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رهبر انقالب:

بسیجی در همه مسائل 
کشور می تواند اثرگذار و 

مشکل گشا باشد

فرمانــده کل قــوا در پیامــی به مناســبت هفته 
بســیج خطاب به آحاد بســیجیان خاطرنشــان 
کردنــد: »با اعتمــاد و توکل بــر خداوند دانــا و توانا 
می توانید در همه مســائل عمومی کشور و ملت 

اثربخش و مشکل گشا باشید.«
به گزارش پایگاه  اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، آیت اهلل خامنه ای در پیامی هفته بسیج 

را تبریک گفتند.
در متن این پیام آمده اســت: »هفته بســیج 
بــر همــگان مبارک بــاد. به ویــژه بــر رویش های 
تــازه بــا طــراوت بســیجی، کــه همچنــان مانند 
نســل پیــش از خــود، فرزنــدان محبــوب امــام 
راحل عظیم الشأن اند. عزیزان قدردان جایگاه 
خــود باشــید و بدانیــد کــه بــا همــت بلنــد و در 
پرتــو خردمندی و درست اندیشــی و بــا اعتماد 
و تــوکل بــر خداونــد دانــا و توانــا می توانیــد در 
همه مســائل عمومی کشــور و ملت اثربخش و 
مشکل گشا باشــید، این تجربه چند دهه ملت 

ایران است.«
بــه گــزارش »شــهروند« از 2۹ آبــان تــا ۵ آذر، در 
تقویــم رســمی جمهــوری اســالمی ایــران، هفته 
برنامه هــای  اســت.  شــده  نام گــذاری  بســیج 
گرامیداشت هفته بسیج با محوریت خدمت به 
مردم بوده و در این راســتا هفته بســیج امسال با 

شعار »بسیج پاره تن مردم« آغاز شد.

درصــدی   22 افزایــش  شــهروند| 
مصرف گاز در کشــور، این احتمال را که 
قطعــی گاز آغــاز شــود و یــا حتــی دوباره 
خاموشی های تابستان بازگردد، تقویت 
کرده اســت. با این حال امســال به هیچ 
نمی یابــد،  افزایــش  گاز  قیمــت  وجــه 
امــا قطعــا مشــترکان پرمصــرف جریمه 
می شــوند. این پیامی بود کــه وزیر قبل 
گاز داد.  از آغــاز آذرمــاه بــه مشــترکان 
بنابراین از این ماه مشــترکان پرمصرف 
مشــترکانی  و  می شــوند  جریمــه  گاز 
کــه گاز را بهینــه مصــرف می کننــد و در 
ســقف الگوی مصرف هستند، تشویق 
می شوند. اما شرایط تولید گاز در کشور 
و الگوی مصرف آن و هزینه های جریمه 

چگونه خواهد بود؟
۲۵درصد از مشترکان، ۵۰درصد گاز 

را مصرف می کنند
گفتــه وزیــر نفــت در ابتــدای آذر  بــه 
در بخــش خانگــی و تجــاری و صنایــع 
۵1۷میلیــون  افزون بــر  غیرعمــده، 
کــه  داشــتیم  گاز  مصــرف  مترمکعــب 
نســبت بــه روز مشــابه ســال گذشــته، 
حدود 20 تــا 22درصــد افزایش داشــته 
گفت وگــوی  اســت.« جــواد اوجــی در 
تلویزیونی افــزود: »از چند روز گذشــته، 
محدودکــردن گاز در بخــش صنایــع به 
ویژه صنایع ســیمانی را آغــاز کردیم، اما 
بــا ســوخت مایع جبران شــده اســت.« 
کــرد: »از مــاه پیــش در  اوجــی اضافــه 
تدارک تامین ســوخت مایع نیروگاه ها، 
صنایع عمده و سیمانی و پتروشیمی ها 
گاز صنایــع  بودیــم و بــا محدودکــردن 
سیمانی، آنها از سوخت مایع استفاده 
کیــد بر اینکه  می کننــد.« وزیر نفــت با تا
وزارت نفــت مکلف اســت ســوخت این 
صنایع را تامیــن کند، گفت: »ســوخت 
بلکــه فعــال  را قطــع نکردیــم،  صنایــع 

سوخت آنها از گاز به مایع تبدیل شده 
است.«

ادامــه داد: »مبحــث 1۹ مقــررات  او 
در  گذشــته  هفتــه  ســاختمان  ملــی 
دولت مصوب شد و افزایش تعرفه های 
مشــترکان پرمصرف را که از ســال1۳۹4 
کنون تغییــری نکــرده بــود، در دولت  تا
کید کرد:  مصوب کردیــم.« وزیر نفــت تا
»قطعا آن دسته از مشترکان پرمصرفی 
کــه خــارج از الگــوی مصــرف هســتند، 
بایــد بخشــی از بهــای تمام شــده گاز را 
پرداخــت کنند.« اوجــی گفــت: »از اول 
اداری  ســاختمان های  بحــث  در  آذر 
در کشــور افزون بر 14هــزار بازدید انجام 
شــد که هــزار و 42۸ اخطار به آنهــا داده 
شــد و گاز 124 واحــد ســاختمان اداری 
را بــه علــت مصــرف خــارج از الگــو قطع 
کردیــم.«او افزود: »مشــترکان پرمصرف 
براســاس  آذر  اول  از  خانگــی  بخــش 
مصوبه دولــت،  افزایش نــرخ را خواهند 
داشــت و ایــن قبض هــا با تعرفــه جدید 
در دی به دســت مشــترکان می رسد.« 
کــرد: »2۵درصــد از  وزیــر نفــت اضافــه 
را  گاز  بــر ۵0درصــد  افــزون  مشــترکان، 

مصرف می کنند.« 
بــه  گازرســانی  محدودیــت  آغــاز 

صنایع و جایگزینی با سوخت مایع
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز 
ایران هم بــا بیان اینکــه در یکــم آذرماه 
گاز طبیعــی  ۷4۸میلیــون مترمکعــب 
در کشــور مصــرف شــده اســت، از آغــاز 
و  صنایــع  بــه  گازرســانی  محدودیــت 
داد. خبــر  کشــور  پتروشــیمی های 
محمدرضــا جوالیــی در این بــاره بیــان 
کــرد: »مقــدار مصــرف گاز طبیعــی طی 
24 ســاعت گذشــته در بخش خانگی، 
تجاری و صنایع غیرعمده ۵21میلیون 
مترمکعب، صنایع عمــده 12۹میلیون 

مترمکعــب و نیروگاه ها نیــز ۹۸میلیون 
گفــت:  اســت.«او  بــوده  مترمکعــب 
»مقدار گاز تزریق شده به شبکه خطوط 
سراســری هم در این زمان ۸11میلیون 
اســت.«مدیر  بــوده  مترمکعــب 
دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران با 
بیــان اینکــه مقــدار گاز مصرفــی بخش 
خانگی نسبت به زمان مشــابه پارسال 
۸ درصــد افزایــش یافتــه اســت، اظهــار 
کنــون از دو منبع ذخیره ســازی  کــرد: »ا
کثر  گاز طبیعی ســراجه و شــوریجه حدا
می شــود.«جوالیی  انجــام  برداشــت 
تصریح کــرد: »محدودکردن گازرســانی 
بــه صنایع نیز آغاز شــده اســت. مرحله 
گازرســانی بــه  نخســت محدودکــردن 
صنایع سیمان و پتروشیمی ها و مرحله 
دوم محدودیــت گازرســانی بــه صنایع 
اســت.«محمد  شــده  اجرایــی  فــوالد 
ملــی  شــرکت  ســخنگوی  عســگری، 
کنــون  کــه ا کــرد  گاز ایــران هــم اعــالم 
مقــدار روزانــه گاز تولیدشــده در کشــور 
۸00میلیــون مترمکعــب اســت، بــر این 
اســاس مصــرف گاز طبیعی در کشــور با 
مجموع صادرات و سوخت ایستگاه ها 
بیش از تولید است. به این ترتیب طبق 
گفتــه سرپرســت مدیریــت هماهنگی و 
نظــارت بر تولید شــرکت ملــی گاز ایران، 
مصرف گاز طبیعی از تولید پیشی گرفته 

است.
بخش های مختلــف چه ســهمی از 

مصرف گاز دارند؟
کــه از  کــی از آن اســت  گزارش هــا حا
مجمــوع یــک میلیــارد و 2۵ میلیــون 
مترمکعب گاز روزانه مصرفی در روزهای 
پیک زمستانی، ۶۵0 میلیون مترمکعب 
ســهم بخش خانگی و صنایــع کوچک 
و 120 میلیــون مترمکعب ســهم صنایع 
عمــده اســت. همچنین به ترتیــب40 و 

20 میلیارد مترمکعب آن صرف تزریق به 
میادین نفتی و گاز سی ان جی می شود. 
با توجه به این که وزیر نفت رقم مصرف 
گاز در پاییز سال گذشته را ۳۵0 میلیون 
کــرده بــود،  متــر مکعــب در روز اعــالم 
پس در ســال جــاری مصــرف گاز بخش 
خانگی و تجاری ۶0 درصد افزایش پیدا 

کرده است.
جریمه مشــترکان پرمصرف چگونه 

محاسبه می شود؟
به گزارش »شهروند« جریمه مشترکان 
از  گاز طبیعــی  پرمصــرف و بدمصــرف 
ابتدای آذرماه آغاز شده که این جریمه 
در اقلیم های مختلف، متفاوت است. 
گاز به صــورت پلکانــی و در 12  قیمــت 
پله برای مشــترکان محاســبه می شود. 
نخســت  پلــه  ســه  در  کــه  مشــترکانی 
گاز پارســال را  هســتند همــان قیمــت 
می پردازنــد و هیچ افزایش قیمتی داده 
نخواهد شــد، اما مشــترکان پرمصرف و 
خارج از الگوی مصرف به صورت پلکانی 

شامل جریمه می شوند.
امــا ایــن جریمــه چگونــه محاســبه 
می شود؟ محمد عســگری، سخنگوی 
شرکت ملی گاز ایران در این باره توضیح 
داد: »ایــن جرایم همان طور که مصرف 
گاز حتی در شــرایط عادی هــم با توجه 
محاســبه  متفــاوت  اقلیم هــای  بــه 
می شــود، برمبنای همین محاســبات 
است و با توجه به اقلیم ها در نظر گرفته 
گــر مصــرف تا  می شــود. ضمــن اینکــه ا
200 مترمکعب در ماه باشــد، مشترکان 
می شــوند.«  بخشــودگی  مشــمول 
مشــترکان  گــزارش،  ایــن  براســاس 
اقلیم های مختلف می توانند با بررسی 
نمودار این صفحه، تعرفه گازبهای خود 
در ماه هــای ســرد و گــرم ســال را به طــور 

دقیق محاسبه کنند.
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پله پله جریمه می شوید
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معاون حقوقی کمیته امداد امام خمینی: 
 هیچ فرد متمولی از کمیته 

مستمری نمی گیرد
امــور  و  حقوقــی  معــاون 
مجلس کمیته امداد امام 
درخصــوص  خمینــی 
دربــاره  کــه  آمــاری 
مستمری بگیران ثروتمند 
مطرح شده، بیان کرد: »با 
کــه در مجموعــه  توجــه بــه مکانیزم هایــی 
کمیته امداد وجــود دارد، اعــالم می کنیم که 
متمولــی  فــرد  هیــچ  و  ثروتمنــدی  هیــچ 
را دریافــت نمی کنــد. در  کمیتــه  مســتمری 
شبکه وسیع مردمی که ما در اختیار داریم و 
عنــوان  تحــت  کــه  بزرگــی   شــبکه 
مکانیزمــی  مــا  دارد،  وجــود   مــددکاری 
جامعــه  ســطح  در  نیازمنــد  شناســایی  در 

داریم.«
جعفــر صباغیــان در برنامــه ای تلویزیونی در 
پاســخ به این ســوال کــه آیا هســتند کســانی 
که به اشــتباه از کمیته مســتمری می گیرند یا 
؟ بیان کرد: »کمیته امداد خود را مکلف  خیر
به پاسخگویی به مردم شریف ایران می داند 
کــه مطلــع شــدیم  و ایــن دغدغــه از زمانــی 
ایــن خبــر رســانه ای شــد و مــردم دغدغــه 
پیــدا کردنــد، بــر خــود تکلیــف دانســتیم که 
این شــفافیت را بــرای مردم مشــخص کنیم. 
دنبــال  مختلــف  ابعــاد  در  امــداد  کمیتــه 

شفاف سازی است.«

معاون وزیر اقتصاد :
ارز ترجیحی ١۴٠٠ در نیمه اول 

سال خرج شد 
معاون وزیر اقتصاد گفت: 
»تمــام ارز 4٢٠٠ تومانی در 
۶ مــاه اول امســال خــرج 
شــده و برای دولت جدید 
امــکان تــدوام تخصیــص 
وجــود  ترجیحــی  ارز 

نداشت.«
هادی ســبحانیان، در نشســت خبری دیروز 
با بیــان اینکــه امــور مدیریــت را در شــرایطی 
به دســت گرفتیم که رشــد اقتصادی در یک 
دهــه گذشــته نزدیــک بــه صفــر بوده اســت، 
گفــت: »در شــرایطی دولــت را تحــول گرفتیم 
که نرخ تــورم در باالترین تعداد قرار داشــت و 

نرخ تشکیل سرمایه منفی بود.«
معــاون وزیــر اقتصــاد با بیــان اینکــه در چند 
ســال گذشــته هر چند هزینه هــای دولت به 
طور قابــل توجهــی افزایــش یافته، امــا منبع 
پایــداری بــرای آن دیــده نشــده بــود، گفــت: 
»تمــام تنخــواه در دولــت قبل مصرف شــده 
و دولــت ســیزدهم بــا انبوهــی از مشــکالت 
تاریخــی و مشــکالت تشدیدشــده اقتصادی 

مواجه شد.«

 هشتگ  روز

»هدررفــت گاز از اســتخراج تــا توزیــع هــر چقــدر هــم درســت بشــه، جوابگــوی ایــن مصــرف 
ک نیســت. راه  حلش افزایش قیمت گاز و اجرای مبحث 1۹ ســاختمان اســت. آنقدر  وحشــتنا
که در نمای ســاختمان خرج می کنیم، به عایق و پنجره اهمیت نمی دیم.«یا »وقتی که قرار بر 
مقایسه مصرف انرژی هست، الزم است کل حامل های انرژی مقایسه شــود. خب در ایران گاز 
به عنوان حامل اصلی انرژی در بخش صنعت و کشاورزی و خانگی و حتی حمل ونقل است. در 
اروپا برق همین نقش را دارد و ... این نوع مقایســه آدرس غلط به مدیران و مردم میده.«یا »هر 
ســال تو اخبار می گه امسال مصرف سوخت حاال بنزین یا گاز یا هر کوفت دیگه ای افزایش پیدا 
کرده و گازرسانی با مشکل مواجه می شه، سوال اینه که ما رشد جمعیت و توسعه مون خیلی کم 
شده چطوری مصرف شان زیاد شده؟«یا »ستاد ملی کرونا می گه در و پنجره  کالسا باید باز باشه، 

شرکت ملی گاز می گه برای پایین آوردن مصرف گاز باید در و پنجره  کالسا بسته باشه.«

»#آرمان_عبدالعالی هم امروز #قصاص شــد. کاش کســی بود و »فی القصاص حیاه« بودن را 
نشــان مان می داد.«یا »من در جایگاهی نیســتم که راجع به پرونده  آرمان و غزاله نظری بدم و 
جفتشون فوت شدن، ولی امیدوارم به جای اینکه مداوم از این پرونده ای که دیگه کارش چه 
بد، چه خوب تموم شده، صحبت شه، به آرمان ها و غزاله های امروز که همچنان امیدی هست 
بهشون و می شه واسشون قدمی برداشت پرداخته شه، خیلی بهتره!«یا »اتفاقا امروز همکارم 
با شعار روشــنفکرانه »نه به اعدام«، در حال دلسوزی بود برای آرمان و می گفت چرا دخترشونو 
»جمع« نکردن. حاال دعواشون شــده می خواست نره خونه پســره. بله، عجیب اما واقعی!«یا 
»قتــل رو تکذیب کــرده، نه مرگ رو. خانــواده غزاله مدت ها گشــتن دنبال دخترشــون  یه کلمه 
حرف نزد. تا خودشون فهمیدن رفته خونه آرمان. اول گفت سرش رو گوشه تخت زدم و با میله 
بارفیکس زدم تو سرش که میله کج و خون آلود بارفیکس پیدا شده. بعدا که رفت زندان و طبق 

معمول یادش دادن اومد تکذیب کرد.«

#مصرف_گاز
#آرمان_عبدالعالی

تایمز
»بیماران برای درمان سفر می کنند« عنوان گزارش اصلی 
 NHS تایمز است: »بیمارانی که برای دریافت درمان های
)خدمات بهداشت ملی( با انتظار طوالنی روبه رو هستند، 
به عنــوان بخشــی از برنامه های جدید، به سراســر کشــور 
منتقل خواهنــد شــد.« تایمز گفتــه: »پیشــنهادهایی که 
روسای بهداشــت به وزرا ارایه خواهند داد، شامل حذف 
قرار مالقات هــای پیگیری بیمار پس از درمــان برای طیف 
وســیعی از بیماری هــا نیز خواهد شــد. مــردم دیگــر انتظار 
معاینــه منظــم پــس از درمــان نخواهنــد داشــت، بلکه به 
آنان گفته خواهد شــد فقط در صورت داشــتن مشــکل با 

پزشکان تماس بگیرند.«

نیویورک تایمز
کارگــران خارجــی  »کشــورهای ثروتمنــد بــرای جــذب 
رقابت می کنند« و »کمبودها در پاندمــی« عناوین گزارش 
نیویورک تایمــز اســت. در این گــزارش آمده: »با گرم شــدن 
تنور اقتصــاد جهانی و تــالش برای کنــار زدن ایــن بیماری 
همه گیر، نبــردی بــرای جوانان و تواناها آغاز شــده اســت. 
بــا ویــزای ســریع و وعده هــای اقامــت دائــم، بســیاری از 
کشــورهای ثروتمند، پیامی به مهاجران ماهر در سرتاسر 
کنــون.« تصویــر  جهــان می فرســتند: کمــک الزم اســت. ا
اصلــی بــا ایــن توضیــح آمــده: »معلمــی در مرکز آموزشــی 
گردان مهاجر نشان  منطقه ای در دورتموند، آلمان، به شا

می دهد چگونه جوشکاری کنند.«

واشینگتن پست
»دی ســی شــاهد دویســتمین قتل خود در ســال 
اســت.  واشینگتن پســت  گــزارش  عنــوان   »۲۰۲1
گفتــه: »واشــینگتن دی ســی روز دوشــنبه  گــزارش 
دویســتمین قتــل امســال را ثبــت کــرد کــه از ســال 
کنون در پایتخت کشــور دیده نشده است.  ۲۰۰3 تا
مــردی درســت بعــد از ســاعت 1۰:1۵ شــب در پمپ 
بنزینی در جنوب شــرقی واشــینگتن هدف شــلیک 
مرگبــار گلولــه قــرار گرفــت و آخریــن قربانــی ماه هــا 
کنان  خشــونت فزاینده ای شــد که مســئوالن و ســا
شهر را ناامید و عصبانی کرده است. پلیس گفت او 

داوان ساندرز 3۰ ساله از مریلند بود.« 

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
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ترین سقف خود ایستاد  دالر در باال
صف طوالنی رانت ارزی

شــهروند|  در بــازار آزاد دیــروز چهارشــنبه 
قیمت دالر با یک افزایش نســبی بــه 2۸هزار و 
۹۸0 تومان رســید. نــرخ ارز صرافــی ملی دیروز 
2۶هــزار و ۹4۵ تومــان اعالم شــد. قیمت دالر 
در بــازار متشــکل ارزی 2۷۳۸۹ تومــان اعــالم 

شد.
برخی فعــاالن اعتقــاد داشــتند کــه افزایش 
قیمــت دالر در روزهــای آتــی ادامــه نخواهــد 
یافت. این دسته اعتقاد داشتند که رشد دالر 

در روز سه شــنبه ناشــی از ورود مقطعی ســکه بازان به 
بازار دالر بوده است.

برخی از معامله گران عنوان می کردند که ســکه بازان 
بــرای جبــران اثــر نــزول بهــای اونــس طــال وارد بــازار ارز 
شــدند و با خرید دالر تا حدی مانع از ســقوط سنگین 
سکه شــدند. در واقع ســکه بازان برای جبران اثر نزول 
اونــس طــال از اهــرم دالر اســتفاده کردنــد. بــا توجــه به 
تطبیق ســکه بازان با نزول اونس طال، به نظر می رســد 
در روزهای بعد معامله گران تمایلــی به خرید دالر برای 
جبران اثر افت اونس طال نداشــته باشــند. سکه بازان 
از نــزول اونــس طــال شــوکه شــده  در روز سه شــنبه 

که ایــن اتفاق در خارج از ســاعات رســمی  بودنــد، چرا
بــازار داخلــی رخ داده بــود و معامله گــران بــازار داخلی 
ناچار شــدند که از صبح سه شــنبه خود را با این اتفاق 

هماهنگ کنند.
بسیاری از ســکه بازان در روز دوشنبه اقدام به خرید 
فردایی فلز گران بهای داخلی برای روز سه شنبه کرده 
بودند و طبیعی بود که از طریق رشــد دالر ســعی کنند 

ضرر خود را کاهش دهند.
 صف طوالنی خرید دالر ســهمیه ای بــا کارت ملی 

اجاره ای
از دیگــر ســو اختــالف قیمــت دالر بــازار آزاد و صرافــی 

ملی افراد زیادی را برای خرید دالر سهمیه ای 
به ســمت صرافی هــا کشــانده اســت. برخی از 
الن نیز برای کسب سود بیشتر کارت ملی  دال

افراد را می خرند.
اختالف قیمــت دالر بــازار آزاد با صرافی ملی 
در چنــد روز گذشــته حــدودا دو هــزار تومــان 
شــده اســت. همیــن موضــوع عــده زیــادی از 
افراد را به ســمت میدان فردوســی برای خرید 
2200 دالر سهمیه ای ساالنه خود با کارت ملی 
کشــانده اســت. قیمت دالر صرافی ملی دیروز 2۶ هزار 
الن در بــازار آزاد از  و ۹00 تومان شــده و قیمت خریــد دال
2۸ هزار و ۳00 تا 2۸ هزار ۵00 تومان متغیر است. تنها راه 
الن  فروش دالر سهمیه ای ساالنه هر فرد فروش به دال
گر با قیمــت فعلــی ارز از صرافــی خریداری  اســت، زیرا ا
شود و به دالل فروخته شــود، در جا سه میلیون و ۳00 

هزار تومان سود حاصل از این کار به دست می آید.
بیشــتر افرادی که در میدان فردوســی در صف های 
طوالنــی بــرای خریــد دالر ســهمیه ای خــود هســتند، 
الن  قصد نگهداری آن را ندارند و به محض خرید به دال

می فروشند.

شــهروند | رئیســی با اشــاره به موضوع حقوق های 
کــرد: »مــردم انتظــار شــنیدن  غیرمتعــارف تصریــح 
اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و 

به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.«
آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهــوری در 
جلسه هیأت دولت ضمن گرامیداشت هفته بسیج و 
تشکر از خدمات بسیجیان به همه بخش های کشور 
گفــت: »بســیج در مسکن ســازی، اقتصــاد مقاومتــی 
و فضای مجــازی اقدامــات خوبــی انجام داده اســت 
و می توانــد بــرای همــه بخش ها گره گشــا باشــد.« او با 
اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت های نامتعارف 
در دولــت و شــرکت های دولتــی، از ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور خواســت قبــل از نهایی شــدن 
بودجــه 1401 نســبت بــه تدوین یــک نظــام پرداخت 
عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.  رئیس جمهوری 
با اشــاره به فعالیت بســیج در طرح غربالگری شــهید 
سلیمانی اظهار داشــت: »نقش بسیج بســیار اثرگذار 
است و بســیجیان نیروهای مخلص و کارآمد هستند 
و اســتفاده از ایــن ظرفیــت می توانــد کارهــا را دقیق تر 
و ســریع کنــد. امــروز بســیجی بودن و داشــتن روحیه 
بســیجی از شــاخص های مهــم تحــرک و پویایــی در 
دولت است.« رئیسی با اشــاره به شیوع بیماری کرونا 
کسیناســیون  کســن و وا و موفقیت دولت در تامین وا
عمومی بیــان داشــت: »پــس از موضوع کرونا مســأله 
اصلی دولت معیشــت مردم اســت، وزرا نیــز اقدامات 
انجام شــده خــود در ایــن زمینــه را برای مــردم تبیین 
اســتان های  آب در  مــورد مشــکالت  او در  کننــد.« 
اصفهان و چهارمحال وبختیاری گفت: »باید مصوباتی 
که در این مورد انجام شده، پیگیری و نتیجه به مردم 
گفته شود. مســأله تامین آب شرب و کشــاورزی مردم 
مهم است.« رئیس جمهوری ضمن تشکر از سرپرست 
کالس هــای  برگــزاری  بــرای  آموزش وپــرورش  وزارت 
مــدارس به صورت حضــوری بیــان داشــت: »والدین 
دانش آموزان هم از برگزاری توأمان کالس ها به صورت 
حضــوری و غیرحضــوری راضی هســتند.« رئیســی با 
اشاره به موضوع حقوق های غیرمتعارف تصریح کرد: 

»حقــوق یک حــدی دارد کــه حــد آن باید بــرای تمام 
افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص و 
بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار 
شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را 
ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شــود.« او 
در همین زمینه از ســازمان اداری و استخدامی کشور 
خواست هرچه سریع تر و قبل از نهایی شدن بودجه 
1401 نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و 
کید کرد: »شاید  دستمزد اقدام کند.رئیس جمهوری تا
طبق قانون دســتگاه هایی اجازه تعیین حقوق برای 
شرکت ها یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این 
زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت های نابرابر و 
غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل 
کید بر اهمیــت یک صدایی در  نیســت.« رئیســی با تا
دولت گفت: »ســند تحول دولت در ۳۷ مسأله اصلی 

کشور تدوین شده که به زودی اعالم خواهد شد.«
برنامه دولت برای مدیریت نوسانات ارزی

آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی همچنین در جلســه 
کید بر ضرورت  ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با تا
کی  ایجــاد آرامــش در بــازار و تثبیت قیمت اقــالم خورا
گفــت: »برقــراری چنیــن شــرایطی می توانــد نتیجــه 
همکاری و هماهنگی موثر تیم اقتصادی دولت باشد 
و ضــرورت دارد ایــن همکاری هــا به صــورت منظــم، 
مستمر و تا رســیدن به شــرایط مناســب ادامه یابد.« 
رئیس جمهوری گفت: »الزم اســت تمام وزرا، روســای 
ســازمان ها و اســتانداران برای مولدســازی دارایی ها 
گــذاری امــوال مــازاد دولــت بــرای جبــران کســری  و وا
بودجه ســال جاری بــا جدیــت و بــدون کوچک ترین 
گــذاری امــوال  مازاد  وقفه  اقــدام کننــد. کوتاهــی در وا
پذیرفته نیست.« در این جلسه، گزارش مرکز آمار ایران 
مبنی بر کاهش نرخ ماهیانه تورم و تثبیت قیمت اقالم 
کی در هفته های اخیر ارایه شد.در ادامه جلسه  خورا
همچنین پس از بحث و تبادل نظر درخصوص گزارش 
وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی، تصمیماتــی در زمینه 
ضمانت های اجرایی و تامین منابع مالی برای بودجه 

سال 1401 اتخاذ شد.
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پاسخ مجید رضاییان ، استاد روزنامه نگاری
به یک پرسش

 خبرنگار تا کجا 
اجازه افشا دارد؟ 

بــا  روزنامه نــگاری  اســتاد  رضاییــان،  مجیــد 
تفکیک اطالعــات بــه دو نــوع پنهــان و کتمان، 
دسترسی به اطالعات کتمان را حق خبرنگاران 
می دانــد؛ یعنــی اطالعاتــی کــه دانســتنش حق 
عموم است، اما توسط عده ای کتمان می شود.
مجیــد رضاییــان، اســتاد روزنامه نــگاری با بیان 
اینکــه مــا در روزنامه نــگاری دو نــوع اطالعــات 
داریم که ورود به یکی از آنها برای خبرنگار ممنوع 
و دیگری حق قانونی او اســت، توضیــح داد: »در 
حرفــه روزنامه نــگاری دو نــوع اطالعــات داریم؛ 
اطالعات کتمان و اطالعات پنهــان. اطالعات 
پنهــان مربوط بــه عرصه هــای نظامــی و امنیتی 
اســت که کســی به آن ورود نمی کنــد و متعلق به 
روزنامه نگار نیســت؛ مثــال هیــچ روزنامه نگاری 
در آمریــکا نمــی رود بپرســد تعداد موشــک های 
ما پانصدتاست یا پنج هزارتا. اطالعات کتمان، 
اطالعاتــی اســت کــه بایــد در اختیــار مــردم قرار 
بگیــرد، اما شــخص یــا نهــادی از منتشــرکردنش 
گــر خبرنــگاری به این  خــودداری می کنــد. حال ا
اطالعات دســت پیدا کند، صددرصد حق دارد 
که در اختیــار مــردم و مخاطبانش قــرار دهد.«او 
افــزود: »مــا در عرصه هــای غیرنظامــی وقتــی 
اطالعاتی داریم، آن اطالعــات از نوع اطالعات 
کتمان است؛ یعنی اطالعاتی است که در اختیار 
یک دســتگاه دولتی یا خصوصی قرار دارد، مثال 
قراردادی بسته که اطالعاتش باید در دسترس 
عموم قرار بگیــرد، اما نمی خواهــد اطالعاتش را 
گر خبرنــگار به این  منتشــر کند. در این صــورت ا
اطالعات دست پیدا کرد، قانونا اجازه دارد این 
اطالعات را منتشــر کنــد، زیرا اطالعــات کتمان 
شــده اســت. به عبارتی همان اطالعات آشکار 
اســت اما شــخص نمی خواهد بگویــد.« به گفته 
رضاییــان در خیلــی از مــوارد هــم پیــش می آید 
که یک مســئول چیــزی را می گوید، ولــی با تاخیر 
می گویــد. در روزنامه نــگاری می گوییــم فالنــی 
سرانجام این حرف را زد و ســرانجام اعتراف کرد. 
نمی گوییــم گفــت و افــزود، زیــرا بــا تاخیــر گفته و 
این بــا تاخیر گفتنــش در منظــر افــکار عمومی و 
روزنامه نــگاری بــا پرســش و گلــه مواجه اســت. 
گــر اطالعاتــی که حق مخاطــب و حق  بنابراین ا
شهروند است که بداند، پنهان بماند، اطالعات 
کتمان اســت کــه وقتــی در اختیــار خبرنــگار قرار 

می گیرد، باید تشویق شود، نه اینکه تنبیه شود.
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نان، سبزیجات و مرغ در 
صدر شکایات مردمی

در هفت ماهه امسال، بیشترین 
شکایات دریافتی مربوط به 

گرانفروشی، کم فروشی و تقلب 
و در بخش کاال مربوط به انواع 
نان، سبزیجات و گوشت مرغ 

و در بخش خدمات مربوط به 
نرخ تعمیر خودروهای سبک و 
رستوران های غذاخوری بوده 

است. به گزارش ایسنا، اطالعات 
منتشرشده از سوی سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، در هفت ماهه 

امسال ۱۲۱ هزار و ۸۷۰ فقره 
گزارش و شکایت مردمی در 

خصوص کاال و خدمات از طریق 
ستاد خبری مستقر در سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان ها 
دریافت شده که از مجموع 

شکایات رسیدگی شده ۴۷۵۳ 
فقره منجر به تنظیم برگ گزارش 

بازرسی، ۶۳۳۱ فقره منجر به 
احراز نشدن تخلف و ۴۴۶۳ 

فقره به علت انجام کار کارشناسی 
در حال پیگیری است. بر 

اساس این گزارش از این تعداد 
شکایات، ۱۳ هزار و ۵۳۴ فقره 

مربوط به کاال و ۲۰۱۳ فقره مربوط 
به خدمات بوده است. همچنین 

در هفت ماهه امسال،  بیشترین 
شکایات دریافتی بر اساس نوع 

تخلف مربوط به گرانفروشی، 
کم فروشی، تقلب و عدم درج 

قیمت و در بخش کاال مربوط به 
انواع نان، سبزیجات و گوشت 

مرغ و در بخش خدمات مربوط 
به نرخ تعمیر خودروهای سبک 
و رستوران های غذاخوری بوده 

است. گفتنی است که از این 
تعداد شکایت، ۱۰ هزار و ۲۱۶ 

فقره به صورت تلفنی، ۲۰۶۹ فقره 
به صورت حضوری و ۳۲۶۲ فقره 

به صورت کتبی دریافت شده 
است. مردم می توانند با مراجعه 

به ستاد خبری سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها 

و شهرستان های تابعه شکایت 
خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن 
)۱۲۴(، پورتال سازمان حمایت به 
www.cppo. نشانی الکترونیکی

ir، سایت )ir.۱۲۴( و اپلیکیشن 
آپ، شکایت خود را مطرح کنند.

عکس خبر3

تســنیم - همزمــان با سراســر کشــور رزمایــش بــزرگ اقتــدار بســیجیان در 
کرمانشاه ، مشهد و قزوین برگزار شد.

آنا- موسیقی خیابانی در همه جای جهان به رسمیت شناخته می شود، 
هنرمندانی که ســاز خــود را بــه تنهایی یا همــراه با گــروه موســیقی خود به 
گوشــه ای از خیابــان می آورنــد، می خواننــد. تا چند ســال پیش موســیقی 
خیابانی بــرای مردم ما نوعی تکدی گری مدرن محســوب می شــد، اما این 
هنرمنــدان کــه اغلب جوان هســتند، توانســتند جایــگاه خــود را به عنوان 
هنرمندهــای خوش فکر مســتحکم کنند. حــاال کمتر خیابانــی در پایتخت 
وجود دارد که دست کم هفته ای چند بار صدای آواز و موسیقی در آن بلند 

نشود، تهران این روزها بیشتر شاهد نمایش هنر موسیقی خیابانی است.

تســنیم - مراســم تشــییع شــهید مدافع ســالمت، علی جعفرنیک پی، 
کارشناس هوشبری بیمارســتان فیروزگر صبح دیروز )چهارشنبه 3آذرماه 
14۰۰( با حضور جمعی از کادر درمان در این بیمارســتان برگزار شــد. شهید 
علــی جعفرنیک پــی متولــد ســال 1367بــوده و در راه خدمت بــه بیماران 

کرونایی و بر اثر ابتال به ویروس کرونا به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

ایســنا- پیرو دســتور رئیس قوه قضائیه به دادســتان کل کشــور، مبنی 
بر تســریع تعیین تکلیف وســائل نقلیه توقیف یا ضبط شــده در خصوص 
پرونده های موادمخدر، حجت االسالم والمسلمین منتظری، دادستان 
کل کشــور صبــح دیــروز )چهارشــنبه 3 آذر 14۰۰( از پارکینــگ خودرو های 

توقیفی مرتبط با پرونده های موادمخدر در منطقه شهریار بازدید کرد.
دستور رئیس جمهوری به سازمان اداری و استخدامی کشور

به حقوق های نجومی خاتمه دهید


