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: رئیسجمهور

 بانک ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند
کیــد بــر اینکــه "می تــوان از مشــکالت عبــور کــرد"، گفــت: هیــچ     رئیس جمهــور بــا تا
بانکی حق ندارد برای مطالباتش، کارخانه ای را تعطیل کند.  سید ابراهیم رئیسی در 
ادامه برنامه ها در ســفر به اســتان ســمنان، با حضور در جلســه شــورای اداری، ضمن 

کید بر اهمیت روز استکبارستیزی  گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز و دانشجو و تا
گفت: ۱۳ آبان نماد مبارزه با استبداد و استکبار است و ما باید بر داشته های خود اتکا 
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عضو کمیسیون انرژی  مجلس یازدهم: 

گرانیزندگیمردمرا با
نابودنکنید

     عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم 
قیمــت  بایــد  صورتــی  در  تنهــا  می گویــد: 
حامل های انرژی واقعی شــود که دســتمزد 
نیــروی کار هــم مطابــق فــوب خلیــج فارس 
باشــد و بیمــه و خدمــات اجتماعــی واقعــی 
به مردم ارائه گردد تا رفاه نســبی در جامعه 

دیده شود...

وزیر کار:
سودآوریورعایت

حقوقکارگران
دردولتسیزدهم

پیگیریمیشود
      حجــت اهلل عبدالملکــی، گفــت: ایــن 
 در دهه هــای آتی 

ً
نظــام اقتصــادی، قطعــا

ســرنگون خواهد شــد و نظام هایی ســر بر 
خواهنــد آورد کــه مبتنی بر ادبیات اقتصاد 
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رئیسجدیدبورس
وچالشیبهنامسهامعدالت

  مهدی حاجی  وند
نویسنده کتاب 

آزادسازی سهام 
عدالت؛ موانع و 

راهکارها

طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال 85 
در کشــور در حال اجرا است که آزادسازی 
با تاخیر این ســهام نیز فعال با اما و اگر هایی 
روبه رو است و عالوه بر مشکالت ناشی از نحوه 
آزادسازی این سهام، حاال مواردی همچون 
پرداخت سود ساالنه سهام عدالت، پرتفوی 
پرحاشــیه این سهام، داســتان متوفیان و 
جاماندگان ســهام عدالت، بر گزاری مجامع 
شــرکت های ســرمایه  گذاری و... موجب 
شــده تا مشکالت سهام عدالت و تداوم این 
طرح هر روز بیشــتر و بیشــتر شود. این در 
حالی اســت که ســکان مدیریت سازمان 
بورس نیز به تازگی به مجید عشقی سپرده 
شــده و یکی از مطالبات جدی این بازار از 
ســکاندار جدید بورس، سهام عدالت و رفع 
چالش هــای موجود پیش روی 50 میلیون 

سهامدار است.
بر این اســاس باید گفت یکی از مشــکالت 
کنونــی و ابتدایــی ســهامداران عدالت، 
عدم دریافت سود ساالنه این سهام است که 
در سه دوره قبل به  صورت منظم به حساب 
آنها واریز می  شــد، اما ســرانجام 90 درصد 
سود ســال مالی 98 شرکت های حاضر در 
پرتفوی ســهام عدالــت، آن هم با تاخیر به 
حســاب آنها واریز شده و پرداخت بقیه این 
سود در هاله  ای از ابهام قرار دارد، ضمن اینکه 
در حال حاضر چشــم  انداز روشنی از توزیع 
سود سهام عدالت در سال جدید پیش  روی 

سهامداران وجود ندارد.
از ســوی دیگــر با توجه به طوالنی شــدن 
فرآیند ســهام عدالت، در حال حاضر بیش 
از 3 میلیون نفر از دارندگان این سهام فوت 
کرد  ه  انــد و تنها درصد ناچیزی از وراث این 
ســهامداران تاکنون موفق به انحصار وراثت 
سهام عدالت متوفیان شده  اند که برای این 
موضوع نیز باید راه  حلی تدبیر شود. همچنین 
یکی دیگر از مشکالت، موضوع جاماندگان 
ســهام عدالت و تخصیص سهام به جمعیت 
جدیدی از مشموالن سهام عدالت است که 
با توجه به وعده های داده شده در این زمینه، 
باید همه جوانب کار از جمله نحوه شناسایی 
و تخصیص سهام به افراد مشمول و نیز نوع 
سهام تخصیصی، قیمت آن و... در این زمینه 

 اندیشیده شود.
 از ایــن رو با توجه چالش های اشاره شــده 
و چشــم  انداز مبهمــی کــه پیش روی 50 
میلیون ســهامدار عدالت و در پی آن بازار 
سرمایه مشاهده می شود، پیشنهاد می شود 
رئیس جدید سازمان بورس هم به حل این 
مشکالت در اسرع وقت کمر همت ببندد، و 
هم اینکه برنامه  ای برای بسته شدن پرونده 

سهام عدالت تدوین کند.

یادداشت

خبر ویژه کسیون راهبردی مجلس: رئیس فرا

مجلسموافقحذفمعافیتمالیاتیمناطقآزادنیست
رئیس فراکســیون راهبردی مجلس 
گفت موافق حــذف "معافیت  مالیاتی 
مناطق  آزاد" نیســتیم و این موضوع در 
کمیسیون های ذی ربط رد خواهد شد.

 محمدرضا میرتاج الدینی در خصوص 
بحــث حذف معافیت مالیاتی مناطق 
آزاد بــه رادیو گفــت: در مناطق آزاد 
جاذبــه هایی برای ســرمایه گذاری 
ایجــاد کــرده ایم که یکــی از آن ها، 

معافیت مالیاتی است.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس در 
عین حال تاکید کرد که معافیت مالیاتی 
بایــد مــدت دار و در قانون پیش بینی 
شــود تا واحدهای تولیدی پا گرفته و 

به سود برسند.

وی افزود: مجلس نیز با حذف معافیت 
مالیاتی مناطق آزاد مخالف است و اگر 
چنین مصوبه ای به دست ما برسد، در 
کمیسیون های ذی ربط مورد قبول واقع 
نمی شــود. مگر اینکه با قیود و شروطی 
مطرح شود و برای تولید کننده ها ضرری 
درپی نداشته باشد و موجب حذف مزیت 

ها نگردد.
میرتاج الدینی حداقل معافیت مالیاتی 
برای تولید کننده ها را 10 سال تخمین 
زد و گفت: بنده چنین نظری دارم و باید 
دید روند اصالحیه ای که عده ای در مقام 
حذف معافیت مالیاتی هســتند، به چه 
سمت و سویی حرکت خواهد کرد. البته 
مجلس ادله آنان را هم خواهد شنید ولی 

در نهایــت این نظر که معافیت مالیاتی 
حذف شود، نباید دیدگاهِ غالب باشد.

وی در خصوص اســتدالل کسانی که 
خواستار حذف معافیت مالیاتی هستند، 
گفت: این ها نظری عام دارند و می گویند 
منبع پایدار کشور مالیات است که نباید 
برای آن تبصره ایجاد کنیم. سیاســت 
هــای کالن نیز مبنی بر حذف معافیت 
مالیاتی بوده که سیاســتی خوب است 
ولی نه برای مناطق آزاد چراکه این نقاط 
از کشور شرایطی ویژه دارند که موجب 

رشد و توسعه می گردد.
میرتاج الدینی یادآوری کرد: فلســفه 
وجــودی مناطق آزاد امتیازات و مزیت 
هایی برای ســرمایه گذاران است و لذا 

باید در حــوزه حذِف معافیت مالیاتی 
استثنا قائل شویم.

این نماینده مجلس در خصوص ازدیاد 
مناطق آزاد در کشــور گفت: مناطق 
آزاد کشورمان چندان زیاد نیست ولی 
کمبود مناطق آزاد در برخی کشورها 
بدین دلیل اســت که آن کشورها کال 
به عنــوان مناطق آزاد در نظر گرفته 

می شوند.
میرتاج الدینی گفت: قوانینی که سخت 
و دست و پا گیر است، در کشورمان بسیار 
زیاد است و در برخی جاها توان حدف آن 
را نداشتند و لذا اعالم شد که در برخی 
مناطق آزاد این قوانین را کنار بگذاریم 

تا رشد تولید را بیازماییم.

دورکاری مجوز
یادارای مادرانشاغلباردار

شد ۶سالصادر فرزندزیر
 با عبور کشــور از پیک پنجم کرونا 
و لغــو بخشــنامه نحــوه فعالیت 
دســتگاه های اجرایــی و ادارات در 
شــرایط سه گانه هشــدار ناشی از 
همــه گیری بیماری کرونا و با توجه 
به عدم بازگشــایی مهد های کودک 
در سراســر کشــور، معاونــت امور 
زنــان و خانواده ریاســت جمهوری 
با درخواســت ها و تماس های مکرر 
مــادران شــاغل دارای فرزند زیر ۶ 
ســال روبرو شد که برای حضور در 
محل کار با مشکل مواجه شدند؛ لذا 
با پیگیری های مکرر انسیه خزعلی 
معــاون رییس جمهــوری در امور 
زنــان و خانــواده و طرح موضوع در 
سه جلسه پیاپی هیات دولت، ابالغ 
رییس ســازمان اداری استخدامی 
مبنی بر مجوز اســتفاده از دورکاری 

در 1۲ آبان ماه صادر شد.
در این نامه تصریح شده است که در 
ارتباط با اولویت دورکاری کارکنان 
زنان شــاغل دارای فرزند خردسال، 
آیین نامــه دورکاری مربوط به تیر 
1389 بــا ایــن مضمــون که »در 
صــورت وجود چنــد کارمند واجد 
شــرایط متقاضی دورکاری، مادران 
باردار یا دارای فرزند کمتر از شــش 
سال و معلولین از اولویت برخوردار 
خواهند بود« مبنای عمل قرار گیرد.

معــاون اقتصادی رئیس جمهوری:

کنیم نفترابهصورتقاچاقمیفروشیمودرآمدخودراپنهانمی
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: 
بیش از ســه سال است که بدون دلیل 
قانونی ما را محاصره اقتصادی کرده اند، 
حتی نفت خود را به صورت قاچاق به 
فروش می رسانیم و درآمد دالری خود 
را باید مخفیانه وارد کشور کنیم تا قیمت 

دالر حفظ شود.
محسن رضایی تصریح کرد: ابتدا گفتند 
ایران میخواهد بمب اتم بسازد؛ دولت 
ما در مذاکرات برجام نشست و هرچه 
آنها می خواستند داد در نهایت تفاهم 
نامه امضا شد اما دولت بعد آمریکا آن 

را زیر پا گذاشــت و مــا را در محاصره 
اقتصادی قرار داد.

وی افــزود: امروز زاگرس نشــینان و 
بختیاری هــا باید علیه آمریکا به دلیل 
محاصره اقتصــادی ایران قیام کنند؛ 
من مردم این منطقه را می شناســم، 
زنان بختیاری کمتر از ســردار بی بی 
مریم و جوانان ما نیز کمتر از علیمردان 

خان نیستند.
اقدام نیروی دریایی ســپاه نشــان داد 

دوران بزن در رو گذشته است
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

ســران قوا با اشــاره به ماجرای دزدی 
نفتکش ایرانی توســط آمریکا گفت: 
آمریکا قصد داشت نفتکش ما را بدزدد 
که بچه های ما در ســپاه با هوشمندی 
جلوی این اتفاق را گرفتند و با عملیات به 
موقع توانستند این اقدام را ناکام بگذارند.
وی افزود: چندین ساعت ناوهای مدرن 
آمریکا و قایق های ما مانور دادند و حتی 
ناوهای آنها اســتانداردهای نظامی را 
زیر پا گذاشتند تا قایق های سپاهی و 
بسیجی را کنار بزنند اما برادران ما ثابت 
کردند دوران بزن در رو تمام شده است.

مقاومت مقابل آمریکا باید فعال و پویا 
باشدمعاون اقتصادی رئیس جمهوری 
با بیان اینکه مقاومت ما در مقابل آمریکا 
باید پویا و فعال باشد، گفت: مبارزه ما در 
حرکت، فعالیت و ایستادن ما روی پای 
خودمان است.وی با بیان اینکه ما نباید 
دســت روی دست بگذاریم و مقاومت 
منفعالنه داشته باشیم، افزود: مبارزه ما 
با آمریکا در حرکت و فعالیت ما است، 
در این است که صنعت و کشاورزی خود 
را فعال کنیم و فقر و بیکاری را از کشور 
بیرون کنیم و روی پای خود بایستیم.
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سیاست 2
اقتصاد وزیر

ورئیسسازمانبورس
یکشنبهبهمجلسمیروند

وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان 
بورس هفته آینده به کمیسیون 
اقتصادی می  روند تا برنامه های 
اقتصــاد درخصــوص  وزارت 
ساماندهی وضعیت بازار سرمایه 
کشور بررسی شود. روز یکشنبه 
پیش رو از ســاعت 14 الی 1۶ 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی و 
رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار در کمیســیون اقتصادی 
مجلس به منظور بررسی برنامه 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
درخصوص ساماندهی وضعیت 
بازار ســرمایه کشور حضور پیدا 

می کنند.

ویتنامباایراندرباره
نفتکشتوقیفشده
کرهمیشود واردمذا

وزارت خارجــه ویتنــام اعالم 
کرد با مقام هــای ایران درباره 
نفتکــش توقیف شــده ایــن 
کشــور وارد مذاکــره شــده 
است.»آسوشــیتدپرس«  بــه 
نقــل از دو مقــام آمریکایــی 
مدعی شــد کــه ایــران یک 
نفتکــش تحت پرچم ویتنام را 
در دریــای عمان توقیف کرده و 
هنــوز این نفتکش را در اختیار 
دارد و در بندرعبــاس نگهداری 
می کند.بنــا بر گزارش روزنامه 
خارجه  وزارت  »عرب نیــوز«، 
ویتنــام در واکنش به این خبر 
اعــالم کرد که تمامی ۲۶ ملوان 
این نفتکش در سالمت کامل به 
سر می برند و مقام های ویتنام در 
حال مذاکره با مقام های ایرانی 
درباره این نفتکش هســتند.دو 
مقــام آمریکایی که خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس اشاره ای به نام 
آن ها نکرده اســت، گفته بودند 
کــه ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی اواخر مــاه اکتبر )ماه 
گذشــته میالدی( یک نفتکش 
با پرچم ویتنام را در خلیج عمان 

توقیف کرده اند.

خطیب نماز جمعه تهران:

کرهلغوهمه شرطمذا
تحریمهاست

آیت اهلل خاتمی درباره مذاکرات 
هســته ای اظهار داشت: ما یک 
تصمیــم آشــکار گرفتیم و آن 
مذاکــره ای اســت که لغو همه 
تحریم های هســته ای، حقوق 
بشری و ســایر تحریم ها باشد. 
اگــر می خواهیــد برگردید و 
مذاکره کنید مذاکره فرسایشی 
را ایــران اســالمی نمی پذیرد.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: 
ما یک تصمیم آشکار گرفتیم و 
آن مذاکره ای است که لغو همه 
تحریم های هســته ای، حقوق 

بشری و سایر تحریم ها باشد.

اخبار سیاسی

آمریکا: 

اولویت ما بازگشت متقابل به برجام است
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی 
شــد که این کشور همچنان معتقد و 
عالقه مند به بازگشــت مشــترک و 

متقابل به تعهدات برجام است.
نــد پرایــس روز پنج شــنبه به وقت 
محلی در نشســتی بــا خبرنگاران در 
ادامه ادعاهای آمریکا علیه برنامه صلح 
آمیز هســته ای ایــران که بارها مورد 
تاییــد آژانس بین المللی انرژی اتمی 
قرار گرفته اســت، افزود که معتقدیم 
بازگشــت متقابل مشترک به برجام 
بهترین وســیله بــرای محدود کردن 

برنامه هسته ای ایران است.
وی با بیان اینکه برجام ابزارهای مهمی 
برای ما از جمله امکان نظارت و راستی 
آزمایی را فراهم می کند، مدعی شــد 

کــه نخســتین اولویت ما این اســت 
ببینیم می توانیم در مورد بازگشــت 
متقابــل به تعهــدات برجام به عنوان 
وســیله ای قابل تایید برای اطمینان 
از عدم دائمی دستیابی ایران به سالح 
اتمی مذاکره کنیم.سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود 
گفــت که بندهایــی در برجام وجود 
دارد که بعد از 15 تا ۲5 سال منقضی 
می شوند اما این بند که ایران هیچگاه 
به ســالح اتمی دست نیابد، منقضی 
نمی شــود.ادعاهای تکراری مقامات 
آمریکا و رژیم صهیونیستی درخصوص 
دســتیابی ایران به سالح هسته ای و 
فضاسازی ها درحالی مطرح می شود 
که جمهوری اســالمی ایران در عالی 

ترین ســطح بارها تاکید کرده اســت 
که سالح هسته ای را حرام می داند.

در همیــن حال، علــی باقری معاون 
سیاســی وزیــر امور خارجــه ایران 
چهارشــنبه شــب به وقــت ایران در 
حســاب کاربــری خــود در توییتر 
اعــالم کرد: در تمــاس تلفنی با آقای 
انریکه مورا )معاون مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا(، آغاز مذاکرات 
بــا هدف لغو تحریــم های غیرقانونی 
و غیــر انســانی، در روز 8 آذر در وین 
مورد موافقت قــرار گرفت.ند پرایس 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 
چهارشنبه به وقت محلی )واشنگتن( 
در نشست خبری در پی اعالم معاون 
سیاســی وزیر خارجه ایران و اتحادیه 

اروپا مبنی بر اعالم تاریخ آغاز مذاکرات 
افزود که ما از اعالم اتحادیه اروپا مبنی 
بــر اینکه آنها بــا تمام طرفها صحبت 
کرده اند، استقبال می کنیم و هفتمین 
دور مذاکــرات برای پایبندی متقابل 
و مشــترک به تعهــدات برجامی در 
روز دوشــنبه ۲9 نوامبر از سر گرفته 
خواهــد شــد.وی تصریح کــرد که 
رابرت مالی نماینــده ویژه آمریکا در 
امــور ایران ریاســت هیات آمریکایی 
را در ایــن مذاکرات )غیر مســتقیم( 
بــه عهده خواهد داشت.ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد که 
معتقدیــم چنانچــه ایرانی ها جدی 
باشند می توانیم در مدت زمان کمی 

به توافق برسیم.

حریریانتخاباتپارلمانی
لبنانراتحریممیکند

یک رســانه لبنانــی از تحریم 
انتخابــات پارلمانی آتی لبنان 
توسط نخســت وزیر سابق این 
کشور و رهبر "جریان المستقبل" 
خبــر داد. روزنامه االخبار لبنان 
اعــالم کرد که ســعد حریری، 
نخست وزیر ســابق این کشور 
و رهبــر "جریان المســتقبل" 
تصمیم گرفته است در انتخابات 
پارلمانــی آتی لبنــان که قرار 
اســت ۲۷ مارس ۲0۲۲ )هفتم 
فروردین( برگزار شود، مشارکت 
نکند.این روزنامه نوشــت: همه 
رهبران جریان المستقبل از این 

تصمیم حریری شوکه شده اند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

نیرویدریاییسپاهذلت
وخواریآمریکارا

بهجهانیاننشانداد
رئیــس ســازمان پدافند غیرعامل 
کشــور گفت: دالورمــردان نیروی 
دریایی ســپاه ذلت، خواری و رو به 
افــول بودن آمریــکا را به جهانیان 

نشان دادند.
 سردار غالمرضا جاللی تصریح کرد: 
در سالگرد مبارزه با استکبار جهانی 
شاهد رویارویی دالورمردان نیروی 
دریایی سپاه با آمریکایی ها بودیم و 
یــک بار دیگــر ذلت، خواری و رو به 
افول بودن آمریکا را به جهانیان نشان 
داد. تا ایران، ایران اسالمی است و تا 
آمریکا اســتکباری است، این تقابل 

وجود دارد.
رئیــس ســازمان پدافند غیرعامل 
کشــور بیان کرد: اکثر راهبردهای 
آمریکا غلط و محکوم به شکســت 
اســت و آمریکا یک کشور شکست 
خــورده اســت و در بدترین دوران 

خودش سپری می کند.
وی بیــان کرد: رهبر معظم انقالب 
فرمودند که راه نجات اقتصاد کشور، 
وابســته کردن اقتصــاد به برجام و 
مذاکرات با خارجی ها نیســت. اگر 
ارتباط بــا آمریکایی ها خوب بود و 
منجر به رفع مشکالت می شد، االن 
کشورهایی چون ترکیه و پاکستان 

باید وضعیت بهتری می داشتند.
رئیــس ســازمان پدافند غیرعامل 
کشــور تصریح کرد: ما باید از عبرت 
های دولت گذشــته استفاده کنیم 
و اعتماد به آمریکا و شــرطی کردن 
اقتصــاد به درون بایــد مورد توجه 
دولت سیزدهم قرار گیرد؛ الحمداهلل 
هم این گونه است. ما باید اقتصادمان 

را از درون بازسازی کنیم.
جاللی با بیان اینکه در حوزه پدافند 
غیرعامل ما امروز شــاهد تغییر در 
ماهیت تهدید هستیم،اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران در حوزه 
نظامی به سقف بازدارندگی رسیده 
اســت و همواره باید این حوزه ارتقا 
پیدا کند و به همین دلیل دشــمن 
راهبرد پرهیز از ورود جنگ با ایران 
را دنبــال مــی کند و با اســتفاده از 
ظرفیت هــای تکنولوژی به دنبال 

جنگ ترکیبی است.

رئیــس قوه قضاییــه صبح روز جمعه 14 ابان 
مــاه در بازدیــدی 3 ســاعته از انبار مرکزی 
جمــع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران 
در جریان عملکرد و مســائل و مشــکالت این 
مجموعه قرار گرفت. محســنی اژه ای سپس 
در نشســتی با مسئوالن سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی و مســئوالن ســازمان 
تعزیــرات، وضعیت انبارهــای اموال تملیکی 

را ناگــوار و غیرقابــل تحمل توصیف و ضرب 
االجلــی دو هفته ای بــرای تعیین تکلیف این 
انبارهــا تعیین کرد. رئیس قوه قضاییه با بیان 
ایــن که »همه ما در قبــال حفظ و نگهداری 
اموال مردم مســئولیت داریم« اظهار داشت: 
وضعیــت انبارهای اموال تملیکی برای مردم 
غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت 
سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای 

کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.رئیس 
قوه قضاییه از مسئوالن سازمان اموال تملیکی 
هم خواســت ظــرف دو هفته از همین امروز، 
نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین 
تکلیف کاالهای موجود در انبارهایش را مورد 
بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای 
تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصالحات 

ساختارها و روش ها ارائه دهند.

: رئیسجمهور

بانک ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند
رئیس جمهــور بــا تاکید بر 
اینکه "می توان از مشــکالت 
عبور کرد"، گفت: هیچ بانکی 
حق نــدارد برای مطالباتش، 

کارخانه ای را تعطیل کند.
 ســید ابراهیــم رئیســی در 
ادامــه برنامه ها در ســفر به 
استان ســمنان، با حضور در 
جلســه شورای اداری، ضمن 
گرامیداشــت یاد شــهدای 
دانش آموز و دانشجو و تاکید 
بر اهمیت روز استکبارستیزی 
گفــت: 13 آبان نماد مبارزه با 
اســتبداد و استکبار است و ما 
باید بر داشته های خود اتکا و 

بر عنایت خدا اعتماد کنیم.
یــک  در  رئیس جمهــور 
تقســیم بندی، خدمــت به 
مردم را ســه گونه برشمرد و 
گفت: یک عده دنبال خدمت 
منفعت گرایانــه بــه مــردم 
هســتند، نــوع دیگر خدمت 
اومانیستی است؛ و نوع سوم، 
مشــکالت  از  گره گشــایی 
مــردم بــرای خداســت که 
هم مشــکالت جامعه را حل 
می کنــد و هم رضایت خدا را 

همراه دارد.
رئیســی با اشــاره بــه اینکه 
زمینــه  خدمت به مردم برای 

مدیــران فراهم اســت، آنان 
را بــه مســئولیت پذیری و 
پاســخگویی در مقابل مردم 
فراخواند و گفت: مســئوالن 
بایــد در مقابل خــدا، ارباب 
رجوع، مردم و مدیرباالدست 

پاسخگو باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
همه باید در مقابل اقدامات و یا 
ترک فعل ها پاسخگو باشند، 
گفــت: روحیه پاســخگویی 
مســئولیت پذیری  همــان 
اســت و باید خود را در مقابل 
مردم پاســخگو بدانیم، چرا 
که پاســخگو بودن ســازمان 
اداری، روابط ناســالم اداری 

را از بین می برد.
وی همچنین هرگونه معطلی 

بدون توجیه مردم را ناصحیح 
دانســت و افــزود: اینکه یک 
بانکــی، کارخانــه ای را برای 
طلبش مصادره کند درســت 
نیست و هیچ بانکی حق ندارد 
بــرای پیگیــری مطالباتش 
کارخانــه یــا کارگاهــی را 
تعطیل کنــد، چون تعطیلی 
برخالف  تولیدی،  واحدهای 
سیاســت های کالن کشور و 

دولت است.
مدیــران  رئیس جمهــور، 
دولــت را موظــف به تالش 
برای اشــتغال زایی دانســت 
و گفــت: نمی توانیم ببینیم 
یک زیرساختی در یک واحد 
تولیدی در کشور وجود دارد 
اما خانواده ای دچار مشــکل 

اشــتغال و معیشت و اشتغال 
است.

رئیسی درباره مشکل کمبود 
آب در استان سمنان تصریح 
کرد: در مرکز استان با حضور 
همه دســتگاه های مرتبط و 
دســت اندرکاران برای رفع 
این مشکل جلساتی تشکیل 
شود و این مشکل را حل کنید.
وی بــا اشــاره بــه تصادفات 
جاده ای در اســتان ســمنان 
گفــت: جان باختن حتی یک 
نفر در جاده ها زیان بار اســت 
و میزان باالی تلفات جاده ای 

قابل قبول نیست.
رئیس جمهور درباره اقدامات 
دولــت برای حل مشــکالت 
مردم اســتان سمنان گفت: 

ســاخت یک مرکز بهداشتی 
شــبانه روزی در میامی آغاز 
می شــود و بنیاد مسکن نیز 
به تغییر مکان روســتاهایی 
که دچار مشــکل رانش زمین 

هستند، اقدام می کند.
وی همچنین ضمن تاکید بر 
ایجاد بازار صنایع دستی برای 
تولیدکنندگان این صنایع در 
اســتان خطاب به اســتاندار 
ســمنان، گفت: خام فروشی 
محصوالت معادن استان کار 
اشــتباهی است و باید ارزش 

افزوده برای آن ایجاد شود.
رئیســی ظرفیت های استان 
ســمنان در حوزه کشاورزی، 
را  گردشــگری  و  معــدن 
خوب توصیــف کرد و گفت: 
طبــق قانون، باید یک درصد 
حــق روســتاییان از ســوی 
بهره برداران معادن پرداخت 

شود.
رئیس جمهــور در پایــان با 
تاکیــد بر اینکه "هر تهدیدی 
را بایــد بــه فرصــت تبدیل 
کرد"، گفت: آینده را بســیار 
روشــن می بینــم و با وجود 
همه تهدیدهــا، باورمان این 
اســت که می توان با تالش و 
همدلی از مشکالت عبور کرد.

کوتاه از سیاست

ضرباالجل»اژهای«برایساماندهیانبارهاوتعیینتکلیفکاالهایدپوشده
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3اقتصاد
وزیر کار:

سودآوریورعایت
حقوقکارگران،

دولتسیزدهم در
پیگیریمیشود

 حجــت اهلل عبدالملکی، وزیر 
تعــاون کار و رفاه اجتماعی در 
جمع کارگران و اعضای جامعه 
اسالمی کارگران شرکت اتحاد 
موتور با بیان این مطلب، گفت: 
ایــن نظــام اقتصــادی، قطعاً 
در دهه هــای آتی ســرنگون 
خواهد شــد و نظام هایی ســر 
بــر خواهند آورد که مبتنی بر 
ادبیات اقتصاد اسالمی هستند.

وی تصریــح کرد: در حوزه کار 
و تولید، دو اصل ســودآوری و 
رعایــت حقوق کارگــران، در 
دولت ســیزدهم پیگیری می 

شود.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی، در توضیح اصل اول 
گفت: تولید، باید سودآور باشد، 
در غیر این صورت ســرمایه به 

سمت تولید نخواهد رفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اصــل دوم را رعایــت حقوق 
کارگــران دانســت و گفت: در 
نظــام نئو لیبــرال آمریکایی، 
تمام ســود، متعلق به سرمایه 
گذار اســت و در نازل ترین حد، 

کارگر را راضی نگه می دارد.

رئیس اتحادیه طال:

رشدقیمتطالا
خواهدبود دامهدار

محمــد ولی، رئیــس اتحادیه 
طال و جواهر تهران پیش بینی 
کرد؛ اونس جهانی طال بر مدار 
رشــد قیمت قرار گرفته است و 
احتمال رسیدن نرخ آن تا قبل از 
سال میالدی به بیش از ۲000 

دالر دور از ذهن نیست.
آیت محمد ولی فت: بازار داد 
و ســتد طال دو هفته اســت با 
رونق خاصی رو به روســت و 
این روند بــا توجه به حرکت 
نرخ اونس جهانی در مســیر 
رشــد ادامه خواهد داشت. در 
چنین شــرایطی مردم برای 
تهیــه طال و ســرمایه گذاری 
بــر روی ایــن فلــز معتبر به 
خریــد آن روی آورده انــد.

وی با بیان اینکه طی 10 روز 
گذشــته قیمت طال به شکلی 
خزنده در بازار افزیشــی شده 
اســت و مردم نیــز با افزایش 
قیمــت این کاال برای خرید به 
چنیــن بازاری روی می آورند 
گفت: خیلی هــا برای خرید 
طال منتظــر نتایج مذاکرات 
برجــام بودند امــا از آنجایی 
کــه روند مذاکــرات طوالنی 
و تــا کنون اتفــاق خاصی در 
ایــن زمینه رخ نداده اســت 
بنابرایــن مردم ترجیح دادند 
برای حفظ ســرمایه هایشان 

اقدام به خرید طال کنند.

گفت و گو

غهمگردن مر گرانــیامروز
دولتسابقافتاد!

عضو کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس با بیــان اینکه گرانی 
فعلــی مرغ ناشــی از اقدامات 
3 ماه قبل دولت ســابق است، 
گفــت: اقدامات دولت فعلی در 
ترخیــص نهاده های دامی آخر 
پاییز و ابتدای زمستان مشهود 

می شود.
 علیرضا نظری عضو کمیسیون 
کشــاورزی مجلس شــورای 
اسالمی اظهار داشت: نهاده ها 
عامــل تعیین کننده در قیمت 
محصوالت سفره مردم هستند 
که می تــوان به مرغ، تخم مرغ 
و لبنیــات اشــاره کرد. این در 
حالی اســت که تا پایان دولت 
دوازدهم تخلیه نهاده ها از بنادر 
صورت نگرفت و حتی بخشــی 
قابل مالحظه ای از آنها در مسیر 
خرابی و خودسوزی قرار گرفت 

که قابلیت استفاده را ندارند.
وی افــزود: بــا روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم ارز الزم برای 
دامی  نهاده هــای  ترخیــص 
اختصــاص یافــت و فراینــد 
بارگیری و تخلیه اســکله ها و 
انبارهــای گمرک در دســتور 

کار قرار گرفت.
عضو کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس گفت: در ۲ ماه ابتدای 
دولت آیت اهلل رئیســی ۲ برابر 
5 مــاه ابتدای ســال جاری که 
در دولت روحانی قرار داشــت 
ترخیــص نهاده هــای دامی از 
گمرکات انجام شــد ولی با این 
وجــود تا آثــار این اقدامات در 
بــازار خود را نشــان دهد ۲ تا 
3 مــاه طول می کشــد تا اگر 
تغییــری در فرایند ارســال و 
تحویــل نهاده ها صورت گرفته 
باشــد آثار آن برای مردم قابل 

لمس باشد.
نظــری عنوان کــرد: تأثیرات 
اقدامات ســه ماه قبل در بازار 
مشهود است و تصمیمات امروز 
سه ماه بعد مشخص می شود.

کرد: دولــت  تصریــح  وی 
سیزدهم گام های خوبی را در 
مرحلــه فعلی برای تأمین ارز 
نهاده های دامی و کشــاورزی 
برداشــته اســت کــه هم در 
تأمیــن ارز نهاده هــا اقدامات 
خوبــی صــورت گرفته و هم 
در بحــث انتقــال و بارگیری 
وحمل نهاده به داخل کشــور 
که در همین راستا هماهنگی 
خوبی با سازمان حمل ونقل و 
راهداری صورت گرفته است.

عضو کمیســیون کشــاورزی 
مجلس اظهار داشــت: تا تأثیر 
عملــی این موضــوع در بازار 
محسوس شــود فرایند زمانی 

سه ماه را نیاز دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه 
گفت: عزم دولت برای تامین 
کســی بودجه نباید منافع 
50 میلیون ســهامدار را در 

معرض خطر قرار دهد.
در  آقابزرگــی  فردیــن 
خبرانالین،  کالب هــاوس 
بــا موضــوع »مگــر قــرار 
نبود مشــکالت بورس سه 
روزه حــل شــود؟« گفت: 
داده هــای آماری و وضعیت 
شــرکت ها نشــان می دهد 
ســرمایه گذاری در بــورس 
مطلوب اســت امــا مقامات 
بایــد به این ســئوال جواب 
بدهنــد که چرا با وجود این 
طلوبیت و به کف رســیدن 
قیمت هــا همچنان بورس 
در موقعیتی ناپایدار و حتی 

منفی قرار دارد.
 ایــن فعــال بازار ســرمایه 
با اشــاره بــه اینکــه بهای 
ســهم ها همچنــان در حال 
عقب نشــینی از کف قیمتی 
است، گفت: متاسفانه از یک 
ســو قیمت گذاری دستوری 
بازار را آزار داده و از سوی دیگر 
حجم باالی تامین کســری 
بودجه از طریق فروش اوراق 
بدهی، این وضعیت را ایجاد 
کرده اســت. او با اشــاره به 
اینکه در شرایط کنونی افراد 
عادی وسرمایه گذار معمولی 
خریدار اوراق بدهی مننتشر 
شــده نیســت، گفت: سال 
گذشته هفتصد هزار میلیارد 
تومان تامین مالی از این بازار 

صورت گرفت و امســال نیز 
فــروش اوراق بدهــی ادامه 
داشــت اســت اما نکته مهم 
این اســت که چه کســی در 
تورم چهل درصدی، اوراقی 
با ســود 1۶ درصد خریداری 
می کند؟ طبیعی اســت که 
خریدار این اوراق ، دستوری 
عمــل می کنــد و در نتیجه 
بازار درگیر آســیبی جدی 

می شود .
این کارشــناس در توضیح 
شــرایط کنونی به مکانیزم 
اوراق بدهــی دولت اشــاره 
کــردو گفت: ایــن اوراق بر 
اســاس دارایی هــای پایه 
دولت، منتشــر می شود اما 
همان طــور کــه گفتم نرخ 
ســودی بــرای آن تعیین 
می شــود که برای کســی 
جــذاب نیســت. بــه این 

ترتیــب به برخــی بنگاه ها 
تکلیف می شــود این اوراق 

را بخرند.
بــه گفته وی تحمیل اوراقی 
بــا ســود کمتر از تــورم به 
معنــای تحمیل زیان به این 
بنگاه هاســت  و  صندوق ها 
و ایــن چنیــن بــازار بــا 
قیمت گــذاری دســتوری 
غیرمستقیم تخلیه می شود.
چــرا کســی در بــورس 

سرمایه گذاری نمی کند؟
آقابزرگــی با تاکید بر اینکه 
سرمایه گذاری بر سهام اکثر 
شرکت های حاضر در بورس 
توجیه پذیــر اســت، گفت: 
نکته مهم این اســت که اگر 
مشکالت بورس حل نشود، 
حتــی قرار گرفتــن آن در 
نقطه سودآور نیز نمی تواند 
تضمینی برای ورود سرمایه 

و سرمایه گذار باشد.
وی در توضیــح این مطلب 
ادامــه داد: مقامات دولتی 
تاکیــد می کنند کــه ما از 
طریق اســتقراض کســری 
بودجــه را تامیــن نکردیم. 
بزرگی  معایب  اســتقراض 
دارد امــا تا وقتی فکر کنید 
فــروش اوراق بدهــی با این 
روش، از اســتقراض و چاپ 
پــول بهتر اســت، وضعیت 
درســت نمی شــود . به هر 
حــال فــروش اوراق بدهی 
هم بازار مالی کشور را نشانه 
می رود و این ضعیت را ایجاد 
می کند که در آن بورســی 
که می تواند ســودده باشد، 

زیان ده می شود. 
وی گفــت: دولــت در ایران 
همــواره تصمیم ســاده را 
می گیرد. شــاید اگر تصمیم 

ســخت را بگیرند و به جای 
واگــذاری دارایی مالی خود 
یعنی انتشــار اوراق بدهی، 
دارایی ســرمایه ای خود را 
واگذار کنند، مشــکل حل 
شــود. در این صــورت هم 
حجــم دارایی هــای دولت 
کاهش می  یابد و هم ســهم 
بخــش خصوصی در اقتصاد 

افزایش خواهد یافت .
این کارشــناس بازار سرمایه 
هشدار داد که رویه دولت در 
برخورد با بورس تغییر نکرده 
اســت و گفت: وقتــی بازار 
ســرمایه 5 میلیون سهامدار 
داشــت، دولت همین رویه 
مداخله گرانه را در دستور کار 
داشت و حاال هم که منافع 50 
میلیون ســهامدار به آن گره 
خورده اســت، همین رویه را 

ادامه می دهد.
او اضافه کرد: متاسفانه حتی 
رویه هــا و روال ای قانونــی 
نیــز در این حــوزه رعایت 
نمی شــود و سال گذشته در 
جریان انتخاب آقای دهنوی 
از سوی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی وقت، شاهد شکسته 
شــدن قانون بودیم چرا که 
یــک هفته بعــد از انتخاب 
ایشــان شورای عالی بورس 
جلسه تشــکیل داد و روال 

قانونی را طی کرد.
به گفته وی دولت نباید برای 
تامین کسری بودجه منافع 
50 میلیون ســهامدار را به 

خطر بیندازد.

میلیاردتومانتامینمالیشد یکسالهفتصدهزار در

گری پشت پرده بورس افشا

مجیدرضا حریری رییس اتاق مشــترک بازرگانی 
ایران و چین گفت: امروز ما در خطرناک ترین نقطه 

تاریخی تورم کشور در 4 دهه اخیر است.
* بخش بزرگی از شرایط فعلی اقتصادی ما که به 
گواه همه شرایط مناسبی نیست، تاثیر دیپلماسی 
و روابط سیاسی است. طرف مقابل جنگ سیاسی 
مــا بــا دنیا، یعنی آمریــکا، این جنگ را به صحنه 
اقتصــاد وارد کــرده و قطعا هــر کنش یا واکنش 

سیاسی در تعیین آینده اقتصادی ما موثر است.
*بخش عمده ای از اقتصاد ایران متکی بر فروش 
نفت اســت. نمی توان اقتصــادی را که معتاد به 
نفت اســت، به ســرعت اعتیادش را قطع کرد. دو 
سیاست عمده در مورد تحریم ها تاکنون از طرف 
مقامات سیاســی کشور اعالم شده که هردو باید 
همزمــان و مــوازی با یکدیگر پیش برود. یکی از 
این سیاست ها تالش برای رفع تحریم ها است که 
از طریق مذاکرات سیاســی دنبال می شود. همه 
سیســتم ما باید تالش کنــد تا از طریق مذاکره 
تحریم هــا را رفع کند. اما همه این کار در اختیار 
ما نیست یعنی اگر ما 100 درصد هم برای انجام 
مذاکره در راستای رفع تحریم مایل باشیم، تنها 
50 درصــد از موضــوع در اختیار ما اســت و 50 
درصد دیگر در اختیار آمریکا نیســت. یک بار در 
سال 95 به توافق رسیدیم اما در انتها طرف دیگر 

از توافق خارج شد و یک سری از سختگیری ها را 
هم هنوز به مبادالت ما داشت. بنابراین همه این 

موضوع در اختیار ما نیست.
* در کنار تالش برای رفع تحریم ها باید تالش 
کنیم تا اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور را به حداقل 
برسانیم. برای اینکار باید تجارت های دوجانبه 
خود را به خصوص با کشــورهای همســایه و 
کشــورهایی می توانیــم آنها را بــرای مبادله با 
وجــود تحریم ها راضی کنیم، توســعه دهیم و 
بتوانیم توافق هــای تجارت  دوجانبه ترجیحی 
یــا آزاد برقرار کنیم. باید توجه داشــت که 90 
درصد از صادرات و واردات ما با حدود ۷ کشور 
اســت، باید ســعی کنیم که تنوع بازار و تنوع و 

تعدد شرکا داشته باشیم.
* هر تصمیمی در کشور گرفته می شود باید عواقب 
آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم، 
در واقع این موضوع باید اولین مســئله ای باشــد 
کــه برای هر تصمیمی به آن توجه می شــود. هر 
سیاستی که منجر به افزایش تورم شود باید حذف 
شــود و یا اثر تورمی آن خنثی شــود. تورم امروز ما 
در خطرناک ترین نقطه تاریخی تورم کشور در 4 
دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم 50 یا ۶0 
درصــدی عبــور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت 
تصاعدی سخت می شود و می تواند به یک ابرتورم 

منجر شود. بنابراین همه سیاست ها باید پاسخ یک 
ســوال اصلی را بدهد که آیا منجر به افزایش نرخ 

تورم می شود یا خیر.
* تورم و تحریم امروز دو مســئله اصلی اقتصاد ما 
هستند که باید همیشه آنها را در نظر داشته باشیم 

که با چه روشی اثر آنها را خنثی کنیم.
* تــورم موضوعی پیچیده و تخصصی اســت که 
باید در حوزه های سیاســت گذاری های عمومی و 
همچنین سیاست گذاری های پولی و مالی باید به 
آن توجه شود . باید از متخصصین با دیدگاه های 
مختلف اقتصاد سیاسی استفاده شود، یعنی نباید 
حلقه را در اســتفاده از این متخصصان تنگ کرد. 
کســانی که ســابقه مدیریت آنها سیاســت های 
ضدتورمی است برای مثال به آقای طیب نیا گفته 
می شــد »طبیب تورم«. در زمان ایشــان ما از یک 
تــورم 4۷ یــا 48 درصدی که مربوط به دوره آخر 
آقای احمدی نژاد بود، در 4 ساله اول دولت آقای 
روحانــی که طیب نیا وزیر اقتصاد بود توانســتیم 
تورم را به 11 تا 1۲ درصد برسانیم. تجربه این کار 
و افــراد مورد نیاز وجود دارند. نمی گوییم که این 
افراد االن روی کار بیایند اما باالخره سرمایه های 
فکری کشور هستند و باید از آنها مشاوره گرفت. 
نه فقط آقای طیب نیا بلکه افراد زیادی وجود دارد 

که در این مورد صاحب نظر هستند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین  عنوان کرد: 

کتریننقطهتورمِی۴۰سالاخیر ایراندرخطرنا

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

 عضو کمیسیون انرژی 
مجلس یازدهم: 

باگرانیزندگیمردمرا
نابودنکنید

عضو کمیسیون انرژی مجلس 
یازدهــم می گویــد: تنهــا در 
صورتی باید قیمت حامل های 
انرژی واقعی شود که دستمزد 
نیــروی کار هــم مطابق فوب 
خلیــج فارس باشــد و بیمه و 
خدمــات اجتماعــی واقعی به 
مردم ارائه گردد تا رفاه نســبی 

در جامعه دیده شود.
فریدون عباسی معتقد است:تا 
زمانی که نظام حقوق و دستمزد 
در کشــور اصالح و ارزش پول 
ملــی حفــظ نشــود، هرگونه 
اظهارنظری در این باره شــعار 
اســت. او  می گویــد: عده ای از 
مســئوالن مرتــب می گویند 
قیمــت حامل هــای انرژی در 
کشــور ارزان اســت،اما باید از 
آن ها پرسید مگر قیمت نیروی 

کار در ایران باالست؟
بــه گفته وی ؛ آیــا نیروی کار 
در ایران در شــأن یک کشــور 
متوســط دنیا درآمــد دارد؟ 
آیــا قیمت مســکن در ایران 
ســنخیتی با قیمت های دیگر 
نقــاط دنیــا دارد؟ بین ســال 
98 تا 99، قیمت مســکن 50 
درصد افزایش پیدا کرد. کجای 
اقتصاد ایران ســنخیتی با دنیا 
دارد کــه حاال حــرف از واقعی 
شدن قیمت حامل های انرژی 

می زنند؟ 
زمانــی می گفتند قبل از اینکه 
روی به اجــرا بیاورید، طرح را 
روی کاغــذ پیاده کنید، اکنون 
باید گفت در کامپیوتر بیاورید 
تــا اثــرات آن تصمیم در تمام 
حوزه ها با خروجی مشــخص 
شود. هر تصمیم اقتصادی فقط 
حوزه اقتصاد را تحت تاثیر قرار 
نمی دهد، بلکه می تواند اثرات 
خود را در حوزه های فرهنگی، 
اجتماعــی و... هم بگذارد.  اصاًل 
قابــل قبول نیســت مرتب در 
خصــوص قیمت هــای انرژی 
اظهارنظر کرد و به مردم شوک 
داد تا ندانند آینده چه می شود. 

 معاون برنامه ریزی و نظارت 
شرکت توسعه منابع آب اظهار کرد:

خبریخوش
برایدریاچهارومیه

معاون برنامــه ریزی و نظارت 
شــرکت توســعه منابع آب و 
نیــروی ایــران از انتقال ۶۷0 
میلیــون مترمکعــب آب بــه 
دریاچــه ارومیــه خبــر داد و 
گفــت: برنامــه هایــی را در 
راستای احیای دریاچه ارومیه 

در دستور کار داریم.
بهــروز مرادی با بیــان اینکه 
وزارت نیــرو برنامه هایــی را  
بــرای احیــای دریاچه ارومیه 
در نظر دارد که با اجرای کامل 
ایــن برنامه ها وضعیت دریاچه 
ارومیــه بهتر می شــود، اظهار 
کرد: در این راستا ساخت تونل 
3۶ کیلومتری زاب در حال اجرا 
بوده که حدود 130 متر از این 
تونل باقی مانده اســت و پیش 
بینی می شــود که تا پایان سال 

به  اتمام برسد. 

قراردادگازیترکیه
باروسیهتمدیدمیشود

وزیر انــرژی ترکیه اعالم کرد 
کشورش ممکن است قرارداد 
واردات گاز طبیعی از روسیه را 
به میزان باالتری از ابتدای سال 
۲0۲۲ تمدید کند.فاتح دونمز 
که از طریق کنفرانس ویدیویی 
در یک نشست صحبت می کرد، 
گفــت: توافق در خصوص این 
قرارداد با روسیه تقریبا حاصل 
شده است.تقاضای باالی ترکیه 
برای گاز طبیعی در سال جاری، 
این کشــور را در شــرایطی که 
هنوز قراردادهــای بلندمدت 
واردات گاز را تمدیــد نکرده، 
ناچار کرده است خرید در بازار 
محموله های تــک را افزایش 
دهد. ترکیه حدود 48 میلیارد 
متــر مکعب در ســال قرارداد 
واردات دارد. یعنــی باید حدود 
 LNG 13 میلیــارد متر مکعب
از بازارهــای محموله های تک 
خریــداری کند کــه در حال 
حاضر قیمت هایــش افزایش 
سرسام آوری پیدا کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، ترکیه 
ماه گذشــته یک قرارداد ســه 
ســاله با جمهوری آذربایجان 
بــرای واردات 11 میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی منعقد کرد. 

موفقیتتولیدکنندگان
بازپسگیری خاورمیانهدر

آسیا سهمبازار
سهم نفت خاورمیانه از واردات 
آسیا برای نخستین بار در سال 
میالدی جاری در اکتبر به بیش 
از ۶0 درصد رســید. طبق آمار 
رفینیتیــو آیــکان، همزمان 
ســهم محموله های اروپایی و 
آمریکایــی از مجموع واردات 
نفــت آســیا در مــاه میالدی 
گذشــته به پایین ترین میزان 
در ســال ۲0۲1 رسید.موجود 
بــودن باالتر نفــت خاورمیانه 
بــه دلیل تســهیل محدودیت 
عرضــه اوپــک پــالس دلیل 
اصلی رشــد سهم بازار اعضای 
خاورمیانه ای اوپک در بازار نفت 
آســیا نیست. بلکه علت اصلی 
قیمت های پایین تر در مقایسه 
بــا قیمت هــای محموله های 
نفت آفریقا، اروپا و آمریکا بوده 
است.اختالف قیمت های نفت 
خاورمیانــه با قیمت نفت برنت 
در هفته هــای اخیر به باالترین 
میزان در هشــت سال گذشته 
رســیده و نفت خاورمیانه ای را 
برای خریداران آسیایی نسبت 
به نفتی که از غرب خلیج فارس 
می آید، ارزان تر کرده اســت.
افزایــش قیمت نفــت برنت و 
وســت تگزاس اینترمدیت در 
اخیر محموله هایی  هفته های 
کــه از اروپا، آفریقــا و آمریکا 
می آیند نســبت بــه نفتی که 
از خاورمیانه به آســیا می رود 
و بــر مبنای قیمت پایه عمان/
دوبی قیمت گذاری می شود را 

گران تر کرده است.

نفت و انرژی 4

کید بر حفظ توازن بازار نفت؛ با  تا

بیانیهبیستودومیننشست
شد اوپکپالسصادر

 بیســت ودومین نشســت وزیــران 
نفــت و انرژی تولیدکنندگان عضو و 
غیرعضو اوپک ، 13 آبان ماه به صورت 
ویدیوکنفرانس برگزار شــد.در این 
نشســت بر تعهد مستمر کشورهای 
شرکت کننده در توافقنامه همکاری 
)DoC( بــرای اطمینــان از ثبات و 
تعــادل بازار نفــت، عرضه کارآمد و 
مطمئن نفت بــه مصرف کنندگان، 
ارائه شــفافیت در بــازار و همچنین 
بر اتخاذ رویکردی فعال و شــفاف که 
ثبــات را بــرای بازارهای نفت فراهم 
کند، تأکید شــد.تأکیدهای نشست 
کشــورهای تولیدکننده نفت عضو و 
غیر عضو اوپک با توجه به بنیان های 
کنونــی بازار نفت و اجمــاع درباره 
چشــم انداز آن:1. تصمیــم دهمین 
نشســت وزیران کشــورهای عضو و 
غیــر عضو اوپک )1۲ آوریل ۲0۲0( 
که پس از آن در نشســت های بعدی 

از جملــه در نوزدهمیــن نشســت 
وزیــران نفت و انــرژی اوپک پالس 
)18 ژوئیــه ۲0۲1( هم تأیید شــده 
بــود، مــورد تأکید قــرار گرفت.۲. 
برنامه تســهیل توافق کاهش تولید 
و ســازوکار تعدیل ماهانه تولید - که 
در نوزدهمین نشســت وزیران اوپک 
پالس تصویب شده بود - دوباره تأیید 
و بر اساس آن مقرر شد مجموع عرضه 
ماهانه اوپک پالس در دسامبر ۲0۲1 
نیز 400 هزار بشــکه در روز افزایش 
یابــد.3. در همیــن حال، بر اهمیت 
حیاتــی پایبندی کامل به ســهمیه 
تولید اعضا و استفاده از تمدید فرصت 
ایجادشــده بــرای جبــران تخطی 
از ســهمیه کاهــش تولیــد تا پایان 
دسامبر ۲0۲1 تأکید شد. کشورهای 
متخطی باید برنامه های جبرانی خود 
را بر اساس بیانیه پانزدهمین نشست 
وزارتی اوپک و غیر اوپک ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس :

پارسجنوبی در گاز توانتولید
رسید کثر بهحدا

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
با تشریح برنامه های این شرکت در 
بخش های توسعه و تولید، به پایان 
عملیات تعمیرات اساسی سکوهای 
پارس جنوبی اشاره کرد و از آمادگی 
کامل برای تولید روزانه گاز به میزان 
۷00 میلیون مترمکعب در زمستان 
امسال خبر داد.محمد مشکین فام 
در جریــان بازدیــد هفتگــی از 
طرح هــای در حــال اجــرای این 
شــرکت، با بیان اینکه برنامه های از 
پیش تعیین شــده در هر دو بخش 
توسعه و تولید به طور جدی پیگیری 
می شــود، گفت: برای تولید گاز از 
3۷ ســکوی دریایی پارس جنوبی 
بــه میزان ۷00 میلیون متر مکعب 
در روز آمادگــی کامــل داریم.وی 
تحقــق تولیــد از ردیف اول تصفیه 
گاز پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی 
را به عنوان اولویت نخست مجموعه 

طرح هــای در حال اجرا عنوان کرد 
و گفــت: در ابتدای ســال 1400 
وقفه ای کوتاه در اجرای کارها ایجاد 
شــد که برنامه های توسعه را مختل 
کرد، اما  فعالیت های خوبی صورت 
گرفتــه و در حــال جبران تأخیرها 
هستیم و قولی را که به شرکت ملی 
نفــت ایــران و وزارت نفت مبنی بر 
تحقــق تولید از پاالیشــگاه فار 14 
در پایان آذر امســال داده ایم به طور 
جدی پیگیری می کنیم.مدیرعامل 
شــرکت نفت و گاز پارس پروژه رو 
به پایان خــط لوله انتقال میعانات 
گازی ســایت ۲ پــارس جنوبی به 
منطقــه پارس یــک را از مهم ترین 
برنامه هــای در حــال اجرا توصیف 
کــرد و گفــت: با تکمیل این پروژه، 
پاالیشــگاه های  گازی  میعانــات 
ســایت ۲ پارس جنوبــی از طریق 

یک خط لوله منتقل می شود. 

کشورهایاروپایی ایراننسبتبه مصرفسهبرابریانرژیدر

یارانه پنهان انرژی در جیب ثروتمندان  
 هربــار که صحبــت از میزان 
یارانه هــای پرداختی به خانوار 
مطــرح می شــود همان اعداد 
یارانه معیشتی و یارانه نقدی که 
در میانه و پایان هر ماه پرداخت 
می شــود، در ذهن سرپرستان 
خانوار  تداعی می شــود. اما در 
این میان رقــم حمایتی برای 
قیمــت گــذاری حامل های 
انرژی که به هر نفر یا هر خانوار 
به طور غیرمســتقیم پرداخت 
می شــود را نیز می توان همان 
یارانه پنهان یا غیرمستقیم نام 
برد.البته عده ای از کارشناسان 
بر ایــن باورند که یارانه پنهان 
اساســا وجود نــدارد و قیمت 
گذاری حامــل های انرژی در 
کشور بر مبنای درآمد خانوارها 
در کشور انجام می شود و نمی 
توان به صورت جهانی آن را برای 
مصرف داخــل قیمت گذاری 
کرد. مسعود میرکاظمی رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور در 
گفت وگوی ویژه خبری درباره 
یارانه هــای پنهــان این طور 
می گوید که؛ متاســفانه روش 
توزیع این حمایت به نوعی است 
که یک عــده به وفور و عده ای 
دیگــر کامــال از آن نابرخوردار 
هستند.میرکاظمی اظهار کرد: 
سالیانه طبق آمار ها بیش از یک 
هزار و 400 هزار میلیارد تومان 
یارانه پنهان به انرژی پرداخت 
می شود که این انرژی مشمول 
ســبد انرژی از جمله برق، آب، 
گاز و ســایر انرژی هاست.میر 
تاج الدینــی، نماینده مجلس 
شــورای اسالمی ، در خصوص 

این رقم بیان کرد: ســاالنه بالغ 
بر 83 میلیارد دالر یارانه پنهان 
به انرژی کشــور تعلق می گیرد 
که باید مدیریت شود. هرچند 
قرار اســت این روند در بودجه 
1401 اصالح شود.این ادعای 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشور که تازگی هم ندارد سال 
هاســت مورد انتقــاد صاحب 
نظرات اقتصادی قرار می گیرد؛ 
پرداخــت یارانه در بســیاری 
از کشــور ها مرســوم است، اما 
ســازوکار های تعریف شــده 
ایــن پرداخــت را هدفمند و به 
جامعه هدف معطوف می کند.
بــه عنوان مثال؛ اگر یک خانوار 
در مــاه بالغ بــر 300 کیلووات 
برق مصرف کند و هر کیلووات 
برای او 100 تومان محاســبه 
شــود؛ او در پایان ماه باید 30 

هزار تومان بهای مصرفی خود 
را کــه در قبض عنوان شــده، 
بپــردازد؛ در حالی که به گفته 
رجبی مشــهدی ســخنگوی 
صنعت برق این مبلغ پرداختی 
توســط مشترکان برق نیمی از 
بهای تولید برق است.مصطفی 
رجبی مشــهدی ســخنگوی 
صنعت بــرق درباره یارانه های 
پنهــان حوزه بــرق ، می گوید: 
بهای تمام شــده هر کیلووات 
بــرق در ایــران، چیزی حدود 
۲00 تومــان در هــر کیلووات 
اســت که از مشــترکان نیمی 
از آن اخذ می شــود و مابقی آن 
نیز به صورت یارانه یا سوبسید 
به مشترکان پرداخت می شود 
که این یعنی ســر به سر شدن 
هزینه هــای تولیــد با مصرف 
صنعــت برق که البتــه نباید 

هزینه ســوخت مورد مصرف 
نیروگاه هــای توزیع برق را نیز 
از یــاد برد کــه در این صورت 
هزینه تمام شــده بیشــتر نیز 
می شــود. این موضــوع یعنی 
اگــر یک خانــوار دهک پایین 
جامعــه و یک خانوار در دهک 
بــاالی جامعه به هر میزان برق 
مصرف کننــد. یارانه انرژی به 
آن ها پرداخت می شــود. البته 
تصاعد قیمتی در قیمت گذاری 
برق و گاز دو سالی می شود که 
برای پرمصرف ها و بدمصرف ها 
اعمال می شــود، اما در این بین 
بــد مصرف ها و پرمصرف ها چه 

کسانی هستند؟

مصرفسهبرابریانرژی
نسبتبهکشورهایاروپایی

محمدرضــا جوالیــی، مدیر 

دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران با اشاره به ناترازی تولید 
و مصرف گفت: با فرارســیدن 
فصل سرما میزان مصرف گاز 
نیز افزایش خواهد داشت که 
چه بسا ســرما امسال زودتر 
رســیده است، ایران بالغ بر 3 
برابر کشور های اروپایی انرژی 
مصــرف می کند و همین امر 
 مســتلزم بررسی و مدیریت 

مصرف هاست.
ایــن ناتــرازی مصــرف و 
همچنین بــاال بودن مصرف  
نســبت بــه الگــوی مصرف 
نیازمنــد مدیریــت اســت؛ 
چه بســا به گفته بســیاری 
از کارشناســان اگر مصارف 
مدیریت نشوند قطعا ایران در 
سال های آینده به واردکننده 

انرژی تبدیل خواهد شد
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5بانک و بیمه
اخبار

عامل پدافندغیر
واقداماتبانکی

غیرعامل  پدافند 
به معنای کاهش 
در  آسیب پذیری 
هنــگام بحــران، بدون اســتفاده از 
اقدامــات نظامی و صرفاً با بهره گیری 
از فعالیت هــای غیرنظامــی، فنی و 
مدیریتــی اســت. عمده ترین هدف 
پدافنــد غیر عامل ، ایمن ســازی و 
کاهش آسیب پذیری زیرساخت های 
مورد نیاز مردم اســت که باید با یک 
برنامه ریزی و طراحی در توسعه پایدار 
کشــور نهادینه شــود و برای اصالح 
زیرســاخت های فعلی راهکار هایی با 
مهندسی مجدد الزم است. در پدافند 
غیرعامــل ، تمــام نهادهــا ، نیروها ، 
سازمان ها ، صنایع و حتی مردم عادی 
می تواننــد نقش مؤثری ایفا کنند در 
حالــی کــه در پدافند عامــل مانند 
سیستم های ضدهوایی و هواپیما های 
رهگیــر، تنهــا نیرو هــای مســلح 
مســئولیت برعهده دارند. بانک ها به 
عنوان یکی از بزرگترین سیستم های 
مالــی و اقتصادی کشــور همواره از 
اهمیت ویژه ای برخوردار هســتند.

صیانــت از دارایی ،نگهداری ثروت و 
حفظ اعتماد مشتریان از وظایف مهم 
بانــک ها تلقی می شــود و ضرورت 
برطرف کردن این مسله موجب شده  
آنچه نیاز اســت در مســیر پیشبرد و 
نیــل به این هدف بکار گرفته شــود. 
تهدیداتی که بانک ها را تحت شــعاع 
قرار می دهند به دو دســته طبیعی 
و..(  سوزی-ســیل  )زلزله-آتــش 
وانسان ســاز)جنگ های سایبری-

سرقت از بانک ها-اقدامات خرابکارانه 
و…( تقســیم مــی شــوند. پدافند 
غیرعامل به عنوان یکی از ارکان اصلی 
تقویــت بنیــه دفاعــی و تجهیز زیر 
ســاخت های حیاتی سعی دارد تا با 
پیاده ســازی اقدامات پیشــگیرانه و 
نوین،میزان آســیب پذیری سیستم 
بانکی و ســطح خسارات متحمل بر 
بانکهــا را در مواقع بروز بحران تا حد 
قابــل توجهی کاهــش دهد. پدافند 
غیرعامل یک حوزه وسیع و عملیاتی 
است و برخی اقدامات بانک در بحث 
مبــارزه با کرونا همانند تفکیک فضا 
در شــعب بانک کارآفرین در سراسر 
شــعب کشور، الزام استفاده از ماسک 
در محیط کار، ضدعفونی محیط کار، 
اســتفاده از دستگاه های ضدعفونی 
عمومی در  ســتاد و شــعب  و… در 
راســتای مبارزه بیشتر با کرونا  انجام 
شــد . همچنین در بانک کارآفرین با 
دســتور مدیریــت عامل وقت  بحث 
حمایت از خانوارهای آســیب دیده از 
کرونــا مورد توجه خاص قرار گرفت ، 
در این راستا در کنار ارسال سبد کاال  
هزینه ای به عنوان کمک هزینه کرونا 
برای همکارانی که درگیر این ویروس 
بودند، تخصیص  و واریز شــد. شاید 
بتــوان  مهمترین اقدامات شــبکه 
بانکی در خصوص چالش های امنیتی 
و پدافنــدی را تهیه شناســنامه فن 
آوری اطالعات بانک ها ، تشکیل گروه 
بازرســی فن آوری اطالعات ، تبیین 
راهکارهــا و راهبردهــای امنیت فن 
آوری اطالعات و تحقیق و مطالعه در 
ایــن خصــوص با موضــوع امنیت و 
حفاظــت اطالعــات جهت تســری 
مطالب مفید بــه مدیریت فن آوری 
اطالعات بانک های کشور و استمرار 
تعامــل تنگاتنگ بــا کمیته دائمی 

پدافند غیرعامل دانست.

راهاندازیسامانه
صورتحسابپذیرندگان

شاپرکیدرسایتبانکشهر

معاون برنامه ریزی و فن آوری اطالعات 
بانک شــهر با بیان اینکه نیازســنجی 
مشــتریان با هــدف ارائه خدمات برتر 
در شــبکه بانکی به صورت مســتمر 
انجام می شــود؛ از راه اندازی ســامانه 
“صورتحساب پذیرندگان شاپرکی” در 
سایت این بانک خبر داد. جواد عطاران 
بــا اعالم این خبر، گفت: در راســتای 
افزایش رضایتمندی مشتریان دارنده 
پایانه های فروشــگاهی، تســهیل در 
دسترسی به صورتحساب تمام تراکنش 
ها و دریافت گزارش های مورد نیاز این 
ســامانه راه اندازی شــده است. دکتر 
عطاران با بیان اینکه دسترسی به سامانه 
صورتحساب پذیرندگان شاپرکی طی 
روزهــای اخیر موجب افزایش رضایت 
مشتریان حقیقی و حقوقی بانک شهر را 
فراهم آورده است،تصریح کرد: با توجه 
به درخواست های مطرح شده از جانب 
ذینفعان، ضرورت تســریع در فرایند 
تســویه و همچنین دسترســی به ریز 
تراکنشهای حساب پذیرندگان بیش 
از پیش مورد نیاز بود که خوشــبختانه 
این مهــم در کوتاه ترین زمان ممکن 
محقق شــد. معاون برنامه ریزی و فن 
آوری اطالعات بانک شــهر “مشاهده 
ریز تراکنش های شــاپرکی با تمامی 
جزئیات”، “بررســی ریز تراکنشهای 
ســپرده متصــل به پایانــه”، “امکان 
دریافــت فایلهــای خروجی )در قالب 
PDF،CSV و Excel(”، “قابلیــت 
ایجاد دسترسی برای کاربران مختلف 
پذیرندگان” و … را از مهمترین مزایای 
این سامانه عنوان کرد. عطاران با اشاره 
به ارائه برترین خدمات بانکی از ســوی 
شعب و سامانه های بانکداری الکترونیک 
بانک شــهر به شهروندان، تصریح کرد: 
تــالش کرده ایم با بهره گیری از دانش 
و فنــاوری روز دنیا و اســتفاده از توان 
بانک،پاســخگوی  توانمند  همکاران 

کامل نیازهای مشتریان باشیم.

سر بیمهرازیبر چتر
زوجهایخوزستانی

14 زوج خوزستانی در 
روزهای ابتدایی زندگی 
مشــترک خود تحت 
پوشــش بیمــه عمر و 
ســرمایه گذاری قرار گرفتند.  14 زوج 
خوزســتانی با دریافت بیمه نامه عمر و 
سرمایه گذاری بیمه رازی در قالب طرح 
بیمه مهر زندگی تحت پوشش بیمه عمر 
و سرمایه گذاری بیمه رازی قرار گرفتند. 
اولین حق بیمه نامه این بیست و هشت 
بیمه نامه مهر زندگی که در شعبه استان 
خوزستان شرکت بیمه رازی صادر شده 
به عنوان هدیه از سوی بیمه رازی، اولین 
شــرکت بخش خصوصی صنعت بیمه 
ایران پرداخت شده است. براساس این 
گــزارش، طرح مهر زندگــی نوزادان، 
نوعــروس ها و تازه دامادها را در زمینه 
درمان تکمیلی، سرمایه گذاری و ایجاد 
اندوخته و .. تحت پوشش قرار می دهد.

مســعود بادین در نشست کمیته پدافند غیرعامل بیمه 
آسیا بر ضرورت پدافند غیرعامل در عملیات بیمه گری و 
عدم توقف خدمات به بیمه گزاران در زمان بروز مشکالت 

سایبری تأکید کرد.
 مســعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
بیمه آسیا در این نشست، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته 
پدافند غیرعامل، به حساسیت موضوع حمالت سایبری 

و ســایر خطراتــی کــه عملیات بیمه گری را تهدیــد می کنند، پرداخت و لزوم 
پیشگیری از این خطرات با استفاده از پدافند غیرعامل را موردتأکید قرار داد.

وی افزود: ارائه راهکارهای مفید به منظور پیشــگیری 
از بروز حوادث غیرمترقبه از جمله حمالت ســایبری و 
جلوگیری از ایجاد اختالل در ارائه خدمات به بیمه گزاران 
و فروش بیمه نامه ها امری ضروری است. مدیرعامل بیمه 
آســیا با اشــاره به اینکه  صنعت بیمه در حوزه سایبری 
آســیب پذیرتر اســت، بر لزوم آموزش و افزایش سطح 
آگاهی کارکنان و شبکه فروش از مفاهیم و ساختار پدافند 
غیرعامل تاکید کرد و رهنمودهایی درخصوص شناسایی خطرات سایبری و نیز 

لزوم استفاده از کارشناسان مجرب در این حوزه، ارائه نمود.

مدیرعامل بیمه آسیا در نشست کمیته پدافند غیرعامل: 

گریضروریاست پدافندغیرعاملدرصنعتبیمهبرایمصونسازیعملیاتبیمه

خبر ویژه

بهره مندی از تجربیات کشورها در بهینه سازی بانکداری توسعه ای کشور اثرگذار است
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم تناسب 
بانکداری توســعه ای با نیاز بخش های اقتصادی در 

بعد زمان تأکید ورزید.
ســید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون در جلسه بررسی نقش بانک های توسعه ای در 
اقتصاد اظهار داشت: تامین مالی بخش های گوناگون 
اقتصادی از مهمترین ارکان توســعه در اقتصادهای 
مختلف محســوب می شــود و مکانیزم تامین مالی 
الزم اســت با نیازها و مقتضیات بخش های اقتصادی 

تناسب داشته باشد.
وی افــزود: نهادهــای حاکمیتــی مالی از قبیل بانک 
مرکــزی با تنظیم قواعد مناســب بازیگران بازارهای 
مالی و پولی ، نقشــی مهم در هدایت منابع به ســوی 
فعالیــت های مولــد و جلوگیری از هدررفت منابع بر 
عهده دارند. فتاحی با اشاره به مباحث مطرح شده در 
جلســه بررســی نقش بانک های توسعه ای در توسعه 
اقتصــادی ژاپن گفت: موسســات مالــی تعاونی در 
چهار گروه شــینکین بانک ها، تعاونی های اعتباری، 
بانک هــای کارگــران ، نورینچوکین بانک در اقتصاد 
این کشــور حضور دارند و وظیفه این موسســات ارائه 
خدمات به شرکت های کوچک و متوسط و خانوارهای 

محلی می باشد. به جهت اهمیت شرکت های کوچک 
و متوسط در اقتصاد ژاپن و به دلیل مشکالت فراوانی 
کــه ایــن بخش از اقتصاد در تامیــن مالی خود دارد، 
نوآوری های نهادی فراوانی برای تسهیل فرآیند تامین 
مالی شــرکت های کوچک و متوسط اندیشیده شده 
اســت. وی در ادامه به مطالب ارائه شــده توسط دکتر 
فرهاد تقی زاده حصاری عضو هیات علمی و دانشــیار 
اقتصاد دانشگاه توکای ژاپن اشاره نمود و گفت: بانک 
های توســعه ای ژاپن در مقطع کنونی برنامه سرمایه 
گذاری مالی و برنامه وام شامل اعتبارات با بهره پایین 

به اجرا درمی آورند و همچنین از ســرمایه گذاری در 
شــرکت های کوچک و متوسط، تقویت و بروز رسانی 
زیرساخت های اقتصادی و امکانات رفاهی عمومی و 

حفظ منابع طبیعی حمایت می کند.
فتاحی افزود: بانک توســعه ژاپن با تمرکز بر توســعه 
صنایعی نظیر صنعت برق، صنایع حمل و نقل دریایی، 
اســتخراج ذغال ســنگ، آهن فوالد، ماشین آالت و با 
هدف توسعه صنعتی، تامین کسری برق و خودکفایی 
در بخش هایی نظیر کشاورزی مشغول به فعالیت بوده 
است و بانک صادرات و واردات ژاپن نیز عملیات بانکی 
را در مسیر کمک به افزایش قدرت رقابتی محصوالت 
ژاپنی در بازار خارجی و توسعه سرمایه گذاری خارجی 
و توســعه سرمایه گذاری خارجی شرکت های ژاپنی 

انجام داده است.
گفتنی اســت در این جلســه که با حضور حجت اله 
مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون، امیر هوشنگ 
عصــارزاده عضو هیات مدیره بانک، کریم میرزاخانی 
مدیر مرکز آموزش و پژوهش و مدیران ارشــد بانک 
همراه بود دکتر فرهاد تقی زاده حصاری از طریق ویدئو 
کنفرانس مطالب تخصصی در خصوص ابعاد گوناگون 

فعالیت بانکداری توسعه ای در ژاپن را مطرح نمود.

تحتپوششبیمهآسماریهستند کشور ۹درصدشناورهای
شرکت بیمه آسماری در حوزه ارزیابی موارد بیمه، 
ارائه نرخ و پرداخت خسارت بیمه های کشتی تبحر 
ویــژه ای دارد. این روند به دلیل حساســیت های 
موجــود بــر روی بیمه شــناورها و نیز اهمیت آنها 
در حمــل و نقل دریایی و تجارت خارجی کشــور 

ایجاد شده است.
درباره مســائل مرتبط با بیمه کشــتی و شناور و نیز 
عملکرد شرکت بیمه آسماری در این حوزه با »الهام 
جلوی«، مدیر بیمه های مســئولیت و مهندســی 

شرکت به گفت و گو نشسته ایم.
برای شروع گفت و گو، بهتر است نگاهی به میزان 
حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بیمه آسماری 

در رشته بیمه بدنه کشتی داشته باشیم.
حق بیمه تولیدی این رشــــته در شــــرکت بیمه 
آســــماری طی ســال 1399 بیش از 1۷ میلیارد 
و 51۲ میلیون ریال بوده است. این در حالی است 
که برای ســــال های 1398 و 139۷ ،اعداد ۷٫4 
میلیارد ریال و ۶٫۷ میلیارد ریال ثبت شــده اســت. 
با وجود رشــد قابل مالحظه حق بیمه تولیدی در 
سال گذشته، اما طی ســال جاری، تضعیف شرایط 
اقتصادی و همچنین محدودیت های اعمال شــده 
بر اساس پروتکل های بهداشــتی مقابله با ویروس 
کرونا، موجب کاهش ترددهای دریایی شده است و 
طبیعتا این امر، فروش بیمه نامه های بدنه شــناور 

را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 
با این حال در نیمه اول ســــال جــــاری، فروش 
بیمــه های بدنه شــــناور منجر بــه تولید بیش از 
10٫۷ میلیارد ریال از پرتفوی فعلی شــــده است 

که نســبت به مدت مشــابه ســــال قبل رشد ۲۷ 
درصدی نشان می دهد.

از این محل، شرکت بیمه آسماری در سال 139۷ 
بیــــش از 5٫۷ میلیارد ریال خســــارت پرداخت 
کرده اســت، اما با توجه به ضریب خسارت در سال 
مربوطه و ارزیابی مناســب تر ریسک در سال های 
آتی، خســارت پرداختی به ۶08 میلیون ریال در 
ســال 1398 و 1٫3 میلیارد ریال در ســال 1399 

رسیده است.
پرتفویشرکتبیمهآسماریچه بیمهکشــتیدر

جایگاهیدارد؟
با توجه به دسترسی وسیع کشور ما به دریاها و بهره 
مندی از این موهبت الهی، حمل و نقل دریایی نیز 
از گذشــته در ایران جایگاه ویژه ای داشــته است. 
قدمت زیاد این روش حمل و نقل در دنیا و از طرف 
دیگر مخاطرات مرتبط با آن، موجب شــد که بیمه 
دریایی جزو اولین بیمه هایی باشــد که پا به عرصه 
وجــود نهــاد و به مرور زمان میزان اســتفاده از آن 
هم بیشتر شد. بــــا توجه به وضعیــت جغرافیایی 

شــــعب بیمه آسماری و مجاورت اکثر آنها با آب 
های بین المللی، صدور بیمه نامه شناور نیز از آغاز 

فعالیت این شرکت رونق داشته است.
البته با توجه به این که شــرکت بیمه آســماری از 
ابتــــدا تمرکز خود را بــر فروش بیمه نامه درمان 
قرار داده بود، به صورت طبیعی ســهم سایر رشته 
هــا در پرتفــو ناچیز بود، از این رو با وجود رشــــد 
سریع حق بیمه تولیدی در رشته کشتی، سهم آن 
در کل پرتفــو طی ســالهای اخیر همواره زیر یک 

درصد بوده است.
رشــتهبیمهکشــتی،چهپوشــش بیمهآســماریدر

هایــیراارائهمیدهد؟
بیمه هــــای شــناور بــــا اقتبــاس از مجموعه 
قوانیــن دریایی بین المللی، تجــارب دریانوردی 
و کنوانســیون های بین المللی تنظیم شــده اند. 
در شــرکت بیمه آســماری نیز، بیمه بدنه و ماشین 
آالت شــناورها بر اســاس کلوزهای طراحی شده 
توسط انستیتو بیمه گران لندن صادر می شود. کلوز 
۲80 ، کلوز ۲84 ، کلــوز ۲89 و کلوز 34۶ اکنون 

در این شرکت ارائه می شود.
بر اســــاس آمار ارائه شده توسط سازمان بنادر و 
دریانوردی، شناورهای ثبت شــده در این سازمان 
حدود 9 هزار فروند است که بخش زیادی از آنها به 
خاطر سن زیاد، مستهلک شده و نیاز به جایگزینی 
دارند. با توجه به این که در ســــال 1399 حدود 
800 فقره بیمه نامه شناور در شرکت ما صادر شده 
است، می توان گفت که از این تعداد حدود 9 درصد 
تحت پوشش شرکت بیمه آسماری قرار گرفته اند.

اخبار
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 مدیرعامل سازمان فاوا 
شهرداری مشهد اعالم کرد؛

امکاندریافتپاسخ
استعالمبدونمراجعه

پیشخوان بهدفاتر
وشهرداری

مشــهد / گروه استان ها: مدیرعامل 
ســازمان فاوا شــهرداری مشــهد 
گفــت: درکنــار امــکان ثبــت و 
دریافت پاســخ اســتعالم از طریق 
دفاتر پیشــخوان شــهروندان می 
توانند بــدون مراجعــه حضوری 
از طریــق درگاه هــای الکترونیک 
پاســخ اســتعالم خود را دریافت 
کنند.محمــد جواد رجائیان در این 
خصــوص، افزود: بخش عمده ای از 
مراجعات شــهروندان به شهرداری 
در حوزه مســائل مربوط به ساخت 
و ساز و شهرسازی است که در این 
میــان تعداد زیادی از این موارد که 
تقریبا نیمی از موارد را شــامل می 
شــود دریافت پاسخ استعالم هایی 
اســت که سایر ادارات از شهرداری 
انجــام می دهند.وی اضافه کرد: به 
عنوان مثال شــرکت های خدماتی 
آب، بــرق، گاز بــرای ارائه خدمات 
و یــا بانــک ها بــرای اعطای وام به 
متقاضیان از شــهرداری استعالم 
هایی انجــام می دهند .مدیرعامل 
سازمان فاوا ، تصریح کرد: شهرداری 
مشــهد پاسخ این نوع استعالم را از 
ســال 95 بصورت الکترونیک ارائه 
می کند که در پی آن شهروندان می 
توانستند از طریق دفاتر پیشخوان 
ثبت درخواست کرده و پاسخشان را 
دریافت کنند.رجائیان با بیان اینکه 
از خرداد ماه امســال یک بازنگری 
در این خدمت انجام شــده که روال 
ثبــت و دریافت پاســخ اســتعالم 
ساده سازی شده است، اظهارکرد: 
همچنیــن ســامانه نــرم افزاری و 
وب ســایت مرتبط بهینه ســازی و 
بازنویســی شده و روش ثبت نام در 
ســامانه نیز تسهیل شده است.وی 
تصریح کــرد: اما مهمتر اینکه این 
امکان فراهم شــده که متقاضیان 
بــدون واســطه دفاتر پیشــخوان 
و بصــورت مســتقیم مــی توانند 
درخواســت شان را در سامانه ثبت 
کنند و پاســخ را مستقیما از سامانه 
خودشان دریافت کنند.مدیرعامل 
ســازمان فاوا شــهرداری مشهد با 
اشــاره به اینکه البته این به معنی 
آن نیســت که امکان اســتفاده از 
خدمات دفاتر پیشخوان شهرداری 
وجود ندارد، خاطرنشان کرد: طبعا 
افرادی که زمان کافی و اشراف الزم 
در استفاده مستقیم از این خدمات 
را ندارنــد و امکانــات دیجیتال نیز 
در اختیارشــان نیست می توانند از 
خدمات دفاتر پیشخوان شهرداری 
در قالــب نماینده فنی خودشــان 
کمــک بگیرند ولی مثل گذشــته 
الزامی در مراجعه به دفاتر پیشخوان 
نیســت .رجائیان ادامه داد: مالکین 
محترم با مراجعه به درگاه خدمات 
هوشــمند شــهرداری بــه آدرس 
sm.mashhad.ir و دریافت یک 
کدفعالسازی که بروی گوشی همراه 
ارســال می شــود می توانند از این 
خدمات اســتفاده کننــد و نیاز به 
مراجعــه حضوری به شــهرداری و 

دفاتر هم وجود ندارد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در هشتمین کنفرانس بین 

المللی استیل پرایس:

مواداولیه تامینپایدار
فوالدیها

صنعتساختمانرا
رونقمیدهد

اصفهــان / گــروه اســتان ها: 
هشــتمین کنفرانــس بیــن 
المللی اســتیل پرایس با عنوان 
)فوالد،مــواد اولیــه و چالش 
هــای پیش رو با نگاهی ویژه به 
داینامیک صادرات و بازارهای 
جدیــد(، با حضــور وجیه اله 
جعفری معــاون وزیر و رییس 
هیات عامــل ایمیدرو،منصور 
یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب 
آهن اصفهان و جمعی از مدیران 
عامل شــرکت هــای فوالدی، 
معدنی و صاحب نظران این دو 
بخــش در هتل المپیک تهران 

برگزار شد.
منصــور یــزدی زاده گفت: در 
بحث تامین مواد اولیه با چالش 
همراه هستیم و این موضوع می 
توانــد نیاز به واردات را پر رنگ 
کنــد.وی با اشــاره بــه قیمت 
حامــل های انرژی افزود: ذوب 
آهن اصفهان و شــرکت میدکو 
تنهــا تولیدکننــدگان کــوره 
بلندی فوالد در کشــور هستند 
کــه به دلیل خروج معدنی ها از 
تخصص خودشــان با مشکالت 
فراوانی برای تامین سنگ آهن 
مواجه هســتند لــذا با توجه به 
شــرایط موجود باید به سمت 
واردات مواد اولیه رفت.این مقام 
مســئول گفت: روند توسعه در 
مجموعــه های مختلف با توجه 
بــه بحــران آب و مــواد اولیه 
نگرانی هایی را به همراه داشته 
اســت که باید برطرف شــود.

یــزدی زاده بیان کــرد: ما در 
داخل نیازمند همبســتگی در 
سیاســت گذاری ها هستیم تا 
چالش ها را پشت سر بگذاریم. 
وی اضافه کرد: سرمایه گذاری 
کشــورهای حوزه خلیج فارس 
هــم یــک تهدید اســت و هم 
یــک فرصت، بایــد تکنولوژی 
را ارتقــاء داده و افــق خود را بر 
 روی تولیــد فوالدهای خاص 

متمرکز کنیم.
یــزدی زاده اظهــار کرد: ادغام 
یکــی از راهکارهای مناســب 
برای توسعه است و باید به دور 
از تعصب انجام شود.وی تاکید 
کــرد: طرح احداث یک میلیون 
واحد مسکونی که از سوی دولت 
مطرح شــد قابل تحقق است و 
ذوب آهن اصفهان آمادگی خود 
را در ایــن خصوص اعالم کرده 
اســت.در این زمینه با تشکیل 
اتاق فکر و به دور از بوروکراسی 
ها می توان این رســالت مهم را 
به سرانجام رساند.وی ادامه داد: 
ذوب آهن اصفهان تولید کننده 
مقاطع ساختمانی استاندارد در 
کشــور است اما متاسفانه هنوز 
هم محصوالت ساختمانی غیر 
اســتاندارد در کشور تولید می 
شــود و لذا نیاز است مسئولین 
برای این مشــکل که با سالمت 
مــردم ارتباط مســتقیم دارد 

برنامه ریزی کنند.

استانها 6

با نگاه ویژه به پدافند غیر عامل محقق شد؛

خراسانرضوی گاز شرکتاستان ارتقایتابآوریدر
مشــهد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی از تجهیز کامل این شرکت به امکانات و تجهیزات 
مــورد نیاز در حــوزه پدافندغیرعامل خبر داد.حســن 
افتخاری در نشســت گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل 
که با حضور جمعی از مسئوالن اداره کل پدافندغیرعامل 
اســتانداری خراســان رضوی در سالن تعالی شرکت گاز 
استان برگزار شد اظهار کرد: خراسان رضوی از نظر تعداد 
روستاهای بهره مند و متراژ شبکه گازرسانی در رتبه اول 

کشور قرار دارد.
وی افزود: تعداد ۲5 میلیون و ۶۶۷ هزار مشترک گاز در 
کل کشور وجود دارد که دو میلیون و 5۶۶ هزار مشترک 
معادل 10 درصد در خراسان رضوی از خدمات شرکت گاز 
اســتفاده می کنند.مدیرعامل شرکت گاز استان به روند 
افزایشی مصرف گاز بخش خانگی و عمومی در نیمه دوم 
سال اشاره کرد و گفت: بررسی رفتار مصرفی مشترکین 
در 9 ماهه اول ســال 1399 نشــان دهنده افزایش لجام 

گســیخته گازطبیعی در بخش خانگی و عمومی است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود از تجهیز کامل 
شرکت گاز خراسان رضوی به تمام امکانات و تجهیزات 
مورد نیاز در حوزه پدافندغیرعامل خبر داد و تاکید کرد: 
دغدغه اصلی ما میزان آمادگی مراکز حســاس اســتان 
همانند نانوایی ها و بیمارستان ها به استفاده از سوخت 
دوم اســت.افتخاری به موضوع تامین سوخت نیروگاهها 

در زمستان هم اشاره کرد و گفت: با تدبیر مهندس اوجی 
وزیر نفت که ســابقه ســکان داری صنعت گاز را هم دارد 
امسال وضعیت تامین سوخت دوم نیروگاه ها در بهترین 
شــرایط است. نیروگاهها باید به تجهیزات ذخیره سازی 
مجهز باشند.قاســمی معاون مدیرکل پدافند غیرعامل 
استانداری خراسان رضوی هم در بخشی از این نشست 
با قدردانی از اقدامات و فعالیت های شرکت گاز خراسان 
رضوی در حوزه پدافندغیرعامل اظهار کرد: به هر میزان 
که پیشگیری در وقوع حوادث بیشتر باشد در همان مرحله 
باقی خواهیم ماند و به مرحله فاجعه نخواهیم رسید.وی 
افزود: باید زمان خدمت رسانی به مردم در مواقع بحران 
به کمترین حد ممکن رســیده و در مورد تاسیســات و 
تجهیزات مورد اســتفاده هم اطالعات و اشرافیت کاملی 
وجود داشته باشد.اهدا لوح تقدیر و هدیه یادبود تعدادی از 
کارکنان فعال حوزه پدافندغیرعامل شرکت گاز خراسان 

رضوی بخش پایانی این نشست بود.

گلســتان / گروه اســتان ها:  مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی گلستان گفت: تامین مسکن جوانان طرح ابتکاری 
بنیاد مســکن گلســتان بوده و تاکنون 1۷ هزار نفر در آن 

ثبت نام کرده اند.
سیدمحمد حسینی  اظهارکرد: در سال جاری ۷00 میلیارد 
تومان برای احداث هفت هزار واحد مسکونی روستایی در 
استان تامین اعتبار شده است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی گلستان افزود: بنیاد مسکن استان برای رفع نیاز و دغدغه جوانان، مستاجران 
و عالقه مندان به سکونت در روستاها طرحی به نام تامین مسکن جوانان طراحی 
کرده که فاز اول آن در ۲00 روســتای اســتان اجرا می شــود.وی ادامه داد: تاکنون 
1۷ هــزار گلســتانی در ایــن طرح ابتکاری ثبت نــام کرده و به دو روش خودمالکی 

و بنیاد ســاخت در حال اجرا است.حســینی توضیح داد: در 
روش خودمالکی متقاضیان زمین مورد نیاز برای ساخت را 
دارا بوده و عالوه بر تسهیالت قرض الحسنه تا سقف 1۲0 
میلیون تومان، از حمایت بنیاد برای تهیه نقشه های اجرایی 
و نظارت بر ساخت برخوردار می شوند.مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی گلستان اضافه کرد: در روش بنیاد ساخت 
که زمین هم توسط بنیاد مسکن تامین می شود، متقاضیان 
تا سقف ۲30 میلیون تومان تسهیالت که قالب آن قرض الحسنه است را دریافت 
می کنند و عملیات ساخت هم توسط بنیاد انجام می شود.طبق گفته وی تاکنون 
عملیات اجرایی هزار و 500 واحد به روش خودمالکی و ۷00 واحد بنیاد ســاخت 

در روستاهای هدف در حال اجرا است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان:

کردند گلستانثبتنام طرحمسکنجواناناستان در نفر ۱۷هزار

خبر ویژه

برگزاری نشست هم اندیشی مدیریت شهری هشتگرد با هیات های ورزشی 
البــرز / گروه اســتان ها: اولین جلســه 
مشــترک سرپرست شــهرداری , رئیس 
و اعضــای کمیســیون ورزش و جوانان 
شهرداری و شورای اسالمی شهر هشتگرد 
با هیئت های ورزشــی در سالن جلسات 
مجتمع فرهنگی هنری 9 دی برگزار شد .
بنا بر رویکرد رئیس و اعضای ششــمین 
دوره شــورای اسالمی شهر و فعال سازی 
کمیســیونهای شورا و برنامه ریزی برای 
اســتفاده از ظرفیت ها و پتانســیل های 
موجود , اولین جلسه کمیسیون ورزش و 
جوانان با حضور مهندس امینی سرپرست 
شهرداری هشتگرد , مهندس کاشف نایب 
رئیس شــورا و مسئول کمیسیون ورزش 
و جوانان شــورای هشــتگرد , مهندس 
گلســرخی رئیس اداره ورزش و جوانان , 
مسئولین واحدهای شهرداری و تعدادی 
از روسای هیئت های ورزشی با هدف هم 
اندیشــی و تعامل در راستای ساماندهی 
امور ورزشــی شهر هشــتگرد برگزار شد 
.مهندس جلیل امینی سرپرست شهرداری 
هشتگرد با تقدیر از رویکرد اعضای پارلمان 
شــهری در توجه به اقشار مختلف جامعه 
بویژه ورزشــکاران , از آمادگی شهرداری 
برای تعامل با هیئت های ورزشــی و ارتقا 
ورزش شــهروندی خبــر داد .وی گفت : 
خوشبختانه شهرداری از لحاظ زیرساخت 
هــای مختلف به ویژه زیرســاخت های 
ورزشــی از وضعیت مناســبی برخوردار 
اســت و وجود 4 باشــگاه ورزشی , زمین 
چمن فوتبال , زمین های چند منظوره در 
محالت مختلف , استخرهای شنا , بوستان 

بانوان و بوســتان تندرستی نشانگر توجه 
ویژه مدیریت شــهری به ورزش می باشد 
لیکن در حال حاضر استفاده بهینه از این 

امکانات صورت نمی گیرد .
سرپرست شهرداری افزود : نگاه مدیریت 
شهری به اماکن ورزشی نگاه درآمدزا نمی 
باشــد و نیاز است تا متولیان ورزش بویژه 
هیئت های ورزشــی با مشارکت در بهره 
برداری و نگهداری این اماکن زمینه ســاز 
خدمات مناســب به ورزشکاران باشند و 
شــهرداری از پیشنهادات و نظریات آنها 

استقبال خواهد نمود .
امینی با اشاره به تدوین بودجه سال 1401 
شهرداری در ماه های آتی خواستار تهیه و 
ارائه برنامه مدون پیشنهادی هیئت های 
ورزشــی برای ارتقاء ورزش شــهروندی 
و گســترش ورزش همگانی با اســتفاده 
بهینه از اعتبارات ورزشی شهرداری شد . 
مهندس کاشف نایب رئیس شورای شهر 
و مسؤل کمیسیون ورزش و جوانان شورا 
نیز با تقدیر از اســتقبال هیئات ورزشــی 

از پیشــنهاد مدیریت شــهری هشتگرد 
, برگــزاری این جلســات را زمینه ســاز 
همفکری و تعامل بیشــتر و گسترش امر 
ورزش و کاهــش آســیب های اجتماعی 

دانست .
کاشــف گفت : با توجه به اینکه مدیریت 
شــهری هشــتگرد در نظر دارد تا در سال 
جاری جشــنواره ورزشی با همکاری اداره 
ورزش جوانان برگزار نماید لذا جهت شروع 
ایــن کار بزرگ نیاز به حمایت و همراهی 
تمامی ورزشکاران و پیشکسوتان می باشد 
و امیدواریم با برگزاری جلســات دیگر با 
سایر هیئت های ورزشی بتوانیم برنامه ای 
در خور شــأن ورزشکاران شهر هشتگرد و 

شهرستان ساوجبالغ برگزار نماییم .
وی از تهیــه تقویم ورزشــی شــهرداری 
و شــورای اسالمی شــهر در بخش های 
مختلــف مســابقات , بازدیدهــا و امور 
فرهنگــی در ورزش خبــر داد و افــزود: 
جهت ســاماندهی امور ورزشــی در شهر 
تقویم ورزشــی توسط شــهرداری تهیه 

گردیده و پس از تصویب آن , برنامه های 
ورزشی مطابق با این تقویم پیش خواهد 
رفت .مســؤل کمیسیون ورزش و جوانان 
شــورا هدف از حمایت مدیریت شهری از 
ورزشــکاران را ترغیب جوانان و نوجوانان 
به ورزش , استعدادیابی , قهرمان پروری 
, توســعه ورزش هــای همگانی و کاهش 
آســیب های اجتماعــی عنــوان کرد . 
مهندس گلســرخی رئیــس اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان ساوجبالغ از اقدام 
مدیریت شهری در توجه به ورزش تقدیر 
و تشــکر نمود و برگزاری این جلســات را 
آغازی بر تعامل و همکاری بیشتر جامعه 
ورزشی با شهرداری و شورای شهر دانست 
و بر گسترش ورزش های همگانی و برنامه 
ورزش صبحگاهی پرســنل ادارات تاکید 
کــرد. در ادامه جلســه روســای هیئت 
های ورزشــی حاضر در نشســت به بیان 
مشکالت و خواســته های خود پرداخته 
و بــا تحســین اقدام مدیریت شــهری , 
آمادگــی خود را برای همکاری در تحقق 
اهداف مشترک اعالم نمودند.تامین محل 
اســتقرار هیئت های ورزشــی , توسعه و 
بهســازی زیرســاخت ها ورزشــی شهر 
منجمله پیســت اسکیت بوستان بانوان , 
دیــواره صخره نــوردی , راه اندازی خانه 
کشــتی , اختصاص سانس استخر جهت 
هیئت شنا , استفاده ورزشکاران بویژه در 
رشــته والیبال و فوتبال از اماکن ورزشی 
شــهرداری و تکریم مدال آوران شــهر از 
جمله خواســته های روسای هیئت های 

ورزشی بوده است .
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کوتاه از جامعه

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

هیچنسخهای
دردرزیدنتهارا

درماننمیکند
نایب رئیس کمیســیون بهداشــت 
مجلــس در مــورد ســختی کار 
رزیدنت ها و دســتیاران پزشــکی، 
گفت: دســتیاران بــه طور میانگین 
از ســن ۲8 ســالگی شــروع به کار 
می کننــد و ایــن گروه در ســن 34 
ســالگی فارغ التحصیل می شــوند، 
اگــر میــزان ســال هایی را کــه 
دســتیاران تالش می کنند تا زمانی 
که تخصص خــود را دریافت  کنند، 
به این رقم ســنی اضافه کنیم؛ این 
گروه از ســن 38 ســالگی می توانند 
رســما شــروع به کار کنند، تنها راه 
کسب درآمد رزیدنت ها دریافت حق 
الزحمه دستیاری است.سید جلیل 
میرمحمدی افزود: تحقیقات نشان 
داده که شــرایط کاری دانشجویان 
رزیدنتی بســیار ســخت اســت به 
گونــه ای که شــیفت های کاری 3۶ 
ســاعته و یا بیشــتر دارند، کشیک 
و شیفت های شــبانه روزی در کنار 
درس خوانــدن مــداوم در حالی که 
دریافتی، حقوق و دســتمزد بسیار 
ناچیز اســت، تمام توان جســمی و 
روحی این عزیزان را می گیرد، بماند 
که تعدادی از آنها متاهل هســتند و 
هزینه زندگی آنها چندین برابر است.
وی افزود: سنگینی کار رزیدنت ها در 
مقابــل دریافتی ناچیز آنها به عنوان 
حق الزحمــه کفاف زندگی این گروه 
از افــراد را در مقابــل تورم حاکم بر 
جامعه نمی دهد، نادیده گرفتن این 
سرمایه های انسانی خسارات جبران 
ناپذیــری بر بدنه ســالمت کشــور 
وارد می کنــد.وی در مــورد آخرین 
اقدامــات انجام شــده در خصوص 
بهبــود شــرایط رزیدنت ها، گفت: 
رســیدگی به وضعیــت رزیدنت ها 
در دســتور کار کمیسیون بهداشت 
مجلس قرار گرفته است و امیدواریم 
بتوانیم شــرایط مناسبی را به لحاظ 
دریافتــی برای ایــن عزیزان در نظر 
بگیریــم که بتوانند حداقل دریافتی 

را داشته باشند.

یک مقام مسئول اظهار کرد:

حیاتوحش
باطاعون ۸استاندرگیر
نشخوارکنندگانکوچک

رییــس گــروه بیمــاری هــای 
حیــات وحش ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت گفــت: تاکنون 
در حیــات وحش هشــت اســتان 
فــارس، اصفهان، چهــار محال و 
بختیاری، یزد، خراســان رضوی، 
مازندران، البرز و خراســان شمالی 
بیماری طاعون نشــخوارکنندگان 
کوچک)PPR( شناســایی شــده 
است.ســیامک مســعودی افزود: 
همکاری مستمری بین دو سازمان 
دامپزشکی کشور و حفاظت محیط 
زیست در این زمینه وجود دارد چرا 
که طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
یکــی از مهمتریــن بیماری های 
ویروســی واگیر دام اهلی است که 
علفخواران وحشــی نیز نســبت به 
آن بســیار حساس هستند و شیوع 
بیمــاری PPR در بین آنها موجب 
تلفات گسترده می شود ولی قابلیت 

سرایت به انسان ندارد.

بر اساس گزارش هواشناسی؛

تادوشنبه آسمانکشور
بارانیاست

ســازمان هواشناســی با اشــاره به 
تشــدید فعالیت ســامانه بارشی و 
نفوذ ســامانه پرفشار سرد نسبت به 
بارش شــدید باران و برف و کاهش 
تــا 14 درجه ای دما در 14 اســتان 
هشــدار داد.طبق آخرین نقشه های 
پیش یابــی هواشناســی، طی امروز 
در اســتان های ساحلی دریای خزر، 
ارتفاعــات و دامنه های جنوبی البرز، 
نواحی از مرکز، جنوب، جنوب شرق 
کشور و اســتان های واقع در امتداد 
زاگــرس مرکــزی و زاگرس جنوبی 
بــارش بــاران، گاهی رعــد و برق و 
وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات 
و مناطق سردســیر بارش برف پیش 
بینی می شــود.همچنین طی امروز 
در مناطقی از شــرق کشور ابرناکی 
و بارش پراکنده پیش بینی می شود.
یکشنبه ضمن تضعیف شدت سامانه 
بارشــی، در مناطقی از شرق و مرکز 
کشــور شاهد بارش خواهیم بود.روز 
دوشــنبه بارش ها به صورت پراکنده 
و محــدود در ارتفاعــات دامنه های 
زاگــرس جنوبــی و بخش هایــی از 
شــرق کشــور خواهد بود.سه شنبه 
در اکثــر مناطق کشــور جوی آرام 
پیش بینی می شود. در این روز برای 
ارتفاعات اســتان کرمان افزایش ابر و 
بارش پراکنده دور از انتظار نیســت.
طی امروز در شــمال شــرق، شرق و 
بخش هایی از اســتان های سمنان و 
اصفهان وزش باد شدید و در مناطق 
مســتعد گــرد و خــاک پیش بینی 
می شود و دریای خزر و شمال خلیج 

فارس مواج خواهد بود.

گشاییمدارس زمانباز
اعالمشد

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، 
گفــت: دانــش آمــوزان پایه دهم، 
یازدهــم و دوازدهــم مدارس از 15 
آبــان در مدارس حضــور خواهند 
یافت و پایه های هفتم، هشــتم، نهم 
و دوره ابتدایــی نیــز از ابتدای آذر 
به مدرســه می روند.علیرضا کمرئی 
افــزود: بــر اســاس توافــق وزارت 
بهداشت با وزارت آموزش و پرورش 
شــرط فعالیت حضــور در مدارس 
واکسیناســیون نیست، البته تا 10 
آبــان 88 درصــد دانش آموزان 1۲ 
تا 18 سال واکســن زده اند.کمرئی 
افزود: در 1۶ استان 90 تا 99 درصد 
و در 11 استان 80 تا 90 درصد دانش 
آموزان واکسن دریافت کرده اند.وی 
افزود: آنچه که در مدارس آموزش و 
پــرورش برای مقابله با کرونا رعایت 
می شود فاصله گذاری و تهویه هوای 

کالس هاست.

7جامعه

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: به دلیل افزایش اعمال جراحی غیراورژانسی 
میزان تقاضای مصرف خون بیمارســتانی 40 درصد افزایش یافته و همین موضوع 
موجب شــده تا ذخایر خون اســتان تهران بســیار شکننده باشد و تقاضا داریم مردم 
برای اهدای خون اقدام کنند.محمدرضا مهدی زاده افزود: افزایش اعمال جراحی غیر 
اورژانسی، فروکش کردن موج پنجم کرونا و بازگشت مردم به زندگی عادی موجب 
شــده که مصرف خون و تقاضای بیمارســتان ها و مراکز درمانی اســتان تهران برای 
تامین خون و فرآورده های آن افزایش یابد و همه اینها باعث شــده که ذخایر خون، 

شــکننده باشــد. در زمان اوج گرفتن کرونا و شــدت یافتن آن در موج پنجم بسیاری 
از افرادی که عمل های جراحی غیر اورژانسی داشتند آن را به تعویق انداختند و در 
حــال حاضــر با فروکش کردن موج پنجم کرونا متقاضیان این نوع عمل جراحی هم 
افزایش یافته و از ســویی هم، دیگر اعمال جراحی و بیماران نیازمند به خون هم از 
دریافت کنندگان و مصرف کنندگان خون هستند.وی اعالم کرد: استان تهران حدود 
15 درصد از خون های اهدایی را به خود اختصاص داده و این در حالیست که بیش 

از ۲5 درصد خون های اهدایی در تهران مصرف می شود.

مدیرکل انتقال خون استان تهران:

بیمارستانها۴۰درصدافزایشیافتهاست درخواستخوندر

خبر ویژه

نیست رشدنرخباروریبامشوقهایسطحیامکانپذیر

طرح جنجالی مجلس و نگرانی پزشکان
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که 
به روز شده طرح تعالی جمعیت و خانواده 
بود، سرانجام توسط شورای نگهبان تأیید 
شد.این طرح اسفندماه گذشته پس از هفت 
سال از نخستین اعالم وصول خود با 1۶1 
رای موافــق در صحــن علنی مجلس و بر 
اساس اصل 85 قانون اساسی برای اجرا در 
۷ سال آینده، با هدف افزایش نرخ باروری به 
سطح جانشینی یعنی ۲.1 درصد به تصویب 
رســید. اما پیش از ارجاع طرح به شــورای 
نگهبــان با مخالفت و اعتراض پزشــکان، 
متخصصان ژنتیک، زنان و زایمان، پزشکان 
اجتماعی، وزیر وقت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، وزیر وقت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی قرار گرفت و حتی نامه هایی 
را نیز به شــورای نگهبان ارسال کردند. در 
همین راســتا شــورای نگهبان نیز با طرح 
اشکال در برخی مواد، این طرح را به مجلس 

بازگرداند.

موارداعتراضیطرحجوانیجمعیتو
حمایتازخانواده

عمده اعتراض جامعه پزشــکی مواد 51، 
5۲، 53 و 5۶ طــرح جوانــی جمعیــت و 
حمایــت از خانواده بود که در آنها حمایت 
از توزیع رایگان و تشویق به استفاده وسایل 
پیشــگیری از بارداری که نقش پیشگیری 
از انتقال بیماری های آمیزشــی را نیز ایفا 
می کنند، ممنوع اعالم می کند.همچنین 
در تبصره یک ماده 51 وزارت بهداشــت 
مکلف اســت حداکثر ســه ماه پس از الزم 
االجراشدن قانون، منطبق بر منابع معتبر 
پزشــکی دستورالعمل ارائه دارو، خدمات 
و اقــالم مرتبط با جلوگیــری از بارداری 
را بــرای مواردی کــه بارداری باعث خطر 
جانــی برای مــادر و یا جنین می شــود 
تهیــه و با تصویب ســتاد عالی جمعیت و 
خانواده اجرایی کند.ماده 53 این طرح که 
بیشترین مخالفت ها را برانگیخت، وزارت 
بهداشت را مکلف می کند که حداکثر سه 
مــاه پس از الزم االجراشــدن این قانون، 
کلیه »دستورالعمل های صادره« مرتبط 
بــا بارداری و ســالمت مــادر و جنین که 
ممکن است عوارضی برای آنها ایجاد کند 

و یا اینکه کادر بهداشــتی- درمانی یا مادر 
را به سقط جنین توصیه یا راهنمایی کند، 
با »استانداردسازی عملکرد ارائه دهندگان 
خدمــات، آموزش موثــر و قانونمند آنها، 
پایش و ارزشــیابی عملکرد و صدور یا لغو 
مجوز خدمت آنهــا«، »اصالح روش های 
این مداخالت و به اســتاندارد رســاندن 
مقادیــر مثبت و منفــی کاذب با رعایت 
شــاخص های به روز استاندار های علمی 
و تعیین مســئولیت عاملیــن خدمت«، 
»تعیین آیین نامه تصدیق آزمایشــگاه و 
مراکــز تصویربــرداری عامل غربالگری با 
رعایت شاخص های بند یک و دو با تبیین 
نحوه پاسخگویی آنها« مورد بازنگری قرار 
دهد.همچنین عــدم ارجاع مادر باردار به 
غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک 
یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی را تخلف 
ندانســته و گفته شــده است که این عدم 
ارجاع نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری 
آنها شــود و در صورت ارجاع مادر باردار به 
غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر 
عوارض شــود، پزشک صرفاً در صورتی  که 
در چارچوب دستور العمل مورد تایید ستاد 
عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، 
مرتکب تخلفی نشده است.تبصره دو ماده 
53 طرح جوانی جمعیت نیز تصریح کرده 
است که از زمان الزم االجرا شدن این قانون 
هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر 
بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی 
درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین 

مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره 3 این ماده 
مجاز است. در تبصره 3 نیز که ارجاع برای 
تشخیص ناهنجاری را مجاز دانسته است 
گفته شده که باید جهت استاندارد سازی، 
نظارت، پایش و ارزشــیابی در مواردی که 
به درخواســت والدین و با تجویز پزشــک 
متخصص آزمایش تشــخیص ناهنجاری 
جنین تجویز شود و اطالعات مادر، پزشک، 
مستندات، دالیل تجویز یا اقدام را در پرونده 
الکترونیک سالمت بیمار و سامانه ماده 54 
این قانون درج و بارگذاری کند.ماده بحث 
برانگیز دیگر در این طرح، ماده 5۶ و تبصره 5 
آن است که عنوان می کند: سازمان پزشکی 
قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از 
ابالغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را 
در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی 
قانونی کشــور به عنوان رییس شــورا، سه 
فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشــکی به 
تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص 
مرتبط با معرفی وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی 
قانونی با معرفی ریاســت سازمان پزشکی 
قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور 
به پیشــنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر 
نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
بــه عنــوان ناظر، تدویــن و تصویب کند. 
مصوبات با اکثریت آراء و مشــروط به رای 
موافق حداقل دو فقیه، الزم االجراء بوده و 
پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲5 
/ 03/ 1384 نســخ می شود.این ها مواردی 

بود که اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت، 
چنانکه حتی مرضیه وحید دستجردی وزیر 
اسبق بهداشت نیز این طرح را غیر علمی 
خواند.بــا این حال نمایندگان مجلس که 
عمدتــا عضو کمیســیون فرهنگی بودند 
به جای پاســخگویی به اعتراضات در این 
رابطه، بر مواردی مانند تسهیالت اقتصادی 
برای فرزندآوری تکیه کردند که توسط این 
طرح فراهم می شود چرا که در طرح جوانی 
جمعیت و خانواده پیش بینی شــده است.
این در حالیســت که به گفته بســیاری از 
کارشناسان این موارد لزوما به افزایش رشد 
جمعیت و نرخ باروری منجر نخواهد شد.

نقشمشوقهایاقتصادیدر
فرزندآوری

علی پاشــا میثمی، رئیس انجمن پزشکان 
اجتماعــی ایران در رابطه با مشــوق های 
فرزندآوری در این طرح، گفت: نخست باید 
دید که این موارد اقتصادی و تسهیالت تا 
چــه اندازه قابل تأمین اســت و دوم اینکه 
فرایند هــای آن برای جامعه در راســتای 
اهداف اســت.وی افزود: مشــکلی که در 
جامعه رخ داده این اســت که بســیاری از 
جوانان انگیزه ازدواج ندارند و این به مسائلی 
مانند اشــتغال پایدار، وضعیت اقتصادی، 
چالش هــا و محدودیت های آغاز زندگی 
ارتباط دارد.میثمــی افزود: اینکه چگونه 
این مشوق ها می تواند به افزایش فرزندآوری 
منجر شود به این بستگی دارد که بنیان های 
اقتصادی و اجتماعی فراهم شــود، اما اگر 
این ها فراهم نباشــد نمی توانیم به اهداف 
خود برسیم.وی یادآور شد: در برخی موارد 
دیگر به نظر می رسد این مشوق ها چندان 
عمیق دیده نشــده اســت و نیاز به تعمق 
بیشــتری دارد.وی تأکید کرد: مهمترین 
رویکرد ایجاد اشــتغال پایــدار مبتنی بر 
اصول توســعه اســت. افراد باید احساس 
کنند که امنیت شغلی داشته و خود مولد 
هستند، ترجیح می دهند فرزندانی داشته 
و آنها نیز این مســیر را ادامه دهند. اما اگر 
روند غیر از این باشد افراد انگیزه های خود 
برای تشکیل زندگی و در نتیجه فرزندآوری 

را از دست می دهند.

مفقودی
بــرگ ســــــــبز خــودروی نیســـــــان 
72ایــــــران  پــاک  شمـــــــــاره  بــه 
شاســــــــــــی  شــماره  و  516ق43 
 N A Z P L 1 4 0 T B N 2 5 5 6 7 9
و شــماره موتــور 549798بنــام 
بــا کــد  ســید اســماعیل حســینی 
مفقـــــــــــود   2180607938 ملــی 
اعتبــار ســاقط  از درجــه  و  گشــته 

اســت.

گهیموضوعماده۳قانونو۱۳آییننامهتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی آ

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود 
بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و 
ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا 
چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ 
الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود تســلیم 
دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه 
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت 
اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض 
ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال ســند 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
پرونــده کاســه 1400114425005000148 و رای شــماره 140060325005001650 مورخــه 1400/08/09 بــه 
تقاضــای آقــای ســید عبــداهلل موســوی ندرونــد فرزنــد ســید رضــا نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 171/10 متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک 1 فرعــی 118 اصلــی واقــع در بخــش 4 شهرســتان دورود.

خروجی از مالکیت: مجید خویشاوندی احدی از ورثه ماشاله خویشاوند
انتشار نوبت اول: 1400/08/15   انتشار نوبت دوم: 1400/09/01
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آییننامهتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی گهیموضوعماده۳قانونو۱۳ آ
آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود 
بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان 
تــا چنانچــه  آن در روســتاها الصــاق  بــر  آگهــی انتشــار و عــاوه  حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی 
اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود تســلیم دارنــد 
و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد 
و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی 
عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد 
تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانــع مراجعــه 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. متضــر
ــه  ــه 1400/08/03 ب ــماره 140060325005001595 مورخ ــه 1400114425005000158 و رای ش ــده کاس پرون
زنــد قربانــی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 150/33 متــر  تقاضــای خانــم پــری بهرامــی فر

مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک 1 فرعــی 118 اصلــی واقــع در بخــش 4 شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت: مومن علی خادمی فرزند قورچعلی

انتشار نوبت اول: 1400/08/15     انتشار نوبت دوم: 1400/09/01
کدورود مصطفیامانالهبهاروندی-رئیسادارهثبتاسنادوامال

م الف 763
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افتتاحجشنوارهفیلماجیال
دوحهبا»قهرمان«

فرهادی اصغر
 نهمین دوره جشــنواره فیلم اجیال 
که از ســوی موسســه فیلم دوحه 
برگزار می شــود یکشــنبه شب با 
فیلــم »قهرمــان« ســاخته اصغر 
فرهادی شــروع به کار می کند.این 
جشنواره که از شنبه ۷ نوامبر شروع 
بــه کار می کند و تا 13 نوامبر ادامه 
دارد نماینده ایران در رقابت اســکار 
۲0۲۲ را بــه عنوان فیلم افتتاحیه 
خود برگزیده است.»اورکا« ساخته 
ســحر مصیبی فیلم دیگری از ایران 
است که در این رویداد نمایش داده 
می شود. »کاستا براوا« ساخته مونیا 
اکل از لبنان که نماینده این کشور 
در رقابت اسکار ۲0۲۲ است و فیلم 
مستند ســاخته عبداهلل خاطب با 
عنوان »فلسطین کوچک، خاطرات 
یک شــب محاصره« هــم از دیگر 
فیلم هــای این جشــنواره خواهد 
بود.»ســیارک« ســاخته مهدی 
حســینوند، مستند »شــادگان« 
ساخته اکو سالمی و فیلم های کوتاه 
»روباهی کــه به دنبال صدا رفت« 
ســاخته فاطمه گودرزی و »قبل از 
تاریکــی« ســاخته مصیب حنایی 
دیگر نمایندگان سینمای ایران در 

این رویداد سینمایی هستند.

راپونزلرابیشترمیشناسید
یارودابهرا؟

»فرزندان ایران راپونزل را بیشتر 
می شناســند یــا رودابــه را؟«؛ 
این پرسشــی اســت کــه گروه 
واژه گزینی فرهنگســتان زبان و 
ادب فارســی با طرح آن به ارائه 
توضیحی درباره این دو شخصیت 

پرداخته است.
 صفحه این گروه دراین باره نوشته 
اســت: »رودابــه * و زال نادیده 
دلباختــه هم شــدند. وقتی زال 
به دیدار او رفت، رودابه گیسوان 
خــود را از کاخ فروریخت تا زال 
باال برود، اما زال کمندی برگرفت 
و از آن بــاال رفــت. پس از مدتی 
پیوندشان سر گرفت و رستم زاده 
شد. برخی رودابه را شبیه راپونزل 
می دانند. راپونزل )Rapunzel؛ 
به معنی نوعی کاهو( دختری بود 
که چون مادرش هنگام بارداری 
از باغ همسایه، که زن جادوگری 
بود، بی اجازه کاهو خورد، جادوگر 
مجبــورش کرد که بچه را پس از 
زادن به وی بســپارد. او راپونزل 
را در دژی طلســم و زندانی کرد 
و هــر بــار که می خواســت او را 
ببیند، از گیسوان آویخته اش باال 
می رفت. در آخر، شاهزاده ای که 
شاهد ماجرا بود، به همین شیوه 
به دیدار راپونزل می رود و طلسم 
می شــکند. کارشناسان دالیل 
گوناگونی برای شــباهت این دو 

داستان قائل اند. 
راستی، فرزندان ایران راپونزل را 

بیشتر می شناسند یا رودابه را؟

فرهنگ و هنر

آرامگاهبوعلیسینا
همدان؛نشانافتخار
همدان سینهشهر بر

معماری آرامگاه بوعلی ســینا از یکی 
از آثار مهم و تاریخی دوران ابن ســینا 
یعنــی “گنبد قابــوس” الهام گرفته 
شده اســت. البته ســبک معماری 
بنای آرامگاه ابن سینا و گنبد قابوس 
تفاوت هایی با یکدیگر دارد. به عبارتی 
ســاده تر می توان گفت که ایده اولیه 
طرح بنای مقبره بوعلی سینا برداشتی 
 مدرن از معماری گنبد قابوس است.
بنــای آرامــگاه ابن ســینا داری 1۲ 
ســتون است که نشــانه  1۲ دانشی 
اســت که دانشــمند بــزرگ بوعلی 
ســینا بر آن ها مســلط بود. ستون ها 
از ســنگ گرانیت ســاخته شده و در 
بخــش باالیی مقبــره قرار دارند. این 
اثر زیبا در ۲1 اردیبهشت سال 13۷۶ 
 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.
بنــای آرامگاه بوعلی ســینا به دلیل 
محدودیــت فضــا و همین طــور 
صرفه جویــی در بودجــه، تقریباً در 
نصف ابعاد بنای گنبد قابوس ساخته 
شده اســت. 1۲ ستون مقبره بوعلی 
سینا از هم فاصله دارند و امکان عبور 
از آن هــا وجود دارد. اما 10 ســتون 
بنــای گنبد قابوس به هم پیوســته 
هســتند و به غیــر از در ورودی هیچ 
 شــکافی بین ســتون ها وجود ندارد.
از عمــده دالیــل ایجــاد فاصله بین 
ســتون های آرامگاه ابوعلی ســینا، 
وزش بادهــای ســنگین در فصــل 
پاییز و زمســتان در همدان اســت. 
بنابرایــن فاصلــه بیــن ســتون ها 
باعــث عبــور باد شــده و در نتیجه 
 از تخریــب بنا جلوگیــری می کند.
آرامــگاه بوعلی ســینا در زمینی به 
مســاحت 3090 مترمربع ســاخته 
شــده و زیربنــای آرامگاه نیز 1۷9۲ 
مترمربع است. باغچه های اطراف بنای 
مقبره بوعلی سینا نیز از باغ های ایرانی 
اقتباس شده و آب نماهای موجود در 
محوطه بنا نیز نشــانی از حوض های 

خانه های سنتی ایرانی دارند.
مهم ترین بخش آرامگاه بوعلی سینا، 
بنــای یادبودی اســت کــه به همت 
انجمن آثار ملی ایران ســاخته شده 
است. همان طور که اشاره کردیم، این 
بنا دارای 1۲ ســتون است که فاصله 
مشخصی از هم داشته و هر پایه آن ها 
از کف تا زیر گنبد، ۲3 متر ارتفاع دارد. 
عــرض هــر پایه در کف 1,۷ متر و در 
نزدیکی گنبد، 9۲ ســانتی متر است. 
گنبد بنا به شــکل مخروطی ساخته 
شده و ارتفاع آن ۶ متر است بنابراین 
ارتفاع کلی بنا شــامل پایه ها و گنبد 

به ۲8 متر می رسد.

گردشگری

انگلیس اولین کشوری در جهان است که داروی ضد ویروسی بیماری کووید 
19 را مورد تایید قرار داد.

انگلیس اولین کشوری در جهان شد که قرص درمان کووید  19 را تایید کرد و 
این اقدام شرایط را برای تجویز این دارو به بیمارانی که به نوع خفیف تا متوسط 
بیماری مبتال شده اند، فراهم می سازد.وزیر بهداشت انگلیس گفت: امروز یک 
روز تاریخی برای کشور ماست، اکنون انگلیس اولین کشور در جهان است که 
یک داروی ضد ویروسی را که بیمار می تواند در خانه مصرف کند، مورد تایید قرار 
داده است.این قرص ضد ویروسی موسوم به مولنوپیراویر، توانایی تکثیر ویروس 

را کاهش داده و در نتیجه سرعت بیماری را کاهش می دهد.

آژانس تنظیم مقررات دارویی انگلیس اعالم کرد: بررسی های انجام شده حاکی 
از آن است که این دارو در کاهش خطر بستری شدن و مرگ در افراد مبتال به 
نوع خفیف تا متوسط   کووید 19 که در معرض افزایش خطر ابتال به نوع شدید 
بیماری هســتند، ایمن و موثر اســت.بر اساس یافته های بدست آمده، این دارو 
زمانی مؤثرتر عمل می کند که در مراحل اولیه عفونت تجویز شود و بنابر توصیه 
آژانس تنظیم مقررات دارویی انگلیس بهتر است داروی مولنوپیراویر ظرف مدت 
پنج روز پس از شروع عالئم بیماری استفاده شود. مصرف این دارو در افرادی که 
حداقل یک فاکتور خطرزای ابتال به نوع شدید بیماری از جمله چاقی، سن باال، 

دیابت و بیماری قلبی در آنان وجود دارد، مجاز است.

تأیید داروی ضد ویروسی کرونا در انگلیس

دریچه علم

تجسمی 

کارتون 

 تفاوت مسئولین 
 قبل و بعد از 

انتصاب را ببینید!
ماجرای پرحاشیه و 

جنجالی انتصاب های 
فامیلی در دستگاه های 

مختلف و نهادهای 
متعدد، سوژه کارتونی از 

پیام پورفالح در صفحه 
اینستاگرامش شد.

تابلوهای نقاشــی که حاصل تفکرات 
یک هنرمند بر روی کاغذ، بوم یا مقوا 
هستند، اغلب داستان هایی در پشت 
خــود دارند که گاهی پی بردن به رمز 
داستان آن ها ممکن است سال ها زمان 
ببرد. »جیغ« اثر ادوارد مونک یکی از 
همان دسته تابلوهای نقاشی است که 
تاکنــون تعبیرات زیادی درباره آن از 
سوی منتقدان هنری ارائه شده است.
ایــن اثر مردی تنهــا را روی پل و زیر 
آسمان قرمزرنگ نشان می دهد که از 
وحشت در حال جیغ زدن است. رنگ 
پس زمینه تابلو و حالت چهره مرد در 
حال فریاد از جمله ویژگی هایی است 
که مخاطب را مجذوب این اثر می کند. 
فــارغ از ارزش هــای هنری این تابلو، 
تاکنون روایت هــای مختلفی درباره 
علت حالت چهره مرد ارائه شده است.

سایهیکپدیدهآبوهوایی
ادواردمونک اثر بر

برخــی از دانشــمندان پدیــده ای 
آب وهوایــی را به عنــوان علت حالت 
عجیب مرد تصویرشــده در نقاشــی 
»جیغ« ادوارد مونک عنوان کرده اند. 
»هلن موری« از دانشــگاه اُلسو معتقد 

است که »مونک« شاهد یک پدیده نادر 
آب وهوایی به نام »ابر رنگین تاب« بوده 
اســت. این پدیده با نام های »ابرهای 
مادر مروارید« یا »ابرهای جیغ کشان« 
نیز شــناخته می شود. در این شرایط 
غیرعــادی جوی که در دمای بســیار 
پایین اتفاق می افتد، آســمان به رنگ 
قرمز درمی آید و ابرها شکل ترسناکی 
به خود می گیرند. »ابر رنگین تاب« یا 
»ابر استراتوســفری قطبی« ابری در 
زمســتان اســت که در ارتفاع 15 تا 
۲5 هــزار متر وجــود دارد. این ابر در 

گرگ ومیش شــهری وقتی خورشید 
میان یک تا شش درجه زیر افق است، 
به بهترین صورت دیده می شــود. این 
ابر در ایجاد ســوراخ الیه اوزون نقش 
دارد و الیــه اوزون را تخریب می کند. 
این محقق همچنین گفته است: »این 
اتفاق ممکن است به علت فعال شدن 
آتشفشان »کاراکاتوآ« در نروژ رخ داده 
باشد. پدیده ابرهای رنگین تاب 9 سال 
پیش از این کــه »مونک« اولین تابلو 
»جیغ« را در ســال 1893 بکشد، رخ 
داد. خاکسترهای حاصل از این پدیده 

طبیعی تا سال ها پس از فعال شدن آن 
آتشفشان در هوا پراکنده بود.«

مــوری می گوید: »امروزه عموم مردم 
اطالعــات زیادی دربــاره پدیده های 
زیستی دارند، اما می توانیم تصور کنیم 
که در آن زمان »مونک« احتماال هرگز 
چنیــن ابرهایی را ندیده بود. به عنوان 
یک هنرمند، شــکی نیست که چنین 
پدیده ای تأثیر عمیقی روی او گذاشت. 
مــا می دانیم که پدیده »ابرهای مادر 
مروارید« اواخر قرن نوزدهم در منطقه 
اســلو رخ داد.« این دانشمند و استاد 
دانشــگاه که خود ۲5 ســال در این 
منطقــه زندگی کرده، یک بار موفق به 
مشاهده این پدیده شده است. اما خود 
ادوارد مونک در بخشــی از خاطراتش 
درباره مشــاهده ایــن صحنه چنین 
نوشته است: »آسمان ناگهان به رنگ 
سرخابی درآمد. من ایستادم، به نرده ها 
تکیه دادم و تا وقتی که خســته شدم 
همین طور به ابرهای شــعله ور که به 
رنگ خون درآمده و شــهر را فراگرفته 
بودند، نگاه کردم. دوستانم رفتند، اما 
من آن جا ایستادم و از ترس می لرزیدم. 
من این جیغ ابدی و عظیم طبیعت را 

احساس می کردم.«

راز »جیغ« چیست؟


