
کرد « پرونده قصور پزشکان را  بررسی  گار »روز

کارزیرذرهبین پزشکانخطا
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

، این اســت که پزشــک در قبال معالجه    مهمتریــن رابطــه حقوقــی بیــن پزشــک و بیمــار
بیمــار از تمامــی ظرفیــت هــا کمــک بگیــرد تا از روند درمان نتیجه مطلوب حاصل شــود. با 
این وجود گاهی پزشک آنگونه که شایسته است عمل نمی کند و از این رو مسئله خطا 

ح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی  یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطر
آن برای پزشک متفاوت است.به عبارتی پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی 

  || صفحه  صفحه 77  و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند...

ترفند کمبود و گرانی کاال؛
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

 پنجره فرصت تا ابد 
باز نمی ماند

     »ســعید خطیــب زاده« گفــت: این کــه 
پنجــره فرصــت تــا ابــد بــاز باشــد هــم مــا 
می دانیــم هــم آمریــکا و هم اروپــا می دانند 
کــه ایــن پنجــره فرصــت تــا ابــد بــاز نخواهد 

ماند...

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس : 

 تخلفات متروپل را 
در صحن »بهارستان« 

اعالم می کنیم
     پــس از فروریختــن ســاختمان اداری- تجــاری 
متروپــل آبــادان و تاپــوی ملــی بــرای یــاری فاجعــه 
دیدگان ، کاســتن از آالم مردم شــهر و تجربه اندوزی 
بــرای آینــده ، رئیــس مجلــس بــه کمیســیون عمــران 
مجلس ، ماموریت داد تا با حضور میدانی در آبادان، 
ابعاد مختلف این حادثه را بررســی و گزارش آن را به 

سایر نمایندگان ارائه کنند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  
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وزارتفرهنگوارشاداسالمی

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در نظــر دارد نســبت بــه تهیــه ،نصــب و راه انــدازی تجهیــزات نــور جهــت  ســالن هــای تئاتــر و موســیقی مجتمــع فرهنگــی وهنــری 
یــزد طبــق مشــخصات ذیــل در قالــب مناقصــه اقــدام کنــد، ازشــرکتهای متخصــص متقاضــی دعــوت مــی شــود از تاریــخ درج آگهــی لغایــت حداکثــر ســه روز کاری 
زیابــی کیفــی و ســایر اســناد مناقصــه مراجعــه و نســبت بــه تکمیــل و بازگردانــدن کلیــه اســناد اقــدام نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت ابتــدا  جهــت دریافــت اســناد ار

زیابــی کیفــی بازگشــایی مــی شــود. زیابــی کیفــی مــی گردنــد و صرفــًا پاکــت هــای "الــف" ، "ب" و "ج" متقاضیــان تاییــد شــده در ار متقاضیــان ار
 كارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 

موضوع مناقصه: تهیه،نصب و راه اندازی تجهیزات نور جهت سالن های تئاتر و موسیقی پروژه مجتمع فرهنگی وهنری یزد 
وژه : استان یزد - شهر یزد  1 -محل اجرای پر

وژه : مبلغ حدود  000ر108 میلیون ریال  2 -برآورد اولیه پر
3 -مدت زمان اجرای عملیات: 4 ماه شمسی  

4 -نــوع و مبلــغ تضمیــن: 500ر224ر411ر5  ریال)پنــج میلیــارد وچهارصــد و یــازده میلیــون و دویســت و بیســت و چهــار هــزار و پانصدریــال ( بصــورت 
ضمانتنامــه بانکــی ویــا اصــل فیــش واریــزی وجــه نقــد بــه حســاب شــماره 140481 بانــك مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــه نــام وزارت فرهنــگ وارشــاد 

اســامی
5 -داشتن گواهینامه صاحیت معتبر مرتبط با انجام موضوع مناقصه از مراجع ذیصاح الزامی می باشد.

setadiran.ir 6 -نشانی دریافت و تحویل اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی
7 -زمان تسلیم كلیه اسناد: زمان تسلیم کلیه اسناد روز سه شنبه مورخ  24 /03 /1401  تا ساعت 16:00 بعد ازظهر می باشد.

ــح روز چهارشــنبه مــورخ 25 /03 /1401 در  جلســه مناقصــه در محــل ســالن جلســات  8 -تاریــخ بازگشــایی پــاكات : پــاکات )الــف، ب و ج ( در ســاعت 8 صب
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بــا حضــور نماینــده مناقصــه گــران بازگشــایی مــی شــود.
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ادارهکلآموزشوپرورششهرتهران

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

موضوع مزایده :
 : ایــران  ســتاد  در  مزایــده   شــماره  بــا  مفتــح  کانــون  گلخانــه  فضــای  اجــاره 

 50010030۷۹000010
متقاضیــان از تاریــخ انتشــاراین آگهــی بــه مــدت 3 روز جهــت دریافــت اســناد و 
تــدارکات  ارســال پیشــنهاد قیمــت درســامانه  روز جهــت   مــدارك  مزایــده و10 

 . دارنــد  ( مهلــت    www.setadiran.ir  ( الکترونیکــی دولــت 
بــرای بازدیــد و  رویــت مــکان مــورد نظــر بــه :  تهــران - خ شــریعتی - پاییــن تــر از 

حســینیه ارشــاد - کانــون مفتــح  مراجعــه نماییــد
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 تحریم های آمریکا
غیرانسانی و خالف حقوق بشر

   محسن پاک آیین
 کارشناس مسائل سیاسی

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
به خصوص در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی دقیقا یک اقدام غیرانسانی و 
مغایر بــا موازین بین المللی و خالف 

حقوق بشر است.
این تحریم ها در واقع موجب آسیب به مردم ایران شده است و 
به خصوص بیماران و کسانی که بیماری های نادر دارند و نیازمند 
درمان و مراقبت ویژه هستند. وقتی که از دسترسی به داروها 
و تجهیزات پزشکی محروم شوند به طور طبیعی با مشکالت 
بسیار زیادی مواجه می شوند. چه بسا که به مرگ این عزیزان هم 
منجر شود. کودکانی دارای سرطان خون، بیماران پروانه ای که 
متأسفانه پوست حساس و تاول زده دارند، جانبازانی که در جنگ 
تحمیلی در معرض ســالح های شیمیایی قرار گرفتند و دچار 
جراحت های چشمی شدند و افراد متعددی که به بیماری های 
نادر مبتال هســتند همه در معرض آســیب های شدید ناشی از 

تحریم های ظالمانه آمریکا هستند.
در مقاطع مختلف نیز برخی از عوامل حقوق بشری در این زمینه 
صحبت کردند و آنها را محکوم کردند؛ برای مثال کمیسر عالی 
حقوق بشــر ســازمان ملل بیانیه ای را صادر کرده و به موضوع 
تحریم هــا و ویــروس کرونا در ایران و چالش های ایجاد شــده 
توسط تحریم های آمریکا و حتی آن را به شکل گیری نوعی از 
تروریســم پزشــکی علیه مردم ایران اعالم کرده و در واقع عدم 
دسترسی به درمان های اساسی پزشکی و دستگاه اسکن اشعه 
ایکس و مشابه اینها را مورد اشاره قرار داده و محکوم کرده، لذا 
تردیدی نیست که این اقدام آمریکا یک اقدام غیرانسانی است.«

امــا اتحادیــه اروپا ادعا می کند که پایبند برجام بوده اما عماًل یا 
نخواســته یا نتوانســته یا هردو، باعث شده که اقدام ملموسی 
را انجــام ندهــد و در واقــع در کنار آمریکا بوده و می توان گفت 
که شــریک آمریکا در اعمال و ادامه تحریم ها علیه ملت ایران 

بوده است.
همانطور که اشــاره شــد ســازمان ملل با هدف جرم انگاری، 
کیفرســازی و اقدامات قهری می تواند کارهایی را انجام دهد؛ 
همچنین قوه قضاییه و نیز دستگاه دیپلماسی می توانند از مسیر 
سازمان ملل و همچنین دیوان های دادگاهی مثل دیوان کیفری 
الهه اقداماتی را انجام دهند و ســعی کنند عرصه را در زمینه 
بین المللی بر آمریکا تنگ کنند و تحت تأثیر این فشارها، آمریکا 
را مجبور کنند که تحریم های یکجانبه ایران را لغو کند و حداقل 
افشــا کنند که آمریکا اقدامات غیرانسانی و ضدانسانی را علیه 

مردم ایران اعمال کرده است.
از ســویی دیگر در ارتباط با موضوع گزارش خانم آالن دوهان، 
گزارشــگر ســازمان ملل که به ایران سفر کرد باالخره برخی از 
گزارشگرها نمی توانند حقایق را پنهان بکنند و برخی هم که 
دارای انصاف بیشتری هستند سعی می کنند که راجع به تأثیرات 
منفی اقدامات یکجانبه قهرآمیز آمریکا و تحریم ایران به خصوص 
در حوزه پزشکی و دارویی و غذایی مسائلی را ارائه دهند و در واقع 
از حقوق مردم ایران به عنوان دفاع از حقوق بشر حمایت کنند.

دوهــان در جریــان تأثیرات منفی تحریم ها قرار گرفت و اعالم 
کــرد که تحریم های یکجانبه اولیه و ثانویه و همچنین تهدید 
بر اعمال تحریم ها وضعیت حقوق بشر را به خطر انداخته و به 
خصوص عدم ورود دارو به ایران مشــکالت جدی برای مردم 

ایران ایجاد کرده است.«
ایــن گزارش هــا افکار عمومی را علیه آمریکا تحریک می کند و 
واشنگتن را در مقابل افکار عمومی جهان قرار می دهد و به لحاظ 
مقبولیت این کشور در جهان،  آمریکا را آسیب پذیر می کند.«

یک بخش مهم گزارش خانم دوهان این است که آمریکا بعد از 
خروج از برجام در واقع تحریم های شدیدتری را اعمال کرده که 
تأثیر کاماًل مؤثر در سالمت مردم ایران گذاشته و علیرغم اینکه 
آمریکا ادعا می کند که ارسال داروها به ایران آزاد است اما به دلیل 
اینکه در حوزه تبادالت بانکی اجازه مبادالت بانکی را به ایران 
نمی دهد. به همین دلیل عمال دارو را ایران نمی تواند خریداری 
و وارد کند و به همین دلیل است که این اعالم آمریکایی ها مبنی 
بر اینکه تحریم ها شامل دارو و تجهیزات پزشکی نمی شود یک 
فریب است و سعی می کنند با اعالم این مطلب افکار عمومی 

را فریب دهند.
منبع: میزان

یادداشت

گزارش ایران خودرو و سایپا برای توسعه و ارتقای کیفیت به مجلس رسید

پایان مهلت مجلس به خودروسازها

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی 
از ارائه گزارش مسئوالن ایران خودرو و سایپا درباره 
برنامه های توسعه ای و ارتقای کیفیت خودروها به 

این کمیسیون خبر داد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس شورای اسالمی   با اشاره به جلسه 
اخیر این کمیســیون با مسئوالن خودروسازی ها 
و برخی دیگر از دســتگاه های دیگر درباره بررسی 
تأثیر کیفیت خودروی داخلی بر تصادفات جاده ای، 
افزایش سرقت و تأمین امنیت داخلی خودرو، گفت: 
در این جلسه قرار شد مسئوالن سایپا و ایران خودرو 
ظــرف 3 روز گــزارش برای ارتقــای خودروهای 

تولیدی به اعضای کمیسیون ارائه دهند.
وی با اعالم اینکه مهلت 3روزه خودروسازی ها برای 
ارائه گزارش به پایان رســیده اســت، افزود: اخیراً 
این خودروسازی ها و چند دستگاه دیگر از جمله 
وزارت راه، فرماندهی انتظامی و همچنین سازمان 
اســتاندارد گزارشــات خود را در راستای ارتقای 

کیفیت خودروها به کمیسیون ارسال کرده اند.
رئیس کمیسیون شــوراهای مجلس اظهار کرد: 

در جلســه ای که پس از سر کشــی نمایندگان به 
حوزه های انتخابیه تشکیل خواهد شد، گزارشات 
واصله از دستگاه های مختلف بررسی و در صورت 
نیاز کارگروهی برای بررســی گزارشات، تشکیل 

می شود.
جــوکار بیان کرد: در نهایت گزارش کمیســیون 
تهیه و تدوین می شود و در اختیار هیئت رئیسه و 

دستگاه های مربوطه قرار خواهد گرفت.
پیش از این ســخنگوی کمیسیون شوراها و امور 
داخلــی مجلــس ابراز کرده بود کــه پس از اخذ 
گزارشات، جلسه بعدی کمیسیون به منظور بررسی 
راهکارها و برنامه هایی در راستای ارتقای کیفیت 
خودرو با حضور وزرای راه و شهرســازی، صنعت، 
معدن و تجارت، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، 
پلیس راهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار 

می شود.
گزارشــات ارائه شــده از سوی دســتگاه ها درباره 
تصادفات جاده ای کشــور به تفکیک عوامل مؤثر 
انسانی، خودرویی، راه و جاده و درصد تقصیر عوامل 
فوق و آمار سرقت های خودرویی براساس فراوانی 
گروه های صنعتی خودرویی داخل و خارج، نقشه  
راه گروه صنعتی در راستای ارتقای کیفیت و رضایت 
مردم و طرح های توســعه کوتاه مدت و بلندمدت، 
آمار و جانمایی نقاط حادثه خیز جاده های کشــور 
و برنامه و راهکارهای اجرایی در راســتای کاهش 
تصادفات جاده ای، اعالم سیاســت های دولت در 
راستای ارتقای کیفیت خودروی داخلی با راهکارها 

و برنامه های اجرایی است.

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری



w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

روزنامه اقتصادی صبح ایران

1 ذی القعده 1443   1 ژوئن2022 چهارشنبه 11 خرداد 1401  شماره پیاپی 2116

سیاست 2

وزرایرئیسیاستیضاحمیشوند؟
هنوز از نامه نمایندگان مجلس به ابراهیم رئیسی و دعوت از او برای انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و همچنین رای اعتماد قاطعی که بهارستانی ها به 
وزرای انتخاباتی او دادند، زمان زیادی نمی گذشــت که زمزمه هشــدارها به 

کابینه دولت و حرف و حدیث ها برای استیضاح وزرای او بلند شد.
افزایــش گرانــی ها، انتصابات در وزراتخانه ها، کیفیت خودروها و ... از جمله 
مسائلی بود که در قالب سوال نمایندگان از وزرای رئیسی مطرح شد و آن ها 
را به صحن علنی مجلس برای کشاند، با این حال ماجرا به همین جا ختم نشد 
و پارلمانی که روزی خواهان به روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و کابینه او بود، 

حال با استفاده از حق نظارتی خود دولت را تهدید می کند.
»چون دولت وارد اصالح قیمت خودرو شــده مجلس فعال اســتیضاح وزیر را 
مسکوت گذاشته است اما اگر وزارت صمت این آیین نامه را به درستی اجرایی 
نکند و خواسته های مردم تامین نشود، استیضاح وزیر صمت را دوباره به اجرا 
در می آوریم.«، » باالخره گام اول برداشته شد و واردات خودرو آزاد شد، در 
تنظیم آئین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در 

نظر گرفته شده؛ ۱_سقف قیمت ۷۰۰۰ دالر! ۲_حجم موتور ۱۰۰۰ سی سی! 
اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصالح نکند قطعا منتظر 
استیضاح باشد.«، » چون ابتدای دولت است، دولت باید پاسخ خیلی زیادی 
به نمایندگان و مردم درخصوص عملکرد خود بدهد، نظر من این اســت که 
خود دولت تغییراتی را ایجاد کند و به سمتی نرود که مجلس ورود پیدا کند؛ 
ولی مسلماً اگر دولت خودش تغییری ایجاد نکند به نظر می رسد مجلس باید 
سریع دست به کار شود و استیضاح را دنبال کند. االن هم فکر می کنم که ۶-۵ 
نفر از وزرا استیضاح شان مطرح است و استیضاح برای ۲ نفر جدی تر از سایر 

وزرا است، یکی بحث وزارت صمت و دیگری وزارت کار.« و ....
این جمالت برخی از هشدارهای نمایندگان به دولت برای استیضاح وزرا است.
تهدید به استیضاح هایی که گاهی به مرحله جمع آوری امضا نیز رسیده است 
اما، طبق گفته نمایندگان مجلس هئیت رئیسه از اعالم وصول آن جلوگیری 
می کرد. آنچنان که لطف اهلل سیاهکلی، نماینده مردم قزوین که گفته بود:» 
مطمئنم تعدادی از وزرا مثل وزرای اقتصادی که استیضاحشــان در مجلس 

مطرح است اگر کارشان به مجلس بیفتد، بدون وزرات از بهارستان برخواهند 
گشــت، با این حال هیات رییســه همچنان اجازه نمی دهد طرح را در دستور 

کار مجلس قرار بگیرد.«
احمد امیرآبادی، عضو هیات رییسه مجلس نیز گفته بود:» 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. االن نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند. این 

دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی انتظار ما هم زیادتر است.«
در میان نارضایتی برخی از پارلمانی ها از عملکرد وزرا و هشدارهایشــان به 
دولت، نمایندگانی هم هستند که معتقدند باید به دولت فرصت داد. به طور 
مثال، فریدون عباسی، نماینده مردم کازرون گفت:» نمی شود که ما در چند 
ماه گذشته به وزرا رأی باالیی داده و حال آنها را استیضاح کنیم. باید به وزرا 

فرصت داد و مدام به کمیسیون های مختلف نخواهند پاسخ بدهند. «

اخبار كوتاه

ویرانه های جنگ در شرق 
اوكراین/ رویترز

ادای احترام نمایندگان 
 ادیان الهی 
به امام خمینی )ره(/ ایرنا

گزارش تصویری

آیا بحران اوکراین »امنیت غذایی« ایران را تهدید می کند؟

جنگجهانی»گندم«
همه گیری کووید-۱۹، تغییرات آب و هوایی، 
خشکســالی و جنگ در اوکراین حاال جهان را 
پیش از پیش با بحران امنیت غذایی مواجه کرده 
است. روسیه و اوکراین تقریبا یک سوم صادرات 
گندم جهان را در اختیار دارند. با شروع جنگ 
میان این دو کشــور صادرات تولیدکنندگان 
بزرگ گندم دنیا همچون روســیه، قزاقستان 
و هند متوقف شــد این موضوع باعث شــد تا 
قیمت جهانی گندم به باالترین رقم خود برسد.
از آنجایی خاورمیانه بزرگ ترین واردکننده غذا 
در جهان اســت، جنگ اوکراین چالش ناامنی 
غذایی در این منطقه را بیش از پیش تشــدید 
می کند. با توجه به شــرایط موجود سوالی که 
مطرح می شود این است که آیا امنیت غذایی 
ایران نیز در معرض خطر قرار دارد و چه تدابیری 
برای این موضوع اندیشیده شده است. در همین 
حال، به تازگی خبری درباره توافق تجاری ایران 
و روســیه منتشر شده است. براساس این خبر 
ایران ۵ میلیون تن غله از روسیه وارد می کند. 
همچنین هیات تجاری روسی پیشنهاد کرده 
اســت تا ایران حــدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین 
کشــاورزی در روســیه در اختیار بگیرد و به 

»کشاورزی فراسرزمینی« بپردازد.
نیــاز داریم تا حدود 2۵ میلیون تن غله 

وارد کشور کنیم
کاوه زرگران کاوه زرگران رییس کمیســیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو 
به تشریح دالیل بروز بحران امینت غذایی در 
جهــان پرداخت و در این بــاره گفت: »بعد از 
مناقشه ی روسیه و اوکراین بخشی از تامین غذا 
که توسط این دو کشور در گذشته انجام می شد 
محدود و مسدود شد؛ بنادر اوکراین مسدود شد 
و در مورد روســیه نیز محدودیت هایی پدید 
آمده، هم به خواســت خود دولت روسیه و هم 

با توجه به شرایط بین المللی.«
این کارشــناس افزود: »روسیه و اوکراین روی 
هــم رفته ۲۸ درصــد از صادرات گندم دنیا را 
برعهده داشتند بنابراین درحال حاضر بخشی 
از این حجم از بازار خارج شده؛ در نتیجه تناسب 
عرضــه و تقاضــا در بازار های بین المللی بهم 
خورده و باعث افزایش قیمت گندم شده است. 
درباره ی روغن آفتاب گردان نیز به علت آنکه 
این دو کشور ۶3 درصد از بازار را تامین می کنند، 
افزایش قیمت رخ داد. در مورد سایر اقالم مثل 

ذرت و دانــه ی روغنــی نیز چنین اتفاقاتی رخ 
داد که به طور کلی باعث گران شــدن قیمت 
غالت در دنیا شــده است. لزوما کشور های که 
نسبت به تامین غذای خود نگرانی دارند ذخایر 

استراتژیک خود را باالتر برده اند.«
وی با اشاره به اینکه میزان تقاضا برای گندم 
نســبت به دوره های مشــابه در ســال های 
گذشــته افزایش بیشــتری پیدا کرده است 
گفت: »طبیعی است که شاهد افزایش قیمت 
باشــیم. دولت روسیه با گران کردن انرژی و 
غالت به کشــور های غیر دوست خود فشار 
می آورد. با سقفی که این کشور برای صادرات 
غله کشور خودش در نظر گرفته و همینطور 
عوارضی که بابت هر تن صادرات این کاال ها 
می گیرد، امروز صادرات گندم از روســیه به 
طور هفتگی تغییر میکند، اما عددی بین صد 
تــا صد پانــزده دالر از هر تن عوارض گرفته 
می شود، این موضوع باعث خواهد شد برای 
مثال روی یک کشتی هفتاد هزار تنی چیزی 
حــدود هفت میلیــون دالر عوارض دریافت 
شــود که این خود عاملی اســت برای گران 

شدن غله در دنیا.«
کاوه زرگران درباره احتمال به خطر افتادن 
امنیت غذایی ایران با توجه به محدودیت ها 
و گرانــی گندم نیز گفت: »ایران کشــوری 
نیمه خشــک اســت و به طبع شرایط آب و 
هوایی خودش، همه ساله رقمی بین حداقل 
۱۵ و حداکثر در برخی سال ها ۲۸ میلیون 
تن غالت وارد کشــور کرده اســت امسال 
هم من به شــخصه پیــش بینی می کنم ما 
نیــاز داریــم تا حــدود ۲۵ میلیون تن غله 
وارد کشــور کنیم. در شرایطی که بازار های 
جهانی کمی متالطم است و عموما قیمت ها 
ســیر صعودی دارد، تامین کاال نســبت به 
گذشته با مشکالت فراوان تری مواجه است؛ 
بنابراین عقل حکم می کند که ما در نیمه ی 
اول ســال ۱۴۰۱ مایحتاج کشــور را تامین 
کنیم و ذخایر کشور را به سطح قابل قبولی 

گسترش دهیم.«
او با بیان اینکه این گرانی موجی جهانی است 
گفت: »هر کشوری با توجه به تالطم های بازار 
بین المللی، سیاســت گذاری هایی کالن برای 

تامیــن کاالی خــودش می کند و از آن طریق 
منافع خودش را پیگیری می کند. تقابلی وجود 
ندارد. تمام کشور ها با توجه به شرایط، برنامه 
ریزی مدونی می کنند و طبق آن برنامه ریزی 

مایحتاج خود را تامین می کنند.«
این کارشناس ضمن اشاره به آنکه نگرانی ای در 
خصوص تامین گندم کشور نداریم اظهار کرد: 
»امســال تقریبا بین هفت میلیون تن یا شاید 
نزدیــک نه میلیون تن گندم نیاز داریم تا وارد 
کنیم و به نظرم قابل تامین اســت؛ به شــرطی 
که به موقع اقدام شــود و در نیمه ی اول ســال 

گندم مورد نیاز وارد کشور شود.«
رییس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
تهران در رابطه با قرار داد اخیر کشــورمان با 
روسیه نیز گفت: »با توجه به تولید گندم حدود 
صد و سی میلیون تن در سال در کشور روسیه و 
آنکه مقاصد صادراتی کشور روسیه هم محدود 
شــده به نظر من روابط سیاسی بین دو کشور 
ایران و روســیه کمــک می کند به آنکه گندم 
کشــورمان تامین شــود که برای هر دو کشور 

هم مناسب است.«

گندم مورد نیاز کشور تامین شده مردم 
نگران نباشند 

ذبیح اهلل اعظمی ســاردویی ذبیح اهلل اعظمی 
ســاردویی نماینده مــردم جیرفت و عنبرآباد 
نیــز در گفتگــو با فــرارو احتمــال به خطر 
افتــادن امنیــت غذایی کشــور را رد کرده و 
می گویــد: »با توجــه به خرید تضمینی گندم 
از کشــاورزان انشاءاهلل امسال شاهد افزایش و 
بهبود عملکــرد تولید خواهیم بود. تنها عامل 
نگران کننده درباره تولیدات کشورمان کمبود 
بارندگی است. همچنین تمهیدات الزم هم در 
کمیســیون کشاورزی مجلس و هم در وزارت 
جهاد کشــاورزی در این باره انجام شده است. 
بحث های بســیاری از ســال قبل در خصوص 
این موضوع داشتیم، گندم مورد نیاز کشور در 
سال جاری خریداری شده و از این بابت مردم 
نباید نگرانی داشته باشند.« عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: »این نکته 
را نیز باید گفت که هرچند حذف ارز ترجیحی 
از گندم باعث شد تا پاالیشگاه های غالت افزایش 
قیمت داشــته باشند، اما بارسنگینی را از روی 
دوش دولت برداشت. در مورد ذخایر استراتژیک 
روغــن نیــز تا آذر ماه هیچ مشــکلی نداریم و 
امنیت غذایی کشــور پایدار است.« ساردویی 
درباره قرارداد منعقد شــده با روسیه نیز گفت: 
»عمده ی خرید گندم ما از روسیه و کشور های 
اوراسیا است. االن ما جهت عمل کردن روسیه 
به تعهداتش مشکلی نداریم و با توجه به ارتباط 
خوبی که با روسیه داریم می توان به این موضوع 
اطمینان کرد. روســیه به کود شیمیایی ایران 
نیــاز مبــرم دارد و ما می توانیم آنرا تهاتر کنیم 
و این یکی از درخواســت های آن ها اســت.« 
این نماینده مجلس درباره پیشنهاد روسیه به 
ایران مبنی بر در اخیتار قرار دادن حدود ۱۰۰ 
هزار هکتار زمین در روســیه جهت کشاورزی 
فراســرزمینی نیز گفت: »یکی از برنامه هایی 
که کمیســیون کشــاورزی دنبــال می کند و 
وزارت جهــاد کشــاورزی هم حمایت می کند 
این اســت که کشــور ما به خاطر محدودیت 
آب در ایران به طرف کشــاورزی فراسرزمینی 
برود. از کشور هایی که می توان روی آن حساب 
کرد کشــور های حوزه ی اوراســیا، قزاقستان، 
ازبکستان، روسیه، کشــور های اتحادیه اروپا، 

آفریقا و حتی برزیل است.«

  

خبر ویژه

»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح 
آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

وی در ابتدا حادثه دلخراشی که در آبان رخد داد را به مردم ایران و مردم صبور آبادان و همه خانواده های داغدار تسلیت 
گفت و افزود: داغدار این حادثه در تمام ایران هســتیم. خطیب زاده رحلت حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمی را به مردم ایران تسلیت گفت و افزود: نامی که انقالب ایران و جمهوری اسالمی ایران بدون آن در جهان 
شناخته نمی شود.  سخنگوی وزارت خارجه درباره گزارش دیروز مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرد: این 
گزارش بازتاب دهنده واقعیت گفت وگوهای ایران و آژانس نیست. بعد از توافقی که بین ایران و آژانس در تهران انجام 
شد به صورت مکتوب ایران پاسخ هایی را به آژانس داشت و چند دور مفصل نشست حضوری برگزار شد که پاسخ های 

فنی و ارائه مستندات از سوی ایران صورت بگیرد. این گزارش همانی است که گروسی در پارلمان اروپا پیش از دور سوم 
گفت وگوهای ایران و آژانس به صورت شتاب زده اعالم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: آمریکا در حالی که پیام می فرستد و می خواهد به دنیا نشان 
دهد که می خواهد به برجام برگردد و یک بار دولت متعهد در حقوق بین الملل باشد همه اجزای فشار حداکثری شکست 
خورده بر علیه مردم ایران را ادامه می دهد. ما با یک طرفی روبرو نیستیم که تصمیم و صدا و رفتار واحد داشته باشد و 

این کار مذاکرات وین را سخت، پیچیده و کند کرده است.
وی گفت: این که پنجره فرصت تا ابد باز باشــد هم ما می دانیم هم آمریکا و هم اروپا می دانند که این پنجره فرصت تا 

ابد باز نخواهد ماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

پنجره فرصت تا ابد باز نمی ماند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس : 

تخلفات متروپل را در صحن 
»بهارستان« اعالم می کنیم

پس از فروریختن ســاختمان اداری- تجاری متروپل 
آبادان و تاپوی ملی برای یاری فاجعه دیدگان ، کاستن 
از آالم مردم شــهر و تجربه اندوزی برای آینده ، رئیس 
مجلس به کمیســیون عمران مجلس ، ماموریت داد تا 
بــا حضــور میدانی در آبادان، ابعاد مختلف این حادثه را 

بررسی و گزارش آن را به سایر نمایندگان ارائه کنند.
بر اساس دستور قالیباف ، هیاتی از اعضای کمیسیون 
عمران ، پنجشنبه گذشته به آبادان رفت و ضمن بازدید 
از محل سانحه ، جلساتی با مهندسین و مسئولین فعلی 
و پیشــین شهرداری و ســایر مقامات و افراد مرتبط با 
ســاخت و ساز »متروپل« برگزار کرد تا دستمایه تهیه 
و ارائه گزارش به نمایندگان بهارســتان شود ، گزارشی 
که اگر چه ، هنوز ، جمع بندی نهایی نشده اما به گفته 
زهــی ، از اعضــای هیات اعزامی ، می تواند از معیارهای 
شناسایی عوامل تقصیر و قصور در این فاجعه ملی باشد.

اســماعیل حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران 
مجلس ، از یافته های بررسی های گروه اعزامی ، آخرین 

وضعیت امدادرسانی و واکنش مردم شهر می گوید :
علت و هدف سفر هیات اعزامی کمیسیون عمران 

مجلس به آبادان چه بود؟
در پی دستور رئیس مجلس به کمیسیون عمران برای 
بررسی ابعاد و زوایای حادثه آبادان ، پنجشنبه گذشته وارد 
آبادان شدیم ،خوشبختانه وزیر کشور ،جمعیت هالل 
احمرو ستاد بحران استانداری خوزستان و فرمانداری در 
آنجا حضور داشتند . ضمن ابالغ تسلیت ریاست مجلس 
به مردم آبادان، بالفاصله ، جلسات متعددی با مسئولین 
ذیربط برگزار کردیم تا به پاسخ های مستند و شفافی 
درباره سواالت و ابهامات موجود برسیم . انشااهلل پس از 
بازگشت نمایندگان به مجلس ، گزارش هیات اعزامی 

به صحن بهارستان ارائه خواهد شد .
اخیرا لیست ساختمان های نا ایمن اعالم شده و 
طبق این لیست فقط در تهران 129 ساختمان نا 
ایمن داریم . پس از وقوع این حادثه آیا مجلس به 

اصالح قوانین ساختمان خواهد پرداخت؟
بله حتما،ما در مجلس تالش خواهیم کرد تا بتوانیم با 
قانون گذاری و اصالح برخی قوانین جلوی اتفاقات این 

چنینی را بگیریم.
بانوجه به حضورتان در آبادان ، نحوه اطالع رسانی 
و پوشش اخبار حادثه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

آیا تاثیرگذار و اقناعی بوده یا خیر؟
ابتدای وقوع حادثه ، وضعیت اطالع رسانی ، ایده آل نبود 
اما بتدریج بهتر شد و االن ،در مجموع ؛ مناسب و خوب 
است . با هدف ساماندهی اطالع رسانی و پیشگیری از 
ورود مقامات و افراد غیرمسئول به این حوزه حساس ، 
جلساتی برگزار و مقرر شد تا سخنگویی رسمی ، وظیفه 
اطالع رسانی دقیق را برعهده گیرد و نهایتا ، این ماموریت 
به فرماندار آبادان واگذار شد تا از طریق صدا و سیمای 
خوزســتان و همچنین شــبکه سراسری رسانه ملی ، 

گزارش های شفاف و بهنگام به مردم بدهند .
امداد رسانی ها کافی و کارآمد بود؟

مشاهده میدانی ما بیانگر کمبود قدرت مانور برای ماشین 
آالت امدادی سنگین بود زیرا نمی توانستند در فضای 
محــدود محوطــه حادثه و خیابــان های جنب آن ، به 
راحتــی کار خــود را انجام دهند و آواربرداری مطلوبی 
داشــته باشند اما حوزه امدادرسانی بسیار فعال و موثر 
بود. البته برای بهبود وضعیت ، مردم هم باید همکاری 
و از تجمــع در محل حادثه خودداری کنند زیرا تجمع 
آنها ، همان فضای محدود موجود را برای آتش نشان ها و 
سایر عوامل حاضر در صحنه ، تنگ تر می کند و سرعت 
آواربرداری و نیز یافتن پیکرها و تحویل آنها به خانواده 
های شان را کاهش می دهد. عالوه براین ،خطر ریزش 
احتمالی بقایای ساختمان هم وجود دارد که ممکن است 
، تلفات دیگری به مردم حاضر در محل ، تحمیل کند.

در جلساتی که برگزار کردید موفق به شناسایی 
مقصرین هم شدید؟

در بحث تقصیرات جلســاتی با مهندسین شهرداری و 
شهرسازی انجام شد و به محض اینکه جمع بندی کنیم، 
نتیجــه نهایی را در صحن مجلس قرائت خواهیم کرد 
وهر کس مقصر باشــد در مجلس معرفی و به تخلفات 
نیز رسیدگی خواهد شد . بر اساس بررسی ها ،ساخت 
متروپل قبل از صدور پروانه کلید خورده و بعد از ساخت 
چندین طبقه سازمان نظام مهندسی به موضوع ورود 
کرده و چندین گروه ناظر تعیین و سپس تغییر می کنند. 
قبل از صدور پروانه، و بدون اطالع سازمان نظام مهندسی 
و وزارت راه و شهرسازی احداث بنا، آغاز و بعد از آنکه چند 
طبقه از ساختمان ساخته شده، سازمان نظام مهندسی 
موضوع را پیگیری و ناظرین مشخص می شوند اما پس 
از مدتی ، ناظرین منتخب استعفا می دهند و گروه ناظر 

دیگری تعیین وجایگزین آنان می شود.
چه زمانی به نتیجه خواهید رسید؟

واقعیت این است که به نتایجی رسیده ایم اما باید گزارش 
نهایی را در صحن علنی ارائه دهیم.

یعنی به جمع بندی رسیده اید و فعال مایل نیستید 
رسانه ای شود...

خیــر ، هنــوز به جمع بندی نهایی نرســیده ایم ولی 
گزارشاتی را که از منابع و مقامات مرتبط مختلف تهیه 
کــرده ایــم ، می تواند مشــخص کند که مقصر ها چه 

کسانی هستند.
بــرای معرفی مقصرین این حادثه آیا نباید با قوه 

قضائیه و دولت هماهنگ باشید؟
قوه قضائیه و دولت )وزارت راه و شهر سازی( تشکیالت 
جداگانه ای هستند و هر کدام باید با ابزار های خود به 
صــورت جداگانه موضوع را پیگیری کنند ،مجلس نیز 
مجموعه ای است که به صورت جداگانه به این موضوع 
پرداخته است.مجلس پس از اینکه مقصرین را مشخص 
کرد آنها را به قوه قضائیه معرفی می کند و آنها کار خود 

را انجام می دهند.

معاون رئیس جمهور: 

دولت قبل مسئولیت خود در قبال 
حادثه »متروپل« را می پذیرد؟

حســینی، با اشــاره به حادثه متروپل تاکید کرد: دولت 
مردمی سیزدهم در کنار مردم است و هیچ قصور و کوتاهی 
پذیرفته نیست، اما آیا بانیان دولت قبل، مسئولیت تغافل 

و بی مباالتی خود در بازی با جان مردم را می پذیرند؟
ســید محمد حسینی در صفحه شخصی خود با انتشار 
تصاویــر گفت وگوی حســین عبدالباقی که در فضای 
مجازی بازتاب داشته است، نوشت: »ساختمان فروریخته 
متروپل در دولت قبل با مشــارکت شهرداری آبادان و با 
رانت، پرداخت رشوه و فساد به طور غیر استاندارد ساخته 
شده، استاندار دولت روحانی، آن را افتتاح کرده و وزارت 
صمت آن دولت، ســازنده آن )حســین عبدالباقی( را به 
عنوان کارآفرین برتر و چهره ماندگار حوزه ساختمان در 

سال ۱3۹۷ معرفی کرده است!
اکنون بانیان وضع موجود و برخی سیاسیون حامی دولت 
قبل، باید با شرمندگی از ملت ایران و به ویژه مردم داغدار 
آبــادان عذرخواهی کنند، اما همراه با معاندان، طلبکار 

دولت مردمی سیزدهم شده اند که باید پاسخگو باشد!
بالفاصله پس از این حادثه تلخ، به دستور رئیس جمهور، 
مسئوالن از جمله رئیس هالل احمر، رئیس ستاد بحران 
و وزیر کشــور در صحنه حاضر شــدند و همه امکانات و 
نیرو ها را بسیج کردند که افراد را از زیر آوار، نجات و آالم 
آسیب دیدگان را کاهش دهند. معاونین رئیس جمهور 
نیز در آبادان حضور یافتند و هماهنگی بین دستگاهی، 

انجام شد.
دولت مردمی سیزدهم در کنار مردم است و هیچ قصور و 
کوتاهی پذیرفته نیست، اما آیا بانیان، مقصران و عامالن 
دولت قبل، مسئولیت تغافل و بی مباالتی خود در بازی 

با جان مردم را می پذیرند؟«

کره کننده ایران   رئیس تیم مذا
به نروژ رفت

معاون سیاســی وزارت امور خارجه در ادامه رایزنی های 
اخیر منطقه ای و بین المللی، عازم اسلو شد.

»علی باقری« در حساب شخص خود در توئیتر، نوشت: 
در ادامه رایزنی های اخیر منطقه ای و بین المللی، امروز 

عازم اسلو شدم.
وی تاکیــد کرد: گفتگو های جدی و ســازنده پیرامون 
موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در دســتور 

کار این سفر است.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه در ادامه این مطلب 
آورده است: در کنار کوشش برای پیشبرد منافع ملی از 
جمله لغو تحریم های غیرقانونی، توســعه روابط ایران و 

نروژ نیز مورد تاکید ماست.

گزارش محرمانه انگلیس: 

 ارتش روسیه ممکن است 
سقوط کند

بر اســاس یک گزارش محرمانه انگلیس، ممکن اســت 
ارتش روســیه با توجه به خســارات وارد شده و بیش از 
3۰ هزار ســربازی که در جنگ اوکراین از دســت داده 

است، سقوط کند.
 به نقل از وب ســایت روزنامه دیلی میل، بر اســاس این 
گزارش، گرچه روسیه سربازان زیادی را در این جنگ از 
دست داده، اما والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 

آن را »بهای پیروزی« می داند.
با این حال، این گزارش جدید که تحلیلی سری از حمله 
روسیه به اوکراین است و نشریه میرر آن را رویت کرده 
است، ادعا می کند که ممکن است تلفات ارتش روسیه 
برای سربازان غیر قابل تحمل باشد، آن هم در زمانی که 
گزارش هایــی مبنی بر پایین بوده روحیه این نیروها به 

گوش می رسد.
ارتش اوکراین در تازه ترین تحلیل خود مدعی شده است 
که تاکنون 3۰ هزار و 3۵۰ ســرباز روس در این جنگ 
کشــده شده اند. روســیه پیش از آغاز حمله به اوکراین 
در ۲۴ فوریــه، بیــش از ۱۰۰ هزار تن از نیروهایش را در 

مرزهای این کشور مستقر کرده بود.
عالوه بر این، چندین هزار وسیله نقلیه نظامی روسیه - از 
جمله تانک،   هواپیما و واحدهای متحرک توپخانه ای - نیز 
در آنچه که پوتین »عملیات ویژه نظامی« می خواند، از 

بین رفته اند.
اردوغان:

 ناتو قدر ترکیه را نمی داند
 رئیس جمهــوری ترکیــه در مطلبی با تاکید بر اهمیت 
کشورش برای ناتو گفت که شرکای آنکارا در این ائتالف، 
زمانی که هیچ تهدیدی برای امنیت ملی آنها وجود نداشته 

باشد، کمک های آنکارا به ناتو را فراموش می کنند.
»رجــب طیــب اردوغان« رئیس جمهــوری ترکیه در 
مقاله ای اختصاصی که دوشنبه برای هفته نامه انگلیسی 
اکونومیست ارسال کرد، گفت که افزایش ظرفیت دفاعی 
کشــورش به انعطاف پذیری و قدرت ائتالف ناتو کمک 

کرده است. 
او خاطر نشــان کرد: در حالی که شــرکای ما همیشــه 
از مشــارکت های ترکیــه در ماموریــت تامین امنیت 
دسته جمعی ناتو قدردانی کرده اند، اما وقتی هیچ تهدیدی 
برای امنیت ملی آنها وجود نداشته باشد، به سرعت آنها 
را به دســت فراموش می سپارند. شرکای ما که اهمیت 
ترکیــه را تنها موقع تالطم ها مانند بحران بالکان به یاد 
می آورند، به اشتباه فکر  کردند که ثبات درازمدت بدون 

ترکیه قابل دستیابی است.

گفت و گو
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3اقتصاد گزارش

 افزایش خودسرانه قیمت ها به بهانه اصالح 
نظام یارانه ای

اقدامات مشکوک در بازار مسکن

بازار مســکن شــهر تهران پس از یک هیجان 
کوتــاه مــدت یک ماهه با افت روبه رو شــد. 
گزارش های میدانی نشان می دهد که برخی 
فروشــندگان به بهانه حــذف ارز ترجیحی، 
نرخ های پیشــنهادی را در اردیبهشــت ماه 
افزایــش دادنــد. این اقدام بــه ایجاد فضای 
کاذب در بازار انجامید و رشد قیمت ها خارج 
از ظرفیت تقاضا را منجر شــد، اما از ابتدای 
خردادماه به تدریج نشانه های حباب زدایی در 
بازار نمایان شــده اســت؛ آن هم در شرایطی 
که معموال خردادماه به دلیل نزدیک شدن به 
فصل جابه جایی، ماه پررونقی در بازار مسکن 

محسوب می شود.
ظاهــرا حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی کاال های 
اساســی در اردیبهشت ۱۴۰۱ منجر به ایجاد 
فضایــی برای القای انتظارات تورمی در بازار 
امالک پایتخت از سوی برخی بخر و بفروش ها 
شده است. مشاوران امالک می گویند که بازار 
نسبتا پررونقی را به لحاظ حجم معامالت در 
اردیبهشت ماه سپری کرده اند. بر این اساس 
تصوری ایجاد شــد کــه هردو طرف عرضه و 
تقاضا با نرخ های جدید کنار می آیند، اما افت 
بــازار در خردادمــاه، این گزاره را رد می کند؛ 
به طوری که در مواردی نرخ های پیشنهادی 
مســکن به قبل از گرانی های اخیر برگشــته، 

اما بازار در رکود به سر می برد.
در واقع به دلیل رشد تا ۶۰۰ درصدی قیمت 
مســکن در چهار ســال گذشــته، بازار ملک 
ظرفیتــی بــرای جهش مجدد ندارد و هر نوع 
فشــار به این بازار فقط رکود آن را عمیق تر 
می کنــد. البتــه به دلیل تبعیــت نهاده های 
ســاختمانی از تورم عمومی، افزایش قیمت 
ســاخت اجتناب ناپذیر است، اما بنا به گفته 
کارشناســان، در مقطع فعلی همبستگی بین 
قیمت ساخت و قیمت ها در بازار وجود ندارد. 
اگرچه افزایش قیمت های اســمی در بازار به 
نوعی اجتناب ناپذیر شده، اما به دلیل حرکت 
بازار مســکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، 
ســرمایه گذاری در ایــن بازار فعال ســودآور 

نیست.
در عین حال واسطه های ملکی از رونق نسبی 
واحد های نوساز خبر می دهند. به دلیل کاهش 
ســاخت و ساز و افزایش سنگین نرخ عوارض 
ساختمانی، تمایل به تولید مسکن در تهران 
به شدت افت کرده است. همین مساله منجر 
به فشــار تقاضا در واحد های کمتر از ۵ ســال 
ســاخت و ایجاد فاصله قیمتی بین این گروه 
از واحد ها با قدیمی ساز ها شده است؛ بنابراین 
عمــده متقاضیان به ســمت آپارتمان های 

قدیمی سوق پیدا کرده اند.
آن طور که مشاوران امالک سطح شهر تهران 
می گویند در مناطق میانی، یافتن واحد هایی 
با قیمت های در محدوده یک میلیارد تومان به 
شــدت دشوار شده است؛ بنابراین متقاضیان 
مصرفــی به نوعی از بازار مناطق میانی حذف 
و بــه محدوده هــای جنوبی تهران نقل مکان 
کرده اند. در مناطق میانی و شمالی نیز عمده 
خرید و فروش ها از نوع تبدیل به احسن است. 
گزارش هایی هم از کوچ سرمایه گذاران ملکی 

به شمال کشور حکایت دارد.
یکی از مشــاوران امالک منطقه ۱۴ تهران با 
بیان این که ســطح قیمت ها در اردیبهشــت 
ماه به یکباره دچار تغییر شــد به ایسنا گفت: 
نرخ هــا نســبت به فروردیــن بعضا ۱۰ تا ۲۰ 
درصد افزایش پیدا کرد. تا حدودی هم خرید و 
فروش های سرمایه ای رشد کرد، اما متقاضیان 
مصرفــی واکنش خاصی به قیمت های جدید 
نشان ندادند. در واقع خریداران واقعی، پولی 
ندارند که بخواهند اقدام به خرید کنند. فقط 
کســانی که به قصد سرمایه گذاری بلندمدت 
دارنــد یا افرادی که می خواهند خانه خود را 
بزرگ تر کنند در بازار حضور دارند. معامالت 
از نوع تبدیل به احســن هم مشکالت خود را 
دارد. اگر فاصله قیمتی بین خانه قبلی و خانه 
جدید مدنظر، زیاد شود تبدیل هم امکان پذیر 
نخواهــد بود. نتیجه کلی این اســت که بازار 

مسکن ظرفیت رشد ندارد.
در رابطه با اثرات اصالح نظام یارانه ای بر بازار 
مسکن، یک کارشناس اقتصاد مسکن، حذف 
ارز ترجیحی را در قیمت تمام شــده ساخت 
بی تاثیر دانســته و گفته بود که تورم عمومی 
ممکن اســت در قیمت مصالح ســاختمانی 

اثرگذار باشد، اما بازار ظرفیت رشد ندارد.
به گفته مهدی سلطان محمدی، سال گذشته 
بازار مســکن کمتر از نرخ تورم رشــد کرد و 
امســال هم این روند ادامه می یابد. شواهدی 
نیــز مبنی بر افزایش ســنگین قیمت دیده 

نمی شود.

گزارش

 دولت ترمز 
قیمت خودرو را بکشد

یکــی از اصلــی تریــن مشــکالت صنعــت 
خودروسازی کشور شیوه قیمت گذاری است؛ 
شیوه ای که منجر به ایجاد زیان انباشته حدود 
۹۰ هــزار میلیارد تومانی برای خودروســاز و 

نارضایتی مصرف کننده شده است.
 هر چه هزینه باال می رود، قیمت را 

هم باال می برند
میثــم فرج الهی تحلیل گر اقتصادی در مورد 
اینکــه شــیوه بهینه قیمت گــذاری خودرو 
چیست، اظهار کرد: چیزی که در حال حاضر 
خودروسازان انجام می دهند و شورای رقابت با 
آن مشکل دارد همین روش خودروسازان برای 
قیمت گذاری است؛ خودروسازان هزینه های 
مربوط به مواد اولیه، قطعات، نیروی انســانی، 
ســرمایه گذاری، هزینه سربار و… را حساب 
می کننــد و درصــدی هم به عنوان ســود در 
نظر می گیرند و قیمت نهایی را بر این اســاس 

محاسبه می کنند.
وی افزود: شــورای رقابــت می گوید این نوع 
قیمت گذاری با بهره وری و بهینه ســازی در 
تناقض اســت زیرا هرچقدر هزینه ها باال برود، 
قیمت هم باال می رود. به اعتقاد شورای رقابت 
این روش قیمت گذاری، روش منسوخ شده ای 
است و باید خودروهای داخلی را با نمونه های 
خارجی مقایســه کرد و دید خودروی داخلی 

چقدر می ارزد.
 در یک تضادی بین قیمت 

و بهره وری هستیم
فرج الهی گفت: ما در یک تضادی بین قیمت 
و بهره وری هستیم؛ اگر بگوییم با همین روش 
فعلی جلو بروید هیچ وقت خودروساز به سمت 
کاهش هزینه ها نمی رود و هر چقدر هزینه ها 
باال رود، قیمت هم به همان تناســب افزایش 
می یابد؛ از یک طرف هم اگر به صورت دستوری 
و پایین تر قیمت را تعیین کنیم خودروساز در 
حاشیه ضرر می رود و این زیان انباشته بیشتر 
از قبل می شود. لذا باید از روش های نوینی از 
جمله اســتفاده از روش کلینیک خودرو و یا 
مقایسه با چند خودروی خارجی در فروشگاه 

خودشان، استفاده کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: اما به نظر 
می آید در شرایط فعلی بهتر باشد با یک روش 
ترکیبی جلو برویم؛ یعنی به خودروساز بگوییم 
همه هزینه های خود را فهرســت کند، برخی 
از هزینه هــا را هــم در نظــر نگیریم؛ مثاًل اگر 
خودروســاز وامی گرفته و ساختمانی ساخته 
هزینه این کار را در فهرست هزینه های مربوط 

به قیمت گذاری نیاوریم.
شیوه بهینه قیمت گذاری

وی ادامــه داد: هزینه هــای مربــوط بــه 
خودروسازی را بیاوریم و به خودروساز بگوییم 
که امســال این قیمت را می پذیریم اما در دو 
سال آینده باید برخی از هزینه ها را با جزئیات 
کاهش دهد؛ به عنوان مثال خودروســاز ملزم 
به کاهش هزینه های مربوط به نیروی انسانی، 
بهینه سازی حمل و نقل و لجستیک، کاهش 
هزینه های قطعات، کاهش پرتی ها و … شود. 
طبق یــک برنامه ای جلو برویم تا هزینه های 
خودروســازی بهینه ســازی شــود؛ یعنی به 
خودروســاز بگوییم قبــول داریم یک خودرو 
برای شــما ۲۰۰ میلیون تومان تمام می شود 
اما باید هر سال یک درصد معینی از هزینه ها 
را کاهــش دهیــد و در مقابل تیراژ باال ببرید تا 

عرضه و تقاضا در بازار باالنس شود.
فرج الهی گفت: به نظر می رســد این شــیوه 
قیمت گذاری در شــرایط فعلی بهتر از ســایر 
شیوه ها باشد زیرا اگر به یکباره به خودروساز 
قیمت دســتوری پایین بدهیم، خودروســاز 
در حاشــیه زیان می افتد و در مقابل اگر هم 
قیمت را آزاد کنیم، خودروســاز تا هر چقدر 
که بخواهد قیمت را باال می برد و همیشه هم 

شاکی می ماند.
ایــن تحلیلگــر اقتصادی اظهار کــرد: اما اگر 
بگوییم قیمت را با هزینه های مربوط به خودرو 
می پذیریم اما طبق یک برنامه ملزم به کاهش 
هزینه ها هســتید، می توان به بهبود شــرایط 
قیمت گذاری امیدوار بود؛ ســال گذشته یکی 
از خودروسازی ها این روش را در پیش گرفته 
بود و تالش کرد در برخی از پروژه ها با تعامل 
با قطعه سازی و بهینه سازی در لجستیک به 

یک قیمت بهینه برسد.
باید یک تیم حرفه ای روی کاهش هزینه ها 

نظارت کند
وی در مــورد پیش نیازهای این روش، گفت: 
نخســت باید یک تیــم حرفه ای ناظر و راهبر 
این کار باشد و بعد توسط وزارت صمت دیکته 
شود؛ یعنی وزارت صمت به خودروساز بگوید 
که تمام فهرست هزنیه ها را بیاورد و یک تیم 
حرفــه ای روی کاهش هزینه ها نظارت کند و 
راهــکار دهد؛ همراهی این دو کار با هم باعث 
می شــود خودروساز در ریل کاهش هزینه ها 

قرار گیرد.

ترفند کمبود و گرانی کاال؛

دومینویافزایشقیمتبهموادشویندهرسید
از ابتدای سال جاری بازی کاهش عرضه و 
افزایش تقاضا، بیشــتر کاالها و محصوالت 
دســتخوش تغییرات قیمیتی شده است، 
تا جایی که بیشــتر محصوالت و کاالهای 
اساســی و ضروری مردم با افزایش بیش از 

3۰ درصدی مواجه شده است.
 ترفنــد کمبــود و گرانی کاال و محصوالت 
مختلف، دو مقوله تکراری در بازار مصرف 
کشور است. هر روز به بهانه گرانی تولید در 
ابتدا یک یا چند محصول در بازار کمیاب و 
پس از سیر چند هفته ای با افزایش قیمت به 
وفور در بازار ظاهر می شود.چند سالی است 
نحــوه مدیریت بر بــازار کاالهای مصرفی 
و ضــروری مردم شــکل جدیدی به خود 
گرفته اســت. به محض رســیدن سیگنال 
افزایش قیمــت کاالها و محصوالت مورد 
نیازمردم و قبل از هجوم خریداران، اجناس 
از قفسه های فروشگاه های بزرگ و کوچک 
شــهر جمع آوری و به انبارها انتقال داده 

می شوند.
موضوعی که در نهایت مردم مصرف کننده 
را متهم می کند و دولت برای سرپوشــانی 
کردن اقدام تولید کنندگان مبنی بر کاهش 
عرضه محصوالت، افزایش تقاضا را عاملی بر 

کمبود محصوالت اعالم می کند.
از ابتدای سال جاری بازی کاهش عرضه و 
افزایش تقاضا، بیشــتر کاالها و محصوالت 
دســتخوش تغییرات قیمیتی شده است، 

تا جایی که بیشــتر محصوالت و کاالهای 
اساســی و ضروری مــردم با افزایش بیش 
از 3۰ درصدی مواجه شــده اســت.حاال 
دومینــوی افزایش قیمت ها پس از حذف 
ارز ترجیحی به مواد شــوینده رسیده، اما 
متولیان دولتی از عدم مجوز صدور افزایش 
نرخ ها خبر می دهند. قفســه های خالی از 
مواد شــوینده و آرایشی، بهداشتی نشان 
از کاهش شــدید عرضه این محصوالت به 
بازار است.در همین رابطه علی نقیب عضو 
هیــات نمایندگان اتــاق تهران  می گوید: 

ارز ترجیحی به صنایع شــوینده تخصیص 
نداشــته و حذف این ارز خیلی تأثیری بر 
وضعیت تولید و قیمت محصوالت نخواهد 

گذاشت.
رئیس کمیســیون صنعــت و معدن اتاق 
تهــران با اشــاره به اینکــه فقط نرخ دالر 
تعییــن کننده قیمــت محصوالت صنایع 
نیســت، ادامه داد: نوســان نرخ مواد اولیه 
تولید داخل مانند پلی اتیلن که در بورس 
قیمت گذاری و عرضه می شــود می تواند 
تأثیر زیادی بر قیمت تمام شده محصوالت 

داشته باشد.وی تصریح داشت: بیشتر مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع شــوینده از صنایع 
شیمیایی داخلی خریداری و تهیه می شود 
که این مواد ازاواخر سال گذشته با افزایش 
3۰ درصدی مواجه شــده اســت. هر چند 
بیشــتر مواد اولیه جهت تولید محصوالت 
شــوینده و آرایشــی، بهداشــتی از داخل 
کشــور تهیه می شــود.به گفته این فعال 
صنعت شوینده ها؛ متغیرهای قیمتی مواد 
اولیه داخلی و خارجی بر قیمت تمام شده 
اثر گذار اســت. از این رو با افزایش نرخ ارز 

مواد اولیه با افزایش قیمت وارد می شود و 
مواد اولیه تولید داخل نیز گران تر به دست 

تولید کننده می رسد.
عضــو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع 
تصریح داشــت: مواد اولیه داخلی با قیمت 
جهانی در بورس عرضه می شــود از ابتدای 
ســال بر اســاس قیمت های جهانی و دالر 
ایــن مواد بیش از 3۰ تا ۵۰ درصد افزایش 

قیمت داشته است.
نقیــب با تأکید بر اینکه تورم تأثیر زیادی 
بر قیمت تمام شده محصوالت دارد، گفت: 
افزایــش دوباره قیمت مواد اولیه مورد نیاز 
این صنعت بســتگی به نرخ تورم دارد و در 
صــورت تداوم روند صعودی تورم احتمال 

گرانی مجدد مواد اولیه وجود دارد.
رئیس کمیســیون صنعــت و معدن اتاق 
تهران می گوید: انجمن صنایع شــوینده، 
بهداشــتی و آرایشی ایران نماینده صنایع 
شوینده در گفتگو با سازمان حمایت است. 
بــا توجه به وضعیت موجــود قیمت تمام 
شده تولید محصوالت شوینده و بهداشتی 
هر روز افزایش می یابد. آنچه مســلم است 
تولید مواد محصوالت شوینده و بهداشتی 
بــه دلیل افزایش قیمت متغیرهای قیمت 
مــواد اولیه و ثبات قیمت محصوالت، زیان 
ده شــده است.وی تصریح داشت: احتمال 
افزایــش قیمت برای مصرف کنندگان این 

محصوالت بسیار باالست.

فروش کیلویی نان در دستور کار قرار گرفت

سود فروش آرد از نان بیشتر است
پدیده تشکیل صف های طوالنی در نانوایی ها قدمت طوالنی در کشور دارد؛ 
در ســال گذشــته به گفته مسئولین گرانی سایر کاالهای اساسی و از طرف 
دیگر تخلف نانوایان موجب تشکیل صف های طوالنی در نانوایی ها شده که 
با تدابیری که در حوزه ساماندهی نظام توزیع آرد اندیشیده شد برای مدتی 

صف  های خرید نان کوتاه تر شد.
حال اما بررسی های میدانی حاکی از طوالنی تر شدن صف های نان نسبت 
به دفعات قبل و کاهش تعداد واحدهای نانوایی در ســطح شــهر و محالت 
است؛ در حالی به گفته مسئولین هیچ تغییری در سهمیه آرد نانوایان اتفاق 
نیافتاده اســت که بررســی های میدانی از تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای 

نانوایی در سطح شهر به دلیل کمبود آرد حکایت دارد.
حسین نظری، رئیس اسبق اتحادیه نانوایان تهران، در گفت و گو با خبرنگار 
خبرآنالین و در خصوص شلوغی های اخیر نانوایی ها گفت:" در حال حاضر 
هیچ نانوایی نمی تواند آرد بفروشــد چراکه از نظارت های شــدید و گسترده 
در این حوزه بســیار ترســیده اند. اما شــلوغی های گسترده در نانوایی ها به 
این دلیل اســت که قبل از اجرای طرح جدید، نان در همه جا یافت می شــد 
و نان هــای فانتــزی نیــز ارزان بودند اما در حال حاضر نان های فانتزی گران 
شدند و نانوایی ها نیز دیگر نان در اختیار سوپرمارکت ها قرار نمی دهند و از 
شهرســتان ها نیز نان پخته و آورده می شــد که اینکار نیز متوقف شده است 

و همــه اینهــا بــه افزایش تقاضا برای نــان در نانوایی ها دامن می زند و صف 
نانوایی ها را شلوغ کرده است."

فروش نان به سوپرمارکت ها کاهش یافت
قاســمعلی عزیزی، رئیس اتحادیه نانوایان شــهر ری  در خصوص کاهش 
فروش نان نانوایی ها به ســوپرمارکت ها گفت:" زمانی که نانوایی ها خلوت 
بودند نان های پخته شده آنها به صورت بسته بندی و با قیمت خیلی ناچیز 
به ســوپرمارکت ها فروخته می شــد اما در حال حاضر وضعیت تغییر کرده 
اســت و مردم خرید بیشــتری از نانوایی ها می کنند و ترس و اضطراب باال 
رفتن قیمت نان، تقاضا را باال برده است و از طرف دیگر اقالم خوراکی مانند 
فست فود افزایش قیمت داشته اند و این امر نیز در افزایش تقاضا نانوایی ها 
بی تاثیر نبوده است و در نتیجه اگر نانوایی مشتری مستقیم خود را داشته 

باشد دیگر به سوپرمارکت ها نان نخواهد داد."
فروش کیلویی نان در دستور کار قرار گرفت

عزیزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که فروش کیلویی نان در دستور کار 
است یا خیر؛ گفت:" بنده موافق فروش کیلویی نان هستم و در حال حاضر 
این بحث مطرح است و نان کیلویی شود و هم مردم به حق خود برسند و هم 
نانوا از اتهامات بیرون بیاید اما در حال حاضر مشکل کیلویی بودن و عددی 
بودن نیســت بلکه مشــکل اساســی از اوایل انقالب ایجاد شده است و اگر در 

سالهای پس از انقالب ساالنه صد تومان به قیمت نان افزوده می شد در حال 
حاضر هر نان ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشــت و دولت با این گرفتاری 
روبه رو نمی شد اما چندین سال پشت سر هم قیمت نان را افزایش نداده اند 
و نانوا نیز با کوچک کردن چانه دست و پنجه نرم کرده است و در حال حاضر 

۹۵ درصد نانواها موافق کیلویی شدن قیمت  نان هستند."
رئیس اتحادیه نانوایان شــهر ری درخصوص فروش آرد به صورت دولتی به 
نانوایان به نرخ پایین و یا ناچیز؛ گفت:" این کار اصال درست نیست و زمانی 
که فضا برای تخلف وجود داشته باشد تخلف رخ می دهد و زمانی که اختالف 
۵۵۰ هزار تومانی درخرید و فروش آرد وجود داشته باشد امکان تخلف باال 
مــی رود و در حــال حاضــر هم نانوا و هم دولــت و هم ملت از وضعیت فعلی 

ناراضی هستند، وضعیتی که از عدم مدیریت رخ می دهد."
سود فروش آرد از فروش نان بیشتر است

از طرف دیگر زمزمه ها حاکی از آن اســت که تعدادی از نانوایان آرد دولتی 
خود را به قیمت آزاد به واحدهای فانتزی پز می فروشند و به صورت خودسرانه 
از ســهمیه پخت خود کاســته اند؛ عده ای از نانوایان عنوان کرده اند که عدم 
افزایش رســمی قیمت نان و افزایش رســمی قیمت آرد ســود آنها را کاهش 
داده است و در این بین سود فروش آرد به صورت آزاد به واحدهای فانتزی 

پز بیشتر از فروش نان است.

خبر ویژه

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شــهر تهران گفت: آگهی های 
پیش فــروش خانــه در منطقه ۲۲ تهران با متــری ۱۴ میلیون تومان، 
کالهبرداری »تعاونی نماها« اســت و پروژه های مسکونی تعریف شده 

غیرواقعی بوده و پروانه و جواز ساخت هم ندارند.
 ۱۲ سال پیش قانون ساماندهی پیش فروش مسکن در مجلس تصویب 
شد. درست قبل از تصویب این قانون پروژه هایی با عنوان »نگین غرب«، 
»شفق« ، »مروارید« و غیره به مردم معرفی و پیش فروش شد، اما بعد 
چند سال مردم متوجه شدند هر یک واحد به ۱۵ نفر پیش فروش شده 
است. این آشفتگی باعث شد تا در همان موقع قانون پیش فروش مسکن 
وضع شود. در همان موقع نیز تمام اموال فرد کالهبردار مصادره شد و 

به تصرف ســازمان امالک کشــور درآمد.با این حال مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های عمرانی شــهر تهران، معتقد اســت که این اتفاق مجدد در 
حال وقوع است و در چند سال اخیر»تعاونی نماها« مجددا با تبلیغات 
گســترده و فریبنده اقدام به کالهبرداری در ســاخت و پیش فروش 

مسکن در منطقه ۲۲ تهران دارند.
»خشــایار باقرپور« درباره آگهی های پیش فروش خانه در منطقه ۲۲ 
تهــران آن هــم با متری فقط ۱۴ میلیــون تومان به خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، گفت: در ۴ سال اخیر، تعدادی »تعاونی نما« ظهور و بروز کردند، 
یک ســری معامــالت و مبایعه نامه های کامــاًل صوری و عجیب وغریب 
توسط افراِد غیِر ذی سمت به عنوان فروشنده و حتی نه به عنوان نماینده 

و وکیــل قانونــی تعاونی منعقد می شــود.به گفته وی، این قراردادها با 
یک مبایعه نامه دســتی بدون کد رهگیری، به صورت غیررســمی تهیه 
و روی آن پروژه هایی واهی تعریف می شــود و این در حالی اســت که 
روی هیچ کدام از این اراضی نیز پروانه ساخت وجود ندارد و عموماً در 

منطقه ۲۲ تهران هستند.
وی درباره اینکه چرا این پروژه های واهی و غیرواقعی در این منطقه از 
پایتخت تعریف شــده اســت، گفت: یکی از مهم ترین محل های جوالن 
تعاونی ها در منطقه ۲۲ تهران است. علت هم این است که اقبال عمومی 
مردم برای پیش خرید در این منطقه بیشتر است و این منطقه از اساس 

با ادبیاِت پیش فروش و پذیره نویسی پروژه پا گرفته است.

هشداربهمردمدرموردآگهیهایپیشفروشخانه

خشکســالی و تغییرات آب و هوایی، بحران جهانی در تامین کود شــیمیایی، 
گرانی نفت و جنگ میان روســیه و اوکراین امنیت غذایی را در سراســر جهان 
تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی که کشور ها به دلیل قحطی نگران 
امنیت غذایی شــان بوده و به احتکار غذا روی آورده اند و میزان صادرات مواد 
غذایی خود را به شدت کاهش داده اند، وزارت کشاورزی ایران عوارض صادراتی 
پنج محصول غذایی را حذف کرده است. به گفته کارشناسان چنین تصمیماتی 
تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد و جامعه به همراه خواهد داشت.»مرتضی 
افقه«، اقتصاددان با اشــاره به تصمیم حذف عوارض صادراتی به اقتصاد ۲۴ 
گفت:»طرفداران اقتصاد آزاد می گویند ارز را آزاد بگذاریم تا صادرات افزایش 
یابد. چنین نظریه هایی برای کشــوری همچون چین که محصوالت نهایی و 
کاال های های تک تولید می کند مصداق دارد، اما برای کشوری مثل ایران که 
در صنعت عقب مانده و محصول نهایی قابل رقابت با کشور های دیگری ندارد 
عمال چنین سیاســت هایی منجربه افزایش صادرات محصوالت کشــاورزی و 
مواد خام خواهد شــد. ما باید توجه داشــته باشــیم صادرات محصوالت نهایی 

و های تک برای اقتصاد کشــور مفید اســت، اما وقتی صادرات منجربه تخلیه 
منابع طبیعی و یا محصوالت مورد استفاده مردمان همان کشور شود تبعات 

سنگینی را به دنبال خواهد داشت.«
ما در شرایط خاصی قرار داریم

وی افزود: »ما اکنون در شــرایط خاصی قرار داریم و بســیاری از کشور ها برای 
آسیب کمتر از بحران احتمالی امنیت غذایی اقدام به ذخیره سازی مواد غذایی 
کرده اند. ما نیز باید از نیاز های غذایی مان مراقبت کنیم و پیشــاپیش ذخیره 
غذایی مناســبی را تهیه کنیم تا در صورت بحران احتمالی آســیب کمتری 
ببینیم. اما به جای احتکار و مراقبت از منابع و مواد غذایی قوانینی میگذاریم 
که عکس این ماجرا عمل می کند.«این اقتصاددان اظهار کرد:»متاسفانه دائم 
گفته می شــد که دولت قبل ســفره مردم را به برجام گره زده بود. واقعیت این 
اســت که با چنین سیاســت هایی گره خوردن سفره ها به برجام نسبت به قبل 
دو چندان شــده اســت. گفته می شود که حذف عوارض و افزایش صادرات به 
دلیل مازاد تولید اســت، اما من معتقدم، چون قیمت محصوالت به شــدت 

افزایش پیدا کرده و مردم قدرت خرید خود را از دســت داده اند مازاد تولید و 
عرضه به وجود آمده است وگرنه نیاز به محصوالت غذایی همچنان ادامه دارد. 
پس مازاد محصوالت کاهش قدرت خرید را ثابت می کند و، چون محصوالت 
کشاورزی محصوالتی هستند که در مدت زمان کوتاهی فاسد می شوند باید 

آن را صادر کنند.«
افقه ادامه داد:»اکنون خانوار ها با چالش گرانی مواد غذایی روبه رو هســتند و 
مــن گمان می کنم از نیمه دوم ســال عــالوه  بر گرانی با چالش نبود محصول 
نیز مواجه خواهیم شــد. به عبارتی روشــن تر با چنین تصمیماتی ممکن است 
محصولی در بازار کم شــود حاال می خواهد گران باشــد و یا ارزان.«وی تاکید 
کرد:»بسیاری معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قاچاق در کشور 
شده است و باید آن را حذف کرد. باید توجه داشته باشیم با حذف عوارض از 
صادرات نیز زمینه ای مناسب فراهم شده و کاال به شکل دیگری از کشور خارج 
می شود.«حال با این شرایط باید منتظر ماند و دید که نتیجه حذف گمرکی از 
موادغذایی و آسیب های آن کی خود را به رخ اقتصاد خانوارهای ایرانی می کشد.

با حذف عوارض صادراتی ۵ کاالی کشاورزی ؛

کشور بدتر می شود وضعیت غذایی 
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نفت و انرژی 4

کرد : کرخه و مرزی غرب اظهار  رئیس حوضه رودخانه 

ضرورتاقناعافکارعمومیبرایچالشآب

كوتاه از انرژی

بین الملل

 نگرانی از عرضه در تابستان
نفت را گران کرد

 اگرچــه اعضــای اتحادیــه اروپا بر 
ســر تحریم نفتی روســیه به توافق 
نرســیدند اما قیمت نفت با توجه به 
نگرانی ها نسبت به عرضه در تابستان 
گران شد و به باالی ۱۲3 دالر در هر 
بشکه رسید. قیمت نفت چند ماهی 
اســت که تحت تاثیر جنگ روسیه و 
اوکراین و همچنین کنترل کرونا در 
جهان با افزایش همراه شده است. در 
این مدت تولید نفت تقریباً ثابت بوده 
اما تقاضا برای نفت افزایش داشــته 
است. نگرانی نسبت به تداوم کمبود 
نفت به ویژه در تابســتان که مصرف 
بنزین در نیمکره شمالی افزایش پیدا 
می کند، در روزهای اخیر بیشتر شده 
اســت. از سوی دیگر برخی اعضای 
اتحادیه اروپا به دنبال تحریم نفت و 
گاز روســیه هستند و همین موضوع 
نگرانی هــا را بیشــتر کرده اســت. 
همچنین  انتظار کاهش بیشتر سطح 
ذخیره ســازی فرآورده هــای نفتی 
سبب شــده تا قیمت دیزل، بنزین، 
ســوخت جت و نفت کوره به شدت 
افزایــش یابد. نااطمینانی نســبت 
به توانایی روســیه بــرای صادرات 
فرآورده هــای نفتــی در مواجهه با 
تحریم هــای اتحادیه اروپا نیز اوضاع 
را پیچیده تر کرده و بر میزان نوسان 
بازار افزوده است.حال همراه با ورود 
به فصل تابستان در نیمکره شمالی، 
در شــرایطی که در دو تابستان قبل 
درگیــر محدودیت های جابه جایی 
به دلیل سیاســت های کنترل کرونا 
بوده ایم، به احتمال زیاد با رشد زیاد 
تقاضــا برای ســوخت به ویژه برای 
حمل ونقل روبه رو خواهیم شد.نفت 
برنت با رشدی ۱.۲ درصدی به ۱۲3 
دالر و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید. 
نفت شــاخص آمریکا نیز ۲.۹ درصد 
گران شــد و ۱۱۸ دالر و ۵۰ ســنت 

در هر بشکه قیمت خورد.

 صادرات گاز روسیه 
به هلند قطع شد

تهدیــد قطــع عرضه گاز روســیه 
در صــورت عــدم پرداخت به روبل 
قربانــی دیگری گرفــت و گازپروم 
اعــالم کــرد فروش گاز بــه هلند را 
متوقف خواهد کرد.اقدام شــرکت 
گازپروم در راستای دستور والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه انجام 
می شود که اعالم کرده است تمامی 
فــروش گاز طبیعــی به اروپا باید به 
روبل پرداخت شود. شرکت گازترای 
هلند در واکنش به این تصمیم، اعالم 
کرد آماده است گاز را از منابع دیگری 
تامیــن کند. لغو قرارداد فعلی برای 
دوره 3۱ مه تا اول اکتبر سال ۲۰۲۲ 
خواهد بود و شامل حدود دو میلیارد 
متر مکعب گاز طبیعی معادل حدود 
پنج درصد از مصرف هلند می شــود. 
شرکت گازترا جزئیات زیادی درباره 
خرید گاز از منابع دیگر اعالم نکرده 
اســت اما به نظر می رسد از نروژ گاز 
خریــداری می کند یــا LNG وارد 
خواهــد کرد.وزیــر انــرژی و اقلیم 
هلند اعالم کرد اثر این اقدام روسیه 
تقریبــا هیچ اســت و هیچ تهدیدی 
بــرای تحویــل گاز فیزیکی وجود 
نــدارد. این به معنای آن اســت که 
مصــرف کنندگان هلندی همچنان 
می توانند گاز طبیعی مصرف کنند. 
بــا این حال به نظر می رســد وزیر 
هلنــدی تالش کرده اســت نگرانی 
از کمبــود فزاینده گاز در بازار را رد 
کند و مانع ایجاد فشــارهای تورمی 
شــود زیرا قیمت عمده فروشی گاز 
بــه میزان قابل توجهی افزایش پیدا 
خواهــد کــرد. در نتیجــه، مصرف 
کننــدگان هلندی شــاهد افزایش 
قبــوض انــرژی خواهند بود. به نظر 
می رســد وزیر هلندی تالش کرده 
است نگرانی از کمبود فزاینده گاز در 
بازار را رد کند و مانع ایجاد فشارهای 
تورمی شــود بر اساس قانون هلند، 
در شرایط کمبود انرژی مانند بحران 
گازی جــاری، کاهش حجم عرضه 
ابتدا در صنایع انرژی بر اتفاق می افتد 
و قیمت هــا در بازاری که هم اکنون 
با مشــکالت زنجیره تامین دست و 
پنجه نرم می کند، باالتر خواهد رفت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی:

 فعال شدن دیپلماسی انرژی 
 به توسعه صنعت نفت و گاز 

کمک می کند
عضو هیئت رئیســه کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه دیپلماســی 
منطقه ای و انرژی در دولت ســیزدهم منطقی 
و تأثیرگذار بوده است، گفت: دیپلماسی انرژی 
با کشورهای همسایه همچون عمان در توسعه 
صنعــت نفت و گاز ما تأثیرگــذار خواهد بود.
حســین حسین زاده ، با بیان اینکه دیپلماسی 
فعال انرژی ایران با کشورهای همسایه همچون 
عمان در صنعت نفت و گاز ما تأثیرگذار خواهد 
بود، گفت: بدون شــک بــا توانایی ما در حوزه 
نفت و گاز، همکاری دو کشــور ایران و عمان 
در این بخش می تواند بســیار تأثیرگذار باشد.
وی با اشــاره به اینکه در گذشــته به موضوع 
دیپلماسی انرژی به ویژه با کشورهای همسایه 
توجهی نشــد، افزود: خوشبختانه دیپلماسی 
منطقه ای و انرژی در دولت ســیزدهم منطقی 
و تأثیرگــذار بوده اســت.عضو هیئت رئیســه 
کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 
تصریح کرد: فعال شــدن دیپلماســی انرژی 
و منطقــه ای برای توســعه صنعت نفت و گاز 
ما بســیار راهگشاست، همچنین معتقدم اگر 
تعامــل با کشــورهایی همچون عمان بیش از 
این افزایش یابد به رشد صادرات نفت و تحول 

صنعت نفت کمک خواهد کرد. 

 مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر 
خبر داد؛ 

 هدفگذاری تولید 800 مگاوات 
 انرژی خورشیدی تا افق 1404 

در کشور 
مدیــر عامل شــرکت ســرمایه گذاری غدیر 
گفت : برنامه داریم که تا ســال ۱۴۰۴، ۸۰۰ 
مگاوات برق خورشــیدی تولید کنیم که یزد 
یکی از اســتانهای مدنظر در این زمینه اســت.
ســید امیرعباس حسینی افزود: نیروگاه های 
خورشیدی نقش مهمی در کاهش مصرف آب 
و  مصرف انرژی های فســیلی و آلودگی محیط 
زیســت دارند.وی با بیان این که هدف گذاری 
شرکت سرمایه گذاری غدیر برای امسال تولید 
۱۰۰ مگاوات برق خورشــیدی است گفت: ۴۰ 
مگاوات آن را در اســتان یزد ســرمایه گذاری 
کردیم. حسینی در ادامه از یزد به عنوان یکی 
از اســتانهایی کــه روانترین فرایندهای اداری 
را برای ســرمایه گذارای دارد یاد کرد و افزود: 
شــرکت ســرمایه گذاری غدیر سهم باالیی از 
سرمایه گذاری را در استان یزد دارد که بخشی 
از آن در قالب مشــارکت با بخشــهایی مانند 
شــرکت چادرملو و بخشــی به صورت مستقل 
مانند شرکت فوالد غدیریان و نیز گندله سازی 
بهاباد انجام میشود .سید فریدالدین معصومی 
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی 
غدیر نیز گفت : این شــرکت امســال ایجاد ۶۰ 
مگاوات تولید برق خورشیدی را در دستور کار 
دارد که در نظر داریم ۴۰ مگاوات آن را در یزد و 
۲۰ مگاوات دیگر را در سایر استانها ایجاد کنیم.
وی  افزود:ســال گذشته تالش کردیم نیروگاه 
خورشــیدی ۱۰ مگاواتــی کوشــک را زودتر 
از موعــد افتتــاح کنیم ولــی نهایتاً  همزمان با 
میالد امام رضا)ع( بهره برداری شــد و امســال 
نیــز کلنگ زنی طرح مصــادف با دهه کرامت 
شــد.معاون اقتصادی استاندار یزد نیز در این 
مراسم گفت: تولید انرژی های خورشیدی یکی 
از محورهای دهگانه در اولویت یزد نوین است.
ســید مســعود عظیمی، ظرفیت اسمی تولید 
بــرق در اســتان را ۲۷۵۰ مگاوات بیان کرد و  
یادآور شد: البته تولید واقعی برق استان ۲۱۰۰ 
مگاوات اســت کــه در زمان پیک مصرف، ۷۵ 
درصد آن در حوزه صنعت اســتفاده می شــود 
که این میزان در کشــور بی نظیر اســت. وی به 
خاموشــی برق صنایع در ســالهای گذشته در 
زمان اوج مصرف اســتان اشاره و این کسری را 
معادل  ۹۰۰ مگاوات خاموشــی ذکر کرد.وی 
گفت: امســال شــرکت فوالد آلیاژی ایران را با 
مصرف حدود ۷۰ مگاوات از لیســت خاموشی 
صنایع خارج کردیم چرا که ۱۶ صنعت کشور 
وابســته به تولید آن اســت و از طرفی شرکت 
سرمایه گذاری غدیر نیز کمک خوبی به تامین 
برق استان کرده است.وی اظهار داشت: اکنون 
۸3.۵ مگاوات برق خورشیدی در استان تولید 
می شــود و اســتان یزد از این حیث با فاصله 
زیادی از استان دوم، در جایگاه نخست کشور 
قرار دارد.این مســوول از تصویب تولید ۲۰۰۰ 
مگاوات برق خورشــیدی در اســتان از سوی 
هیات دولت برای هدفگذاری طی چهار ســال 
دولت سیزدهم خبر داد و افزود: ۱۵۰ مگاوات 
از ایــن میزان انرژی در قالب برق انشــعابی با 
کمک  دستگاه های حمایتی و ۱۸۵۰ مگاوات 
نیز براســاس سیاست های ساتیا مدنظر است 
کــه از ایــن میزان ۶۰۰ مگاوات برای امســال 
تعریف شــده است.فرماندار بهاباد هم از حضور 
ســرمایه گذاران در این شهرســتان قدردانی 
کرد و گفت: بهاباد از پتانســیلهای خوبی برای 

سرمایه گذاری برخوردار است .

رئیــس حوضــه رودخانه کرخه و مرزی غرب گفت: ضروری اســت همه 
دستگاه های اجرایی اقناع سازی افکار عمومی را یکی از رسالت های خود 
دانسته و از شفافیت الزم برخوردار باشند.شاهپور رجایی افزود: نیاز است 
در باره وضعیت منابع آب اطالع رسانی به موقع و دقیق صورت گیرد تا مردم 
هم در جریان شرایط منابع آبی قرار گیرند، ظرفیت ها و محدودیت های 
منابع آب تبیین شده و نیز موارد تخطی از خطوط قرمز و مرزهای خطر 
برای مردم بازگو شود.وی ادامه داد: الزمه جلب مشارکت و همراهی مردم، 
اطالع رســانی شــفاف است و مردم اگر اطالعات صحیح دریافت دارند و 
به خوبی اقناع شــوند، برای مدیریت منابع آب همکاری خواهند داشــت.
رئیس حوضه رودخانه کرخه و مرزی غرب خاطرنشــان کرد: بخشــی از 
اقناع سازی هم از طریق پرداختن به مطالبات به حق مردم است، خیلی 
از مطالباتی که در این حوضه آبریز توســط مردم مطرح می شــود به حق 
است. البته مردم آگاه هستند سد کرخه آبی برای عرضه ندارد و آن حجم 
اندکی هم که باقی مانده باید به مصارف شرب و محیط زیست تخصیص 
داده شود.رجایی گفت: البته مردم نگرانی هایی در باره معیشت، کشت و 
کار و رزق خود و خسارت هایی که دیده اند دارند که گرچه پرداختن به 
این مهم جزو وظایف ذاتی شرکت مدیریت منابع آب نیست، لکن مردم 
انتظار داشــته و دارند که مســئوالن امر مطالباتشان را تا حصول نتیجه 
پیگیری کنند. به همین  دلیل وزارت نیرو خواسته بهره برداران از منابع 
آب را به همه مراجع مربوط منعکس و در عالی ترین ســطوح اداری نیز 
پیگیری کرده است.وی با اشاره به عواملی که سبب شد تا سد کرخه در 
یک شرایط حجم مخزن تاریخی قرارگیرد، به گونه ای که در آذرماه ۱۴۰۰ 
به وضعیت هشــدار در مخزن برســد  ادامه داد: این شرایط سبب شد که 
تراز آب دریاچه ســد در دهه اول مهرماه ۱۴۰۰ به پایین تر از تراز نرمال 

رســیده و نیروگاه از مدار بهره برداری خارج شود.رئیس حوضه رودخانه 
کرخه و مرزی غرب افزود: یکی دیگر از ترازهای شاخص در بهره برداری 
از سد کرخه، تراز مؤثر آبگیری تونل دشت عباس است که پایین افتادن 
آب به زیر این رقوم می تواند در تأمین آب شبکه های آبیاری دشت عباس، 
عین خوش و فکه اســتان ایالم اختالل ایجاد کند.وی ادامه داد: نه تنها 
مدیران و کارشناســان آب کشــور، بلکه مسئوالن محلی، بهره برداران و 
کشــاورزان منطقه هم به طور دائم به مخزن ســد کرخه و ورودی تونل 
آبگیر سرکشــی و شــدیداً نگران ذخیره آب ســد بودند. بیش از 3۲هزار 
هکتار از شــبکه های آبیاری ایالم در پایاب ســد کرخه،  زیر کشت پاییزه 
رفته بود و امرارمعاش چند هزار نفر به تأمین آب از ســد گره خورده بود 
و مردم حق داشــتند هم نگران باشــند و هم مطالبه حقوق خود داشــته 
باشند.رجائی گفت: یکی از برنامه ها در اواخر فصل پاییز و نیمه اول فصل 
زمستان این بود که آب مطمئن کشت پاییزه دواستان ایالم و خوزستان 
تنظیم شــود که این کار به خوبی اتفاق افتاد و توانســتیم هماهنگی های 

الزم بین مدیران دو استان در بخش آب و کشاورزی ایجاد کنیم.رئیس 
حوزه رودخانه کرخه و مرزی غرب خاطرنشان کرد: همراهی و همکاری 
مســئوالن  و کشــاورزان دو استان و تدابیر کارشناسی اتخاذ شده باعث 
شد کمترین خسارت به کشت در هر دو استان وارد شود. اگرچه خسارت 
وارده به بخش هایی از دشت آزادگان استان خوزستان قابل انکار نیست 
و وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و نیرو و اســتانداری خوزستان مجدانه 
پیگیر اخذ مجوزهای قانونی و جبران بخشی از خسارت وارده به زارعین 
هستند و امیدواریم این مطالبه مردم هم به زودی عملیاتی شود.وی ادامه 
داد: بنابراین نخســتین تمرکز ما از آذرماه روی مدیریت مخزن بود، به 
وجهی که تأمین آب کشت پاییزه انجام شود اما با ورود به فصل زمستان 
و پیش بینی عدم تحقق منابع آب موردنیاز بر اساس برنامه هایی که داده 
بودیم، باعث شد تا در همان مقطع زمانی به سراغ مدیریت مخزن برای 
فصل تابستان برویم.رئیس حوضه کرخه و  مرزی غرب افزود: در این باره 
مکاتبات و پیگیری های الزم و اعالم پتانسیل منابع آبی به مراجع مسئول 
بخصوص استانداران استان های واقع در حوضه کرخه  انجام و درخواست 
شد اعمال ممنوعیت یا محدودیت کشت تابستانه در کارگروه های استانی 
سازگاری با کم آبی طرح موضوع و تصمیم گیری شود که مصوبات  الزم 

در سطح استانی و ملی اخذ شد.
رجایــی خاطرنشــان کرد: بالفاصلــه پس از اخذ مصوبــات موردنظر، 
اطالع رســانی های الزم  انجام شــد هرچند هنوز باید اقناع ســازی افکار 
عمومی توسط همه دستگاه های ذی ربط انجام شود تا مردم هم با شفافیت 
وضــع موجــود حوضه و منابع آبــی و پیامدهایی که می تواند در صورت 
تخطی از این مصوبه ها داشــته باشــد آگاهی یابند تا به یک اقناع برسند 

و همکاری داشته باشند.

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه استفاده از نیروهای بومی 
با توجه به طرح هایی که در اســتان ها در حوزه نفت و گاز اجرا می شــود از اولویت 
های مهم شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است، گفت: ۷۸ درصد نیروهای شاغل 
در شرکت ها و طرح های حوزه نفت و گاز ایالم نیروی بومی استان هستند. مهدی 
حیدری اظهار داشت: در سفر به استان از بخش های مختلف حوزه نفت و گاز استان 
ایالم بازدید می شود، استان ایالم در طول دفاع مقدس با رشادت ها و فداکاری هایی 
در مقابل رژیم بعثی داشته است بسیار خاطره انگیز است.وی یادآور شد: استان ایالم 

یک استان استراتژیک به لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین مرز مشترک با کشور 
عراق است و یکی از ظرفیت های مهم این استان اربعین حسینی است که ما ملکلف 
هستیم با این ویژگی های قدم های مثبتی در راستای  ارائه خدمات به مردم و رونق 
اقتصادی در استان برداریم.مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی یادآور شد: تالش 
می شود در این سفرها با دیدار با مسووالن استانی و شهرستان و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در استان در راستای توسعه و تحول حوزه نفت و گاز در این استان 

فعالیت های بزرگی انجام شود.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:

گاز در استان هاست بومی گزینی اولویت حوزه نفت و 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی:

افغانستان هیچ محموله بنزین ایران را برگشت نزده است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با اشــاره به اینکه کشــور صادرکننده محموله ۵۰۰ 
هزار لیتری بنزین به افغانســتان مشــخص نیســت، گفت: تاکنون از ورود هیچ محموله بنزین ایران به 
افغانســتان جلوگیری نشــده و ممکن اســت این محموله برای کشور دیگری باشد که از مسیر ایران به 
افغانســتان ترانزیت شــده است. مســئوالن اداره استاندارد نیمروز افغانستان اعالم کرده اند که از وارد 
شدن ۵۰۰ هزار لیتر بنزین بی کیفیت به کشور جلوگیری کردند.این موضوع باعث شده تا برخی در 
فضای مجازی از ممانعت واردات بنزین ایران به افغانستان صحبت کنند بدون آنکه بدانند این بنزین 
برای ایران اســت و یا از مســیر خاک ایران ترانزیت شــده اســت.همچنین همین منتقدان، سناریوی 
خود را بر مبنای همان یک خط خبر افغانســتان تکمیل کرده اند و تاکید دارند که دلیل جلوگیری از 
واردات بنزین ایران به افغانستان، حضور بنزین ارزان روسیه و دامپینگ این کشور در بازار افغانستان 
اســت.در ایــن زمینه رئیــس اتحادیه صادرکنندگان فرآروده های نفتی ایــران بیان کرد که تا کنون 

افغانستان هیچ کدام از محموله های بنزین ایران را برگشت نزده است.وی ادامه داد: اینکه این بنزین 
برای کدام کشــور اســت هنوز مشــخص نیست و شــاید بنزین عراق باشد که از مسیر خاکی ایران به 
افغانستان ترانزیت شده است.سید حمید حسینی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن حکومت جدید 
در افغانســتان، بخشــی از افراد حاضر در مناســبات اقتصادی این کشور تغییر کرده اند، گفت: از همین 
رو در بعضــی مــوارد ناهماهنگی هایــی اتفاق افتاده اســت. به طور مثال در یک مورد در مرز ماهیرود، 
محموله ای که توسط یک تاجر افغان خریده شده بود و دیگر متعلق به ایران نبود، متوقف شد و بعد از 
پرداخت جریمه، محموله به داخل خاک افغانستان رفت.در حالی که دولت سیزدهم به دنبال توسعه 
روابط اقتصادی و دیپلماســی نفتی در بین کشــورهای همســایه است، بااین حال منتقدان که خود از 
مســببان وضع موجود در دولت قبل بوده اند، هر روز به بهانه های مختلف در فضای مجازی به زیر 

سوال بردن دستاوردهای دولت سیزدهم می پردازند.

بر اساس  گفته  کارشناسان؛ 

کاالیی نفت خام گواهی سپرده   اوراق 
راهی برای مهار غول نقدینگی

اوراق مربوط به گواهی سپرده کاالیی نفت خام؛ 
این نام طرح تازه وزارت نفت است که از سوی 
شرکت ملی نفت پیشنهاد شده است؛ طرحی 
که بنا به گفته مدیرعامل این شرکت قرار است 
بخشی از تأمین مالی پروژه های نفتی را از مسیر 
فــروش این اوراق در بــورس کاال انجام دهد.

چند روز پیش محسن خجسته مهر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد که در شرکت 
ملی نفت ایران پیشــنهاد الگوی جدید فروش 
نفــت را ارائــه کرده و این طــرح هم اکنون در 
مراحل پایانی کارشناسی قرار دارد.آن طور که 
وی گفته اســت در صورت نهایی شدن طرح و 
تصویــب آن در دولت، اوراق مربوط به گواهی 
ســپرده کاالیــی در بورس عرضه می شــود و 
ســهامداران می توانند این اوراق را خریداری 
کنند.بنا به گفته مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایــران، با انتشــار ایــن اوراق معادل نفت خام 
می تــوان نقدینگی مــورد نیاز را برای تکمیل 
پروژه هــای نفتی تأمین کرد.هرچند این طرح 
هنوز راه زیادی دارد تا به مرحله اجرا برســد، 
اما به نظر می رسد عزم وزارت نفت برای تأمین 

سرمایه پروژه های نفتی که از ماه ها پیش جواد 
اوجــی، وزیر نفــت، وعده آن را داده بود، جزم 
اســت.در ظاهر ســازوکار اجرایی این طرح به 
این صورت است که اوراق مبتنی بر نفت خام 
در معامالت نفت با احتساب نوسان قیمت های 
جهانی در اختیار خریداران قرار  خواهد گرفت، 
البته خریدار این اوراق هم این اختیار را خواهد 
داشت که اوراق موردنظر را هر زمان که بخواهد 
به بشــکه های نفت تبدیل کند. خاصیت دیگر 
این اوراق این است که ویژگی بازار آینده محور 
)فیوچر( را دارد.کارشناسان می گویند چنین 
طرحــی در صورتــی می تواند بــرای تأمین 
مالی پروژه های نفتی کارآمد باشــد که وضع 
بازار ســرمایه در شــرایط مناسبی قرار داشته 
باشــد. هرچند مقام های وزارت نفت اطمینان 
می دهند که انتشــار این اوراق با توجه به روند 
رو به رشد قیمت نفت در بازار جهانی می تواند 
جذابیت های الزم را داشته باشد.حسن مرادی، 
نماینده پیشین مجلس و کارشناس انرژی نیز 
تصریح کرد: این اوراق دوســتانه اســت، یعنی 

به راحتی می توان با آن کار کرد.

از سوی مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد؛

 تأثیر استخراج رمزارز 
بر پایداری شبکه برق ایران

دفتر مطالعــات زیربنایی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی طی گزارشی به بررسی 
تأثیر اســتخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق 
ایــران پرداخت. در چکیده این گزارش آمده: 
آنچــه از اســتخراج رمزارزهــای انرژی بر در 
ایران مطرح شــده و موضوع سیاســتگذاری 
قرارگرفته مربوط به استخراج بیت کوین بوده 
است. همچنین، بزرگ ترین خطری که مدنظر 
سیاستگذار بوده آسیب به پایداری شبکه برق 
کشور بوده است. در این راستا مصرف غیرمجاز 
با برخورد قضایی روبه رو شــده اســت.در این 
گزارش تصریح شــده: تاکنون بیشتر کشفیات 
در حوزه رمزارز بیت کوین بوده است. از ابتدای 
شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون 
مجوز از ســال ۱3۹۸ تا ســال ۱۴۰۰، مجموع 
کشــف و شناســایی دســتگاه های غیرمجاز 
اســتخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶3 دستگاه 
رسیده است که توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ 
مگاوات بوده اســت. البته این دســتگاه های 
غیرمجاز استخراج رمزارز در زمان های مختلف 
کشف شده است و همه آنها بطور همزمان در 

شبکه برق فعال نبوده اند. در این گزارش ذکر 
شــده: اما خطر جدی تر که نیازمند اتخاذ راه 
حل است، ضعف کشور در اعمال سیاست های 
سلبی و ایجابی در حوزه استخراج رمزارز است. 
به نظر می رســد خطر اصلی ناشی از گسترش 
اســتخراج رمزارزهایی مانند اتریوم در منازل 
شــخصی است. استخراج رمزارز بیت کوین در 
مزارع بزرگ و با تجهیزاتی که مصرف محسوس 
و بــا قابلیــت ردیابی دارند انجام می شــود اما 
مجموع مصرف برق در منازل شــخصی برای 
اســتخراج اتریوم احتماالً کمتر از ۱۲ مگاوات 
هســت. استخراج رمزارزهایی شبیه اتریوم به 
مصــرف برق کمتــر و البته به تجهیزات گران 
قیمت تر و با ارزبری باالتری نیاز دارد و از همه 
مهم تر ردیابی آن ســخت تر اســت و می تواند 
موجــب افزایش غیر قابل کنترل مصرف برق 
خانگی شود.در گزارش بیان شده: رفع تهدیدها 
هم زمان با استفاده از فرصت های فناورانه پیش 
رو نیازمند اتخاذ چارچوب مقرراتی شفاف برای 
نظارت بر هرگونه تولید و استخراج دارایی دفتر 

کل توزیع شده در کشور است. 
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55بانک و بیمه
بانک توسعه تعاون در هدایت 

جریان نقدینگی به سمت 
استانهای کمتر برخوردار تاثیرگذار 

بوده است

سرپرســت بانک توسعه تعاون نقش بانک را در 
هدایت جریان نقدینگی به ســمت اســتانهای 

کمتر برخوردار اثر گذار دانست.
محمد شیخ حســینی سرپرست بانک توسعه 
تعاون با حضور در برنامه »در مســیر توســعه« 
رادیو فرهنگ اظهار داشــت: نسبت مصارف به 
منابع بانک توســعه تعاون در اســتانهای کمتر 
برخوردار باالتر بوده اســت و تالش شــده است 
تا با تخصیص منابع به فعالیت های مولد در این 
اســتانها توازن اقتصادی در مناطق جغرافیایی 

مختلف در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
وی افزود: نسبت مصارف به منابع بانک توسعه 
تعاون در استان ایالم ۱۴۹ درصد، چهار محال 
و بختیاری ۱۵۰ درصد، خراســان جنوبی ۱۲۶ 
درصد، خراسان شمالی ۲۰۴ درصد، کردستان 
۱۹۰ درصد، کهگیلویه و بویر احمد ۲۰3 درصد 
و لرســتان ۱۴3 درصد بوده است، در حالی که 
نســبت مصارف به منابع بانک در استان تهران 

۷۲ درصد می باشد.
شیخ حسینی با بررسی نقش بانک ها در توسعه 
اقتصادی کشورگفت: بانک ها ۸۰ درصد تامین 
مالــی بخش های مختلف اقتصادی را بر عهده 
دارند و نقش لکوموتیو و پیشــران را در اقتصاد 

ایفا می کنند.
سرپرست بانک توسعه تعاون رویکرد مجموعه 
نظــام بانکــی را نیــز هدایت منابع به ســمت 
اســتانهای کمتر برخوردار عنوان نمود و گفت: 
استان چهار محال و بختیاری ۰٫۶ درصد سهم 
منابع بانکی و ۰٫۸ درصد سهم مصارف، استان 
ایالم ۰٫3 درصد سهم منابع و ۰٫۴ درصد مصارف 
شــبکه بانکی را به خود اختصاص داده اســت 
و درباره اســتانهای کهگیلویــه و بویر احمد و 

لرستان نیز همین مصداق وجود دارد.
شــیخ حسینی خاطر نشان کرد: طی دهه های 
گذشته برخی مناطق جغرافیایی با بهره مندی 
از منابــع و ارزهــای یارانه دار، بخش مهمی از 
سرمایه ها را جذب نمودند و واحدهای اقتصادی 
و صنعتــی معتبــری در این مناطق راه اندازی 
شد، در نتیجه تقویت زیرساخت های اقتصادی 
موجب رونق بیشــتر و چرخش باالتر منابع در 
این مناطق شــده است. این سیکل و چرخه در 
طول زمان تقویت شــده اســت که در وضعیت 
کنونــی، دولــت و مجلس این نقش را عهده دار 
هســتند تا منابع حاصل از برنامه های توســعه 
و بودجه های ســالیانه را به ســمت استان های 
کمتــر برخوردار هدایت نمایند تا توازن بهتری 

در مناطق پدیدار گردد.

مدیریت شعب پست بانک 
سمنان، در صدر افزایش تعداد 

کاربران همراه بانک

مدیریت شعب استان های سمنان، آذربایجان 
شــرقی و زنجان در تازه ترین آمار منتشر شده 
اداره کل آمــار و بودجــه باالترین درصد تحقق 
افزایش تعداد کاربران ســرویس همراه بانک را 

در فروردین ماه سال جاری داشته اند.
بنابــر اعالم اداره کل بازاریابی و توســعه بازار 
و بر طبق این آمار، اســتان ســمنان با تحقق 
۶/۱3۹ درصد در رتبه نخســت و اســتان های 
آذربایجــان شــرقی و زنجان بــا ۶/۵۹ و ۱/3۸ 
درصد در جایگاه دوم و سوم رشد تراکنش های 
غیر حضوری مشــتریان بــا ایجاد و راه  اندازی 
کد کاربری سرویس همراه بانک قرار گرفتند.

این گزارش نشــان می دهد که تعداد کاربران 
سرویس همراه بانک استان سمنان در فروردین 
ماه ســال جاری نسبت به اسفند سال گذشته، 
3.۱3۸ نفر رشــد داشته است و ۲۷/۲3 درصد 
از اهداف کمی پایش و پویش ســال ۱۴۰۱ در 
زمینه توسعه این سرویس را محقق کرده است.

همچنین تعداد کاربران ســرویس همراه بانک 
استان های آذربایجان شرقی و زنجان در فاصله 
فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند سال 
۱۴۰۰ بــه ترتیــب با ۱۰.۰۰۹ و ۱.۵۷۶ کاربر، 

افزایش داشته است.
بر اســاس این آمار، تعداد کاربران همراه بانک 
تمام استان ها در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت 
به اسفند سال گذشته، بالغ بر3۹/۴ درصد رشد 
کرده و در مجموع اســتان ها توانسته اند ۲/۲۶ 
درصــد از اهــداف پایش و پویش در این زمینه 

را محقق کنند.

اخبار

 گامی دیگر در راستای 
مسئولیت اجتماعی

حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه 
ایران اعالم کرد ، بیمه ایران در قالب مسئولیت های 
اجتماعی خود تمامی شــرکت کنندگان  داخلی 
وخارجی ، ســی و سومین مراسم سالگرد ارتحال 
حضــرت امام خمینــی )ره( را  به صورت رایگان 
بیمــه نمود. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، 
حسن شریفی  با بیان اینکه قرارداد فوق فیمابین 
ســتاد مرکزی بزرگداشــت حضرت امــام )ره( و 
کنسرسیومی متشکل ازشرکت های بیمه  ایران ،  
آسیا ، البرز  و دانا ، با راهبری شرکت سهامی بیمه 
ایران منعقد شد ،  تصریح کرد:  تمامی زائران  حرم 
مطهر حضرت امام)ره(، تحت پوشش خدمات بیمه 

ای عمر ، حوادث و مسئولیت قرار دارند.

افزایش 26 درصدی کاربران »دی جت«
 امکانات متنوع و گســترده 
همراه بانک »بانک دی« که 
با نام تجــاری »دی جت« 
شــناخته می شود موجب رشد چشمگیر کاربران 

این اپلیکیشن شده است.
بــا گذشــت زمانی نــه چندان طوالنــی از تغییر 
چهــره همراه بانک »بانک دی« و افزودن امکانات 
منحصر به فردی مانند افتتاح حساب غیرحضوری 
به این برنامه کاربردی، تعداد کاربران آن نیز رو به 
افزایش است.مقایســه تعداد کاربران همراه بانک 
دی در پایان نخســتین ماه ســال جاری با مدت 
مشــابه سال گذشته از افزایش ۲۶ درصدی آن ها 
حکایت دارد. بانک دی با تمرکز بر توسعه خدمات 
اینترنتی و غیرحضوری ضمن کاهش هزینه های 
بانک و مشتریان، سرعت خدمت رسانی را افزایش 
 ios داده است.»دی جت« در دو نسخه اندروید و
اکنون برای همه مشتریان بانک دی قابل دسترسی 
است. کاربران این اپلیکیشن می توانند از خدمات 
متعددی مانند انتقال وجه، دریافت صورتحساب، 
پرداخت قبوض، تغییر رمز کارت و پرداخت اقساط 

بهره مند شوند.

 مدیرعامل بانک سپه خبر داد:

بانکسپه فقرهتسهیالتبدونضامندر پرداختبیشاز۱۲۳هزار
دکتــر آیت الــه ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه از 
اختصاص بیش از 3۲ هزار میلیارد ریال تســهیالت 
بدون ضامن به بیش از ۱۲3 هزار فقره پرونده، از ابتدای 

اجرای این طرح در بانک سپه خبر داد.
دکتــر آیت اله ابراهیمی ضمــن اعالم این خبر اظهار 
داشــت: تسهیالت اعطایی بدون ضامن در بانک سپه 
به عنوان نخستین بانک، پس از دستور رئیس محترم 
جمهور مبنی بر تســهیل شرایط پرداخت تسهیالت 
خرد و در پی بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای کمک به افزایش قدرت خرید و رفع نیازهای مالی 

ضروری آحاد مردم قابل دریافت است.
   اختصاص بیش از 3۲ هزار میلیارد ریال به تسهیالت 

بدون ضامن
    مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اینکه تسهیالت بدون 
ضامن تا سقف یک میلیارد ریال در تمامی شعب بانک 
سپه سراسر کشور پرداخت شده است، ابراز داشت: در 
مجموع بیش از 3۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت بدون 
ضامن به بیش از ۱۲3 هزار فقره پرونده تســهیالی 
همزمان با آغاز اجرای طرح از بهمن ماه ۱۴۰۰ تاکنون 

پرداخت شده است.
دکتــر ابراهیمی افزود: تســهیالت ارزان قیمت بانک 
ســپه به اشــخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان کسب 

و کارهای آســیب دیده ناشــی از کرونا و اشــخاص 
آســیب پذیر جامعه پرداخت می شــود.     پرداخت 
بیش از ۲۵۰۰ فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در بانک سپه     دکتر ابراهیمی همچنین با بیان اینکه 
طی دوماه نخســت ســال جاری ۲ هزار و ۵3۱ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک سپه پرداخت 

شــده اســت، گفت: بیش از 3 هزار و پانصد میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان 
تازه ازدواج کرده واجد شــرایط در شــعب بانک سپه 
اختصاص و پرداخت شده است.     وی افزود: زوج های 
جوان تازه ازدواج کرده، یارانه بگیران و مســتأجران 
آســیب دیده ناشی از کرونا از جمله دریافت کنندگان 

تســهیالت قرض الحســنه با کارمزد ۴ درصد از بانک 
سپه هستند.

دکتــر ابراهیمــی تأکید کرد: بانک ســپه در زمینه 
پرداخت تســهیالت بر اســاس سهمیه، نرخ مصوب 
و دریافــت وثیقه طبق ضوابط و مقررات اعالم شــده 
در بودجه ســنواتی، همــواره در زمره بانک های برتر 

کشور است.
مدیرعامل بانک سپه در پایان ضمن تشریح تسهیالت 
قابــل ارائه به آحــاد جامعه اعم از حقیقی و حقوقی، 
اظهار داشــت: بانک سپه عالوه بر پرداخت تسهیالت 
خــرد مذکــور، در ارائه تســهیالت قرض الحســنه 
خوداشــتغالی بــه مددجویــان کمیته امــداد امام 
خمینی)ره(، ســازمان بهزیستی و بنیاد برکت ستاد 
اجرایــی فرمان حضرت امام خمینی)ره(، اشــتغال 
ایثارگران، اشــتغال فراگیر مشــاغل خانگی، مسکن 
نخبگان، قضات، ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، 
کارکنان ارتش، آسیب دیدگان ناشی از حوادث قهری 
و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، خرید تضمینی 
گنــدم و محصــوالت کشــاورزی، نهاده های دامی، 
بهســازی و نوســازی نانوایی ها، تسهیالت حمایت از 
کســب وکارهای آســیب دیده ناشی از کرونا و … نیز 

نقش مؤثری داشته است.

اخبار

پیرو مبادله تفاهم نامه میان بانک شهر و سازمان شهرداری ها در 
راستای ارائه و توسعه خدمات بانکی به شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، کمیته سیاست گذاری و کارگروه اجرایی با حضور مدیران 

و کارشناسان بانک و این سازمان تشکیل می شود.
در این کارگروه که دکتر محســن زرندی مقدم نایب رئیس هیات 
مدیره، بهبود ساســانیان معاون شــعب، سید نجیب حسینی مدیر 
امور حوزه مدیریت و روابط عمومی، ســید علی میرنجاتی مشــاور 
مدیرعامل و ایمان امینی پور مدیر امور بانکداری شرکتی و نهادی 
از بانک شهر و مدیران ارشد سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشــور حضور دارند؛ توســعه ظرفیت های همکاری و اجرای مفاد 

کامل تفاهمنامه به صورت مستمر بررسی می شود.
دکتــر زرندی مقدم در همین رابطه تصریح کرد: به دنبال تعامالت 

سازنده صورت گرفته با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
تــالش مــی کنیم با گســترش خدمات بانک در تمامی شــهرها و 
دهیاری ها، هموطنان بتوانند از خدمات بانک شهر در حوزه های 

مختلف بهره مند شوند.
وی با اشــاره به پشــتیبانی و حمایت بانک شهر از طرح های توسعه 
ای در تمامی نقاط کشور، خاطرنشان کرد: در حد توان برای کمک 
به شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام کرده و تالش می کنیم 

راهکارهای الزم برای تقویت همکاری ها پیش بینی شود.
نایب رئیس هیات مدیره بانک شهر در پایان تاکید کرد: این کارگروه 
زمینه عملیاتی شدن خواسته های مشترک دوطرف را فراهم خواهد 
کرد و ما برای هر کمکی به ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 

کشور آمادگی کامل داریم.

کشور کمیته راهبردی همکاری های بانک شهر و سازمان شهرداری ها و دهیاری های  تشکیل 

خبر  ویژه

در هفته جاری صورت می گیرد؛
پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران حقیقی بانک ملت از طریق سامانه سجام

 با تصویب هیأت مدیره بانک ملت مبنی بر پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران این بانک از طریق سامانه 
سجام، سود سهام سهامداران حقیقی که تاکنون به هر دلیلی موفق به دریافت سود سهام خود نشده اند، در 
هفته جاری به حســاب ســجامی آنان واریز خواهد شــد. پیرو نامه مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و 
اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران بانک ملت از طریق سامانه سجام و در راستای 
ایجاد رضایتمندی حداکثری در سهامداران، موضوع یادشده با نظر موافق به تصویب هیأت مدیره این بانک 
رسید. بر اساس این گزارش، پس از انجام هماهنگی های الزم با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مقرر 
شــد ســود ســهامداران حقیقی که تاکنون به هر دلیلی موفق به دریافت ســود سهام خود نشده اند از روز ۱۰ خردادماه سال جاری 

به حساب سجامی آنان واریز شود.

سخنرانی اعضای هیئت مدیره بانک سامان در همایش سیاست های پولی و ارزی
همایش ســاالنه سیاســت های پولی و ارزی با موضوع »کنترل تورم و ثبات مالی« ۹ و ۱۰ خردادماه ســال جاری 
با ســخنرانی دو تن از اعضای هیئت مدیره بانک ســامان برگزار می شــود. در این همایش قرار اســت، چارچوب 
سیاست پولی برای کنترل تورم، تقویت ثبات مالی، الزامات و راهکارها، سازگاری و هماهنگی سیاست های پولی 
و مالی و اصالح ساختار و مقاوم سازی نظام بانکی بررسی شود. سخنران های کلیدی و اعضای شرکت کننده در 
نشست های علمی و تخصصی برحسب موضوع اصلی و محورهای همایش از میان صاحب نظران و اندیشمندان 
برجسته انتخاب شده و عالوه بر کارشناسان و متخصصین امر، از مقامات کشوری و مراجع تصمیم گیر نیز جهت حضور در همایش 
و شرکت در مباحث دعوت به عمل آمده است. بنا به برنامه ریزی های انجام شده، در این همایش دکتر حسین قضاوی عضو هیئت مدیره 
بانک سامان در پنل چهارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم سخنرانی و گفتگو خواهند داشت. همچنین دکتر داوود سوری دیگر 

عضو هیئت مدیره بانک سامان هم به عنوان در پنل تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها سخنرانی خواهد کرد.

»احضاریه«
آقــای حســین ســاکی فرزنــد عبدالحمیــد بــه شــماره ملــی 3۹50452346 بــا عنایــت بــه اینکــه در 
پرونــده کاســه 14000013003400020۷ ایــن شــعبه متهــم هســتید بــه حمــل کاالی قاچــاق از نــوع 
ــت  ــیصد و بیس ــزار و س ــارده ه ــد و چه ــون و هفتص ــار میلی ــاد و چه ــیصد و هفت ــه ارزش س ــیگار ب س
و شــش ریــال بــا خــودروی ســواری پــژو بــه شــماره انتظامــی ۹1۷ ق 58 ایــران 16، وفــق مــاده 1۷4 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه شــما ابــاغ مــی گــردد ظــرف یــک مــاه پــس از انتشــار نشــریه در 
ر بــه اتهــام شــما غیابــًا  شــعبه حضــور یابیــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور در موعــد مقــر

رســیدگی مــی گــردد.
گهی 1326760 شناسه ا

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت به تصرفــات مفــروزی و مالکانه آقای 
جهانگیــر بهمیــاری را نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 312/10 متــر مربــع پــاک 
۹1۷/۹683 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 1401603240010002۷۹ 
مــورخ 1401/2/6 تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده 
لــذا آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل 
مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت 
مــورد تصــرف آقــای جهانگیــر بهمیــاری منتشــر و بــه اطــاع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان 
حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در صبــح مــورخ 1401/4/1 در محــل شــروع و بــه 
ــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود در وقــت  ــذا بدینوســیله از متصــرف نامب عمــل خواهــد آمــد ل
تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر 
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه 
مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده 86 آییــن 
نامــه قانــون ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 
۷3/03/25 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه 
مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط 
در پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 

تاریخ انتشار 1401/03/11 
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 140 

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای 
منصــور احمــدی را نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۷5۹/10 متــر مربــع پــاک 
۹1۷/۹682 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 140160324001000253 
آییــن نامــه قانــون تعییــن  مــورخ / /1401 تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده 
لــذا آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل 
مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت 

ــان  ــرده و مجاوریــن و صاحب مــورد تصــرف آقــای منصــور احمــدی منتشــر و بــه اطــاع متصــرف نامب
حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در صبــح مــورخ 1401/4/1 در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد لــذا بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود در وقــت 
تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر 
ــه  مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفت
مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده 86 آییــن 
نامــه قانــون ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 
۷3/03/25 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه 
مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط 
در پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 
تاریخ انتشار 1401/03/11 
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 139 

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای 
محمدرضــا شــیخی نیــا را نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 240 متــر مربــع پــاک 
۹1۷/۹681 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 140160324001000265 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــاده 3 و م ــوع م ــی موض ــوده و آگه ــد نم ــورخ 1401/2/5 تایی م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده 
ثبــت و تبصــره  بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون  آن  آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی  لــذا 
ــی اراضــی ســاختمان فاقــد ســند رســمی جهــت  ذیــل مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
قســمت مــورد تصــرف آقــای محمدرضــا شــیخی نیــا منتشــر و بــه اطــاع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن 
و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در صبــح مــورخ 1401/4/1 در محــل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود 
در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود 
ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 
روز پذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده 
86 آییــن نامــه قانــون ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن 
ــی بــه اداره ثبــت  ــراض کتب ــی مصــوب ۷3/03/25 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعت ثبت
دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی 
را بــه جهــت ضبــط در پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان 

ســاقط مــی شــود. 
تاریخ انتشار 1401/03/11 
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 138 

ک 841/56 سند مالکیت پال
نظــر بــه اینکــه آقــای ســید علــی موســوی و ســیده معصومــه حســینی بــا تســلیم دو بــرگ 
استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 841/56 واقــع در 

خورمــوج بخــش 5 خورمــوج بــه شــماره ســریال 524186 کــه بــه نــام حســن کردوانــی صــادر و 
تســلیم گردیــده ســپس بــه موجــب ســند قطعــی شــماره 1۹588- ۹۹/1/20 دفتــر 88 خورمــوج 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ بــه ســید علــی موســوی و ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ بــه 
ســیده معصومــه حســینی انتقــال قطعــی یافتــه اســت کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و 
پــس از جســتجوی کامــل یافــت نگردیــده اســت مراتــب طــی بخشــنامه ی مورخــه 1401/3/8 
بــه کلیــه دفاتــر اســناد رســمی سراســر کشــور ابــاغ گردیــده اســت لــذا در اجــرای تبصــره یــک 
ــا  اصاحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی شــود ت
هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت 10 
ــر ایــن  ــا بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غی روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را کتب
ر قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه  صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت مقــر
ــی بــه شــماره ســریال 524186 از درجــه  ــام مالــک صــادر خواهــد شــد و ســند مالکیــت قبل ن
ــماره  ــی ش ــناد رهن ــب اس ــه موج ــوق ب ــاک ف ــت پ ــر اس ــه ذک ــد الزم ب ــد ش ــاقط خواه ــار س اعتب
6۹232- ۹5/3/11 و 1۹58۹ – ۹۹/1/20 دفتــر 1۹ و 88 خورمــوج نــزد بانــک مســکن در رهــن 

مــی باشــد. 
 1401/03/11 : تاریخ انتشار
رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف 131 

 »احضاریه«
زنــد نورخــدا بــه شــماره ملــی 40۷364۷۷41 بــا عنایــت بــه اینکــه در  آقــای ســجاد ســلطانی الــوار فر
پرونــده کاســه 140000130034000241 ایــن شــعبه متهــم هســتید بــه حمــل کاالی قاچــاق شــامل 
ــل و  ــون و چه ــت میلی ــود و هش ــت و ن ــارد و دویس ــک میلی ــه ارزش ی ــتی ب ــی و بهداش ــوازم آرایش ل
ســه هــزار و هفتــاد و هفــت ریــال بــا خــودروی ســواری پــژو بــه شــماره انتظامــی ۹3۹ ص 1۹ ایــران 
31، وفــق مــاده 1۷4 قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه شــما ابــاغ مــی گــردد ظــرف یــک مــاه پــس 
ر بــه  از انتشــار نشــریه در شــعبه حضــور یابیــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور در موعــد مقــر

اتهــام شــما غیابــًا رســیدگی مــی گــردد.
گهی 1326769 شناسه ا

کاال و ارز تعزیرات حکومتی استان قم  نجون- رئیس شعبه پنجم بدوی و ویژه قاچاق    

گستر زریون ایالم )نوبت اول( گهی اعالم ورشکستگی خانه  آ
ریــون ایــام در تاریــخ  13۹۹/12/18 و  بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند کــه شــرکت خانــه گســتر ز
رأی دادگاه بــه شــماره        ۹۹0۹۹۷0843501428 ورشکســته اعــام و تصفیــه بــرای شــرکت خانــه 

ریــون رســیدگی بــه امــورات شــرکت بــه آقــای قبــاد گنجــی زاده واگــذار گردیــد. گســتر ز
شــرکت  کاران  طلــب  و  بســتانکاران  کلیــه  اطــاع  بــه  تجــارت  قانــون   225 مــاده  اجــرای  در  لــذا 
ایــام مــی رســاند کــه بــا در دســت داشــتن مســتندات جهــت تصفیــه بــه دفتــر کارشــناس رســمی 

دادگســتری قبــاد گنجــی زاده مراجعــه نماینــد.
دفتــر  قبادیــان-  محمــد  شــهید  خیابــان  ملــت-  پــارک  پشــت  جمهــوری-  بلــوار  ایــام-  آدرس: 

زاده گنجــی  قبــاد  دادگســتری  رســمی  کارشــناس 
تلفن: 0۹183426638
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رئیس شورای شهر مشهد:

اجرایپروژههایزودبازدهباسرعتبیشتریدنبالشوند
مشهد / سمیرا رحمتی

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: 
پروژه های زودبازده و پیشــران توسعه 
محالت حاشــیه شهر و کم برخوردار، از 
نخســتین مصوبات شــورای شهر بوده 
کــه امیدواریم با همت و تالش مضاعف 
شهرداری با سرعت بیشتری دنبال شده 
و به سرانجام برسند.حسن موحدیان در 
آغاز چهل و یکمین جلسه علنی شورای 
اســالمی شهر مشهد مقدس با اشاره به 
ســالروز رحلت بنیان گذار کبیر انقالب 
)ره( و گرامیداشــت یاد و خاطره ایشان 
اظهــار کرد: مهم ترین موضوع در رابطه 
با امام خمینی )ره( و انقالب اســالمی، 
رســالتی اســت که ایشان برای انقالب 
تعریف کردند. مهم ترین ماموریت نظام 
مقدس جمهوری اســالمی، حمایت از 
مظلومــان، محرومان و مســتضعفان 
عالم اســت که تاکنون به همین دلیل، 
هزینه هــای بســیاری داده ایم ولی این 
رسالت فراموش نشده است، همین مساله 
باعث شده همیشه نام و یاد امام خمینی 
)ره( زنده باشد و این ماموریت را با قوت 
و قدرت دنبال خواهیم کرد.وی در ادامه 
ضمن اشــاره به فرارسیدن سالروز قیام 
۱۵ خرداد، از این رویداد به عنوان نقطه 

عطــف انقالب یاد کرد و افزود: قیام ۱۵ 
خــرداد از چنان جایگاهــی برخوردار 
اســت که امام )ره( تاکید کردند، "قیام 
۱۵ خرداد هیچ گاه نباید فراموش شود"، 
شــاکله انقالب از این قیام خونین شکل 
گرفت.رئیس شــورای اســالمی شهر 
مشــهد ضمن تبریــک ۱۱ خردادماه، 
ســالروز والدت حضرت معصومه )س( 

و آغــاز دهه کرامــت، تصریح کرد: این 
روز را بــه یکایک دختران این مرزوبوم 
تبریک و تهنیت عرض می کنم و آرزوی 
توفیــق و ســالمتی دختــران ایرانی و 
به ویــژه دختــران مشــهدالرضا )ع( را 
داریم.موحدیــان بــا بیان اینکه یکی از 
رویکردها و سیاست های شورای ششم، 
ترویــج گفتمان خدمــت و گفت وگو با 

مردم بوده، بیان کرد: بســیار خرســند 
هســتم که با بهبود شــرایط کرونایی، 
فرصت ارتباط مســتقیم با شهروندان و 
برگزاری نشســت های پای حرف مردم 
در مساجد فراهم آمده است، این تعامل 
و گفت وگــو با مــردم، از مطالب مدنظر 
مقــام معظم رهبری نیــز بوده که باید 
هرروز قوی تر دنبال شود.رئیس شورای 

اسالمی شهر مشهد ضمن مرور سخنان 
اخیــر مقام معظم رهبری با نمایندگان 
مجلس، تصریح کرد: شــوراهای شــهر 
به عنوان مجلس محلی، باید نســبت به 
این فرمایشات توجه جدی داشته باشند 
زیرا این سخنان شامل اعضای شوراهای 
شهر نیز می شود، ایشان در این سخنان 
به تشریح شاخصه های نماینده انقالبی 
پرداختنــد که از جملــه آن ها می توان 
به ساده زیســتی و دوری از تجمالت و 
اعیان نشینی، مسئولیت پذیری، مردمی 
بودن، اصلی و فرعی کردن مسائل کشور 
و مقــدم داشــتن حل مســائل اصلی، 
اجتنــاب از تبعیض و فســاد، همکاری 
صمیمانه با قوا و دستگاه های مختلف و 
پرهیز از گروکشی و معارضه اشاره کرد.
موحدیان درباره جشنواره فیلم »کن« 
تصریح کرد: این جشنواره، محلی برای 
البی صهیونیست ها و آمریکا خائن است، 
فیلمی که در این جشــنواره با مضمون 
توهین به امام رضا )ع( و مشــهد اکران 
شــده را محکــوم می کنیم و باید توجه 
داشــت جوایزی که در این رویداد اهدا 
می شــود نیز بر اساس نگاه های سیاسی 
و با هدف منزوی کردن اسالم و انقالب 

است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها
 مدیر کل غله و خدمات بازرگانی 

استان گلستان:

 بیش از 22 هزار تن گندم 
در استان گلستان خریداری شد

گلستان / گروه استان ها:  مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی استان گلستان گفت: بیش از ۲۲ هزار تن 
گندم در استان گلستان تحویل مراکز خرید شده 
است.محمدرضا افشار  با اشاره به آخرین وضعیت 
خرید تضمینی در استان اظهار داشت: با آغاز فصل 
برداشت گندم مراکز خرید گندم در استان فعالیت 
خود را آغاز کردند که امسال ۹۰ مرکز مهیا شده 
است.وی تصریح کرد: 3۰ مرکز در شهرستان های 
آق قال، بندرترکمن، علی آباد کتول و مراوه تپه در 
حال حاضر خرید تضمینی گندم را انجام می دهند.

افشــار افزود: تاکنون ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم به 
مراکز خرید تضمینی استان تحویل شده که حدود 

۲۶۰ میلیارد تومان وجه این گندم ها  است.

نتایج سومین دوره انتخابات مجمع عالی 
جهاد گران کشور مشخص شد؛

ترین رای   کسب باال
توسط مسئول مجمع جهادگران 

استان آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: انتخابات 
ســومین دوره مجمع عالی جهادگران کشور به 
میزبانی استان خوزستان در شهرستان خرمشهر 
برگزار شــد.به گــزارش خبرنگار مــا از تبریز، 
انتخابات ســومین دوره مجمع عالی جهادگران 
کشور در اجالسیه این مجمع  به میزبانی استان 
خوزستان در شهرستان خرمشهر برگزار شد  که 
برادر ســجاد کیانی مسئول مجمع جهادگران 
اســتان باالترین رای را کســب کردند.ترکیب 
جدیــد اعضای منتخب مجمع عالی جهادگران 
کشور به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:

 ۱-ســجاد کیانی با ۱۵۲ رای.  ۲-بهنام خاکزاد 
رســتمی با ۱۴۸ رای. 3-ســید حسام حسینی 
با ۱۲۱ رای. ۴-محســن ارغوانی با ۱۱۴  رای. 
۵-محمــد کریم خورشــیدوند بــا ۱۰۹ رای. 
۶-محســن درســتکار با ۹۷ رای. ۷-ســلمان 

تاج الدینی با ۹3 رای.

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمانشاه اظهار کرد:

پرداخت 82 درصد تسهیالت 
 مشاغل خانگی سهمیه 

سال 1400 کرمانشاه 
کرمانشاه / گروه استان ها: مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: ۸۲ درصد از 
ســهمیه سال ۱۴۰۰ تسهیالت مشاغل خانگی با 
مبلغی بیش از ۶3 میلیارد تومان جذب شد.مختار 
احمــدی با بیان اینکه در ســال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۶ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تســهیالت مشاغل 
خانگی به استان کرمانشاه اختصاص یافت، اظهار 
نمود: تاکنون ۶3 میلیارد و 3۴۲ میلیون تومان از 
این تسهیالت به میزان ۸۲ درصد مبلغ تخصیصی 
با پیش بینی یک هزار و ۷۰۶ فرصت شــغلی در 
کرمانشاه پرداخت شده است.مدیر کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه 
تسهیالت مشاغل خانگی به صورت قرض الحسنه 
با نرخ سود ۴ درصدو بازپرداخت ۵ ساله  پرداخت 
می شــود، ادامه داد: مجوزهای مشاغل خانگی در 
راستای تسهیل در صدور مجوزها به دو صورت ثبت 

محور و مجوز محور انجام می شود.

اجرای رایگان لوله کشی گاز منازل 
مددجویان کمیته امداد و سازمان 

بهزیستی استان خراسان جنوبی 
خراسان جنوبی / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
گاز استان خراسان جنوبی گفت: در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی و با هدف حمایت از اقشار 
آسیب پذیر تفاهم نامه ای فیمابین شرکت گاز با 
کمیته امداد امام)ره( و ســازمان بهزیستی منعقد 
گردید.ســید محمود هاشمی در تشریح این خبر 
گفت: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام 
)ره( و ســازمان بهزیستی که فاقد سابقه اشتراک 
قبلی گاز باشــند می توانند با ارائه معرفی نامه از 
ســازمان های ذیربط از مزایای این طرح حمایتی 
بهره مند گردند.وی افزود: در مرحله اول مددجویان 
واجد شــرایط توســط کمیته امداد و ســازمان 
بهزیســتی شناسایی و معرفی خواهند شد و پس 
از صحت سنجی عدم وجود سابقه اشتراک توسط 
شرکت گاز و تائید کلیه اسناد و مدارک و شرایط 
الزم نسبت به پرداخت هزینه لوله کشی در سقف 
مصوب به حساب کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی 

اقدام خواهد کرد.

طی مراسمی صورت گرفت؛

تقدیر معاون وزیر صمت از 
مدیرعامل شرکت شهرک های 

صنعتی استان اردبیل 

اردبیل / گروه اســتان ها: طی مراســمی از ســوی 
معاون وزیر صمت، از مدیرعامل شــرکت شهرک 
های صنعتی استان اردبیل تقدیر و قدردانی شد.طی 
مراســمی که با حضور علی رســولیان معاون وزیر 
صمت، شهاب جنابی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه 
وزارتی وزارت صمت و مدیران عامل شرکت شهرک 
های صنعتی کل کشور در استان گیالن برگزار شد، 
از مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیل به عنوان "شرکت برتر کشوری در میان 3۱ 
اســتان در حوزه تامین اعتبارات عمرانی"، تقدیر 
و قدردانی شــد.محمد اهلی، مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل در خصوص 
کســب این دســتاورد مهم برای اســتان گفت: 
خوشــبختانه با پیگیری ها انجام شده، شاهد رشد 
فزآینــده اعتبارات ملی و داخلی در شــهرک های 

صنعتی بودیم.

رئیس اداره مخابرات شهرستان بندر گز خبر داد؛

بهینه سازی شبکه و نوسازی 
تجهیزات مخابراتی 

گلستان / گروه استان ها: نوسازی تجهیزات و بهینه 
سازی شبکه مخابرات بندرگز انجام شد. مهندس 
نصیر خاری با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات و 
بهینه سازی شبکه ، آنرا از اقدامات مهم در دوماهه 
اول ســال ۱۴۰۱ در مخابرات شهرســتان بندرگز 
دانســت .  وی تقویت زیرســاختهای مخابراتی را 
عاملــی برای ارائه خدمات مناســب و باکیفیت به 
مشــتریان دانســت و افزود: در همین راستا اجرای 
پــروژه تبدیــل ۹۶۰ متر  کابل ۱۰۰ زوج هوایی به 
 DSLAM زمینی  در روســتای محمد آباد  ، نصب
۶۰۰۰  در مراکز سرطاق و کارکنده ، بهینه سازی 
شــبکه و نوســازی و بهســازی ۱۹ پست در سطح 
شهرستان و ایمن سازی سایت bts  وزوار به همراه 
کافــوی نــوری بندرگز از اهم برنامه ها بوده و منجر 
به این خواهد شد تا پایداری ارتباطات را در سطح 
شهرســتان بندرگز داشــته باشــیم . رئیس اداره 
مخابرات شهرســتان بندرگز از دایری تلفن ثابت 
به تعداد ۸۰ فقره  ، فروش مودم و ســرویس طرح 
فجر به تعداد ۴۴۸ فقره همچنین  واگذاری تعداد 
3۱ ســرویس  VDSL  و ۲3۰ ســرویس  ADSL  را 
از خدمات ارائه شده به مردم شهرستان بندرگز در 
دوماه اول  سال ۱۴۰۱ عنوان و اضافه کرد : تالش 
برای افزایش ســطح کیفی خدمات و سرویسهای 
ارائه شــده ادامه دارد و مستمرا برای جلب رضایت 
حداکثری مشتریان برنامه ریزی و عملیات اجرایی 

صورت خواهد گرفت.

مدیر تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه: 

 پشتیبانی از تولید
نقش کلیدی واحد تعمیرگاه مرکزی 

فوالد مبارکه است 
اصفهان / گروه اســتان هــا: مدیر تعمیرگاه مرکزی 
شــرکت فوالد مبارکه، پشــتیبانی از بخش تولید، 
نوســازی تجهیزات و انجام تعمیرات خطوط تولید 
را جزو مأموریت های ذاتی تعمیرگاه مرکزی شرکت 
فوالد مبارکه دانســت. محمود صداقت نســب مدیر 
تعمیرگاه مرکزی شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
وظیفــه اصلی تعمیــرگاه مرکزی فــوالد مبارکه، 
پشتیبانی اثربخش از خطوط تولید، از طریق تعمیر 
و ســاخت تجهیزات موردنیاز آن هاســت.وی با بیان 
اینکــه حدود ۶۲۰ نفــر از کارکنان فوالد مبارکه در 
واحد تعمیرگاه مرکزی این شــرکت مشغول به کار 
هســتند، افزود: حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای رسمی و 
حــدود ۱۲۰ نفــر از نیروهای پیمانکار این ترکیب را 
تشــکیل می دهند. فوالد مبارکه بالغ بر ۶۰ قرارداد 
برای تعمیر و بازسازی منعقد کرده و به همین خاطر 
تعداد زیادی از پیمانکاران این شرکت از اقصی نقاط 
کشــور کمک می کنند تا تعمیری کیفی و اقتصادی 
در حداقل زمان ممکن انجام شــود.مدیر تعمیرگاه 
مرکزی شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: چند دهه از 
عمر کاری فوالد مبارکه می گذرد و برخی تجهیزات 
فرســوده شده اند، اما نظام های تعمیرات و نگهداری 
موجود در شرکت دائما آماده به کاری خطوط را حفظ 
می کنند. تجهیزات و قطعات بعضا فرسوده اند و باید 
در فرایند بازسازی باشند و این کار به عهده ماست. 
تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه نوسازی تجهیزات و 
ترمیم و تعمیرات خطوط تولید را جزو مأموریت های 
ذاتی خود می داند.صداقت نسب بیان کرد: در سیستم 
رســیدگی به شکایت مشتریان کارشناسان مربوطه 
مشــکالت نواحی تولیدی شــرکت فوالد مبارکه را 
بررسی کرده و مطالب را منعکس می کنند تا از تکرار 
عیوب احتمالی، کیفی و اقتصادی جلوگیری شــود. 
مشــکالت احتمالی توسط دفتر فنی تعمیرات دائما 
رصد می شود تا مشکلی در این زمینه ها نداشته باشیم. 
امسال با توجه به حجم کار انجام شده، ضریب کیفیت 
تعمیرگاه مرکزی تثبیت شده و علی رغم شدت کاری 

موجود حتی بیش از سال گذشته شده است.

استانها 6

گشایش یافت نخستین نمایشگاه تخصصی ورزش در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
 اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر نمایشگاه تخصصی ورزش، سالمت، 
تغذیه و خدمات وابسته گفت: بها دادن به بخش خصوصی به سود استان 
و کشور است، پس  باید باور کنیم که بخش خصوصی توان ارائه خدمات 
زیــادی دارد و میــان بخش های خصوصی و دولتی اعتماد دوجانبه ایجاد 
می کند. فرهاد رحیمی، در نشست خبری افتتاحیه نمایشگاه تخصصی 
ورزش، سالمت، تغذیه و خدمات وابسته، اظهار کرد: در موضوع برگزاری 
رویدادهای ورزشی باید به جایی برسیم که بزرگ ترین رویدادهای ورزشی 
را بخش خصوصی برگزار کند. گروه ورزشی »آرنا« در نظر دارد به صورت 
جــدی عالوه بر اماکن و فضاهای ورزشــی کــه دارد، در حوزه های دیگر 
از جمله پوشــاک ورزشــی و همچنین برگزاری رویدادهای ورزشی وارد 

شــود.مدیر گروه ورزشــی آرنا، تأکید کرد: دولت ها در مدیریت اقتصادی 
با چالش های زیادی از جمله ســطح پایین بهره وری روبرو هســتند. این 
مســئله را می توانیم حتی در شــهر خودمان هم ببینیم. ســیتی سنتر و 
مجتمع نقش جهان را می توان یکی از نمونه های بارز این موضوع در تفاوت 
بخش عمومی و خصوصی مثال زد.رحیمی تصریح کرد: بها دادن به بخش 
خصوصی می تواند به نفع شهر، استان و کشور باشد. بخش خصوصی باید 
برای تقویت خود بتواند روی پای خود بایستد و وابستگی زیادی به بخش 
دولتی و عمومی نداشته باشد و به این صورت به خودباوری می رسد.وی 
ادامه داد: اولین زیرساختی که در این زمینه وجود دارد باور و نگرشی است 
که بدانیم بخش خصوصی توانایی ارائه خدمات زیادی را دارد. البته این 

موضوع یک تعامل دوطرفه را می طلبد که  طی زمان و با جلب اعتماد دو 
طرف خصوصی و دولتی حاصل می شود.رحیمی اضافه کرد: باید قبول کنیم 
که خودباوری بخش خصوصی کم اســت. بخش خصوصی در این زمینه 
چالش های زیادی دارد، اما اگر ایده و برنامه داشته باشد، می تواند به نتیجه 
برسد.رحیمی گفت: در دنیا و کشورهای توسعه یافته تمام اقدامات حوزه 
ورزش را بخش خصوصی انجام می دهد، از برگزاری تا تیم داری ها و نتایج 
آن نیز مشخص است که روند رو به رشدی دارند و همین مسئله اختالف 
بین آنها را با دیگر کشورها مشخص می کند و خروجی و بهره وری خوبی 
دارند. اگر در کشور ما هم بخش خصوصی دارای جایگاه شود و اهمیت آن 

مشخص شود می توان تأثیرات مثبت آن را دید.

البرز / راضیه دارابی 
مهندس یعقوبی در بازدید از آسفالت الین شمالی بلوار امام)ره( ، 
حمایت های رئیس و اعضای شورا را زمینه ساز و عمران و آبادانی 
شــهر دانســت .وی گفت : علیرغم کاهش درآمدهای شهرداری از 
محل صدور مجوز و عدم امکان صدور مجوز ســاخت برای امالک 
قولنامه و همچنین کاهش سهم ارزش افزوده و هزینه های باالی 
نگهداری شــهر باالخص در بخش خدمات شــهری ، خوشبختانه 
حمایت ، همفکری و تعامل اعضای محترم شورا سبب گردیده تا 
شهرداری عالوه بر تامین هزینه های جاری بتواند گام های بزرگ 

و اساســی برای عمران و آبادانی شــهر بردارد .وی افزود : طی دو 
ماهه ابتدایی سال جاری توانستیم عالوه بر پرداخت کلیه حقوق 
و مزایای پرسنل و هزینه های جاری شهرداری ، پروژه  های عمرانی 
را نیز با اولویت بندی آغاز نموده و با روند مناسبی در حال پیشرفت 
است .یعقوبی بیان کرد :  آسفالت گسترده معابر ، تکمیل و افتتاح 
بوســتان ۵۶۰۰ مترمربعی شــهید باکری ، جدول گذاری معابر در 
خیابان راه آهن ، خیابان گنجوی و سایر نقاط شهر از جمله اقدامات 
ماه های اخیر بوده و برنامه ریزی برای تکمیل پروژه های عمرانی 

پیشنهادی در بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد .

بازدید شهردار و نایب رئیس شورای شهر هشتگرد از روند اجرای پروژه های عمرانی

خبر  ویژه

معاون تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی تشریح کرد؛

کرامت  اعالم ویژه  برنامه های حرم مطهر رضوی در دهه 
مشهد / سمیرا رحمتی

معاون تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی ویژه برنامه های این بارگاه 
نورانی در دهه کرامت را تشریح شد.معاون تبلیغات اسالمی حرم مطهر 
رضوی در نشست خبری تشریح این برنامه ها اظهار کرد: در مجموع ۱۴ 
ویژه برنامه محوری تبلیغی و مذهبی با هدف ایجاد نشاط عمومی همراه 
با معرفت افزایی در دهه کرامت در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی 
اجرا می شود.حجت االسالم والمسلمین حسین شریعتی نژاد،  ادامه 
داد: با آغاز دهه کرامت، سلسله جشن های »شکوه رضوان« به همت 
معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی و همزمان با فرارسیدن 
سالروز میالد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)س( آغاز و تا 
شــب میالد امام رضا)ع( به مدت ۹ شــب ادامه خواهد داشت که این 
جشــن ها هر شــب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در صحن پیامبر اعظم)ص( با 
حضور زائران و مجاوران برگزار می شود. شریعتی نژاد افزود: همخوانی 
گروه های تواشیح، اجرای گروه  سرود گلدسته های حرم، شعرخوانی 
آئینی با حضور شــاعران مشهور، دکلمه خوانی، گفتگوی معارفی با 
حضور میهمانان امام رضایی با موضوع کرامات امام رئوف، حرم شناسی 
ویژه زائران با هدف شناساندن تاریخچه آیین های حرم رضوی همچون 
نقاره نوازی، تعویض پوش ضریح و پرچم گنبد مطهر، معرفی مراحل 
تولید و بافت فرش های اماکن، معرفی کشــیک حفاظ و ... از جمله 
بخش های متنوع جشــن های شکوه رضوان به شمار می رود.معاون 
تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی در ادامه گفت: در روز چهارشنبه 
۱۱ خرداد ماه همزمان با سالروز میالد کریمه اهل بیت)ع( و با حضور 
خادمان بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( گلزار مطهر شــهدای مدفون در 
بهشــت ثامن االئمه)ع( حرم مطهر رضوی غبارروبی و عطرافشــانی 
خواهد شد. وی افزود: همچنین همزمان با عصر روز میالد حضرت 
معصومه)س(، مراسم جشن ریحانه با حضور دختران نوجوان برگزار 

خواهد شد و عالوه بر آن، سلسله جشن های دهه کرامت ویژه دختران 
نوجــوان را از ۱۶ تــا ۲۱ خردادمــاه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در 
پایگاه فرهنگی ریحانه خواهیم داشت. حجت االسالم شریعتی نژاد 
خاطرنشــان کرد: دیگر برنامه آغاز دهه کرامت، نخســتین اجتماع 
ابناء الرضا)ع( با حضور نوجوانان رضوی مشــغول به فعال در زمینه 
مکبری، گروه های ســرود و هیئت های نوجوانان اســت که از ساعت 
۱۶ در صحن پیامبر اعظم)ص( آغاز می شود و تا نماز مغرب و عشاء 
ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: دایر شدن سه ایستگاه مطالعه کتاب 
در رواق های نجمه خاتون، دارالعباده و رواق کتاب همراه با معرفی، 
خوانش و امضاء کتاب با حضور  نویسندگان مطرح در صحن پیامبر 
اعظم)ص(، برگزاری جشــن ویژه نابینایان و ناشــنوایان با همکاری 
شــهرداری و اهداء ۲۰۰ نســخه کتاب آداب زیارت امام رضا)ع( به 
خط بریل و ... از دیگر برنامه های فرهنگی معاونت تبلیغات در دهه 
کرامت محسوب می شود.معاون تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی 
توجــه بــه جهاد تبیین در دهه کرامت را نیز به عنوان یکی از اهداف 
برنامه های این ایام برشمرد و گفت: در همین راستا  در دهه کرامت 
نشست های »مکتب سیاسی و اجتماعی امام رضا)ع(« ویژه نخبگان 
در قالب ۱۰ جلسه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در دارالقرآن کریم واقع 
در صحن جمهوری حرم مطهر رضوی برگزار می شود و در آن ابعاد 
مختلف سیره سیاسی امام رئوف مورد بررسی قرار می گیرد. حجت 
االســالم شــریعتی نژاد افزود: سلسله نشست های »تجلی حجاب« 
عنــوان دیگر ویژه برنامــه   این معاونت برای نخبگان در دهه کرامت 
اســت که هر روز در ســاعت ۸ تا ۱۰ صبح، با حضور اســاتید مطرح 
کشوری همچون حجت االسالم و المسلمین محمد جواد حاج علی 
اکبری، رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور در مدرسه 
پریزاد برگزار می شود.وی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به تقارن 

سالروز رحلت معمار کبیر انقالب امام خمینی)ره( و قیام خونین ۱۵ 
خرداد با ایام دهه کرامت رضوی اظهار کرد: مراســم ســوگواری شب 
رحلــت امــام خمینی)ره( جمعه ۱3 خــرداد ماه بعد از نماز مغرب و 
عشــاء در رواق امام خمینی)ره( برگزار خواهد شــد و در عصر سالروز 
رحلت امام امت نیز، آیین گرامیداشتی از طرف تولیت آستان قدس 
رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و مدیریت حوزه  علمیه 
خراســان در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. همچنین مراسم 
روز بزرگداشــت قیام ۱۵ خرداد با حضور زائران و مجاوران در رواق 
بزرگ امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد.معاون تبلیغات اسالمی حرم 
مطهر رضوی به ویژه برنامه های ســالروز والدت امام هشتم)س( نیز 
اشاره کرد و گفت: ۲۰ خرداد ماه همزمان با شب والدت امام رضا)ع( 
جشن شکوه رضوان با حضور تولیت های اعتاب مقدسه عراق و ایران 
و مدیحه سرایی سید مهدی میرداماد از مداحان برجسته کشورمان 
و سخنرانی حجت االسالم ناصر رفیعی ساعت ۱۸ در صحن پیامبر 
اعظم)ص( برپا خواهد شد و حجت االسالم والمسلمین احمد مروی؛ 
تولیت آستان قدس رضوی سخنران این مراسم خواهد بود. حجت 
االسالم شریعتی نژاد تصریح کرد: در سالروز والدت امام هشتم)ع( نیز، 
مراسم تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی امام رئوف 
از ساعت ۶ صبح ۲۱ خرداد همراه با خطبه خوانی و نقاره نوازی برگزار 
می شود. به گفته او، در سالروز والدت امام رضا)ع( نیز ویژه برنامه ای با 
حضور عموم زائران، تولیت آستان قدس رضوی، مسئوالن لشکری و 
کشوری و تولیت های اعتاب مقدسه از ساعت ۹ تا ۱۱ در حرم مطهر 
برگزار می شود. همچنین مراسم دیگری در ظهر میالد حضرت عالم 
آل محمد)ص( با سخنرانی آیت اهلل سعیدی؛ تولیت آستان مقدس 
حضرت معصومه)س( شعرخوانی شاعران و مدیحه سرایی مداحان 

اهل بیت)ع( در رواق امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد.
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یادداشت

کرد « پرونده قصور پزشکان را  بررسی  گار »روز

زیرذرهبین کار پزشکانخطا
  سارا فهیم / روزگار 

مهمتریــن رابطه حقوقی بین پزشــک 
و بیمار، این اســت که پزشــک در قبال 
معالجه بیمار از تمامی ظرفیت ها کمک 
بگیــرد تــا از روند درمان نتیجه مطلوب 
حاصل شــود. با این وجود گاهی پزشک 
آنگونه که شایســته است عمل نمی کند 
و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و 
تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب 
مورد، پیامــد و عواقب حقوقی آن برای 
پزشک متفاوت است.به عبارتی پزشکان 
هــم به موجب مقررات حقوقی و جزایی 
و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول 
تخلفات خود هســتند. در کل می تون 
گفت که تخلفات پزشکی مواردی مانند 
سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای 
اسرار هستند که پزشک بر خالف قوانین 
و مقــررات وضع شــده صنفی رفتار می 
کنــد. لیکــن جرایم پزشــکی مواردی 
هســتند که در قانون مجازات اســالمی 
قانونگذار برای آن جرم و مجازات در نظر 
گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن 
می شــود پزشــک و یا جزء تیم پزشکی 

است.

دلیل تکرار و رواج تخلفات پزشکی 
چیست؟

معاون انتظامی ســازمان نظام پزشکی با 
بیــان اینکه قوانین و آیین نامه های نظام 
پزشــکی از قاطعیــت کافی برای اعمال 
برخورد با افراد متخلف عضو این سازمان 
برخوردار هســتند، گفت:  این قوانین در 
صورت اجرا عالوه بر جنبه انضباطی جنبه 
پیشگیری نیز دارد.محمد رضا خردمند 
افــزود: مراجع نظارتی که می بایســت 
تخلفــات را کشــف و احصا کرده و به ما 
منعکس کنند به اندازه کافی به این اقدام 
نمی  پردازنــد. علت هم قصور و کوتاهی 
نیســت بلکه نداشــتن امکانات و نیروی 
انســانی کافی و تجهیزات مربوطه است. 
او افــزود: علت اینکــه برخی از تخلفات 
همچنــان رواج دارد و برخورد مناســب 
بــا آن صــورت نگرفته اســت را در این 
می دانم که این تخلفات به موقع کشــف 

نشــده و به مراجعی که اعمال مجازات 
می کنند منعکس نمی شوند. هم سازمان 
نظام پزشــکی، هم دادگاه هــا و مراجع 
قضایی و هم سازمان تعزیرات حکومتی 
از اراده مناســب برای برخورد مناسب با 
جرائم برخوردار هستند.خردمند یادآور 
شد: عالوه بر ضعف در امکانات و نیروی 
انســانی ما با مداخله گران درمانی بدون 
مجوز مانند آرایشــگران و مراکز زیبایی 
هم روبه رو هستیم که در این رابطه باید 
معاونت هــای بهداشــتی و اداره اماکن 
نیروی انتظامی برای کشــف جرم ورود 
کنند. این ها در حد امکان فعالیت خود را 
انجام می دهند، اما باید امکانات و نیروی 
بیشتری داشته باشند تا بتوانند بر حجم 
زیادی از این مراکز نظارت داشته باشند و 
جرم را به سازمان نظام پزشکی یا مراجع 

قضایی منعکس تا با آنها برخورد شود.

رصد مداخله گران پزشکی غیرمجاز
وی با اشــاره بــه اقدام ســازمان نظام 
روانشناســی برای معرفــی افراد بدون 
مجــوز و روانشناســان زرد بــه مردم، 
اظهار کرد: ســازمان نظام پزشــکی هم 
تعــداد بســیار زیــادی از مداخله گران 
غیرمجاز درمانی را به دادســرای جرائم 

پزشــکی معرفی کرده است.وی افزود:  
ســازمان نظــام پزشــکی در حال رصد 
اعضای خود برای پیشگیری از تبلیغات 
غیرمجاز است در این میان مداخله گران 
غیرمجاز را که پزشک نیستند شناسایی 
و آنها را به دادســرای جرائم پزشــکی و 
یا دادســرای ویــژه روحانیت منعکس 
می کنیم.خردمنــد تأکید کرد: هرجایی 
مداخلــه  غیرمجاز درمانی به ســازمان 
نظام پزشکی گزارش شود،  آن را کشف 
می کنیم و بالفاصله برخورد یا ارجاع الزم 
صورت می گیرد.او با بیان اینکه در حال 
حاضر آمــاری از مداخله گران غیرمجاز 
وجــود نــدارد، گفت: احصــاء این آمار 
وظیفه ذاتی سازمان نظام پزشکی نیست 
با این حال به تمامی نظام پزشــکی های 
سراسر کشور نامه دادیم تا مداخله گران 
درمانی و پزشکی غیرمجاز را به معاونت 
انتظامی ســازمان نظام پزشکی معرفی 
کــرده تا ایــن آمار را جمع آوری کرده و 
همچنیــن متخلفان را به مراجع قضایی 

معرفی کنیم.

آخرین وضعیت شکایت از پزشکان
وی همچنیــن در رابطــه بــا آخرین 
وضعیت تخلفات پزشــکی و شکایات 

از پزشــکان نیز اظهار کرد:  در دو سال 
اخیــر به دلیل شــیوع کرونا و به تبع 
مراجعــه کمتر مردم و بیماران به امور 
پزشــکی و دندانپزشکی غیر اورژانسی  
تعداد شــکایات هم کمتر شده است. 
علی رغم این، شــیب قابل پذیرشی در 
افزایش شــکایات وجود دارد که عمده 
آن در بخش جراحی زیبایی و ترمیمی و 
همچنین دندانپزشکی ترمیمی است.

خردمند همچنین در رابطه با وضعیت 
زیرمیزی هــا نیز گفت: در حال حاضر 
شکایت ها در مورد زیر میزی بسیار کم 
است شاید یکی از دالیل این باشد که 
خود بیمار تمایلی برای ثبت شــکایت 
خود نداشــته باشــد. این گونه مسائل 
باید مستندسازی قوی داشته باشد و تا 
چنین مستندی نباشد امکان شکایت 

وجود ندارد.

برخی پزشکان به جای استفاده از 
کارتخوان از بیمار دالر می گیرند

وحید عزیزی، مدیر دفتر بازرسی، مبارزه 
با فرار مالیاتی و پولشــویی سازمان امور 
مالیاتــی اظهار کــرد: دســتورالعمل 
ســوت زنی در تاریخ ۸ اســفندماه سال 
گذشــته توسط رئیس کل سازمان امور 

مالیاتی ابالغ شــد و افرادی که گزارش 
موثری بــرای فرار مالیاتی بدهند و این 
گــزارش منجر به وصول درآمد مالیاتی 
شود، از محل این وصول مالیاتی پاداش 
دریافت می کنند. وی افزود: گزارش هایی 
که تاکنون در ســامانه سوت زنی درباره 
فــرار مالیاتی از ســوی مــردم به ثبت 
رســیده، بیانگــر اســتقبال خوبی در 
ایــن زمینه اســت و عمده گزارش ها در 
زمینه اســتفاده نکردن پزشکان و مراکز 
درمانی از کارتخوان اســت که مردم به  
اســتفاده از سایر روش ها برای پرداخت 
هزینه ها هدایت می کنند. بیش از دوسوم 
گزارش های مردمی در سامانه سوت زنی 
استفاده نکردن از کارتخوان چه از سوی 
پزشــکان و باقی اصناف است.وی افزود: 
در راســتای استفاده نکردن پزشکان از 
کارتخوان در دو نوبت فهرست پزشکانی 
که نام آن ها ذکر شــده که از کارتخوان 
اســتفاده نمی کنند، تهیه شده و در این  
هفته پیامک هشــدار به آن ها ارســال 
خواهد شــد و درصورت تکرار این اتفاق، 
برخورد جدی بــا آنها صورت می گیرد.

عزیــزی گفت: برخی از مراکز درمانی و 
کلینیک ها در زمینه اســتفاده نکردن از 
کارتخوان آزار بیشتری به مردم متحمل 
کرده انــد، به عنوان مثال برخی از آن ها 
افراد را به خرید دالر برای پرداخت هزینه 
خدمات درمانی وادار کرده اند که برخی 
از ایــن مــوارد در حــال بازدید میدانی 
ماموران ســازمان امور مالیاتی اســت. 
مــورد دیگری نیز وجــود دارد که یک 
بیمارســتان از کارتخوان یک رستوران 
استفاده می کرده است.وی راهکار اصلی 
برخورد با اســتفاده نکردن از کارتخوان 
را تفکیک حساب های تجاری و شخصی 
دانســت و بیان کرد: با این تفکیک دیگر 
نگرانــی از اســتفاده نکــردن اصناف به 
خصوص پزشکان از کارتخوان نخواهیم 
داشت، زیرا با اجرای این طرح، افرادی که 
تعداد واریزی هایی زیادی در ماه داشــته 
باشند، مشکوک به حساب تجاری تلقی 
می شــوند و باید بابت درآمد حسابشان 

اظهارنامه ارائه کنند. 

7جامعه
آیا سکونت زوجین در 

نزدیکی منزل خانواده 
همسر اشتباه است؟
  دکتر مژگان احمدپور پور ، انشناس

حفــظ حد و مــرز در روابط زوجین با 
خانواده ها الزم اســت، اما درباره اینکه 
آیا در ابتدای زندگی مشترک سکونت 
عــروس  و دامــاد در نزدیکــی منزل 
خانواده همسر اشتباه است؟ باید گفت 
کــه نمی توان قاعده کلی برای رفت و 
آمد با خانواده همسر تعیین کرد اما باید 
برای این رفتارها حد و مرزی داشت و 
زوجین باید پیش از ازدواج درباره این 
حــد و مرزها با یکدیگر صحبت کرده 
و در این راســتا با هم به تفاهم برسند. 
زوجین باید در خصوص میزان رفت و 
آمدها، نحوه تعامل و... خود با خانواده 
همســر یک چارچــوب کلی را تعیین 
کنند تا این رفت و آمدها کنترل شده 
باشد.ترجیح بر زندگی مستقل زوجین 
جوان اســت، زوجین باید والدین را به 
عنوان حامی در کنار خود حفظ کرده 
اما در عین حال اســتقالل خود را نیز 
داشــته باشند. در این میان آنچه حائز 
اهمیت اســت آن اســت که اگر منزل 
آنها در نزدیکی محل سکونت خانواده 
همســر اســت و یا در یک ساختمان با 
خانواده همســر زندگی می کنند، باید 
رفت و آمدهایشــان با والدین همســر 
را مدیریــت کرده و بدون هماهنگی و 
یا بیش از حد با خانواده همســر رفت 
و آمد نداشــته باشــند چراکه این امر 
می تواند منجــر به دخالت های بی جا 
در زندگی مشــترک شــود.همچنین 
در پاســخ به اینکه اگر اختالفی میان 
خانواده همسر با عروس و داماد ایجاد 
شــد، آیا عروس و داماد باید مستقیما 
دلخوری خود از والدین همسر را با آنها 
مطرح کنند و یا این دلخوری را همسر 
باید به خانواده خود منتقل کند؟، باید 
گفت که هر کدام از زوجین مســئول 
خانواده خودش اســت و اگر مساله ای 
میان زن یا شــوهر با خانواده همســر 
پیش آمد، این همســر اســت که باید 
مشــکل پیش آمده را در کمال احترام 
و بدون رودربایســتی با خانواده خود 
مطــرح کند چراکه انتقال مســتقیم 
گالیه هــا از عروس و داماد به خانواده 
همســر می تواند دلخوری ها را بیشتر 
کند.زوجین باید در مســائل مختلف 
از والدین خود راهنمایی بگیرند و این 
به آن معنا نیســت که مسائل زندگی 
مشــترک را مســتقیما با آنها در میان 
بگذارند.در این راستا نمی توان بایدها و 
نبایدهای زیادی را برای همسر تعیین 
کرد اما با درک درست نسبت به رفتار 
و خلق خانواده همســر و در عین حال 
درک تفاوت هــای خانواده همســر با 
خانــواده خود می توان با آنها راحت تر 
برخورد و حد و مرزهای الزم را مشخص 
کرد.از طرفی زوجین جوان در ابتدای 
زندگی مشترک بسیار تمایل دارند که 
مستقل بوده و بدون دخالت خانواده ها 
زندگــی کنند، در ابتدای زندگی اغلب 
زوجین تمایل دارند مســتقل باشند 
و شــاید علت آن این اســت که آزادی 
عمــل زوجین جوان در حضور والدین 
محدود می شــود و از این رو اســت که 
همواره توصیه می کنیم زوجین حد و 
مرز روابط با خانواده همسر را در همان 
ابتدای زندگی مشــترک تعیین کنند.
دقت شــود که زوجیــن نباید زندگی 
مشــترک خود را به خاطر دخالت های 
بیــش از انــدازه والدین همســر در 
معذوریــت قرار دهنــد و اگر از رفتار 
و یا دخالت های خانواده همســر آزرده 
هســتند باید در عیــن حفظ احترام 
ایــن موارد را با بیــان دالیل منطقی 
به همســر مطرح کننــد.در این بین  
»درک« متقابــل زوجین از یکدیگر، 
بســیار مهم است، زن و شوهر اگر می 
دانند همسرشــان بــه رفت وآمدهای 
زیادی با خانواده همسر تمایلی ندارد، 
باید او را درک کرده و برای این مساله 
در منزل تنش ایجاد نکنند چراکه اگر 
این رفت و آمدها با میل و رغبت انجام 
نشــود تنها احساسات طرف مقابل را 

تحریک خواهد کرد.

ثبت نام خبرنگاران متقاضی 
ح ترافیک ادامه دارد طر

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تهران، درباره شــیوه تخصیص ســهمیه طرح 
ترافیــک ویژه خبرنگاری، اظهار کرد: ثبت نام 
خبرنگاران متقاضی دریافت طرح در ســامانه 
»تهــران من« همچنان ادامه دارد.عبدالمطهر 
محمدخانی با اشــاره به شــاخص های تعیین 
سهمیه طرح ترافیک برای رسانه های مختلف 
اضافه کرد: چنان که قباًل اطالع رســانی شــده 
بود، ســهمیه هر رسانه باتوجه به ویژگی هایی 
از جمله ســابقه فعالیت، دوره انتشــار، گستره 
مخاطبــان و تعداد خبرنــگاران فعال ارزیابی 
شده و بعد از تشکیل کمیته تسهیم، اختصاص 
خواهــد یافت.وی در ادامــه از همه مدیران و 
مسئوالن رســانه ها درخواست کرد به منظور 
تجمیع بانک اطالعات رسانه های فعال در شهر 
تهران، نسبت به تکمیل فرمی که به این منظور 
تهیه شده و از پیوند http://yun.ir/fgwk32 قابل 
دسترســی اســت، اقدام نمایند.محمدخانی 
در خاتمــه تأکید کرد: بدیهی اســت تکمیل 
دقیــق این اطالعات از ســوی مدیران محترم 
رســانه ها مبنای تصمیم گیری کمیته تسهیم 
در تخصیــص طرح ترافیــک ویژه خبرنگاران 

رسانه های مختلف خواهد بود.

عملکرد برخی مدارس 
غیرانتفاعی کیفیت آموزش را 

پایین آورده است
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، 
درباره برخی انتقادات نسبت به عملکرد بعضی 
از مدارس غیرانتفاعی در کشــور، گفت: در این 
خصــوص آنچــه که به مجلس بــر می گردد، 
تصویــب قانون اســت که پیرامــون فعالیت 
مــدارس غیردولتی قانون به تصویب رســیده 
است، اما متاسفانه عدم اجرای قانون سبب بروز 
مشــکالتی شــده که این موضوع نیز مربوط به 
حیطه نظارت است.احمد حسین فالحی افزود: 
با توجه بــه قانون مصوب مدارس غیرانتفاعی 
الزم اســت تا نظام آمــوزش و پرورش، دقت و 
نظارت های بیشتری روی اجرای آن انجام دهد؛ 
این درحالی است که مجلس تالش خود را برای 
اصالح و بازنگری این قانون انجام داده است.وی 
با اشــاره به بازنگری قانون مدارس غیرانتفاعی 
از ســوی مجلس، گفت: سال گذشته یکسری 
بازنگــری هایی در بحــث مدارس غیرانتفاعی 
صورت گرفته اســت تا مشــکلی در زمینه اجرا 
وجود نداشته باشد، چراکه مدارس غیرانتفاعی 
مختلفی در کشــور وجود داشــت که همین 
موضوع، عاملی برای برخی ســوء اســتفاده ها 
می شد؛ لذا نمایندگان درصدد اصالح و بازنگری 
آن برآمدند تا از این طریق به آموزش و پرورش 
برای نظارت بیشتر بر فعالیت این مدارس کمک 
کند.وی تصریح کرد: امروزه بسیاری از نیروهای 
فعال در مدارس غیرانتفاعی، نســبت به حق و 
حقــوق خود معترض بوده و معتقدند از حقوق 
قانونــی و کافی برخوردار نیســتند و مدیران 
موسســات غیرانتفاعی، حقــوق آنها را رعایت 
نمی کنند.از ســویی دیگر نســبت به عملکرد 
مــدارس غیرانتفاعی نیز با مشــکالتی مواجه 
هســتیم، چراکه گاهی نحوه فعالیت برخی از 
این مدارس، کیفیت آموزشــی کشور را پایین 
مــی آورد.وی افزود: همچنین عملکرد مدارس 
غیرانتفاعی در حیطه معلمان نیز با چالش هایی 
همراه است، زیرا گاها مشاهده می شود که هم 
در خصوص کیفیت این نیروها، نظارت چندانی 
نمی شــود و هم در پرداخت حق و حقوق آنها 
مشــکالتی وجود دارد که نشــان دهنده عدم 

رعایت قانون است. 

تدوین تفاهمنامه جدید 
منطقه ای برای مدیریت گرد و غبار

معــاون آبخیــزداری، مراتــع و امــور بیابان 
ســازمان منابع طبیعی بــا بیان اینکه به علت 
گرد و غبارهای زیادی که در فصل بهار با منشا 
خارجــی رخ داد به دســتور رئیس جمهوری 
و سرپرســتی علی ســالجقه - رییس سازمان 
حفاظت محیط زیســت- و همراهی مســعود 
منصــور - رییــس ســازمان منابــع طبیعی 
و آبخیــزداری - و نمایندگانــی از ســازمان 
هواشناســی، وزارت نیرو و وزارت امور خارجه 
هیاتی به عراق و سوریه عزیمت کرده اند،اظهار 
کــرد: این ســفر با هدف ارائــه راهکار و ایجاد 
تفاهم در غرب آســیا جهت برنامه ریزی برای 
کاهش ریزگردها انجام شده است. بدین منظور 
جمهوری اسالمی تفاهمنامه جدیدی را برای 
همکاری های منطقه ای تهیه و به کشــورهای 
منطقه ای ارائه کرده است که ۲۴ تیرماه وزرای 
محیــط زیســت و خارجــه در تهران اجالس 
خواهند داشــت. آشــنایی وزرا بــا قطعنامه 
منطقــه ای و پذیرش آن از اهداف این جالس 
است.پرویز گرشاسبی در پاسخ به این پرسش 
که چــه میزان امکان اجرایی معاهدات وجود 
دارد؟ اظهــار کرد:عملیاتی شــدن معاهدات 
به طور کامل به دو طرف بستگی دارد. معاهدات 
دوجانبه از ســال ۲۰۰۶ وجود داشته است اما 

چندان نمی توان به آن ها امیدوار بود.

خبر ویژه

مدیــر کل امور شــاهد و ایثارگــران وزارت آموزش و پرورش در 
خصوص ثبت نام مدارس شــاهد گفت: پیرو جلسه ستاد مرکزی 
شــاهد وزارت آمــوزش و پرورش، بازه زمانــی ثبت نام پایه های 
ورودی اول ابتدائــی، هفتــم و دهم مشــخص شــد. محمدرضا 
رزاقی افزود: پیش ثبت نام مدارس شــاهد به صورت الکترونیکی 
درسراســر کشــور به ترتیب پایه اول ابتدایی از یازدهم خرداد ماه 
تــا ۲۸ خــرداد؛ پایه هفتم )دوره اول متوســطه( از ۲۱خرداد ماه 
لغایت دهم تیر ماه و پایه دهم )دوره دوم متوســطه( از اول تیر 
شــروع و تا ۲۰ تیر انجام خواهد شــد. رزاقی با توجه به تسهیالتی 

کــه در جهــت رفاه حال خانواده هــای در امر ثبت نام فرزندان از 
 ســوی اداره کل شــاهد در ســال های اخیر در نظر گرفته، افزود: 
 » خانواده های محترم می توانند با ورود به درگاه اینترنتی به نشانی 
https://pada.medu.ir/#/home نســبت بــه پیــش ثبت نام 
فرزنــدان خــود در پایه های اول ابتدایی، پایه هفتم و دهم، اقدام 
کنند. بدیهی اســت پس از اتمام مهلت مقرر، دانش آموزانی که 
امتیاز الزم را کسب کرده باشند با اطالع رسانی که از طریق مدرسه 
صورت خواهد گرفت برای ارائه مدارک و تکمیل مراحل ثبت نام 

به مدرسه مراجعه خواهند کرد. 

زمان پیش ثبت نام مدارس شاهد در پایه های ورودی اول، هفتم و دهم مشخص شد

اینفوگرافی 

 تپش قلب 
چه دالیلی 

دارد؟
تپش قلب می تواند 

دالیل مختلفی داشته 
باشد اما در این 

اینفوگرافیک از دالیل 
معمول ایجاد تپش قلب 

گفته ایم.

منبع: شهرآرا نیوز

موافقت چمران با اعالم اسامی 
ساختمان های نا ایمن پایتخت

رئیس شــورای شــهر تهران درباره اعالم اسامی ساختمان های ناایمن، اظهار داشت: 
ســاختمان های ناایمن موضوع مهمی اســت که مورد توجه قرار گرفته و آتش نشانی 
بر اســاس تخصص نظراتی را اعالم کرده اســت و برخی مراجع این نظرات را قبول 
نداشتند. مهدی چمران افزود: من موافقم که اعالم شود و مردم اطالع داشته باشند. 
رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه باید ببینیم این ساختمان ها از منظری 
که بررسی شده، تمام شرایط را داشته یا نداشته است، افزود: نظر شهردار هم بر این 
اساس بوده است.وی با اشاره به جلسه خود با شهردار تهران، یادآور شد: من در این 
جلســه موضوع تفویض اختیار صدور تاییدیه ایمنی به دفاتر خدمات الکترونیکی را 
مطرح می کنم که قرار اســت با چه نیرویی کار را دنبال کنند.همچنین این موضوع 
را مطرح خواهم کرد که بررســی ســاختمان ها از لحاظ آتش ســوزی بوده یا ایمنی 
ســازه و پایداری نیز مورد نظر بوده اســت.وی گفت: باید کمیته تخصصی در این 
زمینه تشکیل شود و وزارت راه و شهرسازی نیز باید حضور داشته باشد و موضوع را 
بررســی کند. باید تصمیم جدی و نهایی گرفته شــود و در خصوص این ساختمان ها 
رسیدگی صورت بگیرد که البته انجام می شود و هر هفته چند طرح مطرح می شود، 
اما ســرعت کم اســت و باید بیشــتر شود.مسائل روز ایجاب می کند که جدی تر وارد 
شوند و همه دستگاه ها آمادگی دارند که همکاری کنند.وی افزود: متاسفانه سازمان 
نظام مهندسی در دوره های گذشته کار درستی نکرده است.علیرضا زاکانی، شهردار 
تهران هم در واکنش به انتشــار لیســتی مبنی بر اسامی ۱۲۹ ساختمان های ناایمن 
شــهر تهران اظهار کرد: به هیچ وجه نه برای این لیســت منتشــر شده و نه برای سایر 
لیست ها مرجعیتی وجود ندارد.وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در خصوص 
ســاختمان های ناایمن، گفت: در شــهرداری تهران ستادی تشکیل شده که خروجی 
آن ستاد، بازبینی گودها و ساختمان های شهر است و امکانی را فراهم می کند تا ما 
بتوانیم در جهت اســتحکام بناهای موجودی که خدمات ارائه می دهند و گودهای 

خطرناک گام برداریم.
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روستای خان  کندی ؛ مخمل سبز 
طبیعت بر تن کوهساران

روستای خان  کندی که در استان اردبیل در دامنه کوه 
قبله داشی واقع شــده دارای مراتع سرسبز پوشیده از 
انواع رستنی  ها، گیاهان دارویی، گلهای رنگارنگ، برکه 
ها و چشمه  های آب ســرد و جویبارهای جاری است 
که هر ســال پذیرای میهمانان و گردشگران از اقصی 
نقاط کشور است. خان کندی در شهرستان گرمی از 
مکان های برتر سفر و گردشــگری ایران معرفی شده 
است.خان  کندی یکی از روســتاهای ییالقی زیبای 
استان اردبیل اســت که در بخش مرکزی شهرستان 
گرمی در مرز ایران و جمهوری آذربایجان واقع شــده  
است. نام قدیمی این روســتا خان یوردی ثبت شده 
اســت. ویژگی  های اقلیمی و موقعّیت توپوگرافیکی، 
شرایط جّوی و آب و هوایی منحصربفرد روستا موجب 
شده  تا بیشتر اهالی آن به صورت خوش  نشین از اواسط 
بهار و در ماه  های گرم ســال خصوصاً مرداد و شهریور 
به روســتا آمده از آب و هوای خنک و مطبوع آن لذت 
کافی را ببرند. اکثر اهالی بقیه فصول سال را جهت انجام 
فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در شهرهای دور و 
نزدیک همچون تهران، اردبیل و گرمی ساکن هستند.

تاریخچه
تاریخچه پیدایش روســتای خان  کنــدی همزمان با 
پیدایش روستای تولون بوده و سنگ بنای اولیه آن در 
دوران حکومت نادرشاه بنا نهاده شده  است. خان  کندی 
به دلیل داشتن مراتع ییالقی درجه یک از زمان پیدایش 
محل ییالق کوچ نشــینان ایل سون بوده و به نظر می 
 رسد که سنگ بنای اولیه این روستا توسط کوچ نشینان 
بنانهاده شده باشــد. پایه  گذار آن خاندان خلیفه لو از 
نوادگان و فرزندان عبابگ بوده و خان کندی به منظور 
ییالق طایفه عبابگلو مورد استفاده قرار می  گرفته  است. 
نام قدیمی روستا »خان یوردی« به معنی محل اتراق و 
استراحت خوانین و رؤسای طوایف محلی است که بعد 
ها در اثر یکجانشینی گروهی از چادرنشینان و تشکیل 
روستا به »خان کندی« به معنی روستای خان تغییر 

عنوان داده است.
موقعیت جغرافیایی

روستای خان  کندی در عرض جغرافیایی 3۸٫۵۵ درجه 
شــمالی و طول جغرافیایی ۴۸٫۰3 شرقی در بخش 
مرکزی شهرستان گرمی اســتان اردبیل در مجاورت 
روستاهای لسگه درق، عزیزلو، روســتای تولون و در 
دامنه کوه قبله  داشــی از قله  های رشته کوه صلوات 
داغی قرار گرفته  اســت. از دیگر قله  های مرتفع این 
رشــته کوه در این منطقه می  توان قوالداشی )قولی 

داشی( را نام برد.
شرایط اقلیمی

روستای خان کندی دارای آب و هوایی کوهستانی و 
خنک در تابستان و سرد و به شدت برفی در زمستان 
می  باشد. متوسط بیشینه دمای آن در تیرماه تا مثبت 
بیست و چهار )۲۴( درجه سلسیوس افزایش می  یابد 
درحالیکه میانگین کمینه دمــای آن در ماه  های دی 
و بهمن تا منفی هفت )۷-(درجه سلســیوس کاهش 

می  یابد.
پوشش گیاهی

ارتفاعات مجاور روستای خان کندی پوشیده از مراتع 
سرسبز با انواع گیاهان وحشــی خودرو به ویژه َگَون 
یونجه و شبدرکوهی است. گون گیاهی است بوته  ای، 
کوتاه و بالشتکی به ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ سانتی  متر که در 
ارتفاعات و کوه  های خان  کندی به وفور یافت می  شود 
و تراوه  های این گیاه کتیرا نام دارد. اغلب گیاهان روییده 
در ارتفاعات خان  کندی خاصیت دارویی دارند. کوه  ها 
و ارتفاعات مجاور خان  کندی محل رویش قارچ  های 
چتری و گوشتی اســت که در اثر بارندگی  های فصل 
بهار و پاییز می رویند. قارچ  های خان کندی طرفداران 
زیادی داشــته که در دوره رویش این محصول جهت 
چیدن آن به کوه  ها و ارتفاعات مجاور خان  کندی صعود 

کرده و با کوله  باری از قارچ سفید برمی  گردند.
جاذبه های گردشگری

یکی از جاذبــه  های خاص و بی  نظیر روســتای خان 
 کندی چشمه خان بوالغی اســت که شاید بیشترین 

سرسبزی این مکان مدیون آن است.
از دیگر جاذبه  های دیدنی روســتا دریاچــه قالغانلو 
است که از ذوب شــدن تدریجی برف  های کوه قبله 
 داشی شکل گرفته و در فصل بهار وسعت آن افزایش 

یافته است.
تپه  ای هرمی شکل در شمال شرق روستای خان  کندی 
قرار داشــت در اثر کشــت گندم روی تپه و در نتیجه 
فرسایش خاک طی سالیان متمادی به شکل ذوزنقه 
 ای شد که قاعده آن رو به شــمال قرار داشت. این تپه 
که با نام تولکی  تپه شناخته می  شود، در زبان ترکی به 
معنای تپه روباه است. این تپه به دلیل نزدیکی به روستا 
و موقعیت ویژه  ای که داشت پناهگاه بسیاری از روباه  
ها بوده است. برخی قدمت این تپه را به دوره اشکانیان 

نسبت می  دهند.

گردشگری

 کپی رنگی از میثاق نامه
 ایران خودرو!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
اواخر اردیبهشت امسال بود که صنعت خودروسازی 
ایران دچار تحولی شگرف شد و مدیران شرکت ایران 
خــودرو بــدون اینکه لبخند بزنند یا مســخره بازی 
دربیاورنــد خیلی جدی و مجلســی با امضای میثاق 
نامه ای که مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو آن را 
اقدامی ماندگار در تاریخ ایران خودرو دانسته است، عهد 
کردند که از این پس خودروی ناقص تولید نکنند. یعنی 
با هم قسم شدند اگر شده فرش زیر پایشان را بفروشند، 
پول سودی از بازار تهیه کنند، وام ۲۴ درصد بگیرند ولی 
خودروی ناقص تولید نکنند که مجبور شوند پشت کوه 
 و کمر مخفی کنند و رئیس جمهور به آنها گیر بدهد! 
بعد هم ۱۲ روز رنج آور و مالل انگیز را پشــت ســر 
گذاشــتند و برای رســیدن اول خرداد له له می زدند  
و هر روز با خود می خوانند که » اردیبهشــت مردم 
اردی جهنم ماست « تا خرداد دوست داشتنی زودتر 
 بیاید و تولید خودروی کســری دار، متوقف شــود!
نامــه:  میثــاق  اصــل  امــا   و 
»مــا مدیران گروه صنعتی ایران خودرو در راســتای 
اجرای فرامین ریاســت محتــرم جمهور، مقام عالی 
وزارت و مدیرعامل محترم گروه صنعتی ایران خودرو 
مبنــی بــر افزایش تولید همراه بــا ارتقای کیفیت، با 
اســتعانت از خداونــد متعال هم پیمان می شــویم 
تولیــد خــودروی کســری دار را از ابتدای خرداد ماه 
۱۴۰۱ متوقــف نمــوده و ضمن تالش مضاعف برای 
رعایــت الزامات کیفی، فرایند تولید عبور مســتقیم 
را در کلیــه ســایت های تولیدی بــه عنوان فرهنگ 
 تولیدی شــرکت ایــران خودرو نهادینــه نماییم.«
احســاس مســئولیت و وظیفه شناســی را مالحظه 
فرمودید؟! باور بفرمائید این حجم از احساس مسئولیت 
و نهادینه کردن آن به عنوان فرهنگ تولیدی شرکت 
آن هم فقط در کمتر از ۲۵ سال در کل صنعت مرکب 
ســازی دنیا از ارابه های اســاطیری و سلطنتی دوران 
ماد ها گرفته تا خودروهای برقی و هوشــمند شرکت 
های بزرگ خودرو سازی امروز بی سابقه است. حقیقتا 
وقتی جناب میر سلیم افاضات می کنند خودرو سازان 
داخلی لج خودروسازان خارجی را در آورده اند پر بیراه 
فرمایش نکرده و اینکه چگونه این فکر درخشــان به 
ذهن مسئوالن مفخم ایران خودرو رسیده است همه 
 کارشناسان اقتصادی را انگشت به دهان گذاشته است!   
یعنــی فکر کنم اگر کســی کپی برابــر اصل یا حتی 
یک کپی رنگی از این میثاق نامه را تحویل شــرکت 
بنــز، فــورد، جاگوار، تویوتا، فولکــس، بی او دبلیو، یا 
حتی شــرکت هــای کره ای و چینــی بدهد، عالوه 
بر تحویل یک دســتگاه خودروی روز ممکن اســت 
بــه عنــوان رابط شــرکت با ایران خــودرو  با حقوق 
 مکفــی، بیمه ، غذا و جای خواب اســتخدام شــود!
به هر حال اگر این آقا در ســال »برگی از آن هزاران« 
شــمه و دانش مدیریتی ایران خودرو و یا ســایپا را به 
مدیران شرکت متبوعش انتقال دهد، نان آن شرکت در 
روغن بدون ارز ترجیحی می افتد و نیاز نیست پرسنل 
معاونت فروش و بازار یابی شرکت شان در طول سال 
کاســه ببخشید تشــت چه کنم چه کنم دست شان 
بگیرند و خودروهایشــان را با هزار و اوف تا آپشــن ریز 

و درشت، از دم قسط بفروشند!

خبر خوش سازمان بهداشت جهانی درباره آبله میمونی
ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( اعالم کرد: بیماری آبله میمونی 
به همه گیری تبدیل نمی شــود اما هنوز نکات بســیاری در مورد این 

بیماری ناشناخته است.
دکتر “روزاموند لوئیس” کارشــناس ارشــد بیماری آبله میمونی در 
سازمان جهانی بهداشت در این باره گفت: انتظار نمی رود صدها مورد 
گزارش شده ابتال به آبله میمونی تا به امروز، به یک همه گیری دیگر 
تبدیل شود، هرچند هنوز نکات ناشناخته بسیاری در مورد این بیماری 
وجود دارد، از جمله اینکه دقیقا چگونه گســترش پیدا می کند و آیا 
توقف ایمن ســازی جمعی آبله طی چندین دهه قبل، ممکن اســت به 

نوعی سرعت انتقال آن را افزایش دهد.
در حالیکه که پیشتر نیز شبکه اسکای نیوز به نقل از روزنامه انگلیسی 
“دیلی میل” گزارش کرده بود که احتماال منشــا اولیه شــیوع فعلی 
ویــروس آبلــه  میمونی از جشــنواره  همجنس گرایان در جزایر قناری 
بوده، دکتر لوئیس نیز در این باره گفته اســت: تاکید بر اینکه اکثریت 
قریــب بــه اتفاق موارد ابتال در ده ها کشــور جهان در همجنس گرایان 
مشاهده شده، حائز اهمیت است تا اینکه کارشناسان بتوانند مطالعات 
بیشــتری را در این خصوص انجام دهند. توضیح این امر بســیار مهم 
اســت زیرا به نظر می رســد با شــیوه انتقالی مواجه هستیم که ممکن 

است در گذشته کمتر شناخته شده باشد.
این کارشناس ارشد سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: در حال حاضر، 
نگران یک همه گیری جهانی نیستیم. نگران این هستیم که اگر افراد 
از دانــش و اطالعــات الزم برای محافظت از خود برخوردار نباشــند، 
ممکن است از طریق قرار گرفتن در معرض ویروس به آن مبتال شوند.

به گزارش مدیکال اکســپرس، هفته گذشته، سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرد: ۲3 کشوری که پیش از این با مواردی از ابتال به آبله میمونی 
مواجه نبودند بیش از ۲۵۰ مورد ابتال را گزارش کرده اند. روز گذشته 
)دوشنبه( نیز، ۷۱ مورد دیگر آبله میمونی درانگلیس شناسایی شد.

دریچه علم

گاندو«  انتقاد تهیه کننده »
 از ترانه علیدوستی

مجتبــی امینــی، تهیه کننده ســینما، تلویزیون، 
موســیقی و دبیر چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر 
که تهیه کنندگی سریال های »گاندو ۱ و ۲« نیز در 
کارنامه اش دیده می شــود در پســتی اینستاگرامی 
بــه انتقاد از ترانه علیدوســتی کــه برای اکران فیلم 
ســینمایی »بــرادران لیال« به کارگردانی ســعید 
روستایی به هفتادوپنجمین جشنواره فیلم کن رفته 
بود، پرداخت و چنین نوشــت:»خانم بازیگر؛ همراه 
مردم بودن خوب است، دغدغه مردم را داشتن خوب 
است ولی در عمل ....!!!نه زمانی که در فرش جشنواره 
سیاسی کن با لباس های فاخر غرق در شادی هستید 
و گوشه ای از کشور عده ای زیر آوار.نخل های سوخته 
آبادان حرمت دارد به نخل کن!!!در نشست مطبوعاتی 
تالش کردید بگوئید زنان ایرانی بدبخت و فالکت زده 
هســتند و شما تنها منجی آن ها! وطن فروشی تا به 
کجا! چرا زمانی که دستمزد میلیاردی از تهیه کننده 
اختالس گر می گرفتید به فکر مردم نبودید!؟ کاش در 
جشنواره کن مقداری از تحریم های ظالمانه غرب که 

کمر مردم را شکسته صحبت می کردید....«

 احتمال ابطال مجوز 
نماوا و فیلیمو!

  پلتفرم های فیلیمو و نماوا در آســتانه ابطال مجوز 
از ســوی ســاترا قرار دارند.در پی انتشار بدون مجوز 
بعضی ســریال های فیلیمو و نمــاوا مانند »یاغی«، 
»نوبــت لیلــی« و »جادوگــر« در این دو پلتفرم که 
بعضی بدون بازبینی به انتشــار رســیدند، سازمان 
تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی با این دو پلتفرم برخورد می کند.سعید 
مقیسه رییس ساترا در گفتگو با رسانه ها، ضمن تایید 
این خبر گفت: ابطال مجوز فیلیمو و نماوا هنوز قطعی 
نشــده است.فیلیمو و نماوا پلتفرم های وی اودی که 
بخش اعظم بازار انتشــار فیلم و ســریال آنالین را در 
ایران در اختیار دارند، از زمستان ۹۸ در پی توافق با 

ساترا، نظارت این سازمان را پذیرفتند.

فرهنگ و هنر
نقدی بر فیلم »مجبوریم«

جشن شب میالد حضرت معصومه سالم اهلل علیها در مهدیه امام حسن مجتبی )ع(/ منبع : فارس

عکس روز 

بیانیهایشعاری،گلدرشتونمایشی
درمیشیان کارگردانی است که فیلم هایش 
بیش از آنکه دراماتیزه باشند، بیانیه و شعار 
هســتند. آنچه در »مجبوریم« می بینیم، 
شــعارهایی گل درشــت درباره مســائل 

اجتماعی است.
آنتونیا شرکا، نویســنده و منتقد سینما، به 
تحلیل و ارزیابی فیلم سینمایی »مجبوریم« 
ساخته رضا درمیشــیان پرداخته است. در 
ادامه، مشروح این نقد را از نظر می گذرانید: 

»ابتدا باید گفت از آنجا که این فیلم به مدت 
چند سال اجازه نمایش نداشت، به شخصه 
بســیار منتظر بودم که فیلــم را روی پرده 
ببینم. باوجود این پس از تماشا، فیلم انتظار 

من را برآورده نکرد.
من معتقدم که درمیشــیان جزء آن دسته 
از فیلمسازان نســل جوان است که دغدغه 
اجتماعی دارند و این دغدغه ارزشــمندی 
است. اما به نظر می رسد که سبک و روش او 
در این فیلم، خیلی شعاری و نمایشی است. 
به عبارت دیگر، شــخصیت هایی که او در 
»مجبوریم« خلق کرده است، بیش از آنکه 
برانگیزاننده همدلی باشند، آدم هایی هستند 
که در خدمت بیان و انتقال شــعارهایی که 
مدنظر کارگردان بوده، قرار گرفته اند. از این 
نظر می توانم بگویم که فیلم های درمیشیان 
بیش از آنکه دراماتیزه شده باشند، بیانیه و 

شعار هستند.
در »مجبوریــم« انگیــزه شــخصیت ها 
به درســتی روشن نمی شــود. برای مثال، 
انگیزه های پزشکی که معتمدآریا نقشش 
را بازی می کند، قابل درک نبود. البته پس از 
اینکه دالیلش را گفت، به انگیزه اش پی بردم 
اما شخصیت این پزشک، شخصیتی نیست 
که بتواند شما را همراه خود بکشاند. در واقع 
میان شخصیت و تماشاگر فاصله وجود دارد و 

ما احساس می کنیم مادامی که این آدم زبان 
باز نکند و به توضیح دغدغه هایش نپردازد، 
نمی توان درک زیادی نسبت به او یافت. آنچه 
که ما در تصویر می بینیم و فیلم به واسطه 
آنها پیش می رود، شعارهایی گل درشت و 
پررنگ درباره مسائل و معضالت اجتماعی 

است.
من فکر می کنم که درمیشــیان با ساخت 
»مجبوریم« هیچ قدمی رو به جلو برنداشته 
است و فیلم نسبت به آثار قبلی کارگردان، 
جهشی محسوب نمی شود. شاید بتوان گفت 
که فیلم »بغض« به عنوان اولین ساخته او، 
عاشــقانه ای بود که نوید ظهور فیلمسازی 
جوان را می داد و من از تماشــای آن لذت 
بردم؛ اما فیلم های بعدی درمیشیان تفاوت 

زیادی با یکدیگر نداشتند.
در این فیلم با لحنی عصبی و کوبنده روبه رو 

هستیم؛ این لحن، بیش از آنکه به تماشاگر 
مجال و امکان فکر، قضاوت و تصمیم گیری 
درباره اینکه با دیدگاه های فیلمساز موافق 
باشــد یا خیر را بدهد، در پی این است که 
حرف هایش را به تماشاگر تحمیل کند. این 

یک نقطه ضعف است.
اینکه بخواهم بگویم در »مجبوریم« کدام 
یک از دو عنصــر فیلم نامــه و کارگردانی 
نیازمند تمرکز و ترمیم بیشتری برای بهتر 
شدن اســت، در وهله اول، فکر می کنم که 
مجموعه ای از عناصر فیلــم که فیلمنامه و 
کارگردانی هم بخشــی از آنها هستند، نیاز 
به بهتر شدن دارند. اما اگر قرار باشد اولویت 
را به یکی از دو عنصر فیلم نامه و کارگردانی 
بدهیم، به نظر من اولویت با فیلم نامه خواهد 
بود. ما در این فیلم با شــخصیت های زنی 
مواجهیم که الزم است بتوانیم با آنها ارتباط 

دراماتیک برقرار کنیم. بنابراین این آدم ها 
قبــل از اینکه بخواهنــد حامل حرف های 
سنگین، گل درشت و شــعاری کارگردان 
باشند، باید توســط تماشاگران درک شده 
و حس همدلی آنها را برانگیخته باشند. اما 
در نهایت مشخص نیســت که چه سابقه و 
انگیزه ای شخصیت ها را هل می دهد که وارد 
چنین خطوط قرمزی شوند و اینچنین خطر 
کنند. فارغ از اینکه می توان به شــخصیت 
پزشک حق داد یا نداد، قطعا کسی که نسبت 
به چنین رفتاری اقدام می کند، در پی اصالح 
مسائلی اســت که به جامعه آسیب می زند. 
با وجود این، ما نمی توانیم درک کنیم چه 
چیزی آدم های فیلم را به محدوده های قرمز 
و خطرناکی که واردش می شــوند، هدایت 

می کند. این نقص فیلم است.
نقشــی که پردیس احمدیــه در فیلم ایفا 

می کند، انگار زیر بار ســنگین شعارهایی 
که کارگردان روی شــانه هایش قرار داده، 
کمر خم می کند و له می شود؛ به شکلی که 
ما دیگر خود پردیس را در فیلم نمی بینیم؛ 
صرفا کســی را می بینیم که صدها آسیب 
اجتماعی روی سرش خراب شده است. البته 
نمی خواهم بگویم که چنین واقعیت هایی در 
جامعه وجود ندارد، حرفم این است که گویی 
شخصیت های فیلم، ماکت هایی هستند که 
قرار است حرف هایی را به تماشاگر انتقال 
دهند.ما پیــش از آنکه به لحاظ حســی و 
عاطفی با شخصیت های قصه ارتباط برقرار 
کنیم، نمی توانیم به یک باره با آنها روبه رو 
شویم و در معرض رفتارها و تصمیماتشان 
قرار بگیریم. چنین اتفاقی در »مجبوریم« 
نمیفتد و این حفره ای است که در فیلم نامه 
وجود دارد. البته منظورم این نیســت که 
کارگردان بیایــد تاریخچــه زندگی همه 
شخصیت های فیلم را توضیح دهد؛ چراکه 

طبیعتا چنین مجالی در فیلم وجود ندارد.
در تحلیل عملکرد بازیگران، باید گفت که 
بازی بیشتر شخصیت های فیلم به شکلی 
است که گویی صرفا در تیپ خود فرو رفته اند 
و از تیپ به شــخصیت تبدیل نمی شوند. 
برای مثال، من در فیلم هیچ حس قرابت و 
محبتی میان شخصیت های نگار جواهریان 
و پردیس احمدیه نمی بینم. بنابراین من به 
پردیس حق می دهم که نسبت به وکیلی که 
تصمیم گرفته آن خدمت را در حق او انجام 
دهد، دچار سوءظن باشد؛ چراکه هیچ حسی 
بین دو این شــخصیت وجود ندارد. به هر 
ترتیب، شخصیت های اصلی فیلم، سه زن 
هستند اما مشخص نیست که چرا این سه 
زن باید تا این اندازه ماکت و خالی از حس 

باشند؟«

پرده نقره ای 

طنز


