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شماره

صفحه

روزنامه

را  دانشگاهی  رشته های  متناسب سازی  برای  آینده پژوهی  تاجیک،  محمدرضا 
مورد تأکید قرار داد و به ایسنا، گفت: آینده پژوهی از موضوعات بسیار مهمی 
است که باید در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و تدوین برنامه های کشور 
متناسب سازی  و  آمایش سرزمینی رشته ها  بحث  در  طبعًا  نظر گرفته شود.  در 
و  بررسی  دقت  به  را  کشور  استان های  پتانسیل  باید  دانشگاهی  رشته های 
نیازسنجی کنیم ولی نه نیازهای امروزمان را بلکه نیازهای پنج سال یا یک دهه 
آینده کشور را مورد شناسایی قرار بدهیم.وی ادامه داد: پس از آنکه نیازسنجی 
صورت گرفت باید جمعیت تحصیل کرده را به آن سمت، سوق بدهیم و برای 

از  بعد  افراد  تا  باشیم  داشته  برنامه ریزی  دانشجویان  فارغ التحصیلی  سال  چهار 
فراغت از تحصیل بتوانند بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود پیدا کنند.

این کارشناس حوزه کار گفت: موضوع آینده پژوهی مدتی است که در قالب 
مشاوره و به شکل کارگروهی به جریان افتاده و در شناسایی خألهای موجود 
در بازار کار و ظرفیت های هر منطقه و استان مؤثر بوده است، به همین منظور 
باید از حاال برای یک دهه آینده بازار کار، اقتصاد و جامعه برنامه داشته باشیم 
و برای تدوین برنامه های پنج ساله یا ۱۰ ساله خود از پتانسیل های آینده پژوهی 

استفاده کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان فارس عنوان کرد؛

لزوم ایجاد مراکز ماده 16 با ظرفیت 
دو هزار نفر در شیراز

منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران اعالم کرد؛

توافق موقت در دستور کار 
ایران نیست

 شهردار شیراز در بازدید از ایستگاه های خط دو مترو اظهار داشت: باید با 
حداکثر توان در خط دو مترو کار کنیم تا هرچه زودتر به تست سرد و 

گرم و مسافرگیری برسد.
شیراز  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سرعت  ریلی  نقل  و  حمل  سازمان  مجموعه  برنامه ریزی  با  گفت:  اصنافی 
اقدامات در خط دو قطار شهری توسط مجموعه توانمند قرارگاه خاتم االنبیاء 
ایستگاه  از  دو  خط  ریل گذاری  اول  فاز  پایان  آن  نتیجه  و  یافته  افزایش 
قهرمانان تا ایستگاه استقالل است که در ایام دهه فجر تست گرم این خطوط 

نیز آغاز می شود.
مهندس اصنافی درخصوص بهره برداری از خط دو متروی شیراز بیان کرد: 
قطعه دو این خط در هفته دولت سال آینده و کل خط تا پایان سال ۱۴۰۱ 

به بهره برداری کامل خواهد رسید.

متذکر شد: تالش خواهیم  مترو  دو  دولت خط  ایستگاه  از  بازدید  در  وی 
داشت مسیر بلوار عدالت تا شب عید بازگشایی شود تا قسمتی از مشکالت 

ترافیکی این مسیر حل گردد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نشست 
روزانه ستاد دانشگاهی مدیریت بیماری کووید ۱۹، گفت: کاهش رعایت 
این  ایجاد موج جدید  برابر کروناویروس، خطر  بهداشتی در  شیوه نامه های 

بیماری را به همراه دارد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
گسترش  سرعت  گفت:  حسینی  وحید  شیراز،  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
و سرایت پذیری باالی سویه اُمیکرون و روند افزایشی موارد ابتال به این 
بیماری در فارس، در کنار کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی، خطر موج 

جدید کرونا را در پی دارد.
او با اشاره به روند افزایشی ابتال به کروناویروس در فارس، از آمادگی تمامی 
مراکز درمانی استان برای مواجهه احتمالی با موج جدید کروناویروس خبر 
داد و افزود: آمار بیماران مبتال و دارای عالئم کروناویروس در فارس در 

حال افزایش است و با وضعیتی نگران کننده مواجه هستیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به شیوع گسترده اُمیکرون، 
بر رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی در برابر این ویروس تأکید کرد و 
هرگونه  و  می کند  تهدید  را  سنی  گروه های  تمامی  امیکرون  خطر  افزود: 
شرایط  در  بنابراین  می کند؛  تشدید  را  خطر  این  سهل انگاری  و  بی توجهی 
در  می تواند  مردم  پیش  از  بیش  همدلی  و  همکاری  مشارکت،  کنونی 
داشته  تعیین کننده ای  نقش  استان،  بحرانی  به وضعیت  از ورود  جلوگیری 

باشد.
وحید حسینی همچنین خواستار همکاری بیشتر مسئوالن دستگاه های اجرایی 
استان در پیشگیری از ایجاد موج جدید کرونا شد و ادامه داد: با توجه به 
روند افزایشی موارد ابتال به کروناویروس در استان، ضرورت دارد بازدیدها 
شیوه نامه های  رعایت  بر  مرتبط  سازمان های  و  دستگاه ها  نظارت های  و 
پرتردد  اماکن  در  ویژه  به  بهداشتی  شیوه نامه های  دقیق  اجرای  و  بهداشتی 

در استان افزایش یابد.
 ۱۶ مراکز  فعالیت  اهمیت  به  اشاره  با  فارس  سالمت  حوزه  ارشد  مسئول 
ساعته استان در بیماریابی و تشخیص اولیه ابتال به کروناویروس، بر افزایش 
انجام تست های تشخیصی کروناویروس تأکید کرد و افزود: شهروندان در 
 ۱۶ مراکز  به  کروناویروس  به  مشکوک  عالئم  هرگونه  مشاهده  صورت 
این  به  ابتال  تا در صورت قطعی شدن  استان مراجعه کنند  ساعته در سطح 

بیماری، از گسترش آن در سطح جامعه جلوگیری شود.
وحید حسینی همچنین با توجه به نقش مهم واکسیناسیون علیه کروناویروس 
تکمیل  بر  آن،  از  ناشی  فوت  و  بیماری  این  به  ابتال  از  پیشگیری  در 
واکسیناسیون به ویژه تزریق ُدز سوم واکسن علیه این ویروس تأکید کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از تغییر کارت خودروها خبر 
داد.

سردار سید کمال هادیانفر در گفت وگو با ایسنا، درباره تأخیر در چاپ 
کارت خودروها اظهار کرد:  کارت خودرو دارای یک چیپ است که 
با توجه به اینکه این چیپ جزو اقالم وارداتی است، یک مقدار عقب 
افتادگی در تأمین آن ایجاد شد که البته االن این مشکل حل و چیپ ها 

ترخیص شد و روزانه حدود ۱۰۰ هزار کارت تأمین می شود.
وی ادامه داد:  البته ما در برنامه ریزی جدید چیپ را از فرآیند چاپ 
کارت خودرو حذف کردیم و به جای آن، از بارکد سه بعدی استفاده 
باشیم. برای خواندن این  کردیم تا دیگر وابستگی به واردات نداشته 
بارکدها نیز دست افزارهای پلیس را به روز کردیم و مأموران پلیس با 
اسکن این کد می توانند تمام اطالعات اعم از وی آی ان، شماره شاسی، 

موتور و ... را استخراج کنند. 
به  منجر  بارکد  این  آیا  اینکه  درباره  کشور  راهور  پلیس  رئیس 
سوءاستفاده افراد غیر از اطالعات مندرج بر روی کارت نخواهد شد، 
گفت: این بارکد تنها با دست افزار پلیس قابل خواندن است و اگر با 
بارکد خوان های دیگر اسکن شود، تنها یک کد نمایش داده می شود، 
اینکه  درباره  ندارد.هادیانفر  وجود  بابت  این  از  مشکلی  رو  این  از 
از  یکسری  کارت  چرا  چیپ  جای  به  بارکد  جایگزینی  به  توجه  با 
خودروها هنوز صادر نشده است، گفت: کارت هایی که صادر نشده 
مربوط به خودروهایی است که کارتشان با فرآیند قبلی شخصی سازی 
این چیپ ها،  تأمین  با  بود که  نگرفته  قرار  تنها چیپ در آن  شده و 
کارت ها در حال صادر شدن است و روزانه ۱۰۰ هزار کارت صادر 
این در نقل و  از  بعد  ادامه داد:  کارت های جدید هم که  می شود.وی 

انتقال و برای نو شماره ها صادر می شود، ان شااهلل با بارکد خواهد بود 
که این موضوع وابستگی ما را نیز رفع خواهد کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی درباره اینکه آیا تغییری در شکل 
این کارت های جدید نیز ایجاد می شود یا خیر به ایسنا گفت:  شکل 
بود،  قباًل  که  است  همان طوری  و  نکرده  تغییری  هیچ  کارت ها  این 
تغییرات دیگری در این کارت ها ایجاد نشده و هولگرام و ... هم مانند 

قبل است، فقط به جای چیپ بارکد دارد.
هادیانفر درباره افرادی که کارت خودرویشان دچار آسیب شده نیز 
اظهار کرد:  این افراد می توانند برای تعویض کارت خود مراجعه کرده 
و کارت جدید را دریافت کنند. البته توصیه می کنم که چند روز صبر 
حالت  به  موجود  بار  و  شود  معوق صادر  کارت های  تمامی  تا  کنند 
بود که برخی  امسال  ماه  اوایل دی  ایسنا،  بازگردد.به گزارش  عادی 
از مخاطبان ایسنا در تماس با این خبرگزاری اعالم کردند که موفق 
به دریافت کارت خودروی خود نشده و دلیل این موضوع نیز بروز 
این خودروها  برای چاپ کارت  نیاز  تأمین مواد مورد  مشکالتی در 
اعالم شده است که رئیس پلیس راهور توضیحاتی را در این خصوص 

ارائه کرد.

یعنی دلهره روزمره  توافق موقت 
و ترس و لرز از زمان پایان یافتن 
آن. حال که ماه های متمادی است  
در  ایران  کننده  مذاکره  هیئت 
دولت قبلی و فعلی، وقت و انرژی 
»گشایشی  تا  کرده اند  صرف 
مشکالت  و  شود  حاصل  پایدار« 
تحریم و تورم و فراز و نشیب های 
اگر  شود  حل  نوعی  به  اقتصادی 
منجر  موفت  توافق  به  آن  نتیجه 
شود حداقل چند عیب و ضرر در 
آن به وضوح مشاهده خواهد شد:

از  بعد  منتظر  همچنان  ۱-بازار 
توافق  زمان  مدت  یافتن  پایان 
ماند، پس وضعیت  موقت خواهد 
خواهد  ادامه  کنونی   متزلزل 

یافت.
کارآفرینان،  و  2-سرمایه گذاران 
روی  بر  توانست  نخواهند 
سرمایه گذاری دراز مدت، حساب 
فردای  نمی دانند  چون  کنند  باز 
موقت،  توافق  زمان  اتمام  از  بعد 
چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد 

بود.

مورد  در  تولیدکنندگان  3-همه   
تهیه درازمدت مواد اولیه تولیدات 

خود مردد خواهند ماند.
جرات  خارجی  ۴-سرمایه گذاران 
کشور  داخل  در  سرمایه گذاری 
لذا  و  داشت  نخواهند  را   ما 
سرمایه های آنها روانه کشورهایی 
باثبات  شرایط  که  می شود 
اقتصادی و سیاسی خواهند داشت.
خصوصًا  دیگر  5-کشورهای 
روابط  در  اروپایی  کشورهای 
اقتصادی با ما دچار تردید خواهند 
ما  با  آنها  قراردادهای  لذا  و  شد 
نخواهد  توجهی  قابل  گسترش 

داشت.
... -۶

موارد  و  معایب  و  ضررها  این 
که  است  دالیلی  جمله  از  دیگر 
بار  زیر  نباید  ایران  می دهد  نشان 
بلکه  برود  وین  در  موقت  توافق 
که  دایمی  توافق  یک  به  باید 
در  را  پایدار«  »گشایش  بتواند 
اقتصاد کشور ایجاد کند رضایت 

دهد.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران اعالم کرد؛

رئیس پلیس راهور:

اقدام  امسال  ماه  آبان   2۰ نوشت:  نو  قرن   ، رویداد2۴  گزارش  به 
با  محصوالتشان  قیمت  ۱۸درصدی  تا   ۱۰ افزایش  برای  خودروسازان 
مخالفت رئیس جمهوری مواجه شده بود. در آن هنگام سید ابراهیم رئیسی 
در دستوری به وزیر صنعت اعالم کرد: باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار 
برای افزایش قیمت خودرو مصوبه ای نداشته، خودروسازان محصوالت 
خود را به قیمت قبل بازگردانند. براین اساس افزایش قیمت خودروهای 

داخلی موقتًا منتفی شد.
دو  خودروهای  قیمت  آذرماه   ۱۷ تاریخ  در  که  نکشید  طولی  اما 
خودروساز کشور به طور رسمی افزایش یافت؛ بنابر اعالم خودروسازان 
قیمت کارخانه خودروها در این تاریخ ۱۸ درصد افزایش یافته است و 
بازار خودرو و، به  از  اقدام در راستای کوتاه کردن دست دالالن  این 
بازار آزاد،  تا  از درب کارخانه  حداقل رساندن اختالف قیمتی خودرو 

کاهش زیان خودروسازان و رونق تولید خودرو صورت گرفته است.
حسین فاطمی امین وزیر صمت، در اواسط آبان ماه گفت: موج جدید 
افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را 
خواهند دید هر چند برای این کار دو ماه برنامه ریزی شده است و در 

همین راستا مقرراتی هم برای آن آماده کرده ایم.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش 
گذشت  با  تولید  آمار  افزایش  بر  مبنی  صمت  وزیر  وعده  چرا  که 
باال بردن قیمت ها عملیاتی نشده است؛ گفت: در  از  ماه  از یک  بیش 

خودروسازی جریان کاال وجود دارد به عنوان مثال برای استفاده از فوالد 
باید سه تا چهار ماه قبل آن را سفارش داد و زمانی که توقف تولید و یا 
کاهش تولید اتفاق میافتد به این معنا است که جریان کاال کاهش پیدا 
کرده است و راه انداختن دوباره جریان کاال حتی اگر نقدینگی داشته 

باشید زمان بر خواهد بود.
وی در ادامه گفت: متاسفانه صنعت خودرو در ایران یک صنعت سیاسی 
را  مسئله ای  است  افتاده  اتفاق  تازگی  به  که  مدیرعامل  تغییر  و  است 
سری  یک  گذار  سیاست  و  گیر  تصمیم  عزیزان  و  کرد  نخواهد  حل 
واقعیت های اقتصادی را کتمان می کنند و نتیجه آن این می شود که بعد 
از گذشت بیش از یک ماه نه تنها آمار تولید باال نرفته است بلکه آمار 

تولید خودروهای ناقص نیز افزایش یافته است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر خودرو را گران خواهد کرد؟

کاکایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که حذف ارز ۴2۰۰ تومانی چه 
تأثیری بر قیمت خودرو خواهد گذاشت؛ گفت: ارز ۴2۰۰ تومانی در 
اما محاسبات گمرکات بر اساس ارز  صنعت خودرو استفاده نمی شود، 
۴2۰۰ تومانی است و معادل 25 درصد قیمت تمام شده خودرو با حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی باال خواهد رفت؛ این اتفاق هنوز رخ نداده است، اما 
یک سرمایه گذار با خود می گوید این کاالیی که خریداری می کند به 
زودی گران خواهد شد و در نتیجه قیمت در بازار خودرو باال خواهد 

رفت و شوک قیمتی به بازار خودرو وارد شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز:

با تصویب کمیسیون تلفیق

سنبازنشستگیافزایشپیدانمیکند

سمت راست  بخوانیدتحلیل این خبر را در ستون  

سقوط سنگین بیت کوین رقم خورد


