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چند روزی است لیست نجومی پاداش های یکی از 

معاونت های شهرداری مشهد در رسانه ها و فضای مجازی 

دست به دست می چرخد لیستی که خرب از پاداش های 

چندمیلیونی برای انجام برنامه های فرهنگی در سطح 

شهر مشهد مقدس آن هم در ایام دهه کرامت می دهد 

و این موضوع بازخوردهای مختلفی را به همراه داشته 

است در همین راستا گفت وگویی با اعضای شورای 

شهر مشهد داشتیم تا از صحت وسقم این لیست و 

پاداش های نجومی مطلع شویم.

موسی الرضا حاجی بگلو، سخنگوی شورای شهر مشهد 

مقدس در گفت وگو با خربنگار تسنیم اظهارداشت: لیست 

منترش شده پاداش های کارکنان و مدیران شهرداری 

مشهد مقدس مربوط به دوره  گذشته است و شورای 

شهر نیز از طریق فضای مجازی نسبت به آن مطلع 

شده و موضوع در حال بررسی است. وی افزود: اینکه 

پرداخت چنین پاداشی قانونی و یا غیرقانونی بوده است 

و اینکه بر چه اساسی صورت گرفته باید شفاف سازی 

شود، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد مقدس نیروهای 

زیادی دارد اینکه به چند نفر پاداش تعلق گرفته است 

شبهات زیادی ایجاد می کند و از طرفی بی انگیزگی 

کارمندان را به همراه دارد، لذا کمیسیون حقوقی نسبت 

به ابعاد این پرداخت ها جلسه تشکیل داده و موضوع 

در دست بررسی است.

حاجی بگلو ترصیح کرد: اگر پاداشی هم قرار است 

پرداخت شود باید به همه نیروها پرداخت شود نه اینکه 

فقط شامل چند نفر شود ما در شهرداری به دنبال یکسان 

سازی هستیم اما در لیست منترششده باید بررسی شود 

شاید مصوبه ای بوده است و یا قانون باالدستی که به 

دنبال شفاف سازی آن هستیم.

سخنگوی شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: وظیفه 

شورای شهر نظارت بر مدیریت شهری است و بر اساس 

قوانین و اختیارات شهردار نسبت به حقوق و پاداش 

کارکنان تصمیم گیری می کند اما اگر شبهاتی در 

پرداخت ها صورت بگیرد قطعا شورای شهر ورود پیدا 

می کند و رسالت خود را که نظارت و بررسی است انجام 

می دهد تا حق نیروهای خدوم شهرداری تضییع نشود.

هنوز اطالعات شفافی ندارم 

هاشم دامئی، رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای 

اسالمی شهرمشهد در گفت وگو با خربنگار ما اظهارداشت 

متام پرداخت های شهرداری باید بر اساسا قانون باشد 

و اگر در راستای قانونی باشد هیچ منعی ندارد، اما 

هر آنچه در راستای قانون و اختیارات مدیریت شهری 

نباشد باید رشعا و قانونا با آن برخورد شود. وی افزود: 

مبلغ پرداختی پاداش و عیدی کارمندان و مدیران نباید 

از 90 روز پرداخت روزانه تجاوز کند و مبنای محاسباتی 

دارد. لذا در شورای ششم این موضوعات را به صورت 

جدی پیگیری می کنیم.

دامئی ترصیح کرد: در حال حارض هنوز اطالعات شفافی 

در این موضوع ندارم اما به صورت جدی پیگیر هستم و 

در پس از بررسی های کمیسیون حقوقی شورای شهر 

اگر تخلفات محرز شد حتام شفاف سازی خواهیم کرد اما 

در حال حارض سندی که به عنوان پرداخت غیر قانونی 

منترش کرده اند متعلق به شورای پنجم است و این مبالغ 

به اصالح نجومی در 24 مرداد ماه پرداخت شده است.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی 

شهرمشهد عنوان کرد: متاسفانه عده ای هدفشان 

فشار آوردن به مجموعه جدیدد مدیریت شهری است 

و می خواهند با مطرح کردن این مباحث برای مدیریت 

شهری حاشیه درست کنند. وی اظهارداشت: انقالبیون 

و مطالبه گران قالبی سند منترش شده را برجسته و 

تاریخش را حذف می کنند و در برابر اصل تخلفاتی 

که در این چهار سال صورت گرفته سکوت می کنند. 

متاسفانه در 4 سال گذشته تخلفاتی از جمله واگذاری 

زمین به افراد حقیقی و حقوقی، پروانه های بدون ضابطه، 

یک میلیون و 200هزار مرت پروانه به زمین های دارای 

کاربری زراعی که پروانه ساخت و ساز داده شده و دیگر 

امتیازاتی که شهرداری داده است و پول هایی که هبه 

شده  صورت گرفته اما همین افراد سکوت کرده اند.

 پاداش های نجومی معاونت فرهنگی خبرساز شد 

نظارت بر مدیریت شهری
ایجاد مالیات های جدید !

*عليپاکبازخسروشاهي

درحالی که همچنان راه های فرار و دور زدن مالیات باز 

است و تجربه اجرای پایه های جدید مالیاتی چون مالیات 

خانه و خودروهای لوکس و خانه های خالی تاکنون موفق 

نبوده، وزارت اقتصاد می خواهد به سمت ایجاد مالیات های 

جدیدی چون مالیات بر عایدی رسمایه، مالیات بر مجموع 

درآمد و  حرکت کند.

 در بخشی از برنامه غیرتورمی وزارت اقتصاد که چند روزی از 

رومنایی آن می گذرد، به منظور رفع ناترازی بودجه و افزایش 

منابع بودجه، این وزارتخانه سه برنامه چون ایجاد پایه های 

مالیاتی )مالیات بر عایدی رسمایه، مالیات بر مجموع درآمد 

مالیات بر ارزش زمین و ...(، اصالح نظام مالیاتی از رویکرد 

ممیز-محور به سیستم محور )سامانه مودیان، شفافیت 

و  مالیاتی  معافیت های  ساماندهی  و   )... و  تراکنش ها 

تبدیل آن ها به معافیت های پایه خانوار دارد.

درآمد  مجموع  بر  مالیات  نظام  طبق  اینکه،  به  توجه  با 

همه منابع درآمدی اشخاص حقیقی در پایان سال با نرخ 

مشخص و پس از لحاظ معافیت پایه، هزینه قابل قبول و 

اعتبار مالیاتی محاسبه و اخذ می شود، اقتصادانان آن را 

بهرتین گزینه برای اصالح نظام مالیاتی ایران می دانند.

 عالوه براین، اوایل خردادماه ۱400 پس از حدود سه سال 

بحث بر رس ارایه الیحه از سوی دولت یا طرح از سوی مجلس 

رسانجام مجلس شورای اسالمی کلیات طرح مالیات بر 

عایدی رسمایه را به تصویب رساند. طبق این طرح، اگر 

فردی طال، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام 

به فروش آن کند باید از محل سود این معامله طبق مدت 

نگهداری آن رسمایه بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. 

اما کارشناسان نقدهایی به این طرح وارد کردند که خارج 

نکردن موضوع تورم، مهمرتین ایراد این برنامه عنوان شد.  

 بنا به گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادالنه 

اجرا شود باید در محاسبه عایدی رسمایه میزان تورم در زمان 

فروش رسمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرد. به عنوان مثال، 

اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری 

کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱/5 میلیارد تومان 

رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش 

قیمت )50 درصد( و رشد تورم در این مدت )20 درصد( و 

اختالف آن ها با هم ۳0 درصد خالص عایدی رسمایه این 

فرد می شود که دولت می تواند بخشی از آن را به عنوان 

مالیات دریافت کند.

بنابراین، قرار است مالیات های جدیدی در نظام مالیاتی 

کشور متولد شوند درحالیکه هنوز بسرتهای فرار مالیاتی 

بسته نشده و طبق آخرین اعالم ها رقم آن ۱00 هزار میلیارد 

تومان است که 50 درصد آن مربوط به فرارمالیاتی و مابقی 

ناشی از اجتناب مالیاتی است و تا زمانی که بسرت فرار 

مالیاتی باز باشد، هر چه مالیات های جدید یا سنگین تری 

نیز وضع شود، همچنان امکان دور زدن آن ها وجود دارد 

که ایجاد پایه های مالیاتی جدید را مثمر مثر نخواهد کرد.
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مدیر جدید خانه مطبوعات خراسان رضوی :

 باید میان مدیران و خبرنگاران 
تعامل شکل گیرد

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 

در پایان ماموریت یکساله و کناره گیری مجتبی 

محمودی تغییر کرد و با رای اعضای هیات 

عنوان  به  پاکباز خرسوشاهی  مدیره علی 

رسانه های  و  مطبوعات  خانه  مدیر جدید 

خراسان رضوی انتخاب شد.

دکرت علی پاکباز خرسوشاهی در گفت وگو با 

ایسنا در خصوص اولویت ها و برنامه های مدیریتی 

خود، اظهار کرد:مدیریت خانه مطبوعات 

نیازمند برنامه ریزی است. درخواست اینجانب 

از همکاران این است که در کنار یکدیگر و 

با قدرت در راستای کمک به خربنگاران حرکت 

کنیم. از این رو تعامل بیشرت خانه مطبوعات 

با متامی ادارات به ویژه ادارات مرتبط با 

خربنگاران مانند بیمه تأمین اجتامعی، بیمه 

درمان، سازمان دارایی و مالیات، اداره کار 

و سایر اداراتی که برای این قرش تسهیالت 

آموزشی، رفاهی، ورزشی ایجاد می کنند، 

در اولویت مدیریت قرار دارد.

این اساس شناساندن  بر  ادامه داد:  وی 

خربنگاران به جامعه یکی از اهداف مدیریتی 

اهمیت  که  گونه ای  به  می رود،  شامر  به 

مدیریتی  دغدغه های  از  یکی  خربنگاران 

در گذشته خربنگاران  محسوب می شود. 

از ابهت ویژه ای برخوردار بودند، در حالی 

که امروزه با توجه به رونق و گسرتش فضای 

مجازی، این جایگاه تغییر کرده است. از 

این رو در جهت بازگشت شخصیت و اهمیت 

خربنگاران اقدام خواهیم کرد.

خرسوشاهی ترصیح کرد: در راستای تحقق این 

هدف، ایده های متام همکاران و خربنگاران 

الزم و کمک کننده خواهد بود، بنابراین مواردی 

که باید توسط خانه مطبوعات پیگیری شود 

را به صورت حضوری یا در شبکه های مجازی 

به ما اطالع دهند تا دغدغه اصحاب رسانه 

نیز اطالع رسانی شود.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های خراسان 

با توجه به برنامه دولت در  رضوی افزود: 

زمینه مسکن که در استان خراسان رضوی 

نیز اجرا خواهد شد، سعی می کنیم بخشی 

از سهمیه ایجاد شده را به مسکن خربنگاران 

اختصاص دهیم. همچنین برنامه های دیگری 

نیز در نظر گرفته ایم تا از این طریق دغدغه 

مسکن این قرش کاهش یابد.

وی اضافه کرد: هامنطور که مسووالن انتظار 

دارند اطالع رسانی دقیق و شفاف توسط 

خربنگاران انجام شود، خربنگاران نیز انتظار 

دارند که دغدغه آن ها شنیده شود و مدیران در 

جهت رسیدگی به این دغدغه ها اقدام کنند، 

بنابراین تعامل متقابل مدیران و خربنگاران 

رضوری است و امیدواریم تحقق یابد.

رییس مرکز اطالع رسانی و امور بین امللل شهرداری 

مشهد گفت: هدف از راه اندازی دبیرخانه پیوست 

رسانه ای این است تا مسائلی مانند پوشش های 

خربی، اطالع رسانی و اقناع افکار عمومی در خصوص 

اقدامات و طرح های مهم مجموعه شهرداری طراحی، 

تدوین و اجرا شود. سید نارص نعمتی در گفت وگو 

با ایسنا در مورد اولویت های مرکز اطالع رسانی و 

امور بین امللل شهرداری مشهد در دوره جدید، 

اظهار کرد:  آموزش های تخصصی در حوزه رسانه و 

روابط عمومی به همکاران روابط عمومی نخستین 

اولویت این مرکز است. بر این اساس برنامه جامع 

آموزشی برای همکارانی که هم اکنون در مجموعه 

فعالیت دارند، در حال تدوین است. وی افزود: 

اولویت دیگر بازگرداندن مجموعه روابط عمومی 

شهرداری به جایگاه  حرفه ای خود است. متاسفانه 

در حال حارض این حوزه به دالیل متفاوت از جایگاه 

حرفه ای خودش فاصله گرفته و ما سعی داریم 

اقدامات حرفه ای را به این حوزه ها برگردانیم و با 

برنامه ریزی دقیق حوزه اطالع رسانی و بین امللل را 

رس و سامان دهیم. نعمتی با بیان اینکه قصد داریم 

برای نخستین بار در شهرداری مشهد دبیرخانه 

پیوست رسانه ای راه اندازی کنیم، ترصیح کرد: 

راه اندازی این دبیرخانه با این هدف انجام  می شود 

تا مسایلی مانند پوشش های خربی، اطالع رسانی و 

اقناع افکار عمومی در خصوص اقدامات و طرح های 

مهم مجموعه شهرداری طراحی، تدوین و اجرا شود. 

همچنین این دبیرخانه در گام بعدی به موضوع 

ارزیابی رسانه ای نیز خواهد پرداخت. امیدواریم با 

راه اندازی این دبیرخانه اقدامات مثبتی درحوزه 

فعالیت رسانه ای شهرداری مشهد اتفاق بیفتد.

وی اضافه کرد: همچنین قصد داریم جایگاه فعالیت های 

بین املللی شهرداری مشهد را ارتقا دهیم؛ بنا به دستور 

شهردار مشهد قرار است فعالیت های بین املللی 

در مرکز اطالع رسانی و امور بین امللل شهرداری 

تجمیع شود تا در همکاری های بین املللی مشهد با 

شهرهای دیگر بهره وری های موثرتری اتفاق بیفتد.

رییس مرکز اطالع رسانی و امور بین امللل شهرداری 

مشهد خاطرنشان کرد: پیش از این مشهد با شهرهای 

مختلف همکاری های متفاوتی داشته است، اما شاید 

به اندازه الزم نتوانسته از این فرصت همکاری ها 

استفاده موثری داشته باشد. ما به دنبال این هستیم 

که بتوانیم این استفاده موثر را رقم بزنیم. 

رییس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل شهرداری خبر داد
راه اندازی دبیرخانه پیوست رسانه ای  در شهرداری مشهد

  سرمقاله

   گفت و گو
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قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی گفت: با انجام واکسیناسیون 

رسارسی و لغو ممنوعیت صدور روادید 

توریستی، به طور حتم سونامی گردشگری 

را شاهد خواهیم بود. باید با رسعت و 

بسیج نیرو، متام امکانات و زیرساخت ها 

برای خدمات رسانی به گردشگران مهیا 

و آماده شود.

علی دارابی این اظهارات را در مراسم 

تودیع و معارفه مدیرعامل رشکت توسعه 

گردشگری ایران مطرح کرد. او همچنین 

با اشاره به ماموریت این رشکت در توسعه 

زیرساخت های اقامتی در کشور، اظهار 

کرد: با بررسی جامعی که از وضعیت رشکت 

توسعه گردشگری داشته ایم این رشکت 

روزهای سختی را گذرانده و طرحی جامع 

را به زودی برای تحول در همه عرصه های 

کاری این رشکت ارایه خواهیم داد.

سونامی سفر را عزت ا... رضغامی هم 

حدود سه ماه پیش مطرح کرده بود. 

او در روزهای نخست آغاز ماموریتش 

در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی گفته بود: ان شاءالله اگر 

واکسن ها زده شد و زمینه ایمنی مردم بیشرت 

فراهم شد، گردشگری را شدت ببخشیم 

و پرکار به سمت جلو پیش برویم تا بتوانیم 

از این وضعیت، گردشگری را نجات دهیم. 

اقدامات الزم در حال انجام است. من حتی 

نگران این هستم به فضل الهی وقتی کرونا 

ریشه کن بشود در کشور سونامی عظیم 

گردشگری ایجاد شود. ما باید آمادگی 

داشته باشیم.

علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری 

این وزارتخانه نیز در جلسه ستاد اجرایی 

خدمات سفرهای نوروزی ۱40۱ در استان 

خراسان رضوی، این پیش بینی را مطرح کرده 

که محدودیت های سفر در دو سال گذشته 

موجب تقاضای انباشته سفر شده است و 

هم زمانی مناسبت های ماه های رجب، 

شعبان و عید نوروز، تقاضای سفر زائران 

داخلی و خارجی را افزایش خواهد داد. 

او همچنین معتقد است: متایل به زیارت 

در نوروز ۱40۱ افزایش داشته باشد.

با وجود این پیش بینی ها برای میل شدید 

به سفر در ماه های پیش  رو، که از آن 

تعبیر به سونامی شده است، اما ستاد 

ملی مدیریت کرونا که نسبت به سویه 

جدید ویروس کرونا نگرانی هایی را مطرح 

کرده و همچنین وزارت میراث فرهنگی 

گردشگری و صنایع دستی، به عنوان 

متولی سفر در کشور هنوز برنامه ای برای 

مدیریت سفرهای داخلی به ویژه برای 

نوروز ۱40۱ ندارند.

معاون گردشگری وزارت میراث  فرهنگی 

گردشگری و صنایع دستی با بیان این که 

محدودیت های سفر طی دو سال گذشته 

موجب تقاضای انباشته سفر شده است 

گفت: این تقاضا، متایل به زیارت در نوروز 

۱40۱ را افزایش داده است.

علی اصغر شالبافیان اظهار کرد: اولین 

جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر را در 

خراسان رضوی آغاز کردیم، چرا که عالوه 

بر بحث معنویت به دلیل حضور بارگاه 

ملکوتی حرضت رضا)ع( و شوق زائران 

برای حضور در این جایگاه این استان 

الگویی برای متام کشور خواهد بود و 

موارد گفته شده لزوم برنامه ریزی دقیق 

در حوزه سفر را مضاعف می کند.

وی ادامه داد: با شیوع پاندمی کرونا اگر 

چه ستاد خدمات سفر در کشور تعطیل 

نشده بود، اما به واسطه کاهش حجم کار 

فعالیت آن نیز کمرت شده بود و اکنون در 

رشایطی قرار خواهیم گرفت که سفرها از 

زمان قبل کرونا بیشرت خواهد شد که این 

مساله به هامهنگی بیشرتی نیاز دارد.

کشور  سفر  خدمات  ستاد  رییس 

خاطرنشان کرد: بخش گردشگری از 

منظر اقتصادی و زیرساختی از جمله 

نیروی انسانی به شدت آسیب دیده 

است و ارایه متهیدات زیرساختی به 

تالشی مضاعف نیاز دارد.

شالبافیان تاکید کرد: متهیداتی که باید 

اندیشیده شود فقط مربوط به حوزه زائران 

داخلی نیست، زیرا پس از 20 ماه بسته 

بودن مرزها، از رسگیری صدور روادید 

تقاضای زیادی را ایجاد کرده است.

هم زمانی  به  توجه  با  شد:  یادآور  وی 

مناسبت های ماه رجب، شعبان و عید 

نوروز تقاضای سفر زائران داخلی و خارجی 

را افزایش خواهد داد.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هشدار داد

سونامی سفر
 سازگاری با شرایط تنها راه عبور

 از  بحران کم آبی
غالمرضابنیاسدی

راهی جز سازگاری نداریم!  منی خواهم با این گزاره درباره مسایل 

خانوادگی بنویسم هرچند در این حوزه نیز بهرتین راه "سازگاری" 

است. سخن از یک خانواده بزرگ است به نام کشور. چالشی که 

یقه همه ما را هم گرفته است "طبیعی" است هر چند خود ما با 

"غیرطبیعی ترین نحوه برداشت" در ایجاد آن نقش اول را داریم. 

خشکسالی و بخِل آسامن بر زمین از مقام دوم در بحران، باالتر نخواهد 

رفت. وزارت نیرو هم  با انتشار گزارشی با موضوع "تغییر اقلیم" و با 

اشاره به برگزاری اجالس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد 

)کوپ 2۶( نوشت: "واقعیت این است که بیشرت مسایل و مشکالت 

حاصل دستکاری ها و بهره برداری های بی حد و مرز برش از منابع 

طبیعت بوده و همین امر اکنون به چالشی بزرگ برای زندگی و 

آینده او در زمین تبدیل شده است." یک واقعیت دیگر را هم باید 

ذکر کرد؛ تامیِن آب، رضوری ترین و فوری ترین نیاز برای ادامه 

حیات برشی است. اصال منی توان کاِر امروز را – دراین باره- به 

فردا وانهاد. لحظه ای تعلل هم روا نیست چه پیامدهای اقتصادی، 

اجتامعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی این موضوع می تواند 

به ابرچالشی تبدیل شود که تصور آن هم در ارکان وجودی انسان 

زلزله ایجاد می کند. آنچه در اصفهان و چهارمحال و بختیاری و 

پیش تر در خوزستان اتفاق افتاد فقط یک منای کوچک بود ازآنچه 

می تواند در ابعاد بزرگ تر اتفاق بیفتد. برای پیشگیری از این قبیل 

ماجراها حتام باید به رصد رشایط و شناخت واقعیت ها و احصای 

ظرفیت ها بپردازیم چون بنا به آنچه کانال" شفافیت برای آب" به 

نقل از پایگاه خربی جامران در بازخوانی گزارش وزارت نیرو ترصیح 

دارد؛ "با ادامه روند تغییرات اقلیم منی توان به استحصال منابع آبی 

جدید فکر کرد بنابراین باید خود را با وضعیت موجود سازگار کنیم 

و رساغ استفاده بهینه از منابع ، شیوه های نوین کشاورزی و آبیاری 

و استفاده از الگوهای اقتصادی تر در کشاورزی برویم." این هم نه 

یکی از راه ها که تنها راه مواجهه خردمندانه با بحران فقِر آب است.

کسب عنوان برتر  برای شهرداری مشهد 

 شهرداری مشهدمقدس در ششمین کنفرانس بین املللی و 

سومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران در بین متامی 

دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، رتبه برتر 

را کسب کرد.

اهمیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در کالنشهرهای کشور به 

ویژه مشهد مقدس، موضوعی قابل توجه است که از مدتی قبل 

مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفته و حاال با اقدامات انجام 

شده، شهرداری مشهد را به نهادی پیرشان در امر تولید انرژی های 

تجدیدپذیر، نه تنها در میان سایر سازمان های این شهر بلکه در 

متام کشور تبدیل کرده است.

بحث استفاده از انرژی های نو و احداث نیروگاه  های خورشیدی 

برای تولید برق یک اقدامی نو بوده که شهرداری مشهد توانسته 

است با دانش و تخصص ویژه  ای که در این زمینه دارد، پا در عرصه 

احداث این نیروگاه ها بگذارد و قطعا تجارب این نیروگاه  ها 

می  تواند در اختیار سایر دستگاه  ها قرار گیرد.

برای تهیه این نیروگاه  های خورشیدی حدود ۶.5 میلیارد تومان 

هزینه رصف شده است و در حال حارض برخی از ساختامن های 

شهرداری مشهد مجهز به نیروگاه های خورشیدی هستند و 

از جمله این ساختامن ها می توان به شهرداری مناطق یک، دو، 

چهار، پنج و ده با ظرفیت ۱5 کیلووات، شهرداری مناطق ۳ و 7 

با ظرفیت ۳0 کیلووات، تاالر شهر و پایانه مسافربری امام 

رضا )ع( با ظرفیت 50 کیلووات، بوستان ترافیک با ظرفیت 

20 کیلووات اشاره کرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 

کشور با بیان اینکه به طور میانگین شاید 

بتوان گفت که در حوزه سالمت تورم ۱00 

درصدی داشته ایم، گفت: ما نگرانیم 

که بخش خصوصی خدمات سالمت 

در کشور تعطیل شود. این خطر برای 

مطب های پزشکان عمومی و متخصصین 

نسخه نویس وجود دارد.

دکرت علی ساالری در گفت وگو با ایسنا 

درباره پیشنهادات تعرفه ای پزشکی 

برای سال ۱40۱، گفت: طبق مصوبه 

شورای عالی بیمه سالمت پیشنهادشده 

که تعرفه های پزشکی سال ۱40۱ به 

صورت گلوبال 2۸.5  درصد افزایش یابد 

که این پیشنهاد بعد از تصویب در هیات 

وزیران ابالغ می شود. البته این در حالی 

است که تورم عمومی جامعه طبق اعالم  

مرکز آمار، 45 درصد است.

پیشنهادات تعرفه ای نظام پزشکی

وی افزود: درعین حال باید توجه کرد 

که در حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی 

گاهی میزان تورم در این تجهیزات تا 

دو برابر می شود. زیرا عمده تجهیزات 

در حوزه پزشکی وارداتی است. بر این 

اساس پیشنهاد ما این بود که در جزء فنی، 

هزینه استهالک و تورم اعالمی، مبنای 

محاسبه قرار گیرد و در جزء حرفه ای که 

مربوط به مهارت و خدمات ارایه شده از 

سوی جامعه پزشکی است، به اندازه افزایش 

حقوق کارگری باشد، تعرفه هم افزایش 

یابد. بر این اساس پیشنهاد سازمان نظام 

پزشکی افزایش بین 50 تا ۶0 درصدی 

تعرفه ها به صورت گلوبال بود.

تورم ۱۰۰ درصدی در حوزه سالمت

ساالری ادامه داد: البته متاسفانه این 

پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت، اما 

فکر می کنیم که این روند می تواند به 

خدمات رسانی پزشکان و جامعه پزشکی 

آسیب برساند. زمانی که تعرفه ها از 

تورم عقب تر باشند، کیفیت خدمات 

پزشکی چه به لحاظ تجهیزاتی و... 

و بروز خطاهای پزشکی تحت تاثیر 

قرار می گیرد. باید توجه کرد که تورم 

در حوزه سالمت در برخی تجهیزات 

پزشکی تا ۳00 درصد بوده است و 

در لوازم آزمایشگاهی 5 تا ۶ برابر تورم 

داشتیم. به طور میانگین شاید بتوان 

گفت که در حوزه سالمت تورم ۱00 

درصدی داشته ایم.

اعرتاض به ترکیب نامتوازن شورای 

عالی بیمه

وی تاکید کرد: باید توجه کرد که 

ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن 

و نامتعادل است؛ هشت مناینده به 

عنوان خریدار خدمت از هشت بیمه های 

مختلف، وزارت بهداشت و وزارت رفا 

هستند و فقط سازمان نظام پزشکی 

به عنوان مناینده فروشندگان خدمت 

و پزشکان است. بر همین اساس این 

موضوع هم مورد اعرتاض سازمان نظام 

پزشکی است.

سیر کاهشی تاسیس مطب طی ۱۰ 

سال اخیر

ساالری با بیان اینکه البته تورم افسارگسیخته 

در سال گذشته باعث شد که تعرفه های 

خدمات پزشکی دو بار موردمحاسبه 

قرارگرفته و تغییر کند، گفت: امسال هم 

باید دید که رشایط در کشور به چه صورت 

پیش می رود. ما از مردم جدا نیستیم، 

مشکالتی که برای جامعه پزشکی ایجاد 

می شود و تورمی که وجود دارد اگر کنرتل 

نشود، باید فکر دیگری کرد. این مقدار 

افزایشی که پیشنهادشده، به هیچ وجه 

قیمت واقعی خدمات پزشکی نیست و 

باعث می شود که جامعه پزشکی بیشرت 

آسیب ببیند.

وی افزود: اکنون مطب های زیادی 

بسته شده است. در ۱0 سال اخیر 

در بسیاری از شهرها اصال شاهد نبودیم 

که یک مطب پزشک عمومی، ایجاد 

شده باشد. بلکه عمدتا در مراکز ترک 

اعتیاد و مراکز پوست، مو و زیبایی فعال 

بوده اند. این موضوع نشان می دهد که 

همکاران ما منی توانند در این رشایط با 

کار پزشکی خالص معیشت خودشان 

را تامین کنند. رشایط باید عوض شود 

تا بتوانیم منابع انسانی را در کشور 

حفظ کنیم.

نگرانی از تعطیلی بخش خصوصی 

خدمات سالمت در کشور

وی افزود: باید توجه کرد که تعداد 

مطب های پزشکان عمومی و برخی 

متخصصان نسخه نویس از سال های 

قبل ثابت مانده است و معموال پزشکان 

جوان مطب تاسیس منی کنند. زیرا 

برایشان به رصفه نیست. از هزینه منشی 

گرفته تا اجرا، مالیات و... باعث شده 

که کار پزشکی به رصفه نباشد و بر این 

اساس در این مطب ها سیر کاهشی 

داریم. ما نگرانیم که بخش خصوصی 

خدمات سالمت در کشور تعطیل شود. 

هامنطور که اگر توجه کرده باشید، 

مطب های مامایی در کشور تعطیل 

شده و دیگر مطب مامایی منی بینیم. 

برای مطب های پزشکان  این خطر 

نسخه نویس  متخصصین  و  عمومی 

مانند متخصصین داخلی، عفونی، 

اطفال و ... نیز وجود دارد. 

افزایش ۲۸/5تعرفه های پزشکی در برابر تورم ۱۰۰درصدی 

احتمال تعطیلی بخش خصوصی سالمت 

  یادداشت

  خبر
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جمعی از کارشناسان و منایندگان مجلس 

شورای اسالمی تیم مذاکره کننده فعلی 

را دست برتر در مذاکرات و راه برای این 

تیم را با توجه به تجربیات قبلی هموارتر 

جدید  تیم  کردند:  تاکید  و  دانستند 

مذاکره کننده به دنبال ضامنت اجرایی 

و لغو تحریم هاست.

جمعی از کارشناسان و منایندگان مجلس 

شورای اسالمی درباره تیم جدید در مذاکرات 

پیش رو با گروه ۱+4 با بیان این که تیم 

جدید مذاکرات هسته ای تجربه و شناخت 

کافی از طرف مقابل دارد و تیم جوان و 

متخصص مذاکره کننده، اشتباهات تیم 

دولت قبل را تکرار منی کند، ترصیح کردند 

بهبود رشایط اقتصادی جزو اولویت های 

دیپلامتیک دولت سیزدهم است.

تیم مذاکره کننده فعلی دست برتر 

را در مذاکرات دارد

یک کارشناس حوزه بین امللل درباره 

عملکرد تیم مذاکره کننده گفت: تیم 

مذاکره کننده به خوبی درک کرده که 

طرف مقابل هم نقطه ضعف هایی دارد و 

با دست برتر و از موضع باال وارد مذاکرات 

می شود.

»جعفر قناد باشی« اظهار کرد: دغدغه و 

تعهد به کشور و تالش برای تامین منافع 

ملی، یک رکن بزرگ و اساسی برای پیشربد 

مقاصد کشور از سوی تیم مذاکره کننده 

است که خوشبختانه در چند ماه گذشته 

این رویکرد در تیم مذاکره کننده ایرانی 

بسیار برجسته و قابل مالحظه بوده است.

وی افزود: رضوری است که در حین مذاکره 

تفکر تیم مذاکره کننده در اوج فعالیت 

باشد تا بتواند متناسب با رشایط جدید 

گفت وگو کند و مقاصد کشور را پیش بربد.  

این ویژگی به خوبی در تیم مذاکره کننده 

وجود دارد و امید است تا انتها در همین 

مسیر قدم بردارند. این کارشناس حوزه 

بین امللل یادآورشد: مذاکره یک نربد 

فکری است و در این نربد فکری کسانی 

پیروز می شوند که تخصص و تعهد داشته 

باشند؛ تیم مذاکره کننده به خوبی درک 

کرده که طرف مقابل هم نقطه ضعف هایی 

دارد و باید با دست برتر و از موضع باال وارد 

مذاکرات شد. قناد باشی اضافه کرد: تیم 

مذاکره کننده قبلی، با متام وجود معتقد 

به قدرت طرف مقابل بوده و در آن ها هیچ 

نقطه ضعفی منی دیدند از همین جهت 

هیچ توامنندی و قابلیت های داخلی را 

هم مد نظر قرار منی دادند به همین خاطر 

همواره طرف غربی از موضع باالتر به 

کشور و مذاکرات نگاه می کرد.

وی با بیان اینکه در دوره های قبلی تعدادی 

از مذاکره کنندگان جاسوس بودند، عنوان 

کرد: در نهایت مشخص شد چند جاسوس 

در تیم مذاکره کننده مسیر مذاکرات را 

به سمتی که طرف غربی متایل داشت 

می کشانده اند و این بدترین نقطه ضعف 

تیم مذاکره کننده قبلی بود با این حال 

تیم جدید اگرچه جوان هستند اما اخبار 

مذاکرات نشان می دهد که این تیم با 

اتکا به توامنندی های داخل در مذاکرات 

پیش می روند.

این کارشناس حوزه بین امللل با اشاره به 

عقبه تیم مذاکره کننده فعلی گفت: در 

حال حارض قوای مقننه، مجریه و قضاییه 

یک سو و همراستا هستند و در داخل هم 

یک انسجام مثال زدنی به وجود آمده است 

و از طرف دیگر کسی اقتصاد و معیشت 

را معطل تیم مذاکره کننده نکرده است 

از همین جهت تیم فعلی با عقبه قوی و 

دست پر وارد مذاکرات شده است.

قناد باشی در ادامه افزود: تیم فعلی با 

بی اعتامدی به غرب وارد مذاکرات شده 

و از داخل کشور هم توسط مردم حامیت 

می شود؛ جوانانی هستند که تخصص آن ها 

از بسیاری از افراد باتجربه بیشرت است. 

و همین تخصص و توامنندی درنهایت 

منجر شده است که تقریبا خیال مردم 

از جهت مذاکرات راحت شود.

وی با اشاره به فضاسازی غرب علیه ایران 

ترصیح کرد: تاکنون طرف مذاکره بر روی 

نیاز ایران به مذاکره به لحاظ اقتصادی 

و اجتامعی مانور می داد اما در ماه های 

گذشته با گره نخوردن نتیجه مذاکرات و 

معیشت مردم، دست دشمن از این مساله 

کوتاه شده و دیگر منی تواند با اهرم های 

اقتصادی کشور را تحت فشار قرار بدهد.

این کارشناس حوزه بین امللل همچنین 

گفت: در رشایط فعلی پیروزی و شکست 

در مذاکرات برای ما یکسان است چراکه 

اقتصاد و سیاست کشور بدون ارتباط با 

غرب هم مسیر خود را طی کرده است 

از لحاظ هسته ای تا جایی دستامن پر 

است که طرف غربی زمین گیر شده است.

راه برای تیم جدید مذاکرات با توجه به 

تجربیات قبلی، هموارتر است

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 

اینکه با توجه به تجارب قبلی راه برای 

گروه جدید مذاکره کننده هموارتر از سابق 

است، گفت: روحیه انقالبی و جوانی 

در کنار تعهد و پایبندی به نظام می تواند 

کلیدی برای رسیدن به نتیجه مطلوب 

در مذاکرات برجام باشد.

»شهریار حیدری« روز یکشنبه در گفت و گو با 

خربنگار سیاسی ایرنا درباره تیم مذاکره کننده 

هسته ای جدید در دولت آقای رییسی اظهار 

کرد: مذاکرات برجام بحثی حاکمیتی 

است و این که اعضای تیم چه کسانی 

باشند قسمتی از موضوع است.  وظیفه 

این تیم، موضوعی است که در جایگاه 

مهم تری قرار دارد.

وی با بیان اینکه مهم ترین اصل این 

است که سیاست های راهربدی نظام 

به عنوان نقشه راه قرار گیرد، گفت: 

سیاست اصلی در این دوره از مذاکرات 

در قدم اول لغو بدون رشط متام تحریم ها 

در مقابل برگشت ایران به برجام است 

که رسیدن به این هدف از وظایف تیم 

مذاکره کننده است.  

مناینده مردم قرصشیرین، رسپل ذهاب 

و گیالن غرب در مجلس شورای اسالمی 

گفت: نحوه رسیدن به این هدف در این تیم 

قرار دارد و لذا چارچوب مشخص است.  

وی با اشاره به اینکه مهم است که از این 

چارچوب پا را فراتر نگذارند، خاطرنشان کرد: 

اما چگونگی به نتیجه رسیدن این مذاکرات 

و ترسیع در نتیجه به نحوه توافق دو طرف 

برمی گردد و مهم است خالف رویه های 

گذشته، تضمینی در نظر گرفته شود تا 

اتفاقات قبلی دوباره تجربه نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس یازدهم ادامه داد: با  وجه  

به تجربیات قبلی راه برای گروه جدید 

هموارتر از سابق است و روحیه انقالبی 

و جوانی در کنار تعهد و پایبندی به نظام 

می تواند کلیدی برای رسیدن به نتیجه 

مطلوب باشد. وی یادآور شد: باتوجه به 

اینکه آقای باقری در تیم قبلی هم حضور 

داشت، تا حدودی به چارچوب آشناست.   

حیدری با بیان اینکه منطق گفتامن مهم 

است،  ترصیح کرد: منطق جمهوری 

اسالمی برای رسیدن به اهداف هر دو 

طرف، منطقی مناسب و قابل قبول است 

و امید داریم تیم جدید به نتیجه خوبی 

در این زمینه دست یابد.

تیم جدید مذاکرات هسته ای تجربه 

و شناخت کافی از طرف مقابل دارد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس 

شورای اسالمی گفت: اعضای جدید تیم 

مذاکرات هسته ای تجربه کافی در خصوص 

مذاکرات هسته ای را دارند و با طرف مقابل 

و بدعهدی هایش در طول مذاکرات سابق، 

آشنایی کامل دارند و به دنبال مذاکره ای 

با دستاورد برای ایران هستند.

مجید نصیرایی در گفت وگو با خربنگار 

سیاسی ایرنا در خصوص اهتامم تیم جدید 

مذاکرات هسته ای در مذاکرات ۱+4 افزود: 

این حراج های لعنتی!
محمدباقرعطاریانی

تخفیف تا 50 درصد، حراج واقعی، حراج جمعه سیاه، حراج فصل 

حراج به خاطر تغییر شغل، حراج به قیمت خرید و... این ها وعده های 

فریبنده ای هستند که این روزها همه جا را پر کرده است.در مجتمع های 

تجاری، فروشگاه های مواد غذایی و پوشاک و حتی در فضای مجازی 

با انبوهی از این حراج های فریبنده روبه رو هستیم.

خوشبختانه مردم با شگرد و به واقع با این نوع کالهربداری کامال 

آشنا هستند و گول ظاهر تبلیغات آن ها را منی خورند.

اما مسووالن مربوطه در اداره بازرسی، تعزیرات حکومتی و دستگاه 

قضایی و اتحادیه های صنفی در این خصوص چه کرده اند؟ حراج ها 

قارچ گونه در جای جای شهرها رشد کرده اند اما هنوز برخوردی 

جدی و قاطع و اصولی ندیده ایم.

در حراج های آنالین که هدفشان رسقت اطالعات مردم است چه 

کرده ایم؟

یکی از شگردهای مجرمان سایربی در حراج های آنالین رسقت 

اطالعات بانکی افراد از طریق درگاه های پرداخت جعلی بانکی است 

که زمینه برداشت غیر مجاز از حساب بانکی را فراهم می کند. برای 

جلوگیری از رسقت اطالعات بانکی توسط کالهربدارن سایربی الزم 

است مولفه های یک خرید اینرتنتی امن را مدنظر قرار دهید تا به 

سایت ها و درگاه های جعلی بانکی )فیشینگ( ارجاع داده نشوید.

همچنین ممکن است که خریداران به درگاه پرداخت اصلی هدایت 

شوند و وجه مورد نظر را پرداخت کنند که در صورت پرداخت وجه 

یا کاالیی به آن ها تحویل داده منی شود و یا کاالی تحویلی به 

آن ها تقلبی و متفاوت با کاالی انتخابی است. افراد باید نسبت به 

آگهی های منترششده در فضای مجازی دقت بیشرتی داشته باشند 

و از فروشگاه های اینرتنتی دارای مناد اعتامد الکرتونیک خرید 

کنند، زیرا این فروشگاه های اینرتنتی در عین مجاز و معترب بودن 

ملزم به رعایت قوانین نیز هستند.

 جایابی بلوک های تدفین شهدا
 در بهشت رضوان مشهد

به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، حجت االسالم حسین معصومی 

یک شنبه هفتم آذر در بازدید از بهشت رضوان مشهد گفت: با توجه 

به تکمیل قطعه های بهشت رضا در آینده ای نه چندان دور، باید برای 

جایابی قبور شهدا برنامه ریزی شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: بهشت 

رضوان، فرصت های خوبی برای تدفین شهدا و برگزاری مراسم های 

مختلف را دارد.

وی ادامه داد: طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باید 

در آرامستان ها، بلوک های مختص شهدا و ایثارگران مشخص شود.

حجت االسالم معصومی ترصیح کرد: طبق رشایطی که مدیرعامل 

سازمان فردوس های مشهد معرفی کرده، بهرتین منطقه بهشت رضوان 

به محل تدفین شهدا تعلق گرفته است که بیش از ۶ هکتار است.

وی ادامه داد: محلی برای فضای سبز، جایگزاری املان، و نصب 

پرچم های متربک به اسامی معصومین نیز مشخص شده است.

مسوول حوزه منایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود: 

فاصله میدان امام حسین تا بهشت رضوان از فاصله پلیس راه مشهد 

تا بهشت رضا کمرت است و می تواند زمان حمل و نقل را کاهش و زیارت 

قبور مطهر شهدا را تسهیل کند.

در این دیدار خدیوی معاون تعاون و طوریان رییس دفرت مدیرکل و روابط 

عمومی بنیاد خراسان رضوی و تنی چند از کارشناسان بنیاد شهید و 

امور ایثارگران استان و سازمان فردوس های مشهد نیز حضور داشتند.

گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، پرونده ۱7 

هزار و ۳2۱ شهید، 50 هزار و  ۳95 جانباز و سه هزار و ۳92 آزاده است 

که به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

ایثار

جد   ول سود   وکو  شامره 3۱
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 22 آذر  ۱4۰۰  

به شامره زیر ارسال منایند   

۰9۰3383۱86۱ 
به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 

هد   ایایي اهد   ا مي شود   . 
پاسخ جد   ول  شامره 3۰

کارشناسان و نمایندگان مجلس از اهداف دور جدید مذاکرات می گویند

احیای برجام به شرط ضمانت   ساعت 25
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  دیدگاه

گزارش

خیلی فرق می کند
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

»خیلی فرق می کند چه کسی بر مصدر امور قرار گیرد و 

جریان مدیریت را در دست بگیرد.« در ارتباط با این امر دو 

نگاه متفاوت و همراه با افراط و تفریط وجود دارد. عده ای 

کامال بدبینانه معتقدند کار آنقدر خراب شده است که فرقی 

منی کند چه کسی زمام امور مدیریت و هدایت سازمان یا 

نهادی را در اختیار داشته باشد. هر کسی هم که بیاید این 

مشکالت دیگر حل شدنی نیست و کشور هرگز روی خوش 

نخواهد دید. گروه دیگر هم آن قدر ساده با این موضوع برخورد 

می کنند و گویی مسوولیت ها همچون نوشیدن جرعه ای 

آب راحت و بی دغدغه است و معتقدند هرکسی مدیر شود 

فرقی ندارد و به هرحال امور اجرایی پیش می رود. الغرض! 

علم، تجربه و آنچه در واقعیت رخ می دهد به خوبی هر دو 

دیدگاه مذکور را رد می کند و خیلی درک این موضوع مقوله 

پیچیده ای نیست و همگان به راحتی در سال های اخیر 

دریافته ایم اینکه چه کسی مدیر باشد قطعا موضوع مهمی 

است و بسیار فرق است بین آن ها که می دانند با آن ها که 

منی دانند، افرادی که می خواهند با افرادی که منی خواهند، 

مدیرانی که می توانند با مدیرانی که منی توانند و باالخره 

تجربه، صالحیت، مهارت و شایستگی افراد به صورت مستقیم 

روندهای جاری، انسانی و مدیریتی کشور را تحت تأثیر قرار 

می دهد و اثر آن به صورت مستقیم در زندگی مردم و سبک 

و سطح آن خودش را نشان می دهد. منی دانم چرا گاهی 

احساس می شود در برخی انتصابات حساسیت های الزم 

مورد توجه قرار منی گیرد یا نوع و چگونگی انتخاب نشان 

می دهد جریان انتصاب مدیر مربوطه در حد الزم جدی 

گرفته نشده است. در حالی که با توجه به رشایط اقتصادی 

اشتغال و مشکالت اورژانسی کشور حتی یک مسوولیت 

کارشناسی در نهادی دولتی اهمیت فراوانی دارد و اثر آن 

به صورت مستقیم کیفیت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار 

می دهد. خصوصًا اینکه به یادآوریم موالی متقیان امام 

علی علیه السالم در حد سوخنت شمعی از بیت املال تا 

چه اندازه حساسیت و دقت به خرج می دادند. پس باید 

الگو بگیریم، متمسک شویم و از این سیره به احسن وجه 

تبعیت کنیم. سه نوع انتصاب خیانت به مدیریت، سازمان 

کشور و آحاد مردم است:

اول: انتصاب فردی که برای کاری تخصص، صالحیت و 

توانایی الزم را ندارد.

دوم: انتصاب فردی که از او فرد یا افرادی دارای صالحیت 

و شایستگی بیشرتی در آن کار هستند.

سوم: پذیرفنت کار یا مسوولیت در حالی که فرد خودش 

می داند توانایی و صالحیت آن را ندارد و یا اینکه باور دارد 

افراد دیگری هستند که از او شایستگی بیشرتی برای 

تصدی آن کار را دارند.

افرادی که به عنوان مدیر انتخاب می شوند باید نیازها 

اولویت ها و خواسته های مردم را درک کنند، ویژگی های 

امانت و حساسیت امور را باور داشته باشند، به جای توصیه 

و رابطه و یا رزومه های رنگارنگ ساختگی از تعهد، صالحیت 

و شایستگی واقعی بهره مند و به معنای واقعی امتحان پس 

داده باشند و در فراز و نشیب های مسوولیت صالحیت و 

سالمت خود را نشان داده باشند. فرصت های مدیریت 

محدود است اما تبعات و پیامدهای آن بسیار طوالنی و 

گاهی دامئی است. پس هرگز بخشودنی نیست مصالح و 

منافع فردی، قوم گرایی، فامیل بازی، سیاست زدگی و یا 

بده و بستان های مدیریتی بخواهد در این اوضاع و احوال 

کشور مانع شایسته ساالری و شایسته گزینی شود. مردم 

دیگر طاقت تحمل مدیران ناکارآمد، فاسد، منفعت طلب 

تنبل و ناالیق را ندارند.

اعضای جدید تیم مذاکرات هسته ای تجربه 

کافی در خصوص مذاکرات هسته ای را 

دارند و با طرف مقابل و بدعهدی هایش 

در طول مذاکرات سابق، آشنایی کامل 

دارند و به دلیل ارشاف کامل بر روند 

مذاکرات هسته ای، تالش می کنند که 

در دوره جدید مذاکرات هسته ای به دنبال 

توافقی باشند که دستاوردهایی عملی برای 

کشورمان داشته باشد و با این تیم ابتکار 

عمل دست ایران خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 

اسالمی ادامه داد: ملت ایران اسالمی 

در طول سال های گذشته به خصوص 

در اوج تحریم های آمریکایی علیه ایران، 

مشکالت اقتصادی را تحمل کردند تا نشان 

دهند که استقالل و عزت دارند و زیر بار 

حرف زور منی روند و دستگاه دیپلامسی 

کشورمان در دولت سیزدهم در تالش 

است که با روش عزمتندانه در راستای 

مذاکرات بین املللی قدم بردارد و بتواند 

مدافع حقوق مردم ایران باشد.

نصیرایی تاکید کرد: آمریکا و غربی ها بارها 

در موضوع برجام بدعهدی کرده اند و ایران 

باید در مذاکرات جدید، به دنبال گرفنت 

خسارت های بدعهدی های طرف مقابل 

و همچنین ضامنت های اجرایی و راستی 

آزمایی باشد و یقینا لغو متام تحریم ها علیه 

ایران، راهگشایی برای احیای برجام خواهد 

بود و در دوره های سابق به دلیل عملکرد 

ضعیف تیم هسته ای، شاهد ضامنت 

اجرایی قوی در برجام نبودیم که امیدواریم 

در تیم جدید و منسجم مذاکرات هسته ای 

ضعف های گذشته برطرف شود و شاهد 

قوی عمل کردن تیم مذاکرات باشیم. 

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس 

شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در طول 

4 دهه گذشته شاهد ازجان گذشتگی های 

شهدا در طول دوران دفاع مقدس بودیم 

و همراهی مردم با انقالب اسالمی نشان 

دهنده انسجام مردمی در ایران برای حفظ 

عزت است و تیم مذاکره کننده هسته ای 

نیز که متشکل از جوانان انقالبی است 

باید تالش کند که چنین عزتی حفظ 

شود و بتواند مقتدرانه از حقوق ملت 

ایران دفاع کند.

تیم جوان و متخصص مذاکره کننده 

اشتباهات تیم دولت قبل را تکرار 

منی کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شورای اسالمی گفت 

تیمی که از سوی ایران برای مذاکرات 

اعزام شده است، باید همه تالش خود را 

در راستای رسیدن به نقشه راه ترسیم شده 

به کار بندند، تا اتفاقاتی که در مذاکرات 

قبلی در دوره تدبیر و امید برای کشور ما 

افتاد تکرار نشود.

سارا فالحی روز یکشنبه در گفت  و گو با 

خربنگار سیاسی ایرنا درباره جوانگرایی 

و تخصص در تیم مذاکره کننده هسته ای 

جدید در دولت سیزدهم اظهار کرد: نخستین 

گام در مبحث مذاکرات هسته ای این 

است که مذاکره کنندگان در نظر داشته 

باشند که طرف های مقابل از کشورهای 

قدرمتند اقتصادی در جهان هستند که 

چالش هایی را در منافعی که با ما داشته اند 

قبال پشت رس گذاشته اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شورای اسالمی افزود با 

توجه  به این نکته، ما باید در نظر داشته 

باشیم تیم مذاکره کننده ما هم باید فهم 

دقیقی از نظام بین امللل داشته باشد 

و در کنار آن مضافا، دانایی و توانایی و 

روحیه حضور در این مذاکرات که ممکن 

است به درازا بکشد را نیز داشته باشند.  

فالحی بیان کرد: حتام روحیه جهادی 

و انقالبی و جوانگرایی می تواند در این 

روند مؤثر باشد و همه این ها مستلزم این 

است که تیمی که از سوی ایران برای این 

مذاکرات فرستاده می شوند همه تالش 

خود را در راستای رسیدن به نقشه راه 

ترسیم شده به کار بندند، تا اتفاقاتی که 

در مذاکرات قبلی در دوره تدبیر و امید 

برای کشور ما افتاد تکرار نشود.

وی با اشاره به عدم تسلط بعضی از اعضا 

تیم مذاکره کننده در دولت تدبیر و امید 

خاطرنشان کرد: متأسفانه در دوره قبلی 

در بعضی از بندها، حتی به منت مذاکره توجه 

نشده بود که بعدها در وزارت امور خارجه 

نیز به این اشتباهات اعرتاف شد و با جمله 

عدم اطالع از این روند این اشتباهات 

عادی جلوه داده شد.  

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس گفت: امیدواریم در تیم 

جوان و متخصص کنونی که از سوی 

دولت انقالبی سیزدهم انتخاب شده و 

در این مذاکرات رشکت می کنند تکرار 

این اشتباهات را شاهد نباشیم و این تیم 

با فهم کامل و باهدف تامین منافع کشور 

بر میز مذاکره حارض شوند و به بهرتین 

شکل ممکن از تخصص و دانایی خود 

استفاده کنند تا حداکرث منافع کشور از 

این مذاکرات تامین شود.

دیپلامسی عزمتندانه جزو اولویت های 

دولت مردان است

مناینده مردم شبسرت در مجلس شورای 

اسالمی دیپلامسی عزت مندانه را جزو 

اولویت های دولتمردان عنوان کرد و گفت:  

تیم جدید مذاکرات هسته ای متشکل از 

جوانان انقالب اسالمی، متام تالش خود 

را برای تحقق بخشی به حقوق ملت ایران 

انجام خواهد داد.

»جعفر راستی« روز یکشنبه در گفت و گو 

با خربنگار سیاسی ایرنا درباره تیم جدید 

مذاکرات هسته ای گفت: معتقدم تیم جدید 

مذاکرات هسته ای متشکل از جوانان 

انقالب اسالمی، متام تالش خود را برای 

تحقق بخشی به حقوق ملت ایران انجام 

خواهد داد و بنده به روند این مذاکرات از 

این جهت ایامن دارم که این تیم منسجم 

اقدام عملی برای بهبود رشایط اقتصادی 

کشور را محقق خواهد کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در دوره های قبلی 

شاهد بودیم که روند مذاکرات برجام عزتی 

برای کشورمان به همراه نداشت و انتظار 

داریم این تیم جدید، عزت ایران را مدنظر 

داشته باشد، در این زمینه تالش کند و 

بتواند با رفع تحریم ها و اخذ ضامنت های 

اجرایی قوی، مذاکرات خوبی داشته باشد.

مناینده مردم شبسرت در مجلس شورای 

اسالمی با قدردانی از انسجام تیم جدید 

مذاکرات هسته ای ابراز امیدواری کرد 

این تیم بتواند خیلی زود دستاوردهای 

عظیمی برای کشورمان رقم بزند.

راستی با تاکید براینکه در حال حارض 

دیپلامسی عزت مندانه جزو اولویت  های 

دولت مردان است، خاطرنشان کرد: تیم 

مذاکرات با این روش جلو می رود و چشم 

انداز خوبی را در این مسیر آرزومندیم و 

امیدواریم شاهد بهرتین رویداد برای رفع 

مشکالت مردم در این مذاکرات باشیم.  

عضو کمیسیون کشاورزی ترصیح کرد: ما 

از تیم مذاکرات هسته ای حامیت می کنیم 

چرا که در راستای حقوق مردم در عرصه 

بین املللی تالش می کند و از آنجایی 

که طرف مقابل بارها در موضوع برجام 

بدقولی کرده است، باید ضامنت های 

اجرایی قوی گرفته شود تا شاهد قرارداد 

بین املللی موثر بین ایران و کشورهای 

طرف مقابل باشیم.  

بهبود رشایط اقتصادی جزو اولویت های 

دیپلامتیک دولت سیزدهم است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس گفت: تالش تیم جدید 

مذاکرات هسته ای برای دفاع از حقوق 

ملت و رفع تحریم ها، یک قدم مثبت 

در عرصه دیپلامتیک محسوب می شود و 

نشان دهنده این است که دولت سیزدهم 

از هیچ تالشی برای بهبود رشایط اقتصادی 

دریغ نخواهد کرد.

۱۱۰/۱/5

کارشناسان و نمایندگان مجلس از اهداف دور جدید مذاکرات می گویند

احیای برجام به شرط ضمانت
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  مشاور

خانه اش زیر پل و حصار کارتن تنها مکان 

امن برای تن رنجورش است، گریزان از 

مردم و بیگانه از خود، روزگاری در جامعه 

رسی در رسها داشته اما امروز با طرد شدن 

از خانواده، زیر سقف آسامن را رسپناه 

خود می داند و در الک اعتیاد و تنهایی 

خود جان می دهد.

دیدگانش در سوز زمستان دیگر سویی 

ندارد اما از داخل خانه کارتنی خود ، 

چشم انتظار رفنت سیاهی شب است، چه 

عابرانی که با گذر از کنارش نگاهی از رس 

ترحم دارند اما نه او امیدی به کمک آن ها 

دارد و نه آن ها در میان دغدغه و مشغله 

خود رغبتی به کمک دارند.

طبق آمار رسمی بیش از ۳0 هزار معتاد 

متجاهر در کشور وجود دارد که سهم 

خراسان رضوی حدود یک سوم این 

تعداد است که بیشرت آن نیز متعلق 

به مشهد است، شهر امام مهربانی ها 

که باید الگوی جامعه باشد، خود مهد 

معتادان متجاهر شده است آسیبی 

که با عزم و اراده جدی دستگاه های 

متولی قابل سامان است.

بیش از 9 هزار معتاد متجاهر در 

خراسان رضوی

  سال گذشته تجارت مواد مخدر بیش 

از سه هزار میلیارد دالر گردش مالی در 

جهان داشته است و یکی از ابر چالش های 

جهانی، معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 

است، هیچ گامی در مبارزه با اعتیاد مهم تر 

از این نیست که فرد اصال به دنبال اعتیاد 

نرود و گرایشی به این مقوله نداشته باشد از 

همین رو افزایش آگاهی مردم در خصوص 

آسیب های این معضل در پیشگیری از آن 

بسیار مهم است و اگر ما بتوانیم واکسن 

صیانت و نه گفنت به مواد مخدر را در جامعه 

توسعه بدهیم کار بزرگی انجام داده ایم.

این ها بخشی از گفت وگوی دبیر شورای 

هامهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 

رضوی با خربنگار ایرنا در خصوص ساماندهی 

معتادان متجاهر است.

محمدحسین صالحی افزود: در خراسان 

رضوی بیش از 9 هزار معتاد متجاهر وجود 

دارد که در حال حارض حدود چهار هزار نفر 

از این تعداد در مراکز ساماندهی هستند.

وی اضافه کرد: فرهنگ سازی پیشگیری 

از اعتیاد و توسعه مشارکت های مردمی 

در پیشگیری، درمان، صیانت و مقابله با 

اعتیاد بسیار بااهمیت است و باید مورد 

توجه باشد.

دبیر شورای هامهنگی مبارزه با مواد 

مخدر خراسان رضوی با تاکید بر ورود 

جدی متام دستگاه های متولی در حوزه 

پیشگیری از اعتیاد گفت: متاسفانه سن 

اعتیاد نیز پایین آمده و گرایش به مواد 

مخدر صنعتی هم افزایش یافته که زنگ 

خطر است.

صالحی افزود: میانگین متایل مرصف به 

مواد مخدر در کشور بیش از ۱۶ درصد 

و در استان خراسان رضوی ۱7 درصد 

است، سن اعتیاد به زیر ۱5 سال آمده  و 

بسیار نگران کننده است.

وی تاکید کرد: ساماندهی معتادان و به 

خصوص معتادان متجاهر فقط به انتقال 

آن ها به کمپ های ترک اعتیاد خالصه 

منی شود، ترک اعتیاد بدون توامنندسازی 

و اشتغال این افراد، بازگشت دوباره به 

اعتیاد است.

دبیر شورای هامهنگی مبارزه با مواد 

مخدر خراسان رضوی گفت: از طرف 

دیگر نرخ شیوع اعتیاد در استان 2.7 

درصد است و 97.۳درصد از افراد جامعه 

سامل هستند اما جامعه ساملی که در 

معرض خطر هستند و پیشگیری برای 

این چند میلیون نفر است.

صالحی افزود: متاسفانه در عمل همه 

اقدامات و اعتبارات به سمت ساماندهی 

9 هزار معتاد متجاهر رفته  است و از این 

چند میلیون  نفر غفلت شده است.

طرح ساماندهی گام به گام

دبیر شورای هامهنگی مبارزه با مواد 

مخدر خراسان رضوی در ادامه از اجرای 

طرحی برای ساماندهی معتادان متجاهر 

با مشارکت شهرداری و شورای شهر 

مشهد خرب داد که در این طرح، ابتدا 

ساماندهی و اشتغال هزار معتاد متجاهر 

در دستور کار قرار گرفته  است.

صالحی افزود: در این طرح سعی می شود 

به جای اقدامات کلی برای جمعیت 9 

هزارنفری معتاد متجاهر، این جمعیت به 

صورت گام به گام و مرحله ای ساماندهی 

و اقدامات بازپروری، توامنندسازی و 

اشتغالزایی برای آن ها انجام شود.

وی ادامه داد: البته در حال حارض 

نیز با مشارکت شهرداری، تعدادی از 

بهبودیافتگان در فعالیت های شهرداری 

به کاررفته شده اند که این اشتغال زایی 

نقش مهمی در توامنندسازی آن ها دارد.

دبیر شورای هامهنگی مبارزه با مواد 

مخدر خراسان رضوی گفت: اگر طرح 

ساماندهی کامل هزار معتاد متجاهر 

در مشهد اجرایی شود، اقدام بزرگ و 

کم نظیری در این حوزه خواهد بود.

سازماندهی  متولی  دستگاه   ۱۱

معتادان متجاهر

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای 

اسالمی شهر مشهد نیز در این خصوص 

گفت: طبق قانون، ۱۱ دستگاه متولی 

ساماندهی کارتن خواب ها و معتادان 

متجاهر هستند و وظیفه شهرداری ها، 

اسکان و تامین وعده غذایی آن هاست.

هاشم دامئی افزود: تاکنون مدیریت 

شهری نقش خود را ایفا کرده است اما 

سایر دستگاه ها کجا هستند؟ حضور 

معتادان متجاهر در سطح شهر موجب 

ایجاد مسایل و معضالت مختلفی چون 

ناامنی اجتامعی، افزایش ارتکاب جرایم و 

زورگیری می  شود. وی اضافه کرد: بر اساس 

آمارهای ارایه شده، حدود ۶ هزار معتاد 

متجاهر در این شهر داریم که در فصول 

رسد سال، تحت عنوان کارتن خواب دیده 

می شوند، این آمار و ارقام تصویر زیبایی را 

پیش روی مدیریت شهری ایجاد منی کند 

و لذا باید برنامه ریزی جدی کرد.

عضو شورای اسالمی شهر مشهد گفت: 

بعضی از معتادان متجاهر زندگی روزانه 

خود را از طریق جرایم و رسقت و بازیافت 

غیراصولی می گذرانند و باید دید برنامه 

دستگاه های متولی در بحث تامین شغل 

این افراد چیست؟

دامئی افزود: شورای شهر مشهد تفاهمنامه ای 

را آماده کرده که در آن عالوه بر ۱۱ دستگاه 

متولی، ۳7 دستگاه دیگر هم باید در این 

خصوص ایفای نقش کنند و امید است این 

تفاهمنامه در استانداری به امضا برسد 

و متام دستگاه ها نسبت به آسیب های 

اجتامعی احساس مسوولیت کنند. وی 

تاکید کرد: زمانی معضل کارتن خوابی و 

معتادان متجاهر به صورت کامل حل و فصل 

می شود که همه دستگاه های متولی به 

وظایف سازمانی خود به نحو شایسته 

عمل کنند.

حوادث

نکات حقوقی در معامالت زمین های 
کشاورزی و زراعی فاقد سند

روحا...شمآبادی/کارشناسحقوقی

شاید در ابتدای امر خرید و معامله ملک و زمین های کشاورزی 

قولنامه ای کار ساده ای به نظر بیاید ولی در واقع خیلی از افراد 

منی دانند که در هنگام خرید و فروش این گونه زمین های 

کشاورزی قولنامه ای به چه مواردی توجه کنند. بنابراین تن 

به قراردادی می دهند که در واقع با چشامن بسته امضا شده 

است. در این مطلب شام با ۱۳ نکته حقوقی مهم در هنگام 

خرید و فروش زمین های کشاورزی قولنامه ای آشنا خواهید شد.

۱-اولین نکته مهم هامن احراز هویت فردی و  گواهی های 

اثبات مالکیت فروشنده است. 

2-در انتهای قولنامه مهر و امضای دهیاری و اعضای شورای 

روستا حتام باید ضمیمه شود .

۳-از اداره کشاروزی، برای انتقال ملک استعالم گرفته  که 

مصادره ای نباشد و مشکالت حقوقی اراضی  نداشته باشد و 

کاربری ملک به طور دقیق احراز گردد .

4-از اداره منابع  طبیعی استعالم بگیرید برای اینکه زمین مرتع 

نباشد،دولتی نباشد ، و حریم جنگل یا رودخانه و سد و... نباشد 

و مشکالت دیگر حقوقی مربوط به منابع طبیعی نداشته باشد.

5-برخی از این زمین ها دارای سند تک برگ یا منگوله دار و 

یا  برگه مخصوص گواهی مالکیت هستند هستند و برخی هم 

قولنامه ای هستند، که وضیعت آن باید در توضیحات قولنامه 

ذکر شود.

۶-ذکر این جمله که )) چنانچه هر گونه فسادی در معامله 

مشخص شود  فروشنده متعهد است عالوه بر فسخ، فالن مبلغ 

را به عنوان خسارت به خریدار پرداخت کند((

7-بهرت است تعهد محرضی از فروشنده  برای محکم کردن 

معامله دریافت شود. 

۸-در مورد حق پشیامنی یا مدعی شدن شخص دیگر و یا قابل 

انتقال نبودن ملک در قولنامه توضیح دهید )مثال  حق پیشامنی 

ده درصد از مبلغ کل بدون ترشیفات قانونی.(

9-بین طرفین رشط شود که چنانچه هر یک از چک ها به هر علت 

در موقع ارایه به بانک پرداخت نشود ، بیع و قرارداد به خودی 

خود منفسخ خواهد شد و فروشنده می تواند ملک را به دیگری 

منتقل کند در این حالت رصفا مبلغ پرداختی خریدار به کرس 

۱0 درصد قابل اسرتداد خواهد بود "

۱0-اگر زمین  یا باغ دارای سند باشد  قبل از عقد قرارداد، توسط 

دفرتخانه از اداره ثبت ، در مورد  توقیفی نبودن ملک و یا ممنوع 

املعامله نبودن مالک و یا وکیل ، استعالم کنید .

۱۱-در مورد کلیه متعلقات از جمله داشنت یا نداشنت چاه و 

داشنت مجوز و باطل شدن یا نشدن آن مجوز رصیحا در قولنامه 

بنویسید و  بهرت است در مورد مجوز ازاداره آبیاری استعالم به 

عمل آورید.

۱2- زمین هایی که لب جاده هستند باید فاصله حریم قانونی 

را داشته باشند که در مورد آن میتوان از اداره راه استعالم الزم 

را دریافت کرد که مثال در طرح توسعه  و راهسازی جاده نباشد.

در پایان ذکر این مورد رضوری است که مالکان یا مترصفان اراضی 

زراعی و باغ های خارج از بافت شهری و روستایی باید مطلع باشند که 

چنانچه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه، 

اقدام به تغییر کاربری منایند، مرتکب جرم شده اند.

مخاطبین عزیز از این پس می توانید سواالت 
و مسایل حقوقی خود را با مشاور حقوقی ما 

در میان بگذارید.
مشاور حقوقی موسسه مطبوعاتی رسانه 

گسرت نخست :

دکرت امین قاسمی فر 
کارشناس حقوقی برنامه های رادیو و تلویزیون خراسان رضوی 

۰9۱552۰658۰

معاون مهندسی و توسعه رشکت فاضالب 

تهران به تامین امنیت در طول اجرای 

شبکه اشاره کرد و گفت: ما در حوزه 

درون شهری به لحاظ امنیتی مشکل 

داریم. اکنون با رسقت حجم قابل توجهی 

از تجهیزات مواجه هستیم.

مسعودرضا ثامنی به تامین امنیت در طول 

اجرای شبکه اشاره کرد و گفت: ما در حوزه 

درون شهری به لحاظ امنیتی مشکل 

داریم. اکنون با رسقت حجم قابل توجهی 

از تجهیزات مواجه هستیم. مجبوریم 

در متام معابر نگهبان مستقر کنیم 

و این منجر به درگیری های گسرتده 

شبانه شده است.

رشکت  توسعه  و  مهندسی  معاون 

تجهیزات،  افزود:  تهران  فاضالب 

ماشین آالت کمپرسور و ورق مورد 

رسقت قرار می گیرند. طبق ردیابی هایی 

که صورت گرفته این ورق ها در بازار 

خالزیر فروخته می شود. به نیروی 

انتظامی هم اعالم کردیم که امنیت 

رشط اجرای پروژه است اما تاکنون 

برخورد مناسبی را از سوی حوزه قضایی 

و نیروی انتظامی با سارقین شبکه 

فاضالب شاهد نبودیم.

سامنی ادامه داد: اکنون وضعیت به 

گونه ای شده که پیامنکاران با موضوع 

کنار آمده اند و ورق موج دار را که ما یک 

میلیون و 200 هزار تومان خریداری 

می کنیم در بازار خالزیر ۳00 هزار 

تومان باید تهیه شود که امیدواریم کمک 

کنند تا رشایط ایمنی برای اجرای پروژه 

ایجاد شود. وی با بیان اینکه در حال 

حارض ۸0 تا 90 درصد ورق ها مورد 

رسقت قرار می گیرند و ما مجبوریم دوباره 

هامن ورق های رسقتی را خریداری 

کنیم، افزود: عالوه بر ورق ها، رسقت 

دریچه های ُچدنی را نیز شاهدیم که 

برای کارگذاری مجدد این دریچه ها 

مجبور می شویم از دریچه های بتنی که 

از روش های استاندارد هم دور هستند 

استفاده کنیم. معاون مهندسی و توسعه 

رشکت فاضالب تهران با بیان اینکه 

در  طول یک سال در برخی مناطق رسقت 

چند هزار دریچه را شاهد هستیم، گفت 

این رسقت ها در چند ماه اخیر در غرب 

تهران شدت یافته است.

ثامنی هزینه هر دریچه را 2 میلیون 

تومان اعالم کرد و افزود: ما به طور کلی 

حدود ۱40 هزار دریچه داریم که با رقم 

قیمتی آن هزینه زیادی را به ما تحمیل 

می کند. وی با اشاره به معضل تامین 

منابع جهت اجرای پروژه ها خاطرنشان 

کرد: علیرغم این موضوع، ما خود را 

موظف می دانیم نسبت به تکمیل پروژه 

اقدام کنیم.

ورق ها و دریچه های فاضالب طعمه جدید سارقان

رونق دزدی از فاضالب 

معتاد متجاهر، بی سرپناه و نیازمند حامی

9هزار بیمار اعتیاد در خیابان
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تکتمصابریمقدمتهرانی

تراز عملیاتی »وملل« در آبان ماه مثبت ماند

 رشکت اعتباری ملل در عملکرد ۸ ماهه منتهی به آبان سال 

جاری حدود ۳۶20 میلیارد تومان درآمد از تسهیالت اعطایی 

خود کسب کرد.

رشکت اعتباری ملل در عملکرد ۸ ماهه منتهی به آبان سال 

جاری حدود ۳۶20 میلیارد تومان درآمد از تسهیالت اعطایی 

خود کسب کرد.

موسسه اعتباری ملل در آبان با درآمد 4۸4.7 میلیارد تومانی 

و سود سپرده 4۸۱.7 میلیارد تومانی موفق شد تراز درآمدی را 

در مثبت ۳ میلیارد تومان را نگه دارد.

بر اساس این گزارش ؛ درآمدی که اعتباری ملل در آبان ماه از 

تسهیالت اعطایی به ثبت رسانده نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته ۶2 درصدی رشد داشته است و همچنین افزایش درآمد 

ماهانه این مؤسسه نزدیک به یک درصدی نیز به ثبت رسیده است.

بیشرتین درآمد شناسایی شده “وملل” در آبان ماه ۱400 از 

بخش »مشارکت مدنی« با ۳،594 میلیارد ریال بوده و پس ازآن 

نیز »سایر تسهیالت« با ۱،00۶ میلیارد ریال بیشرتین درآمد 

را توانسته ثبت کند، تسهیالت وصولی نیز بالغ بر 2۱،4۳۶ 

میلیارد ریال است.

درآمد تحقق یافته تسهیالت اعطایی ۸,20 درصد بیشرت از متوسط 

درآمد تحقق یافته تسهیالت اعطایی طی 7 ماه گذشته بوده است.

مجموع تراز درآمدی ۸ ماهه با درآمد ۳۶20.4 میلیارد تومان 

و سود سپرده ۳495.۱ میلیارد تومان مثبت ۱25.۳ میلیارد 

تومان برآورد می شود.

خرید کاالی بادوام ایرانی با تسهیالت طلوع 
موسسه اعتباری ملل 

در راستای تکریم و رضایت مشرتیان تسهیالت طلوع در موسسه اعتباری 

ملل پرداخت می گردد.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه در راستای 

مشرتی مداری نسبت به پرداخت تسهیالت به کلیه اشخاص حقیقی و 

حقوقی در قالب طرح تسهیالتی طلوع ملل جهت خرید کاالی بادوام 

ایرانی و دریافت خدمات، مشارکت در ساخت، تامین رسمایه در گردش 

خرید مواد اولیه تولید و خرید ماشین آالت و تجهیزات اقدام می مناید.

این گزارش می افزاید: این تسهیالت در قالب عقود مرابحه مشارکت 

مدنی پرداخت می گردد.

گفتنی است: مشرتیان محرتمی که نسبت به افتتاح حساب کوتاه 

مدت ماه شامر در موسسه اقدام منایند بر اساس کارکرد حساب خود 

می توانند از این تسهیالت بهرهمند گردند.

استاندار خراسان رضوی گفت:فعاالن اقتصادی 

و مدیران صنعتی نباید اجازه دهند حتی 

یک واحد صنعتی در استان تعطیل شود 

و بدین منظور احصای مشکالت و تصمیم 

برای کاهش آن ها نخستین گام است.

یعقوبعلی نظری در نشست بررسی مشکالت 

شهرک صنعتی مشهد در محل این شهرک 

با تاکید بر همفکری و هم افزایی در خصوص 

رفع مشکالت و پیش رفنت گام به گام برای 

حل مسایل افزود: باید زیرساختهای واحدها 

اعم از آب، برق، گاز، مخابرات و زمین در حد 

نیازشان تامین گردد.

وی بر گازدار کردن همه واحدهای فعال 

شهرک صنعتی مشهد و بسرتسازی برای 

تامین گاز واحدهای در حال ساخت در مرحله 

چهارم توسعه آن تاکید و اظهار کرد: هیچ 

یک از واحدهای فعال این شهرک نباید 

فاقد گاز باشند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تامین 

برق مورد نیاز شهرک صنعتی مشهد از سوی 

نهادهای متولی گفت: به منظور خودکفایی 

برق این شهرک الزم است استفاده از نیروی 

خورشیدی و ایجاد نیروگاه در این زمینه مورد 

مطالعه قرار گیرد تا در آینده نزدیک بتوان 

بخشی از برق مورد نیاز این شهرک را از 

محل نیروگاه های خورشیدی تامین کرد.

نظری افزود: الزم است که ظرفیت تولید 

واحدهای صنعتی مستقر در شهرک مورد 

بررسی قرار گیرد و علل کاهش ظرفیت تولید 

آن ها احصا و برای ظرفیت رسانی آن ها به 

حداکرث تولید تالش شود.

وی بر احیای واحدهای صنعتی تعطیل 

مستقر در شهرک صنعتی مشهد تاکید 

کرد و افزود: باید علل اصلی راکد ماندن 

واحدهای صنعتی مزبور بررسی و اقدامات 

الزم برای احیای آن ها در مدت زمان مشخص 

انجام گیرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ۳۱۸ 

طرح صنعتی در حال اجرا در مرحله توسعه 

شهرک صنعتی مشهد گفت: باید مسایل 

کارگاه های تولیدی در مرحله توسعه شهرک 

بررسی و حل شود سپس مرحله توسعه 

این شهرک ضمن ایجاد همه زیرساختها 

اجرا گردد.

نظری افزود:برای حل مشکالت شهرک 

صنعتی مشهد باید گروهی به منظور 

مسوولیت  با  مزبور  مصوبات  پیگیری 

اعضای هیات مدیره شهرک و همراهی و 

هم افزایی مدیران دستگاه های اجرایی 

تشکیل و گزارش اقدامات به استانداری 

ارسال شود. وی بر تعیین زمان بندی برای 

تحقق هر یک از مصوبات تاکید کرد و گفت: 

گزارش اقدامات برای اجرای هر مصوبه 

باید ظرف یک ماه جمع بندی و ارایه شود 

ضمن این که مشکالت واحدهای صنعتی 

خراسان رضوی با حضور در شهرک ها و 

بررسی نزدیک مسایل پیگیری می شود.

تامین  عدم  و  زیرساخت ها  ضعف 

پایدار انرژی 

تجارت  و  معدن  خانه صنعت،  رییس 

خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 

واحدهای صنعتی در تابستان به دلیل 

قطعی برق و در زمستان به دلیل قطعی گاز 

رضر زیادی متحمل شدند و دستگاه های 

اجرایی می گویند که برق یا گاز کافی ندارند 

که به واحدهای صنعتی اختصاص دهند.

حسن حسینی افزود: مشکالت اغلب شهرکها 

ضعف زیرساختها، نبود زمین برای متقاضیان 

جدید و چالشهای ناشی از تامین آب، برق 

و گاز است، آیا نباید دستگاه های اجرایی 

برای تامین پایدار انرژی یا حتی نصب 

نیروگاه های خورشیدی برنامه منسجمی 

داشته باشند؟

رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی 

خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 

الزم است مشکالت واحدهای صنعتی 

توسط تشکل ها بررسی و ارزیابی فنی شود 

و سپس برای تصمیم گیری نهایی پیرامون 

حل مشکالتشان به نشست ها با حضور 

مسووالن ارایه گردد.

عبدا... یزدان بخش افزود: هم اینک بیش 

از ۱00 واحد صنعتی در متلک بانک های 

خراسان رضوی قرار دارند که باید برای رفع 

مشکالت آن ها نیز چاره اندیشی شود.

وی اضافه کرد: اصل رسمایه گذاری در بخش 

تولید، منوط به تکمیل بودن زیرساخت هاست 

و در صورتی که زیرساخت ها فراهم نباشد 

هیچ رسمایه داری حارض به رسمایه گذاری 

نیست لذا باید تکمیل زیرساخت ها در 

شهرکهای صنعتی در اولویت قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی:

عدم تعطیلی واحدهای صنفی

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

گفت: مدیران شهری باید بتوانند افراد 

ثرومتند شهر را برای رسمایه گذاری 

جذب کنند و رشایط رسمایه گذاری 

برای این افراد تسهیل و برخورد مناسب 

با رسمایه گذار داخلی انجام شود.

احمد توکلی در گفت وگو با خربنگار 

تسنیم در مشهدمقدس، درباره جذب 

مدیریت  در  سامل  رسمایه گذاری 

شهری اظهار داشت: رسمایه گذاری 

سامل در شهرها و کشورها زمانی اتفاق 

خواهد افتاد که آینده قابل پیش بینی 

باشد به این صورت که فرد رسمایه گذار 

بداند چه زمانی پروژه آغاز و چه میزان 

سوددهی و بازدهی خواهد داشت. اگر 

اعتامدی از سوی رسمایه گذار وجود 

نداشته باشد، رسمایه گذار به سمت 

رسمایه گذاری نخواهد رفت بنابراین 

ابتدا باید مشکالت کالن کشور در حوزه 

اقتصادی و رسمایه گذاری برطرف شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

درباره نوع برخورد با رسمایه گذاران 

گفت: رسمایه گذار مانند هر فرد دیگری 

محرتم است و باید با او درست و اخالقی 

صحبت شود. برای جذب رسمایه گذاری 

در کشور چاره ای جز حل مشکالت 

اساسی و بنیادین کشور نداریم. ابتدا 

باید مشکالت کشور کامال برطرف شود 

تا رسمایه گذار جذب شود. چه تفاوتی 

دارد که فرد در تولید فوالد رسمایه گذاری 

کند یا خدمات شهری؛ اگر یک قرارداد 

معقول با رسمایه گذار عقد شود و آینده 

رسمایه او در خطر قرار نگیرد و بعد از 

مدتی طرح سوددهی داشته باشد 

رسمایه گذار اعتامد خواهد کرد.

توکلی با اشاره به اینکه برخی متایل 

به رسمایه گذاری نداشته بلکه میل به 

انحصارگرایی دارند، گفت: برخی افراد، 

به جای دوستی و تعامل، تحکم را در 

رفتار با رسمایه دار در پیش گرفته اند. 

باید نسبت به این متایالت زیاده 

 خواهانه ایستادگی کرد. انحصار، 

نباید در رسمایه گذاری وجود داشته 

باشد و عرصه های کشور نباید تنها 

به دست یک گروه خاص باشد، بلکه 

باید رقابتی در این زمینه عمل شود.

وی با بیان اینکه کسب امتیازهای مختلف 

از رسمایه گذار در طرح ها سبب عدم متایل 

او در رسمایه گذاری پروژه ها می شود، 

اظهار داشت: بانک ها در رسمایه گذاری ها 

مشارکت می کنند اما بانک های ایرانی 

با رسمایه گذاران برخورد خوبی ندارند. 

بانک ها تنها باید از پروژه رسمایه گذاری 

شده، امتیاز دریافت کنند درصورتی که 

در ایران این طور نیست وقتی طرحی 

پیش نرود، بانک های ایرانی خسارت های 

ناشی از آن را از رسمایه گذار دریافت 

می کنند.

یک کارشناس بازار رسمایه اظهار 

تاریخ  از مرداد 99 که  داشت: 

پیک شاخص بود تا اواخر آبان ماه 

امسال ۱۱0 هزار میلیارد تومان 

رسمایه سهامداران حقیقی خرد 

از بازار رسمایه خارج شد

یکی از عومل موثر در رکورد شکنی 

شاخص و بروز شاخص دو میلیون 

واحدی  در مرداد سال گذشته 

صعود دالر بود. خیز دالر در بازار 

ارز به رشد شاخص کمک کرد و به 

همین دلیل عده ای از سهامداران 

در مقطع برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری امریکا در آبان ماه سال 

گذشته نگران ریزش نرخ دالر در بازار 

بودند و یکی از دالیل ریزش شاخص 

را کاهش نرخ دالر می  دانستند. اما 

در دولت سیزدهم که دالر از حدود 

25 تا 2۶ هزار تومان به بیش از 29 

هزار 200 تومان رسیده، شاخص 

همچنان روند نزولی دارد و این 

از دست  را  قاعده کارکرد خود 

داده است.     

فردیــــن آقابزرگی، کارشــــناس 

بازاررسمایه در گفت وگو با خربنگار 

اقتصادی ایلنا درباره چرایی عدم 

تناسب حرکت دالر و شاخص بازار 

رسمایه، اظهار داشت: از گذشته 

جهش نرخ دالر یکی از محرک های 

اصلی برای جهش شاخص و سطح 

عمومی قیمت بود اما نکته بسیار 

مهم میزان افزایش قیمت ارز در بازار 

است. وی ادامه داد: باید این نکته 

توجـــــه داشت که در اسفندماه 

سال گذشته ارز 4200 تومانی 

برخی از اقالم حذف شد و این 

گروه از کاالها با قیمت ارز نیامیی 

آزاد وارد بازار شدند از سوی دیگر 

نرخ دالر از اعداد ۱2 تا ۱۳ هزار 

تومان حتی به ۳0 هزار تومان هم 

رسید. بنابراین تفاوت قیمت ها 

بسیار چشمگیر بود.   

رسمایه  بازار  کارشناس  این 

افزود: از سوی دیگر، معامالت 

و رسمایه گذاری در بازار رسمایه 

براساس پیش بینی  ها،  تحلیل و 

ارزیابی ها صورت می گیرد. در آن 

زمان )اسفند 9۸ ( استنباط این 

بود که روند جهشی ارز به همین 

شکل ادامه خواهد داشت و در 

نتیجه ارزش جایگزینی، ارزش 

دارایی ها و احتامال سود رشکت ها 

و صنایع باال می رود که همین 

پیش بینی هم به وقوع پیوست. 

اما اتفاقی که افتاد این بود که 

در سال آخر دولت دوازدهم عزم 

دولت برای جمع آوری نقدینگی 

از بازار رسمایه بود و آن فراخوان 

دولت برای مردم یک افزوده ای 

شد تا بازار بیش از اندازه رشد کند.

توصیه احمد توکلی برای سرمایه گذاری درشهر

مدیران شهری ثروتمندان را 
جذب کنند

خروج سهامداران خرد از بازار سرمایه

فرار ۱۱۰ هزار میلیارد ی از بورس 

  بانک




