
رهبر انقالب طی پیامی 
درگذشت حجت االسالم 

دعایی را تسلیت گفتند
انقــاب اســامی در پیامــی       رهبــر 
یــار دیریــن  درگذشــت مبــارز قدیمــی و 
امام بزرگوار حجت االســام ســید محمود 

دعائی را تسلیت گفتند...

رئیس قوه قضاییه:

خ  دستگاه اطالعاتی اتفاق ر
داده در مراسم چهاردهم 

خرداد را دنبال کند
     حجت االســام والمســلمین محســنی 
اژه ای گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه اتفاق رخ 
داده در روز 14 خرداد در حرم مطهر امام 
راحل، مسبوق به سابقه است، از دستگاه 
اطاعاتــی می خواهیــم تــا ایــن موضــوع را 

دنبال کنند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

سختگیرانه ترین برنامه های مدیریت مصرف برق اداری اجرا می شود

تغییر ساعت اداری در ٢٠ استان 
   مدیر عامل توانیر گفت: طبق مصوبه دولت، اختیار تغییر ساعات اداری به استانداران 
کنون، تغییر ساعات اداری در 1۰ استان که گرمسیر هستند، اجرایی شده  داده شده و تا
اســت.آرش کردی ، با بیان اینکه تغییر ســاعات به شــکلی اســت که ادارات قبل از ســاعت 

1۳ و ۳۰ دقیقه تعطیل شــوند تا در دوره اوج مصرف که از ســاعت 1۳ یا 14 آغاز می شــود، 
ح سبب تناسب بخشی به وضعیت ترافیک  ادارات تعطیل شده باشند، اظهار کرد: این طر

  || صفحه  صفحه 44  هم خواهد شد که مصوبات اولیه آن در 1۰ استان دیگر نیز تهیه شده است...
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پایگاه خبری

چرا دنیا درگیر بحران غذا و انرژی است؟
  سینا معصومی، روزنامه نگار

برخــی کارشناســان می گویند: تنش های سیاســی- نظامی 
مسبب اصلی بروز مشکل در حوزه انرژی و حامل های آن است 
و دامنه وســیع آن مانند دومینویی به دیگر بخش ها رســیده و 
رشد هزینه های حمل و نقل در کنار عواملی دیگر مانند جنگ، 
خشکسالی و تغییرات آب و هوایی منجر به بروز بحران بزرگ تر 

مواد غذایی شده است.
کشــورهای غربی و به خصوص ایاالت متحده با تحریک رقبای 
جهانی خود یعنی روســیه و چین، ســعی در ناآرام کردن اوضاع 
اقتصادی آن ها دارند و در این راه از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند؛ 
حتی اگر این مسیر به جنگ، خون ریزی و قحطی جهانی ختم 
شود. این کشورها برای رشد اقتصاد خود و افزایش نفوذ و قدرت 
در سطح جهان، با اعمال تحریم های گسترده بر چین و روسیه 
از جمله تحریم های شدید بر حوزه انرژی روسیه، در حال ایجاد 
بحرانی عظیم هستند که به طور قطع دامن خودشان را نیز خواهد 
گرفت اما با تصمیمات غلط و عدم مسئولیت پذیری و بدون توجه 

به عواقب آن هر روز بیشتر غرق در باتالق آن می شوند.
بحران غذا که در پی بحران انرژی بروز می کند ، شــاید در ابتدا 
تاثیر چندانی بر روی کشورهای ثروتمند غربی نداشته باشد ولی 
با کاهش ذخایر استراتژیک این کشورها، در نهایت، بحران آن ها 
را نیز درمی نوردد و تنش های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بسیاری 

را برایشان بوجود می آورد.
در آمریکا مالکان خودروهای بنزینی در طی هفته های گذشته به 
شدت با افزایش قیمت سوخت مواجه شده اند. آنها تصور می کنند 
که این افزایش قیمتی ناشی از تورم در ایاالت متحده است و هیچ 
ذهنیتی از بزرگی و شدت بحرانی که پیش رویشان است ندارند. 
بخشی از این عدم آگاهی مردم از بحران غذا و انرژی نشات گرفته 

از اقتصاددانان و دیدگاه های آماری آن هاست.
بتازگی یکی از کارشناسان اقتصادی NPR، از پرمخاطب ترین 
رســانه های آمریکایی در نقل قولی آورده است: "تنها راه کنترل 
قیمت بنزین، کنترل تورم است." هر کسی که ذره ای آگاهی از 
شــرایط فعلی جهان و نیز نحوه کارکرد شــاخص های اقتصادی 
داشته باشد به راحتی متوجه نادرست بودن این گزاره می شود. 
قیمت  حامل های انرژی رو به افزایش گذاشته است و علت اصلی 
آن عوامل فیزیکی و شرایط فعلی جهان است و این افزایش قیمت ها 
در نهایت خود منجر به رشد تورم می شود و در مرحله بعدی باعث 

رشد بهره  های بانکی می شود.
اکنون عوامل فیزیکی و محیطی بســیاری در جریان هستند 
که همگی دســت به دســت هم داده اند و باعث بروز و تشدید 
بحران کنونی انرژی و غذا شده اند. عواملی که ظاهرا از چشم 
رهبران جهان و به خصوص کشورهای غربی و ایاالت متحده 
پنهان مانده  است. این رهبران بروز مشکالت را در آمار و ارقام 
جستجو می کنند و از قبول مسئولیت در قبال رفتار و تصمیمات 
خود که این بحران را بوجود آورده است شانه خالی می کنند. 
در ادامه به تعدادی از این عوامل و شرایط بوجود آمدن آن ها 

اشاره و بررسی می کنیم.

افزایش قیمت های جهانی، چرا؟
جواب این ســوال ســاده است؛ کمبود حامل های انرژی. به دلیل 
شــرایط محیطی که شامل پاندمی کرونا، جنگ و کاهش تولید 

می شود همگی باعث افزایش قیمت انرژی شده است.
آثار اقتصادی همه گیری کرونا که در پی آن کمبود نیروی کار، 
محدودیت های مختلف، تعطیلی واحدهای صنعتی و بســیاری 
موارد دیگر را در پی داشته است که نتیجه آن کاهش تقاضا و نیز 
کاهش تولید بوده است. با بهبود نسبی همه گیری کرونا، تقاضا 
افزایش یافته است اما همچنان تولید به سطوح پیشین بازنگشته 
اســت که این مســاله یکی از عوامل افزایش قیمت حامل های 

انرژی بوده است.
در کنار این عامل، جنگ اخیر روسیه و اوکراین و افزایش تنش های 
منطقه ای و جهانی که منجر به تحریم های گسترده صنایع روسیه و 
نیز کاهش تولیدات این کشور شده است، خود از مهم ترین عوامل 
افزایش قیمت های انرژی و بروز بحران فعلی در جهان شده است.
بسیاری از کشورهای اروپایی بواسطه بروز این جنگ، واردات نفت 
و فرآورده های نفتی از روســیه را تحریم و متوقف کردند؛ در پی 
این اقدام میزان تولیدات نفت روسیه در روز بیش از یک میلیون 
بشــکه کاهش یافت و صادرات آن نیز بیش از ۴ میلیون بشــکه 
در روز کاهش پیدا کرد که در مقابل نیاز ۱۰۰ میلیون بشکه ای 

جهان عدد بسیار باالیی است.
این موضوع صرفا مختص به نفت نیست و در دیگر منابع انرژی 
همچــون گاز طبیعــی نیز وجود دارد. به طور مثال با تحریم های 
اعمال شده بر گار روسیه، قیمت این حامل انرژی در سطح جهانی 
افزایش چشــمگیری داشــت به نحوی که قیمت گاز طبیعی در 

ایاالت متحده در حال حاضر سه برابر قیمت متوسط آن است.
شرایط منابع انرژی جهان 

انرژی عاملی حیاتی و جدایی ناپذیر از جهان امروز است و هر 
آن چه را که انجام می دهیم نیازمند وجود انرژی است. انرژی در 
اقتصاد جهانی در هم تنیده شده و در واقعیت می توان انرژی را 
معادل اقتصاد در نظر گرفت؛ بنابراین هر زمان که بحران انرژی 

بوجود آید به سرعت به بحران های دیگری نیز ختم می شود.
ارتبــاط میــان انرژی و اقتصاد در حــال حاضر در واضح ترین 
حالت خود قرار دارد و کامال ملموس اســت. این ارتباط را در 
سوخت های دیزلی می توان به سرعت احساس کرد. بسیاری 
از وســایل لجســتیکی همچون کامیون ها، قطارهای باری و 
تراکتورها از این ســوخت اســتفاده می کنند، در نتیجه وقتی 
ســوخت های دیزلی نایاب می شــوند و یا قیمت آن ها افزایش 
می یابــد، بالفاصلــه هزینه های حمل و نقل و به تبع آن قیمت 

مواد غذایی نیز افزایش می یابد.

یادداشت

ح کرد:  رئیس کمیسیون آموزش مجلس مطر

برگزاری آزمون برای رتبه بندی 
معلمان ممنوع!

رئیس کمیســیون آموزش مجلس گفت: برگزاری 
آزمون برای رتبه بندی معلمان خالف قانون است 
و از معلمان شــاغل هیچ گونه آزمونی نباید گرفته 

شود.
منــادی گفــت: در صورت وجــود آزمون در آیین 
نامــه اجرایــی قانــون، رئیس مجلــس می تواند 
 بــا اســتفاده از اختیاراتــش این آییــن نامه را لغو

 کند.
ایــن گفتــه پس از آن مطرح شــده که در جریان 
تدویــن آیین نامــه اجرایی قانون نظام رتبه بندی 
معلمــان در کمیســیون هایی زیرمجموعه هیئت 
دولــت، خبرهایــی در مــورد احتمــال برگزاری 
 آزمــون از معلمــان بــرای رتبــه بندی منتشــر 

شده است.
آییــن نامــه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان که از 
۲۳ اســفند ماه به دستگاه های اجرایی ابالغ شده، 
با پایان مهلت یک ماهه قانون برای تهیه آن، هنوز 

تدوین نشده است.
 وحیدی عضو کمیســیون آموزش مجلس ششــم 
خــرداد ماه از تعلــل در تدوین و ویرایش چند باره 
آییــن نامــه اجرایی این قانــون انتقاد کرد و گفت 
»مشــخص نیست چرا بدون حضور ناظران مجلس 

این اتفاق میفتد.«
او علت این تعلل را کارشــکنی برخی افراد در بدنه 
دولت دانســت. منادی رئیس کمیســیون آموزش 
همچنین گفت که تأخیر در رتبه بندی »نومعلمان« 
 خــالف متــن قانون نظــام رتبه بنــدی معلمان

 است.

اخبار كوتاه

دلیل وجود حباب مسکن در اقتصاد ایران چیست؟
بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه ای به شمار 
می رود که تحوالت آن نقش مهمی در اقتصادهای ملی 
و جهانی دارد و دائم با نوسانات سوداگرانه مواجه است، 
اما ماهیت آن با نوسانات ذاتی قیمت ها در بازارهای مالی 
متفاوت است زیرا صعود و سقوط قیمت ها در آن عظیم، 

غیرقابل کنترل و در حقیقت حباب گونه است.
بر اساس چکیده یک مقاله، بازار مسکن یکی از مهم ترین 
بازارهای سرمایه ای و مالی است که تحوالت آن همواره 
نقش اساسی در اقتصادهای ملی و جهانی داشته و دائم 
با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است که ماهیت آن با 
نوسانات ذاتی قیمت ها در بازارهای مالی متفاوت است 
زیرا صعود و سقوط قیمت ها در آن بسیار عظیم و غیرقابل 
کنترل و در حقیقت حباب گونه است؛ از جمله مهم ترین 
عوامل برون زایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث 
شکل گیری این پدیده می شود سیاست های پولی است.
امــروزه با رشــد روز افزون بازارهــای مالی تغییرات 
این بازارها توانســته است تأثیرات شگرفی بر اقتصاد 
کشــورها بگذارد، از این رو دســتیابی به رشد مداوم 
اقتصــادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در 
ســطح اقتصاد ملی بوده است و تحقق این مهم بدون 
کمک بازارهای مالی به آسانی امکان پذیر نخواهد بود 
زیرا رکود و رونق بازارهای مالی می تواند نه تنها اقتصاد 
ملــی و اقتصــاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از 
سوی دیگر نه تنها دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم 
گسترش بازارهای مالی است بلکه رشد اقتصادی نیز 

پیش نیاز توسعه این بازارها به شمار می رود.
اساســاً بازارهای مالی به علت شفافیت اطالعات، وجود 
ســفته بازان و ســرمایه گذاران با تصمیمات متفاوت و 
همچنین داشتن حافظه بلندمدت همواره دارای رفتار 
پیچیده و تالطم های بســیاری اســت که این ویژگی ها 

مدیریت و کنترل آنها را سخت تر می کند وقوع بحران های 
مالی مختلف از جمله بحران مالی ۲۰۰۸ گواه بر این امر 
اســت. همچنین بازارهای مالی که در پی جذب مازاد 
وجوه و سرمایه های سایر بخش های اقتصادی به منظور 
ایجاد منافع بیشتر برای صاحبان آنها است به دو دسته 
بازارهای سرمایه و پول تقسیم می شود. بازار مسکن یکی 
از مهم ترین بازارهای ســرمایه و مالی است که تحوالت 
آن همواره نقش اساســی بر اقتصادهای ملی و جهانی 

داشته است.
بازار دائم با نوســانات سوداگرانه مواجه بوده که ماهیت 
آن با نوسانات ذاتی قیمت ها در بازارهای مالی متفاوت 
است زیرا صعود و سقوط قیمت ها در آن بسیار عظیم و 
غیرقابل کنترل است. بر پایه مفاهیم تئوریک، تغییرات 
قیمت یک دارایی متأثر از دو دسته عوامل است. نخست 
عوامل بنیادی و دیگر عوامل غیربنیادی؛ به این ترتیب 
ارزش مسکن و سهم آن در تولید ناخالص ملی از یک سو 

و همچنین عملکرد ضعیف و کارایی پایین سایر بازارهای 
مالی نظیر بازارهای سهام ارز و طال در جذب نقدینگی 
سرمایه گذاران از سوی دیگر باعث افزایش حباب قیمت 

مسکن شده است.
حباب قیمت مسکن ریشه در سیاست های پولی دارد

عوامل متعددی از جمله استمرار نرخ های سود بانکی 
پایین در مقایســه با تورم برای مدت طوالنی، رشــد 
وام هــای رهنــی پرخطر و افزایش حجم نقدینگی در 
سیســتم های مالی سبب افزایش قیمت مسکن طی 
ســال های اخیر شــده است. بررسی و تجزیه و تحلیل 
عوامــل ایجاد کننده حباب قیمت مســکن در ایران 
مبیــن آن اســت که مجموعه عوامــل مذکور به طور 
مســتقیم یا غیرمستقیم ریشه در سیاست های پولی 
داشته است و همچنین شکل گیری حباب در هر یک 
از بخش های بازار مالی ارتباط تنگاتنگی با مقوله تورم 
دارد به عالوه پولی بودن ماهیت تورم در اقتصاد ایران 

در مطالعات متعددی مورد تأیید قرار گرفته است.
در تاریخ بازارهای مالی، بازار مسکن همواره با نوسانات 
فراوانی همراه بوده که از حالت عادی خود خارج شــده 
و حالــت حباب گونه داشــته اســت و ایــن امر ضربات 
جبران ناپذیــری بر این بــازار وارد می کند. در مجموع 
منظــور از حباب قیمت مســکن انحــراف قیمت آن از 
قیمت بنیادی بازار بوده است که از انتظارات غیرواقعی 
افزایش قیمت های آینده نشــئت گرفته و به طور کلی 
تعاریف مختلفی از حباب قیمت مسکن ارائه شده است.
در تعریف نخســت حباب را به طور ســاده می توان 
افزایش شــدید و پیوســته در قیمت یــک دارایی یا 
مجموعه ای از دارایی ها برشمرد، به طوری که افزایش 
اولیه در قیمت آنها ناشی از انتظارات تورمی سفته بازان 
در مقابل لذت ناشی از استفاده آن کاال بوده است. این 
افزایش قیمت ها در بیشتر موارد با انتظارات معکوس 
و کاهش شدید قیمت ها همراه بوده است. در تعریف 
دوم پدیده حباب قیمت مسکن هنگامی اتفاق می افتد 
که قیمت کنونی مســکن بــه علت انتظارات مردم از 
افزایش قیمت آینده این کاال در سطح باالیی باشد و 
در تعریف سوم رشد سریع قیمت مسکن تا حدی که 
امکان استمرار آن به دلیل کوچک شدن سهم درآمد 
خانوار به قیمت مسکن و همچنین انحراف نسبت به 
قیمت مسکن و اجاره بها از مسیر ثابت بلندمدت خود 

قابل تصور نباشد.
از جمله مهم ترین عواملی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
موجب شکل گیری این پدیده می شود سیاست های پولی 
است. اقتصاددانان کانال هایی اثرگذار سیاست های پولی 
بر تصمیم گیری مصرف سرمایه گذاری و قیمت دارایی را 
مورد بررسی قرار داده و بین دو منبع اصلی کانال پولی 

و کانال اعتباری تمایز قائل شده اند.

گهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(  گهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای( آ آ

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی بیرجنــد در نظــر دارد خریــد ، حمــل و نصــب اســکلت آشــیانه بالگــرد نهبنــدان را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس 
www.setadiran.ir   بــه کلیــه شــرکتهای دارای پروانــه بهــره بــرداری اســکلت فلــزی ســاختمانی فــوالدی از وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت بــا حداقــل ظرفیــت 4000 تــن تولیــد و دارای 
گواهینامــه صالحیــت ایمنــی واگــذار نمایــد ، لــذا متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــد حداکثــر تــا ســاعت 09:00 صبــح روز  پنجشــنبه  مــورخ 1401/03/19  بــا مراجعــه بــه آدرس فــوق نســبت 

بــه دریافــت اســناد و مــدارک اقــدام نماینــد .
1- مدت و محل انجام کار : خرید  2 ماه کامل شمسی  - نصب و راه اندازی 1 ماه کامل شمسی - نهبندان  

2- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : : ضمانتنامــه معتبــر بانکــی بــه مبلــغ 1/050/000/000 یــا واریــز نقــدی وجــه بــه حســاب شــماره 4101081652136003  بانــک مرکــزی بــه نــام 
ســپرده رد وجــوه دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد )شــرکت در مناقصــه(

3- مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 09:00 صبح  روز  دوشنبه  مورخ 1401/03/30  
4- محل تحویل اسناد : خراسان جنوبی - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

وع فرآیند بازگشایی پاکات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه - روز دوشنبه  مورخ 1401/03/30  ساعت 10:00 5- محل و تاریخ شر
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالی معامالتی خویش مختار می باشد.

گهی 1330999 آ شناسه 
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سیاست 2

کرد؟ آیا شورای حکام بر علیه ایران قطعنامه صادر خواهد 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در آستانه نشست شورای حکام آژانس 
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »با جوزف بورل در مورد مذاکره برای 
لغو تحریم ها و چگونگی ادامه آن رایزنی کردیم اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی 
در IAEA روش تهدید را دنبال کنند، مســئول همه عواقب آن هســتند. ما 
از توافق خوب، قوی و پایدار اســتقبال می کنیم. توافق در دســترس است اگر 
آمریکا و سه کشور اروپایی واقع بین باشند.« رویترز نیز روز چهارشنبه گذشته 
گزارش داد، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان ]تروئیکای اروپا[پیش نویس یک 
قطعنامه برای ارائه به نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را 
تهیه کرده اند که از ایران می خواهد به سواالت باقی مانده آژانس درباره ذرات 
اورانیوم پیدا شده در سه محل توضیح دهد. این درحالی است که میخائیل 
اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اتریش در پیامی 
توییتری نوشت: »در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که 

از روز دوشنبه آغاز شد. انتظار می رود این نشست با تنش همراه باشد. عالوه 
بر تعدادی از جنبه های عمومی کار آژانس، شورای حکام موضوعات مربوط به 
ایران، اوکراین و AUKUS )توافق زیر دریایی هسته ای سه جانبه استرالیا، 
انگلیس و آمریکا( را مورد بحث قرار خواهد داد«. رحمان قهرمان پور کارشناس 
مسائل بین الملل با اشاره به اینکه فضاسازی هایی علیه ایران در آستانه برگزاری 
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران شکل 
گرفت، اظهار داشت: اسراییل با حمایت ضمنی آمریکا شروع به اعمال فشار 
بر آژانس و اعضای شــورای حکام کردند، در این زمینه ســفر رافائل گروســی 
به ســرزمین های اشــغالی و دیدار با نفتالی بنت نخست وزیر این رژیم بسیار 
ابهام زا بود.  وی افزود: با توجه به اینکه اسراییل عضو ان پی پی نیست و خود 
یکی از اشاعه دهندگان سالح های اتمی است، دیدار گروسی و بنت از لحاظ 
قانونی و حقوقی دارای ابهام و به نوعی محل بحث بود، این دیدار برای اعمال 

هرچه بیشتر فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی برای موضع گیری علیه 
پرونده هســته ای ایران انجام شــده است. قهرمان پور اضافه کرد: اما به اعتقاد 
بنده، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در این دور قطعنامه الزام آور 
علیه پرونده هسته ای ایران تصویب نخواهند کرد، بلکه با صدور یک بیانیه غیر 
الزام آور علیه فعالیت های هسته ای ایران، باعث تشدید شدن فضا خواهند شد، 
از سویی با توجه به برگزار شدن نشست بعدی شورای حکام در ماه سپتامبر، 
ممکن است در این نشست اتفاقات دیگری رخ دهد. همیشه در آستانه برگزاری 
نشست های فصلی شورای حکام این اخبار رسانه ای پیرامون صدور قطعنامه بر 
علیه ایران وجود داشته، اما به اعتقاد بنده با توجه به مجموعه شرایطی که وجود 
دارد، این بار نیز آمریکا و اروپا بر علیه ایران قطعنامه ای الزام آور صادر نخواهند 
کرد، اما از طریق بیانیه پایانی نشست شورای حکام درصدد برخواهند آمد تا 
با فشار بر ایران، کشورمان را به سمت همکاری با بازرسان آژانس سوق دهند.

یادبود

كارزار انتخاباتی یکی از 
نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری كنیا/ خبرگزاری 

اعتراضات ضدحکومتی فرانسه
در شهر »لیما« پرو/ 
خبرگزاری آناتولی

گزارش تصویری

پیشنهاد ایران برای سازمان همکاری های شانگهای؛ 

فروپاشی سلطنت دالر
ایران به ســازمان همکاری های شــانگهای 
پیشــنهاد داده واحــد پولی مشــترکی برای 
اســتفاده اعضا ایجاد شود؛ اما این امر مستلزم 

ایجاد چه شرایطی است؟
چهارشــنبه هفته پیش بود که مهدی صفری 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفت 
یک ماه و نیم پیش به عنوان عضو ناظر در نامه ای 
به سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد دادیم 
تا پول واحدی را میان اعضا تعریف کند و این 
نامه را پیگیری می کنیم و امیدواریم این ایده 
به نتیجه برسد. به گفته آقای صفری، اگر این 
ایده عملیاتی شود می تواند مسائل تجاری میان 
کشور های عضو پیمان شانگ های و کشور های 
قدرتمندی همچون چین، هند، پاکســتان و 

روسیه را حل کند.
ســازمان همــکاری شــانگهای، ســازمانی 
میــان دولتــی اســت کــه در ســال ۲۰۰۱ 
توسط کشــور های چین، روسیه، قزاقستان، 
قرقیزســتان، تاجیکســتان و ازبکستان برای 
همکاری هــای چندجانبه امنیتی، اقتصادی 
و فرهنگــی پایه گذاری شــد و پــس از آن در 
ســال های بعد، ایران، مغولســتان، پاکستان، 
هند، افغانســتان و بالروس به عنوان اعضای 

ناظر به این سازمان پیوستند.

اندازه اقتصاد 1۲ عضــو ســازمان همکاری 
شانگهای، معادل 9/ ۲۲ درصد از اقتصاد 

جهانی است
عضویت کشــور های هند و پاکستان به عنوان 
عضو اصلی ســازمان همکاری شانگ های که 
در سال ۲۰۱۵ مورد تایید قرار گرفت، در سال 
۲۰۱۷ در اجالس ســران کشور های عضو این 
سازمان در کشور قزاقستان به تصویب رسید.

دو کشــور »چین« و »روســیه« نقش اصلی و 
تعیین کننده را در این سازمان بازی می کنند، 
عالوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال 
۲۰۰۴ عضو ناظر شــد و یک سال بعد رهبران 
این سازمان درخواست آمریکا را برای عضو ناظر 

شدن در آن رد کردند.
در همــان زمان آن ها توافق کردند که جایگاه 
ناظر را به ایران، هند و پاکستان بدهند و بدین 
ترتیب ایران، پاکستان و هند در سال ۲۰۰۵ و 
افغانستان در سال ۲۰۱۲ و پس از آن بالروس 

به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شد.
شــهریور پارســال هم ایران پس از ۱۶ ســال 
حضور به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری 

شانگ های توانست به عضویت دائم این سازمان 
درآید در واقع سازمان همکاری شانگ های یک 
سازمان اقتصادی_امنیتی و بر خالف سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( و پیمان ورشو 
سابق است که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان 
را در خود جای می دهد و از ظرفیت بسیار باالیی 
برای تبدیل شدن به یک قطب بزرگ اقتصادی 
در جهــان  از جمله بهــره مندی از نزدیک به 
۳۵ درصــد خشــکی های جهان، عضویت دو 
قدرت بزرگ شــورای امنیت در درون خود و 
البته عضویت ۳ کشور قدرتمند گروه بریکس 

برخودار است. 
اما اعمال فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران 
از طریق استفاده از ابزار تحریم های اقتصادی و 
نقض مکرر تعهدات خود با تهران  و در ادامه آن، 
اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسیه درپی 
شروع درگیری های نظامی این کشور با اوکراین 
و  رقابت تجاری چین برای ربودن گوی سبقت 
از آمریکا و آقایی در اقتصاد جهان باعث شــده 
تا حداقل این سه کشور تاثیرگذار در سازمان 
همکاری های شانگهای از همه این ظرفیت ها 
اســتفاده کــرده و  در حال اجرای طرح هایی 

باشند که به سلطه دالر بر جهان پایان دهد.
این کشور ها با اتخاذ رویکردی متفاوت از نظام 
مالی حاکم بر دنیا ظرفیت های تجاری و بانکی 
خــود را فعال کــرده و  روابط پولی مخصوص 
به خود  را تعریف کردند و به ســمتی حرکت 
می کنند که یک پول واحد مشــترک تعریف 

کنند.

کشورهای آسیایی در سال های اخیر به 
دنبال ایجاد جبهه ای اقتصادی در تقابل 

با آمریکا هستند
از قضا کشورهای آسیایی در یک تجربه مشابه با 
کشورهای اروپایی، اولی به دلیل فشار ناشی از 
تحریم های اقتصادی آمریکا و دیگری به دلیل 
فرار از تبعات جنگ های خانمان سوز جهانی 
اول و دوم و جلوگیری از جنگ های بعدی در 
آینده به فکر ایجاد واحد پول مشترک افتادند 
تــا به نوعی با درهم تنیدگی امورات اقتصادی 

خود با هم از ایجاد بحران جلوگیری کنند.
کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم به 
رهبری فرانسه و آلمان دقیقا همان دو کشوری 
که طرفین اصلی جنگ بودند بازسازی اقتصاد 

اروپای بحران زده را شروع کردند. 
ایجاد شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ اولین اقدامی 
بود که اروپایی ها برای تحقق این امر انجام دادند 
تا این شورا به تدریج ادغام صنایعی سنگینی 

مانند زغال سنگ، فوالد را شروع کند.

پایه گذاران اولیه اتحادیه اروپا
این روند درهم تنیدگی اقتصادی ادامه داشت 
تا اینکه پس از فروپاشی دیوار برلین، معاهده 
 )Maastricht Treaty( مهم ماستریخت
در سال ۱۹۹۲ امضا شد و یک سال پس از آن 
اتحادیه اروپا رسماً تاسیس شد. بلژیک، آلمان، 
فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند، ۶ کشوری 
بودند که اتحادیه اروپا را پایه ریزی کردند و ۶ 
سال بعد هم این کشورها واحد پولی مشترک 
»یورو« را به صورت رسمی به دنیا معرفی کردند. 
البته این نکته قابل توجه است که کشورهای 
دیگر برای عضویت در این اتحادیه و اســتفاده 
از واحد پولی یورو باید حائز شرایطی می بودند 
کــه تا االن نیز ادامــه دارد و در واقع بدون این 
شرایط قادر به این نبودند و نیستند که داخل 

یک اتحاد اقتصادی - سیاسی شوند.

داشتن ثبات اقتصادی در قیمت ها و 
نرخ ارز از شرایط اساسی ورود کشورها به 

اتحادی اقتصادی - سیاسی است
ثبات قیمت ها، همگرایی بین سیاســت های 
پولی و سیاست های مالی، تامین مالی سالم و 
پایدار و ثبات نرخ ارز از جمله شرایطی هستند 
کــه باید برای عضویت در اتحادیه اروپا رعایت 
شوند. مثال دولت ها باید نشان دهند که تحت 
فشــار شدید کســری بودجه نبوده، تورم آنان 
بیش از ۱.۵ درصد باالتر از نرخ سه کشور عضو 
با بهترین عملکرد نباشد و تحت مکانیسم نرخ 
ارز اروپا )ERM۲( برای حداقل ۲ سال، بدون 
تنش و کاهش شدید ارزش، ارز خود را نسبت به 
یورو تثبیت کنند. همه این شرایط باید وجود 
داشته باشد تا کشوری بتواند به عضویت یک 
اتحادیه اقتصادی - سیاسی مثل اروپا در آید؛ 
بنابراین ســاخت اتحادیه در آســیا یا ارتقای 
ســازمانی مثل شــانگهای به اتحادیه ای مثل 
اتحادیه اروپا مستلزم شرایطی از این قبیل است 
که کشــورهای خواهان ایجاد آن باید حائز آن 
باشند.  تجربه تشکیل اتحادیه اروپا، ایجاد واحد 
پولی مشــترک و آزمون و خطای این کشــور 
ها می تواند فرصت خوبی برای آســیایی های 
خواهان اتحاد باشد   با ایجاد و رعایت مجموع 
شــرایطی مثل آنچه گفته شد می توان انتظار 
داشــت تا کشورهای آسیایی گام بعدی یعنی 
ایجاد واحد پولی مشترک را هم محقق کنند.

اما افزایش بدهی های دولتی و کسری بودجه 
در برخی از کشــورهای یــورو و انتقال حباب 
بــازار امالک به بدهی های دولتی در پی وقوع 
بحران اقتصادی ســال ۲۰۰۸ و از این موضوع 
که اتحادیه اروپا یک اتحادیه پولی است یعنی 
فقط یک واحد پول به نام یورو دارد اما اتحادیه 
مالی نیســت یعنی مالیات ها و دستمزدها در 
کشورهای مختلف عضو آن متفاوت است باعث 
شده تا برخی معتقد باشند ایجاد یک واحد پولی 
مشترک بدون رعایت همه جوانب مالی آن آسیا 

را نیز مانند اروپا دچار این بحران کند.
با اجرایی شــدن پیشنهاد ایران به شانگهای، 
شکســت دیگری برای دالر این ابزار اقتصادی 
آمریکا برای تحریم ملت ها رقم خواهد خورد

با این وجود باید منتظر ماند و دید آیا اتحادی 
شبیه به آن چه در اروپا است از دل سازمانی مثل 
شانگهای یا مستقل از آن شکل می گیرد تا بتوان 
به از آن به واحد پولی مشترک پیشنهادی ایران 

رسید یا خیر.

خبر ویژه

رهبر انقالب اسالمی در پیامی درگذشت مبارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار حجت االسالم سید محمود 
دعائی را تسلیت گفتند.

متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشت مبارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار جناب حجت االسالم آقای سیدمحمود دعائی رحمةاهلل علیه 
را به خاندان گرامی بویژه همســر و فرزندان مکّرم و نیز مجموعه ی بزرگ دوســتداران و همکاران ایشــان 
تســلیت عرض میکنم. ایشــان برخوردار از صفات نیک و پســندیده ئی بودند: صفا و ســالمت نفس، فروتنی و 
ساده زیستی، پاکدستی و قناعت، ارادت عمیق و راسخ به امام بزرگوار و انقالب و پایداری و وفا در دوستی و 

رفاقت. گذشته ی ایشان در عراق و ایران در دوران مبارزات هم فصل ُمشِبع دیگری است که موجب رحمت 
و مغفرت الهی است ان شاءاهلل. از خداوند متعال تفضالتش را برای آن مرحوم مسألت میکنم.«

سّیدعلی خامنه ای
گفتنی ست حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطالعات در حالی که کمتر 
از دو ماه از ۸۱ ساله شدنش می گذشت بر اثر ایست قلبی در بیمارستان آتیه تهران درگذشت. پیکر یکی از 
قدیمی ترین انقالبیون که روزگاری بر پیکر بسیاری از درگذشتگان نماز میت اقامه کرده بود امروز سه شنبه 
۱۷ خرداد ۱۴۰۱ پس از تشــییع از موسســه اطالعات و اقامه نماز توســط حجت االسالم والمســلمین سید 

حسن خمینی، روانه بهشت زهرا شده و در کنار مرقد بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی دفن خواهد شد.

گفتند رهبر انقالب طی پیامی درگذشت حجت االسالم دعایی را تسلیت 

گروسی:

ایران پاسخی قانع کننده درباره سه 
مکان اعالم نشده خود نداده است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخشی از 
سخنرانی آغازینش در جلسه دیروز شورای حکام، 
گفت تا زمانی که ایران توضیحات معتبر فنی درباره 
یافته های آژانس در ســه محل اعالم نشده در ایران 
ارائــه ندهــد، آژانس نمی تواند صحت و کامل بودن 

اظهارات ایران ذیل معاهده پادمانی را تایید کند.
 وبگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی، متن سخنرانی 
آغازین رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را منتشــر کرد که در بخش گزارش او 
درباره راستی آزمایی و نظارت آژانس در ایران آمده 
است: گزارش من درباره راستی آزمایی و نظارت در 
جمهوری اسالمی ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل دربرگیرنده فعالیت های مرتبط 
آژانس در چند ماه اخیر اســت. آژانس تا ۲۳ فوریه 
۲۰۲۱، بر اجرای تعهدات هسته ای ایران ذیل برجام 
نظارت و آن را راســتی آزمایی کرده است. اگرچه، از 
آن تاریــخ، ایــن فعالیت ها به طور جدی تحت تاثیر 
تصمیم ایران بــرای متوقف کردن اجرای تعهدات 
هســته ای ایــران تحت برجــام، از جمله پروتکل 
الحاقی قرار گرفته اند. گروســی در ادامه گفت: شما 
گــزارش من تحت عنوان معاهده پادمانی ان پی تی 
با جمهوری اســالمی ایران را دریافت کرده اید. این 
گــزارش تالش های آژانس را از زمان گزارش اخیرم 
درباره شفاف سازی سواالت مربوط به صحت و کامل 
بودن اظهارات ایران تحت معاهده پادمانی و پروتکل 
الحاقی شرح می دهد که طبق مفاد بیانیه مشترک 
۵ مارس ۲۰۲۲ میان آقای محمد اســالمی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری 
اسالمی ایران و من است. او افزود: ما اقداماتی را که 
در این بیانیه مشــترک تعیین شــده بودند تکمیل 
کرده ایم و نتیجه گیری ام طبق بیانیه مشــترک، در 
این گزارش آمده اســت. ایران توضیحی ارائه نداده 
اســت که در رابطه با یافته های آژانس در ســه محل 
اعالم نشده در ایران، از نظر فنی موثق باشند. ایران 
عالوه بر این آژانس را از محل یا محل های فعلی مواد 
هسته ای یا تجهیزات آلوده به مواد هسته ای که در 
سال ۲۰۱۸ از تورقوز آباد منتقل شده بودند، مطلع 
نکرده است. تا زمانی که ایران توضیحات موثقی به 
لحاظ فنی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی 
در تورقوزآباد و مریوان ارائه ندهد و آژانس را از تمامی 
محل های مواد هســته ای یا جهیزات آلوده به مواد 
هسته ای مطع نکند، آژانس نمی تواند صحت و کامل 
بودن اظهارات ایران را تحت معاهده پادمانی اش تایید 
کند. بنابراین، مسائل پادمانی مربوط به این سه محل 

هنوز]حل نشده[ باقی مانده اند.

هشدار میرسلیم به ساخت وساز 
روی گسل تهران

نماینده تهران در مجلس رسیدگی به عوامل و علل 
فاجعه  آبادان را کامال ضروری خواند و در عین حال 
تاکید کرد که باید نســبت به اقدامات خالفی نظیر 
ساختن هتل ۳۰ طبقه روی  گسل در تهران هوشیار 
بود.  مصطفی میرســلیم عضو کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی در مطلبی در صفحه توییتر 
خود با اشاره به فروریختن ساختمان اداری - تجاری 
متروپل در شهر آبادان نوشت: »رسیدگی به عوامل و 
علل فاجعه  آبادان  کامال ضروری است ولی هوشیاری 
نســبت به اقدامات خالفی که هم اکنون انجام می 
گیرد نظیر ســاختن هتل ۳۰ طبقه روی  گســل  در  

تهران  کم اهمیت تر از آن نیست.«

علت تعویق سفر امیرعبداللهیان 
به ترکیه

یک خبرگزاری ترکیه ای اعالم کرد: سفر وزیر خارجه 
ایران به ترکیه که قرار بود روز گذشــته انجام شــود 
به تعویق افتاد. ســفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امــور خارجه ایران به آنکارا به زمان دیگری موکول 
شده است. بر اساس اطالعات به دست آمده از منابع 
دیپلماتیک این سفر به دلیل هماهنگ نشدن ساعت 
برنامه دیدار امیرعبداللهیان و مولود چاووش اوغلو، 

وزیر امور خارجه ترکیه به تعویق افتاد.
رئیس قوه قضاییه:

خ داده  دستگاه اطالعاتی اتفاق ر
در مراسم چهاردهم خرداد را 

دنبال کند
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، در جریان 
نشســت شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اتفاقی 
که در مراســم گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت 
امام خمینــی)ره( در روز چهاردهم خرداد در حرم 
مطهر امام راحل )هنگام سخنرانی حجت االسالم و 
المسلمین حسن خمینی( رخ داد و با موضع گیری 
و نارضایتی رهبر معظم انقالب همراه بود، گفت: با 
توجه به اینکه اتفاق رخ داده در روز ۱۴ خرداد در حرم 
مطهر امام راحل، مسبوق به سابقه است، از دستگاه 
اطالعاتی می خواهیم تا این موضوع را دنبال کنند؛ 
چنانچه عده ای از روی غفلت مبادرت به چنین عملی 
می کنند باید متنبه شوند؛ همچنین چنانچه عده ای 
ناخواسته از ناحیه شیاطین تحریک می شوند، باید به 
این مساله توجه کنند؛ از سویی دیگر، اگر دست های 
پشت پرده ای نیز وجود دارد که می خواهند اینگونه 
مراســم ملی و مهم ما را مخدوش کنند و ســوژه به 
دســت دشمن بدهند، باید موضوع دنبال و تعقیب 

شود و اقدام مقتضی و متناسب صورت گیرد.  

به بهانۀ درگذشت سید محمود دعایی؛

  با دوستان مروت
با دشمنان مدارا

ســید محمود دعایی در ۸۱ سالگی درگذشت. روحانی 
معتدلــی که هم محبــوب اصالح طلبان بود و هم مورد 
اعتماد اصولگرایان؛ مدیر موسســه اطالعات که از امروز 
در ســاختمان ۱۰ طبقه خیابان میرداماد تهران، جای 

خالی اش احساس خواهد شد.
دعایــی متولــد ۳۰ فروردین ۱۳۲۰ در یزد بود. او پس از 
تحصیالت متوسطه ابتدا در حوزه علمیه کرمان و سپس 
در حــوزه علمیه قم به فراگیری علوم حوزوی پرداخت. 
با آغاز نهضت اسالمی امام خمینی )ره( در سال ۱۳۴۲ 
دعایی هم مانند بسیاری از انقالبیون به جمع یاران امام 
)ره( پیوســت و در ســال ۱۳۴۶ از ســوی ساواک تحت 
تعقیــب قرار گرفــت. وی مخفیانه از ایران خارج و عازم 
عراق شــد و تالش رژیم شــاه برای استردادش به ایران 
بی نتیجه ماند و از همان دوران با نزدیک شــدن به بیت 
امــام خمینی در نجف در زمره یاران نزدیک رهبر فقید 

انقالب اسالمی قرار گرفت.
دعایــی در خــارج از ایران ســفرهایی به کشــورهای 
مختلــف اروپایی و آســیایی از جمله ســوریه، لبنان، 
اردن، عربستان، پاکستان، و افغانستان( داشت و ۷ سال 
سخنگوی نهضت روحانیت مبارز در ایران بود. وی در آن 
مدت به عنوان نماینده و رابط امام خمینی با مسئوالن 
عالی رتبــه عراقــی ایفای نقش کرد و از طرفی رابط بین 
ســازمان ها و انجمن های اســالمی و مبارز دانشجویی و 
برخی شخصیت های مبارز خارج از کشور با رهبر انقالب 
اسالمی بود. تهیه کنندگی و مجری گری برنامه رادیویی 
نهضت روحانیت در ایران که علیه رژیم پهلوی و از عراق 

پخش می شد هم توسط دعایی صورت می گرفت.
پس از پیروزی انقالب اسالمی دعایی مانند بسیاری از 
مبارزان به کشور بازگشت اما خیلی زود و در ابتدای سال 
۱۳۵۸ به عنوان سفیر جمهوری اسالمی راهی بغداد شد. 
هر چند این سفارت مدت زیادی طول نکشید و دعایی در 
بازگشت به ایران مدتی در دفتر امام خمینی )ره( به عنوان 
مســئول وجوهات شــرعی خدمت کرد. در اردیبهشت 
۱۳۵۹ و پس از آن که مؤسس اطالعات در اختیار بنیاد 
مســتضعفان قرار گرفت، رهبر فقید انقالب، دعایی را 

به عنوان سرپرست روزنامه اطالعات منصوب کردند.
در متن حکم امام خطاب به دعایی آمده است: »از آنجا 
که مطبوعات کشور در ساختن جامعه نقش موثری را ایفا 
می نماید، جنابعالی را به خاطر شایستگی و لیاقتی که در 
اداره این گونه امور دارید به سرپرستی روزنامه اطالعات 
که مربوط به مستضعفین است منصوب می نمایم. و البته 
متوجه هســتید که مطبوعات باید همیشه در خدمت 
اسالم عزیز و مردم و کشور باشند و آزادیها در حدود قوانین 
مقدس اسالم و قانون اساسی به بهترین وجه تامین شود. 
امید اســت به یاری خدا و با همکاری کارمندان متعهد، 
این روزنامه را در راه تحقق بخشیدن به آرمانهای انقالب 
اسالمی اداره نمایید. از خدای تعالی توفیق همگان را در 

این راه مسالت دارم.«
از آن روز تا لحظه مرگ، دعایی با حکم امام خمینی و پس 
از آن با حکم آیت اهلل خامنه ای سرپرست و مدیرمسئول 
روزنامــه اطالعــات بود. او در این مدت تالش کرد عالوه 
بر حفظ خطوط قرمز توســط این روزنامه قدیمی، با در 
پیش گرفتن مشی اعتدالی، ارائه دهنده نظرات و اخبار 
جریان های مختلف نظام باشد و این روزنامه را به تریبون 

یک  طرفه یک طیف خاص تبدیل نکند.
از طرفی دعایی یک فعال سیاسی متمایل به اصالح طلبان 
هم بود. او در مجالس اول تا ششم شورای اسالمی به عنوان 
نماینده مردم تهران راهی مجلس شــد اما در انتخابات 
مجالس هفتم و هشتم و در لیستی که اصالح طلبان ارائه 
کردند نتوانست این کرسی ۲۴ ساله خود را حفظ کند.

در ســال ۱۳۶۶ و با انشــعاب مجمع روحانیون مبارز از 
جامعه روحانیت مبارز، دعایی به عضویت این حزب چپ 
آن روز و اصالح طلب امروز درآمد. او با وجود نزدیکی به 
اصالح طلبان، مورد احترام و اعتماد اصولگرایان هم بود 
هر چند در مقاطعی پس از سال ۱۳۸۸ به خاطر گرفتن 
جشن تولد برای سید محمد خاتمی و یا انتشار اخبار و 
عکس های رئیس دولت اصالحات، مورد برخی انتقادات 

شدید و حتی احضار و توبیخ قرار گرفت.
مرحوم دعایی پس از جنجال هایی که بر ســر انتشــار 
عکس هــا و اخبــار خاتمی در روزنامه اطالعات به وجود 
آمد، ۲۱ آذر ۱۳۹۴ در نامه ای سرگشــاده از نامه نگاری 
خود با رهبر انقالب اسالمی درباره انتشار خبرهای رئیس 

دولت اصالحات و پاسخ ایشان خبر داد.
دعایی در بخشی از این نامه سرگشاده نوشت: در روزی که 
عزیزی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری وفاداریم را به 
خاتمی و نقل سخن ها و اظهارات او را در روزنامه برنتافت 
و از منظر رهبری اعتراضی داشــت نامه ای خصوصی به 
محضر رهبر و مرادم نوشــتم. در آن نامه همه عشــق و 
عاطفه و امید و انتظارم در مورد خاتمی را با آقا در میان 
گذاشــتم و این انگیزه وفاداریم به خاتمی و استجازه در 
ادامه همراهیم با وی را بیان کردم. مراد و ولیّ امرم بعد از 
خواندن آن نامه کریمانه و بزرگوارانه فرمودند: »من هم 

مثل تو فکر می کنم اما نه به نرمی دِل تو!«
بسیاری از کسانی که دعایی را از نزدیک می شناسند بر 
افتادگی او و تاکیدش بر زی طلبگی صحه می گذارند تا 
جایی که دفترش در موسســه اطالعات منشی نداشت 
و تلفن هــا را خــود جواب مــی داد. همچنین اقامه نماز 
میت توســط دعایی بر پیکر بســیاری از درگذشتگان 
که برخی از آن ها زاویه هایی با نظام جمهوری اســالمی 
داشــتند مانند محمدرضا شــجریان یا ابراهیم یزدی 
 از موضوعاتــی اســت که او را به چهــره ای متمایز بدل 

کرده بود.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گزارش

دور زدن مصوبه افزایش 2۵ درصدی اجاره بها

 مالیات خانه های خالی
 به بن بست خورد

  نگارعلی / گروه اقتصاد
 بنابــر گزارش های بانک مرکــزی از تحوالت بازار 
مسکن، نرخ تورم ماهانه این بخش در حال افزایش 
اســت بــه طوری که نرخ تــورم ماهانه بخش اجاره 
مســکن از ۲ درصد در فروردین ماه به ۲.۵ درصد 

در اردیبهشت ماه رسیده است.
بازار مسکن مانند سایر بازارهای خودرو و ارز هدف 
اقدامات گســترده کنترلی از سوی دولت و مجلس 
قرار گرفت اما بررسی های میدانی حاکی از آن است 
که هیچ یک از این اقدامات در افسارگسیختگی نرخ 

اجاره بها کارساز واقع نشد.
در اواخر اردیبهشــت ماه ســتاد تنظیم بازار سقف 
افزایــش اجــاره بهــا در تهران و شهرســتان ها را 
تعیین کرد؛ در این جلســه که به ریاســت معاون 
اول رییس جمهور برگزار شــد، سقف افزایش اجاره 
بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در 
تهران حداکثر ۲۵ درصد، کالنشــهرهای باالی یک 
میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و ســایر شــهرها ۱۵ 

درصد به تصویب رسید.
به گفته مشاوران امالک اما دور زدن این مصوبه به 
راحتی و در بین مالکان و مستاجران اتفاق می افتد 
به این شکل که مستاجران برای اجاره قراردادی را 
با مالک و از سوی دیگر نیز قراردادی را با مشاوران 
امالک می بندند و در قراردادی که با مالک بســته 
می شود افزایش اجاره بها از سقف ۲۵ درصدی گذر 

کرده است.
بر اســاس این مصوبه، ســازمان تعزیرات حکومتی 
مکلف شد تا با مشاوران امالک متخلف که این سقف 

افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
به گفته مشاوران امالک اما بیش از نیمی از مالکان 
اجاره بها خود را در ســال ۱۴۰۱ تا دوبرابر افزایش 
داده انــد و در این بین مبلغ رهن را افزایش نداده اند 
و گویــا بــه این نتیجه رســیده اند که از ارزش مبلغ 
رهن تا پایان قرارداد به دلیل فشارهای تورمی کاسته 
خواهد شد و در این بین اقبال برای اخذ اجاره  ماهانه 

افزایش پیدا کرده است.
از ســوی دیگــر دولت و مجلس بــرای کنترل بازار 
مســکن اقدامات مالیاتی گســترده ای انجام دادند؛ 
این اقدامات مالیاتی از مالیات دهی مالکان خانه های 
خالی آغاز شــد که فهرســت نهایی این خانه ها در 
زمستان سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارسال 

شد.
بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه 
ســال ۱۳۹۹، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 
۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، 
مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر 
درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات 
متعلقه و ســال ســوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات 

متعلقه خواهد شد.
براساس گفته های جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر 
طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان مالیات 
»از ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده از 
ســوی وزارت راه و شهرســازی، بین ۵۰ تا ۶۰ مالک 

مالیات خود را پرداخت کرده اند.«
بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که 
در ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه های 
خالی در کشور نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده 
است و در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز اعداد 
و ارقام این رشــد نباید از ۵۰ درصد کمتر باشد؛ 
کارشناســان بــر این باورند کــه افزایش تعداد 
خانه های خالی از نبود آینده روشــن اقتصادی 
اســت و مالکان بر این باورند که قیمت مســکن 
در ســال های آینده بیشتر افزایش پیدا خواهد 
کــرد در نتیجــه از خرید و فروش آن خودداری 

می کنند.
با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توسط موجران، 
یکی از راههای درآمدزایی توســط آنان محسوب 
میگردد، حاکمیت میتواند در راستای ساماندهی 
و تنسیق این موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاستهای 
تشویقی و تنبیهی نماید تا بدین ترتیب موجران 
بــه اخــذ اجاره بهای کمتر تشــویق و از دریافت 
اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشــته شوند. در 
این راســتا در طرح مجلس پیشــنهاد شده که آن 
دســته از موجــران که قرارداد اجــاره خود را در 
دفتر اســناد رســمی یا در سامانه امالک و اسکان 
موضــوع ماده )۱۸( قانون جهش تولید مســکن 
ثبــت نمــوده و میزان اجاره بهــای آنها به میزان 
افزایش شــاخص ســاالنه کاالها اعالمی از سوی 
بانــک مرکزی به ترتیــب مذکور در ماده )۵۲۲( 
قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت 
تسهیالت خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج 
از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از 
سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات 

وصولی از آنها کاهش یابد.
در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، 
اجــاره بهــا را به میزان بیش از شــاخص فوق الذکر 
افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف 
بــه پرداخــت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف 
گردند.بنابــر تخمیــن ســایت های خرید و فروش 
مســکن میانگین قیمت هر مترمربع خانه در شــهر 
تهران ۳۸ میلیون تومان است و قیمت تخمینی یک 
واحد مسکونی متوسط ۴ میلیارد تومان برآورد شده 
است و قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی نوساز 
نیز براســاس آگهی ها ۵۳۹ میلیون تومان تخمین 

زده شده است.

گزارش

اصرار به تولید خودروی داخلی حلقه صنعت 
خودرو را بسته است

   بازی گرفتن روح و روان جامعه 
با نام حمایت از تولید داخل

 سال هاست خودرو های داخلی به قدری بی کیفیت 
تولید می شــوند که نه تنها صدای مردم که صدای 
اکثر مسئوالن را هم درآورده است و در همین راستا، 
رهبــر انقــالب هم دو بار این موضوع را در چند ماه 

گذشته متذکر شدند.
در این چند ســال، مردم بیش از گذشته از کیفیت 
پایین و قیمت باالی خودرو های داخلی به ســتوه 
آمده اند که به عقیده کارشناسان، آزادسازی واردات 
خودرو یکی از راه های رقابت با محصوالت خارجی و 
تعادل بین عرضه و تقاضا و کاهش قیمت نیز است. 
حال چند هفته ای است با کش و قوس ها و بحث و 
جدل های بسیار، واردات خودرو تصویب شده است، 
امــا همچنــان نحوه اجرای این قانون در هالی ای از 

ابهام قرار دارد.
حجت اهلل فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس 
گفــت: یکــی از موضوعات مطرح شــده در بحث 
خودرو های داخلی، بحث کیفیت اســت که چندی 
پیش، رهبر انقالب نیز درباره آن صحبت و از نداشتن 
کیفیــت خودرو های داخلی گالیه کردند که حرف 
بسیار درستی است و مردم هم از این موضوع گله مند 

هستند.
وی افزود: خودروساز های داخلی بر این باور هستند 
که پیشرفت های زیادی داشته اند و به نوعی به این 
ایراد، اعتراض دارند و علت اصلی را مربوط به قطعه 
می دانند و معتقد هســتند صنعت قطعه سازی باید 

تقویت شود و خالء های آن از بین برود.
نماینده فسا تصریح کرد: با توجه به اینکه خودرو 
ترکیبی از قطعات مختلف است، قطعاً اگر قطعات 
کیفیت پیدا کنند، به همان نســبت هم خودرو 
با کیفیت می شــود. خودروســاز ها می گویند یا 
پول هایمان به موقع پرداخت نمی شــود یا مواد 
اولیه بســیاری از کاال ها بــاال رفته یا اینکه مواد 
اولیه ای که باید وارد شــود، وارد نمی شــود یا به 
ســختی وارد می شود. به هر حال یکی از ایراد ها 
به خودروسازی بحث کیفیت پایین است که همه 

آن را قبول دارند.
فیــروزی با اشــاره بــه بحث میزان تولیــد و تیراژ 
خودروســازان داخلی گفت: خودروساز ها یک توان 
مشخص و محدودی برای تولید دارند، اما این مسئله 
را تا به حال نه خودروساز ها و نه دولت قبول داشته اند، 
بــه همین دلیل اصرار بــر این بوده که تمام تولید، 
داخلی باشد که این نگاه خوبی نبوده و همین نگاه 
باعث بسته شدن حلقه صنعت خودروسازی کشور 
شده است. مجلس یازدهم طی دو سال اخیر اقدامات 
خوبی انجام داده اســت و عــالوه بر تصویب قانون 
واردات خودرو، جریان ســازی هم کرده که نهایت 
منتهی به این قضیه شده که در حال حاضر تقریباً 

مخالفی برای واردات خودرو وجود ندارد.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: 
در واقع بدنه دولت هم با این قضیه همراه شدند که 
هم برای رقابت خودروساز های داخلی با خودرو های 
خارجی و هم پاسخگویی به مطالبات مردم و تعادل 
در عرضــه و تقاضــا، هیچ راهی جز از طریق واردات 
مدیریت شده خودرو نیست، به گونه ای که به تولید 
داخل هم لطمه وارد نشــود. این کار کمیســیون 
صنایع و معادن که فرهنگ ســازی، جریان ســازی 
و همراه کــردن مجموعه های مختلف کشــور برای 

واردات خودور بود، کار بزرگی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واردات خودور 
چقدر به نفع مردم عادی جامعه خواهد بود، تصریح 
کــرد: در آئین نامــه ذکر شــده که مجلس روی آن 
نظارت خواهد داشــت، قرار نیســت خودرو هایی با 
رنج قیمت باال وارد شــود، هرچند به طور طبیعی 
خودرو هــای لوکس هم وارد می شــود، اما با توجه 
بــه مطالبات عامه مردم، بخش قابل توجهی از این 
خودرو های وارداتی، با قیمت پایین و متوسط وارد 
می شوند تا مردم عادی هم بتوانند خریداری کنند. 
ضمن اینکه با واردات خودرو، بخشی از ظرفیت های 
داخل، آزاد می شــود که می تواند تامین کننده نیاز 

اکثر جامعه باشد.
فیــروزی گفــت: به هر حال وقتــی کاالیی وارد 
می شود، طبیعتاً همه مردم نمی توانند از آن کاالی 
وارداتی اســتفاده کنند، اما واردات فرصتی برای 
دیگران فراهم می کند تا بتوانند از کاال های ایرانی 
که در بازار به صورت محدود وجود دارد، استفاده 
کنند. واردات با خود، امکانات، تجهیزات و فناوری 
جدیدی را وارد می کند و بزرگترین فرصت است تا 
خوروساز ها از فناوری جدید استفاده کنند یا اینکه 
مونتــاژکاری کنند یا حداقل از آن الگو بگیرند، از 
این رو ظرفیت بسیار خوبی برای خودروساز های 

داخلی است.
عضو کمیســیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: 
با واردات، خودروســاز های داخلی مجبور می شوند 
برای اینکه بازار داخل را از دست ندهند، با افزایش 
کیفیت محصوالت خود با بازار خارجی رقابت کنند. 
ضمن اینکه قطعه سازان نیز می توانند با استفاده از 
مشابه ســازی قطعات، آن را به کشور های همسایه 
صادر کنند. این نکته الزم به ذکر اســت که صنعت 
قطعه سازی خوبی داریم، اما الگو های خوبی نداریم 
کــه بــا واردات خودرو، می تواننــد از این ظرفیت و 

فرصت بهره مند شوند.

« بخشنامه های اخیر بانک مرکزی را بررسی کرد؛ گار »روز

رصد حساب  شهروندان و نقض حریم خصوصی
 بانک مرکزی در هفته ای که گذشت، روز های 
پرکار و پر از خبر و بیانیه ای را سپری کرد. 
روز های پرخبری که اتفاق اعجاب آورترش 
ایــن بود که برخــی از مهم ترین خبر ها در 
روز های تعطیل توســط بانک مرکزی و گاه 
حتی با تویت نویسی برخی از مسوالن بانک 

مرکزی بود که جلوه گر می شد.
خبرهایــی، چــون »بانک مرکــزی: همه 
حساب های بانکی دارندگان چک برگشتی 
از هفته آینده مســدود می شــود«، »رصد 
تراکنش های بانکی«، »طرح قانونی مسدود 
کردن وجوه صادرکننده چک برگشــتی«، 
»رصد حســاب بانکی با گردش باالی ۵۰۰ 
میلیون تومان افراد بیکار« و ... تنها تعدادی 
از تیتر هایی اســت که در روز های اخیر بر 
اساس تصمیمات و بخشنامه های تازه بانک 
مرکزی در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار 
گرفته اســت.نکته مهم، اما این است که در 
بیشــتر این خبر ها می توان ردپایی از نقض 
حریم خصوصی مالی شهروندان را مشاهده 
کرد. هر چند که گفته شده است دلیل ورود 
به حســاب های بانکی اشخاص در راستای 
تامیــن منافع جمعی یــا در موردی برای 
بررسی چک های برگشتی بوده است، اما نه 
تنها در همین موارد اشکاالت جدی وجود 
دارد بلکه به نظر می رســد حتی در ســایر 
ابعاد نیز اصل برائت شــهروندان مخدوش 
شــده اســت. هم چنین نوع بخشنامه های 
اخیر بانک مرکزی به شــکلی است که گویا 
برای بســیاری از موارد مــورد اختالف در 
حساب های بانکی دیگر نیازی به مجوز و یا 
دستور قوه قضاییه برای رسیدگی و پیگیری 
تخلف وجود ندارد. هم چنین این که بانک 
بــدون این که جرمی رخ داده باشــد اجازه 
دسترســی به حساب های مالی شهروندان 
را داشته باشد نیز در تناقض آشکار با اصل 
برائت شــهروندان و هم چنین نقض حریم 

مالی شهروندان نیز محسوب می شود.
بــرای کنکاش این موضوع و درک بهتر آن 
به ســراغ »کامبیز نــوروزی«، روزنامه نگار 
و حقــوق دان رفتیم تا نظــرات وی درباره 
بخشــنامه های تازه بانــک مرکزی را جویا 
شــویم. »کامبیز نــوروزی« متولد ۱۳۴۰ 
در تهران و دارای مدرک کارشناســی ارشد 

حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است.
کامبیز نوروزی در باره بخشــنامه های تازه 
بانــک مرکزی که طی روز های اخیر صادر 
شده و بار ها به مساله رسیدگی به حساب های 
شهروندان یا دسترسی و رصد آنان پرداخته 
اســت می گوید که: »بخــش مالی زندگی 
افراد جزو حریم خصوصی اشخاص است و 
حریم خصوصی تنها به چهره و بدن و داخل 
مســکن و خانه اشخاص و یا مسایل مربوط 
به شــبکه های اجتماعــی و فضای مجازی 
زندگی آدم ها منوط نمی شود، بلکه زندگی 
مالــی افراد نیز بخشــی از حریم خصوصی 
شــهروندان است و هیچ شخصیت حقیقی 
یا حقوقی مجاز نیست بدون اجاره بخواهد 
زندگی مالی افراد را بدون هر ضابطه ای ورد 
جستجو یا تفحص قرار بدهد.«این حقوقدان 
در ادامه نیز با اشاره به مساله حریم خصوصی 
اشخاص و شهروندان می گوید که: »این نکته 
درست است که باید بر ضوابط پولی و مالی 
جامعه نظارت شــود و حتما صحیح اســت 
که باید نهاد های عمومی بر رویس سالمت 
روابط پولی و مالی جامعه اطمینان حاصل 
کنند، اما این قاعده به معنای آن نیست که 
حریــم خصوصی زندگی مالی تمام اعضای 
جامعه نقض شــود و بانک مرکزی به تمام 
حساب ها مداخله کند. بلکه هر گاه از سالمت 
گردش مالی یک حســاب یا سالمت روابط 

اقتصادی در حساب یک فرد تردیدی ابجاد 
شــد، در آن زمان نهاد های حکومتی اجازه 
دارند که ورود کرده و تفحص کنند.«نوروزی 
در ادامه نیز می گوید: »این نکته ای است که 
در بخش نامه های جدید و دستورالعمل های 
اخیر اصال رعایت نشــده است. اصل در این 
موارد باید بر صحت اعمال باشــد و اصل بر 
برائت افراد اســت. به نظر می آید، اما با این 
دســتورات اخیر بانک مرکزی اصل تغییر 

کرده و اصل را بر فساد قرار داده است.«
 رصد حساب ها از باالدستی ها 

ع شود شرو
ایــن حقوقــدان در ادامه و بــا تاکید بر این 
که رصد حســاب ها باید از باالدست شروع 
شود نیز می گوید: »این شیوه زمانی تعجب 
آورتر می شــود که اشخاص قدرتمند، هم، 
چون مدیران ارشــد، مدیــران عامل، وزرا، 
نمایندگان مجلس تمام تالش های خود را 
به کار می برند که زندگی مالی آنان مخفی 
و پنهــان باقی بماند و حتــی بگذارید این 
حیطه را وســیع تر فرض کنیم. فوتبالیست 
ها، ورزشکاران، هنرمندان و ... تمام زندگی 
مالــی خود را مخفــی می کنند، اما زندگی 
مالــی آدم های معمولی جامعه اکنون قرار 
اســت مورد جســتجو و کنکاش و تفحص 
بانــک مرکزی قرار بگیــرد. گویا که اینجا 
همــه چیز وارونه شــده اســت. مطابق با 

اصول حقوقی، زندگی مالی مقامات ارشــد 
سیاسی و اشخاص مشهوری مثل هنرمندان 
و ورزشکاران، حریم خصوصی آنان نیست و 
این در حالی اســت که با این بخشنامه های 
تازه بانک مرکزی شــهروندان عادی جامعه 
هــدف قرار گرفته اند و بــه اعتقاد من این 

مساله محل بحث و تردید است.«
نــوروزی با تاکید بر این که بانک مرکزی 
حتمــا باید به فســاد های بانکی و پولی و 
مشــکالتی از این دســت در شبکه بانکی 
رســیدگی کند نیــز می گوید که: »توجه 
کنیــد که این حق یــا تطبیق بر عهده و 
بــرای بانک مرکزی وجود دارد که هر جا 
به روابط پولی یا مالی مشکوک شد و ادله 
یا نشــانه هایی داشت که یک رابطه بانکی 
دارای سالمت نیست، در آن حالت از طرق 
قانونی و از طریق دستگاه های قضایی برای 
بررسی مراودات وارد شود که تازه همین 
شــرایط نیز نیازمند دستور قضایی است. 
اما این کــه علی الطالق بخواهند تمامی 
حساب های را بررسی کنند، به اعتقاد بنده 
تجاوز به حریم خصوصی مالی اشــخاص 

است.«
بانک مرکزی برای سرکشی به حساب ها 

باید مستند قانونی داشته باشد
نــوروزی در پایــان نیز بــا تاکید بر این که 
بانک مرکزی هم، چون ســایر نهاد ها مجاز 

نیست به دســتور و تشخیص خود دستور 
صادر کند می گوید: »بانک مرکزی مثل هر 
ســازمان عمومی دیگر، اگر قصد انجام هر 
اقدامی را دارد باید مســتند قانونی داشــته 
باشد. بانک مرکزی مجاز نیست به تشخیص 
خودش هر دستوری خواست صادر کند. این 
درست است که در قانون جدید چک اجازه 
داده شده که در صورت برگشت چک سایر 
حســاب های او به اندازه مبلغ چک توقیف 
شود. اگر چه در همین مصوبه نیز اشکاالت 
اساسی و حقوقی دارد که اساسا با طبع بازار و 
تجارت در تناقض است، اما اگر همین مصوبه 
و قانون را نیز مالک فرض کنیم، جزییات این 
قانون مشخص نیست و باز معلوم نیست که 
بانک مرکزی بر چه اساسی قانون را تفسیر 
کرده است. اما به طور کلی این اقدامات اخیر 
بانک مرکزی که به خودش اجازه می دهد به 
تمام حساب های اشخاص وارد شود و آن ها 
را مــورد تفحص قــرار بدهد به اعتقاد بنده 
خــالف قانون بوده و نقض حریم خصوصی 

افراد در جامعه نیز هست.«
با توجه به نظرات برخی دیگر از حقوقدانان 
و کارشناســان بانکی حاال دیگر جدی تر از 
همیشــه به نظر می رســد که دستورات و 
بخشنامه های اخیر بانک مرکزی از دو نظر 

دارای اشکاالتی جدی هستند.
در ابتدا این که بیشــتر بخشنامه ها به جای 
توجیه و توضیح حقوقی، تنها از منظر فنی 
از ســوی بانک مرکزی موشکافی شده اند و 
ابعاد بسیاری از این دستورات از نظر حقوقی 
برای شــهروندان روشــن نیست و بیشتر 
توضیحات تنها اجرای فنی دســتورات تازه 
را بــرای بانک ها توضیح می دهند. اشــکال 
دوم نیز مســاله نقض حریم خصوصی مالی 
شهروندان است که چطور و بر چه اساسی، 
بدون استدالل، وقوع جرم یا هر نوع تخلف 
پولی بانکی، اصل برائت شــهروندان در نظر 
گرفته نشده و مقرر شده است حساب های 
افراد کنترل شــود. شــاید الزم است بانک 
مرکــزی برای پیشــگیری از وقوع هر نوع 
شــبهه یک بار نیز بــه جالی توضیح مداوم 
روند فنی بخشــنامه های تــازه خود، روند 
حقوقی آنان را برای شــهروندان موشکافی 

کرده و تشریح کند.

 رئیس هیات عامل ایمیدرو:

 ۲.5 میلیارد دالر جذب نقدینگی از بخش خصوصی محقق شد
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: در راستای توسعه حوزه معدن 
و صنایع معدنی، ۲.۵ میلیارد دالر از هدف ۷.۲ میلیارد دالری جذب 
نقدینگی از بخش خصوصی محقق شده است. امیدواریم تا ۸۵ درصد 

این هدف محقق شود تا شاهد رشد تولید و اشتغال حوزه باشیم.
 وجیه اهلل جعفری که در نشست خبری این سازمان و با حضور فعاالن 
رسانه سخن می گفت، افزود: برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی 
در این بخش، ما به عنوان بازوی توسعه ای دولت باید بیش از پیش 

شرایط حضور سرمایه گذاران را تسهیل کنیم.
وی با بیان اینکه اعتقاد داریم که ایمیدرو باید بستر حرکت را برای 
بخش خصوصی فراهم و اقدام به کاهش ریسک کند، افزود: به منظور 
تعامل بین دولت و بخش خصوصی تدبیر شــد که ســرمایه گذار به 
جهت ورود به این حوزه، شــرط اســتخراج و فروش را رعایت کند. 
خروجی این استراتژی با توجه به بسترسازی های ایمیدرو این شد 

که سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی افزایش یابد.
کتشاف توسعه ا

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقدامات ایمیدرو در 
حوزه اکتشــاف گفت: بخش اکتشاف دارای مراحل مختلف و هزینه 
باالیی اســت. به دلیل ریســک باالی این بخش، ایمیدرو استراتژی 
توســعه اکتشــاف را بر عهده گرفت که تاکنون بیش از ۸۰ هزار متر 
حفاری انجام شده است.وی با اعالم اینکه اکنون حدود هفت شرکت 
بــرای حضــور در مزایده آن اعالم آمادگی کرده ان، اظهار داشــت: 
اکتشــاف در مناطــق محروم اولویت ایمیدرو قــرار گرفت تا زمینه 

حضور بخش خصوصی در معادن تسهیل شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: غیراقتصادی شدن معادن به 
چند عامل بستگی دارد.وی ادامه داد: باید توجه داشت که با اکتشاف 
کارشناســی شــده و نوآوری به طور حتم به ذخیره قابل دســت می 
یابیم. همچنین توســعه تکنولوژی عامل مهمی در اقتصادی شــدن 
ذخایر معدنی، اســتفاده از ذخایر کم عیار و ... با اســتفاده از ظرفیت 

نخبگان و شرکت ها خواهد بود.
توسعه زیرساخت ها

جعفری توسعه زیرساخت ها را از دیگر استراتژی های مهم ایمیدرو 
خواند و عنوان کرد: در بخش زیرساخت همچون تامین برق، آب، گاز، 

ریل و...ایمیدرو برنامه های توسعه خود را دنبال می کند.
وی افزود: در تامین آب، جذب نقدینگی از شرکت ها برای عملیاتی 

کردن پروژه انتقال آب از خلیج فارس اجرا شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: همچنین نخستین واحد نیروگاهی 
با همکاری و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنایع معدنی تابستان 

سال جاری وارد مدار تولید خواهد شد.
وی افزود: نیروگاه شهید باکری سمنان با ظرفیت ۳۸۰ مگاوات طی 

سال جاری وارد مدار تولید خواهد شد.
جعفری یادآور شــد: نیروگاه شهید باکری سمنان در راستای تفاهم 
نامــه ایجــاد ۱۰هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی که بین وزارت نیرو و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شــد، در اختیار صنایع کشــور 

قرار خواهد گرفت.

جعفری اظهار داشــت: در تالشــیم هرچه ســریعتر این واحدهای 
نیروگاهی به منظور کاهش عدم النفع تولید وارد مدار شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در حوزه راه تفاهم نامه 
هایی با راه آهن جمهوری اســالمی منعقد شــد و برنامه احداث چند 
مسیر در دست اقدام است.وی افزود: شورای راهبردی در زمینه ایجاد 
زنجیره ارزش گوهرسنگ ها خارج از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با حضور ذی نفعان تشکیل شده که محوریت و دبیری آن با ایمیدرو 
است.وی ادامه داد: به طور حتم با توسعه صنعت گوهرسنگ ها، عالوه 
بر رشــد تولید، میزان اشتغالزایی مشاغل خانگی نیز افزایش خواهد 
یافت. توسعه این بخش امسال در ۱۰ استان برنامه ریزی شده است 

که پویایی آموزش و افزایش اشتغال در آن هدفگذاری شده است.
ح های نیمه تمام تکمیل طر

جعفری با اشــاره به برنامه های ایمیدرو در تکمیل طرح های نیمه 
تمام گفت: تعداد طرح های نیمه تمام صنعتی معدنی کشــور)باالی 
۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی و باالتر( هشت هزار و ۵۰۰ مورد است.
وی افــزود: بــه ایــن منظور در حوزه معدن و صنایع معدنی مشــاور 
برای بررسی موضوع، شناسایی مشکالت و انجام اقدامات کلینیکی 
برای آنها انتخاب شــده اســت.رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در 
طرح احیا و فعالســازی معادن کوچک، انتخاب مشــاور انجام شد.راه 
انــدازی اینگونه معــادن و مباحث مربوط به فروش محصول در این 
طرح برنامه ریزی شده است که با بسترسازی و راهبری ایمیدرو به 

نتایج مثبتی دست یافته ایم.

خبر ویژه

بورس کاال در هفته پایانی اردیبهشــت، پذیرای عرضه خودرو در بورس 
کاال بود و معامالت آن با خودروی کارا آغاز شــد، با آماده بودن بســترها 
و زیرســاخت ها بــرای عرضه خــودرو در بورس کاال، هدف از این رویکرد، 
استفاده از بازار شفاف و رقابتی و فروش با قیمت منصفانه است و چهارشنبه 
این هفته نیز عرضه های جذاب خودرو بر تابلوی بورس پیگیری می شود.
در همین زمینه کارشناسان و متخصصان، عرضه خودرو در بورس کاال را 
راهکاری برای شفاف شدن فرآیند معامالت خودرو می دانند و تاکید دارند 
در صورتی که عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد، بازار خودرو به مرز تعادل 
نزدیک می شود.»محســن علیزاده و مسلم صالحی«، دو عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس همسو با این نظرات و حمایت از عرضه خودرو در بورس 

تاکید دارند: عرضه خودرو در بورس کاال ضمن شــفافیت در نظام توزیع، 
باعث شکل گیری رقابت سالم در میان خودروسازان می شود.علیزاده که 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است در این خصوص می گوید: با عرضه 
خودرو در شرایط رقابتی با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، رانت از بین 
می رود و برای رهایی از فرآیند غیر شــفاف و حذف نظام ناکارآمد فعلی 
توزیع، راهکار اصولی و هدفمند، عرضه در بورس کاالست.این عضو ناظر 
در مجلس در شورای عالی بورس تصریح می کند: با رونق معامالت خودرو 
در بورس کاال و حمایت کامل دولت از این شیوه شفاف معامالت، می توان 
شاهد از بین رفتن حاشیه بازار و حذف شکل گیری قیمت های غیرواقعی 
در بازار آزاد بود و به این ترتیب سودی که تاکنون از فاصله زیاد قیمت های 

کارخانه و بازار به جیب دالالن می رفت، این بار به تولیدکننده و همچنین 
با کشف قیمت های معقول تر به مصرف کننده می رسد.همچنین »مسلم 
صالحی«، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر در مجلس 
در شــورای عالی بورس نیز در این باره می گوید: عرضه خودرو در بورس 
کاال، خودروسازان را به شرایط رقابتی نزدیک می کند و سبب می شود از 
طریق ســازوکار رقابتی اقدام به فروش تولیدات خود کرده، بنابراین این 
اقدام عاملی در جهت توسعه خطوط تولید خودروسازان به شمار می رود.به 
گفته این دو نماینده مجلس، باید سود حاصل از معامالت به جای دالالن 
به تولید سرازیر شده و صرف توسعه شود، از سوی دیگر عرضه در بورس 

کاال سبب تسریع دسترسی مصرف کننده و مردم به خودرو می شود.

اتفاقی خوب در انتظار بازار خودرو

عرضه خودرو در بورس، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

7 ذی القعده 1443   7 ژوئن2022 سه شنبه 17 خرداد 1401  شماره پیاپی 2119

نفت و انرژی 4

سختگیرانه ترین برنامه های مدیریت مصرف برق اداری اجرا می شود

تغییر ساعت اداری در ٢٠ استان 

كوتاه از انرژی

بین الملل

 آمریکا چشم خود را 
 به روی صادرات بیشتر 

نفت ایران خواهد بست
گــروه بازرگانی نفــت ویتول اعالم کرد 
آمریــکا حتــی بدون توافق هســته ای 
ممکن اســت اجازه دهد نفت بیشتری 
از ایران به بازارهای جهانی وارد شــود.

ویتول که بزرگترین شــرکت بازرگانی 
نفت مســتقل جهان اســت، اعالم کرد 
واشــنگتن با نزدیک شــدن انتخابات 
میــان دوره ای و ضرورت کاهش قیمت 
بنزین، ممکن اســت چشــم خود را به 
روی نفتــی که از ایران صادر می شــود، 
ببندد.بــر اســاس گــزارش بلومبرگ، 
مایــک مولر، مدیر امور آســیایی گروه 
ویتول در پادکســتی که توســط گروه 
تحقیقاتی گلف اینتلیجنس مســتقر در 
دوبی تهیه شــد، گفت: عمو سام ممکن 
اســت اجازه دهد نفت بیشتری از سوی 
ایران صادر شــود. واشنگتن درباره این 
تحلیل هنوز اظهارنظری نکرده اســت.

مذاکــرات میان ایران و قدرتهای جهان 
برای احیای احیای توافق هسته ای سال 
۲۰۱۵، از مارس پیشرفتی نداشته است.

به گفته تحلیلگران انرژی، ایران با وجود 
تحریمها، امسال صادرات نفت را افزایش 
داده اســت و عمــده این نفت به مقصد 
چین می رود. احیای توافق هســته ای، 
عرضــه نفت به بازارهــای بین المللی را 
۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشــکه در روز 
افزایــش می دهد که برای تاثیرگذاری 
روی قیمتهــا کافی خواهــد بود.بانک 
بارکلیز روز دوشــنبه پیش بینی خود از 
قیمت نفت را با اشــاره به ادامه اختالل 
عرضه روسیه درپی تحریمهای اتحادیه 
اروپا به میزان ۱۱ دالر در هر بشــکه باال 
برد و اکنون انتظار دارد میانگین قیمت 
هر بشکه نفت برنت امسال و سال آینده 
به ۱۱۱ دالر و وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا به ۱۰۸ دالر می رســد.این بانک 
انگلیســی اعالم کرد تولید نفت روسیه 
تــا پایان ســال ۲۰۲۲ به میــزان ۱.۵ 
میلیون بشــکه در روز رشــد می کند و 
انتظار ندارد ذخایر در مدت مورد اشاره، 
عادی شوند.ســران اتحادیه اروپا هفته 
گذشته با کاهش واردات نفت از روسیه 
به میزان ۹۰ درصد تا پایان سال میالدی 
جاری موافقت کردند. اروپا مقصد نیمی 
از صــادرات نفــت و فرآورده های نفتی 
روســیه پیش از جنگ در اوکراین بود.

ســیتی ریسرچ هم روز دوشنبه با اشاره 
به طوالنی شــدن مذاکرات هسته ای و 
به تاخیر افتادن بازگشــت نفت ایران به 
بــازار، پیش بینی خود از قیمت نفت را 

باالتر برد.

استارت آذربایجان برای 
صادرات گاز به مشتریان 

جدید اروپایی
با ادامه جنگ در اوکراین و تحریم هایی 
که تقاضا برای منابع جایگزین روســیه 
را افزایش داده اســت، رئیس جمهوری 
آذربایجان اعالم کرد کشــورش آماده 
است به مشــتریان اروپایی جدید، گاز 
عرضــه کند.الهام علــی اف اول ژوئن 
اعــالم کــرد با در نظــر گرفتن این که 
اکنــون چالش های جدید و تقاضاهای 
جدیــدی وجــود دارد، مــا مذاکره با 
مشتریان جدید را آغاز کرده ایم.مقامات 
آذربایجانــی در هفته انرژی باکو که از 
اول تا چهارم ژوئن برگزار شــد، اظهار 
کردند: جمهوری آذربایجان قصد دارد 
ظرفیــت تولید و صــادرات گاز را برای 
تامیــن تقاضای رو به رشــد، افزایش 
دهد اما این امر نیازمند سرمایه گذاری 
و قراردادهای جدید اســت. این کشور 
پیش تــر صادرات گاز به اروپا را افزایش 
داده است.پرویز شهبازوف، وزیر انرژی 
جمهــوری آذربایجان دوم ژوئن گفت: 
عرضــه از طریق کریدور گاز جنوبی به 
اتحادیه اروپا باید تا پایان ســال ۲۰۲۲ 
بــه ۱۰ میلیــارد متر مکعب برســد.

جمهــوری آذربایجان به ایتالیا، یونان و 
بلغارستان از طریق کریدور گاز جنوبی، 
گاز عرضــه می کند. گری جونز، رئیس 
شرکت بریتیش پترولیوم در جمهوری 
آذربایجان، گرجســتان و ترکیه در این 
بــاره گفت: نقش کریــدور گاز جنوبی 
رشــد خواهد کرد و صــادرات افزایش 
پیــدا خواهــد کرد و برای رســیدن به 
این اهداف، کارهایی در جریان اســت 
تا موسســات مالی و سرمایه گذاریهای 

مربوط جذب شوند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس :

 جلوگیری از خاموشی 
در تابستان کمترین انتظار 

مردم از وزارت نیرو است
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
"مدیریت تولید و توزیع برق در تابســتان" 
کمترین انتظاری اســت کــه می توان از 
وزارت نیرو داشت چراکه باید خاموشی ها 
را به حداقل رساند و مانع از ایجاد دردسر 
برای مردم شــد.احمد مرادی با تاکید بر 
اینکــه وزارت نیرو باید مانع از قطعی برق 
در تابستان شود، گفت: برنامه ریزی وزارت 
نیرو باید به گونه ای باشــد که خاموشی ها 
مشــمول مشترکان خانگی به ویژه مناطق 
گرمسیر نشود، اما این مسئله نباید قطعی 
برق صنایع بزرگ را به دنبال داشته باشد 
چراکه به اقتصاد کشــور به شــدت آسیب 
وارد خواهــد شــد، در واقع صنایع بزرگ 
بایــد بتوانند با حمایــت دولت خود برق 
مــورد نیازشــان را تولیــد کنند.نماینده 
مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی 
آباد و خمیر در مجلس شــورای اســالمی 
بــا یــادآوری قول وزیر نیرو مبنی بر اینکه 
ســاالنه ۱۰هزار مگاوات برق به شبکه برق 
کشور اضافه خواهد شد، افزود: اگرچه وزیر 
نیرو در ابتدای تکیه بر صندلی وزارت این 
قــول را داد اما تاکنــون این وعده محقق 
نشده است، در حالی که اگر این مهم اتفاق 
افتاده بود اکنون دیگر نگران خاموشــی ها 

در تابستان نبودیم.

وزیر نیرو : 

سند حمایت از بخش خصوصی 
ایرانی و قطری امضا می شود

وزیــر نیرو با اشــاره به نقــش موثر تجار در 
افزایــش حجــم معامالت ایــران و قطر، از 
امضای ســند حمایت و پشتیبانی از بخش 
خصوصی ایرانی و قطری در اجالس هشتم 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشــور خبــر داد. علی اکبر محرابیان در 
جریان ســفر خود به قطر به منظور شرکت 
در اجالس هشــتم کمیســیون مشــترک 
همکاری هــای اقتصــادی ایــران و قطر در 
دوحــه، در دیــدار با تجار و بازرگانان ایرانی 
در قطر، با اشــاره به پتانســیل باالی بخش 
خصوصی در کشــورهای همســایه، اظهار 
کــرد: بخــش خصوصی پتانســیل و نقش 
بســیار موثری در افزایش حجم معامالت و 
تبادالت دارد و می تواند در روابط اقتصادی 
دو کشور نیز تاثیرگذار باشد.وی با تاکید بر 
توســعه مناســب روابط ایران با همسایگان 
به ویژه روابط مثبت سیاسی دو کشور ایران 
و قطــر افزود: قطعا با این ســطح همکاری 
دو کشــور، مهم ترین هدف ایران پشتیبانی 
از بخش خصوصی ایرانی در توســعه روابط 
اقتصــادی با قطر اســت.وزیر نیرو و رئیس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشــور با بیان اینکه بازار قطر بازاری بکر 
برای حضور تجار و بازرگانان ایرانی اســت، 
خاطرنشان کرد: مهم ترین سرمایه در دنیای 
اقتصادی امروز، وجود بازاری مفید، مطمئن، 
پایدار و دارای پتانسیل برای تجار است.طبق 
اعالم وزارت نیرو، وی، حضور مشاور حقوقی 
محلی برای همراهی و مشــاوره در امضای 
قراردادهای اقتصادی را ضروری دانست و با 
اشاره به پشتیبانی از تجار ایرانی یادآور شد: 
قطعا در اجالس هشــتم یکی از اســناد مهم 
امضا شده در خصوص  حمایت و پشتیبانی از 
بخش خصوصی ایرانی و قطری برای توسعه 

همکاری ها خواهد بود.

تر   پیش بینی قیمت باال
 با طوالنی شدن 

گشت نفت ایران باز
بانــک ســیتی اعالم کرد تاخیــر در تعلیق 
تحریم هــای ایــران، عامــل اصلی کاهش 
تــوازن میان عرضه و تقاضا بوده اســت.این 
بانــک اکنون زمــان آغاز تعلیق تحریم های 
ایران را ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ پیش 
بینی می کند که در وهله نخست ۰.۵ میلیون 
بشکه در روز و سپس ۱.۳ میلیون بشکه در 
روز در نیمه دوم سال، به عرضه اضافه خواهد 
کــرد. پیش از این انتظار می رفت تســهیل 
تحریمهای ایران، در اواســط ســال ۲۰۲۲ 
بــه عرضه نفت اضافه کند.ایــران و آمریکا 
از ســال گذشــته برای احیای توافق هسته 
ای ســال ۲۰۱۵، در وین سرگرم مذاکرات 
غیرمستقیم بودند.سیتی با توجه به محدود 
شــدن عرضه، پیش بینی خود از قیمت هر 
بشکه نفت برنت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ 
را به میزان ۱۴ دالر باال برد و ۱۱۳ دالر اعالم 
کرد و قیمت نفت برنت در ســه ماهه ســوم 
و چهــارم را بــه میــزان ۱۲ دالر باال برد و به 
ترتیــب ۹۹ دالر و ۸۵ دالر برآورد کرد. این 
بانــک میانگین قیمت نفت برنت در ســال 
۲۰۲۳ را ۷۵ دالر اعــالم کــرد که ۱۶ دالر 

باالتر از پیش بینی قبلی است.

مدیر عامل توانیر گفت: طبق مصوبه دولت، اختیار تغییر 
ساعات اداری به استانداران داده شده است.آرش کردی 
، با بیان اینکه تغییر ساعات به شکلی است که ادارات 
قبل از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعطیل شوند تا در دوره 
اوج مصرف که از ساعت ۱۳ یا ۱۴ آغاز می شود، ادارات 
تعطیل شده باشند، اظهار کرد: این طرح سبب تناسب 
بخشی به وضعیت ترافیک هم خواهد شد که مصوبات 
اولیه آن در ۱۰ استان دیگر نیز تهیه شده است و احتماال 
در روزهــای آینده، تعداد اســتان هایی که باید تغییر 
ساعات بخش اداری را داشته باشند، به ۲۰  استان می 
رسد.وی افزود: محدودیت هایی که سال گذشته ایجاد 
شد و خاموشی هایی که اتفاق افتاد، امسال تکرار نخواهد 
شــد، چراکه هماهنگی ها جهت مدیریت بار در بخش 
صنعتی  امسال با هماهنگی وزارت صمت و با رعایت 
برنامه های مدیریت بازار، از مدتها پیش آغاز شده است.
کردی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون شاهد 
رشــد بیش از ۱۰ درصدی مصرف  برق صنایع بودیم، 
یادآور شد: همچنین براساس مصوبه هیات وزیران، پس 
از اتمام دوره اوج بار، هیچ محدودیتی در مصرف صنایع 
وجود نخواهد داشت و حتی در صورت تجاوز از دیماند 
)مصرف برق بیش از قرارداد ( نیز با آنها همکاری خواهد 
شد.مدیرعامل توانیر درباره برنامه های همکاری با بخش 
کشاورزی گفت: با برنامه های تعریف شده کشاورزان می 
توانند در صورت همکاری با برق، از تعرفه رایگان در ۱۹ 
ساعت از شبانه روز بهره مند شوند.کردی ادامه داد: این 

برنامه ها به گونه ای است که  هیچ خللی در کشاورزی  
کشور ایجاد نخواهد شد و حتی می تواند باعث کاهش 
هزینه های  کشــاورزان شــود، چراکه در این برنامه ها، 
کشاورزان می توانند در صورت عدم استفاده از چاه های 
کشاورزی  به مدت ۵ ساعت در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸، از 
برق رایگان در بقیه ساعت ها استفاده کنند.مدیرعامل 
شرکت توانیر همچنین درباره نیروگاه های تولید برق 
نیز گفت: در کشــور ســبدی از انواع نیروگاه ها وجود 

دارد و ایــن تنــوع در منابع تولید، الزمه حفظ پایداری 
شبکه برق است.کردی افزود: براساس برنامه ریزی، ۱۵ 
هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه صنایع، باید طی 
۴ سال دولت سیزدهم به مدار بیاید.وی با بیان این که  
۸۲ درصد از نیروگاه هایی که قرار است به بهره برداری 
برسند، با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می 
شود، خاطرنشان کرد: از ابتدای تاریخ صنعت برق ایران 

تاکنون، فقط ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به مدار 
آمده بود، درحالی که در طول ۴ ســال آینده تنها ۱۰ 
هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید وارد مدار خواهد 
شــد.کردی همچنین درباره وضعیت تولید تجهیزات 
مورد نیاز صنعت برق نیز اظهار کرد: خوشــبختانه در 
حــال حاضر به  خودکفایی نزدیک به صد درصدی در 
ســاخت تجهیزات  مورد نیاز صنعت برق رسیده ایم و 
حتی شرکت های توانمند ایرانی، توان تامین کاالهای 
برقی مورد نیاز ســایر کشــورها را نیز دارند.وی درباره 
تلفات شبکه های  برق نیز گفت: تلفات در ذات شبکه 
های برق است و این تصور که می توان تلفات را به صفر 
رســاند اشتباه اســت. وی گفت: در حال حاضر تلفات  
شبکه های برق به زیر۱۰ درصد رسیده است.به گفته 
مدیرعامل توانیر،  سختگیرانه ترین بخش مصوبه دولت 
برای مدیریت مصرف، مربوط به ادارات دولتی است؛ به 
طوری که  این دستگاه ها، باید حتما در ساعات اداری ۳۰ 
درصد و غیر اداری ۶۰ درصد نسبت به پارسال کاهش 
مصرف را داشــته باشند. وی همچنین گفت که تمام 
ادارات دولتی در تهران مجهز به کنتورهای هوشمند 
کنترل از راه دور شــده اند که باعث رؤیت پذیر شــدن 
مصرف برق این این ادارات می شود و به این ترتیب و 
مصرف آن ها از راه دور در مرکز کنترل برق تهران بزرگ 
رصد می شود. اطالعات این ادارات هر ۵ ثانیه یک بار 
به مرکز کنترل  ارسال و در صورت نیاز برق آنها از راه 

دور قطع می شود

اختالف بین آنچه در بازارهای نفت گفته می شــود و آنچه واقعا در 
معامالت فیزیکی اتفاق می افتد با وعده گروه اوپک پالس برای افزایش 
تولید و متعاقب آن، افزایش قیمت از سوی عربستان سعودی نمایان 
شد.اوپک پالس پس از دیدار هفته گذشته وزیران این گروه، اعالم 
کرد زمان افزایش تولید نفت را جلوتر می اندازد تا افت تولید روسیه 
که در نتیجه تحریمهای غربی بر سر حمله مسکو به اوکراین اتفاق 
افتاده است را جبران کند.در حالی که این اقدام، تالش برای تضمین 
تامین تقاضا دیده می شــود و بنابراین مانع از افزایش بیشــتر قیمتها 
می شــود، بالفاصله پس از تصمیم اوپک پالس، عربســتان سعودی 

قیمت رسمی فروش نفت در ژوییه به مشتریان خود در آسیا و اروپا 
را بــه میــزان قابل مالحظه ای افزایش داد.اوپک پالس پس از دیدار 
دوم ژوئن، اعالم کرد این گروه تولیدش را در هر یک از ماه های ژوییه 
و اوت بــه میــزان ۶۴۸ هزار بشــکه در روز افزایش می دهد که ۲۰۰ 
هزار بشــکه در روز باالتر از توافق اولیه برای افزایش تولید ماهانه به 
میزان ۴۳۲ هزار بشکه در روز است.اوپک پالس شامل اعضای اوپک 
و تولیدکنندگان دیگر نظیر روســیه اســت که تولیدش ، حدود یک 
میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کرده.بازار نفت تحت تاثیر وعده 
اوپک پالس برای تولید باالتر، قرار نگرفت و نفت برنت ســوم ژوئن 

با ۱.۸ درصد افزایش، در ۱۱۹ دالر و ۷۲ ســنت در هر بشــکه بســته 
شد.نفت برنت اکنون حدود ۲۴ درصد باالتر از پیش از آغاز جنگ در 
اوکراین است و تصمیم هفته گذشته اتحادیه اروپا برای قطع حدود 
۹۰ درصد از واردات نفت از روســیه، به معنای فشــار برای افزایش 
بیشــتر قیمتهاست.مشکل بازارهای نفت این است که اعتبار اوپک 
پالس با توجه به ناتوانی این گروه برای افزایش تولیدی که می گوید 
انجام می دهد، به شدت مخدوش شده است.اوپک در ماه مه ۲۴.۷۲ 
میلیون بشــکه در روز نفت تولید کرد و تولیدش ۸۵۸ هزار بشــکه 
در روز کمتر از سطح هدف گذاری شده در توافق اوپک پالس بود. 

بر اثر اختالف ها ؛

کرد عربستان خالف قول اوپک پالس عمل 

خبر  ویژه

آمارها نشان می دهند 

افزایش ۲5 درصدی بارش ها نسبت به پارسال
 میزان بارش های ســال آبی جاری )ابتدای مهر ۱۴۰۰( تا ســیزدهم 
خردادماه امســال در حالی به رقم ۱۸۳.۴ میلیمتر رســیده که نسبت به 
ســال آبی گذشــته )ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور ۱۴۰۰( رشد ۲۵ 
درصدی یافته است.گرچه وضعیت بارش های کشورمان همچنان نسبت 
به دوره بلندمدت ۵۲ساله همچنان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و 
در سال آبی جاری هم تا اینجای کار چندان مطلوب برآورد نمی شود اما 

گزارش تازه شرکت مدیریت منابع آب ایران از رشد ۲۵ درصدی بارش ها 
نسبت به سال آبی پارسال اطالع داده است.بر اساس این گزارش از ابتدای 
سال آبی جاری )ابتدای مهر ۱۴۰۰( تا سیزدهم خردادماه ۱۸۳.۴ میلیمتر 
بارش در کشــور رخ داده اســت.این میزان در مقایســه با دوره بلندمدت 
که ۲۳۴.۳ میلیمتر بارش ثبت شــده دارد کاهش ۲۲ درصدی را نشــان 
می دهد.اما نسبت به بارش های سال آبی پارسال که ۱۴۶.۴ میلیمتر بارش 

داشته ایم رشد ۲۵ درصدی را دارا شده است.در این مدت استان گیالن 
با ۸۵۹.۶ میلیمتر بارش مقام نخســت پربارش ترین نقاط کشــور را دارد.
همچنین استان های چهارمحال وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز 
به ترتیب با ثبت ۶۰۴.۴ و ۵۷۲.۸ میلی متر بارش در مقام های دوم و سوم 
پربارش های امسال قرار دارند.استان سیستان و بلوچستان هم با داشتن 

۷۰.۵ میلیمتر مقام کم بارش ترین نقاط کشور را از آن خودکرده است.

ح کرد: یک کارشناس ارشد بازار نفت مطر

غافلگیری افزایش ۶۴۸ هزار بشکه ای تولید 
نفت در بازار

کارشناس ارشد بازار نفت گفت: توافق اوپک 
پالس پس از افزایش ۶۴۸ هزار بشکه ای در 
روز در ماه های جوالی و آگوســت برای بازار 
غافلگیرکننده بود.محمد الشتی، کارشناس 
ارشــد بازار نفت گفــت: توافق اوپک پالس 
پس از افزایش ۶۴۸ هزار بشــکه ای در روز 
در ماه هــای جــوالی و آگوســت برای بازار 
غافلگیرکننــده بــود، در حالی کــه انتظار 
می رفــت فقــط ۴۳۲ هــزار بشــکه در روز 
افزایــش یابد.الشــطی در گفت و گو افزود: 
افزایش تولید عوارض جانبی برای ثبات بازار 
خواهد داشــت.وی تصریح کرد: با این فرض 
که برخی کشورها - مانند روسیه که با تحریم 
مواجه اســت - نتوانند ســهم خود را تأمین 
کنند، موفق شــده اند بسیاری از فروش های 
خود را به ســمت آســیا و به ویژه چین و هند 
هدایت کنند.الشــطی اشاره کرد: که اوپک 
در دوران همه گیری کرونا ثابت کرده اســت 
کــه می تواند نیازهای بازار را برآورده کند و 
آنهــا را به خوبی شناســایی کند، به طوری 
کــه اوپک با پمپاژ تولید بیشــتر به تقاضای 
بــاالی بازار پاســخ می دهد.وی توضیح داد: 

کــه گزینه هایــی برای اوپــک وجود دارد و 
طبــق داده های بازار، ایــن حرکت خواهد 
بود.الشــطی با تاکید بر اینکه روسیه متحد 
استراتژیک اوپک است، گفت: کنار گذاشتن 
روسیه روی میز نیست.روز پنجشنبه، اوپک 
پالس با افزایش تولید ۶۴۸۰۰۰ بشکه در روز 
برای ماه های جوالی و آگوست موافقت کرد 
که حدود ۵۰ درصد بیشتر از افزایش تولید 
در ماه های اخیر اســت. این بدان معناســت 
کــه این گروه عالوه بر افزایش هایی که قباًل 
بر ســر آن توافق شده بود، تقریباً ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز نفت خام در این دو ماه اضافه 
خواهد کرد. با این حال، تردیدها وجود دارد 
که برخی از کشورهای ائتالف به طور کامل 
به افزایش های تعهد شــده احترام بگذارند.

ســیتی گروپ در یادداشــتی اعالم کرد که 
تصمیــم اوپک پــالس می تواند در عمل به 
معنای ۱۳۲۰۰۰ بشکه در روز تولید اضافی 
واقعی از عربستان سعودی، امارات، کویت و 
عراق باشــد.وی افزود که قیمت ها در هفته 
گذشــته افزایش یافــت زیرا اتحادیه اروپا با 

تحریم نفت روسیه موافقت کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

، نشان از نگاه مترقی  گاز قرارداد سوآپ 
کشورهای همسایه دارد دولت سیزدهم به 

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: توافق ســوآپ گاز سبب شده است روابط 
ایران با ترکمنستان و آذربایجان ترمیم شود و البته 
این موضوع نشــان از نگاه مترقی دولت دارد زیرا 
می خواهد با همسایگان ارتباط اقتصادی داشته 
باشد.سیدموســی موســوی ، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی بر ضرورت احیای 
دیپلماسی انرژی کشور تأکید کرد و گفت: به یقین 
احیای دیپلماســی انرژی در شــرایط اقتصادی 
کنونی کشور ضروری است، زیرا اگر دیپلماسی 
انرژی کشور فعال شود راهکارهای بسیاری برای 
فروش نفت و فرآورده های نفتی پیدا می شود.وی 
سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران 
را نمونه ای از احیای مراودات اقتصادی کشور در 
حوزه انرژی با کشورهای همسایه دانست و افزود: 
دستگاه های مرتبط نیز باید این مهم را در دستور 
کار خود قرار دهند و حتی وزارت امور خارجه باید با 
دستگاه های زیرمجموعه خود مانند سفارتخانه ها 
و به کارگیــری رایزن های اقتصادی به این مهم 
اهتمام ورزد. در واقع نمی توان از نقش بی بدیل آنها 
در ایجاد دیپلماسی انرژی با دیگر کشورها گذشت.

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

تصریح کرد: فعال شدن دیپلماسی انرژی فرصت 
مغتنمی برای پاسخ دندان شکن به تحریم هاست 
و بدون آن نمی توان در این مسیر موفق شد.جواد 
اوجــی که برای حضور در »هفته انرژی باکو« به 
این کشــور ســفر کرده بود به همراه میکائیل 
جبــاراُف، وزیــر اقتصاد جمهــوری آذربایجان 
تفاهم نامه افزایش همکاری های دوجانبه را امضا 
کرد.بر اســاس این تفاهم نامــه، دو طرف توافق 
کردند حجم گاز انتقالی ســاالنه ترکمنستان به 
جمهــوری آذربایجــان از طریق خطوط ایران را 
دو برابر کنند.این قرارداد به صورت حجمی است 
 )Swap Fee( و ایــران به عنوان هزینه ســوآپ
بخشی از گاز انتقالی را برمی دارد.آذرماه پارسال 
در حاشیه سران اکو سه کشور ایران، ترکمنستان 
و جمهوری آذربایجان توافق کردند ســاالنه ۱.۵ 
تــا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنســتان را به 
جمهوری آذربایجان ســوآپ کنند.این قرارداد 
که پس از پنج سال توقف مبادالت گازی ایران و 
ترکمنستان امضا شد، به افزایش پایداری شبکه 
گاز در شمال شرق ایران منجر می شود و مسیر 
ایران را برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه 

هموارتر می کند.
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55بانک و بیمه
اداره کل آمار و بودجه پست بانک ایران 

خبرداد؛

صدر نشینی مدیریت شعب 
استان سمنان، در افزایش تعداد 

کاربران اینترنت بانک

بر طبق آخرین آمار منتشر شده اداره کل آمار 
و بودجه پســت بانک ایران، مدیریت شــعب 
استان های سمنان، آذربایجان شرقی و زنجان 
بــه ترتیــب بــا ۱۲۸، ۵۸ و ۳۳ درصد باالترین 
درصد تحقق افزایش تعداد کاربران ســرویس 
اینترنت بانک را در فروردین ماه ســال جاری 

کسب کرده اند
 بنابر اعالم اداره کل بازاریابی و توسعه بازار و بر 
طبق این آمار، استان سمنان با تحقق ۳۳/۲۱ 
درصد در رتبه نخست و استان های آذربایجان 
شــرقی و زنجان بــا ۶۷/۹ و ۴۹/۵ درصد برای 
تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال جاری 
در جایگاه دوم و ســوم افزایش تعداد کاربران 

سرویس اینترنت بانک قرار گرفتند.
بر اســاس این گزارش، تعداد کاربران افزایش 
تعداد کاربران ســرویس اینترنت بانک استان 
ســمنان تا پایان فروردین ماه ســال جاری ۲۴ 
هزار و ۶۶۲ نفر رســیده اســت و اســتان های 
آذربایجان شــرقی و زنجان در این بازه زمانی 
تعداد کاربران ایترنت بانک پســت بانک ایران 
را بــه ترتیــب ۱۱۵ هزار و ۱۱۴ نفر و ۲۱ هزار و 

۵۵۵ کاربر افزایش داده اند.
بر اســاس این آمار، تعداد کاربران ســرویس 
اینترنت بانک تمام اســتان ها در فروردین ماه 
ســال ۱۴۰۱بالغ بر ۸/۲۳ درصد رشــد کرده و 
در مجموع اســتان ها توانسته اند با افزایش یک 
میلیون و ۴۱۸ هزار و ۲۵۷ نفر به کاربران این 
ســرویس ۹۶/۳ درصد از اهداف کمی، پایش و 
پویش تا پایان ســال در این شــاخص را محقق 

کنند.

هم افزایی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس

دکتر »ســید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل 
بانک در دیدار با »ســخاوت اسدی« مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضمن اشاره 
به تأکیدات دولت جدید بر توسعه فعالیت های 
قرض الحســنه، تحقق حداکثــری این مهم را 

منوط به مشارکت همه نهادها دانست.
وی گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران در پی 
ســود نیست؛ بلکه سود بانک در خدمت رسانی 
به آحاد جامعه اســت. در حوزه مسئولیت های 
اجتماعــی تالش ما بهبود وضعیت معیشــتی 

اقشار کمتر برخوردار جامعه است.
مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
نیز در این دیدار گفت: همکاری حمایتی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در امور مددکاری مانند 
تأمیــن هزینه های درمان، جبران خســارات 
حریــق، جهیزیه و... بی ســابقه بوده اســت. با 
توجه به رویکردی که در بانک قرض الحســنه 
مهــر ایران وجــود دارد، برنامه داریم هر اندازه 
که مقدور باشــد خصوصاً در حوزه حساب های 
مشــترک پیمانکاران، همــکاری خود را با این 

بانک توسعه دهیم.

پرداخت سود سهامداران 
 موسسه اعتباری ملل 

از طریق سجام

موسســه اعتبــاری ملل به منظور تســریع و 
تســهیل پرداخت سود ســهامداران محترم از 

طریق سامانه سجام اقدام می نماید.
این گزارش می افزاید: بنابر الزام سازمان بورس و 
اوراق بهادار سهامداران محترم می بایست برای 
دریافت ســود سهم موسســه اعتباری ملل در 
ســامانه سجام ثبت نام نمایند و سود متعلقه را 
به صورت اینترنتی و از طریق ابزارهای بانکداری 

الکترونیکی دریافت نمایند.
گفتنی اســت سهامداران محترم می توانند از 
طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل نسبت 

به ثبت نام در سامانه سجام اقدام نمایند.

اخبار

 مدیر عامل بیمه ایران در تبریز 
اعالم کرد:

 سیاست اصلی 
 ما شفاف سازی

 خدمت رسانی بی منت
و خردمندانه به مردم است

 حســن شــریفی رئیس هیــات مدیره 
ومدیــر عامل بیمه ایران، در آیین افتتاح 
ساختمان بیمه ایران تبریز، ضمن تبریک 
فرارســیدن میالد با ســعادت حضرت 
فاطمه معصومه )س( و دهه کرامت اعالم 
کرد : برای کاهش دغدغه های اقتصادی 
مردم ، سیاســت اصلی ما در بیمه ایران، 
شــفاف سازی ، خدمت رسانی بی منت، 

متواضعانه و خردمندانه به مردم است.
حســن شــریفی ، در ایــن آییــن که با 
حضورجمعــی از مســئوالن اســتانی، 
همــکاران ، اعضــای انجمــن صنفــی 
نمایندگان وپیشکســوتان برگزار شــد ، 
تاکیــد کرد: از همــه همکارانم در بیمه 
ایــران مــی خواهم ، در درجه اول تکریم 
مــردم عزیــز را در اولویت کارهای خود، 

قرار دهند.
شــریفی با اشــاره به حادثه آتش سوزی 
ســال ۱۳۹۸ بازار تاریخی سرپوشــیده 
تبریــز ، خاطر نشــان کــرد : بیمه ایران 
در راســتای ارائــه خدمات بــی منت ، 
خسارت زیادیدگان این حادثه را ، با تیم 
کارشناسی قوی ، ظرف مدت یک هفته از 
وقوع آتش سوزی پرداخت کرد و موجب 
راه اندازی مجدد کسب و کار این بازار شد.
موضــوع  ایــران  بیمــه  مدیرعامــل 
فرهنگ ســازی بیمه ، برای برخورداری 
حداکثری مردم ، از خدمات شرکت های 
بیمه برای جبران خسارت آنها ، در زمان 
وقوع حوادثی مانند آتش ســوزی ،زلزله 
، ســیل وســایر حوادث را مهم دانســت 
وخواستارتوجه بیشتر مسئولین و مردم 

به موضوع بیمه شد.
 جعفری آذر ، فرماندار شهرســتان تبریز 
، در این مراســم با قدردانی از تالش های 
بیمه ایران ، گفت : بیمه ایران ، پیشــتاز 
صنعــت بیمه اســت و من به عنوان یک 
شــهروند ومشتری، ۱۵ سال است که از 
خدمــات بیمه ایران اســتفاده می کنم ، 
بدون اینکه ارتباط کاری با این مجموعه 
داشته باشم ، بیمه ایران را انتخاب کردم.
 وی در ادامــه اظهار داشــت: بیمه ایران 
بعنوان راهبر و سیاست گذاراصلی صنعت 
بیمه در کشــور مطرح اســت و امیدوارم 
با راهگشــایی بیمه ایران ، شاهد پوشش 
حداکثری همه مردم ، از خدمات بیمه ای 

در کشور باشیم.
برنامه هــای دیگرمدیــر عامــل وهیات 
همراه، در این اســتان، راه اندازی سامانه 
برخط پرداخت خســارت غیرحضوری 
شعبه تبریز، دریافت لوح تقدیر از هیأت 
امنای بازار تاریخی تبریز به پاس عملکرد 
خوب و ســریع در جریــان حادثه آتش 
ســوزی بازار تبریز و بازدید از شعبه های 

ممتاز امام خمینی)ره( و مرند بود.
 گفتنی است درابتدای این مراسم فرامرز 
قهرمانــی مدیرکل بیمه ایران آذربایجان 
شرقی ، گزارشی از عملکرد استان و روند 

ساخت ساختمان تبریزرا ارائه نمود.

بیمه ایران حامی سرمایه گذاری بخش خصوصی
پس از افتتاح ســاختمان مرکزی شعب 
استان آذربایجان شرقی،حسن شریفی 
بــه اتفاق همراهان بــه کارخانه گروه 
صنعتی داداش برادر )شــونیز( رفته و 
از چندیــن خط تولیــدی این کارخانه 
بزرگ تولید بیسکویت و شکالت کشور 

بازدید کردند.
در جریــان این بازدید مدیرعامل بیمه 
ایــران وجود چنیــن صنایع بزرگی را 
نعمتی بزرگ برای کشــور عنوان کرده 
و وفــاداری بیمه گذاران خوشــنامی 
همچون شــرکت شــونیز را نقطه قوت 
بیمه ایران بیان داشت و آنها را شریک 
بیمه ای خواند و گفت : حضور ما در کنار 
شــما افتخار بزرگی است و بیمه ایران 
همیشه مفتخر است که در عرصه تولید 
و ســازندگی بتواند باری از روی دوش 
بردارد.مهندس  تولیدکنندگان کشور 
بیــوک در ایــن دیدار ضمن تشــکر از 
حضور مدیرعامل شرکت بیمه ایران در 
مجموعه شونیز گفت: تالش ما همیشه 
این بوده که نهایت رعایت نکات ایمنی 
را داشــته باشیم تا دچار حادثه نشویم 

که مشکالت مضاعف برای خود و بیمه 
گر ایجاد کنیم.

در این دیدار با اهداء لوح و تابلوی نفیس 
از مهنــدس پرویز بیــوک مدیرعامل 

شرکت شونیز تجلیل شد.

مدیرعامل بیمــه ایران و هیأت همراه 
در ادامــه مالقات با بیمه گذاران کالن 
بــا مهندس وطن دوســت مدیرعامل 
شــرکت صنایع غذایی شــیرین وطن 
دیــدار و گفتگــو کرده و در جریان این 

دیــدار چک خســارت این مجموعه به 
مبلــغ ۵۹ میلیارد ریال طی مراســمی 

تقدیم ایشان شد.
گفتنی اســت در ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ 
بخشی از انبار این شرکت تولیدی دچار 

حریق شــد که بالفاصله پس از اطفای 
آن کارشناسان شرکت در محل حضور 
پیدا کرده و پس از انجام کارشناســی و 
بررســی های الزم چک خســارت این 
واحد تولیدی روز چهارشــنبه آماده و 

تحویل بیمه گذار محترم شد.
در ایــن برنامه مهندس وطن دوســت 
حضــور بیمه ایران در بازار بیمه را مایه 
آرامش و امنیت تولیدکنندگان عنوان 
کــرد و از برنامه های آینده شــرکت و 
اینکه در این برنامه ها و پروژه ها حتما 
بیمه ایران بیمه گر مورد اعتماد شرکت 

خواهد بود ،گفت.
بازدیــد از گــروه صنعتی ایــدم تولید 
کننده موتورهای دیزلی تحت لیسانس 
شرکت دایملر آلمان برنامه آخرین روز 
سفر مهندس شریفی در سفر به استان 
آذربایجان شرقی بود و ایشان از بخش 
هایی از خط تولید موتورهای دیزلی این 
شــرکت بزرگ دیدن کردند و در پایان 
ایــن بازدیــد ، مدیرعامل بیمه ایران  با 
اهــداء هدیه از همراهی و وفاداری این 

مجموعه با بیمه ایران تشکر کردند.

اخبار

آغاز همدلی هستند همکاران نقطه 
مدیرعامــل بیمه ایــران در جریان 
برنامه فشــرده حضور در آذربایجان 
شــرقی با حضــور در بین همکاران 
شــعب شــهر تبریز و نیز شعبه مرند 
مســتمع نقطه نظرات و پیشنهادات 

همکاران بود.
حسن شریفی در ابتدای این دیدارها 
با تاکید بر این مهم که مدیریت ارشد 
شرکت سراپا منتظر شنیدن نظرات 
و انتقادات همکاران می باشــد گفت 
ما امــکان انتقال نظرات خودمان به 
همــکاران  را از تریبــون و در زمان 
های مختلف  داریم لذا در ســفرهای 

اســتانی من به عنــوان مدیرعامل 
شــنونده حرفهای شما هستم. شما 
باید سخن بگویید و ما را نقد کنید .

شــریفی افزود به سرپرســت روابط 
عمومــی تاکید کــرده ام که هدف 
اصلی من از سفر های استانی حضور 
و دیدار همکاران هســت و حتما در 
برنامــه های تنظیمی باید این امر را 

لحاظ کنند
طبــق گــزارش اداره کل روابــط 
عمومــی در دیدار با خانواده مرحوم 
میر یوســف طباطبایی همکار فقید 
شــرکت در شــعبه تبریــز و رییس 

اداره خســارت بیمه های مسئولیت 
مدیرعامــل و رئیــس هیات مدیره 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره آن 
مرحوم به خانواده ایشان گفت بیمه 
ایران در کنار شماســت و مدیر کل 
استان مامور رسیدگی به درخواست 

های خانواده مرحوم می باشد.
گفتنی اســت مرحوم طباطبایی از 
همــکاران صدیــق و بااخالق تبریز 
بودند که پس از احساس درد و  فشار 
قفسه سینه در اسفند سال ۱۴۰۰ به 
بیمارســتان منتقــل و در همانجا به 

رحمت الهی واصل میگردند.

 حسن شریفی رییس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه ایران و هیات 
همــراه، در جریان بازدید ازشــعبه تبریز، بــا اعضای هیأت مدیره 
انجمن صنفی نمایندگان و  نمایندگان پیشکســوت استان ، دیدار 

و گفتگو کردند.
حسن شریفی در این دیدار ، با تاکید بر پیگیری مشکالت و مسائل 
نمایندگان ، به برنامه های دیدی که در" ســامانه ایران من " پیش 
بینی شــده اســت اشــاره کرد  و گفت : با راه اندازی این ســامانه و 
تکمیل سریع آن ، پیشرفت قابل توجهی در فضای رقابتی موجود 
خواهیم داشت. همه همکاران نماینده  باید فعالیت خود را دراین  
سامانه  افزایش داده و تمام مراحل صدور را به مرور ،  در " سامانه 

ایران من "  انجام دهند .

رئیس هیات مدیره بیمه ایران، با تشــریح  مزایای روش پرداخت 
خســارت برخط و غیرحضوری ، این  تحول بزرگ را نقطه قوت و 
اولویت های اصلی هیأت مدیره جدید  بیمه ایران ، در بازار رقابتی 
کشــور برشــمرد و افزود : با تغییر در رویکرد و نگرش ، بیشــتراز 
گذشته ، به مسائل و مشکالت همکاران خود رسیدگی خواهیم کرد.

بر اســاس این گزارش، در ابتدای این جلســه حمید رضا بحیرائی 
سرپرســت اداره کل امور نمایندگان به پرسش های مختلف حضار 
پاســخ گفت و نمایندگان  نیز مســائل و مشکالت صنفی خود ،  در 
خصوص فعالیت غیر قانونی اســتارتاپ ها  ،  ســامانه ایران من ، 
سیســتم های مختلف صدور را مطرح کرده و پیشــنهاداتی برای 

بهبود عملکرد نمایندگان ارائه نمودند.

در جریان بازدید مدیر عامل بیمه ایران از تبریز صورت گرفت : 

دیدار صمیمانه با انجمن صنفی و نمایندگان پیشکسوت

خبر  ویژه

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  " آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

رای شــماره 140160318603000399 مــورخ 1401/01/17 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف  برابــر 
ملــك  ثبــت  حــوزه  ثبتــی  واحــد  رســمی مســتقر در  فاقــد ســند  و ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای شــهروز کهنــی فرزنــد حســین بــه شــماره 
شناســنامه 2580222480 صــادره از رشــت درقریــه پیلــه داربــن درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن 
مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 407.91 مترمربــع پــالك فرعــی 2519 از اصلــی 58 مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالك 17 و19 و26و60 از اصلــی 58 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقای مرتضی 
لمانــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15  پــور علــی آ
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/02 ونوبــت دوم:1401/03/17
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

گهی فقدان سند مالکیت آ
 آقــای هــادی حقــی دولــت آبــاد فرزنــد حمیــد مالــک ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 241/75 
مترمربــع بــه پــالک ثبتــی 24 فرعــی از1002 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 21 فرعــی از اصلــی مذکــور بــا 
ارائــه دو بــرگ استشــهادیه شــهود مصــدق کــه تحــت شــماره 35269  مورخــه 1401/01/31 دفترخانــه 
99 بندرانزلــی مــورد تائیــد و گواهــی رســیده اســت مدعــی گردیــده انــد ســند مالکیــت ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 241/75 مترمربــع بــه پــالک ثبتــی  24 فرعــی از1002 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از 21 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در غازیــان بخــش هشــت گیــالن تحــت شــماره ســریال ســند مالکیــت 
ــر الکترونیکــی 139720318002005547 بنــام آقــای هــادی  609592 ســری ج ســال 96 بــا شــماره دفت
حقــی دولــت آبــاد فرزنــد حمیــد صــادر و تســلیم گردیــده و مــورد ثبــت برابــر ســند رهنــی شــماره 3750 
مــورخ 1394/4/21 دفترخانــه 275 بندرانزلــی در رهــن بانــک مســکن شــعبه غازیــان انزلــی قــرار دارد و 
حالیــه بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده 
اســت لــذا مراتــب بــا اســتفاده از مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت کــه در یــک نوبــت بــه تاریــخ ذیــل 
ــا  ــود ی ــزد خ ــند ن ــود س ــا وج ــوق ی ــند ف ــا س ــه ب ــام معامل ــی انج ــی مدع ــه هرکس ــود و چنانچ ــی ش ــی م آگه

دیگــری باشــد اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه مــدارک الزم بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد 
بدیهــی اســت در غیراینصــورت پــس از اتمــام مراحــل قانونــی ســند مالکیــت المثنــی پــالک فــوق بنــام 

متقاضــی صــادر خوهــد شــد.
ک بندرانزلی-عباس نوروزی رئیس ثبت اسناد و امال

گهی دعوت از بستانکاران آ
ملــی  شناســه  بــه  پایــون  افــق  توســعه  خــاص  ســهامی  ورشکســته  شــرکت  بســتانکاران  عمــوم  بــه   
بــه موجــب دادنامــه شــماره ی 9909971820900284- آن  کــه حکــم ورشکســتگی   10320744640

آن  توقــف  تاریــخ  و  صــادر  آســتارا  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه  چهــارم  شــعبه  از   1399/3/1
1393/12/29 اعــالم گردیــده آگهــی مــی دهــد: 1(کلیــه بســتانکاران و کســانی کــه هرگونــه ادعائــی از 
شــرکت ورشکســته فــوق دارنــد بایــد اصــل تصویــر یــا تصویــر مصــدق مــدارک خــود را ظــرف 2 مــاه از تاریــخ 
دومیــن نوبــت انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره تصفیــه تســلیم نماینــد مدت ارســال مــدارک برای بســتانکارانی 
کــه در کشــورهای بیگنــه اقامــت دارنــد ســه مــاه مــی باشــد. 2(کســانی کــه بــه شــرکت فــوق الذکــر بدهــی 
دارنــد بایــد ظــرف مــدت مذکــور خــود را معرفــی و بدهــی خــود را در وجــه اداره تصفیــه بپردازنــد. طبق ماده 
24 قانــون تصفیــه امورورشکســتگی بدهــکاران متخلــف از ایــن وظیفــه بــه جریمــه نقــدی معــادل بیســت و 
پنــج درصــد )25 درصــد( دیــن محکــوم خواهنــد شــد. ضمنــا دادگاههــا مــی تواننــد عــالوه برجریمــه نقــدی 
ــوان  ــز محکــوم نماینــد. 3( کســانی کــه بــه هرعن ــا شــش مــاه نی بدهــکاران مذکــور را بــه حبــس از ســه ت
امــوال ورشکســته نامبــرده را در اختیــار دارنــد مکلفنــد در ظــرف مــدت 2 مــاه از انتشــار ایــن آگهــی امــوال 
را تحــت اختیــار اداره تصفیــه بگذارنــد وگرنــه هرحقــی کــه نســبت بــه ان مــال دارنــد از آنــان ســلب خواهــد 
شــد مگــر اینکــه عذرموجهــی داشــته باشــند. در ضمــن اولیــن جلســه بســتانکاران بیســتمین روز پــس از 
تاریــخ دومیــن انتشــار آگهــی درروزنامــه رســمی) در صــورت تعطیلــی یــک روز پــس از آن( و جلســه رســیدگی 
بــه اســناد و مــدارک بســتانکاران در ســاعت 9 صبــح روز یکشــبه مــورخ 1401/05/30 در اداره تصفیــه امــور 
ورشکســتگی اســتان گیــالن بــه نشــانی رشــت چلــه خانــه میــدان دکتــر حشــمت جنــب دادگاههــای عمومــی 
حقوقــی رشــت)چله خانــه( کوچــه مقیمــی )کدپســتی 4137643993( و تلفــن 01333323929 تشــکیل 
مــی گــردد کلیــه بســتانکاران و کســانی کــه در مهلــت قانونــی پیــش گفتــه طلــب وادعــای خود واسنادشــان 
را بــه اداره داده انــد  وهمچنیــن اشــخاصی کــه بــا شــرکت ورشکســته موصــوف مســئولیت تضامنــی داشــته 

یــا ضامــن آن هســتند مــی تواننــد در مواعــد و محــل یــاد شــده حضــور بهــم رســانند. 
ایمان غریب نواز
گیالن مستشار دادگاه تجدیدنظر سرپرست اداره تصفیه امور ورشکستگی استان 

همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران با شرکت صنعتی 
دریایی ایران افزایش می یابد

دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از مجموعه منطقه 
جنوب شــرکت صدرا و کارخانه جزیره صنعتی صدرا در بوشــهر بازدید کرد. شمسی نژاد پس از 
بازدید از ســایت شــرکت و در جلســه با »رحمتی« مشاور مدیرعامل و »خسروی« معاون مالی 
و ســرمایه گذاری شــرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( گفت: زحمات کارکنان شرکت مشهود 
است. آمادگی داریم اگر موضوعات یا مشکالتی وجود دارد، در حد توان بانک آن را حل کنیم 
تا بخشی از زحمات این مجموعه جبران شود. »محسن پدرام« نایب رئیس هیأت مدیره بانک 
نیز که در این بازدید شمسی نژاد را همراهی می کرد، گفت: هر اندازه که مقدور باشد به حقوق 
شرکت توجه می کنیم و قسمت های قابل مذاکره و تعدیل را در تفاهم نامه بررسی خواهیم کرد.
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ح شد؛ طی نشستی مطر

توسعه زیر ساخت ها، رویکرد مدیریت شهری هشتگرد است 
ساوجبالغ / راضیه دارابی

در جلســه ای کــه با حضــور مهندس 
یعقوبی شــهردار هشــتگرد ، مهندس 
افشــاری رئیس شورای اسالمی شهر و 
کارشناسان شهرداری با دکتر داریوش 
طاهرخانی ، مدیر درمان تامین اجتماعی 
اســتان البرز ، دکتر ناصر لیواری معاون 
پشــتیبانی و توسعه مدیریت مدیریت 
درمان البرز ، دکتر علیرضا اســماعیل 
زاده رئیس بیمارستان تامین اجتماعی 
هشتگرد برگزار شد زمینه های مختلف 
همــکاری در جهت ارتقاء زیرســاخت 
های بهداشــتی-درمانی مورد بررسی 
قرار گرفت. مهندس یعقوبی با اشاره به 
اقدام بزرگ شهرداری و شورای اسالمی 
شــهر در زمینه معرفی زمینی مناسب 
برای ساخت بیمارستان هزار تختخوابی 
در این شهر در سفر ریاست جمهوری ، 
از رویکرد مدیریت شــهری برای توسعه 
این زیرساخت خبر داد .یعقوبی گفت : 
در بازدید دکتر ســالجقه معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت کشور به شهرستان ساوجبالغ 

در جریان سفر استانی رئیس جمهور و 
هیئت دولت به اســتان البرز ، مدیریت 
شهری هشتگرد چندین پیشنهاد بزرگ 
به ریاســت جمهوری مطرح نمود .وی 
افزود : یکی از این پیشــنهادها ساخت 

بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در بخش 
شرقی بلوار شهید سلیمانی و دسترسی 
مناســب از اتوبان بوده اســت که با نظر 
مســاعد ریاســت محتــرم جمهوری ، 
مکاتبه شهرداری در حال پیگیری است . 

وی بیان کرد : با توجه به قرارگیری شهر 
هشتگرد در مرکزیت غرب استان البرز 
و تصمیم مدیریت این شــهر انتظار می 
رود تا هیئت دولت نیز این درخواست به 
حق شهرداری را در دستور کار قرار داده 

و ساخت این بیمارستان که می تواند به 
عنوان مرجعی برای رفع نیازهای درمانی 
بســیاری از شهروندان اســتان البرز و 
اســتان های همجوار باشد آغاز گردد . 
وی بیان کرد : ساخت بیمارستان مجهز 
دیگر با استفاده از ظرفیت دستگاه های 
متولی نیز از جمله برنامه های مدیریت 
این شــهر می باشــد و انتظار می رود 
بیمارســتان تامین اجتماعی به عنوان 
یکی از مجموعه های فعال در این زمینه 
از این ظرفیت ها استفاده نماید .مهندس 
افشــاری رئیس شورای اسالمی شهر به 
بیان خواســته های مدیریت شــهری 
در قبــال واگذاری زمین برای ســاخت 
بیمارســتان پرداخت و گفت : با توجه 
بــه اهمیت موضــوع مدیریت بحران و 
همچنیــن لزوم راه اندازی امداد هوایی 
توقــع داریم تا دســتگاه های متولی از 
این پتانســیل استفاده نمایند .افشاری 
افــزود : با توجه به اینکه محدودیتی از 
لحاظ موقعیت و مساحت برای واگذاری 
زمین جهت احداث بیمارستان از سوی 

شهرداری هشتگرد وجود ندارد 

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 توسط مدیر عامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران؛ 

 لوح نخستین 
 »سفیر قرض الحسنه« کشور 
به مدیرعامل ایرنا اهدا شد

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران با 
حضور در خبرگزاری جمهوری اسالمی لوح 
نخستین »ســفیر قرض الحسنه« کشور را 
بــه »علی نادری« مدیرعامل ایرنا اهدا کرد.

دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل 
بانک قرض الحســنه مهر ایران  با حضور در 
خبرگزاری جمهوری اســالمی، با مدیران 
ایــن خبرگــزاری دیدار و ضمــن بازدید از 
تحریریــه خبر ایرنا به ســؤاالت خبرنگاران 
این رســانه پاســخ داد.در جریان این دیدار 
و در اقدامی خیرخواهانه، لوح افتخار اولین 
»سفیر قرض الحسنه« در نظام بانکی کشور 
به مدیرعامل خبرگزاری ایرنا اعطا شد.بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در لوح اهدایی به 
مدیرعامــل ایرنا تأکید کــرده انتخاب وی 
به عنوان ســفیر قرض الحســنه با عنایت به 
فعالیت هــای ارزنــده اجتماعی و فرهنگی 
خبرگزاری جمهوری اســالمی و پیشگامی 
در امور خیر و انساندوستانه صورت گرفته و 
ابراز امیدواری شده سفیران قرض الحسنه با 
نیک اندیشی و خیرخواهی در مسیر خدمت 
بــه خلق خدا و دســتیابی مردم به زندگی 

شرافتمندانه گام بردارند.

 سرپرست شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان: 

جلوگیری از خاموشی های 
احتمالی با مدیریت مصرف 

برق امکان پذیر است
گلســتان / گــروه اســتان ها: سرپرســت 
شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت: 
مدیریت مصرف برق می تواند جلوی قطعی 
و خاموشــی ها را بگیرد.سید احمد موسوی 
گفت: چند روزی است که شاهد گرمای هوا 
در استان هستیم و بر اساس پیش بینی ها، 
این گرما تا دوشنبه هفته آینده بیشتر خواهد 
شد.او گفت:در استان ۶۰ درصد مصرف برق 
را مشــترکین خانگی تشکیل می دهند و به 
همین دلیل هرسال در تابستان با افزایش ۳ 
یا ۴ برابری مصرف برق مواجه هستیم.سید 
احمد موسوی گفت:مصرف برق در روز های 
عــادی ســال حداکثر ۴۰۰ مــگاوات و در 
روز های گرم تابستانی بین ۱۵۴۰ تا ۱۶۰۰ 
مگاوات خواهد شد.او گفت: مدیریت مصرف 
بــرق می تواند جلوی قطعی و خاموشــی ها 
را بگیرد.ســید احمد موســوی گفت: قرار 
دادن دمای سیســتم های سرمایشــی بین 
۲۴ تــا ۲۶ درجه، تمیز کــردن فیلتر های 
کولــر، درزگیری پنجره ها، اســتفاده از نور 
طبیعی، و خاموش بودن وســایل پرمصرف 
مانند ماشــین ظرفشویی و لباسشویی، اتو 
و جاروبرقی در ساعات اوج مصرف از ۱۲ تا 
۱۷ از کار هایی است که می تواند در کاهش 
مصرف برق موثر باشد.او گفت: با مشترکین 
بخش کشاورزی تفاهم نامه ای امضاء کردیم 
کــه در صورت رعایــت آن و خاموش بودن 
چاه ها در ساعت های اوج مصرف به مدت ۵ 
ساعت محاسبه برق آن ها رایگان خواهد بود.

 مدیر کل مخابرات استان گلستان 
خبر داد؛ 

 افتتاح و بهره برداری 
ح مخابراتی   از 1۲ طر

در علی آباد کتول
گلستان / گروه استان ها: مدیرکل مخابرات 
اســتان گلســتان گفت: بهره برداری از۱۲ 
طــرح مخابراتــی در علی آبــاد کتول آغاز 
شد.شــهمرادی گفــت: تاکنون ۵ســایت 
درمناطق روســتایی وشهری شامل سایت 
کارخانه خاوردشــت، رحمــت آباد، چینو، 
خاک پیرزن وحکیم آباد با اعتبار ۵۰ میلیارد 
تومان احداث شده و در این سایت ها ارتقای 
فــن آوری فیبر رســانی و نصب تجهیزات 
مخابراتی انجام شده است.او گفت: ۵ سایت 
جدید هم دارای جدید ترین فن آوری بوده 
که به صورت متمرکز در سایت همراه اول راه 
اندازی شده است.شهمرادی گفت: اعتبار در 
نظر گرفته شده برای این ۱۲طرح مخابراتی 
۱۲ میلیارد تومان بود و احداث آن ها از دهه 

فجر پارسال آغاز و امروز افتتاح شد.

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ح کرد؛ استان کرمانشاه مطر

تحقق ۴ درصدی سند اشتغال 
استان کرمانشاه در ۲ ماهه 

نخست سال جاری
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشــاه با اشاره 
به تحقق ۴ درصدی از تعهدات ســند اشــتغال 
اســتان در سال ۱۴۰۱، گفت: در حوزه مشاغل 
خانگــی ۷۷ میلیارد تســهیالت در نظر گرفته 
شده که تا کنون ۸۰ درصد آن جذب شده است. 
مختار احمدی اظهار کرد: در راســتای کاهش 
نرخ بیکاری، ســند توسعه اشتغال استان در دو 
ماهه اول ســال جاری بــا پیش بینی ۵۳ هزار 
فرصت شــغلی از ۱ میلیون فرصت شغلی پیش 
بینی شــده در کشــور با تمرکز بر طرح زیست 
بوم ملی اشــتغال کشور، حدود ۴ درصد محقق 
شده است.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان کرمانشاه با اشاره به اینکه اشتغال های 
ایجادی در سامانه رصد ثبت می شود، افزود: این 
سامانه از ابتدای سال فعال است و دستگاه هایی 
اجرایی متولی اشتغال مانند جهاد کشاورزی و 
صمت و میراث فرهنگی و صنایع گردشــگری، 
اشــتغال های ایجادی را بر اســاس کد ملی در 

سامانه ثبت می کنند.

مدیر عامل شرکت آبفای استان مرکزي: 

10 روستا در بخش سربند از آب 
پایدار بهره مند شدند

مرکزي / گروه اســتان ها: بخش دوم از فاز اول 
طرح آبرساني از سد کمال صالح به روستاهاي 
بخش ســربند شهرســتان شــازند بــا حضور 
محمــود احمدي بیغش نماینده مردم شــازند 
در مجلس شــوراي اســالمي ، یحیي رمضاني 
فرماندار شهرســتان شــازند ، مهندس یوسف 
عرفاني نســب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزي و جمعي از مردم و مسولین در 
روز پنجشــنبه ۱۲ خردادماه مورد بهره برداري 
قرار گرفت.در این مراســم مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان مرکزي ، اظهار داشــت : 
طرح آبرســاني به شــهر هندودر و ۳۶ روستاي 
شهرستان شازند از سد کمال صالح یکي از طرح 
هاي مهم و بزرگ آبرساني در مجموعه شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزي به شمار میرود که 
در این راســتا در ســال گذشته ابرساني از این 
طرح به ۵ روستا مورد بهره برداري قرار گرفت 
و در بخــش دوم از فــاز اول این طرح امروز ۱۰ 
روستاي دیگر شامل روستاهاي لوزدر علیا ، ده 
آقا ،ارکلو ، بهرام آباد ، لوزدر ســفلي ، ده زمان 
، قشــالق ، ده گلشــن ، لوزدر وســطي و خلیفه 
بالغي از آب شــرب پایدار بهره مند مي شــوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
درتشریح اقدامات صورت گرفته در اجراي طرح 
آب رســاني از ســد کمال صالح به ۱۰ روستاي 
بخش سربند ، بیان داشت :اجراي ۲۹ کیلومتر 
خطــوط انتقال بین مخازن و حد فاصل مخازن 
تا تصفیه خانه آب ،ساخت دو باب مخزن ذخیره 
آب با مجموع ظرفیت۶۵۰ متر مکعب ســاخت 
دو بــاب ســوله به متــراژ ۵۰۰ متر مربع و برق 
رســاني و احداث پست هوایي به طول ۲هزار و 
۸۰۰ متر از اقدامات صورت گرفت در این راستا 
ي اجراي این طرح مي باشــد.مهندس یوسف 
عرفاني نســب با بیان اینکه با اجراي این پروژه 
، یک هزار و ۶۸۰ نفر از آب شــرب پایدار بهره 
مند شــدند ، هزینه اجــراي این پروژه را ۳۲۰ 

میلیارد ریال عنوان نمود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان شاهرود:

یک هزار راس دام غیر مجاز در 
جنگل ابر شاهرود شناسایی شد

ســمنان / گروه اســتان ها: رئیس اداره محیط 
زیســت شــاهرود با بیان اینکه یک هزار راس 
دام غیر مجاز در جنگل ابر شــاهرود شناسایی 
شــدند، گفت: هــر گونه تعلیــف غیرمجاز در 
این محدوده ممنوع اســت.علی اکبر قربانلو با 
بیان اینکه طی ایام تعطیل خردادماه گشــت، 
کنترل و پایش مناطق حفاظت شده جنگل ابر 
شــاهرود شدت بیشتری یافت، ابراز داشت: در 
این راســتا هزار رأس دام غیر مجاز در جنگل 
ابر شــاهرود شناسایی شــده است.وی با بیان 
اینکــه به آغل های غیــر مجاز محدوده منطقه 
حفاظت شده ابر اخطار اخراج داده شده است، 
افــزود: صورت جلســه تخلــف آنها تنظیم و به 
دادگاه برای رســیدگی ارجاع داده شده است.

رئیس اداره محیط زیســت شاهرود ضمن بیان 
اینکه با هر گونه تخلف ســاخت و ســاز و تعلیف 
غیر مجاز برخورد می شــود، ابراز داشت: هدف 
از ایــن اقــدام بکر نگه داشــتن طبیعت زیبای 
جنگل ابر و حفاظت و حراست هر چه بیشتر این 
جنگل های هیرکانی اســت.قربانلو با بیان اینکه 
طی تعطیالت اخیر شــاهد حجم بســیار باالی 
ورود خودروها به محدوده جنگل ابر بودیم، ابراز 
داشــت: با ایجاد گشت های ویژه تالش شد تا از 
حوادث احتمالی نظیر وقوع حریق پیشــگیری 
شود اما انتظار می رود گردشگران نیز نسبت به 
پاکیزه نگه داشــتن محیط پیرامون خود اقدام 
کنند و جز عکس چیزی در منطقه باقی نگذارند.

استانها 6

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل:

کاهش آسیب های اجتماعی است توسعه ورزش همگانی زمینه ساز 
 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اردبیل 
گفت: توســعه ورزش همگانی در کاهش ناهنجاری های اجتماعی در 
جامعه نقش مؤثری دارد.سجاد انوشیروانی در نشست با خبرنگاران در 
اردبیل اظهار کرد: بیش از ۵۸ هزار نفر در اردیبهشت ماه سال جاری در 
برنامه های ورزش همگانی در این استان مشارکت داشتند.وی با اشاره 
به اینکه در این برنامه های ورزشی بیش از ۳۵ هزار مرد و بیش از ۲۳ 
هزار زن مشــارکت داشــتند، تصریح کرد: برگزاری پیاده روی، ورزش 
صبحگاهی، کوه روی و کوهپیمایی، دوچرخه سواری، اجرای همایش ها 
و جشــنواره های ورزشی، برگزاری مسابقات ورزشی در محالت و بین 
کارکنان، برنامه های فرهنگی، برگزاری کالس های آموزشی و ورزشی 

و دوچرخه ســواری و گلگشــت ها از جمله برنامه هایی است که توسط 
گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی استان اجرا شده است.مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: برگزاری ۹۹ برنامه پیاده روی با 
مشــارکت بیش از چهار هزار نفر، ۱۲۱ مورد کوه روی و کوهپیمایی با 
مشــارکت بیش از ۲ هزار نفر، ۲۹ مورد دوچرخه ســواری و ۳۶ برنامه 
گلگشــت خانوادگی، برگزاری ۸۵ مسابقه ورزشی محالت و کارکنان، 
برگزاری ۶۸۳ مورد ورزش صبحگاهی و همگانی با مشــارکت بیش از 
۳۸ هزار نفر، برگزاری ۴۷۰ مسابقه ورزشی مختلف با مشارکت بیش 
از چهار هزار و ۷۰۰ نفر، برگزاری ۱۰۰ همایش و جشنواره ورزشی با 

مشارکت بیش از چهار هزار نفر از جمله آنهاست.

خبر ویژه

اصفهان / گروه استان ها: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و استفاده از وسایل 
سرمایشی، الزم است شهروندان برای حفظ جان و سالمتی خود، نکات ایمنی 
مربوط به کولر های آبی را بدانند و رعایت کنند.مهندس مرسل صالحی مدیر 
دفتر مدیریت مصرف  برق اصفهلن گفت :شاید راه اندازی کولرهای آبی کار 
ســاده ای به نظر برســد؛ اما در واقع با جان افراد در ارتباط اســت .وی در ادامه 
افزود : نصب و راه اندازی کولر باید از ســوی ســرویس کار مجاز انجام گیرد.
مهندس صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف برق با اشــاره به فرهنگ ســازی و 
اطالع رســانی در مصرف برق خاطرنشــان کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران 

ادارات دولتی و غیردولتی موظف اند ۳۰ درصد در ساعات اداری و ۶۰ درصد 
بعد از ساعات اداری مصرف برق خود را کاهش دهند .وی بابیان اینکه  تمام 
ســازمانها باید توجه ویژه ای نســبت به این دســتور العمل داشته باشند گفت 
: شــهرداری اصفهان یکی از مشــترکین عمومی با مصرف زیاد اســت که سال 
قبــل، بیــش از نیم میلیارد تومــان از مجموع پاداش هایی که به کم مصرف ها 
تعلق می گرفت به شــهرداری اصفهان پرداخت شد.صالحی خاطرنشان کرد: 
شهرداری به عنوان ویترین مقابل دیدگان شهروندان می تواند به عنوان یک 

الگوی مناسب برای دیگر نهادها قرار گیرد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شهرستان اصفهان:

کاران مجاز بسپارند شهروندان سرویس وسایل سرمایشی را به سرویس 

توسط سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل انجام شد؛

تشریح مصوبات سفر وزیر بهداشت به استان اردبیل 
اردبیل / گروه استان ها:  دکتر علی محمدیان سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل، روز پنجشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۱ با اشاره 
به ســیر نزولی بیماری کرونا در اســتان اظهارداشت: سرعت در 
تزریق واکسن که از شهریور سال گذشته آغاز شد نقش بسیار 
مهمی در کاهش این آمار داشته بطوریکه با وجود کاهش رعایت 
دســتورالعملهای بهداشتی، همچنان شاهد کاهش در بستری 
و ابتال و فوتی هســتیم و در بســیاری از روزها این آمار، صفر 
گزارش می شــود و جزو کم ســابقه ترین آمار در طول ۲ ســال 
گدشته است. وی تاکید کرد: با وجود کاهش این آمار، همچنان 
توصیه می کنیم که مردم عزیز استان، تکمیل واکسیناسیون را 

جدی بگیرند و بدین منظور، مراکز بهداشتی در سطح استان، 
آماده تزریق واکسن برای هم استانی های عزیز می باشند.دکتر 
محمدیان با اشــاره به ســفر وزیر بهداشت به استان افزود: وزیر 
بهداشــت بعنوان نماینده دولت برای شــرکت در جلسه تنظیم 
بازار در اردبیل حضور داشــتند و در کنار این موضوع، فرصتی 
فراهم شــد تا گفتگوهایی در خصوص مســائل مختلف حوزه 
سالمت استان داشته باشیم و از حضور وزیر بهداشت و معاونین 
و مدیران وزارت جهت بیان مسائل و مشکالت موجود استفاده 
کردیم و طی بازدیدها و جلســاتی که تشــکیل شد دغدغه های 
حوزه سالمت استان، مطرح و مصوباتی نیز در حوزه های مختلف 

داشتیم.سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل، کمبود در 
شاخصهای فیزیکی و تخت های بیمارستانی و امکانات آموزشی، 
پژوهشی، درمانی و بهداشتی را از جمله مشکالت موجود حوزه 
ســالمت اســتان عنوان و تصریح کرد: با توجه به کمبود فضای 
آموزشــی دانشــگاه و در جهت توسعه آن، مصوب شد با کمک 
وزارت بهداشت، استانداری و خیرین سالمت، خرید ساختمان 
های آماده آموزشــی، توسعه فضای آموزشی دانشکده پزشکی 
و پیراپزشــکی، تسریع در راه اندازی کتابخانه مرکزی، افزایش 
ظرفیت ســلف دانشــجویی و ساماندهی پاویون و محل اسکان 

رزیدنت ها و انترن ها در دستور کار قرار گیرد.

اصفهان / گروه استان ها: در پی کنترل شیوع بیماری کرونا و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســتان اصفهان، ویژه برنامه های »ســه شــنبه های شــادآبی« در ســال ۱۴۰۱ به صورت 
حضوری برگزار می شود.»ســه شــنبه های شــادآبی« عنوان برنامه ای اســت که با هدف آشناسازی 
نونهاالن و نوجوانان با مفاهیم مدیریت مصرف بهینه آب و با همکاری مشترک شرکت آب و فاضالب، 
اداره کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان از سال ۱۳۹۹ 
به صورت مجازی و در بســتر شــبکه شــاد دانش آموزی آغاز شــده است.  و اما امسال با واکسینه شدن 
بخش زیادی از مردم و فروکش کردن شیوع بیماری کرونا در جامعه این برنامه روزهای سه شنبه هر 
هفته به صورت حضوری برگزار خواهد شد. در نخستین برنامه حضوری از »سه شنبه های شادآبی«، 

مرکز شماره ۷  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان شاهد برنامه های متنوعی از جمله 
نمایــش خوانــی »صــدای پای آب«، قصه گویی، دکلمــه، نمایش پانتومیم »ضرب المثل ها« و  بحث 
علمی با موضوع »آب و شــگفتی های آن« با حضور جمعی از کودکان، نوجوانان و مربیان کانون بود. 
سرپرســت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان در مراســم افتتاح سلسله برنامه 
های حضوری »سه شنبه های شادآبی« گفت: به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری مشترک کانون، 
آموزش و پرورش و آبفا از دو سال پیش تاکنون، تولید محتوا و انتشار مفاهیم فرهنگ بهینه مصرف 
آب در قالب های فرهنگی، هنری و ادبی در دســتور کار قرار گرفت که با اســتقبال معلمان، مربیان و 

دانش آموزان در دوران کرونا همراه بود.

با همکاری آبفای اصفهان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان؛

»سه شنبه های شادآبی« حضوری شد
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یادداشت

کشور فرسوده هستند  19 درصد از مدارس 

کابوس آوار مدارس بر سر دانش آموزان
  پرستو خلعتبری / گروه جامعه

ســقف های لــرزان، دیوار هــای سســت، 
ستون هایی که دیگر توان به دوش کشیدن 
بار ســازه ها را ندارد، روایت مدارســی است 
که ســال هاست نیازمند تخریب، بازسازی 
و مقاوم ســازی بوده اند، مدارس فرسوده و 
ناایمنی که نیاز این روز های شان مقاوم سازی 
است و باید زودتر از هر زمانی فکری برایشان 
کرد و برای نوسازی و باز سازی آنها آستین 
همت باال زد.میثم حاجی پور، مدیرکل حوزه 
ریاســت و روابط عمومی سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به این 
سوال که برای جبران کمبود فضای آموزشی 
در کشور به چه میزان اعتبار نیاز است، گفت: 
کار ساخت وســاز و فعالیــت عمرانی با پول 
ارتباط مســتقیم دارد، مــا در حوزه ای کار 
می کنیم که تا وقتی اعتبار کافی نداشــته 
باشــیم، نمی توانیم فعالیت کنیم. اعتباری 
که ســال ۹۶ برای نوســازی مدارس درنظر 
گرفته شــده بود حتی به هزار میلیارد هم 
نمی رسید و دی ماه همان سال هم تخصیص 
این اعتبارات صفر بود؛ یعنی حتی یک ریال 
هم در اختیار نوسازی مدارس قرار نگرفت.او 
ادامه داد: سال ۹۷ رایزنی های بسیار زیادی 
انجام شــد تا اینکه شیب منحنی اعتبارات 
نوسازی مدارس صعودی شد. در سال ۱۴۰۱ 
حدود شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش 
بینی اعتباری شــده است. بخش دیگری از 
اعتبــار هم از ســوی ردیف هــای متفرقه و 
خیرین مدرسه ســاز تامین می شود. پیش 
بینی ما حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: قســمت عمده بودجه دریافتی ما 
دولتی )ردیف های اختصاصی و فرعی( است 
و بخشــی هم از ســوی خیرین مدرسه ساز 
تامین می شــود که در سال ۱۴۰۰ خیرین 
حدود سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به این 
حوزه کمک کردند. طرح دیگری هم تحت 
عنــوان آجر به آجــر وجود دارد که از خرده 
کمک هــای مردمی در این طرح اســتفاده 
می شــود. بیش از یک و نیم میلیون نفر از 
مردم در این طرح مشارکت کردند و با همین 

کمک های خرد هشت و نیم میلیارد تومان 
جمع شد.وی با اشاره به هزینه ساخت یک 
کالس درس در کشور، گفت: با وجود شرایط 
امروز جامعه و افزایش قیمت ها ساخت یک 
کالس درس در کشــور برای ما یک میلیارد 
تومان هزینه دارد. اســتانداردهای ساخت 
مدرســه با منزل مســکونی متفاوت است و 
مدرســه باید مکان فــوق العاده امنی برای 
دانش آموزان و معلمان باشــد. در زلزله ها و 
سیل های اتفاق افتاده در کشور هم مشاهده 
کردیــم که مــدارس یا پایگاه امداد و نجات 
شدند یا مردم به آنجا پناه آوردند. مدارسی 
که در سال های اخیر ساخته شده اند در برابر 
زلزله هایی با ریشترهای باال مقاوم بودند. در 
زلزله اهر و هریس بسیاری از مدارس سالم 
ماندند. امروز برای یک مدرســه ۱۲ کالسه 
باید حداقل ۱۲ میلیارد تومان هزینه کنیم.او 
در پاسخ به این سوال که چه میزان مدارس 
فرسوده در کشور وجود دارد، گفت: در سال 
۱۴۰۰ حدود ۱۵ هزار کالس درس ساخته 
شــد اما تا اواسط دهه ۸۰ آماری از وضعیت 
مدارس گرفته شــد و مشــخص شد که ۷۰ 
درصد مدارس ایران فرســوده هستند و در 

همان سال مجلس اعتباری نزدیک به چهار 
میلیارد دالر مصوب کرد و در مدت ده سال 
این پول برای نوسازی مداری اختصاص پیدا 
کرد و در ســال ۹۵ مجدد آمارگیری انجام 
شد و در این آمار میزان مدارس فرسوده به 

۳۰ درصد رسید.

کمبود اعتبار سد راه نوسازی مدارس
وی افزود: در آمارگیری ۱۴۰۰ هم مشخص 
که ۰۲/۱۹ درصد از مدارس فرسوده هستند 
از این میزان هم قسمت عمده ای از مدارس 
نیازمند مقاوم ســازی هستند و حدود ۵/۶ 
درصــد نیــاز به تخریب دارنــد. برای حل 
مشــکل مدارس فرســوده بــه ۱۰۳ هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.از طرفی باید 
بر اساس افزایش جمعیت دانش آموزی هم 
مدارس جدید بسازیم که این میزان اعتبار 
پاسخگو نیســت. از جهتی مدارسی که از 
ســال ها قبل ساخته شده اند بعد از گذشت 
زمان مدارس فرســوده محســوب شده و 
نیاز به بازسازی خواهند داشت.حاجی پور 
توضیح داد: ســرانه استاندارد آموزشی باید 
۸/۴ متر مربع به ازای هر دانش آموز باشــد. 

میانگین ســرانه ای که امــروز وجود دارد 
۵/۲ متر مربع اســت. هشت استان هم زیر 
خط میانگین هســتند که به ترتیب شامل 
اســتان های البرز، سیستان و بلوچستان، 
تهــران، آذربایجان غربی، قم، خراســان 
رضوی، گلستان و خوزستان می شوند. این 
استان ها به لحاظ کمبود فضای آموزشی و 
مدارس فرسوده نیاز به توجه بیشتر دارند.
البته براساس برنامه ریزی های انجام شده در 
سال جاری وضعیت برخی از این استان ها 
بهبود پیدا می کند.او درخصوص اســتفاده 
از بخــاری نفتی در برخی مدارس توضیح 
داد: مــا تمام بخاری های نفتی را از مدارس 
جمع آوری کرده ایم اما این کار در مناطقی 
انجام شده که لوله کشی گاز داشتند درحالی 
که برخی از مناطق روستایی هنوز با مشکل 
گازرسانی مواجه هستند و شرکت گاز باید 
در ایــن حــوزه همکاری کند. در واقع فقط 
مدارسی بخاری نفتی دارند که یا در مناطق 
صعب العبور هســتند و یا گازرسانی در آن 
روستا انجام نشده است.حاجی پور با اشاره 
بــه وضعیت مدارس کپــری، عنوان کرد: 
مدارس کپری موضوعی اســت که سال ها 

مورد بحث بوده اســت اما این مدارس در 
اقلیــم و جغرافیــای خاصی وجــود دارند 
و غالبــا در جنوب هرمزگان و سیســتان و 
بلوچســتان دیده می شوند. نکته ای که در 
مورد کپر وجود دارد این است که مردم این 
مناطق به واســطه شرایط آب و هوایی کپر 
را ترجیح می دهند.بهرحال ما ســراغ تمام 
مناطقی که مدارس کپری داشت رفتیم و 

مشکلی برای جایگزینی نداریم.

 استفاده از کانکس 
در مناطق صعب العبور

وی درباره وضعیت اســتفاده از کانکس به 
جای مدرسه در برخی مناطق، گفت: برخی 
مناطق به حدی صعب العبور هســتند که 
حتی امکان تردد با ماشین هم وجود ندارد 
و هنوز در مناطقی از خوزستان، کهکیلویه 
و بویراحمــد، چهارمحال بختیاری و ایالم 
بخش های صعب العبــوری وجود دارد که 
ســعی کردیم با همکاری ســپاه با بالگرد 
کانکس بــرای این مناطق بردیم تا بچه ها 
از تحصیل محروم نشــوند.وی گفت: توان 
فنــی در نوســازی مدارس وجــود دارد و 
ســاخت مدارس بزرگ در سند تحول هم 
عنوان شــده اســت اما اعتبار کافی وجود 
ندارد. اگر امروز اعتبار کافی داشــته باشیم 
با این توان فنی پنج سال طول می کشد تا 
به حد مطلوب در نوسازی مدارس برسیم.

وی در پاســخ به این ســوال که چرا شاهد 
وجود برخــی مدارس غیرانتفاعی نا ایمن 
در کشور هستیم، گفت: تائیدیه استحکام 
بنای یک مدرســه غیرانتفاعی توسط نظام 
مهندســی داده می شود و اگر این تائیدیه 
وجود داشــته باشد ما براساس متراژ برای 
مدرسه ظرفیت تعیین می کنیم. بهره بردار 
تمام مدارس دایر در سطح کشور آموزش و 
پرورش است و مسئولیت نظارت هم برعهده 
این ســازمان است. تعمیرات هم اگر جزئی 
باشد برعهده آموزش و پرورش است اما اگر 
مدرسه به تعمیرات اساسی نیاز داشته باشد 

ما وارد عمل می شویم.

7جامعه
 بی اعتمادی و بدبینی

مهم ترین نشانه اختالل 
شخصیت پارانوئید

  سکینه رضایی پور ،  روانشناس بالینی
اختــالل پارانوئید بعضاً در افراد بیمار 
به اشــکال مختلفی بروز پیدا می کند. 
این بیماری نوعی مشــکل در اختالل 
شخصیت است و فرد مبتال رفتاری بروز 
می کند که به راحتی قابل تشــخیص 
است طبیعتاً این افراد بدون هیچ پایه 
و اساسی گمان می کنند دیگران قصد 
آزار و فریــب دادن آنهــا را دارند. فرد 
مبتــال به پارانوئید مدام در ذهن خود 
به دوستان، نزدیکان و آشنایان گمان 
بــد دارد و به آن هــا اعتماد نمی کند، 
به طوری که این افکار پوچ و بیهوده به 
یک مشــغولیت ذهنی برای او تبدیل 
می شــود. فرد در این شرایط دوست 
نــدارد به دیگــران اعتماد کند چون 
می ترســد فردی اطالعاتی از او داشته 
باشــد و علیه او به شــکل کاماًل غرض 
ورزانِه اســتفاده کند. اگر فردی بدون 
هیــچ قصد و نیــت بدی صحبت کند 
او بالفاصلــه این رفتــار را یک تهدید 
جــدی برای خــود تلقی می کند. این 
گروه از بیماران همه مســائل را حتی 
از نزدیک ترین دوستان یا اقوامشان به 
دل می گیرند و رفتار و واکنشی کاماًل 
پرخاشــگرانه نســبت به طرف مقابل 
نشــان می دهند. بیمــار پارانوئیدی 
به دلیل اختالل شــخصیتی که دارد 
بدون هیچ دلیلی به همسر، فرزندان یا 
نامزد خود شک می کند، متأسفانه فرد 
مبتال هیچ کدام از رفتارهایش دســت 
خودش نیســت. چون فرد به بیماری 
روانی مبتالست؛ بنابراین کاماًل بدیهی 
است که درک این افراد سخت و حتی  
در بعضی مواقع غیر ممکن است. برای 
درمان این بیماران نباید دســت روی 
دست گذاشت و باید سریعاً اقدام کرد. 
اولیــن قدم درمــان، درمان دارویی و 
روان درمانی است. که درمانگر در تمام 
برخوردهایــی که با این گونه بیماران 
دارد باید کاماًل صریح و روراست باشد. 
دقت شــود که عوامل روان شناختی از 
جمله دالیل بیماری است، همچنین 
برخــی بیماری هــای خــاص مثل 
آلزایمر و پارکینسون، تومورهای مغز 
کــه می تواند روی مغز تأثیر بگذارد و 
صرع از جمله بیماری هایی است که از 
علل ایجاد پارانوئید است. قرار گرفتن 
در معرض انواع ســموم و آفت کش ها، 
ســابقه خانوادگی، استعداد ژنتیکی، 
بیماری های روانی، مورد سوءاستفاده 
قرار گرفتن در کودکی و بزرگســالی، 
انزوای اجتماعی طوالنی، اســترس، 
ضربــه یا تغییــر عمــده در زندگی 
مثل از دســت دادن شغل یا عزیزان، 
قربانی شــدن در بحران، سوءمصرف 
یــا ترک مواد افیونی، تجربه آســیب 
یــا مشــکالت در دوران کودکــی، 
بی خوابی هــای مزمــن، قطع مصرف 
یــا تغییــر دارو از دیگر عوامل ابتال به 
اختالل شخصیتی پارانوئید است. باید 
به این موضوع توجه شــود که حداقل 
کاری که می شــود با بیمار پارانوئیدی 
داشت تا آسیب این بیماری هم برای 
خــودش و هم بــرای اطرافیان کمتر 
شــود؛ این اســت که بدانیم چطور با 
آن هــا و رفتارشــان برخــورد کنیم. 
طبیعتاً زندگی با این افراد ســخت و 
در مواردی غیرقابل تحمل است در این 
شــرایط اوالً از انزوای آن ها جلوگیری 
کنیــم. یــک از اثراتی که این بیماری 
روی افراد دارد منزوی شدن آن هاست 
که بــه دالیل تصورات و باورهایی که 
نسبت به دیگران دارند متأسفانه باعث 
تنها ماندن آن ها شــده است. باید این 
افراد را تشویق کرد که در جمع خانواده 
باشند و فعالیت های اجتماعی داشته 
باشند. شاید این افراد در ارتباط گرفتن 
بــا افراد بزرگســال مقاومت داشــته 
باشــند، سعی کنیم مسئولیت بچه ها 
را به آن ها بسپریم که طبیعتاً می تواند 
از اضطرابش کم کند. تنهایی می تواند 
عاملی برای شروع یک افسردگی حاد 
باشــد. اگر فردی همســر یا فرزندش 
دچــار اختالل شــخصیتی پارانوئید 
اســت باید در گروه های حمایتی که 
وضعیــت آنهــا مثل خود فرد اســت 
شــرکت کرده و همچنین از مشاوران 
و درمانگران این بیماری راهکار مناسب 
دریافــت کند که بتواند وضعیت بیمار را 
بهتر درک کند و با موقعیتی که به دلیلی 
بیماری با شأن فرد دارد بهتر سازگار شود.

جزئیات آموزش زبان »فرانسه« 
در برخی مدارس اعالم شد

رئیس ســازمان مــدارس و مراکز غیر دولتی 
وزارت آمــوزش و پــرورش درباره راهکارهای 
جبرانی و تقویت دروس در مدارس غیردولتی 
با توجه به غیرحضوری برگزار شــدن چندماه 
ابتدایــی کالس های درس اظهــار کرد: این 
موضوع را چه در مقطع ابتدایی و چه متوسطه 
به خود مدارس واگذار کرده ایم که با توجه به 
کارنامه و بررسی هایی که انجام می دهند، اگر 
دانش آموزی مشکل داشت دوره های آموزشی 
برای وی برگزار و عقب ماندگی های درسی اش 
را جبــران کنند. احمد محمودزاده همچنین 
درباره شهریه مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: 
یــک تفاوت مهم در تعیین شــهریه امســال 
این اســت که ۳۵ درصد از ســهم شــهریه در 
الگوی تعیین شهریه را به سندتحول بنیادین 
و رویکردهای فرهنگی و تربیتی دانش آموزان 
اختصاص دادیم و شهریه هر مدرسه متناسب 
با الگوی تعیین شهریه و عملکردش مشخص 
و در نیمــه دوم خردادماه اعالم خواهد شــد.  
رئیس ســازمان مــدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آمــوزش و پرورش ادامه داد: امســال 
میزان افزایش شهریه به صورت درصدی اعالم 
نمی شــود و شــهریه در هر مدرسه با توجه به 
عملکرد و متناسب با الگو، متفاوت خواهد بود.  
محمــودزاده درباره آموزش زبان های خارجی 
در مــدارس غیردولتی نیز توضیح داد و گفت:  
تنوع در آموزش زبان های خارجی و رفع انحصار 
زبان انگلیســی از جملــه مطالبات مهم مقام 
معظم رهبری در ســنوات گذشته بوده است. 
در همین راستا تصمیم بر آن شد که در مدارس 
غیردولتی این کار را آغاز کنیم. سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی نیز اعالم آمادگی کرده 
و گفتند که محتوای درسی آموزش زبان هایی 
چون فرانسه، اسپانیایی، آلمانی و روسی آماده 
اســت که به نظر می رســد از میان آنها بتوانیم 
به صورت آزمایشــی و از مهر امســال آموزش 
زبان فرانســه را داشته باشیم. وی اضافه کرد: 
پیشــنهاد ما انتخاب یک مدرسه در هر استان 
است که البته هنوز قطعی و نهایی نشده است. 

 مجازات و حبس مزاحمان 
در فضای مجازی چقدر است؟

رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا انتظامی کشور به موضوع 
»مزاحمت« در فضای مجازی اشــاره و گفت: 
با افزایش ارتباطات و تعامالت در شــبکه های 
اجتماعــی برخــی از اختالفات و بداخالقی ها 
شــکل می گیرد که نوعــی از آن بداخالقی ها 
به صورت توهین، فحاشــی، ایجاد مزاحمت، 
ارســال محتــوای نامناســب، تهدید کردن 
و غیــره بــروز می کند.ســرهنگ علی محمد 
رجبی با بیان اینکه این رفتار از نظر قانونگذار 
جرم انگاری شــده و بــرای مرتکبین مجازات 
در نظر گرفته شــده اســت، گفت: کسانی که 
گرفتار مزاحمت، آزار کالمی، ارسال محتوای 
نامناسب ،خشونت، مزاحمت های بی موقع و 
غیره می شــوند می توانند با مراجعه به مراجع 
قضایی از ایجاد کننده مزاحمت شکایت کنند. 
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا انتظامی کشور خاطر نشان 
کرد: هرگونه ایجاد مزاحمت و سلب آسایش در 
فضای مجازی جرم بوده و برابر قانون با مجرم 
برخورد می شود به گونه ای که طبق ماده ۶۴۱ 
قانون مجازات اسالمی هرگاه کسی در فضای 
مجازی برای اشــخاص ایجاد مزاحمت کند به 

حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می شود.

گذاری کودکان  تسهیل فرآیند وا
 فاقد سرپرست موثر 

مطابق با ضوابط قانونی
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
در نشســت هم اندیشــی درخصوص تسهیل 
فرزندخواندگی و امین موقت گفت: سیاســت 
این سازمان مراقبت از کودکان فاقد سرپرست 
موثر در بســتر خانواده اســت.محمد نصیری 
افزود: بهزیســتی در پــی تدوین فرآیندهایی 
اســت تــا واگذاری سرپرســتی این کودکان 

مطابق با ضوابط قانونی تسهیل شود.

اعالم اقالم ممنوعه برای حجاج
رییس پلیس پیشگیری با اعالم دستورالعمل 
سفر زائران به حج تمتع فهرست ۱۴ قلم داروی 
ممنوعه برای ورود به کشور عربستان را اعالم 
کرد.ســردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: 
آمپــول پتیدین ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم، آمپول 
مرفین ۱۰ میلی گرم و  قرص متادون ۵ و ۲۰ 

میلی گرم در این دسته قرار می گیرند.
شــربت متــادون، هیدرومرفین ، قرص متیل 
فنیدات هیدرو کلراید، قرص ترامادول ، آمپول 
ترامادول ۵۰ میلی گرم،  شربت اکسپکتورانت 
کدئیــن، قرص اســتامینوفن کدئین، آمپول 
دیازپــام ۱۰ میلی گــرم، قرص دیازپام ۲،۵ و 
۱۰ میلــی گرم، آمپــول و قرص بوپرونورفین 

نیز جزو اقالم ممنوعه هستند.

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انســان و حیوان وزارت 
بهداشــت،  با تاکید بر اینکه هنوز هیچ مورد مثبتی از ابتال به آبله 
میمونی در کشور شناسایی نشده است، گفت: تمام موارد محتمل 
مورد بررسی قرار می گیرند و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی 

از این بیماری در کشور شناسایی نشده است.
دکتــر بهــزاد امیری افزود: موارد محتمل یا مشــکوک در صورت 
سرپایی بودن به مراکز منتخب ارجاع داده می شوند و در صورتی که 
شرایط بیمار از شکل سرپایی خارج شود آنها را به بیمارستان های 
منتخب ارجاع می دهیم.او افزود: افراد توســط پزشــک متخصص 
معاینه می شــوند و اگر محتمل باشــد که بیماری آنها آبله میمونی 

است برای تشخیص قطعی و آزمایشگاهی، نمونه گیری از فرد انجام 
می شــود.امیری با اشــاره به اینکه نمونه گیری از افراد مشــکوک و 
محتمل بیماری در ابتدا در انســتیتو پاســتور ایران انجام می شد، 
گفت: اکنون در دانشگاه های قطب هر منطقه هم این نمونه گیری 

انجام می شود.
امیری افزود: درصورتی که هنوز عالئم پوســتی بیماری آشــکار 
نشــده باشــد نمونه گیری حلقی از فرد مشــکوک گرفته می شود 
ولی درصورتی که بثورات جلدی آشــکار شــده باشــد، از زخم هم 
نمونه گیری انجام می شود تا بتوان با تشخیص آزمایشگاهی بیماران 

را شناسایی کرد.

وزارت بهداشت: 

کشور شناسایی نشده است هیچ موردی از آبله میمونی در 

خبر  ویژه

اینفوگرافی 

مردم کدام کشورها 
بیشتر روزنامه 

می خوانند؟
نظرسنجی ها نشان 

می دهد هند، اتریش و 
آلمان به ترتیب باالترین 
میزان خوانندگان روزانه 
روزنامه های كاغذی را از 
آِن خود كرده اند. در این 

نظرسنجی بیش از 5۰ 
كشور مورد بررسی قرار 

گرفته اند و در هر كشور بین 
دو هزار تا 76۰۰ نفر طی 
یک ماه )2۱ آوریل تا 22 
مارس( در این نظرسنجی 

شركت كرده اند.
منبع: ایسنا

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

ج   ایرانیان مقیم خار
نیازی به بیمه تامین اجتماعی ندارند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد انتشار خبری از سوی مدیرکل امور 
بیمه  شــدگان ســازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه تمام اتباع ایرانی فاقد 
پوشش بیمه که حتی ساکن خارج از کشور هستند هم می توانند تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند، گفت: بر اســاس سیاســت های کلی نظام باید 
مهاجران و اتباع خارجی هم تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا سالمتشان تامین 
شود چرا که توجه به این مهم ارتباط مستقیمی با حفظ سالمت عمومی دارد 
و اگر این افراد دارای بیماری باشــند می توانند در ســطح کشــور سرایت دهند 
بنابراین نباید در این زمینه کوتاهی صورت بگیرد که برخی مهاجران به دلیل 
عدم توانایی مالی قادر به درمان خود نباشــد و این موضوع ســالمت جامعه را 
تهدید کند.البته دولت باید به این مهم به طور جدی توجه کند که در کشور ۸ 
میلیــون نفــر از افراد کم درآمد یا بیکار فاقد درآمد از خدمات هیچ نوع بیمه ای 
برخوردار نیستند که این امری نگران کننده است چرا که هم از نظر سالمت و 
هم بیمه بازنشســتگی برای تضمین آینده خود با مشــکل مواجه هستند.سید 
سلمان ذاکر افزود: آنچه مسلم است اکثر افرادی که در خارج از کشور زندگی 
می کنند از نظر بضاعت مالی از وضعیت مطلوبی برخوردار هســتند و نیازی به 
پوشش بیمه تامین اجتماعی ندارند بنابراین الزم است دولت در جهت پوشش 
بیمه ای افراد کم درآمد و آســیب پذیر داخل کشــور برنامه ریزی کرده و آنها را 
در اولویت قرار دهد.  وی افزود: دولت در گام نخست جمعیت فاقد بیمه داخل 
کشــور را در اولویت پوشــش بیمه ای قرار دهد و چنانچه بودجه اضافی داشــت 
و زمینه رســیدگی به ســایر افراد خارج از کشــور نیز برای آن فراهم شد، تمام 
ایرانیان خارج از کشــور را نیز تحت پوشــش بیمه ای قرار دهد.وی گفت: دولت 
باید بر اســاس آزمون وســع به پوشــش بیمه افراد بپردازد و طبق بودجه ای که 
بــه ایــن بخش اختصاص یافته اســت، دامنه ارائه خدمات خود در این حوزه را 

گسترش دهد.
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برگی از تاریخ که رو شــد؛ 

 هیتلر از بیمار شــدن 
وحشت داشت

- نامه هایی از یک پزشــک گوش، حلق 
و بینی که به تازگی منتشــر شده نشان 
می دهد هیتلر از فوبیای بیمار شدن رنج 
می برد.نواده سوئیســی یکی از پزشکان 
هیتلر جزئیاتی از چند نامه منتشر کرده 
که نشــان می دهد وی چطور مشکالت 

صدای ایــن دیکتاتور بــزرگ را درمان 
می کرده است.

براساس آنچه در روزنامه سوئیسی شویز 
ام سونتاگ منتشر شده است، این نامه ها 
نشان می دهند که هیتلر از ابتال به یک 
بیماری جدی وحشــت داشت. وی در 
اولین معاینه توسط دکتر کارل اتو فون 
ایکن در ماه مه سال ۱۹۳۵ میالدی به 
او تاکیــد کرده بود که »اگــر چیز بدی 
هست، حتما باید بدانم«. هیتلر به مدت 

۱۰ ســال از آن روز، بارها توســط این 
پزشک تحت درمان قرار گرفته بود.

این نامه ها را که دکتــر فون آیکنش 
به پســرخاله اش نوشــته بود، رابرت 
دوپگن، نــواده او، به هنــگام زیر و رو 
کردن آرشیوهای خانوادگی برای یکی 
از پروژه های درسی خود کشف کرده 
اســت. ریچارد جی ایوانز، تاریخ دان 
بریتانیایی که در تاریخ آلمان تخصص 
دارد، اصالــت این نامه هــا را تایید و 

تضمین کرده است.  
به نقل از روزنامه شــویز ام سانتگ، این 
نامه ها همچنین بــه اهمیتی که هیتلر 
برای صدایــش قائل بود، اشــاره دارند. 
او از ایــن صدا در ســخنرانی های خود 
برای جلب حمایت از رژیمش اســتفاده 

می کرد.
در نامه های تازه افشــا شده، آمده است 
جراحی برداشــتن پولیپ هیتلر به بعد 
از یک سخنرانی موکول شده بود چون 

پزشــک به وی گفته بود بعد از جراحی 
باید به صدایش استراحت دهد.

فون آیکــن در نامه های خــود هیچگاه 
از این که مردی را درمان کرده اســت 
کــه اقداماتش باعث مــرگ میلیون ها 
نفر شــده، ابراز تردید و پشیمانی نکرده 
است. این پزشک در پاسخ به بازجویان 
روسی که پرســیده بودند چرا هیتلر را 
نکشــته اســت، گفته بود من پزشکش 

بودم نه قاتلش!

آبشار نوژیان ؛
بهشتی بر بلندای تاف

آبشار نوژیان یکی از معروف ترین آبشارهای لرستان 
بوده که ساالنه میزبان گردشگران زیادی از سراسر 

کشور است.
در استان لرستان بیش از ۳۳ رودخانه دائمی جریان 
دارد که بر اســاس حوضه آبریز به سه دسته اصلی 
تقسیم می شود. رودهای حـوضـــه دز و رودهای 
حوضـه کـــرخه درمجموع ۹۶ درصـد سطح این 
استـان را دربـر می گیرد و هم چنین رودهای حوضه 
مرکزی سطح کوچکی از شرقی ترین قسمت لرستان 

را به خـود اختصاص داده است.
در حال حاضر بیش از ۵۰ آبشار بزرگ و کوچک در 
پهنه استان لرستان وجود دارد که بخش عمده ای 
از این آبشارها در مســیر رودخانه های این استان 
قرار دارد. آبشــار نوژیان در ۳۸ کیلومتری جنوب 
شــرقی خرم آباد )بخش پاپی( به ارتفاع ۹۵ متر و 
عرض تاج ۵ متر بر بلندای قله تاف است. این آبشار 
یکی از زیبایی های طبیعت لرستان است که هرساله 

بسیاری از مردم را به سوی خود جلب می کند.
نوژیان بر بلندای تاف

گردشگاه جنگلی نوژیان باالی کوه تاف قرار دارد، 
در این کوه انواع گیاهان دارویی می روید و طبیعت و 
آبشار زیبای آن شگفت انگیز و دیدنی است. بسیاری 
از مردم برای تماشای این آبشار زیبا و هم چنین برای 
جمع آوری گیاهان دارویی به این ناحیه می آیند و 

اوقات فراغت خود را در آنجا می گذرانند.
آب آبشار نوژیان از چشــمه های باالدست تأمین 
می شود و در ابتدای فصل بهار طبیعتاً پرآب تر است. 
هرچه به اواخر تابستان نزدیک شــویم، آب آبشار 

کمتر شده و از زیبایی آن نیز می کاهد.
حوضچه های پرورش ماهی در پائین آبشار

رودخانه کوچکی در ســمت راســت آبشار نوژیان 
وجود دارد که آب آن از چشمه های متعدد که فاصله 
بسیار کوتاهی تا آبشار دارند تأمین می شود، آب این 
آبشار رودخانه کوچکی را تشکیل می دهد که پس از 
سیراب کردن نواحی پایین دست، نهایتاً به رودخانه 

سزار می ریزد.
آب این رودخانه بسیار خنک و محل مناسبی برای 
پرورش ماهی های ســردابی همچون قزل آال است. 
ازاین رو در پایین دســت آبشار وجود حوضچه های 
پرورش ماهی، نشانی از توسعه و زایندگی هایی است 

که با زیبایی و شکوه که چشم را می نوازد.
آبشــار نوژیان یکی از زیبایی های طبیعت لرستان 
است که هرساله، بسیاری از گردشگران و مسافران 
را به سوی خود جلب می کند . در طول سال و به ویژه 
فصل پرآبی آبشــار نوژیان بســیاری از مردم برای 
تماشــای این آبشــار و هم چنین برای جمع آوری 
گیاهان دارویی به این ناحیه می روند و اوقات فراغت 

خود را درآنجا سپری می کنند.
 آبشار وارک و هفت چشمه 

دو آبشار دیدنی کنار نوژیان
اطراف را که بگردید، دو آبشــار بکر و دیدنی دیگر 
هم پیدا می کنید. در کل لرســتان آبشار زیاد دارد. 
به همین علت این اســتان را مرکز آبشارهای ایران 

نامیده اند.
کمی آنطر ف تر از نوژیان، آبشار وارک را می بینید. 
وارک هم بیــن گردشــگرها محبوب اســت و از 
معروف ترین آبشارهای لرستان به شمار می آید. قبل 
از این که وارد پیچ و خم های جاده شــوید، تابلوی 

وارک را می بینید.
وارک از یک صخره سنگی سرچشمه می گیرد. در 
اطراف وارک، درخت هــای گالبی، زالزالک و بلوط 
زیادی به چشم می خورد. بعد از دیدن نوژیان، آبشار 
وارک را هم از نزدیک ببینید و منظره های بکرش را 
از دست ندهید.از روستای گریت می توانید به آبشار 
هفت چشمه بروید. در باالدست آبشار، هفت چشمه 
زیبا می بینید که از به هم پیوستن شان، یک رودخانه 

شکل گرفته است.
آبشار هفت چشمه لرستان

آبشار هفت چشــمه ۱۵ متر ارتفاع دارد و اطرافش 
درخت های زالزالک و بلوط رشد کرده اند.

مسیر دسترسی به آبشار نوژیان
فاصله آبشار از سه راهی پلیس راه خرم آباد – بروجرد 
۵۲ کیلومتر است، اگر از پلیس راه حدود ۱۴ کیلومتر 
در جاده کمربندی خرم آباد به سمت جنوب بروید، 
به یک سه راهی می رسید که تابلوی راهنمای آبشار 
نوژیان و راه رسیدن به آن را نشان می دهد.جاده پس 
از طی چند کیلومتر کوهســتانی می شود. در این 
مسیر، طبیعِت جنگلی بسیار دلنواز و خیره کننده ای 
دارد و مملو از درختان بلوط است، از ابتدای سه راهی 
تا آبشار ۳۸ کیلومتر فاصله است. مسیر دستیابی به 
آبشار کاماًل آسفالت است و دستیابی به این پدیده 

زیبا را راحت تر می کند.

گردشگری

بهترین سن گرفتن از اختالس!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

دوستانی که از دور و نزدیک با حدود و ثغور افاضات 
و بیانات حقیر آشنایی دارند، نیک واقفند که بنده 
از طرفداران دو آتیشــه و جان ســخت اختالس 
هســتم و حتی پیشنهاد تاسیس وزارت اختالس 
و اختصاص چند ردیف و تبصره مشــتی و تپل در 
بودجــه مملکت به منظور ســاماندهی اختالس و 
پیشگیری از اختالس های ریز و پاش نیز در کارنامه 

راهبردی بنده ثبت و ضبط شده است!  
علت هم اظهر من الشمس است. وقتی بودجه ای 
برای اختالس کنار نمی گذاریم و با دست خودمان 
فرهنگ اختالس را به قهقرا می بریم نتیجه اش می 
شــود متروپل که بابا برای ۶ واحد مجوز می گیرد 
ولی ۴ طبقه ۹۰۰ تنی هم عجالتاً روی سازه سوار 

می کند علی برکت اهلل....
یا ممکن است عده ای مجوز ساخت خودرو بگیرند 
ولــی روی فرغــون و گاری فرمــون و بوق و چراغ 
بگذارند و لج خودروســازان خارجی را در بیاورند! 
بعد هم به اســم حمایت از تولیدات داخل ســالی 
چند هزار نفر را راهی ســینه قبرســتان کنند و در 
پایان سال از ایشان به عنوان افتخار صنعت خودرو 
سازی تجلیل شود! واال اختالس شرف دارد به این 

مدل آدم کشی و نسل کشی! 
با این حال امســال دوســتان بدون مشــورت با ما 
جراحی اقتصادی را آغاز کرده اند و تا اثر بیهوشی 
داروهای چینی پا برجاســت این بار علی رغم میل 
باطنی چند نکته در خصوص کم رنگ کردن اثرات 

اختالس افاضه می کنیم بقصد فتح األمور:
الــف( بهترین گرفتن ســن اختالس: حقیقت امر 
داســتان اختالس مثل پوشک و پستونک و اطاق 
خواب بچه نیســت که هر چــه دیرتر اقدام کنیم، 
کار ســخت تر شــود. سن گرفتن اختالس در بین 
دانشــمندان محل اختالف اســت ولی در مجموع 
همگی متفق القول بر این باورند هر چه دیر تر این امر 
محقق شود به صواب نزدیک تر است؛ چون اگر در 
اوان اختالس، مانع از آن شوند خرابی بیشتر است!
ب( جایگزین اختالس: گرفتن افراد از اختالس یک 
طرف داســتان است و پیدا کردن جایگزین طرف 
دیگر ... چون فردی که به پدرسوخته بازی و حقه 
بازی عادت کرده و چند صد میلیارد برایش پول خرد 
اســت، قطعاً با یارانه معیشتی و یارانه های کمکی 
اموراتش نمی گذرد و یک بالیی ســر خلق اهلل می 
آورد. فلذا پیشــنهاد می شود با توجه به جغرافیای 
منطقه حتی المقدور بعد از گرفتن فرد از اختالس، 
شــرایط زمین خواری، بیابان خواری، دریاخواری، 

تاالب خواری جنگل خواری و ... فراهم شود!
پ( افسردگی پسا اختالس: خطر بزرگتر که اکثر 
کارشناســان اقتصادی از آن به عنوان افسردگی 
پســا اختالس نام می برند، وقفه افتادن بین دو 
اختــالس یا کاهش میــزان اختالس در مراحل 
بعدی است که به شدت خطرناک و ویران کننده 
اســت و ممکن اســت فرد را به انتحار بکشــد و 
تســمه تایم پاره کند! شــاید راه اندازی صندوق 
توســعه اختالس یا تاسیس وزرات اختالس که 
قباًل افاضات شده و وقعی بدان نهاده نشد، بتواند 
در کاهش تبعات منفی این سندروم موثر باشد! 

از ما گفتن بود...

بیماری هایی که بعد از کرونا بروز کردند
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، به تشریح بیماری هایی 

پرداخت که بعد از شروع پاندمی کرونا، افراد به آنها مبتال شده اند.
ایرج خسرونیاگفت: کرونا باعث شد که بسیاری از بیماری های داخلی 
آشکار شود. به عنوان مثال خیلی ها قبل از اپیدمی کرونا پیش دیابتیک 
بودنــد و بعــد از کرونا به دلیل مصرف کورتــن و برخی داروها، اکنون 

متأسفانه مبتال به دیابت شده اند.
وی افزود: تعداد موارد دیابت که در طول مدت اپیدمی کرونا شناسایی 
و ویزیت کردیم، خیلی بیشــتر از دوران قبل از کرونا بوده اســت. البته 
موارد شناسایی شده تحت نظر متخصصین داخلی و فوق تخصص غدد 

هستند.خسرونیا ادامه داد: شاید بتوان گفت در مورد سایر بیماری ها 
از جمله امراض گوارش نیز تعداد موارد بروز مشکالت گوارشی بعد از 
ابتالء به کرونا افزایش پیدا کرده است. حتی در اوایل عوارض گوارشی 
از جمله اســهال و یبوســت و دردهای گوارشی کووید ۱۹ بیشتر بود و 

بعد به مشکالت ریوی و سایر مشکالت تبدیل می شد.
وی افزود: بیماران دچار مشــکالت مزمن دســتگاه گوارش از جمله 
کولیت اولســروز، ســیروز کبدی و…، دچار تشدید بیماری و عوارض 

آن متعاقب ابتالء به کرونا شدند.
خســرونیا با عنوان این مطلب که کرونا همچنان وجود دارد و عوارض 

دراز مــدت آن باقــی خواهد ماند، گفت: تغییرات اجابت مزاج و موارد 
ابتالء به کبد چرب و حتی بروز زخم های گوارش نیز از پیامدهای کرونا 
است و با قاطعیت می توان گفت که از دهان تا مقعد، عوارضی را ایجاد 

کند ولی هر چه باشد قابل کنترل خواهد بود.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد: با وجود کنترل 
اپیدمی و درمان هنوز برخی افراد بی اشتها هستند و یا مزه غذا یا بوها 
را متوجه نمی شــوند. ابتدا تصور می شــد این عوارض کوتاه مدت است 
و بر طرف می شــود؛ حتی به برخی بیماران قول بازگشــت چشــایی و 
بویایی بعد از ۶ ماه داده بودیم، ولی هنوز درگیر این عوارض هستند.

دریچه علم

داستان بلند »مدام« منتشر شد
داستان بلند »مدام« نوشته پویه صمیمی توسط 

انتشارات خزه راهی بازار نشر شده است.
در این کتاب با فضایی مواجه ایم که به هیچ وجه 
رئال نیست؛ بلکه در طول داستان با جریان سیال 
ذهن میان خیال و واقعیت تاب می خوریم. پویه 
صمیمی، نویسنده این اثر که به تازگی از سوی 
نشر خزه منتشر شده، خود می گوید که در نگاه 
اول به نظر می رســد ُمدام دارد در پکن اتفاق 
می افتد؛ اما به تدریج خواننده متوجه می شود 
که این مکان، جایی نیست جز فضایی ساخته 
و پرداخته ذهن شــخصیت داستان.»ُمدام«، 
داســتان بلند ایرانی اســت. ماجرای گم کردن 
جهت ها و مکان ها، نشت کردن دائمی گذشته 
در حــال و تکــرار مکرر خاطرات و حضور مدام 
آدم هایی که سالیان دور، در مکان و زمانی دیگر 
در زندگی شــخصیت داستان نقش داشته اند. 
یک بازتولید هذیان گونه تمام آنچه باید پشت 

سر گذاشته شود اما نمی شود. 
و این »نشــدن« پررنگ تر اســت وقتی بدانیم 
که حاال شخصیت داستان در کشوری زندگی 
می کند که در زبان مردمانش ترجمه »پریروز« 
می شــود روز پیــش رو و ترجمه »پس فردا« 
می شــود.این کتاب داستان سرگیجه و بیش 
از همه یک حسرت است؛ حسرت اینکه کاش 
آدم می توانست کاسه سرش را بگیرد زیر شیر 
آب و محتویاتش را کامل بشوید، بعد مثل یک 
گوی شیشه ای شفاف بدهدش دست یک نقاش 
عاشــق تا روی دیواره هاش باغ پر از شــکوفه 
بهاری بکشد؛ حسرت تجربه فردایی که هذیان 

هزارباره گذشته نباشد.
مــدام چهــار بخــش و نیــم دارد )باید اضافه 
کنــم که ابتدای داســتان می خوانیم که »او« 
جایــی در نوجوانی اش محاســبه کرده که اگر 
از پنجــره بپرد حــدود چهارونیم ثانیه بعد به 
زمین می رسد( و جز در نیم بخش آخر -که نوع 
روایت متفاوت می شــود- تمام داستان توسط 

راوی سوم شخص )دانای کل( نقل می شود.

كتابکده
کمند امیرسلیمانی :

هورالعظیم در آستانه نابودی/ منبع : ایرنا

عکس روز 

مردم اعتمادشان را به سلبریتی ها از دست داده اند
کمند امیرسلیمانی،بازیگر معتقد است نقش 
ســلبریتی ها در جلب اعتماد عمومی تا یک 
زمانی اهمیت داشت اما از وقتی فضای مجازی 
گستره تر شد و به نقطه ای رسیده ایم که نمی 
توان خبر کذب و واقعی را از هم جدا کرد، چهره 
های محبوب و مشــهور هم آنچنان که باید و 
شاید نقش سابق را ندارند و خیلی تاثیرگذار 
نیستند.این بانوی هنرپیشه می گوید:»ای کاش 
مردم در خصوص هر موضوعی تحقیق و فکر 
کنند و بعد در خصوص یک مسئله اظهارنظر 
کنند و دست به عمل بزنند نه اینکه با اعتماد 
صرف بــه صحبت هنرمندان اقــدام به انجام 
کاری کنند. البته این توصیه به هنرمندان نیز 
وارد است. من اصال موافق این موضوع نیستم 
که هنرمندان در یک جبهه قرار بگیرند و مردم 
در جبهه دیگر، هنرمندان هم از همین مردم 
هستند. من شغلم بازیگری است اما مانند بقیه 
مردم زندگی می کنم.«سطح دانش، دیدگاه و 
ســطح فرهنگ افراد با هم فرق دارد لذا اینکه 
یک سلبریتی به عنوان یک هنرمند حرفی بزند 
و واکنشی از خود نشــان دهد که از طریق آن 
بتواند نظر همه مردم را جلب کند، کار مشکلی 
است.امیرسلیمانی می افزاید:» من سعی می 
کنم همیشه موارد و مسائلی را که خودم قبول 

دارم و انجام می دهم را به دیگران توصیه کنم و 
در مورد آن حرف بزنم. اما در خصوص مطالبی 
که آگاهی ندارم تا حد امکان صحبتی نمی کنم 
چون زمانی که بدون آگاهی حرفی بزنیم درصد 
خطا هم باال می رود و این اجتناب ناپدیز است. 
گاهی چنین خطاهای کالمی و رفتاری از سوی 
سلبریتی ها رخ داده، گرچه باید این نکته را هم 
ذکر کنم که هیچ شخصیت شناخته شده ای 

دلش نمی خواهد که کاری کند یا حرفی بزند 
که آسیبی به مردم وارد شــود. یعنی اگر هم 
تحت شرایط اجتماعی و جوی قرار بگیرد و در 
مورد مطلبی اظهار نظر کند یا حرفی بزند که 
بعدا ثابت شود راهکار خوبی نبوده، قطعا نیتش 
اذیت یا گمراهی افکار عمومی نیست اما گاهی 

پیش می آید.«
هنرمندان هر واکنشــی از خود نشان دهند 

همیشه مورد قضاوت قرار می گیرند.او با تاکید 
بر این موضوع می گوید: »اگر ما بخندیم می 
گویند خیلی شادید، ناراحت باشیم می گویند 
شما چرا ناراحتید شــما که ناراحتی ندارید، 
اعتراض کنیم می گویند شما چرا اعترض می 
کنید شما که شرایط تان خوب است، اعتراض 
هم نکنیم می گویند شما چرا بی خیال هستید 
و چیزی نمی گویید)باخنده(. به همین خاطر 

االن بدترین زمان برای زدن حرف یا هر گونه 
توصیه ای است. البته منظورم این نیست که 
باید ســکوت کرد معتقدم هر کسی می تواند 
عقاید خــودش را بیان کنــد و مخاطبان می 
توانند با توجه به آگاهی ای  که دارند چیزی را 
بپذیرند یا نپذیرند. اصل این است که مردم هر 
چیزی را که می شنوند کوکورانه قبول نکنند 
و آدم ها را قضاوت نکنند. ما می توانیم خیلی 
اوقات گــوش دهیم ولی هر گــوش دادنی به 
معنای انجــام آن کار و تاثیرپذیری و قبولش 
نیست. هر کسی آزاد است نظرش را بیان کند 
و من نوعی اجازه ندارم به آن بی احترامی کنم 
و ناسزا بگویم.«وی در خصوص اعتماد عمومی 
به ســلبریتی ها می گوید:»مردم اعتمادشان 
را به سلبریتی ها از دســت داده اند. جمعیت 
ایران که فقط تهران نیســت که بگوییم یک 
عده زیادی به روز هستند عده ای در شهرهای 
دورافتاده زندگی می کنند که در جریان خیلی 
چیزا نیستند لذا ممکن است چیزی ببینند که 
بســیار تحت تاثیر قرار بگیرند و در این میان 
ممکن است عده ای از سلبریتی ها بخواهند 
برای بیشتر دیده شدن جو درست کنند و باال 
بیایند و مردم آنها را به یاد بیاورند. جو کنونی 

خوب نیست.«

چهره ها 

طنز


