
قالیباف:بخشصنعتنفسآسودهمیکشد

رای مشروط مجلس به واردات خودرو
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

    نمایندگان مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو 
موافقت کردند. باالخره پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، به 
نظــر می رســد در نهایــت مســیر جدیــدی بــرای واردات ایــن محصــول بــه کشــور باز 

خواهد شد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و به فاصله 
چنــد روز پــس از اعــالم رســمی خــروج آمریــکا از برجام، اعالم کرد که واردات بیش از 

 | صفحه 3 ۱۳۰۰ قلم کاال به کشور ممنوع خواهد بود...
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رئیس جمهوری: 

تامینبودجه مسیر
بدوناستقراضاز

بانکمرکزیتداومیابد
     جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
سه شــنبه شــب بــه ریاســت آیــت اهلل ســید 
ابراهیــم رئیســی برگــزار شــد و در ایــن جلســه 
گزارشــی از  وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
برنامه مدون خود در زمینه »رشــد اقتصادی 

بدون تورم« ارائه کرد...

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

واممسکنملیباقسطماهی
هشتونیممیلیونتومان

منطقینیست
      سیدناصر موسوی الرگانی ،عضو کمیسیون 
اقتصــادی مجلــس گفــت: مــن هــم معتقدم که 
بــرای تهیــه کاال هــای اساســی و ضــروری مردم 
بایــد وام در اختیــار آن هــا گذاشــت، البته وامی 
که پرداخت قسط های آن، منطقی و در وسع 
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 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

گهی مناقصه عمومی تجدید شده  آ
شماره 1400/50/ع

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد "راهبــری و اجــرای عملیــات نقشــه بــرداری هوایــی در محــدوده پیــت معــدن و 
دپوهــای اطــراف و تعمیــر، نگهــداری و تأمیــن قطعــات یدكــی 2 فرونــد پهپــاد ملکــی" خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد 
شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا پیمانــکاران می تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــی WWW.GEG.IR  مراجعــه  و اســناد مذكــور 
را از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاكات ســاعت 9 الی 14 روز یکشــنبه  مــــورخ 1400/09/07 در محــــل دفتركمیســیون 
معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مركــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه مــورخ 1400/08/30 
مقــرر شــده اســت و الزامــی مــی باشــد. شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در رد یــا قبــول هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذكــر دلیــل و 

بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.

تحولاقتصادی راهکار
دولتسیزدهم در

  امین شاکری
رییس مجمع عالی کارآفرینان از مهم 
ترین چالش های اقتصادی در دهه 
اخیر، بسته شدن پنجره جمعیتی 
کشور، تحریم های اقتصادی، تورم 
افسارگســیخته، افزایش شکاف 
طبقاتــی، کاهش ســرمایه گذاری بــود و عماًل به دلیل 
انتظــارات تورمــی بنگاه ها و خانوارها، اقتصاد کشــور از 
رویکرد مولد ســازی به سمت ســوداگری حرکت کرد. 
زمانی که اقتصاد دچار عدم قطعیت های فراوانی باشــد 
و خانوارها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند، 
سرمایه های نقدی به جای سرمایه گذاری در بخش مولد 
اقتصاد، صرف خرید دارایی در جهت حفظ ارزش می شود 
تا از بالی تورم مصون باشند. تداوم این چالش ها و وجود 
شرایط حاد بین المللی، اقتصاد  کشور را در آستانه قرن 
جدید در شــرایط بحرانی قرار داده است.به همین دالیل 
دولت ســیزدهم نیازمند این اســت که اقدامات ضربتی 
را بــرای مقابله با ایــن چالش ها در پیش بگیرد. به دلیل 
فشــار اقتصادی بی ســابقه طی ســالیان اخیر بر زندگی 
مردم ناشــی از مسائل مختلف، در حال حاضر مهم ترین 
مطالبه عمومی از دولت سیزدهم ، تحول اقتصادی است.

باید در نظر داشــت که شــاخص هایی نظیر افزایش تاب 
آوری اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، اشتغال، رشد 
اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی نیازمند تغییرات 
بنیادین در راهبردها و سیاست های اقتصادی ساختارهای 
اقتصادی و به عبارتی نیازمند حکمرانی اقتصادی جامع 
نگر و بلوغ یافته تر نســبت به دهه های گذشــته است که 
دستیابی به این موارد با توجه زیرساخت های کشور نظیر 
منابع و ثروت های طبیعی، سرمایه های انسانی و موقعیت 
ژئوپلوتیکی کشــور دور از واقعیت نیســت. تغییر رویکرد 
اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و فروش نفت، عدم اتخاذ 
روش های تورم زا در تامین منابع دولت، تغییر ســاختار 
نظام بودجه ریزی مبتنی بر عدالت و آمایش ســرزمینی 
و توجــه بیــش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر 
فناوری های نرم و نوین، نیازمند اراده دولت برای تحول 
اقتصادی است. و دولت باید با اصالح نظام سیاست گذاری 
و تصمیــم گیری اقتصادی، سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتــی را محور اصــالح وضعیت فعلی قرار دهد.مهم 
ترین عامل به منظور تحول اقتصادی برنامه ریزی جامع 
و تدوین راهبردهای عملیاتی است. دولت سیزهم نیازمند 
برنامه ای جامع چون برنامه هفتم توسعه است که مسیر 
خروج از بحران اقتصادی و رشــد بلند مدت اقتصادی را 
فراهم آورد. این برنامه بایســتی با هر سناریویی در حوزه 
روابط بین الملل همخوانی داشته باشد تا کشور با تغییر 
موقعیت بین المللی دچار شوک اقتصادی نشود. به همین 
دلیل، اکثر راهکارها باید بر اصالحات گسترده اقتصادی 
در داخل کشــور و بر ظرفیت های داخلی و درون زایی 
اقتصاد متمرکز شــود؛ چون عوامل خارجی نظیر بهبود 
روابط سیاســی با سایر کشورها و توسعه تجارت خارجی 
با کشورهای منطقه، قابل پیش بینی نیست و در فضایی 
مبهم قرار دارد. . نکته مهمی که بایســتی اشــاره کرد این 
است که مشکالت ساختاری کشور با یکدیگر هم بستگی 
و پیوند دارند و نمی توان چالش ها و مشکالت را به صورتی 
جداگانه نگریست. بلکه مشکالت کشور سیستمی است 
و نیازمند راهکاری سیســتمی و همه جانبه است.در این 
خصوص ضرورت دارد که دولت با هم اندیشــی با تشکل 
های اقتصادی و صاحب نظران اقتصادی برنامه های جامع 
خــود را در قالــب برنامه های کوتــاه مدت، میان مدت و 
بلنــد مدت تدویــن و این برنامه ها را برای جامعه تبیین 
و تشــریح کرده تا مشــارکت جامعه را در اجرای برنامه ها 
جلب نماید. تحول اقتصادی مد نظر دولت ســیزدهم که 
نتیجه آن اشتغال، جهش تولید، رشد اقتصادی، سرمایه 
گذاری مولد و توســعه رفاه عمومی است، نیازمند برنامه 
های واقع بینانه و عملیاتی اســت.توانایی همسو سازی و 
هم افزایی در بین نهادهای اقتصادی و همچنین تعریف 
راهبردهای عملیاتی برای دســتیابی به اهداف اساســی 

اقتصادی کشور از الزامات تحول اقتصادی است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ راهکارها و تبعات در حالــی کــه مجلــس یازدهم از زمان آغــاز به کار خود 
انتقاداتی را به شــیوه اجرای ارز ترجیحی یا همان دالر ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت قبل وارد می کرد، با فوریت 
الیحه ارائه شده از سوی دولت سید ابراهیم رییسی برای 
حذف ارز ترجیحی هم مخالفت کرد؛ تصمیمی که موجب 
شد موضوع حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی همچنان در هاله ای 

از ابهام باقی بماند.
راندارد جامعهتحملپذیرشگرانیبیشتر

در همین رابطه، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به عدم تصویب الیحه دولت برای تبدیل 
ارز ۴۲۰۰ بــه یارانــه ارزی گفت: این عدم تصویب با طرح 
این پرسش همراه بود که چرا مجلس که سال گذشته در 
تصویب بودجه ۱۴۰۰ اصرار جدی بر تبدیل ارز ۴۲۰۰ به 
یارانه نقدی داشت، این بار که دولت عزم این کار را دارد، 

با فوریت آن مخالفت کرده است.
او در این باره گفت: استدالل مخالفان به تبعات ماجرا بر 
می گشــت. در حال حاضر با تورم ۵۰ درصدی به روایت 
مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی مواجه 
هســتیم. تالش های دولت برای جبران کسری بودجه با 
فاصله زمانی تاثیر خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در 
شــرایطی که چنین تورم باالیی داریم، حذف ارز ۴۲۰۰ 

هم حتما موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.
نماینده تهران ادامه داد: به عنوان مثال قیمت جهانی هر 
کیلو مرغ ۱.۸ تا ۱.۹ دالر است که با ارز ۴۲۰۰ به معنای 
قیمــت حدود ۸ هزار تومان اســت اما با وجود اختصاص 
ایــن ارز بــه واردات نهاده های دام و طیور، قیمت مرغ در 
حال حاضر حدود ۳۵ هزار تومان است. در حالی که با ارز 
۲۸ هزار تومان قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می رسد. با 
حذف ارز ۴۲۰۰ همین میزان افزایش قیمت در تخم مرغ، 
لبنیات و روغن را نیز باید متصور بود. اگرچه این اتفاق در 
مقایسه با فسادی که وجود دارد و رانتی که به طور مثال 
در فاصلــه قیمــت ۸ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان مرغ به 
جیب دالالن می رود، از منظر اقتصادی بهینه است ولی 
از منظر اجتماعی جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر در 

اقالم خوراکی را ندارد و توزیع یارانه نقدی هم جبران کننده 
افت قدرت خرید بسیاری از اقشار نخواهد بود.

توانگر  با بیان اینکه مجلس بی تردید در اصالح ارز کاالهای 
اساســی و حذف ارز ۴۲۰۰ و تبدیل آن به یارانه با دولت 
همراستاست، در عین حال گفت: به نظر می رسد بررسی 
این الیحه در فرصت زمانی مناسب و با حوصله بیشتر هم 
موجب می شود که چنین تصمیم مهمی دور از عجله اتخاذ 
شود و هم دولت فرصت دارد تا ضمن کاهش تورم و آرتام 
شــدن فضای بازار و همچنین با تکمیل زیرســاخت های 
توزیع یارانه در قالب کارت هوشــمند خرید کاال به جای 
یارانــه نقدی که تبعــات تورمی دارد و اثرگذاری چندانی 
نیــز نــدارد، تصمیم اثرگذارتر و با فایده بیشــتر و هزینه 

کمتری اتخاذ کند.
۴۲۰۰تومانینیست دولتبهدنبالحذفارز

محمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس نیز گفت: الیحه ای که دولت ارائه کرده در 
واقع به دنبال افزایش میزان ارز ترجیحی است. ما در قانون 
بودجه ۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که 
دولت می خواهد این میزان به ۱۲.۶ میلیارد دالر افزایش 
یابد که در واقع ۴.۶ دالر بیشتر از میزان قبل خواهد بود.

وی افزود: براساس این الیحه دولت درآمد حاصل از تغییر 
قیمــت هــا را در قالب یارانه مســتقیم به مردم می دهد و 
راهکارش هم جبران قدرت خرید مردم است که دولت در 
نظر گرفته و مجلس هم موافق است. در همین راستا دولت 
برای چند ماه پایانی سال ۲۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد 
داده است. این الیحه در واقع تغییر شیوه پرداخت یارانه 
است. در ارز ترجیحی پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم 
است اما پیشنهاد دولت این است که مستقیم یارانه را به 
حســاب خــود مردم واریز کنــد، در قانون بودجه هم این 

اجازه داده شده است.
میرتاج الدینی درباره اثرات تورمی توزیع پول هم گفت: این 

توزیع پول نیست. مگر هدفمندی یارانه ها توزیع پول بود؟ 
همان یارانه ای که غیرمستقیم می دهند و فساد و رانت و 
سوء استفاده را در پی داشت و غیرهدفمند و غیر عادالنه 
بود قرار است در قالب کارت یارانه داده شود که مردم کاالها 
را با قیمت مناسب خریداری کنند. قباًل غیرمستقیم داده 
می شد و در زنجیره توزیع از آن سوء استفاده می کردند یا 
حتی قاچاق می شد و همسایگان از آن استفاده می کردند 
اما وقتی اصالح شــود و یارانه مســتقیم داده شود، تفاوت 
قیمت را با شــارژ کردن کارت یارانه افراد و سرپرســتان 

خانوار جبران می کنند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد 

که این الیحه عامل گرانی نخواهد بود.
۴۲۰۰تومانیتالطماقتصادی حذفارز

واجتماعیایجادمیکند
حسین گودرزی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با 
بیان اینکه گرانی افسارگسیخته و نیازمندی های روزمره 
مــردم، ضــرورت ورود قاطع دولت بــرای کنترل بازار را 
دوچندان می کند، گفت: به همه کسانی که با محاسبات 
اقتصادی و آماری به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقالم 
ضروری زندگی مردم و جایگزین کردن یارانه و مانند آن 
هســتند، عرض می کنم، جامعه ایران بیشــتر تحت تاثیر 
تجربه های روزمره، فضای روانی و اجتماعی رســانه ها به 
ویــژه فضای مجازی اســت. لذا ایــن اقدام در کوتاه مدت 
می تواند موجی از تالطم های اقتصادی و اجتماعی جبران 

ناپذیر ایجاد کند.
ترجیحی موافقانومخالفانفوریتالیحهحذفارز

چهگفتند؟
محمدحســین فرهنگی مخالف فوریت این الیحه با بیان 
اینکه در شرایط فعلی زمینه ای برای این کار وجود ندارد، 
گفت: گفته می شــود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت 
کاالهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست 

نیست؛ تورم اقالم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ 
تــا تیــر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و ســایر کاالها با تورم 
۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است پس علی رغم ضعف ها در 
نظارت و رانت خواری ها و فســادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش 
تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است.

بــه گفتــه او این تصمیم حتما شــوکی به جامعه وارد می 
کند و نارضایتی ها را افزایش می دهد لذا در این مقطع و 
شرایط فعلی، قطعا به صالح نیست و باعث تورم بی رویه 

و غیرقابل کنترل خواهد شد.
محمدتقــی نقدعلی نماینده خمینی شــهر در موافقت 
بــا فوریــت الیحه گفت: مردم از مجلــس تقاضا دارند به 
موضوع قیمت مرغ ۳۵ هزار تومانی و گوشــت ۱۳۰ هزار 
تومانی و دیگر اقالم ورود کند. اغلب کارشناسان معتقدند 
ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت ها نداشــته 

بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد. 
سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن نیز در مخالفت 
با دو فوریت این الیحه گفت: سوال من این است که رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور که اعالم کرده این 
ارز یارانــه ای بــه هدف اصابت نکرده. وقتی دولت از میزان 
مصوب ۸ میلیارد دالر  بیشتر مصرف کرده و به حدود ۱۰ 
میلیارد دالر رسیده است حاال هم می خواهند این میزان 
را  ۱۲.۶ میلیارد دالر برسانند. مابه التفاوت ۸ میلیارد دالر 
، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود این پول به جیب چه 

کسی رفته است؟
ایــن عضو کمیســیون برنامه تاکید کــرد: کدام یک 
از اعضای این کمیســیون گزارشــی از دولت در این 
خصوص دریافت کرده است؟ چگونه ما اطالعی از خبر 
مصرف ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد دالر نداریم و حال می 
خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این 
پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این الیحه را تصویب 
کنیم؟ خواهش می کنم به دو فوریت این الیحه رأی 

ندهید و فارغ از اضطراب ها و اضطرارها یک بررســی 
دقیــق و منطقی درخصوص حــذف ارز ۴۲۰۰ انجام 

دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.
او گفت: معیشــت مردم برای ما مهم اســت، سوال ما این 
است ما که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت 
نیز بیشــتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشــت 
کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست 
و هر روز قیمت کاالهای اساسی در حال افزایش است. چه 
کســی ضمانت می کند که ۴ میلیارد دالر دیگر بدهیم و 
اتفــاق کنونی بار دیگر نیفتد. نمایندگان در این خصوص 
از دولت حســاب بکشــید و پشت سر قانون دو فوریتی را 
تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب کشی 
می کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال چگونه تنظیم 

شده به نتیجه می رسیدیم.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز به عنوان موافق 
دو فوریــت ایــن الیحه گفت: باید دولت گزارش دهد که  
با ارزی که گرفته چه کرده اما بحث امروز این اســت که 
مسئله ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده های دامی، 
گندم و دارو در کشور به عنوان یک مسئله اساسی در میان 
مردم مطرح اســت. دولت می توانست اصال این الیحه را 
به مجلس نیاورد و آن را به شــورای ســران سه قوه برده 
و آنجــا مصــوب کرده و ۴.۶ میلیارد دالر دیگر نیز به آن 
اضافــه کنــد اما اگر همین کار را می کرد ما معترض می 
شــدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شــده. اگر امروز 
بــه این دو فوریت رأی ندهیــم یعنی مجلس اختیارات 
خــود را در حوزه نظــارت و تصویب بودجه عماًل از خود 

سلب کرده است.
بــه گفتــه زنگنه رای بــه دوفوریت این الیحه را به معنای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و رای منفی به دو فوریت 
بدان معناســت که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی 
را به عنوان یک اولویت نمی شناســد، این در حالی اســت 
کــه دولــت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه 
مجلس ندارد و ما با این رأی می خواهیم از جایگاه قانونی 

مجلس صیانت کنیم.

یادداشت
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سیاست 2

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

 برای موفقیت در مذاکرات
 به اجماع ملی نیازمندیم

یــک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد که 
بــرای موفقیت در مذاکرات اتمی به اجماع ملی 

و اقناع بین المللی نیاز داریم.
 جلیل رحیمی جهان آبادی با اشــاره به جلســه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با علی 
باقری معاون سیاســی وزیــر خارجه و مذاکره 
کننده ارشــد اتمی ایران گفت: در این جلســه 
اخرین تحوالت و جزییات مهم این مذاکرات به 

اطالع اعضای کمیسیون رسید.
وی ضمن قدردانی از تالش های وزارت خارجه 
در دور جدیــد مذاکــرات، گفت که نیاز کشــور 
بــه "اجماع ملی"بین همــه جناحها و طیفهای 
سیاســی و مــردم در حمایــت از  وزارت خارجه 

و مذاکــره کنندگان و اســتفاده از همه ظرفیت 
های دیپلماســی رســمی و عمومی کشور برای 
"اقناع بین المللی" موضوع بســیار مهمی در این 

مقطع زمانی است.
این عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی 
تاکیــد کــرد: باید مواضع ایران در داخل و خارج 
بهتر تشریح شود تا حمایت از ایران در مذاکرات 

افزایش یابد.
رحیمی افزود: غربی ها به دنبال فرسایشی کردن 
مذاکرات و افزایش فشــارهای اقتصادی با هدف 
عقب راندن ایران از مواضع فعلی  هستند لذا ما 
باید برای رفع مقطعی مشکالت اقتصادی مردم 
و کاهش اثرات این مشکالت بر مذاکرات، تالش 

کرده تا دشمن نتواند با فشار، امتیاز بگیرد.

فارن پالیسی خبرداد: 

 تالش سازمان اطالعات پاکستان
 برای متحد کردن گروه های طالبان

 فارین پالیسی در گزارشی مدعی شد نشانه هایی 
از اتحــاد برخــی گروه های کوچک تر و ناراضی 
 I.S.I طالبان توسط سازمان اطالعات پاکستان

دیده می شود.
به نوشــته این نشــریه، اتحادی که طالبان را 
در افغانســتان به پیروزی رســاند، تحت فشار 
اختالفات داخلی در حال از هم پاشــیدن است 
کــه می توانــد بقای این گــروه را تهدید کند؛ 
اگــر رقبا نتوانند اختالفــات خود را حل کرده 
با واقعیت های اداره این کشــور آشــفته مواجه 

شوند.
در گــزارش فارن پالیســی آمده اســت: رهبر 
سیاســی طالبان »عبدالغنی بــرادر« که این 
گروه را با »مال محمد عمر« بنیان گذاری کرده 
و پایگاه قدرتش در قندهار است با »سراج الدین 

حقانی« که ریاســت شبکه وابسته به حقانی و 
نزدیک به القاعده را بر عهده دارد، به اختالفات 

ریشه ای برخورده است.
به گفته برخی منابع امنیتی، در حالی که برخی 
اعضا و گروه های طالبان برای دسترسی به قدرت 
بــا یکدیگر رقابت و جنگ دارند، شــاخه های 
محلــی داعش در حــال جذب نیروهای ناامید 

از جهت گیری سیاسی طالبان است.
بــه نوشــته ایــن نشــریه، در بحبوحه برخی 
اختالفــات داخلی طالبان و تالش داعش برای 
عضوگیری از آنان، نشــانه هایی از تالش برای 
اتحــاد گروه های کوچک تر توســط ســازمان 
اطالعات پاکستان )ISI( دیده می شود و عناصر 
ناراضی حتی از افراطی ترین جناح های کنونی 

را جذب می کند.

تحلیل

رهبر معظم انقالب در دیدار با نخبگان جوان:
 

، خیانت است تشویق جوان نخبه به ترک کشور
 رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز 
در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر 
علمی، نخبگان را نور چشمان ملت خواندند 
و بــا تأکید بر لــزوم تمرکز جامعه علمی و 
نخبــگان برای یافتــن راه حل های علمی 
مشکالت مختلف افزودند: ظرفیت نخبگی 
جوانان ملت ایران، می تواند زمینه ســاز پر 
کردن شــکاف علمی کشور با علم جهانی، 
عبــور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن 
نوین اسالمی و تحقق آینده درخشان کشور 

باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از مطالب 
مفیدی که نخبگان در این دیدار بیان کردند، 
نخبگــی را موهبت و نعمتی الهی خواندند 
و افزودند: اســتعداد و ظرفیت ذهنی تنها 
شــروط تحقق نخبگی نیســت بلکه باید با 
شــکرگزاری و قدرشناســی این نعمت، و با 
کار و تالش و همت و مجاهدت، استعداد و 

ظرفیت را به نخبگی تبدیل کرد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای خاطرنشــان 
کردند: ملت ایران، ملتی بالقوه نخبه اســت 
و بــه همین علت از دیر باز هدف جنگ نرم 
تحقیرکننده اســتعمارگران قرار داشته تا 
اســتعدادها و توانایی های خود را فراموش 
کند و حتی منکر شــود و دروغ بزرگ »ما 

نمی توانیم« را بپذیرد.
ایشان با اشاره به خاطرات جواهر لعل نهرو 
از هند درباره تالش مستقیم و غیرمستقیم 
انگلیســی ها برای از بین بردن احســاس 
توانایــی و اتکای به خود در ذهن ملت هند 
گفتند: در تاریخ ۲۰۰ ســاله اخیر ایران نیز 
اســتعمارگران و حاکمــان وقت، هم صدا 
ناتوانــی ملت ایــران را تبلیغ می کردند که 

پیروزی انقالب به این روند پایان داد.
رهبــر انقــالب غفلت و غــارت را دو هدف 
مکّمــل اســتعمارگران از القای ناتوانی در 
ملتها برشــمردند و افزودنــد: وقتی ملتی 
از توانایی هــای خود غفلــت کرد، غارت او 
آســان می شــود. در واقع غفلــت، مقدمه 
غــارت و غارت، افزایش دهنده غفلت ملتها 

از توانایی ها و استعدادهای درونی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات 
صریــح قرآن مجید درباره پیامدهای منفی 
غفلت افزودند: خداوند در کتاب آســمانی 
هشدار می دهد که دشمن می خواهد شما از 
سالح و داراییهای خود غافل شوید تا راحت 
حمله کند که این موضوع امروز با توجه به 
فشــارها و جنجال ها در دنیا درباره مسئله 

پهپاد و موشک قابل توجه است.
»احساس مسئولیت نخبگان« نکته دیگری 
بــود کــه رهبر انقالب در ایــن دیدار به آن 
پرداختند و تأکید کردند: هم مسئوالن باید 
به وظایف خود درباره نخبگان عمل کنند، 
هم جوان نخبه باید در قبال مســائل کشور 
احســاس مسئولیت کند و ضمن مبارزه با 
موانــع و پذیرش برخی ســختی های گاه 
اجتناب ناپذیر، اجازه ندهد نامهربانی هایی 
که در برخی دستگاهها به نخبگان می شود، 
او را از ادامه راه و تالش و احساس مسئولیت 

باز دارد.
نکته دیگری که رهبر انقالب برای نخبگان 
جوان و استعدادهای برتر علمی بیان کردند 
»ضرورت توجه به آینده ی ترسیم شــده و 

هدف گذاری شده برای ایران عزیز« بود.
ایشــان با یادآوری ســخنان چند سال 
قبــل خود دربــاره آینده ایران و ضرورت 
پیشتازی در عرصه علم جهانی گفتند: باید 
به گونــه ای حرکت کنیم که در آینده ای 
معقول، ایران منبع علم جهانی بشــود و 
هر کس برای دسترســی به جدیدترین 
یافته هــای علمی، ناچار از یادگیری زبان 
فارســی شود، همانگونه که در برهه هایی 
از تاریخ، ایرانیان بر قله های دانش جهانی 
قرار داشتند و کتابهای دانشمندان ایران 
در دانشگاههای غرب و شرق مورد تدریس 
و اســتناد اهل علــم و دانش بود.حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای برای رســیدن به این 
آینده روشــن و افتخارآمیز سه مرحله را 
ضروری دانستند. اول: تالش فراوان برای 

پر کــردن فاصله کنونی با خطوط مقدم 
علــم جهانی، دوم: عبور از مرزهای دانش 
جهانی و عرضه کشــفیات نوین علمی به 
جامعه بشــری، و ســوم: بنا کردن تمدن 

نوین اسالمی بر پایه علم نافع.
ایشان تأکید کردند: اگر نخبگان جوان میهن 
به این افق روشــن چشــم بدوزند، حرکت 
علمــی آنها جهت گیری درســت خواهد 

داشت و مشکالت نیز رفع خواهد شد.
»لــزوم آفرینش علمــی« نکته دیگری بود 
کــه رهبــر انقالب در تبییــن آن، گفتند: 
امــروز کارهای علمی مهمی در کشــور در 
حال انجام اســت که غالباً جزو شاخه های 
علمی خلق شده به دست دیگران است، در 
حالی کــه عالوه بر ایــن، باید با خالقیت و 
نوآوری، قوانین ناشناخته طبیعت را کشف، 

و در تولید علم، نوآوری کرد.
ایشــان، »مســئله محوری« و حل مسائل 
کشور را از اهداف مهم جامعه علمی کشور 
خواندنــد و با برشــمردن مــواردی مانند 
مشــکالت آب، محیط زیســت، ترافیک، 
آسیب های اجتماعی، تخلیه روستاها، نظام 
پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مســائل نظام 
تولید، گفتند: می توان برای همه مشکالت 

کشور راه حل علمی پیدا کرد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای خاطرنشــان 
کردند: در برخی کشورها با وجود آنکه اغلب 
دانشــگاه ها خصوصی است اما بودجه های 
دولتی زیادی به آنها داده می شود، البته نه 
به صورت فله ای، بلکه به این شکل که دولت 
برای دانشــگاه مسائلی را تعریف می کند و 

چنانچه دانشگاه در حل آن مسائل پیشرفت 
داشت، بودجه به آن تعلق می گیرد.

رهبر انقالب از »هوش مصنوعی« به عنوان 
یک مسئله مهم و آینده ساز نام بردند و تأکید 
کردند: این مسئله در اداره آینده دنیا نقش 
دارد و بایــد به گونه ای عمل کنیم که ایران 
جزو ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا 

قرار بگیرد.
رهبــر انقــالب دربــاره بحــث مهاجرت 
نخبــگان، گفتند: امروز در کشــور جوانان 
نخبه می توانند رشــد و پیشرفت کنند ولی 
همچنانکه قباًل هم گفته ایم تمایل یک نخبه 
برای مهاجرت به کشــوری دیگر با این نگاه 
و توجه که بدهکار کشــور اســت و پس از 

تحصیل بازخواهد گشت، مانعی ندارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودند: اما 
مهاجرفرســتی و اینکه عناصری در بعضی 
دانشگاه ها، جوان نخبه را از آینده مأیوس، و 
او را به ترک میهن تشویق می کنند، صریحاً 
خیانت به کشــور و دشــمنی با آن است و 

دوستی با آن جوان هم نیست.
ایشان در ادامه با تأکید بر مسئله مانع زدایی 
از تولید، مهمترین موانع تولید در کشور را 
موانع فرهنگی همچون »ناامیدی، احساس 
بی آینده بــودن، بی همتی، بی حوصلگی، 
راحت طلبی، سرگرمی های مضّر، احساس 

ناتوانی و خطرپذیر نبودن« برشمردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری 
از سخنانشان با ابراز خرسندی از رشد کّمی 
شــرکت های دانش بنیان، بر لزوم افزایش 
کیفیت این شــرکت ها تأکید و خاطرنشان 

کردند: در رعایت ضوابط دانش بنیان بودن 
سخت گیری شود.

ایشان با اشاره به دانش بنیان نبودن صنایع 
بزرگ کشــور، خاطرنشــان کردند: باید با 
استفاده از شرکت های دانش بنیان، صنایع 
بزرگ مانند خودروســازی نیز دانش بنیان 

شوند.
رهبــر انقــالب، الزمــه رشــد و تقویــت 
شــرکت های دانش بنیان را رواج استفاده از 
محصوالت آنها در داخل دانستند و گفتند: 
وقتی یک محصــول دانش بنیان در داخل 
تولید می شود، نباید واردات مشابه آن انجام 
شــود، و بخصوص دولتی ها و شرکت های 
بــزرگ باید از محصوالت داخلی اســتفاده 

کنند.
ایشــان در این زمینه افزودند: البته مجدداً 
عده ای ماننــد قضیه لوازم خانگی جنجال 
نکنند که چرا نباید از فالن کشــور واردات 
انجام شــود، زیرا الزمه رشــد شرکت های 

داخلی، ایجاد بازار داخلی برای آنها است.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای البته خطاب به 
تولیدکنندگان داخلــی نیز تأکید کردند: 
وقتی جلوی واردات گرفته می شــود، بنگاه 
داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از 
این موقعیت، قیمتها را افزایش، و یا کیفیت 

محصول را کاهش دهد.
ایشان زمینه سازی برای صادرات محصوالت 
دانش بنیان را از دیگر وظایف دستگاههای 
دولتی دانســتند و گفتند: مردم در بعضی 
کشــورها که خاطره خوبــی از ایران دارند، 
حتی نــام دو محصول ایرانی را نمی توانند 
بیــان کنند، بنابراین عالوه بر فعالت دولت 
و شــرکتها برای بازارسازی، بخش خارجی 
صداوســیما نیز باید بــرای تبلیغ کاالهای 

ایرانی، برنامه ریزی و اقدام کند.
ایشــان با اشاره به گزارشی از معاون علمی 
رئیس جمهور مبنی بر ســهم کمتر از یک 
درصدی شــرکت های دانش بنیان از تولید 
ناخالص داخلی، تأکید کردند: این سهم باید 
حتماً افزایش یابد و در طول ۳ تا ۴ ســال، 

حداقل به ۵ درصد برسد.
رهبر انقالب در پایان، نخبگان را آینده سازان 
و نور چشمان کشور خواندند و افزودند: من 
در دولت های قبلی و کنونی برای استفاده از 
جوانان نخبه در مدیریت های میانی و حتی 
ســطح باال به مسئوالن سفارش کرده ام اما 
شــما نیز باید خود را آماده و نقش تان را در 

اداره کشور پیدا کنید.

گزارش

جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل و بر ضرورت نظارت جامع بر قیمت 
کاالهای اساسی تاکید شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار امروز بر 
ضرورت برنامه ریزی و انجام اقدامات اساسی و بنیادین برای حل ریشه ای مشکالت تاکید کرد و گفت: 
نباید هر روز بازار دچار تالطم و نابسامانی باشد و حل این مشکالت نیازمند آسیب شناسی، برنامه ریزی 

منسجم و نظارت دقیق است تا مردم هر روز با مشکل کمبود و یا گرانی برخی کاالها مواجه نشوند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توزیع فراوان کاالها با قیمت مصوب اظهار کرد: نظارت مستمر 
بر نحوه توزیع کاالهایی که تعیین قیمت شده ضروری است و بازرسین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 

تعزیرات و نیروهای مردمی سازماندهی شده باید با جدیت در این زمینه عمل کنند.
معاون اول رئیس جمهور اســتفاده از ســامانه های اینترنتی برای عرضه مرغ، تخم مرغ و دیگر کاالها را 
با قیمت مصوب، اقدامی مثبت ارزیابی و بر ضرورت توســعه این خدمات و عرضه کاالهای اساســی از 

این طریق تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات، دادگستری، اقتصاد، راه و شهرسازی، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس شورای اطالع رسانی دولت و جمعی از مسئوالن دستگاههای اجرایی 
حضور داشتند، بر ضرورت نظارت جامع بر قیمت همه کاالها و اقالم مورد نیاز مردم با محوریت ۲۱ قلم 
کاالی اعالمی تاکید و مقرر شد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات طرحی برای اقدامات ضروری در 
جهت بازدارندگی بیشــتر جرائم ارائه دهند.همچنین در این جلســه با توجه به تجربیات موفق پیشــین، 
مقرر شد تا از ظرفیت توزیع کنندگان عمده برای توزیع کاالهای اساسی بیشتر استفاده شود. سازمان 
تعزیرات نیز مکلف شــد تا موضوع احتکار این گونه کاالها را با جدیت دنبال کند.گفتنی اســت وزیر 
صمت نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار خودرو ارائه داد و مقرر شد در جلسات آتی طرحی بر 

اساس رعایت حقوق توامان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه شود.

ح شد: در جلسه ستاد تنظیم بازار مطر

 ضرورت نظارت جامع بر قیمت ها

رئیس جمهوری: 

تامینبودجهبدون مسیر
بانکمرکزی استقراضاز

تداومیابد
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت 
سه شنبه شب به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی برگزار شد و در این جلسه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی گزارشــی از برنامه مدون 
خود در زمینه »رشــد اقتصادی بدون تورم« 

ارائه کرد.
در این جلســه همچنین ســازمان برنامه و 
بودجه از وضعیت بودجه سال جاری گزارشی 
ارائه کرد که مبنای آن به کارگیری تمهیداتی 
از جمله تامین بودجه بدون استقراض از بانک 
مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم بود.
رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد: تالش 
شود تا روند تامین بودجه بدون استقراض از 

بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.
در ادامه این جلسه موضوع تعامل و گسترش 
همکاری های اقتصادی و تجاری با کشورهای 
بزرگ و دوست از جمله روسیه مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به گفتگوی تلفنی 
خــود با رئیــس جمهور روســیه، دورنمای 
همکاری های دو کشــور را روشــن و سازنده 
توصیف و بر لزوم تشــکیل جلسه کمیسیون 
مشــترک همکاری هــای ایران و روســیه با 
ریاســت معاون اول رئیس جمهور و پیگیری 

توافقات تاکید کرد. 

گروسیدوشنبهآیندهبهتهران
میکند سفر

 رافائل گروســی مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دوشــنبه هفتــه  آینده به تهران 
ســفر می کند. سرپرست نمایندگی جمهوری 
اســالمی ایران نزد ســازمان ملل در وین خبر 
داد که در راســتای همکارهای فنی بین ایران 
و آژانس  مدیرکل این ســازمان روز دوشــنبه 
آینــده به تهران ســفر خواهد کــرد. به گفته 
محمدرضا غایبی هدف این سفر گفت و گو در 
خصوص بررسی وضعیت همکارهای فی مابین 
می باشد.»سعید خطیب زاده« روز دوشنبه در 
نشســت خبری با بیان اینکه تاریخ سفر مدیر 
کل آژانــس بین المللــی انرژی اتمی به ایران 
مشــخص شــده و وی به زودی به تهران سفر 
می کند، گفت: گروســی در این سفر عالوه بر 
رئیس سازمان انرژی اتمی با وزیر امور خارجه 
هم دیداری خواهد داشــت. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هم ساعتی بعد از اظهارات خطیب 
زاده با تائید دریافت دعوتنامه ایران برای سفر 
مدیرکل این ســازمان به تهران اعالم کرد که 
تاریخ انجام این سفر در حال نهایی شدن است.

موضوعاتسفر ایران،از
دفاعآمریکابهمنطقه وزیر

ســخنگوی وزارت دفــاع آمریــکا از ســفر 
وزیر دفاع این کشــور بــه منطقه و احتمال 
گفت وگوی او با مقامات منطقه درباره ایران 
خبر داد. جان کربی، ســخنگوی پنتاگون در 
یک کنفرانس خبری اعالم کرد لوید آستین 
وزیر دفاع آمریکا روز پنج شــنبه ســفری به 
منطقه خواهد داشت. به گفته کربی، آستین 
قرار است با مقامات ارشد نظامی در  بحرین 
و امــارات متحده عربی دیدار کند، همچنین 
در بحرین در کنفراس ســاالنه اندیشــکده 
مطالعات راهبردی گفتمان منامه سخنرانی 
خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در 
پاسخ به این که آیا موضوع ایران در دیدارهای 
آستین با مقامات منطقه مطرح خواهد بود یا 
نه، گفت که نمی خواهم پیش تر از اظهارات او 
چیزی را اعالم کنم. فکر می کنم خودتان بهتر 
بدانید که ایران پس ذهن همه خواهد بود و او 
حتما به آن چه فعالیت های مخرب ادامه دار 
ایران به طوری که امنیت و ثبات منطقه را به 
خطر می اندازد، می خواند، خواهد پرداخت. 

اما چیزی را از قبل اعالم نمی کنم.

قالیباف در صحن مجلس:

اسامینمایندگانیکهدر
رایگیریهامشارکتنمیکنند

اعالممیشود
رئیس مجلس در واکنش به عدم مشــارکت 
نماینــدگان در رای گیری ها گفت: اســامی 
نمایندگانــی که در رای گیری ها مشــارکت 

نمی کنند اعالم می شود.
 در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه )۲۶آبان( 
مجلس شــورای اسالمی و در جریان بررسی 
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد 
ایرادات شــورای نگهبــان طرح الزام به ثبت 
رســمی معامالت اموال غیرمنقول ، محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به عدم 
مشــارکت نمایندگان در رای گیری ها اعالم 
کرد: تصمیم گرفته ایم اسامی نمایندگانی که 
در صحن حاضر هستند اما در رای گیری ها 

شرکت نمی کنند، اعالم کنیم.

دادستان عمومی و انقالب تهران خبر داد؛

فعالشدنکمیتهرفعاطاله
دادسراهایتهران دادرسیدر

دادستان عمومی و انقالب تهران بر لزوم تعیین 
تکلیف پرونده های مسن و قدیمی تاکید کرد 
و گفت: بازرســان ویژه ای برای تهیه گزارش 
از وضعیــت این پرونده ها به دادســراها اعزام 

می شوند.
  علی القاصی در جلسه ویدئوکنفرانسی بررسی 
عملکــرد هفت ماهه نواحی ۳۳، ۳۶، ۲۹، ۲۸، 
۱۸و ۱۵ دادســرای عمومــی و انقالب تهران، 
ضمــن تقدیر و تشــکر از عملکــرد همکاران 
همــه نواحی گفت: به طور حتم اگر زحمات و 
تالش همکاران نبود توفیقاتی که در راســتای 
کاهش اطاله و تعیین تکلیف پرونده های معوق 
داشتیم، حاصل نمی شد و این اقدامات حاصل 
تــالش همه همکاران چــه کادر قضایی و چه 

کادر اداری است.
وی با اشــاره به اینکه این جلســات به منظور 
ارزیابی عملکرد دادســراها بــر مبنای برنامه 
عملیاتی ۱۴۰۰ دادسرا برگزار می شود، ادامه 
داد: با توجه به اینکه نمی توان بررسی عملکرد 
همه دادسراها را در یک جلسه به اتمام رساند، 
مقرر شد در هر جلسه چند نواحی حضور داشته 
باشند که امروز عملکرد هفت ماهه شش ناحیه 
از جهات و زوایای مختلف بررسی شد و نکات 

الزم جهت بهبود روند کار ارائه شد.
دادســتان تهــران با بیان اینکــه عملکرد هر 
ناحیــه به صــورت سیســتمی و فیزیکی در 
اختیار سرپرســتان نواحی اســت، به معاونان 
خــود تأکید کرد: در آمــار مربوط به مجتمع 
های خود مطالعه دقیق داشته باشند و وضعیت 
را با مدت مشــابه سال قبل ارزیابی و خروجی 

را بررسی کنند.
وی با تاکید بر اینکه آمار و موجودی شعب در 
دادســتانی نیز ارزیابی می شــود، ادامه داد: به 
طور حتم این مقایسه و ارزیابی ها اطالعات و 
شــناخت دقیقی را نســبت به وضع موجود در 
اختیارمــان قرار می دهد و می توان بررســی 

مناسبی بر روی عملکرد هر شعبه داشت.
وی همچنین خواســتار فعال شدن کمیته 
هــای رفــع اطاله دادرســی با مســئولیت 
سرپرســتان دادســراها شــد و تاکید کرد؛ 
جلســات ایــن کمیته ها بایــد هفتگی و با 
حضور سرپرســت دادســرا، بازپرسان و در 
صورت نیاز ضابطین برگزار و ساز و کارهای 
قانونــی درخصوص تعییــن تکلیف پرونده 

های پیچیده، بررسی و اعمال شود.
القاصــی بــا بیان اینکه تعیین تکلیف برخی از 
پرونده های مســن و قدیمــی نیازمند عزم و 
اراده جدی اســت، گفت: این دســته از پرونده 
هــا بایــد خارج از وقت اداری با دقت مطالعه و 
خالصه نویسی شود و پس از آن برای رسیدگی 
در دســتور ویژه باشــد تا تصمیم گیری نهایی 

انجام گیرد.
دادستان تهران با اشاره به لزوم پیگیری سریع 
پرونده هایی که نیاز به نظر کارشناسی دارند، 
افــزود: باید بــا مطالبه گری از کارشناســان 
خواســته شــود که در یک بازه زمانی معقول 
نظــرات خــود را اعالم کنند تا پرونده ها دچار 

اطاله نشود.
القاصی با تأکید بر اینکه تا پایان ســال نباید 
یک مورد پرونده قدیمی در دادسراهای تهران 
وجود داشته باشد، اظهار داشت: اگر رسیدگی 
به این پرونده ها با جدیت در دستور کار باشد 
به طور حتم آمار پرونده های مســن تا پایان 

سال صفر می شود.
وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به اعزام 
بازرسان ویژه به دادسراها برای بررسی وضعیت 
پرونده ها گفت: وضعیت بازرســی از دادسراها 
تغییر می کند و مقرر شــده که بازرســان ویژه 
ای برای بررسی و تهیه گزارش از پرونده های 
قدیمی به دادســراها اعزام شــوند تا از دالیل 
طوالنی شــدن روند رسیدگی ها گزارش تهیه 
و موضوع برای پیگیری به دادستانی اعالم شود.
این مقام قضایی همچنین به سرپرستان نواحی 
تأکید کرد صیانت و سالمت زیر مجموعه های 
خود را در دســتور کار داشــته و نسبت به این 

موضوع حساس باشند.
القاصی پاســخگویی و تکریم ارباب رجوع را 
یکی دیگر از ضرورت ها و اولویت های اساسی 
عنــوان کــرد و ادامه داد: باید به این موضوع 
توجه کرد که فلســفه انتصاب ما خدمت به 
مردم است و قطعا بدون مردم مسئولیت ما 
معنی و مفهومی ندارد.وی خواستار برخورد 
محترمانه با ارباب رجوع شــد و تاکید کرد؛ 
درب اتاقتان به روی مردم باز باشد و پاسخگو 
باشــید، دلســوزانه صحبت هــای مردم را 
بشــنوید، برای آنها هــر روز وقت بگذارید، 
تا نظارت تان بر مجموعه هم بیشــتر شــود. 
تطبیق آمار پرونده ها با سیســتم در پایان 
هرمــاه، توجه ویژه بــه پرونده های بایگانی 
موقت، تســریع در رسیدگی به پرونده های 
کثیرالشــاکی و ... از دیگر موضوعات مورد 

تأکید دادستان تهران در این جلسه بود.

گزارش
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نمایندگان مجلس با هدف تنظیم بازار 
خودرو با واردات مدیریت شــده خودرو 

موافقت کردند.
باالخره پس از حدود ســه ســال و نیم 
ممنوعیــت واردات خــودرو، بــه نظر 
می رسد در نهایت مسیر جدیدی برای 
واردات این محصول به کشور باز خواهد 

شد.
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 
خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و به فاصله چند 
روز پس از اعالم رســمی خروج آمریکا 
از برجام، اعالم کرد که واردات بیش از 
۱۳۰۰ قلم کاال به کشور ممنوع خواهد 
بود و در میان آنها نام خودرو نیز به چشم 
می خورد. به این ترتیب جز خودروهایی 
کــه پیش از این دســتور جدید، ثبت 
سفارش شده و به کشور رسیده بودند، 
دیگر امکان واردات خودرو جدید وجود 
نداشت و این روند در سال های بعد نیز 
به دلیل مدیریت منابع ارزی ادامه پیدا 
کرد. پس از آن نیز در این مدت هر زمان 
که زمزمه هایــی در خصوص احتمال 
از ســرگیری واردات خودرو شنیده می 
شد، اما هر دفعه تمام راه ها به بن بست 

کشیده می شد.
در سال گذشته در هنگام تحویل الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، موضوع واردات 
خودرو مطرح شــد؛ به نحوی که دولت 
در میان درآمدهای پیش بینی شــده، 
بخشــی را به واردات خودرو اختصاص 
داده بود. البته در نهایت گزارش ها نشان 
داد کــه این ردیف درآمدی به ترخیص 
خودروهــای باقــی مانــده در گمرک 
اختصاص داشــته و ربطــی به واردات 

جدید ندارد.

طرحنمایندگانبرایســاماندهی
خودرو بازار

بــا ایــن حــال، چند ماهی اســت که 
نمایندگان مجلس، بررســی طرحی را 
با هدف ســاماندهی بازار خودرو کلید 
زدنــد که بخشــی از آن نیز به واردات 
اختصاص داشت. طبق طرح نمایندگان 
مجلــس، در صورتی که افراد در حوزه 
خودرو و صنایع وابسته به آن صادراتی 
انجام دهند، امکان آن را خواهند داشت 
کــه در ازای آن خودرو به کشــور وارد 
کنند. از ســوی دیگر اگر کســی امکان 
واردات بدون انتقال ارز را داشــته باشد 
نیز امکان واردات خودرو خواهد داشت.
اما شــورای نگهبــان در چند مرحله با 
طــرح نمایندگان مخالفت و اعالم کرد 
تا زمان رفع ابهام ها، اجازه قانونی شدن 
آن را نخواهد داد. محل اصلی اختالف در 

رابطه با منشــا ارزی بود که می توانست 
منبع واردات خودرو شــود. اینکه این 
ارز مربــوط بــه چه کاری بوده و چگونه 
به دســت آمده باید بــرای دولت محرز 
شــود و تا زمانی که افراد منشا ارز خود 
را اعــالم و ثابــت نکنند، امکان واردات 

نخواهند داشت.
فاطمی امین، وزیر صنعت پیش از این 
چنــد بــار تاکید کرده بود که با واردات 
خودرو مخالف نیســت، اما در شــرایط 
فعلی، با از ســرگیری آن موافق نیست 
و الاقل تا پایان سال چنین نظری دارد. 
بــا این وجود وزیــر صمت در روزهای 
گذشــته به کمیسیون صنایع مجلس 
رفت و آن طور که حسینی کیا، نماینده 
مجلــس گفته، ســرانجام نظر فاطمی 
امیــن نیــز برای از ســرگیری واردات 

تامین شده است.

نامهمهمقالیبافبهآملیالریجانی
در ایــن میان، دوشــنبه هفته جاری، 
ســید احمد رســولی نژاد، نایب رییس 
کمیســیون صنایــع مجلــس، از نامه 
مهــم قالیباف به آملی الریجانی درباره 

واردات خودرو خبر داد.
وی در ایــن خصوص توضیح داده بود: 
ریاســت مجلس مکاتباتی را با رییس 
مجمع تشخیص داشته اند، باید ببینیم 
نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد 
از گذشــت ۴۲ سال از پیروزی  انقالب 
کــه انحصار تولید خودرو در اختیار دو 
کارخانه بوده، اکنون شاهد پایین آمدن 
کیفیت خودروهــا در داخل و افزایش 
لجام گســیخته قیمت خودرو هستیم. 
یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون 

انجــام می دهیــم، تنظیم بازار خودرو 
است و این طرح به کیفیت بهتر و بیشتر 
خودرو داخلی و عرضه خودروی داخلی 

با قیمت مناسب، کمک می کند.
او مطــرح کــرده بود: یکی از شــرکت 
هــای خودروســازی اقــدام به پیش 
فــروش ۳۰ هزار میلیارد تومان خودرو 
کرده اســت و جالب است که اعالم می 
کنند به مشــکالت آنچنانی خورده اند. 
جای تعجب اســت که اکثرا نمایشگاه 
هــا خودروهــای خارجــی دارند، این 
خودروهای خارجی لوکس چگونه وارد 
شده اند؟ آیا قاچاق است یا قانونی است؟ 
چگونه اســت که به  طرح مجلس برای 
واردات خودرو آن هم به صورت محدود، 
هجمه وارد می شود و به طراحان طرح 

تهمت می زنند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با انتقاد 
از موازی کاری برخی نهادها با مجلس 
گفت: اگر این گونه رفتارهای غیرقانونی 
متوقف نشــود، عمال سنگ روی سنگ 
بند نمی شود. نگرانیم که مافیای خودرو 
چه داخلی و چه خارجی پشت مخالفت 
با این طرح باشــند، امــا برای ما معیار 
مردم است و این حق مردم ما است که 
خودرو مناســب داخلی و خارجی سوار 
شوند. تصویب این طرح و تایید شورای 
نگهبــان بر قیمــت خودروها و کیفیت 

تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

جدیدوارداتخودرو مســیر
بر همین اســاس، باالخره پس از حدود 
سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، 
به نظر می رسد در نهایت مسیر جدیدی 
برای واردات این محصول به کشــور باز 

شــده است. نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی امروز در نشست علنی امروز 
مجلس، گزارش کمیســیون صنایع و 
معادن در مورد اصالح طرح ساماندهی 
صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای 
نگهبــان را بــا ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای 
مخالــف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ 
نماینــده حاضــر در مجلــس مصوب 

کردند.
بر این اســاس ماده )۴( این طرح بدین 
شــرح اصالح می شــود: هر شــخص 
حقیقــی و حقوقی مــی تواند به ازای 
صــادرات خودرو یــا قطعات خودرو یا 
ســایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرو محرکه نســبت به واردات 

خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت 
الگوی مصرف، شــاخص های کیفیت 
و میــزان مصرف ســوخت خودروهای 
وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات 
آنها )متناســب با کســری تولید داخل 
نســبت بــه تقاضای موثــر( به صورت 
ســاالنه، توســط وزارت صنعت  معدن 
و تجــارت تعیین و بــه تصویب هیات 

وزیران می رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت 
مکلف اســت با همکاری ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، دســتورالعمل نظارت 
بر صــادرات موضوع این ماده را جهت 
جلوگیــری از واردات مجدد آن، تدوین 
و اعمال نماید و گزارش آن را هر ســه 
ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شورای اسالمی ارایه کند.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت 
مکلف است سیاست های تشویقی برای 

اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان 
خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه 
گــذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، 

تدوین و اعمال کند.
تبصره ۴- دســتور العمــل مربوط به 
خدمــات پس از فــروش خودروهای 
وارداتــی با لحــاظ پرهیز از انحصار در 
نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت 

معدن و تجارت تعیین می شود.

وارداتخودروصادرشد مجوز
 محمدباقر قالیباف پس از اصالح طرح 
ســاماندهی بازار خودرو، در پاســخ به 
تذکر نماینده مردم مهریز، اظهار داشت: 
کاری کــه در کمیســیون صنایع برای 
ساماندهی بازار خودرو انجام شده، کار 
درســتی است و امروز برای ما اشتغال 
یکــی از موضوعات مهم اســت و ما در 
کشور نیروهای فنی زیادی داریم همین 
طور امکانات، کارخانجات متعدد و افراد 
حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می 
توانند قطعات تولید کرده و آن را با بهره 
گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل 

رقابت صادر کنند.
وی افــزود: ایــن افراد مــی توانند این 
تولیــدات را در چارچــوب آئین نامه ها 
و مصوبــات هیات وزیران صادر کرده و 
خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود 
از بیــن بــرود و ارتقاء فنی در کشــور 
ایجاد شــود تا این وضع قیمت گذاری 
در خــودرو نیز پیــش نیاید و من فکر 
مــی کنم با اصالح مصوبه مجلس یکی 
از تصمیمات بســیار خوب گرفته شد و 
نظرات شــورای نگهبان نیز تامین می 
شــود و ما این جا از شــورای نگهبان و 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تقاضا 
مــی کنیم در ســال تولید اجازه دهند 
بخــش صنعت یک نفس آســوده ای 

بکشد.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی در 
خصــوص تذکــر نماینــده مهریز در 
مجلــس گفــت: بخشــی از اصالحیه 
های انجام شــده مربوط به تامین نظر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که 
براســاس سیاست های کلی نسبت به 
مصوبه مجلس ایراد گرفته بود و از سوی 

شورای نگهبان به ما منتقل شد.
محمدرضا صباغیان بافقی طی تذکری 
اظهار داشــت: براســاس قانون باید ما 
ایــرادات شــورای نگهبــان را برطرف 
کنیم و شــورای نگهبان بر تبصره یک 
ایراد گرفته اما کمیســیون تبصره ۲ را 

نیز تغییر داده که این صحیح نیست.

قالیباف:بخشصنعتنفسآسودهمیکشد

رای مشروط مجلس به واردات خودرو

 پراید 19۵ میلیون تومانی واقعیت نداشت

قیمت خودرو کاهشی شد
رییس اتحادیه نمایشــگاهداران خودروی تبریز اظهار داشــت: بعد 
از آنکه آقای رییسی با افزایش قیمتی که خودروسازان اعالم کرده 
بودند، مخالفت کرد؛ قیمت ها کمی فروکش کردند. بطوریکه برخی 
از خودروهای ایرانی از ۲ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
ابراهیــم مددیان در مــورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: 
بعد از آنکه آقای رییســی با افزایش قیمتی که خودروســازان اعالم 
کــرده بودنــد، مخالفت کرده و جلــوی آن را گرفت؛ قیمت ها کمی 
فروکش کردند. برخی از خودروهای ایرانی از ۲ تا ۱۰ میلیون تومان 
کاهش قیمت داشتند. امروز هم مجلس با آزادسازی واردات خودرو 
موافقت کردند که این موضوع هم می تواند به افت قیمت منجر شود.

وی ادامه داد: با این حال کارخانه ها با کلیدواژه زیان دهی همچنان 
به دنبال افزایش قیمت هستند. ۱۴۰ هزار خودرویی هم که به دپو 

کرده اند به نظر می رســد به این علت بود که منتظر افزایش قیمت 
بودنــد. افزایــش قیمت یک ماه گذشــته هم به علت کاهش عرضه 

خودروسازان بود.
وی بــا اشــاره به نرخ روز خــودرو گفت: قیمت پراید ۱۱۱ که هفته 
گذشته تا ۱۷۲ میلیون تومان رفته بود امروز به ۱۶۹ میلیون تومان 
رسیده است. در این مدت قیمت پراید ۱۳۱ از ۱۵۳ میلیون تومان 
به ۱۴۸ میلیون تومان، تیوفایو از ۳۳۸ به ۳۲۸ میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۴ میلیون تومان به ۲۵۸ تا ۲۵۹ میلیون تومان،  
دنــا پــالس از ۴۰۱ میلیون تومان بــه ۳۹۴ تا ۳۹۵ میلیون تومان، 
ســمند LX از ۲۵۶ میلیون تومان به ۲۴۸ میلیون تومان، تیبا ۱ از 
۱۷۰ میلیون تومان به ۱۶۶ میلیون تومان و تیبا ۲ از ۱۸۰ میلیون 

تومان به ۱۷۶ میلیون تومان رسیده است.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تبریز در ادامه تصریح کرد: 
اگر واردات خودرو انجام شود، صنعت خودروسازی کشور از انحصار 
خارج شــده و باعث ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می شــود و 

می تواند نیاز بازار را برطرف کند.
مددیان اضافه کرد:  شبکه های اجتماعی نیز یکی از عوامل محرک 
در افزایش قیمت خودرو هستند، خرید و فروشی انجام نمی شود و 
قیمت ها فقط روی کاغذ جابجا می شود. خریدار و فروشنده بالتکلیف 
هســتند و نمی دانند باید خرید یا فروش داشــته باشند یا خیر. همه 
سرگردان هستند. برای مثال اخباری که در فضای مجازی منتشر 
می شد که قیمت پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسیده واقعیت ندارد. 
تنها وانت پراید تا ۱۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشــت. این 

اخبار به التهاب بازار دامن می زند. 

ســید احســان خانــدوزی، وزیر امور اقتصــاد و دارایی، در رابطه با 
اقدامــات دولــت و راه های موجود در زمینه کمک به افزایش تولید 
و سهولت محیط کسب و کار، بیان کرد:  گام اول کاهش اصطکاک 
های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم 
مجوزهــای کســب و کار و همچنین تامیــن مالی زنجیره ای برای 
تولید کنندگان مختلف و افزایش مالیات بر ســوداگری همزمان با 
کاهش نرخ مالیات بر تولید کنندگان است. گام دوم توجه جدی و 
حمایت از پروژه های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند.

او ادامه داد: در آینده ارزآوری و اشتغال زایی وسیعی خواهند داشت، 
تامین مالی پروژه های پیشــران از طریق مشارکت شرکای خارجی 

با تکیه بر کشــورهای همســایه، انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه 
هایی که در داخل کشور تعبیه می شوند، صورت خواهد گرفت.  

به گفته این مقام مسئول سومین راه از طریق هدایت اعتبار و استفاده 
از ظرفیت های هلدینگ های زیر مجموعه بانک ها و شرکت های 

بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد است.
ســخنگوی ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه در حوزه 
مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و ســازمان برنامه وبودجه، دو 
دسته تعابیر بودجه ای و پولی اعتباری مدنظر است، گفت: در ابتدا 
به کارگیری ابزارهای سیاست پولی در دستور کار قرار خواهد گرفت، 
مانند کنترل ترازنامه  بانک ها به شکل ماهانه، کنترل نرخ بازار بین 

بانکی و تکیه به عملیات بازار باز از مجموعه تدابیر بانک مرکزی است.
خاندوزی در پایان ضمن اشاره به اینکه در رابطه با ابزار های کاهش  
ناترازی بودجه هم به تفصیل گفت و گو هایی صورت گرفته است، 
اظهار کرد: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش 
اموال مازاد دســتگاه های دولتی و همچنین مولد ســازی دارایی ها 
باید در ماه های پایانی امســال و ســال آینده از اولویت های ناترازی 
بودجه باشد؛ همچنین بر ابزارهای کاهش ناترازی های ارزی کشور 
که فشاری را بر بازار ارز وارد کرده، تکیه شده است. سیاست قطعی 
دولت، تمرکز ویژه بر افزایش رشــد اقتصادی در ماه ها و ســال های 

آینده در زمینه مهار تورم است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

سیاست قطعی دولت، تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی برای مهار تورم

خبر
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس:

واممسکنملیباقسطماهی
هشتونیممیلیونتومان

منطقینیست
 ســیدناصر موســوی الرگانی ،عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: من هم معتقدم که برای 
تهیه کاال های اساســی و ضــروری مردم باید وام 
در اختیار آن ها گذاشــت، البته وامی که پرداخت 
قســط های آن، منطقی و در وسع مردم باشد.وی 
افزود: به طور مثال برای پرداخت وام مسکن ملی، 
ماهیانه هشت میلیون و پانصد هزار تومان قسط 
در نظر گرفته شده است، منطقی به نظر نمی آید، 
زیــرا فردی که خانه دار نبوده و اکنون می خواهد 
صاحب مســکن شود، چقدر درآمد دارد که حاال 
باید ماهی هشــت میلیــون و پانصد هزار تومان 
قســط پرداخت کند؟نماینده فالورجان تصریح 
کرد: هدف، کمک مردم و رفاه نســبی اســت که 
این موضوع با سود کالنی که برای بانک ها درنظر 
گرفته شــده، هم خوانی ندارد.موسوی الرگانی با 
اشاره به اینکه ارائه وام خودرو هم تا حدی ضرورت 
دارد؟ گفت: به هر حال اول از همه تهیه مســکن 
برای خانواده ها و مخصوصاً جوانان و آن هایی که 
قصد ازدواج دارند، اولویت است. اما با این تفاسیر، 
خرید خودرو هم از اهمیت الزم برای بســیاری از 
خانواده ها برخوردار اســت و به نوعی این وسیله، 
نیاز ضروری آن هاست که دولت باید در این بخش 
هم مردم را حمایت ویژه کند، چون قیمت خودرو 
در این ســال ها بســیار باال رفته و با این حقوق ها 
نمی توان مثل گذشته روی به خرید این کاال آورد.

وی در پایان خاطرنشــان کــرد: دولت می تواند 
بستری را آماده کند که مردم برای تهیه خودرو 
و لوازم خانگی داخلی از وام استفاده کنند، یا به 
آن ها کارت های اعتباری دهند که در این راستا 
بشــود از آن بهره برد. این کار اگر انجام شــود، 
هم برای مردم رفاه نســبی ایجاد می شــود و هم 
بــه تبع حمایت از کاالی داخلی، اشــتغال زایی 

صورت می گیرد.

غ غ و تخم مر تحوالت جدید بازار مر

قیمتهاکاهشیمیشود؟
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: به موجب تسهیل 
دسترســی مصرف کننده به مرغ منجمد و تخم 
مــرغ و توزیــع به وفور و کاهش قیمت این اقالم 
در بازار، دستگاه های متولی هماهنگ شده است.
محمــد باقر مجتبایی بیان کــرد: از آنجایی که 
وزارت جهــاد کشــاورزی پیش تر آمادگی خود 
مبنــی بر توزیع این اقالم در واحدهای صنفی را 
اعالم کرده بود، لذا در این جلســه پیشــنهاد شد 
تا ثبت درخواست واحدهای صنفی در سامانه ای 
انجام شــده و شــرکت پشــتیبانی امور دام مرغ 
منجمــد و تخم مــرغ را در واحد صنفی تحویل 
دهد. ضمنا ضروری اســت تا نسخه ای از گزارش 
تحویل این اقالم به اتاق های اصناف ایران و تهران 

و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شود.
دبیــر کل اتــاق اصنــاف ایران تصریــح کرد: 
سیستماتیک شــدن فرایند توزیع مرغ منجمد 
و تخــم مــرغ مزایایی از جمله افزایش ســرعت 
توزیع و دسترسی مصرف کننده، کاهش قیمت 
بــرای مصرف کننــده، افزایش نظارت و ترغیب 
واحدهــای صنفــی به توزیع ایــن اقالم خواهد 

داشت.

گهیهایخودرو آ
شد دردسرساز

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه ای 
خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و 
اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، 
دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی 

خودرو را ابالغ کرد.
بر این اساس با توجه به تاثیرگذاری درج آگهی 
هــای غیــر واقعی خودرو و قیمت ســازی های 
صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشــتت 
و نگرانی عمومی از گرانفروشــی، سکوهای درج 
آگهی خودرو موظف شدند روی تمامی بسترهای 
الکترونیکــی خود اعم از وب ســایت و نرم افزار 
موبایل، شــش قابلیت مهم را ایجاد کنند.بر این 
اساس امکان احراز هویت آگهی دهندگان، امکان 
احراز صالحیت کســب و کاری آگهی دهندگان، 
امــکان احــراز وجــود خودروی آگهی شــده، 
اختصاص نشــان مجزا BADGE، اطالع رسانی 
به کاربران و ایجاد امکان مرتب ســازی و فیلتر 
کردن، نمایش مجموع تعداد آگهی های منتشر 
شــده توســط یک آگهی دهنده و اعالم روش 
نظــارت و قیمت آگهی های خودرو این قابلیتها 
خواهند بود که باید توسط سکوهای درج آگهی 
خودرو اجرایی شــوند.در این ابالغیه تاکید شده 
اســت که مرکز امور اصناف و بازرگانان)وزارت 
صمت( ضمن پیگیری اجرای الزامات فوق توسط 
سکوهای درج آگهی خودرو در مهلت های تعیین 
شده، عملکرد سکوها را ارزیابی و به صورت مداوم 
گزارش دهد.طبق این ابالغیه، در صورت تخلف 
از الزامات فوق برابر قوانین و مقررات، دادستانی 
کل کشور با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

اخبار اقتصادی

حمله به قیمت دالر 

نوسانگیرانارزی دشوار کار
 یک خبر سیاسی بازار ارز را با صف خرید روبرو 
کرد.خبری منتشــر شد که ذهنیت بازیگران 
هیجانــی بازار را تحــت تاثیر داد. کانال های 
اطالع رســانی معامله گران بسیار این خبر را 
به نقل از وال اســتریت ژورنال پوشــش دادند 
کــه ایران در ســایت کرج تولیــد تجهیزات 
سانتریفیوژهای پیشرفته را از سر گرفته است.

برجسته کردن چنین شائبه ای موجب شد که 
برخی معامله گران به سرعت خریدهای خود 
را باال ببرند و به دنبال آن، اسکناس آمریکایی 

وارد محدوده ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان شود.
با توجه به افزایش قیمت دیشــب،  شماری از 
فعــاالن انتظار دارند کــه دالر در ابتدای روز 

جاری نیز راه صعودی را در پیش بگیرد.
کار دشوار نوسان گیران ارزی

دالر برای رســیدن به ســقف سال ۱۴۰۰ 
یعنــی محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰تومانی کار 
دشواری پیش رو خواهد داشت. حتی برخی 
تحلیــل گــران فنی عنوان مــی کنند که با 
توجه به جنس هیجانی نوسان شب گذشته، 
در صورتــی که اســکناس آمریکایی نتواند 
خود را باالی ســطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان 
تثبیــت کند، بار دیگــر فروش های معامله 

گران بیشتر خواهد شد.
در شرایط کنونی حس بازار این است که کف 
بــازار در کوتاه مدت محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ 
تومانی اســت و ســقف دالر تا سطح ۲۸ هزار و 
۸۰۰ تومان ارزیابی می شــود. دیشــب برخی 
تحلیل گران فنی اشاره می کردند که دالر برای 
قرار گرفتن در مســیر صعود معنادار نیاز دارد 
که درهم بار دیگر به ســوی محدوده ۷ هزار و 

۸۰۰ تومانی جهش پیدا کند.
زمان صبوری در بازار دالر

در آســتانه جلســه شــورای حکام و سفر 
مدیــر کل آژانس بیــن المللی انرژی اتمی 
بــه ایران ، برخی از معامله گران ترجیح می 
دهنــد که خرید و فــروش های ارزی خود 
را چنــدان بــاال نبرند. این موضوع می تواند 
 موجب شود که بار دیگر سطح نوسانات ارزی 

محدود شود.

کسن جریمهکارمندانیکهوا
نزنندچیست؟

 معاون ســازمان اداری و اســتخدامی کشور 
گفت: با کارمندانی که واکســن کرونا تزریق 
نکنند در پنج مرحله، شامل تذکر کتبی، درج 
در پرونده، کسر از حقوق به مدت یک و سه ماه 

و انفصال از خدمت برخورد می شود.
»عــالء الدین رفیع زاده« درخصوص برخورد 
با کارمندان دولت که واکســن نزده اند، اظهار 
داشــت: تنها مرجــع تصمیم گیری در ارتباط 
بــا نحوه مدیریت آثــار و تبعات بیماری کرونا 
و اعمــال مجازات کارمندانی که پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نکنند  ستاد ملی بیماری 

کروناست.
وی افزود: این ستاد در جلسه مردادماه ۱۳۹۹، 
مصوب کرد عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
از جملــه عــدم تزریق واکســن از مصادیق 
تخلفات اداری اســت و در پنجم شــهریورماه 
نیز ســازمان اداری و اســتخدامی نیز اقدام به 

صدور بخشامه ای در این زمینه کرد.
معــاون نوســازی اداری ســازمان اداری و 
استخدامی اظهارداشــت: براساس بخشنامه 
ســازمان اداری و استخدامی پنج مرتبه برای 
برخــورد با کارمنــدان متخلف در نظر گرفته 
شــده اســت. در مرتبه اول، افرادی که رعایت 
نکنند اخطار کتبی بدون درج در پرونده مطرح 

می شود.
وی ادامــه داد: توبیــخ کتبی با درج در پرونده 
استخدامی اقدامی است که در مرتبه دوم انجام 
می شود و چنانچه موثر نباشد در مرتبه دیگر 
کســر یک ســوم حقوق و فوق العاده شــغل و 
عناوین مشــابه حداکثر به مدت یک ماه برای 

افراد پیش بینی شده است.
رفیــع زاده گفت: در مرتبه چهارم نیز کســر 
یک ســو حقوق و فوق العاده شــغل حداکثر 
به مدت سه ماه در نظر گرفته شده و چنانچه 
موثر واقع نشــود آخرین مرحله انفصال موقت 
خدمت حداکثر تا ســه مــاه مجازات در نظر 
گرفته می شــود.وی تاکیــد کرد: نحوه اعمال 
ایــن مجازات هــا به معاونیــن باالترین مقام 
اجرایی دســتگاه ها و مدیران کل بدون ارجاع 
بــه هیات های رســیدگی و تخلفات تفویض 
شده اســت.معاون نوســازی اداری سازمان 
اداری و اســتخدامی اظهارداشت: هم اکنون 
اغلب کارمندان دولت اقدام به تزریق واکســن 
کرده انــد و این مجازات ها برای تعداد کمی از 
کارمندان مطرح بوده و ممکن اســت در بین 
آنها نیز برخی با توجه به نظر پزشــکی، مجاز 

به عدم تزریق واکسن هستند.
براســاس این گزارش، رییس سازمان اداری 
و اســتخدامی ۲۷ مهرماه در بخشــنامه ای به 
تمام دستگاه های اجرایی به استثنای نیروهای 
مســلح ضمن اعالم پایان دورکاری کارمندان 
دولــت تاکید کــرد از حضور کارمندانی که تا 
اول آبان ماه حداقل یک دز واکسن را دریافت 

نکردند، جلوگیری شود.

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

رئیس سازمان محیط زیست:

مسئلهآبهایبینالمللیقوانینجامعینداریم در
علی سالجقه رئیس سازمان محیط زیست در اولین نشست خبری خود 
که به منظور تشــریح جزئیات و برنامه های محیط زیســت کشور و ارائه 
گزارش دستاورد های سفر به اجالس جهانی گالسکو برگزار شده است 
اظهار کرد: دیپلماسی آب مسئله خیلی مهمی است، اما در مسئله آب های 
بین المللی قوانین جامعی نداریم.  وی افزود: ســازمان محیط زیســت با 
ساختار فعلی نمی تواند قدرتمند در جهت نظارت بر عملکرد دستگاه ها 
عمل کند.سالجقه بیان کرد: قصد داریم که سازمان محیط زیست را به 
لحاظ ساختاری ارتقا دهیم و با بهره گیری از همه ظرفیت های مردمی 
و رسانه ای کار انجام دهیم.رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به این 

سوال که مهم ترین وظیفه محیط زیست گرفتن حق آبه تاالب ها است، 
سازمان محیط زیست در دوره جدید چه اقداماتی را برای گرفتن حق آبه 
تاالب ها در دستور کار دارد، گفت: به وزارت نیرو اعالم کردیم که ابتدا 
حق تأمین آب برای شرب و سپس برای محیط زیست و کشاورزی است 
که در مورد تاالب ها برای تأمین آب باید اقدام شود به عنوان مثال برای 
تاالب ارومیه ۳.۴ میلیارد متر مکعب ساالنه حقابه تاالب است که مصر 
بر انجام آن هستیم.وی افزود: برنامه ریزی شده است تا ۱.۴ میلیارد متر 
مکعب از رودخانه هایی که روی آن ها ســد زده نشــده است تامین شود. 
۴۰ درصد هم از مصارف سهم سد ها است و یک میلیارد متر مکعب هم 

از زاب است.سالجقه گفت: برای همه تاالب ها تالش می شود که حق آبه 
ســایر تاالب ها تأمین شــود و تاکید بر این اســت که در شرایط کم آبی، 
میان آبی و پر آبی حق آبه تاالب ها تأمین شــود.وی در رابطه با اجرایی 
شــدن سیاست های ابالغی رهبری گفت: در سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری مسائل به گونه ای بیان شده که ما بر طبق آن ما کاهش 
۴ درصدی گاز های گلخانه ای را انجام می دهیم؛ و حتی این کاهش به 
۵ درصد رســیده اســت .سالجقه گفت: با ادغام سازمان محیط زیست 
با حوزه آب موافق نیســتم و معتقدم مجموعه محیط زیســت و منابع 

طبیعی با هم یکی هستند

داد؛ خبر مدیرعاملشرکتتوانیر

حذف یارانه مشترکان پرمصرف برق از سال آینده

کوتاه از انرژی

بین الملل

نمایندگان در نامه ای به رئیس قوه قضائیه:

کرسنت قرارداد
پایهفسادبودهاست بر

در جلســه علنی دیروز  )چهارشــنبه ۲۶ آبان 
ماه( مجلس شــورای اسالمی، نامه نمایندگان 
مجلس به رئیــس قوه قضائیه درباره ضرورت 
برخورد با مسببان انعقاد قرارداد کرسنت قرائه 
شــد.متن این نامه به شــرح زیر است:احتراماً 
مستحضرید براســاس اعالم نهادهای رسمی 
جمهوری اســالمی ایران قرار داد کرســنت بر 
مبنای مفاســد گسترده بین شرکت بی اعتبار 
کرسنت و برخی مقامات نفتی و غیر نفتی ایران 

منعقد شده است. 
ایــن قرارداد که از ابتــدا به دلیل تاثیر قطعی 
فساد در آن و عدم دریافت مجوزهای مربوطه، 
باطل بوده باعث شــده اســت اوالً اجرای قرار 
داد قبلی شــرکت ملی نفت ایران با شــرکت 
پترو ایران مبنی بر انتقال گاز میدان ســلمان 
به عســلویه متوقف شــود و جمهوری اسالمی 
ایران از برداشت گاز از میدان مشترک محروم 
گردد، ثانیاً شرکت های اماراتی در مدت بیست 
سال گذشــته، میلیاردها دالر سهم گاز ایران 
از میدان گازی مشــترک را به امارات منتقل 
کنند.متاســفانه کسانی که در تنظیم قرارداد 

به صورت مفسده آمیز نقش داشتند، با برخی 
اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور 
در رأی منفی دیوان داوری شــده اند.با وجود 
انتقال گاز ســهم ایران از میدان مشــترک به 
امارات متاسفانه شرکت کرسنت اقدام به طرح 
دعوی در دیوان داوری نموده و شــرکت ملی 
نفــت ایران در ســال ۱۳۹۳ محکوم به نقض 
قرارداد شده و اخیراً نیز با پایان دولت دوازدهم 
محکوم به پرداخت خسارت شده است.از آنجا 
که پایه و ارکان این قرارداد بر مفاسد گسترده 
استوار بوده است و با وجود رای قضایی ضعیف 
صادره در ســال ۱۳۹۱ اقدام موثری از ســوی 
قوه قضاییه جهت برخورد با رشــوه دهندگان 
و رشوه گیرندگان و افراد اصلی موثر در انعقاد 
قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته اســت.لذا 
مســتدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت 
نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که 
با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه ای موجب 
اخالل در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده 
به منافع و آبروی ملت ایران شده اند، برخورد 

قاطع و قانونی صورت گیرد.

مدیر عامل نیروگاه ری :

رکوردبیشترینتعدادتعمیراتاساسی
نیروگاهرقمخورد

مدیــر عامل نیروگاه ری گفت: این نیروگاه در 
نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ و از اواسط مهرماه بعد 
از پشــت سر گذاشتن پیک تابستان، با برنامه 
ریزی برای پیک ســال آینده و با هدف کســب 
آمادگــی الزم واحدها برای تأمین بار شــبکه 
سراسری برق کشور و کمک به پایداری تولید، 
تعمیرات و بازدیدهای دوره ای خود را آغاز کرد.

حمید بادرســتانی اظهار کرد: شش تعمیرات 
اساسی، سه بازدید مسیر داغ توربین و دوازده 
بازدیــد محفظه احتراق، یکــی از پرکارترین 
فصول تعمیرات را برای نیروگاه ری و پرســنل 
تالشگر این نیروگاه رقم زده است. بطوری که 
تمــام واحدهای گازی نیروگاه ری در شــش 
ماه دوم ســال ۱۴۰۰ مورد بازدید و تعمیرات 
دوره ای قــرار خواهند گرفت.وی با بیان اینکه 
مجموع واحدهای تعمیر شــده و یا در دســت 
تعمیر تاکنون به ۸ واحد رســیده است، گفت: 
این موضوع شامل تعمیرات ۴۰ درصد ظرفیت 
واحدهای نیروگاه ری از اواسط مهر ماه تاکنون 
اســت و تا پایان ســال، تمامی واحدهای این 
نیــروگاه مورد بازدید و تعمیرات قرار خواهند 

گرفت.بــه گفته مدیر عامــل نیروگاه ری، در 
حال حاضر نیز چهار واحد این نیروگاه به طور 
همزمان به دســت کارشناسان و متخصصین 
نیــروگاه ری در حــال تعمیــرات اساســی و 
اورهال هستند.بادرســتانی اظهار کرد: بازدید 
و تعمیرات پیشــگیرانه هر ســاله پس از پایان 
پیک تابســتان با هدف کســب آمادگی الزم 
واحدها برای تأمین بار شــبکه سراســری برق 
کشور و کمک به پایداری و استمرار تولید انرژی 
در پیک ســال بعد صورت می پذیرد.به گفته 
وی از آنجایی که عمر اکثر تجهیزات باال بوده 
، با انجام به موقع تعمیرات پیش بینی شــده و 
پیشگیرانه به میزان قابل توجهی افزایش طول 
عمر تجهیزات، کاهش معایب سیستم، کاهش 
حوادث غیر مترقبه و در نهایت تولیدی پایدار 
و حداکثری را شــاهد خواهیم بود.  وی گفت 
: در طــول تعمیــرات این واحدها فعالیت های 
مختلفــی از قبیل دمونتاژ و تســت و تعویض 
نازل های سوخت و محفظه های احتراق، انجام 
تست های مربوط به ژنراتور  و ... روی تجهیزات 

این واحدها صورت می گیرد.

خطلولهگازیجنجالی
روسیهدوباره
بهمانعخورد

خــط لولــه گازی نورد اســتریم ۲ با 
مخالفــت از ســوی آمریــکا و بعضی 
از کشــورهای اروپایی روبروست که 
می گوینــد این خط لوله اروپا را بیش 
از حد به گاز روســیه وابسته می کند.

قیمت گاز در اروپا سر به فلک کشیده 
و پس از اقدام رگوالتور انرژی آلمان ۹ 

درصد افزایش یافت.
 ریسک قطعی برق در زمستان به دلیل 
عرضــه اندک گاز، دولتهای اروپایی را 
برای اقــدام در برابر این بحران تحت 
فشار بیشتری قرار می دهد.رگوالتور 
انــرژی آلمان اعالم کــرد روند تایید 
نورد اســتریم ۲ را معلق کرده اســت 
زیرا کنسرسیوم سازنده این خط لوله 
باید شــرکتی را تحــت قوانین آلمان 
تشکیل دهد تا مجوز فعالیت دریافت 
کند.این رگوالتور اعالم کرد تنها پس 
از انتقــال عمده داراییها و بودجه ها به 
یــک زیرمجموعــه آلمانی از ســوی 
کنسرسیوم نورد استریم ۲، درخواست 
مجوز آن را بررسی خواهد کرد. بمحض 
این که پیش شرطها محقق شوند، این 
رگوالتور به ارزیابی درخواست صدور 
مجوز در دوره چهار ماهه درخواســت 
که تا اوایل ژانویه زمان دارد، ادامه می 
دهد.نورد استریم ۲ اعالم کرد از سوی 
رگوالتــور آلمان از این تصمیم مطلع 
شــده اســت و در موقعیتی نیست که 
درباره جزییات فرآیند بررسی مجوز، 
مدت احتمالی آن و زمان آغاز فعالیت 

خط لوله اظهارنظر کند.
طبق اعالم رگوالتور آلمانی، شرکت 
نورد استریم تصمیم گرفت خود را به 
یک شــرکت آلمانی تبدیل نکند اما 
یک شرکت تابعه تحت قانون آلمان 
تشکیل داده است تا به امور قسمتی 
از خــط لوله که در خاک آلمان قرار 
دارد، رســیدگی کند.در پی تشدید 
نگرانیها نسبت به عرضه گاز از سوی 
روســیه و ابهامات درباره زمان آغاز 
فعالیت نورد استریم ۲، قیمت عمده 
فروشی گاز اروپا و انگلیس در هفته 
های اخیر افزایش پیدا کرده اســت. 
قیمت گاز اروپایی روز ســه شنبه ۹ 
درصد افزایش یافت و قیمت قرارداد 
مــاه آتی هلند بــرای مدت کوتاهی 
۸۹ یورو به ازای هر مگاوات ســاعت 
معامله شد.یک مقام روسی در گفت 
و گــو با خبرگــزاری تاس گفت: هر 
گونــه تاخیر در رونــد تایید مجوز 
فعالیت این خط لوله بدون شــک به 

نفع اتحادیه اروپا نیست.

نفت عرضهمازادبازار آغاز
ماهآینده از

دبیــرکل اوپــک پیــش بینی کرد 
بــازار نفــت از ماه دســامبر دچار 
مازاد عرضه می شــود و سال آینده 
در وضعیت اشــباع عرضه می ماند.

محمــد بارکیندو گفت: مازاد عرضه 
در ماه دسامبر شروع می شود. نشانه 
هایی وجود دارد که باید بسیار بسیار 

مراقب باشیم.
اوپــک هفته گذشــته پیش بینی 
خود از تقاضــای جهانی برای نفت 
در ســه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ را 
بــه میزان ۳۳۰ هزار بشــکه در روز 
نســبت به برآورد قبلی کاهش داد 
و اعــالم کرد قیمتهای باالی انرژی 
بــه روند احیای اقتصادی از پاندمی 

کووید ۱۹ آسیب می زند.
نگرانیها نســبت بــه کاهش تقاضا 
همزمــان بــا پیش بینــی افزایش 
عرضه تشــدید شده است.بر اساس 
گــزارش رویتــرز، بارکیندو که در 
در   Adipec کنفرانــس  حاشــیه 
ابوظبــی صحبت می کرد، گفت: با 
وجــود ابهامــات، اوپک در تضمین 
تداوم روند احیای اقتصادی جهانی 
منافعــی دارد. تصــور می کنیم در 
یک مســیر احیا قرار داریم.اقدامات 
اوپــک پالس تا حــدود زیادی در 
بهبــود قیمت نفــت تاثیرگذار بوده 
اســت. قیمــت نفت برنــت که در 
آوریــل ســال ۲۰۲۰ به ۱۳ دالر در 
هر بشــکه – پایین ترین قیمت ۲۱ 
سال گذشته – سقوط کرده بود، پس 
از اجرای توافــق محدودیت عرضه 
تاریخــی اوپک پالس به بیش از ۸۰ 
دالر در هر بشکه رسیده کرده است. 

تبریک وزیر نفت به دبیرکل جدید 
جی ئی سی اف:

همکاریتنگاتنگایران
درجیئیسیاف والجزایر

واوپکادامهمییابد
وزیــر نفت ضمن تبریک به نماینده الجزایر 
به عنــوان دبیــرکل جدید جی ئی ســی اف 
گفــت: الجزایــر و ایران مانند همیشــه به 
همــکاری تنگاتنــگ در جی ئی ســی اف و 
اوپــک ادامه می دهنــد. در پیام اوجی آمده 
اســت: تالش های دیپلماتیک بسیار زیادی 
برای احراز پســت دبیرکلی از ســوی ایران 
صــورت گرفت اما به دلیــل اینکه ایران دو 
دوره )۴ ســال( سمت دبیرکلی مجمع را در 
اختیار داشته است، شرایط بسیار دشوارتری 
را نســبت به دیگر رقبایــی که تاکنون این 
پســت را احــراز نکــرده بودند، داشــتیم.
فراموش نکنیم کــه مجمع صادرکنندگان 
گاز ۱۱ عضــو دارد که تاکنون فقط دو عضو 
آن یعنی روســیه و ایران توانسته اند سمت 
دبیرکلــی را به دســت آورند.الجزایر و ایران 
ماننــد همیشــه به همــکاری تنگاتنگ در 
جی ئی سی اف و اوپک ادامه خواهند داد؛ در 
این باره صحبت های سازنده ای هم با همتای 
الجزایری خود داشــته ام و نتایج خوبی را از 

این همکاری متصورم.

فرماندار رامشیر خبر داد؛ 

درخط جزییــاتحادثهانفجار
شرکتنفتمارون لولهگاز

فرماندار رامشــیر از مهار آتش سوزی ناشی 
از انفجار در خط لوله گاز شرکت نفت و گاز 
مــارون خبر داد.ســالم عبادی در خصوص 
حادثــه انفجــار در خط لوله گاز شــرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز مارون اظهار کرد: 
در ســاعت ۷ و ۱۵ دقیقــه ۲۶ آبــان ماه در 
خط لوله گاز مربوط به شــرکت نفت و گاز 
مارون که در محدوده روســتاهای چارات و 

رمیص واقع بود، انفجار رخ داد.
وی افزود: اگر چه این انفجار شدید بوده اما 
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته 
است.عبادی تصریح کرد: محل انفجار توسط 
نیروهای امدادرسان تحت کنترل قرار دارد و 
آتش سوزی ناشی از انفجار، مهار شده است.
فرماندار رامشیر گفت: علت وقوع این حادثه 
در حال بررســی است اما در برداشت اولیه، 
دلیل این انفجار مانند انفجار چند وقت اخیر، 
فرسودگی خط لوله اعالم شده و تحقیقات در 

این خصوص در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
خبر داد؛

ایجادیکمیلیونشغلتاپایان
ســالتوسطصنایعپتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 
ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال توسط 
صنایع پتروشیمی خبر داد و گفت: در تالش 
هستیم سهم منابع مربوط به مسئولیت های 
اجتماعی را برای سال ۱۴۰۱ به باالی ۱۰۰۰ 

تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم.
بهزاد محمدی - معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه 
صنعت پتروشیمی در زمینه مسئولیت های 
اجتماعی نســبت بــه مردم مناطق مختلف 
دغدغه ای همیشگی دارد، اظهار کرد: از آنجا 
که انتظارات از ما در این حوزه باال اســت در 
تالش هستیم، طی سال جاری با تخصیص 
بخشــی از درآمد صنعــت به این دغدغه ها 
بیش از گذشــته پاســخ دهیم و در تالش 
هســتیم سهم مســئولیت های اجتماعی را 
برای ســال ۱۴۰۱ به باالی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ 
میلیــارد تومان افزایش دهیم، این در حالی 
اســت که ســال ۹۹ این عــدد حدود ۶۰۰ 
میلیارد تومان بود و اکنون در ســال جاری 

۷۰۰ میلیارد تومان است.
معــاون وزیــر نفت با اشــاره بــه اقدامات 
صورت گرفته ازســوی شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی برای ایجاد اشتغال حداکثر از 
طریــق این صنعت، گفت: نزدیک ۱۰۰هزار 
نفــر در صنعت پتروشــیمی بــه طورکلی 
مشغول به کار هستند اما این ایجاد اشتغال 
زمانی که محصوالت تولیدی تحویل بورس 
داده می شود و در اختیار صنایع پایین دستی 
و صنایع تکمیلی در شــهرک های صنعتی 
قــرار می گیــرد، رشــد فزآینــده ای پیدا 
می کنــد، بــه عنوان مثال بــه ازای هر یک 
میلیــون تن محصول تحویلــی به بورس، 
نزدیــک بــه ۱۷۰هزار نفر اشــتغال ایجاد 
می شود.بر اســاس این گزارش  مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: 
همچنیــن از آنجا که تا پایان ســال جاری 
نزدیک بــه ۷میلیون تن محصول به بورس 
تحویل داده می شود حدود یک میلیون نفر 
اشــتغال دائم و مســتقیم در پایین دست و 
کارخانه های مختلف ایجاد می شود، بنابراین 
هرچه قدر بتوان صنایع پایین دستی را رونق 

داد اشتغال  ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: دولت طرحی را مبنی 
بر حذف یارانه مشترکان پرمصرف در دستور کار دارد 
که پیش بینی می کنیم از سال آینده وارد مرحله اجرا 
شــود و تمرکز ما بیشــتر روی دوران گرم سال است.
محمدحسن متولی زاده در حاشیه مراسم آغاز برنامه 
سراسری بهینه سازی و تعمیرات شبکه های توزیع برق 
در جمع خبرنگاران و در پاســخ به ســوالی درباره زمان 
اجرای حذف یارانه مشترکان پرمصرف برق اظهار کرد: 
بیش از ۸۵ درصد مشــترکان الگوی مصرف را رعایت 
می کنند و تعداد محدودی از مشــترکان هســتند که 
باالی الگو مصرف دارند و تعداد بسیار محدود دیگری 
وجــود دارند که بیش از دو برابر الگو مصرف می کنند، 
سیاست های اخیر وزارت نیرو بر این است که برای این 
دســته از مشترکان تمهیداتی در نظر گرفته شود.وی 
اضافه کرد: براســاس آخرین تصمیمات اخذ شده قرار 
شده تا یارانه انرژی به مشترکان پرمصرف تعلق نگیرد و 
این موضوع را از قبل از اجرا اعالم خواهیم کرد اما پیش 
بینی ما این است که این طرح از سال آینده اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت توانیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره 
بیشترین قبضی که تاکنون صادر شده است، اظهار کرد: 
بهتر اســت از این دید به این موضوع نگاه شــود که ۲۵ 
میلیون مشترک از ۳۰ میلیون مشترک به طور متوسط 
زیر ۳۰ هزار تومان پرداخت می کنند و تمرکز ما روی 
مدیریت و کنترل مشــترکان پرمصرف است.به گفته 
متولی زاده اگر ۱۵ درصد مشــترکان که بیش از الگو 
مصرف می کنند و مصرف انرژی آنها معادل ۸۵ درصد 
دیگر است، مدیریت مصرف را در دستور کار خود قرار 

دهند، هیچ گونه خاموشی در کشور اعمال نمی شود.وی 
با بیان این که اولویت اصلی ما در صنعت برق استفاده 
از گاز طبیعــی اســت، اظهار کــرد: اگر در تامین گاز با 
محدودیت روبه رو شویم، برای جلوگیری از خاموشی 
از سوخت مایع جایگزین استفاده خواهیم کرد. با توجه 
به این که سوخت مایع برای نیروگاه ها هزینه بیشتری 
دارد وزارت نیرو نیز تمایل استفاده از این نوع سوخت 
را ندارد.متولی زاده با بیان این که در همین راســتا به 
دنبال اجرای سیاســت هایی برای کاهش مصرف گاز 
و تقاضا از مردم برای صرفه جویی در مصرف ســوخت 
هســتیم، گفت: تاکنون برای کاهش مصرف سوخت 
اقدامات موثری صورت گرفته و همکاری بسیار خوبی 

بین وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در این راستا وجود دارد.مدیرعامل شرکت توانیر 
با بیان این که در دولت سیزدهم هماهنگی بسیار خوبی 
بیــن وزارتخانه ها صورت گرفته که امیدواریم مردم از 
این هماهنگی بهره مند شوند، تصریح کرد: با افزایش 
هماهنگی هــا و همکاری مــردم در این حوزه نه تنها 
میــزان رفاه خانواده ها افزایش می یابد بلکه منافع آن 
نیز عاید کشور می شود.وی با اشاره به طرح بهینه سازی و 
تعمیرات شبکه های توزیع برق اظهار کرد: از این طریق 
روزانه ۱.۵ میلیون لیتر گازوئیل صرفه جویی می شود 
و ما این اعتقاد را داریم که اقدامات بهســازی می تواند 
کاهش هزینه های کشــور را به دنبال داشــته باشــد.

مدیرعامل شــرکت توانیر در خصوص میزان مصرف 
مازوت و گازوئیل در نیروگاه ها گفت: با توجه به ســرد 
شــدن هوا تا ۱۰۰ میلیون لیتر میزان مصرف سوخت 
مایع در نیروگاه ها افزایش پیدا کرده است.متولی زاده 
با بیان این که در حال حاضر از نظر ظرفیت  نیروگاهی 
با هیچ محدودیتی مواجه نیســتیم، گفت: حجم قابل 
توجهی از نیروگاه ها بالاســتفاده است و اکنون تنها با 
مساله تامین سوخت نیروگاه ها مواجه هستیم و زمانی 
که سوخت گاز کم باشد از سوخت جایگزین استفاده 
خواهیم کرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه 
میزان درآمد عائد صنعت برق به ازای اصالح تعرفه ها 
شده است، اظهار کرد: تمرکز صنعت برق روی اصالح 

مصرف است نه موضوع درآمد.

خاموشیروشناییمعابروتونلها
مدیــر عامــل توانیز همچنین گفت کــه در این طرح 
روشنایی معابر و تونل های بین شهری بصورت یک در 
میان خاموش خواهد شــد، به نحوی که هم روشنایی 
تامین و هم در مصرف ســرخت صرفه جویی شــود، 
مصرف برق هر پایه روشنایی معابر معادل برق مصرفی 
یک خانوار است، بنابراین خاموش کردن هر یک پایه 
امــکان تامین برق پایدار یک خانوار را فراهم می کند.

متولی زاده با اشــاره به این که زمســتان سال گذشته 
مصرف گاز کشور به در بخش خانگی به ۶۰۰ میلیون 
متر مکعب رســید، گفت: هدف از اجرای مانور امروز، 
مدیریت مصرف سوخت است که تا حصول نتیجه نهایی 

ادامه خواهد داشت.

خبر ویژه

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با تالش های انجام شده 
توسط وزارت نفت، شاهد افزایش فروش نفت و فرآورده ها و بازگشت منابع ارزی 
آن به کشــور هســتیم.مصطفی نخعی با بیان اینکه فروش نفت و فرآورده های 
نفتی از مهم ترین راه های تامین منابع ارزی کشور است، افزود: در چند ماه اخیر 
به دنبال تالش های گسترده وزارت نفت، شاهد افزایش فروش نفت و فرآورده های 
نفتی و بازگشت منابع ارزی به کشور هستیم.وی با قدردانی از وزارت نفت بابت 
تالش های انجام شــده برای افزایش فروش و صادرات نفت در شــرایط تحریمی، 
گفت: منابع ارزی حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی، رشد داشته که این رشد 

در ماه های باقی مانده از ســال نیز ادامه خواهد داشــت.وی تصریح کرد: افزایش 
صادرات نفت حاصل تالش کارکنان صنعت نفت است، این کارکنان و کارگران 
برای توســعه صنعت نفت زحمات زیادی متحمل می شــوند که باید به نیازها و 
مشــکالت آنها نیز رســیدگی شود.نخعی بیان داشــت: کارکنان صنعت نفت با 
سختی های بسیاری روبه رو هستند، زیرا باید در سکوهای گازی و نفتی به دور 
از خانواده در وســط دریا به طور شــبانه روزی به فعالیت بپردازند و به دنبال این 
تالش شبانه روزی، ما حتی یک ساعت افت فشار ارسال گاز از سکوها نداریم؛ از 

این رو باید به حقوق و مزایا و رفاهیات آنها نیز توجه ویژه ای شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد:

کشور گشتمنابعارزیآنبه افزایشفروشنفتوباز
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55بانک و بیمه
افزایشسقفتسهیالتکارت

اعتباریبانکدی
به۲۰۰میلیونتومان

به دنبال ابالغ بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بر 
افزایش سقف تسهیالت کارت اعتباری، سقف 
تســهیالت کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه 
در بانــک دی از ۵۰۰میلیون ریال به ۲میلیارد 
ریــال  افزایــش یافت.بر اســاس این گزارش، 
کارت های اعتباری مرابحه  حداقل دارای ۱۰۰ 
میلیون ریــال و حداکثر ۲میلیارد ریال اعتبار 
اســت و سود تســهیالت اعطایی بر اساس نرخ 
مصوب شــورای پول و اعتبار ۱۸ درصد تعیین 
شــده است.تمامی اشخاص حقیقی و صاحبان 
کســب و کار می توانند بر اساس ضوابط نسبت 
به دریافــت کارت اعتباری اقدام کنند.گفتنی 
اســت نحوه بازپرداخت اقساط کارت اعتباری 
مرابحه حداقل ۱۲ ماه و حداکثر۶۰ ماه اســت.

کارت اعتباری، کارتی است که بانک به وسیله 
آن در چهارچوب ضوابط به مشــتری تا ســقف 
معینی اعتبار اعطا می کند تا مشــتری بتواند از 
طریق  پایانه هــای فروش )pos( و درگاه های 
پرداخــت اینترنتی اقدام به ســفارش یا خرید 
کاال و خدمات تا سقف اعتبار تعیین شده کند 
و مبلغ خرید را بر اســاس شــرایط تعیین شده 

به بانک بازپرداخت کند.

هوشیاری اقتصادبر کیدوزیر تـأ
مبارزه حراستدر مرکز

بامفاسداقتصادی

وزیــر امور اقتصادی و دارایی در مراســمی که  
سید حســین حجتی  رئیس سازمان حراست 
کل کشــور نیز حضور داشــت، بــا قدردانی از 
تالش و همکاری رئیس ســابق مرکز حراست 
وزارتخانــه، بــرای وی از درگاه خداوند متعال، 
عزت و سالمتی و موفقیت در حوزه های خدمتی 

آینده خواستار شد.
دکتر خاندوزی همچنین با اشــاره به ســوابق 
شــغلی  ســید حســن ابراهیمی  رئیس جدید 
مرکز حراســت وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
ابراز امیدواری کرد، وی بتواند به خوبی از عهده 
وظایف محوله در حوزه های بسیار پر مسئولیت 
و پیچیده از جمله مالیاتی، گمرکی، خصوصی 

سازی، بانکی و ... برآید.
وزیــر اقتصاد تأکید کرد: عملکرد حراســت 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی با توجه به 
حساســیت باالی حوزه های تحت پوشش، 
باید آن گونه باشــد که درخور این حوزه ها و 
به ویژه انتظارات و توقعاتی که رئیس محترم 
جمهور از حراست های دستگاه ها، به عنوان 
چشــمان بصیر و عوامل پیشگیری و اصالح 
کننده رویه ها باشــد تا کمتر شاهد تخلفات 
و فســاد احتمالی در فضای اقتصادی کشور 
باشیم.در این مراسم،  سید مهدی فاطمی  و  
سید حسن ابراهیمی  رؤسای پیشین و جدید 
مرکز حراست وزارت اقتصاد، در سخنانی؛ هر 
یک، به ارائه گزارش عملکرد، سوابق و برنامه 

های آتی خود پرداختند.

برگزارینشستمشترکبابانک
رفاهوکانونبازنشستگان

وتالش رضوانشهر

شــعبه بندرانزلی بیمه دانا با مسووالن بانک 
رفاه و کانون بازنشســتگان شهرســتان های 
رضوانشــهر و تالش نشست مشترک برگزار 
کــرد. این نشســت روز ۲۳ آبــان ماه جاری 
بــا حضور شــوقی رئیــس شــعبه انزلی و 
مسووالن بانک رفاه و کانون بازنشستگان در 
شهرســتان های رضوانشهر و تالش برگزار و 
پس از بررسی راه های گسترش همکاری های 
دوجانبــه، با نصب بنر تبلیغات طرح رفاه دانا 
در محل این بیمه گذاران به پایان رســید.در 
جلســه فوق همچنین طرح رفــاه دانا برای 
بیمه گذاران تشــریح و ابرازامیدواری شــد 
بهترین نوع خدمات بیمه ای به بازنشستگان 

و حقوق بگیران بانک رفاه ارائه شود.

اخبار

اخبار

مدیرعامل بیمه کوثر خبر داد

تداومحرکتشرکت
بهبود مسیر در

ابوالفضــل آقــادادی، مدیرعامل بیمه کوثر در 
نخســتین سفر استانی خود با حضور در استان 
خراســان رضوی، از تداوم حرکت شــرکت در 

مسیر بهبود خبر داد.
بــه گــزارش درآمــد نیــوز به نقــل از روابط 
عمومــی بیمه کوثر، مدیرعامل شــرکت که از 
ســوی حجت االسالم خنجری رییس عقیدتی 
سیاســی، علی مختاری معاون فنی، مســعود 
طاهــری معاون برنامه ریــزی و نوآوری، و نیز 
ابوالفضل شــهابی وش و معصومه نجات بخش 
مدیران اداری و پشــتیبانی، و امور نمایندگان 
همراهی می شد در بازدید از سرپرستی خراسان 
رضــوی ضمن دریافت گزارشــی از وضعیت و 
عملکرد این سرپرستی به بررسی شرایط موجود 
پرداخت. آقادادی در سخنانی با اشاره به شرایط 
فعلی بســیار خوب بیمه کوثر در صنعت بیمه 
کشــور که در پی برنامه ریزی های دقیق و رشد 
شــرکت در این ســال ها به دست آمده است، 
گفت: خوشبختانه شرکت بیمه کوثر اکنون در 
میانگین شــاخص های گوناگون جزو ۶ شرکت 
برتر صنعت اســت و با ارایه خدمات مناســب، 
بــه ویــژه در موضوع جلب رضایت مشــتری، 

دستاوردهای خوبی را محقق کرده است.
وی ضمن تقدیر از جامعه هدف و سهام دار عمده 
به علت اعتماد به بیمه کوثر، خاطرنشــان کرد: 
در پاسخ به این اعتماد، ما نیز با تمام توان و به 
صورت هدفمند در زمینه ارایه خدمات بیمه ای 
بــه آحــاد جامعه، به خصــوص جامعه هدف، 
سیاســت گذاری و همه فعالیت های شرکت را 
همسو با آن تعریف کرده ایم تا با خدمت رسانی 
به بهترین شــکل بتوانیم آرامش خاطر را برای 

همه ذی نفعان به ارمغان آوریم.
مدیرعامــل بیمــه کوثر با بیان اینکه بســیار 
خوشــحالم که این مســیر را با اســتعانت از 
امــام رئوف در مشــهد مقــدس آغاز می کنم 
و همان گونــه که در همایش مدیران امســال 
تاکید کردم تسلط حرفه ای مدیران ستادی و 
سرپرستی های استانی به قوانین، آیین نامه ها 
و دســتورالعمل ها ضروری است، تصریح کرد: 
طبق طرح تحول و حرکت راهبردی بیمه کوثر، 
اصول سیاســت گذاری، راهبری، برنامه ریزی 
و نظارت در ســتاد شــرکت ســازماندهی و 
اختیــارات حداکثــری به سرپرســتی های 
اســتانی تفویض می شــود. آقادادی در پایان، 
با تشــکر از زحمات مهدی حاجی حســینی 
که در مدیریت سرپرســتی خراســان رضوی، 
عملکرد قابل قبولی را از خود به جا گذاشــته 
اســت، افزود: از محمدحســن نوروزی، مدیر 
جدید سرپرســتی خراسان رضوی نیز انتظار 
دارم همســو با خط مشــی ابالغی و در حوزه 
اختیارات و مسئولیت های خود با تمام قدرت و 
استفاده از تمام ظرفیت های این استان بزرگ و 
پرجمعیت برای افزایش پرتفوی، جلب رضایت 

ذی نفعان و بهبود ارایه خدمات بکوشد.

تولیدکنندگان حمایتاز کیدبر تا
مدیرانبانکملی دیدار در

ایرانومشتریان

یازدهمین نشست حضوری مدیران بانک ملی 
ایران با مشــتریان اعتباری در بانک ملی ایران 

برگزار شد.
 به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی 
بانک ملی ایران، سید فرید موسوی عضو هیات 
مدیره بانک در این دیدار که روسای ادارات کل 
اعتبارات، بررســی طرح ها، ارزیابی و نظارت بر 
مصارف حضور داشتند، حمایت از بخش تولید 
را یکی از اهداف مهم بانک ملی ایران خواند و بر 
تحقق شعار سال برای پشتیبانی از تولید تاکید 
کرد.  موســوی با اشاره بر محدودیت منابع و از 
ســویی تقاضاهای فراوان برای تخصیص منابع 
گفت: بانک ملی ایران با اولویت مشتریان وفادار، 
خوش حســاب و دارای گردش حساب مطلوب 
که ســابقه مطلوبی هم در تعامل و همکاری با 
بانک دارند، با تمام توان از تولیدکنندگان کشور 

حمایت می کند.
در این نشســت که مشــتریانی از بخش های 
مختلــف تولیدی مانند صنایع دارویی، غذایی، 
صنعت و معدن و پتروشیمی حضور داشتند، راه 
های تســریع فرآیند اعطای تسهیالت و تعامل 

بهینه با مشتریان بررسی شد.

مدیرعاملبانکایرانزمین:

اولین اولویت ما در بانکداری دیجیتال خلق ارزش برای مشتریان است
اولین نئوبانک واقعی کشور با همکاری 
مشترک شرکت “های وب” و شرکت آوا 
متعلق به بانک ایران زمین در راستای 
ارائــه خدمات بانکــداری دیجیتال به 
مشــتریان ایجاد و بــه زودی به مردم 
ارائــه خدمت خواهد کرد.عبدالمجید 
پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، 
در مراســم انعقاد قرارداد بین شرکت 
هــای آوا متعلق به ایران زمین و های 
وب )داده گستر عصر نوین( در راستای 
ارائه خدمات مالی و بانکی با محوریت 
بانکداری دیجیتال، اظهار داشت: نگاه 
مجموعه بانک ایران زمین خلق ارزش 
در راستای ارائه خدمات نوین بانکی و 
مالی به مشتریان است و در این راستا 
حضــور مجموعه هــای بزرگی چون 
هــای وب می تواند تســریع کننده و 
راه گشا باشد.عبدالمجید پورسعید در 
این مراســم ضمن قدردانی از زحمات 
همکاران گفت: پس از چندین ســال 
تالش مجدانه همکاران در بانک ایران 
زمین این امکان فراهم شــده اســت 
ســرویس هــای بانکــی را در یک نئو 
بانک پیاده ســازی کنیم و بر اســاس 
بســتری که ایجاد شــده است بتوانیم 
خدماتــی را به مــردم ارائه دهیم که 
ارزش افــزوده فراوانی دارد.مدیرعامل 
بانک ایران زمین افزود: ظرفیت و بستر 
الزم برای ارائه خدمات و سرویس های 
بیشــتر در حوزه بانکداری دیجیتال به 
مشــتریان در بانک ایران زمین فراهم 
است و با پتانسیل موجود خلق خدمات 
جدیــد از اهمیــت باالیــی برخوردار 
است.پورســعید ضمــن تاکید بر ارائه 
خدمــات جدید به مشــتریان افزود: 
ایجاد خدمات جدید در توســعه کسب 
و کارهــای مختلــف و تامین نیازهای 
مردم تاثیر بســزایی خواهد داشت و ما 
با اطمینــان این خدمات را در اختیار 
شرکت "های وب" و در نهایت مشتریان 

قرار خواهیم داد.

عصر مدیرعاملشرکت)دادهگستر
نوین(هایوب:خلقیکارزش
اهدافاینهمکاری جدیداز
مشترکبینبانکایرانزمینو

شرکتهایوبخواهدبود
در ادامــه جلســه ســید ایمــان میری 
مدیرعامل شرکت های وب دلیل انتخاب 
بانک ایران زمین جهت انعقاد قرارداد را 
چابکی و پیشــینه بانک ایران زمین در 
خلق یک ارزش جدید دانســت و گفت: 
در حــال حاضــر اکثر مجموعه ها همان 
ســرویس های معمول را ارائه می دهند. 
اما این امر مســتلزم این اســت که هر دو 
مجموعه چابکی را اساس خود قرار دهند 
و به نتیجه مطلوب برســند.میری افزود: 
هدف ارائه ســرویس هایی اســت که در 
حال حاضر در اختیار مشــتریان نیست 
و شــرکت های وب با همکاری بانک و با 
رعایت چارچوب های بانک مرکزی اما با 
نوآوری این موضوع را محقق خواهد کرد.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از پتانسیل 
جوان و تحصیل کرده این دو شرکت برای 
راه انــدازی این نئوبانک اظهار امیدواری 
کــرد: به طور حتم با توجه به ظرفیت ها 
و استراتژی های تعریف شده در خصوص 
حضور در بازار کســب و کار حرف ها و 
ایده های جدیدی رونمایی خواهد شد.

قائممقامبانکایرانزمین:پیاده
سازیبانکداریدیجیتال،یک

ارائهخدماتنوینبه در گامموثر
مشتریاناست

در این جلســه مجتبی شیروانی دستیابی 
بــه بانکداری دیجیتال را یک گام موثر در 
ارائه خدمات نوین به مشتریان بیان کرد و 
گفت: بانک ایران زمین چندین سال پیگیر 
این ایده بوده اســت، به طوری که در آغاز 
مطالعات و تحقیقات در این خصوص، هنوز 
هیچ بانکی مفهوم واقعی بانک دیجیتال را 
نمی شناخت.شــیروانی در ادامه افزود: در 

ابتدا تیم فناوری اطالعات بانک با سفر به 
کشــور آلمان در حوزه بانکداری دیجیتال 
تحقیقات و بررسی های اجمالی انجام شد و 
پس از ۶ سال تالش مداوم با افتخار این ایده 
به ثمر نشست.قائم مقام بانک ایران زمین 
ورود سریع به بازار را اولویت بانک بیان کرد 
و اشــاره کرد: ما خوشحالیم که این اتفاق 
بزرگ با مجموعه توانمندی مثل های وب 
صورت می گیرد و تمام تالش خود را به کار 
می گیریم تا بدون هیچ مشــکلی خدمات 
ارائه شود.شــیروانی در خصوص خدمات 
جدیــد بانک گفت: اولین بودن در بازار از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. این پروژه 
شامل ۹۰ سرویس و ارائه ۴۰۰ خدمت به 
مشتریان است که امیدوارم شروع کار عالی 
انجام شود و  کسب و کارهایی که بتوانند به 
این مبحث قدرت دهند از جانب ما حمایت 
کامل را از سوی بانک خواهند داشت. قطعاً 
این مهم برای کشــور و سیســتم بانکی با 

ارزش خواهد بود.

معاونفناوریاطالعاتبانکایران
اولیننئوبانکدر بهکار زمین:آغاز

سوییککسبوکار از کشور
در ادامه جلسه فرهاد اینالویی این پروژه 
را اولین نئوبانک واقعی در کشــور اعالم 
کرد و گفت: مدل موفق در نئوبانک این 
اســت که کسب و کارهایی که خدمات 
به مشتریان می دهند به سمت نئوبانک 
برونــد و نقش بانک در این میان خدمت 
رسانی به این حوزه است.معاون فناوری 
اطالعــات بانک ایران زمین در خصوص 
انتظــارات از نئوبانــک افزود: مهمترین 
بحث در این راستا نوآوری است. نوآوری 
معموالً از بیرون به داخل ســازمان وارد 
می شــود و ایــن موضوع باعث شــده 
اســت که اســتارت آپ ها بدلیل ارتباط 
نزدیک با مشتری وارد میدان می شوند 
تــا نوآوری را به ســازمان تزریق کنند. 
در ایــن میان مرکــز نوآوری بانک ایران 
زمیــن با همراه شــرکت هــای وب می 
توانند تبادل اطالعات داشــته باشــند 
کــه نهایتا برای هــر دو مجموعه ارزش 
آفرین خواهد بود.اینالویی افزود: مفهوم 
بانک دیجیتال به معنای یک بانک کامال 
مکانیزه به همراه شعب و ادارات مرکزی 
و تمامی خدمات بانکی اســت و نئوبانک 
گزیده ای از خدمات پرمصرف و ضروری 
بانک است که در اختیار مشتری قرار می 
گیرد. ارتباط مشــترک بانک و شــرکت 
های وب موجب ارائه سرویس های پایه 
و خدمات مطلوب به مشتری خواهد شد 
که ارزشمند است.در پایان این مراسم که 
با حضور مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، 
قائم مقام و جمعی از مدیران بانک ایران 
زمین و مدیران ارشــد مجموعه شرکت 
های وب برگزار شد قرارداد همکاری این 
نئو بانک توسط امین ریاضتی مدیرعامل 
شــرکت آوا متعلق به بانک ایران زمین 
و ســید ایمان میری مدیرعامل شرکت 
هلدینــگ هــای وب در راســتای ارائه 
خدمات و سرویس های مالی امضا شد.

ح شد؛  در گفت وگو با مدیرعامل بانک مهر ایران مطر

منطقیاست؟ شبکهبانکیچقدر انتظاراتاز
بانک هــا در ایــن کشــور مــرغ عزا و 
عروسی اند. بسیاری از مردم و مسئوالن 
بانک ها را مقصر بســیاری از مشکالت 
اقتصادی می دانند. شــاید بتوان گفت 
بانک در ذهن شهروند ایرانی سازمانی 
تلقی می شــود که منابع زیادی را دارد 
اما فقط به نورچشــمی ها وام می دهد. 
با این حال، آیا واقعیت همین اســت و 
این تصویر درستی است؟در گفت وگو 
با مرتضی اکبری، متخصص مســائل 
بانکی این موضوع را بررســی کردیم. 
مرتضــی اکبری عضو هیــأت علمی 
دانشگاه است و از سال ۱۳۹۵ تا کنون 
به عنوان مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران فعالیــت می کند. در ادامه 
مشروح گفت وگو با وی را می خوانید.

ریســکهاییکــهبانکهــای یکــیاز
ایرانیباآنمواجهند،ریسکشهرت
چندگاهــیخبــریعلیه از اســت.هــر
میشــودوآن بانکهامنتشــر یکیاز
شــما رابــاچالــشروبهرومیکند.نظر

اینرابطهچیست؟ در
ریســک شــهرت یکی از ریسک های 
مهمی اســت که بانک ها با آن روبه رو 
هســتند، اما در قیاس با ریسک هایی 
همچون نقدینگی، اعتباری و... کمتر به 
آن توجه می شود. سازمان های خدماتی 
و به طور مشخص بانک ها از آنجایی که 
با مصرف کننده نهایی مرتبطند، بیش 
از ســایر دستگاه ها با انتقادهای اقشار 
مختلف روبه رو می شــوند. بخشــی از 
این انتقادات درســت است و به ضعف 
عملکرد بانک ها برمی گردد. اما مسئله 
انتقاداتی اســت که بر مبنای منطق و 
واقعیت نیســت و اتفاقاً بخش عمده ای 
از انتقاداتــی کــه در رابطه با عملکرد 
بانک ها مطرح می شــود، از این جنس 
اســت. تخریب وجهه شبکه بانکی نزد 
مردم، نه سودی برای کشور و مردم دارد 
و نه به بانک ها برای بهبود فعالیتشــان 
کمــک می کند. در این بین به عملکرد 

بانک ها هم انتقاداتی وجود دارد که در 
جای خود قابل بررسی است.

عمــدهگالیههــایمردمبــهبانکها
رابطــهبــاپرداختوامبرمیگردد، در

شماچیست؟ نظر
نکته درســتی است، ذهنیت اشتباهی 
وجود دارد که بانک ها منابعی نامتناهی 
در اختیار دارند و می توانند به هر کسی 
کــه اراده کنند، وام پرداخت کنند؛ در 
حالی که واقعیت چیز دیگری اســت. 
بانک ها سپرده گذارانی دارند که منابع 
خــود را در اختیار آن ها قرار داده اند و 
در نســبت استانداردی با همان منابع، 
امکان پرداخت وام دارند و نه بیشتر. کما 
اینکه بخشــی از منابع را باید به عنوان 
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند 
و بخش دیگری را نیز به صورت وام در 
اختیار اشــخاص و بنگاه ها قرار داده اند 
که هنوز بازنگشــته است. این انتظار از 
بانک ها نه تنها از ســمت مردم، بلکه از 
ســوی دولت و مجلس نیز وجود دارد؛ 
به طــوری کــه اخیراً شــاهد واکنش 
وزیــر اقتصاد به ایــن موضوع بودیم. 
دکتر خانــدوزی به تازگــی گفته اند 
انتظــارات دولت و مجلس نیز از نظام 

بانکــی باید منطبق بر واقعیات و توان 
بانک ها باشــد و نباید آنها را به صورت 
یــک قلک بی انتها تصــور کنند.نکته 
دیگر در پاســخ به پرســش شما بحث 
عواملی است که منجر به کاهش قدرت 
تســهیالت دهی بانک ها شــده است. 
نســبت مطالبات به مصارف، شاخصی 
اســت که نشــان می دهد مشــتریان 
بانک هــا چقــدر خوش حســابند. در 
سال های اخیر این شاخص برای بانک 
مهــر ایران کمتر از یک درصده بوده و 
هم اکنون نیز این نسبت برقرار است که 
در نوع خود توفیق چشمگیری است و 
نشــان از متعهد بودن مشتریان بانک 
مهــر ایران دارد. با این حال تعدادی از 
بانک های کشــور از این نظر وضعیت 
مناســبی ندارند و نسبت مطالبات به 
مصارفشان باالتر از حد استاندارد است. 
همین مســئله قدرت تسهیالت دهی 
این دسته از بانک ها را کاهش می دهد.

انتقاداتــیکــهبــهبانکهــا بخشــیاز
حــوزهواموارداســت،مربــوطبــه در
رابطه ســختگیریهاییاستکهدر
بــاتضامیــنوجــوددارد.یعنــیحتــی
گردشحســابو... نظــر فــردیکــهاز

نظــر امــکاندریافــتوامرادارد،از
تأمیــنتضامینبهمشــکلمیخورد.
دربــارهاینقبیلســختگیریهاچه

نظریدارید؟
به طور کلی نظام پرداخت تســهیالت 
ما وثیقه محور است و ضرورت دارد که 
به ســمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. 
ریشه مشکلی هم که گفتید در همین 
موضــوع نهفته اســت. اغلب بانک ها 
عالقه دارند تضامین مختلفی دریافت 
کنند تا خیال خود را بابت بازگشــت 
تسهیالتشان راحت کنند. همان طور 
که اشاره کردم نرخ مطالبات به مصارف 
برخــی از بانک هــا باالســت و از این 
جهت حق دارند که نگران بازپرداخت 
تسهیالتشان باشند، اما شخصاً معتقدم 
این نگرانی باید به گونه دیگری برطرف 
شــود.راهکار حــل مســئله، نهادینه 
شــدن اعتبارسنجی در نظام پرداخت 
تسهیالت اســت. ممکن است فردی 
بدحساب باشــد، اما بتواند چند سند 
ملکی به بانک ارائه کند، در سوی دیگر 
فردی خوش حساب است و اقساط خود 
را به موقــع می پردازد، اما امکان ارائه 
چنیــن تضامینی را نــدارد. بانک باید 
به کدام فرد تســهیالت پرداخت کند؟ 

مشــخص اســت فرد خوش حســاب 
شایســتگی بیشــتری برای دریافت 
تســهیالت دارد. بانــک بنگاه امالک 
نیســت که بخواهد سند ملکی بگیرد، 
بلکــه بــرای بانک بازگشــت به موقع 
منابعی که تسهیالت داده اهمیت دارد.

این کنــونوضعیــتشــبکهبانکــیاز ا
چگونــهاســتوچــرابانکهــا نظــر
پرداخــت ک مــال را اعتبارســنجی

نمیدهند؟ تسهیالتقرار
اخیراً شاهد اظهار نظر دکتر خاندوزی 
وزیر اقتصاد و دکتر صالح آبادی رئیس 
کل بانــک مرکزی در رابطه با اهمیت 
اعتبارسنجی بودیم که نشان از اهمیت 
مسئله دارد و ضروری است که به این 
ســمت حرکت کنیم. خوشبختانه ما 
ایــن کار را در بانک مهــر ایران انجام 
داده ایــم. اکنون امکان درخواســت 
تسهیالت با وب سایت و همراه بانک را 
فراهم کرده ایم و در شرایطی، مشتریان 
خوش حســاب ما می توانند بدون نیاز 
بــه ضامن وام دریافت کنند. یعنی هم 
رفت و آمد به شــعبه و ارائه مدارک را 
به حداقل رسانده ایم و هم ضرورت ارائه 
ضامن را برای مشتریان خوش حساب 
خــود حذف کرده ایم. فکر می کنم این 
کار در یکی دو بانک دیگر نیز در رابطه 
با وام های خرد انجام می شود، اما الزم 
است در سایر بانک ها نیز گسترش یابد. 
البته بهتر است که دامنه اعتبارسنجی 
نیز در کشــور ما بیشــتر شود و عالوه 
بر ســوابق فــرد از نظــر بازپرداخت 
تســهیالت و داشــتن چک برگشتی، 
مــواردی همچــون پرداخت مالیات و 
قبوض مختلف را نیز در بر گیرد. چنین 
ســامانه ای یک کار ملی است و نیاز به 
همــکاری نهادهای مختلفی دارد. اگر 
ایــن اتفاق رخ دهد و بقیه بانک ها نیز 
اعتبارســنجی را جدی بگیرند، مردم 

دغدغه کمتری در این رابطه دارند.
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کرمانشاه:  استاندار

بسیج گل سر سبد یادگارهای ماندگار معمار کبیر انقالب است
کرمانشاه / گروه استان ها: مهندس بازوند 
تفکر بســیجی را یک ظرفیت بزرگ برای 
توســعه کشور دانســت و گفت: اگر امروز 
از مدیریــت جهادی، انقالبــی و میدانی 
برای حل مشــکالت کشــور صحبت می 
کنیم الگوی این نوع مدیریت از بســیج و 
فرهنگ  بسیجی است و در طول این چهار 
ســال سعی کردیم مشکالت کرمانشاه در 
عرصه هــای گوناگون را بســیجی وار حل 
کنیم.»مهندس بازوند« در نشست شورای 
اداری استان ویژه هفته بسیج که با حضور 
معاونیــن اســتاندار، فرماندهان نظامی و 
انتظامی اســتان و مدیران دســتگاه های 
مختلف برگزار شد؛ عنوان کرد: بسیج یک 
نیروی برخاسته از دل مردم است  و در تاریخ 
پرافتخار جمهوری اســالمی هرگاه مردم 
وارد صحنه شــده اند، بسترســاز توسعه و 
موفقیت های همه جانبه بوده اند.وی افزود: 
بسیج یادگار ماندگار حضرت امام )ره( و گل 
سرسبد این یادگاری های ارزشمند  است.

استاندار کرمانشاه افزود: از ابتدای انقالب 
تاکنون هرگاه بحرانی پیش آمده و بسیج 

وارد میدان شده از آن بحران سربلند بیرون 
آمده ایم و به تعبیر رهبر انقالب، بســیج 
تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده است.وی 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 

را نماد بسیج دانست و گفت: امروز از برکت 
بســیج ایران تبدیل به یک جزیره امن در 
این خاورمیانه ناامن شــده است و خارجی 
هایی که در ایران حضور داشــته اند مانند 

کارلوس کــی روش مربی نامدار تیم ملی 
فوتبال ایران در ســال های گذشته، کشور 
ما امن ترین کشور دنیا توصیف کرده اند و 
این امنیت ماحصل جانفشانی های عزیزان 

بســیج اســت.مهندس بازونــد بر تالش 
مدیران تا آخرین لحظه حضور در پشــت 
میــز تاکید کــرد و گفت: یک جایگاه های 
مدیریتی حق الناس اســت و مدیران نباید 
بــه بهانه تغییر احتمالی، در انجام خدمت 
به مردم کوتاهی کنند.مدیر ارشــد استان 
تدوین ســند نفت و گاز اســتان را یک کار 
ارزشــمند دانســت و گفت: در قالب این 
ســند، ۷۳ هزار میلیــارد تومان پروژه در 
حوزه نفت و گاز استان تعریف شده است 
که ۱۵ هزار میلیاردتومان آن در ســنقر و 
اسالم آباد شروع شده است و باید برای راه 
اندازی بقیه پروژه ها در روانسر، کرمانشاه، 
ســنقر و گیالنغرب هم باید تالش کنیم.

وی موفقیت در جذب سرمایه گذاری های 
جدیــد را دلیــل روند کاهش نرخ بیکاری 
در اســتان دانســت و گفت: برای اولین بار 
چینی ها در اســتان کرمانشاه ۱۰ میلیون 
دالر ســرمایه گذاری کردند که این پروژه 
در آستانه بهره برداری است و می تواند ۱۵ 
درصد از نیاز صادراتی کشور به فروسلیس 

را تامین کند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر استانی شرکت راهسازی و عمران ایران )خاتم 
االوصیا( عنوان کرد؛

آمادگیشرکتخاتماالوصیابرای
اجرایهزارمیلیاردتومانپروژه

عمرانیدرنظرآباد
البرز / گروه استان ها: مدیر استانی شرکت راهسازی 
و عمران ایران )خاتم االوصیا(از آمادگی این شرکت 
بــرای اجــرای بیش از هزار میلیــارد تومان پروژه 
عمرانی در نظرآباد خبر داد.مهندس نوســودی در 
دیدار با شــهردار نظرآباد ضمــن اعالم آمادگی در 
جهت هم افزایی هر چه بیشــتر و خدمت به مردم، 
خواستار مشارکت و تعامل بین این دو مجموعه شد 
و اظهارداشــت: با توجه به توان مالی و فنی شــرکت 
آمادگــی داریم کلیه پروژه های عمرانی شــهر در 
قالب وام ، زمین و صکوک و اوراق در شــهر نظرآباد 
اجرا کنیم.این مسئول تصریح کرد: با توجه به نگاه 
وزارت دفــاع مبنی بر اجرای پروژه های محرومیت 
زدایی، این آمادگی در مجموعه شرکت وجود دارد 
که خدمات رســانی را در شــهر نظرآباد آغاز کنیم.

مهندس نوســوی یادآور شــد: بدون شک شرکت 
راهسازی و عمران ایران خاتم االوصیا در پروژه های 
مختلف در موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، فنی و… در کنار مجموعه مدیریت شهری 

و شورای شهر خواهد بود.

آشناییبا)طرحشهیدبرونسی(
وفرهنگسازیحمایتازکاالی

ایرانیدرجامعه
ســمنان / گروه اســتان ها: اشتغال و تولید دو عامل 
حیاتی برای اقتصاد کشــورهای مستقل محسوب 
می شوند. یکی از ملزومات تقویت تولید ملی خرید 
محصوالت تولیدکنندگان داخلی است و تغیر ذائقه 
مــردم به مصرف محصوالت بومی امری مهم برای 
ایجاد و بقای یک اقتصاد مولد است .  اینکه جامعه 
حمایت و فرهنگ سازی استفاده از دسترنج کارگران 
خود را مقدم بر اجناس دیگر بداند یک امر ارزشمند  
و ســرمایه ای بی دلیل اســت که تبعات اقتصادی و 
سیاسی آن زمینه ساز توسعه فرهنگی در دیگر ابعاد 
جامعه می شود . از سوی دیگر اگر تولیدکنندگان به 
این باور برسند که مشتریان بزرگترین سرمایه آن 
ها هستند حیات و بقا خود را در احترام به خواسته 
های آنها و تولید محصول با کیفیت و ارائه شایسته 
آن به بازار می دانند. در نتیجه تقویت بنیه تولیدگران 
بیش از پیش می گردد. لذا این اقدام فرهنگی باید از 
مدارس و دانش آموزان ، خانواده ها ، شخصیت های 
موثر فرهنگی و مذهبی ، اهالی رسانه ، ادارات دولتی 
و جامعه تولیدگران شروع و تقویت شود. از آنجا که 
تهییج هرچه بیشتر عرق  ملی بر شیوه خرید و تولید 
محصول تاثیر دارد ، سیاست های این طرح بر این 
است که با تقویت عرق ملی  و دینی تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان ، فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی 
را در جامعه رواج دهد.باعنایت به تاکیدات موکد امام 
خامنه ای عزیز)مدظله( براهمیت حمایت از کاالی 
داخلی ، ضرورت دارد مجریان این طرح در سازمان 
بسیج کارگران و کارخانجات استان و سایر دستگاه 
هــای مرتبط با جامعــه کار و تولید ضمن توجه به 
اهمیت موضوع و مطالعه دقیق دستورهای اجرایی 
، اهتمــام خــود را برای اجرای کامل و بی نقص این 

برنامه به عمل آورند.
اهداف طرح :

- معرفی توانمندی های صنعتی و تولیدی استان 
-  ارتقا، کیفیت محصوالت و خدمات
-  تغییر ذائقه مردم به تولیدات ملی

- کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد نشاط و امید 
آفرینی در جامعه

- فرهنگ ســازی برای ایجاد منافع مشــترک بین 
کارگر و کارفرما

- اقناع کارگر و کارفرما به تولید محصول باکیفیت
- اقناع کارگر و کارفرما به تولید محصول باکیفیت

- پویش های مردمی مطالبه گری از تولیدگران
- بازدیــد نخبگان اجتماعــی از کار کارخانجات و 

فرایند تولید
- حضور مدیران صنایع درمدارس ، مساجد و...
- تبیین توانمندی های تولید در استان و کشور

- برگزاری مسابقات فرهنگی و پویش های مردمی
پ - تعاریف و اختصارات:

کاالی ایرانی: کاالی تولید شده یا خدمتی که توسط 
متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا با 
انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش 

افزوده در داخل کشور انجام میگیرد.
هیئت رصد: تعدادی از نخبگان قشر کارگر و کارفرما 
در سطح کشور و استان که نظارت بر حسن اجرای 

طرح را بر عهده دارد .
کارآمدان: کارگران و عوامل اجرایی داوطلب که برای 
ارتقا کیفیت محصوالت و خدمات در واحد تولیدی 
آموزش دیده و وظیفه اجرا و پیاده ســازی آن ها را 

بر عهده دارند.
تولیدیاران : نخبگان علمی و اجتماعی  حوزه تولید 
که نسبت به برنامه های تعریف شده درطرح توجیه و 
واقف بوده  و وظیفه آموزش و توجیه کارامدان مرحله 
تولید را در پایگاهای بسیج کارگران به عهده دارند .

سفیران تولید: کارفرمایان مدیران تولیدی و کارگران 
موفق دارای فن بیان مناســب که به منظور معرفی 
و بحــث در اهمیت حمایت از کاالی ایرانی و تبلیغ 

تولیدات خود به مدارس مساجد اعزام میشوند.

 معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای استان قزوین:

76حلقهچاهغیرمجاز
دراستانقزوینمسدودشد

قزوین / گروه استان ها: معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت:  در نیمه 
اول امسال با انسداد ۷۶ حلقه چاه غیرمجاز در استان 
در مصرف ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب منابع آب 
زیرزمینی صرفه جویی شده است.مهندس منصوری 
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه 
ای اســتان قزوین در خصوص انسداد چاههای غیر  
مجاز برای حفظ و حراســت از منابع آب زیرزمینی 
اظهارداشــت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه 
تعداد ۷۶ حلقه چاه  غیرمجاز در استان مسدود شده 
کــه بــا این کار زمینه صرفه جویی ۴ میلیون و ۵۰۰ 
هزار مترمکعب آب فراهم شده است. وی همچنین 
اضافه کرد: با تجهیز ۲۱ اکیپ گشــت و بازرسی در 
ســال جاری بدنبال آن هستیم تا ضمن شناسایی 
چاههای غیرمجاز و ســایر تخلفات در زمینه منابع 
آبــی در چارچــوب قوانین و مقررات برخورد الزم را 
بعمل آوریم.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای استان قزوین تصریح کرد: برای مدیریت 
منابع آبی و نیز جلوگیری از اضافه برداشت چاههای 
مجاز، در ســال های اخیر با نصب کنتور هوشــمند 
اقدامــات موثری صورت گرفته و این روند تا مجهز 
شدن همه چاهها مجاز استان به این سیستم ادامه 
خواهد داشت.مهندس منصوری با بیان این موضوع 
که نصب کنتورهای هوشمند یک الزام قانونی است 
و در صورت عدم همکارای افراد از طریق دســتگاه 
قضایــی اقدامات الزم صورت خواهد گرفت عنوان 
داشت: در سال جاری تاکنون ۱۰۱ دستگاه کنتور 
هوشــمند برروی چاههای آب کشاورزی، صنعتی 
و خدمات در مناطق مختلف اســتان نصب شــده و 
در صورت همکاری کشــاورزان و سایر بهره برداران 
و نیز همراهی دســتگاههای اجرایی ذیربط پیش 
بینی کرده ایم تا پایان ســال ۷۰۰ دســتگاه کنتور 
هوشمند دیگر نیز برروی چاههای مجاز  نصب و راه 
اندازی شــود.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای قزوین در پایان گفت: طی سال های 
اخیر با اجرای طرح های تعادل بخشی، مسدود کردن 
چاههای غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت چاههای 
مجاز، فرهنگ سازی میان کشاورزان و بهره برداران 
و مدیریت مصرف بهینه توانسته ایم از افت آب های 
زیرزمینــی جلوگیری کنیــم به طوری که در حال 
حاضر وضعیت سفره آب های زیرزمینی استان رو 
به بهبودی است. لذا از کشاورزان و بهره برداران استان 
قزوین درخواست می کنیم ضمن ادامه همکاری با 
شرکت آب منطقه ای استان قزوین در اجرای طرح 
های تعادل بخشی، کمک کنند تا بتوانیم با مصرف 
بهینــه و مدیریــت منابع آبی از بروز بحران کم آبی 
در دشــت قزوین جلوگیری کــرده و آب مورد نیاز 
کشاورزان را در فصول مختلف با برنامه ریزی مناسب 

به صورت مستمر تامین کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان:

رسانههاشفافسازیمشکالت
پروژههاراعهدهدارشوند

 همدان / گروه اســتان ها: معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار همدان شفاف سازی مسائل 
استان را هنر رسانه دانست و گفت: شفاف سازی از 
تکالیف رسانه ها نسبت به مردم و مسئوالن است که 
باید مبتنی بر عقالنیت و شناخت باشد.مهدی باب 
الحوائجی در نشست هم اندیشی مدیران مسئول و 
سرپرســتان مطبوعات و رسانه های استان همدان 
افزود: این دولت کار خود را با شفافیت آغاز کرده و 
با شــفافیت ادامه خواهد داد که تحقق این موضوع 
مشارکت رسانه ها را می طلبد.به گفته وی، رسانه 
ها باید با شــفاف سازی مســائل و مشکالت پروژه 
های فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و عمرانی را در 
اختیار مسئوالن قرار دهند.وی با بیان اینکه دولت 
ســیزدهم از رســانه ها برای گردش آزاد اطالعات و 
شفاف سازی حمایت می کند ادامه داد: در راستای 
رشــد و توسعه استان، برنامه هایی برای حمایت از 
رســانه صورت گرفته است.باب الحوائجی افزود: در 
شــرایط کنونی که دشمنان با تحریم های ظالمانه 
به دنبال ناامید کردن مردم هســتند، رسانه ها باید 
به عنوان شاکله نظام جمهوری اسالمی برای مردم 
امیدآفرینی کنند.وی ادامه داد: رسانه ها زبان گویای 
مردم هستند و به عنوان چشم بینای جامعه، بازوی 
توانمندی برای حاکمیت محسوب می شوند.معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: 
رســانه های اســتان همدان فعال و پویا هستند و به 
عنوان پل ارتباطی مردم و مســئوالن باید با اتحاد، 
برای توســعه این استان تالش کنند.باب الحوائجی 
افــزود: نقد منصفانه و مطالبه گری مجدانه موجب 
رشد و حرکت رو به جلو استان می شود.وی با اشاره 
به اینکه نرم تر و لطیف تر از رفتار خبرنگاری نداریم، 
اظهار داشــت: مسئوالن در برابر مطبوعات آستانه 
تحمل خود را باال ببرند و قدرت پاسخگویی را ارتقا 
دهند.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
همدان بیان کرد: مدیرانی که از رسانه ها دوری می 
کنند باید قدرت حرکت و برنامه ریزی خود را افزایش 
دهند.وی با اشاره به اینکه رسانه ها باید عامل تبلیغ 
عملکرد مســئوالن باشند، افزود: عملکرد مدیران، 
عملکرد نظام مقدس جمهوری اســالمی است.باب 
الحوائجی با اشاره به اینکه رسانه ها از دریچه علم و 
فرهنگ مسائل را بررسی می کنند، اضافه کرد: رسانه 
ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی بدانند مدیران به 
دنبال قدرت نیستند و تالش دارند پرچم جمهوری 

اسالمی ماندگار و درخشان بماند.

استانها 6
خبر ویژه

مشهد / گروه استان ها: رییس بهینه سازی مصرف گاز در شرکت گاز خراسان گفت: 
اگر مردم در روزهای پیک سرما فقط ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنند در 
کالن مصرف استان تا شش میلیون مترمکعب در روز صرفه جویی می شود.حمیدرضا 
افشون با اعالم این مطلب گفت: متاسفانه در روزهای پیک سرما شاهد مصرف بی رویه 
گازطبیعی در بخش های مختلف به ویژه خانگی و عمومی هستیم.وی با بیان این 
مطلب که مصرف گاز طبیعی بخش خانگی و عمومی استان در روزهای سرد سال به 
حدود ۶۰ میلیون مترمکعب در روز می رسد گفت: اگر مشترکین خانگی در روزهای 
سرد سال فقط ۱۰ درصد صرفه جویی کنند زمینه پایداری گاز طبیعی برای تمام 
بخش ها ممکن می شود.رییس بهینه سازی مصرف گاز در شرکت گاز خراسان، صرفه 

جویی در مصرف گاز را کمک به اشتغال و حفظ زنجیره تولید دانست و ادامه داد: این صرفه جویی با راهکارهای 
ساده همانند استفاده از پوشش گرم زمستانی در منزل، توجه به برچسب انرژی، عدم استفاده از شومینه به 
دلیل راندمان و ایمنی پایین، نصب پرده بر روی پنچره ها و درب ورودی، خاموش کردن وسایل گرمایشی 

اتاق های بدون اســتفاده، نصب درزگیر در پنجره ها و درب ها، عایق کاری لوله های  آب 
گرم موتورخانه مرکزی و بستن خروجی کانال های کولر در زمستان ممکن است.افشون 
میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی ایران را چند برابر مصرف گاز کشــورهای دنیا 
اعالم کرد و گفت: این موضوع در دو بخش قابل بررســی اســت. بخش اول تاسیســات و 
تجهیزات گازسوز و بخش دوم فرهنگ مصرف است. به عنوان مثال بخاری های موجود 
در بازار به طور میانگین روزانه حدود ۱۰ مترمکعب گاز مصرف می کنند که می توان با 
خاموش کردن یک بخاری تا ۳۰۰ مترمکعب در مجموع مصرف گاز هر ماه صرفه جویی 
کرد.وی افزود: در سامانه  موتورخانه و پکیج نیز جدای از مباحث مرتبط با بهینه سازی 
و ارتقای راندمان موتورخانه ها که به صورت جدید در دســتور کار قرار دارد کاهش دو 
درجه ای دمای محیط می تواند موجب صرفه جویی شــش درصدی گاز طبیعی مشــترکین می شود.رییس 
بهینه ســازی مصرف گاز در شــرکت گاز خراســان رضوی گفت: گازطبیعی نیاز فردای کودکانمان است باید 

در مصرف آن صرفه جویی کنیم.

شرکت گاز استان خراسان رضوی توصیه کرد؛

گازطبیعیدربخشخانگی لزومصرفهجویی1۰درصدیمصرف

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه:

مخابراتسرمایهمردماست
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران در 
نشست خبری با اصحاب رسانه سراسر کشور ، مخابرات را سرمایه 
مردم دانست.صبح سه شنبه ۲۵ آبان، مهندس مجید سلطانی در 
نشســت خبری با اصحاب رســانه در سراسر کشور و بصورت ویدئو 
کنفرانسی حضور یافت .مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ابتدای 
این نشست با اشاره به نقش رسانه در پیشبرد هدف های راهبردی 
مخابرات و کمک به توسعه آن افزود: تالش رسانه ها بر ما پوشیده 
نیست و زحمات رسانه ها نقش مهمی در آگاهی مردم از اقدامات 
موثر و مفید  مخابرات داشــته اســت.وی در ادامه ســخنان خود با 
اشــاره به اینکه شــرکت های مادر مخابراتی در تمام دنیا قدمت و 
اهمیت زیادی دارند وســرمایه گذاری های کالن  برای توســعه آن 
در سراســر دنیا  انجام می شــودگفت : مخابرات سرمایه مردم است 
و اگر به آن توجه نشــود ،  ســرمایه مردمی که طی ۵۰ سال توسعه 
پیدا کرده اســت، بدون اســتفاده می شود و این به نفع مردم نیست 
ودر واقع کم توجهی به مخابرات حذف سرمایه مردم است.مهندس 

مجید سلطانی  شرکت مخابرات را تنها شرکتی دانست که در ارائه 
خدمات گزینشــی عمل نکرده و در همه پهنه جغرافیایی کشــور 
خدمات رسانی می کند و حتی با توجه به این که پهنه جغرافیایی 
وســیع، بعضی از مشــترکان را در دریافت خدمات دچار مشــکل 

می ســازد، اما با شــاخص های مختلف که در نظر گرفته شده است  
به طــور  میانگیــن ۸۵ درصد رضایت مشــتریان را در ارائه خدمات 
مخابراتی کسب کرده ایم .وی شاخص کیفیت شبکه مخابرات را از 
حد استاندارد باالتر برشمرد و با تاکید بر توسعه فیبرنوری افزود: در 
حال حاضر ۱۷۵ هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور راه اندازی کردیم 
و ســرویس تانوما نیز ۱۸۰ هزار مشــترک دارد.مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران با اشاره به اهمیت توسعه مخابرات در ایجاد آسایش 
و رفاه مردم گفت: سرمایه گذاری در شرکت مخابرات الزامی است 
اما تا زمانی که ســاالنه حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای این کار 
صرف نشــود، نمی توان جهش قابل توجه ای را شــاهد باشیم .وی 
درادامه ســخنان خود در جمع خبرنگاران رســانه های کل کشور 
که بصورت ویدئو کنفرانســی در این نشســت حضور داشتند افزود 
:همگی ما در شــرکت مخابرات خودمان را خادم مردم می دانیم 
و فرهنگ مخابرات بر پایه اصل همیشــه حق با مشــتری است پایه 

گذاری شده است .

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد؛

کشور نیروگاههای مگاواتبرنامهتعمیراتیدر اجرای1۰۴هزار
هرمــزگان / گروه اســتان هــا: معاون راهبری تولید شــرکت 
مادرتخصصــی تولید نیروی برق حرارتــی در جریان بازدید از 
پــروژه تعمیــرات واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس ، از اجرای 
۱۰۴ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در نیروگاههای کشور با صرف 

هزینه ای بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان خبر داد .
ناصر اسکندری با حضور در محل پروژه   تعمیرات نیمه اساسی 
واحد بخار شماره ۲ نیروگاه بندرعباس تالش متخصصان نیروگاه 
را در آمــاده ســازی واحدهــا قابل تقدیر دانســت و در جریان 
جزئیــات تعمیرات اساســی قرار گرفت.معــاون راهبری تولید 
شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به اجرای ۱۰۴ هزار 
مــگاوات برنامه تعمیرات نیروگاه های کشــور، افزود: به منظور 
افزایــش آمادگی این واحد ها برای زمان اوج مصرف تابســتان 
سال آینده تعداد ۷۱۱ پروژه تعمیرات اساسی واحد های بخاری 
و گازی، مسیر داغ و اتاق احتراق و تعمیرات دوره ای اجرا خواهد 
شد.اســکندری با تاکید بر اینکه برنامه های تعمیراتی امســال با 

هزینه ای بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان انجام خواهد شد، اضافه 
کرد: به منظور حصول اطمینان از کارکرد مناســب واحد های 
حرارتــی در دوره اوج بــار، همه ســاله پس از پایان مصرف برق 

تابســتان انجام تعمیرات اساســی و دوره ای، بازدید مسیر داغ و 
اتاق احتراق واحد های مختلف حرارتی در نیروگاه های خصوصی 
و دولتی در دســتور کار قرار دارد.حســین ســلیمی  مدیر عامل 
نیروگاه در حاشیه این بازدید با اشاره به ضرورت کسب آمادگی 
نیروگاه بندرعباس برای کمک به تأمین برق پایدار در زمستان 
پیش رو و تابستان سال آینده، اظهار کرد: برای کمک به تأمین 
برق پایدار، نیازمند انجام تعمیرات واحدهای نیروگاه هســتیم 
که این تعمیرات بر اســاس برنامه ریزی زمان بندی شــده تا 
پیش از پیک مصرف ســال آینده انجام می شود.ســلیمی افزود: 
پس از عبور موفقیت آمیز نیروگاه بندرعباس از پیک تابستان، 
برنامه های تعمیراتی نیروگاه آغاز شد که نخستین برنامه، انجام 
تعمیرات نیمه اساســی واحد شــماره ۲  این مجموعه است که 
از اوایل مهر آغاز شــده و در ادامه هم ســایر واحدهای نیروگاه 
به ترتیب برای انجام تعمیرات نیمه اساســی و دوره ای از مدار 

تولید، خارج خواهند شد.
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خبر ویژه

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: به منظور رفاه هر چه بیشــتر 
حال مردم، هیچ خودرویی تا ســقف ســه میلیون تومان جریمه توقیف نخواهد 
شد، اما از این مبلغ به باال و در صورت مشاهده پلیس هر خودرویی اعم از پالک 
شهرســتان و غیره توقیف و اعمال قانون خواهد شد.ســرهنگ عین ا... جهانی با 
بیان اینکه تا پیش از این میزان جریمه خودروها برای توقیف یک میلیون تومان 
بود، افزود: اجرای این طرح تعداد رانندگان کمتری را شــامل می شــود و این افراد 
فرصــت بیشــتری برای پرداخت جرایم خود دارنــد. وی در خصوص نحوه تردد 

رانندگان در فصل زمســتان در خارج از شــهرها نیز بیان کرد: با توجه به شرایط 
ناپایداری جوی به خصوص جاده های مناطق کوهستانی، خودروها باید مجهز 
به تجهیزات زمســتانی و زنجیر چرخ باشــند و در غیر این صورت توســط پلیس 
راهور اعمال قانون خواهند شــد. معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی 
در پایان تصریح کرد: پلیس با توجه به مسئولیت و وظیفه خود می تواند در هر 
لحظه از رانندگان درخواست مشاهده تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ را کند 

که نبود این تجهیزات سبب اعمال قانون توسط پلیس می شود.

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی:

هیچخودروییتاسقف۳میلیونتومانجریمهتوقیفنمیشود

گزارش

کوتاه از جامعه

آیاتصمیمافزایشظرفیتپذیرشدانشجویپزشکیتصمیمیشتابزدهاست؟

معضل توزیع پزشک در کشور 
در هفته گذشــته دو مصوبه با نظر اعضای 
شورای ســتاد راهبری نقشه جامع علمی 
کشــور مبنی بــر افزایش حداقلی پذیرش 
ســه هزار دانشجوی پزشــکی به ظرفیت 
موجود کشــور طی بازه زمانی حداقل پنج 
ســال و مصوبه دوم مربوط به تقویت بخش 
خصوصی و غیردولتی مخصوصاً دانشگاه آزاد 
اسالمی در جذب دانشجوی پزشکی تصویب 
شد.اما این مصوبات موافقان و مخالفانی دارد، 
برخی از صاحبنظران معتقدند که افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشــجویان پزشــکی با 
توجه به محدودیت های کشــور در راستای 
ارتقا ارائه خدمات به شهروندان است و اگر 
توزیع مناسبی هم در ارائه خدمات پزشکی 
در کشور قرار گیرد عمده مشکالت پزشکی 
در کشور مرتفع خواهد شد.اما برخی دیگر 
بــا انتقــاد از افزایش ظرفیت پزشــکی در 
ســال های آینده معتقدند که عواقب انجام 
چنین تصمیمات شــتاب زده ای در آینده 
گریبانگیر نظام آموزشی کشور خواهد شد 
و با افزایش ظرفیت به دلیل توان کم و زیر 
ســاخت های محدود کیفیت مقبولی را به 

لحاظ آموزش نخواهیم داشت.

محدودیتدرتعدادپزشک
وتوزیعداریم

زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس گفت: به طور کلی باید گفت 
که از طرفی هم تعداد پزشــکان در کشــور 
محدود است و هم نحوه توزیع پزشکان در 
سراســر کشور مناسب نیست.وی افزود: در 
حال حاضر تراکم پزشــک در شــهر تهران 
چندین برابر شهرســتان ها است به همین 
جهت باید عالوه بر افزایش ظرفیت پزشک 
در کشــور بــر نحوه توزیــع آن هم نظارت 
شــود.وی در پاسخ به این سوال که در حال 
حاضرفراوانی پزشک بیکار در کشور مشاهده 
می شود آیا افزایش ظرفیت جذب دانشجوی 
پزشکی را مناسب می دانید، گفت: شاید در 
شهر های بزرگ مشاهده شود که پزشکانی 
هســتند که در حال حاضر اشــتغال به کار 
ندارند، اما به طور کلی نســبت به جمعیت 
کشــور و نیازمــا در مناطق محــروم ما با 
کمبود پزشــک مواجه هستیم.وی گفت: 
عالوه بر کمبود پزشــک در کشور به دلیل 

محدودیت هــای موجود در مناطق محروم 
تمایلی از سوی همه این افراد نمی بینیم که 
بخواهند مشغول به کار شوند. از این رو این 
نیاز که توزیعی عادالنه در این خصوص در 
کشور ایجاد شود نیز حس می شود.شیخی 
گفت:بــه طور کلی ما نگاه مثبت و موافقی 
بــه افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجوی 
پزشــکی در کشور داریم، چرا که همچنان 
مناطــق محــروم کشــور نیازمند حضور 
پزشــکانی هستند که بدین وسیله بتوانند 
نیاز های موجود در آن جا را مرتفع نمایند.
وی در مورد یکی از مصوبات قانون افزایش 
ظرفیت دانشجوی پزشکی در کشور که به 
تقویت بخش خصوصی و غیردولتی به ویژه 
در دانشــگاه آزاد برای جذب دانشجو اشاره 
داشته، گفت:دانشگاه های کشور در زمینه 
تربیت دانشجوی پزشکی بنیه قویی دارند 
از این رو نمی توان صرف اینکه دانشگاه های 
خصوص یا آزاد به عنوان دانشگاه های مورد 
نظر در پذیرش دانشجویان پزشکی معرفی 
شــده اند نگاه منفی وجود داشته باشد.وی 

گفــت: بــا توجه به اینکه طی این ســال ها 
بسیاری از دانشجویان متقاضی رشته های 
پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی تمایل 
به مهاجرت برای تحصیل در این رشــته ها 
دارنــد، از ایــن رو اگر بتوانیم از این ظرفیت 
و تمایل موجود به نفع کشــورمان استفاده 
کنیــم در این زمینه موفق تر عمل خواهیم 
کرد و مانع خروج ســرمایه های انســانی از 

کشور خواهیم شد.

درافزایشظرفیتپذیرشدانشجو
بایدبهکیفیتاموزشهمتوجهکنیم

ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت 
در واکنش به افزایش ۳ هزار نفری ظرفیت 
جذب دانشــجویان پزشــکی، عنوان کرد: 
افزایــش ســالیانه ۳ هزار نفــر )حدود ۴۰ 
درصد( ظرفیت پزشــکی کشــور، مغایر با 
بررســی های کارشناسی وزارت بهداشت و 
تهدیدکننده سالمت مردم است.وی افزود: 
مطالعات وزارت بهداشت نشان می دهد که 
بر اســاس معیار های داخلی و بین المللی، 

نیاز به پزشــک خصوصا پزشک متخصص 
در کشور وجود دارد، اما با توجه به امکانات 
موجــود و اهمیت کیفیت آموزش در حوزه 
سالمت مردم این افزایش باید شیب مالیم 
و منطقی داشته باشد.وی ادامه داد: افزایش 
دسترســی مردم به پزشک، فقط از طریق 
افزایش ظرفیت پزشکی محقق نمی شود؛ تا 
زمانی که نظام سطح بندی و ارجاع با اولویت 
خدمات ارتقای سالمت و پیشگیری و فرآیند 
بومی گزینی پزشکان و نظام پرداخت عادالنه 
اصالح نشود، حتی اگر ظرفیت ها را چندبرابر 
کنیم، بازهم مشکل دسترسی به پزشک در 

مناطق محروم را خواهیم داشت.

کارشناسی بهتصمیماتفوریوغیر
خوشبیننیستیم

مهــرداد ویــس کرمی، عضو کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس در مورد افزایش 
ظرفیت ســه و پنج هزار نفری در پذیرش 
دانشــجوی پزشکی از ســال های ۱۴۰۱ و 
۱۴۰۲ گفت:ضمن اینکه به تغییرات فوری 

و کارشناســی نشده خوشبین نیستیم، اما 
معتقدیم به جای افزایش ظرفیت ها می تواند 
شــیوه پذیرش دانشجو تغییر پیدا کند.وی 
ادامــه داد: اگرچه که همچنان مشــخص 
نیست که تصمیات اتخاذ شده بر چه اساسی 
اســت و نظرات طرف مقابل را نشنیده ایم، 
اما مشــکل ما با باال بردن ظرفیت پذیرش 
دانشــجوی پزشــکی حل نمی شود توزیع 
مناسب پزشک باید در کشور عادالنه باشد.

معضلاصلیکمبودپزشکنیست
بلکهتوزیعآندرکشوراست

وی ادامــه داد:بحران کرونا نشــان داد که 
ما در کشــور کمبود پزشک نداریم، ضمن 
اینکــه اگر بخواهیم بر اســاس این بحران 
هــم تصمیم گیری کنیم صحیح نیســت 
چــرا که پس از بحــران ما با حجم زیادی 
از پزشکانی مواجه هستیم که برای تامین 
معیشت آن ها با بحران روبرو می شویم.وی 
گفت: برای افزایش ظرفیت رشته پزشکی 
ما ابتدا باید نیاز سنجی کنیم، از سوی دیگر 
زیر ســاخت های مورد نظر، چون فضا ها و 
امکانــات آموزشــی، چون آزمایشــکاه و 
بیمارســتان برای آموزش ایــن افراد نیاز 
است ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که 
تربیت پزشک در کشور هزینه باالیی را نیز 
در بر دارد.وی گفت:بدون در نظر گرفتن زیر 
ساخت ها و امکانات موجود و بدون در نظر 
گرفتن سایر دیدگاه ها در وزارت بهداشت، 
کمیسیون آموزش و وزارت علوم نمی تواند 
عجوالنه به سمت تصویب مصوبه ای رفت.

در پایان باید گفت که تربیت پزشک برای 
جامعــه هزینه هــای باالیی دارد و با توجه 
به زیر ســاخت های موجود در کشــور این 
امکان که بتوان با کیفیت باالی آموزشــی 
پذیرای ظرفیت چند برابری دانشــجو بود 
وجود ندارد از سوی دیگر نیز همان طور که 
این دغدغه از ســوی برخی از صاحبنظران 
نیز مطرح شد، با توجه به اینکه کشور بیشتر 
از اینکه با کمبود پزشــک مواجه باشــد با 
مشکل توزیع پزشک مواجه هست، از این 
رو بــا تدابیر صحیح و فراهم ســاختن زیر 
ســاخت های مناســب در طول سال های 
آینده می توان به ســمت افزایش ظرفیت 
دانشجوی پزشکی با شیب کم پیش رفت.

7جامعه
کســیرانی های  مدیر عامل اتحادیه تا

شهری کشور:

کسیهای حوزهتا در
اینترنتیبامدیریتدوگانه

مواجههستیم
مدیــر عامل اتحادیه تاکســیرانی های 
شهری کشور گفت: در حوزه تاکسی های 
اینترنتی با مدیریت دوگانه مواجه هستیم 
بخشی از کار با مجموعه وزرات صنعت، 
معدن، تجارت و اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی که پروانه فعالیت شــرکت ها را 
صادر می کنند و بخشــی هم به واسطه 
انجام کار حمل  و نقل بر عهده شهرداری 
هاســت. مرتضی ضامنی در مورد مرجع 
تعییــن کرایه تاکســی های اینترنتی، 
گفــت: قیمت گــذاری تاکســی های 
اینترنتی براســاس شاخص هایی نظیر 
ترافیک، زمان ســفر، میــزان عرضه و 
تقاضــای مســافر، نرخ پویــا دارد و در 
فرمــول گــذاری به صورت هوشــمند 
محاسبه می شــود و این قیمت گذاری 
مانند تاکســی ها و آژانس ها در مرجعی 
مصوب نمی شود.وی افزود: تاکسی های 
اینترنتــی پدیده هــای نوظهور در دنیا 
هستند که چالش هایی را در کشورهای 
مختلــف ایجــاد کردنــد و فعالیت این 
تاکسی ها فعالیت چند وجهی می باشد 
که ضروری اســت در ســازمان صمت یا 
اتحادیه کســب و کارهــای مجازی که 
مجــوز اپلیکیشــن را صادر می کنند به 
عنوان مرجع، چارچوب تعیین تعرفه ها 
را تصویب کننــد. ضامنی با بیان اینکه 
به دلیل خالء قانونی متاســفانه شورای 
شــهر نمی تواند در این مورد ورود کند، 
گفت: با اصالح قوانین و با توجه به اینکه 
در مــاده ۹ قانــون مدیریت حمل و نقل 
ســوخت به این موضوع پرداخته شده و 
مدیریت شــهر به عهده شــهرداری ها 
قــرار گرفتــه می توان امکانــات الزم را 
بــرای نظارت عالیه شــهرداری فراهم 
کرد. وی افزود: در همه جای دنیا حمل 
و نقل اصلی ترین کار شهرداری هاســت 
و باید این موارد به شــهرداری ها سپرده 
شود تا دوگانگی مدیریت نداشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر تاکســی های 
اینترنتــی در حــوزه قیمت گذاری زیر 
مجموعــه اتحادیــه کســب و کارهای 
مجــازی هســتند و اتحادیه باید قیمت 
گذاری تاکسی های اینترنتی را تعیین و 
بر آن نظارت کند. وی با بیان اینکه قیمت 
تاکســی های اینترنتی بر اساس فرمول 
پویــا با توجه بــه عرضه و تقاضا افزایش 
می یابد، در مدتی که ســوخت گیری با 
کارت هوشــمند سوخت قطع شده بود 
بــه دلیل افزایش تقاضا و کاهش خودرو 
افزایش قیمت شــدید داشت به طوری 
که در کشــور ۲۰ درصد و در تهران ۸۰ 
درصد افزایش قیمت داشــتند. وی در 
ادامه با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری 
آژانس ها در سطح کشور زیر نظر وزارت 
صمت و اتــاق اصناف صورت می گیرد، 
گفت: در حال حاضر در ســطح کشــور 
۲۸۰ هــزار آژانس وجود دارد که از این 
تعداد ۶۰ هزار آژانس زیر نظر شهرداری 

فعالیت می کنند .

آیاشــهرداریتهراننیرو
جذبخواهدکرد؟

معاون برنامه ریزی، توســعه ســرمایه 
انسانی و امور شورا شهرداری تهران در 
پاســخ به این ســوال که آیا شهرداری 
تهران نیروی انسانی مازاد دارد یا خیر؟ 
اظهار کرد: اعتقاد دارم در شــهرداری 
تهــران کارهای فــراوان بر زمین مانده 
اســت که اگر به آنها پرداخته شــود ما 
نیروی انســانی نیز کــم خواهیم آورد. 
لطــف ا... فروزنده افــزود: برنامه ما در 
شــهرداری تهــران این اســت که یک 
سیســتم انگیزشی داشــته باشیم که 
بتوانیم از ظرفیت نیروی انسانی موجود 
استفاده کنیم و شهرداری تهران امکان 
خدمات رسانی بهتری داشته باشد. وی 
ادامــه داد: همچنیــن در زمینه تبدیل 
وضعیــت قــرارداد فرزندان شــهدا و 
ایثارگــر در شــهرداری تهــران پیگیر 
هستیم و در مرحله گزینش قرار دارند 
و پیگیــر وضعیت این عزیزان خواهیم 
بــود. فروزنــده  در مورد جذب نیرو در 
شــهرداری تهران، گفت: فعال بر اساس 
نیاز نیروهای خود را داریم و از ظرفیت 
نیروهای انســانی استفاده خواهیم کرد 
امــا در آینده ممکن اســت جذب نیرو 
داشته باشــیم اما فعال دست به چنین 

کاری نخواهیم زد.

از برنامه های ستاد ملی مقابله با کرونا؛

محدودیتهایهوشمند
جایگزینرنگبندیشود

محدودیت های تردد و سفر در طول دوران 
پاندمــی کووید ۱۹ در کشــور، همواره با 
مشکالت و چالش هایی همراه بوده است و 
همین موضوع باعث شد تا ستاد ملی کرونا 
به فکر هوشمند سازی برنامه های کنترلی 
باشد. از همین رو، طرح کنترل هوشمند را 
در دستور کار قرار داد و اجرای آن نیز در ۳ 
استان به صورت پایلوت کلید خورد و نتایج 
اجرای طرح مدیریت هوشــمند در یکی از 
اســتان های پایلوت )قزوین( به شکلی بود 
که ستاد ملی مقابله با کرونا تأیید به سرعت 

در کل کشور اجرایی شود. 
بر همین اساس، با مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا، در آینده دیگر شاهد تعطیلی های 
گسترده نخواهیم بود و تعطیلی ها منحصر 
به بخش هایی می شــود که تســت مثبت 
وجــود دارد و یا واکســن تزریق نکرده اند 
و مابقی مناطق کشــور می توانند فعالیت 
اقتصــادی خود را انجام دهند. محســن 
فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت، در ارتباط با اجرای 
طرح محدودیت های هوشــمند در کشور، 
اظهار کرد: مدیریت هوشمند محدودیت ها 
یعنــی محدودیت ها فقط برای افرادی که 
شیوه نامه های بهداشتی و واکسیناسیون 

را رعایت نمی کنند، اعمال می شود. 
وی خاطــر نشــان ســاخت: در مدیریت 
هوشــمند قبلی فعالیت ها منوط به رنگ 
بندی شــهرها بود ولی در این طرح تصور 
ما این اســت که شــرایط کل کشور قرمز 
است و در این شرایط قرمز تمام پنج گروه 
شــغلی می توانند با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی و واکسیناســیون فعالیــت 
کننــد. معاون فنی مرکز ســالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت در ادامــه اظهــار 
کــرد: در ترددهای بین اســتانی صاحبان 
خودروهایی که دو دوز واکســن را تزریق 
کرده باشــند، جریمه نخواهند شد. وی در 
ادامه در تشــریح چگونگی دریافت کارت 
دیجیتال واکسیناســیون، اظهار داشت: از 
آنجا که اســاس طرح بر مبنای ســامانه و 
نرم افزارهای مختلف اســت و ممکن است 
برخی افراد تلفن همراه هوشــمند نداشته 
باشــند یا حتی خط تلفن همراه نداشــته 
باشند این افراد می توانند از کارت واکسن 

استفاده کنند. 
فرهادی افزود: باقی افراد باید با مراجعه به 
سامانه وزارت بهداشت کارت واکسیناسیون 
دیجیتــال خــود را دریافــت کننــد که 
می تواننــد هم چاپ کنند و هم می توانند 
تصویر آن را در گوشــی های خود ذخیره 
کنند. معاون فنی مرکز ســالمت محیط و 
کار وزارت بهداشــت در ادامه در خصوص 
اصناف هم اظهار کرد: الزامات پنجگانه در 
این خصوص طراحی شده است که اولین 
آن کارکنان دولت هســتند سپس اصناف 
و واحدهای صنعتــی، کارگاهی، تجاری، 
واحدهای آموزشــی و واحدهای مرتبط با 
مناسبت ها و در نهایت ترددها و ترددهای 
بین استانی خواهد بود. فرهادی اضافه کرد: 
اصناف نیز به دو دســته تقســیم می شوند 
که یک گروه دو سویه هستند یعنی عالوه 
بــر کارکنان، اربــاب رجوع هم دارند مثل 
رستوران ها، تاالرهای پذیرایی، نانوایی ها 
و…، کــه هر دو گروه یعنی هم کارکنان و 
هم مراجعان باید واکسینه باشند و دسته 
دوم هم یک ســویه هســتند که باید همه 
کارکنان آن واکسینه شده باشند. با توجه 
به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، استفاده 
از نــاوگان حمــل و نقل عمومی محدودتر 
شده و افرادی که به هر دلیلی واکسن کرونا 
را دریافت نکرده اند اجازه ندارند سفر کنند 
مگر آنکه تســت PCR منفی با مهلت ۷۲ 
ســاعت را در اختیار داشــته باشند. کمال 
حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
گفت: در طرح محدودیت های هوشــمند 
که از اول آذر اجرایی می شود، آزادی عمل 
افرادی که واکســن تزریق کرده اند، بیشتر 
می شود و در ترددهای بین استانی و شبانه 

مشکلی نخواهند داشت. 
معــاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــت همچنین از فعال سازی 
سامانه کنترل واکسیناسیون در ورزشگاه ها 
از اول آذر ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: ســامانه 
الکترونیکی ثبت واکسیناسیون با استفاده 
از کد ملی هم اکنون در وزارت بهداشــت 

فعال است. 
وی افــزود: ایــن ســامانه بــرای کنترل 
واکسیناسیون تماشاگران در ورزشگاه ها 
و همچنین حضور در مجموعه های ورزشی 
سرپوشــیده از اول آذر فعال خواهد شــد. 
به نظر می رســد با اجرای طرح هوشــمند 
سازی محدودیت های کرونایی در کشور، 
مشــکالت و چالش های ترددها و سفرها، 
تا حدودی حل شــود. البته به شــرطی که 
اعمال محدودیت های هوشمند، با نظارت 

دقیق اجرا شود.

سرپرست مرکز مدیریت اطالعات و فناوری وزارت بهداشت:

میشد کسیناسیون۳برابر بدونوا کشور  کرونادر تلفات
سرپرســت مرکــز مدیریت اطالعــات و فناوری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه باید فوت و بســتری بر اثر عوارض واکســن 
را با فوت و بستری بر اثر ابتال به کرونا از یکدیگر 
تفکیک کرد، گفت: اگر واکسیناســیون در کشور 

انجام نمی شد، تلفات کرونا سه برابر می شد.
علی شــریفی افزود: مرگ و میر سالمندان باالی 
۷۰ ســال در موج ســوم کرونا بیشتر شد و تزریق 
واکســن توانست این مرگ و میر را کاهش دهد.

وی در مورد بررسی اثربخشی واکسن علیه کرونا، 
افزود: بررســی درصد فوتی  واکسن نزده ها نباید 
مالک مقایسه برای اثر بخشی واکسن باشد بلکه 
باید اثر واکسن را برای کل جامعه در نظر بگیریم 
و نه فقط در فوت شده ها، زیرا واکسن مانع از ابتال 
و بستری جمعیت زیادی شده است.شریفی تاکید 
کرد: باید مرحله بین بســتری تا مرگ را مقیاس 
سنجش اثر واکسن دانست.به گفته وی، نمی توان 
اثربخشی واکسن را انکار کرد و باید این اثربخشی 

را در جمعیت میلیونی جامعه ارزیابی کرد.شریفی 
تاکید کرد: فوت و بســتری بر اثر عوارض واکسن 
با فوت و بســتری بر اثر ابتال به کرونا باید از هم 

تفکیک شود. 
وی افزود: واکسیناسیون خطر مرگ و میر ناشی 
از کرونــا را کاهــش مــی دهد ، در بدن ایمنی که 
ایجاد می کند و اگر ما در قله موج باشــیم میزان 
اثربخشی واکسن با زمانی که در موج قرار نداریم، 
متفاوت اســت.وی اظهار داشــت: نرخ فوت را در 

هر یک میلیون نفر جمعیت بر اســاس واکســن 
زده ها و نزده ها در ماه های مختلف سال برای گروه 
سنی باالی ۷۵ سال بررسی کردیم. مقیاس های 
آماری جمعیت نشــان می دهد اگر افراد واکسن 
نزده بودند، ده ها هزار مرگ باالی ۷۵ ســال در 
موج پنجم رخ می داد.شــریفی خاطر نشان کرد: 
اگر واکســن های علیه کرونا ۱۰۰ درصد ایمنی 
ایجاد می کردند شرایط جهان متفاوت تر از دوران 
کنونی بود و همه به زندگی عادی بر می گشتند.

بر اساس نتایج قابل  تامل یک پژوهش؛

یکپنجممردممشاورخوبسراغندارند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش 
و جوانــان با اشــاره به نتایج مطالعــه ای که به روش پیمایش از میان 
شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی ازدواج در ۲۰ استان و با همکاری 
مرکز افکارســنجی دانشــجویان ایران )ایسپا( درباره اثربخشی مراکز 
تخصصی مشــاوره ازدواج و خانواده انجام شــده اســت، گفت: وزارت 
ورزش و جوانان با برگزاری کارگاه های آموزشی ازدواج و معرفی افراد 
شرکت کننده در کارگاه ها به مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده 
به منظور دریافت مشــاوره های رایگان تالش کرده به فرهنگســازی 
مشاوره ازدواج و خانواده در کشور به ویژه در میان جوانان و زوج های 
جوان بپردازد و به انتخاب آگاهانه و پیشگیری از طالق کمک کند.

اعظم کریمی افزود: از آنجا که ضرورت داشــت اثربخشــی این قبیل 
مراکز و مشاوره ها در قالب پیمایشی استخراج شود، با همکاری مرکز 
افکارســنجی دانشــجویان ایران )ایسپا( طی مطالعه ای که به روش 
پیمایش از میان شــرکت کنندگان در کارگاه های آموزشــی ازدواج 
در ۲۰ اســتان انجام شــد، مشــخص شد که در بحث کمِک مراجعه 
به مراکز مشــاوره پیش از ازدواج برای انتخاب درســت ۸۳.۷ درصد 
از پاســخگویان مجرد معتقدند که مراجعه به مراکز مشــاوره پیش از 
ازدواج در انتخاب درســت به آنان کمک زیادی کرده اســت. از سوی 
دیگر، در خصوص »تجربه« نیاز شــرکت کننده به مشــاوره درباره 
مســائل زندگی، اکثر آنها یعنی ۷۳.۹ درصد در طول زندگی شــان با 

مسائلی روبه رو شده اند که نیاز به مشاوره را ضروری دانسته اند و از 
این تعداد ۷۴.۱ درصد از آنان جهت حل مشــکل به مراکز مشــاوره 
مراجعه کرده اند و ۲۵.۹ درصد با وجود احســاس نیاز به مشــاوره به 
مراکز مشاوره نرفته اند.به گفته کریمی، در میان افرادی که با وجود 
احســاس نیاز به مشــاوره از رفتن به مراکز مشاوره خودداری کردند، 
۲۴ درصد »نشــناختن مشــاور خوب« و ۱۶.۷ درصد »هزینه های 
بــاالی خدمــات مشــاوره« را دلیل عدم مراجعه به مراکز مشــاوره 
عنوان کرده اند.همچنین »نداشــتن وقت کافی« و »عدم دسترسی 
بــه خدمات مشــاوره« به ترتیب بــا ۱۵.۶ و ۱۴.۶ درصد در مراتب 

بعدی قرار گرفتند.
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میدانساعتیزد؛
اولینساعتشهریجهان

معموال در روزگار گذشته، شهرداری های قدیم، در 
میدان اصلی و بزرگ شهر، بر فراز برج های بلندی 
که در میدان می ساختند ساعت های بزرگی نصب 
می کردند که همه مردم بتوانند از هر گوشــه شهر 
ســاعت و زمــان را ببینند؛ مثال یکــی از بهترین 
نمونه های جهانی این میدان ها، برج ساعت بیگ بن 
در لندن است و بهترین نمونه ایرانی آن میدان ساعت 
 یزد و یا به عبارتی »میدان وقت الســاعت« اســت.

وقتی روزگار، روزگار درشکه و کالسکه و قاطر و شاهان 
قاجاری بود، این ساعت قدیمی در یکی از میدان های 
یزد نصب شد و برای شهرهای آن زمان چیزی نو و 
جدید بود.  به طوری که میدان ساعت یزد از همتای 
انگلیســی خود یعنی برج ســاعت بیگ بن، بسیار 
 قدیمی تر است و با سبک قجری آراسته شده است.

همین علت باعث می شود این میدان ساعت، یکی 
از قدیمی ترین برج های ســاعت و اولین ســاعت 
شــهری ایران و جهان باشــد که در لیســت آثار 
 ملی کشــور در ســال ۱۳۷۸ به ثبت رسیده است.
یــزد ســاعت  میــدان  تاریخــی   حافظــه 

برج میدان ســاعت در ســال ۷۵۲ هجری قمری 
ساخته شده است، یعنی نزدیک به هزار سال پیش 
و به خاطر ساختمان قدیمی برج آن، قدیمی ترین 
ساعت شهری جهان محسوب می شود. اما ساعت 
و بازسازی آن در دوران قاجار تکمیل شده و از آن 
 زمــان تــا به حال همانطور پا  بر جای مانده اســت.

در بخش هایی از کتاب »جامع مفیدی« ســاخت 
این ســاعت را به عنوان اولین ســاعت شــهری به 
»ابوبکر ساعت ســاز یزدی« نســبت داده اند که آن 
را در ســال ۷۵۲ هجری قمری در مدرســه رکنیه 
قدیم نصب کرد. امروزه اما چهار ســاعت ســفید 
رنــگ در چهــار طرف این برج نصب شــده که از 
 زمان قاجار با میدان وقت الســاعت مانده اســت.
 معمــاری میــدان ســاعت یزد، برازنــده و اصیل

معماری میدان ســاعت از سبک معماری قاجاری 
پیروی کرده است و طاق ها، قوس ها، تزئینات آجری 
و کاشی کاری های منقوش به خطوط آیات قرآن به 
وضوح در ظاهر آن دیده می شــود. مثال اگر پایین 
این برج ایستاده باشید و به باال نگاه کنید خواهید 
دیــد با چه ظرافتی تمام چهــار طرف برج میدان 
 ســاعت یزد عینا شــبیه هم طراحی شــده است.
طاق بلندی که تا زیر ســاعت کشــیده شده، باعث 
شده است برج میدان وقت الساعت حتی بلندتر به 
نظر برســد، طاق های کوچک باالی ساعت هم در 
هر طرف، سه تا قرار داده شده اند که باعث می شود 
نمای ســاعت بزرگ برج بیشــتر شود؛ و در نهایت 
نوار هــای آبی رنــگ کاشی کاری شــده کناره برج 
 چشــممان را همراه با رنگ آسمان جال می دهند.
میدان ســاعت یزد از لحاظ معماری و پیشــینه 
تاریخــی آن قــدر ارزشــمند اســت کــه تبدیل 
بــه یکــی از نماد هــای اصلی این شــهر تاریخی 
 و از آثــار باســتانی مهــم یــزد به شــمار می آید.

از دور که به این صحنه نگاه کنید، فقط یک ساعت 
تاریخی می بینید اما اصال و ابدا این جاذبه تاریخی 
را در یک ساعِت قدیمی خالصه نکنید؛ چون کمی 
نزدیک شوید، می بینید که بخش های دیگری هم 
 پشت عظمت این ساعت منتظر هستند تا کشف شوند.

میــدان وقت الســاعت یزد به دســتور »مرتضی 
اعظــم ســیدرکن الدین محمد بن نظام الدیــن 
حسینی الریاضی« دانشمند و عالم آن زمان، ساخته 
شده است. شکل این میدان به صورت مربع شکل 
اســت که آب انبار، حســینیه و ســاباط قدیمی را 
 در خود جای داده اســت و ســبکی قاجاری دارند.

حسینیه میدان ساعت یزد دقیقا در مجاورت میدان 
وقت الساعت و در خیابان مسجد جامع واقع شده 
 است که زمانی با ساختار کلی میدان یکی بوده است.

آب انبار میدان ساعت را »خواجه شاه امیر استرآبادی« 
در تاریخ ۱۱۲۱ هجری قمری ساخته و بنای آن به 
 شکلی است که ۴۹ پله و ۴ بادگیر بر روی مخزنش دارد.

از ویژگی های دیدنی و جذاب معماری و شهرسازی 
محل  های قدیمی یزد، کوچه ها و گذر های سر پوشیده 
هستند که به آن ها »ساباط« گفته می شود. هدف 
از ســاختن این ســاباط ها در شهر یزد این بوده که 
افراد در شهر های کویری بتوانند زیر سایه رفت و آمد 
 کنند و از نور مســتقیم خورشــید در امان باشند.

حاال یکی از معروف ترین ساباط های شهر یزد، ساباط 
میدان وقت الســاعت است که از طریق این ساباط 
 می شود به میدان ساعت یزد رسید یا از آن گذر کرد.
حواســتان باشد که میدان ساعت )وقت الساعت( 
را با میدان ســاعت مارکار اشتباه نگیرید. هر دوی 
این میدان ها در یزد هستند و هر دویشان ساعتی 
 قدیمی دارند، اما میدان وقت الساعت ریش سفیدتر

 است

گردشگری

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکســن وزارت بهداشــت، گفت: 
برای ۱۴۰۱ احتماال نیاز باشــد برای همه مردم یک نوبت دوز یادآور واکســن 
کرونا تزریق کنیم. محسن زهرایی با عنوان این مطلب که ما باید تعداد افراد 
آســیب دیده را کاهش دهیم، اظهار داشــت: واکسیناسیون در سالمندان که 
مرگ و میر بیشتری داشتند و سیستم ایمنی ضعیف تری هم داشتند، موثر 
واقع شد. البته از ابتدا عنوان نشد هر کسی که واکسن بزند مرگ و میرش صفر 
می شود. اگر واکسیناسیون انجام نمی شد شرایط سخت تر بود و مجموعاً نشان 
می دهد واکسن در سالمت جامعه موثر است. بحث چرخش ویروس با افزایش 
واکسیناسیون تغییر کرده است و اگر واکسیناسیون انجام نمی شد، روند بیماری 
افزایش می یافت.زهرایی ادامه داد: تقریباً ۸۵ درصد مردم واکسن زدند و ۱۵ 

درصد واکسن نزدند اما در حال پیشرفت هستیم و اگر موج دیگری، بیاید مابقی 
به ســرعت مراجعه می کنند. وزن موافقان و مخالفان را درنظر بگیریم. اینکه 
بگوییم موافقان تزریق واکسن که ۹۵ درصد هستند را یک سو و مخالفان ۵ 
درصدی را یک سو قرار دهیم و مناظره شکل گیرد، هویت بخشی به مخالفان 
واکســن اســت که سبب گمراهی بیننده و شنونده می شود.وی درباره میزان 
واکســن هایی که تاکنون در اختیار وزارت بهداشــت قرار گرفته است، گفت: 
برنامه ریزی وزارت بهداشــت برای واکسیناســیون جمعیت هدف یعنی ۱۰۰ 
درصد گروه هدف است که فعاًل باالی ۱۲ سال است. بر این مبنا میزان واکسن 
مورد نیاز تا پایان سال تامین شده است. تا امروز سینوفارم ۱۳۱ میلیون دوز، 
اسپوتنیک ۴ میلیون دوز، واکسن کووکسین بهارات یک میلیون و ۱۲۵ هزار 

دوز، آســترازنکا ۱۲ میلیون دوز، برکت ۱۱.۵ میلیون دوز و پاســتوکووک یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار دوز و پاستوکووک پالس ۲۰۰ هزار دوز دریافت کردیم.
وی درباره تزریق دوز یادآور نیز گفت: برای کارکنان نظام ســالمت، کارکنان 
مراکز نگهداری معلولین جسمی و ذهنی، جانبازان باالی ۵۰ درصد و…، باید 
بعد از ۶ ماه از تزریق دوز دوم واکسن یادآور دریافت کنند. همچنین کسانی که 
واکسن های غیر فعال مثل سینوفارم، برکت و بهارات دریافت کردند نوبت سوم 
را پس از ۴ ماه تزریق کنند. بر مبنای این نیاز در مجموع حدود ۱۶۷ میلیون 
دوز تامین شده که پاسخگوی نیاز برآورد شده فعلی ما است. برای ۱۴۰۱ هم 
احتماالً نیاز باشد همه مردم را یک نوبت دوز یادآور تزریق کنیم که با ظرفیت 

تولید داخل پیش بینی می کنیم نیازی به واردات نباشد.

تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای همه ایرانی ها در ۱۴۰۱

دریچه علم

 چی به سر 
مردم اومده!

وزارت بهداشت 
اعالم کرده در کشور 

از هر چهار نفر یک 
نفر اختالالت روانی 

دارد...فیروزه مظفری 
با انتشار کارتونی در 

خبرآنالین به این 
موضوع پرداخت.

کارتون 

داستان های ناگفته زیادی از جنگ ایران و عراق وجود دارد

 زنان قربانیان حقیقی جنگ 
نرگس آبیار فیلمســاز ایرانی در میزگرد روایت 
تجــارب زنان از مناطق جنگ گفت: داســتان 
مادرانــی کــه فرزندانشــان هرگــز از جنــگ 
بازنگشته اند بین تمام تجربه های جنگی بشری 

مشترک است.
 نرگس آبیار که به عنوان نماینده   ایران در این 
میزگردی با عنوان تقویت همبستگی و با موضوع 
روایت تجارب زنان از مناطق جنگی که با حضور 
جمعی از فعاالن حوزه ی زنان از کشورهای عراق، 
افغانستان، سوریه، سومالی و بوسنی در دانشگاه 
یورک کانادا برگزار شد، پیرامون موضوع جنگ 
و زنان در هشــت سال دفاع مقدس عنوان کرد: 
جنــگ ایران و عراق از طوالنی ترین جنگ های 
صد سال اخیر دنیاست، هشت سال طول کشیده 
و نزدیک به دویســت هزار نفر شــهید و هفتصد 
هزار نفر زخمی و چهل هزار اسیر برای ایران به 
جا گذاشــته اســت. حقیقت این است که نتایج 
و تبعــات هولنــاک جنگ حتــی در این آمار و 
ارقاِم تکان دهنده هم نمی گنجد، در این هشت 
ســال هزاران مادر فرزندان خود را، هزاران زن 
همسرانشان را و هزاران دختر، پدران و برادران 
خود را از دست داده اند. این ها تنها گوشه ای از 
نتایج جنگی اســت که به کشور ما تحمیل شد، 
قطعــا این جنگ در کشــور عــراق که در جبهه 
مقابــل می جنگید نیز تبعات ســنگینی به جا 

گذاشته است. 
کارگردان »شــیار۱۴۳« ادامــه داد: به عنوان 
فیلمســازی کــه موضــوع جنــگ دغدغه ی 
همیشــگی اش بوده اســت قصد خط کشــی و 
مرزبنــدی نــدارم، چرا که جنگ در هر نقطه ای 
از دنیا و از هر زاویه و نقطه نظری ناخوشــایند 
و شــنیع اســت، اما به عنوان شهروند سرزمینی 

که خود قربانی جنگ و تجاوز اســت و تجربه ی 
زیســتی در طوالنی ترین جنگ قرن گذشته را 
دارد، می خواهم بگویم بیش از اســرا و زخمی ها 
و حتی بیش از کشــته شــدگان، زنان قربانیان 
حقیقی جنگ هستند. تجربه ی جنگ برای زنان 
بیش از اینکه کمی و در نســبت با اعداد و ارقام 

باشد تجربه ای کیفی است. 
ایــن کارگردان و نویســنده ی ایرانی درباره ی 
پیرامــون نگاه زنانه به جنگ عنوان نمود: جنگ 
بــرای برخی زنــان هنوز تمام نشــده، بیش از 
ســی ســال از جنگ ایران می گذرد اما هنوز که 
هنوز اســت مادران زیادی چشم انتظار فرزندان 
خویش اند، پســران جوانی که به جبهه ی جنگ 
عــازم شــده و رد و اثــری از آن ها باقی نمانده و 
پس از گذر سال ها هنوز خبری از آن ها به دست 

نیامده که زنده اند یا کشته شده اند. این مادران 
در برزخ زندگی می کنند و از اســارت و زخمی 

شدن فرزندان خود بی اطالع اند. 
کارگردان فیلم »نفس« در خصوص اشــتراکات 
تاثیر جنگ بر زنان چنین گفت: در شرایط جنگی 
روی دیگــری از زندگــی عیان می شــود که در 
شرایط عادی کمتر به چشم می آید، از این جهت 
جنگ برای مِن فیلمساز همواره مایه ی درنگ و 
تفکر است و می خواهم در فیلم هایم آن را روایت 
کنم. جنگ ایران و عراق با توجه به مدت مدید 
و ســالهای طوالنی آن هنوز قصه های نشنیده و 
داســتان های ناگفته ی زیادی برای روایت دارد، 
این داســتان ها به نوعی جهان شمول اند و برای 
هر کشــور و سرزمینی که جنگ را تجربه کرده 
باشــد، ملموس و باور پذیر. داستان مادرانی که 

فرزندانشان هرگز از جنگ بازنگشته اند بین تمام 
تجربه های جنگی بشری مشترک است. 

او ادامــه داد: زنــان و مادران ایرانی از این قاعده 
مســتثنا نیستند، مادرانی داریم که چهار یا پنج 
تن از پســران جوان خود را در جنگ از دســت 
داده انــد، زنانی که همســر از دســت داده اند و 
فرزنــدان خود را به تنهایــی بزرگ کرده اند، یا 
زنانــی کــه در کنار جانبازان که دســت یا پا و 
یا چشــم و اعضای تن خود را از دســت داده اند 
زندگی کرده اند و رنج و دشواری زیادی را به جان 
خریده اند و همچنان می خرند، شاید عمیق ترین 
رنج ها را زنانی متحمل شــدند که همسرانشان 
از جانبــازان اعصاب و روان انــد، مردانی که در 
بمباران های شیمیایی دچار آسیب های عصبی 

و روانی شدید شده اند. 
آبیــار در پایــان بیان کرد: از جنگ و مشــقات 
آن می تــوان ســاعت ها حــرف زد، کتاب هــا 
نوشــت و فیلم ها ساخت. فیلم ساختن تنها کار 
خوشــایندی است که من توان انجام آن را دارم 
و با تمام وجود به آن مشــتاقم، و بااینکه جنگ 
موقعیت های داســتانی ناب و دراماتیکی برای 
فیلسماز فراهم می کند، با تمام وجود حاضرم از 
اشــتیاقم به فیلمسازی بگذرم مشروط به اینکه 
در هیچ نقطه ای از جهان حتی یک گلوله به نیت 

جنگ شلیک نشود. 
در این نشســت عالوه بر نرگس آبیار؛ جمعی از 
فعاالن حوزه زنان همچون الینا حیدری و اسماء 
فیضی از افغانســتان، آدال جوشــیچ از بوسنی، 
خانیم رحیم لطیف و خواله موسی و فتین احمد 
جمیل از عراق، مانیا الندر از ســوریه، میســون 
المصری از ســوریه و ایســتار احمد از سومالی 

حضور داشتند.

چهره ها 

دوجوانطراحایرانیبزرگترین
پیانویزمینیجهانراســاختند

دو جوان طراح ایرانی، به ســفارش شــورای خلیفه 
گری ارامنه اصفهان، یک پیانوی زمینی ساخته اند. 
این پیانو قرار است در ابتدای ورودی حیاط گنجینه 
موســیقی نصب شــود و طراحی آن به شکلی بوده 
اســت که هم توان باالیی برای تحمل عبور مداوم 
افراد داشته باشد و هم در مواقعی که کسی از روی 
آن عبور نمی کند، خاموش شــود.»فرید خیری«، 
یکی از طراحان و ســازندگان این پیانو در این باره 
به »ایســنا« گفته است: »ایدۀ اولیه ساخت پیانوی 
زمینی از ســوی مهندس معطری که امر طراحی 
و معمــاری ایــن بخش از  گنجینه موســیقی را بر 
عهده داشــتند به ما داده شــد.بعد از پذیرش این 
پیشنهاد با همراهی همکارم احمد بینا، فاز نخست، 
یعنی تحقیق و پژوهش را شروع کردیم و با بررسی 
نمونه های مشابه خارجی به یک طرح اولیه رسیدیم. 
در گام بعدی نمونۀ اولیه را ساختیم. چند ماه وقت 
صرف این نمونه شد تا در نهایت به خروجی نهایی 
پیانو برسیم.«به گفتۀ طراح یکی از نخستین های 
پیانوی زمینی در ایران، ساخت این پیانو دو چالش 
بزرگ داشته؛ یکی داشتن تمامی اکتاوها و دیگری 
قابلیت خاموش شدن. او دراین باره توضیح می دهد: 
»اصرار مســئول گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای 
نــو ایــن بود که پیانو، در حــد امکان پیانوی واقعی 
باشــد و تمام اکتاوها بــا پرده ها و نیم پرده های آن 
کار کنند. به دلیل همین سخت گیری، پیانویی که 
ساخته ایم از معدود پیانوهای زمینی جهان است که 
در آن هم نت سفید کار می کند و هم نت مشکی.«او 
ادامه داده است: »از آنجا که این پیانو قرار است در 
ابتدای ورودی حیاط گنجینه موسیقی نصب شود، 
بایــد طــوری آن را طراحی می کردیم که هم توان 
باالیی برای تحمل عبور مداوم افراد داشــته باشد و 
هم در مواقعی که کسی از روی آن عبور نمی کند، 
خاموش شــود که خوشــبختانه این چالش را هم با 
موفقیت پشت سر گذاشتیم.«این پیانوی زمینی ما 
حدود ۹ متر طول دارد و ســاخت آن ســه ماه طول 
کشیده است. این پیانو به زودی در گنجینۀ موسیقی 
ارمنیان جلفای نو نصب می شود و در مراسمی از آن 

رونمایی خواهد شد.

بلوا« فیلمسینمایی»روز
تبدیلبهسریالشد

فیلم ســینمایی »روز بلوا« بــه کارگردانی بهروز 
شــعیبی تبدیل به سریالی سه قسمتی شد.مینی 
ســریال »روز بلوا« به کارگردانی بهروز شــعیبی 
از دوشــنبه اول آذر به صورت اختصاصی از یکی 
از پلتفــرم ها پخش می شود.داســتان »روز بلوا« 
درباره یک روحانی اســتاد دانشگاه خوشنام و یک 
چهره تلویزیونی مورد توجه به نام عماد اســت که 
ناگهان با اتهام های جدی از سوی نیروهای امنیتی 
مواجه می شود که خود و خانواده اش را در موقعیت 
پیچیده ای قرار می دهد.بابک حمیدیان، لیال زارع، 
محســن کیایــی، محمد علیمحمدی، مســعود 
دلخواه، زکیه بهبهانی، ساغر قناعت، پاشا جمالی 
و داریوش ارجمند از جمله بازیگرانی هســتند که 
در »روز بلوا« به ایفای نقش پرداخته اند.نسخه فیلم 
سینمایی »روز بلوا«، به نویسندگی مهران کاشانی 
و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان، سال ۹۸ 
برای اولین بار در جشــنواره فیلم فجر پخش شــد 
امــا به دلیــل همزمانی با پاندمی کرونا هیچ گاه به 
صورت عمومی اکران نشــد. حاال با اضافه شــدن 
راش های جدید و تکمیل قصه در قالب سریال، در 
ســه قسمت آماده پخش شده است.مینی سریال 
ســه قســمتی »روز بلوا« محصول سازمان هنری 
رسانه ای اوج است و از دوشنبه اول آذر ساعت ۲۰ 

پخش آنالین می شود.

«نیممیلیاردیشــد »منصور
فیلم ســینمایی »منصور« در پایان نخستین هفته 
نمایش خود توانست به فروش ۵۰۰ میلیون تومانی 
دست یابد. »منصور« به کارگردانی سیاوش سرمدی 
اکران خود را از روز چهارشنبه ۱۹ آبان در سینماهای 
سراســر کشــور آغاز کرد و در پایان نخستین هفته 
نخست خود توانست به فروش ۵۰۰ میلیون تومانی 
دســت یابد.همچنین با آغــاز هفته دوم اکران این 
فیلم در ســینماها، از دومین پوستر »منصور« نیز 

رونمایی شد.
اکران  های جانبی »منصور« نیز توســط ســامانه 
عماریار در شــهرهای فاقد ســینما آغاز شــد که با 
گذشت دو روز بیش از ۵۰۰ درخواست برای اکران 
ایــن فیلم ثبت شــده و بیش از هــزار نفر نیز در دو 
روز نخست اکران های جانبی به تماشای »منصور« 

نشستند.
»منصور« با نگاهی به بخش هایی از زندگی شهید 
ستاری و طراحی و تولید اولین جنگنده کاماًل ایرانی 
در جنوب ایران و تهران ساخته و در آن بخش های 
ناگفته ای از هشت سال دفاع مقدس برای اولین بار 

روایت شده است.
محســن قصابیان در نقش شهید ســتاری، لیندا 
کیانی، مهدی کوشکی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا 
زمانی نســب، سید جواد هاشمی و قاسم زارع دیگر 

بازیگران فیلم سینمایی »منصور« هستند.
فیلم ســینمایی »منصور« محصول سازمان هنری 
رســانه ای »اوج« به تهیه کنندگی جلیل شعبانی و 
تولید شده در استودیو بادبان است و فیلمیران پخش 

این فیلم را برعهده دارد.

فرهنگ و هنر


