
 سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه ضمانت اجرایی دارد؟

بازار مسکن صاحب ندارد
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

    تنها ســه هفته دیگر تا شــروع فصل تابســتان یا فصل اجاره مســکن باقیســت، اما 
شــواهد حکایــت از ایــن دارد کــه همچنــان، بــازار در ایــن حــوزه آشــفته اســت. علیرغــم 
وعده هــای دولــت ســیزدهم در خصــوص نظــم دادن به بازار مســکن، قاطعانه می توان 

کری، عضو کمیسیون  گفت نه بازار خرید مسکن بهبود پیدا کرده و نه اجاره. اقبال شا
عمران مجلس در همین خصوص گفت: بازار مسکن تا موقعی که صاحب ندارد، روالش 
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وزیر صنعت ، معدن و تجارت : 

 تولید ۳ خودرو 
متوقف می شود

     وزیــر صنعــت بــا اشــاره بــه عدم تمدید 
اعتبــار ســمند و تیبــا از ســوی ســازمان 
استاندارد گفت: حرف سازمان استاندارد 
فصل الخطاب است و تمام تولیدکنندگان 
موظفند ضوابط ســازمان اســتاندارد را در 

مورد کیفیت رعایت کنند...

عضو هیئت رئیسه مجلس:

 منتظر ترمیم کابینه 
از سوی رئیس جمهور 

هستیم
     عضــو هیئــت رئیســه مجلــس گفــت: 
هیئت رئیسه از نمایندگان خواست برای 
اســتیضاح صبر کنند شــاید رئیس جمهور 
خــودش کابینــه را ترمیــم کنــد، البتــه ایــن 
دولــت بــا دولــت قبــل قابل قیاس نیســت 

اما انتظار ما بیشتر است...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 فروکش  کردن کرونا 
 و چالش ایمنی 
در شهربازی ها
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بهره برداری از 
 ساختمان های غیرایمن 

متوقف شود
2

افزایش ۲ تا ۳ برابری 
 تعرفه های پستی 

کذب است
3

 نفت نفرین است 
یا موهبت ؟

4

 فرار از خاموشی ها
با اصالح الگوی مصرف برق

  علی قلعه نویی، کارشناس انرژی
 با نزدیک شــدن به فصل گرما و افزایش شــدید 
مصرف برق، نگرانی از شروع مجدد خاموشی ها آغاز 
شــده است. متأسفانه از دهه های گذشته تا کنون، 
نظام عدالت محوری برای تعرفه گذاری قیمت برق 
شــکل نگرفــت و هر فرد با هر میــزان مصرف این 
انرژی، یک تعرفه ثابت پرداخت می کرد. یارانه دولت 
به صورت مســاوی، نه بر منبــای عدالت پرداخت 
می شــد و این مســئله باعث افزایش شدید مصرف 
برق در کشور گردید. حاصل نظام غلط تعرفه گذاری 
انرژی، توقف رشــد ظرفیت واحدهای نیروگاهی و 
بروز ناترازی های ســنگین در تولید و مصرف برق 
شد. این ناترازی تا جایی ادامه یافت که در تابستان 
ســال های اخیر کل شــبکه برق کشور، در شرایط 
عملیاتــی، موفــق به تأمین ۱۴ هــزار مگاوات نیاز 
مصرف نشــد و این میزان به صورت خاموشی های 
گســترده میان مشــترکان صنعتی، کشــاورزی و 

خانگی توزیع گردید.
در چنین شرایطی با توجه به افزایش شتابان قیمت 
تمام شده برق و تثبیت قیمت فروش به مشترکان، 
توســعه صنعت برق با چالشــی جدی مواجه شده 
بــود. بر این اســاس در نظــام تعرفه گذاری قبلی، 
هزینــه تأمین انرژی اقلیت پرمصرف از جیب همه 
مردم پرداخت می شــد، بر این اســاس تا نیمی از 
یارانه برق، ســهم ۳ دهک پردرآمد کشــور شــده 
و چلچــراغ خانــه ثروتمندان با پول مردم روشــن 
می مانــد. در حــال حاضــر در تعرفه گذاری جدید 
 قیمــت برق بر اســاس میزان مصرف مشــترکان 

خواهد بود.

حتی برای صادرات برق هم فرصت داریم
تصور کنید، تبدیل شدن ایران به قطب انرژی غرب 
آســیا تا چه اندازه می تواند به مؤلفه قدرت در نظام 
اقتصادی و سیاســی منتهی شــده و گام بلندی به 
ســوی ایران قوی برداشــته شــود. با گسترش این 
انــرژی و بــه اختیار گرفتن انحصار صادرات برق در 
منطقه، تا حد زیادی می توان قدرت منطقه ای ایران 
را تقویت کرد. این امر تنها با اصالح الگوی مصرف 
امکان پذیــر خواهد شــد. هیئت دولت بر اســاس 
تکلیف مجلس شــورای اســالمی با هدف اصالح 
الگــوی مصــرف، نظام تعرفه گذاری برق را در قالب 
۲ رویکرد تشویقی و تنظیمی تغییر داد تا بتواند تا 
 حــدودی عدالــت در توزیع یارانه انرژی را به وجود

 آورد. 
بسیاری از مشترکان برق خانگی در ایران با رعایت 
الگــوی مصرف برق در رده کم مصرف ها هســتند 
اما تعداد کمی از مشــترکان خانگی با مصرف برق 
فراتر از الگوی تعیین شده، ضربات جبران ناپذیری 
به صنعت برق کشور وارد می کنند. بر اساس آمار به 
دست آمده از قبوض تفکیک شده مشترکان خانگی 
در ۳ ماه غیر گرم دی، بهمن و اســفند ســال ۱۳۹۹ 
که الگوی مصرف برق معادل ۲۰۰ کیلووات ساعت 
در مناطق عادی اســت، مردم در ۳ اســتان فارس، 
کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد به طور ۱۰۰ درصد 
کمتر از الگوی تعیین شده از برق استفاده می کنند.

۹۹ درصد از مردم ایالم نیز جز مشترکان کم مصرف 
هستند. 

طبــق آمار رســمی کشــور، کمترین آمــار تعداد 
مشــترکان خانگی کم مصرف در اســتان قم با ۶۶ 
درصد مشــترک کم مصرف به ثبت رســیده است 
و ۷۰ درصــد تــا ۷۱ درصد از مردم در ۵ اســتان، 
تهران، البرز، لرســتان، سیســتان و بلوچســتان 
 و اصفهــان نیــز جــز مشــترکان کــم مصــرف

 هستند.
 از ســوی دیگر مشــترکان خانگی در اســتان های 
کرمان، بوشــهر، خوزســتان، همدان، مازندران و 
گیالن نیز بین ۷۳ تا ۷۵ درصد جز مشترکان کمر 
صرف قرار می گیرند. البته در بین آمار عنوان شده 
شهروندان شهر تهران به عنوان پرمصرف ترین مرکز 
استان شناسایی شده و فقط ۶۵ درصد مردم در این 

استان کم مصرف هستند.
با توجه به این مسئله می توان با تشویق همه افراد 
گروه کم مصرف در اســتان های کشــور، مشترکان 
پرمصــرف را بــا انگیزه اســتفاده از تشــویق های 
در نظــر گرفتــه شــده در قالــب اصــالح الگوی 
 مصــرف به جرگه مشــترکان کم مصــرف اضافه

 کرد.
 با اصالح الگوی مصرف در کشور و با اقناع عمومی 
مردم بر اهمیت صرفه جویی و کمک به رشد صنعت 
برق کشور، نه تنها می توان مشکل تأمین برق را برای 
همیشــه حل کرد، بلکه می توان از این طریق، ارز 
آوردی زیادی برای کشــور به ارمغان آورد. استفاده 
از برق، حق مسلم مردم است و همه مردم حق دارند 

از آن بهره مند باشند.
منبع: مهر

یادداشت

دادستان تهران: 

هیچگونه محدودیتی برای اعالم 
اطالعات ساختمان های ناایمن 

وجود ندارد
دادســتان تهران اعالم کرد: دادستانی تهران رسماً 
اعــالم می کنــد از نظر این دادســتانی هیچگونه 
محدودیتــی بــرای اعــالم اســامی و اطالعــات 
ســاختمان ها و اماکن نا ایمــن و خطرناک تهران 
که از آن به ســاختمان بحرانی تعبیر شــده است، 
وجود ندارد و این دادستانی همواره پیگیر وظایف 
قانونی دستگاه های مسئول در این رابطه بوده است.

 در پی اظهارات نماینده ســازمان آتش نشــانی در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری، صالحی دادســتان 
تهران اعالم کرد: دادســتانی تهران رســماً اعالم 
می کند از نظر این دادستانی هیچگونه محدودیتی 
برای اعالم اسامی و اطالعات ساختمان ها و اماکن نا 
ایمن و خطرناک تهران که از آن به ساختمان بحرانی 
تعبیر شــده اســت، وجود ندارد و این دادســتانی 
همواره پیگیر وظایف قانونی دســتگاه های مسئول 

در این رابطه بوده است.
همچنین معاون دادستان تهران با تأکید بر این که 
دادستانی تهران از اوایل سال گذشته مرتباً اقدامات 
قانونی مربوط به ساختمان های ناایمن را از سازمان 
آتش نشــانی و سایر ادارات و دستگاه های مسئول 
مطالبه کرده اســت، گفت: به دســتور دادســتان 
تهران و با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
دادســتانی، فقط در ســال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ مورد 
مکاتبه و دستور قضایی از نواحی ۳۲گانه دادسرای 
عمومی و انقالب تهران به شهرداران مناطق تهران 
در رابطه با ســاختمان های ناایمن ارســال و صادر 

شده است.
مرتضی تورک در ادامه ضمن تشریح پیگیری های 
دادســتانی تهران در رابطه با ســاماندهی و ارتقاء 
ایمنــی برخی از اماکن مهــم تهران، اظهار کرد: با 
توجه به تأکیدات دادســتان تهران در زمینه حفظ 
حقوق عامه از ســال گذشــته موضوع ارتقاء ایمنی 
ســاختمان های خطرســاز با جدیت بیشــتری در 
دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با دعوت 
از نمایندگان ســازمان های مســئول در دادسرای 
عمومی و انقالب تهران برای رســیدگی به وضعیت 
ســاختمان عالءالدیــن، بازار گل و گیــاه تهران، 
بیمارستان فیاض بخش و چندین ساختمان دیگر 

برگزار شده است.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادســتانی تهران 
تصریح کرد: همچنین در جلسات هفتگی کارگروه 
ویژه ارتقاء ایمنی بازار در دادستانی تهران، وضعیت 
ایمنــی این مکان مهم و پــر تردد با گزارش گیری 
مســتمر از دستگاه های مسئول از سوی دادسرای 

عمومی و انقالب تهران رصد می شود.

اخبار كوتاه هدف ؛ نیروهای شرکتی شاغل در بخش دولتی

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کجا رسید؟
عضو کمیته طرح ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت در مورد ویژگی این طرح می گوید: در طرح 
مورد اشــاره، آن دســته از کارکنان دولت را مد 
نظر داریم که در قالب شرکت های تأمین نیروی 
انسانی، وارد بدنه دولت می شوند، اما با دولت و 

شرکت های آن قرارداد ندارند.
منطق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ایجاد 
امنیت شغلی و یکسان سازی قراردادهای کار در 
قالب »قانون مدیریت خدمات کشوری« است.

تبدیل وضعیت کارکنان شــرکتی دستگاه های 
دولتی، وعده ای اســت که دســت کم از دهه ۸۰ 
به صــورت جدی تــری مطرح شــد، اما تا پیش 
از پایــان کار دولت دهــم تحول خاصی در این 
زمینه ایجاد نشــد. تنها در ســال پایانی دولت 
قبــل بود کــه هیأت وزیــران، تبدیل وضعیت 
نیروهای شرکتی را تصویب کرد. منطق تبدیل 
وضعیت نیروهای شــرکتی، ایجاد امنیت شغلی 
و یکسان سازی قراردادهای کار در قالب »قانون 
مدیریت خدمات کشوری« است. بر اساس این 
قانون، نیروهای شاغل در بدنه دولت در دو دسته 
پیمانی و رســمی صاحب شناســه استخدامی 
می شــوند. شــرط تبدیل به وضعیت رســمی، 

عبور از استخدام پیمانی است.
جاری شــدن اقسام قراردادهای کار غیررسمی 
در قالــب کار معیــن، مدت موقت، مدت معین، 
طرحی و قرارداد ۸۹ روزه موجب برهم ریختن 
شاکله استخدامی دولت ها شد. این وضعیت در 
ســال های ابتدایی دهه ۷۰ تشــدید شد. در آن 
دوران، دولت نیاز به جذب نیرو داشــت، اما به 
دلیل اجرای سیاست های »تعدیل ساختاری« 
به دنبال جذب نیروی رسمی و بزرگ کردن بدنه 
خود نبود. در همین دوران اقسام قراردادهای کار 
تعریف شد و کارکنان خود را در قالب نیروهای 
غیررسمی که از مزایای قانون مدیریت خدمات 

کشوری محروم هستند، افزایش داد.

سیاســت جذب نیرو در این قالب در دولت های 
یازدهم و دوازدهم هم متداول بود، اما در ســال 
پایانــی دولت دوازدهم، کمیســیون اجتماعی 
مجلس شــورای اسالمی، طرح تبدیل وضعیت 
کارکنان شــرکت های دولتــی را ارائه کرد. این 
طرح در دولت وقت به جایی نرســید. به همین 
دلیل نمایندگان، ســازمان برنامه و بودجه را به 
همکاری نکردن با سیاست تأمین امنیت شغلی 

کارکنان متهم کردند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سازمان اداری و 
استخدامی کشور به نمایندگی از دولت، مسئول 
تعامل با کمیسیون اجتماعی مجلس برای نهایی 
سازی این طرح شد. با وجود این که حدود ۹ماه 
از شــروع بــه کار دولت، ســیزدهم می گذرد 
به تازگی، ولی اســماعیلی، رئیس کمیســیون 
اجتماعــی مجلس با اعالم خبر حصول توافق با 
دولت، یادآور شــد مجلس از اهداف اولیه طرح 
خود فاصله گرفته است.در چارچوب اولیه طرح، 
مقرر شده بود تمام کارکنان دولت که به نوعی 
خارج از وضعیت پیمانی و رسمی اشتغال دارند، 
بــدون برگزاری آزمون یا با برگزاری آن تبدیل 

وضعیت شوند. بر این اساس، سقف زمانی تعیین 
شــد تا هر نیرویی که بیشــتر از این سقف زمانی 
اشــتغال داشــت، بدون برگزاری آزمون تبدیل 
وضعیت شود، اما برای کمتر از این سقف شرط 
آزمون مطرح شــد. به هر شکل به لحاظ گستره 
پوشــش طرح، وضعیت بهتــری رقم خورد، اما 
به نظر می رســد ســازمان اداری و استخدامی، 
مجلــس را برای هم جهت شــدن با دولت قانع 
کرده به طوری که مجلس پس از ماه ها اختالف 
نظر، حاضر به عقب نشینی شده است. در نهایت 
این طرح به صورت تعدیل شــده در کمیسیون 

اجتماعی مجلس تصویب شد.
به گفته این نماینده عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس، قرار است این طرح پس از تصویب در 
صحن علنی و تایید شــورای نگهبان از امسال 
به اجرا گذاشــته شود تا حقوق ها بدون واسطه 
پرداخت شود، اما چنانچه برخی از این نیروها 
امســال تبدیل وضعیت نشــوند، دولت حقوق 
آن ها را به شــکل »پرداخت به ذی نفع نهایی« 
انجام می دهد تا دســت واسطه ها از بیت المال 
قطع شــود. نیروهایــی که در چارچوبی خارج 

از قــرارداد تأمیــن نیرو جذب شــده اند، ولی 
شــرکتی محسوب می شوند و طرف قرارداد با 
دولت نیســتند، مشمول این طرح نمی شوند. 
خوشــبختانه دولت ارائه الیحــه برای تبدیل 
وضعیت ســایر نیروها را پذیرفته اســت، اما در 
حــال حاضر مقرر شــده تبدیل وضعیت برای 
کارکنان تأمین نیرو که دو ســال ســابقه کار 

دارند با برگزاری آزمون اجرا شود.
عنابســتانی ادامه می دهد: »به نظر می رســد از 
برون ســپاری، برداشــت غلطی به وجود آمده و 
در بخش عمده ای از ســاختار استخدامی بدنه 
دولت کار به صورت واقعی برون ســپاری نشده 
اســت. در نتیجه تنها شرکت ها عوض می شوند 
و نیروها باقی می مانند و با شــرکت های جدید 
طرف قرارداد می شــوند. در حالی که این اتفاق 
مدنظر درســت نیست و شرکت هایی که اضافه 
هســتند و از منابع عمومــی بهره می برند، باید 
حذف شوند.« بررسی ها نشان می دهد چارچوب 
ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت در سال 
جاری، نهایی نمی شود و فقط بخشی از نیروهای 
غیررســمی از تبدیل وضعیت منتفع می شوند. 
بر اساس تخمین های مختلف بیش از ۱۵۰هزار 
نیروی پیمانکاری از جمله در بخش های مرتبط 
با نفت و گاز و بهداشــت و درمان اشــتغال دارند 
کــه قاعدتــا باید درصد باالیــی از آن ها تبدیل 

وضعیت شوند.
علــی اصغــر عنابســتانی، عضــو کمیته طرح 
ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت در مورد 
ویژگی این طرح می گوید: »در طرح مورد اشاره، 
آن دســته از کارکنان دولت را مد نظر داریم که 
در قالب شرکت های تأمین نیروی انسانی، وارد 
بدنه دولت می شوند، اما با دولت و شرکت های آن 
قرارداد ندارند. در واقع شرکت هایی که نیروهای 
غیررســمی با آن قرارداد دارند، حقوق آن ها را 

می پردازند.«
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سیاست 2

عضو هیئت رئیسه مجلس:

منتظر ترمیم کابینه از سوی رئیس جمهور هستیم
عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: هیئت رئیســه از نمایندگان خواست برای 
استیضاح صبر کنند شاید رئیس جمهور خودش کابینه را ترمیم کند، البته این 

دولت با دولت قبل قابل قیاس نیست اما انتظار ما بیشتر است.
 احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در برنامه جهان آرا 
با موضوع بررسی عملکرد دوساله نمایندگان یازدهمین دوره مجلس گفت: 
گاهی یک وزیر یا نماینده که هر کدام اهل شهر و استانی هستند، تمایل دارند 
برای همان شهر و استان هم کاری انجام دهند و برای دوره بعد هم رأی بگیرند؛ 
وقتی این نگاه حاکم باشد در نظام بودجه ریزی با تحول مواجه نخواهیم شد.

وی ضمــن انتقاد از برخی خصوصی ســازی های غلــط تاکید کرد: در بحث 
خصوصی ســازی ، به عنوان مثال یک واحد پتروشــیمی را از وزارت نفت که 
متخصص همان مسئله است می گیرند و به یک وزارتخانه غیر مرتبط می دهند؛ 

تا روند حاکم این چنین باشد، تأمین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش 
اموال تملیکی دولت، محقق نمی شود. امیرآبادی تصریح کرد: اینکه نمایندگان 
مجلس احساس تکلیف کردند که کمک کنند و یک دولت انقالبی روی کار 
بیاید و مجلس و دولت برای حل مشکالت هماهنگ شوند، خوب است؛ ولی 
اگر ســبب شــود بحث نظارتی نمایندگان زیر سوال برود خوب نیست. قبول 

ندارم که نمایندگان با دولت تعارف دارند.
عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اسالمی ضمن اشاره به موضوع اصالح 
سیاســت ارز دولتی بیان کرد: در قانون حذف ارز ترجیحی، اختیاراتی را به 
دولت داده ایم ولی در نهایت نمایندگان مسئولیت این مصوبه را باید بپذیرند. 
این طور نیست که اگر وزیری در اجرای قانون عملکرد خوبی نداشته باشد و 
حقوق مردم ضایع شود، نمایندگان ساکت بنشینند بلکه وارد میدان می شوند.

وی ضمن اشاره به عملکرد دولت یادآور شد: به نظرم الزم است سه چهار وزیر، 
یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان 
دادن عملکرد کافی بوده است. هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست 
برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم 
کند. نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند گرچه این دولت با 

دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی انتظار ما هم بیشتر است.
امیرآبادی در رابطه با طرح شفافیت گفت: بنده جزء نویسندگان طرح اولیه 
شفافیت بودم و اولین نفر هم محمدباقر قالیباف آن را امضا کرد. البته برخی 
مخالفان دالیلی داشتند اما آنها مخالف اصل شفافیت نبودند. معتقدم اصل 
بر شفافیت است و بقیه فرع است. طرح شفافیت قوای سه گانه نیاز به ۱+۵۰ 

رأی دارد نه دو سوم نمایندگان!

بین الملل

ویرانه های جنگ در شرق 
اوكراین/ رویترز

تنش بین فلسطینی ها 
و سربازان اسراییلی در 
كرانه باختری اشغالی/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

آمریکا ادامه دارد؛ کشورها در زمینه انرژی با وجود تحریم های  گسترده  همکاری های 

مراودات نفتی در سایه تحریم ها
شاید برای بسیاری از غربی ها این نکته قابل 
قبول نباشد که ایران علی رغم تحریم هایی 
کــه به گفته آمریکا در تاریخ این کشــور 
کم سابقه است توانسته در سال های اخیر 
پیشــرفت های چشمگیری در عرصه های 

جهانی داشته باشد.
پایگاه خبریـ  تحلیلی بلومبرگ در ماه های 
اخیــر در چندین گزارش جداگانه به روند 
پیشــرفت های ایران در عرصه های جهانی 
و نیــز همکاری کشــورمان در زمینه های 
نفــت و گاز با کشــور هایی کــه عمدتاً آن 
هم تحت تاثیر تحریم های آمریکا هســتند 
پرداخته اســت. این پایگاه خبری در یکی 
از گزارش های خود به ســفر ماه گذشــته 
مقامات نفتی ایران به ونزوئال اشــاره کرده 
و گفته اند در این سفر قرارداد های متعدد 
نفتــی در زمینه نفت و ایران میان تهران و 

کاراکاس به امضا رسیده است.

همکاری های گسترده ایران و ونزوئال 
 در زمینه انرژی 

و با وجود تحریم های آمریکا
در گزارش بلومبرگ عنوان شــده که ایران 
و ونزوئال هر دو در شرایط سخت تحریمی 
از ســوی آمریکا قرار دارند و بســیاری از 
کشــور های جهان از جمله آمریکا از هیچ 
کــدام از این دو کشــور نفــت خریداری 
نمی کند، ولی در ســایه ســنگین تمامی 
این تحریم های واشــنگتن هم تهران و هم 
کاراکاس بــه حیات تجاری خود در زمینه 
انــرژی نه تنها ادامه می دهند که حتی در 
بســیاری از موارد این همکاری ها به طرز 

چشمگیری گسترش پیدا کرده است.
بلومبــرگ از تعــداد قرارداد هایی که تنها 
در یکی از ســفر های مقامات کشورمان به 
ونزوئــال در بخش هــای نفت و گاز به امضا 
رســیده شگفت زده شده و آن را نمونه ای 
آشکار از خودزنی آمریکا در عرصه جهانی 
عنوان می کند و تحریم های واشنگتن علیه 
برخی کشــور های جهان را تنها نمایشــی 
می داند که از سوی مقامات اجرا میشود و 

در عمل بازدارندگی الزم را ندارد.
در بخش دیگری از گزارش بلومبرگ آمده 
کــه علی رغم تالش های آمریکا تهران در 
ســال های اخیر روابط خوبی با کشور های 
جهــان آغاز کرده و در بســیاری از موارد 
از جملــه کمک به صنعــت نفت، خرید و 
فروش محصوالت پاالیشی و ارائه خدمات 
مهندســی و قطعات یدکی با کشورهایی، 
چون ونزوئال وارد همکاری های گســترده 
شــده است. اتفاقی که به نوشته بلومبرگ 
شــاید خوشــایند نباشــد، ولی حقیقتی 

غیرقابل انکار است.
روزنامــه ایندیپندنــت هم در گزارشــی 
تفصیلی نوشــته که ایران برای گســترش 
همکاری هــای خود با کشــور های جهان 
نیــازی به رفع تحریم ها ندارد. در گزارش 
ایــن روزنامه عنوان شــده کــه ایران در 
ســال های اخیر نقش بســیار کلیدی در 
ایجــاد و تقویــت امنیت انرژی متحدانش 
در جهان داشــته؛ ایندیپندنت می نویسد 
ایران در آمریکای التین اقدامات درخوری 
انجام داده و در سایه تحریم ها و فشار های 
فزاینــده آمریکا توانســته بازار نفت و گاز 

خــود را تــا حــد قابل قبولی زنــده و پویا 
نگه دارد و از ســوی دیگر بســیاری دیگر 
از کشــور هایی که به زعــم آمریکا زیر بار 
تحریم های ســنگین واشنگتن هستند با 
تهران وارد همکاری های گسترده شدند و 
از این طریق بخش قابل توجهی از مشکالت 
ناشی از فشار های سیاسی آمریکا را جبران 

کرده اند.

 نقش ایران در پایداری بازار نفت 
پس از حمله روسیه به اوکراین

ایندیپندنــت در گزارش خــود که اخیراً 
منتشر شده می نویسد: پس از حمله روسیه 
به اوکراین و شرایطی که برای انرژی به ویژه 
نفت در بازار های جهانی ایجاد شــد ایران 
توانســت با هوشــیاری و زیرکی خود و از 
طریق ارتباط با کشــورهایی، چون ونزوئال 
نقشی مهمی در پایداری بازار نفت ایفا کند. 
در حالی که این روز ها بسیاری از کشور های 
غربی با معضل بحران انرژی مواجه هستند 
ایران و ونزوئال با گســترش همکاری های 
خود در زمینه نفت و گاز آینده ای روشــن 
در بازار های جهانی برای خود ترسیم کرده 

اند. آینده ای که شاید به گفته ایندیپندنت 
واشنگتن هیچ تصوری از آن نداشت و اساساً 
فلسفه وضع تحریم های پیاپی علیه این دو 
کشور نرســیدن به روز هایی بود که امروز 

شاهد آن هستیم.
ایندیپندنت می نویسد در وضعیتی که بازار 
نفت دچار تالطم های شدید شده و آمریکا 
این روز ها با بحران جدی در عرصه تامین 
فرآورده های نفتی رو به روست حاال حرف 
از رفع برخی تحریم های ونزوئال از ســوی 
واشــنگتن و جایگزینی نفت ایران به جای 
نفت روســیه از ســوی دولت های غربی به 
ویژه آمریکا به گوش می رسد. به گفته این 
روزنامــه غربــی از آنجایی که ایران همین 
امــروز هــم در حال فــروش نفت خود در 
بازار های جهانی است بعید است استقبال 
چندانی برای رقابت با نفت روســیه داشته 
باشد و وارد بازی غربی ها در این زمینه شود.

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود 
عنوان می کند تعلل آمریکا در رســیدن به 
توافق در مذاکرات هســته ای و نیز گرفتار 
شدن این کشور در بحران اوکراین و روسیه 
موجب شــد تا زمینه برای پیشــرفت های 

بیشتر ایران در بازار انرژی فراهم تر از قبل 
شود و این کشور به خوبی توانست فروش 
نفت خود در ماه های اخیر را افزایش دهد 
و با کشور هایی همچون چین وارد مراودات 

جدید در زمینه انرژی شود.
ایندیپندنت می نویسد: ادامه همکاری های 
تهــران و کاراکاس در زمینه انرژی به هیچ 
عنوان به نفع واشنگتن نیست و آمریکایی ها 
ایــن مهــم را به خوبی می دانند. ارســال 
سوخت از ایران به ونزوئال، همکاری های دو 
کشور در زمینه های خاص فنی در صنعت 
نفــت و گاز، تامین فنــاوری و منابع مالی 
برای گســترش و توسعه میدان های نفتی 
در دو کشــور با منافع آمریکا به شــدت در 
تضاد اســت و حاال واشنگتن تصور می کند 
با نرم کردن نســبی لحن خود در مواجهه 
با ونزوئال کشــوری که سالهاست زیر فشار 
سیاست های تحریمی آمریکاست می تواند 
موجب سست شدن این همکاری ها شود.
ایندیپندنــت در گزارش خود به این نکته 
اشــاره می کند که افزایش همکاری های 
دو جانبــه میان ایران و ونزوئال می تواند به 
خــودی خود موجــب کاهش نفوذ آمریکا 
و ایفــای نقش این کشــور در بازار انرژی 
شــود و این می تواند در بلند مدت موجب 
کاهش قدرت اســتراتژیک واشــنگتن در 
عرصه های بین المللی شــود. این روزنامه 
غربــی می گوید: انــرژی در دنیای امروز 
نقــش کلیدی در روابط اســتراتژیک ایفا 
می کند و آمریکا باید بداند با اعمال برخی 
سیاست های یکجانبه گرایانه شاید با دست 
خود دچــار بحرانی ژئوپلیتیکی در روابط 

بین الملل شود.
حاال شــاید بتوان این چنین نتیجه گرفت 
که در سال هایی نه چندان دور ممکن است 
سیاست های واشــنگتن علیه کشور های 
جهــان و اعمال فشــار های تحریمی روز 
افــزون نتیجــه ای جز آنچه واشــنگتن 
برایش تقال می کرد به همراه داشــته باشد 
و معادالت جهانی با هوشــیاری کشــور ها 

تغییر کند.

خبر ویژه

وزیر کشور تاکید کرد: استانداران با ظرفیت های قانونی، بهره برداری از ساختمان های ناایمن را متوقف کنند.
 احمد وحیدی وزیر کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، 
ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید کرد. وی در این بخشنامه از استانداران خواست، با 
استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های ناایمن جلوگیری کنند.

در بخشنامه وزیر کشور آمده است:
حوادث فروریختن چند ســاختمان بلندمرتبه در ســال های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان، لزوم توجه و 
نظارت مسئوالن و سازمان های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز، بیش از پیش 
ضروری ساخته است. وی در این بخشنامه از استانداران خواسته است پیرو دستور موکد رئیس جمهوری محترم، با 

استفاده از تمامی ظرفیت های موجود از جمله سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، 
اتحادیه های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه های ذیربط، نسبت به پیشگیری 
از حوادث مشابه اقدام کنند. نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران، تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، 
ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره برداری 
از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق 
مهندســان ناظر الزامی اســت. وحیدی همچنین بر انجام اقدامات الزم برای بررســی، آسیب شناســی و رفع ایرادهای 
احتمالی فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت وسازها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بالفاصله 

پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان، تاکید کرده است.

بخشنامه وزیر کشور به استانداران:

بهره برداری از ساختمان های غیرایمن متوقف شود

کرات آمریکا و اسرائیل   مذا
درباره ایران

همزمــان بــا گفتگــوی تلفنــی وزرای خارجه رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا درباره ایران، هیأتی عالی رتبه 
از تل آویو برای مباحثه درباره مســائل مشــابه از جمله 
نشست شورای حکام آژانس اتمی به واشنگتن می رود.

»آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا و »یائیر الپید« 
وزیر خارجه رژیم موقت صهیونیستی به صورت تلفنی 

درباره ایران گفتگو کردند.
طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا، در این تماس تلفنی 
که انجام شــد، بلینکن و الپید به گفتگو درباره مقابله 

مشترک واشنگتن و تل آویو با ایران پرداختند.
روزنامه »جروزالم پســت« نیز گزارش داد پس از این 
تماس تلفنی مقرر شد هیأت عالی رتبه صهیونیستی به 
سرپرستی »ایال هوالتا« مشاور امنیت داخلی این رژیم 

در هفته جاری به واشنگتن سفر کند.
وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی درباره تماس تلفنی 
بلینکن و الپید توضیح داد: »این دو نفر درباره تالش های 
مشترک برای رویارویی با چالش های جهانی، از جمله 
چالش های ناشی از ایران و نیروهای نیابتی آن صحبت 
کردند«. در این بیانیه آمده است: »بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا، تعهد ثابت دولت ]بایدن[ به امنیت اسرائیل را 
تکرار کرد«. به نوشته جروزالم پست، انتظار می رود که 
هوالتا به همراه هیأتی از وزارت خارجه، موساد و ارتش 
رژیم صهیونیستی برای نشست کارگروه مشترک درباره 

ایران موسوم به آمریکا برود. 

دکتر پوتین را جواب کرد
بنابر گزارشی ادعا شده که والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روســیه در حال از دســت دادن بینایی خود است و به 
گفته پزشکان با توجه سرطان وی تنها سه سال فرصت 

برای زندگی دارد.
به نقل از میرر، یک منبع اطالعاتی روسیه گفت که پوتین 
به »شکل شدید سرطان به سرعت در حال پیشرفت« 
مبتال است و »دست و پاهای او به طور غیرقابل کنترلی 

می لرزند«.
به گفته این منبع پزشکان به اطالع پوتین رسانده اند 

که وی تنها دو یا سه سال فرصت برای زندگی دارد.
همچنین گفته شــده که بیماری سبب از دست رفتن 

بینایی پوتین به طور تدریجی شده است.

کو شعرخوانی مجدد اردوغان در با
رجــب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه که پس 
از جنــگ دوم قرابــاغ ، به نوعی خود را رییس جمهوری 
آذربایجان نیز تلقی می کند، در مراسم گشایش هفتمین 
دفتر خدمات الکترونیک »آسان خدمت« و مرکز »بیلیم 

باکی« در باکو در روز ۲۸ مه حضور یافت.
به نقل از خبرگزاری آذرتاج، این مراکز با حضور الهام علی 

اف و رجب طیب اردوغان گشایش یافت.
مرکز »بیلیم باکی« براســاس ســند همکاری موقوفه 
»گروه فناوری« ترکیه به ریاســت ســلجوق بایراکتار ، 
داماد کوچک رجب اردوغان و »سازمان دولتی خدمات 
به شهروندان و نوآوری های اجتماعی« ریاست جمهوری 
آذربایجان در باکو ایجاد شــده اســت. در این مرکز به 
کودکان شــش تا چهارده ســاله آموزش های علمی و 
فنی و طراحی و ســایر آموزش ها به ســبک ترکیه داده 

خواهد شد.
کارکنان این مرکز بر اساس برنامه آموزشی بنیاد گروه 
فناوری ترکیه فعالیت می کنند و برنامه آموزشــی آن 
بــا وزارت آموزش و پــرورش جمهوری آذربایجان نیز 

هماهنگ شده است.
همچنین به گزارش »قاینار اینفو« اردوغان در نمایشگاه 
»تکنوفست آذربایجان« شعر مشهور از بختیار وهابزاده، 
در خصوص »برادری ترکیه و جمهوری آذربایجان« را 

قرائت کرد.
در این شــعر، ترکیه و جمهــوری آذربایجان به عنوان 
دو برادر هم دین و هم زبان و هم مســیر و دارای ماه و 
ســال یکســان و به عنوان دو شاخه یک درخت ترسیم 

شده است!
اردوغان که پس از جنگ دوم قراباغ، شخصا برخی از طرح 
های عمرانی و نمایشــگاهی را در جمهوری آذربایجان 
افتتــاح می کند، اخیرا برای افتتاح فرودگاه تازه ســاز 
شهر زادگاه خود در ترکیه، الهام علی اف را نیز به عنوان 

میهمان دعوت کرد.

۴ کشتی جنگی ناتو وارد بندر 
هلسینکی شدند

به گفته وزیر دفاع فنالند، ۴ کشــتی جنگی ناتو برای 
انجام رزمایش های نظامی مشترک وارد بندر هلسینکی 

شده اند.
»آنتــی کایکونن«، وزیر دفــاع فنالند اعالم کرد که 
چهار کشتی جنگی از ایاالت متحده، آلمان و فرانسه 
برای برگزاری رزمایش های نظامی مشترک در فنالند 
وارد بندر »هرنســار« در هلسینکی شدند. وی گفت 
که انتظار می رود امسال ۲۰ رزمایش آموزشی دیگر 

برگزار شود. 
وزیر دفاع فنالند افزود: » ما در راســتای درخواســت 
عضویت در ناتو، در حال تقویت روابط شراکتی هستیم. 
یکی از گام های اصلی در این زمینه آموزش بیش از پیش 
در کنار شــرکای نزدیک اســت. قطعا در ماه های آینده 

شاهد سفرهای دیگری خواهیم بود«.
 وی افزود که این امر به تقویت توان دفاعی فنالند کمک 

می کند، اگرچه تغییر بزرگی نبوده است.
»پتری اوربو«، رئیس کمیســیون دفاع پارلمان فنالند 
گفت که این رزمایش آموزشی موجب افزایش حضور 
شرکا در منطقه می شود و بخشی از برنامه تضمین امنیت 

فنالند در طول فرآیند الحاق به ناتو است.

پیامد وارونه پشتیبانی از طالبان

کستان آنچه کاشت درو می کند پا
برای چندین دهه، اســالم آباد با این درک که به 
قدرت رسیدن طالبان می تواند خطر هر گونه نفوذ 
هند در افغانستان را برطرف کند، از آنها پشتیبانی 
کرد. با این حال، با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، 

خود پاکستان ناامن تر شده است.
بــا روی کار آمــدن دوباره طالبان در کابل، طالباِن 
پاکســتان )تحریک طالبان پاکستان( نیز بیش از 
پیش تقویت شده است. این گروه از زمان بازگشت 
طالبان بیش از ۱۲۴ حمله تروریســتی انجام داده 
و تنش بین کابل و اسالم آباد افزایش یافته است.

پاکســتان اکنون با این چشم انداز روبه روست که 
باید متحدی دردسرساز را در کابل پشتیبانی کند 
در حالی که اقتصاد خودش با مشــکالت بسیاری 
دســت به گریبان اســت و پس از ســال ها کمک 

به طالبان هنوز هیچ خیری از آنان ندیده است.
حمایــت پاکســتان از طالبان همواره ریشــه در 
ایدئولوژی داشــته اســت. پاکستان سیاست های 
امنیتــی اش را بــر این محور قــرار داده که هند، 
همســایه شــرقی اش، به دنبال انحالل پاکستان 
است. اسالم آباد همچنین از مدت ها پیش نسبت 
به افغانســتان در شــمال غرب خود محتاط بوده 
چــرا کــه کابل به طور ســنتی از پذیرش مرز بین 
افغانســتان و پاکستان امتناع کرده است. در دهه 
۱۹۴۰، رهبران افغانســتان خواستار شکل گیری 
پشتونستان شدند که مناطق پشتون نشین در دو 
طرف مرز را متحد می کرد. هم حامد کرزی و هم 
اشرف غنی عالقمند بودند روابط خوبی با پاکستان 
برقرار کنند اما موضع آنها پیرامون وحدت پشتون 
ها تغییری نکرد. به این ترتیب، پاکستان مشکوک 
به دو همسایه خود همواره از وحدت افغانستان و 

هند وحشت داشته است.
تهاجم ایاالت متحده در سال ۲۰۰۱، عناصر ملی 
گرای سکوالر یا جامعه پشتون ها را تقویت کرد که 
بیشتر متمایل به هند بودند. حتی خود ملی گراهای 
پشــتون پاکســتان نیز بر طبل وحدت کوبیدند. 
پاکســتان نیز با ایدئولوژی پان اسالمیســتی به 
دنبال ســرکوب پشتون ها بود و پناهگاه امنی شد 

برای شورشیان طالبان افغانستان.
واشــنگتن در طــول مداخلــه نظامــی خود در 
افغانستان، پیشنهادهای رهبران افغان و مخالفان 
پاکســتان را نادیــده می گرفــت مبنی بر این که 
حمایــت پاکســتان از طالبان ممکن اســت پایه 
ایدئولوژیکی عمیق تری نســبت به آنچه اســالم 
آباد می گوید، داشته باشد. پاکستان نیز پافشاری 
مــی کرد کــه رابطه اش با طالبان تنها یک راهبرد 
محافظت کننده بــرای مقابله با پیامدهای خروج 

اجتناب ناپذیر ایاالت متحده است.
پاکســتان انتظار نداشت که خروج نظامی ایاالت 
متحده از افغانســتان پایانی بر منافع واشنگتن در 
منطقه باشــد. این کشــور امیدوار بود که به عنوان 
یک محور کلیدی در منطقه، یک قدرت برجسته 
در افغانستان و واسطه اصلی بین طالبان با آمریکا 
و متحدانش ظاهر شــود. بــه این ترتیب، مقامات 
پاکســتان نســبت به حفظ نفوذ خود بر طالبان و 
هم داشــتن روابط نزدیک با ایاالت متحده پس از 
خروج این کشور خوشبین بودند. با این حال، این 

یک اشتباه محاسباتی بزرگ بود.
طالبان در داخل پاکستان حوزه های قدرتمندی 
مانند روحانیون محافظه کار و احزاب سیاســی 
اسالم گرا را به دست آورده است. طالبان و شبکه 
حقانی ممکن اســت معترف به کمک و حمایت 
های چندین ســاله پاکســتان از خود باشند اما 
 نمــی خواهنــد برای همیشــه نیــروی نیابتی 

باقی بمانند.
در ســال ۲۰۰۹، تحریِک طالباِن پاکستان به مقر 
ارتش پاکســتان حمله کرد، مســئولیت حمله به 
مدرسه ارتش را بر عهده گرفت و مسئول بدترین 
حمالت ترویستی در داخل پاکستان از سال ۲۰۰۷ 
بوده است. پاکستان چندین حمله با هواپیماهای 
بــدون سرنشــین و حمالت هوایــی علیه اهداف 
تحریک طالبان پاکستان در افغانستان انجام داد

برای ســال ها، پاکســتان دولــت جمهوری خواه 
افغانســتان )و پشــتیبانان هندی آن( را به خاطر 
کمک به جدایی طلبان بلوچ، ســرزنش می کرد اما 
از زمان ســقوط آن دولت و کم شــدن نفوذ هند 
در افغانســتان، به نظر می رسد که گروه های بلوچ 
قــدرت یافته  و برخی از مرگبارترین حمالت خود 

را انجام داده اند.
پاکســتان مــی تواند طالبــان را از نظر نظامی و 
اقتصادی تحت فشار قرار دهد و از آنها بخواهد که 
قدرت را با دیگر جناح های افغان تقسیم کنند اما 
ژنرال های پاکســتان از این گزینه اســتقبال نمی 
کنند چرا که بیم از دســت دادن یک شــریک در 

کشمکش راهبردی خود با هند را دارند.
با روی کار آمدن دولت جدید در اسالم آباد، زمان 
مناســبی برای تنظیم دوباره روابط است. وضعیت 
وخیم اقتصادی پاکســتان مستلزم حمایِت ایاالت 
متحده اســت. واشــنگتن بایــد در ازای موافقت 
رهبران پاکســتان با اصالحات جدی سیاســی و 
اقتصادی، از جمله بازنگری در دیدگاه پاکســتان 
در مورد افغانســتان به عنوان یک قمر پاکستان و 
هند به عنوان یک دشــمن وجودی، این حمایت 

را ارائه دهد.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد یادداشت

کالس آموزشی 
متروپل!

 
  وحید حاج سعیدی / گروه اقتصاد 

فاجعــه فروریــزش برج ده طبقــه "مترو پل" 
کــه همچنــان کانون توجه رســانه ها، مردم 
و مســئوالن اســت، همانند بســیاری دیگر 
از حــوادث کشــور یک کالس آموزشــی پر 
هزینه ویژه مســئوالن به ویژه ناظران و دست 

اندرکاران حوزه ساخت و ساز است.
البته کالسی که ترتیب دهندگان آن بازداشت 
می شــوند و برایش عــزای عمومی اعالم می 
شــود. در این کالس عده ای بیگناه تاوان بلند 
پردازی مســببان حادثــه را می دهند و البته 
بلند پروازی مســبب اصلی که بر اســاس نظر 
دادســتان خوزســتان و زیر نویس شبکه خبر 

فعآل زیر خاک است!
هــر چنــد رعایــت ایمنی و دقــت در تولید 
محصــوالت انــواع و اقســام محصوالت یک 
ضرورت اســت ولی بپذیریم که بی تفاوتی در 
برخــی مقوالت نظیر خودرو ســازی، قطعات 
خودرو، مصالح و مواد ســاختمان ، سازه های 
مختلف نظیر پل و ساختمان و جاده و ... باعث 
بروز صدمات جبران ناپذیری به شــهروندان 
می شــود که هیچ غرامــت یا برخوردی نمی 
تواند حتی اندکی از تالمات روحی و جســمی 

بازماندگان را بکاهد. 
بی هیچ تعارف نظارت بر ســاخت و ســاز ها و 
ســخت گیری در مباحث مختلف ساختمان 
ســازی در همه کشــور تابع برخی روابط و زد 
و بندهای پشــت پرده درون و برون ســازمانی  
قرار گرفته اســت و این مورد در کنار مصالح 
نــا مرغوب از میل گــرد و آهن آالت گرفته تا 
مواد جوشــکاری، اعمال تغییرات و افزودن به 
طبقات به پشــتوانه ماده ۱۰۰ ، بی توجهی به 
پیش نشانگر های فنی و ... باعث شده بسیاری 
از ابنیه کشور به لحاظ استحکام دارای ایرادات 

اساسی و عمده باشند.  
از ســوی دیگــر باید اذعان داشــت با حذف 
تدریجــی ارز ترجیحــی و کاهش منابع مالی 
کشور، قطعاً در آینده با افرادی مواجه خواهیم 
شد که به دلیل قطع یدشان از منابع مالی کشور 
به دنبال چاکراه های اقتصادی جدید خواهند 
بود. در چنین شرایطي قطعا ساختمان سازی 
یکی از مقاصد هدف این جماعت اســت که با 
رویکرد بساز بنداز در مدتی کوتاه خرشان را دو 

سره کرایه بدهند و بارشان را ببندند!
جا دارد مسئوالن بلند پایه کشور، درس های 
متروپل را هر شب مرور کنند و عالوه بر برخورد 
قاطع و آنی با مسببان حادثه، مانع از ساخت و 
سازهایی شوند که کمترین استحکامی ندارند 
و حتــی منتظر حوادث طبیعی و غیر طبیعی 

نمی مانند و خود به خود آوار می شوند. 
شــاید وقت آن فرا رســیده باشد.در گام اول 
یک برای همیشه ماده ۱۰۰ را حذف کنیم یا 
جریمه آن را طوری چند برابر کنیم که ساخت 

طبقات اضافی به صرفه نباشد. 
آیــا اراده ای بــرای اعمال ایــن تغییر قانون 
مختصر هســت یا عبدالباقی ها همچنان به 
ســاخت و سازهای لرزان و پفکی شان ادامه 

خواهند داد؟!

گزارش

 سقف افزایش 2۵ درصدی اجاره خانه 
ضمانت اجرایی دارد؟

بازار مسکن صاحب ندارد
   محمد آیتی/ گروه اقتصاد 

 تنها سه هفته دیگر تا شروع فصل تابستان یا 
فصل اجاره مسکن باقیست، اما شواهد حکایت 
از ایــن دارد که همچنــان، بازار در این حوزه 

آشفته است.
علیرغم وعده های دولت سیزدهم در خصوص 
نظــم دادن به بازار مســکن، قاطعانه می توان 
گفت نه بازار خرید مســکن بهبود پیدا کرده 

و نه اجاره.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس 
در همین خصوص گفت: بازار مسکن تا موقعی 
که صاحب ندارد، روالش همین اســت و باید 

شاهد افزایش قیمت ها در این حوزه باشیم.
وی افزود: بازار مسکن، تنها اجاره و یا ساخت 
مســکن نیســت؛ ودیعه مســکن، مالیات بر 
خانه های خالی، پرداخت تســهیالت توسط 
بانک ها، قیمت مصالح ســاختمانی و... را هم 
باید در این حوزه مدنظر قرار داد که متاسفانه، 
این بخش ها با مدیریت یکپارچه روبرو نیست، 

زیرا متولی آن مشخص نمی باشد.
نماینــده تهران تصریح کرد: جدا از هم بودن 
مدیریــت بخش های مختلف بازار مســکن، 
فاجعه کنونی را به بار آورده اســت. ســوال 
من این اســت که نقش شورای عالی مسکن 
چیســت؟ مگر غیر از این است که کنشگران 
حوزه مســکن باید در این تشــکیالت حضور 

داشته باشند؟
شاکری اظهار داشت: شورای عالی مسکن باید 
در تصمیم گیری ها تعیین کننده باشــد و این 
هویت را باید شــخص رییس جمهور به این 
مجموعه بدهد. وقتی نقشه راه معلوم و متولی 
مشخص باشد، نگاه به طور مثال به وزیر صمت 
می توان گفت برای هماهنگی قیمت سیمان 
هماهنگی الزم را صورت دهد یا بانک مرکزی 
برای سیاست گذاری در پرداخت تسهیالت، 

چه بکند.
عضو کمیســیون عمران مجلس یادآور شد: 
هشــت سال، بازار مسکن رها بود و این ضربه 
بزرگی به این حوزه وارد کرد. در بین سال های 
۸۹ تا ۹۳، ۱.۵ واحد مسکن مهر تحویل مردم 
شــد که در نوع خود، کار شایســته ای بود، اما 
در هشت سال دولت قبل، کار خاصی صورت 

نگرفت.
وی با اشاره به اینکه باید قانون خوب نوشت و 
از طرفی، قانون ضمانت اجرایی داشته باشد، 
گفت: اگر مستاجری پیش نویس قراردادی را 
عقد کرد، باید سیســتم بانکی بتواند حداکثر 
تا ۱۰ روز مبلغ ودیعه مسکن را در اختیارش 
قرار دهد وگرنه اجاره فرد باطل می شود و عماًل 
هیچ خدمتی به مستاجر نشده است. حال اگر 
این اتفاق افتاد، باید معلوم باشد که چه کسی 
پاسخگوست، زیرا اجرای قانون است که نظم 

را به این بازار برمی گرداند.
نماینده تهران افزود: منابع الزم برای پرداخت 
تسهیالت در حوزه مسکن وجود دارد و همه 
منابع این مسائل در شورای عالی مسکن دیده 
و تصویب شــده اســت، اما مردم ما در اجرای 
قانون مشکل دارند. اگر مدیر قوی در راس کار 
باشد، آنگاه اگر سیستم بانکی همکاری نکرد، 
مدیران آن مجموعه ها را به خط می کند تا کار 

مردم را راه بیاندازند.
شــاکری در ادامه بیــان کرد: حاکمیت باید 
هرچه سریع تر در حوزه بازار مسکن وارد گود 
شــود و نمی شود دست روی دست گذاشت. 
به طور مثال اگر گفته شــد که صاحب خانه 
حق ندارد اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش 
دهد، باید ضمانت اجری آن هم باشد، وگرنه 
عدم تمکین از قانون، مســتاجر را به دردسر 

می اندازد.
وی با اشاره به اینکه برخی تصمیمات کنونی 
در حوزه مســکن، کوتاه مدت است، گفت: به 
طــور مثال، اینکــه صاحب خانه بیش از ۲۵ 
درصــد اجــاره بها را افزایش ندهد، ُمســکن 
اســت و ســاخت یک میلیون مسکن در سال 
اســت که می تواند به طور ریشه ای بحران در 

این حوزه را برطرف کند.
این عضو کمیسیون مسکن در واکنش به اینکه 
هم اکنون ســاخت و ساز های گسترده ای در 
منطقــه ۲۲ تهران صورت گرفته اســت، اما 
شاهد کاهش قیمت نیستیم، گفت: دلیل این 
موضوع، احتکار مسکن است. پنج سال پیش با 
بررسی هایی که صورت گرفت، مشخص شد 
۲.۵ میلیون مســکن در کشــور خالی است و 
اکنون این رقم باالتر هم رفته است. وقتی به 
قانون مالیات بر خانه های خالی عمل نشــود، 

وضع همین است.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون 
عمــران مجلس به جد پیگیر این اســت که 
متولی بازار مســکن مشــخص شود. بنده در 
دیدار نوروزی این موضوع را به آقای رئیســی 
گفتم و ایشان هم قول دادند در دستور کارشان 
قرار دهند. تا این اتفاق نیفتد، نمی توان از پِس 

مافیای مسکن برآمد.

«   موضوع زنده به گور کردن هزاران جوجه یکروزه را بررسی کرد گار »روز

چرا معدوم سازی؟
  موناسادات حسینی/ گروه اقتصاد 

انتشار تصاویر معدوم سازی هزاران جوجه 
یکروزه و دفن آنها زیر خاک به دلیل نبود 
دان، این ســوال را در اذهان عمومی ایجاد 
کرده که چرا نهاده های آنها تامین  نمی شود 
و چــرا دســتگاه های مرتبط اقدامی برای 
جلوگیری از این دســت معدوم سازی ها 

نمی کنند؟
 فیلمی در فضای مجازی منتشــر شد که 
نشان می داد یک واحد مرغداری با ادعای 
کمبود و گرانی نهاده های تولید و دان مرغ 
اقدام به معدوم سازی هزاران قطعه جوجه 

کرده است.
 این در حالیست که روزهای گذشته وزیر 
جهادکشــاورزی اعالم کرد که شــرکت 
پشــتیبانی امور دام جوجه ریزی توســط 
مرغداران را پیش خرید می کند، بنابراین 
مرغــداران نگران فروش محصول خود در 

بازار نباشند.
وی همچنین گفت: با رشد تسهیالتی که 
داشــته ایم و از ســوی بانک  کشاورزی در 
سراســر کشــور ارائه کرده است، مطمئن 
باشــید در هفته آینده سرمایه در گردش 
به ســرعت پرداخت خواهد شــد و هیچ 
دغدغه ای وجود ندارد که مرغدار ما بخواهد 
به سمتی برود که جوجه ریزی را حذف کند 

و احیانا به سمت معدوم سازی آن برود.
حسین دماوندی نژاد - معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی - نیز در روزهای گذشته اعالم 
کــرده بود که هر هفتــه تعدادی جوجه  
یکروزه گوشــتی تولید می شود و باید در 
فضــای پرورش قرار گیرد. بر این اســاس 
شرکت پشتیبانی امور دام، تولید قراردادی 
با مرغداران را در دستور کار خود قرار داده 
اســت و مرغداران به تعداد جوجه دریافت 
شده، نهاده مدت دار را از شرکت پشتیبانی 
امور دام تحویل گرفته و مبادرت به تولید 
می کنند. البته در مقطعی که محصول به 
دست می آید، تولیدکننده مختار است که 
محصولش را به بازار عرضه کند یا شرکت 
پشــتیبانی امور دام بــا نرخ مصوب، مرغ 

تولیدی را خریداری می کند.

وی همچنیــن اعالم کرده بود که پرورش 
دهنــدگان  طیــور گوشــتی و تخم گذار 
می تواننــد با دریافت دان مدت دار و خرید 
اعتباری از شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
تســهیالت الزم را در جهت ادامه تولید و 
در بعد نیاز تغذیه ای گله های تحت پوشش 
انجام دهند تا نگرانی در تولید جوجه یک 
روزه بــرای تولیدکننــدگان آن ها وجود 
نداشــته باشــد. البته محمدرضا صدیق 
پــور - دبیر انجمن جوجه یکروزه - نیز در 
نامه ای به تاریخ ۴خرداد به اعضای انجمن 
جوجه یکروزه اعالم کرده بود که واحدهایی 
که به دلیل کاهش تقاضای جوجه ریزی، 
جوجه های تولیدی شــان به فروش نرفته 
و در جوجه کشی می ماند برای جلوگیری 
از معدوم شــدن جوجه هــا طی نامه ای با 
عنــوان معاونت امور دام یا مدیرکل طیور 
یا ریاســت سازمان جهادکشاورزی استان 
و رونوشت به انجمن جوجه یکروزه، تعداد 

جوجه جذب نشــده را اعالم تا در صورت 
امکان با کمک دستگاه های ذیربط نسبت 

به جذب جوجه یکروزه اقدام شود.
همچنین در این نامه ذکر شــده بود که از 
انتشار هرگونه عکس و فیلم معدوم سازی 
در فضــای مجازی خودداری شــود که با 
ســوء استفاده عوامل فرصت طلب موجب 
تضییع شدن حق و حقوق تولیدکنندگان 
این بخش نشود. ررسی های میدانی از بازار 
مرغ نشان می دهد روز یکشنبه قیمت هر 
کیلو مرغ گرم در فروشگاه ها و مغازه ها بین 
۴۵ تا ۴۸ هزار تومان متغیر اســت؛ این در 
حالی است قیمت مصوب مرغ کیلویی ۶۰ 
هزار تومان اســت یعنی هم اینک قیمت 
این کاال هر کیلو ۱۵ هزار تومان زیر قیمت 

مصوب فروش می رود.
غ نخریدند، ارزان شد مردم مر

رئیــس انجمن پرورش دهنــدگان مرغ 
گوشتی در همین رابطه گفت: مرغ به میزان 

زیادی تولید می شود، اما قیمت مرغ برای 
مصرف کننده پرنوسان و پایین تر از قیمت 
تنظیم بازار است و به قیمت مصوب تنظیم 
بازار نمی رسد و همچنان مرغداران با زیان، 

مرغشان را عرضه می کنند.
محمد یوســفی با بیان اینکه به دلیل باال 
بودن قیمت تمام شــده مرغ، مردم آن را 
خریداری نمی کنند، ادامه داد: مردم قدرت 
خرید خود را از دست داده اند و همچنین به 

قیمت های جدید عادت نکرده اند.
قیمت نهاده های دامی چند برابر شده است

رئیــس انجمن پرورش دهنــدگان مرغ 
گوشــتی گفــت: از ۱۵ روز پیش تاکنون 
بازارگاه قیمــت نهاده های مرغداران را با 
قیمــت جدید عرضه می کند یعنی قیمت 
نهاده هــای دامــی را به جــای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، با ارز نیمایی محاســبه می کند و 
همین موضوع قیمت تمام شده مرغ را به 
شدت باال می برد، زیرا قیمت نهاده ها چند 

برابر شده است.
یوســفی ادامه داد: مــردم، مرغ به قیمت 
مصــوب را نمی خرند قدرت خریدشــان 
تکافــو نمی کنــد یا عــادت ندارند. البته 
دولــت هم برای حمایــت از مرغداران و 
جلوگیری از کاهش بیشــتر قیمت، دارد 
مقداری مرغ ذخیره ســازی می کند، ولی 
این مقدار، اینقدری نیست که بتواند بازار 

را به تعادل برساند.
 ماجرای زنده به گور کردن 

جوجه های یک روزه
رئیــس انجمن پرورش دهنــدگان مرغ 
گوشــتی گفت: پرورش مرغ با قیمت های 
جدید صرفه اقتصادی برای مرغدار ندارد؛ 
بنابراین مرغدار هم به تدریج عقب نشینی 
می کند و این باعث شده که قیمت جوجه 

یک روزه به شدت کاهش پیدا کند.
یوسفی در مورد فیلم معدوم کردن جوجه ها 
در اردبیل گفت: اگر چنین چیزی باشد به 
خاطر زیانی است که تولیدکنندگان جوجه 
یک روزه متحمل می شــوند و زیان اینقدر 

زیاد است که این کار را می کنند.
 جوجه یک روزه از ۱۰ هزار تومان 

به ۲۵۰۰ تومان رسید
رئیــس انجمن پرورش دهنــدگان مرغ 
گوشــتی در مورد پیش بینی بازار مرغ در 
ماه های آینده گفت: تا دو، سه ماه آینده بازار 
مرغ وضعیت کنونی را دارد و بعد برعکس 
خواهد شــد. امروز واحد های تولیدکننده 
جوجــه یــک روزه با زیان تولید می کنند. 
واحــد تولیدکننــده جوجه یــک روزه 
نمی نشــیند و تماشا کند که زیان بدهد، 
بلکه چاره ای جز کاهش تولید ندارد یا اینکه 
خرید تضمینی از او کنن. زمانی که تولید 
جوجه یک روزه کم شود مرغ به تدریج کم 
می شود و وقتی تولید مرغ کم شد قیمت 

آن باال می رود.
یوســفی ادامه داد: قیمت جوجه یک روزه 
در حال حاضر بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان 
است؛ در صورتی که قیمت جوجه یک روزه 
تــا چنــد وقت پیش به ۱۰ هزار تومان هم 

رسیده بود.

مدیر عامل ایران خودرو:
کل خودروهای تولیدی از طریق سازمان فروش عرضه می شوند

مدیر عامل ایران خودرو گفت: از ابتدای خرداد تولید خودرو ناقص از فرآیند 
تولید خارج می شود و خودروهای تولیدی به صورت ۱۰۰درصد در اختیار 

سازمان فروش برای حمل و تحویل به مشتری قرار می گیرد.
 مهدی خطیبی در مراسم بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از  ایران خودرو 
گفــت: از ابتــدای خرداد ماه تولید خودروهای ناقص از فرآیند تولید خارج 
می شود و خودروهای تولیدی ما به صورت کامل تولید خواهد شد و بر این 
اساس خودروهای تولیدی به صورت ۱۰۰درصد در اختیار سازمان فروش 

برای حمل و تحویل به مشتری قرار می گیرد.
مدیرعامل ایران خودرو اظهار داشت: به طور متوسط روزانه ۲۵۰۰ دستگاه 
در ایران خودرو تولید می شــود و بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته 
سیر تولید صعودی خواهد بود و تالش می کنیم تا تولید خودرو به ۲۹۰۰ 

دستگاه در روز برسد.
وی اظهار داشت: ظرف چند روز آینده با تأمین فرمان هیدرولیکی خودروی 

تارا روزانه ۱۵۰ دستگاه به تولیدات اضافه می شود و با فرآیند عبور مستقیم 
تولید خودرو حدود ۸۰ درصد از مشکالت ایران خودرو حل خواهد شد.

خطیبی اظهار داشــت: به صورت پایدار روزانه ۲۵۰۰ دســتگاه به صورت 
عبور مستقیم تولید می شود و در مجموع سیستم ایران خودرو برای تولید 

خودروهای ناقص قفل شده است.
مدیرعامل ایران خودرو اظهار داشــت: در مجموع ۲۶ هزار دســتگاه ناقص 
در ایران خودرو وجود دارد که ۱۸ هزار دستگاه آن مربوط به سمند سورن 
در تبریز است که بعد از تعطیالت تابستانی گزارش خواهیم داد که تعداد 
خودروهای ناقص در کل ســایت های ما حذف شــده و دیگر هیچ خودروی 

ناقصی به آن اضافه نخواهد شد.
خطیبی در مورد معوقات خودرویی اظهار داشــت:  ســال گذشته معوقات 
خودرویی در این زمان حدود ۳۲ هزار دستگاه بود، اما اکنون این معوقات 

به ۶ هزار دستگاه رسیده است.

وی اظهار داشــت: در طول ۴ دهه گذشــته به جزء ۲ یا ۳ ســال همواره 
خودروهای ناقص تولید می شــده اند، به عنوان مثال در ســال گذشته اگر 
روزانه ۱۸۰۰ خودرو تولید می شد، روزی حدود ۱۵۰ دستگاه از این خودروها 

عبور مستقیم بود و بقیه آنها تولید ناقص بود.
خطیبی بیان داشت:  بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد ایران خودرو 
از سه ماه قبل اعالم کرد، سمند و پژو ۴۰۵ از خط تولید ایران خودرو خارج 
خواهد شــد.مدیرعامل ایران خودرو اظهار داشــت: البته این خودروسازی 
تعهد دارد تا ۹ هزار دســتگاه ســمند به تاکســیرانی تحویل دهد که برای 
عمل به آن برنامه داریم و بر اســاس اقدامات ســختگیرانه ای که در مورد 
تولید این ۹ هزار دســتگاه وجود دارد، قطعاً این تعداد خودرو با کیفیت تر 
از تولیدات قبل خواهد بود.وی اظهار داشــت:  بر اســاس برنامه ریزی  انجام 
شده، امیدواریم تا ماه آینده با حضور وزیر صمت در آذربایجان، سمند برای 

همیشه از خط تولید خارج شود.

خبر ویژه

  روزگار / گروه اقتصاد
 نائب رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شــورای اسالمی گفت: آزادسازی 
پهنه های معدنی و اجازه فعالیت بخش خصوصی از 
جمله اقدامات مثبت انجام شده در ایمیدرو است.

»جــالل محمودزاده« افزود: میدان دادن به بخش 
خصوصی و آزادسازی پهنه های معدنی، در حالی 
که پیش از آن معادن مسدودســازی شــده بود، از 
جملــه اقدامات و فعالیت هــای مثبت ایمیدرو در 

دوره مدیریت اخیر است.
نائب رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: پیش 
از آن، معادن در دســت عده ای بود که یا فعالیت 
نمی کردند یا اجازه فعالیت به کســی نمی دادند اما 
امــروز با آزادســازی پهنه هــای معدنی، به بخش 

خصوصی اجازه فعالیت داده شده است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه امروز تحرک خوبی در 
بخش معادن کشــور شاهدیم، اظهار داشت: امروز 

شــاهد جان گرفتن فعالیت های معدنی هستیم و 
به ویژه در این دوره جاده سازی و احداث راه برای 

دسترسی آسانتر به معادن رونق گرفته است.
نائب رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شــورای اسالمی، دسترسی آسان 
بــا هزینــه کم را از نتایج جاده ســازی در مناطق 
معدنی ذکر کرد و گفت: در همین راســتا شــاهد 
اولویــت بندی و تامین اعتبار در احداث راه بودیم 
که موفقیت های خوبی هم به همراه داشته است.

کید کرد: نماینده مجلس تا

آزادسازی پهنه های معدنی، اقدام مثبت ایمیدرو

وزیر ارتباطات در کنار تکذیب افزایش ۲ تا ۳ برابری تعرفه های پست گفت: خدمات 
پایه پستی، شامل ارسال عادی و سفارشی مرسوالت، ۲۰درصد افزایش می یابد.

 هفته گذشته پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش دوبرابری تعرفه های پستی و 
اعتراض کاربران، به خصوص کسب وکارهای خانگی به این مسئله، »مهدی سالم«، 
مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در 
توئیتی در صفحه توئیتر خود گفت:  »افزایش چندبرابری هزینه  خدمات پستی 
تکذیب می شود. جای نگرانی برای کسب وکارهای خانگی و مشاغل بهره مند از 

خدمات پستی وجود ندارد.«
در همین راستا »عیسی زارع پور«، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در دیدار با 
مدیرعامل شرکت پست در اظهاراتی درباره افزایش تعرفه های پست برای کاربران 

اظهار داشت: افزایش ۲ تا ۳ برابری تعرفه پستی تکذیب می شود و اصاًل چنین 
افزایشی وجود ندارد.زارع پور همچنین با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود 
درخصوص گزارشــات مبنی بر افزایش ۶۰ تا ۱۱۰ درصدی تعرفه های پســتی، 
توضیح داد: »طبق مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار بر این شــد 
که برای خدمات پایه پســتی، عادی و سفارشــی، تعرفه برای مردم عادی ۲۰ 
درصد افزایش پیدا کند، این رقم برای حقوقی ها و دولتی ها افزایش ۵۰درصدی 
خواهد بود، همچنین برای خدمات غیر پایه پســتی مانند پســت ویژه و پیشتاز، 

تعرفه مطابق حداکثر سقف تورم که حدود ۴۰ درصد است افزایش می یابد.«
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر ریالی بیشتر از این تعرفه از مردم اخذ شده است 
بازگردانده می شود، به مدیرعامل شرکت پست دستور داد طی ۲۴ ساعت آینده 

ســامانه ای راه اندازی شــود تا کسانی که برای پست مرسوله خود، مبلغ بیشتری 
از میزان مصوب پرداخت کرده اند، مابه التفاوت آن را دریافت کنند و این سامانه 
آن الین باید راه اندازی شود تا شماره مرسوله موردنظر کاربر وارد شود و درصورتی 

که هزینه بیشتر پرداخت شده بود به مردم بازگردانده شود.
همچنین »محمود لیائی«، مدیرعامل شرکت پست، درخصوص تعرفه های پستی 
اظهار کرد: »تعرفه های پســتی در دی ماه ۱۴۰۰ در مصوبه کمیســیون تنظیم 
مقررات مصوب شده اند و ما اجازه پیاده سازی آنها را داشتیم، اما به دلیل تصمیم 
ســتاد تنظیم بازار که تا انتهای ســال بنا به دســتور رئیس جمهوری هیچ تعرفه 
دولتی افزایش پیدا نکند، اجرای این مصوبه معلق ماند و به تشکیل اولین جلسه 

ستاد تنظیم بازار بعد از سال جدید موکول شد.«

وزیر ارتباطات:

کذب است افزایش ۲ تا ۳ برابری تعرفه های پستی 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت : 

تولید ۳ خودرو متوقف می شود
وزیر صنعت با اشاره به عدم تمدید اعتبار سمند و 
تیبا از سوی سازمان استاندارد گفت: حرف سازمان 
استاندارد فصل الخطاب است و تمام تولیدکنندگان 
موظفند ضوابط ســازمان اســتاندارد را در مورد 

کیفیت رعایت کنند.
ســیدرضا فاطمی امین در بازدید از شــرکت 
ایران خــودرو  در خصــوص عدم تأیید اعتبار 
کیفی خودروهای ســمند و تیبا که ســازمان 
ملی استاندارد اعالم کرده است گفت: سازمان 
استاندارد مرجع رسمی ارزیابی کیفیت است 
و قطعا از این ســازمان پشــتیبانی می کنیم و 
تصمیمات آنها لحاظ خواهد شد.وی با تأکید 
بر اینکه حرف سازمان استاندارد فصل الخطاب 
اســت، افزود: تمــام تولیدکنندگان موظفند 
ضوابط ســازمان استاندارد را در مورد کیفیت 
رعایــت کنند.وزیــر صنعت با بیان اینکه یک 
بخــش از ایــرادات کیفــی خودروها به دلیل 
خودروهــای ناقــص و کــف پارکینگ بود، 
گفت: مدیران ایران خودرو متعهد شــده اند، از 
ابتدای خرداد ماه امسال در این خودروسازی 
خــودروی ناقص تولیــد نکنند.وزیر صنعت 
تصریــح کرد:  ســکوهای تولید خودروهایی 
ماننــد ســمند و تیبا و همچنیــن پژو ۴۰۵ 
قدیمی هســتند و ســالیان زیادی از فناوری 
تولید آنها می گذرد، بنابراین، این خودروها به 
صورت خواه ناخواه بی کیفیت تولید می شوند.
فاطمی امیــن اضافه کرد:  با خروج خودروهای 
بی کیفیت مانند ســمند، تیبا و ۴۰۵ از خط 
تولیــد، تولید خودروهای با کیفیت مانند تارا 
افزایش می یابد.به گفته فاطمی امین،  ســال 
گذشــته ۹ هزار دستگاه خودروی تیبا تولید 
شــده اســت و برنامه برای تولید امســال این 

خودرو ۷۵ هزار دستگاه است.

خبر
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نفت و انرژی 4

محققان در پژوهشی پاسخ دادند :

نفت نفرین است یا موهبت؟

كوتاه از انرژی

بین الملل

 تغییر پیشنهاد اروپا 
 برای شکستن طلسم 

تحریم نفت روسیه
اتحادیه اروپا با بازبینی پیشــنهاد اولیه، 
ممنوعیت واردات نفت دریابرد از روسیه 
را پیشــنهاد کرد و محدودیت واردات از 
طریــق یک خط لوله مهــم را به تاخیر 
انداخت تا نظر موافق مجارستان را جلب 
کند و بســته تحریمها علیه مسکو را به 
تصویب برســاند.منابع آگاه به بلومبرگ 
گفتند: کمیسیون اروپا پیشنهاد بازبینی 
شــده را روز شــنبه به دولتهای اتحادیه 
اروپا فرستاد. بر اساس پیشنهاد بازبینی 
شده، صادرات نفت روسیه از طریق خط 
لولــه دروژبا که منبع اصلی واردات نفت 
از روســیه به مجارستان است، از تحریم 
در امــان می ماند.بــه گفته منابع آگاه، 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا واردات 
نفت دریابرد از روســیه را در مدت شش 
مــاه و واردات فرآورده هــای نفتی را در 
مدت هشت ماه متوقف خواهند کرد.این 
پیشنهاد فرصت بیشتری به مجارستان 
مــی دهــد تا راه حل فنــی برای تامین 
نیازهای انرژی خود پیدا کند. همچنین 
به نگرانی ســایر کشورهای محصور در 
خشکی شامل اسلواکی و جمهوری چک 

پاسخ می دهد.
تحت الیحه بازبینی شــده، بلغارستان 
یــک دوره مهلــت تا ژوئن یا دســامبر 
ســال ۲۰۲۴ خواهد داشت و کرواسی 
برای واردات نفت گاز خالء از روســیه، 
معافیت خواهد گرفت. کمیسیون اروپا 
همچنین پیشنهاد کرد صادرات مجدد 
نفت روسیه که از طریق خط لوله دریافت 
شده است به سایر اعضای اتحادیه اروپا یا 
کشورهای دیگر محدود شود.همچنین 
به نظر می رســد کمیسیون اروپا دامنه 
مقرراتــی که بر خدمات مربوط به حمل 
نفت به کشورهای دیگر تاثیر می گذارد 
را محدود کرده است. این الیحه در حال 
حاضر فراهم کردن کمک فنی، خدمات 
واسطه گری یا تامین مالی یا کمک مالی 
در مدت شــش ماه پس از تصویب این 
الیحه را ممنوع می کند. پیشنهاد قبلی 
شــامل هر خدمات دیگــری بود که به 
عنوان اشــاره به فراهم کردن بیمه برای 
حمل نفت تفســیر شــده بود.سفیران 
اتحادیه اروپا قرار اســت روز یکشــنبه 
برای بحث درباره بســته بازبینی شــده 
تحریمهــا دیــدار کننــد. بعضــی از 
کشورهای عضو خواستار توافق پیش از 
دیدار روز دوشــنبه سران اتحادیه اروپا 
در بروکسل برای بحث درباره جنگ در 
اوکراین هستند.بسته تحریمها نیازمند 

حمایت همه کشورهای عضو است. 

 کمبود دیزل
 ثمره تحریم های  

بی محابای انگلیس
انگلیــس مانند کرانه شــرقی آمریکا با 
کمبود شــدید ســوخت روبرو شده که 
تبعات حمله نظامی روسیه به اوکراین، 
آن را تشــدید کرده است. ذخایر دیزل 
و گازوئیــل انگلیــس تا آخــر فوریه به 
۱.۵۷ میلیون تن رســید که پایین تر از 
۲.۲۳ میلیون تن در مدت مشــابه سال 
۲۰۲۱ و پایین ترین سطح فصلی از سال 
۲۰۱۵-۲۰۱۴ و پیش از سال ۲۰۰۸ بود.
خودروهای سواری انگلیس یا از دیزل یا 
از بنزین استفاده می کنند اما حمل و نقل 
باری، خدمات تحویل محلی، کســب و 
کارهای کوچک و ساخت و ساز همگی به 
دیزل متکی هستند.مصرف سوختهایی 
مانند دیزل بســیار ســریع تر از بنزین از 
دوران رکــود پاندمی کووید بهبود یافته 
که منعکس کننده رشــد دوباره فعالیت 
تجاری و ســفرهای بازرگانی در مقایسه 
با ســفرهای تفریحی و رفت و آمدهای 
شخصی بوده اســت.طبق آمار رسمی، 
مصرف ســوختهای تقطیری در فوریه 
نســبت به مدت مشــابه پیش از دوران 
پاندمــی، تنها دو درصد کاهش یافت در 
حالی که مصرف بنزین ۱۲ درصد کاهش 
داشــت. در نتیجــه نســبت موجودی 
ســوختهای تقطیــری به مصــرف، به 
دومین رکورد پایین چند دهه گذشــته 
نزول کرده که نشــان دهنده افت شدید 
ذخایر اســت.این کمبود عرضه، قیمت 
دیــزل در جایگاه هــای ســوخت را به 
باالترین رکورد از ســال ۲۰۰۸ رسانده 
اســت. قیمتهای باال با سرکوب مصرف، 
ذخایر را حفظ می کنند و واردات بیشتر 

از خارج را تشویق می کنند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی:

پیشرفت برنامه تعمیرات 
نیروگاهی به ۹۹ درصد رسید

معاون راهبری تولید برق شرکت برق حرارتی 
با بیان اینکه برای پیک تابســتان امسال سه 
هــزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد 
مــدار خواهد شــد، گفت: پیشــرفت برنامه 
تعمیــرات نیروگاهــی تاکنون به ۹۹ درصد 
رسیده است.انجام تعمیرات نیروگاهی یکی 
از برنامه های اســت که از ســوی »علی اکبر 
محرابیــان« وزیــر نیروی دولت ســیزدهم  
برای گذر از پیک تابستان امسال بر روی آن 
تاکید شــده است.چندی پیش هم »همایون 
حائری« معاون برق و انرژی وزیر نیرو روز ۲۲ 
فروردین ماه امســال گفت: برنامه ریزی برای 
تابســتان ۱۴۰۱ از ســال گذشته آغاز شده 
و بر این اســاس ۱۰۰ برنامه با دســتور وزیر 
نیرو برای آمادگی و عبور موفق از تابســتان 
ســال جاری تدوین شده است.وی ادامه داد: 
این ۱۰۰ برنامه شــامل ۳۸ برنامه مربوط به 
تولید برق و واحدهای نیروگاهی، ۳۱ برنامه 
مدیریــت مصرف و تقاضای موثر، ۱۶ برنامه 
برای آمادگی مطلوب شبکه برق و ۱۵ برنامه 
نیز برای مدیریت هماهنگی با استان ها است.

حائری گفت: ۶ هزار مگاوات تابستان امسال 
بــه مــدار خواهد آمد،  از ایــن رقم حدود ۴ 
هــزار و ۵۰۰ مــگاوات از بخش نیروگاه های 
حرارتی، ۵۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه های 
تجدیدپذیر و حدود هزار و ۱۱۳ مگاوات نیز با 
استفاده از شرکت های دانش بنیان ارتقا داده 
شده و به مدار خواهد آمد.وی خاطرنشان کرد: 
حدود ۷۵ درصد برنامه ارتقای توان نیروگاه ها 
انجام شــده و تا پایان اردیبهشت ماه به طور 
کامل انجام خواهد شد.بر اساس گزارش تازه 
پایگاه خبری شــرکت بــرق حرارتی، »ناصر 
اسکندری« افزود: برای پیک تابستان امسال 
سه هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد 
مدار خواهد شــد و نیز بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته مقرر شــده اســت تا در دولت 
ســیزدهم بیش از ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه 
جدید حرارتی به بهره برداری برسد.وی ادامه 
داد: بیش از ۹۵ درصد برق موردنیاز کشــور 
توســط نیروگاه های حرارتی تامین می شود، 
این نیروگاه ها شامل واحدهای گازی، بخاری 
و ســیکل ترکیبی هســتند که هر ســاله در 
بازه های زمانی مشــخصی مــورد تعمیرات 
و آماده ســازی قــرار می گیرند.معاون برق 
حرارتی فصل گرم ســال را به عنوان روزهای 
اوج مصرف برق کشــور معرفی کرد و گفت: 
آمادگــی کامل نیروگاه ها بــرای تولید برق 
پایدار هدف اصلی این مجموعه است؛ از این 
رو همه ســاله پس از عبور از فصل گرم ســال 
و شروع مهرماه فصل تعمیراتی نیروگاه های 
حرارتی آغاز شده و بایستی تا خردادماه سال 
بعــد به پایان برســد. چرا کــه از خردادماه با 
افزایش مصرف برق کشور بایستی نیروگاه ها 
آمادگی کاملی برای پاسخگویی به بار مصرف 
این بازه زمانی داشته باشند.اسکندری افزود: 
بــرای فصل تعمیرات امســال نیروگاه های 
حرارتی ۹۵ هزار مــگاوات برنامه تعمیراتی 
پیش بینی شــده اســت، این اقدام ها شامل 
۶۶۱ پروژه تعمیراتی است که با برنامه ریزی 
مســنجم و تالش بی وقفه همکاران صنعت 
برق حرارتی روند تعمیرات بســیار به شکل 
مناســبی در حال پیشــروی است و تاکنون 
۹۹ درصــد فعالیت های مربوط به این بخش 

خاتمه یافته است.

وزارت نفت خبر داد:

افزایش بیش از ۶۰ درصدی 
وصول درآمدهای نفتی

وزارت نفــت از افزایش بیش از ۶۰ درصدی 
وصــول درآمدهای نفتــی در فروردین ماه و 
اردیبهشــت ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته خبر داد.»علی فروزنده« مدیرکل 
روابط عمومی وزارت نفت اظهار کرد: با تالش 
وزارت نفت و برخالف شــایعات و گزاره های 
مطرح شده در فضای عمومی جامعه، وصول 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات 
گازی، گاز طبیعــی، فرآورده هــای نفتی و 
محصوالت پتروشــیمی در دو ماه نخســت 
امســال افزایش خیره کننده ای نســبت به 
مدت مشابه پارسال داشته است.وی تصریح 
کرد: مقایســه عملکرد وصــول درآمدهای 
حاصــل از صــادرات نفــت، میعانات گازی، 
گاز طبیعــی، فرآورده های نفتی، محصوالت 
پتروشیمی در دو ماه امسال نسبت به پارسال 
نشــان می دهد وصــول درآمدهای ارزی در 
فروردین ماه و اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ بیش از 
۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده 
اســت.مدیرکل روابــط عمومی وزارت نفت 
افــزود: برای نمونه درآمدهای پتروشــیمی 
کــه بــه ســامانه نیما واریز شــده در دو ماه 
نخســت پارسال ۱.۵ میلیارد دالر بود که در 
دو ماه امســال به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون 
دالر رسیده است.فروزنده گفت: درآمدهای 
وصولی بر اساس قانون و مفاد بودجه در اختیار 
سازمان های مسئول برای مصارف گوناگون 

کشور قرار گرفته است.

محققان در پژوهشــی اثر قیمت نفت بر توسعه مالی 
ایران را بررســی کرده اند. با توجه به اهمیت نفت در 
اقتصاد جهانی، مطالعات متعددی به بررســی تاثیر 
تغییــرات قیمــت نفت بر اقتصــاد و بازارهای مالی 
پرداخته اند. با توجه به ماهیت اقتصاد ایران و وابستگی 
زیاد به درآمدهای نفتی، تغییر در قیمت نفت می تواند 
با ایجاد ادوار تجاری بر عملکرد شبکه بانکی و همچنین 
بازار سهام تاثیر بگذارد. محققان در پژوهشی با عنوان 
»آیا نفت نفرین اســت یا موهبت برای توســعه مالی 
ایران؟« این موضوع را بررسی کرده اند.در این پژوهش 
به بررســی تاثیر قیمت نفت بر شــاخص توسعه مالی 
بانکی شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام در دوره 
زمانی ۹۶-۱۳۵۷ در قالب دو الگوی چرخشی مارکوف 
پرداخته شــده اســت. در قالب این رویکرد می توان 
نفرین یا موهبت نفت برای شاخص های توسعه مالی 
را با توجه به سطح و رژیم آن نشان داد.نویسندگان این 
مقاله می گویند: بر اساس نتایج در الگوی توسعه مالی 
مبتنی بر بازار سهام، افزایش قیمت نفت در شرایطی 
که ارزش معامالت بازار سهام و توسعه مالی ناشی از 
این بازار در ســطح پایین خود باشــد، تاثیر معناداری 
ندارد؛ در شرایطی که در سطح باالی خود باشد، منجر 
به کاهش توســعه مالی ناشی از این بازار می شود. در 
واقع این موضوع نشان می دهد افزایش قیمت نفت و 
وفور منابع برای توسعه مالی سهام محور در کشور در 
شرایطی که توسعه مالی در سطح باالی خود باشد و 
ارزش معامالت بازار ســهام به تولید ناخالص داخلی 
باال باشــد، نفرین محسوب می شود.بر اساس آن چه 
نتایج این مطالعه نشان می دهد، این نفرین ریشه در 
رانت و فساد ناشی از افزایش درآمدهای نفتی در کشور 
دارد که از مسیرهای متعددی مانند کاهش سرمایه 

گــذاری، افزایش تورم و کاهش ســرمایه اجتماعی 
می توانــد ایــن نوع از توســعه مالی را کاهش دهد. از 
ســوی دیگر باید این نکته را در نظر داشــت که رابطه 
دالر و قیمت نفت در دنیا اغلب منفی است. بنابراین 
اگر قیمت نفت افزایش یابد و منجر به کاهش نرخ ارز 
شود، افراد ممکن است در پرتفوی )سبد سهام( خود 
ســهام یا طال را جایگزین آن کنند که این عمل خود 
می تواند از طریق تغییر در تقاضای ســهام بر توســعه 
مالی ســهام محور تاثیرگذار باشد.در این مقاله آمده 

است: در خصوص توسعه مالی بانکی، افزایش قیمت 
نفت در شــرایطی که توســعه مالی بانکی در ســطح 
میانه خود باشــد، تاثیر معناداری ندارد. اما چنانچه 
در ســطح پایین و باالی خود باشــد، باعث کاهش آن 
می شود. این موضوع نشان می دهد نفت و درآمدهای 
آن برای توســعه مالی بانکی کشور نفرین بوده است. 
سرمایه گذاری تحت تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی 
است و افزایش قیمت نفت می تواند از طریق بیماری 
هلنــدی منجر به کاهش ســرمایه گذاری در بخش 

قابل مبادله شود و فساد و رانت ناشی از آن منجر به 
کاهش سرمایه گذاری می شود که در نتیجه خدمات 
مالــی و توســعه مالی کاهش می یابــد.در پایان این 
پژوهش توصیه شــده است در شرایط افزایش قیمت 
و درآمدهای نفتی بهتر اســت سیاست ها به گونه ای 
طراحی شود که شاخص توسعه مالی بانکی در سطح و 
رژیم میانه خود قرار گیرد و موجب کاهش توسعه مالی 
ناشی از شبکه بانکی نشود.این مطالعه توسط سهیل 
رودری، دکترای اقتصاد دانشــگاه فردوســی مشهد، 
امیر منصور طهرانچیان، اســتاد دانشگاه مازندران و 
پگاه زارعی، دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران انجام 
شده و در هفتادمین شماره فصلنامه مطالعات اقتصاد 
انرژی منتشــر شده است.در ادمه نگاهی می اندازیم 
بــه قیمــت  نفت. قیمت نفت در آخرین روز کاری در 
هفته گذشــته روند صعودی خود را از دســت نداد و 
با افزایش ۱.۷ درصدی به ۱۱۹ دالر و ۴۳ ســنت در 
هر بشــکه رسید. قیمت نفت در آخرین روز کاری در 
هفته گذشــته روند صعودی خود را از دســت نداد و 
با افزایش ۱.۷ درصدی به ۱۱۹ دالر و ۴۳ ســنت در 
هر بشکه رسید.کارشناسان و تحلیلگران بازار انرژی 
معتقدند این افزایش قیمت نفت به دلیل موج جدید 
افزایش تقاضا صورت گرفته است و ممنوعیت واردات 
نفت از روسیه نیز به تشدید این موضوع افزوده است.

همچنین قیمت نفت خام وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا نیز پس از تســویه حســاب با ۹۸ سنت یا ۰.۹ 
درصد افزایش به ۱۱۵.۰۷ دالر در هر بشــکه رســید.

روند افزایش قیمت نفت در یک هفته گذشته نشان 
می دهــد در طول هفته، برنت ۶ درصد افزایش یافت 
در حالــی کــه نفت خام آمریکا فقــط با افزایش ۱.۵ 

درصدی مواجه بوده است.

خبر ویژه

ســخنگوی صنعت برق گفت: بر اســاس ســازوکارهای لحاظ شده، اگر ادارات 
دولتــی میــزان مصرف خود را کاهــش ندهند، به گونه ای که میزان مصرف برق 
آن هــا نســبت به ســال قبل ۳۰ درصد کاهش نیابد، بــرق آن مجموعه را قطع 
خواهیم کرد.مصطفی رجبی مشهدی ، با بیان اینکه طبق ماده ۲ مصوبه هیات 
وزیران، همه دســتگاه های اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی 
غیردولتی موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی نســبت به ســال گذشته 
در طول ساعت کاری روزانه هستند و درصورت رعایت نکردن با قطع برق روبرو 
می شوند، اظهار کرد: هیات وزیران در مصوبه خود این دستگاه ها را ملزم به کاهش 

مصرف انرژی کرده است.وی با تاکید بر اینکه ادارات باید مصرف انرژی خود را 
در پایان ســاعت اداری تا ســقف ۶۰ درصد مصرف دوره مشابه سال قبل کاهش 
دهند، گفت: مصرف برق  بخش اداری با ابزارهای هوشــمند کنترل می شــود و 
کنترل رعایت دقیق برنامه ها توســط اداره ها، از طریق رؤیت پذیری و کنترل از 
راه دور و یا حضور اکیپ های نظارتی در هر شهرســتان انجام می شــود.به گفته 
سخنگوی صنعت برق، درصورتی که دستگاه های اداری مصرف خود را متناسب 
با مصوبه هیات وزیران کاهش ندهند، در مرحله نخست اخطار دریافت می کنند 

و در صورت رعایت  نکردن برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق :

ادارات  دولتی رعایت نکنند، برقشان قطع می شود

نگاهی به یارانه آب و اثرات آن برمصرف

کام پرمصرف ها به نام   مردم و به 
مطابق آمار رســمی نهادهای اقتصادی، روزانه رقم قابل توجهی یارانه آب به هر ایرانی تخصیص می یابد. 
هدف از پرداخت یارانه به انرژی در ایران ظاهرا تامین رفاه برای شهروندان است، اما معموال در عمده موارد، 
دهک های درآمدِی باالتر، بیش از دهک هاِی درآمدِی پایین تر، از یارانه آب بهره می برند. البته این یارانه برای 
کاالیی ضروری مانند آب بد نیست، اما وقتی حجم زیادی از آب مصرفی شهری مثل تهران در خانه های 
ویالیی صرف آبیاری درختان و پرکردن استخرها می شود، باید به موضوع به شکل دیگری نگریست.اهمیت 
حیاتی آب و نیاز ضروری همگان به آن موجب شده است که دولت ها با نگاه حمایتی و تخصیص یارانه، آن 
را در اختیار شهروندان قرار دهند. در ایران نیز در بخش های گوناگون مصرف آب به ویژه شرب این رویکرد 
از دیرباز حاکم بوده و این در حالی است که به جهت بروز پدیده تغییر اقلیم در سال های اخیر منابع آبی در 
ایران دستخوش نوسان های زیادی شده.مساحت ایران نسبت به جهان ۱۱ صدم درصد بود، اما نسبت آب 

تجدیدشونده ۲ هزارم درصد جهان است. بر اساس آمار رسمی، ۶۰ درصد شهروندان تهرانی آب را مطابق 
الگو مصرف می کنند، ۲۰ درصد باالی الگوی مصرف و ۲۰ درصد از آنان دو برابر الگو، آب مصرف می کنند؛ 
آن هم درست در شرایطی که کمبود آب نمود پیدا کرده است. داریوش مختاری - کارشناس ارشد مدیریت 
منابع آبی معتقد است: نحوه قیمت گذاری آب یکی از دالیل اصلی نبود عدالت در بخش تقسیم یارانه های 
دولتی بوده، متاسفانه این شیوه قیمت گذاری منجر شده به این که مردم به پرمصرفی تشویق شوند و در 
یک کالم، هرچه بیشتر مصرف کنند دولت یارانه بیشتری می پردازد.وی گفت: به یک باره نمی توان هزینه 
تمام شــده آب را از مصرف کننده دریافت کرد و برخی اقشــار جامعه حتما باید زیر چتر حمایتی دولت در 
بحث یارانه ها قرار گیرند. اما به منظور تحقق عدالت ضروری است برای مشترکانی که بیش از الگو، مصرف 

دارند سازوکاری اندیشیده شود تا خود را به رعایت و مدیریت مصرف ملزم کنند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی :

 باید رویه قطعی برق 
در صنایع اصالح شود

عضو هیات رییســه مجلس شورای اسالمی 
قطعی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی 
را باعــث ایجاد گرانــی مضاعف در جامعه 
دانست و گفت که باید رویه قطعی برق در 
صنایع اصالح شــود و راهکارهای دیگری 
اندیشید.حســینعلی حاجی دلیگانی عضو 
هیات رییســه مجلس شــورای اسالمی  با 
اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای افزایش 
تولید برق و جلوگیری از قطعی برق اظهار 
کــرد: قطع برق در صنایع همچون فوالد و 
سیمان کل نظام تولید و عرضه را در بخش 
های مختلف دچار اختالل می کند و آسیب 
آن به کل اقتصاد کشــور است.عضو هیات 
رییســه مجلس شــورای اسالمی  در ادامه 
توضیــح داد: ممکن اســت برخی تولیدی 
هــا و صنایــع به بهانه خاموشــی، تولید را 
متوقــف کنند و محصول خود را نگه دارند 
کــه این باعث گران شــدن محصولشــان 
شــده و بــه تعبیر دیگر، یک نــوع گرانی 
مضاعــف در جامعه ایجاد می کند.نماینده 
شــاهین شــهر در مجلس  در ادامه با تاکید 
بــر اینکه باید رویــه قطعی برق در صنایع 
اصالح شــود، افزود: باید به جای خاموشی 

صنایــع، راهکارهای دیگری اندیشــید که 
مهمترین آن جلوگیری از اســراف اســت؛ 
در حاضــر میزان اســراف در مصرف برق 
در دســتگاه های دولتی بســیار زیاد است 
و اصال به آن توجهی نمی شود.عضو هیات 
رییســه مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
نمونــه مصــرف بی رویه برق را می توان در 
دانشگاه ها دید که در طول روز برق کالس 
های خالی از دانشــجو روشــن است. پس 
می توان همچون کنترل هوشمند برای چاه 
کشــاورزی، کنترل هوشمند برای مصرف 
بــرق در مجموعه های اداری، وزارت خانه 
هــا و همــه مراکز دولتــی و عمومی تعبیه 
کرد.حاجــی دلیگانی عضو هیات رییســه 
مجلس شــورای اســالمی در پایان گفت: 
برای جلوگیری از خاموشــی در واحدهای 
صنعتی بزرگ هم باید خودشــان شرایطی 
فراهم کنند که برق مورد نیازشان در پیک 
مصرف تامین شــود. عضو هیات رییســه 
مجلس شــورای اسالمی  اطهار کرد :وقتی 
واحدهــای بزرگ در ســال مثال ۱۸ هزار 
میلیارد تومان ســود بدست می آورند پس 
برای آن ها تاسیس نیروگاه مشکلی ندارد.

توسط توانیر انجام شد؛

جمع آوری بیش از ۲۳۳ هزار دستگاه 
استخراج غیرمجاز رمزارز

متوســط انرژی موردنیاز برای اســتخراج هر 
بیت کوین به عنوان اولین رمزارز ســاخته شده، 
حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می شود که 
این انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق 
بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.
شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
اعالم کرد: تاکنون ۷ هزار و ۵۵ مرکز غیرمجاز 
استخراج رمزارز کشف و تعداد ۲۳۳ هزار و ۲۱۱ 
دستگاه ماینر جمع آوری شده است.این شرکت 
اعالم کرد: ۱۴۱ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز 
در یک ماه گذشــته کشــف و یک هزار و ۹۶۴ 
دستگاه ماینر از این مراکز جمع آوری شد. ۱۹ 
درصد ازاین کشــفیات توســط گزارش های 
مردمــی ، ۴۷ درصــد از طریق بازرســی های 
محلی و ۳۴ درصد با سایر روش ها انجام شده 
اســت. هر دستگاه استخراج بیت کوین )ماینر( 
به صورت متوســط تــوان مصرفی به اندازه پنج 
یخچــال ۲۰ فــوت و  چهار کولــر آبی دارد  و  
بــه همیــن دلیل اســتخراج های غیرمجاز به 
دلیل ایجاد  اختالل در شــبکه توزیع، می تواند 
باعث بروز آســیب به وســایل برقی شهروندان 
شــود. هموطنان می توانند در صورت مشاهده 
تخلــف، مــوارد را ازطریق ســامانه اینترنتی 

https://www.tavanir.org. سمات به آدرس
ir/samaat  و یــا اپلیکیشــن برق من گزارش 
کنند.پس از بررســی و صحت سنجی گزارش، 
به افشاکنندگان پاداش نقدی تعلق می گیرد و 
اطالعات افشــاکنندگان )سوت زنان( محرمانه 
باقی می ماند.ماینر، دستگاه تولیدکننده رمزارز 
اســت. رمزارز نوعی دارایی دیجیتال است که 
به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شــود 
و بــرای اســتخراج رمز ارزها باید محاســبات 
ریاضــی پیچیده ای توســط رایانــه به صورت 
مســتمر انجام شود که مســتلزم مصرف برق 
زیادی است.متوســط انــرژی موردنیاز برای 
اســتخراج هر بیت کوین به عنوان اولین رمزارز 
ساخته شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد 
می شود که این انرژی به صورت متوسط معادل 
مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مســکونی 
در یک روز اســت.به اســتناد تخمین مراجع 
بین المللــی )Cambridge، ۲۰۲۱( در حــال 
حاضر متوســط مصرف برق ساالنه کل شبکه 
جهانــی بیت کویــن در حدود برابر ۹۶ میلیارد 
کیلووات ساعت برآورد می شود که این مقدار از 
مصرف ساالنه برق در کشورهایی مانند بلژیک، 

فنالند و اتریش بیشتر است.
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55بانک و بیمه
 مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی 

اعالم کرد:

 نقش شرکت های بیمه 
 در پیشگیری از فجایعی 

مانند متروپل
شــرکت هــای بیمه بدلیل ظرفیت ارزشــمند 
کارشناســی برای شناســایی ریسک در حوزه 
های مختلف می توانند در راســتای مسئولیت 
اجتماعی خود اقدامات روشــنگرانه و هشــدار 
دهنده بیشــتری برای عدم تکرار فجایعی مانند 
متروپل آبادان انجام و نقش جدی تری ایفا کنند.

انعقاد قراردادهای بیمه ای 
 شرکت ذوب آهن اصفهان 

با بیمه دانا

قراردادهای بیمه ای شرکت ذوب آهن اصفهان 
با بیمه دانا به مدت یک ســال دیگر و با شــرایط 

جدید منعقد شد.
در جلســه ای که در اول خردادماه ســال جاری 
در محل ســاختمان مرکزی بیمه دانا با حضور 
مدیران ارشــد دو شــرکت برگزار شد، و ضمن 
ارائه گزارشی در خصوص عملکرد بیمه گذار در 
سال گذشته و نیز ابراز رضایت شرکت ذوب آهن 
اصفهان از نحوه ارائه خدمات بیمه ای بیمه دانا 
مقرر شــد: به مدت یک ســال دیگر و با شرایط 
جدید تمدید شود. گفتنی است، این قراردادها 
مشــتمل بر بیمه های اموال و اشــخاص بوده و 
مقرر شد کلیه پوشش های بیمه گذار نزد بیمه 

دانا متمرکز شود.

  با برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده؛

اعضای هیئت مدیره بانک 
صادرات ایران انتخاب شدند

مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده بانک 
صــادرات ایــران بــه منظور انتخــاب اعضای 

هیئت مدیره این بانک برگزار شد.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
بانــک صادرات ایران )ســهامی عام( به منظور 
انتخاب اعضای هیئت مدیره روز شنبه ۷ خرداد 
ماه ۱۴۰۱ در محل مجموعه فرهنگی تفریحی 
این بانک با حضور اکثریت قانونی ســهامداران 
برگزار و بر اســاس تصمیمات متخذه توســط 
اعضای مجمع، سیدضیاء ایمانی، امیر یوسفیان 
و یاســر مرادی، به عنوان اعضای هیئت مدیره 

بانک صادرات ایران انتخاب و معرفی شدند.

حضور فعال مجتمع فوالد صنعت 
بناب در بزرگترین نمایشگاه 

بین المللی صنعت ساختمان اربیل

 مجتمــع فــوالد صنعت بنــاب در بزرگترین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل 

عراق حضور فعال دارد.
مجتمــع فوالد صنعــت بناب در نمایشــگاه 
بین المللی اربیل آخرین دســتاوردهای خود را 

ارائه کرده است.
در این نمایشگاه سه روزه که از روز سوم خرداد 
آغاز به کار کرده اســت، سرکنسول جمهوری 
اســالمی ایران در اربیل عراق از غرفه مجتمع 
فــوالد صنعت بناب دیدن کرد و با فعالیت ها و 
توانمندی های این مجتمع و برنامه های آتی آن 
آشنا شد. نصراله رشنودی سرکنسول جمهوری 
اســالمی ایران در اربیــل در این بازدید، توان 
تولیدی و صادراتی شاهین بناب )برند صادراتی 
فوالد بناب( را قابل تحسین دانست و خواستار 
حضور مســئوالن این مجتمع در نشســت با 
بازرگانان عراق به میزبانی کنســولگری ایران 
شــد. بزرگترین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان اربیل عراق که با حضور مقام های 
محلی ، سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران 
در اربیل و با حضور شرکت های صنعتی از دیگر 
کشــورها افتتاح شد، تا روز ۵ خرداد ماه جاری 
دایر است. مجتمع فوالد صنعت بناب از شرکت 
هــای زیرمجموعه هلدینگ ماهان وابســته به 

گروه مالی گردشگری است.

اخبار

 بیمه ملت 
کسین شد بیمه گر فوالد ا

شرکت بیمه ملت برنده مناقصه یکی از بزرگترین 
شرکت های تولید قطعات فوالدی کشور شد.

بیمه ملت با حضور در مناقصه شرکت فوالد اکسین 
خوزستان، که یکی از بزرگترین ریسک های آتش 
سوزی کشور است، توانست با تالش کل مجموعه 

به عنوان برنده مناقصه اعالم شود.
پریا الوندی پور، مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه 
ملت، در جریان بازدید این ریسک گفت: »در سال 
گذشته بیمه نامه های مختلفی صادر شدند که یکی 
از این بیمه نامه ها، بیمه آتش سوزی کل مجتمع 
فوالد اکسین بوده و صدور آن با توجه به سرمایه و 
موضوع فعالیت و پس از هماهنگی با بیمه گزار و نهاد 
ناظر )بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران( نسبت 

به بازدید و تفکیک ریسک اقدام شد«.
وی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت اقدامات 
الزم بــرای جلوگیــری از حوادث گفت: »بازدید از 
ریسک ها و ارائه توصیه های ایمنی یکی از بزرگترین 
اقدامات شــرکت های بیمــه ای بوده که هدف آن 
شناسایی و بررسی ریسک مربوطه و جلوگیری از 
حوادث یا کاهش میزان خســارت با اعالم توصیه 
های ایمنی به بیمه گذار اســت.«ةوی اضافه کرد: 
»شرکت های بیمه با بازدید و ارائه توصیه می توانند 
سهم بسزایی در حفظ و حراست از سرمایه ها داشته 
باشند که متاسفانه اکثر بیمه گزاران با تصور اینکه 
با صدور بیمه، دیگر نیازی به رعایت اصول ایمنی و 
حفظ حراســت از اموال و دارایی ها نیست، حتی از 
پذیرش توصیه ها خودداری می نمایند«. به گزارش 
روابط عمومی، در راستای اهداف اعالم شده، مدیر 
بیمه آتش سوزی بیمه ملت به همراه رئیس شعبه 
خوزســتان، آقای رعیت و نماینده نهاد ناظر )بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی( اقدام به بازدید از یکی از 
بزرگترین مجتمع های تولید قطعات فوالدی کشور 
کرد. ضمنا طی این بازدید کارشناسان آتش سوزی 
نیز جهت یادگیری و آموزش به همراه تیم مربوطه 
اعزام شدند. یکی از فعالیت های اصلی این شرکت 
تولید انواع ورق های فوالدی با ضخامت های مختلف 
بــوده که با هدف تکمیل حلقه گمشــده زنجیره 

ورق های فوالدی تاسیس شده است.

قدردانی دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان دزفول از شعبه 

دزفول بیمه پاسارگاد

پدادســتان عمومی و انقالب شهرستان دزفول از 
رئیس شعبه دزفول بیمه پاسارگاد قدردانی کرد. در 
این جلسه هم اندیشی با حضور دادستان شهرستان 
دزفول و همراهی شــرکت های بیمه، از خدمات 
علیرضــا طاهــری راد رئیس شــعبه دزفول بیمه 

پاسارگاد، قدردانی بعمل آمد.
این قدردانی به پاس اقدامات انجام شــده توســط 
شعبه دزفول در جهت سرعت بخشیدن و رسیدگی 
به پرونده ها و پرداخت خسارت های وارد شده در 
کوتاه ترین زمان ممکن و ایجاد رضایتمندی بیمه 

گذاران و زیان دیدگان انجام شد.
شعبه دزفول از سال ۱۳۹۷ تاکنون طی تعامالتی 
با دستگاه قضایی ، با سرعت بخشیدن به رویه های 
اداری، در امر رســیدگی به پرونده های خســارت 
فعال بوده و در این جلســه به عنوان تنها شــرکت 
بیمه برتر ، توسط دادستان عمومی و انقالب مورد 

تقدیر قرار گرفت

 حضور بیمه کوثر در نهمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته فرصتی 
برای شناسایی نیازها و مشاوره های تخصصی

غرفــه شــرکت بیمه کوثــر در نهمین 
نمایشــگاه بیــن  المللی حمــل و نقل 
ریلــی صنایــع، تجهیــزات و خدمات 
وابســته فرصتی شد تا اطالعات جامعی 
ازخدمات بیمه  ای در دســترس فعاالن 

حوزه گسترده حمل و نقل قرار گیرد.
مدیــرکل بیمه های امــوال و مدیران 
بیمه های مهندسی و باربری بیمه کوثر 
بــا حضور درغرفه ضمن دیدار با فعاالن 
حــوزه حمل و نقل درخصوص نیازهای 

بیمه ای این بازارتبادل نظر کردند.
اعظــم علیــزاده مدیــرکل بیمه های 
امــوال کوثــر در این خصــوص گفت: 
نمایشــگاه های بین المللــی فرصــت 
مناســبی برای شناخت بازار، ارتباط و 
مذاکــره با مدیران شــرکت های بزرگ 
اســت، ضمن آنکه بیمه گران می توانند 
از ایــن فرصــت در بازاریابــی و تحلیل 

ریسک مشاغل متعدد بهره مند شوند.
مدیــرکل بیمه های اموال بیمه کوثر با 
بیان اینکه امسال سودآوری درعملیات 
بیمه گری، جزو برنامه و سیاســت های 
اصلی مدیران ارشــد این شرکت است، 
افــزود: بنابراین، بیمــه کوثر به منظور 
توســعه فروش رشته های سودده مانند 
مهندسی و باربری، درنهمین نمایشگاه 
»حمل  و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و 

خدمات وابسته« شرکت کرد.
علیــزاده بــا تاکیــد بر نقــش کلیدی 
بازاریابــی برای بهره  برداری هرچه بهتر 
از نمایشــگاه های تخصصی خاطرنشان 
کرد: برای جذب مشــتریان جدید، باید 
با برنامه ای دقیق و جامع حضور داشته 

باشــیم به طوری که با شناخت و ارزیابی 
درســت ریسک های مختلفی که دراین 
فضا دردســترس است، با ارائه بهترین 
بیمه نامه هــا و مطلوب ترین شــرایط، 
مناسب ترین مشتریان را جذب نماییم.

وی بــا یــادآوری اینکه افزایش ســهم 

رشــته های ســودآوری مانند باربری، 
مهندســی و آتش ســوزی از بــازار کار 
بســیار دشواری است، ادامه داد: تحقق 
برنامه های درســت در نمایشــگاه های 
تخصصی، ضمــن افزایش ضریب نفوذ 
بیمه درکشور، به سودآوری شرکت نیز 

منجر می شود.
اعظــم علیزاه پیامدهــای حضور یک 
شرکت بیمه در نمایشگاه های تخصصی 
را ارتقای ســطح ذهنی سایر مدیران از 
رشــته های بیمه ای عنوان کرد و ادامه 
داد: حضــور بیمــه کوثــر در این فضا 
نشانه توجه این بیمه گر به فعالیت های 
بخش صنعت و مشــارکت در حفاظت 
از ســرمایه های ملی اســت و این پیام 
را مخابــره می کند، بیمــه کوثر با اتکا 
به ســوابق گذشــته توان ارایه خدمات 

متمایز به این حوزه را دارد.
وی با اشــاره به اینکه همین امر اعتماد 
خوبــی را در ذهــن مخاطبان ما ایجاد 
می کنــد و مقدمه ای برای ورود به بازار 
بیمه  حوزه حمل و نقل است، یادآورشد: 
در روز نخســت نمایشگاه نشست های 
خوبی با شــرکت های داخلی و خارجی 
به منظور ارائه بسته های مناسب بیمه ای 
برگزار شــد که به انعقــاد قراردادهای 

همکاری بسیار خوش بین هستیم.
وی یــادآور شــد: نهمین نمایشــگاه 
بین المللــی حمل و نقــل ریلی صنایع، 
تجهیزات و خدمات وابسته سوم خرداد 
ماه با حضور رســتم قاســمی وزیر راه و 
شهرسازی آغاز به کار کرد و جمعه ششم 

خرداد به کار خود پایان داد.

اخبار

 مدیر عامل بیمه ایران در جمع انجمن صنفی خراسان رضوی:

همدلی با نمایندگان برای خدمت بی منت به مردم
شــبکه فروش استراتژی خود را به جذب پرتفوی مناسب تغییر 
داده و همه باید تالش  کنیم تا در یک راستا حرکت کنیم.انچه 
اهمیت بیشتری از جذب پرتفو ی دارد، انتخاب بیمه گذاران با 
ریسک مناسب است و شبکه فروش استراتژی  خود را از جذب 

پرتفوی  به سبد پرتفویی خوب و مناسب تغییر دهند.
شریفی مدیر عامل بیمه ایران در جمع نمایندگان انجمن صنفی 
خراســان رضــوی با بیان این مطلب افــزود: مهمترین اصل در 
پذیرش بیمه، رویکرد مناســب مدیریت ریســک است و شبکه 

فروش صرفا با هدف جذب پرتفوی ، هر ریسکی را نپذیرند.
وی ادامه داد: ضمن حرکت به فرایند رشــد شــرکت ، الزم است 
بــه حفــظ بیمه گذاران کم ریســک و توانمندی مالی آنها توجه 
داشته باشیم و از نمایندگان درخواست داریم تا در سبد پرتفوی 

خود، بر این اساس تجدید نظر کنند.
 رییس هیات مدیره بیمه ایران شــبکه نمایندگی را اســاس و 
پایه شــرکت عنوان کرد و ابراز داشــت: تالش داریم تا در تدوین 
سیاســت های راهبردی و اســتراتژی شــرکت یک هم فکری و 
تعامــل گروهــی ایجاد کنیم و شــبکه نمایندگی در اولویت این 

سیاست گزاری ها قرار دارد.
مدیر عامل بیمه ایران تاکید کرد: همه مدیران باید جهت بازخورد 
از بازار، مدیریت صحیح ریســک، شــناخت تازه های بازار بیمه ، 
ایجاد رویکردهای جدید متناســب با تغییرات فناوری و انتصاب 

مدیران از شبکه نمایندگی مشورت بگیرند.
شریفی با بیان این که هروقت اتحاد عملکردی داشتیم موفقیت 
را تجربه کردیم، ضمن تاکید بر دوری از رفتارهای تفرقه افکنانه 
خواســتار اتحاد فکری و عملی همکاران و شــبکه فروش جهت 

رقابت بهتر در بازار و مواجه با چالش های صنعت بیمه شد.
مدیر عامل بیمه ایران ضمن اشــاره به نقش مهم اعتماد ســازی، 
خواستار تغییر رویکردهای سنتی همکاران به شبکه نمایندگی 
شــد و ذعان داشــت: همه تالش و زحمت فروش به عهده شبکه 
نمایندگی است و الزم است تمامی همکاران در این بازار رقابتی 

و سخت، نمایندگان را یاری و پشتیبانی کنند.
رییس هیات مدیره بیمه ایران اذعان داشت: توجه و رفع دغدغه 
های شبکه نمایندگی در برنامه های هر روز ما قرار دارد و شبکه 
نمایندگی الزم است یک پاالیش در ساختار درونی و تحولی در 
انتخاب بیمه گذاران باکیفیت را ، در برنامه خود داشته باشند.

شریفی در ادامه عنوان نمود: مجموعه خانواده بیمه ایران اعم از 
شبکه نمایندگی و کارکنان باید تالش کنند تا با رویکردی متحد 

و در یک راستا برای موفقیت شرکت تالش کنند.
مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر این که آموزش و بازاریابی رکن 
مهمی برای شــبکه نمایندگی اســت، عنوان داشت: الزم است 
شــبکه فروش در این زمینه دانش خود را افزایش دهد تا ضمن 
نهادینه کردن آن با تغییر در کارکنان دفاتر نمایندگی، شــاهد 

خال  علمی نباشیم.
مدیرعامــل بیمــه ایــران با بیان این که ظرفیــت های مالی در 
هر بنگاه اقتصادی محدودیت هایی دارد، عنوان داشــت: برنامه 
ریزی داریم تا در بازه زمانی و بر اساس شاخص بندی هایی که 
نمایندگان ارزیابی خواهند شــد ، پرداخت تســهیالت وام را به 

شبکه فروش ادامه دهیم.
 در ابتدای این جلســه، داووی رییس انجمن صنفی نمایندگان 
حقیقی به اقدامات انجام شــده برای آموزش نمایندگان، ایجاد 
کمیتــه مالیاتی جهت روان ســازی پرداخت مالیات، مشــاوره 

حقوقــی، اعطــای ۴۰ فقــره وام بانکــی را از مهمترین اقدامات 
انجمن برشمرد.

وی با اشــاره به مشــکالت شــبکه نمایندگی اظهار داشــت: در 
گذشــته به علت نقصی که در سیســتم شناســه پرداخت وجود 
داشــت، با اضافه پرداختی هایی در شــبکه نمایندگی مواجه ایم 
که الزم اســت در ارتباط با این واریزی ها تعیین تکلیفی جهت 

برگشت آنها انجام شود.
وی ادامه داد: با توجه به شــرایط اقتصادی ،فرایند پرداخت وام 

نمایندگان فراگیر نیست و بازپرداخت آن نیز کوتاه است.
رییــس انجمــن صنفی نمایندگان با اذعان به این که در دریافت 
حق بیمه از بیمه گذاران با مشــکل مواجه ایم، اظهار داشــت: در 
حال حاضر تمام ســرمایه همکاران ما درگیر نقدینگی به علت 
عدم پرداخت حق بیمه ها از طرف بیمه گذاران شــده اســت و از 
سویی نمایندگان به دلیل عدم وصول حق بیمه ها در کمیته های 

انظباطی به دلیل عدم وصولی ها محکوم می شوند.
وی به بیمه مسوولیت حرفه ای نمایندگان اشاره کرد و گفت: بیمه 
حرفه ای نمایندگان عمال پاسخگوی فعالیت شبکه فروش نیست 
و الزم اســت  با حضور نمایندگان بازنگری در آن صورت گیرد.
هم چنین در ادامه این نشســت، وارســته رییس انجمن صنفی 
شرکت های نمایندگی خراسان رضوی اظهار داشت: امیدواریم 

در تصحیح آیین نامه ۱۰۲  نظر شبکه فروش لحاظ گردد.
وی به شرایط رقابتی بازار اشاره کرد و عنوان داشت: کاهش نرخ 
،کمک خوبی به رقابت با سایر شرکت ها می کند و نگهداری بیمه 
گذاران در شرایط فعلی اقتصادی سخت شده است.وی خواستار 
توجه بیشتر به تبلیغات رسانه ای و محیطی شد و اظهار داشت: 
در حال حاضر با چالش نقدینگی ناشی از عدم پرداخت حق بیمه 
ها، نرخ های باالی حق بیمه ، راه اندازی اســتارت آپ ها بدون 
نشــان مواجه ایم.شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، چرمگر 
مدیر کل بیمه ایران خراســان رضوی ضمن خیر مقدم به مدیر 

عامل گزارشی از عملکرد استان ارایه کرد.

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318015000073 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
متقاضــی خانــم لیــال پورناصــری فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 17 صــادره از خمــام درشــش دانــگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل برانبــار بــه مســاحت 233 مترمربــع در پــالك شــماره 6075 فرعــی از4 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از 
پــالک 252 فرعــی از 4 اصلــی واقــع در خمــام بخــش 5 گیــالن خریــداری از مالــك رســمی آقــای غالمحســین فراســت 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر مح
صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب ــن اگه ــار اولی انتش
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار 

نوبــت اول :1401/02/26 ونوبــت دوم:1401/03/09
ک خمام م/الف۳۵۵                        محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   140160318015000166 شــماره  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــك خمام تصرفــات مالكانه و بالمعــارض متقاضی 
خانــم فهیمــه نژادصفــری فرزنــد جلیــل بــه شــماره شناســنامه  6 صــادره از خمــام درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه و 
محوطــه بــه مســاحت 601.48 مترمربــع در پــالك شــماره 170 فرعــی از13 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 11 فرعــی از 
13 اصلــی واقــع در خمــام بخــش 5 گیــالن خریــداری از مالــك رســمی آقــای ابراهیــم نصیــری پــور محــرز گردیــده اســت. 
.لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/26 ونوبــت دوم:1401/03/09
ک خمام م/الف۳۵۶                        محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

گهــی موضــوع مــاده ۳قانــون و مــاده۱۳ آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  " آ
ســاختمانهای فاقد سند رسمی"

تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   1400/11/27 مــورخ   140060318021001211 شــماره  رای  برابــر 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك كوچصفهــان 
زنــد غالمرضــا  تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه حســینعلی زاده شــیدا اللــه دشــتی فر
بــه شــماره شناســنامه 6647 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه 
ی شــده از 15 اصلــی واقــع در قریــه اللــه دشــت پردســر  مســاحت 5000 مترمربــع پــالك 504 مفــروز و مجــز
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم  ی از مالــك رســمی آقــای بابائــی حســینعلی زاده محــر خریــدار
گهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ
مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول 
ــنبه  ــت اول :1401/03/09 دوش ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی رات س ــر ــق مق ــراض طب اعت

ونوبــت دوم:03/24/ 1401 ســه شــنبه
نرجــس خلیلــی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اســناد وامالك کوچصفهان

بــرگ ســبز خــودروی وانــت پیــكان مــدل 1390 بــه رنــگ ســفید شــیری روغنــی بــه شــماره پــالک 41 - 144 د 82 و 
ــار  شــماره موتــور 11490073325 و شــماره شاســی NAAA36AA0CG264920 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتب

ســاقط مــی باشــد.
لرستان
 

گهی مفقودی آ
رد بــه شــماره پــالک  ســند كمپانــی، بــرگ ســبز و كارت موتــور ســیكلت پیشــرو 150CC مــدل1390 بــه رنــگ ز
مفقــود   150E9044607***NCR تنــه  شــماره  و   *08057708*161FMJ موتــور  شــماره  و   541  -  48534

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
لرستان

»لبخند با امام رئوف« با بیمه تعاون
بیمه تعاون به مناسبت والدت امام رضا )ع(، طرح 
»لبخند با امام رئوف« را در زمینه بیمه های زندگی 
راه اندازی کرده است. به گزارش درآمد نیوز به نقل 
از روابط عمومی بیمه تعاون، به مناســبت والدت 
امــام رضا )ع( طرح »لبخند با امام رئوف« را برای 
بیمه های زندگی راه اندازی کرده است. بر اساس 
ایــن طــرح، تمام افرادی که در بازه زمانی ۵ تا ۳۱ 
خرداد نسبت به تهیه بیمه نامه زندگی بیمه تعاون اقدام کرده باشند می توانند در قرعه کشی هشت کارت 
۵۰۰ هزار تومانی خرید بیمه نامه شرکت کنند. شایان ذکر است با توجه به برگزاری قرعه کشی به صورت 
زنده در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام، تهیه کنندگان بیمه زندگی الزم است تا نسبت به دنبال کردن 
صفحه شرکت به نشانی taavonins_co و taavonlife_ins اقدام کنند. قابل توجه است که تهیه کنندگان 
بیمه زندگی تعاون در کنار »پوشــش معافیت بیمه گزار از پرداخت حق بیمه به علت فوت در اثر حادثه«، 
»پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه«، »پرداخت خسارت در صورت ابتال به پنج بیماری خاص شامل سکته 
قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز، سرطان، پیوند اعضای اصلی بدن«، »پرداخت هزینه به بیماران مبتال به 
کرونا« و خدماتی چون »پوشش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و محل کار« می توانند از مزایای معرفی 

نامه های بیمارستانی و پرداخت خسارت ها بر اساس تعرفه های مصوب نیز برخوردار شوند.
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: کشور کارگروه زیست عفافانه شورای فرهنگی عمومی  دبیر 

کار فرهنگی و اقناعی بهترین روش بهبود شرایط عفاف و حجاب در کشور است
آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: دبیر کارگروه 
زیست عفافانه شورای فرهنگی عمومی کشور گفت 
: بایستی فرهنگ عفاف و حجاب را طوری در جامعه 
نهادینه کنیم که خانواد ها از لحاظ فرهنگی و عقیدتی 
، آرامش و امنیت را احساس کنند.حجت االسالم و 
المسلمین مهدی بیاتی در حاشیه نشست فرهنگی 
کنشگران و دست اندرکاران حوزه حجاب و عفاف، 
که در خانه فرهنگ تبریز برگزار شــد، در گفتگو با 
خبرنگاران اظهار داشت : برای بهبود شرایط عفاف 
و حجاب در کشــور، در ســه حوزه گفتمان سازی، 
دســترس پذیر بودن پوشاک و البسه های اسالمی 
و اســتفاده از شــیوه های تعزیری و درمانی، از مهم 
ترین اهداف و اولویت های، شورای فرهنگی عمومی 
و کارگروه زیســت عفافانه اســت.وی با بیان اینکه 
این ســفر، پنجمین ســفر خود برای تبیین اهداف 
کارگروه زیست عفافانه در کشور است گفت: از طریق 
جلسات شورای فرهنگی هر استان که نماینده ولی 
فقیه، اســتاندار و مدیران ارشــد هر استان، از اعضاء 
جلســه هستند، تمام مصوبات، راهکارها و مسائلی 
که طرح می شــود، برای اجرا و پیاده ســازی، بیان 

می شــود.حجت االسالم و المسلمین، بیاتی با بیان 
اینکه برای بررســی موانع و مشــکالت تولید کننده 
گان لباســهای اسالمی، جلساتی با تولید کنندگان 
و فعالین صنعت مد و لباس، برگزار می شود گفت: 
اینکه ما وضعیت عفاف و حجاب در کشور را مناسب 

یک جامعه اسالمی نمی دانیم، یک طرف قضیه است 
امــا در طــرف دیگر ما بایــد لباس مورد نیاز و مورد 
تأئید عموم را تولید و به راحتی در دســترس عموم 
قرار دهیم تا کمبودی در بازار نداشته باشیم.وی با 
اشاره به اینکه اولویت بهبود وضعیت عفاف و حجاب، 

کارهای فرهنگی، تربیتی و آموزشی است گفت : اما 
متأسفانه عده ای فوق هنجار شکن در سطح جامعه 
هستند که پوشش آنها بسیار زننده و بدن نما هست 
که اکثر خانواده ها هم از تردد آنها در جامعه، گله مند 
هستند و برای این افراد، از روشهای سلبی استفاده 
خواهد شــد.بیاتی ادامه داد : در برخورد با این افراد 
هم روش ما تقنیعی و درمانی خواهد بود به شکلی 
که این افراد را در کلینیک های مخصوص با استفاده 
از مشاورین و متخصصین امر، درمان خواهیم کرد.

دبیر کارگروه زیست عفاف شورای فرهنگی عمومی 
کشــور در بخش دیگری از این گفتگو، با اشــاره به 
اهمیت فرهنگ ســازی و ترویــج فرهنگ عفاف و 
حجاب گفت : رســانه ها و فضای مجازی دلســوز، 
باید در گســترش و ترویج این فرهنگ کمک کنند 
چرا که کمک به زندگی بهتر و امنیت شــهروندان، 
از وظایف اصلی رسانه ها است.وی با بیان اینکه قدم 
دوم برای ترویج عفاف و حجاب، تسهیل دسترسی 
بانوان به لباسها و پوشاک اسالمی است گفت : باید 
با اســتفاده از طراحان خوب، البســه های با کیفیت 

و مورد پسند را به راحتی ارائه دهیم.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 با نصب کلید هوشمند کنترل پذیر 
از راه دور محقق می شود؛

مدیریت اضطراری بار در شرایط 
پیك تابستان در استان گلستان 

گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان گفت :باتوجه به تاکید 
شــرکت توانیر جهت کنترل پذیری فیدرهای 
فشــار متوسط شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلســتان به منظور مدیریــت اضطراری بار در 
شــرایط پیک تابســتان ،کلید های هوشــمند 
کنترل پذیر از راه دور درشهرســتانهای گرگان، 
آق قــال، بندرگــز، کردکوی، رامیــان، گنبد و 
کاللــه نصب و بهره برداری گردید.ســید احمد 
موســوی بــا بیان این مطلب افــزود: با همت و 
تالش همکاران بهره برداری شرکت توزیع برق 
استان و با استفاده از خط گرم داخلی و ظرفیت 
پیمانکاران خط گرم، تعداد ۱۵ دســتگاه کلید 
هوشمند کنترل پذیر از راه دور با برگزاری مانور 
سراسری استانی در روز پنج شنبه نصب و بهره 
بــرداری گردید.وی افزود :پیک مصرف برق در 
گلستان در سال ۱۴۰۰ برابر یک هزار ۵۴۶مگا 
وات بوده که امســال مردم با همراهی کردن و 
مدیریت کردن مصرفشــان بتوانیم انرژی مورد 
انتظار آنها را فراهم کنیم.اســتان گلستان بیش 
از۷۹۲ هزار مشترک دارد که بیش از ۸۲ درصد 

آن را مشترکین خانگی تشکیل می دهد.

رئیس اداره امور مالی اداره کل بیمه سالمت 
استان گلستان:

بیش از 7۴۵ میلیارد ریال از 
مطالبات دانشگاه علوم پزشکی 

پرداخت شد
گلستان / گروه استان ها: رئیس اداره امور مالی 
اداره کل بیمه سالمت گلستان از پرداخت بیش 
از ۷۴۵ میلیارد ریال از مطالبات دانشــگاه علوم 
پزشکی این استان خبر داد. رضا شفیعی  اظهار 
کرد: اداره کل بیمه سالمت گلستان بیش از ۷۴۵ 
میلیارد ریال از مطالبات بهمن ماه، اســفندماه 
و معوقات ســال ۱۴۰۰ دانشــگاه علوم پزشکی 
گلســتان را در اردیبهشــت ماه ســال جاری 
پرداخت کرده اســت.وی بر لزوم پرداخت کامل 
مطالبات ســال ۱۴۰۰ مراکز دولتی دانشگاهی 
گلســتان تاکید و تصریح کــرد: اداره کل بیمه 
سالمت گلستان با پرداخت مبلغ فوق گام مهمی 
در جهت پرداخت کامل و تسویه مطالبات سال 
۱۴۰۰ مراکز دولتی دانشــگاهی استان برداشته 
اســت.رضا شفیعی خاطرنشان کرد: با پرداخت 
مبلغ ذکر شــده ، بیش از ۹۵ درصد از مطالبات 
سال ۱۴۰۰ بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی 
دانشــگاهی در استان گلســتان پرداخت شده 
اســت.رئیس اداره امــور مالــی اداره کل بیمه 
ســالمت گلســتان اظهار کرد: مطالبات معوق 
دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با سرعت 
بی ســابقه ای پرداخت می شود.وی تصریح کرد : 
اداره کل بیمه سالمت گلستان در حال پیگیری 
بــرای پرداخت پنج درصــد مطالبات باقیمانده 
مراکز دانشگاهی است و با تخصیص های صورت 
گرفته، مابقی مبالغ باقیمانده در نیمه اول خرداد 
ســال ۱۴۰۱ به حســاب دانشگاه علوم پزشکی 

گلستان واریز خواهد شد

 وزیر کار با اشاره به رکوردهای تولیدی 
شرکت ذوب آهن اصفهان:

امیدآفرینی از طریق انعکاس 
دستاوردها، ضرورت امروز جامعه است

اصفهان / گروه اســتان ها: حجت اله عبدالملکی 
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی 
سراســری مدیــران روابــط عمومــی ادارات 
کل اســتانی وســازمان های تابعــه، )همایش 
جهادگــران امیدآفرین( بر امیدآفرینی از طریق 
انعکاس دستاوردهای واحدهای مختلف کشور 
از جمله ذوب آهن اصفهان که توانســته اســت 
در ایــن مدت کوتاه، رکوردهای متعدد و خوبی 
را کســب کند، تاکیــد کرد.همایش جهادگران 
امیدآفریــن وزارت کار بــا حضــور وزیــر کار، 
مدیران روابط عمومی های ادارات کل اســتانی، 
دســتگاه ها، ســازمان ها، بانک ها و شرکت های 
وابســته وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
مجموعه تالش برگزار شــد.عبدالملکی در این 
همایش اظهار داشــت: این وزارتخانه به لحاظ 
اجتماعی باالترین مسئولیت ها را عهده دار است 
و از این رو وزارت مردم اســت.وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی هم افزایــی میان ارکان روابط 
عمومی وزارتخانه ها را حائز اهمیت عنوان نمود 
و گفت: ســامانه مروارید بســتری برای انعکاس 
خدمات و دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی است.وی افزود: امیدآفرینی و انعکاس 
خدمات و دستاوردهای وزارتخانه در بخش های 
مختلــف از جملــه رفاه، کار، بیمه ها و بانک ها از 
جمله کارکردهای همکاران روابط عمومی است. 
رعایت اخالق در انتقال اخبار و گزارش صحیح و 
درست باید به عنوان یک مالک و معیار مدنظر 

روابط عمومی  ها باشد.

 سرپرست معاونت گردشگری 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

 طرح »قرار زیارت« 
در مشهد اجرا می شود

مشهد / سمیرا رحمتی
سرپرســت معاونت گردشگری و زیارت سازمان 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: طرح 
قرار زیارت در راستای تسهیل در امر زیارت مضجع 
شــریف رضوی برای شهروندان مشهدی به ویژه 
برای سالمندان و کم توانان جسمی اجرا می شود.

ســید جلیل بامشکی با بیان این خبر اظهار کرد: 
در این طرح مســاجدی که درخواســت اتوبوس 
برای زیارت اهالی محله خود را داشــته باشــند، 
درخواستشــان را به معاونت گردشگری و زیارت 
سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ارائه 
می دهند.وی ضمن اشــاره به مشارکت سازمان 
اتوبوســرانی شهرداری مشهد در این طرح، ادامه 
داد: پس از درخواست مساجد، سازمان فرهنگی 
نیز از ســازمان اتوبوس رانی درخواســت اتوبوس 
کرده و در اختیار مساجد قرار می دهد.سرپرست 
معاونت گردشــگری و زیارت سازمان اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: در این طرح 
اتوبوس در مدت خاصی در اختیار مســجد قرار 
می گیرد و شهروندان هزینه رفت و برگشت اتوبوس 
را پرداخت می کنند؛ همچنین اتوبوس های فعال 
در این طرح شــهروندان را از مقابل مســجد به 
حرم مطهر رضوی می برند و پس از انجام زیارت، 
اتوبوس به مســجد باز می گردد.بامشــکی ضمن 
اشــاره به اجرای این طرح در روز های شــنبه تا 
پنجشــنبه هر هفته، تصریح کــرد: اکنون برای 
اجرای طرح در روز های شــنبه تا سه شــنبه ۱۰ 
دستگاه و در روز های چهارشنبه و پنجشنبه ۱۵ 

دستگاه اتوبوس اختصاص پیدا کرده است.

ج: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کر

شهرداری کرج الیحه حمایت از 
 شرکت های دانش بنیان را 
به شورای شهر ارسال کند

 البرز / مهدی فالح رفیع  
رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و منابع انســانی 
شــورای اسالمی شــهر کرج خواستار ارسال الیحه 
ای از ســوی شــهرداری در راستای حمایت موثر و 
عملی از فعالیت شــرکت های دانش بنیان در این 
کالنشهر شد.عمار ایزدیار با اعالم این مطلب اظهار 
داشــت: نامگذاری عالمانه شعارِ سال از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی نشان دهنده وظیفه و تکلیف 
مســئوالن و نهادهاِی متولی در ســال جاری مبنی 
بر تســهیل فعالیت شــرکت های دانش بنیان به 
عنــوان اهرمی بازدارنده در برابر تحریم ها و تحقق 
خودکفایی ملی می باشد لذا مدیریت شهری کرج 
هم باید به نوبه خود گامی در این جهت بردارد.وی 
افزود: به نظر می رسد که شهرداری با لحاظ معافیت 
پرداخت عوارض صنفی و نوسازی برای شرکت های 
دانــش بنیان دارای معرفی نامه و مجوز از نهادهای 
ذیربط که قابل تمدید هم باشد، می تواند میزبانی 
مناســبی از این مجموعه ها که محصوِل ارزشمند 
علم و اندیشه و اختراعات را تولید می نمایند، داشته 
باشد.این مسئول اظهار کرد: همچنین شهرداری در 
الیحه ارسالی تخفیف مناسبی جهت هزینه عوارض 
صدور پروانه ساختمانی برای آندسته از شرکت های 
دانش بنیان که قصد احداث ساختمان جهت فعالیت 
های خود را داشــته باشند، به شورای اسالمی شهر 
پیشــنهاد دهد که قطعاً مورد مساعدت نمایندگان 

مردم قرار می گیرد.

ج: عضو شورای شهر کر

 بافت های فرسوده بدون 
 بسته های تشویقی رخت »نوسازی« 

به تن نمی کنند
 البرز / فاطمه کیاحیرتی 

عضو شــورای اسالمی شهر کرج گفت: بافت های 
فرســوده بدون بســته های تشویقی و مشارکت 
مردم رخت »نوسازی« به تن نمی کنند و تصویِب 
تخفیف ها و تســهیالتی در جهت ترغیب مالکان 
بناهــای ناپایدار به تخریب و بازســازی اجتناب 
ناپذیر اســت.علی ذبیحی ضمن عرض تسلیت به 
مناسبت عزای عمومی و همدردی با خانواده های 
جان باختگان و خســارت دیدگان حادثه ریزش 
ســاختمان متروپل در آبادان، اظهار داشت: آنچه 
همزمان با ریزش این ساختمان خودنمایی کرد، 
ضعِف جدی در نظارت بر ساختمان سازی و قربانی 
نمودن جان و ســرمایه ملت در اثر چشــم پوشی 
بر رویِش برج هایی همچون متروپل اســت که از 
دِل روابــط بیــرون آمده اند و رگه هایی از نظارِت 
مهندســی، اصول شهرســازی و استانداردهای 
ایمنی و ملی ســاختمان در آنها مشــاهده نمی 
شــود.وی با بیان اینکه بیش از هزار هکتار بافت 
فرســوده مصوب در کــرج داریم که گرچه طبق 
اسناد فرادستی باید ساالنه ده درصد آنها نوسازی 
شده و از گردونه خارج شوند اما عماًل طی سالیاِن 
اخیر بر حجم آنها افزوده شده است، افزود: طبق 
برآوردهــای صــورت گرفته نوســازی هر هکتار 
بافت فرســوده در شهرهای بزرگ در حدود ۱۴۰ 
میلیــارد تومــان اعتبار نیــاز دارد که نیمی از آن 
صــرف نوســازی امالک و ۵۰ درصــد الباقی نیز 
صرف تامین خدمات می شود لذا ما نیازمند یک 

عدد فوق نجومی هستیم!
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معاون نظارت بر مؤسسات غیر دولتی بهزیستی استان خراسان رضوی خبر داد؛ 

اختصاص وام ارزان  قیمت به اشتغال مددجویان بهزیستی
مشهد / سمیرا رحمتی

اعتبارات اشتغال بهزیستی خراسان رضوی از محل تبصره ۱۶ بودجه 
ساالنه، در سال ۱۴۰۱ ابالغ شد.معاون اشتغال، مشارکت های مردمی 
و نظارت بر مؤسســات غیر دولتی بهزیســتی خراسان رضوی گفت: 
امسال ۸۹۷ میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان بهزیستی استان 
از سوی دولت اختصاص یافته است.حمیده محدث افزود: سهمیه ای 
که برای اشــتغال در خراســان رضوی در نظر گرفته شــده ۸ هزار و 
۹۷۰ نفر است که معنا و مفهوم آن این است که به ازای هر مددجو 
یکصد میلیون تومان وام بانکی ارزان قیمت در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تا کنون شــش بانک تخصیص اعتبارات خود را به 
بهزیســتی اعالم کرده اند گفت: امیدواریم ســایر بانک های عامل هر 
چه زودتر، تخصیص های خود در این بخش ها را به ما اعالم کنند تا 
مددجویان پشت نوبت تسهیالت اشتغال را به سمت اشتغال پایدار 
هدایت نماییم.محدث با بیان اینکه در ســال ۱۴۰۰ موفق به جذب 
بیش از ۹۰ درصد اعتبارات اشتغال شدیم گفت: با وجود اینکه همه ی 
اعتبارات این حوزه محقق نشد، لکن با کمک خیرین و همچنین سایر 
ســرفصل های اعتباری مانند مشــوق های بیمه ای و جبران کارآیی، 
توانســتیم بیش از ســهمیه ی تعیین شــده ی ابالغی، اشتغال ها را 
ایجاد و تثبیت کنیم.معاون اشتغال، مشارکت های مردمی و نظارت 

بر مؤسسات غیر دولتی بهزیستی خراسان رضوی تأکید کرد: بخش 
کارفرمایی، همچنان اولویت بهزیستی است و کارفرمایانی که بتوانند 
۲۰ مددجو را مشغول کار کنند تا سقف ۲ میلیارد تومان تسهیالت 
کم بهره دریافت می  کنند.به گفته ی این مسؤول، بانک های کشاورزی 
با ۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان، توسعه تعاون با ۶ میلیارد و ۲۸۰ 
میلیــون تومــان، اقتصاد نوین با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان، 
پارســیان با ۵ میلیارد تومان، مســکن با ۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون 
تومان و رسالت با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، بانک های عاملی 

هســتند که تخصیص خود را به بهزیســتی اعالم کرده اند.وی با بیان 
اینکه تعهد اشــتغال بهزیســتی خراسان رضوی نسبت به سال قبل 
۶۰ درصد افزایش داشــته یادآور شــد: خراسان رضوی هم از جهت 
میزان اعتبارات و هم از لحاظ ســهمیه اشــتغال، همیشــه در بین 
استان های کشور جایگاه اول را داشته است.محدث خاطر نشان کرد: 
برای ایجاد تعهد و دلسوزی مددجویان در اشتغال خودشان، برخی 
اقدامات تشویقی و ترغیبی از سوی کارشناسان اشتغال شهرستان ها 
انجام می شــود تا در صورت امکان، مددجو و خانواده اش، مقداری 
آورده بــه شــکل زمیــن، امکانات فنی، محل اشــتغال و مانند اینها 
را تأمیــن کنند.وی همچنین گفــت: حرفه آموزی، ارائه ی مجوز از 
نهادهای متولی رســته های مختلف شــغلی، آماده سازی شغلی در 
مؤسســات همکار بهزیستی و آماده سازی و مشاوره روانی اجتماعی 
برای اشــتغال در محیط های کارفرمایی، از جمله خدمات دیگری 
اســت که برای اشــتغال به مددجویان عزیزمان ارائه می شود.معاون 
اشــتغال، مشــارکت های مردمی و نظارت بر مؤسســات غیر دولتی 
بهزیســتی خراســان رضوی گفت: از کل ۸۹۷ میلیارد تومان اعتبار 
اشتغال امسال تا کنون ۲۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخصیص 
یافته است.محدث افزود: این تسهیالت، ارزان قیمت است و مهلت 

بازپرداخت آن ۷ سال می باشد.

اصفهان / گروه استان ها: محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی 
شرکت فوالد مبارکه در همایش تدوین مدل کسب  و کار شرکت های 
گروه سرمایه گذاری توکافوالد اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در 
مسیر رشد بوده و جزو معدود شرکت هایی به شمار می رود که تقریبا 
هیچ گاه رشــد آن متوقف نشــده است.وی افزود: این مورد ناشی از 
ارزش هایی مثل منابع انسانی باکیفیت یا مشارکت های ارزشمندی 
است که در فوالد مبارکه و پیرامون آن شکل گرفته است. این موارد 
جایگاه ارزشــمنِد امروز فوالد مبارکه منتهی  در نهایت به کســب ِ
شــده است.معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: امروز در 
جایگاهی قرار داریم که ضمن اینکه بسیار ارزشمند است، به شدت 
تهدید می شــود. ازآنجاکه پیش بینی ما برای آینده نه چندان دور، 
ســخت تر شــدن فضای رقابت است، ضرورت دارد تدابیر جدیدی 

اتخاذ کنیم و در مسیر حرکت خود طی سه سال آینده، دست به 
تغییر و تحوالت اساسی بزنیم.ناظمی هرندی با اشاره فرایند رشد 

و توســعه ســازمان ها اظهار کرد: اداره کردن مجموعه ها اگر صرفا 
بر اساس جمع جبری عملکردها باشد، ارزش افزوده خاصی ایجاد 
نمی کند. ارزش کلیدی آنجاست که شرکت ها، وقتی در کنار هم 
هســتند نســبت به زمانی که به صورت مستقل فعالیت می کنند، 
ارزش های به مراتب بزرگ تری ایجاد کنند.وی با اشــاره به قدمت 
شرکت توکافوالد گفت: سازماندهی شرکت های زیرمجموعه فوالد 
مبارکه نیاز به برنامه ای منسجم دارد. در چند سال گذشته، اقدامات 
خوبی برای ایجاد یکپارچگی انجام شــده اســت. در دوره مدیریت 
دکتــر طیب نیا، با توجه به اهــداف موجود باید کارهای مهم تری 
انجام دهیم. در همین راســتا بر اســاس نظر کارشناسی مشاوران 
فوالد مبارکه، الزم است یک طرح معماری سازمانی برای هم افزایی 

بیشتر اجرا شود.

ح شد؛ در همایش تدوین مدل کسب  و کار شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد مطر

لزوم اجرای معماری سازمانی برای هم افزایی بیشتر در شرکت فوالد مبارکه

خبر  ویژه

ک« در استان اردبیل افتتاح شد پورتال جامع »همراه امال
اردبیــل / گروه اســتان هــا: پورتال تخصصی 
صنعت ســاختمان و امالک کشــور در استان 
اردبیل با حضور   جالل آفاقی، معاون اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری، رحیم 
محمدی مدیرکل ثبت اسناد و امالک، هیئت 
مدیره و اعضای اتحادیه مشاورین امالک، رئیس 
انجمن انبوه سازان و جمع کثیری از مسئوالن 
و کارشناسان حوزه ساختمان و فعالین صنعت 
ســاختمان و امالک اســتان اردبیــل افتتاح 
شــد.عضو هیات مدیره شرکت همراه امالک 
دراین جلســه گفت: کارگروه همراه امالک با 
همکاری متخصصین، مهندسین، حقوقدانان 
و کارشناســان مرتبط با صنعت ســاختمان با 
ایجاد بستری متفاوت نسبت به استارتاپ های 
مشابه، با طراحی وبسایت و اپلیکیشن اقدام به 
ارائه خدمات متنوع نموده است. جمالی اظهار 
داشت: این سامانه با ایجاد الیه های گسترده، 

خدمــات متنوعی را بــرای عموم مردم فراهم 
نموده و شــرایط تعامل بین تولید کنندگان، 
فروشــندگان، مصرف کننــدگان و همچنین 
هدفمنــد شــدن قراردادهای بخش امالک را 
ایجاد نموده است.وی تاکید کرد: با راه اندازی 

این اپلیکیشــن بانک اطالعاتی متمرکزی در 
اختیار عموم مردم قرار می گیرد که با یکپارچه 
ســازی خدمات مشاورین امالک و ایجاد یک 
شــبکه هوشــمند به ارائه اطالعات و خدمات 
مختلف در حوزه صنعت ساختمان و امالک می 
پردازد. عضو هیات مدیره شرکت همراه امالک 
با اشــاره به اینکه در این اپلیکشــین بصورت 
آنالین، فروشگاه های حوزه صنعت ساختمان 
نمایش داده و معرفی می گردد، افزود: در این 
اپلیکشــین سرعت و امنیت معامالت ملکی و 
خدمات ساختمانی با تبدیل فعالیت سنتی به 
کسب و کار مبتنی بر دانش فناوری اطالعات 
افزایش می یابد.جمالی خاطرنشــان کرد: در 
این سایت بستری ایجاد می شود که به صورت 
انالین ارتباط بین تولید کنندگان، سازندگان 
و کســب و کارهای مرتبط با حوزه ســاختمان 
ایجاد می شــود و هزینه تولید مسکن با حذف 

حلقه های اضافی بین تولید کنندگان و مصرف 
کننــدکان کاهش می یابد.معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
اردبیل نیز در این جلسه گفت: ۳۰درصد پرونده 
های حقوقی در سال ۱۴۰۰ بخصوص در مرکز 
استان در حوزه امالک بود.جالل آفاقی، خاطر 
نشان کرد: این پرونده ها نشات گرفته از عدم 
تنظیــم صحیــح قراردادها و قولنامه ها و نبود 
مشــاوران حقوقی در این حوزه می باشــد که 
باعث متضرر شــدن مردم گردیده اســت. وی 
تصریح کرد: در حوزه قضایی استان باالی ۱۱۳ 
هزار فقره پرونده در محاکم قضایی مطرح بود 
که این امر باعث شد یکی از ابرچالش های قوه 
قضاییه در ســال ۱۴۰۱کاهش ورودی پرونده 
ها باشــد.مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان 
اردبیل نیز در این جلسه اظهار داشت: اجرای 

طرح کاداستر بسیار مهم و ضروری است.
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یادداشت

کاممان باشد  خ و فلک به  شادی داخل چر

فروکش  کردن کرونا و چالش ایمنی در شهربازی ها
  سارا فهیم / روزگار

شــهربازی محلی برای گذراندن اوقات فراغت تمامی 
اعضای خانواده اســت، با این حال اســتفاده از وسایل 
بازی شهربازی می تواند به امری خطرناک تبدیل شود 
که با رعایت نکات ایمنی شــهربازی می  شــود از این 
اتفاقات جلوگیری کرد و از زمانی که در شهربازی می 
گذرد به بهترین شکل لذت برد. در زمان شیوع کرونا 
همزمان با اعالم مســئوالن بهداشــت و درمان مبنی 
بر پیشــروی کرونا در کشــور و همه گیری آن طی دو 
سال گذشته، شهردارها برای پارک ها و مراکز بازی از 
جمله شــهربازی ها محدودیت هایی را اعالم کردند. 
امــا اکنــون، با کاهش آمار مرگ و میر و موارد ابتال به 
کرونا، امســال پس از دو سال فعالیت شهربازی ها نیز 
با حضور افزاد بیشتری از سر گرفته شده، در این میان 
اما الزم است مدیران شهرهای بازی نظارت بیشتری 
بر ایمنی این وســایل داشته باشند، موضوعی که یک 
کارشناس ایمنی نیز معتقد است که باید قبل از بهره 

برداری از این فضاها مورد توجه قرار بگیرد.

 دستگاه های شهرهای بازی 
باید مرتب کنترل شوند

داود براتی، کارشناس ایمنی درباره ایمنی شهربازی ها 
گفت: در این زمینه اطالعات آماری ندارم که در حال 
حاضر کدام شــهربازی ایمن اســت و کدام نیست، اما 
امیدوارم که این تعطیلی دو ســاله باعث شــده باشد 
که استاندارد شهربازی ها  وسایل داخل آن ارتقا پیدا 
کرده باشــد و این فضاها بر اســاس استاندارهای روز 
به کار خود ادامه دهند. او با بیان اینکه دســتگاه های 
شــهرهای بازی دائما تحت تاثیر فشار و شرایط جوی 
هســتند، گفت: دستگاه ها باید مرتبا کنترل، تست و 
آزمایش شــوند و چک لیست هایی آنان در بازه زمانی 
معین تکمیل شــود. براتی افزود: در مواقعی قطعات 
اصلــی نیــاز به تعویض دارند کــه در این صورت باید 
ادامه کار دستگاه تازمان رفع مشکل و تعویض قطعه 
برای پیشگیری از خطرات و حوادث احتمالی متوقف 

شــود. همچنین الزامی اســت که شرایط ایمنی این 
دســتگاه ها هر روز توســط کارشناسان چک شود. او 
با اشــاره به اینکه چک لیســت ایمنی شامل بازرسی 
قطعات مکانیکی و الکتریکی می شود، اظهار کرد: در 
حقیقت این قطعات و سایر ملزوماتی که در کنار هم 
یک دســتگاه را شکل می دهد باید به طور دقیق چک 
شــود و پس از این پروســه، بهره برداری از مجموعه 
آغاز شود. معاون سابق پیشگیری سازمان آتش نشانی 
تهران اضافه کرد: چک لیست ها طبق استاندارهای روز 
به شــکل روزانه، هفتگی، ماهانه و ســه ماهه و شــش 
ماهه هســتند. در حقیقت ضمن اینکه روزانه برخی 
از موارد چک خواهند شــد؛ در بلندمدت نیز باید این 
اتفاق بیفتد. او با انتقاد از بی توجهی شــهربازی ها به 
اخطارهای ایمنی، گفت: تجربه های قبلی نشان داده 
که برخی از شهربازی ها چندان ضابطه مند، قانون مند 
و نظام مند نیستند؛ به همین خاطر ما حوادثی در این 
مجموعه ها داشــتیم. آتش نشــانی تهران نیز دائما در 
حال فرستادن اخطار و تذکر است اما گاهی برخی از 
متولیان به این دست از اخطارها بی توجهی می کنند. 
براتی اضافه کرد: در همین راستا از مدیران شهرهای 
بازی و دستگاه های مسئول می خواهم در حال حاضر 
که کرونا فروکش کرده اســت و در آســتانه تعطیلی 

مدارس و شروع فصل تابستان نیز قرار داریم پیش از 
آنکــه خــدای نکرده حادثه ای رخ دهد، چالش ایمنی 
در این فضاها را جدی گرفته و نسبت به ایمنی وسایل 
بازی در شهرهای بازی و همچین ایمنی محیطی این 
فضاها حســاس بوده و اقدامات الزم را برای شناسایی 

و رفع خالهای ایمنی انجام دهند.

 توضیحات شهرداری 
درباره پلمب شهربازی »بعثت«

شهریور، رئیس اداره سرمایه گذاری شهرداری منطقه 
۱۶ تهران هم درباره پلمب شهربازی بعثت در منطقه 
۱۶ تهران گفت: بوســتان بعثت ۵۳ هکتار اســت که 
در  ۱۲ هزار متر آن شــهربازی و بناهای دیگر ســاخته 
شــده اســت. وی با بیان اینکه در سال ۹۸ مزایده ای 
برای انتخاب بهره بردار شــهربازی بعثت برگزار شــد 
و نهایتا پیمانکاری انتخاب شــد، ادامه داد: قراردادی 
فی مابین شهرداری و پیمانکار منعقد شد و پیمانکار 
قول داده بود که ظرف مدت ۶ ماه نســبت به تجهیز  
شهربازی  اقدام کند، اما به دلیل شیوع کرونا نتوانست 
بــه تعهداتــش عمل کند و مجددا بــر  روی قرارداد، 
متممی اضافه شــد که بهره برداری از این شــهربازی 
تا ۱۴۰۴ تمدید شــود و مجددا هم تاکید کردیم که 

این شهربازی ۶ ماهه باید تجهیز شود که نشد. رئیس 
اداره سرمایه گذاری شهرداری منطقه ۱۶ با بیان اینکه 
اداره اســتاندارد از شــهربازی بازدید کرد و  با توجه 
به قدیمی بودن و عدم اســتاندارد دســتگاه ها نسبت 
به پلمب آن اقدام کرد، گفت: متاســفانه پیمانکار به 
تعهــدات خــود عمل نکرد و دســتگاههایی را به این 
شــهربازی آورد که تماما قدیمی بوده و دستگاههایی 
بوده که ۳۰ سال پیش استفاده می شده است و ارزش 
استفاده نداشت. رئیس اداره سرمایه گذاری شهرداری 
منطقه ۱۶ با تاکید بر این که شهردار منطقه نیز از این 
شهربازی بازدید کرده و نسبت به تجهیز دستگاههای 
جدید و رونق این مجموعه تاکید داشتند، افزود: نگاه 
ما درآمدی نیســت بلکه عالقه مندیم که شــهربازی 
بعثت رونق گیرد، اما هنوز سرمایه گذار مناسبی اعالم 
آمادگی نکرده و ســرمایه گــذار فعلی نیز باید برود و 

استانداردهای الزم را کسب کند.

ح عیدانه استاندارد پلمب ۹ شهربازی در طر
مدیر کل استاندارد تهران هم فروردین ماه در مصاحبه 
ای در رابطه با تدابیر اندیشیده شده برای شهربازی ها 
خصوصا در ایام نوروز، گفت: با اجرای طرح یک ماهه 
عیدانه ویژه سازمان ملی استاندارد ایران، ۹ شهربازی 
غیر استاندارد در استان پلمب شد. عباس نوری در این 
خصوص اظهار کرد: بازرسان استاندارد در بازرسی از 
۶۰ شهربازی در سطح استان، ۹ شهربازی را به علت 
نداشتن مجوز استاندارد، پلمب کردند و به ۲ شهربازی 
دیگر، اخطار دادند. وی با اشــاره به ابالغ طرح مذکور 
به کلیه مالکان و بهره برداران شــهربازی های اســتان 
و نیز شــهرداران مناطق ۲۲ گانه شــهرداری تهران و 
شــهرداری های تابعه، پیش از اجرای طرح، ادامه داد: 
تعداد تجهیزات غیر استاندارد پلمب شده ۳۶ تجهیز 
و تعداد تجهیزاتی که اخطار گرفتند، ۳۰ تجهیز بود. 
مدیر کل اســتاندارد تهران در پایان گفت: در ســال 
گذشــته، بیش از ۱۱۰۰ تجهیز بازی و ۶۴ شــهربازی 

غیراستاندارد پلمب شد.

7جامعه
 سن، جایگاه اجتماعی

 تمکن مالی طرفین 
 تا چه میزان 

باید برابر باشد؟
  سارا خلوتیان ،  روان شناس بالینی

مشاوره پیش از ازدواج به زوجین کمک 
می کند که بتوانند با شناخت بیشتر و 
بهتری از یکدیگر وارد زندگی مشترک 
شــوند و زوایای مختلف شــخصیت 
یکدیگر را بشناسند و بتوانند با تفاهم 
بیشــتری زندگی خود را آغاز نمایند.
بسیاری از افراد از ضرورت این امر مهم 
آگاه نیســتند و برای این مقوله زمان 
کافــی نمی گذارند.گاها افرادی دیده 
شده اند که این امر را وقت تلف کردن 
و یا حتی دور ریختن هزینه می دانند 
و بــه آن بها کافی نمی دهند.در بحث 
برابری نســبی و کفویت، تمامی موارد 
مذکور باید لحاظ شود و مورد بررسی 
قرار بگیرد.هر چــه فاصله اجتماعی، 
طبقاتــی، تحصیلی، مالــی  و ...کمتر 
باشــد، احتمــال موفقیــت آن رابطه 
بیشــتر است.در رابطه با این سوال که 
آیا یک لیســانس باید با یک لیسانس 
ازدواج کند، جواب خیر اســت، چنین 
قطعیتی در پاســخگویی وجود ندارد، 
همــان طور که در ســوال قبل به آن 
در بحــث تحصیالت به صورت دقیق 
اشاره شد، ولی هر چه فاصله تحصیلی، 
اجتماعی و موارد دیگر نامبرده، کمتر 
و شــباهت ها بیشــتر باشد، می توان 
به جرات ابراز داشــت، موفقیت در آن 
رابطه بیشتر خواهد بود.فاصله طبقاتی 
)مالــی( زیاد بیــن افراد )زوجین( هم 
مشــکل ساز است. گاها خانم با سطح 
درآمدی باال و دارایی بســیار، عاشــق 
پسری با سطح ضعیف تر جامعه شده 
اســت و این اختالف طبقاتی و سطح 
درآمد و دارایی، در ابتدا جلوه گر نبوده 
و برای آقا پسر جذابیت داشته است.یا 
برعکس آقا غنی و خانم از ســطح کم 
برخوردار جامعه بوده است )که موارد 
و طیف بیشــتری را در بر می گیرد(، 
بعدهــا این فاصله چشــمگیر، باعث 
ایجاد احســاس حقارت و احســاس 
بی ارزشــی در فرد مقابل شــده است 
و نتوانســته آن رابطــه را ادامه دهد.
در بحث ســن هم فاصله سنی زیاد به 
هیچ عنوان توصیه نمی شــود.این امر 
در ســنین پایین بیشــتر باید مد نظر 
قــرار گیرد. به طــور مثال ازدواج یک 
دختر ۲۰ ســاله با آقا ۴۵-۴۰ ســاله 
بیشتر دردسر ساز خواهد بود، تا ازدواج 
یک خانم ۵۰ ســاله با یک آقا ۶۵-۷۰ 
ساله.اختالف سنی در ازدواج با میزان 
رضایت زناشویی زوجین ارتباط دارد. 
بر اساس مطالعات انجام شده، رضایت 
زناشویی در زوج هایی که فاصله سنی 
زیــادی با هم دارند نســبت به آنهایی 
که تفاوت ســنی شان کمتر است، به 
میــزان قابل توجهی کاهش می یابد.
تجربه ثابت کرده اســت زن و شــوهر 
هایی که اختالف ســنی ۰ تا ۳ ســال 
دارند، رضایت بیشــتری در مقایسه با 
زوج هایی که فاصله سنی شان ۴ تا ۶ 
سال است، داشته اند.به همین ترتیب 
زوجین با اختالف سنی ۴ تا ۶ سال به 
نســبت آنهایی که تفاوت سنی ۷ سال 
به باال دارند، از ازدواجشــان راضی تر 
هستند. بطور کلی رضایت زناشویی با 
افزایش اختالف سنی در ازدواج کاهش 
می یابد.ذکر این نکته بسیار مهم است 
کــه گاها افرادی که به اتاق مشــاوره 
مراجعه می کنند، حتی خودشــان را 
نمی شناســند و نمی توانند خود را به 
درســتی تعریف کنند و گاها در پاسخ 
به سواالت مربوط به شخصیت و ویژگی 
های روانشــناختی خود، پاسخ »نمی 
دانم« می دهند یا ســکوت می کنند. 
پس چطور انتظار می رود با چند جلسه 
دیــدار و گفتگو با جنس مخالف خود، 
به شــناخت از طرف مقابل برسند که 
ممکن است فرد خود را آن چه هست 
بروز نداده و خود را بهتر از آنچه هست 
نشان دهد. شناخت ذهن و شخصیت 
انسان ها بسیار پیچیده و زمان بر است.
اگر زندگی پیش رو و موفقیت در رابطه 
برایتان مهم است، لطفا مشاوره پیش از 
ازدواج را امری بی اهمیت جلوه ندهید 

و آن را جدی بگیرید.
گار منبع   : روز

 نتایج آزمون استخدامی 
 آموزش و پرورش تا ۲۰ خرداد 

اعالم می شود
ســخنگوی وزارت آمــوزش و پــرورش در در 
خصــوص نتایج آزمون اســتخدامی اخیر این 
وزارتخانــه که روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشــت 
برگزار شــد، اظهار کرد:  قرار است نتایج آزمون 
اســتخدامی این وزارتخانه تا ۲۰ خرداد اعالم 
شــود. البته وزارتخانه تالش می کند که نتایج 
آزمــون زودتر از این زمان اعالم شــود.صادق 
ســتاری فرد با بیان اینکه قرار اســت ۳۴ هزار 
و ۸۱۳ نفر در آزمون اســتخدامی اخیر جذب 
شوند، ادامه داد: در مرحله اول اعالم نتایج آزمون 
استخدامی ۳ تا ۵ برابر ظرفیت اعالم شود و این 
افراد در مصاحبه و گزینش شــرکت می کنند.

وی افزود: افراد پذیرفته شــده قرار اســت از اول 
مهر فعالیت خود را در مدارس آغاز کنند و دوره 
ضمن خدمت آموزشی را نیز در تابستان و حین 

تدریس طی می کنند.

بیش از ۹۰ درصد کودکاِن 
بهزیستی شرایط فرزندخواندگی 

را ندارند
معــاون فرهنگــی و امور اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور با اشاره به فرآیند فرزندخواندگی 
در کشور، گفت: در قانون حمایت از کودکان و 
نوجوانــان موضوع ســاماندهی و نگهداری این 
فرزندان در اختیار ســازمان بهزیســتی است. 
در حــال حاضــر ۳۰ هزار خانواده در ســامانه 
فرزندخواندگــی ثبــت نام کرده انــد که از این 
تعداد ثبت نام ۱۷ هزار خانوار تکمیل شــده و 
اگر امروز کودکی شرایط سرپرستی داشته باشد، 
فرزنــد را به این خانواده ها تحویل خواهیم داد.

محمــد نصیری با بیــان اینکه جنس کودکانی 
که در بهزیســتی نگهداری می شــوند متفاوت 
اســت، گفــت: حدود ۹ هزار کــودک در مراکز 
شبه خانواده و شیرخوارگاه نگهداری می شوند 
که بیش از ۹۰ درصد این کودکان بدسرپرست 
هســتند یعنی قابلیت فرزندخواندگی ندارند و 
البته خانواده ها هم متقاضی این کودکان نیستند 
مگر در موارد استثنایی که صالحیت پدر و مادر 
توســط قانونگذار سلب شده باشد. که در موارد 
حاد این اتفاق می افتد و صالحیت والدین سلب 
می شود و این کودک وارد فرآیند فرزندخواندگی 
می شــود. وی بــا بیان اینکــه کودکانی که در 
مراکز بهزیســتی نگهداری می شوند در سنین 
مختلف هستند، گفت: ۹۴ درصد از متقاضیان 
فرزندخواندگــی متقاضی کــودکان کمتر از ۵ 
ســال هستند همچنین ۷۲ درصد خانواده های 
متقاضــی فرزندخواندگی متقاضی کودک زیر 
دو ســال هســتند. از این کودکانی که به مراکز 
بهزیستی سپرده می شوند برخی دارای بیماری 
و معلولیت هستند و بسیاری از خانواده ها نیز به 

دنبال کودکان سالم هستند. 

»شهریه« مدارس غیردولتی 
 متناسب با عملکرد مدارس 

تعیین می شود
رئیس ســازمان مدارس و مراکــز غیردولتی 
درباره تعیین شــهریه و روند ثبت نام مدارس 
غیردولتی، اظهار کرد: حدود ۱۸ هزار مدرسه 
غیردولتی در سراسر کشور داریم که عنوان آنها 
»غیردولتی« اســت و نه »غیرانتفاعی«؛ البته 
کارهای غیرانتفاعی هم انجام می دهند.احمد 
محمودزاده افزود: هنوز شهریه سال تحصیلی 
جدید را اعالم نکردیم قرار ما بر این اســت که 
امسال شهریه را به صورت درصدی اعالم نکنیم 
یعنی متناسب با عملکرد خود مدارس باشد.وی 
با بیان اینکه نرخ شهریه مدارس غیردولتی در 
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بر اساس الگوی 
تعیین شــهریه ای که هرساله به استان ها ابالغ 
می شــود، تعیین می شود و فرایندهای تعلیم 
و تربیت که در مدرســه شــکل می گیرد اعم از 
فضا، تجهیزات، امکانات و نیروی انســانی که 
در مدرســه به کار گرفته می شــوند در تعیین 
شــهریه دخیل هســتند، گفت: عالوه بر این، 
امسال بحث اجرایی کردن سند تحول بنیادین 
و شاخص های کیفیت بخشی را هم اضافه و به 
مدارس اعــالم کرده ایم.وی افزود: هم اکنون 
استان ها در حال تدوین شهریه هستند که روال 
خودش را در شــورای نظارت منطقه، استان و 
ستاد طی می کند.وی با اشاره به اینکه شهریه 
هر مدرسه با مدرسه دیگر متفاوت خواهد بود 
و متناســب با عملکردی اســت که سازمان از 
مــدارس مختلف انتظار دارد، گفت: شــهریه 
مراکز و آموزشگاه های علمی آزاد را تا حدودی 
به استان ها واگذار کرده ایم که البته همه ساله 
از اول فروردین شهریه آنها مشخص می شود، 
اما برای مدارس غیردولتی ســال تحصیلی از 
مهرماه شــروع می شــود و معموال روند تعیین 
شــهریه آنها تا قبل از شــروع ثبت نام مدارس 
مشــخص می شود.وی افزود: قرار شده امسال 
طبــق توافقاتی که صورت پذیرفته عددی که 
اعــالم می کنیم با عددی کــه از اولیاء گرفته 
می شــود یکی باشد؛ منهای فعالیت های فوق 

برنامه که البته آن هم سقف دارد.

خبر ویژه

رئیس مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت، گفت: ۲۸ درصد افراد 
باالی ۱۸ سال کشور قلیان مصرف می کنند که بسیار نگران کننده است .

جعفر جندقی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰،  
مصرف قلیان ۵۷.۶ درصد در زنان و ۱۷.۹۸ درصد در مردان افزایش یافته 
است.وی افزود: مصرف قلیان بیشتر از سیگار ضرر دارد متاسفانه این ماده 
دخانی به ابزار تفننی و تفریحی بین نوجوانان و جوانان و خانواده ها تبدیل 
شده در حالی که آگاه سازی کامل در مورد مضرات قلیان ضروری است.

جندقی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در افراد ۱۳ تا ۱۵ سال کشور 

، ۱۰.۲ درصد آنها مصرف کننده مواد دخانی بودند که ۵۷.۷ درصد این 
گروه سنی قلیان مصرف می کردند و ۱.۹ درصد نیز مصرف کننده مواد 
دخانی بدون دود بودند.جندقی گفت: بر اســاس مطالعات ۱۴۰۰، ۱۴.۱ 
درصد جمعیت باالی ۱۸ ســال کشــور نیز دخانیات مصرف می کنند و 
مصرف قلیان افزایش یافته است.به گفته وی، تولید سیگارهای کم ضرر 
یا الیت بیشــتر خطرناک بوده و تخریب کننده محیط زیســت هم است .

جندقی گفت: مصرف دخانیات در نقش اول فیلم ها و سریال ها نیز نشان 
داده می شود و از لحاظ فرهنگی سالمت جامعه را به خطر می اندازد.

کشور قلیان مصرف می کنند ۲۸ درصد افراد باالی ۱۸ سال 

اینفوگرافی 

دانستی های ضروری 
درباره سکته قلبی 

چیست؟
اقدامات اورژانسی در هنگام سکته قلبی 

شامل بی حركت كردن فرد،  آرامش 
به فرد، قرار دادن بیمار در وضعیت 

راحت و نیمه نشسته، درخواست 
كمک از اورژانس و انجام توصیه های 
كارشناسان پرستاری تا زمان رسیدن 

اورژانس به شمار می رود.
منبع: ایرنا

: گاهی فرماندهی انتظامی کل کشور رئیس پلیس آ

۹۰ درصد جرائم کشور مربوط به سرقت است
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کل کشور با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی پلیس آگاهی کشف جرم است، 
گفت: معتقدم که پلیس آگاهی تهران بزرگ در راس دیگر پلیس های آگاهی در استان هاست و به نوعی الگوی 
دیگر پلیس های آگاهی در کشور محسوب می شود.سردار محمد قنبری با بیان اینکه امروز اشرافیت مجموعه 
پلیس آگاهی بر مجرمان، قابل توجه است، گفت: به جرات می گویم که امروز اکثر تحرکات، اقدامات و برنامه های 
مجرمان را تحت کنترل داریم. این موضوع مجرمان را از ارتکاب جرائمی که در تدارکش هستند، باز می دارد. 
وی افزود: در پلیس آگاهی بیش از ۹۰ درصد جرائم جنایی را در فاصله ای کوتاه از وقوع و حتی کمتر از یک ماه 
توانستیم کشف کنیم که این قابل توجه است.قنبری افزود: امروز باید بگویم که در کشورمان جرم مهم و پیچیده 
کشف نشده ای که مردم را آزار دهد خیلی کم داریم و شاید حتی بتوان گفت که چنین جرائمی نداریم.وی با 

بیان اینکه امروز جغرافیای جرم به شدت مورد کنترل پلیس آگاهی است، گفت: تخصصی ترین پلیس در فراجا، 
پلیس آگاهی است.وی به موضوع سرقت نیز اشاره کرد و گفت: حدود۹۰ درصد جرائم در کشور را بحث سرقت 
به خود اختصاص داده است.وی افزود: در مجموعه رؤسای پلیس آگاهی کشور ما امروز فردی را نداریم که فاقد 
تخصص کارآگاهی باشد و تمام آن ها حائز یک رتبه تخصصی در حوزه کارآگاهی هستند البته استراتژی ما این 
است که تمام پرسنل پلیس آگاهی دارای رتبه »کارآگاهی« شوند.وی افزود: بنایمان تقویت پلیس آگاهی است. 
امروز خانم های کارآگاه ما فعالند و در جرائم مرتبط با زنان از آنها استفاده می شود. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی کل کشور همچنین بر ضرورت کاهش فاصله وقوع تا کشف جرم تاکید کرد و گفت: اگر فاصله وقوع تا 

کشف افزایش پیدا کند، احساس ناامنی هم بیشتر می شود.
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کو ؛ منشورهای بازالتی ما

ماجراجویی در دل کم نظیرترین 
ستون های سنگی

شهرســتان ماکو به دلیل دارا بودن رودخانه های 
پرآب و تنوع اقلیمی قابل توجــه، دارای دره  هایی 
متنوع اســت. از این رو دره  گردی و دره  نوردی در 
این منطقه می  تواند مورد توجه عالقه  مندان به این 
رشته قرار گیرد. یکی از این دره های زیبا و تماشایی 
دره بدولی )Bedovlu( است که میتوانید بسیاری 
از تحوالت زمین شناسی و تراشه های سنگی زیبا و 

طبیعی را در آن ببینید.
ساختاری که در صخره های بازالتی این دره تشکیل 
شده شــامل ســتون های چند وجهی است که از 
شکستگی های سنگی به هنگام سرد شدن گدازه 
آتشفشانی شکل گرفته اســت. مشاهده اتصاالت 
عمودی صخره های بازالتی و ســتون های کامال 

هندسی آنها بسیار خیره کننده است.
جانوران، تخته ســنگ های شــش ضلعی بزرگ، 
پوشش گیاهی دره و درختچه هایی که در میان و 
باالی منشور ها رشد کرده اند، جلوه ای از طبیعت 

بکر را در این دره به نمایش گذاشته اند.
دیدن ستارگان و راه شــیری در آسمان شب این 
منطقه بسیار هیجان انگیز و فراموش نشدنی است.

از مشــهورترین مکان های دنیا برای دیدن چنین 
ستون هایی، میتوان به داخل و خارج دره رودخانه 
کلمبیــا و دره کانونیهــا در امتداد مــرز اورگان و 

واشنگتن در امریکا اشاره کرد.
یکی از مکان های ویژه و دیدنی ایران دره منشورهای 
بازالتی شهرستان ماکو است. این دره که به نام های 
قیرمیزیلیخ و یا دره مارها )ایالنالر دره سی( معروف 
است، به طول ۲.۸ کیلومتر بوده و دارای مناظری 
زیبا و چشمه ها و آبشــار است؛ ستون های سنگی 
عظیم و منظم آتشفشانی که هر بیننده ای را مسحور 

می کند در این دره شکل گرفته است.
در شکل گیری ساختارهای بازالتی عمدتا پای گدازه 
های آتشفشانی در میان است. گدازه ها در الیه های 
ضخیم روی دیواره های سنگی سرازیر می شوند . 
الیه گدازه آرام آرام خنک می شود و به شکل صخره 
های بازالتی در می آیند ولی مساله اصلی این است 
که الیه رویی به سرعت خنک می شود درحالیکه 
گدازه ها در الیه های زیرین هنوز گرم هســتند. با 
گذشت زمان و خنک شدن الیه های زیرین انقباض 
رخ می دهد و چون ساختار سنگ ها فشرده است 
این انقباض باعث در هم شکســته شدن الیه های 
رویی می شــود. حال اگر در میان این الیه ها رد و 
اثری از ذرات آب یا هر مایع دیگری وجود داشــته 

باشد شکل چند وجهی متفاوتی را بخود می گیرد.
همچنین شکل سرازیر شدن گدازه ها، شدت فوران 
آتشفشان، دمای گدازه و دمای محلی که گدازه ها 
سرد می شوند نیز در فرم گیری و ابعاد این ستون 
های سنگی اثر می گذارند. زمانی که از نزدیک این 
ستون ها را می بینید، بند به بند بودن آن ها کامال 
مشخص است. با توجه به موقعیت دره، سرازیر شدن 
گدازه به ســمت پایین ملموس است. فرم شکسته 
بعضی از ســتون ها نمای آن را جذاب تر کرده و در 
برخی قسمت ها فرسایش باعث از بین رفتن نظم 

آن شده است.
رودخانه زنگمار در کف دره از ارتفاعات کوه آرارات 
در ترکیه سرچشمه گرفته و پس از عبور از میان دره 
و روستاهای مسیر خود، نهایتا به سد بارون می  ریزد. 
جهت این دره شرقی - غربی اســت که در انتهای 

غربی دره به مزارع روستای بدولی می رسد.
در این دره چشــمه ای زیبا که از میان دو منشور 
بازالتی می جوشد دیده میشود. اهالی منطقه آنرا 

چشمه خاتون )خاتون بوالغی( می نامند.
در ادامه مسیر دره به پیچ نعل اسبی می رسیم که 
دارای مناظری نادر است. بعد از این پیچ، دره عریض 
 تر شده و دیواره  های دره ارتفاع کمتری بخود می 
گیرد و دارای پوشش گیاهی بیشتری است. ادامه 
مســیر دره به آبشــار منتهی می  گردد. آبشار دره 
بدولی ارتفاعی در حدود ۷ متر دارد و مناظر زیبایی 

در کنار دیواره  های بازالتی خلق نموده است.
توصیه ها

به دلیل ارتفاع زیاد دیواره  ها، سایه به  سرعت بر دره 
چیره می  شود و از این رو در زمان سنجی خود برای 

عکاسی به این نکته توجه داشته باشید.
دره بدولی دارای شیبی مالیم است و برای عبور از 

آن به حدود ۲ ساعت زمان نیاز دارید.
دیواره  های بازالتی دره بســیار ریزشی هستند، از 
این رو باید جوانب ایمنی و احتیاط و حفظ فاصله 
مناســب از دیواره  ها در حین عبور از دره را رعایت 
کنید. بهتر است در وســط دره حرکت کنید، هر 
چند در بعضی از پیچ ها چــاره ای جز باال رفتن از 
منشور های بازالتی و یا طی مسیر از درون رودخانه 

نخواهید داشت.

گردشگری

در همدردی با مردم داغدیده؛

»آه آبادان« به دیوارنگاره میدان 
)عج( تهران رسید ولیعصر

دیوارنگاره میدان ولیعصر )عج( تهران با طرحی 
از داغ مــردم آبــادان و همدردی با مردم این 
شــهر، نصب و رونمایی شد.دیوارنگاره میدان 
ولیعصر )عج( که توسط خانه طراحان انقالب 
اسالمی تهیه و نصب می شود، در مناسبت های 
مختلف تغییر می کند و همزمان با اعالم شدن 
روز عــزای عمومی برای جان باختگان حادثه 
متروپــل آبادان، از صبــح ۸ خردادماه رنگ 
آبــادان و این عزای عمومی را به خود گرفت.
روی این دیوارنگاره که پویش »کا همدردتم« 
را نمایان کرده اســت، قطعه شــعری نوشته 
شده است که شاعر آن حسن صنوبری است؛

مانده در آوار همراه تن تو، جان من /    آه آبادان! 
عروس خاک خوزســتان من / خوزســتان پاره 

تن ایران
مجری طرح این دیوارنگاره، مؤسسه فرهنگی 
هنــری آب و آینــه و ایده پــرداز آن محمد 
فرشادیان اســت. محمد فرشادیان و محمد 
متقی منش طراحان گرافیک این دیوارنگاره 
هســتند و امین نظری عکاســی این طرح را 

برعهده داشته است.

»گره گاه« وارد اهورا شد

 نمایش ۴ مقطع زمانی
 یک سینما

کارگــردان نمایش »گــره گاه« درباره روند 
آماده ســازی و مضمون این اثر نمایشی که 
از امروز در تماشــاخانه اهــورا روی صحنه 
می رود، توضیح داد.پیمان چراغی کارگردان 
نمایش »گره گاه« درباره روند آماده ســازی 
این نمایش که از ۸ خرداد مــاه اجرای خود 
را آغاز کرد، گفت: نمایش »گره گاه« نوشته 
مسعود ترابی اســت که از امروز ۸ خرداد ماه 
ساعت ۲۱ در تماشــاخانه اهورا روی صحنه 
می رود. این اثر نمایشی اولین تجربه حرفه ای 
من در کارگردانی محسوب می شود و پیش از 
این بیشتر در زمینه تهیه کنندگی تئاتر فعال 
بودم. از آنجا که نمایش اثری پرپرسوناژ است 
و ۴ قصه متفاوت را با خط داســتانی یکسان 
دنبال می کند، آماده ســازی کار برای من به 

عنوان اولین تجربه چالش برانگیز بود.
وی ادامــه داد: بــا همراهی گــروه اجرایی، 
بازیگران و همچنین مشاوره های مسعود ترابی 
تالش کردم روند آماده سازی نمایش تجربه 
دلپذیری برای همه ما باشد. معتقدم هنوز هم 
تئاتر خوب خودش می تواند خودش را تبلیغ 
کند و دهان به دهان بین مخاطبان بچرخد و 
دیده شود که امیدوارم برای نمایش »گره گاه« 
هم همین اتفاق بیفتد و مورد توجه قرار گیرد.
چراغی درباره موضوع و مضمون نمایش اظهار 
کرد: تم نمایش عشق و مسائل روز جامعه در 
دوره هایی است که نمایش می دهیم. داستان 
»گره گاه« در یک سینما اتفاق می افتد و چهار 
مقطع زمانی مختلف در ســال های ۱۳۳۴، 
۱۳۵۴، ۱۳۷۴ و ۱۴۰۱ و اتفاقاتی را که برای 
خانواده ای که صاحب این ســینما هستند، 
می افتد به تصویر می کشد.گره گاه یک درام 
اجتماعی است که سعی در به تصویر کشیدن 
مشکالت نســل های مختلف دارد؛ معضالت 
و ارزش های اجتماعــی و فرهنگی در چهار 
اپیزود با داستان های متفاوت در این نمایش 

به تصویر کشیده خواهد شد.

 ارشاد با »فرزندکشی« 
مخالفت کرد

ســید امیر ســیدزاده می گوید مدیران ارشاد 
به دلیــل حفظ آبروی خانــواده زنده یاد بابک 
خرمدیــن نامه های همــکاری بــرای تولید 

»فرزندکشی« را صادر نمی کنند.
 ســید امیر ســید زاده تهیه کننده سینما با 
اشــاره به آخرین وضعیــت پروژه هایی که 
تهیه کنندگی آن را برعهــده دارد، گفت: به 
تازگی برای فیلم سینمایی »خانه شیشه ای« 
درخواســت دریافت پروانه نمایش کرده ایم 
که کارگردانی آن را امیــر پورکیان برعهده 
دارد و باید دیــد چه زمانــی پروانه نمایش 
این فیلم صادر می شــود تا بــرای اکران آن 
برنامه ریزی کنیم.وی ادامــه داد: با توجه به 
اینکه این فیلم به موضوع خاص موســیقی 
زیرزمینی اشــاره می کند، می تواند در حوزه 
اکران موفق باشد.این تهیه کننده سینما در 
بخش دیگری از صحبت هــای خود به پروژه 
مســتند »فرزندکشی« اشــاره کرده و بیان 
کرد: متأسفانه در حال حاضر وزارت فرهنگ 
و ارشاد، نامه های همکاری برای ادامه ساخت 
این پروژه را صادر نمی کند، این در حالی است 
که پروانه ساخت این مســتند از قبل صادر 

شده است.

آیا واکسن کرونا بر باروری تاثیر می گذارد؟
محققــان دانشــگاه "ییــل" آمریکا در مطالعه اخیرشــان اظهــار کرده اند 

واکسن های کووید-۱۹ هیچ تاثیری بر باروری و نتایج بارداری ندارند.
 اطالعات نادرســت درباره تزریق واکســن کووید یک مشکل همیشگی در 
سراســر همه گیری بوده اســت چرا که در طی همه گیری شــایعاتی مبنی 
بر اینکه تزریق واســکن کووید-۱۹ با ناباروری و اوتیســم مرتبط اســت در 

جهان پخش شد.
اکنون، محققان دانشگاه ییل اظهار کرده اند که واکسن های مبتنی بر آران ای 
پیام رسان کووید-۱۹ هیچ تاثیری بر باروری یا پیامدهای بارداری ندارند.

یافته های این مطالعه نشــان می دهد که این واکســن ها آنتی بادی های 
زیادی که می تواند باروری را کاهش دهد، تولید نمی کنند. وقتی در طول 

این مطالعه محققان به گروهی از موش های باردار واکســن مبتنی بر آر ان 
ای پیام رسان تزریق کردند، هیچ عارضه جانبی مشاهده نکردند و فرزندان 

آنها نیز کامال سالم به دنیا آمدند.
"آکیکو ایوازاکی")Akiko Iwasaki( نویسنده ارشد این مطالعه و پروفسور 
ایمونوبیولوژی و زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی گفت: یافته های 
این مطالعه شواهد بیشتری ارائه می کند که گویا آن است که واکسن های 
مبتنی بر آر ان ای پیام رســان موجود برای زنان باردار و کســانی که قصد 

باردار شدن دارند، بی خطر هستند.
محققان این تحقیق را برای کمک به کاهش نگرانی های بســیاری از زنان 
در مورد واکسن کووید و بارداری انجام دادند. به عنوان مثال، یک نظریه تا 

حدی مشهور این است که این واکسن ها ممکن است با افزایش تولید آنتی 
بادی علیه سینسیتین-syncytin(۱-۱( باروری را کاهش دهند. طبق این 
نظریه، مقدار بیشتری از آن آنتی بادی می تواند در رشد جفت تداخل ایجاد 

کند و حتی از بارداری جلوگیری کند.
با این حال، محققان دانشــگاه ییل پس از بررســی نمونه های خون گرفته 
شــده از زنان واکســینه شــده و واکسینه نشده دریافتند سطوح یکسانی از 
آنتی بادی های ضد سینسیتین-۱ در هر دو گروه وجود دارد. عالوه بر این، 
محققــان هیــچ مدرکی مبنی بر وجود چنین آنتی بادی هایی در افرادی که 
با واکســن های آر ان ای پیام رســان کووید یا واکســن های غیرفعال شده 

کووید-۱۹ واکسینه شده اند، مشاهده نکردند.

دریچه علم

اینم مشکل 
جدید پشه ها 

برای نیش زدن 
مردم!

علی رادمند با انتشار 
كارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به 

افزایش قیمت كاالهای 
اساسی و مواد غذایی 

در كشور كه با واكنش 
های گسترده ای همراه 

بوده پرداخت.

كارتون 

دروغگو های کم حافظه در جشنواره کن
این روزها، بــازار حرف هایــی که مرغ 
پخته را در دیس به خنده می اندازد، داغ 
است؛ حرف هایی که نقض اش در جمله 
گوینده است، مثل حرف های کارگردان 
و بازیگران فیلم »بــرادران لیال« که در 

جشنواره کن زده اند.
ترانه علیدوستی در جشنواره کن مدعی 
شد: »وقتی در کشوری همه چیز ممنوع 
باشد، پس شما از صبح که بیدار می شوید 
تا شب، مشغول جنگیدن خواهید بود! از 
لباسی که با آن ســرکار می روید گرفته 
تا موســیقی ای که در ماشــین گوش 
می دهیــد، روابط شــخصی و رابطه با 
همکارانتان، این ها سراســر یک مبارزه 
اســت؛ مبارزه با برخی موانع که باعث 
می شود، زیست شــما حالت غیرعرفی 
و غیرقانونی داشته باشــد.« این میزان 
دروغگویی بی شرمانه برای این جماعت 
منفعت طلب تا جایی پیش رفته که اصوال 
فکر نمی کنند نقض گفتار در کالمشان 
جاری است. از آن ها باید پرسید اگر این 
میزان خفقان در ایران جاری است، پس 
شــما چگونه فیلم سه ســاعته برادران 
لیال را ســاخته اید و بــدون اخذ مجوز 
رسمی از ســازمان سینمایی، راهی کن 
شــده اید؟ حاال فارغ از رفت وآمد دائمی 
به جشنواره ها، از جمله جشنواره کن و 
تنها براساس این میزان بگیر و ببند که 
در ذهن شماست، چگونه می خواهید به 
ایران بازگردید و به مبارزه ۲۴ساعته تان 
ادامه دهید؟ اگر درمورد لباس و پوشش، 
این میزان ســختگیری در ایران وجود 
دارد، پس چطور با آن لباس قیف بستنی 
و آن کت و شــلوار صورتی و روســری 
پشت گوش و گردن نما بر فرش قرمز پا 

گذاشته اید؟
تا جایی کــه مخاطب ایرانــی به خاطر 

دارد، شــما در مهم تریــن مبارزه تان با 
تهیه کننده سریال شــهرزاد -که متهم 
به پولشــویی بــود و بعد هــا در دادگاه 
محکوم شــد- با وجود خواســته مردم 
برای محاکمه او، با گرفتن دســتمزد و 
بازی در سری دوم سریال، پیروز بیرون 
آمدید! معلوم نیست با این همه سختی، 
چطور این تعداد فیلم، سریال و نمایش 
در ایران بازی کرده اید. واقعا شما هنوز 
هم درخصوص موســیقی گوش کردن 
در خودرو نگرانــی ای دارید؟ االن دیگر 
حتی بــرای بدحجابی، ســگ گردانی، 
بوسه عاشقانه در خیابان، ازدواج سفید 
و... هم که قانون مصــوب دارد، اعمال 
قانون نمی شود. با این همه سختگیری 
در موسیقی گوش کردن، پس این تعداد 

مغازه فــروش سیســتم های صوتی در 
خیابان ها چیســت؟ می توانید بگویید 
آن ها غیر از سیستم های گران تفکیک 
صدا و تقویت موسیقی و باند های پرتوان 
مطابق با آخریــن فناوری های دنیا، چه 

چیزی عرضه می کنند؟
اگر در ایــران بگیر و ببند هســت، پس 
رانندگان چگونه روی خودروی شــان 
سیســتم های پاور نصب می کنند و در 
خیابان و کوچــه پس کوچه ها، صدای 
موسیقی را تا جایی که پرده گوش شان 
جواب دهد، باال می برند؟ شاید پیرمردی 
یا بیمار بســتری هنگام ظهر به صدای 

گوشخراش اعتراضی بکند.
درخصــوص محیــط کاری هــم در 
ایران، روابــط آنقدر رها و آزاد اســت 

که سرکارعالی پس از ســال ها مبارزه 
و کتمان وجــود بی اخالقــی و تعرض 
مقابل افشاگری مرحوم سلحشور، حاال 
در میانســالی در اقدامی خودجوش و 
ناگهانی به اعتراض »می تو« در سینمای 
ایران پیوستید و در همین آخرین مبارزه 
هم با رفتار های متناقض - انتشار عکس 
بازیگر مرد فیلم برادران لیال که به نوعی 
متهم به آزار جنسی است - در جشنواره 

کن باعث ناامیدی این جریان شدید.
از حرف های متناقض ترانه علیدوستی 
که بگذریم، حرف های سعید روستایی، 
کارگردان برادران لیال را کجای دلمان 
بگذاریم که گفته: »هنوز مجوزی برای 
نمایش این فیلــم نگرفته ایم؛ البته یک 
فهرست سانسور به ما داده اند، ولی من 

چیزی را سانسور نخواهم کرد.«
همچنان که روســتایی گفته این فیلم، 
بدون مجوز سازمان سینمایی و به صورت 
غیرقانونی و براساس البی مدیران دولت 
گذشــته و همچنان حاضر در سازمان 
ســینمایی به کن رفته و بازبینی نشده 
است که بخواهند فهرست سانسوری به 

دست کارگردان بدهند.
اگر هم به فرض محال، بعد از بازگشــت 
از کن، برای اکــران داخلی اصرار کنید 
و فیلم بازبینی شود، بازهم بدون مجوز 
شرکت تولیدکننده، نمی توانید فریمی 
از آن را کم کنید، مگر این که آن شرکت 
برای اکران داخلی -که شــرط حضور 
در جشــنواره اســکار اســت- رضایت 
دهد. آن گاه باید گفت خــاک بردهان 
مدیر و مســوولی که بخواهد این فیلم 
 را بازبینــی و برســر آبــروی یک ملت 

معامله کند.
پیمان معادی هم که تکلیفش روشــن 
اســت. حاال از معادی، ترانه علیدوستی 
و ســعید روستایی باید پرســید، با این 
همه موانع و مبارزه ۲۴ســاعته، چگونه 
توانســته اید این همــه فعالیت هنری 
کنید؟ عجیب نیست که سعید روستایی 
به عنوان یک کارگردان ۳۲ساله، درست 
مثل نخبــگان هالیوودی، ایــن تعداد 
فیلم در پرونــده دارد؟! خانم ها و آقایان 
به یقین خودشــان می دانند چه هزل و 
هجوی می گویند. مگر می شود دورغگو 
تا این حد بی حافظه شــود؟! اما شــاید 
این بندگان خدا هم روزی در مکانی از 
سوی شــخصی، پاکت عکسی، فیلمی 
یا سندی دریافت کرده اند که مجبورند 
برای خوش رقصی مقابل رقیب فرهنگی، 
این طور شــفاف دروغ بگویند و کشور و 

ملت خودشان را بفروشند؟

چهره ها 

فرهنگ و هنر


