از جمله واکسن فخرا، رازی و توسعه خطوط 
تولید واکسن برکت با تسریع در صدور مجوزهای قانونی از طرف وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شتاب گرفته است.«
در همین زمینه روز گذشــته ســرتیپ »محمد رضا آشتیانی« وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با حضور در محــل کارخانه تولید 
واکسن فخرا از روند ســاخت این کارخانه بازدید و اعام کرد: »با کسب 
مجوزهای الزم، واکســن فخرا فاز 3 کارآزمایی بالینی خود را آغاز کرده و 
مجوز مصرف اضطراری و عمومی را کسب کرده است و طی روزهای آینده 
در سبد واکسیناســیون عمومی قرار می گیرد.« فاز اول و دوم کارآزمایی 
بالینی واکســن رازی کووپارس هم نیمه مرداد به پایان رسید و براساس 
پیش بینی ها و تاش های صورت گرفته این واکسن از مهرماه وارد چرخه 
واکسیناسیون کشور خواهد شــد. دیگر واکسن های ایرانی هم بر اساس 
اطاعات موجود در مسیر کارآزمایی بالینی قرار داشته و پس از طی مسیر 

تایید، به گروه واکسن های داخلی اضافه خواهد شد.
خط دوم مبارزه با کرونا، واردات واکســن اســت که خبرها از افزایش 
چشم گیر سرعت آن حکایت دارد؛ رییس جمهوری هم به این مهم اشاره 
کرده و گفته اســت: »واردات واکســن در روزهای گذشته سرعت قابل 
توجهی پیدا کرده اســت و در این زمینه به حدود ۵۰ میلیون ُدز واکسن 
رسیده ایم.« »علیرضا رییســی« سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
با اشــاره به ورود ۵ میلیون ُدز واکسن کرونا به کشــور، گفت: یکشنبه و 
پنجشنبه بعد هم دست کم ۲ محموله پنج میلیون ُدزی وارد کشور خواهد 
شد. »کریم همتی« رییس جمعیت هال احمر هم از تحویل نوزدهمین 
محموله واکسن کرونا به وزارت بهداشــت از سوی جمعیت هال احمر 

حاوی ۵ میلیون ُدز واکسن، خبر داد.
تسریع در واکسیناســیون سومین محوری اســت که دولت تمرکز 
خود را بر آن گذاشته و آمارها از شکسته شــدن رکورد تزریق واکسن در 
کشور ســخن می گویند و بر اساس اعام وزارت کشــور، روز چهارشنبه 
۱۷ شــهریور در کشــور یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۴۴۰ ُدز واکسن کرونا 

تزریق شــد که این باالتریــن میزان تزریــق روزانه واکســن از ابتدای 
واکسیناسیون عمومی تاکنون اســت و بر اساس اعام رییس جمهوری 

این واکسیناسیون قابلیت افزایش تا ۲ میلیون دز را هم دارد.
در نهایت طرح های پیشــگیرانه ای چون طرح ســردار شهید قاسم 
سلیمانی هم ارتقا یافته و بیش از گذشته در زمینه پیشگیری و مبارزه با 
کرونا به کار گرفته می شــود. رییس جمهوری  در این باره اقدامات انجام 
شــده در حوزه غربالگری و اجرای طرح شهید ســلیمانی را گام تحولی 
چهارم عنوان کرد و افزود: در این زمینه ســپاه، بسیج، هال احمر و سایر 
دستگاهها اقدامات ارزشمندی انجام دادند و این اقدامات همچنان باید 

تداوم داشته باشد.
ویژه های دولت برای خوزستان 

اســتانداری با اختیارات ویژه، تازه ترین تصمیم دولت ســیزدهم در 
استان خوزستان است. استانی که در ماه های گذشته شرایط دشواری را 
سپری کرده است. آیت اهلل رییسی از همان دوران رقابت های انتخاباتی 
شرایط این اســتان را ویژه و بر همین اســاس نیازها و تصمیمات مربوط 
به این منطقه را هم ویژه تعریف کرد. به دلیل همین شرایط ویژه است که 
»احمد وحیدی« وزیر کشور از زمان آغاز به کار در مقام وزیر کشور یعنی 
طی دو هفته گذشته، دو بار به این استان ســفر کرده که در نخستین آن 
همراه رییس جمهوری و از نزدیک در جریان مشکات مردم قرار گرفته 
و در سفر دوم هم روز گذشته به منظور معرفی استاندار جدید خوزستان 
از طریق فرودگاه بین المللی شهید ســلیمانی وارد خوزستان شد و مورد 

استقبال مسووالن این استان قرار گرفت.
وزیر کشور بعد از آیین معارفه استاندار خوزستان در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: استاندار جدید خوزستان، استاندار ویژه است که 
عاوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه دولت، 
از امکانات ویژه ای برای اهداف توسعه و پیشــرفت خوزستان برخوردار 
خواهد بود. بســیار امیدواریم با این اختیارات جدید، دیگر شاهد تکرار 
مسائل گذشته در این استان نباشیم.«   »صادق خلیلیان« استاندار جدید 
خوزستان و اولین استانداری اســت که روز یکشنبه از سوی هیات دولت 

سیزدهم تایید و برای تصدی استانداری خوزستان انتخاب شد.
محورهای اظهــارات خلیلیان در آییــن معارفه خود و اشــاره او به 
چالش هایی چون بیکاری، اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان، آب و خاک، 
فاضاب، مهار و هدایت آب های سطحی و ریزگردها به عنوان مهمترین 
معضات مردم استان خوزســتان و همچنین تدوین برنامه ای پنج ساله 
برای این استان، نشان می دهد که او ضمن آشنایی با شرایط استان برای 
بهبود آن هدفمند اقدام خواهد کرد. بر اساس تاکید وزیر کشور هم دولت 
از برنامه های استاندار خوزستان برای رفع مشکات و چالش های استان 

حمایت کامل خواهد کرد.

 دادستان کل کشور: گام های تحولی بلند دولت در مهار کرونا
رای دیوان عدالت درباره سند 

خودرو برای همه الزم االجرا است
دادســتان کل کشــور گفــت:  رای هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری درباره سند خودرو 
برای همه از جمله سازمان ثبت اسناد و اماک 

کشور الزم االجرا است.
به گزارش ایسنا، حجت االسام والمسلمین 
محمدجعفر منتظری درباره نقل و انتقال خودرو 
گفت: خواهشم این اســت که  مردم کار نقل و 
انتقال را خودشــان انجام دهند.  چرا بخواهند 
حق الوکاله به وکیلی بدهنــد که هزینه گزافی 

باشد که بر آنها تحمیل شود. 
وی افزود: انتقال خودرو در ادارات راهنمایی 
و رانندگی زمانی نمی برد، مقدمات کار را فراهم 

کنند و خود اشخاص آنجا بروند  و منتقل کنند.
دادستان کل کشــور ادامه داد: اگر کسی به 
هر دلیل می خواهد ایــن کار را به وکیل واگذار 
کند وکیل این کار را انجام دهد و اگر چنانچه به 
دفترخانه ای مراجعه شــد و آن دفترخانه با این 
بهانه از انجام وظیفه خودداری کرد، این را حتما 
گزارش دهند.  من هم با رییس محترم سازمان 
ثبت این مساله را صحبت خواهم کرد و به عنوان 
یک تخلف و ترک  وظیفه و ترک امری است که 
یک دفترخانه  ممکن است آن را انجام دهد که 

بنظرم قابل تعقیب است.
منتظری تصریح کرد: از طــرف دیگر آنچه 
که ماک ما هــم بود که در نامه اســتناد کردم 
رای هیات عمومی دیــوان عدالت اداری بود که 
این رای دیــوان عدالت اداری بــرای همه الزم 
االجراست از جمله برای سازمان ثبت و ادارات 
و دفاتر اسناد رسمی و  آنها هم مکلف هستند در 
اجرای این رای عمــل کنند و اگر چنانچه  اتفاق 

افتاد، قابل تعقیب خواهد بود.

پیام فرمانده معظم کل قوا در پی 
بازگشت ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک بازگشت 
مقتدرانــه و عزت آفرین ناوگــروه ۷۵ نیروی 
دریایی ارتش از مأموریت تاریخ سازِ دریانوردِی 
پهنــه  اقیانوس اطلــس، از فرمانــده و یکایک 

کارکنان آن قدردانی کردند.
به گزارش ایســنا، متن پیام فرمانده معظم 
کل قوا که به امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسامی ایران اباغ شد، به این 

شرح است:
بسمه تعالی

بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه ۷۵ 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران 
از مأموریت خطیر دریانوردی پهنه ی اقیانوس 
اطلس را که برای اولین بار در تاریخ دریانوردی 

کشور انجام شده است، تبریک می گویم.
امروز بحمــداهلل ارتش جمهوری اســامی 
ایران با کارکنان بصیر، غیور و خســتگی ناپذیر 
خود در صحنه حاضر است و آماده ی مجاهدت 
در راســتای اهداف بلند انقاب شــکوهمند 
اســامی می باشــد. این توانمندی ها را حفظ 

کنید و ارتقاء دهید.
مراتب تشــکر و قدردانــی اینجانــب را به 
فرمانــده و یکایــک کارکنان عزیــز ناوگروه و 

دست اندرکاران برسانید.

میرزایی:
الیحه شفافیت می تواند جلوی 

فسادها و رانت ها را بگیرد
حسین میرزایی با اشــاره به الیحه شفافیت 
عنوان کرد: این الیحه می تواند نتایج خوبی را به 

دنبال داشته باشد.
حسین میرزایی عضو کمیسیون ویژه الیحه 
شــفافیت در گفت و گوبا ایسنا با اشاره به الیحه 
شــفافیت و عضویت وی در کمیســیون ویژه 
بررسی کننده این الیحه عنوان کرد: این الیحه 
اخیرا مطرح نشده اســت، این الیحه شفافیت 
سال گذشته جزو لوایح بوده است، برای عضویت 
در کمیســیون ویژه انتخاب شــده ام ولی فعا 
کمیسیون تشکیل نشده است تا بتوانیم نسبت 

به روند بررسی ها دانشی داشته باشیم.
وی افزود: کمیســیون الیحه شفافیت یک 
کمیسیون مشترک است و به بررسی این الیحه 
خواهد پرداخت، مسلما شفافیت به شرطی که 
در حوزه هــای ممنوعه مانند مســائل امنیتی 
نباشد به تســهیل کارها، جلوگیری از رانت ها 
و فســادها کمک می کند، سوء اســتفاده ها را 
کاهش می دهد و جلــوی کوتاهی و ترک فعل 
مســئولین را می گیرد تا دیگر بهانــه ای برای 
معطل گذاشتن مردم و کار نکردن نباشد، به هر 
شکل این الیحه می تواند نتایج خوبی را به دنبال 

داشته باشد.
نماینــده اصفهــان معتقد اســت: الیحه 
شــفافیت آخر دولت سابق ارائه شــد که برای 

دولت بعدی باشد نه برای خودشان.
الیحه شفافیت به پیشنهاد معاونت حقوقی 
ریاســت جمهوری با هدف شــفافیت عملکرد 
دولت و افزایش نظــارت عمومی بــر فعالیت 
دستگاه های اجرایی در جلسه هیات وزیران در 

تاریخ ۲۵/۲/۱3۹8 به تصویب رسید.

  خبــر
اسماعیلی:

حمایت از جریان زالل انقالب 
موجب نگرانی رانت خواران 

شده است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اســامی گفت: حمایت از جریان زالل انقاب 
موجب نگرانــی باندهای مخــوف اقتصادی و 
رانت خواران شده اســت. به گزارش ایسنا، ولی 
اسماعیلی در صفحه شــخصی خود در توییتر 
نوشت: »حمایت از جریان زالل انقاب و جوانان 
گام دوم در چلــه دوم انقــاب موجــب نگرانی 
باندهای مخوف اقتصادی و رانت خواران و البته 
دالالن و واســطه ها شده اســت. حمایت از یک 
شخص مهم نیســت هزینه قطع دستان آلوده از 

بیت المال را با جان و آبروی خود خواهیم داد.«

رحمانی:
پیگیر حفظ »موازنه حقوق« 

خانواده هستیم
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: 
موضــوع برخــورداری بانوان شــاغل در بخش 
خصوصــی از ۹ ماه مرخصی زایمــان با پیگیری 
کمیسیون اجتماعی مجلس نتیجه داد. به گزارش 
ایســنا، فاطمه رحمانی عضو فراکســیون زنان 

مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
» بحمدهلل موضوع برخورداری بانوان شاغل 
در بخش خصوصی از ۹ مــاه مرخصی زایمان با 
پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس نتیجه داد 
و با مصوبه ۲۲ اردیبهشت هیئت دولت در مورد 

چگونگی تامین اعتبار مورد نیاز اجرایی شد.«
وی همچنین در توییت دیگری نوشت:

» طرحی که در خصوص اصاح قانون مهریه 
و تعیین حداکثر سکه، در فضای مجازی مطرح 
شده است، در فرایند بررسی کارشناسی از دستور 
کار مجلس خارج شــده. با برگزاری جلســات 
کارشناســی بر روی قانون مهریه، پیگیر حفظ 
»موازنه حقوق« خانواده هستیم. در این بررسی 
ها تعیین حدود مهریه جایی ندارد. اصاح نگرش 

جامعه در مورد مهریه راهگشاست.«

ارزیابی مثبت نماینده آمریکا از 
گفت وگوهای برجامی اش در اروپا

نماینده ویژه آمریکا در امــور ایران در پیامی 
گفت وگوهای اخیر خــود درباره آینده مذاکرات 

برجام را سازنده توصیف کرد.
به گزارش ایســنا، رابرت مالی نماینده ویژه 
دولت آمریــکا در امور ایران با انتشــار پیامی در 
حساب کاربری رسمی خود در توئیتر دیدارهای 
خود در اروپا درباره برنامه جانع اقدام مشــترک 

)برجام( را سازنده خواند.
وی نوشت: یک سری جلسات ســازنده را با 
همکاران مان از اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی 
)آلمــان، انگلیس و فرانســه( درخصوص آینده 
مذاکرات برجام و اهمیت بازگشــت ســریع به 

پایبندی متقابل به پایان رساندیم.
راب مالی نیز در یک پیام توئیتری دیدار خود با 
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه 
در مسکو درباره برجام و بازگشت به این توافق را 

خوب و سازنده توصیف کرد.

رییس سازمان زندان ها: 
ادعاهای عجیب سپیده قلیان 

بررسی می شود
رییس سازمان زندان ها گفت: درصورت احراز 
صحت یاکذب بــودن ادعای ســپیده قلیان در 
خصوص زندان بوشهر با متخلف برخورد می شود. 
به گزارش ایسنا، محمدمهدی حاج محمدی در 
توئیتر نوشت: “۷ خرداد امسال در جریان ماقات 
با زندانیان بوشهر خانم #سپیده_قلیان وضعیت 
زندان بوشــهر را فوق العاده توصیــف کرد. برای 
بررسی ادعاهای عجیب اخیرش مدیرکل بازرسی 
ســازمان زندانها به بوشــهر اعزام شده است. بی 
شک با احراز صحت یا کذب این ادعاها، با متخلف 

برخورد خواهد شد.”

رئیس کمیسیون عمران:
وزیر نیرو درباره برنامه هایش 

برای مقابله با بحران کم آبی به 
نمایندگان پاسخ می دهد

رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسامی از حضور وزیر نیرو در جلسه هفته جاری 
این کمیســیون به منظور بررسی برنامه هایش 

برای مبارزه با کم آبی در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمدرضا رضایی کوچی 
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسامی 

در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
»پیش بینی های هواشناســی حاکی از آن 
اســت که پاییز امســال بارندگی هــای زیادی 

نخواهیم داشت و مشکل کمبود آب جدی است.
این هفته  وزیر نیرو جهت پاسخگویی و بیان 
برنامه های خودشان برای مقابله با بحران کم آبی و 
تامین آب شرب پایدار شهرها و روستاهای کشور 

به کمیسیون  عمران خواهند آمد.«

  خبــر

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با بیان اینکه به لطف خدا گام های تحولی خوبی در 
حوزه مقابله با بیماری برداشــته شده است، گفت: 
اولین گام تحولی در حوزه ساخت واکسن برداشته 
شــده و عاوه بر ارائه مجوز به واکسن فخرا، خطوط 
تولید واکســن های برکت و رازی نیز ارتقا و توسعه 

یافته است.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
درصدور مجوز توزیع و اســتفاده از واکســن های 
ساخت داخل تسریع شده اما به هیچ وجه دقت تحت 
تاثیر سرعت قرار نگرفته اســت، افزود: در مجموع 
تولید واکسن داخلی پیشرفت بسیار خوبی داشته و 
این روند تا رسیدن روند ساخت واکسن به حد کفایت 

نیاز داخلی، تداوم خواهد داشت.
رئیســی همچنین نزدیک شــدن آمار واردات 

واکسن به مرز ۵۰ میلیون دوز را گام تحولی و مثبت 
دیگر در عرصــه مقابله با کرونا عنــوان کرد و اظهار 
داشــت: افزایش آمار واردات و همزمان افزایش آمار 
واکسیناســیون روزانه تا حدود زیادی باعث ایجاد 
آرامش و رفع نگرانی های مردم شــده و امیدواریم 
واکسیناسیون روزانه به زودی آمار ۲ میلیون نفر در 

روز را پشت سر بگذارد.
رئیس جمهور همچنین از اجــرای موفق طرح 
به روز شده غربالگری )شــهید سلیمانی( قدردانی 
و تصریح کرد: مجموع ایــن گام ها و اقدامات تحولی 
زمینه ســاز بازگشــایی مدارس و مراکــز علمی و 
همچنین گشایش و رونق در کسب و کارها خواهد 
بود. به طــور طبیعــی تــداوم عقب ماندگی های 
آموزشــی و محدودیت های موجود برای کســب و 
کارها باعث نگرانی مردم هستند و امیدواریم لوازم 

ضروری این بازگشایی ها که اصلی ترین آنها رسیدن 
واکسیناســیون به حد نصاب است، هر چه سریع تر 

فراهم شود.
رئیسی تاکید کرد: البته تحت هر شرایطی و حتی 
پس از به حدنصاب رسیدن آمار افراد واکسینه شده، 
الزام همگانی به رعایت اصول بهداشــتی موثرترین 
اقدام در کنار واکسیناسیون برای صیانت از مردم در 
برابر ویروس کووید ۱۹ است. همه مردم باید دولت 
را در اجرای دقیق و کامل شیوه نامه های بهداشتی 
یاری کننــد. قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا هم باید در دوره جدید، تمام تاش خود را برای 
اجرای حداکثری پروتکل ها به کار بگیرد و دبیرخانه 
ستاد نیز فعال تر از گذشــته به رصد تحوالت و ارائه 

گزارش های دقیق بپردازد.
رئیــس جمهور خاطرنشــان کرد: بهتر اســت 

گزارش های ارائه شــده به ستاد از سوی بخش های 
مختلف درباره کاهش یا افزایش ابتا یا موارد فوتی، 
همراه دالیل چرایی این افزایــش و کاهش مطرح 

شوند.
رئیســی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به 
منظور مدیریت افکارعمومی در مواجهه با شــیوع 
کرونا و رفع نگرانی های بی مورد، بهتر است با نظارت 
وزارت بهداشت نشست های علمی و کارشناسی در 
صدا و سیما برگزار شود و دیدگاه ها و نظرات مختلف 
در این جلسات ارائه شــده و به بحث و بررسی دقیق 

گذاشته شوند.

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد

تالش برای افزایش آمار روزانه واکسیناسیون به ۲ میلیون نفر

  
 از سوی مرکز پژوهش های مجلس 

منتشر شد
گزارش فرایند پرچالش حذف 

انحصار تاسیس داروخانه
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی در 
گزارش نظارت بــر اجرای احــکام قانونی مجوزهای 
کســب و کار به بررســی چالش های حذف انحصار 

تاسیس داروخانه پرداخته است.
به گزارش از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسامی، معاونت مطالعات اقتصادی این 
مرکز در گزارش نظارت بر اجرای احاکم قانونی مجوزهای کســب و کار به بررسی چالش های حذف انحصار 

تاسیس داروخانه پرداخته است.
در این گزارش آمده: محدودیت های قانونی و رویه ای موجود برای صدور مجوز تأسیس داروخانه، ناشی 
از مقررات و رویه های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانش آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر 
به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار شده است. در گزارش حاضر، اســتدالل های موافقان و مخالفان محدودیت مجوز مورد بحث ذکر شده 

است.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: مهم ترین اســتدالل موافقان محدودیت، صاحیت قانونی و 
اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تأسیس داروخانه به عنوان متولی امور 
بهداشت و درمان است. اما استدالل های مخالفان محدودیت مجوز، سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل 
صدور مجوز، به الزام قانونی ناشی از ماده )۷( قانون اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی بازمی 
گردد که استناد به »اشباع بودن بازار« برای عدم صدور مجوز کسب و کار را ممنوع کرده است. مطابق با آرای 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موکول کردن تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه 
ها از یکدیگر، رویه ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط 

)مفادی از »آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها« و »ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها«( ابطال شده است.
در این گزارش تصریح شده: هیئت مقررات زدایی و تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز وزارتخانه 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی )ســازمان غذا و دارو( را موظف کرده آیین نامه و ضوابط تأسیس و اداره 
داروخانه ها را بــا حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی )حدود فاصله و ســقف تعــداد برای صدور 

مجوزهای جدید و یا تمدید( مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اصاح کند.
در این گزارش تاکید شده: پس از صدور آرای شورای رقابت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و پیگیری های متعدد دستگاه های مختلف، وزارت بهداشت، آیین 
نامه اصاحی با تأخیر بسیار در تاریخ 8/ 3/ ۱۴۰۰ به امضای وزیر بهداشت رسیده، گرچه اجرای کامل آن به 
تصویب و اباغ »ضوابط اجرایی« آیین نامه مذکور به پیشــنهاد »اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل« و 

تصویب رئیس »سازمان غذا و دارو« منوط شده است.

 پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس به وزیر اقتصاد

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسامی، تاکید کرد: از نظر بنده مهم ترین اولویت 
امــروز کشــور مدیریــت و هدایــت نقدینگی از 
طریق تشکیل شــرکت پروژه ها و صندوق پروژه 
 ها بــرای اجرایــی کردن طــرح هــای اقتصادی 

کشور است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بیان 
کرد: از نظر بنده تا زمانی که حجم نقدینگی سرگردان در کشــور در صندوق های سرمایه گذاری قرار 
نگیرد و وارد بازارهای موازی شــود، تاطم ایجاد کرده و همه بخش ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. 
نظر ما بر این است که بزرگ ترین ظرفیت نظام اقتصادی از حجم نقدینگی موجود در کشور، استفاده 

کند و بهترین راهکار برای این امر نیز بازار سرمایه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: پیشــنهاد ما به وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی 
دولت این است که با فرآیند تشکیل صندوق پروژه و شــرکت پروژه ها و سپس از طریق عرضه آن ها در 
بازار سرمایه و پشتیبانی و حمایت دولت در ابتدا به ســمت اجرای پروژه های اقتصادی کشور حرکت 
کنند. یعنی با استفاده از ظرفیت های وزارت نفت، نیرو و صمت، شرکت پروژه تشکیل شده و منابع در 
قالب آن ها مطرح شده و سپس در بازار سرمایه عرضه شــده و منابع مردم نیز جذب شده و پروژه های 

اقتصادی کشور اجرایی می شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اســامی، تصریح کرد: بنده اکنون هیچ کاری را مهمتر از 
مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شــرکت پروژه ها و صندوق پروژه ها برای اجرایی کردن 
طرح های اقتصادی کشــور با اولویت هایی که داریم، نمی بینم. در حوزه نفــت، گاز و انرژی ما داری 
ظرفیت های باالیی بوده و در حوزه صنعت و معدن و خدمات گردشگری نیز ظرفیت های چشمگیری 

وجود دارد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در ادامه تاکید کرد: از ظرفیت تمام ایــن حوزه های می توان 
اســتفاده کرد. به عنوان مثال در بخش معادن تا به امروز ما هرچقدر کار کردیم کمتر از ۱۰ درصد بهره 
برداری داشتیم. چه اشکالی دارد ما با تشکیل شرکت پروژه ها از این ظرفیت ها استفاده کنیم؟. صد در 
صد هدایت نقدینگی به افزایش ارزش پول ملی نیز کمک خواهد کــرد. ارزش پول ملی زمانی کاهش 
پیدا می کند که تورم داخلی از تورم خارجی بیشتر شود. زمانی این اتفاق رخ می دهد که تولید واقعی از 

تولید نقدینگی کمتر باشد.
پورابراهیمی افزود: وقتی ما به سمت تشکیل شرکت پروژه ها برویم شاهد شکل گیری تولید واقعی 
خواهیم بود. تولید واقعی مبنایی می شود برای اینکه بتوانیم تورم اقتصادی کشور را مدیریت کنیم  و به 

دنبال آن از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم.



۳ اقتصاد

در پی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسامی برای آزادسازی واردات 
خودرو، پیش بینی می شــود عاوه بر متعادل شــدن بازار خودرو، کاهش 
قیمت های ۵۰ تا 8۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم شــکل خواهد 
گرفت. فرصت دســتیابی هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد 
و توزیع عادالنه فرصت ها از جمله مواردی اســت که بــه گفته دبیر انجمن 

واردکنندگان خودرو فحوای ماده ۴ به گوش می رسد.
به گزارش ایسنا، همچنان بحث ها بر سر آزاد شدن واردات خودرو مطرح 
است؛ موضوعی که اخیرا از سوی مجلس شورای اسامی مطرح و در انتظار 
تصویب است. مجلس  در تاش اســت با تصویب طرح واردات خودرو، رانت 

موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت ها را آرام کند.
در شرایط ممنوعیت واردات، خودروهای چینی تنها گزینه  افراد طالب 
خودروهای خارجی اســت اما قطعا با برداشته شــدن این ممنوعیت، پای 

بسیاری دیگر از شرکت ها و خودروها به بازار ایران باز خواهد شد.
این طرح مجلس که بــا تصویب اولیه در کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته است و از آن با عنوان »شوک جدید 
به بازار خودرو« یاد می شود، در اصاحیه ماده ۴ آن ذکر شده است که »هر 
شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، 
سایر کاالها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات 
بدون انتقال ارز نســبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی 
و گازسوز با برچســب انرژی B و باالتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و 
باالتر، براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، 

اقدام کند. “  
 شــورای نگهبان به ماده ۴ طرح ســاماندهی خودرو، مبنــی بر واردات 
محصوالت هیبریدی با تعرفه صفر، این ماده را با بندهای 8 و ۹ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتــی و در نتیجه مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساســی 
خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عــودت داد. در نهایت پس از ایراد 
وارده، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصاحاتی در چارچوب »آزادسازی 
مشروط واردات« تایید کرده است. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی 
می تواند نســبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات 

کاال یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند.
 در این رابطه روح اهلل ایزدخواه - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
معقد اســت که موضوع واردات خودرو در دستور مجلس قرار دارد و در قالب 
واردات خودرو پیگیری می شود. این آزادســازی قطعا از بسیاری از رانت ها 
جلوگیری خواهد کرد اما به شــکلی صورت خواهد گرفت که داخلی سازان 
ما دچار مشکل نشوند و در حقیقت بیشــتر در جهت کنترل بازار و کاهش 

محسوس قیمت ها خواهد بود. 
به گفته وی، در این طرح هر شــخص حقیقی و حقوقــی امکان واردات 
داشــته و خودروهای وارداتی باید از یــک تراز کیفیتی برخوردار باشــد. 
همچنین تعداد خودروهای وارداتی از طریق کمبود عرضه و با کمک شورای 
رقابت تعیین خواهد شد. شورای رقابت هر شــش ماه یکبار وضعیت بازار را 
بررسی کرده و اعام می کند کمبود عرضه چه میزان خواهد بود و متناسب 
با آن اجازه واردات می دهد. در این طرح شروطی که دولت ها گذاشته بودند و 
زمینه ساز ایجاد رانت )از بابت اینکه تنها واردات  از سوی نمایندگی انحصاری 
خودروساز خارجی انجام شود( بود، حذف شده است. تاکید بر آن است که این 

واردات فشار ارزی به کشــور وارد نکرده و از محل صادرات یا با ارز بدون منشا 
انجام شود.

نوید فرصت دستیابی به خودرو با کیفیت و متناسب با درآمد و 
توزیع عادالنه فرصت ها

در این رابطــه مهدی دادفر- دبیــر انجمن واردکننــدگان خودرو- در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: نوید فرصت دســتیابی هر ایرانی به خودرو 
متناسب با درآمد و کیفیت استانداردهای 8۵گانه و همچنین توزیع عادالنه 
فرصت ها برای داشتن یک خودرو مناسب و روز آمد از فحوای ماده ۴ به گوش 
می رسد؛ اما باید دید نمایندگان واقعاً قصد دارند انحصار مطلق بازار را بشکنند 

یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟!
وی تصریح کرد: طرح مجلــس در صورت تصویــب می تواند به خوبی 
بازار خودرو را کنترل کرده و آن را از انحصار خــارج کند. این مصوبه یکی از 
مترقی ترین و مردمی ترین مصوبات مجلس شورای اسامی است که می تواند 
التهابات بازار خودرو را تســکین بخشــد. این طرح واردات را برای همه به 
رسمیت شناخته و انحصار قائل نشده است. از سوی دیگر تاکید شده است که 
هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد نکند و واردات با استفاده از منابع 

ارزی خارج از کشور را هم به رسمیت می شناسد.
کاهش 50 تا 80 درصدی قیمت خودروهای خارجی در سایه 

آزادسازی واردات
دادفر تصریح کرد: آنچه که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه 
با واردات خودرو به تصویب رســیده، بسیار مطلوب اســت و نتیجه آن افت 
۵۰ تا 8۰ درصدی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی اســت. ضمن اینکه 
واردات خودرو عاوه بر کاهش شدید قیمت  در بازار خودروهای خارجی، به 
راه افتادن نهضت مدیریت هزینه  در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن 
قیمت  خودروهای تولیدی آن ها را در پی خواهد داشت. در حال حاضر قیمت 
خودروهای وارداتی به شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته 
است و قیمت این خودروهای خارجی را می توان با دالر ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی 

تطبیق داد، در صورتیکه نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است.
این مقام صنعتی تاکید کرد: واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی را به 
قیمت خودروهای داخلی نزدیک خواهد کرد. همچنین خودروسازان داخل 
هم تاش خواهند کرد تا نهضت مدیریــت هزینه را در پیش گیرند که نکته 
بسیار مهمی است و بازار رقابتی خواهد شد. انتخاب در دست مردم و مشتری 

است تا متناسب با سلیقه و درآمد خود خودرو انتخاب کنند.
به اعتقاد دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو، سیاســت گذاران دولتی 

موظف هســتند که راه های اقتصادی و تجاری را بــاز بگذارند تا مردم حق 
انتخاب داشته باشند و موضوع خودرو به تحوی مدیریت شود که هر خانواده 
ایرانی بتواند بــدون دخالت دولت خودروی مورد نظر خــود را بدون نوبت و 

قرعه کشی و در صف ماندن خریداری کند.
دادفر خاطرنشان کرد: تنها نکته مبهم باقی مانده این طرح، تبصره ۲ آن 
مبنی بر تعیین تعدادی واردات است که به شورای رقابت سپرده شده است. 
عملکرد شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در دورهای باطل طی سال های اخیر، عملکرد منفی خود را با قیمت گذاری 
دستوری و ســر ریز کردن رانت به جیب عده ای مکرر نشــان داده است که 

نتیجه آن زیان انباشته خودروسازان بوده است. 
افزایش رقابت و محدود شدن حاشیه سود واردکننده

در این رابطه همچنین فربد زاوه- فعال صنعت خودرو نیز معتقد است که 
اعام کاهش ۵۰ تا 8۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات، 
موجی متضاد از خوشــحالی و نگرانی ایجاد کرده است. هرچند که احتماال 
منظور از ایــن کاهش بــرای خودروهای موجود در بازار هســت و مختص 
واردات جدید نیســت اما دقت و توجه به برخی نکات خالی از لطف نیست. 
در پیش نویس جدید این مصوبه، واردات خودروهای دست دوم تا سه سال 
کارکرد آزاد شده بود اما بعدا حذف شــده است. همچنین واردات برای همه 
ایرانی ها آزاد است و وزارت صمت مجاز به محدود کردن به بهانه نمایندگی 
و خدمات نیســت. ضمن اینکه نیاز به خرید ارز از شبکه بانکی نیست و با ارز 

اشخاص هم قابل اجراست!
وی تصریح کرد: واقعیت این اســت اگر تنها شــرط اول اجرایی شــود، 
خودروهای میلیاردی بازار با کاهش بیش از ۵۰ درصدی مواجه می شــوند. 
بایستی دقت کرد که نرخ برابری محاسبه تعرفه همچنان ۴۲۰۰ تومان است 
و تعرفه موثر گمرکی واردات هیچ کاالیی عما به نرخ خرید واقعی ارز بیشتر 
از ۱۵ درصد نیست؛ لذا سقوط قیمت خودروهایی همچون لندکروز یا کمری 
۲۰۰8 در صورت نبود محدودیت حجم موتور و واردات دســت دوم قطعی 

است.
زاوه افزود: همچنین این کار رقابت را به شــدت بــاال خواهد برد و براین 
اساس حاشیه سود واردکننده همچون سال ۱38۵ در حدود سه تا پنج درصد 
محدود خواهد بود و قیمت خودروهای جدید وارداتی احتمالی بین ۱۵ تا ۲۵ 
درصد کمتر از انواع دســت دوم موجود در بازار خواهد شد اما این کاهش ها 
به معیار قیمت امروز اســت. تورم در بازار خودرو از ابتدای امسال بیش از 3۰ 

درصد بوده و احتماال این روند تا انتهای سال ادامه دارد.
این فعال صنعتی تاکید کرد: حتی با فرض اجرایی شــدن واردات و عدم 
سوءاستفاده شورای رقابت از قدرتی که این قانون به آن می دهد، خودرویی 
زودتر از تابستان سال آینده به بازار نمی رسد و اجرای این قانون نه قدرمطلق 
قیمت بلکه قیمت نسبی تابستان ســال آینده را متاثر می کند و در بهترین 
حالت مشــتری ایرانی وجه بیشــتری پرداخت نخواهد کرد. در واقع تاثیر 
رهایی بازار از بند فساد قطعه سازان و خودروســازان کشور با سوءمدیریت 
پولی و کسری بودجه کشور جبران می شود و نهایتا فقط تورم بخشی خودرو 
بسیار کمتر از تورم عمومی خواهد شد؛ همانطور که این اتفاق پیش از این در 
ســال های ۱3۶8 و ۱38۴ هم افتاده بود که بعد از آزادسازی واردات، قیمت 

خودروهای موجود به شدت کاهش پیدا کرد.

 طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو

احتمال کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی
 راهکارهای پیشگیری از 

کالهبرداری  هنگام خرید 
آنالین کاال

یکی از شــگردهای مجرمان سایبری برای 
کاهبرداری، انتشــار آگهی های جعلی تحت 
عنوان فــروش کاالی ارزان قیمت اســت و به 
همین دلیــل کاربران نباید به ســادگی فریب 
وعده های پوچ و تبلیغــات اغواکننده را بخورند 
و الزم اســت در خصوص صحــت هویت فرد 

آگهی دهنده بررسی های الزم را انجام دهند.
به گزارش ایسنا،   شیوع کرونا تاثیر بسیاری 
در زمینه رشد کسب وکارهای اینترنتی داشته 
و اســتقبال مردم بــه انجام امــور و خریدهای 
اینترنتی نســبت به دوران قبل از شــیوع این 
ویروس بســیار متفاوت اســت، اما پیش بینی 
می شــود پس از پایــان همه گیــری کرونا و 
بازگشــت مردم به زندگــی عادی نیــز رونق 
کسب وکارهای اینترنتی حفظ شود، زیرا خرید 
و انجام امور در بستر فضای مجازی و اینترنت در 
حال تبدیل به یک فرهنــگ در جامعه امروزی 

است.
با توجه بــه شــرایط کنونی جامعــه، اکثر 
کســب وکارها بــه ســوی فضای مجــازی و 
سایت های خرید و فروش آناین سوق یافته که 
در این بین کاهبرداران سایبری با ترفندهای 
مختلــف از کاربران اقــدام بــه کاهبرداری 
می کنند. بعضی اوقات مشــاهده می شــود که 
کاربران فضای مجازی و شــهروندان برای تهیه 
لوازم مــورد نیاز خود با مراجعه به ســایت های 
خرید و فروش، بــا ســهل انگاری و زود اعتماد 
کــردن، در دام مجرمــان ســایبری گرفتــار 

می شوند.
کاهبــرداران با ثبت آگهی های ســوری با 
قیمت پایین و وسوسه انگیز در سایت های خرید 
و فروش و با جلب اعتمــاد قربانیان خود آنان را 
فریب داده و درخواســت واریز وجــه به عنوان 
بیعانه برای رزرو اجناس را می کنند. شهروندان 
با اطمینان کردن به این گونه افراد در سایت های 
خرید و فروش و پــس از واریز کــردن وجه به 
حساب فرد آگهی دهنده، متوجه می شود عاوه 
براینکه هیچ کاالیی برایشان ارسال نمی شود، 
بلکــه فروشــنده دیگر بــه تمــاس تلفنی یا 
پیام هایش پاسخ نمی دهد و یا کاالی بی کیفیت 

را برای خریداران ارسال می کنند.
در حالی که یکــی از شــگردهای مجرمان 
سایبری برای کاهبرداری از شهروندان انتشار 
آگهی های جعلــی تحت عنوان فــروش کاال و 
اجناس ارزان قیمت در ســایت های آگهی پذیر 
اســت، پلیس فتا هشــدار می دهد به سادگی 
فریب وعده های پــوچ و تبلیغــات اغواکننده 
کاهبــرداران را نخوریــد، پیــش از رویت و 
دریافت کاال مبلغی تحت عنوان بیعانه پرداخت 
نکنید، حتمــا در خصوص صحــت هویت فرد 
آگهی دهنده بررسی های الزم را صورت دهید و 
بعد از دریافت کاال و اطمینان از صحت و اصالت 

کاال اقدام به پرداخت وجه کنید.

مسکن مشارکتی بهترین راه 
خانه دار شدن کارگران

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر اختصاص 
زمین رایگان به کارگران، مشارکت در ساخت را 
بهترین راه خانه دار شدن آنها عنوان کرد و صدور 

شناسنامه مسکن برای ایرانیان را خواستار شد.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در شــرایطی که با قیمت های نجومی مسکن و 
افزایش بی حساب و کتاب و بدون ضابطه قیمت 
مسکن مواجه هستیم و خانه متری ۴۰ میلیون 
و ۵۰ میلیون تومان معامله می شــود، بهترین 
راهکار برای خانه دار شــدن آحــاد جامعه به 
خصوص کارگران، ســاخت به شیوه مشارکتی 

است.
وی افــزود: در حال حاضر امید بــه خانه دار 
شدن در جامعه به شدت رنگ باخته و کارگران 
که قدرت پس انداز و تمکن مالی ندارند بیشتر 
در ناامیدی به ســر می برند لذا در این شــرایط 
آن چیزی که می تواند تا حدودی امید را به دل 
کارگران و اقشــار ضعیف و کم درآمد برگرداند، 

اختصاص زمین از سوی دولت است.
این کارشــناس حوزه کار تاکید کرد: شاید 
کارگران ســرمایه الزم برای ساخت مسکن در 
زمینی که به آنها داده می شود را نداشته باشند 
ولی همین که بدانند تکه زمینــی به آنها تعلق 
گرفته به لحاظ روانی تاثیرگذار اســت و  برای 

کارگران فاقد مسکن حکم یک پشتوانه را دارد.
نجف در پاسخ به این پرسش که کارگران در 
صورت اختصاص زمین رایگان چگونه می توانند 
از آن بهــره برداری کنند و صاحبخانه شــوند؟ 
گفت: فرد می تواند زمین خود را بفروشــد یا به 
بانک مسکن درخواست وام بدهد یا مشارکت در 
ساخت را در پیش بگیرد اما مشارکت در ساخت 
بهترین راه خانه دار شــدن در شــرایط موجود 
است به این شــکل که فرد زمینش را در اختیار 
سازنده قرار می دهد و سازنده در آن چند طبقه 
می ســازد؛ از محل ساخت و ســاز فرد صاحب 
آپارتمان یا واحد مسکونی می شود و سازنده هم 

چند طبقه در اختیار می گیرد.

  خبــر
مدیر موسسه واکسن سازی رازی:

بیش از یک میلیون دز واکسن 
رازی آماده تزریق است

اســحاقی با اشــاره به نوترکیب بودن ساختار 
واکسن رازی گفت که یک میلیون و 3۰۰ هزار دز از 

این واکسن در سردخانه ها آماده تزریق است.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، علی 
اسحاقی مدیر موسسه واکسن سازی رازی در یکی 
از بخش های خبری  شبکه خبر بیان کرد: واکسن 
رازی در فاز سوم قرار دارد و در این مرحله تزریق به 
۴۰ هزار نفر انجام می شود. در فاز دوم هم که موضوع  

ایمنی زایی را  با موفقیت پشت سر گذاشته است.
او ادامــه داد: با اخــذ مجوز اضطراری توســط 
سازمان غذا و دارو این واکسن می تواند به تولید انبوه 

و تزریق برسد و  پلتفرم آن نوترکیب است.
اسحاقی با اشــاره به اینکه پلتفرم واکسن های 
اسپایکوژن، پاســتووک مانند واکسن رازی است، 
بیان کرد: در حال حاضر یک میلیــون و 3۰۰ هزار 
واکسن در ســردخانه ها داریم و حدود یک میلیون  
واکســن هم تولید کرده ایم البتــه ظرفیت تولید 
را افزایش خواهیم داد. واکســن  رازی در فاز ســوم 
کارآزمایی بالینی قرار دارد و تاکنون واکسن به بیش 

از ۵۰۰ نفر تزریق شده است.
او افزود: در مرحله ســوم کارآزمایــی بالینی، 
واکســن به حدود ۴۰ هزار داوطلب تزریق می شود 

و از شنبه روند تزریق گسترده تر می شود.
در ادامه جمال ارونقی، معاون فنی گمرک گفت: 
در حال حاضر ۴۹ محموله واکســن حاوی بیش از 
۴۶ میلیون ُدز وارد کشــور شــده است که واکسن 
ســینوفارم چین با ۲8 محموله، شامل 3۷ میلیون 

ُدز، بیشترین نوع واکسن وارداتی بوده است.
او ادامه داد: واکسن آسترازنکا نیز از ژاپن، ایتالیا، 
چین، روســیه، کــره جنوبی و اتریش وارد شــده 
است همچنین اســپوتنیک و بهارات، دیگر انواع 

واکسن های وارداتی بوده اند.

تضمینی برای تامین قطعات 
موتورسیکلت وجود ندارد!

کارشناس صنعت موتور ســیکلت گفت: هیچ 
تضمینی وجود نــدارد موتورســیکلتی که امروز 
فروخته می شــود تا چند ســال آینده قطعات آن 
تامین شود. محمدعلی نژادیان کارشناس صنعت 
موتورســیکلت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، بــا بیان اینکــه خریداران موتورســیکلت 
باید هنگام خرید به این نکتــه توجه کنند که هیچ 
تضمینی وجود نــدارد موتورســیکلتی که امروز 
فروخته می شــود تا چند ســال آینده قطعات آن 

تامین شود، گفت:
در حال حاضر به دلیل تحریم ها، تولیدکنندگان 
هندی به ایران موتورسیکلت و قطعات نمی دهند 
و شــرکت ها و بازرگانان ایرانی به سختی و بعضا از 
فروشگاه های خارج از کشور قطعه تهیه و وارد می 
کنند. یعنی مستقیم از شرکت های مادر نمی توانند 
خرید کنند و همین امر باعث کمبود لوازم یدکی و 

گرانی آن می شود.
او بیان کرد: البته ایــن موضوع برای محصوالت 
و کشــورهای دیگر هم صادق بوده یا ممکن است 
در آینده این اتفاق برای آن ها نیــز رخ دهد. یکی از 
قطعه ســازان درباره تنوع موتورسیکلت ها با تیراژ 
پایین انتقادی کرده که با وی موافق هســتم زیرا، 
این استراتژی که معموال برای تست بازار یا متنوع 
کردن سبد محصوالت اتخاذ می شود، عما به دلیل 
تعداد کم ،فرصت ساخت داخل را از بین می برد و از 
طرفی خریداران این محصوالت را در آینده نزدیک با 

کمبود قطعات مواجه خواهد کرد.

توزیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تن 
مرغ در کشور

نایب رئیــس کانون انجمن صنفــی مرغداران 
گوشتی گفت: دولت با اتخاذ سیاست واردات تخم 
مرغ نطفــه دار به دنبال تنظیم بــازار جوجه و مرغ 
است. حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن 
صنفی مرغداران گوشــتی در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشــاره به اینکه قیمت جوجه 
یکروزه همچنان باالســت، اظهار کرد: هم اکنون 
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه باالی ۱۰ هزار تومان 
است که این امر قیمت تمام شده تولید را به شدت 
افزایش می دهــد. وی افزود: با توجه به سیاســت 
قیمت گذاری دســتوری، این افزایش قیمت تمام 
شده بر نرخ فروش اعمال نمی شود، از این رو منجر 

به زیان واحدهای مرغداری می شود.
اسداله نژاد با اشاره به اینکه تاکنون تدابیری برای 
کنترل قیمت اتخاذ نشده است، بیان کرد: هر چند 
دســتورالعمل هایی مبنی بر حذف جوجه ریزی 
مازاد برای زنجیره ها و واحدهای مســتقل مبنی 
بر جوجه ریزی ۲۰ درصد کمتــر از میزان پروانه و 
همچنین افزایش فاصله جوجه ریــزی به ۹۰ روز 
اتخاذ شده است، اما این موضوع در کوتاه مدت می 
تواند منجر به کاهش التهابات شود و در بلندمدت 
تبعات زیان باری همچون کاهــش جزئی قیمت 
جوجه دارد که این امر منجر به نارضایتی مرغداران 

می شود.
وی از توزیع روزانه ۶ هزار و ۲۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ 
تن مرغ در سطح کشــور خبر داد و گفت: با توجه به 
ارزان بودن مرغ در مقایســه با ســایر محصوالت 
پروتئینی و کیفیت باالی آن، سرانه مصرف افزایش 
و از طرفی تولید جوجه بواســطه تاخیر در جوجه 
ریزی مرغ مادر طی ماه های شهریور و مهر کاهش 
یافته اســت که امیدواریم با واردات تخم مرغ نطفه 

دار این کمبود جبران و مشکات حل شود.

  خبــر

 سال هفدهم   شماره ۴۰۶۱   ۲۱ شهریور ۱۴۰۰  

وزیر نفــت بــا بیــان اینکــه مقــدار کنونی 
ذخیره سازی های سوخت نیروگاهی نسبت به دوره 
مشابه پارســال 3۰ درصد کمتر است، گفت: همه 
تاشمان این است ظرفیت سوخت مایع نیروگاه ها 

را باال ببریم.
به گزارش ایســنا، جواد اوجی، پــس از بازدید از 
پاالیشــگاه نفت تهران در جمع خبرنگاران گفت: 
توفیق شد امروز از یکی از قدیمی ترین پاالیشگاه های 
کشــور که نزدیک به ۱3.۵ درصد ظرفیت پاالیشی 

کشور را در اختیار دارد بازدید کنیم.
وی افزود: این پاالیشگاه آخرین مراحل تعمیرات 
اساسی و تأمین سوخت کشــور و تولید فرآورده ها 
از جمله بنزیــن و گازوئیل را در دســتور کار دارد، 
همچنین افزایش کمــی و کیفی بــرای ظرفیت 
پاالیشی کشور دیده شده است، در دولت سیزدهم، 

وزارت نفت افزایش ظرفیت پاالیشگاه های موجود و  
ایجاد ظرفیت پاالیشی جدید را دنبال می کند.

وزیر نفت تصریح کــرد: وزارت نفــت در دولت 
سیزدهم دو دســتور کار در بحث پاالیشگاه ها دارد، 
مورد نخســت ارتقای کمی و کیفی پاالیشگاه های 
کنونی و دوم ایجاد ظرفیت پاالیشگاه های جدید یا 

همان پتروپاالیشگاه ها خواهد بود.
اوجی گفت: خوشبختانه سرمایه گذاران در بحث 
ایجاد و توسعه ظرفیت های پاالیشی مشخص شدند 
و توافق هایی هم با وزارت نفت شــده اســت و طبق 
برنامه زمانبندی شــده، مسیر توسعه کمی و کیفی 
پاالیشــگاه ها طی می شــود و برای پاالیشگاه های 
جدید هم مطابق برنامه ای که سرمایه گذاران متعهد 
شده اند، دولت هم بحث مجوز تنفس خوراک را برای 

آنها در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: ان شــاءاهلل طبق زمانبندی تعریف 
شده برای پاالیشــگاه های موجود و پاالیشگاه های 
جدیــد در چهــار تــا پنج ســال آینــده ظرفیت 

پاالیشگاه های کشور یک و نیم برابر می شود.
اوجی همچنین از تحویــل روزانه ۲۶۰ میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه ها خبرداد و گفت: 
امیدواریم با برنامه ریزی و تدابیر اندیشــیده شــده 
کمترین چالش را در تأمین ســوخت زمستانی گاز 

بخش خانگی داشته باشیم.
وی به موضوع گازرسانی به بعضی از شهرها استان 
سیستان وبلوچستان نیز اشــاره و اعام کرد: پیرو 
نشستی که رئیس جمهوری در منطقه سیستان و 
بلوچستان داشتند، قول دادند که بحث گازرسانی 
به شــهرهای خاش، میرجاوه و زابل انجام شود، ما 
هم قول می دهیم که با برنامه ریزی تا پایان سال این 

شهرها به شبکه گاز کشور متصل شوند و مردم این 
شهرها تا پیش از پایان امسال از نعمت گاز بهره مند 

شوند.
وزیر نفت در پاســخ به پرسشــی درباره ناترازی 
گاز افزود: پارسال در فصل سرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
میلیون مترمکعب کمبود گاز وجود داشــت که با 
محدودیت ارســال گاز طبیعی بــه صنایع و بخش 
نیروگاهی و جایگزین کردن ســوخت مایع، جبران 

شد.

کاهش ۳۰ درصدی ذخیره سوخت نیروگاه ها نسبت به سال گذشته

  
 معاون وزیر راه خبر داد؛

مصالح ساختمانی با پایین ترین قمیت 
به پروژه های مسکن عرضه می شود

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: پیشــنهاداتی 
بــا مشــارکت وزارت راه و شهرســازی و وزارت 
صمت)صنعت، معدن و تجارت( در دست بررسی است 
تا مصالح با پایین ترین قیمت ممکن و بدون واسطه در 

اختیار پروژه های تولید مسکن، قرار گیرد.
به گزارش از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده افزود: چنانچه با پیشنهادهای ارایه شده موافقت 

شود، حتما با کاهش قیمت برای پروژه های حمایتی روبه رو خواهیم شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، توضیح داد: بخشی از پیشنهادهای ارایه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه 
مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره مندی از بازار 

سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب تر برای دهک های میان درآمد و کم درآمد تامین شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی 
است بنابراین هر چقدر که دراین بخش کار شود سبب کاهش هزینه های تمام شده مسکن خواهد شد. وی 
با یادآوری اینکه در قالب قانون جهش تولید مسکن که به تایید شورای نگهبان رسید و در حال اباغ رسمی 
است، دو موضوع تامین زمین و تسهیات مالی راهکارهای مناسب مد نظر گرفته شده است. معاون وزیر راه 
ادامه داد:  برای اجرای طرح جهش تولید مسکن عاوه بر ارایه راهکارهای تامین زمین و تسهیات مالی، در 

قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش بینی الزم در جال انجام است.
وی توضیح داد: موضوع تامین زمین از ماه ها پیش برنامه ریزی و اجرایی شد براین اساس، نیازسنجی کل 
کشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختیار استان ها قرار گرفته تا نسبت به تامین زمین برای چهار سال 
دولت ســیزدهم اقدام کنند. این کار به این منظور انجام شد تا شروع عملیات اجرایی احداث مسکن، معطل 

تامین زمین نماند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی نیز راهکارهای مناسب 
اندیشیده شده است، افزود: با توجه به میزان تســهیاتی که در قانون لحاظ شده، ساختار مشترکی با بانک 
مرکزی ترسیم و سهمیه ای در خصوص ارایه تسهیات مسکن بین بانک ها تعیین و اباغ شد که بر اساس آن، 
بانک ها مکلف و موظف به پرداخت تسهیات هستند و سیستم بانکی مکلف شده تا 3۶۰ هزار میلیارد تومان 

به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند.

 سخنگوی صنعت برق:
تامین سوخت مورد نیاز، مانع بروز 

خاموشی در زمستان خواهد شد
مدیر عامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران و 
ســخنگوی صنعت برق گفت: زمســتان امسال در 
صورتی که محدودیت سوخت نداشته باشیم، مشکلی 

در تامین برق نخواهیم داشت.
»مصطفی رجبی مشهدی« در گفت وگو با ایرنا افزود: در حال حاضر هماهنگی با وزارت نفت برای تکمیل 

مخازن سوخت مایع نیروگاه ها در حال انجام است تا مشکلی در فصل زمستان ایجاد نشود.
وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، محدودیت هایی در تامین برق به 

وجود آمد که امید است امسال با تامین سوخت گاز کافی، برق بخش های مختلف کشور تامین شود.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد تولید برق کشور از طریق نیروگاه های حرارتی 
تامین می شود که با توجه به آنکه این نیروگاه ها از سوخت گاز یا مایع استفاده می کنند، هر گونه محدودیت در 
تامین سوخت رسانی به نیروگاه ها منجر به کاهش تولید نیروگاه های حرارتی و در نتیجه محدودیت در تامین 
برق خواهد شد. رجبی مشــهدی ادامه داد: هماهنگی های خوبی با وزارت نفت در خصوص تامین سوخت 
نیروگاه ها در حال انجام است. بررسی ها نشان می دهد به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی در زمستان و کاهش 
گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع، حتی با وجود تعهد ۵۰ میلیون متر مکعبی تخصیص سوخت مایع، زمستان 

امسال کمبود سوخت نیروگاه ها قابل پیش بینی است.
بررسی های ایرنا نشان می دهد تعهد روزانه تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها معادل ۵۰ میلیون لیتر در 
روز است. بخشی از این ۵۰ میلیون لیتر از مخازن ذخیره سازی نیروگاه ها که در تابستان پر شده تامین می شود 
و بخشی دیگر روزانه به نیروگاه ها تحویل خواهد شد. بنابراین حتی اگر در زمستان، گاز تحویلی به نیروگاه ها 
روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز باشد، باز هم نیروگاه ها با کمبودی معادل ۵۰ میلیون لیتر سوخت در روز 

برای استفاده از همه ظرفیت خود روبه رو خواهند بود.
در پنج ماهه ابتدایی امسال روزانه ۱8 میلیون لیتر گازوئیل به نیروگاه ها تحویل شده و این در حالی است که 
مصرف در این بازه زمانی روزانه ۱۲ میلیون لیتر برآورد می شود. در هفت ماهه بعد سال اما در حالی که مصرف 
به 3۲ میلیون لیتر در روز می رسد، تحویل گازوئیل ۲۹ میلیون لیتر خواهد بود که این تراز منفی از محل ذخیره 
گازوئیل در پنج ماهه ابتدایی سال در نیروگاه ها تامین خواهد شد. مصرف نفت کوره نیز در حالی که در پنج ماهه 

نخست سال در نیروگاه ها روزانه بین سه تا چهار میلیون لیتر بوده، در زمستان به ۱8 میلیون لیتر در روز می رسد.



4 سال هفدهم   شماره ۴۰۶۱   ۲۱ شهریور ۱۴۰۰   شهرستانها

الزامات ناشــی از رعایت بهداشــت فردی برای مقابله با ویروس کرونا 
موجب افزایش ۱۵ درصدی مصرف آب در استان اصفهان شده است. 

کارشناس هماهنگی و مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان گفت: بررســی ها نشان می دهد از ابتدای شــیوع بیماری کرونا 
مصرف آب در شهرستان های مختلف استان بین ۱۲ تا ۱8 درصد افزایش 

یافته است. 
علیرضا شــرافتی علت این تفاوت را ناشــی از میزان شیوع بیماری، 
فرهنگ مصرفی مردم و تفاوت اقلیم ها دانست و گفت: این بیماری به طور 

میانگین باعث افزایش ۱۵ درصدی مصرف آب شده است. 
وی ضمن تاکید بر رعایت مسائل بهداشــتی، خطر ابتا به رفتارهای 
وسواس گونه را یادآور شــد و افزود: پس از شیوع ویروس کرونا بسیاری از 
افراد با رعایت نظافت و رفتارهای احتیاطی بیــش از حد و اجبار دیگران 
به رعایت این رفتارها، رفتارهای وســواس گونه را در خود و اطرافیان القا 

می کنند.
شرافتی افزود: رفتارهایی مانند شستشوی دست و صورت، استحمام، 
شستشوی لباسها، ظروف، سطوح، وسایل و غیره در برخی افراد به صورت 

افراطی انجام می شود. 
کارشــناس هماهنگی و مدیریت مصرف آب آبفای اســتان اصفهان 
گفت:هر شهروند می تواند با آگاهی به میزان تاثیر خود در مدیریت مصرف 

آب، در جلوگیری از اتاف منابع آبی نقش به سزایی داشته باشد.
ویاظهار داشت: خطر ابتا به رفتارهای وسواس گونه به مرور زمان با بر 
هم زدن تعادل شیمیایی مغز، رفتارهای تکراری را ملکه ذهن می کند که 

این وسواس های فکری جزیی از رفتار خواهد شد.
شرافتی با تاکید بر اینکه گذر از بحران شــیوع کرونا ویروس، نیازمند 
ســامت جســمی و روانی اســت، افزود: رعایت نظافت و شستشــوی 
کاملدست ها نباید با اختال استرس و اضطراب شدید، تمام زندگی ما را 

تحت تاثیر قرار دهد و خود و اطرافیان را دچار بیماری واسوس کند.
وی دو روش درمــان دارویی- مشــاوره و رفتاردرمانــی را موثرترین 
شــیوه های مقابله برای افراد مبتا به بیماری وســواس دانست و گفت: 
کسی که به اختال وسواس مبتاست اگر تحت درمان قرار نگیرد، شدت 
وسواس به مرور زمان زیاد می شود به نحوی که در انجام کارهای روزانه  هم 

با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با تاکید براینکه شدت درگیری فرد درباره افکار یا اعمال وسواسی 
متفاوت اســت و می تواند از خفیف تا فوق شدید باشــد، افزود: از آنجا که 
مدیریت مصرف آب مسئله  مهمی اســت،دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی آبفای اســتان اصفهان ســعی کرده با تولید برنامه های مختلف 
رادیویی و تلویزیونی نظیر برنامه »جــاری حیات«آموزش های الزم را در 

خصوص چگونگی مصرف آب به مشترکین شهری و روستایی ارائه کند.

 وسواس؛کار دست اصفهانی ها داد؛

افزایش 1۵ درصدی مصرف آب در استان اصفهان پس از شیوع ویروس کرونا
پیشگیری از سرقت تجهیزات و 

انرژی از اهداف مشترک پلیس 
گلستان و توزیع برق استان است

گلستان- زهرا کارزگر- مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان در دیدار با فرماندهی انتظامی 
استان با بیان مطلب فوق گفت : لزوم سرکشی مداوم 
از مالخران ، برخورد جدی با سارقان تجهیزات شبکه 
ها و تاسیسات برق ، گشت مشترک پلیس و برق از 
مواردی است که به آنها می بایست توجه ویژه شود.  
شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، علی اکبر نصیری 
در این دیــدار افزود : تا کنــون فرماندهی انتظامی 
اســتان همکاری خوبی با ارگانهای خدمات رسان 
باالخص شرکت توزیع نیروی برق در سرتاسر استان 

داشته که همواره مورد تقدیر و تشکر ما بوده است.
وی افزود : این شــرکت آمادگی این را دارد نقاط 
تاریک و خطــر آفرین از منظر پلیس گلســتان در 

سرتاسر استان مجهز به روشنایی معابر نماید.
وی با اشاره به شناســایی نقاط آلوده به سرقت 
تجهیزات شــرکت توزیع نیروی برق در اســتان 
اظهار داشت: به دنبال این هستیم که با همراهی و 
مشارکت نیروی انتظامی و استفاده از نیروهای خبره 
و متخصص بــا طرح  برنامه های متناســب با نقاط 

آلوده از سرقت تجهیزات برق جلوگیری نمائیم.
مهندس نصیری با بیان اینکه مهمترین هدف 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان گلستان، تأمین 
برق مطمئن و پایدار و فراهم نمودن رضایتمندی 
مردم و مشترکین برق استان گلستان است تأکید 
کرد: شرکت برق یکی از شرکت های خدمات رسان 
است و اینکه افرادی با سرقت تجهیزات برق و بروز 
خاموشی به رضایتمندی مردم از نظام آسیب وارد 

کنند پذیرفتنی نیست.
وی اضافه کرد: خاموشــی های اخیر باعث شد 
تا افرادی از این موقعیت اســتفاده نمودند و نسبت 
به ســرقت تجهیزات اقدام نمودند که خوشبختانه 
به کمک پلیس گلستان افراد شناسایی و اقدامات 

قانونی انجام گردید.
سردار فاضل دادگر فرماندهی انتظامی گلستان 
در این دیدار ضمن تشــکر از فعالیت ها و خدمات 
مستمر و مفید به شهروندان اظهار داشت: بر اساس 
برنامه های گذشــته نیروی انتظامی در خصوص 
شرکت های خدمات رسان وظیفه خود می داند که 
از تجهیزات شرکت برق استان گلستان با افزایش 
گشت ها و حضور هماهنگی حفاظت نماید و تمام 
سرقت هایی که انجام شــده در سامانه ثبت شده تا 

بتوان آنها را رصد نمود.
فرماندهی نیروی انتظامی اســتان با اشــاره به 
اعمال مشوق برای پرســنل پلیس گلستان جهت 
پیشگیری از وقوع سرقت گفت : برای همکاران در 
پلیس گلستان که بتوانند جلوی سرقت را بگیرند و 
کشفیات انجام دهند عاوه بر عمل به وطیفه قانونی 
خود، مشوق هایی در نظر گرفته شده که این خود 
بیانگر حفظ و حراســت از تاسیسات دستگاههای 

خدمات رسان توسط پلیس استان است.

با  ارزیابی آنا مشخص شد:
روابط عمومی دانشگاه آزاد 

استان اصفهان، برترین نماینده 
خبرگزاری آنا در کشور 

روابط عمومی دانشــگاه آزاد اســامی استان و 
واحد اصفهان)خوراسگان(، توانست در میان تمامی 
واحدهای دانشگاه آزاد اســامی کشور، به عنوان 
برترین واحد دانشــگاهی در حوزه تولید و پوشش 
خبری دست یابد. به گزارش شــاخه شبز به نقل از 
خبرگزاری آنا، اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد 
اسامی استان اصفهان، از میان 3۱ استان حاضر در 
این جامعه آماری، با کسب باالترین امتیاز، توانست 

جایگاه نخست را از آن خود کند.
بر اساس این گزارش، استان اصفهان با اختافی 
آشکار نسبت به سایر استان ها، با کسب امتیاز ۲88 
از مجموع 3۵۰ امتیاز، اســتان برتر شناخته شد و 
پس از آن، اســتان های فارس با کسب  ۲۰۶ امتیاز 
و استان مازندران با کسب ۱۲۴ امتیاز به ترتیب حائز 

رتبه های دوم و سوم این رده بندی شدند.
همچنین در این گــزارش آماری، آمار تفکیکی 
واحدها و مراکز اســتان اصفهان نیــز قید گردیده 
که به استناد این آمار، دانشــگاه آزاد اسامی واحد 
اصفهان)خوراسگان( با کسب امتیاز ۵3 از مجموع 
۶۰ امتیاز در میــان ۲۵ واحد حاضــر در گزارش، 
به عنوان برترین واحد دانشــگاهی استان معرفی 
گردیده اســت و واحدهای کاشــان و نجف آباد با 
کســب امتیاز 38 به طور مشــترک در رده دوم و 
همچنین واحد دولت آباد بــا ۲۴ امتیاز در جایگاه 

سوم استانی قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، ســنجه های میــزان اخبار 
پوششی، اخبار تولیدی، تعامل و همکاری و تولید 
دفتر مرکزی از سوی خبرگزاری آنا برای انتخاب و 
رده بندی واحدها معیار قرار داده شده که دانشگاه 
آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( در مجموع 
۴ سنجه، رتبه برتر کشوری و اســتانی را از آن خود 

کرده است.

  خبــر
 رییس اداره صنعت، معدن 

وتجارت شهرستان سردشت:
صمت سردشت در ۵ ماهه 

نخست
رییس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان 
سردشــت اظهار کرد: در ۵ ماهه نخست ســال 
جــاری ۱3 فقره جواز تأســیس جهت توســعه و 
احداث واحدهای صنعتی جدید در این شهرستان 
صادر شــده و یک واحد صنعتی راکد نیز احیاء و به 

چرخه تولید بازگردانی شد.
به گزارش شاخه ســبز به نقل از روابط عمومی 
سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان 
۵ ماهــه  در  بایزیدی گفــت:  غربی، محمــد 
نخست ســال جاری ۱3 فقره جواز تأسیس جهت 
توســعه و احــداث واحدهای صنعتــی جدید در 
این شهرستان صادر شده و یک واحد صنعتی راکد 

نیز احیاء و به چرخه تولید بازگردانی شد.
وی افزود: در حال حاضر این شهرســتان دارای 
۵۲ واحد صنعتی می باشد که 33 واحد فعال و ۱۹ 
واحد نیمه فعال و راکد می باشند و با توجه به نزدیکی 
شهرستان سردشت به مرز و امکان دسترسی راحت 
به بازارهای بکر و جدید عراق زمینه سرمایه گذاری 
را برای ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی فراهم 

ساخته است.
بایزیــدی تصریــح کــرد: طــی ۵ ماهــه 
نخست امســال 3۵۵ فقــره پروانه کســب برای 
دارندگان واحدهای صنفی صادر و یا تمدید شــده 
است که زمینه اشتغال مستقیم را برای 88۷ نفر در 
شهرستان مهیا کرداند. رییس اداره صنعت، معدن 
وتجارت شهرستان سردشــت عنوان کرد: در بازه 
زمانی یاد شــده 88 کارت پیله وری برای بازرگانان 
سردشتی صادر گردید. همچنین یک هزار و ۲۰3 
کارت مرز نشینی در این شهرستان صادر و ۲ هزار 

و ۵۰۰ کارت نیز تمدید شده است.
بایزیدی خاطرنشان کرد: در ۵ ماه گذشته جهت 
نظارت بر عملکرد واحدهــای صنفی و غیر صنفی 
سردشت در سطح بازار، تولید، خدمات و عرضه یک 
هزار و ۵۹ مورد بازرسی به انجام رسید که ۴۵ فقره 
پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۴۷ میلیارد و 
۷۵۵ میلیون ریال تشکیل و جهت رسیدگی بیشتر 
و صدور حکم نهایی به تعزیــرات حکومتی ارجاع 

گردید.
وی به عملکرد بخش معادن سردشت اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر سردشت دارای 3 معدن فعال 
است که در ۵ ماه نخست امسال ۹ هزار تن کانسنگ 
طا، ۶ هزار تن سنگ الشــه و ۵۰۰ تن سنگ آهن 

استخراج و به واحدهای فرآوری ارسال شده است.

پایداری انتقال گاز با تعمیرات اگزاست 
توربین های تأسیسات شهید مصطفوی 

در منطقه یک عملیات انتقال گاز 
 Rolls-Royse تعویض اگزاست های توربین
در تأسیسات شــهید دســتیاری و مصطفوی در 
منطقه یک عملیات انتقال گاز با موفقیت به پایان 
رســید. ابوالفضل ظهیــری در گفتگو بــا روابط 
عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز بیان داشت: 
Rolls-Royse تعمیرات اگزاست توربین های

در تأسیســات شهید دســتیاری و مصطفوی ۵۵ 
روز زودتر از برنامــه زمانبندی موجب جلوگیری از 

هدررفت گاز و کنترل انرژی گردید.
ظهیری با اعام ایــن خبر گفت: بــا عنایت به 
درخواست واحد عملیات تأسیســات، جداسازی 
و جابجایی اگزاســت های توربین های تأسیسات 

مذکور در دستور کار واحد منطقه قرار گرفت.
وی با اشــاره به اهمیت پایداری انتقــال گاز و 
همچنین آمادگــی کامل تأسیســات برای فصل 
سرما اظهار داشــت: دســتیابی به نتایج مطلوب 
در حوزه شــاخصهای بهره وری و استمرار تولید، 
مســتلزم نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده 
Rolls- همه تجهیزات از جمله اگزاستهای توربین

Royse است که واحد عملیات تأسیسات منطقه 
ضمن بررسی از اگزاست واحد HP-Bتأسیسات 
شهید مصطفوی متوجه از بین رفتن سایلنسرهای 
اگزاســت [یکی از علتهای پایین آمــدن راندمان 
توربین]شدند که پس از بررسی مجدد، مقرر گردید 
به منظور صرفــه جویی در هزینه هــای مربوطه، 
اگزاســت تأسیسات شهید دســتیاری با اگزاست 

معیوب تعویض گردد.
مدیر منطقه یک در ادامه افزود: واحد مهندسی 
منطقه به عنوان قلب تپنده سیستم با برنامه ریزی 
مدون و اجرای پروژه هــای متعدد نقش حیاتی در 
موفقیت سازمان دارد، که با برگزاری مناقصه پیمان 
سپاری به روش قراردادی،با عنایت به فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی و استفاده از توان 
شرکتهای داخلی، پیمانکار اجرای پروژه را انتخاب 

نمود.
ابوالفضل ظهیری در پایان ضمن تشکر از عوامل 
اجرایی بیان داشت: انجام این پروژه، با رعایت کلیه 
دســتورالعملهای ایمنی و پروتکلهای بهداشتی، 
۵۵ روز زودتر از برنامه زمانبندی با موفقیت به پایان 
رسید و توربین در مدار پایداری قرار گرفت که این 
مهم با توجه به حساسیت و عملیاتی بودن تأسیسات 
شهید مصطفوی موجب صرفه جویی قابل توجهو 

جلوگیری از هدر رفت گاز شد.
شایان ذکر است تأسیســات شهید مصطفوی 
یکی از تأسیســات مهــم منطقه یــک عملیات 
انتقال گاز اســت کــه دارای واحدهــای توربینی 
از نــوع Rolls-Royseمــدل Avon۱۵33و 
انجینی از نوع Wartsila اســت که گاز دریافتی 
از NGL۴۰۰ شرکت نفت را برای تغذیه خوراک 

پتروشیمی مارون ارسال میکند. 

  خبــر

 مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره شــرکت ملی 
حفاری ایران تصریح کرد: فساد ستیزی یکی از اصلی 
ترین وظایف آمران به معروف و ناهیان از منکر به شمار 

می آید که باید مورد اهتمام ویژه واقع شود.  
دکتر حمید رضا گلپایگانی در نشست شورای امر 
به معروف و نهی از منکر شرکت که با حضور دبیر ستاد 
احیا امر به معروف و نهی از منکر اســتان خوزستان و 
اعضای شورا و شــماری از مدیران  و مسئوالن شرکت 
برگزار شــد، با اشــاره به لزوم انتخاب مدیران اصلح و 
دارای صاحیــت در کارها، افــزود: عدالت محوری و 
احیای واقعــی امر به معروف از اهم وظایف ســنگین 
مسئوالن است زیرا آنچه در اختیار دارند متعلق به آحاد 
جامعه و مردم است و باید به بهترین نحو از این سرمایه 

و حفظ بیت المال در جهت منافع ســازمانی، افزایش 
راندمان کار و بهره وری مطلوب صیانت گردد.

وی با تاکید بر اعمال اصل شایســته ســاالری و 
به کارگیری افــراد اصلح و گزینه های شایســته در 
تصدی مســئولیت ها، اظهــار کــرد: تقویت حس 
مســئولیت پذیری، وظیفه شناســی نظم و انضباط، 
روحیه مشــارکت در کارها، رعایت اصل صرفه جویی 
و اســتفاده بهینه از ظرفیت ها ، ترویج فرهنگ دینی، 
داشتن روحیه فساد ستیزی، احســان و نیکوکاری، 
کمک به محرومان و تکریم و خدمت به ارباب رجوع و 
پاسداری از خون شهدا از مصادیق معروف است و کم 
کاری، استفاده شخصی از اموال دولتی، سوء استفاده 
از موقعیت، ســهل انگاری در انجام وظایف و تّملق و 

چاپلوسی، منکر تلقی می شود.
گلپایگانی با اشاره به جایگاه این شرکت و نقش مهم 
آن در تولید، گفت: کارکنان سختکوش و پرتاش این 
مجموعه همه توان خود را به کار گرفته اند تا در شرایط 
محدودیت ها و مشــکات ناشی از شــیوع بیماری 
کووید ۱۹ به نحو شایسته پاسخگوی نیازهای صنعت 
نفت باشــند که جای تقدیر و قدردانی دارد و به طور 
قطع رضایتمندی، ایجاد انگیزش و دلگرمی، تشویق 
و معرفی افراد خاق، دارای ایده های فنی و تخصصی 
راهگشا و اثر بخش در راستای افزایش راندمان، ارتقاء 
کیفیت خدمات و شتاب بخشی در کار ، موجب توسعه 

و اعتای روز افزون شرکت خواهد شد.
در این نشست دکتر شهریاری دبیر ستاد احیا امر 

به معروف و نهی از منکر اســتان درباره شرح وظایف و 
ابعاد فعالیت های این ستاد و تشکیل شوراهای امر به 
معروف و نهی از منکر در دستگاه ها اجرایی توضیحاتی 
ارائه و با بیان اینکه شــورا ها  مجموعه ای حاکمیتی 
می باشند به شــکل گیری شــوراهای اندیشه ورزی 

تخصصی در سازمان ها اشاره داشت.
در ادامه این نشســت، اعضای شــورا و تعدادی از 
مسئوالن شــرکت، دیدگاه و نظرات خود را پیرامون 

مسائل بیان شده ابراز داشتند.

گلپایگانی در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت ملی حفاری ایران:

اصلی ترین امر به معروف و نهی از منکر فساد ستیزی است

  
 مدیر عامل برق منطقه ای گیالن:

معادل قدرت منصوبه فعلی، 
پتانسیل تولید برق پاک در استان 

وجود دارد
رشت_سمیه جوان-با استفاده بهینه از انرژی بادی 
و خورشیدی موجود اســتان گیان، ظرفیت تولید برق 

استان دو برابر خواهد شد.
»بهمن داراب زاده« مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیان در گفتگوی ویژه خبری شــبکه باران استان 
گیان گفت: قدرت منصوبه و ظرفیت اسمی تولید انرژی برق در استان گیان ۲8۵۴ مگاوات است که در صورت 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر و نو در استان گیان، معادل ظرفیت اسمی تولید برق فعلی استان، می توانیم 
برق پاک تولید کنیم. وی افزود: به عبارت دیگر با پتانســیل و ظرفیت بسیار خوب اســتان از نظر انرژی بادی و 
خورشیدی، چنانچه سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو و تجدیدپذیر صورت گیرد بطور حتم ظرفیت تولید 

انرژی برق استان گیان دو برابر خواهد شد.
داراب زاده گفت:در برنامــه های »مهندس محرابیان« وزیــر محترم نیرو، توجه ویژه ای بــه انرژی های نو 
و تجدیدپذیر شده که انشــاا… با این رویکرد و با توجه به پتانسیل و امتیاز ویژه اســتان در بخش انرژی بادی و 

خورشیدی، بتوانیم سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کنیم.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیان گفت: در آینده اهمیت آب به عنوان مایع حیات، بیش از پیش نمایانگر 
خواهد شد که در آن زمان، با توجه به عدم مصرف آب در تولید انرژی برق در نیروگاه های تجدیدپذیر و نو، ضرورت 
احداث این نیروگاه ها بیش از پیش احساس خواهد شد و شاید در آن موقع چاره ای جز احداث نیروگاه های بادی و 

خورشیدی وجود نداشته باشد.

 در قالب انعقاد تفاهم نامه؛
بانک  ملی ایالم در مدرسه سازی 

مشارکت می کند
بانک  ملی ســه میلیارد و ۵۰۰ میلیــون ریال در 
احداث مدرسه این استان مشارکت می کند این مبلغ 
برای احداث دبستان سه کاســه در روستای شوره 
ماژین دره شهر با زیربنای ۱۴۰ متر مربع در قالب عقد 

تفاهم نامه امروز تعهد شده است.
به گزارش شاخه سبز به نقل از روابط عمومی  اداره کل نوسازی مدارس استان ایام ، نصرت اهلل رحیمی 
مدیرکل روز چهارشنبه دهم شهریور ماه ۱۴۰۰ در حاشیه انعقاد تفاهم نامه با یاسمی مدیر امور شعب بانک 
ملی استان ایام افزود: این مبلغ برای احداث دبستان سه کاسه در روستای شوره ماژین دره شهر در قالب 

عقد تفاهم نامه تعهد شده است.
وی ادامه داد: این مدرسه با زیربنای ۱۴۰ متر مربع جایگزین مدرسه تخریبی و غیر استحکام موجود در 

این روستا خواهد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایام یادآور شد: با احتساب این مدرسه بانک ملی تاکنون در 

ساخت پنج فضای آموزشی در این استان مشارکت کرده است.
وی بیان کرد: این مدارس در شهرستان های ایام، مهران، ایوان، چوار و اکنون در دره شهر احداث شده اند.

از مجموع بیش از یک هزار و ۲۰۰ فضای آموزشی استان ایام بالغ بر ۲۲۰ مدرسه توسط افراد خیر احداث 
شده است.

درآیین تودیع و معارفه رئیس زندان مهاباد سخنرانان 
به اهمیت  رعایت کرامت انســانی و تامین امنیت خاطر 
مردم با انتصاب مســئولین متقی و اخاق مدار توصیه 
نمودند. مراســم تکریم و معارفه رئیس زندان مهاباد در 
سالن اجتماعات فرمانداری این شهر با حضور مدیرکل 
زندان ها و مســئولین قضایی و اداری و نظامی در سالن 

فرمانداری برگزار گردید.
در این مراسم فرماندار شهرستان مهاباد با برشماری 
ظرفیت ها و توانمندی های شــهر گفت همکاری خوبی 
با مجموعه زنــدان در تخصیص اعتبارات شهرســتانی 
داشتیم و همیشه موضوع اشتغال زندانیان در برنامه های 

مسئولین شهر قرار دارد.
وی با تقدیر از عملکرد مســئولین زندان ها در اجرای 
طرح همگانی واکسناســیون کرونا گفت زندان مهاباد 
در مقابله و پیشگیری از سرایت و ابتا این بیماری بسیار 
عالی عمل کرد و هیچگونه گزارش از عدم رعایت موازین 

بهداشتی و پیشگیری گزارش نگردید .
وی درپایــان از مدیرکل زندان ها خواســت تا همت 
عمومی برای همدلی در شهرستان وجود دارد تاش های 

مجموعه خود را برای انتقال زندان قدیم مهاباد به خارج 
شهر انجام دهند .

به گزارش روابط عمومی زندان های استان آذربایجان 
غربی در ادامه برنامه معارفه رئیس جدید زندان مهاباد امام 
جمعه شهرستان مهاباد با اشاره به آیات قرآنی به اهمیت 
امر زندانبانی اشاره کرد و گفت  مسئولیت رئیس زندانی 
برای اشخاص پشت میز نشین نیست و زندان مجموعه 
مردمی است که برای کاهش آسیب های زندان و اجتماع 

به همت مسئولین و بسیج مردم و مسئولین امر نیاز دارد
حاج ماموستا امامی گفت تا به حال از مجموعه زندان 
های اســتان گزارش ترک فعل و اهمال کاری مســتند 
را شــاهد نبوده ایم و زندانبانان به کوری چشم معاندین 
نظام با رفتارهای اسامی خود خاری در چشم منافقین 
هستند  وی گفت مردم قدر دان زحمات مجموعه قضایی 
و زندانبانی هســتند و از همه مهم تر خداوند ناظر اعمال 
مسئولین است و ارج و قرب مسئولین متقی و مردمی در 

نزد خداوند است.
در ادامه رئیس دادگستری شهرستان مهاباد با اشاره 
به آیه قرآنی گفت بنده مسئول باید رابطه عبودیت خود 

را حفظ کند و کســوت مســئولیت های مهم در جامعه 
اســامی برزانده افراد متقی اســت که در هر کار خود به 
خدا توکل کرده و رنگ الهی به رفتارهای روزانه خود می 
دهند و موجبات آرامش جامعه اســامی می باشند وی 
گفت زندان محل عرضه الگوهای رفتار اســامی است و 
مسئولین زندان مربیان رفتارهایی هستند که می تواند 
در تربیت شهروندان مسلمان موفق خوب عمل کنند و 

زنجیره باطل خاف کاری در جامعه را قطع نمایند 
مدیر کل زندان های اســتان از تاش های ارزشمند 
مجموعه قضایی و اداری شهرستان مهاباد تقدیر نمودند 
و اطمینان خاطر دادند که رفتارهای مسئولین و مربیان 
مجموعه ذیربط به صورت دقیق از طریق مبادی مختلف 
رصد می شــود و هیچ رفتار ناشایاست از سوی مجموعه 

قابل اغماض نیست 
وی گفت رسانه های غربی و معاندین چاره ای جز سیاه 
نمایی ندارند در حالی که همت همه کارکنان زندان های 
استان ایجاد امنیت و تاش برای بازگشت سعادتمندانه 

مددجویان به آغوش اجتماع  است 
محمدی گفت همــکاران ما در زندان هــا آرامش و 

آسایش خود و خانواده خود را بخاطر امنیت مردم به خطر 
انداخته اند و این بسیار قابل افتخار است که دوران سخت 
وضیعت اقتصادی و کمبود منابــع و اعتبارات و اپیدمی 

کرونا با صابت از سختی ها گذر کردیم 
وی گفت در مجموعه زندانبانی اســامی اســتان 
اقدامات حمایتی عالی صورت گرفته اســت که به عزم 
عمومی مردم و خیرین شهرهای استان در اخذ رضایت و 
ایجاد صلح و سازش و کمپین های حمایتی از خانواده بزه 

دیدگان زندانی نیازمندیم
در پایان محمدی به موضوع مشکل حقوقی واگذاری 
زمین زندان جدید در حومه شــهر مهاباد اشــاره نمود و 
گفت مسئولین شهرستان مشکات جزیی را حل کنند 
تا به وعده ساخت مجموعه تامینی و تربیتی در شهرستان 

مهاباد اقدام کنیم .
در پایان مراســم از تاش های ارزشــمند داریوش 
بخشی تقدیر و بایرام شــهبازی  به عنوان رئیس جدید 

زندان شهرستان مهاباد معرفی گردید .

مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی :

 زندانبان مسلمان آسایش و آرامش خود را فدای امنیت
و آرامش جامعه اش می کند 

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی قم گفت: درحال حاضر از قله پیک پنجم 
کرونا عبور کردیم و روند این بیماری بتدریج درحال نزولی شدن است اما تا دو 

هفته مرگ و میر باال ادامه خواهد داشت.
به گزارش شاخه سبزبه نقل از روابط عمومی علوم پزشکی قم، محمدرضا 
قدیر جمعه شب به بیمارستان امیرالمومنین )ع( به عنوان سانتر کرونایی 

استان رفت و وضعیت بیماران را مورد ارزیابی قرار داد.
 وی ضمن بازدید از بخش های تریاژ، اورژانس، بســتری، آی. سی یو و 
سایر بخش ها خاطرنشــان کرد: میزان ورودی بیماران و تریاژ شده کاهش 

یافته است ولی میزان بستری بیماران افت کمی دارد.
قدیر گفت: می توانیــم بگوییم که از قله پیک عبور کرده ایــم و آرام آرام 

درحال نزولی شدن هستیم. وی یادآور شــد: متاسفانه تا ۲ هفته بعد از قله 
پیک شاهد مرگ ومیر باال خواهیم بود.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرد: باید مراقب باشیم که دچار 
عادی انگاری نشده و مســائل بهداشــتی را همواره رعایت کنیم تا شاهد 

موج های سینوسی نباشیم. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی؛

عبور از قله پیک پنجم کرونا؛ مرگ و میر باال در قم ادامه دارد



۵ اجتماعی

مدت زمان فاصله بین دو دز واکسن کرونا در واقع بهترین زمان در نظر 
گرفته شده است، اما سوالی که پیش می آید این است که آیا این فاصله در 
آینده نیز به همین صورت ثابت خواهد بود یا امکان تغییر در این فاصله های 

زمانی بین دزهای واکسن وجود دارد.
فاصله های زمانی بین دزهای واکسن کرونا در مورد واکسن های رایج 
در ایران مانند سینوفارم یا اسپوتنیک وی یا برکت، ۴ هفته یا یک ماه است. 
همچنین فاصله زمانی برای تزریق واکسن آسترازنکا بین 8 تا ۱۲ هفته یا 
۲ تا 3 ماه است. با این حال گفته می شود که اگر بین یک تا دو هفته تاخیر 
در این فاصله های زمانی رخ بدهد، از نظر ایمنی یا اثربخشی برای شخص 

تزریق کننده واکسن، مشکلی ایجاد نمی شود.
چگونگی تعیین زمان و میزان دز واکسن

نکته قابل تامل درباره بیماری کووید ۱۹ و واکسن های کرونا این است 
که هنوز به یک سالگی ساخت واکســن در جهان نرسیدیم و این بیماری 
همچنان یک بیماری نوپدید محســوب می شــود که دانسته های ما در 
برابر نادانسته ها شاید اندک باشد. بنابراین گذشت زمان می تواند مسائل 
بسیاری را درباره این بیماری و حتی واکســن ها و فاصله های زمانی بین 

دزهای آن مشخص کند.
هادی کریم زاده، متخصص ویروس شناســی پزشکی از آلمان در این 
رابطه به ایرنا گفت: مطالعات واکسن به طور معمول سال ها طول می کشد 
و زمان های تزریق و میزان دزهای واکسن های مختلف، در آزمایش های 
متعدد به صورت دقیق تعیین می شوند. در مطالعات پیش بالینی، بعد از 
تزریق واکســن در فواصل مختلف به حیوانات آزمایشگاهی، آنها را مورد 
چالش با ویروس قرار می دهند و میزان ایمنی و تیترهای آنتی بادی را مورد 

اندازه گیری و ارزیابی قرار می دهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر کــه در پاندمی کرونا قــرار داریم، مراکز 
تحقیقاتی و ساخت واکســن باید در زمانی کوتاه، واکســن هایی موثر و 
بی خطر را بــرای ایمن کردن بخــش بزرگی از جامعه در دســترس قرار 
می دادند. بنابراین بخش زیادی از این مطالعات به صورت موازی و فشرده 
انجام شده اند. در فرصت های بعدی این مراکز جهت بهبودی و بهینه سازی 
فاصله ها و دزهــای تقویتی این واکســن ها مطالعات تکمیلــی را انجام 

می دهند.
احتمال اندک تغییر فاصله دز اول و دوم واکسن کرونا

با این حال به نظر می رســد فاصله زمانی ۴ هفتــه ای یا یک ماهه بین 
دزهای اول و دوم واکســن های کرونا در جهان در آینده نیز تغییر چندانی 
نداشته باشد. ولی نمی توان این موضوع را به طور قطعی اعام کرد و باید در 

انتظار تحقیقات بیشتر در این زمینه ماند.

محمد رضا فاحیان، پزشــک و متخصص میکروب شناســی و عضو 
هیات علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران شمال در این زمینه اظهار 
کرد: فاصله بین تزریق دزهای واکسن بر اساس بهترین اثربخشی تعیین 
می شــود. احتمال تغییر اساســی در فواصل زمانی بین دو دز اول و دوم 
واکسن های کرونا خیلی کم است. زیرا تیتر آنتی بادی نوترالیزان و فعالیت 
سیستم ایمنی سلوالر را قبا خیلی نمی توانستند اندازه گیری کنند، اما در 
حال حاضر با توجه به تکنولوژی موجود، می توان این میزان را اندازه گیری 

کرد و متوجه می شویم در چه زمانی بیشترین اثربخشی را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: از طرفی باید توجه کرد که بیماری کووید ۱۹ نوین است و 
از طول عمر واکسیناسیون در جهان حتی یک سال هم نگذشته و در نتیجه 

باید صبر کرده و وضعیت افراد واکسینه شده را بررسی کنیم.
فاحیان افزود: در واقع آنتی بادی های افراد واکســینه شده و سیستم 
ایمنی سلولی باید بررسی شده و بر اســاس شواهد و داده ها می توان اعام 

کرد که نیاز به دز بوستر )یادآور( یا سوم داریم یا خیر.
این متخصص میکروب شناســی گفت: قبا گفته می شــد واکسن 
سینوفارم دو دز است، اما االن اطاعاتی داریم که گفته می شود این واکسن 
نیاز به دز سوم در برخی افراد دارد. همچنین درباره واکسن فایزر که در حال 
حاضر در برخی کشورها برای کادر درمان یا افراد در معرض خطر یا با نقص 

سیستم ایمنی، دز بوستر آن تزریق می شود.
آیا چند روز فاصله بین دو دز مشکلی ایجاد می کند؟

باید به این نکته توجه کنیم که در مورد بســیاری از واکسن ها اجباری 
نیست که حتما راس ۲8 روز یا یک ماه، دز دوم زده شود. معموال باید در یک 
فاصله زمانی تزریق شــود که این فاصله بهترین زمان برای اخذ بیشترین 
اثربخشی واکسن است. مثا در مورد واکسن آسترازنکا گفته می شود بین 8 

تا ۱۲ هفته یا ۲ تا 3 ماه، دز دوم تزریق شود.
فاحیان در این زمینه گفت: اگر این زمان بنا به برخی شرایط به تعویق 

بیافتد، نباید دز اول را نادیده گرفت و مجــدد تکرار کرد، بلکه باید فقط دز 
دوم را به محض مساعد شدن شرایط تزریق کرد. در مواقع پیک سویه های 

جدید کرونا ، گاهی این زمان را می توان تا ۴ هفته نیز کاهش داد.
فاصله دز دوم و سوم هنوز قطعی نیست

به نظر می رسد فاصله های اعام شده بین تزریق دو دز اول و دوم واکسن 
در حال حاضر تقریبا مشخص است و در آینده تغییر چشم گیری نخواهد 
کرد، اما در مورد فاصله دز بوستر یا ســوم با دز دوم، هنوز به صورت قطعی 

مشخص نشده و به بررسی بیشتری نیاز دارد.
عاطفه عابدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ در این رابطه به 
خبرنگار ایرنا گفت: فاصله بین دو دز واکسن فایزر ۲۱ تا ۲8 روز است که به 
طور مثال در انگلستان این فاصله به 3 ماه تبدیل شد. فاصله بین دو دز اول 
و دوم توسط شرکت های سازنده واکسن پیشنهاد می شود. درباره واکسن 
اسپوتنیک وی در ابتدا گفته شــده بود ۲8 روز فاصله باشد و سپس به این 
نتیجه رســیدند که می توان این فاصله را تا 3 ماه نیز افزایش داد. بنابراین 
نمی توان این فاصله را ثابت دانســت، اما معموال فاصله بین دز اول و دوم 

واکسن را از هر شرکت سازنده به صورت ثابت تحویل می گیریم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، فاصله بین دز دوم و ســوم است که در حال 
حاضر حدود 8 ماه در نظر گرفته می شود. ولی واقعیت این است که شاید 
بر اساس ســویه های بعدی کرونا، این فاصله 8 ماهه برای دز سوم، به ۶ ماه 

کاهش پیدا کند و هنوز تصمیم قطعی برای آن گرفته نشده است.
عابدینی اظهار کرد: مطالعاتی که تاکنــون در زمینه به تاخیر افتادن 
دز دوم واکسن کرونا انجام شــده، کاهش اثربخشی را نشان نمی دهد. در 
نتیجه این طور نیست که اگر یک یا دو ماه تاخیر بین دز اول یا دوم بیفتد، 
حتما نیازی به نادیده گرفتن دز اول داشته باشیم. در واقع می توان دز دوم 
واکسن را تزریق کرد. البته این طور نیست که فاصله زمانی بین دو مرحله را 
نامحدود در نظر گرفته و به طور مثال یک سال بعد تزریق کنیم. بلکه فاصله 

چند روزه تا یک ماه، منجر به کاهش اثربخشی واکسن نمی شود.
بنابراین به نظر می رسد فاصله های زمانی بین دزهای واکسن کرونا در 
آینده و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی که انجام می شود، قدری دچار تغییر 
شود. هرچند این فاصله ها تاکنون نزدیک به قطعی شده، اما همچنان باید 
به این نکته توجه کنیم که هنوز حتی یک سال از عمر ساخت واکسن کرونا 
در جهان نگذشته و تقریبا اکثر واکســن های کووید ۱۹ در جهان به این 

دلیل که در شرایط پاندمی قرار داریم، مجوز مصرف اضطراری دارند.
بهترین و قطعی ترین اقدام در حال حاضر، تزریق واکسن کرونا است و 
باید تزریق با واکسن های تایید شده به سرعت انجام شود تا از بیماری شدید 

یا فوت افراد جلوگیری شود.

بهترین و قطعی ترین اقدام در حال حاضر، تزریق واکسن کرونا است   تزریق یک میلیون و ۳۹ هزار 
و ۹۶۲ ُدز واکسن کرونا در 

شبانه روز گذشته
بنابر اعام روابط عمومی وزارت بهداشت، در 
شبانه روز گذشته، یک میلیون و 3۹ هزار و ۹۶۲ 

ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.  
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی 
وزارت بهداشت،  تا کنون ۲۱ میلیون و ۷۵3 هزار 
و ۲۰ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۱ میلیون و ۶۹۶ 

هزار و ۵۶۹ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

33 میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵8۹ ُدز رسید.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما 

در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.

انتقاد فائوچی از موارد باالی 
ابتال به کرونا در آمریکا

دکتر آنتونی فائوچی - مدیر موسسه آلرژی و 
بیماری های عفونی در آمریکا - در مصاحبه ای 
اظهار کرد که موارد ابتــا به کووید۱۹ در آمریکا 
بسیار بیشتر از آن چیزی است که بتوان به پایان 

همه گیری در این کشور فکر کرد.
به گزارش ایســنا، فائوچی با تاکیــد بر موارد 
باالی ابتا به کوویــد۱۹ در ایاالت متحده گفت: 
در حال حاضر ما هنــوز در وضعیت همه گیری 
کروناویروس هستیم زیرا روزانه ۱۶۰ هزار ابتای 
جدید به این بیماری را در کشــورمان ثبت می 
کنیم. وی در ادامه افزود: این تعداد موارد ابتای 
باال به کووید۱۹، بازگشــت به برخــی از جنبه 
های زندگی عادی و نرمــال را در ایاالت متحده 

غیرممکن می سازد.
در ماه مارس سال جاری)۲۰۲۱( نیز فائوچی 
در مورد کاهش محدودیت هــای کرونایی این 
کشور قبل از رسیدن موارد ابتا به ۱۰ هزار مورد 
و یا کمتر از آن هشدار داده بود، با این حال ایاالت 
متحده برنامه های بازگشایی خود را ادامه داد که 

فائوچی آنها را »غیرقابل توضیح« نامید.
به گفته وی،با شیوع سویه بسیار مسری دلتا و 
عدم رعایت اقدامات احتیاطی در برابر این ویروس 
، موارد ابتا به کووید۱۹ در این کشور در ماه های 
اخیر افزایش یافته است. فائوچی خاطر نشان کرد: 
این حتی کنترل نســبتاً خوبی هم برای پاندمی 
کرونا در ایاالت متحده محســوب نمی شود و به 
معنی وجود تهدیدی برای سامت عمومی است.

این کارشناس ارشد تاکید کرد که واکسن ها 
هنوز هم مهم ترین ساح برای سرکوب شیوع و 
ابتا به کووید ۱۹هستند. در حال حاضر تنها کمی 
بیش از نیمی از جمعیت ایــاالت متحده به طور 

کامل واکسینه شده اند.

احتمال ابتالی چاق ها به کرونا 
بیشتر، شدیدتر و کشنده تر است

عضو فدراســیون چاقی و متابولیــک ایران 
گفت: احتمال ابتای افراد چاق به نوع شــدید 
بیماری کرونا باال است؛ چراکه این افراد معموال 
به بیماری های فشــارخون باال، دیابت و تنگی 
نفس دچار هســتند. بنابراین در شرایط اپیدمی 
کرونا باید بیشتر مراقب باشند و در صورت امکان 

درصدد کاهش وزن خود برآیند.
دکتر پدرام طالبیان،  فلوشیپ فوق تخصصی 
جراحی الپاراسکوپی روز جمعه در گفت و گو با 
ایرنا توضیح داد: ۷۰ درصــد ایرانی ها یا چاق اند 
یا اضافه وزن دارند. یعنی از هر ســه نفر ایرانی دو 
نفر دچار اضافه وزن و حدود پنج درصد کل افراد 

جامعه دچار چاقی مرضی هستند.  
وی تاکید کــرد: به افرادی چــاق اطاق می 
شود که بی ام آی )BMI( یا شاخص توده بدنی 
آنها باالی 3۰ اســت. یعنی وزن بیمار را بر اساس 
کیلوگرم دو بار تقســیم بر قد بر اساس متر می 
کنیم و به عددی که از این فرمول به دســت می 

آید، بی ام آی گفته می شود.  
طالبیان ادامه داد: این افراد ممکن اســت به 
بیماری های مرتبط با چاقی مثل فشار خون باال، 
چربی خون باال، مشکات تنفسی و آسم و... دچار 
شوند و بر اساس مقاالت علمی ثابت شده افرادی 
که بی ام ای باالی 3۰ دارند، احتمال ابتایشــان 
به بیماری کرونا یا فرم شدیدتر این بیماری و در 

مواقعی مرگ بیشتر می شود.

  خبــر

واکسیناسیون ماموران پلیس 
 راهور تهران بزرگ

در برابر کرونا
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
از واکسیناسیون ماموران این پلیس در برابر کرونا 
خبر داد. به گزارش ایسنا، موج پنجم کرونا همچنان 
کشور را درگیر خود کرده است و روزانه صدها تن به 
دلیل ابتا به این ویروس و عوارض ناشــی از آن در 
بیمارستان ها جان خود را از دست می دهند عاوه 
بر موارد فوتی، آمارهای رســمی حاکی از آن است 
که حدود ۵۰ برابر شــمار فوتی های هر روز نیز به 
مبتایان روزانه اضافه می شــود؛ آماری که از بدو 
اعام رسمی ورود کرونا به کشور تا روز گذشته به 
عدد پنج میلیون و ۲3۷ هــزار و ۷۹۹ مبتا و ۱۱۲ 

هزار و ۹3۵ فوتی رسیده است.
در این میان اما برخی مشاغل به سبب ارتباط 
مستقیم با مردم بیشــتر در معرض ابتا به کرونا 
قرار دارند که ماموران پلیس و به خصوص پلیس 
راهنمایی و رانندگی از جمله آنهاســت. ماموران 
پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل حضور در معابر 
و ارتباط مســتقیم با کاربران ترافیکی با احتمال 
بیشتری در معرض این بیماری قرار دارند و از این 
رو واکسیناسیون آنان نیز جزو گروه های اولویت 

دار قرار گرفته است.
سردار محمدحسین حمیدی - رییس پلیس 
راهور ناجا - در گفت وگو با ایسنا آخرین وضعیت 
واکسیناســیون مامــوران پلیس راهــور تهران 
بزرگ را تشــریح کرد و گفت: مامــوران پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به دلیل جنس 
ماموریت هایی که دارند در اولویت دریافت واکسن 
قرار بوده اند. از ایــن رو پیگیری ها برای اختصاص 

واکسن به آنان در دستورکار قرار داشته است.
وی با بیان اینکه تقریبــا تمام کارکنان پلیس 
راهنمایی و رانندگــی تهران بــزرگ در اولویت 
دریافت واکسن بوده اند،اظهارکرد: خوشبختانه با 
پیگیری های انجام شده، طی هفته های گذشته 
امور مربوط به واکسیناســیون مامــوران پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ انجام شده است 

و این افراد واکسن خود را دریافت کرده اند.
به گفته رییس پلیس راهنمایــی و رانندگی 
تهران بــزرگ این روند به طور کامل انجام شــده 
اســت و تقریبا همه ماموران پلیس راهور واکسن 

خود را دریافت کرده اند.

دریافت مستمری معلوالن 
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران 
گفت: از تاریخ اســفند ماه ۹8 و همزمان با شــروع 
بیماری کووید ۱۹، مستمری مددجویان بهزیستی 

سیر صعودی داشته است.
ســید احمد خادم معــاون امور توانبخشــی 
بهزیســتی اســتان تهــران در گفتگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، اظهارکرد: حمایــت مالی یا در 
اصطاح صحیح ســازمانی کمک هزینه معیشتی 
به افرادی کــه فاقد معلولیت، مقیم مراکز شــبانه 
روزی، مستمری بگیر سایر دستگاه ها، فاقد تمکن 
مالی مناسب یا شاغل هستند وجزء دهک پردرآمد 
محســوب شــوند؛ طبق مصوبه وزارت کار حقوق 

نمی گیرند.
وی گفت:شایان ذکر است، نوع معلولیت و شدت 
آن در الویت بندی تاثیرگذار اســت و مســتمری 
سرپرست معلول فوت شــده به بازماندگان تعلق 
نگرفته و پس از فوت توانخواه قطع می شود. وی در 
پاسخ به اینکه آیا در دوران کرونا مستمری معلوالن 
افزایش داشــته یا خیر گفت: از تاریخ اســفند ماه 
۹8 و همزمان با شــروع بیماری کووید ۱۹ افزایش 
مستمری ســیر صعودی داشــته و علت آن برنامه 
ریزی های دولت برای رســاندن به سقف موردنظر 
یعنی همان ۴۰ درصد پایه حقوق بوده که طی چند 

مرحله افزایش،  به مبلغ فعلی رسیده است.
خادم بیان کرد: بدیهی اســت این سیر صعودی 
باتوجه به اثرات نامطلوب بیماری کرونا به وضعیت 
درآمدی و معاش گروه هدف که نســبت به جامعه 

آسیب پذیرتر هستند تاثیر بیشتری داشته است.
عضو شورای شــهر تهران گفت: در شورای شهر 
دوره ششــم تاش ما این است که شــهرداری را از 

درآمدهای ناپایدار دور کنیم.
جعفر بندی شربیانی رئیس کمیسیون معماری 
و شهرسازی شورای اسامی شهر تهران در گفتگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به مســئله 
شهرفروشــی در پایتخت اظهار کرد: این موضوع 
برای همگان عیان است که یکی از مهم ترین منابع 
درآمدی شهرداری تهران، بحث حوزه شهرسازی و 

درآمدهایی است که از این حوزه کسب می شود.
وی در ادامه گفت: بنابر شرایط سیاسی، نام های 
گوناگون و متفاوتی از جمله تراکم، شهرفروشی و... 
برای این درآمدها می گذارند، اما نظر ما این است که  
خدمت به مردم در شورای شهر و شهرداری تهران 
موضوع سیاسی نیســت و تاش خواهیم کرد که با 

استفاده از الفاظ این اتفاق رقم نخورد.
رئیس کمیســیون معمــاری و شهرســازی 
شورای اســامی شــهر تهران درباره درآمدهای 
ناپایدار شهرداری تهران، بیان کرد: در شورای شهر 
دوره ششــم تاش ما این است که  شــهرداری را از 
درآمدهای ناپایدار دور کنیم و به سمت درآمدهای 
پایدار ببریم، اما باید این موضوع ساماندهی قانونمند 
شود، زیرا رضایتمندی شــهروندان هم برای ما از 

اولویت خاصی برخوردار است.

  خبــر

 سال هفدهم   شماره ۴۰۶۱   ۲۱ شهریور ۱۴۰۰  

فرم شماره ۳ ) ابالغ رای کمیته بدوی استانی (
اداره کل تامین اجتماعی استان قم 

به پیوست اصل فرم شماره یک مربوط به آقای علی قنبری که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استان قم مطرح و ازمجموع 3)سه( شغل مطرح شده3 )سه( شغل مورد تایید قرارگرفته است 

. جهت اقدامات بعدی ارسال میگردد. 
مشاغل تایید شــده : راننده لودر ) آجر عدل عباس فخاریان ( - راننده لودر ) شرکت تعاونی آجر ماشینی عدل 

قم( - راننده لودر )شرکت لردن کوه ( 
مصطفی کاویانی مدیرکل - ازطرف ترک زاده آرانی 

رونوشت : 
 ۱ - معاونت محترم دانشــگاه علوم پزشــکی و مدیریت درمان استان جهت اســتحضار و اقدام مقتضی برابر

 آیین نامه .                         
۲- شرکت / کارگاه :  آجر عدل عباس فخاریان- تعاونی آجر ماشینی عدل قم  و لردن کوه جهت اطاع .

3- آقای : علی قنبری جهت اطاع . 
این رای به اســتناد تبصره ۵ ماده 8 آیین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آورظرف ۱۵ روز قابل تجدید نظر 
خواهی در کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور می باشــد و درصورت عدم اعتراض هریک از طرفین و 
قطعی و الزم االجرا شدن رای مذکور به استناد تبصره ۲ ماده۱۶ قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری ظرف 3 ماه از تاریخ اباغ برای اشخاص داخل کشــور و ظرف ۶ ماه از تاریخ اباغ برای افراد مقیم خارج از 
کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود . به استناد ماده 3 آیین نامه اجرایی ، کارگاههایی که 
مشاغل آنها به عنوان سخت وزیان آور و از بند ) الف ( تایید می گردند ، مکلفند ظرف مدت ۲ سال از اباغ ، نسبت 

به رفع صفت سخت و زیان آور خود اقدام نموده و نتیجه رابه کمیته بدوی این اداره کل گزارش نمایند . 
اقدام کننده : شفیعی  

آگهی مفقودی
کارت دانشــجویی ســیده نگار شــاهرخی به شــماره دانشجویی 
۹8۴۲۰33۷ ، کدملی ۴۰۷۲۴۵۶3۵۷ و شــماره شناسنامه ۴۷۵ 
ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشــتی تهران مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک عضو سابق شورای شــهر تهران از نامگذاری 
یکی از کوچه های شــهر تهران به نام پنجشــیر بر 
اساس مصوبه پنجمین دوره شورای شهر تهران خبر 

داد.
به گزارش ایســنا، مجید فراهانی عضو ســابق 
شــورای شــهر تهــران در دوره پنجــم در پیامی 
توییتری از نامگذاری یکی از خیابان های تهران به 
نام پنجشیر که مصوبه پنجمین دوره شورای شهر 
تهران بوده است خبر داد و نوشت: یکی از کوچه های 
خیابان دکتر محمد مصدق تهران با عنوان پنجشیر 
نامگذاری شــده است. پنجشــیر نام یکی از والیت 
های افغانستان است. والیت پنجشیر در هفته های 

گذشته صحنه نبردی سنگین میان نیروهای جبهه 
مقاومت ملی افغانستان و نیروهای طالبان بود.

در روزهای اخیر هجده کوچه و خیابان تهران با 
عنوان شهرهای حوزه تمدنی ایران از جمله قندهار، 
سمرقند، بخارا، هرات و البته پنجشیر نامگذاری شده 
اند. این تغییر نام براساس مصوبه آخرین روز شورای 

شهر پنجم تهران در دوره گذشته انجام شده است.
در این فرآیند، برخی کوچه ها و خیابان های فرعی 
منشعب از خیابان های دکتر محمد مصدق )نفت(، 
نظامی گنجوی و پاکستان با عنوان شهرهای حوزه 
تمدنی ایران که اکنون در کشــورهای ارمنســتان، 
آذربایجان، گرجســتان، افغانســتان، پاکســتان، 

تاجیکستان و ازبکســتان قرار گرفته اند، نامگذاری 
شــده اند اما مراحل اداری تایید مصوبــه در هیات 
تطبیق قوانین مستقر در فرمانداری تهران  ونیز اباغ 
نهایی و اجرایی شدم آن زمان بر شد تا این که ابتدای 

هفته جاری بر تارک خیابان های تهران نقش بست.
با توجه به این که بیشتر نام های جدید برگرفته 
از شهرهای افغانستان اســت، همزمانی تغییر نام 
این کوچه ها و خیابان ها از ســوی شهرداری های 
مناطق با وقایع اخیر افغانستان بخصوص نبردی که 
این هفته در دره پنجشیر شکل گرفت، به نوعی می 
تواند حس همدلی بین شــهروندان تهران با مردم 
افغانستان را بیشتر کند. ایرانیان همیشه به صورت 

معنوی حمایت خود را از مردم افغانســتان نشــان 
داده اند و به همین خاطر، امروز هم بخشــی از مردم 
ایــران از نیروهای مقاومت پنجشــیر حمایت می 
کنند، چون به دلیل ریشه های فرهنگی و تاریخی 
مشترک، همیشه این همدلی میان مردم ما و مردم 
افغانســتان و البته سایر کشــورهای حوزه نوروز از 
جمله تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و ... وجود 

داشته است.

یک عضو سابق شورای شهر تهران خبر داد:

نام »پنجشیر« بر تارک تهران

  
 مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری 

تهران خبرداد
اجرای پویش همگانی 
»ورزشی شو« در مراکز 

واکسیناسیون کرونا در پایتخت
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از اجرای 
پویش همگانی #ورزشی_شو در مراکز واکسیناسیون 

کرونا این سازمان در مناطق ۲۲گانه پایتخت خبر داد.
به گزارش ایسنا امیر محسنی با اشاره به پیک پنجم کرونا و اثرات این پیک بر سامت روح و جسم شهروندان 
گفت: با گذشت ۱8 ماه از شروع پاندمی کرونا، باید شهروندان را بیش از گذشته به انجام ورزش در محیط های باز 

همچون پارک ها، فضاهای ورزشی ایمن و منازل و توجه به سامت روح و جسم دعوت کرد.
وی با بیان اینکه پویش همگانی #ورزشی_شو ابتدا در مراکز واکسیناســیون کرونا در مجموعه های ورزشی 
شهرداری تهران اجرایی می شود، اظهارکرد: در این پویش که مربیان و مشاوران ورزشی با پوشش یکسان حضور 
خواهند داشت، نسبت به آموزش و دعوت همگانی شهروندان به انجام فعالیت های ورزشی اقدام می کنند همچنین 
در این طرح از حضور ورزشکاران شاخص و چهره های ورزشــی پایتخت نیز بهره خواهیم برد. به گفته مدیرعامل 
سازمان ورزش شــهرداری تهران، در فاز دوم این پویش که در میادین اصلی شــهری، مکان های پر تردد شهری، 
فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار و... اجرا خواهد شد، با استقرار ایستگاه های آموزشی اطاع  رسانی 

نسبت به دعوت شهروندان جهت حضور در ورزش همگانی انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شــهرداری تهران، محسنی خاطرنشان کرد: برای ترغیب بیشتر 
شهروندان نسبت به انجام فعالیت های ورزشــی و پرتحرک از جمله پیاده روی، با همکاری سامانه »اینوگام« 
نســبت به ثبت رکوردهای پیاده روی شهروندان اقدام می شــود و به طور هفتگی جوایزی به شهروندان اهدا 

خواهد شد.

 شناسایی منشاء سرطان ریه در 
افراد غیرسیگاری

یک گروه بین المللی از محققان با تجزیه و تحلیل 
ژنتیکی سرطان ریه در افراد غیرسیگاری دریافتند 
بخش عمده موارد ابتا به این نوع سرطان و تشکیل 
تومور، حاصل تجمع جهش های ژنتیکی است که در 

اثر فرایندهای طبیعی بدن رخ می دهند.
به گزارش از پایگاه خبری ساینس، مطالعات انجمن سرطان آمریکا نشان می دهد که سیگار عامل اصلی 
۱۲ سرطان است و ۵۰ درصد مرگ و میر ناشی از این سرطان ها، با سیگار به طور مستقیم مرتبط است. بر 
اساس این گزارش سیگار عامل اصلی سرطان ریه و سیستم تنفسی است و احتمال ابتا به سرطان های کبد، 
روده بزرگ، لب، بینی، سینوس ها، حنجره، حلق، مری، معده، پانکراس، کلیه، رحم، دهانه رحم، تخمدان، 
روده بزرگ، کبد و لوسمی را افزایش می دهد. مطالعات دیگری نشــان می دهد افزایش استعمال سیگار 

توسط زنان در انگلیس، سبب شده است شیوع سرطان ریه بیشتر از سرطان سینه باشد.
سوال اصلی برای محققان این است که منشــا سرطان ریه در افراد غیرســیگاری چیست. در پاسخ 
محققان با هدایت محققان انستیتوی ملی ســرطان آمریکا دریافتند بخش عمده موارد ابتا به سرطان 

ریه و تشکیل تومور، حاصل تجمع جهش های ژنتیکی است که در اثر فرایندهای طبیعی بدن رخ می دهد.
بر اساس این تحقیقات سه نوع سرطان ریه شــامل piano، mezzo-forte و forte در بین افراد 

غیرسیگاری شیوع دارد که ویژگی های مولکولی و فرایند تکامل منحصر به فردی دارند.
محققان امیدوارند در آینده نزدیک بر اساس این ویژگی های منحصر به فرد بتوانند روش های درمانی 

موثری برای سرطان در افراد غیرسیگاری توسعه دهند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Genetics منتشر شده است.

معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش شهرســتان های تهران با اشاره به تاثیر 
تعطیلی مدارس بر تغییر سبک زندگی دانش آموزان گفت: از خانواده ها می خواهیم تسلیم شرایط 
موجود نشوند. در خانه مرتب فعالیت بدنی را با آموزه هایی که در شبکه شاد گذاشتیم به کار بگیرند و از 

فست فودها و غذاهای چرب و شیرین کمتر استفاده کنند.
الهه حسن پور در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سبک زندگی دانش آموزان 
در دوران خانه نشینی و تعطیلی ناشــی از کرونا اظهار کرد: سبک زندگی را می توان در چند حیطه 
تقسیم بندی کرد که تغذیه سالم، فعالیت بدنی، سامت روان، خواب کافی و پرهیز از دخانیات از این 
جمله است.  وی افزود: سبک زندگی در دوران کرونا در موارد یاد شده، آسیب دیده است و به ویژه در 
جمعیت کودکان و نوجوانان به سمت سبک زندگی غلط پیش رفته است. اکنون آنها دیرتر می خوابند 
و صبح دیرتر بیدار می شوند در حالی که هورمون های خوب بدن برعکس ترشح می شود و قبا این 

اتفاق به واسطه صبح زود بیدار شدن و به مدرسه رفتن می افتاد اما این نظم به هم خورده است.
حسن پور افزود: تحرک و فعالیت بدنی نیز نسبت به همه موارد گفته شده بیشتر آسیب دیده است. 
بچه ها کم تحرک شده اند و باید در فضای خانه و قرنطینه بمانند. در حالی که قبا به مدرسه رفت و 

آمد می کردند، زنگ ورزش داشتند و در حیاط بازی و جست و خیز می کردند، اما اکنون به بازی های 
کامپیوتری گرایش پیدا کرده اند.

وی با بیان اینکه بسیار سعی کردیم ورزش در خانه را با خانواده ترویج کنیم، اما واقعیت این است 
که وقتی بچه ها را در مدرسه در اختیار داریم بیشتر روی نظم زندگی شان تاثیرگذاریم گفت: ارتباط 
حضوری مستمر با اولیاء هم بسیار به ما کمک می کرد. بحث سامت روان کودکان نیز لطمه دیده 
و آنها به میزان بیشتری شاهد مشــاجرات خانوادگی و امر و نهی از سوی مادرها  هستند. مادرها هم 

خسته شده اند.

 تاثیر کرونا بر تغییر سبک زندگی دانش آموزان
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وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر این که بسیاری از مطالب منتشر شده 
در فضای مجازی غیرواقعی است، گفت: از هواداران استقال و پرسپولیس 
می خواهم به خادم خود اعتماد و برای دریافــت اخبار صحیح به مطالب 

منتشر شده از سوی وزارت ورزش و جوانان اکتفا کنند.
به گزارش ایرنا، حمید سجادی افزود: متاسفانه مطالبی که در فضای 
مجازی منتشر می شود موجب دل نگرانی هواداران فوتبال می شود، آنچه 
در این روزها می خوانیم شایعاتی است که از واقعیت به دور بوده و من اینجا 
به عاقه مندان و بــه هوادارن قول می دهم اگر قرار اســت اتفاقی بیافتد، 

بهترین باشد و جای نگرانی نیست.
 وی ادامه داد: من سید حمید سجادی هستم، عضو تیم ملی دوومیدانی 
که خدا را شاکرم ســال هایی از عمرم را در ورزش طی کردم و با ورزرش و 
حاشیه های آن آشنا هستم.  درس خواندم و در حوزه ورزش تدریس می 
کنم، مدیریت ورزشی را می دانم و با حاشیه های ورزش و جوانب مختلف 
آن نیز آشنا هســتم. به عاقمندان به ورزش این قول را می دهم که با بهره 
گرفتن از خرد جمعی و در فضایی مطلوب، برای ورزش و اعتای آن برنامه 

ریزی خواهیم کرد تا جای هیچ گونه نگرانی وجود نداشته باشد.  
سجادی در خصوص تردد برخی از چهره های ورزشی به وزارت ورزش 
و جوانان و دیدار با وی گفت: وزارت ورزش و جوانان، خانه قهرمانان و به ویژه 
پیشکسوتان است، من بارها گفتم درب اتاق من به روی قهرمانان باز است و 
همیشه از نقطه نظرات قهرمانان و دل سوختگان ورزش بهره خواهم برد. در 
چند روز گذشته بسیاری از چهره های ورزشی آمدند که خیلی از آنها، هم 
دوره من در ورزش قهرمانی بودند. مانند افشین پیروانی، حسین رضازاده، 
بهنام محمودی و چهره های دیگر که این دیدارها جنبه دوستانه داشته و 
اگر در همین دیدارها نقطه نظرات کارشناسی مطرح شود حتما از آن بهره 
خواهیم برد چرا که اعتقاد دارم برای خدمت به ورزش آمده ام و می خواهم 
گوش شنوا و چشم بیدار ورزش باشم. من اینجا باید ذکر کنم که در همین 
روزها قرار بود علی پروین و محمد پنجعلی نیز به وزارت بیایند تا با هم دیدار 
داشته باشــیم اما این برنامه به دلیل تداخل کارها به زمان دیگری موکول 

شد و همچنان روند دیدارهای ما با پیشکسوتان ورزشی ادامه دارد.  
وی ادامه داد: بدون شک برای تصمیم گیری در ورزش با مشاوران خود 
صحبت خواهم کرد تا اگر قرار است اتفاقی روی دهد، بهترین باشد. من از 

مردم، عاقمندان به ورزش و هواداران فوتبال می خواهم به من به عنوان 
وزیر ورزش و جوانان اعتماد کنند و وزارت ورزش و جوانان را به عنوان مرجع 
رسمی اخبار دنبال کنند چرا که من بسیاری از شایعات را در فضای مجازی 
می بینیم و می دانم چه جوی را ایجاد می کند، نگرانی ها را می بینیم و می 
دانم چه خبر اســت  و از مردم می خواهم به خادم خود در وزارت ورزش و 

جوانان اعتماد کنند.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر این که متاسفانه اخبار درستی در اختیار 
هواداران قرار نمی گیرد، گفت: باید اخبار صحیح در اختیار ورزش دوستان 
قرار بگیرد، من مدعی هستم از خانواده ورزش برخاسته ام و تصمیماتی که 
می گیرم باید برخاسته از خرد جمعی و معقول باشد.  فضا نسبت به گذشته 

خیلی عوض شده و شرایط مانند سابق نیست.  
سجادی در مورد خداحافظی مدیرعامل پرسپولیس هم گفت: خیلی 
تاش کردیم که شرایط حفظ شود و نظر ما بر این بود اگر شرایط مهیا است 
جعفر صمیعی بماند، اما نظر خود او این بود که شــدنی نیست و باید برود. 
ما حتی فرصت ۴8 ســاعته را در نظر گرفتیم که هر دو طرف فکر کنند تا 
تصمیم درستی گرفته شــود اما زمانی که به این جمع بندی رسیدیم که 
خود او تمایل به جدایی دارد، دیگر حرفی نزدیم و این مســاله اتفاق افتاد. 
پرسپولیس االن سرپرســت دارد و در مدت ســه ماه باید وضعیت خود را 

روشن کند.  
وی در مورد اینکــه از آجرلو به عنــوان یکی از افراد هیــات مدیره یا 
مدیرعامل استقال نام برده می شود، گفت: این هم یکی دیگر از شایعاتی 

است که در فضای مجازی مطرح می شــود، مرجع خبری ما همانطور که 
گفتم وزارت ورزش و جوانان اســت و اگر قرار باشد اتفاقی بیافتد خبرش 
منتشر می شــود، مابقی مطالبی که شــنیده می شود شــایعات بوده و 

هواداران به آن توجه نکنند.
وزیر ورزش و جوانان که برای بازدید از فینال رقابت های تیراندازی به 
اهداف پروازی در مجموعه ورزشــی آزادی حاضر شده بود، گفت: برخی 
رشته های ما پرمدال هستند اما ســخت مدال می آورند اما تیراندازی هم 
پر مدال اســت و هم مدال آور. ســال آینده بازی های آسیایی و سه سال 
دیگر بازی های المپیک پاریس را پیش رو داریم و چشم امید ما به برخی 
فدراسیون ها از جمله فدراسیون تیراندازی اســت تا برای کسب مدال و 

جایگاه بهتر تاش مضاعفی را در دستور کار قرار دهند.
سجادی افزود: خوشبختانه فدراسیون تیراندازی برنامه ریزی مناسبی 
انجام و حامیان مالی خوبی را جذب کرده اســت در این رشته محدودیتی 
برای فعالیت مردان و زنان وجود ندارد و در هر ســن و سالی می توان در آن 
فعالیت کرد. طبق گزارش مسئوالن فدراسیون تیراندازی، فشنگ رشته 
اهداف پروازی در کشور تولید می شود که این خبر امیدوار کننده ای است 
نه به عنوان وزیر ورزش بلکه به عنوان یک کارشناس ورزشی می گویم که 
کودکان ما همیشه در خانه یا کشتی می گیرند یا با استفاده از ابزاری شبیه 
ساح شمسیربازی می کنند یا در بازی های خود به تیراندازی مشغول می 
شوند. اگر ما این حس را با یک فرهنگ ســازی درست در مدارس تقویت 
کنیم و به قول امروزی ها این رشته را ترویج دهیم در سنین کودکی و سپس 
نوجوانی و باالتر، می توانیم از این استعداد و عاقه بهره درست ببریم و این 

در برخی از رشته های دیگر ما نیز دیده می شود.  
سجادی خاطر نشان کرد: ما بازی هایی را داشتیم که دیگران از آن بهره 
برده و به نام خود ثبت کردند، در قدیم بازی داشتیم به نام وسطی که اکنون 
در آمریکا به نام »داج بال« به ثبت رسیده یا »زو« که توسط هندی ها به نام 
کبدی به جهان معرفی شد. ما بیش از یک هزار و ۲۰۰ بازی بومی و محلی 

داریم که سنتی هستند و باید با برنامه ریزی آن ها را احیا کرد.
وی ادامه داد: در تیراندازی، تکنولوژی های بســیاری وجود دارد و ساز و 
کارها و زیرساخت های بســیاری می خواهد این ورزش المپیکی است و باید 

خودمان را به سمت خودکفایی سوق دهیم تا بیش از پیش در آن موفق شویم.

از شایعات تا واقعیت؛

سجادی: هواداران استقالل و پرسپولیس نگران نباشند
 اسکی بازان ایران به خط 

پایان قهرمانی جهان نرسیدند
روز چهارم مسابقات اســکی چمن قهرمانی 
جهان بــه میزبانــی جمهوری چک در رشــته 
مارپیچ ترکیبی برگزار شد و دو نماینده ایران در 
مانش های اول و دوم موفق به اتمام مسیر مسابقه 

خود نشدند.
به گزارش ایسنا، در مســابقات روز چهارم که 
۱۹ شهریور برگزار شد، حسین کلهر، ملی پوش 
اســکی روی چمن ایران موفق بــه اتمام مانش 
نخست نشد و از رســیدن به مانش دوم بازماند. 
مهدی ســولقانی، دیگر ملی پوش ایــران نیز در 
مانش نخست جایگاه هشتم را کسب کرد اما در 
دروازه های پایانی مانش دوم از رســیدن به خط 

پایان مسابقه بازماند.
در رقابت های مردان میرکو هوپی از سوئیس 
جایگاه نخست را به دست آورد، مارتین بارتاک از 
جمهوری چک دوم شــد و هانس انگرر از اتریش 
عنوان ســوم را به خود اختصاص داد. در بخش 
مردان ۴۹ اسکی باز در خط شروع مسابقه حضور 

داشتند.
در بخش زنان نیز چیســاکی مائــدا از ژاپن 
همچون روز گذشــته عنوان اول را کسب کرد. 
مارینو مائدا، دیگر اسکی باز ژاپنی در جایگاه دوم 
ایستاد و آلنا وسا از کشــور میزبان سوم شد. در 
مسابقه زنان ۲۶ اســکی باز در خط شروع حضور 

داشتند.

ترامپ:
 بایدن را در بوکس و در چند 

ثانیه »ناک اوت« می کنم!
رئیس جمهور سابق آمریکا، جو بایدن را ساده 

ترین حریف خود در بوکس دانست.
به گزارش از استار، ایواندر هلیفیلد ۵8 ساله در 
برابر ویتور بلفورت ۴۴ ساله قرار است یک مبارزه 
بوکس با حضــور دونالد ترامــپ رئیس جمهور 

سابق آمریکا به عنوان مفسر داشته باشد.
نشســت خبری این مبارزه با حضور دونالدو 
برگزار شد. دونالد ترامپ ادعا می کند که اگر جو 
بایدن قبول کند او را »در چند ثانیه اول« ناک اوت 

می کند و یک برد آسان به دست می آورد.
ترامپ در حال آماده شدن برای انجام وظایف 
تفسیری مهمان در نبرد روز شــنبه بین ایواندر 
هلیفیلد قهرمان ســابق ســنگین وزن جهان و 
ویتور بلفورت پادشاه سابق سبک وزن UFC در 

فلوریدا است.
ترامپ در پاسخ به این ســوال که اگر دوست 
داشــت یک نفر را برای یک مبارزه بوکس بین او 
و خودش انتخاب کند چه کســی بود؟ گفت: اگر 
مجبور بودم با کســی بوکس کنم، فکر می کنم 
احتماالً ساده ترین مبارزه من جو بایدن بود، زیرا 
فکر می کنم او خیلی خیلی زود شکست می خورد. 
خیلی خیلی سریع. او در عرض چند ثانیه کارش 
تمام می شد. ترامپ قرار است برای خدمات خود 

برای این مبارزه دستمزد زیادی دریافت کند.

ناظم الشریعه:
 با آرژانتین در یک هتل هستیم

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: صبح 
امروز یک جلسه تمرین سبک را برگزار کردیم.

سید محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی 
فوتسال پس از برگزاری اولین تمرین تیم ملی در 
لیتوانی به ایسنا گفت: ما شب گذشته به لیتوانی 
رســیدیم و در هتل هیلتون همــراه با تیم ملی 

آرژانتین در یک هتل هستیم.
او افزود: بــرای امروز دو جلســه تمرینی در 
نظرگرفتیم که تمرین صبح سبک بود و در تمرین 
عصر بیش تــر روی کارهــای تاکتیکی تمرین 
می کنیم. وی افــزود: در حال حاضر حســین 
طبیی تنها بازیکن مصدوم تیم ملی است که اگر 
با همین منوال کار کند می توانیم در مرحله بعد 

از او استفاده کنیم.
ناظم الشــریعه در پایان گفت: باید احساس 
خوبی در بچه ها ایجاد کنیم تا با دعای خیر مردم 

با یک نتیجه خوب به ایران برگردیم.

ویدال:
 ۳ بازی در ۸ روز دیوانه کننده 

است
آرتورو ویــدال به انتقــاد از برنامه فشــرده 

بازی های انتخابی جام جهانی پرداخت.
به گــزارش از آس، هنگامی که بازی کلمبیا و 
شــیلی در متروپولیتن بارانکیا به پایان رسید، 
آرتورو ویدال در نشست خبری گفت: کلمبیا در 
خانه تیم قدرتمندی است. این جا بازی جهنمی 
اســت و ما برای این ســه بــازی خیلی زحمت 
کشــیدیم ولی آن ها ما را تا مرز کشــتن بردند. 
باورنکردنی است، ســه بازی در هشت روز دیوانه 
کننده است. من نمی دانم چند ساعت پرواز دارم، 

اما همه چیز تمام شده است.
بازیکن اینتر میان البتــه نمی تواند در بازی 
حذفی بعدی حضور داشته باشد، زیرا در بازی با 
کلمبیا یک کارت زرد دریافت کرد که او را از بازی 

مقابل پرو در لیما محروم می کند.

  خبــر ورزشـی

پرسپولیس به تاجیکستان رفت
کاروان تیم فوتبال پرســپولیس عصر امروز 

تهران را به مقصد دوشنبه ترک کرد.
بــه گــزارش ایســنا، کاروان تیــم فوتبال 
پرســپولیس بــرای دیــدار برابــر اســتقال 
تاجیکستان از طریق فرودگاه مهرآباد، تهران را به  

قصد دوشنبه ترک کرد.
در این سفر علی شجاعی به دلیل مصدومیت 
حضور ندارد. مجید  صدری به همــراه برخی از 
مسووالن باشــگاه با حضور در فرودگاه مهرآباد 

اعضای تیم را بدرقه کردند.

تاشکند ازبکستان میزبان 
قهرمان جهان و انتخابات 

جهانی وزنه برداری
انتخابات فدراســیون جهانی وزنه برداری و 
قهرمانی جهان هر دو در تاشکند ازبکستان برگزار 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی باالخره به 
صورت رسمی میزبان برگزاری مسابقات قهرمانی 
جهان را معرفی و هم چنین اعام کرد که انتخابات 
هم پس از مسابقات قهرمانی جهان برگزار خواهد 
شد. بر این اساس هر دو این رویدادها در تاشکند 
ازبکستان برگزار می شود و زمان قهرمانی جهان  ۷ 

تا ۱۷ دسامبر)۱۶ تا ۲۶ آذر( است.
کنگره انتخاباتی نیز ۲۰ تا ۲۱ دسامبر)۲۹ و 

3۰ آذر( برگزار خواهد شد.

 فیروز کریمی
سرمربی تراکتور شد

هیات مدیره باشگاه تراکتور فیروز کریمی را به 
عنوان سرمربی جدید تیم انتخاب کرد.

به گزارش از رسانه رسمی باشــگاه تراکتور، 
پیرو استعفای فراز کمالوند، هیات مدیره باشگاه 
پس از بررسی شرایط، فیروز کریمی را با توجه به 
شــناخت وی از وضعیت تیم، به عنوان سرمربی 

جدید انتخاب کرد.
یادآور می شــود، فیروز کریمی در هفته های 
پایانی فصل اخیر نیز هدایــت تراکتور را بر عهده 
داشت و کارنامه موفقی را از خود بر جا گذاشت و 
هیات مدیره باشگاه با در نظر گرفتن این موضوع 
و هم چنین فرصت اندک باقی مانده تا بازی مقابل 

النصر عربستان، هدایت تیم را به او سپرد.

ورود رسمی قهرمان ۲1 ساله 
کشتی آزاد المپیک توکیو به 

کشتی کچ
گیبل دن استیوســن، قهرمان سنگین وزن 
کشتی آزاد آمریکا در المپیک  توکیو تایید کرد با 
سازمان آمریکایی WWE برای حضور در رشته 

کشتی نمایشی قرارداد امضا کرده است.
به گزارش ایسنا، گیبل دن استیوسن، پدیده 
۲۱ ســاله کشــتی آمریکا که چندی پیش در 
المپیک توکیو با شکست عنوان دارانی مثل طاها 
آکگل و گنو پتریاشــویلی موفق به کسب مدال 
طای المپیک در سنگین وزن کشتی آزاد شده 
 World  بود، رسما از قرار داد با سازمان آمریکایی
wrestling entertainment و ورود به رشته 

کشتی کج خبر داد.
پیــش از این کشــتی گیرانی نظیــر کورت 
آنگل رقیب آمریکایی عباس جدیدی در فینال 
المپیک ۱۹۹۶ آتانتــا و براک لزنــار نیز با این 

سازمان صاحب نام سابقه همکاری داشته اند.
استیوسن در ابتدای جوانی به سقف آرزوهای 
یک ورزشــکار که کســب مدال طای المپیک 
است، رســید و به نظر می رســد با ورود به رشته 
جدید، دیگر فعالیتی در رشته کشتی آزاد نخواهد 

داشت.
سازمان WWE نیز از امضای قرارداد با این 

کشتی گیر آمریکایی خبر داد.

  خبــر ورزشـی

رقابت های مقدماتی پنج وزن نخســت کشتی 
آزاد جام مدوید با صعود پیمان نعمتی به فینال و راه 
یابی مهدی ویسی و کیان محمودجانلو به دیدار رده 

بندی همراه بود.
به گزارش ایسنا، رقابت های مقدماتی پنج وزن 
نخست کشتی آزاد جام الکســاندر مدوید در شهر 

مینسک باروس برگزار شد.
در پایان مســابقات مقدماتی ۵ وزن نخســت، 
پیمان نعمتی در وزن ۶۵ کیلوگرم به دیدار فینال راه 
یافت. مهدی ویسی و کیان محمودجانلو در اوزان ۵۷ 
و ۶۵ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شدند و محسن 

کوچ نژاد نیز در گروه بازنده ها حضور دارد.
در وزن ۵۷ کیلوگــرم مهــدی ویســی پس از 
استراحت در دور نخست در دور دوم در حالی که یک 
بر صفر مقابل مسلم سعداله یف از روسیه پیش بود 

مقابل این حریف ضربه شــد و با توجه به حضور این 
کشتی گیر در دیدار فینال به دیدار رده بندی رفت. 
او در این دیدار به مصاف گوگا ژیگوا از گرجستان می 

رود.
در وزن ۶۵ کیلوگرم کیــان محمودجان لو پس 
از اســتراحت در دور اول، در دور دوم بــا نتیجه ۶ بر 
۶ از ســد ایوریکو جوالکیدزه از گرجستان گذشت. 
پیمان نعمتی دیگر نماینده ایران در این وزن، پس از 
استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل مصطفی 
احمداف از تاجیکســتان با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی 
دســت یافت. دو نماینده ایران عصر امروز در دیدار 
نیمه نهایی به مصاف هم رفتند که نعمتی با نتیجه ۴ 
بر 3 به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. نعمتی 
در دیدار فینال به مصاف رمضان فرضعلیف از روسیه 
می رود. محمودجانلو نیز با شکســت مقابل نعمتی 

راهی دیدار رده بندی شد. او در این دیدار با مصطفی 
احمداف از تاجیکستان کشتی می گیرد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم محســن کوچ نــژاد در دور 
نخست با نتیجه ۱۱ بر ۲ مغلوب عظمت نوریکایو از 
باروس شــد و با توجه به  حضور این کشتی گیر در 
دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت تا به کار خود 

برای کسب مدال برنز ادامه دهد.
مسابقات شــانس مجدد پنج وزن نخست صبح 
فــردا و رقابت هــای رده بندی و فینال ایــن اوزان 

فرداشب برگزار می شود.
در مسابقات مقدماتی پنج وزن دوم امیرحسین 
فیروزپور و عباس فروتن به مصاف حریفان خود می 

روند که نتایج قرعه کشی آنها به شرح زیر است:
در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در دور 
اول با آرکادزی پاهاسین از باروس مبارزه می کند 

و در صورت غلبه بر این حریــف در دور دوم با برنده 
مسابقه میان ادالن تاسویف و عمرحاجی محمداف 
از باروس کشــتی می گیرد. در ایــن وزن ۱3 نفر 

حضور دارند.
در وزن ۱۲۵ کیلوگــرم عباس فروتــن در دور 
نخست به مصاف الکســی ژورژولیانی از گرجستان 
می رود و در صورت، پیروزی در ایــن دیدار، در دور 
دوم با ســولومون ماناشــویلی از گرجستان مبارزه 

خواهد کرد. در این وزن ۹ نفر شرکت کرده اند.

صعود نعمتی به فینال کشتی آزاد جام مدوید

  

 رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
دلیل لغو مراسم بدرقه تیم ملی 

فوتسال
مشاور پزشــکی رئیس فدراســیون فوتبال، 
رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و حفظ 
ســامت اعضای تیم ملی فوتســال را دلیل لغو 
مراسم بدرقه این تیم برای حضور در جام جهانی 

اعام کرد.
به گزارش از فدراســیون فوتبال، دکتر امین نوروزی درباره لغو شــدن مراسم بدرقه تیم ملی 
فوتســال به جام جهانی گفت: فدراسیون فوتبال در نظر داشــت روز چهارشنبه مراسم بدرقه ای 
برای تیم ملی فوتسال قبل از ســفر به لیتوانی برگزار کند اما پس از بررسی و مشاوره های صورت 

گرفته و با نظر کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال این برنامه  لغو شد.
وی با اشــاره به اهمیت رعایت پروتکل های بهداشــتی در آســتانه جام جهانی اعام کرد: ماه 
هاســت که این تیم با رعایت پروتکل ها و در شرایط نه چندان ســاده قرنطینه، با عزمی جدی و با 
هدف حفظ سامت کلیه اعضای تیم، مشــغول برگزاری اردوها و آماده سازی برای مسابقات جام 
جهانی است. به خاطر اهمیت این مســابقات و الزام تمام تیم ها به رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای حفظ ســامت بازیکنان و مربیان، متوفق القول بر این عقیده بودیم که از هر اقدام، مراسم، 
تجمع، دیدار و گفتگو با افراد خارج تیم که بازیکنان را درست قبل از خروج از کشور و اعزام به این 

مسابقات، در خطر ابتا به ویروس قرار دهد، باید پرهیز گردد.
مدیر پزشکی تیم های ملی اضافه کرد: خودم شخصا با رئیس فدراسیون فوتبال صحبت کردم 
و موارد مختلف را با وی در میان گذاشــتم و در نهایت مقرر شد به دلیل رعایت مسایل بهداشتی و 
حفظ سامت بازیکنان این مراسم لغو شــود چون رعایت پروتکل بهداشتی اهمیت زیادی  برای 

همه دارد.
وی ادامــه داد: ما حتی اجازه  برگزاری مراســم برای تیم ملی فوتبال بزرگســاالن هم ندادیم. 
اگر توجه کرده باشــید همه عزیزان دیدند که حتی دکتر حمید ســجادی وزیر ورزش و جوانان 
که برای تماشای تمرین تیم ملی در ورزشــگاه آزادی حاضر شــده بود، از جایگاه ویژه نظاره گر 
 تمرین بود و به خاطر رعایت پروتکل های بهداشــتی و حفظ حباب قرنطینه تیم، وارد اردوی تیم 

ملی نشد.
دکتر نوروزی در ادامــه توضیحات خود اضافه کــرد: نباید بین تیم هــای مختلف فرقی قائل 
شویم. تیم ملی فوتسال ما در آستانه اعزام به مســابقات جام جهانی بود که از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است و تمام تیم در حباب قرنطینه قرار داشــتند و هر گونه تخطی از قوانین، عاوه بر به 
خطر انداختن اعضای تیم، می تواند با عواقب جبران ناپذیری بــرای بازیکنان و کادر فنی همراه 
باشد. حفظ ســامت این افراد، اولویت اول، دوم و ســوم ما بوده و خواهد بود،  ما همان طور که در 
مسابقات بین المللی ملزم به رعایت پروتکل ها هستیم، در داخل کشور هم باید همین کار را انجام 
بدهیم. وقتی پای ســامتی افراد در میان است همه ما موظف هســتیم برای حمایت و کمک به 

اعضا محکم تصمیم بگیریم.
دکتر نــوروزی  تاکید کرد: هم چنین با پیگیــری ها صورت پذیرفته و مســاعدت های رئیس 
فدراسیون، تیم ملی فوتســال با تجهیزات کامل پزشــکی، فیزیوتراپی و بازتوانی راهی مسابقات 

جام جهانی شد تا هیچ کمبودی در جام جهانی برای تیم ملی وجود نداشته باشد.

 از غیبت مرادی و رستمی در 
قهرمانی جهان تا طعنه علی 

مرادی به دبیر
رییس فدراســیون وزنه برداری اعام کرد ســهراب 
مرادی و کیانوش رستمی خودشــان به اردوی تیم ملی 
نیامدند. به گزارش ایسنا، علی مرادی، رییس فدراسیون 
وزنه برداری در مورد حضور نداشتن نفراتی مانند سهراب 

مرادی و کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی برای مســابقات جهانی بیان کرد: نام بیست نفر را به فدراسیون جهانی 
برای فهرســت اولیه مســابقات جهانی اعام کردیم. ما درها را باز کردیم و چراغ ها را روشن گذاشتیم، اما کیانوش و 
سهراب خودشان در اردو شرکت نکردند. سهراب مرادی هیچ اطاعی هم به ما نداده است. من با او صحبت کردم که با 
نرفتن به المپیک دنیا به آخر نرسیده است و برای مسابقات بعدی تمرین کند اما دیگر خبری از او نشد.  به هر حال برای 
مسابقات جهانی با امیدها می رویم، ولی دوستان باید رعایت مسائل اردویی را داشته باشند تا به حاشیه نروند. البته ما 

در را برای بازی های آسیایی نمی بندیم و آن ها می توانند بیایند.
مرادی در مورد پاداش کم علی  داودی پس از کسب مدال نقره بازی های المپیک گفت: ۱۱۰ میلیون ما پرداخت 
کردیم و وزیر ورزش پیشــین هم ۲۰۰ میلیون تومان داد و آقای داودی هم نکته بسیار خوبی می گوید مبنی براین 
که من دوم شدم اما به کشتی گیری که دوم شد ۱۰ هزار یورو داده شــد به من ۵ هزار یورو.  به نظرم این مساله نیاز به 

شفاف سازی دارد و باید در مسیری برویم که همه چیز رعایت شود.

فراخوان ارزیابی کیفی ) ۶1  -14۰۰ (
) موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایي نظام مستند سازي (

اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی  تکمیل سالن ورزشی حمیران  بشرح جدول ذيل 
و بر اساس مشخصات فني منضم به اسناد ارزيابی را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ايران( برگزار نمايد. 

برآورد اولیه بر اساس فهرست شهرستاننام پروزه
مدت اجراي پروژهابنیه سال 14۰۰ )ریال(

14  ماه۲۰میلیارد ریالپارسیانتکمیل سالن ورزشی حمیران

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان شناسه آگهی: 11۸۶۸۷۰    

وزارت راه و شهرسازی
  اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان

نوبت دوم

1- نوع فراخوان: فراخوان ارزيابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه
۲- نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

 : شامل  حمیران   ورزشی  سالن  تکمیل  عملیات  اجراي   : فراخوان  موضوع   -۳
اجراي عملیات ابنیه وتاسیسات و ساير آيتم هاي مورد نیاز بر اساس نقشه ها 

و مشخصات فني اجرايي.
4- زمان و محل توزیع/فروش

- زمان شروع توزیع اسناد ارزیابی : روز  يکشنبه   مورخ    21 / 06  /1400  
ساعت 14

مورخ  28/ 1400/06   يکشنبه    روز     : ارزیابی  اسناد  توزیع  پایان  - زمان 
ساعت 14

۵- محل دریافت اسناد : کلیه مراحل فروش و تحويل و بازگشايی اسناد از طريق 
سايت تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ايران ( انجام می گردد.

۶- مهلت تحویل اسناد از سوي مناقصه گران : سایت تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ایران ( 

 -  مهلت و زمان تسلیم اسناد ارزیابی: روز دوشنبه مورخ 1400/07/12  ساعت 14
۷- موارد الزامی و مهم:

الف-   ارائه حسابرسی بروز شده و گواهی صالحیت ایمنی الزامی است.
۸- شرایط مناقصه گران:

بانکي  ضمانتنامه  ارائه  توانایي  داشتن  ب(-  حقوقي  شخصیت  داشتن   - الف(   
خالي  ظرفیت  داشتن  پ(-  تعهدات  انجام  ضمانتنامه  و  مناقصه  در   شرکت 

د(- داشتن  حداقل رتبه ۵ ابنیه و(- توانایی انجام کار بدون پیش پرداخت  
۹- تاریخ بازگشایي پاکت ها :ساعت 10 روز سه شنبه مورخ  1400/07/13
،Setadiran.ir  : جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید به سایت هاي زیر مراجعه نمایید 

http://iets.mporg.ir



۷ سال هفدهم   شماره ۴۰۶۱   ۲۱ شهریور ۱۴۰۰   بانک و بیمه

در حاشیه نوزدهمین جلســه هیأت امنای پژوهشــکده بیمه از 
سامانه مدیریت جامع ریسک شرکت های بیمه رونمایی شد. نرم افزار 
جامع مدیریت ریسک به عنوان نخســتین نرم افزار مدیریت ریسک 
شرکت های بیمه در ایران، اولین محصولی اســت که طراحی آن در 

آزمایشگاه ریسک پژوهشکده بیمه هدف گذاری شده است.
خبرنگار-حامدنجفی-به گزارش شــاخه ســبز یه نقــل از روابط 
عمومی پژوهشکده بیمه، در حاشــیه نوزدهمین جلسه هیأت امنای 
پژوهشــکده بیمه که ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شــد، طی مراسمی 
با حضور رئیس کل و قائم مقام رئیــس کل بیمه مرکزی، هیأت عامل 
بیمه مرکزی، مدیرعامل صندوق بیمه حوادث همگانی و هیأت امنای 
پژوهشــکده بیمه، بهره برداری از سه سامانه آماری و محاسباتی بیمه 

آغاز شد.
دکتر مریم اثنی عشری عضو هیأت علمی پژوهشکده بیمه و مجری 
طرح راه اندازی آزمایشــگاه ریسک پژوهشــکده، در مراسم رونمایی 
پایگاه های آماری و محاســباتی بیمه، به توصیف ضــرورت، اهداف 
و ویژگی های »ســامانه مدیریت جامع ریسک شــرکت های بیمه« 
پرداخته و افزود؛ با توجه به خأل موجــود در زمینه ابزارهای مدیریت 
ریسک در شــرکت های بیمه، آزمایشگاه ریســک پژوهشکده بیمه 

با هدف تهیه و طراحی انــواع ابزارها و راه حل های مدیریت ریســک 
راه اندازی شــده اســت. نرم افزار جامع مدیریت ریســک به عنوان 
نخستین نرم افزار مدیریت ریسک شــرکت های بیمه در ایران، اولین 
محصولی است که طراحی آن در این آزمایشــگاه هدف گذاری شده 

است.
وی خاطرنشــان کرد این نرم افزار با بهره گیری از توان متخصصان 
داخلی و اســتفاده از جدیدترین مدل های مطرح مدیریت ریســک 
در سطح جهانی بومی سازی شده و در حال تکمیل می باشد. از جمله 

خصوصیات و مزایای این نرم افزار می توان به ارزیابی همه جانبه عملکرد 
شرکت های بیمه در زمینه عملیات و ریســکهای بیمه گری، ارزیابی 
همه جانبه عملکرد شرکت های بیمه در زمینه ریسک بازار و اعتباری، 
تدوین و پیادســازی مدل های بومی و ســاختاریافته اعتبارسنجی 
مشتریان و بیمه گذاران، ارزیابی همه جانبه عملکرد شرکت های بیمه 
در زمینه ریســک نقدینگی و همچنین تجمیع و ترکیب ریسک ها و 

نتایج، ارزیابی و تحلیل کلی و تولید نرم افزار جامع ریسک اشاره کرد.
دکتر اثنی عشــری تصریح کرد، »ســامانه مدیریت جامع ریسک 
شــرکت های بیمه« قابلیت هایی نظیــر فراهم کردن پایــگاه داده، 
مدل سازی ریسک بیمه گری کسب و کار شــرکت بیمه و شناسایی و 
طبقه بندی خطوط کسب و کار، شناسایی نقاط قوت و ضعف هر شرکت 
در کسب و کار مشخص و همچنین در مقایسه با کل صنعت بیمه و تولید 
جداول مصورسازی شده ریسک خســارات و حق بیمه ها به تفکیک 

خطوط کسب و کار را دارا می باشد.
عاقه مندان برای آشنایی کامل با شــیوه استفاده از نرم افزار جامع 
مدیریت ریسک شرکت های بیمه می توانند فیلم آموزشی را در شبکه 
https://www.aparat.com/v/ANZiw آپارات  بــه نشــانی

مشاهده نمایند.

معرفی نرم افزار مدیریت ریسک شرکت های بیمه  ردیابی کاالی دیجیتال از 
طریق نرم افزار فام موسسه 

اعتباری ملل
در راستای مشــتری مداری و با هدف ایجاد 
زمینه های دسترسی آسان هم وطنان گرامی به 
خدمات، امکان ردیابی کاالی دیجیتال از طریق 

نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد.
به گزارش صدای پول از روابط عمومی موسسه 
اعتباری ملل: با برنامه ریزی انجام شده، هموطنان 
گرامی میتوانند از طریق نرم افزار فام، ضمن ورود 
به ســامانه اســتعام و ردیابی کاالی دیجیتال 
اســتعام همزمان طرح رجیســتری و سرقتی 

موبایل تبلت و لپ تاپ را انجام دهند.
گفتنی است از طریق این سامانه گام موثری 
در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خرید 
و فروش دســتگاه های دیجیتال برداشته شده 

است.

برگزاری دوره آموزش 
کارگاهی بازاریابی خدمات 
بانکی در بانک ایران زمین

دوره آموزش کارگاهی بازاریابی خدمات بانکی 
مدیریت شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی 
و چهارمحال و بختیاری با حضــور تحویلداران 
شعب این منطقه و با هدف توانمند سازی افراد در 

بازاریابی و برخورد صحیح با مشتریان برگزار شد.
به گزارش شــاخه ســبز، اصــول راهبردی 
بازاریابی، بازاریابی و برند ســازی، اجزای چرخه 
بازاریابی، روش های نمونــه گیری، انتخاب بازار 
و ارتباطــات بازاریابی موثــر از جمله مهم ترین 
سرفصل های مطرح شــده در این دوره آموزشی 

بوده است.

جایگاه نخست بیمه رازی در 
پنجمین دوره ارزیابی ملی 

تحول دیجیتال
بیمــه رازی در پنجمیــن دوره ارزیابی ملی 
تحول دیجیتال جایگاه نخست را در صنعت بیمه 

کشور کسب کرد.
به گزارش شاخه سبز به نقل از روابط عمومی و 
امور بین الملل بیمه رازی ؛  بیمه رازی که در سال 
های اخیر تحوالت قابل توجهی در حوزه توسعه 
کسب وکار دیجیتال در همه سطوح ذینفعان خود 
داشته است، امسال نیز در پنجمین دوره ارزیابی 
ملی تحول دیجیتال که توســط دانشگاه تهران 

برگزار گردید، موفق به دریافت ۲جایزه مهم شد.
بیمه رازی در این ارزیابــی، تندیس برنزین 
سطح۲ زبدگی دیجیتال و همچنین تقدیرنامه 
اهتمــام به نــوآوری دیجیتال بــرای محصول 

هم بیمه گران در بستر باکچین را از آن خود کرد.
این نتایج در حالی حاصل شــد کــه رازی در 
میان ۹ شرکت  بیمه ی دیگر حاضر در این دوره، 

جایگاه نخست را کسب نمود.

دستاوردهای کلیدی بانک دی 
در سال 1۳۹۹- بخش سوم

سود بانک دی از محل ســرمایه گذاری های 
انجام شده در ســال مالی گذشته ۱۱3۱ درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش شاخه سبز به نقل از روابط  عمومی 
بانک دی، با برنامه  ریزی های انجام شــده، این 
بانک موفق شده است در ســال مالی منتهی به 
پایان سال ۱3۹۹ از محل ســرمایه گذاری های 
انجام شــده، ۱۱3۱ درصد ســود بیشتر بدست 
آورد. بر اساس این گزارش، درآمدهای غیر مشاع 
بانک دی نیز در همین ســال ۷۶ درصد افزایش 

یافته است.  
همچنین بانک دی به ازای هر ســهم در سال 

مالی ۹۹، مبلغ ۲۵۷ ریال سود تولید کرده است.

امضای تفاهم نامه مشترک با 
بزرگ ترین کارخانه تولیدی 

ورق های استیل
تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک  آینده 
و شرکت یاس استیل نیکوکار، توسط نادرخواجه 
حق وردی، معاون امور شــعب و بازاریابی بانک 
آینــده و محمد ماالمیری، مدیرعامل شــرکت 

تولیدی یاس استیل نیکوکار به امضاء رسید.
این تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح همکاری 
مشــترک و ارائه انواع خدمات  و تسهیل ارتباط 
میان طرفین در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی 

بانک  آینده به این شرکت ، منعقد شد.
مشــارکت های مالی، ارائه تســهیات ویژه 
در قالب طرح های آینده داران و کارگشــا عرضه 
ســبدهای متنوع تســهیات و خدمات نوین 
بانکداری الکترونیکــی به تمامــی کارکنان و 
شرکت های هم گروه ، از دیگر موضوعات مطرح 

شده در این تفاهم نامه است.
هم چنیــن، ارائه انــواع خدمــات بانکی در 
حوزه های مختلــف از جمله: اعتبــاری، ارزی، 
بانکداری الکترونیکی و بانکداری شرکتی در این 

تفاهم نامه پیش بینی شده است.

  خبــر

 بیمه ایران سقف پرداخت 
الکترونیکی خسارت ها را 14 

برابر افزایش داد
شــرکت ســهامی بیمه ایران  در راســتای 
کاهش ترددهای غیرضــروری جهت مقابله با 
شیوع ویروس کووید ۱۹، سقف مبلغ پرداخت 
هــای الکترونیکی خســارت ها را  بــا افزایش 
۱۴برابری از مبلــغ  ۵۰۰  میلیون ریال به مبلغ   

۷ میلیارد ریال افزایش داد.
به گزارش شاخه سبز به نقل از روابط عمومی 
بیمه ایران ،  علی حسین طهماسبی ، مدیر کل 
امور مالی با اعام این خبر اظهار داشت : با توجه 
به محاســن پرداخت های الکترونیکی از قبیل 
افزایش ســرعت و دقت،کاهش اشــتباهات و 
تخلفات ،افزایش کنترل های داخلی ، جلوگیری 
از ترددهای غیر ضــروری و نهایتا رضایتمندی 
ذینفعــان ، افزایــش ســقف پرداخــت های 

الکترونیک در دستور کار قرارگرفت .
وی در ادامه افزود : الزم به توضیح اســت که 
یکی از موانع تحقق این امر وجود ســقف مبالغ 
قابل پرداخت به صورت پایای گروهی در شبکه 
بانکی کشــور بود که با تصمیم مدیریت ارشد 
شــرکت و همراهی معاون توســعه مدیریت و 
منابع، جلســات متعددی با مســئوالن بانک 
کشــاورزی برگزار گردیــد و نهایتــا در طول 
کمتر از دو هفته، توافقــات الزم با بانک مذکور 
صورت گرفت ، به گونه ای که ، مبالغ خســارت 
تا ۷ میلیارد ریــال از طریق ســامانه  پرداخت 
الکترونیــک و بدون نیاز به صــدور چک بانکی 

قابل پرداخت می باشد.
گفتنی است با اجرای این طرح مهم ، ضمن 
کاهش محسوس صدور چک در شعب و افزایش 
دقت و سرعت ، گام مهمی در جهت جلوگیری 
از ازدحام زیاندیده گان ، شــیوع ویروس کرونا 
و مراجعات مکرر به بانــک ها ، جهت امور بانکی 

برداشته شده است.

آتش سوزی؛ صدرنشین رشته های 
بیمه »ما« در مرداد 14۰۰

طبق آمار مرداد ماه ســال جاری، بیمه های 
آتش سوزی صدرنشین رشــته های بیمه ای از 
لحاظ تولید حق بیمه در شرکت بیمه »ما« بود. 
به گزارش شــاخه ســبز به نقــل از روابط 
عمومی، بیمه »ما« گــزارش فعالیت پنج ماهه 
منتهی به 3۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد که 
بر اساس آن، نزدیک به ۶۹۶ هزار فقره بیمه نامه 
و در حدود  ۹33 میلیارد تومان حق بیمه تولید 

کرده است.
بر اســاس این گزارش، در بین رشــته های 
بیمه ای، بیمه های آتش سوزی با سهم ۲۵/3۶ 
درصدی از کل حق بیمه تولیدی، رتبه نخست 
را به خــود اختصاص داده و تنهــا 3/۴ درصد از 
خسارت های شرکت متعلق به این رشته است. 
میزان حق بیمه تولیدی رشته آتش سوزی در 
۵ ماهه سال جاری معادل 3۷۱۴ میلیارد ریال  
و خسارت پرداختی، ۱33 میلیارد ریال گزارش 

شده است.

 تقدیر رییس دفتر
رییس جمهور، از عملکرد بانک 

مهر ایران
رییس دفتــر رییس جمهور طــی نامه ای از 
عملکرد شایسته بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در خصوص مشــارکت در اجرای طرح شــهید 

سلیمانی تقدیر کرد.
بر اســاس گــزارش روابط عمومــی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، غامحسین اسماعیلی، 
رییس دفتر رییس جمهور طی نامه ای، از دکتر 
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران برای 
مشــارکت در طرح شهید ســلیمانی به منظور 

مقابله با ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.
شایان ذکر اســت، بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی 
خود و با توجه به شرایط بحرانی کشور در مقابله 
با ویروس کرونا، با مشــارکت در طرح شــهید 
ســلیمانی، مبلغ 3۰۰ میلیارد ریــال را در ۲ فاز 
برای تهیه ۲۵.۰۰۰ قلم تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز پیشگیری، واکسیناسیون، درمان و کنترل 
بیماری کووید۱۹، با همکاری وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی، اختصاص داده است.
بانک مهر ایران در فاز نخســت طرح شــهید 
سلیمانی بالغ بر ۱۵هزار قلم تجهیزات مورد نیاز 
پیشگیری، درمان و کنترل بیماری کووید-۱۹ 
شامل: دســتگاه کپسول اکســیژن، مانومتر و 
ترالی، دستگاه ضدعفونی کننده UV، دستگاه 
تب سنج لیزری و دســتگاه پالس اکسی متر را به 
ارزش ۱3۰ میلیارد ریال تهیه و میان ۶3 دانشگاه 
علوم پزشکی و ۱۲۶۰ مرکز بهداشتی منتخب و 

پایگاه سامت در سراسر کشور توزیع کرده است.
این بانک در فاز دوم طرح شهید سلیمانی نیز 
مشــارکت کرده و حدود ۱۰ هزار قلم تجهیزات 
پزشکی شامل: دســتگاه اکسیژن ساز، دستگاه 
تب سنج لیزری، دستگاه پالس اکسی متر، ترالی 
اورژانس و بارکدخوان به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال 

را تهیه و توزیع نموده است.

  خبــر

بیمه آســیا در پنج ماه نخست امســال با تولید 
بیش از ۴۲.۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه توانست 
ســهم خود را در بازار شــرکت های بورسی بهبود 
بخشیده و ۱8.۱ درصد از کل حق بیمه تولیدشده 
توسط ۱۴ شرکت بیمه گر در بازار سهام را به خود 
اختصاص دهد. به این ترتیب، همچنان آســمان 
رقابت به رنگ آبی آسیاست و این شرکت، پیشتاز 

دوی ماراتن بیمه گران، به پیشروی ادامه می دهد.
به گزارش شــاخه ســبز، آمار تولید حق بیمه 
توســط ۱۴ شــرکت بیمه ای روی ســایت کدال 
نشــان می دهد کــه در پنج ماه نخســت ۱۴۰۰، 
بیمه آســیا در جایگاه نخســت قرار گرفته است 
و این در حالی است که با ســهم ۱۴.۷ درصدی از 
 لحاظ میزان پرداخت خســارت ، سومین شرکت 

بیمه ای است.
کالبدشکافی فروش پنج ماهه بیمه آسیا

بیش از ۶۲ درصد از فروش شــرکت های بیمه 
بورســی در این بازه زمانی پنج ماهه، به سه رشته 
مهم بیمه شــخص ثالث، بیمه بدنه خودرو و بیمه 
های درمانی اختصاص داشــته اســت. بیمه آسیا 
نشــان داد با مدیریت و عملکرد بســیار خوب، در 

این سه رشته، متمایز از سایر شرکت ها ظاهر شده 
است.

بیمــه شــخص ثالــث: ارزش کل پرتفوی ۱۴ 
شرکت منتخب در رشــته بیمه شخص ثالث طی 
پنج ماه نخست امسال بیش از  ۷۵.8 هزار میلیارد 
ریال برآورد شــده و سهم بیمه آســیا حدود یک 
چهارم این میزان فروش اســت که ۴۵.۱ درصد از 
کل فروش این شرکت را تشــکیل می دهد. اما سه 
نکته در ارتباط با ســهم بیمه های شخص ثالث از 
کل پرتفوی بیمه آســیا قابل تامل است؛ نخست 
انتخاب هوشــمندانه ایــن شــرکت در پذیرش 
ریسک بیمه های شــخص ثالث با هدف در اختیار 
گرفتن سهم بیشــتر از بیمه های بدنه خودرو، دوم 
کنترل بهینه و بهبود نسبت خسارت به حق بیمه 
تولیدی در رشته بیمه شخص ثالث و سوم پایبندی 
و وفادارای بیمه گذاران به دلیل دقت و سرعت بیمه 
آســیا در پرداخت به موقع و منطقی خسارت های 

وارد شده به زیان دیدگان است.
بیمه  بدنه خودرو:  بیمه آسیا در رشته بیمه بدنه 
خودرو دســت برتر را دارد و موفق شــده است که 
حدود ۱۴ درصد از کل پرتفوی خود را به این رشته 

اختصاص دهد در حالی که متوسط سهم این رشته 
در بازار بیمه های بورســی، تنها ۶.۴ درصد است. 
مشخص است که افزایش تدریجی سهم بیمه بدنه 
در پرتفوی بیمه آســیا ناشی از یک الگوی ترکیبی 
در پذیرش بیمه های خودرو بوده که ریسک ناشی 

از پوشش بیمه های شخص ثالث را تقلیل می دهد.
بیمه  درمان: شــرکت بیمه آســیا البته در این 
پنج ماهه در پذیرش بیمه های درمان، به مدیریت 
ریسک و الزامات آن حساســیت باالیی نشان داده 
چنان که تنها ۱۷.۶ درصــد از کل پرتفوی خود را 
در این پنج ماهه، به این رشته اختصاص داده است 
ولی سهم متوسط این رشــته بیمه ای در کل بازار 
شرکت های بیمه بورسی ۲3.۴ درصد است. مهم 
تر این که بیمه آســیا از کل حق بیمه تولیدی ۱۴ 
شرکت به ارزش ۵۴.8 هزار میلیارد ریال در رشته 

بیمه درمان، نزدیک به ۱۴ درصد سهم دارد.
کارنامه  متمایز بیمه آسیا در خسارت

کارنامه بیمــه آســیا در خســارت ها و ایفای 
تعهدات پنج ماهه نخســت امسال متمایز است به 
گونه ای که هرچند این شــرکت رتبه نخســت در 
فروش را بین ۱۴ شــرکت به خود اختصاص داده 

اما سهم این شــرکت از کل خسارت پرداخت شده 
۱۴.۷ درصد است و در جایگاه سوم قرار دارد. افزون 
بر اینکه میانگین نســبت خســارت به حق بیمه 
تولیدی در بین شرکت های منتخب ۵۰.۲ درصد 
ارزیابی شده در حالی که نســبت خسارت به حق 
بیمه تولیدی بیمه آسیا در پنج ماهه نخست امسال 

به ۴۰.8 درصد رسیده است.
نکته اینجاســت که نســبت خســارت در سه 
رشته بیمه شــخص ثالث، بیمه های درمان و بیمه 
بدنه خودرو شرکت بیمه آســیا از میانگین نسبت 
خسارت ۱۴ شــرکت پایین تر اســت. به گونه ای 
که میانگین نسبت خســارت در بین شرکت های 
منتخب در رشته بیمه شخص ثالث 3۶.3 درصد، 
بیمه درمــان ۹۴.8 درصــد و بیمه بدنــه خودرو 
۵۵.۶ درصد برآورد شده اســت ولی در بیمه آسیا 
این نسبت ها با فاصله ای معنا دار، به ترتیب 33.۶ 

درصد، ۷۱.8 درصد و ۴۵.۶ درصد است.

آسمان، همچنان آبی آسیایی است:

بیمه آسیا پیشتاز دوی ماراتن بیمه گران در پنج ماه 14۰۰

  

تثبیت توانگری سطح یک بیمه دی 
برای دومین سال متوالی

بیمه مرکــزی ج.ا.ایــران طی نامــه ای با اباغ 
تأییدیه محاسبات نســبت توانگری مالی شرکت 
بیمه دی برای ســال مالی ۹۹، توانگــری مالی این 
شــرکت را ســطح یک با نســبت ۲۴۱ درصد، که 
عالی ترین ســطح توانگری شــرکت های بیمه ای 

است، اعام کرد.
خبرنگار.حامدنجفی-به گزارش شــاخه ســبز به نقل از روابط عمومی شــرکت بیمه دی؛ این در 
حالی است که نسبت توانگری شرکت بیمه دی امسال در مقابل سال گذشته 33 درصد افزایش یافته 
است، این شرکت همچنین توانسته است در سال های اخیر با رشــدی متناسب، سهم خود را به طور 
چشم گیری در تمامی رشته های بیمه ای ارتقا دهد، و همچنین به سودآورترین شرکت در صنعت بیمه 

تبدیل شود.
کسب این دستاورد ارزشــمند برای دومین ســال متوالی در حالی صورت پذیرفته که بیمه دی در 
ســال های اخیر به لحاظ حجم و میزان فروش، از جمله چهار شــرکت اول خصوصی کشور بوده و نگه 
داشتن شــرکت در این ســطح و نســبت توانگری، بیانگر رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریسک، 
بازنگری در قراردادهای اتکایی و واگذاری، تأکید بر وصول بــه موقع حق بیمه ها و مطالبات، مدیریت 

مؤثر بر وجوه نقد شرکت و سرمایه گذاری در بخش های سودآور است.
روابط عمومی شرکت بیمه دی این موفقیت بزرگ که به همت همکاری، مشارکت و همدلی کلیه 

همکاران و ذینفعان میسر شده است را تبریک می گوید.

بانکداری بدون شعبه؛ افقی که 
در14۰۰ محقق شد

مدیرعامل بانک قرض الحســنه رسالت گفت: 
در چندسال گذشــته وعده بانکداری بدون شعبه 
در سال ۱۴۰۰را داده بودیم که خوشبختانه امروز 
محقق شد و در پایان سال جاری بانک در قالب یک 

شعبه فعالیت خواهد داشت.  
تصویرمحمدحســین حســین زاده در جلسه 

مجمع عمومی عادی و در جمع ســهامداران این بانک افزود: نقطه اوج بانکــداری اجتماعی و تحقق 
بانکداری دیجیتال مهمترین اتفاق سال ۹۹  برای بانک قرض الحسنه رسالت بود به طوری که در پایان 

سال گذشته ما تنها ۲۴ شعبه فیزیکی داشتیم. 
وی با اشــاره به فعالیت مراکزعملیاتی که درخواست های مشــتریان را مدیریت می کنند، اظهار 

داشت: دو مرکز خدمات سپرده و ارتباط با اعضا و اطاع رسانی از مهمترین این مراکز به شمار می روند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رســالت، مرکز ارتباط بااعضا و اطاع رســانی را بازویی توانمند در 
مجموعه خواند و یادآور شد: این مرکز با در اختیار داشــتن ۱۲۰ کارشناس مجرب روزانه پاسخگوی 
۱۵هزار تماس مشتریان هستند. حسین زاده تعداد تســهیات پرداختی این بانک در سال گذشته را 
حدود ۷۵۰هزار فقره عنوان کرد و افزود: این تعداد تسهیات بجز تسهیات تکلیفی بوده و با کارمزد دو 

درصد پرداخت شده اند.
گفتنی است مجمع عمومی عادی بانک قرض الحسنه رســالت منتهی به ۲۹/۱۲/۱3۹۹ با حضور 

بیش از ۶۷/۵۲ درصد سهامداران در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

مدیرعامل بانک کشــاورزی از آمادگی این بانک بــرای همراهی با 
کشاورزان در سال زراعی جدید خبرداد.

به گزارش شــاخه ســبز یه نقل از روابط عمومــی و همکاری های 
بین الملل بانک کشــاورزی، روح اله خدارحمی صبح روز چهار شنبه 
۱۷شــهریور ماه در دیدار با نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی با 
اعام مطلب فوق افزود: خوشبختانه این بانک از عهده تکالیف و وظایف 

خود در قبال بخش کشاورزی به خوبی برآمده است.
خدارحمی با اشاره به افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی 
و ضرورت حمایت از فعاالن این بخش، از رشــد بیــش از ۵۰ درصدی 
اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی در ۵ ماهه نخست سال جاری  در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  خبرداد و افزود: این میزان تسهیات 
با اتکا به منابع داخلی بانک کشاورزی در اختیار فعاالن بخش کشاورزی 

قرار گرفته است که نشان دهنده رشدی بی سابقه است.
خدارحمی با اشــاره به آغاز ســال زراعی جدید،از آمادگی بانک 
کشــاورزی برای همراهی بــا کشــاورزان خبرداد و خاطرنشــان 
کرد: با هــدف تولید بذرگواهی شــده مــورد نیاز در فصــل زراعی 
جدید،تسهیات پرداختی به این بخش در نیمه نخست سال جاری 
رشد قابل توجهی داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴.۵ 

برابر افزایش یافته است.
وی به ضرورت توســعه مکانیزاسیون کشــاورزی به عنوان یکی از 
عوامل اساسی رشد و پایداری تولید در بخش کشاورزی اشاره و تصریح 
کرد: در سال جاری مبلغ3۰هزار میلیارد ریال به توسعه مکانیزاسیون 
اختصاص یافته اســت که با پرداخت ۲3هزار میلیارد ریال آن ،تاکنون 
نزدیک 8۴ درصد این برنامه محقق شــده است و هیچ تقاضایی را برای 

تأمین ماشین آالت کشاورزی بدون پاسخ نگذاشته ایم.
مدیرعامل بانک کشاورزی تأکید کرد، بر اساس اولویت های بخش 
کشــاورزی و اختصاص منابع به زیربخش های اساسی و موثر در تولید 

پایدار بخش کشــاورزی  به ویژه مکانیزاســیون و تولیــد بذرگواهی 
شده،کمک کردیم بخش کشــاورزی برای سال زراعی جدید مشکلی 

نداشته باشد
خدارحمی خرید تضمینی محصوالت استراتژیک به ویژه گندم با 
عاملیت بانک کشاورزی را یکی  ازاقدامات این بانک در اجرای سیاست 
های دولت و برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی دانست و خاطرنشان 
کرد: بهای خرید تضمینی این محصوالت علــی رغم افزایش تعهدات 
بانک به دلیل افزایــش قیمت،در کوتاه ترین زمان ممکن به حســاب 

کشاورزان واریز شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با توجه به اهمیت تأمین گندم مورد نیاز 
کشور، به موضوع واردات این محصول اشــاره کرد و از اختصاص مبلغ 
۱۵هزار میلیارد ریال از منابع این بانک برای واردات گندم در سال جاری 

خبرداد.
خدارحمی تقویت بنیه مالی بانک کشــاورزی را به دلیل نقشی که 
در امنیت غذایی مردم و پشــتیبانی از قشر شریف کشاورز ایفا می کند 
ضروری دانست و خاطر نشان کرد: سال گذشته با هماهنگی و حمایت 
دستگاه های ذیربط،سرمایه این بانک افزایش یافت و انتظار می رود در 

سال جاری نیز این حمایت ها استمرار یابد.

روح اله خدارحمی خبرداد:

آمادگی بانک کشاورزی برای آغاز سال زراعی جدید
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 مدیر کل آسیای غربی وزارت امور 
خارجه:

پاسخ خیال پردازی ها درباره جهان 
امن تر را در افغانستان بیابیم

مدیر کل آســیای غربی وزارت امور خارجه 
نوشــت: چه خیال پردازی ها کــه درباره جهان 
امن تر، آزادتر، توســعه یافته تر، همگراتر و غربی 
شده تر نشد، اما امروز کجا هســتیم؟ پاسخ را در 

افغانستان بیابیم.
به گزارش ایرنا، سید رسول موسوی در حساب 
کاربری خود در توییتر با طرح این پرســش که »از 
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ دنیا چه 
تغییری کرده است؟«، نوشت: چه خیال پردازی ها 
که درباره جهان امن تر، آزادتر، توســعه یافته تر، 
همگراتر و غربی شده تر نشد، اما امروز کجا هستیم؟ 
مدیر کل آســیای غربی وزارت امور خارجه افزود: 
پاسخ را در افغانستان بیابیم. از کجا شروع شد و بعد 

از این همه جنگ و کشتار و... االن کجاست؟
عضو کمیســیون شــوراهای مجلس گفت: 
اگر مسئولی در هر نهاد و جایگاهی مانند رئیس 
جمهور و معاونان او یا مســئوالن حضور داشته، 

باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
علی حدادی عضو کمیســیون امور داخلی 
کشــور و شــوراهای مجلس شــورای اسامی 
در گفت وگو بــا خبرنگار حــوزه مجلس گروه 
سیاســی باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
بررســی طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست 
جمهوری دولت قبل و تقاضای تحقیق و تفحص 
از عملکرد ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها 
گفت: ایــن دو تحقیــق و تفحــص می خواهد 
نشان دهد اگر مســئولی در هر نهاد و جایگاهی 
مانند رئیــس جمهور و معاونان او یا مســئوالن 
مرتبط وزارتخانه ها و... حضور داشــته و فرصت 
مسئولیتش به پایان رســیده، باید پاسخگوی 

عملکرد خود باشد.
وی ادامه داد: تا زمانی که یک فرد مسئولیتی 
دارد همه با او ارتباط دارند، امــا به محض اتمام 
دوران مســئولیتش، آرامشــی برایش حاصل 
می شود که آسیب جدی در ناکارآمدی دولت ها 

داشته است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چهاردهم 
شهریور ماه امســال روح اهلل نجابت سخنگوی 
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس 
از بررســی و تصویب تقاضای تحقیق و تفحص 
از نهاد ریاســت جمهــوری دولت پیشــین در 
کمیسیون خود خبر داد. همچنین این نماینده 
اعام کرد تقاضای تحقیــق و تفحص از عملکرد 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها به جلسه 

دیگری موکول شده است.

امیر سرتیپ آشتیانی:
وزارت دفاع برای حمایت از 
طرح های سازمان پدافند غیر 

عامل آمادگی کامل دارد
سردار سرتیپ پاسدار جالی رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور در دیدار با وزیر دفاع بر 
تعامل گسترده تر این سازمان در اجرای ماموریت 

های خطیر محوله با وزارت دفاع تاکید کردن
ســردار جالی با اشــاره به نقش وزارت دفاع 
در توســعه صنایع بومی پدافنــد غیرعامل، به 
رشــد این صنایع در بخش های پدافند زیستی، 
سایبری، شیمیایی و پرتویی اشاره کرد و با بیان 
تجربه موفق سازمان ســپند در تولید نخستین 
آزمایشگاه ســطح 3 ایمنی زیســتی کشور به 
صورت صد در صد بومی و بسته تجهیزات مقابله 
با تهدیدات CBRNE برای نیروی های عملیات 
شهری، افزود: توسعه این صنایع با پشتیبانی های 
وزارت دفاع ضمن ارتقای توان بازدارندگی کشور 
یک گام بلند در مســیر ارتقــای آمادگی های 

نیروهای عملیاتی در برابر تهدیدات نوین است.
 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در 
این دیدار با اعام آمادگی کامــل وزارت دفاع از 
طرح ها و برنامه های ســازمان پدافند غیرعامل 
کشور افزود: در دوره جدید وزارت دفاع با تشکیل 
»کارگروه ویژه ای« موضوعات اولویت دار پدافند 
غیرعامل پیگیری خواهد شــد و از آنجا که وزیر 
دفاع نایب رئیس کمیســیون سیاسی و دفاعی 
دولت می باشــد، بســترهای الزم جهت تعامل 
هرچه بیشتر سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه 
های کشــوری در راســتای ایمنی سازی مراکز 
و ارتقاء قابلیت حفاظت از اماکن و تاسیســات و 
افزایش آستانه مقاومت ملی در مقابل تهدیدات 

احتمالی فراهم خواهیم کرد .
 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره 
به اینکه وزارت دفاع و سازمان های صنعتی آن به 
لحاظ دارا بودن طرحها، ایده ها و زیر ساخت های 
فن آورانه می توانند نقش مهمی در مصون سازی 
کشــور در مقابل تهدیدات احتمالی ایفا نمایند 
ابراز امیدواری کرد با همــکاری های فی مابین، 
تعامــات در حوزه های مختلــف و مورد عاقه 
توسعه یافته و از این رهگذر بتوانیم نقش موثری 
در کسب امنیت پایدار در توسعه ی کشور و پایدار 

سازی زیرساخت های حیاتی کشور برداریم.

  خبــر
در نامه ای انجام شد

درخواست مقتدایی از فرمانده 
نیروی انتظامی برای رفع 

مشکالت تعویض پالک
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســامی در نامه ای به 
فرمانده نیروی انتظامی خواستار پیگیری و حل 
مشــکل عدم امکان اخذ نوبت از مراکز تعویض 

پاک شد.
به گزارش ایســنا، متن کامــل نامه عباس 

مقتدایی به شرح زیر است:
» سردار سرتیپ پاسدار اشتری

فرمانده محترم نیــروی انتظامی جمهوری 
اسامی ایران

باسام و احترام،
همانگونه که مســتحضرید، وضعیت قرمز 
شهرها باعث تعطیلی مکرر مراکز تعویض پاک 
)شــماره گذاری( شد و بواســطه این تعطیلی، 
حجم زیــادی از هموطنــان در انتظــار نوبت 

تعویض پاک قرار دارند.
با عنایت به گزارشــات واصله، هموطنان از 
عدم امکان اخذ نوبت گایه جدی دارند و اظهار 
می دارند، سایت مربوطه به محض شروع بکار، 
دقایقی بعد تکمیل ظرفیت می شــود و تدابیر 
اندیشیده شده توسط متولیان، آنگونه که باید و 

شاید نتوانسته این مشکل را مرتفع نماید.
در همین راستا خواهشمندم دستور فرمایید 
ضمن بررســی موضوع با قید فوریت، اقداماتی 
همچون افزایش تعداد باجه ها، افزایش ساعت 
کاری مراکز، ایجاد بستر تعویض پاک اینترنتی 
در تمام استانها و... در دســتور کار قرار گیرد تا 
تعداد باالی افراد در انتظــار، تقلیل و نارضایتی 
برخی هموطنان از پر شدن ســریع ظرفیتها، 

مرتفع گردد.
مزیــد امتنان اســت اینجانــب را از نتیجه 
اقدامات و پیگیــری های انجام شــده، مطلع 
نمایند. از حســن توجــه جنابعالــی قدردانی 

می نمایم.«

امیرعبداللهیان:
تالش برای افزایش تعداد زوار 

ایرانی اربعین ادامه دارد
وزیر خارجه کشــورمان گفــت: رایزنی ها با 
مقامات عراق و تاش بــرای افزایش تعداد زوار 
اربعین حسینی )ع( برای اعزام زمینی  و هوایی 
به کربای معلی، با رعایــت کامل پروتکل های 

بهداشتی، همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در 

مطلبی در صفحه اینستاگرامش نوشت:
السام علیک یا اباعبداهلل الحسین )ع(

رایزنی هــا با مقامــات عراق و تــاش برای 
افزایش تعداد زوار اربعین حســینی )ع( برای 
اعزام زمینی  و هوایی به کربای معلی، با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی، همچنان ادامه 

دارد.
 البته هموطنان عزیز می دانند که امسال به 
دلیل محدودیت های جدی کرونایی و ضرورت 
حفظ سامت زوار، به هیچ وجه امکان پیاده روی 
میلیونی اربعین به داخل عراق وجود نداشــته 
و حتی افزایــش تعداد نیز بــا محدودیت قابل 

توجهی همراه است.
 به تاش و پیگیری های خود ادامه می دهیم.

با حکم رئیس جمهور؛
احمد وحیدی رئیس شورای 

امنیت کشور شد
رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و هفتاد 
و شش قانون اساســی جمهوری اسامی ایران، 
با صدور حکمی احمد وحیدی وزیر کشــور را به 
عنوان »رئیس شــورای امنیت کشور« منصوب 

کرد.
به گزارش ایسنا، متن حکم حجت االسام و 
المسلمین سید ابراهیم رئیسی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمد وحیدی

وزیر محترم کشور
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و شــش قانون 
اساســی جمهوری اســامی ایران و به منظور 
انجام شایســته وظایف و ماموریت های شورای 
امنیت کشور به موجب این حکم جناب عالی را با 
کلیه اختیارات به عنوان »رئیس شورای امنیت 

کشور« منصوب می نمایم.
امید است شورای امنیت کشور به عنوان بازوی 
توانمند شــورای عالی امنیت ملی، با هماهنگی 
و بهره گیری از تمام ظرفیت های دســتگاه های 
ذیربط، ضمن برنامه ریزی، اتخاذ تصمیمات الزم 
و پیگیری مستمر بتواند در راستای حفظ و ارتقاء 
امر خطیر امنیت در داخل کشــور گام های موثر 

بردارد.
سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی 
امنیت ملی

  خبــر

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان 
اینکه از مهرماه امسال تعداد بیشتری از مردم واکسینه 
می شوند، گفت: اگر قراراســت مدارس و دانشگاه ها 
بازگشایی شــوند، باید همه دانش آموزان، معلمان و 
کادر اداری مربوط به این بخش از جامعه واکسن کرونا 

را دریافت کنند.
»حسینعلی شهریاری« در گفت و گو با ایرنا درباره 
دغدغه خانواده ها برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
گفت: برای بازگشــایی مدارس باید دانش آموزان، 
معلمان و تمام کادر اداری آموزش و پرورش واکسن 
کرونا دریافت کنند و خانواده های دانش آموزان هم 
باید واکسینه شوند تا این آرامش به آنها داده شود که 
اگر قرار است بچه ها به مدرســه بروند، دچار بیماری 

نمی شوند.
رییس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس با 
بیان اینکه هنوز موفق به تامین واکســن برای دانش 
آموزان نشدیم، اظهار کرد: اگر قرار است دانش آموزان 
به صورت حضوری در مــدارس آموزش ببینند، باید 
تزریق واکسن به این بخش از جامعه به صورت کامل 
انجام شود و وزیر بهداشت و درمان هم قول دادند که 
تزریق واکســن به این بخش از جامعه در دستور کار 

است.
وی با بیان این بر اساس آمار کودکان نیز در معرض 
ابتا به کرونا هســتند،  گفت: کــودکان نیز مبتا به 
کرونا می شوند و بر اســاس آماری که وجود دارد در 
بیمارســتان های اطفال تهران تعداد قابل توجهی از 

کودکان مبتا به کرونا، بستری هستند.
دبیر کل مجمع خیرین سامت کشور با اشاره به 
نگرانی والدین درباره احتمال ابتای دانش آموزان به 
کرونا گفت: مسئوالن در ستاد ملی مقابله با کرونا اعام 
کردند که تا آخر شــهریور ماه ۴۰ میلیون دز واکسن 
کرونا وارد کشور می شود. از ابتدای مهرماه هم تولید 
واکســن داخلی نیز افزایش خواهد یافــت و تعداد 

بیشتری از مردم کشور واکسینه می شوند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: واکسینه شدن همه جامعه از اولویت های 
دولت بود ولی واقعیت این اســت که واکســن های 
خریداری شــده را پیش از این به مــا ندادند. حتی 
سبد خرید واکسن کواکس که دولت برای خرید ۱۶ 

میلیون 8۰۰ هزار دز  پول هم پرداخت کرده بود، به ما 
تحویل داده نشد. از طرفی اولویت کشورهایی مانند 
آمریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی در واکسن کرونا 

مردم خودشان است.
وی تاکید کرد: تنها کشــوری که توانست در این 
زمینه به ما برای تامین واکســن کمک کند،  کشور 
چین بود. البته روسیه نیز برای دادن واکسن به ایران 

اقدام کرد ولی تولیدات واکسن این کشور باال نبود.
رمدسیویر در ابتدای شروع بیماری کرونا کارساز 

است
شــهریاری دربــاره میــزان اثربخشــی داروی 
رمدســیویر بر مبتایان به کرونا گفت: بســیاری از 
پزشــکان و متخصصان که بر روی ایــن بیماری کار 

می کنند،   معتقد هســتند که اگر در ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا این دارو استفاده شود، اثر بخش خواهد 
بود. البته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در 
این باره با بســیاری از متخصصان صحبت کرد و آنها 
هم بر این موضوع تاکید کردند که داروی رمدیسیور 
اگر در ابتدای شــروع بیماری تزریق شود،   اثر خواهد 
داشت. ولی اگر کرونا در بدن بیمار زیاد گسترش یابد، 

شاید این دارو اثر بخش نباشد.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره 
شــیوع مدل های جهش یافته ویروس کرونا مانند 
آلفا و المبدا و میزان اثربخشــی واکسن به آنها گفت:  
مشخص نیســت که واکســن به این دو ویروس چه 
میزان اثر بگذارد. در آمریکا هم دیدید که واکسن ها 

به روی این ویروس ها جواب نداد.
وی ادامــه داد:  البته ویروس کرونا ممکن اســت 
تغییر ژن دهد ولی ما می توانیم در ســاختار واکسن 
برای مقابله به نوع جهش یافته آن تغییراتی را ایجاد 

کنیم.
شــهریاری با تاکید بر اینکه مــردم برای کاهش 
مرگ ومیر کرونا باید همکاری الزم را داشته باشند، 
خاطرنشان کرد: متاســفانه علت بیشتر شدن مرگ 
و میرها بر اثر کرونا در پیک پنجم، عدم رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی بود. به عبارتی اگر دولت برای تهیه 
و توزیع واکســن اقدام کند ولی مردم ماسک نزده و 
فاصله گذاری را رعایت نکنند، کرونــا ادامه خواهد 

داشت.

 رییس کمیسیون بهداشت مجلس:

بازگشایی مدارس منوط به واکسینه شدن همه دانش آموزان و معلمان است
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حافظ

یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: هر تحریمی 
که روح برجام را نقض کند از ســوی ایران مورد پذیرش 

نیست.
محمد مرندی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مواضع 
اخیر رییس جمهوری ایران مبنی بــر این که مذاکرات 
هسته ای تحت فشار را نمی پذیریم گفت: تحریم هایی که 
بعد از برجام اعمال کردند را می خواهند نگه دارند و این 
دیگر برجام نیست و اگر این را بپذیریم در عمل یک توافق 

متفاوت و جدیدی را پذیرفتیم.
وی گفت: در دولت قبل در شــش دور مذاکرات وین 
با زیاده خواهی غربی ها مواجه شــدیم امــا حرف ایران 
این اســت که ما برجام را امضا کردیم و نباید از آن کمتر 
یا بیشتر را بپذیریم و االن هم موضوع ایران همین است. 
ایران برای اجــرای برجام آمادگــی دارد و این موضعی 
شفاف است اما باید ببینیم طرف مقابل هم برای اجرای 

برجام آمادگی دارد یا دنبال موارد جدیدی است.
این کارشــناس مســایل بین الملل درباره مدیریت 
اجرایی مذاکرات در دولت سیزدهم و برخی گمانه زنی ها 
درباره این که مدیریت مذاکرات به شورای عالی امنیت 
ملی باز گردد گفت: تا جایی که مــی دانم این بحث قرار 
است از سوی وزارت خارجه دنبال شود و همان رویه سابق 
که وزارت خارجه مذاکرات را پیش می برد در این دولت 
هم ادامه می یابد، اما طبیعی است وزیر خارجه باید ابتدا 
تیم اش را شکل دهد و چند هفته ای این مساله طول می 

کشد و طرف مقابل هم این را می فهمد.
وی با اشاره به فشــارها و تهدیدات طرف های مقابل 
درباره شروع فوری مذاکرات تصریح کرد: آنها بودند که 
برجام را زیر پا گذاشــتند نه ما و فشار و تهدید بی معنی 
است. االن دولت جدید روی کار آمده است و تا وقتی در 
جای خود مستقر شــود زمان می برد، باید فرصت داد تا 

روند جایگزینی در هر بخش انجام شود. به عاوه تهدید 
به فشار و تحریم دیگر جایگاهی ندارد چرا که االن فشار 
حداکثری از ســوی آمریکا وجود دارد و دولت بایدن هم 
این سیاست را دارد دنبال می کند. آنها هر کاری که می 
توانســتند انجام دادند و این روند را ادامه هم می دهند. 
اساســا ترامپ دیگر چیزی برای تحریم باقی نگذاشته 
است. این ها هر آزاری را می توانستند از ممانعت از واردات 
ماسک و تجهیزات بیمارستانی و واکسن تا تحریم های 

جزیی تر انجام دادند.
مرندی تاکید کرد: سیاست ایران تغییری نکرده است 
و اگر آمادگی اجرای برجام را داشــته باشند، این توافق 
اجرا می شــود، اگر می خواهند چیز جدیــدی را اضافه 
کنند بحث دیگری است اما این مسیر، راه به جایی نمی 
برد. معتقدم اگر ایران چنین مســیری را بپذیرد، به این 
معناست که می توان از ایران با فشــار امتیاز گرفت و آن 

وقت هر چند ماه یک بار توقع داشته باشیم تحریم جدید 
وضع شود و گام های زیادی از مواضع خود به عقب بردارد.

این کارشناس مسایل بین الملل گفت: هر تحریمی 
که روح برجام را به اسم هسته ای یا غیرهسته ای، مصوبه 
پارلمان یا فرمان ریاست جمهوی نقض کند مورد قبول 
نیست. طرف های مقابل خودشــان این مساله را می 
دانند و اگر بخواهند چیزهایی را به برجام اضافه کنند به 
طور کلی شرایط را پیچیده و سخت می کنند. این برای 
ایران قابل قبول نیســت چرا که دو طرف بر سر برجام 
توافق کردند و باید همان که بر روی آن توافق شده است 

اجرا شود.

مرندی:

سیاست ایران درباره مذاکرات برجامی تغییری نکرده است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی علیه 
برنامه هسته ای کشورمان مدعی شــد که ایران درباره 
فعالیت های هســته ای خود به جهــان دروغ می گوید 
و از اجرای تعهدات بین المللی اش نیز سر باز می زند. به 
گزارش ایسنا، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در حالیکه این رژیم تنها دارنده زرادخانه هســته ای در 
منطقه خاورمیانه اســت بار دیگر ادعاهایی واهی علیه 
فعالیت های هسته ای کشــورمان مطرح کرد و مدعی 
شــد که ایران همچنان به جهان دروغ می گوید و برنامه 

تسلیحاتی اتمی خود را پیش می برد. به نوشته روزنامه 
اورشلیم پست، بنت همچنین در ادعاهای خود خواستار 
یک »پاســخ بین المللی« به این فعالیت های هسته ای 
ایران شــد و گفت که از نظر او گزارش جدید آژانس بین 

المللی انرژی اتمی درباره ایران خطرناک است.
وی گفت: اسرائیل اطاعات منتشر شده و موقعیت 
ترسیم شــده در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را جدی می گیرد و تمام تاش خود را برای جلوگیری از 

دستیابی ایران به ساح هسته ای به کار خواهد گرفت.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ایران به 
دروغگویی به جهان ادامه می دهد و برنامه تســلیحات 
هســته ای خود را پیش می برد و از اجرای تعهدات بین 

المللی اش نیز سر باز می زند.
وی در ادامه ادعاهای ســاختگی خود افزود: گزارش 
آژانس نشــان می دهد که اکنون، زمان یک پاسخ بین 
المللی سریع به این مسئله اســت. ما باور داریم که یک 
موضع سخت و محکم منجر به تغییر در رفتار ایران می 
شود. هیچکس نباید به این انتظار ســاده انگارانه ادامه 

دهد که ایران از تغییر مذاکره قصــد تغییر رفتار خود را 
دارد. نفتالی بنت که از زمان روی کار آمدنش به سختی 
برای مخالفت با احیای برجام تاش می کند، در دیدار ماه 
گذشــته خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کاخ 
ســفید به او گفت که باتوجه به تحوالت اخیر در برنامه 
هسته ای ایران، بازگشت به توافق هسته ای ۲۰۱۵ هیچ 

ارزشی ندارد.

در واکنش به گزارش اخیر آژانس

بنت: زمان دادن یک پاسخ بین المللی سریع به برنامه 
هسته ای ایران رسیده است

ادامه یادداشت از صفحه اول: اگر آمریکا می خواست طالبان را از بین 
ببرد حتی نیازی به حمله نظامی نداشت و کافی بود به پاکستان بگوید دیگر 
بس است و طالبان نباشد و پاکستان هم بافاصله به طالبان می گفت فعًا به 

مدارس خود در پاکستان برگردید !
آمریکا بعد از بیست سال اشغال افغانستان در حالی این کشور را به طالبان 
سپرد که صدها میلیارد دالر تسلیحات سنگین برای آنها جهت استفاده در 
جنگهای آینده باقی گذاشت! اعتماد به طالبان صحیح نیست، آنها در مدت 
حاکمیت خود در افغانستان هزاران نفر را قتل عام کرده اند و هزاران دختر را 
به عنوان جهاد نکاح ربوده اند و به آزادی های اجتماعی زنان هیچ عقیده ای 
ندارند و دوران حاکمیت آنها برای ملت افغانســتان همواره با ترس و دلهره 
همراه بوده است، گرچه میلیونها افغانی از خوف آنان به کشورهای دیگر از 

جمله ایران مهاجرت کردند تا حداقل جان خود را نجات دهند.
امروزه ملت افغانستان دچار گرفتاری بزرگی شده است و محاصرة درة 
پنجشیر نشــان داد که طالبان به اصول دموکراسی پایبند نیست و بنایش 
حذف مخالفانش هست واال قاطبة علماء و بزرگان افغانستان آنان را از حمله 
به پنجشیر برحذر داشتند و راه مذاکره را پیشنهاد کردند ولی آنها با زور قصد 
تحکیم حاکمیت خود را بر همة پهنة افغانستان دارند و اگر هم موفق شوند 
اعتراضات داخلی را ســرکوب کنند و همة مخالفین را از سر راه بردارند، چه 

نقشه ای برای همسایگان شمالی و غربی خود دارند، اعاذنا اهلل! 
مطمئناً باید در این شرایط سنجیده عمل کرد تا مبادا در پازل آمریکا عمل 
کنیم لذا باید از طالبان خواسته شود از محاصره صدها هزار افغانی تاجیک در 
دره های پنجشیر دست بکشد و مقدمات دولتی فراگیر با حضور همة اقوام و 
مذاهب تشکیل شود و نه این دولتی که معرفی کرده اند همه از مایان پشتون 
هستند و یکی دو نفر هم که از تاجیک و ازبک هســتند در حقیقت از خود 
طالبان هستند و به شیعیان هم که هیچ ســهمی نداده اند با اینکه در دولت 

اشرف غنی چند وزیر شیعه هم داشتیم.
طالبان اگر نماینده واقعی قوم پشتون هستند، بخشی از ملت افغانستان 
در کنار دیگر اقوام مانند تاجیک ها، ازبک ها و هزاره ها می باشند و هیچ قومی 
نباید نگاه انحصار طلبانه داشته باشــد تا بلکه با تشکیل حکومتی فراگیر 
وحدت ملی در این کشور برقرار شــود و آتش جنگ داخلی خاموش شود و 
طالبان اگر ادعای ضد آمریکایی دارد باید در عمل چنین رفتار کند تا اعتماد 

همة مردم افغانستان جلب شود و انشاء اهلل صلح و صفا برقرار شود.
اما حداقــل حمایت ملت ایران از ملت افغانســتان باید معنوی باشــد 
مانند حمایتی که در سال ۱3۷۱ از ملت مظلوم بوسنی و هرزگوین در اروپا 
داشتیم گرچه مشــترکات ایرانی ها و افغانســتانی ها نسبت به مسلمانان 
بوسنی و هرزگوین بسیار بیشتر است و عاوه بر مسلمانی همسایه بودن و 
همزبان بودن هم اضافه می شود گر چه عمیق تر بنگری پاره ای از تن ایران 
قدیم محسوب می شوند. بسیار مناسب می دانم که چون مقایسه بوسنی و 
هرزگوین را با افغانستان کردم توجه شما را به بخشی از بیانات رهبر حکیم و 

دور اندیشمان در آن مقطع اشاره ای بکنم.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در تاریخ ۷۱/۶/۲۴ در ســتایش از حمایت 
ملت ایران از مسلمانان مظلوم بوسنی و هرزگوین در اروپا چنین فرمودند: 
»آن روز که شــما برای مردم بوســنی هرزگوین آن راهپیمائي عظیم را در 
خیابانهای تهران و دیگر شهرهای کشور راه انداختید، خیال می کنید کسانی 
که جادان بوسنی و هرزگوین محسوب می شــوند و پشت سر آن جادان 
ایستاده اند آن اجتماع عظیم را ندیده اند؟ ! متأثر نشدند از اینکه ملت ایران 
چگونه با عزمی راسخ در یک مسئله بین المللی ایســتاده است و بر اساس 
مصداق »من اصبح و لم یهتم بامور المســلمین« اهتمام به امور مسلمانان 
دارد، آن هم با همة وجود و در هر جایی که این مسلم باشد ولو در اروپا ! مردم 
ما چه می دانند مردم بوســنی هرزگوین، مردم سارایوو چه کسانی چگونه 

مردمی و با چه احساساتی هســتند؟ ! ما تا بحال چه ارتباطی با هم داشتیم 
بجز اسام، احساس اسامی و احساس اینکه ملت مسلمانی زیر ستم قرار 
گرفته است؟  ! این احساس مردم را به حرکت وا می دارد،  مردم ما را به اهتمام 
به امور آنها وا می دارد. اگر الزم است به خیابانها بیایند با گروههای میلیونی 
به خیابانها می ریزند اگر الزم اســت کمک کنند و پول بدهند،  به حسابهای 
مربوطه پول می ریزند و کمک می کنند،  اگر چیز دیگری هم در راه حمایت 
از برادران مســلمان الزم باشد باز هم ملت ما ســینه را سپر می کند و آماده 
می ایســتد، این یک نمونه از ملتی است که به وحدت اســامی به برادری 

اسامی و به خویشاوندی اسامی نیاز دارد«.
بیانات رهبری معظم بسیار روشن و شفاف است، حاال ماحظه بفرمائید 
که ما در قبال اشغال مجدد افغانستان و در بند کشیدن ملت افغانستان چه 
واکنشی داشتیم حتی دریغ از یک راهپیمایی! سازمان تبلیغات اسامی و 
یا شورای هماهنگی تبلیغات در این مواقع کجا هستند؟ ! چرا ناگهان سکوت 
می کنند، کسی نمی گوید از مدافعان پنجشــیر حمایت نظامی بکنید اّما 
حمایت معنوی هم نمی توانید بکنید؟ ! متأسفانه به همین حمایتهایی هم که 
به صورت خودجوش و مردمی در فضای مجازی به حمایت از مردم مظلوم 
افغانستان و محاصره شدگان گرسنه پنجشــیر و پناهندگان آواره مرزها 

می شود، خرده می گیرید و آنها را مسخره می کنید !
شهید حاج قاسم ســلیمانی در حمایت از مظلومین مرز نمی شناخت و 
گزینشی عمل نمی کرد و برای او مظلوم شیعه و سنی، افغانی و عرب و عجم 
و ملت فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین و افغانستان هیچ فرقی 
نمی کرد و لذا سردار دلهای همة مسلمانان و محرومین و مستضعفان شد، 
حتی مسلمانان مظلوم کشمیر در هند در خانه های محقر خود تصویر او را 
به تبرک گذاشته اند ! ما باید این آبرویی که شهید سلیمانی برای جمهوری 

اسامی در نزد ملتهای منطقه و جهان ایجاد کرد را حفظ کنیم.
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