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خریدار  مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و 
پخش گفــت: تعهدات صادرات بنزیــن از دولت 
قبل ایجاد شــده بود که طبیعتا قیمت بنزین در 
آن دوره ها متفاوت از وضعیت فعلی اســت و این 
موضوع در آمار گمرک تاثیرگذار بوده است.جلیل 
ساالری مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی با اشــاره بــه وضعیت میزان 
صادرات و قیمــت بنزین صادراتــی عنوان کرد: 
متاســفانه دولت قبل بدون توجه به ظرفیت های 
تولیــد در پاالیشــگاه های کشــور، برنامه های 
دستوری را برای صادرات بنزین تعریف کرده بود. 

وی گفت: مثــا اگر به این برنامه ها در ســال 99 
مراجعه کنیم، می بینیم که خوراک پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس چهارصد هــزار و خرده ای 
تعریف شــده اســت و مرتبا هم این برنامه ها به 
دلیل غیرواقعی بودن، اصاح شــده است و واقعا 
سابقه نداشته اســت که در یک سال سه مرتبه بر 
برنامه اصاحیه زده شود.ســاالری افزود: در این 
برنامه ها، میزان تولید بنزیــن خیلی غیرعادی و 
غیرواقعی تعیین شــده و عددها در برخی ماه ها 
باالی 109 میلیون لیتر در روز اســت. بر اساس 
این برنامه، وزیر نفت وقــت، یک تکلیف صادرات 
بنزین را ایجاد کرده اســت. بر این اساس در 4 ماه 
پایانی ســال 99 صادرات 26 میلیون لیتر در روز 

بنزین دیده شــده اســت.اما با وجود اینکه تولید 
بنزین از برنامه انحراف داشــت، بخش بازرگانی 
برای صادرات بنزین بدون توجه بــه تراز تولید و 
مصرف و وضعیت موجودی اقدام کرد و قراردادها 

امضا شد.
وی اظهار داشت: بســیاری از شرکت ها نیز با این 
افق دید که صادرات بنزین ایران افزایشی خواهد 
بود، شــروع به امضای قرارداد با بخش بازرگانی و 

پرداخت نقدی بهای بنزین کردند.
ســاالری ادامه داد: وقتی دولت ســیزدهم بر سر 
کار آمد، ما دیدیم که حجــم قابل توجه تعهدات 
صادرات بنزین باقی مانده اســت و انجام تعهدات 
به دولت فعلی واگذار شــده است. تعهدات دولت 
قبل برای صــادرات بنزیــن در حــوزه دریایی 
12 میلیون بشــکه و در حــوزه زمینی هم 200 
میلیون لیتر بود.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخــش گفت: دقــت کنید کــه در دولت قبل، 
خرید این محموله های بنزین انجام شــده و پول 
پرداخته شــده بود و در خزانه رفته و مصرف شده 
بود و مــا مجبور بودیم این تعهــدات را به صورت 
تدریجی انجام دهیم. وی عنــوان کرد: در بندی 
از قرارداد هم این شــرایط در نظر گرفته شده بود 
که اگر در بازه زمانی ای ما سوخت نداشته باشیم، 
می توانیم در اســرع وقــت ایــن محموله ها را به 

صــورت تدریجی تحویل دهیم.ســاالری گفت: 
تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال های 
1399 و حتی 1400 ایجاد شــده بود که طبیعتا 
قیمت بنزین در آن دوره ها متفــاوت از وضعیت 
فعلی اســت، مثا در آن زمــان محموله هایی با 
قیمت تنی 235 دالر فروخته شــده بود که خب 
عدد پایینی نسبت به وضعیت فعلی قیمت بنزین 
اســت.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
گفت: توجه داشته باشــید که در این قراردادها، 
قیمت ثابت و نه شــناور در نظر گرفته شده بود و 
به صورت نقدی هم در همان زمان پرداخت شده 
بود. این موضوع باعث شد که ما مجبور باشیم در 
این دولت بنزین را در قیمت هــای 200 تا 400 
دالری تحویــل بدهیم درحالیکــه قیمت فعلی 

روی تنی 800 دالر بود.

رمزگشایی از معمای بنزین 27 سنتی

 آیا بنزین ایران نصف قیمت صادر شد؟

کاهش ۷0 درصدی بارش در تهـران

 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: در کنار برنامه اصاح محتوای 
برخی کتب درسی در سال آینده، طرح کان دیگری را دنبال می کنیم که بازنگری 

اساسی در کتاب های درسی در تمام دوره ها و شاخه های تحصیلی را مدنظر دارد.

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان کردستان

شرکت آب و فاضالب استان کردستان در نظر دارد مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.

مبلغ برآوردنام پروژهکد مناقصهردیف
مدت 
اجرا

محل 
اجرا

محل 
اعتبار

مبلغ و نوع تضمین شرکت
 در مناقصه

واجدین 
شرکت در 

شماره سامانه ستاد دولتمناقصه
انواع مبلغ )ریال(

تضمین

11401-239

تکمیل 
خط انتقال 

فاضالب منطقه 
منفصل شهری 

حسن آباد

طرح سنندج180 روز66/838/880/708
های 

عمرانی
3/342/000/000

ضمانت 
نامه بانکی- 

سپرده 
نقدی اوراق 

مشارکت

شرکتهای 
تعیین 

صالحیت 
شده در 

رشته آب 
پایه متناسب

2001007014000153

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/9/10  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1401/9/21 

زمان شروع بازگشایی پاکت های اسناد مناقصه)پاکت های الف، ب، ج(: ساعت 10 روز سه شنبه 
مورخ 1401/9/22 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس- سنندج، خیابان امام خمینی )استانداری(- باالتر از پل 
کمانگر- جنب پست بانک، شرکت آب و فاضالب استان کردستان تلفن08733151082 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

مهلت تحویل پاکت الف )ضمانت نامه شرکت در مناقصه(: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 
1401/9/21 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب استان کردستان می باشد. 

 نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

شناسه آگهی:1416109رشکت ملی گاز اریان

رشکت آب و افضالب استان رکدستان

وزارت نیرو
رشکت مهند  سی  آب و افضالب  کشور

تخصصی(
)ماد  ر 



معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری:

ودی در مجلس بررسی خواهد شد ح جدید نحوه برگزاری تجمعات به ز طر

رئیسی در نظارت ستاد وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری:

محدودیتی در زمینه بهره گیری از تجربه کشورهای دیگر نداریم
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رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:
استفاده از ظرفیت های عظیم دریا به فرهنگ 

عمومی در کشور تبدیل شود

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در دیــدار تعــدادی از فرماندهان نیروی 
دریایی ارتش فرمودند: استفاده از فرصت دریا و ظرفیت های عظیم آن 

باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای فرمانده معظم کل قــوا در دیدار تعدادی از 
فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران تأکید کردند: 
استفاده از فرصت دریا و ظرفیت های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی 
در کشور تبدیل شــود.در این دیدار که به مناســبت ۷ آذر روز نیروی 
دریایی برگزار شــد، حضرت آیت اهلل خامنه ای ارتقــا همه جانبه توان 
رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقداماتی همچون 
دریانوردی در آب های دوردست و بین المللی را الزم دانستند و گفتند: 
تقویت ارتباط نیروهای مســلح با دولت و سایر قوا به تفاهم و همکاری و 

پیشرفت کارها کمک خواهد کرد.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به ســوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته 
که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اســامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا 
شد، خاطرنشان کردند: با وجود این سابقه و سواحل طوالنی دریایی در 
شمال و بخصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت های دریا در 
کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومِی مردم تبدیل شود.

ایشــان فرهنگ ســازی در این زمینه و ایجــاد فهم عمومــی از دریا 
به عنوان یک زیرســاخت اساســی را ضروری دانســتند و افزودند: در 
چند سال گذشــته بحث توسعه ســواحل مکران مطرح شد و دولت ها 
هم از آن اســتقبال کردند اما پیشــرفت جدی در این موضوع نیازمند 
فرهنگ سازی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای، تولیدات هنری از جمله 
پویانمایی را در شناســاندن فرصت های متنوع دریــا مؤثر خواندند و 
گفتند: با استفاده از تولیدات هنری و معرفی ظرفیت های پیشرفت دریا 
پایه کشــور چه در بخش نظامی و چه در بخش عمرانی، شوق مردم به 

استفاده از این فرصت افزایش خواهد یافت.
در این دیدار امیر دریادار شــهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
نیز گزارشــی از اقدامات و برنامه های این نیــرو در بخش های مختلف 

بیان کرد.

معاون اقتصادی رییس جمهور مطرح کرد
افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر امیرآباد

معاون اقتصادی با بیان اینکــه بندرامیرآباد به تنهایی با بنادر کشــور 
در ســاحل دریای خزر برابری می کند بر ضرورت توسعه بندرامیرآباد 

و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال به 10 میلیون تن تأکید کرد.
به نقل از وزارت راه و شهرســازی؛ محســن رضایی معــاون اقتصادی 
رئیس جمهور روز گذشــته در ســفر 2 روزه به اســتان مازنــدران از 
ظرفیت ها، اســکله ها، پروژه های در دست اجرا و روند تخلیه و بارگیری 
کاال در بندرامیرآبــاد بازدید کرد.معــاون اقتصــادی رئیس جمهور 
در حاشــیه این بازدید، با بیان اینکه روابط جمهوری اســامی ایران با 
کشــورهای حوزه دریای خزر نظیر قزاقســتان، ترکمنستان و روسیه 
توســعه پیدا کرده اســت، اظهار داشــت: افق تجاری قابل توجهی در 
ســال های آینده پیش روی اقتصاد کشــور اســت به طوری که میزان 

تجارت در دهه آینده، چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
رضایی روند صادرات و واردات بندرامیرآباد در ســال جاری را مطلوب 
ارزیابی کرد و بر ضرورت توســعه بندرامیرآباد و لزوم افزایش ظرفیت 
تخلیه و بارگیری کاال به 10 میلیون تن با توجه به تحوالت بین روســیه 
و اروپا و تمایل تجاری این کشــور به مسیر کریدور شــمال - جنوب و 
همچنین عاقه مندی کشورهایی همچون هندوستان، چین و ژاپن به 

ترانزیت کاال از مسیر ایران به کشورهای حوزه دریای خزر تأکید کرد.
وی همچنیــن در هنگام بازدیــد از روند تخلیه و بارگیــری کاالها در 
محوطه های بندری به قابلیت ها و توانمندی هــای بالقوه بندرامیرآباد 
اشــاره و تصریح کرد: این بندر قابلیت تبدیل شــدن به نخستین بندر 
حمل یکسره کشور را داراست که با تدارک امکانات مناسب، این امر در 

آینده نزدیک محقق خواهد شد.
رضایــی در پایــان از حمایت دولــت جهــت تصویب منطقــه آزاد 
بندرامیرآباد خبر داد و بــر ایجاد طرح هوشمندســازی بندرامیرآباد 
مطابق با فناوری های نوین دنیا تأکید کرد.به گزارش ســازمان بنادر و 
دریانوردی، سیدمحمود حســینی پور اســتاندار مازندران که معاون 
اقتصادی رئیس جمهــور را در این بازدید همراهــی می کرد، نیز نقش 
بندرامیراباد را در راهبرد جمهوری اســامی ایــران جهت فعال کردن 
کریدور شمال - جنوب مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا با رفع موانع 

صادراتی، بندرامیراباد به هاب صادرات کاال در منطقه تبدیل شود.
محمدتقی انزان پور مدیــرکل بنادرودریانوردی امیرآبــاد هم در این 
بازدید از ارائه بســته پیشــنهادی رفع موانع توســعه ای بندرامیرآباد 
به معاون اقتصــادی رئیس جمهور خبر داد و فعال ســازی مناســب 
کارخانه های مســتقر در بندر با رفع موانع قانونــی و تأمین تجهیزات 
جدید و مدرن تخلیه و بارگیری کاال را بخشــی از پیشنهادهای موجود 

در این حوزه عنوان کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
 خسارت متضرران پرداخت شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشــاره به اینکه کمیته حقیقت 
یاب حوادث اخیر باید خروجی داشــته باشــد، گفت: باید خســارت 

متضرران حوادث اخیر تعیین و پرداخت شود.
شهریار حیدری با اشاره به تشــکیل کمیته تحقیق درباره ناآرامی های 
اخیر در وزارت کشور، اظهار داشت: در وهله اول باید به این نکته اشاره 
کنم که در ماه های اخیر شاهد وقوع حوادثی در کشور بودیم و عده ای، 
اعتراضاتی به برخی از مسائل کشور داشتند که باید گفت این مشکات 
مربوط به یک سال نیست، بلکه مربوط به ادوار و سال های مختلف است 

که روی هم جمع شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: اقدام وزارت کشــور برای تشــکیل کمیتــه حقیقت یاب 
درباره حوادث اخیر بسیار خوب بود، اما مهم این است که چه کسانی در 
این کمیته تصمیم گیری کنند.وی ادامه داد: بنده معتقدم این کمیته 
باید متشــکل از افراد و گروه های مختلف باشــد، باید افرادی بی طرف 
در این کمیته باشــند، این کمیته نباید جناحی یا متشــکل از افرادی 
از یک حزب یا جناح خاص باشــد، باید در ایــن کمیته یک رصد کامل 
درباره ناآرامی های اخیر انجام شود تا خروجی این کمیته منتج به اتخاذ 
یک تصمیم مناسب برای رفع مســائل و مشکات کشور باشد.حیدری 
با تاکید بر اینکه باید حقوق متضرران حوادث اخیر داده شــود، گفت: 
متأسفانه در اغتشاشات اخیر مغازه، خودرو یا دیگر اموال برخی از مردم 

به آتش کشیده شده است که باید خسارت این افراد پرداخت شود.

تریبون

زهــرا علیــدادی  معــاون حقوقــی 
رئیس جمهور گفت: کارشناســان معاونت 
حقوقــی ریاســت جمهوری بــا همکاری 
مجلس »طــرح جدیــد نحــوه برگزاری 
تجمعــات« را تهیــه کردند و بــه زودی با 
همــکاری نمایندگان مجلــس به تصویب 

خواهد رسید.
حقوقــی  معــاون  دهقــان،  محمــد   
رئیس جمهــور در نشســت خبــری خود 
در آســتانه 12 آذر، روز قانــون اساســی و 
برگزاری »همایش ملی مســئولیت اجرای 
قانون اساســی«، اظهار داشت: هفته بسیج 
را تبریــک عرض کرده و یاد همه شــهدای 
بســیجی را گرامی می داریم. امــام راحل 
فرمودند که باید بسیج جهان اسام تشکیل 
شود که با مجاهدت بســیجیان لشکرهای 
زیادی از بسیج شــکل گرفتند و گروه هایی 
چون حزب اهلل لبنــان و انصاراهلل یمن ادامه 
دهنده همان مســیر تشــکیل گروه های 
بســیجی هســتند.وی بیان کرد: دشمن 
جنگ ترکیبی پیچیــده ای علیه جمهوری 
اســامی طراحی و از برخی از بســترهای 
داخلی اســتفاده کرد و دشــمن هم داعش 
را به صحنــه آورد و از خوی وحشــی گری 
داعش برای ترور مردم در حرم شــاهچراغ، 
ایذه و اصفهان و در برخی دیگر از شــهرها 
استفاده کرد.معاون حقوقی رئیس جمهور 
تصریح کــرد: منافقین هم تمام قد وســط 
میدان بودند و برخــی از مدافعان امنیت را 
شهید کردند و به دنبال کشته سازی بودند 
و از همه ظرفیت های رسانه ای خود استفاده 
کردند و متأسفانه برخی از افراد غافل را هم 
با خود همراه کردند که ضرباتی به امنیت و 

اقتصاد کشور وارد شد.
دهقــان متذکــر شــد: از ابتــدای انقاب 
اســامی تاکنون حق برگزاری اجتماعات 
و تجمعات محترم شــمرده شــده است و 
در اصل 2۷ قانون اساســی چارچوب های 
تجمعات آمده اســت و در چارچوب مبانی 

اسام و بدون حمل اسلحه مجاز است.
وی گفت: در یک سال گذشته کارشناسان 
معاونت حقوقــی با همــکاری نمایندگان 
مجلس طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات 
را در مجلــس پیگیــری و آمــاده کردند و 
ان شــااهلل به زودی با همکاری نمایندگان 

مجلس به تصویب خواهد رسید.
دهقــان تاکیــد کــرد: نقایــص قوانین و 
رفتارهای سلیقه ای درباره اجازه تجمعات و 

راهپیمایی ها باید اصاح شود. همه مقامات 
جمهوری اســامی ایران حــق تجمعات و 
اعتراضات را به رســمیت شناخته و همواره 

بر آن تاکید کرده اند.
دهقان اظهار داشت: ما قانون اساسی را فقط 
یک بخش نمی دانیم و هر کجــا که دیدیم 
نقض شده اســت، با همت معاونت حقوقی 
تذکرات الزم را به مســئوالن ذیربط دادیم. 
اگر در جایی غیــر از دســتگاه اجرایی هم 
اشــکالی را در اجرای قانون اساسی دیدیم، 

تذکرات الزم را به آنان دادیم.
وی بیــان کرد: بــا پیگیری معــاون قانون 
اساسی، موضوع تشکیل خانه قانون اساسی 
و برگزاری نشســت هایی در آنجــا را دنبال 
کردیم. بــا وزارتخانه هــای مختلف درباره 
اجرای قانون اساســی جلســاتی را برگزار 
کردیم تا مشــخص شــود تا چه حد اصول 
قانون اساسی در آن وزارتخانه ها اجرا شده و 
چه موانعی برای عدم اجرای برخی از اصول 
قانون اساسی وجود داشــته است تا شاهد 
نقض اصول قانون اساســی در دستگاه های 

اجرایی نباشیم.

دشمن یک جنگ حقوقی علیه مردم 
ما تدارک دیده است

معاون حقوقی رئیس جمهــور تاکید کرد: 
ما بین اعتراضــات و اغتشاشــات تفکیک 
قائل هســتیم. دشــمن یک جنگ حقوقی 
علیه مــردم ما تــدارک دیده اســت و ما از 
ظرفیت های خــود برای مقابله با دشــمن 
استفاده می کنیم. از همه افراد جامعه دفاع 
می کنیــم و در مقابل هیچ ظلمی ســاکت 
نمی مانیم و پیگیــری می کنیم و تا االن هم 
نشست هایی را با دانشجویان برگزار کردیم 
و اصل ظلم وارده با دشــمن اســت که این 

حوادث را در کشور ما تدارک دیده است.
معــاون امــور حقوقی ریاســت جمهوری 
ادامــه داد: در طرح جدید نحــوه برگزاری 
تجمعات قرار اســت نقایصی که مربوط به 
تجمعات است، برطرف شود. قانون اساسی 
حق طبیعی مردم را برای اعتراض، تجمع و 

راهپیمایی به رسمیت شناخته است.
وی بیــان کرد: بــه محض تشــکیل دولت 
سیزدهم دست به کار شدیم و برای مردمی 
سازی اجرای قانون اساسی جلسات متنوع 
و متعددی برگزار کردیم. ما دســتورالعمل 
مســئولیت نحوه اجرای قانون اساســی را 
تدوین و آماده کردیم و بــرای دفتر رئیس 

جمهور ارســال شد و ســپس در مرداد ماه 
امســال این دســتورالعمل اباغ شد. این 
اولین بار بود که دســتورالعمل جدید با این 

مضمون تدوین شد.
دهقــان بیان کــرد: در این دســتورالعمل 
مفاد متنوعی پیش بینی شــده است؛ برای 
مثال برای دفاع از آزادی های مشــروع ملت 
و حقوق مــردم و اجرای همــه اصول قانون 
اساسی، ســامانه ای طراحی شده است که 
مردم سراسر کشــور می توانند به معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری دسترسی داشته 
باشــند و موارد نقض قانون اساسی را اعام 

کنند.
وی اظهار داشــت: این ســامانه با همکاری 
بخش فناوری ریاست جمهوری پیگیری و 
راه اندازی شده است و روز شنبه هفته آینده 
و در »همایش ملی مسئولیت اجرای قانون 

اساسی« رونمایی رسمی خواهد شد.
دهقان گفت: تمام موضوعاتی که در کشور 
اتفاق می افتد، توســط معاونــت حقوقی 
ریاست جمهوری رصد می شود. موضوعاتی 
که درباره طراحی دشــمن است، به صورت 
مجزا در این معاونت پیگیری می شــود تا با 
عوامل دشمن برخورد شود. در داخل کشور 
هم کســانی که به جان و مال مردم آسیب 
زدند، تحت تعقیب قرار می گیرند و با کسی 

تعارف نداریم.
وی در رابطــه بــا برخــی فضاســازی ها 
درخصــوص لــزوم برگــزاری رفرانــدوم 
گفت: ادامه داد: در قانون اساســی موضوع 
رفراندوم آمده اســت اما رفراندوم سازوکار 
خودش را دارد. رفراندوم در قانون اساســی 
پیش بینی شده اســت و اگر مصالح کشور 
اقتضا کند، بــا نظر مقام معظــم رهبری و 
رأی دو ســوم نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی در هر موضوعی قابل پیگیری است، 
اما ایــن موضوعات باید در شــرایط ثبات و 

آرامش کشور انجام شود، نه در شرایطی که 
دشمن به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در 

کشورمان است.
دهقان اظهار داشت: یکسری بخش ها قابل 
همه پرسی و رفراندوم نیست. قانون اساسی 
اجازه تغییر در مســائلی مثل جمهوریت و 
اســامیت نظام را نداده و کسی نمی تواند 
بگوید جمهوری اســامی را نمی خواهیم. 
همچنین مبنای نظام بر پایه والیت شــکل 
گرفته اســت که ایــن موضوع هــم قابل 

رفراندوم نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهــور درباره اقدام 
حقوقی این نهــاد در واکنش بــه اقدامات 
رســانه های معاند مانند اینترنشــنال و بی 
بی سی، گفت: مرکز امور حقوقی بین الملل 
که زیر نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری 
اســت، در حال پیگیری برخــورد قانونی 
با رســانه های معانــد که به عنــوان بازوی 
گروه های تروریســتی در کشــور ما عمل 
کردند، اســت. این رسانه ها برخاف قوانین 
رســانه ای، آموزش و ساخت ســاح و مواد 
آتــش زا را می دادند و دیگر این رســانه ها، 
رسانه نیستند بلکه گروه تروریستی هستند 
و کامًا از مسیر حرفه ای خود دور شده اند. 
مســتندات الزم جمع آوری شــده که اگر 
به نتیجه برســد و نهادهــای بین المللی به 
مستندات ما توجه کنند، آن را اطاع رسانی 

خواهیم کرد.
دهقان گفــت: مســتندات و گزارش هایی 
جمــع آوری شــده اســت و مرکــز امور 
بین الملل نیز که زیر نظــر معاونت حقوقی 
ریاســت جمهــوری در حــال کار کردن 
است، تمام این مســتندات را جمع آوری و 
ســاماندهی کرده و در حال تطبیق با قواعد 
بین المللی اســت که به زودی در دادگاه ها 
و مراجع بین المللی اقدام به شکایت خواهد 
شــد و نتیجه آن بــه زودی به ملــت ایران 

گزارش داده خواهد شد.

ما درباره فیلترینگ تصمیم گیر 
نیستیم

وی درباره فیلترینگ برخی از شــبکه های 
اجتماعــی خارجــی، گفت: مــا از هرگونه 
آزادی عمــل برای اطــاع رســانی اقدام 
می کنیم، اما زمانی که برخی از شــبکه های 
خارجی با دشــمنان ما همراه شــدند و تا 
وقتی که یک شــبکه اجتماعی برای ناامن 
کردن کشــور اقدام می کند و ابزار دســت 

تروریست ها باشد، کســی نمی تواند از آن 
حمایت کند.

دهقــان تاکید کــرد: مــا در ایــن زمینه 
تصمیم گیر نیســتیم و مســئوالن امنیتی 
کشــور باید تصمیم بگیرند کــه وضعیت 
اســتفاده از ایــن شــبکه های خارجی چه 
خواهد شد. البته بسیاری از مردم از ظرفیت 
شــبکه های اجتماعــی داخلی اســتفاده 

می کنند و به این سمت مهاجرت کردند.
وی متذکر شد: بنده نماینده مجلس بودم و 
روزی نبود که جلوی مجلس تجمع نباشد. 
تجمعات در کشــور ما نهادینه شده است. 
ما بین اعتــراض و اغتشــاش تفکیک قائل 
هستیم. در قانون اساسی هم تفاوت اعتراض 
و اغتشاش آمده اســت، اما زمانی که فردی 
ساح و چاقو حمل می کند، این کار ممنوع 
اســت. فردی در تجمعات نباید علیه مبانی 
اســام اقدام کند. اعتراض و تجمعات برای 
رعایت نظم عمومی باید دارای مجوز باشد و 
کسی که اعتراض دارد، نباید به زور کسب و 
کار مردم را تعطیل و آنان را وادار به اعتصاب 
اجباری کند و تهدیدش کنــد. ما اعتراض 
را تهدید برای کشــور نمی دانیــم، چرا که 

موجب رشد و پیشرفت کشور است.
دهقان درباره حجاب، گفت: حجاب یکی از 
نمادهای جمهوری اسامی است و اجباری 
شدن حجاب توســط امام راحل مطرح و در 
مجلس تبدیل به قانون شد. اینکه ما بگوییم 
که حجاب دیگر در کشور آزاد شود، با مبانی 
و مظاهر جمهوری اسامی در تضاد است. ما 
جلساتی در این زمینه گذاشتیم و منظومه 
نظر خود دربــاره حجاب را به مســئوالن 

ذیربط اعام خواهیم کرد.
وی دربــاره صدور قطعنامه حقوق بشــری 
علیه ایران، بیان کرد: آلمــان نقش مهمی 
در این کار داشت و آلمان خودش مهمترین 
ناقض حقوق بشر اســت. آلمان باید هزاران 
ســال از ایران به جهت جنایاتــی که علیه 
کشور ما مرتکب شده اســت، عذرخواهی 
کند و ادعاهای حقوق بشری از سوی آلمان 
پذیرفتی نیست و آنان ســاح شیمیایی به 
صدام دانند تا علیه کشــور ما به کار گرفته 
شــود. برخی از مســائل یک طرفــه دیده 
شــده اســت. فضایی که در آنجا ایجاد شد، 
یک طرفه بود و ما این موضــوع را پیگیری 

می کنیم.
دهقان اظهار داشــت: پیــروزی تیم ملی 

فوتبال ایران برابر ولز را تبریک می گویم.

خریدار  رئیس جمهور اظهار داشت: ریشه 
پیشــرفت های عظیم در دانشگاه ها است و 
اساساً حقد و کینه دشمن از دانشگاه و تاش 
برای ایجاد اختال در این نهاد مهم کشــور 
نیز از همین مســئله نشــأت می گیرد لذا 
اساتید دانشگاه وظیفه دارند پیشرفت های 
کشــور را هم برای دانشــجویان و هم برای 

عموم جامعه تبیین کنند.
 سید ابراهیم رئیســی که در نهمین مقصد 
از جلسات نظارت ســتادی بر دستگاه های 
اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
رفته بــود با ارائه گزارشــی از ســوی وزیر 
و معاونیــن، در جریان جزئیــات عملکرد 
یکســاله وزارتخانه قرار گرفــت و در ادامه 
راهکارها و پیشــنهاداتی در جهــت ارتقاء 
کمی و کیفی فعالیت های ایــن وزارتخانه 

ارائه کرد.
رئیس جمهور تاش در جهــت ارتقاء علم 
و اثربخشی آن در حل مســائل و مشکات 
کشــور را از مهم ترین وظایف وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری عنوان کرد و افزود: امروز 
کشور ما دارای نظام مســائلی از چالش ها و 
مشکات مردم و جامعه اســت که بهترین 
مرجع برای حل آنها دانشگاه و بهره گیری از 
ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشجویان 

و اساتید است.
رئیســی در ادامه »دانشــگاه تــراز انقاب 
اســامی« را محل تربیت نیروی انســانی 
عالِم، دانشــمند، امیدوار به آینده کشور و 
مســئولیت پذیر در حل مشــکات جامعه 
خوانــد و تصریح کرد: اگر نگاه به دانشــگاه 
این چنین باشــد و بر اساس نیازهای جامعه 
راهکار ارائه کند و دانشــجو و استاد مجری 
این راهکار باشند بســیاری از مسائل کشور 

به سهولت مرتفع خواهد شد.
رئیس جمهور اندیشــه حکیمانه را زمینه 
اجرای حاکمان دانست و با تاکید بر اهمیت 
نهاد دانشگاه افزود: گاهی برخی از تحقیقات 
و پژوهش های انجام شــده بــه رغم غنای 
علمی به مرحلــه اجرا و عمل نمی رســد و 
گره ای از مشکات کشور باز نمی کند که در 
این زمینه باید یک بازنگری از سوی وزارت 

علوم در دانشگاه ها صورت گیرد.
رئیسی رتبه پانزدهم کمی و کیفی ایران در 
تولید علمی جهان را دستاوردی افتخارآمیز 

برای کشــور دانســت و بر ضرورت تاش 
مضاعف در جهــت ارتقاء ایــن رتبه تاکید 
کرد.رئیس جمهور در ادامه ضمن یادآوری 
مســئله بســیار مهم »افزایش بهره وری« 
متناســب با هزینه ها، تصریح کرد: بهترین 
افــراد بــرای ســنجش میزان بهــره وری 
وزارتخانه و دانشگاه ها، مدیران وزارت علوم 

هستند.
رئیســی گفت: عضویت بیش از 80 هزار نفر 
بعنوان هیئت علمی در دانشگاه های کشور، 
عدد بسیار باال و قابل توجهی است اما مهم تر 
از آن میزان نقش آفرینی آنها در حل مسائل 
کشور و پیشــبرد اهداف دولت در پیشرفت 
و آبادانی کشــور اســت چرا که اگر دانش 
دانشــمندان ما در کنار بخش های مختلف 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 

قرار نگیرد، تحولی رخ نخواهد داد.
رئیس جمهور همچنین لــزوم »مدیریت و 
تصمیم گیری علم پایه« با محوریت وزارت 
علوم را مورد تاکید قــرار داد و افزود: اینکه 
گفته شد دانشگاه اتاق فکر دولت است شعار 
یا تعارف نیست، دولت دولِت تحول گراست 
و به دنبال کم کردن فاصلــه وضع موجود و 
وضع مطلوب اســت و در این راستا رویکرد 
و نگاه تحولی، تحــول در فرایندها و تحول 

نهادی پیش نیــاز تحقق این هدف بســیار 
مهم دولت است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در 
جمع وزیر و معاونین وزارت علوم »برتری در 
رتبه دانشجو«، »اثربخش بودن تحقیقات«، 
»اشــتغال پایدار«، »مرجعیــت علمی«، 
»بالندگی فرهنگی« و »سامت اجتماعی« 
را از شاخصه های مهم دانشــگاه برتر از نگاه 
دولت ســیزدهم عنوان کرد و افزود: وزارت 
علوم بر اســاس ایــن شــاخصه ها عملکرد 
دانشگاه ها را بررســی و رتبه بندی کند و با 
اعام نتایج آن به صورت شــفاف و مقایسه 
آن با عملکرد ســال قبل مشکات احتمالی 
عدم پیشرفت هر دانشگاه را بررسی و مرتفع 
کارورزی  »واحدهــای  نماید.گنجانــدن 
و مهارت آمــوزی« در دروس دانشــگاهی 
دیگر توصیه مهم رئیــس جمهور به وزارت 
علوم بود که در تشــریح آن اظهارداشــت: 
ورزیــده شــدن و مهارت آمــوزی عملی 
دانشجویان در رشته های مختلف صنعتی، 
کشاورزی و پزشــکی از ضرورت های امروز 
دانشگاههاســت چرا که دانشمندان ما باید 
عاوه بر مهارت گفتن و نوشتن بر مهارت در 

عمل و اجرا هم تسلط داشته باشند .
بررســی راههای جذب بودجه تحقیقاتی 

دســتگاههای مختلف بــا تقاضامحوری و 
نظارت دانشــگاه، انتخــاب اعضای هیئت 
امنــای دانشــگاههای هیئــت امنایی از 
چهره های برجسته و موثر ولو دارای تفاوت 
سلیقه در مسائل سیاســی با دولت، اعطای 
نشان ملی به دانشــگاههای مسئولیت پذیر 
در ایفای نقش در مسائل اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی دانشجویان، بررسی راهکارهای 
تشــکیل صندوق های دانشگاهی به عنوان 
پشــتوانه مالی تامین برخــی از هزینه ها از 
دیگــر راهکارها و توصیه هــای مهم رئیس 
جمهور برای ارتقاء کمــی و کیفی عملکرد 

وزارت علوم بود.
رئیسی در ادامه با اشــاره به اهمیت جذب 
مدیران و اســاتید معتقد به پیشرفت علم و 
توسعه کشور با نگاه به ظرفیت های داخلی 
کشــور تصریح کرد: ما در زمینه بهره گیری 
از تجربه کشورهای دیگر هیچ محدودیتی 
نداریم اما نســخه های دیگران را به سهولت 
نخواهیــم پذیرفــت بلکــه معتقدیم این 
نسخه ها باید توســط کارشناسان داخلی 
به دقت بررســی و متناســب با منافع ملی 
دربــاره آنهــا تصمیم گیری شــود .رئیس 
جمهور همچنیــن اجرای دقیــق و به دور 
از چانه زنــی مصوبه ممنوعیــت برگزاری 

دوره های آموزشی در دستگاه های اجرایی 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: با عمل به این 
مصوبه مهــم ضابطه منــدی در جذب نیرو 
را بر سیســتم اجرایی و اداری کشور حاکم 
کنید تا دانشجویان و خانواده آنها همچنان 
به دانشگاه اعتماد داشــته باشند و در عمل 
عدالت در آمــوزش و عدالــت در جذب را 
احســاس کنند.رئیســی در ادامــه ایجاد 
صندوق توسعه وزارت علوم با هدف تشویق 
و پشــتیبانی از محققان، تبدیل موسسات 
اعزام دانشجو به موسسات جذب دانشجوی 
خارجی، افزایش چشمگیر پارک های علم و 
فناوری و همچنین شرکت های دانش بنیان 
را از اقدامات ارزشــمند و موثر وزارت علوم 
برشمرد و افزود: در وزارت آموزش و پرورش 
موضوع تشــکیل راهیان پیشــرفت برای 
دانش آموزان و دانشــجویان مطرح شد اما 
»راویان پیشــرفت« باید اساتید دانشگاه ها 

باشند.
رئیس جمهور افزود: ریشــه پیشرفت های 
عظیم کشــور از صنایــع دفاعــی گرفته 
تا صنعــت هســته ای و علم و فنــاوری در 
دانشگاه ها است و اساساً حقد و کینه دشمن 
از دانشگاه و تاش برای ایجاد اختال در این 
نهاد مهم کشــور نیز از همین مسئله نشأت 
می گیرد لذا اساتید دانشــگاه وظیفه دارند 
پیشرفت های کشور را هم برای دانشجویان 

و هم برای عموم جامعه تبیین کنند.
تاش در جهت شکستن تحریم های علمی 
توسط دانشــمندان کشــور و لزوم اجرای 
اسناد شورای عالی انقاب فرهنگی از دیگر 
توصیه های دکتر رئیسی به مدیران وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری بود.
پیش از سخنان رئیس جمهور،  محمدعلی 
زلفــی گل وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری 
به ارائه گزارشــی از عملکرد این وزارتخانه 
با تکیه بر ســند تحــول دولــت مردمی و 
بهره گیــری از بیانیــه گام دوم انقــاب از 
جمله فرایند بازگشــایی دانشگاه ها، توزیع 
عدالت محــور، بودجه ریــزی علم محــور، 
ارتقاء رتبه علمی کشــور در جهان، افزایش 
35 درصــدی تولیدات علمی با مشــارکت 
بین المللی به رغــم تحریــم و بین المللی 
شــدن 20 مجله علمی در یک سال گذشته 

پرداخت.
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بدهی خارجی ایران ۳۰ درصد کم شد
بدهی خارجی ایران در پایان شهریور امســال،  به شش میلیارد و 904 
میلیون دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه ســال قبل 30.8 درصد 
کم شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی 
نشــان می دهد میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و 908 
میلیون دالر و بدهی های بلند مــدت ایران نیز چهــار میلیارد و 995 
میلیون دالر است.از ســوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، 
شش میلیارد و 989 میلیون یورو اســت که پنج میلیارد و 5۷ میلیون 
یورو از این میزان، حجم بدهی های میان مــدت و بلندمدت بوده و یک 

میلیارد و 932 میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.
این در حالی اســت که میزان بدهی خارجی کشور در پایان شهریور ماه 
ســال قبل معادل 9 میلیارد و 31 میلیون دالر بوده و میزان بدهی های 
کوتاه مدت کشــور دو میلیارد و 45۷ میلیــون دالر و بدهی های بلند 

مدت ایران نیز شش میلیارد و 5۷4 میلیون دالر اعام شده است.  
همچنین، رقم بدهی های خارجی ایران در پایان ســال گذشته، معادل 

هشت میلیارد و 6۷5 میلیون دالر بوده است.
بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشــور در پایان شــهریور ماه سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و پایان سال  گذشته به ترتیب 
30.8 و 25.6 درصد با کاهش مواجه شده اســت.  گفتنی است؛ بدهی 
خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی 
تســهیات دریافتی از بانک جهانی و سایر ســازمان ها و نهادهای بین 
المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش 

نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

تحقق نیمی از درآمد واگذاری ها
بر اســاس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیمی از درآمد ۷1 هزار 
میلیاردتومانی حاصل از واگــذاری دارایی های مالی دولت در ســال 
جاری محقق شد. بر اســاس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیمی 
از درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه از محل واگذاری دارایی های 

مالی در سال جاری ، تا کنون محقق شده است.
طبق قانون بودجه امســال دولت باید ۷1 هزار میلیــارد تومان از محل 
واگذاری دارایی مالی درآمد کســب کند که تا کنــون نیمی از این رقم 
ناشی از فروش به صورت حراج در بورس بلوک 12 درصدی پتروشیمی 
خلیج فارس محقق شد.حســین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی 
سازی اعام کرد: با واریز حصه نقدی به مبلغ 32.6 هزار میلیارد تومان 
حاصل از واگذاری ســهام بلوک 12 درصدی پتروشیمی خلیج فارس، 

بزرگترین واگذاری تاریخ کشور به مرحله عملی رسید.
برنده مزایده بلوک ســهام پتروشــیمی خلیج فارس ســرمایه گذاری 

اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت است. 

در قانون بودجه ســال قبل 95 هزار میلیارد تومــان از محل واگذاری 
های دولت پیش بینی شــده بود که در عمل 18 هزار میلیارد تومان آن 

معادل 18.95 درصد آن تا آخر سال محقق شد.

اوراق گواهی ارزی اقدامی به موقع برای کاهش 
التهابات ارزی بود

نماینده مجلس گفت: انتشــار اوراق گواهی ارزی یکــی از اقدامات به 
موقع و درست دولت برای مهار نوسانات این بازار بود.

جعفر قادری گفت: راهکار هایی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای 
کنترل بازار ارز تعریف و اجرا کرده اند، تا حدی جوابگو بوده است.انتشار 
اوراق گواهــی ارزی یکی از اقدامــات به موقع و درســت دولت بود که 
نگرانی افراد برای رفع نیاز های ارزی را از بین می برد. یعنی اوراق گواهی 

ارزی این فرصت را به افراد می دهد تا در بخش ارز سپرده گذاری کنند.
او گفت: شــکل دیگری که دولت می تواند بــازار ارز را کنترل کند، این 
اســت که افرادی که ارز در خانه دارند را تشــویق کند تا آن را ســپرده 
گذاری کرده و با پرداخت سود معقول به این افراد از آن به عنوان وثیقه 

استفاده و تسهیات ریالی به بخش های تولیدی پرداخت شود.
او با بیان اینکه پرداخت تســهیات ریالی با وثیقه ارزی ســبب جذب 
سرمایه خارجی می شــود، بیان کرد: این اقدام باعث می شود که منابع 
ارزی در داخل وارد سیستم بانکی کشور شــده و در بخش های مولد و 
تولید مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی، هر اقدامی که سبب شود تا 
منابع ارزی در سیستم بانکی کشور باقی بماند و در اختیار بخش تولید 

قرار گیرد برای کشور مفید است.
از مهم ترین اقدامات انجام شده توسط تیم اقتصادی دولت برای کنترل 
و مدیریت بازار ارز، عرضه اولیه اوراق ســکه بهار آزادی، حذف مالیات 
بر سود ســپرده اشــخاص حقوقی از بودجه 1401، عرضه ارز توافقی 
در شــعبات منتخب بانک های عامل، راه اندازی سامانه برخط فروش 
آناین ارز و شناسایی و انســداد 2300 حساب بانکی فعال غیرمجاز در 
بازار غیررسمی و فردایی است که مجموع این اقدامات، موجب شده تا 

انتظارات تورمی به مقدار قابل  وجهی فروکش کند.

استعفای عشقی تحت تاثیر فشار کمیسیون 
اقتصادی مجلس کذب است

 شورای عالی بورس در موضوع اســتعفای رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، کامًا مســتقل عمل کرد و شــایعاتی مبنی بر تحت فشار قرار 
گرفتن این شورا از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس کذب و بی اساس 
است. در ابتدای جلسه مشــترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان 
وی با رییس و اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس، گایه ای از سوی 
»محمدرضا پورابراهیمی« رییس کمیســیون اقتصادی در خصوص 
مصاحبه یک عضو شــورای عالی بورس مطرح شــد که وی به فشــار 
کمیســیون اقتصادی مجلس درباره تغییر رییس سازمان بورس اشاره 
داشــت.پورابراهیمی گفت: مجلس این موضــوع را پیگیری می کند و 

وزارت اقتصاد باید در این خصوص شفاف سازی کند.
»سید احســان خاندوزی«، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به 
این گایه اظهار داشــت: مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسامی 
اعضای شــوراهای عالی که نمایندگانی از ســه قوه دارند در ابراز نظر و 
اعام رای مستقل هســتند و تحت تاثیر هیچ فشاری نباید قرار گیرند، 
حتی وزیر اقتصاد.وی تصریح کرد: رییس ســازمان بورس استعفا داده 
و در جلسه شــورای عالی بورس این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و 
نتیجه گیری شده اســت، تحت تاثیر قرار گرفتن از سوی نمایندگان و 
اعضای کمیســیون اقتصادی صحت ندارد و اگر عضوی چنین موضعی 

گرفته است حتماً باید نسبت به اظهارنظر خود پاسخگو باشد.
خاندوزی تاکید کرد: دولت آیت اهلل رئیســی تحت فشــار کاری انجام 

نمی دهد، پس برای ما اصل تعامل مثبت و سازنده است.

بازار

یک کارشــناس اقتصادی گفت: یکی از مزایای اجرای 
حســاب واحد خزانه، افزایش نظارت است، اگر بر روی 
حساب واحد خزانه نظارت جدی صورت گیرد می تواند 

نقش مؤثری در کاهش اتاف منابع، خواهد داشت.
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد بانکداری و اقتصاد 
کان اظهار کرد: یکی از مزایای اجرای حســاب واحد 
خزانه، افزایش نظارت اســت، اگر بر روی حساب واحد 
خزانه نظــارت جدی صــورت گیــرد می تواند نقش 
مؤثری در کاهش اتاف منابع، کســری بودجه، فساد 

و کنترل حقوق های نجومی داشته باشد.

وی بیان کرد: باید قانون حساب واحد خزانه 
اجرا شــود و بــر آن نظارت جــدی صورت 
گیرد. دستگاه های اجرایی در مقابل نظارت 
ایســتادگی دارند و این امر همیشــه وجود 
داشته است؛ از سویی دیگر نقش حاکمیتی 
دولت تضعیف شده اســت و دولت در مقابل 
بخش های مختلف خود، توان اعمال قدرت را 
ندارد لذا با عدم اجرای این قانون مواجه شدیم.

این اقتصاددان خاطرنشــان کــرد: بزرگ ترین بازیگر 
اقتصاد دولت اســت و اندازه این حساب ها بزرگ بوده 

و اگر بانکی این ســپرده ها را جذب کند از آن 
منتفع خواهد شد؛ لذا اگر رانت بزرگی باشد 
احتمال فســاد نیز وجود دارد. بنابراین باید 
حســاب واحد خزانه هر چه سریع تر اجرایی 

شود.
ســعدوندی بیان کــرد: عزم کافــی برای 
تغییرات در کشــور وجــود نــدارد اگر راه 
برای فــرار قانونی از یک قانون خاص وجــود دارد باید 
بافاصله بررســی و اصاحات الزم صورت گیرد؛ حتی 
قبل از اصاح، وزیر مربوطــه می تواند به موضوع ورود 

کند؛ چون وزیر از ســوی مجلس منصوب و از ســوی 
رئیس جمهور انتخاب شــده اســت و وضعیت با یک 
دستور قابل تغییر اســت اما این دستور داده نمی شود 

و تمام این ها ضعف حاکمیت دولت را نشان می دهد.
وی مطرح کرد: در عدم اجرای حساب واحد خزانه پای 
دستگاه های دولتی در میان بوده و خود دولت است که 
قانون شــکنی و به یک راهی برای فرار قانونی اســتناد 
می کند. لذا باید جلــوی فرار قانونی گرفته شــود و از 
ســویی دیگر دولت برای اجرای تصمیمات خود اقتدار 

داشته باشد.

 دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: 
با کمــک متخصصین حوزه مناطــق آزاد، ضوابط این 
مناطق را پایــش می کنیم تا برخــی قوانین بی مورد و 
دســت و پاگیر حذف شــوند. حجــت اهلل عبدالملکی 
در نشســت با فعاالن اقتصــادی منطقــه آزاد ارس، 
اظهار کرد: بررســی ها نشــان می دهد اشــکاالتی در 
مناطــق آزاد در 2 بخش منطقه ای و ملــی وجود دارد 
که مستلزم پیگیری در سطوح مختلف و اتخاذ راهکار 
برای رفع آن هاست.بخشــی از مشکات حوزه ملی در 
اختیار دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد است که با 

صدور دســتور و بخشــنامه هایی باعث این 
مشکات شده ایم و باید اصاح شود و بخشی 
مربوط به دولت، مجلس اســت که نیازمند 
پیگیــری اســت.عبدالملکی خاطرنشــان 
کرد: کمیتــه ای جهت بررســی قانون پایه 
مناطق آزاد تشــکیل یافته تــا ضوابطی که 
باعث نقــض قانــون اصلی گردیــده احصا 

و حذف شــود، با توجه به اینکه رئیس جمهور آشنا به 
دیپلماســی اقتصادی اند در رفع این مشکات قطعاً ما 
را یاری خواهند کرد.وی ادامــه داد: برخی می گویند 

شما که منتقد مناطق آزاد بودید چرا دبیری 
شورای عالی آن را قبول کردید؛ بر این باورم 
نفی با نقد متفاوت است و بنده جزو منتقدین 
بودم، نقدهایی متوجه مناطق آزاد است که 
این انتقادات نــه به فعالیــن اقتصادی بلکه 
به ما وارد اســت و باید کارهایی در راســتای 
توســعه صادرات و تولید انجــام می دادیم 
که انجــام نداده ایم.عبدالملکی با تاکیــد بر اینکه حق 
فعاالن مناطق آزاد کشور برای بهره مندی از امتیازات 
پیش بینی شــده در قانون مناطق آزاد باید حفظ شود، 

اظهار کرد: مشکات مناطق در سطح ملی در 4 بخش 
گمرکــی، مالیاتــی، ارزی و اداری می باشــد و تاش 
مضاعفی خواهیم کرد تا مرتفع شود.عبدالملکی ادامه 
داد: در خصوص تخصیص زمین جهت تأمین مســکن 
کارگــران در مناطــق آزاد نیز به دنبال هیچ ســودی 
نیســتیم و با کمترین قیمت باید زمین های مسکونی 
واگذار شــود.وی همچنین تاکید کرد: با کمک مناطق 
و متخصصین حوزه مناطق آزاد، ضوابط مناطق آزاد را 
پایش می کنیم تا برخی قوانین بی مورد و دست و پاگیر 

حذف شوند.

حقوق

آزاد

مریم فکری  ســکه رکورد قیمتی را زد؛ به 
طوری که هر قطعه ســکه امامی کانال 1۷ 

میلیون تومان را رد کرد.
 هر قطعه ســکه امامی در بــازار 232 هزار 
تومان گران شــد و روی قیمت 1۷ میلیون 

و ۷5 هزار تومان ایستاد.
ورود ســکه به کانال 1۷ میلیون تومان در 
حالی است که بررســی ها نشان می دهد که 
از ابتدای آذرماه با افزایش ۷20 هزار تومانی 
روبه رو شده اســت. هر قطعه سکه امامی در 
ابتدای معامات آذرماه 16 میلیون و 355 

هزار تومان قیمت داشت.
روند بــازار از ابتدای پاییز نیــز حاکی از آن 
است که سکه توانسته سه کانال را رد کند تا 
امروز رکورد قیمتی را بزند. در ابتدای پاییز 
هر قطعه ســکه امامــی 14 میلیون و 256 
هزار تومان بود که این عدد نشان می دهد 2 

میلیون و 819 هزار تومان گران شده است.
گزارش ها همچنیــن نشــان می دهد که 
قیمت نیم سکه 200 هزار تومان و ربع سکه 
220 هزار تومان گران شد. نیم سکه در بازار 
9 میلیــون و 230 هزار تومان، ربع ســکه 6 
میلیون و 220 هزار تومان و ســکه گرمی 3 

میلیون و 430 هزار تومان قیمت خورد.

حباب سکه بزرگ تر شد
در این میــان، اما نکته مهم بــازار، بزرگ تر 

شدن حباب سکه است. حباب سکه امامی 
302 هزار تومان بزرگ تر شد و به 2 میلیون 
و 211 هــزار تومان افزایــش یافت. حباب 
ســکه بهار آزادی نیز یک میلیــون و 382 
هزار تومان اعام شــد.حباب نیم سکه نیز 
یک میلیون و ۷93 هزار تومان و ربع ســکه 

2 میلیون و 494 هزار تومان گزارش شد.

چرا سکه گران شد؟
تحلیلگران بازار، رکورد قیمتی سکه را ناشی 
از افزایش قدرت سطح ریسک های سیاسی 
در اقتصاد ایــران می دانند که باعث شــده 
پول های هوشمند فقط به دنبال دارایی های 
رزرو ســرازیر شــوند.همچنین عده ای از 
معامله گران دلیل صعودی شدن نرخ سکه 

در بازار آزاد را ناشی از صعود قیمت سکه در 
بورس می دانستند. قیمت سکه رفاه رکورد 
زد و وارد کانال 1۷ میلیون تومان شد. سکه 
بورســی نیز در محدوده 1۷ میلیون و 100 
هزار تومان به فروش رســید.اما دلیل اصلی 
گرانی سکه در بازار، گران شدن قیمت دالر 
اســت. هر دالر آمریکا در بازار 208 تومان 

گران شد و روی عدد 35 هزار و 30۷ تومان 
ایستاد.همچنین روند بازار ارز حاکی از آن 
است که از ابتدای پاییز تاکنون قیمت دالر 
3 هزار و 595 تومان گران شــده است. هر 
دالر آمریکا در ابتدای پاییز 31 هزار و ۷12 

تومان بود.

بازار سکه به چه سمتی می رود؟
اما در شــرایطی بازار ســکه روند صعودی 
را طی می کند کــه به گفته فعــاالن بازار، 

تقاضایی در بازار وجود ندارد.
به اعتقاد آن ها، التهاب ها و افزایش قیمت ها 
تاکنون هیچ اثری در تقاضا نداشــته و بازار 
همچنان روند متعادل همیشــگی خود را 
طی می کند.در این شرایط، نادر بذرافشان، 
رییس اتحادیه طا و جواهــر تهران عنوان 
کرده است: اگر بازار با افزایش تقاضا مواجه 

بود، قیمت بیش از این ها افزایش می یافت.
به گفته او، در حــال حاضر بــازار باثبات و 
خوبی داریم، بنابرایــن مردم نگران کاهش 
یا افزایش خاصی نباشند. نوسانات بین 300 

تا 500 هزار تومان در بازار طبیعی است.
رییــس اتحادیه طا و جواهــر تهران پیش 
بینی کرده است: نبود تقاضا در بازار موجب 
خواهد شــد در روزهای آینده بازار باثبات 
تری را داشــته باشــیم و جو روانی خاصی 

حاکم بر بازار نیست.

کنترل حقوق های نجومی با اجرای حساب واحد خزانه

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:قوانین دست و پاگیر مناطق آزاد حذف می شود

 خاطرات روزهای سبز زنده شد

سیل نقدینگی و پرتاب بـورس به سمت باال؟

خریدار  بورس در آبان ماه 1401وضعیت 
خوبی داشــته و توانســت خاطــره های 

روزهای خوب را دوباره زنده کند.
شــاخص کل در ابتدای آبان ماه و تا تاریخ 
5 آبان به نزول خود ادامــه داد به نحوی که 
بســیاری از کارشناســان با توجه به ضرب 
باالی ریــزش بورس، ریزش تــا ناحیه یک 
میلیــون و 100 را محتمــل دانســتند، 
شاخص کل در روز چهارشــنبه 5 آبان ماه 
در معامات با ریــزش 26000 واحدی به 
جایگاه یــک میلیون و 241 هــزار واحدی 
رســید تا ریزش های بــورس در این هفته 
رکــورد بزنــد. ارزش معامات خــرد عدد 
2.801 میلیــارد تومان را به ثبت رســانده 
است که در هفته های اخیر بیشترین ارزش 
معامات اســت، معامات بــا ارزش باالتر 
این بار در وضعیت نزولی بوده و باعث شــد 
شاخص کل به میزان بیشــتری نزول کند. 
در معامات پنجم آبان مــاه، 48۷ میلیارد 

تومان خروج پول حقیقی را در بازار شــاهد 
بودیم و خروج پول هوشمند به منفی 2۷0 
رسید که قابل توجه است. نمادهای فوالد، 
میدکو، پارســان و کگل بیشــترین تأثیر 
منفی را بر شــاخص کل بــورس از خود بر 

جای گذاشتند.

شاخص با رســیدن به ناحیه حمایت قوی 
در روز چهارشــنبه 5 آبان توانست در هفته 
آینده یعنــی از معامات هشــتم آبان ماه 
روند صعودی را آغاز کند. در روز ۷ آبان ماه، 
مهر در گزارشــی با عنوان »بورس به شدت 
جذاب خواهد شــد / پول های پارک شده به 
بازار ســرمایه می آید« پیــش بینی کردیم 
که معامات در روز شــنبه با روزهای آینده 

متفاوت خواهد بود.
در هفته بعد از آن شــاخص با رشد 43 هزار 
واحدی توانســت در جایــگاه باالتری قرار 
گرفته و امیدها برای رشــد را زنده نگه دارد، 

شاخص کل بورس از هشــتم تا 12 آبان ماه 
توانست با رشــد 43 هزار واحدی به جایگاه 
یک میلیون و 283 هزار واحدی رســید تا 
بعد از ریزش 69 هــزار واحدی 2 هفته قبل 
بتوانــد گارد صعودی بــرای بازپس گیری 
ناحیه یک میلیــون و 300 هزار واحد انجام 

دهد.

رشد 44 هزار واحدی تنها در یک روز
امــا در روز 14 آبــان بورس به یــک باره با 
تقاضای جدی مواجه شــد تــا خاطره های 
روزهای سرســبز بورس در ابتدای ســال 
99 باز هم زنده شــود، بــورس در معامات 
روز شــنبه با رشــد 44 هزار واحدی تمام 
مقاومت هــا را به ســمت باال به یــک باره 

شکست.
ارزش معامات خرد در روز ســه شنبه 1۷ 
آبان ماه یک رکــورد تاریخی را زد و به باالی 
6 هزار میلیارد تومان رســید تا امیدها برای 
رشــد دوباره احیا شــود، اما معامات روز 
چهارشــنبه 18 آبان با عرضه همراه شــد و 
ارزش معامات خرد نیز کاهشــی شــد تا 
نشان دهد بازار نمی تواند بیش از این پیش 

رو شود.

بورس دوباره در جا زد
در معامات روز شنبه 21 آبان ماه شاخص 
با رشد اندک و کاهش ارزش معامات خرد 
مواجه شــد تا گمانه زنی ها برای در جا زدن 
شاخص درست باشــد. بورس در هفته آخر 
آبان ماه نیز روند ریزشــی داشت و در هفته 
منتهی بــه ابتــدای آذر در ابتــدای هفته 
یک ریزش ســهمگین و ســخت 20 هزار 
واحدی را انجام داده و بــه یک باره حمایت 

یک میلیــون و 400 هزار واحد را از دســت 
داده و همه فعاالن بازار ســرمایه را به ادامه 
نوسان مطمئن کرد، اما یک باره در روز بعد 
توانست با رشــد 11 هزار واحدی بخشی از 
آن ریزش را جبــران کــرده و امیدها برای 
صعود باقــی بماند، رفت و برگشــت مجید 
عشــقی رئیس ســازمان بورس نیــز تأثیر 
چندانی بر شــاخص کل نداشته و شاخص 

روند خود را ادامه داد.
شاخص کل در پایان معامات دوشنبه 30 
آبان ماه، با رشــد 443۷ واحدی به جایگاه 
یک میلیون و 409 هزار واحد رسید، ارزش 
معامات خــرد بورس بــه 3.659 میلیارد 
تومان رســیده و 6۷ نماد در صف خرید به 
ارزش 13۷ میلیــارد تومــان و 29 نماد در 
وضعیت صف فروش به ارزش 186 میلیارد 
تومان بودنــد. برآیند ورود پول هوشــمند 
امروز بیــش از 4 هزار میلیــارد تومان بود. 
بازار در آخرین روز آبان ماه به علت تغییرات 
مدیریتی در رأس آن به صورت خاکستری 
بوده و با خبرهــای عجیبی دربــاره تغییر 

ریاست سازمان بورس همراه شد.
شــاخص کل در ماه اخیر با 13 درصد رشد 
همراه شد و از یک میلیون و 241 هزار واحد 
به یک میلیون و 409 هزار واحد رســیده و 

توانست امیدها را برای رشد احیا کند.

بورس در ماه آینده به کدام سمت 
می رود؟

در ماه آینــده متغیرهای بنیــادی و کان 
مهمترین نگرانی بازار ســرمایه است، نرخ 
بهره باال و احتمال اعام رســمی آن توسط 
دولــت در هفته های آتی اگــر اتفاق بیفتد 
باعث خواهد شــد تا روند بازار سرمایه برای 

صعود سرکوب شده و بازار به حالت نوسانی 
و رکودی ادامه دهد.

نگرانی بعدی کاهش نفــت در بازار جهانی 
و کاهش کرک اســپرد پاالیشی ها بوده که 
هم اکنون در لحظه تنظیــم گزارش نفت 
برنت به ناحیــه 81 دالر رســیده و ادامه 
روند فوق می تواند باعــث در جا زدن یکی 
از گروه های بزرگ و لیدرهای بازار سرمایه 

شود.
نگرانی بعدی برای صعــود بورس وضعیت 
قطــع گاز در زمســتان بوده کــه هنوز به 
صورت جدی اتفاق نیفتاده و در صورت سرد 
شدن هوا در سراسر کشــور می تواند به یک 
چالش برای نمادهای فوالدی، ســیمانی و 

پتروشیمی تبدیل شود.
اما یکــی از مؤلفه های خوب بــرای صعود 
بورس می تواند وضعیت نمادهای خودرویی 
باشــد، با افزایش عرضه خــودرو در بورس 
کاال و بهتر شــدن وضعیت بنیادی حاصل 
از تفــاوت نرخ کارخانــه و بــازار و افزایش 
سودســازی نمادهــای خودرویــی یکی 
از عواملی اســت کــه می تواند بــه تنهایی 
خودرویی ها را به یک لیدر بزرگ برای صعود 

بورس تبدیل کند.
بورس در ماه گذشته توانســت که بازدهی 
خوبی داشــته و حمایت یک میلیون و 400 

هزار واحد را حفظ کند.
علی رغم زمزمه های منفــی علیه بورس در 
جامعه اما زمانی که نقدینگی به ســمت آن 
بیاید می تواند بازدهی فــوق العاده ای را در 

ماه های آتی کسب کند.
باید دید ســیل نقدینگی چــه زمانی وارد 
نمادهای بورسی شــده و آنها می توانند هر 

روز در ناحیه صف خرید باشند؟



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم کرد

و در بازار با تداوم عرضه ها به بورس کاال حذف دالل ها و کاهش قیمت خودر

چرا اینماد؟

ونیکی بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان نماد اعتماد الکتر
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کارشناس صنعت خودرو:
وها به بورس، گامی در جهت  ورود خودر

واقعی شدن قیمت آنهاست
 یک کارشــناس صنعت خودرو گفت: ورود خودرو به بورس کاال، گامی 

در جهت آزادسازی و واقعی شدن قیمت ها است.
روز سه شنبه 21 تیرماه امســال، شــورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
عرضه خودرو در بــورس کاال را با هماهنگــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مصوب کرد. کارشناســان معتقدند:  با عرضه خودرو در بورس، 
قیمت های کاذب موجــود در بــازار تعدیل شــده و همچنین قیمت 
کارخانه ای خودروها اصاح می شود. همچنین این شیوه در میان مدت 
نیز با شــکل دهی رقابت در بورس، موجب ارتقــای کیفی خودروهای 

تولیدی، متنوع تر شدن تولیدات و افزایش تیراژ خواهد شد.
در این زمینه »ســعید مدنــی« کارشــناس صنعت خــودرو افزود: 
آزادسازی قیمت  خودروها در ســال 91 نیز انجام شده بود که در ادامه 
متوقف شد، اما وزارت صمت با این تصمیم نشــان داد که با احتیاط در 
حال حرکت به سمت آزادســازی قیمت هاست.مدیرعامل اسبق سایپا 
خاطرنشــان کرد: ورود خودروها به بورس با رقابتی که ایجاد می کند، 
منجر به کاهش قیمت ها در بازار آزاد نیز خواهد شــد؛ موضوعی که در 
عرضه های اخیر خودروها در بورس شاهد آن بودیم و با کاهش تدریجی 
حباب موجود بین قیمت کارخانه ای و بازاری، نرخ ها به ســمت واقعی 
شــدن پیش می رود.وی تصریح کرد: عرضه خــودرو در بورس حرکت 
بسیار خوبی اســت، به شــرطی که عرضه ها به صورت هفتگی و حتی 
روزانه ادامه دار باشــد تا در نهایت به آزادســازی قیمت ها منجر شود.

مدنی در عین حال بیان داشت: عرضه حجم باالیی از خودروها در بورس 
به ویژه خودروهای پُرتیراژ دردســرهای خاص خود را خواهد داشت و 

حتی ممکن است به دخالت دولت نیز منجر شود.
وی تاکید کرد: بهترین حالت این اســت که پــس از ورود خودروها به 
بورس کاال، مابه التفاوت قیمت کارخانه ای و بازاری که در بورس کشف 
می شود، نصیب خودروســازان شــود. در ادامه از خودروسازها برنامه 

گرفته شود تا آن را مصروف طرح های توسعه ای کنند.
مدنی معتقد اســت: به کارگیری این شــیوه در کنــار واردات خودرو 
به کشور، می تواند بازار این کاال را از شــرایط بغرنج فعلی خاص کند، 
همچنین به رفع تدریجی مشکات ایران خودرو و سایپا که بیش از 80 

درصد تولیدات و بازار خودرو کشور را در اختیار دارند منجر شود.
وی ادامه داد: مــردم نیز به جای آنکــه در صف خرید خودرو باشــند، 
به تدریج به صف بازار ســرمایه و خرید ســهام خودروســازان ســوق 
می یابند؛ بــه این ترتیــب هم مــردم و بانک هــا منتفع شــده و هم 

خودروسازان برنامه های توسعه ای خود را اجرا خواهند کرد.
این کارشــناس صنعت خودرو تاکید کرد: اگر قرار باشد عرضه خودرو 
در بورس کاال همچون اکنون که به صورت محدود اســت ادامه یابد، اثر 

خاصی در بازار و کاهش قیمت ها نخواهد داشت.

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد
اجرای عملیات آبخیزداری در ۲۵ درصد 

حوزه های آبخیز کشور
 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی اعام کرد: 
بر اساس سیاست های کان کشور جهت جلوگیری از خسارات ناشی از 
سیل، تاکنون در حدود 25 درصد از وسعت حوزه های آبخیز، اقدامات 

آبخیزداری انجام شده است.

ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ 
به گزارش روزنامه »شــرق« با عنوان »تکرار سیل در نبود هماهنگی«، 
اعام کرد: در سیاست های کان کشور در رابطه با موضوع آب صراحتاً 
به رعایت تناسب در اجرای سدسازی، آبخیزداری و آبخوان داری اشاره 
شده است؛ در همین راســتا با توجه ویژه مقام معظم رهبری به موضوع 
آبخیزداری و آبخوان داری و اختصاص اعتبارات صندوق توســعه ملی 
به این موضوع حیاتی، تاکنون در حدود 25 درصد از وسعت حوزه های 

آبخیز کشور اقدامات آبخیزداری انجام شده است.
در همین راســتا و برای جلوگیــری از ناهماهنگی و دوری جســتن از 
بخشــی نگری و افزایش اثربخشــی و کارایی فعالیت ها در حوزه های 
آبخیز کشور و رسیدن به توسعه پایدار، این سازمان معتقد است اجرای 
طرح های آبخیزداری مناسب ترین روش برای کاهش خسارت سیل و 
خشکسالی است و در همین راستا با مشارکت و هماهنگی دستگاه های 
اجرائی و مراکز علمی و دانشــگاهی، الیحه آبخیزداری را تدوین و ارائه 
کرده است که تســریع در تصویب این الیحه می تواند نقش مؤثری در 
اعمال مدیریت جامع در حوزه های آبخیز کشــور، پیش بینی ساختار 
مناســب برای اعمال مدیریت جامع و افزایش اعتبــارات برای جهش 
و اقدام جهادی در فعالیت هــای آبخیزداری و منابــع طبیعی با هدف 
جبران عقب ماندگی ها نموده و دســتیابی به اهــداف پیش روی منابع 

طبیعی کشور را تسهیل کنند.

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور:
تدوین ۱۲۳۴ استاندارد آموزش مهارتی 

دانش بنیان در فنی و حرفه ای کشور
معاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از تدوین یک هــزار و 234 
اســتاندارد آموزش مهارتی دانش بنیــان باتکیه بر دانــش »فناوری 
اطاعات« خبر داد.»غامحســین حســینی نیا« اظهار داشت: رهبر 
معظم انقاب امسال را به »ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
نام گذاری کردنــد؛ ازاین رو با تأکید بــر منویات رهبری، اســتاندارد 

آموزش های مهارتی دانش بنیان در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
وی ادامــه داد: ایــن اســتانداردها در حــوزه آموزش هــای مهارتی 

دانش بنیان تهیه شده است تا مورد استفاده قرار گیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به بهره برداری از مرکز 
پژوهش و توســعه مهارت ایران در اشــتهارد )پردیــس علم و فناوری 
دانشگاه تهران(، گفت: این مرکز در راستای ارائه آموزش ها و مهارت ها 

در مشاغل دانش بنیان و نوظهور افتتاح شد.
وی افزود: دانشــجویان و فارغ التحصیان دانشــگاهی، آموزش های 
مهارتی را در قالب طرح هــای »کهاد« و »نخلســتان« می آموزند تا از 
این تجارت در بازار کار بهره ببرند.حسینی نیا به ویژگی های طرح های 
کهاد و نخلستان اشــاره کرد و گفت: در طرح کهاد برگزاری دوره های 
آموزشی تلفیقی یا هیبریدی مهارتی هم زمان با آموزش های کاسیک 
برای دانشجویان در نظر گرفته می شود که شامل 540 ساعت آموزش 
معادل 18 واحد درســی اســت.وی عنوان کرد: طرح نخلستان برای 
فارغ التحصیان دانشگاهی در حوزه های فناوری اطاعات و ارتباطات 
در قالب دوره های 6ماهه و یک دوره سه ماهه کارورزی در مراکز پارک 

علم و فناوری و توسعه مهارت پیش بینی شده است.

تولید

محمدحســین ســیف اللهی  داستان 
مخالفت با اینماد اجبــاری همچنان ادامه 
دارد و برخــی افــراد که فقط بــه منفعت 
شخصی خود فکر می کنند این الزام قانونی 
را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر 

سرچوب انتقاد می چرخانند.
 الزام داشــتن اینماد برای هر کســب و کار 
اینترنتی نه تنها مانعی محســوب نمی شود 
بلکــه می تواند پلی باشــد بیــن خریدار و 
فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری 
با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد. 
بــه گفته امیــن کاهدوزان رئیــس مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت 
اینماد برای کســب و کارها بســیار کاهش 
یافته بنابراین کســی هم نمی تواند در این 
بــاره بهانه جویــی کنــد و از طوالنی بودن 

فرآیند صدور این نماد بگوید.
بــه گفته رئیــس مرکــز توســعه تجارت 
الکترونیکی، ذات شــکل گیری اینماد برای 
این بود که کســب وکارها دارای شناسنامه 
و نسبت به مشــتریان خود مسئولیت پذیر 
شوند. در خرید حضوری شــما فروشنده را 
می بینید و حس اعتمــاد و پیگیری وجود 
دارد، امــا در تجــارت الکترونیک هیچگاه 
فروشنده را به صورت مســتقیم نمی بینید 
به همین دلیل الزم است از طریق قوانینی، 
حقوق مصرف کننده حفظ شــود که یکی از 
حقوق مصرف کننده این اســت که بتواند 
دربــاره کاالیی کــه دریافت کــرده اعام 
شــکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت 
کــرده اگــر کاال را دریافت نکــرده بتواند 
پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در 
قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شــده 

است.
وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود 
دارد؛ ماننــد کاهبرداری هــای اینترنتی، 
ســایت های قمار، فــروش مــواد مخدر و 
محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی 
بخشــنامه ها و قوانین مختلف اعم از قانون 
مبارزه با پولشــویی یا قانون مبارزه با قاچاق 
قاعده گذاری شــده و ممنوعیــت دارد. در 
این راســتا اینماد کمک می کند این اعمال 
مقررات هم درخصوص این کسب وکارهای 
غیرقانونی انجام شــود تا و این ها دسترسی 
به درگاه های پرداخت نداشته باشند و مردم 

درگیر مشکات بعدی نشوند.
کاهدوزان تاکید کرد: مــدت زمان صدور 
اینماد حدوداً 10 دقیقه اســت که در برخی 
رشــته های خاص که اصطاحاً باید ریسک 
بیشــتری در آن را مدیریت کــرد، حداکثر 
یک روز است که تعداد آن ها زیاد هم نیست. 
در واقع با تسهیل گری که در این حوزه اتفاق 
افتاد، نگرانی و دغدغه هایــی که صاحبان 
کســب وکارهای مجازی نسبت به سخت و 

طوالنی بودن فرآیندها داشــتند را برطرف 
کردیــم. برهمین اســاس بیشــتر مراحل 
فرآیندهــا را از حالت نظارت پیشــینی به 

نظارت پسینی تبدیل کردیم.

اعتماد مردم به کسب و کارها
ســیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در 
واکنش به هجمه ها علیه اینمــاد، در دفاع 
از این قانون معتقد اســت: مراحل دریافت 
اینماد با ســرعت باالیی انجام می شــود و 
هیچ مشــکلی در دریافت آن نیســت. در 
واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان 
می کند بلکه برای خدمــات پس از فروش و 
شــکایت هم با ســازوکارهایی که در نظر 
گرفته شــده، خدمات را تســهیل کرده و 

اطمینان را افزایش می دهد.
وی ادامــه داد: از ســالیان گذشــته طبق 
مصوبه مجلس و آئین نامه متناســب با آن 
در دولت که به تأییــد رئیس قوه قضائیه نیز 
رسیده اســت، برای جلوگیری از پولشویی 
و تخلفــات فضای مجازی بایــد وبگاه های 
فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. 
این اقدام طبق تصمیمــی که بانک مرکزی 
در سال گذشــته گرفت مبنی بر اینکه تمام 
وبگاه های فروش اینترنتــی فعال باید نماد 
اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و 
الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه های فعال 
فروش اینترنتی در فضــای مجازی در واقع 
تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

فاطمی امین تصریح کرد: ایــن آئین نامه از 
معدود آئین نامه هایی اســت که هم دولت و 
هم مجلس آن را تصویــب کرده اند و از این 
نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه 
با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که 

از سایت های فضای مجازی خرید می کنند 
و از آن ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، 
این افراد می توانند بــا کلیک بر روی اینماد 
وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن 
جا ثبت کنند.به گفته او، این شــکایت ها به 
صورت جمع سپاری توسط یک گروه داوری 
بررسی می شــود و به واحدی که تخلف آن 
محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده 
می شود که اگر در این مدت رضایت مشتری 
جلب نشــود اینماد از آن ســایت برداشته 

می شود.

لزوم شفاف سازی و سهولت 
فعالیت های مجازی

سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی 
مخالفت هــا در برابر الزام قانونی کســب و 
کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختافی 
در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت 
اینماد وجــود ندارد. برخی پیشــنهادها بر 
نظارت پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها 
تاکید دارند و برخی هم بر تســهیل کسب 
و کارها اصرار می کنند. ما باید بین شــفاف 
سازی و ســهولت کســب و کارها به تعادل 
برســیم و این کار کمی زمان بــرد تا وزارت 
اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک 
متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون 

وقفه ادامه خواهد یافت.

ایرادهای بنی اسرائیلی مخالفان!
مخالفان الــزام دریافت اینمــاد که انجمن 
فینتک یکی از پر ســر و صداهای این گروه 
است، همچنان در حال دســت و پا زدن در 
مقابل این قانون هســتند تا مبــادا منافع 
شــخصی و ســود هنگفتی که نصیبشان 

می شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه 
توقف نمی دهد و با عزم جدی و ســرعت ان 

روند را طی می کند.
به نحوی که اخیراً نیز طبق اعام شاپرک و 
بر اســاس ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 
14 قانون مبــارزه با پولشــویی، اخذ نماد 
اعتمــاد الکترونیکی بــرای پرداخت یارها 
الزامی شــده اســت که البته شرکت های 
خدمــات پرداخــت )PSP( نیز براســاس 
همین ماده قانونــی در ســال 98 ملزم به 
دریافت اینماد شــده بودند؛ امــا به دلیل 
برخی ماحظــات و زمان بر بــودن ایجاد 
زیرســاخت های الزم، اجــرای قانون برای 
شرکت های پرداخت یار به تعویق افتاد. اما 
اینبار پرداخت یارها به طــور جدی ملزم به 
دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند 
به کســب و کارهایی که این نماد اعتماد را 

ندارند، درگاه پرداخت بدهند.
مخالفــان اینماد معتقدند اجباری شــدن 
اینمــاد منجر به نابودی اقتصــاد دیجیتال 
خواهد شــد و دولت نباید برای اجرای این 
قانون پافشــاری داشته باشــد؛ اما آیا واقعاً 
داشــتن این نماد اعتماد که باعث می شود 
فعالیت کســب و کارها در فضــای مجازی 
رصد و کنترل شــود؛ خللی ایجــاد خواهد 
کرد؟کسی که قرار باشــد شفاف و سالم کار 
کند چرا باید از اینماد هراس داشــته باشد 
و این نماد اعتماد الکترونیکی را ســدی بر 
سر راه کســب و کار خود بداند؟ این شبهه 
زمانی ایجاد می شــود که فــردی بخواهد 
کار غیرقانونی و کاهبــرداری انجام دهد و 

نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!
منتقدان به ظاهر دلســوز، این اقدام قانونی 
را باعث اختال در فعالیت کسب وکارهای 

حوزه پرداخت می دانند که البته دغدغه این 
گروه بیشتر مرتبط با کسب وکارهای حوزه 
رمز ارز است. این افراد می گویند: مجموعه 
شرایط جدید نشــان می دهد بیش از اینکه 
جلوی مقابله با قاچاق کاال و ارز گرفته شود، 
پلتفرم های تبــادل رمزارز بــا محدودیت 
مواجه می شــوند؛ در صورت اجرایی شدن 
این بخشــنامه، عمًا تمامی درگاه های آنها 

در داخل کشور بسته خواهد شد.
مخالفــان حتی موضــوع را بــه مهاجرت 
نخبه ها و نیروی انســانی هم کشــانده اند و 
معتقدنــد ایجاد یک کســب وکار جدید در 
کشــورهای دیگر با قوانین بســیار سختی 

روبه رو نیست!
این در حالی اســت که در کشورهای دیگر 
از جمله آمریــکا نیز نظارت هــای جدی و 
ســختی بر فعالیت های مجازی کســب و 
کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی 
مانند FBI بر کســب و کارهــای مجازی 
به ویژه بر بســتر و پلتفرم پرداخت نظارت 
کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس 
به عنوان بزرگترین صرافــی دنیا نیز تحت 
نظارت این نهاد امنیتی اســت و نمی تواند 

بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.

در آخر اینکه...
مگر می شــود بدون هیچ نظارتی، کســب 
و کارها را در تاریکخانه خــود رها کرد؟ در 
این صــورت چه کســی و چه نهــادی باید 
پاســخگوی کاهبرداری ها و تخلفاتی که 
برخی از ســودجویان مرتکب می شــوند، 
خواهد بود؟ الزام دریافــت اینماد چرا باید 
برای کســب و کارهایی که به صورت شفاف 
و سالم کار می کنند ســخت و مانعی بر سر 
فعالیتشان باشــد؟ اگر قرار نیست تخلفی 
صورت بگیرد این مخالفت هــا چه معنایی 
دارد؟ نمی شــود به اســم فرار ســرمایه و 
مهاجرت نخبه ها فرافکنی کــرد و هیزم به 
آتش قماربازان و پولشــویان و قاچاقچیان 
ریخــت و گفت دریافــت اینماد بــرای هر 
کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت 
دارد، الزم نیست!در این میان خالی از لطف 
نیســت که به یکی از اتفاقات اخیر اشــاره 
کرد؛ چندی پیــش در یک ماجــرای آدم 
ربایی در استان البرز فرد خافکار از خانواده 
قربانی درخواســت رمــزارز داشــتند که 
برهمین اســاس پیگیری را برای مسئوالن 
اداره آگاهی ســخت کرد چراکه امکان هیچ 
ردیابی وجود نداشت!این در حالی است که 
بخش زیادی از تراکنش هــا و کارمزدهای 
دریافتی 150 شرکت پرداخت یار در کشور 
در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی 
پاسخگوی آسیب ها و ضررهایی است که به 

مردم وارد می شود؟

خریدار   یــک عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس عرضــه خودرو در بورس کاال 
را اقدام مثبتی خوانــد و گفت: تداوم عرضه 
خودرو در بــورس کاال می توان انتظار حذف 
داللی و به دنبال آن کاهــش قیمت خودرو 
را در بازار آزاد داشــت. بــه دنبال وعده های 
داده شده از سوی مسووالن حاضر در دولت 
ســیزدهم مبنی بــر حــذف قیمت گذاری 
دســتوری از اقتصاد کشــور و نیــز عرضه 
موفق سیمان در بورس کاال، تصمیماتی در 
راســتای عرضه خودرو در بورس کاال اتخاذ 
شــد که این اتفاق با اســتقبال اکثر فعاالن 
حاضر در بــورس و نیز بازار خــودرو مواجه 
شد.در ابتدا تعداد محدودی از خودروها وارد 
رینگ معاماتی شفاف بورس کاال شدند؛ اما 
عرضه موفق این محصول به بورس مسووالن 
را بر آن داشــت تا هر چه ســریع تر از طریق 
انجام مذاکــرات با خودروســازان مختلف 
نسبت به عرضه گســترده خودروها به این 
بازار اقدام کنند.از چند وقت گذشته و تحت 
تاثیر پیگیری های انجام شــده از مسووالن 
حاضــر در ســازمان بورس، میــزان عرضه 
خودرو به بورس کاال در حال افزایش اســت 
که این امر زمینه ســاز رونق معامات بازار 
خودرو در محیطی شفاف و به دور از هر گونه 

رانت و فساد شده است.

کمک بورس کاال به کاهش زیان 
انباشته در صنعت خودرو

در ادامــه تاش هــای انجام شــده برای 

تــداوم افزایش عرضه خودرو بــه این بازار، 
نمایندگان مجلس و نیز مســووالن دولتی 
حمایت خود را نســبت به انجــام معامات 
همــه خودروهای داخلی در بــورس اعام 
کردند و در این زمینــه »محمدرضا نجفی 
منــش«، رییــس انجمن صنایــع همگن 
نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشور 
در گفت وگویی اعام کرده اســت: در چند 
وقت گذشته شاهد کاهش زیان انباشته در 
صنعت خودرو بوده ایم کــه این اتفاق تحت 
تاثیر عرضه خــودرو در بــورس کاال انجام 
شده است.وی حتی گفته اســت، در چند 
ماه گذشــته شــاهد اتفاقات مثبت در بازار 
خودروهایی بودیم که در بورس کاال عرضه 
شــدند، اما باید هر چه زودتر اقدامی انجام 
شود تا بستر الزم برای عرضه همه خودروها 

در بورس کاال فراهم شود.

کشف قیمت خودروهای وارداتی در 
بورس کاال

حمایت مسووالن از افزایش عرضه خودروها 
به بورس کاال فقط بــه خودروهای داخلی 
ختم نشــد و »اهلل وردی دهقانــی«، عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس ضمن 
حمایت از انجام معامــات در بورس کاال به 
عرضه خودروهای وارداتــی در بورس کاال 
اشاره کرده و گفته است: اگر خودرو بی رویه 
و بی برنامه وارد شــود تولید داخل آســیب 
خواهد دید، بــرای خودروهــای وارداتی، 
منطقی این اســت که خــودرو را به بورس 

ببریم تا کشف قیمت شود.

عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال
همچنین با مطرح شــدن چنین صحبتی 
از ســوی مســووالن حاضر در بازار خودرو، 
»امیرمهدی صبایــی«، مدیــر نظارت بر 
بورس ها ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر برنامه 
ســازمان بورس برای افزایش عرضه خودرو 
در بورس کاال گفت: مجموعه بازار ســرمایه 
و صنعــت خــودرو باید عرضه خــودرو در 
بورس کاال را یک فرصت و نعمت تلقی کند 
گرچه طبیعی اســت که نمی شود به یکباره 
همه خودروها به دلیل مســائل اقتصادی و 
حاکمیتی و ســازمان های درگیــر در این 
صنعت وارد بورس کاال شوند، اما به صورت 

تدریجی این اتفاق رخ می دهد.
وی ادامه داد: عرضه خــودرو در بورس کاال 
ابتدا با خودروهای کم تیراژ شــروع شد و با 

شیب مایم به سمت خودرو های پرتیراژتر 
در حال حرکت است، به طوری که در حال 
حاضر خودروی پرتیراژ پژو 20۷ در بورس 

پذیرش شده است.
به گفتــه صبایی، هــدف نهایــی در حوزه 
عرضه خودرو در بــورس کاال بعد از عرضه 
موفــق پژو 20۷ این اســت کــه به مرور به 
ســمت خودروهای پرتیــراژ برویم که این 
صنعت بتواند از قیمت گذاری دســتوری با 

بستر و کمک بورس کاال رها شود.

کاهش واسطه گری ها در بازار خودرو
با توجه به حمایت های انجام شــده از سوی 
مســووالن در راســتای عرضه خودروها به 
بــورس کاال »محمدحســین فرهنگی«، 
عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایرنا در 
ارزیابــی از تجربه عرضه خــودرو در بورس 
کاال اظهار داشــت: عرضه خودرو در بورس 
کاال اقدامی است که به تازگی شروع شده و 

تاکنون همه از اجرای آن رضایت داشته اند.
وی ادامه داد: عرضه خــودرو در بورس کاال 
منجر به کاهش واســطه گری ها شــده، اما 
هنوز از بین نرفته اســت؛ عاوه بر آن، با این 
اقدام تولیدکنندگان بــرای عرضه خودرو 

احساس راحت تری دارند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
خاطرنشــان کرد: متقاضیان و مشــتریان 
خودرو نیز با عرضه خــودرو در بورس کاال 
دسترسی راحت تری به خودروهای مدنظر 

خود دارنــد، بنابراین به نظر می رســد این 
مســیر درســتی اســت.فرهنگی در پایان 
گفت که با ادامه قاطعانه عرضه خودرو های 
پرتیراژ در بورس کاال شاهد نتایج مثبتی در 
بازار خودرو خواهیم بود که از جمله کاهش 
و حذف داللــی و واســطه گری و درنهایت 

کاهش قیمت خودرو است.

جزییات عرضه خودرو به بورس کاال
 عرضه خــودرو در بــورس کاالی ایران از 
28 اردیبهشــت ماه و با 2 مــدل خودروی 
کارا دو کابیــن و تــک کابیــن آغاز شــد، 
اگرچه در برهه ای از زمــان انجام عرضه ها 
به دلیــل وجود برخی مســایل بــه تعویق 
افتاد، اما عرضه ها با ازســرگیری معامات 
خودرویی ها در بورس کاال روند افزایشــی 
به خــود گرفت.روند عرضــه به گونه ای بود 
که از ابتدای سال تاکنون درمجموع 6 هزار 
و 136 دستگاه خودرو ســبک و سنگین از 
نوع سواری و باری در بورس کاال عرضه شد 
که از این تعداد چهار هزار و 93۷ دســتگاه 
مورد معامله قــرار گرفت.خودروهای کارا 
دو کابین، کار تــک کابین، المــاری ایما، 
 ،T8 پژو 20۷، کی ام ســی ،S5 و S۷ هایما
جــک S5، دیگنیتی، فیدلیتی، شــاهین، 
کامیون های کشــنده فاو و امپاور از جمله 
خودروهایی هســتند که تاکنون در بورس 
کاال عرضه شــدند، همچنین خودروی تارا 
نیز قرار اســت فردا برای نخســتین بار در 

بورس کاال عرضه شود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
کشور گفت: کشورهای روســیه و ونزوئا از مشتریان 
خودروهای ایرانی هستند و تاکنون یک هزار دستگاه 
خودرو به ونزوئا صادر شده اســت.محمدرضا نجفی 

منش، با اشــاره به صادرات خودروهای تولیدی کشور 
اظهار داشــت: تاکنون هــزار خودروی تولیــد ایران 
به ونزوئا صادر شــده اســت، ضمن اینکه با توجه به 
اســتقبال این کشــور از خودروهای تولید ایران، روند 

صادرات خودرو به این کشور ادامه دارد.رئیس انجمن 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با بیان 
اینکه روسیه نیز یکی از مشــتریان خودروهای ایرانی 
است، افزود: یک تفاهم نامه 300 میلیون دالری برای 

صادرات خودرو به این کشــور امضا شده است. روسیه 
و ونزوئا دو بازار خوب بــرای صادرات خودروی ایرانی 
است و اگر شــرایط صادرات فراهم شــود، ما از لحاظ 

صادرات خودرو می توانیم جایگاه مناسبی پیدا کنیم.

و خودر

وسیه وئال و ر و ایرانی به ونز صادرات خودر



سخنگوی صنعت آب اعالم کرد

ذخیره ۱۸ میلیارد متر مکعبی آب در سدها

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 5
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rسه شنبه      8 آذر 1401    شماره 1205

 راه دزدی کم می شود
تغییر ۵۰۰۰ کیلومتر از خطوط مسی برق

مدیرعامل توانیر گفت: بخش توزیع برق کشور برنامه تعویض 34 هزار 
کیلومتر شبکه ســیمی با کابل خود نگهدار را در برنامه دارد که تا پایان 
نیمه اول ســال 1401 به جهت کمبود نقدینگی بخش توزیع بیش از 
5000 کیلومتر آن محقق شــده است و این مســاله می تواند موجب 

کاهش سرقت و استفاده غیر مجاز از شبکه شود.
آرش کــردی  ، با بیان اینکه تبدیل شــبکه های مســی بــا کابل های 
خودنگهدار یکی از برنامه های اساســی بخش توزیع برق اســت که در 
کاهش تلفات، جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و بهینه سازی و نوسازی 
شبکه نقش دارد، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شبکه های قدیمی عمری 

باالی 25 سال دارند تعویض آن ها در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، کل برنامه توســعه شــبکه توزیع )فشــار ضعیف و فشار 
متوسط( در ســال 1401 بیش از 15000 کیلومتر است، که با عنایت 
به محدودیت های نقدینگی تا نیمه اول ســال جــاری به میزان 5000 
کیلومتر از این برنامه محقق شــده اســت. پیش بینی می شــود این 

عملکرد تا پایان سال به بیش از 10000 کیلومتر برسد.
وی با بیان اینکه با ارتقا و توسعه کابل های خود نگهدار امنیت و پایداری 
شــبکه برق افزایش می یابد، گفت: برنامه ریزی هــای متعددی برای 
تسریع در روند اجرای این طرح ها انجام شــده و امیدواریم با تخصیص 

بودجه بیشتر به این بخش سرعت کار نیز افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: کابل خودنگهدار نوعی از شــبکه هوایی است که هادی 
آن از جنس آلومینیوم است و امروزه در شبکه های فشار ضعیف بخش 
توزیع جایگزین سیم مسی شده اســت، این کابل ها خصوصا در شرایط 
فعلی مزایای بسیار زیادی دارد و استفاده از آن در صنعت برق رواج پیدا 

کرده است.

پیشرفت 15 درصدی طرح
ح  کاهش ۱۵هزار میلیارد تومانی هزینه طر

انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور
مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شــرق کشور گفت 
که با مهندســی ارزش و پیش بینی تونل های حفاری در مسیر انتقال، 

هزینه طرح 15 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، »علی عبداللهی« افزود: این طرح 
15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما پیشرفت طرح در خراسان رضوی 

بیشتر بوده و به 25 درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشرفت این طرح در بخش مشــهد به چابهار پر 
رنگ تر از سایر بخش هاست و در مسیر مشهد تا تربت حیدریه حدود 80 
درصد از مسیر جاده سرویس )مسیری با عرض 18۷ متر که برای عبور 
دستگاه های ســنگین خاک برداری و لوله گذاری ایجاد می شود( اجرا 

شده و خاک برداری نیز به مراحل پایانی رسیده است.

مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شــرق کشور گفت: 
برای انتخاب پیمانکار اجرای لوله گذاری در این مسیر، مناقصه در حال 
برگزاری اســت و ســاخت لوله های موردنیاز در کارخانه مربوطه آغاز 

شده است.
عبداللهی بیان داشــت: برای اجرای این طرح در مسیر تربت حیدریه به 
گناباد نیز پیمانکار در مرحله انتخاب است و در مسیر سنگان خواف به 
گناباد نیز جاده سرویس اجرا شــده و پیمانکار لوله گذاری نیز انتخاب و 

عملیات لوله گذاری به طول 130 کیلومتر در حال اجراست.
وی ادامه داد: در چابهار نیز ساخت آبگیر با 40 درصد پیشرفت در حال 
اجراســت و قراردادهای مربوط به ســرمایه گذاری و خرید تاسیسات 
آب شیرین کن منعقد شــده، زمین موردنیاز برای ساخت تصفیه خانه، 
آب شــیرین کن و آبگیر نیز در اختیار قرار گرفته و همه مجوزهای الزم 
اخذ شــده اســت.مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به 
شرق کشور خاطرنشــان کرد: اعتبار پیش بینی شده برای اجرای طرح 
انتقال آب از دریای عمان به شرق کشــور 100 هزار میلیارد تومان بود 
که با مهندســی ارزش و پیش بینی تونل های حفاری در مسیر انتقال، 
طول طرح از یک هزار و 512 کیلومتر به یک هزار و 350 کیلومتر تقلیل 
یافت که این موضوع منجر به کاهش هزینه ها تا سقف 85 هزار میلیارد 

تومان شده است.
طرح انتقال آب از دریای عمان به شــرق کشور از جمله طرح های کان 
تعریف شده برای تامین بخشــی از کسری آب داالن شرقی کشور است 

که اجرای آن از آبان سال 1400 آغاز شده است.
طبق تفاهم نامه های منعقد شــده، آب انتقالی به استان های خراسان 
رضوی و جنوبــی در بخش صنعت بــه مصرف خواهد رســید، اما این 
آب در سیســتان و بلوچســتان، برای تامین مصرف آشــامیدنی نیز 
پیش بینی شده اســت و بر اساس برنامه زمان بندی شــده، این طرح تا 

پایان سال 1404 و یا اوایل 1405 آماده بهره برداری می شود.

 بیش از 7000 خودرو در صف تبدیل
 عرضه ۲۳ میلیون متر مکعب سی ان جی 

وز در شبانه ر
معاون اجرا و بهره بــرداری مدیریت طرح های CNG شــرکت پخش 
فراورده های نفتی گفت: در حال حاضر تعداد کل تجهیزات نصب شده 
در جایگاه ها 2546 تجهیز است که این تجهیزات قادرند در شبانه روز 

حدود 23 میلیون متر مکعب سی ان جی عرضه کنند.
هوتن انصــاری، با بیان اینکه تعداد کل خودروهای گاز ســوز کشــور 
بیش از چهار میلیون و 100 هزار دســتگاه است که به شکل رسمی در 
کارخانه های خودرو ســاز و یا کارگاه های مجاز تبدیل شده اند، اظهار 
کرد: از این تعداد، 228 هزار و 614 دســتگاه در طــرح جدید تبدیل 
خودرو، در کارگاه های مجاز گاز سوز شــده اند و تعداد ۷383 دستگاه 
خودرو در صف تبدیل قــرار دارند.وی افزود: از تعــداد خودروهای گاز 
سوز شــده در طرح جدید تعداد 51 هزار خودرو تاکسی مسافر بر بوده 
اند و الباقی وانت بار هســتند، همچنین تعداد 1356 دســتگاه خودرو 
مسافر بر اینترنتی مدارکشان چک شــده و آماده واریز وجه هستند که 
بعد از واریز این تعداد به جمع خودروهای در صف تبدیل اضافه خواهند 
شــد.معاون اجرا و بهره بــرداری مدیریت طرح هــای CNG  مصرف 
سی ان جی کشــور را بیش از 23 میلیون متر مکعب اعام کرد و گفت: 
این میزان عرصه سی ان جی برابر با صرفه جویی در مصرف 23 میلیون 

لیتر بنزین در کشور است.

و نیر

 10 سد بزرگ و مهم کشور با کاهش از 25 تا ۷5 درصد 
حجم موجودی آب نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
مواجه هســتند که در این بین ســد اکباتان آبیشینه 
همدان از ابتدای ســال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا 
5 آذرماه با کاهش بیش از ۷5 درصدی حجم آب روبرو 

است.
 65 روز از ســال آبی جاری )ابتدای مهرماه( گذشــته 
اســت و با وجود بارش های اندکی که در روزهای اخیر 
رخ داده است، اما بســیاری از سدهای کشور همچنان 

درگیر کم آبی هستند.
تازه ترین گزارش دفتر اطاعات و داده های آب کشور، 
شرکت مدیریت منابع آب ایران نشــان از آن دارد که 
حدود 10 سد بزرگ و مهم کشــور با کاهش 25 تا ۷5 

درصدی حجم موجودی آب روبرو هستند.
بر این اساس ســد اکباتان، آبشــینه همدان از ابتدای 

ســال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا 5 آذر با 
یک میلیون مترمکعب حجــم مخزن و یک 
درصد پرشدگی کاهش 85 درصدی نسبت 

به مدت مشابه پارسال دارد.
سد شــهر بیجار در اســتان گیان هم با 42 
میلیون مترمکعب موجودی آب و 40 درصد 
پرشــدگی از ابتدای ســال آبی جاری تا 5 

آذرماه با کاهش 58 درصدی همراه است.
ســد تهم زنجان هم از ابتدای ســال آبی جــاری تا 5 
آذرماه 14 میلیون متر مکعب موجود آب دارد و درصد 
پرشدگی این ســدهم 1۷ درصد اســت که نسبت به 

پارسال کاهش 55 درصدی دارد.
چاه نیمه ها در اســتان سیســتان و بلوچســتان هم 
از ابتدای ســال آبــی جــاری تــا 5 آذر 14۷ میلیون 
مترمکعــب آب با 10 درصــد پرشــدگی دارند که در 

مقایسه با مدت مشــابه پارسال کاهش 54 
درصدی را نشان می دهد.

ســد شــهید رجایی در اســتان مازندران 
از ابتدای ســال آبی جاری تا 5 آذرماه با 18 
درصد پرشــدگی 28 میلیــون مترمکعب 
موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه 

پارسال 54 درصد کاهش یافته است.
سد ایام در استان ایام هم از ابتدای سال آبی جاری تا 
5 آذرماه 18 میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که 
درصد پرشدگی آن 30 درصد است که نسبت به مدت 

مشابه پارسال 49 درصد کاهش را نشان می دهد.
سد کرخه با 646 میلیون مترمکعب و درصد پرشدگی 
12 درصــد از ابتدای ســال آبی جاری تــا 5 آذرماه با 

کاهش 42 درصدی همراه شده است.
ســد پانزده خرداد در حوضه آبریز قم رود هم از ابتدای 

ســال آبی جاری 52 میلیون مترمکعــب با 2۷ درصد 
پرشدگی کاهش 39 درصدی را نسبت به دوره مشابه 

پارسال نشان می دهد.
سد ســفیدرود گیان از ابتدای ســال آبی جاری تا 5 
آذرماه 115 میلیون مترمکعب موجود آب و 11 درصد 
پرشدگی نســبت به مدت مشابه پارســال 3۷ درصد 

کاهش یافته است.
سد دوســتی خراســان رضوی هم از ابتدای سال آبی 
جاری تــا 5 آذرماه در حالــی 209 میلیون مترمکعب 
موجودی و 1۷ درصد پرشدگی دارد که نسبت به مدت 

مشابه پارسال 33 درصد کاهش را نشان می دهد.
سد کال صالح در استان مرکزی هم از ابتدای سال آبی 
جاری 35 میلیون مترمکعب موجود آب دارد و درصد 
پرشــدگی آن نیز 36 درصد اســت که نسبت به مدت 

مشابه پارسال 29 درصد کاهش یافته است.

آب

خریدار  قاســم زاده گفــت: 38 درصد 
پرشدگی ســد ها وجود دارد که معادل 18 
میلیارد متر مکعب میشــود کــه این عدد 
نسبت به سال گذشته افزایش دو درصدی 

داشته است.
فیروز قاسم زاده، سخنگوی آب در نشست 
خبری گفت: بر اساس ایستگاه های وزارت 
نیرو میــزان دریافت آب هــای جاری 28 
میلی متر اســت که در مقایســه با متوسط 
بلند مــدت 54 ســاله 16 درصــد کاهش 
بارندگی داشتیم و نســبت به سال گذشته 

در شرایط مشابه به سر می بریم.
وی ادامه داد: بارندگی هــای اخیر که اتفاق 
افتاد بر بخش غربی کشــور متمرکز بوده و 
با بارش های اخیر ورودی مخازن سدها 2.۷ 
میلیارد رســیده که 13 درصد رشد داشته 
اســت در حالی که متغییر خروجی ســدها 
5 درصد بوده و بــه 3.8 میلیارد متر مکعب 

رسیده است.
ســخنگوی صنعت آب با اشاره به پر شدگی 
38 درصــدی ســدها ادامــه داد: این عدد 
معــادل 18 میلیارد آب اســت که 2 درصد 
مخازن سدها نسبت به ســال گذشته رشد 
داشته اســت.وی اضافه کرد: سدهای مهم 
از 10 تا ۷0 درصد پرشــدگی داشــته اند؛ 
البته تهران با کاهش ۷0 درصدی بارندگی 
در تهران روبرو بوده ایم که نســبت به سال 

گذشته 21 درصد کاهش یافته است.
به گفته ســخنگوی صنعت آب زاینده رود 
تنها 12 درصد در ســال جاری پر شــدگی 
دارد.وی در پاســخ به ســوال مهر مبنی بر 
انتقادات وارد شده بر سد چم شیر را چگونه 
ارزیابی می کنید، گفت: در تمام پروژه های 
توسعه ای که در ســطح دنیا اتفاق می افتاد 
هر پــروژه ای متشــکل از مزایــا و معایبی 
اســت، درمورد ســد چم شــیر هم فارغ از 
اینکه تبلیغات رســانه ای علیــه آن وجود 
دارد ارزیابی های زیست محیطی در رابطه 
با آن اتخاذ شــده به طوریکــه از زمانی آغاز 
این عملیــات 8 مرجع مختلــف مطالعات 

مختلفی در رابطه با این پرژه انجام دادند.

وی ادامه داد: رودخانــه زهره در ماه های پر 
بارش سیابی و در ســایر ماه های سال دبی 
پایه در جریان است. ضمن آنکه شوری آب 
در ماه های کم بارش بدون هیچ سازه ای سه 
برابر می شــود و با احداث این سد می توانیم 
آب های ســیابی را ذخیره کرده و به جای 
اینکه ســیاب ها یکباره خارج شــوند این 

آب ها را ذخیره کنیم.
به گفته ســخنگوی صنعت آب مشابه این 
سد، سد کوثر اســت که 2.5 میلیون نفر را 

تأمین می کند.
قاسم زاده در رابطه با تأثیر قطعی انشعابات 
گفت: قطعی انشــعابات 12 هــزار و 500 
خانوار به دلیل اینکه در بازه بد مصرف بوده 
و الگوی مصــرف را رعایت نکــرده اند و در 
شهر تهران متوسط 14 متر مکعب مصرف 
یک خانوار اســت این افراد بــاالی 28 متر 
مکعب آب مصرف کرده بودند. ارزیابی این 
مســاله با قبض هایی که در ماه های آینده 
صادر می شــود و میزان مصرف آنها صورت 

می گیرد.

وی ادامه داد: در ســال گذشــته حدود 5 
درصد از مشــترکین در تهــران بد مصرف 
بوده اند که اکنــون 4 درصد شــده اند که 
حجم قابل توجهی بــوده یعنی 10 درصد 
مصرف تهران و این مساله برای ما از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت؛ زیرا کاهش مصرف 

در شهر تهران و اهمیت آن ضرورت دارد.
ســخنگوی صنعــت در رابطه بــا پاداش 
مشــترکان خوش مصرف گفت: این پاداش 
در قبض هــای آبان ماه اعمال می شــود که 
پس از تصویــب تعرفه اعمال می شــود. و 
کســانی که خوش مصرف بوده و نسبت به 
ماه های قبل میانگین خــود را کاهش داده 

اند، مشمول آن می شوند.
وی اضافه کــرد: بحث تغییــر اقلیم در کل 
دنیا اتفاق افتاده اســت و منطقه خاورمیانه 
بر اساس ارزیابی های اقلیمی که انجام شده 
هم در شرایط کنونی و هم در 20-40 سال 
آینده بــد ترین شــرایط را تجربه می کنیم 
در برخی مناطق کمبود بــارش و در برخی 

مناطق افزایش بارش وجود دارد.

قاســم زاده تصریــح کرد: فارس بوشــهر، 
چهارمحــال و بختیــاری، کهکلویــه و 
بویراحمــد و یزد که ســطح مناســبی از 
بارش را تجربــه می کننــد در حالی که در 
ســال گذشــته درصد کمی را تجربه کرده 
اند. سیستان وبلوچســتان، قزوین، همدان 
تهران و قم که در سال گذشته بارش خوبی 
داشته اند در ســال جاری بارش مناسبی تا 
کنون نداشته اســت به طوری که سیستان 
و بلوچســتان در ســال گذشــته یکــی از 
اســتان های پر بارش ما بود کــه این جا به 
جایی کــه اتفاق می افتد برای کشــورهای 

همسایه نیز وجود دارد.
وی درباره افزایــش برداشــت از آب های 
زیرزمینــی و خطر فرونشســت زمین بیان 
داشــت: ما در سیاســت های طــرح احیا و 
تعادل بخشــی آب های زیرزمینی بنا داریم 
که انســداد چاه های غیر مجاز را با جدیت 
بیشــتری پیگیری کنیم. همچنین با اضافه 
برداشت از چاه های مجاز نیز برخورد خواهد 
شــد. همچنین اعمــال مدیریــت کنترل 

هوشمند را در دستور کار داریم.
وی در رابطه بــا تغییر کیفیت آب شــرب 
تهران اضافه کرد: تمام تاش ما این اســت 
که استانداردهای سخت گیرانه رعایت شود 
وزارت بهداشت نیز بر تمامی تصفیه خانه ها 
نظارت دارد آزمایشگاه های وزارت نیرو نیز 
تماماً به طور تمام وقت کیفیت آب را کنترل 
می کنند.قاســم زاده ادامــه داد: البته در 
شــرایط کم آبی کیفیت آب کاهش می یابد 

اما خارج از استاندارد نیست.
وی با اشــاره به وضعیت منابــع آبی تهران 
گفت: ما در حال حاضــر در تهران به بارش 
پاییز و زمستان امیدواریم تا طبق سال های 
نرمال دوبــاره مخازن به شــرایط مطلوب 
برســد اما در صورت تداوم شــرایط کنونی 

اوضاع بحرانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: تمام تاش ما این اســت که 
قطعی آب اتفــاق نیفتد برای عبــور از این 
شرایط باید بارندگی داشــته باشیم اما اگر 
این اتفــاق نیفتد و کاهــش بارندگی تداوم 

داشته باشد مشکل آفرین خواهد بود.
ســخنگوی صنعت آب یادآور شد: در حال 
حاضر در تهران 50 درصد از آب زیرزمینی 
و 50 درصد از آب سطحی استفاده می شود.

وی دربــاره میــزان ورودی آب از ســوی 
افغانستان به ایران گفت: در حال حاضر سد 
کمال خان شــرایط مطلوب ندارد بنابراین 
افغانستان مطابق قبل رها سازی آب را انجام 
نمی دهد طبق رایزنی هایــی که داریم باید 
این اقدام صورت گیرد و مشکل سازه ای که 

قرار بود اصاح شود باید اجرایی شود.
وی یادآور شــد: در حال حاضر هیچ ورودی 
از ســمت افغانســتان به چــاه نیمه های 

سیستان و بلوچستان نداریم.
سخنگوی صنعت آب درباره احتمال جیره 
بندی آب نیز گفت: تمام تاش ما این است 
که جیره بندی نشود پیش بینی ها این است 
که در ســه ماه آتی شــرایط با بارش ضمن 
اینکه 45 درصد بارش هــا نیز در فصل پاییز 
خواهد بود بنابرایــن امیدواریم که مخازن 

تغذیه شوند.

و شده اند؟ و به ر کدام سدهای کشور با کاهش ۲۵ تا ۷۵ درصد حجم آب ر

وسیه خط لوله صلح را فعال می کند سوآپ گاز ر
خریدار   ایــران می خواهد گاز روســیه 
را یــا بخرد، یا ســوآپ کند و با اســتفاده از 
این ظرفیت صــادرات گاز به پاکســتان را 
فراهم کند. روســیه اعام کرده که در این 
همکاری، خط لوله در بخش پاکستان را که 
حتی یک کیلومتر آن ساخته نشده، احداث 

و امنیت خط را نیز تأمین می کند.
 در روزهای اخیر برخی رسانه ها با استناد به 
اظهارات وزیر مشاور نفت پاکستان از »نه« 
پاکســتان به گاز ایران نوشتند. درحالی که 
قرارداد گازی ایران و پاکستان یک قرارداد 
الزام آور و حتی از نوع take or pay )بگیر یا 
بپرداز( است. یعنی اگر پاکستان گاز ایران را 
تحویل نگیرد، باید پول آن را پرداخت کند. 
البته گفته می شــود که در اجرای این بند 
یک مانع وجود دارد. دولت قبل خط لوله را 
در 100 کیلومتری مرز پاکستان رها کرد و 
به خاطر نرسیدن خط به نقطه صفر مرزی، 
امکان طرح شکایت را از ایران سلب کرد، اما 
اکنون شنیده می شــود که تکمیل این خط 
در دستور کار است و حتی در این خصوص 
پنجشنبه هفته گذشته وزیر نفت به صورت 
تلفنی با معاون نخســت وزیر روسیه و وزیر 

مشاور نفت پاکستان گفت وگو کرد.
علت این مذاکرات دو جانبــه میان 3 مقام 
ایران، روسیه و پاکستان این است که ایران 
می خواهد گاز روســیه را یا بخرد، یا سوآپ 
کند و با اســتفاده از ایــن ظرفیت صادرات 
گاز به پاکســتان را فراهم کند. روسیه اعام 
کرده که در این همکاری، خط لوله در بخش 
پاکستان را که حتی یک کیلومتر آن ساخته 
نشــده، احداث و امنیت خــط را نیز تأمین 
می کند. به این ترتیب هم قرارداد صادرات 

گاز ایران و پاکســتان خط لولــه )IP(فعال 
می شود و هم روســیه گاز بیشتری را صادر 

می کند.
در همین حال، پاکســتان نیز که با بحران 
شدید انرژی و سرکوب تقاضا مواجه است، 
بخشــی از نیاز خود را از ایــن محل تأمین 
می کند. از این رو، این ادعای »نه پاکســتان 
به گاز ایــران« رد می شــود. ادعایی که در 
پروپاگاندای رســانه ای پاکســتان مطرح 
و توســط رســانه های مخالف تقویت شد. 
روزنامه پاکســتانی اکسپرس تریبون اخیراً 
به نقــل از »مصدق مســعود ملــک« وزیر 
مشــاور امور نفت پاکســتان عنــوان کرد: 
»دولت پاکستان برای غلبه بر بحران گازی 
خود تمایلــی به خرید گاز از ایــران ندارد و 
از تحریم های غربی می ترســد، اما به جای 
آن آماده است خط لوله تاپی را ادامه دهد.« 
ادعایی که بیشــتر کاربرد سیاســی دارد تا 

عملیاتی و اقتصادی.

روابط گازی ایران و روسیه و استراتژی 
مطلوب پاکستان

بــا نگاهی به تحــوالت اخیــر ژئوپلیتیکی 
می توان عنــوان کرد که مســیر توســعه 
اقتصــادی دنیا اکنون به ســمت آســیای 
مرکزی و جنوب آسیا اســت و در این میان 
هنــد مهم ترین پازل توســعه اقتصادی در 
بین کشــورهای دنیا اســت. اما مهم ترین 
نکته در بحث توســعه اقتصادی هند، عدم 
دسترسی مناســب به منابع گازی است. بر 
خاف گاز، هند بــرای تأمین نفت خام خود 
با عقد قراردادهای متنوع با روسیه و ایران، 
در حال جایگزینی نفت کشورهای حاشیه 

خلیج فارس با این دو کشور است.
گاز بــه دلیــل هزینــه بــاالی LNG و 
فشرده سازی آن، به ســمت استفاده از خط 
لوله رفته اســت. با این وجود، کشــورهای 
دارای گاز مــازاد در وضعیت فعلــی، تنها 
دو کشــور ترکمنســتان به میزان محدود 
و روســیه به میــزان قابل توجه هســتند و 
همین موضوع ســبب شــده که گاز این دو 
کشور چشــم هندی ها را بگیرد. هندی ها 
به کــرات تمایل خود بــه راه انــدازی دو 
خط لولــه مهــم گازی از جمله خــط لوله 
صلــح )ایران-پاکســتان-هند( و خط لوله 
تاپی)ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-

هند( را نشــان داده اند و در ایــن زمینه نیز 
ایران و روســیه در قراردادهــای مختلفی، 
اظهار تمایــل خود به راه انــدازی خط لوله 
صلح در ســریع ترین زمان ممکــن را اعام 

کرده اند.
همکاری های جدید چین و هند با روســیه 
در زمینه انرژی به حدی باال است که این دو 
کشــور زیر بار تحریم های غرب علیه مسکو 
نرفتند و همین موضوع سبب شده است که 

روسیه به فکر سوآپ گاز خود از طریق خط 
لوله صادراتی ایران به پاکستان و هند باشد.

با وجود اینکه خط لوله تاپی سرگذشــتی 
بســیار عجیب دارد و با تغییرات بسیار زیاد 
حکمرانی در افغانستان با مانع جدی ناامنی 
روبه رو اســت و این پروژه از سال 199۷ به 
این سمت در حال راه اندازی بوده ولی هنوز 
به اتمام نرسیده اســت. نکته بسیار مهم در 
این زمینه عدم ثبات سیاسی در تکمیل این 
خط اســت که با وجود اعام رسمی روسیه 
بــرای راه اندازی این خط امــا تمرکز اصلی 
روسیه بر ســوآپ گاز خود از طریق ایران و 

خط لوله صلح است.
نکته بســیار مهم در زمینه راه اندازی خط 
لوله صلح در بخش ایران توســط ایران و در 
بخش پاکستانی توسط روسیه، کامل شدن 
این خط لوله، ســبب فعال شــدن قرارداد 
بین ایران و پاکســتان خواهد شد. از طرف 
دیگر ایران طبق قرارداد قبلی با پاکســتان 
امکان صادرات گاز خود را دارد و در صورت 
تکمیل خط لوله گاز در ســمت ایران تا مرز 
پاکستان و امتناع پاکســتان از دریافت گاز 
تحویلی ایــران در مرز خــود، طبق قرارداد 
جریمه خواهد شد اما در صورت ورود روسیه 
به این توافق و اضافه شدن مسأله سوآپ گاز 

روسیه، روسیه نیز ذی نفع اجرا خواهد شد.
با توجه بــه بحــران امنیتی افغانســتان و 
تضعیف زیرســاخت LNG روسیه با خروج 
شــرکت های اروپایی و اولویت این کشــور 
برای صادرات به شــرق آســیا، در مجموع 
بعیــد به نظر می رســد کــه در کوتاه مدت 
ســناریوهای رقیب و موازی خط لوله صلح 
بتوانند جای این خط لوله مهم و استراتژیک 

را بگیرند و بدین شــکل با برقراری ســوآپ 
گازی روســیه، ظرفیت مهم خط لوله صلح 
توسط ایران و روسیه به بهره برداری خواهد 
رسید و بدین ترتیب ایران به بازار مهم کشور 
جنوب شرقی خود دسترســی پیدا خواهد 
کرد و هند نیز در این زمینه همراهی خواهد 
کرد و بدیــن ترتیب ایران به مســیر اصلی 
عبور گاز خود و روســیه به پاکستان و هند 
تبدیل خواهد شــد و ورود روسیه به تکمیل 
این خط و تبدیل شدن ایران به هاب توزیع 

گاز منطقه کمک بسزایی خواهد کرد.
پیرامون اهمیت سوآپ گاز روسیه از مسیر 
ایران به پاکســتان و هند، مدیر گروه انرژی 
اندیشــکده سیاســتگذاری ماهد با اشاره 
به وضعیت فعلی بازار گاز اروپا و روســیه و 
نتایج آن برای ایران، اروپا و روســیه توضیح 
می دهد: با توجه به وقوع تحریم های انرژی 
علیه روسیه و وضعیت اسفبار اروپا در تأمین 
انرژی، اولین مشکل کشــورهای اروپایی، 
فرار سرمایه گذاران از این کشورها به سمت 
کشورهایی نظیر امریکا، کانادا و حتی شرق 
آسیا است که گاز را به قیمت یک پنجم اروپا 
دریافت خواهند کرد و بیشــترین ضربه را 
نیز قطب تولید مواد شــیمیایی اروپا یعنی 
آلمان خواهد خورد و روســیه نیز به سمت 
بازارهای جدید در جنوب آسیا خواهد رفت. 
نیاز مبــرم گازی در کشــورهای منطقه و 
بخصوص پاکستان و هند، سبب شده است 
که روسیه به این منطقه بسیار اهمیت دهد.

مهدی هاشم زاده می افزاید: در همین میان 
مهم ترین موضوع در بحث رســیدن روسیه 
به این بازارهــای جدید، همــکاری گازی 

ایران با روسیه است.
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نوری خبر داد
 سناریونویسی به دانش آموزان آموزش 

داده می شود
وزیر آموزش و پرورش گفت: نهادهای مذهبی، هنرمندان و فیلمسازان 
همه باید کمک کنیم این نظام آموزشــی قدرتمند شود همچنین باید 

سناریونویسی را به دانش آموزان بیاموزیم.
یوســف نوری وزیر آموزش و پــرورش در افتتاحیه پنجــاه و دومین 
جشنواره فیلم رشد گفت: فیلم و ســینما هنر هفتم است که در تحکیم 
هویت ملی اثر گذار اســت. هندی ها بعد از رهایی از استعمار سینمای 
بالیوود را ایجاد کردند یــا قطری ها در بازدیدهایی کــه از مدارس این 
کشور داشــتیم به ما گفتند رسانه در نظام آموزشــی کشور قطر نقش 
ویژه  ای دارد.وی با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد یکی از باسابقه ترین 
و درخشان ترین جشنواره های هنری بین المللی است؛ گفت: استفاده 
از مفاهیم جذاب و مشــارکت هنرمندان در نظام آموزشــی از مزایای 
جشنواره فیلم رشد است. خوشــبختانه به تازگی اجرای این جشنواره 
هم دیگر به صورت متمرکز صورت نمی گیرد و به شــکلی اقماری و در 

استان ها اداره می شود.
نوری بــا بیان اینکه بایــد ســوژه یابی را جدی بگیریــم؛ گفت: دانش 
آموزان باید روی ســوژه ها و موضوعات حساس باشــند. همه در یک 
نظام آموزشی هســتیم. خانواده، نهادهای فرهنگی، نهادهای مذهبی 
و هنرمندان و فیلمســازان همه باید کمک کنیم این نظام آموزشــی 

قدرتمند شود. باید سناریو سازی را به دانش آموزان بیاموزیم.
وی با بیان اینکه آموزش های فیلم سازی و سناریو نویسی نباید مقطعی 
باشد؛ گفت: این آموزش ها باید به طور مستمر صورت بگیرد. باید دانش 

آموزان آغاز و پایان یک داستان و اوج آن را بشناسند.

دادستان تهران خبر داد
ونده ۴۶زندانی بررسی پر

دادستان تهران گفت: در پی دســتور رئیس قوه قضائیه 46 زندانی که 
شرایط ارفاق قانونی را داشتند آزاد شدند. در بین افراد آزاد شده شماری 

از اغتشاشگران وقایع اخیر هم حضور دارند.
 دستورالعمل حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای در پی پیروزی 
شورانگیز و بازی غیرتمندانه ملی پوشــان تیم ملی فوتبال کشورمان و 
شعف و شادمانی پدید آمده در سراسر ایران اسامی خطاب به مراجع و 
مراکز ذیربط قضائی صادر شد.در دستور رئیس دستگاه قضا خطاب به 
مراجع و مراکز ذیربط قضائی آمده بود: نسبت به آن دسته از زندانیان که 
شــرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا می باشند، نهایت مساعدت 
و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشــت آنها به آغوش گرم 

خانواده های شان در اولین فرصت ممکن فراهم شود.
یک روز پس از صدور این دستور، دادستان تهران از بررسی پرونده 46 

زندانی که شماری از آنها از اغتشاشگران وقایع اخیر بوده اند خبر داد.

صالحی در تشــریح خبر فوق گفت: پس از دســتور روز گذشته رئیس 
قوه قضائیه پرونده شماری از افرادی که شــرایط بهره مندی از ارفاقات 
قانونی را دارا بودند مورد بررســی قرار گرفت و 46 نفر که شماری از آنها 
در جریان اغتشاشــات اخیر تهران دستگیر شــده بودند با مساعدت و 

معاضدت انجام شده از زندان آزاد شدند.
دادســتان تهران تصریح کرد: نسبت به بررســی پرونده افرادی که در 
جریان اغتشاشــات اخیر بازداشت شده بودند و شــرایط ارتکاب جرم 
آنها اجازه می داد مساعدتی در مورد آن ها صورت پذیرد، موضوع مورد 

بررسی قرار گرفت و این افراد با قرار تأمین مناسب آزاد شدند.
گفتنی است؛ در دســتور رئیس دســتگاه قضا تصریح شده که بدیهی 
است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت 
مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن 
را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیســتند و برای عناصر و مسببان 

اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد
شناسایی ۴ آزمایشگاه تولید مواد مخدر صنعتی

 رئیس پلیس پایتخت از شناســایی و انهدام چهار آزمایشــگاه بزرگ 
تولید مواد مخدر صنعتی و دستگیری 1۷۷ قاچاقچی مواد مخدر خبر 
داد.سردار حسین رحیمی در حاشــیه اجرای طرح ظفر پلیس مبارزه 
با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت: مبــارزه بی امان ماموران مواد 
مخدر در پایتخت علیه قاچاقچیان و خرده فروشان همچنان ادامه دارد 
و به دنبال آن هستیم تا میدان را بر افرادی که سعی دارند مواد مخدر در 

شهر توزیع کنند، تنگ کنیم.
وی افزود: در نوزدهمین مرحله از طرح رعد پلیــس مواد مخدر موفق 
شــدیم چهار تــن و 200 کیلوگرم انــواع مواد مخدر شــامل تریاک، 
حشیش، شیشه، گل و سایر مواد مخدر را کشف کنیم همچنین در این 
مرحله از طرح ظفر 1۷۷ قاچاقچی عمده دستگیر و 19 دستگاه خودرو 

که برای جابه جایی انواع مواد مخدر استفاده می شدند، توقیف شدند.
رحیمی با اشــاره به اینکه 16 باند عمــده وارد کننده مــواد مخدر به 
پایتخت شناسایی و منهدم شــد، گفت: چهار آزمایشــگاه تولید مواد 
مخدر صنعتی در کشــور شناســایی و منهدم شــد و عناصر اصلی آن 
دستگیر شدند.وی با اشاره به 1۷ طرح پاکســازی و نظارت محورهای 
مواصاتی منتهی به تهــران گفت: ماموریت هایی که در مســیرهای 
مواصاتی به تهران اجرا شــد، یک تن و 658 کیلوگــرم مواد مخدر در 

مبادی ورودی به تهران کشف شد و قاچاقچیان دستگیر شدند.
رحیمی ادامه داد: 2۷2 کیلوگــرم مواد روانگــردان از جمله قرص های 
الغرکننده، ســیگارهای روغنی که حاوی ماده مخدر شیشــه هستند از 
عطاری ها و مواد فروشــان پایتخت کشــف شــد.به گفته رئیس پلیس 
پایتخت، ده ها کیلوگرم مواد مخدر به ویژه شیشــه در پوشــش ظروف 
ســفالی، لباس و پرده قرار بود از تهران به مقصد اروپا قاچاق شــود که با 
زیرکی ماموران مبارزه با مواد مخدر شناسایی و توقیف شدند. در این طرح 
هفت منزل در محله شــوش، مولوی و هرندی که مرکز فروش مواد مخدر 

بودند، پلمب و 19 قبضه ساح گرم و سرد از مواد فروشان کشف شد.

شهر

رییس ســازمان ثبت احوال کشور با اشــاره به تمدید 
اعتبــار کارت های ملی هوشــمند تا ســال 1405 از 
احتمال اعمال تغییــر در کارت های ملی هوشــمند 
خبر داد و گفت: دریافت کپی کارت ملی و شناســنامه 
از سوی دســتگاه های خدمات رســان بر خاف قانون 

است.
 ســازمان ثبت احوال کشــور به عنوان یک ســازمان 
حاکمیتی و حقوقی است که با داشتن واحدهای ثبتی 
در سراسر کشور به عنوان مرجع اصلی مدیریت هویت 
اشــخاص حقیقی ایرانیان، وظیفه ثبت وقایع حیاتی، 
صدور مــدارک هویتی، انتشــار آمارهای انســانی و 

جمعیتی را در کشور بر عهده دارد.
ســازمان ثبت احوال کشــور در حال حاضر عاوه 
بر تکالیــف و ماموریت های قانونــی خود در موعد 
مقرر، با توجه بــه برنامه ها و سیاســت های تحول 
گرانه دولت و برنامه ارائه شــده توسط وزیر کشور 
نســبت به سیاســتگذاری، برنامه ریــزی و انجام 
اقدامات تحولی در ســازمان ثبت احوال کشــور به 
منظور دســتیابی به نظام هویتی نوین و حرکت به 
سمت ســازمانی پویا و هوشــمند با بهره گیری هر 
چه بیشــتر از فناوری های نوین و اصــاح و بهبود 
فرآیندهــای مورد عمل و توســعه ارائــه خدمات 

الکترونیــک و بهینه بــه کلیه اشــخاص حقیقی و 
حقوقی، دســتگاه ها و نهادهای حاکمیتی و بخش 

خصوصی اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه مطالعه تکنولوژی و فناوری مورد 
استفاده در این کارت ها مربوط به 15 سال قبل است و 
باید یک باز مطالعه ای در این خصوص و نســل جدید 
کارت ها انجام شــود، می افزاید: قرار بر این اســت که 
کارت هایی که تا پایان ســال 1403 انقضــا دارند را تا 
پایان ســال 1405 تمدید کنیم تا مردم و دستگاه های 
دولتی و خدماتی دغدغه ای نداشته باشند و به راحتی 

از آن استفاده کنند.

رئیس ســازمان ثبت احوال کشور با اشــاره به اینکه 
قابلیــت و کاربرد ایــن کارت ها آنگونه کــه باید مورد 
اســتفاده قرار نگرفتــه، ادامه می دهد: مــا در مطالعه 
جدید، موضــوع ایجــاد تغییر و یــا عــدم تغییر در 
کارت های ملی هوشمند را حتماً بررسی خواهیم کرد. 

قرار نبود کــه صدور ایــن کارت ها طوالنی شــود 
و تصور بر ایــن بود که کارت ها در طول چهارســال 
صادر شــوند و در اختیــار مردم قرار گیرنــد، اما به 
دلیل اینکــه این اتفــاق نیفتاد و هدف مــورد نظر 
محقق نشد به این نتیجه رســیدیم که به این روش 

اقدام نکنیم.

کارت ملی

خریــدار  رئیــس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریــزی آموزشــی وزارت آموزش و 
پــرورش رونــد تغییرات کتب درســی در 
سال های آتی را تشریح کرد و گفت: در کنار 
برنامه اصاح محتوای برخی کتب درســی 
در ســال آینده، طرح کان دیگری را دنبال 
می کنیم که بازنگری اساسی در کتاب های 
درســی در تمــام دوره هــا و شــاخه های 
تحصیلی را مدنظر دارد و طرح سنگین تری 
است و پیش بینی ما این است که نتیجه اش 

از سال 1403 به مدارس خواهد رسید.
حجت االســام علی لطیفی بــا حضور در 
شــبکه خبر ســیما، دربــاره توزیع کتب 
درسی در ســال تحصیلی جاری و در پاسخ 
به پرسشــی پیرامون علت کمبــود کتاب 
درســی در برخی مناطق کشور اظهار کرد: 
مسئله توزیع کتاب درســی و چاپ سپاری 
آن، فرایند طوالنی و مفصلی دارد. ســاالنه 
150 میلیــون جلد کتاب درســی چاپ و 
فرایند مربوط از تابستان یک سال قبل آغاز 
می شــود.وی افزود: تقریبا در شهریورماه 
فرایند چاپ کتب درســی به اتمام می رسد 
و میان اســتان ها توزیع می شــود. ارسال 
کتب به مــدارس زمانی اتفــاق می افتد که 
اوال ثبت نــام دانش آموز در مدرســه انجام 
شده باشــد و دوما نســبت به ثبت سفارش 
اینترنتی کتاب های درسی خود اقدام کرده 

باشد.  
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشی با بیان اینکه ممکن است به دالیل 
مختلفی ثبت نام دانش آموزان در مدرسه به 
تاخیر بیفتد گفت: تاخیر در ثبت نام یکی از 
دالیلی است که ثبت سفارس کتب و توزیع 
آن را با مشکل مواجه می کند. عاوه براین، 
در برخی پایه هــا، کتاب های انتخابی داریم 
که برخی مدارس اهتمام کافی نســبت به 

انتخاب دروس مربوط را ندارند.    
تمــام  افــزود: 9۷.۷ درصــد  لطیفــی 
دانش آموزانــی کــه ثبت نام کــرده بودند 
کتاب های درســی خود را دریافت کرده اند 
و تعداد کمی از دانش آموزان باقی مانده اند. 
اگر کتاب درســی به دســت دانش آموزی 
نرســیده به ما اطاع بدهند. ما براســاس 
کدملی و کد دانش آمــوزی می توانیم مورد 
به مورد بررسی کنیم. دالیل بسیار مختلف 
و متنوع هستند. از ســوی دیگر امکان ثبت 
ســفارش تک جلدی کتب درسی نیز وجود 

دارد و خانواده هــا می تواننــد اگــر کتابی 
نیاز داشتند از طریق ســامانه فروش، ثبت 
نام کننــد.  وی با بیان اینکــه همواره کتب 
بیش از تعداد دانش آموزان، چاپ می شــود 
گفت: اگر هنوز افرادی کتــاب ندارند باید 
به صــورت مورد بــه مورد پیگیری شــود. 
سامانه فعلی ما بسیار دقیق است و بر اساس 
کدملی و اسم مدرسه می توان توزیع کتاب 
درسی را رهگیری کرد. مشــکل از سامانه 
نیســت؛ با این حال آماده هرگونه بازبینی 
در فرایندهــای توزیع کتب هســتیم. در 
مقیاس های کان مواردی را خواهیم داشت 
که باید به صورت مــوردی پیگیری کرد. به 
عنوان مثــال در ماه گذشــته گزارش هایی 
مبنی بر نرســیدن کتاب به برخی مناطق 
استان مرکزی به دســت ما رسید و متوجه 
شدیم توزیع از اســتان به منطقه به صورت 
نامناسب انجام شده است و باید جابه جایی 
و هماهنگــی انجام می شــد تا کتــاب به 

مناطقی که کتاب ندارند برسد.
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی افزود: امســال حتی تا آبان ماه، 
ثبت نــام دانش آموزان انجام می شــد و اگر 
فرایندهای ثبت نام دانش آموزان در مدرسه 
به موقع انجام شــود مشــکات کمتری در 
توزیع کتاب های درســی خواهیم داشت. 
مثا نمی دانیم دانش آمــوزان مردودی، در 

امتحانات شــهریور قبول می شوند یا دوباره 
تکرار پایه خواهند داشت. همین یک مورد 
در برخی بی نظمی ها برای ثبت ســفارش 
کتاب های درسی اثرگذار است. از خانواده ها 
که نگرانی نســبت به فرایند توزیع برایشان 
به وجود آمــده عذرخواهــی می کنم. هر 
مشکلی که به وجود آمد حتما به ما از طریق 
سامانه فروش کتب اطاع بدهند تا بررسی 
کنیم.لطیفی با اشــاره به اینکه پیش بینی 
ما، چاپ 152 میلیون جلد کتاب درســی 
برای ســال تحصیلــی آینده اســت گفت: 
ساالنه 45 هزار تن کاغذ و 4300 تا 4500 
تن مقوا برای چاپ کتب نیــاز داریم که در 
سنوات گذشــته مقوا 100 درصد وارداتی 
بود و کاغذ هم عمدتا وارد می شد. امسال با 
همت تولیدکنندگان داخلی، قرارداد تامین 
مقوا از شــرکتهای داخلی را منعقد کردیم 
و 30 هزار تــن از کاغذ مورد نیــاز را هم به 

شرکت های داخلی سفارش تولید دادیم.  
وی دربــاره ماندگاری کتاب های درســی 
گفت: این کاغذها معموال استاندارد استفاده 
یک ســاله دارند و اگر بخواهیــم کتاب ها 
ماندگاری بیشــتری داشــته باشــند باید 
کیفیت کاغذها را باال ببریم که فعا باتوجه 
به مجموعه شــرایطی که داریم کتاب های 
درســی برای اســتفاده یک ســاله چاپ 
می شــوند. کاهش تعداد کتاب های درسی 

نیز از برنامه های اساسی اســت که مدنظر 
داریم. یکی دو طرح نیز برای ســبک کردن 
وزن کتاب های درســی در دســت مطالعه 

داریم.
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی دربــاره محتوای کتب درســی 
گفت: اینکه کتاب درســی هرساله بازبینی 
شود یک امر نشدنی است. کتاب درسی در 
بازه های زمانی مشخصی بازبینی و بررسی 
می شود که یا مشمول اصاح و یا تغییر کلی 
می شود. معموال این بازه زمانی پنج و یا 10 
ساله اســت. ما باید فهم خوبی از ظرفیت و 
هویت کتاب درســی داشــته باشــیم و در 
همان چارچوب، تغییرات و اصاحات الزم 

را انجام دهیم.
لطیفی افزود: اکنون در مقطعی قرار داریم 
که زمان تغییر بخش عمده ای از کتاب های 
درسی ما فرا رسیده است. نزدیک به 1000 
عنوان کتاب درسی داریم که همه شاخه ها 
و رشــته های تحصیلــی را دربرمی گیــرد 
که 300 عنوان آن مربــوط به دوره ابتدایی 
و متوســطه نظری اســت. اینکه هرســاله 
ایــن عناوین با توجــه به فراینــد عظیمی 
که در چاپ کتب درســی داریــم، بازنگری 
شــوند، امکان پذیر نیســت. ما براســاس 
برنامه ریزی هایی می توانیم کتاب هایی را در 

اولویت و فوریِت تغییر قرار دهیم.  

وی با بیان اینکه براســاس یک برنامه ریزی 
می توانیم نسبت به تغییر کتب درسی اقدام 
کنیم اظهار کرد: دو طــرح کان را پیگیری 
می کنیم. نخســت تغییــرات و اصاحاتی 
اســت که در برخی محورها و عناوین برای 
ســال آینده در دســت انجام داریم. تقریبا 
در تمام پایه های تحصیلــی این تغییرات را 
داریم؛ البته تغییرات بنیادین و اساســی در 
تعداد کمتری از کتاب ها اتفاق می افتد. مثا 
یکی از مشکاتی که در برخی کتب داریم و 
دانش آموزان احساس می کنند آموزش ها 
کاربردی نیستند به علت تمارین و تکالیف 
آن کتب است. در دروس مختلف و پایه های 
مختلف این فعالیت ها و تمارین را بازنگری 
می کنیم که بخشــی از اصاحــات از این 

دست هستند.
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشی افزود: طرح کان دیگری را دنبال 
می کنیم که بازنگری اساسی در کتاب های 
درســی در تمــام دوره هــا و شــاخه های 
تحصیلی را مدنظر دارد و طرح سنگین تری 
است. پیش بینی ما این است که نتیجه اش 
از ســال 1403 به مدارس خواهد رســید و 
تحولی مشابه آنچه در ســال 1390 شکل 
گرفــت از ســال 1403 به وقــوع خواهد 

پیوست.
لطیفی دربــاره کتاب های کمک درســی 
نیز نکاتی داشــت و در این باره گفت: یکی 
از چالش های سنوات اخیر ما همین مسئله 
کتاب های کمک درسی و تستی بوده است. 
کنکور فاجعه ای است که ســایه اش بر سر 
کتاب های درسی و اهداف آموزشی ما افتاده 
است. مدارس فرصت خود را بیشتر بر روی 
آموزش تســت زنی و دروسی می گذارند که 
در کنکور ضریب دارد. همین موضوع دیگر 

دروس را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی ادامــه داد: کنکور، پدیــده پیچیده ای 
اســت و نباید آن را ســاده انگاری کرد. نوع 
ســاختار بندی آموزش عالی ما به گونه ای 
است که نمی توان به راحتی عاجی برای آن 
پیدا کرد. از سوی دیگر این تلقی و فرهنگ 
در جامعه به وجود آمده که تنها راه موفقیت 
در کشــور، ورود به آموزش عالی اســت و 
در فضایــی زندگــی می کنیم کــه مدرک 
دانشــگاهی ارج و قربی دارد که آینده افراد 
را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالی که این 

تنها مسیر کسب موفقیت نیست.

تمدید کارت های ملی تا ۱۴۰۵

رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح کرد

ماجرای تقسیم بودجه کارانه پرستاری
خریــدار  رئیــس کل ســازمان نظــام 
پرستاری، در آستانه روز پرستار، به تشریح 
مهم تریــن مســائل و مشــکات جامعه 

پرستاری کشور پرداخت.
محمــد میرزابیگــی، روز دوشــنبه هفتم 
آذر 1401، در نشســت خبری که در محل 
ســازمان نظام پرســتاری برگزار شــد، به 
تشریح مسائل روز پرستاران کشور پرداخت 
و گفت: ماهیت سازمان نظام پرستاری، فعل 
مراقبت های پرستاری اســت. ما به سمت 
ســالمندی پیش می رویم و بایــد در حوزه 
حفظ ارتقای ســامت جامعه، هر کســی 
وظیفه خودش را به نحو احســن انجام دهد 
که پرســتاران هم یکی از همیــن گروه ها 

است.
وی افزود: اگــر در بیمارســتان ها خدمات 
پرستاری به درســتی ارائه نمی شود، ناشی 
از موانع خدمتی اســت که اجازه نمی دهد 
پرستار به وظایف خود به درستی عمل کند.

میرزابیگــی ادامــه داد: مــا دنبــال ارائه 
مراقبت هــای پرســتاری علمــی و ایمن 
برای مردم هســتیم.رئیس ســازمان نظام 
پرســتاری افزود: ما جمعیتی حدود 250 
هزار نفــر پرســتار داریم که از دانشــجو تا 

بازنشستگان را شامل می شوند.
وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
سازمان نظام پرســتاری پرداخت و گفت: 
الزم اســت همگان از نقش خــود در قبال 
پرســتاری، گزارش کار بدهند.میرزابیگی 
افزود: حل مسائل پرستاری به مراقبت های 

پرستاری از مردم وابسته است.
وی گفــت: اگــر اســتانداردهای نیروی 
پرســتاری در بیمارســتان ها رعایت شود، 
مراقبت از بیماران به شــکل درســت ارائه 
خواهد شــد و در عین حــال، باعث کاهش 

هزینه های نظام سامت کشور خواهد شد.
میرزابیگی اظهار داشت: مأموریت سازمان 
نظام پرستاری، مأموریت صنفی، حرفه ای 

و آموزشی است.
وی افزود: پرســتاران از 24 ســاعت شبانه 
روز، 16 ســاعت به صورت مستقل مشغول 
اداره بیمارســتان ها هســتند و خدمــات 
پرســتاری از کار نمی افتد.میرزابیگی ادامه 
داد: پرســتاری، قلب نظام سامت است که 
شــبانه روز می تپد.وی افزود: وقتی مردم از 
فعالیت و کار دور می شوند، برعکس فعالیت 
پرستاران بیشتر می شــود. به طوری که در 

دوران کرونا، شاهد این ادعا بودیم.
میرزابیگی گفت: بیش از 22 دستور رئیس 
جمهوری در همین دولت برای پرســتاران 
صادر کرده که شــامل بحث های مختلفی 
بوده اســت که بیشــترین آنها در رابطه با 

موضوع تعرفه گذاری بوده است.
وی افــزود: به رغــم قوانین وضع شــده و 
دستورات رئیس جمهوری، همچنان شاهد 
گله مندی پرستاران از بد اجرا شدن برخی 

قوانین هستیم.
میرزابیگی ادامه داد: انحال طرح قاصدک، 
اولین اقدام فعالیت سازمان نظام پرستاری 
در دوره پنجــم بــوده اســت. همچنین، 

معوقات پرســتاری برای مقطعــی تأمین 
بودجه شد و از 2 ســال تأخیر به 5 ماه رسید 

که شامل اضافه کار و کارانه پرستاران بود.
قانــون  شــدن  عملیاتــی  افــزود:  وی 
تعرفه گــذاری بعــد از 15، یکــی دیگر از 
دستاوردهای ســازمان نظام پرستاری در 

این دوره از فعالیت بوده است.
میرزابیگی با اشاره به محاسبه K پرستاری، 
گفت: البته K پرســتاری مثل سایر گروه ها 

قابل بازبینی است.
وی افزود: برخورداری پرســتاران از درآمد 
بیمارســتان ها، یکی از مزیت هــای تعرفه 
گذاری است، به طوری که کارانه پرستاری 

از محل بازتوزیع پرداخت می شود.
از  برخــی  در  داد:  ادامــه  میرزابیگــی 
بیمارستان ها، هنوز خدمات پرستاری ثبت 
نشــده و باعث گردیده روند پرداخت کارانه 

پرستاران دچار اشکال شود.
وی با اشاره به پرداخت علی الحساب کارانه 
پرســتاری، گفت: همه دنبال اجرای قانون 
هستیم و پرســتاران توجه داشته باشند که 
5.200 میلیــارد تومان بودجــه از مجلس 
برای اجرای تعرفه های پرســتاری در سال 
1401 گرفته ایم که سازمان بیمه سامت 
می بایست سهم پرســتاران از تعرفه ها را به 

صورت کامل پرداخت کند.
میرزابیگی تاکید کرد: پرســتاران مطمئن 
باشــند که پیگیر مطالبات آنها هســتیم و 
دستگاه قضائی نیز به این موضوع ورود گرده 
که اگر دســتگاهی در مســیر اجرای قانون 

تعرفه گذاری خدمات پرســتاری کم کاری 
کند، دچار ترک فعل شــده و با آن دستگاه 

برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: 4 
کار اساسی در دست پیگیری داریم که یکی 
از آنها، بازگشــت به کار پرســتاران طرحی 
است.وی گفت: اطاع موثق دارم که رئیس 
جمهور مخالف اخراج نیروهای پرســتاری 
طرحی هستند، اما همچنان برخی مدیران 
رده پایین نســبت به بازگشــت به کار این 

نیروها مقاومت می کنند.
میرزابیگی بــه اعطای فوق العــاده خاص 
اشاره کرد و افزود: جامعه پرستاری هم باید 
از این فوق العاده خاص برخوردار شوند و مه 

پیگیر هستیم تا به نتیجه برسد.
وضعیــت  بــه  رســیدگی  گفــت:  وی 
بازنشستگان پرســتارانی که دچار بیماری 
هســتند، یکی دیگر از اقدامات ســازمان 
نظام پرســتاری اســت که دنبال می شود. 
به طــوری که قــرار اســت این دســته از 
پرستاران بازنشسته تحت پوشش صندوق 

بیماری های خاص قرار بگیرند.
میرزابیگی در مورد بودجــه تعرفه گذاری 
که قرار اســت به بیمه های مختلف واگذار 
شــود، افزود: از اول بنا بود این بودجه فقط 
در اختیار سازمان بیمه سامت قرار بگیرد 
که ســازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت 
این بودجه را خودش در اختیار بیمه ها قرار 
بگیرد.وی ادامه داد: بر همین اساس، بودجه 
تعرفه ها توسط ســازمان برنامه و بودجه در 
اختیار بیمه سامت، بیمه تأمین اجتماعی 

و بیمه نیروهای مسلح قرار می گیرد.
میرزابیگی گفت: تاش می کنیم از بودجه 
1402، مراقبت های پرســتاری وارد سرانه 
شــود. یعنی برای آن مثل ســایر گروه ها، 

سرانه اختصاص داده شود.
وی در خصوص آمار مهاجرت پرســتاران 
افــزود: با شــروع کرونــا شــاهد افزایش 
مهاجرت پرســتاران بودیم بــه طوری که 
هر ماه 100 تا 150 پرســتار درخواســت 
مهاجرت داشتند. اما این موج مهاجرت در 

یکی دو ماه اخیر فروکش کرده است.



اهــواز - محمد مجدم  فرمانده ســپاه 
حضرت ولیعصــر )عج( خوزســتان گفت : 
برکت تالش های بســیجیان دالور استان ، 
سپاه پاسداران استان خوزستان در رده های 
رقابتی کل کشــور موفق به کسب رتبه اول 
شد و در رقابت های بسیج نیز روز پنجشنبه 
21 رده از سپاه اســتانی به عنوان رده برتر در 
کل کشــور قرار گرفتند و از رئیس سازمان 

بسیج لوح تقدیر دریافت کردند .
 ســردار حســن شــاهوارپور فرمانده سپاه 
ولیعصــر )عــج( خوزســتان ، در اجتماع 
بسیجیان خوزستان که 5 آذر ماه به مناسبت 
هفته بسیج برگزار شد ، ضمن تبریک هفته 
بسیج به ویژه سالروز تاسیس آن، اظهار کرد 
: افتخارآفرینی فوتبالیست های کشور برای 
باال بردن پرچم مقدس جمهوری اســالمی 
مقابل تیم ولز را تبریک عرض کرده و از همه 

اعضای تیم ملی تشکر می کنم.
شاهوارپور با اشاره به اینکه امروز روز مهمی 
اســت تصریح کرد : به برکت تــالش های 
بسیجیان دالور استان ، سپاه پاسداران استان 
خوزســتان در رده های رقابتی کل کشــور 
موفق به کســب رتبه اول شــد و در رقابت 
های بسیج نیز روز پنجشنبه 21 رده از سپاه 
اســتانی به عنوان رده برتر در کل کشور قرار 
گرفتند و از رئیس سازمان بسیج لوح تقدیر 

دریافت کردند .
این مقام مســئول با بیان اینکه فعالیت ها و 
تالش های همه عزیزان به صورت برجســته 
و مخلصانه در حال انجام اســت عنوان کرد : 

تمام پایگاه های بسیج در بحث کرونا به ویژه 
در طرح شهید ســلیمانی تمام قد پای کار و 
در خدمت مردم بودند به طوری که در بحث 
واکسیناســیون، قرنطینه و در بیمارستان 
ها در کنــار بیماران و خانــواده آن ها حضور 
داشتند و به واســطه تالش های بسیجیان 
بســیاری از هموطنان ما از مــرگ حتمی 
نجات پیدا کردند .وی افزود : تیم های پزشکی 
بسیجیان به صورت متناوب به مناطق محروم 

اعزام می شوند و در خدمت مردم هستند .
فرمانــده ســپاه حضــرت ولیعصــر )عج( 
خوزستان گفت : بسیج عشــایر ما به صورت 
همه جانبــه در صحنه هســتند و در بیعت 
با مقام عظمای والیت و پشــتیبانی از نظام 
جمهوری اســالمی همواره عشــایر عرب ، 
عشــایر بختیاری و عشــایر بهمئی همواره 
در کنار مســئولین و در خدمت نظام جانانه 

ایستادند .
سردار شاهوارپور بیان کرد : بسیج مهندسین 
صنعت و معدن در راســتای رفع موانع تولید 
تالش هــای زیادی انجام دادنــد و در جهت 
بازیابی کارخانه های تعطیل کنار مسئولین 

اجرایی دولتی قرار گرفتند .
این مقام مســئول اظهار داشــت : بســیج 
مهندســین کشــاورزی در بخش ترویج و 
افزایش تولیدات کشاورزی در خدمت مردم 
، کشاورزان و کنار جهاد کشاورزی بودند و با 
ارائه ایده ها و طرح ها در جهت افزایش تولید 

در تالش هستند .
وی افزود : بسیج اساتید، بسیج دانشجویی، 

بسیج دانش آموزی ، بسیج فرهنگیان به ویژه 
اقشار دانش محور ما در راستای روشنگری و 
کارهای فرهنگی تالش های زیادی را دنبال 
می کنند . از جملــه در بخش های فرهنگی 
و تبیین دفــاع مقــدس ، اقداماتی در جهت 
تولیدات دفاع مقدس بصورت کتاب، ســی 
دی و فیلم توســط حفظ آثار در بخش های 
مختلف انجام می شــود که یکی از کارهای 

اولویت دار ما است .
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر )عج( خوزستان 
گفت : در بخش محرومیت زدایی به ویژه در سیل 
و زلزله خصوصا زلزله اخیر اندیکا بسیجیان پای کار 
بودند و بیش از 400 واحد اسکان موقت برای مردم 
ساختند همچنین طبق توافق با کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( 210 واحد منازل برای محرومین 
ساخته و به آن ها تحویل شد و مجدد 150 واحد 
دیگر توافق شــد که در حال ســاخت هستند از 
طرفی ساخت و تعمیر مدارس با مشارکت بسیج 

سازندگی در حال انجام است .
سردار شاهوارپور با اشــاره به اینکه بیش از 35 
هزار هکتار کانون پرخطر ریزگرد داریم عنوان 
کرد : در بیش از 20 هزار هکتار از مناطق کانون 
اصلی ریزگردها در جنوب اهواز کاشــت نهال 
و ســاماندهی روان آبها به منظور بیابان زدایی 

توسط بسیج صورت گرفت.
این مقام مســئول تصریح کــرد : در بخش 
روســتایی طبق توافقاتی که با آبفا انجام شد 
در ذیل قرارگاه امام حسن مجتبی )ع(، بیش 
از 360 کیلومتر آبرسانی به روستاها صورت 
گرفت و طی نیمسال اول ســالجاری 120 

روستا آبرسانی شد . از سوی دیگر در تابستان 
در بحث تنش آبی مردم ما در دشت آزادگان 
نگرانی و مشــکالتی داشــتند زیرا دام های 
آن ها در حال تلف شــدن بود که طی توافق 
با جهاد کشــاورزی ، گروه های جهادی برای 
نجات دام های ســنگین اقدام کرده و تعداد 

بیش از 200 واحد مه پاش احداث کردند . .
صادق خلیلیان اســتاندار خوزستان ضمن 
تبریک هفته بســیج، گفت : خدارا شــاکر 
هستم امروز ســعادتی نصیب من شد تا در 

جمع بسیجیان استان حضور پیدا کنم .
خلیلیان با بیان اینکه روند دخالت بیگانگان و 
استعمار از اواخر دوره قاجار در ایران شروع شده 
اســت تصریح کرد :زمانی که پادشاهی قاجار 
و حکومت تضعیف شــد این ها در امور داخلی 
کشور ما دخالت می کردند تا جایی که نخست 
وزیرها را هم تعیین می کردند . دخالت آنها به 
جایی رسید که عزت کشور ایران را خدشه دار 

کردند و با منحل شدن خاندان قاجار یک فرد 
عادی به نام رضا شــاه را به عنوان پادشاه ایران 
تعیین کردند در حالی که در اوایل دوره قاجار ما 

یکی از 5 امپراطور بزرگ دنیا بودیم .
این مقام مســئول عنوان کرد : بعد از جنگ 
جهانی دوم به دلیل تضعیــف اروپا، آمریکا 
به تدریج قدرت قالب بر دنیا شــد و در سال 
1332 با یک کودتای آمریکایی شــاه را که 
فرار کرده بود و از کشور خارج شده بود مجدد 
برگرداندند که خــودش را مدیون آمریکایی 
ها می دانســت از آنجا به بعد آمریکایی ها بر 
مقدرات کشــور ما حاکم شدند تا اینکه ملت 
ایران در یک نهضت و انقالب بزرگ به رهبری 
مرحوم امام )ره( توانســتند عزت از دســت 
رفته ایران ناشــی از اســتعمار را بازگردانند 
و نظام پادشــاهی را پایان دهند . این یکی از 
بزرگترین خدمات انقالب اســالمی در طول 

تاریخ به کشور ایران است .

اصفهان-مریم مومنی -معــاون خرید ذوب آهن 
گفت: انجمن زغال ســنگ باید نســبت به این مساله 
پاسخگو باشد که حاشیه سود 50 تا 60 درصدی که در 
سال های اخیر به دســت آورده اند را صرف چه هزینه ای 
کرده اند که هنوز هم در تامین زغال ســنگ با مشــکل 
مواجه هســتیم و این مســاله منجر بــه کاهش تولید 

زغالسنگ در کشور شده است.
محمدجعفر صالحی معاون خریــد ذوب آهن اصفهان 
در پاســخ به این مســاله که ایران تبدیل به بزرگترین 
واردکننده زغال ســنگ شــده اســت، عنوان کرد: در 
مساله واردات زغال یکی از جوسازی های خبری بر این 
مبناست که حجم و ارزش زغال وارداتی را با کک وارداتی 
جمع کرده و اعالم می شود که زغال کک وارد شده است 
اما کل تولید زغال ایران تا به امروز از یک میلیون و ۸00 
هزار تن کنســانتره تجاوز نکرده اســت و حسب برنامه 
جامع تولید زغالســنگ و همچنین دستورالعمل های 
اولیه، 25 تا 30 درصد زغالسنگ کیفی الزاما می بایست 

با زغــال تولید داخل ترکیب شــود تــا کک در حداقل 
کیفیت مطلوب کوره بلند تولید شود.

معــاون خرید ذوب آهن بــا بیان اینکه کل اســتخراج 
مکانیزه معادن ما به طبس بازمی گردد، تشریح کرد: در 
طبس هم علیرغم اســتخراج مکانیزه کل تولید در سال 
به 600 تا ۷00 هزار تن کنسانتره زغال سنگ می رسد. 
یک میلیون و صد هزار تن دیگر از تولید ما به روش نیمه 
مکانیزه و سنتی انجام می شود.وی با تاکید بر اینکه آمار 
و ارقام ارائه شــده از واردات زغال ســنگ به هیچ عنوان 
صحیح نیست، توضیح داد: شــرکت ذوب آهن اصفهان 
که بزرگترین واردکننده زغال ســنگ است در بدترین 
شرایط بیش از 30 درصد و در شــرایط مطلوب بیش از 
25 درصد زغال مورد نیاز را از طریق واردات تامین نکرده 
اســت.صالحی درباره ارزش دالری واردات زغال سنگ 
ذوب آهن عنوان کرد: واردات 4۷5 میلیون دالری زغال 
سنگ در شش ماهه ابتدایی ســال به این معناست که 
اگر متوســط قیمت زغال تحویل بندر امام را 350 دالر 

در نظر بگیریم حجم واردات یک میلیون و 35۷ هزار تن 
زغال می شود که اساسا منطقی نیست.

وی با تاکید بر اینکه ذوب آهن مجاز و ناچار اســت در سال 
540 هزار تن زغال وارد کند، بیان کرد: ما حتی اگر بتوانیم 
از سقف واردات زغال عبور کنیم، قطعا مجاز به واردات بیش 
از 600 هزار تن نخواهیم بود چرا که این حجم هم بر اساس 
بودجه و حساب و کتاب هایی اســت که در داخل کارخانه 

انجام گرفته و نمی تواند بیش از این باشد.
معاون خرید ذوب آهن ادامــه داد: در عین حال تجمیع 
واردات زغال سنگ ذوب آهن با میدکو هم به این حجم 
نمی رســد و در حال حاضر میدکو در باالترین مقیاس 
حدود 100 هزار تن واردات زغال انجام می دهد چرا که 
کوره بلند میدکو اخیرا راه اندازی شده و با توجه به اینکه 
این شرکت دو باتری دارد هم این رقم قطعا بیش از 100 

هزار تن نخواهد بود.
وی با بیــان اینکه اعــداد و ارقامی که مطرح می شــود 
صحیح نیست و تنها فرافکنی است، افزود: حاشیه سود 

تولیدکنندگان زغال سنگ در سال گذشته بیش از 40 
درصد بوده اســت، در حالیکه حاشیه سود ذوب آهن در 
سال گذشته 6 درصد بوده و قطعا در چنین شرایطی این 
انجمن زغال ســنگ و تولیدکنندگان زغال هستند که 

باید برای توسعه زغال برنامه ریزی و هزینه کنند.
صالحی با تاکید بر اینکه باید برای ســاماندهی شرایط 
فاصله قیمتی کنسانتره و زغال خام را به حداقل برسانیم، 
اظهار کرد: در حال حاضر قیمت ها واقعی نیست و زغال 
داخلی در بهترین شرایط 35 تا 40 درصد زغال پرمیوم 
وارداتی می ارزد و نمی تــوان آن را برابر با زغال های برند 
جهانی دانست این زغال با خاکســتر بسیار باال، گوگرد 
باال و بسیاری موارد کیفی دیگر قابل مقایسه با زغال های 
وارداتی نیســت.معاون خرید ذوب آهــن اصفهان در 
پایان تاکید کرد: در رابطه با واردات زغال سنگ و موارد 
اینچنینی انتظار می رود مباحث تخصصی حوزه تولید 
به اهلش واگذار شود تا از تشویش اذهان و ایجاد نگرانی 

جلوگیری شود

و  راه  مدیــرکل  -مهنازمحمدزمانی گــرگان 
شهرســازی گلســتان گفت: تصویب و ابالغ آیین نامه 
اجرایی بند »ک« تبصره 11 بودجه سال 1401 موجب 
تسریع در ساخت واحدهای فرسوده و محالت ناکارآمد 
شــهری می شــود.مهدی ملک اظهار کرد: آئین نامه 
اجرایی بند »ک« تبصره 11 قانون بودجه ســال جاری 
برای اعطای ســند به امالک تصرفی واقع در محدوده و 

حریم شهرها از سوی دولت ابالغ شد.
وی ادامه داد: بر اســاس این آیین نامه بــه وزارت راه و 
شهرســازی  مجوز داده می شــود تا اراضی ملی که بر 
اساس طرح های مصوب شــهری در آن ها  ساخت و ساز 
انجام شده و در حال بهره برداری بوده را به مالکان اعیانی 
واگذار کند.وی با بیان اینکــه این موضوع برای اولین بار 
در دولت مردمی ســیزدهم اتفاق افتاده، گفت: در این 
مصوبه ســکونت گاه های غیررســمی که پیش از سال 

13۹4 به تصرف اشخاص درآمده در اولویت است.
وی این آیین نامه را فرصت مناســبی برای صدور سند 
مالکیت بــرای اراضی تصرفــی در ســکونت گاه های 

غیررســمی عنوان کرد و افزود: هدف بازآفرینی شهری 
در دولت سیزدهم محرومیت زدایی از محالت ناکارآمد و 
بافت فرسوده است.ملک همچنین تصریح کرد: مردم در 

اجرای طرح بازآفرینی شهری نقش پررنگی داشته و ضروری 
است همه شــهروندان از جمله ســازندگان خرد و کالن، 

مالکان و ساکنان بافت ها در امر نوسازی مشارکت کنند.
وی گفت: این طــرح در هفت منطقه در شــهر گرگان، 
چهار منطقه در گنبد کاووس و همچنین در زمین هایی 
که عرصه آن ها متعلــق به دولت بــوده قابلیت اجرایی 
شــدن دارد.این مناطق در گرگان شــامل محله قلعه 
حسن، اوزینه، انجیراب، کوی محتشم، اسالم آباد، کوی 
عرفان، چناران بوده و در گنبد کاووس محالت سید آباد، 
بدلجه، افعان آباد و چای بوئین جزو ســکونت گاه های 

غیر رسمی محسوب می شوند.
وی عنوان کــرد: چنانچه متقاضــی در محالت هدف 
بازآفرینی قصد نوسازی بنایی داشــته باشد، از تمامی 
تســهیالت، تخفیفات و حمایت های طرح نهضت ملی 

مسکن نیز برخودار خواهد شد.

اصفهان
معاون خرید ذوب آهن: 

زغال سنگی ها در مسیر توسعه گام بردارند 

مدیرکل راه و شهرسازی استان :

 نوسازی واحدهای فرسوده شهری گلستان سرعت می گیرد

فرمانده انتظامی  گــرگان -مهنازمحمدزمانی
شهر گرگان گفت: اختالفات شخصی دو بردار سابقه 
دار با همسایه خود منجر به قتل همسایه شد و در این 
حادثه یک  نفر دیگر دچار مجروحیت شد.ســرهنگ 
علی تجری در بــاره وقوع یک حادثــه تیراندازی در 
اطراف محله اوزینه شــهر گرگان اظهــار کرد: وقوع 
یک تیراندازی منجر به جرح بــه پلیس 110 گزارش 
شد.وی ادامه داد: بالفاصله تیم عملیاتی پلیس 110 
به محل اعزام و در تحقیقات نخســت مشــخص شد 
دو نفر از افراد سابقه دار و شــناخته شده این منطقه با 
همسایه خود وارد مشــاجره لفظی شده و در نهایت با 
استفاده از سالح وینچستر پنج تیر به وی شلیک کرده 
و این فرد را مجروح کردند و از محل متواری شــدند.

فرمانده انتظامی گرگان خاطرنشان کرد: در این بین 
بر اثر تیراندازی انجام شده توسط این افراد سابقه دار، 
فردی دیگر که هیچ ارتباطی با درگیری نداشــته نیز 
دچار مجروحیت شد.تجری با بیان اینکه، در این واقعه 
نفر اول در بیمارستان فوت کرد و روند درمان فرد دوم 

ادامه دارد، اضافه کرد: عامالن این واقعه شناسایی شده و 
اقدامات الزم برای دستگیری این افراد ادامه می یابد.

تجری گفت: بر اســاس مســتندات موجود و روایت 
شاهدان حادثه و بررسی های پلیس، این حادثه بر اثر 
اختالفات شــخصی رقم خورده اما تالش پلیس برای 
دســتگیری متهمان و روشن شــدن جرئیات بیشتر 

ماجرا در حال انجام است

خرم آباد - طوالبی مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای لرستان گفت: ۸1 درصد از مخازن سدهای استان 
خالی می باشد و میزان ذخیره موجود نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش یافته است.
داریوش حســن نژاد اظهار کرد: حجم آب موجود در 
پشت ســدهای اســتان 3۹.22 میلیون متر مکعب 
گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 

درصد کاهش یافته است.
وی گفــت: در حال حاضر مجموع آب ورودی 6 ســد 
لرســتان 5۷ صدم متر مکعب بر ثانیه اســت که امید 
می رود وضعیت ذخیره سازی سدهای استان، با ادامه 

بارش های مناسب بهبود یابد.
حســن نژاد ادامه داد: باتوجه به کاهش قابل مالحظه 
حجم آب موجود در پشــت ســدها، الزم است همه 
کشاورزان و بهره برداران با اصالح الگوی کشت و دقت 
در میزان برداشــت از منابع آبی، یاریگر شــرکت آب 

منطقه ای در مدیریت منابع باشند.
اکنون 15 سد در لرســتان با اهداف مختلف برقابی و 

تامین آب شرب، صنعت، کشــاورزی، کنترل و مهار 
سیالب و گردشگری در دست ساخت است.

سدهای رودبار، بختیاری، کزنار، خان آباد، حوضیان 
و عالی محمود الیگودرز، آبســرده و شهید بروجردی 
شهرســتان بروجرد، کمندان ازنا، مروک دورود، تاج 
امیر نورآباد، ایوشان، مخمل کوه و زیبامحمد خرم آباد 
و تنگ معشوره جزو سدهای در دست ساخت لرستان 

هستند.

گلستان لرستان

قتل همسایه توسط دو برادر سابقه دار در گرگان ۸۱ درصد از حجم مخزن سدهای لرستان خالی است

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر )عج( استان اعالم کرد؛

کسب رتبه برتر سپاه خوزستان در کشور به برکت تالش های بسیجیان
کتاب قوانین جامع شهرداری ها منتشر شد

اهواز –محمد مجدم   کتاب قوانین جامع شهرداری ها توسط دکتر 
سید رســول صالحی با حمایت شورای اسالمی شــهر و شهرداری اهواز 

تالیف و چاپ شد.
صالحی مولف این کتــاب در این خصوص اظهار کــرد: قوانین مختلف 
مرتبط با شــهرداری ها دهه ها پیش تنظیم گردیده و طی چندین دهه 
گذشــته بخش های مختلفی از آن حذف و یا اصالح گردیده و یا توسط 
قوانین موازی متعددی مانند تجمیع عوارض، اصالح بخشــی از مقررات 
مالی دولت، قانــون ارزش افزوده، آیین نامه ها، قانــون درآمدها و هزینه 
پایــدار و آراء دیــوان عدالــت اداری و مراجعی همچون شــورای عالی 
شهرســازی و معماری نقض گردیده؛ به طوری که قوانین اولیه مرتبط با 

شهرداری ها عمال از حیض انتفاع خارج شدند.
وی اضافه کرد: در این کتاب تمام اصالحات آخرین قوانین حاکم و آیین 
نامه های معتبر در یک مجموعه و در قالب »قوانین جامع شهرداری ها« به 

همراه توضیحات گردآوری و تخفیف گردیده است.

جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسین
ونیک شاخه خوزستان برگزار شد  برق و الکتر

اهواز -محمد مجدم  دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسین 
برق و الکترونیک شاخه خوزستان، در شرکت برق منطقه ای خوزستان 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، دومین جلسه از دهمین دوره هیئت مدیره انجمن مهندسین 
برق و الکترونیک شاخه خوزســتان با حضور اعضا در این شرکت برگزار 

شد.
از جمله موضوعات مطرح شــده در این جلسه می توان به چگونگی نحوه 
همکاری در برگزاری کنفرانس بهینه سازی و مدیریت مصرف اشاره کرد 
که در اسفندماه سال جاری بنا اســت در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار 

شود. چهار دوره قبلی این سمینار در خوزستان برگزار شد.
بحث و تبادل نظر درخصوص پیگیری نشست ها و آموزش های تخصصی 

مرتبط با فعالیت انجمن از دیگر محورهای این نشست بوده است.
در این نشســت همچنین ابالغیه های اعضای جدیــد هیئت مدیره که 
از سوی حســن غفوری فرد رئیس مرکزی انجمن به امضا رسیده بود به 

اعضای هیئت مدیره ابالغ شد.
گفتنی است، محمود دشــت بزرگ مدیرعامل، عبدالرسول زرگر مشاور 
مدیرعامل، اشکان نظام پور مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات و احسان 
غریب رضا رئیس گروه مطالعات شبکه از کارکنان شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، عضو اصلی دهمین دوره هیئت مدیره انجمن مهندسین برق 

و الکترونیک شاخه خوزستان هستند.
از وظایف اصلی این انجمن می توان به هماهنگی، برنامه ریزی و برگزاری کلیه 
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی و تخصصی در حوزه برق و الکترونیک 
بر اساس آخرین دســتاوردهای علمی و دعوت از اندیشــمندان، اساتید برتر و 

متخصصین مربوطه جهت سخنرانی در این همایش ها اشاره کرد.
انجمن مهندسین برق و الکترونیکـ  شاخه خوزستان با حدود ۷50 عضو 
فعال یکی از برجسته ترین شاخه های مرکزی در کشور بوده که با حمایت 
شرکت ها و صنایع بزرگ استان، دانشگاه شــهید چمران اهواز و شرکت 

توانیر فعالیت می کند.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج انجام شد؛
گلباران و عطر افشانی مزار مطهر شهدای 

واالمقام شهر فردوسیه

فردوسیه-شــیدایی گلباران و عطر افشــانی مزار مطهر شهدای 
واالمقام شهر فردوسیه انجام شد

به مناسبت گرامیداشت هفته بســیج با حضور حجت االسالم شائق امام 
جمعه بخش جوقین ، ابراهیمی بخشــدار جوقیــن ، کردی رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرستان شهریار ، مهندس امید مهری شهردار 
فردوسیه ، مهندس اخباری زاده رئیس شــورا و اعضای شورای اسالمی 
شــهر فردوســیه ، ســروان نعمتی رئیس کالنتری 20 فردوسیه ، ائمه 
جماعات ، بسیجیان سلحشــور ، خانواده معظم شهدا ، شهروندان فهیم 

شهر و پرسنل شهرداری برگزار گردید .

مهندس ملک جعفریان : 
بهبود عملکرد مخابرات تهران نقش مهمی 

درعملکرد سایر مناطق مخابراتی کشور دارد

اصفهان-مریم مومنی مدیر مخابرات منطقه تهران در نشست هم 
اندیشــی و تقدیر از فعاالن عرصه ارتباطات اظهار داشت : شاخص های 
عملکرد مخابرات منطفه تهران، نقش مهمی درعملکرد ســایر مناطق 

وبرقراری ارتباطات کشوری ایفا می کند .
مهندس ملک جعفریان به عنوان مدیــر مخابرات منطقه تهران که یکی 
از اســتان های برتر در ارزیابی عملکرد انتخاب شد ، وی افزود : باتوجه به 
وســعت خدمات و اهمیت خاص منطقه تهران از لحاظ کمی و کیفی از 
سال ۹۷ پایش داخلی عملکرد منطقه آغاز شــد و ۷ میلیون و 400 هزار 
تلفن مشغول به کار در استان تهران وجود دارد که در ۷ منطقه مخابراتی 
تهران ، تقسیم شده است .وی افزود ، پایش مناطق ۷ گانه مخابراتی ، جلسه 
الوصولی بر مناطق و در سطح روسای مراکز ، بازدید از مراکز مخابراتی از جلسه 
فعالیت هایی است که برای کنترل تمرکز فعالیت ها در سطح مخابرات منطقه 
تهران انجام می شــود .مدیر مخابرات منطقه منطقه تهران گفت : هر دو 
هفته یکبار این پایــش به صورت کلی در هر یــک از ۷ منطقه مخابراتی 
استان تهران انجام می شود .وی افزود : کنترل پروژه ی مناطق در حوزه ی 
مختلف پایش اجرای فیبر BTS ها ، کنترل و پایش الوصولی های سنواتی 
و پایش در آمد ، هزینه مناطق و مخابراتی به منظور تضمین درآمد نهایی 

، از برنامه هایی است که به صورت مستمر در استان تهران صورت می گیرد .

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
بسیاری از بانک ها زیان انباشته دارند

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشــت: یکی از دالیل 
خلق پول در بانک هــا همین موضوع و تکالیف ماالیطاقی اســت که از 
سوی دولت ها به بانک ها تحمیل می شود. برای مثال تنها در یک بانک 
قرض الحسنه گزارش ها نشــان می داد که نسبت منابع و مصارف 109 
درصد منفی اســت به این معنا که صد درصد سپرده های قرض الحسنه 
را داده و 9 درصد هم پول بدون پشــتوانه خلق کرده  است و اگر هم این 

پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می گیرد.
غامرضا مرحبا دربــاره اینکــه بانک هایی که تعهدات تعریف شــده 
در اجرای تســهیات در بخش مسکن را به اجرا نرســاندند و قرار است 
بانک  های متخلف بــه مراجع قضایی معرفی شــوند، اظهار داشــت: 
متاســفانه در کشــورمان درک شایســته ای و مناســبی از مدیریت 
دخل و خرج با یکدیگــر نداریــم. بانک ها مجموعه ای هســتند که با 
ســپرده گذاری های مردم و دارایی ها امور بانکداری را اداره می کنند و 
در واقع با سیلی صورت خود را ســرخ نگه  داشــته اند و توانسته اند در 
این شرایط سرپا باقی بمانند.وی گفت: بســیاری از بانک ها دارای تراز 
منفی یا زیان انباشته هســتند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی 
کشــورمان رخ داده است؟ معتقدم از دالیل این شــرایط نابه سامان در 

شبکه بانکی تحمیل تکالیف ماالیطاق به نظام بانکی است.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلــس تاکید کرد: کســانی که 
می خواهند مسکن بســازند گمان می کنند پول بی حســاب و کتابی 
در بانک ها وجــود دارد و می توانند دستشــان را در جیب بانک ها کنند 
و هر چه می خواهنــد از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این اســت که 
بانک های کشــورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی 

یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.
مرحبا ادامه داد: همین االن بانک های کشــور بــرای پرداخت وام های 
خرد مجبور هســتند از بانک مرکزی اضافه برداشــت داشته باشند که 
این تامین منابــع 34 درصد گران تر برای بانک ها تمام می شــود و باید 
تا این میزان جریمه اضافه برداشــت را پرداخت کنند یــا اینکه از بازار 
بین بانکی با ســود 25 درصدی پــول خریداری کنند و آنــرا در قالب 
تســهیات 18 درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانک ها 
باید هزینه های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی 

به عنوان سپرده  قانونی سپرده گذاری کند.    
وی با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیفی که بانک ها تحمیل می شود 
امکان پذیر نیســت، گفت: آقایان می خواهند برای مردم خانه بسازند و 
َدم دست ترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی 
ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن 
بانک توان انجام این تکالیف را دارد یــا خیر. به این موضوع توجه ندارند 
هر بانکی ترازنامه ای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاســخ به این سوال که چرا 
مجلس با این تکالیف بانکــی موافقت می کند، اظهار داشــت:  اتفاقا از 
آنجایی که همکاران ما در مجلس از ســوی مردم تحت فشــار هستند 
همین فشــار را به شــبکه بانکی وارد می کنند. بارها اعام کرده ام که 
ترازنامه ها و صورت حساب ســود و زیان را از بانک ها جمع آوری کنند و 
مجموعه های بانکی را به مجموعه هایی شبیه به خیریه ها تبدیل کنند 
و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از آن برداشتی 
داشــته باشــد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف می زنیــم این صنعت 

الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم.
وی افزود: در این دوره پرداخت تســهیات فرزندآوری را هم به شبکه 
بانکی تحمیل می کنند این در حالی اســت که بانک هــا امکان اجرای 
این تکالیف را ندارند و اساســا بانک ها نمی توانند تسهیات 360 هزار 

میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.
مرحبا درباره تبعات پرداخت تســهیات تکلیفی از ســوی بانک ها در 
اقتصاد کشــور گفت: بانکداری صنعتی اســت که باید یک تناسبی بین 
منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری 
می کند، درصــدی را به عنوان مصارف در معامــات قانونی که در قانون 
تعریف شــده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع اســتفاه 
کند و تســهیات خرد مانند مرابحه و ... را پرداخت کنــد. اما وقتی این 
موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را می بینیم در حالی که دولت ها 
بدهی چند میلیاردی به بانک هــا دارند، به همان میــزان ترازنامه های 
بانکی منفی است و زیان را نشان می دهد و در نهایت هم در کدال نمایش 
داده می شــود که در بانکی این میزان بدهی دارد. این در حالی است که 
این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهی های دولت منفی شده است.وی 
تاکید کرد: یکی از دالیل خلق پول در بانک هــا همین موضوع و تکالیف 
ماالیطاقی اســت که دولت ها به بانک ها تحمیل می شود. برای مثال تنها 
در یک بانک قرض الحســنه گزارش ها نشــان می داد که نسبت منابع و 
مصارف 109 درصد منفی اســت به این معنا که صد درصد سپرده های 
قرض الحسنه را داده و 9 درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده  است و 

اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می گیرد.

سامانه جامع حقوقی و وصول مطالبات بانک 
سینا راه اندازی شد

سرپرســت معاونت حقوقی و مطالبات بانک سینا از راه اندازی »سامانه 
جامع حقوقی و وصول مطالبات« این بانک در راســتای روان ســازی، 
تسهیل و تسریع فرایند ثبت، رســیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی 
خبر داد. ابوالفضل انوری گفت: این ســامانه که مبتنی بر وب و براساس 
سطح دسترسی شعب و مناطق اســت، اقدامات مدیریت های مناطق و 
واحدهای حقوقی را در فرایند ثبت، پیگیری و وصول مطالبات تسهیل 
می ســازد و طی آن فرایند وصول اقســاط تا نهایتاً بازپرداخت و تسویه 
تسهیات را تحت نظارت خواهد داشــت.وی اظهار داشت: این سامانه 
دارای قابلیت های بسیاری از جمله دو پنل مجزا جهت ثبت و مدیریت 
پرونده های وصــول مطالبات و حقوقی اســت که عاوه بر ســهولت 
دسترسی به پرونده های حقوقی، تســریع در پیگیری پرونده ها، امکان 
اخذ گزارشات متعدد و ارائه اطاعات و آمار جامع و تحلیلی از پرونده ها 

را فراهم می آورد.
انوری از دیگر قابلیت های این ســامانه را اتصــال و فراخوانی جزئیات 
پرونده ها و تســهیات از سیســتم فرانگین و تهیه بایگانــی از تمامی 
پرونده های بانک و مســتندات آن به صورت الکترونیک، امکان ارسال 
پیامک و اخطاریه به کاربران جهت اعام موعد قانونی و قضایی و تحلیل 
داده های حقوقی به منظور شناســایی و آسیب سنجی در قراردادهای 

مختلف بانکی برشمرد.
طبق گفته سرپرســت معاونت حقوقــی و مطالبات بانک ســینا، این 
ســامانه در فازهای بعدی قابلیت اتصال به سایر سامانه ها از جمله اداره 

ثبت احوال، قوه قضاییه و موارد مشابه را خواهد داشت.

وهای   توافق وزارت راه و شهرسازی با نیر
مسلح برای تامین ۵ هزار هکتار زمین نهضت 

ملی مسکن
 سرپرســت معاونت اماک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مســکن 
از توافق با نیروهای مســلح برای تامین بالغ بر 5 هــزار هکتار زمین به 
منظور استفاده از طرح نهضت ملی مسکن خبر داد که در مراحل تغییر 

کاربری قرار دارند.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، »تقی رضایی«، سرپرست معاونت 
اماک و حقوقی سازمان ملی زمین و مســکن در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، درباره راهکارهای در نظر گرفته 
شده برای تامین اراضی در اســتان هایی که کمبود زمین دارند، اظهار 
کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مســکن در برخی اســتان ها با معضل 
کمبود زمین مواجه شــدیم که برای رفع این مشکل، سه راهکار در نظر 

گرفته شد.
سرپرســت معاونت اماک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مســکن 
خاطرنشــان کرد: توافق بــا مالکین بخــش خصوصــی و تعاونی ها، 
شهرک سازی در خارج از حرایم شــهرها و استفاده از زمین های دولتی 
و توافق با نیروهای مســلح از جمله سپاه و ارتش، سه روش تامین زمین 

برای جبران کمبود اراضی در طرح نهضت ملی مسکن است.
به گفته رضایی، اســتان هایی مثل کردســتان، مازندران، کهگیلویه و 

بویراحمد و ایام دارای کمبود زمین هستند.
وی افزود: توافق اولیه با نیروهای مسلح برای تامین بالغ بر 5 هزار هکتار 
زمین برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی اتجام شده و این زمین ها 

در مرحله تغییر کاربری قرار دارند.

گفتنی اســت، وزارت راه و شهرســازی مکلف به ســاخت 4 میلیون 
مســکن تا پایان چهار ســال دولت شده اســت و طبق گفته های وزیر 
راه و شهرســازی، در شــهرهایی که زمین به میزان کافی وجود دارد، 
واحدهای مسکونی به صورت ویایی در اختیار مردم قرار می گیرد و یا 
زمین به متقاضیان در گروه های دو تا چهار نفره به صورت 2 ساله اجاره 
داده می شود تا با سلیقه خود خانه بسازند و در صورت ساخت، 9۷ سال 

دیگر اجاره آن تمدید می شود.

آپارتمان نقلی در شرق تهران چند؟
درحال حاضر برای خرید آپارتمان 40 تا 50 متری در جنوب شــرقی 
تهران باید دست کم یک میلیارد تومان هزینه کنید؛ البته خانه هایی با 

این کف قیمتی به ندرت وجود دارد.
 محدوده شرق پایتخت شــامل مناطق 4، 8، 14 و 15 است. محله های 
همچون تهرانپارس شــرقی، قنات کوثر، استخر، کاظم آباد، شمس آباد 
و مجیدیه در منطقه 4 تهران قرار دارد. نارمــک و تهرانپارس غربی در 
منطقه 8، افسریه، مسعودیه و مشــیریه در منطقه 15 و آهنگ، نبرد، 
خاوران و شــکوفه در منطقه 14 قرار دارند. در بین محله های مذکور، 
بیشــترین عرضه مســکن در محله های تهرانپارس شــرقی و افسریه 

صورت می گیرد.
این چهار منطقه به طور کلی 25 درصد معامات مسکن در بین مناطق 
16 گانه شــهر تهران را به خود اختصاص می دهنــد. منطقه 4 دارای 
بیشترین تعداد معامات در بین مناطق شــرقی است و رتبه چهارم را 
از نظر تعداد معامات شــهر  تهران در مهرماه امسال به خود اختصاص 
داد. مناطق 14 و 8 نیز به ترتیب در جایگاه پنجم و ششــم از نظر تعداد 

قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران قرار گرفتند.
آمار و ارقام نشان می دهد که شرق تهران محدوده ای پرمعامله در بازار 
مسکن پایتخت محسوب می شــود. یکی از ویژگی های خانه های شرق 
تهران بخصوص جنوب شــرقی، کوچک متراژ بودن واحدها اســت که 
برای اقشار متوســط و پایین، جذاب محسوب می شــود. با این حال با 
نقدینگی کمتر از یــک میلیارد تومان نمی توان شــانس چندانی برای 

خرید آپارتمان در این محدوده ها متصور بود.

طی یک سال گذشــته قیمت مســکن در منطقه 4 معادل 39 درصد 
رشد داشته که از میانگین 33.2 میلیون تومان در هر متر  مربع به 46.3 
میلیون تومان رســیده اســت. در منطقه 14 نیز نرخ متوسط در سال 
گذشته متری 22.3 میلیون تومان بود که با رشــد 49 درصد به 33.3 
میلیون تومان افزایش یافته اســت. منطقه 15 در یک ســال گذشته 
با افزایش 54 درصد از متــری 16.6 میلیون بــه 25.6 میلیون تومان 
رســیده اســت. قیمت هر متر خانه در منطقه 8 نیز طی یک سال اخیر 
از 28.5 میلیون تومان به 41.1 میلیون تومان افزایش یافته که رشــد 
44 درصد را نشان می دهد. بر این اســاس منطقه 15 بیشترین میزان 
افزایش ســالیانه قیمت را در بین مناطق مذکور از آن خود کرده است. 
متوسط افزایش قیمت در کل شهر تهران طی یک سال گذشته نیز 38 

درصد اعام شد.
بررسی ها نشان می دهد آذر و دی ماه سال گذشته در مناطقی از تهران 
امکان خرید آپارتمان هایی با ســطح قیمتی ۷00 میلیون تومان وجود 
داشت اما در حال حاضر به سختی می توان فایل هایی با قیمت کمتر از 

یک میلیارد تومان پیدا کرد.
به دلیل همخوانی ســطح قیمت خانه در مناطق جنوبی تهران با درآمد 
خانوارهای متوسط و پایین، فشار تقاضایی در این مناطق ایجاد شده و 
با توجه به کاهش ساخت و ساز، قیمت آپارتمان در مناطق جنوبی رشد 

بیشتری را نسبت به مناطق میانی و شمالی تهران تجربه کرده است.
گزارش های میدانی از شهر تهران نشان می دهد در حال حاضر آرامش 
نســبی در بازار مســکن وجود دارد. مهرماه امســال نرخ رشد ماهیانه 
قیمت با 1.2 درصد افزایش به صفر متمایل شــده و معامات با حدود 
5400 فقره به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. در حال 
حاضر طبق شــاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هــر متر خانه در 
تهران 43.۷ میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار 46.4 میلیون 
تومان اســت. از طرف دیگر به دلیل شــرایط موجود جامعه انتظارات 
تورمی در بخش مســکن کاهش یافتــه و زمینه بــرای ورود تقاضای  
مصرفی فراهم اســت. گزارش قیمت آبان ماه شــهر تهران هنوز ارایه 

نشده است.
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تا پایان شهریور سال جاری

طلب ۳۲۲ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانک ها

خریدار  طبق آمار پولی و بانکی منتشــر شده 
از ســوی بانک مرکزی تا پایان شــهریور ســال 
جاری، مطالبات بانــک مرکزی از بانک ها و دولت 
به ترتیب 166 هزار میلیــارد تومان و 156.5 هزار 

میلیارد تومان اعام شده است.
بانک مرکزی با انتشــار گزیده آمارهای اقتصادی 
در پایان شهریور ماه امســال، حجم نقدینگی را 
5594 هزار و 930 میلیــارد تومان اعام کرد که 
حاکی از رشد 3۷.5 درصدی نقدینگی نسبت به 
مقطع مشابه در ســال گذشته است. این در حالی 
است که این شاخص نسبت به پایان سال گذشته 

15.8 درصد رشد داشته است.
ضریب فزاینــده نقدینگی در پایان شــهریور ماه 
امسال معادل 8.100 اســت که نسبت به پایان و 
شهریور ماه سال قبل به ترتیب 1.2 و  3 3. درصد 

رشد داشته است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان 
شهریور ماه به ۷46.1 هزار میلیارد تومان رسید 
که در مقایسه با پایان ســال قبل 1.9 درصد زیاد 
شده و نســبت به مدت مشابه ســال قبل 11.5 

درصد رشد داشته است. 
همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی با 24.6 درصد رشد نســبت به پایان سال 
قبل به 223.1 هزار میلیارد تومــان و مطالبات 
بانک مرکزی از بانک ها بــا 13.4 درصد افزایش 
در مقایسه با پایان سال قبل به 166 هزار میلیارد 

تومان رسید.

مطالبات بانک مرکــزی از بخش دولتی و بانک ها 
در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، 13.6 و 30.4 درصد رشد داشته است.
البته، رقم بدهی دولت، شــرکت ها و موسســات 
دولتی به بانــک مرکزی در این مــدت به ترتیب 
معادل 156.5 هزار میلیارد تومــان و 66.5 هزار 
میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان 
ســال قبل با رشــد 18 و 43.4 درصدی مواجه 
شــده اند.البته، بدهــی دولت به بانــک مرکزی 
نسبت به مدت مشابه در ســال قبل، 1.9 درصد 
کم اما بدهی شــرکت ها و موسسات دولتی 80.8 

درصد رشد داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی

این گــزارش حاکی اســت، میــزان دارایی های 
خارجی در این بخش با 21.4 درصد رشد نسبت 
به پایان شــهریور ماه ســال قبل همراه بوده و به 

16۷3 هزار و 300 میلیارد تومان رسید.
حجم اســکناس و مســکوک نیز با 11.1 درصد 
افزایــش به 10.5 هــزار میلیارد تومان رســید. 
ســپرده بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی 
نزد بانک مرکزی با 34.۷ درصد افزایش نســبت 
به پایان شــهریور ماه ســال قبل به 588.4 هزار 

میلیارد تومان رسید.
همچنیــن، بدهی بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان شــهریور 
ماه امســال با 30.4 درصد رشــد بــه 166 هزار  

میلیارد تومان رسیده است.

خالصه دارایی ها و بدهی های
 بانک های تجاری

میزان دارایی هــای خارجی بانک هــای تجاری 
کشــور در پایان شــهریور مــاه امســال معادل 
243.5 هزار میلیارد تومان اســت که نسبت به 
مدت مشابه ســال پیش 24.2 درصد رشد نشان 
می دهد.ســپرده بانک هــای تجاری نــزد بانک 
مرکزی نیز 143.3 هــزار میلیارد تومان بوده که 

64.9 درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی های بانک هــای تجاری در دوره 
مورد بررســی، 2219.4 هزار میلیارد تومان بوده 
که نسبت به پایان ســال قبل، دارای 11.1 درصد 
رشــد بوده و میزان بدهی بانک هــای تجاری به 
بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال به 43.۷ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های
 بانک های تخصصی

بر اساس این گزارش، میزان دارایی های خارجی 
بانک های تخصصی در پایان شــهریور ماه امسال 
معــادل 395.6 هــزار میلیارد تومان اســت که 

نسبت به سال قبل 15 درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این 
دوره رقم 1653.۷ هزار میلیارد تومان اســت که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 30.8 درصد رشد 
دارد.همچنین، میزان بدهی بانک های تخصصی 
به بانک مرکزی 60.2 هزار میلیارد تومان اســت 
که معادل 2۷.1 درصد نسبت به شهریور ماه سال 

قبل افزایش داشته است.

خریدار  در بانکداری دیجیتــال به جای تولید 
محصول، سرویس تولید می شود و این سرویس 
ها در اختیار ســازمان ها یا همان فین تک ها قرار 
می گیرد تا بتوانند از این طریق به مشتریان خود 

خدمات رسانی کنند. 
به منظور آشــنایی بیشــتر کارکنــان از آخرین 
تحوالت بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین و 
معرفی سرویس های جدید در این حوزه، همایش 
بانکداری دیجیتال با حضور مدیران ارشد بانک در 
تبریز برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ایران زمین؛ در این همایش فرهاد اینالوئی معاون 
فناوری اطاعــات بانک ایران زمیــن؛ بانکداری 
دیجیتال را ارائه ســرویس و خدمات به کسب و 
کارهای دیجیتال که در ســوپر اپلیکیشن های 
مختلف فعال هستند معنا کرد و گفت: بانک ایران 
زمین از ســال 96 در این عرصه قدم گذاشت و در 
حال حاضر با تاش مستمر و مجدانه همکاران در 
حوزه بانکداری دیجیتال توانســته است به نتایج 

قابل توجهی برسد.
اینالوئی ایجاد تجربه مطلوب ارائه سرویس های 

دیجیتال به مشــتریان را از اولویــت های بانک 
بیان کرد و افزود: تجهیز شــعب، افزایش سرعت 
ارتباطات و ایجاد مرکز داده های بانک از اقدامات 
موثر در مســیر ارائه خدمات بــا کیفیت در حوزه 
بانکداری دیجیتال بوده اســت و بر همین اساس 
خدمات مورد نیاز مشــتری شناسایی، طراحی و 

در اختیار آن قرار می گیرد.
وی الزمــه ارائه خدمــات دیجیتــال مطلوب را 
داشتن ســواد دیجیتال کاربران دانست و افزود: 
در بانکداری دیجیتال به جــای تولید محصول، 
سرویس تولید می شــود و این ســرویس ها در 
اختیار ســازمان ها یا همان فین تــک ها قرار می 
گیرد تا بتواننــد از این طریق به مشــتریان خود 

خدمات رسانی کنند.
معاون فنــاوری اطاعات عامل پیشــرفت بانک 
ایران زمین را حضور کارشناســان و متخصصان 
حرفــه ای و مجــرب در ایــن حوزه دانســت و 
خاطرنشــان کرد: همکاران ما در شــرکت های 
ســابین تجارت آریا، مرکز نــوآوری ایران زمین، 
آرمان وفاداری آریا و پدیســار انفورماتیک و چند 

شــرکت دیگر در قالب هلدینگ جامپ، در زمینه 
های پرداخــت دیجیتال، زیرســاخت های فنی 
بانکداری دیجیتال، باشگاه مشتریان، پشتیبانی 
ســخت افزار و مرکز تمــاس بانک ایــران زمین 
فعالیت دارند و چرخه بانکــداری دیجیتال بانک 

را پشتیبانی می کنند.
در ادامه همایش اصغر باباپور مدیر امور بانکداری 
دیجیتــال بانــک موفــق را بانکی دانســت که 
ســرویس های خاص ارائه می دهد و گفت: بانک 
ایران زمین با ایجاد زیرســاخت های متفاوت در 
زمینه بانکــداری دیجیتال بســتری امن را برای 
مشتریان خود ایجاد کرده است تا بتوانند از طریق 
آن ســرویس های متفاوت و خــاص را با توجه به 

درخواست و نیاز خود دریافت کنند. 
باباپور بر تسلط همکاران به ارائه سرویس ها تاکید 
کرد و افزود: گام اول در ارائــه خدمات با کیفیت، 
معرفی دقیق و کامل خدمات به مشــتریان است 
و این موضوع مستلزم تســلط کامل همکاران به 
سرویس ها و خدمات و همچنین اشراف کامل به 

دستورالعمل های بانک است.

تسهیالت

آگهی هایی در سطح شهر مبنی 
بر اینکــه بدون پیــش پرداخت 
و در کمتریــن زمــان وام 10 تا 
120 میلیــون تومانــی بگیرید، 
مشاهده می شود که خود را دفاتر 
کارگزاری بانک رســالت معرفی 
می کنند اما بانک رسالت ارتباط 
این موضوع با بانــک را رد و اعام 
کرد که این قبیــل موضوعات از 
ســوی مقامات قضایــی در حال 
پیگیری است و به آن ها رسیدگی 
می شود. اگر حداقل یکبار تجربه 
پیاده روی در معابر ســطح شهر 
به خصــوص مناطق شــلوغ و پر 
رفت وآمد چــون خیابان انقاب، 
ولیعصر و ... را داشــته باشــید، 
احتماال چشــمتان به آگهی های 
مختلفــی کــه بر ســطح زمین 
پیاده روهــا و دیوارهــا نصــب 

شــده، خورده اســت.
آگهی هــای مربوط به 
وام 10 تا 120 میلیون 
تومانی نیــز یکی از این 
مــوارد اســت. در این 
آگهی هــا ذکر شــده 
کــه تمامی شــاغان 

می توانند بــدون پیش پرداخت، 
بدون کسر از حقوق و در کمترین 

زمان این وام را دریافت کنند.
پیگیری ها از شــماره هایی که در 
این آگهی ها درج شــده، نشــان 
می دهــد که ایــن افراد خــود را 
نماینده یا دفتــر کارگزاری بانک 
رســالت معرفی می کنند و رویه 
دریافــت وام از ایــن طریــق به 
این شــکل اســت که مسئوالن 
این آگهی هــا، مــدارک و فیش 
حقوقی شما را در ســامانه مرآت 

)ســامانه اعتبارسنجی 
بارگذاری  ارزشیابی(  و 
می کننــد و مبلغی که 
از ســوی کارشــناس 
بانک اعام می شــود را 
به عنــوان وام پرداخت 
می کنند اما چند درصد 
از مبلــغ وام به صورت حق الزحمه 
اخذ خواهد شــد.در ایــن زمینه، 
یکی از ایــن افراد اعــام کرد که 
اگر به عنوان مثال، مبلغ وام شــما 
60 میلیون تومان تعیین شــود، 
20 میلیون تومــان از آن به عنوان 
حق الزحمــه کارشناســان ما از 
شــما دریافت می شود.همچنین، 
توضیح دیگری از مســئوالن این 
تبلیغــات بیانگــر این اســت که 
فرآیند ثبت نام برای این تسهیات 
آی کاپ  و  مــرآت  ســامانه  در 

بانک رســالت انجام می شــود و 
بازپرداخت آن دو ســاله با کارمزد 
20 درصد است.این در حالی است 
که تســهیات بانک رسالت از نوع 
قرض الحسنه اســت و کارمزد آن 
نیز چهار درصد و روش محاســبه 
آن متفاوت بوده و نرخ ســود سایر 
تســهیات در شــبکه بانکی نیز 
طبق بخشــنامه بانک مرکزی 18 
درصد است.در این زمینه، توضیح 
بانک رسالت حاکی از آن است که 
هیچ کدام از تبلیغات موجود سطح 
شهر برای وام مورد تایید این بانک 
نیست و دفاتر بانک نیستند و بانک 
رسالت نیز اقدامات قضایی الزم را 
در این رابطه انجام داده اما برخی 
از این موارد هنوز مورد رســیدگی 
قــرار نگرفته یا به تازگــی فعالیت 

آن ها آغاز شده است.

فریب تبلیغات وام را نخورید!

بانک

سینا

مسکن

سواد دیجیتال کاربران بانک ایران زمین موجب ارائه خدمات مطلوب می شود


