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کرسی ریاست »بهارستان« کارزار رقابت
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   بر اســاس پیش بینی ها در اجاســیه ســوم مجلس شــورای اســامی شــاهد انتخاباتی  
با حواشی کمتر خواهیم بود و هیات رییسه با تغییراتی کمتر از ۵۰ درصد اعضاء کار خود 
را در ســال ســوم ادامه خواهد داد. صبح امروز چهارشــنبه ۴ خرداد ماه با پایان دومین 
ســال فعالیت مجلس یازدهم اجاســیه ســوم این دوره از مجلس شــورای اسامی برگزار 

خواهد شد که مهمترین اتفاق آن انتخابات هیات رییسه مجلس است، انتخاباتی که 
از مدت ها قبل حواشــی متعددی به آن مرتبط دانســته می شــد اما به نظر می رســد قرار 
است برخاف حواشی داغ، با آرامش قابل توجهی برگزار می شود تا پیام صلح و آرامش 

  || صفحه  صفحه 22  بهارستان نشینان را به سپهر سیاسی جامعه مخابره کند...
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سخنگوی وزارت امورخارجه اعالم کرد:

اقداماتوزارتخارجه
برایحل

بحرانریزگردها
کید کرد: با ایجاد       سخنگوی وزارت امور خارجه تا
همگرایی در بین کشــورهای منطقه، این امیدواری 
وجــود دارد کــه در میــان  مــدت بتــوان بــه یکســری از 
ترتیبات منطقه ای دست یافت تا مقابله با معضات 
مشــارکت  و  همــکاری  چارچــوب  در  غبــار  و  گــرد 

کشورهای منطقه پیش برده شود...

قالیباف:

قانونرویزمینبماند
استیضاحمیکنیم

گر تا آبان ماه قانون       رئیس مجلس گفت: ا
مربــوط بــه اتصــال به درگاه ملــی مجوزها زمین 
مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای نظارتی 
اســتیضاح  تــا  قضائیــه  قــوه  شــکایت  ماننــد 

استفاده می کند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  
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اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره كل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران در نظــر دارد مــكان مــازاد بــر نیــاز خــود ، را  
بــه مــدت یكســال  بصــورت اجــاره ای بــه شــرح ذیــل واگــذار نمایــد 

موضوعمزایده:
 : ایــران  ســتاد  در  مزایــده   شــماره  بــا  بــان  باغچــه  مدرســه  ســالن  اجــاره 

  ۵۰۰۱۰۰۳۰۷۹۰۰۰۰۰۶
اســناد  روز جهــت دریافــت  مــدت 4  بــه  آگهــی  انتشــاراین  تاریــخ  از  متقاضیــان 
و مــدارك  مزایــده و۱۰ روز جهــت  ارســال پیشــنهاد قیمــت درســامانه تــداركات 

 . دارنــد  مهلــت   )   www.setadiran.ir  ( دولــت  الكترونیكــی 
بــرای بازدیــد و  رویــت مــكان مــورد نظــر بــه :  تهــران - یوســف آبــاد  - میــدان 

كالنتــری - مدرســه باغچــه بــان
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فرهاد فرهودی- سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 

اداره كل نوســازی مــدارس اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد خریــد اقــالم زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی در بســتر ســامانه الكترونیكــی دولــت برگــزار نماید.كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــائی پاكــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتادیران( بــه آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجــام خواهــد شــد.
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2- بصورت ضمانت نامه معتبر بانكی  به سرر سید ۳ ماه از تاریخ  صدور

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :  تا ساعت ۱۳:۳۰ روزیكشنبه مورخه ۱4۰۱/۰۳/۰8  می باشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۳:۳۰ روز یک شنبه مورخه ۱4۰۱/۰۳/22 می باشد.
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تعیینسقف25درصدی
راآراممیکند؟ افزایشاجارهبهابازار

   علیرضا سرحدی
کارشناس بازار مسکن

 بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 
حداکثــر افزایش میزان اجاره بها 
براساس دستورالعمل ستاد کرونا 
در تهران تا ۲۵ درصد، کالنشهرها 
تا ۲۰ درصد و در ســایر شــهرها تا ۱۵ درصد تعیین شــد. 
اکنون وزارت راه اعالم کرده که مصوبه ســتاد کرونا درباره 
قراردادهای اجاره امسال هم قابل اجرا است. بر این اساس اگر 
مالکان، اجاره بها را بیش از سقف ستاد کرونا افزایش دهند، 
مستأجر نباید بپذیرد و صاحبخانه موظف است تا سه ماه پس 
از اعالم رسمی پایان کرونا قرارداد مستأجر را تمدید کند.

قرارداد اجاره قراردادی شخصی است که به صورت عرف و 
براســاس توافق میان مالک و مســتأجر ثبت می شود. اما با 
تعیین سقف اجاره که از سال گذشته اجرا شد، فعاالن بازار 
مسکن این اقدام را دخالت دولت در بازار مسکن می دانند. 
مستأجران هم می گویند با اینکه این تصمیم برای حمایت 
از مستأجران بود اما قدرت چانه زنی را از آنان گرفته است 
و مالکانی که ســال های پیش اجاره بها را با رقمی کمتر از 
۲۵ درصــد تمدید می کردند با این مصوبه مصر به افزایش 

۲۵درصدی اجاره بها هستند.
این مصوبه بیشــتر موجب دلخوری و بروز اختالف میان 
موجر و مستاجر شده است. مثاًل در یکی از بنگاه های امالک، 
صاحبخانه که ۱۸ درصد قرارداد اجاره را افزایش داده بود پس 
از اعالم سقف ۲۵درصدی اجاره بها، از مستأجرش خواسته 
به بنگاه بیاید تا با پشت نویسی قرارداد اجاره، ۷درصد به آن 
اضافه شود. به گفته مشاوران امالک، اگر مستأجر از نرخ اجاره 
راضی نباشد حاضر به شکایت نیست و او ترجیح می دهد 
جابه جا شود تا اینکه کار به دادگاه بکشد و از کسی که قرار 

است در خانه او اجاره نشین باشد، شکایت کند.
 آمارهای رســمی نشان می دهد متوسط رشد اجاره بها در 
کشــور و در شــهر تهران در ســال گذشته بیشتر از سقف 
تعیین شده است و عمال مصوبات دولت )ستاد ملی کرونا( 
در خصوص افزایش مشخص نرخ اجاره بها اجرا نشده است.
ارزیابــی طرح دولت در خصوص افزایش ۲۵ درصدی نرخ 
اجاره بها، مثبت یا منفی نیست که بتوان آن را اجرا کرد و 
مصوبه ای که قابلیت ضمانت و اجرا ندارد دیگر محل بحث 
نیســت. افزایش نرخ ۲۵ درصدی اجاره بها از ســال های 

گذشته هم مطرح بود که عمال اجرا نشد.
موجر خیلی راحت می تواند به مســتاجر بگوید می خواهم 
خانه خود را بفروشم و مستاجر مجبور به تخلیه خواهد بود و 
بعد از آن خانه را با نرخ باالتری اجاره خواهد داد. هربار دولت 
در این زمینه ورود پیدا کرده است بازار را آشفته تر کرده است.
این عدد ۲۵ درصدی که دولت اعالم کرده است رقم کمی 
نیست، همین باعث می شود موجران بفهمند تا ۵۰ الی 6۰ 
درصــد هــم می توانند بر قیمت اجاره خانه اضافه کنند. در 
نتیجه دولت هم نمی تواند از این موضوع مطلع شود. برای 
مثــال در قولنامــه رقم ۲۵ درصد را ثبت می کنند اما خارج 
از آن رقم باالتری را به مســتاجر تحمیل می کنند و دولت 

هم نمی تواند اصال بر آن نظارت یا کنترلی داشته باشد.
این مصوبه شــامل حال مســتاجرانی می شود که ساکن 
هستند و می خواهند قرارداد خود را تمدید کنند و شامل 
مستاجران جدید نمی شود و با این رقم ۲۵ درصد اگر موجری 
بخواهد کمتر از آن از مســتاجر بگیرد عمال دیگر این کار 
را انجــام نخواهــد داد. اگر یک واحد اجاره تا به امروز ماهی 
۱۰ میلیون تومان بوده است االن باید ۱۲.۵ میلیون تومان 

مستاجر پرداخت کند که این واقعا رقم کمی نیست.
با توجه به نرخ افزایش دستمزدها االن بازنشسته  های تامین 
اجتماعی هنوز افزایش حقوق نداشــته اند و در نهایت االن 
صحبت ۱۰ درصد است و این سوال مطرح می شود با این 
دستمزدها چگونه ۲۵ درصد بر نرخ اجاره خانه افزوده شده 

است؟
افزایش قیمت مسکن طبیعی است، ما با یک اقتصاد بحرانی 
دارای تورم در کشور روبه رو هستیم که طبعا اثر خود را بر بازار 
مسکن خواهد گذاشت. هرچند در یک بازه زمانی کوتاه مدت 
به علت کم شدن نقدینگی بازار دچار رکود موقت می شود و 
حاال باید دید با این سیاست های جدید اقتصادی که هنوز 
نتایج ان مشــخص نشــده ایا نقدینگی در بازار افزایش پیدا 
می کند یا خیر؟ اگر بخش های دیگری برای جذب سرمایه 
باشد که پول مردم به آن سمت برود بازار تحت کنترل قرار 
می گیرد و اگر نباشــد ســرمایه های خردی که در دســت 
مردم است وارد بازار مسکن می شود و خواه یا ناخواه قیمت 
مسکن باال می رود. همچنین بخش مسکن متاثر از اقتصاد 
کالن اســت که این اقتصاد هم همچنان بالتکلیف است و 
خیلــی از پارامترهــای دیگر نیز بر روی ان تاثیر می گذارد. 
موضوعاتــی نظیر برجــام، ارز 4۲۰۰ و ... نمونه هایی از این 

پارامترها محسوب می شود.
اگر دولت اجازه دهد که بازار خودش، خودش را پیدا کند 
و تنها نقش نظارتی داشته باشد، شرایط کمی بهبود پیدا 
می کند ولی متاسفانه این کار را انجام نمی دهند. برای مثال 
وقتی دولت می گوید ســالی 4 میلیون می خواهم مسکن 
بســازیم یعنی خودش را جای ســازنده و طراح وارد بازار 
می کند. در نتیجه تصدی گری دولت در مســکن را شاهد 

هستیم که نشانه خوبی نیست.
منبع:راهبردمعاصر

یادداشت

داراییهایبلوکهشدهایران
بانکهایعمانآزادمیشود؟ در

ســفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسالمی 
ایران به پادشــاهی عمــان از چند منظور اهمیت 
راهبردی دارد. رئیس جمهور ایران به روابط خوب 
و سازنده تهرانـ  مسقط در طول تاریخ اشاره دارد 
اما تاکید می کند که هر چند شــاهد روابط خوبی 
بین دو کشــور هســتیم، اما این سطح از روابط قانع 
کننده نیســت. عمان؛ مقصد جدید ســید ابراهیم 
رئیسی پس از سفر به کشورهای قطر، تاجیکستان، 
ترکمنســتان و روســیه اســت که همگی با هدف 
مشــترک تقویت روابط با همسایگان و کشورهای 
اوراســیا صورت گرفته است. دیپلماسی اقتصادی 
و سیاسی مهمترین هدف جمهوری اسالمی ایران 
در این دولت است که تاکنون در سفرهای آیت اهلل 

رئیسی به خوبی پیگیری شده است.
گفت وگو با حســن  هانی زاده کارشــناس مسائل 

خاورمیانه را بخوانید.
چرا سفر ابراهیم رئیسی به عمان مهم است؟
سفر آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
اســالمی ایران به پادشــاهی عمان از چند منظور 
اهمیت راهبردی دارد. از ســویی پادشــاهی عمان 
یکی از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس 
که در طول 4 دهه گذشــته روابط کامال پایداری با 
جمهوری اسالمی ایران داشته است. و در چند مورد 
برخی از مشکالت منطقه ای را با دخالت مثبت حل 
کرده در مذاکرات برجام نقش پادشــاهی عمان در 
نزدیک ساختن دیدگاه های ایران و ۱+۵ در آن زمان 
بسیار موثر بوده است. پادشاهی عمان بارها تالش 
کرده تا حلقه اتصالی بین ایران و ســایر کشورهای 

عرب حوزه خلیج فارس داشته باشد.
نقش مثبت پادشــاهی عمان چه در دوره ســلطان 
قابوس پادشــاه ســابق و چه در دوره پادشاه فعلی 

هیثم بن طارق آل سعید کامال مشاهده می شود.
طبیعتا تالش و سیاســت دولت ســیزدهم کاهش 
تنش هــای منطقه و ایجاد یــک همگرایی باال در 
منطقه بین ایران وکشورهای عرب حوزه خلیج فارس 
است. حتما اولویت سفر آقای رئیسی سفر سیاسی 
و امنیتی و اولویت بعدی اقتصادی است و همه این 

مسائل هم در یک مجموعه قرار می گیرد.
امنیت منطقه غرب آسیا و به ویژه خلیج فارس 
بیش از هر چیز از حضور قدرت های خارجی و 
نیز افزایش حضور اسرائیل آسیب دیده است، 
عمان تا چه اندازه ممکن است با ایران در این 

زمینه ها هم سو باشد؟
قطعا یکی از مهمترین مســائل چنین ســفری ، 
مســائل امنیتی منطقه، حضور برخی قدرت ها در 
خلیج فارس و نیز روابط کشــورهای عربی با رژیم 
صهیونیستی است. یکی از مواردی که در سفر آقای 
رئیســی به پادشاهی عمان مورد بحث قرار گرفته، 
مسئله بومی سازی امنیت خلیج فارس، با توجه به 
جایگاه  ژئو پولیتیکی پادشاهی عمان در خلیج فارس 
و دریای عمان  است. همکاری این کشور با ایران و 

سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس می تواند به 
کاهش حضور قدرت های فرامنطقه ای منجر شود.

موضوع دیگر مسئله رابطه برخی کشورهای حوزه 
خلیج فارس با ر ژیم صهیونیســتی است. امارات و 
بحرین اکنون رابطه رســمی با رژیم صهیونیستی 
برقــرار کرده انــد و ایــن موجب شــده کــه رژیم 
صهیونیســتی حضور فیزیکی بــرای ناامن کردن 
منطقه در جنوب خلیج فارس داشته باشد. بنابراین 
پادشــاهی عمان می   تواند در این خصوص با ایران 
همکاری کند و مانع نفوذ ر ژیم صهیونیســتی در 
منطقه باشــد. اضافه بر آن قطر هم که کشور دیگر 
عضو شورای همکاری خلیج فارس، در این خصوص 
می تواند با ایران و پادشاهی عمان یک بلوک قدرتمند 
سیاسی دربرابر رژیم صهیونیستی ایجاد کنند و مانع 
نفوذ اسرائیل شوند. اینها مجموعه مسائلی است که 
در جریان ســفر آقای رئیسی با پادشاه عمان مورد 

بحث قرار گرفت.
 در زمینه تجاری تحلیل شــما از چشم انداز 

روابط تجاری  دو کشور  چیست؟
موضوع دیگر مســئله همکاری پادشاهی عمان با 
ایران در حوزه تبادل تجاری اســت. بازار پادشاهی 
عمان ظرفیت باالیی برای پذیرش کاالی ایرانی دارد 
و به همین دلیل به نظر می رسد که حجم مبادالت 
اقتصادی ایران و پادشاهی عمان در سالهای آینده 
به ســقف باالتر از ۵ میلیارد دالر در ســال افزایش 
خواهــد یافــت و این می تواند یک تحول مثبتی در 

تبادل تجاری ایران و پادشاهی عمان تلقی شود.
نکته ای که این روزها بیشــتر مورد توجه قرا 
گرفته این است که عمان حدود ۱۰ سال پیش 
میزبان مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا بوده 
است. اکنون به نظر می رسد این جایگاه و نقش 
میانجیگری به قطر واگذار شده است. آیا عمان 
همچنان این نقش میانجیگری با غرب را ایفا 
می کند و شکل آن تغییر کرده یا دیگر جایگاه 

سابق را ندارد؟
عمان از همان جایگاه ثابت سابق برخوردار است. 
با اینکه تغییراتی در هرم قدرت پادشــاهی عمان 
بــه وجود آمده اما حتی با مرگ ســلطان قابوس 
و جانشــینی ســلطان هیثم بن طارق تغییری در 
سیاســتهای ثابت پیش نخواهد آمد. در گذشــته 
عمان نقش مثبتی در نزدیک کردن و تبادل پیام 
بین ایران و آمریکا را داشته است. اکنون هم وضعیت 
عمان همان مانند ســابق اســت و می تواند دراین 
خصوص ایفای نقش کند ضمن اینکه دارایی های 
بلوکه شده ایران در بانکهای عمان هم می تواند در 
ســفر آقای رئیســی به نقطه تعادل برسد و ممکن 
است بعد از مذاکراتی که بین رئیس جمهور ایران 
و پادشــاه عمــان صورت بگیــرد بخش مهمی از 
دارایی های بلوکه شــده ایــران در بانکهای عمان 
آزاد شــود. این هم یکی از نتایج مهم و راهبردی 

سفر آقای رئیسی به عمان خواهد بود.
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سیاست 2

سخنگوی وزارت امورخارجه اعالم کرد:

اقدامات وزارت خارجه برای حل بحران ریزگردها
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: با ایجاد همگرایی در بین کشورهای 
منطقه، این امیدواری وجود دارد که در میان  مدت بتوان به یکسری از ترتیبات 
منطقه ای دست یافت تا مقابله با معضالت گرد و غبار در چارچوب همکاری و 

مشارکت کشورهای منطقه پیش برده شود.
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاســخ به ســوالی 
پیرامــون اقدامات وزارت امور خارجه درخصوص دســتور رئیس جمهوری 
مبنــی بــر حل بحران ریزگردها از طریق دیپلماســی و مجامع بین المللی و 
نیز تعامل با کشــورهای همســایه، اظهار داشــت: در کمتر از دو ماه گذشته 
با وقوع و تشــدید بحران ریزگردها در کشــور، وزارت امور خارجه همکاری 

با کشــورهای همســایه را به منظور بسط مشارکت منطقه ای و نهایتا پیاده 
 کردن ترتیبات منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار در دســتورکار خود قرار 

داده است.
وی افزود: ما این مسیر را با عراق شروع کرده ایم و درنظر داریم در گام بعدی 
سوریه و تدریجا سایر کشورهای منطقه را به تشریک مساعی در این ترتیبات 
منطقه ای ترغیب کنیم. در این چارچوب به طرف عراقی پیشنهاد شده است 
در قالب همکاریهای دوجانبه برای کنترل کانون های غبارخیز، میزبان هیئت 
ایران باشــد و یا اعزام هیات عراقی به کشــورمان را داشــته باشیم تا نقشه راه 
همکاریهای دو کشور در زمینه موضوعات زیست محیطی، از جمله مقابله با 

گرد و غبار مورد بحث دو کشور قرار گیرد.
خطیب زاده در ادامه تصریح کرد: در صحنه بین المللی، وزارت امور خارجه 
از سالهای گذشته، در مجمع عمومی سازمان ملل، برنامه محیط زیست ملل 
متحد )UNEP(، سازمان همکاریهای اسالمی و سایر نهادهای بین المللی 
اقدام به طرح، تدوین و تصویب  قطعنامه  هایی کرده که مشــخصا بر مقابله 
بــا ریزگردهــا و ضرورت همکاریهای منطقه ای به منظور مقابله با معضالت 
زیست محیطی، از جمله گرد و غبار، متمرکز هستند. لذا ادبیات بین المللی 
این موضوع با تالش چندین ساله وزارت امور خارجه در سازمانهای بین المللی 

با اجماع شکل گرفته است.

تحلیل

دیدار رییس 
جمهوری آمریکا و 
نخست وزیر ژاپن 

در کاخ  آکاساکا  
در شهر توکیو 
ژاپن/ رویترز

 کیم جونگ اون  رهبر کره 
شمالی در مراسم تشییع پیکر 
ژنرال   هیون چول هائه  مشاور 
کل وزارت دفاع کره شمالی/ 
پیونگ یانگ/ خبرگزاری 
رسمی کره شمالی

گزارش تصویری

میشود؛ انتخاباتسومینهیاترییسهمجلسانقالبیبرگزار امروز

کرسی ریاست »بهارستان« کارزار رقابت
بر اســاس پیش بینی ها در اجالسیه سوم 
مجلس شورای اسالمی شاهد انتخاباتی  با 
حواشی کمتر خواهیم بود و هیات رییسه با 
تغییراتی کمتر از ۵۰ درصد اعضاء کار خود 

را در سال سوم ادامه خواهد داد.
صبــح امروز چهارشــنبه 4 خــرداد ماه با 
پایان دومین سال فعالیت مجلس یازدهم 
اجالســیه سوم این دوره از مجلس شورای 
اســالمی برگزار خواهد شد که مهمترین 
اتفاق آن انتخابات هیات رییســه مجلس 
است، انتخاباتی که از مدت ها قبل حواشی 
متعددی به آن مرتبط دانســته می شد اما 
به نظر می رسد قرار است برخالف حواشی 
داغ، با آرامش قابل توجهی برگزار می شود 
تا پیام صلح و آرامش بهارستان نشینان را به 

سپهر سیاسی جامعه مخابره کند.
یکــی از مهمتریــن انتخاب هایــی کــه 
نماینــدگان در این روز خواهند داشــت 
ریاســت مجلــس اســت کرســی  ای که 
محمدباقر قالیباف در دو ســال گذشته با 
کمترین دردســر بــر آن تکیه زد و به نظر 
می رسد برای تصدی آن در سال سوم هم 
کار سختی در پیش نداشته باشد. علیرغم 
گمانه زنی هایی که از چند ماه قبل پیرامون 
اختالفات اعضای عضو یا نزدیک به جبهه 
پایــداری بــا رییس مجلــس درخصوص 
طرح هایی از جمله »طرح صیانت از فضای 
مجازی« و »طرح شفافیت آرا نمایندگان« 
که با طرح شفافیت قوای سه گانه جایگزین 
شــد، وجود داشــت و حدس و گمان ها از 
رقابت جدی این گروه سیاســی با قالیباف 
حکایت می کرد، ظاهراً بعد از عدم پذیرش 
کاندیداتوری برای ریاســت توســط علی 
نیکزاد، آ ن ها نیز شانس چندانی برای خود 
قائل نیستند و این الیاس نادران خواهد بود 
که بر ســر کرسی ریاست با قالیباف رقابت 
خواهد کرد و شــاید بتواند در این مســیر 
از ســبد رأی جبهــه پایداری نیز بهره مند 
شود. رقابتی که نتیجه آن از هم اکنون قابل 
پیش بینی است و بعید به نظر می رسد که 
تعداد آرا نادران در خوش بینانه ترین حالت 

از عدد 6۰ تجاوز کند.
امــا نکتــه حائز اهمیت بــرای محمدباقر 

قالیبــاف و یــاران او در مجلس تعداد آرای 
ســردار برای ریاســت سال ســوم است، 
قالیباف که دو ســال نخســت را با آرا قابل 
توجهی به ریاســت قوه مقننه دست یافته 
چندان مایل نیســت که این اتفاق در سال 
ســوم با کاهش محســوس آرا برای او رقم 
بخورد تا منتقدانش این مسأله را به ضعف 
وی در اداره مجلــس مرتبط قلمداد کنند. 
موضوعی که گفته می شد از چند ماه قبل 
به عنوان یکی از گزینه ها برای اجالســیه 
ســوم روی میز جبهه پایداری قرار دارد و 
زمزمه هــا از راهروهای مجلس حکایت از 
این دارد که اعضای پایداری اگر نتوانند در 
مجلس رقیب مناسب و جدی برای قالیباف 
بیابنــد، گزینــه رأی ندادن بــه قالیباف و 
کاهــش آرا وی بــه کمتــر از ۲۰۰ و حتی 
تــا ۱۷۰-۱۸۰ رأی را مدنظر قرار خواهند 
داد. امری که برخی معتقدند تحقق آن دور 
از ذهن است و به نظر می رسد که عملکرد 
قالیباف در جریان دو طرح مهم »صیانت« 
و »شــفافیت« هر انــدازه فاصله میان او و 
جبهــه پایداری را افزایش داده، قالیباف را 
به کسب رأی فراکسیون مستقلین نزدیک 

کرده است.
اما بعد از کرســی ریاســت جایگاه نایب 

رییســی مجلس اســت که مــورد توجه 
قــرار دارد، ترکیب نواب رییس در ســال 
دوم دســتخوش تغییر شد و امیرحسین 
قاضی زاده هاشــمی که در ســال نخست 
نایــب رئیس اول مجلــس بود از ترکیب 
هیات رییســه خــارج شــد، اتفاقی که 
قاضی زاده در نشست خبری انتخاباتی اش 
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری و 
در پاســخ  به خبرنگار ایلنا تایید کرد که 
ممکــن اســت به اختالف نظرهــای او با 
برخــی بزرگان مجلس مرتبط باشــد. با 
ایــن حــال با خروج قاضــی زاده از هیات 
رییســه، این نیکزاد بود که جایگزین وی 
در نایب رئیســی اول شــد و کرسی نایب 
رئیسی دوم را به عبدالرضا مصری واگذار 
کرد. اکنون شنیده ها حکایت از این دارد 
که در انتخابات ســال سوم هیات رییسه 
مجلــس اگرچه 6 کاندیــدا برای جایگاه 
نــواب رییس ثبت نــام کرده اند، اما بعید 
است از میان چهره هایی همچون نصراهلل 
پژمانفــر، ابراهیم عزیزی)کرمانشــاه( و 
حمیدرضا حاجی بابایی کســی شــانس 
رقابــت با دو نایب رئیس فعلی را داشــته 
باشــد و تنها این مجتبی ذوالنوری است 
که با فعالیت های خود طی ماه های گذشته 

شــانس این را دارد که یکی از جایگاه ها 
را به خود اختصاص دهد. بر این اســاس 
به نظر می رســد جدی ترین رقابت برای 
جایگاه نــواب رییس میان مثلث نیکزاد، 
مصری و ذوالنوری شــکل خواهد گرفت 
و نمایندگان احســاس می کنند که شاید 
عبدالرضا مصری در سال سوم نایب رئیس 
اول باشــد تا این کرســی پر تغییرترین 
جایــگاه مجلس نام بگیرد، اگرچه ترکیب 
نواب رییس احتماال تغییر نخواهد کرد و 
تنها جایگاه اول و دوم در میان آن ها دست 

به دست می شود.
در جایــگاه ناظران هیات رییســه رقابت 
جدی تر می شود جایی که در کنار ۳ عضو 
کنونی یعنی علیرضا ســلیمی، محســن 
پیرهــادی و ســیدنظام الدین موســوی، 
احتمــاال ۵ کاندیــدای دیگــر داوطلب 
تصدی این جایگاه هســتند. ۵ کاندیدایی 
که محمدحســین فرهنگی شاخص ترین 
آن هاست و درکنار خود محمدرضا دشتی 
اردکانی) اردکان(، صدیف بدری)اردبیل(، 
علــی رضایی)کنــگاور( و علــی علیزاده 

)مراغه( را به عنوان رقیب می بیند.
براساس شنیده ها دو تن از ناظران کنونی 
وضعیت نســبتاً متزلزلی در صحن مجلس 

دارند و این احتمال وجود دارد که فرهنگی 
با توجه به ســوابق و تجاربی که دارد، قادر 
باشــد بر یکی از سه کرسی ناظر در هیأت 

رییسه تکیه بزند.
اما شــاید متراکم ترین رقابت فردا بر ســر 
عضویــت در هیات رییســه به عنوان دبیر 
باشــد، جایــی که بــرای 6 جایگاه دبیری 
در کنار حســینعلی حاجی دلیگانی، علی 
کریمــی فیروزجایی، روح اهلل متفکر آزاد، 
محمد رشیدی، محسن دهنوی و مجتبی 
یوسفی 6 دبیر کنونی هیات رییسه، قریب به 
۳۰ نفر دیگر از نمایندگان کاندیدا خواهند 
بــود که از جمله شــاخص ترین کاندیداها 
می تــوان به احــد آزادی خــواه) مالیر(، 
روح اهلل نجابت)شــیراز(، محمدمهــدی 
زاهدی)کرمان(، ابراهیم عزیزی)شــیراز( 

و علی خضریان )تهران( اشاره کرد.
به نظر می رســد با توجه به شــدت رقابت 
در کرســی دبیری هیات رییســه ۲ تا ۳ 
تغییر در این جایگاه رقم زده شــود. براین 
اســاس شــاید علی خضریان بــه عنوان 
یکــی از شناخته شــده ترین چهره هــای 
جبهــه پایداری در صورت قطعی شــدن 
کاندیداتوری اش شانس قابل توجهی برای 
پیوســتن به ترکیب هیات رییسه مجلس 
داشــته باشــد و درکنار وی شاید روح اهلل 
نجابت که جوان ترین نماینده دوره یازدهم 
مجلس است، بتواند به جای یکی از دبیران 
جوان هیات رییســه )یوســفی، دهنوی و 
رشیدی( به عضویت هیات رییسه درآید.

با همه این اوصاف می توان پیش بینی کرد 
علیرغم شدت رقابت در برخی جایگاه ها و 
یا حواشــی قابل توجه که از مدت ها قبل 
تقریبــاً هر اتفاقی پیرامــون نمایندگان 
مجلس از اختالف نظر بر ســر توقف طرح 
صیانت تا مطرح شــدن طرح شــفافیت 
قوای ســه گانه و حتی حواشــی ســفر 
خارجی اعضای خانواده رییس مجلس را 
به انتخابات هیات رییسه مرتبط می کرد، 
در اجالســیه سوم نیز شاهد انتخاباتی  با 
حواشی کمتر خواهیم بود و هیات رییسه 
بــا تغیراتی کمتر از ۵۰ درصد اعضاء کار 

خود را در سال سوم ادامه خواهد داد.

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشــاره به امضای ۱۳ ســند همکاری میان ایران و عمان گفت: با وجود افزایش حدود دو برابری حجم 
تجارت میان دو کشور، از رقم ۷۰۰ میلیون دالر به ۱،۳ میلیارد دالر، این سطح از تعامالت تجاری همچنان با ظرفیت های 
متنوع دو کشور فاصله دارد.  آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی پس از بازگشت از سفر رسمی یک روزه به عمان درباره 
دستاورد های این سفر گفت: سفر به عمان با هدف توسعه تعامالت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دو کشور انجام شد و 
مذاکرات و رایزنی های سازنده ای در این راستا با مقامات این کشور داشتیم. رئیس جمهور با بیان اینکه نظرات ایران 
و عمان درباره موضوعات منطقه ای و بین المللی به هم نزدیک است، افزود: در نشست ها و گفتگو هایی که در این سفر 

داشتیم بر تقویت همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف تاکید شد.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به امضای ۱۳ سند همکاری میان دو کشور در جریان این سفر اظهار داشت: با وجود افزایش 

حدود دو برابری حجم تجارت میان دو کشور، از رقم ۷۰۰ میلیون دالر به ۱،۳ میلیارد دالر، این سطح از تعامالت تجاری 
همچنان با ظرفیت های متنوع موجود در دو کشور فاصله دارد و باید برای افزایش آن تالش کرد.

رئیس جمهور در ادامه به برگزاری نشســت با فعاالن اقتصادی عمانی اشــاره و تصریح کرد: در این نشســت مشــکالت 
تاجران در زمینه تجارت، انتقال پول و مســایل مالی و بانکی بین دو کشــور و گمرک مطرح و در حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت کشورمان و وزیر تجارت عمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به زودی موانع موجود برطرف شود.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه در این نشست مشخص شد که تجار و فعاالن اقتصادی دو کشور از ظرفیت های متقابل 
شناخت کافی ندارند، خاطرنشان کرد: بر همین اساس ضرورت تأسیس دفتر تجاری ایران در عمان احساس شد و مقرر 

شد این دفتر هرچه سریع تر تأسیس شود تا به آشنایی تاجران دو کشور از ظرفیت های متقابل کمک کند.

رئیسی پس از بازگشت از عمان خبر داد : 

امضای13سندهمکاریمیانایرانوعمان

قالیباف:
قانونرویزمینبماند

استیضاحمیکنیم
رئیس مجلس گفت: اگر تا آبان ماه قانون مربوط به اتصال 
به درگاه ملی مجوزها زمین مانده باشد، مجلس از همه 
ابزارهای نظارتی مانند شکایت قوه قضائیه تا استیضاح 

استفاده می کند.
آقای قالیباف در نشست علنی مجلس گفت: مسئوالن 
وزارت اقتصاد توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کشور 

اشکاالت فنی و کنترلی دارد و باید رفع شود.
رئیس مجلس پیشتر هشدار داده بود دستگاه هایی که 
تا بیستم اردیبهشت ماه به این درگاه متصل نشوند، به 

قوه قضائیه معرفی می شوند.
کمیســیون ویژه جهش و رونق تولیــد امروز در مورد 
عملکرد دستگاه ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای 

کشور گزارش داد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم کرده وزارت بهداشــت 
و درمان، ســازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و بانک مرکزی در صدور مجوزهای کســب و 
کار و اتصــال به درگاه ملی مجوزهای کشــور، »عقب 

افتادگی جدی« دارند. 
در گزارش کمیســیون ویژه جهش تولید اعالم شــده 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران)با تعداد کل ۳6 
عنوان مجوز مصوب(، مشاوران امور مالیاتی و سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور)با ۳ عنوان مجوز مصوب(، 
صندوق نوآوری و شکوفایی)با ۳ عنوان مجوز مصوب(، 
نظام روانشناسی)با یک عنوان مجوز مصوب( و کانون 
وکالء »نه تنها تاکنون به درگاه ملی مجوز های کشــور 
متصل نشــده اند بلکه اقدام عملیاتــی موثری در این 

خصوص انجام نداده اند.«
این در حالی اســت که مهلت یکســاله قانونی و فرصت 
یک ماهه مجلس برای اتصال به درگاه ملی مجوزها تا 

هفته گذشته، به پایان رسیده است.

در  پی دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام شد

تیمویژهبازرسیوبررسی استقرار
ابعادریزش»متروپلآبادان«

در پی دســتور رئیس ســازمان بازرســی کل کشور به 
بازرس ویژه اســتان خوزســتان مبنی بــر نظارت بر 
نحوه امدادرســانی، آواربرداری و رسیدگی به وضعیت 
مصدومان حادثه ریزش ســاختمان ۱۰ طبقه متروپل 
آبادان و بررسی ابعاد مختلف موضوع و معرفی متخلفین 
احتمالی به مراجع قضایی و اداری، تیم ویژه ای از بازرسی 

این استان مامور بررسی موضوع شدند.
ذبیح اهلل خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در 
همان ساعات اولیه ریزش ساختمان ۱۰ طبقه متروپل 
در آبادان به بازرس کل ویژه استان خوزستان، ماموریت 
داد با حضور در صحنه و نظارت بر نحوه امدادرســانی، 
آواربرداری و رســیدگی به وضعیــت مصدومان، ابعاد 
مختلــف حادثه را از حیث ایمنی ســاختمان، رعایت 
اصول شهرسازی و معماری و صدور مجوزهای ساخت 
و ساز بررسی و نسبت به معرفی متخلفین احتمالی به 
مراجــع قضایــی و اداری اقدامات الزم را انجام دهد که 
متعاقب این دستور تیم ویژه ای در آبادان مستقر شدند.

بازرس کل ویژه استان خوزستان در این رابطه توضیح 
داد: متعاقب دستور ریاست سازمان بازرسی کل کشور در 
خصوص استقرار هیات های بازرسی و نظارت مستقیم 
بــر نحوه امدادرســانی و آوار برداری، از همان لحظات 
اولیه تیم  های ویژه ای از بازرســی اســتان خوزستان در 

محل مستقر شدند.

پس از مراسم تشییع؛

پیکرشهید»صیادخدایی«
گلزاربهشتزهرا)س(آرامگرفت در

پیکر شــهید مدافع حرم حســن صیاد خدایی دیروز 
با حضور گســترده مردم تشییع و در قطعه ۵۰ گلزار 
بهشت زهرا سالم اهلل علیها آرام گرفت. پیکر مطهر این 
شهید در کنار شهید هادی طارمی محافظ سردار دلها 
حاج قاسم سلیمانی به خاک سپرده شد.گفتنی است، 
مراسم تشییع پیکر سردار شهید حسن صیادخدایی 
با حضور گســترده مردم در میدان امام حســین)ع( 
برگزار شــد. در این مراسم ســردار سرلشکر پاسدار 
حســین ســالمی فرمانده کل سپاه و سردار سرتیپ 
پاســدار اســماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه 

نیز حضور داشتند.

معاون اول رئیس جمهور:

پنجرهملیخدماتدولت
هوشمندباالترینابزار

مقابلهبافساداست
معــاون اول رئیــس جمهور گفت: پنجره ملی خدمات 
دولت هوشــمند باالترین ابزار مقابله با فساد و بهترین 

امکان ایجاد رضایتمندی در میان مردم است.
»محمد مخبر« در جلســه شــورای اجرایی فناوری 
اطالعــات، تصریح کــرد: با راه انــدازی پنجره ملی 
خدمات هوشــمند، مردم بــه راحتی و بدون حضور 
در دســتگاه های دولتــی و اجرایی از خدمات دولت 
بهره مند می شــوند که ایــن مهم می تواند به کاهش 
هزینــه، زمــان و انرژی مردم منجر شــود و در عین 
حال با یکپارچه ســازی خدمات دولتی در ســامانه 
هوشمند، همه خدمات دولتی برای مردم به راحتی 
قابل مشــاهده و دسترســی اســت.  وی خاطرنشان 
کرد: با راه اندازی دولت هوشمند از امضاهای طالیی 
و برخی فســادها و رانت کاماًل جلوگیری می شــود و 
ضمن شفافیت اطالعات، دستگاه های نظارتی و مردم 
می توانند از چگونگی پیشــبرد  امور در قوه مجریه و 

سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند. 

کرهکافیست؟ آیافقطچینشمیزمذا
جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
دیگر مقامات این مجموعه  نسبت به لزوم ادامه مذاکرات 
هســته ای و احیاء برجام تاکید دارند. بورل  روز جمعه 
نیز  با حســین امیرعبدالهیــان، در یک تماس تلفنی، 
درباره مذاکرات احیاء برجام گفتگو کرده بود. با عمه این 
اوصاف، فعال تصمیم نهایی و تعیین کننده ای که منجر 
به بازگشت موثر طرفهای مذاکرات به وین شود، از سوی 
آمریکا اتخاذ نشده است. جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپایــک روز پس از تماس تلفنی با 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در یک 
پیام توییتری نوشت: »هر چه بیشتر منتظر بمانیم، به 

نتیجه رسیدن مذاکرات دشوارتر می شود«.
این مقام ارشــد اتحادیه اروپا در این پیام خود، به محور 
اصلی گفتگو با وزیر امور خارجه ایران بر سر مسائل فوری 
دوجانبه و بحث درباره گام های بعدی برای احیاء برجام 
اشاره کرده است اما به موضع گیری ایران اشاره ای نداشته 
است. این در حالیست که منابع آگاه در  درباره گفتگوی 
تلفنی حسین امیرعبدالهیان با جوزپ بورل، به پاسخ وزیر 
امور خارجه کشورمان  مبنی بر جدی بودن، حسن نیت و 
اراده الزم ایران برای رسیدن به توافق اشاره کرده بودند. 
اما سوال اصلی اینجاست که آیا چینش میز مذاکره،می 
تواند به معنای عبور از اختالفات و رسیدن به توافق نهایی 
باشــد؟ پاسخ این سوال قطعا مثبت نیست! واقعیت امر 
این است که توافق هسته ای ایران)برجام و احیای آن( 
معلول تحقق دو مولفه در کنار یکدیگر است. اول، توافق 
نظر در مورد نقاط اختالفی و دوم، تثبیت این توافق نظر 
در قالب یک گزاره مکتوب. اکنون اتفاق نظر در خصوص 
اکثر موارد اختالفی صورت گرفته با این حال، بسیاری از 
این توافق نظرها هنوز مکتوب نشده اند. این بدان معناست 
که حدود و ثغور اجرایی و حقوقی و همچنین ابعاد مختلف 

آن ها محاسبه و اعمال نشده است.
یعنی صرفا بر سر برخی موارد اختالفی تفاهم هایی صورت 
گرفته است. دو مورد از موضوعاتی که ما شاهد هستیم 
موجــب گره خوردگی و ایجاد وقفه در مذاکرات شــده 
اند، یکی بحث حضور ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در لیســت موســوم به FTO)فهرســت سازمان های 
تروریستی آمریکا( و دیگری هم بحث ارائه تضمین های 
اعتباری است. این دو مقوله هنوز حل و فصل نشده اند. 
این بدان معناســت که در مورد آن ها تفاهم اولیه هم 
صورت نگرفته، چه برسد به اینکه این تفاهم به مرحله 
تثبیت و البته، مکتوب شــدن بخواهد برسد. در شرایط 
کنونی معادله برجام در مرحله ای قرار گرفته که اگر این 
دو اختالف به صورت خاص حل و فصل نشــوند، بدون 
تردید چشــم اندازی نیز برای دســتیابی به یک توافق 

وجود نخواهد داشت.
در این میان، اگر آمریکا تصمیمی واقعی در خصوص حل 
اختالفات باقیمانده نگیرد یا تاکتیک "بازگشت صوری 
به برجام" را به مثابه یک دستور العمل در قبال مذاکرات 
ویــن پیگیری کند، تضمینی در خصوص احیای توافق 
هسته ای وجود ندارد. در این میان ، آدرسهای نادرست 
در قبال مذاکرات وین که معموال از ســوی رســانه ها و 
دیپلماتهــای اروپایی و آمریکایی داده می شــود، قطعا 
نمــی توانــد در چینش موثر و نتیجه بخش میز مذاکره 
موثر قلمداد شود. در حالی که شماری از دیپلمات های 
غربی، بن بست در مذاکرات احیا ء برجام را به درخواست 
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر خروج نام سپاه پاسداران 
از فهرســت گروه های تروریستی  ادعایی آمریکا عنوان 
می کنند، اکنون مشخص شده است که اخنالفات دیگری 
نیز در خصوص تضمینهای اعتباری و خروج شرکتها و 
افراد حقیقی ازلیست تحریمها) تحریمهایی که پس از 
خروج ترامپ از توافق هسته ای و با برچسبهای غیر هسته 
ای وضع شد( به قوت خود باقیست. بدیهی است که باقی 
ماندن این محدودیتها و تحریمها، منجر به نقض ماده ۲9 
برجام و ایجاد خلل در مسیر رفع تحریمهای ضد ایرانی 
خواهد شد.  با وجود اصرار مقامات اروپایی مبنی بر چینش 
هر چه سریع تر میز مذاکره و از دست رفتن زمان، کاخ 
سفید  به مانع اصلی بر سر دستیابی به توافق نهایی برای 
احیاء برجام تبدیل شده است. جمهوری اسالمی ایران 
تاکیــد دارد کــه اگر آمریکا تصمیم الزم و عملیاتی را در 
خصوص حل و فصل موارد اختالفی گرفته و به صورت 
نادرســت، طرح مطالبات ایران در مســیر رفع عملیاتی 
تحریمها را مصداق مطالبه ای فرابرجامی قلمداد نکند، 
توافق هسته ای قطعا در دسترس خواهد بود  و در اسرع 
زمان انجام می گیرد. به نظر می رســد هنوز مقدمات 

چینش دوباره میز مذاکرات در وین، مهیا نشده اند. 

بایدن:

قبالتایوان سیاستآمریکادر
نکردهاست تغییر

رئیس جمهــوری آمریکا که اخیرا با اظهاراتش مبنی بر 
آمادگی برای اعزام نیرو برای دفاع از تایوان، خشم چین 
را برانگیخته، گفت که سیاســت »ابهام اســتراتژیک« 

واشنگتن در قبال تایوان تغییر نکرده است.
 مســئله تایوان بر ســر نشســت کوآد که با حضور 
آمریکا، اســترالیا، ژاپن و هند در توکیو برگزار شد، 
ســایه افکنده بود. این چهار کشــور تاکید کردند 
که نســبت به تضمین آزادی و گشــادگی منطقه 
هند-اقیانوســیه در مواجهه بــا افزایش قاطعیت 
چین مصمم هســتند؛ با این حال، فومیو کیشیدا، 
نخســت وزیر ژاپن گفت که این گروه هیچ کشــور 

بخصوصی را هدف نگرفته است.

اخبار کوتاه

بین الملل
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3اقتصاد یادداشت

  مردم گران فروشی نانوایی ها
 را اطالع دهند

نانگراننشدهاست
 طــی روزهای اخیــر برخی واحدهای نانوایی 
در پی اصالح قیمت آرد صنف و صنعت اقدام 
به گران فروشــی می کنند که رییس اتحادیه 
صنــف نانوایان ســنگکی این اقــدام را گران 

فروشی اعالم کرده است.
 طبق قیمت های مصوب، هر عدد نان سنگک 
معمولــی بایــد با قیمت دو تا ۳ هزار تومان به 
دســت مردم برسد اما واحدهای نانوایی برای 
تأمیــن هزینه های خود با اضافه کردن برخی 
مخلفات همچون کنجد، سیاه دانه، کره و سیر 
و شوید و سایر سبزیجات هر عدد نان را تحت 
عنوان نان سفارشی با قیمت های ۵ تا ۷ هزار 

تومان نیز می فروختند.
امــا طــی روزهای اخیر با تغییــر قیمت آرد 
صنــف و صنعت برخــی واحدهای نانوایی به 
طور خودســرانه اقدام بــه افزایش قیمت نان 

سنگک کرده اند.
در حالی که واحدهای نانوایی همچنان آرد با 
قیمت هــای دولتی خریداری می کنند و طبق 
گفته مســئوالن بلندپایه کشــوری همچون 
وزیر جهاد کشــاورزی و سخنگوی اقتصادی 
دولــت قیمت نان برای مصرف کنندگان گران 
نمی شــود. وزیر اقتصاد گفت: با زیرســاختی 
که دولت طراحی کرده، تا پایان ســال جاری 
قیمــت نان ســنتی بــرای مــردم هیچ گونه 
افزایشــی نخواهد داشت باوجوداینکه قیمت 
آرد اصالح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته 
شود. اما تأکید می کنم که با زیرساخت بانکی 
دیده شــده، قیمــت پرداختی نان برای مردم 

افزایش نخواهد یافت.
همچنیــن طی روزهای اخیر اطالعاتی مبنی 
بر کم فروشی آرد در کشور توسط کارخانجات 
مطرح شــده اســت که »مســعود امرالهی« 
مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی 
وزارت جهاد کشــاورزی این کار را غیرقانونی 

اعالم کرده است.
وی گفــت: با توجه به گزارشــات و مطالبات 
مردمی در راستای کم فروشی کارخانجات آرد، 
امروز در ادامه بازرسی هایی که در نقاط مختلف 
کشور انجام گرفت به چند کارخانه تولید آرد 
در شهرستان ساوجبالغ استان البرز سر زدیم 
که با توجه به اختالف وزن در گونی های آرد، 
تخلف محرز شــد و گزارش تخلف به ماموران 
تعزیرات حکومتی و بازرسین جهاد ذکر شد.

وی افــزود: با توجه به اســتاندارد ۱4 درصد 
رطوبت آرد استحصالی، وزن بیشتری از میزان 
اســتاندارد کم شده که به ضرر مصرف کننده 
نهایــی یعنــی نانواها اســت و با دســتور به 
کارخانجات، مقرر شد خروجی بار با باسکول 
خروجی کارخانه چک و کسری بار آنجا حتماً 
درج شــود تا نانواها بــا توجه به اختالف وزن 

موجود متضرر نشوند.
به گفته وی، با هرگونه کم فروشی کارخانه های 

آرد برخورد قانونی می شود.
امراللهی از واحدهای نانوایی خواست چنانچه 
بــا موردی از کمبــود در وزن گونی های آرد 
مواجه شدند مراتب را به سامانه ۱۲4 و ۱۲۵ 
ســازمان تعزیرات حکومتــی اطالع دهند تا 
بازرســین در سراســر کشــور با این موضوع 

برخورد کنند.
برخوردقانونی

باگرانفروشاننانسنگک
 »اصغر پابرجا« رئیس اتحادیه صنف نانوایان 
ســنگکی درباره گران فروشــی نان در تهران 
گفت: قیمت آرد نانوایی هنوز تغییری نداشته 
است و باید نان سنگک معمولی بین دو تا سه 
هزار تومان به دســت مشتری برسد و هرگونه 
افزایــش قیمتــی بیش از این گران فروشــی 
محسوب می شود مگر اینکه مشتری بخواهد 
نان ســنگک سفارشی دریافت کند که قیمت 
آن نیز با آنچه برخی متخلفان انجام می دهند 

همخوانی ندارد.
وی اضافه کرد: اما طی سال های اخیر با افزایش 
نرخ تورم، هزینه های تولید این کاال نیز افزایش 
یافتــه به طوری که دســتمزد کارگری، مواد 
اولیه، کرایه حمل و نقل آرد و اجاره مکان های 
هزینه ســرباری جدا از دیگر هزینه های تولید 
برای واحدهای نانوایی افزایش چشــمگیری 
داشته است اما با این وجود به تمامی واحدهای 
نانوایی ابالغ شده تا تعیین نرخ جدید از سوی 

دولت افزایشی در نرخ نان صورت نگیرد.
به گفته وی، قرار اســت طبق دســتورالعمل 
دولت یارانه و یارانه نان به دســت مردم برسد 
و قیمت نان برای مصرف کنندگان افزایشــی 

نداشته باشد.
وی از مردم خواســت تا در صورت مشــاهده 
هرگونــه تخلف از ســوی واحدهــای نانوایی 
سنگکی مراتب را به اتحادیه مذکور با شماره 
تلفــن ۸۸4۳۱۵۲۳ ۰۲۱ و یا ســامانه ۱۲4 
ســازمان تعزیــرات حکومتی اعالم کنند تا با 

گران فروشان برخورد جدی صورت گیرد.
شــایان ذکر اســت برخی شــهروندان اعالم 
کردند که روز جمعه برای اعالم گران فروشی 
برخی نانوایان و همینطور سامانه های فروش 
اینترنتی نان به سامانه های ۱۲4 و ۱۳۵ زنگ 

زده اند اما پاسخی دریافت نکرده اند.

اخبار اقتصادی

جزئیاتتفکیکحسابهای
تجاریوشخصی

یک کارشناس مالیاتی ضمن بیان جزئیات 
تفکیک حســاب های شــخصی و تجاری، 
گفت: از این به بعد اگر یک حســاب بانکی 
در یکســال بیــش از 4۵ مــورد تراکنش 
غیرمتعارف داشــته باشــد، مورد بررسی 
سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا تکلیف 

مالیات آن مشخص شود. 
ســیاوش غیبی پور درباره فرارهای مالیاتی 
اظهار کرد: اســتفاده از کارتخوان توســط 
صاحبان مشــاغل و اصناف الزامی اســت 
اما در مواردی دیده می شــود که برخی از 
این قشــر، از کارتخوان استفاده نمی کنند 
و هزینــه ارائه خدمات و کاالهای خود را از 
طریق حساب بانکی شخصی شان دریافت 
می کنند. برای پیشــگیری از این موضوع، 
ســازمان امــور مالیاتی بــا همکاری بانک 
مرکزی در حال ابالغ بخشــنامه ای است تا 
اگر حســاب جاری فردی در طول یکسال 
بیــش از 4۵ مورد تراکنش یا بســتانکاری 
غیرمتعارف داشــته باشد، مشمول بررسی 

مالیاتی شود. 
این کارشــناس مالیاتــی با بیان اینکه این 
اقدام از استفاده حساب های شخصی برای 
فــرار مالیاتی جلوگیــری می کند، افزود: 
عالوه بر این، حساب های تجاری و شخصی 
قرار اســت تفکیک شوند که در این زمینه، 
به عنوان مثال بانک مرکزی یا سازمان امور 
مالیاتی اعالم می کند که شما پنج حساب 
بانکی دارید و صاحب این حساب باید اعالم 
کند که کدامیک از این حساب ها شخصی 
یا تجاری )حسابی که به کارتخوان متصل 

است( است.
وی ادامــه داد: پــس از ایــن تفکیک، اگر 
صاحبان این حســاب ها نسبت به تفکیک 
حساب های خود اعالم نکنند هم در صورتی 
که یک حســاب بانکی در یکســال بیش از 
4۵ مورد تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، 
مورد بررســی ســازمان امور مالیاتی قرار 
می گیرد تا تکلیف مالیات آن مشخص شود. 
غیبی پــور در ادامه گفت: از ســوی دیگر، 
ســازمان امور مالیاتی امکانی فراهم کرده 
است تا مردم بتوانند فرار مالیاتی را گزارش 
دهنــد که با اجرای مجموعه این برنامه ها، 

میزان فرار مالیاتی بسیار کم می شود.

حادثهآبادان مقصر
بایدتاوانپسدهد

دبیر کانون انبوه سازان با بیان این که پروژه 
متروپــل حتما توســط یک تیم متخصص 
اجرا شده است گفت: هر شخص یا ارگانی 
اعم از شهرداری، نظام مهندسی یا سازنده 
در این حادثه مقصر بوده باید تاوان بدهد.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: پروژه متروپل 
آبادان بســیار بزرگ بود که قطعا یک تیم 
متخصص و مهندسان مشاور در آن دخیل 
بوده اند. این طور نیســت که بگوییم بدون 
هیچ گونه الزامات فنی احداث شــده است. 
اگر غیر از این باشــد دستگاه های نظارتی 
مثل شــهرداری، سازمان نظام مهندسی و 
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان 

باید پاسخگو  باشند.
وی افزود: باید ببینیم آیا ضوابط و مقررات 
فنی و مهندســی در پروژه متروپل رعایت 
شده یا خیر. به نظر من این الزامات رعایت 
شــده اما شــاید در جزئیات دچار ایراداتی 
بوده که باید بررســی شــود. فعال زود است 
کــه در این خصــوص قضاوت کنیم  و باید 
منتظر گزارش بررسی علت حادثه بمانیم.
رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان تاکید 
کرد: پروژه به قدری بزرگ بوده که اجرای 
آن کار یک شخص نیست و از طرف  دیگر 
حتما توسط شــرکت های دارای تخصص 
انجام شده است.  پورحاجت با بیان این که 
ابایی از معرفی مقصر حادثه متروپل آبادان 
نداریم گفت: هر کس اعم از ســازنده، نظام 
مهندسی، شهرداری و غیره مقصر بوده باید 
تاوان بدهد. نمی شــود به همین سادگی از 
این مســاله گذشت. اتفاق بسیار دردناکی 
رخ داده و کسانی که قصوری در آن داشتند 

پاسخگوی تبعات آن باشند.
وی تصریح کرد: در خصوص بررســی علت 
حادثــه باید دســتگاه های متولی شــامل 
شــهرداری، نظام مهندسی و اداره کل راه 
و شهرسازی استان اظهارنظر کنند.رئیس 
انجمن انبوه سازان استان خوزستان گفت: 
در خصوص فروریزش ســاختمان متروپل 
عنوان می شــود از ماه ها قبل درباره وقوع 
چنیــن حادثه ای پیش بینی صورت گرفته 
کــه باید مشــخص شــود به چــه علت به 
گزارش هــا بی توجهی شــده یا تمهیدات 

ایمنی رعایت نشده است.

گواهیاسقاطخودروهایفرسوده دالیلافزایشقیمت

رشد قیمت گواهی اسقاط در پی گرانی خودرو
رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی مراکز 
اسقاط خودرو های فرسوده در مورد دلیل 
افزایش قیمت گواهی اســقاط خودرو های 
فرســوده، افزود: قیمت گواهی اسقاط در 
سال های 9۳ و 94 نزدیک به چهار میلیون 
تومان بود، اما از تیرماه 96 با توقف واردات 
خودرو، صدور گواهی اســقاط خودرو های 

فرسوده عماًل مصرفی نداشت.
به گفته ایــن مقام صنفی، همین موضوع 
باعث کاهش تقاضا برای خرید گواهی شد، 
به طوری که فقط برای خودرو های موجود 

در گمرک گواهی اسقاط مصرف می شد.
وی افزود: این اتفاق، کاهش قیمت گواهی 
اســقاط خودرو های فرســوده را به همراه 
داشت و مراکز اسقاط از روی ناچاری و به 
دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، نسبت به 
فروش پایین تر از قیمت تمام شده گواهی 
اسقاط اقدام می کردند که سبب شد قیمت 
گواهــی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 

کاهش یابد.
مشــهدی شــریف بــا بیان اینکــه از ۲۷ 
بهمــن 9۸ دوبــاره محلی بــرای صدور 
گواهی اســقاط خودرو های فرسوده بابت 
تولید موتورســیکلت پیدا شــد، ادامه داد: 
شرکت های سازنده کامیون نیز از آن زمان 
متقاضی دریافت گواهی اســقاط شدند. با 
توجه به اینکه به طور متوسط سالیانه بین 
۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه موتور در کشور 
تولید می شــود و با توجه به اینکه اســقاط 
هر خودروی ســواری معادل هفت موتور 
ســیکلت اســت، بین ۳۰ تا 4۰ هزار فقره 

گواهی اسقاط مورد نیاز بود.
وی اضافه کرد: در این شــرایط انباشــت 
گواهی اسقاط در مراکز اسقاط ۸۰ تا ۱۰۰ 
هزار فقره بود بــه عبارتی تولیدکنندگان 
موتورسیکلت در مدت ۲ سال همه گواهی 
اســقاط موجود در مراکز اسقاط را مصرف 

کردند.
رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی مراکز 
اسقاط خودرو های فرسوده، تصریح کرد: در 
این شرایط باید گواهی اسقاط جدید تولید 
می شــد، اما طبیعی بود که قیمت گواهی 
جدید بر اســاس قیمت جدید خودرو های 
فرســوده تعییین می شــد، نــه مطابق با 
نرخ های ســال 96 و قبل از آن؛ به عبارتی 
وقتی قیمت پراید از ۲۰ میلیون تومان به 
۲۰۰ میلیون تومان رســیده به تبع قیمت 

خودروی فرسوده نیز افزایش یافته و دیگر 
کسی حاضر نیست آن را با قیمت پنج یا 6 
میلیون تومان به مراکز اسقاط تحویل دهد.
وی اظهــار داشــت: در پی افزایش قیمت 
خــودرو، قیمت خودرو های فرســوده نیز 
به شــدت افزایش یافت، اما قیمت گواهی 
اســقاط افزایش چندانی نداشته است، به 
طوری که قیمت هر گواهی در بهمن ۱4۰۰ 
حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
مشهدی شریف ادامه داد: در اسفند ۱4۰۰ 
که سازندگان موتورسیکلت تقاضای زیادی 
بــرای دریافت گواهی اســقاط داشــتند، 
مراکز اســقاط باید خودرو های فرسوده را 
بــا قیمت روز تحویل می گرفتند و گواهی 
جدید صادر می کردند، به طوری که قیمت 
خودرو های فرسوده به بیش از ۱۵ میلیون 

تومان رسید.
وی بــا بیان اینکه در حــال حاضر قیمت 
خودرو های فرســوده باز هــم باالتر رفته 
اســت، گفت: ممکن اســت نرخ خرید این 
خودرو ها توســط مراکز اســقاط باالتر هم 
بــرود، زیرا قیمت خودرو افزایش داشــته 

است.
رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی مراکز 
اســقاط خودرو های فرســوده اضافه کرد: 
مطابــق آییــن نامه از رده خــارج کردن 
خودرو هــای فرســوده، خودروســازان و 
واردکننــدگان خودرو به عنوان مســوول 
اســقاط معرفی می شــوند و این به معنی 
آن اســت کــه آنان باید نســبت به خرید 

خودرو هــای فرســوده از مالکان و تحویل 
به مراکز اســقاط اقــدام کنند. حال آنکه 
مراکز اســقاط به منظور تســهیل فرآیند 
اســقاط خودرو و در راستای تعامل بیشتر 
با تولیدکنندگان خودرو و موتورســیکلت 
اقــدام به جمع آوری خــودرو به نیابت از 
آنان می کنند تا مدت زمان اســقاط به نفع 

آن ها کاهش یابد.
اسقاطبرایصدور کز پیشنهادمرا

گواهیاسقاطباکمترینهزینه
مشهدی شریف تاکید کرد: اگر این موضوع 
باعــث ایجاد این ســوء تفاهــم در میان 
تولیدکنندگان شود که مراکز اسقاط اقدام 
به گران کردن گواهی می کنند، پیشــنهاد 
ما این است که آنان مطابق وظیفه قانونی 
خــود به طور مســتقیم نســبت به خرید 
خودروی فرســوده از مالکان اقدام کنند و 
مراکز اســقاط نیز با کمترین هزینه حاضر 

به اسقاط خودرو های آنان هستند.
بــه گفتــه وی، ارزش ضایعــات آهن یک 
دستگاه پیکان حدود هفت میلیون تومان 
اســت، در حالی کــه هزینه صدور گواهی 
اسقاط این خودرو ۱۲.۵ میلیون تومان در 
می آید و در چنین شــرایطی امکان ندارد 
که گواهی اســقاط چهــار میلیون تومان 

تمام شود.
رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی مراکز 
اســقاط خودرو های فرسوده تصریح کرد: 
بخشــی از گواهــی اســقاط خودرو های 
فرســوده از محل اسقاط تاکسی ها تامین 

می شــود که پیشــتر قیمت هر تاکســی 
فرسوده ۱۰ میلیون تومان بود، اما حاال به 
بیش از ۳۱ میلیون تومان رسیده و به تازگی 
نیز بحث افزایش قیمت مطرح شده است.
وی بــا بیان اینکه تعییــن قیمت گواهی 
اسقاط خودرو های فرسوده اردیبهشت هر 
سال از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت به کارشناسان رسمی دادگستری 
ارجاع می شــود، گفت: مراکز اسقاط هیچ 
دخالتی در تعیین قیمت گواهی اســقاط 
ندارنــد و نــرخ گواهی اســقاط تابع نرخ 
خودروی فرســوده اســت. در واقع قیمت 
گواهی اســقاط خودروی فرسوده حاصل 
قیمــت روز خودرو منهای ارزش ضایعات 
آن است و باید به این قیمت، هزینه اسقاط 
و سود منطقی مرکز اسقاط نیز اضافه شود.
مشــهدی شــریف گفت: اگر دولت از این 
موضوع حمایت نکند تولید گواهی اسقاط 
به بن بســت می رســد، زیرا هزینه صدور 
گواهی به طور سرســام آوری افزایش یافته 
و تا به قیمت واقعی برسد برای متقاضیان 

اسقاط، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکه طبق قانون باید معادل 
۲۵ درصــد خودرو های تولیدی کشــور 
اســقاط شــود، افزود: این رقم حدود ۲۵۰ 
هزار دستگاه خودروی فرسوده می شود و با 
توجه به استفاده این خودرو ها توسط اقشار 
ضعیف جامعه، آنان تمایل زیادی به اسقاط 
بــا قیمت پایین ندارنــد که برای حل این 
مشکل نیازمند تسهیالت دولتی هستیم.

رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی مراکز 
اســقاط خودرو های فرسوده توضیح داد: 
در این راســتا »طرح گواهی صرفه جویی 
انــرژی« را آمــاده کردیم کــه به مجلس، 
وزرای صنعت و اقتصاد، ریاست جمهوری 
و ســازمان برنامه و بودجه ارائه شده و قرار 
اســت برای تصویب در هیات دولت مطرح 

شود.
وی در مورد جزئیات این طرح توضیح داد: 
در این طرح عنوان شده که مصرف بنزین 
یک دســتگاه خودروی نو 4.۱۲ لیتر کمتر 
از یک خودروی فرســوده است. در صورت 
جایگزینی خودرو های فرسوده، با احتساب 
تفــاوت قیمت هر لیتر بنزین آزاد و بنزین 
صادراتــی )۱۸ هزار تومان( روزانه بیش از 
۷۰ هزار تومــان صرفه جویی بنزین برای 
هر خودرو خواهیم داشــت که این رقم در 
طول یک ســال معادل ۲۵ میلیون تومان 

خواهد بود.
مشــهدی شــریف با بیان اینکــه در این 
مــورد باید به کاهش آلودگی هوا، کاهش 
تصادفات و پایین آمدن نرخ مرگ و میر نیز 
توجه کنیم، افزود: اگر دولت برای یک سال 
پرداخت این مبلغ را بپذیرد طی سال های 
بعــد از آن می توانــد از منافع اجرای طرح 

برخوردار شود.
وی ادامــه داد: بــر این اســاس دولت به 
متقاضیان اســقاط خودرو های فرسوده، 
گواهی صرفه جویی انرژی تحویل می دهد 
کــه در بــورس قابل خرید و فروش خواهد 
بــود و ایــن رقم عالوه بــر مبلغ خودروی 
فرســوده، کمک نسبتاً خوبی به صاحبان 

این خودرو ها خواهد کرد.
رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی مراکز 
اســقاط خودرو های فرسوده تصریح کرد: 
پیــش بینــی می کنیم از این محل ۳۵۰ تا 
4۰۰ هزار گواهی اســقاط در ســال جاری 

صادر شود.
وی همچنیــن با اشــاره بــه پیش بینی 
انجام شــده در قانون بودجه ۱4۰۱ بابت 
تخصیــص ۱۰ درصــد خودرو های عرضه 
شده از طریق قرعه کشی خودروسازان به 
صاحبان خودرو های فرســوده، گفت: این 
مســاله نیز می تواند مشوق مناسبی برای 
صاحبان خودرو های فرسوده باشد که قرار 
بود در نخســتین قرعه کشی خودروسازان 

اعمال شود.

سرنوشت قیمت موبایل 

آستانهآشفتگی ایراندر منظمترینبازار
یکم خردادماه خبری درخصوص ممنوعیت واردات آیفون منتشــر 
شــد، انتشــار این خبر بازار موبایل را ملتهب کرد. البته هنوز وزارت 
صمت بیانیه ای رســمی در اینباره منتشــر نکرده، اما ثبت ســفارش 
این کاال ها در ســامانه جامع تجارت با مشــکل مواجه است. آنطور که 
گفته شــده اســت واردکنندگان هنگام مراجعه به این سامانه با این 
پیــام مواجه می شــوند که با توجه بــه قرارگیری تلفن همراه با برند 
اپل در گروه کاالیی ۲۷، امکان ثبت ســفارش آن وجود ندارد. حال 
مهم ترین پرسش این است که ممنوعیت های ایجاد شده چه تاثیری 

بر بازار موبایل و قیمت سایر برند ها می گذارد؟
فعاالن بازار معتقدند که با ممنوعیت های ایجاد شــده بازار موبایل 
پر تنش شــده و قیمت موبایل در روز های آتی افزایشــی خواهد بود. 
کاربران در فضای مجازی نیز به این مســئله واکنش نشــان دادند. 
کاربران همانند فعاالن بازار بر این باورند که بازار موبایل به شــدت 
تحــت تاثیر، اما و اگر هــای ممنوعیت واردات آیفون قرار می گیرد و 

بازهم چالش های جدید برای مصرف کننده به وجود می آید.
آشفتگی منظم ترین بازار با یک تصمیم!

»امیر اســحاقی«، دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل درباره 
تصمیم ممنوعیت واردات آیفون و تاثیر آن بر بازار گفت: بدون شک 

ممنوعیت و محدودیت ها برای واردات آیفون باعث بی نظمی و هرج 
و مرج وســیع در بازار موبایل خواهد شــد. چراکه حدود ۵ هزار واحد 
صنفی و بیش از ۲۰۰ شــرکت واردکننده که مســتقیما در این حوزه 
فعالیت می کنند از کار بیکار می شوند. پس از آن یا مجبور می شوند 
به حوزه های دیگر وارد شوند و یا با پدیده تعدیل نیرو روبه رو خواهیم 
بود. اگر تعدیل نیرو رخ دهد ما شــاهد تبعات ســنگین تری خواهیم 
بود، اما اگر به ســراغ برند های دیگر بروند که نظم بازار به شــدت به 
هم ریخته خواهد شد و در آن شرایط مدیریت و نظارت بر قیمت ها 

کار دشــواری می شــود؛ بنابراین هم شــرکت ها و هم مصرف کننده 
متضرر خواهند شد.

وی افزود: ممنوعیت ها یک بستر وسیع برای قاچاق و واسطه گری به 
وجود می آورد و بازار پر از کاال های قاچاق می شود. در چنین شرایطی 
واسطه گران سود های کالن به دست می آورند و شرکت های رسمی 

به شدت آسیب می بینند.
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل با بررسی وضعیت قیمت ها 
در بازار موبایل ادامه داد: با این اتفاق قاعدتا شاهد افزایش چشم گیر 
قیمــت کاال هــای برند آیفون خواهیم بــود. بقیه برند ها نیز احتماال 
چسبندگی قیمتی روبه باال خواهند داشت. البته تمام این مسائل به 
مسیر حرکتی بازار بستگی دارد و اکنون نمی توان پیش بینی دقیقی 

از قیمت برند های مختلف داشت.
وی اظهار کرد: طی دو ســال اخیر منظم ترین بازار در حوزه اقتصاد 
بازار موبایل بوده، در این بازار رقابت ســالم، کاالی کافی با خدمات 
عالی وجود داشــته اســت. هنگامی که منظم ترین بازار دچار هرج و 
مرج شــود قطعا تبعات عجیب و غریبی را به دنبال خواهد داشــت. 
واقعیت این اســت که بی نظمی هیچگاه به نفع مصرف کننده، بازار، 

بازرگانان و کشور نخواهد بود.

خبر ویژه

حــذف ارز 4۲۰۰ تومانــی اقدام بســیار عاقالنه ای بــود، ولی باید پیش 
از ایــن طــرح تدابیری برای حمایــت از تولیدکنندگان و پایداری تولید 

اتخاذ می شد.
 رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران گفت: با آزادسازی قیمت ها 
و به تبع آن افزایش قیمت ها مصرف کاالهای اساســی از جمله تخم مرغ 

کاهش یافته است.
حمید کاشــانی در پاســخ به این ســوال که آیا حذف ارز ترجیحی به نفع 
صنعت طیور بوده اســت یا به ضرر آن، گفت: ارز 4۲۰۰ تومانی اشــتباه 

بزرگی بود که از سه سال گذشته گرفتاری های بسیاری برای صنعت دام 
و طیور کشور ایجاد کرد و تبعات بسیاری به همراه داشت.

وی بــا بیــان اینکه تخصیص ارز ترجیحی منجر به افزایش مصرف کاالها 
شــده بــود، گفت: با آزادســازی قیمت ها و به تبــع آن افزایش قیمت ها 
مصرف کاالهای اساســی کاهش یافته  اســت. زیرا بر اساس ارز ترجیحی 
برنامه ریزی تولید آنها صورت گرفته بود. اگر چه قیمت محصوالت هنوز 

به قیمت واقعی تولیده شده آنها نرسیده است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اضافه کرد: در حال 

حاضــر قیمــت هر کیلو تخم مرغ درب مرغــداری ها به کیلویی ۲۲ هزار 
تومان و هر شانه به  44 هزار تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: حذف ارز 4۲۰۰ تومانی اقدام بسیار عاقالنه ای بود، ولی 
باید پیش از این طرح تدابیری برای حمایت از تولیدکنندگان و پایداری 
تولید اتخاذ می شد.کاشانی در ادامه گفت: سرمایه در گردش مرغداری ها 
باید افزایش یابد. اگر سرمایه در گردش تامین نشود و شرکت پشتیبانی 
امــور دام نیــز خریــد حمایتی تخم مرغ انجام ندهد مقداری از تولید را از 

دست خواهیم داد و قیمت تخم مرغ افزایش خواهد داشت.

 رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران:

گرانی، مصرف کاالهای اساسی را کاهش داد 
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نفت و انرژی 4

گرفت  قرار کار  دستور آمریکاییدر کشورهای ظرفیت استفادهاز

آمریکای التین؛ موقعیتی طالیی برای ایران

کوتاه از انرژی

بین الملل

ایران رایزنینفتیسفیر
انرژیعراق باوزیر

ســفیر ایران در عراق بــا وزیر انرژی 
این کشــور همســایه دیدار و رایزنی 
کرد.محمــد کاظم آل صادق، ســفیر 
جمهوری اســالمی ایــران در بغداد، 
در ادامــه مالقات های خود با اعضای 
هیات دولت عراق )وزرای کشور، برق 
و ورزش و جوانان( با احسان عبدالجبار 
اســماعیل، وزیر نفت این کشــور نیز 
مالقــات و پیرامــون آخرین وضعیت 
همکاری های دو کشور در حوزه نفت 

و گاز گفت وگو و تبادل نظر کرد.
در این مالقات دو طرف موافقت خود 
را با تشکیل کمیته مشترک همکاری 
ها اعالم و مقرر شــد در نشســت های 
آتی این کمیته، مسائلی نظیر  چاه های 
نفتی مشترک مطرح و در این خصوص 
مذاکره و تصمیم گیری شود.بهشــتی 
نماینده وزیر نفت کشــورمان در امور 
عراق نیز در این مالقات حضور داشت.

تحریمنفتروسیهتاچند
تصویبمیشود دیگر روز

وزیــر اقتصاد آلمان اعالم کرد اتحادیه 
اروپــا احتمــاال تــا چنــد روز آینده 
بــرای تحریــم واردات نفت روســیه 
به توافق می رســد امــا ضربه زدن به 
صندوق جنگ روســیه شاید مستلزم 
کنترل قیمتهای جهانی نفت باشــد.

رابــرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، در 
خصوص تحریم واردات نفت روســیه 
بــه اتحادیه اروپا بــه تالفی جنگ در 
اوکراین، به شــبکه زد دی اف گفت: 
مــا تا چند روز آینده به پیشــرفت در 
این باره خواهیم رسید.با این حال وی 
هشــدار داد تحریم به صورت خودکار، 
کرملین را ضعیف نخواهد کرد. افزایش 
قیمت های جهانی نفت پس از این که 
آمریکا تحریم واردات نفت روســیه را 
اعالم کرد، باعث شد مسکو درآمد نفت 
باالتــری از فروش حجم کمتری نفت 
داشته باشد. بنابراین کمیسیون اروپا 
و آمریکا ســرگرم کار روی پیشنهادی 
هستند تا دیگر هر قیمتی را برای نفت 
پرداخــت نکنند و قیمتهای جهانی را 
کنترل کنند.وزیر اقتصاد آلمان گفت: 
روشن است که این اقدام غیرمعمولی 
است اما این اقدام تنها در صورتی موثر 
واقع می شــود که کشــورهای زیادی 
همراهــی کنند و ایــن نکته کلیدی 
اســت.وی روز گذشــته در حاشــیه 
مجمــع جهانی اقتصاد در داووس، در 
مصاحبــه با دویچ لند فانک از این که 
اتحادیــه اروپا هنوز برای تحریم نفت 
روســیه به توافق نرســیده است، ابراز 
ناامیــدی کــرده و اظهار کرده بود اگر 
رئیس کمیســیون اروپا بگوید ما این 
اقــدام را در قالب ۲6 کشــور و بدون 
مجارســتان انجــام می دهیم، در این 
صورت این مسیری خواهد بود که من 
همــواره حمایت خواهم کرد اما هنوز 
چنین چیزی را از سوی اتحادیه اروپا 
نشــنیده ام.در میان ۲۷ عضو اتحادیه 
اروپا، مجارســتان اصلی ترین مخالف 
تحریــم واردات نفت روســیه به این 

بلوک است. 

اتحادیهاروپا در خریدگاز
کیمیشود اشترا

اتحادیه اروپا در راســتای تالش برای 
کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی 
روســیه و ذخیره سازی برای آمادگی 
در برابر شــوک های عرضه، قصد دارد 
پیش از زمســتان خرید گاز به صورت 
مشــترک را آغاز کند. کمیسیون اروپا 
که بازوی اجرایی اتحادیه اروپاســت، 
هفته گذشــته برنامــه ای را با هدف 
توقف واردات ســوختهای فســیلی از 
روسیه تا سال ۲۰۲۷ از طریق سرعت 
بخشیدن به ســرمایه گذاری های در 
انــرژی تجدیدپذیــر، صرفــه جویی 
انرژی و استفاده از سوختهای فسیلی 
غیرروسی رونمایی کرد.روسیه که 4۰ 
درصد از گاز اتحادیه اروپا را تامین می 
کند، از زمان حمله نظامی به اوکراین، 
عرضه گاز به لهســتان، بلغارســتان و 
فنالند را در پی امتناع این کشورها از 
پرداخــت پول گاز به روبل، قطع کرده 
اســت.کادری سیمون، کمیسر انرژی 
اتحادیــه اروپــا، در مصاحبه با رویترز 
گفــت: این بلوک  قصد دارد خرید گاز 
به شکل اشتراکی را امسال آغاز کند.

فرصت6ماههوزارتنیروجهت
راهاندازیاطلسآبیوتعیین

مناطقبحرانیآب
در ادامــه  ارســال نامه هــای جداگانه رییس 
دیوان محاســبات به وزیران و روسای دستگاه 
های اجرایی دولت ســیزدهم حاوی مهمترین 
وظایف در قانون بودجه ســال ۱4۰۱، دومین 
نامه به مقصد وزارت نیرو ارســال شــد.در این 
نامــه به تکالیف مهــم مرتبط با این وزارتخانه 
که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در اجرای 
قانون بودجه سال ۱4۰۱ قرار می گیرد و گزارش 
های تفریغ بودجه دو ماهه بر اســاس آن تهیه 
می شــود، اشاره شده است.برخی از مهمترین 
این تکالیف شــامل موارد ذیل اســت: اعالم 
فهرست شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه ها 
که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در 
آنها کمتر از پنجاه درصد است؛ به همراه میزان 
سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به مراجع 
تعیین شــده در قانون و پیگیری پرداخت سود 
سهم دولت. تکلیف شرکت های آب منطقه ای 
استان ها و سازمان آب و برق خوزستان نسبت به 
تامین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای 
حجمی و هوشــمند چاه های آب کشــاورزی 
مجاز با اســتفاده از اعتبارات مربوطه. تکلیف 
وزارت نیرو نســبت به ارائــه گزارش عملکرد 
بندهای قانونی، هرسه ماه یک بار به کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اســالمی.- راه اندازی سامانه 
جامع و اطلس راهنمای داده های آب سطحی 
و زیرزمینی تا پایان شهریورماه ۱4۰۱ و تعیین 
مناطق بحرانی آب بر اســاس ســامانه مذکور 
جهت تصویب آن توسط شورای عالی آمایش 
ســرزمین تا پایان مهرمــاه ۱4۰۱.- کاهش 
هدررفت آب در شــبکه های توزیع و خطوط 
انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت 
و همچنین رفع انشــعابات غیرمجاز، در قالب 
مشــارکت با بخــش غیردولتی و ارائه گزارش 
عملکرد، هر ســه ماه یکبار به کمیسیون های 
عمران و اقتصادی مجلس شــورای اسالمی.- 
جایگزینی پســاب فاضالب ها به جای آبهای 
شــرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی 

و فضای سبز.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اعالم کرد؛

کنشسریع اعزامنیروهایوا
وامدادیصنایعپتروشیمی

بهآبادان
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
با عرض تســلیت و همدری بــا خانواده های 
درگذشــتگان حادثــه ریــزش ســاختمان 
متروپل آبادان گفت:نیروهای واکنش ســریع 
و آتش نشــانی ســازمان منطقه ویژه به محل 
اعزام شــدند.مرتضی شاهمیرزایی از سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی خواست 
تا امکانات امدادی، آتش نشــانی، پشتیبانی و 
گروه هــای تخصصی خــود را به محل حادثه 
اعزام کند.وی با آرزوی سالمتی و بهبودی برای 
مصدومان این حادثــه ناگوار، ابراز امیدواری 
کــرد که با بســیج همه نیروهــای امدادی و 
گروه های نجات، عملیات تخلیه و ایمن سازی 
محل حادثه به ســرعت خاتمه یابد.همچنین 
»سیدامید شهیدی نیا« فرمانده ارشد شرایط 
اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز 
برابر با دســتور مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، از آماده باش کامل امکانات امدادی 
این سازمان برای امدادرسانی در محل حادثه 
ساختمان متروپل آبادان خبر داد.وی با بیان 
اینکــه اکنون خبره ترین اعضای تیم واکنش 
ســریع ایمنی و آتش نشــانی سازمان منطقه 
ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی در محل این 
حادثــه حضور دارند، اعالم کرد: گروه واکنش 
ســریع حوادث سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی در محل ساختمان متروپل آبادان 
حضــور یافــت و جزئیات عملیات امدادی آن 
از طریق فرمانده شــرایط اضطراری سازمان 
پیگیری شــد و به اطــالع معاون وزیر نفت و 

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی رسید. 

پیکمصرفبرقازمرز51هزار
مگاواتعبورکرد

بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران، روزهای گذشته پیک مصرف برق به ۵۱ 
هزار و ۲9۳ مگاوات رســید. این درحالی است 
که میزان نیاز ثبت شده مصرف برق در لحظه 
پیک روز گذشــته )۱4:۲۲( به ۵۲ هزار و 4۰۸ 
مگاوات رسیده بود و با پیک سایی )جابه جایی 
بار( به میزان یکهزار و ۱۱۵ مگاوات، پیک مصرف 
برق ۵۱ هزار و ۲9۳ مگاوات رســید.با افزایش 
دمای هوا در نقاط مختلف کشور و به مدار بهره 
برداری آمدن وسایل سرمایشی به خصوص در 
نقاط جنوبی کشور، پیک مصرف برق تابستان 
آغاز شــده است.عالوه بر آغاز جابه جایی بار در 
زمان پیک، واردات برق نیز آغاز شده به طوری 
که طبق اعالم روز گذشــته مرکز ملی راهبری 
شــبکه برق ایران، واردات برق به 4۸۰ مگاوات 

رسیده است.

از ابتدای شــروع به کار دولت ســیزدهم صادرات 
نفت ایران نســبت به قبل بهبود یافته است. تا به 
امروز پول نفت فروخته شــده در سررســیدهای 
خود وصول شــده اســت و آنطور که اعالم شــده 
هم اکنــون بیــش از ۸۰ درصد پــول نفت صادر 
شــده به خارج از کشــور به صورت ارزی و مابقی 
به صورت تهاتر با دارو و کاالی اساســی دریافت 
می شود.صنعت نفت از ابتدای شروع به کار دولت 
سیزدهم هم زمان با افزایش دریافت پول نفت از 
مشتریان خود، قراردادهای جدیدی برای فروش 
نفت خام با ســایر کشــورها منعقد کرده است. به 
تازگی ســفر اخیر مســووالن ایرانی به آمریکای 
التین و حمایت دولت و مجلس منجر به امضای 
تفاهم های خوبی شد. شروع همکاری با آمریکای 
التین با صدور نفت، میعانات گازی، فرآورده های 
نفتــی و محصوالت پتروشــیمی و بعد در همین 
مسیر به موازات شناسایی ظرفیت پاالیشگاه های 
این کشورها، توسعه میدان های نفت و گاز و صدور 
خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گرفت.

تأمینکاالهایاساسیموردنیاز
تعاملباکشورهایآمریکایالتین در

جواد اوجی، وزیر نفت در تشریح تنوع توافق های 
صورت گرفته با کشــورهای آمریکای التین، به 
ســاخت پاالیشــگاه به عنوان یکی از برنامه های 
دیریــن وزارت نفت اشــاره کــرد و گفت: در این 
ســفر بخش های مختلف تیم های کارشناســی 
و فنــی را اعــزام کردیم و ظرفیت ها شناســایی 
شــد. در وزارت نفــت همواره یکــی از بحث ها از 
سال های دور این بود که پاالیشگاه فراسرزمینی 
داشــته باشیم و خوشــبختانه در این سفر یکی 
از دســتاوردهای خیلی خــوب، عقد قرارداد در 
زمینه اســتفاده از ظرفیت پاالیشــگاه های نفتی 
این کشورها بود.اوجی درباره وضع پاالیشگاه های 
مورد بحث توضیح داد: خیلی از این پاالیشگاه ها 
به دلیل تحریم دچار مشــکل بودند و کارشناسان 
خارجی این پاالیشــگاه ها را ترک کرده بودند و 

در بهره بــرداری، تعمیرات و اورهال )نگهداری و 
تعمیرات( این پاالیشگاه ها مشکل ایجاد شده بود 
و آنها از آن زمان با ظرفیت اسمی کار نمی کنند.
وی درباره اقدام وزارت نفت برای این پاالیشگاه ها 
بــا بیــان اینکه ما از مجموعه تــوان وزارت نفت 
و شــرکت های تابــع و توانمنــدی پیمانکاران و 
ســازندگان داخلی اســتفاده کردیــم، افزود: در 
نمایشــگاه اخیر نیز شــاهد این استعداد بودیم. 
آمادگی برای صدور خدمات فنی و مهندســی به 
اروپا و آمریکای التین کاماًل مهیا اســت و در این 
سفر نیز عیان بود که به قراردادهای برد - برد نیز 
در بحث توسعه میدان های نفت، گازی، بازسازی 
و اورهال پاالیشگاه ها منجر شد.وزیر نفت درباره 
فعالیــت در این پاالیشــگاه ها بیــان کرد: در این 
پاالیشــگاه ها، با صادرات نفت خام ســنگین که 
مشتری کمتری دارد، نفت ما می تواند با نفت فوق 
ســنگین آنها ترکیب شود. صادرات فرآورده های 
نفتــی، میعانات گازی و محصوالت پتروشــیمی 
نیــز در همین حین دنبال می شــود. از طرفی با 
صادرات خدمات فنی و مهندســی پاالیشگاه آنها 
نیز می تواند با یک تغییر ســاده یا یک تعمیرات 
اولیه به ظرفیت اسمی بازگردد که برای این کار، 

مــا متخصصــان و ادوات و تجهیزات مورد نیاز را 
نیز داریم؛ ضمن آنکه توســعه میدان های نفتی 
و گازی ایــن کشــورها با ظرفیــت پیمانکاران و 
ســازندگان داخلی دنبال می شود.اوجی درباره 
تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز کشور در تعامل 
با این کشورها گفت: با صادرات فرآورده های نفتی، 
میعانات گازی یا محصوالت پتروشــیمی بخشی 
از هزینه ها با کاالهای اساســی از جمله ذرت که 
جزو غالت است، روغن و شکر تهاتر شد و در واقع 
به تأمین کاالهای مورد نیاز کشــور با شناســایی 
همیــن بازارها کمک کردیــم.وی این اقدام ها را 
ابتکاری ســاده اما راهبردی برشــمرد و افزود: در 
دولت سیزدهم بازاری که در غرب به آن بها داده 
نمی شــد، مورد توجه قرار گرفت. البته بازارهای 
دیگری هم هست که به آنها اشاره نمی کنم و این 
ابتکار منجر به صادرات خوب نفت، فرآورده های 
نفتی، میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی شد 

و هیچ تولیدی روی زمین نماند.

میتوانبهمنطقهآمریکایالتین
بهچشمبازارجدیدنگریست

محمد خطیبی، نماینده ســابق ایران در اوپک با 

اشــاره به پتانسیل ها و ظرفیت های تعامل ایران 
و آمریکای التین در صنعت نفت به ایسنا، گفت: 
برخــی از کشــورهای آمریکای التین مســتقل 
هســتند و تبعیــت چندانی از آمریــکا ندارند و 
برخــی حتی مواضع ضــد آمریکایی دارند؛ بنابر 

این می توان با آن ها همکاری داشت. 
به نظر می رســد که این منطقه مســتعد است و 
می تــوان در زمینه های محتلف با آن ها همکاری 
کــرد.وی با بیان اینکه مانند ســایر مناطقی که 
باید تالش کنیم با آن ها همکاری داشــته باشیم 
- مانند آسیا و اروپا - کشورهای آمریکای التین 
نیز بســیار پر اهمیت هستند افزود: این کشورها 
 نیاز به انرژی دارند و بخشی از نیاز آنها را می توان 

برطرف کرد. 
می تــوان به این منطقه به عنوان بازار جدید نگاه 
کرد.این کارشــناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به 
پتانســیل های ایران برای رفع نیازهای آمریکای 
التین، گفت: کشــورهای واردکننده می توانند از 
نفت، میعانات و فراورده های نفتی ایران استفاده 
کنند؛ با کشــورهای تولیــد کننده نیز می توان 
تعامل کرد. به طور مثال آن ها نفت خام ســنگین 
تولید می کنند و ما می توانیم با دادن میعانات به 
آن ها نفت خام تولیدی را ســبکتر کنیم.به گفته 
خطیبی زمینه های مختلف همکاری وجود دارد؛ 
حتی در حوزه کشــاورزی، صادرات غیر نفتی و 
خدمات فنی و مهندســی می توان با این کشورها 
همکاری داشت. حتی کشورهای نفتی آمریکای 
التین به شــدت نیاز دارند از کشــورهای مستقل 
مثــل ایران خدمات فنی و مهندســی در زمینه 
نفت دریافت کنند. برخی از آن ها با کشــورهای 
آمریکایی و غربی دچار مشــکل شدند و به دنبال 
فضای جدیدی هســتند.وی ادامه داد: ما نیز به 
دنبال یک بازار جدید هســتیم. می توان کارهای 
بزرگی انجام داد اما نیازمند زمان و تحمل است. 
بازارهای بکری در آنجا وجود دارد که می  توانیم 
صــادرات نفت، میعانــات و فراورده های نفتی و 

خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم. 

وزیــر نیرو گفت: پاداش مشــترکان صرفه جو از ابتدای خردادماه 
در قبــض برق آنان لحاظ می شــود.علی اکبر محرابیان افزود: این 
پاداش ها در سیســتم دیســپاچینگ لحاظ شده و اعمال می شود و 
مشــترکان می توانند به ازای هر کیلو وات ســاعت کاهش مصرف 
۵۰۰ تومان پاداش بگیرند.وی ادامه داد: این پاداش برای ما معادل 
تأمین هزینه برق است، یعنی وزارت نیرو به جای خرید برق با اعطای 
پاداش زمینه تأمین پایدار را فراهم می کند و امیدواریم که کاهش 
مصرف با وجود این پاداش ها بسیار چشمگیر باشد.وزیر نیرو گفت: از 
مشترکان پرمصرف نیز خواهش می کنیم که نسبت به صرفه جویی 
و مصرف معادل اکثریت مردم اقدام کنند. مشترکی داریم که ۵۰ 

برابــر یــک خانواده معمولی برق مصــرف می کند و به طور طبیعی 
تداوم این مصرف براســاس تقاضای همه مردم با اســتفاده از کنتور 
هوشمند محدود خواهد شد.محرابیان درباره میزان خاموشی ها در 
سال های اخیر یادآور شد: در تابستان های متوالی و در سه زمستان، 
کشور با مساله خاموشی روبه رو بوده است.وی خاطرنشان کرد: در 
زمستان گذشته با خاموشی روبه رو نشدیم و صنعت برق با تأمین 
سوخت از سوی وزارت نفت بدون هیچ مشکلی و به صورت پایدار 
برق را در زمستان گذشته برای همه بخش ها تأمین کرد، به گونه ای 
که صنعت فوالد بیشــترین رشــد را میان کشورهای جهان به خود 
اختصاص داد و این حاکی از تأمین پایدار برق اســت.وزیر نیرو با 

بیان اینکه تابســتان ســال گذشــته با ۱۵ هزار مگاوات ناترازی رو 
به رو بودیم، گفت: با فرض رشــد 4.۵ تا پنج درصدی اوج مصرف 
برق، این عدد در ســال جاری با فرض شــرط فعالیت نکردن به ۱9 
هزار مگاوات ناترازی در سال جاری می رسید که معادل ۲۵ درصد 
تولید برق کشــور اســت.محرابیان گفت: از روز شروع به کار دولت 
برنامه ریزی برای تأمین پایدار برق شــروع شــد که یک بخش آن 
در حــوزه افزایــش ظرفیت نیروگاه و بخش دیگر به حوزه مدیریت 
مصرف و کنترل تقاضا می پرداخت.وی ادامه داد: ناترازی ســنواتی 
عدد باالیی است، در حال حاضر وارد شرایط تابستان شدیم و امروز 

مصرف به ۵۳ هزار مگاوات رسید.

وزیر نیرو:

اولخردادلحاظشد پاداشمشترکانصرفهجویبرقاز

خبر  ویژه

رئیس کمیسیون اموراخلی کشور در پی  خشکسالی های  پی در پی اظهار کرد: 

دیپلماسی مسیر بایداز
مقابلهباپدیدهریزگردهادنبالشود

رئیس کمیسیون اموراخلی کشور و شوراها در 
مجلس تاکید کرد: پدیده ریزگردها مشکالت 
جدی را برای مردم هم در حوزه سالمت و هم 
در حوزه اقتصادی ایجاد کرده که الزم اســت 
از مســیر دیپلماســی و اگر الزم شد از مسیر 
حقــوق بین الملل مقابله با آن دنبال شــود.
محمدصالح جوکار با اشاره به ضرورت مقابله 
با پدیده ریزگردها به ویژه از مسیر دیپلماسی 
بین المللی، بیان کرد: ریشه پدیده ریزگردها 
به شکلی که در سال جاری با آن مواجه هستیم 
به برخی از کشــورهای همسایه باز می گردد 
که پروتکل های بین المللی را زیر پا گذاشته 
اند. از سوی دیگر منابع آبی محدودی که در 
منطقه وجود دارد و خشکسالی های پی در پی 
و دست کاری انسان در طبیعت دست به دست 
هم داده تا برخی از قســمت های کشورهای 
همســایه فاقد پوشــش گیاهی باشــد و به 
منشــایی برای ایجاد ریزگردها و گردبادهای 
منطقه ای تبدیل شود.وی در ادامه اظهار کرد: 
بخشی از  منشاء ریزگردهایی که وارد کشور ما 

می شود به کشور عراق باز می گردد. بخشی 
دیگر به کشــور ترکیه باز می گردد و بخشــی 
دیگر نیز مربوط به کشــور عربستان سعودی  
می شود که به طور کلی بخش های عظیمی 
از کشــور ما را دربرمی گیرد. این ریزگردها 
مشکالت جدی را برای زندگی مردم به ویژه 
در حوزه سالمت ایجاد می کند. از سوی دیگر 
از نظــر مالــی نیز ضرر زیادی به فعالیت های 
اقتصادی بــه ویژه در حوزه بخش خصوصی 
وارد می ســازد.نماینده مردم یزد در مجلس 
شورای اسالمی  در ادامه تصریح کرد: پیگیری 
جدی این موضوع از مســیر دیپلماســی بین 
المللــی یــک امر ضروری به شــمار می رود. 
باید جلوی پروژه های سدسازی در کشورهای 
همسایه گرفته شود. نباید اجازه داد تا منابع 
آبی غصب شــده و این پدیده را تشدید کند. 
دیپلماســی فعال در مقابله با این پدیده می 
توان نقش ویژه ای داشته باشد. باید جلساتی 
با کشــورهای همســایه به طور پیاپی برگزار 

شده و نگرانی های ما منتقل شود.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد پاسخ داد:

پرداختقبض کداممددجویاناز
معافهستند؟ گاز آب،برقو

معاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امداد 
گفت: به دنبال این هســتیم که دولت خدمتگزار 
و حامی محرومان تدبیری اتخاذ کند که معافیت 
پرداخــت قبض آب، برق و گاز شــامل حال همه 
مددجویان شود.حسین خدرویسی گفت: براساس 
قانون بودجه ۱4۰۰ و تکرار این قانون در آیین نامه 
اجرایی بودجه سال ۱4۰۱ شرکت های آب، گاز و 
برق مکلف هستند، برای آن دسته از مددجویانی 
که در زمره مشترکان کم مصرف هستند، معافیت 
و تخفیفاتی قائل شــوند. در این راســتا جلسات 
متعددی در ســطح شهرســتان ها، استان ها و در 
سطح مدیران ملی با روسای شرکت های آب، برق 
و گاز تشــکیل شده است و تعامالت بین سازمانی 
ایجاد شــده اســت. این تعامل بســیار نزدیک و 
منطقی وجود دارد تا هرچه بیشتر شرایط استفاده 
مددجویــان از ایــن معافیت ها و تخفیفات فراهم 
شود.معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
تصریح کرد: در آیین نامه اجرایی برای مددجویان 
کمیته امداد و مصرف آن ها قید و شــرط هایی در 
نظر گرفته شــده اســت. این آیین نامه در مصرف 

برق شــامل همه مددجویان نخواهد شــد و صرفا 
شامل بخشی از مددجویان می شود که ۵۰ درصد 
الگوی مصرف را رعایت کرده باشند و همچنین در 
مصرف آب نیز یک ســوم الگوی مصرف را رعایت 
کرده باشــند.همچنین این گروه از مددجویان در 
مصرف گاز نیز باید جزو مصرف کنندگانی باشند که 
در سه پله اول دوازده پله مصرفی قراردارند. بنابراین 
همه مددجویان مشــمول این معافیت نیستند و 
مددجویــان پرمصــرف و مددجویانی که در این 
فرم و قید و شــرط نیســتند نیز خواهش می کنم 
که قبوض مصرفی خودشــان را به شــرکت های 
آب، بــرق و گاز پرداخــت کنند.ما معتقدیم همه 
مددجویان نیز شــرایط اســتفاده از این قانون را 
ندارند زیرا عده ای از آن ها در اماکن عمومی مانند 
واحدهای تولیدی، خدماتی به عنوان ســرایدار و 
نگهبان هستند، عده ای از سالمندان که مددجوی 
ما هستند در سرای سالمندان و بخشی نیز در نزد 
اقوام و فرزندان خود ساکن هستند و عده ای نیز در 
نقاطی هستند که آب مصرفی آن ها تحت پوشش 

شرکت آب و فاضالب نیست.
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55بانک و بیمه
رشد20درصدیتعدادکاربران

»دینت«
 خدمــات اینترنــت بانک 
»بانک دی« با اســتقبال 
گســترده کاربران رو به رو 
شــده و تعداد اســتفاده کنندگان از این خدمات 

پیوسته در حال افزایش است.
پــس از شــیوع کرونا و لــزوم افزایش خدمات 
غیرحضــوری بانکــی با هــدف کاهش مراجعه 
حضوری مشــتریان به شــعب، با بهبود کیفیت 
خدمات رســانی اینترنــت بانــک و توســعه 
زیرســاخت های این حوزه، رشــد قابل توجهی 
در تعداد کاربران این خدمت مشاهده می شود.

تازه ترین اطالعات موجود نشــان می دهد تعداد 
کاربــران اینترنت بانک »بانــک دی« در پایان 
فروردین ماه سال جاری نسبت به پایان فروردین 
ماه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

اینترنت بانک »بانک دی« با نام اختصاری »دی 
نت« طی یک ســال گذشــته با تحوالت جدی 
رو به رو بوده اســت، به طوری که اکنون با یک 
محیط کاربرپســند و ســاده، بخــش زیادی از 

نیازهای مشتریان را برآورده می کند.
امکان اســتفاده ۲4 ســاعته از خدمات، امکان 
مدیریــت همه حســاب های مشــتری، امکان 
پرداخت اقســاط تســهیالت و قبوض و امکان 
دریافت گزارش های مالی و صورتحساب، »دی 
نت« را به یک ابزار مطلوب برای مشتریان بانک 

دی تبدیل کرده است.
مشــتریان بانک دی می توانند با مراجعه به وب 
سایت day24.ir و فشردن دکمه اینترنت بانک، 
پــس از وارد کــردن نام کاربری و رمز عبور که از 
شــعبه دریافت کرده اند، وارد این سامانه شده و 

به امکانات آن دسترسی داشته باشند.

نتایججشنوارهبارانیشو
اعالمشد

 در پی پایان جشنواره بارانی 
شــو، اسامی برگزیدگان این 
جشــنواره بــه تفکیک انواع 

اجزای شبکه فروش اعالم شد.
طــی جلســه ای که بــا حضور علیرضــا هادی 
مدیرعامل، محمد غالمرضایی عضو هیات مدیره 
و معاون بازاریابیو فروش، داوود حسین پور مدیر 
حسابرسی و رامتین حامی فرد مدیر روابط عمومی 
مدیران دفاتر بازاریابی و هماهنگی منطقه ای و 
تعدادی از نمایندگان بیمه باران بصورت آنالین 
برگزار شد، اسامی نمایندگان، کارگزاران و دفاتر 

برگزیده، اعالم و از آن ها تقدیر به عمل آمد.
علیرضا هادی در ابتدای این نشست، ضمن تشکر 
از تالش های شــبکه فروش برای پیشبرد اهداف 
جشــنواره بارانی شــو گفت: یکی از نتایج متعدد 
این جشنواره، این است که به پتانسیل های انواع 
اجزای شبکه فروش بیمه باران پی ببریم و تالش 
کنیم این پتانســیل به مرحله عمل و بهره وری 
برســد تا بتوانیم ضمن گســترش بازار هدف، در 
مسیر ترویج بیمه های زندگی در جامعه قدم های 

موثری برداریم.
او در ادامه افزود: تجربه برگزاری این جشــنواره 
یــادآور نقش بی بدیل شــبکه فروش در به ثمر 
نشســتن اهداف شــرکت بود تا با تکیه برتوانایی 
آن هــا بتوانیم در روزهای پیش رو هدفمندانه تر 

برنامه ریزی کنیم.
محمد غالمرضایی نیز در ادامه نشســت از نتایج 
جشــنواره ابراز خرســندی کــرد و گفت: طی 
حیات ۲ ســاله بیمه باران، بارانی شــو چهارمین 
جشــنواره ای بود که برای شــبکه فروش برگزار 
شــد. بنابراین می تــوان چنین نتیجه گرفت که 
برگزاری جشــنواره با اهداف چندگانه ای که هم 
به نفع شبکه فروش و هم به نفع بیمه گذار در بر 

دارد، برای بیمه باران حائز اهمیت است.
او در ادامه ابراز امیدواری کرد که بتوان با برگزاری 
جشــنواره های مشابه، مشارکت حداکثری انواع 

اجزای شبکه فروش را جلب کرد.
اســامی برگزیدگان که بــه تفکیک انواع اجزای 
شبکه فروش در سه دسته نماینده حقیقی بیمه 
)آئین نامه ۷۵(، نماینده فروش بیمه های زندگی 
)آئین نامــه 96( و کارگــزار )آئین نامه 9۲( جای 

گرفتند، به شرح زیر است:
نماینــدگان برگزیــده آئین نامــه ۷۵ به ترتیب 
سمیه انصاری پور، صدیقه صباحی و میالد ساکی 
رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در 
بخش نمایندگان 96 نیز کریم صیادی، محسن 
محمــدی و فاطمه قربانی بترتیب رتبه های اول 

تا سوم را کسب کردند.
همچنیــن فهیمــه ظفرنژاد به عنــوان برترین 
نماینده آئین نامــه 9۲، کارگزاریحقوقی آزمند 
رتبــه دوم و کارگزاری حقوقــی همراه آرامش 

اسپادان رتبه سوم را بدست آوردند.
بنــا بــر این گــزارش در این جلســه از مدیران 
دفاتری که توانسته  بودند سه رتبه نخست را در 
شــاخص های وصول حق بیمه، تعداد بیمه نامه 
و تعداد شــبکه فروش طی جشــنواره بارانی شو 
کسب کنند، تقدیر شد. بر همین اساس، احسان 
سلحشوری مدیر دفتر هخاشهر در رتبه نخست، 
مهــدی ناصری مدیر دفتر آینده طالیی در رتبه 
دوم و علی گودرزی مدیر دفتر آرامش و ســجاد 
شکری مژدهی مدیر دفتر آریانا به طور مشترک 

در رتبه سوم قرار گرفتند.

اخبار

شعبتوانمند
نقطهقوتبیمهتجارتنو

مدیر امورشــعب و نماینــدگان بیمه تجارت نو 
اذعان داشــت با توجه به تاســیس شــعب در 
شــهرهای یاســوج، خرم آباد و زاهدان در سال 
۱4۰۰، شــرکت بیمه تجارت نو در تمام استان 
ها حضور داشته و این افتخار را دارد که به تمام 
بیمه گذاران خود در سراسر کشور خدمات بیمه 

ای ارائه دهد.
قاسم قشقاوی رویکرد مدیریت تحت امر خود را 
را برگرفته از سیاست های کالن شرکت دانست 
و گفت: درخصوص افزایش تعداد شعب در سطح 
کشور به هیچ عنوان هیجانی عمل نکرده و حتما 
بر اســاس صرفه و صالح شــرکت و بهره مندی 
از ظرفیت های بیمه ای در خصوص تاســیس 

شعب جدید اقدام خواهیم نمود.
وی همچنین در خصوص نیروی انسانی شعب 
افزود نیروهای جوان و کارآمد در شعب سراسر 
کشور مشغول به کار بوده که قطعا جز سرمایه 
های ارزشمند شرکت تلقی می شوند و به لحاظ 

توانمندی در باالترین سطح قرار دارند.
وی در خصوص جذب نیروی انسانی در سطح 
شــعب اشــاره کرد که هر گونه جذب نیرو در 
حوزه شعب صرفا بر اساس چارت مصوب بوده 
و از میان متقاضیان همکاری طی فرایند جذب 

مدون و آزمون های علمی اقدام خواهد شد .
مدیر امور شــعب و نمایندگان شــرکت بیمه 
تجارت نو، با اعالم این مطلب که پایش مستمر 
در دســتور کار این مدیریت است، گفت: پایش 
سه ماهه شعب بر مبنای شاخص تحقق بودجه و 
پرتفوی اعالمی انجام می شود یعنی یک پایش 
براساس عملکرد ماه به ماه هر شعبه و مقایسه 
آن با بودجه ابالغی و همچنین مقایســه رشــد 
شــعبه نسبت به مشابه سال قبل در همان بازه 
زمانی انجام می شود. در این بررسی در صورت 
نیــاز بــه روند اصالحی توصیه های الزم ابالغ و 
عملکرد شعبه مجدد مورد ارزیابی قرار میگیرد. 
عــالوه براین نــوع نظارت ، پایش جدی و کلی 
در پایان هرســال و براساس پنج شاخص اصلی 
بیمه گری، مالی، ترکیب پرتفوی، بهره وری و 
کیفیت شبکه فروش انجام که ۱۷ زیر شاخص 

هم برای آن تعیین و صورت می پذیرد.
و در نهایت برهمین اســاس کارنامه هر شــعبه 

صادر می گردد.
به اعتقاد قشقاوی، پایش شعب از سوی مدیریت 
امور شعب و نمایندگان به شعبه کمک می کند 
تا خود را با بودجه ابالغی وفق داده و همانگونه 
که گفته شــد در صورت نیاز اقدامات اصالحی 

را صورت دهد.
وی، درخصوص توانمندســازی نیروی انسانی 
در شــرکت بیمه تجارت نــو، گفت: با توجه به 
هماهنگی صد در صدی ارتباط خوب با مدیریت 
آموزش گام های مثبتی در سال ۱4۰۰ برداشته 
شد و برای سال ۱4۰۱ تقویم آموزشی منظمی 
ایجاد شــده اســت که هم در حوزه امور شعب 
و هــم در حــوزه امور نماینــدگان این اتفاق با 
محوریت آموزش فنی، بازاریابی، عمر و فناوران 

رقم خواهد خورد.
مدیرامور شــعب و نماینــدگان، تاکید کرد که 
شــرکت بیمه تجارت نو به موضوع پشــتیبانی 
از شــعب بسیار توجه کرده و با مساعدت مدیر 
عامل محترم بســیاری از شــعب این شرکت به 
ناوگان خودرویی تجهیز و بسیاری از شعب هم 
به لحاظ هویت بصری به صورت متحدالشــکل 

درامده اند.
قشــقاوی، اذعان داشت در سال ۱4۰۱ به امید 
خدا تمامی شــعب باقی مانده نیز به خودروی 
ســازمانی مجهز و هویت بصری مدنظر هم در 
سایر شعب بر اساس برند بوک جدید شرکت ، 

پیاده سازی خواهد شد.

حمایت بانک صنعت و معدن از صنایع تأمین کننده نیازهای اساسی بازار داخلی
  مدیرعامــل بانــک صنعــت و معدن به 
مناســبت برگزاری نمایشگاه کتاب و در 
راستای لزوم تأمین مالی طرح های تولید 
کاغــذ و مقوا عنوان کــرد که این بانک 
از صنایعــی که تأمین کننــده نیازهای 
اساســی بازار داخلی هســتند، حمایت 

می کند.
علی خورســندیان اعــالم کرد: آمادگی 
داریم از طرح هایی که محصوالت آن ها 
نیاز اساســی بــازار داخلی را تأمین می 
کنند، حمایت کنیم؛ البته به شرطی که 
این تولید با تضمین کیفیت و در راستای 

تأمین زنجیره ارزش باشد.
وی با بیان اهمیت صنایع سلولزی )چوب 
و کاغــذ( از نظــر تنــوع تولید و زنجیره 
های تولید صنایع پایین دســتی اظهار 
کرد: این محصوالت برای مقاصد بســیار 
متنوعــی مانند کاغذ بهداشــتی، کاغذ 
روزنامه، کاغذ چاپ و تحریر و همچنین 
صنایع بسته بندی کاربرد دارد؛ بیشترین 
میزان مصرف نیز مربوط به بخش بسته 
بندی می باشد که در سال های اخیر به 
دلیــل رونق خریــد آنالین با تقاضای رو 

به افزایشی مواجه شده است.
مدیرعامــل بانک صنعت و معدن عنوان 
داشــت: با وجــود تقاضای عمده ای که 
بــرای انواع کاغذ در کشــور وجود دارد، 
مســتهلک بودن ماشین آالت تولیدی 
و عدم توجه به بازســازی، نوســازی و به 
روزرســانی تکنولوژی تولید سبب بروز 
معضالتی در این صنعت شده است که هم 
موجــب پایین آمدن کیفیت محصوالت 
تولیدی شــده و هم قیمت تمام شــده 
محصــوالت را باالتر بــرده و این موارد 

بــه عالوه کیفیت پایین مواد اولیه، نبود 
نیروی متخصص و عدم سیستم مناسب 
نگهــداری محصــول و کنترل کیفیت و 
نظارت مناســب، ضایعات محصول را نیز 

افزایش داده است.
خورســندیان اعالم کرد: مشکل عمده 
دیگری که از ســوی صاحب نظران این 
صنعــت و تولیدکنندگان با ســابقه که 
بــا آنان در ارتباط هســتیم، مطرح می 
شــود، بحث چگونگی تأمین مواد اولیه 
و نقدینگی الزم اســت؛ برای تولید کاغذ 
از ســه ماده اولیه باگاس، خمیر چوب یا 
کاغذ و آخال اســتفاده می شــود؛ آخال 
از ضایعــات کارتن و مقوا به دســت می 
آیــد که به میــزان مصرف داخلی کاغذ 
وابســته اســت؛ از طرف دیگر به دالیل 

زیست محیطی نمی توان به تهیه چوب 
و خمیــر کاغذ حاصــل از قطع درختان 
جنگلــی پرداخت و البته کشــور ما هم 
دارای منابع عمده ای از این لحاظ نیست. 
در خصوص اســتفاده از باگاس نیز باید 
واحدهــای تولیــدی دارای تکنولوژی 
مرتبط باشــند و افــزون بر آن فرهنگ 
سازی مناسبی صورت بگیرد تا این ماده 
ســوزانده نشــود یا در مقاصد کم ارزش 
تری مانند خــوراک دام مصرف نگردد، 
بنابراین تکیه صنعت تولید کاغذ بیشتر 
بر واردات مواد اولیه اســت که به دلیل 
تحریم های ظالمانه و نوســانات ارزی و 
افزایــش قیمت جهانی آن دچار افزایش 
قیمتهای شــدید شده و محدودیت های 
مبــادالت مالی بین المللــی نیز به این 

مسأله دامن زده است.
وی ادامــه داد: بــرای حل مشــکالت 
واحدهــای تولیدی که در مســیر تولید 
خود با موانعی که برشــمرده شد، مواجه 
شده اند، الزم است پس از بررسی سابقه 
شــرکت ها و شناســایی موردی معضل 
هر واحد تولیدی با پرداخت تســهیالت 
برای نوسازی و توسعه آن ها یا تسهیالت 
ســرمایه در گردش بــرای فراهم کردن 
مــواد اولیه مرغوب به یاری این واحدها 

شتافت.
مدیرعامــل بانک صنعت و معدن تاکید 
کرد: البته باید توجه داشــت که حمایت 
از صنایع داخلی در راستای دستیابی به 
خودکفایی باید با بررسی های تخصصی 
صــورت بگیرد تا در وهلــه اول از ایجاد 

رانــت جلوگیری شــود و دیگــر اینکه 
ایــن تولیدات بــا لحاظ مزیت اقتصادی 
و محاســبات دقیق هزینه-فایده انجام 
شــود چراکه هــدف از حمایت از تولید 
داخل، افزایــش محصوالت بی کیفیت 
با ماشــین آالت فرســوده و از رده خارج 

شده با ضایعات باال نیست.
خورســندیان افــزود: همانطور که می 
دانیــم این صنعت یک صنعت انرژی بر 
و با مصرف زیاد منابع آبی اســت و باید 
مالحظات زیســت محیطی را نیز در آن 
مد نظر داشــت و شاید در برخی از انواع 
این محصول واردات به صرفه تر باشــد 
یا بتوان با اســتفاده از ارتقاء تکنولوژی 
و روش های نوین مخصوصاً در مصارفی 
همچون صنایع بسته بندی مواد دیگری 
را جایگزین کاغذ نمود و در نهایت پس از 
بررسی اهلیت، صالحیت، توان تخصصی 
و دانــش فنی تولید کننده و اطمینان از 
تولیــد محصول با کیفیت و دارای صرفه 
اقتصادی نســبت به پرداخت تسهیالت 

اقدام نمود.
وی تصریــح کرد: برای طرح های تولید 
کاغــذ و مقوا و محصوالت مرتبط آن در 
مجمــوع 6 هــزار و ۸۰۱ میلیــارد ریال 
تســهیالت ریالــی و ۱6 میلیون و 4۸6 
هزار یورو و 9۰ میلیون و ۷۰۷ هزار دالر 
تســهیالت ارزی مصوب شده که بخش 
عمده آن پرداخت شــده اســت و طرح 
های یاد شــده که بانک صنعت و معدن 
در ســالهای اخیر تأمیــن مالی آن را به 
عهــده داشــته، در مجموع برای ۱۲9۰ 
نفر به صورت مســتقیم اشــتغال ایجاد 

کرده است.

اخبار

کرد اهدا کسیژنساز ایران19دستگاها بانکقرضالحسنهمهر
بانک قرض الحســنه مهر ایران ۱9 دستگاه اکسیژن ساز را به مراکز 

درمانی استان های محروم کشور اهدا کرد.
این بانک به تازگی ۱9 دســتگاه اکسیژن ســاز را در ســطح مراکز 
بهداشــتی و درمانی و خیریه های 6 اســتان محروم کشــور توزیع 

کرده است.
از ۱9 دســتگاه اکسیژن ســاز اهدا شــده، به استان های آذربایجان 
غربی، خراســان شــمالی، گلستان، لرستان و هرمزگان هر کدام ۳ 
دستگاه و به سیستان و بلوچستان نیز 4 دستگاه اهدا شده است.

این بانک در راســتای برنامه های مســئولیت اجتماعی خود، برای 
نخســتین بار در کشــور با اختصاص بودجه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد 
ریــال از محــل وجه التزام )جریمه دیرکرد( و از طریق انعقاد تفاهم 
نامه با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، به خرید اقالم 
مورد نیاز در زمینه پیشگیری، درمان و کنترل بیماری کووید-۱9 

در طرح شهید سلیمانی اقدام کرده است.
در طرح مذکور در مجموع حدود ۲۵هزار قلم تجهیزات پزشــکی 

شامل دستگاه کپسول اکسیژن و متعلقات، دستگاه ضدعفونی کننده 
UV ، دستگاه تب سنج لیزری و دستگاه پالس اکسی متر بین مراکز 

منتخب و پایگاه های سالمت در سراسر کشور توزیع شد.
بانک قرض الحســنه مهر ایران بانکی مردمی با خاستگاه اجتماعی 
اســت که بار دیگر به عنوان پیشــگام در عرصه مســئولیت های 
اجتماعی برای نخســتین بار وجه التزام و جریمه دیرکرد دریافتی 

خود را صرف فعالیت های عام المنفعه کرده است.
نظام بانکداری اسالمی، می کوشد تا با نوآوری  در طراحی محصوالت 
بانکی، اهداف اقتصاد اســالمی را محقق ســازد. یکی از ابزارهای 
تحقــق ایــن اهداف، حذف وجه التزام و یا اختصاص آن به امور عام 

المنفعه است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران این بار نیز با حمایت ۱۰۰ درصدی 
سهامداران و تأیید هیأت مدیره بانک، مقرر کرد تا همانند بسیاری 
از بانک های کشور های اسالمی، وجه التزامی را که بر اساس قانون 
دریافت می شود، به انجام کار های عام المنفعه مثل مدرسه سازی، 
ساخت خانه بهداشت، احداث مسکن روستایی و ... اختصاص دهد.

این بانک، برای نخســتین بار در کشــور با اختصاص بودجه از محل 
جریمه دیرکرد، به خرید اقالم مورد نیاز در زمینه پیشگیری، درمان 
و کنترل بیماری کرونا در طرح شــهید ســلیمانی اقدام کرده و این 
امر اولین گام شایسته بانک قرض الحسنه مهر ایران برای استفاده 

از وجه التزام در امور عام المنفعه به شمار می آید.

بانک تجارت با هدف ارائه خدمات مالی و اعتباری با هلدینگ توسعه 
صنایع شهد آذربایجان تفاهم نامه همکاری امضا کرد. 

 دکتر هادی اخالقی فیض آثار با برشــمردن ظرفیت های موجود 
در راســتای گســترش  همکاری ها با این مجموعه گفت: با توجه به 
گســتردگی کارخانجات هلدینگ شــهد آذربایجان و نیاز به تأمین 
مالی، ظرفیت های بانک  تجارت نسبت به سایر بانک ها به ویژه در 
حوزه خدمات ارزی و ریالی می تواند به خوبی نیازهای این مجموعه 
را پوشش دهد.  مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر اینکه بانک تجارت 
توانســته منابع خود را به نحو شایســته ای در راســتای حمایت از 
مشتریان  هزینه کند، یادآور شد: رفع نیازمندی بخش های مختلف 
اقتصــادی و حمایــت از تولید کنندگان را از وظایف خود می دانیم 
و از توســعه  همکاری با شــرکت توســعه صنایع شهد آذربایجان 

استقبال می کنیم. 

خدابنده، عضو هیات مدیره شرکت شهد آذربایجان با تاکید براینکه 
بانک تجارت به عنوان یک حامی مطمئن، خواســته های شــرکت 
 را پیگیری و برآورده کرده اســت، گفت: این بانک عالوه بر اعطای 
تســهیالت الزم و گشــایش اعتبارات اسنادی، با تدوین بسته های 
 خدماتــی متنــوع و راه حل های مالی منطبق با نیاز شــرکت های 
بزرگ می تواند به خوبی نقش خود را به عنوان بانک عامل در این 
 مجموعه نشــان دهد.  وی ضمن ابراز خرســندی از افزایش سطح 
تعامل با بانک تجارت گفت: امضای این تفاهم نامه، فصل جدیدی 
در روابط بانک و  هلدینگ اســت و گســترش همکاری ها با بانک 

تجارت جزو اولویت های مجموعه ما خواهد بود. 
غالمی مدیر امور اعتباری، اصغری سرپرست مدیریت امور استانهای 
شمال کشور، مرعشی رییس اداره بانکداری تجاری و  عبدلی مدیر 

شعب استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه حضور داشتند. 

کردند بانکتجارتوشرکتتوسعهصنایعشهدآذربایجانتفاهمنامههمکاریامضا

خبر  ویژه

مفقودی
مــدل  آبــی  رنــگ  بــه  نامــی  موتورســیكلت  یكدســتگاه  مالكیــت  شناســنامه  و  ســندكمپانی 
ــماره  ــه ش ــور ۰۱۹VNBE۰8۵۱۵4 ب ــماره موت ــه ش ــی ۹۷۵42-۵82 ب ــماره انتظام ــه ش ۱۳۹۹ ب
 تنــه NBEAKRKEFL2E۰۰44۳ متعلــق بــه حســن عســكری مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

گهیفقدانسند آ
آقــای منوچهــر ســیگارودی برابــر وكالتنامــه شــماره ۳۶۳۳۳ مــورخ ۱4۰۱/۰2/۱۰ دفتــر ۱8۹ 
رشــت از اقــای باقــر نظــری بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده دفترخانــه ۶۱ رشــت و 
دســتور ظهــر گــزارش مــورخ ۱4۰۰/۰4/۱2 مســئول دفتــر امــالک مدعــی گردیــده انــد كــه ســند 
مالكیــت ششــدانگ اعیــان پــالک ۱44۳۶ فرعــی ســنگ اصلــی ۷۷ بخــش 4 رشــت تحــت شــماره 
ــر 4/۷۹۶ و بــه نــام ســید ابوالفضــل  ســریال 84۹2 كــه ذیــل ثبــت ۹۶۵۷2 صفحــه ۵4 دفت
 ۱۳82/۱2/2۰ مــورخ   2۳8۵82 قطعــی  ســند  برابــر  و  گردیــد  تســلیم  و  صــادر  پنــاه  احمــد 
دفترخانــه ۳ رشــت مشــاعا بالســویه بــه اقایــان فرشــاد عــرب بــرا كوهــی و باقــر نظــری منتقــل 
گردیــد بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور ســند مالكیــت المثنــی را نمــوده لــذا 
مراتــب طبــق تبصــره ذیــل مــاده ۱2۰ ائیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد 
تــا چنانچــه كســی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالكیــت نــزد خــود مــی باشــد مراتــب را 
ظــرف مــدت ۱۰ روز از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت دارد در غیراینصــورت 

نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت المثنــی وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
کناحیهدورشت سعیدبدوی-رئیسادارهثبتاسنادوامال

آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو گهیموضوعماده3قانونماده13 آ
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابــر رای شــماره ۱4۰۱۶۰۳24۰۰۱۰۰۰2۷۶ مــورخ ۱4۰۱/2/۶ هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
زنــد  ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای امیــد رضــا طاهــری فر
غالمرضــا بــه شــماره شناســنامه ۳۵۳۰۱228۱۵ كدملــی ۳۵۳۰۱228۱۵ صــادره از گنــاوه را 
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۷2/۱۰ متــر مربــع در قســمتی از پــالک ۹۱۷ 
اصلــی واقــع در امامــزاده )سربســت( گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای خــدا كــرم نظامــی و 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز  شــركا محــر
آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالكیت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالكیــت 

ر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد.  مانــع مراجعــه متضــر

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/4 
ک شهرستان گناوه  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 90 

تشریحبخشتسهیالتسامانهبانکداریالکترونیک
بانکتوسعهصادراتایران

بخش تسهیالت در سامانه بانکداری الکترونیک بانک توسعه صادرات به 
منظور آگاهی و آشنایی مشتریان با امکانات متنوع آن تشریح شد.امکان 
مشاهده و پرداخت اقساط برای تسهیالت قسطی داخلی و پرداخت اقساط 
بین بانکی از جمله ویژگیهای این گزینه است. سقف مبلغ پرداخت اقساط 
روزانه برای مشتری حقیقی ۵۰۰ میلیون ریال و برای مشتری حقوقی یک 
میلیارد ریال تعیین شده است. کاربران این سامانه می توانند اطالعات تسهیالت خود در بخش تسهیالت قسطی 
شامل شماره تسهیالت، نوع عقد، بدهی کل تسهیالت، مانده بدهی تا امروز، اولین قسط پرداخت نشده، تعداد 
کل اقســاط، تعداد اقســاط پرداخت شــده، مبلغ وصولی تاکنون، جریمه وصولی تاکنون، مبلغ هرقسط و تاریخ 
اعطای تسهیالت را مشاهده کنند. همچنین در این سامانه اطالعات تسهیالت غیرقسطی کاربر شامل شماره 
تسهیالت، نوع عقد، مبلغ تسهیالت، مانده بدهی تسهیالت، سررسید نهایی و تاریخ اعطای تسهیالت قابل نمایش 
برای مشتری خواهد بود. الزم به یادآوری است در پرداخت تسهیالت درون بانکی از شماره تسهیالت استفاده 

می شود درحالیکه برای تسهیالت بین بانکی، شماره شبای تسهیالتی قابل استفاده است.
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رئیسسازمانصمتاستانخراسانرضوی:

کد دنبال می کنیم حمایت از تولید را با ارتقای بهره وری و احیای واحدهای را
مشهد / سمیرا رحمتی

رئیس ســازمان صمت خراسان رضوی 
درجلسه قرارگاه مشــترک پشتیبانی 
وحمایــت ازفعالیــت هــای اقتصادی 
اســتان که به ریاست یعقوبعلی نظری 
استاندارخراســان رضوی در ســازمان 
صمــت برگزارشــد عنوان داشــت : با 
الگــوی قرارگاهــی ازتولیدحمایــت 
وباهمــکاری بخــش خصوصی حفظ 
ونگهداشت، احیای واحدهای تولیدی 
راکد، ارتقای بهره وری وتوسعه سرمایه 
گذاری صمت رادنبال میکنیم.امیررضا 
رجبــی بااشــاره به اقدامــات صورت 
گرفته درمبارزه باقاچاق کاالدرســال 
۱4۰۰ ودوماهــه اول ۱4۰۱ نیزگفت 
: بارشد9۱% درگشــت های مشترک، 
۱۷ درصدی دربازرســی ها، ۷4۳ مورد 
پرونــده باارزش ۱۳۵4 میلیاردریال که 
حاکــی ازافزایش 4۰ درصدی نســبت 
به ســال 99 داشــته ، ســال گذشــته 

راســپری ودردوماهه اول ســالجاری 
۲۸۵۰ موردبازرســی و۷۲ پرونــده به 

ارزش ۲۵۰ میلیاردریال تشــکیل داده 
وبــه تعزیرات حکومتی ارســال نموده 

ایم که حکایت پیگیری جدی بازرسان 
صمت وهمراهی خوب سربازان گمنام 

امــام زمــان )عج(، بازرســان اصناف، 
بسیج اصناف وادارات، پلیس اقتصادی 
وتعزیــرات حکومتی دربرخوردبا مقوله 
قاچاق کاالدارد.امیررضا رجبی درادامه 
خبری نیزازتشدیدبازرســی هاونظارت 
جــدی بربازاروبنــگاه هــای تولیدی 
پــس ازشــروع طرح مردمی ســازی و 
توزیــع عادالنه یارانه هــا داده وگفت : 
از۱۸تا۳۰ اردیبهشت ۱4۰۱، ۲۱۷۸6 
موردبازرســی کــه درقالب ۱6۱۰ تیم 
اعزامــی، ۳4۰6 بازرس های اعزامی و 
۲۳6۷۳ بازرسی انجام شده که منجربه 
تشــکیل ۳۱4۸ پرونده برای متخلفان 
شــده است داد.شایان ذکراست : جلسه 
قرارگاه صمت باحضورروسای سازمان 
هــای صمت، مدیریــت وبرنامه ریزی، 
مدیران ارشــد سازمان صمت وشرکت 
شــهرک های صنعتی درمحل ســالن 
اجتماعات ســازمان صمت خراســان 

رضوی برگزارگردید.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

شرکت مخابرات استان گلستان طی 
اطالعیه ای اعالم کرد؛

برخیاز ایجاداختاللدر
شمارههایمشترکینتلفنثابت

گرگان شهر

گلســتان / گروه استان ها: شرکت مخابرات 
گلســتان در اطالعیــه ای خبــر از اختالل 
در برخی از شــماره های مشــترکین تلفن 
ثابت شــهر گرگان داد.در این اطالعیه آمده 
است:با توجه به بروز مشکل سخت افزاری در 
ســوییچ تلفن ثابت مرکز تلفن ولیعصر )عج( 
در شهرســتان گرگان برخی از شــماره های 
مشــترکین تلفن ثابت با پیش شــماره های 
۳۲۵۲ و ۳۲۵۳ در ایــن مرکــز و همچنین 
پیش شــماره ۳۲۲6 در مرکز شهید صلبی و 
۳۲۱6۰ و ۳۲۱6۱ در مرکــز امام رضا )ع( تا 
اطالع ثانوی با اختالل مواجه اســت.ارتباط 
از طریق تلفن ثابت با مشــکل همراه اســت و 
کارشناســان مشغول رفع مشکالت به وجود 

آمده هستند.

شهردار مشهد:

هدفدورهششممدیریت
شهریمشهدترویجفرهنگ

است کشور رضویدر
مشهد / سمیرا رحمتی

شهردارمشــهد ضمن اشــاره بــه برگزاری 
نشســت معاونــان فرهنگی شــهرداری و 
روسای کمیســون های فرهنگی شوراهای 
اســالمی کالن شهرهای کشــور در مشهد 
گفت: هدف از برگزاری این نشســت ترویج 
فرهنگ و ســبک زندگی رضوی در کشــور 
است.ســید عبدا... ارجائی در دیدار معاونان 
فرهنگی شهرداری و روسای کمیسیون های 
فرهنگی شهرداری های کالن شهرهای کشور 
با نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی 
که با حضور علیرضا زاکانی  شــهردار تهران 
انجام شد، افزود: میزبان اولین نشست معاونان 
فرهنگی و روسای کمیسیون های فرهنگی و 
اجتماعی شــوراهای اسالمی کالن شهرهای 
کشور در دوره ششم مدیریت شهری در جوار 

مضجع منور رضوی هستیم.
وی اضافه کرد: این نشست دو روزه با توجه به 
نزدیــک بودن ایام مبارک دهه کرامت میالد 
حضــرت رضا)ع( و با هــدف ترویج فرهنگ 
و ســبک زندگی رضوی برگزار شد.شهردار 
مشهد تصریح کرد: این دوره مدیریت شهری 
عزم جدی دارد تا با توجه به ارشــادات مقام 
عظمای والیــت، علما و نخبگان تالش کند 
تا فرهنگ رضوی را در ســطح کشــور جاری 
و ســاری شــود.ارجائی ادامه داد: مشــهد با 
توجــه به وجــود حرم مطهر امــام رضا)ع( 
قطب فرهنگی کشــور است لذا این نشست 
دو روزه برگزار شــد تا فعاالن حوزه فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری ها و شوراهای اسالمی 
کالن شــهرهای کشور فعالیت در این زمینه 
را بــا الهــام گرفتــن از حضــرت رضا)ع( و 
هماهنگی های الزم در این مسیر آغاز کنند.

 با دریافت تندیس و جایزه صنعت 
روابط عمومی محقق شد؛ 

درخششروابطعمومیفوالد
نخستینجشنملی مبارکهدر

روابطعمومی
اصفهــان / گروه اســتان هــا: روابط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه در نخســتین جشن 
ملی روابط عمومی موفق به دریافت تندیس 
و جایزه صنعت روابط عمومی ایران در بخش 
آموزش و فرهنگ سازی شد. نخستین جشن 
ملــی روابط عمومی بــا حضور فعاالن روابط 
عمومی و اســاتید این رشته در سالن وحدت 

تهران برگزار شد. 
این جشــن که به مناسبت آغاز هفته روابط 
عمومی برگزار شد، فعاالن این حوزه را بر آن 
داشــت تا با تعامالت بیش ازپیش به افزایش 
دانش و خودباوری روابط عمومی بیفزایند.در 
این جشن که با حضور طالیه داران ارتباطات 
و روابط عمومی برگزار شده بود به چالش های 
بنیادیــن روابــط عمومی ایــران، همچنین 
تعامــالت ارتباطات جهان گســتر و روابط 
عمومی های ارتباط گر پرداخته شــد.گفتنی 
اســت، در پایــان این رویــداد، از کتاب های 
»روابط عمومی متاورس« و »روابط عمومی 
و مدیریت بحران« و »روابط رسانه« رونمایی 
 و از فعــاالن و پیشکســوتان روابط عمومی 

تقدیر شد.

 مدیر کل کمیته امداد استان گلستان 
خبر داد؛

فقره پرداختحدود5هزار
تسهیالتقرضالحسنه
بهمددجویانگلستانی

گلستان / گروه استان ها: مدیرکل کمیته امداد 
استان گلستان از پرداخت 4 هزار و 9۱۱ فقره 
تســهیالت قرض الحسنه ضروری، درمانی و 
ودیعه مســکن به مددجویان در سال ۱4۰۰ 
خبر داد.عیسی بابایی گفت: وام های ضروری 
برای حل مشــکالت و گره گشایی از زندگی 
مددجویان و نیازمندان پیش بینی شده است 
و در همین راســتا طی سال گذشته، ۲ هزار 
و 6۵6 فقره وام کارگشــایی از صندوق امداد 
والیــت بــه مبلغ ۱۷ میلیارد و چهل میلیون 
تومان و ۱۳۰۱ فقره وام کارگشایی از طریق 
بانک هــای مهر ایران و رســالت به مبلغ ۱۰ 
میلیارد و 949 میلیون تومان به مددجویان 
تحت حمایت این استان پرداخت شده است.

بابایی گفت: به منظور کمک به تأمین مسکن 
و ودیعه مســکن خانواده های تحت حمایت 
۲۰6 فقــره از محــل صندوق امداد والیت به 
مبلــغ ۳ میلیــارد و 4۰۰ میلیون تومان، ۵9 
فقره از محل بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
مبلغ یک میلیارد و ۵۳ میلیون تومان، ۱4۳ 
فقره از محل بانک مسکن به مبلغ ۳ میلیارد و 
۸9۲ میلیون تومان و ۵ فقره نیز از طریق بانک 
ملی به مبلغ ۷۵ میلیون تومان به مددجویان 
پرداخت شــده است.او گفت: ۳4۸ فقره وام 
درمانــی به مبلــغ ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون 
تومان از صندوق امداد والیت،  ۱6۳ فقره به 
مبلغ ۲ میلیارد و ۲9۸ میلیون تومان از بانک 
مســکن و ۳۰ فقره وام به مبلغ ۵۷۰ میلیون 
تومــان از بانک ملی به مددجویان پرداخت 
شــده است.بابائی گفت: در مجموع وام های 
پرداخت شده ضروری، درمان و ودیعه مسکن 
طی این مدت 4 هزار و 9۱۱ فقره از ســوی 
صندوق امداد والیت و بانک های مهر ایران، 
رسالت، ملی و مسکن با اعتبار 4۲ میلیارد و 

۵۷ میلیون تومان بوده است

 رئیس دفتر شورای نگهبان 
در استان کرمانشاه:

بایدسالها کشور اقتصادبیمار
پیشاصالحمیشد

کرمانشــاه / گروه اســتان هــا: رییس دفتر 
شورای نگهبان در استان کرمانشاه با اشاره به 
امیدوارکننده بودن آینده اقتصاد ایران در پی 
انجــام طرح اصالحات اقتصادی گفت: عمده 
کارشناســان اقتصادی به این نتیجه رسیده 
اند که اقتصاد کشور نیاز به یک جراحی بزرگ 
دارد و دولت سیزدهم همت خود را برای انجام  
این جراحی به کار گرفته اســت.مفید گفت: 
همه باید بدانند که مشــکالت فعلی اقتصاد 
کشور ماحصل یک سال و دو سال اخیر نیست 
و ریشه در دهه های گذشته و پیش از انقالب 
و پــس از آن دارد.وی افــزود: در دوران قبل 
از انقــالب، اقتصاد ایران همواره یک اقتصاد 
بیمار، تک محصولی و وابسته بوده است و بعد 
از انقالب هم این اقتصاد بیمار همچنان ادامه 
پیدا می کند و عالوه بر این شرایط تحریم و 
مشکالت جنگ تحمیلی هم به آن اضافه شده 
است و این میان سوء مدیریت برخی مدیران 
دولت هم وجود داشته است.وی تصریح کرد: 
از اواسط دهه 6۰ مسئولین نظام به این نتیجه 
رســیدند که اقتصاد کشور نیاز به اصالحات 
دارد اما متاســفانه مسئولین وقت قوای سه 
گانــه به ایــن موضوع توجه چندانی نکرده و 
آن اصالحات را عملی نکردند و چه بســا اگر 
این کار انجام می شد امروز به جراحی اقتصاد 
کشور نیازی نداشتیم.مفید گفت: امروز همه 
بر جراحی اقتصاد کشور تاکید دارند و دولت 
ســیزدهم هم این جراحی را در هفت حوزه 
یارانه، بهره وری، مالیات، گمرک، بانک داری، 
ارزش پول ملی و توزیع کاال و خدمات شروع 
کرده است.وی افزود: این دولت اقدامی را که 
دولــت های قبل از ترس کاهش محبوبیت و 
تالش برای جلب رای برای دوره های بعدی 
انتخابات انجام ندادند، در دســتور کار خود 
قرار داده و در همین ســال اول کمر به انجام 
این جراحی بزرگ بسته است تا اقتصاد بیمار 
کشور در سالهای آتی رو به بهبودی رود.این 
مســئول افــزود: جراحی در این هفت حوزه 
 شــروع شــده و تاکنون تنها بخشــی از آن 

رسانه ای شده است.

 مسئول روابط عمومی منطقه ساری 
عنوان کرد؛

ساعتآموزش برگزاری800نفر
منطقهساری HSEعمومیدر

مازندران / گروه اســتان ها: مســئول روابط 
عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتــی منطقه ســاری گفــت: دوره دو روزه 
آمــوزش HSE عمومی با هــدف باال بردن 
آمادگی مقابله با حریق و شناخت نقاط خطر 
و ریسک درشرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه ساری برگزار شد.

استانها 6

رئیس مجلس در غرفه ذوب آهن اصفهان:

صنعتفوالداست گر حوزهقانونگذاری،یاری مجلسشورایاسالمیدر
اصفهان / گروه استان ها: اولین و بزرگترین رویداد بین المللی با موضوع 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران با حضور آیت ا... سید ابراهیم رییسی، 
رییس جمهور، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اســالمی، 
ســید احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین قربان 
زاده، رییس ســازمان خصوصی ســازی و همچنین جمعی از مدیران 
ارشــد اقتصادی و صنعتی کشــور در محل سالن اجالس سران برگزار 
شــد.ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان یکی از شــرکت های واگذار شده 
اصــل 44 به صورت کارشناســی در ایــن رویداد و همچنین در پایون 
متمرکز معدن و صنایع معدنی در حاشیه این رویداد حضور داشت.در 
روز سوم این رویداد محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی 
ضمن ســخنرانی در این رویداد از غرفه ذوب آهن اصفهان در پایون 
معدن و صنایع معدنی بازدید کرد و از نزدیک با مدیران و کارشناسان 

شرکت گفتگو نمود. در این بازدید کارشناسان به مزیت های صنعت 
فوالد ایران در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور 
به ویژه در تحریم های ظالمانه استکبار جهانی اشاره کردند و مسائل 
و موانــع پیــش روی این صنعت را یادآور شــدند.قالیباف پس از ارائه 
توضیحات کارشناســان شــرکت، با بیان این که ذوب آهن اصفهان 
کمترین بهره مندی از یارانه انرژی و مصرف گاز طبیعی را دارد و برق 
مورد نیاز را نیز با اســتفاده از گازهای فرآیندی خود تولید می نماید، 
گفت: مجلس شورای اسالمی در جهت تسهیل امور پیش روی صنعت 
فوالد، آمادگی همیاری الزم را دارد.وی اضافه کرد: صنعت فوالد برای 
رهایی از مشکالت تامین انرژی مورد نیاز خود باید در تولید برق و گاز 
سرمایه گذاری نماید و مجلس شورای اسالمی نیز در حوزه قانونگذاری 

آماده هرگونه کمک می باشد.

خبر ویژه

سمنان / گروه استان ها: طرح اصالح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات 
توزیع برق منطقه اعتضادیه شهرســتان ســمنان، در قالب رزمایش 
خدمت متعالی اجرا شد.مدیر توزیع برق شهرستان سمنان با عنوان 
این مطلب گفت: در راســتای افزایش قابلیت اطمینان خطوط برق 
رســانی، تامین برق مشــترکین و ضرورت برنامه ریزی برای خدمت 
رسانی مناسب و کاهش خاموشی های ناخواسته، این طرح عملیاتی 
شده است.مهدی پاک طینت با اشاره به این که این رزمایش با حضور 
پنج اکیپ تخصصی امور بهره برداری برق سمنان و دو گروه عملیاتی 

فنی برق شهرســتان های مهدیشــهر و سرخه به انجام رسید افزود: 
کلیه اقدامات پیش بینی شده ظرف پنج ساعت و به استعداد ۱6۰ 
نفر ســاعت، با بهره گیری از شــش دستگاه خودروی سبک عملیاتی 
و دو خودروی سنگین صورت پذیرفته است.وی با اظهار این که در 
راستای این طرح جهادی – ضربتی،  9 هزار متر شبکه فشار متوسط 
هوایی بهسازی گردیده یادآور شد: سرویس ۲۱ ایستگاه هوایی توزیع 
برق و آچارکشــی یراق آالت ۱۲۰ اصله پایه فشارمتوســط، از جمله 

فعالیت های به انجام رسیده محسوب می شود.

به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه؛

تاسیساتتوزیعبرقمنطقهاعتضادیهسمنانبهسازیشد

نماینده ولی فقیه در استان ایالم:

گازرسانیبهنقاطشهریوروستاییاستانایالممطلوباست وضعیت
ایالم / گروه استان ها: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
ایالم با اشاره به اینکه عملکرد شرکت گاز در گازرسانی به نقاط 
شــهری و روســتایی مطلوب است، گفت: امروز به برکت انقالب 
اســالمی همه شــهرها و 9۷ درصد جمعیت روستایی استان از 

نعمت گاز برخوردار هستند.
حجت االســالم ا...  نور کریمی تبار در دیدار با مدیر گازرســانی 
شرکت ملّی گاز ایران از تالش های مدیرعامل سابق شرکت گاز 
استان در زمینه گازرسانی به مناطق مختلف شهری و روستایی 

قدردانی کرد و افزود: انتظار می رود مدیریت جدید در گازرسانی 
به روستاهای باقیمانده استان تالش خود را دوچندان و خدمت 
به مناطق کمتر توســعه یافته را ســرلوحه کار خود قرار دهد.وی 
جابجایی مدیریتی را الزمه پویایی ســازمان برشــمرد و افزود: 
تغییــر مدیریــت باعث تزریق انرژی جدید و بروز ایده های نو در 
سازمان و کارکنان می شود.امام جمعه ایالم با بیان اینکه استفاده 
از نیروهای متعهد و متخصص و باانگیزه در تصدی ســمت های 
مدیریتی باعث افزایش کارایی سیســتم می شود، تصریح کرد: 

تــوان مدیریتــی در توّجه به موضوعات معنوی و مادی کارکنان 
باعــث ایجــاد انگیزه و عالقه آنها به سیســتم، افزایش کارایی و 
پیشــبرد بهتر کارها و تســریع در امور می شود.مدیر گازرسانی 
شرکت ملّی گاز هم در این دیدار با بیان اینکه عملکرد شرکت 
گاز اســتان ایالم در حوزه گازرســانی باالتر از میانگین کشوری 
اســت، گفت: گازرســانی به مناطق محروم و دورافتاده، دارای 
اجر معنوی بوده و خدمت به مردم بعنوان ولی نعمت، بزرگترین 

افتخار برای کارکنان شرکت گاز است.

ایران: گازرسانیشرکتملیگاز مدیر

88.4درصداست مناطقروستاییکشور ضریبنفوذگازرسانیدر
ایالم / گروه اســتان ها: مدیر گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران گفت: هم اکنون ضریب نفوذ گازرســانی در مناطق روســتایی کشــور ۸۸.4 درصد است.سید جالل نورموسوی در مراسم تکریم و معارفه مدیران 
عامل جدید و قدیم شرکت گاز استان ایالم اظهار داشت: اگر روستاها با استفاده از قوانین جدید دارای قابلیت گازرسانی باشند به یقین این زمان کوتاه تر خواهد شد.وی افزود: با توّجه به توسعه گازرسانی 
در ســنوات اخیر، در حوزه شــهری در مراحل پایانی قرار داریم و در مناطق روســتایی نیز روند روبه رشــد و قابل قبولی در دســتور کار قرار دارد.مدیر گازرســانی شــرکت ملّی گاز ایران با بیان اینکه ســالیانه ۳ 
هزار روستا در برنامه گازرسانی شرکت ملّی گاز قرار دارد، تصریح کرد: هم اکنون کار گازرسانی به ۷ هزار روستا در اقصی نقاط کشور در دست اقدام قرار دارد که انتظار می رود طی دو سال آینده به اتمام 
برسند.نورموســوی با اشــاره به اینکه اســتان ایالم از لحاظ گازرســانی به مناطق شــهری و روســتایی از متوسط کشوری باالتر است، خاطرنشان کرد: مناطق شهری این استان به صورت کامل گازدار شده و با 
تکمیل 44 روســتای دارای قابلیت گازرســانی در ســال جاری، در این حوزه ضریب نفوذ گاز در روســتاهای اســتان به مرز 99 درصد می رســد.مدیر گازرســانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ضریب نفوذ 

گازرسانی مناطق روستایی در سطح کشور ۸۸.4 درصد است که این موضوع در استان ایالم 9۷ درصد است، گفت: درمجموع در سطح کشور ۳6 هزار روستا و یک هزا رو ۲۲۱ شهر گازدار شده است.
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یادداشت

کاملهستند بیمه چشمانتظار بیماراننادر

درد بی درمان بیماران نادر
از دیرباز تاکنون جامعه  پزشــکی همواره 
در تالش بوده اســت تا وضعیت سالمت 
جهــان را ارتقا دهد و امروزه پزشــکان 
قادر به درمان بیماری هایی هســتند که 
روزگاری عجیــب و غیرقابــل درمان به 
نظر می رســیدند. با این وجود، در حال 
حاضر حدود ۳۵۰ میلیون نفر در جهان 
بــا گونــه ای از بیماری که از آن با عنوان 
بیماری نادر نام برده می شــود، دســت 
بــه گریبان هســتند، بیماری که حتی 
اسمشــان نیــز به گوش خیلــی از افراد 
ناآشناســت و هیچ راه درمانی برای آن  
وجود ندارد.از این جمعیت تعداد 4 هزار و 
۸۰۰ نفر در ایران زندگی می کنند. اگرچه 
برآوردهای بنیاد بیماری های نادر بیش 
از این تعداد اســت، زیرا بر اســاس اعالم 
ســازمان جهانی بهداشت از هر ۱۰ هزار 
نفــر یک نفر دارای بیماری نادر اســت. 
با این حال این شــاخص در کشــورهای 
مختلف متفاوت اســت، بــه طور مثال 
در آمریــکا یــک نفر از هر ۲۰۰ هزار نفر، 
در اروپــا یــک نفــر از هر ۲ هزار نفر و در 
هندوستان نیز یک نفر از هر ۵ هزار نفر 
دارای بیماری نادر اســت و در ایران نیز 
فراوانی این بیماری ۵ نفر در هر ۱۰ هزار 
نفر است. بر اساس تعریف سازمان جهانی 
بهداشــت، بیماری های نادر به آن دسته 
از بیماری ها گفته می شــود که ظهور و 
بروز آن بســیار کم باشد، با این حال این 
دسته از بیماری ها از جمله بیماری های 
مزمن، پیشــرونده و حادشونده هستند 
کــه اغلب بــه تدریج موجب ناتوانی فرد 

در انجام فعالیت ها می شوند.

افزایشتعدادبیماریهاینادر
ایران در

حمیدرضــا ادراکــی، مدیرعامل بیمه 
ســالمت با اشــاره به اضافه شــدن ۱۷ 
بیمــاری جدید به لیســت بیماری  های 
نــادر ایران، اظهار کــرد: این بیماری ها 
پیــش از این در منابع بیماری های نادر 
وجود داشت اما این بیماری ها را تا امروز 

در کشــور مشاهده نکرده بودیم و اکنون 
با مشــاهده این بیماری ها، باید بیماران 
مبتال به این بیماری ها را شناسایی و ثبت 
کرده و به وزارت بهداشت معرفی کنیم تا 
روند درمانی آن ها انجام و داروهایشــان 

نیز تأمین شود.

چالشبیمهبیماراننادر
ادراکــی در ادامه با اشــاره به تصویب 
ســند ملی بیماری های نادر در اواخر 
دولت دوازدهم، گفت: این ســند ابالغ 
و قرار شد که پوشش بیمه ای بیماران 
نیز برقرار شــود. این موضوع بر عهده 
بیمه ســالمت گذاشته شد تا بر اساس 
لیســتی که کمیسیون پزشکی و بنیاد 
بیماران نادر در اختیار وزارت بهداشت 
گذاشته است تا بیمه سالمت بیمه پایه 
و هم بیمه تکمیلی آن ها را بر قرار کند. 
وی ادامه داد: امیدواریم بیمه بیماران 
نــادر هرچه زودتر محقق شــده و این 
افراد، پوشــش بیمه ای کامل داشــته 
باشند متأســفانه تا امروز این موضوع 
محقق نشــده و بیمــاران نادر از هیچ 
حمایتی برخوردار نبوده اند. ادراکی در 

مورد دلیل تأخیر عدم پوشش بیمه ای 
این بیماران علی رغم ابالغ ســند ملی 
بیماران نادر، اظهار کرد: خود ما هنوز 
دلیــل این تأخیــر را نمی دانیم، اما به 
نظر می رســد مســأله منابع مالی آن 
باشــد اگرچه مجلس شورای اسالمی 
بودجه ای حدود ۵ هزار میلیارد تومان 
را برای بیماران صعب العالج اختصاص 

داده است.

ایران در تعدادبیماریهاینادر
مدیرعامل بیمه سالمت افزود: ما چیزی 
به نام بیماری صعب العالج نداریم، بلکه 
بیماری شــایع و بیمــاری نادر داریم. 
بیماری شایع بیماری هایی مانند فشار 
خون، دیابت، بیماری های کلیوی و… 
اســت. بیماری نادر هــم بیماری هایی 
است که تا امروز ۳66 نوع آن در کشور 
شناســایی شده اســت. ادراکی یادآور 
شد: تا امروز 4 هزار و ۸۰۰ بیمار مبتال 
به بیماری نادر کشــور ثبت و رجیستر 
شــده اند با این حال تعداد این بیماران 
بسیار بیشتر است و باید شناسایی شوند 
تا موضوع درمان و داروهای آن ها تأمین 

و بیمه آنها نیز بر قرار شود.

90درصدداروهایبیماراننادر
وارداتیاست

مدیرعامل بیمه ســالمت همچنین در 
مــورد وضعیــت داروی بیماران نادر نیز 
گفــت: بیش از 9۰ درصــد از داروهای 
مرتبط با بیماری های نادر وارداتی است 
و از خارج کشور تهیه می شود. این عالوه 
بر داروهایی اســت که به صورت عمومی 
ممکن است مصرف کنند. لذا این داروها 
وابســته به ارز بوده و ســازمان غذا و دارو 
بایــد برنامه ای بــرای تأمین این داروها 
داشته و از تأثیر نوسانات ارزی بر تأمین 

آنها پیشگیری کند.

بیماراننادر
باچهمشکالتیروبهروهستند؟

بر اســاس ایــن گزارش، بیمــاران نادر 
معمــوالً داروهای گران وارداتی مصرف 
می کنند؛ آن هم داروهایی که متأسفانه 
بیشــتر خانواده ها قادر به تأمین هزینه 
آن نیســتند. مثاًل بیمــاران ای ال اس یا 
مبتال به بیماری های عصبی پیش رونده 

و بیمــاران متابولیک، نیــاز به داروها و 
مراقبت هــای روزانه دارنــد که هزینه 
زیــادی به دنبــال دارد. به همین خاطر 
بایــد تحت پوشــش کامل بیمه درمانی 
باشــند تا دغدغه دیگری نداشته باشند. 
بیمــاران نادری نیــز وجود دارند که در 
هفته بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه 
داروهای آنها می شود. ناگفته پیدا است 
که بیشــتر مبتالیان و خانواده های آنها 
توان مالی الزم را برای پوشش هزینه های 
دارو و درمان ندارند. از سویی تقریباً تمام 
داروهای بیماران نادر به ویژه ای ال اس و 
بیماری هــای مرتبط وارداتی و متأثر از 
بازار ارز اســت. مســائل ترانسفر و بیمه 
داروهــا نیز هزینه بر بوده و توزیع آن در 
داخل کشور هم برعهده وزارت بهداشت 
است. به همین خاطر باید متوجه باشیم 
که یک بیمار نادر، بیمار معمولی نیست 
و تمام ارگان های بدن او درگیر مبارزه با 
بیماری است؛ بنابراین مشکالت زیادی 
برای رفت و آمد دارد، توانایی جســمی 
او بســیار پایین است، دچار نقص ایمنی 
بدن به صورت شــدید اســت و به هر نوع 
بیماری، حتی یک سرماخوردگی ساده 
هــم که مبتال بشــود مدت ها درگیر آن 
بیماری اســت. به همین خاطر و با توجه 
به اینکه افراد مبتال به بیماری های نادر، 
معموالً تا آخــر عمر تحت تأثیر عوارض 
بیماری ها قرار دارند؛  باید تسهیالتی را در 
مقاطع مختلف برای آنان در نظر گرفت. 
این تسهیالت می تواند از آموزش پایه و 
دانشگاه تا بازار کار باشد اما به دلیل نبود 
حمایت های الزم، کارفرمایان عالقه ای 
به اســتخدام آنها ندارنــد؛ درحالی که 
توانایی و اســتعداد بیماران نادر حتی از 
افراد ســالم نیز بیشــتر است اما نیازمند 
توجه و حمایت هستند. نخستین راه حل 
عملــی آن نیز چیزی جــز بیمه کردن 
بیماران نادر نیســت. بهر حال امیدواریم 
که جایگاه بیماران نادر به درستی دیده 
شود تا آنها جز رنج بیماری، متحمل چیز 

دیگری نباشند.

7جامعه
دانشآموزانبانیازهای

ویژهبایدبتوانند
مدارسعادی در

تحصیلکنند
  احمد قره خانی، روانشناس

هدف تمامی نظام های آموزشــی، آماده 
کردن دانش آموزان برای تبدیل شدن به 
شــهروندی آگاه و کارآمد برای مدیریت 
جامعه  در حال تغییر و گذر اســت و این 
موضوع باید به روشــی انجام شــود که 
شرایط مناسب برای یادگیری و پیشرفت 
هر کودکی را صرف نظر از ویژگی های او، 
فراهم کند.امروزه آموزش فراگیر یکی از 
بارزترین و پرکشمکش ترین موضوعات 
پیش روی متخصصان آموزشــی است 
و رویکــرد آمــوزش فراگیر به دنبال آن 
اســت که تمامی کودکان را صرف نظر 
از تفاوت ها و ســطح توانمندی ها، تحت 
پوشــش آموزش مناســب و موثر قرار 
دهد.هــدف این برنامه اطمینان حاصل 
کــردن از این موضوع اســت که تمامی 
افــراد از حقــوق، فرصت هــا و پذیرش 
برابــر برخوردار هســتند کــه یکی از 
اساسی ترین حقوق هر فرد برخورداری 
از آموزش مطلوب اســت و شــعار اصلی 
آموزش فراگیر این اســت که کودکانی 
که بــا همدیگر یاد می گیرند، زندگی با 
همدیگــر را خواهنــد آموخت.بنابراین 
آمــوزش  و پروش بایــد یادگیری برای 
دانســتن، یادگیــری برای عمل کردن، 
یادگیری برای زیستن و یادگیری برای 
با هم زیستن را مدنظر قرار دهد.آمارهای 
جهانی نشــان می دهد که در هر جامعه 
بیش از ۱۰ درصد کودکان با ویژگی های 
متفاوتی نســبت به سایر کودکان متولد 
می شــوند، این کودکان از نظر جسمی 
و ذهنــی با کودکان عادی تفاوت دارند 
و آنهــا را می تــوان بــه دو دســته ی؛ با 
آســیب های جسمانی، حسی یا ذهنی و 
دارای محرومیت، تقسیم کرد همچنین 
بعضی از کودکان ترکیبی از دو دسته را 
دارند.این کودکان فرصت های برابر برای 
زندگــی اجتماعــی را ندارند و به عنوان 
دانش آمــوز در مدارس عــادی موانعی 
را بــرای یادگیــری، تجربــه می کنند 
کــه همین موانع، تبعــات متعددی از 
مشــکالت را برای کودک به دنبال دارد.
بنابرایــن کاهش پیامدهای ناشــی از 
آســیب دیدگــی در زندگی کودک و یا 
حــذف موانعی که مدرســه و جامعه در 
مسیر یادگیری کودکان ایجاد می کنند 
بایــد از اهداف مهــم آموزش وپرورش 
باشــد، در واقع آموزش و پرورش کشور 
با عملیاتی کردن ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش باید به این سمت سوق 
داده شود که تا حد امکان دانش آموزان 
بــا نیازهای ویژه در مدارس عادی مانند 
دیگر دانش آموزان به تحصیل اشــتغال 
داشــته داشــته باشــند تا از امکانات 
عمومــی و آمــوزش عــادی بهرمنــد 
شــده و تحت تاثیر برچســب استثنایی 
بودن قرار نگیرند.ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش به عنوان رهنامه نظام 
تعلیم و تربیت رســمی عمومی کشــور 
از جمله اســناد باال دســتی است که از 
آغــاز تا پایانش بــه صراحت بر حمایت 
از آمــوزش و پرورش رســمی، عمومی 
و عادالنــه تاکیــد دارد و از همه مهمتر 
تصریح بیانیه چشــم انداز سند تحول به 
موضوع عدالت اســت و کمتر بخشی از 
ارکان این سند را می توان یافت که طی 
آن بــه ارزش عدالت و آموزش وپرورش 
عادالنه اشاره نشده باشد از جمله در بند 
۱6 و ۲۸ از فصــل اول و بنــد ۳ از فصل 
چهار به صراحت از وصف عدالت سخن 
به میان آمده است و اهداف کوتاه، میان 
مدت و بلند مدت مندرج در سند تحول 
بــا تکیه بر راهبردهــای کالن از موارد 
دیگری اســت که روشــنای مسئوالن، 
کارگزاران و معلمان در راســتای ایجاد 
تحوالت فراگیر و عدالت محور در ساحت 
آموزش وپرورش است.بند ۵ شماره ۵ از 
اهداف عملیاتی و راهکارها در سند تحول 
بنیادیــن آموزش وپروش نیز بر تامین و 
بســط عدالت آموزشی در برخورداری از 
فرصت هــای تعلیــم و تربیت با توجه به 
تفاوت ها و ویژگی های دختران و پسران 
تاکید دارد، هدف از آموزش فراگیر از بین 
بردن نابرابری و بی عدالتی در دسترسی 
به مدرسه و تبدیل مدارس به سکوهای 
تعالی برای همه دانش آموزان اســت به 
نحــوی که همه فراگیران بدون در نظر 
گرفتن تفاوت های جســمی، شناختی، 
اجتماعی و فرهنگی، در کنار همساالن 

تربیت شوند.

اعالماسامی
روانشناسفاقدمجوز افرادغیر

ســازمان نظام روانشناســی و مشاوره نظام 
جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای اسامی 
افراد غیر روانشناس فاقد مجوز را اعالم کرد.

ســازمان نظام روانشناســی و مشاوره نظام 
جمهوری اسالمی ایران در این اطالعیه اعالم 
کرد: به اطالع مردم کشــورمان می رساند، بر 
طبق تبصره ۳ ماده 4 و ماده ۵ قانون تشکیل 
ســازمان از مراجعه به افراد فاقد شماره نظام 
روان شناســی و مشاوره جهت مشاوره روان 
شناســی یا کالس های آموزشــی حضوری و 
انالین خودداری نمایید. در ضمن این لیست 
اولیه اســت. بقیه افــراد فاقد مجوز در آینده 
بروز رســانی خواهد شد.جهت ارسال نظرات 
و شکایات با ایمیل: bazrasi@pcoiran.ir و 

یا تلفن:۸6۰۵۱۵۵۲ اقدام نمایید.

ک گردوخا تاختوتاز
نقاطمختلفکشور در

 مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار ســازمان 
هواشناســی درباره آخرین وضعیت فعالیت 
توده گرد و خاک در کشــور، اظهار داشــت:  با 
توجه به پیش بینی های قبلی و هشــدار روز 
۳۱ اردیبهشــت، فعالیــت گرد و خاک را در 
بخش های وســیعی از کشــور شاهد هستیم 
که از روزهای گذشته وارد کشور شده است.

صادق ضیائیان با بیان اینکه منشــأ این گرد 
و خاک عمدتا عراق و شــمال ســوریه است، 
گفت:  این توده گرد و خاک از مرزهای غربی 
وارد کشور شد نوار مرزی کشور را در برگرفت 
و از شــمال  غــرب تا جنوب  غــرب فعال بود 
و تقریبــا نیمــی از کشــور را در برگرفت.وی 
گفــت: این توده گرد و خاک در اســتان های 
اردبیل، آذربایجان شــرقی،  آذربایجان غربی، 
گیالن، کردستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان،  
خوزســتان، هرمزگان، بوشهر، یزد، اصفهان، 
البرز، تهران، ایالم، لرستان، همدان، اصفهان 
و مرکزی و تا حدودی کهگیلویه و بویراحمد 
فعال شد.وی با بیان اینکه فعالیت این گرد و 
خاک در پایتخت امروز هم ادامه دارد، اظهار 
داشت:  با این حال از شدت گرد و خاک امروز 
در اســتان های تهران و البرز تا حدی کاسته 
می شــود.ضیائیان افزود: امروز در نوار غربی 
و جنوب غرب کشــور توده گرد و خاک فعال 

خواهد بود.

95درصددانشجویان
جسمیسالمهستند نظر از

رئیس ســازمان امور دانشــجویان با اشاره به 
کاهش جمعیت دانشجویی افزود: در مقطعی 
تعداد چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دانشــجو در 
کشــور داشــتیم اما االن این جمعیت به سه 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر کاهش یافت. در 
حال حاضر چهار درصد جمعیت کشــور در 
دانشگاه های کشور تحصیل می کنند، بنابراین 
اگر قشر دانشجو با اهداف حوزه مشاوره از نظر 
جسمی و روانی سالم و توانمند باشد، به طور 
حتم این دانشجویان به شکل یک شبکه، کل 
جمعیت کشــور را تحت تأثیر قرار می دهند.
هاشــم داداش پور با بیــان اینکه 9۵ درصد 
دانشــجویان از نظر جســمی سالم هستند، 
افزود: ولی درباره سالمت روان نمی توان این 
گونه اظهار نظر کرد چون ابعاد مختلفی حوزه 
ســالمت روان را تحت تأثیر قرار می دهد.وی 
افزود: درصد دانشجویانی که به مراکز مشاوره 
مراجعــه می کنند، خیلی عدد قابل توجه ای 
نیست چون نوع نگاه دانشجویان به این مراکز 
از ناحیه آســیب است و دانشجو فکر می کند 
حتماً باید مســئله یا بیماری داشته باشد که 

به این مراکز مراجعه کند.

فاز مرحلهانتقالاز ایراندر
دارد »اپیدمیک«کروناقرار

عضو کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا، 
در ارزیابی از شــرایط فعلی بیماری کرونا در 
کشــور، گفت: موارد ســرپایی بیماری بسیار 
کم و موارد بســتری نیز به حداقل رســیده 
اســت. آی سی یوها عمدتا به بیمارهای غیر 
کرونایــی اختصاص پیــدا کرده اند و در واقع 
می توان گفت به کنترل بیماری دســت پیدا 
کرده ایم. در عین حال اگر مردم پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نکنند، ماســک نزنند و 
برای توصیه های بهداشــتی درمانی اهمیت 
قائل نشوند، ممکن است این شرایط کنترلی، 
شکننده شود.دکتر مسعود مردانی همچنین 
در پیش بینــی از آینــده بیمــاری کرونا نیز 
گفت: کرونا االن فاز اپیدمیک را پشــت ســر 
گذاشــته ولی هنوز به اندمیســیتی نرسیده 
است. ایران در مرحله انتقال فاز اپیدمیک به 
فاز اندمیسیتی قرار دارد و ما از یک وضعیت 
اپیدمیــک به حالت دیگــری در حال انتقال 
هســتیم و این ممکن اســت تا چند ماه ادامه 
داشته باشد.مردانی گفت: مردم حتما نسبت 
به کامل کردن چرخه واکسیناســیون خود و 

استفاده از ماسک اقدام کنند. 

خبر ویژه

با شیوع کرونا در تهران، ساعت و نحوه اجرای طرح ترافیک دستخوش تغییرات 
بســیاری شــده و حتی مدت ها نیز اجرای آن متوقف شد. با فروکش شدن کرونا 
در ســال جاری نیز در نهایت ســاعت پایان طرح ترافیک کاهش پیدا کرده و به 
ســاعت ۱۷ رســید.زمانی که پیش بینی می شد در نیمه اول سال ساعت اجرای 
آن افزایش هم پیدا کند، اما تاکنون خبری از این افزایش ســاعت نشــده و طرح 
ترافیــک تهران از ســاعت 6:۳۰ صبح آغاز شــده و تــا ۱۷ ادامه دارد.همچنین 
ســاکنان محدوده های ترافیکی می توانند تا قبل از ســاعت 9 از یک بار خروج 

رایگان و بعد از ســاعت ۱6 از یک بار ورود رایگان اســتفاده کنند.ســردار محمد 
حســین حمیــدی، رییس پلیس راهور تهــران بزرگ گفت:  فعال برنامه ای برای 
تغییر ســاعت طرح ترافیک وجود ندارد و پلیس هم موافق ســاعت اعالم شــده 
است. وی درباره اینکه آیا با توجه به وضعیت ترافیک ساعت ۱۷ زمان مناسبی 
برای پایان طرح اســت، گفت: ما ضرورت نمی دانیم که این ســاعت تغییر کند و 
نظراتمــان را هــم در ایــن خصوص اعالم کرده ایم و اگر ضرورتی پیدا کند و نیاز 

به افزایش یا هرنوع تغییری در ساعات باشد، حتما آن را اعمال خواهیم کرد.

میکند؟ آیاساعتاجرایطرحترافیکتهرانتغییر

اینفوگرافی 

چرانباید
خودسرانه

قرصخواب
مصرفکرد؟
مصرف طوالنی و 

خودسرانه قرص های 
خواب آور می تواند 

روی مغز تاثیر بگذارد 
و حافظه را مختل و قطع 
ناگهانی آن فرد را دچار 

تشنج کند.

منبع: شهرآرا نیوز

دشواری در امدادرسانی به »متروپل« آبادان؛

امکانافزایشمصدومانوجانباختگان
آبادانوجوددارد »متروپل«

حوالی ســاعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه دوم 
خــرداد بود کــه ســاختمان ۱۰ طبقه 
معــروف بــه متروپل در منطقه ته لنجی 
امیــری آبادان فــرو ریخت.حادثه ای که 
خیلــی زود آنچه کــه در آخرین روز دی 
ماه سال  ۱۳9۵ در تهران و برای ساختمان 
پالســکو رخ داده بود را به اذهان متبادر 
کــرد و احتماال به همین دلیل هم خیلی 
زود فراگیر شد و به تیتر یک رسانه ها آمد.

در حــال حاضــر می توان گفت که حجم 
آوار ســاختمان متروپل بسیار بیشتر از 
آوار پالســکو اســت و البته آتش سوزی 
در پالســکو عملیات در این ســاختمان 
را با دشــواری های بیشتری روبه رو کرده 
بود. پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت 
هــالل احمر دربــاره آخرین وضعیت از 
امدادرسانی در ساختمان متروپل آبادان، 
گفت: عملیات امدادرســانی با تمام توان 
در حال انجام اســت. پس از جلســه ای 
که با حضور وزیرکشــور، رییس سازمان 
مدیریت بحران کشور، استاندار و ... برگزار 
شد، تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ 
کردیم و تقســیم بندی بهتری هم انجام 

شد و بنا شد تا گروه ها اقدامات تخصصی 
خــود را انجام دهند.وی افزود: وســعت 
حادثه ریزش ســاختمان تجاری آبادان، 
سنگین است، سازه کامال فروریخته و ۳9 
نفر مصدوم و ۱۱ جانباخته داشــتیم که 
مصدومان به بیمارستان منتقل شده اند و 
با تالش و حضور تیم های آنست سگ های 
زنده یــاب و اســتفاده از دســتگاه های 
زنده یاب هالل احمر، هفت نفر از زیر آوار 
نجات پیدا کرده اند.وی افزود:  با تمام توان 
امدادرسانی ادامه خواهد داشت. کولیوند، 
با بیان اینکه متاســفانه حجم آوار پایدار 
نیســت و این وضعیت شــرایط را برای 
امدادگران دشــوار کرده اســت، تصریح 
کرد:  ســاختمان مجــاور متروپل تخلیه 
شــده اســت و با توجه به شرایط موجود، 
امدادرســانی از چند جبهه در حال انجام 
اســت.کولیوند با اشــاره به اینکه تعداد 
زیــادی از نیروهای جمعیت هالل احمر 
خوزستان در محل حادثه حاضر هستند، 
افزود: هدف نخست ما برداشتن آوار است 
تا به زیرزمین دسترسی پیدا کنیم تا اگر 
فردی زیر آوار مانده بیرون کشیده شود. 
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جاذبههایبهارانهو ؛از تنگهجیز
کازرون سحرآمیز

تنگه جیز دره ای اســت تفریحی و جذاب بین 
بورکی و خشت و در کنار روســتای امام زاده 
علی. از این روستا که بگذری تنگه ای در برابرت 
خودنمایی مــی کند. در همان ابتدا آســیابی 
ویران را مشــاهده می کنی که به گفته اهالی 
چرخ های آن از طریــق آب های تنگ جیز به 

حرکت در می آمده است.
»چشمه زیبای بارونزنی« با آب شیرین و گوارا 
در کوه تنگ »جیز« خشــت قرار دارد. درون 
این تنگه عالوه بر وجود این چشمه بسیار زیبا 
آثاری از دوران ساسانی و اسالمی از جمله قلعه 
دختر، جوی آبی از جنس ســاروج و حوضچه 

های سنگی واقع شده است.
آب چشــمه در منتهی الیه این تنگه بشــکل 
بسیار زیبا از بدنه کوه به صورت قطرات باران به 

درون تنگه می چکد.
از نخلستان های سر به فلک کشیده خشت و 
کنارتخته که بگذرید در آن سوی دشت خارج 
از نخلســتان ها راهی باریــک از میان گندم 
زارهای سر سبز  شــما را به سوی جنوب می 
کشاند. دیدن چشم انداز زیبای مزرعه های گل 
زرد در کنار باغات نخل چنان رهگذران را مات 
و مبهوت خود می کند که گذر زمان احساس 
نخواهد شد .از این چشم انداز زیبا که بگذریم 
در دامنه رشته کوه جنوبی منطقه دره ای تنگ 
و باریک  خودنمایی می کند که وارد شدن به ان 
قطعا هر بیننده ای را شیفته خود خواهد کرد. 
جدال تمام نشدنی اب های روان با سنگ های 
سخت در طول هزاران سال چنان آثار شگفت 
انگیز ی از فرسایش و اب بردگی در سنگ های 
بستر و دیواره ی این دره ایجاد نموده که انسان 

را به تحسین پرودگار وا می دارد.
وجود دو دیواره ای بسیار بلند در دو سوی این 
دره آن را به تنگه ای باریــک مبدل نموده که 
آفتاب در طول روز جز در ساعاتی کوتاه به کف 
دره نخواهد تابید از این رو با وجود گرمســیر 
بودن منطقه درون این دره معموال هوا خنک 

و مطبوع است.
از ســمت باالی دره ی همیشــه از چشمه ای 
کوچک آبی ســر ازیر اســت که درون سنگ 
ها و حوضچه ها جمع می شــود و آبشخوری 
مناســب برای پرندگان و زیست گاه مناسبی 
بــرای آبزیانی همچون ماهــی های کوچک و 

خرچنگ ها و قورباغه هاست.
دیواره های خزه بسته  و غرق در برگ های سبز 
و خوش رنگ پرسیاوشون  و تیکاب های فراوان 
در گوشه  گوشه ای این تنگه زیبا از زیبایی های 

این  طبیعت باورنکردنی است.
از گذشته های دور مردم منطقه برای دسترسی 
راحت تر به این تنگه  مسیر های سنگی حاشیه 
دره را تراشیده و بصورت پلکان در آورده اند تا 
رفت و آمد به درون دره  آسان تر گردد. کانال 
ها و آبراهه های ساخته شده از ساروج و سنگ 
که قدمت آن به چندین قرن می رسد نشان از 
این نکته دارد که از دیر باز این دره مورد توجه  
اهالی منطقه بوده و اب چشمه های درون دره 
بوســیله این آبراهه ها به  سمت دشت مجاور 

هدایت می گردیده است .
برای رسیدن به تنگه جیز می باید با پای پیاده 
از میان ســنگالخ ها و تنگه های باریکی عبور 
نمود.پس از مسافت ۲۵ دقیقه ای به محوطه ای 
وسیع که کوه ها و تپه هایی آن را احاطه کرده 
اند، می رســید. مکانی خوش آب و هوا و دل 
فریب؛حتی در ماه تابستان که اهالی از گرمای 
سوزان در امان نیســتند. در میان این محوطه 
حوضچه ای دست ســاز قرار گرفته که از آب 
چشمه پرشده است. نهری که ظاهراً با ساروج 
ساخته شــده،از آنجا امتداد می یابد و تا میانه 

تنگه ادامه پیدا کرده،خود را پنهان می سازد.
در این محوطه جایی وجود دارد به نام»بارون 
زنی«و شگفتا که چگونه آب از میانه ی کوه به 
باال رفته و آن گاه از باالی کوه،همانند آبشاری 
به پایین سرازیر می شــود و فضایی دلنشین 
پدید می آورد. در فصل تابستان،زیر بارون زنی 
که قرار بگیری،زمستان را  با باران های تندش 
به یاد می آوری و این  گونه است که تنگ جیز 
مکانی دیدنی و مفرح اســت حتی در تابستان 

گرم و سوزان خشت و کنارتخته.
این تنگه در مجاورت شهر خشت واقع گردیده 
است فاصله این تنگه تا شهر خشت 4 کیلومتر 
است و به لحاظ جغرافیایی فاصله این تنگ از 

شهر کازرون 64 کیلومتر است.

گردشگری

گرمایش زمین باعث کمبود خواب می شود
 تا کنون تاثیرات متعدد و مخرب تغییرات آب و هوایی شناســایی شــده بود، 
ولی مطالعات جدید نشــان می دهد گرمایش زمین در روند خواب افراد نیز 
اختالل ایجاد می کند.کلتون مینور، سرپرست این تیم تحقیقاتی و استاد دانشگاه 
کپنهاگ در رابطه با این موضوع گفت: در این مطالعه، ما اولین شواهدی را در 
مقیاس جهانی ارائه می کنیم که نشان می دهد دمای گرمتر از حد متوسط، 
خواب انسان را از کم می کند. ما دریافتیم که این روند عمدتاً با تأخیر در هنگام 
خواب افراد و با تســریع در هنگام بیدار شــدن در هوای گرم اتفاق می افتد.
پژوهشــگران برای بررســی این موضوع از داده های مچ  بندهای ردیابی خواب 
استفاده کردند که بیش از 4۷ هزار بزرگسال در 6۸ کشورو در تمامی قاره ها 
به جز قطب جنوب را شــامل می شــد.با تجزیه و تحلیل بیش از هفت میلیون 

رکورد خواب، محققان دریافتند که در شب های بسیار گرم با دمای بیش از ۳۰ 
درجه سانتیگراد، خواب افرادبه طور متوسط ۱4 دقیقه کاهش پیدا می کند. 
بر اســاس این مطالعه، احتمال داشــتن کمتر از هفت ساعت خواب نیز زمانی 
که دما از ۲۵ درجه سانتیگراد فراتر رفت، افزایش می یابد.مینور در این رابطه 
توضیح داد: با بررسی فصل ها، جمعیت  شناسی و شرایط آب  و هوایی مختلف، 
به وضح مشخص است که گرم تر شدن دمای محیط، به  طور مداوم خواب را از 
بین می برد و متعاقبا با گرم  تر شدن دما، میزان از دست دادن خواب به تدریج 

افزایش می یابد.
این مطالعه همچنین نشان داد که زنان، سالمندان و افرادی که در کشورهای 

گرمتر یا درآمد کم زندگی می کنند بیشتر تحت تاثیر این مساله قرار دارند.

به گفته محققان، تا سال ۲۰99، افزایش دمای کره زمین می تواند منجر به از 
دست دادن میانگین ۵۰ تا ۵۸ ساعت خواب افراد در سال شود که این موضوع 
بستگی به افزایش یا تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای اتمسفر تا پایان قرن دارد.

آنها همچنین پیشنهاد می کنند که از دست دادن خواب به صورت گسترده 
ممکن است به سایر عوارض سالمتی منجر شود و تنها یکی از بسیاری از تأثیرات 
بالقوه ای است که تغییرات آب و هوایی می تواند بر زندگی ما داشته باشد، اگر 

تالش ها برای مهار انتشار گازهای گلخانه ای به طور گسترده اتخاذ نشود.
مینور در ادامه توضیحاتش می گوید: نتایج ما نشــان می دهد که خواب، یک 
فرآیند ترمیمی ضروری برای سالمتی و بهره  وری انسان بوده و این روند ممکن 

است در اثر گرم شدن زمین آسیب ببیند.

دریچه علم

ببینیدپدر
باالخره

یکلقمهنان
پیداکرد!

علی پاکنهاد با انتشار 
کارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به 

افزایش قیمت نان و 
سختی خانواده ها برای 
تامین این ماده غذایی 
مهم واکنش نشان داد.

کارتون 

 شعر معروف »یاران چه غریبانه...« چرا و چگونه سروده شد؟

جنگ و تولد یک اثر هنری
 هنر متعالی همواره در طول تاریخ رسانه ای 
برای انتقال مفاهیم و اندیشه های ناب معرفتی 
اســت و در میان تمام هنرها، شعر در جامعه 
ایرانی همــواره بزرگترین رســالت را در این 
زمینه بر دوش داشــته اســت. گواه آن هم 
می تواند ابیاتی باشــد که واقعه ای را در دل 
تاریخ زنده نگاه می دارند و به ترسیم حقیقت 
بپردازند. شــاعرانی که اینگونه شــعر را باور 
کرده اند، همواره می کوشــند از قریحه  خود 
در حســاس ترین مواقع به بهترین نحو بهره 
ببرند و آثاری خلق کنند که بجا و تأثیرگذار 
باشد. نمونه ای از این دست از شاعران در خیل 
کاروان شــعر و ادب این سرزمین کم نبوده و 
نیستند؛ شاعرانی که صداقت و حقیقت را به 

ثمن بخس معاوضه نکردند. 
پس از انقالب اسالمی نیز کم نبودند شاعرانی 
که با چنین هدفی در میدان حاضر شــدند و 
با هنرشــان از دین و میهن خود دفاع کردند. 
بخش قابل توجهی از هنر به ویژه شعر پس از 
دوران انقالب اسالمی به موضوع دفاع مقدس 
اختصاص دارد که در این میان، خرمشــهر 
واسطةالِعقد است؛ گوهری که سقوط و فتح 
آن اشک ها و لبخندهای یک ملت را به همراه 
داشت. خرمشهر که از آن با عنوان »ایرانشهر« 
یاد می کنند، نمادی است از هم بستگی یک 
ملت در مواجهه با یک بحــران ملی. تاکنون 
آثار متعــددی درباره ماجرای این شــهر در 
جنگ تحمیلی خلق شده است که از آن جمله 
می توان به شــعر »غریبانه«، اثر پرویز بیگی 
حبیب آبادی اشــاره کرد. شعری که با چنین 

ابیاتی آغاز می شود:
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه

هم سوخته شمِع ما، هم سوخته پروانه
بشکسته سبوهامان، خون  است به دل هامان

فریاد و فغان دارد؛ ُدردی کش ِمیخانه ...

اجرای این شعر بعدها توسط غالم کویتی پور، 
مداح مشهور دوران جنگ، بر زبان ها جاری و 
به حافظه جمعی ایرانی ها پیوست. خبرگزاری 
تسنیم، همزمان با ســالروز فتح خرمشهر با 
بیگی حبیب آبادی درباره حال و هوایی که این 
شعر در آن خلق شد، به گفت وگو پرداخت. او 
که چندین سال در شهر آبادان زندگی کرده 
و با فضای خرمشهر و آبادان آشنا بود، پس از 
جنگ تحمیلی در ســفری به همراه جمعی 
از شــاعران و با دیدن تصاویر تکان دهنده در 
خرمشهر، این شعر را سرود. مشروح گفت وگو 

با این شاعر را می توانید در ادامه بخوانید:
 آقای بیگی، هرگاه نام خرمشهر بر زبان 
می آید، موضوعاتی حول آن شــکل 
می گیرد که قطعه مانــدگار »غریبانه« 
از جمله آنهاســت؛ قطعه ای که بخشی 
از حافظه جمعی ایرانی ها را در مسئله 

سقوط و فتح خرمشهر تشکیل می دهد. 
این ســروده چگونه و در چه شرایطی 

متولد شد؟
 قطعه »غریبانه« در همان فضای خرمشــهر 
سروده شــد. شــعر در یک فضایی در ذهن 
شــاعر متولد می شود. گاه ســرودن و فضا با 
هم همخوانی دارد، اما اصوالً این اتفاق کمتر 
می افتد. شاعران از یک فضا حس می گیرند 
و براساس آن حس، شعر در ضمیر خودآگاه 
و ناخودآگاه آنها متولد و بعــداً بر زبان جاری 
می شود. غزل »غریبانه« در فضای خرمشهر 

بعد از حمله دشمن سروده شد. 
من به همــراه جمعی از دوســتان شــاعر، 
نویسنده، خواننده و موسیقی دان در روز ۲۵ 
آذرمــاه ۱۳6۰ از تهران با قطار بــه اهواز و از 
اهواز به آبادان رفتیم. در مسیر مورد حمالت 
توپخانه ای دشمن قرار گرفتیم که خوشبختانه 

گلوله توپ به مینی بوس مــا اصابت نکرد. با 
توجه به شــرایطی که وجود داشت، مجبور 
شدیم مســیر را عوض کنیم و از جاده خاکی 
که به موازات اهواز به آبادان وجود داشــت، 
حرکت کنیم. از قضا مناطقی از این جاده نیز 
مین گذاری شده بود و ما باز هم به لطف خدا به 

سالمت از این جاده عبور کردیم. 
وقتی به آبادان رســیدیم به یک شهری که 
مورد هدف و حمله دشمن بود، روبرو شدیم. 
فقط رزمنــدگان در آنجا بودنــد و هر لحظه 
گلوله های خمپاره، شهر آبادان را می لرزاند. 
بعد از آن به خرمشهر رفتیم. به ما گفتند شهر 
اشغال است و امکان ورود به شهر دشوار است؛ 
بنابراین از کانال هایی کــه رزمندگان کنده 
بودند، برای ورود به شهر استفاده کردیم. چقدر 
برای ساختن این کانال ها شهید داده بودیم! 
بعد از طی مسیری در کانال ها، وارد خانه ای 

می شدیم که پشت آن مغازه و پس از آن زمین 
ورزشی قرار داشــت. از داخل کانال هایی که 
حفر شده بود و خانه ها به منطقه کوت شیخ 
رسیدیم و از فراز یک ساختمان دو طبقه که 
بخشی از آن نیز فروریخته بود، باالخره موفق 

شدیم خرمشهر عزیز را ببینیم. 
از فراز آن ساختمان دو طبقه، خرمشهری را 
دیدیم که به صورت کامل فروریخته بود. بر فراز 
یک ساختمان که می گفتند ساختمان بانک 
ملی است، پرچم دشمن به اهتزاز درآمده بود. 
با دیدن این صحنه ها، تلخ ترین لحظات برای 

ما رقم خورد. 
پس از مدتی مقــر دیده بانی ما لــو رفت و با 
تهاجم دشمن مواجه شد؛ در نتیجه ما مجبور 
به عقب نشینی شدیم و تغییر موضع دادیم. در 
آن زمان خمپاره ای، یکی از نیروهای ارتشی 
را به شــدت زخمی کرده بود. او از درد فریاد 
می کشید. کوچک ترین حرکات ما در آن زمان 
زیر نظر تک تیراندازهای عراقی بود. می دیدیم 
که گلوله از کنار ما رد می شد و به دیوار مقابل 
می خورد. ما با چنیــن صحنه های عجیب و 
غریبی در خرمشهر مواجه بودیم. من با حسی 
که از آنجا دریافت کردم، »غریبانه« را سرودم.

*تسنیم: سفر هنرمندان به جبهه ها از جمله 
سفر شما به خرمشهر و آبادان، خودجوش بود 

یا از سوی سازمان خاصی صورت می گرفت؟
بله، به صورت خودجوش بود. سرودن و نوشتن 
»غریبانه« کاًل نیم ساعت طول کشید؛ گویی 
واژه ها به ذهن من فشار می آوردند. اما زمانی 
که برای ســرودن این غزل گذاشته شده، از 
حرکت از تهران و رفتن به اهواز. اهواز هم خالی 
از سکنه بود، دیدن اجســاد در کامیون های 
ارتشــی، دیدن رزمنــدگان و زخمی ها در 
خرمشهر و آبادان همگی در سرودن این قطعه 

اثرگذار بود. 

چهره ها 

طنز

جمعه سینماهایکشور
تعطیلاست

 در جلسه شــورای راهبردی اکران برنامه تعطیلی 
ســینما ها در روز جمعه ششــم خرداد همزمان با 
ســالروز شــهادت امام جعفــر صــادق )ع( اعالم 
شد.جلسه شــورای راهبردی اکران عصر یکشنبه 
اول خرداد با حضور محمد خزاعی رییس ســازمان 
ســینمایی برگزار شد.در این جلســه ضمن تاکید 
بر ضرورت افزایش و گســترش مخاطبان ســینما 
به عنوان یک رویکــرد مهم و با توجــه به آمادگی 
نهاد ها و دوایر دولتی و غیــر دولتی برای گنجاندن 
سبد سینما در دایره امور رفاهی کارکنان و کمک و 
حمایت از فیلم های اکران و تقویت شمار جمعیت 
ســرانه مخاطب و خانواده ها مقرر شــد از ســوی 
موسســه سینماشهر ســاز و کار چگونگی طراحی 
»کارت سینما« و فرآیند های آن را با بهره گیری از 
فن آوری های جدید در جلسه آتی شورا ارایه دهد.

در این جلسه رئیس سازمان سینمایی در راستای 
حمایت از چرخه اکران فیلم هــا از ارائه طرحی به 
این منظور و پیش بینی منابع قابل توجه به عنوان 
یکی از اولویت های موضوعی شــورای عالی سینما 

خبر داد.

کایی کا داستانزندگیعبدالجبار
میشود منتشر

نشر آداش تا مهرماه کتاب زندگی عبدالجبار کاکایی 
را منتشر و راهی بازار نشر می کند.

 داستان زندگی عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرا 
به قلم لیلی سلطانی نوشته می شــود و نشر آداش 
نیز به عنوان ناشــر این رمان عاشقانه_ اجتماعی را 
تا مهرماه منتشــر و راهی بازار نشر می کند.نگارش 
این زندگی نامه از یک ســال پیش پس از تحقیق و 
مصاحبه طوالنی شروع شده است؛ و در این داستان 
به جنبه های متفاوت و کمتر پرداخته شده و عاشقانه 

کاکایی می پردازد.

اجتماعسالم از استقبالبینظیر
فرماندهورزشگاهآزادی

ظرفیت حضور در اجتماع خانوادگی سالم فرمانده در 
ورزشگاه آزادی تکمیل شد.

 در کمتر از ۷۲ ساعت از شروع ثبت نام برای حضور 
در اجتماع خانوادگی ســالم فرمانده در ورزشــگاه 
آزادی، ظرفیت تکمیل شــد و امکان ثبت نام جدید 
وجود ندارد.ســامانه ثبت نام این اجتماع بزرگ در 
حال حاضر بسته شــده و در صورت ایجاد ظرفیت 
جدید اطالع رسانی خواهد شــد.اجتماع خانوادگی 
سالم فرمانده قرار است ســاعت ۱۷ روز پنجشنبه 
پنجم خردادماه با حضور ابوذر روحی در ورزشــگاه 

آزادی برگزار شود.

پروانهنمایش موافقتباصدور
فیلمهای»گیجگاه«و»سینگو«

 شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور 
پروانه نمایــش دو فیلم »گیجگاه« و »ســینگو« 
موافقت کرد. شــورای پروانه نمایــش فیلم های 
سینمایی در جلســه اخیر با صدور پروانه نمایش 
برای فیلم های گیجگاه به تهیه کنندگی میر ولی 
اهلل مدنی وکارگردانی عادل تبریزی و ســینگو به 
تهیه کنندگی ایرج محمدی وکارگردانی علیرضا 
محمدی موافقت کرد. فیلم گیج گاه درباره یک معلم 
ادبیات و ورزش اســت که کالس کاراته دارد. پای 
جمشید هاشم پور ستاره فیلم های اکشن ایرانی آن 
سال ها هم به قصه باز می شود. جمشید هاشم پور، 
حامد بهداد، باران کوثری، سروش صحت، بهرنگ 
علوی، فرهاد آئیش، امیرحســین رستمی، علی 
راد، بیژن بنفشــه خواه، نادر ســلیمانی و سیاوش 
چراغی پور  از بازیگران فیلم هستند. سینگو ساخته 
علیرضا محمدی در بخش رقابتی آثار بلند فیلم های 
کودک جشــنواره بین المللی فیلم زلین در کشور 

جمهوری چک حضور دارد.

کارگاهشخصیتهایمثبتومنفی
میشود دیوانحافظبرگزار

کارگاه علمی »شخصیت های مثبت و منفی دیوان 
حافظ« توسط بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا شهریار 

روز پنج شنبه ۵ خرداد برگزار می شود.
جواد وندنوروز رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشــعرا 
شــهریار گفــت: کارگاه علمی »شــخصیت های 
مثبت و منفی دیوان حافظ« توسط بنیاد فرهنگی 
مقبره الشعرا شــهریار برگزار می شــود.وی افزود: 
این کارگاه در روز پنج شــنبه ۵ خردادماه در تهران 
ســالن همایش های بنیاد اســتاد شــهریار برگزار 
می شود همچنین در این نشست علمی دانشجویان 
دانشــگاه های تهران و عالمه طباطبایی نیز حضور 
دارند.رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشــعرا شهریار 
گفت: طــراح و مجری ایــن کارگاه روح اهلل هادی، 
عضو هیأت علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه تهران اســت و در حاشیه این برنامه جشن 
رونمایــی کتاب برگزار می شــود، همچنین اجرای 
موسیقی عاشقالر از دیگر برنامه های جنبی کارگاه 
یک روزه است.کارگاه علمی »شخصیت های مثبت 
و منفی دیوان حافظ« از ساعت ۱6 تا ساعت ۱۸ در 
سالن همایش های بنیاد استاد شهریار برگزار می شود 
و حضور شهریار پژوهان و استادان و دانشجویان در 

این کارگاه آزاد است.


