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جلیلی در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح کرد

دستور رئیس جمهور مبنی بر تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد
و اعمال آن در بودجه سال 1401

لزوم همکاری سه قوه برای
پیگیری تخلفات ارز دولتی

پایان
حقوقهای نجومی

نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملی در دیدار
بــا جمعــی از نماینــدگان مجلس با اشــاره بــه اختصاص
بیــش از  57میلیــارد دالر ارز بــا قیمــت  4200تومــان در
چند ســال گذشته ،خواستار همکاری سه قوه برای بررسی
فرجــام تحقق این تخصیص و همچنین برخورد قانونی و
قضایی با گیرندگان متخلف این منابع شد.
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«ایران» از یک اقدام مهم دولت برای جلوگیری از
افزایش قیمت کاالها در سال آینده گزارش می دهد

ëëپرداختهاینابرابروغیرمتعارفدردولتوشرکتهایدولتیقابلتحملنیست
ëëمردمانتظارشنیدناخباریدربارهحقوقهایچنددهمیلیونیراندارند
ëëحقوقیکحدیداردکهحدآنبایدبرایتمامکارکناندولتمشخصشود

در جلســه روز گذشــته هیــأت وزیــران که به ریاســت
رئیس جمهور تشکیل شد ،گزارش سازمان برنامه و
بودجــه از کلیات الیحه بودجه  1401به هیأت وزیران
ارائه و کلیات ســند مالی ســاالنه کشــور بررســی شد.
آیتاهلل ســیدابراهیم رئیســی پس از بحث و بررسی
این ســند ،بــه یکــی از مهمترین مباحــث مطرح در
کشور و بودجه اشاره کرد :تعیین تکلیف پرداختها
و حقوقهــا در دولــت و شــرکتهای دولتــی.

بررسی ها نشان می دهد افزایش قابل توجه حقوق
همواره به کوچک شدن سفره مردم منجر شده است

رئیس جمهــور پرداختهای نابرابــر و غیرمتعارف
در دولــت و شــرکتهای دولتــی را غیرقابــل تحمل
دانســت و با تأکیــد بر اینکه «به حقــوق نجومی باید
خاتمه داده شــود» ،به ســازمان اداری و استخدامی
کشــور مأموریت داد قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱
نســبت به تدوین یک نظام پرداخت عادالنه حقوق
و دستمزد اقدام کند.

صفحه  6را بخوانید

معاون اول رئیسجمهور در ستاد تنظیم بازار خبر داد

افزایش فروش اینترنتی
کاالهای اساسی با قیمت مصوب
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صفحه  2را بخوانید

روز گذشته صورت گرفت
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سینما چشم انتظار لغو محدودیتهای کرونایی

نزدیک به دو سال است که سینماها
یادداشت
شرایط بغرنج و نابسامانی را تجربه
میکنند؛ بیکاری ،زیــان مالی ،تلنبار
حبیب اسماعیلی
تهیهکننده و سینمادار
شــدن فیلمها پشــت خط اکــران و...
زیر ســایه همهگیری کرونا بر ســینما
تحمیل شــد .چند ماهی اســت با ســرعت گرفتن روند واکسیناســیون و فروکش آمار
کرونا ،فیلمهای پرمخاطب به ســینماها بازگشــتهاند و آرام آرام شــاهد رونق گیشه و
شلوغی سالنها هستیم .در شرایط فعلی بسیاری از پروازها ،رستورانها ،اتوبوسها،
متــرو و ...از صددرصــد ظرفیتهایشــان اســتفاده میکنند پس طبیعی اســت مانند
بســیاری از مشــاغل و کسب و کارها سینماداران هم حق خود بدانند که برای ظرفیت
کامل سالن بلیت بفروشند و جبران مافات روزهای گذشته را بکنند .تمام کشورها به
زندگی عادی برگشتهاند و خودشان را با شرایط کرونا وفق میدهند .تصمیم درست
همیــن اســت ،نباید منتظر ریشــهکن شــدن کرونا باشــیم و بایــد فعالیتها را از ســر
بگیریم .اهالی ســینما جزو بزرگی از جامعه فرهنگی کشــورند و در این روزها که همه
مشــاغل فعالیت عادیشــان را از ســر گرفتهاند انتظار این اســت که محدودیتهای
سینمایی نیز برداشته شود و ظرفیت سینماها به روال سابق برگردد .بخصوص اینکه
ســالنهای سینما از امنترین مراکز است و تمام پروتکلهای بهداشتی از تبسنجی
و اجباری شدن ماسک تا ضدعفونی سالنها و تهویه مناسب در آنها رعایت میشود.
اســتفاده از ظرفیــت  100درصــدی ســینما صرفاً به نفع ســینمادارها نیســت بلکه به
ســود تمام سینماســت .حدود  200فیلم پشــت خط اکران مانده و با بهبود شــرایط،
تهیهکننــدگان راغــب هســتند فیلمهایشــان را اکران کننــد .آثار ســینمایی مثل دیگر
کاالهای تجاری نیســت که تصور کنیم هر وقت به فروش رســید ،سودش را میبریم.
بخــش زیــادی از آثار تاریخ مصــرف دارند .در شــرایط فعلی (ظرفیــت  50درصدی
ســالنها و افزایــش فیلمهــای اکــران) صرفــاً پردیسهــای ســینمایی که بیــش از 10
ســالن ســینما دارند جوابگــوی این میــزان فیلم در حال اکران هســتند .ســینماهایی
کــه کمتــر از  5ســالن ســینما دارنــد ،مجبورند بخــش اصلی برنامــه اکرانشــان را به
فیلمهایــی بدهند که مخاطب دارند .فیلمهای ســالم و ارزشــمندی که فیلم گیشــه
نیســتند و تماشاگر خاص خودشــان را دارند در نهایت یک سانس آن هم در ساعات
کــم مخاطــب اکــران میگیرنــد و دوبــاره بحــث فیلمســوزی و مناقشــه بر ســر اینکه
تعــداد ســانسهای اختصــاص یافته به کــدام فیلم کم و زیاد اســت بــه راه میافتد.
اســتفاده از ظرفیــت کامل به نفع کل جامعه ســینمایی بخصــوص فیلمهای خاص
اســت که همیشــه شــعار حمایت از آنها ســرداده می شــود .در صــورت ادامه اعمال
محدودیتهــای کرونایــی بر ســینما ،حمایــت از این دســت فیلمها از بیــن میرود.
فیلمهای کمدی همیشــه مخاطب خودش را دارد و ســینماها هــم همان فیلمها را
اکران میکنند.

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شما و
پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما
همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

گزارش «ایران» از اقدام مشترک دولت و مجلس
برای اصالح موانع قانونی بیمه کارگران ساختمانی

 400هزار کارگر ساختمانی
زیر چتر بیمه میروند
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سفیر جدید امریکا در چین چه تأثیری بر رابطه ایران و چین میتواند بگذارد؟
یادداشت
فاطمه فهیمی
کارشناس مسائل استراتژیک

در حالــی که در ســالهای اخیــر روز به روز بر تنــش میان روابط
چیــن و امریکا افزوده میشــود و چالش میان ایــن دو ابرقدرت
شــدت یافته اســت ،بیش از یک ســال اســت که پســت سفارت
امریــکا در چیــن خالی اســت و امریکا ســفیری در چیــن ندارد.
بایدن در اگوست گذشته نیکوالس برنز را به عنوان سفیر جدید
چین به ســنا معرفی کرد و ســنا نیز هفته گذشــته بــا انتخاب او
موافقت کرد .برنز قرار است تا آخر نوامبر در چین مستقر شود.
شــناخت بهتر مواضع و سابقه نیکوالس برنز میتواند به فهم
این رابطه کمک کند .سفیر جدید امریکا برخالف سفرای قبلی
که از میان سیاســتمداران باسابقه امریکایی انتخاب میشدند،
یک دیپلمات کارکشته است .بســیاری از کارشناسان معتقدند
کــه برنز شــناخت عمیقی از چین نــدارد ،اما او بیــش از دو دهه
اســت که در محافل سیاست خارجی ایاالت متحده فعال بوده
است .مواضع برنز نسبت به چین بسیار به مواضع دولت بایدن
نزدیــک اســت و او معتقد اســت چین به عنوان یــک ابرقدرت
جهانی یکی از بزرگترین چالشهایی اســت که ایاالت متحده
بایــد بــا آن روبهرو شــود و ایــاالت متحــده و متحدانــش باید با
قاطعیت چینیها را محدود کنند .برخی کارشناسان معتقدند
برنز برای کشــف فرصتها در لحظه حســاس و پیچیده کنونی
در روابــط چین و ایــاالت متحده ،انگیزه کمی خواهد داشــت و
او بیشــتر به دستورالعمل سیاســت دولت بایدن در مورد چین
پایبند خواهد بود .همچنان که برخی معتقدند که بایدن برنز را
در راســتای پیشبرد دســتور کار ایاالت متحده در مورد استراتژی
هند و اقیانوسی ه انتخاب کرده است.
ســابقه کاری برنز نیز بســیار قابل توجه اســت .برنز در سال
 1990به شــورای امنیت ملی امریکا پیوســت .در دوران ریاست
جمهوری جورج بوش و بیل کلینتون به عنوان مدیر امور شوروی
و بعدها مدیر ارشد روسیه ،اوکراین و امور اوراسیا انتخاب شد .او
در سال  ،1997سفیر ایاالت متحده در یونان و در سال  2001سفیر
امریکا در ناتو شد و سال  2005تا  ،2008در زمان رئیس جمهور
جورج دبلیو بوش ،معاونت وزیر امور خارجه در امور سیاسی را
برعهده داشــت .برنز در این دوران با دولت چین در زمینههای
مختلف از جمله افغانســتان ،تحریمهای ســازمان ملل علیه
ایــران ،کره شــمالی و سیاســت ایاالت متحــده در اقیانوس هند
و اقیانــوس آرام کار کرده اســت .برنز در مقام ســوم وزارت امور
خارجــه نقش مهمی در تحریمهای ســازمان ملــل علیه ایران
در زمینه هستهای داشت و همچنین مذاکرات بر سر توافقنامه
هستهای غیرنظامی امریکا و هند را رهبری کرد.

نگاه هنرمند
متأثر از
جامعه است

امروز ایاالت متحده و چین به عنوان اقتصادهای برتر جهان،
بر سر مسائل گستردهای از جمله تجارت ،اقتصاد ،کرونا ،تایوان
و فعالیتهای نظامی چین در دریای چین جنوبی اختالف نظر
دارند .سابقه اجرایی برنز نشان میدهد که انتخابش به عنوان
ســفیر جدید ایاالت متحده در چین بیش از آنکه برای تســهیل
و تعمیق روابط چین و امریکا باشد ،بر مسائلی جهانی متمرکز
بوده اســت که چیــن و امریکا با آنها دچار چالش هســتند .برنز
بخوبی مسائل فی مابین چین و امریکا را میشناسد و میتواند
صــدای سیاســتهای بینالمللــی امریکا در قبال چین باشــد.
برنز بخوبی میتواند مدافع سیاســتهای امریکا در قبال چین
در مورد منطقه هند و اقیانوسیه ،اروپا ،کره شمالی ،افغانستان،
روسیه و ایران باشد .به عنوان مثال امروز ،ایاالت متحده در مورد
نفوذ پکن در بین کشورهای غربی و متحدان اروپاییاش نگران
است و سرمایهگذاریهای چین به یک عامل مهم برای اقتصاد
یونان تبدیل شــده اســت و یونان به عنوان درواز ه نفوذ چین به
اروپا شــناخته میشــود .از این رو ،برخی کارشناســان معتقدند
حضور یک متخصص باتجربه با آگاهی عمیق از واقعیت یونان
و نقــش یونان ،به عنوان رئیس ســفارت ایاالت متحده در پکن
میتواند این نگاه را بازتاب دهد که برنز قرار اســت هوشمندانه
روابــط چیــن را با اروپا رصد کند و مانع از نفوذ بیش از حد چین
در میان متحدان امریکا شود.
در مــورد ایــران نیــز باید گفت که برنز در ســالهای گذشــته
عنصر اثرگذاری در سیاســتهای امریکا نســبت به ایــران بوده
اســت .از وی به عنوان عنصر اصلی مذاکــرات ایران و امریکا در
برنامــه هســتهای یاد میشــود .وی به عنــوان معــاون وزیر امور
خارجــه دولت بوش برای متوقف کردن برنامه هســتهای ایران
تــاش میکــرد و همچنیــن او یکــی از طرفــداران قــوی توافــق
منع اشــاعه اســت .برنــز در قبوالنــدن توافق هســتهای ایران به
دموکراتهای مجلس نمایندگان در ســال  ۲۰۱۵کمک کرد و از
جمله کسانی است که معتقد است تشدید تحریمها علیه ایران
منجر به نشستن ایران در پای میز مذاکرات خواهد شد.
دیدگاههای برنز در حوزه ایران و سوابق اجرایی او در محدود
کردن ایران و مســائل هستهای میتواند این نگاه را بازتاب دهد
که ســفیر جدید امریکا در چین قرار است بر روابط ایران و چین
بیــش از پیــش تمرکــز کــرده و مانع از توســعه این روابط شــود.
تحرکات اخیر امریکا در رصد و محدود کردن فروش نفت ایران
به چین به عنوان ابزاری برای منزوی کردن و تســلیم ســاختن
ایران در برابر خواستههای امریکا ،اهمیت حضور یک فرد آگاه
به ایران و تحریمهای علیه ایران را در این جایگاه بیش از پیش
نشــان میدهــد .با توجه بــه توافق بلندمدت امضا شــده میان
ایران و چین و نگاه دولت جدید به رابطه با چین به نظر میرسد
کــه باید هوشــمندانهتر این رابطه پیگیری شــود و از عواملی که
میتواند به این رابطه ایران و چین آسیب برساند پرهیز کرد.

افزایش  22درصدی مصرف گاز کشور نسبت به پارسال

تأمین گاز در مرحله بحرانی
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چرخی را که نچرخد باید از نو اختراع کرد
یادداشت
ضیا دانشی
پژوهشگر حوزه آب و منابع طبیعی

مدیریت نادرســت منابع آبی و تداوم یک دهه خشکسالی
در حوضه زایندهرود ،ســبب تشــدید وضعیت عدم تعادل
منابع و مصارف این حوضه آبریز شده و چالشهای جدی
در زمینــه تأمیــن آب بخشهای مختلف مصــرف را ایجاد
کرده اســت .مدیریت مناقشــات موجود میان چهار اســتان
چهارمحــال و بختیــاری ،یزد ،خوزســتان و اصفهان بر ســر
حقابه و تخصیص از منابع آبی حوضه آبریز فالت مرکزی و
بخصوص زایندهرود ،نیازمند بازاندیشی در نظام حکمرانی
آب در ایــن حوضــه آبریــز اســت؛ چراکــه خشکســالیهای
دورهای و گسترده منجر به تنشهای فراوانی در حوض ه آبی
زایندهرود شده که اعتراضهای مدنی و صنفی قابلتأملی
را در ایــن ســالها به بــار آورده اســت و نمونــهای از آنها ،در
روزهای اخیر در اصفهان و شهرکرد شکل گرفت.
آیتاهلل رئیســی ،رئیــس جمهورمحترم بــرای حل این
مســأله که در دولتهای قبل به ســرانجام نرسید ،در جمع
نماینــدگان اســتانهای ســمنان ،قم و اصفهــان گفت« :به
رئیــس مرکــز بررســیهای اســتراتژیک ریاســتجمهوری
مأموریــت دادم مطالعــات علمــی را در زمینــه احیــای
زایندهرود آغــاز کنند .کارگروه فعالی برای رســیدگی به این
مسأله تشکیل خواهد شد تا احیای زایندهرود و رفع مشکل
مربــوط به آن ،مثــل فرونشســت زمین در مناطــق مرکزی
کشــور ،بهطــور دقیق مورد بررســی قــرار گرفتــه و یک طرح
علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود».
با توجه به مأموریت رئیسجمهور به مرکز بررســیهای
اســتراتژیک ریاســتجمهوری در خصــوص برنامهریــزی
راهبردی «احیای زایندهرود و ارائه راهکارهای عملیاتی حل
مســائل این حوضه آبریز» ،دکتر محمدصــادق خیاطیان،
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری ،طی
نامهای به رؤســای  9دانشگا ه ملی و استانی از آنها خواست
که پیشــنهادات و راهکارهــای خود را در محورهایی شــامل
چالشها ،عوامــل ،راهبردها ،راهکارهــا ،نتایج کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت تا 4آذر 1400ارائه دهند.
در واکنش به این اقدام ،رئیس ســابق مرکز بررسیهای
اســتراتژیک ریاســت جمهوری ،رشتهتوئیتی منتشــر کرد و
نوشت« :لطفاً چرخ را دوباره اختراع نکنید!» او در این رشته
توئیــت بیان کرده اســت کهمرکز بررســیهای اســتراتژیک
ریاســت جمهــوری در دورۀ مدیریتــش در ذیــل اقدامــات
اجرایــی برای بازتعریف نظام حکمرانی آب ،برنامه ســتاد

احیــای حوضه آبریــز زاینــدهرود را تدوین کرده اســت تا در
شش سال به این اهداف برسد :اهداف سالهای اول و دوم:
دســتاوردهای ســریع ( )Quick winو شناســایی راهکارهای
احیــا بــا جلــب مشــارکت ذینفعــان؛ اهــداف ســالهای
ســوم و چهــارم :نهادســازی و احیــای نظــام حکمرانی آب
حوضــه ،تثبیــت حقــوق آب؛ اهــداف ســالهای پنجــم و
ششــم :ســاماندهی مصارف و بــه حداقلرســانی مصارف
غیررســمی ،توســعه منطقهای کــم آببر در حوضــه آبریز
زایندهرود ،انتقال مدیریت رودخانه به بهرهبرداران با هدف
تثبیت پایداری زیســت محیطی و تســهیم عادالنه آب بین
مصرفکنندگان.
اما در پاســخ به این اشکال مشاور سابق رئیس جمهور،
باید اشاره داشت آنها که مدعی اختراع دوباره چرخ هستند،
بداننــد تقویــت و ظهور مشــکالت حوضه آبریــز زایندهرود،
زاییــده هدفگذاری ســالیانه و دســتاوردهای ســریع خیالی
( )Fantasy quick winآنهاســت .پــس توصیــه میشــود
مدعیــان ،روغــن ریخته برگههای نشــریافته ســال  1397را
خرج ادای تکالیف قضاشدهشــان در دولت مســتقر نکنند.
صد البته انتظار تحقق برنامه  3سال پیش در دولت حاضر،
دو پیــام جــدی دارد :اول ،اعتــراف بــه ناکارآمدی عملیاتی
دولــت دوازدهم و دوم ،امید به حل مشــکالتی که به وجود
آوردهاند در دولت سیزدهم.
برنامــهای کــه رئیــس مرکــز بررســیهای اســتراتژیک
ریاستجمهوری در دولت قبل ،سر دست گرفت ،برنامهای
مقدماتی برای تشکیل ستاد احیای حوضه زایندهرود بود که
در دو بازه زمانی تأســیس ستاد تا ســال  1400و از سال 1400
تا ســال  1404ارائه شــده وپیشبینی کرده بود که با تأسیس
ستاد احیای حوضه زایندهرود و اجرای برنامه؛  )1تنشهای
اجتماعــی در حوضــه بشــدت کاهشیافتــه )2 ،تعــداد
روزهــای جاریبــودن آب در رودخانــه زاینــدهرود به میزان
قابلمالحظــهای افزایشیافته )3 ،حقابــه تاالب گاوخونی
بیش از گذشــته تأمین شــده و  )4وضعیت پایداری آبی در
حوضه آبریز زایندهرود به میزان قابلتوجهی بهبود یابد.
بایــد بــه مشــاور دکتر حســن روحانــی ،یــادآوری کرد که
اکنــون وظیفه شــما ارائه گــزارش عملکردها و نشــان دادن
دســتاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم اســت ،نه یادآوری
کردن اهداف به دولت ســیزدهم! بدیهی اســت که چرخ را
نبایــد دوبــاره اختراع کرد ،امــا آیا این چــرخ ،همان چرخی
نیســت که بنا بــود هم در اقتصاد داخلی و هم در سیاســت
خارجــی ،همزمــان بچرخد ولــی در هیچ کــدام نچرخید؟
آری! چرخــی را کــه نچرخــد بایــد از نــو اختــراع کــرد؛کاری
کــه مــردم ،در روز ۲۸خــرداد 1400و در ســیزدهمین دوره
انتخابات ریاستجمهوری انجام دادند.

دوز دوم

45.655.771
864.992

مجــموع واکســن تزریق شـده 103.582.369

مبتالیان جـدید در
 24ساعت گذشته

بهبود یافته

4813

بستری

5.819.025

6.092.822

724

سرپایی

مبتــالیان بســتری در
بخش مراقبتهای ویژه

4089
3375

نفـر نفـر

دوز سوم

57.061.606

129.280

نفـر

دوز اول

چهارشنبه 1400 /9/3

مـجـمــوع
جانباختگان
مـجـمــوع
مبتــالیـان

نفـر

نفـر

جانباختـگان
در 24سـاعت
گـــــذشته

95

نفـر

۸شهردروضعیتقرمز
واکســـن
تزریق شده
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اینفوگرافی  /ایران

ëëآســفالت نامناســب خروجی کرج در آزادگان :آقای عدالت در
نظــــــر
پیامــی عنوان داشــتند :بخشهایــی از آســفالت خروجی کرج در
مـــردم
آزادگان وضعیت نامناسبی دارد لطفاً مسئوالن پیگیری کنند.
ëëافزایش قیمت چند بار در سال :آقای بخشی در پیامی عنوان کردند :همانگونه که
حقوق ســالی یکبار افزایش پیدا میکند لطفاً قیمتها هم ســالی یکبار تغییر کند
لطفاً مسئوالن به فکر این گرانیها باشند.
ëëورود چرخهــای حمل بــار در خــط ویژه دوچرخــه ســواری در خیابان بهشــت :آقای
خامسی در پیامی عنوان کردند :ورود چرخهای حمل بار در خط ویژه دوچرخه سواری
مانع حرکت دوچرخه سواران میشود .لطفاً مسئوالن مربوطه رسیدگی کنند.
ëëعدم گشــتزنی پلیس راهور در آزادراه تهــران  -قم :خانم هــوازی درپیامی عنوان
داشتند :بهنظر میرسد پلیس راهور در آزاد راه تهران – قم گشتزنی نمیکنند زیرا
بعضــی از رانندگان اتوبوس در این آزادراه خیلــی خطرناک رانندگی میکنند .جا
دارد پلیس راهور به این موضوع رسیدگی کند تا از بروز تصادفات جلوگیری شود.

سعید فرج پوری آهنگساز و نوازنده
توگو با «ایران»:
کمانچه در گف 

آژانس عکس ایران

تجمع آبی
شهرکردی ها

ســالم

توقف مارپیچ دستمزد  -تورم

