
گرفته اند کاهشی  قیمت ها در بازار روند 

بازار خودرو در سراشیبی قیمت ها 
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   بررسی بازار خودرو نشان می دهد که قیمت ها طی یک هفته گذشته روند کاهشی گرفته 
کید رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو، هر چه عرضه بیشــتر شــود فاصله ۱۲۰  اند و طبق تا
خ کارخانه و بازار کمتر می شود.سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز  درصدی نر

بزرگ کشور _ایران خودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه 
و تصمیــم وزارت صمــت بــه عنــوان متولــی جدید قیمت گذاری خــودرو، برای خروج از قیمت 

 | صفحه 3 گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصوالت خود کردند...

اصالحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی شد

 خبر خوش برای معلمان
صفحه 2 

1400 آذر   24 1993   چهارشـــــــــنبه   پیاپــی:    10 جمادی االول 1443     15 دسامبر 2021      8 صفحه تک شماره: 30000 ریالشمــــــــــاره 

وزیر صمت:

 قیمت تولیدکننده
ج می شود کاالها در روی 

     وزیــر صمــت گفــت: بایــد قیمــت تمــام 
شــده تولیــد بــر روی کاالهــا درج شــود، بــا 
، مصــرف کننــده متوجــه می شــود  ایــن کار
 که چه میزان اضافه تر از قیمت تمام شده 

می پردازد...

 نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

 تورم در سال آینده 
نزولی خواهد بود

     نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلــس هدف گــذاری دولــت در بودجــه 
۱۴۰۱ را مطلــوب خوانــد و گفــت کــه بودجه 
ســال آینده تورم زا بســته نشــده و کســری 

تراز بهبود پیدا کرده است...  | صفحه 2  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 وقتی بیماران نسخه به دست از این داروخانه 
به آن داروخانه گز می کنند

بازاِر نابساماِن »دارو«
7

جزئیات دومین جلسه 
کمیته دستمزد

3

معمای کنسر تها وارد 
مرحله جدیدی شد

8

 افزایش واردات برق 
از ترکمنستان

4

فراخوان نوبت اول
شماره 1400-16 / ت

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

اداره كل نوســازی مــدارس اســتان كرمــان  در اجــرای آییــن نامــه اجرایــی بنــد ج مــاده 12 قانــون برگــزاری مناقصــات  در نظــر 
ــزات بــه شــرح ذیــل را  بــا روش  مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای  از تولیدكننــدگان و شــركت هــای واجــد شــرایط  دارد  تجهی
خریــداری  نمایــد. لــذا از متقاضیــان دعــوت میشــود از تاریــخ چــاپ فراخــوان نوبــت اول بــه مــدت  3  روز بــه ســامانه ســتاد 

ایــران مراجعــه نماینــد.

۴5استند آموزشی آیفون تصویری کدینگ

DC 3۰منبع تغذیه

HMI 55استند آموزشی چمدانی

5مجموعه آموزشی plc s7 ۱2۰۰)چمدانی(

۱۰مجموعه آموزشی خانه هوشمند)چمدانی(

2۰مجموعه آموزشی دوربین مدار بسته

2۰مجموعه آموزشی اعالم حریق 

2۰مجموعه آموزشی اعالم سرقت

3اسیلسکوپ

کس ژنراتور 3فا

avr 3مجموعه آموزشی

B2۴5 ۱۰میز آموزشی برق صنعتی دو کاربره

گ پرتابل ایران خودرو سایپا 2۰دیا

۱۴۰۰/9/2۴تاریخ انتشار نوبت اول

۱۴۰۰/9/25تاریخ انتشار نوبت دوم

خ ۱۴۰۰/9/28مهلت دریافت اسناد مناقصه ساعت 8:۰۰ مور

مهلت ارسال اسناد مناقصه تکمیل شده 
خ ۱۴۰۰/۱۰/8وارائه پیشنهادها تا ساعت 8:۰۰ مور

کت ها گشایی پا خ ۱۴۰۰/۱۰/8زمان باز ساعت 8:۱۰ مور

تا ۱۴۰۰/۱۱/8 ســاعت ۱9:۰۰مدت اعتبار پیشنهادها

خ ۱۴۰۰/۱۰/۱2مهلت انعقاد قرارداد تا ساعت ۱2:۰۰ مور

تعداد - دستگاهکاالتعداد - دستگاهکاال

ح ۱8۰۱۰27۰۰2 به صورت نقدی مبلغ اعتبار 5۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ از طر

شناسه آگهی : 1242342

گهی تجدید استعالم ارزیابی کیفی مناقصه   آ
 شماره 1400/1061 در روزنامه و شماره 2000005744000263 

در سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب خوزستان

شــركت آب و فاضــاب خوزســتان در نظــر دارد مطابــق آییــن 
ــد "ج" مــاده 12 قانــون برگــزاری مناقصــات  نامــه اجرایــی بن
، پــروژه زیــرا بــه شــركتهای واجــد شــرایط بــا ظرفیــت آزاد بــر 
اســاس بخشــنامه شــماره 94/30593 مــورخ 94/03/05 
و بــا اطاعــات عمومــی مشــروحه ذیــل را از طریــق ســامانه 

تــداركات الکترونیکــی دولــت واگــذار نمایــد .
زیابــی كیفــی از دریافــت و  كلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان ار
زیابــی كیفــی تــا ارســال دعوتنامــه  تحویــل اســناد اســتعام ار
ســامانه  گاه  در  طریــق  از  مناقصــه  مراحــل  ســایر  جهــت 
www. آدرس  بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونیکــی  تــداركات 
setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. و الزم اســت مناقصــه 
ــام  ــی ، مراحــل ثبــت ن گــران در صــورت عــدم عضویــت قبل
در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را 

ــازند. ــق س ــه محق ــركت در مناقص ــت ش در جه
مراحــل  انجــام  جهــت  ســتاد  ســامانه  تمــاس  اطاعــات 

021-41934 تمــاس  مركــز   : ســامانه  در  عضویــت 

پیمانــکاران  ایمنــی  صاحیــت  تاییــد  گواهینامــه  داشــتن 
اجتماعــی  رفــاه  و  كار  تعــاون،  صــادر شــده توســط وزارت 

الزامــی مــی باشــد.
ســتاد  ســامانه  طریــق  از  كیفــی  زیابــی  ار اســتعام  اســناد 
قابــل دریافــت مــی باشــد. و بــر اســاس زمانبنــدی قیــد 
شــده در ســامانه ســتاد ، پــس از تکمیــل توســط مناقصــه 

گــر تحــت بســتر ســامانه ســتاد تحویــل خواهــد شــد. 
تحویــل اســناد تحــت بســتر ســامانه ســتاد تابــع قوانیــن و 
مقــررات مربوطــه اعــام شــده در ایــن ســامانه مــی باشــد.
گشــایش پاكــت هــا از طریــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی 

دولــت در دفتــر مدیریــت قراردادهــا ایــن شــركت
جلســه  در  دهنــدگان  پیشــنهاد  حضــور  و  میباشــد 

اســت. بامانــع  گشــایش، 
كشــور  مناقصــات  رســانی  اصــاع  ملــی  پایــگاه  آدرس 
www.شــركت اینترنتــی  ســایت  و   http://iets.mporg.ir

باشــد. مــی   abfakhz.ir

 نوبت اول

وزارت نیرو 
شركت آب و فاضاب خوزستان 

مدیریت امور قراردادها 

شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در
سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت
رشته کاری مورد نیاز عنوان مناقصه

برآورد
)میلیون 

ریال(

مهلت دریافت
اسناد مناقصه از

طریق سایت ستاد

تاریخ و ساعت
آخرین مهلت

تحویل مدارک از
طریق سایت ستاد

۱۴۰۰/۱۰6۱2۰۰۰۰۰57۴۴۰۰۰263

عملیات اجرایی کلکتور خیابان 
های سعیدی، امام و خروجی تلمبه 

خانه 7 به 3 و تکمیل باقیمانده 
خطوط و انشعابات خانگی فاز ۴ و5 

کنده ماهشهر نقاط پرا

رشته آب پایه ۴ و 
تر  تر یا پایه 5 و باال باال
مطابق ابالغیه شماره 

۱۴۰۰/2۰3۰۴8
خ مور

۱۴۰۰/۰5/۰۴

265.258

خ تا مور
۱۴۰۰/۱۰/۰5
ساعت ۱۰

۱۴۰۰/۱۰/ ۱9

ساعت۱۰

 بنادرو دریانوردی استان هرمزگان  

 نوبت اول 

اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد  خدمات مشاوره  با موضوع ذیل را از روش QCBS به مشاور واجدشرایط  واگذار نماید .
کارفرما : اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان   -۱

2- موضــوع: انجــام خدمــات نظــارت عالیــه و كارگاهــی پــروژه تعمیــر و نگهــداری تاسیســات برقــی مجتمــع بنــدری شــهید رجایــی و شــهرک هــای شــهید رجایــی و شــهید 
باهنــر

گواهــی نامــه رشــته ، تخصــص و پایــه موردنیــاز : حداقــل پایــه 2 تخصــص بــرق و مکانیــک از گــروه تخصــص هــای مشــترک یــا پایــه 2 تخصــص انتقــال نیــرو از  3- نــوع 
گــروه انــرژی

۴- مبلغ برآورد اولیه پروژه : 952ر054ر417ر77 )هفتاد و هفت میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و پنجاه و چهار هزار و نهصد و پنجاه و دو( ریال
کار : 24 ماه 5- مدت اجرای 

6- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی :
  www.setadiran.ir 7- متقاضیــان شــركت در فراخــوان مــی تواننــد  از تاریــخ 1400/9/24 تــا مــورخ  1400/10/1 روز چهارشــنبه ســاعت 14:00 بــا مراجعــه بــه ســایت

نســبت بــه دریافـــت)خرید(رایگان اســناد اقــدام نماینــد. 
* ضمنــًا دریافــت آگهــی از ســایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیــز  بصــورت غیــر حضــوری و بــدون پرداخــت وجــه نقــد بــه كارفرمــا امــکان 

پذیــر اســت.
مهلت و محل بارگذاری اسناد توسط مشاور:

متقاضیان باید پیشنهـادات خود را  تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مـورخ 1400/10/8 در سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند .  

زیابــی كیفــی تــا ارائــه پیشــنهاد مشــاوران و گشــایش پاكــت از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت )  تبصــر1 :كلیــه مراحــل برگــزاری از دریافــت اســناد ار
ســتاد ایــران( آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مشــاوران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت 
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــركت در فراخــوان محقــق ســازند بدیهــی اســت در صــورت عــدم انجــام فراینــد در ســامانه مذكــور پیشــنهاد ارائــه شــده بــه 

صــورت فیزیکــی مــورد قبــول واقــع نمــی گــردد.
کیفی : کت ارزیابی  گشایی پا 8- زمان و محل باز

مهلت بررسی استعام ها: یك هفته پس از آخرین روز بارگذاری پاكات الکترونیکی در سامانه تداركات الکترونیکی دولت
 ) ستاد ایران( .

- برای كسب اطاع بیشتر در خصوص اسناد با تلفن های 32123606-076 و 32123608-076 تماس حاصل فرمایید.       اداره ارتباطات و اطاع رسانی
شناسه آگهی: 1240997

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دریانوردی

گان   اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمز

گهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور آ
شماره : 17/عمران /1400

کی از  بررسی روند تاریخی، حا
گشت ثبات به بورس است باز

همایون دارابی  
 کارشناس بازار سرمایه

انتظــار می رود با توجه به 
مجموعه شرایط فعلی، بازار 
ســرمایه تا پایان سال روند 

متعادلی را تجربه کند.
بررســی روند تاریخی، حاکی از بازگشت ثبات 
به بازار ســرمایه اســت، گفت: بلند ترین دوره 
ریــزش و افت بازار مربوط به ســال 1392 بود 
و بــازار رکــودی 17 ماهه را تجربه کرد. از زمان 
ریزش بازار در ســال 1399 تا کنون حدود 14 
ماه می گذرد. به نظر می رســد در انتهای این 
دوره ریزشی باشیم و از این منظر باید در انتظار 

تغییر شرایط بازار بود.
در کوتــاه مدت انتظار این اســت که بازار روند 
تعادلی را تجربه کند و البته این موضوع بستگی 
دارد که اخبار منفی از بودجه ســال 1401 به 

بازار ارسال نشود.
نتیجــه مذاکــرات برجام تاثیر عمده ای بر بازار 
ندارد و بیشتر از عوامل خارجی مانند مذاکرات، 
عوامــل داخلی هســتند که بر بازار ســرمایه 
تاثیرگذار هســتند. البته نتیجــه مذاکرات بر 
بازار اثر کوتاه مدت ایجاد می کند و ســطح ان 
حدود 20 درصد اســت و موضوعی نیســت که 

بازار معطل آن بماند.
 متغیرهایی مانند فروش اوراق تاثیر بیشتری بر 
بازار دارند. در حال حاضر دولت این اوراق را به 
بانکها و صندوقها می دهد و دیگر منابعی برای 
آنهــا باقی نمی ماند. عــاوه بر اینکه این اقدام 
موجب می شود نرخ بهره اوراق افزایش پیدا کند.

 دولــت بایــد به جای فروش اوراق و این چرخه 
معیوبی که ایجاد شــده، به فروش اموال مازاد 
بپردازد اما هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت 

نگرفته است.
 وزارت اقتصــاد تنها بازیگــر فرآیند اقتصادی 
کشــور نیســت و کلیــت دولت با  در دســت 
داشــتن متغیرهــای مختلف تاثیــر مهمی در 
بازار دارد.این دولت اســت که 4 عامل سیاست 
گذاری دســتوری، نــرخ ارز در بازار،نرخ بهره  
و بودجــه هــای ســاالنه را تعییــن می کند و 
 مجمــوع ایــن عوامل بــر بازار ســرمایه تاثیر 

مستقیم دارند.
 نرخ بهره از ابتدای سال 3 درصد افزایش یافته 
اســت که تاثیر ریزشی آن را در بازار می بینیم. 
از سوی دیگر فاصله دالر نیمایی و دالر بازار آزاد 
در حدود 9 هزار تومان است که در نتیجه تاثیر 
مستقیمی بر سود سازی شرکت های صادرات 
محــور بــورس دارد. هر تغییری در این 4 عامل 

تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه می گذارد.

یادداشت

کرات جنگ روانی اروپایی ها برای اجبار ایران در روند مذا
مذاکــرات ایــران و 1+4 در ویــن همچنان 
ادامــه دارد، در همین راســتا علــی باقری، 
مذاکره کننده ارشــد ایرانی، روز گذشــته با 
انریکــه مــورا، هماهنگ کننده کمیســیون 
مشــترک برجام دیداری دوجانبه داشــت، 
همچنیــن عصر دیروز، دیــداری بین رئیس 
تیم ایرانی با رؤســای هیئت های ســه کشور 

اروپایی در هتل کوبورگ برگزار شد.
بر اســاس شــنیده ها طرف هــای اروپایی و 
همچنیــن آمریکا در زمینه مباحث تحریمی 
انعطاف و تعامل الزم را به خرج نداده اند اما در 
نقطه مقابل طرف ایرانی در حوزه هســته ای 
ابتکار عمل و تعامل سازنده ای را داشته است.

 ادر همین حال، ســه کشور اروپایی همزمان 
با مذاکرات وین در اقدامی عجیب بیانیه ای را 
صــادر کردند تا بیش از پیش بر فضای جنگ 
روانــی در رونــد مذاکرات بدمند. این بیانیه و 
تغییــر لحن اروپایی ها کــه در تضاد با فضای 
مذاکرات بود، بعد از دیدار آنها با مذاکره کننده 

آمریکا صورت گرفت.
اروپایی هــا تاش می کننــد ایران را متهم به 
عدم انعطاف در حوزه گفتگوهای هســته ای 
نشان دهند تا به این واسطه امتیازاتی را فراتر 
از برجــام در حوزه هســته ای از ایران بگیرند 
هرچند که در حوزه تحریمی امتیازاتی کمتر 

از برجام را برای ایران مدنظر دارند.
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سیاست 2

کارشناس مسائل سیاسی:

کرات نیست دولت سیزدهم به دنبال وقت کشی در مذا
کارشــناس مسائل سیاســی گفت: این دور از مذاکرات 
نشان داد که دولت سیزدهم عزم جدی برای به نتیجه 
رســیدن مذاکرات دارد.حمیدرضا ترقی، عضو شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اســامی دربــاره مذاکرات وین 
اظهار داشــت: طرف ایرانــی در مذاکرات وین با قدرت 
و اقتدار وارد جریان مذاکرات شد. طرف ایرانی از لحاظ 
تعداد کارشناسان، اسناد و پیشنهادات دست پرتری را 
نسبت به طرف غربی داشت؛ درصورتی که طرف غربی 
فکر نمی کرد که ایرانی ها به خاطر تحریم و فشــارهای 
اقتصادی قدرتمند ظاهر شــوند.وی گفت: ابتکار عمل 
در مذاکرات برجامی در دستان ایران بود، اما متأسفانه 
1+4 تیــم فوق العاده ضعیــف و پوچی را به مذاکراعزام 
کرده بود. غربی ها با این باور که تیم مذاکره کننده ایرانی 
ضعیف و بدون ابتکار عمل است، نمایندگان درجه چندم 
خود را به مذاکرات اعزام کردند؛ لذا به همین دلیل سطح 
مذاکرات خیلی قابل قبول ما نبود و در مقابل پیشنهادات 
بحــق و برنامه های فوق العاده قوی ایران مات و مبهوت 
مانده بودند.ترقی معتقد است: موضع ایران یک موضع 

قدرتمندانه بود و توانســت از موضع قدرت پیشنهادات 
خود را مطرح کند. یکی دیگر از ویژگی های مثبت تیم 
سیاســت خارجی دولت سیزدهم این است که مغلوب 
فشارها و تهدیدات نشدند و برخاف تیم مذاکره کننده 
قبل به پشتوانه توانمندی داخلی به ماراتن مذاکرات قدم 
گذاشتند.وی با بیان این که 1+4 از لحاظ استدالل تهی 
بود، خاطرنشان کرد: برخاف برخی باورها که می گویند 
دولت رئیســی به دنبال خرید زمان اســت، اما این دور از 
مذاکرات نشان داد که دولت سیزدهم عزم جدی برای به 
نتیجه رسیدن مذاکرات دارد. این غرب است که درصدد 
وقت کشی و به حاشیه بردن مباحث از ریل اصلی است. 
مطرح کردن موضوعاتی به غیر از مســائل هسته ای در 
مذاکرات فقط بی نتیجه ماندن مذاکرات را در پی دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد که ادامه روند 
مذاکرات به سبک دولت قبل می توانست اتفاقات ناگوار 
و فاجعه آمیزی را برای کشور رقم بزند. رئیسی با اشراف 
به این مسئله از ادامه این روند حذر کرد و سبک جدید 

و عزتمندانه ای را در مذاکرات در پیش گرفت.

ادعای بلینکن:

ایران فرصت سوزی می کند!
وزیر امور خارجه آمریکا گفت در حال حاضر، 
واشــنگتن همچنان مســیر دیپلماسی را در 
قبال توافق هســته ای با ایران ادامه می دهد 
زیرا این مســیر را یکی از بهترین گزینه های 

موجود می داند.
آنتونــی بلینکــن که در جاکارتــا پایتخت 
اندونزی به سر می برد در یک نشست خبری 
دربــاره مذاکرات وین و بازگشــت آمریکا به 

برجام این ادعا را مطرح کرد.
وی در عیــن حــال ادعا کرد که آمریکا بطور 
فعاالنــه با متحــدان خود دربــاره راه های 
جایگزیــن، در صورت دســت نیافتن به یک 

توافق، رایزنی می کند.
وزیــر خارجه آمریکا که کشــورش از چهار 
ســال پیش بــه طور یکجانبــه و غیرقانونی 
از برجــام خــارج شــد و ظالمانه تریــن 
تحریم هــا را علیه مردم ایــران اعمال کرد، 
بــا به کارگیری بــازی مقصرنمایی، ایران را 

 متهم کــرد که مواضعــی غیربرجامی دارد 
و فرصت سوزی می کند.

این در حالی است که ایران با صراحت اعام 
کرده که با جدیت وارد مذاکره شده و آمادگی 
خود را نیز برای دستیابی سریع به یک توافق 
منطقی اعام کرده اســت، اما به گفته علی 
بهادری جهرمی ســخنگوی دولت جمهوری 
اســامی ایران، طرف هــای غربی بر حفظ و 

افزایش تحریم ها تاکید دارند.
وی تصریــح کــرد: تمام پیشــنهاد های تیم 
مذاکره کننــده در چارچوب توافق قبلی بوده 
اســت. ترک کنندگان میز مذاکره عاقه ای 

برای بیان روایت درست مذاکرات ندارند.
ســخنگوی دولــت تاکید کرد: ایــران برای 

دسترسی به توافق سریع، جدی است.
دور جــاری مذاکرات بــرای لغو تحریم های 
ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران، 

از ابتدای این هفته در وین آغاز شده است.

گزارش

سخنگوی دولت :
دستور رئیس جمهور این نبود که در هیچ دوره ای قیمت خودرو افزایش نیابد 

 ســخنگوی دولت گفت: دولت با طراحی 
بودجــه اجرایــی انقباضــی نســبت به 
هزینه هــای خود و محدود کردن تکالیف 
بانک ها و خــط قرمز قرار دادن روش های 

خلق پول می خواهد تورم را مهار کند.
علــی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت 
در نشســت خبری خود ضمن تبریک روز 
پرستار و قدردانی از خانواده بزرگ و دلسوز 
پرستان گفت: دولت از پیش برنامه داشت 
و پیرو فرمایش اخیر رهبری رئیس جمهور 
دســتور دادند که برای حل خواسته های 
پرســتاران اقــدام شــود. وی افزود: هفته 
پژوهش را به مردم و پژوهشــگران کشور 
تبریک می گویم. ســعی دولت سیزدهم بر 
آن است که حرکت تحولی دولت علم بنیان 
و پژوهش محــور باشــد. رئیس جمهور در 
دیدار با دانشجویان هم بر این مساله تاکید 
داشتند و تاکید کردند که هر اقدامی مبتنی 
بر علم نباشد، سلیقه ای بوده و دوام نخواهد 

داشت.
ســخنگوی دولت ادامه داد: در این راســتا 
دولت برنامه های خوبی داشته از وزیر علوم 
برای راه اندازی ســامانه نیاز های پژوهشی 
کشور تشکر می کنیم و امیدواریم اولویت ها 
و ایده های پژوهشــی در این ســامانه به 
شیوه هوشــمند جمع سپاری و تبدیل به 
اولویت های کشــور شود. وی با بیان اینکه 
در ایــن هفته مهم ترین خبر دولت تقدیم 
الیحه بودجه 1401 به مجلس بود، عنوان 
کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز 
نشستی را در این خصوص داشتند و سعی 
شــد شبهات در حد امکان تبیین شود، اما 
در صورت نیاز می توانیم نشست دیگری را 
به این مساله اختصاص دهیم من به کلیات 

اشاره می کنم.
بهــادری جهرمــی بــا تاکید بــر اینکه 
جهت گیــری دولــت در بودجــه 1401 
برنامه ریــزی و کمــک به تحقق رشــد ۸ 
درصدی اســت، گفــت: هدف گذاری این 
بوده طبیعی اســت بــا این وضعیت امروز 
دولت به تنهایی قادر به تحقق این رشــد 
نیســت، برای همین برنامه ریزی محوری 
دولت فعال ســازی و جلب مشارکت بخش 
خصوصــی و عمومــی و مردم برای تحقق 

این رشد است.
وی افزود: دولت همه تاش و برنامه ریزی 

خود را می کند تا مردم این رشد ۸ درصدی 
را رقم بزنند و این دســتاورد جمعی مردم 
باشد. دولت سعی می کند زیرساخت های 
ایــن اقــدام را برای بخش های خصوصی و 
عمومی فراهم کند برای این منظور دو محور 
و پایــه اساســی در بودجه یکی خط قرمز 
قــرار دادن هرگونه تصمیم و اقدام تورمی 
است. سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت 
با طراحی بودجه اجرایی انقباضی نســبت 
به هزینه های خود و محدود کردن تکالیف 
بانک ها و خــط قرمز قرار دادن روش های 
خلــق پول می خواهد تــورم را مهار کند و 
با ثبات اقتصادی می خواهد امکان فعالیت 
بخــش خصوصی را برای تحقق رشــد ۸ 
درصدی رقم بزند. ابزار هایی برای این رشد 
طراحی شــده که یکــی از آن ها صندوق 
پیشــرفت و عدالت است که با حدود 1۸0 
هزار میلیارد بودجه سعی می کند در سطح 
ملی و استانی به این تحقق رشد ۸ درصدی 

با مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
وی ادامــه داد: در دولــت جدید مردمی با 
نگاه جدید دیده خواهد شــد، ســعی شده 
بــه فرار های مالیاتی که در تولید کشــور 
نقشی بازی نمی کنند، رسیدگی شود و از 
این فرار ها برای پروژه های عمرانی استفاده 
شــود. بهادری جهرمی تاکید کرد: دولت 
بنای کلنگ زنی جدیدی ندارد و قصد دارد 
تا جایی که می تواند طرح های نیمه تمام را 

تکمیل کند.
وی ادامه داد: دولت سعی کرد در هزینه های 
غیرجاری و غیرضروری 1۵ درصد کاهش 
را داشــته باشد. ســخنگوی دولت افزود: 
حذف فقر مطلق از دیگر مواردی است که 
رئیس جمهور در بودجه تاکید داشــتند و 
این مســئله در نگاه دولت جاری اســت و 
تشکیل صندوق محرومان از اقدامات دولت 

در بودجه 1401 خواهد بود.
وی افزود: هزینه های مربوط به بخش آب 
2 برابر شده است تا حل بحران خشکسالی 
را دستور کار دهیم. حل مساله مسکن ملی 
از دیگر اهداف دولت اســت که تا سال آتی 
اجرای احداث 2 میلیون مسکن پیش بینی 
شده است. بهادری جهرمی گفت: ساخت 
یک پاالیشــگاه جدید بــا ظرفیت تولید 
300 هزار بشکه در روز با پاالیشگاه آبادان 
پیش بینی شده است. وی ادامه داد: افزایش 
حقوق به صورت پلکانی و به نفع کم درآمد ها 
خواهــد بود؛ چراکه افزایش حقوق به ضرر 
کم درآمد ها بود. افزایش حقوق در میانگین 
10 درصد است و برای دهک های پایین 30 
درصد پلکانی تعبیه شده است. در سال آتی 
حداقل حقوق 4 میلیون و پانصد هزار تومان 
و در ســقف 37 میلیون تومان پیش بینی 

شده است
سخنگوی دولت بیان کرد: در جلسه ستاد 
ملــی مقابله با کرونــا در کنار اخبار خوبی 

کــه در کنار رعایت مــردم و تاش وزارت 
بهداشــت صورت گرفته است الحمداهلل با 
شرایط کرونایی کنترل شده مواجه هستیم 
هــر چند خطر مدل جدیــد که در آفریقا 
شــاهدش هســتیم ما را موظف به رعایت 
پروتکل ها می کند و مدیران این رعایت ها 
را کنتــرل می کنند و در تزریق واکســن 
رکورددار هســتیم. وی ادامه داد: همچین 
یک مصوبه دیگر در جهت پرداخت کمک 
هزینه معیشتی به هنرمندان، نویسندگان 
و جامعه روزنامه نگاران تصویب شــد که با 
کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی توزیع 

خواهد شد.
بهــادر جهرمی دربــاره انتقادات به دولت 
گفــت: دولت از نقد دلســوزانه و اصحاب 
رســانه با روی باز استقبال می کند اگر هم 
جایی نیازمند اصاح باشد، دولت مقاومت 
نخواهد کرد. اما باید تفکیکی بین بانیان و 
حامیان وضع موجود قائل شد. قطعا بانیان 
وضع موجود باید پاسخگوی وضع موجود 
باشند. سخنگوی دولت درباره دیپلماسی 
اقتصــادی گفــت: یکــی از اولویت های 
دیپلماســی و سیاســت خارجــی دولت 
سیزدهم تعامل با جهان بود و در چند روز 
اخیر هم جلسه ایران با کشور های همسایه 
برگزار شــد. وی ادامه داد: در حدود 4 ماه 
گذشــته که هرچند زمان کوتاهی است، 
اما ما دســتاورد های بزرگی را شــاهدش 

بودیــم. حضور در اجاس شــانگ های و 
اجاس اکو و ســوآپ گازی که در حاشیه 
آن بســته شد از جمله دستاورد های چند 
ماه گذشته است. آزادسازی ارز های بلوکه 
شده از جمله دستاورد های دولت است که 
در تعامل و همکاری دولت با کشــور های 

همسایه محقق شد.
ســخنگوی دولــت گفــت: 17۵ طــرح 
ســرمایه گذاری خارجــی بــه ارزش 3/3 
میلیارد دالر مصوب شده است که تاکنون 
2۶۸ میلیون دالر جذب ســرمایه گذاری 
خارجی شده است. بهادری جهرمی درباره 
حل مشکات معیشتی گفت: آقای رئیسی 
در چارچوب وعده هایی که داده است عمل 
خواهــد کرد. دولت برنامه این را ندارد که 
با دادن وعده های احساســی و شعاری که 
تحقق نیافتی باشــد، احساســات مردم را 
جریحــه دار کند و دولت از همه ظرفیت ها 
برای حل مشــکات مردم استفاده خواهد 
کرد. سخنگوی دولت در خصوص واردات 
خــودرو گفت: کنترل و مهار تورم پیرامون 
بودجه جزو برنامه های محوری دولت است. 
در همــه حوزه ها برنامه هایی در این زمینه 
طراحی شــده اســت. وی ادامه داد: سعی 
شــده کنترل خلق پول انجام گیرد. درباره 
خوردو چندین جلسه گداشته شد، تدابیر 
مختلفی از سمت وزارت صمت شده است 
تــا متناسب ســازی عرضه و تقاضا صورت 
گیــرد. دولت به قیمت گذاری دســتوری 

اعتقادی ندارد.
ســخنگوی دولــت دربــاره افزایش 1۸ 
درصــدی قیمت خودرو و قیمت ارز گفت: 
دستور رئیس جمهور این نبود که در هیچ 
دوره ای افزایش قیمت خودرو صورت نگیرد 
بلکه باید بــا مکانیزم قانونی صورت گیرد 
که ایــن اقدام صورت نگرفته بود. بهادری 
جهرمــی گفت: در خصوص نابســامانی 
بــازار ارز جلســات مختلفی با قوه قضائیه 
و دســتگاه های قضایــی برگزار شــد که 
دســتگیری هایی هم صورت گرفته است. 
وی ادامه داد: ســهام داران، خودروسازان 
مردم هســتند، یعنی این تصور نباشد که 
اگــر با قیمت گذاری جلوی افزایش قیمت 
را بگیرد و خودروســازان هم زیان ببینند 
آنجا هم مردم ضرر می بینند بنابراین باید 

دو طرف را در نظر بگیریم.

گزارش

ـ عضو کمیســیون تلفیق بودجه مجلس گفت: نســبت به بازه زمانی که دولت برای 
اصاحات در بودجه سال آینده فرصت داشت، بسیار موفق عمل کرده است.

»مصطفی طاهری«  در زمینه بودجه 1401 اظهار داشــت: عدالت محوری یکی از 
مهم ترین ویژگی های الیحه بودجه سال آینده است.وی با تأکید بر اینکه عدم کسری 
و تورم زا نبودن از بزرگ ترین خواســته های ما برای بودجه پیشــنهادی دولت برای 
سال آینده بود، افزود: با توجه به فرصتی که دولت برای اصاح ساختاری در الیحه 
بودجه داشــت، می توان اعام کرد که عملکرد بســیار خوبی از نظر اصاحات مورد 
نظر داشــته اند.عضو کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
اصــاح تــراز عملیاتی، عدالت محوری، توجه به مالیات بر درآمدها در بودجه 1401 
مورد توجه بوده اســت، یادآور شــد: در راســتای اجرای طرح رتبه بندی معلمان نیز 

اعتباری بالغ بر 2۵ هزار میلیارد تومان دیده شده است.

درآمدهای کسب و کارهای دیجیتالی ساماندهی می شود
وی همچنین در ادامه به کسب و کارهای الکترونیکی اشاره کرد و افزود: درآمدها و 
تبادل پول در این نوع کسب و کارهای دیجیتالی هیچ گونه حساب و کتابی نداشته 
و باید مورد ساماندهی قرار گیرد که در این راستا بانک مرکزی وارد عمل شده است.

وی ثبات اقتصادی را یکی از بزرگترین نتایج اصاحات در بودجه 1401 عنوان کرد 
و گفت: در ســال گذشــته یکی از دالیل اختاف مجلس انقابی و دولت وقت عدم 
ثبات بودجه بود. مشکات بسیار زیادی هم بودجه سال 1400 داشت و تا حد توان 
مجلس انقابی مقابل دولت وقت ایستاد تا مشکات بودجه حل شود. خوشبختانه 

بودجه 1401 بسیار تکمیل تر و کامل تر نسبت به سال گذشته است.
طاهری تشریح کرد: واقعیت این است که باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی 

بودجه به نفت کاهش یابد؛ امیدواریم این اتفاق در این چهار سال صورت بگیرد.

اصالحات ساختاری در بودجه 1401 عملیاتی شد

 خبر خوش برای معلمان

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

 معلم حق دارد 
حرف خود را بزند

رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس گفت: اقدامات و کارهایی که در این 
دوره مجلس و علی الخصوص کمیســیون 
آموزش برای معلمان انجام شــده اســت، 
هیچوقت، هیچکس بــرای معلمان انجام 

نداده بود اما این را معکوس جلوه دادند.
علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلس  در رابطه با 
تجمعــات روز گذشــته معلمان، گفت: از 
اینکه چه تعداد بازداشــت شــدند اطاع 
ندارم اما حتماً مســأله بازداشــت تعدادی 

از معلمان را پیگیری می کنم.
وی در رابطه با برخوردهای صورت گرفته 
بــا فرهنگیان، بیان کــرد: معلم حق دارد 
کــه حرف خــود را بزند، البته در خصوص 
رتبه بنــدی به معلمان اطاعات غلط داده 
شــده و واقعیــت را واژگون جلــوه دادند. 
مجلس با تمام قدرت می خواهد از معلمان 
حمایــت کنــد اما به گونه ای القا کردند که 

مجلس با این طرح مخالف است.
منــادی ســفیدان اضافه کــرد: اقدامات 
و کارهایــی کــه در ایــن دوره مجلــس و 
علی الخصــوص کمیســیون آموزش برای 
معلمــان انجام شــده اســت، هیچوقت، 
هیچکس برای معلمان انجام نداده بود اما 
این را معکوس جلوه دادند و در گفت وگوی 
دیشب من با صدا و سیما هم مشخص شد 
که کمیســیون چه نظر و نگاهی به مسأله 

رتبه بندی و معلمان عزیز دارد.
وی خاطرنشــان کرد: بخشی از ریشه این 
تجمعات روز گذشته به نادرست جلوه دادن 
روند بررسی طرح رتبه بندی بود که معلمان 

را ناراحت کرد.

 نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

 تورم در سال آینده 
نزولی خواهد بود

نایــب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلــس هدف گــذاری دولــت در بودجه 
1401 را مطلوب خواند و گفت که بودجه 
سال آینده تورم زا بسته نشده و کسری تراز 

بهبود پیدا کرده است.
حجت االســام ســید محمدرضا میرتاج 
الدینی  با اشــاره به جزئیات الیحه بودجه 
1401 گفت: با توجه به اینکه این بودجه، 
اولین بودجه دولت سیزدهم است می توان 
آن را دارای استحکام خوب با هدف گذاری 
مطلوب توصیف کرد از جمله آن رشــد ۸ 
درصدی که 4.۵ درصد برای سرمایه گذاری 
و 3.۵ درصد برای ارتقای بهره وری در نظر 

گرفته شده است.
وی افــزود: همچنیــن در بودجه ســهم 
اســتان ها در رشــد اقتصادی و نیز ســهم 
بخش هــای مختلف اقتصاد، ســاختمان، 

کشاورزی و خدمات تعیین شده است.
نایــب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس با اشــاره به کســری تراز گفت: در 
بودجه 1401 نســبت بــه بودجه 1400  
کســری تراز بهبود پیدا کرده است. امسال 
کســری تراز 4۶0 همت بود که در بودجه 
ســال آینده حدود 300 همت شده یعنی 
نزدیک به یک سوم یا 30 تا 3۵ درصد بهبود 
پیدا کرده اســت. از جهت کنترل تورم هم 
چــون تکیــه بودجه بر خلــق پول و اوراق 
مشارکت کم شده می توان گفت که تورم در 
سال آینده مسیر نزولی خواهد داشت البته 
اگر مسائل دیگری در اقتصاد پیش نیاید.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه 
بودجه تورم زا بســته نشده است،  گفت: در 
مــورد اینکه چقدر رشــد ۸ درصدی قابل 
تحقق است باید این موضوع بررسی شود.
میرتاج الدینی درباره میزان افزایش حقوق 
کارکنان گفت: افزایش حقوق کارکنان 10 
درصد نیست بلکه پلکانی تا 29 درصد است 
یعنی کســانی که حقــوق باالیی دریافت 
می کننــد افزایش حقوق 10 تا 17 درصد 
خواهند داشــت بنابراین درست نیست که 
گفته می شــود حقوق ها برای سال آینده 

10 درصد افزایش دارد.
وی درباره حذف ارز 4200 تومانی هم گفت: 
دولــت ارز 4200 تومانــی را به جز گندم و 
دارو حذف کرده  و راهکارهایی برای جبران 
قدرت خرید مردم در نظر گرفته است یعنی 
آن مقدار که ارز ترجیحی برداشته می شود 
متناســب با آن یارانه به جامعه هدف داده 
شــده و یارانه نقدی افزایش پیدا می کند. 
این موضوع هم تورم زا نیســت لذا می توان 
گفــت که با حــذف ارز ترجیحی و کنترل 
های مناسب دولت تورم به وجود نمی آید.

روز یکشــنبه 21 آذر الیحه بودجه ســال 
1401 از ســوی رئیــس جمهــور تقدیم 
مجلــس شــد و کار بررســی الیحه طبق 
گفته ســخنگوی هیات رییســه مجلس از 

روز 24 آذر مجلس شروع می شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

  ادعای غنی سازی 9۰درصد 
در ایران کذب اســت

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران خارج 
از چارچوب ها اقدامی نکرده اســت و اتهامات 
در خصوص غنی سازی 90درصد کذب است.

 مهنــدس محمد اســامی رئیس ســازمان 
انــرژی اتمی ایران در مصاحبه با خبرگزاری 
صداوســیما در خصوص حاشیه سازی برای 
فعالیت هــای صلح آمیز هســته ای و ادعای 
غنی سازی 90 درصد در ایران گفت: این مورد 
کذب است و این اتهامات نخ نما شده ای است 
که به ویژه دشــمنان و جریان صهیونیســتی 

این ها را به کشور ما نسبت می دهند.
وی ادامــه داد: ایــران با ضابطــه آژانس کار 
می کنــد و آژانــس بین المللی انرژی اتمی بر 
کلیــه فرآیند های ما مطابق قوانین و مقررات 
نظارت دارد و به هیچ وجه ما خارج از چارچوب 

اقدامی نکرده ایم و صورت نخواهیم داد.
چند روز پیش، همزمان با شــروع دور جدید 
مذاکــرات رفــع تحریم هــا در وین دو منبع 
آمریکایی ادعا کردند که رژیم صهیونیســتی 
اطاعاتــی را به متحدان اروپایی و آمریکایی 
ارائــه کرده اســت که نشــان می دهد ایران 
گام های فنی مقدماتی به ســمت غنی سازی 

90درصدی را پیموده است.
وبگاه آکســیوس که این خبر را منتشر کرده 
بود اشــاره ای به نام منابــع آمریکایی نکرده 
بود و تحلیلگران انتشار این خبر را بخشی از 
فضاســازی های روانی رسانه های غربی برای 
تحــت تأثیر قــرار دادن گفت وگوها ارزیابی 

کردند.
ج   موضوع سایت کر

ج از پادمان است خار
اســامی همچنین در حاشیه مراسم توسعه 
کاربرد پرتوها در صنایع غذایی درباره آخرین 
روند همکاری های ایران و آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی با توجه به برخی ادعاهای اخیر 
گفــت: روابط ایران و آژانس باید بر اســاس 
 NPT قوانین و اساســنامه آژانــس پادمان و
باشد. ما در چارچوب این قوانین روابط خود 
را بــا آژانس برقرار می دانیم و متأثر از همین 
ضوابــط قانونی در تعامل هســتیم و آژانس 
هــم طبق قوانین و موازیــن بر فعالیت های 

هسته ای ایران نظارت می کند.
وی اضافه کرد: آن چیزی که در رســانه ها و 
در اخبار و مباحث، منتشــر می شود، مربوط 
به عملیات روانی و مســائل سیاســی است. 
مقابــل ما جریانی قــرار دارد که به هیچ وجه 
توســعه علمی و فناوری جمهوری اســامی 
ایــران را برنمی تابــد و با این اتهامات و ایجاد 
جوســازی های و عملیات روانی این گونه القا 
می کند که جمهوری اسامی هدف غیرموجه 

دارد و نسبت به عدم اشاعه متعهد نیست.
 رئیس ســازمان انرژی اتمــی تصریح کرد: 
هیچ کــدام از این موارد هیچ وقت وارد نبوده 
و اتهاماتی اســت که رژیم صهیونیســتی به 
آنها دامن می زند و ما نســبت به این عملیات 
روانی و هیاهوها هیچ گونه خللی در خود راه 
نمی دهیم و راه خود را پیش می رویم و امیدوار 

هستیم کشور از این مرحله هم عبور کند.
اســامی در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
نحوه همکاری ایران با آژانس در موضوع کرج 
گفت: موضوع سایت کرج و سایر مواردی که 
در برجــام بوده، خارج از پادمان اســت. اگر 
برجام یک معاهده بوده اســت و کشــورهای 
متعهــد تعهداتی در این زمینه داشــته اند و 
ایران هم تعهدات خود را پذیرفته است پس 

باید همه به تعهدات خود عمل کنند.
  چیزی غیر از پادمان 

و NPT را قبول نداریم
 وی خاطرنشــان کــرد: زمانی کــه آنها به 
تعهــدات خود عمل نمی کنند و تحریم های 
ظالمانــه و غیرقانونی شــدیدی علیه ایران 
اعمال می کنند و هر روز هم آن را گسترش 
می دهنــد، دلیلــی ندارد که بــرای انجام 
تعهــدات برجامــی بر ما فشــار آورند که بر 
آنها پایبند باشــیم. ما در چارچوب پادمان و 
NPT اقــدام می کنیــم و چیزی غیر از آن را 

قبول نداریم.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره دستور کار 
ایران و آژانس هم گفت: دستور کار ما با آژانس 
درباره مطالب ادعایی بوده است، این مطالب 
مواردی اســت که پاســخ آن داده شده و در 
برجام بســته شده است. اگر قرار باشد برجام 
عملی و عملیاتی باشــد همه طرف ها باید به 

تعهدات خود عمل کنند.
اســامی تصریح کرد: این امکان وجود ندارد 
که بخش مربوط به ایران به صورت صددرصد 
اجرا شــود و ایران متعهد به اجرای آن باشــد 
ولــی طرف های متعهد هیچ کدام از تعهدات 
خود را انجام ندهند، اینها مواردی است که در 
حال مذاکره است و امیدوارم منطقی در این 
زمینه حاکم باشد و به یک اصول و ضوابطی 

پایبند باشند.

اخبار سیاسی
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3اقتصاد
بازار

گرفته اند کاهشی  قیمت ها در بازار روند 

بازار خودرو در سراشیبی قیمت ها 
بررسی بازار خودرو نشان می دهد که 
قیمت ها طی یک هفته گذشــته روند 
کاهشی گرفته اند و طبق تاکید رئیس 
اتحادیه فروشــندگان خودرو، هر چه 
عرضه بیشتر شود فاصله 120 درصدی 
نــرخ کارخانه و بازار کمتر می شــود.

ســه شنبه 1۸ آبان ماه سال جاری دو 
خودروساز بزرگ کشور _ایران خودرو و 
سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی 
ســران قــوا در 2۸ مهر مــاه و تصمیم 
وزارت صمــت به عنوان متولی جدید 
قیمت گــذاری خودرو، بــرای خروج 
از قیمــت گذاری دســتوری، اقدام به 
افزایــش قیمت برخــی از محصوالت 
خود کردند.با این حال پنجشــنبه 20 
آبان مــاه، رئیس جمهوری به موضوع 
افزایــش قیمت خودروهــا ورود کرد 
و در همیــن رابطــه نیــز وزیر صمت 
به خودروســازان دســتور بازگشت به 
قیمت هــای قبلی را داد و اعام شــد 
کــه پس از بررســی های همه جانبه، 
قیمت های جدید خودرو اعام خواهد 
شــد.بعد از تقریباً یک ماهی که از این 
خبر گذشــت، چهارشنبه 17 آذر ماه 
قیمت های جدید انواع خودرو با رشــد 

میانگین 1۵ تا 1۸ درصد اعام شد.

قیمت ها در بازار روند کاهشی 
گرفته اند

ســعید موتمنــی رئیــس اتحادیــه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهــران در مورد تأثیر اعام قیمت های 
جدیــد خودرو بر بــازار، اظهار کرد: با 
توجــه به فاصله قیمتی زیادی که بین 

نــرخ کارخانه و بازار وجود دارد، اعام 
قیمت هــای جدیــد تأثیری بــر بازار 
خودرو نگذاشــت.وی افزود: برعکس 
آنچه که مردم انتظار داشتند، طی یک 
هفتــه اخیر قیمت هــا در بازار خودرو 
بــه دلیل عقب نشــینی قیمت دالر، 
روند کاهشــی گرفتــه اند؛ به گونه ای 
کــه 2 درصــد خودروهای داخلی و ۵ 
خودروهــای مونتاژی کاهش قیمت را 
تجربه کرده اند و قیمت ها به روال 20 

روز قبل بازگشته است.

فاصله ۱2۰ درصدی قیمت کارخانه 
و بازار

موتمنی در مورد علت عدم تأثیرگذاری 
قیمت های جدید کارخانه بر بازار، گفت: 

فاصلــه قیمتی بیــن کارخانه و بازار به 
قدری زیاد شــده که رشد 20 درصدی 
قیمت کارخانــه نتواند بر بازار تأثیری 
بگذارد؛ به عنوان مثال قیمت خودروی 
20۶ تیپ 2 که در کارخانه 129 میلیون 
تومــان فاکتور می شــد در بازار 270 
میلیون تومان به فروش می رسد یعنی 
حدود 140 میلیون تومان رانت نصیب 
سرمایه گذار می شد. در حال حاضر که 
قیمت 20۶ تیپ 2 در کارخانه افزایش 
یافته، باز هم ســرمایه گذار رانت باالی 
100 میلیون تومانی نصیبش می شود.

وی ادامــه داد: مصرف کننده نهایی از 
این رانت ها استفاده نمی کند و پس انداز 
می کنــد تا خــودرو بخرد اما فقط زیان 
می بیند. کسانی که در قرعه کشی های 

خودرو شرکت می کنند از رانت استفاده 
می کنند.موتمنــی در خصوص تأثیر 
فروش فوری بر تعدیل قیمت های بازار، 
افــزود: هر چقــدر که عرضه خودرو در 
بازار افزایش یابد به همان میزان شاهد 
نزولی شدن قیمت ها خواهیم بود. عرضه 
کم خودرو به بازار در ســالهای گذشته، 
منجر به ایجاد یک اختاف 100 تا 120 
درصدی بین قیمت کارخانه و بازار شده 
است. طی سالهای اخیر تولید و عرضه 

خودرو پاسخگوی تقاضا نبوده است.

تولید و عرضه بیشتر منجر به کاهش 
قیمت در بازار می شود

رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو تهران گفت: در 

شرایط فعلی که تقاضای کاذب در بازار 
وجــود ندارد اگر عرضه افزایش یابد، 
شــاهد نزدیک شدن قیمت های بازار 
بــا کارخانه خواهیم بود. قطعاً تولید و 
عرضه بیشــتر منجر به کاهش قیمت 
بازار می شود.وی در مورد رکود حاکم 
بــر بازار خودرو، تصریح کرد: خریدار 
در بازار کم اســت. خریدار همیشه به 
دنبال خودروهای جدید است. طبقه 
متوسط که خودروی خارجی دارند به 
دلیــل عدم واردات خودرو، خودروی 
خــود را نگه داشــته انــد. اخیراً یک 
شرکت مونتاژکار دو خودروی جدید 
زیر یک میلیارد تومان به بازار عرضه 
کرده که مشتری برای آنها زیاد است، 
بــه ایــن علت که مشــتری به دنبال 
کاالی جدیــد اســت.موتمنی گفت: 
قیمت هایی که در فضای مجازی درج 
می شود چندان به بازار نزدیک نیست 
زیرا مشــتری قیمــت را در کف بازار 
تعییــن می کنــد. اگر عرضه به اندازه 
کافی باشــد هــر چقدر هم در فضای 
مجازی قیمت ســازی کنند تأثیری 
بر بازار حقیقی نخواهد گذاشــت.وی 
افزود: اگر قول هایی که وزیر صمت و 
خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه 
و تکمیــل 140 هــزار خودروی کف 
پارکینگ داده اند عملی شــود، بازار 
متعادل خواهد شــد و مصرف کننده 
نهایی خرید بهتری خواهد داشــت.
موتمنی تاکید کرد: نوســانات ارزی و 
عرضــه خودرو به بازار دو عامل اصلی 
در تعییــن قیمت هــا در بازار خودرو 

هستند.

ثبات قیمت گوشت 
گوسفندی در 2 ماه اخیر

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از 
ثبات قیمت گوشت گوسفندی در دو 
ماه اخیر خبر داد و گفت: با توجه به 
عرضه گسترده مرغ و تخم مرغ در بازار 
و همچنین عرضه کافی دام مشکلی 
در تامین گوشــت قرمز نداریم.علی 
اصغر ملکی، با اشــاره به اینکه قیمت 
این نوع گوشت در دوماه اخیر تقریباً 
ثابت بوده و هیچ گونه افزایش قیمتی 
در این زمینه نداشتیم، گفت: عرضه 
دام شرایط مطلوبی دارد و این مسئله 
منجــر به این شــده که بازار التهابی 
را تجربــه نکند.ملکی اضافه کرد: از 
طرفــی بازار گوشــت قرمز کم رونق 
اســت و خریدار زیــادی ندارد.وی 
قیمت هر کیلوگرم شــقه بره ماده را 
حــدود 107 هزار تومان برای عرضه 
به مغازه دار عنوان کرد و گفت: عرضه 
به مشــتری حدود 110 تا 11۵ هزار 
تومان اســت و همچنین قیمت شقه 
بــره نــر عرضه به مغــازه دار 11۵ تا 
120 هزار تومان و عرضه به مشتری 
130 تا 13۵ هزار تومان اســت.وی 
دربــاره اینکه پیــش بینی می کنیم 
طی هفته هــای آینده وضعیت بازار 
چگونــه خواهد بود، تصریح کرد: در 
حال حاضر بازار پررونق نیست. مردم 
ابتــدای هر ماه مقداری خرید انجام 
می دهنــد و بعــد از آن دوره اتفــاق 

خاصی در بازار نمی افتد.

 صادرات محصوالت 
 خام و نیمه خام 

مشمول مالیات می شود
دولت در الیحه بودجه ســال 1401 
کشــور، صادرات محصوالت صنایع 
معدنی و پتروشیمی به صورت خام و 
نیمه خام را مشمول پرداخت مالیات 
اعام کرده است و برا ین اساس به نظر 
می رســد دولت بخواهد برای فوالد 
خام نیز عوارض وضع کند.بر اســاس 
بند ت تبصره عوارض و مالیات الیحه 
بودجه سال 1401، درآمد حاصل از 
صادرات مــواد و محصوالت معدنی 
و صنایــع معدنی، محصوالت نفتی، 
گازی و پتروشــیمی به صورت خام 
و نیمــه خــام در همه نقاط کشــور 
مشمول مالیات خواهند شد.تعریف 
و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور 
با پیشــنهاد مشترک وزارتخانه های 
صنعــت، معــدن و تجــارت و امور 
اقتصــادی و دارایی و همچنین اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران تهیه خواهد شد و در مدت مدت 
سه ماه پس از تصویب این قانون، به 
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 
غ منجمد   توزیع مر

به تولید آسیب می زند
اتحادیــه سراســری  مدیرعامــل 
مرغداران کشــور گفت: تا واحدهای 
مرغداری نهاده های مورد نیازشان را 
خریداری کنند و به دستشــان برسد 
حدود 40 روز طول می کشــد و این 
تاخیر در ارســال نهاده ها اصا اتفاق 
خوبی نیســت.حبیب اســداهلل نژاد 
در پاســخ به این ســوال که وضعیت 
تامین ذرت در سامانه بازارگاه به چه 
صورت اســت؟ گفت:ذرت در سامانه 
بازارگاه به علت مشــکاتی در تامین 
و تخصیــص ارز  با تاخیر شــارژ می 
شــود و تا واحدهای مرغداری آن را 
خریداری کنند و به دستشــان برسد 
حدود 40روز طول خواهد کشید که 
ایــن تاخیر اصا خوب نیســت، زیرا 
هم باعث ایجاد بازار سیاه می شود و 
هــم اینکه مرغدار را در تامین نهاده 
دچــار چالش می کند. وی  گفت:در 
حال حاضر در کشــور با مازاد تولید 
مــرغ مواجه هســتیم؛ به طوری که 
شــرکت پشتیبانی امور دام مبادرت 
به خرید و ذخیرسازی  مرغ در استان 
ها کرده اســت.این جمع آوری یعنی 
میزان عرضه از تقاضا بیشــتر است. 
از آن طــرف دولت اقــدام به توزیع 
مرغ منجمد کرده اســت. توزیع مرغ 
منجمدبــرای تنظیــم بازار و جبران 
کمبودهــا اســت. وقتــی کمبودی 
نیســت عرضه مرغ منجمد تحت هر 

شرایطی به تولید آسیب می زند.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

 ۱35 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی داریم

رییس سازمان امور مالیاتی اعام کرد: حدود 
۵0 درصــد مالیاتی که وصول می کنیم فرار 
مالیاتــی داریم که بر این اســاس این مبلغ 
13۵ هــزار میلیارد تومان برآورد می شــود.

داوود منظــور درباره اجــرای قانون مالیات 
بــر خانه های خالی گفت: باید اطاعات این 
خانه ها را از ســامانه وزارت راه و شهرســازی 
دریافت کنیم که بر اساس آیین نامه مصوب 
دولــت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده روز 
دیگر اطاعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.
وی درباره مالیات خانه های لوکس نیز بیان 
کــرد: در حال تکمیــل بانک های اطاعاتی 
هســتیم و سامانه های الزم را ایجاد کرده ایم 
و مکاتبات الزم نیز با دســتگاه های مختلف 
از جمله شهرداری ها برای دریافت اطاعات 
انجام شده است. سعی می کنیم تا پایان بهمن 
قانون مالیات بر خانه های لوکس را اجرا کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی درباره جلسه ای 
که شــب گذشــته با حضور وزیر اقتصاد و 
مســئوالن این سازمان و اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس برگزار شــد، گفت: در این 
جلســه درباره بررســی الیحه بودجه سال 
آینده در مجلس و همچنین طرح های تحول 

مالیاتی بحث و تبادل نظر شد.

بر اساس آمار ؛

 رشد تولید صنعتی 
باز هم منفی شد

بررســی ها بیانگر این است که در هشتمین 
ماه ســالجاری نیز شــاخص تولید صنعتی 
شــرکت های بورسی نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته رشــد منفی 1٫1 درصدی 
را ثبــت کرده و  رشــد منفــی تولید صنایع 
فلزات اساسی بیشترین سهم را در ماندگاری 
رشــد منفی شــاخص تولید صنعتی در این 
ماه داشــته است.  پژوهشکده پولی و بانکی 
کشــور،  ماهانه وضعیت تولید شرکت های 
صنعتــی از ابعادی مختلفی چون شــاخص 
تولید صنعتی ماهانه، تحلیل موجودی انبار، 
محدودیت مالی و رشــد صنعت، سودآوری 
و ... بررســی می کند که طبق آن شــاخص 
تولید صنعتی شرکت های بورسی در آبانماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1٫1 
درصد کاهش داشته و گرچه رشد منفی تولید 
صنایع فلزات اساســی بیشترین سهم را در 
ماندگاری رشد منفی شاخص تولید صنعتی 
در آبانماه داشــته اســت اما در مجموع از 13 
صنعت بورسی رشد تولید پنج صنعت دیگر 
نیز در دو ماه اخیر منفی بوده که نشاندهنده 
این اســت که نامطلوب بودن وضعیت تولید 

محدود به یک صنعت نیست.  

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

 افزایش درآمدهای مالیاتی 
با جلوگیری از فرار مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعام کاهش 
پنــج درصدی مالیات واحدهای تولیدی در 
بودجه سال آینده، گفت: تاش می کنیم در 
بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی 
از محــل جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات 
بــر فعالیت های داللی و ســوداگرانه محقق 
شــود. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه با 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس 
و مسئوالن سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: 
این اقدام برای کمک به واحدهای تولیدی و 
رونق تولید انجام می شود.وزیر اقتصاد گفت: 
تاش می کنیم در بودجه سال آینده افزایش 
درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرار 
مالیاتــی و مالیات بــر فعالیت های داللی و 
ســوداگرانه محقق شود.وی افزود: در جلسه 
بــا اعضای کمیســیون اقتصــادی مجلس 
مقرر شــد احکام بر زمین مانده در خصوص 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان هرچه زودتر عملیاتی شود و به زودی 
خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه قنادان:

 مردم قدرت 
خرید شیرینی ندارند 

رئیس اتحادیه قنادان با تأکید بر اینکه قیمت 
شیرینی برای شب یلدا تغییری نخواهد کرد 
گفت: با افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت تمام 
شــده شــیرینی باال رفته است و مردم کمتر 
قدرت خرید شــیرینی دارند.علی بهره مند 
گفت: مرداد ســال جاری قیمت جدید انواع 
شیرینی تعیین و به قنادان اباغ شده و قرار 
نیســت در طی ســال بدون مجوز اتحادیه 
قیمت شیرینی افزایش یابد.بهره مند با اشاره 
به مشکات این صنف در تامین روغن و شکر 
مورد نیاز گفت: قنادان هیچ یک از این مواد را 
به عنوان سهمیه دولتی دریافت نمی کنند و 
ناچارند اصلی ترین مواد اولیه پخت شیرینی 

را از بازار سیاه تهیه کنند. 

خبر ویژه

وزیر صمت گفت: باید قیمت تمام شده تولید بر روی 
کاالها درج شود، با این کار، مصرف کننده متوجه می 
شود که چه میزان اضافه تر از قیمت تمام شده می 
پردازد. سید رضا فاطمی امین با اشاره به اینکه تنظیم 
بازار را می توان به دو بخش تأمین و توزیع تقســیم 
کرد، گفت: در بحث تأمین به دنبال این هســتیم تا 
محصوالتی که در جامعه نیاز است به اندازه کافی و 

با قیمت مناسب تولید شود و در نظام توزیع به دنبال 
این هستیم که کاالها متناسب و بدون گرانفروشی 
توزیع شوند.وی افزود: 90 پروژه را در وزارت صمت 
در ســه ماه گذشــته فعال کردیم تا ســاختار کامًا 
متفاوتی در بخش صنعت، معدن و تجارت را شاهد 
باشــیم؛ لــذا نزدیک به 30 پــروژه از این 90 پروژه 
تا پایان ســال به بهره برداری می رسد.وزیر صنعت، 

معــدن و تجارت تصریح کرد: یکی از پروژه هایی که 
متمرکز شــدیم اصاح ســاختار بازار کاالهای پایه 
مانند ســیمان، فوالد، مواد پتروشــیمی پنبه و مواد 
اولیه صنعت است. وی  در ادامه خاطرنشان کرد: به 
کارگیری ابزارهایی باعث شــد بدون این که امضای 
طایی داشــته باشــیم کار را به جلو پیش ببریم لذا 

امضای طایی را از بورس کاال حذف می کنیم.

وزیر صمت:

ج می شود کاالها در قیمت تولیدکننده روی 

کار خبر داد؛  کمیته دستمزد شورای عالی  عضو 

کمیته دستمزد جزئیات دومین جلسه 
با توافق اعضای کمیته تخصصی مزد مقرر شده 
تــا پایان ســال به طور منظــم هر دو هفته یک 
بار روزهای دوشــنبه جلسات کمیته دستمزد 
با حضور نمایندگان دولت و شــرکای اجتماعی 
برای رســیدن به توافقات جدی برگزار شود.در 
نخســتین نشست کمیته مزد شورای عالی کار،   
در خصوص مزد منطقه ای و مزد صنایع مباحثی 
مطرح شد و با توجه به صراحت ماده 41 قانون 
کار، شرکای اجتماعی مایل بودند که چون مزد 
منطقه ای در دستور کار سالهای گذشته بوده، 

موسســه عالی پژوهش تامین اجتماعی به این 
موضوع ورود و نسبت به آن تحقیق کند.بر همین 
اساس مقرر شد تا نماینده موسسه در خصوص 
مزد منطقه ای و مزد صنایع گزارشی تهیه و در 
جلســه دوم به اعضای کمیتــه مزد ارائه  دهد؛ 
همچنین در صورتی که نمایندگان وزارت صمت 
و اقتصاد نظرات و پیشنهاداتی در این خصوص 
داشــتند، مطرح کنند.محمدرضا تاجیک، عضو 
کمیته دستمزد شورای عالی کار ، ضمن تشریح 
جزییات دومین نشست کمیته مزد اظهار کرد: 

ســال گذشــته مقرر شد موسسه عالی پژوهش 
تامیــن اجتماعــی به بحث مزد منطقه ای ورود 
کند و بر اســاس صنایــع و مناطق مختلف این 
موضوع را بررســی و گــزارش دهد اما به دلیل 
نبــود زمــان جمــع بندی حاصل نشــد و این 
مسأله به سال 1400 موکول شد.وی ادامه داد: 
امســال این موضوع از ســوی شورای عالی کار 
مجددا ارجاع شــد و در دســتور کار کمیته مزد 
قرار گرفت. در دومین نشســت کمیته، نماینده 
موسســه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارش 

خود را ارایه کرد و مقرر شــد در چند روز آتی با 
شرکای اجتماعی، دولت، نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی به طور مجزا جلساتی برگزار و نتایج 
بررســی ها در جلسه سوم ارایه شود. با توجه به 
ازدیاد آمار و اطاعات جمع آوری شــده در یک 
جلسه نمی گنجید که به این مباحث بپردازیم لذا 
امیدواریم در چند روز آینده با شرکای اجتماعی 
به صورت جداگانه جلسات برگزار شود و خروجی 
کار در قالب گزارشــی تهیه و دو هفته آینده به 

جلسه بعدی کمیته مزد ارایه شود.

کارشناس بازار سرمایه:

همه نهادهای دولتی در بهبود وضعیت بورس نقش دارند
یک کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد 
اثرگذار بر بازارسرمایه نیست و تصمیمات اقتصادی کشور محصول 
همکاری نهاد های مختلف دولتی است، گفت: بهبود روند شاخص 
بورس به متغیرهای کان اقتصادی وابســته اســت و این امر بدون 
هماهنگی همه نهادهای دولتی محقق نمی شــود.علی اســامی 
بیدگلی  درمورد تاثیر وزارت اقتصاد بر بازار ســرمایه طی ســه ماه 
گذشــته اظهــار کــرد: ارزیابی عملکرد وزارت اقتصــاد و اثر آن بر 
بازارسرمایه در چهار ماه امکان پذیر نیست. وزارت اقتصاد دارای زیر 
مجموعه های پیچیده و با اهمیتی است که نمی توان با تصمیمات 

سریع آنها را در معرض خطر قرار داد. 

بنابراین هر برنامه در این وزارتخانه به چیدمان دقیق نیاز دارد و باید 
در زمان مناسب اجرا شود.وی با بیان اینکه هرگونه تغییرات سریع 
بدون کار کارشناسی، در چنین برهه ای یعنی ریسک سیستماتیک، 
افزود: با توجه به مشکات عمیق اقتصادی، پیاده سازی رویکردهای 
جدید با هدف اصاح ســاختاری و روندی بازار ســرمایه حداقل به 

2 سال زمان نیاز است.
اســامی بیدگلی ادامه داد: تغییرات در ســازمان ها و شرکت های 
اقتصادی هنوز به طور کامل شــکل نگرفته به طور مثال تغییرات 
مدیریتی ســازمان بورس به تازگی انجام شــده است. روند این بازار 
مهم که از ســال گذشــته بر اهمیت آن نیز افزوده شــده، باید مورد 

بازنگری قرار گیرد و از آنجایی که بازار ســرمایه، بازاری بلند مدت 
اســت بنابراین باید به مدیران فرصتی داده شــود تا برنامه ها به 
ترتیب و همسو با موقعیت اقتصادی اجرا شود.وی با تاکید بر اینکه 
شــرایط فعلی اقتصاد نشان دهنده موفقیت یا عدم موفقیت برنامه 
های وزارت اقتصاد در چهار ماه گذشــته نیســت، خاطرنشان کرد: 
بهبود شرایط اقتصادی به طرح های بزرگ و بلند مدت نیاز دارد، 
برای اجرای هر طرح یا تصمیم جدید بســتر ها و زیر ســاخت هایی 
الزم است. به بیان دیگر باید گفت اصاحات یا توسعه اقتصادی در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیست. ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و اثر 

آن بر بازارسرمایه در مدت چهار ماه ممکن نیست .

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت توانیر  خبر داد ؛ 

افزایش واردات برق از ترکمنستان 
مدیرعامــل شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیــروی برق ایران )توانیر( 
گفــت: خــط دوم انتقال برق از ترکمنســتان به مدار آمده اســت که 
همیــن امــر موجــب افزایش واردات برق از این کشــور و به دنبال آن 
کاهش مصرف سوخت در زمستان خواهد شد.آرش کردی در نشست 
تخصصــی مدیــران صنعت برق و انرژی افزود: به مدار آمدن خط دوم 
ترکمنستان و افزایش واردات از این کشور، موجب کاهش روزانه یک 
میلیون لیتری مصرف ســوخت می شــود.، پیشــتر وزیر نیرو با تاکید 
بــر آمادگــی برای توســعه و تداوم تبادل برق بیــن ایران و جمهوری 
آذربایجــان، گفت: مطالعاتی در زمینه همــکاری ایران، آذربایجان و 
روســیه درباره برق انجام شــده و این آمادگی از سوی ایران برای آغاز 

همکاری درخصوص سنکرون شبکه های برق این کشورها وجود دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه خاطرنشــان کرد: برنامه های توانیر در دولت 
سیزدهم بر سه محور اصلی مدیریت مصرف و تقاضا، ساماندهی اقتصاد 
برق و توسعه زیرساخت های شبکه استوار خواهد بود و بر همین اساس 
برنامه های کوتاه مدتی برای تامین برق مطمئن در زمستان امسال و 
تابستان 1401 تعریف و پیش  بینی شده است.وی ادامه داد: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شــده، 9۸ هزار کیلومتر مدار خطوط انتقال، فوق 
توزیع و توزیع برق احداث و ۵3 هزار مگاولت آمپر پست های انتقال، فوق 
توزیع و توزیع برق جدید نصب خواهد شد. در این برنامه ها توجه ویژه ای 
بــه موضــوع مدیریت مصرف برق شــده ، برای نصب ۶ میلیون کنتور 

هوشــمند با تمرکز بر 1۵ درصد مشــترک پرمصرف برنامه ریزی شده 
اســت. وی بیان داشت: طرح های مدیریت مصرف، پروژه محور و قابل 
اندازه گیری می شود، ساختار نظارتی دقیق منطبق بر الزام های کنترل 
پروژه ها تعریف شده است.کردی درباره برنامه های کوتاه مدت صنعت 
برق برای عبور موفق از زمستان امسال گفت: کاهش مصرف سوخت 
معادل از 230 میلیون واحد به 20۵ میلیون واحد از برنامه های اجرایی 
شــده به شــمار می رود. کاهش روشــنایی معابر، پارک ها و جاده های 
بین شــهری بــه میزان 300 مگاوات، کاهــش مصرف انرژی اداره ها و 
توقف فعالیت مراکز مجاز استخراج رمزارز، از دیگر برنامه های صنعت 

برق برای زمستان امسال به شمار می رود.

کرد؛ کارشناس دیپلماسی آب اعالم  یک 

دیپلماسی آب فراتر از معاهده ها و ساختارهای حقوقی بین الملل است

کوتاه از انرژی

بین الملل

وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد : 

 هشدار درباره خطر 
کمتر در نفت سرمایه گذاری  

وزیر انرژی عربســتان ســعودی هشــدار داد 
بازارهای نفت ممکن اســت با دوره خطرناکی 
روبــرو شــوند زیرا کاهش ســرمایه گذاری  در 
اکتشــاف و حفاری، تولید نفت را به میزان 30 
میلیون بشکه در روز تا سال 2030 کاهش می 
دهد.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان ســعودی که در کنفرانس بودجه در 
ریاض صحبت می کرد، گفت: عربستان سعودی 
یکی از معدود کشورهایی خواهد بود که ظرفیت 
تولید نفت را در سال 2022 افزایش می دهد. ما 
در آستانه دوره ای هستیم که می تواند خطرناک 
باشــد. اگر هزینه بیشتری برای سرمایه گذاری  
بــه منظور حفظ و افزایش ظرفیت تولید انجام 
نگیــرد، بحران انرژی وقوع پیدا می کند. من به 
نوعی پیش بینی نمی کنم اما هشدار می دهم که 
ظرفیت مازاد تولید از میان خواهد رفت.ظرفیت 
مازاد تولید سپر مهمی برای بازار نفت است زیرا به 
تولیدکنندگان اجازه می دهد در برابر اختاالت 
برنامه ریزی نشده تولید که می تواند باعث کمبود 
عرضه در بازار و نوســان شــدید قیمتها شود، به 
ســرعت واکنش نشان دهند.مصرف کنندگان 

در آسیا به دلیل کاهش تولید، امسال با کمبود 
گاز طبیعی، زغال سنگ و نیرو روبرو شده اند که 
قیمتها را به باالترین رکورد چند ســاله رسانده 
اســت. تولیدکنندگان نفت بــر تداوم اهمیت 
هیدروکربن هــا برای امنیــت انرژی در فرآیند 
عبور از سوختهای فسیلی به سوی منابع انرژی 
تجدیدپذیــر که برای مقابله با تغییرات اقلیمی 
صورت مــی گیرد، تاکید کرده اند.عربســتان 
سعودی قصد دارد 3۸0 میلیارد ریال )101.30 
میلیــارد دالر( در پروژه های انرژی تجدیدپذیر 
و 142 میلیــارد ریال در توزیع انرژی تا ســال 
2030 سرمایه گذاری  کند.محمد الجدان، وزیر 
دارایی عربستان سعودی هم در اظهاراتی مشابه 
گفت: گذار انرژی و عبور به سمت منابع انرژی 
تجدیدپذیر باید کاما محتاطانه مدیریت شود 
تا از افزایش قیمت های نفت جلوگیری کند زیرا 
تقاضا برای انرژی همچنان رو به رشد است.وی 
اظهار کرد: ما نگرانیهای بسیار جدی داریم که در 
صورت محتاط نبودن در مدیریت گذار انرژی، 
جهان با کمبود انرژی روبرو شــود. ما همچنین 

نگرانیم تقاضا برای انرژی افزایش پیدا کند .

معاون وزیر نیرو:

 ظرفیت خطوط انتقال نیرو  
کیلومتر خواهد رسید به یک میلیون 

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: بر اساس 
برنامه، ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در 
طول چهار سال آینده به 120 هزار مگاوات و 
ظرفیت خطوط انتقال و فوق توزیع کشــور به 
یک میلیون کیلومتر خواهد رســید. همایون 
حائری در نشســت تخصصی مدیران صنعت 
برق و انرژی با علی اکبر محرابیان، با اشاره به 
برنامه های تدوین شده در حوزه برق و انرژی 
این وزارتخانه تصریح کرد: بر این اســاس قرار 
اســت در طول چهار ســال آینده 900 پروژه 
بــزرگ در صنعت برق با اعتباری بالغ بر 79۵ 
میلیارد تومان اجرا شــود.حایری با بیان اینکه 
اجرای این پروژه ها باعث جهش تولید، افزایش 
قابل توجه سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد 
تولید برق کشــور، ارتقــا و تعمیق برنامه های 
مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف با توسعه 
پلتفرم های هوشمند انرژی خواهد شد، افزود: 
توســعه ظرفیت و ارتقای پایداری شبکه های 
انتقال و فوق توزیع برق و ارتقای دیپلماســی 
برق و انرژی با توسعه زیرساخت های تبادالت 
منطقه ای از دیگر دســتاوردهایی اســت که با 

اجــرای این برنامه ها حاصل خواهد شــد.وی 
همچنیــن با بیــان اینکه در کوتاه مدت برای 
تابســتان 1401 نیز برنامه ریزی شده است، 
خاطرنشــان کرد: بر این اســاس تا تابســتان 
ســال آینــده 4 هــزار و 949 مگاوات از محل 
واحدهــای جدید نیروگاهی و 1113 مگاوات 
نیــز از محل ارتقای واحدهای حرارتی موجود 
بــه ظرفیت نیروگاهی کشــور افزوده خواهد 
شــد.معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: بر 
اســاس برنامه، ظرفیت نصب شده نیروگاهی 
کشور در طول چهار سال آینده به 120 هزار 
مگاوات و ظرفیت خطوط انتقال و فوق توزیع 
کشــور به یک میلیون کیلومتر خواهد رسید.

معــاون بــرق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: در 
قالب این برنامه تا سال 1404 حدود 3۵ هزار 
مــگاوات به ظرفیــت نیروگاهی جدید افزوده 
خواهد شــد که در این راستا 1۵ هزار مگاوات 
توســط شرکت برق حرارتی، 10 هزار مگاوات 
بــا همــکاری صنایع و 10 هــزار مگاوات نیز 
نیــروگاه تجدیدپذیــر احداث و به مدار تولید 

وارد خواهد شد.

تشکیل ذخایر استراتژیک 
گاز در اتحادیه اروپا

قیمتهــای گاز در اروپــا در ماه اکتبر 
بدنبــال محدودیت عرضه و تقاضای 
بــاال از ســوی اقتصادهایی که از در 
حــال احیــا از پاندمــی کووید 19 
بودند، افزایــش پیدا کرد. قیمتها از 
اوج مذکور عقب نشــینی کرده اند اما 
در هفته های اخیر به دلیل آب و هوای 
زمستانی ســردتر و واردات کمتر از 
حد انتظار از روســیه، دوباره افزایش 
پیدا کرده اند.افزایش قیمتهای انرژی 
دولتها را ناچار کرده اســت از یارانه و 
تخفیف های مالیاتی برای حمایت از 
مصرف کنندگان در برابر قبوض باال 
اســتفاده کنند و درخواست بعضی 
از کشــورها برای ایجاد یک سیستم 
خرید مشــترک گاز در اتحادیه اروپا 
را به دنبال داشــته است.پیشــنهاد 
برای به روزرســانی مقررات بازار گاز 
اتحادیه اروپا که قرار است کمیسیون 
روز چهارشــنبه منتشر کند، چنین 
سیســتمی را ایجاد خواهد کرد.این 
کمیســیون در ســندی که پیش از 
نشست روز پنج شنبه سران اتحادیه 
اروپا منتشــر و توسط رویترز منتشر 
شد، اعام کرد این پیشنهادها شامل 
فعال کــردن چارچوبی برای تامین 
مشــترک ذخایر گاز اســتراتژیک 
توسط نهادهای سامان دهی شده بر 
مبنای داوطلبانه اســت.این سیستم 
به تدابیر هماهنگ شده اتحادیه اروپا 
در صــورت وقوع وضعیت فوق العاده 
کمک خواهد کرد.در این سند اشاره 
نشده است سیستم خرید مشترک گاز 
در عمل چگونه فعالیت خواهد کرد و 
تنها گفته شده است این سیستم در 
راستای تاش بروکسل برای تحکیم 
سیاستهای ذخیره سازی گاز اتحادیه 
اروپا خواهد بود. کشــورهای عضو از 
طریق همکاری مشــترک در سطح 
منطقــه ای باید بتوانند از ذخایر گاز 
کشــورهای دیگر در صورت نیاز بهره 
مند شــوند. ذخیره سازی، بخشی از 
ارزیابی های کشورهای اتحادیه اروپا 
از ریسکهای امنیت عرضه گاز خواهد 
بود که شــامل ریسکهای مربوط به 
مالکیت خارجی زیرســاخت ذخیره 

سازی است.

اوپک به دورنمای بازار 
نفت خوش بین ماند

اوپــک در جدیدتریــن گــزارش 
ماهانه اش، پیش بینی خود از تقاضای 
جهانی برای نفت در سه ماهه نخست 
سال 2022 را باال برد و اعام کرد تاثیر 
واریانــت اُمیکرون بر تقاضا، مایم و 
موقتی خواهد بود.خوش بینی اوپک 
به تقاضا برای نفت در حالی مشاهده 
می شــود که قیمتهای نفت بخشی 
از افتــی کــه پس از شناســایی این 
واریانت در اواخر ماه گذشته متحمل 
شــدند را جبران کردند. با این حال 
سازمان جهانی بهداشت اعام کرده 
که اُمیکرون ریســک جهانی بسیار 
باالیــی دارد.اوپک در گزارش ماهانه 
خود پیش بینی کرد تقاضای جهانی 
برای نفت در ســه ماهه نخست سال 
2022 به 99.13 میلیون بشــکه در 
روز می رسد که 1.11 میلیون بشکه 
در روز باالتــر از پیش بینی قبلی این 
گروه اســت.در  این گــزارش آمده 
اســت: بخشــی از احیای تقاضا که 
پیــش از این برای ســه ماهه چهارم 
سال 2021 پیش بینی شده بود، در 
ســه ماهه نخست سال 2022 روی 
خواهد داد و روند احیای مســتمر تا 
نیمه دوم ســال میادی آینده ادامه 
پیــدا می کند. بعاوه پیش بینی می 
شــود تاثیر اُمیکرون مایم و موقتی 
باشد زیرا جهان برای مدیریت کووید 
19 و چالشــهای آن آمادگی بهتری 
پیدا کرده است.قیمتهای نفت در 2۶ 
نوامبر پس از انتشــار خبر شناسایی 
واریانــت جدید اُمیکــرون و نگرانی 
معامله گران از آســیب دیدن دوباره 
تقاضــا، 10 درصد ریزش کردند. اما 
اوپک و متحدانش در دوم دســامبر 
تصمیــم گرفتند به افزایش تولید در 
ژانویه ادامه دهند. این تصمیم نتیجه 
بخــش بود و به تثبیت قیمتها کمک 
کرد.اوپک در این گزارش پیش بینی 
خود از تقاضای جهانی برای نفت در 

سال 2022 را تغییر نداد .

کید وزیر نفت بر همکاری  تأ
 سازمان پدافند غیرعامل 

با صنعت نفت
وزیر نفت بر اهمیت پدافند غیرعامل در صنعت 
نفت تأکید کرد و خواســتار همکاری و کمک 
این سازمان در بخش های مختلف صنعت نفت 
شــد.جواد اوجی در نشست با سردار غامرضا 
جالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
ضمــن قدردانــی از اقدام هــا و همراهی های 
این ســازمان، بر اهمیــت پدافند غیرعامل در 
صنعت نفت تأکید کرد و خواســتار همکاری 
و کمــک این ســازمان در بخش های مختلف 
صنعت نفت شد.وی بر ضرورت تصویب قوانین 
به منظور اعمال نقش حاکمیتی بر شرکت های 
واگذارشــده به بخــش خصوصی برای رعایت 
الزام هــای پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: 
حمایــت از ســرمایه گذاری در صنعت نفت از 
طریق نوســازی و بازسازی تجهیزات، حفظ و 
نگهداشت تولید و افزایش تولید برای پایداری 
و تداوم خدمات رســانی ضروری اســت.وزیر 
نفــت بر اهمیت تأمین ســوخت نیروگاه های 
تولیــد بــرق و کمک برای رفــع چالش های 
آن بــا همکاری ســازمان پدافنــد غیرعامل 
تأکید کرد و افزود: خواســتار کمک ســازمان 
پدافنــد غیرعامــل در زمینه ســازمان دهی 
ســاختار پدافنــد غیرعامــل در صنعت نفت 
هســتیم.غامرضا جالی نیز در این نشســت 
بــر لزوم بازنگری در اعمــال نقش حاکمیتی 
پدافنــد غیرعامل در صنعت نفت تأکید کرد و 
گفت: خأل مرکز نظام ایمنی شــیمیایی به طور 
جدی محســوس است.وی ضمن تبیین ظهور 
مخاطره های و تهدیدهای نو به ویژه در صنعت، 
نفت، گاز و انرژی به تشــریح آســیب پذیری و 
مخاطره هــای این صنعــت پرداخت و تصریح 
کرد: با راه اندازی یک مرکز ایمنی شــیمیایی 
واحــد در صنعــت نفــت می تــوان ضوابط و 
پروتکل ها در موضوع شــیمیایی صنعت نفت 
را تدوین و اجرایی کرد.رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل با اشــاره به طرح های توســعه ای در 
صنعت نفت خواستار رعایت الزام های پدافند 
غیرعامل در الیه فنی مهندسی، برای دستیابی 
به مصون ســازی و کاهش آسیب پذیری ها در 
ذات طراحی ها شد.سردار جالی با بیان اینکه 
در برخی زیرساخت های واگذارشده به بخش 
خصوصی یا در حال ســاخت توســط بخش 
خصوصی نســبت به رعایت الزام های پدافند 
غیرعامل کم توجهی شــده ، خواستار تدوین و 
تصویب قوانین و مقررات الزم برای تعیین نقش 
حاکمیتی و رعایت الزام های پدافند غیرعامل 
در بخش خصوصی شــد.وی با تبیین نقش و 
اهمیت پدافند غیرعامل در صنعت نفت با توجه 
به نوع کارکرد و فرآیندهای آن بر سازمان دهی 
و تقویت ساختار پدافند غیرعامل صنعت نفت 
به منظور دســتیابی به مصون سازی و کاهش 
آسیب پذیری ها تأکید کرد و خواستار انتصاب 
فرماندهان ارشــد پدافند غیرعامل در مناطق 

تجمیعی صنعت نفت شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :

تعرفه سوخت مجتمع های 
فوالدی  اصالح شده است

21 آذر مــاه بــود کــه الیحه بودجه ســال 
1401 توســط رئیــس جمهــور به مجلس 
تقدیم شــد. این الیحه تفاوت هایی با بودجه 
ســال گذشته از جمله کاهش ردیف ها دارد، 
یکــی دیگــر از این تفاوت ها پیش بینی مبلغ 
94 هــزار میلیــارد تومان بابت اصاح تعرفه 
ســوخت پتروشیمی ها، صنایع پایین دستی، 
مجتمع هــای فوالدی و ســیمانی در جدول 
منابع تبصره 14) هدفمندی یارانه ها( اســت 
که در ردیف بودجه سال گذشته وجود نداشت. 
مصطفــی طاهری در گفت وگــو با خبرنگار 
خبرگــزاری خانه ملت دربــاره این موضوع 
گفت: با وجود اینکه این واحدها از انرژی ریالی 
و یارانه پنهان استفاده می کنند اما محصوالت 
تولیدی را به صنایع پایین دست خود با نرخ  
جهانی می فروشــند.نماینده مردم زنجان و 
طــارم در مجلس با بیان اینکه ســود برخی 
از واحدهــای مذکور حدود 70 تا ۸0 درصد 
اســت که هیچ جای دنیا این گونه نیســت، 
افزود: بخشــی از ســود این مجتمع ها، ناشی 
از اســتفاده از یارانه پنهان گاز اســت که این 
یارانه در الیحه بودجه سال 1401 حذف شده 
اســت.این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
تصریــح کرد: برخی شــرکت های فوالدی و 
پتروشــیمی با ریخت و پاش و بدون راندمان 
حــدود 30 هزار تا 40 هــزار میلیارد تومان 
ســود کردند، آیا این ســود ناشی از بهره وری 
باالی آن ها اســت؟عضو کمیسیون صنایع و 
معــادن مجلس با بیان اینکه بخش زیادی از 
ســود این مجموعه ها ناشــی از انرژی ارزان 
قیمت اســت، ادامه داد: مجتمع های فوالدی 
مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی را با 
نرخ های جهانی به آن ها می دهند حال آنکه 
انرژی که به آن ها داده می شــود،به نرخ ریال 
اســت که دولت در اقدامی عاقانه در الیحه 
بودجه سال 1401 تعرفه سوخت این واحدها 

را اصاح کرده است.

یک کارشــناس دیپلماســی آب گفت: باید در دیپلماسی آب هدف 
ایجاد سود مشترک میان کشورهای باالدست و پایین دست باشد، 
زیرا ساختارهای حقوق بین المللی و معاهده ها در این زمینه کارآیی 
الزم را ندارند.محمد رضا شــهبازبگیان، عضو هیأت علمی دانشگاه 
تربیــت مــدرس و رئیس انجمــن هیدروپلیتیک ایران گفت: عدم 
تطابق مرزهای هیدرولوژیک یا همان مرزهای طبیعی که از طریق 
حوزه های آبریز جدا می شود با مرزهای سیاسی باعث به وجود آمدن 
مفهوم باالدست و پایین دست شده است. به همین واسطه کشوری 
که در باالدســت هســت می تواند با اقداماتی موجب کاهش کمی 
و کیفی آب در پایین دســت شــود. همین موضوع می تواند عاملی 
برای همکاری یا تنش در حوضه های آبریز باشــد.وی افزود: کشور 
باالدســت به طور بالقوه توانایی عدم کنترل ســیاب در باالدست 
و انتقال آن به کشــور پایین دســت یا کنترل جریان آب در مبدا و 
کاهش حجم آب پایین دست که موجب تنش آبی در پایین دست 
می شود یا تغییر کیفیت آب که پیامدهای متعددی را در پایین دست 
ایجاد می کند را داراست. همه این موارد می تواند موجب همکاری یا 
مناقشه میان کشورها باشد و به همین منظور دانش هیدروپلیتیک 
بوجود آمد تا دینامیک تنش و همکاری میان کشــورها را بررســی 
کند و تاش کند تا این دینامیک به سمت همکاری پیش رود و از 
تنــش دوری کند. بدین ترتیب وقتی از »وضعیت هیدروپلیتیک« 
در یــک حوضه آبریز بیــن المللی صحبت می کنیم منظور ما قرار 
گرفتن وضعیت تعامات کشورهای آن حوضه آبریز در یک طیف 
با دو حالت بیشینه )اکستریم( متضاد همکاری مطلق و تنش مطلق 
می باشد.عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: رسالت 
دانش هیدروپلیتیک مطالعه دینامیک تنش ها و همکاری ها و تاش 
برای سوق دادن وضعیت هیدروپلیتیک به سمت همکاری است. در 

این راستا ساختار و ساز و کارهای تعاملی قابل بحثی وجود دارند.
وی تصریح کرد: در دنیا سیصد و ده حوضه آبریز بین المللی داریم 
و بیش از چهل درصد مردم دنیا در این حوضه های آبریز مشترک 
زندگی می کنند همین امر ضرورت توجه به این دانش مهم را تبیین 
می کند. در واقع هدف غائی این دانش آن اســت که جمله ســخیف 
»جنگ آینده جنگ آب است« جای خود را با جمله »صلح آینده، 
صلح برآمده از آب است« عوض کند. که متأسفانه اصرار بازیگران 
ســومی که در منطقه ما حضور دارند بیشــتر بر القا و تحقق عبارت 
دوم است.شهبازبگیان با اشاره به اینکه نتایج یک مطالعه علمی بر 
روی حوضه های آبریز بین المللی که در دانشــگاه اورگون اســتیت 
آمریکا انجام شده است به طرز معناداری نشان می دهد که بیشتر 
تعامات در حوضه های آبریز مشــترک مبتنی بر همکاری بوده اند 
تا مناقشه، وی افزود: مهمترین عاملی که باعث محقق همکاری در 
 Benefit sharing حوضه های آبریز مشترک می شود سود مشترک یا

اســت که می گوید چه کار می توان کرد تا ســود کشور باالدست از 
رهاسازی آب به سمت پایین دست بیش از نگه داشتن آن باشد. در 
واقع چهارچوب ها و ســازوکارهای مختلفی در این خصوص وجود 
دارند تا موجب شوند کشور باالدست از افزایش بهره وری اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی آب در پایین دست، دوچندان بهره مند شود.عضو 
هیأت علمی دانشــگاه تربیت مدرس ادامه داد: باید در این زمینه 
نشست های بین المللی متعددی با کشورهای همسایه برگزار شود 
تا بهترین راهکارهای مبتنی بر منفعت مشترک به سیاستگذاران 
ارائه شود.این کارشناس دیپلماسی آب در پاسخ به این سوال که آیا 
حل مناقشات آبی از طریق ساز و کارهای بین المللی قابل رفع شدن 
است، گفت: ساز و کارهای حقوق بین الملل در حوزه آب های مرزی 
با سه تردید عمده مواجه هستند. اوالً مفاد پروتکل های این قوانین 
در هر کشوری به شکل متفاوتی تفسیر می شود و در این خصوص 
تفســیر واحدی وجود ندارد و ثانیاً ضمانت اجرایی ندارند و کشــور 
پایین دست تاکنون نتوانسته حق خود را از این طریق احصاء کند. 
و سوم آنکه به واسطه عدم تطابق مفاد این کنوانسیون های همکاری 
با برنامه های استراتژیک برخی کشورها به ویژه کشورهای باالدست، 
بسیاری از آنها از پذیرش و عضویت در کنوانسیون های بین المللی 
یــا تمکین به قوانین بین الملل امتناع می کنند.وی اظهار داشــت: 
در حوزه دیپلماســی آب تمام وزارتخانه ها خواه یا ناخواه درگیر این 
موضوع هستند و در نوک پیکان آن وزارت نیرو و خارجه قرار دارد. 
از طرفی در سال های اخیر جهت گیریهای علمی خوبی برای تقویت 
تخصصی این حوزه در کشور انجام شده است. از جمله آنها می توان 
به تأســیس و راه اندازی »دفتر مطالعات آب های مرزی«، »انجمن 
هیدروپلیتیک ایران« و البته تأســیس رشــته »هیدروپلیتیک« در 

سال جاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

خبر ویژه

سید موسی موسوی عضو کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت احیاء دیپلماسی 
انرژی کشور تاکید کرد و گفت: به یقین احیاء دیپلماسی انرژی در شرایط اقتصادی 
کنونی کشور امری ضروری است چرا که اگر دیپلماسی انرژی کشور فعال شود 
راهکارهای بســیاری برای فروش نفت و فرآورده های نفتی پیدا خواهد شــد لذا 
تمامی دستگاه های مرتبط باید این مهم را در دستور کار خود قرار دهند و حتی 
وزارت امور خارجه باید با دســتگاه های زیرمجموعه خود مانند ســفارتخانه ها و 
به کارگیری رایزن های اقتصادی به این مهم اهتمام ورزند، درواقع نمی توان از 
نقش بی بدیل آن ها در ایجاد دیپلماسی انرژی با دیگر کشورها گذشت.نماینده 

مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه عاوه بر وزارت نفت، 
وزارت خارجه نیز باید کارگروهی باعنوان کمیته احیاء دیپلماسی انرژی تشکیل 
دهد، افزود: اگر این دیپلماســی در حد شــعار باقی نماند و تمامی دســتگاه ها به 
آن بپردازند، بی تردید می توان در ماه های آینده شــاهد افزایش صادرات نفت 
و فرآروده های نفتی باشــیم.وی ســوآپ گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان 
را نمونه کوچک خوبی برای احیاء مراودات اقتصادی کشــور در حوزه انرژی با 
کشــورهای همســایه دانســت و گفت: این سوآپ گازی سبب شده روابط  ایران 
با ترکمنستان و آذربایجان ترمیم شود و البته نشان از نگاه مترقی دولت دارد .

کید کرد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس تا

ضرورت احیاء دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم 
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

مدیرعامل بیمه رازی با اشــاره به نقش تاثیرگذار صنعت بیمه 
در رشــد اقتصادی کشــور، گفت: صنعت بیمه ایران همواره در 
کنار مردم و دولت ها بوده و بســیاری از پروژه های بزرگ کشــور 
به واســطه حضور بیمه به بهره برداری رســیده است.دکتر علی 
جباری- مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر نقش و اهمیت صنعت 
بیمــه در اقتصــاد جهانی، گفت: صنعــت بیمه به عنوان یکی از 
بخش های پیشــرو در اقتصاد جهانی محســوب می شود و سهم 
قابل توجهی از بازارهای مالی را به خود اختصاص داده اســت.او 
ادامه داد: صنعت بیمه در ســطح جهانی و کشــورهای پیشرفته 
ســهم بســیار پررنگی دارد و این در حالی اســت که در ایران 
صنعت بیمه آنطور که باید به عموم جامعه معرفی نشــده اســت.

مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سطح 
جهانی در گرو رشــد صنعت بیمه و میزان ســهم این صنعت از 

بازارهای مالی است که صنعت بیمه و اقتصاد ایران از این قاعده 
مستثنی نیست.دکتر جباری با اشاره به اینکه هشت دهه از عمر 
صنعت بیمه در کشور می گذرد، یادآور شد: در ظاهر و در سطح 
جامعه آنطور که باید به صنعت بیمه توجه نشده و این در حالی 
اســت که صنعت بیمه همواره در کنار مردم و دولت های بوده و 
در بســیاری از مواقع صنعت بیمه کمک حال کشــور بوده است.
مدیرعامل بیمه رازی در انتها خاطرنشــان کرد: صنعت بیمه در 
حرکت چرخ های اقتصاد خرد و کان کشور و رونق اقتصادی تاثیر 
بسزایی داشته است و اگر صنعت بیمه ایران نبود در بسیاری از 
برهه های زمانی اقتصاد کشــور به ویژه اقتصاد خرد و پروژه های 

صنعتی با مشکل مواجه می شد.

مدیرعامل بیمه رازی:

کنار مردم بوده است صنعت بیمه همواره در 

خبر ویژه

5
انعقاد قرارداد همکاری مشترک بین دانشگاه بین 

المللی امام خمینی) ره(  و بیمه آرمان؛ 

دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(  
قزوین آرمانی شد

قرارداد همکاری مشترک دانشگاه بین المللی امام 
خمینی قزوین و بیمه آرمان ، با حضور دکتر مجید 
قلی پور مدیر عامل بیمه آرمان؛ دکتر هادی رئیس 
الذاکرین مشاور مدیر عامل و آقای شریفیان رئیس 
شــعبه بیمه قزوین بیمه آرمان و همچنین دکتر 
عبدلی معاونت توســعه مدیریت و منابع انســانی 
دانشــگاه بین المللی امام خمینــی ؛ دکتر کیوان 
حســن پور مدیرکل منابع انســانی و پشتیبانی، و 
آقای ایزدی مدیرکل مالی دانشگاه و خانم دایگان 
رئیس اداره رفاه دانشگاه درحوزه بیمه های درمان 
تکمیلی، عمر ، مسئولیت ، خودرو و آتش سوزی و 
سایر رشته های بیمه ای آن دانشگاه ، به امضای دو 
طرف رسید.مدیر عامل بیمه آرمان، در این جلسه، 
در خصوص خدمات ارائه  شــده از شــروع قرارداد و 
رونــد آن ، توضیحاتی ارائه داد و با حضور حاضران 
به مباحث مرتبط با بیمه تکمیلی درمان پرداخته 
شــد.دکتر قلی پور بیان نمود : خدمات رســانی به 
دانشــگاهیان و فرهیختگان جامعه مایه مباهات 
بیمه آرمان است و تمام تاش مان را به منظور ارائه 
بهترین خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن به کار 
می گیریم .دکتر عبدلی معاون توســعه مدیریت و 
منابع انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی نیز 
با اشــاره به تجمیع بیمه های دانشگاه بین المللی 
امــام خمینی در بیمه آرمان ابراز داشــت : ارائه ی 
خدمــات بیمه ای مناســب و به موقع از انتظارات 
اصلی دانشگاه است و با توجه به انگیزه و تاشی که از 
آقای شریفیان رئیس شعبه بیمه آرمان قزوین دیده 
ایم ، امیدواریم این تاش و انگیزه اســتمرار داشته 

و انتظارات همکاران ما در دانشگاه برآورده شود .

عضو هیات مدیره بیمه کارآفرین خبر داد؛

آغاز دور جدید همکاری بیمه و 
بانک کارآفرین

علیرضا حجتی معاون توسعه بازار و شبکه فروش 
و عضــو هیئت مدیــره بیمه کارآفرین در همایش 
سراســری مدیران بانک کارآفرین به مناســبت 
بیستمین سالگرد تأسیس این بانک با بیان گزارشی 
از عملکرد بیمه کارآفرین در سال 1400 از آغاز دوره 
جدید همکاری بیمه و بانک خبر داد. وی گفت:» 
نوعی همکاری متقابل میان بانک و بیمه برای فروش 
خدمات بیمه ای یا بیمه-بانک خدمات مشــترک 
مالی-بیمه ای از طریق شعب بانک ها است که به 
دلیل گستردگی شبکه توزیع قدرتمندی بسازد«.

عضو هیئت مدیره بیمه کارآفرین در ادامه صحبت 
های خود و با اشــاره به سیســتم بیمه-بانک که در 
دنیا بسیار مورد استقبال قرار گرفته و فعالیت های 
بســیار خوبی انجام پذیرفته اســت، بیان کرد:»در 
بیمه- بانک فعالیت های تجاری بانک و بیمه ترکیب 
شده و ئدرآمدی بیش از درآمد معمول برای بانک 
و افزایش فروش محصوالت بیمه ای برای شرکت 
بیمه را در پی دارد. در میان تمام رشته های بیمه 
ای بیمه زندگی با خدمات مالی بانک ها همخوانی 
بیشتری دارد«.حجتی در پایان از آمادگی همکاری 
شعب و شبکه فروش بیمه کارآفرین با شعب بانک 
کارآفرین در سراسرکشور در زمینه های بیمه – بانک 
و استقرار میز بیمه در شعب بانک در جهت افزایش 
رضایتمندی مشتریان در سوپرمارکت مالی و بهره 
مندی همزمان بانک و بیمه از مشــتریان یکدیگر 

خبر داد.

 تقدیر شیرخوارگاه آمنه 
از بانک اقتصاد نوین

شیرخوارگاه آمنه به پاس اقدامات نیکوکارانه بانک 
اقتصادنوین طی مراســمی از این بانک تقدیر کرد.

در آئین افتتاح مرکز دندانپزشکی شیرخوارگاه آمنه 
که با مشارکت بانک اقتصادنوین و شرکت سرمایه 
گــذاری اقتصادنوین تجهیــز و آماده بهره برداری 
شــده است از اقدامات بانک اقتصادنوین در ایفای 
مسئولیت های اجتماعی تقدیر شد.این مرکز امکان 
ارائه خدمات دندانپزشکی به بیش از ۶00 کودک 
و نوجوان تحت پوشش اداره کل بهزیستی بخش 
شمیرانات اســتان تهران را خواهد داشت.گفتنی 
است، شیرخوارگاه آمنه بزرگترین مرکز نگهداری 
از شیرخواران و کودکان صفر تا ۶ سال تهران است 
که از ســال 1347 تا کنون تحت نظارت ســازمان 

بهزیستی فعالیت می کند.

اخبار

اخبار

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون:

مدیریت ریسک منجر به 
تصمیمات اصولی بانکداری 

 در بانک توسعه تعاون 
می شود

امیر هوشــنگ عصارزاده عضو هیات مدیره 
بانــک توســعه تعاون در جلســه کارگروه 
مدیریت ریسک بانک اظهار داشت: رعایت 
الزامات مدیریت ریسک به مفهوم پرهیز از 
اقدامــات شــجاعانه و تاکید بر رفتار بیش 
از حد محتاطانه نیســت، بلکه ســبب می 
شــود بانک در مســیر فعالیت توسعه ای و 
در مواجهــه با انواع پــروژه ها و طرحهای 
پیشــنهادی، با در نظر داشــتن معیارهای 
مناسب ؛ ارزیابی و تحلیلی جامع و مبتنی 
بر منافع و هزینه های اجتماعی و اقتصادی 
پروژه لحاظ نماید.وی افزود: حفظ و تداوم 
وضعیت مناسب بانک به لحاظ شاخص های 
مالی و توســعه ای نیازمند رفتارهای حرفه 
ای در اقدامات توســعه ای اســت و بانک به 
عنوان موسســه مالی مکلف اســت، ضمن 
انجام وظایف تخصصی و تکالیف توســعه 
ای در مراقبــت از وضــع کلی خود اهتمام 
الزم را داشــته باشد.عصارزاده گفت: بانک 
توســعه تعاون با تشــکیل کمیته مدیریت 
ریســک طی ســالیان گذشته این رویکرد 
حرفه ای را در نظام تصمیم گیری سازمانی 
دخیل نموده اســت.وی افزود: گرچه پیش 
بینی های مبتنی بر افزایش ســرمایه بانک 
به طور کامل محقق نگردیده و از ســویی 
بانک در شــرایط رقابتی بــازار، به ارتقای 
ســطح فعالیت توسعه ای مبادرت ورزیده 
است، با این وجود فرآیندهای تجهیز منابع، 
پرداخت تســهیات، صدور ضمانت نامه و 
صدور اعتبار اســنادی در ســطح کان به 
گونه ای هدایت گردیده اســت که بانک در 
بســتری مناســب، به روند خدمت رسانی 
ادامه دهد.عصارزاده خاطر نشــان کرد: در 
دوره های اخیر تاش شــده اســت میزان 
خطرپذیری بانک در پذیرش ریســک های 
اعتباری و مالی مورد بررســی قرار گیرد و 
همچنیــن مدیریت مبتنی بر ارزش نیز در 
سیستم مدیریت ارشد و میانی بانک جاری 
گردد.وی گفت: مدیریت مبتنی بر ارزش به 
معنای در نظر داشــتن پیامد تصمیمات و 
عملکردها در دامنه گسترده تر زمانی است، 
بــه گونه ای که پیامــد اقدامات و عملکرد 
رییس شعبه یا مدیر ارشد، نه فقط در دوره 
تصمیم اتخاذ شده، بلکه آثار و نتایج آن در 
دوره های زمانی بعدی نیز مورد بررسی واقع 
می شود.عصارزاده گفت: اهمیت مدیریت 
ریسک در تصمیمات و فرآیندهای بانکی و 
دوره های آموزشی مورد نیاز برای همکاران 
تشریح و تبیین خواهد گردید، تا همکار با 
علم به گره گشایی و چاره سازی و کارکرد 
مدیریت ریسک، با رغبت و شوق به سیستم 
بانکداری ارزش محور و مبتنی بر مدیریت 
ریســک اهتمام داشته باشند.گفتنی است 
در این جلســه محمــد ذوالفقاری معاون 
مدیــر عامــل در امور مالی و پشــتیبانی، 
حســن شــریفی معاون اعتباری و حقوقی 
بانک، مصطفی منتظری مقدم رییس اداره 
کل مدیریت ریسک و سایر همکاران اداره 

ریسک نیز حضور داشتند.

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری؛

از برترین های حوزه پژوهش تجلیل شد
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، 
طی نشســتی با حضــور رئیس کل 
، اعضــای هیات عامــل و جمعی از 
مدیــران بیمه مرکــزی ج.ا.ایران، 
اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده 
بیمه و اعضای کمیسیون نشر و هیات 
تحریریه پژوهشنامه بیمه، از برترین 
های حوزه پژوهش پژوهشکده بیمه 

تجلیل شد.
روز 22 آذرمــاه 1400 به مناســبت 
هفته پژوهش و فناوری، آیین معرفی 
و تجلیل از برترین های حوزه پژوهش 
با حضور دکتر ســلیمانی رئیس کل 
بیمــه مرکــزی ج.ا.ایــران، اعضای 
هیات عامل و جمعی از مدیران بیمه 
مرکزی، اعضای شــورای پژوهشی 
پژوهشکده بیمه و اعضای کمیسیون 
نشــر و هیات تحریریه پژوهشــنامه 
بیمه برگزار شد.در این نشست که با 
سخنان دکتر حمید کردبچه رئیس 
پژوهشــکده بیمــه و دکتر غامرضا 
ســلیمانی رئیــس کل بیمه مرکزی 
ج.ا.ایــران آغاز گردید، دکتر نیاکان 
معاون پژوهشــی پژوهشکده بیمه 
گزارشــی از عملکرد حوزه پژوهشی 
از آذر مــاه 1399 تــا آذرماه 1400 

ارائه کــرد. همچنین فرایند اجرایی 
انتخاب پژوهشگران و میز تخصصی 
برتر توسط دکتر اسماء حمزه رئیس 
اداره امور پژوهشی پژوهشکده بیمه 

ارائه شد. 
پــس از آن برترین هــای حــوزه 
پژوهش از میان اعضای هیات علمی 
و پژوهشــگران، میزهای تخصصی، 
طرح هــا و گزارش های پژوهشــی و 

پایان نامه های انجام شــده با حمایت 
و مشــارکت پژوهشکده بیمه معرفی 
و از آن ها قدردانی شــد.بر اســاس 
رای هیــات داوران و کمیته انتخاب 
پژوهشــگر برتــر، از میــان اعضای 
هیــات علمی دکتر لیلــی نیاکان و 
دکتر اســماء حمزه به عنوان اعضای 
هیــات علمی برتر معرفی شــدند. 
دکتــر مهناز منطقی پور نیز به عنوان 

پژوهشــگر برتر از میان پژوهشگران 
برگزیده شد. همچنین میز تخصصی 
بیمه های زندگی پژوهشکده بیمه به 
عنوان میز تخصصی برتر معرفی و از 
راهبــر این میز دکتر میترا قنبرزاده 
تجلیل شــد.در این نشســت طرح 
پژوهشــی »محاســبات ریســک و 
تعیین نرخ بیمه زلزله ساختمان های 
مسکونی برای صندوق بیمه حوادث 

طبیعــی کشــور« به عنــوان طرح 
پژوهشــی منتخب معرفی و از دکتر 
مرتضی بسطامی دانشیار پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله به عنوان مدیر مطالعه این طرح 
تقدیر شــد.عاوه بر این، دو گزارش 
پژوهشی با عنوان »خصوصی سازی 
در صنعــت بیمه کشــور؛ وضعیت 
فعلــی« نوشــته ســجاد فرازمند و 
»امکان سنجی استفاده از پاک سوم 
خودرو به عنوان ابزار تلماتیک جهت 
راننده محور کردن بیمه نامه شخص 
ثالث« نوشــته دکتــر محمدجواد 
حیدری نیز بــه عنوان گزارش های 

پژوهشی برتر معرفی شدند.
در بخــش پایان نامه هــای برتر نیز 
پایان نامه انجام شــده با مشــارکت 
دانشگاه الزهرا با عنوان »امکان سنجی 
کاهش پدیده کژگزینی در بیمه های 
درمــان تکمیلــی از طریــق تمایز 
حق بیمه ها« نوشته مرضیه دهقانی 
بــه عنوان پایان نامــه برتر برگزیده 
شــد که دکتر نســرین حضار مقدم 
عضو هیات علمی پژوهشــکده بیمه 
 مشــاوره این پایان نامــه را به عهده 

داشته اند.

با هدف بهبود کیفیت و افزایش سرعت ارائه خدمات؛ 

الگوی متفاوت بانک دی برای توسعه شعب ارائه شد
بانک دی برای بهبود کیفیت و افزایش 
ســرعت ارائه خدمات و صرفه جویی 
در منابع مالی، بخشی از خدماتش را 
عاوه بر شعبه های این بانک در شعب 
پســت بانک و دفاتر بنیاد شهید ارائه 
می دهد.چند ماهی اســت که بانک 
دی به جای ســرمایه گذاری سنگین 
در بخش اماک و راه اندازی شــعب 
در شــهرهای مختلف کشور، با بهره 
گیری از ظرفیت های پســت بانک و 
همچنین بنیاد شهید، خدمات خود 
به مشتریانش را گسترش داده است.

در حال حاضر مشــتریان بانک دی 
مــی توانند از باجــه های راه اندازی 
شده در بنیاد شهید و همچنین شعب 
پســت بانک بــرای انجام امور بانکی 
خود اســتفاده کنند.براســاس تازه 
ترین آمارها، ۸0 دفتر بنیاد شهید و 
۶ هزار باجه و ۶27 هزار نقطه تماس 
پست بانک در سراسر کشور خدمات 
بانک دی را به مشــتریان و همچنین 
سهامداران اصلی بانک یعنی خانواده 

شهدا و ایثارگران ارائه می دهند.

تفاهم نامه با پست بانک
براســاس تفاهم نامه مشــترکی که 
میــان بانــک دی و پســت بانک در 
اواســط اسفند ماه سال گذشته امضا 
شــد، امکان واریز و برداشــت وجوه 
توسط مشتریان، وصول چک ، انجام 
امــور بانکی مربوطه اعــم از صدور 
کارت، ارائــه انواع خدمات بانکداری 

الکترونیکی و اینترنتی، امکان وصول 
اقساط تسهیات و… از طریق شعب و 
باجه های خدمات بانکی پست بانک، 
فراهم شده اســت.مزیت های بهره 
گیری از ظرفیت های شــبکه پستی 
عبارتست از: گستردگی نقاط تماس، 
ایجاد دسترسی عمومی و همچنین 
پاییــن بودن هزینه خدمات اســت 
کــه زمینه ارائه خدمــات متمایز به 
مشــتریان و افزایــش رضایت آن ها 
را فراهــم کرده اســت.البته ناگفته 
نمانــد کــه در قانون برنامه ششــم 
توســعه کشــور و در راستای تحقق 
دولت الکترونیک تأکید شــده است 

که دستگاه های دولتی برای تسهیل 
در دسترســی مــردم بــه خدمات 
بانکــی، باید خدمــات اجرایی خود 
 ICT را به شــرکت ملی پست، دفاتر
 روســتایی و دفاتر پیشــخوان دولت 

واگذار کنند.

ارائه خدمات بانکی در دفاتر 
بنیاد شهید

بانــک دی همچنین بــرای افزایش 
سهولت دسترسی خانواده های شهدا 
و ایثاگران و همچنین سایر مشتریان 
بــه خدمات بانکی، باجه های بانک را 
در دفاتر بنیاد شهید راه اندازی کرده 

اســت.اجرای این تصمیم به منظور 
توسعه فیزیکی و خدماتی بانک دی 
بــرای ارائه خدمت بــه خانواده های 
شــاهد و ایثارگر انجام شــده است.
در همین راســتا اگرچه تاکنون فقط 
در ۸0 دفتر بنیاد شــهید کشور ارائه 
خدمات بانک دی انجام گرفته است 
اما براســاس برنامه تدوین شــده از 
ســوی این بانک قرار اســت حدود 
3۶0 میــز خدمــت در مراکز بنیاد 
شهید و امور ایثارگران سراسر کشور 
به منظور ســهولت در ارائه خدمات 
بانکــی و بیمه و کارگزاری به جامعه 

هدف، راه اندازی شود.

مدیریت هزینه ها با برون سپاری 
خدمات

بانک دی در چند ماه گذشــته با بهره 
گیــری از ظرفیت پســت بانک و دفاتر 
بنیاد شهید، هزینه  سازمان را از طریق 
برون ســپاری برخی خدمات، مدیریت 
کــرده که هم نقــش مهمی در کاهش 
هزینه ها داشــته و هم در تســریع ارائه 
خدمات به مشتریان و جامعه هدف موثر 
بوده اســت.نگاهی به تجربه کشورهای 
موفــق در حوزه بانکداری نشــان می 
دهــد که شــاهد حرکت بانــک ها به 
ســمت کاهش تعداد شــعب هستیم و 
درهمین راستا استراتژی برون سپاری 
خدمات به شــرکت ها، یک فرصت ویژه 
برای بانک ها در زمینه تمرکز تخصصی 
بر امور بانکداری فراهم کرده اســت.در 
ایــن میــان با توجه به شــبکه محدود 
شعب بانک دی در سراسر کشور و لزوم 
خدمت رســانی باکیفیت به مشتریان ، 
برون ســپاری برخی خدمات مشتریان 
به یک الزام عملیاتی و کارکردی تبدیل 
شده بود که این بانک برای صرفه جویی 
و ارائه بهتر خدمات از شبکه های موجود 
در کشــور استفاده کرده و عاوه بر هم 
افزایی بین بانک دی و شــبکه بانکی، از 
ظرفیت های موجود دفاتر بنیاد شهید 
هم بهره برد.این اقدام بانک دی تجربه 
ای نو در میان بانک های ایرانی محسوب 
می شود و می تواند برای بانک هایی که 
به ســازمان ها و نهادها مرتبط هستند، 

مورد استفاده قرار بگیرد.

گهی فقدان سند مالکیت  آ
آقــای  و  سرنســره  تربتــی  مهیــن  خانــم  اینکــه  بــه  نظــر 
داریــوش جهانگیــر بــا اســتناد بــه تفویــض وكالتنامــه هــای 
مــورخ   33509 و   1400/07/04 مــورخ   33002 شــماره 
 12101 بــوارده  تقاضــای  و  رباط كریــم   57 دفتــر   33509
و   1400/09/06 مــورخ   12586 و   1400/08/27 مــورخ 
18 - 1400/08/30 ضمــن ارائــه دو بــرگ استشــهادیه 
محلــی مصــدق شــده در دفتــر اســناد رســمی 57 ربــاط 
كریــم مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه 
واقــع  اصلــی  از 160  فرعــی  پــاک 364  شــماره  بــه  بــاغ 
در حــوزه ثبتــی ربــاط كریــم ذیــل ثبــت 932 صفحــه 411 
دفتــر 8 شــهریار بنــام مهدیخــان محمــدی ثبــت صــادر و 
تســلیم گردیــد در ادامــه تمامــی مــورد ثبــت مــع الواســطه 
مــورخ   37630  -37434 شــماره  انتقــال  ســند  برابــر 
1321/01/18 دفتــر 24 تهــران بــا بانــو نــگار قراجــه رانــی 
منتقــل گردیــد و نامبــرده فــوت نمــوده و وكاء فــوق بــا 
اســتناد بــه وكالــت رســمی از طــرف ورثــه مالــک مدعی انــد 
كــه ســند مالکیــت فــوق بعلــت نامعلومــی مفقــود گردیــده 
و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا 
مراتــب اســتناد تبصــره یــک مــاده 120 آییــن نامــه قانــون 
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا 
اشــخاصی بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت جهــت تنظیــم ســند 
بــه آن دفترخانــه مراجعــه نمــود متقاضــی را بــه همــراه 
مســتندات تنظیــم ســند بــه ایــن اداره راهنمایــی نمایــد. 
کریم -  ک رباط  سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
بابک احمدی
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کسیژن رایگان به نیازمندان محقق شد؛ در راستای مقابله با کرونا و ارائه کپسول های ا

حیات دوباره 25۰ نفر با نفس شرکت ذوب آهن اصفهان
اصفهان / گروه اســتان ها: ذوب آهن 
اصفهــان در ادامه اقدامات خود برای 
مقابله با شیوع بیماری کرونا و درمان 
مبتایــان به ایــن بیماری، با اجرای 
طرح نذر نفس و ارائه کپســول های 
اکسیژن پزشــکی رایگان به افرادی 
نیازمندی کــه به این بیماری مبتا 
شــدند به 2۵0 نفر جان تازه بخشید 
. عبــدا... نقدی پــور معاون مکانیک 
مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت 
شرکت که مدیریت اجرای این طرح 

را بــه عهــده دارد، گفــت: طرح نذر 
نفس به همت تاشــگران ذوب آهن 
و بســیج شــرکت از شهریورماه آغاز 
شد و برای اجرای آن از 100 کپسول 
اکسیژن به همراه تجهیزات کامل آن 
اســتفاده گردید . وی اظهار داشت: با 
توجــه به میزان نیاز به اکســیژن هر 
هفته 40 کپســول شــارژ گردید و بر 
اســاس بررسی های صورت گرفته و 
دستور پزشک ، به متقاضیان نیازمند 
تحویل شــد.  مســئول کانون بسیج 

مهندسین صنعت شهرستان لنجان 
افــزود: با توجه به حساســیت حمل 

و چگونگی اســتفاده از این کپسول 
ها، عاوه بر تهیه "بروشــور" ایمنی، 

یکی از کارشناســان مدیریت انرژی 
و بهینه ســازی ســوخت شرکت نیز 
بــرای راهنمایی های الزم، در محل 
حضور دارد.شایان ذکر است این طرح 
بــا مســاعدت مدیریت های انرژی و 
بهینه سازی سوخت و حراست ذوب 
آهــن اصفهان و همکاری حوزه های 
مقاومت بسیج شهید تندگویان و امام 
علی)ع( شهرســتان لنجان، در حال 
اجراست و تا کنون به 2۵0 نفر حیات 

دوباره بخشیده است . 

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد:

سهم شهرداری ها در الیحه بودجه 1401 دولت بازنگری شود
مشــهد / گروه استان ها: عضو هیئت 
رئیســه و رئیس کمیســیون برنامه و 
بودجه شــورای اسامی مشهد الرضا 
)ع(علیه الســام با اشــاره به اینکه به 
نظر، بســیاری از سهم های مرتبط با 
خدمات مدیریت شــهری دربودجه 
امســال نادیده گرفته شــده و مغفول 
مانده است، گفت: با توجه به خدمات 
گســترده شــهرداری ها سهم آن ها 
در الیحــه بودجه 1401 دولت، باید 
مــورد بازنگری قراربگیرد.حســین 
حسامی در این خصوص، افزود: بودجه 
شاهرگ حیاتی هر سازمانی است. زیرا 
ســازمان باید تمام فعالیت های مالی 
اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها 
بــرای اجــرای برنامه هــای متعدد و 
متنــوع را در چارچوب بودجه مصوب 
انجام دهــد.وی اضافه کرد: بنابراین 
بودجه آیینه تمام نمای همه  برنامه ها 
و فعالیت هــای هرســازمانی بوده و 
نقش بســیار مهم و حیاتی در توسعه 
ســازمان ها علی الخصوص مدیریت 
 شــهری مشــهد الرضا علیه الســام 

ایفا می  کند.
عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه شورای اسامی مشهد 
الرضا علیه الســام با بیان اینکه سهم 
شهرداری ها علی الخصوص کان شهر 
مذهبی مشــهد الرضا علیه السام در 
الیحه بودجه 1401 کشــور، نیازمند 

نگاه ویژه دولت مردان است، اظهارکرد: 
درنظرداریم با بررسی تخصصی و تعریف 
اولویت های ویژه برای مدیریت شهری 
در بودجه 1401 دولت، به سمت اجرای 
طرح های تحولی و توســعه جهان شهر 
برکت و کرامت گام برداریم.حسامی با 
اشاره به ارائه الیحه پیشنهادی بودجه 
1401 کشور ازسوی دولت به مجلس 
شــورای اسامی خاطرنشان کرد: تنها 
در سه بند از الیحه ۶7 صفحه ای بودجه 
کشــور، سهم شــهرداری دیده شده و 
به نظر بســیاری از سهم های مرتبط با 

خدمات مدیریت شــهری مغفول واقع 
شــده اســت، که این موضوع نیازمند 
بررســی تخصصی، بازنگــری مجدد 
و پیشــنهادهایی در راســتای احقاق 

حقوق شهرداری ها است.
رئیــس کمیســیون تلفیق شــورای 
اســامی شهر مشهد الرضا)ع( با اشاره 
به بررسی های صورت گرفته در بودجه 
سال 1400 دولت افزود: دولت موظف 
بوده حداقل 2 میلیارد دالر از تسهیات 
مالی خارجی در سقف سهمیه بند الف 
تبصره را جهت ســاخت و بهره برداری 

خطــوط قطار شــهری و طرح کاهش 
آلودگــی هوا اختصاص دهد؛ بندی که 
در ســال 99 و 9۸ هم وجود داشــته 
 لیکن در الیحه منتشــر شــده ردی از 

آن نیست.
حســامی تصریح کــرد: همچنین در 
تبصره 14 بودجه 1400دولت نیز آمده 
بود که در اجرای قانون هدفمند کردن 
یارانه ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش 
فقر مطلق و توسعه بهداشت و سامت 
مــردم و همچنیــن معطــوف کردن 
پرداخــت یارانه به خانوارهای نیازمند 

و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، 
تمامی دریافتی ها)منابع( به استثنای 
عــوارض شــهرداری ها و دهیاری ها 
به حســاب ســازمان هدفمندسازی 
یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز 
می شــود و پس از تخصیص ســازمان 
برنامه و بودجه کشور، هزینه می شود، 
که حق بیمه ســهم دولت اقشار خاص 
از جملــه رانندگان حمل ونقل درون و 
برون شهری نیز در نظر گرفته شده بود 
که می بایست در الیحه بودجه 1401 
نیــز ادامه دار باشــد.وی ، به مجموع 
اعتبــارات برای اجــرای طرح کاهش 
آلودگی هوا در الیحه بودجه امســال 
کــه اعتبــاری 100 میلیاردی جهت 
اجــرای طرح کاهــش آلودگی هوا و 
توســعه حمل ونقل عمومی شهرهای 
دارای آلودگــی هوا پیش بینی شــده 
بــود نیز اشــاره کرد و افــزود، الیحه 
بودجه 1401 دولت شــاید انتظارات 
منتقــدان را بــرآورده نکند اما در آن 
شهرداری زدایی هم نشده است و باید 
دید مجلس با چه نگاهی به شهرداری 
ها و ســهم آن ها در بودجه 1401 این 
الیحــه را بررســی می کند و به همین 
منظور نیز پیگیری های الزم در مجلس 
انجام خواهد شــد تا سهم شهرداری ها 
نســبت به بودجه امسال افزایش یابد 
و بتوان به ســمت پیشــرفت، توسعه و 

آبادانی شهر گام برداشت.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 معاون بهره برداری فوالد مبارکه 
ح کرد؛  مطر

کید بر نقش کلیدی   تا
فوالد مبارکه در پروژه انتقال 

آب  به فالت مرکزی ایران 
اصفهان / گروه اســتان هــا: عباس اکبری 
محمدی معاون بهره برداری شــرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: از سال های 9۶ و 97 بحث 
شیرین ســازی و انتقال آب از خلیج فارس یا 
دریای عمان به فات مرکزی ایران ازجمله 
اصفهان برای مصارف صنعتی مطرح بود که 
خوشــبختانه با مشارکت فعال فوالد مبارکه 
شــرکتی تحت عنــوان »تأمین آب صفه« 
تأسیس شد و مسئولیت این پروژه را بر عهده 
گرفت.وی با بیان اینکه سهام عمده شرکت 
»تأمین آب صفه« متعلق به شــرکت فوالد 
مبارکه است، افزود: تاکنون مطالعات مسیر 
خط لوله این پروژه تحت مدیریت این شرکت 
انجام شده و امیدواریم به زودی با مجوزهایی 
که اخذ می شود، عملیات اجرایی خط انتقال 
آب هم شــروع شــود. پس از آغاز عملیات 
اجرایی پروژه و تکمیل آن طی 3 تا ۵ ســال 
آینده، کل نیاز صنایع فات مرکزی به ویژه 
اصفهان به آب تازه از محل این پروژه تأمین 
خواهد شد.معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکه با اشــاره به دســته بندی پروژه های 
آبی این شرکت گفت: به طورکلی پروژه های 
کاهش مصرف آب فوالد مبارکه به سه دسته 
تقسیم می شود: دسته اول پروژه های مرتبط 
با تأمین نیاز آبی شرکت فوالد مبارکه است 
که بیشتر بر تأمین آب تازه از طریق پساب 
شهرهای اطراف استوار است. بر این اساس 
تاکنون شــبکه جمع آوری، تصفیه و انتقال 
پساب 9 شهر اطراف به فوالد مبارکه ایجاد 
شده است. این پساب پس از انتقال به شرکت 
تحت عملیات تصفیه پیشرفته قرار گرفته و 
سپس به عنوان آب صنعتی در خطوط تولید 
استفاده می شود.معاون بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: دسته سوم 
هم پروژه های مرتبط با بازچرخانی و کاهش 
هدررفت آب اســت. در این خصوص پروژه 
تعویض لوله های شبکه های سیار طی چند 
سال گذشته تقریبا به صورت 100 درصدی 
اجرا شــده و کل شبکه های مرتبط با انتقال 
ســیاالت و آب نوسازی شده است. با اجرای 
ایــن پروژه در حال حاضــر هیچ هدررفتی 
در ایــن زمینــه نداریم؛ پروژه های مرتبط با 
بازچرخانــی آب نیــز در مراحل پایانی خود 
است که با راه اندازی کامل آن ها، کیفیت آب 
صنعتی تولیدشده از پساب صنعتی خطوط 

تولید بهبود می یابد.

شهردار رشت:

پروژه فیبر نوری شهرداری 
 رشت منبع درآمدی پایدار 

و مطمئن است
گیان / گروه اســتان ها: ســید امیر حسین 
علوی شــهردار رشت  اظهار داشت: با وجود 
تنگناها و موانعی که وجود دارد، شــهرداری 
رشــت توانسته پروژه فیبرنوری را تا حدی 
به پیش ببرد.شــهردار رشت ارتقاء جایگاه 
رشــت در حوزه سیستمهای کنترل پایش 
تصویــری را الزم و ضروری خواند و تصریح 
کرد: سیســتمهای کنترل پایش تصویری 
باید هر چه سریعتر به مناطق و نواحی شهر 
رشت گسترش یابد. از طرفی شهرداری هم 
تاش می کند در جهت افزایش ارائه خدمات 
الکترونیک به شــهروندان اقدام نماید.سید 
امیر حســین علوی تعیین تکلیف و تکمیل 
مجموعه دیتا سنتر و ساختمان مانیتورینگ 
را هم خواستار شد و عنوان کرد: شهر رشت 
متاسفانه در حوزه های مختلفی دچار عقب  
ماندگیهایی است و مجموعه مدیریت شهری 
درصــدد جبران این کمبودها و تقویت ارائه 
خدمات خود به شهروندان است.وی توسعه 
شــبکه فیبرنوری را در شهر رشت از اهداف 
مورد تاکید مجموعه مدیریت شهری خواند و 
ابراز داشت: پروژه فیبرنوری شهرداری رشت 
در واقع منبع درآمدی پایدار و مطمئن برای 
این مجموعه محســوب می شود.شــهردار 
رشــت رویکرد نوین شهرداری در مدیریت 
درآمدهــا و هزینه هــا را نیز مورد توجه قرار 
داد و اذعان کرد :  اجرا و توســعه پروژه فیبر 
نــوری عاوه بر درآمدزایی، صرفه جویی در 
هزینه های ارتباطات شــهرداری رشت را در 
پی خواهد داشــت، چرا که ســاالنه مبالغ 
کانی از سوی شهرداری در این راستا هزینه 
می شــود.علوی دیگر مزایای اجرای پروژه 
فیبر نوری را برشــمرد و خاطر نشــان کرد: 
با اجرای پروژه فیبرنوری بستر و زیرساخت 
اصلــی امکان کنتــرل تخلفات رانندگی در 
سطح شهر با استفاده از دوربین های کنترل 

ترافیک شهرداری میسر خواهد شد.

با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان:

توسعه همراه اول در منطقه 
شمال کشور بررسی شد

گلســتان / گروه اســتان ها: با حضور مدیر 
مخابرات منطقه گلســتان جلسه بررسی 
توســعه همراه اول در شمال کشور بررسی 
شد. دکتر غامعلی شهمرادی که در جلسه 
بررســی نیازمندیهای اجــرای پروژه ۸+ 
همراه اول حضور داشت با اشاره به اقدامات 
انجام شده در جهت توسعه ارتباطات سیار 
در اســتان ، برنامه های پیش رو راتشریح 
کــرد و گفت : در قالبت عملیات ۸+ همراه 
اول تا پایان اســفند ماه ۵۶ ســایت جدید 
همراه اول در نقاط مختلف استان تاسیس 
خواهد شــد. وی تعداد 222 ســایت را در 
این پروژه قابل راه اندازی و ارتقاء دانســت 
وافزود: از این تعداد 190سایت جدید بوده 
و بقیه ارتقا تکنولوژی خواهند یافت. مدیر 
مخابرات منطقه گلستان پوشش باکیفیت 
تــر همراه اول را هدف از اجرای این پروژه 
دانســت و گفت : توســعه ارتباطات سیار 
باتوزیع عادالنه در اســتان انجام می شود.
الزم به یاد آوری است این جلسه در بابلسر 
و با حضور مدیران ارشد همراه اول ومدیران 
مناطــق مخابراتی گلســتان ، مازندران و 

گیان برگزار شد.

توســط شرکت توزیع نیروی برق استان 
اردبیل کسب شد؛

رتبه سوم گروه چهار در اجرای 
برنامه های پاسخگویی بار 

تابستان ۱۴۰۰
 اردبیل / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان اردبیل از کسب 
رتبه ســوم در گروه چهار در اجرای برنامه 
های پاســخگویی بار تابستان 1400 خبر 
داد.حسین قدیمی اظهار داشت:در گزارش 
رتبه بندی عملکرد شرکت های توزیع برق 
کشــور  دررعایت ســقف پیک بار واجرای  
برنامه های پاسخگویی بار تابستان 1400 
،شــرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
موفق به کســب رتبه ســوم  در گروه چهار 
شــد.وی افزود:گروه چهار شامل شرکت 
های توزیــع برق چهارمحــال بختیاری 
،کردســتان ،زنجان،سمنان،قم ،خراسان 
،ایام،کهگیلویه  جنوبی،خراسان شمالی 
و بویر احمد و اردبیل می باشــد و عملکرد 
شــرکت هــا در گروههــای مربوطه با هم 

مقایسه می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اردبیل خبر داد؛

 توزیع الکترونیکی نزدیک
 به 9 هزار تن گاز مایع 

 اردبیل / گروه استان ها: نزدیک به 9 هزار 
تــن گاز مایع در اســتان اردبیل بصورت 
الکترونیکی توزیع شــد.مدیر شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، 
ســید حجت مدنی با اعام این خبر گفت: 
در هفت ماهه گذشــته نزدیک به نه هزار 
تن گاز مایع در نواحی شــش گانه اســتان 
بصورت الکترونیک توزیع شده است.سید 
حجــت مدنی درباره مدیریت الکترونیکی 
گاز مایــع بــا زیر ســاخت بانکی و اجرای 
مطلــوب این طــرح در منطقه اظهار کرد: 
در هفت ماهه کذشــته هشت هزار و 733 
تن گاز مایع در این اســتان تامین و توزیع 
شــده اســت که در قیاس با مدت مشــابه 
ســال قبل 12 درصد کاهش داشته است.

مدیــر منطقــه هدف از اجرای این طرح را 
تامین رفاه شــهروندان در راستای رعایت 
حقوق شــهروندی، جلوگیــری از عرضه 
خارج از شــبکه و استفاده غیر مجاز از گاز 
مایع و نیز ســاماندهی توزیع فرآورده های 
نفتی با اســتفاده از کارت بانکی سرپرست 
خانوار در همه شهرســتانهای زیر پوشش 
اعــام کرد.مدنــی تاکید کــرد : با اجرای 
ایــن طرح، توزیع گاز مایع از طریق کارت 
 بانکی که در سایت تجارت آسان به آدرس
newtejaratasan.niopdc.ir ثبــت نــام 
شــده اســت، اجرایی خواهد شد و افرادی 
که تاکنون در این ســامانه ثبت نام نکرده 
اند، می توانند بدون واسطه و بصورت غیر 
حضوری، با مراجعه  به سایت تجارت آسان 
در این سامانه ثبت نام کنند و سیلندر گاز 
مایع مورد نیاز خود را با نرخ مصوب وزارت 
صمت از طریق کارتخوان و با دریافت رسید 
ســوخت خریداری کنند.مدیر منطقه در 
پایان گفت: خرید ســوخت فقط از طریق 

کارت بانکی میسر می باشد.

استانها 6

در جلسه هفتگی کمیته درآمد شهرداری گلسار انجام شد؛

بررسی راهکارهای مدیریت هزینه و افزایش درآمد 
البرز / گروه اســتان ها: جلسه هفتگی 
کمیته درآمد شهرداری گلسار با حضور 
شهردار ، اعضای شورای اسامی شهر و 
اعضای کمیته درآمد در سالن جلسات 
شــهرداری گلســار برگزار گردید . در 
ابتــدای جلســه اقدامــات مصوبات 
جلسه گذشته بررسی و اعضای حاضر 
ضمن ارائه گزارش و پیشــنهادات در 
خصــوص همفکــری و تاش جهت 
ارتقــاء بخــش درآمــدی و به تبع آن 
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به 
تبادل نظر پرداختند. رضا کیاروســتا 
مسئول کمیســیون حقوقی ، بودجه 
و مالی شــورای اســامی شهر گلسار 
در ســخنانی در خصوص موضوعات 
بودجــه شــهرداری ، عوارض صنفی ، 
عوارض سطح شهر ، تعرفه تبصره 11 
ماده صد و کمیسیون ماده صد مطالبی 

را بیان و اظهار داشــت: تعرفه تبصره 
11 بــا عوارض همخوانــی ندارد که 
این الزمه بررســی توسط کارشناسان 
شــهرداری مــی باشــد وی افــزود: 
اعضای شــورای اسامی شهر درهمه 

موضوعات کمک حال شــهرداری می 
باشــند و بایستی در مصوبات جلسات 
زمان اجرا لحاظ گردد تا در راســتای 
تحقــق اهداف درآمدی در مدت زمان 
تعیین شــده اقدامات مناسب صورت 

گیرد .کیاروستا همچنین در خصوص 
اقدامات انجام گرفته در کمیســیون 
مــاده صد مطالبــی را عنوان  و اظهار 
داشــت : تمامی واحدهای مربوطه با 
همکاری و تاش الزم با پیشــنهادات 
سازنده و عملیاتی و رفع موانع موظفند، 
کل مجموعه را در جهت رســیدن به 
اهداف درآمدی یاری نمایند تا به لطف 
خداوند بتوانیم رضایت شــهروندان را 
جلب کنیم. حمیدکیاروســتا شهردار 
گلســار نیز در ســخنانی بیان داشت 
: ایــن جلســه در راســتای بررســی 
راهکارهــای تامین منابــع و افزایش 
درآمد به جهت ارائه خدمات بیشــتر و 
بهتر به شــهروندان و توسعه و آبادانی 
شــهر برگزار گردیده است. وی افزود: 
اعضای شــورای اسامی شهر کمک 
حال مجموعه شــهرداری می باشند و 

امیدواریم  باتعامل دوســویه خدمات 
ارزشمندی را به شهروندان ارائه دهیم 
. شــهردار گلســار در بخش دیگری از 
جلســه با تأکید به شناسایی ظرفیت 
هــای درآمدی و وصول مطالبات برای 
توسعه شهر و مدیریت هزینه، بر وصول 
بــه موقع درآمــد ها، مدیریت در ارائه 
خدمــات بهتر و کارآمد، شناســایی 
معوقات و راهکارهای دقیق و مناسب 
بر اســاس برنامه های تدوین شده در 
تحقق اهداف عالیه شهرداری مطالبی 
را عنــوان  و بیــان داشــت: در وصول 
عوارض مســاعدت الزم به شهروندان 
بــا توجه به وضعیت اقتصادی لحاظ و 
در موضوعات درآمدی و تعرفه عوارض 
کار کارشناسی صورت گیرد و بایستی 
کلیه امور در شــهرداری طبق قانون و 

ضوابط انجام گیرد.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
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کوتاه از جامعه

گز می کنند وقتی بیماران نسخه به دست از این داروخانه به آن داروخانه 

بازاِر نابساماِن »دارو«
کمبود دارو و اختال در زنجیره تامین دارو؛ 
هشداری که بارها و بارها از سوی متخصصان 
این حوزه داده شــده بود و گویا حاال عیان 
شده است؛ به طوری که از کمبود بیش از 
100 قلمی دارو سخن به میان می آید.این 
کمبودها در شــرایطی است که نرخ »ارز« 
نیز موضوع چالش برانگیز این روزهای حوزه 
داروست؛ به طوری که برخی ادامه سیاست 
تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو را علت 
معضل کمبود دارو می دانند و معتقدند که 
ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو و مواد اولیه 
دارویی را نمی دهد و واردکنندگان در صف 
تخصیــص ارز مانده اند و معتقدند که باید 
سوبسید دارو را از طریق بیمه ها و به صورت 
مستقیم به بیماران پرداخت کرد. از سوی 
دیگر برخی هم همچنان موافق تخصیص 
ارز دولتی به دارو هستند؛ چرا که از افزایش 
قیمت دارو و گرانی آن نگران بوده و تاکید 
می کنند کــه موضوع جبران مابه التفاوت 
ارز دارو از طریــق بیمه هــا در حالی مطرح 
می شــود که سال هاست بیمه های پایه در 
تامین صد درصدی بودجه های ســالیانه 
خود دچار مشکل هستند و ساالنه مبالغی 
را به عنوان کمبود و کســری اعتبار اعام 
می کنند و به این ترتیب اســت که اکنون 
در پرداخت ها و پوشش بسیاری از خدمات 
خود، با مشکاتی مواجه اند.باید توجه کرد 
کــه پیش از این نیز موضوع حذف ارز دارو 
بارهــا مطرح و با مخالفــت صریح وزارت 
بهداشــتی ها مواجه شده بود، اما علی رغم 
اعــام مخالفت وزیر بهداشــت و رییس 
ســازمان غذا و دارو با آزادســازی ارز دارو، 
ظاهرا از سال گذشته در قالب اولویت بندی 
ارزی، ارز 4200 تومانی برخی اقام و مواد 
مورد نیاز صنعت دارویی کشــور به صورت 
چراغ خاموش قطع شــده و به این ترتیب 
تامین این اقام با ارز آزاد، شــوک قیمتی 
را در این دســته از اقام دارویی به دنبال 
داشته اســت؛ موضوعی که البته سازمان 

غــذا و دارو کمبــود شــدید منابع ارزی را 
بــه عنوان علت آن عنــوان و اعام کرد.با 
همــه این ها، حاال طبق آنچه که در الیحه 
پیشــنهادی بودجه 1401 از سوی دولت 
ســیزدهم به مجلس ارائه شده، قرار است 
ارز 4200 تومانی به طور کلی حذف شود، 
پیشــنهادی کــه باید دیــد مجلس تا چه 
حــد از آن حمایت می کند و همچنین در 
صورت حذف ارز دولتی، تکلیف ارز دارو و در 
نهایت قیمت دارو چه می شود؟.با این حال 
دولتی ها باید به طور شــفاف سیاست شان 
را در قبال دارو، تجهیزات پزشــکی و اقام 
ســامت تشــریح کنند؛ چرا که این حوزه 
مســتقیما با جان مردم در ارتباط اســت و 
هرگونــه کمبود، گرانی و تاخیر در تامین 
این اقام می تواند عوارض جبران ناپذیری 
بر مردم داشته باشد.البته رییس جمهور نیز 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
که یکشنبه شب )21 آذر ماه( برگزار شد، 
از حمایت های بیشتر دولت از تامین داروی 
مورد نیاز بیماران به عنوان اقدامی مستمر 

و ضروری یاد کرد و از مســئوالن دســت 
اندرکار از جمله وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشکی و بانک مرکزی خواست 
در ســریع ترین زمــان ممکــن از تقویت 
ذخایر دارویی کشور پشتیبانی کنند؛ چرا 
که صیانت از جان و تامین نیازمندی های 

مردم همواره از دغدغه های دولت است.

در همه گروه های دارویی دچار مشکل 
هستیم

در همین راســتا دکتر علی فاطمی، نایب 
رییس انجمن داروسازان ایران، درباره علت 
کمبــود دارو در دارخانه ها، گفت: کمبود 
دارو همواره وجود داشــته و اقام آن بین 
30 تــا 40 قلم دارو متغیر بوده اســت که 
عمدتــا هم مربوط به داروهای وارداتی بود 
که در مواقعی مشــکاتی در واردات شان 
ایجاد می شــد و دچار کمبود می شدند، اما 
در 20 ســال اخیر سابقه نداشت که تا این 
حد کمبود داروهای داخلی داشته باشیم.
وی افــزود: آنچه که اکنون مردم نگرانش 

هســتند، این است که داروهایی که ده ها 
ســال است در ایران ساخته می شوند،  اعم 
از آنتی بیوتیک های بســیار ســاده و ... که 
از اصلی تریــن داروهای داروخانه ها بودند، 
در حال حاضر کم یاب و نایاب شــدند. این 
موضوع مشــکات بســیاری ایجاد کرده 
است و شاید کمبود دارویی بالغ بر 100 تا 
1۵0 قلم باشــد که اعم از وارداتی و تولید 
داخلی هستند.فاطمی با بیان اینکه در حال 
حاضــر داروهای متعــارف ایرانی به دلیل 
مشــکات موجود دچار کمبود شــده اند، 
گفــت: مواد اولیــه موثره دارو با ارز 4200 
تومانی وارد می شــود. حال زمانی که این 
ارز به اندازه کافی و در زمان مناسب تامین 
نشــود، واردات انجام نمی شود که مشکل 
جدی را برای مردم ایجاد کرده اســت.وی 
تاکیــد کرد: در حال حاضر تقریبا در همه 
گروه های دارویی دچار کمبود هستیم؛ اعم 
از آنتی بیوتیک ها، داروهای اعصاب، برخی 
داروهای گوارشی و... و در اغلب گروه های 

دارویی اکنون دچار کمبود شده ایم.

برای ارز دارو فکری اساسی شود
فاطمــی با بیان اینکه بایــد برای بحث ارز 
4200 تومانی یک فکر اساسی شود، گفت: 
علــت اصلی کمبود دارو،  این اســت که ارز 
به اندازه کافی در دســترس نیســت و ارز 
موجود هم برای تامین دارو به موقع تامین 
نمی شود. باید توجه کرد که مردم می توانند 
تهیه پوشــاک را عقــب انداخته و حتی در 
تامیــن مواد غذایی هم صرفه جویی کنند، 
اما دارو همان لحظه باید برای بیمار مصرف 
شود و ممکن است بیمار در صورت نبود دارو 
جانش را از دست بدهد. بنابراین بسیار مهم 
است.وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین 
وقتی که در اداره کل داروی ســازمان غذا و 
دارو صرف می شود، فقط دنبال ارز هستند 
کــه بتواننــد ارز را تامین کرده و در اختیار 
واردکنندگان قرار دهند. در نتیجه دیگر به 
کار اساسی شان نمی رسند که زنجیره تامین 
دارو را کنتــرل کرده و اجازه ندهند کمبود 
ایجاد شــود.فاطمی با بیان اینکه ما موافق 
حذف ارز 4200 تومانی هستیم، گفت: البته 
حذف ارز دولتی، باید به پرونده الکترونیک 
سامت، سوابق بیماران، سامانه تی تک و ... 
متصل شود تا پولی که صرفه جویی می شود 
به صورت مستقیم به بیمار نیازمند برسانند. 
در صــورت حذف ارز دارو گران می شــود، 
امــا نباید اجازه دهیم که پرداخت از جیب 
بیمــاران افزایش یابــد.وی گفت: در حال 
حاضر به اشــتباه ایــن یارانه به واردکننده 
و تولیدکننــده داده می شــود. در حالی که 
ممکن است این ارز در جای خودش مصرف 
نشود یا دارو به ویژه داروهای وارداتی که وارد 
می شوند و به دلیل اختاف قیمت از مرز ما 
خارج شــده و قاچاق معکوس می شوند، اما 
باید از طریق ســازمان های بیمه گر یارانه به 
خود مردم به صورت مستقیم پرداخت شود 
که در این صورت کاما قابل ردگیری است. 
در حال حاضر هرچقدر ارز گران تر می شود، 

کمبود دارویی مردم بیشتر می شود. 

7جامعه
خبر ويژه

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مدارس، گفت: با این کار شاید بازگشایی 
مدارس خیلی ســبب ایجاد ضرر و مشــکل در ایجاد پاندمی نشود؛ 
ولی متاســفانه در خیلی از مناطق پروتکل های بهداشــتی رعایت 
نمی شود و این می تواند سبب بروز زمینه ای برای پیک های جدید 
در کشور شود.دکتر حمیدرضا جماعتی افزود: کمیته علمی کرونا 
فقط مباحث علمی را پیش می برد و رعایت پروتکل های بهداشتی 
و پیگیری رعایت پروتکل ها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است 
که اقدامات الزم را جهت اجرای پروتکل های بهداشتی انجام دهد.

وی دربــاره برگــزاری حضوری امتحانات دانش آموزان در دی ماه،  
گفت: توصیه ما رعایت جدی پروتکل های بهداشــتی در این ایام 
در مدارس و همچنین دانشگاه ها است و پیگیری رعایت پروتکل ها 
حتما باید انجام شود.ما فقط می توانیم مباحث علمی که چه مواردی 
می تواند باعث به وجود آمدن پیک شود و موارد مربوط به جلوگیری 
را عنوان کنیم و اجرای قوانین مربوط به کمیته علمی نیســت.وی 
افزود: یا باید بازگشــایی به تاخیر افتد و یا اینکه پروتکل ها کاما 
رعایت شود و یا اینکه سیستمی وجود داشته باشد که رصد کند تا 
پروتکل ها نه تنها در مدارس بلکه در مجامع دیگر هم رعایت شود.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اظهار کرد؛

نگرانی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس 

خبر ویژه
ح کرد؛ یک نماینده مجلس مطر

 تالش برای تبدیل 
 وضعیت نیروهای 

قرارداد موقت ایثارگر
نائب رئیس اول فراکســیون ایثارگران 
مجلس در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکــه آیا افــرادی از جامعه ایثارگران 
کــه در قالــب قراردادهای ۸۵ روزه در 
دســتگاه ها فعالیت دارند نیز مشمول 
قانــون تبدیل وضعیت این قشــر قرار 
می گیرنــد، گفت: بر اســاس قانون هر 
فرزنــد ایثارگــری که به هــر نحوی با 
دســتگاه ها ارتباط کاری داشته باشد 
اعــم از قراردادی، شــرکتی و پیمانی 
باید تبدیل وضعیت شود.ســیدجواد 
حســینی کیا افــزود: وضعیت فرزند 
ایثارگــری که به صورت قرارداد موقت 
هم با دســتگاه ها همــکاری دارند در 
قالب استفســاریه ای مطرح شــده بود 
که در پی آن دولت مکلف شــد نسبت 
بــه تبدیل وضعیت آنها اقدام کند.البته 
برخی بخش ها به این بهانه که در زمره 
بخش خصوصی قرار دارند از اجرای این 
قانــون اســتنکاف می ورزند و این یک 
تناقض بوده و راه فراری را برای برخی 
بانک ها و حتی زیرمجموعه های وزارت 
نفــت به وجود آورده اســت.وی افزود: 
ما در فراکســیون ایثارگران برای حل 
مشــکات افرادی از جامعه ایثارگران 
که در زیرمجموعه های وزارت نفت در 
قالب قرارداد موقت فعالیت دارند با وزیر 
رایزنــی کردیم و در حال پیگیری این 
موضوع هستیم.وی افزود: آنچه مسلم 
اســت قانون تبدیــل وضعیت جامعه 
ایثارگران جامع، کامل و شــفاف است 
بنابرایــن اگر دســتگاهی از اجرای آن 
اســتنکاف ورزد، افــراد می توانند به 

دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

وزیر علوم:

ایجاد شغل برای افرادی با 
تحصیالت عالیه هزینه بر است

وزیر علوم در آئین گشــایش نمایشگاه 
دســتاوردهای پژوهــش و فناوری و 
فــن بازار و ایران ســاخت، اظهار کرد: 
در حال حاضر در کشــور 20 میلیون 
دانشــجو داریم که توجه آنها به علم و 
فناوری آنها را به ســمت اشتغال زایی 
ســوق می دهد. عمده مشکل جامعه ما 
بیکاری و نبودن بســتری مناسب برای 
نخبــگان اســت که به آنها در کســب 
مهــارت کمک کند. ســرمایه گذاری 
برای دانشــجویان و نگهداشتن آنها در 
کشور یکی از اولویت کشور است.محمد 
علی زلفی گل افزود: شغل ایجاد کردن 
برای افرادی که تحصیات عالیه دارند 
هزینه بر و مشکل است. یکی از بهترین 
مســیرها برای ایجاد اشتغال تحصیل 
کــرده های دانشــگاهی توجه ویژه به 
علم و فناوری اســت.او افزود: فرهنگ 
ســازی در حوزه علم و فناوری باید پر 
رنگ تر شود تا مردم کشور ما تولیدات 
کشور را ارجح بدانند.وی گفت: وزارت 
علوم بخشی را در این وزارتخانه ایجاد 
کرده به اســم معاونت علمی تا بستری 
را برای شــکل گیری شرکت های پایه 

فراهم کند. 

 تا پایان امسال 
 کاداستر اراضی ملی 

به پایان می رسد
معاون امور اماک و کاداســتر سازمان 
ثبت اســناد و اماک کشور اظهار کرد: 
در سراسر کشور در تمامی استان های 
کشــور تا پایان امسال کاداستر اراضی 
ملی به اتمام می رســد. در حوزه اراضی 
ملی که عمده بحث های زمین خواری 
اســت دغدغه و مشــکلی نداریم.علی 
بهبهانی افزود: در حوزه کاداستر اراضی 
زراعی که قرار بود امســال شروع شود 
تاکنون رقم بســیار اندکــی به خاطر 
شــرایط خاص مالی کشــور تخصیص 
داده شــده است.وی افزود: در روزهای 
گذشــته 1۵0 میلیارد تومان بیشتر به 
ما تخصیص داده نشد. در حوزه کاداستر 
زراعــی بــه اصاح قانون نیاز داریم و با 
تاش ســازمان امور اراضی و سازمان 
ثبت یک آیین نامه اصاحی مشــترک 
تدوین شده و به طور ویژه در کمیسیون 
الیح دولت مطرح شود. قرار شده ظرف 
یک ماه آینده این آیین نامه به مرحله 

تصویب و اباغ برسد.

آیا مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه 
قابل دریافت است

مهریه حق زوجه و تکلیف زوج اســت 
یعنی شــوهر مکلف به پرداخت مهریه 
به زن است اما نحوه پرداخت مهر تابع 
مقررات خاصی اســت. ابراهیم یاقوتی 
اســتاد و عضو هیات علمی دانشــگاه 
آخریــن قوانیــن مهریــه را مطرح و 
تحلیــل کرد. قانــون ناظر بر مهریه در 
اصل قانون مدنی مصوب 1313 اســت 
کــه مقــررات آن در خصوص مهریه با 
اصاحاتــی مواجه بوده اســت؛ مانند 
محاســبه مهریــه به نــرخ روز درباره 
مهریه هایی که به وجه رایج تعیین شده 
اند.در حال حاضر صحبت از طرح هایی 
دربــاره مهریه بین نمایندگان مجلس 
مطرح اســت. امــا ظاهرا آخرین قانون 
و اصاحــات صورت گرفته در خصوص 
مهریه همان عدم امکان بازداشت زوج 
در قبال مهریه هایی زائد بر 110 ســکه 
تمام بهار آزادی اســت. یاقوتی تصریح 
کــرد: مطابق این قانــون مهریه با هر 
میزانی قابل تعیین و دریافت است یعنی 
طرفیــن می توانند مهریه را با توافق به 
هر میزانی تعیین نمایند و زوج در قبال 
زوجــه تعهد بــه پرداخت کل مهریه با 
هر میزانی دارد فقط تفاوت آن اســت 
که نمی توان در قبال 110 سکه بیشتر 
زوج را بازداشت کرد یا به عبارتی مهریه 
مازاد بر 110 سکه فاقد ضمانت اجرای 
کیفری است.ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی به محکوم له اجازه 
می دهد با دســتور دادگاه محکوم علیِه 
مســتنکف از اجرای حکم را )کســی از 
حکــم دادگاه ســرباز می زند( تا زمان 
پرداخــت و اجرای حکــم محکومیت 
یــا تا زمــان رضایت محکوم له یا اثبات 
اعســار )ناتوانی از پرداخت( بازداشت 
کند.این قانون در خصوص مهریه هایی 
تا 110 سکه قابل اجرا می باشد بنابراین 
زوجه نسبت به مهریه های بیش از 110 
نمی تواند اعمال این ماده را تقاضا و زوج 
را بازداشت کند. این استاد دانشگاه بیان 
کرد: اعســار از پرداخت مهریه همانند 
ســایر محکومیت هــای مالی صورت 
می گیــرد یعنی محکوم علیه یا زوج با 
استشــهادیه و معرفی شهود و معرفی 
اموال خود مطابــق مواد قانون اجرای 
محکومیت های مالی دادخواست اعسار 
خــود را بــه دادگاه صالح یعنی دادگاه 
خانواده تقدیــم می کند.دادگاه جهت 
بررســی و احراز امر از مراجع مرتبط به 
منظور کشــف واقع و این که زوج مال 
دارد یا خیر استعام می کند. زوجه هم 
می توانــد بــا معرفی اموال زوج و اعام 
تمکن درخواســت کند اعسار زوج رد 
شــود. وی در پاسخ به اینکه با توجه به 
اینکــه مهریه دینی بر عهده زوج و حق 
زوجه اســت و با توجه به اینکه هنگام 
تعییــن میزان مهریــه زوج با آگاهی 
مســئولیت پرداخت دین را می پذیرد 
آیــا قوانین جدید ناظر بر پرداخت مهر 
تضییــع کننده حقوق زوجه نیســت؟ 
گفــت: مهریــه تعهدی بــر عهده زوج 
اســت و طبــق قانون مدنــی به مجرد 
عقد زن مالک مهر شــده و می تواند هر 
تصرفــی بخواهد در آن انجام دهد. آن 
چه در جامعه دیده می شود آن است که 
مرد غالب اوقات تعهد گزاف و خارج از 
توان خود بر عهده می گیرد یعنی تعیین 
میــزان مهر بدون توجه به دارایی مرد 
و بدون توجه به اســتطاعت مالی زوج 
صــورت می گیرد. در حال حاضر نیز با 
توجه به این که در قبال مهریه به میزان 
110 ســکه می توان زوج مستنکف از 
پرداخت مهر را زندانی کرد و این 110 
ســکه با توجه به تورم موجود و کاهش 
ارزش پول مبلغ نسبتا باالیی محسوب 
می شــود، از طرفــی زوجه می تواند در 
صورتی که زوجه اموال داشــته باشــد 
)حتی بیش از 110 سکه( آن را توقیف 
نماید قانون از جهت تأمین حقوق زنان 
با مشکل خاصی مواجه نیست هر چند 
کــه بعضا از جهت فرار از پرداخت دین 
یعنی مهریه تعیین شده و صدور حکم 
اعسار زوج گایه هایی می شود. یاقوتی 
اظهــار کرد: شــاید نقطــه ضعف این 
قانون قانون زیر بنایی تر از صرف قانون 
و مقررات اســت لذا نیاز است فرهنگ 
ســازی انجام شــده و و عموم مردم به 
تعییــن مهریه هایی با مبالغ پایین تر و 
واقعی قانع شــوند. متاسفانه دیدگاهی 
وجــود دارد که  ارزش زنان را به میزان 
مهریه باال گره زده! و به نوعی مســابقه 
تعیین مهر با مبالغ باالتر درحال جریان 
اســت. در این میــان تعیین مهر هیچ 
تناســبی با دارایی و اســتطاعت مالی 
و شــغل زوج ندارد و اگــر این دیدگاه 
تغییر کند استحکام خانواده نیز بیشتر 

تضمین خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 

که باید شان فرهنگیان رعایت نشده است آنچنان  در رتبه بندی 
معلمان بیش از 10 سال است که درانتظار اجرای 
قانون و تحقق عدالت برای برابری نسبی حقوق و 
مزایا در این شغل هستند. ماده قانونی مرتبط با 
این الیحه که برابری حقوق در مشاغل مشابه را 
شامل می شود بیش از 10 سال به حال خود رها 
شده بود و حاال در اواخر سال گذشته الیحه رتبه 
بندی معلمان در مجلس مطرح شــد، موضوعی 
کــه امــروزه به دلیل اینکه به هیچ ســرانجامی 
نرســیده، سبب گایه معلمان شده است.  عضو 

کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اســامی در مورد آخریــن وضعیت رتبه بندی 
معلمــان، اظهار کرد: اعتقاد نداریم که در الیحه 
رتبه بندی موجود شــان معلم ها به طور کامل 
رعایت و حفظ شده است. احمد حسین فاحی 
در ادامه اظهار کرد: علت طوالنی شدن تصویب 
این الیحه چالش هایی بود که در مواردی به وجود 
آمــد و ایــن طرح برای انجام برخی اصاحات به 
کمیســیون مجلس شورای اسامی آمد و عمده 

دلیل دیگر آن نیز طوالنی شدن آن چانه زنی ها 
و مســائل مربوط به تامین بودجه مناســب با آن 
بــود. وی افــزود: در دولت قبلی برای تحقق این 
الیحــه ۵ هــزار و 200 میلیارد تومان اختصاص 
داده شــده بود و این در حالی اســت که در دولت 
جدید با وجود بدهی های بر جای مانده میلیاردی 
دولت قبلی این بودجه به 12 و نیم هزار میلیارد 
افزایــش یافت این تخصیص بودجه با این هدف 
انجام شد که کار رتبه بندی را از نیمه دوم سال 

یعنی 31 شــهریور مــاه 1400 برای فرهنگیان 
لحاظ کنیم.وی تاکید کرد: با توجه به مشکات 
بودجــه ای با همین میزان بودجه باید این طرح 
را به ســرانجام برســانیم و امیدواریم این طرح تا 
پایان سال اجرایی شود.وی در پایان گفت: همین 
الیحــه موجود را اگــر بتوانیم تصویب و اجرایی 
کنیــم و اگر اجازه داده شــود که این طرح آرام 
آرام در جهــت تحقق اهداف پیش برود به نتایج 

خوبی خواهیم رسید.

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

بهزیستی با بودجه دریافتی توانایی انجام تمامی امور را ندارد
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور گفت: سازمان بهزیستی بیش از شش 
میلیون 700 هزار نفر افراد تحت پوشش دارد در که سازمان بهزیستی در 
امتداد تاش های قبلی با رویکرد علمی و تحصصی در تاش است به خدمت 
جامعه هدف خود بپردازد.علی محمد قادری گفت: افراد دارای معلولیت 
در کنار ناتوانی های ذاتی استعداد های شگرفی دارند که موفقیت های آنها 
در میادین علمی و ورزشی مختلف گویای چنین ادعایی است.وی گفت: 
تاش می کنیم با بسیج تمامی دستگاه ها و آحاد جامعه، پیگیر امور این 
عزیزان باشیم، سازمان بهزیستی دو میلیون و ۶۸0هزار خانوار تحت پوشش 
دارد که یکسری خدمات اجتناب ناپذیر داریم و اگر اختالی در آن باشد 

همانند مستمری این افراد با مشکاتی روبه رو می شویم.وی افزود: سازمان 
بهزیستی در حوزه توانبخشی یک میلیون و 700 هزار نفر را تحت پوشش 
خود دارد که به نســبت بودجه دریافتی ســازمان بهزیستی، توانایی انجام 
امور را ندارد.وی گفت: باید گفت با استعامی که از سامانه سامد ریاست 
جمهوری گرفته شده 43 درصد مراجعات مردم کمک مالی و امرار معاش 
از سازمان بهزیستی است.قادری با اشاره به قانون حمایت از معلوالن، گفت: 
یکی از آنها مناســب ســازی شهری است که شهرداری در این حوزه نقش 
مهمی را ایفا می کند.وی افزود: با پیگیری شهرداری قرارگاهی ایجاد شده 
که موضوعات آســیب های اجتماعی را بتوانیم با هم افزایی بیشــتر جهت 

حل مشکاتشــان حرکت کنیم.قادری گفت: بیش از 90 درصد کودکان 
کار به خانه بازمی گردند، نیاز است که میز مشترکی برای مناسب سازی 
ایجاد شــود ما می توانیم این موضوعات را پیگیری کنیم.وی تاکید کرد: 
مناســب ســازی تنها برای معلوالن نیست، خانم های باردار، سالمندان و 
… جزو آن هستند، اورژانس اجتماعی در بهزیستی وجود دارد و می تواند 
این موضوعات و آســیب های اجتماعی را دنبال کند. مشــکات زیاد است 
و آنها را احساس کردیم، اما نیاز به کمک داریم.قادری گفت: در این دوره 
جدید دولت و شــهرداری کار های ماندگاری باید انجام دهیم، در کشــور 

مجموعه شهربازی برای معلوالن وجود ندارد.
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 شمس العماره ،
کاخ خورشید تهران

شــمس العماره یا کاخ خورشــید از شاخص ترین 
ساختمان های دوره قاجار در شهر تهران و بخشی 
از مجموعه ثبت جهانی کاخ گلســتان اســت. کار 
ساخت این بنا به دستور ناصرالدین شاه قاجار در 
ســال 12۸0 هجری قمری توسط دوستعلی خان 
معیرالممالک )نظام الدوله( آغاز شد و وی با کمک 
استاد محمد علی کاشی معمار، عمارت را طراحی 
و پی کندن آن را شــروع کرد و ســاخت آن حدود 
دو ســال به طول انجامید. شمس العماره اولین بنا 
در میان ممالک  محروســه بود که در ســاخت آن 
از فلز اســتفاده شــد هم چنین گفته می شود که 
ساخت این عمارت با شکوه حدود 40هزار تومان 
برای شــاه هزینه داشــت. سبک معماری عمارت 
شمس العماره با نام سبک تهران شناخته می شود. 
ســبک تهران که حالت معماری تلفیقی است در 
سال های 12۶۸ تا 1303 هجری قمری در ایران 
رواج داشــته که تلفیقی از معماری سنتی ایران با 
معماری نئوکاســیک غرب اســت. شاید برایتان 
جالب باشد که بدانید هیئت وزرا که در اغلب مواقع 
در عمارت بادگیر تشکیل می شد، از درب شمس 
العمــاره رفت و آمد می کردند که به »درب هیئت 
وزرا« معروف شــده بود. ناصرالدین شــاه به خاطر 
تعدد ســفرهایش به فرنگ و کشــورهای اروپایی 
تمایــل زیادی به همسان ســازی و نزدیک کردن 
فرهنگ ایران به آن ها داشت. در این راستا پس از 
ســفرهایش به اروپا در سال 12۸0 هجری قمری 
به دوســت علی خان معیرالممالک )نظام الدوله( 
دستور داد تا بنایی مرتفع در کاخ گلستان بسازد. 
بنایی بلند که در ساخت آن از فلز نیز استفاده شد. 
طرح عمارت توســط نظام الدوله تهیه شد و وی با 
کمک  اســتاد علی محمد کاشــی طرح عملیات را 
ریخت. ساختمان شــمس العماره تقریبا دو سال 
بعد یعنی اواخر 12۸2 قمری به پایان رسید. اما به 
استناد نوشته های اعتمادالسلطنه و معیرالممالک 

تاریخ اتمام بنا را 12۸4 هجری است.
درباره تاریخ اتمام ســاخت بنا تردیدهایی وجود 
دارد، برای مثال در کتاب مرقع ناصری آمده است 
که در رمضان سال 12۸3 قمری، ناصرالدین شاه به 
مدت یک ماه در یکی از اتاق های عمارت سکونت 
داشته استو در همان سال مراسم سام ناصرالدین 
شاه در شمس العماره برگزار شد. این وقایع نشان 
می دهد که ساخت عمارت در سال 12۸3 قمری 

به پایان رسیده بوده  است.
گفتنی اســت که قدیمی ترین نقاشــی موجود از 
عمارت شــمس العماره توســط آقاباال نقاشباشی 
در ســال 12۸3 کشــیده شده است  که به وضوح 
نشان می دهد کار ساخت بنا در همین سال پایان 
یافته اما برج ساعت هنز به بنا اضافه نشده است.

مخارج بنای شمس العماره، ساخت اسبا و اثاثیه و 
فرش و ... حدود 40 هزارتومان بود  که توسط نظام 
الدوله پرداخت شد. این بنا نخستین ساختمان با 
اســکلت فلی در ایران بود و سعت بزرگی که تاصر 
الدین شاه خریده بود توسط برجکی به آن اضافه 
شد. جاب است بدانید که در گذشته و در مراحل 
اولی که بنا ساخته شد پلکانی در رو به روی عارت 
قرار داشت که از ایمان عمارت به حیات ره داشت 
امــا در همــان دوره پلکان تخریب شــد و در دوره 
پهلوی اول دوباره به بنا اضافه شد و د دوره پهلوی 
دوم دوباره تخریب شد. شمس العماره تحت نظارت 
استاد محمدکریم پیرنیا در چندین مرحله مرمت 
شــد و پس از مرمت مجد در اوایل دهه هشــتاد 
خورشــیدی برای بازدید عمومی گشایش یافت. 
شمس العماره بنایی بلند بود که در سمت شرقی 
مجموعه کاخ گلســتان در ۵ طبقه ســاخته شد. 
ارتفــاع بنــا با در نظر گرفتن کاه فرنگی باالی آن 
به 30 متر می رسد که در زمان خود جز بلندترین 
ســاختمان های پایتخت به حســاب می آمده و 
گفتنی اســت شاه هم هدف از ساخت آن را نظاره 
کــردن زندگی مردم بدون هیچ واســطه ای بیان 
کرده بود اما بعد ها مراســم های سیاســی و ... نیز 
در آن برگزار شــد. این ســاختمان دو برج بلند در 
دو طرف خود دارد و معماری کاشــی ها و پنجره 
های آن ایرانی و کمی هم رنگ و بوی غربی دارد.

همان طور که پیش تر اشــاره کردیم در این بنا از 
فل استفاده شده به طوری که می توان به راحتی 
ستون های چدنی را در آن مشاهده کرد و همین 
ویژگی شمس العماره را از ساختمان های هم زمان 
خود متفاوت می ســازد. عمارت شمس العماره با 
تعدد طبقات خود هرچند از معماری اروپایی الهام 
گرفته شده اما بی شباهت به کاخ عالی قاپو اصفهان 
نیست و اولین ساختمان در ایران بود که در سازه 

آن از فلز استفاده شده است. 

گردشگری

سازمان جهانی بهداشت با صدور بیانیه ای سویه جدید کووید 19 را باعث نگرانی 
جدی برای جهان خواند. با گذشت دو سال از همه گیری کرونا در جهان هنوز هیچ 
افق روشنی برای مهار کووید 19 وجود ندارد. سویه جدید این ویروس موسوم به 
امیکرون نگرانی ها برای تشــدید همه گیری همزمان با جشــن سال نو میادی را 
افزایش داده است.ســازمان جهانی بهداشــت در جدیدترین بیانیه خود اعام کرد 
سویه امیکرون هم اینک در بیش از ۶0 کشور گسترش یافته و جهان را در خطر 
بســیار باالیی قرار داده اســت. شواهد اولیه حاکی از آن است که این سویه توانایی 
گریز از ایمنی ناشی از واکسن های موجود را داراست؛ گرچه شواهد آزمایشگاهی 

درباره میزان کشندگی امیکرون محدود است.

این بیانیه می افزاید: هم اینک عدم قطعیت زیادی درباره امیکرون وجود دارد، اما 
آنچه تاکنون می دانیم این است که جهش های رخ داده در این سویه که بالغ بر ۵0 
جهش اســت باعث افزایش قدرت ســرایت پذیری آن شده به طوری که هم اینک 
شــاهد افزایش شــمار موارد افراد آلوده به امیکرون در کشور های مختلف هستیم.

سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد: به دالیل مختلف خطر سویه جدید برای جهان 
بسیار نگران کننده است. متاسفانه شواهد اولیه نشان می دهد حتی افراد واکسینه 
شده و کسانی که پیش تر یکبار به کرونا مبتا شده اند نیز آنتی بادی کافی برای 
حفاظــت از بــدن در برابر امیکرون را ندارند که این موضوع می تواند تبعات جدی 
داشته باشد.این نهاد با اشاره با قدرت سرایت پذیری سویه جدید می افزاید: هنوز 

مشــخص نیســت که امیکرون قدرت سرایت پذیری بیشتری نسبت به سویه دلتا 
که هم اینک سویه غالب در جهان است را داشته باشد. برای فهمیدن این موضوع 
و سایر ویژگی های امیکرون نیازمند تحقیقات بیشتری هستیم.اگرچه دانشمندان 
پیش بینی می کنند ســویه جدید قدرت مرگ و میر کمتری نســبت به سویه دلتا 
داشــته باشــد، اما توانایی گریز این سویه از ایمنی ایجاد شده از سوی واکسن های 
موجود موجب نگرانی مقامات بهداشــتی جهان شــده است. انگلیس دیروز مرگ 
نخســتین فرد به دلیل ابتا به امیکرون را تایید کرد.با این حال، شــرکت فایزر و 
بایونِتک اعام کرده اند تزریق دوز تقویتی )دوز ســوم( واکســن کرونا می تواند از 

ابتا به کرونای شدید و مرگ و میر ناشی از آن جلوگیری کند.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد؛

خطر جدی ابتال به سویه اومیکرون برای تمام جهان

دریچه علم

یکی از تهیه کنندگان و کنسرت گذاران حوزه موسیقی از مخالفت ستاد ملی 
مقابله کرونا برای برگزاری کنســرت های موســیقی طی روزهای آینده خبر 
داد.محمدحســین توتونچیان تهیه کننده و کنســرت گذار ضمن بیان خبر 
مخالفت مجدد ســتاد ملی مقابله با کرونا با برگزاری کنســرت ها در روزهای 
کرونایی با وجود اعام مدیران وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی توضیح داد: 
پس از موافقت تهیه کنندگان و کنســرت گذاران برای برگزاری کنســرت در 
ســالن های بزرگ و تاش های زیادی که برای برپایی جلســات مختلف و 
متعدد میان مدیران سالن ها، تهیه کنندگان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی برای حل مشکات و موانع این حوزه برگزار شد، نتایج بسیار خوب 
و مثبتی مبنی بر برپایی دوباره کنســرت ها با در نظر گرفتن همه جوانب و 

نیازهای طرفین به دســت آمد.وی با اشــاره به توافقات حاصل شــده در این 
جلســات که بخش هایی از آن طی روزهای اخیر در رســانه ها منعکس شد، 
افزود: براساس آنچه در روال برگزاری کنسرت ها انجام می گیرد، درخواست 
برگزاری کنسرت ها پس از تایید رسمی دفتر موسیقی وزارت ارشاد به اداره 
اماکن ارائه می شــود. اما متاســفانه طی روزهای گذشته با وجود تعداد زیاد 
تقاضاها که از ســوی تهیه کنندگان و برنامه گذاران از ســوی دفتر موسیقی 
به اداره اماکن رســیده، این مجموعه با اعام اینکه ســتاد ملی کرونا مخالف 
برگزاری کنسرت هاست فعًا صدور مجوزها را متوقف کرده است. امیدوارم 
دوستان در ستاد ملی مقابله با کرونا پاسخ الزم را به ما بدهد.این تهیه کننده 
کنســرت ادامه داد: شــرایطی که به وجود آمده در حالی است که حتی طی 

روزهای گذشــته خبرهای خوبی مبنی بر برگزاری کنســرت ها با ظرفیت 
100 درصدی ســالن ها به شــرط ارائه کارت واکسیناسیون در هنگام خرید 
بلیت در رســانه ها منتشــر شــده بود، موضوعی که ما را بر این داشــت تا به 
منظور رعایت ســامت حداکثری مخاطبان، بلیت ســالن ها را فعًا با پنجاه 
درصد ظرفیت ارائه کنیم. اما متاســفانه در همین چند روز دوباره با اتفاق 
بدی مواجه شدیم و به ما گفته شده که ستاد ملی مقابله با کرونا فعًا برای 
برگزاری کنســرت ها مخالف اســت. در حالی که ما واقعاً امیدوار بودیم که 
ظرف روزهای آینده شــاهد بازگشــایی ســامانه فروش بلیت کنسرت ها در 
تهران باشــیم. کما اینکه بنده هم در این زمینه مصاحبه هایی را انجام دادم 

و از این اتفاق اظهار خرسندی کردم.

مخالفت دوباره ستاد کرونا

معمای کنسرت ها وارد مرحله جدیدی شد

شب یلدا هم 
الکچری شد!

 انتشار گزارش هایی از
 قیمت های نجومی 

میوه و آجیل در 
آستانه شب یلدا، از 
پسته نیم میلیونی تا 

انار 55 هزار تومانی، 
سوژه انتشار کارتونی 

از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

کارتون 

کی« نگاهی به مســتند »بچه های زمین خا

  آن روی سکه ناامیدی
!  در مستطیل سبز

  علیرضا رحیم بصیری
اگر نام »کوره های آجرپزی« را برای عموم مردم 
بیــان کنیــد و از آنان بخواهید که اولین چیزی 
که به ذهنشان می رسد را بیان کنند، احتماالً با 
عبارت هایی مثل »حادثه های تلخ«، »کودکان 
کار«، »محرومیــت«، »فقــر و تنگدســتی«، 
»ناامیــدی مطلق« و .... روبه رو خواهید شــد. 
در حقیقت بیشتر آن چیزی که رسانه ها از این 
مکان و شــغل مرتبط بــا آن مخابره کرده اند، 
نیمه خالی لیوان بوده و خبری از رنگ ســفید 
امید نیست. البته نباید فراموش کنیم که فقر و 
محرومیت با این منطقه از شهر که عمدتاً هم در 
حاشیه قرار دارند، گره خورده و عجین است اما 
بد نیست در کنار روایت تلخی ها، گاهی اوقات 

روزنه های امید را هم به تصویر کشید.
مستند »بچه های زمین خاکی« به کارگردانی 
میکائیل دیانی ماجرای آن روی سکه ناامیدی 
در کوره های آجرپزی اســت. او که در مســتند 
قبلــی خــود یعنی »بیجــه« ســراغ یکی از 
جنجالی ترین پرونده های جنایی در کشور رفته 
بود، این بار هم در همان حاشــیه شــهر مانده و 
با داســتانی کامًا متفاوت اما از جنس حاشیه 
شــهر، مستند ســاخته است. شکل گیری یک 
تیم فوتبال از کودکان کار شــاغل در کوره های 
آجرپزی، همراهی آنان در مسابقات تا رسیدن 
بــه موفقیت و حضــور در یک تیم لیگ برتری 
خط اصلی مســتند »بچه های زمین خاکی« را 

تشکیل داده است.
با رشــد آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر، 
اخبــاری هــم از فعالیــت گروه هایی به گوش 
می رســد که سعی دارند با برگزاری برنامه های 
مختلــف فرهنگی، ورزشــی و ... آســیب های 
اجتماعی ناشــی از حاشیه نشینی را کم کنند. 
شــاید بســیاری از این فعالیت هــا مقطعی و 
جسته گریخته باشــد اما کارگردان »بچه های 
زمین خاکی« سراغ گروهی رفته است که سابقه 
بسیار طوالنی در انجام فعالیت های خیرانه دارد 
و احتمــاالً یکی از نقاط قوت فیلمش که باعث 
باورپذیری بهتر مخاطب با او می شــود، همین 

نکته باشد.
دیانی برای روایت مستندش از فردی استفاده 
کرده که ارتباط بســیار نزدیکی با بچه  ها دارد، 
با روحیات آنان آشناســت و مشخصات فردی 
آنان را خیلی خوب می داند. این موضوع باعث 
شــده تا مخاطب خیلی راحت تر بتواند با فیلم 
ارتباط برقرار کند و برای درک روحیات هر کدام 
از کودکان منتظر نماند. شــاید بتوان گفت این 

نکته، نقطه قوتی برای فیلم به شمار می رود.
مهم تریــن چیــزی که در این مســتند دیده 
می شــود، »امید« اســت و شــاید بتوان گفت 
مهم ترین دســتاورد فیلم نیــز همین موضوع 
اســت. از مســئول گروه جهادی و راوی فیلم تا 
کوچک ترین عضو تیم که شــاید سنش به 1۵ 
سال هم نرسد آرام آرام به آینده درخشانی امید 
پیدا می کنند که ممکن است مسیر زندگی شان 
را متحــول کنــد. حتی خانواد ه های آنان نیز به 
خاطر همین موضوع حاضر می شوند از درآمدی 
که این بچه ها برایشان به ارمغان می آورد، چشم 
پوشیده و به امید آینده ای روشن تر فرزندشان 

را راهی مستطیل سبز کنند.
اگر بخواهیم کمی موشــکافانه تر این مستند را 
نقد کنیم باید به روند کند فیلم در دقایق ابتدایی 
آن اشاره کرد؛ جایی که حتی ممکن است برای 
دقایقی حوصله مخاطب ســر برود اما بافاصله 
بعد از آنکه پای مســتطیل سبز و پدیده جذاب 
فوتبال به فیلم باز می شــود، روایت فیلم روند 
معکوســی را در پیش گرفته شده و مخاطب با 
اتفاقاتــی که بچه ها رقم زننده آن هســتند، به 
شدت همراه می شــود. شوخی ها، صحنه های 
خنده دار این بازیکنان در داخل و بیرون زمین 

و حتی نتیجه مسابقه برایش مهم می شود.
کارگردان تاش کرده اســت برای فیلمبرداری 
اثر خود کمی خاقیت هم به خرج دهد. استفاده 
از دوربین گوپرو روی پیشانی بازیکنان در حین 
مســابقه فوتبال برای نمایش فعالیت فیزیکی 
بازیکنــان حین مســابقه خاقیتی اســت که 
کارگردان در فیلمش اســتفاده کرده است، اما 
این خاقیت خیلی زود رنگ باخته و نمی تواند 
تبدیل به یکی از ویژگی های منحصر به فرد این 
مســتند شــود. در کنار این، چند تصویر لرزان 
دیگر هم دیده می شــود که به نظر می رســد 
تصویربردار اثر با حضور در میدان مســابقه و با 
دوربینی روی دســت آنها را ضبط کرده است. 
شاید بهتر بود به جای استفاده از دوربین روی 
دست، از همان دوربین ثابت کنار زمین استفاده 
می شــد!»بچه های زمین  خاکی« تاش کرده 
تا پدیده اجتماعی حاشیه نشــینی را با فوتبال 
گــره زده و تصویری امیدبخش از کودکان کار 
شاغل در کوره های آجرپزی را به نمایش دهد. 
برجســته کردن امید آنهــم در بازنمایی های 
خاکستری رسانه ها در چند سال اخیر مهم ترین 
دستاورد فیلم است که باعث می شود از برخی 
کاستی های آن چشــم بپوشیم. شاید مستند 
»بیجه« خوش ساخت تر از فیلم اخیر میکائیل 
دیانی باشــد اما روزنه درخشان امید همه چیز 

را به دست فراموشی می برد.

فیلم ساختن درباره افغانستان ُمد شده؟
نمایش تعداد قابل توجهی فیلم درباره سرگذشت مردمانی 
از افغاستان در جشنواره پانزدهم »سینماحقیقت« آن قدر 
به چشم می آید که برخی از آن به کنایه سخن می گویند و 
برخی هم معتقدند وضعیت این کشور آن را به سوژه خوبی 
برای مستدسازی تبدیل کرده، اما نکته اینجاست که جای 
پرداختن به تاثیر حضور طالبان بر زندگی مردم افغانستان 

در این فیلم ها خالی است.
 حضور نزدیک به 10 فیلم با محوریت و اشاره ای به افغانستان 
در جشــنواره مستند حقیقت، نشان از عاقه مستندسازان 
ایرانی به ســاخت فیلم از کشور همسایه و مهاجران فراوان 
آن در کشورمان دارد که در طول سال ها زندگی در ایران با 
مشکاتی هم دست و پنجه نرم کرده اند. البته چنین اتفاقی 
گاهی در جشــنواره های داســتانی هم رخ می دهد که بنا به 
شرایط اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی یک تم خاص در آن 
رویداد ســینمایی تکرار می شــود. این بار هم در جشنواره 
بین المللی مستند ایران، افغانستان و قصه های تلخ و پرغصه 
مردم آن که ســلطه اخیر طالبان بر آن ها یکی از خبرهای 

مهم دنیا در چند ماه گذشته بوده، پررنگ شده است.
یکی از این فیلم ها مســتند کوتاه »بی بی جان« ســاخته 
نرگــس جودکی و ایمان پاک نهاد اســت درباره یک دختر 
مهاجر افغانســتانی که در شــب عروسی در 13 سالگی پای 
دیواری در حاشــیه سیرجان، در مرکز ایران ذبح می شود و 
حاال مزار او به محلی برای گرفتن حاجت تبدیل شده است.

فیلم ساختن درباره افغانستان ُمد شده؟
گود« «

»گود« به کارگردانی آیدین حال زاده و ســپیده ساالروند 
هم پاره روایت هایی از زندگی کودکان زباله گرد افغانستانی 
در تهران اســت. این فیلم که بهمن کیارســتمی تدوین و 
تهیه کنندگی مشــترک آن را برعهده داشته، تاشی برای 
شنیده شدن صدای این کودکانی است که همه آن ها را به 
عنوان یک کودک کار پذیرفته اند و ویژگی های فردی شان 

زیر این نام از بین رفته است.

»خلیفه قاسم« مستند پرتره کوتاهی به کارگردانی مهرداد 
خاکی از یک مهاجر افغانستانی در یکی از محله های پایین 
شــهر تهران اســت. او با چند هموطن دیگرش در یک گاراژ 

مشغول کار هستند.
»ای کاش داد می زدم«

مســتند نیمه بلند »ای کاش داد مــی زدم« به کارگردانی 
فاطمه پریدار یکی دیگر از این فیلم هاســت که نشــانی از 
افغانســتان در ان دیده می شــود. این مســتند درباره یک 
معلم ایرانی در نهضت ســواد آموزی اســت که برای باسواد 

کردن زنان افغانستانی در استان سمنان فعالیت می کند.
»ساشــا« به کارگردانی ساســان فاح پور و تهیه کنندگی 
مرتضــی شــعبانی دربــاره یک جوان دهــه هفتادی اهل 
افغانســتان است که در مناطق جنگی سوریه زندگی کرده 
ولــی اتفاقاتی برایش افتاده کــه دیگر قادر به ادامه حضور 

در جنگ نشده اما زندگی اش در ایران متفاوت می گذرد.
»گیسلو«»گیســلو« به کارگردانی محمد صادق اسماعیلی 
نیز نام مستندی نیمه بلند است که در آن زنی به نام زهرا 
در تاش اســت تا همســر افغانستانی خود را که پنج سال 
قبل او و بچه هایش را رها کرده پیدا کند تا بتواند هم برای 

خود حکم طاق و هم برای فرزندانش شناسنامه بگیرد.
فیلم »گلشــهر« به کارگردانی حســین نژاد موسی نیز در 
بخش ویژه کرونا درباره گروهی از مهاجرین افغانستانی در 
مشــهد است که همزمان با شــیوع ویروس کرونا در ایران 

اقدام به فعالیت های سامت محور کردند.
همچنیــن فیلــم »نظیفــه« روایت زندگی یک پرســتار 
افغانســتانی اســت که با وجود مخالفت های همسرش در 
بخش بیماران کرونایی بیمارستان مشغول به خدمت است.
»زمزمه های گمشــده در دور دســت« هم نــام فیلمی به 
کارگردانی منصور فروزش اســت که در بخش نمایش های 
ویژه شــرکت دارد و داســتان آن درباره پناهجویان ایرانی و 
افغانســتانی اســت که در کمپینی در صربستان از تصور و 

انتظار خود برای رفتن به اروپا صحبت می کنند.

پرده نقره ای 

فرهنگ و هنر


