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در لوازم خانگی داخلی 
افزایش قیمت نداریم

برنامــه  یــک  در  تابــش  عبــاس  شــهروند| 
تلویزیونــی دربــاره افزایــش قیمت لــوازم خانگی 
گفــت: »در لــوازم خانگــی تولیــد داخل بــه هیچ 
وجــه افزایــش قیمــت نداریــم و کاالها بــا قیمت 
ثابت عرضه می شود، اما قیمت کاالهای قاچاق 
افزایــش یافته که مقرر شــده برخورد بــا کاالهای 
قاچاق تشدید شود. درباره افزایش قیمت لوازم 
خانگــی داخلــی نیز بــه نتیجــه نرســیدیم.«او از 
شــهروندان خواســت کــه در کنار ســازمان های 
کاالی قاچــاق  مربوطــه، در زمینــه مقابلــه بــا 
گارانتــی  کاال،  کــرده و هنــگام خریــد  همــکاری 
محصول را در سامانه جامع گارانتی کنترل کنند 
و از صحــت آن و قاچــاق نبــودن کاال مطمئــن 
شــوند.در روزهای اخیر گزارش هایــی از افزایش 
قیمت برخی شــرکت ها منتشــر شــده، امــا دبیر 
انجمن صنایع لوازم خانگی دیروز گفت که طی 
دو ماه گذشــته درخواستی برای افزایش قیمت 
به این انجمن ارسال نشده است. بر این اساس 
و با توجه به اظهارات اخیر یکی از معاونان وزارت 
کید کرد افزایش قیمت لوازم خانگی،  صمت که تا
بدون مجــوز وزارتخانه بوده و غیرقانونی اســت، 
به نظــر می رســد افزایــش قیمــت لــوازم خانگی 
تولید داخل خودسرانه بوده است.او همچنین 
کنــش بــه افزایش 30 تــا 40درصدی قیمت  در وا
تایــر، بــا اشــاره بــه دعــوت درخواســت ســازمان 
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان از 
نماینده انجمن الســتیک برای ارایه مستندات 
افزایش قیمت تا روز شــنبه تصریح کــرد: »ظرف 
گــر  ا و  بــرآورد می شــود  4۸ ســاعت قیمت هــا 
دارای شرایط افزایش قیمت نباشــد، درباره آنها 
تصمیم گیری می شود و قیمت ها باید تغییر کند. 
اتفاق نادرست این بود که همه بنگاه ها افزایش 
قیمت یکسان 40درصدی اعالم کرده بودند، اما 

افزایش قیمت ها نمی تواند یکسان باشد.«

ح کرد؛ وزیر راه وشهرسازى مطر
طالق، تقاضا برای مسکن را 

باال برد 
راه وشهرســازی  وزیــر 
بخشی از تدابیر وزارتخانه 
قانــون  اجــرای  بــرای  را 
مســکن  تولیــد  جهــش 
تشریح کرد. رستم قاسمی 
در سفر به اســتان اردبیل 
با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشــریح 
اقدامــات وزارتخانــه و دولــت ســیزدهم در 

بخش مسکن پرداخت.
کید بر  عضو کابینه دولت ســیزدهم ضمن تا
اجــرای 4میلیون واحد مســکونی طی چهار 
کیــد و پیگیــری رئیس جمهــوری  ســال بــا تا
خاطرنشان کرد: »4میلیون واحد مسکونی 
نیاز کشور اســت. ســال ۹1 نزدیک به ۹00هزار 
ازدواج در کشــور داشــتیم کــه ســال ۹۹ ایــن 
مقــدار یک ســوم و برعکــس طــالق ســه برابر 
شــد. ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه موضوع 
مســکن، موضوعی جدی در کشــور اســت و 
ســهم هزینه مســکن در بســیاری از شــهرها 

قابل تحمل نیست.«
قاســمی ادامه داد: »اشکاالت مسکن مهر و 
مســکن ملی در قانون جهش تولید برطرف 
شده است و دولت سیزدهم به جد موضوع 
خانه دارشــدن متقاضیان واقعی را پیگیری 

می کند.«

جانشین رئیس پلیس 
راهنمایی ورانندگی ناجا:

به ترمز ضد قفل رضایت 
داده ایم!

ســردار ســید تیمور حسینی 
پلیــس  رئیــس  جانشــین 
ناجــا  راهنمایی ورانندگــی 
ضمن انتقاد از بی توجهی به 
موضوع آموزش و مهندســی 
ترافیک در کشور، از وضعیت 
ایمنی و کیفیــت خودروهــای ســاخت داخل نیز 
انتقاد و اظهار می کند:  »کیفیت و ایمنی خودروها 
نیــز بایــد ارتقــا پیــدا کنــد. امــروز مــا آنقدر ســطح 
توقع مــان از محصــوالت تولیــد داخــل را پاییــن 
گر خودرویی بتواند استاندارد دست  آورده ایم که ا
و پا شکسته یورو ۵ را پاس کند، بگوییم تکلیفش را 
انجــام داده اســت. نبایــد این طــور باشــد. امــروز 
شرکت های بزرگ خودروسازی در جهان در حال 
کار روی خودروهای هوشــمند هستند و ما آنقدر 
ســطح توقع مان را پایین آورده ایم که به ترمز ضد 

قفل رضایت داده ایم.«
او در پاســخ به این پرســش که آیا برای اصالح این 
موارد نیــازی به اصالح قانــون وجــود دارد یا خیر، 
می گویــد:  »همه اینهــا مربــوط به قانون نیســت. 

یکسری از این موارد به مالحظات برمی گردد.«

شــهروند| تارنمای گالــوپ اعالم کرد کــه طبق نتایج 
از  ایــران  مــردم  از  آخریــن نظرســنجی ها، 72درصــد 
عملکــرد دولــت آیــت اهلل رئیســی رضایــت دارنــد و آن را 

تایید می کنند.
 چند هفته پس از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، 
نظرســنجی های گالوپ در ایران نشــان داد که رئیسی 
از حمایت مردم ایران برخوردار بوده که بیشتر از سلف 
خود، حسن روحانی است. )این میزان در طول دوران 
ریاســت جمهوری روحانی هیچ گاه از ۵0درصد بیشــتر 
نشــده اســت( مــدت کوتاهــی پــس از روی کار آمــدن 
گوست، 72درصد از ایرانیان از کاری که  رئیسی در ماه آ

او انجام می داد، ابراز رضایت کردند.
این آخرین داده ها از نظرســنجی گالوپ کــه 24 تا 31 
( انجام شد، سه هفته پس  گوست )دوم تا نهم شهریور آ

از روی کار آمدن رئیسی به دست می آید.
در آخریــن نظرســنجی گالــوپ در دوران روحانــی که 
نوامبــر 2020 انجام شــده تنهــا 32درصــد از ایرانیــان از 
کسیناسیون گسترده  عملکرد او ابراز رضایت کردند. وا
کرونا یکــی از دالیل افزایش رضایــت ایرانی ها از عملکرد 

رئیس جمهوری جدید ایران عنوان شده است.
نتایج نظرســنجی گالوپ با نظرسنجی دیگری که به 
تازگی دانشگاه مریلند و مرکز افکارسنجی ایران پل انجام 

داده اند، مطابقت و همسویی قابل توجهی دارد.
کــه روز دوشــنبه منتشــر شــد،  در آن نظرســنجی 
ایــن نتیجــه به دســت آمــده  کــه مــردم ایــران عــالوه بر 
نگاه خوشــبینانه بــه دولــت رئیســی از ایــاالت متحده 
روی گــردان شــده اند و بــه سیاســت جدیــد جمهوری 

اسالمی ایران در نگاه به شرق، نگاه مثبتی دارند.
گوست تا ۹ سپتامبر  این نظرسنجی در بازه زمانی 30 آ
از طریــق تلفن و اینترنت انجام شــده و نشــان می دهد 
حمایــت مردمــی از توافــق هســته ای برجام به شــدت 
کاهــش یافتــه اســت.در نظرســنجی دانشــگاه مریلند 
7۸درصد از پاسخ دهندگان گفتند که نظرشان نسبت 
به رئیس جمهوری جدید تا حدی مطلوب )33درصد( 

یا بسیار مطلوب )4۵درصد( است.
ایــن عملکرد بــه معنی بهبــود ۵0درصــدی وضعیت 
رئیســی نســبت به ماه مــی 2017 اســت، زمانی کــه او در 
انتخابــات مغلــوب حســن روحانــی، رئیس جمهوری 
سابق ایران شــد. در همان نظرسنجی، ۶0درصد گفته 
بودند به محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران که برای 

کره کرد، نظر مطلوبی دارند.در نظرســنجی  برجام مذا
جدید دانشگاه مریلند نتایج برعکس شده و محبوبیت 

روحانی به تنها 20درصد سقوط کرده است.
راز افزایش محبوبیت رئیســی در نظرســنجی های 

آمریکایی
شرکت گالوپ که در ایران بیشتر با نام موسسه گالوپ 
شناخته می شود، یک شرکت مشــاوره مدیریتی است 

که از معتبرترین موسسات نظرسنجی در جهان است.
افزایش محبوبیت رئیس جمهــوری ایران بر اســاس 
گاندای  نظرسنجی موسسه گالوپ، در شرایطی که پروپا
رسانه ای لحظه ای علیه او متوقف نمی شود؛ از یک سو 
ریشــه در همتی شــبانه روزی برای کاستن از مشکالت 
مــردم دارد و از ســوی دیگر حکایت از بازگشــت هرچند 

اندک امید به جامعه ایران. 
این موسسه معتبر نظرســنجی، دلیل رضایتمندی 
مــردم و افزایش محبوبیت رئیس جمهــوری را عملکرد 
کسیناســیون تحلیل کرده است، اما  موفق دولت در وا
در کنار این موضوع مهم می توان عوامل دیگری چون 
تالش شبانه روزی دولت برای بهبود شرایط و صداقت 
و آشــنایی مســتقیم و بی واســطه با مشــکالت مــردم را 

عنوان کرد.
کسیناسیون و وفای به عهد رئیس جمهوری ۱- وا

کرونــا طی نزدیک به دو ســال اخیر یکــی از بزرگ ترین 
مسائل و چالش های مبتال به جامعه ایران بوده است. 
کســن کرونا، کشورهای  طی ماه های اخیر و با کشف وا
کردنــد بــا سرعت بخشــی بــه رونــد  مختلــف تــالش 
کسیناسیون شرایط خود را به روال عادی برگردانند.  وا
ایــران هــم طــی ماه هــای اخیــر تالش هــای  دولــت 
کسیناســیون در دســتور کار قــرار  گســترده ای بــرای وا
داد، با این حال طی هفته هــای  آغازین فعالیت دولت 
کسن وارد کشور  سیزدهم بود که میزان قابل توجهی وا

کسیناسیون سرعت قابل توجهی گرفت. شد و وا
۲- سفرهای استانی؛ دیدار چهره به چهره با مردم

موسسه گالوپ در تشریح نظرســنجی خود و بررسی 
علل افزایش محبوبیت رئیس جمهوری ایران، بیشــتر 
کسیناسیون عمومی تمرکز کرده و آن را عامل  بر علت وا
اصلی دانسته، با این همه دولت طی سه ماه گذشته از 
آغاز فعالیت خود اقدامات دیگری نیز به منظور  ارتقای 
وضعیت زندگی مــردم انجام داده اســت. در این زمینه 
ســفر بــه اســتان های محــروم و دیــدار رودررو بــا مــردم 

می توانــد از مهم تریــن آنهــا باشــد. درک اهمیــت ایــن 
موضوع برای موسسات خارجی و رسانه های آن سوی 
مرزها چنــدان آســان نیســت و بارهــا تــالش کرده اند تا 
ضمن بی اهمیت جلوه دادن سفرهای استانی آیت اهلل 
رئیســی، آن را بی نتیجــه هــم نشــان دهنــد. مهم ترین 
نتیجه این ســفرها اما امید و اعتمادی اســت که مردم 
در دیــدار مســتقیم با رئیس جمهــوری خود به دســت 

می آورند.
۳- محبوبیتی که مبارزه با فساد آورده است

نــام آیــت اهلل رئیســی در عرصه سیاســت ایــران بیش 
از هر مفهــوم دیگری با موضــوع مبارزه با فســاد، پیوند 
خــورده اســت و ایــن موضــوع را می تــوان از مهم تریــن 
دالیل افزایش محبوبیت او میان مردم دانســت. »باید 
در سرمنشأ، ریشه فساد را بخشکانیم و من برای انجام 
ایــن ماموریت بــزرگ وارد صحنه شــده ام.« این گــزاره از 
ســوی آیت اهلل رئیســی، در ایــام رقابت هــای انتخاباتی 
اعــالم و مشــخص شــد یکــی از مهم تریــن انگیزه هــای 
او بــرای حضــور در انتخابــات ریشــه کنی فســاد اســت. 
پس از پیــروزی و در فاصله ســه هفته مانده بــه آغاز کار 
دولت، نخستین جلسه کمیته ای متشــکل از روسای 
دســتگاه های نظارتی و اطالعاتی کشــور را تشکیل داد 
تا پیــش از زمان رســمی آغاز بــه کار دولــت، تجربه های 
پیشــین خود در مبارزه بــا فســاد، راهکارهــای اجرایی 
ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات 

اولویت دار را پیشنهاد دهد.
محبوبیت امیدآفرین رئیس جمهوری

از جنــس نظرســنجی موسســه  نظرســنجی هایی 
گالوپ از یک ســو برای خارج نشــینان مدعی ناامیدی 
جامعه ایران مهم است و از سوی دیگر برای مسئوالن و 
دولتمردان اهمیت دارد. نتایج این نظرسنجی دستکم 
کنون نشــانه شکســت پــروژه رئیسی هراســی اســت.  تا
هجمــه به آیــت اهلل رئیســی نــه از زمــان شــروع دولتش 
بلکه از همان زمســتان سال گذشته و با جدی ترشدن 
حضورش در انتخابات کلید زده شــد و بســیاری با این 
پیش فرض که عملکرد او می تواند اندک اعتماد و امید 
مردم در جامعه را هم از میان برداشته و حتی موجبات 
فروپاشی کشور را فراهم کند! او را مورد شدیدترین نقدها 
قرار دادنــد. پس از آغاز دولت ســیزدهم هــم وعده ها را 
بی آنکه فرصتــی بــرای تحقق دهنــد؛ غیرقابــل تحقق 

دانستند و هجمه ها را آغاز کردند.
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گاردین
گاردیــن در عکــس صفحه یــک خود لــورا کوئنســبرگ، 
ســردبیر سیاســی بی بی ســی را نشــان می دهد و گــزارش 
کره بــرای کناره گیری از ســمت  می دهد کــه او در حــال مذا
خود اســت. گزارش دیگر ایــن روزنامه می گوید پزشــکان 
عمومی انگلیس با افزایش موارد ابتال به کووید، اقدامات 
صنعتــی پی درپــی و تــالش دولــت بــرای فشــار بــر کادر 
درمــان در جهت مالقات حضوری بیمــاران را تهدیدآمیز 
دانســته اند. ایــن روزنامه نوشــته »این چالــش می تواند 

اولین درگیری بزرگ« بین پزشکان و وزرا    باشد.

نیویورک تایمز
فضای بیــن دولــت و گنگ هــای تروریســتی و ضد 
امنیتــی هاییتــی تیره وتــار شــده اســت. گــزارش یک 
نیویورک تایمــز بــا عکســی از گروه هــای تروریســتی 
تروریســت  گنگ هــای  نوشــته  هاییتــی  قدرتمنــد 
گرفته انــد،  کشــور از ســه ســال پیــش شــکل  ایــن 
کــودکان را می کشــند و بــه زنــان تجــاوز  وحشــیانه 
می کنند و روزبه روز قدرتمندتر شده اند، حاال فضای 
درگیری هــا بــا کشــتن یــک فرســتاده رســمی دولــت 

هاییتی در روزهای اخیر وخیم تر شده است.

دیلی میل
بستری شدن ملکه انگلیس در بیمارستان گزارش اصلی 
دیلی میل است. این روزنامه اشاره می کند که اقامت شبانه 
کینگهام گفته بود برای بررسی های  بر روی ملکه -که کاخ با
اولیه پزشکی است - تنها چند ساعت پس از لغو سفرش به 

ایرلند شمالی انجام شد.

»دیشــب خبر مرگ پروین بهمنی را به دوســت نازنینی دادم که خودش تبار قشــقایی دارد. از روی 
اتفاق در سالن فیالرمونیک برلین برای شروع اجرای درخشانی به انتظار نشسته بود. در جواب پیامم 
نوشــت: »نوازنده های زن را که رو اســتیج می بینــم یاد تک تک رفقای هنرمندم میفتــم که چه رنجی 
الیی های ایران خاموش شد/ #پروین_بهمنی پژوهشگر موسیقی و یکی  می برن.«یا »صدای مادر ال
الیی خوان های سرشناس، پنجشــنبه 2۹ مهرماه، پس از مدت ها مبارزه با بیماری در 72سالگی  از ال
درگذشــت.«یا »بخشــی از پژوهش های پروین بهمنی در طی دهه ها تالش برای جمــع آوری و حفظ 
داســتان ها، افسانه ها، اشــعار، فولکلور و موســیقی ترک های ایران به ویژه قشــقایی ها، در کتاب های 
»داســتان ها، حکایت ها و افســانه های اقوام ترک«، »مناطق آشــیقی ترک های ایران« و ... ثبت شده 
است.«یا »موسیقی نواحی و فولکلور گنجه و پروین بهمنی یکی از معدود گنجینه های روایتگر قصه 
الیــی بــود. پژوهش و موســیقی نواحی آدم مهمــی رو از دســت داد. حیــف از ایــن زن.«یا  و افســانه و ال
»#پروین_بهمنــی هم رفــت… فرهنگ و ادبیات ایالت و عشــایر عموما شــفاهی اســت و امثال پروین 

پاسدار انتقال سینه به سینه این فرهنگ ها.«

»دختــرا حتی با مانتــو و مقنعه از 1۶، 1۵ســالگی )قانونا( نمی تونســتن تو زمینــای رو باز اســکیت برن، 
نمی دونم االن اوضاع چطوره ولی ذوق می کنم می بینم باالخره دخترای اسکیت بازمون انقدر محبوب 
کی زنان رو  کی رو یخ زنان ایران گرم.« یا »اخبار تیم ملی ها و قدرتمند شدن. خالصه اینکه دم تیم ملی ها
که می خونم ذوق می کنم. 1۶ سال پیش کال سه تا تیم تو تهران بود: باشگاه انقالب، چمران، صنایع دفاع. 
کی چی  نه وسیله درست حسابی بود، نه مربی، نه اینترنت، حتی درست حسابی هم نمی دونستیم ها
کی رو چمن اوضاعش بد نبود، ولی رو یخ خیلی جدید بود.«یا »این بانوان از چه خانواده هایی  هست. ها
هســتند که توانایی انجام این چنین ورزش پر از خرجــی رو در این روزگار دارند. در کشــوری که 70درصد  
کی روی یخ در  کی روی یخ!«یا »ها زیر خط فقر زندگی می کنند! کشور بدون آب اما وجود فدراسیون ها
ســردترین کشورهای دنیا هم ورزش پرهزینه و گرانقیمتی است، چه برســد به اقلیم خشک ایران با این 
شرایط اقتصادی. آلمانی ها همین چند سال پیش چند فدراسیون ورزشی رو که مزیتی براشون نداشت 

رو رسما تعطیل کردن، فقط اینجاست که می شه از این مسخره بازیا درآورد.«

تارنمــای گالــوپ اعــالم کــرد کــه طبــق نتایــج آخریــن 
نظرسنجی ها، ۷۲درصد از مردم ایران از عملکرد دولت 

آیت اهلل رئیسی رضایت دارند و آن را تایید می کنند.

از  ۷۸درصــد  مریلنــد  دانشــگاه  نظرســنجی  در 
بــه  نســبت  نظرشــان  کــه  گفتنــد  پاســخ دهندگان 
رئیس جمهــوری جدیــد تاحدی مطلــوب )۳۳درصــد( یا 

بسیار مطلوب )۴۵درصد( است.

در آخریــن نظرســنجی گالــوپ در دوران روحانــی کــه 
نوامبــر ۲۰۲۰ انجــام شــده، تنهــا ۳۲درصــد از ایرانیــان از 

عملکرد او ابراز رضایت کردند.

۱۲۳

#پروین_بهمنی
کی_روی_یخ_بانوان #ها

تر 72 درصد و باال
دو نظرسنجی معتبر بین المللی توسط موسسه گالوپ و دانشگاه مریلند   از  رضایت باالی مردم ایران 

از عملکرد رئیس جمهوری  و دولت حکایت می کند
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رویداد

پروین بهمنی درگذشت

الیی ایران  صدای ال
خاموش شد

الیی هــای مادرانه  پرویــن بهمنی، خالــق ال
ایران زمین که چنــدی پیش به دلیل وخامت 
مشکالت قلبی - ریوی در بیمارستان بستری 
( درگذشــت. شــده بــود، پنجشــنبه )۲۹ مهــر
پرویــن بهمنــی از هنرمنــدان و پژوهشــگران 
شناخته شــده موســیقی نواحــی ایران کــه در 
الیی هــای مادرانه  این ســال ها بــه »خالــق ال
ایران زمین« شــهرت داشــت، بعــد از مدت ها 
گفــت. مبــارزه بــا بیمــاری دار فانــی را وداع 
پروین بهمنی، متولــد ۱۳۲۸ در شــیراز، خالق 
فرهنــگ  پژوهشــگر  و  محلــی  الیی هــای  ال
قشــقایی بــود. بعــد از پایــان تحصیــالت وارد 
به مــدت ۱6  و  شــد  عشــایری  دانشســرای 
ســال به آموزگاری اشتغال داشــت و همزمان 
مشــغول آموختن ردیف هــای موســیقی بود.
او مدتــی نــزد اســاتیدی چون محمدحســین 
کیانی،حبیــب  خــان گرگیــن، غالمرضــا خــان 
بهمنی و محمدقلی خورشید موسیقی اصیل 
یاد گرفت و ســپس بــه تهــران رفت.مدتــی در 
تهــران نــزد هنگامه اخــوان مشــغول یادگیری 
دســتگاه شــور شــد پس از آن بود که به ایتالیا 
کن بــود. رفــت و به مــدت دو ســال آنجــا ســا
به صورت جدی بعد از گذران سال های اولیه 
انقالب در نهایت ســال ۱۳۷۲ وقتی ۴6 ساله 
بــود گــروه موســیقی قشــقایی به سرپرســتی 
او در جشــنواره آینــه آواز اجــرا کردنــد. ســپس 
از ســال ۱۳۷۸ هــم اجراهای مســتقل خــود را 
شــروع کرد تــا اینکــه از ســال ۱۳۸۰ با تاســیس 
گــروه موســیقی حــاوا بــه فعالیتــش ســرعت 
داد.خانــم بهمنــی کنــار آواز محلــی به عنوان 
یک پژوهشــگر موسیقی شــناخته می شد تا 
الیی در فیلم »سه زن«  اینکه ســال ۱۳۸6 با ال
منیژه حکمت به شدت مشهور شــد.این آواز 
خیلی زود نه تنها در ایران بلکه در کشورهای 
مختلف مــورد توجه قــرار گرفــت و بســیاری از 
تهیه کنندگان به ســمت موســیقی قشــقایی 
کشیده شدند. این پژوهشگر پس از سال ها 
الیی های مناطق  تحقیق و اجــرا و گــردآوری ال
مختلــف ایران زمین، نشــان درجه یک هنری 
)دکتری( را از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

دریافت کرده بود.

شــهروند| رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی 
در بخشــنامه ای بــه تمــام دســتگاه های اجرایی به 
استثنای نیروهای مسلح ضمن اعالم پایان دورکاری 
کید کــرد از حضــور کارمندانی که  کارمنــدان دولت تا
کســن را دریافت  تــا اول آبان مــاه حداقــل یــک دوز وا

نکردند، جلوگیری شود.
روزانــه  کار  ابالغــی ســاعت  براســاس بخشــنامه 
 14:30 تــا   7:30 ســاعت  از  همچنــان  کارمنــدان 
اســت. این بخشــنامه کــه دو روز پیش صادر شــده، 
دســتگاه های اجرایــی و ادارات را ملــزم بــه پیگیــری 
کسیناســیون کارمنــدان و خانواده ایشــان  جدی وا
کید شــده اســت از روز شــنبه )اول آبان ماه(  کــرده و تا
کســن  از حضــور کارمندانــی کــه حداقــل یــک دوز وا

دریافت نکرده اند، جلوگیری شود.
حضور تمامی کارکنان از اول آبان

تازه تریــن تصمیــم ســازمان اداری و اســتخدامی از 
لغو بخشــنامه آبــان پارســال به دلیل بهبود شــرایط 
کسیناســیون حکایــت دارد و امروز همزمــان با 27  وا
مهرماه، به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 
)2( قانــون مدیریــت بحران )بــه اســتثنای نیروهای 
مسلح( نحوه لغو دورکاری  و حضور همه کارمندان در 

محل کار را اعالم کرده است.
بر این اســاس باید تمامی کارمندان دستگاه های 
اجرایــی و ادارات از ســاعت 7:30 تــا 14:30 در محــل 
کار خود حضور منظم داشــته باشــند، این در حالی 
اســت که پیش از این نیز در جریان محدودیت های 
کرونــا، حضــور کارکنان هفــت ســاعت و بیــن 7:30 تا 
14:30 تعیین شده بود. طبق بند سوم این بخشنامه 
تمام دستگاه های اجرایی و اداره ها ملزم به پیگیری 
کسیناســیون کارمنــدان خــود و خانــواده  جــدی وا
کســن در  آنها شــده و کارمندان مکلــف به دریافت وا

راستای تحقق ایمنی سازی جمعی شده اند.
کســن  ممانعــت از ورود  کارکنانــی کــه یــک دوز وا
نزده اند بر اساس بخشــنامه ابالغی، از روز شنبه اول 
آبان ماه الزم است دستگاه ها از حضور کارمندانی که 

کسن دریافت نکرده اند، در محل  حداقل یک دوز وا
کار جلوگیــری کننــد و در مــورد کارمندانــی کــه بدون 
کســن در محل کار حضــور پیدا می کنند،  دریافت وا
مطابق جــزء )الــف( بنــد )1( مصوبات سی وســومین 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ 2۵ 
مــرداد 13۹۹ و بخشــنامه شــماره 2۹0۸23 مــورخ ۵ 

شهریور 13۹۹ این سازمان اقدام کنند.
عادی انگاری نکنید

کید شده است با توجه به  در پایان این بخشنامه تا
تنوع ســویه های ویروس کرونا، رعایت پروتکل های 
فاصله گــذاری  و  ماســک  از  )اســتفاده  بهداشــتی 
کان برای تمام کارمندان الزامی است  اجتماعی(، کما
و این بخشــنامه نباید تلقی به عادی انگاری شرایط 
شــود. دورکاری کارکنان در شــرایطی لغو می شود که 
صدور بخشــنامه آبان 13۹۹ در این رابطه به استناد 
تصمیــم ســتاد ملی مبــارزه بــا کرونــا بــود، همچنین 
طبق مصوبه سال 13۸۹ هیأت وزیران، سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی که امکان و زیرساخت دورکاری 
را داشــته باشــند، می تواننــد از این امکان اســتفاده 

کنند.
طبق بخشــنامه آبان ســال گذشــته، نحوه حضور 
کارکنــان این طــور تعییــن شــده بــود کــه در مناطــق 
قرمــز در دســتگاه هایی بــا خدمات ضــروری کاهش 
۵0درصــدی نیروهــا مشــروط بــر اینکــه خللــی در 
ارایــه خدمــات ایجاد نشــود، اعمال شــود و در ســایر 
دســتگاه های این مناطــق هم حضور یک ســومی و 
دورکاری به صورت دوسوم باشد.در مناطق نارنجی 
ارایه دهنــده خدمــات ضــروری،  در دســتگاه های 
حضور کارکنان به صورت دوســوم و یک ســوم دورکار 
بود و در ســایر دســتگاه ها حضور ۵0درصدی بوده و 
۵0درصــد دیگر امکان دورکاری داشــتند.در مناطق 
زرد نیــز کارکنــان دســتگاه های بــا خدمات ضــروری 
باید به طور کامل و صد درصد حضور پیدا می کردند، 
اما در ســایر دســتگاه ها یک ســوم به صورت دورکار و 

دوسوم حضور داشتند.

عکس خبر3

جریان وام 
۵۵میلیون یورویی 

برای کرونا
با وجود رایزنی های 

صورت گرفته در رابطه با 
دریافت تسهیالت از مراجع 

بین المللی، گزارش های رسمی 
نشان می دهد که در سال 
گذشته فقط حدود ۵۵.۲ 

میلیون یورو وام اضطراری از 
بانک جهانی در اختیار ایران 

قرار گرفته و خبری از کمک 
صندوق بین المللی پول نیست.

به گزارش ایسنا،  در دوران شیوع 
کرونا،  ایران درخواست هایی 

از بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول برای کمک و 

دریافت وام اضطراری داشت 
و این پیگیری تا سال جاری 

نیز ادامه داشت.این در حالی 
است که تازه ترین گزارشی که 

دیوان محاسبات از تفریغ 
بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کرد 

نشان داد  که پرداخت وام 
اضطراری از سوی بانک جهانی 
صورت گرفته است، ولی خبری 

از منابع صندوق بین المللی 
پول در این گزارش نیست.  بر 
این اساس بانک جهانی ۵۵ 
میلیون و ۲۹۷ یورو تسهیالت 

در دوران کرونا در اختیار ایران 
قرار داده است که ۴۵.۷ 

میلیون یورو آن اصل تسهیالت 
و ۹.۵  میلیون یورو از هزینه های 
آن بوده است که تحت عنوان 
وام اضطراری برای تامین مالی 

اقالم و تجهیزات پزشکی 
موردنیاز کشور برای مبارزه با 
بیماری کرونا به صورت اعتبار 
در اختیار وزارت بهداشت، 

قرار گرفته است.طبق این 
گزارش تا پایان شهریورماه سال 
جاری ۴۲ میلیون و ۵۵۱ هزار و 

۸۶۹ دالر از منابعی که بانک 
جهانی در اختیار ایران قرار 

داده صرف خرید تجهیزات 
پزشکی نظیر سی تی اسکن، 

دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت 
تشخیص پی سی آر شده است.

باشــگاه خبرنــگاران جوان - حــدود 6 هزار هکتار انارســتان در اســتان 
کویــری یــزد وجــود دارد کــه بخــش عمــده آن در شهرســتان های میبــد، 
اردکان، یــزد، تفــت و ابرکــوه ایجاد شــده و از ۴۰ رقــم انار که در این اســتان 
تولید می شــود، ۱۱ رقم آن مرغوبیــت الزم را بــرای صــادرات دارد. انار فقط 
مخصــوص اســتان یزد نیســت، برداشــت انــار وحشــی از انارســتان های 
جنگلی گلستان و تهیه رب انار به عنوان پرطرفدارترین چاشنی غذایی، 
از جملــه فعالیت هــای روستانشــینان ایــن خطــه شــمالی در روز هــای 

نخست پاییز است.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان - جشــنواره نگاره های ماســه ای با اســتقبال 
خانواده ها صبح دیروز جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ در ساحل شهر بوشهر برگزار شد.

عددخبر3 چهره روز3

محمــد مخبر، معــاون اول رئیــس جمهوری 
بخشــنامه اجرایــی تامین منابــع مالــی دولت 
ک مــازاد را بــه  از طریــق فــروش امــوال و امــال
دســتگاه های اجرایی شــمول قانون مدیریت 
خدمــات کشــوری ابالغ کــرد کــه در بنــد 2 این 
بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کاال برای 

کید شده است. فروش اموال مازاد دولت تا
در ایــن بخشــنامه بــه نامــه شــماره 7۸۶۵۵ 
مورخ 2۵ مهرماه معــاون اول رئیس  جمهوری 
به همه دستگاه   های اجرایی موضوع ماده »۵« 

قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: »به منظور تامین منابع مالی پایدار در 
بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء 
»2« بند »و« تبصره »2« و بند »د« تبصره »12« قانون بودجه ســال 1400 کل کشور که 
مســئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.« در 
بند »2« این بخشنامه مقرر شد: »استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و 
ک مازاد در  مولدسازی در استان   ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و امال
اختیار دستگاه های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی 
ک مازاد یا  و دارایــی،  مراتب را پیگیــری کنند تا منجر به مولدســازی این اموال و امــال
فروش از طریق عرضه در بــورس کاالی ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از 

مولدســازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط 
شود.«

ارزش دارایی های دولت چقدر است؟
بر اســاس گزارشــی که آبان 13۹7 خزانه داری 
کل کشــور ارایه کــرد، رقــم دارایی هــای دولت تا 
آن تاریــخ 7 میلیــون میلیــارد تومــان بــود. این 
رقمی بــود که ســال قبل فرهــاد دژپســند، وزیر 
گر  ســابق اقتصاد هم آن را تأیید کــرد و گفت: »ا
فقط 20 درصد از دارایی های دولت ارزیابی و در 
چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می شود.« 
کید کرده بود: »2 هزار و ۸00 هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی و به روز شده  او تأ

گذاری دارند.« در کشور داریم که قابلیت وا
کنون 130 درصد  نکته حائز اهمیت این است که نرخ تورم انباشته از سال 13۹7 تا
بوده اســت؛ یعنــی ارزش این دارایی ها در 3 ســال گذشــته دســت کم دوبرابر شــده و 
احتماال رقــم کل اموال دولت در بدبینانه ترین حالت به بیــش از 14 میلیون میلیارد 
تومان رسیده اســت. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، 
طبق گزارش خزانه داری کل کشور، ارزش اموال دولت، معادل 10 برابر حجم نقدینگی 
گر این دارایی ها مورد  است. کل بودجه عمومی کشور 400 هزار میلیارد تومان است. ا

استفاده قرار گیرد، تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

اینفوگرافی3خبر3
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جمعه 30 مهر 1400

باشــگاه خبرنگاران جــوان - در مرحله اصلــی و فــاز عملیاتی دهمین 
رزمایــش اقتدار هوایــی فدائیان حریــم والیت، پهپادهــای رزمی کمان-

۱۲ ،کرار، کیان و آرش مجهز به انواع ســرجنگی و بــا حمل انواع بمب های 
بهینه ســازی شــده و نقطــه زن بــا اســتفاده از اصــل غافلگیــری اهــداف 
حیاتی دشمن، اعم از یگان های سطحی و رادارهای زمینی را مورد هدف 

قرارداده که اهداف با موفقیت منهدم شدند.

شــامگاه  ایــران  نواحــی  موســیقی  جشــنواره  چهاردهمیــن  ایســنا- 
پنجشــنبه ۲۹ مهرماه بــا حضور اســتاندار کرمان در محل باغ مــوزه وزیری 
این شهر آغاز به کار کرد. جشــنواره موسیقی نواحی ایران با شعار وحدت  

در کثرت اقوام از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه به صورت غیررقابتی برگزار می شود.

فروش ۱۴ میلیون میلیارد تومان اموال دولت

نحوه حضور کارکنان با لغو رسمی دورکاری

کسن  ، از حضور کارمندانی که وا از امروز
نزده اند، جلوگیری می شود

ک مازاد دولت از طریق بورس کاال مخبر ابالغ کرد: فروش اموال و امال


