
دالر باالی ۳۱ هزار تومان، با نفت ۱۲۰ دالری غیر واقعی است

رشد بی منطق قیمت ها در بازار ارز
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

خ ســکه نیز     هرچند افزایش قیمت ارز طی چند هفته اخیر موجب شــده اســت تا نر
در بــازار حبابــی رشــد کنــد امــا بــا توجــه به غیــر واقعی بودن قیمت ایــن کاالها، بی تردید 
اجــرای سیاســتگذاری ارزی و تصمیــم گیــری بانــک مرکــزی در ســاماندهی چنین بازاری 

قیمت ها طی روزهای آینده منطقی می شوند. بازاری که هیجانی و درپی اخبار منتشره 
کرات برجام دچار تغییر شده تا خیلی ها را برای تهیه ارز راهی بازار کند و با تشکیل  از مذا
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به دیار حق شتافتبه دیار حق شتافت
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نماینده مجلس :

دولت سیزدهم توجه 
بیشتری به معیشت مردم 

داشته باشد
     نماینــده شــاهرود در مجلــس گفــت: 
بخشی از مشکالت اقتصادی امروز کشور 
نتیجه بی تدبیری برخی مدیران سابق در 

دولت قبلی است...

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 صنایع باید خودشان  
برق تولید کنند

     یــک عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس 
شــورای اســالمی، گفــت: صنایــع بــزرگ کــه 
درآمــد باالیــی دارنــد بایــد ترغیب شــوند که 
بــرق مــورد نیــاز خــود را تولیــد کــرده و از ایــن 
طریق هم جلوی خســارات ناشــی از قطعی 
بــرق بــه حــوزه صنعــت را گرفتــه و هــم از بــار 

شبکه کاسته شود...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

ارز ۴۲۰۰ تومانی، سبب رانت و فسادهای 
زیادی شده است

حجت االسالم موسوی گفت: اینکه با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کاال وارد می شد و سپس با قیمت باالتر 
به کشورهای همسایه قاچاق می شد، اجحاف 

در حق مردم ایران بود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تاکنون 
ســبب رانت و فســادهای زیادی شده و قابل 
چشم پوشی و کتمان نیست؛ دولت سیزدهم 
سیاست شجاعانه اصالح این رویه را اتخاذ کرد 

و باید همگی از این سیاست حمایت کنیم.
حجت االسالم موسوی همچنین گفت: اینکه 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاال وارد می شــد و سپس 
با قیمت باالتر به کشورهای همسایه قاچاق می 

شد، اجحاف در حق مردم ایران بود.

گفتنی اســت، با اعالم چنــدی پیش رئیس 
جمهور در رســانه ملی یارانه پنهان اختصاص 
یافته به کاالهای اساســی اصالح و در راستای 
اصالح نظام اقتصادی، مردمی سازی و توزیع 

عادالنه شد.
دولــت ایــن یارانه پنهان را فعال در قالب واریز 
نقدی برای سه دهک پایین جامعه ۴۰۰ هزار 
تومــان و بــرای دهک های دیگر به ۳۰۰ هزار 

تومان در نظر گرفته است.
دولت ســیزدهم معتقد اســت کــه با اصالح 
ارز۴۲۰۰ تومانی جلوی بســیاری از رانت ها و 
زیاده خواهی ها گرفته شــد و قرار شده درآمد 
حاصل از آن در قالب کاالبرگ الکترونیکی به 

مردم پرداخت شود.

 فاجعه اقلیمی تهدید جدی
کشورهای خاور میانه

نشــنال اینترســت در مطلبی به بررسی ارتباط بین 
ناپایــداری اقلیمــی در خاورمیانه و تاثیر اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی آن بر کشــور های این منطقه 

پرداخت.
پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در مقاله ای نوشت: 
خاور میانه یک مشکل شدید اقلیمی دارد. بر اساس 
یک گزارش جدید صندوق بین المللی پول، از سال 
۱۹۹۹ میانگین دمای هوای این منطقه تا ۱.۵ درجه 
سانتیگراد )۲.۷ درجه فارنهایت( افزایش یافته است 
که بیش از دو برابر میانگین جهانی است. مهمتر از آن، 
کشور های این منطقه و مرکز آسیا، نزدیک به نیمی از 
۵۰ کشوری را تشکیل می دهند که بیشتر در معرض 
"رویداد های شدید دمایی" )دوره های دمای شدید و 
رطوبت( قرار دارند. انتظار می رود افزایش دمای بیشتر 
پیامد های اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی برای 

این منطقه رخ دهد.
به عنوان مثال، در ســال ۲۰۱۹، سازمان ملل درباره 
ورود »آپارتاید آب و هوا« که در آن دما های شــدید 
و امواج گرمای طوالنی مدت تهدیدی برای »خنثی 
کردن ۵۰ ســال گذشــته توسعه، سالمت جهانی و 
کاهش فقر« و فقرزدایی میلیون ها نفر است، زنگ خطر 
را به صدا درآورد. این واقعیت جدید به شکل ویژه برای 
خاورمیانه که در حال حاضر نیز با کمبود برق، نابرابری 
اقتصادی و آسیب های انسانی در نتیجه موج گرما های 
طوالنی مدت با افزایش دما های بی سابقه مواجه است، 
پیامد های زیادی در پی دارد. احتماالً این مشکالت، 
پیامد های اقتصادی آشکاری خواهند داشت: همانطور 
که صندوق بین المللی پول گزارش می دهد »حتی در 
یک سناریوی انتشار متوسط که گرمایش جهانی را تا 
سال ۲۱۰۰ به ۲-۳ درجه سانتیگراد محدود می کند، 
در ســال های ۲۰۴۰ تا ۲۰۵۹، هزینه های مربوط به 
مرگ و میر می تواند به طور متوسط به ۱.۶ درصد تولید 
ناخالص داخلی برســد.« و این اوضاع برای داغ ترین 
کشور های منطقه - مانند بحرین، جیبوتی، موریتانی، 
قطر و امارات عربی متحده، حتی بدتر است. صندوق 
بین المللی پول می گوید احتماالً این کشور ها به ازای 
هر افزایش یک درجه سانتیگرادی دما کاهش فوری 

رشد اقتصادی سرانه حدود ۲ درصد شاهد باشند.
البته تنها مســئله افزایش دما مطرح نیســت و بلکه 
کاهش نرخ بارندگی، چالش های این منطقه را تشدید 
می کند. در واقع، کاهش میزان بارندگی ساالنه، بحران 
آب خاور میانه را تشدید می کند، بحرانی که به دلیل 
آب و هوای خشــک منطقه و ســال ها سوء مدیریت 
دولت هــا بر منابع آبی و یارانه دادن به کشــاورزی و 
دامپــروری پرمصرف آب، یکی از بدترین بحران های 
جهان است. انطباق با شرایط اضطراری اقلیمی آینده، 
خاور میانه و شمال آفریقا را به شدت تحت فشار قرار 

می دهد، منطقه ای که به طور متوسط بیش از چهار 
برابر منابع آب شیرین موجود خود را استفاده می کند 
و محل استقرار ۱۲ کشور از ۱۷ کشور جهان است که 

بیشترین تنش آبی را دارد.
در واقع، کشور های خاور میانه و شمال آفریقا، بیشتر 
از مشکل بارندگی خود آسیب پذیر هستند: به طور 
میانگین، این کشور ها بیش از نیمی از کل منابع آب 
تجدیدپذیر خود )یعنی رودخانه ها( را از منابع خارج 
از مرزهایشان دریافت می کنند. این هشدار صندوق 
بین المللی پول مبنی بر این که »این وابستگی خارجی 
خطرات اختالفــات آب منطقه ای و جریان آوارگان 

را تشدید می کند« صرفا یک هشدار نظری نیست.
در واقع شــاهد بوده ایم که مصر برای متوقف کردن 
پروژه هــای برق آبی اتیوپــی برای کاهش منبع آب 
پایین دست رودخانه نیل -که ۹۷ درصد از منابع آب 
تجدیدپذیــر مصر را تامین می کند- تهدید به اقدام 
نظامی کرده است. به همین ترتیب، مناقشات بر سر 
»سیاســت آبی« خطر درگیری های بین کشور ها را 
بین کشــور هایی مانند )رژیم( اسرائیل و فلسطین؛ 
ایران و افغانســتان؛ عراق و ترکیه و هند و پاکســتان، 
افزایش داده اســت. در جنگ سوریه، در جنگ عراق 
و در جنگ یمن، آب و زیرســاخت هایش از ســوی 
نقــش آفرینان دولتی و غیر دولتی هدف قرار گرفته 
اند. به عالوه، افزایش احتمال خشکســالی و افزایش 
گرما می تواند به خیزش های خشــونت آمیز و انتقام 
جویی های بیشتری منجر شود، همانطور که شاهد 
بودیم، خشکسالی های بی سابقه، تسریع وقایع تکان 
دهنده ای را موجب شــده است. هرچند آب همیشه 
علت اولیه بی ثباتی و جنگ نیســت، اما به شــکل 
روزافزونی بخشی از رقابت و درگیری در این منطقه 

خشک شده است. 
بی آبی و ایجاد پدیده پناهندگان اقلیمی

زمانی که این روند ها همراه با رشد جمعیت خاور میانه 
و شمال آفریقا )که انتظار می رود تا سال ۲۰۵۰ دو برابر 
شود( تحلیل می شوند، اغراق آمیز بودن این وضعیت 
بســیار دشوار می شــود. امروزه، بیش از ۶۰ درصد از 
جمعیت خاور میانه و شمال آفریقا به آب آشامیدنی 
دسترسی اندکی دارند یا اصال دسترسی ندارند و طبق 
گزارش ســال ۲۰۲۰ صنــدوق بین المللی اورژانس 
کودکان سازمان ملل، تقریباً از هر ۱۰ کودک، ۹ کودک 
از پیامد های بهداشتی و تغذیه ای رنج می برند، زیرا در 
مناطقی زندگی می کنند که از »تنش های آبی زیاد 
یا بسیار باال« رنج می برند.در نتیجه، در یک سناریوی 
معمولی، احتماالً شــاهد خواهیم بود که این روند ها 
تحریک پناهندگان اقتصادی و اقلیمی را برای فرار از 
منطقه باعث می شود که ثبات و چشم انداز اقتصادی 

را تضعیف می کند.

الزامات توسعه و اقتصاد شهری 
دانش بنیان چیست؟

  گشتاسب مظفری
معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 

تمدن بشری در بستر رشد و پیشرفت و سیر تکوینی خود، به 
لحاظ بنیان ها و شیوه های تولید، اشتغال، کسب و کار و تجارت و 
زندگی، دوران ها و عصرهای متعددی را پشت سر گذاشته است 
که این عصرها و دوران ها، به تناسب شیوه زندگی و تأمین معاش 
و شیوه غالب تولید، هر یک نام ویژه ای بر خود گرفته اند. دوران 
پیش از تاریخ مانند عصر سنگ، عصر برنز، عصر آهن، دوران 
شکار، دوران دامپروری، دوران کشاورزی، دوران پس از تاریخ 
مانند دوران شهرنشینی، تجارت، دوران تمدن ها باستان، قرون 
وسطی )عصر تاریکی(، عصر رنسانس، عصر انقالب صنعتی، 
عصر صنعت و مدرنیته )عصر جدید(، عصر پست مدرن، عصر 

اطالعات، دانش و فناوری های نوین و دیجیتال.
البته این عصرها و دوران ها به معنی این نیست که تمامی جوامع 
بشری و کشورها، این فرآیند رشد و توسعه را به شکل هماهنگ 
و در یک ســطح تجربه کرده یــا تجربه می کنند. درحالی که 
برخی از جوامع و کشورها در شکل دهی به این تحوالت پیش 
رو بوده و این دوره ها را با یک توالی و تناســب منطقی پشــت 
ســر گذاشــته اند، برخی دیگر از جوامع و کشورها بنا به دالیل 
متعدد ناشی از شرایط و اقتضائات بومی، منابع در دسترس و 
شیوه های و الگوی های حکمروایی محلی و ملی خود، و یا متأثر 
از روابط ناعادالنه و سلطه طلبانه در عرصه بین المللی و موانع و 
محدودیت های برنامه ریزی شده و بدون برنامه تحمیلی، این 
مســیر را به طور کامل و همگام با جوامع و کشــورهای توسعه 
یافته تر، طی نکرده اند و برخی دیگر مســیر طبیعی و رشــد و 
توسعه را به طور غیر علمی و ناقص طی می کنند که نمی توان 
انتظار داشت به نتایج و دستاوردهای خوبی متناسب با نیازها، 

چالش و دغدغه های خود برسند.
در عین حال، در دنیای امروز از یک سو به واسطه رشد فزاینده 
شهرنشــینی و شهری شدن، بیشــترین انباشت جمعیت و 
عرصه های تحرک و جابه جایی اجتماعی و اقتصادی در سکونت 
گاه هــای بزرگ تر و مدرن تری به نام شــهرها روی می دهد و 
اکثریت ساکنان این کره خاکی خواسته یا ناخواسته، در شهرها 
سکونت گزیده و الگوی زندگی شهری را پذیرفته اند. از سوی 
دیگر، الگوهای توســعه شــهری و زیست شهروندان، متأثر از 
رشد و توسعه فناوری های نوین دیجیتال و هوشمند، گسترش 
اینترنت و شــبکه های اجتماعی، ابزارها و ســازوکارهای شهر 
هوشمند و البته الزامات و پیامدهای جهانی شدن، دانشی شدن 
و تغییرات اقلیمی، به ســمت و ســوی اقتصاد و توسعه شهری 
دانشی و دانش بنیان، حرکت کرده است. در این چنین بستر 
و شرایط، دیگر الگوها و شیوه های توسعه و زیست قدیمی تر 
حتی دوران صنعت و مدرنیسم دیگر پاسخگوی نیازهای مردم 

و ساکنان شهرها نیست.
تغییرات جدی، عمیق و اثرگذاری در عرصه های مختلف توسعه 
شهری و زندگی شهرنشینان امروزی الزم است. تولید، اشتغال، 
اقتصاد و توسعه ای که دانش بنیان و سازگار با توسعه پایدار و 
محیط زیست باشد. الزم است شیوه های تولید، بازاریابی، توزیع 
و مصــرف کاالهــا و خدمات، الگوهای حکمروایی و مدیریت، 
الگوهای ســرمایه گذاری، گردشــگری، ورزشــی، تفریحی، 
برنامه ریزی و فعالیت فرهنگی و هنری، برنامه ریزی شــهری، 
طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های شهری، شیوه های آموزش، 
یادگیــری، آگاه ســازی، اطالع رســانی و تبلیغات، مدل های 
مشــارکت اجتماعی شهروندان، و دیگر سیاست ها، راهبردها 
و برنامه های عملیاتی در عرصه ها و شــئون مختلف زندگی 
شهری، در چارچوب مؤلفه و شاخص کلیدی و حیاتی تمدن 
امروزی یعنی اطالعات، دانش و هوشمندی دیجیتالی، و نیز 
بر اساس اصل مهم و ضروری صیانت و تقویت هویت فرهنگی، 
دینی و تمدنی، صورت پذیرد و الگوهای مخرب و ناسازگار کنار 

گذاشته شود.
در این راســتا می توان زمینه هایی را برای توسعه، حکمروایی 
و مدیریت، تولید، اشــتغال، کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان 
شــهری برشــمرد: گردشــگری علمی، گردشگری پزشکی 
و ســالمت، گردشــگری شــهری، بازار داده ها و اطالعات، 
اینترنت اشیا، بالکچین، نوآوری های شهری، رباتیک و هوش 
مصنوعی، زیست فناوری، نانوفناوری، خدمات شهری هوشمند 
و پیشرفته، حمل و نقل پاک و مدیریت هوشمند ترافیک، اقتصاد 
و تولید دیجیتال و مبتنی بر اینترنت شــبکه های اجتماعی؛ 
انرژی های نو و پاک، فناوری نوین و هوشمند سازگار با محیط 
زیســت، کشاورزی شهری دانش بنیان )مزارع درون شهری، 
کشت هیدروپونیک یا آکواپونیک، کشت درپشت بام منازل و 

ساختمان ها، نهالستان ها و گلخانه های شهری و …(.
هر چند تاکنون بسته های سیاستی متنوعی با هدف ارتقای 
تولید و حمایت از ســاخت داخل تصویب شــده است که همه 
بخش ها از جمله شــرکت های دانش بنیان می توانند از این 
حمایت ها برخوردار شوند. با این همه سهم اقتصاد دانش بنیان 
از کل اقتصاد کشــور هنوز زیر نیم درصد اســت. دانش بنیان 
بودن فقط به در اختیار داشتن دانش فنی از صفر تا صد یک 
محصول با فناوری نو منحصر نمی شــود، دانش بنیان بودن 
مستلزم این است که علم، دانش و فناوری به کمک بازار بیاید. 
الزمه این امر حرکت دانشگاه ها به سمت دانشگاه نسل پنجم 
است که در این صورت زنجیره دانش تا فناوری در چارچوب 
ایجاد تعادل میان دغدغه ها و منافع دانشگاه، دولت، صنعت، 
جامعه مدنی و محیط زیست، تکمیل خواهد شد و دانشگاه با 
توسعه فناوری های نوین، پشتیبان توسعه سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و شهری پایدار خواهند بود.   
منبع: ایمنا
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عضو کمیسیون صنایع مجلس:

 هیچ اشرافی روی اطالعات 
دهک ها نیست

محمدحسین فرهنگی گفت: در مراحلی از اجرای طرح اصالح 
نظام اقتصادی، خالف مصوبه مجلس اقدام شده است.

عضــو کمیســیون صنایع مجلس گفت: بانــک اطالعاتی 
دهک ها به روز نیست و مشخص است که در برخی بخش ها 
در دولت، هیچ اشرافی روی اطالعات دهک ها نیست؛ با رفع 
این اشــکاالت و خألها می توان ســهم همه مردم را از منابع 

عمومی و اساسی، به صورت متناسب به آنها پرداخت کرد.
گــزارش ها نشــان می دهد پس از اعــالم دولت برای واریز 
یارانه های جبرانی حذف ارز ترجیحی آرد، بخشــی از مردم 
این یارانه را دریافت نکرده اند. بر اساس گزارش ها، برخی از 
افراد اعالم کرده اند به علت  »سفرهای خارجی«  از دریافت 
یارانه بازمانده اند؛ این در حالی است که آنها می گویند یا به 
این ســفرها نرفته اند و یا مأموریت شغلیشــان باعث شده به 
خارج از کشــور ســفر کنند. حجت عبدالمالکی وزیر رفاه در 
این باره گفته بود که معیار دهک بندی خانوار شامل مواردی 
همچون خودرو، گردش مالی و سودهای بانکی است و ملک 
و خانه افراد جزو مالک های دهک بندی نیست. با این وجود 
حجت االســالم رئیســی رئیس جمهور از نحوه دهک بندی 
وزارت کار انتقاد کرد و گفت که من هم موافق هستم که در 
دهک بندی ها دقت کامل نشده لذا تاکید کرده ام مسئوالن 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در دهک بندی ها تا حد 
مقدور دقت کنند و حتما کسانی که معترض هستند یارانه 
به حسابشان ریخته شود. محمدحسین فرهنگی همچنین 
گفت که مصوبه مجلس در این زمینه در بودجه امسال کامال 
روشن است و تاکید دارد که دولت ابتدا پیش بینی های الزم 
را برای جبران حذف ارز ترجیحی داشــته باشــد و سپس به 
حذف این نوع ارز اقدام کند، اما در مراحلی از اجرای این طرح 

خالف مصوبه مجلس اقدام شده است.

اخبار كوتاه
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نیویورک تایمز هشدار داد:

جنگ اوکراین، تکرار سناریوی جنگ سوریه
نیویورک تایمز در گزارشی درباره تکرار سناریوی جنگ سوریه در اوکراین که بدون هیچ راه حلی ادامه یافت، هشدار داد.
در حالی که بیش از ۱۰۰ روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین می گذرد، نیویورک تایمز درباره تکرار سناریوی جنگ 
سوریه در اوکراین که بدون هیچ راه حلی ادامه یافت، هشدار داد.این روزنامه نوشت که بحران سوریه ۱۱ سال است 

که در میان چرخه جنگ، ویرانی و بن بست دیپلماتیک ادامه دارد.
کارشناسان بر این باورند که »جنگ سوریه به اوکراین کشیده شده است، همان تاکتیک جنگی سوریه و همان رنج، 

االن در اوکراین اتفاق می افتد. اتفاقی که در سوریه افتاد، تمرینی بود برای آنچه بعدا در اوکراین رخ داد.«
نیویورک تایمز در ادامه نوشت که از زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرده است، مذاکرات دیپلماتیک بین مسکو 
و واشنگتن متوقف شده است. اما لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با نادیده گرفتن تالش های 
آمریکا برای دامن زدن به جنگ اوکراین، مدعی شد که تالش می کند تا گفتگو ها را با دیپلمات های روسی در سازمان 
ملل از سر بگیرد تا کمک ها به سوریه ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که مسکو از آن به عنوان ابزاری برای چانه زنی 

با سایر کشور ها در بحران اوکراین استفاده نمی کند.

اسفند سال گذشته بود که پس از افزایش تنش ها بین اوکراین و روسیه و دامن زدن غربی ها و آمریکا به این درگیری ها 
باعث شد تا سرانجام، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه فرمان حمله به اوکراین را صادر کند. از آن زمان تا کنون 
با وجود چندین دور از مذاکرات صلح بین طرف های درگیری، به دلیل کارشکنی غربی ها در این مذاکرات به توافقی 
برای آتش بس دست نیافته اند. پس از آغاز جنگ اروپایی ها و آمریکایی ها که همواره مدعی حمایت از اوکراین بودند، 
ناگهان او را تنها گذاشتند.   اکنون با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز جنگ، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری 
روسیه روز جمعه بر ادامه عملیات نظامی ویژه این کشور علیه اوکراین تا دستیابی به تمام اهداف تعیین شده تاکید 
کرد و گفت که مسکو در طول ۱۰۰ روز عملیات نظامی خود در اوکراین به دستاورد های مشخصی دست یافته و تا 

رسیدن به همه اهداف به کار خود ادامه خواهد داد.
پیش از این نیز ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدئویی خود در پارلمان لوکزامبورگ اعالم 
کرد که پس از گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز از حمله روسیه به اوکراین، نیرو های روسیه ۲۰ درصد از خاک اوکراین را 

به کنترل خود در آورده اند.

بین الملل

نقاشی دیواری والدیمیر پوتین 
در شهر بلگراد صربستان/ 

جشن هفتادمین سالگرد خبرگزاری فرانسه
سلطنت ملکه انگلیس/ 
رویترز

گزارش تصویری

 حجت االسالم سید محمود دعایی چهره خوشنام و مبارز انقالبی 
و یار دیرین امام و رهبری به دیار حق شتافت

  روزگار / گروه سیاست 
حجت االســالم والمســلمین سید 
محمــود دعایی، یــار دیرین امام و 
رهبــری و مدیــر مســئول روزنامه 
اطالعــات و نماینــده شــش دوره 
مجلس شــورای اسالمی عصر دیروز 
در ســن ۸۱ ســالگی به دیــار باقی 
شــتافت.مرحوم دعایــی که یکی از 
همراهــان و نزدیــکان امام خمینی 
)ره( در دوران اقامت ایشــان در شهر 
نجف بود، ســابقه ســفارت ایران در 
بغداد بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ 
و مقطع پیش از آغاز جنگ تحمیلی 
را هم در کارنامه خود داشــت.وی در 
سال ۱۳۹۳ نشــان افتخار جهادگر 
عرصه فرهنگ و هنر را کســب کرد.

ســیدمحمود دعایی از همراهان امام 
خمینی )س( در نجف بوده بود، او از 
اعضــای مجمع روحانیون مبارز بود 
که از سال ۱۳۵۹ سرپرستی موسسه 
اطالعات را به عهده داشــت. دعایی 
همچنین سابقه عضویت در مجلس 
شورای اسالمی را نیز در کارنامه خود 
دارد. وی در سال ۱۳۲۰ در یزد، دیده 
به جهان گشــود. بعد از پایان دوران 
دبیرســتان به حــوزه علمیه کرمان 
رفــت و فراگیری علوم دینی را آغاز 
کرد. دعایی ســطوح اولیه حوزوی را 
در کرمان پشــت سر گذاشت و پس 
از آن راهی حوزه علمیه قم شــد. او 
توانست در سال ۱۳۴۶ سطوح عالیه 
را به پایان برساند و در همان سال بود 
که تحت تعقیب عوامل رژیم شاه قرار 
گرفت، و به همین خاطر مخفیانه به 
عــراق رفت و ادامه تحصیالتش را در 
عراق از سر گرفت. در آن زمان ماموران 

رژیم پهلوی تالش های بسیاری برای 
بازگرداندن او به ایران انجام دادند، که 
به ســرانجام نرسید.حجت االسالم و 
المسلمین سیدمحمود دعایی پیش 
از پیروزی انقالب اســالمی در ایران 
و ســایر کشــورها فعالیت سیاسی 
داشــت و در همین راســتا به اروپا و 
کشــورهای خاور میانه مانند لبنان، 
عربســتان، سوریه، اردن، افغانستان 
و پاکســتان سفر کرد. وی از اعضای 
مجمع روحانیون مبارز بوده و از سال 
۱۳۵۹ به عنوان سرپرســت موسسه 
اطالعات مشغول فعالیت بود. دعایی 
در شش دوره مجلس شورای اسالمی 
تا سال ۱۳۸۲ به عنوان نماینده مردم 
حضور داشته است. او در فاصله سال 
های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ به مدت دو سال 

ســفیر ایران در عراق بوده، و پیش از 
آن نیز در ســال های اقامت حضرت 
امام در نجف یکی از همراهان ایشان 
بوده اســت. دعایــی قبل از پیروزی 
انقــالب در خارج و داخــل ایران از 
فعالین سیاســی بوده و در خالل این 
مدت به اروپا و کشــورهای آســیای 
غربــی )چون ســوریه، لبنان، اردن، 
عربستان، پاکســتان، و افغانستان( 
ســفر کرده اســت. او در جریــان 
مبارزات سیاسی خارج از کشور مدت 
۷ ســال سخنگوی نهضت روحانیت 
مبــارز در ایــران بــود و نمایندگی 
آیــت اهلل خمینی را بــه عنوان رابط 
بیــن مســئولین عالی رتبــه عراقی 
بــا وی به عهده داشــت و همچنین 
رابــط بین ســازمان ها و انجمنهای 

اســالمی و مبارز دانشجوئی و برخی 
شــخصیتهای مبارز خارج از کشور با 
وی بود. همچنین وی در زمان اقامت 
در عــراق تهیه کننده و مجری برنامه 
رادیویی نهضــت روحانیت در ایران 
بــود کــه در مبارزه بــا رژیم پهلوی 
پخش می شــد.وی بعد از انقالب در 
اوائل ســال ۱۳۵۸ به عنوان ســفیر 
جمهوری اســالمی ایــران در عراق 
عازم بغداد شد و به دنبال اعتراض به 
دخالت های آشــکار مأمورین عراقی 
در امــور داخلــی ایران به دســتور 
وزارت خارجه در اســفند ۱۳۵۸ به 
ایران بازگشــت. پس از آن مدتی در 
دفتر ســید روح اهلل خمینی اشتغال 
داشت و از طرف ایشان اجازه دریافت 
وجوهات شرعیه را نیز داشت و سپس 

به دستور وی در اردیبهشت ۱۳۵۹ به 
سرپرستی موسسه اطالعات منصوب 
شــد. به گفته حامد علوان الجبوری، 
وزیــر خارجه عــراق )در دوران آغاز 
جنــگ ایران و عراق(، دعایی هنگام 
تبعیــد امــام خمینی به عراق ضمن 
آنکه نماینده وی برای ارتباط با دولت 
عراق بوده است، با استخبارات عراق 
همکاری داشته است. برخی همچنین 
سخنرانی وی به عنوان سفیر ایران در 
عراق در نماز جمعه ۱۹ اردیبهشــت 
۱۳۵۹ در تحریــک عراق برای جنگ 
را قابل توجه دانســته اند.دعایی که 
از اعضــای جامعــه روحانیت مبارز 
تهران به شــمار می رفت، در آستانه 
انتخابــات مجلس ســوم بــه همراه 
جمعی دیگر از اعضا، انشــعاب کرده 
و مجمع روحانیون مبارز را تشــکیل 
دادند. دعایی در شــش دوره مجلس 
پــس از انقالب یکی از کرســی های 
تهران را در مجلس شــورای اسالمی 
در اختیار داشــت. پس از انقالب، و 
پس از قرار گرفتن مؤسسه اطالعات 
زیر نظر ولی فقیه وی به عنوان مدیر 
این مؤسسه منصوب شد. ستون »دو 
کلمه حرف حساب« که از دهه ۱۳۶۰ 
در روزنامه اطالعات به قلم کیومرث 
صابری فومنی )گل آقا( منتشــر شد 
به پیشی گرفتن این روزنامه از رقیب 
دیریــن خود کیهان انجامید و زمینه 
انتشــار هفته نامه طنز »گل آقا« در 

سال های بعد شد.
روزنامــه  روزگار ضایعه  درگذشــت  
ایشان  را به خانواده، بستگان و جامعه 
رســانه ای کشور تسلیت عرض می 

کند.

خبر ویژه

خبرگزاری رسمی ترکیه خبر داد که این کشور روز دوشنبه میزبان وزیر خارجه ایران خواهد بود.
خبرگزاری آناتولی ترکیه اعالم کرد در بحبوحه جنگ اوکراین و بحران غذایی در جهان، ترکیه طی دو هفته 

آینده میزبان وزرای خارجه ۹ کشور جهان از جمله ایران خواهد بود.
بر اســاس گزارش این خبرگزاری، حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران امروز )دوشــنبه( به آنکارا 

سفر خواهد کرد. این اولین سفر رسمی امیرعبداللهیان به ترکیه پس از تصدی وزارت خارجه است.  
در همین روز در آنکارا یک نشســت ســه جانبه بین مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، جیحون 
بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان و رشید مردوف، همتای ترکمنستانی آن ها، برگزار خواهد شد.  

روز سه شنبه ترکیه میزبان بویار عثمانی، وزیر امور خارجه مقدونیه خواهد بود. فردای آن نیز ووبک هوکسترا، 
وزیر امور خارجه هلند،   برای شرکت در کنفرانس ترکیه و هلند به آنکارا می رود.

روز چهارشنبه نیز سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه قرار است در راس یک هیات نظامی وارد آنکارا 
شود تا درباره ایجاد گذرگاه امن در دریای سیاه برای انتقال غالت از اوکراین گفتگو کند. پیش بینی می شود 
الوروف و هیئت همراهش با مقامات نظامی وزارت دفاع ترکیه دیدار کنند. پس از الوروف نیز  آنالنا بوربوک، 
وزیر امور خارجه آلمان ۹ ژوئن به ترکیه سفر خواهد کرد و این اولین سفر رسمی وی پس از تصدی مسئولیت 
خواهد بود. چاووش اوغلو پس از دیدار با وزیر آلمان برای یک سفر رسمی عازم جمهوری چک خواهد شد.

امیرعبداللهیان امروز به آنکارا می رود

آیا نمایندگان مجلس اضافه کاری 
و حق مأموریت می گیرند؟ 

مجلــس ادعای غالمرضا تاجگردون نماینده پیشــین 
گچساران و باشت را در مورد اضافه کار و حق مأموریت 

نمایندگان رد کرد.
آقای تاجگردون هفته گذشته در صفحه شخصی خود 
اعــالم کرد که مجلس یازدهم برای نمایندگان تا ۱۷۵ 
ساعت اضافه کار و ۷ روز مأموریت پیش بینی کرده است.
او این اقدام را "بی سابقه" و "تابوشکنی" نامید و نوشت 
بــا این تصمیم، وقتی نمایندگان به حوزه انتخابیه می 
روند، "مأموریت" به شمار خواهد رفت. مجلس ادعای 
تاجگــردون را رد کــرد؛ نمایندگان اضافه کاری و حق 

مأموریت می گیرند؟ 
بــا ایــن حال مجلس این ادعا را "اطالعات نادرســت و 
تحریف شده" دانست؛ خبرگزاری خانه ملت نوشت که 
دریافت ۱۷۵ ســاعت اضافه کار و ۷ روز حق مأموریت 
واقعیت ندارد. در این اطالعیه نوشــته شــده "تاکنون 
چنین اعداد و ارقامی در محاســبه حقوق نمایندگان 
وجود نداشته" و اطالعات حقوق و دستمزد نمایندگان 
در "سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت سازمان امور 
استخدامی" ثبت شده است. مجلس اعالم کرد بر اساس 
قانون)استفساریه ماده ۶ قانون انتخابات سال ۱۳۷۸( 
مبنای محاسبه حقوق نمایندگان مانند کلیه کارکنان 
دولت است. حجت االسالم سلیمی عضو هیئت رئیسه 
مجلس به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت که "حقوق 
نمایندگان مانند ســایر کارمنــدان ۱۰ درصد افزایش 

داشته و اتفاق جدیدی نیست."
او افزود که اضافه کار و حق مأموریت نمایندگان مجلس 

نسبت به دیگران "بیشتر محدود" شده است.
مجلس همچنین در پاسخ به آقای تاجگردون نماینده 
گچساران و باشت، اعالم کرد افزایش ۲۵ درصدی مصوبه 

دولت برای اجاره دفاتر نمایندگان اعمال نشده است.
 عضو هیئت رئیسه: حقوق نمایندگان 

حدود ۱۸ میلیون تومان است
میزان دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیش 
از این هم مورد توجه بوده؛ به تازگی و در هفته گذشته، 
یک عضو هیئت رئیســه سومین سال مجلس یازدهم 
گفته "حقوق نمایندگان حدود ۱۸ میلیون تومان است."
البتــه آقای امیرآبادی فراهانی اضافه کرده هزینه دفتر 
نمایندگان و نیروی انسانی آنها جزو حقوق محسوب نمی 
شود، چون باید همان عدد را هزینه کنند. او ادعا کرده 
"برخی نمایندگان از این محل صرفه جویی می کنند و 
کارت های کمک معیشتی به برخی مراجعان می دهند." 
بر اساس آیین نامه مجلس "اداره کلیه امور اداری، مالی، 
استخدامی و سازمانی" و "امضای کلیه احکام استخدامی 
بر اساس آیین  نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر 

قوانین و مقررات" در اختیار رئیس مجلس قرار دارد.
هیئت رئیسه مجلس موظف است بر کلیه امور اداری، 

مالی، استخدامی و سازمانی مجلس نظارت کند.
تصویب بودجه پیشــنهادی ســاالنه مجلس و حقوق 
مالی نمایندگان هم بر عهده این هیئت قرار گرفته که 

کمیسیون برنامه و بودجه هم در این امور مؤثر است.
مجلس خودش را از دریافت مجوز 

استخدامی مستثنی کرده است
مجلــس بــه تازگی در قانون بودجه امســال، خودش 
را از دریافت مجوز اســتخدامی کرده اســت. بر اساس 
قانــون بودجــه ۱۴۰۱، مجلس و چند نهاد دیگر برای 
استخدام نیروی انسانی، نیازی ندارند از سازمان اداری 
و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مجوز و تأییدیه 
بگیرند. این در حالی اســت که همین دوره از مجلس 
در سال ۱۴۰۰ چنین مصوبه ای برای خودش نداشت.
کانی در مرکز  امیرآبادی: برخی اقدامات اداری زا

ثار زیان باری داشته است پژوهش ها آ
اســتخدام نیروی انســانی در مرکز پژوهش ها که از 
زیرمجموعــه های مجلس اســت، واکنش هایی را به 
همراه داشته است. آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه 
گفته علیرضا زاکانی، رئیس پیشین مرکز پژوهش ها، 

کارهایی را در این مرکز آغاز و سپس رها کرده است.
او گفت این اقدام آقای زاکانی "آثار زیان باری برای مرکز 
پژوهش ها داشــته است." آقای امیرآبادی توضیح داد 
علیرضا زاکانی، نیروی انسانی این مرکز را افزایش داده 
و بدون تصویب هیئت امناء، تغییرات ساختاری ایجاد 
کرده است. با این حال به گفته این عضو هیئت رئیسه، 
ریاست جدید مرکز پژوهش ها هنوز نتوانسته اقدامات 

زاکانی را اصالح کند.

نماینده مجلس :

 دولت سیزدهم توجه بیشتری 
به معیشت مردم داشته باشد

نماینده شــاهرود در مجلس گفت:بخشی از مشکالت 
اقتصادی امروز کشور نتیجه بی تدبیری برخی مدیران 
ســابق در دولت قبلی اســت. علی اصغر خانی نماینده 
شــاهرود در مجلس شــورای اسالمی  گفت:این روزها 
مردم دغدغه ها و مطالبات بسیاری دارند که مهم ترین 
آنها رفع مسائل معیشتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور 
است که الزم است تا دولت و تیم اقتصادی توجه بیشتر 

به این خواسته مردم داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه مقولــه گرانی و تورم موجب نگرانی 
مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر شده، افزود: قیمت ها به 
صورت سرســام آور باال می رود و مردم به شــدت نگران 
آینده بوده و در حال حاضر نیز تحت فشارهای اقتصادی 
زیادی هستند که الزم است دولت با اقدامات حمایتی 
بار فشار را از دوش مردم به ویژه اقشار کم درآمد بردارد.

نماینده شــاهرود در مجلس با تاکید بر اینکه هر چند 
بخشی از مشکالت اقتصادی نتیجه بی تدبیری برخی 
مدیران سابق در دولت قبلی است، ادامه داد:  انتظار داریم 
مدیران در دولت سیزدهم با تصمیمات بهتر و سنجیده 

باری از مشکالت مردم بردارند .

ح کرد: اولیانوف مطر

زمان نشست شورای حكام درباره ایران
اولیانوف پیش از این نیز هشــدار داده بود که قعطنامه 
احتمالی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
علیه ایران، چشم انداز تکمیل موفقیت آمیز گفتگو های 

وین برای احیای برجام را مبهم تر خواهد کرد.
»میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین، بامداد یکشنبه زمان احتمالی 
بررســی موضوعات مربوط به برنامه هسته ای ایران در 
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را 

اعالم کرد.
اولیانوف در صفحه توئیتر خود، در پاســخ به ادعا های 
»شموئیل مئیر« تحلیلگر ارشد صهیونیست نوشت: »در 
حقیقت، مسئله ایران توسط شورای حکام آژانس اتمی به 
احتمال بسیار زیاد در روز چهارشنبه بررسی می شود«.

مئیر در توئیتی مدعی شده بود: »گفتمان اسرائیل در 
حال پذیرش آن چیزی است که ممکن است روز دوشنبه 
در راهرو هــای دیپلماتیک آژانس اتمی رخ دهد؛ توافق 
هسته ای و محدودیت های اخیر بر برنامه هسته ای ایران 

ممکن است فرو بریزد و از بین برود«.
این در حالی اســت که پیشــتر گفته شده بود قرار است 
دوشنبه این هفته ۱۶ خرداد ماه نشست شورای حکام 

آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شود.

ایتالیا:

»جنگ جهانی نان« آغاز شد
دی مایو خاطرنشــان کرد: ۳۰ میلیون تن غله توســط 

ناورهای روسیه در بنادر اوکراین گیر افتاده است.
 »لوئیجی دی مایو« وزیر امور خارجه ایتالیا هشدار داد 
کــه »جنگ جهانی نــان« به دلیل ممانعت از صادرات 

گندم اوکراین، آغاز شده است.
بــه گزارش الجزیره، دی مایو در اظهاراتی که توســط 
رســانه هایی غربی از جمله آمریکن پست منتشر شد، 
اظهار داشت: »جنگ جهانی نان آغاز شده و باید آن را 

متوقف کنیم«.
وی تصریح کرد: این موضوع می تواند به بی ثباتی سیاسی 
در آفریقا، انتشار گروههای تروریستی و کودتاها منجر 

شود. دلیل آن، بحران غالت است.
ایــن وزیر ایتالیایی بیــان کرد: والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه باید در سریعترین زمان ممکن به توافق 
صلح دست یابد که شامل توافقی در مورد غالت نیز شود.

دی مایو خاطرنشــان کرد: ۳۰ میلیون تن غله توســط 
ناورهای روسیه در بنادر اوکراین گیر افتاده است.

وی افزود: در شرایط فعلی تالش ما این است که روسیه 
را وادار کنیم محاصره تحمیلی علیه صادرات گندم در 
بنادر اوکراین را متوقف کند زیرا ممکن اســت با خطر 

جنگ های جدیدی در آفریقا روبرو شویم.
تا پیش از جنگ روســیه و اوکراین، این کشــور یکی از 
بزرگترین صادرکنندگان غالت در جهان بود. کودهای 
کشاورزی و کاالهای آن برای امنیت غذایی مناطقی مثل 

خاورمیانه و شمال آفریقا ضروری است.

وزیر خارجه روسیه: 

 غرب مانع 
کرات اوکراین می شود مذا

سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که غرب 
مانع از مذاکره اوکراین با روســیه می شود و تاکید کرد: 
کی یف به محلی برای » معامله« از ســوی واشــنگتن و 

متحدانش بدل شده است.
الوروف طــی مصاحبه ای با رادیو و تلویزیون جمهوری 
ســرب بوسنی)صربسکا( افزود: غرب به اوکراین اجازه 
مذاکره نمی دهد. دو ماه پیش به نظر می رسید که اوکراین 
پیشنهادی برای حل درگیری ارائه کرده است، اما غرب 
مانع از ادامه این روند توسط اوکراینی ها شد و آنها موضع 

خود را سخت تر کردند.
او گفت: »اوکراین یک ابزار برای چانه زنی است؛ ابزاری که 
اساسا توسط ایاالت متحده و انگلیس دستکاری می شود. 
ناتو و اتحادیه اروپا که مدت ها پیش استقالل خود را از 

دست دادند، کامال مطیع آنها هستند.«
وزیر خارجه روســیه تصریح کرد: »آنها از اوکراینی ها 
به عنوان ابزاری اســتفاده می کنند تا کشــور ما را مهار 
یا همانطور که اکنون می گویند آن را فرســوده کنند و 

روسیه را در میدان جنگ شکست دهند.«
این مقام روســی خاطرنشــان کرد: چنین سخنانی از 
سوی جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اروپا، بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس و برخی از سیاستمداران 
در آمریکا گفته شد که »روسیه و پوتین باید در میدان 

نبرد شکست بخورند«.
الوروف در ادامه گفت که صدها افسر اطالعاتی آمریکایی 
و انگلیســی به مدت ۱۰ ســال است که در اوکراین کار 
می کننــد. وی افزود: »من فکر می کنم آنها ۱۰ ســال 
اســت که آنجا هســتند و ساختمان های عظیمی را در 
آژانس هــای رســمی اوکراین اشــغال کرده اند.« وزیر 
خارجه روسیه همچنین تأکید کرد که ایاالت متحده و 
انگلیس زمانی که تصمیم گرفتند پرتابگرهای موشک 
دوربرد را در اختیار اوکراین قرار دهند، مسیر پرخطری 

را انتخاب کردند.
الوروف گفــت: می بینیــد که چگونه ســالح های 
ســبک و ســنگین بــه اوکراین پمپاژ می شــود. 
اکنــون آمریکایی ها موشــک انداز تهیه می کنند. 
انگلیســی ها فوراً به آمریکا ملحق شــدند و ظاهراً 
منتظر تایید واشــنگتن بودنــد. آنها می گویند که 
اکنون پرتابگرهای موشــک در اختیار اوکراینی ها 

قرار خواهند داد. این کار خطرناکی است.

خانه ملت
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 موجران به مصوبه سقف اجاره مسکن
 عمل نمی کنند

 اجاره داری حرفه ای 
اسیر وعده های توخالی

اجاره داری حرفه ای راهکاری بوده که طی سال های 
اخیر از ســوی معاون وزیر راه و شهرســازی در امور 
مسکن و ساختمان برای کنترل بازار به شدت آشفته 

اجاره مسکن مطرح شده است.
محمودزاده خرداد ماه سال ۹۹ و در بحبوحه پاندمی 
کرونا با اعالم این که طی سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد 
خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته 
کــه در تهــران این افزایش ۴۲ درصد بوده اســت، 
گفته بود: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و 
شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و 
در عین موثر بر روند اجاره بها و رابطه مالک و مستأجر 
پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره داری 
و میزان رشد مجاز اجاره بها نیز پیش بینی هایی در 

طرح مذکور صورت گرفته است.
وی بیــان کرد:بــا تصویب این طرح شــرایط برای 
را اندازی شــرکت های اجاره داری حرفه ای و عرضه 
انبوه واحد مســکونی اجاره ای در شهرهای بزرگ از 
جمله تهران فراهم و روند رشــد ســاالنه اجاره بها 

محدود شود.
ح اجاره داری حرفه ای   ارسال طر

به هیئت دولت دوازدهم
۱۰ ماه بعد یعنی اســفندماه ســال ۹۹ محمودزاده 
از ارســال آیین نامــه اجرایی اجــاره داری حرفه ای 
بــه هیئــت دولت خبــر داده و گفته بود: این برنامه 
یک مســیر و جریان جدیــد در حوزه اجاره داری و 
ازدیاد واحدهای مسکونی اجاره ای در سراسر کشور 
خصوصا با اولویت کالنشهرها و شهرهایی که بیشتر 

مشکل مسکن داریم، ایجاد خواهد کرد.
وی بــا تشــریح جزئیات برنامــه وزارت راه برای 
اجــاره داری حرفــه ای، افــزود:  واحدهایی که 
در زمین دولت ســاخته می شــود برای همیشه 
به صورت اجاره داری اداره می شــود. در کشــور 
یک بازار اجاره مسکن داریم که به صورت سنتی 
فعالیــت می کنــد. این بازار ســرجای خودش 
خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار 
آن بازار حرفه ای اجاره داری برای تعادل بخشــی 

به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.
وی ادامــه داد: در ایــن بــازار بخــش خصوصی و 
عالقه منــدان بــه ســرمایه گذاری در ایــن بخش 
می تواننــد با گرفتن زمین های ۹۹ ســاله از دولت 
-که زمین ها قابل فروش نیســت- اقدام به ســاخت 
و ســاز واحدهای اجاره  می کند. اگر سرمایه گذار در 
زمین متعلق به خودش ســاخت و ســاز کرده و فقط 
از تســهیالت و کمک های حمایتی اســتفاده کند، 
بــرای یک مــدت معین اجاره داری می کند و بعد از 
آن واحدها در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی با 
اعالم این که واحدهای ســاخته شده در زمین های 
دولتی برای همیشــه به صورت اجاره داری اســت، 
اضافــه کرد:  برای نهادهای حمایتی پیش بینی های 
الزم صــورت گرفتــه تا بتواننــد در این حوزه ورود 
کرده و با مشــارکت و حمایــت  واحدهای اجاره ای 

ساخته خواهد شد.
محمــودزاده یادآور شــد:   فضا برای شــهرداری ها 
فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند. 
واحدهای اجاره ای در مســاحت های مختلف برای 
گروه های مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به 
میزان کمک دولت برای ســاخت، نرخ اجاره تعیین 

و کنترل خواهد شد.
 با وجود وعده های متعدد معاون وزیر راه و شهرسازی 
در آستانه فصل نقل و انتقال مستأجران هیچ بارقه ای 
امیــدی برای راه اندازی طــرح اجاره داری حرفه ای 
وجود ندارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی 
کرایه مســکن اجاری در شــهر تهران و کل مناطق 
شهری طی فروردین امسال به ترتیب ۴۵.۶ و ۵۰.۱ 
درصد نسبت به فروردین سال ۱۴۰۰ افزایش یافته 

است.
رشــد ماهانه شــاخص کرایه مســکن اجاری طی 
فروردین ۱۴۰۱ در شهر تهران و کل مناطق شهری 

یکسان و معادل ۸ صدم درصد بوده است.
 تعیین سقف افزایش قراردادهای 

اجاره بها مسكن
در این شــرایط دولت ســیزدهم بــرای حمایت از 
اجاره نشین ها ۲ برنامه را اجرایی کرد؛ تعیین سقف 
برای افزایش نرخ اجاره بها و افزایش ســقف کمک 
ودیعه وام مسکن. بر اساس برنامه اول ستاد تنظیم 
بازار مصوب کرد ســقف افزایش اجاره بهای مسکن 
نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر 
۲۵ درصد، کالنشــهر های باالی یــک میلیون نفر 
جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر ها ۱۵ درصد افزایش 
یابد.مطابق همین مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی 
مکلف شــد تا با مشــاوران امالک و موجران متخلف 
که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. 
اما با توجه به تورم حدود ۳۹ درصدی در کشور طی 
یکســال منتهی به اردیبهشت امسال، رعایت سقف 
تعیین شده برای اجاره بها به خصوص برای مالکانی 
که "اجاره" منبع درآمد آنهاست،  سخت خواهد بود.

 بی توجهی برخی مالكان 
به مصوبه تعیین سقف

وضعیت کنونی بازار مسکن نیز گواهی بر این واقعیت 
است که بسیاری از مالکان نرخ اجاره بها را نسبت به 
سال گذشته تا ۲۰۰ درصد افزایش داده اند. به عنوان 
مثال در  در خیابان هاشمی رهن یک واحد ۸۵متری 
ســال گذشــته  ۲۱۰ میلیون تومان بوده که مالک 
امســال به مســتأجر اعالم کرده رهن واحد مذکور 

۴۲۰ میلیون تومان است!

كوتاه از اقتصاد

کارشناس اقتصادی بررسی کرد؛

 تیر خالص دولت
 به حساب های اجاره ای

 یک کارشــناس اقتصادی گفت: تفکیک انواع 
حساب ها می تواند به کاهش استفاده نادرست 
از حساب های شخصی افراد دیگر که اصطالحاً 

حساب های اجاره ای گویند نیز بیانجامد.
در روزهای گذشته محمد برزگری رئیس مرکز 
تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعالم کرد 
که تفکیک حساب های تجاری و شخصی شروع 
شــده اســت. بر این اساس مؤدیان مالیاتی در 
زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی باید شماره شبای 
حساب مرتبط به فعالیت تجاری خود را اعالم 
کنند. این طرح در کشــورهای دیگر نیز اجرا 
شده است. به طور مثال در نظام اقتصادی کانادا 
هزینه حساب های تجاری بسیار کمتر از هزینه 
حســاب های جاری اشخاص است. در نتیجه 
افراد شــاغل ترجیح  دادند کسب وکار خود را با 
گرفتن مجوزهای الزم به صورت تجاری انجام 
دهند. حسن گلمرادی؛ کارشناس اقتصادی در 
گفتگو با گسترش نیوز گفت: تفکیک حساب ها 
تجاری و شخصی جدای از بحث مالیات و غیره 
می تواند به شفافیت هر چه بیشتر اقتصاد کمک 
کند. جداســازی فعالیت های معمولی افراد از 
فعالیت های تجاری البته به توسعه پایه مالیاتی 

می تواند کمک کند.
گلمــرادی اظهار کرد: معموالً بانک ها در زمان 
افتتــاح حســاب به دنبال تفکیــک این گونه 
حســاب ها نیستند و افراد حقیقی چه فعالیت 
تجاری داشــته باشــند و چه نداشــته باشند 
می توانند انواع حســاب های جاری و پس انداز 
باز نمایند. بانک ها ســؤالی در خصوص هدف 
و مقصود حســاب ها مطرح نمی کنند؛ بنابراین 
صرف افتتاح حساب، ماهیت تجاری داشتن یا 

نداشتن را مشخص نمی سازد.
وی افزود: چنانچه مشــاغل ما همگی شــفاف 
باشــند و شــکل غیررسمی نداشــته باشند، 
شناســایی انواع حساب های تجاری و شخصی 
کار چندان مشکلی نیست اما با توجه به سهم 
باالی اقتصاد غیررســمی در اقتصاد کشــور، 
تفکیــک نوع تجاری و غیرتجاری حســاب ها 

برای بانک ها مشکل است.
ایــن کارشــناس اقتصادی گفــت: تفکیک 
حســاب ها البته الزمه شفافیت اقتصادی است 
و در امورات دیگر نظیر مالیات، اعتبارسنجی، 
رصــد جریانات نقدینگی، شناســایی دقیق تر 
دهک هــای درآمدی، مبارزه با پول شــویی و 
غیره می تواند کاربرد داشته باشد.گلمرادی در 
پایان گفت: تفکیک انواع حساب ها می تواند به 
کاهش استفاده نادرست از حساب های شخصی 
افراد دیگر که اصطالحاً حســاب های اجاره ای 

گویند نیز بیانجامد.

یک کارشناس بازار سرمایه: 

 با وجود همه بی اعتمادی ها
بورس رشد خواهد کرد

یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که 
هرچنــد به دلیل اخذ برخی تصمیمات اعتماد 
به بازار سرمایه از میان رفته است، اما پتانسیل 
رشــد در این بازار وجــود دارد و احتمال دارد 
شاخص در نیمه دوم سال از سقف سال ۱۳۹۹ 

نیز عبور کند.
حسن کاظم زاده درمورد وضعیت بازار سرمایه 
اظهار کرد: با توجه به اینکه انتظار میرفت قیمت 
های جهانی تثبیت شــود، نرخ دالر کمی رشد 
پیــدا کنــد و فصل مجامع نیز نزدیک اســت، 
برآوردها حاکی از آن بود که بازار وضعیت مثبت 
تری داشته باشد زیرا قیمت سهم ها همچنان در 
مقایسه با سایر بازارهای مالی رقیب جذاب تر 
است.وی ادامه داد: اما عدم اطمینان نسبت به 
سیاست های کنترلی مخصوصا دخالت در نرخ 
فروش شرکت ها، وضع عوارض مختلف، هزینه 
های شرکت ها مانند مالیات و عوارض صادرات 
و... باعث بدبینی سهامداران نسبت به بازار شده 
اســت. به طوریکه با وجود آنکه پتانسیل رشد 
۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار نهفته اســت، حتی 

افرادی که حرفه ای هستند ناامید شده اند.
این کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
پتانســیل رشد در بازار ســرمایه وجود دارد، 
اظهار کرد: با توجه به وجود این پتانسیل بازار 
رشــد خواهد کرد. البته فراز و نشیب دارد اما 
هرچقدر هم بی اعتمادی وجود داشــته باشد 
رشدی که ناشی از تغییرات فاکتور اقتصادی 
اســت روی بازار تاثیــر میگذارد اما به مرور و 
با نوســان و تاخیــر زمانی.کاظم زاده درمورد 
وضعیت بازار ســرمایه در نیمه دوم ســال نیز 
عنوان کرد: طبق تحلیل  فاندامنتال بسیاری 
از ســهم هایی که ســودآور هســتند، فارغ از 
اینکه حاشــیه سود آن ها باال است یا پایین یا 
ســودآوری آن ها زیاد اســت یا کم، پتانسیل 
ایــن را دارند که در ۶ ماه دوم ســقف قیمتی 
ســال ۱۳۹۹ خــود را ببیننــد. اگر این اتفاق 
رخ دهد عبور شــاخص از ســقف سال ۱۳۹۹ 

محتمل است.

دالر باالی ۳۱ هزار تومان، با نفت ۱۲۰ دالری غیر واقعی است

رشد بی منطق قیمت ها در بازار ارز
هرچنــد افزایش قیمت ارز طی چند هفته 
اخیر موجب شــده است تا نرخ سکه نیز در 
بازار حبابی رشد کند اما با توجه به غیر واقعی 
بودن قیمت ایــن کاالها، بی تردید اجرای 
سیاســتگذاری ارزی و تصمیم گیری بانک 
مرکزی در ساماندهی چنین بازاری قیمت 

ها طی روزهای آینده منطقی می شوند.
بازاری که هیجانی و درپی اخبار منتشره از 
مذاکرات برجام دچار تغییر شده تا خیلی ها 
را برای تهیه ارز راهی بازار کند و با تشکیل 
صــف خرید موجبــات افزایش قیمت این 

کاالها در بازار فراهم شود.
بــازار ارز مدتی اســت تحــت تاثیر اخبار 
مذاکرات برجام قرار گرفته و بر مدار صعود 
قرار گرفته است، این افزایش قیمت موجب 
شــده تا قیمت طال و ســکه نیز به تبع رشد 
قیمت ارز در بازار گران شوند آنطور که سکه 
تمام بهار آزادی هم اکنون بیش از یک و نیم 

میلیون تومان حباب دارد
 رشد یک و نیم میلیون تومانی 

حباب قیمت سكه
پنج شنبه هفته گذشته و در آخرین روز از 
معامالت هفتگی بازار ارز، قیمت دالر در بازار 
آزاد ۳۱ هــزار تومان را رد کرد، این افزایش 
قیمت موجب شد تا نه فقط نرخ طال افزایشی 
شود بلکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز 

به ۱۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان برسد.
افزایش قیمتی که محمد کشتی آرای، نایب 
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران این رشد 
قیمت ارز را هیجانی و همراه با حباب بیش 
از یک و نیم میلیون تمام در قیمت ســکه 
عنوان کرد و افزود:  بازار ارز مدتی است تحت 
تاثیر اخبار مذاکرات برجام قرار گرفته بر مدار 
صعــود قرار دارد این افزایش قیمت موجب 
شده است تا قیمت طال و سکه نیز به تبع از 

رشد قیمت ارز در بازار گران شوند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت سکه و عبور 
بهــای آن از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
متناسب با ارزش و وزن آن خیلی نمی تواند 
واقعی باشد، افزود: تبعیت قیمت سکه از نرخ 
ارز دربازار داخلی موجب شده تا نرخ این کاال 
حبابی رشد کند در حالی که قیمت واقعی 

سکه چنین رقمی نیست.
اما اینکه چرا نرخ ارز و در پی آن بهای سکه 
در بازار به یکباره بر مدار رشــد قرار گرفت، 
ناشی از عوامل متعددی است که مهمترین 
آن موضــع گیری و تاثیر گذاری ادامه روند 
مذاکرات برجام همچنین رشد قیمت همه 
کاالها و خدمات بدنبال حذف ارز ترجیحی 
کاالهای اساســی و انتظارات تورمی ایجاد 

شده ناشی از ان است.
هنچنیــن برخــی نیز افزایش ســرعت 
گردش نقدینگی ، افزایش نقد ینگی، کم 

رمــق بودن بورس و داغ شــدن پول می 
دانند.عالوه بر این وقوع جنگ روســیه با 
اوکرایــن، کاهش اندک قیمت نفت و نیز 
وجود کانالهای غیر رسمی در شبکه های 
اجتماعی چون نرخ گذاری قیمت فردایی 
ارز موجب شده تا نرخ ارز به این شکل غیر 

منطقی افزایش یابد.
پلیــس امنیت اقتصادی در راســتایی غیر 
قانونــی بــودن معامالت فردایی طال و ارز با 
عنایــت به اینکه اخاللگران بازر ارز و طال با 
ایجاد تقاضای کاذب و غیر واقعی نسبت به 
افزایــش تقاضــا و باال بردن قیمت طال و ارز 
اقــدام می کردند، ۱۶ نفر از اخاللگران را در 

این بازار را دستگیر کردند
دستگیری مخالن بازار ارز با راه اندازی 

معامالت فردایی دالر
البتــه پلیس امنیت اقتصادی در راســتای 
اجرای مصوبه اخیر ســران قوا مبنی بر غیر 
قانونــی بــودن معامالت فردایی طال و ارز با 
عنایــت به اینکه اخاللگران بازار ارز و طال با 
ایجاد تقاضای کاذب و غیر واقعی نسبت به 
افزایــش تقاضــا و باال بردن قیمت طال و ارز 
اقدام می کردند، با اشراف اطالعاتی نسبت 
به شناســایی مخالن بازار ارز فردایی و طال 
اقدام و با هماهنگی قضائی و بانک مرکزی ۱۶ 
نفر از اخاللگران و سرشاخه های تاثیرگذار 
در این بازار را دســتگیر کرده است. بازاری 
که تعیین کننده قیمت همه کاالهاست اما 
اکنون دستخوش برخی اتفاقات شده که بی 
تردید مخالن آن باید به ســزای اعمالشان 

برسند.
عالوه بر این برخی کارشناســان اقتصادی 
و فعــاالن بازار نیز می گویند؛  ادعای فروش 
بیشــتر نفت با افزایش قیمت جهانی بانک 
مرکزی را قادر کرده تا با برنامه ریزی درست 
و تصمیم گیری هــای اصولی، در روزهای 

آتی امیدوار به ساماندهی بازار ارز و معکوس 
شدن هجوم خریداران به این بازار بود. چرا 
که طبق تجارب گذشته که دالر بدون توجه 
به متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور به کانال 
۳۱ هزار تومان صعود کرد اما پس از مدتی 

دوباره به کانال ۲۵ هزار تومانی بازگشت.
اکنون که کشور در شرایط تحریم قرار دارد 
و منابع ارزی محدود می باشد اما همچنان 
خیلی ها با هدف کسب سودهای باال اقدام 
به خروج ارز برای واردات کاالهای غیر ضرور 
و لوکس می کنند و یا کاالیی را به کشــور 
وارد می کنند که مشابه آن در داخل تولید 

می شود
 ضرورت ممانعت از تخصیص ارز 
برای واردات کاالهای غیر ضرور

کیامرث جهانگیر، اســتاد دانشگاه تهران 
دربــاره علل افزایش قیمــت ارز در بازار 
گفت: هرچند نقش منفی دالالن در بازار 
موجب شــده اســت تا قیمت ارز در بازار 
روندی افزایشی البته غیر منطقی به خود 
گیرد اما ســاماندهی این بازار نیازمند کار 
کارشناسی دقیق است. به طور مثال چرا 
اکنون که کشور در شرایط تحریم قرار دارد 
و منابع ارزی محدود می باشد اما همچنان 
خیلی ها با هدف کسب سودهای باال اقدام 
بــه خروج ارز بــرای واردات کاالهای غیر 
ضــرور و لوکس می کننــد و یا کاالیی را 
به کشــور وارد می کنند که مشــابه آن در 

داخل تولید می شود.
وی با بیان اینکه چنانچه تخصیص ارز فقط 
به کاالهای ضروری و یا مواد اولیه کارخانه ها 
صورت گیرد، مشکلی کمبود منابع ارزی را 
تهدید نمی کند، افزود: اقدام درست و اساسی 
این است که تقاضا برای واردات کاالهای غیر 
ضرور ارزبر بشدت کاهش یابد. البته این کار 
نیازمند برنامه ریزی و فرهنگ سازی است 

چرا که همین وارد کنندگان هستند که با 
خالی کردن خزانه ارزی کشور اقتصاد را فلج 
کرده اند. طوری که با تداوم چنین رویکرد 
غلطی نه تنها صف تقاضا برای ارز را در بازار 
داخــل طوالنی می کنند بلکه با واردات بی 
رویه کاالهای خارجی مانع رشد تولید و رونق 

اشتغالزایی نیز می شوند.
تنها راه عالج صیانت از منابع ارزی کشــور 
مدیریت درســت در تخصیــص ارز برای 
واردات اســت در چنین شرایطی می توان 
حتی پاســخگوی نیازهــای منطقی ارزی 
متقاضیــان این کاال در بازار بود تا ســطح 
تقاضا که منجر به افزایش نرخ ارز می شود 

افزایش نیابد
مدیریت بازار ارز با سیاست گذاری 

کاهش میزان تقاضا در بازار
جهانگیر اضافه کرد: خیلی از کشــورهای 
جهان با بســتن در دروازهای خود بر روی 
واردات به پیشرفت های قابل توجهی دست 
یافتند با این وجود نه تنها مسیر خودکفایی 
را طی کردند بلکه با تمرکز بررونق تولید و 
اشتغال، صادر کننده هم شدند و این موضوع 
باعث شــد تا رشد اقتصادی قابل توجهی را 
نصیب کشور خود کنند اما متاسفانه در ایران 

اینگونه نیست.
وی ادامه داد: به نظر می رسد تنها راه عالج 
صیانت از منابع ارزی کشور مدیریت درست 
در تخصیص ارز برای واردات اســت یعنی 
مدیران و دســت انــدرکاران طوری برنامه 
ریزی کنند که حتی یک سنت برای واردات 
کاالهای غیر ضرور اختصاص نیابد در چنین 
شرایطی می توان حتی پاسخگوی نیازهای 
منطقی ارزی متقاضیان این کاال در بازار بود 
تا ســطح تقاضا که منجر به افزایش نرخ ارز 

می شود افزایش نیابد.
نباید انتظار داشت که قیمت دالر بدون اینکه 

اتفاق خاصی در اقتصاد کالن کشور رخ داده 
شــود به این منوال در بازار افزایشــی شود. 
بنابرایــن افزایش قیمتی که اکنون دربازار 
به چشــم می خورد حاصل هیجاناتی است 
که مردم این روزها از آینده نامعلوم اقتصاد 

و نتایج مذاکرات دارند
گرانی ارز در بازار هیجانی است

اسفندیار شاه منصوری، کارشناس بازار نیز 
درباره علــل چرایی افزایش نرخ ارز دربازار 
گفت: اکنون نرخ ارز به نتایج مذاکرات برجام 
گره خورده اســت در حالی که خیلی ها از 
ســر هیجان و با کســب اطالع از اخبار این 
مذاکرات موجبات افزایش نرخ ارز را در بازار 

فراهم می کنند.
به طور مثال موضع گیری های طرف مقابل 
مذاکره کننده و ایران بر ســر برخی مسائل 
که به تداوم روند انجام مذاکرات برای توافق 
نهایی منجرشده است باعث تغییرقیمت ها 

در بازار ارز شده است.
وی با بیان اینکه نرخ ارز بین ۲۸ تا ۳۱ هزار 
تومان در نوســان اســت گفت:  نباید انتظار 
داشــت که قیمت دالر بــدون اینکه اتفاق 
خاصی در اقتصاد کالن کشور رخ داده شود 
به این منوال در بازار افزایشی شود. بنابراین 
افزایش قیمتی که اکنون دربازار به چشم می 
خورد حاصل هیجاناتی است مردم این روزها 
از آینــده نامعلــوم اقتصاد و نتایج مذاکرات 
دارنــد در حالی کــه تغییر نرخ ارز چنانچه 
بدون اصول افزایش یابد کل اقتصاد را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: 
اگر بانک مرکزی با سیاست گذاری های 
خود مانع از رشد قیمت ارز دربازار نشود 
ایــن احتمال وجــود دارد که قیمت ارز 
همچنــان در بازار بــی منطق ادامه دار 
شــود بنابــر این اگر نــرخ دالر ۳۲ هزار 
تومــان را رد کند بی تردید جلوگیری از 
آن نیز ســخت خواهد بــود. البته این را 
باید گفت که کم توجهی به مدیریت این 
بازار موجب شــد که طی کمتر ازیکسال 
نــرخ دالر در بــازار از ۲۵ هزار تومان به 

۳۱ دهزار تومان برسد.
بنا به این گزارش، کارشناســان معتقدند؛ 
رشــد قیمــت ارز که مدتــی در بازار اتفاق 
افتاده اســت هیجانی است و دوام آنچنانی 
نــدارد چرا که عرضــه و تقاضای واقعی ارز 
با شــواهد عینی بازار متفاوت اســت و یکی 
از دالیــل این ناهماهنگی ها خرید و فروش 
اسکناس و فعالیت  دالل ها در بازار نقدی و 
فردایی دالر اســت. طبق گفته فعاالن بازار؛ 
قیمت دالر ۳۱ هزار تومانی بازار آزاد و سکه 
۱۵ میلیــون ۳۰۰ هزار تومانی غیر واقعی و 

حبابی افزایش یافته است.

 رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد؛
بهره برداری از نخستین واحد نیروگاهی با همكاری صنایع معدنی در تابستان سال جاری

 روزگار / گروه اقتصاد 
رئیــس هیــات عامل ایمیدرو  گفت: نخســتین واحــد نیروگاهی با 
همکاری و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنایع معدنی تابستان 
سال جاری وارد مدار تولید خواهد شد.وجیه اله جعفری تصریح کرد: 
نیروگاه شهید باکری سمنان با ظرفیت ۳۸۰مگاوات و سرمایه گذاری 
بیش از ۱۳۰ میلیون یورویی شرکت توسعه معادن و فلزات تابستان 
ســال جاری وارد مدار تولید خواهد شــد.به گفته وی، نیروگاه شهید 
باکری ســمنان به عنوان نخستین واحد نیروگاهی) گازی( است که 
در راســتای تفاهم نامه ایجاد ۱۰هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی که 
بیــن وزارت نیــرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مدار خواهد 

شد و برق آن در اختیار صنایع کشور قرار خواهد گرفت.
جعفری اظهار کرد: با توجه به نیاز، ضرورت و اهمیت تامین مطمئن 

برق، مســتمر و پایدار بخش صنعت و معدن و تحقق اهداف توســعه 
ای این بخش تفاهم نامه ایجاد حداقل۱۰هزار مگاوات ظرفیت های 
جدیــد نیروگاهــی از طریق احداث نیروگاه جدید و تکمیل ســیکل 
نیروگاه های موجود توسط شرکت های صنعتی و معدنی بین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به امضا رسید.معاون وزیر صنعت 
معدن و تجارت خاطر نشان کرد: ایمیدرو به عنوان مجری و متولی این 
تفاهم نامه با همکاری وزارت نیرو راهبری احداث این میزان ظرفیت 
نیروگاهــی بــا تکیه به دانش بومی و نگاه به تولید داخل با ســرمایه 
گذاری بخش دولتی و خصوصی بالغ بر۷ میلیارد دالر عهده دار است.

راهبری احداث ۲۴ نیروگاه طی ۳ سال
رئیــس هیــات عامل ایمیدرو اظهار کرد: صنایع بزرگ معدنی جهت 
احداث ۱۹ نیروگاه جدید به این تفاهم نامه پیوسته است که تاکنون 

قرارداد احداث حدود ۵ هزار مگاوات )۸ نیروگاه( از این ظرفیت منعقد 
شده و عملیات اجرایی آن شاهد پیشرفت ۳ درصدی بوده است.

وی ادامه داد: حدود هزار مگاوات ظرفیت جدید نیز )۵ نیروگاه( در 
حال طی مراحل الحاق به تفاهم نامه هســتند به طوری که مجموع 
ظرفیــت احداث نیروگاه به ۱۱هزار مــگاوات افزایش خواهد یافت. 
بنابراین، ایمیدرو احداث۲۴ نیروگاه را با ســرمایه گذاری شــرکت 

های صنعتی و معدنی طی ۳ سال راهبری خواهد کرد.
جعفری یادآور شــد: با توجه به دســتورالعمل وزارت نیرو، احداث 
واحدهای نیروگاه شامل دوره پیشبرد است که طی این دوره پس از 
گرفتن موافقت اصولی، مجوزهای اتصال به شــبکه، محیط زیســت، 
پدافند غیرعامل، آب و تامین برق پشتیبان اخذ خواهد شد. در نهایت 
بر اساس این مجوزها، پروانه احداث واحد نیروگاهی صادر خواهد شد.

خبر ویژه

براساس اعالم رئیس کل بانک مرکزی رمز ریال در شهریور امسال اجرایی 
خواهد شد و این درحالی است که هنوز قانونی برای بازار رمزارز دیجیتال 

تعریف نشده است.
بیش از ۱2 میلیون نفر در بازار رمز ارز متضرر شدند!

زنجانی مدیر ارشــد خانه بالکچین گفت: براســاس آمار های غیر رسمی، 
بیش از ۱۲ و نیم میلیون نفر تاکنون در رابطه با بی قانونی بازار رمز ارز ها 
متمــل ضرر و زیان شــدند و به همین علــت، نهاد های حکومتی باید بر 
این معامالت نظارت داشــته باشند.از طرفی دیگر سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس اعالم کرده این کمیسیون، عالوه بر دولت، پیگیری هایی 
را برای بررسی قوانین مربوط به بازار رمزارزها، متولی و نحوه ارائه مجوز ها 
انجام می دهد.بالتکلیفی در زمینه اســتخراج و کســب وکار های سالم در 

حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب های طوالنی شدن روند قانون گذاری 
است.

پاس کاری توپ قانون گذاری در بازار رمزارز بین نهادهای قانون گذار 
انتقادات از وضعیت قانون گذاری و معامالت بازار رمزارز به کمیته فقهی 
ســازمان بورس هم رســیده؛ آن جا که آقای مصباحی مقدم رئیس این 
کمیته در ۳ خرداد گفت: اگر بانک مرکزی و مجلس شــورای اســالمی 
برای رمز ارز ها قانون گذاری و پشتوانه ای تعریف کنند، استفاده از آن ها 

اشکالی ندارد، اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
طبق اعالم روابط عمومی بانک مرکزی،تمام بحث های کارشناســی در 
رابطــه بــا قانون گذاری بازاررمزارز در بانک مرکزی صورت گرفته و برای 
تصمیم گیری، بحث. بررسی به ستاد هماهنگی اقتصاد دیجیتال ارسال 

شده است.
آقای آشــتیانی، مدیر عامل انجمن بالکچین، جلســات مربوط به قانون 
گــذاری بازار رمــرزارز در کارگروه اقتصاد دیجیتال برگزار و حتی متنی 
در این زمینه پیش نویس شده، اما هنوز به مجلس راه پیدا نکرده است.

قانون گذاری در زمینه رمزارزها طوالنی شده است!
آقای سید مهدی پاکزات، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری 
ســازمان برنامه و بودجه می گوید: تا بانک مرکزی تکلیف خود را با بازار 
رمزارز ها مشخص نکند، توانایی قانون گذاری در این بازار را نخواهد داشت. 
االن بانک مرکزی و ســایر نهاد های قانون گذار، نگاه تهدیدآوری به این 
حوزه دارند. زمان زیادی برای این قانون گذاری صرف شده و باید هرچه 

سریعتر قانون های مشخصی برای بازار رمزارز ها گذاشته شود.

بازار رمز ارزها منتظر قانون گذاری
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نفت و انرژی 4

گذشته کاهش ۱۷۰ سانتیمتری سطح آب  دریا در ۲۷ سال 

« سال به سال ، آب می رود  »خزر

كوتاه از انرژی

یادداشت

تعامالت گازی و 
 دیپلماسی کارآمد

 زمینه ساز توسعه روابط 
با کشورهای همسایه

  عباس اعظمی /کارشناس انرژی    
توسعه روابط بر پایه مباحث مبتنی بر 
انرژی و استفاده از دیپلماسی کارآمد 
برای توســعه تجــارت گازی، فرصت 
مغتنمــی بــرای ایران و کشــورهای 
همســایه است؛ که ســفر اخیر وزیر 
نفت به باکو نیز در همین راســتا بوده 
و برکاتــی را برای کشــور عزیزمان به 
دنبال خواهد داشت.شبکه انتقال گاز 
ایران یکی از گســترده ترین شــبکه 
هــای انتقال انرژی در دنیاســت و با 
توجه به اینکه دانش فنی بهره برداری 
و نگهداشــت آن در کشور بومی شده 
و از نیــروی متخصــص خوبی در این 
زمینه برخودار هســتیم، عمال وجود 
این شــبکه به یک مزیت رقابتی برای 
کشــور تبدیل شده است.این شبکه به 
مثابــه مجموعه ای از رینگ ها و حلقه 
های در هم تنیده است و از هر گوشه 
کشور به راحتی به کشورهای همسایه 
قابل اتصال است.تجارت گاز موضوعی 
فراتر از صادرات و مجموعه  ای شــامل 
صادرات، واردات، سوآپ، ترانسفر و... 
اســت که نیاز اســت سهم کشور را در 
آن، بیش از گذشته افزایش دهیم.طی 
روزهای اخیر شــاهد ســفر مهم وزیر 
نفت کشــورمان به کشور آذربایجان 
بودیــم کــه طــی این ســفر بر روی 
افزایش حجم سوآپ گاز ترکمنستان 
به آذربایجان از طریق ایران توافق شد. 
ســوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان 
مزایای مختلفی را شــامل حال ایران 
مــی کند که به بعضــی از این منافع 
اشــاره مــی کنم: ۱-ایــران نیازی به 
سرمایه گذاری جهت احداث خطوط 
و تاسیسات تقویت فشار گاز ندارد زیرا 
زیرساخت های الزم هم اکنون موجود 
اســت.۲-در گذشته دو کشور ایران و 
ترکمنســتان دارای روابط همه جانبه 
خوب و رو به توســعه ای بودند که به 
دلیل محاســبات اشتباه در دولت قبل 
و بــی تدبیری، این فرصت ها به تهدید 
مبدل شــده و روابط دو کشــور تیره و 
تار شــد و حتی کار به دعاوی حقوقی 
کشــید. در حال حاضر با دیپلماســی 
مناسب ضمن کاهش کدورت های بین 
دو کشــور، روابط سیاسی، اقتصادی، 
امنیتــی و فرهنگــی دو کشــور رو به 
بهبود اســت.۳-طی ســال های اخیر 
نیز شــاهد التهابات و تنش هایی بین 
دو کشــور ایران و آذربایجان هستیم 
و بــی تردید اســتفاده از ظرفیت های 
موجــود در زمینه مبــادالت انرژی و 
اقتصــادی بین ترکمنســتان، ایران 
و آذربایجــان بــه کاهــش تنش ها و 
تهدیدات پیش آمده کمک شــایانی 
خواهد کرد.۴-نواحی شــمال شرقی 
کشــور یکی از دورترین نقاط کشــور 
نســبت به منابع و میادین اصلی گاز 
کشور هستند که دارای صنایع بزرگ 
انــرژی بر می باشــد و بــه این ترتیب 
با واردات گاز از کشــور ترکمنســتان 
پایداری شــبکه گاز در نواحی شمال 
شــرقی و شمالی کشــور افزایش می 
یابــد.۵-در کنــار تمــام مزایای ذکر 
شــده، ایران بابت ســوآپ گاز بین دو 
کشور همســایه، درآمد بی دردسری 
نیز کسب خواهیم کرد.۶-حتی شاید 
شــرایطی بیش آید که ایران در برابر 
حق سوآپ گاز مقادیری گاز را مشخصا 
برای خود و مصارف استان های شمالی 
و شــمال شرقی کشور از ترکمنستان 
وارد کند.۷-ترکمنستان در عین حال 
رقیب گازی کشــور ایــران به ویژه به 
دلیــل احادث خط لوله تاپی نیز تلقی 
می گردد. ۸-کشــور ترکمنســتان 
همــواره بــه فکــر صــادرات گاز به 
کشورهای غربی بوده است و تعامالت 
ســازنده دو کشور ایران و ترکمنستان 
و مزیت رقابتی شبکه انتقال گاز ایران 
می تواند به جای سرمایه گذاری های 
سنگین و دردسرهای زیست محیطی 
و حقوقی ناشی از عبور خط لوله از زیر 
دریای کاسپین، به رویای ترکمنستان 
جامعه عمل بپوشــاند.ازاینرو، توسعه 
روابط بر پایه مباحث مبتنی بر انرژی 
و اســتفاده از دیپلماسی کارآمد برای 
توسعه تجارت گازی، فرصت مغتنمی 
برای ایران و کشورهای همسایه است؛ 
که سفر اخیر وزیر نفت به باکو نیز در 
همین راســتا بــوده و برکاتی را برای 
کشور عزیزمان به دنبال خواهد داشت.

 اعالم چهار محور گفت وگوی 
وزیر نفت ایران با وزیران 

کو بلغارستان و رومانی در با
 وزیر نفت درباره بحران انرژی دنیا، صادرات 
خدمات فنی مهندسی، صادرات تجهیزات و 
زمینه های مختلف همکاری با وزیران انرژی 
دو کشــور اروپایی در باکو دیدار و گفت وگو 
کــرد. جواد اوجی در حاشــیه مجمع انرژی 
باکــو و بازدید از نمایشــگاه بین المللی نفت 
و گاز این کشــور با ویرجیل دانیل پوپســکو، 
وزیــر انرژی رومانی و الکســاندر نیکولوف، 
وزیر انرژی بلغارستان دیدار و گفت وگو کرد.
ویرجیل دانیل پوپسکو، وزیر انرژی رومانی در 
مجمع انرژی باکو درباره بحران انرژی اروپا و 
دوران گذار از کربن سخن گفت. بر اساس این 
خبر اوجی برای شرکت در رویدادهای هفته 
انرژی باکو و مذاکره با مقام های حاضر در این 
رویداد بین المللی ســه روزه، عازم جمهوری 
آذربایجــان شــد.این رویدادهــا با حمایت 
رســمی وزارت انرژی جمهوری آذربایجان 
و ســوکار برگزار شــد. نمایشــگاه نفت  و گاز 
کاســپین نخستین نمایشــگاهی است که 
پس از استقالل جمهوری آذربایجان ساالنه 
به صورت مداوم برگزار می شود و بیش از ۲۵۰ 

شرکت از سراسر جهان را گرد هم می آورد.

 مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
خبر داد؛

مصرف ۲۶۰ میلیون مترمكعبی 
گاز در نیروگاه های ایران

مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران از 
آمادگی این شرکت برای تحویل روزانه ۲۸۰ 
تــا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها 
در تابســتان امسال خبر داد و گفت: در حال 
حاضر ۲۶۰ میلیون مترمکعب گاز در روز به 
نیروگاه ها تحویل می شود.محمدرضا جوالیی 
، با اشاره به اینکه شرکت ملی گاز ایران آماده 
عرضه گاز به نیروگاه ها بر اســاس نیاز آن ها 
در تابستان است، افزود: بر اساس برنامه ریزی 
حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب گاز در روز در 
تابســتان امسال به نیروگاه ها تحویل خواهد 
شد.وی تاکید کرد: این میزان تحویل گاز بر 
اســاس نیاز نیروگاه هــا خواهد بود و تا ۳۰۰ 
میلیــون مترمکعب در روز آماده تحویل گاز 
بر اساس درخواست و نیاز نیروگاه ها هستیم.
جوالیی افزود: درصورتی که نیروگاه ها مقدار 
بیشــتر سوخت درخواست کنند، می توان با 
ســوخت مایع و جایگزین آن را تامین کرد.  
وی میزان گاز تحویلی به نیروگاه ها بر اساس 
درخواســت آن ها در شــرایط فعلی را ۲۶۰ 
میلیــون مترمکعب در روز اعالم کرد. پیش 
از این مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران گفته بود که اگر افزایش جدی مصرف 
را داشــته باشــیم، امکان اینکه بتوانیم با این 
توان تامین برق در همه ســاعت ها را پوشش 
دهیم مقدور نخواهد بود.امسال تامین برق به 
دلیل کاهش بارندگی ها و کم بودن حجم آب 
پشت سدها با مشکل همراه است. تولید برق 
از نیروگاه های برق آبی کاهشی خواهد بود و 
وظیفه تامین برق موردنیاز کشــور بر عهده 
نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی است.

این در حالی است که ۱۲ درصد از نیروگاه های 
تولید برق ایران آبی است و کمبود بارش در 
ســال آبی جاری، امکان استفاده حداکثری 
از ایــن نیروگاه هــا را به حداقل می رســاند. 
محمدرضا جوالیی  افزود: برنامه ریزی حدود 
۲۸۰ میلیون مترمکعب گاز در روز در تابستان 

امسال به نیروگاه ها تحویل خواهد شد

وزیر خارجه روسیه اعالم کرد:

جهش خیره کننده درآمد 
روسیه از صادرات نفت

وزیر خارجه روســیه اعالم کرد تحریمهای 
غربی هیــچ تاثیری روی صادرات نفت این 
کشــور نخواهند داشــت و ســود حاصل از 
صادرات انرژی امســال جهش بزرگی پیدا 
خواهد کرد.ســرگی الوروف گفت: با توجه 
به سطح قیمت فعلی که نتیجه سیاستهای 
غرب بوده اســت، ما هیچ درآمد بودجه ای 
را از دســت نداده ایم. برعکس، امسال سود 
روســیه از صادرات منابــع انرژی، به میزان 
قابــل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد.
اتحادیه اروپا هفته گذشته با قطع ۹۰ درصد 
از واردات نفــت از روســیه بــه این بلوک تا 
پایان ســال ۲۰۲۲ موافقت کرد تا مســکو 
را بر ســر جنــگ در اوکراین، مجازات کند.
الوروف گفــت: نفــت به صــورت کلی تابع 
سیاست نیست و تقاضا برای آن وجود دارد. 
ما بازارهای فروش دیگری داریم که در حال 
حاضــر فــروش به آنها را افزایش داده ایم.بر 
اساس گزارش رویترز، وزارت دارایی روسیه 
روز جمعه اعالم کرد انتظار دارد ۳۹۳ میلیارد 
روبل )۶.۳۵ میلیارد دالر( درآمد اضافی نفت 
و گاز در ژوئن دریافت کند. بودجه روســیه 
در فاصلــه مه تا ژوئن، ۶۵۶.۶ میلیارد روبل 
اضافــی به دلیل قیمــت باالتر از حد انتظار 

نفت دریافت خواهد کرد.

مدیــر مرکــز ملی مطالعــات و تحقیقات دریای 
خزر از کاهش ۳۸ سانتی متری سطح آب دریای 
خزر در ســه ســال گذشته خبر داد و گفت: در اثر 
کاهش ۱۷۰ ســانتیمتر سطح آب دریای خزر از 
ســال ۱۳۷۴ تاکنون، عقب نشینی قابل مالحظه 
دریا و افزایش عرصه ســاحلی در سواحل شمالی 
کشــور رخ  داده است.سیده معصومه بنی هاشمی 
افزود: نتایج مطالعات میدانی نشان می دهد تنها 
از ســال ۱۳۹۳ تــا ۱۴۰۰ بــا کاهش حدود ۵۰ 
ســانتی متری ســطح آب، حدود ۱۰ تا ۱۰۰ متر 
پس روی دریای خزر در سواحل مختلف به وقوع 
پیوسته اســت.وی ادامه داد: بر مبنای مطالعات 
و اندازه گیــری دقیــق زمینی در ایســتگاه های 
شــاخص ساحلی دریای خزر، این مسئله موجب 
افزایش قابل توجه محدوده ساحل در طول بیش 
از ۸۵۰ کیلومتر ســواحل شمالی کشورمان شده 
است. انتظار می رود با شدت یافتن روند کاهشی 
آب، شــاهد پس روی بیشــتر دریا و خارج شدن 
بخش های بیشتری از بستر دریا در آینده باشیم.

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر 
گفت: این مســئله در وهله اول، اهمیت موضوع 
حفاظــت از حریــم و بســتر دریا و در مرحله بعد 
برنامه ریــزی برای مدیریت پیامدهای ناشــی از 
کاهش ســطح آب را ایجاب می کند.بنی هاشمی 
از اهــم تاثیرهــای کاهش یافتن ســطح آب در 
مناطق ساحلی، به ایجاد چالش در زیرساخت ها 
و کاربری های اقتصادی، اجتماعی و فعالیت بنادر 
و دریانوردی، خشک شــدن ذخایر آبی وابسته به 
دریای خــزر )تاالب ها، خلیج ها(، افزایش عرصه 
ســاحل و دخل و تصرف انســانی به حریم دریا و 
اثرات منفی بر آبخوان های ســاحلی اشــاره کرد 
و بیان داشــت: الزم اســت ابعاد مختلف تاثیرات 
موردتوجــه قرار گرفتن و راهکارهای بهینه برای 
مدیریت چالش های احتمالی اندیشیده شود.وی 
ادامه داد: هرگونه اقدام و بهره برداری از بســتر و 
محدوده خارج شــده از دریا در اثر کاهش ســطح 
آب ضمــن ممنوعیت قانونــی، موجب اختالل 
در نظــم طبیعی اکوسیســتم مناطق ســاحلی 

و محیط زیســت پیرامــون می شــود؛ همچنین 
ایــن مناطق را نســبت به طوفان هــای دریایی، 
رخدادهــای حدی و ســیالب های رودخانه ای با 

مخاطرات آب گرفتگی مواجه می کند.

تاثیر خشكسالی بر وضعیت دریای خزر
مدیــر مرکــز ملی مطالعــات و تحقیقات دریای 
خزر گفت: بیالن آبی دریای خزر و نوســان های 
سطح آب آن در زمان های مختلف حاصل و تابع 
مجموعــه ای از عوامل متعدد و متنوع اســت که 
حوضــه  آبریز این دریــا و ورودی و خروجی آب 
را تحــت تاثیر قــرار می  دهد و از مهم  ترین آن ها 

عوامل اقلیمی است.
بنی هاشــمی ادامــه داد: مؤلفه هــای اقلیمی با 
تاثیر وســیع و مســتقیم بــر مؤلفه های بیالن و 
مقادیــر ورودی و خروجــی آب، مهم  ترین نقش 
را در تغییرات ســطح آب خزر دارا بوده، البته در 
دوره هایی فعالیت های انســانی و مدیریت منابع 
ورودی آب ماننــد رودخانه نیز نقش تاثیرگذاری 
داشــته اند.وی افزود: در شــرایط فعلی، تعمیم 
وضعیت خشک ســالی یا میزان نزوالت جوی در 
کشور به شرایط فعلی و آینده دریای خزر با حوضه 
آبریزی به وســعت ۵.۳ میلیون کیلومترمربع که 

تنهــا حــدود ۵ درصــد آن در ایران قــرار دارد، 
واقع بینانه نیســت و باید قضاوت ما در خصوص 
وضعیــت نزوالت جــوی و عوامل اقلیمی ناظر به 
شرایط کل محدوده  حوضه  آبریز خزر باشد. البته 
وضعیــت بارش ســال های اخیر در کل محدوده 
حوضــه خزر که در ۹ کشــور منطقه گســترده 
اســت با افت وخیزهایی، روند کاهشــی را نشان 
می دهد.مدیــر مرکز ملــی مطالعات و تحقیقات 
دریــای خزر گفت: بر اســاس تحقیقات علمی و 
رصــد روند کنونی تغییر مؤلفه های اقلیمی مؤثر 
بــر بیالن آبی دریای خزر، کاهش قابل توجه تراز 
آب خــزر تا ســال ۲۱۰۰ میــالدی تحت تاثیر 
شــرایط اقلیمی حاکم بر منطقه پیش بینی شده 
اســت. بــر اثر این کاهش تــراز، انتظار می رود از 
وسعت دریای خزر کاسته شود و این موضوع در 
صورت تحقق بر سواحل ایران به خصوص جنوب 
شرقی خزر تاثیر قابل مالحظه ای خواهد گذاشت.

بنی هاشمی ادامه داد: الزم است مطالعات جامعی 
برای ارزیابی اثرات کاهش ســطح آب بر مناطق 
ساحلی، محدوده حریم و مستحدثات و کاربری ها 
و بهره برداری های حال و آینده انجام شود تا بتواند 
راهکارها و آمادگی الزم را برای تدوین برنامه های 
مدیریتی و اقدام های اجرایی فراهم کند. در این 

بــاره حمایت از پژوهش هــای کاربردی و مراکز 
تحقیقاتی و تخصصی با هدف ایجاد ظرفیت های 
علمی و پژوهشــی، می تواند در برنامه ریزی ها و 

مدیریت شرایط آتی موثر باشد.

کاهش ۳۸ سانتی متری سطح آب دریای خزر 
در سه سال گذشته

وی افزود: ارزیابی تغییرات ســطح آب دریای خزر 
به ویژه در سه سال اخیر، با تایید روند کاهشی سطح 
آب، حاکی از شــدت یافتن میزان افت ســطح آب 
دریا است. این کاهش نیز با افزایش دما و به تبع آن 
افزایش میزان تبخیر و در بازه هایی با کاهش میزان 
بارش و حجم آب رودخانه های مهم همراه بوده و 
درمجموع، تاثیر این عوامل منجر به کاهش بیش 
از ۳۸ ســانتی متری سطح آب خزر از سال ۱۳۹۷ 
تاکنون شده که به طور متوسط ۱۳ سانتی متر در 
سال بوده است.مدیر مرکز ملی مطالعات و تغییرات 
دریای خزر گفت: بررسی رفتار نوسانی آب دریای 
خزر به ویژه در ســال های اخیر و پیش بینی های 
کوتاه مــدت و بلندمدت، نشــان از شــدت یافتن 
روند کاهش ســطح آب این دریا دارد.بنی هاشمی 
ادامه داد: دما یکی از عوامل مهم اقلیمی است که 
تاثیر مستقیمی بر میزان تبخیر و هدررفت آب از 
ســطح دریا دارد. تبخیر از سطح دریا، مهم  ترین و 
اصلی تریــن مؤلفــه   خروجی اثرگذار بر بیالن آبی 
دریای خزر است. افزایش میزان دمای هوا و تاثیر 
آن بر مقدار تبخیر از سطح دریا به طور موثری بر 

کاهش سطح آب دریا تاثیرگذار است.
وی افــزود: پیش بینی رفتار نوســانی خزر نیز به 
اســتناد پیش یابی و رویکــرد تغییر مؤلفه های 
اقلیمــی منطقــه با تایید افزایــش دما و افزایش 
میــزان تبخیــر متاثر از آن، ادامه روند کاهشــی 
ســطح آب دریای خزر را تایید می کند. همچنان 
که در اثر افزایش دما، افزایش ســطح آب دریاها 
و اقیانوس ها مشــاهده و پیش بینی می شــود، در 
رویه ای معکوس در حوضه های بســته ای مانند 
خزر انتظار کاهش ســطح آب ناشــی از افزایش 

تبخیر مورد انتظار است. 

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی ایران 
در بیانیه ای ضمن تشریح  آخرین وضعیت دو نفتکش یونانی توقیف 
شده در آب های خلیج فارس اعالم کرد: تمامی خدمه این دو نفتکش 
در سالمت کامل جسمی و روحی قرار دارند و ارتباط تلفنی آن ها با 
خانواده هایشان تسهیل می شود.در این بیانیه چنین آمده است:در 
پی اعالم شرکت خدمات کشتیرانی فرهنگ آب های آرام به عنوان 
نماینده رســمی »پی اند آی« و مالکان ۲ نفتکش یونانی مبنی بر 
وصول پیام های متعدد از سوی مالکان و کلوپ های »پی اند آی« 
 Delta Poseidon آن ها و ابراز نگرانی از وضعیت خدمه تانکرهای
و Prudent  Warrior، پــس از انجــام هماهنگی های الزم توســط 

ســازمان بنادر و دریانوردی با همراهی معاونت امور دریایی اداره 
کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان، با حضور روی تانکرهای فوق با 
فرمانده تانکرها مالقات کردند که نتایج آن به این شرح است:در این 
مالقات، فرمانده هر ۲ کشتی تایید کردند که تمامی خدمه از لحاظ 
روحی و جسمی در وضعیت مناسبی قرار دارند و برخورد نیروهای 
نظامی نیز با آن ها کامال مناسب بوده و هیچ گونه شکایتی در این 
خصوص گزارش نشده است. همچنین جهت تسهیل ارتباط تلفنی 
خدمه کشــتی با خانواده هایشــان قرار شد نماینده کشتی تعدادی 
سیم کارت به همراه تلفن همراه تهیه و در اختیار آن ها قرار دهد.

فرماندهان دو شــناور همچنین درخواســت های غذایی و آب و 

آذوقه و سایر اقالم مصرفی را تهیه و در اختیار نماینده کشتیرانی 
قرار دادند، همچنین هماهنگی الزم جهت دریافت زباله از کشتی 
و تحویل آن به ســاحل صورت گرفت.همچنین با توجه به حضور 
بعضی از خدمه روی کشتی برای مدت طوالنی، موضوع جابجایی 
بعضی از ملوانان با فرمانده کشــتی مطرح و مقرر شــد در صورت 
موافقت مالکان شناورها، هماهنگی های الزم در این خصوص انجام 
شود.  همچنین با توجه به درخواست فرمانده کشتی مقرر شد که 
همکاری های الزم در راســتای تسهیل اجرای الزامات بین المللی 
توســط خدمه کشــتی اقدامات جاری از جمله ثبت و ضبط وقایع 

کشتی، صورت گیرد.

بنا بر  اعالم  سازمان بنادر؛

کامل هستند خدمه دو نفتكش یونانی در سالمت 

خبر  ویژه

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 صنایع باید خودشان  
کنند برق تولید 

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اسالمی، گفت: صنایع بزرگ که درآمد باالیی 
دارنــد باید ترغیب شــوند که بــرق مورد نیاز 
خــود را تولیــد کرده و از این طریق هم جلوی 
خســارات ناشی از قطعی برق به حوزه صنعت 
را گرفته و هم از بار شــبکه کاســته شود.مالک 
شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی درباره خسارات قطعی برق به 
صنایــع بر ضرورت تولید برق توســط صنایع 
بزرگ تاکید و بیان کرد: صنایع بزرگ کشــور 
نظیر پتروشیمی، فوالد و سیمان خودشان در 
وضعیت امروز کشــور و در کمبود برق مقصر 
هستند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی گفت :محاسباتی که ما انجام دادیم 
نشان می دهد که مصرف انرژی کشور را خود 
این صنایع باال برده و به صورت غیر بهره ور از 
انرژی اســتفاده می کنند.این عضو کمیسیون 
انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه قطعی برق 
برای صنایع زیان آور اســت و تاثیر مخربی بر 
تولید می گذارد، اظهار کرد: مجلس از ســال 

گذشته به این موضوع ورود کرد و سعی داشت 
تــا تعرفه برق صنایعی که درآمد باالیی دارند 
را واقعــی تر کند تا این صنایع ترغیب شــوند 
که خودشــان نیروگاه تاســیس کنند و تاثیر 
مخربــی کــه تا به امروز داشــته اند را جبران 
کننــد. صنایع نیز از مصوبه مجلس اســتقبال 
کردند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه هایی 
که به امضا رســیده، این صنایع پیگیر احداث 
نیروگاه هســتند، بدین ترتیب تامین برق این 
صنایع از شبکه سراسری جدا خواهد شد. این 
امر هم به نفع خود صنایع بوده و هم به نفع مردم 
است و هم شدت مصرف انرژی کاهش خواهد 
یافت و هم از بار شبکه کاسته می شود.شریعتی 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در پایان تاکید کرد: این به نفع صنایع است که 
برق آنها قطع نشــود و یک منبع پایدار تولید 
داشــته باشند اما مقصر اصلی این قطعی خود 
این صنایع بزرگ هســتند. با تولید برق توسط 
خود این صنایع، این مشکل مرتفع خواهد شد.

مدیرعامل توانیر خبر داد؛

 آغاز اجرای برنامه های مدیریت بار 
شبكه برق

مدیرعامل توانیر گفت: طرح های مدیریت بار 
زودتــر آغــاز و به صنایع نیز قبل از اجرا اعالم 
شده است تا خللی در کار تولید و مدیریت بازار 
ایجاد نشــود. آرش کردی، مدیرعامل شرکت 
توانیر از شــروع اجــرای برنامه های مدیریت 
بار همزمان با آغاز فصل اوج مصرف برق خبر 
داد و گفت: امسال با توجه به هماهنگی های 
صورت گرفته با وزارت صمت و صنایع، شاهد 
اجرای متفاوت این برنامه ها هســتیم.کردی 
با اشاره به اینکه از صنایع خواسته شده است 
تا برنامه های تعطیالت و تعمیرات خود را در 
فصل پیک مصرف برق به اجرا بگذارند، افزود: 
به این منظور امضای تفاهم نامه ها با صنایع از 
ماه های گذشته آغاز شده بود و از این جهت 
برنامــه ریزی دقیق تری انجام شــد، چرا که 
طرح های مدیریت بار زودتر آغاز و به صنایع 
نیز قبل از اجرا اعالم شــده اســت تا خللی در 
کار تولید و مدیریت بازار ایجاد نشود و صنایع 
تنها برنامه های تعطیالت و تعمیرات ســاالنه 
خــود را در زمــان هایی که صنعت برق اعالم 

مــی کند، به اجــرا بگذارند.مدیرعامل توانیر 
همچنین با اشــاره به مصوبــه هیات وزیران 
درخصوص مشــترکان صنعتی همکار با برق 
در فصل اوج مصرف  گفت: براساس این مصوبه، 
مشترکانی که با برنامه های مدیریت بار برق 
همکاری داشــته و درماه هــای بعد تجاوز از 
دیماند داشته باشند، جریمه نخواهند شد.وی 
از هماهنگی خوب میان وزارتخانه های صمت 
و نیرو برای مدیریت بار پیک تابســتان خبر 
داد و گفــت: امیدواریم با اجرای مجموع این 
برنامه ها، مدیریت مصرف خوبی اتفاق بیفتد.
کردی درخصوص بخش کشاورزی نیز گفت: با 
توجه به مشوق های تعریف شده و برنامه های 
تدوین شــده، مشترکان می توانند در صورت 
عدم اســتفاده از برق چاه های کشــاورزی به 
مدت ۵ ساعت در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ )که در 
تفاهم نامه همکاری درج می شــود( و انتقال 
زمان آبیاری به ســاعات دیگر، از برق رایگان 
در ۱۹ ســاعت  باقی مانده شبانه روز استفاده 

نمایند.
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55بانک و بیمه
 اداره کل آمار و بودجه پست بانک ایران 

برای فروردین ماه اعالم کرد:

 رتبه نخست مدیریت شعب 
 استان کهگیلویه و بویراحمد

 در افزایش تعداد 
پایانه های فروشگاهی

مدیریــت شــعب اســتان کهگیلویــه و 
بویراحمد در فروردین ماه ســال جاری، با 
افزایش چهار هزار و ۵۴۹ دســتگاه پایانه 
فروشــگاهی متصل به حســاب های پست 
بانک ایران رتبه اول رشــد این شــاخص را 
در تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال 

۱۴۰۱بدست آورد.
 بر طبق گزارش اداره کل آمار و بودجه و اعالم 
اداره کل بازاریابی و توســعه بازار، مدیریت 
شعب استان کهگیلویه و بویراحمد با تحقق 
۱۰۶ درصد در رتبه نخست و مدیریت شعب 
استان های آذربایجان غربی و هرمزگان به 
ترتیب با ۱/۹۹ و ۲/۹۳ درصد در جایگاه دوم 
و سوم، افزایش تعداد پایانه های فروشگاهی 
متصل به حساب های پست بانک ایران قرار 

گرفتند.
بــر اســاس این گزارش، مدیریت شــعب 
اســتان های آذربایجان غربی و هرمزگان 
در فروردین ماه ســال جــاری، به ترتیب 
۱۰ هــزار و ۲۸۹ و ۵٫۰۰۳ دســتگاه پایانه 

فروشگاهی را راه اندازی کرده اند.
بر اســاس این آمار، سرانه تعداد پایانه های 
فروشــگاهی متصل به حســاب های پست 
بانک ایران در تمام اســتان ها در فروردین 
مــاه بیــش از ۴۸ درصــد از اهداف کمی 
 برنامه پایش و پویش ســال جاری رشــد 

داشته است.

بیمه نوین به ازای هر سهم 
۱۲ریال سود نقدی تقسیم کرد

 در پایــان مجمــع 
ســاالنه بیمه نوین به 
ازای هر سهم ۱۲ریال 
ســود نقدی تقسیم 
شــد.برنامه این است 
که الباقی سود برای افزایش سرمایه از محل 

سود انباشته نگهداری شود.
بیمه نوین به ازای هر ســهم ۱۲ریال سود 

نقدی تقسیم کرد
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت بیمه 
نویــن در روز جاری با حضور ۵۴ درصدی 
صاحبان ســهام برگزار شــد که مهمترین 
نکات مطرح شــده در این جلســه به شرح 

زیر است.
- در حال حاضر شرکت ۴۱ شعبه در کشور 

دارد. 
-  ســهم شرکت از بیمه زندگی ۱۹ درصد 
بوده اســت. جمع بیمه های غیرزندگی نیز 

۸۱ درصد بوده است.
-  ضریب ریســک بیمه های بیمارســتانی 
بســیار پایین تر از ســایر رشته های بیمه 

ای است.
-  رشد حق بیمه غیر از رشته ثالث و حوادث 
راننــده در ســال ۱۴۰۰برای صنعت بیمه 
طبق آمار عملکرد اولیه منتشر شده ۳۶.۴ 
بوده در حالی که برای شــرکت بیمه نوین 

بیش از ۴۶ درصد بوده است. 
-  نســبت خسارت شرکت در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۴۸.۳ دهم درصد بوده که در مقایسه 
با ۵۸.۱ نسبت خسارت سال گذشته، میزان 

۹۸ درصد کاهش یافته است.
-  بازنگری ساختار سازمانی مدیریت های 
ســتادی و شــعب شــرکت و تدوین سند 
راهبردی شرکت بیمه نوین در افق ۱۴۰۶ 
و همچنین توسعه کمی و کیفی نمایندگان 
جنرال و تخصصی عمر در سراســر کشــور 

بخشی از برنامه های آتی شرکت است.
-  طراحی و پیاده سازی سیستم پرداخت 
خســارت اتومبیل با اســتفاده از ابزارهای 
الکترونیکــی در تمامی شــعب و توســعه 
زیرســاخت های شــرکت جهــت فروش 
الکترونیکــی و توســعه فعالیت در فضای 
مجــازی اســتفاده از هــوش مصنوعی در 
ارائــه خدمات بیمه هــای درمان از دیگر 
برنامه هــای آینده شــرکت بیمه نوین به 

شمار می رود.
- بیمه های مکمل بازنشســتگی نیز آماده 
انجام اســت که به زودی صدور اولین بیمه 
نامه در حضور سهامداران انجام خواهد شد.

- ســود نقدی مجمع نیز در شــهریورماه 
درداخت خواهد شد.

- شــرکت در ســال قبل ۸۲میلیارد تومان 
درآمد ناشی از تسعیر ارزی که در سال ۹۹ 

داشتیم را از دست دادیم.

اخبار

: عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در تبریز

 برطرف کردن مشكالت مردم
از وظایف اصلی ما است

عضــو هیات مدیره بانک توســعه تعاون گفت: 
برطرف کردن مشــکالت مــردم از مهمترین 
وظایف ما اســت. محمدجعفر ایرانی در جریان 
سفر صبح امروز در محل میز خدمت سفر ریاست 
محترم جمهوری به تبریز در سازمان مدیریت 
و  برنامه ریزی اســتان حضور یافت و پاسخگوی 
مراجعان شد. وی با استقبال از این طرح دولت 
در حاشــیه سفر استانی رئیس جمهور و هیات 
دولت به اســتان ها اظهار داشت: رویکرد دولت 
سیزدهم توجه به اقشار مختلف مردم خصوصاً 
دهک های کمتربرخوردار اســت. وی ادامه داد: 
برخی از تقاضا ها و درخواست های متقاضیان در 
مواقعی که ضرورت دارد به هیات مدیره ارجاع و 
بررســی می شود تا مشکالت موجود رفع شود. 
ایرانی با بیان اینکه دیدار چهره به چهره مدیران 
با مردم تاثیر بســزایی در جلب اعتماد عمومی 
دارد؛ تاکیــد کرد: اگرچه در اتاق مدیران بانک 
توســعه تعــاون به روی مــردم و ارباب رجوع 
همواره باز است ولی میزهای خدمت هم فرصت 
مناسبی برای تقویت این ارتباط با مردم است.
ایرانــی گفت: بخش اقتصــاد تعاون جمهوری 
اســالمی باید به ســهم خود از اقتصادکشــور 
برســد و برایــن باورم که زمــان نقش آفرینی 
اقتصــاد تعاون فرارســیده و زمینه جهش این 
بخــش اقتصادی مهیاســت. وی ادامه داد: بر 
اســاس تدابیری که اندیشیده شده است مردم 
و خصوصاً تعاونگران می توانند مرحله به مرحله 
نحوه رســیدگی و بررسی درخواست های خود 
را پیگیــری کننــد و موارد به آنها گزارش داده 
می شــود و نتیجه نهایی شامل اقدامات پایانی 

به متقاضیان اعالم می شود.

تسهیالت ۱۶ هزار میلیارد تومانی 
 بانک دولتی توسعه صادرات 

به یک شرکت
 در بین دریافت کنندگان 
تســهیالت کالن از بانک 
دولتی توســعه صادرات، 
گروه افق زرین محاسب با 
دریافت ۱۶ هزار میلیارد تومان در رتبه اول قرار 
دارد. براســاس فهرست تسهیالت کالن شبکه 
بانکی که از ســوی بانک مرکزی ایران منتشــر 
شده، ۱۵ گروه ذینفع واحد در مجموع  نزدیک 
به ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تســهیالت از 
بانک دولتی توسعه صادرات دریافت کرده اند. در 
بیــن دریافت کنندگان تســهیالت کالن از این 
بانک دولتی، گروه افق زرین محاسب با دریافت 
۱۶ هــزار میلیــارد تومان در رتبه اول قرار دارد. 
پس از این شرکت، شرکت های بنیاد مستضعفان 
با ۴ هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان دوم، فراب با ۴۰۳۶ 
میلیارد تومان ســوم، شهرداری مشهد با ۳۳۱۴ 
میلیــارد تومان چهارم، امین بنــادر ایرانیان با 
۳۲۰۵ میلیارد تومان پنجم، کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران با ۳۱۶۴ میلیارد تومان ششــم، 
ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( با ۳۰۸۳ میلیارد 
 تومــان هفتــم و مپنا بــا ۳۰۱۱ میلیارد تومان 

هشتم است.

حمایت بانک ایران زمین از توسعه كسب و كارهای خرد و تولید داخلی
مدیر عامل بانک ایران زمین تاکید کرد: توســعه کســب و کارهای 
خرد و تولیدات داخلی یکی از اولویت های اصلی در پیشــرفت نظام 
اقتصاد کشور است و برنامه و استراتژی تعیین شده بانک ایران زمین 

بر همین راستا تدوین شده است.
عبدالمجیــد پورســعید مدیرعامــل بانک ایران زمیــن ضمن ابزار 
خوشــحالی از حضور در کنار همکاران و مهمانان در این مراســم، 
گفت: تالش من و همکارانم در بانک ایران زمین ارائه خدمات مطلوب 
به مشتریان است. اما نکته قابل توجه نوع خدماتی است که به مردم 
جامعه در بخش های مختلف اقتصادی، بازرگانی، صنعت و کســب 

و کار ارائه می شود.
پورسعید افزود: خدمات ما باید طوری طراحی شود که برای مشتریان 
ارزش افزوده ای متمایز از آنچه در گذشته و به صورت سنتی ارائه می 
شد، داشته باشند. بانک ایران زمین با این رویکرد توانست در بخش 
خدمات دیجیتال بانکی ســرمایه گذاری کند و با همت همکاران در 

تمامی بخش های بانک این رویکرد را عملی و اجرایی کند.
مدیرعامل بانک ایران زمین اعالم کرد بسیاری از خدمات بانکی این 
بانک با اســتفاده از آخرین تکنولوژی روز انجام می شــود و بســتری 

آماده شده است تا بسیاری از فعاالن اقتصادی، فین تک ها و استارت 
آپ ها بتوانند از آن استفاده کردند.

پورســعید این نوید را به افرادی که می خواهند کســب و کار خود را 
توســعه بدهند داد که: اشــخاصی که در حال ارائه سرویس به مردم 
و توســعه کســب و کار خود هستند، مسیر خدمات بانکی خود را می 
توانند از طریق بانک ایران زمین و بســتر ایجاد شــده در این مســیر 
انجام دهند. همکاران من در تالش هستند تا این خدمات را با شکل 

و کیفیت بهتر و کمیت بیشتر توسعه بدهند.
مدیرعامل بانک ایران زمین دغدغه همکاران این بانک را ارائه خدمت 
به مشــتریان دانســت و خاطرنشــان کرد: محل استقرار و دسترسی 
به شــعبه شــهید لواسانی مطلوب بوده و امکاناتی را که همکاران من 
بتوانند زنجیره خدمات بانکی را که نیاز به حضور مشتریان دارد ارائه 

دهند، فراهم شده است.
به منظور افزایش رضایت مشتریان بانک ایران زمین و ارائه خدماتی 
متمایز و متفاوت در جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان، شعبه 

خیابان شهید لواسانی بانک ایران زمین تهران افتتاح شد.
این مراســم با حضور معاون مالی و پشــتیبانی، معاون اعتبارات و 
بانکداری شــرکتی، مدیر امور توســعه سرمایه انســانی، مدیر امور 
پشتیبانی و مهندسی، مدیر امور شعب استان تهران، مشاور مدیرعامل 
و مدیر امور حراست، مدیران مناطق یک و دو امور شعب استان تهران، 
رئیس اداره حوزه مدیریت، رئیس اداره دبیرخانه هیأت مدیره، رئیس 
اداره خدمات، رئیس اداره مهندســی و امالک، مدیرعامل شــرکت 
آرمان وفاداری آریا، مدیرعامل شــرکت پدیسار انفورماتیک، جمعی 

از کارشناسان و مشتریان بانک ایران زمین برگزار شد.

اخبار

کنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟ بانک مرکزی چه ترا
بانــک مرکــزی در راســتای مبــارزه با پولشــویی و جلوگیری از 
فعالیت حســاب های اجاره ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش 
حســاب های آنها بیش از ســقف تعیین شده باشد، رصد و مسدود 

می کند.
بانک مرکزی به تازگی در راســتای جلوگیری از سوءاســتفاده های 
احتمالی از حســاب های بانکی و مبارزه با پولشــویی، طرح رصد 

تراکنش های بانکی مشکوک را آغاز کرده است. 
 در این زمینه، در ابتدا این بانک »دستورالعمل اجرایی تعیین حدود 
ارائه خدمات بانکی به اشــخاص محجور در مؤسســات اعتباری« را 
برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب های سپرده و سایر خدمات 

بانکی قابل ارائه به این افراد ابالغ کرد. 
سپس، »دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص 
حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال« را به شبکه بانکی 
ابالغ کرد که براســاس این دســتورالعمل، حساب افراد فاقد شغل 
که تراکنش حســاب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد 
و مسدود می شود. البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین 
ســطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز 

به بانک ه ا ابالغ خواهد شد.
سود سپرده هم مشمول رصد می شود؟ 

در این بین، بررسی جزئیات  »دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین 
ســطح فعالیت اشــخاص حقیقی فاقد شــغل و اشخاص حقوقی 
غیرفعال« نشان می دهد که اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت 
وجود درآمدهای غیرشــغلی مستمر مانند دریافت اجاره از امالک 

و یا ســود دریافتی از ســپرده های بانکی، باید بتوانند با ارائه اسناد 
و مــدارک معتبــر خدمات بانکــی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی 
مدیریت کنند. از آنجا که حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه 
یک ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری بگیر یک 
میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ 
میلیون تومان اعالم شــده، به این افراد در صورت خروج از ســقف 
تعیین شــده فرصت داده می شــود که اسناد و مدارک در خصوص 

واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند.
البته، اشــخاص حقیقی فاقد شــغل می توانند در صورت اعتراض 
به ســطح فعالیت مورد انتظار تعیین شــده توسط بانک برای آن ها، 
حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطالع از سطح فعالیت مورد انتظار 
تعیین شده، به بانک مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، 
تقاضای خود برای افزایش ســطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده 

را به مؤسسه اعتباری ارائه کنند. 

در این زمینه، مراجعه نکردن شــخص حقیقی فاقد شــغل به بانک 
ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار 
تعیین شــده اســت و در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد 
شغل توسط بانک نیز، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بالمانع 

خواهد بود.
کنش های مشكوک  وظایف بانک ها در رصد ترا

فارغ از این، بخشــنامه بانک مرکزی وظایفی برعهده بانک ها قرار 
داده که باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی 
فاقد شــغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت ســامانه ای نگهداری 
کنند و ســطح فعالیت محقق شــده آن ها نزد خود را حداکثر پس 
از ۴۸ ســاعت از زمان وقوع هر تراکنش محاســبه کنند، به نحوی 
که در صورت تخطی ســطح فعالیت محقق شــده شخص حقیقی 
فاقد شــغل یا شــخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک ساله از 
سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعالم شود.

همچنین، افرادی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد 
انتظار عبور کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت نامه  
به نشــانی ارباب رجوع، ارســال پیامک و یا سایر روش ها، برای ارائه 
توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه های 
حضوری یا غیرحضوری بانک دعوت شــوند و فرم پیوســت برای 

تکمیل در اختیار آن ها قرار گیرد.
در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات 
ارائه شــده از ســوی شــخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی 

غیرفعال مربوط تبیین شده است.

مســابقه بــزرگ نقاشــی بانک ایران زمین، با نــام ” از همه رنگ” 
مخصوص کودکان ۳ تا ۷ سال برگزار می شود.

مســابقه نقاشــی “از همه رنگ” جهت تقویت مهارت های پایه ای 
کودکان طراحی و به اجرا گذاشته شده است.

شــرایط مســابقه: ۱-موضوع و ســبک نقاشــی: آزاد- در مورد هر 
موضوعی می توانید نقاشی بکشید

۲-محدودیت ســنی: کودکان ۳ تا ۷ ســال می توانند در مســابقه 
شرکت کنند

۳-هر شرکت کننده فقط یک نقاشی می تواند ارسال کند

نحوه ارســال آثار: ۱-شــرکت کنندگان، یک عکس از نقاشــی و 
یــک عکــس از نقاش به همراه نقاشــی اش و نــام و نام خانوادگی 
نقاش و شــماره تلفن بگیرند و به پیام رســان واتســاپ به شــماره 

۰۹۰۲۲۱۲۸۱۴۴ ارسال کنند.
جوایز: ۱-تعداد ۱۰ کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی برای ۱۰ اثر برتر

۲-صد پکیج کتاب کودک به قید قرعه برای ۱۰۰ نفر
زمان مسابقه: ۱- از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد فرصت دارید آثار 

را ارسال کنید
۲-تاریخ قرعه کشی ۲۳ خرداد

مسابقه بزرگ نقاشی بانک ایران زمین

خبر  ویژه

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تسهیالت پرداختی 
طی ســال گذشــته را ۲۶۰ هزار میلیارد ریال اعالم نمود.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در 
کنفرانس تصویری با مدیران شعب استان های کردستان، 
کرمانشــاه، لرســتان و معاون مدیریت شعب استان ایالم، 
گفت: بانک توسعه تعاون سال گذشته ۲۶۰ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت 
کــرده اســت و مصارف بانک از ۴۰۰ هــزار میلیارد ریال 

فراتر رفته است.
عضو هیات مدیره افزود: شعب بانک می توانند با افزایش 
جذب منابع تســهیالت بیشــتری به مشتریان پرداخت 

کنند.
وی با بیان این که بانک توسعه تعاون به عنوان سامانه تامین 
مالی توسعه ای فعالیت می نماید، اعالم کرد: شعب باید در 
تجهیز منابع، دقت الزم و حساسیت زیاد داشته باشند به 
طــوری که ضمن جذب منابع با بهره گیری از محصوالت 
بانکی و ارائه خدمات مناســب به مشتریان، زمینه ارتقای 
ســطح منابع بانک را فراهم نموده تا شــرایط بهتری برای 

انجام عملیات بانکداری توسعه ای فراهم آید.
محمــد جعفر ایرانی به همکاران مدیریت شــعب توصیه 
نمود: برای اثر گذاری در ســاختار اقتصادی کشــور الزم 
است فرآیند تجهیز و تخصیص منابع به صورت اقتصادی 

برنامه ریزی و عملیاتی شود.
ایرانــی در بخــش دیگری از ســخنان خود تاکید کرد: 
شعب بانک در سراسر کشور با توجه به شناختی که از 
ظرفیت های استان خود دارند، می توانند در بازاریابی 
و جذب مشــتریان، تعاونگــران و اتحادیه های تعاونی 
های تولیدی، توزیعی و خدماتی سراســری و اســتانی 

موفق تر عمل نمایند.
وی ادامه داد: بانک توســعه تعاون این تکلیف را بر عهده 
دارد کــه ۷۰ درصــد از تســهیالت خود را به بخش تعاون 
اختصاص دهد، که در راستای تحقق چنین توقعی، مدیران 

و کارکنان شــعب با شناســایی تعاونی های فعال و نوآور، 
امــکان تخصیــص بهینه منابع و برقرای تعامل بلند مدت 

فراهم کنند.
این عضو هیات مدیره بیان داشــت: شعب بانک در استان 
ها می توانند سهم شان را از کل منابع بانکی در هر استان 
افزایش دهند. چنین اقدامی باعث می شــود تا اثرگذاری 

و نفوذ بانک توسعه تعاون در سراسر کشور بیشتر شود.
ایرانی با بیان این که شــرکت های دانش بنیان به عنوان 
پیشران های اقتصادی ارزیابی شده اند، گفت: بانک توسعه 
تعاون در چند سال گذشته با مشارکت در راه اندازی "مرکز 
نوآوری و توســعه تعاون ایران"، منتا تالش کرد تعامل و 
ارتباط بین بخش تعاون و اقتصاد دانش بنیان ایجاد کند. 
اقتصاد دانش بنیان می تواند یکی از فرصت های بســیار 

خوب برای فعالیت بانک توسعه تعاون باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که بازاریابی 
و آموزش باید به صورت مداوم و مستمر انجام شود، افزود: 
این اقدام باعث می شود تعامل بانک با مشتریان جدید و 

اثر گذار افزایش یابد.
در این نشســت ســید محمد مهدی حججی رئیس اداره 
کل اعتبارات، احســان بندری رییس اداره کل کارگزینی 
و حســین فوالدی وندا رئیــس اداره کل رفاه کارکنان به 

سواالت مدیران شعب استان ها پاسخ گفتند.

گهی بانک توسعه تعاون ۲۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است آ
بدیــن وســیله بــه آقــای موســی دشــتی فرزنــد حیــدر شناســنامه شــماره 
۱۹۱۳ صــادره از گنــاوه ســاكن گنــاوه خیابــان جمهــوری اســامی ابــاغ مــی 
شــود كــه خانــم ســكینه قنبــری جهــت وصــول تعــداد ســیصد و ســیزده 
ــه  ــتناد مهری ــه اس ــال ب ــون ری ــاه میلی ــار آزادی و پنج ــام به ــكه تم ــدد س ع
ازدواج  دفتــر   ۱۳۹۱/8/۱۳  –  2۷۹8 شــماره  ازدواج  ســند  در  منــدرج 
شــماره ۵۱ گنــاوه علیــه شــما اجراییــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرایــی بــه 
كاســه ۱4۰۱۰۰۰۳۹ در ایــن اداره تشــكیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 
۱4۰۱/۳/2 مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده 
لــذا بــه تقاضــای بســتانكار طبــق مــاده ۱8 آییــن نامــه اجــرا مفــاد اجراییــه 
فقــط یــک مرتبــه در یكــی از روزنامــه هــای كثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی 
شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی كــه روز ابــاغ 
محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد 
عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد یافــت ضمنــا موظــف بــه ثبــت نــام در 

ــا و دریافــت حســاب كاربــری مــی باشــید.  ســامانه ثن
گناوه  ک شهرستان  اداره ثبت اسناد و امال
م / الف ۱5۲ 

ــاک 482-۱2  ــماره پ ــه ش ــدل ۱۳8۱ ب ــفید م ــد س ــواری پرای ــبز س ــرگ س  ب
 S۱4۱228۱888۱82 هـ 2۷ و شــماره موتور ۰۰4224۹8 و شــماره شاســی
بــه نــام كلثــوم روشــن بــه شــماره شناســنامه ۳۳2۳ مفقــود و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
گناباد
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آستان قدس رضوی: تولیت 

 ایجاد جدایی میان مردم 
و اعتاب مقدسه توطئه جدید صهیونیسم است

مشهد / سمیرا رحمتی
تولیت آستان قدس رضوی هدایتگری 
اعتاب مقدسه به سوی حقیقت را سدی 
در راه پیشبرد نقشه های نظام سلطه و 
دلیل هجمه های استکبار به این ذوات 
قدســی دانست و ایجاد جدایی میان 
مردم و اعتاب مقدسه را توطئه جدید 
صهیونیسم و استکبار جهانی معرفی 
کرد.حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در مراســم آغاز جشــن های 
مردمــی دهــه کرامــت و آییــن 
خطبه خوانــی صبــح میالد حضرت 
فاطمه معصومه)س( که در شــهر قم 
و حــرم مطهر کریمه اهل بیت)س( با 
حضــور نمایندگانی از اعتاب مقدس 
ایران و عراق برگزار شد؛ ضمن تبریک 
فرارســیدن ایام دهه کرامت، حادثه 
غم بار ریزش ساختمان متروپل آبادان 
را بــه مردم این شــهر و خانواده های 
داغدیده تسلیت گفت و اظهار کرد: به 
خانواده های درگذشتگان حادثه تلخ 
آبادان عرض تسلیت و ابراز همدردی 
می کنم، خداوند به درگذشتگان این 
حادثه لطف، فضل، رحمت و مغفرت 
الهی و به بازماندگان داغدار شکیبایی 
و پاداش عنایت بفرماید.وی با اشــاره 
به تأکید رهبر معظم انقالب نسبت به 
پیگرد و مجازات عبرت آموز مقصران 
حادثه آبادان، عنوان کرد: همان گونه 
کــه رهبر معظم انقــالب که داغدار 
حقیقی این مصیبت هســتند، تأکید 
فرمودند؛ باید دســتگاه های مربوطه 
با مقصــران این حادثــه دل خراش 
برخوردی عبرت آموز داشــته باشند 

تا شــاهد تکرار چنیــن حوادث تلخ 
و غمباری در آینده نباشــیم.تولیت 
آستان قدس رضوی در ادامه به مقام 
واالی حضرت معصومه)س( اشــاره و 
با بیان روایاتی از ســوی حضرت امام 
رضا)ع( و امام صادق)ع( در خصوص 
منزلــت زیارت کریمه اهل بیت)س(، 
گفــت: در خصــوص فضیلت زیارت 
معصومــه)ع(  فاطمــه  حضــرت 
روایــات متعددی از ســوی حضرات 
معصومین)ع( صادرشده که بر منزلت 
و قداســت این بانوی بزرگوار داللت 
دارد و پــاداش زیــارت بامعرفت این 
بانوی بزرگوار را همانند زیارت حضرت 
رضا)ع( و پاداشــش را بهشــت بیان 

کرده اند.حجت االسالم والمســلمین 
مروی با اشــاره به تقارن دهه کرامت 
امســال با ســالگرد ارتحال حضرت 
امــام خمینــی)ره(، عنوان کرد: امام 
راحــل)ره( آن عبد صالــح خداوند، 
حقیقتاً به امت اسالمی، ایران، ایرانی 
و شیعه کرامت بخشید؛ همان کرامت، 
شرافت، نفاست و عزتی الهی و قرآنی.
وی ابــراز کرد: رهبران الهی و حق، به 
جامعــه و امت خویش کرامت و عزت 
می  بخشــند و امام راحل عظیم الشأن 
این حق بزرگ را به گردن امت اسالم و 
ملت ایران دارد و در مقابل طواغیت و 
ائمه کفر خفت و خاری را برای جامعه 
خود به ارمغان می آورند.مروی تأکید 

کــرد: از مهم ترین و ارزشــمندترین 
خدمــات امام راحــل)ره( برای ملت 
بزرگ و شریف ایران، گرفتن احساس 
حقارت و ذلت بود؛ طاغوت ستم شاهی 
درصدد خفــت جامعه بود که بتواند 
از این رهگذر جامعه را تســلیم اراده 
و خواســته های شیطانی خود کند و 
در این راســتا اقدامات بسیاری انجام 
داد که یکی از آن  ها کاپیتوالســیون 
بود.تولیــت آســتان قــدس رضوی 
ابراز کرد: ۴۳ ســال اســت که مردم 
عزیز و شــریف ایران همه سختی ها، 
دشــواری ها و شیطنت های استکبار 
را تحمــل می کننــد کــه این مهم از 
برکات عزتی اســت که به فضل الهی 

امــام)ره( به ملــت ایران عنایت کرد.
حجت االسالم والمســلمین مروی با 
تأکیــد بر اینکه مــا کرامت حقیقی 
انسان را در مکتب پیامبر اسالم)ص( 
و اهل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( 
می بینیم، گفت: دشــمنان انسانیت و 
بشــریت و همان هایی که می خواهند 
ملت ها را تحت ستم و سلطه ظالمانه 
خــود قرار دهند؛ درصدد هســتند تا 
بیــن مردم و معارف الهی و مرقدهای 
شــریف، الهام بخــش و حیات آفرین 
حضرات معصومین)ع( و امامزادگان 
واجب التعظیــم جدایی ایجاد کنند.
تولیت آســتان قــدس رضوی دلیل 
دشــمنی اســتکبار با اعتاب مقدسه 
را تأثیــر ایــن مرقدهای شــریف در 
جهت گیری صحیح زندگی انســانی 
دانست و عنوان کرد: امروز صهیونیسم 
و اســتکبار جهانی با استفاده از همه 
ابزارهــای هنــری و رســانه ای برای 
زدودن این مقدسات تالش می کنند، 
زیرا می دانند تا زمانی که توجه مردم 
به این ذوات پاک و قدسی باشد؛ قدرت 
سلطه بر چنین ملتی را پیدا نخواهند 
کرد، از این روی یک روز با خلق داعش 
اســالم هراسی می کنند و روز دیگر با 
ابــزار فیلــم و هنر و رســانه به جنگ 
مقدســات می روند.گفتنی است، در 
پایان این مراســم پرچم گنبد منور و 
پــوش مضجع مطهر حضرت رضا)ع( 
توســط حجت االسالم والمســلمین 
مــروی تولیت آســتان قدس رضوی 
بــه تولیــت حــرم مطهــر حضرت 

معصومه)س( اهدا شد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق 
استان گلستان عنوان کرد؛ 

کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی 
با سرویس وسایل سرمایشی

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: 
ســرویس منظم و اصولی وسایل سرمایشی، تا 
بیســت درصد مصرف انرژی را کاهش می دهد.

ســارا مقصودلو با اعالم این خبر از شــهروندان 
خواســت با توجه به آغاز فصل گرما، در مصرف 
برق مدیریت داشته باشند تا دچار قطعی نشویم.

حمیدرضا زاهدپور، رئیس اتحادیه تعمیرکاران 
لوازم خانگی گلستان نیز گفت: در استان بیش 
از یکهزار سرویس کار دارای مجوز فعال هستند

 شهردار مشهد در نشست هم اندیشی 
با اساتید دانشگاه ها؛

آماده استفاده از نظرات جامعه 
 علمی و دانشگاهی 

برای توسعه مشهد هستیم
مشهد / سمیرا رحمتی

شــهردار مشــهد گفت: آماده استفاده از نظرات 
جامعه علمی و دانشــگاهی برای توســعه شهر 
هســتیم، اینکــه گمان کنیم شــهر را می توان 
به تنهایی مدیریت کرد اشتباه است.سید عبدا... 
ارجائی در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه ها 
در حوزه شهرسازی که با حضور جمعی از اعضای 
شــورای اسالمی شهر مشهد برگزار شد، افزود: 
از برگزاری این گونه نشســت ها با دانشــگاهیان 
عزیــز چند انگیــزه را دنبال می کنیم.وی اضافه 
کــرد: یکی از این انگیزه رســاندن پیام به بدنه 
شــهرداری است که اصحاب علم و دانش را باید 
در تمامــی حوزه هــای تصمیم گیری و تصمیم 
سازی مشارکت دهیم لذا با اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها با موضوعات و سرفصل های مرتبط با 
مدیریت شــهری نشست ها و جلساتی را برگزار 
می کنیم.شــهردار مشهد با بیان اینکه این اقدام 
همچنین برای حوزه های تخصصی شــهرداری 
نیــز پیــام دارد اظهار کرد: پیام این اســت که 
حوزه های عمران، حمل ونقل، خدمات شــهری 
و.. بایــد بنشــینند و حرف های دانشــگاهیان، 
کارشناسان و نخبگان را دراین حوزه ها بشنوند 
و با بدنه کارشناسی و نخبگانی مشهد، استان و 
کشور ارتباط بگیرند.ارجائی تصریح کرد: دومین 
انگیزه از برگزاری چنین نشســت هایی رساندن 
پیام به جامعه علمی، دانشــجویان، اســاتید و 
نخبگان اســت که حرف ها و نظرات آنان شنیده 
می شــود.وی در ادامه  گفت: در خصوص طرح 
نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر اگر فشار روی 
مدیران و دانشــگاه نبود این طرح اکنون چگونه 
بود؟ البته به محتوا و خوب یا بد بودن طرح کاری 
ندارم اما می گویم چقدر کار نخبگانی روی طرح 
انجام شد و چند نشست و اجالس علمی دراین 
خصوص برگزار شــد و همه می گوییم این نقطه 
قلب ایران است.وی اضافه کرد: موضوع تسهیل 
دسترســی به حرم مطهر خوب است؟ بد است؟ 
آیا باید دسترسی به حرم مطهر را تسهیل کنیم 
یا باید مانع ایجاد کنیم مردم پیاده به حرم مطهر 
مشرف شوند؟ شهردار مشهد تصریح کرد: برای 
کاهش ترافیک در هســته مرکزی شهر تقاطع 
غیرهمســطح بزنیم یا اگر بزنیم تقاضای ســفر 
افزایــش پیدا می کنــد و ترافیک و آلودگی هوا 
بیشتر می شود؟ ارجائی بابیان اینکه توسعه شهر 
به سمت غرب تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ اظهار 
کرد: آیا زمان آن نرســیده که بعد از چهل ســال 
نگاه توسعه ای به شرق داشته باشیم و قفل توسعه 
شــهر به شرق بشکند؟ این موضوع جزو مسائل 
اساسی شهرســازی است.وی ادامه داد: همین 
موضوع پادگان ارتش و زمین های بزرگ مقیاس 
دغدغه چند نهاد علمی و دانشگاهی بوده و چند 
اجالس علمی برای به نتیجه رســیدن مطالبه 
انتقال پادگان و بازشدن راه برای مردم طی ۱۷ 
ســاله گذشته برگزارشده است؟ شهردار مشهد 
افزود: البته معتقدم هر بخشــی طی ۱۷ ســال 
گذشته برای فروریختن دیوار و باز شدن راه مردم 
فعالیتــی انجام داده و ما ضربه آخر را زدیم .وی 
ضمن اشاره به اینکه این سوال ها ذهن خادمان 
مردم در مدیریت شهری را مشغول کرده است، 
خاطرنشــان کرد: پاسخ به این سؤاالت اساسی 
در نشستی دوساعته و چند ساعته میسر نیست 
امــا می تواند موضوع یک کمیته، گروه، همایش 
و اجالس باشــد.ارجایی ادامــه داد: درمجموع 
شــهر را یک نفر نمی توانــد مدیریت کند بلکه 
نیاز است همه باهم هرچه بضاعت علمی داریم 
بــه میان آورده و بــا کمک خدا و توجهات علی 
بن موســی الرضا)ع( خدمات بهتری را به زائران 

امام رضا)ع( ارائه دهیم.

کید کرد؛ سرپرست بانک کشاورزی تا

لزوم استفاده از ظرفیت های حوزه 
بین الملل برای تأمین منابع ارزی 

نهاده های کشاورزی
سرپرست بانک کشاورزی با اشاره به پتانسیل ها 
و زیرساخت های این بانک در حوزه بین الملل، بر 
استفاده از این ظرفیت ها برای تامین منابع ارزی 
مورد نیاز نهاده های بخش کشاورزی تاکید کرد.
مهدی رضایی صبح روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه 
در ارتباط زنده تصویری با شرکت کنندگان در هم 
اندیشی و بازآموزی مقررات ارزی این بانک، ضمن 
اعالم مطلب فوق افزود: با توجه به زیرساخت ها، 
ظرفیــت های مناســب و جایگاه تخصصی بانک 
کشاورزی در کمک به تامین امنیت غذایی کشور 
بایــد از تمــام ظرفیت های حوزه بین الملل بهره 
برداری کرد.وی با اشاره به اهمیت تامین ارز مورد 
نیاز برای تامین نهاده های بخش کشــاورزی بر 
استفاده از ظرفیت های حوزه بین الملل این بانک 
تاکید و خاطرنشــان کــرد: در این حوزه نیازمند 
تالش جدی تر و برنامه ریزی برای حفظ و توسعه 
بازار ارزی هستیم.سرپرســت بانک کشاورزی در 
تشــریح انتظارات از حــوزه بین الملل این بانک، 
بــه جایــگاه ویژه این حوزه در ســند راهبردی و 
برنامه های تدوین شده این خط مشی اشاره و ابراز 
امیدواری کرد: با برنامه ریزی و تالش جدی شاهد 
تحوالت چشــمگیری در این حوزه باشیم.وی با 
بیان اینکه بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته 
قرار است طی چند سال آینده به بانک برتر کشور 
تبدیل شویم، یکی از راهکارهای بهبود وضعیت و 
ارتقای جایگاه حوزه بین الملل این بانک را حرکت 
 )Business Plan(بر اساس یک برنامه عملیاتی
در حوزه ارزی و افزایش سهم از بازار ارزی دانست 
و تصریح کرد: شناســایی مشــتریان فعال ارزی 
سراسر کشــور، جذب مشتریان جدید و تسهیل 
و بهبــود عملکرد حــوزه صرافی از طریق مراجع 
خاص از مهم ترین عوامل تحقق این برنامه هاست. 
مهدی رضایی، در بخش دیگری از ســخنانش، بر 
کاهش تعهدات ارزی ایفا نشده تاکید و خاطرنشان 
کرد: ســرعت در پاسخگویی به مشتریان ارزی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و انتظار می رود 
بــا همکاری واحدهای دیگــر از جمله بانکداری 
شــرکتی ســرعت و وضعیت ارائه خدمات ارزی 
به مشــتریان را ارتقا داد.وی با اشــاره به نقش و 
جایگاه نیروی انسانی در پیشبرد برنامه های بانک، 
به روز رســانی دانش همــکاران حوزه ارزی را از 
طریق آموزش ضروری دانســت و گفت: نیازهای 
آموزشی این دسته از همکاران نیز از طریق حوزه 
آموزش پیگیری و برطرف خواهد شــد. بر اساس 
این گزارش، نخستین روز هم اندیشی و بازآموزی 
مقررات ارزی بانک کشــاورزی صبح روز شــنبه 
ســی و یکم اردیبهشــت ماه سال جاری با حضور 
فریــدون بهبهانی عضو هیــات مدیره این بانک، 
حمیــد قنبری مدیرکل بین الملل بانک مرکزی، 
شهرزاد مشیری معاون امور بین الملل و همچنین 
شماری از روسای ادارات مرکزی و کاربران ارزی 
شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور، در مرکز 

آموزش بابلسر این بانک برگزار شد.

در بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس 
و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور از 

ح شد؛ بستک مطر

 عملیات آبرسانی از خلیج فارس 
به شهرستان بستک در دو فاز 

تکمیل می شود
هرمزگان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور به همراه رئیس و 
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
نماینده غرب هرمزگان و مدیرعامل آب و فاضالب 
هرمــزگان از رونــد انتقــال آب خلیــج فارس به 
شهرستان بستک بازدید کردند.اتابک جعفری در 
این بازدید با تاکید بر بهره مندی فاز به فاز جمعیت 
ســاکن در طول خط انتقال، افزود: در اجرای خط 
انتقال آب خلیج فارس به شهرستان بستک ضروری 
اســت با فاز بندی پروژه، بخشی از جمعیت هدف 
به آب آشــامیدنی دست پیدا کنند.وی ادامه داد، 
این پروژه از جمله طرح های بزرگ آبرسانی است 
کــه جمعیتــی بالغ بر ۷۶ هزار نفر در دو شــهر و 
۳۹ روستا از اجرای آن بهره مند می شوند.در این 
بازدید همچنین رضایی رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شــورای اسالمی از همراهی مجلس برای 
تخصیــص اعتبار مورد نیاز پروژه خبر داد و گفت: 
مجلس شــورای اســالمی در این خصوص تالش 
خواهد کرد تا مردم بســتک به آب شــرب پایدار از 
طریق شیرین سازی آب دریا دست پیدا کنند.در 
ادامه احمد جباری نماینده غرب هرمزگان با بیان 
اینکه شهرهای بستک، جناح و روستاهای مسیر به 
دلیل نبود منبع آب پایدار زیرزمینی از بی آبی رنج 
می برند، تسریع در اجرای این پروژه را برای مردم 
حیاتی دانست.در این بازدید همچنین عبدالحمید 
حمزه پور مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان با بیان 
اینکه برای بهره مندی شهرســتان بســتک از این 
پروژه ۶۶ کیلومتر خط انتقال باید احداث شــود، 
گفت: احداث ۷ مخزن به همراه ایستگاه های پمپاژ 
مجزا باید احداث شود که در مجموع ۵۴۰ میلیارد 
تومــان اعتبار مــی خواهد.به گفته وی، این پروژه 
در قالــب دو فــاز عملیاتی می شــود که در فاز اول 
 شــهر جناح و روستاهای مسیر از آب شرب پایدار 

بهره مند خواهند شد.

استانها 6

در قالب تعمیرات دوره ای اجرا شد؛

آباد سرخه انجام عملیات اصالح شبكه توزیع برق روستای مومن 
سمنان / گروه استان ها: سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان 
ســرخه از اجرای طرح اصالح و بهینه ســازی شــبکه و تاسیسات 
توزیع برق محدوده مســیر جاده و روســتای مومن آباد اطالع داد.

مهدی پاک طینت گفت: عملیات ســرویس و آچارکشــی شــبکه 
فشارمتوســط فیدرهای محمدآباد و ســیمنکار، در قالب رزمایش 
خدمت متعالی، با حضور اکیپ های اجرایی برق شهرســتان های 
ســرخه، ســمنان، مهدیشهر و آرادان به انجام رسید.وی با اشاره به 
این که این رزمایش با هدف کاهش خاموشی ناخواسته و باالبردن 
ضریب اطمینان شبکه به اجرا درآمده افزود: ۲۸ نفر نیروی سیمبان 
با بهره گیری از ۱۰ دســتگاه خودروی عملیاتی ســنگین و سبک، 
کلیه برنامه های پیش بینی شده را به مرحله اجرا درآوردند.وی با 
عنوان این که در راستای این طرح جهادی - ضربتی، شش هزار و 
۹۰۰ متر آچارکشی یراق آالت و تجهیزات شبکه انجام شده اضافه 

کرد: نصب ۱۷۸ عدد کاور کنسول و ۳۶ کاور مقره سوزنی به منظور 
رفع پرنده زدگی، تعویض ســیمهای ارتباطی از ســرکابل مربوطه 
در سکسیونر ورودی از پست زمینی گچ سمنان مازندران با توجه 
به تصاویر حرارت دار در دوربین گرمانگار "ترموویژن" و بهســازی 
۱۳ ایستگاه هوایی و دو دستگاه پست زمینی توزیع برق، از جمله 
اقدامات به عمل آمده محسوب می شود.وی تصریح کرد: روپوش 
دار و کاور نمودن سیمهای ارتباطی و اصالح فرم و آچارکشی ۳۶  
نقطــه جمپر شــبکه، تعویض ۳۱ مــورد رأس تیری کوتاه و نصب 
رأس تیری بلند، ســرویس و ریکالژ دو دســتگاه سکسیونر هوایی، 
تعویض شش مقره سرامیکی کششی و پنج مقره سوزنی معیوب و 
همچنین هرس شــاخه های درگیر با شــبکه به جهت پیشگیری از 
اتصالی و خاموشی های گذرا، از دیگر فعالیت های صورت پذیرفته 

در قالب این رزمایش است.

خبر ویژه

آذربایجان شرقی / گروه استان ها: انتخابات سومین دوره مجمع عالی جهادگران 
کشور به میزبانی استان خوزستان در شهرستان خرمشهر برگزار شد.به گزارش 
خبرنــگار مــا از تبریز، انتخابات ســومین دوره مجمع عالی جهادگران کشــور 
در اجالســیه این مجمع  به میزبانی اســتان خوزســتان در شهرستان خرمشهر 
برگزار شــد  که برادر ســجاد کیانی مسئول مجمع جهادگران استان آذربایجان 

شرقی باالترین رای را کسب کردند.ترکیب جدید اعضای منتخب مجمع عالی 
جهادگران کشور به ترتیب آرا کسب شده به این شرح است: ۱-سجاد کیانی با 
۱۵۲ رای. ۲-بهنام خاکزاد رستمی با ۱۴۸ رای. ۳-سید حسام حسینی با ۱۲۱ 
رای. ۴-محســن ارغوانی با ۱۱۴ رای. ۵-محمد کریم خورشــیدوند با ۱۰۹ رای. 

۶-محسن درستکار با ۹۷ رای. ۷-سلمان تاج الدینی با ۹۳ رای.

نتایج سومین دوره انتخابات مجمع عالی جهادگران کشور مشخص شد؛

ترین رای توسط مسئول مجمع جهادگران آذربایجان شرقی کسب باال

قائم مقام مدیرعامل در جلسه هم اندیشی تیم رهبری گروه فوالد خوزستان:

انتقاد به مثابه یک جراحی در رابطه است
خوزستان / گروه استان ها: دکتر علیرضا مخبر  دزفولی پزشک و دکترای تخصصی روانشناسی 
در ســخنان کوتاهی ضمن تاکید بر لزوم تمرکز رهبران ســازمان ها بر مهارت های ارتباطی 
گفــت: وقتــی می خواهیــد در هر رابطه ای از طرف رابطه تــان انتقاد کنید؛ خودتان را در قواره 
 جراحــی ببینیــد که تیغ به دســت گرفتــه و می خواهد مثال تیرویید مشــکل دار یک بیمار را 

عمل کند. 
چطور آن جراح، نهایت دقت را به خرج می دهد که فقط قسمتی را که دچار ضایعه است بردارد 

و به ســایر اعضای ســالم، در جریان این جراحی، لطمه ای وارد نکند، باید به همین میزان در 
انتقاد کردن، حساســیت به خرج داد؛ و دقت کرد که فقط رفتار اشــتباه آن فرد را نقد کنیم و 
به شــخصیت و حیثیت او حمله نکنیم.  قائم مقام مدیرعامل در امور ســتادی و مســئولیت های 
اجتماعی افزود: نباید به بهانه انتقاد، به افراد برچسب زد و دیگر عملکردها و رفتارهای پسندیده 
قبلی او را هم زیر سوال برد. برچسب مخرب ترین بمب رابطه است!در شیوه درست انتقاد کردن، 

فرقی نمی کند رابطه در چه سطح و حدی است؛ چه در خانواده باشد و چه در محل کار.
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یادداشت

کنید  آغاز  کرونا تعامل با سالمندان را  با عبور از پاندمی 

تنهایی دردآلود سالمندان
  نازنین فرزان جو / گروه جامعه

با شــیوع کرونا، زندگی مردم و نوع روابط 
و تعامــل آنها تحت تاثیر این ویروس قرار 
گرفت به گونه ای که برای حفظ ســالمت 
ســالمندان اعضای خانــواده چاره ای جز 
فاصله گرفتن از آنان نداشتند، مساله ای که 
باعث شد سالمندان به دلیل آسیب پذیرتر 
بودن محدودتر شدند و با مشکالت روحی 
و روانی بســیاری مواجه شوند.هجوم یک 
بیماری ناشــناخته و جهانی زندگی مردم 
جهان را تحت تاثیر خود قرار داد و تعامالت 
انســانی را دست خوش تغییراتی کرد. در 
این میان سالمندان هم با توجه به وضعیت 
جسمی شان تالش کردند تا جای ممکن 
خود را از این بیماری دور نگه دارند و برای 
این کار ناچار به تغییراتی در سبک زندگی 
خود شــدند.تا پیش از این آنها بسیاری از 
وقت خود را با فرزندان، نوه  و به صورت کلی 
اعضای خانواده خود می گذراندند و هر دو 
سو از این هم نشینی لذت می بردند، اما به 
علت تحمیل شــرایط کرونایی و قرنطینه 
این روابط تضعیف شد چرا که سالمندان 
یکی از گروه های در اولویت خطر ناشــی 
از ایــن بیماری بودنــد و اعضای خانواده 
چــاره ای جــز دوری گزینــی از عزیزان 
ســالمندان خود و اکتفــا به تماس های 
آنالین نداشــتند.  =البته این تنها مشکل 
سالمندان نبود به عنوان مثال آنها نزدیک 
به ســه ســال بود که نتوانســته یا کمتر 
توانســته  بودند به مراکز درمانی مراجعه 
کنند و بســیاری از آنها گرفتار مشکالت 
جسمی و درد های ناشی از آن شده اند اما 
از ترس کرونا خانه نشــین شده اند، همین 
مسائل سبب بروز مشکالت و آسیب هایی 

برای سالمندان شده است.

آسیب های روحی کرونا بر سالمندان
دکتــر رضــا فــدای وطن، مدیــر گروه 
ســالمندی دانشــگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشــی در این رابطه می گوید: کرونا 
بر زندگی تمامی مردم دنیا تاثیر گذاشته 
است و همه اقشار از آن آسیب دیده اند، اما 
سالمندان به دو دلیل تاثیرات بیشتری را 

متحمل شده اند؛ نخست تاثیرات فیزیکی 
اســت چرا که از این حیث نسبت به دیگر 
اقشــار جامعه آسیب پذیرتر هستند و به 
همین ســبب در معرض آسیب بیشتری 
قــرار دارند چنانکه دیدیم در ســویه های 
پیشــین ایــن بیمــاری بیش ترین آمار 
مرگ ومیر مربوط به ســالمندان و کسانی 
بود که دارای بیماری های زمینه ای بودند.

او ادامه می دهد: مشــکل دیگر این گروه 
سنی مربوط به قرنطینه و تنهایی آن هاست 
به این معنا که تا پیش از کرونا سالمندان 
به خودی خود خانه نشین بودند، اما با آمدن 
این بیماری شاهد افزایش این خانه نشینی 
بودیم. همین مســئله سبب شد تا همان 
انــدک ارتبــاط آنها با دنیــای بیرون هم 
قطع شــود. تا پیش از کرونا مدام توصیه 
می شــد به سالمندان ســر بزنید و آنها را 
تنها نگذارید، اما با شیوع کرونا برای حفظ 
ســالمت سالمندان باید تا جای ممکن از 
آنها فاصله گرفته می شــد تا مبادا درگیر 
بیماری شــوند. این استاد دانشگاه اظهار 
می کند: این مسائل سبب شد سالمندان از 
نظر اجتماعی ایزوله شوند و حتی فرزندان 
و نوه هایشان هم نتوانند با آن ها معاشرت 
کنند، دیدار های هفته ای هم قطع شــد و 

از بین رفت. تمامی این ها ســبب شــد تا 
بســیاری از سالمندان دراین دوران دچار 
افســردگی و آسیب های روانی شوند. در 
چنین شــرایطی برخی از ســالمندان در 
تنهایی فوت کردند و به خاک سپرده شدند 
که موضوع بسیار ناراحت کننده ای است.

پذیرش سبک زندگی کرونایی دشوار 
است

دکتر فدای وطن درباره تغییر در ســبک 
زندگی ســالمندان، گفت: کرونا ســبک 
زندگــی تمام مردم دنیــا را تغییر داد که 
سالمندان هم جزو آن ها هستند و پذیرش 
این ســبک برای همه دشــوار است و این 
تنها شــامل سالمندان نمی شود چنانکه 
هــر روز در گوشــه ای از جهــان گروهی 
برای برداشــتن محدودیت های کرونایی 
دســت به اعتراض و راهپیمایی می زنند. 
وی می افزایــد: توانایی درک این موضوع 
دشوار است و ما در کشور خودمان هم با آن 
روبه رو بودیم برای نمونه محدودیت های 
شــبانه یک پروژه شکست خورده بود و تا 
پایان آن هم بسیاری نتوانستند آن را درک 
و به آن عمل کنند. این مســئله در میان 
سالمندان دوچندان است چراکه آن ها از 

لحاظ روحی نیاز دارند در جامعه باشــند. 
ایــن متخصص طب ســالمندی در مورد 
آموزش درســت به مــردم در این زمینه 
نیز می گوید: باید توجه داشــته باشیم که 
کرونا یک بیماری تازه است که هم چنان 
آگاهی ما نســبت به آن اندک است، اما با 
این وجود رســانه ها تمام کوشش خود را 
کرده اند که به مردم در این زمینه آگاهی 
و آموزش دهند چنان که این موضوع تیتر 
اخبار هر روز تمام رسانه ها در تمام جهان 
از جمله کشور ما بوده است. فراموش نکنید 
اطالع رسانی با پذیرش متفاوت است و ما 
در ســالمندان با نوعی پارادوکس روبه رو 
بودیــم و آن ها و اطرافیــان را از بودن در 
کنار هم منع می کردیم. این پزشک خاطر 
نشان می کند: در این دوران، سالمندان در 
تمام دنیا دچار آسیب های روحی و روانی 
و افســردگی شدید شــدند. شوربختانه 
جایگزینی هم برای این دوران نیست و تنها 
راهی که وجود دارد این است که اطرافیان 
به تدریج و همزمان با کاهش خطر کرونا 
ضمن رعایت پروتکل های بهداشــتی به 
سالمندان خود  سر بزنند و تا جای امکان 
به آنها کمک کنند. خانواده ها به تدریج باید 
سالمندان را از انزوا خارج کنند و در محیط 

باز با آنها دیدار  داشــته باشند برای نمونه 
اگر کسی حیاط دارد می تواند برنامه های 
عصرنشینی برای سالمندان فراهم کند تا 
آن ها کنار نزدیکان و دوستانشان باشند و 

روحیه بهتری پیدا کنند.

سالمندان در کرونا تنهایی بیشتری 
تجربه کردند

آرزو شاه میوه اصفهانی، روانشناس و مدرس 
دانشگاه، هم در خصوص تنهایی افسردگی 
سالمندان در اپیدمی کرونا، اظهار می کند: 
متأسفانه به دلیل همه گیری ویروس کرونا 
رفت و آمدها کمتر شد و بسیاری از افراد 
نگران مرگ عزیزان خود به خصوص افراد 
مســن تر بوده و هستند، این اتفاق باعث 
شــد سالمندان در کرونا تنهایی بیشتری 
را تجربه کنند و این تنهایی آســیب های 
زیادی برای آنها به دنبال داشــته و باعث 
ایجاد مشکالتی مانند اضطراب، وسواس 
فکری و افســردگی در بین بســیاری از 
سالمندان شده است، بنابراین استفاده از 
راه های ارتباطی مانند ارتباط تصویری با 
سالمندان در فضای مجازی بسیار کمک 
کننده اســت، خانواده ها رعایت این موارد 
را حتماً باید در برنامه روزانه خود و ارتباط 
با قشر سالمند داشته باشند تا او احساس 
تنهایی و طردشــدگی نکنــد، بنابراین 
فرزندان با استفاده از راه های ارتباطی دیگر 
به خصوص ارتباط تصویری حتماً با افراد 
مسن برای کاهش تنهایی و افسردگی آنها 
ارتباط برقرار کنند. وی اضافه می کند: کار 
کردن با فضای مجازی، ارتباط با رسانه های 
جمعی، ورزش کردن و تحرک بدنی را به 
سالمندان یاد دهیم تا بتوانند در خانه و در 
زمان هایی مانند قرنطینه کرونایی سرگرم 
باشــند، در صورت امکان حتماً برای آنها 
وســایلی با صفحه نمایش بزرگ تر برای 
کار کــردن در فضای مجازی تهیه کنیم 
تا فونت های درشــت تری داشــته باشد و 
ســالمندان بتواننــد در فضاهای مجازی 
ارتباط های بهتــری با فرزندان و اعضای 

خانواده داشته باشند.

7جامعه
عالئم آسیب دیدگی 
کودکان از اخبار تلخ 

چیست؟
  گوهریسنا انزانی ، روانشناس

اخبــار حــوادث از جملــه خبرهای 
پرمخاطبی اســت که با سرعت زیادی 
در ســطح جامعه فراگیر شــده و افراد 
زیــادی از آن مطلع می شــوند.در این 
میــان اما مواجهــه برخی از گروه های 
ســنی از جملــه کودکان بــا چنین 
خبرهایی می تواند پیامدهای روحی و 
روانی را بر روی این افراد برجای بگذارد.

واقعیت این اســت که نمی توان جلوی 
انتشــار اخبار تلــخ و ناراحت کننده را 
گرفت و مواردی مانند آنچه که اخیرا در 
مورد ریزش ســاختمان متروپل شاهد 
آن بودیم، با ســرعت زیادی در فضای 
جامعــه و میان افــکار عمومی منتقل 
می شود.در واقع در این گونه حوادث که 
موجب غمگین شدن هموطنانمان در 
سراسر کشور می شود و افراد بسیاری 
را درگیــر غم، انــدوه، اضطراب، ترس 
و... می کنــد، کودکان و نوجوانان نیز 
بــه صورت ناخودآگاه از طریق مختلف 
درگیر این اخبار تلخ می شوند. از طرفی 
با توجه به شــرایطی که طی سال های 
گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و 
برگــزاری کالس ها و ارتباطات آنالین 
داشتیم، دانش آموزان ارتباط بیشتری 
با شبکه های مجازی برقرار کردند، راه 
گریزی برای محدود کردن دسترســی 
کــودکان به فضای مجازی نیســت و 
البتــه صورت مســاله را نیز نباید پاک 
کرد.معمــوال کودکان در برابر حوادث 
آســیب پذیرند. روبه رو شدن کودکان 
با حوادث معموال از دو راه رخ می دهد 
کــه یکــی از طریق والدین و دیگری از 
طریق کسب اطالعات از فضای مجازی، 
تلویزیون و ... اســت. در این شرایط که 
پیش آمده و رخداد این حادثه که ابعاد 
گســترده ای نیز داشــته است، ممکن 
است کودکان با به هم ریختگی روحی 
و فکری والدین خود مواجه شــوند که 
این آسیب فکری و حسی بسیار تلخی 
را برای آنهــا ایجاد می کند. همچنین 
کودکان به دلیل دسترســی که امروزه 
به شــبکه های مجازی دارند به راحتی 
بــه اطالعاتی دربــاره اخبار و حوادث 
دســت پیدا می کنند. در این شــرایط 
حتــی اگــر والدین غم و انــدوه خود 
را در خانــه بروز ندهنــد اما کودک از 
طریق تلویزیون، شبکه های اجتماعی 
و مجازی به اطالعات و اخبار دسترسی 
پیدا می کند.متاســفانه سالمت روان 
کــودکان با مشــاهده ایــن اخبار به 
شــدت دچار آســیب می شود.در این 
شــرایط کودکانی که از اخبار حوادث 
آســیب می بینند ممکن است کابوس 
هــای مکرری را تجربــه کنند. دچار 
کاهش تمرکز شــوند و با پرخاشگری 
و افســردگی دســت و پنجه نرم کنند. 
عالئم اســترس، وسواس و تنش درون 
کودکان شدت می گیرد و حتی ممکن 
اســت که نتوانند کنترل ادرار و مدفوع 
خود را داشــته باشــند. گوشه گیری، 
انــزوا گزینی، تــرس از تنها خوابیدن 
می تواند از دیگر عالئم کودکان باشد و 
آنها معموال حس ناامیدی شــدیدی را 
تجربه می کنند. در این شرایط استرس، 
عالئم وسواس فکری و وسواس رفتاری 
در کــودکان افزایش پیدا می کند و به 
همیــن دالیل ممکن اســت کودکان 
ناخن هایشــان را بجوند یا موهای خود 
را بکننــد. معموال زمانی که کودکان با 
اخبار منفــی حادثه ها که به خصوص 
در زمینــه از دســت دادن ها اســت 
مواجه می شــوند، پیشنهاد می کنیم 
که در کنار مشــاوران و روانشناســان، 
احساسات کودکان در جمع گروه های 
همدالنه بررسی شود. زمانی که افراد با 
مشکالت و سختی ها مواجه می شوند 
پیشنهاد می کنیم که در گروه درمانی 
حمایتی قرار گیرند و درباره احساسات 
خود صحبت کنند، این گروه ها کمک 
می کنند که افراد احساس درک شدن 
بیشتری را تجربه کنند؛ به همین دلیل 
مدارس می توانند تاثیر بسیار عمیق و 
مناســبی در این زمینه داشته باشند.

چرا که گروه همســاالن در مدرســه 
حضــور دارند و می توانند احساســات 
خود را به صورت راحت تری بیان کنند. 
همســاالن معموال در یــک محدوده 
ســنی و رشــدی قرار دارند به همین 
 دلیل درک بهتری از شــرایط یکدیگر 

خواهند داشت.

 شیوع یک بیماری ویروسی 
در کشور

رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذای 
وزارت بهداشت با اشاره به اینکه معموالً با شروع 
فصل بهار و تابستان انتظار افزایش بیماری های 
گوارشی منتقل از آب و غذا وجود دارد،  گفت: 
بعد از محدودیت های کرونا هم اکنون تماس 
بین افراد و تجمعات بیشــتر شده ضمن اینکه 
خیلی ها در این دو سال، به خاطر محدودیت ها 
تماســی با خیلی از عوامل بیماری زا نداشتند 
و بالتبــع با شــروع فصل گرمــا، بیماری های 
اســهال و استفراغ افزایش پیدا می کند.دکتر 
مریم مسعودی فر تاکید کرد: با افزایش موارد 
گــزارش شــده ی بیمارانی بــا تابلوی بالینی 
اســهال حــاد و آبکی، آنهــا را از نظر میکروب 
وبا و ســایر میکروارگانیسم ها بررسی خواهیم 
کرد. بررسی هایی که در آزمایشگاه های مرجع 
وزارت بهداشت کشور انجام شده نشان می دهد 
آنچه که بیشــتر از همه باعث بروز اسهال حاد 
شــده، عوامل ویروســی است.مسعودی فر با 
بیــان اینکه ویروس ها ســرایت پذیری خیلی 
باالیــی دارند، تصریــح کرد: این ویروس ها در 
عفونت های گوارشــی خودمحدود شــونده 
هســتند و دوره کوتاهی هم دارند اما در عین 
حال فوق العاده مسری هستند و می توانند افراد 
زیادی را درگیر کنند.وی راه انتقال این ویروس 
را تماس فرد به فرد و مصرف آب و غذای آلوده 
عنوان کرد و گفت: رعایت بهداشــت، شست و 
شــوی دست ها به مدت ۲۰ ثانیه، شستشوی 
صحیح میوه و ســبزیجات و پیشــگیری از کم 
آبی بدن، خودداری بیماران از تماس با بیرون 
به ویژه گروه های آســیب پذیر مانند کودکان، 
سالمندان و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی 
ضروری است.وی گفت: ضعف و بی حالی شدید 
و اختالل هوشیاری نشانه کم آبی شدید در بدن 
است که در این صورت و همچنین در صورت 
مشاهده خون در مدفوع حتماً باید به پزشک 
مراجعه شود.او تاکید کرد: اسهال های ویروسی 

نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارند .

ک  گشت گرد و خا  باز
به آسمان ایران

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا ضمن تشریح وضعیت آب 
و هوای شهرهای کشور از بروز گرد و خاک طی 
روزهای آینده خبر داد.صادق ضیاییان گفت: 
امروز دوشــنبه و سه شــنبه)۱۶ و ۱۷ خرداد( 
در ارتفاعات و دامنه های البرز در اســتان های 
گیالن،  مازندران،  گلستان و برخی نقاط مرکز و 
چهارشنبه در برخی نقاط شمال شرق و شمال 
غرب کشور افزایش ابر،  رگبار باران، گاهی رعد 
و برق و ورش باد شــدید موقت و احتمال گرد 
و خــاک پیش بینی می شــود.همچنین طی  
امروز دوشــنبه تا چهارشــنبه در برخی نقاط 
شــمال شرق، شــرق و جنوب شرق در برخی 
ســاعات وزش باد شــدید و گرد و خاک رخ 
خواهــد داد کــه در منطقه زابل با توفان گرد و 
خاک همراه خواهد بود. همچنین در این مدت 
برای استان های آذربایجان غربی، کردستان، 
کرمانشاه،  ایالم و خوزستان وزش باد همراه با 
گــرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی 

می شود.

 چند نفر 
کسن هم نزدند؟ حتی یک دز وا

ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اعالم 
اینکــه تکمیل چرخه واکسیناســیون نقش 
مهمــی در کاهش مرگ و میرهای کرونایی 
دارد از هموطنــان خواســت برای دریافت 
واکســن خود اقدام کنند. عباس شــیراوژن 
افــزود: حــدود ۱۴ میلیون نفر از هموطنان 
حتی یک نوبت واکســن کرونا را هم دریافت 

نکرده اند.

 سوءاستفاده کالهبرداران 
 از نقص سیستم امنیتی 

برخی خودپردازها 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری ۴ 
نفر در ارتباط با خالی کردن حســاب بیش از 
۱۰۰ نفر از مراجعه کنندگان به دســتگاه های 
خودپــرداز بانکــی خبر داد.ســرهنگ داود 
معظمی گودرزی به شــهروندان توصیه کرد: 
در زمان اســتفاده از دســتگاه های خودپرداز 
نقــدی و غیرنقــدی حتما ملزومات امنیتی را 
رعایــت کــرده و پس از پایان کار حتما گزینه 
خروج را انتخاب کرده و از خارج شدن از حساب 
بانکــی خود اطمینان حاصل کنند. همچنین 
در صورتی که آگاهی کافی برای اســتفاده از 
دســتگاه های خودپرداز غیرنقــد را ندارند به 
هیچ عنوان از افراد ناشناس درخواست کمک 
نکرده و به افراد غریبه  اعتماد نکنند.وی درباره 
رفع نقص امنیتی در دســتگاه های خودپرداز 
غیرنقدی نیز گفت: در این خصوص رایزنی ها 
و پیگیری های الزم از ســوی پلیس فتا انجام 
شــد و خوشبختانه نواقص امنیتی بسیاری از 

این دستگاه ها رفع شده است. 

ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت فرایند 
تصویب آیین نامه رتبه بندی معلمان،توضیح داد و اظهار کرد: دولت 
تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مهلت دارد که آیین نامه رتبه بندی معلمان را 
تصویب کند و وزارتخانه به جد پیگیر است تا این آیین نامه در مهلت 
قانونی و طبق مواد و چارچوبی که قانون تعیین کرده است، تنظیم 
و ابالغ شــود.صادق ستاری فرد تصریح کرد: درخواست داریم مفاد 
آیین نامه منطبق با قانون باشــد و تکلیف ماالیطاقی درباره نحوه 
اجــرای قانون نظام رتبه بندی به آموزش و پرورش محول نشــود.

ســتاری فرد افزود: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساســی، هیأت تطبیق 

مصوبات مجلس می تواند نســبت بــه لغو مصوبه دولت اگر خالف 
متن و روح قانون باشد، اقدام کند لذا همه تقاضای ما این است که 
آیین نامه در خدمت قانون باشد و از مفاد و روح قانون عدول نکند. 
ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون رتبه بندی 
معلمــان بــه دنبال افزایش کیفی فرآینــد تعلیم و تربیت، اعتالی 
کرامــت و منزلت اجتماعی معلمان، رضایتمندی شــغلی معلمان 
و اصالح نظام عادالنه پرداخت بر اســاس شایستگی هاســت، اظهار 
امیدواری کرد که در هفته جاری، آیین نامه رتبه بندی معلمان در 

هیأت دولت بررسی و تصویب شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: 

دولت تا ۲۳ خرداد برای تصویب آیین نامه رتبه بندی معلمان مهلت دارد

خبر  ویژه

اینفوگرافی 

با همسر پر کار 
 چجوری 

رفتار کنیم؟
شاید برایتان عجیب 

باشد اما چگونگی رفتار 
با همسر از جمله مسائلی 
است كه به آموزش نیار 

دارد. 
منبع: تبیان

یک مسئول بهزیستی کشور:

 کسی به خاطر نداشتن ویلچر و عصا 
خانه نشین نشده است

سرپرســت دفتر امور توانبخشــی روزانه و توانپزشــکی ســازمان بهزیستی کشور با 
بیان اینکه مجموع اعتبارات تخصیص یافته ســال گذشــته برای تامین تجهیزات 
توانبخشی ۳۹ میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: ۲۵ درصد از این اعتبارات برای 
خرید تجهیزات بهداشــتی و مابقی آن برای تامین وســایل کمک توانبخشــی صرف 
شــد. رامین رضایی با اشــاره به میزان اعتبار تجهیزات توانبخشی برای سال ۱۴۰۱، 
از پیش بینــی افزایــش ۳۸ درصــدی این اعتبارات خبر داد و گفت: هیات دولت باید 
این میزان افزایش را تایید کند. در ســال گذشــته اعتبارات برای این موضوع به طور 
کامل تخصیص پیدا کرد و برای سال جاری نیز باید منتظر ماند و دید که باتوجه به 
اعتبارات، اعتبارات تجهیزات توانبخشی به طور کامل تخصیص می یابد یا خیر؟. وی 
با اشاره به اینکه بخش عمده ای از این تجهیزات درخصوص وسایل کمک توانبخشی 
است، به سرانه تامین ویلچر اشاره کرد و افزود: سرانه ویلچر در سال گذشته حدود 
۳ میلیون تومان بود و برای تهیه ویلچر برای یک فرد دارای معلولیت باید ۳ میلیون 
تومان پرداخت می شد، اما امسال نیز باتوجه به افزایش قیمت ها رقم آن تغییر خواهد 
کرد.رضایی افزود: برخی از وســایل کمک توانبخشــی قیمت های باالتری دارند و آن 
به تمایل خود فرد بستگی دارد؛ بخشی که مازاد نیازهای فرد و هزینه های اعتبارات 
اســت، فرد باید خودش آن را پرداخت کند و ســازمان بهزیســتی سرانه ای که طبق 
دستورالعمل های مالی سازمان اعالم می شود را پرداخت می کند.وی با اشاره به اینکه 
تفاوتــی در تامیــن تجهیزات برای افــراد دارای معلولیت نداریم، درخصوص رویکرد 
ســازمان بهزیســتی برای تامین تجهیزات توانبخشــی باتوجه میزان تورم و افزایش 
قیمت تجهیزات توانبخشی، گفت: سازمان بهزیستی یک رویکرد کلی دارد و آن این 
است که حسب جمعیت نیازمند هر استان و براساس توان اقتصادی سازمان کمک 
هزینه میان اســتان ها را توزیع می کند. تاکنون کســی به خاطر نداشتن ویلچر، عصا 
و واکر خانه نشــین نشــده اســت. طبیعتا ما تالش کردیم عادالنه آن را تقسیم کنیم و 

نگاه ما به توزیع عادالنه خدمات است.
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ج سه گنبد ؛ گنجینه آجری زیبا  بر
یادگار سلجوقی

سه گنبد برجی تاریخی در ارومیه ست که در سال 
۵۸۰ قمری در بخش جنوب شــرقی شهر بنا شده 
و امروز با گسترش شــهر در میان بافت قدیمی قرار 
گرفته و در اطراف آن محوطه و حریمی ساخته شده 

تا تزئینات و بنای برج دچار صدمه و آسیب نشود.
این بنا در واقع آرامگاهی است که قدمتش به زمان 
سلجوقی برمی گردد و به شکل استوانه ای مدور از 
سنگ و آجر بنا شده است. قسمت های پایینی این 
برج تا بلندای حدود ۶.۳ متر با ســنگ های تراش 
خورده خاکستری پوشیده شده اما از این بخش به باال 

تمامی بنا با آجرهای چهارگوش ساخته شده است.
تاریخچه برج سه گنبد

سه گنبد برجی مدور است که در سال ۵۸۰ هجری 
به دست منصور بن موسی ساخته شده و با اینکه در 
زمان سلجوقیان ساخته شده اما شیوه آجرکاری و 
ظاهر ساختمانی اش به مانند برج های دوره طغرل 
است. با این حال تعدادی شواهد نشان می دهد که 

بنا در قرن ۶ ساخته شده:
معماری این بنا شباهت زیادی با دیگر مقبره های 
دوره سلجوقی دارد. به عقیده برخی در گذشته در 
اینجا بنای دیگری متعلق به دوره ساســانی وجود 
داشــت که پس از حمله اعراب متروک و نابود شد، 

البته مدرکی برای اثبات این نظر وجود ندارد.
در ورودی بنا سه کتیبه از جنس سنگ تراش خورده 
به زبان کوفی وجود دارد که در انتهای آن تاریخ ۵۸۰ 
هجری ذکر شده است. با اســتناد به همین کتیبه، 
بنا به دستور شــیث قاطه المظفری، یکی از امرای 

سلجوقی درست شده است.
معماری بیرونی برج سه گنبد

سه گنبد، برجی استوانه ای و مدور به ارتفاع ۱۳ متر 
و قطر ۵ متر است که دارای دو بخش سرداب و شیون 

گاه و دو ورودی مجزا می باشد.
این بنا دریچه هایی در ۴ ســمت خــود دارد و دو 

طبقه دارد:
طبقه اول: سردابی اســت که با پوششی قوس دار از 
طبقه دوم جدا می شود و دری کوچک به ارتفاع ۱۷۰ 

سانتی متر دارد.
طبقه دوم: اتاق مقبره اســت و دری به ارتفاع ۲۵۰ 

سانتی متر دارد.
در دو طرف بنا به صورت شمالی و جنوبی دو نورگیر 
هست که چهار کانال باعث ارتباط آن ها با فضاهای 
طبقه باال و پایین می شود. با اینکه عده ای این روزنه 
ها را نورگیر می دانند اما با توجه به محل قرار گیری 
و نور کمی که از آن ها عبور می کند می توان دلیل 

ایجاد آن ها را کوران هوا دانست.
معماری برج سه گنبد

مقبره دو درب در طبقه باال و پایین دارد؛ درب پایینی 
با آهن ساخته شــده و در سال های بعد به بنا اضافه 
شده اســت. درب طبقه باالیی از نوع دو لنگه چوبی 
است و عکس های قدیمی نشــان می دهد که آن 
هم در دوره های بعدی به بنا اضافه شــده است. در 
واقع، برج اســتوانه ای، دخمــه ای دارد که بر روی 
قسمت باالیی آن، اتاق مقبره با آجر ساخته شده و 
درگاه ورودی آن معماری جالب توجهی دارد که با 
قطعات سنگ و گچ با نقوش هندسی و کتیبه تزئین 
شده است از طرفی، سقف اصلی گنبد و دیوارهای 
بنا همگی تا به امروز سالم مانده اند. سمت ورودی 
شــمالی در یک قاب پرنقش و نگار محاط شــده و 
سه کتیبه بر روی در ورودی به چشم می خورد که 
قســمت باالیی آن ها با مقرنس کاری ساده تزئین 

شده است.
معماری داخل برج سه گنبد

اتاق مقبره شکلی مربعی دارد اما این اتاق مربعی با 
مهارت خاص معمار در برج اســتوانه ای قرار گرفته 
و دوباره با ترفندهای معماری به دایره تبدیل شده 
و گنبدی در روی آن گذاشته شده است. داخل اتاق 
مقبره با قرینه های مقرنس دار در گوشه ها، کاربندی 
ها، طاق نماهای هاللی تیز زیباســازی شده است. 
سقف ظاهری قبه ای دارد و آجرهای آن به صورت 

حلقه ای به دور یک مرکز چیده شده اند.
طراحی برج سه گنبد

کف اتاق مقبــره در داخل دخمه زیرین از بین رفته 
و تنها در کناره ها، بقـایای کمی از آن دیده می شود. 
دخمـه پوشیده از طاق های هـاللی آجــری است 
چون پایه  ی طاق ها در اطراف به چشم می خورند. 
کف دخمه با آجرهایی با طرح های زیبای هندسی 
پوشیده شده  و بلندای دقیق دخمه به دلیل از بین 
رفتن سقف مشخص نیست ولی با توجه به تحقیقات 
حدود ۱.۵ متر است. چیزی که باعث شده این بنا از 
آثار برجسته هنری باشد به غیر از گنبد رفیع ۹ متری، 
تزئینات سنگی و رنگ آمیزی هایی است که جذابیت 

بنا را دوچندان کرده اند.

گردشگری

 ساختمان در حال ریزش 
و چابكی درخت!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
یــادش بــه خیر قدیم ترها که ابنیه و اماکن کمی 
محکم تر بودند با هر باد و بودی کن فیکن و ویران 
نمی شــدند،  تنها چیزی که می توانست ادارات 
بیمه آن دوران را ورشکست کند »سیل غم« بود 
و الغیر ... به قول شاعر: »ما چو دادیم دل و دیده 
به طوفان بال/ گو بیا ســیل غم و خانه ز بنیاد ببر 
...« اما االن اوضاع پشت و رو شده و تا تقی به توقی 
می خورد ساختمان پالسکو با چهل سال تاریخ و 
خاطره بازی عین بچه ها قهر می کند و روی زمین 
ولو می شود یا به محض اینکه چند طبقه ۹۰۰ تنی 
بیشتر از مجوز روی سازه می سازند، ساختمان به 

جای ریزش،  فروریزش می کند و باقی ماجرا !
مســئوالن هــم در این اوقات، بیشــتر نظاره گر 
هســتند تا چاره اندیش!  در حقیقت به نظر می 
رسد مسئوالن ما اصاًل بنا ندارند در مقابله با بالیا 
و حــوادث طبیعــی و غیر طبیعی و حتی غیر غیر 
طبیعی، با استفاده از تجارب حوادث گذشته، راه 
را بر حوادث دهشتناک آتی ببندند و هر بار سعی 
می کنند همین طور اهلل بختکی با ادبیات فرادما 
و مارماالد شــده، ماجرا را مدیریت کنند و خیلی 
زیر پوســتی طوق مســئولیت را بر گردن دیگران 
و در مواقع عدیده ای گردن شکســته مصالح بی 

کیفیت بیاندازند!
فــی المثــل بعد از ماجرای غم انگیز ســاختمان 
پالسکو قرار بود برای ۳۳ هزار ساختمان فرسوده 
که کل عمله، بنا، معمار و مهندســان سازنده این 
ساختمان ها ریق رحمت را با همه مخلفاتش سر 
کشــیده اند، چاره ای بیاندیشــند ولی این ماجرا 
فقط در حد شــعار و بخشــنامه و دادار دودور باقی 
ماند تا اینکه دوباره فاجعه سینای اطهر رخ داد و 

االن هم فاجعه متروپل...
علی ای حال امروز با توجه به گرمای هوا و حوصله 
نداشته شما در این روزهای پسا کرونایی از اطاله 
مقدمه پرهیز می کنیم و اگر ریا نباشد، به منظور 
پیشــگیری از بروز حــوادث ناگوار این چنینی و 
آن چنینی به شــیوه مالوف و رســم معهود چند 
پیشنهاد گرما دیده و هوادهی شده ارائه می شود 

علی برکت اهلل:
الف( توجه به شــاخص دربرگیری: پیشنهاد می 
شود مسئوالن زین پس به جای اینکه اعالم کنند 
پالســکو ها یا متروپل های متعددی هستند که 
آبســتن حادثه هستند یبارکی اعالم کنند کشور 
دارای کلی ساختمان کاربراتوری و زهوار در رفته 
است که هر آن احتمال بروز حادثه در آنها محتمل 
اســت. و از آنجایی که مالکان این ســاختمان ها 
همگی گردن کلفت هســتند و بخشــنامه های 
ایمنی و اخطارهای شــهرداری برایشــان در حد 
اخطار پارکبان ها هم نیســت ، توصیه می شــود 
خلق اهلل خودشــان در هنگام ورود به این اماکن 
غیر مستحکمه موارد ایمنی را شخصاً و راساً رعایت 
کنند: مثاًل دستشان را روی سرشان بگیرند، با خود 
کپســول آتش نشــانی و جعبه کمک های اولیه 
حمل کنند، از کاله ایمنی استفاده کنند، احیای 
قلبی - تنفسی یاد بگیرند و ... االن یک قطعه تولید 
شــده به قیمت ۲۰۰۰ هزار تومان که بطری آب 
معدنی را تبدیل به آفتابه می کند! چه ایرادی دارد 
از این تکنولوژی برای تبدیل بطری آب معدنی به 
آب پاش و اطفا کننده حریق استفاده کنیم و هر 
کس در جیبش یکی از این قطعات داشته باشد!؟  

ب( استعالم از در و همسایه :
پیشنهاد می شود هنگام ورود به ساختمان های 
چند طبقه از در و همسایه راجع به  مجوز و تعداد 
طبقات و مصالح و ... پرس و جو کنید. ضرر ندارد.
پ( عدم استفاده از رویکرد بی محلی: نکته آخر 
اینکه مسئوالن عنایت داشته باشند که در هنگام 
مواجهه با بروز چنین حوادثی، رویکرد بی محلی 
اســتاد کالنتری رئیس اسبق سازمان حفاظت 
از محیط زیســت را بی خیال شــوند! در جریان 
هستید که ایشان در آتش سوزی های سریالی 
جنگل ها افاضه کرده بودند اتفاق خاصی نیفتاده 
و طبیعــت خودش آتش را کنتــرل می کند! 
پیش خودمان بماند ســاختمان در حال ریزش 
هــوش و هــواس و چابکی درخــت را ندارد که 
بتواند خودش را کنترل کند و غائله را بخواباند! 

از ما گفتن بود.

گیرند کرونا نمی  مردم ایران دیگر هرگز 
با وجود این که وضعیت شیوع کرونا در ایران در شرایط کامال مناسبی 
قرار دارد و آخرین آمارهای وزارت بهداشت حاکی از آن است که بیشتر 
شهرهای کشور در وضعیت آبی هستند، اما شیوع زیرگونه های جدید 
سویه امیکرون در برخی کشورها، نگرانی هایی را از احتمال وقوع یک 
پیــک جدیــد کرونا در مناطق مختلف جهــان از جمله ایران به وجود 
آورده است. دکتر مسعود یونسیان، متخصص اپیدمیولوژی و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد که با توجه به مطالعات 
جهانی درباره زیرگونه های مختلف امیکرون، احتماال مردم ایران دارای 
نوعی مقاومت نسبی در برابر زیرشاخه های جدید این ویروس هستند.

دکتر مسعود یونسیان اظهار داشت: آنچه در هفته های اخیر در برخی 

کشــورهای جهان گســترش پیدا کرده، سویه جدیدی از کرونا نیست، 
بلکه زیرشــاخه هایی از همان ســویه امیکرون اســت؛ یعنی چون این 
ویروس ها نه از نظر ساختار ژنتیکی و نه از نظر عالیم و شدت بیماری 
زایی، اختالف زیادی با ســایر زیرگونه های امیکرون ندارند، ســازمان 
جهانــی بهداشــت از واژه »امیکرون« بــرای تمام زیرگونه های جدید 

استفاده می کند.
وی افزود: مشــهورترین زیرگونه های امیکرون، ویروس های BA۱ و 
BA۲ بودند که البته خود ویروس BA۲ شــامل زیرگونه های مختلفی 
می شد. اولین موج امیکرون در جهان نیز براساس شیوع BA۱ ایجاد 
شــد و بعد هم شــیوع زیرگونه های BA۲، بروز پیک های جدیدی از 

کرونا در کشورهای مختلف را به همراه داشت. اما اکنون چند هفته ای 
است که زیرگونه های BA۴ و BA۵ در آفریقای جنوبی شایع شده و به 
سمت سایر کشورهای جهان حرکت می کند. وی افزود: مشهورترین 
زیرگونه های امیکرون، ویروس های BA۱ و BA۲ بودند که البته خود 
ویروس BA۲ شامل زیرگونه های مختلفی می شد. اولین موج امیکرون 
در جهان نیز براســاس شــیوع BA۱ ایجاد شد و بعد هم شیوع زیرگونه 
های BA۲، بروز پیک های جدیدی از کرونا در کشــورهای مختلف را 
 BA۴ به همراه داشت. اما اکنون چند هفته ای است که زیرگونه های
و BA۵ در آفریقای جنوبی شــایع شــده و به ســمت سایر کشورهای 

جهان حرکت می کند.

دریچه علم

« شاه آبادی  کابوس های خنده دار « 
به کتابفروشی ها آمدند

 رمان »کابوس های خنده دار« حمیدرضا شــاه آبادی 
توســط نشر افق چندی پیش منتشر و به تازگی راهی 
بازار نشــر شده است. این کتاب دویست و پنجاهمین 
عنوان مجموعه »رمان نوجوان« اســت که این ناشــر 
منتشــر می کند.این رمان هم مانند ســه گانه »دروازه 
مردگان« این نویسنده که توسط نشر افق چاپ شده، 
در بســتر زمانی دوران قاجار جریان دارد و قصه یک 
گروه نمایشــی دوره گرد در آن زمان را روایت می کند. 
در سال های حکومت ناصرالدین شاه هنگامی که مردم 
تهران اسیر قحطی و گرسنگی هستند، دسته نمایش 
حبیب ســلمونی با دعوت مردی مرموز راهی قلعه ای 
خــارج از تهران می شــوند تــا در ازای دریافت پول و 
غــذا، نمایش روحوضی اجــرا کنند. اما پس از اجرای 
هرنمایــش حادثه ای عجیب رخ می دهد که آدم های 
گروه را قدم به قدم به سوی یک فاجعه سوق می دهد.

كتابکده

مجبوریم؛

کشتار جنون آمیز 
 کودکان دبستانی 

در آمریكا
كمتر ازچند روز از جنایت 

هولناک شهر »بوفالو« در ایالت 
نیویورک آمریکا نمی گذرد كه 
خبر رسیده، این بار یک جوان 

۱۸ ساله در تگزاس با یک 
كلت و یک مسلسل و پس از 

كشتن مادربزرگش، وارد یک 
دبستان شده و كودكان معصوم 

را به شکل جنون آمیزی به 
گلوله می بندد. در این جنایت 

 آخرالزمانی ۱۹دانش آموز 
و 2 معلم كشته شده اند.  

منبع  : تسنیم

كارتون 

 نمونه صحیحی از یک نقد اجتماعی و فرهنگی درست
  مجتبــی اردشــیری | منتقــد ســینما / گــروه 

فرهنگ و هنر
 مجبوریم، نمونه ترقی خواهانه رشــد 
مســتقل یک جریان فکری اســت که 
طی آن به شکلی زیرساختی، یک نقد 
اجتماعی درســت بدون چارچوبه های 
سیاه نما بازتعریف شــده و بدون هیچ 
داوری، دغدغه های خود را با مخاطب 

در میان می گذارد.
رضا درمیشــیان در مجبوریم، امضای 
مســتقل خود در حوزه فیلمسازی را 
پررنگ تر می کند. در فرم که اصلی ترین 
مولفه اجرایی این کارگردان جوان است، 
یک بلوغ هوشــمندانه، کامال ملموس 
است. دوربین از آن بالتکلیفی و گیجی 
رهایی می یابد و تاحدودی، شخصیت 
می شــود. ریتم فیلم خطی تر اســت و 
به واســطه چگالی باالی داستانی، نوع 
ارتباط گرفتن آن با مخاطب، بهینه تر 

و سرراست تر می شود.
ضمن آن که درمیشــیان در این فیلم، 
داستانی را مهندســی کرده که غلظت 
روایــی بیشــتری به نســبت کارهای 
قبلی اش دارد. از بیانی استعاری کمک 
نمی گیرد و خیلی صریح تر، حرف هایش 
را از زبان کاراکترهایش واگویه می کند. 
به همین دلیل است که مجبوریم، بیش 
از آن که به کالژ و بیانیه ای از طعنه های 
سیاسی و اجتماعی تبدیل شود، فیلمی 
داســتان گو اســت که طی آن، تالش 
شــده تا بســترهای فرهنگی جامعه 
و خرده فرهنگ هایــی کــه طیف های 
مختلف را درگیر کــرده، مورد ارزیابی 

قرار دهد.
این ارزیابی، هوشــمندانه به ســمت 
نقــد و داوری نمــی رود. هم چنان که 

پایان فیلم نیــز دربردارنده هیچ یک از 
المان های یک فینال کالسیک نیست. 
توصیف گری فیلم که طی آن با ریتمی 
پرنفس، برخی نامالیمــات فرهنگی و 
اجتماعی به تصویر کشــیده می شود، 
زمینه ای را برای مخاطب فراهم می کند 
تا به یــک انطباق و داوری درســت از 

جامعه امروز ایران برسد.
برگ برنده فیلم اما تعارض باریکی است 
که فیلم برای مقوالت جبر و اختیار قائل 
است و در این مســیر، از وجوه اخالقی 
بهره می بــرد. در مجبوریــم، تمامی 
کاراکترها که می توان آنها را نمایندگان 
درستی از جامعه ایرانی توصیف کنیم، 
در برابــر مقوالت وجدانــی و اخالقی، 
شــدت و ضعف هایی دارنــد. روایت، 
میزان دستاویز قرار گرفتن این مقوالت 
اخالقی در تلورانس تصمیم گیری های 
فردی اســت. تصمیم هایی که اگرچه 

فردیت دارند اما گاه در تعارض با منافع 
اجتماع شمرده شده و بر همین اساس، 

ارزش گذاری می شوند.
نشانه گذاری فیلم در طراحی کاراکترها، 
بسترسازی مناســبی را برای رسیدن 
به چنیــن روایتی پدید آورده اســت. 
شــخصیت پردازی های فیلم، متنوع و 
دربردارنــده روحیات مختلــف ایرانی 
اســت. اغراق چندانی در آنها مشاهده 
نمی شــود و بیــان دراماتیــک، خلل 
چندانی به شــکل اســنادی آن وارد 
نمی آورد. سیاســت ورود بی غرضانه به 
بحث و پرهیز از ســیاه نمایی و سیاسی 
کردن موضوع نیز از دیگــر ابتکارها و 
هوشمندی های خوبی بود که در سراسر 

این اثر مشهود است.
طراحــی،  همیــن  مبنــای  بــر 
مســیر داســتانی، الگــوی چنــدان 
کالسیه بندی شــده ای نــدارد. قــرار 

نیســت کاراکتری محوریت پیدا کند 
و درســت به همین دلیل است که در 
پروسه داستانی، برای لحظاتی، برخی 
کاراکترها، به ناگهان کمرنگ می شوند 
و نبض داستان در اختیار چهره ای قرار 
می گیرد که شاید مخاطب آن را فرعی و 
مکمل می خواند. این باالنس تدریجی و 
تفویض وظایف بر دوش تمامی طیف ها، 
نوعی انتقــال تریبون بــرای نزدیک 
شــدن مخاطب به جهان آن طیف ها و 
الزاماتی اســت که آنها را مجبور به در 
پیش گرفتن این مشی فکری و سبک 
زندگی کرده است. آن سکانس دادگاه 
که طی آن گلبهار )پردیس احمدیه( و 
وکیلش )نگار جواهریان( به همراه دکتر 
)فاطمه معتمدآریــا( در مقابل قاضی 
)رضا بهبودی( قرار می گیرند و به دفاع 
از استدالل های خود می پردازند، خط 
اصلی فیلم و شــمایل اصلی از جامعه 

امروز اســت که حرف های بســیاری 
دارد و سمبلیسم ملموس آن به شکل 

هوشمندانه ای طراحی شده است.
فیلم البته امتیازهای دیگری هم دارد. 
جایــگاه صاحب منصبی و مرشــدی 
فیلم برای بزرگان ایــن رابطه که ژاله 
علو و بهمن فرمــان آرا پرچم داران آن 
هستند و نمونه های متفکر و متعادلی 
برای این جامعه محســوب می شوند تا 
بازی های قابل تحســین تیم بازیگری 
علی الخصوص بازی در ســکوت آنها، 
فیلمبــرداری، موســیقی و تدویــن، 
از پارامترهــای قابل اتــکای این فیلم 

محسوب می شوند.
مجبوریم، بالغ ترین فیلم رضا درمیشیان 
است. فیلمسازی که طی سالیان اخیر از 
سوی برخی جریان ها به تندروی متهم 
شده بود، حاال در این فیلم به یک طمانینه 
و پرنســیب باال در مقــام یک کنش گر 
اجتماعی و فرهنگی رسیده است و همین 
آرامش، سبب شــده تا دغدغه زیستی 
وی در سپهر جامعه امروز، این چنین بر 
بستری از منطق، استناد و رئالیسم، در 

این فیلم به تصویر کشیده شود.
مجبوریــم فیلمــی به نویســندگی، 
کارگردانــی و تهیه کنندگــی رضــا 

درمیشیان ساخته سال ۱۳۹۷ است.
مجبوریــم روایتگر یــک دختر کارتن 
خواب )پردیس احمدیه( است که توسط 
شوهرش برای باردار شدن و زایمان، به 
مردان فروخته می شود و ناخواسته در 
آخرین بــارداری تحــت عمل جراحی 
توبکتومی )لوله بســتن( قرار می گیرد. 
یک وکیل )نگار جواهریان( به وی کمک 
می کند تا از دکتر )فاطمه معتمد آریا( 

شکایت کند.

پرده نقره ای 

فرهنگ و هنر


