
   : آرامکو که بزرگترین شرکت نفتی جهان است، در سال 
۲۰۲۲ درآمــد خالص ۱۶۱ میلیارد دالر داشــت که 
بزرگترین درآمد از زمان عرضه اولیه عمومی این شرکت در سال ۲۰۲۱ 
است. به گزارش ایســنا، حمله نظامی روسیه به اوکراین که به افزایش 
شدید قیمت ها منجر شد، به عملکرد مالی درخشان آرامکو کمک کرد. 
شــرکت آرامکوی ســعودی برای اســتفاده از درآمد هنگفتی که سال 
میالدی گذشــته در پی افزایش چشمگیر قیمت نفت و گاز، نصیب این 
شرکت شد، پرداخت سود نقدی سهام را افزایش داد و هزینه سرمایه را 
باالتر می برد. آرامکو پرداخت سود نقدی که منبع مهم تامین بودجه برای 
دولت عربستان سعودی است را برای سه ماهه چهارم به ۱۹.۵ میلیارد 

دالر افزایش داشت که چهار درصد باالتر از سه ماهه سوم بود.
شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی نظیر شورون و شل هم درآمدهای 
خیره کننده ای را گزارش کرده و با پرداخت سود نقدی باالتر و بازخرید 
سهام، میلیاردها دالر را به سهامدارانشان برمی گردانند. آرامکو تاکنون به 

استفاده از درآمد اضافی برای افزایش تولید، متمرکز بوده است.
قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۲۲، سیر نزولی پیدا کرد و از ابتدای سال 
میالدی جاری تاکنون، چهار درصد نزول کرده و هر بشــکه نفت برنت، 
اکنون پایین ۸۳ دالر معامله می شود. این کاهش قیمت نفت تحت تاثیر 
مواضع سیاست پولی فدرال رزرو بوده که برای مقابله با تورم، به تحکیم 
سیاست پولی ادامه می دهد و سرمایه گذاران دیگر انتظار ندارند نرخ بهره 

در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، در یک مسیر نزولی واضح باشد.
سود آرامکو در فاصله اکتبر تا دسامبر به ۳۰.۷ میلیارد دالر رسید که در 

مقایسه با ۴۲.۴ میلیارد دالر در سه ماهه سوم، کاهش داشت.
درآمد شرکت شیمیایی سابک که تحت کنترل آرامکو قرار دارد، اواخر 
سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر کندی اقتصاد جهانی و ضعیف شدن تقاضا برای 

محصوالت این شرکت، نزول کرد.
بسیاری از معامله گران همچنان تصور می کنند قیمت نفت امسال صعود 

کرده و ممکن است به ۱۰۰ دالر در هر بشکه برگردد زیرا تقاضای چین 
برای سوخت با بازگشایی اقتصاد این کشور، رو به افزایش است.

آرامکو دوباره گوشــزد کرد سرمایه گذاری جهانی اندکی در تولید نفت 
و گاز وجود دارد و محدودیت عرضه در بازار ممکن اســت باعث افزایش 

قیمت ها شود.
عربســتان سعودی از دولت ها و شــرکت های انرژی غربی برای پیشبرد 
بیش از حد ســریع گذار انرژی، انتقاد کرده است. آرامکو در حال هزینه 
میلیاردها دالر برای باال بردن ظرفیت تولید روزانه از ۱۲ میلیون بشــکه 
فعلی، به ۱۳ میلیون بشــکه و افزایش ۵۰ درصدی تولید گاز تا ســال 

۲۰۲۷ است.
میانگین تولید نفت آرامکو در سال ۲۰۲۲، به ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز 
رسید که باالترین میزان برای عربستان بود. این افزایش با تصمیم اوپک 
پالس برای افزایش تدریجی عرضه پس از کاهش چشمگیری که در اوج 

بحران پاندمی کووید، در میزان تولید انجام داده بود، روی داد.
امیــن ناصر، مدیرعامل آرامکو در بیانیه ای اعالم کرد با توجه به این که 
انتظار داریم نفــت و گاز برای آینده قابل پیش بینــی، ضروری بماند، 
ریسک های سرمایه گذاری اندک در صنعت ما، واقعی بوده و می تواند به 
قیمت باالتر انرژی منجر شود. آرامکو اعالم کرد این شرکت ۳۷.۶ میلیارد 
دالر برای پروژه های سرمایه در سال ۲۰۲۲ هزینه کرده است و این رقم 
را امسال به ۴۵ تا ۵۵ میلیارد دالر افزایش خواهد داد. سود نقدی ۷۵.۸ 
میلیارد دالر برای کل سال، با جریان نقدی آزاد که به حدود ۱۴۹ میلیارد 
دالر افزایش پیدا کرد، به راحتی تامین خواهد شد. آرامکو همچنین یک 
پاداش ســهم برای هر ۱۰ ســهم، عرضه خواهد کرد. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، عربستان ســعودی در سال ۲۰۱۹ عرضه اولیه عمومی انجام 
داد. عربستان سعودی همچنین مالک حدود ۹۸ درصد این شرکت است 
ارزش بازار آرامکو ۱.۹ تریلیون دالر است و این شرکت پس از اپل، دومین 

شرکت باارزش بزرگ جهان است.

   :  مولوی معتقد اســت: با توجه به اینکه هنوز پرونده ی 
اتمی ایران در مجامع جهانی حل نشــده، سال آینده 
ممکن است با نوسانات نفت مواجه شویم.پیمان مولوی، کارشناس مسائل 
اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانــان ایران در گفتگو با اقتصادآنالین، 
چشم انداز اقتصاد ایران در سال پیش رو را با توجه به پایدار بودن شرایط 
کنونی، رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳ درصد، خلق نقدینگی حدود ۳۶ درصد 
و تورم را بین ۴۵ تا ۵۰ درصد پیش بینی کرد.این اقتصاددان اظهار کرد: 
با توجه به اینکه هنوز پرونده ی اتمی ایران در مجامع جهانی حل نشده، 
سال آینده ممکن است با نوسانات نفت مواجه شویم.او با اشاره به اینکه 
رویکرد فکری ما در اقتصاد، یک رویکرد یوتوپیایی است گفت: مردم در 
خصوص اقتصاد یک رویکرد و حاکمیت رویکرد دیگری دارد و شرکت های 

بخش خصوصی هم در این بین فعالیت می کنند.
مولوی درخصوص فعالیت  شــرکت های خصوصی اظهــار کرد: اما اگر 
شرکت های خصوصی باید متوجه شوند که با این روش، دیگر امکان بقا 

وجود ندارد، مجبورند پلتفرم های خودشان را ایجاد کنند.
او ادامه داد: شــرکت های خصوصی همیشه  از سر اجبار است که به این 
مسیرها می روند نه اینکه کار بهتر را انجام داده باشند؛ بیشتر اجبار است 

که ما را به سمت چنین کارهایی سوق می دهد.
این اقتصاددان درخصوص طرح ایــده ای با عنوان بانک نفت اظهار 
کــرد: این بانک قــرار بود به صــورت تخصصی در حــوزه ی نفت، 
ضمانت نامه ها و تضمین مالی کار کند که به ســرانجام نرســید. اما 
آن چیزی که باید اتفاق بیفتد این اســت که شــرکت های حوزه ی 
پیمانکاری نفت و گاز و پتروشــیمی، برای حل مشکلشان، تشکیل 

یک بانک سندیکایی بدهند
مولوی در پاســخ به این ســوال کــه چقدر این امکان وجــود دارد که 
بانک نفت نیز در صورت تأســیس، گرفتار مســائلی از قبیل پول شویی 
و فســاد اقتصادی شود گفت: شــما در یک اقتصاد ذینفعانه، با رتبه ی 
۱۵۹ نمی توانید چیزی ایجاد کنید که با ســاختار موجود همتراز نباشد 
اما شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی باید تالش کنند که تخصصی کار 
کننــد و همین تخصصی کار کردن اجازه می دهد که اتفاقاتی این قبیل 

اتفاقات کمتر رخ دهد یا کمترین اثر را بگذارد.
او در پایان ســخنان خود در خصوص شــرایط تحریمی اظهار کرد: در 
همین شــرایط اقتصادی وضعیت ســخت تحریمی هم کارهای زیادی 

می تواند صورت بگیرد که انجام نمی شود

   :  نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم 
توجه به زیست شبانه در ماه مبارک رمضان گفت: در ایام 
نوروز بســیاری از خدمات تفریحی و گردشــگری می تواند تا سحر به ارائه 
خدمات بپردازند. چه اشــکالی دارد موزه و سینما و باقی مراکز تفریحی و 
گردشگری تا سحر باز باشــد که مردم با توجه به تعطیالت نوروز بتوانند 
بیشترین بهره برداری را از این ایام داشته باشند؟ مجتبی توانگر در گفت و گو 
با ایسنا اظهار کرد: امسال شاهد تقارن ماه مبارک رمضان با ایام تعطیالت 
نوروز هستیم و این تجربه متفاوت  می تواند به یک تجربه شیرین برای مردم 
تبدیل شــود البته این اتفاق مســتلزم هماهنگی دستگاه های مختلف و 
برنامه ریزی سازمان های فرهنگی اســت که مردم بتوانند از این دو رویداد 
مبارک بیشــترین بهره برداری را داشته باشند. وی توضیح داد: در این ایام 
بسیاری از مردم با استفاده از فرصت تعطیالت به مسافرت می روند که این 
سفرها با دهه اول ماه مبارک رمضان تداخل دارد؛ طبیعتا مشکلی از جهت 
شرعی و دینی برای سفر وجود ندارد و نمی توان از مردم توقع داشت که از 
این ایام اســتفاده نکنند و ســفر نروند اما الزم است ســتادهای نوروزی و 
دستگاه های مختلف شرایطی را فراهم کنند که مسافرین بتوانند در عین 
حفظ حرمت ماه مبارک از شــرایط سفر استفاده کنند و خدمات مناسب 
دریافت کنند.  نماینده تهران در مجلس بیان کرد: در اسالم مهم است که 

کسی تظاهر به روزه خواری نکند لذا باید برای مسافرین نوروزی و شهرهای 
مسافرپذیر شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند در فضای مناسب خدمات 
دریافت کنند اما در عین حال شاهد کمترین میزان تظاهر به روزه خواری در 
اماکن عمومی باشــیم.  وی ادامه داد: در سالهای گذشته تجارب موفقی در 
بخش هایی نظیر مترو داشتیم و ایده های خوبی در این زمینه اجرا شد که با 
استقبال عموم مردم از طیف های مختلف همراه شد. این ایده ها باید در شهرها 
و محیط های مختلف تکثیر شود. توانگر در ادامه گفت: بسیاری از کشورهای 
عربی و مسلمان نگاه ویژه ای به ماه رمضان دارند و تعطیالت گسترده ای برای 
آن درنظر گرفتند به طوری که در این ایام با ماه رمضان مانند یک جشــن 
برخورد می شود؛ این شرایط در کشور ما فراهم نبوده اما با توجه به تقارن ماه 
رمضان با تعطیالت نوروزی این تجربه می تواند در کشور ما هم تکرار شود؛ 
یکی از الزامات آن توجه به زیســت شبانه در ماه مبارک است. وی در پایان 
اظهار کرد: بسیاری از خدمات تفریحی و گردشگری در ایام نوروز می تواند تا 
سحر به ارائه خدمات بپردازند. چه اشکالی دارد موزه و سینما و باقی مراکز 
تفریحی و گردشگری تا سحر باز باشد که مردم با توجه به تعطیالت نوروز 
بتوانند بیشترین بهره برداری را از این ایام داشته باشند؟ این تمهیدات کار 
چندان ســختنی نیســت و صرفا باید مسئولین در ســتادهای نوروزی و 
دستگاه های فرهنگی نگاه جدی تری به این فرصت پیش آمده داشته باشند.

   :  رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی 
شــهر تهران در جریان بررسی لوایح بهای خدمات در 
سال ۱۴۰۲ شامل تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی 
گفت: افزایش نرخ کرایه پس از ماه مبارک رمضان اعمال خواهد شد، اما 
پیشنهاد شــهرداری برای افزایش نرخ کرایه مترو، پیش بینی ورودی و 
مبلغی برای پیمایش کیلومتر در مترو است و در ساعات اوج و غیر اوج 
مبالغ متفاوت خواهد بود.به گزارش  ایلنا، ســید جعفر تشکری هاشمی 
ادامه داد: برای کسانی که به صورت الکترونیک بلیت خریداری می کنند 
و کســانی که به صورت حضوری بلیت می خرند، تفاوت قیمت وجود 
خواهد شــد. همچنین در ساعات غیر پیک کرایه ها ۱۵ درصد ارزان تر 
خواهد بود..وی با تأکید بر اینکه علت کاهش سفر در مترو به این دلیل 
است که شبکه تکمیلی نداریم، یادآور شد: اگر شبکه اتوبوسرانی تکمیل 
شود، مسافران مترو نیز افزایش خواهد یافت.رئیس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران تأکید کرد: برای خبرنگارانی که 
از طرح ترافیک استفاده نمی کنند، کارت بلیت اعتباری برای استفاده از 
مترو و اتوبوس در نظر گرفته خواهد شد.در ادامه محمد آخوندی رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اســالمی شهر تهران هم با ارائه این 
پیشنهاد که نرخ بلیت مترو در سال آینده نسبت به امسال افزایش پیدا 
نکند، گفت: مابه التفاوت را شــهرداری به متــرو بپردازد و ما در تفریغ 
بودجه لحاظ کنیم. عدد اختالفی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان اســت و 
بــرای این افزایش درآمد، شــهرداری را مکلف به پرداخت مابه التفاوت 
کنیم.وی با بیان اینکه پنج هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان برای بهره برداری 
مترو پیش بینی شــده است، یادآور شد: سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
بــرای مابه التفاوت بلیت مترو و بیش از دو هزار میلیارد تومان نیز برای 
اورهال پیش بینی شــده و می توان از مسیر صرفه جویی، هزینه ها را 
تأمیــن کرد نه اینکه هزینه ها را از مردم بگیریم. مهدی چمران رئیس 
شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه چرا ما باید بگوییم نرخ ها همین 

میزان باشد، تصریح کرد: اگر اینگونه عمل کنیم برای سال بعد از آن، باید 
رقم افزایش دو برابری باشد و این فشار وارد می کند.وی با بیان اینکه ما 
۱۰ هزار میلیارد تومان را برای توسعه شبکه مترو و اتوبوس در نظر گرفته 
ایم و این رقم برای بلیت مترو نیست؛ گفت: قیمت بلیت مترو و اتوبوس 
یکی از ارزان ترین قیمت هاســت و حتی با کشورهای همسایه نیز قابل 
مقایسه نیست.رئیس شورای اسالمی شهر تهران تأکید کرد: اگر مترو به 
درستی خدمات ارائه دهد و به موقع حرکت کند و مردم منتظر نمانند، 
قطعاً از مترو استفاده خواهند کرد و با خودروی شخصی تردد نمی کنند.

وی با بیان اینکه بلیت مترو در تهران نصف قیمت بلیت در مشهد است، 
گفــت: باید درآمد افراد را افزایش داد نه اینکه قیمت بلیت را پایین نگه 
داشت؛ چراکه تغییر یکباره آن به مردم فشار خواهد آورد.چمران با اعالم 
اینکــه نباید به مردم و رانندگان فشــار وارد شــود، تصریح کرد: اینکه 
رانندگان برای تعمیر و نوســازی اتوبوس اقدام نمی کنند، به این دلیل 
است که به صرفه نیست و درآمد آنها پایین است. از طرفی قشر مستضعف 
نیــز از اتوبوس اســتفاده می کنند و باید به آنها نیــز فکر کرد. مهدی 
پیرهادی رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورا 
نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه 
برای بهره برداری مترو در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: قیمت بلیت 
با هزینه اســتهالک ۱۶ هزار تومان و بدون هزینه استهالک ۱۲ هزار و 
۵۲۰ تومان اســت اما به صورت میانگین سه هزار و ۱۷۰ تومان از مردم 
دریافت و در واقع ۷۵ درصد یارانه از سوی ما پرداخت می شود. وی خاطر 
نشــان کرد: پیشنهاد بنده این اســت که رقم بلیت حداکثر ۲۵ درصد 
افزایش پیدا کنــد و در روزهای آلودگی هوا و اجرای طرح زوج و فرد از 
درب منزل، تخفیف برای استفاده از حمل و نقل عمومی در نظر گرفته 
شــود. در ادامه مهدی چمران تصریح کــرد: افزایش قیمت بلیت مترو 
حداکثر ۲۵ درصد و میزان تخفیف خرید بلیت در ساعات غیر اوج سفر 

نیز ۱۰ درصد باشد.

سود ۱۶۱ میلیارد دالری آرامکو از فروش نفت 

در ماه مبارک رمضان به زیست شبانه توجه شوددر سال آینده با نوسانات نفت مواجه خواهیم بود

 افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی پس از ماه مبارک رمضان اعمال خواهد شد

 
 حرف وزیر راه  روی زمین ماند

فروش بلیت های نوروزی 
با دو برابر قیمت 
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 قیمت گوشت را 
به زیر ۳۰۰ هزار 

تومان می رسانیم!

 توافق ایران و عربستان، 
غلبه بر افراطیون 

داخلی بود

 رونمایی از  گواهی
 سپرده نفت خام 

 بلیت مترو 
۲۵ درصد گران شد 

تیترها

ایران چک های
 ۲۰۰ هزار تومانی
 به بازار می آید 
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  صفحه 3

سال آینده نیز تورم باالیی خواهیم داشت

   : بازار مسکن شهر تهران 
در واکنــش به ریزش 
ســریالی قیمت ارز دچار رکود شــده و 
انتظارات تورمی که بعضا از ســوی برخی 
فعاالن بازار ملک القا می شود را به چالش 
کشیده است. برخالف تصورات در روزهای 
اخیر بازار مسکن دچار رکود شده است؛ در 
حالی که معمــوال در روزهای منتهی به 
پایان ســال، خرید و فــروش خانه رونق 
داشت. مشــاوران امالک می گویند افت 
ادامه دار قیمت ها در بــازار ارز، در فاز اول 
جلوی بزرگ تر شــدن حبــاب نرخ های 
پیشنهادی را گرفته و حتی به کاهش تا 
۱۵ درصدی نرخ های پیشــنهادی منجر 

شده است. ممکن است...

 سناریوی احتمالی بازار 
مسکن در سال آینده

   :   متقاضیان خرید خودرو 
بزرگ  طرح  در  داخلی 
یکپارچه فروش که به اسم فروش بدون 
قرعه کشی هم شناخته می شود، باید در 
قدم اول حساب شخصی وکالتی معرفی 
کنند و مبلغ ۱۰۰ میلیون در آن بریزند. این 
اعالم  و  نوبت  تعیین  قرعه کشی  تا  پول 
اولویت ها که احتماال تا آخر فروردین طول 
می کشد، مسدود باقی می ماند بزرگترین 
طرح فروش یکپارچه خودرو های داخلی 
خارج از فرآیند قرعه کشی که توسط ایران 
خودرو از روز شنبه ۲۰ اسفند آغاز شده و تا 

روز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه...

 پیش فروش با اسم قشنگ  
بدون قرعه کشی

سرمقاله

گزارش
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قمار با خودروهای وارداتی 

آبروی  وزارت صمت  گرو گذاشته شد
  رییس جمهور نباید به وزارت صمت اجازه می داد دولت خود را بین مردم و فروشندگان قرار دهد
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 فالحت پیشه:
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه: 

وعده ای برای آینده 

 بودجه مصوب مجلس نسبت به الیحه دولت 
2/6 درصد کاهش داشته است
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 خبر 

مجلس پای مصوبه کاالبرگ 
بایستد

اسالمی گفت:  نماینده مجلس شورای  :  یک     
وزرای فعلی هرچه بودند دیگر تا به امروز به 
مسائل آشنا شده و یکسال و خورده ای از حضورشان گذشته 

است ما باید فشار بیاوریم تا مشکالت را حل کنند.
اقبال شاکری در گفت وگو با ایلنا، درباره این که مطرح می شود 
با مشکالت  آینده  سال  دارد  که  تیم اقتصادی  وجود  با  دولت 
نمایندگان  از  برخی  رو  همین  از  شد  خواهد  روبه رو  فروانی 
استیضاح  گفت:  می کنند،  مطرح  را  وزرا  استیضاح  مسئله 
آن ها  از  می تواند  و  است  مجلس  حق  و  نظارتی  ابزارهای  از 
و  نظارتی  بلکه  نیستند  تقابلی  هیچ کدام شان  و  کند  استفاده 

برای تنظیم گیری است.
هنگام  وزیری  یک  اگر  حتی  کرد:  خاطرنشان  تهران  نماینده 
از  که  دهد  اطالعاتی  و  دهد  توضیح  درست  بیاید  استیضاح 
نظر مجلس مفید باشد، مجلس با آن موافقت می کند و مسئله 
این  از  اینکه  از  ما  بنابراین  می شود،  گذاشته  کنار  استیضاح 

موضوع استفاده کنیم، مشکلی نداریم.
ابزار آن جوابی را  از این  اما اینکه آیا استفاده  وی بیان کرد: 
که باید دهد می دهد یا نمی دهد یک مسئله ای است که باید 
خوب روی آن دقت کرد. هر تغییر وزیری ۳ الی ۴ ماه برای 
یک وزارتخانه طول می کشد؛ چراکه وقتی یک وزیر برود و یک 
وزیر جدید بیاید تا جا بیفتد زمان می برد. ما می گویم این وزیر 
فعلی هرچه بوده است دیگر تا به امروز به مسائل آشنا شده 
باید فشار  و یکسال و خورده ای از حضورش گذشته است ما 

بیاوریم تا مشکالت را حل کند. 
نماینده تهران تاکید کرد: اگر وزیری به مجلس بیاید و پاسخگو 
باشد، هم در کمیسیون ها و هم در صحن مجلس اولویت دارد 
به آن که در این شرایط سخت تغییرش دهیم، بنابراین باید به 
وزرای اقتصادی، تخصصی و زیرساختی فشار بیاوریم تا جایی 

که می توانند کار انجام دهند.
جدیدی  رویکرد  یک  است  این  من  تصور  کرد:  بیان  شاکری 
مشاهده  باید  که  است  داده  رخ  شهرسازی  و  راه  وزارت  در 
کنیم تحقق اش چگونه خواهد بود؛ مانند این که رفتند و گوش 
کردند  پیدا  را  جدیدی  روش های  و  کردند  صحبت  و  کردند 
این ها را به نظر من بقیه هم باید استفاده کنند، علی الخصوص 
و  معیشت  با  که  کشاورزی  و  صمت  مانند  وزارت خانه هایی 
کاالی اساسی مردم سروکار دارند و ما روزانه با آن ها کار داریم، 
برویم  و  بگذاریم  و  کنیم  برنامه نویسی  ما  که  نیست  این گونه 

بلکه هر روز باید برنامه ریزی کنیم.
 شاکری افزود: هفته گذشته فوالد یک مقدار دوباره قیمتش 
اینکه  نه  قلبش  هم  آن  کند؟  کنترلش  یکی  نباید  رفت،  باال 
اتفاقی بیفتد و یک عده پولی بزنند بعد به فکر راه چاره باشیم! 
هواپیما  بلیط  قیمت  می کنیم  مشاهده  امروز  مثال  طور  به 
تحت چارتر در حال گران شدن است؛ ما مایلیم وزارت خانه ها 
نظارت ها را پیش بگیرند و ما هم از ابزارهای مان هر زمان الزم 

باشد استفاده می کنیم.
به  اسالمی  شورای  مجلس  پیشنهادی  بسته  ارائه  درباره  وی 
دولت برای حل مسائل بازار و ارز گفت: ما در قانون کاالبرگ 
اتفاقا  نبود،  پیچیده ای هم  بودیم و چیز خیلی  تصویب کرده 
تعداد  یک  برای  بودند  کرده  تهیه  را  کاالبرگ  که  تیمی 
ارائه دادند بسیار هم کار عالی  از نمایندگان آن را  محدودی 
بسیار  بودند  آنجا  نمایندگان که در  از  تعداد محدودی  و  بود 
استقبال کردند که قیمت درست دست مردم برسد، ما به بازار 
را   آن  ریسک  شود  می خواهد  چه  هر  بازار  داریم؟  کاری  چه 
دولت باید بپذیرد و در قانون تصویب شد کاال به قیمت شهریور 
۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار بگیرد و ما بسیار استقبال کردیم. 
این نماینده مجلس عنوان کرد: در پی آن هستیم که توضیحات 
درخصوص کاالبرگ در جمع کثیری از نمایندگان داده شود 
و این از آن کارهایی است که مجلس باید پای کارش بایستد 

زیرا بقیه کارها جواب نداد.

۵۰ درصد حجم سدهای کشور 
پر از آب شد

   : میزان پرشــدگی سدهای کشــور که هفته 
گذشــته ۴۸ درصد بــود، در هفته جاری و 
پایان روز شــنبه )۲۰ اســفند ماه( با ۲ درصد افزایش به ۵۰ 

درصد رسید.
بارش های اخیر اندکی وضعیت آب موجود در ســدهای کشور 
را بهتر کرده اســت همچنین گرم ترشــدن هوا ســبب شده 
پوشــش برفی ذوب شده و به این ترتیب حجم سدها افزایش 

یابد.
بر اســاس تازه ترین گــزارش دفتر اطالعــات و داده های آب 
شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب موجود در سدهای 
کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا ۲۰ اسفند 

ماه با رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه شد.
بر این اســاس حجم آب موجود در ســدهای کشور از ابتدای 
سال آبی جاری )اول مهرماه ۱۴۰۱( تا ۲۰ اسفندماه در حالی 
به رقم ۲۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب رســیده که این 
رقم در ســال آبی گذشــته همین زمــان ۲۳ میلیارد و ۳۹۰ 

میلیون مترمکعب بوده است.
میزان آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری 
تا ۲۰ اســفند ماه ۱۵ میلیارد و ۹۰ میلیون متر مکعب شده 
اســت، در حالی که میزان آب ورودی به ســدهای کشور در 
مدت مشابه ســال آبی گذشــته ۱۴ میلیارد و ۷۹۰ میلیون 
مترمکعب بوده اســت که مقایسه آن با مدت مشابه سال آبی 

جاری ۲ درصد رشد را نشان می دهد.
حجم خروجی آب از ســدها نیز از ابتدای سال آبی جاری تا 
۲۰ اسفندماه رقم ۹ میلیارد و ۷۴۰ میلیون متر مکعب است، 
درحالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۰میلیارد 
و ۷۲۰ میلیون مترمکعب بوده و کاهشی ۹ درصد یافته است.

به گزارش ایرنا، امسال خشک ترین پاییز در ۵۰ سال گذشته 
را پشــت ســر گذاشــتیم. با توجه به اینکه ایران در کمربند 
خشــک جهانی قرار گرفته اســت و حدود یک سوم متوسط 
جهانــی بارندگــی دارد که متناســب با جمعیت و وســعت 
کشورمان نیســت، صرفه جویی در مصارف آب و سازگاری با 

کم آبی توسط همه نهادها و سازمان ها ضروری است.

گزارش
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    :  توافق ایران و عربســتان در دو روز گذشــته و آن 
هم پس از دو ســال مذاکره شــوک بزرگی را به 
جهان وارد کرد تا بار دیگر نگاه کشــورها و روزنامه های خارجی به 

سمت تهران بچرخد. 
ایران و عربستان که پس از وقایع دی ماه سال ۹۴، در روابط پرتنشی 
به سر می بردند بر اساس این توافق، موظف شدند که ظرف حداکثر 
و  و سفارت خانه ها  گرفته  از سر  را  دیپلماتیک خود  روابط  ماه،  دو 

نمایندگی ها را بازگشایی کنند.
در همین راستا، حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در گفتگو با اقتصادنیوز، درباره این توافق گفت» 
افراطیون داخلی غلبه کردند، در  یعنی  مانع  ترین  بر مهم  طرفین 
فاز اجرا هم باید کسانی مامور شوند که به سمت رفع تنش بروند.«

تنش  و  توسعه  است.  خوبی  بسیار  توافق  عربستان،  و  ایران  توافق 
البته بخش ضعیف سیاست  و  زدایی دو حلقه مفقودی در کشور  
خارجی هستند. توافق صورت گرفته با عربستان اگر عملیاتی شود، 
هم اثر تنش زدایانه جدی دارد هم اثر توسعه ای. بنابراین، شاید قابل 
دفاع ترین دستاورد دولت آقای رئیسی، تنش زدایی با عربستان بود. 
تنشی که به خاطر افراطی گری ها با عربستان شکل گرفت، یکی از 

پرهزینه ترین قطع روابط در تاریخ تحوالت منطقه خاورمیانه شد.

توافق ایران و عربستان قابل دفاع است�
تحوالت نشان می دهد هر گاه این دو کشور به سمت کاهش تنش 
ها رفتند، آثار عمده ای در منطقه داشت. هر گاه در تنش بودند، 
تنش های منطقه به گونه ای غیر قابل مدیریت شکل گرفت. بسیاری 
و عربستان در تنش  ایران  از تنش های منطقه در سال هایی که 

بودند، ایجاد شد. بنابراین، این توافق قابل دفاع است. 
اما، این توافق باید عملیاتی شود و آن زمان می توان ارزیابی داشت. 
مناسبات گذشته و توافقات سال های ۷۰ و ۸۰،  توافقاتی در حوزه 

توافقات  برای  بود مقدمه ای  قرار  بودند هم در همان زمان  امنیت 
بعدی باشند اما دو کشور دچار چالش شدند. اگر همین توافقات سال 
۸۰ اجرا شود و دغدغه های دو کشور برطرف شود، می توان سهم 

بیشتری از توافق باری هر دو کشور ایجاد شود.

چینــی ها بین دو بازیگری که دشــمن و دوســت آمریکا هســتند �
میانجی گری کردند

به همین دلیل باید منتظر اجرایی شدن توافق ماند. معتقد هستم 
که طرفین بر مهم ترین مانع یعنی افراطیون داخلی غلبه کردند، در 

فاز اجرا هم باید کسانی مامور شوند که به سمت رفع تنش بروند.
موضوع مهم در این توافق، نقش چین و آمریکا است که پیام مهم 
از  بعد  که  هایی  آمریکایی  هااست.  آمریکایی  برای  نیز  توافق  این 
جنگ های ۲۰۱۱، سیاست راهبرد نرم را در دستور کار قرار دادند 
در یکی از موارد از این راهبرد عبور کردند و نه تنها تنش با ایران 
را کاهش نداده بلکه بر تنش هم افزودند. به همین خاطر کشوری 
خارج از قلمرو مناسبات آمریکا مانند چین واسطه تنش زدایی ایران 

و عربستان شد.
البته، عربستانی ها برخی دغدغه هایشان را از طریق مناسبات ایران 
و چین حل کردند و به عبارتی چین را به عنوان تضمین کننده قوی 
تری از آمریکا دانستند. البته بخشی دیگر هم به مناسبات چین و 
روسیه باز می گردد که به گونه کم سابقه چینی ها بین دو بازیگری 

که دشمن و دوست آمریکا هستند میانجی گری کردند. 

ایران باید به دنبال کانال مذاکره با آمریکا باشد�
اگر آمریکایی ها بخواهند از این توافق درسی بگیرند باید فوری به 
از  بعد  هم  ایران  و حتی  کنند  ایران حرکت  با  زدایی  تنش  سمت 
آمریکا  با  مذاکره مستقیم  های  کانال  دنبال  به  اینستکس  شکست 

باشد.

چینی ها نشان دادند که مسائل مسالمت آمیزشان را در حوزه روابط 
دو جانبه برساس روابط منطقه ای پیش می برند.  آقای شی در یک 
آن  و  بود جبران کرد  ایجاد کرده  ایران  با  را که  تنشی  گام جلوتر 
کمک به کاهش تنش ایران و عربستان بود. چینی ها یک سیاست 
و  خودشان  منافع  برد  پیش  هدف  و  گرفتند  پیش  در  عملگرایانه 

جلوگیری از تعارض این منافع در مناطق مختلف است. 
می توان پیش بینی کرد در آینده کشورهایی مانند ایران و عربستان 
پیش  در  را  همسانی  های  سیاست  بریکس  گروه  به  پیوستن  در 
دارد. چینی ها  را  ای  بگیرند. گروهی که چین در آن نقش عمده 
در گام بعدی خودشان سعی می کنند از سیاست های ناکام آمریکا 

استفاده کنند و در عرصه جهانی سیاست خود را پیش ببرند. 

 آمریکایی ها از دیپلماسی جهانی عقب ماندند
من معتقد هستم درسی که کشورها از بهار عربی گرفتند این بود 
که هر گونه مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، ثبات منطقه را به 
گونه ای آسیب می زند که همگان ضرر می کنند. مشاهده کردیم در 
تحوالتی که در منطقه و حتی ایران شکل گرفت، کمترین دخالت را 

کشورهای عربی با وجود دشمنی ها داشتند. 
حال برخی مسائل دیگر در عرصه رسانه ای شکل می گیرد که در 
جای خودش قابل بررسی است ولی این توافق، فعال یک توافق کالن 

است و گام اول خود را برداشته است.
مهم ترین تحولی که شکل گرفته این است که عربستان دیگر بازیگر 
دهه ۷۰ میالدی هم نیست که طبق نظر آمریکا پیش برود. گام اول 
عربستان همکاری با روسیه و اوپک پالس، گام دوم همکاری با چین 
خارجی  سیاست  داد  نشان  که  است  ایران  با  همکاری  سوم  گام  و 
عربستان با آمریکا در حد اطالع رسانی است و این یک تحول تازه 
است. چرا که توافق ایران و عربستان و چین نشان داد آمریکایی ها 

از دیپلماسی جهانی عقب ماندند. 

    :   روز گذشــته )۲۰ اســفند ماه( انتخابات اتاق های 
بازرگانی سراســر کشــور برگزار و منتخبان بخش 
خصوصی معرفی شــدند.براوردها نشــان می دهد که در شهری مانند 
تهران، میزان اســتقبال بخش خصوصی از انتخابات نســبت به دوره 
گذشــته به شــکل جدی کاهش یافته اســت. در دوره نهم، مسعود 
خوانســاری -  رئیس اتاق بازرگانی تهران - بــا ۱۸۲۷ رای به عنوان 

نماینده بخش خصوصی به اتاق تهران راه یافته بود.
در این دوره اما جزئیات آرا نشان می دهد که هیچ یک از نامزدها حتی به 
هزار رای نیز نرسیده اند. با این وجود اما مانند دوره گذشته، تمام نامزدهای 
معرفی شده از سوی ائتالف برای فردا به اتاق تهران راه یافته اند و فاصله 
رای میان آنها و نامزدهای بعدی، فاصله ای قابل توجه دارد. برای مثال در 
بخش بازرگانی اتاق تهران، باالتریــن رای به عباس آرگون با ۹۵۳ رای 
اختصاص یافته است اما یحیی آل اسحاق - وزیر اسبق بازرگانی و رییس 
اســبق اتاق بازرگانی تهران - که سر لیست ائتالف رقیب بود تنها ۴۴۶ 
رای به دست آورده است. در دیگر گروه ها نیز همین روند دیده می شود. 
با اعالم نتایج شمارش آرا، نامزدهایی که به فرایند اعتراض دارند، امکان 
ثبت اعتراض رســمی خود را خواهند داشت. طبق تقویم دهمین دوره 
انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، از 
زمان انتشار نتایج اولیه دهمین دوره انتخابات تا ۲۴ اسفندماه این امکان 
فراهم است که اعتراض به ســوء جریان انتخابات در اختیار هیات های 
نظارت در اســتان های مختلف قرار گیــرد. در ادامه، هیات های نظارت 
استان ها تا ۲۸ اسفند باید نظر خود را به شاکیان و معترضان، اعالم کنند 
و طبق تقویم تنظیم شده، اعتراض به نظر هیات ها نیز باید تا ۱۶ فروردین 

۱۴۰۲ در اختیار انجمن نظارت بر انتخابات قرار گیرد.  بعد از اتمام مهلت 
اعتراض به نظر هیات های نظارت، انجمن نظارت نیز تا ۲۲ فروردین باید به 
اعتراض های واصله رسیدگی کرده و نظر خود را اعالم کند. البته در ادامه، 
بار دیگر یک حق اعتراض برای افراد در نظر گرفته شده تا بتوانند نسبت 
به نظر انجمن نیز اعتراض کرده و خواســتار رســیدگی به شکایت خود 
از ســوی دبیرخانه شورای عالی نظارت شوند. در صورت وصول اعتراض 
در این مرحله، شــورای عالی نظارت نیز تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ فرصت 
دارد تا به اعتراض های واصله رسیدگی کند و در نهایت ۱۰ اردیبهشت ماه 
نظر نهایی خــود درباره انتخابات در حوزه های مختلف اعالم کرده و ۱۱ 
اردیبهشــت اسامی قطعی منتخبان را منتشر کند. در نهایت، اعتبارنامه 
منتخبان دهمیــن دوره انتخابات اتاق های بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشاورزی سراسر کشور در تاریخ ۲۰ اردیبهشت  ۱۴۰۲ با امضای رئیس 
انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در اختیار آنها قرار می گیرد. پس از 
این مرحله، اعضای جدید هیات نمایندگان در اتاق ها مستقر می شوند و 
هیات  رئیسه هر اتاق  را تعیین می کنند. به این ترتیب احتماال در جلسه 
هیات نمایندگان اردیبهشت ماه، رئیس جدید اتاق بازرگانی تهران و سایر 
اتاق های استانی کشور مشخص خواهد شد. پس از آن با تشکیل جلسه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اعضا برای معرفی رئیس و اعضای 

هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصمیم خواهند گرفت. با نهایی شدن نام 
منتخبان اتاق بازرگانی تهران و در صورتی که در فرایند اعتراضات تغییر 
خاصی رخ ندهد، باز هم اعضای ائتالف برای فردا باید یکی از اعضای گروه 
خود را به عنوان رئیس انتخاب کنند. این در حالی اســت که بر خالف 
دوره های گذشــته، دیگر نامی از مسعود خوانساری به عنوان سر لیست 
این ائتالف دیده نمی شود و در عین حال هیچ یک از اعضای فعلی هیات 
رئیسه اتاق نیز در انتخابات حضور ندارند. از این رو سوال اصلی این است 
که چه فردی به عنوان رئیس اتاق پایتخت معرفی خواهد شد. پیگیری 
ایسنا از یکی از اعضای فهرست ائتالف برای فردا نشان می دهد که هنوز 
هیچ تصمیم نهایی در رابطه با رئیس احتمالی در نظر گرفته نشــده اما 
احتماال در جلسات آینده اعضا در این رابطه تصمیم گیری می شود. طبق 
اظهارات او، فعال هیچ برنامه ای برای اعالم نام های احتمالی وجود ندارد و 
احتماال در نخستین جلسه هیات نمایندگان در سال آینده، برنامه  انتخاب 
رییس مشخص می شود. در رابطه با اتاق ایران نیز شرایط به همین شکل 
است. از یحیی آل اسحاق به عنوان یکی از گزینه های محتمل برای اتاق 
بازرگانی ایران یاد می شد اما این فعال اقتصادی نتوانست به اتاق بازرگانی 
تهــران راه پیدا کند و به این ترتیب شانســی نیز برای حضور در هیات 

نمایندگان اتاق ایران نخواهد داشت.

 توافق ایران و عربستان، غلبه بر افراطیون داخلی بود

گزینه ریاست اتاق بازرگانی تهران کیست؟

 فالحت پیشه: 

تمام نامزدهای معرفی شده از سوی ائتالف برای فردا به اتاق تهران راه یافتند

   :  رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه توافق 
ایران و عربستان نشان داد که عامل اصلی اختالف در 
منطقه دخالت قدرتهای خارجی بوده اســت گفــت: احیای روابط دو 
کشــور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی 
باشد برای توسعه همکاریهای سیاســی و اقتصادی دو کشور که همه 
کشورهای منطقه از آن منفعت میبرند.  محمدباقر قالیباف در نشست 
علنی  مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور گفت: سرانجام با 
تالش شــبانه روزی همکارانم در مجلس، بودجه ســال آینده کشــور 
تصویب و برای تایید به شــورای نگهبان ارسال شد. باید تشکر کرد از 
همه کســانی که در تصویب بودجه تالش کردند، مخصوصا نمایندگان 
محترم مجلس که با مسئولیت پذیری زیاد در سه شیفت کاری تالش 
کردند، سندی تا حد ممکن کارآمد برای مردم تصویب کنند. وی اظهار 
داشت: ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسالمی این است که پل 
ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی اســت و مردم مطالباتشــان را از 
طریق نمایندگان خود پیگیری میکنند، بنابراین نمایندگان وظیفه خود 
میدانند پیگیر خواســتههای موکلین خود باشند و همین مساله باعث 
میشــود تا نمایندگان مجلس در توجه به مطالبات قشــرهای مختلف 

مردم و رعایت مصالح کالن ملی وظیفه سختی بعهده داشته باشند.

هنوز تا تصویب بودجه ای با شاخصهای مطلوب فاصله داریم�
از دولت  البته ضمن تشکر  بیان کرد:  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
محترم که پیشرفتهای خوبی در تنظیم الیحه بودجه در راستای اصالح 
تا تصویب  باید اذعان کرد که هنوز  انجام داده است،  ساختار بودجه 
بودجه ای با شاخص های مطلوب فاصله داریم در این راستا تمام تالش 
نمایندگان محترم مجلس این بود در بررسی و تصویب الیحه دولت، در 
عین حالی که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود، معیشت مردم را 
مدنظر قرار میدهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود چرا 
که این افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید 

مردم میشود.

سقف مجموع در آمدهای دولت و شرکتهای دولتی�
 افزایش پیدا نکرد

بگونهای  توانست  با دقت زیاد  به همین دلیل مجلس  افزود:  قالیباف 
و  دولت  درآمدهای  مجموع  سقف  امسال  بودجه  در  که  کند  عمل 
شرکتهای دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه حدود ۲.۶ درصد نیز 
کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه در تصویب بودجه 
محسوب میشود. حتی اگر بخواهیم صرفا سقف بودجه عمومی دولت 
افزایش فقط حدود  این  باید تصریح کنیم که  بگیریم  نظر  را هم در 

با توجه به رویه های گذشته در مجلس نشانه باور  ۴ درصد بود که 
مجلس به مصالح کالن محسوب میشود.

تشریح کمک معیشتی مجلس به مردم در بودجه�
توجه  قابل  نکته  اما  قانون گذاری کشور مطرح کرد:،  رئیس دستگاه 
بودجه، مجلس در عرصه کمک  این است که در عین کاهش سقف 
به معیشت مردم و اقشار مختلف مجموعهای از احکام به نفع معیشت 
مردم را تصویب کرده است که از جمله آنها میتوان به باالبردن سقف 
افزایش  تومان،  میلیون   ۱۰ ماهی  تا  بگیران  حقوق  مالیاتی  معافیت 
حقوق برای سربازان وظیفه متاهل و مجرد در مناطق عملیاتی، افزایش 
مســتمری  افزایش  فرزندآوری،  و  ازدواج  تسهیالت  درصدی   ۵۰
مددجویان نهادهای حمایتی مخصوصا معلوالن شدید فاقد شغل و در 
آمد و همچنین به رزمندگان معسر، الزام دولت به ثبت نام متقاضیان 
جدید یارانه، صدور مجوز واگـذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان 

مشمول دریافت این سـهام و موارد دیگر اشاره کرد.
وی گفت: همچنین از اقدامات راهبردی و اثرگذار در تورم سال آینده 
تعیین شیوه فروش ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده و مبتنی بر 
میانگین قیمت ارز صادراتی است که در صورت اجرای مناسب توسط 
دولت فاصله بین نرخ غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا میکند 
و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش 

تقاصای ارز از طرف دیگر را برطرف میکند.

تاکید مجدد مجلس بر استفاده از کاالبرگ الکترونیک�
رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: عالوه بر آن مجلس همچنان 
معتقد به اجرای سیاستهای جبرانی با استفاده از کاالبرگ الکترونیک 
را  مردم  معیشت  بر  ارز  قیمت  افزایش  اثر  میشود  باعث  که  است 
مجاز  را  دولت  خود  مصوبه  در  مجلس  راستا  این  در  کند.  مدیریت 

دانسته است که از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده 
کند که امیدواریم دولت سال آینده این شیوه را برای حفظ قدرت 

خرید مردم بکار گیرد.

جلوگیری از حقوقهای نجومی با وضع مالیات پلکانی�
به معیشت مردم همانند سالهای  توجه  تاکید کرد: در کنار  قالیباف 
جدی  سیاستهای  جزو  انضباطی  و  محورانه  عدالت  احکام  گذشته 
مجلس بوده است. شفافیت در الزام بانکها و مؤسسات اعتباری به انتشار 
اطالعات مربوط بــه تسهیالت کالن و میزان وثیقه دریافت شده، وضع 
مالیات پلکانی بر حقوقها برای جلوگیری از پرداختهای نجومی بــه 
الزام دولت به اعالم برخط گزارش تخصیص بودجه، تکلیف  مدیران، 
دولت به شفاف سازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی، تکلیف 
شرکتهای دولتی به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد 
آنها در سامانه پاکنا، تصویـب مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس 
و موارد مشابه اشاره کرد.   رئیس مجلس اظهار داشت: درباره احیای 
روابط ایران و عربستان نیز باید تصریح کرد سیاست جمهوری اسالمی 
ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی 
بوده و هست. این توافق نشان داد که عامل اصلی اختالف در منطقه 
دخالت همین قدرتها بوده است. احیای روابط دو کشور مهم همسایه 
این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه 
همکاریهای سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از 
آن منفعت میبرند. پیش شرط تحقق این توسعه همکاری ها، رعایت 
حفظ حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است. همچنین امیدواریم 
عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت خواه و ضداسالم صهیونیستی 
عادی  و  برابر طرح سازش  در  و  اندیشانه عمل کند  دور  و  هوشیارانه 
سازی روابط، موضعی قاطع و شفاف اتخاذ نماید. از کشورهای چین، 
عراق و عمان که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کرده اند هم 

تشکر میکنیم.

ماموریــت مجــدد رئیس مجلس به چهار کمیســیون برای بررســی �
ماجرای مدارس

قالیباف گفت: درپایان همانطور که قبال در نامهای تصریح کرده بودم، 
و  امورداخلی  امنیت ملی؛ آموزش و پرورش؛  از کمیسیونهای  مجددا 
اقدامات  گزارش  زودتر  هرچه  میخواهم  درمان  و  بهداشت  و  شوراها؛ 
به  را  آموزان  ونتایج بدست آمده خود درباره ماجرای دختران دانش 

نمایندگان و مردم عزیز ایران، ارائه کنند. 

 رئیس مجلس: 

توافق با عربستان نشان داد عامل اصلی اختالفات قدرتهای خارجی هستند
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صنعت و معدن

میتسوبیشی دست پر 
راهی بازار خودروهای برقی شد

   : شرکت خودروســازی میتسوبیشی موتورز تا 
اواسط دهه ۲۰۳۰، فقط خودروهای الکتریکی 
و هیبریدی را روانه بازار می کند تا راهبرد برقی ســازی خود را 
برای حفــظ رقابت در بازارهای کلیدی تقویت کند. شــرکت 
میتسوبیشی که در اتحاد با رنو و نیسان موتور است، اعالم کرد 

که طی پنج سال آینده ۱۶ مدل جدید را عرضه خواهد کرد.
این خودروســاز ژاپنی که با خودروی اوتلندر اســپرت مشهور 
شــده اســت، به هدف گذشــته خود مبنی بر اینکه نیمی از 
خودرهای جدید خود را تا ســال مالی ۲۰۳۰ الکتریکی کند، 
پایبند بود و متعهد شد که این میزان را تا سال ۲۰۳۵ تا ۱۰۰ 
درصد افزایش دهد. به گزارش ایسنا، خودروهای الکتریکی در 
سال مالی ۲۰۲۱ حدود هفت درصد از کل فروش خودروهای 

جدید این شرکت را به خود اختصاص دادند.

سهم عمده صنعت در رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱
   : بررســی گزارش مرکز آمار از رشــد اقتصاد 
کشــور در ۹ ماه نخست ســال جاری نشان 
می دهد بخش های صنعتی کشــور پیشــتازان رشد بوده اند و 
همچنیــن صــادرات و مصرف خصوصی دو عامل مهم رشــد 

اقتصاد کشور در این مدت بوده است.
گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت رشــد اقتصاد کشور طی ۹ 
ماه ابتدایی ســال ۱۴۰۱ نشــان می دهد اقتصاد کشور در این 
مدت نســبت به مدت مشابه سال گذشــته معادل ۳.۳ درصد 
رشد داشته است. نمودار زیر جزئیات رشد بخش های مختلف 

اقتصاد کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری را نشان می دهد.
همانطور که نمودار فوق نشــان می دهد، تامین آب، برق و گاز 
با رشــد ۹.۵ درصــدی، باالترین رشــد را در میان بخش های 
مختلف اقتصادی طی ســه فصل نخست سال جاری داشتند. 
پس از آن، اســتخراج نفت و گاز طبیعی با ثبت نرخ رشد ۵.۶ 
درصدی، رتبه دوم رشــد را به خود اختصاص داده است. این 
رقم، تاییدی است بر اظهارات وزیر نفت مبنی بر رشد ظرفیت 
تولید بخش نفت و گاز کشور که پیش از این چندین بار مطرح 
شد. همچنین رتبه سوم رشد به بخش صنعت تعلق دارد که در 
سه فصل نخست ســال جاری توانسته نرخ رشد ۵.۱ درصدی 
را ثبت کند. در ادامه، بخش خدمات که حدود نیمی از ارزش 
افزوده کشور را به خود اختصاص می دهد، رشد ۲.۶ درصدی و 
بخش معادن نیز با رشــد ۰.۹ درصدی رتبه های بعدی رشد را 

به خود اختصاص داده اند.
در مقابل اما بخش کشاورزی و ساختمان همچنان در وضعیت 
نامطلوبی به سر می برند. افت بارش ها و همچنین کاهش تلوید 
و مصرف محصوالت کشــاورزی و غذایــی در پی حذف رانت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشــد این بخش را تحت تاثیر قرار دادند تا 
جایی که بخش کشــاورزی در ۹ ماه نخست سال جاری افت 
۴.۳ درصدی را تجربه کرد. همچنین بخش ســاختمان که از 
۴ سال پیش وارد بحران شــد، همچنان در وضعیت نزولی به 
سر می برد به طوری که در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد افت را تجربه کرد.

صادرات و مصرف خصوصی موتورهای رشد اقتصاد�
بررســی وضعیت رشد اقتصاد کشــور از منظر اقالم هزینه نیز 
حاوی نکات جالبی اســت. گزارش مرکز آمار از جزئیات اقالم 
هزینه نهایی در ۹ ماه نخست سال جاری، وضعیت زیر را نشان 

می دهد.
بر اســاس ارقامی که مرکز آمار منتشــر کرده، نقش اول رشد 
اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاری را صادرات و مصرف 
خصوصی بر عهده داشته اند. صادرات کشور در این مدت نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته معادل ۲۲.۴ درصد رشد داشته 
است. همچنین مصرف خصوصی در ۹ ماه نخست امسال ۷.۴ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

تشکیل سرمایه مثبت اما اندک�
یکی از بخش های مهم در گزارش های رشــد، تشکیل سرمایه 
ثابت است. رشد تشکیل ســرمایه به نوعی رشد اقتصاد کشور 
در ادامه مســیر را تضمین می کند. نــزول تقریبا بی وقفه این 
شاخص کلیدی اقتصاد طی ۱۰ سال اخیر، حساسیت ها به آن 
را بیش از همیشه کرده است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه نخست سال جاری رشد 
۱.۲ درصدی را تجربه کرده است. هرچند مثبت شدن این نرخ 
خوشحال کننده است، اما رقم آن هنوز با مقدار مطلوب فاصله 
دارد. بررســی جزئیات آمار تشکیل ســرمایه در گزارش مرکز 
آمار نشان می دهد تشکیل ســرمایه در ماشین آالت طی سه 
فصل نخســت سال جاری رشد ۶.۴ درصدی را تجربه کرده اما 
در مقابل تشکیل سرمایه در ساختمان با کاهش ۲.۲ درصدی 
مواجه شده است. این مسئله نشــان می دهد کشور در بخش 
ســاختمان همچنان میراث رکود و نزول را ادامه داده است تا 

جایی که تشکیل سرمایه را نیز درگیر خود کرده است.
به گزارش ایرنا، با توجه به افت شدید تشکیل سرمایه طی دهه 
۹۰، اقتصاد کشور برای دستیابی به نرخ های باالتر رشد ناگزیر 
از تســریع در تشکیل سرمایه است. از همین رو الزم است نرخ 
رشــد تشکیل ســرمایه ارقامی به مراتب باالتر از این را تجربه 
کند. هرچند فاصله گرفتن از وضعیت نزولی تشــکیل سرمایه 
که اکنون رخ داده مثبت ارزیابی می شــود اما برای رسیدن به 
نرخ های باالتر رشد و غلبه بر فقر گسترش یافته طی سال های 

اخیر، مستلزم رشد بسیار باالتر تشکیل سرمایه است.
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بزرگ  طرح  در  داخلی  خودرو  خرید  متقاضیان     :    
یکپارچه فروش که به اسم فروش بدون قرعه کشی 
هم شناخته می شود، باید در قدم اول حساب شخصی وکالتی معرفی 
کنند و مبلغ ۱۰۰ میلیون در آن بریزند. این پول تا قرعه کشی تعیین 
فروردین طول می کشد،  تا آخر  احتماال  اولویت ها که  اعالم  و  نوبت 
خودرو های  یکپارچه  فروش  طرح  بزرگترین  می ماند  باقی  مسدود 
داخلی خارج از فرآیند قرعه کشی که توسط ایرانخودرو از روز شنبه 
۲۰ اسفند آغاز شده و تا روز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ادامه پیدا می کند، 
رندانه  طراحانش  و  مجریان  می رسد  به نظر  اما  دارد،  قشنگی  اسم 
آن  از روی  را  نامحبوب پیش فروش  عنوان  تصمیم گرفته اند طوری 
بردارند که به هیچ وجه جلوی چشم نباشد. در عوض تا توانسته اند روی 
موارد جذابی مثل پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی و فروش بدون 

انجام قرعه کشی مانور داده اند. به نظر شما یک جای کار نمی لنگد؟

شماره یک | واقعا بدون قرعه کشی است؟�
به گزارش فــرارو، طرح فروش یکپارچه خودرو های داخلی را از مدل 
فــروش خودرو های وارداتی کپی بــرداری کرده اند. به این ترتیب هم 
بدون قرعه کشی است، هم با قرعه کشی. در فروش خودرو های وارداتی 
متقاضیــان ثبت نام می کنند، در حســاب وکالتی خود پول می ریزند 
و منتظر می مانند تا در قرعه کشــی انجام شــده، نوبت ها و اولویت ها 
مشــخص شــود. افراد خوش شــانس که در ابتدای صف انتظار قرار 
بگیرند این شــانس را دارند تا زودتر برای خرید خودرو دســت به کار 
شــوند. متقاضیان شرکت در طرح بزرگ فروش یکپارچه خودرو های 
داخلی هم اگرچه از شر فرآیند قرعه کشی به معنای برد و باخت راحت 
شده اند، اما همچنان برای تعیین اولویت و قرار گرفتن در نوبت انتظار 
تحویل خودرو باید چشم به راه انجام قرعه کشی بمانند و توی دلشان 
خدا خدا کنند که بخت و اقبال یارشــان باشــد. نتیجه قرعه کشی تا 

اواخر فروردین سال ۱۴۰۲ مشخص خواهد شد.

شماره دو | آیا به همه متقاضیان خودرو می رسد؟�
متقاضیــان خرید خودرو داخلی در طرح بــزرگ یکپارچه فروش که 
به اســم فروش خودرو بدون قرعه کشی هم شناخته می شود، باید در 
قدم اول حساب شــخصی وکالتی معرفی کنند و مبلغ ۱۰۰ میلیون 
تومان در آن بریزند. این پول تا زمان انجام قرعه کشــی تعیین نوبت 
دریافت خودرو و اعالم اولویت ها که ممکن است تا آخر فروردین طول 
بکشــد، مســدود باقی می ماند. متقاضیانی که تا پایان فرآیند فروش 
خودرو در چرخه باقــی می مانند، باید موقع تحویل، قیمت خودرو را 
به نرخ روز تســویه کنند. غیر این آخری، باقی موارد وسوســه کننده 
خواهد بود. قیمت ماشــین های عرضه شــده در این طرح هم پایین 
است؛ به همین دلیل احتماال تعداد متقاضیان شرکت در طرح فروش 
یکپارچه خودرو های داخلی تعدادشان بیشتر از آمار متقاضیان خرید 
خودرو وارداتی باشــد. گفته می شــود ایرانخودرو خود را برای عرضه 

۵۰۰ هزار دستگاه در این شیوه فروش آماده کرده است.

شماره سه | محدودیت های سابق برقرار است؟�
متقاضیان طرح فروش بدون قرعه کشــی ایرانخــودرو، همان ابتدای 
کار شــرایط و مقررات معمول فروش در ســامانه یکپارچه خودرو را 
می پذیرند. این یعنی ســن آن ها باید حداقل ۱۸ سال باشند. داشتن 
گواهینامه رانندگی جزو الزامات قانونی اســت که روی آن تاکید زیاد 
انجــام گرفته. اگر کســی در حال حاضر صاحب پالک فعال اســت، 
خود به خــود از گردونه رقابت خارج می شــود. گروهی که ظرف ۴۸ 
ماه گذشــته از ایرانخودرو و ســایپا محصولی خریداری کرده باشند 
هم پشت همین سد متوقف می شــوند. اگر کسی با استفاده از طرح 
فروش بدون قرعه کشی ایرانخودرو، ماشین خریداری کند طبق قانون 
اجازه ندارد ســند آن را به دیگران انتقال دهد. این کار حداقل از نظر 
قانونی امکان پذیر نیست. هفت راز درباره طرح فروش یکپارچه خودرو  
داخلیطرح فروش بدون قرعه کشی، اسم قشنگ تر پیش فروش است؛ 

یعنی قیمت نهایی خودرو بعدا مشخص می شود

شماره چهار | فرآیند تخصیص خودرو کی تعیین تکلیف می شود؟�
متقاضیان شرکت در طرح فروش بدون قرعه کشی ایرانخودرو از روز 
شنبه ۲۰ اسفند ثبت نام می کنند. این مهلت تا سه شنبه ۲۳ اسفندماه 
فراهم اســت و بدون اینکه زمان و موعد ثبت نام در سرنوشــت افراد 
تاثیر داشته باشــد، به پایان می رسد. از همان اول باید ۱۰۰ میلیون 
تومان در حساب وکالتی بریزید. مرحله دوم از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ اسفند 
اجرا می شود؛ در این مرحله متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه 
esalecar.ir نســبت به ثبت نام خودرو مورد نظر اقدام می کنند و 
منتظر قرعه کشی می مانند. این قرعه کشی عالوه براینکه اولویت بندی 
متقاضیــان را انحــام می دهد، برنامــه تولید و زمان بنــدی خودرو 
درخواســتی را تعیین تکلیف کرده و به اطالع متقاضی می رســاند. 
این مرحله حداکثر تا پایان فروردین طول خواهد کشــید و در تمام 
این مدت رقم ۱۰۰ میلیون تومان در حســاب وکالتی متعلق به خود 
افراد مسدود شــده و نباید به آن دست بزند. آن هایی که در اولویت 
هســتند زودتر به خودرو می رسد و باقی متقاضیان در لیست انتظار 
قرار خواهند گرفت تا نوبت شان برسد. مثل شیوه فروش خودرو های 
وارداتی، در طرح فروش بدون قرعه کشی ایرانخودرو هر فرد می تواند 
پس از اعالم نتایــج در صورت تمایل برای تحویل گرفتن خودرو در 

زمان اعالم شده، اقدام کند. این کار با قطعی کردن ثبت نام در طرح 
فروش انجام می شود، اما در همین مرحله باید باقی مانده رقم خرید را 
واگذار کرد. قیمت خودرو در طرح فروش بدون قرعه کشی ایرانخودرو 
بر اساس قیمت روز تعیین می شود. افرادی که تمایل به ادامه مسیر 
نداشته باشند، با اعالم انصراف از طرح، مبلغ مسدود شده در حساب 

شخصی وکالتی خود را آزاد می کنند.

شماره پنج | شانس تحویل خودرو چقدر است؟�
آمار ها می گویند از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ هر سال کمتر از یک میلیون 
دســتگاه و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دســتگاه خودرو در کشور تولید 
می شــد که ۲۰ درصد آن به شــکل ناقص در کارخانــه می ماند. در 
ســال ۱۴۰۱ اوضاع کمی بهتر شد و آمار ها می گویند تا همین اواخر 
خودروسازان با تحقق رشد ۴۰ درصدی، موفق به ساخت یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار دستگاه شده اند. این آمار از طرف وزارت صمت اعالم شده 

و احتماال تجمیع شده است.

شماره شش | کدام خودرو ها عرضه می شوند؟�
طرح فروش بدون قرعه کشــی ایرانخودرو با عرضه ســه مدل پژو ۲۰۷، 
شــامل دنده دستی، گیربکس اتومات و نمونه مجهز به موتور TU۳، به 
اضافه دنا پالس دســتی و اتوماتیک، تارا دستی و اتومات، سورن پالس 
بنزینی و گازســوز، پارس ELX با موتور XUP و پارس سفارشــی با 
موتور XUP انجام می شود. سایپا هم قرار است در طرحی مشابه اجرا 
کند و در آن بدون قرعه کشی شاهین G، کوییک R دستی و اتوماتیک، 
کوییک اتومات و کوییک S بفروشــد. گفته می شــود کرمان خودرو با 
عرضــه وانت دوکابین KMC، جــک S۵ و جک S۳ به طرح خواهد 
پیوســت و مدیران خودرو نیز به عرضه آریزو ۶ پرو اکسلنت، آریزو پنج 
توربو، تیگو هشت پرومکس، X۲۲ و X۵۵ پرو، تیگو هفت پرو اکسلنت 
و تیگو هشت پرو روی می آورد. فردا موتور بدون قرعه کشی و به صورت 
پیش فروش FMC در مدل های SX۵ و T۵ را کنار سوما M۴ عرضه 
خواهد کرد. الماری از پارس موتور، تیارا از مکث موتور و دایون Y۵ هم از 

گروه خودروسازی ایلیا در این طرح حضور پیدا می کنند.

شماره هفت | قیمت خودرو ها کی مشخص می شود؟�
بــه گزارش فرارو،طرح فروش بدون قرعه کشــی، اســم قشــنگ تر 
پیش فروش اســت. در این طرح برخالف فروش فوری موقع ثبت نام 
نمی دانیــد قیمت نهایی خودرو چقدر خواهــد بود، چون کارخانه و 
مشــتری توافق می کنند رقم نهایی در روز تحویل و اصطالحا به نرخ 
روز محاسبه شود. رقم پرداختی اولیه برای مشتریان این طرح کمتر 
اســت، اما آن ها موقع تحویل باید قیمت خودرو را با نرخ روز تسویه 
کنند. بعضی ها می گویند با توجه به وضعیت بازار خودرو و نرخ تورم 
این کار ناعادالنه است و برنامه ریزی را برای مشتری مشکل می کند. 
امــا موضوع را می توان از زاویه دیگری دید؛ به عنوان مثال اگر فرض 
کنیم پارســال همین موقع از سال در یک طرح پیش فروش شرکت 
کــرده بودید و بــرای خرید پژو ۲۰۷ دنده ای با نــرخ کارخانه ۲۱۵ 
میلیون و ۴۲ هزار تومان اقدام کرده بودید، امسال ارزش کارخانه ای 
آن به ۲۱۵ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان می رسد. در ازای افزایش یک 
میلیون تومانــی، همین خودرو امروز در بــازار ۶۷۰ میلیون تومان 
می ارزد که در مقایسه با قیمت بازار آزاد پارسال ۳۱۸ میلیون بیشتر 

است. 

    : مرحله اول ثبت نام خودروهای وارداتی در 
حالی به پایان رســید که تنها بخشی 
محدودی از وعده ۱۰۰ هزار دســتگاه خودرویی که وزارت 
صمت وعده داده به مرزهای کشــور رسیده و با وجود انواع 
ابهامات، حدود ۱۲۰ هزار نفر حدود۶۰ هزار میلیارد تومان 

پول خود را در بانک ها بلوکه کرده اند.
با پایان زمان ثبت نام برای حدود ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی 
مشخص شد که ۱۲۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده و 
با بلوکه کردن نفری ۵۰۰ میلیون تومان، ۶۰ هزار میلیارد 
تومان در بانک ها بلوکه کرده اند تا نتایج قرعه کشی مشخص 
شــود. قرار اســت با انجام اســتعالم، افرادی که از شرایط 
ذکرشده برخوردارند مشخص و میان آنها قرعه کشی شود 
و بقیه حذف شوند. قرعه کشی هم که قرار بود روز سه شنبه 
و چهارشنبه هفته قبل برگزار منتفی و به این هفته موکول 
شــد. در همین زمینه امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار و 

صنعت خودرو به اقتصادآنالین گفت: برخالف صحبت های رییس جمهور 
در ابتدا ســال و فرمان ۸ ماده ای او که یکی از موارد آن خصوصی سازی 
کامل خودروساز بود، شاهد این هستیم که دولت نه تنها به کنترل مستقیم 
فروش خودروهای داخلی قانع نشــده که قصد دارد خودروهای وارداتی 

را هم راســا بفروش برساند که این در تناقض با صحبت های قبلی رییس 
جمهور است.  وی ادامه داد: اگر دولت متصدی خوبی برای صنعت بود که 
دو خودروسازی که دست خودش است را درست میکرد. کجای دنیا دولت 
ها فروشنده خوبی اند؟ دولت قرار بود به خصوص با واردات، رقابت ایجاد کند 
ولی عمال با این کار رانت ایجاد کرده است و ناکارآمدی موجود را به واردات 
هم تعمیم داده است. دولت برای این که بازار را کنترل کند سطح خودش را 
پایین آورده است، و به جای این که جایگاه حاکمیتی داشته باشد و مراقبت 
کند که خودرو باکیفیت و سود کم وارد بازار شود، خودش متصدی شده و 
عمال فروش را هم در دســت گرفته و ذینفع درعرضه خودرو شده که کار 
بسیار خطرناکی است. کاکایی تصریح کرد: چرا رییس جمهور به این موضوع 
کــه با آبروی دولت دارند بازی می کنند توجه نمی کند، اصل ۴۴ و فرمان 
رییس جمهور این است که صنعت دست بخش خصوصی باشد. دولت و یا 
به عبارتی وزارت صمت باید حاکمیت و مراقبت کننده باشد، نه این که بروند 
خودشان متصدی شوند. مشخص است که دولت دارد به اسم کنترل بازار، 
چه خطای بزرگی می کند. دولت همانطور که نتوانسته بازار گوشت و مرغ 
را کنترل کند، مطمئن باشــید که نمیتواند با این کارها، بازار خودرو را هم 
کنترل کند و نظام بازار و تولید را بهم می ریزد. خودروســازی یک صنعت 
بزرگی است که ضربه زدن به آن بی پاسخ نمی ماند و اثرش را در اقتصاد می 
بینیم؛ همانطور که دو خودروسازی ما بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد زیان دادند 

و اثر آن در بورس و اقتصاد کشور محرز است. 
وی افزود: وزارت صمت به دنبال این است که کار واردات خودرو را با عجله 
انجام دهد تا از آن به عنوان دستاورد خود نام ببرد و ادعا کند که وعده امسال 
را به ثمر رسانده است. انجام این کار به یکباره و در عرضه سه ماه باعث تاثیر 

در بازارهای جهانی و افزایش قیمت خودرو در منطقه می شود.
کاکایی گفت: برای مثال در ســال ۸۶ که دســتور گازسوز کردن ماشین 
های داخلی و وارداتی صادر شــد تقاضا که برای کپســول گاز یک تا یک 
و نیم میلیون بود یکدفعه چهار برابر تقاضای عادی جهان شد و قیمت این 
کپســول ها در بازار جهانی دو و نیم برابر شد. در حال حاضر عالوه بر تاثیر 
تقاضای یکباره، در شرایط بعد از کرونا هستیم، تولید خودرو کاهش یافته و 
کمبود تراشه وجود داد و برای خرید از خیلی از خودروسازان بین المللی باید 
در صف بمانید. ضمن این که هیچ خودورساز معتبری به ایران خودرو نمی 
دهد و این خودروهای وارداتی از کف بازار جمع می شوند. حداقل دولت بیاید 
به جای سه ماه این صد هزار خودرو را طی یک سال و طبق یک برنامه وارد 
کند. این برنامه و روش اجرایی که دولت در پیش گرفته خطرناک است، سر 
تا پایش اشکال دارد و شک نکنید که رانت بزرگی این وسط است.   این استاد 
دانشگاه بیان کرد: دولت از یک طرف قرعه کشی خودروهای داخلی را حذف 
و از طرف دیگر وقتی دید برای خودروهای وارداتی تقاضا زیاد اســت بازی 
درآورد و گفت که با قرعه کشی عرضه میکند و ۵۰۰ میلیون بریزید تا بعد 
ببینیم چه می شود. نه نوع خودروها معلوم است، نه زمان تحویل و نه مبنای 
قیمت گذاری. چنین روشی هم در خرید و هم در فروش اشکال دارد و شبیه 
یک قماربازی است. قبال ادعا می شد که میلیون ها نفر متقاضی داریم. اما االن 
۱۲۰ هزار نفر شرکت کردند. چون تعداد زیادی حاضر نیستند در این قمار 
شرکت کنند و افرادی که دل شیر داشتند و یا به دنبال هیجان و قمار بودند 
ثبت نام کردند. دولت هم سودش را برده چرا که ۶۰ هزار میلیارد تومان را تا 
مدت نامشخصی از دست مردم خارج کرده که مثال نروند سراغ دالر و قیمتها 
را باال و پایین کنند و حداقل خیالش راحت است که این رقم بلوکه است.  

کاکایی تصریح کرد: حــدود ۱۰ درصد مردم، یعنی بیش از ۸ میلیون نفر 

میلیاردر هستند. از این تعداد می توان ادعا کرد که حداقل 
یک درصد )حدود ۸۰۰ هزار نفر( مولتی میلیاردر هستند 
و حــاال از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که چیز 
عجیبی نیســت. حتما فیلمهایی را دیدهاید که آدمهای 
پولداری هستند و اصال پول برایشان مهم نیست، و با شرکت 
در قمار، احساس هیجان می کنند. عمال افرادی هم که در 
این معامله مبهم با دولت شرکت کرده اند، انتظار یک برد 

خیلی باال یک باخت کم را دارند. 
وی افزود: به عبارتی یک قمار که برای آنها ریسکش می ارزد 
و البته هیجان انگیز اســت. اگر ببرند، یک دفعه چیزی در 
حدود یکی دو میلیارد نصیبشان می شود و اگر هم باختند، 
نهایتا پانصد میلیونشــان مدتی از دور بازدهی خارج شده 
است. در حالی که برای آدم مولتی میلیاردر این اعداد پول 
خورد است. البته بعدا وزارت صمت نرود و در بیاورد که چند 
آدم معمولی هم در این بازی شرکت کرده اند و جواب مرا 
بدهد، چرا که خرید کد ملی کار سختی نیست.     کاکایی گفت: ۱۲۰ هزار 
نفر هم زیاد نیست، حتی بیش از این هم پتانسیل ثبت نام وجود داشت ولی 
به دلیل ابهامات خیلی زیادی که وجود داشت عدهای ثبت نام نکردند. اما 
کمی هم در مورد خطر بزرگ پیش روی دولت بگویم و توضیح دهم که چرا 
این حرکت برای وزارت صمت یک قمار است. اگر وزارت صمت بتواند به تمام 
تعهدات خود در این معامله پایبند باشد، نهایتا یک دستآورد بسیار کم ارزش 
در سطح دولت بدست آورده اند. چرا که فقط تعداد کمی پولدار از آن منتفع 
می شوند و تغییر خاصی در قیمت های خودرو برای عامه مردم که وعده اش 
را داده بــودن، رخ نخواهد داد. وی افزود: بازی میلیاردرها کمی، آن هم به 
طور موقت تغییر می کند و مثال خودروی ســه میلیاردی می شود دو و نیم 
میلیارد. اما برعکس، اگر وزارت صمت مانند همین یک سال که ادعا کرده 
بود، نتواند ارز مورد نظر را جور کند، یا به هر دلیلی خودروها به موقع نرسند و 
یا مشخصات فنی مطابق با استانداردها نباشد و یا مشکالتی در خود خودروها 
پیش بیاید )که مشابه تمام این موارد را در سال های گذشته تجربه کرده ایم(، 
آبروی وزارت صمت می رود. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، آبروی فروشندگان و 
واردکنندگان رفت. اما االن دولت مقابل مردم است و این آبروی دولت است 
که گرو گذاشته شده است.  این استاد دانشگاه در پایان بیان کرد: از نظر من 
آبرو، گرانقیمت ترین دارایی هر انسان و هر دولتی است. پس من اگر جای 
رییس جمهــور بودم، به وزارت صمت اجازه نمی دادم خودم را بین مردم و 
فروشندگان قرار دهد و دستور می دادم که واردکنندگان طبق ضوابط عمل 
کنند و خودشان با پول خودشان خودرو را وارد کنند و مسیر قانونی مستقیم 
را طی کنند و هر وقت خودروها به این طرف مرز در داخل کشور منتقل شد، 
خودرو را بفروشند. همچنین وزارت صمت موظف است که تعهدات سنگینی 
از این واردکنندگان برای عرضه گارانتی و  خودروها طبق نرم های بین المللی 
و داخلی بگیرد و نگذارد مانند آن بالیی که سر خریداران خودروهای وارداتی 
در سال ۱۳۹۶ به بعد در بخش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش رخ 

داد، سر این افراد جدید بیاید.

قمار با خودروهای وارداتی 

آبروی وزارت صمت گرو گذاشته شد
  رییس جمهور نباید به وزارت صمت اجازه می داد دولت خود را بین مردم و فروشندگان قرار دهد

        همانطور که بازار گوشــت و مرغ  کنترل 

نشد، مطمئن باشید که نمی شود با این کارها، بازار 
خودرو را هم کنترل کرد

 پیش فروش با اسم قشنگ  بدون قرعه کشی
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   : هر ســال کمبود بلیت هواپیما برای برخی مســیرها 
دردسر ساز بوده اما امسال بلیت ها موجود است ولی با 

بسته اجباری به فروش می رسد که این نوعی تخلف است.
هرســال نزدیک به ایام نوروز بحث سفر و گردشگری در خانواده ها داغ 
اســت و یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها است در این راستا، افزایش 
بی رویه قیمت ها است که تقریباً از اواسط اسفند شروع می شود و تا پایان 
تعطیالت ادامه دارد به نظر می رسد مافیای فروش بلیط هواپیما در این 
ایام نیز سرشان شلوغتر از مابقی روزهای سال است تا بیشترین سود را 
از افزایش قیمت ها ببرند؛ در این آشفته بازارهمواره سخن از نظارت ها در 

میان است؛ اما در عمل هیچ ترتیب اثری داده نمی شود.
در ماه های گذشــته تغییر قیمت بلیت از ســوی ایرالین ها رخ داد اما 
مســؤولین این افزایش را تخلف دانســته و قیمت ها به قبل از افزایش 
بازگشــت با این وجود در حال حاضر قیمت بلیت هواپیما شــناور بوده 
است. هرچند در حال حاضر سازمان هواپیمایی اعالم کرده که مسافران 
پروازهای داخلی و بین المللی که از شرکت های هواپیمایی داخلی یا حتی 
خارجی برای سفرهای خود می توانند از طریق سایت سازمان هواپیمایی 
کشــوری به نشــانی اینترنتی https://www.cao.ir و در بخش 

سامانه حقوق مسافر شکایت خود را ثبت کنند، اما واقعیت این است که 
این شــکایت ها هم خیلی نتیجه بخش نیست به هر حال دیگر سازمان 

هواپیمایی هم به عنوان متولی باید پاسخگوی این نابسامانی ها باشد.
البته در شــرایط کنونی ممکن است که سازمان هواپیمایی و ایرالین ها 
دلیل این تکمیل ظرفیت باال و آشفتگی در فروش بلیت را کمبود ناوگان 
هواپیمایی عنوان کنند، اما با توجه به اینکه مردم در ســال های گذشته 
با همین تعداد ناوگان هواپیمایی تردد می کردند آشــفتگی امسال جای 

سوال دارد.

فروش بسته های اجباری تخلف است�
جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص بسته های 
اجباری ایرالین ها گفت: مسیرهایی که دارای بسته هستند به زودی اعالم 
خواهد شد و طبق مجوزهای داده شده ایرالین ها حق فروش این بسته ها 
را دارند منتهی در مسیرهای پر فروش معموالً بسته ای ارائه نمی شود و 
اگر کسی برای خرید بلیت مراجعه کند ایرالین نمی تواند مجبور کنند تا 

بسته ای خریداری شود.
وی در ادامه بیان کرد: فروش این بســته ها بدون رضایت مشتری خالف 

اســت و ایرالین ها نمی توانند به صورت بســته ای اجبار به فروش بلیت 
کنند و حتی نمی توانند خارج از عرف که قیمت ها اعالم شــده بلیتی را 

به فروش رسانند.
ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در حال حاضر گشت های 
نوروزی و تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به شکایات مردم و همچنین 
رســیدگی به تخلفات ایرالین ها کار خود را آغاز کرده اند و اگر تخلف ایر 
الینی محرز شــود از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری مجوز ایر الین 
ابطال می شــود و از ســوی نهادهای دیگر هم که متولی رســیدگی به 

تخلفات هستند قطعاً جریمه نقدی همراه خواهد داشت.
به گزارش مهر؛ در حال حاضر با توجه به اعالم برخورد با متخلفین باید 
دید در هفته آخر سال آژانس های مسافرتی بازهم مرتکب تخلف خواهند 
شــد یا مشکل بلیت های نوروزی با گشت های تعزیراتی به پایان خواهد 
رســید با توجه به اینکه روز گذشته سازمان تعزیرات نامه ای به سازمان 
هواپیمایی کشــوری داده مبنی بر خورد قاطع با متخلفین که به بهانه 
نوروز مردم را مجبور به خرید بسته های اجباری یا فروش بلیت در بازار 
سیاه کرده اند. حال باید دید که در هفته پایانی سال بازار بلیت فروشی 

چطور خواهد شد.    

   : رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس گفت: 
کمیســیون بهداشــت و درمان به طور مداوم مسئله 
کمبود و قیمت دارو را از مســیرهای مختلف پیگیــری خواهد کرد.به 
گزارش مهر، حسینعلی شهریاری، در بازدید اخیر از تعدادی از داروخانه ها 
از کمبود و نبود برخی اقالم دارویی در کشور انتقاد کرد و افزود: متأسفانه 
مسئوالن مربوطه آمار دقیقی از کمبودهای دارویی ندارند و مطرح شد که 
بــه طور مداوم با کمبودهایی حتی در زمینــه داروهای معمولی مواجه 
هستیم.وی با اشاره به طرح دارویاری، گفت: هر چند قیمت دارو بر اساس 
مصوبه مجلس و با اجرای طرح دارویاری نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ 
افزایش می یافت اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و قیمت بسیاری از داروها 
بــه ویژه داروهای بیماران دیابتی، قلبی عروقی و اعصاب و روان افزایش 
یافت و اجــرای طرح دارویاری هم تأثیر چندانــی در کاهش قیمت ها 

نداشت و پرداختی از جیب بیماران به شدت افزایش یافته است.نماینده 
مــردم زاهدان در مجلــس یازدهم ادامه داد: مردم بــا توجه به افزایش 
قیمت ها برای تهیه داروهایی که تحت پوشش طرح دارویاری قرار گرفتند 
هم با مشکل مواجه هستند و در بازدید اخیری که از تعدادی از داروخانه ها 
داشــتیم تاکید شــد که برخی بیماران به علت عدم توان پرداخت پول 
تمامی داروها از خرید بخشی از داروها صرف نظر می کنند در حالی که 
عدم مصرف کامل داروها ســالمت آنها را در معرض خطر قرار می دهد.

شــهریاری با تاکید بر اینکه دارو کاالیی استراتژیک است و باید در مورد 
آن با حساســیت برخورد کرد، گفت: منابع مالی پیش بینی شده توسط 
دولــت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ بــرای دارو به هیچ وجه جوابگو و کافی 
نیست و در سال آینده در بحث دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه 
خواهیم شد.وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان به طور مداوم مسئله 

کمبود و قیمت دارو را از مسیرهای مختلف پیگیری کرده اما متأسفانه 
مشکالت همچنان پابرجا است البته پیگیری هایمان را ادامه خواهیم داد 

تا مردم برای تأمین هزینه های دارو و درمان با مشکل مواجه نشوند.

   : در حالیکــه نــرخ مصــوب بلیت تهــران- کیش در 
بیشترین حالت یک میلیون و ۳۵۹ هزار تومان است 
اما بلیت هواپیما برای این مسیر تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم به 

فروش رفته است.
اواخر دی ماه امسال شرکت های هواپیمایی اعالم کردند که با افزایش 
۳۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما موافقت شده اما بالفاصله ستاد تنظیم 
بازار ایــن موضوع را رد و اعالم کرد فعال افزایــش قیمتی برای بلیت 
هواپیما اعمال نمی شــود. هر چند شرکت های هواپیمایی به رد مصوبه 
شــورای عالی هواپیمایی کشــوری معترض بودند امــا به طور قانونی 

افزایش نرخ بلیت لغو شد.
اما پس از دســتور لغــو افزایش نرخ بلیت هواپیمــا، افزایش قیمت ها 
همچنان ادامه پیدا کرد و حتی بیشــتر از ۳۰ درصد هم قیمت ها باال 
رفت. شرکت های هواپیمایی هم مدعی هستند که این افزایش قیمت 

از ســوی چارتر کنندگان اعمال می شود و شرکت ها بلیت ها را با همان 
قیمت مصوب بــه آژانس ها و چارترکنندگان می فروشــند و آژانس ها 

هستند که گرانفروشی می کنند.
البته رییس سازمان هواپیمایی به ایلنا اعالم کرد که افزایش قیمت چه 
از ســوی ایرالین ها انجام شود چه از سوی چارترکنندگان و آژانس های 

مســافرتی، تخلف اســت و ســازمان هواپیمایی این تخلف را پیگیری 
می کند. البته وزیر راه و شهرســازی، دادستانی، تعزیرات و ستاد تنظیم 
بازار هم بارها به گرانفروشــان تذکر داده اند و اخیرا »مهرداد بذرپاش« 
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که اجازه افزایش قیمت بلیت در شقوق 
حمل و نقل برای ایام نوروز را نمی دهیم و بلیت ها بدون افزایش قیمت 
به فروش می روند اما در شرایط کمبود ناوگان هواپیمایی و نایاب بودن 

بلیــت هواپیما به ویژه برای ایام عید نه تنها بازار ســیاه فروش بلیت 
هواپیما کنترل شــد بلکه افزایش قیمت ها بعضا تا بیش از دو برابر به 
فروش رفته و حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی بلیت هواپیما باز هم بلیت 
با این قیمت نایاب اســت و از چند هفته مانده به تعطیالت عید تمام 

بلیت های گران هم به فروش رفته اند.
در حالیکــه نرخ مصوب بلیت تهران- کیش در بیشــترین حالت یک 
میلیون و ۳۵۹ هزار تومان اســت اما بلیت هواپیما برای این مسیر تا 
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم به فروش رفته است. همچنین بلیت 
یک میلیون و ۳۰۳ هزار تومان مسیر تهران – قشم با نرخ  دو میلیون 
و چهارصــد هزار تومان هم به فروش رفته و بلیت تهران- مشــهد با 
قیمت مصوب یک میلیون و ۱۹ هزار تومان را برای ایام عید به قیمت 
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته اند. به گزارش ایلنا، ســوالی که 
مطرح می شــود این است که نهادهای نظارتی که در این روزها دائما 
از دســتور بــرای ممنوعیت افزایش قیمت بلیــت و کنترل بازار بلیت 
هواپیما را دارند؛ کجا هستند و چطور نظارت می کنند که این بلیت ها 
با بیــش از دو برابر افزایش به فروش رفته اند و در شــرایط انحصاری 
و نبــود رقابت مردم هم چاره و گزینــه ای جز خرید همین بلیت های 

گران را ندارند.   

 حرف وزیر راه روی زمین ماند 

 فروش بلیت های نوروزی با دو برابر قیمت 

 بازار سیاه بلیت فروشی توسط چارترها 

مسئوالن آمار دقیقی  از کمبودهای دارویی ندارند

سناریوی احتمالی بازار مسکن 
در سال آینده

   : بازار مســکن شهر تهران در واکنش به ریزش 
سریالی قیمت ارز دچار رکود شده و انتظارات 
تورمی که بعضا از سوی برخی فعاالن بازار ملک القا می شود را به 
چالش کشیده است. برخالف تصورات در روزهای اخیر بازار مسکن 
دچار رکود شده است؛ در حالی که معموال در روزهای منتهی به 
پایان ســال، خرید و فروش خانه رونق داشــت. مشاوران امالک 
می گوینــد افت ادامه دار قیمت ها در بــازار ارز، در فاز اول جلوی 
بزرگ تر شــدن حباب نرخ های پیشــنهادی را گرفته و حتی به 
کاهش تا ۱۵ درصدی نرخ های پیشنهادی منجر شده است. ممکن 
است در فاز دوم شاهد ریزش قیمت های پیشنهادی در سطح کلی 
بازار باشیم. کاهش قیمت ارز که روز گذشته هم ادامه پیدا کرد، 
برآوردها از آینده بازار ملک را به چالش کشید. برخی کارشناسان 
مســکن که بعضا بر طبل گرانی می کوبنــد این تئوری را مطرح 
کردند که مســکن از بازارهای موازی جا مانده و در سال آینده با 
رشد مواجه می شود؛   این در حالی است که قیمت خانه در تهران 
طی یک سال اخیر بیش از نرخ تورم عمومی افزایش یافته است. 
میانگین قیمت هر متر خانــه در تهران طبق آخرین آمار به ۵۵ 
میلیون تومان رسیده که افزایش ۶۶ درصد را در یک سال اخیر 
نشان می دهد؛ در حالی که تورم عمومی سالیانه ۴۷ درصد و تورم 
نقطه به نقطه ۵۳ درصد بود. در واقع مسکن در پایتخت ۱۳ درصد 
باالتر از  سایر کاالها رشد قیمت داشته است. بنابراین فرضیه گرانی 
مجدد آن چندان منطقی نیست. مشاوران امالک شهر تهران هم 
معتقدند که ظرفیتی برای رشــد مجدد این بازار در سال آینده 
وجود ندارد. بخصوص این که بازارهای موازی مثل ارز و نهاده های 

ساختمانی در روزهای اخیر دچار افت قیمت شده اند.

قیمت خانه باید پایین می آمد اما بانک ها نگذاشتند!�
اما آخرین وضعیت بازار مسکن در شهر تهران گویای آن است که 
معامالت به ندرت انجام می شود. هر دو گروه خریدار و فروشنده 
از حــدود ۱۰ روز قبل که روند ریزش قیمت ها در بازار ارز آغاز 
شــده معامالت را به حالت تعلیق درآورده اند. البته بســیاری از 
کســانی که نرخ های غیرمتعارف بــرای واحدهای خود در نظر 
گرفته بودند قیمت ها را تعدیل کرده اند. به گزارش ایسنا، آن طور 
که واسطه های ملکی می گویند با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار 
مسکن، کنشگران این بازار مدتی در انتظار نتایج تاثیر بازارهای 
مــوازی می ماننــد و در صورت ایجاد ثبــات در اقتصاد کالن و 
بخصوص بازار ارز، کنترل بازار مسکن محتمل ترین سناریو برای 

سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

ظرفیت ناوگان ریلی کشور پاسخگوی نیاز مردم نیست�
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: 
مشــکالت امروز حوزه ریلی کشــور محصول عدم توجه و عدم 
سرمایه گذاری در طول چندین ســال گذشته است. غالمرضا 
شریعتی ، با تاکید بر ضرورت ارتقای ناوگان ریلی کشور و تجدید 
نظر در ســاز و کار فروش بلیت قطار به ویژه در ایام پیک، بیان 
کرد: متاسفانه ما در حوزه ریل یعنی هم در حوزه  ناوگان ریلی 
و هم در حوزه زیرســاخت های مربــوط به راه آهن دچار عقب 
افتادگی هســتیم. از سوی دیگر عقب افتادگی ها در طول چند 
دهه گذشته سبب شده نتوانیم به درستی به نیازهای مردم در 
حوزه مســافری و حتی باری پاســخ دهیم. وی در ادامه اظهار 
کرد: مشــکالت امروز حوزه ریلی کشــور محصول عدم توجه و 
عدم سرمایه گذاری در طول چندین سال گذشته است. بسیاری 
از مردم متقاضی ســفر با قطار به عنوان یک سفر ایمن هستند 
پس الزم اســت که دولت تمرکز ویژه تری به این حوزه داشته 
باشــد. بعد از انقالب اســالمی ما خطوط ریلی کشور را توسعه 
دادیم ولی در حوزه ناوگان ریلی به شــدت دچار عقب افتادگی 
هستیم. نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: کمیسیون عمران تاکنون بحث های جدی در خصوص لزوم 
توجه به ناوگان مسافربری و حمل و نقل بار در حوزه ریل دنبال 
کرده اســت. وی افزود: واقعیت این است که مادامی که ظرفیت 
قطارهای ما پایین اســت و تقاضا برای ســفر با قطار باال است 
نمی توان به درســتی به نیاز جامعه پاسخ داد. به گزارش ایسنا، 
شریعتی در پایان گفت: در حال حاضر بهترین نحوه فروش بلیت 
قطار، فروش اینترنتی است؛ حداقل از این طریق اجحاف کم تری 
در حق مردم می شود. مشکالتی که بعضا مسافران در ایام پیک 
برای تهیه بلیــت تجربه می کنند به دلیل پایین بودن ظرفیت 

قطارها است که اهتمام ویژه ای را می طلبد.

افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت سفرهای 
نوروزی

   : معــاون وزیر راه گفت: از بهمن برای ســفرهای 
نوروزی برنامه های ما در وزارت راه صورت گرفت 
پیش بینی ما این است که بتوانیم امسال ۱۰ درصد ظرفیت سفرها را 
افزایش دهیم. آقای افندی زاده گفت: وزارت راه توانســت با بیشتر 
شرکت های خصوصی امسال یک ظرفیت مناسبی را برای جابه جایی 
مسافران در زمینه حمل ونقل ایجاد کند همچنین با توجه به پیش رو 
بودن ماه رمضان افزایش سفر در روز های پایانی اسفند صورت می گیرد. 
او گفت: نوروز سال گذشته ۶ میلیون ظرفیت حمل و نقل عمومی جاده 
ای ما بود که حدود یک و نیم میلیون آن در شبکه ریلی و حدود دو نیم 
میلیون سفرهای هوایی داشتیم همچنین حدود سه و نیم میلیون هم 
در بخش دریایی سفر صورت گرفت. افندی زاده گفت: از بهمن برای 
سفرهای نوروزی برنامه های ما در وزارت راه صورت گرفت پیش بینی 
ما این اســت که بتوانیم امسال ۱۰ درصد ظرفیت سفرها را افزایش 
دهیم.  پیش بینی آغاز سفرهای ما از ۲۴ اسفند تا ۱۵ فروردین خواهد 
بود امســال هم برای اولین بار شورای هماهنگی وزارت راه مسئول 
ســفرهای نوروزی خواهد بود. به گفته او، ما در نوروز افزایش قیمت 
نخواهیم داشت و این موضوع بعد از سفرهای نوروزی تصمیم گیری می 
شود، اگر در غیر این صورت افزایش قیمتی به خصوص در بخش هوایی 
صورت گرفت افراد اطالع دهند تا بازرسان ما سریع موضوع را بررسی 
کنند. او گفت: قرار بود سازمان برنامه و بودجه مبلغی را برای این طرح 
در نظر گرفته ،همچنین در خصوص شیوه های حمل و نقلی دیگر از 
جمله هوایی و ریلی نیز آماده سازی استان ها برای تجهیز پایانه ها، 
ترمینال های فرودگاهی و ایستگاه های راه آهن و تدوین برنامه های 
مفرح متناسب با ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در حال انجام است. 
آماده سازی ناوگان هوایی و ریلی نیز  برای ارائه خدمات مطلوب تر در 
دســتور کار استان هاست.  در ایام نوروز هزار و ۲۰۰ واگن برای جابه 

جایی و خدمات رسانی مسافران در نظر گرفته شده است.
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    :   وزیر راه و شهرسازی از بررسی موضوع درصد سود 
تســهیالت، در جلسه شــورای اقتصاد که با حضور 
رئیس جمهور تشکیل شد خبر داد و اظهار کرد: تاکید رئیس جمهور به 
بانک مرکزی هم همین بود که ۲۳ درصد سود تسهیالت اصاًل قابل قبول 
نیست و حتما روزهای آینده )قبل از سال جدید( این درصد سود کاهش 
پیدا خواهد کرد و به میزان گذشته و حتی کمتر از آن باز خواهد گشت 
که بتوانیم بخشی از هزینه ها را جبران کنیم. مهرداد بذرپاش شنبه )۲۰ 
اسفندماه( در نشست شورای مســکن استان هرمزگان، افزود: در طرح 
مسکن ملی، زمین به میزان کافی در استان تامین شده و هر چه الحاق 

جدید صورت گیرد به سمت احداث ویالیی حرکت خواهیم کرد. 
وی بیان کرد: زیرساخت های اعالم شده برای مسکن مهر و نهضت ملی 
مسکن نیز باید توسط استان برآورد شود تا از محل تهاتر تامین و ابالغ 
شــود، مشکل آب و برق را هم در سال آینده حل خواهیم کرد ولی کار 
مردم باید از طرق دیگر انجام گیرد و نباید در این زمینه معطل بمانند. 

بذرپاش از افزایش ســهمیه قیر رایگان اســتان خبر داد و اظهار کرد: 
مدل های پیشــنهادی اســتان برای اصالح بافت فرســوده را مصوب 
می کنیم و شــهرداران در این زمینه باید وقت بیشتری بگذارند، تعداد 
معابر بندرعباس برای بازگشــایی نیز تا ۱۰ معبر تامین اعتبار می شود، 
همچنین بندر شــدن میناب و اصالح مسیر میناب به سیریک اولویت 

سال ۱۴۰۲ خواهند بود. 
وی اظهــار کرد: در ذهن داریم که یک خط جدید در کنار این دو خط 

موجود اضافه کنیم تا یک کریدور کامل داشته باشیم. 
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در حوزه بنادر دچار عقب ماندگی هستیم 
و باید جبران کنیم، از بخش خصوصی استقبال می کنیم تا هم در توسعه 

و هم در ایجاد بنادر بتوانند به سهولت سرمایه گذاری کنند. 
وی همچنین تصمیم درباره ســه راه تازیان به بندر شهید رجایی را به 
جلســاتی در تهران موکول و اظهار کرد: درخصوص قطار سریع الســیر 
آســتارا به بندرعباس و خط سراسری رشــت به بندرعباس مطالعات 

مقدماتی انجام شده است. 
بذرپاش با استقبال از پیشنهاد اســتاندار در خصوص قرمز نشدن فرم 
ج ســاکنان بوموسی درصورت ساخت و ســاز در جزیره و تامین اعتبار 
بازآفرینی جزیره هرمز تصریح کرد: درباره سهم ۵۰ هزار واحدی مسکن 

ملی برای هرمزگان نیز مشکلی نداریم و مسکن روستایی و بافت فرسوده 
را هم در کنار این اضافه کرده ایم و در چند بعد در حال پیگیری هستیم،  
درباره تراکم های تشــویقی نیز اختیارات به اســتاندار داده شده و برای 
مســکن متری نیز می توانیم این طرح را در بندرعباس اجرا و برای آن 

برنامه ریزی کنیم. 
وزیر راه و شهرسازی  شهر جدید  خلیج فارس را دارای مطالعات خوبی 
دانست و عنوان کرد: باید تمرکز بیشتری بر این پروژه مهم داشته باشیم 
و درخصوص شــهرعلوی بندرعباس نیز واگذاری تک واحدی ادامه یابد 

ضمن اینکه علل استقبال کم از پروژه نیازمند بررسی است.
وی همچنیــن درخصوص اراضی مناطق آزاد، کارگزاران جدید در طرح 
نهضت ملی مســکن و تعیین تکلیف اراضی ۳۵۰ هکتاری تحت اختیار 

شرکت چیلکو را با موافقت ضمنی قابل بررسی اعالم کرد.
وی با تاکید بر اینکه برنامه ویژه ای برای اصالح نقاط حادثه خیز داریم، 
تصریح کرد: ۳۵۰ نقطه حادثه خیز کشور اصالح و ۸۸۷ نقطه حادثه خیز 
هم در کشــور شناسایی شده که بخشــی از آن نیز در استان هرمزگان 
قرار دارد، برنامه جامعی برای اصالح این نقاط تا پایان دولت وجود دارد. 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: عملیات اجرایی محور کهورستان-الر که 
یکی از نقاط حادثه خیز هرمزگان اســت به طول ۳۶ کیلومتر آغاز شد، 
۱۹ کیلومتر باقی مانده نیز تالش می شود در ماه های ابتدای سال آینده 

انجام شود. 
وی با اشاره به هزینه سنگین نگهداشت مسیرهای مواصالتی گفت: اگر 
ظرفیت های عمومی و خصوصی مایل به مشارکت در نگهداری از مسیرها 

باشند آمادگی الزم برای این امر وجود دارد. 
بذرپاش با بیان اینکه در این ســفر یک روزه پروژه های مختلفی اعم از 
بندری، راهداری، راه و بزرگراهی به بهره برداری رسید یا عملیات اجرایی 
آن شروع شد، خاطرنشان کرد:  پروژه خوبی در حوزه مسکن آغاز شده 
اســت، زمین مورد نیاز تامین شده و عملیات ساخت پروژه های نهضت 
ملی در شهرســتان های مختلف اســتان روند خوبی دارد و سال آینده 
سرعت بیشــتری خواهد گرفت به ویژه در حوزه بافت فرسوده که این 

استان میزان بافت فرسوده زیادی دارد. 
وی تصریــح کرد: با بخشــنامه جدیدی که وزارت راه و شهرســازی به 
اســتان ها ابالغ کرده تغییر خیلی خوبی در نوسازی بافت فرسوده رقم 

خواهد خورد. بذرپاش ادامه داد: امروز هم در راستای پروژه های باقیمانده 
مسکن مهری که بعضا ۱۰ الی ۱۲ سال باقی مانده و ۱۳ درصد پیشرفت 
و تعداد محدودی ۵۰ درصد پیشــرفت داشته اند در مدت اخیر با عزمی 
که صورت گرفت این پروژه های مســکن مهر به اتمام رسید، اغلب این 
متقاضیان از گذشته پرداخت انجام داده بودند و ما به عنوان دولت موظف 
بودیم که واحدها را با قیمت تمام شده االن به اتمام برسانیم، مبلغ زیادی 
را باید تأمین اعتبار می کردیم، لذا از محل های مختلف تامین منابع انجام 
شد و با دستور ریاست محترم جمهور در سراسر کشور به اتمام رساندن 

مسکن های مهر باقی مانده از گذشته در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در شهر بندرعباس ۸۱۰ واحد از مسکن های مهر باقی مانده 
در متراژهای ۷۰ متری الی ۱۰۸ متری تحویل متقاضیان شد، پیمانکار و 
شرکت مجری بسیار خوب کار کردند و واحدهایی را با استاندارد خوبی 

احداث کرده اند. 
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: از تجربیات بسیار خوب گذشته استفاده 
شده و سعی شده بعضی از نواقص طرح های مسکن قبلی، در طرح های 
جدید تکرار نشــود که هم وطنان عزیز از سکونت در این واحدها راضی 
باشند و با حداقل مشکل، این واحدها به عزیزان در سراسر کشور تحویل 

داده شود. 
بذرپاش ادامه داد: با همین سرعت پیش می رویم، پیگیری برای تکمیل 
مســکن های مهر باقیمانده از سالیان گذشته جزء اولویت های کاری ما 
اســت، به همان میزانی که نهضت ملی را پیگیری می کنیم مسکن های 
مهر باقیمانده را نیز پیگیری می کنیم تا هر چه ســریع تر این واحدها به 
مدار احداث و تکمیل برگردد و تحویل متقاضیانی شود که سال های سال 

منتظرند این مسکن ها را دریافت کنند.
به گزارش ایســنا، وی در خصوص تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود 
تسهیالت بانکی طرح نهضت ملی مســکن و افزایش میزان تسهیالت 
اظهار کرد: کاهش ســود تســهیالت و افزایش میزان وام هم در دستور 
کار قــرار دارد منتهی با روش های دیگــری در صدد تکمیل واحدهای 
نهضت ملی مسکن هستیم که به مرور اعالم می شود از طریق مشارکت 
بــا نهادهای عمومی، بانک ها و انبوه ســازان که آنان را هم به کمک فرا 
خوانده ایم تا هرچه ســریع تر بتوانیم واحدهای نهضت ملی را در سراسر 

کشور به اتمام برسانیم.

به دنبال کاهش نرخ سود تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن هستیم
وزیر راه و شهرسازی:
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 پنجمین اقتصاد بزرگ جهان 
متحول شد

   : تولید صنعتی هند در ژانویه در مقایسه با ماه 
مشــابه سال گذشته بیش از حد انتظار رشد 

کرد و به باالترین حد دو ماهه و ۵.۲ درصدی رسید.
 تحلیلگــران نظرســنجی رویترز افزایش پنــج درصدی تولید 
 صنعتــی ماهانــه را پیش بینــی کــرده بودنــد و بر اســاس 
 داده هــای وزارت آمــار، ایــن افزایــش بــه دنبــال رشــد 

ساالنه ۴.۷ درصدی در ماه دسامبر بود.
بخش تولید که حــدود ۱۵ درصد از اقتصاد هند را تشــکیل 
می دهد با تضعیف صادرات آسیب دید اما رشد ۳.۷ درصدی در 
ژانویه را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. صادرات 
کاالهای هند در ژانویه ۶.۶ درصد نســبت به مدت مشابه سال 

قبل کاهش یافت و به ۳۲.۹۱ میلیارد دالر رسید.
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که رشد تولید صنعتی قوی 
باشد. تولیدات صنعتی هند تحت تأثیر کاهش تقاضای جهانی و 

افزایش نرخ بهره در ماه های اخیر قرار گرفته است.
تولید کاالهای سرمایه ای، شــاخصی برای فعالیت کارخانه ها، 
نسبت به رشــد ۷.۶ درصدی ماه گذشــته، ۱۱ درصد نسبت 
به ســال قبل افزایش یافت. در حالی که تولید کاالهای بادوام 
مصرفی پس از کاهش ۱۰.۴ درصدی ماه گذشــته، نسبت به 

سال قبل ۷.۵ درصد کاهش یافت.
داده ها نشــان می دهد که تولید پوشاک، فلزات اساسی و مواد 
شــیمیایی در ژانویه بین ۷ تا ۳۰ درصد نســبت به سال قبل 
کاهش یافته، در حالی که تولید معدن ۸.۸ درصد افزایش یافته 
اســت که کمتر از رشــد ۹.۸ درصدی ماه قبل بود. بر اساس 
داده های انجمن خودروسازان هندی، مجموع فروش خودروهای 
ســواری هند در ماه فوریه نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد 

داشته است.
به گزارش ایســنا، اقتصاد هند به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ 
جهان، در سه ماهه چهارم ساالنه ۴.۴ درصد رشد کرد که نسبت 
به ۶.۳ درصد ســه ماهه قبل کاهش داشت و دولت این کشور 
انتظار دارد اقتصاد این کشــور برای سال مالی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ 

رشد ساالنه هفت درصدی پایان ماه را ثبت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد
عرضه خودرو در بورس کاال 

امکان پذیر است
   : رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: با 
صراحت اعالم می کنم عرضه خودرو در بورس 
کاال بر اساس ضوابط قانونی کشور، امکان پذیر است. پور ابراهیمی 
گفت: خوشبختانه بعد از پیروزی انقالب جایگاه بازار سرمایه در 
اقتصاد کشور مشخص شد و امروز شاهد ظرفیت مهم اقتصادی 
هستیم. مهم ترین نکته این است که اگر ظرفیت بازار سرمایه را 
مورد پذیرش قــرار دادیم باید اجرای عملیاتی آن را هم در نظر 
بگیریم، نمی شود اساس بازار سرمایه را بپذیریم اما الزامات آن را 
در نظر نگیریم اگر می خواهیم خروجی بازار سرمایه را شاهد باشیم 
باید الزامات آن رعایت شــود. او گفت: این گواهی ســبب جذب 
نقدینگی می شود، شــفافیت اطالعات را تعریف می کند اما اگر 
کارکرد این حوزه با الزامات آن باهم نبینم طبیعت نتیجه نخواهد 
داشت.پورابراهیمی گفت: حجم معامالت بورس کاال از هزار همت 
فراتر رفته است. ظرفیت بورس کاال نسبت به سال گذشته از منظر 
میزان و تناژ ۵۶ درصد رشد داشته است. ارزش معامالت بورس 
کاال از ۶۵۹ همت به هزار همت رسیده؛ این اتفاق مبارکی است 
کــه بابت باید به مدیران بازار ســرمایه تبریــک بگوییم.رئیس 
کمیسیون اقتصادی گفت: دو الزام مهم این که بازار سرمایه باید از 
تصمیمات دســتوری جدا شود، اولین تصمیم دستور مخرب در 
خصوص نــرخ ارز اســت و چندین بار شــاهد آن بودیم اولین 
درخواست ما این است این مسیر با این الزام مرتبط شود دومی 
الزام در خصوص قیمت گذاری دســتوری اســت برخی اوقات 
تصمیمات در این حوزه اتخاذ می شود که به نفع مردم نیست و دو 
جهت از بین می رود، قیمت گذاری دستوری آفت اساسی است. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ او افزود: با صراحت اعالم می کنم 
عرضه خودرو در بورس کاال بر اساس ضوابط قانونی کشور، امکان 
پذیر است. دولت باید کمک و همراهی الزم را داشته باشد تا این 

مسئله به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمام بشود.

بلیت مترو ۲۵ درصد گران شد 
   : در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای شهر 
تهران بهای بلیت مترو تهران تعیین شــد.به 
گزارش مهر، در یکصد و ســی و پنجمین جلسه شورای تعیین 
بهای بلیت مترو در دســتور کار قرار گرفت.با رأی اکثر اعضای 
شورای شهر تهران بهای بلیت مترو برای سال آینده ۲۵ درصد 
افزایش یافت.سپس ۱۰ درصد تخفیف در ساعت اوج سفر نیز از 
ســوی اعضای شورا به تصویب رسید.بر اساس رأی اعضا سقف 
افزایش قیمت خطوط ۵۰ نیز درصد شــد و این در حالی است 

که بلیط ورودی مترو به قیمت حدود ۳ هزار تومان رسید.

اخبار

   : مقام مسئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
با تکذیب واگــذاری ناوگان اتوبوســرانی به برخی 
دستگاه ها،گفت:به اندازه تقاضا اتوبوس برای جابجایی مردم تامین شده 
است.مهدی حاج علی معاون دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری 
با تکذیب واگذاری ناوگان اتوبوســرانی به برخی دســتگاه ها و کمبود 
ناشی از این اقدام در حمل ونقل جاده ای اظهار کرد: به اندازه تقاضای 
موجود در بخش حمل ونقل عمومی مسافری، ناوگان مورد نیاز تامین 
شــده و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.وی افزود: این گونه نیست 
که برای تامین ناوگان برخی دستگاه ها، ناوگان حمل ونقل برون شهری 
را کاهش دهیم.معاون دفتر حمل ونقل مســافر ســازمان راهداری در 
رابطه با ادعای واگذاری ناوگان اتوبوسرانی به برخی دستگاه ها، گفت: 
چنین چیزی واقعیت ندارد؛ مالکیت اتوبوس ها با پالک )ع( که دارای 

کارت هوشــمند هســتند با بخش خصوصی اســت و دولت اساســا 
نمی تواند این ناوگان را در اختیار جایی قرار دهد.حاج علی همچنین از 
بازدید مســتمر میدانی راهداری از پایانه های مســافربری در راستای 
نظارت بر عملکرد شــرکت ها در خدمات رســانی به مردم خبر داد.به 
گزارش تسنیم، اول اسفندماه امســال معاون دفتر حمل ونقل مسافر 
ســازمان راهداری از خدمات دهی ۸ هزار اتوبوس فعال در ایام نوروز 
۱۴۰۲ خبر داده و گفته بود: قیمت بلیت اتوبوس در ایام نوروز افزایش 
نمی یابد.مهدی حاج علی با اشاره به آغاز پیش فروش بلیت حمل ونقل 
عمومی مســافر برای ایام نــوروز ۱۴۰۲،  اظهار کرد: در ایام تعطیالت 
نــوروز ۸ هزار اتوبوس فعال که طــی ۶ ماه اخیر در بخش حمل ونقل 
مسافری کارکرد داشته اند سرویس دهی به هموطنان را انجام می دهند.

وی با بیان این که تعداد ناوگان اتوبوس کشــور که شناســایی شده و 

دارای کارت هوشمند هستند بیشــتر از ۸ هزار دستگاه است، افزود: 
تنها اتوبوس هایی که طی ۶ ماه گذشته سند حمل گرفته و در ناوگان 
حمل  ونقل جاده ای مســافری فعال بوده انــد در طرح نوروزی فعالیت 
خواهند داشت.وی تعداد سواری کرایه و مینی بوس برای ایام نوروز را 
به ترتیب ۳۱ هزار و ۲۵ هزار دســتگاه اعالم کرد و گفت: بر اســاس 
پیش بینی هــای صــورت گرفته در ایام تعطیالت نــوروز ۱۴۰۲ )۲۴ 
اســفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲( افزایــش حدود ۲۰ درصدی 
جابجایی نسبت به تعطیالت نوروز ۱۴۰۱ در بخش حمل ونقل مسافر 
ثبت شــود.وی بیان کرد: این پیش بینی با توجه به این که ماه مبارک 
رمضان از ســوم فروردین ســال آینده آغاز می شــود و طبیعتاً باعث 
کاهش ســفرهای خواهد شد،  انجام شده است.معاون دفتر حمل ونقل 
مســافر ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای یادآور شــد: فروش 
حضوری بلیت اتوبوس برای ایام نوروز ۱۴۰۲ از ۷ اسفند آغاز می شود.

حاج علی درباره قیمت بلیت نیز گفت: قیمت بلیت اتوبوس برای ایام 
نوروز هیچ افزایش نخواهد داشت.

   :  مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: یکی از عادت های 
بازار گوشت قرمز استفاده از گوشت گرم است در حالی 
که برای افزایش بهره وری این رویه باید به سوی بازار گوشت های یخی 

تغییر کند.
گوشــت قرمز، قیمت باالیی در بازار دارد و قرار اســت با واردات نرخ ها 
تعدیل شود. مجتبی عالی، مدیر عامل اتحادیه دامداران عنوان کرد: بهای 
تمام شده گوشت در بخش دام های سبک و سنگین باال بوده و در حال 

حاضر دامدار با ضرر محصول خود را به فروش می رساند.
وی افزود: از ابتدای مهر تمام محصوالت افزایش قیمت داشــتند اما نرخ 

گوشت افزایش نیافت.
عالی ادامه داد: زمستان تعداد دام کم است و دام های مولد آبستن بوده و 
تا اردیبهشت، زمان الزم است تا گوشت داخلی به میزان نیاز عرضه شود.

مدیر عامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه امســال برای نخستین بار در 
کشــور ۴۶ هزار تن دام سبک و ســنگین ذخیره سازی شد، بیان کرد: 
سال های قبل وزارت جهاد کشــاورزی برای ذخیره سازی استراتژیک، 
گوشت از برزیل وارد می کرد اما امسال شرکت پشتیبانی امور دام با خرید 
۴۶ هزار تن گوشت دام از دامداران داخلی مبادرت به ذخیره سازی کرد.

وی با تاکید بر اینکه این گوشت یکی از بهترین محصوالت تولید داخل 
اســت اظهار کرد: دام های کشتار شــده جوان و با وزن مناسب بودند به 
عنوان مثال در بخش دام ســنگین گوســاله ها بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ کیلو 
وزن داشتند. گوشت خالص این گوساله ها ۲۵۰ کیلو بود. در دام سبک، 

گوسفندها بین ۳۵ تا ۴۰ کیلو وزن که ۱۲ تا ۱۴ ماه سن داشتند.
قیمت الشه دام سنگین و سبک

مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشــاره به افزایش قیمت نهاده های دامی 
درباره قیمت الشــه دام در کشــور گفت: الشه دام سنگین بین ۲۲۰ تا 
۲۳۰ هزار تومان قیمت دارد و الشــه گوســفند حدود ۳۵۰ هزار تومان 

است. همین قیمت در دام زنده گوسفند حدود ۱۷۰ هزار تومان است.
عالی در ادامه سخنان خود درباره قیمت باالی گوشت در بازار اظهار کرد: 

در حال حاضر بازارگردان ها قیمت را در بازار مدیریت می کنند.

نیاز بازار�
مدیر عامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه مصرف روزانه گوسفند در کشور 
روزانه ۲ هزار تن اســت، گفت: اگر قیمت گوشت در کشورهای همسایه 
رصد شود در کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان و... قیمت جهانی گوشت 

قرمز ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان در هر کیلو است.
وی درباره گوشــت های توزیعی در فروشگاه های زنجیره با مبلغ ۱۵۰ تا 
۲۲۰ هزار تومان وارداتی عنوان کرد: این گوشــت با دالر ۳۰ هزار تومان 

وارد شده است.

ضرورت تغییر عادات مصرفی�
مدیر عامل اتحادیه دامداران با تاکید بر اینکه فرهنگ بازار مصرف گوشت 
در کشــور نیاز به اصالح دارد، گفت: یکی از عادت های بازار گوشت قرمز 

اســتفاده از گوشت گرم اســت در حالی که باید این رویه به سوی بازار 
گوشت های یخی تغییر کند.

عالی اضافــه کرد: مردم با خرید گوشــت آن را در فریز می گذارند. این 
گوشــت در دمای ۱۴ درجه یخ می زند در حالــی که در روش صنعتی 
گوشت در دمای ۴۰ درجه به شکل استاندارد و بهداشتی منجمد می شود. 

این امر سبب می شود تا ماندگار گوشت افزایش یابد.
عالی گفت: زمستان به دلیل بارداری دام ها گوشت به اندازه کافی موجود 
نیست از این رو باید در بهار، تابستان و پاییز کشتار انجام و گوشت ذخیره 

سازی شود.
مدیر عامل اتحادیه دامداران اظهار کرد: گوســفند بماند و کشتار نشود 
هزینه دارد زیرا در زمستان علوفه به اندازه کافی وجود ندارد و بهای جو، 
ذرت و... هم باالســت. نگهداری این دام در زمستان قیمت تمام شده را 

افزایش داده و بهره وری را کاهش می دهد.
او درباره تشکیل دهنده هزینه های تمام شده عنوان کرد: به طور میانگین 
۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت گوشــت به نهاده های دامی برمی گردد البته این 
عدد در اســتان های مختلف متفاوت بوده و در استان هایی که بارندگی 
بیشتر است این عدد به ۲۰ درصد و در استان های خشک تر به ۷۰ درصد 
می رسد. به گزارش مهر، عالی در پایان اظهار کرد: دام به اندازه کافی در 
کشور موجود است. اتحادیه دامداران بنا دارد با برنامه هایی که دارد قیمت 
گوشــت قرمز را به زیر ۳۰۰ هزار تومان برساند در حالی که امروز قیمت 

تمام شده این محصول پروتئینی بیش از ۴۰۰ هزار تومان است.

وعده ای برای آینده 

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت: به دنبال 
توسعه و افزایش مبادالت تجاری با ایران هستیم و تالش ما 

این است که فعالیت های اقتصادی مشترک داشته باشیم.
نورالدین عزیزی شنبه شب در نشست با استاندار خراسان 
جنوبــی در بیرجنــد افــزود: مهمترین هدف از ســفر به 
جمهوری اســالمی ایران بررسی وضعیت بنادر تجاری بین 
ایران و افغانستان است و در ادامه سفر خود از بندر نیمروز 

بازدید و سفری به چابهار خواهیم داشت.
وی گفت: تالش می کنیم اگر ترانزیت ایران و افغانســتان 
۱۰۰ میلیون تن اســت به چند برابر افزایش یابد همچنین 
در برنامــه ما با جمهوری اســالمی ایران بــه دنبال ایجاد 

سهولت در روابط تجاری بین ۲ کشور هستیم.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان به بازدید خود 
از بازارچه مرزی یزدان در خراســان جنوبی اشــاره کرد و 
گفت: این بازارچه یک بندر تجاری تاریخی است که بیش 
از ۱۵۰ سال قدمت دارد و اگر احیا شود ابتدا فشار تجاری 

از روی بندر اسالم قلعه کاهش پیدا می کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ســه هزار کامیــون در انتظار بارگیری به 
افغانستان هستند که باید فشــار از روی بندر اسالم  قلعه )به سمت مرز 
دوغارون خراســان رضوی( را به هر طریقی کم کنیم و در این خصوص 

بهترین گزینه بازارچه یزدان است.
عزیزی گفت: ما به گاز، برق و انرژی در افغانســتان نیازو تقاضا داریم که 
این کمک و برادری در چند نقطه انجام شــود، تالش ما این اســت که 
فعالیت های اقتصادی مشترک با ایران داشته باشیم تا فشار اقتصادی که 

بابت مهاجرت مهاجران افغانی به ایران تحمیل می شود، کم شود.
وی افزود: امیدواریم تجارت و برنامه های اقتصادی خوبی بین ۲ کشــور 
رقم بخورد و از همه دســت اندرکاران که در زمینــه مهاجران افغانی به 
خصوص تحصیل آنها زحمت می کشــند و حق بــرادری به جا آورده اند 

خیلی سپاسگزاریم.
سرپرســت وزارت صنعت و تجارت افغانســتان گفت: در استان خراسان 
رضوی متعهد شدیم که مرز دوغارون ۲۴ ساعته شود و در قدم دوم قصد 
داریم که بندر فراه )مجاور خراســان جنوبی( و در قدم سوم بندر نیمروز 
)همسایگی سیســتان و بلوچستان( را هم ۲۴ ســاعته کنیم و این کار 

مرحله به مرحله دنبال خواهد شد.
وی اظهار داشت: مردم ما در روستای کالته نظر مشکالتی داشتند که در 
صورت ارائه برنامه توســط دولت جمهوری اسالمی ایران ما هم همراهی 
الزم را خواهیم داشــت تا در زمینه تامین برق این روستا اقدامات خوبی 

صورت گیرد.

عزیزی افزود: همچنین در زمینه درمان بیماران افغانستانی به اندازه ای که 
در ایران ظرفیت وجود دارد اعالم آمادگی هست و در دست احداث بودن 
بیمارستان شهرستان زیرکوه اقدام خوبی است چرا که برخی از بیماران 
ما به هندوســتان و پاکستان برای درمان می روند که با وجود ظرفیت در 
این منطقه تالش خواهیم کرد مسیری را برای درمان بیماران فعال کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران همیشه در شرایط اشغال افغانستان همراه مردم 
این کشــور بوده است گفت: جمهوری اســالمی ایران میزبان میلیون ها 
انســان مهاجر و هزاران انســان مجاهد و میزبان بیماران افغانســتانی و 

محصلین این کشور بوده است که جای تشکر دارد.
سرپرســت وزارت صنعت و تجارت افغانســتان عنوان کــرد: ما از حیث 
همسایه نزدیک و هم مرز، همزبان، هم فرهنگ، هم دین و برادر، از اینکه 

در همسایگی کشور اسالمی بزرگ ایران هستیم، افتخار می کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و تجاری کشورش گفت: افغانستان 
در اصل یک کشور بی نیاز و غنی است و به عبارتی روی گنج های مختلف 

نشسته است.
عزیزی اظهار داشــت: در مورد ماده معدنی لیتیوم در ســه استان کشور 
افغانســتان ذخیره زیادی داریــم و به گفته متخصصان افغانســتانی و 
آمریکایی در سایر استان ها نیز باالتر از ظرفیت مس جزیره عرب و سایر 
مناطق جهان، در افغانستان وجود دارد از طرفی ضرورت و نیاز جهان به 
لیتیوم را همه می دانند و احساس نیاز به لیتیوم در کشور افغانستان و در 

جهان روز به روز افزایش پیدا می کند.

وی افزود: در راســتای فعالیت با کشــورهای همسایه از 
جمله ایران که در همسایگی و همجواری افغانستان است 
و از طرفی کشوری مستعد بوده و در بخش فناوری معدن 
ظرفیت باالیی دارد، درخواست داریم با توجه به ظرفیت 
معدنی که در افغانســتان وجود دارد و با شرایط امنیتی 

که در افغانستان مهیا است، ورود پیدا کند.
سرپرســت وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت: در 
حال حاضر بهترین فرصت اســت چرا که از نگاه امنیتی 
و از نظر دوســتی و برادری موقعیت خوبی در افغانستان 
است همچنین با توجه شــرایط و فناوری که در کشور 
ایران در زمینه فرآوری مواد معدنی وجود دارد در زمینه 

فرآوری مواد معدنی افغانستان اقدام شود.
وی با اشــاره به بازدید خود از معدن ســنگان خراسان 
رضوی افزود: اقدامات بســیار خوبی در راستای فرآوری 
مواد معدنی انجام شــده که خوشحال کننده است و به 
گفته متخصصان، سنگ آهنی که در سنگان وجود دارد 

چند برابر ظرفیت آن در کشور افغانستان است.
عزیزی گفت: درخواســت داریم در راســتای اســتحکام و تقویت روابط 
بین ۲ کشــور در قدم اول مســائل بســیار بزرگ را دنبال کنیم که در 
این خصوص از جمهوری اســالمی ایران، سرمایه گذاران و فعاالن بخش 
خصوصی درخواســت داریم در بخش آهن، مس و لیتیوم و ســایر مواد 

مدنی افغانستان ورود و سرمایه گذاری کنند.
وی بــا بیان اینکه دنیا به مواد خام معدنی افغانســتان نیاز دارد گفت: با 
توجه به توان فرآوری مواد معدنی، علوم و فناوری که ایران دارد بهترین 
فرصت و ظرفیت کشــور افغانستان اســت که برای فرآوری مواد معدنی 

ورود پیدا کند.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان افزود: ما به دنبال این هستیم 
که بحث ها و گفت و شنودهایی با متخصصان، تجار و شرکت های بزرگ 
ایران داشــته باشیم تا بتوانیم افغانســتان را از حالتی که وجود دارد به 

سمت توسعه ببریم.
وی بیان کرد: همچنین در ادامه رایزنی های قبلی مســئوالن جمهوری 
اســالمی ایران به خصوص وزیر جهاد کشــاورزی که به دنبال کشــت 
فراسرزمینی در افغانستان بودند در این خصوص این پیشنهاد، ما تبادل 
نظرهایی را با ادارات متولی افغانســتان داشــتیم که مورد استقبال قرار 

گرفت.
به گزارش ایرنا، وی گفت: ۵۰۰ هزار هکتار زمین متعلق به دولت اسالمی 
افغانستان داریم که در زمینه کشــت فراسرزمینی می توانیم برنامه های 

خوبی را با جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم.

 سرپرست وزارت صنعت افغانستان: 

به دنبال افزایش مبادالت تجاری با ایران هستیم

قیمت گوشت را به زیر ۳۰۰ هزار تومان می رسانیم!

هیچ کمبودی در تامین ناوگان اتوبوس نداریم
راهداری: 
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   :  رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۲ گفت کــه بودجه کل 
کشور در ســال آینده ۲.۶ درصد کاهش پیدا می کند؛ 
بودجه شــرکت های دولتی ۶.۹ درصد کاهش و بودجه 
دولت ۳.۹ درصد رشــد و بودجــه دولت از محل منابع 
عمومی ۳.۷ درصد رشد خواهد داشت.به گزارش ایسنا، 
شــمس الدین حســینی به ارائه توضیحاتی از مصوبات 
مجلس شورای اســالمی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 

پرداخت.
رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ 
توضیح داد: بودجه کل کشــور در الیحه دولت پس از 
کســر ارقام حدود ۵۱۱۰ همت بــود که با کاهش ۲.۶ 

درصد، ۴۹۷۵ همت شد.
وی با بیان این که بودجه کل کشــور ۲.۶ درصد کاهش 

پیدا کرد، اظهار کرد: بودجه شــرکت های دولتی حدود ۳۱۰۰ همت بود 
که بــه ۲۸۸۳ همت کاهش پیدا کرد منابع عمومــی دولت حدود ۳.۹ 
درصد رشــد داشــت و از ۱۹۸۴ همت به ۲۰۶۲ همت افزایش پیدا کرد 
لذا در مجموع بودجه کل کشــور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت ها 
۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد که این بی ســابقه است؛ بودجه شرکت های 
دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها هفت درصد کاهش 
داشته و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش داشته است. البته باید 
رشد درآمدهای اختصاصی را هم از آن کم کنیم که این هم به اصالحیه 

سازمان برنامه و بودجه برمی گردد.
حســینی در جمع بندی اظهار کرد: اگر رشد درآمدهای اقتصادی را کنار 
بگذاریم بودجه کل کشــور شــامل بودجه دولت و بودجه شرکت ها ۲.۶ 
درصد کاهش داشــته، بودجه شــرکت های دولتی ۶.۲ درصد کاهش و 
بودجه دولت ۳.۹ درصد رشد داشته که رشد بودجه دولت از محل منابع 

عمومی ۳.۷ درصد است.

حداقل حقوق استخدام سال جدید؛ ۷ میلیون تومان�
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این که اهتمام ما 
آن است که جداول متفرقه را به جداول اصلی منتقل دهیم گفت: اهتمام 
ما براین بود که تغییراتی در شــاکله بودجــه به وجود نیاید حال این که 
درچند سال گذشته شاهد رشد باالی ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودیم همچنین 
ما به موضوع حقوق و دســتمزد توجه کردیم. مقرر شد که حقوق ها در 
ســال آینده ۲۰ درصد برای همه افزایش پیدا کند بر این اساس حداقل 
حقوق شــاغالن هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد ولی افرادی 
که در سال ۱۴۰۲ استخدام می شوند حداقل حقوق هفت میلیون تومانی 

دریافت می کنند.
وی با اشاره به افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولت از ۷ میلیون به 
۱۰ میلیون تومان اظهار کرد که این اقدام در راستای حمایت از طبقات 

پایین حقوق بگیر انجام شد.
رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این که سقف 
منابع پیش بینی شده دولت در تبصره ۱۴، ۶۶۰ همت تعیین شد، ادامه 
داد: این همان رقمی بود که دولت در الیحه بودجه پیش بینی کرده بود 
سال های گذشته این رقم از ۴۰۸ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده 
بود؛ ما عالوه بر این که تالش کردیم از افزایش این رقم جلوگیری شود به 
دولــت اجازه دادیم از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف های متفرقه کاهش 

قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کاالهای اساسی را جبران کند.
به گفته حسینی اهتمام کلی بر آن بود که تا جایی که ممکن است شاکله 

بودجه حفظ شود.
وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسالمی در تبصره یک الیحه بودجه 
سال آینده اظهار کرد: مهم ترین ماموریت این تبصره تعیین تکلیف منابع 
حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی بود. همچنین 
در بند الحاقی بند یک پیشــنهاد دولت ۴.۵ میلیارد یورو تصویب شد که 
به تفکیک ســه میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی، یک میلیارد یورو 
برای محرومیت زدایی، آب و موارد دیگر و ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل 
پاالیشــگاه مهر خلیج فارس اختصاص پیدا می کند. ۵۰۰ میلیون یورو 
هزینه ای به دولت تحمیل نخواهد کرد چون باید پس از سه سال این مبلغ 

بازگردانده شده یا در قالب فرآورده به دولت داده شود.
رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این که با رشد 
بی رویه مصرف فرآورده های نفتی به طور مشخص بنزین مواجه هستیم، 
اضافه کرد: سال جاری مقداری بنزین و گازوئیل وارد شد و این پیش بینی 
برای ســال آینده هم وجود دارد لذا باید هرچه ســریع تر ظرفیت تولید 
فرآورده ها افزایش پیدا کند به همین دلیل ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل 

پاالیش مهر خلیج فارس اختصاص داده شد.
حسینی با اشاره به بند الحاقی ۸ تبصره یک گفت: پیش بینی شد که ۹۵ 
همت از منابع حاصــل از فروش داخلی و صادرات محصوالت فرعی گاز 
احصا شده و به حساب ســرمایه  گذاری نفت و گاز واریز شود این باعث 
شــفافیت منابع شرکت های نفتی و گازی خواهد شد؛ ما در بخش انرژی 
ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه  گذاری داریم لذا پیش بینی 
برای ایجاد چنین حسابی صورت گرفت که مصارف آن اکتشاف، توسعه 

معادن جدید نفت و گاز و تکمیل زنجیره انرژی خواهد بود.

رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به بند الحاقی 
۱۰ تبصــره یک گفت: در این بنــد تخفیف پنج درصــدی خوراک به 

پاالیشگاه ها مشروط به کیفی سازی در پاالیشگاه ها شد.
وی ادامــه داد: در تبصره ۲ مربوط به شــرکت های دولتی و واگذاری ها 
هم احکامی آمده که موضوع انطباق بخشی شرکت های دولتی را تقویت 
می کند بانک های دولتی هم می توانند دارایی ها و اموال مازاد خود را برای 
افزایش سرمایه بفروشند بخشی از ناترازی بانک ها کاهش پیدا می کند و 
این در کنار حکم تبصره ۱۶ است که اجازه داده شده به بانک های دولتی 
۵۰ همت اوراق منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک ها 

باشد نتیجه هم کاهش ناترازی سیستم بانکی خواهد بود.
حسینی با اشــاره به اختصاص ۲۲۰۰ همت برای اجرای قانون جمعیت 
و تعالــی خانواده گفت که این میزان برای خرید واحدهای مالی صندوق 
سرمایه  گذاری قابل معامله برای فرزندان متولد شده در سال ۱۴۰۲ است.

رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ به تبصره پنج اشاره و 
اظهار کرد: در این تبصره سقف انتشار اوراق مالی ۱۸۷ همت پیش بینی 
شد پیشنهاد دولت ۱۸۵ همت اوراق بود که دو درصد کمیسیون تلفیق 
برای بخش کشاورزی و عشــایر اضافه کرد و در مجلس شورای اسالمی 

هم تصویب شد.

فعالیت های مطبوعاتی از پرداخت مالیات معاف می شوند�
وی با اشــاره به تبصره ۶ الیحه بودجه اظهار کرد: در این تبصره معافیت 
مالیاتی برای فعالیت های مطبوعاتی و قرآنی آمده است که در الیحه دولت 

حذف شده بود.
رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ با بیان این که نرخ 
مالیات شرکت های تولیدی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا می کند، 
تصریح کرد: در بودجه اسناد تسویه خزانه احیا شد پنج همت اختصاص 
پیدا کرد تا دولت با این اسناد بدهی ها و طلب های خود را تهاتر کند بند 
الحاقی دیگری تصویب شد تا دولت با انتشار اسناد خزانه بتواند بدهی های 

خود را پرداخت کند.
حسینی با اشاره به تبصره ۱۰ اظهار کرد: به وزارت دفاع اجازه داده شد از 
محل وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی تا سقف پنج همت 

با دیون ارزی، بدهی داخلی خود را تسویه کند.
رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ با اشاره به افزایش 
۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشســتگان دولت در سال آینده گفت: 
مســتمری مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد ۴۰ درصد افزایش پیدا 
می کند، ما در مجلس شــورای اسالمی تالش کردیم با افزایش معافیت 
مالیاتی کارمندان دولت تا ۱۰ میلیون تومان و همچنین افزایش مستمری 

مددجویان حمایت هایی را از این قشر داشته باشیم.

سقف خالص دریافتی کارکنان ۵۵ میلیون تومان است�
وی بــا بیان این که ســقف خالص دریافتی کارکنان در ســال آینده ۵۵ 
میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: توجیه نمایندگان این بود که بخش 
قابل توجهی از نخبگان در این طیف حقوقی قرار دارند و باید به حفظ و 
نگهداری آنها توجه کرد؛ پاداش پایان خدمت کارکنان نیز ۵۲۰ میلیون 

تومان تصویب شد.
حسینی با اشاره به تبصره ۱۳ اظهار کرد: افزایش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از 
محل تن خواه ماده ۲۸ قانون الحاق پیش بینی شد که برای هالل احمر دو 
همت شد؛ بررسی ها حکایت از آن دارد که باید موجودی انبار هالل احمر 

تقویت شود.
رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این که سقف 
۶۶۰ همــت منابع برای هدفمندی تصویب شــد، گفت:از این میزان ۶۹ 
همت یارانه دارو، ۳۱۵ همت یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵ همت مستمری 
و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۵۶ درصد یارانه نان، 
۱۲۶ همت هزینه های تولید و اشتغال و ۴۸.۵ درصد عوارض و مالیات بر 

ارزش افزوده، فرآورده های نفت و گاز و اشتغال و یارانه نان است.
حســینی همچنین اظهار کرد: در تبصره ۱۴ بند الحاقی تصویب شد که 
بــه موجب آن به دولت اجازه داده می شــود از منابع تبصره و ردیف های 
متفرقه عالوه بر یارانه نقدی و معیشــتی نسبت به جبران کاهش قدرت 

خرید مردم اقدام کند.
وی با بیان این که سقف ۲۰۰ همت برای ارائه تسهیالت ازدواج و فرزندآوری 

و جهیزیه تصویب شد، گفت: در تبصره ۱۷ احکام انضباطی 
برای نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه پیچی الکترونیکی 
در نظر گرفته شــد؛ ۴۸ همت برای نظام ارجاع و پزشــک 
خانواده در بودجه پیش بینی شد که عمده آن از محل یک 
درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش ســالمت است. رئیس 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این که 
در بودجــه اهتمامی جهت جلوگیــری از نهادهای جدید 
صورت گرفــت، توضیح داد: طبق سیاســت های اصل ۴۴ 
قانون اساسی باید نســبت به واگذاری اقدام کرد نه این که 
صندوق های دولتی ایجاد شــود ما جلوی این کار و توسعه 
تشکیل های صندوق ها را گرفتیم و همه به حساب تبدیل 
شــدند که مانده حساب ها هم می توانند به سال بعد انتقال 
یابد. رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ 
درباره این که منظور از نرخ ارز صادراتی در بودجه چیست، 
تصریح کرد: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است. شناور 
مدیریت شــده یعنی نمی توان فاصله بین آنچه در بازار مبادله می شود با 
آنچه دولت و بانک مرکزی عرضه می کند، بیشتر از دو درصد فاصله داشته 
باشــد. در سال گذشته نرخ ارز ETS بود منتهی بررسی ها نشان داد که 
نرخ ارز دولتی است یعنی نرخی به صورت اداری تعیین می شود. وی ادامه 
داد: در راستای نظام ارزی شناور مدیریت شده و شفافیت و جلوگیری از 
رانت پیشنهاد تلفیق نرخ ارز صادراتی بود. نرخ ارز صادراتی بدان معناست 
که مبنای محاســبه میانگین نرخ ارزی باشــد که در سامانه های رسمی 
مختلف مبادله می شــود و این نرخ را هــم باید بانک مرکزی اعالم کند. 
حســینی اضافه کرد: اگر قرار باشــد این نرخ در فــردای آن روز در بازار 
مبادله شود بیشــترین تخفیف دو درصد اعمال شود مثال اگر امروز نرخ 
ارز میانگین ۳۵ هزار تومان شد این نرخ فردا با دو درصد کمتر یعنی ۳۴ 
هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می شــود و مثال نمی توانند یک مرتبه آن را به 
قیمت ۲۴ هزار تومان بفروشــند این موضوع در بند الحاقی یک تبصره ۶ 

قید شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با تاکید بر این که باید 
از ذخائر ارزی کشور حفاظت شود، اظهار کرد: اگر به سمت حراج ذخائر 
ارزی برویم کشور از این ذخائر تهی می شود نمی توان از مواردی همچون 
ارز ترجیحی ســخن بگوییم و بعد توقع صیانت از ذخائر ارزی را داشــته 

باشیم.

نرخ ارز صادراتی، نرخ ارز نیمایی نیست�
وی با بیان این که نرخ ارز صادراتی، نرخ ارز نیمایی نیســت، تصریح کرد: 
طبق ترازنامه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی ۹۵ همت از افزایش پایه پولی به 
سیاست های قبلی برمی گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی مثال 
با قیمت نیمایی ۲۵ هزار تومان می خرید اما به واردکننده به نرخ ۴۰۰۰ 
تومان می فروخت پس به ازای هر دالر مابه التفاوت قیمت ۲۵ هزار تومان 
تا ۴۰۰۰ تومان پایه پولی افزایش پیدا می کند لذا مصوبه مجلس شورای 

اسالمی از تورم و افزایش پایه پولی جلوگیری می کند.
وی یادآور شــد: در سال ۱۳۹۹، ۱۱ همت از قبل این سیاست ها افزایش 
پایه پولی رخ داد و این میزان در سال ۱۴۰۰، ۹۵ همت شد که با در نظر 

گرفتن ضریب فزاینده هشت، ۸۵۰ همت به نقدینگی اضافه کرد.
رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: تغییرات 
رخ داده در بودجه بیشــتر به درآمدها برمی گردد جمع بندی این بود که 
دولت در واگذاری و تملــک دارایی های مالی محتاطانه عمل کرد چون 
دولت با حجم بزرگ و قابل توجهی از تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق 
مالی مواجه است دولت حدودا ۱۷۵ همت باید در سال آینده اصل اوراق 
را بازپرداخت کند که این جدا از ۱۸۷ همت اوراق مالی جدید در ســال 
آینده است که ۵۰ همت هم باید سود دهد یعنی بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ همت 
باید اصل و فرع اوراق مالی تسویه شود آن هم در شرایطی است که دولت 
حداکثر در سال آینده ۱۸۷ همت اوراق منتشر می کند لذا سیاست دولت 

در آینده به اصالح ساختار بودجه منجر خواهد شد.

مطالبه ما از دولت مقابله با تکانه های قیمت در سال آینده است�
حسینی درباره این که در سال آینده میزان تورم چقدر خواهد شد، گفت: 
این موضوع به سیاســت گذار و مجری برمی گردد بهتر است هدف گذاری 
ما کاهش تورم باشد؛ با توجه به تورم نقطه به نقطه در ماه های اخیر حتی 
اگر همه چیز خوب پیش رود باز هم در سال آینده تورم باالیی را خواهیم 
داشت مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه های قیمتی و افزایش 

قیمت های ماهیانه را بگیرد.
وی در پایان در مورد روند بررســی ایرادات شورای نگهبان در بودجه در 
کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 
حضور پیدا کردم مجمع ایراداتی به بودجه وارد کرده که رفع برخی از آنها 
ســهل است مثال ایراد گرفته که کلمه حداقل قبل از عوارض و مالیات با 
سیاســت های کلی انطباق دارد که می توانیم آن را رفع کنیم. در همین 
راســتا برنامه  ریزی بر این اســت که کمیسیون تلفیق فردا صبح و عصر 
جلسه داشته باشد؛ قرار شده که پنج شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم 
نمایندگان در دسترس باشــند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای 

اسالمی برای رفع ایرادات احتمالی دوباره تشکیل شود.

رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه: 

سال آینده نیز تورم باالیی خواهیم داشت
 بودجه مصوب مجلس نسبت به الیحه دولت 2/6 درصد کاهش داشته است

 
رئیس سازمان بورس مطرح کرد

امکان وثیقه گذاری گواهی شمس طال 
وجود دارد

   :  رئیس ســازمان بورس گفت: گواهی ســپرده 
شــمش به عنوان یک ابزار مالی اســت و تمام 
نهاد ها که توثیق می پذیرند می توانند از این ابزار استفاده کنند.

در مراسم آیین افتتاح معامالت شــمش طال در بازارهای مالی 
و مشتقه بورس کاال رئیس سازمان بورس نکاتی را ارائه کرد.

آقای عشقی گفت: بسیار خوشحال هستیم امروز در زنجیره طال 
گامی دیگر برداشته شده است و توانسیتم به این مرحله برسیم 

که معامالت شمش طال را افتتاح کنیم.
او در ادامه گفت: بورس کاال به عنوان یک بازار شــفاف و کارا در 
سال های گذشته نقش مهمی در مبادالت کاال داشته است و به 
عنوان یک بازار نظارت پذیر توانســته به نقش خود عمل کنند 

امسال هم بالغ بر هزار همت ارزش معامالت آن بوده است.
او افزود: زمانی کــه کاالیی در بورس مورد معامله قرار می گیرد 
کاال کامال قابل ردیابی اســت و همه چیــز قابل رصد و نظارت 
است و سیاست گذار با استفاده از این آمار می تواند برنامه ریزی 
کند اگر قیمتی باال می رود نشان دهنده اشکاالتی است که باید 
رفع شود در واقع بورس کاال به شکل دماسنجی عمل می کند و 

می تواند کمک به تنظیم بازار کند.
عشــقی گفت: در خصوص طال همکاری خوبی با ذی نفعان این 
بازار وجود داشته است همکاری خوبی با بانک مرکزی داشته ایم 
فروش ســکه از طریق ابزارهای بورس کاال انجام شد با توجه به 

این سوابق گام دیگری را انجام دادیم.
به گفته او، با همــکاری نزدیک وزارت صمت و بورس کاال ابزار 
شــمش طال در بورس کاال راه اندازی شــد تا سرمایه گذاران و 
مردم عادی بتوانند در آن سرمایه گذاری کنند در برخی اوقات 
مردم برای حفظ ســرمایه خود وارد بازار کاالهای ســرمایه ای 
می شــوند که می تواند با لطمات زیادی همراه باشــد اما با این 
ابزار اتفاقات خوبی رخ خواهد داد و کامال قابل و بررسی است. 

رئیس سازمان بورس گفت: گواهی سپرده شمش به عنوان یک 
ابزار مالی اســت و تمام نهاد ها که توثیق می پذیرند می توانند از 

این ابزار استفاده و وثیقه گذاری آن را بپذیرند.
او در خصوص عرضه خــودرو در بورس کاال هم گفت: در بحث 
خودرو تصمیماتی در ۸ سال گذشــته گرفته شد که در نهایت 
دود آن به چشم مصرف کننده رفت و مانع از توسعه این صنعت 
شــد هدف از عرضه خودرو در بورس این بود که از نحوه قیمت 
گذاری فاصلــه بگیریم اگر قیمت ها اصالح شــود به نفع تولید 
کننده و مصرف کننده است این برای این که شرکت های موجود 
در ایــن صنعت توســعه پیدا کند از شــرکت ها و وزارت صمت 
خواســتیم که قیمت گذاری جدید به شکلی باشد که شرکت ها 

آسیب نبینند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ او افزود: در ادامه نیز بحث 

صندوق های کاالیی مطرح است.

ایران چک های ۲۰۰ هزار تومانی
 به بازار می آید

   : ایران چک های ۲۰۰ هزار تومانی با رنگ آبی و 
طرح ســد کارون بــه زودی وارد بازار خواهد 
شــد.به گزارش ایسنا، ایران چک های ۲۰۰ هزار تومانی که برای 
اولین بار شــنبه ۲۰ اسفندماه سال ۱۴۰۱ منتشر شده است، به 
زودی و با رنگ آبی و طرح ســد کارون وارد بازار خواهد شد.این 
ایران چک های جدید دارای ویژگی های امنیتی متعددی اســت 

که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک

 این نخ دارای پوشــش ویژه ای است که در مقابل نور و با تغییر 
زاویه دید، به صورت هفت رنگ دیده می شود. همچنین روی آن 

عدد ۲.۰۰۰.۰۰۰ به صورت التین درج شده است.
۲- نخ امنیتی پنهان 

نخ امنیتی پلی اســتر فلورسنتی به همراه عبارت »بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران«، زیر نور ماوراء بنفش در سه رنگ قرمز، 

آبی و سبز نمایان می شود.
۳- چاپ برجسته

این نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی 
اســت. تصویــر اصلی روی ایــران چک، عبــارت بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران و ارزش اسمی ایران چک به این روش 

چاپ شده اند.
 ۴- واترمارک

تصویر سه بعدی پرتره حکیم ابوالقاسم فردوسی به شکل مخفی 
در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور به راحتی قابل رؤیت 

است.
۵- تصویر مکمل

قســمتی از عدد ۲.۰۰۰.۰۰۰ در رو و قســمتی دیگر از آن در 
پشت اسکناس چاپ شــده که در مقابل نور همدیگر را تکمیل 

کرده و این عدد را به صورت کامل نمایان می سازد.
۶- مرکب حرارتی

رنگ به کار گرفته شــده در چاپ آرم بانــک مرکزی به گونه ای 
است که با لمس انگشتان دست و افزایش گرما، ناپدید و پس از 

سرد شدن مجدداً ظاهر می شود.
۷- الیاف فلورسنتی نامرئی

 در فرایند ســاخت کاغذ ایران چک از الیاف فلورســنت نامرئی 
استفاده شده است که زیر نور ماوراء بنفش، در رنگ های مختلف 

قابل مشاهده است.
 ۸- شماره سریال

چاپ شــماره ســریال ها با اســتفاده از مرکب قرمز و مشــکی 
فلورسنت انجام شــده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به طالیی 

مایل به زرد و سبز تغییر طیف می دهند.
۹- چاپ با مرکب فلورسنت

نوعی مرکب که در چاپ افست بخش هایی از زمینه به کار رفته 
اســت. این مرکب با تابش نور ماوراء بنفش، بازتاب نور شــدید 

داشته و به رنگ سبز فسفری تغییر می کند.
۱۰- ریزنوشته )میکروپرینت( 

نوشته های بسیار ریزی که با ابزار بزرگ نمایی قابل رؤیت هستند 
و فقط دستگاه های چاپ امنیتی قادر به چاپ آنها هستند.

۱۱- طراحی خطی سه بعدی )مدالین(
نوع ویژه ای از طراحی امنیتی اســت که در آن نقوش به صورت 

برجسته به نظر می آیند.

خبر

   : شهروندان تهرانی می توانند با پرداخت به موقع قبوض 
عوارض نوسازی و خدمات پسماند در قرعه کشی ۱۲ 
میلیارد تومانی خوش حســابان شــرکت کنند.  اداره شهر با تمرکز بر 
درآمد های پایدار؛ گزاره ای کارشناسی و پرتکرار از سوی صاحب نظران 
حوزه مدیریت شــهری که بر تحقق درآمد شهرداری ها از محل منابع 
پایدار و مســتمر و عادالنه تأکید دارد. بر این اســاس، فاصله گرفتن از 
درآمد هــای ناپایداری کــه در مواردی حتی آثار ســوء بــر هویت و 
شاخص های معتبر شهر ها دارد نیز در همین پازل معنا پیدا می کند. از 
این رو، تحقق درآمد های شهری از محل هایی همچون سهم شهرداری ها 
از درآمد های خارج از این نهاد عمومی غیردولتی اهمیت دارد. همچنین، 
قبوضی که طبق سنت دیرینه در ایام پایانی سال صادر و توزیع می شود، 
نیز از زمره درآمد های پایدار مدیریت شهری محسوب می شود. قبوضی 
که به گفته برخی کارشناسان همان »شارژ شهری« محسوب می شود و 
از شــهرداری تهران خبر می رسد، امسال با شــکل و شمایلی ساده و 
شفاف تر طراحی شده است.  بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، 
شــهرداری ها این اختیار را دارند تا جرایم دیرکرد در پرداخت عوارض 
نوسازی و پسماند مسکونی و کسب وپیشه را از مبدا سال ۱۳۴۸ تاکنون 
نادیده بگیرند و حتی ۱۰ درصد هم تخفیف پرداخت نقدی لحاظ کنند، 
مشــروط بر آنکه مبلغ مندرج در قبوض تا پایان ســال پرداخت شود. 
بنابراین، پرداخت عوارض نوسازی و خدمات پسماند مشمول بخشش 

جرایم دیرکرد طی ۵۳ سال گذشته شده، مشروط بر آنکه تا پایان سال 
پرداخت شــود. در همین رابطه، لطف اهلل فروزنده معاون مالی و اقتصاد 
شهری شهرداری تهران در یک برنامه تلویزیونی در خصوص بخشودگی 
جرائم قبوض عوارض نوسازی و خدمات پسماند گفت: شهروندان موظف 
به پرداخت سه نوع عوارض نوسازی، پسماند غیرمسکونی و کسب وپیشه 
هستند. وی درباره عوارض نوسازی افزود: با حمایت شورای شهر تهران 
فیش های توزیع شده بین شهروندان شامل بخشودگی جرائم ۵۰ سال 
گذشته اســت. استثنایی ترین بخشودگی تاریخ بلدیه درحال رخ دادن 
است و تنها تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت. فروزنده با اشاره به اینکه 
اگر عوارض تا ســال بعد پرداخت نشود، شامل بخشودگی نخواهد شد 
عنوان کرد: اگر تا پایان ســال عوارض توسط شهروندان پرداخت شود، 
عالوه بر بخشودگی، شامل ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی خواهند شد. 
همچنین پس از پرداخت می توانند، با پیامک شناسه ملک به سرشماره 

درج شده در پایین فیش در قرعه کشی جوایز هم شرکت کنند.
از ســوی دیگر، به تازگی خشنود مدیرکل تشــخیص و وصول درآمد 

شهرداری تهران نیز طی اظهاراتی با اشاره به تحقق تنها ۹ هزار میلیارد 
تومان از ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد شهرداری در سال ۱۴۰۰، گفت: 
یکی از مهم ترین دیدگاه های مدیریت شهری تقویت سهم درآمد های 
پایدار از بودجه است و تالش می کنیم در سال جاری سهم درآمد های 
پایــدار از ۲۲ درصد در ســال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصــد از کل درآمد های 
شــهرداری در سال ۱۴۰۱ برســد. بر همین اساس، مشارکت عمومی 
و پرداخت به موقع قبوض از ســوی شــهروندان برای اداره شهر حائز 
اهمیت است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس آنچه مطرح 
شد، تغییر مســیر تأمین مالی برای اداره شهر از درآمد های ناپایدار به 
درآمد های پایدار و عادالنه، ضرورتی اســت که مدیران شهر باید برای 
تحقق آن تالش کنند. همچنین، شهروندان تهرانی می توانند با پرداخت 
به موقع قبوض صادر شــده، عالوه بر بهره مندی از بخشودگی جرایم و 
۱۰ درصد تخفیف نقدی، با ارســال پیامک به سرشــماره قید شده در 
پایین قبوض، در قرعه کشی ۱۲ میلیارد تومانی خوش حسابان شرکت 

کنند.  

سهم درآمد های پایدار به ۴۰ درصد می رسد
 بخشش بی سابقه جرایم عوارض نوسازی و خدمات پسماند
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   : مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از همکاری 
همه جانبه مدیران، سازمان ها و نهادهای استان 
بوشهر با این مجموعه در جهت تولید پایدار گاز در فصل زمستان 

و چرخش اقتصادی کشور تقدیر و تشکر کرد. 
به گــزارش خبرنگار روابط عمومی شــرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، احمد باهــوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با 
اشاره به گسترش سطح تعامل و همکاری با مناطق پیرامونی بیان 
کرد: از همکاری و هم گام بودن مدیران، ســازمان ها و نهادهای 
مهم استان بوشــهر با این مجموعه در جهت خلق دستاوردها و 
تولید حداکثری گاز مورد نیاز هموطنان در ماه های اخیر تشکر و 

قدردانی می نماییم. 
باهوش در ادامه به حضور پربرکت نماینده ولی فقیه در اســتان 
بوشــهر در بین کارکنان این مجموعه در ماه های اخیر اشــاره 
نمود و بیــان کرد: حضور پرخیر و برکت و روحیه بخش آیت اله 
غالمعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در 
جمع مدیران و کارکنان این مجموعه در روزهای بسیار سخت و 

طاقت فرسای کاری و تولید گاز در فصل زمستان موجب حرکت و تالش 
مضاعف گردید و این حضور و سفر نماینده ولی فقیه در استان بوشهر برای 

مجتمع گاز پارس جنوبی بسیار ارزشمند و بیادماندنی می باشد. 
وی ادامه داد: امید داریم در سایه ی گسترش تعامالت سازنده و راهگشا با 
مدیران استان بوشهر و مناطق پیرامونی پارس جنوبی مسیر را برای عزت، 

سربلندی و شکوفایی هر چه بهتر اقتصاد کشور هموار کنیم. 
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه از همکاری، همدلی 
و برگزاری نشست های مشترک با سازمان منطقه ویژه،شرکت های 
نفت و گاز پارس و پتروشیمی های مستقر در منطقه ابراز امیدواری 
کرد و افزود: در ســال جاری با تشــکیل کارگروه های مشترک و 
برگزاری نشســت های هم اندیشی ســه جانبه ) سازمان منطقه 
ویژه، شرکت نفت و گاز، مجتمع گاز پارس جنوبی(،  ریل گذاری 
مطلوبــی برای آینده تولید و فرآورش گاز و محصوالت جانبی در 
این مجتمع انجام شــده است و انشاء اهلل این حرکت ارزشمند در 

آینده نیز تداوم خواهد داشت. 
باهوش در ادامه تأکید کرد: اولویت نخســت مجتمع گاز پارس 
جنوبی تولید پایدار گاز و محصوالت جانبی در کشــور اســت و 
مدیران تمام شــرکت های اصلی مستقر در منطقه پارس جنوبی 
باید در کنار مدیران اســتانی در سایه ی هم فکری، همدلی و کار 
جهادی حرکت کنیم و افق روشن به سمت شکوفایی اقتصاد کشور 
پدیدار شــود.  وی تصریح کرد: همه ما در هر کجا که مسئولیتی 
داریم باید بدانیم خدمتگزار مردم هستیم و باید همه فکر و تالش خود را 

در مسیر رفاه و آسایش مردم به کار گیریم.

اولویت مجتمع گاز پارس جنوبی تولید پایدار گاز در کشور است 

   : قیمت نفت با گذشت یک سال از آغاز جنگ 
اوکراین در ســال ۲۰۲۲، حدود ۴۰ درصد 
نــزول کــرده و افزایش نرخ بهره و نگرانی نســبت به کندی 
احتمالی اقتصاد آمریکا، قیمت طالی سیاه را پایین برده است.

قیمت نفت از زمان جهش چشمگیری که پس از آغاز حمله 
نظامی روســیه به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ پیدا کرد، در 

بازه محدودی حبس شده است.
در طول سال میالدی گذشــته، ترس از شوک بزرگ عرضه 
نفت از سوی روســیه، بر فضای بازار و قراردادهای معامالتی 
معامله گران حکمرانی می کــرد. اما قیمت نفت حتی پس از 
تحریم های اتحادیه اروپا و اعمال مکانیزم های ســقف قیمت 
گروه برای فروش نفت و فرآورده های نفتی روســیه، افزایش 
پیدا نکرد. روسیه مســیر صادرات نفت خود را به آسیا تغییر 
داد و در مقابل، اروپا نفت و فرآورده های بیشتری از خاورمیانه، 

آسیا و آمریکا خریداری می کند.
اگر چــه تحوالت مذکور، یکی از مهمترین تغییرات در تجارت جهانی 
نفت در دهه های اخیر محسوب می شوند، اما نیروی محرکه تاثیرگذار بر 

بازارهای نفت در هفته های اخیر نبوده اند.
مسئله، اقتصاد است. آمار مربوط به تورم، تولید، اشتغال و فعالیت های 
تجاری آمریکا و چین که دو اقتصاد بزرگ جهان هستند، در حال حاضر، 

عامل اصلی تاثیرگذار بر بازار معامالت آتی نفت هستند.
فدرال رزرو به دقت تمــام آمار اقتصادی در آمریکا را پایش می کند تا 
روند افزایش نرخ بهره را تســریع کرده یا آهســته کند. آمار اقتصادی 
قوی تر و تورم همچنان باال در آمریکا، ممکن اســت فدرال رزرو را وادار 
کند که نرخ هــای بهره را بیش از آنچه در ابتدا انتظار می رفت افزایش 
دهد و احتمال کند شــدن رشــد اقتصادی و حتی رکود اقتصادی در 

ماه های آینده را افزایش می دهد.
از سوی دیگر، بازارها از جمله بازار آتی نفت، وضعیت اقتصادی چین را 
دنبال می کنند که اواخر ســال میالدی گذشته، به سیاست کرونا صفر 
پایان داد و از سه سال قرنطینه سخت گیرانه خارج شد. انتظار می رود 

این کشور در سال میالدی جاری، بهبود رشد اقتصادی و مصرف نفت 
را مشاهده کند.

این دو قدرت اقتصادی متضاد، در حال حاضر بازار نفت را در دو جهت 
مخالف می کشانند و قیمت  هر بشکه نفت برنت را در محدوده ۸۰ تا ۸۵ 

دالر نگه داشته اند.
تحلیلگران ساکسو بانک پیش از انتشار گزارش اشتغال ماهانه آمریکا در 
روز جمعه، اعالم کردند بازار که ماه هاست در بازه محدودی حبس مانده 
است، در بحبوحه جریان متوازن عرضه و تقاضا، عجله ای برای تغییر آن 
ندارد و به احتمال زیاد به ســطح کلی ریسک پذیری که در حال حاضر 
توسط کمیته بازار آزاد فدرال دیکته می شود و اهمیتی که برای آمار آتی 

قائل است، توجه دقیقی نشان می دهد.
به گفته جان کمپ، تحلیلگر ارشــد بازار رویترز، قیمت نفت با در نظر 
گرفتن نرخ تورم، از هشتم مارس ۲۰۲۲ که اوایل جنگ اوکراین بود تا 
به امروز، ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده اســت. به عالوه، نوسان قیمت در 
قرارداد ماه آتی به نرخ ساالنه کمتر از ۲۵ درصد در مقایسه با ۸۸ درصد 

در مارس سال گذشته کاهش یافته است.
 افزایش نرخ بهره و نگرانی ها نســبت به کندی رشد اقتصادی آمریکا، 

قیمت نفت را پایین نگه داشــته است. اد مویا، تحلیلگر ارشد 
بــازار آمریکا در OANDA در این بــاره اظهار کرد: کاهش 
رشد همچنان بر قیمت نفت تاثیر می گذارد، اما اگر این واهمه 
که نسبت به فرود سخت اقتصاد آمریکا وجود دارد، رفع شود، 
قیمت وست تگزاس اینترمدیت باالتر از ۸۰ دالر در هر بشکه 
خانه خواهد کرد. همزمان، انتظارات نســبت به بهبود اقتصاد 
چین و تقاضای نفت، روند نزولی قیمت را محدود کرده است. 
اگر چین پس از بازگشایی مجدد اقتصادی، رشد چشمگیری 
پیدا کند، با توجه به اینکه ذخایر جهانی کمتر از میانگین پنج 
ساله اســت و با نشانه هایی که از محدود شدن عرضه در بازار 
فیزیکی نفت نمایان شده است، قیمت ها ممکن است به کانال 

باالتری صعود کنند.
بعضی از بزرگتریــن بازرگانان نفت در جهــان می گویند در 
صورت فرود نرم اقتصاد آمریکا، قیمت ها می توانند سریعا به ۹۰ 

دالر در هر بشکه صعود کنند.
طبق گزارش وال اســتریت ژورنال، بن لوکاک، یکی از مدیران تجارت 
نفت شــرکت ترافیگورا در کنفرانس انرژی ســراویک هیوستون گفت: 
ترافیگورا انتظار دارد به دلیل تغییراتی عمده ای که ســال گذشــته در 
تجارت نفت ایجاد شــد، قیمت ها رو بــه افزایش بگذارند. بهبود چین، 
واقعی اســت و ترافیگورا شاهد افزایش تقاضا برای مواد معدنی و فلزات 

و حجم نفتی است که چین طی شش هفته گذشته وارد کرده است،
راسل هاردی، مدیرعامل گروه ویتول که بزرگترین شرکت بازرگانی نفت 
است، به تلویزیون بلومبرگ گفت: قیمت نفت در نیمه دوم سال جاری 
می تواند به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دالر در هر بشــکه برسد، زیرا تقاضای 
جهانی، به ســطح باالیی افزایش پیدا خواهد کرد در حالی که عرضه، 

همچنان محدود است.
به گزارش ایسنا، هر چند بازارهای نفت همچنان از جنگ اوکراین و تاثیر 
آن بر عرضــه، همچنان متاثر مانده اند، اقتصادهای آمریکا و چین روند 
فعلی قیمت ها را دیکته می کنند و تعیین خواهند کرد که قیمت ها پس 

از شکستن بازه فعلی، چه مسیری را در پیش بگیرند.

دو اقتصاد تعیین کننده مسیر قیمت نفت

   : یک کارشــناس انرژی اظهار داشــت: اگر درست 
عمــل کنیــم و مذاکرات بدرســتی پیــش برود، 
افق هــای خوبی در آینده رابطه ایران و عربســتان پیش رو اســت. 
دلیلی ندارد که نتوانیم مسئله مربوط به میدان آرش را حل نکنیم، 

مهم این است که مباحث را چطور پیش ببریم.
ســیدمهدی حســینی، درباره همکاری ایران و عربستان در حوزه 
نفت اظهار داشــت: از نظر دیپلماسی کلی کشــور و انرژی، روابط 
با کشــورهای همســایه به طور اصولی باالترین جایگاه و اهمیت را 
دارد، اینکه با عربستان و با دیگر همسایگان روابط منطقی و درست 
داشــته باشیم اصل اولیه شناخته شده در دنیای دیپلماسی است، و 
اینکه از دیوار سفارت باال رفتیم چهره ما را در دنیا و منطقه خراب 

کرده است. 

توافق تهران-ریاض؛ حرکت رو به جلو�
وی افزود: ما باید بدانیم اقداماتی همچون باال رفتن از دیوار سفارت 
هزینه دارد و در روابط ما با عربســتانی که محور کشــورهای عربی 
ثروتمند اثرگذار بوده اســت. عربستان کشوری است که پول خرج 
کرده و در کشــورها ســرمایه گذاری می کند، در کشورهای زیادی 
جایــگاه و پایــگاه دارد اما ما تحت تاثیر عده ای که از ســفارت باال 
رفتند سالهاســت که با این کشور رابطه ای نداشته ایم، اکنون روابط 

با عربستان حرکت خوبی است که انجام شده است. 

همه نتایج مثبت�
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی تصریح کرد: ایران هراسی که در 
منطقه راه افتاده باعث شــده اعراب به ســمت دشمن ایران یعنی 
اسرائیل کشــش پیدا کنند، از سوی دیگر رژیم صهیونیستی سعی 
کرده مشــکل خود را امارات و بحرین حل کنــد. بنابراین توافق با 
عربســتان می تواند این موضوعات را تحت الشعاع قرار دهد. از همه 
مهم تر بحث  یمن است که امیدواریم توافق موجب شود مسئله یمن 

حل و جنگ متوقف شــود تا این کشور نیز سامان پیدا کند. 

یک گام به ضرر تحریم �
وی با بیان اینکه در مجموع توافق با عربستان حرکت رو به جلو  است، 
تاکید کرد: اکنون تحریم به کشور آسیب زده و تمام مسیرهای حمل 
و نقل، بیمه، بانک، کشــتیرانی، سوییفت که از ملزومات کار اقتصادی 
بوده؛ بسته است. بنابراین توافق با ریاض زمینه هایی را فراهم می کند 
که بتوانیم مســائل اقتصادی مثل تحریم هــا را بهتر و راحت تر حل و 

فصل کنیم، چراکه هیچ دولتی نمی تواند در این شرایط کار کند. 

تاثیرگذاری اوپک زیر سایه دوستی یا بحرانی شدن دو تولیدکننده �
بزرگ

حســینی بیان داشــت: عربســتان قدرت اول اوپک و بزرگ ترین 

تولیدکننده نفت دنیاســت و در اوپک  به عنوان قدرت اول اثرگذار 
اســت. همیشه زمانی که ما قدرت دوم اوپک  و عربستان قدرت اول 
بود حتی زمان زکی یمانی و هشام ناظر دو کشور اختالف داشتند و 
این در بازار به ضرر هر دو کشور بود یعنی هم بازار را آشفته می کرد 
و از دیگر ســو، روابط و رفاقت تهران-ریاض باعث می شد قیمت ها 
منطقی شــده و بازار ثبات پیدا کند، به همین دلیل مدت ها یکی از 
سیاســت های ما در اوپک این بود که علیرغــم اینکه اگر جایی هم 
با عربســتان اختالف داشتیم، ظاهر قضیه را حفظ کنیم. مثال زمان 
علی النعیمی وزرای نفت کشورها در مقابل دید رسانه ها با هم قدم 
می زدند که اینگونه القا شــود که دو کشــور باهم اختالف ندارند تا 
بازار فرکانس مثبت دریافت کند بنابراین دوستی دو کشور قطعا در 

استحکام اوپک تاثیر دارد و این بسیار اهمیت دارد. 

خون تازه در رگ های اوپک�
وی با اشــاره به اهمیت روابط دوستانی ایران-عربستان در سازمان 
اوپک گفت: در دهه های اخیر بحران ها و شوک هایی را در بازار نفت 
شــاهد بودیم از جمله آنها انقالب ایران، شــوک نفتی، بعدها جنگ 
نفت، بحران های اقتصادی آســیای شــرقی و امریکای جنوبی بوده 
اســت که همه در این بحران های عجیب و تالطم بازار  و سیســتم 
عرضــه و تقاضا را تغییر داد. اخیرا نیز کرونا بازار نفت را بهم ریخت، 
امــا اوپک در تمام مراحل ثابت کرده کــه خیلی خوب عمل کرده، 
یعنی بازار را مدیریت و ثبات را باز می گرداند، بنابراین روابط مثبت 
ایران و عربستان در سازمان اوپک به عنوان تعیین کننده بازار نفت 
اثرگذار اســت. بعبارت دیگر هر کاری کنیم که به اســتحکام اوپک  
کمک کند؛ قطعا کار مثبتی است و همه تولیدکنندگان از آن منتفع 

خواهند شد. 

آرش سر و سامان می گیرد؟�
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی در ادامه خاطرنشان کرد: عالوه 
بر نقش همکاری دوجانبه ایران و عربســتان در بازار نفت، سیاست 
و دیپلماســی؛ موضوع این است که عربســتان دارایی های فراوانی 
دارد که بســیاری از آنها در پاکســتان و هند سرمایه گذاری شده 
و دلیلــی ندارد که ما هم در یک همکاری و روابط اقتصادی ســالم 

از ســرمایه گذاری این کشور اســتفاده نکنیم و دیگر اینکه میادین 
مشــترک با عربســتان داریم که در حال تولید هستند و  برخی نیز 
مثل آرش به تولید نرسیده اند. بهتر است ما به صورت یونیتازیسیشن 
و مشــترکا از این میادین بهره برداری کنیــم، اکنون این زمینه به 
لحاظ دیپلملتیک در حال فراهم شدن است، بنابراین ما باید درست 
عمل کنیم و در همکاری مشــترک برداشت از میادین را به بهترین 

شکل جلو برویم. 

توسعه میادین به صورت مشترک�
وی تصریح کرد: قبل از اینکه مســائل سیاسی تنش زا بوجود اید ما 
کارهای خوبی در میادین مشــترک انجــام دادیم هرچند قوانین ما 
برخــی اقدامات را اجازه نمی دهد و خودمان را از اینکه میادین را با 
همسایگان به صورت یونیتازیسیشن برداشت کنیم، محروم کردیم. 
اکنون کشورها از شرکت های بزرگ و مطرح دعوت کرده و مشارکت 
در تولید دارنــد و روش های امتیازی اجرا می کننــد ما نمی توانیم 
این کار را انجام دهیم چــون نمی توانیم مالکیت میادین را به هیچ 
کشــوری واگذار کنیم و این ما را محدود می کند، در هر حال زمانی 
به این فکر افتادیم که درســت نیســت هر کشــور جداگانه میدان 
را توســعه داده و برداشت داشته باشــد و به میدان آسیب برساند، 
بنابراین کمیته های مشترک فنی با عربستان، قطر و امارات داشتیم 
و متخصصان باهم جلســه تشــکیل داده و اطالعات را باهم تبادل 
می کردند. باهم تصمیم می گرفتیم که چگونه از میدان بهره برداری 
کنیــم و به نوعی هماهنگی ایجاد کرده بودیم، اما بعد تیره شــدن 

روابط دو کشور فعالیت کمیته ها متوقف شد. 

عالقه تاریخی عربســتان برای همکاری نفتی با ایران�
حسینی گفت: بنده در ســال ۷۶ زمانی که مدیر عامل صنایع ملی 
پتروشیمی بودم در سفری به عربستان از سابیک بازدید داشتم. آن 
زمان تصور بنده این بود که کار دســت خارجی هاســت اما اینگونه 
نبود، عربســتان بخوبی خود را تجهیز کرده بود، آموزش های خوبی 
را در خارج از کشور دیده بودند و مدیران خوبی را بکار گرفته بودند 
با این وجود واقعیت اینکه آن زمان آنها بســیار عالقمند بودند که با 
ما کار کنند، اکنون هم که این تحول در روابط دو کشور ایجاد شده؛ 

مثبت است و می تواند به نتایج خوبی منتهی شود. 

 افق  پیش رو روشن است�
بــه گزارش ایلنــا، وی با بیان اینکه اکنــون زمینه های خوبی برای 
همکاری نفتی ایران و عربســتان در خلیج فارس و میادین مشترک 
ایجاد شده است، اظهار داشــت: اگر درست عمل کنیم و مذاکرات 
بدرســتی پیش برود، افق های خوبی در آینده پیش رو است. دلیلی 
نــدارد که نتوانیم مســئله مربــوط به میــدان آرش را حل نکنیم، 

بهرحال مهم این است که مباحث را چطور پیش ببریم.

 خون تازه در رگ های اوپک

رونمایی از گواهی سپرده نفت خام 
   : گواهی سپرده نفت خام با حضور وزیر اقتصاد 
و معاون وزیر نفت رونمایی شد.ســید احسان 
خانــدوزی وزیر امور اقتصادی و دارایــی در آیین رونمایی از 
معامالت گواهی سپرده نفت و میعانات گازی در بورس انرژی 
با بیــان اینکه یکــی از رؤیاهایی که همیشــه از آن صحبت 
می شــد، امروز محقق می شــود، گفت: امروز عده ای از فعاالن 
اقتصادی خصوصی کشــور می توانند نفت را به صورت فیزیکی 
تحویل بگیرنــد و برای آن خریدار خارجی پیدا کنند. امیدوار 
هســتم با تالش وزارت نفت و بورس انرژی این مســیر ادامه 

یابد تا شاهد عمق بخشی در این گواهی باشیم.
وی با اشاره به اینکه نفت در قرن ۱۴ شمسی ما ایرانیان یکی 
از کلیدواژه های پربســامد در اقتصاد ایران بود، افزود: با همه 
پیچیدگی های اقتصادی و سیاســی که نفت برای دولت ایران 
و مناسبات اقتصادی دارد، یکی از چالش های مهم حوزه نفت، 
نحوه مشارکت  دادن بخش خصوص در نفت ایران بود که چند 

سال این موضوع قفل بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: بخشی از این قفل سال 
۸۴ توســط رهبر معظم انقالب اســالمی با اجرای اصل ۴۴ و 
بخشــی دیگر از ایــن قفل به یمن تحریم هــا، امروز با گواهی 

سپرده نفت در بورس انرژی در حال باز شدن است.
خاندوزی افــزود: امروز در حالی بیش از یک ســال از تالش 
مشــترک دو وزارتخانه نفــت و اقتصاد می گــذرد که گواهی 
ســپرده نفت خام را رونمایی می کنیم و به نظر می رســد این 
مســیر ادامه یابد تا بتوانیم این ابــزار جدید مالی و اقتصادی 
را بهتر ترســیم و نقطه عطفی در مسیر اقتصادی ایران ایجاد 

کنیم.
وی اظهــار کرد: این رویداد زمانی انجام می شــود که فروش 
نفت به لطف دیپلماســی انرزی نسبت به دو سال گذشته بهتر 
است و هم زمان با تالش در حوزه صادرات مسیر فروش ریالی 

به بخش خصوصی نیز امروز ایجاد می شود.
بــه گزارش برنــا؛ وزیر امــور اقتصاد و دارایــی گفت: تالش 
دوســتان در دولــت این بود تــا رقابت و شــفافیت معامالت 
بخش خصوصی در صنعت نفت بیشــتر شود که گواهی سپرده 
نفت خام این کار را خواهد کرد. نفت در اتاق شیشــه ای بورس 
انرژی عرضه می شــود که خود در شفافیت آن تأثیرگذار است

صادرات نفت ایران به باالترین ســطح ۴ سال اخیر رسید�
وزیر نفت گفت: از ســال ۱۳۹۷ به بعد، امروز باالترین میزان 
فروش نفت را داریم.جواد اوجی در مراســم راه اندازی گواهی 
سپرده نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی که با حضور 
وزیر اقتصاد برگزار شــد، با طرح موضــوع مذکور توضیح داد: 
در ۱۱ ماه ســال جاری ۱۴ میلیارد دالر در ســامانه های نیما 
و مبادله تزریق شــده است.وی ادامه داد: امسال ۱۹۰ میلیون 
بشــکه نفت بیشتر از ســال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر 
از ســال ۱۴۰۰ نفت صادر کردیم.به گزارش ایسنا، وزیر نفت 
افزود: همچنین میزان صادرات گاز امسال نسبت به سال قبل 
۱۵ درصد افزایش داشــته است. صادرات LPG نیز نسبت به 

سال قبل افزایش یافته است.

معامالت گواهی ســپرده نفت خام از ۲۲ اسفندماه آغاز �
می شود

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران از آغــاز معامالت گواهی 
ســپرده نفت خام و گواهی ســپرده میعانات گازی در تابلوی 
گواهی ســپرده حامل های انرژی بورس انــرژی ایران از روز 

دوشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ خبر داد.
 محسن خجســته مهر، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با 
اشــاره به اینکه در مراسمی با حضور وزیر نفت و وزیر اقتصاد 
طرح معامــالت گواهی ســپرده نفت خام و گواهی ســپرده 
میعانــات گازی در تابلــوی گواهی ســپرده حامل های انرژی 
بورس انرژی ایران رونمایی می شــود، گفت: این طرح همسو 
بــا اقتصاد مقاومتی و مردمی ســازی اقتصاد اســت و به تنوع 

روش های فروش در شــرکت ملی نفت ایران کمک می کند.
وی افزود: معامالت گواهی ســپرده نفت خام و گواهی سپرده 
میعانــات گازی در تابلــوی گواهی ســپرده حامل های انرژی 
بورس انرژی ایران از روز دوشــنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز 

می شود.
بر اساس اعالم شــرکت ملی نفت، گواهی ســپرده نفت خام 
یک ابزار اســتاندارد برای معامالت این حامل انرژی به شــمار 
می رود. این گواهی نوعی اوراق بهادار و نشــان دهنده مالکیت 
دارنــده آن بر مقــدار معینی از نفت خــام موجود در مخازن 
متعلق به شــرکت ملی نفت ایران اســت و پشتوانه آن قبض 
انبار استانداردی اســت که توسط انبارهای مورد تایید بورس 
صادر می شــود. این گواهی یــک طبقه جدیــد دارایی برای 
مشــارکت اشــخاص حقیقی و حقوقی در معامالت حامل های 

انرژی در بستر شفاف بورس است.
به منظور تشویق متقاضیان نفت خام و میعانات گازی به ورود 
به معامالت گواهی ســپرده، تخفیفاتی از ســوی شرکت ملی 
نفــت ایران در زمــان تحویل فیزیکــی و معافیت از پرداخت 
هزینــه انبارداری تــا ۱۸ ماه و اولویت در تحویل نســبت  به 

خریداران خارج از بورس در نظر گرفته شده است.
به گزارش تســنیم؛ بعد از خرید، کلیه دارندگان این گواهی ها 
که طبق شرایط اعالمی شرکت ملی نفت در اطالعیه گشایش 
انبار اســتاندارد تحویل را دارند می توانند درخواســت تحویل 
نفــت خام و میعانــات گازی را ارائه کننــد و محموله خود را 
تحویل بگیرند. اشــخاص حقوقی به شــکل مستقیم می توانند 
برای خرید اقدام کنند و اشــخاص حقیقی نیز صرفا از طریق 

شرکت های سبدگردان می توانند خرید داشته باشند. 

خبر



   :  دانشــمند درباره رقابت های چالش برانگیز 
اقتصادی میان ایران و عربســتان گفت: در 
دنیا همیشــه رقابت وجود دارد ولی رقابت اگر در یک بستر 
منطقی قرار بگیرد قابل قبول است،رقابت نباید اینگونه باشد 
که من یک درخت بکارم شما درخت را از جا دربیاورید. ایران 
و عربســتان نیز می توانند با تعریف یک چارچوب مشــترک، 
رقابتی درست و با کیفیت را تجربه کنند و سابقه این رقابت نیز 

میان دو کشور وجود دارد.
برقراری ارتباط با عربستان طی روز های اخیر پیش بینی های 
اقتصادی را نیز به دنبال دارد که بنظر می رسد به زودی شاهد 
تاثیرات عینی آن خواهیم بود، هرچند صرفا خبر انجام توافق 
منجر به ارزان شــدن دالر شــد، اما آزادسازی منابع ایران در 
عراق باعث می شود بازار دوباره از ورود ارز متاثر شود. از سوی 
دیگر برخی معتقدند ارتباط با عربستان صرفا نباید در جنبه 
سیاسی باقی بماند و ایجاد ساز و کار های مشترک میان این دو 
کشور رقیب، بخصوص در حوزه انرژی می تواند نتیجه بخش 

باشد.
مسعود دانشمند، رئیس ســابق اتاق بازرگانی ایران و امارات، 
در آغــاز درباره نفع اقتصادی ایران از ارتباط با عربســتان به 
»انتخاب« گفت: عربستان خواه ناخواه رهبر اعراب منطقه است، 
این کشور ها هم به دلیل مشکل ما با عربستان تجارتشان را با 
ما محدود کردند از جمله امارات و بحرین که برخی دریچه های 
اقتصادی را به روی ما بستند، اما در شرایط جدید، تجارت ما با 

این کشور ها توسعه پیدا می کند. با عربستان در حوزه اقتصادی 
خیلی کار ها می توان انجام داد.

وی افزود: برای مثال، پتروشیمی ما با عربستان نیز یک رقابت 
دارد و این رقابت منجر به زیان هر دو شده بود، اما با هماهنگی 
بین دو کشور می تواند بر روی قیمت کاال های پتروشیمی توافق 
کرد و از ظرفیت ها استفاده کرد و قیمت ها شکسته نشوند. در 
کشــتیرانی منطقه نیز این اتفاق مفید است. شما هر چقدر با 

جهان دشمن باشید از منافع آن بی بهره می مانید.
وی در ادامه نســبت به نخســتین گام های اقتصادی ایران و 
عربستان افزود: اولین نشانه آن کاهش قیمت دالر در منطقه 
است یعنی از ۵۲ به ۴۳ رسیده است، چون در این توافق قرار 

بر این شده اســت پول هایمان در عراق از طریق امارات آزاد 
شود و بصورت درهم وارد بازار ایران شود. درهم به راحتی در 
دنیا قابل تبدیل به دالر است و نرخ تبدیل آن نیز ثابت است. 
فــرض کنید ما معادل نیم میلیارد دالر که یک و نیم میلیارد 
درهم می شــود وارد بازار کنیــم و کاال بخریم که وارد چرخه 
اقتصاد می شود. در زمینه صنعت روندی طوالنی طی خواهد 
شد و باید تولید صنعتی مشترک ایجاد کرد. البته زمینه هایی 
وجود دارد در زمینه ســاختمان، لوازم خانگی و پتروشــیمی 

می توانیم کار کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ایران و عربستان گفت: ما 
جمعیتمان زیاد است، اما سرمایه نداریم آن ها سرمایه دارند، 
ولی نیروکار و توان ندارند. اگر ما با ۶ کشور منطقه توافق کنیم 
که یک گوشی موبایل تولید کنیم حداقل در سال نیم میلیارد 
گوشــی می توان فروخت. ما و اعــراب می توانیم بازار بزرگ و 

خوبی ایجاد کنیم.
به گزارش انتخاب،دانشمند در پایان درباره رقابت های چالش 
برانگیز اقتصادی میان ایران و عربستان گفت: در دنیا همیشه 
رقابت وجود دارد، ولی رقابت اگر در یک بســتر منطقی قرار 
بگیرد قابل قبول است، رقابت نباید اینگونه باشد که من یک 
درخت بکارم شما درخت را از جا دربیاورید. ایران و عربستان 
نیز می توانند با تعریف یک چارچوب مشترک، رقابتی درست و 
با کیفیت را تجربه کنند و سابقه این رقابت نیز میان دو کشور 

وجود دارد.

   :  معاون کنســولی، مجلس و 
وزارت  ایرانیــان  امــور 
امورخارجه گفت: چشــم انداز روشــنی برای 
جذب دانشجوی خارجی در ایران وجود دارد. 
سطح علم در ایران واقعا باالست و دانشجویان 
خارجی می توانند با هزینه اندکی علم موجود 
در کشــور ما را فــرا بگیرند.علیرضا بیگدلی 
معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت 
دانشــجویان  مــورد جذب  در  امورخارجــه 
بین المللی و ابعاد مــورد تاکید آن بیان کرد: 
بخش مهمی از تعامالت بین المللی مربوط به 
تبادل دانشجو و اســتاد می شود. متناسب با 
زیرســاخت ها و ظرفیت سازی هایی که داخل 
کشور انجام می شــود، می توان مخاطبان این 
هدف که دانشجویان خارجی هستند را تحت 
تاثیر قرار دهیم و این پیام را به آن ها بفرستیم 
که مــا آمادگی کافی برای میزبانی از آن ها را 
در کشورمان داریم. معاون کنسولی، مجلس و 
امور ایرانیــان وزارت امورخارجه تصریح کرد: 
خوشــبختانه آمارهایی که در کشــور وجود 
دارد، نشــان می دهد که هدف گذاری که در 
برنامه گذاشــته بــود، محقق شــده، اما این 
پذیرش فعال محدود به کشــورهای همسایه 
ایران می شــود. برای اینکــه بتوانیم فراتر از 
کشــورهای همســایه اقدام کنیم، مهم ترین 
کاری کــه باید در کشــور انجام شــود، بین 
است.  دانشــگاه های خودمان  المللی ســازی 
بیگدلی درباره آموزش زبان های گوناگون در 
ایــران و به ویژه آمــوزش زبان فارســی به 
دانشــجویان خارجی ادامــه داد: حدود ۱۰۰ 
هزار دانشــجوی خارجی داریم و همین عدد 
یعنی باید زیرســاخت های کار را متناسب با 
این ارتقای کمی شــمار دانشجویان خارجی 
ارتقــا دهیم، ضمــن اینکه تعامــالت داخل 
دستگاهی کشور باید بســیار از وضع موجود 
باشــد. او افزود: بخشی از این بهبود تعامالت 
بین دســتگاهی به اتصال و ارتباط سامانه ها 
مربوط می شــود و دولت تالش می کند ظرف 
ماه های آینده و همچنین سال جدید به شکل 
موثــری این روابــط را عمیق تر کند. در حال 
حاضر نیز برخی ســامانه ها اتصــال و ارتباط 
دارند؛ به طــور مثال امروز خارجه با فراجا به 
واسطه ســامانه ای مرتبط اســت و باید یک 
سری تحوالت در آن ایجاد شده است. بیگدلی 
ضمن اشــاره به خبر الکترونیکی شدن روند 
ثبت اطالعات دانشــجویان خارجــی و امور 
مربــوط به گذرنامه و اقامــت آن ها در ایران، 
گفت: بخشی از تعامالت همین اقداماتی است 
که به صورت آزمایشــی انجام شده و باید به 
خوبی اجرایی شــود. بخشی دیگر از تعامالت 
نیز بعد انسانی تعامالت است؛ دانشجویی که 
وارد کشور ما می شود، باید بتواند با نمایندگان 
دانشــگاه ها به خوبــی ارتباط برقــرار کند و 
آموزش های کافی ببینــد و ما این موضوع را 
مدنظر قرار دهیم. معاون کنسولی، مجلس و 
امور ایرانیــان وزارت امورخارجه اضافه کرد: 
نبایــد نگاهمــان بــه جــذب دانشــجویان 
باید تعامالت فرهنگی،  درآمدمحور باشــد و 

بیــن المللی و… را نیز جزو اهداف خود قرار 
دهیم و دنبال این باشــیم که دانشــجویانی 
خارجی کــه به ایــران می آینــد، بتوانند از 
ظرفیت های کشور ما استفاده کنند و ما نیز از 
طریق دانشــگاه هایمان خــود را بین المللی 
کنیم و فرهنگ بین المللی شــدن را نیز فرا 
بگیریم و در نهایت همه این موارد کمک کند 
تا شــاهد رشد کیفی کشور خودمان شویم. او 
اظهــار کــرد: مــا در وزارت خارجــه تالش 
می کنیم تمــاس دانشــجویان خارجی را در 
اولین فرصت پاسخ دهیم. در ۱۴ نمایندگی ما 
در دنیا به کنســول هایمان اجازه داده شــده 
اســت که به مباحث دانشــجویی توجه ویژه 
کنند، ضمن اینکه در وزارت خارجه اداره امور 
دانشــجویان را داریــم کــه در آن بخش نیز 
تالش می شود با استفاده از تجربیات خودمان 
و ســایر کشــورهای خارجی زمینــه را برای 
تحقق اهدافمان فراهم کنیم. بیگدلی در ادامه 
خاطرنشــان کرد: موضوع روادیــد در وزارت 
خارجه به ســرعت انجام می شود و در زمان 
کوتاهی روادید افراد را صادر می کنیم. ما باید 
همین سرعت را در مباحث مربوط به ارزیابی 
دانشجو و تمدید اقامت آن ها و خانواده شان و 
امور خروج از کشور آن ها داشته باشیم. معاون 
کنســولی، مجلس و امــور ایرانیــان وزارت 
امورخارجه با اشاره به اینکه چشم انداز روشنی 
برای جذب دانشجوی خارجی در ایران وجود 
دارد، بیان کرد: ســطح علم در ایــران واقعا 
باالست، اما با وجود این موضوع ما ارزان ترین 
کشــور در بحث تحصیل علم در ســطح بین 
المللی هستیم و دانشجویان خارجی می توانند 
با هزینه اندکی علم موجود در کشور ما را فرا 
بگیرنــد. اغلب دانشــجویانی کــه در ایران 
تحصیل کرده اند از وضعیت علمی و تحصیلی 
خود رضایــت دارند البته گالیه هایی در مورد 
برخی امــور اداری دارند که باید حل شــود. 
بیگدلــی در پاســخ به این ســوال که چقدر 
مسائل سیاســی در عالقه مندی دانشجویان 
خارجی کــه می خواهند به ایــران بیایند اثر 
دارد؟ عنوان کرد: طبعا مسائل سیاسی و بحث 
ایران ســتیزی و موضوعات مرتبط با مخالف 
دولت ها با ســفر اتباع شان به ایران در جذب 
اثر دارد. معاون وزارت  دانشــجویان خارجی 
امور خارجه تاکید کرد: به هر حال انگیزه ها و 
زمینه های متعددی در حوزه های ســفر برای 
درمان، گردشــگری، تحصیــل و… در ایران 
وجود دارد که دستگاه های ذی ربط در کشور 
بایــد متوجه باشــند کــه در محیــط روانی 
متفاوتی زندگی می کنیم و علیه ما تالش های 
با  باید  بنابرایــن  زیادی صــورت می گیــرد 
واقعیت ها کنار بیاییم. مــا معتقدیم انگیزه و 
عالقه بــرای آمدن به ایران وجــود دارد. در 
کشورهای اروپایی دانشجویان مسلمانی وجود 
دارنــد که عالقه مندند به ایران ســفر کنند. 
کشورهای  غیرمسلمان  دانشجویان  همچنین 
اروپایــی و حتی قاره آمریــکا عالقه دارند با 
کشــوری با فرهنگ و تمدن مانند ایران آشنا 

شوند. 
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   : توافق اعالم شده جمهوری اسالمی ایران 
و عربســتان ســعودی برای از سرگیری 
روابط دو جانبه و آغاز به کار دوباره سفارتخانه های دو کشور، 
تحولی در صنعت نفت ایــران رقم خواهد زد و طبق گفته 
کارشناســان این مساله می تواند یک برگه برنده برای نفت 

ایران باشد.
در جریــان مذاکرات صورت گرفته بین ایران و عربســتان 
در چین طی چند روز اخیر دو طرف طی بیانیه مشــترکی 
اعالم کردند که قرار اســت روابط خود را به حالت طبیعی 
بازگردانند، در واقع بعد از هفت سال قطع روابط به صورت 
رسمی مناسبات ایران و عربستان از سال ۱۴۰۲ از سرگرفته 
می شــود و دو کشــور بعد از دیدار وزرای خارجه اقدام به 
بازگشایی ســفارتخانه های خود در تهران و ریاض خواهند 

کرد.
توافق بر کاهش تنش ها در منطقه بسیار موثر است؛ همچنین 
این مساله می تواند منافعی را در حوزه انرژی عاید ایران کند، 
آنطور که جهانبخش امینی، کارشناس حوزه انرژی در این 
رابطه به ایســنا گفته تعامالت چندجانبه در هر تصمیمی 
قطعا منافع شرکا را تامین خواهد کرد و مادامی که این گونه 

است، هیچ کدام از شرکا منافع خود را زیرپا نمی گذارد؛ اگر 
در مسیر اهداف هم سو با کشورهای همسایه و آن هایی که 
عضو اوپک هســتند و نقش مهمی نیز ایفا می کنند حرکت 

کنیم منافع زیادی را به دست خواهیم آورد.
وی با تاکید بر اینکه قطعا در اوپک و برخی مبادالت تجاری، 
سیاسی و مسائل منطقه ای این توافق هم منافع دو طرف را 
تامین می کند و هم تاثیرات مثبتی بر روند مســائل حوزه 
سیاسی همســایگان می گذارد، اظهار کرد: خیلی از اهداف 
برخی کشورها که خواســتار این توافق نیستند در همین 

رابطه است.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه این توافق در نهایت 
تاثیر مثبتی در کنترل قیمت و هماهنگی صادرات خواهد 
داشت و منافع خوبی برای ایران رقم می زند، گفت: بی شک 
توسعه تعامالت با کشورهای دیگر در حوزه انرژی می تواند 

مثبت باشــد، باتوجه به اینکه عربستان نیز نقش مهمی در 
بازار انرژی دارد می توان این مساله را به فال نیک گرفت.

امینی ادامــه داد: در آینده باتوجه به اینکه ســوابق اتخاذ 
شده تصمیم در اوپک در سهمیه بندی ها و کنترل قیمت ها 
بی تاثیر نیست و این مساله می تواند منافع ایران را تضمین 
کند، عربستان در حوزه مسائل مالی با مشکل مواجه نبوده 
است و از نظر مسائل صادرات نیز اگر سهمیه آن ها کاهش 

یابد امتیازاتی را اخذ می کنند.
به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه زمانی که با دو کشــور 
مهم تولیدکننده منطقه با همکاری و همفکری پیش بروند 
تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد، گفت: این مساله موجب 
افزایش همکاری ایران با کشورهای دیگر نیز در حوزه انرژی 
خواهد شد، همین مســاله نیز موجب شده که کشورهایی 

موافق این مساله نباشند.

   :  معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به 
طلب ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی بیمارستان ها 
از سازمان تامین اجتماعی، گفت: بیمه ها باید سعی کنند که 

پول های مراکز درمانی را هرچه زودتر بپردازند.
دکتر ســعید کریمی، درباره وضعیــت پرداخت مطالبات 
بیمارستان ها از سوی ســازمان های بیمه گر، گفت: در حال 
حاضــر بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومــان مراکز درمانی ما از 
سازمان تامین اجتماعی طلب دارند. همچنین حدود ۴۰۰۰ 
میلیــارد تومان از منابع هدفمندی که باید به مراکز درمانی 
پرداخت می شد، هنوز پرداخت نشده است. این موضوع برای 
مراکز درمانی مشــکل ایجاد می کند؛ چراکه مراکز درمانی 
خدمــت را ارائه کرده اند و دارو و تجهیــزات و... را خریده و 

خدمات را ارائه می دهند، اما پولش را نمی گیرند.
وی با بیان اینکه بیمه ها باید سعی کنند که پول های مراکز 
درمانی را هرچه زودتر بپردازند، گفت: یکی از موضوعاتی که 
روی آن بسیار تاکید داشتیم، این بود که مراکز درمانی نباید 
بیمار را برای خرید دارو یا تجهیزات به خارج از بیمارستان 
بفرستند و هنوز هم روی این موضوع تاکید داریم و فرستادن 
بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات تخلف 
اســت. هرچند که پولی که بیمارستان ها باید در این حوزه 
هزینه کنند، از سوی بیمه ها پرداخت نشده است، اما تالش 
کردیم از منابع دیگری هزینه ها را برای بیمارستان ها جبران 

کنیم تا بیمار را به خارج از بیمارستان نفرستند.

کریمی تاکید کرد: در عین حال سازمان های بیمه گر هرچه 
زودتر باید طلب مراکز درمانی را پرداخت کنند.

وی دربــاره تمهیــدات وزارت بهداشــت بــرای حوادث 
احتمالی چهارشــنبه آخر ســال نیز گفت: در این زمینه 
دســتورالعمل مفصلی را برای همه مراکــز درمانی ابالغ 
کردیم. البته عمدتا در چهارشــنبه ســوری باید از بروز 
حادثه پیشــگیری شــود. خیلی حیف است که فردی در 
ســنین نوجوانی و جوانی معلول شــود. در عین حال در 
مراکز درمانی دســتورالعمل داریم. بیشترین آسیب هایی 
که در چهارشنبه سوری اتفاق می افتد، آسیب های چشم 
و دست اســت که در این راستا مراکز چشم پزشکی مان و 
مراکز جراحی پالستیک و ارتوپد در آماده باش قرار داشته 

و تیم درمانی شان کامل است.
کریمی درباره وضعیت ارائه خدمت در نوروز نیز گفت: برای 
نوروز هم دســتورالعمل ابالغ و تیم ها مشــخص شده اند. از 
آنجایی که در نوروز به دلیل افزایش سفرها، امکان تصادفات 
وجــود دارد، همکاران مــا در آماده باش قــرار دارند. طبق 
ابالغ های ما حتما پزشکان متخصص و اعضای هیات علمی 

باید در مراکز درمانی حضور داشــته باشند. وزارت بهداشت 
روی این موضوع بسیار حساس است و سال گذشته نیز در 
بیمارســتان ها بازدیدهای میدانی انجام می دادیم تا اعضای 
هیات علمی و متخصصین در بیمارستان حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه ســعی می کنیم که خدمت رسانی در عید 
نوروز بهتر شود نه اینکه تعطیل شود، گفت: بنابراین در نوروز 
همه بیمارســتان های دولتی فعال بوده و متخصص هم در 
آن ها حضور دارد. در عین حال متخصصیان همه رشــته ها 
موظفند که خدمت شــان را ادامه دهند. حال ممکن تعداد 
آن ها در روزهای تعطیل نوروز کمتر شــود، اما در روزهای 

عادی مانند روال عادی است.
به گزارش ایسنا، کریمی با بیان اینکه در جاهایی که بخش 
دولتی جوابگو نباشــد،  از بخش خصوصی در نوروز استفاده 
می کنیم و از آن ها خرید خدمت می کنیم تا به بیماران ارائه 
خدمت کنند، گفــت: ما بخش خصوصی را از خودمان جدا 
نمی دانیم و آن ها هم بخشی از بدنه بهداشت و درمان کشور 
بوده و در دوره کرونا هم خیلی کمک کردند که امیدواریم در 

نوروز هم به خوبی ارائه خدمت کنند.

   :   رییس ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 
حــدود ۳۳۰، ۳۴۰ هــزار میلیــارد تومان 
معافیت مالیاتی اســت که ما در سال گذشته اعمال کردیم، 
گفت: اگر مواردی مانند کســورات بازنشســتگی را به عنوان 
مالیات در نظر بگیریم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 

برابر ۱۳ درصد اســت. داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی در 
خصوص مالیات های وصول شــده در سال جاری گفت: در ۱۱ ماهه 
اول امســال توانســتیم ۴۳۰ هزار میلیارد تومــان از مردم مالیات 
دریافت کنیم، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده 
که این را به شــهرداری ها، دهیاری ها و روستا ها مستقیماً پرداخت 
می کنیم، بنابرایــن جمع وصولی ما امســال در ۱۱ ماه ۵۳۰ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت. رییس ســازمان امــور مالیاتی در مورد 
میزان قرارهــای مالیاتی گفت: فرار مالیاتی چندان قابل ســنجش 
مســتقیم نیست که ما بتوانیم عدد و رقمی را اعالم کنیم. برآورد ما 
این اســت که حدوداً فرار مالیاتی یک ســوم مجمــوع درآمد های 
مالیاتی است که ما باید داشته باشیم، به عبارت دیگر در پدیده فرار 

مالیاتی یک سوم از درامد های مالیاتی مان 
را از دســت می دهیم. وی افزود: امسال تا 
پایان سال ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات 
وصــول می کنیم یک ســوم این عدد، عدد 
کمــی نیســت، حــدود ۱۵۰، ۱۶۰ هزار 
میلیارد تومان است، این برآوردی است که 

ما داریم.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی �
13 درصد است؟

منظــور بــا بیــان اینکــه اگر مــواردی 
کســورات  و  شــهرداری ها  عوارض  مانند 

بازنشســتگی را براساس ادبیات بین المللی 
بــه عنوان مالیات در نظر بگیریم، نســبت 
مالیات به تولیــد ناخالص داخلی برابر ۱۳ 
درصد اســت، گفت: نسبت به سال گذشته 
ما ۵۴ درصد ما رشد وصول مالیات داریم، 
از آن طرف هم امسال تورم بیش از انتظار 
بود. به همین جهت شــاید آن نسبت یک 
درصــد افزایش مالیات بــه تولید ناخالص 
داخلی عماًل به طور کامل محقق نشد. وی 
تاکید کرد: امیدوار هســتیم که در ســال 
آینده با کنترل تورم رشــد اســمی تولید 
ناخالص داخلی ما به گونه ای باشــد که با 

توجه به رشــد حدود ۵۵ درصدی که مــا در درآمد های مالیاتی 
ســال آینده پیش بینی می کنیم که اتفاق بیفتد این نســبت یک 
درصد محقق شــود، ما هر سال تالش می کنیم این نسبت را بهبود 

دهیم و باالببریم.

حجــم 3۴0 هــزار میلیارد تومانــی معافیت هــای مالیاتی در �
سال گذشته

به گزارش تســنیم؛ معــاون وزیر اقتصاد در برنامــه صف اول و در 
پاسخ به سوالی در مورد میزان معافیت های مالیاتی گفت: بر اساس 
اظهارنامه هایی که امسال دریافت کردیم حدود ۱ هزار و ۳۸۰ هزار 
میلیــارد درآمد مشــمول مالیات بوده که ما عمــاًل مالیات دریافت 
نکردیــم و معاف کردیم، اگر نرخ مالیات را برای ســال گذ شــته با 
توجه به اینکه این نــرخ ۲۵ درصد بوده در نظر بگیریم یک چهارم 
این مبلغ مالیات از دســت رفته ما اســت، یعنی حدود ۳۳۰، ۳۴۰ 
هزار میلیارد تومان مالیات از دست رفته یا معافیت مالیاتی است که 

ما در سال گذشته اعمال کردیم.

   :   وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت هدایت نقدینگی به 
بازار های مولد، انتشــار گواهی ســپرده ی نفتی را 

قدمی مهم در این راستا عنوان کرد.
سید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نشست رونمایی از گواهی 
ســپرده ی نفت، ضمن اشاره به تاریخچه صنعت نفت در ایران گفت: 
صنعت نفت مــا تاریخچه دیرین و تالطمات و پیچیدگی های زیادی 
داشته اســت اما یکی از مواردی که سال های سال در یک انحصار و 
قفل شدگی وجود داشت، گام به گام شکست و مرتفع شد. بخشی از 
این شکست با ابالغ سیاست های اصل ۴۴ و ورود بخش خصوصی به 

زنجیره نفت خام و میعانات بود.
وی ادامــه داد: بخــش دیگر این قفل نیز امروز با همت مشــترک 

وزارت نفت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بازار ســرمایه شکســته 
خواهد شــد و ابزار های جدید مالی و اقتصــادی به کمک آمده اند. 
نکتــه مهم این اســت که این ابــزار در زمانی ایجاد می شــود که 
وضعیــت فروش نفت در یک نقطه بســیار مطلــوب قرار دارد و در 
زمینه تعامالت خارجی و تبادالت مالی نیز در نقطه بســیار مطلوبی 

نسبت به گذشته دارد.

 
گواهی سپرده ی نفت ابرازی �

برای هدایت نقدینگی به بازار مولد
به گزارش تســنیم؛ خاندوزی با اشــاره به دغدغــه ی مهم هدایت 
نقدینگی به بازار های مولد به واســطه انتشار گواهی سپرده ی نفتی 
افزود: رقابتی شــدن و شفاف شــدن و بازگشایی درها بر روی بخش 

خصوصــی در صنعت نفــت مهمترین 
رخداد در این میان اســت. در رونمایی 
این گواهــی صرفا یک اتفــاق کاغذی 
صــورت نمی گیرد، یک رخــداد واقعی 
و فیزیکــی اتفــاق می افتــد و هدایت 
نقدینگی بــه یک بازار مولــد و واقعی 
اســت. از زحمات دوستانمان در وزارت 
نفت و سازمان بورس و بورس انرژی در 
یک سال اخیر صمیمانه قدردانیم و ان 
شاءاهلل شــاهد عمق بخشی در آینده به 

این ابزار باشیم.

تفاهم تهران-ریاض؛ 
برگه طالیی برای نفت منطقه

معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد
طلب ۱۳۰۰۰ میلیاردی بیمارستان ها از تامین اجتماعی

رییس سازمان امور مالیاتی مطرح کرد
برآورد ۱۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

وزیر اقتصاد مطرح کرد
هدایت نقدینگی به بازارهای مولد با گواهی سپرده نفت

09131515210   
آگهی ها: 09128197782
توزیع: موسسه نشر  گستر امروز 66283242
چاپ:  صمیم تلفن: 44582814

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری 
سردبیر: مجتبی مهدی زاده

تهران: خیابان شهید مطهری، ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر(، 
کوچه 26 پالک10، طبقه اول، واحد یک 
عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات       
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اشتباه کارفرمایان 
در محاسبه حقوق کارگران

   :  مشاور روابط کار گفت: اکثر کارفرمایان با این 
تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان 
و بر اســاس حداقل های اعالمی سنوات کار دارند دچار اشتباه 
بزرگی می شــوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت 

مطالبات معوقه آنان می شوند.
یکی از مشکالتی که برای تعداد زیادی از کارفرمایان پیش می آید 
بی دقتی نســبت به محاســبه حقوق کارگران است. به گفته ی 
وحید حاجی زاده, مشاور روابط کار، اکثر کارفرمایان با این تصور 
که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های 
اعالمی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان 
شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.

وی می گوید: برای تعیین و محاســبه حقوق ســالیانه کارگران 
ســه سطح قانونی تعیین و دســتمزد را که می بایست از سوی 

کارفرمایان رعایت شود.
حاجی زاده ادامه داد: ســطح اول: کارگران حداقل بگیرهستند. 
منظور از کارگران و کارمندان مشــمول قانون کار میباشد که 
به تازگی نزد کارفرما مشــغول به کار شدند و برای این دسته از 
کارگران می بایست کارفرما بر اساس حداقل های حقوق و مزایای 
رفاهی همان سال که از سوی شورای عالی کار مصوب می شوند 

به صورت ماهیانه پرداخت داشته باشد.
 وی با بیان اینکه سطح دوم، کارگران دارای پایه سنوات هستند 
ادامه داد: این دســته از کارگران ســال اول اشتغال خود را به 
صورت کامل نزد کارفرما سپری نموده اند و در سال دوم قرارداد 
کار آنها تمدید شــده و همچنان در شرکت فعالیت دارند برای 
تعیین حقوق پایه این کارگران میبایست پایه حقوق مصوب سال 
را با پایه ســنوات اعالمی از سوی شورای عالی کار برای همان 
ســال جمع نموده و مجموع این دو مبلغ به عنوان پایه حقوق 
ماهیانه کارگران در نظر گرفته شود. )نکته: پایه ستوات جزء مزد 
اصلی و پایه حقوق کارگران بوده و در تمامی محاســبات مانند 

اضافه کاری، شب کاری، سنوات و عیدی تاثیر دارد.(
به گزارش تسنیم؛ مشاور روابط کار بیان کرد: دسته سطح سوم, 
کارگران ســایر سطوح مزدی هســتند. منظور از سایر سطوح 
مزدی کارگرانی هستند که در سال گذشته پایه حقوق آنها باالتر 
از حداقل حقوق مصوب وزارت کار بوده  است و به همین دلیل 
کارگرانی که ســال دوم به بعد خودرو در کارگاه اشتغال به کار 
داشته باشند با توجه به اینکه از سال دوم فعالیت خود مشمول 
دریافت پایه سنوات شدند و این پایه سنوات نیز به صورت حقوق 
پایه آنها اضافه شده است، از سال سوم به بعد جزء سایر سطوح 
مزدی قرار گرفته و افزایشات دستمزد آنها می بایست بر اساس 
فرمول افزایش ســایر سطوح مزدی که هر سال از سوی شورای 

عالی کار اعالم می گردد، محاسبه شود.

دستمزد کارگران در جلسه  
شورای عالی کار تعیین می شود؟ 

   :  وزیــر تعاون کار و رفــاه اجتماعی با تاکید 
براینکه دســتمزد باید به صورت ســه جانبه 
تعیین شــود، گفت: هرســاله با توجه به شــرایط و مقتضیات 

بررسی های مزدی انجام می شود.
صولت مرتضوی در حاشــیه دومین کمیته جلسه ملی برنامه 
تقویت کسب و کارهای و معیشت مرزنشینان در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دستمزد، گفت: دستمزد باید 
به صورت سه جانبه تعیین شــود فردا جلسه شورای عالی کار 
اســت و امیدواریم نقطه نظرات شرکای اجتماعی )دولت کارگر 

کارفرما( به هم نزدیک شود و دستمزد تعیین شود.
وی با بیان اینکه تعیین دســتمزد در اختیار وزیر نیست، گفت: 
قانون تعیین کرده است دستمزد به صورت سه جانبه در شورای 
عالی کار تعیین شود و هر ساله با توجه به مقتضیات زمان تعداد 

جلسات شورای عالی کار و چانه زنی ها متفاوت است.
وزیر کار با بیان اینکه تاکنون چندین جلســه با حضور شرکای 
اجتماعی تشکیل شــده است و بررسی های کارشناسی صورت 
گرفته، گفت: اگر تاکنون دســتمزد تعیین نشده است به دلیل 
این است که به نقطه نظر یکسانی نرسیده اند. درباره اینکه فردا 
دستمزد تعیین می شود یا خیر پیش بینی و برآوردی ندارم اما تا 

پایان سال باید دستمزد تعیین شود.
به گزارش تسنیم؛ مرتضوی اظهار کرد: قانون در تعیین دستمزد 
می گوید دســتمزد باید به صورت اتفاق آرا یا حداکثر آرا تعیین 

شود.

پلمپ ساختمان های ناایمنی که 
به اخطارها بی توجه بودند

   :  رئیس شــورای شهر تهران گفت: قرار شده 
است ساختمان های ناایمنی که تا پایان سال 

اقدامات الزم را با وجود اخطارها انجام ندا ده اند، پلمب شوند.
مهدی چمران در حاشیه یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای 
اسالمی شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره نرخ گذاری گفت: 
نرخ گذاری پس از برنامه بودجه انجام می شود، امروز طرح یک 
فوریتی برای فروش یک ملک بررســی می شــود و در صورت 

تصویب یک فوریت در جلسات آینده مصوب خواهد شد.
وی با بیان اینکه ســاختار و تشــکیالت نهاد راهبری و پایش 
طرح های توسعه شــهری تهران آماده شده که در جلسه امروز 
بررســی خواهد شــد، خاطرنشان کرد: بخشــی از نرخ ها برای 
تاکسی آماده نشــده اما نرخ اتوبوس و مترو آماده شده و امروز 
نهایی خواهد شــد. رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت؛ در 
این جلسه گزارشی از وضعیت آب هم توسط مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب ارائه خواهد شد.
چمران با بیان اینکه نرخ اتوبوس به دلیل اینکه تعداد زیادی از 
دســتگاه ها شخصی است باید به گونه ای طراحی شود که برای 
رانندگان به صرفه باشــد و مردم نیز بتوانند هزینه را بپردازند، 
گفت: نرخ تاکســی های خطی بر اساس پیمایش و حتی شیب 
خیابان تعیین خواهد شــد اما مطمئن باشــید که نرخ باالیی 
نخواهیم داشــت و نرخ بهینه ای اعمال می شــود تا برای مردم 

سنگین نباشد و رانندگان نیز بتوانند از پس هزینه ها بربیایند.
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه اعالم اســامی ساختمان ها با 
شورا نیست، تاکید کرد: شورا و دادستانی کار خود را در خصوص 
ساختمان های ناایمن انجام می دهد و اخطارهای الزم را می دهد 
و قرار شده ساختمان هایی که تا پایان سال اقدامات الزم را انجام 

ندادند، پلمب شوند.

اخبار
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   :  رئیس امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه 
گفت: باید با طراحی مکانیسم های اجرایی و انگیزشی 
خود تنظیم تمرکز اجرای ســند ملی آمایــش را از روی منابع دولتی 

برداریم.
 مهرداد کاشــف رئیس گروه علمی آمایش ســرزمین مرکز توســعه 
آینده نگــری ضمن ارائه گزارشــی از روند همایــش، گفت: نظریه ها، 
رویکردهــا و الگوهای آمایش ســرزمین پویایی آمایش ســرزمین در 
مواجهه با عدم قطعیت ها از جمله موارد مهمی اســت که باید در این 

همایش به آن توجه کرد.
کاشف ضمن اشاره به مفهوم حکمروایی خاطر نشان کرد: ایجاد سیستم 
پشــتیبان تصمیم گیری فضایی و رصد خانه ملی آمایش سرزمین از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
وی ضمن اشــاره به ساختار پیش بینی شــده در این همایش، گفت: 
امیدواریم که این همایش با مشارکت همه جانبه بازیگران اصلی امکان 

تحقق سند ملی آمایش سرزمین را برای کشور ایجاد کند.
کاشــف در ادامه ضمن تشریح ساختار پیشنهادی در خصوص ساختار 
همایش گفت: محور های همایش در سال اول همایش باید متمرکز بر 
روی طراحی مدل تحقق این ســند باشــد. به عنوان مثال بررسی آب 

قابل برنامه ریزی از اولویت های مهمی در این همایش برخوردار است.
در ادامه پارســا رئیس امور آمایش سرزمین ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور، گفت: ما باید یک ســال کار و تالش داشــته باشیم و سپس 
ارزیابی کنیم. باید مشخص کنیم چگونه قرار است سند ملی آمایش در 

برنامه های توسعه کشور عملیاتی شود؟
وی در پاســخ به اینکه چرا اســناد آن چنان که برنامه ریزی می شود 
محقق نمی شــود، گفت: باید در اصول و مبانی اولیه یک اجماع داشته 

باشیم و این اجماع مفهومی بسیار مهم و تاثیرگذار است.
پارسا ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود گفت: براساس بودجه های 
ســنواتی تقریبا ۱۲ الی ۱۳ درصد منابع بودجه ای کشور برای تملک 
دارایی ســرمایه ای تخصیص یافته که عدد بسیار کمی است. ما منابع 
خیلی کمی را برای توسعه کشــور داریم، در حالیکه به اندازه ۳۵ الی 
۴۰ سال پروژه نیمه تمام داریم، لذا این به معنای این است که با اتکا به 

بودجه سنواتی ما حق انتخاب زیادی نداریم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم سند ملی آمایش محقق شود و روی زمین 

مستقر شود، باید به گونه ای دیگر بیندیشیم و عمل کنیم.
وی افزود: حلقه مفقوده برنامه های توسعه کشور عدم طراحی تنظیم و 

اجرای سازوکارهای کارا و اثربخش خود تنظیم است.
وی ادامه داد: مکانیسم خود تنظیم مجموعه ای از قواعد است که تحقق 
خروجی مشخص را تضمین می کند، حال باید پرسید ما چگونه فضایی 

را باید خلق کنیم که مجموعه همه این قواعد انگیزه هایی را ایجاد کند 
که هم راســتایی و هم جهتی تابع هدف فردی و تابع هدف اجتماعی 

را تضمین کند.
پارسا خاطر با طرح این پرسش که آیا می شود فضای جدیدی را آراست 
که ضمن حداکثر نمودن منابع اســتانی به تــوازن و تعادل مورد نظر 
سیاســتگذاران و برنامه ریزان دست یافت؟ با توجه به رویکرد طراحی 
مکانیسم خود تنظیم امکان پذیر است، کافیست دولت با قواعد جدید 
فضای جدیــدی را بیافریند که منجر به اصالح بخش غیر دولتی برای 

مشارکت در فضای سرمایه گذاری های کشور باشد.
پارســا ادامه داد: اگــر در برنامه هفتم می خواهیم از ســواحل جنوبی 
استفاده بیشتری را داشته باشیم، عالوه بر زیرساخت ها باید به مجموعه 
قواعد تضمین دار جدیدی برای توسعه کشور توجه کنیم. بنابراین من 
کماکان حلقه مفقوده توسعه را طراحی، تضمین و اجرای مکانیسم های 

انگیزشی خود تنظیم، کارا و اثر بخش می دانم.
وی تصریح کرد: باید با طراحی مکانیســم های اجرایی و انگیزشی خود 
تنظیم تمرکز اجرای ســند ملی آمایش را از روی منابع دولتی برداریم 
و مکانیســم های جدید باید بتواند فضای جدیدی را ایجاد کند و ما به 

عنوان دولت باید قواعد را به نحوی ایجاد کنیم که بخش خصوصی خیر 
خــود را، در انجام فعالیت های مورد نظر سیاســتگذاران و برنامه ریزان 

بیابد.
در ادامه این نشســت مســجدی رئیس امور آب، کشاورزی و محیط 
زیست ســازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت این همایش 
گفــت: باید در ابتدا هدف خــود را از اجرای این همایش تببین کنیم. 
مهمترین رکن تصویب هر سندی قابل اجرا بودن آن است و در مرحله 
بعد باید در خصوص این سند به تفاهم و مفاهمه عمومی دست بیابیم.

وی خاطرنشــان کرد: ایجاد مفاهمه در بیــن جامعه علمی و مجریان 
در خصوص اجرای یک ســند بسیار مهم است و این یکی از مهمترین 

الزامات تحقق یک سند است.
مسجدی با تشــریح اهداف متعدد پیش روی این همایش تاکید کرد: 

باید گروه های هدف این همایش مشخص شود.
به گزارش تســنیم؛ وی با اشــاره به انتقادهای متعدد نســبت به جو 
عمومی نسبت به برگزاری همایش ها بدون تاثیرگذاری در کشور، گفت: 
با توجه به نوع انتقادها پیشــنهاد می کنم همایش به صورت هدف دار و 
به صورت برگزاری مستمر طراحی شود که بتواند تاثیرگذاری بیشتری 

رئیس امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد

تمرکز آمایش سرزمین از منابع دولتی برداشته خواهد شد

   :  »مدرســه ژاندارک«، از مدرسه های قدیمی تهران 
اســت که در شــمال منطقه ۱۲ تهران، در خیابان 
منوچهری، انتهای کوچه ژاندارک قرار دارد. در برخی منابع آمده که 
این مدرســه از نخســتین مدارس دخترانه ایران بوده است که نیکال 
مارُکف ـ معمار روس ـ در ســال ۱۳۱۰ خورشیدی بنای اصلی آن را 
ســاخت و سال ۱۳۷۸ در فهرســت آثار ملی ثبت شد، اما نکته قابل 
تأمل درباره مدرســه دخترانه »ژاندارک« تبدیل آن به یک مدرســه 
پسرانه و رها شدن و بالاســتفاده گذاشتن بخش هایی از این مدرسه 
اســت. اگر بخواهیم درباره پیشــینه و چگونگی ساخت این مدرسه 
بگوییــم، باید به ســال ۱۲۴۰ هجــری شمســی )۱۸۶۲ میالدی( 
بازگردیم؛ زمانی که مدرسه پسرانه »سن لوئی« در تهران آغاز به کار 
می کند، مدیریت مدرسه »سن لوئی« با کشیشان الزاریست فرانسوی 
بود و پس از آن در ســال ها بعد مدرسه »ســن لوئی« دخترانه با نام 
»ژاندارک« با مدیریت خواهران روحانی »سن ژوزف« آغاز به کار کرد. 
خواهران روحانی مدرســۀ »ژاندارک« قبل از این  که برای مدرســه 
فعالیت داشــته باشند، یک مرکز خیریه در تهران دایر کردند؛ محلی 
کوچک در خیابان جمهوری که هنوز هم به عنوان خانه ســالمندان 
فعال اســت. )ژاندارک: زنی فرانســوی بود که برای نجات فرانسه از 
سلطه انگلیسی ها خدمات زیادی انجام داد و برای آن ها بانویی مقدس 
و مهم محسوب می شود.( مکان سابق »مدرسه ژاندارک« کوچک بود 
و خواهران سن ژوزف تصمیم می گیرند در محلی بزرگ تر این مدرسه 
دخترانه را دایر کنند. بنابراین »مشیرالدوله پیرنیا« از رجال قاجاری، 
بخشــی از باغ خانه اش به مســاحت حدود ۶۲۰۰ متر مربع را برای 
ســاختن مدرســه به آن ها هدیه می کند و به دلیل دوستی با »نیکال 
مارکف« ساخت و طراحی این مدرسه را به او می سپارد. این معمار در 
سال ۱۳۰۴ خورشیدی، کالج آمریکایی ها )مدرسه البرز( را می سازد، 
به همین دلیل بسیاری مدرسه ژاندارک را »البرز دخترانه« می دانند.  
ورودی اصلــی این مدرســه از خیابان منوچهــری، کوچه ژاندارک و 
وردی فرعی آن از خیابان فردوسی، کوچه طاهری است. سمت شرق 
و شمال شــرقی مدرســه، مجاور با مجموعه خانه های »مشیرالدوله 
پیرنیا« است و دو خانه دیوار به دیوار مدرسه دارای مالکیت خصوصی 
و متروکه است. برخی از واحدهای ساختمان های سمت غرب و شمال 
غربی مدرســه نیز دارای کاربری مسکونی و کارگاهی هستند. بخشی 
از قســمت غربی نیز دیوار به دیوار کلیسای ژاندارک است که امروزه 
خواهران کاتولیک در آن زندگی می کنند. ســمت جنوب مدرسه نیز 

دیوار به دیوار خانه »سردار معتمد« است.  
مریم اصغری نیا ـ پژوهشــگر و کارشــناس بافــت و بناهای تاریخی 
ـ براســاس پژوهشــی که درباره این مدرســه انجام داده اســت، در 
توضیحات بیشتری درباره مدرســه ژاندارک، اظهار می کند: به دلیل 
افزایش تعداد دانش آموزان در دهه ۲۰ و ۳۰ بخش هایی به مدرســه 
اضافه می شود، بنایی در ضلع جنوب  شرقی بخش اصلی ساخته شده 
است که زمان آن هم دوره با ساخت مدارس مختلف در تهران توسط 
»روالن دوبرول«، معمار فرانســوی است و احتمال می رود این بخش 
نیز که در گذشــته کالس های آمادگی و دبســتان در آن دایر بوده و 
برای محصالن آمادگی حیاطی جداگانه داشــته، اثر »دوبرول« باشد؛ 
چراکه شــیوه طراحی او در دبســتان حافظ واقــع در بازار تهران در 
مجاورت امام زاده زید )ع( مشــابه طراحی این بخش است. در بخش 
ورودی از شــمال و از انتهای بن بست ژاندارک نیز بخش دو طبقه ای 
ســاخته شده که سالن بزرگی با کارکرد ســالن انتظار و امتحانات را 
شامل می شــد. این بخش موجب شده اســت که بنای اصلی از دید 
بیرونی پنهان شود و بخش دیگری در جنوب غربی برای دوره دبستان 

ساخته شد.
این پژوهشگر خانه ها و بافت تاریخی تهران ادامه می دهد: در دهه ۳۰، 
ســالن ورزشی با سازه بتنی مدرن در غرب مدرسه ساخته می شود و 

در طبقه باالی آن کالس هایی تعبیه می شود. این سازه به پیلوت بتنی 
مدرسه »کوشش« ارامنه تهران در خیابان میرزا کوچک خان شباهت 
بســیار دارد که این ســازه پیلوت بتنی توســط »بابیک سرکسیان« 
ســاخته شده اســت و با توجه به هم دوره بودن ساخت این دو بخش 
گمان می رود این بخش هم توســط این معمار ارمنی ســاخته شده 

باشد.
اصغری نیا می گوید: نکته قابل توجه و ارزشمند درباره این مدرسه این 
است که حیاط پُشتی مدرسه که ساختمانی کوتاه و یک طبقه داشت، 
مدرســه ای برای دختران کم بضاعــت و درمانگاه خیریه ای مخصوص 

مادران کم بضاعت بود.
او بیــان می کند: مارکف روحیه معماری ایرانــی را در این بنا به رخ 
کشیده است و نمای آن تلفیق هنرمندانه آجر و گچ است. استفاده از 
قوس های ایرانی، کاشی کاری ها در باالی قاب بازشوها و قطار بندی به 
صورت نواری در رخ بام بنا این نوع معماری را به خوبی نشان می دهد.  
بنا بر اظهارات و مستندات اصغری نیا، »سرنوشت برای این مدرسه باال 
و پایین های زیادی را رقم زده اســت. در ابتدا مدرسه تحت مدیریت 
فرانسویان اداره می شــد و تا چند سال پس از انقالب اسالمی نیز در 
آن حضور داشــتند و پس از آن در اختیار آموزش و پروش قرار داده 
می شود. »مدرسه ژاندارک« در ابتدا برای تحصیل دختران تارک دنیا 
و دختران ارمنی و اقلیت های مذهبی فعالیت داشت و بخش از مدرسه 
برای دختران کم بضاعت بود. بعد از مدتی، مسلمانان نیز اجازه ثبت نام 
در آن پیدا کردند. مدرســه از آغاز دو زبانه بود؛ فارسی و فرانسه، اما 
وزارت معارف مدت کوتاهی از آموزش زبان فرانســه در این مدرســه 
جلوگیری کرد و در دوره کوتاهی مدرسه صاحب دو نام »منوچهری« 
و »ژاندارک« بود. در ســال ۱۳۵۸ مدرســه به دبیرستان دخترانه و 
سپس از ســال ۱۳۵۹ تا ۷۰ به مرکز تربیت معلم دخترانه اختصاص 
یافت و پس از یک وقفه آموزشی در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ دوباره 
به ســه بخش دبستان »دخترانه عدل«، »دبســتان پسرانه سجاد« و 
»راهنمایی و دبیرســتان دخترانه سمیه« تقسیم و در سال ۱۳۷۶ به 

مرکز »پیش دانشگاهش شهید رجایی« اختصاص داده شد.
سرانجام »مدرســه ژاندارک« به دلیل ارزش های کالبدی، تاریخی و 
ســاخت معمار بزرگی همچون نیکال مارکف در زمســتان ۱۳۷۸ به 
شــماره ۲۹۲۸ در فهرســت آثار ملی کشــور به ثبت می رســد و در 
سال های اخیر به »مرکز آموزش ضمن خدمت معلمان« و »دبیرستان 
بزرگساالن دخترانه هدایت و دبیرستان دخترانه امامت« تبدیل شده 
بود و ســال گذشــته بعد از دوره ای تعطیلی مدرســه، مرمت شد و 
امسال دوباره شاهد بازگشایی این مدرسه بودیم، اما اتفاق عجیب این 

بازگشایی این بود که این مدرسه امروز پسرانه شده است. 
در حالی کــه این مدرســه پیش از انقــالب جزو مــدارس تراز اول 
دخترانــه تهران محســوب می شــد و بانوان سرشــناس و موفقی را 
مانند ملکــه ملک زاده ـ باستان شــناس و سکه شــناس، فخرعظمی 
ازغون ـ روزنامه نگار و شــاعر )مادر سیمین بهبهانی(، خواهر لوریس 
چکنواریان که در صنایع شیمی صاحب نام است، آذرنوش صدرسالک 
ـ موسیقیدان و نوازنده چنگ )همســر مجید انتظامی(، فرخ پارسا ـ 
اولین وزیر زن آموزش و پرورش در ایران در پهلوی دوم، رویا نونهالی 
و... پرورش داده اســت.« به گفته اصغری نیا، یکی دیگر از ویژگی های 
جالب مدرســه ژانــدارک این بود کــه آموزش خیاطی، آشــپزی و 
خانه داری در کنار برنامه های آموزشی مدرسه به دختران داده می شد. 

»کلیسای ژاندارک« �
این پژوهشــگر بافت و بناهــای تاریخی در ادامه درباره »کلیســای 
ژانــدارک« توضیح می دهد: در قســمت جنوبی مدرســه ژاندارک، 
کلیسایی به همین نام ســاخته شده است. این کلیسا پس از ساخت 
مدرســه ژاندارک توســط »آندره ژولین« و با همکاری یک مهندس 

ناظر ایتالیایی با توجه به سبک مدرسه ساخته می شود. تاریخ طراحی 
کلیســا ۱۹۳۹ میالدی )۱۳۱۸ هجری شمسی( اســت، اما در سال 
۱۹۴۶ میالدی )۱۳۲۵ هجری شمســی( پس از پایان جنگ جهانی 
دوم کلیسا ساخته و بهره برداری می شــود. اصغری نیا می گوید: نکته 
قابل تأمل درباره معماری این کلیسا این است که اگر کسی از هویت 
و تاریخ آن اطالعی نداشته باشد، اصال احساس نمی کند که مدرسه و 
کلیسای ژاندارک با فاصله حدودی ۲۰ سال از هم و توسط دو معمار 
مختلف ســاخته شده اند. معماری کلیســا به قدری شبیه و نزدیک با 
معماری مدرسه ساخته شده که بسیار زیبا و تماشایی است و کامال با 
احترام به بنای مدرسه این کلیسا خلق شده است.  براساس مستندات 
این پژوهشگر، کلیسای ژاندارک از ابتدا به صورت خصوصی و متعلق 
به فرقه الزاریت های کاتولیک بوده و در حال حاضر هم محل زندگی 

خواهران کاتولیک است.

لوزام تحریر »مدرسه ژاندارک« به خاطره ها پیوست �
اصغری نیــا در ادامۀ معرفی مدرســه ژاندارک بیــان می کند: یکی از 
یادگاری های کوچه ژندارک که به ارزش معنوی این محله ومدرســه 
می افزاید، وجود یکی از قدیمی ترین فروشگاه های لوازم تحریر و لوازم 
نقاشــی تهران بوده، این مغازه در خیابــان منوچهری، مجاور کوچه 
ژاندارک قرار داشت که تا سال گذشته هم توسط صاحبان قدیمی آن 
دایــر بود، اما چند ماه پیش این مغازه فروخته شــد و در حال حاضر 

خالی است.
این پژوهشگر و کارشناس بافت و بناهای تاریخی درباره وضعیت امروز 
مدرســه ژاندارک نیز می گوید: این مدرسه به چند دلیل پسرانۀ امروز 
شــده اســت؛ کارگاه ها در کوچه  »ژاندارک« زیاد شده و تردد در این 
محله برای دختران سخت است، همچنین مدرسه به قدری بزرگ است 
که ســاماندهی تمام آن امکان پذیر نیست. مالکیت مدرسه ژاندراک به 
عهده آموزش و پرورش اســت. دو سال پیش با وزیر آموزش و پرورش 
جلسه ای داشتم و درباره این مدرسه پیشنهادی مطرح کردم که بخشی 
از آن برای خدمات شــهری مانند موزه یا... اســتفاده شود و تورهای 
گردشــگری از آن بهره ببرند. در حــال حاضر وضعیت کوچه ژاندارک 
نابســامان اســت، چون مردم در آنجا رفت وآمد ندارند و تجربه ثابت 
کرده اســت وقتی پای مردم عادی و گردشــگران به محله ای باز شود، 
شرایط نابســامان آن تغییر می کند و روبراه می شود، اما امروز تورهای 
گردشــگری اجازه ورود به این مدرســه را ندارند. این مدرسه می تواند 
دوباره دخترانه شــود، در صورتی که امنیت بــه کوچه آن بازگردد. به 
گزارش ایسنا، او اضافه می کند: در حال حاضر تنها بخشی از »مدرسه 
ژاندارک« استفاده می شــود و مابقی آن بدون استفاده مانده است، در 
حالی که می توان به جز بخش مدرسه، به قسمت های دیگر آن کاربری 
فرهنگی ـ آموزشی دیگری داد و تمام قسمت های آن احیا شود. زمین 
این مدرســه هنوز خاکی است و بچه ها در زمین خاک بازی می کنند. 
آمــوزش و پرورش به این مدرســه دینش را ادا کــرد و آن را مرمت 
کرد، اما میراث فرهنگی و شهرداری می خواهند برای آن چه کار کنند؟ 

موضوع این است که نهادی به این مدرسه کمک نمی کند

»مدرسه ژاندارک« را دریابید
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   :  پنجم اســفند امســال بزرگترین طرح انتقال آب به 
دریاچه ارومیه با حضور رییس جمهوری افتتاح شد، بعد 
از اینکه آب از کانال کانی سیب به سمت دریاچه جاری شد خبرهای خوبی 
از میزان حجم آب دریاچه به گوش می رسد؛ اما برداشت های غیرمجاز در 
مســیر نگران کننده اســت و بنا به گفته مســئوالن با متخلفان برخورد 

می شود.
دریاچــه ارومیه نگین فیروزه ای غرب کشــور، زمانی بزرگ ترین دریاچه 
داخلی ایران، بزرگ ترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه 
بزرگ آب شور دنیا بود اما بیش از دو دهه است که به گفته کارشناسان 
ســاالنه حدود ۴۰ سانتیمتر از ارتفاع آن کاسته شد تا اینکه بیش از ۹۰ 
درصد از وسعت خود را از دست داد، در واقع زنگ خطر کاهش سطح تراز 
دریاچه از اواخر دهه ۷۰ به صدا در آمد اما اقدامی اساسی برای جلوگیری 

از این کاهش انجام نشد.
به مرور اظهار نظرهای زیادی درباره عوارض خشــک شدن این دریاچه 
شور مطرح و اعالم شد در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه توفان های 
نمکی میلیون ها نفر را تهدید می کند و ســاکنان تا شعاع ۸۰۰ کیلومتر 
مربع از گرد و غبار نمکی این دریاچه در امان نخواهند بود؛ با این حساب 
این توفان به تهران هم خواهد رسید، تمام این مسائل دست به دست هم 
دادند و کارشناســان و مسووالن وقت در صدد یافتن راه حلی برای برون 
رفت از این معضل برآمدند تا اینکه ســتاد احیای دریاچه ارومیه در سال 
۱۳۹۳ تشکیل و برنامه های سخت افزاری و نرم افزاری زیادی برای نجات 

دریاچه مطرح و تصویب شد.
یکی از این راهکارها احداث تونل انتقال آب کانی سیب بود، قرار بود که 
ایــن تونل به طول ۳۵ کیلومتر به همراه یک کانال ۱۱ کیلومتری بعد از 
عبور از رودخانه گدار و طی مسافت ۲۸ کیلومتر، ۶۰۰ میلیون متر مکعب 
آب را به دریاچه برساند، اجرای این طرح در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و مقرر 
شده بود که تا سال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد اما محقق نشد تا اینکه 
در دولت سیزدهم عزم بر افتتاح این ابرپروژه گرفته شد و در نهایت در ۵ 
اســفندماه با هزینه ۳۵ هزار میلیارد ریال و با حضور رییس جمهوری به 

بهره برداری رسید و آب در رگ های دریاچه جاری شد.
رییس جمهوری در مراســم افتتاحیه این تونل گفت که موضوع دریاچه 
ارومیه، مســاله و دغدغه اصلی دولت و مردم در حوزه محیط زیســت و 
دست اندرکاران نظام اسالمی است، این طرح و این سامانه هم با نگاه ویژه 
و توجه ویژه دولت سیزدهم و اهتمام ویژه همه دست اندرکاران از جمله 
وزیر نیرو، دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه، قرارگاه ســازندگی، 

مهندسان و کارگران ایرانی به سرانجام رسیده است.
آیت اهلل رئیســی افزود: همت برای انجام کار خیلی مهم است که باید در 
کنار برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد و این سامانه هم در همین راستا 
به اجرا در آمده و حاصل کار همه بخش ها اســت، البته این اطمینان را 

می دهیم که در مســیر احیای دریاچه ارومیه، کشاورزی و معیشت مردم 
مورد آسیب قرار نخواهد گرفت و حق مردم در جای خود محفوظ است.

همچنین دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در مراسم افتتاحیه گفته 
بود که با برنامه ریزی انجام شــده امسال شاهد احیای تاالب های اقماری 

دریاچه ارومیه خواهیم بود.
محمدصادق معتمدیان با اشــاره به این که سفر اواخر اردیبهشت رییس 
جمهوری به آذربایجان غربی و بازدید از دریاچه ارومیه منشاء خیر و برکات 
زیادی شد، اظهار داشت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار با دستور 
رییس جمهور در هفت ماه گذشته به پروژه تخصیص داده شد تا کارها به 

سرعت اجرایی و طرح تکمیل شود.
وی همچنین تاکید کرد که تمرکز دولت بر اجرای برنامه های نرم افزاری 
احیای دریاچه اســت که از ســال آینده با سرعت بیشتری اجرا می شود، 
بخش بزرگی از آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به مصارف کشــاورزی 
می رسد که در این راستا اجرای برنامه های نرم افزاری برای اصالح الگوی 

کشت ضروری است.
چندی پیش نیز معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان غربی 
نوید داده بود که وسعت دریاچه ارومیه بیش از ۹۰ کیلومتر مربع نسبت 
به دی ماه امسال افزایش یافت و به یک هزار و ۴۰ کیلومتر مربع رسیده 
اســت. یاسر رهبردین به افزایش ســطح تراز دریاچه ارومیه اشاره کرد و 
گفت: تراز دریاچه ارومیه به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۲۱ سانتیمتر رسیده که 

نسبت به دی ماه بیش از ۶ سانتیمتر افزایش را نشان می دهد، همچنین 
اکنون حجم در دریاچه ارومیه به ۱.۴ میلیارد متر مکعب رسیده است این 
در حالی است که کمترین حجم آب ثبت شده برای دریاچه ۷۳۰ میلیون 

متر مکعب است که اکنون نزدیک به دو برابر شده است.
تمام این تالش ها برای کمک به دریاچه و جلوگیری از خشــک شدن آن 
است اما یک مســاله مهمی که وجود دارد، برداشت آب در مسیر است، 
اگر ســری به حوضه های آبریز دریاچه ارومیه زده باشــید حتما در تمام 
رودخانه های منتهی به دریاچه صحنه مشــترکی را دیده اید که رگ های 
بدن انســان را تداعی می کند، صدها و شــاید هم هزاران رشته لوله های 
پالســتیکی و پولیکا دیده می شــود که یک سرشــان در رودخانه و سر 
دیگــرش تا ناکجا آباد پیش می رود و با موتوری که ســخت کار می کند 
شیره رودخانه را می کشند بنابراین دیگر مجالی برای دریاچه نمی ماند تا 

لبی از آب این رودخانه ها تر کند.
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها سازمان حفاظت محیط زیست 
درباره شرایط آب دزدی در مسیر رودخانه و کانال کانی سیب به دریاچه 
ارومیه و اینکه تدبیری اندیشــیده شد که در مســیر آب دزدی صورت 
نگیرد، گفت: در این راستا مشــارکت مردم بسیار مهم است، جلوگیری 
از برداشــت های غیر مجاز با همکاری شورای تامین استان و استانداری، 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو با جدیت در دست پیگیری 
است در این امر مسیر آب به طور مداوم کنترل و پایش می شود، برداشت 

غیر مجاز منع قانونی دارد و با متخلفان برخورد می شود.
بر اســاس اعالم وزارت نیرو در صورت تامین اعتبار شبکه جمع آوری و 
تصفیه خانه های فاضالب در حوضه ارومیه تا سال آینده تکمیل می شود که 
با این حساب ساالنه ۳۰۰ میلیون متر مکعب دیگر آب به دریاچه می رسد.

آرزو اشرفی زاده درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهارداشت: پنجم 
اســفندماه تونل انتقال آب از سد کانی سیب به سمت دریاچه ارومیه با 
حضور رییس جمهوری به بهره برداری رســید و بعد از آن و با رها کردن 
آب یک هفته زمان برد تا آب مسافت کانال و رودخانه گدار را طی کند و 
به دریاچه برسد، بنابراین هنوز تاثیر معناداری روی تراز دریاچه نگذاشته 

است که قطعا به مرور تاثیر آن بیشتر خواهد شد.
وی افزود: قرار اســت با اجــرای کامل این طرح ۶۰۰ میلیون متر مکعب 
آب وارد دریاچه ارومیه شــود، اما در فاز اول که پنجم اســفندماه افتتاح 
شد مقرر شد ساالنه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب به بستر دریاچه برسد، 
البته طبق گفته مسووالن مربوطه سال آینده فاز دوم تونل به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی اظهار داشــت: اول مهرماه امســال تراز آب دریاچه ۱۲۷۰.۱۳ متر، 
وسعت دریاچه ۹۳۰ کیلومتر مربع و حجم آب موجود در آن ۱ میلیارد و 
۲۴ متر مکعب بود که با اقدامات صورت گرفته و بارندگی های اخیر در ۱۴ 
اسفندماه تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۲۱ متر، وسعت آن هزار و 
۴۰ کیلومتر مربع و حجم آب موجود در دریاچه ۱ میلیارد و ۴۴ میلیون 

متر مکعب رسید.
اشرفی زاده در پاسخ به اینکه فصل گرما و افزایش تبخیر را در پیش داریم 
ایــن میزان آب چقدر دوام می آورد؟ توضیح داد: آبی که از رودخانه گدار 
و تونل کانی سیب وارد دریاچه می شود به عنوان بخشی از حقابه دریاچه 
ارومیه است و بقیه باید از مسیر رودخانه های طبیعی و محل صرفه جویی 
بخش کشاورزی تامین شود، این میزان آب با توجه به تبخیر بخش زیادی 
از آن از دست می رود اما امیدواریم که با تداوم بارندگی هایی که برای آخر 
اســفندماه و اوایل فروردین ماه پیش بینی شده، وضعیت بهتری را برای 

دریاچه شاهد باشیم.
وی اظهار داشت: البته از دیگر پروژه های سخت افزاری برای تامین بخشی 
از نیاز آبی دریاچه ارومیه تکمیل شــبکه جمع آوری و تصفیه خانه های 
فاضالب در حوضه ارومیه اســت که در صورت تکمیل مقرر است ساالنه 
میزان ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از این محل به دریاچه رســانده شود، 
بر اســاس اعالم وزارت نیرو به عنوان متولی و کارگروه احیاء دریاچه، در 

صورت تامین اعتبار این پروژه سال آینده تکمیل و محقق خواهد شد.
به گزارش ایرنا، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: در مجموع میزان نیاز زیســت محیطی دریاچه یا 
همان حقابه آن ۳ میلیارد و ۴۲۶ میلیون متر مکعب است که باید اجرای 

پروژه های مختلف و روش های طبیعی ساالنه به دریاچه برسد.

پیگیری نقشه راه همکاری های اقتصادی ایران و بالروس و تعمیق 
و گسترش مناسبات دو جانبه دو کشور از مهم ترین محورهای سفر 
لوکاشــنکو به تهران است، بالروس از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه ای 
برخوردار است اما نباید انتظار داشته باشیم که سطح همکاری های 

دو کشور فراتر از چارچوب اتحادیه اوراسیا باشد.
روســای جمهور ایران و بالروس در حاشــیه اجالس شانگهای در 
ازبکســتان با یکدیگر دیدار و در مورد موضوعات دو جانبه تهران- 
مینســک گفت وگو کردند. حجت االســالم رئیسی رییس جمهور 
کشــورمان در این دیدار تاکید کرد که نقشــه راه ارتقای ســطح 
همکاری های دو کشور آماده شده است و ایران برای صادرات کاال 

و همکاری های مشترک اقتصادی با بالروس آمادگی کامل دارد.
الکســاندر لوکاشــنکو، رئیس جمهور بالروس نیز در این دیدار با 
تاکید بر اهمیت تدوین نقشــه راه ارتقای ســطح همکاری های دو 
کشور، خاطرنشــان کرد: بالروس و جمهوری اسالمی ایران روابط 
بســیار خوبی با یکدیگــر دارند و با توجه بــه ظرفیت های متقابل 

موجود، این روابط باید افزایش پیدا کند.
وی همچنیــن تاکید کرد: ایران، بالروس، روســیه و کشــورهای 
آسیای مرکزی باید در کنار هم و با کمک گرفتن از توانمندی ها و 

تجربیات یکدیگر در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کنند.
الروس مصمم اســت و عزم خود را برای توسعه همه جانبه روابط 
با تهران جزم کرده است. انتظار می رود همکاری های اقتصادی دو 

کشور نیز به تبع گسترش مناسبات سیاسی توسعه یابد
روابط ایران و بالروس در دو بعد اقتصادی و سیاســی مورد ارزیابی 
قرار می گیرد؛ در بعد اقتصاد همان طور که بسیاری از کارشناسان 
اذعان داشته اند آن طور که ظرفیت های دو کشور امکان و شرایطش 
را دارد اســتفاده نشده و در ســطح قابل قبولی قرار ندارد. با توجه 
به مرداودات انجام شــده میان مقامات دو کشــور به نظر می رسد 
بالروس مصمم اســت تا همکاری های خود بــا ایران را در تمامی 
جنبه ها افزایش دهد. این عزم تا حدود زیادی میان سران دو کشور 
هم دیده می شود. قطعا کشوری مانند روسیه که از متحدان ایران و 

بالروس است می تواند در این زمینه نقش ایفا کند. 
غالمحســین شافعی رئیس اتاق ایران در نشستی که با رئیس اتاق 
بازرگانی و صنعت بالروس در آذر ماه ســال جاری داشــت، اظهار 
داشــت: با وجود رفت وآمدها و تبــادل هیات های تجاری میان دو 
کشور اما هنوز تجار دو طرف از ظرفیت های یکدیگر به طور کامل 
مطلع نیســتند لذا در این زمینه نیازمند مبادله اطالعات هستیم. 
همچنین تشکیل کمیته مشــترک بازرگانی بین اتاق های ایران و 
بالروس نیز می تواند زمینه ساز امنیت مورد نیاز برای روابط تجاری 

بخش های خصوصی دو کشور باشد.
رئیــس اتاق بازرگانــی و صنعت بالروس نیز پیشــنهاد دیدارهای 
ســه طرفه بین اتاق های ایران -روسیه - بالروس را مطرح کرد زیرا 
با توجه به روابط نزدیکی که ایران در این ســال ها با روســیه دارد 
و بالروس نیز از نزدیکان مســکو است، این همکاری ها می تواند در 

قالب یک بســته کامل به صورت سه جانبه تداوم و توسعه یابد. 
بنابراین با توجه به توافق های انجام شــده میان رؤســای جمهور 
ایران و بالروس که در حاشیه اجالس شانگهای در ازبکستان انجام 
شد، نخست وزیر بالروس برای پی گیری گسترش روابط دو جانبه 
در ابعاد اقتصادی اعم از ترانزیت، صادرات و واردات، تامین انرژی، 
کشاورزی و انتقال تکنولوژی به تهران سفر کرد که در جریان این 
سفر مقرر شد نقشه راه جامعی برای توسعه روابط اقتصادی تهران 
ومینسک طی ســال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ ترســیم شود تا در این 

چارچوب تکلیف حوزه های اقتصادی روشن گردد.
از این رو ســفری که لوکاشنکو به تهران دارد با توجه به تمهیداتی 

که در جریان سفر نخست وزیر این کشور به تهران انجام شده بود 
در چارچوب همکاری های اقتصادی خواهد بود و مسائل اقتصادی 

و دو جانبه دنبال می شود. 
بالروس از متحدان نزدیک روسیه است که از موقعیت ژئوپلیتیکی 
ویژه ای در این منطقه برخوردار اســت و همواره در تالش است تا 
نقش سیاسی و اقتصادی خود را براساس جایگاهش افزایش دهد.

بالروس از جمله کشــورهای اروپای شرقی است که در تحریم قرار 
دارد اما نه به اندازه ای که روســیه تحریم شــده است. به هر حال 
بــالروس از نظــر جغرافیایی و ژئوپلیتیک در یک شــرایط مهم و 
خاصی قــرار گرفته و به عنوان متحد اصلی روســیه تالش دارد تا 
عالوه بر مســائل اقتصادی خود را از نظر سیاســی ارتقا داده و در 
مناسبات و ترتیبات منطقه ای و بین المللی نقش آفرین باشد جنگ 
روسیه و اوکراین یکی از نمونه هایی است که به خوبی اتحاد روسیه 

سفید با مسکو را نشان می دهد. 
روابط سیاســی بین جمهوری اســالمی ایران و جمهوری بالروس 
در تاریــخ ۱۸ مارس ۱۹۹۳ پایه گذاری شــد و در ۸ مارس ۱۹۹۸ 
ســفارت بالروس در تهران افتتاح شد و سفارت ایران در مینسک 
نیــز از ماه فوریه ســال ۲۰۰۱ آغاز به کار کــرد. همکاری های دو 
کشــور در ســطوح باال و در میــان وزارتخانه های امــور خارجه، 
همــکاری بیــن پارلمانی و بازدید مقامات و هیات های دو کشــور 
تا به امروز ادامه داشــته است. همچنین در موضوعات بین المللی 
دو کشــور همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند و از نامزدی کشــور 
در ســازمان های بین المللی همانند شــورای اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل متحد، یونسکو، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 

و... حمایت کرده اند. 
حسن بهشتی پور، کارشناس مســائل بین الملل نیز سفر لوکاشنکو 
به تهران را شروع مجددی برای ادامه همکاری ها و گسترش روابط 
عنوان کرد و گفت: بالروس اقتصاد محدودی دارد. آنچه مهم است 
جایگاه این کشور از نظر ژئوپلیتیکی و نزدیکی مناسبات با روسیه و 
اتحادیه اوراسیاست که از این منظر همکاری های دو جانبه توجیه 
پذیر اســت.اگر بالروس خیلی بتواند در همکاری ها تاثیرگذار باشد 

در چارچوب اتحادیه اوراسیاست.
به گزارش ایســنا، ایران و بالروس درصدد توســعه همکاری های 
اقتصادی و به تبع آن تقویت همکاری سیاســی با یکدیگر هستند 
گرچه بررســی مســائل دو جانبه اقتصادی به عنوان محور ســفر 
لوکاشــنکو به تهران مطرح شــده اما این احتمــال وجود دارد که 
مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین هم 

یکی از موضوعات مورد بررسی در این سفر باشد.

   :    مدیرگروه سوخت و احتراق پژوهشگاه صنعت نفت 
از اجرای بزرگترین پروژه مدیریت کربن در ۶ فاز در 

همکاری با شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد.
بیست و دومین ژورنال کالب با موضوع »اصول و ابعاد مدیریت کربن« 
در سالن سروش پژوهشگاه صنعت نفت با موضوع گرمایش جهانی و 
تغییر اقلیم، اصــول و ابعاد مدیریت کربن و فعالیت های بین المللی و 
همچنین اقدامات ایران و پژوهشــگاه صنعت نفت در زمینه مدیریت 

کربن برگزار شد.
دکتر کاظم کاشفی، عضو هیات علمی و مدیر گروه سوخت و احتراق 
پژوهشــگاه صنعت نفت در این نشســت به موضوع مدیریت کربن و 
انتشار گازهای گلخانه ای پرداخت و گفت: مساله مدیریت کربن، یکی 
از موضوعات با اهمیت در سطح دنیا است و بر همین اساس هزاره سوم 

را هزاره توسعه پایدار و قرن حاضر را قرن تغییر اقلیم می نامند.
وی با بیان این که بسیاری از دانشمندان، عامل اصلی گرمایش جهانی 
را نتیجه اثر گلخانه ای می دانند، اظهار کرد: در گزارش ششــم هیات 
بین الدول تغییر اقلیم )IPCC( تاکید شده است که عوامل انسانی در 
روند افزایش دمای متوسط کره زمین نقش عمده ای را ایفا می کنند و 
این امر منجر به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای و همچنین گرمایش 
کره زمین شــده است. کاشفی به مشــارکت ایران در کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای تا ســال ۲۰۳۰ نیز اشاره کرد و افزود: در مشارکت 
اولیه پیشنهادی، ایران تا پایان سال ۲۰۳۰ میزان گازهای گلخانه ای را 
به صورت داوطلبانه ۴ درصد کاهش خواهد داد و چنانچه حمایت مالی 

و انتقال فناوری انجام شود، میزان کاهش به ۱۲ درصد خواهد رسید.
مدیرگروه سوخت و احتراق پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به طرح های 
اجرا شــده در پژوهشــگاه در این زمینه، یادآور شد: بزرگترین پروژه 
مدیریت کربن در ۶ فاز با شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در حال 
 )CDM( انجام است و از سوی دیگر در زمینه مکانیسم توسعه پاک
پژوهشگاه با بسیاری از پاالیشگاه های گازی کشور و همچنین شرکت 

ملی نفت همکاری کرده است.
به گزارش ایســنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت، وی 
ادامه داد: مدل ســازی و تدوین نرم افزار انتشــار کربن در شرکت ملی 
نفت ایران و همچنین ارائه نقشــه راه تکنولوژی جمع آوری، تبدیل و 
تزریق گاز دی اکســید کربن به منظور ازدیاد برداشت نفت و کاهش 
گازهای گلخانه ای و توســعه سامانه موجودی انتشار آالینده های هوا، 
شبیه ســازی پراکنش آالینده های هوا در پــارس جنوبی و همچنین 
برگزاری دوره های آموزشــی در ســطح صنعت نفت از دیگر اقداماتی 
است که از سوی پژوهشگاه در سال های اخیر با هدف کاهش گازهای 

گلخانه ای در حال پیگیری است.

   :     رییس هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق ایران 
گفت: حمایت سازمان توسعه تجارت و همکاری بیشتر 
با کشورهایی که پیش از این مورد توجه کمتری بوده است، موجب شده 
تا بتوانیم برنامه ریزی دقیق تری برای افزایش ســهم کشــور در توسعه 

صادرات کاالها با ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم.
»پیام باقری« با بیان اینکه موضــوع مهمی که امروز در حوزه صادرات 
غیرنفتی وجود دارد، معطوف کردن توجه به صادراتی با ارزآوری، خلق 
ثروت و ســودآوری بیشتر است، اظهار داشت: بررســی روند صادرات 
غیرنفتی در سال های گذشته نشان می دهد برخالف تاکید بر صادرات 
غیرنفتی، عمدتاً صادرات ایران شــامل مواد خام و نیمه خام با پایه های 
نفتی و فوالدی می شود البته این ذاتاً اتفاق بدی نیست اما این صادرات 

موجب خلق ارزش افزوده نخواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از صنایع دارای اولویت صاداراتی، صنعت برق کشور 
است، تاکید کرد: این بخش باتوجه به اینکه یک صنعت دانش محور و 
دانش پایه اســت، محصوالت تولیدی آن منحصر به فر و دارای فناوری 
باال هســتند و مواد خام تبدیل به کاالی با ارزش افزوده باال می شــوند. 
عمدتاً طرح های در حال انجام در خارج کشور مربوط به خدمات فنی و 
مهندسی صنعت برق است که از بعد حاکمیتی بایستی مورد توجه قرار 
گیرد. باقری با تاکید بر اینکه صادرات خدمات فنی مهندســی صنعت 
برق در کشورهای اطراف بالغ بر ۳۰ میلیارد دالر است، تصریح کرد: در 
خصوص ایران با توجه به پتانسیل باال صادرات ارقام موجود در این حوزه 
قابل توجه نیست و سهم کشور از تقاضای ۲۰۰ میلیارد دالری کشورهای 
همسایه در خصوص صنعت برق بسیار ناچیز است. وی افزود: سازمان 
توسعه تجارت با توجه به تغییرات مدیریتی و رصدی بخش خصوصی، 
متوجه شده ایم نگاه سازمان توسعه تجارت معطوف به رفع مشکالت و 
موانع و صادرات بوده و صادرات با ارزش افزوده باال مورد توجه قرار گرفته 
است، بر همین اساس سیاست گذاری و رویکرد سازمان تجارت نسبت 
به این موضوع متفاوت از گذشتگان و نگاهی صادرات محور بر آن حاکم 

است که ریل گذاری دقیقی دارد.

رییس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران گفت: توجه سازمان 
توسعه تجارت به بازارهایی که در آن کمتر حضور داشتیم مثل کشورهای 
آفریقایی که مستعد صادرات صنعت برق هستند موجب شده تا با وجود 
تمام مشکالت، در مسیر همرسانی صنعت برق با این قاره قرار بگیریم. 
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع صادرات، سندیکای صنعت برق 
سندی مشترک با عنوان توسعه صادرات صنعت برق و چالش و راهکارهای 
آن با اتاق بازرگانی منعقد کرد که در آن هزاران ساعت مصاحبه با افراد 
صاحب نظر صورت گرفته است و توسعه صادرات برق مبتنی بر پایداری 
و ماندگاری قرار گرفت؛ زیرا وقتی خط انتقالی در کشوری احداث می شود 
ارائه خدمات فنی و مهندسی هم تا سالیان متمادی با کشور احداث کننده 
خواهد بود. باقری با تاکید بر اینکه در جهان این مســائل به EMCها 
سپرده می شود، خاطرنشان کرد: نیاز است با متولی گری سازمان توسعه 
تجارت، شرکت های EMC تقویت شوند تا کاالهای توانمند در صنعت 
برق را صادر کنند که به صورت خودکار در بازار خدمات فنی مهندسی 
هم اثرگذار خواهد بود. وی افزود: نکته مهم این است در موضوع صادرات 
خدمات فنی مهندسی، روابط کارگزاری و نظام بانکی میان کشورها بسیار 
قابل توجه است، از سوی دیگر گرفتن ضمانت نامه های بانکی امروزه بسیار 
سخت است حتی به واســطه و کشورهای هدف به خاطر شدت ماجرا 
کشــورهای هدف هم سختگیری می شود و در حوزه گشایش اعتبارات 
برای خریدها و در حوزه نقل و انتقال ارز این مشکالت وجود دارد و بحث 
رفع تعهد هم به خاطر فاصله نرخ نیمایی و آزاد مشکالتی به بار آورده که 
عمدتاً تامین مواد اولیه و مصالح شرکت ها با نرخ آزاد محاسبه می شود و 
درآمدشــان از محل صادرات با نرخ نیمایی و رفع تعهد بسیار چالشی و 
زمان بر است که قیمت تمام شده محصول را زیاد می کند. باقری تصریح 
کرد: مشکل بعدی در حوزه دیپلماسی و رایزنان بازرگانی نیاز است که باید 
نگاه دقیق اقتصادی و دارای پشتوانه تشکلی و شناخته شده، باشد که با 
توجه به افزایش تعداد رایزنان می توان در حوزه راهکارها مسائل مختلفی 
دنبال کرد به عنوان مثال تهاتر با توجه به ظرفیت کشورها در آمریکای 

التین و ونزوئال و آفریقا.

حیات در رگ های دریاچه ارومیه؛ با برداشت  غیرمجاز آب در مسیر برخورد می شود

ایران-بالروس؛ هم افزایی همکاری های اقتصادی اوراسیا اجرای بزرگترین پروژه مدیریت کربن در دستور کار پژوهشگاه نفت

سهم ایران در بازار جهانی کاالهای با ارزش افزوده باال، بیشتر می شود
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11حقوق و گزارش

   :   احساس کردم بدنم داره لمس می شه و چندشم شده 
بود؛ احســاس می کردم گوشــت تنم داره آب میشه. 
اینجور موقع ها اول به خودم شــک می کنم که نکنه احساسم اشتباهه. با 
خودم گفتم خب شاید کیف آقای بغل دستیمه که توی این کمبود جا و 
فشردگی داره بهم میخوره؛ خودمو جمع و جورتر کردم و سفت تر وایسادم؛ 
لمس قطع شد اما چند دقیقه گذشت دوباره تکرار شد؛ درست حدس زده 
بودم و مچش رو گرفتم. )مـ  ع( در طول ۲۵ ســال زندگی اش حداقل ۵ 
مرتبه قربانی آزار جنسی از نوع لمس بدن یا همان تماس بدنی و نمایش 
آلت تناســلی در محیط های عمومی شده است و درحالی ۵ مورد از این 
آزارها را برایــم بازگو می کند که تعداد آزارهای جنســی نامرئی تجربه 
کرده اش بیش از اینهاست اما این ۵ مرتبه مشخصا در ذهنش ثبت شده 
است.اولین تجربه اش مربوط به ۱۳ یا ۱۴ سالگی است. وقتی روی صندلی 
عقب تاکسی کنار دو آقا نشسته و متوجه می شود مرد کناری، او را به عمد 
لمس می کند اما از روی ترس و اینکه دقیقا نمی دانسته چکار باید انجام 
دهد، ســکوت را ترجیح می دهد.تجربه بعدی دو سال بعد از تجربه تلخ 
نخست است، آزاری مداوم به مدت چند ماه و آن هم هفت صبح: »۱۶ یا 
۱۷ سالم بود و با سرویس می رفتم مدرسه. هر صبح باید توی یک خیابون 
مشخص می ایستادم که سرویس اونجا بیاد دنبالم. یکبار احساس کردم یه 
ماشینی هر صبح همون تایمی که من می ایستم واسه سرویس، میاد توی 
همون خیابون و منتظر می مونه، وقتی سرویس میاد دنبالم اونم می ذاره 
میره. اوایل اصال بهش توجه نمی کردم و در همین حد می دونستم که این 
ماشــین هر روز میاد اینجــا و دورتر از من می ایســته، اما چند روز بعد 
فاصله اش رو کمتر کرد و متوجه شــدم هر روز صبح میاد توی ماشــین 
می شینه و آلت جنسیش رو بهم نشون می ده. هیچوقت از ماشینش پیاده 
نمی شد اما هر روز همین کار رو می کرد و من به شدت از لحاظ روانی آزار 
دیده بودم و اگر صدامم در می اومد اولین واکنش ها علیه خودم می شد تا 
اینکه موضوع رو به مادرم گفتم و چند روز با مادرم اومدم منتظر سرویس 
مدرســه موندم و دید که مادرم همراهمه گذاشــت رفت و بعدش دیگه 

هیچوقت اون مرد رو اونجا ندیدم.«

سکوت و جری تر شدن مجرم�
وی یک بار دیگر نیز قربانی همین نوع آزار از ســوی یک مرد دیگر بوده، 
زمانــی که ۶ و نیم صبــح برای ورزش کردن به بوســتان نزدیک منزل 
می رفته و مردی از دور او را تماشــا می کرده و نهایتا آلتش را به او نشان 
داده است. دختری که آن زمان ۲۲ یا ۲۳ سال بیشتر نداشته دیگر سکوت 
نمی کند. آخرین تجربه اما مربوط به همین هفته اخیر است: »منتظر بی آر 
تی بودم تا برم سمت خونه. حدود ۴ یا ۵ اتوبوس اومدن اما چون خیلی 
شلوغ بود نتونستم سوار بشم. قسمت زونه هم خیلی کوچیکه. به خاطر 
همین رفتم قسمت مردونه و اونجا منتظر اتوبوس بودم.«تاکید می کند که 
برایش مهم بوده ابتدا خود مردان از قسمت مردانه سوار بی آر تی شوند و 
اگر جای خالی باقی مانده بود او نیز سوار اتوبوس شود: »اتوبوس بعدی که 
اومد شرایط بهتر بود. در اتوبوس که باز شد داشتم با خودم دو دو تا چهار 
تــا می کردم که برم داخل اتوبوس یا نــه، که یه پیرمرد حدود ۶۵ یا ۷۰ 
ساله از داخل اتوبوس با اخم دستش رو به نشونه اینکه از قسمت مردونه 
ســوار اتوبوس نشو و برو قسمت زنونه به سمت من اشاره کرد و با لحنی 
که انگار دزد گرفته باشه گفت "از اینجا وارد نشی ها، برو اونور." این حرف 
رو که زد، بهش قســمت زنونه رو نشون دادم و گفتم "اون طرف اصال جا 
نیست؟، چطوری برم؟.«گویا همین یکی به دو ساده باعث می شود دختر 
داســتان ما برای به اصطالح رو کم کنی وارد قسمت مردانه شود: »لحن 
حرف زدنش خیلی تحقیر آمیز بود. حرصم گرفت و به خاطر این حرفش 
وارد قسمت مردونه شدم. پیر مرد که این شرایط رو دید زیر لب و خطاب 
به مردهای کناریش تکرار کرد "تنش می خاره!". حرفی که وقتی شنیدم 
بغضم گرفت اما خودم رو حفظ کردم. جالبه که مردهای دیگه هم این رو 
شنیدن اما هیچی نگفتن، یک نفر نبود اونجا بگه این چه حرفیه می زنید 
آقا؟.«اشــکش که حاال بعد از بغض سرازیر شده را از صورت بی آالیش و 
ساده اش پاک می کند:» چند تا ایستگاه رو که رد کردیم جمعیت بیشتر 
و بی آر تی شلوغ تر شد. من روبروی در بی آر تی ایستاده بودم و دور و برم 
مردها بودن. یک خانم دیگه هم جلوی من ایســتاده بود. چند دقیقه که 
گذشت احساس کردم بدنم داره لمس می شه. چندشم شده بود. احساس 
می کردم گوشــت تنم داره آب میشه. اینجور موقع ها اول به خودم شک 
می کنم که نکنه احساسم اشتباهه. با خودم گفتم شاید اشتباه احساس 
کردم اما واقعا لمس بود. با خودم گفتم خب شاید کیف آقای بغل دستیمه 
که توی این کمبود جا و فشــردگی داره به بدنم میخوره. خودمو جمع و 
جور تر کردم و سفت تر وایسادم. لمس قطع شد. چند دقیقه گذشت دوباره 

تکرار شد. درست حدس زده بودم و مچش رو گرفتم.«

وقتی پیر مرد قصه رنگ عوض می کند�
پیر مردی که کنار در ایســتاده و شــاهد ماجرا بوده به کمکش می آید 
و جلــوی در جایی برایش باز می کند اما گویا پشــت نقاب رفتار موجه 
خــود مقاصد دیگری را دنبال می کــرده و ناگهان رنگ عوض می کند:» 
اون پیرمرد هم کنار در و جلوی من ایســتاده بود اما پشتش به من بود. 
یه خورده که گذشت احساس کردم باز چیزی داره به پام می خوره. اینبار 
دیگه چشمم ترسیده بود و مراقب همه چیز اطرافم بودم. خودمو کشیدم 
عقب تر و دیدم بله، پیر دستش رو آورده عقب و داره منو لمس می کنه«.

شاید خیلی ها با شــنیدن این روایت تصور کنن بخشی از ماجرا تقصیر 
خودم بوده که رفتم توی قســمت مردونــه اما من همین تجربه رو توی 
قسمت زنونه اتوبوس و از سوی مردی که در قسمت مردونه ایستاده بود 

و از الی میله ها سعی می کرد با دستش من رو لمس کنه هم داشتم«.

آزارهای جنسی که گویا »آزار« شناخته نمی شوند!�
به گزارش ایســنا، بنابراین می توان گفت در قوانین فعلی ایران تنها زنا و 
روابط نامشروع، آزارهای جنسی هستند که مشخصا جرم انگاری شده اند و 
این درحالی است که بسیاری از آزارهای جنسی خارج از این تعاریف انجام 
می شــود و جنبه های کالمی و تهمت یا فیزیکی و... دارد. این خالء های 
قانونی عمال دست قضات را برای صدور رای می بندد. از سوی دیگر راه های 
اثبات همین دو مورد آزار نیز هفت خان رستم را می طلبد.طبق ماده ۶۳۸ 
قانون مجازات اسالمی نیز »هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر 
تظاهر به عمل حرامی نماید، عالوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو 
ماه یا تا )۷۴(  ضربه شالق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی 
شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار 
کنــد فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا )۷۴( ضربه شــالق محکوم 
خواهد شــد« که می توان گفت نمایش آلت تناســلی در اماکن عمومی 

می تواند مشمول مجازات این ماده شود.

الیحه برای زنان�
از ســوی دیگر علیرغم اینکه بیش از ۱۰ سال جامعه زنان چشم انتظار 
تدوین و تصویب الیحه موســوم به »منع خشونت علیه زنان« بود، نهایتا 
دو سال پیش این الیحه با عنوان »حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 

خشــونت« از ســوی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسالمی فرستاده 
شــد و پس از کش و قوس های فراوان اعالم وصول شــد. اخیرا نیز این 
الیحه پس از تغییرات نمایندگان مجلس با عنوان »پیشــگیری از آسیب 
دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار« به تصویب کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی رسیده است.مهم ترین نقد کارشناسان 
به آن چرایی حذف واژه »خشــونت« و به کار بردن واژه »سوء رفتار« در 
عنوان و متن الیحه است که اساسا منجر به تفسیر به رای می شود چراکه 
»سوء رفتار« تعریف مشــخصی ندارد اما فارغ از این نکته، الیحه مذکور 
خالء های دیگری نیز دارد. از جمله آنکه درحالی انتظار می رفت این الیحه 
دربرگیرنده تمام خالء های قانونی حال حاضر در زمینه خشــونت و آزار 
علیه زنان به ویژه در حیطه آزارهای جنسی باشد که در هیچ کجای نسخه 
اخیرآن ســخنی درباره مصادیق آزارهای جنسی اعم از آزارهای کالمی 
نظیر متلک های جنسی و یا نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی و 
حتی نمایش آلت تناسلی و نیز تعیین مجازات مجزا برای هر کدام از این 
مصادیق به میان نیامده است.همانطور که از اسم الیحه پیداست به نظر 
می رســد الیحه مذکور تنها در پی »پیشگیری« از بروز آزارها علیه زنان 
بوده اســت و به جز محول کردن برخی امور پیشــگیرانه به دستگاه های 
مختلف، از زن آزار دیده ای که تالش دارد با اســتناد به مواد قانونی حق 
خود را در دادگاه بســتاند، غافل مانده اســت. درواقع این الیحه تنها به 
مولفه های پیش از وقوع و پس از وقوع یک آزار توجه کرده و از شرایط زنی 
که در لحظه مورد آزار جنسی قرار می گیرد و می خواهد الساعه با مراجعه 
به دادگاه طلب حق کند، غفلت کرده اســت. از سوی دیگر وزن اقدامات 
حمایتی از زنان آسیب دیده در این الیحه بسیار سنگین است، حال آنکه 
ایــن امر موضوع جدیدی نیســت و در حال حاضر نیز نهادهای حمایتی 
نظیر بهزیســتی چنین اقداماتی را انجام می دهند.  هرچند الیحه فعلی 
نقاط قوتی نیز دارد که در صورت تصویب به طور قطع در مسیر جلوگیری 
از خشــونت علیه زنان موثر خواهد بود و می توان گفت حتی تصویب این 
الیحه به همین شکل و با همین خالء ها نیز اتفاق مبارکی است اما با توجه 
به ضرورت روزآمد شدن قوانین همگام با شرایط حال حاضر جامعه، امید 
می رود نمایندگان مجلس در بررســی های آینده خود و پیش از تصویب 
الیحه در صحن علنی به مواردی که در ادامه به آنها اشــاره می شود نیز 
توجه کنند تا پس از تصویب شــاهد قانونی جامع در حوزه خشونت علیه 
زنان باشــیم که در بر گیرنده تمامی خالء های قانونی حوزه زنان از جمله 
انواع آزارهای جنســی باشد. در ادامه به بررسی نکات قابل تامل از الیحه 
»پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار« 

از جمله مجازات آزارهای جنسی می پردازیم.

نقد اساسی به عنوان الیحه وارد است�
شــیما قوشــه وکیل پایه یک دادگســتری و فعال حوزه حقوق زنان در 
گفت وگو با ایســنا، درباره نقاط ضعف و قوت الیحه »پیشگیری از آسیب 
دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر ســوءرفتار« با اشــاره به تغییر 
عنوان الیحه اظهار کرد: مهم ترین و اساســی ترین نقدی که به این الیحه 
وارد اســت عنوان آن است. درواقع "خشونت به "سوء رفتار" تبدیل شده 
اســت و این در حالی است که "ســوء رفتار" تعاریف متفاوتی دارد. البته 
گرچه در قوانین داخلی ما هم واژه "خشــونت" و هم "سوء رفتار" به کار 
برده نشده اند اما در قوانین خارجی مشخصا بحث "خشونت" مطرح است. 
از سوی دیگر تعاریف واژه "سوءرفتار" بسیار متفاوت و گسترده است. هر 
کدام از علوم روانشناختی، زیست شناسی و علوم اجتماعی "سوء رفتار" 
را متفاوت تعریف کرده اند و ما نمی دانیم در این الیحه با کدام یک از این 
تعاریف مواجه ایم.به زعم وی، بیشترین تعریفی که درباره "سوء رفتار" در 
علوم مختلف شده آن است که "سوء رفتار" را پاسخی به محرک بیرونی 
دانسته اند و درواقع "سوء رفتار" یک پاسخ و نه یک رفتار مشخص متقابل 

است.

آیین دادرسی کیفری و اطاله در رسیدگی به پرونده های خشونت�
قوشــه به ماده ۴ نیز اشاره کرد و توضیح داد: طبق این ماده رسیدگی به 
دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری 
اســت.  این در حالی است که آیین دادرسی کیفری هم از بابا ادله اثبات 
دعوا و هم از باب مکانیزم و روند رسیدگی بسیار ناقص است. از سوی دیگر 
چنین دعاوی باید سریع و بدون تشریفات و کامال حمایتی صورت گیرند. 
در حال حاضر از بزرگترین مشــکالت همین است که وقتی ما بخواهیم 
در جرایم خشونت خانگی ادله اثبات دعوا را مطرح کنیم می گویند شاهد 
بیاور که اصوال شــاهدی در فضای خانه وجود نــدارد و طرف مقابل هم 
اقــراری نمی کند و به تبع آن علــم قاضی هم وجود ندارد. این الیحه نیز 
آیین دادرسی خاصی برای رســیدگی به این جرایم پیش بینی نکرده و 
پس از عنوان الیحه این امر نقد بسیار زیادی را به این الیحه وارد می کند. 
هرچند در بند "ج" ماده ۵ »شناسایی و ارائه راهکارهای قانونی رفع اطاله 
در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون« از جمله وظایف قوه قضاییه 
برشمرده شــده است اما اینکه این راهکارها چه باشند و کی به کار روند 
خود جای بحث دارد. وی با اشاره به وظایفی که این الیحه بر عهده وزارت 
کشــور قرار داده است و با بیان اینکه تســریع و تسهیل در صدور مجوز 
ســمن های فعال در حوزه اهداف این الیحه و جلوگیری از مانع تراشــی 
برای امور محوله به آنها از جمله وظایف مهمی بود که باید بر عهده وزارت 
کشور قرار داده می شد اما این الیحه به آن نیز اشاره ای نکرده است، ادامه 

داد: نه در مواد مربوط به وزارت کشور و نه مواد مربوط به بهزیستی به این 
موضوع اشــاره ای نشده است. با این حال استفاده از ظرفیت سازمان های 
مردم نهاد را بر عهده قوه قضاییه گذاشــته اســت و همگی می دانیم چه 
سنگ اندازی هایی در مســیر گرفتن مجوز برای سازمان های مردم نهاد 
فعال در این حوزه وجود دارد. این وکیل دادگستری درباره بند ۱ ماده ۶ 
که »شناســایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب 
شناســی آن ها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها به 
شــورای اجتماعی کشور در قالب گزارشــات سالیانه« را از جمله وظایف 
وزارت کشور دانســته نیز توضیح داد: درحالی شناسایی اشکال مختلف 
قاچاق و پناهندگی و آوارگی زنان وظیفه وزارت کشــور شناخته شده که 
این امر وطیفه قوه قضائیه و مشــخصا وظیفه دادســتانی است. حتی ما 
قانونی درباره قاچاق انسان داریم که بخشی از آن به زنان نیز پرداخته است 

و نمی دانم چرا این الیحه این امر را وظیفه وزارت کشور دانسته.

زنان باالی 1۸ سال نیاز به سرپرست ندارند!�
این فعال حقوق زنان در بخش دیگر سخنان خود افزود: در این الیحه پنج 
مورد در خصوص زنان بد سرپرست صحبت شده اما ما می دانیم زنان باالی 
۱۸ ســال نیازی به سرپرست ندارند که سرپرست آنها خوب یا بد باشد و 
باید گفت نگاه قیم مآبانه که نسبت به زن ها وجود دارد در این الیحه نیز 
دیده می شــود. در بند ۵ ماده ۸ نیز درباره حمایت از دانش آموزان دختر 
بی سرپرســت یا بد سرپرست سخن گفته شــده است که وقتی دختری 
دانشجو است یعنی حتما باالی ۱۸ سال سن دارد و دختر باالی ۱۸ سال 
قطعا نیازی به سرپرست ندارد.وی معتقد است که در بخش وظایف محوله 
به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و نیز صدا و سیما در الیحه، بهتر بود 
عالوه بر محول کردن وظیفه ممنوعیت پخش آثاری که در آنها استفاده 
ابزاری از زنان می شود، درباره محتواهای تحقیرآمیز و دارای خشونت علیه 
زنان نیز صحبت به میان می آمد تا نسبت به انتشار چنین محتواهایی نیز 

جلوگیری شود.

پلیس بدون دســتور قضایی اولیه می تواند به تقاضاهای خشــونت �
خانگی ورود کند اما...

قوشــه در ادامه درباره تبصره ۳ ماده ۱۳ الیحه یاد شده نیز توضیح داد: 
طبق این تبصره »مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده 
و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگســتری به منظور انجام تحقیقات و 
اقدامــات موضوع این قانون، حــق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز 
با اجازه متصرف قانونی و یا دســتور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص 
اقدامــات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده کــه در این صورت باید در 
گزارش تنظیمی، ادله ضرورت مداخله را نیز به روشــنی ذکر کنند«، این 
دقیقا از جمله بزرگترین مشکالتی است که ما االن هم در بحث ضابطین 
دادگستری شاهد آن هســتیم.وی توضیح داد: جرم از منظر قانون گذار 
مشهود یا غیر مشهود است. مطابق با ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری 
فعلی جرمی که در منزل یا محل ســکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال 
وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بالفاصله پس از وقوع جرم، 
ورود ماموران را به منزل یا محل ســکنای خود درخواست کند، در حکم 
مشــهود است و این به آن معنا اســت که ضابط دادگستری و ضابط عام 
که مشخصا نیروی انتظامی است می تواند به مساله ورود کند و نیازی به 
گرفتن دســتور قضایی برای ورود به منزل و مساله ندارد. حتی می تواند 
بدون دســتور قضایی اولیه در صورت نیاز شخص را بازداشت و از فرار و 
مخفی شدن و از بین بردن ادله جلوگیری کند. پس از انجام این اقدامات 
باید گزارشــش را به مقام قضایی بدهد و دستور بگیرد. این امر در قانون 
ســابق وجود نداشت و در آنجا درج شــده بود "صاحب خانه" باید تقاضا 
ورود ماموریــن را کند و از این رو اگر زنی با ۱۱۰ تماس می گرفت چون 
صاحب خانه نبود با این پاســخ مواجه می شد که دعوا خانوادگی است و 
مــا حق ورود نداریــم و یا برای ورود نیاز به دســتور قضایی داریم. اما از 
سال ۹۴ به بعد قانون تغییر کرد و در قانون فعلی درج شده است که اگر 
جرم در منزل یا محل سکنا افراد یعنی این محل سکنا می توان هتل هم 
باشــد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال 
یــا بالفاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به منزل یا محل ســکنا 
خود درخواست کند، جرم مشهود است. بنابراین این شخص ساکن حتی 
می تواند دختر خانواده ای باشد که پدرش به او خشونت ورزیده است.این 
وکیل دادگســتری با بیان اینکه اما با وجود درج موارد یاد شده در قانون، 
نیروی انتظامی همچنان در برابر ورود به چنین مسائلی اعالم می کند نیاز 
به دستور قضایی دارد، خاطر نشان کرد: از لحاظ قانونی نیروی انتظامی به 
عنوان ضابط عام وظیفه دارد تمام تماس هایی که با ۱۱۰ گرفته می شود 
را پاســخ دهد، مامور به محل بفرستد و اگر الزم است به محل ورود کند 
و نیازی به هیچ دستور قضایی اولیه ندارد و حتی می تواند اگر الزم است 
شــخص را بازداشت کند، ادله جرم را ثبت و ضبط کند و پس از آن طی 
یک گزارش به مقام قضایی گزارش دهد و از مقام قضایی دستور بگیرد. اما 
متاسفانه با اینکه قانون ما تغییر کرده همچنان نیروی انتظامی بر همان 
پاشــنه می چرخد و می گوید نیاز به دستور قضایی دارم یا می گوید دعوا 
خانوادگی اســت و من نمی توانم ورود کنم. این فعال حوزه حقوق زنان، 
تصریح کرد: حال در این الیحه درج شده که مددکاران حق ورود به محل 
زندگی و کار جز با دستور مقام قضایی ندارند درحالی که با وجود داشتن 
ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری اصال نیازی به نوشتن این بند نبود. 

حتی در تبصره ۳ ماده ۱۳ الیحه درج شده »با اجازه متصرف قانونی« که 
نمی دانیم منظورش از متصرف چیست و این می تواند مشکل ایجاد کند. 
به نظرم حتی باید در ماده ۱۶  ذیل وظایف محوله به فرماندهی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران آموزش ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری را 

قرار می دادند که در الیحه نیامده است.

نظرات غیر صریح پزشکی قانونی و مشکالت پرونده های تجاوز�
قوشــه درباره خالء های موجود در خصوص پرونده های مربوط به تجاوز 
که به پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند نیز بیان کرد: در مورد پزشکی 
قانونی مشکلی که مشخصا در پرونده های تجاوز و خشونت فیزیکی وجود 
دارد این اســت که متاسفانه در خیلی از موارد پزشکی قانونی صریح نظر 
نمی دهد، کامال با شــبهه نظر می دهد و این درحالی است که بحث علم 
وسط است و باید نظر علمی و دقیق و صریح داده شود. اینگونه حق قربانی 
از بین می رود. پاســخ دو پهلو پزشکی قانونی باعث می شود قضات نیز در 
حکم دادن دچار شبهه شوند اما به این مورد نیز در الیحه اشاره ای نشده 

است.

غفلت از جرم انگاری جرایم جنسی در الیحه�
وی درباره بخش جرایم و مجازات های الیحه یاد شده به این نکته اشاره و 
تاکید کرد که در این بخش به مواردی نظیر ضرب و جرح که پیش تر در 
قوانین ما جرم انگاری شــده اند اشاره شده است اما مشخصا درباره جرایم 
جنسی که تا کنون قانونی برای آن نداشته ایم حرفی به میان نیامده است.

این فعال حوزه حقوق زنان با بیان اینکه بزرگترین خالء قانونی ما در بحث 
جرایم جنســی است، خاطر نشــان کرد: قانونگذار از میان تمامی جرایم 
جنســی فقط زنای به عنف یعنی دخول با آلت جنســی مردانه و رابطه 
نامشروع به عنف یعنی بدون دخول و رفتار هایی مانند بغل کردن و لمس 
کردن و... را پیش بینی کرده است که مجازات تجاوز اعدام و مجازات رابطه 
نامشروع تا ۹۹ ضربه شالق اســت. بنابراین اگر دخول بدون آلت مردانه 
باشــد و با هر چیز دیگری باشد هیچ مجازاتی برای آن پیش بینی نشده 
است. حتی در همین مورد تجاوز یا زنای به عنف که پیش بینی شده هم 
از آنجا که قانونگذار مجازات اعدام که مجازات ســنگینی است را برای آن 

تعیین کرده، دادگاه ها در صدور رای خیلی احتیاط می کنند.

خیلی از جرایم جنسی از سوی قانونگذار پیش بینی نشده و جایش �
خالی است!

قوشه افزود: خیلی از جرایم جنسی را اصال قانونگذار پیش بینی نکرده و 
جایش خالی است. حتی در برخی موارد قضات می خواهند از زن حمایت 
کنند اما دستشان بسته است چراکه قانون مجازاتی را پیش بینی نکرده 
اســت. قانون باید صریح باشــد و اینگونه تفاسیر قضات نیز با هم تفاوتی 
نمی کنــد. درواقع می توان گفت بخش جرایم این الیحه نیز هرچیزی که 
پیش تر قانون آن را داشتیم و هر جرمی که پیشتر مجازاتی برای آن وجود 
داشــت پیش بینی شده اســت اما مواردی را که خالء داریم پیش بینی 
نکرده اســت.وی با ذکر مثالی یادآور شد: برای مثال در نسخه اولیه این 
الیحه که از سوی معاونت زنان دولت دوازدهم تدوین شده بود بحث جرم 
انگاری تجاوز در بستر زناشویی آمده و درج شده بود که اگر مردی با زنش 
رابطه جنسی غیر متعارف داشته باشد از موارد خشونت محسوب می شود، 
اما قوه قضاییه این را تغییر داد و گفت اگر مردی با زن خود رابطه جنسی 
"غیر مشروع" داشته باشد مصداق خشونت است. در نسخه فعلی هم به 

طور کلی این مورد حذف شده است.

مصادیق خروج از کشــور زنان شــاید به اقتضای زمان و مکان تغییر �
کند!

این وکیل دادگســتری در بخش دیگر سخنان خود به تبصره ذیل ماده 
۵۰ این الیحه که به بحث تعیین مصادیق خروج از کشور زنان بدون اذن 
شــوهر از سوی وزارت دادگستری و با مشــارکت معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه می پردازد نیز اشاره و خاطر نشان 
کرد: چرا باید این مصادیق تعیین شــوند؟. ممکن است مواردی باشد که 
این سه ارگان در حال حاضر به آنها اشاره نکنند و در هیات وزیران مصوب 
نشــود اما فردا روزی اتفاق افتد. اگر تشخیص این امر را به دست قضات 
آموزش دیده بســپاریم بســیار بهتر از این است که مثال ۱۰ مورد خاص 
را مشــخص کنیم و جزو مصادیق خروج از کشور زنان بدون اذن شوهر 
بدانیم چراکه بنا به اقتضای زمان و مکان ممکن است مواردی باز پیش اید 
و اینگونه دست قضات بسته می شود.قوشه در پایان سخنان خود متذکر 
شد: در این الیحه به بحث خانه های امن خیلی پرداخته نشده است، اصال 
اســم خانه های امن نیامده است و به تبع آن مراقبت های پسینی از زنان 
نیز پیش بینی نشده است. از سوی دیگر درباره خشونت اقتصادی حرفی 
زده نشده است، مکانیســم های حمایتی به طور دقیق در آن ذکر نشده 
اســت. این قانون باید جامع و کامل در خصوص مسائل زنان باشد چراکه 
ما االن با حجم عظیمی از قوانین مواجه ایم که ناقص هستند درحالی که 
می توانیــم همه این قوانین را در یک قانون مشــخص برای جلوگیری از 
خشونت علیه زنان جمع کنیم. البته که تصویب این الیحه بسیار بهتر از 
تصویب نشدن آن است اما به هر حال وظیفه داریم قبل از اینکه تصویب 
شــود موارد مختلف و خالء ها را یادآور شــویم تا با حداکثر اصالحات در 

مجلس تصویب شود.

آزار جنسی نامرئی و خألهای قانونی!
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   :     یوســف خاکیان: به روزهای پایانی ســال نزدیک 
می شــویم و همه دارند مهیای نوروز می شوند، سینما و 
هنر هفتم نیز از این رهگذر مستثنی نیست و تصمیم گرفته همچون سالهای 
پیش برنامه های اکران خود را برای سال جدید تدارک ببیند، رویه امسال 
هم مانند ســالهای گذشته است، مثال اینکه امسال هم مخاطبان افزایش 
قیمت بلیت ســینما را تجربه خواهند کرد، منتها بــا اما و اگرهای خاص 
خودش. جانم برایتان بگوید که دوازده روز پیش )پنجشنبه ۹ اسفند( علی 
سرتیپی که عالوه بر مدیریت چند پردیس سینمایی، در عرصه تهیه کندگی 
سینما نیز فعال است، درباره تصمیم به افزایش قیمت بلیت سینماها بیان 
کــرده بود: »با توجه به هزینه هایی کــه در بخش تولید فیلم با آن مواجه 
هســتیم و بعد هم آنچه در بخش اکران می بینیم، باید گفت که ســینما 
وضعیت نگران کننده ای دارد. در حال حاضر قیمت همه چیز چند برابر شده، 
اما در یک ســال گذشته قیمت بلیت ســینما ثابت مانده و سالن ها توان 
پرداخت هزینه های خــود را هم ندارند.« او در ادامه گفته بود: »در همین 
همسایگی  ما قیمت بلیت سینما در کشور امارات ۱۱ و ۱۲ دالر است ولی 
در ایران کمتر از یک دالر اســت؛ یعنی ما ۷۰ تا ۸۰ سنت بلیت سینما را 
می فروشیم، در حالی که هزینه های ما با آنها یکی است؛ مثال امکاناتی که در 
ایران مال یا پردیس کورش داریم با آنچه در دوبی مال هست، فرقی ندارد ولی 
قیمت بلیت آن ها چقدر است و قیمت بلیت سینماهای ما چقدر!« سرتیپی 
با اشاره به افزایش قیمت برخی دستگاه های الزم برای نمایش فیلم که در 
گذشته ۳۰ میلیون تومان بود ولی االن به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده، نیز 
اذعان کرده بود: »ما در مخمصه ای گیر کرده ایم که اگر بخواهیم قیمت بلیت 
را واقعی کنیم باید با توجه به تورم، حداقل آن را به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان 
برسانیم ولی نمی توانیم چنین کاری کنیم. شخصا معتقدم حداقل قیمتی 
که می توانیم برای سال آینده تعیین کنیم تا بدون هیچ سودآوری سینما 
فقط بتواند خرج خود را بگذراند ۸۰ هزار تومان است.« او در بخش دیگری 
از سخنانش در پاسخ به اینکه مقایسه قیمت بلیت با دوبی در شرایطی که 
هزینه زندگی و درآمد شــهروندان در دو کشــور با هم تفاوت دارد، چقدر 
می تواند درست باشد؟ بیان کرده بود: »سینما باید چه کاری انجام دهد؟ این 
دولت است که باید کمک کند و درصدی از هزینه ها را متقبل شود تا این 
ارزان ترین تفریحی که االن برای مردم باقی مانده از دست نرود. واقعا با ۳۵ 
و ۴۵ هزار تومان )قیمت فعلی بلیت سینما( چه چیزی می توان خرید؟ با 
افزایش قیمت ها آیا تفریح هایی مثل سفر و رستوران رفتن همانند گذشته 
است؟ اگر دولت در بخش فرهنگی کمک کند، سینما همچنان ارزان ترین 

تفریح و سرگرمی برای خانواده ها و بچه ها و دور هم بودن ها است.«

* فکت دوم �
شــش روز پیش )دوشنبه ۱۵ اسفند( روح اهلل ســهرابی مدیرکل دفتر 
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم ســازمان ســینمایی گفته بود: »پس از 
بررسی پیشنهاد شورای صنفی نمایش در خصوص افزایش قیمت بلیت 
سینما، سازمان سینمایی با هدف حمایت همزمان از رونق سینما و تقویت 
استقبال مخاطب، با شناور شدن دائمی و هدفمند قیمت بلیت سینما در 
سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.« وی ادامه داده بود: »بدین ترتیب قیمت بلیت 
سینما در سال جدید بر اساس درجه کیفی، موقعیت جغرافیایی قرارگیری 
سالن سینما و سانس های مختلف تعیین و در اختیار متقاضی قرار خواهد 
گرفت.« به گفته وی در این مصوبه سقف مبلغ بلیت ۶۰ هزار تومان آن 
هم برای سینماهای مدرن همچون کوروش، ایران مال، فرهنگ، چارسو، 
صبامال و... در نظر گرفته شده که البته درصد بسیار بیشتری از سالن ها 
و ســانس ها با ارقام پایین تر یعنی تا ۲۰ هزار تومان به فروش می رســد. 
سهرابی در پایان گفته بود: »این شکل از مدیریت مالی اکران با دو هدف 
عمده حمایت از تولید و رونق بخشی به اکران و همچنین مالحظه وضع 
معیشت مردم جهت خالی نماندن سبد فرهنگی، طراحی و تدوین شده 
است و با این تدبیر، اکثریت مخاطبان امکان دسترسی به بلیت های ارزان 
قیمت در ســانس های مختلف را خواهند داشت و هیچ قشری از جامعه 

بدلیل وضعیت اقتصادی از دیدن آثار روی پرده محروم نخواهد ماند.« 

* ورود به بحث اصلی�
خدا را شکر که در کشور ما هر کسی که چیزی در چنته دارد و می خواهد 
آن را بفروشد این قدرت و توانایی را دارد که هر قیمتی که دلش خواست 
تعیین کند و هر کسی هم که به قیمت وی معترض شد، آقای فروشنده 
با صدای بلند به او بگوید: »همینه که هســت، می خوای بخواه نمی خوای 
با یه خداحافظی خوشــحالمون کــن.« البته جدیدا عزیزان فروشــنده 
)تولیدکنندگان و ارائه کنندگان محصوالت فرهنگی و هنری نیز شامل این 
افراد می شوند( به یک کشف مهم دیگر نیز دست پیدا کرده و هنگامی که 
با اعتراض خریدار مواجه می شوند به او می گویند: »همه چی گرون شده، 
شــما چطور حاضرید برای پر کردن شکمتون بابت یه وعده غذا پول زیاد 
خرج کنید اما حاضر نیســت برای روح و روانتون پول زیاد خرج کنید؟( 
جالب اینجاست که همه هم یاد گرفته اند از این ترفند استفاده کنند و برای 
گران بودن کاال و محصول خودشــان استدالل بیاورند. حاال شده حکایت 
افزایش قیمت بلیت سینما، دوستان عزیز هر ساله با استفاده از این دلیل 
بی منطق )و شاید هم منطقی از نگاه خودشان( مبلغ قابل توجهی را روی 
محصول فرهنگی شــان می کشــند و آن را به خلق اهلل ارائه می کنند. از 

نگاه خودشــان شاید حق با آنان باشــد، آنها می گویند: »وقتی همه چیز 
گرون شده چرا ما گرون نکنیم؟« مثل این می ماند که در یک جاده همه 
ماشین ها پشت سر هم در ترافیک گیر کرده باشند، بعد یکی از خودروها 
بــرود داخل جاده خاکی و گازش را بگیرد و از کنار ماشــین هایی که در 
ترافیک گیر کرده اند با ســرعت عبور کرده و با آنان بای بای کند، بعد به 
تبع این اقدام، رانندگان دیگری نیز خودروی خودشــان را به همان جاده 
خاکی هدایت کنند و به قول معروف »ِد برو که رفتی«. در طول راه هم اگر 
پلیس یقه آنها را گرفت، به او بگویند: »من دیدم ماشین جلوییم از جاده 
خاکی رفت من هم دنبالش رفتم« به قول تلویزیونی ها: »این شد دلیل؟« 
یک نفر هم نیســت به ایشان بگوید: »خب ماشین جلویی اشتباه کرده از 
جاده خاکی رفته، این جاده آسفالت رو برای عبور شما گذاشتن، اگه قرار 
هر کسی از جاده خاکی بره که سنگ رو سنگ بند نمی شه« این موضوع 
کامال شــبیه معضل گرانی هاست، دوستان هنرمند )اعم از کسانی که در 
حوزه سینما کار می کنند و کسانی که در حوزه موسیقی فعالیت می کنند( 
می گویند: »چون برنج و ماســت و شیر و پنیر و کباب و پیتزا و سیگار و 
کتاب و اجاره خونه و بلیت مترو و لباس و لوازم آرایشی و بهداشتی و چه 
و چه و چه و چه گرون شده ما هم باید قیمت محصول فرهنگی خودمون 
رو گرون کنیم« استداللشان هم این است که: »اگر گرون نکنیم نمی تونیم 
از پــس هزینه هامون بر بیاییم« غافل از اینکه اوال گران شــدن بیش از 
۹۹ درصد کاالها و خدمــات همینطوری اهلل بختکی و بی دلیل و منطق 
صورت گرفته، یعنی اصال نباید گران می شــده، اما شده است. حال خوب 
اســت برخی عزیزان آغاز سال نو را برای گران کردن مثال بلیت سینما و 
کنسرت بهانه می کنند، بعضی دوستان که هر روز صبح که از خواب بیدار 
می شوند اولین کاری که می کنند این است که قیمت کاال و خدماتی که 
ارائه می کنند را افزایش دهند، )برای این ادعایمان فک هم داریم، همین 
چند روز پیش وانتی پیازفروش محل ما پشت بلندگو داد می کشید: »پیاز 
تازه اوردم جانمونی، بدو بیا پیاز بندر آوردم کیلویی ده هزار تومن«، دقیقا 
فردای همان روز )نه چند روز بعدش( همان وانتی پیاز فروش پشت بلندگو 
فریــاد می زد: »پیاز تازه اوردم جانمونــی، بدو بیا پیاز بندر آوردم کیلویی 
دوازده هزار و پونصد.« خب چرا؟؟!!! مگر از دیروز تا امروز سونامی آمده که 
قیمت پیاز یهویی دوهزار و پانصد تومان گرانتر شده است؟ کسی هم نیست 
که به این مسائل نظارت داشته باشد، مردم برای اینکه بتوانند عادی زندگی 
کنند و برای اینکه مجبور نباشند از محل خودشان جنس گران بخرند، باید 
با شماره تلفن شهرداری یا سازمان تعزیرات یا هر ارگان دیگری که به این 
مســائل مربوط می شود تماس بگیرند و بگویند: »آقا پیاز فروش محل ما 
پیازاشو گرون می فروشه، بیایید رسیدگی کنید.« ثانیا مگر قرار است پوب 
تمام هزینه ای که ســینماگران و سینماداران می کنند، از جیب مخاطب 
بخت برگشته پرداخت شود؟ پس دولت اینجا چه کاره است؟ چرا حمایت 
نمی کند؟ اگر حمایتی از ســوی دولت صورت نمی گیرد باید تمام فشارها 
را به سمت مخاطبان ســینما هدایت کرد؟ ثالثا اگر دخل سینمایی ها با 
خرجشان یکی نیست، برخی بزرگواران که مدیریت چند پردیس سینمایی 
را بر عهده دارند و در کنار این مشاغل تهیه کنندگی هم می کنند چگونه از 
پس هزینه های این سالن ها برمی آیند؟ شما که می گویید هزینه ها باالست 
پس چطور مدیریت چند پردیس ســینمایی با هزینه های باال را با هم در 
دست گرفته اید؟ مثال پیاز را بیان کردیم، شاید خیلی ها بگویند از موضوع 
اصلی خارج شدی، اما نگارنده دقیقا می داند چه می نویسد، او معتقد است 
که اتفاقا این دو )سینما با پیاز – موسیقی با پیاز و هر چیز دیگری با پیاز 
و هر چیز دیگری با هر چیز دیگری( با هم مرتبطند، یعنی چون پیاز گران 

شده، سیب زمینی گران شده، قیمت کرایه تاکسی ها گران شده و... پس 
منی که سینماگر و موسیقیدان هستم نیز قیمت کاال و خدماتی که ارائه 
می دهم را گران می کنم؛ یکی از اســتدالل های آقای سرتیپی همین بود 
دیگر، نبود؟ ایشــان گفته اند: »در حال حاضر قیمت همه چیز چند برابر 
شده، اما در یک سال گذشته قیمت بلیت سینما ثابت مانده است« ما هم 
معتقدیم که حق کامال با ایشــان است، قیمت همه چیز چند برابر شده، 
اما آیا این چند برابری شدن قیمت ها اصولی و منطقی بوده یا همینطوری 
َشلَم شوربایی صورت گرفته که حاال شما می خواهید قیمت بلیت سینما 
را با این اســتدالل افزایش دهید؟ آقای عزیز شما می فرمایید: »در طول 
یکسال گذشته قیمت بلیت سینما ثابت مانده است« پرسشی از شما داریم 
و خواهش می کنیم از جانب یک فعال ســینمایی، مدیر سینمایی و تهیه 
کننده ســینما پاسخمان را ندهید، لطفا از آنسوی میزتان بلند شوید و به 
این ســو بیایید و در کنار مردم قرار بگیرید و به عنوان یکی از شهروندان 
این جامعه پاســخ سوالمان را بدهید. برادر بزرگوار مگر قرار است در طول 
یکسال چند بار قیمت بلیت سینما افزایش یابد؟ آنهم سینمایی که بنا بر 
گفته بسیاری از همکاران شما بسیاری از فیلمهایش به پشیزی نمی ارزند 
و قصه و روایت خوبی ندارند و فقط دهان پرکن هســتند و بازیگرساالری 
را رواج می دهند. چندبار قرار اســت قیمت بلیت سینماها افزایش یابد؟ 
دو بار؟ ســه بار؟ کم است؟ بیشترش کنیم؟ بسیار خب، می گوییم ۶ بار، 
دیگر چانه نزنید، بگویید خدا برکت بده، ۶ بار خوب اســت دیگر، نیست؟ 
اینگونه عزیزان سینمایی هر دو ماه یکبار می توانند قیمت بلیت سینما را 
افزایش دهد، یک وقت به خودتان نگیریدها، شــما که قرار شد جزو مردم 
باشید، منظورمان فعاالن حوزه سینماست، همانها که مدیر چند پردیس 
سینمایی اند و از دور دستی بر آتش تهیه کنندگی هم دارند. راستی آقای 
سرتیپی حاال که جزو مردم شده اید باز هم قیمت بلیت سینمای ایران را با 
قیمت بلیت سینماهای امارات مقایسه می کنید؟ باز هم معتقدید که بلیت 
سینما باید چیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان باشد؟ اگر چنین اتفاقی 
بیفتد، شمایی که جزئی از همین مردم هستید حاضرید با خانواده خودتان 
به سینما بروید و بلیت بخرید و فیلم تماشا کنید؟ اگر حاضرید که بسم اهلل، 

شما جلو بیفتید ما هم دنبالتان می آییم. 
اما در فکت دوم مســائل دیگری عنوان شــده اســت، تو گویی سازمان 
ســینمایی ها مردمی ترند و بیشــتر به جیب ما بدبخــت بیچاره ها فکر 
می کنند، آنها معتقدند که این درســت اســت که هزینه ها زیاد شده و 
ســالن های سینما هم برای ادامه حیاتشــان مجبورند هزینه هایشان را 
باالتر ببرند، اما این هم انصاف نیست که همه این هزینه ها از جیب مردم 
پرداخت شــود و ما فقط بنشینیم و تخمه بکشنیم، باالخره ما هم جزیی 
از همین مردم هســتیم. به نظر می رسد دفتر نظارت بر عرضه و نمایش 
فیلم سازمان سینمایی با شناور کردن قیمت بلیت سینما می خواهد یک 
جورهایی پشــت مردم باشد و طرف آنها را بگیرد، به همین دلیل ارقامی 
که در فکت اول توســط علی سرتیپی بیان شده را برنتابیده است، بلیت 
ســینما ۴۰۰ هزار تومن؟ چاره که فقط گران کردن بلیت سینما نیست، 
کمر مردم زیر بار تورم سنگین شکست، حال بیاییم هزینه اضافی بلیت 
گران سینما را هم روی دوششان بگذاریم؟ نه برادر از این خبرها نیست، 
زیر بار این یکی نمی رویم، فوقش سالن های سینما را رتبه بندی می کنیم، 
درجــه یک ها، الکچری ها، پولدارها، پُر ســانس ها، مدرن ها )کوروش و 
فرهنگ و چارســو( و »مال« یدک کش ها )مگامال، ایران مال، صبامال و 
…( بلیتشان را ۶۰ هزار تومان بفروشند، بقیه سالن ها که هم درجه یک 
نیستند و هم سانس زیادی ندارند، بلیتشان را با ارقامی پایین تر )یعنی تا 

۲۰ هزار تومان( بفروشند. اینگونه به قول مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه 
و نمایش فیلم ســازمان سینمایی نه سیخ می سوزد، نه کباب، یعنی هم 
سینماها می توانند به حیات خودشان ادامه دهند و هم مردمی که وضعیت 
اقتصادی شــان چندان مطلوب نیست، می توانند به سینما بروند و فیلم 

تماشا کنند. 

* غفلت از یک موضوع مهم�
مدتی اســت تعدادی از هنرمندان سینما هشدارهای مهمی را به مسئوالن 
فرهنگی و همکاران خودشان می دهند، صدای زنگ آالرمشان هم خیلی بلند 
است، با این حال خیلی از مسئوالن فرهنگی و همکاران سینمایی صدای این 
زنگ را نمی شنوند )کسی چه می داند؟ شاید هم خودشان را زده اند به نشنیدن( 
این صدا می خواهد از یک حقیقت تلخ حرف بزند، می خواهد بگوید سینما به 
عنوان هنری که بسیاری برای زنده ماندن و پیشرفتش زحمات زیادی کشیده 
اند، حال خوشی ندارد و در حال کشیدن نفس های پایانی اش است، نفسش به 
شماره افتاده و صدای خس خس حنجره اش هم شنیده می شود، به داد این 
سینما برسید، کار به جایی رسیده که حتی گران کردن و شناور کردن قیمت 
بلیت سینما هم نمی تواند به عنوان یک ُمَسِکن عمل کند و حال این سینما را 
برای مدتی کوتاهی هم که شده حداقل ثابت نگه دارد. حاال دیگر به این دلیل 
که یک فیلم ممکن است در آینده توقیف شود، امروز مجوز ساخت نمی گیرد، 
حاال دیگر اکران نوروزی به جای هفت فیلم )که در سالهای گذشته روی پرده 
می رفت( چهار فیلم را روی پرده می فرستد که از این تعداد سه تایشان »فسیل«، 
»عروس خیابان فرشته« و »مالقات با جادوگر« جدید نیستند و در سالهای 
پیش تولید شده اند و این یعنی فقط یک فیلم »غریب« جدید است و در چهل 
و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کرده و موفق شد ۵ سیمرغ 
بلورین را از این جشنواره از آن خود کند. به نظر شما این یک فاجعه نیست؟ 
موضوعی که درباره فیلم های اکران نوروزی بیان شد یک معادله ساده ی ساده 
ی ساده است که حتی یک مجهول هم ندارد، صاحبان آثار جدید سینمایی که 
در چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردند، حاضر نشدند 
فیلم هایشان را برای اکران نوروزی روی پرده بفرستند، این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که در سالهای گذشته تهیه کنندگان و فیلمسازان برای اینکه فیلمشان 
در اکران نوروزی حضور داشته باشد سر و دست می شکستند، اما حاال نه تنها 
سر و دست شکستنی نیست، بلکه حتی به اندازه یک ته استکان هم میل و 
رغبتی برای حضور در اکران نوروزی وجود ندارد. در چنین شرایطی انگار باید 
به عوامل سازنده فیلم سینمایی »غریب« آفرین گفت چرا که شجاعت به خرج 
داده و فیلمشان را به اکران نوروزی سپرده اند. آنچه بیان کردیم به یک موضوع 
دیگر هم اشاره دارد، اینکه اگر نیک بنگریم در می یابیم که اکران نوروزی ۱۴۰۲ 
تنها یک فیلم دارد که آن هم »غریب« اســت، ممکن است بگویید پس سه 
فیلم دیگر چه؟ پاسخ این پرسش هم نیاز به اندیشیدن زیاد ندارد، کامال واضح 
است که سینماگرانی که در سالهای ۹۸ و ۹۹ فیلمشان )»مالقات با جادوگر«، 
»فسیل« و »عروس خیابان فرشته«( را تولید کرده و تاکنون اثر تصویری شان 
رنگ اکران را به خود ندیده، از خدایشان است که فیلمشان در نوروز ۱۴۰۲ روی 
پرده سینماها برود، چه موقعیتی از این بهتر که فیلمی که مدتها در صف اکران 
بوده و در صورت عدم پذیرش اکران نوروزی از ســوی عواملش، معلوم نیست 
چه زمانی و در چه شرایطی دوباره بتواند روی پرده برود، از این اقبال بند )اکران 
نوروزی ۱۴۰۲( استفاده کند و باالخره روی پرده برود. اینها همه صدای زنگ 
خطر مرگ سینمای ایران است و ما امیدواریم که کس یا کسانی پیدا شوند که 
این صدا را بشنوند و تا فرصت هست کاری برای نجات این سینما انجام دهند، 

باور کنید فردا خیلی دیر است. 

سینما و دوراهی مرگ و زندگی!

واکنش بهزیستی به انتقادها درباره غربالگری معتادان متجاهر 

با سرانه ۴۲ هزار تومانی در تامین یک وعده غذا برای متجاهران مانده ایم
معاون پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره انتقادها به سیستم غربالگری 
معتادان متجاهر گفت: اصل برنامه مراکز ماده ۱۶ غربالگری اســت 
و همه دســتگیری ها قبل از اینکه حکم قضایی دریافت کنند، باید 
وارد مرکز غربالگری شوند که در آنجا پزشک، روانپزشک و پرستار، 
روانشــناس و… حضور دارد. »فرهاد اقطــار« در گفت وگو با ایلنا 
ادامــه داد: در این مرکز در ابتدا باید ثابت شــود که این فرد معتاد 
است چراکه در موارد زیادی است که ممکن است فرد معتاد نباشد 
و صرفا متکدی و بی خانمان بوده اســت و در این طرح ها دســتگیر 
شده است اما زمانی که از وی تست گرفته می شود مشخص می شود 
که تست او منفی اســت. بنابراین اولین موضوع این است که ثابت 
شــود فرد معتاد است چراکه بعد می تواند از ما شکایت کند. پس از 
اینکه ثابت شــد فرد معتاد است، براساس آیین نامه افراد معتاد بین 
۱۸ تا ۶۵ در مراکز ماده ۱۶ پذیرش می شــوند. این موضوع هم به 
بهزیســتی ربطی ندارد بلکه این کار براساس آیین نامه ستاد مبارزه 
با مــواد مخدر در خصوص مراکز ماده ۱۶ انجام می شــود. اگر فرد 
کمتر از ۱۶ ســال داشته باشــد حتی اگر متجاهر هم باشد نباید به 
مراکــز ماده ۱۶ برود چراکه این فرد اگر وارد مرکز ماده ۱۶ شــود 
عالوه بر اعتیاد دچار آســیب های دیگر نیز می شود.درباره این فرد 
صرفا باید درمان های ماده ۱۵ انجام شود.معاون پیشگیری و درمان 

اعتیاد مرکز توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشــور تصریح کرد: همچنین افراد معتاد متجاهر بیش از ۶۵ سال 
هم نباید در مراکز ماده ۱۶ براساس قانون پذیرش شود. افراد بیش 
از ۶۵ ســال به علت کهولت سن و عارضه هایی دارند نباید در مراکز 
ماده ۱۶ نگهداری و درمان شــوند. بنابراین براســاس قانون و آیین 
نامه ســتاد مبارزه با مواد مخدر فردی کــه در طرح ها جمع آوری 
می شــود در صورتی که معتاد بوده و کمتر از ۱۸ ســال و بیش از 
۶۵ سال نداشته باشــد در مراکز ماده ۱۶ پذیرش می شود. پذیرش 
و نگهداری از افراد دارای صغر و کبر ســن برعهده وزارت بهداشت 
است و آیین نامه آن نیز نوشته شده است و این موضوع هیچ ربطی 
به بهزیســتی ندارد.اقطار با تاکید براینکه همچنین براســاس آیین 
نامه افــرادی که در مراکز ماده ۱۶ پذیرش می شــوند نباید دارای 
زخم باز یا بیماری های مسری داشته باشند و نگهداری از فردی که 
دارای زخم باز اســت برعهده وزارت بهداشت است، گفت: این فرد 
باید تحویل وزارت بهداشت شود تا زمانی که زخمش بهبود یابد. در 
ســاختار مصوب رسته های درمانی شامل پزشک، پرستار و… دیده 
نشده است. در طرح های ســاماندهی بعضا افرادی که اعتیاد ندارند 
جمع آوری شــوند از جمله بی خانمان ها، متکدیان، دخترانی که از 
خانه فرارکرده اند و… که جای نگهداری و ساماندهی آنان در مراکز 
ماده ۱۶ نیســت.وی با اشــاره به هزینه غربالگری گفت: هزینه ای 

که برای غربالگری پرداخت می کنند بســیار پایین اســت و شورای 
هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر به ویژه در تهران نظارت کامل 
بر مراکــز غربالگری دارند بنابراین امکان ندارد که به غیر از دالیلی 
که مطرح شــد فردی معتاد باشد و شرایط پذیرش داشته باشد اما 
در مرکز غربالگری پذیرش نشــود. اطالعات این افراد براســاس کد 
یونیک ثبت اســکن عنبیه در سامانه های ما ثبت می شود و اینگونه 
نیســت که این افراد رها شــوند. آنقدر میزان سرانه پایین است که 
اصال نمی توانیم هزینه غربالگری را به صورت جداگانه پرداخت کنیم 
ما با ســرانه ۴۲ هزار تومان در تامین یک وعده غذا برای این افراد 
مانده ایم و عدد ســرانه بسیار پایین است.معاون پیشگیری و درمان 
اعتیاد مرکز توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشــور خاطرنشــان کرد: براســاس قانون معتاد مجرم اســت مگر 
خودش به مرکز ماده ۱۵ مراجعه کرده و درمان شــود. اما چنانچه 
مراجعه نکرد و متجاهر بود به مراکز ماده ۱۶ منتقل می شــود. فرد 
دو دوره ســه ماهه می آید و در شــرایط کرونا تا یکســال نگهداری 
می شد اگر این فرد ترک نکرد و یا بعد از اتمام مدت زمان نگهداری 
دوباره اعتیاد او برگشت باید با او به عنوان یک مجرم برخورد کرد و 
مسئول آن سازمان بهزیستی نیست. متاسفانه در موارد بسیاری فرد 
به طور مثال برای ۱۱ بار دســتگیر می شود و در مرکز دوره خود را 
طی کرده و دوباره به بعد از خروج اعتیاد او برمی گردد.اقطار درباره 

اقدامات شــهرداری تهران درخصوص نگهداری معتادان متجاهر و 
دارای زخم باز گفت: با تشــکر از شــهرداری تهران که بسیار خوب 
در این زمینه ورود کرده اســت هم یاورشــهرها را راه اندازی کرده 
اســت و هم مرکزی برای افراد دارای زخم باز راه اندازی شده است. 
در مرکــز غربالگری اگر معتادی دارای زخم باز یا بیماری مســری 
باشــد به این مرکز معرفی می شــود و این هماهنگی بین بهزیستی 
و شــهرداری وجود دارد. وی با اشــاره به اینکه سیستم غربالگری 
نیــاز به اصالح دارد، گفــت: اما نکته ای که وجود دارد این اســت 
که از آنجا که این مراکز برای شناســایی معتادان متجاهر اســت به 
سایر حوزه های آســیب های اجتماعی متصل نشده است. ما در این 
زمینه نشست های مکرری با ســتاد مبارزه با مواد مخدر داشتیم تا 
این مرکز را به سایر حوزه های آســیب های اجتماعی متصل نماید. 
این نقطه ضعفی اســت که در وجود دارد یعنی باید مرکز غربالگری 
با ســایر نهادهای مسئول در آســیب های اجتماعی از جمله وزارت 
رفاه، کمیته امداد، بهزیســتی، شهرداری و… حضور داشته باشند 
تا افرادی کــه به مرکز غربالگری وارد می شــوند اما معتاد متجاهر 
نیســتند توسط این دســتگاه ها تعیین تکلیف شوند. باید سیستمی 
طراحی شــود تا این افراد در مرکز غربالگری تعیین تکلیف شــوند. 
تا این ظرفیت ها مشــخص نشود و تا این سیستم طراحی نشود این 

روند در مرکز غربالگری ادامه خواهد داشت.

12 اقتصاد و هنر


