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حکمرانی نو و ایران آینده از نگاه نگاهداری
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه آینده ایران درخشان است، گفت: 
ما می توانیم به اندازه کل چین و اروپا، صنایع پتروشــیمی داشته باشیم و تجارت و 

صادرات بزرگی از کامودیتی ها در منطقه را راه اندازی کنیم.
بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس در مطلبی به موضوع توجه به 

حکمرانی نو و آینده ایران پرداخت.
متن این موضوع به شرح زیر است؛

اتفاقات تلخ می تواند میوه های شیرینی داشته باشد. بعد از موقعیت های سخت، 
شرایط برای تغییرات سازنده فراهم می شــود. اصل پیشرفت هم در همان تغییرات 
نهفته است وگرنه جیب های پر پول و زیرساخت های قوی همه آثار و نتایج پیشرفت 
هستند، نه خود پیشرفت. فقط باید حواسمان باشــد شرایط، ساختارها و فرایندها، 
اجازه تصمیم گیری و تدبیر دولت را بدهند. تاکنون به خاطر بهره مندی از منابع زیاد، 
کشور را با تخصیص منابع مدیریت کردیم و به بهینه سازی و ارتقای بهره وری توجه 
کافی نداشــته ایم. االن به خاطر رو به پایان رفتن منابع و امکان بهره برداری از آن از 
یک ســو و ضعف در تولید رفاه کافی برای مردم از سوی دیگر، حکمرانی و تدبیر امور 
دشوار شده است. شرایط اقتصادی کشور دشوار شــده است و دیگر سیاستمداران 
نمی توانند به پشتوانه وفور منابع با آزمون و خطا برخی رویکردهای ناصحیح به اداره 
کشور بپردازند و اتفاقا چنین شرایطی برای پیشرفت و بهبود بسیار خوب است. حال 
که نصیحت های مشفقانه و توصیه های کارشناسی در سال های گذشته کمتر مدنظر 
مدیران و تصمیم گیران قرار گرفته اســت امید می رود شرایط دشــوار اقتصادی و 
معیشتی نظام تصمیم گیری، کشور را بر روی ریل های صحیح قرار دهد. اعتقاد دارم 

آینده ایران درخشان است.
تصویرپردازی در خصوص آینده ایران، بدون توجه به مولفه های آن در ذهن 
مردم و جامعه، قابل حصول و مفید نخواهد بود. ســناریویی که بدخواهان کشور 
برای آینده ایران طراحی نموده و در حال ارائه هســتند بر پایه ترس بوده و سعی 
دارند ایران را در آینده، ویران شــهری تصویر کنند تا نخبگان کشــور را متقاعد 
به مهاجرت نمایند و به تدریج زمینه های نابــودی و تجزیه ایران را فراهم کنند، 
چراکه در طراحی های ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی آنها هرگز نه در گذشــته و نه 
در آینده ایران مقتدر و پیشــرفته جایگاهی نداشــته و ندارد. در چنین شرایطی 
بر هر ایرانی که دل در گروه اعتالی میهن و خدمت به مردم دارد واجب اســت با 
تدبیر و طراحی های صحیح ســناریویی بر پایه امید و مبتنی بر آرمان شهر برای 
ایران آینده تصویر کند و عزم مردم و جامعه را برای دســتیابی به آن بسیج نماید. 

شــاید عده ای ایراد بگیرند در جامعه ای که بخشی از آن معترض هستند صحبت 
از آینده و برنامه ریزی برای آن محلی از اعراب ندارد. اعتقاد دارم اتفاقا اعتراض، 
البته نه اغتشــاش، لزوما چیز بدی نیســت. ما پزشــکان اعتقاد داریم درد چیز 
خوبی اســت چراکه نشان از وجود یک بیماری و آســیب دارد که توجه پزشکان 
را به آن بیماری جلــب می کند. اعتراض در جامعه هم نقــش آن درد در بیمار را 
دارد که در نهایت به نفع بیمار و جامعه است. در درون هر اعتراض یک مطالبه ای 
برای تغییر وجود دارد. جوامــع خواهان تغییر باید برای آینــده تصویرپردازی 
داشته باشند که ریشه در میل به تغییر دارد. اگر دلســوزان ایران آینده پردازی 
مبتنی بــر امید و اصالح نکننــد بدخواهان آن، ایران آینــده را مبتنی بر ترس و 
ویرانی تصویر خواهند کــرد. از زاویه ای دیگر اگر جامعه ای دچار مشــکل و غم 
باشــد، رویاپردازی برای آینده ســازی جامعه یکی از راه حل های برون رفت از 

مشکالت و ایجاد تحرک اجتماعی برای حرکت به وضع مطلوب است.
در تصویرپردازی از ایران آینده باید به مالحظات و نکات ذیل توجه کرد؛

۱-    با توجه به تاکیدی که رهبر معظم انقالب اسالمی در رهنمودهای خود در ۱۹ 
دی ماه امسال بر لزوم تحول در حوزه های مختلف کشور داشتند در مرحله نخست 
درک صحیح تاخیر و به دنبال آن انعطاف در برابر تغییرات، اســتقبال از تغییر و در 
نهایت عاملیت برای تغییرات الزم و ضروری به نظر می رســد. منع فرار از مسئولیت 
و مبارزه با هرگونه فساد و تعارض منافع و استقبال از شفافیت باید مورد توجه جدی 
باشد. یقینا در این مسیر بروکراسی برای بقای مقاومت هایی خواهد کرد تا کشور را 

به بی نظمی بکشانند.
۲-    برای دستیابی به وحدت بیشــتر در جامعه تصویر مطلوب ایران آینده باید 
به گونه ای باشــد که قاطبه مردم را همراه ســازد و همه با طیب خاطر برای تحقق 
آن به حرکت در آمده و همراه نمایند و توان اقناع و متقاعدســازی و بســیج جوانان 
کشور با نگاه های متنوع را داشته باشند و شاید محوریت عقالنیت و دانش مبتنی بر 
ســنت های الهی که مورد تاکید آموزه های دینی ما نیز هست می تواند در این مسیر 
راهگشا باشد. ایران آینده باید به گونه ای تصویر شــود که همه باور داشته باشیم در 
ایران آینده، عقالنی تر از ســایر نقاط جهان تصمیم گیری می شــود. فرزندان ما یاد 
می گیرند عقالنی تر تصمیم بگیرند. در این مسیر برای ســعادت ملت و منافع ملی 
در صورت لزوم، تغییر دیدهایی در حوزه هــای مختلفی نظیر امنیت غذایی، امنیت 
انرژی، امنیت اجتماعی و اشتغال و امنیت آب های سرزمینی و زیست محیطی باید 

در دستور کار قرار گیرد.
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با حمایت های رئیس جمهور؛
تعرفه های پرستاری در سرانه بیمه سالمت بودجه ۱۴۰۲ قرار گرفت

سازمان نظام پرســتاری اعالم کرد: یکی از اهداف مهم و راهبردی 
دور پنجم نظام پرســتاری محقق شــد و بــا پشــتکار و تالش های 
شبانه روزی سازمان نظام پرســتاری و همکاری مسئوالن به خصوص 
حمایت های رئیــس جمهور، تعرفه های پرســتاری در ســرانه بیمه 

خدمات سالمت قرار گرفت.
این اتفــاق مبارک در قالب الیحه بودجه ســال آینــده )۱۴۰۲(، 
توســط دولت به مجلس شورای اســالمی تقدیم شــده و این اقدام 
بزرگ، بی ســابقه و تاریخی به معنای تامین منابــع به صورت دائمی 
و پایدار و به عنوان پشــتیبان همیشــگی اجرای قانون تعرفه گذاری 

خواهد بود.
این اقدام اساســی در اذهان پرســتاران و در تاریخ پرستاری ایران 
ماندگار اســت و عالوه بر آن نیز ردیف اعتباری ســال قبل در بودجه 

مذکور به قوت خود باقی است.
قانــون تعرفه گذاری خدمــات پرســتاری و تعدیــل کارانه های 
پرستاری به صورت طرح نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده 
و دوتبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شــورای اسالمی تصویب 

و ۱۳ تیر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی موظف شد اســتاندارد بســته های خدمات، تشــخیصی و 
درمانــی کادر پرســتاری موضوع مــاده)۱۶( قانون ســازمان نظام 
پرســتاری را در همه مراکز بهداشــتی و درمانی کشــور تعیین و به 
اســتناد قانون بیمه همگانی با هماهنگــی وزارت رفاه در چهارچوب 

ســرانه مصوب، تعرفه ســاالنه پس از تصویب شــورای عالی بیمه و 
هیأت وزیران اجرا کند.

طبق این قانون کارانه ارائــه کنندگان خدمات پرســتاری باید بر 
اســاس قانون تعرفه گذاری اجرا شــود. مطابق تبصــره دو این قانون 
قرار بود، آیین نامــه اجرایی آن با همکاری وزارت بهداشــت، وزارت 
رفاه و ســازمان نظام پرســتاری تدوین و پس از تایید شــورای عالی 
بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برســد و اجرا شود اما با 
وجود تصویب این قانون در ســال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسالمی و 
ابالغ این قانون، تا ســال ۱۳۹۹ اقدام چندانی برای اجرای این قانون 
انجام نشــد و حتی آیین نامه اجرایی آن که مطابق مصوبه مجلس باید 
ظرف ۶ماه پس از تصویب قانون و در همان سال ۱۳۸۶ تدوین و ابالغ 
می شد نیز نوشته نشــده بود. تا جایی که رهبر انقالب ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 

در مراسم روز پرستار از مسئوالن خواست این قانون را اجرا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مراسم روز پرستار سال ۱۳۹۹ که در 
زمان شیوع کرونا به صورت آنالین برگزار شــد، فرمودند: »مسئوالن 
باید تکالیف خودشان را نســبت به پرســتاران انجام دهند. من البته 
در این زمینه بحث تخصصی نمی توانم بکنــم و این کار باید در مراکز 
تخصصی انجام بگیرد. شــاید یکی از کارهای الزم االجــرا که به بنده 
گزارش دادند، عبارت باشــد از اجرای قانــون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری، این قانون مدتها قبل تصویب شــده و این طور که برای من 
گفته می شــود، این قانون به سود پرستاران اســت و برای آنان مفید 

است. لکن اجرا نشده است. باید اجرا شود.«
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گسترش رمزینه های سریع پاسخ در کتب درسی
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی از تدوین 
دو راهنمای عمــل برای معلمان در حوزه ســواد فضای مجازی 
و آســیب های اجتماعی برای ســال تحصیلی آینده خبر داد و 
خواستار توجه به اعتبارات این ســازمان به جهت ارتقای تولید 

کیفی محتوای آموزشی شد.
حجت االسالم والمســلمین علی لطیفی ، با اشــاره به توسعه 
رمزینه های سریع پاسخ در کتب درسی ســال تحصیلی آینده 
که ذیل بســته های تربیت و یادگیری قرار می گیرد اظهار کرد: 
عالوه بر این، برنامه ای برای تدوین و آماده ســازی راهنماهای 

معلم در سال آینده داریم. 
وی افــزود: یکی از ایــن راهنماهــا مربوط به ســواد فضای 
مجازی اســت. اصالحاتی را در برخی کتاب هــای ابتدایی در 
حد درج برخی فعالیــت ها و تکالیف در دســت انجام داریم که 
مرتبط با فضای مجــازی و نوع ارتباط دانش آمــوزان با فضای 
مجازی است. این کار مستلزم آن اســت که معلم یک راهنمای 
جامعی در اختیار داشــته و بتواند با ذهنیتی یکپارچه، تعاملش 

با دانش آموزان خود را تنظیم کند. 
به گفته رئیس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی 

راهنمای دیگر به حوزه آســیب های اجتماعی مرتبط است و در 
صدد آن هستیم راهنمای معلمی را در این زمینه تهیه کنیم.

وی درباره بودجه پیشــنهادی برای سازمان پژوهش در سال 
آینده گفت: بخش قابــل توجهی از آنچه در اعتبارات ســاالنه 
ســازمان پژوهش دیده می شود یارانه کاغذ اســت. یارانه کاغذ 
امری ضروری اســت که باید در بودجه ســاالنه دیده شود، اما 
عالوه بر آن یکی از مواردی که باید در بودجه به آن توجه شــود 
اعتبار الزم برای تهیــه کتاب مناطق محروم بخصوص اســتان 

سیستان و بلوچستان است.
لطیفی ادامه داد: کتاب درسی در این استان رایگان است اما 
چون اعتبارات الزم دیده نمی شــود فقط بدهی ما را به شرکت 

ها افزایش می دهد. 
وی با اشــاره به اینکه مســئله دیگر اینکه اگر میزان بودجه 
مورد نیاز برای تولید محتوا رشد یابد دست ما برای تولید کیفی 
بازتر می شــود اظهار کــرد: از این جهت رشــد قابل توجهی در 
الیحه بودجه نداشــته ایم. تکالیفی نیز در هیئت امنای سازمان 
برعهده مــا قرار گرفته کــه در بودجه نیامــده و درحال رایزنی 

هستیم تا به صورت مستقل دیده شود.

29 جمادی الثانی 1444   یکشنبه  02  بهمن  1401  21 ژانویه 2023  شماره  1244  سال ششم  8 صفحه   5000 تومان

مونا رمضانپور
امسال سالی است که باید گفت آسمان 
با کشور ایران سر ســتیز دارد ، بارش کم و 
ناچیز در سال گذشته را باید چنگ و دندان 
نشان دادن بحرانها، خشک سالی ، در گیری 

وکمبود مواد غذایی برای ایران تعبیر کرد.
این در حالی است که شاهد هیچ گونه 
اقدامی از طرف مسولین نیستیم. و این از 
بی تدبیــری و ناکارآمدی مســئوالن، در 
زمینه بحران کم آبی حکایت دارد. با پخش 
ادعایی منتسب به »ناسا« که، دو دهه دیگر 
جنوب و مرکز ایران امکان زیســتن وجود 

نخواهد داشت ، ...
ادامه در صفحه 2

بحران خشک سالی
                                                          سرمقاله 

محمد صاحبی
دومیــن الیحه بودجه دولــت ابراهیم 
رئیسی تقدیم مجلس شد. بودجه ای که بنا 
به تحلیل های اولیه اقتصاددانان جانی برای 
تحرک بخشــیدن به اقتصاد ندارد و قادر 
نیست ســفره های کوچک مردم را بزرگ 

کند.
سال گذشــته دولت الیحه بودجه را با 
انبوهی درآمد موهوم به مجلس فرســتاد 
و نمایندگان مجلس نیــز از هیچ فرصتی 
برای افزودن بر تعهــدات و هزینه های آن 
چشم پوشی نکردند. اقتصاددانان هشدار 
دادند این بودجه با کسری نگران کننده ای 
که دارد، به مثابه پرتاب بمب تورم به سال 

آینده )۱۴۰۱( است و...
ادامه در صفحه 2

بودجه!
                                                          یادداشت 

گفت و گو مملکت با فرشاد مومنی :

مـاجرای فسـادهای شـوک آورمـاجرای فسـادهای شـوک آور

مملکت بررسی می کند؛ 

بی رمقی مجمع های اقتصادی در جهان
  صفحه2

  صفحه7

در دیدار با فرمانده کل سپاه:

سردار سالمی: 
 اروپایی ها 
 اشتباهات خود 
2را تکرار نکنند

قالیباف: 

 مجلس آماده 
 برخورد قاطع 
با هر اقدام شورای 
2اروپا است

تیتر
فروش خانه متری در پایتخت

 فروش متـری در بورس 
پس از چند سال بایکوت

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

پرداخت یارانه الگوی 
کشت به کشاورزان

 دومین محموله 
 خودروی وارداتی 

وارد بندر شهید باهنر شد

6

3

برنامه های جبرانی 
آموزش وپرورش برای 

دانش آموزان
7

6

مارا با آدرس اینترنتی Mamlekatonline .ir دنبال کنید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی كیفی مناقصه گران

ابزار  و  برق  متریال  بالک  انواع  خرید  به  نسبت  دارد  نظر  در  پتروشیمي  فناوري  و  پژوهش  شركت 
ستاد:  سامانه  در  مناقصه  ثبت  )شماره  کند.  اقدام  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  طریق  از  دقیق 
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  کلیه   )۲۰۰۱۰۹۰۲۶۰۰۰۰۰75
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایي  و   مناقصه گران 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان مي توانند از ساعت ۰۸:۰۰ روز  یک شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 
تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱، منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 

)ستاد( براي دریافت اسناد اقدام کنند. 
مهلت زماني ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲5

زمان بازگشایي پاكت هاي ارزیابي كیفي: از ساعت ۰۸:۰۰ روز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
زمان و محل بازگشایي پاكت هاي الف، ب و ج: ساعت ۰۸:۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 

تهران- نشاني مناقصه گزار
مبلغ برآورد: ۱5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع كار: 7.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )این ضمانت نامه از تاریخ صدور باید 
به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد و بنا به درخواست کتبی دستگاه مناقصه گزار باید به مدت سه ماه 

دیگر قابل تمدید باشد.(

توضیحات: 
 در این مناقصه، ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط مناقصه گران الزامی است. 

 این مناقصه با رعایت قانون ”حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی“ برگزار می شود. 

ــه آدرس ــر روي ســایت شــرکت ب ــي کیفــي ب ــرم ارزیاب ــه ف  جزئیــات مشــخصات فنــي و نمون
www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

 پاکت پیشنهادي مناقصه گري گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابي کیفي )۶5 امتیاز( 
را کسب کند.

 الزم است مناقصه گران اصل مدارک پاکت الف )تضمین فرآیند ارجاع کار( خود را تا قبل از جلسه 
بازگشایي پاکت های ارزیابي کیفي به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیرازجنوبي، 

کوچه سرو، پالک ۲7، دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال کنند. )تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۶۰7۰7۲(
 مدت اعتبار پیشنهادات ۶۰ روز از آخرین مهلت امکان تغییر پاکت ج خواهد بود.

 چنانچه قبالً عضو سامانه ستاد نشده اید، برای انجام مراحل عضویت با شماره هاي: مرکز تماس: 
۱۴5۶-۰۲۱، دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹7۳7 و ۸5۱۹۳7۶۸ تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتي سامانه 

مراجعه شود.
روابط عمومیكد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات: 53.136.752

نوبت اول

شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی)سهامی خاص(
شناسه آگهی :1442857شركت ملی صنایع پتروشیمی



حاجی دلیگانی تشریح کرد
روند بررسی کلیات الیحه 

بودجه ۱۴۰2 در مجلس
یک عضــو هیات رییســه مجلس شــورای 
اسالمی به تشــریح روند بررســی کلیات الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ در مجلس پرداخت.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به بررسی 
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسه علنی فردا 
)یکشنبه( مجلس گفت: طبق آیین نامه داخلی 
مجلس، ابتدا رییس جمهور حدود یک ساعت به 

ارائه توضیحاتی درباره الیحه بودجه می پردازد.
وی ادامه داد: سپس سخنگوی دو کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ و کمیسیون برنامه و 
بودجه نیز گزارش خود درباره بودجه را قرائت می 

کنند.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: بعد از آن نوبت به 
بیان نظرات موافقان و مخالفان کلیات اســت که 
5 نفر به عنــوان موافق و 5 نفر بــه عنوان مخالف 
صحبت خواهنــد کرد و بعــد از آن رای گیری از 

نمایندگان درباره کلیات صورت می گیرد.
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ سه 
شنبه هفته گذشــته با کلیات الیحه بودجه سال 
آینده موافقت کرد و گــزارش آن به صحن علنی 
ارجاع شد؛ در صورتی که فردا نمایندگان مجلس 
با کلیات الیحه بودجه موافقــت کنند، الیحه به 
کمیسیون تلفیق برای بررســی جزییات ارجاع 
می شــود، در غیر این صورت الیحــه بودجه به 
دولت برای اعمال اصالحات فرستاده خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی:
اقدام پارلمان اروپا سیاسی 

است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس گفت: اینکه اتحادیه اروپا در شــرایط 
فعلی دســت به چنین اقدامی زده اســت جای 
تاسف دارد و نشــان از درماندگی این کشورها در 

مقابل اقتدار نظام جمهوری اسالمی است.
محمدصالح جوکار ، ضمن محکومیت اقدام 
ضد ایرانی پارلمان اروپا، بیــان کرد: غیر از اینکه 
اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا جنبه اجرایی دارد 
یا ندارد، نکته حائز اهمیت این است که این اقدام 
برخالف حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل 
اســت. درواقع اگر قرار باشد مصوبه پارلمان اروپا 
اجرایی شود از این پس می توان ارتش کشورهای 
مختلف را تروریســت قلمداد کــرد. اگر باب این 
موضوع در دنیا گشوده شــود در وهله اول شامل 
حال کشــورهای اروپایی و آمریــکا خواهد بود 
چراکه آنها جنایت های مختلفی در غرب آســیا 

انجام داده اند.
سپاه پاســداران انقالب اسالمی نقطه مقابل 

تروریست ها است
وی در ادامه اظهار کرد: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی نقطه مقابل تروریست ها در منطقه غرب 
آسیا بوده است. در برابر آنچه که در عراق و سوریه 
گذشت سپاه پاسداران ایستاد، سپاه پاسداران در 
برابر تروریست هایی که خود اروپایی ها پرورش 
دادند و آنها را تسلیح کردند ایستاد. اینکه اتحادیه 
اروپا در شرایط فعلی دست به چنین اقدامی زده 
است جای تاسف دارد و نشــان از درماندگی این 
کشورها در مقابل اقتدار نظام جمهوری اسالمی 

است.
درد اروپا اقتدار نظام اسالمی است

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: درد آنها داشتن پهپادهای پیشرفته 
و موشــک های هوشــمند نقطه زن است، آنها 
اقتدار جمهوری اســالمی ایران را بر نمی تابند 
در صورتی که خودشان دارای انواع کالهک های 
هسته ای هســتند که هر موقعی می توانند علیه 

بشریت از آنها استفاده کنند.
رئیس کمیســیون امور داخلــی گفت: این 
اقدام پارلمان اروپا بیشــتر جنبه سیاسی دارد و 
در راستای سیاست راهبردی آمریکا است که می 

خواهد ملت ایران را به انزوا ببرد.
جوکار در پایــان تاکید کــرد: اروپایی ها در 
حقیقت در نقش آمر آمریکایی ها هســتند و در 
زمین آمریکا بازی می کنند، قطعــا ما نیز اقدام 
متقابلی انجــام خواهیم داد. مجلس شــورای 
اسالمی بایستی مصوبه ای داشته باشد تا نسبت 
به جنایت هایی که ارتش این کشورها در منطقه 
غرب آســیا انجام دادند، پاســخ الزم را دریافت 

کنند.

فالحی: مخالف تعطیلی 
مدارس هستیم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی گفت: ما مخالف تعطیلی مدارس 
هستیم چراکه آموزش و پرورش را تعطیل کرده 

است.
حجت االسالم احمدحسین فالحی ، پیرامون 
تعطیلی مدارس کشــور به دالیل بــرودت هوا، 
کمبود گاز و آلودگی هوا، اظهار کرد: ما به صورت 
کامل، مخالف تعطیلی مدارس هستیم و این یک 

کار اشتباه است.
فالحی تصریح کرد: مشــکل آلودگی هوا در 
فضای باز وجــود دارد اما کالس هــای درس در 
محیط بسته برگزار می شود و مشکل آلودگی در 

مسیر را هم می توان با زدن ماسک حل کرد.
وی با اشــاره به تعطیلی مــدارس در دوران 
کرونا، خاطرنشــان کرد: تعطیلــی مدارس یک 
سیاســت غلط اســت و ما در دوران کرونا ضربه 

کمی از این مسأله نخوردیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: دانش آموزان در چهار 
ماه ســالتحصیلی امســال فقط یک ماه و نیم به 

مدرسه رفتند.
فالحــی در رابطه بــا چالش هــای تعطیلی 
مدارس، مطرح کرد: این مســأله باعث شــده تا 

آموزش و پرورش تعطیل شود.

بحران خشک سالی
ادامه از صفحه اول

... مسولین و مردم باید این هشدار را جدی 
می گرفتند.

اعتراضات کشاورزان اصفهانی و تظاهرات 
مردم خوزســتان و درگیری طایفه ای اخیر 
در سیستان و بلوچستان که گفته اند، نشأت 
گرفته از مسائل آب بوده، نوید دهنده اخبار 

خوش در آینده نیست.
ناتوانی دولت قبل و تا حدودی دولت فعلی 
برای حل یک مســئله پیش پا افتاده به نام 
خودرو سازان نشان دهنده بی عزمی دولت، 
در زمینه مسئله شیرین ســازی آب دریای 

جنوب و انتقال آن به ناحیه مرکزی دارد.
قطعا اگــر دولت نتواند مشــکل خودرو 
سازان که اســناد گوناگونی بر عمدی بودن 
آن حکایت دارد را حل فصل کند. و این باعث 
شده تا دولت، هر روز با بحرانهای ساختگی 
کشورهای بیگانه دســت و پنجه نرم کنند ، 
در نتیجه امکانات و توان کافی برای مقابله با 

بحران ناشی از آب را نخواهد داشت.
سواالت زیادی در ذهن مردم وجود دارد.

وقتی اســناد مختلفی بر عمــدی بودن 
مشکل خودرو ســازان وجود دارد. چرا قوه 

قضائیه بعد از ده سال به آن ورود نمی کند؟
چرا وزیران سابق و فعلی نه تنها سعی در 
حل مشــکل ندارند که گاهی عملکردشان 
نشــان می دهد، متهم اصلی در بــروز این 

مشکالت هستند.
وقتی مدیرانی متهم به درســت کردن 
مشکل برای مردم هستند، چطور می توان 
از این مدیران توقع داشــت تــا بروند پروژه 
عظیمی به نام شیرین کردن آب و انتقال آن 

به ناحیه مرکزی را انجام دهند.

سرمقاله

وزیر امور خارجه و »توبیاس بیلستروم«، وزیر امور خارجه سوئد در گفتگوی 
تلفنی در خصوص مسائل مورد عالقه دوجانبه و بین المللی تبادل نظر کردند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و »توبیاس 
بیلستروم«، وزیر امور خارجه سوئد در گفتگوی تلفنی در خصوص مسائل مورد 

عالقه دوجانبه و بین المللی تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفتگــو ضمن انتقاد شــدید از موضع 
غیرسازنده پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ابراز امیدواری کرد 
در دوره ریاست سوئد بر اتحادیه اروپا، روابط اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران 

در مسیر سازنده ادامه یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اقدامات مخرب پارلمان اروپا در قبال 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی خالف منشور سازمان ملل متحد است.

رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش سازنده 
ای در مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق، سوریه و منطقه غرب آسیا داشته و 
با نابودی داعش، پایتخت های اروپایی را از شر حمالت این گروه تروریستی نجات 
داد. بنا بر این اروپاییها مدیون مجاهدت های ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در 

مسیر مبارزه با تروریسم هستند.
امیرعبداللهیان با اشاره به لزوم گسترش دامنه رایزنی میان تهران و استکهلم، 
خاطر نشــان کرد: نباید اجازه داد روابط تاریخی دو کشــور توســط برخی افراد 

برخوردار از منافع شخصی و تروریستی تحت تاثیر قرار بگیرد.
وزیر امور خارجه ســوئد نیز در این گفت و گوی تلفنی، بر اهتمام کشورش در 
دوره ریاست بر اتحادیه اروپا برای گسترش گفت و گو ها میان اتحادیه اروپا و ایران 
تاکید کرد.توبیاس بیلستروم در خصوص قطعنامه اخیر پارلمان اروپا تصریح کرد 

که این قطعنامه غیرالزام آور است.
وزیر خارجه سوئد همچنین با اشاره به اهمیت رایزنی های کنسولی میان دو 

کشور ابراز امیدواری کرد که همکاری ها در این حوزه نیز تداوم یابد.
در این گفتگوی تلفنی سایر موضوعات ازجمله تحوالت اوکراین مورد بررسی 

قرار گرفت.

امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه سوئد؛اروپایی ها مدیون مجاهدت های سپاه در مسیر مبارزه با تروریسم هستند

      بی رونقی نشست امســال داووس نمادی از وزش باد های 
تغییر برای جهانی شدن

رهبران مجمع جهانی اقتصاد در بحبوحه ترس از این که جهانی شدن 
در حال افول نهایی می باشد ادعای جهانی شدن را مطرح می کنند.

این یکی از پرســش های بزرگی اســت که در نشست مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس سوئیس مطرح می شود. انفجار در ارتباطات و تجارت 
جهانی که به طور گسترده برای چندین دهه امری بدیهی قلمداد می شد 
مطمئنا در حال حاضر تحت فشار قرار گرفته است. از پاندمی کووید -۱۹ 
گرفته تا رقابت میان ایاالت متحده و چین، برگزیــت )خروج بریتانیا از 
اتجادیه اروپا( و جنگ در اوکراین مجموعه ای از عواملی هســتند که این 
فرض دیرینه را به چالش می کشند که تجارت و سرمایه گذاری باید آزادانه 
در سراســر مرز ها حرکت کنند. در جایی که زمانی هزینه انجام کسب و 
کار باعث تصمیم گیری های مرتبط با ســرمایه گذاری می شــد اکنون 
شرکت ها باید عوامل ژئوپولیتیکی و امنیت ملی را که به طور فزاینده ای 
سیاســتگذاری دولت ها را هدایت کرده و به آن شــکل می دهند در نظر 

بگیرند.
»تینگلونگ دای« کارشناس جهانی شدن در دانشکده بازرگانی جانز 
هاپکینز بر این باور اســت که جهانی شــدن اگرچه مرده است دست کم 
برای بقا در تالش می باشــد. او به »الجزیره« می گوید: »در ســالیان آتی 
ممکن است شــاهد ظهور« پرده آهنین زنجیره تامین »باشیم که در آن 
کشور های غربی سطوح باالیی از تجارت آزاد، سرمایه گذاری و جابجایی 
افراد را در میان یکدیگر حفظ می کنند، اما پیوند ها را با چین، روســیه و 
کشور هایی مانند آنان مورد تجدیدنظر قرار می دهند. این بدان معناست 
که تجارت آزاد کاال ها و خدمات در حوزه های حساس و استراتژیک مانند 
تراشــه نیمه هادی، باتری های خودرو و محصوالت بهداشت عمومی به 
شدت محدود خواهد شــد و حتی زنجیره های تامین در معرض افزایش 

مقررات و فشار عمومی قرار خواهند گرفت«.
      مجمع اقتصادی جهانی

به نظر می رسد که حضور نســبتا کمرنگ رهبران در نشست امسال 
مجمع جهانی اقتصاد که یکی از پر مخاطب ترین گردهمایی های ساالنه 
رهبران کلیدی در عرصه سیاســت و تجارت محســوب می شــود خود 

نمادی از وزش باد های در حال تغییر می باشد.
»اوالف شــولتز« صدراعظم آلمان تنها رهبر گروه جی -7 اســت که 
در نشست سال جاری حضور دارد. این در حالیســت که در سال ۲۰۱۸ 
میالدی شش نفر از هفت رهبر اقتصاد های پیشــرفته از جمله »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهور وقت ایاالت متحده در آن نشست شرکت کردند.
رهبــران کلیدی جنوب جهانی مانند »شــی جیــن پینگ« رئیس 
جمهور چیــن و »نارندرا مــودی« رئیس جمهور هند که بــه ترتیب در 
سال های ۲۰۱7 و ۲۰۱۸ میالدی در آن نشست شرکت کردند نیز به طور 
قابل توجهی غایبان امسال هستند. هر دوی آنان در این نشست از طریق 

ویدئو کنفرانس سخنرانی کردند.
»اورســوال فون در الین« رئیس کمیسیون اروپا که در نشست امسال 
شرکت کرد از گردهمایی برای اعالم برنامه هایی به منظور قانون صنعت 
سبز به منظور رقابت با قانون کاهش تورم ایاالت متخده استفاده کرد که 
باعث ایجاد خشم در میان دولت های اروپایی ای شد که منابع مالی را برای 

ساخت خودرو های برقی در امریکای شمالی تخصیص داده اند.
      جهانی شدن باید دوام بیاورد

با این وجود، یک پیام کلیدی از داووس آن اســت که جهانی شــدن 
باید دوام بیاورد و شــاید اعالم مرگ آن اغراق آمیز باشــد. علیرغم آن که 
چین به ســوی ناسیونالیســم )ملی گرایی( و حمایت بیش تر از صنایع 
داخلی خود روی آورده شی در سخنرانی مجازی اش در نشست داووس 
جهانی شــدن را به عنوان »روند زمانه« و به اندازه جریان رودخانه به دریا 
»غیرقابل توقف« توصیف کرد. »لیو هه« معاون نخســت وزیر چین نیز 
به صورت حضوری در نشست مجمع جهانی اقتصاد تاکید کرد که چین 
به سرمایه گذاری خارجی در آن کشــور »خوشامد« می گوید و »در های 

چین بیش از گذشته باز خواهند شد«.
»نایجل فرگوســن« مورخ ایده یک روند بزرگ جهانی شدن را سراب 
توصیف کرد و اشــاره کرد که اپلیکیشن های چینی مانند »تیک تاک« و 
فرهنگ پاپ کره جنوبی کماکان در سراسر جهان محبوب هستند حتی 
اگر تراشه ها و سخت افزار ها به طور فزاینده ای تحت کنترل های حمایت 

گرایانه از صنایع داخلی در حال افزایش باشند.
حتی اگر جهانی شــدن به نقطه اوج خود رسیده باشد تا عقب نشینی 

کامل فاصله زیادی دارد. علیرغم آن که اپل به دنبال تنوع بخشــیدن به 
تولیدات خود در خارج از چین اســت بیش از آن که درصدد بازگرداندن 
بخش عمده تولیدات خود به ایاالت متحده باشــد به حضور در بازار های 
ویتنام و هندوستان چشم دوخته است. در این صورت، شاید دقیق تر باشد 
که بگوییم جهانی شدن در حال تکامل است و نه عقب نشینی دیدگاهی 
که »جیمز میتلمن« کارشــناس جهانی شــدن و توســعه در دانشگاه 

امریکایی واشنگتن دی سی نیز با آن همنظر است.
میتلمن می گوید: »شــواهدی قوی وجود دارند که نشــان می دهند 
اثرات ترکیبــی پاندمی کوویــد، برگزیت، اختالالت زنجیــره تامین و 
جنگ اوکراین موانعی را برای جریان های فرامــرزی ایجاد کرده و باعث 
ناکارآمدی هایی شده، اما سبب عقب نشینی قابل توجهی از جهانی شدن 

نشده اند«.
او می افزاید: »علیرغم تمام نشانه های ذکر شده جزر و مد جهانی شدن 
به حرکت رو به جو ادامه خواهد داد. برای آینده مسئله گیج کننده جهانی 
شدن درباره روند جهانی زدایی نخواهد بود بلکه پرسش اساسی درباره آن 
است که چه نوع جهانی شدنی ادامه خواهد یافت و این که چگونه می توان 
به یک نظم جهانــی از نظر اخالقی عادالنه و از نظر سیاســی خردمندانه 

دست یافت؟«

مملکت بررسی می کند؛ 
بی رمقی مجمع های اقتصادی در جهان

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش 
به اقدام اخیر پارلمان اروپا گفت: اروپایی ها اشــتباهات 
خود را تکرار نکنند، هر چند به همراه آمریکا عادت دارند 

جای ظالم و مظلوم و شهید و جالد را عوض کنند.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی پس از دیدار 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: اگر مجاهدت های مجموعه سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به ویژه با محوریت نیروی قدس و فرماندهی 
شهید سلیمانی نبود، قطعاً آتشفشــان تروریستی که 
توسط آمریکایی ها ایجاد شد، دامنگیر اروپایی ها می شد 

و امنیتی که امروز در اروپا حاکم است، از بین می رفت.
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی تصریح 
کرد: همانطور که ترامپ گفت »اوبامــا خالق و به وجود 
آورنده تروریســم بود و این پدیده را بــرای اولین بار در 
سرزمین های اسالمی ایجاد کرد«، ولی این آتش در لبه 
های اروپا بود و اگر مهار نمی شد تمام سطوح جغرافیایی 
اروپا را در بر می گرفت؛ اما عادت اروپایی ها و آمریکایی ها 
این است که همیشه جای جالد و شهید و ظالم و مظلوم 

را عوض می کنند.
وی یادآور شد: همانطور که دفاع مشروع فلسطینی 
ها را تروریسم می دانند و تهاجم صهیونیست ها را دفاع 
مشروع! دفاع مردم یمن از تمامیت ارضی و سیاسی خود 
را نیز تروریسم می دانند و تهاجم آل سعود و متحدان آن 
را دفاع مشروع تلقی می کنند، به همین نحو دفاع مردم 
ایران و ســپاه از ارزش های خود را تروریســم تلقی می 
کنند، در حالی که خودشــان را ضد تروریسم نشان می 

دهند، پناه دهنده به تروریسم هستند.
سردار ســالمی تصریح کرد: اروپا دوبار خود را در یک 
جنگ جهانی قرار داد و امروز بر ویرانه های همان جنگ 
های گذشته، اروپای جدید شــکل گرفته است، اروپا از 
اشتباهات گذشته خود درس نگرفته است و فکر می کند 
با چنین بیانیه هایی می تواند این سپاه عظیم که سرشار از 

قدرت ایمان ،توکل ، قدرت و اراده است را متزلزل کند.
فرمانده کل ســپاه پاســداران تاکید کرد: ما هرگز از 
چنین تهدیداتی و حتی عمل نسبت به آن نگران نیستیم، 
چرا که هر چقدر دشــمنان به ما فرصت عمل دهند، ما 
قوی تر عمل می کنیم. ســپاه اساساً در عمل قوی است، 
کســانی که این امکان را فراهم می کنند قدرت سپاه به 
حرکت درآید، به نفع سپاه کار کرده اند، ولی ما به اروپایی 
ها توصیه می کنیم که تکرار اشــتباهات گذشته خود را 

مرتکب نشوند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه اگر اروپایی ها دچار اشتباه 
شوند، باید پیامد اشتباه خود را بپذیرند افزود: امروز ببینید 
که ســازمان منافقین توسط چه کســانی حمایت می 
شــود؟ بیش از ۱7 هزار نفر را این تروریست های منافق 
به شهادت رساندند، آنها یا از تجزیه طلب ها حمایت می 
کنند یا از کسانی که اموال عمومی را تخریب می کنند، 
یا کسانی که حمالت مسلحانه علیه مردم بیگناه صورت 

می دهند.
سردار ســالمی با قدردانی از رئیس مجلس شورای 
اسالمی به دلیل حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
از نمایندگان مجلس به دلیل اتخــاذ مواضع قاطعانه و 

ارزشمند در دفاع از سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی 
چند روز گذشته تشکر کرد.

فرمانده ســپاه با اشاره به تصویر شــهید حاج قاسم 
سلیمانی گفت: شــما در این تصویر چهره یک فرمانده 
پرآوازه و فراموش ناشدنی را مالحظه می کنید که همه 
جهان معترف اســت این فرمانده رشــید به اتفاق سایر 
پاســداران انقالب اســالمی، بزرگترین و قاطعانه ترین 
نقش را در خاتمه دادن به یک تروریســم عالم گیر انجام 

داد.
طرح افــزودن نام ســپاه بــه فهرســت گروه های 
تروریســتی از ســوی آنا فوتیگا، قانونگذار محافظه کار 
لهستانی پارلمان اروپا پیشــنهاد و در جریان رای گیری 
روز چهارشــنبه - ۲۸ دی - در قالب متمــم به گزارش 
یادشده، اضافه شد. در این متمم از شورای اروپا خواسته 
شده که سپاه پاســداران و نیروهای فرعی آن را از جمله 
نیروهای بسیج و نیروی قدس ســپاه در فهرست افراد، 
گروه ها و نهادهــای درگیــر در اقدامات تروریســتی 

)فهرست تروریستی اتحادیه اروپا( قرار گیرند.
اما تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب شده 
و تصمیم  نهایی را شورای اروپا می گیرد. شورای اروپا هم 
در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه 
اکثریت تصمیم گیری می کند. در واقع قطعنامه پارلمان 
اروپا سندی غیر الزام آور است و نمی تواند شورای اروپا را 

ملزم به اجرای آن کند.
جمهوری اسالمی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد 
ایرانی اروپا به ویژه علیه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به عنوان نهاد نظامی رسمی کشورمان هشدار داده بود. 
مقامات کشورمان با بیان اینکه سپاه پاسداران یک نهاد 
نظامی رسمی کشور بشــمار می رود، هشدار داده اند که 

تحریم آن اقدامی غیرقانونی خواهد بود.
در این ارتباط حســین امیر عبداللهیــان وزیر امور 
خارجه کشورمان اقدامات مخرب پارلمان اروپا در قبال 
سپاه پاســداران را خالف منشور ســازمان ملل متحد 
دانســت و گفت: سپاه پاســداران انقالب اسالمی نقش 
سازنده ای در مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق، 
ســوریه و منطقه غرب آسیا داشــته و با نابودی داعش، 
پایتخت های اروپایی را از شر حمالت این گروه تروریستی 
نجات داد. بنا بر این اروپاییها مدیون مجاهدت های سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مســیر مبارزه با تروریسم 

هستند.

در دیدار با فرمانده کل سپاه:
سردار سالمی: اروپایی ها اشتباهات خود را تکرار نکنند
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بودجه!
ادامه از صفحه اول

... متاسفانه این پیش بینی درست از کار 
درآمد. امســال نیز با وجود شرایط خاص و 
حساسی که بر کشور حاکم است، انتظار این 
بود که الیحه بودجه ۱۴۰۲ با رعایت برخی 
مالحظات اقتصادی و سیاسی تهیه و تدوین 
شود اما به نظر می رسد دولت همان کاری را 
که از نظر سیاســی مدنظر داشته و بلد بوده 
انجام داده و تالشی برای تغییر اوضاع نکرده 
است. به نوعی کیک بودجه را میان طرفداران 
خود تقســیم کــرده و اکثریــت جامعه را 

بی نصیب گذاشته است.
قاعدتاً پــس از اعتراض هــای اجتماعی 
هفته های گذشــته انتظار این بود که دولت 
در الیحه بودجه نشان دهد که پیام اقتصادی 
معترضان را دریافت کرده و از طریق باال بردن 
کیفیت خدمات عمومــی، درصدد جبران 
آن برآمده است. حتی اگر چنین امکانی هم 
وجود نداشته باشد، حداقل انتظار این بود که 
از طریق الیحه جدید، فشار تورم کاهش یابد 
این در حالی است که بودجه ۱۴۰۲ ظرفیت 

باالیی برای افزایش تورم موجود دارد. 
بودجه ۱۴۰۲ چــه ویژگی هایی دارد که 

اقتصاددانان را نگران کرده است؟
ارزیابــی اولیه اقتصاددانــان از بودجه 
۱۴۰۲ این اســت کــه نشــانی از تغییر 
روش، تغییر سیاســت و تغییر رویه در آن 
مشــخص نیســت. در همین حال بودجه 
نهادهای ترویجی و فرهنگی و در مجموع 
نهادهــای غیراقتصادی که نــه کمکی به 
تحرک بخشیدن به اقتصاد می کنند و نه بر 
معیشت مردم اثر می گذارند، در این الیحه 
به شدت افزایش یافته و در مقابل، فشار به 

مردم تشدید شده است.
معموال در بودجه های ســاالنه انسان و 
دردهای انسانی کمتر مورد توجه سیاستگذار 
قرار می گیرنــد و در مقابل، منابع صرف امور 
فرا انسانی می شــود؛ به همین دلیل سهم 
مســتقیم مردم از کیک بودجه بسیار  ناچیز 
اســت و کار به گونه ای  پیش رفته که عرضه 
کاالهای عمومی و حتــی تامین مایحتاج 
ضروری شــهروندان هم در اولویت دولت ها 

نیست.
از این نظــر الیحه بودجــه ۱۴۰۲ در 
همان مســیر بودجه اغلب دولت هاســت 
و به گونه ای تدوین شــده که انــگار برای 
باز کردن گره از مشــکالت مردم نوشــته 
نشــده و احتماال بودجه ای برای تبلیغات 
و پروپاگاندای بیشــتر است. افزایش بیش 
از 5۰ درصــدی هزینه هــای عمومی در 
مقابل افزایش حــدود ۲۰ درصدی حقوق 
و دستمزدها نشــان می دهد که نهادهای 
غیراقتصادی بیش از میانگین، از افزایش 

بودجه منتفع شده اند.
ایــن افزایش همچنین نشــان می دهد 
که دولت و نهادهایی کــه بودجه را راهبری 
کرده اند راهــکار را در افزایش عرضه کاالی 
عمومی و باال بردن کیفیت و کمیت خدمات 
دولت ندیده اند و در مقابــل تالش کرده اند 
بودجه نهادهای تبلیغاتی نظیر صدا و سیما 

را افزایش دهند. 

یادداشت

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر شــورای اروپا بخواهد دریچه 
عقالنیت را بسته و در جهت دفاع از تروریسم حرکت کرده و ثلمه ای به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی وارد کند، مجلس آمادگی برخورد قاطع با هر اقدام 

آنها را دارد.
محمدباقر قالیباف در بامداد روز شنبه پس از حضور در ستاد فرماندهی 
کل سپاه پاســداران و دیدار با ســردار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، گفت: دشمنان شــناخت دقیقی از ملت و سپاه 
ما ندارند، به ویژه اینکه هیچ شناخت و تحلیلی در خصوص رابطه بین ملت 

و سپاه ندارند.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: آنها تصور می کنند سپاه هم مانند 
نیروهای نظامی آن ها، یک نیروی صرفا نظامی اســت، غافل از اینکه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و بسیج از متن مردم و ملت است؛چندین میلیون 
از ملت ما بسیجی و سپاهی هستند که تبلور اراده ملی مردم در حوزه دفاع، 

امنیت و محرومیت زدایی هستند.
قالیباف یادآور شد: امروز شــما در هر کوی و برزنی که حضور می یابید، 
تصویر یک شهید بسیجی یا شهدای نیروهای مسلح وجود دارد و این نشان 

دهنده جایگاه مردمی این نیرو است.
رئیس قــوه مقننه اضافه کــرد: امروز محبوب ترین شــخصیت در بین 
مردم شهید سلیمانی است، شهید سلیمانی یک پاسدار است و این خطای 

تحلیلی از سوی اروپایی ها نسبت به سپاه باید اصالح شود.
وی تاکید کرد: پارلمان اروپا باید بداند پیشنهادی که ارائه کرده نمی تواند 
واقعیت ها را جابجا کند؛ داعش را جبهه غرب و استکبار پشتیبانی و تجهیز 

کرد و آن کسی که با تروریسم جنگید و به حضور داعش در منطقه پایان داد، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است؛ این حقیقتی است که اروپا نمی تواند آن 
را وارونه جلوه دهد، چرا که همه سازمان های بین المللی و افراد منصف به آن 

اذعان دارند.
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: از سوی دیگر خود اروپایی ها 
امروز حامی تروریســم هســتند و پارلمان اروپا امروز از گروهک منافقین 
حمایت می کند که بیش از ۱7 هــزار نفر از مردم عزیز ایــران را اعم از زن و 
کودک تا پیر و جوان، شکنجه و ترور کردند. اگر این اقدام اروپا صورت بگیرد، 
قطعاً آنها نیز در زمره همان تروریست ها محسوب شــده و رفتار ما با آنها در 

منطقه به همان نحو خواهد بود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشــورمان تصریح کرد: آنها بایــد بدانند ما در 
سطحی از بازدارندگی قرار داریم که نه تهدیدات بالقوه و نه تهدیدات بالفعل 
هیچگونه تهدیدی برای ما محســوب نمی شــود و همانطور که خودشان 
می دانند ما در برابر آنها پاســخگو هســتیم و اگر اقدامی انجام دهند مشت 

محکمی خواهند خورد.
قالیباف خاطرنشان کرد: امروز شــورای اروپا باید تصمیم گیر باشد که 
می خواهد دریچه عقالنیت را ببندد و در جهت دفاع از تروریسم حرکت کند 
یا اینکه بخواهد تصمیم دیگری بگیرد. ما در مجلس شورای اسالمی آماده ایم 
با هر اقدامی که بخواهد ثلمه ای به سپاه پاسداران انقالب اسالمی وارد کند و 

حقیقت را جابجا کند، محکم برخورد کنیم.
طرح افزودن نام سپاه به فهرست گروه های تروریستی از سوی آنا فوتیگا، 
قانونگذار محافظه کار لهستانی پارلمان اروپا پیشنهاد و در جریان رای گیری 

روز چهارشــنبه - ۲۸ دی - در قالب متمم به گزارش یادشده، اضافه شد. در 
این متمم از شورای اروپا خواسته شــده که سپاه پاسداران و نیروهای فرعی 
آن را از جمله نیروهای بســیج و نیروی قدس سپاه در فهرست افراد، گروه ها 
و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی )فهرست تروریستی اتحادیه اروپا( 

قرار گیرند.
اما تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب شده و تصمیم  نهایی را 
شورای اروپا می گیرد. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر 
مبنای اجماع و نه اکثریت تصمیم گیری می کند. در واقع قطعنامه پارلمان 
اروپا سندی غیر الزام آور است و نمی تواند شــورای اروپا را ملزم به اجرای آن 

کند.
جمهوری اسالمی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا به ویژه 
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نهاد نظامی رسمی کشورمان 
هشــدار داده بود. مقامات کشورمان با بیان اینکه ســپاه پاسداران یک نهاد 
نظامی رسمی کشور بشمار می رود، هشــدار داده اند که تحریم آن اقدامی 

غیرقانونی خواهد بود.
در این ارتباط حســین امیــر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان 
اقدامات مخرب پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران را خالف منشور سازمان 
ملل متحد دانست و گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش سازنده ای در 
مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق، سوریه و منطقه غرب آسیا داشته و 
با نابودی داعش، پایتخت های اروپایی را از شر حمالت این گروه تروریستی 
نجات داد. بنا بر این اروپاییها مدیون مجاهدت های ســپاه پاسداران انقالب 

اسالمی در مسیر مبارزه با تروریسم هستند.

قالیباف: مجلس آماده برخورد قاطع با هر اقدام شورای اروپا است



مزایده نوبت دوم 
پرونده اجرایی 0100533 

در پرونـده اجرایـی ۰۱۰۰۵۳۳ محکـوم لـه طاهـره هـادی زاده کندسـری 
علیه زهرا هادی زاده کندسـی – زینب هادی زاده کندسـری – صفر هادی 
زاده کندسـری دایـر بـر مطالبـه کـه منتهـی بـه کارشناسـی و ارزیابـی آن 
گردیـد بـا توجـه بـه ارزیابـی مـال توسـط کارشـناس منتخـب این اجـرا به 
شـرح ذیـل از طریـق مزایـده بـا حضـور نماینـده محتـرم دادسـتان و بـه 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی بفروش میرسـد. مال و محل موضـوع مزایده 
وفـق نظریـه کارشناسـی : ملک به نشـانی لنگـرود – کومله – خیابان شـهدا 
– بـن بسـت شـهید صیقلـی هـای پـاک ۵۱ کدپسـتی ۴۴۷۶۱۶۴۹۴۹ به 
۴۲۷۱۱۹E مراجعـه نمـوده کـه در  N۴۱۱۱۹۵۹ مختصـات جغرافیایـی
بازدیـد بـه عمـل آمده و بررسـی صـورت گرفته مشـخص گردیـد که ملک 
مـورد تعرفـه خانـه مشـتمل بر محوطه می باشـد کـه مطابق نقشـه برداری 
انجام شده توسط کارشناس نقشه برداری مساحت آن ۳۴۲.۷۰ مترمربع 
اسـت محوطـه محصور بـا دیوارهایی از جنس بلوک سـیمانی بوده و دارای 
یـک درب آهنـی در ضلع شـرقی اسـت سـاختمان موجود که مطابق نقشـه 
برداری انجام شـده به مسـاحت تقریبی ۱۰۰ مترمربع از سـطح می باشـد 
بـه صـورت یـک طبقـه بـر روی طبقـه ی همکـف اسـت کـه دارای اختـاف 
سطحی معادل ۹ پله باالتر از همکف می باشد در همکف دو انباری موجود 
اسـت کـه یکی دارای درب آهنی اسـت در طبقـه ی همکف جنس دیوارها 
بلـوک سـیمانی و در طبقـه ی روی همکـف جنـس دیوارها آجر فشـاری می 
باشـد که در مشـاهدات به عمل آمده پروفیل های آهنی با مقطع ابر روی 
دیـوار بلوکـی قـرار دارد ، درب ورودی بـه طبقه ی باال همکـف و پنجره ها 
آلومینیومـی و درب اتـاق خـواب ها چوبی می باشـد. طبقـه ی باالی همکف 
مشـتمل بـر دو اتاق، سالن،آشـپزخانه، سـرویس بهداشـتی ، حمـام و هال 
ورودی می باشـد که پوشـش سـقف لمبه ، پوشـش دیوارها گچ ، پوشـش 
دیـوار آشـپزخانه قسـمتی کاشـی و قسـمتی گـچ و فاقـد کابینـت اسـت، 
پوشـش بـام ازبسـت سـیمانی بـا زیرسـازی چوب و نمـای اصلی سـاختمان 
پوشـش سـیمانی می باشـد. در ضلع جنوبی محوطه انبار مشـاهده گردید 
و در حیـاط موجـود درختـان وجـود دارد ملـک دارای انشـعابات آب، برق و 
گاز اسـت در مـورد ملـک موضـوع پرونده سـند مالکیت ابـراز نگردید در 
نتیجه با عنایت به قرار کارشناسـی صادره ، اسـناد و مدارک و توضیحات 
مذکـرو و بـا توجـه بـه موقعیت ملـک و بافت محلی ، نوع و سـطح مرغوبیت 
ملـک از نظـر نـوع وکیفیـت و قدمـت بنـا و مسـاحت مـورد انتفـاع ، عـرض 
معبـر مجـاور بـا درنظـر گرفتـن سـایر عوامـل موثـر فـارغ از مـوارد ثبتی و 
حقوقی مربوط بر ملک و دیون احتمالی ملک به اشـخاص حقیقی و حقوقی 
) مانند شهرداری ها – بانک ها – موسسات – ارگان ها – نهادها و ... ( منع 
معاماتـی، بـدون احراز مالیکت و انتسـاب به اشـخاص حقیقی و حقوقی با 
بررسـی هـای بـه عمل آمده ارزش ششـدانگ عرصه و اعیـان ملک مذکور 
در وضـع موجـود و بـدون در نظـر گرفتـن رهـن و بازداشـت احتمالی و در 
حالـت تخلیـه ۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال ) بیسـت و چهـار میلیـارد ریـال ( 
معـادل دو میلیـارد و چهارصـد میلیـون تومـان اعـام و تقویـم مـی گـردد. 
این قیمت در زمان مزایده بعنوان قیمت پایه محاسـبه گردیده و مزایده 
از ایـن مبلـغ شـروع و کسـانیکه باالتریـن مبلغ را پیشـنهاد نماینـد برنده 
مزایـده محسـوب و میبایسـت ده درصد مبلغ پیشـنهادی را نقـداً و مابقی 
را ظـرف مهلـت یکماه تودیع نمایند . در صـورت عدم پرداخت مابقی مبلغ 
در مهلـت یکماهـه مزایـده ابطـال و ده درصـد واریـزی بـه نفـع صنـدوق 
دولـت ضبـط خواهـد شـد.طالبین شـرکت در مزایـده میتوانند تـا پنج روز 
قبـل از مزایـده بـا هماهنگـی ایـن اجـرا از مـال موضـوع مزایـده بازدیـد 
نماینـد. متقاضیـان شـرکت در مزایـده و خریـد در زمـان مزایـده میبایـد 
پرینـت بانکـی خـود کـه حکایـت از وجـود حداقـل ده درصـد قیمـت پایـه 
کارشناسـی در حسـاب بانکی باشـد بهمراه داشـته باشـند.مکان مزایده : 
اجـرای احـکام مدنی لنگـرود . زمان مزایده : سـه شـنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 

سـاعت ۹ صبـح تـا ۱۰ صبح 
 م ۹۷۹ 

دادورز اجرای احکام مدنی لنگرود - ایمان آقاجانی

آگهی حصر وراثت 
خانـم بانـو کـوره چـی اشـکجان پهلـو فرزنـد گلعلـی بـه شـماره 

شناسـنامه ۵۱۷۹۶۷۲۹۰۲ اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره ۵۴۱ تقدیم این شورا 
نموده چنین اشـعار داشـته است که شادروان آغا بانو خانم صفرنیا 
اشـکجانپهلو بشناسنامه شـماره ۱۶۴ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ در 
اقامتـگاه دائمـی خـود در شهرسـتان سـیاهکل درگذشـته و ورثـه 
پهلوئـی  اشـکجان  چـی  کـوره  عبارتنداز:۱-علـی  وی  الفـوت  حیـن 
فرزنـد گلعلی به شـماره شناسـنامه ۵۱۷۹۰۷۸۸۸۱ :پسـر متوفی 
۲- بهمن کوره چی اشـکجانپهلو فرزند گلعلی به شـماره شناسـنامه 
۵۱۷۹۰۸۱۱۹۱ پسـر متوفـی ۳- نـگار کـوره چـی اشـکجان پهلـو 
فرزنـد گلعلـی به شـماره شناسـنامه ۵۱۷۹۶۷۳۲۷۵ دختر متوفی 
۴-بانـو کـوره چی اشـکجان پهلو فرزند گلعلی به شـماره شناسـنامه 
۵۱۷۹۶۷۲۹۰۲ دختر متوفی ۵-شمسعلی کوره چی اشکجان پهلو 
فرزنـد گلعلـی به شـماره شناسـنامه ۵۱۷۹۶۷۳۲۸۳ پسـر متوفی  
ومتوفـی بجـز وارث فـوق وراث دیگـری ندارد این آگهـی برای یکی 
از جرایـد کثیراالنتشـار درج مـی گـردد تـا هـر کسـی نسـبت به آن 
اعتراضـی دارد یـا وصیـت نامـه ایـی از متوفـی نـزد وی مـی باشـد 
ظـرف یـک مـاه پـس از انتشـار بـه شـعبه اول شـورای حـل اختـاف 
شهرسـتان سـیاهکل تقدیـم نمایـد، در غیراینصـورت گواهی حصر 

وارثت صـادر خواهد شـد. 
 م ۹۸۰ 

 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهکل
مهدی زین العابدینی 

آگهی حصر وارثت 
خانـم بانـو کـوره چـی اشـکجان پهلـو فرزنـد گلعلـی بـه شـماره 

شناسـنامه ۵۱۷۹۶۷۲۹۰۲ اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و 
فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره ۵۴۰ تقدیـم ایـن 
شـورا نموده چنین اشـعار داشـته اسـت که شـادروان گلعلـی کوره 
چـی بشناسـنامه شـماره ۵۵ در تاریـخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۹ در اقامتگاه 
دائمی خود در شهرسـتان سـیاهکل درگذشـته و ورثه حین الفوت 
وی عبارتنـد از: ۱- علـی کـوره چـی اشـکجان پهلوئـی فرزنـد گلعلی 
به شـماره شناسـنامه ۵۱۷۹۰۷۸۸۸۱ پسـر متوفی ۲-بهمن کوره 
چی اشکجانپهلو فرزند گلعلی به شماره شناسنامه ۵۱۷۹۰۸۱۱۹۱ 
پسـر متوفـی ۳- نـگار کـوره چـی اشـکجان پهلـو فرزنـد گلعلـی بـه 
شـماره شناسـنامه ۵۱۷۹۶۷۳۲۷۵ دختر متوفـی۴- بانو کوره چی 
اشـکجان پهلو فرزند گلعلی به شـماره شناسـنامه ۵۱۷۹۶۷۲۹۰۲ 
فرزنـد  اشـکجانپهلو  صفرنیـا  خانـم  بانـو  آغـا   -۵ متوفـی  دختـر 
متوفـی  همسـر   ۵۱۷۹۰۷۷۲۰۶ شناسـنامه  شـماره  بـه  آقـا  گل 
۶-شمسـعلی کـوره چـی اشـکجان پهلـو فرزنـد گلعلـی بـه شـماره 
شناسـنامه۵۱۷۹۶۷۳۲۸۳ پسـر متوفـی.و متوفی بجـز وراث فوق 
وراث دیگـری نـدارد ایـن آگهـی بـرای یکـی از جراید کثیراالنتشـار 
درج مـی گردد تا هر کسـی نسـبت بـه آن اعتراضـی دارد یا وصیت 
نامـه ایـی از متوفـی نـزد وی می باشـد ظرف یک ماه پس از انتشـار 
بـه شـعبه اول شـورای حـل اختـاف شهرسـتان سـیاهکل تقدیـم 
نمایـد، در غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد.

م ۹۸۱ 
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهکل

مهدی زین العابدینی

در خواست نائب رییس کانون 
کاریابی های کشور از وزیر کار:
جلوی تصویب آیین نامه 
قانون مجازات اشتغال به 

حرفه کاریابی ها گرفته شود
نایب رئیس کانون کاریابی های کشــور 
از وزیر کار خواســت تــا از تصویب مصوبه 
اصالح آییــن نامه اجرایی قانــون مجازات 
اشتغال به حرفه کاریابی ها و مشاوره شغلی 
بــدون پروانه، بــه دلیل آنچه عــدم اطالع 
کاریابی ها از مفــاد منــدرج در آن عنوان 
شــده، جلوگیری و تایید و نظرات مشورتی 
کاریابی هــای بخش خصوصــی را در این 

خصوص اخذ کند.
لیــال دانشــمندی در نشســت خبری 
کانــون کاریابی هــای سراســر کشــور و 
انجمن صنفــی کاریابی های بیــن المللی، 
با انتقــاد از عدم دعوت انجمــن کاریابی ها 
در تدوین پیش نویس آییــن نامه اجرایی 
قانون مجازات اشــتغال به حرفه کاریابی ها 
و مشــاوره شــغلی بدون پروانه، گفت: این 
آیین نامــه که وزارت کار پیشــنهاد اصالح 
آن را مطرح کرده در حال ارســال به هیات 
دولت اســت ولــی از رئیس جمهــور می 
خواهیم که آیین نامه بدون نظر مشــورتی 
کاریابی ها و بخش خصوصی به عنوان یکی 

از شرکای اجتماعی تصویب نشود.
وی ادامه داد: مــا از وزیر کار می خواهیم 
آیین نامه مذکور تا مالقات با ایشان صورت 
نگرفته تصویب نشود و قبل از هرگونه اقدام 
نظرات مشــورتی ما در این خصوص شنیده 

شود.
دانشــمندی افزود: عدم دعــوت کانون 
کاریابی هــای کشــور و اعمــال نظــرات 
آن در این زمینــه به منزله  عــدم توجه به 
سیاســتهای اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساســی 
اســت که بر واگــذاری تصدی هــا و برون 
ســپاری ها به بخش خصوصی تاکید دارد. 
طبق بیانات رهبر معظم انقالب بدنه دولتی 
می تواند مانعی برای رشــد بخش خصوصی 
باشد، در حالی که دولت باید نظارت کند و 
رقیب بخش خصوصی نباشد ولی متاسفانه 
برخی سیاســت های سلیقه ای و کجروی ها 
باعث شــده تا خالف ایــن موضوع حرکت 

شود.
نایب رییس کانون کاریابی های کشــور 
تاکید کرد: ما پایگاه هــای نظام جمهوری 
اسالمی ایران هســتیم که کارجویان را به 
بازار کار متصل می کنیــم. اگر کارجویان و 
جوانان جویای شــغل ناامید شوند، چگونه 
آنهــا را بــه کار در فضای موجود کســب و 
کار می توان امیــدوار کــرد؟ در این آیین 
نامه به صراحت گفته شــده که ایجاد بانک 
اطالعاتی توســط مراکز کاریابی در کشور و 
نظارت با وزارت کار باشــد ولی وقتی حلقه 
واســط که کاریابی هســتند، قطع شــود، 
چگونه مــی توان بانــک اطالعاتــی را در 

اختیار داشت؟
وی افــزود: اگــر می خواهیــم بخــش 
خصوصی در این زمینه نقش و سهم خود را 
ایفا کند، بایــد از کاریابی ها به عنوان بازوان 
اجرایی دولت کمک گرفته و در سرنوشــت 

خود دخالت داده شوند.

ترمز رشد نقدینگی 
کشیده شد

میزان رشــد نقدینگی که در مهر پارســال 
بیش از ۴۰ درصد بود، بــا کاهش حدود هفت 
درصدی، در آذر امسال به ۳۳.۴ درصد رسیده 

است.
رشــد نقدینگی براســاس آمارهای بانک 
مرکزی در مهرماه ســال گذشته ۴۰.۱ درصد 
بود که در پایان آذرماه امســال به پایین ترین 
حد خود در ۱۴ ماه گذشــته از دولت سیزدهم 
یعنی ۳۳.۴ درصد رســیده اســت که کاهش 

حدود هفت درصدی را نشان می دهد.
همچنین طبق اعالم وزیر اقتصاد، در پایان 
آذرماه امســال نرخ رشــد نقدینگی ۱۲ ماهه 
۳۳.۴ درصد بوده که هفت واحد درصد نسبت 
به زمان آغاز به کار دولت و یک درصد نسبت به 

ماه قبل کاهش داشته است.
بــه گفته خانــدوزی، این وضعیت نشــان 
دهنده اثربخشــی برنامه هــای بانک مرکزی 

است.
البته جداول رشــد نقدینگی نشان می دهد 
که از مهرماه ســال گذشــته تا آذرماه امسال 
غالبا نرخ رشــد نقدینگی کاهشــی بوده است 
و در برخی ماه هــا که با افزایش این شــاخص 
اقتصادی مواجه بودیم در ماه بعد روند کاهشی 
ادامه پیدا کرده است تا این که در پایان آذرماه 
سال جاری به پایین ترین نرخ رشد نقدینگی از 

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ رسیده ایم.
یکی از مهم ترین برنامه هــای دولت و البته 
بانک مرکزی در حوزه اقتصــادی مهار تورم و 
کنترل نقدینگی اســت که محمدرضا فرزین 
رئیس جدید بانک مرکزی نیــز به عنوان یکی 
از مهم ترین ماموریت های این مجموعه به آن 

تاکید کرده است.
همچنین طبــق آنچــه از برنامه های بانک 
مرکزی مشخص شــده، قرار اســت به زودی 
نرخ هــای ســود ســپرده بانکی در راســتای 
کنترل نقدینگی اصالح شــود که بــه اعتقاد 
کارشناســان، این امر نیز به خــودی خود در 

کاهش رشد نقدینگی موثر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ارقام یارانه های نقدی، نان و دارو در بودجه 
۱۴۰۲ را قابل توجه دانســت و گفت: عالوه بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه 

نان، ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در این الیحه در نظر گرفته شده است.
سیدمسعود میرکاظمی ، درباره سازوکار و اعتباراتی که دولت در بودجه 
سال آینده برای تامین یارانه اقالم اساسی بخصوص نان و دارو در نظر گرفته 
است، اظهار داشت: در الیحه ارسالی به مجلس ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای 
یارانه نقدی، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان و ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه 

دارو در نظر گرفته شده است.
وی توضیح داد: در قانون بودجه امسال یارانه نان 7۰ هزار میلیارد تومان 
بود که در الیحه بودجه سال آینده به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
است ضمن آنکه همچون سال های گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت 

تسهیالت برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در یارانه دارو، نظام ارجاع خانوار به پزشک یا 
پزشک خانواده و همچنین بحث بخشودگی در طرح درمان دیده شده است؛ 

در این زمینه رقم خوبی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و امیدواریم 
که با اجرای نظام ارجاع بتوانیم مصرف دارویی و مراجعه به بســتری شدن را 

کاهش دهیم.
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشــور هفته گذشــته در کمســیون 
تلفیق بودجه مجلس به تصویب رسید و فردا در جلسه علنی مجلس به رای 
نمایندگان گذاشته می شود؛ قرار است آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس 

جمهور برای دفاع از کلیات این الیحه در صحن مجلس حضور یابد.

میرکاظمی: ارقام یارانه های نقدی، نان و دارو در بودجه ۱۴۰2 قابل توجه است

با حضور هیات روســی و بازدید از راه آهن رشت-
آستارا، بناست سرمایه گذاری و اجرای این خط ریلی 
از سوی روســیه بررسی شــده و در نهایت درصورت 
موافقت دو طرف ایرانی و روسی، تفاهم نامه همکاری 

تهیه و به امضای طرفین برسد.
محور ریلی رشت - آســتارا با طول ۱۶۴ کیلومتر، 
یکی از مهم ترین پروژه های ریلی کشــور است که به 
گفته مسئوالن تا کنون عملیات اجرایی ۱۲ کیلومتر 
از سمت آستارا و ۱۰ کیلومتر از سمت رشت آغاز شده 
است؛ همچنین بنا شــده با همکاری روسیه، بخش 

دیگری از تامین مالی این پروژه انجام شود.
همچنین مهرداد بذرپاش که پس از مرحوم رستم 
قاسمی ســکان وزارت راه و شهرســازی را در دست 
گرفت هم با اشاره به تکمیل پروژه رشت-آستارا تاکید 
کرد تمامی سیاست های وزیر سابق راه و شهرسازی 
در دســتور کار قرار دارد و در عین حــال ما به دنبال 
افزایش دسترســی های ریلی به کشورهای همسایه 

هستیم.
البته تاکید معاونان وزارت راه و شهرســازی این 
اســت که به دلیل اهمیت راه آهن رشت-آســتارا، با 
وجود نیاز به سرمایه گذاری در این زمینه، حتی بدون 
حضور روسیه هم این خط ریلی تکمیل خواهد شد؛ اما 
اکنون که از سوی روسیه در کشور حضور یافتند تا از 
خط آهن رشت-آستارا بازدید کنند، به نظر می رسد 

موضوع همــکاری میان دو کشــور، پررنگ تر از قبل 
شده است.

در این راستا در روزهای گذشته، خبر بازدید هیات 
روسی از راه آهن رشت-آســتارا منتشر شد و در حال 
حاضر بناست سرمایه گذاری و اجرای این خط ریلی 
از سوی روســیه بررسی شــده و در نهایت درصورت 
موافقت دو طرف ایرانی و روسی، تفاهم نامه همکاری 

تهیه و به امضای طرفین برسد.
به گفته خیــراهلل خادمی -مدیرعامل شــرکت 
ســاخت وتوســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور- 
اعتبار مورد نیــاز برای احداث این مســیر ریلی، ۲۰ 

هزار میلیارد تومان اعالم شــده اســت که در صورت 
تکمیل مسیر طی سه ســال این رقم معادل ۲5 تا ۳۰ 
هزار میلیارد تومان به ارزش روز برآورد می شود و ۱7 
هزار میلیارد تومان هزینه اجرا و ۳۰۰۰ میلیارد تومان 

برای ارزیابی اراضی مورد نیاز است.
خادمی همچنین به تازگی با اشــاره به اشــتیاق 
روســیه برای همکاری در احداث راه آهن رشــت- 
آســتارا گفت:  مذاکرات با روسیه مدتی است در حال 
انجام اســت و با توجه به پیگیری های این کشــور در 
بحث ســرمایه گذاری برای احداث ایــن خط ریلی، 
بازدیدی از مسیر صورت گرفت. در ادامه بازدید طی 

جلســه ای موارد اصولی این همــکاری مورد بحث و 
بررســی قرار می گیرد و در صورت موافقت طرفین، 
تفاهم نامه همکاری تهیه و به امضای طرفین می رسد.

وی هزینه های اجرای این ابر پروژه ریلی را بسیار 
ســنگین اعالم کرد و گفت: با توجه به عبور این خط 
آهن از زمین های شــالیزاری، نبــود مصالح و معادن 
مورد نیــاز، هزینه بــاالی تملک اراضــی، به منظور 
ســاخت این خط ریلی اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون 
یورو بدون احتســاب هزینه تملک اراضی مورد نیاز 
است. در حال حاضر زیرســازی ۱۰ کیلومتر ابتدایی 
مسیر تکمیل شده و آماده ریل گذاری است. در سال 
جاری نیز مناقصه قطعه پایانی به طول ۱۱.5 کیلومتر 
برگزار شــد و عملیــات اجرایی آن توســط قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیا در حال انجام است.
تا کنون مقدمات تامین مالی پروژه با اســتفاده از 
منابع داخلی شروع شده و توافقاتی با سازمان برنامه 
و بودجه کشور و ســایر روش های تامین مالی پروژه 
برای تملک اراضی مسیر صورت گرفته است، اما هنوز 
نحوه تامین مالی روسیه در این پروژه مشخص نیست 
و به گفته مسئوالن، نوع سرمایه گذاری روسیه در این 
پروژه، نحوه طراحی، بهره برداری و نحوه مشارکت دو 
کشور در حال مذاکره اســت؛ تا در نهایت با تخصیص 
اعتبار الزم، تامیــن مالی پروژه  رشت-آســتارا هم 

مشخص شود.

راه آهن رشت-آستـارا منتظر تصمیم سـرنوشت سـاز روس ها

ـ شماره ۱۲۴۴ ۳یکشنبه ۲  بهمن  ۱۴۰۱ -۲۹ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - ۲۲  ژانویه ۲۰۲۳ - سال ششم     اقتصاد و انرژی

خبر
با افزایش روزانه ۶.۵ میلیون 
مترمکعبی به دست تالشگران 

نفت و گاز آغاجاری
قطع سوآپ و واردات گاز 
ترکمنستان در جنوب ایران 

جبران شد
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
اظهار کرد: در روزهای اخیر با ابتکاراتی که انجام شــد، 
موفق شدیم ۶.5 میلیون مترمکعب در روز به تولید گاز 
کشــور اضافه کنیم، از این رو میزان افزایش تولید این 
شرکت هم اکنون از ۲7 میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب 
در روز فراتر رفته است.مهرداد کاهکش با اعالم این خبر 
و تقدیر از تالش های شبانه روزی کارکنان صنعت نفت 
گفت: کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 
در روزهای گذشته به صورت شبانه روزی پای کار بودند 
تا بتوانند با اقدام هایی تولید گاز را افزایش دهند. وی افزود: 
در روزهای اخیر با ابتکاراتی که انجام شد، موفق شدیم 
۶.5 میلیون مترمکعب در روز به تولید گاز اضافه کنیم 
و اکنون مقدار افزایش تولید این شرکت به ۲7 میلیون 
و ۸۰۰ هزار مترمکعب در روز رســیده است.مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با اشاره به اینکه 
بخشی از گاز مورد نیاز کشور از میدان های گازی شرکت 
نفت و گاز گچساران استخراج می شــود، افزود: این گاز 
پس از فرآوری در مجتمع گاز و گاز مایع ۹۰۰ به پاالیشگاه 
بیدبلند خلیج فارس ارسال و سرانجام به شبکه گاز کشور 
تزریق می شــود.کاهکش میدان گازی پازنان را یکی از 
بزرگ ترین میدان های گاز گنبــدی خاورمیانه و منبع 
تأمین گاز کشور اعالم کرد و ادامه داد: در این میدان ۱5 
حلقه چاه وجود دارد که گاز این میدان پس از استخراج به 

کارخانه گاز و گاز مایع برای فرآوری ارسال می شود.

اقدام های پاالیشگاه گاز فجر 
جم برای پایداری تولید

مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز فجر جم با اشــاره 
به پایــداری تولید گاز در این شــرکت گفــت: اقدام های 
گسترده ای به منظور حفظ این پایداری انجام شده است و 
ان شاءاهلل شاهد تولید حداکثری گاز طبق تعهد خواهیم 
بود.سیدمحمدمهدی هاشــمی اظهار کرد: پروژه اتصال 
خط قدیم )طرح موقت( ۲۰ اینچ دریافت گاز عســلویه به 
خط ۴۲ اینچ طرح دائم برای توزیع بهتــر گاز بین فازها و 
رفع محدودیت دریافت از منابع، از مهم ترین طرح های این 
پاالیشگاه همسو با تولید پایدار است.وی همچنین با اشاره به 
پروژه تعویض رینگ و ساپورت برج جذب یکی از واحدهای 
شیرین سازی پاالیشگاه فجر جم افزود: این پروژه همچنان 
فعال است و پیش بینی می شود تا پایان امسال تکمیل شود 
که اجرای آن برای آمادگــی دریافت حداکثری خوراک از 
منابع در طول سال است.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجر 
جم ادامه داد: پایان موفقیت آمیز پروژه تعمیرات اساســی 
واحدهای اصلی و کمکی در بازه تعریف شده و مطابق برنامه 
برای رفع موانع عملیاتی و اطمینان از عملکرد مطلوب آنها در 
اوج مصرف گاز نیز کمک بزرگی به فرآورش گاز در شرکت 
پاالیش گاز فجر جم به شمار می آید.هاشمی تصریح کرد: 
تعمیرات اساسی کوره های زباله سوز گازهای اسیدی شامل 
پرچ کاری بدنه کوره، رفع گرفتگی و تعویض شعله پوش، 
بازسازی، نوسازی و چسباندن خمیر نســوز روی دیواره  
آجری، رفع رسوبات و آلودگی های برنرها، پایلوت ها و مسیر 
فلش گاز، رفع گرفتگی و تعویض شــعله پوش های مسیر 
اسید گاز و تعویض شیر خروجی مسیر D از دیگر اقدام هایی 
بوده که برای پایداری تولید گاز در شرکت پاالیش گاز فجر 

جم انجام شده است.

خبر

سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی از 
مشارکت وزارت راه و شهرسازی با وزارت صمت و بخش 

صنعت برای تأمین مسکن کارگران خبر داد.
محمد مهدی حیدری سرپرســت مرکز تحقیقات 
راه مسکن و شهرســازی در خصوص طرح صنعت شهر 
و نقــش وزارت راه و شهرســازی برای تأمین مســکن 
کارگران، گفت: طرح صنعت شــهر در مشارکت وزارت 
راه و شهرســازی و وزارت صمت شکل گرفته و هدف آن 
تأمین مسکن کارگرانی ست که در بخش صنعت شاغل 

هستند.

سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با 
تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی مایل به سرمایه گذاری 
و تأمین مسکن کارگران شــاغل در بخشهای خود برای 
حفظ انسانی آموزش دیده هستند، افزود: در حال حاضر 
در شهرها و شهرک های صنعتی بخش عمده کارگران 
شاغل را مهاجران تشکیل می دهند که با توجه به افزایش 
قیمت مســکن هم در خرید و هم در اجاره، پیش بینی 
می شود، کارگران شــاغل و آموزش دیده ناچار به ترک 
محل های کار خود به دلیل عدم تأمین مسکن خواهند 
شد. بنابراین وزارت راه و شهرســازی و وزارت صمت در 

همکاری با یکدیگر تأمین مسکن کارگران را در مشارکت 
با بخش صنعت و خودکار گران برعهده می گیرند.

حیدری توضیح داد: بخش صنعت بــا ترک نیروی 
کار آموزش دیده متضرر خواهد شد و چالش پیش روی 
خود را این موضوع تعریف کرده است. بنابراین در راهکار 
تأمین بخشی از آورده متقاضیان در صدد است تا با چالش 

پیش رو مقابله کند.
وی گفت: در کارگروه تشکیل شده در مرکز تحقیقات 
با حضور نمایندگان بخش صنعت و وزارت صمت، مقرر 
شده تا بخش صنعت تأمین بخشــی از آورده متقاضیان 

بخش هــای صنعتی خــود را تأمین کنــد. همچنین 
وزارت صمت بعد از تخصیص زمین از ســوی وزارت راه 
و شهرسازی، آماده سازی اراضی را انجام می دهد. بدین 

ترتیب در ساخت مسکن کارگران تسریع ایجاد می شود.
سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با 
اشاره به اینکه هم اکنون در یزد، قزوین و قم، اجرای طرح 
مسکن کارگران به تعداد حدود 7 هزار واحد در برنامه قرار 
گرفته است گفت: در مرحله بعدی اجرای طرح مسکن 
کارگران در استان های ســمنان، البرز و مرکزی اجرایی 

خواهد شد.

سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی مطرح کرد؛
تامین مسکن کارگران در مشارکت وزارتخانه های راه وصمت اجرایی می شود
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صادرات نفت مالزی به چین سه برابر تولیدش شد!
واردات نفت چین از مالزی در دســامبر به رکورد 

۱.۳ میلیون بشــکه در روز صعود کرد و این کشور که 
تولید روزانه نفتش سه برابر کمتر از صادراتش است را 

در میان بزرگترین تامین کنندگان نفت چین، پس از 
عربستان سعودی و روسیه در رتبه سوم قرار داد.

آمار اداره کل گمرک چین نشــان داد واردات نفت 
چین از مالزی در ماه میالدی گذشته، از حجم خرید 
از تولیدکنندگانی نظیر عــراق و امارات متحده عربی 
فراتر رفت. حجم واردات نفت خام چین از مالزی، سه 
برابر میانگین تولید روزانه این کشور آسیایی در فاصله 

ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۲ بود.
براســاس این گزارش، با توجه به این آمار، برخی 
تحلیلگران بر این باور هستند که بخش زیادی از نفتی 
که از مالزی به چین وارد می شــود، در واقع متعلق به 
کشورهای تحت تحریم مانند ایران، ونزوئال یا روسیه 
اســت و مالزی به عنوان یک هاب انتقــال نفت بین 

کشتی ها شناخته شده است.
طبق آمار گمرکــی، واردات نفت چین از مالزی در 
سال ۲۰۲۲، تقریبا دو برابر شــد و به ۳5.۶۸ میلیون 
تن رسید. هیچ واردات نفتی از ونزوئال توسط گمرک 
چین در سال ۲۰۲۲ ثبت نشــد اما مجموع واردات از 
ایران به چین در سال میالدی گذشــته، 7۸۰ هزار و 

۳۹۲ تن اعالم شد.
پاالیشــگاه های نفت خصوصی چین اعتنایی به 
تحریم ها نشــان نداده اند و اولویت اصلی آنها، خرید 

نفت با قیمت مناسب و کسب ســود خوب از پاالیش 
آن است.

به گفته تحلیلگران مختلف و بر اساس گزارش های 
تحقیقی که در چند سال اخیر انجام شده است، چین 
به خرید نفت از کشورهای تحت تحریم آمریکا ادامه 
می دهد و اغلب این واردات در پوشــش نفت مالزی یا 

عمان انجام می گیرد.
بنا بــر تحقیقات اخیــر رویترز، ونزوئال از اســناد 
متفاوت و نفتکش های مرتبط با دیگر کشورها استفاده 
می کند و نفت را به پاالیشــگاه های چینی می فروشد 
که در اسناد مربوطه، به عنوان نفت مالزی معرفی شده 

است.
طبق آمار گمرکــی چین، میزان زیــادی نفت از 
مالزی در سال میالدی گذشته وارد شد و بر این اساس، 
تحلیلگران و ناظران معتقدند که چین همچنان نفت 
تحت تحریم را به عنــوان نفت مالزی یــا عمان وارد 

می کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در این بین، با وجود 
این که خرید نفت چین از روســیه در ســال میالدی 
گذشته، افزایش یافت، عربستان سعودی بزرگترین 
صادرکننده نفت به چین در سال ۲۰۲۲ شد و روسیه 

در جایگاه دوم ایستاد.

مورد عجیب در بازار جهانی نفت

ابراهیم بازیان گفت: اگر ما بتوانیم در طول مدت ۴ ســال 
به سمت مردمی شدن اقتصاد تحت مدیریت مجموعه شستا 

برویم یعنی ۱۰ درصد GDP کشور را مردمی کرده ایم.
مدیرعامل شستا گفت: امروز ســرمایه شستا ۲7۰ همت 
است که براســاس برنامه ریزی ها باید در سال ۱۴۰5 به ۱۰۰۰ 

همت برسد و این شدنی است.
ابراهیم بازیان )مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی-شستا( در همایش هم اندیشی مدیران وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه که با موضوع افق بهره 
وری و اشتغال برگزار شد ، با اشاره اهمیت مردمی کردن اقتصاد 
گفت: نسخه شفابخش اقتصاد کشور، اقتصاد مردم پایه است. 
امروز ۱۰ درصد GDP کشــور تحت مدیریت شــرکت ها و 
صندوق های ســرمایه گذاری زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی است. اگر ما بتوانیم در طول مدت ۴ سال به سمت 
مردمی شدن اقتصاد تحت مدیریت مجموعه شستا برویم یعنی 

۱۰ درصد GDP کشور را مردمی کرده ایم.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب و تاکیدات رییس 
جمهور در خصوص تحول و برنامه تحولی تشریح کرد: همانگونه 
که رهبر معظم انقــالب فرمودند تحول یعنــی تغییر عمیق. 
ایشان در جلسات متعددی بر بازسازی انقالبی تاکید داشتند 
و با توجه به مفاهیمی که بیان داشتند، بازسازی انقالبی یعنی 
حرکت بنیادی، عقالنی، خردمندانه و مبتنی بر اندیشه همه گیر 
نه حرکت بی هوا و بی حســاب . اگر بر این محور حرکت نکنیم 
بازنده خواهیم بود. این مهم بایــد در همه عرصه مدیریت های 
کشور باید انجام شــود.وی افزود: بازســازی انقالبی و تحول 
بر ۳ پایه آسیب شناســی، برنامه ریزی و هدایــت صورت می 

پذیرد .مدیرعامل شستا با اشــاره به لزوم برنامه ریزی تحولی 
اظهارداشت: آسیب شناسی خوبی ناظر به فرصت ها،ضعف ها، 
تهدیدها و قوت ها در بدنه وزارت خانه صورت پذیرفته اســت 
اما برنامه ریزی مناسبی برای برون رفت از چالش ها به صورت 
مستند پیش روی ما نیست.این هدایت باید متمرکز و متوجه 
تحول اقتصادی در قابل برنامه تحولی صورت پذیرد.وی با اشاره 
به برنامه ریزی تحولی در شستا گفت: در شستا در مدت ۱۰ ماه 
اخیر با همکاری مقام عالی وزارت و معاونین ایشان، یک برنامه 
تحولی با گام های یک ، دو و پنج ساله ناظر به تغییر، تحول و تعالی 
آماده شده است . اگر چه از روز نخســت پذیرش مدیریت این 
شرکت بزرگ کار را آغاز کردیم اما اجرای تمام و کمال آن نیاز به 

تاکیدات و همکاری های نزدیک در سازمان و وزارت خانه دارد.
مدیرعامل شستا افزود: ۲۱ راهبردی تحولی مشخص شده 
اســت و مبتنی بر این راهبردها به ۳ مقوله چیستی، چرایی و 
چگونگی پرداخته شده است . امروز سرمایه شستا ۲7۰ همت 
است که براســاس برنامه ریزی ها باید در سال ۱۴۰5 به ۱۰۰۰ 

همت برسد و این شدنی است.
بازیان با اشــاره به چالش ها و معضالت پیش روی شســتا 
تصریح کرد: عدم ثبات مدیریت در بنگاه های ما یکی از معضالت 
اساسی است . همه مدیرانی ک به شســتا آمده و رفته اند همه 
مدیران قابلی بودند و باید پرســید علت این حجم از تغییرات 
چیست؟ شستا نباید سیاسی اداره شود. ما بنگاه های اشتغال 
زا هســتیم نه اقتصاد محور. ما باید دنبــال تولید محصوالت 
استراتژیک بریم نه هر محصولی . همچنین فرایند انتصاب در 
وزارت خانه بسیار طوالنی بوده است در حالی که این مسئولیت 

به شرکت ها و هیئت مدیره ها تعلق دارد.

مورد عجیب در بازار جهانی نفت



نگاه

سومین عرضه اولیه قرن 
جدید در بورس به همت 

کارگزاری بانک ملی
تعداد ۱7۰۲5۰۰۰۰ ســهم، معادل ۱5 درصد 
از سهام شرکت سیمان اردستان )با نماد معامالتی 
اردستان( به عنوان سومین عرضه اولیه قرن جدید 
در بورس تهران به همت و با حمایت های کارگزاری 

بانک ملی ایران کشف قیمت شد.
بــه گــزارش اخباربانــک بــه نقــل از روابط 
عمومی بانک ملــی ایران ،  در بــورس تهران تعداد 
۱7۰۲5۰۰۰۰ ســهم معادل ۱5 درصد از ســهام 
شرکت سیمان اردستان به  عنوان پانصد و هشتاد و 
هشتمین شرکت پذیرفته  شده در بخش”سیمان، 
آهک و گچ”، طبقه ” تولید سیمان، آهک و گچ” با کد 
صنعت »5۳۹۴« ، در فهرســت نرخ های بازار دوم و 
در نماد معامالتی” اردستان” به شیوه ثبت سفارش 

کشف قیمت عرضه اولیه شد.
براســاس این گزارش، جمعا معادل ۱5 درصد 
از سهام شرکت سیمان اردستان با )نماد اردستان( 
به قیمت هر ســهم ۱۰۰۰۰ ریال در بورس تهران 
کشف قیمت و معامله شــد.گفتنی است، درعرضه 
اولیه ســهام شرکت ســیمان اردســتان با )نماد 
اردســتان( بیش از ۱ میلیون ۱۸۴ هزار و ۴۳۴ کد 
معامالتی شرکت کردند و حداکثر ۱5۸ سهم به هر 
کد معامالتی اختصاص یافت.شــایان ذکر است در 
این عرضه، مدیر عرضه: کارگزاری بانک ملی ایران 
و متعهد عرضه: شرکت نام آوران تجارت اردستان و 

متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه نوین است.

اهمیت فرهنگ سازی در 
تحول دیجیتال

 نایب رییــس هیات مدیره بانک تجارت 
در پنــل تخصصــی »تحــول دیجیتال و 
نگرش اکوسیستمی به اقتصاد دیجیتالی 
و کســب وکار دانــش بنیان« بــر اهمیت 
فرهنگ ســازی در تحول دیجیتال تاکید 

کرد.
به گــزارش اداره روابط عمومی و ارتقاء 
ســرمایه اجتماعی بانک تجارت، مرتضی 
ترک تبریزی در نشســت تخصصی تحول 
دیجیتــال بــه فرهنگ ســازی و آموزش 
در حــوزه تحــول دیجیتال اشــاره کرد و 
گفت: بانکــداری دیجیتــال از چندپایه 
تشــکیل شــده و فین تک، دیتــا و تجربه 
مشتری مهم ترین  آنها هســتند. در تمام 
بانک های کشــور حداقل خال یکی از این 
موارد وجود دارد و برای همین نمی توانیم 
آن هــا را مجموعه ای نوآورانه و بر اســاس 
تحول دیجیتال بدانیم. بانک ها به تنهایی 
نمی توانند تحوالت دیجیتالی ایجاد کنند 
و باید با مشارکت فین تک ها و شرکت هایی 
که در این حوزه فعال هســتند، دســت به 
دست داد تا بتوان قدم های موثر در صنعت 

بانکداری برداشت.
نایب رییس هیات مدیــره در خصوص 
علل این موضوع تصریح کــرد: بانک های 
کشــور به شــدت رگوله شــده هستند؛ 
نهادهای باالدســتی بــه بانک هــا اجازه 
همــکاری بــا مجموعه هــای نــوآور را 
نمی دهند و توجه آنها فقط به تنظیم گری 
موضوعــات متفــاوت ماننــد دارایی ها، 
بدهی ها کارمزد و محدودیت در پرداخت 

است.
ترک تبریــزی بــه اهمیــت ابزارهای 
بانکداری دیجیتال اشــاره کــرد و افزود: 
بانکــداری دیجیتال عــالوه بر متخصص 
توانمند نیاز بــه دیتابیس و زیرســاخت 
کارآمــد دارد. در ضمــن نظــارت بدون 
راهبری نمی توانــد تاثیر خــود را در این 
حوزه داشته و باید با هوش مصنوعی شعب 

را کنترل کرد.
وی بــه غیرحضــوری کــردن تمامی 
خدمــات بانکی در بســتر اپلیکیشــن ها 
اشــاره کــرد و گفــت: در بانــک تجارت 
اپلیکیشــن های مخصوص سرویس دهی 
به مشــتریان طراحی شــده و درخواست 
مشــتریان در بســتر ایــن اپ هــا انجام 
می شــود؛ این رونــد در آینــده نزدیک 
سرعت بیشتری خواهد گرفت تا زمانی که 
مشتریان دیگر هیچگونه مراجعه حضوری 

به شعب بانک نداشته باشند.
ترک تبریــزی با بیــان اینکــه بانک 
تجارت در مســیر تحــول دیجیتال تعداد 
قابل توجهی از شــعب خود را کاهش داده 
و تمام تراکنش هــای را باهوش مصنوعی 
کنترل می کند گفت: این بانک در مسیری 
اســت که مشــتری برای دریافــت هیچ 
خدمتی نیازمند مراجعه به شــعب نباشد؛ 
بانک تجارت تمام خدمات تسهیالت خرد 
خود را به اپلیکیشــن باجت منتقل کرده و 
صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی 

هم در دستور کار قرار دارد.
نایب رییس هیــات مدیره به آشــتی 
بازیگران این صنعت اشــاره کــرد و گفت: 
هماهنگی سیســتمی آنگونه که شایسته 
اســت بین بانک هــا و فینتک هــا صورت 
نگرفته اســت و اگر این دو گــروه نتوانند 
همکاری موثر داشــته باشــند، نمی توان 

گام های موثری در مسیر تحول برداشت.
وی در پایان افزود: بانک ها برای رقابت 
با بانک های تــراز اول دنیــا ضرورتا باید با 
کاهــش هزینه ها و خدمــات مطلوب تر و 
طراحی خدمــات جدید در حــوزه مالی و 

بانکی در صحنه حاضر شوند.

نقش آفرینی پررنگ هوش 
مصنوعی در آینده

 مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت 
با اشاره به تغییر رفتار مشتریان در عصر تحول 
دیجیتالی بر ضرورت همســویی با پیشروی 
تکنولوژی در صنعت بانــک و پرداخت تاکید 

کرد.
بــه گــزارش اداره روابط عمومــی و ارتقاء 
سرمایه اجتماعی بانک تجارت، محمد فرجود 
در جریان نشستی تخصصی با محوریت فرایند 
نوآوری در صنعت بانکــداری و پرداخت که در 
حاشیه هشتمین نمایشــگاه تراکنش ایران 
برگزار شد با بیان این موضوع تاکید کرد: نوآوری 
در صنعت بانکــداری مدل های مختلفی دارد 
و با توجه به ســرعت دیجیتالی شدن عملیات 
مالی در کشــور، جبری بر جامعه برای حرکت 
به سمت دیجیتالی شدن حاکم شده و در رفتار 
مردم تغییرات بزرگ ایجاد کرده است؛ به نوعی 
باید گفت که پاندمی کرونا همه را به ســمت 
عصر دیجیتال ســوق داد و حرکت از آن زمان 

پررنگ جلوه کرد.
وی با اشــاره به اینکه نوآوری در مدل های 
کســب و کار تغییر کرده اســت گفت: تا سال 
۲۰۲5 در دنیا ۸۶ درصــد بانک ها باید بدانند 
چطور می توانند تعامالت خــود را با بازیگران 

جدید در این عرصه داشته باشند.
مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت 
با تاکید بــر اینکه هوش مصنوعــی در آینده 
بیشترین بخش را به خود اختصاص خواهد داد 
افزود: پرداخت ها به سرعت در حال پیشرفت 
هستند و در کمترین زمان ممکن اقدامات به 

صورت هوش مصنوعی انجام می شود.
فرجود به اهمیت نوآوری اشــاره و تصریح 
کرد: االن اکوسیســتمی داریم که موتورهای 
متعددی چه در الیه تکنولوژی و چه در سمت 
تقاضا آن را حرکت می دهند و به سمت تحول 
می برند؛ اگر نوآوری را تغییر به ســمت ایجاد 
ارزش بهتر تعریف کنیم، بررســی محصوالت 
بانــک و پرداخت نشــان دهنده ابعاد مختلف 

کاربرد این نوآوری است.
مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت 
افزود: این روش برای رســیدن به ســرعت در 
عملیات مالی و بانکی بسیار موثر بوده و باعث 
افزایــش طراحی متنوع محصــوالت بانکی، 

سرعت و کاهش هزینه ها خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه در بانک تجارت ســه 
مدل کسب وکار نوآورانه پیاده سازی شده است 
به معرفی پلتفرم ارائــه خدمات غیرحضوری 
به مشــتریان در حاشیه نمایشــگاه تراکنش 
ایران اشــاره کرد و گفت: بــرای این طرح ها 
ســرمایه گذاری های ویژه ای صــورت گرفته 
اســت؛ از جمله این ها می توان به پلتفرم ارائه 

غیرحضوری وام ازدواج اشاره کرد.
فرجود در پایان خاطرنشــان کرد: در بانک 
تجارت مــدل دیگری از تعامــل با فین  تک ها 
تعریف شــده که در حوزه بانکداری باز است. 
مدلی که در آن ســعی شــده بانک تجارت با 
مشــارکت در طرح هایــی که توســط دیگر 
پلتفرم ها ارائه می شــود به اکوسیستم نزدیک 

شود.

استقبال از کارگاه معرفی 
»چکنو« در نمایشگاه 

تراکنش ایران
 کارگاه معرفی محصول »چکنو« بانک صادرات 
ایران با فعــاالن و عالقه مندان صنعــت پرداخت 
در هشتمین نمایشــگاه تراکنش برگزار و صدور و 

واگذاری چک به صورت عملی ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
مزایا و فرآیندهای اســتفاده از »چکنو« چک امن 
دیجیتال بانک صــادرات ایــران در کارگاه معرفی 
محصول هشــتمین نمایشــگاه تراکنش ایران در 
جمع فعاالن صنعت پرداخت تشــریح شد و مورد 
اســتقبال قرار گرفت.در این کارگاه که با استقبال 
فعاالن بانکی کشور برگزار شد، مزایای چکنو، شمای 
کلی ســامانه چکاد برای دریافت استعالم های الزم 
بانک مرکزی و مالحظات مقررات مترتب بر چک، 
فرآیندهای صدور، معرفی جانمایی چکنو در همراه 
بانک صادرات ایران، فعال سازی و غیر فعال سازی، 
فرآیند های مبتنی بر امضای الکترونیکی، نقد کردن 
و انتقال »چکنو« برای حاضران ارائه و مراحل آن به 

صورت عملی به نمایش درآمد.
چک امن دیجیتال بانک صــادرات ایران با نام 
تجاری »چکنو« برای اولین بار توسط این بانک در 
اختیار مشتریان و فعاالن اقتصادی کشور قرار گرفته 
و بدون محدودیت در هر ساعت از شبانه روز قابلیت 
صدور، انتقال، نقد کردن و واریز به حســاب ذی نفع 

را دارد.

نرخ حق الوکاله بانک تجارت 
اعالم شد

 بانک تجــارت نــرخ حق الوکاله ســپرده های 
سرمایه گذاری برای ســال ۱۴۰۲ را ۳ درصد اعالم 

کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و ارتقاء ســرمایه 
اجتماعی بانک تجارت، نرخ حق الوکاله سپرده های 
سرمایه گذاری بانک تجارت برای سال ۱۴۰۲ معادل 
سه درصد تعیین و اعالم شد.حق الوکاله، مبلغی است 
که بانک ها در چارچوب بانکداری اسالمی در قبال 
به کارگیــری منابع ســپرده گذاران در امور اعطای 
تسهیالت و ســرمایه گذاری های اقتصادی بانک با 
توجه به اصول بانکداری بدون ربا و رابطه حاکم 

بین وکیل و موکل دریافت می کنند.

بانک مرکزی در نامه ای به شــرکت بورس اعالم کــرد که در زمان 
دریافت ســکه طالی ربع بهارآزادی عرضه شــده در بورس نیازی به 

پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست.
به گــزارش ایرنا از بانک مرکــزی، این بانک در نامه ای به شــرکت 
بورس کاالی ایران تاکید کرده اســت، مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده در قیمت کشف شــده معامالت گواهی ســپرده کاالیی سکه 
طالی ربع بهارآزادی خزانه بانک رفاه، محاســبه شده است؛ لذا مبلغ 

دیگری با عنــوان هزینه مالیات بــر ارزش افــزوده از متقاضیان اخذ 
نمی شود.

عرضه ربع سکه طال در بورس کاال به منظور از بین بردن حباب سکه 
و تعدیل انتظارات تورمی غیر واقعی توســط بانک مرکزی با همکاری 
بورس کاالی ایران در سه روز انجام شد، طی این سه روز حدود 5۰ هزار 
ســکه ربع بهار آزادی با قیمت های کشف شده در فرآیند ثبت سفارش 
به روش حراج تک قیمتی معامله شــد. بدین ترتیــب قیمت روز اول، 

هفت میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان، روز دوم، هفــت میلیون و ۹۰ هزار 
تومان و روز سوم هفت میلیون و 5۰ هزار تومان بود.

بر اســاس برنامه بانک مرکزی، عرضه ربع سکه طال در هفته جاری 
نیز انجام خواهد شد. روش کشف قیمت و ثبت سفارش در عرضه های 
آینده بر اســاس تفاهمی که با ســازمان بورس صورت گرفته از طریق 
سازوکار بورس کاال است که جزییات آن از طریق آگهی رسمی بورس 

کاالی ایران به اطالع عموم خواهد رسید.

مالیات بر ارزش افزوده ربع سکه های بورسی محاسبه شده است

 ضرورت تعیین »رگوالتور« مشــخص و مســتقل 
برای حوزه اعتباری )BNPL( و اســتفاده از ظرفیت 
اپراتورهای تلفن همراه از جمله مهم ترین مباحث مطرح 
شده در پنل تخصصی مکانیزم   اعتباردهی در نمایشگاه 

تراکنش ایران بود.
به گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
سیار ایران، هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران در حالی  
چهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱ وارد ســومین و آخرین روز از 
برگزاری خود شــد که میزبان پنل تخصصی »مکانیزم 
های اعتباردهی در BNPL« با تعــدادی از بازیگران 
اصلی این حوزه از جملــه مصطفی درجزی، مدیرعامل 

شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند بود.
این پنل که با مدیریت امین هاشمی معاون محصول 
شــرکت همراه کسب و کارهای هوشــمند برگزار شد، 
میزبــان محمدمهدی تقــی پور مدیرعامل شــرکت 
یاس ارغوانی، هومــن امینی مدیرعامــل دیجی پی و 
محمدحسین کاشــی مدیرعامل شــرکت پرداخت 
الکترونیک سداد بود تا ضمن تشریح تفاوت های اعتبار با 
سایر تسهیالت رایج مانند انواع وام های ارائه شده توسط 
بانک ها و موسسات مالی، به واکاوی مدل های اعتباری 
رایج در دنیای  بپردازد و راه حل هــای مواجهه با موانع 

پیش روی کسب و کار اعتباردهی را احصاء کند.
»خرید اعتباری« یا BNPL که مخففی بر عبارت 
»اآلن بخر، بعدا پرداخت کن« است به تامین مالی کوتاه 
مدت اشاره دارد و به مشتریان اجازه می دهد که بر مبنای 
اعتبار مالی خود اقدام به خرید و پرداخت در آینده کنند؛ 
به عبارت دیگر پلتفرم ارائه دهنــده BNPL از طرف 
خریدار، اقدام به تسویه حســاب می کند و خریدار برای 

بازپرداخت در آینده با اعتباردهنده مواجه است.
براســاس این مدل فناورانه، پای بازیگران بسیاری 
عالوه بر بانک ها به حوزه اعتباردهی باز می شود که می 
توانند مانند الگوی ســنتی »پرداخت قسطی یا نسیه« 

اقدام به پیاده سازی این طرح به شکل دیجیتال کنند.
مصطفی درجزی، مدیرعامل شرکت همراه کسب 
و کارهای هوشــمند از جمله پنلیســت هایی بود که با 
تأکید بر ضرورت حضور »رگوالتور« برای حوزه اعتباری 
مخصوصا در شرایطی که رفتار دیجیتال کاربران ایرانی 
همچنان به بلوغ نرســیده و نمی توان بــه دیتاهای آن 
بســنده کرد، گفت: در این حوزه و برای اعتبارســنجی 
نیازمند دو موتور »توسعه« و »اعتبار« هستیم و همزمان 
باید به فکر فرهنگســازی و تولید محتــوا برای آگاهی 

جامعه نسبت به این مقوله به نسبت جدید باشیم.
وی با تأکید بر اینکه آموزش هــای مردمی در کنار 
ایجاد این دو موتور منجر به تحقــق آینده اعتباری می 
شــود، اظهار کرد: طبیعتا در کوتاه مــدت نباید توقع 
ســودآوری از BNPL داشته باشــیم و این می تواند 
ســمی مهلک باشــد؛ در حال حاضر بیــش از هر چیز 
نیازمند ابزارها و هماهنگــی بازیگران این بخش جهت 

پایدارسازی هستیم.
 BNPL درجزی در باب اهمیت پیاده سازی مدل
تصریح کرد: بانک های کشور سال ها وام بانکی دادند اما 
به جز حوزه B2B که اعتبارسنجی صورت می گرفت، 
در مواجهه با حوزه B2C رویه چندان موفقی در پیش 
گرفته نشــده بود. حال قرار است مدل اعتبارسنجی در 
دنیای دیجیتال و براساس رفتار مشترکان در این محیط 
اجرایی شود و بر اساس نمره اعتباری که هر کاربر کسب 

می کند، تا سقف مشخصی اعتبار خرید دریافت کند.
مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند 
با بیان اینکه بیشترین تعداد مشترکان دائمی را همراه 
اول در کشور دارد که این منبع خوبی جهت اعتباردهی 
اســت، عنوان کرد: قطعا اعتباردهی بدون دیتای حوزه 
دیجیتال ناممکن است؛ همراه اول با این تعداد مشترک 
دائمی کــه در اختیــار دارد نه تنها می توانــد مکانیزم 
اعتباردهی را به راحتی پیاده سازی کند بلکه می تواند در 
صورت سوءاستفاده مشترکان از این امکان، با ابزارهایی 
نظیر یکطرفه کردن خطوط و… مانعی بر شکل گیری 

مطالبات اعتباری شود.
درجزی در پاســخ به این انتقاد که »اکنون کشــور 
سامانه ها هستیم و دیتای بسیاری از سمت مشترکان در 
سامانه های مختلف داریم اما پالن تجمیع دیتا نداریم؛ 
در این شــرایط که قادر به تعریف سرویس هایی خوب 
نیســتیم، نگاه مان به مقوله اعتباری نباید کاریکاتوری 
باشــد« نیز گفت: برای شفاف شــدن بحث، بهتر است 
نگاهی به دوره بروز و ظهور چک صیادی داشــته باشیم 
که اعتبار آن در سیستم بانکی بسیار تأثیرگذار بود؛ حتی 
چک های صیادی را براســاس مدل نظارتی که بانک ها 
چیده اند، می توان به عنوان »تضمین« پذیرفت و همین 

رویه قابل پیاده سازی در بخش اعتباری نیز هست.
وی ادامه داد: نگاه ما در شــرکت کســب و کارهای 
هوشمند به ســمت سیســتم Open Loop است 
تا تجربه اســتفاده از اعتبار داده شــده به مشتریان در 
نزدیکترین مکان های فروشگاهی به محل زندگی شان را 

فراهم کنیم. تعامل با سایر بازیگران اکوسیستم در حوزه 
داده های رفتار اعتبــاری، فرآیند تغییر رفتار دیجیتال 

کاربران ایرانی را تسهیل خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند 
در مواجهه با این ســوال که چرا تأکید بر شکل نگرفتن 
رفتار دیجیتال کاربران است؟، عنوان کرد: آمارها نشان 
می دهد که رفتار دیجیتالی در کشور ما مطابق با میانگین 
جهانی شکل نگرفته است که شاید یکی از دالیلش این 
باشد، ســرویس خوبی وجود نداشته و منجر به تحریک 

رفتار مصرف کنندگان نشده است.
»گذر از مفاهیــم اولیــه BNPL و آمادگی برای 
ورود به مراحل بعدی«، »امکان افزایش تولید و رشــد 
اقتصادی با مدیریت صحیح اعتبار«، »تقویت اکوسیستم 
اعتبار توســط بازیگران آن«، »نیاز به ورود شرکت های 
حاکمیتی برای اعتباردهی«، »بردن کاالهای ضروری 
روی مــدل BNPL«، »بــازار ۱5۰ میلیــارد دالری 
BNPL در دنیــا«، »ضــرورت اشــتراک امتیازهای 
اعتباری بین بازیگران«، » نادیده نگرفتن شبکه آفالین«، 
»نقش دیتا به عنوان قلب اعتبارســنجی«، »استفاده از 
هوش مصنوعــی و Machine learning جهت 
کشف رفتار اعتباری کاربران« و »ضرورت قبول توثیق 
ســیمکارت های دائمی به عنوان یکــی از مهم ترین و 
کاراترین وثایق« از جمله مهم ترین مباحث مطرح شده 

در این پنل تخصصی بود.
هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران از دوشنبه ۲۶ دی 
در مرکز آفرینش های کانون و هتل الله با مشــارکت و 

حمایت همراه اول کســب و کار و بــا محوریت اقتصاد 
دیجیتالی – کسب و کار دانش بنیان آغاز به کار کرد و  ۲۸ 

دی به کار خود پایان داد.
نخســتین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که 
طی ســال های اخیر فعالیت و نوآوری های ویژه ای در 
حوزه »تلکوبانک« و »خدمات پرداخت« داشــته است 
در بزرگترین رویداد فناوری هــای مالی حضور یافت تا 
تجارب حاصل از توســعه محصوالت و خدمات مالی و 

پرداختی خود را با اهالی این حوزه به اشتراک گذارد.
در این رویداد بزرگ فنــاوری های مالی، »کیف پول 
فراگیر همــراه اول« و »اوانو« که در آینــده ای نزدیک 
خدمات مالی اش را بر بســتر بالکچیــن عرضه خواهد 
کرد در برابر جوانان و نوآوران، فعاالن بخش خصوصی، 
مدیران ســازمان ها و دســتگاه هــا، ارائــه دهندگان 
محصوالت و خدمــات در حوزه فنــاوری های مالی که 
تشــکیل دهنده اضالع و ابعاد این اکوسیستم هستند، 

ارائه شد.
در نمایشگاه تراکنش ایران که نمایشگاهی تخصصی 
در حوزه های مالی B2B و B2G است، کارگروه های 
دوازده گانه تحول دیجیتال در صنایع مالی، آینده صنعت 
پرداخت، تلکو بانک ها و فین تک ها، تأمین مالی زنجیره 
تأمین، بیمه گری دیجیتال و تلکو بیمه ها، نئوبانک ها و 
خدمات اعتباری، بالکچین و رمزارزها، آینده کســب و 
کارهای اینترنتی در ایران، پیام رســان ها و چالش های 
کسب و کاری، متاورس و شهر هوشمند، امنیت سایبری 

و روندهای صنعت بورس و بازار سرمایه فعال بودند.

ضرورت وجـود رگـوالتور مشخص و مستقـل برای حـوزه اعتباری

ـ شماره ۱۲۴۴ یکشنبه ۲  بهمن  ۱۴۰۱ -۲۹ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - ۲۲  ژانویه ۲۰۲۳ - سال ششم  بانک و بیمه۴

 دکتر میرهاشم موسوی، مدیرعامل ســازمان  تأمین اجتماعی در نخستین 
همایش ساالنه “مدیران، افق بهره وری و اشتغال” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سازمان های تابعه که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، با اعالم افزوده شدن 
۲ میلیون نفر به بیمه پردازان صندوق های بازنشســتگی در دولت ســیزدهم و 
بی سابقه توصیف کرددن اقدام دولت در پرداخت بالغ بر ۱7۰ هزار میلیارد تومان 
از مطالبات صندوق های بازنشستگی در دو سال اخیر از همراهی دولت و حمایت 
رئیس جمهور محترم از تقویت صندوق های بازنشستگی تشکر کرد و خواستار 
اجرای تعهــدات جاری دولت در قبــال صندوق ها و اســتمرار رویکرد پرداخت 
بدهی های قبلی و انباشــته دولت به صندوق ها و نیز دستور تســریع در زمینه 
تصمیم گیری و اجرای تدریجی طرح ها و لوایح مربوط به ساماندهی و اصالحات 

فنی، ساختاری و سنجه ای صندوق ها شد.
مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعــی که در ایــن همایــش در حضور 
رئیس جمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤســا و مدیران سازمان های 
زیرمجموعه وزارتخانه و به عنوان نماینده صندوق های بازنشســتگی کشــور، 
گزارشی از آخرین وضعیت صندوق های بازنشستگی، چالش های این حوزه و نیز 
اقدامات و دستاوردهای صندوق ها در دولت ســیزدهم ارائه کرد، گفت: براساس 
اسناد باالدستی از جمله سیاست های کلی تأمین اجتماعی؛ اصل ۲۹ قانون اساسی 
و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مأموریت اصلی و عمده حوزه 
تأمین اجتماعی کشور، فراگیرسازی پوشش تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، 

بیکاری، ازکارافتادگی، پیری و خدمات درمانی است.
دکتر موسوی افزود: سیاست های کلی تأمین اجتماعی که در فروردین ماه سال 
جاری از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شــد و چراغ راهی برای همه دستگاه ها و 
مدیران و فعاالن و تصمیم گیران در این حوزه است، هم ضرورت تحول و هم جهت 
تحول در نظام بازنشســتگی و بیمه های اجتماعی و تأمین اجتماعی را مشخص 

کرده است که این تحول باید منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی کشور شود.
وی افزود: به رغم وجود برخی مشــکالت و کاستی ها، دســتاوردهای نظام 
اسالمی در حوزه تأمین اجتماعی بسیار قابل توجه بوده است. پوشش بیمه های 
اجتماعی از ۲۰ درصد جمعیت در ســال های پیش از پیروزی انقالب اســالمی، 
اکنون به حدود 7۲ درصد افزایش یافته و بالغ بر ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، از 

پوشش بیمه های اجتماعی برخوردار هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ارائه روزانه حدود یک میلیون 
مورد خدمات سرپایی و حدود ۱۳ هزار مورد خدمات بستری در بیمارستان های 

تحت پوشش این سازمان، گفت: پوشش بیمه های درمان با اقدام انقالبی دولت 
سیزدهم در این حوزه، به ۱۰۰ درصد رســیده است و حدود 5۰ درصد از خدمات 

درمانی کشور از سوی صندوق های بازنشستگی این وزارتخانه مدیریت می شود.
دکتر موسوی در بخش دیگری از ســخنان خود در تشریح آخرین وضعیت و 
دســتاوردهای نظام در حوزه بیمه  اجتماعی، در مورد برنامه هــای اقتصادی و 
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی افزود: صندوق های بازنشستگی کشور 
در حوزه صنعت و تولید در ۱7 صنعت راهبردی کشور ازجمله پتروشیمی، انرژی، 
ســیمان، حمل ونقل و دارو فعالیت دارند و برنامه های متعددی در جهت ارتقای 
ارزش دارایی بین النسلی صندوق ها و ارتقای بهروری و تولید در این صنایع در حال 

پیگیری است.
وی در مورد چالش های عمده نظام بازنشستگی و بیمه های اجتماعی گفت: 
در دولت سیزدهم، برنامه و اولویت اصلی ما این بوده که ابتدا چالش ها را شناسایی 
و ضمن توقف و کنترل چالش ها، در مرحله بعد بــرای غلبه بر آنها، برنامه ریزی و 
اقدام کنیم. یکی از عمده ترین این چالش ها، ناپایداری منابع و به تبع آن کسری 
نقدینگی در صندوق ها ناشــی از بی توجهی به اصالحات توانمندساز سنجه ای 

ساختاری و تحمیل هزینه های خارج از محاسبات بیمه ای به صندوق ها  است.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی افزود: پایین بودن نرخ بازدهی در حوزه 
سرمایه گذاری و اقتصادی صندوق های بازنشستگی متأثر از ناکارآمدی مدیریتی و 

برخی مداخالت سیاسی، از دیگر چالش های جدی در این حوزه است.
دکتر موســوی در مورد اقدامات تحولی و مقابله با چالش های صندوق های 
بازنشستگی در دولت سیزدهم افزود: با شــروع فعالیت دولت سیزدهم، ضمن 
انجام تعهدات جاری صندوق ها، برنامه هــای متنوعی برای مقابله با چالش های 
صندوق های بازنشستگی آغاز شد که طرح اصالح و ساماندهی فنی ساختاری و 
سنجه ای نظام بیمه ای و طراحی و تدوین لوایح توانمندسازی صندوق ها معطوف 

به سیاست های ابالغی تأمین اجتماعی از جمله این اقدامات بوده است.
وی همچنین گفت: توسعه و فراگیرسازی پوشــش بیمه اجتماعی به افراد 
فاقد این پوشش، تکلیف دولت براســاس اصل ۲۹ قانون اساسی و پنجره فرصت 
برای تأمین منابــع پایدار و مدیریت ناتــرازی صندوق ها اســت. از ابتدای دوره 
فعالیت دولت ســیزدهم با پیگیری جدی طرح های توســعه پوشش بیمه های 
اجتماعی در صندوق های بازنشستگی ازجمله طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در 
سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲ میلیون نفر به افراد تحت پوشش و بیمه پرداز به 

صندوق های بیمه اجتماعی افزوده شده است.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعــی در مــورد اقدامــات تحولی حوزه 
اقتصادی و ســرمایه گذاری گفت: با تاکید بر شاخص های افزایش سود و افزایش 
تولید و همچنین خروج از بنگاه داری، در ســال اول در شــرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شســتا( شاهد رشــد ۴5 درصدی ســود تجمیعی و رشد 7۲ 
درصدی فروش تجمیعی بودیم. در این حوزه، تمرکز راهبــردی ما بر صیانت از 
اموال از طریق جلوگیری از مداخالت غیرحرفه ای و مبارزه جدی با فســاد بدون 

ایجاد هیاهو و جنجال بوده است.
وی همچنین در مورد اقدامات مهم و دستاوردهای صندوق های بیمه ای در 
دولت سیزدهم افزود: بزرگترین تســویه تاریخ نظام بانکی کشور در این دولت و 
در سازمان تأمین اجتماعی با بازپرداخت بدهی ۸۸ هزار میلیارد تومانی سازمان 
به نظام بانکی اتفاق افتاد و عالوه بر آن در همه صندوق های بازنشســتگی، شاهد 
توســعه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مســتمری بگیران بودیم و در کنار 
افزایش ۸۰ درصدی سطح خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
و نیز افزایش ۱۲۰ درصدی سهم مشــارکت این سازمان در هزینه بیمه تکمیلی 
بازنشستگان تحت پوشش، برای اولین بار فرایند بیمه تکمیلی مستمری بگیران 

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در این دوره آغاز شده است.

بازپرداخت بی سابقه مطالبات صندوق ها در دولت سیزدهم

خبر

نخستین کارخانه هوشــمند سازی و نوآوری کشــور با همکاری 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیــان رییس جمهور و بانک 

سپه در فضایی به وسعت ۸5۰۰ متر در تهران گشایش یافت.
به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، آیین گشایش این کارخانه روز 
شنبه همزمان با اختتامیه اولین جشــنواره جهش هوشمندسازی به 
همت ستاد اقتصاد هوشمندسازی کشــور و مجموعه امید بوم برگزار 
شد. در این مراسم عالوه بر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، 
فناوری و اقتصــاد دانش بنیان رییــس جمهور، آیت الــه ابراهیمی 

مدیرعامل بانک سپه نیز حضور داشت.
در کشــور ۹ کارخانه نوآوری مشــغول فعالیت هســتند که این 
کارخانه بــه نوعی دهمیــن کارخانه و به لحاظ تخصصی نخســتین 
کارخانه هوشمندســازی و نوآوری کشــور و نخســتین کارخانه با 

حمایت یک مجموعه بانکی در کشور است.
هدف از تشــکیل کارخانه توسعه و اســتقرار نهادهای زیست بوم 
همچون مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها و استارتاپ ها، مهارت افزایی 

و توانمندســازی نخبگان حوزه هوشمندسازی، پاســخ به نیازهای 
فناورانه و اولویت های حوزه هوشمندسازی کشــور با اتکا به شرکت 
های دانش بنیــان، نقطه اتصالی برای شــرکت های نــوآور و دانش 
بنیان در کنار شــرکت های بزرگ، ایجاد قطب )هاب( نوآوری حوزه 
هوشمندسازی و ارتباط هدفمند با فعاالن داخلی و خارجی این حوزه 
و ایفای نقش نوآوری درون سازمانی با هدف شناسایی کارکنان نوآور 

و خالق است.
ســبد فناوری کارخانه به لحاظ فعالیت در حــوزه های هفت گانه 
:فینتک، انــرژی، معدن، حمل ونقل، ســالمت، کاالهای اساســی، 

کشاورزی )امنیت غذایی( در نظر گرفته شده است.
فرآیند احداث و تجهیز کارخانه از نیمه مرداد ماه امســال آغاز شد 
و در کمترین زمان ممکن که بی ســابقه بوده اســت در ۴۰ روز کاری 
و فرایند پذیرش طی یک و نیم ماه انجام شــد. یک شــتاب دهنده در 
حوزه هوشمندسازی، چهار شــرکت دانش بنیان به همراه ابزارهای 
مالی، نماینده فن بازار پارک پردیس در کارخانه مستقر شده اند.اکوسیستم همچون هولدینگ رسانه ای خالق، صندوق جهت تامین 

با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و بانک سپه؛
نخستین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری کشور افتتاح شد
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مراسم قرآنی با هدف 
تحقق برنامه های گام 

دوم انقالب اسالمی باشد

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسالمی 
گلســتان گفت: اگر برگزاری مراســم 
قرآنی با هدف تحقق برنامه های گام دوم 
انقالب اسالمی باشد به طور حتم باعث 
کاهش آســیب های اجتماعی خواهد 

شد.
حجت االسالم عباســعلی گرزین 
اظهــار کــرد: جمهــوری اســالمی 
دستاوردهای زیادی در زمینه آموزش 
قرآن در کشور داشت اما نگاه ما این بود 
که باید خروجی تمدنی از قرآن داشته 
باشــیم و انتظار ما آن طور که شایسته 

است، برآورده نشد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
افزود: امام خمینــی )ره( و رهبر معظم 
انقالب تمام قــدرت، مدیریت و ابتکار 

خود را از قرآن گرفتند.
وی اضافه کرد: بســیاری از فرزندان 
ما پــس از ۱۲ ســال تحصیــل حتی 
نمی توانند قرآن را به خوبی بخوانند که 

جای گالیه مندی دارد.
گرزین تصریح کرد: سازمان تبلیغات 
اسالمی و اتحادیه قرآنی طرحی را ارائه 
کنند که بعد از ۴۳ با جوانان و نوجوانانی 
مواجه نشویم که هنوز مبانی اعتقادی و 

قرآنی برای آنها جا افتاده نباشد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
بیان کرد: ما در معرفــت افزایی قرآنی 
خوب سرمایه گذاری نکرده ایم و بیشتر 
بر روی حفظ قرآن، تجوید، مربی گری 
قرآنی ســرمایه گذاری کرده و از توجه 
به معــارف و نگاه تمدنــی قرآنی غافل 

شده ایم.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
بیان کــرد: دهه فجــر بهترین فرصت 
است که قدمی برای گسترش قرآنی با 
نگاه تمدنی برداریم زیــرا قرآن در تمام 
عرصه ها خودســازی و جامعه پردازی 

تمدن ساز است.
گرزین گفت: اگر برگزاری مراســم 
قرآنی با هدف تحقــق برنامه های گام 
دوم انقالب اسالمی باشد رویکرد برنامه 
ریزی های ما هم تغییــر هواهد کرد و 
به طور حتــم این رویکــرد به کاهش 
آسیب های اجتماعی و تقویت باورهای 

اعتقادی جوانان کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: برنامه های قرآنی باید 
با سه محور خودسازی، جامعه پردازی و 
تمدن سازی انجام شود در این صورت 
می توانیم به اتفاقات خــوب در عرصه 

قرآنی امیدوار باشیم

رئیس بنیاد مسکن گرگان:
موانع پرداخت وام 2۰۰ 
میلیون تومانی مسکن در 

گرگان برطرف شد

گرگان- رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی گرگان گفت: موانع پرداخت 
تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت 

مسکن در گرگان برطرف شد.
ولــی اهلل رضایــی در گفتگــو بــا 
خبرنگاران اظهار کــرد: با تالش های 
انجام شده و مســاعدت بانک ها، موانع 
پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 

ساخت مسکن در گرگان برطرف شد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گرگان افزود: متقاضیان ساخت مسکن 
در روســتاها و شــهرهای زیر ۲5 هزار 
نفر جمعیت می توانند بــرای دریافت 
این تســهیالت با ســود پنج درصد و 

بازپرداخت ۲۰ ساله مراجعه کنند.
وی گفت: اگر چه برای ساخت هزار 
و ۲۰۰ واحد مسکونی امسال در گرگان 
هدف گذاری کردیم اما اگر متقاضیان 
بیشتر از این تعداد هم باشند به بانک ها 

معرفی خواهند شد.
گفتنی است تسهیالت کم بهره در 
روستاها و شــهرهای زیر ۲5 هزار نفر از 
۱۰۰ میلیون تومان بــه ۲۰۰ میلیون 

تومان افزایش یافته است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: سهم استان در 
بودجه ســال جاری )۱۴۰۱(، ۲۱ هزار و 77۹ میلیارد و 5۰۰ میلیون 
ریال معادل نیم درصد بودجه کل کشور تعیین شده بود و از این حیث 

رتبه بیست و چهارم کشور در اختیار گلستان بود.
قدرت اهلل عابدی، ســرانه تملک دارایی های سرمایه ای استان در 
بودجه ۱۴۰۱ نسبت به جمعیت، ۱۰ میلیون و 7۴۱ هزار و ۹۲۰ ریال 

برآورد شــده که دو میلیون و ۴۹7 هزار و 77۰ ریال بیشتر از میانگین 
کشوری بود.

با احتســاب رقم یا د شــده در بودجه ۱۴۰۱ و البتــه اعتبارات و 
تسهیالت ۲5۰ هزار میلیارد ریالی ســفر رئیس جمهور به گلستان، 
اتفاقات و اق دامات خوبی در اســتان اجرایی شد تا بخشی از چشم ان 
داز ترسیمی دولت برای توســعه و پیشرفت اقتصادی متوازن و توأم با 

عدالت تحقق یاب د اما تا نقطه مطلوب فاصل بسیار است.
هر چند در این مجال، قرار نیســت که به میــزان تحقق اعتبارات 
بودجه سال ۱۴۰۱ و اعتبارات سفر رسیم اما به فرض تحقق بیش از 5۰ 
درصدی این اعتبارات، هنوز گلستان با مشکالت و چالش های مزمن و 
دیرین پرشماری مواجه است که برای حل آن نیازمند ویژه بینی خاص 

دولت به این استان هستیم

سهم گلستان از بودجه ۱۴۰۱ معادل نیم درصد بودجه بود

دکتر عالیه زمانی معاون آموزشــی دانشگاه 
علوم پزشــکی مازنــدران از احراز رتبــه ممتاز 
کشــوری مرکز آموزش مداوم دانشــگاه علوم 
پزشکی مازندران در اعتباربخشــی مراکز ارائه 
دهنده برنامه های آموزش مداوم دانشــگاه  های 
علوم پزشــکی کشور از ســوی وزارت بهداشت، 

خبر داد .
وی یادآور شــد ؛ طبق اعالم مدیرکل آموزش 
مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، بر اساس 
اعتبار بخشی انجام شده مراکز ارایه دهنده برنامه 
های آموزش مداوم دانشــگاه های علوم پزشکی 
کشور، مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران به عنوان مرکز ممتاز شــناخته شده و 
بر این اســاس ، صدور مجوز  و تخصیص امتیاز به 
برنامه های آموزش مــداوم به صورت حضوری و 
وبیناری با ظرفیت۳۰۰ نفر به مدت یکســال به 
دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران تفویض شده 

است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرد:

کسب رتبه ممتاز کشوری توسط مرکز آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

مدیر عامل شرکت گاز استان همدان در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه شهر همدان ضمن ارائه گزارشی از تعداد مشترکین گاز طبیعی 
در اســتان همدان و مصارف مشــترکین در این مدت،  راه اندازی پویش 
»هر خانه یک اتاق گرم« و اســتفاده از دانش آموزان بعنوان همیاران گاز 
و همچنین تبیین نظام تعرفه گذاری گاز بهای خانگی را تشــریح نمود.

دکتر محمد صادق محبی نظر اعالم کرد کــه در حال حاضر حدود ۶۰۰ 
هزار مشترک خانگی در اســتان وجود دارد و استان همدان بعنوان اولین 
استان سبز کشور به معنای اســتانی که تمام مشترکین خانگی شهری و 
روستایی استان )روستاهای باالی بیســت خانوار( از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند، شناخته می شود. شــرکت گاز استان همدان مفتخر 
است امســال با تمهیداتی که در نظر گرفته شــد  با وجود برودت هوا که 
در دو دهه اخیر بی ســابقه بوده،  الحمداهلل هیچ مشکلی در گازرسانی به 
مشترکان خانگی استان همدان پیش نیامد.در  ادامه مدیر عامل شرکت 
گاز افزود با راه اندازی پویش »هر خانه یک اتاق گرم«با مشــارکت رسانه 
ملی و دیگر اصحاب رسانه و همراهی مردم فهیم استان صرفه جویی خوبی 
در مصرف گاز استان رخ داد تا حدی که با در خواست گاز طبیعی نیروگاه 
شهید مفتح برای راه اندازی فاز ۲ نیروگاه با هماهنگی واحد دیسپچینگ 
شرکت ملی گاز و کمیته استانی مدیریت انرژی موافقت شد و از ناترازی 
برق اســتان نیز جلوگیری شــد.محبی نظر در ادامه از پایش مصرف گاز 
ادارات و صنوف تجاری اســتان همدان از ابتدای دی ماه خبر داد.در این 

مدت 57۸۰ مورد پایش و 5۸۹ اخطار و ۹۱ موردقطع گاز انجام شــده تا 
اختاللی در گازرسانی به مشترکین خانگی رخ ندهد.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان همدان نظام تعرفه گذاری گازبهای خانگی را تبیین کرد. بر 
اساس این تعرفه گذاری اســتان همدان در  اقلیم ۱ یعنی خیلی سرد قرار 
گرفته و از بیشترین تخفیفات گازبها بهره مند شده است. در این نظام تعرفه 
گذاری مشترکین در ۱۲ پله دسته بندی شــده اند که گازبهای ۳ پله ی 
ابتدایی که اصطالحا خوش مصرف نامیده می شوند طی 7 سال گذشته 
تغییری نداشته و امسال نیز افزایشی نداشته اند. در ۳ پله بعدی ۳۰ درصد 
افزایش گازبها لحاظ شده و دو پله انتهایی که اصطالحا بد مصرف شناخته 
میشوند برای هر متر مکعب گاز 5۰۰۰ تومان و ۶۰۰۰ تومان در نظر گرفته 

شده است. طبق آمار مصرف سال گذشته 7۲ درصد از مشترکین استان 
جزو ۳ پله اول بودند و فقط ۲ درصد از مشترکین جزوه بد مصرف ها بودند.

در این نظام تعرفه گذاری برای مشترکین تحت پوشش نهاد های حمایتی 
مانند کمیته امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی در صورت رعایت الگوی 
مصرف بصورت رایگان در نظرگرفته شــده اســت. این رایگانی بر اساس 
اجرای عدالت یارانه انرژی اجرا شــده و گازبهای این عزیــزان از افزایش 
گازبهای مشترکین بد مصرف تامین خواهد شد.وی در ادامه ضمن تشریح 
مصرف گاز در ایران در مقایســه با اســتاندارد جهانی اعالم داشت جهت 
حفظ پایداری گازرسانی به مردم عزیز باید الگوی مصرف انرژی در کشور 
اصالح شود که این مهم نیاز به فرهنگسازی دارد. در همین راستا شرکت 
گاز اســتان همدان با راه اندازی جشــنواره های دانش آموزی سعی دارد 
فرهنگسازی را از کودکان آغاز نماید. این جشنواره در دو سطح متوسطه 
و ابتدایی برگزار شده و دانش آموزان مقطع متوسطه ضمن نصب برنامه 
موبایلی و ثبت ارقام سیاه رنگ کنتور گاز منزل خود در این جشنواره ثبت 
نام می نمایند و با استفاده از راهکار پیشنهادی خود سعی میکنند مصرف 
گاز خانه خود را کاهش دهند.در پایان بهمن ماه با بررسی مصرف گاز این 
دانش آموزان توسط شرکت گاز استان همدان به دانش آموزانی که راهکار 
مناسبی ارایه دهند جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد. در مقطع ابتدایی نیز 
کتابهایی با نقاشی و شعر برای دانش آموزان در نظر گرفته شده که همراه با 

حضور مربیان آموزشی در مدارس توزیع می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان همدان:

تبیین تعرفه جدید گازبها در نمازجمعه
بیان مسایل گازی توسط مدیرعامل شرکت گاز استان همدان سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه شهر همدان 

خبر

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشــاه در نشست با خانم 
ها جعفری و عزتی نمایندگان امور اســتانهای وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که با هدف بررســی عملکرد مدیران در زمینه شــاخصهای 
مورد نظر شــورای هماهنگی این وزارتخانه در استان کرمانشاه به این 
استان سفر کردند از اجرا یا در دســت اجرا بودن طرحهای پرشمار در 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه خبر داد.دکتر حجتی 
پور با اشــاره به اینکه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه 
در زمینه عملکردی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۸ رتبه نخست مدیریت 

های درمان کشور را به خود اختصاص داد خاطرنشان کرد: این مدیریت 
با تالش شبانه روزی همه همکاران در جشنواره استانی شهید رجایی 
در سال ۱۳۹۸ هم رتبه برتر را کسب کرد.مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان گفت: کار توسعه اورژانس بیمارستان شهدای کرمانشاه بعنوان 
بزرگترین اورژانس مجموعه درمانی تامین اجتماعی کشور که از سال 
گذشته آغاز شده در حال حاضر حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و تالش می شود این اورژانس با سه هزار و دویست متر مساحت تا پایان 

سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.
وی افزود: به تازگی طرح ال، دی، آر باغ بیمارستان حضرت معصومه 
)س( کرمانشــاه با هشــت اتاق بســیار مجهز و در فضایی به مساحت 
7۲۰ متر به بهره برداری رســید که این زایشــگاه یکی از مدرن ترین و 

مجهزترین زایشگاههای موجود در کشور است.
اجرای طرح هتلینگ در بیمارســتانهای حضرت معصومه )س( و 
شهدا، بازسازی آشپزخانه و در دست بازسازی بودن رختشور خانه های 
این بیمارستانها، بازســازی بخش تصویربرداری بیمارستان شهدا، در 
دست ساخت بودن انبار دارویی جدید و استاندارد بیمارستان حضرت 
معصومه )س( از دیگر طرحهای اجرا شــده و در دست اجرای مدیریت 

درمان تامین اجتماعی بود که دکتر حجتی پور به آنها اشاره کرد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت: با هدف گسترش اجرای 
عدالت در حوزه درمان و بهره مندی هرچه بیشتر و بهتر مردم استان در 
شهرستانهای مختلف، عالوه بر درمانگاههای موجود در اسالم آبادغرب 
و بیســتون، درمانگاههای تامین اجتماعی در شهرســتانهای سنقر و 
کلیایی، پاوه و جوانرود هم راه اندازی شده و بزودی هم درمانگاه سرپل 

ذهاب هم مورد بهره برداری قرار می گیرد.
دکتر حجتی پور افزود: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده در 
ماههای آینده نیز درمانگاههای شهرستانهای کنگاور، هرسین و صحنه 

هم راه اندازی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: ســاخت درمانگاه جدید و مجزای بیمارستان 
حضرت معصومه )س( هم در دســتور کار قرار دارد. دکتر حجتی پور 
همچنین میزان ضریب اشغال تخت در مراکز درمانی مدیریت درمان 

تامین اجتماعی استان را 75 درصد اعالم کرد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان در ادامه گزارشی از روند اجرای 
برنامه های مربوط به شورای هماهنگی دستگاههای زیر مجموعه وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ارائه داد.

نشست مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه با نمایندگان امور استانهای وزارت کار

اجرا یا در دست اجرا بودن طرحهای پرشمار در مدیریت درمان استان کرمانشاه

به گزارش واحد خبـــر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل روابط عمومی شهرداری رشت ، سرپرست 
شهرداری رشت ، به همراه اعضای شورای اسالمی ؛ 
سید شمس شــفیعی ، مســعود عباس نژاد ، حسن 
کریمی کرنــق و علیرضا تاج شهرســتانی و هادی 
رمضانی و معاونین شهردار و همچنین مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان گیالن از روند اجرای 
پروژه احداث پارک ۴5۰ هکتاری الکان رشت بازدید 

کردند.

بنا به این گزارش عملیات ســاخت معابر پارک و 
جانمایی ملزومات بیش از ده کیلومتــر از این معابر 
طی سال گذشته انجام شده است و امسال با انتخاب 
پیمانکار و تامیــن مصالح، دیگر عملیــات اجرایی 
احداث این پارک در حال اجرا و معابر در حال آسفالت 

کاری است.
گفتنی اســت این اراضی با وســعتی نزدیک به 
۴5۰ هکتار از تابستان ۹۶ با تصمیم سازمان جنگلها 
و مراتع کشور برای مدتی معلوم به شهرداری رشت 

واگذار شد.به گزارش واحد خبـر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل روابط عمومی شــهرداری رشــت ، 
صبح امروز پنج شــنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ سرپرست 
شهرداری رشــت ، به همراه اعضای شورای اسالمی 
؛ سید شمس شفیعی ، مســعود عباس نژاد ، حسن 
کریمی کرنــق و علیرضا تاج شهرســتانی و هادی 
رمضانی و معاونین شهردار و همچنین مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان گیالن از روند اجرای 
پروژه احداث پارک ۴5۰ هکتاری الکان رشت بازدید 

کردند.بنا به این گزارش عملیات ساخت معابر پارک 
و جانمایی ملزومات بیــش از ده کیلومتر از این معابر 
طی سال گذشته انجام شده است و امسال با انتخاب 
پیمانکار و تامیــن مصالح، دیگر عملیــات اجرایی 
احداث این پارک در حال اجرا و معابر در حال آسفالت 
کاری است.گفتنی است این اراضی با وسعتی نزدیک 
به ۴5۰ هکتار از تابســتان ۹۶ با تصمیم ســازمان 
جنگلها و مراتع کشور برای مدتی معلوم به شهرداری 

رشت واگذار شد.

امروزه نقطه عطفی در تاریخ مدیریت شهری رباط کریم است چرا 
که مهندس یونس غفاری، مدیریت شهری رباط کریم با حمایت های 
اعضاء محترم شورای شهر با تمام توان، فعالیت های عمرانی،خدماتی، 
فرهنگی و اجتماعی را در سطح شــهر اجرایی کرده  و عالوه بر اجرای 
پروژه های کالن عمرانی در سطح شــهر به دنبال این مهم هستند تا 
به طور مداوم، خدمات عمرانی مستمری را به شهروندان ارائه  کنند از 
همین رو شهروندان شاهد انجام پروژه های مهمی هستند ،عالوه بر آن 
بهسازی پیاده روها و ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر عمومی درنقاط 
مختلف شــهر از جمله خدمات دیگر مدیریت شهری به شهروندان 

فهیم رباط کریمی است.
همچنین در جریان ســفر پر برکت آیت ا...رئیسی رئیس جمهور 
محترم ایران اســالمی در خصوص احداث و ســاخت ایستگاه مترو 
حکیم آباد و اشکانیه تصمیمات خوبی گرفته شــد و ساخت این دو 

ایستگاه مترو به شــهرداری رباط کریم واگذار شــده و شهرداری و 
شورای شهر سعی دارد با احداث این دو ایســتگاه تحولی بزرگ را در 
کهن شــهر رباط کریم رقم زده  و در صورت تأمین اعتبار و همکاری 
الزم دســتگاه ها ذیربط ، شــهرداری این آمادگی را دارد تا در متمم 
بودجه ســال ۱۴۰۱ و ردیف بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات را در نظر بگیرد 
تا شهروندان عزیز رباط کریم و اســتان تهران از انتفاع ساخت این دو 

ایستگاه مترو بهره مند شوند.
همچنین ساماندهی ورودی های شهر رباط کریم نیز از اصلی ترین 
اولویت های شهرداری رباط کریم  است،چرا که مبادی ورودی یکی از 
مهمترین مولف های معرفی شهر هستند و اولین تصویری که از شهر 
در ذهن مسافران نقش می بندد مبادی ورودی شهر است از همین رو 
بازسازی و بهسازی میدان »آزادگان « با ساخت و نصب المان جدید در 

دستور کار شهرداری رباط کریم قرار گرفت.

 بازدید میدانی سرپرست شهرداری رشت ، اعضای شورای اسالمی و مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان گیالن از پروژه بزرگ پارک ۴۵۰ هکتـاری الکان رشت

استمرار ارائه خدمات در راستای اجرای پروژه های عمرانی جهت شهروندان رباط کریم

بازدید سرپرست شهرداری و 
اعضای شورای اسالمی رشت 

از روند پیشرفت خطوط 
پردازش شرکت کودآلی

به گزارش واحد خبـر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل روابط عمومی شــهرداری 
رشــت، در این بازدید از شرکت کود آلی که 
ساختمان آن شــامل دو ســوله و مجموعا 
بــه وســعت ۱۲ هزار متــر مربــع در حال 
احداث است، اعالم شــد مدیریت پسماند 
از مهمترین معضالت شــهر رشــت است و 
الزم است تمام ظرفیتهای الزم از نهادهای 
مختلف برای تکمیل آن هماهنگ شوند.در 
این بازدید که با حضــور مدیر عامل کود آلی 
گیالن و اعضای شورای اسالمی رشت انجام 
گرفت، اعالم شــد: پروژه فن آوری کودآلی 
در ســال ۹7 با اعتباری بالغ بــر ۱۴ میلیارد 
تومان کلید خورده اســت و در حال حاضر 
این دو ســوله تخمیـــری، با پیشرفتهای 
۹۱ درصد و ۹7 درصــدی در مراحل پایانی 
 ســاخت و نزدیک به بهره برداری هستند.

هم چنیــن در ایــن بازدیــد بیان شــد: 
زیرســاختهای ایجاد خطــوط جدیدی در 
پردازش کــود آلی نیز تعبیه شــده و باید به 
ســویی حرکت کنیم که کلیه پسماندهای 
شهری رشت در چرخه بازیافت و تخمیر قرار 
گرفته و معضل زباله های گیالن به شــکلی 

اصولی حل شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان گیالن:
 امیدآفرینی 

در عرصه جهاد تبیین اولویت 
مدیران گیالنی باشد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گیالن با حضور در 
صحن علنی شورای اسالمی کالنشهر رشت 
ضمن تشکر از تعامل سازنده و موثر موجود با 
شهرداری و شورای اسالمی رشت ،خواستار 
تعمیق روابط فی مابین جهت تسریع در روند 

اجرای پروژه های عمرانی مشترک شد.
محمدتقی مهدیزاده در نشســت علنی 
شورای اسالمی شــهر رشــت اظهار کرد: 
اهمیت بــرق امــروزه در الیه های مختلف 
زندگی بشر بروز و نمود پیدا کرده و به همان 
اندازه مدیریــت مصرف  انــرژی هم حائز 

اهمیت است.
وی افزود: گیالن در بسیاری از شاخص ها 
در رقابت با سایر استان ها از متوسط کشوری 
جا مانده است و در این دولت تالش شده این 

شاخص ها ارتقا پیدا کند.
مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق گیالن 
با اشــاره به نقش اتحاد، همدلی و انســجام 
در گره گشایی بســیاری از مشکالت، بیان 
کرد: انســجام، همدلی و اتحاد با محوریت 
امیدآفرینی در عرصه جهاد تبیین می تواند 

اولویت مدیران گیالنی قرار گیرد.
مهدیزاده با اشــاره بــه تحمیل ۸7۰ 
مگاوات خاموشــی در گیالن در گذشته، 
اضافه کرد: با تالش هایی که صورت گرفته 
آمار خاموشی به ۱۶5 مگاوات کاهش پیدا 

کرده است.
وی با اشاره به مشارکت مردم و نگرش 
مدیریتی در کاهش خاموشی ها در کشور 
و گیالن افــزود: مدیریت برنامــه محور و 
مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی 
ســبب شــد تا خاموشــی ها را در بخش 

خانگی به صفر برسانیم.
رئیس هیئــت مدیره شــرکت توزیع 
نیــروی برق گیالن با اشــاره بــه کاهش 
محســوس دمای هوا و افزایش مصرف گاز 
و برق بیان کرد: بــرای کاهش قطعی گاز 
و تدوام پایداری انــرژی در بخش خانگی 
آماده هرگونه همــکاری و همیاری الزم با 

شرکت گاز استان گیالن هستیم.
مهدیزاده با اشاره به اقدامات ارزشمند 
شــرکت توزیع نیــروی برق گیــالن در 
تعویض شــبکه سیمی فرســوده با کابل 
خودنگهدار در استان، اضافه کرد: تاکنون 
۱۲۰۰ کیلومتــر کابــل خودنگهــدار در 
گیالن نصب شده و تا پایان سال این مقدار 

به ۱۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید.
وی از بهسازی روشــنائی معابر گیالن 
خبر داد و افزود: برای کاهش مصرف برق و 
بازدهی باال تمامی معابر گیالنی بهسازی 

و به روز خواهند شد.
مدیرعامــل توزیــع بــرق گیــالن از 
دســتگیری ۳5 سارق ســیم و متعلقات 
شبکه توزیع برق در شهرستان رشت خبر 
داد و اضافــه کرد: ســرقت کابل های برق 
یکی از آســیب های جدی استان گیالن 

است.
گفتنــی اســت در پایان این نشســت 
از از دو نفــر از برقکاران و ســیمبانان امور 
۴ توزیع برق رشــت به جهت پاسخگویی 
سریع به درخواست مشــترکین و سرعت 

عمل در رفع خاموشی ها تقدیر بعمل آمد.

خبر
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نگاه

دومین محموله خودروی 
وارداتی وارد بندر شهید 

باهنر شد
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر 
و شــرق هرمزگان گفت: ۱۲۰ دســتگاه 
خودرو امروز شــنبه یکم بهمن وارد بندر 

شهید باهنر بندرعباس شد.
حمیدرضا محمدحسینی تختی ظهر 
روز )اول بهمن ماه( با اعالم واردات خودرو 
به بندر شهید باهنر افزود: با هدف گذاری 
دولت در واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان 
ســال جاری، دومین محموله خودروها 
به تعداد ۱۲۰ دســتگاه به وسیله ۲ فروند 
لندینگ کرافت وارد بندر شهید باهنر شد.

وی ادامــه داد: این خودروها ســاخت 
شــرکت هیوندا محصول کــره جنوبی از 
نوع سواری ســدان و مدل ۲۰۲۳ هستند 
که پس از پایان رویه گمرکی از بندر شهید 

باهنر خارج خواهند شد.
به گفته مدیر بنادر و دریانوردی شهید 
باهنر و شــرق هرمزگان؛ تا پایان ســال 
جاری نیز تعداد دیگــری از این خودروها 

وارد بندر شهید باهنر می شود. 
ســوم دیمــاه نخســتین محمولــه 
خودروهــای وارداتی شــامل ۲۲ خودرو 
از ۶ نمونه محصوالت کیا ازجمله ســراتو، 
ریو، پیکانتو، پگاس، سونت )شاسی بلند( 
و اسپورتیج )شاســی بلند( وارد بندر لنگه 

شد.

تسال بدقول شد
تسال پس از کاهش قیمت، زمان تحویل مدل 

۳ را در آلمان به عقب می اندازد.
شرکت خودروسازی تســال یک هفته پس 
از کاهش قیمت ها بین چهار تا ۱۲ درصد بســته 
به تنوع مدل، فرصت تحویل خودروهای مدل ۳ 
را در وب ســایت خود در آلمان به فوریه تا آوریل 

۲۰۲۳ به تعویق انداخت.
زمان تحویل در مدل Y که بیشترین کاهش 
قیمت را با ۱7 درصد داشــت، به فوریه تا مارس 

رسید که پیش از این ژانویه تا مارس بود.
بر اساس گزارش ها زمان تحویل تسال هنوز از 
سایر رقبا در آلمان بسیار جلوتر است. زمان انتظار 
یک خودروی الکتریکی مرسدس بنز از چهار تا ۹ 
ماه متغیر بود که برای بی ام وی بــه ۳ تا ۱۲ ماه و 

برای آئودی به 7 تا ۱۸ ماه افزایش یافت.
بر اســاس گزارش رویترز، این شرکت هفته 
گذشــته قیمت های مدل ۳ و مدل Y را در سطح 
جهانی کاهش داد و مســیری را که از استراتژی 
افزایش سود در سراسر صنعت از زمان همه گیری 
افزایش قیمت ها برای غلبه بــر کمبود زنجیره 

تامین اعمال شد، معکوس کرد.

معاون اتحادیه صنایع لوازم 
خانگی اعالم کرد؛

سهم ۸ درصدی لوازم 
خانگی در صادرات بخش 

صنعت
معاون برنامه ریــزی، اجرایی و روابط عمومی 
اتحادیــه صنایــع لــوازم خانگی ایــران گفت: 
محصوالت لوازم خانگی هشت درصد سهم ارزشی 

صادرات صنعتی کشور را تشکیل می دهد.
»فرشــاد براتــی«  در نشســت خبــری 
دســتاوردهای بیســت و دومیــن نمایشــگاه 
بین المللی لوازم خانگی )هامکس ۲۰۲۲(، افزود: 
محصوالت این صنعت همچنین سهم هفت دهم 

درصدی از صادرات غیرنفتی کشور دارد.
وی گفت: گردش مالی سالیانه صنعت لوازم 
خانگی حدود ۶ میلیارد دالر اســت و جایگاه دوم 

صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست.
معاون برنامه ریــزی، اجرایی و روابط عمومی 
اتحادیه صنایع لــوازم خانگی ایــران ادامه داد: 
این صنعت برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر به صورت 
مستقیم و برای افزون بر یک میلیون نفر به صورت 

غیرمستقیم اشتغال زایی داشته است.
وی بیان کرد: سهم این صنعت از ایجاد ارزش 
افزوده ۱5 درصد است و نیاز ارزی سالیانه آن ۱.۲ 

میلیارد دالر برآورد می شود.
براتی، تدوین آیین نامه خدمات پس از فروش 
با همکاری این اتحادیه، وزارت صمت و سازمان 
ملی استاندارد، همچنین ایجاد کانون صنعت - 
دانش و بازار با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری را از جمله اقدامات شاخص 
انجام شده طی دو سال گذشــته در این صنعت 

عنوان کرد.
وی، نمایشــگاه هامکــس را دارای رتبــه 
A+ در صنعت نمایشگاهی کشــور برشمرد که 
بزرگ ترین رویداد صنعت لوازم خانگی کشــور 

محسوب می شود.
معاون برنامه ریــزی، اجرایی و روابط عمومی 
اتحادیه صنایع لوازم خانگی ایران همچنین اظهار 
داشــت: ۹۰ درصد تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در این انجمن حضور دارند که ۸5 ســهم بازار را 
تشکیل می دهند و این انجمن با سابقه ۴۰ساله 
و ۲۸5 عضــو، اکنون در جایگاه مشــورتی قوای 

سه گانه و دیگر مراجع ذی ربط حاکمیتی است.
بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین المللی 
لوازم خانگی با حضــور 5۱۶ واحد تولیدی در ۳۸ 
هزار مترمربع فضای داخل سالن و ۲ هزار و ۲۰۰ 
متر مربع فضای باز برگزار شد که هشت شرکت 
واردکننده نیز همراه با هفت شــرکت چینی )در 
قالب پاویون( در این نمایشــگاه حضور داشتند. 
این نمایشــگاه ۲۹ آذر ماه تا دوم دی ماه در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار 

شد.

بر اساس مصوبات تنظیم بازار؛
زنجیره تخم مرغ به بخش 

خصوصی واگذار شد
براســاس مصوبات تنظیم بازار و شــورای 
قیمت گذاری و اتخاذ سیاســت های حمایتی 
محصوالت اساسی کشــاورزی برای نخستین 
بار امور اجرایی تنظیم بازار تخم مرغ خوراکی و 

پولت تخمگذار به بخش خصوصی واگذار شد.
در راستای تحقق بخشیدن به اهداف عالیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و با عنایت 
به سیاســت های کلی دولت در جهت کاهش 
تصدی گری و با استناد به مواد )5 و ۶ و 7( قانون 
افزایش بهــره وری بخش کشــاورزی و منابع 
طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس و همچنین 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار کشــور و نیز مصوبه 
شــورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاســت های 
حمایتــی محصوالت اساســی کشــاورزی و 
واگذاری امــور اجرایی به بخــش خصوصی و 
اســتفاده از ظرفیت و توانمندهای اتحادیه ها و 
تشکل های بخش خصوصی، این تفاهم نامه بین 
وزارت جهاد کشــاورزی به نمایندگی محسن 
شیراوند معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد 
کشــاورزی و اتحادیه مرکزی مرغــداران مرغ 
تخمگذار میهن به نمایندگــی محمد مرادی 

منعقد شد.
براساس این تفاهم نامه، امور اجرایی مربوط 
به برنامه ریزی تولید، تنظیم بــازار و مدیریت 
صادرات و واردات محصــوالت طیور تخمگذار 
)تخم نطفــه دار تخمگــذار، جوجــه یکروزه 
تخمگذار، پولت تخمگذار، تخم مرغ خوراکی، 
مرغ پایــان دوره تخمگذار( براســاس ضوابط، 
استانداردها و سیاســت های ابالغی به منظور 
تقویت تشکل ها و ایجاد زمینه های مناسب به 
منظور نقش آفرینی تشــکل ها در برنامه ریزی 
تولید و تنظیم بازار؛ حمایــت توأمان از حقوق 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان؛ انجام 
وظایف غیرحاکمیتی قابــل واگذاری در زمینه 
مرغ مادر تخمگذار، جوجــه یکروزه تخمگذار، 
پولت تخمگذار، تخم مــرغ خوراکی، صادرات و 
واردات محصوالت طیور تخمگذار؛ برنامه ریزی 
در راســتای تولید محصوالت طیور تخم گذار 
بر اساس سیاســت های ابالغی؛ و برنامه ریزی 
جهت تأمیــن، توزیع و تنظیم بــازار تخم مرغ 
خوراکی و انجام صادرات و واردات در زمان های 

مازاد یا کاهش تولید، واگذار می شود.
در ایــن تفاهم نامه، تنظیم بــازار تخم مرغ 
خوراکی طبــق برنامه تأمین نیــاز داخل؛ امور 
اجرایی میزان تولید جوجــه یکروزه تخمگذار 
و صــدور مجــوز جوجه ریــزی تخمگــذار و 
پولت ریــزی؛ مدیریــت صــادرات و واردات 
محصوالت طیور تخمگذار برای مازاد یا کسری 
تولید و … به اتحادیه واگذار می شود و اتحادیه 
نیز موظف اســت براســاس ایــن تفاهم نامه و 
در چارچوب دســتورالعمل ها و سیاست های 
اجرایــی وزارت جهاد کشــاورزی نســبت به 
برنامه ریزی تولید تخم مــرغ خوراکی با توجه 
به تقاضای بازار و عرضه براســاس قیمت های 
مصوب؛ اجرای مصوبات و سیاست های ابالغی 
معاونت امور تولیدات دامی؛ تأمین هزینه های 
اجرایی و پشتیبانی بخش مرغ تخمگذار سامانه 
سماصط؛ تنظیم بازار داخلی براساس مصوبات 
و برنامه های ابالغی معاونت توســعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشــاورزی؛ مدیریــت صادرات 
جوجه یکــروزه تخمگذار، پولــت تخمگذار، 
تخم مرغ خوراکی و تخم نطفه دار تخم گذار و… 

اقدام کند.
لزوم نظــارت و ارزیابی اســتان ها بر اجرای 
تفاهم نامه واگذاری زنجیره تخم مرغ به بخش 

خصوصی
در این راســتا، معاونت توســعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشــاورزی با توجــه به ضرورت 
اجرای تفاهم نامه مذکور به منظور دســتیابی 
به تعادل بازار و حمایت توأمان از حقوق مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان، در نامه ای از رؤسای 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان ها خواسته 
اســت؛ ترتیبی اتخاذ شــود تا ضمن نظارت بر 
اجرای دقیق تفاهم نامه، نســبت بــه ارزیابی 
عملکرد اتحادیه مذکور اقدام و گزارش مستمر 

آن را به این معاونت ارسال کنند.

صادرات انواع کودهای 
تولید داخل مجاز است

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم 
کــرد: صادرات همــه کودهــای تولیدی در 
کشور مجاز اســت، به جز عناصری که خاک 
کشــور در آنها فقیر بــوده و نیازمنــد به آنها 

هستیم.
شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی 
در پاســخ به گزارش نود اقتصــادی مبنی بر 
اینکه »اکثــر کودهای موجــود در جهان را 
می توانیم تولید کنیم ولــی دولت به ما اجازه 
صادرات نمی دهد« آورده است: صادرات همه 
کودهای تولیدی در کشور مجاز می باشد، به 
جزء عناصری )مواد آلی( که خاک های کشور 
در آنها فقیر بوده و به آنها نیازمند می باشــند 
یا کشــور واردکننده آنها همچون )کودهای 
فسفاته و پتاسه( اســت که در مورد اخیر این 
شــرکت خود خریدار تمامی کودهای تولید 

شده در داخل کشور می باشد.
در ســال جاری نیز تاکنــون تعداد ۱5۱ 
مجوز صادرات توسط کمیته صادرات وزارت 
جهاد کشــاورزی برای متقاضیــان صادر و 
کودهای آنها به ســایر کشــورها ارسال شده 

است.

خبر

با تولید حدود ۹۰ هزار تن غذا در کارخانجــات داخلی در زمینه نیاز به خوراک 
میگو در کشور به خودکفایی ۹۸ درصدی دست یافته ایم.

مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان به تولید ۶۱ هزار تن میگو 
در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد وگفت: آمار نشان می دهد که میزان تولید میگو از رشد 5 

درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است.
وی از خودکفایی در تولید الرو میگو به میزان بیش از 5.5 میلیارد قطعه، پیگیری 

و حمایت از ایجاد دو مرکز تولید مولدین با ســالمت باال و عاری از بیماری در استان 
هرمزگان )یک مورد بیش از 5۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد( خبر داد و افزود: و 
تولید حدود ۹۰ هزار تن غذا در کارخانجات داخلی نشان از خودکفایی ۹۸ درصدی 
در نیاز به خوراک میگو در کشور است.وی خاطرنشان کرد: پنج مرکز جدید تکثیر 
میگو در استان های هرمزگان و بوشهر افتتاح شده است و برنامه ریزی برای توسعه 

تولید متراکم میگو و تدوین دستورالعمل های فنی و بهداشتی در حال انجام است.

شکوری تاکید کرد: با ایمیدرو جهت اجرای طرح توسعه گوهر سنگ از طریق 
اجرای مزرعه آزمایشی پرورش صدف های مرواریدساز در هرمزگان همکاری های 
مشترک داشته ایم .وی ازتدوین فاز دوم طرح توسعه ماهیان خاویاری کشور خبر 
داد و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ۲۰ هزار تن گوشت و ۱۴۰ تن خاویار تولید 
می شود و تمرکز این طرح بر صیدگاه های ماهیان خاویاری بوده و از پتانسیل های 

استانهای لرستان و خوزستان محسوب می شود.

خودکفایی در حوزه تولید میگو در کشور

هر چهار تا پنج ســال قیمت مسکن تحت تاثیر 
تورم و رشد بازارهای موازی به یکباره دچار جهش 
می شود به همین دلیل به نظر می رسد باید راهکار 
اساســی برای خانه دار کردن مردم از سوی دولت 

برنامه ریزی شود.
موضوع ورود مســکن به بورس در ســال های 
گذشته نیز مطرح شده بود اما هیچگاه این اتفاق به 
سرانجام نرسید؛ طبق این طرح افراد می توانند به 
صورت متراژی که توان پرداخت دارند مسکن تهیه 
کنند به طوری که بعد از چند سال امکان مالکیت 
واحد را بــرای متقاضیان فراهم می شــود. حاال به 
تازگی شــهردار تهران خبر داده که نرم افزار بورس 
مسکن آماده شــده و باید به بازار سرمایه بپیوندد؛ 
موضوعی که دوباره خرید متــری خانه را به کانون 

توجه بازگرداند.
      آیا بورس می تواند ترمز قیمت خانه را 

كنترل كند؟
با توجه به رشدهای ادواری بازار مسکن، معموالً 
تعدادی از متقاضیان از خریــد خانه جا می مانند. 
در دهه های اخیر معموالً چهار تا پنج سال یک بار 
این اتفــاق می افتد که قیمت مســکن تحت تأثیر 
تورم و رشد بازارهای موازی به یکباره دچار جهش 
می شود و ارزش روز دارایی مردم در مقایسه با رشد 

قیمت خانه دچار افت می شود.
طرح بورس امالک در ســال های اخیر مدنظر 
سازمان بورس، شــورای عالی بورس، وزارت راه و 
شهرسازی و… بوده است و حتی سازو کار اجرایی 
آن در مقاطعی تهیه شده اســت اما شکل اجرایی 
آن به صورت جدی گرفته نشداســت. این طرخ از 

سال ۱۳۹۹ مطرح شده اســت و بورس مسکن نیز 
می تواند ارزش ســرمایه مردم را برابر تورم حفظ 

کند.
با توجه به اینکه بازار مســکن براســاس تورم 
رشد می کند از ســوی دیگر برخس افراد سرمایه 
کافی برای خرید خانه ندارند که در بورس مسکن 
می توانند به متراژ مشخصی سهام خریداری کنند 
و ســرمایه گــذاری در بورس مســکن می تواند با 

کمترین سرمایه انجام شود.
 از ســوی دیگر ســال ۱۳۹۹ موضــوع بورس 
مســکن تحــت عنــوان صندوق هــای زمین و 
ســاختمان مطرح شــد که به دلیل یک مشــکل 
آئین نامه ای، ســال ها متوقف بود. اصالح آئین نامه 
در کمیســیون تخصصی دولت وقت انجام شد اما 
به سرانجام نرسید.دو ســال قبل اوراق سلف بازار 
مســکن طی همکاری وزارت راه و شهرســازی و 
بورس کاال طراحی و اعالم شد که به زودی در یک 
پروژه عملیاتی می شود. بر اســاس این ایده ارزش 
تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به 
ورقه های کوچک بهادار می شــود و در بازار توسط 
انبوه ســاز عرضه می شــود. بورس مســکن یکی 
از روش هــای کاهش وابســتگی بازار مســکن به 

سیستم بانکی عنوان می شود.
      شهرداری تهران موافق فروش متری 

خانه
به تازگی علیرضا زاکانی شهردار تهران مجدداً 
موضوع بورس مســکن را مطرح کرده اســت. به 
گفته شــهردار تهران در شــرایط تورمی، سرمایه 
مردم مثل یخ آب می شــود اما خرید متری مسکن 

از طریق بازار ســرمایه این امکان را فراهم می کند 
تا ارزش پول حفظ شــود. ممکن است یک فرد ۱۰ 
متر، ۲۰ متر یا 5۰ متر از یــک واحد را بخرد و طی 
چند ســال بتواند مالکیت کامل یک واحد را از آن 

خود کند.
      فروش متری خانه در بورس می تواند 

مشکالت را برطرف كند
علیرضا مهدی زاده، کارشــناس بازار مســکن 
درخصــوص فروش متــری مســکن در بورس به 
خبرنگار مهر گفت: خرید اوراق خانه در بازار بورس 
می تواند راهکاری باشد برای خانه دار شدن مردم 
به طور مثال هــر فرد در بازه زمانی یک ســال اگر 
بتواند اوراق خانه 7۰ متری را تهیه کند آن واحد را 

از شرکت انبوه ساز بگیرد و اگر نتوانست در ان بازده 
پرداخت نمایند ســود آن را از طریق بازار سرمایه 
که بازاری شــفاف اســت دریافت کند اینگونه نه 
ارزش پول خریدار کاهــش پیدا می کند نه خریدار 

از خرید خانه ناامید می شود.
      اجرایی شدن فروش متری مسکن پس 

از چندین سال
به گزارش خبرنگار مهر، فروش متری مســکن 
از طریق بورس در چند ســال اخیر مطرح شده اما 
مجال اجرا پیدا نکرده است. نرم افزار بورس مسکن 
آماده شده است و باید مســیر پیوستگی آن با بازار 
سرمایه فراهم شود تا مشــکل فروش متری خانه 

برطرف شود.

فروش خانه متری در پایتخت
فـروش متـری در بورس پس از چند سـال بایکوت

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه هنوز ثبت سفارش 
واردات برنج باز نشده، گفت: گاهی مشکالت سامانه و بخش توزیع به پای 
شرکت های واردکننده برنج گذاشته می شــود و وزارت جهادکشاورزی 

تصور می کند که شرکت ها به تعهدات خود عمل نکرده اند.
اخوان اکبری ، در پاسخ به اینکه وزارت جهادکشاورزی مدعی است که 
ممنوعیت ثبت سفارش برنج برداشته شده و شرکت هایی که به تعهدات 
خود عمل کرده باشند قادر به انجام ثبت سفارش جدید هستند و آیا این 
شــرکت ها می توانند ثبت ســفارش انجام دهند یا خیر؟ گفت: این گونه 
نیست که ثبت سفارش ها باز شده باشد. شــرکت ها را به صورت جداگانه 

بررسی می کنند و هنوز هم سفارش جدیدی ثبت نشده است.
وی ادامه داد: وقتی شــرکتی کاالیــی را به گمرک مــی آورد و اظهار 
می کند از روز اظهار تا رســیدن  آن کاال به دست مشتری با احتساب طی 
شدن مراحل تاییدیه گمرک، سازمان اســتاندارد، سازمان غذا و دارو ۱5 
تا ۲۰ روز طول می کشد. مساله ای که در این بین وجود دارد این است که 
گاهی در سامانه مشکالتی پیش می آید که به حساب شرکت ها گذاشته 

می شود.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: برخی از عمده فروش ها 
جنس را از شرکت ها خریداری می کنند ولی چون در بخش خروج سامانه  
جامع تجارت)بخش فروش( مشکالتی دارند نمی توانند تاییدیه بگیرند و 
این کاال در انبار شرکت ها دیده می شود. یعنی مشکل بخش توزیع به پای 
انبار شرکت ها دیده می شــود و وزارت جهادکشاورزی تصور می کند که 
شــرکت ها به تعهدات خود عمل نکرده اند.وی با اشاره به اینکه در ۸ ماهه 
گذشــته یک میلیون و ۲7۴ هزار و ۲۹۹ تن برنج وارد کشور شده است، 
گفت: به وزارت جهادکشــاورزی اعالم کردیم که بایــد این محدودیت 
واردات برنج برداشته شود زیرا شب عید و ماه رمضان نزدیک است و تقاضا 
افزایش می یابد و نیاز اســت تا با واردات برنج بازار تنظیم شود.  اکبری در 
پایان به ارز واردات برنج اشاره کرد و گفت: مشکلی که امروز واردکنندگان 
برنج با آن دســت و پنجه نرم می کنند مشــخص نبودن ارز واردات است. 
بانک مرکزی ارز برنج را از نیمایی خارج کرده و اعالم کرده است که خودش 
این ارز را تامین می کند ولی هنوز نرخ اعالم نشــده  و ما نمی دانیم که  آیا 
قرار است با کاالهای دیگر یکسان باشــد یا خیر و اینکه کارمزد آن دقیقا 
چقدر است.در روزهای گذشته با انتشار خبرهایی مبنی بر ممنوعیت ثبت 

سفارش واردات برنج، مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت 
جهادکشاورزی اعالم کرد که انجام ثبت سفارش جدید برای واردات برنج 
منوط به این است که شرکت ها به تعهدات خود عمل کرده باشند و فرآیند 

واردات تا توزیع در سامانه جامع تجارت به صورت شفاف ثبت شده باشد.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج عنوان کرد

ثبت سفارش  واردات برنج هنوز باز نشده

ـ شماره ۱۲۴۴ یکشنبه ۲  بهمن  ۱۴۰۱ -۲۹ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - ۲۲  ژانویه ۲۰۲۳ - سال ششم  صنعت و خودرو۶

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
پرداخت یارانه الگوی کشت به کشاورزان

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: به دنبال این هستیم یارانه الگوی کشت 
به کشاورزان داده شــود و چنانچه موفق شــویم در بودجه ۱۴۰۲ آن را 

بگنجانیم قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
سید جواد ساداتی نژاد در نشست با کشــاورزان و نمایندگان صنوف 
مرتبط با کشــاورزی و دامپروری شهرســتان پلدختر اظهار کرد: هفته 
آینده حوزه تولید، تنظیم بازار و برنامه ریزی به اتحادیه دامداران کشــور 

و استان ها واگذار می شود.
وی با بیان اینکــه خرید تضمینی هم به اتحادیه واگذار خواهد شــد، 
افزود: نگاه ما این است اگر اتحادیه ها میدان دار باشند هم تنظیم بازار و هم 

تولید مدیریت می شود.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در بحث مرغ گوشتی آمادگی داشتیم 
تولید را هم واگذار کنیم اما چون بیــن اتحادیه مرغداران و زنجیره ها نیاز 
بود هماهنگی بیشتری شود یک ماه زمان دادیم؛ اما خرید تضمینی مرغ 

زین پس توسط اتحادیه ها در استان ها انجام می شود.
     براساس قانون از سیاســت خرید تضمینی به سیاست 

قیمت تضمینی كوچ كردیم 
ساداتی نژاد اظهار کرد: براســاس قانون از سیاست خرید تضمینی به 
سیاست قیمت تضمینی کوچ کردیم و این قدرت و قابلیت را به اتحادیه ها 

دادیم تا بتوانند فعالیت کنند.

وی گفت: در بحث سردخانه و کشــتارگاه نیز حتما آمادگی داریم در 
پرداخت تسهیالت کمک رسان باشیم؛ چنانچه سرمایه گذارانی باشند به 

ما معرفی شوند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در بحث فروش مرغ منجمد قطعا عدد 
را تنظیم می کنیم و در مورد طلب مرغداران نیز ســاز و کاری را طراحی 

می کنیم تا آن را به انجام برسانیم.
     بخش دامداری، روستایی و عشایری به اتاق اصناف واگذار 

می شود
ساداتی نژاد افزود: اعتقاد داریم هرچقدر قدرت اتاق اصناف بیشتر شود 
قدرت بخش کشاورزی افزایش خواهد یافت؛ در قانون  و مجلس هم سعی 
کردیم اتاق اصناف تشکل حامی حوزه کشــاورزی بتواند فعالیت کند و 
تالشمان این است که بخش دامداری و روستایی، عشایری را نیز به اتاق 

اصناف واگذار کنیم.
وی بیان کرد: در خصوص بخش بخشــودگی بند خ ماده ۳۳ به دولت 
نامه ای نوشته شده و امیدواریم برای سال آینده بتوانیم مصوبه بگیریم و 

این مشکل را برطرف کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در بحث بیمه هم قانونی تحت عنوان 
امنیت غذایی وجود دارد که در مجلس تصویب شــده و شورای نگهبان 
نیز با آن موافق اســت اما هنوز ابالغ نشده؛ بند ۹ این قانون مربوط به بیمه 

کشــاورزان و کارفرمایان اســت که با ابالغ آن مشــکل بیمه کشاورزان 
برطرف خواهد شد.

     یارانه الگوی كشت به كشاورزان داده می شود
ســاداتی نژاد با بیان اینکه به دنبال این هســتیم یارانه الگوی کشت 
به کشاورزان داده شــود و چنانچه موفق شــویم در بودجه ۱۴۰۲ آن را 
بگنجانیم قطعا این اتفاق خواهد افتاد، گفت: در بحث حمایت از دامداران 

روستایی، تعاون روستایی جای خوبی برای حمایت از آنان است.
وی با اشاره به اینکه در بحث آبزیان موارد هشت گانه ای بیان شد، افزود: 
در این حوزه قطعا حمایت های ویژه ای از لرستان خواهد شد؛ هنوز بستر 
بکر زیادی در استان در بحث شیالت باقی مانده که باید مورد حمایت قرار 

گیرد.
     ایجاد كارخانه خوراک آبزیان در لرستان ضروری است

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه ایجاد کارخانه خوراک آبزیان در 
لرستان ضروری است، بیان کرد: در لرستان به دلیل نبود کارخانه خوراک 

آبزیان یک کلنگ زنی در این خصوص انجام شد.
ســاداتی نژاد با بیان اینکه  ۲5 درصد پروتئین کشــور توسط عشایر 
تامین می شــود، عنوان کرد: مواردی که در مورد فروش اعتباری علوفه 
بود این کار با اتحادیه عشایر انجام شده اما مجددا در زمستان یک حمایت 

ویژه ای در بحث فروش علوفه اعتباری خواهیم کرد.
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مدیرعامل گروه بهمن خبر داد ســال آینده اتوبوس ۹ متری بین شهری و درون 
شهری به چرخه حمل و نقل وارد می کنیم .

بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در نشست خبری در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی خودرو کرمان با تاکید بر اینکه بهمن سال ۱۴۰۱ را پر تالش و پر تنش اما 
موفق را پشت سر گذاشته است، گفت: در ســال جاری عرضه دو محصول سواری از 

جمله سدان ریسپکت و دیگنیتی پرستیژ را شاهد بودیم.
    توضیحات مدیرعامل بهمن درباره افق های 1402

علیمرادلو با اشاره به اینکه تا ســال آینده چند محصول تجاری را وارد بازار خواهد 
شد، اظهار کرد: ســیبا موتور امپاور ۴۶۰ را مطابق با اســتاندارهای ۸5 گانه را عرضه 

خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه اتوبوس ۱۸ متری اسنا تا پیش از پایان سال رونمایی می شود، 
بیان کرد: سال آینده اتوبوس ۹ متری بین شهری و درون شهری را وارد چرخه حمل و 

نقل می کنیم .
    قرعه كشی باعث گرانی خودرو می شود

مدیر عامل گروه بهمن با اشاره به ثبت نام نه میلیون نفر برای سی هزار خودرو ایران 
خودرو گفت: طبیعی نیست که ۹ میلیون نفر برای قرعه کشــی ثبت نام کنند و اگر 
فردی برنده شود می خواهد با فرصت برتری که بدست آورده، گران تر بفروشد. وی در 

همین رابطه افزود: مشکل اینجاست که مابقی احساس باخت دارند.

علیمرادلو با اشــاره به آمار مالکیت برندگان قرعه کشی محصوالت بهمن موتور 
گفت: ۸۴ درصد کسانی که از طریق قرعه کشــی محصوالت ما را خریده اند، حتی به 

اولین دوره خدمات دوره ای هم نمی رسند.
 G۹ گفت: پیکاپ G۹ علیمرادلو در پاسخ به ســوالی درباره موعد عرضه پیکاپ
اول سال ۱۴۰۲ عرضه خواهد شــد. خطوط این پیکاپ در حال راه اندازی و این پروژه 

مشترک بهمن موتور و دیزل است.
مدیرعامل گروه بهمن در خصوص اتوبوس شهری عرضه شده به شهرداری تبریز 
گفت: امیدواریم این محصوالت تا ســال آینده وارد چرخه حمل و نقل شــود؛ ایران 

دوچرخ نیز محصوالت متنوع را وارد بازار کرده است .

مدیرعامل گروه بهمن:

سال آینده اتوبوس ۹ متری بین شهری و درون شهری وارد می کنیم 



پیگیری توسعه حمل و نقل 
پاک در پایتخت از دولت 

توسط مدیریت شهری
مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و 
ترافیک شــهرداری تهران اعــالم کرد که با 
پیگیری مدیریت شــهری برای نخستین بار 
موتورســیکلت های برقی با باطری ســوآپ 
توسط تولید کننده داخلی وارد ناوگان شده 

است.
مجتبی شــفیعی امروز در آئین رونمایی 
از بسته حمل و نقل پاک شــهرداری تهران 
با بیــان اینکه امــروز همزمان با بیســت و 
یکمین شــنبه امیــد و افتخار شــاهد ورود 
موتورســیکلت های برقی، اسکوتر اشتراکی 
برقــی، رونمایــی از اتوبوس هــای برقی و 
همچنیــن راه انــدازی مرکــز معاینه فنی 
آزادی در پایتخت هســتیم، گفت: بر اساس 
قانون رفع موانع تولید دولت موظف اســت 
که به ازای صرفه جویی در مصرف ســوخت 
در راستای توســعه حمل و نقل پاک کمک 
کند و خوشبختانه طی سال گذشته و امسال 
کمک هایی در این حوزه انجام شده که ناشی 
از پیگیری های شــهردار در هیــات دولت و 

معاونت حمل و نقل از شورای اقتصاد بود.
وی با بیان اینکه ما باید به ســمت مدهای 
جدید حمــل و نقــل همچــون اتوبوس و 
موتورســیکلت برقی برویم و این مهم بطور 
جد در دســتور کار شــهرداری است، اظهار 
کرد: مــا باید شــرایطی را فراهــم کنیم که 
موتورســیکلت های برقی با توان ســرمایه 
گذاران توسعه یابد و برقی کردن موتورهای 
شــرکت پســت نیز می تواند موجب اعتماد 

سازی مردم باشد.
شــفیعی با بیــان اینکه بر اســاس اعالم 
شرکت پســت ۱۲5۰ موتورسیکلت بنزینی 
در مجموعه پست فعال اســت که در مرحله 
اول 5۰۰ دســتگاه موتورســیکلت برقــی 
جایگزین می شــود، گفــت: همچنین امروز 
از چند دســتگاه اتوبــوس برقــی رونمایی 
شد که بر اساس توافق انجام شــده قرار بود 
5۰ اتوبــوس برقــی وارد ناوگان شــود که 
عذرخواهی می کنم این مهم محقق نشــد. 
چرا کــه در ترخیص قطعات مشــکالتی در 
گمرک ایجاد شد و با کمی تاخیر این مهم در 

آینده نزدیک محقق می شود.
 در این مراســم که با حضــور تعدادی از 
اساتید دانشگاه در حوزه محیط زیست برگزار 
شــد به صورت ویدئوکنفرانسی مرکز معاینه 
فنی آزادی با حضور مهــدی چمران رئیس 
شورای شــهر و پرویز ســروری نائب رئیس 

شورا افتتاح شد.

رییس سازمان ملی 
استاندارد مهمان شورای شهر 

تهران
سخنگوی شورای اســالمی شهر تهران از 
حضور رییس سازمان ملی اســتاندارد برای 
ارائه گزارش عملکرد به مناســبت روز ملی 
هوای پاک در صحن علنی فردای شــورا خبر 

داد.
علیرضــا نادعلی با اشــاره بــه برگزاری 
یکصـد و بیست و سومین جلسه از ششمین 
دوره شورای اسالمی شــهر تهران در تشریح 
دستور جلســه روز یکشــنبه دوم بهمن ماه 
۱۴۰۱ از حضــور مهدی اســالم پناه رییس 
سازمان ملی اســتاندار ایران در صحن شورا 
خبر داد و گفت: در بخش نخســت جلســه 
مقرر شده تا به مناســبت روز ملی هوای پاک 
مجموعه ملی اســتاندارد ایران در خصوص 
عملکرد این ســازمان گزارشــی از اقدامات 
خود قرائت کرده و برنامــه آتی خود را درباره 

این موضوع مهم اعالم کند.
وی گفت: بررسی یک فوریت استفساریه 
شــهردار تهران در خصــوص« مصوبه نحوه 
محاســبه و دریافت عوارض صــدور پروانه 
ســاختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده 
موقت در شهر تهران« که در قالب یک فوریت 
استفساریه از ســوی شــهردار تهران برای 
الحاق تبصره به این مصوبه به شــورا ارسال 
شده به عنوان دســتور دوم مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
سخنگوی شورای شــهر تهران ادامه داد: 
در راستای تصویب یک فوریت » طرح جامع 
توانمندســازی زنان سرپرست خانواده شهر 
تهران« کــه در یکصدو هجدهمین جلســه 
رسمی شورا به تصویب رسید قرار است تا در 
جلسه فردا ابعاد دیگر این طرح مورد بحث و 

بررسی قرار گیرد.
عضو شورای شــهر تهران در ادامه تشریح 
دســتور جلســه صحن یکصـــد و بیست و 
ســومین از« اصــالح بنــدی از تبصره های 
بودجه سال ۱۴۰۱ شــورای شهر تهران« به 
همراه قرائت گزارش از ســوی کمیســیون 
های مشــترک برنامه و بودجه و ســالمت، 

محیط زیست و خدمات شهری خبر داد.
نادعلــی تاکیــد کــرد: انتخــاب دو نفر 
نماینده تام االختیار شــورای شــهر تهران 
جهت عضویت در »شــورای سیاست گذاری 
و برنامه ریزی پژوهشی شــهرداری تهران« 
و »عضویــت در کمیته کاربســت طرح ها و 
فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی » به عنوان 
دو دستور آخر صحن فردا ذکر شده که مورد 

بررسی و انتخاب اعضاء قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص اقدامات انجام شده برای هوای پاک گفت: 
ما نمی توانیم از عملکرد خود در خصوص هوای پاک دفاع کنیم و کارهای بسیاری 

باید در این خصوص انجام شود که در ابتدای کار هستیم.
آیین رونمایی از پروژه پایلوت ارزیابی و امکان ســنجی اجــرای موتور برقی و 
اسکوتر اشتراکی )موتورسیکلت های برقی شبکه پست( به عنوان یکی از پروژه های 
بسته حمل و نقل پاک در قالب مراسم بیست و یکمین شنبه امید و افتخار شهرداری 
تهران، با حضور مهدی چمران رئیس شورا، پرویز سروری نائب رئیس شورا، عیسی 
زارع پور وزیر ارتباطات، علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، جــالل بهرامی، معاون 

حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران، باقری معاون برنامه ریزی و منابع انسانی 
شهرداری، مجتبی شفیعی، مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری و 

جمعی از مدیران شهری و اساتید دانشگاه های کشور برگزار شد.
چمران در خصوص تعداد موتور ســیکلت هایی که در سطح شهر تهران تردد 
می کنند، گفت: مسئوالن راهور در تعداد موتور ســیکلت ها آماری از ۲ میلیون تا 
۴ میلیون دارند که همین تعداد موتور ســیکلت ها در آلودگی هوا بسیار تاثیر گذار 
هستند که می توان با برقی کردن این موتور ســیکلت ها بخشی مهمی از آلودگی 
هوا را کاهش داد.وی افزود: در خصوص ســاختمان های بلند مرتبه که می تواند در 

جلوگیری از وزش باد تاثیر گذار باشــد آمار دقیقی نداریم که باید در این خصوص 
تحقیقات دانشگاهی و علمی انجام شود.رئیس شورای شــهر تهران تصریح کرد: 
خوشبختانه در این دوره از مدیریت شــهری آقای زاکانی پیگیری های بسیاری در 
خصوص هوای پاک انجام داده و حتی در هیئت دولت نیز این مسئله را پیگیری کرده 
اســت و امیدواریم در ادامه نتایج خوبی را داشته باشد.چمران در پایان در خصوص 
اقدامات معاونت حمل ونقل و ترافیک در برقی کردن اتوبوس ها، موتور سیکلت ها و 
اسکوتر های برقی اشتراکی در سطح شهر گفت: این اقدامات بسیار ارزشمند است و 

امیدواریم در راستای هوای پاک برای شهروندان موثر باشد.

وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به پرسشــی 
درباره برگزاری امتحانــات باتوجه به غیرحضوری 
شــدن مدارس در برخی اســتان ها گفت: اکنون 
نیمسال دوم ســال تحصیلی شروع شــده است و 
امتحانات هم بایــد در مابین همیــن نوبت برگزار 
شود، شب گذشته هم اطالعیه ای در این باره صادر 

کردیم.
یوســف نوری در حاشیه نشســتی که با وزرای 
آموزش، خانــواده و جوانان جمهــوری نیکاراگوئه 
در دفتــر مرکزی وزارت آموزش و پرورش داشــت 

در جمع خبرنگاران گفــت: عوامل عارضی به مدت 
زمان آموزش لطمه بســیاری زد. تعطیلی مدارس 
در دوران کرونــا که ۲۶ ماه و از نظر ما ســه ســال 
تحصیلی بود و پس از آن از ابتدای ســال تحصیلی، 

تعطیلی ها بسیار و بی سابقه بوده است.
وی افزود: از رئیس جمهور خواهش کردم فکری 
برای تعطیلی مدارس شــود، اکنون در بخش های 
مختلف و در صــورت بروز هــر اتفاقــی تعطیلی 
مدارس اولین اقدام است و این در صورتی است که 
مدرسه باید آخرین مکان برای تعطیلی باشد. به ما 

می گویند هوا آلوده است و بچه ها اذیت می شوند و 
بحث ســالمت دانش آموزان که مطرح می شود ما 

متوقف می شویم.
وزیر آموزش و پرورش درباره برنامه های جبرانی 
برای عقب ماندگی تحصیلی مــدارس عنوان کرد: 
چند پیشنهاد ارائه شــده که یکی برگزاری کالس 
جبرانی در روزهای پنجشــنبه ، دیگــری افزایش 
سال تحصیلی و ادامه دادن زمان تحصیل و دیگری 
برگزاری کالس های جبرانی در تابســتان است که 
هنوز هم حق الزحمه آن پرداخت نشده است، علی 

رغم آنکه در ستاد کرونا مصوب شده بود.
وی ادامه داد: اینها جزو بسته هایی است که باید 
اجرا کنیم تا دانش آموزان از آن ســاعات آموزشی 
که در برنامه درســی ملی برایشان پیش بینی شده 

است جا نمانند.
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره برگزاری 
امتحانــات گفــت: اکنــون نوبت دوم)نیمســال 
تحصیلی دوم( شروع شده است و امتحانات هم باید 
در مابین همین نوبت برگزار شود، شب گذشته هم 

اطالعیه ای در این باره صادر کردیم.

برنامه های جبرانی آموزش وپرورش برای دانش آموزان

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه 
عالمه با بیان اینکه باید برای شناســایی کانون های اصلی 
فســاد تالش کرد، گفت: یکی از بزرگترین ظلم هایی که 
به نام بازارگرایی مبتذل در ایران به نیروی محرکه فساد و 
عقب ماندگی تبدیل شده این است که توصیه های برخی 
در حالی صورت می گیرد که به شــرایط موجود کشــور 
اعتنایی نمی کنند و تحت عنــوان اینکه اگر کمبود ریال و 
ارز رفع شود،دیگر هیچ محدودیت و مانعی برای چیش برد 
اهداف وجود نخواهد داشت به واسطخ ترویج کوته نگری و 
تک بعدی نگری  دولت ها را در یک مســیر تباهی قرار می 
دهند. اگر می خواهید از نظر اندیشه ای برای مبارزه با فساد 
بسترسازی کنید، روی این مساله تمرکز کنید که حسب 
تجربه های تاریخی در ایران آیا واقعا ریشه فساد در کشور، 
کمبود ارز و ریال است؟ با روشن کردن این مساله می توان 

راه را بر بسیاری از خطاها ببندیم.
     كمبود منابع بیداد می كند 

وی افزود: از سال های اولیه دهه ۱۹7۰ گفته شد اگر در 
زمینه کمبود منابع به عنوان مهمترین تنگنای کشورهای 
درحال توسعه درباره سایر کشــورها اما و اگر هایی وجود 
داشته باشــد در مورد صادر کننذگان نفت غلط بودن این 
گزاره بدیهی و مسلم انگاشته می شود و همه می دانند که 
برای کشورهای نفتی کمبود منابع مادی توضیح دهنده 
مشکالت نیست چراکه درآمدهای نفتی آن ها در یک دوره 
5 ساله ده برابر افزایش کرد و این وفور منابع نه تنها مشکالت 
آنها را حل نکرد بلکه در مواردی باعث فروپاشی نظام های 
سیاسی هم شد که فروپاشی رژیم پهلوی یکی از آن نمونه 
ها اســت. عین این ماجرا در تجربه بعد از جنگ تحمیلی 
مشاهده می شود. در فاصله ســال های ۱۳۶۹ تا امروز، در 
حالیکه ۸۲.5 درصد کل عایدات ارزی کشــور متعلق به 
این دوره بوده است به واســطه بحران اندیشه ای و کاسبی 
شخصی برخی تصمیم گیران کشور همواره در زمینه نرخ 
ارز با بحران روبرو بوده ایم، و یک نمونه آن عبارت است اینکه 
در این دوره زمانی تحت عنوان تالش برای کنترل نرخ ارز 
حدود ۳5۰ میلیارد دالر دارایی های بین نســلی کشور را 
روانه بازاری کرده ایم که در دوره جنگ بازار سیاه ارز نامیده 
می شد اما االن بازار آزاد ارز نامیده می شود و تجربه عملی 
نشان داد که این بازار واقعا سیاه و تباه ساز بود و آنهایی که 
باعث و بانی این سیاســت بودند همچنان علیرغم چند ده 
تجربه تاریخی فاجعه ســاز می گویند راه نجات کشور این 
اســت نرخ ارز بیشــتر افزایش پیدا می کرد. ما در بهترین 
حالت می توانیم بپذیریم که اولین باری که این سیاســت 
اعمال شد، از الشــخورها فریب خورده بودند یا از موضع 
انفعال تسلیم تبلیغات دروغین ســازمان های اقتصادی 
بین المللی قرار گرفتند اما چرا طی سی سال این سیاست 
علیرغم شکست خوردگی همیشگی به طور مستمر ادامه 
پیدا کرد؟ اینجا است که معلوم می شــود منافعی در کار 
است. طنز تلخ ماجرا هم این اســت که پس از دوره مرحوم 
هاشمی رفسنجانی هرکس می خواهد به قدرت برسد، از 
این سیاست ها انتقاد می کند ولی پس از رسیدن به صندلی 
قدرت اولین کاری که می کند تکرار همین سیاست است. 

سابق می گفتند اهل ایمان نباید از یک سوراخ دوبار گزیده 
شوند. این چه آزمون و خطایی است که سی سال آن را تکرار 

می کنید و بازهم به خطا بودن آن پی نمی برید؟
      الیحه بودجه ناكارآمد

مومنی همچنین بیان کرد: وقتی دولت فعلی بر ســر 
کار آمد، اولین ســندی که منتشر شد، سند الیحه بودجه 
۱۴۰۱ بود. ما همان زمان گفتیم بر اساس تجربه های سی 
ساله گذشته به واسطه اصرار بر تکرار تجربه شکست خورده 
افزایش نرخ ارز شما یک نیمه دوم سال آشوبناک خواهید 
داشــت. حاال که این کار را کردند و بحران هم خســارات 
عظیمی به مشــروعیت حکومت و اقتصاد ملی وارد کرد 
کسی نمی گوید آن افرادی که می گفتند نرخ ارز را باال ببریم 
تا همه چیز درست شود، کجا هستند و چرا بازخواست نمی 
شوند؟ چرا کسی در قوه قضاییه و قوه مقننه سراغ اینهایی 
که علی رغم هشدارها و توصیه های مشفقانه کارشناسان، 
روی این سیاست اصرار می کردند، نمی رود؟ معلوم است 
که ماجرا به یک سلسله منافع فاســد گره خورده که علیه 
منافع ملی، سرنوشت مردم و بنیه تولیدی کشور عمل می 
کند. می گویند ما میخواهیم کارهای زیرســاختی و زیر 
بنایی کنیم و چون پول نداریم باید شــوک نرخ ارز ایجاد 
کنیم تا پولدار شویم. در سال ۱۳7۳ در گزارش اقتصادی 
سال ســازمان برنامه گفته شــد هر بار دولت به قیمت ها 
شوک وارد می کرد، به ازای هر یک واحد درآمدی که کسب 
کرده، هزینه های آن ۳.5 برابر شــده است. این بیانیه یک 
حزب رادیکال یا فالن موسسه بین المللی نیست، گزارش 
خودتان اســت. به نام کنترل نرخ ارز ۳5۰ میلیارد دالر از 
منابع کشور را دود کردند در حالیکه طی سه سال گذشته 
برای وام 5 میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول،  خود 

را به آب و آتش زده اند و هنوز هم نتوانسته اند بگیرند.
     ماجرای فسادهای شوک آور

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه با اشــاره به گزارش 
وزارت مسکن در ســال ۱۳۹۳ گفت: ماجرای فسادهای 
شوک نرخ ارز فقط به آن جنبه منحصر نمی شود و اتالف ها 
و فسادهای پر شمار دیگری را نیز به کشور تحمیل می کند 
و یک نمونه مهم آن انبوه خانه های ساخته شده بالاستفاده 
است. ارزش ساختمان های ساخته شــده بالاستفاده در 
کشــور به ارزش آن روز معادل ۲۰۰ میلیارد دالر اســت. 
این اتفاق در بازاری رخ داده که ۹۰ درصد آن دست بخش 
خصوصی اســت و دیگر نمی توان این را به گردن مداخله 
دولت در اقتصاد انداخت. این یعنی ساختار نهادی آلوده به 
فساد ؛ و کاسبی شخصی است و برای اینکه این مناسبات 
ادامه پیدا کند باید فضا را آشوبناک را کنند تا حساب کشی 
در کار نباشد. هیچ آشوبناکی به اندازه وارد کردن شوک به 
قیمت های کلیدی اثر ندارد. در سال ۱۳۹۴ مرکز پژوهش 
های مجلس گزارشی منتشــر کرده که می گوید بواسطه 
التهابات شــوک نرخ ارز در کنار ســایر عوامل ساختاری 
و نهادی، طول عمــر طرح های عمرانی ۲.5 برابر شــده و 
ارزش اضافه پرداخت حکومت بابت این تعویق در ســال 
های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ حدود ۱5۰ میلیارد دالر بوده اســت. 
این فهرست را می توان ادامه داد. بانک مرکزی می گوید در 

دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ چیزی نزدیک ۱۹۶ میلیارد دالر 
خروج سرمایه ثبت شده داشته ایم. وقتی اینها را با فساد در 
جاهای دیگری مانند پتروشیمی و ... جمع بزنیم ماجرا ابعاد 
بزرگتری پیدا می کند. برای مثال در ســال های ۱۳۹7 تا 
۱۳۹۹ طبق گزارش دیوان محاسبات یک عده ۱5 میلیارد 
دالر ارز گرفته اند که کاالهای اساســی وارد کنند اما بعد از 
تحویل این مقدار دالر هیچ ردی از آنها پیدا نشده است. ۱5 
میلیارد دالر دیگر برای کاالی اساسی گرفته اند که بعدها 
متوجه شــده اند به جای آنها کاالی لوکس و لوازم آرایشی 
آورده اند. در همین سه سال ۳۰ میلیارد دالر ارز صادراتی 
برنگشته داشــته ایم. به همین خاطر است که می گوییم 

ماجرای فساد به ساختار تصمیم گیری مربوط می باشد
     دو دهه ناكارآمدی

مومنی در ادامه بیان کرد: حداقل ۱5 سیاست گذاری 
فاجعه ساز در دو دهه گذشته رخ داده است که اگر تصمیم 
گیران علی رغم فرض بی اعتنا بودن به مردم، فقط به بقای 
خود فکر می کردند، نباید دســت به چنین اقداماتی می 
زدند. به نام حکومت کارهایی می کنند که مصلحت خود 
حکومت را هم در نظر نمی گیرد. در سطح اندیشه ای حیاتی 
ترین مساله ما این است که نظام تصمیم گیری های اساسی 
کشور را که به تسخیر بخش های سوداگر و غیرمولد درآمده 
را از این تسخیر شــدگی نجات دهیم. چگونه می شود این 
کار را کرد؟ اینگونه که دانایی را فصل الخطاب کنیم یعنی 
بگوییم هیچ تصمیم غیرشــفاف و غیر مشارکت جویانه 
گرفته نمی شود. فاسدها را می توان اینطور شناسایی کرد و 

فساد را درون حکومت به حداقل رساند.
 عضو هیات علمی دانشگاه عالمه با بیان اینکه مطالعات 
ما نشان می دهد اگر فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم 
گیری در ۴ زمینه شفاف شــود، در یک افق میان مدت 75 
درصد زمینه های بروز فســاد از بین می رود، گفت: یکی از 
این چهارزمینه شــفاف کردن تخصیص دالر های نفتی 
است. در دولت احمدی نژاد خانم وحید دستجردی گفت 
به ما برای واردات داروی ضــروری ارز ندادند درحالیکه ارز 
ها را برای واردات خودروی لوکس و لوازم آرایشــی دادند. 
او که برمال کننده این ماجرا بود، عزل شــد. دومین مورد 
شفافیت در نظام تخصیص اعتبارات بانکی است. فقط برای 

اینکه تصوری داشته باشــید که به نام بانک خصوصی چه 
خاکی بر سر ایران شده، بدانید که اردیبهشت سال گذشته 
گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد 
که می گوید در عرض ۲۰ ســالی که بانک های خصوصی 
شروع به فعالیت کردند نقدینگی ۱۰ هزار درصد رشد کرده 
درحالیکه رشــد تولید ۳۶ درصد بوده است. برای فهم این 
نکته که چرا هر فساد بزرگی یک سرش به  سیستم بانکی 

مربوط می شود، به این ماجراها باید رجوع کرد.
     مناقصات دولتی در دهه80

وی افزود: مولفه سوم شــفافیت در گمرکات است که 
با چشــم غیر مسلح هم می شــود گفت چه خبر است. در 
دهه ۱۳۸۰ داده های گمرکی ایران را با داده های گمرکی 
۴ شــریک تجاری ایران تطبیق دادیم بعــد فهمیدیم با 
قیمت پایه دالر ۸۰۰ تومانی، چهارصد هزار میلیارد تومان 
خالف روایت فقط در مبادالت تجاری میان ایران و امارات 
وجود دارد، کــه تقریبا دوبرابر بودجه عمومی کشــور در 
برخی ســال های دهه ۱۳۸۰ بوده اســت. مساله چهارم 
ماجرای مناقصات دولتی است. در سه دهه گذشته اندازه 
مناقصات دولتی حدود ۱5 درصد جی دی پی ساالنه بوده 
است. تحت عناوین خاصی شفافیت در این مناقصات را از 
بین برده اند. اگر صداقتی با مخالفت در فســاد وجود دارد، 
این گوی و این میدان در اختیار شــما است. صورت بندی 
مفهومی و نظری در این زمینه اصال دشوار نیست. اساس 
ماجرا آن است که مبارزه با فساد بدون برنامه ممکن نیست 
و مهمترین ویژگــی برنامه های موفق مبارزه با فســاد بنا 

شدن آنها بر محور پبشگیری است.
این اقتصاددان در پایان گفت: این دولت از روزی آمده 
تمام هم و غم خود را بر این گذاشته که تقصیر هرچیزی را 
به گردن دولت قبل بیندازند اما االن دوباره بحث می کنند 
شش ماه دیگر برنامه دولت قبلی را تمدید کنند. ای کاش 
از هنرمندان دعوت شود این مسائل را به تصویر بکشند. در 
غیاب شفافیت و مشارکت دانایان تتمه آبروی خود را هم 
می برند. راه اصولی ماجرا این است که علم را فصل الخطاب 
شود. شما اگر فکر میکنید مشکل تان کمبود پول است باب 
فســاد را ببندید و ببینید چقدر به دارایی هایت اضافه می 

شود.

گفت و گو مملکت با فرشاد مومنی :

مـاجرای فسـادهای شـوک آور

ـ شماره ۱۲۴۴ 7یکشنبه ۲  بهمن  ۱۴۰۱ -۲۹ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - ۲۲  ژانویه ۲۰۲۳ - سال ششم  اجتماعی

خبر

استادیار دانشــکده علوم تغذیه دانشگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی، رعایت رژیم غذایی کم 
چرب در بیماران مبتال به ســنگ های کیسه صفرا 

را ضروری دانست.
دکتر غزاله اســالمیان ضمن بیان این مطلب، 
گفت: در بیماران مبتال به ســنگ های صفراوی که 

دارای اضافه وزن یا چاقی هســتند، نباید کاهش 
وزن سریع رخ دهد.

به گفته وی، رژیم های کاهش وزن شدید، سبب 
تجزیه سریع بافت ها و آزاد شدن کلسترول موجود 
در غشای ســلول ها می شــود که این امر می تواند 
منجر به افزایش ورود کلســترول به داخل صفرا و 

افزایش احتمال تشکیل سنگ های صفراوی شود.
این اســتادیار دانشــگاه، مقادیر زیاد چربی در 
رژیم غذایی را سبب افزایش انقباضات کیسه صفرا، 
جابه جایی ســنگ های صفراوی و بروز درد عنوان 
کرد.وی افــزود: در بیماران مبتال به ســنگ های 
کیســه صفرا تا زمانی که عمل جراحی یا شکستن 
سنگ یا حل شــدن ســنگ ها با تجویز دارو انجام 
شــود، بیماران باید از رژیم هــای غذایی کم چرب 

استفاده کنند.
اســالمیان خاطرنشــان کرد: بیماران مبتال به 
ســنگ های صفراوی معموال وعده های غذایی کم 
حجم با تعداد دفعات بیشتر را  بهتر تحمل می کنند 

و غذاهای نفاخ را کمتر تحمل می کنند.
به گفته این دکترای تخصصی علوم تغذیه، بعد 
از عمل جراحی برداشــتن کیسه صفرا، برای بیمار 
رژیم مایع صاف شــده کم چرب تجویز می شــود. 
ســپس رژیم غذایی بیمار به تدریج به رژیم غذایی 

معمولی کم چرب تغییر می یابد.
وی گفت: دریافت غذاهای چرب و شیرینی بعد 
از جراحی کیســه صفرا می تواند منجر به افزایش 

شدت نفخ، التهاب و اسهال در این افراد شود.
این اســتادیار دانشــگاه به این بیماران توصیه 
کرد: رژیم غذایی کم چرب را به مدت یک ماه ادامه 
دهند، وعده های غذایــی را به بخش های کوچکتر 

تقســیم کرده و در تعداد وعده های بیشتری میل 
کنند. زیــرا دریافت مقدار زیاد غــذا در یک وعده 

می تواند باعث ایجاد گاز و نفخ شود.
او با اشــاره به مــواد غذایی ممنوعــه در رژیم 
غذایی این بیماران پس از عمل، گفت: این بیماران 
باید از مصرف مواد غذایی نظیــر لبنیات پر چرب 
مانند بســتنی، پنیر و شــیر کامل، غذاهای سرخ 
شده مانند ســیب زمینی سرخ شــده، سس های 
خامه ای، سوپ خامه ای، کره، غذای فراوردی شده 
مانند سوسیس، آبگوشــت، پیتزا، همبرگر، انواع 
شیرینی، کروسان، بیســکوئیت، دونات، چیپس، 
پفک، غذاهای تنــد و کافئین و الــکل ترجیحا به 

مدت یک ماه پس از عمل جراحی اجتناب کنند.
وی همچنین مصرف مــواد غذایی نظیر میوه و 
ســبزیجات، پروتئین کم چرب مانند مرغ و ماهی 
بدون پوست، یا گوشت کم چرب، لبنیات کم چرب 
)شــیر کم چرب یک درصد (، ســفیده تخم مرغ 
)زرده تخم مرغ دو بار در هفتــه(، حبوبات، غالت 
سبوس دار، جو، جو دو ســر را در این افراد توصیه 

کرد.
اســالمیان تاکید کرد: این بیماران باید مقدار 
مصــرف فیبر را بــه تدریج افزایــش دهند. زیرا  
مصرف بیش از حــد فیبر می توانــد باعث ایجاد 

نفخ شود. 

رژیم غذایی مناسب برای مبتالیان سنگ کیسه صفرا

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و 
ترافیک تهران خبر داد

جزئیات ورود اسکوترهای 
اشتراکی به تهران

مدیرعامــل ســازمان حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری تهران اعالم کرد که شهرداری می تواند 
تا 75۰ دســتگاه موتور برقی برای شــرکت پست 
تأمین کند.مجتبی شــفیعی در حاشیه رونمایی از 
موتورســیکلت های برقی با بیان اینکه امروز اولین 
بخش از برقی سازی ناوگان موتوری شرکت پست 
که در قالب تفاهم نامه با شــرکت پست انجام شده، 
رونمایی می شــود، گفت: در فاز اول قرار شده است 
که 5۰۰ دستگاه موتورســیکلت برقی وارد ناوگان 
موتوری پست شــود که امروز ۹۰ دستگاه، تا پایان 
سال ۳۰۰ دستگاه و اوایل سال آینده ۱۰۰ دستگاه 
موتور برقــی وارد ناوگان می شود.شــفیعی با بیان 
اینکه به ازای هر موتــور برقی 5۰ میلیون تومان وام 
کم بهره از ســوی ســازمان حمل و نقل شهرداری 
تهران ارائه می شود و 5۰ درصد نیز بازپرداختش در 
صورت تأیید کارکرد پست از سوی شهرداری تامین 
می شود، گفت: این اولین بار است که این موتورها با 
باطری ســوآپ حرکت می کند که الزم نیست هر 
دفعه موتورهای سیکلت شان را شــارژ کنند.وی با 
بیان اینکه طرح پایلوت به خوبی انجام شــده است، 
در مورد اســکوترهای اشــتراکی نیز عنوان کرد: با 
مشارکت بخش خصوصی اسکوترهای اشتراکی به 
شهر آمدند و شرکت های سرمایه گذاری بیشتری 
اعالم آمادگــی کردند که یک شــرکت اعالم کرده 
می تواند ۱۰۰ هزار اسکوتر اشتراکی برای سال آینده 

به تهران بیاورد.

چرا برخی محصوالت 
دارویی از داروخانه ها 
جمع آوری می شوند؟

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو 
و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: ریکال 
)جمع آوری( فراورده های ســالمت محور نشــان 
دهنده مسئولیت پذیری و انجام وظیفه نهاد نظارتی 

مربوطه است.
دکتر مهــدی انصــاری ، اظهار کــرد: در دنیا 
نمونه های دارویی و خوراکی که در آزمایشگاه مورد 
تایید قرار نمی گیرند، ریکال می شوند. محصوالت 
تایید نشده بخش کشاورزی نیز جهت هر گونه اقدام 

ریکال به وزارت کشاورزی اعالم می شوند.
وی با تاکید بــر اینکه جمــع آوری و ریکال هر 
فراورده نشان دهنده ضعف در تولید یا تهیه نیست، 
افزود: جمع آوری )ریکال( محصول در مرحله های 
مختلف با توجه به خطری که می تواند برای مصرف 

کننده داشته باشد، در همه جای دنیا انجام می شود.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو 
و تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه شیوه نامه ریکال 
دارو در سازمان غذا و دارو تدوین گردیده و از قوانین 
بین المللی تبعییت می نماید تصریح کرد: رویکرد 
ریکال مستلزم فرهنگ ســازی مناسب و آموزش 
آحاد جامعه در خصوص رویکرد مناسب در این مورد 
است.وی در خصوص ماهیت جمع آوری )ریکال( 
فراورده های ســالمت محور توضیــح داد: ریکال 
تنها مختص به محصوالت غذایی و دارویی نیست 
و تولیدکننــدگان خودرو نیز در صورت مشــاهده 
هرگونه ایراد در محصوالت خود، آن ها را جمع آوری 

و از چرخه مصرف خارج می کنند.

معاون سازمان نظام پزشکی:
ادعای کارتخوان نداشتن ۵۰ 
درصد جامعه پزشکی، کذب 

است
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: 
ادعای برخی از مســئوالن ســازمان امور مالیاتی 
مبنی بر اینکه 5۰ درصد جامعه پزشکی کارتخوان 
ندارند، کذب محض اســت.علی ســاالریان افزود: 
به دلیل مســئولیت تضامنی سازمان نظام پزشکی 
با ســازمان امور مالیاتی اخیرا بیش از ۲۰۰ نامه به 
نظام پزشکی شهرستان ها ارسال و اسامی همکارانی 
که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان افرادی که 
پرونده مالیاتی و کارتخوان ندارند، پیگیری شد.وی 
اظهار داشت: طبق مستندات ارائه شده، همکاران یاد 
شده دارای پرونده مالیاتی و کارتخوان فعال بودند.

به گفته ساالریان با تورم موجود، جامعه پزشکی هر 
سال ســرمایه پنهان زیادی را از دست می دهد که 
باید در دریافت مالیات این واقعیت ها در نظر گرفته 
شود.معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشکی، 
خاطرنشان کرد: ســازمان نظام پزشکی مدعی این 
نیست که همه اعضای جامعه پزشکی به طور مرتب 
و منظم مالیات پرداخت کرده و هیچ تخلفی در این 
صنف وجود ندارد و به همه همــکاران فرهیخته و 
خدوم توصیه  می شود با حفظ شئون و رعایت اخالق 
حرفه ای همچنین ارائه خدمات بهینه به بیماران، 

زمینه سوءاستفاده افراد مغرض را فراهم نکنند.

چمران:نمی توانیم از عملکرد خود درباره هوای پاک دفاع کنیمخبر
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آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه)نوبت دوم(
تکلیف  تعیین  قانون  و ۳  مواد ۱  دستور  به  نظر 
فاقد سند  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت 
رسمی مصوب ۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۰ اماک متقاضیان 
ذیل که در هیات موضوع ماده ۱ قانون فوق مستقر 
در واحد ثبتی سوادکوه مورد رسیدگی قرار گرفته 
و تصرفات مالکانه و بامعارض ایشان محرز و رای 
الزم صادر گردیده ، جهت اطاع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد : 
ملک واقع در محل خرمندیچال پاک ۴ اصلی بخش ۱۱ :  
۴۲۸ فرعـی بـه نـام آقـای احمـد رضـا نجاتـی  نسـبت به ششـدانگ یـک قطعـه زمین با 
بنـای احداثـی بـه مسـاحت ۳۲ / ۷۷۹۸ متـر مربـع خریداری باواسـطه از آقای حسـین 
نجاتی مالک غیررسمی طبق رای به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۳۶۴۰ هیئت قانون 
مذکور. ۴۲۹ فرعی به نام آقای احمد رضا نجاتی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مسـاحت ۴۸ / ۵۷۲۲ متر مربع خریداری باواسـطه از آقای حسـین نجاتی 
مالک غیررسـمی طبق رای به شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۳۶۴۴ هیئت قانون مذکور. 
۴۳۰ فرعی به نام خانم مهری خوش طینت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به 
مساحت ۲۷۰۰ متر مربع خریداری باواسطه از آقای حسین نجاتی مالک غیررسمی طبق 

رای به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۳۶۵۰ هیئت قانون مذکور. 
۴۳۱ فرعی به نام آقای عظیم خوش طینت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعی 
به مساحت ۲۷۰۰ متر مربع خریداری باواسطه از آقای حسین نجاتی مالک غیررسمی 

طبق رای به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۳۶۵۳ هیئت قانون مذکور. 
لذا مطابق ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه فوق ، این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق 
می شود تا اگر اشخاص ذی نفع به آن اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار نوبت 
اول آگهی و نیز در روستاها از تاریخ الصاق در محل ، تا ۲ ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. سپس ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل ارائه نمایند ، در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند ، اداره ثبت اقدام به صدور سند می نماید. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است طبق ماده ۱۳ آیین نامه فوق در مورد اماکی 
که قباً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، اداره ثبت مراتب را پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود ، در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطاع 
عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت فاقد تحدید حدود ، آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۲ / ۱۱ / ۱۴۰۱
شناسه آگهی : ۱۴۳۶۴۷۷

رئیس ثبت اسناد و امالک سوادکوه -کامروز صدقی



یوسف یزدانی - سرپرست شهرداری رشت

شهرداری رشت از ردیف کد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات بیمه ای 
شامل)بیمه درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان به تعداد تقریبی ۴۲۰۰ نفر – عمر و حادثه به تعداد ۱۸۰۰ نفر – بیمه آتش سوزی منازل 
مسکونی شهروندان و منازل غیر کانون حریق ۳۰۰/۰۰۰ واحد – بیمه آتش سوزی ،صاعقه و انفجار )ازهر نوع شامل گاز و غیره(به همراه پوشش 
های طوفان وتند باد ،زلزله ،ترکیدگی لوله)آب ،فاضالب (ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران و ریزش سقف ناشی از سنگینی برف و سایر حوادث 
طبیعی ساختمان های اداری ،واحد های اقامتی ،تاسیسات و اموال و اثاثیه و منصوبات بیمه گذار وسازمان های تابعه شهرداری رشت شامل کلیه 
ساختمان های ساخته شده ،در جریان ساخت متعلق به شهرداری و یا استیجاری – بیمه اتومبیل )شخص ثالث کارکنان و افراد تحت تکفل بیمه گذار 
و سازمان های تابعه()بیمه اتومبیل – بدنه کارکنان و افراد تحت تکفل بیمه گذار و سازمان های تابعه()بیمه اتومبیل شخص ثالث و بدنه کلیه وسایل 
نقلیه موتوری بیمه گذار وسازمان های تابعه )خودروهای اداری و عمومی و خدماتی و...(بیمه مسئولیت جامع شهروندی )وفق میانگین آمار اعالمی 
از سوی مراجع رسمی ۸5۰/۰۰۰ نفر (- بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان )شهرداری وسازمانهای تابعه تعداد ۱۸۰۰ نفر(- بیمه مهندسی 
دوربین های مدار بسته کنترل ترافیک سطح شهر ۳۸عدد- بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان)درصورت اخد گواهی 
استاندارد از مراجع ذیربط توسط بیمه گذار(بیمه مسئولیت مدنی اماکن ورزشی- بیمه مهندسی و مسئولیت سازه های تکمیل شده)دکل مخابراتی 
سازمان آتش نشانی (بیمه حوادث ورزشی کارکنان سازمان آتش نشانی به شرکت های بیمه ای واجد شرایط )سرپرستی استان (را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است کلیه شرکتهای بیمه 
ای)سرپرستی استان(دارای سطح توانگری ۱و۲ و سابقه فعالیت حداقل ده سال به باال)براساس آخرین اعالم رسمی از سوی بیمه مرکزی (در صورت 

عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ می باشد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :۱۴۰۱/۱۱/۰۲ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از ساعت ۸ صبح الی ۱۹ 
مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ لغایت ۱۹ /۱۴۰۱/۱۱ تاساعت ۱۴:۳۰ 

تاریخ بازگشایی :راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ در دفتر کار کمیسیون معامالت شهرداری واقع در اداره حقوقی به 
نشانی رشت میدان گیل ساختمان مرکزی شهرداری رشت قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع است

 پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ ۸/۳۶5/۰۰۰/۰۰۰ ریال را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی )که 
از تاریخ تحویل پاکات به دبیرخانه شهرداری رشت سه ماه اعتبار داشته باشد( یا به شماره حساب ۶۴۰۲۱۱۲۲۱۲۲5۳5 به نام 
حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه شهرداری رشت بانک مهر شعبه طالقانی بنام سپرده شرکت در مناقصه واریز و ضمن بارگذاری 
در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری رشت به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند ،الزم به ذکر 

است که ارائه پول یا چکهای مسافرتی ویاچک تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.
 مدت قرارداد به مدت یکسال می باشد. 

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 

 سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد.

 ارائه رضایت نامه کتبی از آخرین قرارداد منعقده توسط شرکت کنندگانی که قبال با شهرداری رشت قرارداد منعقد نموده اند الزامی 
می باشد در صورت عدم ارائه ،پاکت پیشنهادی آنان بازگشایی نخواهد شد.

 ارائه گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده)سال ۱۳۹۹(به استناد آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی 
مصوبه شماره ۲۶5۱۰/ت ۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ الزامی می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف: 
آدرس رشت –میدان گیل ساختمان مرکزی شهرداری رشت. 

تجدید آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه)نوبت دوم(
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب 
۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۰ امـاک متقاضیـان ذیل که در هیات 
موضـوع مـاده ۱ قانـون فـوق مسـتقر در واحـد ثبتـی 
سوادکوه مورد رسیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه 
و بامعـارض ایشـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده ، 

جهـت اطـاع عمـوم به شـرح ذیل آگهی می گـردد : 
ملک واقع در محل کنیج کا پاک ۱۷ اصلی بخش ۱۱ :  
۲۲۹۵ فرعـی بـه نـام آقای مسـعود پارسـانیا   نسـبت 
بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ۸۳ / ۲۶۷ متـر مربـع 
بـه شـماره  رای  طبـق  غیررسـمی  مالـک  یزدانـی  عبـاس  آقـای  از  باواسـطه  خریـداری 

مذکـور.  قانـون  هیئـت   ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۳۵۸۵
۲۲۹۶ فرعـی بـه نـام خانـم مهـری پوریـان  نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین بـا بنای 
احداثـی بـه مسـاحت ۶ / ۲۵۸ متـر مربع خریداری باواسـطه از آقای عبـاس یزدانی مالک 

غیررسـمی طبـق رای بـه شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۳۵۸۲ هیئت قانـون مذکور. 
ملک واقع در محل امیر کا پاک ۸۳ اصلی بخش ۱۱ : 

۸۸ فرعـی بـه نـام آقـای حمـزه فیروز پوری بند پی نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین 
بـا بنـای احداثـی به مسـاحت ۱۵۱۳ متر مربع خریداری باواسـطه از آقـای علی فرود 

مالک غیررسـمی طبق رای به شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۳۵۹۷ هیئت قانون مذکور. 
لـذا مطابـق مـاده ۳ قانـون و ماده ۱۳ آیین نامـه فوق ، این آگهـی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق می شود 
تا اگر اشخاص ذی نفع به آن اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی و نیز 
در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل ، تـا ۲ ماه اعتـراض خود را بـه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند. سـپس ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، مبادرت 
بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایند و گواهـی تقدیم دادخواسـت را به 
اداره ثبـت محـل ارائـه نماینـد ، در این صـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اسـت. در صورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونی واصل نگـردد یا معترض ، گواهی 
تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد ، اداره ثبـت اقدام بـه صدور 
سـند می نماید. صدور سـند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت. بدیهی اسـت 
طبـق مـاده ۱۳ آییـن نامـه فـوق در مـورد اماکی که قبـًا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده ، 
اداره ثبـت مراتـب را پـس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، در اولین آگهی نوبتی و 
تحدیـد حـدود بـه صورت همزمان به اطاع عموم می رسـاند و نسـبت به امـاک در جریان 
ثبـت فاقـد تحدیـد حدود ، آگهی تحدیـد حدود را به صورت اختصاصی منتشـر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۱        تاریخ انتشار نوبت دوم : ۲ / ۱۱ / ۱۴۰۱ 

شناسه آگهی :    ۱۴۳۷۳۲۷
رئیس ثبت اسناد و امالک سوادکوه - کامروز صدقی

سهم ۵۰درصدی تهیه کنندگان از 
بلیت های فجر

امنیت سینماها تأمین شود
امســال نیز قرار اســت 5۰ درصد از فروش بلیت 
فیلم های حاضر در چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم 

فجر به صاحبان فیلم ها اختصاص داده شود. 
به گزارش خبرنگار مهر، تنهــا ۱۴ روز به برگزاری 
چهل و یکمین دوره جشــنواره فیلم فجر باقی مانده 
و هنوز نامی از فیلم هایی که قرار اســت در این دوره از 
جشنواره حضور داشته باشــند، منتشر نشده است. 
این درحالی است که دبیرخانه جشنواره تاکید کرده 
فیلم های حاضر در این دوره از جشنواره قرار است در 

مراکز استان های مختلف کشور به نمایش درآید.
البته نمایش فیلم های حاضر در جشــنواره فیلم 
فجر آن هم به صورت گســترده چندسالی است که 
اجرایی می شــود، هرچنــد در ابتدا اجــرای چنین 
طرحی با مخالفــت برخی از تهیه کننــدگان همراه 
بود چرا که معقتد بودند نمایش فیلم ها در شهرهای 
دیگر و در طول برگزاری جشنواره فیلم فجر می تواند 
باعث ریزش مخاطب در زمان اکران عمومی شــود. 
اما در نهایت این طرح پذیرفته شــد و فیلم ها با تعداد 

سئانس های مشخص در سطح کشور اکران شد.
در این دوره از جشــنواره فیلم فجر نیز قرار است 
همانند ســال های قبل، فیلم ها همچنان در مراکز 
استان ها به نمایش گذاشته شود، این احتمال وجود 
دارد که مانند دوره های گذشته در مرکز هر استان ۱۶ 
فیلم به نمایش گذاشته شود و برای هر فیلم ۳ سئانس 

در نظر گرفته شده است.
مســاله دیگر پرداخت درصد فروش بلیت فیلم ها 
در طول برگزاری چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم 
فجر به صاحبان فیلم اســت که با توجه به دوره های 
گذشته 5۰ درصد از فروش کل بلیت در سراسر کشور 

به تهیه کننده فیلم اختصاص داده می شود.
البته این مســاله را نیز باید مدنظر داشته باشیم 
که معموال نمایش فیلم ها در شهرســتان ها با چند 
روز فاصله از شــروع اکران در تهران در طول برگزاری 
جشــنواره فیلم فجر خواهد بود. همانطور که ســال 

گذشته شاهد چنین اتفاقی بودیم.
نکته دیگری که مســئوالن برگزاری جشــنواره 
فیلم فجر باید مدنظر قرار دهند، بحث قاچاق فیلم ها 
در زمان نمایش فیلم ها در شهرهای مختلف است که 
خود می تواند تبدیل به یک معضــل برای دبیرخانه 

جشنواره شود.
سال گذشــته هر چند به تعداد کم، اما شاهد آن 
بودیم که نسخه پرده ای تعدادی از فیلم ها در فضای 
مجازی منتشر شد؛ که این خود صدمه زیادی به این 
فیلم ها زد. البته در همان زمان مشخص شد که نسخه 
قاچاق فیلم که البته با گوشی موبایل، کیفیت پایین و 
از روی پرده ضبط شــده بود برای کدام یک از شهرها 

بوده است.

خبر
دبیر ششمین المپیاد فیلمسازی 

نوجوانان ایران؛
آینده سینمای ایران در گرو 
گام های بلند نوجوانان ایران 

است
مســعود احمدیان دبیــر ششــمین المپیاد 
فیلمسازی نوجوانان ایران گفت: امیدوارم نوجوانان 
خالق این مرز و بوم گام هایی بلندتر از نســل قبل از 

خود بردارند.
ششمین المپیاد فیلمســازی نوجوانان ایران به 
همت بنیاد سینمایی فارابی ۳۰ دی تا سوم بهمن ماه 

در تهران برگزار می شود.
این رویــداد گردهمایــی جمعــی از نوجوانان 
فیلمساز و صاحب ایده از سراسر کشور به ویژه مناطق 
کم برخوردار به منظور برخورداری عادالنه از آموزش 

و امکانات سینمایی است.
از این رو مسعود احمدیان دبیر ششمین المپیاد 
فیلمســازی نوجوانان ایران در پیامی به راه یافتگان 

این رویداد اینگونه گفت:
»از آنجــا که ترکیــب جادویی تصویــر و صدا، 
بی شک، یکی از سحرانگیزترین جلوه های بی کران 
خالق هستی محسوب می شود، تنها اذهاِن بی آالیش 

هنرمندانه قادر به درک چنین عظمتی است.
بسیار امیدواریم؛ نوجوانان خالق این مرز و بوم، 
با تکیه بر زاللی روح خویش و پاکی سرشــت خود، 
در ششمین دوره المپیاد فیلمسازی، گام هایی بس 
بلندتر از نســل قبل از خود بردارند و اسباب کرامت 

آدمیان را رقم بزنند.
اندیشه، تعقل، تفکر و دوراندیشی، اجزای جدایی 
ناپذیر نوجوانان امروزِ ایران اسالمی است که بی هیچ 
هراسی، با اِتکال به خداوند متعال، گردنه های صعب 

و دشوار هنر خالقانه را در خواهند نوردید.
مسعود احمدیان

دبیر ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان«

به همراه تخفیف دانشجویی؛
فروش بلیت تئاتر فجر آغاز 

شد
ســامانه فروش بلیت آثــار صحنــه ای و ملل 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر از امروز ۳۰ دی  بلیت 

فروشی خود را آغاز کرد.
به گزارش ایلنــا، اداره کل هنرهای نمایشــی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی و دبیرخانه چهل و 
یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به منظور ارائه 
تسهیالت ویژه به دانشجویان رشته های هنری و با 
رویکرد حمایت از جامعه دانشجویی، تخفیف بلیت 

5۰ درصدی در نظر گرفته اند.
دانشــجویان بــرای دریافت بلیت بــا تخفیف 
گفته شــده می توانند با مراجعه به ســامانه فروش 
این رویداد در »گیشــه7« کد تخفیف دانشجویی 
STUFAJR۱۴۰۱ را وارد و از تخفیف در بهای 

بلیت، نمایش های مورد نظر خود استفاده کنند.
قیمت بلیت های در نظر گرفته برای نمایش های 
ایرانی جشــنواره ۸۰ هزار تومان و برای نمایش های 

بخش ملل ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.
دانشجویان بعد از تهیه بلیت و به هنگام مراجعه 
به سالن های نمایشــی کارت دانشجویی نیز همراه 

داشته باشند.
عالقه مندان بــرای خرید بلیــت نمایش های 
مورد نظر خود می توانند با مراجعه به سامانه فروش 
https:// بلیت این رویداد در »گیشه7« به نشانی

ir/tfestival.gisheh۷ اقدام کنند.
چهل و یکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر 
از ۲5 دی تا ۱۱ بهمن به دبیــری کوروش زارعی در 

تهران برگزار می شود.

یک فیلم جنگی، فصل جوایز 
سینمایی را به هم ریخت

فیلم آلمانی »در جبهه غرب خبری نیست« 
با کسب ۱۴ نامزدی از جوایز فیلم بریتانیا )بفتا(، 

پیشتاز این رویداد نام گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، درام جنگ 
جهانی اول »در جبهه غرب خبری نیســت« در 
حالی با ۱۴ نامزدی پیشتاز نامزدی جوایز بفتای 
امسال نام گرفت که در تاریخ جوایز بفتا تنها فیلم 
»ببر خیزان اژدهای پنهان« ساخته »آنگ لی« 
توانسته بود به عنوان یک فیلم غیرانگلیسی زبان 

به این تعداد نامزدی دست یابد. 
این فیلم به کارگردانی »اوارد برگر« و محصول 
نتفلیکس در شاخه های بهترین فیلم و همچنین 
فیلم غیر انگلیســی زبان، کارگردانی، فیلمنامه 
اقتباســی، بازیگر نقش مکمل، موســیقی متن 
اصلی، فیلمبــرداری، تدوین، طراحــی تولید، 
طراحی لباس، چهره پــردازی، صدا و جلوه های 
ویژه بصری نامزد کسب جایزه از جوایز بفتا ۲۰۲۳ 

است.
»در جبهه غرب خبری نیســت« که شانس 
آن در فصل جوایز سینمایی از یک ماه گذشته 
در حال افزایش اســت، پیش از ایــن به جمع 
۱5 نامزد اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللی 
جوایز اسکار نیز راه یافته اســت و باید منتظر 
ماند و دید با اعــالم نامزدهای نهایی اســکار، 
می تواند در شــاخه ای غیر از فیلم بین المللی، 

نامزد دریافت جایزه شود یا خیر. 

شأن صنعت چاپ ایران بیش از یک صنف است
نماینده تشــکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان 
کاغذ استان ها، صنعت چاپ را پل ارتباطی میان مشتری 
و کاال اعالم کرد و افزود: این صنعت در ایران در حد صنف 
واقع شده اســت در حالی که باید بیش از این مورد توجه 

قرار بگیرد.
غالمرضا شــجاع یکی از بزرگترین مشکالت چاپ را 
وابستگی شــدید این صنعت به خارج از کشور اعالم کرد 
و به خبرنگار کتاب ایرنا گفت: بیش از ۹۰ درصد ماشــین 
آالت اصلی و اساســی در این صنعت وارداتی است؛ یعنی 
در ایران تولید نمی شود. البته در بســیاری از کشورها به 
همین شکل است و این ماشــین آالت را آمریکا و انگلیس 
هم تولیــد نمی کند، همانطــور که چند کشــور عمده 

در اتومبیل ســازی و هواپیماســازی فعالیت می کنند، 
در صنعــت چاپ هم به همین شــکل اســت؛ قطب اول 
این صنعت کشــور آلمان است و کشــور ژاپن در ساخت 
ماشین آالت حرفی برای گفتن دارد.وی فرسودگی ناوگان 
ماشــین آالت چاپ ایران را یکی دیگر از مشکالت در این 
صنعت اعالم کرد و افزود: با توجه به وابستگی این صنعت 
به ارز و کم ارزش شدن پول ملی، ســرمایه گذاری در آن 
سخت و با ریسک باال است. صنعت چاپ یک صنعت ِگران 
است، اگر امروز یک نفر بخواهد چاپخانه ای متوسط رو به 
به پایین افتتاح کند باید بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پول 
داشته باشد؛ این در حالی اســت که هیچ صنعت دیگری 
را نمی شناسید که برای شــروع به کار، به چنین سرمایه 

بزرگی نیاز داشته باشــد. اگر فردی بخواهد یک ماشین 
عادی پنج رنگ دو ورقی بخرد، بایــد نزدیک ۳۰ میلیارد 
تومان هزینه کند؛ اگر بخواهد چند ماشین، لوازم جانبی و 

محل را هم مهیا کند هزینه بسیار باالتری خواهد داشت.
      در مواد اولیه صنعت چاپ بیش از 85 درصد 

به واردات وابسته هستیم
مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان تهران تامین مواد اولیه 
برای چاپ را مشکل اساســی بعدی این صنعت خواند و 
توضیح داد: در صنعت چاپ هم به مواد اولیه خصوصا کاغذ 
به عنوان یک کاالی اســتراتژیک یا به مرکب های خاص، 
زینک، مقواهای بهداشتی و گالســه نیاز است، می توان 
گفت در مواد اولیه این صنعت بیش از ۸5 درصد به واردات 
وابسته هستیم. این وابســتگی ها باعث شده که صنعت 
چاپ جایگاه واقعی خود را در کشــور نداشته باشد. اگر به 
تولید مواد اولیه داخلی در کشور اشــاره می شود منظور 
مونتاژ است وگرنه مواد اصلی این تولیدات وارداتی است و 
در کشور تولید نمی شود. اگر پایه اصلی مواد اولیه را داشته 
باشیم می توانیم آن ها را تولید کنیم، به همین دالیل است 

که نمی توانیم با تولیدکننده خارجی رقابت کنیم.
      در صنعت چاپ آموزش آكادمیک نداریم

نماینده تشــکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان 
کاغذ استان ها با اشاره به مشکل آموزش در صنعت چاپ 
گفت: همواره در ایــن حزه آمــوزش آکادمیک نبوهد و 
مسائل به شکل شاگرد استادی منتقل شده است. افرادی 
که ماشــین جدید می خرند مجبور می شــوند نیروهای 
خود را به کشورهای مختلف بفرستند تا آموزش ببینند. 
از همه مهم تر هدایت ســرمایه گذاری اســت که در تمام 

کشورهای پیشرفته رعایت می شــود و در ایران توجهی 
به آن نمی شــود؛ به این معنی که اصناف و دولت کمیته 
مشــاوره دهنده برای ســرمایه گذاران ندارد.بانک ها به 
چاپخانه داران تســهیالت نمی دهندشجاع عدم حمایت 
نظام بانکی از صنعت چاپ را به عنــوان یکی از مهم ترین 
مشــکالت این حوزه اعــالم کــرد و افــزود: بانک ها به 
چاپخانه داران تسهیالت نمی دهند یا تسهیالتی با درصد 
ســود باال ارائه می دهند. با این سیســتم بانکی نمی توان 
صنعت را پویا کرد، زیرا به بهره ها و سودهای یک رقمی نیاز 
داریم. مشکل دیگر عدم وجود شهرک های صنعتی است؛ 
کنار این مسائل نبود همکاری در اخذ مالیات از فعاالن این 

حوزه هم وجود دارد.
      صنعت چاپ فقط روزنامه، مطبوعات و كتاب 

نیست
مدیرعامل تعاونــی لیتوگرافان تهران بــا بیان اینکه 
صنعت چاپ حدود ۲۰۰ سال اســت که وارد ایران شده 
اســت، اظهار کرد: مســئوالن هیچ وقت ایــن صنعت را 
به درســتی درک نکردند. صنعت چاپ فقــط روزنامه، 
مطبوعات و کتاب نیست؛ کمتر از هفت درصد محصوالت 
چاپی مربوط به کتاب و مطبوعات می شود که با گسترش 
فضای مجازی؛ شــمارگان آن کمتر هم شده اســت. این 
مساله در کاهش شمارگان کتاب و رســیدن آن به ۲۰۰ 
یا ۳۰۰ نسخه مشاهده می شــود. همچنین در دکه های 
روزنامه فروشــی مانند ســابق روزنامه نمی بینید فقط 
روزنامه ها تولید می شوند که بتوانند ادامه حیات بدهند 
و از یارانه ها اســتفاده کنند. دولت تالش می کند تا جای 

ممکن یارانه اعطا کند اما کافی نیست.

یکی از اعضای هیات انتخاب چهل و یکمین جشــنواره فیلم فجر در 
خصوص آثار این دوره گفت: شــاهد فیلم های خوبی در جشنواره چهل 

و یکم هستیم.
رضا پورحســین یکی از اعضای هیات انتخاب بخش سودای سیمرغ 
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در یادداشتی که در اختیار 
روابط عمومی جشنواره فیلم فجر قرار داده در ارزیابی کلی آثار سینمایی 
این دوره جشنواره نوشت: ارزیابی فیلم ها باید متناسب با شرایط کرونایی 
و پساکرونایی انجام شود. در شرایط کرونایی و پس از آن لطماتی به سینما 
و مجموعه فعالیت های هنری وارد شده که هنوز هم ادامه دارد. با این حال 

شاهد فیلم های خوبی در جشنواره چهل و یکم هستیم.
او ادامه داد: به لحاظ مضمونی اشــکالی در جریان فیلم سازی وجود 
دارد که نویسندگان و یا کارگردان ها از قواعد و مضامین »روان شناختی«، 
»جامعه شــناختی« و »فلسفی« کمتر اســتفاده می کنند. توجه کنیم 
که تبیین پدیده های زندگی فــردی و اجتماعی نمی تواند فارغ از قوانین 

علمی باشد.
این منتقد نوشــت: کار فیلمســازی بیان هنری و چند الیه هنری و 
فلســفی پدیده های زندگی در ســاحت های فردی و اجتماعی و گاهی 
جهانی است. در این موضوع، ســینمای ما دارای ضعف »اندیشه« است. 
البته در همه جشنواره ها شــاهد چند فیلم مبتنی بر اندیشه بوده ایم. در 

جشنواره امسال نیز چند فیلم این چنینی یعنی عمیق ارایه شده است.
وی در خصوص نکته دیگر درباره جشــنواره چهل و یکم افزود: نکته 
دیگر جشــنواره چهل و یکم، کاهش »تلخ گرایی« درباره مســایل رایج 
اجتماعی است. ببینید وظیفه فیلمساز انعکاس مسایل جامعه خویش و 
حتی جامعه جهانی است. این انعکاس اگر »واقع گرایانه« باشد، ماموریت 

به خوبی انجام می شود؛ اما دوری از واقع گرایی و القای جامعه ای چرک و 
سیاه، منصفانه نیست. این همان »قضاوتی« است که به دور از انصاف است 
و موجب یاس در مخاطبان خواهد شد. »گشتالت« و برآیند سینما »امید 
و پیشرفت« به ســوی »افق« هاست، فیلمســاز می تواند واقع گرا باشد، 
مســایل منفی اجتماعی را به خوبی مطرح کند، آسیب های اجتماعی را 
بیان نماید؛ اما حق ندارد هیجانات شخصی خود را به گونه ای بروز دهد که 
گردی از افسردگی و ناامیدی را بر سر جامعه بیفشاند. نکته دیگر کمبود 
فیلم هایی اســت که موید گفتمان های رایج کشور است. مالحظه کنید، 

»گفتمان علمی« عامل اصلی پیشرفت و اقتدار امروز ایران اسالمی است.
رضا پورحسین در ادامه نوشت: پیشرفت های ما درحالی است که در 
چندین باشگاه علمی »های تک« وارد شــده ایم. دراین موضوع، جهان 
به دیده تحســین به پیشــرفت های »علمی و فناورانه« ما نگاه می کند، 
اما متاســفانه خودمان آن را منعکس نمی کنیم و با هزاران تاسف گاهی 
شــاهد »خود تحقیری« و »خود تخریبی« نیز هستیم. چرا سینمای ما 
از ایجاد »روحیه علم گرایی« غفلت می کند؟ مایه علمی آن کم است، یا 
دغدغه آن کمینه اســت؟ فراموش نکنیم بخش مهمی از سینمای امروز 
دنیا، گشــودن پنجره ای برای ایجاد روحیه علم گرایــی در جامعه را در 
دســتور کار خود دارد. این موضوع در سینمای ایران دارای نقص فراوانی 
است. البته گسترش گفتمان علمی بیشتر در سینمای »علمی تخیلی« 
و سینمای »کودک و نوجوان« جلوه دارد، اما در سینمای رئال نیز هزاران 
سوژه جذاب برای فیلمســازی وجود دارد که در سینمای ایران مشاهده 
نمی شود. شاید بهتر اســت بگویم مخاطبان و مردم ما به دلیل کم کاری 

سینما، از موضوعات دراماتیک در حوزه علم و دانش، محروم هستند.
پورحسین افزود: نکته دیگر نبود »فیلم های طنز« در جشنواره است. 

البته رگه هایی از طنز در برخی فیلم های جشــنواره دیده می شــود که 
عمدتا کالمی اســت و البته گاهی با شوخی های زشت کوشش می کنند 
مقدمات خنده و نشاط را فراهم کنند، اما به نظر من موفق نیستند. فیلم 
طنز دارای قواعدی است که بیشــتر از »موقعیت« بهره می برد تا کالم. 
شاید در شرایط امروز اجتماعی و اقتصادی، ساخت فیلم های نشاط آور 
نجیب، ضرورت بیشتری داشته باشــد. در هر صورت در جشنواره چهل 
و یکم، شاهد فیلم های خوبی هســتیم، و کارگردان ها و تهیه کنندگان و 
نیز عوامل فنی و هنری، زحمات تحسین برانگیزی داشته اند که در برخی 
فیلم ها هنوز هم ادامه دارد. باید قدردان آنان باشــیم که در شرایط امروز، 
خود را به آب و آتش می زنند تا به طبع بزرگ مخاطبان ســینمای ایران، 

پاسخ بدهند.

عضو عیات انتخاب جشنواره فیلم فجر مطرح کرد؛

شاهد فیلم های خوبی در جشنواره چهل و یکم هستیم
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خربخرب

حکمرانی نو و ایران آینده از نگاه نگاهداری
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه آینده ایران درخشان است، گفت: 
ما می توانیم به اندازه کل چین و اروپا، صنایع پتروشــیمی داشته باشیم و تجارت و 

صادرات بزرگی از کامودیتی ها در منطقه را راه اندازی کنیم.
بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس در مطلبی به موضوع توجه به 

حکمرانی نو و آینده ایران پرداخت.
متن این موضوع به شرح زیر است؛

اتفاقات تلخ می تواند میوه های شیرینی داشته باشد. بعد از موقعیت های سخت، 
شرایط برای تغییرات سازنده فراهم می شــود. اصل پیشرفت هم در همان تغییرات 
نهفته است وگرنه جیب های پر پول و زیرساخت های قوی همه آثار و نتایج پیشرفت 
هستند، نه خود پیشرفت. فقط باید حواسمان باشــد شرایط، ساختارها و فرایندها، 
اجازه تصمیم گیری و تدبیر دولت را بدهند. تاکنون به خاطر بهره مندی از منابع زیاد، 
کشور را با تخصیص منابع مدیریت کردیم و به بهینه سازی و ارتقای بهره وری توجه 
کافی نداشــته ایم. االن به خاطر رو به پایان رفتن منابع و امکان بهره برداری از آن از 
یک ســو و ضعف در تولید رفاه کافی برای مردم از سوی دیگر، حکمرانی و تدبیر امور 
دشوار شده است. شرایط اقتصادی کشور دشوار شــده است و دیگر سیاستمداران 
نمی توانند به پشتوانه وفور منابع با آزمون و خطا برخی رویکردهای ناصحیح به اداره 
کشور بپردازند و اتفاقا چنین شرایطی برای پیشرفت و بهبود بسیار خوب است. حال 
که نصیحت های مشفقانه و توصیه های کارشناسی در سال های گذشته کمتر مدنظر 
مدیران و تصمیم گیران قرار گرفته اســت امید می رود شرایط دشــوار اقتصادی و 
معیشتی نظام تصمیم گیری، کشور را بر روی ریل های صحیح قرار دهد. اعتقاد دارم 

آینده ایران درخشان است.
تصویرپردازی در خصوص آینده ایران، بدون توجه به مولفه های آن در ذهن 
مردم و جامعه، قابل حصول و مفید نخواهد بود. ســناریویی که بدخواهان کشور 
برای آینده ایران طراحی نموده و در حال ارائه هســتند بر پایه ترس بوده و سعی 
دارند ایران را در آینده، ویران شــهری تصویر کنند تا نخبگان کشــور را متقاعد 
به مهاجرت نمایند و به تدریج زمینه های نابــودی و تجزیه ایران را فراهم کنند، 
چراکه در طراحی های ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی آنها هرگز نه در گذشــته و نه 
در آینده ایران مقتدر و پیشــرفته جایگاهی نداشــته و ندارد. در چنین شرایطی 
بر هر ایرانی که دل در گروه اعتالی میهن و خدمت به مردم دارد واجب اســت با 
تدبیر و طراحی های صحیح ســناریویی بر پایه امید و مبتنی بر آرمان شهر برای 
ایران آینده تصویر کند و عزم مردم و جامعه را برای دســتیابی به آن بسیج نماید. 

شــاید عده ای ایراد بگیرند در جامعه ای که بخشی از آن معترض هستند صحبت 
از آینده و برنامه ریزی برای آن محلی از اعراب ندارد. اعتقاد دارم اتفاقا اعتراض، 
البته نه اغتشــاش، لزوما چیز بدی نیســت. ما پزشــکان اعتقاد داریم درد چیز 
خوبی اســت چراکه نشان از وجود یک بیماری و آســیب دارد که توجه پزشکان 
را به آن بیماری جلــب می کند. اعتراض در جامعه هم نقــش آن درد در بیمار را 
دارد که در نهایت به نفع بیمار و جامعه است. در درون هر اعتراض یک مطالبه ای 
برای تغییر وجود دارد. جوامــع خواهان تغییر باید برای آینــده تصویرپردازی 
داشته باشند که ریشه در میل به تغییر دارد. اگر دلســوزان ایران آینده پردازی 
مبتنی بــر امید و اصالح نکننــد بدخواهان آن، ایران آینــده را مبتنی بر ترس و 
ویرانی تصویر خواهند کــرد. از زاویه ای دیگر اگر جامعه ای دچار مشــکل و غم 
باشــد، رویاپردازی برای آینده ســازی جامعه یکی از راه حل های برون رفت از 

مشکالت و ایجاد تحرک اجتماعی برای حرکت به وضع مطلوب است.
در تصویرپردازی از ایران آینده باید به مالحظات و نکات ذیل توجه کرد؛

۱-    با توجه به تاکیدی که رهبر معظم انقالب اسالمی در رهنمودهای خود در ۱۹ 
دی ماه امسال بر لزوم تحول در حوزه های مختلف کشور داشتند در مرحله نخست 
درک صحیح تاخیر و به دنبال آن انعطاف در برابر تغییرات، اســتقبال از تغییر و در 
نهایت عاملیت برای تغییرات الزم و ضروری به نظر می رســد. منع فرار از مسئولیت 
و مبارزه با هرگونه فساد و تعارض منافع و استقبال از شفافیت باید مورد توجه جدی 
باشد. یقینا در این مسیر بروکراسی برای بقای مقاومت هایی خواهد کرد تا کشور را 

به بی نظمی بکشانند.
۲-    برای دستیابی به وحدت بیشــتر در جامعه تصویر مطلوب ایران آینده باید 
به گونه ای باشــد که قاطبه مردم را همراه ســازد و همه با طیب خاطر برای تحقق 
آن به حرکت در آمده و همراه نمایند و توان اقناع و متقاعدســازی و بســیج جوانان 
کشور با نگاه های متنوع را داشته باشند و شاید محوریت عقالنیت و دانش مبتنی بر 
ســنت های الهی که مورد تاکید آموزه های دینی ما نیز هست می تواند در این مسیر 
راهگشا باشد. ایران آینده باید به گونه ای تصویر شــود که همه باور داشته باشیم در 
ایران آینده، عقالنی تر از ســایر نقاط جهان تصمیم گیری می شــود. فرزندان ما یاد 
می گیرند عقالنی تر تصمیم بگیرند. در این مسیر برای ســعادت ملت و منافع ملی 
در صورت لزوم، تغییر دیدهایی در حوزه هــای مختلفی نظیر امنیت غذایی، امنیت 
انرژی، امنیت اجتماعی و اشتغال و امنیت آب های سرزمینی و زیست محیطی باید 

در دستور کار قرار گیرد.

خربخرب

با حمایت های رئیس جمهور؛

تعرفه های پرستاری در سرانه بیمه سالمت بودجه ۱۴۰۲ قرار گرفت
سازمان نظام پرســتاری اعالم کرد: یکی از اهداف مهم و راهبردی 
دور پنجم نظام پرســتاری محقق شــد و بــا پشــتکار و تالش های 
شبانه روزی سازمان نظام پرســتاری و همکاری مسئوالن به خصوص 
حمایت های رئیــس جمهور، تعرفه های پرســتاری در ســرانه بیمه 

خدمات سالمت قرار گرفت.
این اتفــاق مبارک در قالب الیحه بودجه ســال آینــده )۱۴۰۲(، 
توســط دولت به مجلس شورای اســالمی تقدیم شــده و این اقدام 
بزرگ، بی ســابقه و تاریخی به معنای تامین منابــع به صورت دائمی 
و پایدار و به عنوان پشــتیبان همیشــگی اجرای قانون تعرفه گذاری 

خواهد بود.
این اقدام اساســی در اذهان پرســتاران و در تاریخ پرستاری ایران 
ماندگار اســت و عالوه بر آن نیز ردیف اعتباری ســال قبل در بودجه 

مذکور به قوت خود باقی است.
قانــون تعرفه گذاری خدمــات پرســتاری و تعدیــل کارانه های 
پرستاری به صورت طرح نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده 
و دوتبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شــورای اسالمی تصویب 

و ۱۳ تیر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی موظف شد اســتاندارد بســته های خدمات، تشــخیصی و 
درمانــی کادر پرســتاری موضوع مــاده)۱۶( قانون ســازمان نظام 
پرســتاری را در همه مراکز بهداشــتی و درمانی کشــور تعیین و به 
اســتناد قانون بیمه همگانی با هماهنگــی وزارت رفاه در چهارچوب 

ســرانه مصوب، تعرفه ســاالنه پس از تصویب شــورای عالی بیمه و 
هیأت وزیران اجرا کند.

طبق این قانون کارانه ارائــه کنندگان خدمات پرســتاری باید بر 
اســاس قانون تعرفه گذاری اجرا شــود. مطابق تبصــره دو این قانون 
قرار بود، آیین نامــه اجرایی آن با همکاری وزارت بهداشــت، وزارت 
رفاه و ســازمان نظام پرســتاری تدوین و پس از تایید شــورای عالی 
بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برســد و اجرا شود اما با 
وجود تصویب این قانون در ســال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسالمی و 
ابالغ این قانون، تا ســال ۱۳۹۹ اقدام چندانی برای اجرای این قانون 
انجام نشــد و حتی آیین نامه اجرایی آن که مطابق مصوبه مجلس باید 
ظرف ۶ماه پس از تصویب قانون و در همان سال ۱۳۸۶ تدوین و ابالغ 
می شد نیز نوشته نشــده بود. تا جایی که رهبر انقالب ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 

در مراسم روز پرستار از مسئوالن خواست این قانون را اجرا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مراسم روز پرستار سال ۱۳۹۹ که در 
زمان شیوع کرونا به صورت آنالین برگزار شــد، فرمودند: »مسئوالن 
باید تکالیف خودشان را نســبت به پرســتاران انجام دهند. من البته 
در این زمینه بحث تخصصی نمی توانم بکنــم و این کار باید در مراکز 
تخصصی انجام بگیرد. شــاید یکی از کارهای الزم االجــرا که به بنده 
گزارش دادند، عبارت باشــد از اجرای قانــون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری، این قانون مدتها قبل تصویب شــده و این طور که برای من 
گفته می شــود، این قانون به سود پرستاران اســت و برای آنان مفید 

است. لکن اجرا نشده است. باید اجرا شود.«

خربخرب

گسترش رمزینه های سریع پاسخ در کتب درسی
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی از تدوین 
دو راهنمای عمــل برای معلمان در حوزه ســواد فضای مجازی 
و آســیب های اجتماعی برای ســال تحصیلی آینده خبر داد و 
خواستار توجه به اعتبارات این ســازمان به جهت ارتقای تولید 

کیفی محتوای آموزشی شد.
حجت االسالم والمســلمین علی لطیفی ، با اشــاره به توسعه 
رمزینه های سریع پاسخ در کتب درسی ســال تحصیلی آینده 
که ذیل بســته های تربیت و یادگیری قرار می گیرد اظهار کرد: 
عالوه بر این، برنامه ای برای تدوین و آماده ســازی راهنماهای 

معلم در سال آینده داریم. 
وی افــزود: یکی از ایــن راهنماهــا مربوط به ســواد فضای 
مجازی اســت. اصالحاتی را در برخی کتاب هــای ابتدایی در 
حد درج برخی فعالیــت ها و تکالیف در دســت انجام داریم که 
مرتبط با فضای مجــازی و نوع ارتباط دانش آمــوزان با فضای 
مجازی است. این کار مستلزم آن اســت که معلم یک راهنمای 
جامعی در اختیار داشــته و بتواند با ذهنیتی یکپارچه، تعاملش 

با دانش آموزان خود را تنظیم کند. 
به گفته رئیس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی 

راهنمای دیگر به حوزه آســیب های اجتماعی مرتبط است و در 
صدد آن هستیم راهنمای معلمی را در این زمینه تهیه کنیم.

وی درباره بودجه پیشــنهادی برای سازمان پژوهش در سال 
آینده گفت: بخش قابــل توجهی از آنچه در اعتبارات ســاالنه 
ســازمان پژوهش دیده می شود یارانه کاغذ اســت. یارانه کاغذ 
امری ضروری اســت که باید در بودجه ســاالنه دیده شود، اما 
عالوه بر آن یکی از مواردی که باید در بودجه به آن توجه شــود 
اعتبار الزم برای تهیــه کتاب مناطق محروم بخصوص اســتان 

سیستان و بلوچستان است.
لطیفی ادامه داد: کتاب درسی در این استان رایگان است اما 
چون اعتبارات الزم دیده نمی شــود فقط بدهی ما را به شرکت 

ها افزایش می دهد. 
وی با اشــاره به اینکه مســئله دیگر اینکه اگر میزان بودجه 
مورد نیاز برای تولید محتوا رشد یابد دست ما برای تولید کیفی 
بازتر می شــود اظهار کــرد: از این جهت رشــد قابل توجهی در 
الیحه بودجه نداشــته ایم. تکالیفی نیز در هیئت امنای سازمان 
برعهده مــا قرار گرفته کــه در بودجه نیامــده و درحال رایزنی 

هستیم تا به صورت مستقل دیده شود.
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مونا رمضانپور
امسال سالی است که باید گفت آسمان 
با کشور ایران سر ســتیز دارد ، بارش کم و 
ناچیز در سال گذشته را باید چنگ و دندان 
نشان دادن بحرانها، خشک سالی ، در گیری 

وکمبود مواد غذایی برای ایران تعبیر کرد.
این در حالی است که شاهد هیچ گونه 
اقدامی از طرف مسولین نیستیم. و این از 
بی تدبیــری و ناکارآمدی مســئوالن، در 
زمینه بحران کم آبی حکایت دارد. با پخش 
ادعایی منتسب به »ناسا« که، دو دهه دیگر 
جنوب و مرکز ایران امکان زیســتن وجود 

نخواهد داشت ، ...
ادامه در صفحه 2

بحران خشک سالی
                                                          سرمقاله 

محمد صاحبی
دومیــن الیحه بودجه دولــت ابراهیم 
رئیسی تقدیم مجلس شد. بودجه ای که بنا 
به تحلیل های اولیه اقتصاددانان جانی برای 
تحرک بخشــیدن به اقتصاد ندارد و قادر 
نیست ســفره های کوچک مردم را بزرگ 

کند.
سال گذشــته دولت الیحه بودجه را با 
انبوهی درآمد موهوم به مجلس فرســتاد 
و نمایندگان مجلس نیــز از هیچ فرصتی 
برای افزودن بر تعهــدات و هزینه های آن 
چشم پوشی نکردند. اقتصاددانان هشدار 
دادند این بودجه با کسری نگران کننده ای 
که دارد، به مثابه پرتاب بمب تورم به سال 

آینده )۱۴۰۱( است و...
ادامه در صفحه 2

بودجه!
                                                          یادداشت 

گفت و گو مملکت با فرشاد مومنی :

 مـاجرای  مـاجرای 
 فسـادهای  فسـادهای 
شـوک آورشـوک آور

مملکت بررسی می کند؛ 

جهانـی شـدن مـرده
  صفحه6

  صفحه7

در دیدار با فرمانده کل سپاه:

سردار سالمی: 
 اروپایی ها 
 اشتباهات خود 
2را تکرار نکنند

قالیباف: 

 مجلس آماده 
 برخورد قاطع 
با هر اقدام شورای 
2اروپا است

تیتر

فروش خانه متری در پایتخت

 فروش متـری در بورس 
پس از چند سال بایکوت

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

پرداخت یارانه الگوی 
کشت به کشاورزان

 دومین محموله 
 خودروی وارداتی 

وارد بندر شهید باهنر شد

6

3

برنامه های جبرانی 
آموزش وپرورش برای 

دانش آموزان
7

6

مارا با آدرس اینترنتی Mamlekatonline .ir دنبال کنید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی كیفی مناقصه گران

ابزار  و  برق  متریال  بالک  انواع  خرید  به  نسبت  دارد  نظر  در  پتروشیمي  فناوري  و  پژوهش  شركت 

ستاد:  سامانه  در  مناقصه  ثبت  )شماره  کند.  اقدام  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  طریق  از  دقیق 

پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  کلیه   )۲۰۰۱۰۹۰۲۶۰۰۰۰۰75

آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایي  و  مناقصه گران 
 
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان مي توانند از ساعت ۰۸:۰۰ روز  یک شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 

تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱، منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
)ستاد( براي دریافت اسناد اقدام کنند. 

مهلت زماني ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲5
زمان بازگشایي پاكت هاي ارزیابي كیفي: از ساعت ۰۸:۰۰ روز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

زمان و محل بازگشایي پاكت هاي الف، ب و ج: ساعت ۰۸:۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 
تهران- نشاني مناقصه گزار

مبلغ برآورد: ۱5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع كار: 7.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )این ضمانت نامه از تاریخ صدور باید 

به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد و بنا به درخواست کتبی دستگاه مناقصه گزار باید به مدت سه ماه 
دیگر قابل تمدید باشد.(

توضیحات: 
 در این مناقصه، ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط مناقصه گران الزامی است. 

 این مناقصه با رعایت قانون ”حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی“ برگزار می شود. 

ــه آدرس ــر روي ســایت شــرکت ب ــي کیفــي ب ــرم ارزیاب ــه ف  جزئیــات مشــخصات فنــي و نمون
www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

 پاکت پیشنهادي مناقصه گري گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابي کیفي )۶5 امتیاز( 
را کسب کند.

 الزم است مناقصه گران اصل مدارک پاکت الف )تضمین فرآیند ارجاع کار( خود را تا قبل از جلسه 

بازگشایي پاکت های ارزیابي کیفي به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیرازجنوبي، 

کوچه سرو، پالک ۲7، دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال کنند. )تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۶۰7۰7۲(
 مدت اعتبار پیشنهادات ۶۰ روز از آخرین مهلت امکان تغییر پاکت ج خواهد بود.

 چنانچه قبالً عضو سامانه ستاد نشده اید، برای انجام مراحل عضویت با شماره هاي: مرکز تماس: 

۱۴5۶-۰۲۱، دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹7۳7 و ۸5۱۹۳7۶۸ تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتي سامانه 
مراجعه شود.

روابط عمومیكد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات: 53.136.752

نوبت اول
شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی)سهامی خاص(

شركت ملی صنایع پتروشیمی
شناسه آگهی :1442857


