
18

یکشنبه

1400
مهر

تاریخ 

2

سال 
بیست وهفتم

3191
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

    

 

 
  

 
 

 

   
 

 

    
 

 
  

 
 

  
  

 

 

 

 5873 - 8002

0101455837001071 - 32344771
071 - 32344772

071 - 42229246

ISSN : 5873 - 8002

شماره

صفحه

روزنامه

البته این شاخص در پایان سال گذشته نیز معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر 
بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون دالر 

و بدهی های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و ۱۷۶ میلیون دالر بوده است.
بدهی خارجی ایران در پایان مرداد امسال،  به رقم هشت میلیارد و ۸۴۰ میلیون 
از گزیده  مرکزی  بانک  ایسنا، گزارش جدید  است.به گزارش  رسیده  دالر 
آمارهای اقتصادی نشان می دهد که میزان بدهی های خارجی کشور در پایان 
مرداد ماه سال جاری به رقم هشت میلیارد و ۸۴۰ میلیون دالر رسیده است.
میزان بدهی های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون دالر و بدهی های 

بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۳۶۰ میلیون دالر اعالم شده است.از سوی 
دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و ۵۵۵ میلیون 
یورو است که پنج میلیارد و ۴۳۶ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی های 
میان مدت و بلندمدت بوده و دو میلیارد و ۱۱۹ میلیون یورو حجم بدهی های 
کوتاه مدت است.این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان 
مردادماه سال گذشته معادل هشت میلیارد و ۹۳۵ میلیون دالر بوده و میزان 
بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۷۵۵ میلیون دالر و بدهی های بلند 

مدت ایران نیز هفت میلیارد و ۱۸۰ میلیون دالر اعالم شده است. 

امیر عبداللهیان در دیدار با بشار اسد:

با طالبان در ارتباطیم 
 پیشبرد برنامه مان را متوقف مذاکرات وین نخواهیم کرد

بنی صدر، عضو و رئیس شورای انقالب )۱۸ بهمن ۱۳۵۸ تا ۲۰ مرداد ۱۳۵۹(، 
نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی در تابستان ۵۸، وزیر اقتصاد و وزیر 
خارجه دولت شورای انقالب، فرمانده کل قوا در ۹ ماه اول جنگ ایران و 

عراق و اولین رئیس جمهور بعد از انقالب بود.
سایت شخصی سید ابوالحسن بنی صدر از درگذشت اولین رئیس جمهور ایران 

در بیمارستان سالپتریه پاریس خبر داد.
از  اطالعیه ای  انتشار  با  بنی صدر  ابوالحسن  ایران؛ خانواده  به گزارش عصر 
درگذشت او در روز ۱۷ مهرماه برابر با ۹ اکتبر به دلیل بیماری طوالنی خبر 

داده اند. وی متولد ۱۳۱۲ بود.
بنی صدر، رئیس شورای انقالب )۱۸ بهمن ۱۳۵۸ تا ۲۰ مرداد ۱۳۵۹(، نماینده 
مجلس خبرگان قانون اساسی در تابستان ۵۸، وزیر اقتصاد و وزیر خارجه 
دولت شورای انقالب، فرمانده کل قوا در ۹ ماه اول جنگ ایران و عراق بود. 
 او در پایان خرداد ۱۳۶۰ از فرماندهی کل قوا برکنار و با طرح عدم کفایت 

از  آن  تصویب  و  اسالمی  شورای  اول  مجلس  در  رئیس جمهوری  سیاسی 
ریاست جمهوری عزل شد.

 بنی صدر بعد از خلع و برکناری، از ایران گریخت و در فرانسه مقیم شد. وی 
در تمام این چهار دهه، اپوزیسیون جمهوری اسالمی بود. 

رئیس جمهور از بزرگان صاحب نفوذ و صاحب تریبون در جوامع محلی 
و  تشویق  واکسیناسیون  به  را  مردم  خواست  مختلف کشور  استان های  و 

ترغیب کنند.
رئیس جمهور با اشاره به گسترش واکسیناسیون در جامعه و تأثیر آن بر 
این  گفت:  باختگان  جان  و  مبتالیان  شمار  کاهش  نظر  از  شرایط  بهبود 
موفقیت ها به معنای نادیده گرفتن و رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی 
نیست و عادی انگاری خطرناک است و می تواند زمینه را برای موج جدید 

بیماری فراهم کند.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
دقیق  اطالع رسانی  به  سیما  و  صدا  به ویژه  جمعی  رسانه های  کرد:  تأکید 
به  توصیه  و همچنان  دهند  ادامه  واکسیناسیون  درباره ضرورت  اقناعی  و 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی با جدیت در دستور کار باشد.
رئیس جمهور از بزرگان صاحب نفوذ و صاحب تریبون در جوامع محلی 
و  تشویق  واکسیناسیون  به  را  مردم  خواست  مختلف کشور  استان های  و 

ترغیب کنند.
رئیسی با اشاره به ضرورت فعال شدن کمیسیون نظارت بر اجرای مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مصوبات ستاد باید به صورت دقیق و کامل 

اجرا شود و این نظارت شرط موفقیت است.
این  با تبریک فرارسیدن ماه ربیع االول، گفت: در  رئیس جمهور همچنین 
ماه شاهد افزایش جشن ها و مراسم شادی از سوی مردم هستیم و الزم است 
از اجتماعات غیرضرور پرهیز و یا در صورت ضرورت برگزاری مراسم، 

شیوه نامه های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.
رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه علمی و پژوهشی به افکار و 
سخنان جدید و ایده ها و نظرات نو و بسته نشدن باب پژوهش در حوزه 
و  ایده ها  بیماری ها،  با  مبارزه  زمینه  در  سنتی  طب  گفت:  کرونا  درمان 
نظراتی دارد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند آنها 

را بررسی و راستی آزمایی کند.
بازگشایی  سمت  به  تدریج  به  باید  اینکه  بیان  با  ادامه  در  رئیس جمهور 
حضوری مدارس حرکت کنیم، گفت: با گسترش و تکمیل واکسیناسیون 

شاهد آموزش حضوری در مدارس خواهیم بود.
رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت حضور منظم و کامل کارمندان در 
ادارات برای پاسخگویی و انجام امور مردم، گفت: طبق جدول رنگ بندی 
شهرها و با توجه به بهبود شرایط با گسترش واکسیناسیون، حضور کارکنان 

در ادارات به صورت کامل و در ساعت مقرر ضروری و الزم است.

وزارت بهداشت: 

واکسن  کارت  اصالت  تعیین  جهت 
دیجیتال انگلیسی )مخصوص مسافران 
بارکد  است  به خارج کشور(، کافی 
روی  مندرج   )QR-Code( دوبعدی 
کارت توسط یک گوشی تلفن همراه 

اسکن شود.
و  آمار  مدیریت  مرکز  سرپرست 
بهداشت،  وزارت  اطالعات  فناوری 
نامه ای  درمان و آموزش پزشکی در 
و  راه  وزارت  نقل  و  معاون حمل  به 
مدرک  تنها  کرد:  تأکید  شهرسازی 
کارت  ایران،  واکسیناسیون  معتبر 
وزارت  سوی  از  صادرشده  دیجیتال 

بهداشت است.
متن  وبدا،  از  نقل  به  ایلنا  به گزارش 

این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای »شهرام آدم نژاد«، معاون 
و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  محترم 

شهرسازی
با سالم واحترام

عطف به نامه شماره ۱۰۰/۷۸۹ مورخ 
دکتر  آقای  جناب   ۱۴۰۰/۶/۱۶
بهداشت،  محترم  وزیر  عین اللهی 
درمان و آموزش پزشکی به استحضار 
اصالت  دارای  مدرک  تنها  می رساند 
دیجیتال  کارت  ایران،  واکسیناسیون 
وزارت  سوی  از  صادرشده  واکسن 
سامانه  طریق  از  که  است  متبوع 

salamat. gov. ir صادر شده باشد.

تعیین  جهت  است  ذکر  به  الزم 
دیجیتال  واکسن  کارت  اصالت 
انگلیسی )مخصوص مسافران به خارج 
دوبعدی بارکد  است  کافی   کشور(، 
کارت  روی  مندرج   )QR-Code(
توسط یک گوشی تلفن همراه اسکن 

شود.
اصالت کارت، صفحه ای  در صورت 
https://vaccinecard.health. نشانی  با 
gov.ir باز خواهد شد که عینًا تصویر 

کارت دیجیتال فرد را نمایش می دهد.
فرمائید  دستور  است  خواهشمند 
آژانس های  تمامی  به  فوق  موضوع 
هواپیمایی  شرکت های  مسافرتی، 
کشور  در  مستقر  خارجی  و  داخلی 
منعکس  ذیربط  شرکت های  سایر  و 

گردد.
به  مناسب  اطالع رسانی  است  مقتضی 
گونه ای  به  شرکت ها  این  مشتریان 
قبل  هفته  دو  حداقل  که  شود  انجام 
کارت  تهیه  به  نسبت  مسافرت  از 
در  تا  نمایند  اقدام  واکسن  دیجیتال 
صورت بروز هرگونه مشکل، مراتب 
را از طریق فرم اعالم خطا در کارت 
سامانه  همان  در  )موجود  واکسن 

salamat. gov. ir( پیگیری فرمایند.

دکتر علی شریفی زارچی
و  آمار  مدیریت  مرکز  سرپرست 

فناوری اطالعات

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با تأکید باید 
برای برداشتن محدودیت ها احتیاط زیادی کرد، گفت: تا وقتی ۵۰ تا ۶۰ 
باشند جامعه  نزده  از جمعیت کشور دو دوز واکسن کرونا را  نفر  میلیون 
به ایمنی نسبی نخواهد رسید و به تبع آن کنار گذاشتن محدودیت ها باعث 

ایجاد مخاطراتی برای کشور می شود.
اینکه  برای  اظهار کرد:  بندپی  ، محمدعلی محسنی  به گزارش  رویداد۲۴ 
کشور به ایمنی نسبی برسد باید حداقل ۶۰ درصد جامعه یعنی بین ۵۰ تا ۶۰ 
میلیون نفر دو دوز واکسن را زده باشند لذا تزریق تنها دوز اول واکسن 
ایمنی  به  جامعه  زمانی  نیست.  درستی  معیار  ایمنی  به  رسیدن  برای  کرونا 
الزم می رسد که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از مردم دو دوز واکسن را دریافت 

کرده باشند.
وی ادامه داد: طبق آمار وزارت بهداشت ۶۲ میلیون دوز واکسن تزریق شده 
که تنها ۳۰ درصد جامعه هر دو دوز را دریافت کرده و ۳۰ درصد دیگر 
فقط دوز اول را تزریق کرده اند پس باید به سمت افزایش تعداد واکسینه 
کردن مردم حرکت کردن تا به ایمنی نسبی رسیده و تا زمان رسیدن به آن 
موقع رعایت پروتکل ها و محدودیت ها ضروری است. بعد از ایمنی کامل 

می توان گفت که از شهر کرونا خالص شده ایم.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: با توجه به اینکه 
دارو و درمان وارداتی است و برای مردم گران تمام می شود باید تا جای 

ممکن پروتکل ها را رعایت کرد تا کشور و مردم متحمل هزینه نشوند.
وی درباره تبعات برداشتن محدودیت ها قبل از ایمنی نسبی جامعه گفت: در 
حال حاضر تعداد فوتی های روزانه کشور باالی ۲۰۰ نفر است و همچنان 
کشور ما جزو کشورهای با ریسک باال محسوب می شود. پس نباید فکر 
در  که  اتفاقاتی  منتها  نیست  خوبی  کار  محدودیت ها  برداشتن  که  شود 
تعطیالت هفته جاری در برداشتن محدودیت ها رخ داد بدین دلیل بود که 

تاب آوری مردم کاهش پیدا کرده و مجبور شدند در تعطیالت این گونه 
عمل کنند.

بهداشت حضور  کمیسیون  در  یکشنبه  بهداشت  وزیر  اینکه  بیان  با  بندپی 
پیدا می کند، گفت: تأکید ما به وزیر بهداشت این است که باید مدارس و 
دانشگاه ها پلکانی باز شود نه اینکه یک دفعه محدودیت ها برداشته شده و 
جان جوانان به خطر بیفتد. بیشتر خانواده های ما تنها یک فرزند دارند و تمام 
دارایی شان آن فرزند است پس اگر خدایی ناکرده برای فرزندشان اتفاقی 
بیفتد آن خانواده آسیب زیادی می بیند؛ لذا تا وقتی جامعه به ایمنی کامل 
نرسیده رفع محدودیت ها باعث آسیب می شود. باید در برداشتن محدودیت ها 

احتیاطی به خرج داد تا تجربه پیک های قبلی تکرار نشود.
وی افزود: جامعه با پنج پیک کرونا روبرو شد به این دلیل که به محض 
خارج از پیک محدودیت ها برداشته شد پس نباید فکر کنیم که ورود به 
رعایت  پروتکل ها  واکسن  زدن  به صرف  و  است  غیرممکن  ششم  پیک 
کنار  را  محدودیت ها  و  کرد  اعتماد  هم  واکسن  به  خیلی  نباید  لذا  نشود؛ 
محدودیت ها  و  پروتکل ها  نباید  نرسیم  نسبی  ایمنی  به  وقتی  تا  گذاشت. 

کنار گذاشته شود.

بر  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
که  گذاشته اند  انگشت  نکته  دو 
بیرون  شعاری  حالت  از  واقعًا  اگر 
بتواند  شاید  شود  »عملیاتی«  و  آید 
اندازه ای،  تا  کشور  اوضاع  تغییر  در 
که  نکته  این  یکی  شود؛  واقع  مؤثر 
که  آنچنان  بپذیریم  »باید  گفته اند: 
ایران  اسالمی  جمهوری  بقای  در 
تالش  آن  اداره  در  کرده ایم  تالش 
تالش  بین  است  فرق  نکرده ایم« 
جهت بقا به طرق گوناگون با اداره 
کردن و مدیریت قوی و کارآمد و 
بالندگی  و  پیشرفت  جهت  روز  به 
بین  مردم.  رضایت  جلب  و  کشور 
این دو نوع جهت گیری تفاوت بسیار 
زیادی است. اگر اولی )بقا( حاصل 
دومی  که  نیست  این  معنایش  شد 
رضایت بخش(  و  کارآمد  )مدیریت 
هم اعمال شده است ولی اگر دومی 
به روز( حاکم  )مدیریت کارآمد و 
و موجب پیشرفت و بالندگی کشور 
بدون  شد،  مردم  رضایت  جلب  و 
شک اولی هم )بقا( خوبخود با تأیید 
و پشتیبانی مردم حاصل خواهد شد. 
بقای  به  کشور  مسئوالن  اگر  پس 
مدیریت  یک  باید  می اندیشند  نظام 
و  کارآمد  کردن  اداره  و   خوب 

به روز را از خود نشان دهند.
اما نکته دوم که ایشان گفته اند: »ما 
محکوم به موفقیت هستیم و مردم از 
اداره غلط کشور  ما عدم موفقیت و 
است  جالبی  حرف  نمی پذیرند«  را 
اینکه »عملیاتی« شود  به شرط  ولی 
بیرون  لفظ  و  سخنرانی  مرحله  از  و 
از  مردم  چرا  شود  سؤال  شاید  رود. 
و  موفقیت  عدم  کشور،  مسئوالن 
نمی پذیرند؟  را  کشور  غلط  اداره 
جبران  برای  فرصتی  دیگر  چون 
زندگی  و شرایط سخت  نمانده  باقی 
مردم  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی، 
تاکنون در جامعه  بحران هایی که  و 
و  آزمایش  فرصت  آمده،  بوجود 
را  مدیریتی  شکست های  و  خطا 

برنمی تابد. 
پایینی  و  میانی  ارشد،  مدیران  لذا 
جامعه ما، باید به این شرایط حساس 
توجه  وقت،  و  فرصت  تنگی  و 
و  ثانیه ها  و  باشند  داشته  فوق العاده 
از  را  آنها  شمرده  مغتنم  را  دقیقه ها 
اعتماد  بتوانند  شاید  تا  ندهند  دست 
طور  به  حداقل  را  مردم  رضایت  و 
این  غیر  در  کنند.  جلب  نسبی، 
و  بن بست  مرحله  وارد  صورت، 

انسداد مدیریتی خواهیم شد.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید صدا و سیما

خطیب زاده:

به زودی یک تاریخ دقیق برای ازسرگیری 
مذاکرات اعالم می کنیم

اخیراً قبوض برق چندمیلیونی برای برخی از مشترکین در برخی از مناطق 
صادر شده است که همین مسئله باعث شد نمایندگان در این باره در جلسه 

علنی به مسئوالن مربوطه تذکراتی را بدهند.
وزارت  مسئوالن  از حضور  اسالمی  مجلس شورای  انرژی  عضو کمیسیون 
قبوض  افزایش  بررسی موضوع  برای  این کمیسیون  فردای  نیرو در جلسه 

برق خبر داد.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  بیگی نژاد  هادی  تسنیم،  گزارش  به 
اسالمی با اشاره به اعتراض مردم مبنی بر افزایش قبوض برق گفت: قرار 
است در جلسه فردای کمیسیون با حضور مسئوالنی از وزارت نیرو موضوع 
افزایش قبوض برق برخی از مناطق بررسی و گزارش آن جهت بررسی در 

جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
وی افزود: در جلسه فردا این مسئله افزایش قبوض برق بررسی می شود و در 
صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد پول مردم به آن ها استرداد می شود.

روش  طبق  برق  قیمت  افزایش  کرد:  بیان  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
می شده  انجام  باید  و  دارد  قانونی  مصوبه  و  می افتاد  اتفاق  بایستی  پلکانی 
است، اما اینکه در مناطقی که افزایش قیمت رخ داده است به همان شیوه 
قانونی اجرا شده است جای سؤال دارد که در جلسه فردا این موضوع بررسی 

می شود.
بیگی نژاد اظهار داشت: بررسی مسئله فوق نیاز به اسناد دارد، وزارت نیرو 

عنوان می کند که این مشترکین زیاد مصرف کرده اند لذا الزم است قبوض 
برق مشترکین بررسی شود و ببینیم که این میزان مصرف طبق آن منطقه 

زیاد بوده یا خیر.
نماینده مالیر در مجلس گفت: البته زمانی که در منطقه ای ۷۰ یا ۹۰ درصد 
بیش از الگوی مصرف برق مصرف کرده اند این نشان می دهد که الگوی 
با  فردا  جلسه  در  هم  موضوع  این  که  دارد  اشکالی  منطقه  آن  در  مصرف 

حضور مسئوالن وزارت نیرو ارزیابی می شود.
گفتنی است اخیراً قبوض برق چندمیلیونی برای برخی از مشترکین در برخی 
از مناطق صادر شده است که همین مسئله باعث شد نمایندگان در این باره 

در جلسه علنی به مسئوالن مربوطه تذکراتی را بدهند.

رئیس جمهور: 


