
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:

آرامش قیمت سکه 
مقطعی است

      هفته گذشته قیمت هر قطعه سکه 
تمــام بــه ۱۶ میلیــون و ۵۰۰ تومــان رســید 
تــا جایــی کــه نگرانی برای دســتیابی این 
کاال به رکورد جدید قیمت در بازار بیشتر 

شد...

سخنگوی دولت :

کره را  گاه میز مذا  هیچ  
ترک نکرده ایم

     ســخنگوی دولــت گفــت: دولــت جمهــوری 
کره را ترک نکرده است  اسالمی هیچ وقت میز مذا
 حق و صالحیت ندارد از حقوق 

ً
و دولت اساســا

کرات،  ملت ایران عدول کند ولی همزمان با مذا
توانمندی هایمان را در دیگر حوزه های سیاست 
خارجی مثل تعامل با کشورهای همسایه فعال 

کرده ایم...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

معاون سازمان هواپیمایی مدعی شد؛

گرانفروشیبلیتکارداللهاستنهایرالینها!
   معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری مدعی است گرانفروشی 
الن است.  بلیت هواپیما به شرکت های هواپیمایی برنمی گردد بلکه تقصیر واسطه ها و دال
در روزهای اخیر برخی مسیرهای پروازی با قیمت های باال، سروصدای مسافران را درآورده 

است؛ به گونه ای که تا پایان تیر ماه، به هیچ عنوان بلیت پرواز تهران-مشهد زیر یک ملیون 
تومانــی پیــدا نمی شــود. همچنیــن پروازهــا بــه مقصد کیش نیز علی رغــم گرمای هوا و کاهش 

  || صفحه  صفحه 33  تقاضا به جزایر جنوبی کشور، در آستانه یک میلیون تومانی به فروش می رسد...

گار « به بهانه هفته جهانی سالمت مردان بررسی کرد؛ »روز

سالمتمردانسالمتمردان
بحرانخاموشجامعهبحرانخاموشجامعه

صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

خودروبهصنعتیسیاسی
تبدیلشدهاست

3

بازگشتبرجام
بهساعتصفر

2

اوپکپالس
دستبهمهرهمیشود

4

امضایسند
همکاری۲۰ساله

بینایرانوقزاقستان
2

گهیاحضاریه گهیاحضاریهآ آ

شعبهسومهیأتبدویرسیدگیبهتخلفاتاداریکارمندانبانکملیایران

قای: سروش روزبه                                                       فرزند : منصور آ
نظــر بــه ایــن کــه پرونــده تخلفاتــی شــما بــه اتهــام غیبــت غیرموجــه بــه صــورت متوالــی بــرای رســیدگی بــه ایــن شــعبه ارجــاع گردیــده لیکــن بــرگ تفهیــم اتهــام مذکــور 
بــه دلیــل مجهــول المــکان بــودن ابــاغ نگردیــده اســت. لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می شــود، تــا از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دفتــر ایــن هیــأت واقــع در تهــران خیابــان فردوســی - بانــک 
بــور را دریافــت  ملــی ایــران - ادارات مرکــزی - ســاختمان شــماره )3( - طبقــه همکــف - اتــاق 132 مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ای از بــرگ ابــاغ مز

ر بــه ایــن هیــأت تســلیم فرماییــد. و دفاعیــات الزم را در موعــد مقــر
بدیهــی اســت در صــورت عــدم اقــدام در موعــد قانونــی بــه شــرح فــوق ایــن هیــأت بــا عنایــت بــه مفــاد قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب 1372/9/7 

مجلــس شــورای اســامی و ســایر ضوابــط و مقــررات مربوطــه رأســًا بــه مــورد اتهامــی رســیدگی و رأی مقتضــی صــادر خواهــد نمــود. 
گهی 1335311     میم الف 1098 شناسه ا

گهيمناقصهعمومییکمرحلهای گهيمناقصهعمومییکمرحلهایآ آ
شمارههای"شمارههای"۲3۲3//4۰14۰1وو۲4۲4//4۰14۰1""

روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاستانسمنان

شــرکت توزیــع نیــروي بــرق اســتان ســمنان در نظــر دارد پــروژه هــای اصــاح وبهینــه ســازی شــبکه فشــار ضعیــف و تبدیــل ســیم بــه کابــل خــود نگهــدار شهرســتان  
گرمســار روســتاهای ) رشــمه ، ســعد آبــاد و غیــاث آبــاد( و اصــاح وبهینــه ســازی شــبکه فشــار ضعیــف و تبدیــل ســیم بــه کابــل خــود نگهــدار شهرســتان آرادان روســتای 
داور آبــاد را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد و کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
بازگشــایی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(  انجــام مــی گــردد ، لــذا از کلیــه پیمانــکاران دارای صاحیــت پیمانــکاری معتبر)حداقــل پایــه 5 
در رشــته نیــرو( و گواهینامــه تائیــد صاحیــت ایمنــی معتبــر از اداره کل تعــاون و کار و رفــاه اجتماعــی دعــوت می شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس از واریــز مبلــغ 
250.000 ریــال به حســاب  0101857293005 بانــك صــادرات شــعبه میــدان ســعدی از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــي بــه مــدت 5 روز از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 

الکترونیــک دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir ، اســناد را دریافــت نماینــد.
ضمنًا شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است و هزینه های مربوط به برگزاري مناقصه را از برنده اخذ خواهد نمود. 

: کار   الف - نوع ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع 
1- ضمانت نامه بانکي قابل تمدید و معتبر بااعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم

2- واریز وجه نقد به حساب 0101857293005 بانك صادرات شعبه میدان سعدی به نام شرکت توزیع برق استان سمنان و ارائه رسید وجه
ــد ارجــاع کار و پیشــنهادهایي کــه بعــد از  ــا فاقــد ضمانت نامــه شــرکت در فرآین ب-  بــه پیشــنهادهای مخــدوش ، مشــروط و مبهــم و بــدون امضــا الکترونیکــي و ی

ر در فراخــوان واصــل می شــود به هیچ وجــه ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. انقضــاء مــدت مقــر
ج( به پیشنهادهای فاقد سپرده،سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکته: شرکت کننده موظف است پاکت » الف« که در انتهای اسناد مناقصه درج گردیده را روی پاکت ارسالی خود )با چسب مایع( بچسباند.
سایر اطاعات و جزئیات  مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شماره تماس پیگیری امور اداری 33435165-023 نمابر: 33435157- 023 
ــاد (  مناقصــه  ــاث آب ــاد و غی ــه ســازی شــبکه فشــار ضعیــف و تبدیــل ســیم بــه کابــل خــود نگهــدار شهرســتان گرمســار روســتا هــای )رشــمه ، ســعد آب اصــاح و بهین

401/23

حجم پروژهموضوع مناقصهردیف
) ریال(

مبلغ تضمین
) ریال (

مهلت خرید اسناد 
گشایی تاریخ تحویل اسنادتا تاریخ تاریخ باز

کت ها الف ، ب و ج پا

اصالح وبهینه سازی شبکه فشار ضعیف و تبدیل سیم به کابل خود 1
تا پایان وقت اداری 18.105.743.8261.405.287.1911401/04/04نگهدار شهرستان  گرمسار روستا های )رشمه ، سعد آباد و غیاث آباد (

1401/04/14
ساعت08:00 صبح

1401/04/15

اصاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف و تبدیل سیم به کابل خود نگهدار شهرستان آرادان روستای داورآباد  مناقصه 401/24

حجم پروژهموضوع مناقصهردیف
) ریال(

مبلغ تضمین
)ریال (

مهلت خرید اسناد 
گشایی تاریخ تحویل اسنادتا تاریخ تاریخ باز

کت ها الف ، ب و ج پا

اصالح وبهینه سازی شبکه فشار ضعیف و تبدیل سیم به کابل خود 1
تا پایان وقت اداری        10.361.753.4931.018.087.6751401/04/04نگهدار شهرستان آرادان روستای داور آباد  

1401/04/14
ساعت08:30  صبح

1401/04/15

 نوبت دوم

سخنی با نمایندگان مجلس
   جالل میرزایی

نماینده دوره دهم مجلس
 صرف نظر از موضعگیری سطحی  
چند نماینده که معموال در بیشتر 
مجالــس  قانونگذاری دنیا هم به 
چشم می خورد انتظار این بود که 
هیات رئیسه  مجلس عمیق تر با این موضوع برخورد کند. 
اما  بیانیه ای که مجلس  در واکنش به قطعنامه شــورای 
حکام صادر کرد نشان داد که  میان اظهارات چند نماینده 

و موضعگیری کلیت مجلس تفاوتی وجود ندارد .
صدور قطعنامه شــورای حکام و بدنبال آن کاهش ارزش 
ریال و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم نشان می دهد 
که برخالف تصور جریان حاکم بر دولت و مجلس ، سیاست 

خارجی و برجام از اقتصاد و معیشت مردم جدا نیست.
بسیاری از نمایندگان مجلس دهم که در آن دوره به ناحق 
به وکیل الدوله بودن متهم شدند متوجه این اصل بدیهی 
بودند که اقتصاد از سیاســت جدا و قابل تفکیک نیســت از 
این رو با درک موقعیتی که دولت روحانی در آن قرار داشت 
ســعی می کردند که با اجتناب از نقد و تخریب دولت به 
مشکالت دامن نزنند. پیرو همین دغدغه بود که از رویکرد و 
مواضع دولت در حوزه سیاست خارجی حمایت می کردند 
تا بتواند در مجامع بین المللی از منافع ملی حراست کند. 
در آن روزهای حساس بسیاری از نمایندگان امروز مجلس 
کــه آن وقت در قامــت منتقد دولت فعالیت می کردند با 
بروز کوچکترین نوسانی در قیمت ارز و سکه آن را بهانه ای 
برای حمله به دولت قرار داده و از این که به زعم آنان دولت 
به ظرفیت های داخلی توجه نمی کند ســخن ها ســرمی 
دادند و از مردم می خواستند که اگر از انتخاب اشتباه خود 
برگردند و آنان را انتخاب کنند مشکالت معیشتی و گرانی 

ها را یکی پس از دیگری مرتفع می سازند .
اما اکنون با گذشــت بیش از دو ســال از حضور آنان در 
مجلــس یازدهــم انتظار این بود که در مواجهه با چالش ها 
و مشکالت کشور و مطالعه گزارش های کارشناسان مرکز 
پژوهش ها و نیز تحلیل رسانه ها و منتقدان به این نتیجه 
می رسیدند که مفروضات و برداشت ها باالخص نبود رابطه 
میان سیاست خارجی با وضعیت اقتصادی کشور، چندان 
با واقعیت منطبق نبوده و سامانه نظریه ها، استراتژی و راه 

حال های کوتاه و درازمدت باید دچار تغییر شود.
با کمال تاسف نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه به جای 
تامل در خصوص بازخورد برخی تصمیم ها و اهتمام نسبت 
به اصالح آن ها بعضا به بیان مسائل و مشکالت اکتفا نموده 
اند و برخی از آنان نیز خط و نشان هم برای مقصران وضع 

موجود کشیده اند .
با این همه بازاندیشی بر روی برخی مسایل اساسی که 
اخیرا رخ داده، بســیار حیاتی به نظر می رســد؛ بعد از 
تصویب قطعنامه شــورای حکام علیه کشورمان حداقل 
انتظار می رفت که نمایندگان مجلس روی این مســاله 
اندکی تامل می کردند که چرا اروپایی ها که پیش از این 
منتقد رفتار دولت آمریکا بودند و از آنها می خواســتند 
که به برجام برگردند اینک با آمریکا برای اعمال فشار به 
ایران همراه شده و خود بانی صدور قطعنامه علیه ایران 
شده اند ؟ جا داشت نمایندگان مجلس مسئوالن مربوطه 
را بازخواســت کنند و از آنها بپرســند که چرا قطعنامه 
علیه ما در شــورای حکام ارائه و به این ســهولت تصویب 
شــده اســت؟ الزم است بررسی کنند که کدام تحلیل و 
محاسبات غلط کدام یک از مسئوالن منجر به تصویب 
قطعنامه ای شده که در فضای کسب و کار کشور تاثیر 
منفی گذاشته است؟ و البته با نگاهی معطوف به منافع 
ملی بیاندیشند که چه راه یا راهکارهای کم هزینه تری 
وجــود دارنــد که می توان با اتکاء و انتخاب آنها از منافع 

ملی و معیشت مردم صیانت کرد.
صرف نظر از موضعگیری سطحی چند نماینده که معموال 
در بیشتر مجالس قانونگذاری دنیا هم به چشم می خورد 
انتظــار ایــن بود که هیات رئیســه مجلس عمیق تر با این 
موضــوع برخــورد کند. اما بیانیه ای که مجلس در واکنش 
به قطعنامه شــورای حکام صادر کرد نشــان داد که میان 
اظهارات چند نماینده و موضعگیری کلیت مجلس تفاوتی 

وجود ندارد .
علی رغم این وضعیت از آنجا که تجارب گذشــته و وقایع 
جاری نشــان می دهند که افزایش تنش پیرامون برجام 
و تیره شــدن روابط با آژانس ، فضای کســب و کار کشور را 
بیش از گذشته ملتهب می سازد لذا از نمایندگان محترم 
استدعا دارم مواضعی اتخاذ نکنند که به ظاهر قاطعانه اما 
در عمل تداعی کننده بن بست و نبود راهکاری برای خروج 
از این وضعیت است چرا که این پیام به نوبه خود به افزایش 

التهابات در بازار داخلی منجر می انجامد.
منبع: خبرآنالین

یادداشت

معاون اول رییس جمهور:

 تمام افراد فاقد بیمه در کشور 
تحت پوشش قرار می گیرند

در دو جلسه جداگانه با حضور معاون اول رییس 
جمهــور و مدیــران حــوزه دارو، درمان و بیمه و 
همچنین هیات مدیره ســندیکای دارویی کشور، 
مسائل و چالش های پیرامون تولید و توزیع دارو 
در کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم 

برای کاهش مشکالت موجود اتخاذ شد.
 محمد مخبر در این جلســات که نشســت اول 
درخصوص سیاســت های مالی دارویی با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دیگری 
بــه منظور حمایت از صنایع تولید کننده داخلی 
دارو بــا حضور اعضای هیات مدیره ســندیکای 
دارویی کشور برگزار شد، با اشاره به تصمیمات و 
برنامه های دولت در خصوص ساماندهی تولیدات 
دارویــی و اختصــاص کمک های حمایتی به این 
بخش از صنعت کشور، تاکید کرد: بررسی سازوکار 
بازپرداخــت یارانه هــا در صنعت دارویی،  تقویت 
بخش بیمه، تامین و فراوانی داروهای بیماران به 
ویــژه بیماری های خاص و صعب العالج از جمله 
سیاست هایی است که دولت پیگیری می کند تا 
هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه های 

خانوار تحمیل نشود.
معــاون اول رییس جمهور همچنین به اقدامات 

دولت سیزدهم در خصوص تکمیل ۸۰ درصدی 
زیرساخت های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد 
فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این یکی از 
افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر 
به جز بخش اندکی از جامعه که خود درخواستی 
برای بیمه درمانی نداشــته اند، تمامی افراد فاقد 
بیمه بویژه اقشار آسیب پذیر و با درآمدهای پایین 

تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند.
وی همچنیــن بــا قدردانی از صنایع تولید کننده 
داخلی دارو که با وجود مشکالت موجود، متعهدانه 
نسبت به تامین دارو و جان مردم به دولت کمک 
کرده اند، تاکید کرد: دولت مصمم است با بررسی 
کارشناسی و اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای 
بازپرداخــت یارانه ها در بخش دارو ایجاد کرده و 
در زمینه حل مشکالت تولید دارو از شرکت های 

تولیدی دارو حمایت کند.
در این جلســات مقرر شــد با تقویت و پرداخت 
بدهی ها و معوقات سازمان های بیمه ای کشور در 
راستای کنترل پرداخت از جیب بیماران، تمامی 
داروها به صورت پلکانی تحت پوشــش بیمه قرار 
گیرنــد و بــا تامین اعتبارات مالی الزم ، مطالبات 
ســازمان های بیمه ای کشــور هر چه ســریعتر 

پرداخت شود.
بررســی سیاســت های مالــی و ارزی دارویی، 
ورود ۲۵۰ قلــم داروی ضــروری به فهرســت 
بیمه ها، آســیب شناسی ســازوکار بازپرداخت 
یارانه هــا، ثابــت نگه داشــتن پرداختی بیمار و 
تمامی داروهای غیربیمه ای، تحت پوشش قرار 
دادن بیمــاران صعــب العالج و خاص و برنامه ها 
و سیاســت های دولــت در راســتای حمایت از 
شــرکت های تولیــدی دارویی کشــور از جمله 
مباحثی بود که در این جلســات به منظور ثابت 
نگه داشــتن قیمت و فراوانــی دارو مورد بحث، 

بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
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سیاست 2

سخنگوی دولت :

کره را  گاه میز مذا  هیچ  
ترک نکرده ایم

ســخنگوی دولــت با تأکید بر این کــه دولت حامی 
مستأجران است و به نفع دهک های پایین ورود کرده، 
در عین حال خاطرنشان کرد که بعضی کارهای دیگری 
که باید در این حوزه انجام شــود، در حوزه اختیارات 
دولت نیست اما در دستور کار شورای هماهنگی سران 
قوا قرار گرفته اســت. »علی بهادری جهرمی« اظهار 
داشت: دولت در اصالحات اقتصادی اخیر، انتظار تورم 
کوتاه مدت را داشــت ولی در بلندمدت انتظار داریم 
ریشــه های تورم کاهش یابد. تورم زیر ۱۵ درصدی 
پیش بینی شده توسط دولت به خاطر این طرح، به تورم 
قبلی افزوده شــده است. البته تورم اوایل سال ۱۴۰۰ 
در هفتاد سال اخیر بی سابقه بوده؛ آن هم تورمی که 

طی چهار سال بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.
سخنگوی دولت این را هم گفت که در دوران شیوع 
کرونا، برخی سیاست ها موجب ثابت نگه داشتن نسبی 
قیمت اجاره بها شد ولی حاال این فنر فشرده، رها شده 
است و به خاطر همین دولت با ابزارهایی درصدد کنترل 
وضعیت است. بهادری جهرمی تأکید کرد که دولت 
طرف مستأجران است و به نفع دهک های پایین ورود 
کرده اما در ادامه این نکته را هم متذکر شد که بعضی 

کارهای دیگر در حوزه اختیارات دولت نیست ولی در 
دســتور کار شــورای هماهنگی سران قوا قرار گرفته 
اســت. وی با بیان این که باید به این نکته دقت شــود 
که وعده دولت ســاخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ 
سال بوده است، توضیح داد: اکنون یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار مسکن در مرحله تخصیص شروع کار هستند و 
شاید انتهای امسال شاهد بهره برداری از آنها باشیم؛ 

جایابی یک میلیون مسکن هم در حال انجام است.
ســخنگوی دولت در بخش دیگری از ســخنانش به 
مذاکــرات رفع تحریم ها اشــاره کــرد و گفت: دولت 
جمهــوری اســالمی هیچ وقت میــز مذاکره را ترک 
نکرده اســت و دولت اساســاً حق و صالحیت ندارد 
از حقــوق ملــت ایــران عدول کند ولــی همزمان با 
مذاکــرات، توانمندی هایمــان را در دیگر حوزه های 
سیاســت خارجی مثل تعامل با کشورهای همسایه 
فعال کرده ایم. وی افزود: چه خاطرات تلخی در ادوار 
مختلف نقل می شود که برخی کشورها آماده تعامل 
بودند و مثاًل چین آمادگی سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد 
دالری داشت ولی به آن پشت پا زدند؛ یا ثمره سوآپ 

گازی توسط مردم دیده شد.

معاون پارلمانی رییس جمهور خبر داد

آزاد  تقدیم لوایح سه گانه ایجاد مناطق 
تجاری - صنعتی به مجلس

معــاون پارلمانی رییس جمهور گفت: لوایح ایجاد ۳ 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی »دوغارون«، »سرخس« 

و »مازندران« به مجلس شورای اسالمی ارائه شد.
سید محمد حسینی با اشاره به ارائه ۳ الیحه تاسیس 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی »دوغارون«، »سرخس« 
و »مازندران« به مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: 
یکی از ابزارهای الزم برای توســعه صادرات و ایجاد 
اشــتغال در کشــور کاهش موانع قانونی است که این 
امر از طریق تاســیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی میســر است لذا به منظور رفع موانع 
رشــد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در استان های 
خراســان رضوی و مازندران این لوایح تقدیم مجلس 
شورای اسالمی شد. وی در ادامه درباره  ضرورت ارائه 
این لوایح، اظهارداشــت: موضوع تبدیل منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس و دوغارون به منطقه آزاد تجاری- 
صنعتی به لحاظ نقش موثر مناطق آزاد در توســعه 
سرمایه گذاری و صادرات به کشورهای همجوار و آثار و 
تبعات اجتماعی و اقتصادی آن در سطح محلی و ملی 
با رفع محدودیت از مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار 
در این مناطق مطرح شده است. همچنین ایجاد منطقه 

آزاد تجاری - صنعتی مازندران نیز درسه محدوده بندر 
امیرآباد، چیکرود و بندر نوشهر مصوب شده است.

معاون پارلمانی رییس جمهور خاطرنشان کرد: شمال 
شرق کشور فاقد منطقه آزاد است و خراسان رضوی 
به دلیل پتانســیل های بالقوه و بالفعل در خصوص 
سرمایه گذاری های عظیم زیربنایی، مرزهای طوالنی 
مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان و قرابت 
های موجود در تولیدات صنعتی، تجاری و فرهنگی و 
قرارگرفتن استان در مسیر ترانزیت ریلی و زمینی کاال 
به افغانستان و ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای 
میانه می تواند آثار اقتصادی فراوانی به همراه داشته 
باشــد. حسینی تاکید کرد: الیحه ایجاد مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی ســرخس - دوغارون که به صورت 
تجمیعی به مجلس شــورای اســالمی ارائه شده بود 
در جلســه علنی و مورخ ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳99 
مصوب و به شــورای نگهبان ارجاع شــد اما به دلیل 
ضــرورت بازنگــری در مفاد الیحه و جلســه مورخ ۸ 
اســفند ۱۴۰۰  هیات وزیران مقرر گردید، لوایح به 
صورت مجزا به مجلس ارائه شــود لذا ۳ الیحه مجزا 

به مجلس ارایه شد.

تحلیل

انتقال تعرفه ها و صندوق های 
انتخابات ریاست جمهوری 
کلمبیا به مناطق دوردست/ 

وداع خانواده های روسی خبرگزاری فرانسه
با سربازان وظیفه شان 
برای اعزام به خدمت در 
ایستگاه راه آهن شهر 
اومسک روسیه/ رویترز

گزارش تصویری

در شرایط پرتنش میان تهران با غرب چه در پیش روست؟

سناریوهایبرجامی
روابــط ایران و آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی بعد صــدور قطعنامه علیه ایران به 
نقطه تاریکی رســیده اســت. در چنین 
شرایط پرتنشی که وجود دارد، بسیاری از 
کارشناسان و حتی سیاستمداران نگران 
شــرایط مذاکرات برجامی و بقای پرونده 

برجام هستند. 
در همیــن شــرایط نیــز زمزمه هایی در 
خصوص اســتعفای علی باقر کنی، رئیس 
هیــات مذاکره کننده ایــران در فضای 
مجازی پخش شد که با تکذیب رسانه های 
اصولگــرا روبه رو شــد. این زمزمه بعد از 
توییت رئیس هیئت مذاکره کننده ایران 
مطرح شــده بود که علی باقری کنی، در 
دو توئیت به ترتیب از ضرورت وفاق ملی 
در دیپلماســی و بعد هم از نیاز سیاســت 

خارجی به »شعور« سخن گفته بود.
این سخنان را می توان از دو جنبه تحلیل 
کرد که احتمال دارد اختالفات داخلی در 
خصوص پرونده برجام باال گرفته و باقری 
کنی را به ترک ادامه مذاکرات و اســتعفا 
مجبور کرده اســت. یا ایران می خواهد با 
احتمال استعفای باقری کنی نشان دهد 
در این شرایط ممکن است روند مذاکرات 
را طوالنی تر شــود و بهتر است طرف های 
مقابل هر چه سریع تر این روند بالتکلیف 

را پایان دهند. 
البتــه همزمــان با ایــن اتفاقات تهران و 
واشنگتن دست به اقدامات دیگری زده اند 
که به نظر می رســد هر دو ســعی دارند 
طرف مقابل را به میز مذاکرات بازگردانند. 
تهران بعد از صدور قطعنامه دسترســی 
آژانس را با قطع دوربین ها کاهش داده و 
یک زمان کمی برای بازگشت شرایط در 

حقیقت با این اقدام تعریف کرده است. 
از ســوی دیگر آمریکا همزمان دســت به 
اعمال تحریم های جدیدی علیه ایران زده 
است. اما هنوز به طور قطع نمی توان آینده 
پیــش روی پرونــده برجام را پیش بینی 
کرد. زیرا هر دو طرف روی به مبهم گویی 

آورده اند.
با این حال به نظر می رســد ســه سناریو 
پیــش روی مذاکــرات برجامی و پرونده 

احیای برجام قرار دارد.

برجام در موقعیت امروز ایران و غرب تنها 
راه حل برای کاهش تنش موجود است. 
آمریکا نگران گسترش قدرت چین است 
و به خوبی می توان تغییر سیاست آمریکا 
را در خاورمیانه دنبال کرد. از سوی دیگر 
نگرانی غرب از افزایش غنی سازی ایران 
هر روز افزایش می یابد. حتی در ماه های 
اخیر شاهد هستیم که آمریکا تا حدودی 
چشم خود را بر فروش نفت ایران بسته 
بود و از سوی دیگر ایران از سرعت غنی 

ســازی خود تا حدودی کاسته است. با 
این حال اختالفات تهران و واشــنگتن 
پرونده عریض و طویلی پیدا کرده است 
و بــه نظر نمی رســد که به راحتی قابل 

حل باشد.
با این شــرایط ســناریوی اول از این خبر 
می دهــد کــه احتماالً تهــران و ۱+۵ به 
یــک توافق موقت برای احیای برجام تن 

بدهند. 
ســناریوی دوم شــاید خطرناک ترین و 

پرهزینه تریــن اتفاق را برای ایران و غرب 
رقم بزند و آن بن بســت کامل مذاکرات 
اســت. این روزها زمزمــه خروج ایران از 
NPT شــنیده می شود. حتی شایعاتی 
مبنــی بر اختالفاتی در این خصوص بین 
مقامات ارشد کشور )میان علی الریجانی 
و سعید جلیلی( مطرح شد که با تکذیب 
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 

نظام روبه رو شد.
از ســوی دیگر مخالفین برجام در آمریکا 
با قدرت بســیار زیــاد در حال پیش روی 
هستند و سعی دارند به هر شکل توافق با 
ایران را بدون دستاورد برای ایاالت متحده 

نشان دهند.  
با این روند احتمال به بن بســت رسیدن 
مذاکــرات خیلی دور از انتظار نیســت و 
امکان دارد بــه دلیل عدم تصمیم گیری 
نهایی در واشــنگتن و سرعت غنی سازی 
ایران، پرونده برجام با مرگ روبه رو شود.

اما ســناریوی ســوم از ادامــه این روند 
بالتکلیف تــا انتخابات میان دوره ای در 
آمریــکا خبر می  دهد. در واقع جو بایدن 
پاییــن ترین ســطح محبوبیت در افکار 
عمومی قرار دارد و به یک رئیس جمهوری 
ناکارآمد تبدیل شده است. همین موضوع 
باعث شــده اســت به دلیل مخالفت های 
گســترده در واشــنگتن با احیای برجام 
تــن به توافق در ایــن برهه ندهد و روند 

بالتکلیف مذاکرات را ادامه دهد.
در هر صورت شرایط برای پرونده احیای 
برجام بســیار روزهای سرنوشت سازی را 
طــی می کند و احتمــال مرگ برای این 
پرونــده به کما رفته بســیار زیادتر از هر 

زمانی شده است.

خبر ویژه

مراسم امضای اسناد همکاری و یادداشت  تفاهم بین تهران و آلماتی در حضور رؤسای جمهور و بین وزرای 
دو کشور در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار شد.

این سند همکاری ها در زمینه های توسعه حمل و نقل ترانزیتی، مبادالت علمی و فرهنگی، انرژی، کشاورزی 
فرهنگی، مبادالت تجاری - اقتصادی و دیگر زمینه هاســت که بین وزیران ایران و قزاقســتان و در حضور 

رؤسای جمهور به امضای طرفین رسید.
گفته می شــود در این مراســم 9 ســند همکاری ۲۰ ســاله به امضای هیأت های عالی رتبه ایران و قزاقستان 

رسیده است.
قرار اســت پس از امضای اســناد و تفاهم نامه ها، آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیســی و »قاسم ژومارت توکایف« 

رؤسای جمهوری اسالمی ایران و قزاقستان در نشست مطبوعاتی مشترک حضور یابند.
قبل از مراســم امضای ســند نیز آیت اهلل رئیســی و توکایف نشســت دوجانبه خود را برگزار و درباره مســایل 

منطقه ای و موضوعات مورد عالقه خود گفت وگو و تبادل نظر کردند.
آیین اســتقبال رســمی رئیس  جمهور کشــورمان از همتای قزاقستانی اش، صبح دیروز )یکشنبه( با نواختن 
ســرود ملی دو کشــور در مجموعه فرهنگی - تاریخی ســعدآباد برگزار شــد. رئیس جمهور قزاقستان پس از 
شرکت در بیست وپنجمین مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ در روسیه، پیش از ظهر دیروز با دعوت 
رسمی آیت اهلل رئیسی در صدر هیاتی عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. هیات حدود۴۰ نفره از 

تجار و بازرگانان قزاقستانی رئیس جمهورشان  را در این سفر همراهی می کنند.

 در حضور »توکایف« و »رئیسی« در سعدآباد صورت گرفت؛

امضای سند همکاری 20 ساله بین ایران و قزاقستان

نماینده مجلس در تذکر شفاهی:

 وزیر صمت مانند وزیر کار 
جسارت استعفا داشته باشد

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیالنغرب 
در مجلس گفت: انتظار داریم مابقی وزرای ناکارآمد 
به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت مانند وزیر کار 
چنین جسارتی داشته باشند و استعفا دهد و از سر 
یک ســازمان عریض و طویل و درعین حال موثر 

دست بردارد.
شــهریار حیدری در نشست علنی مجلس شورای 
اسالمی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور، 
گفت: آقای رئیس جمهور یا معاونان پارلمانی را در 
وزارتخانه ها و سازمان ها حذف کنید یا اختیار دهید، 
چرا که در حال حاضر معاونان پارلمانی صرفا نقش 

رابط را دارند نه معاون.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
اجرای رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق 
بازنشستگان را ضروری دانست و با تذکر به رئیس 
جمهور درخصوص کارکرد و عملکرد وزیر صمت، 
گفت: متاســفانه این وزارتخانــه به یک وزارتخانه 
ناکارامد و ناتوان تبدیل شــده اســت ضمن آنکه از 
وزیر کار که خود استعفا کرد تشکر می کنیم و انتظار 
داریــم مابقی وزرای ناکارآمد به ویژه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز چنین جســارتی داشته باشند 
و از سر یک سازمان عریض و طویل و درعین حال 

موثر دست بردارد.

نماینده مردم مهریز در مجلس :

 حقوق بازنشستگان 
برای 10 روز آنها کافی است

نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: بعضی از کاالها 
صد درصد افزایش قیمت داشته است و این موضوع 
فشــار زیادی به بازنشســتگان آورده است و حقوق 
بعضی از بازنشستگان تنها برای ۱۰ روز آنها کافی 
اســت. محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود خطاب 
به رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
اظهار داشــت: بر اثر سرمازدگی اسفند و فروردین 
ماه کشــاورزان خسارت زیادی دیده اند و در حوزه 
انتخابیه بنده نیز محصول پســته و انگور خسارت 

فراوانی دیده است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه 
در مجلس شورای اسالمی افزود: از طرف دیگر موعد 
بازپرداخت وام کشاورزان رسیده است و این موجب 
فشار مضاعف بر آنها شده است لذا با توجه به ارزیابی 
خسارات وارده انتظار می رفت این خسارات در هیأت 
دولت تصویب شود. وی در تذکر دیگر خود به رئیس 
جمهور گفت: سه ماه از سال گذشته است و بعضی از 
کاالها صد درصد افزایش قیمت داشته است و این 
موضوع فشــار زیادی به بازنشستگان آورده است و 
مقدار ناچیز افزایش حقوق بازنشستگان نیز به دست 
آنها نرسیده است و حقوق بعضی از بازنشستگان تنها 

برای ۱۰ روز آنها کافی است.

نامه نماینده مجلس علیه سه ادمین بازداشتی 

  قالیباف
 به پرونده ورود می کند؟

توانگر ، خواســتار بررسی »ارتباط احتمالی شبکه 
فســاد سیاســی- رســانه ای با برخی افراد درون 

مجلس« شد.
مجتبی توانگر ، نماینده تهران نوشت :

یکــی از افراد دستگیرشــده فعال در آمدنیوزهای 
داخلی مکرر به مجلس رفت و آمد داشته است!

ایــن کانــال ها بارها علیه مــن و باقی نمایندگان و 
حتی ریاست مجلس دروغ پراکنی کردند. در نامه 
ای از دکترقالیباف رئیس محترم مجلس خواستم 
ارتباط احتمالی شبکه فساد سیاسی- رسانه ای با 
برخی افراد درون مجلس را بررسی و نتیجه را اعالم 
کند. نباید بگذاریم دست های بدخواه، میکرب های 

اختالف را در فضای ذهنی جامعه تزریق کنند.

نایب رییس مجلس اعالم کرد:

»طرح اجاره بهای مسکن« روز 
سه شنبه در مجلس بررسی می شود

 نایب رییس مجلس شــورای اسالمی گفت:طرح 
اجاره بهای مســکن روز سه شــنبه در صحن علنی 

مجلس بررسی می شود.
در ادامه نشســت علنی مجلس شــورای اسالمی 
محمدحسین فرهنگی در تذکر آئین نامه ای گفت: 
براساس اصل ۶۵ قانون اساسی، مجلس باید براساس 
آئین نامه اداره شود؛ دستوری که هم اکنون به آن 
وارد شدید مغایر با ماده ۱۶۱ قانون آئین نامه داخلی 
مجلس اســت زیرا براساس این ماده در صورتی که 
گزارش کمیسیون درباره طرح های دو فوریتی در 
موعد مقرر ارائه نشود طرح یا الیحه موردنظر عینا 
باید در دستورکار قرار گیرد، این در حالی است که 
مجلس به دوفوریت طرح ســاماندهی اجاره بهای 
مســکن رأی داد اما با وجود گذشــت ۵ جلسه از آن 

تاکنون این طرح در دستورکار قرار نگرفته است. 
نماینده مردم تبریز بیان داشــت: طرح دو فوریتی 
ساماندهی اجاره بها باید چهارشنبه هفته گذشته 
در دســتور قرار می گرفت که این اقدام انجام نشد. 
این طرح دیروز نیز در دستورکار نبود اگر مشکالتی 
در جزئیات این طرح وجود داشــت، می توانستیم 
کلیات را بررســی و رأی گیری کنیم و جزئیات آن 
برای بررسی بیشتر با رأی نمایندگان به کمیسیون 

بازگردانده می شد.

گشت برجام به ساعت صفر باز
  بهروز بهشتی فعال سیاسی رسانه ای 

صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و در پی آن 
خاموشی دوربین های نظارتی فراپادمانی آژانس و آغاز 
استفاده از نسل پیشرفته تر سانتریفیوژها؛ بار دیگر تالش 
های سیاسی و دیپلماسی برای رسیدن به توافق و احیای 

برجام را در بن بست قرار داد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
همواره اظهارات و مواضع ضد و نقیضی در خصوص برنامه 
هسته ای ایران داشته است، اینبار در بیان گزارش خود 
در شورای حکام با پیش کشیدن بحث وجود اورانیوم و 
مواد هسته ای در سه مکان در ایران و ادعای عدم توضیح 
مسئوالن مربوطه در کشورمان نسبت به این سه نقطه، به 
خوبی نشان داد که آژانس تحت مدیریت او به شدت تحت 

تاثیر اهداف مخرب سیاسی دشمنان ایران قرار دارد.
نکته قابل توجه این اســت که در زمان توقف مذاکرات، 
آمریکایی ها در همین مدت با پیش دستی طی اظهاراتی 
طرف ایرانی را متهم به ورود مســائل غیر هســته ای در 
مذاکرات کردند و اینبار بیش از گذشته نشان دادند که 
حسن نیت آنها برای احیای برجام و مخالفت آنها با کارزار 
فشــار حداکثری تنها در حد یک نمایش انتخاباتی در 
تقابل با کاندید حزب مخالف خود بوده و در تالشند تا با 
ادامــه بهانه جویی های آژانس بین المللی و با همکاری 
البی صهیونیســتی، تروئیکای اروپایی و دشمنان ایران 
در منطقه، از مسیر توافق و احیای برجام به هر روشی به 

سمت فعال سازی مکانیسم ماشه بروند.
آشکار شدن بسیاری از پشت پرده ها در طول مدت زمان 
توقف مذاکرات، اوج گیری تنش ها بین طرفین، ایجاد 
فضای تاریک بدبینی و نشانه گیری انگشت اتهامات واهی 
به سوی ایران در شرایط کنونی و حرکت دولت به سمت 
جراحی اقتصادی در داخل و افزایش ســطح تعامالت و 
تجارت خارجی با همسایگان و کشورهای دوست، متحد 
و مشترک المنافع و ... نشان می دهد که مذاکرات هسته 
ای برای رسیدن به توافق مشترک و طی آن برجام و احیای 
آن بــار دیگــر و پس از کش و قوس های فراوان که عمر 
آن به حدود بیست سال می رسد؛ برای همیشه به نقطه 

پایان و ساعت صفر رسیده است.

نشریه نیوزویک: 
بایدن به جای دست بوسی عربستان 

نفت ایران را وارد بازار کند
یک نشریه آمریکایی در گزارشی از کاخ سفید خواسته 
به جای »دست بوسی« عربستان سعودی اقدامات الزم را 
برای وارد کردن نفت ایران به بازارهای جهانی انجام دهد.
یک نشــریه آمریکایی در گزارشــی قصد »جو بایدن«، 
رئیس جمهور آمریکا برای سفر به عربستان سعودی را 
به »دست بوسی« از »محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی 

برای کاهش قیمت نفت تعبیر کرده است.
نشــریه نیوزویک با یادآوری آنکه رئیس جمهور آمریکا 
در وعده هــای انتخاباتــی خود وعده داده بود با حکومت 
عربســتان سعودی به مثابه »دولت مطرود« رفتار کند 
تصریح کرده که »تشنگی بی پایان آمریکا به نفت« موجب 
شده بایدن هم همانند روسای جمهور پیشین آمریکا در 

تحقق این هدف شکست بخورد.
نیوزویک می نویســد: »به نظر می رســد رئیس جمهور 
بایدن که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
وعده داده بود با عربســتان ســعودی به عنوان »دولت 
مطرود« رفتار کند به دلیل تشنگی بی پایان آمریکا برای 
نفت ارزان همانند اسالف خود ]در تحقق این هدف[ به 

زانو درآمده است.«  
این وبگاه تصریح می کند که ســفر بایدن به عربســتان 
تنها یک دلیل داشــته  و آن کاهش بهای نفت اســت: 
»با آنکه برنامه بایدن شلوغ خواهد بود اما این سفر تنها 
یک دلیل دارد و آن قماری مذبوحانه برای مجاب کردن 
ریاض به افزایش تولید نفت است تا آمریکا بتواند افزایش 
قیمت تاریخی سوخت را تنها چند ماه قبل از انتخابات 

میان دوره ای ۲۰۲۲ کنترل کند.«
این گزارش با اشتباه خواندن اقدام بایدن در این باره تاکید 
می کند که او می تواند با در نظر گرفتن شرایط همسایه 
ایران )عربستان( برای یک توافق هسته ای جدید، قفل 
عرضــه نفــت را باز کند. همچنین در ادامه بیان می کند 
که روابط عمیق با سعودی ها و امتناع رسیدگی به علل 
اساسی وابستگی آمریکا به نفت، تنها هزینه های دنبال 

کردن سیاست های معقول تر را افزایش می دهد.
در این گزارش آمده اســت: »این اشــتباهی وحشتناک 
اســت، بــه خصوص با توجه بــه آنکه یک منبع هم ارز- 
اگــر نگوییم بزرگتــر- نفت وجود دارد که می توان قفل 
آن را با اجابت کردن شــرایط ایران برای رســیدن به یک 
توافــق جدیــد باز کرد.« نگارنــده مقاله در بخش دیگر 
این مقاله با اشــاره به سیاســت های ضدحقوق بشری 
عربستان سعودی، سیاســت های آشتی جویانه بایدن 
در قبــال ریــاض را از این لحاظ هــم برای آمریکا مضر 
و هزینه آفرین دانســته اســت. نگارنده تصریح می کند: 
»عربســتان سعودی یکی از بی رحمترین اقتدارگرایان 
در جهان است. ایدئولوژی افراطی سلفی این کشور که 
از طریق ثروت های تمام نشدنی این کشور صادر می شود 
کماکان تنها عامل پیش ران افراط گرایی خشن در منطقه 
و فراسوی آن تلقی می شود.   نیوزویک همچنین تصریح 
کرده میزان نفت مورد انتظار از عربســتان کفاف میزان 
نیاز فعلی بازار را نخواهد داد: »بایدن چه قدر نفت سیاه 
می خواهد از سعودی ها به دست بیاورد؟ رقم نهایی هر 
آنچه که باشــد از رقمی که حتی با آشــتی جویی نصفه 

و نیمه با ایران به دست خواهد آمد کمتر خواهد بود. 

اخبار کوتاه

بین الملل
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3اقتصاد گز ارش

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید :

خودرو به صنعتی سیاسی 
تبدیل شده است

 

انحصار تولید خودرو در کشــور به قدری زیاد 
اســت کــه می توان از این صنعــت، به عنوان 
صنعتی دولتی نام برد و به عقیده کارشناسان 
و متخصصان تا زمانی که این انحصار شکسته 
نشــود و رقابت با دنیا برقرار نشــود، وضعیت، 
همانی اســت که در حال حاضر وجود دارد و 
مردم مجبور به خرید و استفاده از محصوالت 

بی کیفیت داخلی هستند.
غالمرضا نوری، نماینده بســتان آباد در همین 
خصوص گفت: صنعت خودروی ایران به یک 
صنعت سیاسی در کشور تبدیل شده که دلیل 
آن هم، به دولتی بودن آن برمی گردد. در حالی 
که کماکان یک ســری سهام واگذار شده، اما 
سبقه و نگاه های دولتی، مدیریت آن را دولتی 

نگه داشته است.
وی افزود: ما نمی توانیم از لفظ صنعت خودرو 
اســتفاده کنیــم و باید گفــت کارخانه های 
خودروســازی، چراکه اگــر صنعت به معنای 
درست آن وجود بود، نبایستی مشکالت حال 
حاضر درباره خودرو وجود می داشــت. به هر 
روی بنده معتقد هستم این صنعت باید کاماًل 
خصوصی و رقابتی شــود تا مســیر رقابت با 
محصــوالت خارجی برای آن باز شــود، چون 
در غیر این صورت هیچ گاه رشد نخواهد کرد.

عضو کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید و 
نظــارت بر اصل ۴۴ قانون اساســی مجلس با 
اشاره به انحصار خودروسازی در کشور، تصریح 
کرد: جایی که انحصار، رانت و کمک های ویژه 
باشــد و مشــتری مجبور به خرید باشــد، آن 
صنعــت بهبود پیــدا نمی کند. به عنوان مثال 
وقتی کارخانه خودروسازی کشور با باز شدن 
ســایت، آن به مدت ده دقیقه برای ثبت نام، 
یک و نیم میلیون نفر برای خرید خودروهایش 
ثبت نام می کنند، به این معنا است که انحصار 

خیلی شدید در این بخش وجود دارد.
نوری اظهار کرد: در این فضا، هیچ صنعتی رشد 
نخواهد کرد و این موضوع ربطی به افراد ندارد، 
چراکه این ساختار، ساختار رکود و درجازدن 
اســت و بایستی اصالح شود. همچنین به نظر 
بنده، تعرفه ها نیز باید اصالح شــود. عالوه بر 
این ها، باید مســیر تعامــل و رقابت با صنایع 
خودروســازی دنیا باز و برقرار شود تا بتوانیم 
خودرویی شایســته و در شــان ایران و ایرانی 

تولید کنیم.
وی گفت: اگر روند به ســبک و سیاق گذشته 
باشــد، همچنان در این صنعت درجا خواهیم 
زد؛ بنابراین بایستی در این مسیر رقابت ایجاد 
شــود و بســاط و تفکر دولتی از این صنعت 
برچیده شــود و بخــش خصوصی واقعی، این 
صنعــت را تحویــل بگیــرد. همچنین ارزش 
ســهام ســهامداران نیز حفظ و تقویت شود و 
خود ســهامداران نقش اصلی در مدیریت این 

صنعت را ایفا کنند.
عضــو مجمع نمایندگان اســتان آذربایجان 
شــرقی با اشــاره به متخصصان کشور اظهار 
کرد: ما افراد توانمند و متخصص و مهندسین 
خــالق در ایــن بخش داریم و حتی طراحان و 
مهندسین ایرانی در برخی از خودروسازی های 
مطرح دنیا مشغول به فعالیت هستند؛ بنابراین 
مــا باید بتوانیم این اســتعداد های داخلی را 
شکوفا کنیم، در حالی که متاسفانه بخشی از 
این رشته های صنعتی، حیات خلوت دولت ها، 
مقامات و مســئوالن شده است و فامیل های 
خود را در هیات مدیره ها و مجموعه های کاری 

قرار می دهند.
وی افزود: اگر این تفکرات جمع شود و ساختار 
و نگاه ها اصالح و به کارشناسان و متخصصین 
داخلی اهمیت داده شــود با همین امکانات، 
صنعت خودرو می تواند ســریع در کشور رشد 
کنــد. در خصــوص واردات خودرو با توجه به 
اینکه شــرط و شــروط خیلی زیادی برای آن 
در نظر گرفته شده است، به نظر بنده، نزدیک 
به نشدن است و شاید نتوان نتیجه مطلوب را 
گرفت، اما به نظرم می تواند روزنه امید کوچکی 
برای برقراری تعامل با دنیا و شکستن انحصار 
تولید داخلی باشــد تا تبادالت بین المللی در 

صنعت خودروسازی تقویت شود.
نوری در پایان خاطرنشــان کرد: در خصوص 
اســتیضاح وزیر صمت، نظر بنده این است که 
هیچ اســتیضاحی در ایــن مجلس به نتیجه 
نمی رســد. وقتی در مجلســی که ۲۳۰ نفر از 
نماینده ها امضاء کردند که آقای رئیسی برای 
ریاست جمهوری بیاید و ایشان هم آمد و رای 
آورد و سپس باالترین رای اعتماد را در تاریخ 
مجالــس به وزرا دادنــد، پس می توان نتیجه 
گرفت که هیچ اســتیضاحی اتفاق نمی افتد، 
همان طور که در ســواالت از دولت هم دیده 

می شود که هیچ اتفاقی نمی افتد.

گزارش

 اثر اصالح یارانه ارزی کاالهای اساسی 
بر بازار کشورهای همسایه؛

کستان از سفره   حذف پا
یارانه ارز 4200 تومانی

شــواهد حاکــی از آن اســت کــه پــس از 
جایگزین شــدن پرداخت یارانه مستقیم به 
جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای 
اساسی، خبری از وفور این کاالها در بازارهای 
پاکســتان نظیر پیشاور، خیبر پختونخوا و ... 
نیســت؛ اتفاقی که در کنار جنگ اوکراین به 
باال رفتن قیمت این اقالم در پاکستان منجر 

شده است.
 اردیبهشــت ماه ســال جاری بود که دولت 
وعــده خــود مبنی بر عادالنه کردن یارانه ارز 
ترجیحــی را اجــرا کرد. در جریان این طرح، 
یارانه کاالهای اساسی به جای آنکه در قالب 
ارز دولتی به واردکنندگان داده شود، به طور 
مســتقیم به حســاب مردم واریز شد. حذف 
فساد و رانت، عادالنه تر شدن تخصیص یارانه 
و جلوگیری از رشــد پایه پولی و تورم، جزو 
مهمترین دالیل اصالح یارانه ارزی بود. با این 
حال یکی دیگر از عواملی که دولت را مصمم 
به جایگزین کردن پرداخت یارانه مستقیم به 
مردم به جای تخصیص یارانه ارزی به کاالها 
کــرد، اوج گرفتن قاچاق کاالهای مشــمول 
یارانــه به کشــورهای دیگر بود. پاکســتان، 
افغانستان، آذربایجان، اقلیم کردستان عراق 
و ترکیه از جمله مقاصد مهم قاچاق کاالهای 

مشمول یارانه بودند.
بررســی ها نشــان می دهد طی دوره ۴ ساله 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، میلیون ها نفر از 
مردم دیگر کشورها از یارانه ارزی ایران بهره 
بردند. این در حالی بود که منابع و ذخایر ارزی 
کشور به دلیل مشکالت ناشی از تحریم و البته 
ســوءمدیریت دولت قبــل، کفاف این میزان 
مصــرف را نمی داد. همیــن ناترازی منابع و 
مصــارف در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک 
مرکزی را ناگزیر به خرید ارز از صادرکنندگان 
در بازار نیما به قیمت حدود ۲۴ هزار تومان و 
فــروش به واردکننده به قیمت ۴۲۰۰ تومان 
می کرد و در نتیجه رشــد شــدید پایه پولی از 

این ناحیه می شد.
تبعات این رشد پایه پولی نیز چیزی جز شتاب 
گرفتن تورم و تحمیل فشار بیشتر به معیشت 
مــردم نبود. در واقع سیاســت تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی که با هدف جلوگیری از افزایش 
قیمت ها و کاستن فشار تورم اجرا شد، خود به 
عاملی برای افزایش تورم تبدیل شد. اما اکنون 
نگاهی به بازار کاالهای اساسی در کشورهای 
دیگــر، اثر اصــالح قیمت این کاالها بر حجم 
قاچاق و نیز قیمت این اقالم در کشــورهای 

مذکور را نشان می دهد.
بر اســاس خبرهای رســانه های پاکستانی از 
بازارهــای مختلف این کشــور، کاالهایی که 
در ماه گذشــته در ایران با حذف ارز ۴۲۰۰، 
مشــمول اصالح قیمت شدند، دچار افزایش 
قیمت شده و قاچاق آنها تقریبا متوقف شده 

است.
همین وضعیت در بازار ایالت خیبر پختونخوا 
نیز مشــاهده می شود. به عنوان مثال در بازار 
پیشاور که تا پیش از این اقالم یارانه ای ایرانی 
در آن به وفور یافت می شد، اکنون با کاهش 

مشهود کاالهای ایرانی مواجه شده است.
با توجه به نیاز پاکستان به تامین مواد غذایی 
از خارج، اصالح قیمت کاالهای اساســی در 
ایران به رشــد بیشتر قیمت مواد خوراکی در 

بازارهای این کشور دامن زده است.
بــه عنوان مثــال قیمت یــک لیتر روغن 
خوراکــی که در ســال ۲۰۱۸ حدود ۱۵۰ 
روپیــه بــود، اکنون بــه ۴۷۰ روپیه یعنی 
چیــزی در حــدود ۷۵ هزار تومان افزایش 
یافته است. همچنین قیمت یک کیسه ۲۰ 
کیلویی آرد گندم از ۷۰۰ روپیه در ســال 
۲۰۱۸ بــه ۱۵۰۰ روپیه معادل ۲۴۰ هزار 

تومان افزایش یافته است.
قیمت هر قرص نان ۱۵۰ گرمی نیز از ۱۰ روپیه 
در ســال ۲۰۱۸ به ۳۰ روپیه معادل ۴۸۰۰ 
تومان رسیده است. البته بی شک تمامی این 
تغییر قیمت ها را نمی توان به اصالح قیمت ها 
در ایران نسبت داد. جنگ روسیه و اوکراین بی 
شک عامل مهمی در رشد قیمت مواد غذایی 
در جهان است که به طور طبیعی به پاکستان 
نیز سرایت کرده است. با این حال نمی توان از 
تاثیر اصالح قیمت کاالهای اساسی در ایران و 
توقف جریان قاچاق این کاالها به پاکستان به 
دلیل یکســان شدن قیمت ها و غیراقتصادی 

شدن قاچاق چشم پوشی کرد.

معاون سازمان هواپیمایی مدعی شد؛

گرانفروشیبلیتکارداللهاستنهایرالینها!
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کشوری مدعی است گرانفروشی 
بلیت هواپیما به شــرکت های هواپیمایی 
برنمــی گــردد بلکه تقصیر واســطه ها و 

دالالن است.
 در روزهای اخیر برخی مســیرهای پروازی 
با قیمت های باال، ســروصدای مسافران را 
درآورده است؛ به گونه ای که تا پایان تیر ماه، 
به هیچ عنوان بلیت پرواز تهران-مشهد زیر 

یک ملیون تومانی پیدا نمی شود.
همچنیــن پروازها به مقصد کیش نیز علی 
رغــم گرمای هــوا و کاهش تقاضا به جزایر 
جنوبی کشور، در آستانه یک میلیون تومانی 

به فروش می رسد.
این مسأله شــامل پروازهای تهران-شیراز 
هم بوده و به سختی می توان بلیت های زیر 

9۰۰ هزار تومان یافت.
خ نامه را  قیمت جدید بلیت هواپیما نر

دور زده است؟
اگرچه این ارقام تقریباً با سقف نرخ تعیین 
شــده در آخرین نرخ نامه بلیت پروازهای 
داخلی مصوب شــورای عالــی هواپیمایی 
کشــوری در ۱۳ دی ماه ســال گذشــته 
برابــر اســت، اما با توجه بــه کیفیت پایین 
خدمــات برخی ایرالین هــا در پروازهای 
داخلــی، تأخیرهای پــروازی که عماًل به 
جزئی از صنعت هوانوردی تبدیل شــده و 
دیگر مشکالت مسافران پروازها، نارضایتی 

مسافران را در پی داشته است.
سازمان حمایت: گرانفروشی بلیت کار 

دو ایرالین بود که شناسایی شدند
این در حالی اســت که ســازمان حمایت 
از مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
پنجشــنبه ۲۶ خرداد طــی اطالعیه ای در 
واکنــش به گرانی بلیت پروازهای داخلی با 
غیر قانونــی خواندن افزایش قیمت بلیت، 
اعالم کرد: اعالم کرد: »با توجه به گزارشات 
واصله مبنی بر افزایش نرخ بلیت هواپیما در 
چند روز اخیر توسط تعدادی از شرکت های 

هواپیمایی در برخی از مســیرهای پروازی 
داخلــی، طی بررســی های انجام شــده 
مشــخص گردید تغییرات ایجاد شــده در 
نرخ های بلیت توسط دو شرکت هواپیمایی 
و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار صورت 

پذیرفته است.«
 معاون سازمان هواپیمایی: 

شرکت های هواپیمایی هیچ گاه بلیت را 
گران نمی فروشند

حســن خوشــخو معاون هوانوردی و امور 
بین الملل ســازمان هواپیمایی کشوری در 
گفــت وگو بــا خبرنگار مهر درباره علت باال 
نبودن قیمت بلیت پروازهای داخلی اظهار 
کرد: متأســفانه عرضه صندلی های پروازی 
بــه اندازه تقاضای بــازار پروازهای داخلی 
نیست؛ در کشور بیش از ۸۰ میلیون نفری 
تنهــا تعداد ۱۵۰ فروند هواپیمای فعال که 
هم قرار اســت پروازهای داخلی را پوشش 
دهند و هم خارجی که این عرضه و تقاضا با 
هم همخوانی ندارند؛ مضافاً اینکه مصوبات 
شــورای عالی هواپیمایی در خصوص نرخ 
بلیت پروازهای داخلی فصل الخطاب است 

و هر مرجعی که بخواهد باالتر از این نرخ ها 
اقــدام به فــروش بلیت کند، قطعاً تخلف از 

مقررات رخ داده است.
وی ادامه داد: با گرانفروشان بلیت پروازهای 
داخلــی برخورد می کنیم چــه ایرالین ها 
باشند که چه هر مرجع فروش بلیت دیگر؛ 
اما آنچه مورد تأکید اســت، قطعاً ایرالین ها 
و شــخصیت های حقوقی شــناخته شده 
هیــچ گاه باالتــر از نرخ مصوب نســبت به 
بلیت فروشی اقدام نخواهند کرد. متأسفانه 
در الیه های پایین تر که می رسد و عمدتاً به 
واسطه ها یا برخی فروشگاه های مجازی که 
بعضاً هیچ مجوزی هم از سازمان هواپیمایی 
کشوری ندارد، برمی گردد، تخلفاتی را ما در 
سازمان هواپیمایی کشوری شاهد هستیم 

اما امکان کنترل آنها بعضاً وجود ندارد.
 خود ایرالین ها کنترل کننده 
قیمت بلیت ها خواهند بود

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کشــوری یادآور شــد: ما در این 
سازمان نقطه اتکایمان را بر روی ایرالین ها 
قرار می دهیم؛ ایرالین به عنوان صادرکننده 

بلیت، باید کنترل فروش بلیت های پروازهای 
داخلی خود را نیز انجام دهد؛ کما اینکه اگر 
مســافری شاکی باشد، سازمان هواپیمایی 
کشــوری مکلف به پیگیری و پاســخگویی 

به مردم است.
خوشــخو افزود: اگر هر مسافری مجبور به 
خرید بلیت پروازی باالتر از نرخ مصوب باشد، 
ما در سازمان هواپیمایی کشوری مکلف به 
رســیدگی با این تخلف و اخذ و بازگرداندن 
قیمت مازاد بلیت همان پرواز به این مسافر 

هستیم.
تعدادی هواپیما ظرف 6 ماه گذشته 

وارد کشور شده است
وی بــا بیان اینکه کشــور ما نیــاز به ورود 
هواپیمــای جدیــد دارد افــزود: با افزایش 
هواپیماهــا می توانیــم بخشــی از کمبود 
عرضه در برابر مازاد تقاضا را پوشش دهیم.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری تصریح 
کــرد: در حال حاضر تعدادی هواپیما ظرف 
۶ ماه گذشته اضافه کرده ایم و در حال اضافه 
شدن هم هست؛ در تالشیم تا چراغ خاموش 
تعداد هواپیماها را علی رغم محدودیت هایی 

که هست و برجام احیا نشد، افزایش دهیم تا 
بخشی از مشکالت هوانوردی برطرف شود.

20 ایرالین ایرانی فعال داریم
وی دربــاره تعــداد ایرالین های موجود در 
کشور گفت: طبق قانون سازمان هواپیمایی 
کشــوری به عنوان دستگاه متولی صنعت 
هوانوردی مکلف به بررسی درخواست های 
صدور مجوز ایرالین های جدید است؛ ما در 
این ســازمان الزاماتی داریم که بر اســاس 
موضوعات فنی-تخصصی، واجد شــرایط 
بودن متقاضی تأســیس ایرالین را بررسی 
می کنیــم که یکی از آنها داشــتن کفایت 

سرمایه است.
خوشخو با بیان اینکه شاید در نگاه اولیه صف 
متقاضیان راه اندازی شــرکت هواپیمایی 
جدید، طوالنی باشد اما در نهایت و خروجی 
می بینیم که تعداد چندانی شرایط و توانایی 

تأسیس ایرالین را ندارند.
 وارد کردن هواپیما به دلیل تحریم ها

کار بسیار پیچیده و سختی است
وی تأکید کرد: در حال حاضر ۲۰ شــرکت 
هواپیمایــی مســافری داریــم؛ برخی هم 
موافقت اصولی دارند که با مجوز تأســیس 
متفاوت اســت چون بعد از موافقت اصولی، 
بررســی می کنیم که آیــا متقاضی، امکان 
تأســیس ایرالین را دارد یا نه که البته کار 
سختی است چون با توجه به تحریم هایی که 
وجود دارد، واردات هواپیما بســیار پیچیده 
است و خیلی ها موفق به انجام آن نخواهند 

شد.
ادعای معاون ســازمان هواپیمایی کشوری 
در خصوص گرانفروش نبودن ایرالین های 
داخلی در حالی اســت که در اواخر ســال 
گذشته محمد محمدی بخش معاون وزیر 
راه و رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری، 
از مصوبه انجمن شــرکت های هواپیمایی 
کشوری در خصوص نفروختن بلیت هواپیما 
در نرخ هایی کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حمایت 

تلویحی کرده بود.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:
آرامش قیمت سکه مقطعی است

 هفته گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام به ۱۶ میلیون 
و ۵۰۰ تومان رســید تا جایی که نگرانی برای دســتیابی 
این کاال به رکورد جدید قیمت در بازار بیشــتر شــد. اما 
دراولین روز هفته جاری قیمت هر قطعه ســکه تمام به 

۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
اثر گذاری نرخ دالر بر قیمت ســکه به اندازه ای اســت 
که با هر تغییر قیمت ارز، بازار ســکه و طال نیز واکنش 

نشان می دهند.
ابراهیــم محمدولــی رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
گفت: اگر مســیری که برای کنترل و نظارت بر بازار ارز 

فراهم شــده ادامه پیدا کند قطعاً قیمت ســکه و طال به 
ثبات خواهد رســید.محمدولی گفت: قیمت ارز مولفه 
اصلی تعیین کننده قیمت ســکه و طال در بازار داخلی 
است، پس هر گونه تغییر قیمت دالر مستقیم برقیمت 

سکه تأثیر خواهد گذاشت.
بــه گفتــه این فعال صنفی؛ اگر عرضه و تقاضای دالر در 
بازار به یک تراز مناسبی برسد و تأمین ارز در بازار بدون 
واســطه و داللی و در نهایت به دور از قیمت های کاذب 

انجام بگیرد، طبیعاً بر قیمت سکه اثر گذار خواهد بود.
وی تصریح داشــت: اگر نیاز بازار ارز به موقع تأمین و از 

افزایش قیمت دالر جلوگیری شود، می توان انتظار ثبات 
قیمت ســکه و طال در بازار را داشــت.پیش بینی رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران از قیمت ســکه در روز های 
آینده نشــان می دهد؛ اگر روند نزول قیمت دالر در بازار 
ادامه داشــته باشد قیمت سکه نیز کاهش خواهد یافت 
در غیــر اینصــورت اگر بازار ارز دچار تغییرات ناشــی از 
سیاست های داخلی و بین المللی شود قیمت سکه باز به 
سمت نوسان تغییر جهت خواهد داد.به گفته محمدولی؛ 
با کاهش قیمت سکه معامالت در بازار پُرسود تر و افزایش 
خواهد داشــت.وی گفت: هفته گذشته افزایش نوسان 

قیمت ســکه و طال باعث کاهش تقاضا در این بازار شــد 
چراکه گرانی بیش از حد طال از توان خرید مردم خارج 
است.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: مردم برای 
حفظ ارزش سرمایه های خود به سمت بازار سکه می روند. 
علی رغم گرانی سکه، اما مردم همچنان از سرمایه گذاری 
در این بازاراستقبال می کنند، اما تقاضای خرید در بازار 
طال به دلیل وزن، اجرت و مالیات بر ارزش افزوده کمتر 
شــده اســت.وی تصریح داشت: مردم با توجه به کاهش 
قدرت خرید و از همه مهمتر حفظ سرمایه های خود به 

خرید طالی آب شده و دست دوم روی آورده اند.

خبر ویژه

  روزگار / گروه اقتصاد 
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: این سازمان در استان کرمانشاه، 
۱۶ محدوده اکتشافی معدنی را شناسایی کرده و درصدد تکمیل مراحل 
بعدی اکتشاف است. وجیه ا... جعفری در نشست با استاندارکرمانشاه 
و نماینده شهرســتان کرمانشــاه ضمن بیان این مطلب گفت: ایمیدرو 
در این استان، ۷۶۰۰ کیلومتر خطی عملیات ژئوفیزیک هوایی انجام 
داده است. از جمله نتایج حاصل شده، شناسایی ۷ محدوده با پتانسیل 
ســنگ آهن و پلی متال در ســنقر، کنگاور و صحنه بود.وی ادامه داد: 

همچنین، 9 محدوده مســتعد به مســاحت ۶۵۰ کیلومتر مربع نیز 
برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان کرمانشــاه قرار گرفته است. ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای 
تکمیل مطالعات اکتشافی پیش بینی شده است که در صورت صدور 
پروانه های اکتشــافی، اقدام خواهد شــد.رئیس هیات عامل ایمیدرو 
با اشــاره به اینکه این ســازمان محدودیتی برای اکتشاف در استان ها 
ندارد، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل های ارزشمند معدنی در استان 
کرمانشــاه، تکمیل عملیات اکتشــافی، فرصت های سرمایه گذاری را 

بــرای این اســتان فراهم خواهد کرد.وی افــزود: ایمیدرو به دنبال در 
اختیار گرفتن محدوده اکتشافی در مناطق نیست و به محض تعیین 
تکلیف محدوده ها، ضمن فراهم کردن زیرســاخت های الزم، آماده 
حضور بخش خصوصی خواهد بود.جعفری با اشــاره به تدوین پیش 
نویس تفاهمنامه بین ایمیدرو و استانداری کرمانشاه برای توسعه بخش 
معدن و صنایع معدنی این اســتان اظهار داشــت: برای ورود به مراحل 
بعدی عملیات اکتشافی در این استان، نیاز به حمایت مسئوالن منطقه 

جهت رفع مسائل زیست محیطی در محدوده های معدنی داریم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد:

کرمانشاه کتشافی معدنی در استان  شناسایی 16 محدوده ا

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 دولت با اختصاص ارز ترجیحی، قیمت هر کیلو مرغ را ۲9 هزار 
و پانصــد هــزار تومان اعالم کرده بود. اما حاال با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی قیمت نهاده های دامی با ارز نیمایی محاســبه می شــود و 
قطعاً قیمت هر کیلو مرغ حدود دو برابر افزایش خواهد داشــت.

بازار مرغ این روز ها در تکاپوی تعیین قیمت جدید بسر می برد و 
تولید کنندگان انتظار اعالم قیمت های جدید مطابق با ارز نیمایی 
از سوی دولت را دارند.با حذف یکباره ارز ترجیحی از نهاده های 
دامی تولید مرغ با شــوک جدید قمیتی مواجه شــد و در ادامه 
آن بازار مصرف این محصول نیزدچار تنش قیمت شــده اســت.
خیــز قیمت مرغ تــوان تولید کننده و درنهایت مصرف کننده را 
گرفته تا جایی که به گفته فعاالن این عرصه تقاضای خرید مرغ 
تا مرز ۵۰ درصد هم کاهش داشــته اســت.هنوز مشخص نیست 
چه سرنوشــتی برای تولید مرغ و ســفره های مردم در نظر گرفته 
شــده اســت. زمانی که مصرف کننده توان خرید مرغ کیلویی 
۴۰ هــزار تومــان را نــدارد چطور در کمتــر از یکماه به کیلویی 

حدود ۶۰ هزار تومان رســاندند.حبیب اســداهلل نژاد مدیرعامل 
اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی  گفت: در روز های اخیر 
بــا افزایــش تدریجی قیمت، بازار برای عرضه مرغ هایی که تولید 
آن ها با ارز نیمایی انجام شــده آماده می شود.اســداهلل نژاد گفت: 
از حــدود ۳ روز آینــده مرغ هایــی که تولید آن هــا با ارز نیمایی 
انجام شده وارد بازار خواهند شد از این رو قیمت این محصول با 
شــیب مالیمی در حال افزایش است.به گفته مدیرعامل اتحادیه 
سراسری مرغداران گوشتی؛ طبق وعده دولت قرار بود بعد از حذف 
ارز ترجیحی نهاده های دامی با نرخ ارز نیمایی به دســت تولید 
کنندگان برســد. اما امروز که قیمت مرغ در بازار افزایش داشــت 
بیشتر مرغداران هنوز نهاده دامی با ارز نیمایی را از دولت نگرفته 

 انــد و بــرای تأمین نیــاز تولید ناگزیرند نهاده دامی را از بازار آزاد 
خریداری کنند.

وی تصریح داشت: مرغداران پول نهاده دامی با ارز نیمایی را واریز 
کرده و هنوز نهاده دامی دریافت نکرده اند. این در حالی است که 
تولیدکننده نمی تواند منتظر تخصیص نهاده برای تولید بماند از 
ایــن رو بــا قیمت گران تر نهاده مورد نیاز جهت تأمین غذای مرغ 
را خریــداری می کنــد. دولت همچنان تعهد داده که نهاده دامی 

مرغداری ها را با ارز نیمایی تأمین کند!
اسداهلل نژاد ادامه داد: دولت نرخ مصوب جدید و نیمایی هر کیلو 
مرغ گرم را ۵9 هزار و ۸۰۰ تومان اعالم کرده اســت و در همین 
هفته هر کیلو مرغ در بازار با رقم جدید مصوب شــده از ســوی 

دولت به فروش خواهد رسید.
ایــن فعال صنفی با اشــاره به اینکه تولیــد کننده با زیان مرغ را 
تولیــد و به بــازار عرضه می کند، گفت: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تولید مرغ را گران کرد این اقدام شــرایط خرید را برای 

بیشتر مردم سخت تر خواهد کرد.

غ اعالم شد قیمت جدید مر

غ با ارز نیمایی عرضه مر
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نفت و انرژی 4

گزارش ها از بازار نفت ؛ بر اساس 

اوپکپالسدستبهمهرهمیشود

کوتاه از انرژی

بین الملل

 صادرات بنزین چین 
نصف شد

آمار گمرک چین نشــان داد این کشور 
مــاه میالدی گذشــته ۸۴۰ هزار تن 
بنزیــن صادر کرده اســت که کمتر از 
۱.۵۵ میلیون تن در ماه مه سال ۲۰۲۱ 
و 9۸۰ هزار تن در آوریل بوده اســت. 
صادرات دیزل چین در ماه مه به ۱۲۰ 
هزار تن رســید که سقوط چشمگیری 
در مقایسه با ۱.۶۸ میلیون تن در مدت 
مشابه سال گذشته و ۵۳۰ هزار تن در 
آوریل داشت.قرنطینه های گسترده که 
در مارس در شــانگهای برای مهار موج 
بیماری کووید اعمال شــد، به مصرف 
بنزین، دیزل و سوخت هواپیمایی ضربه 
زد. احیای مالیم تقاضا از اواخر ماه مه که 
محدودیتهای رفت و آمد در این قطب 
مالی تسهیل شد، تازه آغاز شد.مجموع 
صادرات سوختهای پاالیش شده شامل 
نفت کوره دریایی، ۳.۲۷ میلیون تن بود 
کــه حدود ۴۰ درصد پایین تر از مدت 
مشــابه سال گذشته بود و دومین نرخ 
ماهانه پایین از ژوییه ســال ۲۰۲۰ به 
شمار می رود.صادرات در فاصله ژانویه 
تا مه که چین سهمیه صادرات را برای 
مقابلــه با ظرفیت تولید پاالیشــگاهی 
اضافــی داخلی کاهش داد، ۳9 درصد 
بر مبنای ســاالنه کاهش یافت.ذخایر 
فــراوان که ناشــی از ضعیف شــدن 
مصرف بــود، باعث شــد دولت اوایل 
ژوئــن مجوزهای جدید برای صادرات 
صادر کند.صادرات سوخت جت شامل 
ســوخت گیری مجدد در فرودگاه های 
چین برای پروازهای بین المللی از ۵۷۰ 
هزار تن در ماه مه سال ۲۰۲۱ به ۸۱۰ 
هزار تن در ماه مه امسال رشد کرد اما 
در مقایســه با 9۶۰ هزار تن در آوریل 
کاهش داشت.واردات گاز طبیعی مایع 
بــه چین ۲۸ درصد در ماه مه نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته کاهش 
یافــت وبــه ۴.9۳ میلیون تن رســید 
در حالــی که میــزان واردات از ابتدای 
ســال میالدی جاری تاکنون که گرانی 
معامــالت نقدی مصرف کنندگان را از 
واردات با هزینه باالتر بازداشت، ۱9.۶ 
درصد کاهش داشت.بر اساس گزارش 
رویتــرز، واردات گاز از طریق خط لوله 
از ترکمنستان و روسیه در همین مدت 
۲۶ درصد رشد کرد و به ۴.۱۵ میلیون 
تن رسید و برای دومین بار از دسامبر از 
مرز چهار میلیون تن عبور کرد. واردات 
در مدت پنج ماه نخســت ســال ۱۱.۳ 
درصد بر مبنای سال به سال رشد کرد 

و به ۱۸.۴۲ میلیون تن رسید.

احتمال تداوم همکاری 
 روسیه با ائتالف 

اوپک  پالس
معاون نخســت وزیر روسیه از احتمال 
ادامــه همکاری این کشــور با ائتالف 
اوپک پالس خبر داد.الکســاندر نواک 
پــس از نشســتی غیرمنتظــره در 
حاشــیه مجمع اقتصادی بین المللی 
سن پترزبورگ با عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربســتان گفت: روســیه 
می تواند پس از سال ۲۰۲۲ به همکاری 
در چارچــوب توافق تولید نفت اوپک 
پالس ادامه دهد.شــاهزاده عبدالعزیز 
بن ســلمان در حالی که در فهرســت 
برنامه های رســمی اش ثبت نشده بود، 
به صــورت غافلگیرکننــده در مجمع 
اقتصادی بین المللی ســن پترزبورگ 
ظاهر شــد، در حالی که بســیاری از 
مهمانان در این رویداد حاضر نشــدند.
ایــن رویداد در حالی برگزار می شــود 
که بســیار از خریداران از واردات نفت 
روسیه به دلیل تحریم های غرب امتناع 
می کنند و روســیه نفت کمتری نسبت 
به ســهمیه کنونی خود در اوپک پالس 
عرضه می کند.یک ســند اوپک پالس 
در روز پنجشــنبه نشان داد تولید نفت 
خام روســیه در مــاه مه به 9میلیون و 
۲۷۳ هزار بشــکه رســید، در حالی که 
این رقم در ماه آوریل روزانه 9 میلیون 
و ۱۵9 هزار بشــکه بوده اســت.معاون 
نخست وزیر روسیه وعده داد که در ماه 
آینــده میالدی با توجه به تقاضای باال 
برای نفت خام روســیه از ســوی هند 
و چیــن، عرضه نفت خام این کشــور 
افزایش می یابد.با این حال، روســیه در 
ماه گذشته میالدی یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه ۱۰ 
میلیون و ۵۵۰ هزار بشــکه ای خود در 

روز تولید می کرد.

عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی 
دانشگاه بوعلی سینا خبر داد؛ 

صادرات آب به کشور پرآبی 
چون ترکیه

عضــو هیئت علمــی گروه زمین شناســی 
دانشــگاه بوعلی سینا از "صادرات روزانه ۷۰۰ 
کانتینر هندوانه به ترکیه" ابراز تأســف کرد 
و گفت: متأســفانه ما به کشــور پرآبی چون 
ترکیه آب صادر می کنیم و از این موضوع هم 
خوشحالیم.دکتر حسن محسنی مطرح کرد: 
مــا از ارزآوری و دور زدن تحریــم با صادرات 
هندوانه خوشحالیم غافل از اینکه این موضوع 
خود نوعی خودتحریمی محســوب می شود.
وی اعــالم اینکه ۳۰۰ لیتــر آب برای تولید 
یک کیلو هندوانه آب نیاز است، تصریح کرد: 
عاقالنه نیست که منابع را برباد دهیم، باید از 
کشت و صادرات محصوالت پرآب بری چون 
هندوانه و ســیب زمینی خــودداری کرده و 
جایگزین های مناسبی برایشان درنظر بگیرم.
وی با اشــاره به پدیده خشکســالی و تبعات 
ناشــی از آن اظهار کرد: یکی از دالیل پدیده 
خشکســالی فرازمینی بوده و از اراده انســان 
خارج اســت اما بخش دیگر در کنترل بشــر 
است به طوریکه از از قرن ۱۵ با رونق انقالب 
صنعتی، مصرف سوخت های فسیلی باال رفت 
البته پیش از آن هم بود اما به صورت فانتزی 
مصرف می شد.محســنی ادامه داد: با ترقی و 
رونــق حمل و نقــل زمینی، هوایی و دریایی 
میزان مصرف سوخت های فسیلی نیز افزایش 
یافت به طوریکه میلیون ها تن کربن تولید شد 

و گرمایش زمین را در پی داشت.

 احداث سد مارون  دو 
 غیرقانونی و بدون مجوز 

زیست محیطی است
عضــو کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه احداث سد مارون ۲ یک 
کار غیر قانونی و بدون مجوز زیست محیطی 
اســت، گفت: اتفاقی که اکنون برای خشک 
شــدن نخل ها و عدم تامین آب کشــاورزی 
در پایین دســت خوزســتان رقم خورده، به 
واســطه احداث ســد مارون یک و مشکالت 
ّآن اســت و حــال تصور کنید احداث ســد 
مــارون ۲ چه وضعیت بدتری را رقم خواهد 
زد.مجتبی یوسفی با انتقاد از عملکرد وزارت 
نیرو برای تالش به منظور ساخت سد مارون 
۲، اظهارکرد: هرگونه تغییر در برداشــت آب 
از حوضه های آبریز باالدستی تاکنون نتیجه 
معکوس داشــته و معضالت زیست محیطی 
فراوانــی را برای بخش های مختلف به وجود 
آورده اســت.وی افزود: مســایلی مثل بروز 
پدیده خشکســالی و مشــکالت تامین آب 
شــرب و کشاورزی برای استان های جنوبی 
از جمله خوزســتان از تبعات تغییر در رویه 
برداشــت آب از حوضه های باالدستی است 
که برای پایین دســت مشکل ســاز می شود.
عضــو کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه در گذشته بسیاری از 
پروژه های اجرایی پیوســت زیست محیطی 
نداشــته اند، گفــت: تالش نماینــدگان بر 
ایــن اســت تا اجازه ندهنــد اتفاقاتی که در 
ادوار گذشــته در پروژه هــای انتقال آب رخ 
داده اســت، مجددا بــا اجرای طرح های غیر 
کارشناســی و بدون پیوست زیست محیطی 
تکرار شود.یوسفی عنوان کرد: پروژه احداث 
سد مارون ۲ مجوز زیست محیطی ندارد. در 
این زمینه نمایندگان خوزســتان به صورت 
ویژه و جدی در تالش هســتند تا اجرای این 
پروژه را به دلیل نداشــتن مجوزات زیســت 

محیطی متوقف کنند.

 اوضاع سدهای تهران 
خوب نیست

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهــران گفت: در حال حاضــر حجم ذخایر 
مخازن حدود ۶۴۰ میلیون متر مکعب است 
و نسبت به سال قبل که این رقم ۸۰۰ میلیون 
متر مکعب بوده اســت ۲۰ درصد کســری را 
شــاهدیم.محمدرضا بختیــاری ، دربــاره 
وضعیــت تامین آب تهران در ســال جاری 
اظهار داشت: امسال در تهران وضعیت بسیار 
خاصی را به لحاظ بارندگی داریم، دومین سال 
خشکسالی را پشت سرمی گذاریم و نسبت به 
ســال قبل حدود ۳۲ درصد کسری بارندگی 
داریم، این نشــان می دهــد وضعیت منابع 
آب اســتان مناسب نیســت.وی افزود: البته 
علیرغم کســری مخازن امسال جیره بندی و 
قطعــی آب در تهران نخواهیم داشــت، ما با 
تمــام تــوان آب را تولیــد و وارد مدار توزیع 
می کنیم، اما در عین حال مصرف باالســت و 
روزانه حدود ۳.۵ میلیون متر مکعب مصرف 
داریم، بنابراین وضعیت بسیار سخت بوده و 
سیســتم در فشار اســت.مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران تصریح کرد: در 
حال حاضر حجم ذخایر مخازن حدود ۶۴۰ 
میلیون متر مکعب است و نسبت به سال قبل 
کــه این رقــم ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده 

است ۲۰ درصد کسری را شاهدیم.

اوپک پالس تا اوت تولیدی که در سال ۲۰۲۰ به 
صــورت داوطلبانه محدود کرده بود را به صورت 
کامل احیا می کند و نمایندگان ۲۳ تولیدکننده 
عضو این گروه از هم اکنون با این ســوال کلنجار 
می رونــد که اقدام بعدی چه خواهد بود.به گفته 
منابع آگاه، در آســتانه ســفر جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا به عربســتان ســعودی، مقامات 
آمریکایــی زمینه چینــی می کنند تــا ریاض و 
همســایه اش امارات متحــده عربی، تولید نفت 
خود را از سطح تولید اوت باالتر ببرند و افزایش 
تولید بیشتری را اعالم کنند تا رشد قیمت ها را که 
اکنون باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه است، کنترل 
کنند.هم اکنون صادرکنندگان نفت خلیج فارس 
پیــش از ایــن که بخواهند با تولید باالتر موافقت 
کننــد، به دنبــال دریافت ضمانت درباره امنیت 
منطقه ای هســتند و همچنان گزینه های خود را 
می سنجند.عربستان سعودی تالش کرده است 
بین درخواســت از آمریکا بــه عنوان هم پیمان 
قدیمی خود و همکاری با روسیه در قالب همکاری 
اوپــک پالس کــه قیمتهای نفــت را از بدترین 
ریــزش تاریخی خود نجــات داد، توازن را حفظ 
کند.شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربســتان سعودی، برای نشان دادن حمایت از 
کشوری که به طور روزافزون منزوی شده است، 
هفته گذشته به مجمع اقتصادی بین المللی سن 
پترزبورگ رفت و با الکساندر نواک، معاون نخست 
وزیر روسیه، عکس گرفت و روابط میان دو کشور 
را خوب توصیف کرد.با این حال، ریاض این ماه با 
مصرف کنندگان نفت کمی همدردی نشان داد و  
با تســریع افزایش تولید اوپک پالس در ژوییه و 
اوت موافقت کرد.بیارن شیلدراپ، تحلیلگر ارشد 
بانــک SEB در این باره گفت: اوپک در بحبوحه 
شــرایط ژئوپلیتیکی پرآشوب، سابقه طوالنی از 
عمل گرایــی دارد. آنهــا می خواهند همچنان به 
عنوان یک بازیگر مســئول، درخشــش خود را 

داشته باشند.

ظرفیت محدود تولید نفت
از نظــر تئــوری جلو انداختن زمان افزایش تولید 
نفــت اوپــک پالس، ۶۴۸ هزار بشــکه در روز در 
هــر یــک از ماه هایژوییه و اوت بــه تولید اضافه 
خواهــد کرد. اما این آمار تا حدود زیادی نمادین 
اســت زیرا اکثر اعضای اوپک و متحدانشان قادر 
نیســتند تولیدشان را به میزان بیشتری افزایش 
دهند. ظرفیــت مازاد تولید به چند تولیدکننده 
خاورمیانه ای منحصر شده است.طبق آمار آژانس 
بین المللــی انرژی، زمانی که این تولیدکنندگان 
تحــت توافــق فعلی به اهداف تولیــد برای اوت 
دســت پیدا کنند، ســعودی ها و امارات متحده 
عربی تقریبا ۲.۲ میلیون بشــکه در روز به تولید 
اضافــه خواهند کرد. این میــزان تولید، معادل 
حــدود دو درصــد از عرضــه جهانی اســت و در 
شــرایطی که اقتصاد جهانی در معرض ریســک 
رکــود قرار دارد و تحریمها علیه روســیه، تولید 
اوپک پالس را با محدودیت بیشتری روبرو کرده 
است، مصرف کنندگان از هر گونه کمکی استقبال 
خواهنــد کرد.بیل فارن پرایس، مدیر شــرکت 
اِنِوروس اینتلیجنس ریســرچ در این باره گفت: 

ممکن است عربستان سعودی به تولید بیشتر نفت 
اشــاره کند اما این آگاهی وجود دارد که در آنچه 
می توانند انجام دهنــد، محدودیت دارند.منابع 
آگاه می گویند ســعودی ها در حال بررسی برای 
پاسخ مثبت به این خواسته هستند اما عربستان 
ســعودی سالهای متمادی از قدرت نفوذ سیاسی 
بزرگــی برخوردار بوده و معلوم نیســت توافقی 
حاصل خواهد شــد.نمایندگان می گویند ســایر 
کشورهای اوپک پالس بی سروصدا درباره بهترین 
راهی که می توانند در پیش بگیرند به تبادل نظر 
پرداخته انــد. وزیران اوپک پالس گامهای بعدی 
را در نشســت آنالین ۳۰ ژوئن یا در دیداری که 
اواخر ژوییه یا اوایل اوت برگزار می شود، بررسی 
خواهند کرد.بعضی از تولیدکنندگان اوپک پالس 
محرمانه این ســوال را مطرح می کنند که آیا این 
گــروه بایــد با تغییر به ســوی یک رویکرد کمتر 
رســمی، به محدودیتهــای خود اذعان کند. این 
سیستم سهمیه های تولید که از اواخر سال ۲۰۱۶ 
به اجرا گذاشته است، ممکن است تسهیل شود و 
به معدودی از کشورهایی که ظرفیت تولید دارند، 
اجازه دهد در هر ســطحی که می خواهند تولید 

کنند.بــه گفته نمایندگان اوپک پالس، دیدارها 
ممکن اســت دیگر نیازی به برگزاری ماهانه که 
از زمان شــیوع پاندمی در ســال ۲۰۲۰ باب شد، 
نداشــته باشد. پیش از شیوع پاندمی، دیدارهای 
اوپک پالس معموال هر شــش ماه یک بار برگزار 
می شــد.هنوز معلوم نیســت آیا چنین تغییری 
مورد حمایت ریاض که مکررا تاکید کرده است، 
بازارهای جهانی از سبک مدیریت محتاطانه اوپک 
پالس اطمینان خاطر پیدا کرده اند، قرار می گیرد. 
بــه گفته یک نماینده اوپک، این کشــور امیدوار 
است گام بعدی، با توافق جمعی و تصمیم گروهی 

صورت بگیرد.
دیدار بایدن از ریاض این حقیقت را بارز می کند 
که چگونه حمله نظامی روسیه به اوکراین، توازن 
قدرت را به نفع عربستان سعودی تغییر داد. چهار 
ســال پس از محکوم کردن محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربســتان سعودی به عنوان عامل صدور 
حکم قتل جمال خاشقچی، رئیس جمهور آمریکا 
به کمک ســعودی ها نیاز پیدا کرده اســت.بدون 
بشــکه های نفت بیشتر از سوی عربستان، شانس 
کمتــری برای مهار تورمی وجود دارد که اقتصاد 
آمریکا را درگیر کرده است. نفت عربستان سعودی 
همچنین برای حمایت از تالشــهای بین المللی 
بــرای منزوی کــردن والدیمیــر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه ضروری اســت.روی دیگر سکه، 
همکاری شــش ساله عربستان سعودی با مسکو 
اســت که نفوذ اوپک در بازار نفت را مســتحکم 
کرده اســت. خطرات فروپاشــی روابط میان دو 
تولیدکننــده در جنــگ قیمت نفت کوتاه مدتی 
که در آوریل ســال ۲۰۲۰ به راه افتاد، به خوبی 
نمایان شــد.بر اســاس گزارش بلومبرگ، محمد 
بارکیندو، دبیرکل اوپک، پنجشــنبه گذشته در 
لندن گفت: روسیه همچنان بخش مهمی از این 
گروه صادرکننده نفت است. ما می خواهیم روابط 
پایــدار و ادامه دار با این کشــورهای تولیدکننده 

داشته باشیم.

تهران، پرمخاطره ترین کالنشهر کشور، خاورمیانه و حتی در سطح 
جهانی است. هدفگذاری دستیابی آن به یک کالنشهر ۳۰ میلیون 
نفری برای این پیکره بوم شــناختی بســیار خطرناک است؛ اگرچه 
این هدفگذاری نانوشته و خارج از ظرف طرح های جامع و تفصیلی 
این شــهر اســت اما توسعه این کالنشهر به سمت دامنه های شمال 
و شــمال غرب و توسعه شهرک ســازی های بی رویه در محورهای 
جنوب شرق و جنوب غرب آن از مصداق های توسعه خطرناک یک 
شــهر با ده ها مخاطره زمین شناختی فعلی است.داریوش مختاری 
- کارشناس ارشد مدیریت منابع آب با بیان اینکه به نظر می رسد 
چنیــن هدفگذاری توســط فعاالن اقتصاد غیررســمی و نه لزوما 

نهادهای متولی همانند شورای اسالمی شهر تهران و یا کمیسیون 
ماده )۵( قانون تاســیس شــورای عالی معماری و شهرســازی در 
دســت اقدام اســت، اظهار کرد:  کالنشــهر مسکو با ۱۶ میلیون نفر 
جمعیت، و کالنشهر نیویورک با نزدیک به 9 میلیون نفر متناسب 
با ظرفیت های بوم شناختی شان به ویژه منابع آبی فراوان و همزمان 
با کنترل پیامدهای منفی زمین شناختی رشد کرده اند. در حالی که 
دشت تهران تمام قرض های آبی دریافت کرده است و بیش از این 
امــکان تعــرض به منابع آبی حوزه های مجاور برای آن وجود ندارد.

به گفته وی، برای مدیریت کالنشــهر تهران هیچگونه هماهنگی 
موثر و مفید بین دســتگاهی وجود ندارد. به طوری که هســته های 

اقتصاد غیررســمی و فعاالن با نفوذ شهرک ســاز اقدام به ســاخت 
مجتمع هــای چنــدده هزار نفری و یا چند صد هزار نفری می کنند. 
پس از آن شــرکت آب و فاضالب را موظف به صدور انشــعاب آب 
می کنند.وی با بیان اینکه از دیدگاه مدیریت بحران و یا از دیدگاه 
دفاع غیرعامل این شــیوه مدیریتی یک آشــفتگی تمام عیار و یک 
فاجعه تمام عیار مدیریت یکپارچه شهری قلمداد می شود و وزارت 
کشــور موظف اســت به این نابسامانی بسیار خطرناک در مدیریت 
شــهری تهران پایان دهد، گفت: در غیر اینصورت کالنشــهر تهران 
همچنان پرخطرترین کالنشــهر کشــور برای انواع کم آبی های 
خطرناک در مقیاس دست کم ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت آن است.

ح کرد: یک کارشناس با اشاره به خطر کم آبی مطر

کنید ک کالنشهر تهران جلوگیری  از توسعه خطرنا

خبر  ویژه

یک مقام مسئول خبر داد؛

هدفگذاری عرضه 14 میلیارد دالری 
پتروشیمی ها در بازار ارز

دبیــر کل انجمن صنفــی و کارفرمایی صنعت 
پتروشــیمی از هدفگــذاری عرضه ۱۴ میلیارد 
دالری پتروشــیمی ها در بازار ارز تا پایان ســال 
جــاری خبــر داد.مهدوی ابهری بــا بیان اینکه 
تاکنون شــرکت های پتروشــیمی ۳.۵ میلیارد 
دالر ارز در ســامانه نیمــا عرضه کرده اند، گفت: 
تا پایان ســال جاری عرضه بیش از ۱۴ میلیارد 
دالر ارز نیمایی برنامه شــرکت های پتروشیمی 
است.دبیر کل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت 
پتروشــیمی ، از برنامه شرکت های پتروشیمی 
برای عرضه بیش از ۱۴ میلیارد دالر ارز نیمایی 
به جز مصرف این شــرکت ها تا پایان امســال در 
بازار ارز خبر داد و گفت: سال گذشته مجتمع های 
پتروشیمی ۱۲.۵ میلیارد دالر ارز به شبکه نیما 
عرضه کردند و این در حالی اســت که از ابتدای 
امسال تاکنون حجم عرضه ارز این شرکت ها به 
ســامانه نیمای بانک مرکزی بالغ بر ۳.۵ میلیارد 
دالر بوده اســت.احمد مهدوی ابهری با اشــاره 
بــه نشســت اخیر شــرکت ها و هولدینگ های 
پتروشــیمی با رئیــس کل بانک مرکزی گفت: 
در این جلســه دو ســاعته ضمن بررســی تمام 

چالش های موجود بر ســر صادرات محصوالت 
پتروشــیمی و برگشت ارز افزود: بانک مرکزی با 
استقبال از دغدغه های صادرکنندگان محصوالت 
پتروشــیمی به عنوان بزرگترین صادرکنندگان 
غیرنفتی کشور و یکی از صنایع بزرگ پیشرو در 
برابر تحریم ها؛ پیرامون برگشت ارز پتروشیمی ها 
و نحــوه فــروش آن با نــرخ توافقی در صرافی ها 
و همچنیــن صادرات محصوالت پتروشــیمی 
بر اســاس CFR تصمیم ســازی شد.وی افزود: 
تاکنون ارز حاصل از محصوالت پتروشــیمی به 
طور صددرصد وارد کشور شده و در اختیار سامانه 
نیما گذاشــته شده اســت. بانک مرکزی در این 
زمینه ضروری اســت تا با سیاستگذاری مدونی 
نرخ ارز ســنا و بازار آزاد را در یک کانال قیمتی 
قرار ده تا ضمن اینکه صادرکننده بتواند ارز خود 
را به نرخ توافقی در صرافی به فروش برساند. در 
عین حال امکان تشــویق صادرکننده نیز فراهم 
شــود. در حال حاضر اغلب ارز صادراتی از سوی 
بازرگانان تأمین می شــود در حالی که سودی از 
بابت عرضه ارز صادراتی در ســامانه نیما به تاجر 

برنمی گشت. 

ح کرد: مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران مطر

گازی   ادامه وصول طلب های نفتی و 
با دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم

مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران با بیان اینکه با تقویت دیپلماسی انرژی 
در دولت ســیزدهم توانستیم طلب گازبهای 
خود را از عراق بگیریم، گفت: به نظر می رسد 
وزارت نفت باید با استفاده از دپلماسی انرژی 
دیگر طلب های نفتی و گازی خود را نیز هرچه 
زودتــر با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور 
خارجه وصول کند.محمدعلی خطیبی اظهار 
کرد: امروزه در بازارهای انرژی همه کشــورها 
به دنبال منافع خود هستند و اگر ایران به دنبال 
منافع خود نباشــد کشورهای دیگر همچنان 
از باز پس دادن پول های مسدودشــده نفت و 
گاز ایران در حساب های خود سر باز می زنند، 
در ایــن زمینه دیگر مراکــز و وزارتخانه های 
ذی ربــط نباید وزارت نفت را در این مســیر 
تنهــا بگذارند.وی بــا یادآوری اینکه در زمان 
دولت های نهم و دهم نیز کشور عراق به دلیل 
کمبودهایی که داشــت هزینه واردات برق و 
فرآورده هــای نفتی ایران را با تأخیر پرداخت 
می کرد، گفت: در سال های گذشته نیز به طور 
معمول به بهانه گرفتن مجوز از منابع مختلف 

از پرداخــت به موقع پول طفره می رفت.مدیر 
پیشــین امــور بین الملل شــرکت ملی نفت 
ایران با اشاره به کمبود برق در فصول گرم در 
کشور عراق گفت: هم اکنون با توجه به وجود 
زیرساخت های موجود امکان صادرات بیشتر 
گاز به این کشــور وجود دارد، افزود: ایران در 
فصل گرم ســال با مازاد گاز روبه روســت، در 
حالــی کــه طرف عراقی در این فصل حداکثر 
مصــرف خــود را دارد، این موضوع می تواند با 
اعمال یــک مدیریت مصرف فصلی، افزایش 
صادرات گاز به این کشور را تسهیل کند، ضمن 
آنکه افزایش صادرات گاز به عراق به شــرط 
خوش حســابی این کشور در زمینه پرداخت 
گازبها باید باشد.خطیبی تصریح کرد: بر اساس 
شــواهد موجود و شنیده ها در سال های اخیر 
بــه نظر می رســد آمریکا به عــراق در زمینه 
تأمین برق و صنایع وابســته به آن از ایران و 
هر کشور دیگری چراغ سبز نشان داده است،  
باید توجه داشــت که عراق با چه شــرایطی و 
چه مجوزهایی اقدام به  امضای قرارداد با چه 

کشورهایی می کند.
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55بانک و بیمه
معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین 

عنوان کرد:

اقدام مهم بانک ایران زمین 
 بهره گیری از بستر 

بانکداری دیجیتال
ظرفیت ها و پتانسیل های 
بانک در حوزه ارائه خدمات 
مالی با بهره گیری از بستر 
بانکداری دیجیتال یکی از 
اقدامات مهم در بانک ایران 

زمین بوده است.
گردهمایی روســا و معاونین شــعب استان های 
اصفهــان، قم، مرکــزی و چهارمحال و بختیاری 
با حضور مدیران ارشــد بانک در اســتان اصفهان 

برگزار شد.
در این دیدار که با حضور معاونین طرح و برنامه 
و فناوری اطالعات، مدیران امور شــعب استانها و 
بانکداری دیجیتال، رییس اداره کارت و شــبکه 
پرداخت و مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا 
برگزار شــد، به تشــریح و بررسی عملکرد شعب 
این منطقه در بخش های مختلف پرداخته شد.

فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران 
زمین در این جلســه به صورت جامع به تشــریح 
رویکــرد فعالیت بانکداری طی ۴ دوره گذشــته 
پرداخت و گفت: ظرفیت ها و پتانسیل های بانک 
در حوزه ارائه خدمات مالی با بهره گیری از بستر 
بانکداری دیجیتال یکی از اقدامات مهم در بانک 

ایران زمین بوده است.
اینالویی افزود : شرکت های وب با مشارکت بانک 
ایران زمین اقدام به راه اندازی نئوبانکی به نام فردا 
بانک کرده است. فردا بانک با ارائه خدمات بانکی 
آنالیــن به دنبال ایجاد تجربه ای لذت بخش و از 
نو ساختن فرآیندی های عملیات بانکی است تا 
مشــتریان با توجه بــه نیازهای مالی و پرداختی 
خود به بهترین خدمات ممکن به صورت آنالین 

دسترسی داشته باشند.
در ادامه جلســه مهران باوند سوادکوهی معاون 
طرح و برنامه بانک ایران زمین موفقیت یک بنگاه 
اقتصادی را در گروی حرکت منظم در چهارچوب، 

مطابق بازار و با برنامه ریزی دقیق عنوان کرد.
ســوادکوهی توجه به تنوع خدمات مالی از قبیل 
صدور ال سی داخلی، ضمانت نامه و سایر خدمات 
نوین بانکداری دیجیتال را از اهم وظایف در سال 
۱۴۰۱ بیان کرد و گفت: تجزیه و تحلیل اطالعات، 
شناســایی نقاط ضعف و رفع آنها همراه با برنامه 
ریزی و تالش مستمر روزانه، عامل اصلی دستیابی 
به موفقیت اســت و تــداوم حیات یک مجموعه 
اقتصــادی منوط به ســود آوری و ارزش آفرینی 

دوطرفه خواهد بود.
محمد حســینی کناروئی مدیر امور شعب استان 
هــای بانک ایــران زمین در این جلســه ضمن 
قدردانی از زحمات همکاران به جهت تحقق ۱۵۲ 
درصدی اهداف تعیین شــده درسال گذشته، به 
ضرورت شناخت صحیح و کامل بازار در راستای 

همکاری با بنگاه های پویا و فعال تاکید کرد.
حســینی کناروئی مهمترین عامل جلب و جذب 
منابع را تالش مســتمر همکاران، همراه با برنامه 
ریزی و بازاریابی دقیق بیان کرد و گفت: با توجه 
به هزینه های صورت گرفته در بازســازی شعب، 
افزایش بهروری و جذب منابع از اصلی ترین محور 

های رشد و ارتقا شعب بانک است.
در این دیدار وحید علیزاده مدیر شــعب اســتان 
های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری 
استانداردسازی ۱۱ شعبه در سال ۱۴۰۰ را گامی 
موثر در جهت ایجاد فضایی مطلوب در روند ارائه 
خدمــات متنوع و متفاوت برای مشــتریان بیان 
کــرد و گفــت: جوان گرایی یکــی از مولفه های 
اصلی میزان پویایی یک مجموعه است و بر همین 
اســاس منطقه اصفهان با داشتن نیروهای جوان 
و خالق، تمام تالش خود را در جهت بازاریابی و 
جذب مشتری به کار گرفته است تا بتواند بهترین 

خدمات را در خور شأن آنان ارائه کند.
شایان ذکر است در حاشیه این سفر بازدید از شعب 
استانهای اصفهان ، قم و چهارمحال و بختیاری به 
عمل آمد و جلسه دیگری با حضور مدیران ارشد 
فناوری اطالعات و شــرکت ســابین تجارت آریا 
بــا همکاران منتخب منطقــه در اصفهان برگزار 

گردید.

 بانک دی برای هر سهم
 223 ریال زیان محقق کرد

ســرانجام بانک دی صورت های مالی حسابرسی 
شــده شــش ماهه منتهی به شــهریور ۱۴۰۰ را 
منتشــر کرد تا راه برای گشــایش نماد این بانک 

باز شود.
بانــک دی در نیمــه اول ســال ۱۴۰۰ برای هر 
ســهم ۲۲۳ ریال زیــان محقق کرد در حالی که 
در دوره قبل ۲۴۷ ریال سود ساخته بود. خالص 
درآمد تســهیالت و سپرده گذاری  منفی ۱9۴۶ 
 میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد ۵۲ میلیارد 

تومان بود.

اخبار

مدیرعامل بیمه میهن اعالم کرد:

لزوم ایجاد شبکه ارتباطی 
 قوی برای شناخت دقیق 

نیازهای مشتری

 در ســفر مدیرعامل بیمه میهن و هیأت 
همراه به رشت، روند فعالیت های بیمه ای 
شعبه گیالن، وضعیت عملکرد، تعامالت 
و همــکاری هــای آن با بیمــه گذاران و 
بخش های مختلف استان، مورد بررسی 

و ارزیابی قرار گرفت.
رســول آریان پور در بازدید از این شعبه 
و دیدار با همکاران و نمایندگان اســتان 
گیالن بر لزوم توجه به راهبردها و تکالیف 
مــورد نظر، مســئولیت پذیری، افزایش 
کارایــی و بهــره وری، بازاریابی و جذب 
پورتفوی متوازن در جهت رشــد و تعالی 

بیمه میهن تاکید کرد.
مدیرعامــل با قدردانی از زحمات رئیس، 
پرسنل و شــبکه نمایندگان این شعبه، 
سیاســت ها و اهــداف راهبردی را مورد 
توجــه قرار داد و ضمــن تأکید بر تالش 
مضاعف بــرای اجرای دقیق برنامه های 
تکلیفی و تحقق حداکثری اهداف، گفت: 
بیمه میهن در شرایط فعلی باید گام های 
بلندی در راستای افزایش کارایی و بهره 
وری در تمام شــاخص ها بردارد و زمینه 
رشد و تعالی خود و رضایتمندی بیش از 

پیش مشتریان را فراهم نماید.
آریــان پور ایجاد شــبکه ارتباطی قوی 
برای شــناخت دقیق مشتری و نیازها و 
انتظارات او را مورد تاکید قرار داد و گفت 
مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان 
از عوامل موفقیت یک مجموعه اقتصادی 
اســت ولــذا تعامل، ارتبــاط و مراودات 
مطلوب و مستمر با صاحبان کسب و کار 
و نهادهــای جامعه و نیز با مشــتریان و 
بیمه گذاران بزرگ که سودآورتر و ارزش 
آفرین هســتند، بسیار موثر است و تاثیر 
بسزایی در افزایش پرتفوی و سهم از بازار 
دارد و بســتر مناسبی برای رضایتمندی 

مشتریان فراهم می سازد.
در این دیدار همچنین مسائل و مشکالت 
این شعبه و نمایندگان مورد بررسی قرار 
گرفت و پیشــنهادها و راهکارهای الزم 

ارایه گردید.
مدیرعامــل بیمه میهن همچنین در این 
سفر با مدیرکل و مسئوالن بنیاد مسکن 
اســتان گیالن دیدار و گفتگو کرد. آریان 
پور گفت بنیاد مســکن یکی از مشتریان 
بزرگ ماســت که از لحاظ راهبردی مهم 
و برجســته است و خدمات دهی مطلوب 
و رسیدگی و تأمین نیازهای بیمه ای آنان 
از جهــات مختلــف برای ما حائز اهمیت 
اســت. در این دیدار طرفین بر رفع موانع 
احتمالی در مسیر سرویس دهی و توسعه 

و گسترش همکاری ها تاکید کردند.

با پیاده سازی سامانه محچک در بانک مرکزی:

امکانمسدودسازیوجوهحسابصادرکنندهچکبرگشتیفراهمشد
در راســتای اصــالح قانــون صدور چــک، ســامانه “محچک” 
)مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی( از تاریخ هفتم 
خرداد ماه سال جاری در شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است.
با پیاده ســازی ســامانه “محچک” و همچنین ابالغ بانک مرکزی 
از تاریخ هفتم خرداد ۱۴۰۱، طرح قانونی مســدود کردن وجوه 
صادرکننده  چک برگشــتی در تمامی شــعب شبکه بانکی کشور 

الزم االجرا است.
بر اساس این طرح وجوه صادرکننده  چک برگشتی، به اندازه کسری 
مبلغ چک، در سایر حساب های بانکی وی مسدود می شود. بدین 
ترتیب که در صورت کسری موجودی حساب جاری صادرکننده 
چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر حساب های شخص در همان 
بانک،  به  ترتیب  اولویت  از حساب  قرض الحسنه  پس انداز،  حساب 
 ســرمایه گذاری  کوتاه مدت  و  حساب ســرمایه گذاری  بلندمدت 

برداشت شده و به ذینفع چک پرداخت می شود.
بر این اســاس در صورتی که مجموع موجودی حســاب های شخص 
صادرکننده، پوشــش دهنده کل مبلغ چک نباشد به میزان مجموع 
موجودی فرد از حساب وی برداشت شده و به دارنده چک پرداخت 
می گردد و برای باقیمانده مبلغ چک گواهینامه عدم پرداخت صادر 
می شود. در قانون جدید چک، پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت 

و ثبت در ســامانه یکپارچه بانک مرکزی، این ســامانه مراتب را به 
صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطالع می دهد 
و پس از گذشــت ۲۴ســاعت، تمام بانک ها و مؤسســات اعتباری 
حســب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشــتی رفع ســوء اثر 
نشــده اســت، محدودیت های زیر را نســبت به صاحب حساب و 

امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند:
الف. عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ 
حتــی صدور المثنی/ تمدیــد تاریخ اعتبار کارت/ کارت اعتباری 

و تسهیالت خرد؛
ب. مســدود شــدن وجوه تمام حساب ها و کارت های بانکی و هر 
مبلــغ متعلــق به صادرکننده که تحت هر عنــوان نزد بانک ها یا 
مؤسســات اعتباری موجود اســت به میزان کسری مبلغ چک؛ در 
این زمینه اولویت مســدود شــدن حساب ها با بانک ها و موسسات 
اعتباری خواهد بود که مجموع موجودی حســاب های ســپرده 
متناظــر )ریالی یا ارزی( صادرکننده چک نزد آن ها باالترین رقم 
باشــد. درخصوص نحوه انتخاب حســاب های سپرده، اولویت به 
ترتیب با حســاب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت،  سپرده 
سرمایه گذاری بلندمدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده 

قرض الحسنه جاری صادرکننده چک است؛
ج. عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های 

ارزی یا ریالی؛
د. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

مشتریان گرامی می توانند به منظور »استعالم مبالغ مسدودشده 
حساب ها بابت چک برگشتی« به بخش پانوشت وب سایت رسمی 
بانک مرکزی به نشــانی www.cbi.ir مراجعه کنند. گفتنی است 
مرکز ارتباط با مشتریان بانک دی به شماره  تماس۲۸9۳۰ آماده  

پاسخگویی به سؤاالت مشتریان گرامی است.

ح کرد معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد مطر

کارمزدمحوری به خدمت محوری ضرورت حرکت از 
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران ابربدهکار ندارد 
و مسیر خود را به خوبی طی می کند، گفت: می خواهیم بانک قرض الحسنه 

مهر ایران را بزرگ کنیم تا در اقتصاد کشور نقش آفرین باشد.
بــه گــزارش بازار به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
»ســید عباس حســینی« معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در جلسه مجمع عمومی عادی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران گفت: همراهی ســهامداران با این بانک نشــان از باور و اعتقاد 
آن ها نسبت به قرض الحسنه و بانک قرض الحسنه مهر ایران دارد. مدیران 
و کارکنــان بانــک تالش خود را به خوبی انجام می دهند و این موضوع در 
شاخص های بانک مشهود است. وی اظهار داشت: ترکیب اعضای هیأت 
مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران از نظر تخصص، دانش و تجربه مطلوب 

اســت و حضور افرادی با تخصص های مختلف می تواند بیش از پیش به 
اجرای سیاســت های وزارت اقتصاد کمک کند. از سهامداران می خواهم 
همچون همیشه با بانک قرض الحسنه مهر ایران به ویژه برای افزایش سرمایه 
همراهی کنند. حسینی گفت: دغدغه هایی توسط علما نسبت به عملکرد 
شــبکه بانکی مطرح اســت و اینکه آیا نحوه پرداخت ها و کنترل هایی که 
انجام می شود، مطابق با بانکداری اسالمی است. ما سیاست های وزارتخانه 
را در تقویت بانکداری قرض الحسنه پیگیری می کنیم که از سمت علما نیز 
مورد استقبال قرار می گیرد و با آن همراهی می کنند.  وی در همین رابطه 
افزود: معنای سخنم این نیست سایر بانک ها که نام قرض الحسنه ندارند، 
بانکداری اســالمی انجام نمی دهند. همه بانک های کشــور در چارچوب 
ضوابط و قوانین اسالمی فعالیت می کنند. با این حال دغدغه هایی که باید 

بیشتر به آن توجه کنیم و خاستگاه آن شرع است، با بانک قرض الحسنه 
مهر ایران پیگیری می شود.

 معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید 
کرد: در وزارت اقتصاد، باوری جدی به بانکداری قرض الحسنه داریم و این 
موضوع را با رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح کرده ایم. 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی نیز اصرار دارند که بیش از پیش بانکداری 

قرض الحسنه را تقویت کنیم.
 وی اظهار داشت: کارگروه اصالحات بانکداری قرض الحسنه تشکیل شده 
و به اصالحات اساسنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز کمک می کند. 
همچنیــن بایــد اصالحات الزم در قوانین و مقــررات حاکم بر بانکداری 

قرض الحسنه را تدوین کنیم.

خبر ویژه

به منظور ایجاد ارتباط دو سویه بین مشتریان با حوزه مدیریت بانک ایران زمین، مدیر امور روابط عمومی این بانک در مرکز ارتباط با مشتریان بانک حضور پیدا 
خواهد کرد.

ســید محمدحســین اســتاد مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین روز دوشــنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ با کارشناســان مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین 
دیدار خواهد کرد.

گفتنی است وی در این دیدار از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ پاسخگوی سواالت مشتریان خواهد بود.
مشتریان گرامی جهت ارتباط با مرکز تماس بانک ایران زمین می توانند با شماره ۰۲۱۲۴۸۰9 تماس حاصل نمایند.

حضور مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین در مرکز تماس

اخبار

معاونت مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران خبر داد؛

 امکان استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها بابت چک برگشتی از سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فراهم شد
معاونت مالی و ســرمایه گذاری پســت بانک ایران با انتشار اطالعیه ای به شعب بانک 
در سراسر کشور از امکان استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها بابت چک برگشتی 

از سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
این اطالعیه که بر اساس نامه شماره ۶۴۰۳۷/۰۱ مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۱ بانک مرکزی 
ج.ا.ا منتشر شده است، با آغاز به کار سامانه محچک )مسدودسازی حساب صادرکننده 

چک برگشتی( از تاریخ هفتم خردادماه در شبکه بانکی کشور، امکان اخذ استعالم مبالغ مسدود شده 
حســاب ها بابت چک برگشــتی در ســایت رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا به آدرس www.cbi.ir و همچنین 

ایستگاه کاری صیاد پرتال بانک مرکزی و در زیر شاخه سما چک برای شعب و باجه های 
بانکی روســتایی در دســترس قرار داد. بر اســاس این گزارش، در سامانه محچک، در 
صورت کسری موجوی حساب جاری فرد صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر 
از سایر حساب های شخص در همان بانک برداشت شده و به ذی نفع چک پرداخت 
می شود. این سامانه در صورت عدم تامین مبلغ در همان بانک، حساب های شخص 
صادرکننده چک، در سایر بانک ها و موسسات اعتباری به مبلغ کسری چک، به ترتیب از بیشترین به 

کمترین مانده، مسدود و سپس مراحل قانونی از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.

گهی فقدان سند مالکیت  آ
ــوارده شــماره 18469 مــورخ 1401/12/11  و 2004117 مــورخ  نظــر بــه اینکــه آقــای ســید حســن نوابــی طــی تقاضــای ب
1401/03/23 و بــا اســتناد بــه وکالتنامــه شــماره 39363 مــورخ 1400/12/8 دفتــر 29 ربــاط کریــم و ضمــن ارائــه دو 
بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفتــر اســناد رســمی 12 ربــاط کریــم مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ پــاک 154 فرعــی از 160 اصلــی بــا حقابــه از نهــر ســیاه آب ربــاط کریــم زیــل ثبــت 980 صفحــه 547 دفتر 
امــاک جلــد 8 شــهریار فاقــد شــماره چاپــی بــه نــام حاجــی محمــد حســن حســن توکلی ثبــت صــادر و تســلیم گردید در 
ادامــه برابــر ســند انتقــال شــماره 6076 مــورخ 1355/03/29 دفتــر 17 ربــاط کریــم بــه خانــم ایــران خانــم طاهرآبــادی 
منتقــل گردیــد کــه نامبــرده برابــر دادنامــه حصــر وراثــت شــماره 85-292 مــورخ 1385/04/25 شــعبه اول دادگاه 
عمومــی حقوقــی ربــاط کریــم و گواهــی واریــز مالیــات بــر ارث شــماره 202-48-733 مــورخ 1385/05/29 اداره 
امــور دارایــی فــوت نمــوده و وراث حین الفــوت وی عبارتنــداز: 1-علــی اکبــر نوابــی 2- ســید هــادی نوابــی 3-محســن 
ــره نوابــی 7-نصــرت زمــان نوابــی 8- ســکینه نوابــی در ادامــه  نوابــی 4-ســید حســن نوابــی 5-زهــرا نوابــی 6-نی
ســید هــادی نوابــی احــدی از ورثــه برابــر گواهــی حصــر وراثــت شــماره 16600987 مــورخ 1397/09/24 شــورای حــل 
اختــاف شــعبه 617 مجتمــع شــماره 12 و 13 شــورای حــل اختــاف و گواهــی واریــز مالیــات بــر ارث شــماره 148931 مــورخ 
ــد از: 1- ســید مهــدی نوابــی 2-ســید  1397/10/10 اداره امــور دارایــی فــوت نمــوده و وراث حیــن الفــوت بــه عبارتن
مصطفــی نوابــی پســران متوفــی 3- متیــن الســادات نوابــی دختــر متوفــی. همچنیــن خانــم نیــره نوابــی برابــر گواهــی 
حصــر وراثــت شــماره 1548/2/91 مــورخ 1391/12/08 شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان ربــاط کریــم و 
گواهــی واریــز مالیــات بــر ارث شــماره  116611مــورخ 1397/07/05 اداره امــور دارایــی فــوت نمــوده و وراث حیــن الفــوت 
وی عبارتنــد از: 1-ســعید حمــزه زاده 2- ســهراب حمــزه زاده 3- حمیدرضــا حمــزه زاده و4- وحیــد حمــزه زاده پســران 
متوفــی 5- فریبــا حمــزه زاده 6- فــرح حمــزه زاده 7- فاطمــه حمــزه زاده دختــران متوفــی کــه ســند مالکیــت فــوق بعلــت 
نامعلــوم مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده 120 
ــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــاک  آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی می گــردد ت
ــًا  مذکــور بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتب
بــه ضمیمــه ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت و 

نرســیدن واخواهــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
کریم ک شهرستان رباط  بابک احمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امال

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  گهی موضوع ماده 3 قانون و 13  آ
سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود 
بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و 
ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق 
تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از 
تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود 
تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت 
تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر 
ــا  ــور و ی ــدت مذک ــای م ــس از انقض ــت و پ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ــی ب ــورت متقاض اینص
عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
مورخــه   140160325005000207 شــماره  رای  و   1400114425005000181 کاســه  پرونــده 
1401/03/05 بــه تقاضــای آقــای ســید روح الــه حســینی فرزنــد ســید احمــد نســبت بــه ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 119/02 متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک 93 اصلــی واقــع در بخــش 

دورود. شهرســتان   4
خروجی از مالکیت: محمد ابراهیم و مریم تعدادی از ورثه مرحوم عباس ساالروند

انتشار نوبت اول: 1401/03/30
انتشار نوبت دوم: 1401/04/15
مصطفی امان اله بهاروندی
ک شهرستان دورود رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م الف 146

مفقودی
اینجانــب جمشــید آقائــی پــور نوعــی مالــك خــودرو پــژو 1600 آردی بــه شــماره 
شاســي 83137677 و بــه شــماره موتــور11783036473  بعلــت فقــدان اســناد 
فــروش تقاضــاي رونوشــت المثنــي مذکــور را نمــوده ام.لــذا چنانچــه هرکــس 
ادعایــي در مــورد خــودروي مذکــور دارد ظــرف 10 روز بــه دفتــر حقوقــي شــرکت 
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرك پیکانشــهر 
ســاختمان ســمند طبقــه 1 مراجعــه نمایــد. بدیهــي اســت پــس از انقضــاي مهلــت 

ر اقــدام خواهــد شــد. مزبــور طبــق ضوابــط مقــر

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

دکتر للـه گانی مدیرعامل بانک خبر داد

ح جامع عفاف و حجاب حمایت بانک رفاه کارگران از اجرای طر
 نشست  مشترک شورای عفاف و حجاب بانک رفاه کارگران با نمایندگان ستاد 

امر به معروف و نهی از منکر کشور، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه گانی مدیرعامل 
بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این نشست که در محل این بانک و با هدف 
تبیین و تشریح طرح جامع عفاف و حجاب برگزار شد، برخی از مهم ترین اقدامات اجرایی و برنامه های 
توسعه ای در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تشریح کرد و گفت: جامعه هدف بانک رفاه در 
این حوزه شامل مخاطب داخلی )همکاران( و بیرونی )مشتریان( می شود و سعی کرده ایم از ابزارهای 
مختلف متناســب با روحیات و ادبیات هر گروه، در راســتای تحقق اهداف مورد نظر بهره ببریم. وی از 
آمادگــی بانــک رفــاه کارگران به منظور حمایــت از طرح جامع عفاف و حجاب خبر داد و گفت: در هر 
بخش از اجرای طرح که نیاز به حمایت باشد، آمادگی داریم به سهم خود هزینه کنیم. دکتر للـه گانی 
به نقش فضای مجازی در زمینه اجرای طرح مذکور اشاره کرد و گفت: شبکه های اجتماعی این ظرفیت 
را دارند تا در ســریع ترین زمان پیام را به مخاطب برســانند؛ صرفا باید محتوای مناســب و متناســب با 
جامعه هدف تولید شــود. در این زمینه )تولید محتوا در شــبکه های اجتماعی( نیز می توانیم به ســهم 
خود همیار ستاد امر به معروف و نهی از منکر باشیم. وی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران وظیفه خود 
می داند در راستای تحقق اهداف طرح جامع عفاف و حجاب به سهم خود از متولیان امر حمایت کند. 
حجت االسالم احمدی نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز در سخنانی در این نشست 
از بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از بانک های پیشرو در زمینه عفاف و حجاب نام برد و گفت: توجه 
بانک رفاه به این مهم ناشی از نگاه وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری است که در الیه های مختلف این 
بانک ساری و جاری است. حجت االسالم احمدی  با بیان اینکه، برای تحقق اهداف طرح جامع عفاف و 
حجاب باید فرهنگ سازی مناسب انجام شود، خاطرنشان ساخت: بانک رفاه کارگران  می تواند همیار 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر در راســتای این فرهنگ ســازی باشد. بسترهای اطالع رسانی بانک 

می تواند ابزار قدرتمندی برای این منظور باشد.
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: کشور کل  رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 

بازگشاییپادگانلشکر۷۷خواهندبرد مردمبیشترینبهرهرااز
مشهد / سمیرا رحمتی

رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح کل کشور در آیین بازگشایی و 
ســاماندهی پادگان لشــکر ۷۷ ارتش که با حضور مسئوالن کشوری و 
لشکری برگزار شد، اظهار کرد: روزی که ریاست قوه قضائیه در اوایل 
بهمن ماه امســال این مســوولیت بزرگ را بر عهده حقیر گذاشــتند تا 
این ماجرا ختم به خیر شــود ما با امام رضا )ع( عهدی بســتیم و از این 
امام رئوف استمداد طلبیدیم تا این مسئولیت بزرگ را به خوبی انجام 
دهیم.حجت االســالم احمدرضا پورخاقان شــاه رضایی افزود: ابتدای 
امــر بــا هرکس صحبت می کردیم، بــاور نمی کرد این اتفاق بعد از ۱۷ 
ســال رخ دهد اما با همتی که تمام برادران پای کار داشــتند و همدلی 
دوســتان در نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی، فرمانده سپاه، 
شهردار، شورای شهر و استاندار و... این اتفاق رخ داد.پورخاقان عنوان 
کرد: آن چیزی که تاکنون موجب عدم ساماندهی این پروژه شده بود، 
بی اعتمادی و ترس از عهدشــکنی بود لذا وقتی بزرگواران را دور یک 
میــز جمــع کردیم، در کمال همدلی و رفاقت با آنان صحبت کردیم و 

خدمت شــهردار عرض کردم نیروی مســلح حافظ امنیت جامعه است 
و اگر این عزیزان نبودند امروز امنیت مثال زدنی جمهوری اســالمی 
وجود نداشت، قطعا بال عظیم این امنیت وابسته به سلحشوران ارتش، 
ســپاه و جان بر کفان بسیجی اســت.رییس سازمان قضائی نیروهای 
مســلح خاطرنشــان کرد: از سویی دیگر نیز خدمت مسووالن ارتشی و 

سپاهی عرض کردم این اراضی وقتی در اختیار شهرداری قرار بگیرد، 
برای مردم اســت و خدمتی بزرگ برای زائران و مجاوران خواهد بود، 
همچنین به جهت موقوفه بودن اراضی، آستان قدس رضوی نیز وارد 
کار شــد و اگر این عزیزان اجازه تغییر کاربری نمی دادند، شــاهد این 
اتفاقــات بزرگ نبودیم. پورخاقان بیان کرد: الزم اســت پیگیری های 
مجدانه ریاســت قوه قضائیه را گوشــزد کنم، دو بار در شــورای قضایی 
پیشــرفت کار را گزارش دادم و تشــویقات ایشــان باعث شد با روحیه 
بیشــتری در ایــن راه گام برداریم همچنیــن از پیگیری های مجدانه 
دفتــر نظامــی دفتر مقام معظم رهبری نیز تشــکر می کنم.وی اضافه 
کرد: اگر قرار بود براساس مجرای قانونی گام برداریم، تا ۱۵ روز دیگر 
هم دیوارها تخریب نمی شد اما به سرعت به سمع مقام معظم رهبری 
رســید و پروســه ۱۵ روزه ظرف چند ساعت انجام شد.رییس سازمان 
قضائی نیروهای مسلح گفت: از استاندار و دادستان نیز سپاس گزارم، 
این پادگان بیش از پنج هزار و ۴۰۰ شهید داده که از اینجا روحشان 

تعالی پیدا کرد و در جنگ به شهادت رسیدند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
شهر مشهد:

جمع آوری 8 هزار انشعاب 
 غیرمجاز در مشهد

هدف گذاری شده است
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب مشــهد 
از هدفگــذاری برای شناســایی، جمع آوری 
و تعییــن تکلیف ۸ هزار انشــعاب غیرمجاز 
آب در مشــهد برای ســال جاری خبر داد . 
حســین اسماعیلیان با اعالم این خبر افزود: 
انشــعابات غیرمجاز در شرایط کم آبی منجر 
بــه برهم خوردن توازن و عدم اجرای عدالت 
در آبرســانی به خصوص در مناطق روستایی 
می شود. وی اظهار کرد: برخورد با انشعابات 
غیرمجــاز بــه صورت جدی در دســتور کار 
شــرکت است و با پیگیری حقوقی و حمایت 
دســتگاه قضا، احــکام بازدارنــده ای برای 
متخلفان صادر می شــود. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب مشــهد تصریح کرد: انشعابات 
غیرمجــاز عالوه بر وارد کردن خســارت به 
تاسیسات شرکت و خطوط انتقال، تهدیدی 
برای بهداشــت و ســالمت افراد است؛ از این 
رو متخلفان عالوه بر جریمه ممکن اســت به 
حبس نیز محکوم شــوند. اسماعیلیان افزود: 
از آنجایی که انشــعابات غیرمجاز در مســیر 
خط انتقال آب به مشــهد و بیشــتر متعلق به 
باغ ویالها هســتند لذا شــهروندان در زمان 
خریــد یک ملک باید برای اطمینان از مجاز 
بودن انشعاب آب آن، از شرکت آب و فاضالب 
مشهد استعالم اخذ کنند.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب مشهد ادامه داد: طی روزهای 
گذشــته با همراهی دستگاه قضایی، انشعاب 
غیرمجازی در شهرســتان گلبهار کشف شد 
که ۱۵ باغ ویال از آن تغذیه می شدند.حسین 
اسماعیلیان گفت: انشعابات غیرمجاز موضوع 
مستمری است که همواره وجود دارد و ریشه 
این انشــعابات به عواملی نظیر ساخت و ساز 
غیرمجــاز و محدودیــت هــای قانونی برای 
واگذاری انشعابات مصارف زیاد ؛  بازمی گردد.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان:

ح های آبرسانی   طر
شهرستان فریدن به 100 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد
اصفهان / گروه اســتان ها: اصالح شبکه های 
آبرسانی، حفر چاه و احداث مخازن ذخیره آب 
جدید در شهرســتان فریدن به ۱۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد.مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان در نشســت شورای اداری شهرستان 
فریــدن کــه با حضور وزیر نیرو برگزار شــد، 
بــا بیــان این مطلب گفت: میــزان هدر رفت 
آب در شــبکه های آبرســانی دو شــهر و ۲۸ 
روســتای این شهرســتان بیش از ۳۰ درصد 
است.حســین اکبریــان گفت: ۳۰ کیلومتر از 
شــبکه های آبرسانی این شهرستان نیازمند 
بازســازی فوری است.وی افزود: عالوه بر این، 
آب شرب مورد نیاز ساکنان چهار روستای این 
شهرستان به صورت سیار تامین می شود که 
امیدواریم در قالب طرح جهاد آبرسانی به آب 

شرب پایدار متصل شوند.

در جریان سفر هیات دولت به استان 
اصفهان رقم خورد؛

امضای تفاهم نامه های همکاری 
دولت با صنایع استان اصفهان

اصفهان / گروه اســتان ها: در جریان ســفر 
هیــات دولت بــه اصفهــان تفاهم  نامه های 
همکاری میان معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهــور، راه آهن جمهوری اســالمی ایران، 
فــوالد مبارکه و شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهــان به امضا رســید. ســورنا ســتاری، 
تفاهم نامــه همکاری و تعامل دو جانبه فوالد 
مبارکه و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با هدف استفاده بهینه از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان عضو این شــهرک به عنوان یکی 
از ارکان زیســت بوم نوآوری اســتان اصفهان 
به امضای رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهــان و مدیرعامل فوالد مبارکه رســید.

همچنیــن تفاهم نامه همــکاری بین معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و شرکت 
فوالد مبارکه به امضا رسید.این تفاهم نامه بین 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و 
بنیاد ملی نخبگان به نمایندگی سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و شرکت 
فوالد مبارکه به نمایندگی محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل این شــرکت، به منظور گســترش 
فعالیت هــای علمی، پژوهشــی، کاربردی، 
آموزشی و تکمیل زنجیره علم، فناوری، بازار و 
تجارت در حوزه هوش مصنوعی و با هدف ارائه 
محصوالت فناورانه و نوآورانه مبتنی بر هوش 
 مصنوعی و در جهت طرح کارخانه هوشــمند

)smart factory( بین طرفین امضا شد.

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمانشاه:

11 مرکز مشاوره و خدمات 
کارآفرینی در استان کرمانشاه 

فعالیت دارد

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در اولین 
جلســه هیات فنی مراکز مشــاوره و خدمات 
کارآفرینــی در ســال ۱۴۰۱ ،گفــت: در حال 
حاضر ۱۱ مرکز مشــاوره و خدمات کارآفرینی 
در استان کرمانشاه فعال هست.مختار احمدی 
در اولین جلسه هیات فنی صدور مجوز مراکز 
مشاوره اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی در 
کرمانشاه که با رویکرد رسیدگی به درخواست 
صدور و تمدید مجوز مراکز مشــاوره و نظارت 
فصلی بر مراکز مشــاوره و خدمات کارآفرینی 
در دفتر مدیر کل برگزار شــد، ضمن اشــاره به 
تــوان مراکز مشــاوره و خدمــات کارآفرینی، 
اظهــار نمود: ارائه مشــاوره های تخصصی به 
صاحبــان ایده های نوآورانه، هدایت صاحبان 
سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نوآورانه 
و بازارپذیــر و ارائه مشــاوره های تخصصی به 
کارآفرینان با رویکــرد افزایش رقابت پذیری 
در بــازار از اهداف و توان مراکز کارآفرینی می 
باشــد.مختار احمدی خالقیت، پیشرو بودن، 
آینــده نگاری و آینده نگــری، ارزش آفرینی، 
ایجاد اشــتغال، و خلق ثروت را از صفات بارز 
کارآفرینان برشمرد و گفت: در حال حاضر  ۱۱ 
مرکز مشــاوره و خدمات کارآفرینی در استان 

کرمانشاه فعالیت دارند.

همایش بزرگ پیاده روی 
 خانوادگی در شهر هشتگرد 

برگزار شد
البرز / راضیه دارابی

 با پیگیری مهندس کاشــف رئیس کمیسیون 
ورزش و جوانان شورای اسالمی شهر و حمایت 
رئیس و اعضای شورا و شهردار هشتگرد ، اولین 
همایش بزرگ پیاده روی با اســتقبال پرشکوه 
شهروندان در هشــتگرد برگزار شد .مهندس 
کاشــف نایب رییس شــورا در این همایش که 
با شــعار "مصرف بهینــه آب" برگزار گردید از 
برنامه های گسترده کمیسیون ورزش و جوانان 
برای توسعه ورزش همگانی و ورزش شهروندی 
خبر داد .وی گفت : با توجه به اینکه طی سالیان 
اخیر با شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت 
های ورزشــی به ویژه ورزش های خانوادگی و 
همگانی تحت الشعاع قرار گرفته و بسیاری از 
برنامه های ورزشــی تعطیل گردیده بودند لذا 
کمیســیون ورزش و جوانان شــورای اسالمی 
شهر در نظر دارد تا نسبت به راه اندازی برنامه 
های ورزشــی در دوران پسا کرونا اقدام نماید 
.وی افــزود : همایش پیاده روی به عنوان یکی 
از برنامه های مســتمر در شــهر هشتگرد اجرا 
خواهد شــد و طی هفته های جاری شــاهد پر 
بار شدن این برنامه خواهیم بود .وی به پیوست 
فرهنگی این همایش با موضوع صرفه جویی در 
مصرف آب اشاره کرد و با توجه به خشکسالی 
هــای اخیر و کاهش نــزوالت جوی ، مصرف 
بهینه آب را از جمله مهمترین موضوعات فصل 

تابستان دانست .

در آستانه فصل گرما و افزایش مصرف انرژی؛

امامان جمعه می توانند مردم را 
 به مدیریت مصرف برق 

ترغیب کنند
گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق گلســتان با بیان اینکه ۷۰ 
درصد برق اســتان برای بخش خانگی است از 
مردم خواســت مصرف این انرژی را مدیریت 
کنند. احمد موسوی در دیدار با اعضای شورای 
سیاســتگذاری و امامان جمعه اســتان گفت : 
گلســتان بیش از ۶۵۰ هزار مشــترک خانگی 
دارد و نزدیــک بــه ۷۰ درصــد از مصرف برق 
استان در بخش خانگی استفاده می شود بنابر 
ایــن مدیریت مصرف مشــترکان می تواند به 
جلوگیری از خاموشی ها در فصل گرما کمک 
کند.او با اشــاره به تاکیدات فراوان آموزه های 
دینــی در قــرآن و احادیــث در مورد پرهیز از 
اسراف و میانه روی در امور گفت : ائمه جمعه به 
عنوان مشعل داران هدایت در جامعه می توانند 
بــه کمــک مجموعه برق بیایند و با توصیه هم 
اســتانی ها به مدیریت مصرف برق از تریبون 
های نماز جمعه  این دســتگاه خدمات رســان 
را در ارائــه بهتر خدمات یاری کنند.موســوی 
افزود : از مشترکان می خواهیم در ساعت اوج 
مصرف) ۱۲ تا ۱۷( با قرار دادن درجه اسپیلت 
روی درجــه ۲۴ تــا ۲۶ و کولرهای گازی روی 
دور متوسط و استفاده متناوب از  پنکه مصرف 

خود را مدیریت کنند.

استانها 6

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند:
کنیم گذاران بخش خصوصی در شهر جدید سهند فرش قرمز پهن می  برای سرمایه 

آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: شــرکت عمران شهر جدید 
ســهند، به عنوان مجری طرح نهضت ملی مســکن در شهرستان 
تبریز، وظیفه ســاخت و تحویل مســکن های طرح نهضت ملی 
مســکن را بر عهده دارد و از همین رو، شــاید بتوان گفت که این 
شرکت، در حال حاضر، پرکارترین و فعال ترین شرکت و سازمان 
در ســطح کالنشــهر تبریز است که به شدت در حال فعالیت برای 
عمل به وعده های دولت در حوزه مسکن است.برای بررسی آخرین 
وضعیت پروژه های مسکن ملی، مشکالت و چالش های ساکنین 
شهر جدید سهند، با مهندس غالمرضا اقبالی، مدیرعامل شرکت 
عمران شهر جدید سهند مصاحبه اختصاصی ترتیب داده ایم که 

در ادامه می خوانید؛

بــه عنــوان ســوال اول، مهــم تریــن و اصلــی تریــن رســالت و بهتر 
است بگوییم اولویت کار سازمان عمران شهر جدید سهند، در 

حال حاضر چیست؟
مهم ترین اولویت های ما در کنار وظایف و رسالتهای اصلی، توجه 
به مســائل اجتماعی وفرهنگی است.متأسفانه در گذشته فقط به 
عنوان یک کارگاه ســاخت مســکن به این شــهر نگاه شده است و 
پیوســت های فرهنگی و اجتماعی، در اکثر موارد، نادیده گرفته 
شده است به همین منظور اغلب مردم، برای سکونت در این شهر 
جدید، تردیدها و نگاههای منفی داشتند.از روز اول که با تیم جدید 
در این شــرکت مستقر شــدیم، بنا داشتیم که دید شهروندان به 
سکونت در این شهر جدید که انصافا، محلی خوب برای سکونت 
اســت را عوض کنیم و در این مدت کوتاه، خوشــبختانه با کمک 
فضای مجازی و رسانه های استان، تا حدودی توانسته ایم موفق 
باشیم.تبدیل شهر جدید سهند به نگین آذربایجان، محله سازی 
و محلــه محــوری، تقویت خدمات رو بنایی و زیر بنایی، باال بردن 
کیفیت مســکن ها و ... هم از دیگر اولویتهای کاری این شــرکت 
خواهد بود که با تالش همکاران خدوم، به این اهداف دست پیدا 

خواهیم کرد.

آیــا از ادوار قبلــی ، پــروژه هــا یــا طرحهایــی بــر دوش شــما مانده 
اســت؟ چــون مهــم تریــن چالــش هــای مدیــران جدیــد، ســوء 
مدیریت و پروژه های غیر اصولی و نیمه تمام از مدیران سابق 

است.
بله طبیعتا در هر ســازمان و ارگانی، مدیران جدید با این پدیده 
روبرو می شوند که بنا به دالیلی، یک سری از پروژه ها و طرح ها، 
بدون کارشناسی و از روی احساس، کلنگ زنی می شود که با تغییر 
مدیریت، مدیر جدید علی رغم میل باطنی، مجبور به اجرا و پایان 
آنها می باشد.در شهر جدید سهند، دو مورد از پروژه های مشکل 
دار که از ادوار قبلی، الینحل رها شده بود، در حال تعیین تکلیف و 
حل شدن است.پروژه ۶ هزار واحدی ۱۷ گانه غدیر که به یک مشکل 
بزرگ تبدیل شده بود و نزدیک به ۶ هزار واحد، دارای مشکل بود، 
با همکاری شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور، 
مشکلشــان در حال برطرف شــدن است و همچنین پروژه مشکل 
دار دیگر مربوط به تعاونی مسکن خبرنگاران از طرحهای مسکن 
مهر اســت.در خصوص این پروژه و اتفاقاتی که در نحوه ســاخت و 
واگذاری آن بوجود آمده بود هم اقدامات خوبی انجام شــده اســت 

که به زودی، نتایج مثبت این اقدامات، نمود پیدا خواهد کرد.

نظــر شــما در مــورد پــروژه نهضــت ملی مســکن چیســت و آیا این 
ح بــه تنهایــی می تواند مشــکل مســکن خانــواده های فاقد  طــر

مسکن را حل کند یا معتقد هستید که در کنار این، باید طرحهای 
مکمل دیگری هم اجرا شود؟

طــرح نهضت ملی مســکن، یکــی از طالئی ترین فرصت ها برای 
خانه دار شدن افراد فاقد مسکن هست که توصیه اکید داریم این 
فرصت و ظرفیت را از دســت ندهند.تا قبل از شــروع این طرح، 
بنا به دالیلی از جمله ضعف در آگاه ســازی و اطالع رســانی به 
شهروندان، در خود مجموعه ما، روزانه شاهد انصراف تعداد قابل 
توجهــی از ثبــت نام کننده گان بودیم، اما از زمان روی کار آمدن 
مجموعــه جدیــد و ارتباط تنگاتنگی که با رســانه ها، جهت آگاه 
ســازی مردم داشتیم، خوشبختانه ورق برگشته و بعضی از روزها 
چند صد مورد، برگشت از انصراف داریم.باید از این فرصت طالئی 
به نحو مطلوب استفاده کنیم و به شایعات و فضا سازی های غیر 

واقعی، توجه نکنیم.

ح، وظایــف محولــه بــر شــرکت عمــران شــهر جدیــد  در ایــن طــر
چیست و ساخت چه تعداد مسکن بر عهده شما گذاشته شده 

است؟
وظیفه این شرکت، به وضوح مشخص است، به عنوان مجری اصلی 
اجرای سیاســت های دولت در حوزه مســکن و عمل به تعهدات 
دولت در این زمینه، در طرح نهضت ملی مسکن، ساخت ۴ میلیون 
و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی، به شهرهای جدید کشور محول شده 
اســت که در ۷ گام، اجرا خواهد شــد.از این تعداد، حدود 9 هزار 
و ۲۵۱ واحد هم بر عهده شــرکت عمران شــهر جدید سهند است 
کــه در قالــب ۳۴ پروژه، انجام خواهد شــد و در حال حاضر، ۲۷ 

پروژه، فعال هستند.

مهــم تریــن چالــش هــا و موانــع پیش روی شــما، در چه حوزه ها 
و زمینه هایی است؟

بحث تأمین مصالح و مواد اولیه تا حدودی کم رنگ شده است و 
می توان گفت مشکل جدی در این خصوص نداریم اما مهم ترین 
چالش در حال حاضر، تأمین نقدینگی و ســهم آورده متقاضیان 
است که اگر همکاری و مشارکت خوبی داشته باشند و به موقع، 
سهم آورده تعیین شده را تأمین کنند، این مشکل هم حل خواهد 
شد.مورد دیگر که در بسیاری از رسانه ها هم بسیار پررنگ شده 
است، مشکل کمبود آب در این شهر جدید است اما اطمینان می 
دهم با طرحها و ایده هایی که وجود دارد، در زمان تحویل واحدها، 

هیچ مشکلی در زمینه آب، وجود نداشته باشد.
آیــا بــه مــردم اطمینــان مــی دهیــد کــه تجربه تلخ مســکن مهر در 
ح نهضت  زمینه کیفیت و همچنین زمان تحویل مسکنهای طر

ملی مسکن، تکرار نشود؟
بارها اعالم کرده ایم که در مسکن های طرح نهضت ملی مسکن، 

به شــدت در بحث کیفیت، حساســیت و نظارت داریم و مطمئن 
باشید که این مسکن ها در زمینه کیفیت، به مراتب از مسکن های 
مهــر بهتــر خواهند بود چرا که از همان تجارب تلخ، درس گرفته 
ایم و به کیفیت، بها خواهیم داد.زمان تحویل واحدها هم چون به 
دالیل مختلفی بســتگی دارد، به شــکل کامال دقیق نمیتوان قول 
داد اما این قول را می دهیم که اگر متقاضیان، ســهم آورده خود 
را به موقع پرداخت کنند، در کوتاه ترین زمان ممکن، می توانند 

واحدهای خود را تحویل بگیرند.

، بحث آزاد راه  کنین این شــهر یکی از دغدغه ها و مشــکالت ســا
ســهند _ تبریز هســت که عالوه بر پایین بودن اســتانداردهای 
کنین این شهر هم مورد انتقاد  الزم، بحث دریافت عوارض از سا
است، در این خصوص چه نظری دارید و آیا اقداماتی هم برای 

حل این موضوع، انجام داده اید؟
در خصوص آزاد راه تازه افتتاح شــده ســهند _ تبریز، متأسفانه از 
اول مشــکالت و مواردی بود که همه شــهروندان هم به خوبی در 
جریان هستند، اما اینک نیز بعد از افتتاح پروژه، موارد و نواقصاتی 
هســت که موجب نارضایتی مردم ســهند شده است.مشکالتی از 
قبیل روشنایی و نور نامناسب این آزاد راه و اخذ عوارض حتی از 
خود ســاکنین این شــهر جدید که در این زمینه هم رایزنی ها و 
جلسات خوبی با مسئولین امر برگزار شده است و بسیار خوشبین 

هستیم نتایج خوبی در ماههای آتی رقم خواهد خورد.

تعامــل شــما بــا ســازمانها و ارگانهــا چگونــه اســت و آیــا مــواردی از 
عدم همکاری و یا بروکراسی های بی مورد که باعث کند شدن 

فعالیتها شود وجود دارد؟
نه، خوشــبختانه هم همکاری خوبی با همه ســازمانها و ارگانهای 
متولــی داریــم و هم عزم جدی در بین مســئولین اســتانی برای 
حل مشــکالت حوزه مســکن وجود دارد که قابل تحسین است.با 
نمایندگان مجلس، امام جمعه شــهر جدید سهند، اعضاء شورای 
شهر و شهردار سهند هم تعامل خوبی داریم که شاید کم سابقه باشد.

، سرانه  شهر جدید سهند، از لحاظ سرانه آموزشی ، فضای سبز
کز تفریحی و ... شــرایط و جایگاه خوبی ندارد. آیا  ورزشــی ، مرا

در برنامه های خود، به این مسائل توجه ویژه خواهد شد ؟
از لحاظ سرانه آموزشی، مشکل خاصی وجود ندارد و حتی مدرسه 
اســتثنائی این شــهر هم در سال آینده، تکمیل خواهد شد اما در 
مورد ســرانه ورزشــی و فضای سبز، کمبودهایی هست که حتما 
باید جبران شــود.در این خصوص، حتی برای ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی هم تســهیالت خوبی در نظر خواهیم گرفت تا از 
ظرفیت و پتانســیل آنها، برای توسعه شهر جدید سهند، استفاده 
کنیم.نــه تنهــا در این زمینه ها بلکه در حوزه های دیگر هم برای 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی نیاز داریم و برایشان فرش قرمز 
پهن خواهیم کرد.در حال حاضر، ۴ مجموعه ورزشی رو باز شامل 
زمین چمن فوتبال، تنیس و ... در شــهر جدید ســهند، در حال 
احداث هست و طرحهای دیگر هم به محض تأمین اعتبار، شروع 
خواهد شد.مشکل دیگری که در خصوص ایجاد فضای سبز  وجود 
داشــت، مشــکل کمبود آب بود.متأسفانه به دلیل سوء مدیربت، 
روزانه بیش از ۱۴ میلیون لیتر آب در این منطقه به هدر می رفت  
که با تالش همکاران عزیز و لوله کشی ۸ کیلومتری، جلوی هدر 
رفت این میزان آب را گرفتیم تا به چرخه استفاده در فضای سبز 

شهر جدید سهند، برگردد.

اردبیل / گروه استان ها: مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: 
بر اساس آخرین آمار و اطالعات به ازای چهار مورد ثبت ازدواج،  یک 
مورد ثبت طالق در استان اردبیل انجام شده است. سجاد انوشیروانی 
۲۱ خرداد در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به ضرورت 
توجه به مسائل جوانان و رفع دغدغه های خانواده ها در بحث اشتغال، 
ازدواج و پر کردن اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان اظهار کرد: همه 
دستگاه ها باید در این حوزه احساس مسئولیت کرده و به توسعه و ترویج 
ازدواج آسان و ازدواج جوانان جویای کار آستین باال بزنند.وی تصریح 
کــرد: بــه هیچ وجه آمار پایین ازدواج و باال رفتن آمار طالق در جامعه 

خوشایند و مطلوب هیچ  کس نیست و بهتر است الگوهای مناسب در 
تسهیل گری امر ازدواج و کاهش آمار طالق در جامعه را شاهد باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل حضور دستگاه های دخیل در 
حوزه ساماندهی جوانان را بسیار ضروری اعالم کرد و گفت: دستگاه های 
اجرایی باید از خود کارکنان و اعضای خانواده آنها امر آسان سازی ازدواج 
و تسهیل گری در فرآیند زندگی جوانان را مورد توجه قرار دهد تا در 
ابعاد مختلف بتوان به جوانان کمک کرد.انوشیروانی در بخش دیگری 
از ســخنان خود اضافه کرد: در کشــور به ازای هر یک هزار نفر ۲۵.۱ 
دهم ازدواج به ثبت رســیده و در حوزه طالق نیز به ازای هر یک هزار 

نفر ۲.۵ مورد ثبت طالق را شاهد هستیم.وی با بیان اینکه در مقابل 
چهار ازدواج یک مورد طالق در دفترخانه ها به ثبت می رسد، بیان کرد: 
استان اردبیل جز استان های با شاخص ازدواج پایین و طالق باالست 
که شرایط نامطلوبی را در این استان در بحث افزایش طالق و کاهش 
ازدواج شاهد هستیم.انوشیروانی با گرامیداشت هفته ازدواج از ۱۰ تا 
۱۶ تیرماه اظهار کرد: بیش از ۱۸ برنامه در قالب ستاد ساماندهی امور 
جوانان در این هفته تدارک دیده شــده که برگزاری نشســت خبری، 
نشســت های هم اندیشــی، اعطای جهیزیه به زوجین و ترویج ازدواج 

آسان از جمله این برنامه هاست.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل عنوان کرد؛

ثبت یک طالق به ازای چهار ازدواج در استان اردبیل

خبر  ویژه
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کوتاه از جامعه

کرد؛ گار « به بهانه هفته جهانی سالمت مردان بررسی  »روز

سالمتمردان،بحرانخاموشجامعه
  سارا فهیم / روزگار

مســئولیت های  و  کار  دغدغه هــای 
خانوادگی، اســترس های شــغلی و گاه 
بی توجهــی به ســبک زندگی ســالم، 
نیمــی از افراد جامعه یعنی مردها را در 
معرض تهدید جدی ابتال به بیماری های 
مزمن مانند فشــار خون، دیابت و دیگر 
مشــکل های جسمی و روحی قرار داده 
اســت.این در حالی اســت که متولیان 
ســالمت و بهداشــت همواره نسبت به 
اهمیــت توجه هرچه بیشــتر مردان به 
ســالمتی شان هشدار می دهند.اهمیت 
ســالمت مــردان تا جایی اســت که در 
بســیاری کشورها »ماه سالمت مردان« 
بــا هــدف افزایش آگاهی از مشــکالت 
پیشــگیری از ســالمتی و تشــویق به 
تشــخیص زودهنــگام و درمان بیماری 
در مردان و پســران، تعیین شــده است. 
در ایــن ماه به ارائــه دهندگان مراقبت 
های بهداشتی، سیاست گذاران عمومی، 
رســانه ها و افراد فرصتی داده می شــود 
تــا مردان و پســران را ترغیب کنند که 
به دنبال مشــاوره های منظم پزشکی و 
درمان زودهنگام بیماری ها و آسیب ها 
باشــند.در نتیجه هفته جهانی سالمت 
مردان از ۱۵ تا ۲۱ ژوئن، باهدف آگاهی 
از اهمیت سالمت مردان و ترغیب مردان 
بــه برخــورداری از زندگی طوالنی تر و 

سالم تر تعیین شده است.

هشدار نسبت به »فرسودگی روانی« 
مردان

دکتر غالمعلی افروز، روانشــناس و استاد 
ممتاز دانشــگاه تهــران همزمان با هفته 
جهانی سالمت مردان، »امنیت روانی« را 
باالترین امنیت برای افراد دانست و اظهار 
کــرد: امنیت روانی بــدون حمایت های 
معیشتی، شــغلی، اقتصادی و اجتماعی 
مقدور نمی شود.وی با بیان اینکه بسیاری 
از آقایــان در حــال حاضر دچار اضطراب 
شــدید و افســردگی قابل توجه شده اند، 
ادامه داد: برخی از مردان به دلیل احساس 
ناتوانی در حســن تامین معیشت خانواده 
فرسودگی روانی پیدا کرده اند و نسبت به 

تامین معیشت خانواده خود نگران هستند.
به گفته وی، احساس »فرسودگی روانی« 
بسیار سنگین تر از احساس »افسردگی« 
اســت و در »فرســودگی روانی« می توان 
گفــت شــخصیت افراد می ســوزد.وی 
معتقــد اســت کــه فشــارهای روانی، 
اقتصادی، اجتماعی، عاطفی و معیشــتی 
می تواند تعارضات روانی برای مردان ایجاد 
و فرسودگی روانی آنها را چند برابر کنند.
افروز درباره نشانه های فرسودگی روانی، 
توضیح داد: احساس شرمندگی از ناتوانی 
در تامین معیشت خانواده، از دست دادن 
تمرکز، نگرانی  نســبت به آینده شــغی و 
خانوادگی و معیشتی، داشتن تعارضات و 
دوگانگی های روانی، اضطراب و افسردگی 
همگی منجر به ایجاد فرســودگی روانی 
می شــود.وی »خانواده« را بــاغ، زنان را 
باغبان و مردان خانواده را ســنگربان این 
باغ تشبیه کرد و افزود: مردان باید مراقب 
آرامش و امنیت همســر و فرزندان خود 
باشــند. تامین امنیت روانی و معیشــت 
خانواده فراتر از تامین خوراک برای اعضا 
خانواده اســت بلکه معیشت شامل تامین 
حســن و آرامش در زندگی نیز می شــود.
افــروز با بیان اینکه مهــم ترین رکن هر 
خانواده مادر است و این پدر است که باید 

بــه مادر آرامش دهــد، گفت: اگر باغبان 
خانواده یعنی مردان و پدران نشاط نداشته 
باشند فرزندان و زنان نیز نشاط نخواهند 
داشــت. نشاط و رشد فرزندان بستگی به 
نشاط پدر و مادر دارد و اگر  پدر دلمرده و 
فرســوده شود قطعا مادر نیز دلمرده شده 
و فرزندان احساس کسالت و خانه گریزی 
پیدا می کنند. حتی ممکن اســت در این 
شــرایط فرزندان به اشتباه برای سرگرمی 
خود به فضای مجازی پناه برده و از والدین 

دوری کنند.

مردان بیش از زنان در معرض خطر 
ابتالء و مرگ ومیر هستند

مهرداد زینلیان، معاون فنی مرکز بهداشت 
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، درباره اهمیت »سالمت مردان«، 
اظهــار می کند: مــردان جامعه در معرض 
برخی عوامل خطر قرار دارند؛ نخســت به 
دلیل رفتارهای پرخطری که بیش از زنان 
از خود نشــان می دهند، یا برخورد بیشتر 
با عوامل شــغلی پرخطــر در محیط کار، 
همچنیــن از نظــر ژنتیکی و هورمونی نیز 
ریســک برخی بیماری ها از جمله قلبی و 
عروقی، دیابت و سرطان ها در مردان بیش 
از زنان اســت.وی مردان را بیش از زنان در 

معــرض خطر ابتالء و مرگ ومیر می داند و 
می افزاید: آمارها نیز نشان می دهد که طول 
عمر مردان نســبت به زنان کوتاه تر است و 
بــا اینکه مردان نیمی از جمعیت جامعه را 
تشکیل می دهند، اما امید به زندگی آن ها 
کمتــر از زنان اســت و میــزان مرگ ومیر 
باالتری دارند.وی، با اشــاره به کم توجهی 
مــردان به موضوع ســالمتی، می گوید: به 
طــور کلی فرهنگ ســالمت در بین زنان 
جامعه در مقایســه با مردان بیشــتر است 
و زنان به دلیل خودمراقبتی و حساســیت 
بیشتری که نسبت به سالمت خود دارند، 
در زمان مناسب تری به مراقبان سالمت در 
مراکز جامع سالمت مراجعه می کنند.وی 
مراجعه دیرهنگام مردان برای تشــخیص 
مشــکالت ســالمتی را تهدید جدی برای 
سالمت آن ها می داند و ادامه می دهد: این 
مراجعه دیرهنگام باعث می شــود زمانی 
بیماران به مراکز درمانی مراجعه کنند که 
بیماری پیشــرفت کرده و عوارض خود را 
نشــان داده و فرصــت الزم برای درمان از 

دست رفته است.

گزارش سیمای مرگ زنان و مردان 
در ایران 

محمدرضــا صائینــی، مدیــرکل دفتر 

ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس هم 
گفت: بر اساس آخرین اطالعات منتشر 
شده در گزارش سیمای مرگ در کشور 
در ســال 9۶ تــا 9۸ میزان مرگ مردان 
درتمام گروه های سنی در ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت بیشتر از زنان است که در بعضی 
از گروه های سنی این تفاوت قابل توجه 
است که از ۱۸ تا ۲9 سال، ۱۴۲ مرد و ۴۸ 
زن، از ۳۰ تا ۵9 ســال ۲۸۲ مرد و ۱۴۴ 
زن، باالی ۶۰ سال ۳۵۰۶ مرد و ۲۸۵۲ 
زن بوده اســت. وی با بیان اینکه درسال 
۱۳9۷ از میــزان کل مرگ ها ۵۷ درصد 
متعلــق به مردان و ۴۳ درصد متعلق به 
زنان بوده اســت، گفــت: اطالعات اداره 
بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشــت 
نشان می دهد که در همه گیری بیماری 
کووید ۱9 میزان بســتری در ۲ جنس با 
اختالف بسیار اندک برابر ولی ۵۵ درصد 
فوت شدگان از بیماری مرد و ۴۵ درصد 
زن بوده اند.صائینی برگزاری مناســبت 
هایی مانند هفته سالمت مردان را زمان 
مناســبی برای حساس سازی مردان به 
ســالمت خود، آمــوزش عموم مردم در 
جهت بهبود وضعیت ســالمت پســران 
و مــردان جامعــه، ترغیب برای مراجعه 
زودهنگام به پزشــک، تشخیص و شروع 
به موقع درمان بیماری های شایع مردان، 
جلب نظر سیاستگذاران و تصمیم سازان 
حــوزه ســالمت به اهمیــت موضوع و 
افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد مردان 
در خصوص ســالمت عنوان کرد.وی در 
ادامــه به تعریف مرد ســالم پرداخت و 
تصریح کرد: مرد ســالم مردی است که 
به اندازه ای توانمند شــده اســت که می 
تواند از حد بهینه ای از رفاه جســمانی، 
رفــاه روانی و رفــاه اجتماعی برخوردار 
بوده و از ســالمت خود به عنوان منبعی 
جهت بهره برداری از زندگی روزانه خود 
اســتفاده کند در نتیجه می توان گفت 
که موضوع ســالمت مــردان تنها پیامد 
عملکردهای بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و 
ژنتیکی بدن انســان نبوده و تحت تاثیر 
عوامــل اجتماعــی، فرهنگی و محیطی 

فراوانی نیز قرار می گیرد.

7جامعه
 پرستاران 89 روزه
شرکتی می شوند

معاون پرســتاری وزارت بهداشت، در 
مورد آخرین وضعیت استخدام پرستار 
در کشور، اظهار کرد: از سال 9۸ تا پایان 
99 وزارت بهداشت تعداد ۵۵ هزار نفر 
را در تمام رده ها استخدام کرد. در سال 
۱۴۰۰ نیز ۶۷ هزار نفر تبدیل وضعیت 
شــدند و در مجموع بالغ بر ۱۲۰ هزار 
نفر در این سه ســال به جمع نیروهای 
وزارت بهداشــت اضافه شدند که چهل 
درصد آن ها پرســتار هستند و این عدد 
قابل توجهی است.عباس عبادی افزود: 
در حال حاضر ۱۶ هزار نفر از پرستاران 
نیــز دوره طرح را می گذرانند و ۸ هزار 
نفر نیز در دوره تمدید طرح هستند که 
در مجموع ۲۴ هزار نفر پرستار طرحی 
و تمدیــد طرحــی داریم کــه در نظام 
سالمت خدمت می کنند.عبادی یادآور 
شــد: در اسفندماه سال گذشته وزارت 
بهداشــت درخواست کرد تا ۱۰۰ هزار 
نفر از نیروهای همکار در تمامی رده ها 
با انواع قراردادها، مانند شــرکتی، ۸9 
روزه و… تبدیل وضعیت شوند که این 
منوط به تصویب نهادهای فراتر از وزارت 
بهداشت مانند سازمان امور استخدامی 
و تأیید ستاد ملی کرونا است.وی گفت: 
در ســه سال گذشــته حدود ۳۰ هزار 
نفر نیرو از وزارت بهداشــت بازنشست 
شده اند و درخواست مجوز برای جذب 
۳۳ هــزار نفــر در مراکز بهداشــتی و 
درمانی تازه تأســیس را داشته ایم. در 
مجموع اگر ســازمان های فراوزارتی با 
مــا همکاری کنند من فکر می کنم که 
به زودی اخبار خوبی در حوزه پرستاری 
داشته باشیم.وی افزود: ما کمتر از ۵۰۰ 
پرســتار با قــرارداد ۸9 روزه داریم که 

حجم محدودی هستند. 

 ارائه خدمات دندانپزشکی 
به معلوالن و سالمندان

سرپرســت دفتر امور توانبخشی روزانه 
و توانپزشــکی بهزیستی کشور درباره 
مراکز روزانه توانبخشی، گفت: در حال 
حاضر حدود ۵۰ هزار نفر از مددجویان 
در هزار و ۵۰۰ مرکز روزانه توانبخشی 
بهره مند می شوند.رامین رضایی درباره 
خدمات دندانپزشکی به مددجویان در 
مراکز توانبخشــی خاطرنشــان کرد: 
معموال مددجویان ما دچار مشــکالت 
دهــان و دنــدان هســتند باالخــص 
ســالمندان، بیمــاران روانــی مزمن، 
معلــوالن جســمی حرکتی و معلوالن 
ذهنــی ما به ویژه افراد دارای اتیســیم 
دچار مشــکالت دهان و دندان هستند. 
ایــن افراد به دلیل محدودیت هایی که 
دارنــد نمی توانند به بهداشــت دهان و 
دندان بپردازند از طرف دیگر باال بودن 
هزینه های دندانپزشــکی سبب شده 
کــه جمعیت افــراد دارای معلولیت به 
نسبت افراد عادی با مشکالت بیشتری 
در خصــوص دهــان و دنــدان مواجه 
باشــند.وی با بیــان اینکه این موضوع 
وظیفه سازمان های متولی امر سالمت 
هســتند و ســازمان بهزیستی در این 
زمینه وظیفه ای برعهده ندارد، تصریح 
کرد: ســازمان بهزیستی توسط برخی 
از افــراد خیــر و داوطلب در این زمینه 
و افــرادی کــه تمایل داشــتند در این 
زمینه کمک کننــد، طرحی را تدوین 
و بــه صورت پایلوت در اســتان کرمان 
و در برخــی از مراکز تهران اجرا شــد. 
خوشــبختانه مددجویان ما توانسته اند 
عالوه بر آموزش بهداشت دهان و دندان 
به نیازهای اصالح دندان، ترمیم دندان 
و ترمیم دندان های مصنوعی برای افراد 
سالمند پاسخ دهند و مشکالتشان رفع 
شــود. امسال نیز بنا داریم این طرح را 
در ۶ اســتان دیگر اجــرا کنیم. اجرای 
ایــن طرح نیز به صــورت خیریه انجام 

خواهد شد.

 افزایش دمای بیشتر 
در راه است 

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: 
از اواسط این هفته شاهد افزایش دمای 
هوا در بســیاری از نقاط کشور خواهیم 
بود و در اســتان های نوار غربی کشــور 
پدیده گرد و خاک خواهیم داشــت. به 
گفتــه صادق ضیاییان ، از فردا بادهای 
۱۲۰ روزه را نیز در نوار شــرقی کشــور 

شاهد خواهیم بود.

زندگی »خصوصی« را 
»خصوصی« نگه دارید

  محمد ابراهیم تکلو ، روانشناس
زوجیــن باید زندگــی خصوصی خود را 
خصوصــی نگه داشــته و بــه هنگام بروز 
اختــالف جزئی، خانواده هــا و والدین را 
درگیر مســائل زناشــویی خود نکنند. اما 
درباره اینکه چرا برخی زوجین برای حل 
کدورت های زن و شــوهری از والدین به 
عنــوان میانجی گر اســتفاده می کنند؟، 
بایــد گفــت که ه رچقدر زن و شــوهر از 
نظر احساســی، روانــی، اجتماعی و مالی 
مستقل تر باشــند اجازه دخالت دیگران 
در زندگی مشــترک را نمی دهند چرا که 
بــه بلوغ رســیده اند و می توانند مســائل 
را  خودشــان حل کننــد. اگر زوجین در 
زمینه هــای مختلف احساســی، روانی، 
اجتماعی و مالی به والدین خود وابســته 
باشــند، به تنهایی نمی توانند اختالفات 
زندگی مشــترک را حل کنند و از این رو 
دیگــران را میانجی گر حل اختالفات خود 
قــرار می دهند که تبعــات خاص خود را 
دارد. زندگــی خصوصی را باید خصوصی 
نگه داریم، در غیر این صورت ممکن است 
دیگــران آگاهانه و غیر آگاهانه زندگی ما 
را بازیچه دســت خود قرار دهند. در این 
شــرایط دیگران نه صرفــا از روی قصد و 
غــرض بلکــه گاهی از روی بی دانشــی و 
ناآگاهــی در زندگــی مشــترک دخالت 
می کننــد. جز در موارد اضطراری و خاص 
که باید والدین و خانواده های دو طرف در 
جریــان اختالفات پیش آمده قرار گیرند، 
در سایر زمینه ها زن و شوهر باید به تنهایی 
کدورت های ایجاد شده میان خود را حل 
کنند. اگر زوجین، والدین خود را در حل 
مســائل کوچک زندگی مشترک دخیل 
کننــد، ممکن اســت والدین تصور کنند 
اجازه دخالت در ســایر مســائل زوجین 
را نیــز دارنــد و پــس از آن در هر موضوع 
کوچک زندگی مشــترک زوجین، اظهار 
نظر کنند. زوجین باید به یاد داشته باشند 
که قرار نیست افراد به نزدیکان خود اجازه 
دهنــد که در موضوعات خصوصی زندگی 
مشــترک آنها دخالت کننــد. باال بردن 
مهارت های ارتباطی و حل مساله، افزایش 
انعطــاف پذیری زوجین در گفت وگوهای 
بین خود و کمک گرفتن از روانشناســان 
متخصــص در راســتای تحکیم زندگی 
مشــترک و جلوگیــری از بروز اختالفات 
بســیار موثر اســت، در واقع گاهی افراد 
پیشــینه ذهنی نسبت به واکنش همسر 
خــود به هنگام بیــان دلخوری ها دارند و 
چون می دانند همسرشان واکنش تندی 
نسبت به این امر نشان خواهد داد، از بیان 
دلخــوری به صورت مســتقیم خودداری 
کرده و ســعی می کنند دیگران را واسطه 
حل مشکالت و کدورت های زن و شوهری 
قرار می دهند. این در حالی اســت که اگر 
زوجین مهارت های ارتباطی را بلد باشند، 
واکنش تند و افراطی در مقابل ســخنان 
همســر نشان نخواهند داد. از سوی دیگر 
اگر تمام مهارت های یاد شده به کار گرفته 
شــود و نهایتا بهبــودی در رابطه زوجین 
احســاس نشــود، باید برای حل مساله از 

روانشناسان متخصص کمک گرفت.

سازمان وظیفه عمومی 
مشموالن اعزامی تیرماه 1401 

را فراخواند
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیه ای 
اعالم کرد که تمامی مشــموالنی که برگ 
آمــاده بــه خدمت به تاریخ تیرماه ســال 
۱۴۰۱ را دریافت کرده اند، باید با مراجعه به 
یکب از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 
پلیس+۱۰، برگ معرفی نامه مشموالن به 
مراکــز آموزش را دریافت و برابر اطالعات 
منــدرج در آن اقــدام کنند. در ادامه این 
اطالعیه آمده است: این دسته از مشموالن 
باید روز چهارشنبه یکم تیر ماه سال ۱۴۰۱ 
در ســاعت، محــل و مراکزی که در برگ 
معرفی نامه مشــموالن اعالم شده، حضور 
یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. 
در ادامه این اطالعیه آمده است: مشموالن 
اعزامی باید کارت تزریق واکسیناســیون 
کووید ۱9 و واکسن مننژیت و دوگانه را در 
روز اعزام به همراه داشته باشند.همچنین 
مشموالن باید اصل مدارک موردنیاز اعم 
از بــرگ آمــاده به خدمــت، برگ محل 
مراجعه، برگ واکسیناســیون، کارت ملی 
و شناســنامه و مدارک مربوط به شــرایط 
خاص را به همراه خود داشته باشند.برابر 
اعالم ســازمان وظیفه عمومی فراجا عدم 
حضور به موقع در زمان و محل های تعیین 
شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ 
و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان 

رفتار خواهد شد.

خبر ویژه

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر اینکه آیا جرایم خشــن )جرایم مربوط به 
قتل و سرقت مسلحانه( افزایشی است، گفت: جرایم 
خشن، جرایم مسلحانه و جرایم مهم در پایتخت نه 
تنها آمار افزایشــی ندارد بلکه آمارش رو به کاهش 
هم است. سردار حسین رحیمی با اشاره به فیلم های 
لحظه درگیری و یا فیلم سارقانی که در فضای مجازی 

منتشر می شود، گفت: از مردم خواهش می کنم این 
فیلم ها را در فضای مجازی منتشــر نکنند چرا که 
انتشــار این فیلم ها مصداق تشویش اذهان عمومی 
است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه خاطر 
نشــان کرد: اینکه افــراد از یک درگیری فیلم تهیه 
کنند ایرادی ندارد اما انتشارش در فضای مجازی کار 
اشتباهی است و بهتر است که این فیلم ها را به پلیس 

تخصصی مرتبط با آن جرم تحویل بدهند. ســردار 
رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افراد این 
فیلم ها را با هدف شناسایی سارق در فضای مجازی 
منتشــر می کنند، اظهار کــرد: مردم که نمی توانند 
ســارق را پیدا و دســتگیر کنند، بهتر اســت قبل از 
اینکه فیلم ها پخش شود به پلیس داده شود تا حتی 
دستگیری آن سارق با سرعت بیشتری انجام شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

کاهشی است جرایم خشن در پایتخت 

تک خبر

اینفوگرافی 

دریافت کلسیم 
بدون لبنیات 

چگونه ممکن است

برای جذب کلسیم مورد 
نیاز بدن همیشه نیاز 

نیست لبنیات مصرف 
کنید چرا که لیست ارائه 
شده در این اینفوگرافی 

شما را برای تامین 
کلسیم بدن بدون لبنیات 

یاری خواهد کرد.

منبع: شهرآرا نیوز

آیا تجمیع بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی 
آموزش و پرورش  می شود؟ همانند شاغالن 

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش، 
گفت: یکی از مطالبات موکد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و به ویژه 
بازنشســتگان آموزش و پرورش در ســال های اخیر، اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات 
کشــوری مبنی بر تکلیف دســتگاه های اجرایی برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی 
درمــان بازنشســتگان و خانــواده های آنها به همراه قــرارداد بیمه تکمیلی درمان 
کارمندان آن دســتگاه اســت. محمد اســکندری با اشاره به نتایج نظرسنجی های 
صورت گرفته از بازنشستگان تحت پوشش این صندوق طی ماه های اخیر، تصریح 
کرد: بر اساس نظرسنجی هفتگی صندوق، بیش از ۴9 درصد از بازنشستگان تمایل 
دارند تا مانند دوران کارمندی، خدمات رفاهی و بیمه ای خود را از دستگاه مربوطه 
محل اشــتغال دریافت کنند. اســکندری در ادامه گفت: در اجرای ماده ۸۵ قانون 
مذکور و با عنایت به مطالبات بازنشستگان فرهنگی، آن وزارتخانه تمهیدات الزم 
را جهت بهره مندی این بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی شرکت بیمه مذکور 
فراهم آورد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: در صورت تحقق 
این امر، عالوه بر رضایت نســبی بازنشســتگان از خدمات بیمه تکمیلی درمان، این 
امکان فراهم می شود تا بازنشستگان بتوانند با مراجعه به دستگاه های محل اشتغال 
خود، خدمات را دریافت کنند. اســکندری در این نامه  اعالم آمادگی کرده اســت 
تا در صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش با تجمیع بیمه تکمیلی شــاغلین و 
بازنشســتگان، راهکارهای قانونی برای مســاعدت مالی را با ارائه طرحی در هیات 
مدیره صندوق بازنشســتگی کشــوری بررسی کند.همچنین  در این گزارش اعالم 
شده است: در حال حاضر بیش از ۲میلیون نفر از بازنشستگان و اعضای تحت تکفل 
ایــن افــراد  کــه بخش عمده ای از این جمعیت را بازنشســتگان آموزش و پرورش 
تشکیل می دهند، به دلیل اجرا نشدن ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری از 
ســوی دســتگاه های اجرایی، تحت پوشش طرح پرداخت هزینه خسارت درمان، 
صندوق بازنشســتگی کشــوری قرار دارند. هزینه اجرای این طرح، از محل منابع 

حاصل از سود شرکت های تابعه صندوق تامین می شود.
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 دریاچه ی توشن گرگان
مروارید جنگل های النگدره 

برای طبیعت گردی همیشــه  هــم نباید دنبال 
جاهای بکر و دور بگردیــم؛ جاهایی که بعضی 
وقت ها دردسرهایش بیشتر از لذتش می شود. 
دریاچه توشــن گرگان دقیقا همان جایی است 
که در چنین مواقعی نیاز است؛  طبیعتی بی نظیر 
که دسترسی به آن آســان و امکاناتش مناسب 
است. در اینجا می توانید با خیالی راحت و بدون 
دغدغه  ســاعت های طوالنــی در قلب طبیعت 
زیبای روســتا و در کنار دریاچه توشن گرگان 
دراز بکشــید و با صدای همهمــه ی محیط به 

خواب بروید.
بهترین زمان دیدن دریاچه توشن گرگان

دریاچه توشــن گــرگان بدون شــک یکی از 
چهارفصل ترین جاذبه های گردشــگری ایران 
است.همه چیز به این بستگی دارد که چه زمانی 
در گرگان باشید و یا به چه فصلی از سال بیشتر 
عالقه داشته باشید. اگر عاشق بهار و سرزندگی 
آن هستید می توانید دوباره جان گرفتن آن را بر 
روی درختان تازه شکوفه زده  و دشت های سبز 
اطراف دریاچه ببینید. هــوای بهار به خصوص 
در اردیبهشت ماه بســیار مطبوع و لذت بخش 
است. درست است که تابســتان گرگان گرم و 
شرجی است و ممکن است برای بعضی ها سخت 
باشد اما اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که 
عاشق تابستان و گرمای آن هستند حتما روی 
دریاچه توشن گرگان حساب باز کنید. درختان 
اطراف دریاچه در این فصل بــه حالت انبوه در 
می آیند و آب دریاچه از انعکاس آن ها سبز رنگ 
می شود. هیچ چیز مثل خوردن یک هندوانه ی 
خنک در کنار دریاچه توشن گرگان حال شما و 
تابستان تان را جا نمی آورد. در زمان های شلوغ 
مانند آخر هفته ها یا تعطیالت نوروز احتماال باید 
برای پیدا کردن جای پارک و نشستن مناسب 

صبح به سمت دریاچه بروید.
فصل پاییز دریاچه  برای کســانی که عاشــق 
منظره های متفاوت و رنگارنگ هستند بی نظیر 
اســت. هوای پاییز تا آبان بســیار عالی است و 
درختان هنوز به خواب زمستانی فرو نرفته اند؛ 
برگ های آن ها به رنگ های زرد و سبز و قهوه ای 
و قرمز دلربایی می کند و تابلویی می ســازد که 
هیچ نقاشــی از عهده اش بر نمی آید. زمستان 
دریاچه توشن گرگان هم خالی از لطف نیست؛ 
مخصوصا برای کسانی که عاشق منظره درختان 

لخت و شاخه های سرمازده ی آن ها هستند. 
راهنمای بازدید از دریاچه توشن گرگان

مکان هایی مثل دریاچه توشن گرگان را باید با 
دل و جان دوست داشت و از آن ها مراقبت کرد. 
این دریاچه در عین این که محیط فوق العاده زیبا 
و کم نظیری دارد و حســابی هوش و حواس تان 
را می برد، بســیار هم به شــهر نزدیک است و 
دسترسی به آن فوق العاده ساده است. هر وقت 
دل تان گرفت می توانید ســوار ماشین شوید و 
نهایتا نیم ساعت بعد در کنار منظره ی چشم نواز 

آن به آرامش برسید.
بهترین راه برای لذت بردن از تمام زیبایی های 
طبیعی دریاچه توشــن گرگان این اســت که 
خودتان را برای یک گلگشــت نیم روزه آماده 
کنید. وسایل اســتراحت مثل زیرانداز، بالشت، 
پتوی مسافرتی؛ وســایل پخت و پز مثل منقل 
و زغال و کباب و ...؛ و وســایل بازی و تفریح را 
سوار ماشین کنید و با دوستان یا خانواده بزنید 
به دل جاده ی توشــن؛ قــالب ماهی گیری هم 

یادتان نرود!
دریاچه توشــن گرگان پر از ماهی های متنوع 
است که شــما هم  می توانید با کمی حوصله به 
خرج دادن شــانس خود را برای گرفتن یکی از 
بزرگ ترین هایش امتحان کنید. حتی هر ساله 
در چند نوبت مســابقه ی ماهی گیــری هم در 
این دریاچه برگزار می شــود و هر وقتی بیایید 
احتماال چند نفری را می بینید که در گوشــه و 
کناری با آرامش نشســته اند و قالب شان را به 

آب انداخته اند.
پوشــش گیاهی اطراف دریاچه بســیار متنوع 
و زیباست. درختان همگی ســالم و سرافراز و 
گل های وحشی که شاید نمونه اش را در جایی 
ندیده باشید. می توانید از طریق راه های فرعی 
سری به داخل جنگل بزنید و به دنبال گیاهان 
خاص و قارچ های جنگلــی بگردید. همچنین 
داخل جنــگل منظره های بکــری برای عکس 
گرفتن پیدا می شود. حواس تان باشد که عکس 
گرفتــن از دریاچه را فرامــوش نکنید. با کمی 
خالقیت احتماال کار ســختی ندارید که از این 
منظره ی بی نظیر عکس های خارق العاده بگیرید.

گردشگری

کران آنالین؛ نگاهی به »شادروان« به بهانه ا

 »حال خوب« 
با فیلمی که  کمدی نیست!

فیلم ســینمایی »شادروان« که به عنوان اثری قابل 
احتــرام از آن یاد می شــود، اینروزها بصورت اکران 
آنالین راهی نمایش خانگی شــده اســت، فیلمی که 

به گفته کارگردانش اثری طنز محسوب نمی شود.
 فیلم سینمایی »شادروان« که در قحطی فیلم های 
خوب جشنواره چهلم فجر جزو آثار مقبول جشنواره 
محســوب می شــد به کارگردانی حسین نمازی و به 
تهیه کنندگــی عباس نادران، نوروز ۱۴۰۱ به اکران 
درآمــد و در مجمــوع از  فروش قابل قبولی در میان 
فیلم های اکران نوروزی برخوردار شد؛ اثری که به گفته 
سازندگانش کمدی نیست، اما لحظات خوشایندی را 
بــرای مخاطبــان رقم می زند. این اثر به تازگی راهی 
اکران آنالین شده است، در خالصه داستان شادروان 
آمده است: پدر خانواده ای می میرد، اما مساله خانواده 
نه مرگ پدر بلکه رســیدگی به میهمانانی اســت که 
آمده اند و خوش می گذرانند و تا جنازه را دفن نکنند، 
نمی روند؛ جنازه ای که انگار قرار نیست به این زودی ها 
دفن شــود. سینا مهراد، گالره عباسی، نازنین بیاتی، 
بهرنــگ علوی و رویا تیموریــان بازیگران این فیلم 
سینمایی هســتند.این فیلم سینمایی که به عنوان 
اثری قابل احترام از آن یاد میشود  اینروزها بصورت  
اکران آنالین راهی نمایش خانگی شده است، فیلمی 
که به گفته  کارگردانش  طنز محســوب نمی شــود.
نمازی با اشاره به یادداشتی که درباره »شادروان« در 
طول جشنواره فجر نوشته بود، گفت: کمدی یک ژانر 
است که دارای ویژگی های مهمی است اما متأسفانه 
در جشــنواره به آن توجه نمی شــود. فیلم هایی که 
مورد توجه داوران هر دوره از جشنواره قرار می گیرد 
ریل گذاری برای سال آینده است و جوانان فیلمساز 
را تشــویق به آن گونه نگاه به ســینما در جشــنواره 
فجر می کند. به همین دلیل در آن یادداشــت تاکید 
کردم به جای نگاه یک کمدی صرف به »شادروان«، 
به این فیلم نگاه جدی داشــته باشــید.اما شاید برگ 
برنده شــادروان ترکیب بازیگران این فیلم سینمایی  
است، انگار انتخاب سینا مهراد و بهرنگ علوی بسیار 
هوشمندانه بوده است،نمازی درباره انتخاب بازیگران 
این فیلم نیز گفت: انتخاب سینا مهراد و بهرنگ علوی 
برای چنین نقش هایی از نظر خیلی ها شاید انتخاب 
چندم می توانست باشد اما برای پرهیز از کلیشه های 
معمول و متفاوت از آنچه از آن بازیگران در ذهن مردم 
مانده بود ما ریسک کردیم و اینگونه انتخاب کردیم.
شاید در پایان بد نباشد نگاهی  به روند انتخاب سوژه 
ابتدایی این فیلم از زبان نویسنده و کارگردان این اثر 
بی اندازیم: اینکه چرا سراغ این سوژه رفتم باید بگویم 
کامال اتفاقی بود. در سایتی به  دنبال یک مساله حقوقی 
بودم که دیدم آقایی یک سوال حقوقی مطرح کرده 
است. گفته بود وقتی پدرم مرد، ما برای ترخیص جنازه 
رفتیم که متوجه شدیم پدرم یک فرزند دیگر داشته 
اســت. برای اینکه کارمان راه بیفتد، یک شناسنامه 
به نام خواهرمان برای زن داداش مان گرفتیم. حاال او 
شناسنامه را گرفته و روی آن یارانه می گیرد و به ما 
هم نمی دهد! دعوای حقوقی این خانواده بر سر ماهی 
۴۵ هزار تومان یارانه بود. اول می خواستم همین سوژه 
را کار کنم اما گفتم چه کسی باور می کند یک خانواده 
بر سر ۴۵ هزار تومان به دعوای حقوقی رسیده باشند! 
در نهایــت قصه دیگری را از آن موقعیت خلق کردم. 
قصه ام را هم اول برای طبقه متوسط نوشتم اما دیدم 
جواب نمی دهد. احســاس کردم آپارتمان فضاهای 
قشنگی به من نمی دهد، باید به پایین شهر بروم که 
خانه ها می تواند بزرگ تر باشد. به همین راحتی قصه 

فیلم شکل گرفت.

تونل نمکی گرمسار/ منبع : فرارو

عکس روز 

ارتباط بین کیفیت بد هوا و آریتمی قلبی
محققان پس از مشــاهده مراجعه تعداد بیشــتری از بیماران قلبی به اورژانس در روزهایی که کیفیت هوا بد بود، تصمیم 

گرفتند ارتباط بین سالمت قلب و آلودگی هوا را بررسی کنند.
 آنها دریافتند خطر ضربان غیرطبیعی قلب موســوم به آریتمی بطنی، حتی در روزهایی که میانگین کیفیت هوا اندکی 
کاهش می یابد، ســیر افزایشــی دارد. در این مطالعه، از دســتگاه دفیبریالتور کاردیوورتر )ICD( کاشت شده برای نظارت بر 
آریتمی یا ضربان قلب استفاده شد. به گفته محققان، »این دستگاه ها و همچنین بسیاری از ضربان سازها، نه تنها برای درمان 
آریتمی ها، بلکه برای توانایی نظارت بر ریتم قلب در ۲۴ ساعت شبانه روز، دستگاه های بسیار خوبی هستند. بنابراین، آنها 

ابزاری ایده آل برای مقایسه پروفایل های آریتمی با داده های ایستگاه مانیتورینگ کیفیت هوا هستند.«
سازمان بهداشت جهانی سطح ۵ میکروگرم بر متر مکعب PM ۲.۵ یا کمتر را کیفیت هوای خوب در نظر می گیرد.

دکتر »السیا زانی«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پادووا ایتالیا، می گوید: »ما مشاهده کردیم مراجعات به اورژانس برای 

آریتمی در بیماران مبتال به این بیماری در روزهایی که آلودگی هوا زیاد اســت، افزایش می یابد. بنابراین، تصمیم گرفتیم 
غلظت آالینده های هوا را در روزهایی که بیماران آریتمی داشتند با سطوح آلودگی در روزهای بدون آریتمی مقایسه کنیم.«

این مطالعه فعالیت ICD را در ۱۴۶ فردی که بین ژانویه ۲۰۱۳ و دسامبر ۲۰۱۷ کاشت این دستگاه را دریافت کرده بودند، 
ردیابی کرد. از این گروه، ۶۷ نفر آریتمی بطنی را تجربه کرده بودند و ۷9 نفر تجربه نکرده بودند.

این مطالعه نشان داد که هر ۱ میکروگرم در متر مکعب افزایش میزان PM۲.۵ با افزایش ۱.۵ درصدی خطر آریتمی مطابقت 
دارد. هنگامی که غلظت PM ۲.۵ به میزان ۱ میکروگرم بر متر مکعب در طول یک هفته افزایش یافت، آریتمی های بطنی 
۲.۴ درصد بیشــتر بود. این مطالعه نیاز به طبقه بندی آلودگی هوا به عنوان یک عامل خطر برای ســالمت قلب و عروق را 
برجسته می کند. به گفته محققان، آلودگی هوا باید مانند سایر عوامل خطرزای قلبی عروقی مانند سیگار کشیدن، فشار 

خون باال یا کلسترول باال مورد توجه قرار گیرد.

دریچه علم

رضا کیانیان:

نقشهابرایماهمیتداردخلوتآنهاست آنچهدر
رضا کیانیان گفــت : آنچه در نقش هایم 

برایم اهمیت دارد، خلوت نقش هاست.
رضا کیانیان با بیــان اینکه تمام مقاالتی 
که با موضــوع بازیگری نوشــته درباره 
ســوال هایی بوده کــه در ذهنش پیش 
می آمده ، گفــت: یادم می آیــد در فیلم 
»آژانس شیشــه ای« در سکانســی باید 
خم می شدم گلوله را برمی داشتم و نشان 
می دادم و عزیز ساعتی )فیلمبردار( یک 
دفعه قطع کرد و گفت مشکلی برای نور 
بوجود آمده است و آرام نزدیک گوش من 
گفت به خاطر نور قطع نکردم دلیلش این 
اســت که بهت بگویم چطور گلوله را باال 
بیاوری تا پالن بهتر شــود و در همان جا 
متوجه شدم که اگر از زاویه دوربین فکر 

می کردم، متوجه می شدم.
وی ادامه داد: یکــی دیگر از نکات مهمی 
که متوجه شدم این بود که باید در زمان 
بازی متوجه پالن هم باشم یعنی از جانب 
فیلمبردار هم بایــد فکر کنم و همین امر 
موجب شــد تا با پنج فیلمبردار مصاحبه 
کردم. البته مصاحبه ها بدین شکل نبود 
که به من فیلمبرداری یاد بدهند. آنها در 
ابتدا شروع به توضیح درباره فیلمبرداری 
و لنز و ... می کردند امــا من به آنها گفتم 
دنبال موارد جزیی تر هســتم. به عنوان 
مثال، وقتی چشمشان روی ویزور است 
چه چیزی موجب می شــود کــه به یک 
بازیگر بگویند دمت گــرم یا خوب بازی 
نکرده است. مواردی که شاید فیلمبردارها 
تنهــا در زندگــی خصوصی شــان برای 
دوستانشان تعریف کنند و هیچ وقت به 

عنوان خاطره باقی نمی ماند.
کیانیان خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه 
اولین کلید را عزیز ســاعتی در ذهن من 
روشن کرد با خود او گفتگو را شروع کردم 

و متوجه شدم در مورد مونتاژ و تدوین هم 
به همین شکل اســت  و من نمی دانم که 
با آنها هم صحبت کردم. زمانیکه ســراغ 
تدوینگران رفتم از آنها می پرسیدم وقتی 
در پشت میز موی یال نشســتید در چه 
مواقعی از بازیگر راضی هســتید و در چه 
مواقعی خوشــتان نمی آید. آنها هم برای 
من توضیــح دادند که موجب باز شــدن 
دریچه هایی در من شد که در ابتدا همه 
چیزهایی که آموخته بودم در مجله فیلم 
چاپ شــد و بعد به صورت کتابی به نام 

»بازیگری در قاب« منتشر شد.
کیانیان با اشــاره به نقــش آفرینی های 
زنده یــاد »خســرو شــکیبایی« بیان 
داشــت: خســرو شــکیایی در بازی ها 
خیلی دســت هایش را تکان می داد و به 
نوعی هوا را می شــکافت و برای همه ما 
جذاب بود و آنرا دوســت داشتیم. بعد از 
خسرو شــکیبایی همه می خواستند آن 
حرکات دســت را تکرار کنند درصورتی 

که آن حرکات دست تنها مختص خسرو 
شکیبایی اســت. من معتقدم وقتی یک 
بازیگر روی صحنه می رود نباید فکر کند 
که چــه کاری می خواهد انجــام بدهد، 
حرکتش را طراحی نکند و به ناخوداگاه 
بسپارد زیرا بر اساس وجود بازیگر طراحی 
می کنــد مانند خســرو شــکیبایی که 
دلنشین خواهد بود. در این صورت نقش 
آفرینی ها دلنشــین خواهد بود اما وقتی 
درباره آن فکر کنیم دیگر جذاب نمی شود.

وی با بیان اینکه بازیگر نباید سواد خود را 
جلوی دوربین ببرد، گفت: دوربین درواقع 
یک فاصله بین بازیگر و تماشاگر است و 
تماشاگر از چشم دوربین بازیگر را می بیند 
پس باید با دوربین رفیق باشیم و نخواهیم 
به دوربین بگوییم که چقدر سواد داریم. 
وقتی جلوی دوربین فکر کنیم همه چیز 

خراب می شود.
کیانیان با اشــاره به فیلــم »فرش باد« 
گفت: هر سال در ژاپن در فصل بهار یک 

کارنــاوال راه می افتد که ریشــه های به 
شدت ســنتی دارد و در آن یک فرشی از 
ایران وجود دارد و من هنوز نمی دانم فرش 
ایران چه زمانی وارد فرهنگ ژاپن شــده 
است. البته شــنیدم زمانی یک بازرگانی 
از ایران هدیه ای به یک ژاپنی می دهد و 
وقتی دنبال مشــترکات می گردند آن را 
پیدا می کنند. همچنین علیرضا شــجاع 
نوری دست نوشــته ای فارســی با خطی 
خوش که یک شعر اســت را به ژاپنی ها 
داده اند که آنرا در یــک لوله های منبت 
کاری در داخل یک معبد نگه داشــتند و 
در مراســم های خاصی جایی می گذارند 

که بسیار ارزشمند است.
وی با اشــاره بــه فیلــم »فــرش باد« 
خاطرنشان کرد: در فیلم صحنه ای است 
که دیگر فــرش بافته نمی شــود ، همه 
ناامید می شوند و بازیگر ژاپنی )تاکاآکی 
انوکی( این سکانس را خیلی جدی بازی 
می کرد به او گفتم در ایران این عصبانیت 

را نمی فهمند زیرا در ایــن لحظه تو باید 
ناامید باشــی نه عصبانی و همچنین باید 
بی خیال دنیا  باشی و او در نهایت به همین 
شکل بازی کرد و خودش را در نقش رها 
کرد. بعدها برای جشنواره توکیو به ژاپن 
رفتیم همسر او من را دید و گفت تاکاآکی 
وقتی از ایران برگشت عوض شد و خودش 
را رها کرد و زندگی مان خیلی بهتر شده 

)با خنده(
کیانیان با بیــان اینکه »تاکاآکی انوکی« 
عاشــق ایران و مخصوصا اصفهان شده 
بود، ادامه داد: زمانی که می خواســت از 
ایران برود می گفت مطمئن هستم یکی از 
اجداد من ایرانی بوده است زیرا زمانیکه 
وارد ایران شدم آنقدر حالم خوب شده که 

تصور می کنم در خانه خودم هستم.
کیانیان در پاســخ به سوال خسرو نقیبی 
مبنی بــر اینکه در نقــش آفرینی ها چه 
چیزی برایش اهمیت دارد؟ پاســخ داد: 
چیزی کــه در نقش هایــم برایم اهمیت 
دارد یک صحنه از خلوت آن آدم اســت. 
به عنوان مثال، در »دوران سرکشــی« 
سکانسی از خلوت نقشی که قرار بود من 
بازی کنم وجود نداشــت و من به کمال 
تبریزی گفتم خلوت آدم ها است که طرف 
دیگر نقش را نشــان می دهد که آنها چه 
کاره هستند. پیشنهاد دادم وقتی قاضی 
در انتهــا می خواهد حکم آخــر را بدهد 
قبلــش در دادگاه تنها باشــد و اگر فردا 
می خواهد حکم را بدهد شــب آنجا تنها 
باشــد زیرا باید تصمیم بگیــرد که آقای 
تبریزی هــم پذیرفت و اینــکار در واقع 
نوعی آرایش نقش اســت. در مورد همه 
نقش های کوتاهی که ایفا کردم این نوع 
آرایش های نقش را داشــتم کــه بعدها 

دیدنی و ماندگار شد.

چهره ها 

 » قای وزیر  »قصه های آ
روی آنتن شبکه یک

مســتند »قصه های آقای وزیر« روایتی از سبک 
زندگی و مدیریت شــهید دکتر چمران از شبکه 
اول ســیما پخش می شــود. محسن مقصودی، 
تهیــه کننده، مســتند »قصه هــای آقای وزیر« 
گفت: این مســتند که در سه قسمت یک ساعته 
تهیه شده است، به معرفی ویژگی های مدیریتی 
شهید چمران و زندگی علمی و اجتماعی ایشان 
اختصــاص دارد و اطالعات مفیدی برای مدیران 
و نســل جوان در بردارد.مقصودی با بیان اینکه، 
در این مســتند با همرزمان، دوستان و همکاران 
و شــخصیت های علمی مرتبط با شهید چمران 
گفت و گو شــده است، گفت: مستند »قصه های 
آقای وزیر« به مناســبت سالگرد شهادت شهید 
چمران در )۳۱ خرداد ۱۳۶۰( تهیه شــده است؛ 
وزیری که هنگام شهادت در زیرزمین ساختمان 
نخست وزیری زندگی می کرد و مسکن و خودروی 
شخصی نداشت.  مستند »قصه های آقای وزیر« 
که کاری از گروه برنامه سازی ثریا و با کارگردانی 
محمد نوروزی تهیه شــده است، تا سه شنبه۳۱ 
خرداد  ســاعت ۱9 و ۴۵ دقیقه از شــبکه یک 

پخش می شود.

فرهنگ و هنر

پرده نقره ای


