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مرز تهدید تا لبه »نقطه جوش«
   پرونده هسته ای ایران گام به گام به نقطه جوش نزدیک می شود. »رافائل گروسی« در گزارش 
خود به نشست فصلی ۳۵عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای، پاسخ های 
کافی  تهران را به پرســش های او در باره ســه موضوع مشــکوک از نظر بازرســان این ســازمان، نا

دانسته و به این ترتیب خواستار تصمیم حکام در این باره شده است. تهران نیز گزارش مدیر کل 
آژانس را تأثیر گرفته از تحرکات اسرائیل و کژرفتاری های دولت جو بایدن در تأمین خواست های 

  || صفحه  صفحه 22  تهران برای بازگشت به تعهدات هسته ای خود اعالم کرده است...

صفحه 2 

هشدارمقاممعظمرهبریبهحجاج

سراغ  اختالفات شیعه و سنی نرویدسراغ  اختالفات شیعه و سنی نروید

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان تهران  خبر داد؛ 

آغازطرحبرخورد
بامشترکانبدمصرف

اولتیرماه از
     مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
تهــران گفــت: امســال بــرای نخســتین بــار و 
براساس قانون با مشترکان بدمصرف یعنی 
کســانی که بیش از دو برابر الگو، آب مصرف 

می کنند برخورد خواهد شد...

رئیسی در جلسه هیأت دولت:
پرداختیارانه در

بایدبهعدالتعملکرد
بــه  اشــاره  بــا  جمهــــــــور  رئیــس       
بــه  نســبت  مردمــی  گالیه هــای  برخــی 
یارانــه،  پرداخــت  بــرای  دهک بندی هــا 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  از 
خواســت دهک بندی ها مورد بررسی قرار 
کیــد کــرد که در این زمینه باید به  گیرنــد و تا

  || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  عدالت عمل کرد...

 کرونا تموم نشده
ماسکت کو؟
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 قیمت ها در بازار طال 
کاذب است
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 عرضه خودرو 
در بورس کامال معلق شد
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همه پمپ بنزین ها کارت 
سوخت آزاد ندارند
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ک   تکرار تراژدی  غمنا
خوش نشین ها در تابستان

3

گردشگری،شاهکلیدفراموششده
رونقاقتصادی

   حمیدرضا بازگشا 
روزنامه نگار

صنعت گردشگری که یکی 
از شاه کلیدهای اصلی رونق 
اقتصادی بشــمار می رود، 
طی چند ســال گذشــته به سبب شیوع کرونا به 
کما رفت؛ اما اینک با فروکش یافتن لجام سرکش 
این ویروس منحوس، بار دیگر مورد توجه کشورها 
قرار گرفته تا با برنامه ریزی های متقن اقدامات الزم 

برای احیای مجددش را فراهم سازند.
فراگیــری ویــروس کرونا و بالتبع آن افزایش آمار 
مرگ و میر جهانی طی چند ســال گذشته سبب 
متحمل شــدن آسیب ها و لطمات سنگینی مالی 
و اقتصادی به کشورهای گردشگرپذیر شد که در 
این بین، ایران نیز علی رغم دارا بودن ظرفیت های 
بسیار غنی از منظر قدمت تاریخی بیش از ۲۵۰۰ 
ســاله اش، از این امر مســتثنی نشــد؛ اما با مرور 
زمان و تداوم امر واکسیناسیون، هم اکنون شاهد 
ریشــه کنی و کاهش بســیار زیاد لطمات کوید-

۱۹ و رونق گیــری مجــدد این صنعت در برخی از 
کشورها هستیم؛ به طور مثال وزارت گردشگری 
ژاپن طی چند روز گذشــته راهنما و شیوه نامه ای 
برای آژانس های مســافرتی و هتل ها در آستانه از 
سرگیری سفرهای گردشگری به این کشور منتشر 
کرده است که براساس آن، ورود اتباع ۹۸ کشور که 
کمترین خطر ابتال به ویروس کرونا در آن مشاهده 

می شود را مجاز شناخته شده است.
واقعیــت آن اســت که برخــی دولت ها از همان 
روزهــای اوج گیری کرونا و همزمان با لغو روادید 
گردشــگری برای مقابله با شــیوع این بیماری 
فراگیــر، اقــدام به تدوین نقشــه راهی متقن و 
منســجم برای دوران پســاکرونا شدند تا پس از 
توقف این چرخه فراگیر بتوانند در اولین فرصت، 
عرصه را برای پذیرایی گردشگران خارجی مهیا 
سازند؛ اما به نظر می رسد جمهوری اسالمی ایران 
هر چند در زمینه جذب گردشگر از ظرفیت های 
بســیار غنی تاریخی، معنوی و مذهبی برخوردار 
اســت اما آن گونه که شایسته است؛ نتوانسته از 
این نقاط قوت که موهبتی الهی بشــمار می رود؛ 
نهایت ســودمندی را کســب و به موفقیت های 

چشمگیری دست یابد.
هم اکنون با کاهش میزان مرگ و میر ناشــی از 
ویروس کرونا، بســیاری از کشــورها در ســودای 
افزایش درآمدزایی ارزی از این صنعت هســتند؛ 
اما مسووالن و مدیران متولیان این امر در کشور، 
هنوز برنامه ریزی مشخصی را در این زمینه اعالم 
نکرده اند و یا هنوز برنامه ملی گردشگری با گذشت 
بیش از دو دهه به تدوین جامع و کامل نرســیده 

است.
همچنین بســیاری از استان های کشور یا فاقد 
طرح جامع گردشگری و یا در مرحله مطالعاتی 
هســتند؛ که چنین روند و سیاســتی ســبب 
برخوردار نشــدن از نقشــه راهی منسجم شده 
و نتیجه آن نیز حیف و میل بیت المال اســت به 
گونه ای که هر مدیر و مســوولی اعم از نماینده 
مجلس، اســتاندارد، فرماندار و غیره در مقاطع  
مختلف، نسخه هایی را برای گردشگری پیچیده 
و بودجه های هنگفتی نیز دریافت می کنند؛ اما با 
گذشــت چند صباحی آن طرح ها به کتابخانه ها 
منتقــل می شــوند و در نهایت تنها عایدی این 
طرح های فرمایشی، دســتوری و خلق الساعه، 
خاک هایی است که طی سال ها کنج نشینی در 

قفسه ها به خوردشان می رود.  
منبع:ایرنا

یادداشت

داد: سخنگویدولتخبر

کاریادارات ساعات تغییر
کشور کل  ۲۱خرداددر از

ســخنگوی دولت تاکید کــرد: به منظور 
مدیریــت مصرف برق در ایان تابســتان 
ســاعات کاری ادارات در کل کشــور از ۲۱ 
خرداد تا ســوم شــهریور ماه از ساعت ۷ تا 

۱۳:۳۰ خواهد بود.
 علی بهادری جهرمی در حاشــیه جلســه 
هیات دولــت در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: سانحه قطار مسافر بری را که به کشته 
شدن برخی از هموطنان عزیز ما انجامید 
تســلیت عرض می کنم. امیدواریم شاهد 
تکرار چنین حوادث ناگوار و ناراحت کننده 
ای برای ملت نباشیم. با بررسی عوامل بروز 
این حادثه هرچه سریع تر باید هم علل این 
حادثه روشــن گردد و  هم از تکرار چنین 

حوادثی پیشگیری شود.
وی همچنین با تبریک هفته محیط زیست، 
گفت:  هیات وزیران مصوبات متعددی در 
این جلسه و جلسه قبلی داشت. بنده به دو 
مصوبه که  عموم مردم و جامعه ســواالت 
بیشــتری در خصوص آن دارند، اشاره می 
کنــم. امــروز آئین نامه ناظر به قانون رتبه 
بندی معلمان در هیات وزیران مطرح شد. 
پیش از این پیشنهاد اولیه از سوی وزارت 
آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور 
استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم 
دولت شده بود. کمیسیون مربوطه در دولت 
۷ جلســه در این زمینه تشــکیل داد و در 
کمیســیون های فرعی نیز این آئین نامه 
مورد بحث و بررســی قرار خواهد گرفت. 
وی در ادامــه اظهار کرد: باتوجه به جایگاه 
معلمان و شان معلمان در میان آحاد مردم 
و توجه دولت به حفظ و ارتقاءشان معلمان 
و جامعــه فرهنگیان، موضوع با دقت مورد 

بررســی قرار گرفت تا آئین نامه منطبق بر 
قانون تهیه شد تا هرچه بیشتر  شان و جایگاه 
این عزیزان رعایت شود. به تفصیل در جلسه 
دولت در خصوص بخش های مختلف آئین 
نامه این قانون بحث شد. کلیات این  آئین 
نامه به تصویب هیات وزیران رســید.وی 
اضافــه کرد: تا وزارت آمــوزش و پرورش 
بتواند در چارچوب این ائین نامه به سمت 
اجرای این قانون هرچه ســریع تر و کیفی 
ترحرکت کند. وی افزود: مصوبه دیگری که 
امروز در هیات وزیران به تصویب رســید و 
آثار آن نیز مهم است، بحث اصالح ساعات 
کاری اداری به منظور مدیریت مصرف برق 
در ایام گرم تابستان است. هم پیشنهادی را 
اســتانداری تهران در این زمینه ارائه کرده 
بود و هم پیشــنهادی را وزارت نیرو در این 
زمینــه ارائه کــرده بود. پیش از این هم ما 
مصوبه ای داشــتیم که برخی از اختیارات 
به استانداران برای مدیریت ساعات کاری 
در جهت اصال وضعیت مصرف برق به ویژه 

در محیط های اداری اعطا شده بود.
ســخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد: 
امروز یک مصوبه عمومی برای کل کشور 
بنا به پیشــنهاد وزارت نیرو به تصویب 
رســید که ســاعات اداری از تاریخ ۲۱ 
خرداد ماه تا تاریخ ســوم شــهریور ماه 
از ســاعت ۷ صبــح تــا ۱۳:۳۰ در تمام 
ادارات کشــور باشــد. طبیعتا بخشی از 
ســاعت کاری که به واســطه این تغییر 
ســاعت کاهش پیدا می کند، از ســوی 
مقامات مربوطه در خالل ســایر ساعات 
هفتــه باید جبران صورت گیرد تا خللی 

در ارائــه خدمات اداری پیش نیاید.  
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علی صفری شهردار نظرآباد

شــهرداری نظرآبــاد بــه اســتناد مجوزهــای صــادره از ســوی شــورای اســامی شــهر نظرآبــاد و بودجــه مصــوب ســال 1401 در نظــر دارد پــروژه هــای ذیــل را از طریــق مناقصــه 
عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

مبلغسپردهبهریال برآورداولیهبهریال وضعیت
پروژه شرحعملیات ردیف

۲/500/000/000 50/000/000/000 ساختسوله ۱

500/000/000 ۱0/000/000/000 وکوچههایسطحشهر لکهگیریمعابر ۲

۲/500/000/000 50/000/000/000 خریدآسفالت0۱۲ 3

۲/۲50/000/000 45/000/000/000 بازپیراییپارکهایسطحشهر 4

۲/750/000/000 75/000/000/000 اولکتابخانهامامصادق)ع( احداثفاز 5
مناقصه شرایطشرکتدر

1- ضمانــت نامــه بانکــی معــادل مبالــغ فــوق کــه قابــل تمدیــد باشــد و یــا واریــز ســپرده بــه حســاب ســیبا بــه شــماره 0104746757008 نــزد بانــک ملــی شــعبه شــهرداری 
نظرآبــاد

2- ســپرده نفــرات اول تــا ســوم مناقصــه تازمــان عقــد قــرارداد نــزد شــهرداری نگهــداری و هــرگاه نفــرات برنــده حاضــر بــه عقــد قــرارداد نگردنــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب 
بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد. 

3- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
4- در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه ماک عقد قرارداد خواهد بود

5- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
6- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

7- شــروع فــروش اســناد از تاریــخ 1401/03/28 لغایــت ســاعت 14:00 تاریــخ 1401/04/01 مــی باشــد و تحویــل پــاکات مناقصــه حداکثــر تــا ســاعت 14:00 تاریــخ 1401/04/11 
در ســامانه www.setadiran.ir و تاریــخ بازگشــایی پــاکات ســاعت 14:00 تاریــخ 1401/04/12 مــی باشــد. خریــد اســناد فقــط از ســامانه www.setadiran.ir امکانپذیــر مــی 

باشــد
8- متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 02645368536 با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند
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سیاست 2
رئیسی در جلسه هیأت دولت:

پرداختیارانه در
بایدبهعدالتعملکرد

رئیس جمهور با اشاره به برخی گالیه های 
مردمی نســبت به دهک بندی ها برای 
پرداخــت یارانــه، از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خواســت دهک بندی ها 
مورد بررسی قرار گیرند و تاکید کرد که 

در این زمینه باید به عدالت عمل کرد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در جلسه 
امروز چهارشنبه هیأت دولت با اشاره به 
برخی اعتراضات نسبت به دهک بندی ها 
در اجــرای طــرح مردمی ســازی و 
عادالنه سازی یارانه ها، به وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی مأموریت داد با تعیین 
یک تیم کاری به ســرعت دهک بندی ها 
بررسی شوند و تاکید کرد که در پرداخت 

یارانه باید به عدالت عمل کرد.
رئیسی در ادامه »پیگیری مجدانه« را رمز 
موفقیت در انجام کارها دانست و تأکید 
کــرد: اگــر یک تصمیم یا مصوبه به طور 
جدی پیگیری نشود هر قدر نیروی انسانی 
و بودجه به کار گرفته شود باز هم کار پیش 
نمی رود و در حد یک صورتجلسه بر روی 

کاغذ می ماند.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایرانفعالیتهستهای
پنهانیندارد

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: ایران 
ماه ها مذاکره کرده و متن توافق تمام شده 
و در رابطه با تحریم ها نیز گفتگو شــده 
است؛ در حال حاضر رژیم صهیونیستی 
بــا عملیات تروریســتی و تخریبی و با 
زیاده گویــی و یاوه گویی کشــورمان را 
تهدید می کند که اگر برنامه هســته ای 
ایران را متوقف نکند ما متوقف می کنیم! 
مگر قانون جنگل است؟! محمد اسالمی 
با اشاره به ادعا های مطرح شده علیه برنامه 
هسته ای ایران گفت: ایران هیچ فعالیت 
هسته ای پنهان و نانوشته ای ندارد و هیچ 
سایت و فعالیت معرفی نشده ای هم وجود 
نــدارد؛ این اســناد کذایی، یک حرکت 
سیاسی برای تداوم فشار حداکثری است.
محمد اســالمی معاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان انرژی اتمی، در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، 
در رابطه با نشست شورای حکام آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی و پیش نویس 
قطعنامه علیه کشــورمان، اظهار داشت: 
این حرکت اخیری که سه کشور اروپایی و 
آمریکایی انجام داده اند و ارائه پیش نویس 
قطعنامه علیه ایران، یک حرکت سیاسی 
در راستای سیاست فشار حداکثری است 
که اهداف اصلی آن با پشــتوانه فکری و 
رهبــری رژیــم صهیونیســتی دنبال 
می شــود. وی با اشــاره به موارد اتهامی 
کشــور های غربی تصریح کــرد: موارد 
اتهامی آن ها ۲۰ ســال است که به ایران 
نســبت داده می شود، اگر ایران برجام را 
پذیرفت به این دلیل بود که این اتهام ها 

رفع شود و اعتمادسازی صورت گیرد.
اسالمی بیان کرد: تفاهمی صورت گرفت 
که طرف مقابل به آن عمل نکرد و ایران 
هم پذیرفته محدودیتی دربیشتر برنامه 
هســته ای خود داشته باشد، اما اکنون با 
این قطعنامه به اول خط برگشــته ایم و 

دوباره همان داستان ها ست.
اسالمی افزود: ایران هیچ فعالیت هسته ای 
پنهان و نانوشته ای ندارد و هیچ سایت و 
فعالیت معرفی نشده ای وجود ندارد؛ این 
اسناد کذایی، یک حرکت سیاسی برای 
تداوم فشار حداکثری است، در حالی که 
ایــران حداکثری همــکاری را با آژانس 

داشته است.

در آستانه ی اعزام حجاج بیت اهلل الحرام به سرزمین وحی، دست اندرکاران و کارگزاران حج 
کشورمان، با حضور در حسینیه امام خمینی)ره( با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 

اسالمی دیدار کردند. گزیده بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
***یکی از مهمترین مســائلی که در حج هســت همزیستی است، افرادی که با هم هیچ 
آشنایی ندارند با فرهنگهای مختلف، از جاهای مختلف، رنگ مختلف، زبان مختلف اینجا 
با همدیگر باید همزیستی کنند »ال َرَفَث َو ال ُفُسوَق َو ال ِجداَل فِی الَْحج « یعنی هیچ حق 
ندارید با هم درگیری پیدا کنید، مشــکل پیدا کنید، همزیســتی، ببینید همین یک قلم، 
یک قلم همین همزیســتی، ما االن مشــکالتمان در دنیا مشکالت بشر، نه فقط مشکالت 
مسلمانها از چیست؟ از اینکه همزیستی بلد نیستند، به همدیگر زور میگویند، به همدیگر 
بدگویی میکنند، جای همدیگر را تنگ میکنند، به همدیگر ضربه میزنند ،حج همزیستی 
را یاد میدهد، در یک برهه ی محدودی یک نمونه ای از همزیستی را به شما نشان میدهد 

میگوید این جوری باید زندگی کنید.

***  حج مظهر اتحاد امت اسالمی است. سعی کنیم این اتحاد به هم نخورد سعی کنید. 
ائمه )علیهم السالم( میرفتند در نماز جماعت پیش نمازی که در مسجدالحرام نماز میخواند 
شرکت میکردند، امام صادق میرفت شرکت میکرد. تعّمد داشت که شرکت کند. ببینند 
این برای چیست؟ ما این حرفها را چرا یادمان میرود؟ مدام صدبار تکرار میکنیم باز یکی 
از آن طرف صدایش بلند میشــود راجع به مســئله ی شــیعه و سنی و اختالفات و شکافها. 
چرا این کار را میکنند؟ چرا به ســود دشــمن کار میکنند؟ نمیدانند که انگلیسها هنرشان 
ایجاد اختالف است و یکی از گسل ها و شکاف هایی که همیشه انگلیسی ها استفاده کرده اند 
شکاف بین شیعه و سنی بوده؟ حاال بتدریج دیگران هم یاد گرفتند و در  این اندیشکده های 
آمریکا، اندیشکده های سیاسی و... مالحظه میکنید که میگویند بله فالن افراد شیعه اند، 
فالن جاها شــیعه اند فالن جاها ســّنی اند. به آنها هم رســیده شیعه و سنی! نکنید، برادرانه 
باهم زندگی کنید. بله اختالف نظر هست، در اعتقادات هم اختالف نظر هست در عقاید هم 

هست. اما اشتراک نظر هم هست. 

هشدار مقام معظم رهبری به حجاج:

سراغ اختالفات شیعه و سنی نروید

خبر ویژه اخبار کوتاه

ایرانقطعشد فعالیتتعدادیازدوربینهایفراپادمانیآژانسدر
سازمان انرژی اتمی با صدور بیانیه ای از قطع 
فعالیت  دوربین های فراپادمانی دســتگاه 
اندازه گیری بر خط ســطح غنا OLEMو 

فلومتر آژانس در ایران خبر داد.
 بــر اســاس آنچــه در ایــن بیانیــه آمده 
اســت؛ جمهوری اســالمی ایران تاکنون 

همکاری هــای گســترده ای بــا آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی داشــته اســت که 
متأسفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته 
باشد که این همکاری ها ناشی از ُحسن نیت 
ایران اســت نه تنها قدردان این همکاری ها 
نبــوده بلکه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز 

تلقی کرده اســت؛ به همین دلیل تصمیم 
گرفته شــد از امــروز فعالیت  دوربین های 
فراپادمانی دســتگاه انــدازه گیری بر خط 
ســطح غنا OLEM و فلومتر آژانس قطع 
شــود که دســتور آن به مسئولین مربوطه 
داده شــده اســت. البته بیش از ۸۰ درصد 

از دوربین های موجود آژانس دوربین های 
پادمانی هستند که کمافی السابق فعالیت 

این دوربین ها ادامه خواهد یافت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز 
با حضور در یکی از مراکز هسته ای بر قطع 

فعالیت دو دوربین آژانس نظارت کرد.

مراسم روز ملی روسیه در 
تهران به میزبانی »لوان 

جاگاریان« سفیر روسیه و با 
حضور »جواد اوجی« وزیر نفت 

ایران/ ایرنا

شلیک توپخانه از سوی 
نیروهای اوکراینی به 
سمت مواضع جدایی 
طلبان تحت حمایت 
روسیه در منطقه دونتسک 
در شرق اوکراین/ 
رویترز

گزارش تصویری

وزیر دادگستری:

گرانفروشیهابااولویت
درتعزیراتبررسیمیشود

 وزیر دادگستری از تشکیل شعب ویژه  در 
سازمان تعزیرات حکومتی برای بررسی 
گرانفروشــی ها خبر داد و گفت که این 
پرونده ها با اولویت و در اسرع وقت مورد 
رسیدگی قرار می گیرند.»امین حسین 
رحیمی« در حاشیه جلسه  هیات دولت 
در خصوص روند رســیدگی به موضوع 
گرانی هــا به خبرنگاران گفت: اصناف و 
مسئوالن بازرســی پرونده های زیادی 
را به ســازمان تعزیرات ارسال کرده اند. 
وی بــا بیــان این که شــعب ویژه ای در 
ســازمان تعزیــرات برای بررســی این 
پرونده ها تشــکیل شده و رسیدگی به 
این پرونده ها با اولویت و در اســرع وقت 
انجام می شود، ادامه داد: در ایام تعطیالت 
خرداد با توجه به دستور معاون اول رئیس 
جمهور، رؤسای شعب تعزیرات در محل 
کارشان حاضر شدند و بیش از ۱۹ هزار 
پرونده مورد بررســی قرار گرفت.  وزیر 
دادگســتری با تأکیــد بر این که پرونده  
مربوط به  گرانفروشــی ها در کوتاه ترین 
زمان ممکن بررســی می شوند، در عین 
حــال درباره علت طوالنی شــدن روند 
رســیدگی به برخی پرونده ها گفت که 
گزارش هــای ارجاعــی تخلفات در این 

حوزه بسیار زیاد است.

وزیر میراث فرهنگی: 

نمیدانمچراعدهای
بزنند میز نمیتوانندزیر

ضرغامــی گفــت: نمی دانم چرا عده ای 
نمی توانند زیر میز بزنند. خوشــبختانه 
آقای رئیســی و وزیر کشــاورزی کامال 
حمایت کردند و همراه بودند. به عزیزان 
در کالردشت این خبر خوش را می دهم 
که با همکاری اداره کل جنگل ها و مراتع 
زمین کشاورزی به صورت معوض به آن ها 
بدهند تا آن ها به کار های خود بپردازند. 
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: 
مصوب شد اگر قرار باشد آن منطقه کال 
در اختیار منطقه میراث فرهنگی باشد و 
اگر امکان خرید و تملک زمین های مردم 
را نداریم بتوانیم از زمین های اطراف در 
اختیار مراتع و جنگلداری زمین معوض 

به مردم بدهیم تا کشاورزی کنند.
 عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی 
در حاشــیه جلســه هیئــت وزیران در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال 
گزارشــی که از دو روز گذشــته از چند 
شــهر شمالی به ویژه کالردشت داشتم 
آقای رئیس جمهور پشتیبانی جدی ای 
داشــتند. وی عنــوان کــرد: به موجب 
این گزارش مصوب شــد اگر قرار باشــد 
آن منطقه کال در اختیار منطقه میراث 
فرهنگــی باشــد و اگر امــکان خرید و 
تملک زمین های مردم را نداریم، بتوانیم 
از زمین هــای اطراف در اختیار مراتع و 
جنگلداری زمین معوض به مردم بدهیم 
تا کشــاورزی کنند و این اندازه به مردم 
ظلم نشــود. ضرغامی خاطرنشان کرد: 
نمی دانم چرا عده ای نمی توانند زیر میز 
بزنند. خوشــبختانه آقای رئیسی و وزیر 
کشاورزی کامال حمایت کردند و همراه 
بودند. به عزیزان در کالردشت این خبر 
خــوش را می دهــم که با همکاری اداره 
کل جنگل ها و مراتع زمین کشاورزی به 
صورت معوض به آن ها بدهند تا آن ها به 

کار های خود بپردازند.

کنوننمیریزد کجمیکنداماا آژانس

مرز تهدید تا لبه »نقطه جوش«
پرونده هســته ای ایران گام به گام 
بــه نقطه جوش نزدیک می شــود. 
»رافائل گروسی« در گزارش خود به 
نشست فصلی ۳۵عضو شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 
پاسخ های تهران را به پرسش های 
او در باره ســه موضوع مشــکوک از 
نظر بازرســان این سازمان، ناکافی 
دانســته و به این ترتیب خواســتار 
تصمیــم حکام در این باره شــده 
اســت. تهران نیز گزارش مدیر کل 
آژانــس را تأثیر گرفته از تحرکات 
اسرائیل و کژرفتاری های دولت جو 
بایدن در تأمین خواست های تهران 
برای بازگشت به تعهدات هسته ای 

خود اعالم کرده است. 
آیا نشســت کنونی به وزن کشــی 
هریــک از مدعاهــای متعارض در 
موقعیتــی برابر خواهد انجامید؟ یا 
برتــری یکی از طرف ها بر دیگری، 
موقعیتــی را ایجاد خواهد کرد که 
آن دیگــری  ســرانجام از موضــع 
حداکثــری خود به عقب نشــینی 
وادار شود؟ اگرچه نشانه های نگران 
کننده ای از تشــدید مواضع سخت 
علیه تهران با احتمال صدور قطعنامه 
تازه درباره توانمندی هسته ای ایران 
وجود دارد اما پیش بینی می شود که 
درجه شدت آن به اندازه ای نخواهد 

بــود که واکنــش فوری و تند و تیز 
تهران را در پی داشته باشد.  

امریکا و ســه کشور عضو تروئیکای 
اروپایی پیش از شــروع نشســت 
شــورای حــکام، قطعنامه هــای 
پیشنهادی خود را منتشر کرده اند. 
متن قطعنامه ها آن چیزی نیســت 
کــه تل آویو و تندروهای امریکایی 
و برخــی متحدان منطقه ای آنها در 
پی تحقق  فوری آرزوهایشان علیه 
تهران و به تبع آن ایران هســتند. 
این قطعنامه های پیشــنهادی که 
بــه احتمال زیاد، در متن قطعنامه 
پایانی شورای حکام بازتاب خواهد 
یافت، در بدترین وضع به هشدارها 
و تأکیداتــی محدود می شــود که 

خصلــت تهدید آمیــز خود را برای 
احتمال بازگشت پرونده هسته ای 
به شورای امنیت سازمان ملل متحد 
برجســته کند. دور از انتظار نیست 
که ادبیات جاری در متن قطعنامه، 
رویکرد قاطعانه ای را علیه تهران به 

رخ کشد. 
پیش بینی می شود، متن قطعنامه 
پایانــی یا بــه عبارت بهتر »بیانیه 
پایانی« نشست شورای حکام که 
با مفهوم »قطعنامه« فاصله بسیار 
دارد، همانی باشد که در باال اشاره 
شد. در این صورت می توان چنین 
تفسیر کرد که آژانس همچنان به 
ترغیب تهــران برای ایجاد توافق 
امیدوار اســت و یــا نمی خواهد 

آخرین امیدها را در این باره از کف 
دهد. شورای حکام در بیانیه خود 
کوشش خواهد کرد مواضع خود را 
در مرز تهدید تا لبه »نقطه جوش« 
حفظ کند اما آن را کلید نزند. برای 
موضع کج دار و مریز شورای حکام و 
به ویژه امریکا و تروئیکای اروپایی 
دالیل مختلفی می توان برشمرد. 
اما چنین احتمالی می تواند تهران 
را به عقب نشــینی از مواضع خود 
وادارد؟ عــالوه برایــن آیا تهران با 
نگاه به عمق هشــدارها، توصیه ها 
و تهدید هــای پیــدا و پنهــان در 
قطعنامــه پایانی باید از پیامدهای 
وضع جاری آســوده خاطر باشد؟ 
آیــا موضع اخیر آژانس نزد تهران 

فرصتــی ایجاد خواهــد کرد که 
بــا ابتکارهــای دیپلماتیک تازه، 
موقعیــت مناســب تری را برای 
یافتــن راه های برون رفت از وضع 
انجمادی کنونی دست وپا کند؟  

آنچه تردید در آن نیســت، این که 
پرونده هســته ای ایران گام به گام 
از مذاکــرات ویــن به آژانس و آنگاه 
خطر بازگشــت به شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد نزدیک شده 
اســت. این روند که همراه اســت با 
انجماد در برجام و تحمیل شــرایط 
سخت و سخت تر بر اقتصاد کشور، 
نمی تواند با نبــود ابتکارهای الزم 
برای بــرون رفت از پیامدهای این 
وضع، نزد تهران آسان باشد. تجربه 
گفت وگوهای طوالنی با نمایندگان 
جامعــه جهانی در وین  اعم از آنچه 
بــه توافق ۲۰۱۵ میالدی بر ســر 
برجام انجامید و ســال های پس از 
آن بــرای احیای توافق یاد شــده، 
گره گاه هــای اصلــی را در این باره 
به خوبی نشــان داده اســت. از این 
رو اگر اراده دســتیابی به توافق نزد 
تهران باقی اســت، الزم است برای 
گشــودن گره های اصلی و تعیین 
کننده، ابتکارهای خود را ارائه کند. 
عبور به نقطه جوش، برای هیچ یک 
از طرف ها وضع ایده آل نخواهد بود.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
خ طال 2 عامل افزایش نر

طال بازار قیمتهادر
کاذباست

دبیــر هیئت مدیره اتحادیه 
طــال و جواهر تهران گفت: 
قیمــت هــا در بــازار طال 
تحــت تاثیر نــرخ ارز و جو 
روانــی حاکم، کاذب بوده و 
در صــورت کنترل بازار ارز، 
قیمت ها بین یک تا ۳ درصد 
کاهش خواهــد یافت.نادر 
بذرافشان در مورد وضعیت 
بازار طال، اظهار کرد: در حال 
حاضر قیمت ها در بازار طال 
به دلیل نوســانات نرخ ارز و 
جــو روانی حاکــم مبنی بر 
اینکه نرخ هــا باالتر خواهد 
رفــت، دچار افزایش کاذب 
شــده اســت و قیمت های 

فعلی قیمت واقعی نیست.
دبیــر هیئت مدیره اتحادیه 
طــال و جواهر تهران افزود: 
احتمــال اینکه قیمت ها در 
بازار طال بین یک تا ۳ درصد 
کاهــش یابد وجــود دارد 
منتهی الزم اســت که بانک 
مرکزی نســبت به کنترل و 
نظــارت بر بــازار ارز جهت 
کاهش یا ثبات قیمت ها در 
این بازار اقدام کند.وی ادامه 
داد: طــی هفته جاری نرخ 
جهانــی طال ۹ دالر کاهش 
یافت بــا این حال قیمت ها 
در بــازار داخل تحت تأثیر 
نرخ ارز و جو روانی، بیش از 
حد باال رفته است.بذرافشان 
گفت: قیمت ها در بازار طال 
به اوج خود رســیده اســت 
و می تــوان گفــت که این 

قیمت ها، واقعی نیستند.

عرضهخودرو
بورسکاالمعلقشد در
مدیر بازرســی و امور اعضاء 
بــورس کاالی ایــران در 
شــرکت های  به  نامــه ای 
کارگزاری اعالم کرد: عرضه 
خــودرو در بــورس کاال تا 
زمــان رفــع ابهام توســط 
شــورای عالی بورس تعلیق 
می گردد. مدیر بازرســی و 
امــور اعضاء بــورس کاالی 
ایــران در اطالعیه ای بیان 
کرد: علی رغم آماده ســازی 
زیرســاخت های الزم برای 
انجــام معامالت خودرو در 
بــورس کاال با توجه به نامه 
روز گذشته معاونت صنایع 
حمل ونقــل وزارت صمت 
مبنی بر مصوبات شــصت و 
سومین جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، عرضه 
خودرو در بورس کاال تعلیق 

می شود.

مصوبه واردات خودرو با چه 
شرایطی اجرا می شود

؛مهمترین تأییدمنشأارز
شرطواردکنندگان

تأیید منشــأ ارز مورد نیاز برای 
واردات خــودرو از ســوی بانک 
مرکــزی، مهم ترین الزام پیش 
روی واردکننــدگان خــودرو 
خواهد بود.درپــی ابالغ قانون 
ســاماندهی صنعــت خودرو 
از ســوی رئیــس مجلــس، 
 پیگیری های فــارس حاکی از 
آن اســت که تأیید منشــأ ارز 
مورد نیاز برای واردات خودرو از 
ســوی بانک مرکزی، مهمترین 
الزام پیــش روی واردکنندگان 
خــودرو خواهــد بود.خبرهــا 
همچنین حاکیســت به منظور 
جلوگیــری از تکــرار اتفاقات 
ســال های قبــل کــه منجر به 
دپوی غیرقانونی خودرو در بنادر 
کشور شده بود، از ورود خودرو به 
مرزهای جغرافیایی کشور قبل 
از طـــی مراحل قانونی از جمله 
ثبت سفارش و تأdید منشـا ارز 
از سوی بانک مرکزی جلوگیری 
خواهد شد.تعیین سقف ارز قابل 
تخصیــص برای واردات خودرو 
از ســوی بانک مرکزی متناسب 
با وضعیت ارزی کشــور، از دیگر 
ضوابط اجرایی قانون ساماندهی 

صنعت خودرو است.

افزایشقیمتبرخیاز
محصوالتشوینده

معاون صنایــع عمومی وزارت 
صمــت از افزایش ۲۵ درصدی 
قیمــت برخــی از محصوالت 
شوینده با مجوز سازمان حمایت 
خبر داد.محمدمهدی برادران با 
اشــاره به افزایش مــواد اولیه 
واردتی برای واحدهای تولیدی 
گفت: براساس تعامالت صورت 
گرفته قرار شــده برای آن دسته 
از کاالهایــی که با افزایش مواد 
اولیه وارداتی روبه رو هســتند 
متوســط افزایــش ۱۰ تــا ۲۵ 
درصــدی اعمال شــود. البته 
دیگــر کاالها با همــان قیمت 
ثابت در حال عرضه اســت.وی 
با بیان اینکه در حال حاضر بازار 
مواد شوینده رقابتی شده است، 
افزود: اگر واحدها افزایش قیمت 
نامتعارفی را اعمال کردند حتما 
از طریق ســامانه ۱۲4 اطالعات 
الزم بــه مراجــع مربوطه داده 
شــود.معاون صنایــع عمومی 
وزارت صمــت تصریح کرد: در 
حوزه های مختلــف اولویت ما 
تأمین نیاز های بازار اســت البته 
در بخش شــوینده ها در دو ماه 
نخست سال شاهد افزایش تولید 
نیــز بوده ایم. اما یک مقدار عدم 
عرضه محصوالت به بازار مواجه 
شدیم که با برگزاری جلساتی با 
برخی از شرکت ها موضوع عدم 

عرضه به بازار رفع شده است.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اختالف 
قیمت ۱۰۰ درصدی خودرو از کارخانه تا بازار گفت: این اختالف قیمت 
ناشی از عرضه کم و عدم توانایی خودروسازان در تامین بازار خودروست.

سعید موتمنی درباره آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو تقریبا 
در شرایط آرامی قرار دارد و در دو هفته اخیر تغییرات قیمت محسوسی 
مشاهده نشده است. بطورکلی قیمت اغلب خودروها ثابت و قیمت برخی 
خودروها نیز تا حدودی کاهش یافته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خــودرو تهران، افــزود: اما با توجه به اینکه عرضه خودرو 
همچنان متناسب با تقاضای بازار نیست، اختالف قیمت خودرو در بازار 
و کارخانه همچنان حدود ۱۰۰ درصد است. وی با اشاره به لزوم واردات 
خودرو برای تنظیم بازار خودرو اظهار داشــت: برای تنظیم بازار خودرو 
باید خودروهای اقتصادی و با کیفیت وارد شود، زیرا واردات خودروهای 

گران قیمت تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت. مؤتمنی با بیان اینکه 
واردات خودرو باید از شــرکت های معتبر و خوشــنام دنیا باشد، گفت: در 
این شرکت ها تمامی خودروهای تولیدی با هر قیمتی دارای کیفیت الزم 
است، ضمن اینکه در هیچ کشوری خودرو یک کاالی سرمایه ای نیست، 

بلکه کاالی مصرفی محسوب می شود. 
وی با بیان اینکه به علت افزایش قیمت ارز قیمت فروش خودرو توسط 
عرضه کنندگان کمی افزایش یافته است، گفت: اما خرید و فروش چندانی 
در بازار انجام نمی شود و خریداران تمایل کمتری نسبت به خریدا دارند 
و به نظر می رسد، برخی در انتظار اعالم جزئیات واردات خودرو هستند. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو بیان داشت: اگرچه 
قیمت خودرو در دو هفته اخیر تقریبا ثابت بوده است، اما نسبت به شب 

عید حدود ۱۵ درصد افزایش را نشان می دهد

عرضه قطره چکانی خودروسازان؛

کارخانهتابازار دلیلاختالف۱00درصدیقیمت

تحلیل
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اخبار اقتصادی

گالیههایمستأجرانوافزایشنرخاجارهبها؛ سریالادامهدار

ک خوش نشین ها در تابستان تکرار تراژدی غمنا
 موضوع اجاره مسکن همواره 
از مواردی به شــمار می رود 
که اخبار آن برای بخش قابل 
توجهی از اقشار جامعه اعم 
از مســتاجر و موجر، جذاب 
اســت و با حساسیت های 

خاصی دنبال می شود.
هــر ســاله در آغــاز فصل 
تابســتان اجاره نشــین ها 
بــا کوله باری از مشــکالت 
همچــون تمام شــدن قرار 
داد یک ســاله، نقل و انتقال، 
بــاال رفتن نــرخ ارز و دالر و 
در نهایت افزایش اجاره بهاء 
مواجه هستند.یک شهروند 
که کارگر و سرپرســت یک 
خانواده 4 نفره است، گفت: 
با توجه به حقوق پایین قادر 
به خرید مسکن نیستم یک 
سالی اســت که در منطقه 
تعــاون خانــه ویالیی که 
حدوداً ۱۵ ســال ســاخت 
دارد را ۱۳۰ میلیــون تومان 
رهن کردم صاحب خانه با در 
نظــر گرفتن وضع موجود ۲ 
مــاه مانده به پایان قرارداد از 
من ۲۵ میلیون برای تمدید 
و ماهیانــه ۷۰۰ هزار تومان 
درخواست کرده است حال 
مانــدم قبول کنم و یا دنبال 

خانه ای دیگر باشم.
آقای مسعودی افزود: چند 
روز دیگــر بــه تعطیــالت 
مــدارس مانده، دنبال خانه 
رفتن هم با این وضع مشکل 
اســت چون اکثــرا مالکان 

قیمتها را افزایش داده اند.
وی گفت: از طریق رسانه ها 
از طرف اتحادیه مشاوران و 
مسکن و شهرسازی افزایش 
۲۰ تــا ۲۵ درصــدی اعالم 
شد اما واقعیت چیز دیگری 
است! متاسفانه هیچ ضمانت 

اجرایــی برای اعالم این نرخ 
وجود ندارد.

شهروند دیگر اظهار داشت: 
۱۲ ســال اســت که ازدواج 
کــرده ام، دو فرزنــد دارم، با 
وجــودی که شــغل دولتی 
دارم امــا از همــان ابتدای 
مســیر زندگی متاهلی ام با 

وام گره خورد.
ملکیان افزود: در این شرایط 
تورم و گرانی خرید مســکن 
برای بســیاری از خانوارها 
مشــکل اســت، یک واحد 
آپارتمانی در محله شهرک 
جهاد ســال گذشــته با ۳۰ 
میلیون پول پیش و ماهیانه 
۱ میلیــون اجــاره کرده ام، 
امســال صاحبخانــه اجاره 
ماهیانــه را بــه ۲ میلیون 

افزایش داده است.
وی گفت: بنگاههای زیادی 
در ســطح شهر رفته ایم، اما 
مصوبه افزایش ۲۰ درصدی 
که از طرف دولت اعالم شده 

را نمی بینیم.
افزایش۲0درصدی

اجارهبهاء
بابک مــرادی با بیان اینکه 
۳ هزار دفتر مشــاور امالک 
در شهر کرمانشاه داریم که 

همگی پروانه کســب دارند، 
اظهار داشــت: بــا توجه به 
بحــث رکود بازار مســکن 
برخی از مشــاوران کارشان 
به تعطیلی کشــیده شده و 
در حال حاضر حدود ۲ هزار 
و ۵۰۰ دفتر فعال هســتند 
و ۵۰۰ دفتــر دیگر به رکود 

موقت برخوردند.
رییس اتحادیه مشــاورین 
امالک کرمانشاه از افزایش 
۲۰ درصــدی اجاره بها خبر 
داد و افــزود: این مصوبه به 
همه دفاتر مشــاور امالک 
فعال در شــهر کرمانشــاه 

ابالغ شده است.
این مســئول بــا تاکید بر 
اینکــه موجــران در ایــن 
اقتصادی رعایت  شــرایط 
حال مســتاجران را داشته 
باشند، بیان داشت: تراکت 
هایی به صورت خودجوش 
میان مشاوران امالک توزیع 
کــرده ایم اما تعیین کننده 
قیمــت اجاره بها اول و آخر 
مالک ســاختمان است و با 
توجــه به بــاال رفتن هزینه 
نگهداری ساختمان مالکان 
نیز افزایــش اجاره بها را در 

نظر گرفته اند.

وی بــا تاکید بــر لزوم ثبت 
قانونــی و دریافــت کــد 
رهگیری برای قولنامه های 
تدوین شده، گفت: دیده می 
شود برخی از مالکان بصورت 
دست نویس با شهود قرارداد 
می نویســند و یا در فضای 
مجــازی منــزل را بــرای 
فــروش یا اجاره می گذارند 
و به صورت دست نویس هم 
قرارداد نوشــته می شود که 
این قراردادها به هیچ عنوان، 

وجهه قانونی ندارد.
تنهاقراردادهای

هلوگرامیقابلتایید
استووجههقانونیدارد
این مســئول بیان داشــت: 
تنها قراردادهای هلوگرامی 
و پرینتی قابل تایید اســت 
و وجهــه قانونــی دارد و 
تســهیالت ودیعه مسکن 
تنهــا به این قراردادها تعلق 

خواهد گرفت.
وی اظهــار کرد: اگر با هدف 
کنتــرل افزایــش اجاره بها 
بیش از ســقف ۲۵ درصدی 
از صــدور کد رهگیری قرار 
داد هــا جلوگیری شــود، 
بــه دلیــل خصوصی بودن 
قراردادهــا، امکان افزایش 

اقدامات غیر رســمی وجود 
دارد؛ لــذا مســتاجران باید 
به حقوقی کــه قانون برای 
آنها مشــخص کرده عمل 
کننــد در غیــر این صورت 
طبیعی اســت که شــاهد 
افزایش نــرخ اجاره بیش از 
میزان تعیین شده خواهیم 
بود.مــرادی تصریــح کرد: 
نرخ کمیســیون مشاورین 
امالک در کرمانشاه نسبت 
به ســایر شهرها پایین است 
و تنها اتحادیه ای اســت که 
تقاضای افزایش هزینه ها را 

نداده ایم.
نقش واسطه ها و مالکین برای 
تعیین نرخ بها تعیین کننده 
است هرچند برای ثابت نگه 
داشتن نرخ اجاره بها قوانین 
و طرح هــای متعددی اجرا 
شــداوضاع مستاجران با هر 
نوع تغییر در شرایط اقتصاد 
کالن دگرگون می شود؛ چرا 
که عوامل مختلفی مثل نرخ 
ســود بانکی، تورم عمومی، 
قیمت مســکن و نرخ رشد 
دستمزد بر این بازار اثرگذار 

است.
نرخ اجــاره بهای واحدهای 
مســکونی خارج از هرگونه 
قانــون و مقــررات خاص و 
تنها بر اساس تقاضای مالک 
تعیین می شــود و از این رو 
مالــکان هر ســاله خارج از 
هرگونه ضابطــه ای، اقدام 
بــه افزایش میــزان اجاره 
بهــا با روند غیرمعقولی می 
نماینــد. در این میان وجود 
مرجعــی بــرای نظارت و یا 
قانونی برای رسیدگی به این 
معضل سوالی خواهد بود که 
ذهن ما و مستأجران را برای 

همیشه درگیر کرده است!
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کوتاه از انرژی

بین الملل
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

استان تهران  خبر داد؛ 

طرحبرخورد آغاز
بامشترکانبدمصرف

اولتیرماه از
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران گفت: امسال برای 
نخســتین بار و براساس قانون با 
مشترکان بدمصرف یعنی کسانی 
کــه بیــش از دو برابــر الگو، آب 
مصرف می کنند برخورد خواهد 
شــد.محمدرضا بختیاری اظهار 
کــرد: به مشــترکان پرمصرف و 
بدمصــرف، از طریــق قبــض یا 
پیامک اخطارهــای متواتر داده 
شــده اســت و از ابتدای تیرماه و 
بدون اخطار مجدد، آب شرب این 
دسته از مشترکان به مدت دو تا 
پنج ساعت در زمان اوج مصرف، 
قطــع خواهد شــد.  بختیاری با 
اشاره به این که برای آن دسته از 
مشــترکانی که بیش از الگو، آب 
مصرف کننــد آب بها به صورت 
پلکانــی افزایــش خواهد یافت، 
تاکیــد کرد: بــا اجرای این طرح 
شــاهد تفاوت معنادار در تعرفه 
مشــترکان بدمصــرف خواهیم 
بود.  طبق اعالم وزارت نیرو، وی 
به افزایش ۶۰ درصدی تعرفه آب 
مشترکان بدمصرف اشاره کرد و 
گفــت: اگــر تغییــری در رفتار 
مشترکان بدمصرف دیده نشود، 
آب شــرب آن ها به دفعات قطع 
خواهد شــد، اما چنانچه شــاهد 
تغییر رفتار و کاهش مصرف آنان 
باشــیم فقط یک بار با محدودیت 
روبرو خواهند شــد.  بختیاری با 
بیــان این که الگوی مصرف برای 
هــر خانوار تهرانی ۱4 مترمکعب 
در مــاه یــا ۱4۰ لیتر به ازای هر 
نفر در شبانه روز است، افزود: 4۰ 
درصد مشــترکان تهرانی مطابق 
الگــو و ۲۰ درصــد کمی بیش از 

الگو آب مصرف می کنند .

سفیر ایران در روسیه: 

شاهدگسترش
روزافزونهمکاریها

باروسیههستیم
سفیر ایران در مسکو گفت: شاهد 
گسترش روزافزون همکاری ها با 
روســیه در بخش های مختلف از 
جمله حوزه انرژی و پتروشــیمی 
هستیم.کاظم جاللی در حاشیه 
نمایشــگاه روس پالســت در 
جمع شــرکت های پتروشیمی و 
کارشناســان این صنعِت حاضر 
خصــوص  در  نمایشــگاه،  در 
ظرفیت هــای ایران در این حوزه 
ســخنرانی کرد.جاللــی ضمن 
اشاره به ســفر رییسی به مسکو 
و مذاکــرات ســودمند با  پوتین 
اظهار داشت که شاهد گسترش 
روزافزون همکاری های فیمابین 
در بخــش های مختلف از جمله 
حــوزه انــرژی و پتروشــیمی 
می باشــیم.وی در ادامــه افزود: 
صنعــت پتروشــیمی در ایران 
علیرغم تحریم هــای ظالمانه از 
رشــد روزافزون برخوردار بوده و 
آمادگی ایران را به منظور پذیرش 
شــرکت های  ســرمایه گذاری 
روســی در صنعت پتروشــیمی 

ایران اعالم نمود.

کستانبهجنگ پا
بحرانکمبودنیرورفت

دولــت پاکســتان تحت یک 
سلســله تدابیــر صرفه جویی 
در مصرف انرژی برای تســهیل 
کمبود نیرو و مقابله با خاموشی، 
شنبه را به عنوان روز کاری برای 
کارمندان خود حذف کرد.مریم 
اورانگذیب، وزیر اطالع رسانی 
پاکســتان، اعالم کــرد: خرید 
خودروهای جدید برای استفاده 
توسط مقامات و دستگاه هایی 
ماننــد تهویــه هــوا، متوقف 
خواهد شــد. حجم سوختی که 
به دفاتر دولتی اختصاص داده 
شــده بود، به میزان 4۰ درصد 
کاهش پیدا می کند و سفرهای 
خارجی متوقف خواهد شد. این 
کشور قصد دارد مصرف انرژی 
در دفاتر دولتی را به میزان ۱۰ 
درصد کاهش دهد.ناهار، شــام 
و چــای دیگــر در دفاتر توزیع 
نخواهد شــد و دولت دورکاری 
اجباری کارمندان دولتی در روز 
جمعه را بررســی خواهد کرد. 
مذاکراتــی با مقامــات ایالتی 
برای خاموش کردن چراغ های 
خیابــان در روزهــای متناوب 
انجام شــده است.پاکستان با 
کمبود انرژی جهانی همزمان با 
بهبود تقاضا در دوران پساکرونا 
و محدود شــدن تامین سوخت 
در پی تحریم صادرات سوخت 
روســیه از ســوی کشورهای 
متعــدد، دســت و پنجــه نرم 
می کند. ژاپن، کشــور دیگری 
اســت که بــه واردات انرژی به 

شدت متکی است .

حملنفتروسیه
توسطکشتیهای
شد اروپاییسهبرابر

 بررســی ســازمان غیردولتی 
گلوبــال ویتنــس حاکی از آن 
است که شرکت های کشتیرانی 
و کشــتی های مرتبط با این سه 
کشــور، به طور متوســط ۵۸ 
میلیون بشــکه نفت روسیه را 
در مــاه مــه حمــل کردند که 
تقریبا دو برابر ۳۱ میلیون بشکه 
بــود کــه در فوریه حمل کرده 
بودند. این سه کشور بزرگترین 
ناوگان کشتیرانی را در اتحادیه 
اروپــا دارند.افزایش حمل نفت 
روســیه پس از سه برابر شدن 
نــرخ کرایه نفتکــش از زمان 
آغــاز جنگ در اوکراین در ۲4 
فوریــه، روی داده و تحریمهای 
اتحادیــه اروپا علیه روســیه را 
تضعیــف کرده اســت.لوئیس 
گودارد، مشــاور تحقیقات دیتا 
در گلوبــال ویتنس به نشــریه 
ایندیپندنت گفت: کشتی های 
وابســته بــه یونــان، قبرس و 
مالت، تــالش اتحادیــه اروپا 
بــرای تحریم ماشــین جنگی 
پوتین را به ســخره گرفته اند و 
ورود جریان پول به روسیه را در 
شرایطی که اوکراین همچنان 
زیــر چکمه هــای نیروهــای 
نظامی روسیه قرار دارد، حفظ 

کرده اند.

بر اساس مستندات پژوهشی؛

کارخانجاتسیماننسبتبهمتوسطدنیاباالست مصرفانرژی
 بر اســاس پژوهش های انجام شــده توسط یک تیم 
دانشــگاهی، تولید ســیمان در کشــور ما به دلیل 
مشــکالت نظیر نامناســب بودن محل اســتقرار 
کارخانه هــا، متعادل نبــودن ارتفاع دودکش های 
خروجی با توجه به شــرایط جوی و اقلیمی منطقه، 
مســتهلک بودن تکنولوژی اکثر واحدهای سیمان 
، مصرف ســوخت های سنگین حاوی درصد گوگرد 
بیش از حد مجاز، باال بودن میزان مصرف انرژی در 
واحدهای مذکور به لحاظ مســتهلک بودن فناوری 
و نبــود معیار مصرف انرژی از لحاظ مصرف برق در 

رتبه نامناســبی قرار دارد. در تمام نقاط دنیا، انرژی 
مــاده گرانی در تولید این کاالی معدنی محســوب 
می شــود. تجربه کشورهای پیشرو در تولید سیمان 
و اتخاذ راه های جدید برای صرفه جویی در مصرف 
انرژی کارخانجات تولیدی این کاال، مصداقی بر این 
مدعاست.براساس آمارهای موجود که چندی قبل 
نیــز در  همایــش مصرف انرژی در ســیمان  عنوان 
شــد، میزان مصرف انرژی حرارتی در کارخانجات 
سیمان ایران تقریباً معادل ۸۵۰ کیلوکالری به ازای 
تولید هر تن سیمان است. این مسئله در حالیست 

که متوســط پرمصرف ترین شرکت های سیمان در 
دنیــا کمتــر از ۶۵۰ کیلوکالری را بــرای تولید هر 
تن ســیمان به کار می گیرند.به معنای دیگر انرژی 
مورد نیاز برای تولید هر تن ســیمان در ایران ۳۰ 
درصد بیش از میانگین جهانی است که از این طریق 
می توان زمینه بهینه سازی را فراهم کرد. نظیر برنامه 
ریزی تعمیرات موتورهای برق، نوشــتن شمار قطع 
و وصــل موتورهای برق فشــار قوی و تحلیل آن از 
مهمتریــن راهکارهــای کاهش مصرف برق صنایع 

سیمان به حساب می آید.

نفت و انرژی 4

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، گفت: در عین 
حال که معتقدیم باید در حوزه مصرف بنزین، گازوئیل و ســایر فرآورده های 
آن مدیریت دقیقتری اعمال شود اما هیچ گونه برنامه ای برای افزایش قیمت 
آن ها در دســتور کار مجلس و دولت نیســت.پرویز محمدنژاد ، ضمن تکذیب 
شایعات مطرح شده در خصوص تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین و افزایش 
قیمت آن، بیان کرد: هیچ برنامه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین و ســایر 
حامل های انرژی در دســتور کار نیســت. تنها طرحی که اکنون در خصوص 
تغییر در نحوه ســهمیه بندی بنزین مطرح اســت، همان طرحی اســت که به 
صورت پایلوت بدون تغییر قیمت در جزیره کیش در حال اجرا است. این طرح 

نیز در راستای کسب اطالعات مدیریتی در حال اجرا است.وی در ادامه اظهار 
کــرد: هیــچ بحثی در خصوص افزایش قیمت بنزین در کمیســیون انرژی که 
مرجع اصلی صدور مجوز در این حوزه اســت، مطرح نشــده و این مطالب صرفا 
شــایعاتی در فضای مجازی اســت. البته ما معتقدیم که در حوزه مصرف حامل 
های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی باید مدیریت دقیق 
تری اعمال گردد.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
در موضوع برق، کمیسیون انرژی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق را با 
کار کارشناســی دنبال کرد، تصریح کرد: در زمینه ســایر حامل های انرژی نیز 

الزم است که کار کارشناسی انجام شود. 

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی:

مجلسودولتنیست کار  دستور افزایشقیمتبنزیندر

: کشور رئیسصنفجایگاهداران

همه پمپ بنزین ها کارت سوخت آزاد ندارند
رئیس صنــف جایگاهداران 
کشــور گفت: هم اکنون همه 
جایگاه ها کارت سوخت آزاد 
ندارنــد که البتــه بنا به گفته 
مســئوالن امر، این به معنای 
حــذف کامل کارت های آزاد 
جایــگاه داران نخواهــد بود.

اسداله قلی زاده، رئیس صنف 
اظهار  جایگاهداران کشــور 
داشــت: چند ســال گذشته 
شــاهد تغییرات بیشتری در 
خصوص ســهمیه کارت های 
سوخت جایگاه داران و تعداد 
جایگاه های دارای کارت آزاد 
بودیــم.وی افزود: هم اکنون 
همه جایگاه ها کارت سوخت 
آزاد ندارند که البته بنا به گفته 
مســئوالن امر، این به معنای 
حــذف کامــل کارت هــای 
آزاد جایــگاه داران نخواهــد 
بود.قلــی زاده با بیــان اینکه  
تصمیم سازان عرصه سوخت 
با دالیلی نظیر سیاســت های 
کنتــرل مصــرف، تخصیص 
بهینــه و مبــارزه بــا قاچاق 
طرح هایــی را اجرایی کردند، 
گفــت: مــا در برخــی موارد 
منتقــد اجرای ایــن طرح ها 
بودیــم؛ چرا کــه جایگاه ها 
بــه عنــوان مهمترین حلقه 
توزیع، در مواجهه مســتقیم 
بــا مصرف کننده هســتند و 
نتایــج احتمالــی اجرای این 
طرح ها بــرای جایگاه ها قابل 
پیش بینی اســت.وی ادامه 
داد: اجــرای برخــی طرح ها 

یــا محدودیت ها مســتقیما 
باعــث کاهش فروش و درآمد 
جایگاه های سوخت و زیانده 
شــدن این اماکن می شود و 
البته باید از مسئولین در مورد 
میــزان موفقیت این طرح ها 
توضیح خواست.رئیس صنف 
جایگاهداران کشــور تصریح 
کرد: طی سالهای اخیر شاهد 
مــواردی نظیر الــزام مردم 
بــه اســتفاده از کارت هــای 
شــخصی، افزایــش قیمت 
ســوخت، ســوخت اعتباری 
برای تاکســی های اینترنتی 
و وانــت بارهــا، تخصیــص 
ســهمیه گازوئیل بر اســاس 
پیمایــش، کاهش کارت های 
آزاد گازوئیــل در جایگاه های 
کشــور، کاهــش کارت های 
آزاد بنزیــن جایگاههــا در 
برخــی مناطــق مــرزی و... 
بوده ایم که این طرح ها دارای 

محاســن و معایبی بوده اند و 
یقینــا جایگاه های ســوخت 
از  را  آســیب ها  بیشــترین 
این طرح ها متحمل شــدند.

جایــگاه داران  افــزود:  وی 
در سیاســت گذاری قیمــت 
سوخت یا چگونگی تخصیص 
ســهمیه بــه کارت هــا هیچ 
نقشــی ندارنــد و مــا فقط 
مشــاهداتمان  می توانیــم 
در جایگاه هــا را کــه نتیجه 
نظرســنجی از مراجعیــن و 
 تغییــرات اســت را صادقانه 

به مردم بگوییم.
رئیس هیات مدیره مجموعه 
صنفی صاحبان اماکن فروش 
و عرضه فــراورده های نفتی 
کشــور اذعان داشت: به طور 
مثــال، حذف کارت های آزاد 
گازوئیل مختص امسال نیست 
و طی ســالیان قبل این اتفاق 
افتاده و هــم اکنون اکثریت 

جایگاه ها کارت آزاد گازوئیل 
ندارنــد که فعال از اعالم دقیق 
تعــداد جایگاه هــای دارای 
کارت آزاد بــه دالیل مختلف 
صرف نظــر می کنم.وی ادامه 
داد: الزم بــه ذکر اســت حق 
العمل جایگاه ها برای فروش 
گازوئیل بســیار کمتر از حق 
العمل بنزین است؛ که فروش 
گازوئیــل بــرای جایگاه ها را 
زیانده کرده است.قلی زاده با 
بیــان اینکه  میزان تخصیص 
ســهمیه گازوئیل بر اســاس 
عملکرد ثبت شــده خودروها 
از طریق ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران انجام می شــود ، گفت: 
بعضا شــاهد برخی اختالل ها 
در ایــن مــورد و یا اعتراضات 
رانندگان به سهمیه ها هستیم 
و مهمترین علت ســردرگمی 

دارنــدگان خودرو یا شــایعه 
ســازی ها، اظهــارات بعضا 
متناقض مدیران و مسئوالن 
مختلف در موضوع سوخت و 
یا سکوت خبری در زمان مورد 
نیاز به اطالع رسانی است.وی 
افزود: مــا معتقدیم تصمیم 
سازان بایستی قبل از تدوین 
طرح ها نظر بخش خصوصی را 
جویا شوند و سپس به صورت 
شفاف با مردم سخن بگویند تا 
جایگاهداران و مالکان خودرو 
دردســر و مشــکالت آتی را 
متحمل نشــوند که البته در 
دولت ســیزدهم مشــورت 
پذیری در این حوزه بیشــتر 
دیده می شــود.رئیس صنف 
جایگاهداران کشــور تصریح 
کــرد: اخیــرا طــی ماههای 
گذشــته در برخــی مناطق 
مرزی کارتهای آزاد بنزین نیز 
در همه جایگاهها وجود ندارد 
و تعــداد جایگاه هــای دارای 
کارت کاهش داشــته اســت 
که البته به گفته مســئولین 
امــر این به منزله قصد دولت 
مبنــی بر جمــع آوری کامل 
کارت های آزاد جایگاهداران 
نیســت.وی ادامه داد: ضمنا 
ایــن جمــع آوری نیازی به 
دســتورالعمل خاص یا اقدام 
فیزیکــی ندارد، بلکه از طریق 
ســامانه هوشــمند میتوان 
کارت هــای آزاد جایگاههای 
 مورد نظر را از ســرویس دهی 

خارج کرد.
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5بانک و بیمه
اخبار

فرایندحذفچکدر
بیمهگریبیمه عملیاتغیر

ایرانآغازشد
 بــا راه اندازی ســامانه 
پرداخــت  جامــع 
الکترونیکی درعملیات 
غیربیمه گــری ، صدور چک حذف و 
پرداخــت آنالین به مشــتریان بیمه 

ایران اجرایی شد
علی حسین طهماسبی مدیر کل امور 
مالی با اعالم این خبر افزود : امروزه ارائه 
خدمات الکترونیک مطلوب و مناسب 
به مشــتریان، سرلوحه اقدامات بیمه 
ایــران بعنوان یک شــرکت بازرگانی 
مشــتری محور قرار گرفته اســت و 
بیمــه ایران بعنوان لیدر صنعت بیمه 
کشور همواره با پشتیبانی و شناسایی 
راهکارهــای جدیــد ، در صدد بهبود 
فرآیند ها ، نیازمندی ها و چالش های 

صنعت بیمه کشور است .
این شرکت در راستای تاکیدات مدیر 
عامــل و با درک این شــرایط، تالش 
می کند تا با حرکت هوشــمندانه در 
مســیر بیمه گری دیجیتال، خدمات 
متنوعی در صدور وپرداخت خسارت 
الکترونیکــی در عملیــات های بیمه 
گری وغیر بیمه گری به نحو مطلوب 

به مشتریان ارائه دهد.
به همین جهت ســامانه " بیمه ایران 
مــن" ، ارائــه خدمــات اینترنتی و 
هوشمندســازی سامانه های دریافت 
و پرداخت حق بیمه ، خسارت و سایر 
هزینه ها ، به منظور افزایش ســطح 
رضایتمندی مشتریان و گام برداشتن 
در مسیر تحقق بیمه داری دیجیتال، 

صورت می گیرد.
در این خصوص مدیریت مالی شرکت 
اقدامات متعددی در ماه های گذشته 
با همکاری مدیریت فناوری اطالعات 
و آمــار آغاز کرد و اخیرا توانســت با 
جمع آوری حساب های بانکی جاری 
، توفیقــات زیادی در زمینه پرداخت 
الکترونیــک و بــدون صدور چک در 
عملیات های غیر بیمه گری کســب 

نماید.
بــه گزارش روابط عمومی بیمه ایران 
، طهماســبی با اشــاره به مشکالت 
متعددی کــه صدور چک بخصوص 
در ســامانه صیــاد بــرای شــرکت 
ومشــتریان ایجاد کــرده بود گفت : 
با اســتقرار سیستم جدید پرداخت 
الکترونیــک در عملیــات های غیر 
بیمــه گری اعــم از پرداخت  هزینه  
های اداری ، الحاقیه های برگشــتی 
آحاد جامعــه و بیمه گذاران وهزینه 
ســرویس هــا وخدماتی کــه بیمه 
ایران از ســایر ســازمان ها وشرکت 
هــا می گیرد ،دیگر چک صادر نمی 
شــود وتمامی مراحــل پرداخت از 
طریق مجــوز ومیزان اختیاراتی که 
به کاربر سیســتم داده شــده ، بدون 
نیاز به حضور مشــتریان و بر اساس 
مدارک ومســتنداتی که ارسال شده 
، بــه صــورت متمرکز واز طریق یک 
حســاب به صورت مستقیم در وجه 

مشتریان کارسازی خواهد شد.
وی در ادامه افزود : جلسات متعددی 
با حوزه فناوری اطالعات و آمار شرکت 
برای اســتقرار این سیستم داشتیم و 
برای انجام مراحل مختلف و راســتی 
آزمایی، این طرح را بصورت پایلوت ، 
در بیمه ایران استان یزد و شعبه بازار 
تهــران و مدیریــت مالی آغاز کردیم 
و پــس از انجــام موفقیت آمیز آن در 
این مراکز ، بزودی در سراســر کشور 

اجرایی خواهد شد .

اطالعیهبانکملیدرباره
سرقتازصندوقهای

اجارهای

بانــک ملی ایــران در اطالعیه ای 
دربــاره ســرقت از صندوق های 
اجــاره ای شــعبه دانشــگاه این 
بانــک اعالم کــرد که تعداد دقیق 
صندوق هــای اجاره ای موجود در 
حادثــه رخ داده، ۱۶۸ صنــدوق 

است.
بانک ملی ایــران در این اطالعیه 
اعالم کرد: دیروز اخباری در برخی 
از رســانه ها منتشــر شد که در آن 
تعداد صندوق های اجاره ای مورد 
ســرقت قرار گرفته شعبه دانشگاه 
این بانک یک هزار صندوق عنوان 
شده بود که بدین وسیله این عدد 

تکذیب می شود. 
بر اســاس اعالم مســووالن بانک، 
تعــداد صندوق های موجود ۱۶۸ 
صندوق بوده که در سرقت رخ داده، 
تعدادی از این صندوق ها آســیب 
رسیده و برخی از صندوق های این 

شعبه آسیبی ندیده اند.
در عیــن حــال بانک ملــی ایران 
به منظور حفظ حقوق مشــتریان 
ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان 
صنــدوق، اقدام هــای ضروری در 
جهت رســیدگی قضایی دقیق به 
صندوق های خسارت دیده را آغاز 

کرده است.
پلیس آگاهی با همکاری بانک ملی 
ایران در حــال پیگیری لحظه ای 
موضوع و شناســایی سارقان است 
که نتایج آن به زودی اعالم خواهد 

شد.
بــه گزارش ایِبنــا، برخی کاربران 
فضــای مجــازی روز گذشــته از 
سرقت نزدیک به یک هزار صندوق 
امانت و بخشــی از تجهیزات اتاق 
ســرور و مرکز مانیتورینگ شعبه 
بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران 

در تعطیالت اخیر خبر دادند.
بانــک ملی در اطالعیه ای با تایید 
این اتفاق در شــعبه دانشگاه خود،  
افــزوده بود که این حادثه به بروز 
برخی خسارات محدود به صندوق 
اجاره ای منجر شــده که از سوی 
پلیــس و مراجــع ذیربط در حال 

پیگیری است.

به منظور بررســی عملکــرد و دیدار با 
کارکنان شــعب منطقه، مدیران بانک 
ایران زمین از شــعب اســتان سمنان و 
گلســتان)گنبد، علی آباد و مینودشت( 

بازدید کردند.
 در این دیدار محمد حســینی کناروئی 
مدیر امور شــعب اســتانها به بررســی 
عملکرد شــعب در بخش های مختلف 
پرداخــت و در ادامــه چگونگی اعطای 
تسهیالت و تعهدات با توجه به سیاست 
های اعتباری در سال ۱4۰۱ را تشریح 

کرد.
حسینی کناروئی جذب منابع ارزان قیمت و کاهش مانده مطالبات معوق را از 
اولویت های مهم شعب بیان کرد و بر تشکیل به موقع کارگروه های سطح سه 

و برگزاری جلسات هفتگی بخشنامه خوانی تاکید کرد.
در ادامه این دیدار علی فتاحی مدیر امور توسعه سرمایه انسانی گفت: استراتژی 
اول بانک ســرمایه انســانی است و چرخش و تحرک مناسب حرفه ای کارکنان 

به ویژه تحول فکری آنها جزو اولویت های بانک است.

فتاحــی افــزود کارکنــان در نقش ها 
و موقعیــت هــای جدید ســازمانی با 
یکدیگــر تعامل موثــر پیدا می کنند و 
خویشتن ســازمانی و خویشتن حرفه 
ای خــود را عرضــه می کننــد که این 
رونــد به تربیت و پــرورش رفتار حرفه 
ای کارکنان و توانمندسازی آینده حرفه 
ای آنها منجر خواهد شد و امکان رشد و 
پرورش کارکنان را نیز فراهم می کند.

ســید مهدی ســلیم بهرامی مدیر امور 
شعب اســتان های مازندران، گلستان 
و ســمنان در این دیدار به ایفای نقش 
مهــم بازاریابــی میدانی در تعیین اهداف بانــک که نیاز به تمرکز قوا در جهت 
شناخت بازار و تالش برای افزایش سهم این بانک در بازار منابع اشاره و خواستار 
شناسایی، جلب و جذب فعاالن اقتصادی و مشتریان توانمند در سطح استان شد.
ســلیم بهرامی همچنین به تبیین اهداف طرح های جاری بانک از جمله طرح 
انگیزشی جذب منابع )طرح تالش خرداد( پرداخت و راهنمایی الزم در خصوص 

دقت در افتتاح حساب و احراز هویت کامل مشتری نمود.

گلستان شعبمنطقه بازدیدمدیرانبانکایرانزمیناز

خبر ویژه

اخبار

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و 
اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابالغ شد

اداره کل مبارزه با پولشــویی و تامین 
مالی تروریســم پســت بانــک ایران 
دســتورالعمل الزامات اجرایی تعیین 
ســطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد 
شــغل و اشــخاص حقوقی غیر فعال 
بانــک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت 
شــعب استان ها و مناطق تهران ابالغ 

کرد.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی 
و مبــارزه با پولشــویی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران بخشــنامه 
۵4۷۸۵/۰۱ مورخ ۰4/۰۳/۱4۰۱را 
در خصــوص دســتورالعمل الزامات 
اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص 
حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی 

غیرفعال را به بانک ها ابالغ کرد.
به موجب ماده )۶۷( آیین نامه اجرایی 
مــاده) ۱4( الحاقــی قانــون مبارزه 
بــا پولشــویی، بانک ها و موسســات 
اعتباری غیر بانکی مکلف هســتند به 
منظور پایش مســتمر ارباب رجوع در 
فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی 
ریسک برقراری تعامالت کاری با آنها، 
نســبت به تعیین سطح فعالیت ارباب 
رجــوع اقــدام کنند و بر این اســاس 
دســتورالعمل الزامات اجرایی تعیین 

ســطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد 
شــغل و اشــخاص حقوقی غیر فعال 
در جلسه ۲4/۰۲/۱4۰۱ هیات عامل 

بانک مرکزی تصویب شده است.
بر اســاس این دستور العمل، بانک ها 
و موسســات اعتباری غیر بانکی باید 
نســبت به تعیین سطع فعالیت مورد 
انتظار اشــخاص حقیقی فاقد شــغل 
یا اشــخاص حقوقــی غیر فعال اقدام 
کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که 
بانــک مرکزی تعیین می کند به این 
بانک اعالم کنند. سطح فعالیت تعیین 
شده نباید از حدود مجاز اعالمی بانک 
مرکزی برای این اشخاص فراتر رود.

همچنین، البتــه در مقررات ابالغی 
شرایطی در نظر گرفته شده است که 
به موجب آن، اشــخاص حقیقی فاقد 
شغل در صورت وجود درآمدهای غیر 
شــغلی مستمر مانند دریافت اجاره از 
امالک و یا سود دریافتی از سپرده های 
بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک 
معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را 

به نحو مطلوبی مدیریت کنند.
بر اســاس این بخشــنامه، بانک ها و 
موسســات اعتباری غیــر بانکی باید 
ســطح فعالیت مــورد انتظار هر یک 
از اشــخاص حقیقــی فاقد شــغل یا 
حقوقی غیر فعال را به صورت سامانه 

ای نگهداری نمایند و ســطح فعالیت 
محقق شده آن ها نزد خود را حداکثر 
پــس از 4۸ ســاعت از زمان وقوع هر 
تراکنش محاســبه کننــد. به نحوی 
که در صورت تخطی ســطح فعالیت 
محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل 
یا شخص حقوقی غیر فعال قبل از سر 
رسید یک ساله از سطح فعالیت مورد 
انتظــار وی، مراتب به صورت خودکار 

اعالم شود.
همچنیــن، عــالوه بر پایش ســطح 
فعالیت اشــخاص یاد شــده، بانک ها 
و موسســات اعتباری غیر بانکی باید 
از طریق اتصــال اطالعات اقتصادی 
اشــخاص به ســامانه های عملیاتی 
خــود، از عــدم ارائه خدمــات بانکی 
شــامل افتتاح حساب سپرده تجاری، 
اعطــای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای 
تســهیالت و قبول انــواع تعهدات با 
موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی 
فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده 
بانکــی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، 
پرداخــت، تســهیالت، قبــول انواع 
تعهــدات و دســته چــک جدید به 
اشــخاص حقوقی غیر فعال اطمینان 

حاصل کنند.

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت وانــت پیــکان 1600 بــه رنــگ ســفید روغنــی 
موتــور  شــماره  بــه  83-ایــران46  م   165 انتظامــی  شــماره  بــه   1387 مــدل 
11487042225 وبــه شــماره شاســی NAAA46AA29G040215 متعلــق بــه 

آقــای حســین زرشــکی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
مشــکی  رنــگ  بــه  را  آز هیونــدای  ســواری  مالکیــت  شناســنامه  و  ســندکمپانی 
متالیــک مــدل 2009 بــه شــماره انتظامــی 125 د 79-ایــران46 بــه شــماره موتــور 
بــه شــماره شاســی KMHFC41DP9A416379 متعلــق   G6DB8A285054
بــه آقــای عــزت الــه نویــد طالمــی فرزنــد صفرعلــی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد. 
کشور ک سازمانثبتاسنادوامال

گهیفقدانسندمالکیت آ
بــرگ استشــهادیه تصدیــق  خانــم صفیــه خاتــون حبیبــی ضمــن تســلیم دو 
شــده اعــام نمــوده اســت کــه ســندمالکیت ششــدانگ عرصــه واعیــان یکبــاب 
خانــه و مغــازه بانضمــام بهاءثمینــه عرصــه و اعــان بمســاحت 193/5 متــر مربــع 
بشــماره پــاک 9605 باقیمانــده فرعــی از 162 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک  فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در اراضــی حــوزه ثبتــی شهرســتان کــرج ذیــل 

ــام متقاضــی ثبــت و ســند  بشــماره  ــر 1130 ثبــت 305474 بن صفحــه 479 دفت
چاپــی 318077 صــادر و تســلیم شــد کــه ســند مالکیــت بعلــت  ســهل انــگاری 
مفقــود گردیــده اســت لــذا تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت 
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصلحــی بــه مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون 
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه  کســی مدعــی وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از ایــخ ایــن  
آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیتبــه 
ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف 
ر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت  اعتــراض اصــل ســند ارائــه  مــدت مقــر
ــق مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد  ــی طب نگــردد ســند مالکیــت المثن

. م الــف 661
مسلممرزارا
طرفاسماعیل کرج-از کناحیهیک سرپرستادارهثبتاسنادوامال
کالنتری

مفقودی
بــه   1384 مــدل  پــارس  پــژو  ســواری  خــودروی  ســبز  بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
موتــور  شــماره  و   35 م   983  _  11 پــاک  شــماره  بــه  متالیــک  ای  نقــره  رنــگ 
از درجــه  و  گردیــده  مفقــود  و شــماره شاســی 19327457   12484160832

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                      لرســتان

کنش اهمیتسامانههوشمندپایشترا
درعرصهخدماتغیرحضوریبانکی

توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری 
از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، اهمیت اســتقرار 
سامانه های هوشمند برای پایش تراکنش ها را افزایش 
داده است. ایجاد شرایط ارائه خدمات پایه غیرحضوری 
به مشتریان از یک سو و افزایش تراکنش های بانکی از سوی دیگر، بانکها را بر آن 
داشته است تا با هدف شناسایی عملیات مشکوک به پولشویی استقرار سامانه های 
هوشــمند را جدی بگیرند. از آنجایی که پولشــویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر 
منفی جبران ناپذیری بر توســعه اقتصادی کشــورها به جای می گذارد ، همکاری 
مردم با بانکها در زمینه مقابله با پولشویی ضرورت می یابد. براساس این گزارش، 
همراهی مشتریان در ارائه مستندات و اطالعات صحیح و تکمیل دقیق فرم های 
بانکی گرچه مدت زمان کوتاهی از وقت افراد را به خود اختصاص می دهد اما این 
امر در راستای بهبود فضای کسب وکار و سالمت مراودات مالی ، حفظ و صیانت 

از سپرده های مشتریان و در نهایت منافع کشور خواهد بود.
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اخبار استان

اخبار استان

رئیس سازمان محیط زیست:

۱0درصد از دستگاههاکمتر
کرا قانونهوایپا از

اجراکردند
شهرری / حدیث براتی  

معــاون رئیــس جمهــور و رئیس 
ســازمان محیط زیست با بیان اینکه 
دســتگاه ها و نهادهــای متولی به 
وظایــف خود در قبــال قانون هوای 
پاک را انجام ندادند، گفت: دســتگاه 
ها و نهادها کمتر از ۱۰ درصد قانون 
هــوای پاک را اجرا کردند.به گزارش 
خبرنگار ما ، علی سالجقه در حاشیه 
آئین تجدید میثاق کارکنان محیط 
زیست با آرمان های امام راحل درباره 
اجرایی شــدن قانــون هوای پاک و 
اجرایی شــدن این قانــون توضیح 
داد: ایــن قانون، قانون خوبی اســت 
البتــه نواقصی هم دارد اما دســتگاه 
هــای متولی بــه وظایف خود که در 
این قانون آمــده، عمل نکردند.وی 
ادامه داد: ریاست قوه قضاییه هم در 
ایــن باره از ما خواســتند که درصد 
انجــام تکالیف هر یک از دســتگاه 
هــا را اعالم کنیــم؛  در این باره باید 
گفت که دســتگاه ها به وظایف خود 
عمل نکردند و تنها ۱۰ درصد از این 
قانون اجرایی شــده است.سالجقه 
از رســانه ها و به ویژه صدا و ســیما 
درخواست کرد تا در نشست هایی که 
برای اجرایی شدن قانون هوای پاک 
برگزار می شود، صدای محیط زیست 
باشند.رئیس سازمان محیط زیست 
همچنین گفت:در دولت ســیزدهم 
آقای رییس جمهور به وزیر کشــور 
ماموریــت دادند تا بحث آالینده ها، 
بــه ویژه آالینده های صنایع ثابت و 
متحرک را پیگیری کنند.وی افزود: 
جلســه ای با حضــور معاون رییس 
جمهور و مســئوالن دســتگاه های 
متولی داشتیم که در این زمینه ۶۲ 
حکم برای اجرا تصویب شد.سالجقه 
خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن 
این قانون ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز 
اســت و ما نیز وظیفه نظارت خود را 

انجام می دهیم.
 با حضور اعضای کمیته 

کیفیت محصول؛

جلسهکمیتهکیفیت
محصوالتمخابرات

منطقهگلستانبرگزارشد
گلســتان / گروه اســتان ها: جلسه 
ســومین کمیتــه کیفیت محصول 
در مخابرات منطقه گلســتان برگزار 
شد.جلســه کمیته کیفیت محصول 
با حضور اعضای کمیته برگزار شــد 
ومصوبات جلســات قبلی بررسی و 
تشکیل تشــریح شد .در این جلسه 
در تشــکیل کمیتــه اســتاندارد 
ســازی،تقویت ســامانه ارتباطات 
مردمــی ۲۰۲۱ همچنیــن نحــوه 
رســیدگی به شــکایات مشترکین 
و پرداخــت خشــات الزم مــورد 
بحــث وتبادل نظــر و در این زمینه 
راهکارهای مناسب ارائه شده است.
دکتر محمد رضا وت مدیریت تجاري 
مخابــرات منطقه گلســتان با مرور 
برارائه خدمات وسیله هاي مناسب، 
موفقیت هــاي مزبور را انتخاب کرد 
و خواســتار سرعت بخشیدن به این 

کمیته شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

مشکلطرحهایتامین
آبکشاورزیشهرستان

باشتحلمیشود
گچســاران / گــروه اســتان هــا: 
اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمد 
گفت: با رایزنی های انجام شــده با 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران و مســووالن مرتبط گره 
از طــرح هــای تامین آب به زمین 
های کشاورزی منطقه خان احمد و 
دشت باشت که ۲ سال اخیرتاکنون 
بــه دلیل کمبود اعتبار نیمه فعال 
بود گشــوده می شود.ســید علی 
احمــدزاده اظهار داشــت: یکهزار 
میلیارد تومان بــرای تکمیل این 
طرح ها مورد نیاز است که بخشی 
از این بودجه امســال و بقیه ســال 
آینده تامین به طرح ها تزریق می 
شــود.وی بیان کرد:براساس وعده 
مســووالن با توجه بــه نقش این 
طــرح در ایجاد تحول و توســعه 
اقتصادی شهرستان باشت تکمیل 
و بهره برداری از این طرح ها مورد 
توجــه جــدی مســووالن دولت 
سیزدهم است.استاندار کهگیلویه 
و بویراحمــد ابراز داشــت:با بهره 
برداری از این طرح ها ۶ هزار هکتار 
از زمین های کشاورزی شهرستان 
باشت تامین آب می شود.عملیات 
اجرایی پروژه آبرســانی به اراضی 
کشــاورزی خان احمد، علی آباد و 
فاز دوم بخشی از امامزاده جعفر)ع( 
و همچنیــن تامین آب زمین های 
کشاورزی دشت باشت از سال ۹۷ 
آغاز و با 4۵ و ۳۰درصد پیشــرفت 
متوقف شده بود.احمدزاده با اشاره 
بــه اینکه تامین آب کشــاورزی از 
مطالبــات مهم شــهروندان این 
شهرســتان اســت.اظهار داشت: 
تکمیــل و بهره برداری از این طرح 
هــا افزون بر ایجاد بســتر فرصت 
های جدید شغلی منجر به افزایش 
درآمد کشــاورزان منطقه خواهد 
شــد.وی با بیان اینکه اســتفاده از 
آب های ســطحی بهترین راهکار 
بــرای مدیریت منابع آب اســت 
گفــت: بهره بــرداری از این طرح 
هــا همچنین به کاهش اســتفاده 
از آب هــای زیرزمینــی نیز کمک 
می کند.ساالنه ۱۰۰ هزار تن انواع 
محصوالت کشــاورزی در باشــت 
تولیــد و روانــه بازارهای مصرف 
می شود.تعداد بهره برداران بخش 
کشاورزی شهرستان باشت هشت 
هزار نفر اســت که این تعداد بهره 
بــردار در زمینه باغداری، زراعت، 
زنبــورداری و دامــداری فعالیت 
می کنند.اســتاندار کهگیلویــه و 
بویراحمــد با بیان اینکه در ســفر 
یک روزه به شهرستان های باشت 
مســووالن با حضور در روستاهای 
مختلف از نزدیک مشــکالت آنان 
را بررســی کردنــد ابرازامیدواری 
کرد:  تالش می شــود با مشارکت 
مدیران دســتگاه هــای اجرایی 
استانی و مسووالن این شهرستان 
برای تحقق مطالبات بر زمین مانده 
مردم چاره اندیشی شود.شهرستان 
باشــت در ۱۱۰ کیلومتری یاسوج 
مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 
۲۲ هــزار و ۵۰۰ هزار هکتار زمین 
کشــاورزی وهفت هزار مشترک 

آب  دارد.

استانها 6

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی:

کرد قابلبرداشت راغیر گندمزار  هکتار خشکسالیحدود3هزار
بجنورد / حدیث براتی

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی گفت: خشکسالی و کاهش بارندگی در سال 
جاری باعث شده است تا حدود سه هزار هکتار از سطح 
گندمزارهای این استان قابل برداشت نباشد.مهندس 
وحیــد صباغ اظهار داشــت: خشکســالی و کاهش 
بارندگی موجب خسارت به سطح گندمزارهای استان 
شده است اما بارش های موثری که در فصل بهار داشته 
ایم تا بخشی از کمبود بارش را جبران کرد.وی افزود: 
خشکســالی باعث کاهش تولید در واحد سطح شده 
اســت که این میزان برآورد خواهد شــد.به گزارش 
خبرنگار ما در ســال زراعی گذشــته به علت کاهش 
نزوالت جوی ۵۰ درصد از اراضی ســطح زیر کشــت 
گندم دیم ۱۰۰ درصد از بین رفت و راندمان عملکرد 
تولید ۵۰ درصد از کشــتزارهای مابقی هم  به نصف 
کاهش یافته بود و عالوه بر از بین رفتن و کاهش تولید 
بخشی از کشتزارهای گندم دیم، در اراضی گندم آبی 
نیز تا ۳۰ درصد کاهش تولید پیش بینی شده است.
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی گفت: هم اینک کشاورزان مناطق گرم استان 
به صورت پراکنده از جمله شهرستان جاجرم، گرمه و 

اسفراین برداشت از محصول را از کشتزارهای استان 
آغاز کرده اند.وی از کشــاورزان خواســت تا به موقع 
محصول گندم خود را جمع آوری کنند و افزود: این 
امــر موجب کاهش ریزش گندم خواهد شــد.صباغ 
افــزود: برای روزهای آینــده بارش باران پیش بینی 
شــده اســت که برای رشد گندمزارهای مناطق سرد 
اســتان مناسب خواهد بود.وی اظهار داشت: در سال 
جــاری 44 هــزار هکتار اراضی آبی و ۸۹ هزار هکتار 
اراضی دیم گندم کشت شده است که پیش بینی می 
شود امسال از این سطح ۱۸۷ هزار تن گندم برداشت 
شــود. صباغ گفت: پیش بینی می شــود گندمکاران 
این اســتان امســال ۱۰۲ هزار تن محصول مازاد بر 

نیاز را به ســیلوهای دولتی اســتان تحویل دهند.وی 
با بیان اینکه تولید گندم در ســال جاری نســبت به 
ســال گذشته افزایش دارد اظهار داشت: گندمکاران 
اســتان در ســال گذشــته ۱۱۲ هزار تن محصول از 
کشــتزارها برداشــت و از مجموع این میزان ۱۹ هزار 
و ۳۰۰ تن گندم به ســیلوها تحویل دادند که نســبت 
به ســال ماقبل آن حدود ۸۰ درصد کاهش داشــت.
مدیر اموز زراعت ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی گفت: کشــاورزان گندم تولیدی خود را با 
قیمــت ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومان تحویل ســیلوها می 
دهنــد و هم اینک ۲۸ مرکز جمع آوری این محصول 
در ســطح استان دایر شده است.صباغ از گندمکاران 
استان خواست تا محصول مازاد بر نیاز خود را تحویل 
دولت دهند و افزود: با توجه به شرایط حساس جهانی 
در خصوص گندم از کشــاورزان می خواهیم که این 
محصول استراتژیک و مهم را در راستای امنیت غذایی 
به مراکز خرید تحویل دهند.خراســان شمالی ۳44 
هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح ۳۰۰ 
هزار هکتار را اراضی زراعی  و مابقی را باغ تشکیل می 
دهد که حدود ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشــاورزی  

محسوب می شود.

تهران / گروه اســتان ها: علیرضا فروزان، رئیس سازمان 
ســیما، منظر و فضای سبز شــهری شهرداری قدس از 
نصب میزهای تنیس و شطرنج بتونی در بوستان ولیعصر 
)عج( در راســتای توســعه فضای تفریحی و ورزشی این 
بوستان خبر داد.فروزان گفت: در ادامه پروژه ساماندهی و 
بازسازی بوستان بزرگ ولیعصر و به منظور توسعه فضای 

تفریحی و ورزشــی این بوستان، عملیات نصب میزهای 
تنیس و شــطرنج بتونی در این بوستان اجرایی شد.وی 
افزود: طی چند ماه گذشــته نیز عملیات ســاماندهی و 
بهســازی محوطه شهربازی بوستان ولیعصر و بازسازی 
وســایل بازی کودکان و ســت های ورزشی این بوستان 

جهت استفاده شهروندان گرامی نیز اجرایی شد.

رئیس سازمان سیما و منظر شهری شهرداری قدس خبر داد؛

)عج( بوستانولیعصر نصبمیزهایتنیسوشطرنجدر

خبر ویژه

مشهد: شهردار

تقدم سرعت بر دقت و کیفیت، آفت بزرگ در شهرداری ها است
مشهد / سمیرا رحمتی

شــهردار مشــهد گفت: گاهی گرفتار 
تقدم سرعت بر دقت و کیفیت می شویم 
که آفت بزرگ در شــهرداری ها است؛ 
فداکردن کیفیت، دقت و مطالعات پای 
ســرعت به ویژه در سال های پایانی آن 
چیزی است که آیندگان ما را نخواهند 
بخشید.ســید عبدا... ارجائی در سی و 
دومین نشســت معاونین فنی وعمران 
کالن شــهرها، اظهار کــرد: در جایی 
مانند مشهد و شهرهای مشابه ارتباط 
بیــن معنویت و عمران شــهری باید 
چگونه باشد؟ توسعه اماکن پیرامونی 
مضجع امام هشتم از فضای بسیار کم 
در ســده گذشته، امروز به بنای فاخر 
قابل اســتناد و مباهات برای کشــور 
چه از نظر وســعت و چه از نظر ســبک 
معماری تبدیل شــده است.شــهردار 
مشــهد بیان کرد: دوره ششم مدیریت 
شــهری مشهد را حرم شهر می داند و 
هر فعالیت عمرانی باید با این فلســفه 
ذاتی همخوانی داشــته باشد، درحال 
حاضــر حــرم کانون کالبدی شــهر 
نیســت و شهرسازی و عمران مطابق 
با فلســفه ذاتی شهر پیش نرفته است.
ارجائی خاطرنشان کرد: برخی معتقد 
بــه افرایش عرض خیابان، ســاخت 

تقاطع های غیرهمســطح در راستای 
تسهیل عبور و مرور هستند همچنین 
مانــع ورود خودرو شــخصی به مرکز 
شــهر هستند، آیا تسهیل زیارت شرط 
اســت یا رعایت دســتورالعمل های 
خارجــی در شــهر؟ وی اضافــه کرد: 
گاهی گرفتار تقدم ســرعت بر دقت و 
کیفیــت می شــویم که آفت بزرگ در 
شهرداری ها است؛ فداکردن کیفیت، 
دقت و مطالعات پای سرعت محصوصا 
در سال های پایانی آن چیزی است که 

آیندگان ما را نخواهند بخشید.
شهردار مشــهد گفت: موضوع بعدی 
ایمنی در فعالیت های عمرانی اســت 
کــه در این زمینه مشــکالت قانونی 
وجــود دارد کــه در این مجمع باید به 
بحث گذاشــته شود و به ساختارهای 
باالدســتی ارائه شــود به عنوان مثال 
ضوابط آتش نشــانی براساس پایانکار 
مورد بررسی قرار می گیرد در صورتی 
که نقشــه در زملن پروانه مورد تایید 
قــرار گرفتــه و بعد از احــداث پروژه 

ضوابــط تغییر می کنــد؛ این گره کور 
را چــه کســی بــاز می کند؟!.ارجائی 
ضمن اشــاره به اینکه امروز مردم بین 
حرف های متناقص ما درگیر هستند، 
تصریــح کــرد: انتظــارم این اســت 
کتابچــه ای از راهکارهــا ایجاد و چند 
نفر پیگیر حل آن شــوند، شهرداری ها 
عرصه وســیعی برای خدمت به مردم 
هســتند و خادمین نیز در خط مقدم 
جبهه اثبات کارآمدی اسالم قرار دارند 

که پیشانی آن ها حوزه عمران است.
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یادداشت

اعالمتازهترینتغییرات
۱40۲ کنکور

رئیس ســازمان سنجش آموزش 
کشــور با تاکید بر اینکه در کنکور 
ســال آینده ســؤاالت عمومی از 
کنکــور حذف می شــوند، گفت: 
بر اســاس قانون جدید داوطلب 
می تواند دو بار در سال در کنکور 
شرکت کند و نمره کسب شده نیز 
تا دو سال اعتبار خواهد داشت. به 
گفته دکتر عبدالرسول پورعباس، 
یک شــیوه پذیرش در دانشگاه ها 
نیز فقط بر اساس سوابق تحصیلی 
بر مبنای معــدل معمولی دانش 
آمــوزان اســت و هــم اکنــون 
حدود ۸۵ تــا ۸۶ درصد ظرفیت 
دانشــگاه ها را شــامل می شود.
همچنین از ســال ۱4۰۳ کنکور 
کاغــذی حذف شــده و آزمون به 
شکل الکترونیکی برگزار می شود.

تکلیفحاجیانیکه
کسنکرونایمورد وا

تاییدعربستانراتزریق
نکردندچیست؟

رئیــس مرکــز حــج و زیــارت 
جمعیت هالل احمر در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه اگر زائری 
واکسن کرونای مورد تایید کشور 
عربستان سعودی را تزریق نکرده 
باشــد باید چه اقدامی انجام دهد، 
گفــت: به فاصله چهــار هفته از 
تزریق واکسن خود باید در دزهای 
بعدی واکســن مورد تایید کشور 
عربستان که از جمله آن می توان 
به ســینوفارم اشاره کرد را تزریق 
کننــد که حتی یک دز هم تزریق 
کننــد تایید شــده و بارکد آن در 
ســامانه ســعودی ثبت می شود.

ســید علی مرعشی تصریح کرد: 
هنوز موضوع واکسیناســیون در 

زمان اربعین مشخص نیست.

چهزمانیبهجای۱۱0
بایدبا۱۲3تماسگرفت؟

اورژانس اجتماعی با هدف کنترل 
و کاهــش بحران هــای فردی و 
خانوادگــی و اجتماعی تشــکیل 
شــده  اســت. بنابراین در صورت 
مشــاهده هر گونه کودک آزاری، 
همســرآزاری و یا فردی که قصد 
خودکشــی دارد به جای تماس با 
۱۱۰ بــا اورژانس اجتماعی ۱۲۳ 
تماس گرفته شود تا کارشناسان 
ایــن اورژانس نســبت بــه رفع 
ایــن موارد اقــدام کنند. چرا که 
اورژانــس اجتماعی به عنوان یک 
مرجع تخصصی به این موضوعات 
رسیدگی می کند.ارائه خدمت در 
اورژانــس اجتماعی به دو شــکل 
خودمعــرف و ارجاعی )از ســوی 
خــط اورژانــس اجتماعی ۱۲۳، 
خدمات سیار اورژانس اجتماعی، 
ســایر مراکز بهزیســتی، مراجع 
قضائی، نیروی انتظامی و ســایر 
نهادهــای دولتی و غیر دولتی( و 
به شکل سرپایی و نگهداری است.

همچنیــن خدمات مــددکاری، 
روان شناســی، تربیتی، حقوقی، 
فرهنگــی و آموزشــی از جملــه 
خدمــات این اورژانس اســت که 
بازگشــت به خانواده از مهمترین 

اهداف آن است.

باالرفتنسنجوانان
دستاوردچشم

وهمچشمیاست
  فریبا قدرتی 

کارشناس ارشد مشاوره 
یکــی از مهمتریــن مســائل 
زندگی تشکیل خانواده است 
همان کانونی که اساس تربیت 
های اجتماعی و انسانی است 
و همه مسائل دیگر فرع بر این 
مســئله است در هر جامعه که 
کانون خانواده ســالم و پایدار 
باشــد آینده درخشان شامل 
حــال آن جامعــه خواهد بود. 
ازدواج عاملی اســت که فرد و 
جامعه را از خطرات جســمی 
و روحــی و روانی حفظ کرده 
و بــرای همه ایجاد امنیت می 
کند پایه گذاری ازدواج درست 
در هر جامعه و میزان اندیشــه 
و تدبــر در آن عمیقا در میزان 
پیشرفت یا انحطاط، سقوط یا 
صعود جامعه موثر است.گاهی 
تجمالت و مشکالت عدیده ای  
کــه بر ســر راه ازدواج جوانان 
ایجاد می شــود باعث می شود 
که آنها ترجیح دهند تشــکیل 
خانــواده را بــه زمان دیگری 
موکول کنند. بهترین شــکل 
ازدواج آن اســت کــه دو فرد 
متفــاوت به نقطه ای برســند 
کــه حداکثر تفاهــم را با هم 
داشــته باشند به قولی دو خط 
مــوازی که در بی نهایت یکی 
می شــوند، همدلــی فراوان 
عامــل ثبات خانواده اســت، 
امــا آیا قــرار گرفتن در میان 
امواج پر طمطراق چشم و هم 
چشــمی میلی برای جوانان 
باقی گذاشته است. مهم ترین 
مانــع ازدواج جوانان مســائل 
فرهنگی اســت، در حالی که 
می تــوان با وســایل کمتر و 
خانــه ای کوچک تــر نیز یک 
زندگی را تشــکیل داد، هنوز 
خانواده ها نتوانسته اند در ذهن 
خود با این مسائل کنار بیایند و 
عموما آرمانی فکر می کنند. با 
گذشت زمان، تشکیل زندگی 
تفــاوت های زیادی پیدا کرده 
تــا جایــی که در زمان های نه 
چنــدان دور زوجــی که قصد 
تشــکیل خانواده را داشــتند 
پــس از برگــزاری مراســم 
خواســتگاری و آشنایی، یک 
مراســم ســاده را برگزار می 
کردنــد و راهــی خانه بخت 
می شــدند، اما بــه مرور آغاز 
زندگی مشــترک دستخوش 
تغییراتــی بــود و تجمالت و 
چشم و هم چشمی در ازدواج 
رخنه کــرد و امروزه آغاز یک 
زندگی مشترک آنقدر هزینه 
بر و ســنگین شده که بسیاری 
از جوانــان توان پرداخت این 
هزینه ها را ندارند و نتیجه آن 
باال رفتن سن ازدواج می شود. 

7جامعه

در پی خروج قطار مســافربری طبس-یزد و کشــته و 
مصدوم شدن شماری از هموطنان مان، بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت، در تماس تلفنی با رییس اورژانس کشور، 
رییس دانشــگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی و رییس 
دانشــگاه علوم پزشکی یزد خواستار پشتیبانی دانشگاه 
علــوم پزشــکی یزد و آمادگــی کامل مراکــز درمانی 
بیمارســتان های خراسان جنوبی و بسیج امکانات برای 

درمان مصدومان این حادثه شد.احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در تماس تلفنی 
با اســتاندار خراســان جنوبی، خواستار رسیدگی به حادثه دیدگان شد.مهدی 
ولیپور، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر هم در توضیح حادثه 

گفت: در ســاعت ۵:۳۰ صبح  دیروز چهارشــنبه  قطار 
مســافربری طبس - یزد در حال حرکت در مســیر خود 
بود که در محدوده ایستگاه مزینو از ریل خارج شد.وی 
با بیان اینکه این منطقه در شهرســتان طبس اســتان 
خراسان جنوبی واقع شده، گفت: این قطار مجموعا 4۳۰ 
مســافر و خدمه داشــته که در پی حادثه رخ داده شش 
واگن آسیب دیده که از این تعداد نیز سه واگن واژگون 
شــده اســت که بیشترین خسارات نیز مربوط به همین سه واگن واژگون شده 
است.وی افزود: بالفاصله امدادگران هالل احمر به محل حادثه که در محدوده 

کیلومتر ۵۰محورطبس قرار دارد اعزام شده اند.

وزیر بهداشت دستور داد؛

رسیدگیفوریبهمصدومانحادثهقطارطبس-یزد

خبر ویژه

میگیرد ذرهبینمجلسقرار عملکردمدارسغیرانتفاعیزیر
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس، 
دربــاره برخی انتقادات نســبت بــه ضعف عملکرد 
برخی از مدارس غیرانتفاعی کشــور، گفت: با توجه 
به اهمیــت موضوع، نمایندگان درصدد برآمدند تا 
برخــی از مــواد قانون مدارس غیرانتفاعی را اصالح 
کننــد تــا به بهبــود کیفیت فعالیــت این مدارس 
بیانجامد.بر این اســاس طرح اصالح پاره ای از مواد 
قانونی مدارس غیرانتفاعی در کمیسیون آموزش و 

تحقیقــات مجلس مورد چکش کاری قرار گرفت تا 
ضعف های موجود در این قانون برطرف شود.محمد 
مهــدی زاهــدی، با تاکید بر اینکه طرح اصالح پاره 
ای از مواد قانونی مدارس غیرانتفاعی ابعاد مختلفی 
دارد، گفت: اعضای کمیسیون آموزش مجلس تالش 
کردند تا در این طرح موادی را به تصویب برســانند 
که در وهله اول سوء استفاده از نام و عنوان مدرسه 
نشــود، چراکه این موضوع برای نمایندگان بســیار 

حائز اهمیت است.همچنین در طرح مذکور بر این 
نکته تاکید شــد تا این وزارتخانه با نظارت جدی و 
گســترده خود، عملکرد مدارس را زیر ذره بین قرار 
دهد و هیچ یک از این مدارس نتوانند از نبود نظارت 
سوءاســتفاده کرده و بــه ضعف عملکرد خود ادامه 
دهد.همچنین توجه به حقوق و مزایای پرســنل و 
نیروهــای فعال در مدارس غیرانتفاعی نیز در طرح 

مذکور مورد هدف قرار گرفته است.

کاردستجامعهخواهدداد؟ کروناوبیخیالیمردم آیامظلومنمایی

کرونا تموم نشده؛ ماسکت کو؟
مظاهر گودرزی / گروه جامعه

 شاید این قبیل از خبرهای کرونایی را شنیده 
باشــید، اینکه یک کشور اعالم می کند در 
یکسری از مکان های مشخص شده نیازی 
به استفاده از ماسک نیست، یا مثاًل از فالن 
تاریج استفاده از ماسک اجباری نیست اما 
همچنان توصیه می شود.حتی ممکن است 
دستورالعمل های بهداشتی بارها تغییر کند، 
یعنی علی رغــم اعالم قبلی در عدم اجبار 
بودن ماســک، ناگهان متولی بهداشــت 
بگوید از این تاریخ به بعد مجدد استفاده از 
ماسک اجباری است.باالخره از آن جایی که 
به عقیده بسیاری از کارشناساِن امر بهداشت 
بازگشت به زندگی عادی در دوران اپیدمی 
بایــد با رعایت یکســری محدودیت های 
بهداشــتی باشــد، این تغییر و تحول در 
دســتورالعمل ها پذیرفتنی اســت. اما در 
کشــور ما چه موارد ابتال افزایش پیدا کند 
چه کاهش، ستاد ملی مبارزه با کرونا هیچ 
تغییری اعمال نمی کند، گویی با صدور یک 
دستورالعمل واحد یعنی استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله گذاری رای تام و تمام صادر 
کرده و نیازی به تغییراش نیست.در این باره 
با حمید ســوری، اپیدمیولوژیست و عضو 
کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، مصاحبه 

کرده ایم که در زیر می خوانید.

آیــاتصمیمــاتســتادکرونادربــارهرعایت
پروتکلهایبهداشتیتغییرکردهاست؟

خیــر، پروتکل هــا تغییر نکرده اســت، 
همچنان استفاده از ماسک و فاصله گذاری 
باید رعایت شــود، البته با حفظ این موارد 
محدودیتی برای حضور در رســتوران ها و 
مــدارس وجود ندارد.اما هنوز اپیدمی تمام 
نشده که ما بخواهیم تغییری در پروتکل ها 
اعمــال کنیم بلکه فقط این روزها ویروس 
یک آتش بس یک طرفه اعالم کرده، شدت 
بیماری زایی آن کمتر شده و مرگ ومیر آن 

پایین آمده است.

اینکهچندروزقبلاعالمشدمواردمرگو
میرصفرشدهنشانهایبرایتغییردادن

دستورالعملهانیست؟
موارد مرگ و بســتری نمی تواند شــرایط 
واقعی را نشــان دهد و حتی می تواند ما را 
گمراه کند. به امید خدا همیشه موارد مرگ 
صفر باشد، اما یادمان نرود که قبل از کشور ما 
۱۶۸ کشور دنیا مرگ و میر صفر در یک روز 
را گزارش کرده اند، با این وجود آمارهای شان 
مجدد افزایش داشته، در کشور ما هم همین 
اســت، بعد از آن روز مجدد مرگ ها از صفر 
بیشــتر شــد، تازه این ها موارد تایید شده 
هستند، و مرگ های مشکوک در شمارش 

مرگ های کرونایی نمی آید.

کشــورها برخــی هســتیم شــاهد امــروز
دســتورالعملهایبهداشــتیراکاهــش
دادنــدودربرخــیجاهــااجــازهحضــور
بــدونماســکراصــادرکردهانــد،آنجــا
چــهاتفاقــیافتــادهکــهدســتورالعملها

تغییرمیکند؟
اول اینکه فضای این کشورها بسیار انعطاف 
پذیر اســت، یعنی جامعه با توجه به قواعد 
جدید به ســرعت تغییر رفتــار می دهد، 
اگر امروز ماســک نمی زنند اما گفته شود 
فردا باید ماســک استفاده کنید جامعه به 
ســرعت انعطاف نشان داده و همه ماسک 

می زنند، دوم اینکه آنها به دلیل دسترسی 
بــه اطالعــات و ارزیابی خطر برای جاهای 
مختلــف قواعد متنوعــی صادر می کنند، 
مثالً در ایتالیا هنوز برخی شــهرها هستند 
که کارمندان محدودیت حضور مستمر در 
محل کار دارند. ارزیابی خطر یعنی سنجش 
خطــر در محیط های مختلف و بعد اعمال 
مداخالت و محدودیت هایی متناسب با آنها 
در بخش های مختلف جامعه، درحالی که در 
کشــور ما از پژوهش ها برای تصمیم گیری 
اســتفاده نمی شود، ضمن اینکه برای همه 
جامعه نمی شود یک نسخه مشترک صادر 
کرد، بلکه با ارزیابی می توان دستورالعمل ها 
را در شرایط و مکان های مختلف تغییر داد.

درکشــورمــاایــنقبیــلارزیابیهــابــرای
اتخاذپروتکلهایمتنوعوجوددارد؟

تعداد تست هایی که در روز انجام می شود 
حدود ۶ هزار تست پی سی آر در کشور است 
و این برای یک کشــور ۸۵ میلیون نفری 
کم اســت. این مسئله به این معنا است که 
مــا در بیماریابــی رتبه خیلی بدی در دنیا 
داریــم. وقتی بیماریابی به شــدت پایین 
بیایــد ما نمی توانیــم وضعیت جامعه را به 
خوبــی برآورد کنیــم، تعداد مرگ و میر و 
بستری شاخص خوبی نیست. ضمن اینکه 
ما ترکیب ژنومیک ویروس  کرونا در ایران را 
نمی دانیم، مگر به طور تصادفی در بررسی ها 

با واریانت هایی مواجه شــویم.بنابراین در 
وضعیت اپیدمی باید مستمر سطح ایمنی 
جامعه بررسی شود، یا مرتب باید در جای 
جای کشــور ارزیابــی خطر انجام دهیم.از 
طرفی مطالعاتی که اخیراً منتشر شده نشان 
می دهد سطح ایمنی در کشور هنوز پایین و 
حدود ۳۵ درصد است، هر چند اطالعات این 
گزارش برای یک سال قبل است و ما بعد از 
آن واکسیناسیون گسترده انجام دادیم که 
ممکن است کمی ایمنی باال رفته باشد، اما 
با حساب همین واکسیناسیون انجام شده، 
هنوز بیش از ۲۰ میلیون نفر انساِن حساس 
بــرای ابتال به بیماری وجود دارد. ما زمانی 
می توانیم بگوییــم اپیدمی تحت کنترل 
درآمده که منشاء و نحوه انتقال تمام موارد 
ابتــال را بدانیم، یا وقتی می توانیم بگوییم 
اپیدمی خاتمه یافته که حداقل دو دوره از 
بیماری )۲۸ روز( بگذرد و ما مورد جدیدی 
نداشته باشیم، چنین اتفاقی هنوز در کشور 
ما نیفتاده اســت.یک اشکالی که از ابتدای 
پاندمی در کشور ما وجود داشت و هنوز هم 
وجود دارد، این است که دستورالعمل ها بعد 
از ابالغ شــدن به خوبی اجرا نمی شود. مثاًل 
قبل تر ستاد گفت سفر رفتن ممنوع اما آخر 
هفته ها جاده ها شلوغ می شد.باالخره مردم 
بعد از دو ســال ممکن است خسته شوند، 
اما متولی این امر نباید دچار عادی انگاری 
و خســتگی ناشی از پاندمی شود.از طرفی 
در اپیدمی ها حتی اگر احتمال بازگشــت 
اپیدمــی را خیلی کم بدانیم، توصیه علمی 
این اســت که همان احتمال کم را خیلی 
جدی بگیریم، به خصوص نظام سالمت باید 
آمادگی کامل را داشــته باشد، این آمادگی 
فقط یک رویکرد ذهنی نیست، بلکه عالوه 
بــر آن باید تجهیزات، امکانات و بیماریابی 
دائمی وجود داشــته باشــد، اگر طغیانی 
مشــاهده شــد بالفاصله تیم های واکنش 
ســریع باید در آن نقطه از کشــور اقدامات 

الزم را انجام دهند.
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»ادواردو«
بهتماشاخانهمهرمیآید

نمایــش »ادواردو« از اول تیر ماه 
۱4۰۱ در تماشــاخانه مهر حوزه 

هنری روی صحنه می رود.
 نمایــش »ادواردو« بر اســاس 
نمایشنامه ای از زندگی ادواردو 
آنیلی نوشته راحیل سرهنگی و 
به کارگردانی ابوالفضل عشرب 
از پنجم تیر ماه در تماشــاخانه 
مهر حوزه هنــری روی صحنه 

می رود.
ادواردو آنیلی تنها پســر جیانی 
آنیلی و مارال کاراچیلو در ســال 
۱۹۵4 بــه دنیا آمــد. او که تنها 
وارث ثروت عظیم خاندان آنیلی 
محسوب می شــد بعد از ورود به 
دانشــگاه و تحصیــل در رشــته 
ادبیات مدرن و ادیان شناســی با 
اخذ مدرک دکترا با دین اســالم 
آشنا می شود و بعد از پذیرش آن 
خــودش را در برابر مخالفت ها و 
فشارخانواده قرار می دهد. تصمیم 
ادواردو به همانجا ختم نشــد و او 
با دنبال کردن اخبار انقالب ایران 
جــذب آن می شــود و تصمیــم 
می گیرد زندگی خودش را با ایران 
گره بزند. اما بعد از مدتی جنازه اش 
را زیر پل ژنرال فرانکو رومانو شهر 
فوسانو پیدا می کنند. دادستان در 
همان ســاعات اولیه علت مرگ را 
خودکشــی اعالم می کند و بدن 
بی جان او بدون کالبدشکافی و پی 
بردن به دلیل مرگ مشکوک او در 

آرامگاه خانوادگی دفن می شود.

موسیقینمایش»کافه
نیاوران عاشقی«در

موسیقی نمایش »کافه عاشقی« 
بــه کارگردانی جالل الدین دری 
و آهنگســازی پیمان خازنی در 
فرهنگسرای نیاوران روی صحنه 
است. موســیقی نمایش »کافه 
عاشقی« درفرهنگسرای نیاوران 
در حال اجراست.این اثر برداشتی 
نــو از منظومه »لیلی و مجنون« 
حکیــم نظامی گنجوی اســت و 
جالل الدیــن دری کارگردانی آن 
را به عهــده دارد و پیمان خازنی  

آهنگساز آن است.
کــوروش اعرابــی، میثم اکبری، 
صدف بهشــتی، بیتــا بیگی، آوا 
رســتمیان، هیوا ســیفی زاده، 
علیرضا شــفائی، سپیده صباغ، 
و حســین  کامیــاب  فایضــه 
میرزائیــان بازیگــران ایــن اثر 
هســتند.پیمان خازنی )نوازنده 
تار(، مرتضــی صنایعی)نوارنده 
نی(، شــایان یزدی زاده )نوازنده 
پرکاشــن(، ملینا فرجی )نوازنده 
ســنتور( و کیارش بیات ) نوازنده 
عود( نیز عوامل موسیقایی  »کافه 
عاشــقی« هستند که در هر اجرا 

حضور دارند.
ایــن اثر تا ۲۵ خرداد، در ســالن 
خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران 
روی صحنه اســت و زمان اجرای 

آن ۲۱:۰۰ است.

فرهنگ و هنر

رفتینگرودخانهارمند
تجربهایمهیجدردل

آبهایخروشان

تاریخچه رفتینــگ در جهان به 
قدمت طول تاریخ می باشــد. از 
زمانی که بشــر به ضرورت سفر 
های کوتاه بــر روی آب پی برد 
متوجه شــد به وســیله ای نیاز 
دارد که بتواند او را بــر روی آب 
شناور کرده واز نقطه ای به سوی 
دیگر ببرد. کلمه رفت در لغت به 
معنای قایق های چوبی است که 
با کنار هم قرار دادن تعدادی الوار 
و بستن آنها به هم ساخته میشود 
که ما به آن کلک میگوییم . بومیان 
آمریکایی اولین ابداع کننده ثبت 
شــده قایق های رفت در جهان 
هســتند و هنوز هم مســابقات 
ســنتی آنها در آمریکای جنوبی 
بر گــزار میگردد.منطقه ارمند با 
اقلیم مدیترانه ای و نیمه خشک 
میانه در شمال شهرستان لردگان 
واقع گردیده کــه در طرح جامع 
اکوتوریســم رودخانه ای جهت 
فعالیت های گردشی – ورزشی 
انتخاب شده است.این رودخانه 
از نظر قایقرانی، بســیار تکنیکی 
می باشد و راهنماها و قایقران ها 
می بایست ضمن برخورداری از 
تجربه و مهارت کافی در هدایت 
قایق ها، از وسایل ایمنی استاندارد 
استفاده کرده و مسیر را به خوبی 
بشناســند. درجه قسمت های 
خروشــان این رودخانه بین ۲/۵ 
تا ۳/۵ تقسیم بندی شده است. 
رودخانه ارمنــد ) کارون علیا ( با 
متوسط آبدهی ســاالنه حدود 
۱۰۰ متر مکعب و حجم آبدهی 
ســاالنه حــدود ۳۱4۲ میلیون 
مترمکعب یکی از رودخانه های 
اصلــی چهارمحــال و بختیاری 
بیش از  اســت که حوزه آبریز آن ّ
۵۰ درصد استان را شامل شده و 
به عنوان اصلی ترین پتانسیل آب 
استان مطرح است . این رودخانه از 
مناطق کوهستانی مرتفع شرقی 
و دشت های مرکزی چهارمحال 
و بختیاری سرچشــمه گرفته و 
پس از عبور از منطقه ارمند، آب 
رودخانه سرخون را دریافت نموده 
و با پیوستن به رودخانه بازفت به 
سد کارون 4 خواهد رسید. منطقه 
ارمند با اقلیم مدیترانه ای و نیمه 
خشک میانه در شمال شهرستان 
لردگان واقع گردیده که در طرح 
جامع اکوتوریســم رودخانه ای 
جهت فعالیت های گردشــی – 

ورزشی انتخاب شده است.

گردشگری

هر کسی ممکن است به آبله میمون مبتال شود؛ به خصوص اگر با فردی که عالئم 
دارد، تماس نزدیک از جمله تماس جنسی داشته باشد.، طبق گزارش آژانس امنیت 
بهداشــتی بریتانیــا)UKHSA( تعداد موارد آبله میمــون در بریتانیا تا پنجم ژوئن 
امســال به ۳۰۲ نفر رســیده اســت. در حال حاضر ۲۸۷ مورد در انگلیس ۱۰ مورد در 
اسکاتلند ۲ مورد در ایرلند شمالی و سه مورد در ولز وجود دارد.  طبق گفته سرویس 
سالمت همگانی)NHS( اگر به آبله میمون مبتال شوید، معموال بین پنج تا ۲۱ روز 
طول می کشد تا اولین عالئم ظاهر شود. این عالئم شامل دمای باالی بدن، سردرد، 

دردهای عضالنی، کمردرد، تورم غدد، لرز و خستگی است.
بثورات معموال بین یک تا پنج روز پس از اولین عالئم ظاهر می شود. از صورت شروع 

و به سایر قسمت های بدن سرایت می کند. گاهی اوقات با آبله مرغان اشتباه گرفته 
می شــود زیرا با لکه های برجســته آغاز سپس به تاول های کوچک پر از مایع تبدیل 
می شوند.این تاول ها پوسته هایی را تشکیل می دهند که بعدا می ریزند. عالئم معموال 
در عرض چند هفته از بین می رود.از آنجایی که آبله میمون معموال خفیف است، اکثر 
افراد بدون نیاز به درمان بهبود می یابند؛ با این حال اگر آبله میمون در شما تشخیص 
داده شد، باید برای محدود کردن گسترش ویروس ایزوله شوید.در موارد نادری که 
عالئم شــدید اســت یا در خطر ابتال به بیماری شــدید قرار دارید)مثال اگر سیستم 
ایمنی ضعیفی دارید(، ممکن است به درمان تخصصی نیاز داشته باشید.ممکن است 

برای کاهش خطر ابتال به بیماری جدی به شما واکسیناسیون نیز پیشنهاد شود.

آبله میمون سراغ چه کسانی می آید؟

دریچه علم

کارگردان »حکم رشد«:

به حواشی فکر نمی کنم
پس از پایان ماه رمضان، ســریال پلیسی »حکم رشد« 
کاری از حسن لفافیان جای آن را گرفت. »حکم رشد« 
به دلیل اختالف سلیقه مدیر گروه سابق فیلم و سریال 
ـ کارگردان اولیه این مجموعه  شبکه سه با سعید نعمت اهلل 
ـ با حاشیه هایی مواجه شــد و در نهایت گروه سازنده آن 

تغییر کرد.
حاال حسن لفافیانـ  کارگردان ســریال »حکم رشد« 
به پرســش هایی درباره ی بازنویســی فیلمنامه سعید 
نعمت اهلل، راه های خلق شــخصیت های پلیس جذاب و 
باورپذیر، معرفی بازیگران جدید به دنیای تصویر، پرداختن 
به موضوعات قضایی و دادگاهــی و آزادی عمل در نوع 

پردازش، پاسخ دهد.
آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت وگو است:

- آقای لفافیان الزمه خلق شخصیت های پلیسی 
جذاب این است که جاهایی نقصان های پلیس را 
هم نشان بدهیم تا بتوانیم شخصیتی ملموسی را 
در راستای جذب شخصیت در داستان خلق کنیم. 
ویژگی که معموال در سریال ها با مشکل مواجهیم، 
قدرت ریسک پذیری مان را پایین می آورد و انعطاف 
الزم هم از سوی قشر هدف دیده نمی شود. به نظر 

شما راه هایی که می تواند به جذابیت کاراکترهای 
پلیس کمک کند، چیست؟

ـ معتقدم با بیان و نمایش ایرادهای یک پلیس ما به ملموس 
بودن او کمک نمی کنیم، بلکه جوانب قهرمان پردازی را از 
شخصیت پلیس خواهیم گرفت و از سویی بایستی دید 
منظور از ایراد چیست. نکات پلیسی و کادر شده در نگاه 
پلیس یا فرا رفتن از چارچوب هایی که به دلیل شغل او 
ناچار به دیکته کردن آن داریم. به هرحال بایستی در عین 
رعایت مسائل اخالقی و اعتقادی یک شخصیت پلیس، به 
ابعاد مختلف وجودی شخصیت او بپردازیم و تالش کنیم 
الگوی ما از یک پلیس دارای ویژگی بوده و خاص به چشم 
بیاید و مانند تمامی انسان ها به جز معصومین )ع( دارای 
نکات نسنجیده و اشتباه نیز باشد؛ اما طبیعتا به دلیل شغل 
و ذکاوت پلیس جنبه های منفی و به گفته شما ایراد در 
جهت خراب کردن شخصیت پلیس نباشد تا اعتماد مردم 

از این قشر از جامعه سلب نشود.
- چه شد که ساخت این سریال را بعد از حواشی که 
برای آقای نعمت اهلل و مسوالن تلویزیون ایجاد شد 
پذیرفتید کارگردانی کنید؟ و چه تغییراتی بر روی 

قصه و کاراکترها اعمال شد؟

ـ زمانی این کار به من پیشنهاد شد که به طور مستقل از 
نویسنده خریداری شد و کار متعلق به تلویزیون بود و فقط 
تهیه کننده کار که صاحب اصلی سریال است در این کار 
حضور داشتند و بعد از چند جلسه و صحبت با مدیریت 
محترم شبکه و همچنین تهیه کننده سریال که از باتجربه 
های این عرصه هستند به توافق رسیدیم که شروع به پیش 

تولید کرده و کار توسط بنده ساخته شود.
شخصا در این شرایط دچار هیچ حاشیه ای نبوده و هرگز 
به غیر از کار و ساخت آن با کیفیت باال هرگز به حواشی 
فکر نمی کنم و درگیر آن نمی شــوم. با موافقت عزیزان 
شبکه متن بازنویسی شد تا متن دلخواه بنده شکل بگیرد 
و طراحی و پرداخت شخصیت ها زیر نظرمان انجام شد و 
اکنون که کار پخش شده و بازخوردهای خوبی از آن دیده 
می شود خوشحالم که مســیر را درست انتخاب کرده و 
خوشــحال ترم از اینکه مردم خوب وطنم یک کار قابل 
دفاع دیدند و امیدوارم لذت برده باشند. جا دارد از عوامل و 
همکاران خوبم در این سریال کمال تشکر را داشته و یک 
خسته نباشید و خدا قوت اساسی عرض کنم و بگویم بدون 
همدلی و تالش آنها هرگز این اثر ساخته و تا این حد خوب 

دیده نمی شد.

کارتون 

پرده نقره ای 

برقهست
ولیکماست!

کارشناسان معتقدند برای 
جبران کسری حدود 
14 هزارمگاوات در 

تولید برق و جلوگیری از 
خاموشی، مردم باید در 

مصرف برق صرفه جویی 
کنند و گرنه تابستان امثال 

هم خاموشی خواهیم 
داشت.

 منبع : جهت


