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» ابتکار« ابعاد الیحه دو فوریتی دولت مبنی بر بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به 
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از مواضع خود عقب نشینی 
نمی کنیم

سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد
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گروه بازار و سرمایه - علی مروی، کارشناس اقتصادی می گوید: اکنون در شرایطی قرار داریم که به هر بهانه ای 

سرعت تورم شتاب می گیرد بنابراین تزریق یک بی ثباتی به اقتصاد می تواند تبعات وحشتناکی را به دنبال 

داشته باشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی ترین تصمیمات دولت سیزدهم در 

سال جاری بود، تصمیمی که در دو ماه سبب چند برابر شدن قیمت کاالهای ضروری شد. شوک تورمی ناشی 

از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر روز بیشتر می شود و اکنون می بینیم که پیش بینی کارشناسان اقتصادی مبنی بر 

افزایش قیمت کاالهای اساسی به محض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به واقعیت پیوسته است.

به زبانمان رحم کنیم!

و  کلمات  کارگیری  به  شاهد  اخیر  سال های  در 
واژگان خاصی در برخی فیلم ها و سریال ها بوده ایم 
که متاسفانه به دلیل عدم نظارت صحیح و اصولی، 
تاثیرات عمیق و نامطلوبی را بر گفتار آحاد مردم 

جامعه و  فرهنگ کشور وارد کرده اند.
زبان  و  پاچه خواری  همچون  کلماتی  تولید  از 
در  سال  سالیان  تا  که  برره ای  خیالی  اصطالح  به 
زبانمان باقی ماند تا همین موارد اخیر همچون بده 
بزنیم، می بافمت و غیره که اتفاقا متاسفانه توسط 
عروسک های محبوب کودکان ادا می شوند را می توان 
از نمونه های بسیار معروف این اتفاق تلخ فرهنگی 
دانست، به ظاهر برای خنداندن به کار برده می شوند 
نامطلوب  و  اثرات عجیب  و  تحوالت  باطن  در  اما 
بسیاری را بر گفتار و فرهنگ کشور تحمیل می کنند 
کلمات ساختگی جایگزین  موارد  از  بسیاری  در  و 
کلمات اصلی می شوند. همانند کلمه پاچه خواری 
که تا همین امروز هم در بسیاری از موارد جایگزین 
کلمه چاپلوسی و تملق شده است. به همین سادگی 
سریالی برای خنداندن مردم  ساخته می شود، تهیه 
می برند  را  و سودشان  عواملش دستمزد  و  کننده 
و اثرات فرهنگی و زبانی منفی آن تا سال ها باقی 
می ماند و گویی هیچ کس هم قرار نیست پاسخگوی 
اتفاق رخ داده باشد و جالب تر آن که کارگردان و 
و  حامیان  از  بعد  سال ها  سریال  آن  نویسندگان 
مدافعان زبان و فرهنگ کشور هم شناخته می شوند! 
و به همین سادگی فرهنگ غنی و زبان ارزشمندمان 
توسط خودمان تضعیف می شود و در خیلی از موارد 
اثرات نامطلوبش از اقداماتی که دشمنان خارجی بر 

فرهنگ و زبانمان وارد می کنند بیشتر است!

آرین احمدی سرمقاله
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رئیس قوه قضائیه گفت: پذیرای ایده ها و نقطه نظرات 
اساتید بسیجی در جهت به کارگیری راهکارهای پیشگیرانه 

از وقوع جرم هستیم
قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
سخنانی  طی  اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
در نشست با مسئولین بسیج اساتید سراسر کشور، ضمن 
تبریک و تهنیت اعیاد ماه پر خیر و فضیلت ذی الحجه و در 
پیش بودن عیدالله االکبر عید غدیر خم، با اشاره به مزایا و 
محسنات برگزاری چنین نشست هایی در راستای تشریک 
مساعی و شناسایی مسائل و مشکالت حوزه های مختلف 
کشور بر لزوم خروجی و مصوبه اجرایی داشتن این قبیل 

نشست ها و جلسات و تشریفاتی نبودن آنها تاکید کرد.  
رئیس قوه قضائیه در ادامه با خطیر و دشوار دانستن 
امر قضا، به محذوریت های قوه قضائیه به لحاظ امکانات و 
نیروی انسانی اشاره کرد و بیان داشت: اجرای احسن و تمام 
و کمال مسئولیت هایی که به لحاظ قانون اساسی و قوانین 
موضوعه بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، با این ِعدّه 

و عُدّه و امکاناتی که دستگاه قضایی دارد، ممکن نیست.
نیز حجت االسالم  امسال  خرداد  روز ۲۶  در  و  پیش تر 
والمسلمین محسنی اژه ای  در جلسه شورای اداری استان 
نقاط  در  دادگستری ها  بخش های  برخی  بود:  گفته  قم 
مختلف به واسطه میزان امکاناتی که دارند، در شأن مردم 
نیستند؛ بودجه ساالنه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک 
ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است؛ بنابراین، با 
این حجم کار و با این امکانات، صدور احکام سریع، دقیق، 

به موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختی است.
رئیس دستگاه قضا، در ادامه نشست با مسئولین بسیج 
اساتید، قاطبه مدیران قوه قضائیه را افرادی مسئولیت شناس 
و تالش گر دانست و گفت: من به کارکنان و قضات دستگاه 
قضایی به جهات مختلف از جمله مسئولیت شناسی، صرف 
تالش و داشتن روحیه جهادی، وقت گذاشتن برای رسیدگی 
به پرونده ها و پیشبرد امور قضایی مردم و همچنین تحمل 

سختی ها، نمره باالیی می دهم اما از این منظر که آیا در 
قرار  اسالمی  قضای  تراز  در  توانسته ایم  انقالب  دوم  گام 
بگیریم و به وظایف و مسئولیت های دستگاه قضایی در 
حوزه های مختلف از جمله »دادرسی عادالنه، بدون تبعیض 
جامعه«؛  پایین  قشر  بویژه  مردم  همه  برای  کم هزینه  و 
»پیشگیری از وقوع جرم«؛ »اصالح و تربیت بزهکاران«؛ 
»شناسایی همه مجرمین و مجازات بازدارنده آنها« به صورت 
صددرصدی جامه عمل بپوشانیم، باید بگویم که از این منظر 

و جهت به خودم نمره خوبی نمی دهم.
مسئولین  به  خطاب  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
هیئت  اعضای  از  آنها  اکثریت  که  اساتید  بسیج  سازمان 
علمی دانشگاه ها هستند، گفت: قاطبه مدیران کشور در 
دستگاه های مختلف، دانش آموخته و تربیت شده دو نهاد 
»حوزه« و »دانشگاه« هستند؛ حال سواالتی که در اینجا 
مطرح می شود آن است که آیا همه این مدیران در جایگاه 
درستی قرار گرفته اند؟ آیا وظایف و مأموریت های خود را به 
درستی انجام می دهند و نسبت به حوزه کاری خود اشراف 
دارند؟ اگر بخشی از آنها در ایفای وظایف خود با مشکل و 
کاستی مواجه اند، این عیب و اشکال از کجا ناشی می شود؟ 
آیا مدیری که با ملزومات حوزه مدیریتی خود آشنا شده 
است، با حواشی و موانع پیش روی خود نیز آشناست؟ آیا 
در مواقع بحرانی، قدرت اعمال تصمیم و اجرای آن را دارد؟ 
برای اینکه مدیران بعدی کشور وضعیت بهتر  و مطلوب تری 
پیدا کنند، باید چه راهبردها و اقداماتی در حین تربیت و 

تحصیل آنها اتخاذ شود؟
رئیس قوه قضائیه در همین راستا بیان کرد: باید مشخص 
شود که اشکال و عیب کار کجاست که شما اساتید انقالبی 
و وظیفه شناس به عنوان مسئوالن آموزش و تربیت مدیران 
کشور در حوزه و دانشگاه از عملکرد بخشی از این مدیران 
رضایت ندارید؛ باید نقص و ایراد کار برطرف شود تا مدیران 
بعدی کشور از وضعیت و شرایط بهتر و مطلوب تری برای 

پیشبرد وظایف و امور برخوردار باشند.

ضرورت  مهم  مقوله  به  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
بخش های  در  امور  متولیان  و  مدیران  مسئولیت شناسی 
مختلف کشور اشاره کرد و گفت: مدیری که مسئولیت 
به  نسبت  باید  می گیرد  برعهده  را  دستگاه  یک  تصدی 
نقاط قوت و ضعف و مشکالت و آسیب های آن دستگاه 
در حوزه ها و بخش های مختلف آشنایی و اشراف داشته 
باشد و سپس با روحیه جهادی برای غلبه بر آن مشکالت و 

آسیب ها به میدان بیاید.
وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسالمی قاطبه مسئوالن 
به  پوشاندن  عمل  جامه  قانون،  اجرای  و  تحقق  درصدد 
حوزه های  در  مردم  به  مطلوب تر  خدمات  ارائه  شعارها، 
رفع  و  آسیب ها  و  کژی ها  با  مقابله  همچنین  و  مختلف 
معایب هستند، اما سؤال مشخص آن است که آیا وقتی یک 
مسئول در جایگاه  و منصب جدیدی قرار می گیرد، کماکان 
نسبت به تعهدات مسئولیت پیشین خود، شعارهایی که در 
هنگام تصدی آن مسئولیت داشته و موانع و مشکالت آن 

بخش، احساس تکلیف و ادراک دارد؟
رئیس قوه قضائیه در همین راستا، افزود: مسئولی که در 
ِسمت و منصب قبلی خود برای عدم انجام وظایف محوله و 
قانونی توجیهاتی را مطرح کرده، آیا وقتی در ِسمت و منصب 
جدید قرار می گیرد، برای مسئول جایگزین خود نیز همان 
توجیهات را می پذیرد و او را ذی حق برای بیان و طرح چنین 

توجیهاتی می داند؟
رئیس قوه قضائیه در ادامه، تحقق و گسترش عدالت را 
یکی از مسئولیت های اصلی دستگاه قضایی دانست و بر 
همین اساس از اساتید بسیجی خواست تا با نقطه نظرات 
و رهنمودهای خود  قوه قضائیه را در راستای تحقق عدالت 
به معنای واقعی کلمه و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه 

یاری رسانند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با ذکر مصادیقی از مشکالت 
و موانعی که بر سر راه مطلوب شدن کامل فرآیند دادرسی 
وجود دارد، گفت: ما باید فرآیند دادرسی را از جهات مختلف 

به سمتی رهنمون کنیم که حق مظلوم به سرعت استیفا 
شود؛ تحقق این امر نیاز به ِعدّه و عُدّه بیشتری دارد تا بدین 
واسطه فرایند دادرسی در عین استواری و اِتقان، کوتاهتر 
شود و استنقاذ و استیفای حق با سرعت بیشتری صورت 
گیرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله 
پیشگیری از وقوع جرم و نقش و مسئولیت همه بخش ها و 
دستگاه ها در تحقق این مهم، بر کمک و مساعدت اساتید 
فرهیخته بسیجی در این حوزه تاکید کرد و گفت: ما در 
دستگاه قضایی پذیرای ایده ها و نقطه نظرات اساتید بسیجی 
در جهت به  کارگیری راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم 
هستیم. رئیس قوه قضائیه در ادامه مقوله حقوق عامه را 
حوزه ای با مصادیق متعدد و گسترده دانست و با تبیین 
و تشریح مسئولیت دادستان ها در این بخش بر ضرورت 
اولویت بندی مسائل ناظر بر حقوق عامه و بهره گیری از 
ابتکارات و ایده های اساتید بسیجی در حوزه احیاء و ارتقاء 

مقوالت ناظر بر حقوق عامه تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت و نقش برجسته 
موضوع داوری و میانجیگری در دوره تحول و تعالی عدلیه 
که در سخنان یکی از اساتید بسیجی نیز مطرح شد، گفت: 
دستورالعمل میانجیگری و داوری در قوه قضائیه در مرحله 
که  می خواهیم  بسیجی  اساتید  شما  از  ما  است؛  تدوین 
دستگاه قضایی را در راستای تکمیل این دستورالعمل یاری 
رسانید؛ لذا پیش نویس دستورالعمل داوری و میانجیگری را 
به شما ارائه می دهیم تا شما نیز با بهره گیری از ظرفیت های 
قانونی فعلی، ما را در تکمیل این دستورالعمل یاری رسانید.  
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به درخواست مطرح 
شده از جانب مسئولین بسیج اساتید مبنی بر ضابط قضایی 
شدن اساتید بسیجی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر 
مسئوالن، گفت: مسئولیت حوزه ضابطین در قوه قضائیه با 
دادستان کل کشور است لذا من به وی تکلیف خواهم کرد 
که این پیشنهاد شما را مبتنی بر ظرفیت های قانونی مورد 

بررسی و پیگیری قرار دهد.

محسنی اژه ای:

دستورالعمل میانجیگری و داوری در قوه قضائیه در مرحله تدوین است

وکارهای تحوالت سیاسی ساز یادداشت

یادداشت

درآمدهای ارزی همیشه توسعه اقتصادی را به دنبال 

ندارد

کیکاو  س پور ایوبی
پس از جنگ جهانی دوم، جهان مشکالت 
سخت و سنگینی را از هر لحاظ تجربه 
کرد در این میان دو کشور آلمان و ژاپن 
تقریبا با تلّی از خاک یکسان شدند، 
انبوهی  با  ورشکسته  کشور  دو  این 
ساخت ها،  زیر  ویرانی  گرسنگان،  از 
عدم  ملی،  هویت  در  قهقرایی 
بحران های  حاکمیت،  نهاد  مشروعیت 
حتی  و  شهروندان  شدید  روانی  و  روحی 
اضمحالل دولت ملی مواجه شدند، آلمان غربی با بهره مندی از طرح مارشال 
شروع به حرکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور کرد، ژاپن نیز با کمک های 
تجاری و مالی آمریکا به اقتصاد بین الملل پیوست و شرکت های بزرگی چون 
تویوتا، کاوازاکی، میتسوبیشی و... نقش پررنگ و بزرگی را در راستای توسعه 
اقتصادی ایفا کردند، اما قطعا این وابستگی صرف به آمریکا نبود که آلمان 
و ژاپن را امروز در صدر اقتصادهای بین المللی قرار داده، مدیریت صحیح، 
تالش مضاعف، دیسیپلین کم نظیر، بوروکراسی قوی و دور از فساد، انضباط 
اجتماعی، وجدان کاری، تجارت و بازار آزاد، اقتصاد غیر دولتی و... عواملی 
است که چنین موقعیتی را در اقتصاد جهانی برای این کشورها رقم زده است.

اگر ۷۰ یا حتی ۵۰ سال گذشته پیش بینی می شد شرق و جنوب شرق 
آسیا روزی به مدار توسعه می پیوندند کمتر کسی باور می کرد، در حالی که 

شاهدیم شتاب رشد در این کشورها معجزه آسا شده است.
دالر  میلیارد  بر ۷۰۰  بالغ  چیزی  دهم  و  نهم  دولت  دوران  در  ما  کشور 
درآمدهای نفتی داشته است، الزم به ذکر است در این مرقومه هدف ارزیابی 
هیچ دولتی نیست فقط جهت یادآوری عنوان می شود که توسعه اقتصادی 
فقط درآمد ارزی نیست گرچه برای تحقق آن نیاز به سرمایه و پول است اما 
همه علل بسترساز نمی باشد. این درآمد هنگفت با اتخاذ تصمیمات بدون 
کارشناسی و بدون هدفمندی، شامل طرح هایی مانند: وام های زودبازده به 
بنگاه ها، برنامه هدفمندی یارانه ها، ساخت مسکن مهر، وعده  و پرداخت 
سهام عدالت که حاصل آن بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم فزاینده ۳۵ 

درصدی بود چیزی برای توسعه اقتصادی کشور محقق نساخت.
سال ۱۳۹۱ کشور با اقتصاد منفی ۷/۶ درصدی مواجه شد و قیمت دالر از 

۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان جهش پیدا کرد.
در دولت ۱۱ و ۱۲ هم، کشور درآمد نفتی بالغ بر ۳۶۵ میلیارد دالر را بدست 
آورد، گرچه بعلت پایین بودن نرخ جهانی نفت و تحریم های ظالمانه آمریکا، 
درآمدهای نفتی بشکل قابل توجهی کاسته شده بود اما در مجموع شاهد 
هستیم که در یک دوره ۱۶ ساله بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دالر ارز وارد کشور شده 

است.
این حجم درآمد ارزی می توانست کشور را از اکثر مشکالت فعلی نجات 
دهد اما بعلت عدم برنامه ریزی مناسب و مدیریت صحیح منابع، خود عاملی 
شد بر توسعه ناموزون،  گرچه ارزپاشی و سیاست های مالی آن تا حدودی 
موجب آبادانی و خصوصا گسترش شهرها و روستاها شد اما از طرف دیگر 
دهها مشکل بر زیست بوم و زندگی اجتماعی ما افزود، حال آنکه به راحتی 
می توانست موتور محرکی باشد که زیرساخت های الزم را برای همیشه به 
حرکت درآورد، خود عاملی شد برای شکاف طبقاتی عمیق که هر روزه بر 

وسعت آن افزوده می شود.
منبع عظیم نفت و گاز این ثروت ملی و خدادادی که باید زمینه توسعه 
متوازن را در کشور هدف قرار دهد با خام فروشی جز برای هزینه های جاری 
کشور، سیاست مشخصی را دنبال نمی کند. برای بهره مندی از این سرمایه 
ملی در این بخش نیز نیاز به سرمایه گذاری داخلی و خارجی داریم. همانطور 
که وزیر نفت در آخرین اظهار نظر خود گفتند: در هشت سال آینده در 
حوزه های نفت و گاز چیزی بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دالر نیاز به سرمایه گذاری 
دالر  میلیارد  به ۳۰۰  نیاز  فنی، حداقل  کارشناسان  نظر  بنابر  لیکن  داریم 

سرمایه گذاری در این زمينه الزم است.
بنابراین در این عبارت عامیانه که همه چیز پول نیست بیشتر تامل کنیم.

کورش الماسی
به  منجر  بدیهیات  مکرر  کردن  بازگو  و  تحلیل 
پراکنده گویی و پرگویی می شود. شرایط اجتماعی 
و سیاسی کامالً شفاف است. خروج از وضعیت 
پر چالش سیاسی و اجتماعی نیازمند راهکار 
کردن  بازگو  و  تحلیل  نه  و  عملی  برنامه  و 
های  چالش  انبوه  و  انواع  چون  بذیهیاتی 
اقتصادی، ویرانی اخالق سیاسی، روابط خارجه 
پرهزینه، پر مخاطره و غیر ملی و... است. اینکه 
نه  پویا و  اذهان  اجتماعی توسط  تحوالت سیاسی و 

اذهان آشفته یا غیر ملی بوقوع می پیوندد.
جهان هستی بنا به یک قاعده فرا انسانی و طبیعی پیوسته و بی وقفه در حال 
حرکت، تغییر و تکامل است. به عبارتی هیچ پدیده ای در عالم هستی نمی تواند 
در حالت سکون باشد. به تعبیری عدم حرکت، تغییر و تکامل پدیده ها به معنی  
نیستی پدیده ها است. به عبارتی بودن به معنی حرکت، تغییر و تکامل است. اینکه 
قاعده حرکت، تغییر و تکامل بر همه ابعاد زیست اجتماعی انسانها حاکم است. 

ایدئولوژی ها، اهداف، اندیشه ها، طرح ها، راهکارها و... اجتماعی و سیاسی بطور 
اجتناب ناپذیری تابع قاعده فرا ارادی حرکت، تغییر و تکامل می باشند. بنابراین، 
هیچ ذهن یا اراده انسانی توان و اجازه سکون را ندارد. به همین دلیل تالش انسانها 
تنها معطوف به کنترل و هدایت حرکت، تغییر، تحول و تکامل امور در راستای 
اهداف مدنظر است. اگر استدالل فوق مبنی بر قاعده فراانسانی؛ حرکت، تغییر 
و تکامل، منطقی تلقی شود، آنگاه باید ادعا شود، برای کنترل و هدایت عرصه 
سیاسی و ساختار مدیریت کالن، کم هزینه و کاربردی ترین راهکار، اجماع و 
سازماندهی رفتاری وطن پرستان  حول هدف جمعیِ )اجتماعی و ملی( منافع ملی 
است.اجماع در یک ساختار رفتاری، برابر است با توان الزم برای کنترل، هدایت و 
تغییر حرکت مدیریت کالن سیاسی به سوی آینده ای نامطلوب و پرمخاطره، بسوی 

آینده ای مطلوب، قابل پیش بینی و امن.
بنابراین از آنجا که زیست اجتماعی، به دالیل فرا ارادی و طبیعی، ذاتی پویا دارد، 
تحوالت سیاسی و اجتماعی اجتناب ناپذیر است. به عبارتی نیازها، اهداف، خواسته 
ها، آرزوها و تمایالت انسان ها )شهروندان( پیوسته و بی وقفه در حال بروز شدن 
هستند و همین پویایی و بروز شدن اهداف، خواسته و نیازها و.. شهروندان موتور 
تحوالت کالن سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، بروز و کاربردی شدن سازوکار، 

ساختار و عملکرد مدیریت کالن سیاسی، متناسب با نیازها، اهداف، آرزوها و 
خواسته های شهروندان اجتناب ناپذیر است. بنابر شواهد و تجربیات تاریخی و 

معاصر بی شمار، تحوالت سیاسی اجتناب ناپذیر به دو روش صورت می گیرد. 
یک، تنش های اجتماعی در همه عرصه ها که برآیند ناکارآمدی ساختار مدیریت 
کالن سیاسی است، که منجر به تضعیف و عدم مشروعیت نظم حقوقی مستقر 
با  رویارویی  بسوی  را  شهروندان  سیاسی،  مشروعیت  فقدان  اینکه  شود.  می 
ساختار مدیریت کالن سوق می دهد. از آنجا که عوامل داخلی و خارجی بسیاری 
در  رویارویی شهروندان با ساختار مدیریت کالن سیاسی دخیل و ایفای نقش 
می کنند، پیش بینی پیامدهای چنین فرایندی بسیار دشوار است. اما آنچه بنابر 
شواهد و تجر بیات تاریخی مشهود و مسلم است، اینکه، تقابل میان شهروندان و 
مدیریت کالن سیاسی، معموالً همراه با رفتار و اقدامات قهرآمیز از سوی دو طرف 
مناقشه خواهد بود. دو، تحوالت سیاسی و اجتماعی مبتنی بر روش مسالمت آمیز 
از طریق اجماع پیرامون یک هدف جمعی )ملی( و تحقق آن از طریق صندوق رای. 
که از دست آوردهای عصر روشنگری است. تحوالت سیاسی و اجتماعی از طریق 
صندوق رای )کنترل شده و هدفمند( یا از طریق کف خیابان )افسار گسیخته و 

بستر دخالت بیگانگان( اجتناب ناپذیر است. باید یکی را انتخاب کرد.



سیاستروزپنجشنبه / 23 تیر 1401 / شماره 5142
سرمقاله

به زبانمان رحم کنیم!

ادامه از صفحه یک
کره  همچون  کشورها  از  برخی  که  درصورتی 
جنوبی با استفاده از متخصصان و بهره گرفتن از 
سواد رسانه ای  با تولیدات حساب شده و تخصصی 
فرهنگی خود، در همین سال ها توانسته اند فرهنگ 
و زبان خود را بسیار با شکوه و زیباتر از آنچه در 
بکشند  تصویر  به  جهانیان  برای  است  واقعیت 
هم  و  اقتصادی  رشد  برای  هم  مهم،  این  از  و 
شناساندن فرهنگ و زبانشان به سایر کشورهای 
جهان بهره های فراوان برده اند. هر جامعه ای دارای 
فرهنگی خاص است. بین رشد و شکوفایی فرهنگ 
و زبان وابستگی متقابل وجود دارد. زبان، نظامی 
اجتماعی است که نسل های گذشته و حال آن را 
ساخته و پرداخته و به ما منتقل کرده اند. زبان 
یا  دستوری  فونولوژی،  یا  صوتی  دستگاه  سه  از 
گرامر و واژگان تشکیل شده است. آنچه زبانی را 
متمایز می سازد، ساختمان صوتی  دیگر  زبان  از 
و دستوری آن است. واژگان زبان منعکس کننده 
دگرگونی هایی است که در طول زمان در پدیده های 
مادی و معنوی فرهنگ جامعه بروز می کند زبان 
یک جامعه مورد هجوم زبان دیگری قرار نمی گیرد، 
بلکه واژه های فرضی خارجی در واژگان زبان بومی 
باالتری  سطح  از  معموال  نفوذ  و  می شود  آشکار 
انجام می گیرد که بدان نفوذ یا انتشار فرهنگی گفته 
می شود. و جای بسی تعجب و تاسف است که در 
برخی موارد مشاهده می شود که این نفوذ به دلیل 
عدم نظارت و سواد رسانه ای کافی و همچنین عدم 
به کارگیری متخصصان دلسوز بوده است و درواقع 
بعضا خودمان تیشه به ریشه زبانمان زده ایم و نه 
دشمنان خارجی! حال پرسش مهمی که مطرح 
می شود آن است که چرا با وجود این همه سازمان 
و نهاد فرهنگی فعال در کشور، باید شاهد بروز 
چنین اتفاقاتی در تولید محصوالت فرهنگی باشیم 
و اساسا چه زمانی قرار است به طور ویژه به فرهنگ 

و زبان کشور بپردازیم؟

خبر

خبر

کارت زرد وزیر پیام نارضایتی 

رفقای دیروز از عملکرد وی بود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بهتر 
است آقای وزیر برود در خلوت خودش و از خود 
سوال کند که چرا با این رفقای دیروز که ایشان 
در زمان رأی اعتماد اصال مخالف نداشت و با رأی 
باالیی انتخاب شد امروز به این وضعیت دچار شد 
که این اندازه رأی منفی به عملکردش می دهند، 
جالل  کند.  دریافت  را  پیام  این  که  امیدواریم 
محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در 
رابطه با کارت زرد روز گذشته نمایندگان مجلس 
به سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و 
پیام های این کارت زرد بهارستان به وزیر، گفت: 
به عقیده من این کارت زردی که نمایندگان مجلس 
آن هم با این رأی باال و تقریبا دوبرابری نسبت به 
مخالفان به وزیر جهاد کشاورزی دادند، برای ایشان 
پیام داشت. وی ادامه داد: در جریان رأی گیری و 
نتایجی که اعالم شد حدودا ۷۰ نفر از صحبت های 
ایشان قانع شدند و به نوعی با کارت زرد مخالف 
بودند اما در مقابل ۱۳۰ نفر از نمایندگان موافق 
کارت زرد بودند و این نشان می دهد که نمایندگان 
مجلس به شدت از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی 
ناراضی هستند. این نارضایتی هم دالیلی دارد یکی 
از این ها بحث نهاده ها است، موضوعات دیگر هم 
گرانی  بازار،  در  اساسی  کاالهای  شامل وضعیت 
سوخت و سایر نیازهای کشاورزی، مکانیزاسیون 
کشاورزی، بحث آبیاری تحت فشار و ... است. 
همه این هایی که من عرض کردم در کنار یکدیگر 
به همراه تخلفاتی که در سازمان تعاون روستایی 
رخ داده دست به دست هم دادند تا نمایندگان به 

وزیر کارت زرد بدهند.

قالیباف در ازبکستان اعالم کرد

روابط تجاری به 2 میلیارد دالر 

افزایش یابد

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با رئیس 
تسهیل  موضوع  باید  ازبکستان  سنای  مجلس 
صدور روادید برای رانندگان،  تجار و توریسم در 

اولویت قرار گیرد.
قالیباف در ادامه سفر به ازبکستان با حضور 
در مجلس سنا این کشور، دیدار دوجانبه ای با 
تنزیله ناربای آوا رئیس مجلس سنای این کشور 

داشت.
دیدار  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
دوجانبه گفت: بیش از ۳۰ سال است که ارتباطات 
رسمی بین ایران و ازبکستان وجود دارد منتها به 
هر دلیلی ارتباطات عمیقی بین پارلمان ها وجود 
نداشته است؛ لذا توقع می رود که این ارتباطات 

بیشتر شود.
وی با ابراز خشنودی از سفر به ازبکستان، به 
سفر دو ماه آینده رئیس جمهوری کشورمان به 
ازبکستان برای شرکت در اجالس شانگهای اشاره 
و اظهار کرد:  همه این اتفاقات نشان می دهد که 
رخداد جدید در روابط ایران با ازبکستان در حال 
شکل گیری است و پارلمان های ایران و ازبکستان 

می توانند این روابط را ارتقا دهند. 
وی تاکید کرد: البته که الزم است در ادامه راه 
وارتقاء همکاری ها، روابط تجاری بین دو کشور از 
۵۰۰ میلیون دالر به دو میلیارد دالر افزایش یابد. 
به گزارش ایسنا، قالیباف با بیان اینکه تالش 
می کنیم همکاری های نزدیکی در حوزه پارلمانی 
و اقتصادی داشته باشیم، افزود: همکاری های 
و  ایران  باشد.  موثر  بسیار  می تواند  پارلمانی 
ازبکستان می توانند برای امنیت و ثبات منطقه و 

آسیای میانه همکاری نزدیک داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به شرایط 
سخت کردم  افغانستان تأکید کرد که موضع اصولی 
جمهوری اسالمی ایران تشکیل یک دولت فراگیر با 
حضور همه گروه ها در افغانستان است تا شاهد 

برقرار صلح در این کشور و منطقه باشیم.
وی همچنین تأکید کرد که باید موضوع تسهیل 
در صدور روادید برای رانندگان،  تجار و توریسم در 

اولویت قرار گیرد. 
تشکیل دولت فراگیر در افغانستان ضروری است

تنزیله ناروای آوا رئیس مجلس سنا ازبکستان 
با ابراز خشنودی از سفر هیئت پارلمانی ایران 
به ازبکستان و سفر رئیس جمهوری کشورمان 
در آینده نزدیک به این کشور گفت: ازبکستان 
و ایران باید با یکدیگر همکاری کنند و می توانیم 
حوزه های  در  کشور  دو  روابط  توسعه  برای 
اقتصادی، بازرگانی، حمل و نقل به یکدیگر کمک 
همکاری  زمینه های جدید  دارم  نظر  در  کنیم. 
برای خود ایجاد کنیم که در این راستا وظایف 
گروه دوست و پارلمانی ایران و ازبکستان بسیار 

مهم است.
موضوع  درباره  ازبکستان  سنا  مجلس   رئیس 
از صحبت های شما  ما  اینکه  بیان  با  افغانستان 
درباره افغانستان  حمایت می کنیم، ضمن تاکید 
بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفت: 
الزم است در این دولت همه گروه های اجتماعی و 

سیاسی افغانستان حضور داشته باشند. 
رئیس مجلس سنا ازبکستان با تأکید بر لزوم 
وجود  با  ازبکستان  و  ایران  بین  تجربه  تبادل 
اشتراکات فرهنگی بین دو کشور گفت: باید حجم 
تبادالت تجاری بین دو کشور افزایش پیدا کند و 
ما در این زمینه همکاری  های را  در نظر داریم. 
مجلس ازبکستان طرفدار گسترش روابط با ایران 
است و آمادگی داریم که به سمت توسعه روابط 

گام برداریم.
بعد از نشست دوجانبه، قالیباف به همراه هیئت 
پارلمانی و رئیس مجلس سنای ازبکستان از محل 
برگزاری جلسات مجلس سنای ازبکستان بازدید 

کرد.

چهارشنبه  روز  جلسه  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
هیئت دولت در واکنش به ادعاهای اخیر آمریکایی ها 
در خصوص برجام گفت: آمریکایی ها گفته اند ایران 
باید به برجام برگردد، در حالی که جمهوری اسالمی 
بوده که  آمریکا  این  و  از برجام خارج نشده  هرگز 

نقض پیمان کرده است.
رئیس جمهوری افزود: امروز نه تنها برای اروپایی ها 
به عنوان متحد آمریکایی ها در مذاکرات، بلکه برای 
همه ملت های جهان سؤال شده است که چرا آمریکا 
به تعهدات خود در برجام پایبند نماند و از آن خارج 

شد؟.
آیت الله رئیسی به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ملت ایران اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکایی ها 
تحمیل  ایران  ملت  به  که  فشاری  گفته اند  بارها 
سخنگوی  اما  بوده  حداکثری  و  بی سابقه  کردند 
وزارت خارجه این کشور رسماً اعالم کرد این فشارها 
شکست  مفتضحانه  و  نبوده  کارساز  هیچ وجه  به 

خورده است.
رئیس جمهوری افزود: آمریکایی ها باید در طول 
۴۳ سال اخیر متوجه شده باشند که نمی شود با زبان 
زور با ملت ایران سخن گفت؛ این عجیب است که 
آنها باز هم می خواهند با همان ادبیاتی سخن بگویند 
که  به طور حتم نتیجه ای برای آنها نخواهد داشت. 
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات با ۱+۵ و ۴+۱ 
همواره عقالنی عمل کرده و خواسته های منطقی 
خود را مطرح کرده است. امروز هم تیم مذاکره کننده 
خواسته ای خارج از چارچوب ها مطرح نکرده و در 
تداوم مسیری که تاکنون طی شده، بر اساس موازین 

عمل می کند.
سفر  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی  آیت الله 
اگر  کرد:  تأکید  منطقه  به  آمریکایی  مسئوالن 
کشورهای  به  مقامات  آمریکایی  رفت وآمدهای 
منطقه برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و 
عادی سازی روابط این رژیم با برخی کشورهاست، 
تالش های آنها به هیچ عنوان برای صهیونیست ها 

امنیت ساز نخواهد بود.
رئیس جمهوری خطاب به آمریکایی ها گفت: اگر 
می خواهید بدانید که عملکرد و رفت وآمدهای شما در 
منطقه چه اثری داشته، با چشم باز موضع ملت ها 
را نگاه کنید که نفرت از صهیونیست ها و جنایات این 

رژیم در دل آنها افزایش یافته است.
آیت الله رئیسی به اینکه جمهوری اسالمی ایران 
تمام تحوالت منطقه را به دقت زیر نظر دارد و از 
هیچ تحرکی غافل نیست، تاکید و یادآوری کرد که 
بارها به کسانی که از سوی آمریکایی ها پیام آورده اند 
تمامیت  علیه  کوچکترین حرکتی  اگر  که  گفته ایم 
ما  قاطع  عکس العمل  با  شود،  انجام  ایران  ارضی 

مواجه خواهد شد.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهوری  رئیس 

رفاهی  زیرساخت های  ارتقای  موضوع  به  خود، 
ضرورت  بر  و  زد   گریزی  عالی  آموزش  حوزه  در 
توسعه، نوسازی و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، 
بویژه خوابگاه های دانشجویی متاهلی تاکید کرد و 
برنامه ریزی دقیقی را  برای مشارکت اقشار مردمی 
و خَیّرین و همچنین همکاری بنیادها و مؤسسات در 

احداث این خوابگاه ها خواستار شد.
به  دستگاه ها  توجه  همچنین  رئیسی  آیت الله 
آنها  مطالبات  و  مردم  به  شایسته  خدمت رسانی 

تأکید  کرد و گفت که هیچ کاری مهم تر از خدمت 
به مردم و حفظ آرامش و امید در جامعه نیست، 
از افزایش سرمایه اجتماعی و امید در دل مردم به 

عنوان اَبَرپروژه دولت سیزدهم یاد کرد.
رئیس جمهوری متذکر شد: همه کارگزاران دولت 
باید خود را موظف به امیدآفرینی در جامعه بدانند و 
هرکس نسبت به امور مردم بی توجه باشد و آگاهانه 
یا ناآگاهانه مردم را ناامید کند، خالف راهبرد نظام و 

دولت حرکت می کند.

برای  راه  وزارت  پیشنهادی  بسته  تصویب  از  دولت  سخنگوی 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره بهای این بازار در هیئت وزیران خبر 

داد.
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه هیئت دولت بسته پیشنهادی 
که از سوی وزارت راه برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بهای این 

بازار ارائه شده بود مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی افزود: در این آیین نامه هم در حوزه تسریع و تسهیل در 
اختصاص تسهیالت حوزه کمک ودیعه مسکن احکامی مقرر شده 
که مردم با سهولت بیشتری بتوانند، منابعی که برای کمک هزینه 

تسهیالت در نظر گرفته شده را در اختیار بگیرند.
بهادری جهرمی ادامه داد: برای موجرانی که همراهی بیشتری 
با مستأجران در نرخ اجاره بها یا تمدیدات خودشان داشته باشند، 
مشوق هایی در نظر گرفته شده که وزارت اقتصاد با همکاری وزارت 
راه در نظر بگیرند. سخنگوی دولت یادآور شد: یکی از نکات محوری 
و مهم این آیین نامه تغییر در شیوه نرخ گذاری خدمات مشاوران 
امالک است. یکی از عواملی که برداشت می شد از عوامل مخرب در 
حوزه مسکن و اجاره بها است، نحوه محاسبه نرخ خدمات مشاوران 
اتحادیه های امالک و مسکن است که درصدی از نساب معامله بود. 
در این آیین نامه پیش بینی شد به جای این حوزه، درصدی از ارزش 
معامالتی امالک چه در خرید و فروش چه در اجاره، مطابق قانون 
مالیات مشخص می شود، به عنوان حق الزحمه مشاوران امالک در 

نظر گرفته شود.
بهادری جهرمی تاکید کرد: به نظر می رسد با این تغییر در نحوه 
محاسبه خدمات مشاوران امالک، یک تغییر جدی را در این حوزه 
شاهد باشیم. فرایند این امر باید در اتحادیه و هیات نظارت اتحادیه 

طی شود تا به صورت نهایی الزم االجرا شود.
وی با اشاره به تصویب الیحه جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف در 
حوزه مناطق آزاد تجاری در هیات دولت، اظهار کرد: قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در سال گذشته اصالح شده بود و مطابق این اصالحیه 
برداشت های متفاوتی از نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در 

مناطق آزاد تجاری وجود داشت که به نظر می رسید به نوعی قانون، 
موجبات اخذ مالیات مضاعف را در این مناطق ایجاد می کرد که 

الیحه اصالح آن در دولت تصویب شد تا به مجلس ارسال شود.
سخنگوی دولت گفت: دو آیین نامه از آیین نامه هایی که در دستور 
کار دولت به منظور تحقق شعار سال بود، از مصوبات مهم امروز 
دولت است. یک آیین نامه به منظور حمایت از تولید دانش بنیان 
و اشتغال زایی در صنعت نفت که به پیشنهاد مشترک وزیر نفت 
و معاون علمی رئیس جمهوری به تصویب رسید و امیدواریم به 
تقویت جدی شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت نفت منجر 

شود.
بهادری جهرمی ادامه داد: آیین نامه دیگری به منظور حمایت از 
تولید دانش بنیان در صنعت آب و برق به پیشنهاد مشترک وزیر 
تا ستاد  به تصویب رسید  و معاون علمی رئیس جمهوری  نیرو 
راهبری و هماهنگی تولید دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت آب 

و برق با ریاست وزیر نیرو تشکیل شود.
وی همچنین اظهار کرد: در حوزه مبارزه با راهزنی دریایی الیحه ای 
در حوزه به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران 
راهزنی  با جرم  با مقابله  رسید که در آن مسائل قضایی مرتبط 
دریایی و وظایف ضابطان قضایی و محاکم صالح و چگونگی تعقیب، 
دستگیری و رسیدگی به جرایم آنان در این الیحه پیش بینی شده که 

این الیحه هم برای مجلس ارسال می شود.

سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد

ازمواضعخودعقبنشینینمیکنیم
رئیس جمهوری تصریح کرد که جمهوری اسالمی از مواضع بحق و منطقی خود عقب نشینی نمی کند و به آمریکایی ها توصیه می شود که به  جای تکرار تجربه 

شکست  خورده فشار حداکثری به ملت ایران، واقعیت ها را ببینند و از گذشته درس عبرت بگیرند.

بستهساماندهیبازارمسکنواجارهبهابهتصویبدولترسیدسخنگوی دولت:

امروز نه تنها 

برای اروپایی ها 

به عنوان متحد 

آمریکایی ها 

در مذاکرات، 

بلکه برای 

همه ملت های 

جهان سؤال 

شده است که 

چرا آمریکا به 

تعهدات خود 

در برجام پایبند 

نماند و از آن 

خارج شد؟

روزنامه »ابتکار« در تاریخ ۱۱ تیر ماه جاری در گزارشی با عنوان فساد ۱۱۰۰ 
میلیارد تومانی که بخش هایی از آن به نقل از سایت انتخاب منتشر شده است 
به موضوع تخلف صورت گرفته در وزارت کشاورزی در ماجرای واردات نهاده های 
دامی اشاره کرده و آورده است: تخلف مرتبط با کوتاژ های صوری سامانه بازارگاه، 
سید جواد ساداتی نژاد را راهی مجلس می کند. او قرار است به سواالت همکاران 
سابق خود درباره ۱۱۰۰ میلیارد تومان نهاده فروخته شده به کشاورزان در سامانه 
بازارگاه بدون آنکه کاالیی وجود داشته باشد، پاسخ دهد. تخلفی محرز که به 
اعتقاد کارشناسان جز با همدستی بخشی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و 

سازمان تعاون روستایی، امکان پذیر نیست.
در همین راستا، شرکت آریو تجارت سهیل پاسخی به این گزارش فرستاده که 

عیناً منتشر می شود.
مدیریت محترم روزنامه ابتکار  

با سالم و تحیت؛
احتراماً؛ در مقام پاسخ به مطلب منتشره در روزنامه ابتکار، در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ 
تحت تیتر: تخلف اشکار در تامین نهاده پای وزیر کشاورزی را به مجلس باز 
کرد، فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی، شماره خبر ندارد و نظر به اینکه این مطالب 
فاقد هرگونه مستند قانونی بوده و انتشار مطالبی از این دست، موجبات اضرار 
به این شرکت و نیز تشویش اذهان عمومی را درپی خواهد داشت، به منظور 
دفاع از اعتبار این شرکت و جلوگیری از رایج شدن چنین اعمالی که متأسفانه 
به نام روشنگری و شفافیت در جامعه تحقق می یابند، خواهشمند است دستور 
فرمایید؛ در رعایت ماده 2۳ قانون مطبوعات، جوابیه این شرکت به شرح آتی 
و در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده، به 

چاپ برسانند.
به عنوان مقدمه، به استحضار می رساند؛ تصمیم دولت محترم در اصالح 
نظام یارانه ها سبب شد تا منافع ارز ترجیجی از جیب عده ای محدود به جیب 
حداقل دو میلیون نفر ایرانی منتقل شود. از سوی دیگر با پرداخت یارانه کمک 
معیشتی، اقشار ضعیف بهره مندی بیشتری از یارانه های دولت خواهند داشت، 
به همین دلیل واردکنندگانی که دستشان از سفره بی حساب کتاب ارز ترجیحی 
حذف شد، با ایجاد فضای مسموم رسانه ای اقدامات دولت را با جلوه دادن 
وضع بد مردم به باد انتقاد گیرند، برخی از رسانه ها به صورت جهت دار از ایجاد 
تخلف در وزارت جهاد کشاورزی خبر داده اند، تا جایی که پای مسووالن ارشد 
نظام را به موضوع باز کرده، این شرکت ضمن ابراز عالقه مندی برای نظارت 
بر شفافیت عملکرد این شرکت و تشکر ویژه از ریاست محترم قوه قضائیه، 
مبنی بر صدور دستور ویژه برای رسیدگی به تخلفات احتمالی، و شفاف نمودن 
موضوع، به عرض می رساند؛ ماجرا از آن جایی آغاز شد که دو گروه واردکنندگان 
نهاده های دامی محموله های خود را نگه داشته تا با البی و فشار مضاعف بر 
نظام، محموله ها را گران تر و یا امتیاز خاصی دریافت دارند، از این رو و در 
دوران گذار از ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در ۳ ماهه پایانی سال گذشته 
از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تجربه مرتبط حتی اندک در این 
حوزه داشته اند، دعوت نموده اند تا سناریوی گروه های موصوف را برهم زنند، 
که مستند آن در اطالعیه های وزارت جهاد کشاورزی موجود می باشد، در اوایل 

دی ماه سال گذشته از مدیران اجرائی این شرکت نیاز در راستای کمک به وضع 
موجود دعوت به عمل آمده و این شرکت نیز پیشنهادات خود را ارائه نموده اند و 

در جلسات متعددی شرایط مورد توافق قرار گرفت.
۱-  شرکت آریو تجارت سهیل )سهامی خاص( به شماره ثبت  ۴۱۱۳۰۳ و شناسه 
ملی  ۱۰۳2۰6۳۰۷۰۵  تأسیس شده در سال ۱۳9۰ - که در سال ۱۳9۴ به این نام 
تغییر یافت - دارای حداقل ده سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت و بازرگانی 
می باشد و در حال حاضر سرمایه شرکت بالغ بر پنجاه میلیارد ريال می باشد. 
) شایان ذکر است که هیچ گونه مالزمه ای میان سرمایه ثبتی شرکت و توان 
اجرایی و عملیاتی آن وجود ندارد( در راستای شفاف سازی اعالم می دارد؛ تمامی 
سوابق تغییرات شرکت از بدو تأسیس تاکنون در سامانه روزنامه رسمی کشور در 
قسمت مربوط به آگهی های قانونی قابل مشاهده می باشد. متأسفانه در برخی 
رسانه ها به صورت عمدی و به غلط آمده است که پس از شروع کار و عدم 
توانمندی این شرکت، سهام شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شده 
است، که این نیز کذب محض است. طی سالیان متمادی برخی از شرکت های 
وارد کننده که  نهاده ها را تامین می نموده اند، با روش های فروش فاکتوری بر 
اساس قیمت مصوب و پشت آن بازار آزاد تشکیل داده و از تولیدکنندگان عزیز 
فاصله فروش فاکتور تا قیمت آزاد را به روشهای مختلف دریافت می نموده اند. 
که این ارقام چنان فشاری بر گرده اقتصاد کشور وارد نموده است که تا سالیان 
سال قابل جبران نمی باشد، تا آنجایی که می دانیم در تمام سال های گذشته هیچ 
کدام از رسانه های فعالً مدعی، حتی یک بار به خود زحمت نداده اند که موضوع 
به این مهمی را پی جو و مورد واکاوی قرار دهند و حقوق عامه ملت دفاع کنند. 
به این منظور، این شرکت از همان ابتدا بخشی از سهام خود را به سازمان 
تعاون روستایی کشور - که بالغ بر 8 هزار اتحادیه از سراسر کشور سهامدار آن 
می باشند و مطابق بندهای ۱۳ الی ۱۵ ماده ۳  اساسنامه و سایر مواد آن، فعالیت 
آن در راستای کمک به تولید در حوزه کشاورزی می باشد - واگذار نموده است، 
تا فاصله وارد کننده تا مصرف کننده به حداقل رساند و خود اتحادیه های تولیدی 
در مدیریت موضوع شریک و از منافع احتمالی آن بهره مند گردند و منجر به این 
شد تا در همین زمان کم سامانه های نرم افزاری مختلفی برای نیل به این هدف 

پیاده سازی شود و در موعد مقرر در این خصوص اطالع رسانی خواهد شد. 
2-  متأسفانه در روزهای اخیر و متأثر از فقدان هرگونه نظارت بر فعالیت های 
به اصطالح رسانه ای و مطبوعاتی در فضای مجازی - که در سخنرانی اخیر 
مقام معظم رهبری مد ظله العالی مورد تأکید معظم له واقع شده و به حق از 
دغدغه های ایشان می باشد - برخی افراد معلوم الحال، به قصد اضرار به این 
شرکت و تشویش اذهان عمومی و نیز تخریب دولت خدمتگزار و رسیدن به 
آمال خود، اقدام به انتشار برخی مطالب با عناوین مختلف تحت عنوان تخلف 
آشکار، فساد، رانت ارزی، واردات صوری و مانند آن نموده اند، بدون آنکه مدرک 
یا مستندی قانونی برای ادعای خود ارائه نمایند و این شرکت حق هرگونه شکایت 
و نیز اقامه دعوای حقوقی برای احقاق حقوق و اعاده  حیثیت و اعتبار شرکت 
را برای خود محفوظ می دارد. از جمله در این خبرگزاری ها بیان شده است که 
این شرکت هیچ گونه فعالیتی در امر واردات نهاده های دامی نداشته است، 
به استحضار می رساند، این شرکت از مجموعه گروه شرکتهایی می باشد که در 

سالیان گذشته هزاران تن نهاده های دامی و کاالی اساسی وارد کشور نموده اند 
و یکی از افتخارات این گروه این است که در سال های گذشته میزان صادرات 
شان بیشتر از رقم واردات بوده است. همچنین به اطالع  می رساند شرکت آریو 
تجارت سهیل مباشر برخی از شرکت های گروه برای تامین و توزیع همین کاالها 
نیز در سالیان گذشته بوده است. این درصورتی است که تمامی کنشگران حوزه 
اقتصادی کشور به خوبی می دانند هر شخصیت حقیقی و حقوقی با احراز 
صالحیت می تواند کارت بازرگانی دریافت دارد و در حوزه های تعریف شده در 
کارت بازرگانی خود مبادرت به واردات و صادرات کاال ورزد، شرکت آریو تجارت 
سهیل نیز طی سال های گذشته در موضوع فعالیت خود دارای کارت بازرگانی 
و فعالیت بوده است. متأسفانه در ابتدا به دروغ در رسانه های مختلف عنوان 
گردیده است که این شرکت ۷۳6 میلیون یورو ارز دریافت داشته و کاالیی وارد 
ننموده و در رسانه های مختلف با شانتاژ خبری این رقم را تا چندین میلیارد دالر 
افزایش داده اند، به اطالع می رساند، هر شرکتی برای واردات کاال، ابتدا کاال را 
ثبت سفارش می نماید و در روند انجام عملیات ثبت سفارش مجوزات الزم را 
اخذ و پس از تایید نهایی ثبت سفارش، محل تأمین ارز مشخص و برای کاالی 
موضوع ثبت سفارش نوع ارز و محل ارز مشخص می گردد، این شرکت تمامی 
روند ثبت سفارش کاالهای خود را طبق برنامه تعهدی خود در فرآیند کامالً 
قانونی به انجام رسانده و پس از انجام عملیات ثبت سفارش برای تخصیص ارز 
چند فقره از ثبت سفارشات خود که دقیقاً ضمیمه نامه مذکور می باشد به بانک 
مرکزی معرفی گردید، فعالین اقتصادی به خوبی استحضار دارند تخصیص ارز 
به منزله پرداخت ارز نمی باشد، طبق روال قانون آنچه در فرآیند قانونی کشور 
و نص صریح قانون است، اینکه واردکننده می تواند پس از تخصیص ارز، از 
طریق بانک عامل خود، معادل ریال ارز موصوف را واریز و در قبال اسناد حمل 
کاال، ارزش کاال را به حساب فروشنده پرداخت نماید. به استحضار می رساند 
علی رغم معرفی نامه مذکور، تاکنون حتی ارزی به کاالهای این شرکت تخصیص 

پیدا نکرده است، چه رسد به پرداخت ارز!
مورخ  شماره 2۰۴/۱۱۰/2۴ /م  به  مشارکت  و  کارگزاری  تفاهم نامه  مطابق    -۳
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ فی مابین سازمان تعاون روستایی ایران و شرکت آریو تجارت سهیل 
)سهامی خاص(، مقرر گردید تا این شرکت در راستای تأمین برخي کاالهای 
اساسي و نهاده هاي دامي، به عنوان کارگزار، با وزارت همکاری و اقدام نماید. 
ابالغیه شماره ۰2۰ مورخ ۱۴۰۱/۰2/۰۴ قائم مقام وزیر جهاد  مراتب در اجرای 
کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی به رئیس گروه مجامع و شرکت های وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم گردید و مورد موافقت قانونی واقع و توافق نامه اجرایی 

گردید. 
۴- متأسفانه، برخی از رسانه ها سعی در القاي این مطلب در ذهن مخاطب 
داشته اند که این شرکت کاال را در سامانه بازارگاه عرضه نموده است که البته 
هویدا است قصد و نیت خاصی از این منظور داشته تا این شرکت را متخلف 
جلوه دهند، لذا برای تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند؛ عرضه کاالها در 
سامانه بازارگاه صرفاً در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی بوده و این سامانه برای 
شفاف سازی از ابزارهای مدیریتی وزارتخانه متبوع می باشد و این شرکت هیچ 
گونه دخل و تصرفی در عرضه یا عدم عرضه کاال در سامانه مذکور نداشته است. 

نکته قابل توجه اینکه، همزمان و بلکه ۵ روز قبل از عرضه کاالهای این شرکت 
توسط وزارت محترم جهاد کشاورزی، کاالهای ۴ شرکت دیگر نیز به همین روش 
در سامانه عرضه گردیده است و  شرکت های موصوف ارز کاالهای خود را نیز 
تمام و کمال بالفاصله دریافت داشته اند و فعالین حوزه تولید به خوبی می دانند 
کماکان تا چند روز پیش شرکت هایی در همین سامانه بازارگاه بوده اند که از 
بهمن ماه سال گذشته کاال عرضه نموده، ارز خود را در سال گذشته دریافت 

داشته و تا چند روز به تعهدات خود عمل نکرده اند.
ارز  این شرکت  ۵- به روش های گوناگون، در رسانه ها عنوان نموده اند که 
ترجیحی دریافت نموده است در حالی که کاالیی نداشته و کاالیی نیز وارد و 
توزیع ننموده است، در این خصوص به اطالع می رساند؛ مطابق مستندات، این 
شرکت در همان زمان مقداری کاال در بنادر داشته، مقداری روی عرشه شناورها 
و مقداری در بنادر نزدیک کشور مبدا که مجموع آن به مراتب بیشتر از تعهد 
ایجاد شده در سامانه بازارگاه بوده است، که  بارنامه ها و اسناد محموله ها به 
کرات به مراجع ذی صالح ارائه گردیده است. الزم به ذکر است؛ سامانه بازارگاه 
این شرکت از اردیبهشت ماه فعال شده است و این شرکت توزیع کاالی خود را 
از تاریخ دوم خردادماه آغاز نموده است، بدون وقفه و بدون اینکه تاکنون هیچ 
گونه ارزی دریافت نموده باشد، که در راستای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی 
بخشی از اطالعات و آمار دقیق محموله های توزیع شده در تارنمای شرکت 
بارگذاری شده است و  قابل رویت می باشد. همچنین در تعامل با وزارت محترم 
جهاد کشاورزی و کلیه نهادهای نظارتی و مرتبط این شرکت در تالش است تا با 

همکاری ایشان در روند توزیع کاال تسریع به عمل آورد.
در پایان متذکر می گردد؛ تمامی جنجال های رسانه ها از سوی برخی افراد 
و شرکت و تشکیالت معلوم الحال صورت گرفته که تاکنون انحصار واردات 
برخی از کاالهای اساسی را در دست داشته و به صورت مافیایی با تعیین 
قیمت دلخواه خود، به سودهای کالن و باد آورده ای دست یافته اند و اکنون 
که با ورود شرکت های دیگر، عرصه انحصاری خود را از دست رفته می یابند، 
به مدد فقدان هرگونه نظارت قانونی بر فضای مجازی و از طریق غوغا ساالری 
این در حالی  تازی خود می باشند!  یکه  و  میدان  از  رقیب  در صدد حذف 
است که مقام معظم رهبری درخصوص امنیت روانی و چگونگی نقض آن 
از طریق رسانه ها در فضای مجازی فرموده اند: یکی از حقوق عمومی همین 
است، که امنیت روانی داشته باشد، امینت روانی یعنی چه؟ هر روز دروغی 
یا حرف هراس افکنانه ای در ذهن ها پخش نشود، روزنامه ها تا قبل این کار را 
می کردند و حاال فضای مجازی هم اضافه شده، هر چند ساعت یک بار یک 
شایعه ای ایجاد می کنند و ذهن مردم را خراب می کنند، که البته متاسفانه 
برخی از رسانه ها،  موضوع فعالیت این شرکت را کامالً جهت دار تبدیل به 
خوراک خبری برای معاندین ملت و انقالب ایران نموده اند. البته با گذشت 
زمان و پیگیری های حقوقی و قانونی مجدّانه این شرکت، حقیقت آشکار و از 
طریق رسانه های مستقل و در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی ایران، به 

طریق مقتضی اطالع رسانی خواهد شد.   
با تقدیم احترام                   
شرکت آریو تجارت سهیل ) سهامی خاص( 
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غربالگری حجاج قبل از بازگشت به 
کشور آغاز می شود

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
کرد:  تاکید  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
غربالگری حجاج بیت الله الحرام قبل از بازگشت به 

کشور آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، محمد مهدی گویا با اعالم این 
از  این کار برنامه ریزی های الزم  افزود: برای  خبر 
سوی وزارت بهداشت و سازمان حج و زیارت انجام 
شده و در قدم اول غربالگری سندرمیک و سپس 
انجام  به  مسافران  برای  سریع  تشخیصی  تست 
می رسد. چنانچه فردی نتیجه تستش مثبت باشد 
به  بهداشت  وزارت  از سوی  اقدامات الزم  سریعا 

مرحله اجرا خواهد رسید.

باید مجرمین را پیش از ارتکاب جرم 
شناسایی کنیم

رئیس پلیس آگاهی کشور با اشاره به اهمیت 
فناوری های جدید در کشف جرم گفت: باید سطح 
بتوانیم  که  برسد  درجه ای  به  پلیس  در  فناوری 

مجرمین را پیش از ارتکاب جرم شناسایی کنیم.
به گزارش ایسنا، سردار محمد قنبری در نشست 
کشف  در  مصنوعی  هوش  کاربرد  از  رونمایی 
فاکتورهای  امروزه ما در کشف جرم  جرم گفت: 
مختلفی را برای بررسی داریم. در گذشته پلیس 
از روش های سنتی استفاده می کرد و دالئل مادی 
به شناسایی مجرم ختم  و  بررسی  آزمایشگاه  در 
می شد. امروزه داده ها و اطالعات قضایی عالوه بر 
دالئل مادی وجود دارد که ما را به سمت شناسایی 
مجرم هدایت می کند. داده های غیرقضایی مبتنی 

بر هوش مصنوعی و تقاطع گیری بین آن هاست.
وی ادامه داد: متغیر بعدی درباره مشخصات 
متغیرهای صحنه  به  مربوط  بعدی  و مورد  ذاتی 
جرم است. اولین رویکرد آگاهی کشف پیشدستانه 
جرائم است که با بهره گیری از تکنولوژی های روز 
از طریق کارآگاهان آموزش دیده انجام می شود که 
قبل از ورود مجرم به صحنه جرم انجام می شود و 
حتی پیش از طرح شکایت ما مجرم را شناسایی 

کرده ایم.
رئیس پلیس آگاهی کشور گفت: همه این موارد 
ما  اساسی  نیاز  است.  فناوری  مدیریت  نیازمند 
امروز تحلیل هوشمند داده های مربوط به مجرمین 
است. اگر این داده ها در حوزه هوش مصنوعی قرار 
بگیرند و داده های رفتاری، شناختی و روانی آن ها 
در این سیستم وجود داشته باشد کمک شایانی 
به ما خواهد کرد. این هدف نیازمند برنامه ریزی 

و مدیریت است.
وی گفت: هدف ما شناسایی مجرم پیش از وقوع 
جرم و زمانی است که قصد ارتکاب جرم دارد و 
تحقق این هدف شدنی است. ما امروز به قابلیتی 
رسیدیم که می توانیم بگوییم زمان رسیدن ما به 

مجرم حداکثر یک هفته خواهد بود.
وی با بیان اولویت های پلیس آگاهی در حوزه 
تصاویر  کیفیت  ارتقاء  گفت:  هوشمندسازی 
چهره و پالک های خودرو اولین اولویت ماست. 
الگوهای  از  استفاده  با  افراد  هویت  شناسایی 
رفتاری به وسیله اطالعات بیومتریک نیز هدف 
بعدی ماست که از تکنولوژی نیز بهره خواهیم 
برد. ما اطالعات زیادی از رفتار مجرمین داریم و 
با تقاطع گیری اطالعات صحنه جرم و اطالعات 
را کشف می کنیم. هدف  اطالعاتی جرم  بانک 
بعدی ما تقطیع و فشرده سازی فیلم هایی است 
همچنین  می شود.  گرفته  جرم  صحنه  از  که 
استخراج و تحلیل کلمات در اصوات برای تطبیق 
است،  تکنولوژی  نیازمند  که  اطالعات  درست 
هدف بعدی ماست. همچنین تحلیل اطالعات 

شاهدان نیز دستور کار ما قرار دارد.
کرد:  اظهار  پلیس  کلی  هدف  بیان  با  قنبری 
برداشت اطالعات مربوط به صحنه جرم هدف کلی 
و اصلی ماست. باید بانک صحنه های سراسر کشور 
تجمیع و ذخیره شود و به محض اینکه اطالعات 
را به نرم افزار داده شود فرضیات محدود شده و 
تحلیل آن ها را انجام دهد. اگر بتوانیم اطالعات را 
تجمیع کنیم می توانیم آن را با همه صحنه های جرم 
دیگر مقایسه کنیم و تطبیق بدهیم. این سیستم 
باید بتواند بیشترین و دقیق ترین اطالعات را در 

کمترین زمان به مأموران ما بدهد. 
این  مجموع  گفت:  فراجا  آگاهی  پلیس  رئیس 
عوامل سبب بهبود وضعیت کشف جرم و افزایش 

آرامش و اطمینان مردم به پلیس می شود.

تشدید تیم های بازرسی قبل از ورود 
به پیک هفتم

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
تدابیر جدید  اتخاذ  لزوم  به  اشاره  با  بهداشت 
در برابر روند افزایشی کرونا در کشور از سقوط 

شدید پروتکل ها به زیر ۴۰ درصد خبر داد.
به گزارش ایلنا، محسن فرهادی معاون فنی 
با  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  مرکز سالمت 
اشاره به افزایش موارد کرونا در کشور اظهار کرد: 
در شرایط فعلی که تعداد بیماران شناسایی شده 
و بستری در حال افزایش است، باید یکسری 

تدابیر الزم اندیشیده و به اجرا درآیند.
 5 .BA زیر سویه  در حال حاضر  افزود:  وی 
اومیکرون بسیاری از کشورها را تحت پوشش 
خود قرار داده است و موارد آن به وضوح در حال 
افزایش است. اکنون چیزی که واضح و روشن 
است مهمترین راه های مقابله با این زیر سویه 
است که مهمترین آن تکمیل واکسیناسیون و 
تزریق دوز یادآور آن است. فردی که دوز دوم را 
تزریق کرده است، باید دوز سوم و فردی که دوز 
سوم را تزریق کرده است چنانچه شش ماه از آن 

می گذرد نیز دوز چهارم را تزریق کند.
این  با  مقابل  دوم  راه  کرد:  بیان  فرهادی 
بسته  فضای  در  ماسک  از  استفاده  زیرسویه 
است. استفاده از ماسک در فضاهای بازی که 
در  می شود.  توصیه  دارد،  وجود  تجمع  درآن 
شهرهایی که وضعیت آن ها قرمز و نارنجی شده 
است، استفاده از ماسک در هر دو فضای باز و 
بسته به ویژه نقاطی که در آن تجمع وجود دارد 

مورد تأکید است.
آینده  هفته  از  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
مراسم عید غدیر و بازگشت حجاج را پیش رو 
داریم، گفت: همچنین با فرا رسیدن ماه محرم، 
و  عزاداری ها  و  محرم  اول  دهه  مراسم های 
راهپیمایی اربعین پیش روی ما است. در این 
رابطه مباحث گوناگونی در کمیته های متعدد 
ستاد ملی کرونا مطرح شده است. آن چیزی 
که به وزارت بهداشت بازمی گردد این است که 
تیم های بازرسی را تشدید کنیم و از طرفی اعالم 
وارد  نکرده  خدایی  اگر  تا  کرده ایم  باش  آماده 
پیک هفتم شدیم نظارت ها را افزایش دهیم. با 
این حال امیدواریم که به اعمال محدودیت های 

جدید نرسیم.
بازرسی مرکز  تیم های  اینکه  بیان  با  فرهادی 
سالمت محیط و کار نیز همچنان به محدوده هایی 
که باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند 
ورود می کنند، گفت: امیدواریم با این راهکارها 
درصد سقوط کرده رعایت پروتکل های بهداشتی 

دوباره افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر میزان زدن 
ماسک در شهرهای بزرگ به ۲۹ درصد رسیده 
است، همچنین میانگین کلی رعایت پروتکل های 
درصد   ۴۰ زیر  یعنی  درصد   ۳۶ به  بهداشتی 
سقوط کرده است. طیف رعایت پروتکل ها از ۲۲ 
درصد در برخی از شهرها تا زیر ۶۰ درصد است. 
رعایت  خصوص  در  ماکسیمم  و  مینیمم  این 
پروتکل های بهداشتی تا حد زیادی به هم نزدیک 
شده و این نگران کننده است. قبال مینیمم ما 
االن  اما  ماکسیمم ۹۰ درصد  و  بود  5۰ درصد 
متأسفانه ماکسیمم رعایت پروتکل های بهداشتی 

مینیمم قبل است.
وی در ادامه با بیان اینکه بیشترین شکایت ها 
از  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برای عدم 
نانوایی ها است، گفت: پس از آن رستوران ها، 
تاالرهای پذیرایی و باشگاه های ورزشی بیشترین 

پروتکل شکنی را دارند.
فرهادی یادآور شد: در زمان پیک قبلی کرونا 
مصوبه ای با عنوان مدیریت هوشمند کرونا در 
اساس  بر  که  داشت  وجود  کرونا  ملی  ستاد 
آن قرار بود نخست تنها خدمات اجتماعی به 
واکسن زده ها داده شود و دوم اینکه رصد بیماری 
هم از طریق سامانه ایران من صورت بگیرد در 
حال حاضر حمل و نقل و تئاترها به این سامانه 
وصل هستند و امیدواریم کنسرت های موسیقی، 
سینماها، باشگاه های ورزشی و استخرها نیز به 
آن وصل شوند کما اینکه مصوبه آن هم اخیرا 

انجام شده است. 

به گزارش ایسنا، محمدمهدی ناصحی درباره نسخه 
الکترونیک، گفت: تحقق کامل تر نسخه الکترونیک از 
ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون شکل گرفته است و 
خوشبختانه به غیر از دو شهر تهران و مشهد اکنون 
الکترونیک  به صورت  نسخ  در کل کشور ۱۰۰ درصد 
نوشته و پیچیده می شود که این توفیقی برای سازمان 
بیمه سالمت است. البته جمعیت در تهران و مشهد 
قابل مقایسه با سایر استان ها نیست و در عین حال 
تهران مرکز ارجاعی است و حدود ۲۰۰۰ پزشک حتی با 
بیمه ها قرارداد ندارند که ممکن است نسخه نویسی را 
انجام ندهند و این چنین مباحثی از علل عقب ماندن 

این شهرها از سایر نقاط کشور است.
بیمه شدگان چگونه می توانند به نسخ الکترونیک خود 

دسترسی داشته باشند؟
او تاکید کرد: در حال حاضر ۱۱۹ هزار پزشک مشغول 
نسخه نویسی الکترونیک هستند که ۱۶ هزار نفر اصال 
طرف قرارداد ما نیستنند اما نسخه نویسی الکترونیک 
انجام می دهند. در عین حال برای دسترسی بیمه شده 
به اطالعات سالمت خود، سامانه شهروندی به عنوان 
یک سامانه فعال شکل گرفته است که بیمه شده برای 
دسترسی به اطالعات بیمه ای و نسخ به راحتی می توانند 

به سامانه مراجعه کنند.
او درباره سامانه ارائه خدمات شهروندی، گفت: این 
سامانه با قابلیت هایی اعم از  احراز هویت بیمه شده 
بر اساس شماره ملی و شماره موبایل، امکان مشاهده 
اطالعات هویتی و بیمه ای، امکان تغییر عکس و تمدید 
اعتبار بیمه، امکان مشاهده کلیه نسخ و امکان مشاهده 
ریز نسخه شامل تجویزی و خدمات ارائه شده را دارد. 
برای دسترسی به سامانه سرویس های شهروندی بیمه 
آدرس  طریق  از  می توانند  شهروندان  کلیه  سالمت 
مراجعه    /https://eservices.ihio.gov.ir/esc

کنند.
ناصحی درخصوص امکان دسترسی بیمار به نسخ 
عمده  کرد:  اظهار  شهروندی،  پنل  در  خود  گذشته 
به  مراجعه  برای  خصوص  این  در  بیمار  مشکالت 
بیمه های تکمیلی بود، لذا این امکان در پنل شهروندی 
برای بیمه شدگان فراهم شده تا کل سوابق نسخه که 
را مشاهده  است  دفترچه سابق  برگه سوم  جایگزین 
کنند؛ همچنین بیمار می تواند با کد رهگیری اطالعات 
تا برای پرداخت  نسخ را به بیمه تکمیلی ارسال کند 
هزینه مازاد بر تعهدات بیمه پایه اقدامات الزم صورت 
پذیرد. وی افزود: بیمه شدگان می توانند هزینه هایی که 
برای آنها به صورت الکترونیک انجام شده را در سامانه 
مشاهده کنند. همچنین بیمه شدگان می توانند مراکز 
طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت را نیز جستجو کنند 
و اگر فردی دارای بیمه همگانی بوده و به پزشک خانواده 
منتسب باشد، می تواند اطالعات پزشک خانواده خود را 

نیز در سامانه مشاهده کند.
پزشکانی که زیربار نسخه نویسی الکترونیک نمی روند

وی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر میان بیمه ها با 
سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، تصریح کرد: 
این همکاری می تواند تعداد پزشکانی که نسخه نویسی 
برخی  دهد.  افزایش  را  می دهند  انجام  الکترونیک 
به  بیمار  پُر  پزشکان  برخی  یا  و  پیشکسوت  پزشکان 
را  الکترونیک  نویسی  نسخه  است  ممکن  نحوی  هر 

نپذیرند که باید برای این دسته از پزشکان هم راهکاری 
اندیشیده شود. مصوبه قانونی به ما تاکید کرده بود که 
بیمه ها از اول دی ۱۴۰۰ نباید هیچ سندی کاغذی قبول 
کنند. این قانون اندکی ایراد دارد زیرا نمی توان همه  کار 
را یکجا انجام داد و باید جهت پذیرش نسخ کاغذی برای 
پزشکی  بحران ها، شرایطی که  زمان قطعی سیستم، 
نتواند نسخه الکترونیک بنویسد و... درصدی را قائل 
می شدند که امسال این فرایند درحال انجام است تا 
جایی که در جلسه هشتاد و ششم شورای عالی بیمه 
سالمت که اخیرا برگزار شد، تاکید شد که به این بخش 

توجه ویژه ای شود.
رصد دقیق اطالعات دارویی کشور با تحقق کامل 

نسخه الکترونیک
بسیار  فواید  الکترونیک  نسخه  داد:  ادامه  ناصحی 
به  آن  از  بخشی  که  دارد  سالمت  نظام  در  زیادی 
سالمت مردم بازمی گردد. گاهی اشتباهات دارویی در 
نسخ بوجود می آید که در این روش چنین خطاهایی 
به حداقل می رسد و نکته دیگر شفافیت اطالعات است 
که مصرف دارو در کشور را به شکل واضحی مشخص 
می کند. به عنوان مثال می دانیم که داروی دیابت در 
استان ها چه مصرفی دارد تا در توزیع مناسب دارو در 
شهرها دقت کنیم که مثال شهری مانند یزد که شیوع 
بیشتری از دیابت دارد، داروی بیشتری دریافت کند و 

دچار کمبود نشود.

طرح  اجرای  اول  سال های  در  اینکه  بر  تاکید  با  او 
نسخه نویسی الکترونیک بیمه ها به هیچ عنوان به دنبال 
صرفه جویی نیستند، اظهار کرد: ما می خواهیم خدمات 
به درستی به مردم ارائه شود، پس از آن صرفه جویی 
هم اتفاق می افتد. االن میانگین مصرف دارو در کشور 
ما ۴.5 قلم در هر نسخه است؛ عددی که قبال از آن 
به شکل دقیق مطلع نبودیم اما االن می دانیم میانگین 
مصرف دارو به تفکیک هر استان به چه شکل است. 
این درحالی است که میانگین مصرف دارو در جهان ۲ 

تا ۲.۳ قلم در هر نسخه است.
گرفته  صورت  برآورد  اساس  بر  کرد:  بیان  ناصحی 
 ASA در بیمه سالمت ماهانه ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار
در کشور مصرف می شود که اگر تامین اجتماعی هم 
همتراز با ما چنین عددی گزارش دهد یعنی ۴۲ میلیون 
ASA توسط افراد تحت پوشش بیمه ها مصرف می شود. 

یا مثال میانگین آزمایش در هر نسخه ۱۰.5 قلم است. 
آیا این تعداد علمی است؟ باید این موضوعات بررسی 
این مهم  الکترونیک  با شیوه نسخه نویسی  شوند که 

محقق شده و اعداد و آمار دقیق استخراج می شود.
وی افزود: اطالعات بسیار جامعی داریم که نسخه 
 نویسی برای تولید، واردات و ساماندهی مصرف دارو 
فروشی های  خرده  قاچاق،  جلوی  و  است  مناسب 
گرفته  الکترونیک  نسخه نویسی  با   ... و  غیرضروری 
گرفتن  فاصله  برای  مشکالتی  همواره  البته  می شود. 

نوین وجود دارد،  به روش  از روش سنتی و رسیدن 
نظام  باشد  قرار  اگر  است.  ناپذیر  اجتناب  تغییر  اما 
ارجاع و پزشکی خانواده اجرایی شود، مباحثی مانند 
است.  آن  اجرایی  لوازم  از  الکترونیک  نسخه نویسی 
سخت ترین قسمت نظام الکترونیکِ سالمت، نسخه 
نویسی است که باید در کنار پرونده الکترونیک قرار 
گیرد. با تحقق نسخه نویسی الکترونیک دیگر داروخانه 
و  ورودی  زیرا  باشد،  داشته  اضافی  انبار  نمی تواند 
خروجی داروخانه به دقت رصد می شود و مثال می دانیم 
کدام دارو در کدام داروخانه موجود است و کجا آن 
دارویی  متفاوت  کدینگ های  درباره  او  ندارد.  را  دارو 
میان سازمان های بیمه گر در نسخه نویسی الکترونیک،   
گفت: این موضوع هم تا حد زیادی برطرف شده است 

و مشکل زیادی وجود ندارد.
وی در پایان درخصوص اجرایی شدن فرایند امضای 
ما  مخارج  و  منابع  کرد:  تاکید  پزشکان،  الکترونیک 
مشخص است و ما تعهدات خود به بیمار و مراکز طرف 
پولی  اینگونه نیست که  پرداخت می کنیم.  را  قرارداد 
به سازمانی بدهیم که زیرساخت خود را اصالح کند. 
خوشبختانه مجلس شورای اسالمی امسال مصوباتی 
داشته است که به سازمان نظام پزشکی کمک می کند. 
به طور کلی حیطه وظایف هر دستگاه مشخص است 
و نمی شود که سازمانی وظیفه خود را به دیگران محول 

کند.

آمار بیش از ۳5۰۰ مبتال به کرونا در روز سه شنبه، و البته سرعت 
افزایش این آمار طی کمتر از یک هفته به خوبی نشان می دهد که 
کرونا نه تنها رفتنی نبود که با شکل جدیدی باز سراغ مان خواهد 

آمد.
به گزارش خبرآنالین، کرونا با خیزشی جدید و به شکل زیرسویه 
جدیدی به نام BA5 در حال خودنمایی است. آمار بیش از ۳5۰۰ 
مبتال به کرونا در روز گذشته و البته سرعت افزایش این آمار طی 
کمتر از یک هفته به خوبی نشان می دهد که کرونا نه تنها رفتنی 

نبود که با شکل جدیدی باز سراغ مان خواهد آمد. 
اما متاسفانه مدتی بود که پروتکل های بهداشتی مثل گذشته 
رعایت نمی شد، فاصله گذاری اجتماعی فراموش شده بود و حتی 
ماسک که ساده ترین راه جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا محسوب 
می شد،  بسیار کمتر از همیشه استفاده می شد، تا جایی که مینو 
محرز در گفت وگو با خبرآنالین گفته بود: از دیدن جمعیت زیادی 
از مردم که ماسک نمی زنند، وحشت کردم، حدود ۹5 درصد مردم 

ماسک نداشتند. ادامه این روند وحشتناک خواهد بود.
چه شد که ماسک فراموش شد؟

رامبد جوان، مجری برنامه تلویزیونی خندوانه، ۹ خرداد، حین 
اجرای این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه می خواهد خبر خوشی به 
مردم بدهد اعالم کرد که از این به بعد در ضبط این برنامه استفاده 
نیست.  ضروری  استودیو  در  حاضر  تماشاچیان  برای  ماسک  از 
هرچند که بعدها توضیحاتی درباره این موضوع داده شد اما کسی 
نمی تواند اثرات سوء چنین تصمیمی را از تریبون یک برنامه به 
نسبت پرمخاطب نادیده بگیرد. کمااینکه خیلی از متخصصان همان 

زمان نسبت به این موضوع اعتراض شدیدی داشتند.
چه کسی گفت کرونا تمام شد، ماسک نزنید؟

ناگفته نماند که هم زمان با صفر شدن آمار مرگ و میر کرونا در 
برخی از روزها طی هفته های گذشته، وزارت بهداشت این موضوع را 
به شکلی جلوه داد که خیلی ها نسبت به پایان کرونا در ایران امیدوار 
شدند. و حتی صحبت هایی از شکست کرونا و جشن تمام شدن آن 

نیز به گوش می رسید.
این در حالی بود که حمید سوری، اپیدمیولوژیست و عضو کمیته 
علمی ستاد مقابله با کرونا دراین باره به خبرآنالین گفت: وزارت 
بهداشت اطالعات و داده های مربوط به کرونا را در اختیار محققین 
قرار نمی دهد، ما االن شاهد یک عدم شفافیت هستیم، من به 
عنوان یک اپیدمیولوژیست که از روز اول درگیر این اپیدمی بودم، در 
ستاد کرونا هم مسئولیت دارم، اما هنوز نمی دانم وضعیت اپیدمی با 

توجه به داده های موجود چگونه است.
او افزود: متاسفانه وزارت بهداشت اطالعات و داده های مربوط به 
کرونا را در اختیار محققین قرار نمی دهد. مطالعاتی که اخیراً منتشر 
شده نشان می دهد سطح ایمنی در کشور هنوز پایین و حدود ۳5 

درصد است، تازه اطالعات این گزارش هم برای یک سال قبل است 
و ما بعد از آن واکسیناسیون گسترده انجام دادیم که ممکن است 
کمی ایمنی باال رفته باشد، اما با حساب همین واکسیناسیون انجام 
شده، هنوز بیش از ۲۰ میلیون نفر انسانِ حساس برای ابتال به 
بیماری وجود دارد. ما زمانی می توانیم بگوییم اپیدمی تحت کنترل 
درآمده که منشاء و نحوه انتقال تمام موارد ابتال را بدانیم، یا وقتی 
می توانیم بگوییم اپیدمی خاتمه یافته که حداقل دو دوره از بیماری 
)۲۸ روز( بگذرد و ما مورد جدیدی نداشته باشیم، چنین اتفاقی هنوز 

در کشور ما نیفتاده است.
به این بنر نگاه کنید

عالوه بر اهمال های صورت گرفته از سوی صدا و سیما و وزارت 
بهداشت، نگاهی ساده به بنرهای شهری هم نشان می دهد، اراده ای 
برای اطالع رسانی مدام نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی در 
مسئوالن شهری هم وجود نداشت. شهردای تهران هم گویا از پایان 
غیرواقعی کرونا استقبال می کرد. بنری با نوشته »امید صد، کرونا 
صفر« از همین جنس است، چیزی که مردم را تشویق می کند تا 

ماسک ها را بی خیال شوند.
چه کسی مقصر است؟

اما چه کسی مقصر است؟ مردم یا مسئوالن؟ سوری معتقد 
است: مردم دچار خستگی پاندمی شده اند، اما اینکه استفاده از 
ماسک کم شده است مقصر اول متولی و مسئوالن هستند. آنها باید 
پیام های غلطی که تداعی کننده شرایط عادی است را نداشته باشند 
و اینکه جامعه را با رویکردهای مناسب آماده نگه دارند که مردم 
قابلیت تغییر رفتار در فراز و فرودهای تغییر اپیدمی داشته باشند، 
اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و به نظر می رسد این عادی انگاری 

از سوی متولیان تقویت شد و در مردم نفوذ کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد

ونیکی ۱۱۹ هزار پزشک در کشور نسخه نویسی الکتر
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۹ هزار پزشک مشغول نسخه نویسی الکترونیک هستند، در عین حال چگونگی دسترسی 

بیمه شده ها به اطالعات بیمه ای و نسخ تجویزی را توضیح داد.

 BA5 ونا تمام شد، ماسک نزنید؟خودنمایی کرونا با خیزشی جدید و به شکل زیرسویه جدیدی به نام چه کسی گفت کر

اطالعات بسیار 

جامعی داریم 

که نسخه 

 نویسی برای 

تولید، واردات و 

ساماندهی مصرف 

دارو مناسب 

است و جلوی 

قاچاق، خرده 

فروشی های 

غیرضروری و ... 

با نسخه نویسی 

الکترونیک گرفته 

می شود

شهردار تهران با بیان اینکه برای تأمین ۱۱۳ دستگاه واگن با شرکت واگن سازی 
تهران وارد انعقاد قرارداد شده ایم، گفت: دولت برای این امر ۷۷ میلیون یورو 

اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در حاشیه آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری 
مشترک شهرداری تهران و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( برای احداث خط ۱۰ 
مترو و آغاز مونتاژ دستگاه حفاری تونل مکانیزه این خط در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه خط ۱۰ مترو ۴۴ کیلومتر است و ۳5 ایستگاه دارد، اظهار کرد: این خط 
در دو فاز اجرا می شود که فاز اول امسال و فاز دوم سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با اعالم اینکه امکانی ایجاد می شود که ۶ منطقه شامل مناطق یک تا پنج 
و منطقه ۲۲ می توانند از ظرفیت خط ۱۰ استفاده کنند، یادآور شد: بیشترین 

ایستگاه های این خط در منطقه ۲۲ تهران واقع شده است.
وی همچنین تصریح کرد: افق و چشم انداز بسیار خوبی برای این خط پیش بینی 
شده و از تقاطع با سایر ایستگاه ها نیز استفاده می شود تا بتوان ظرفیت بسیار 

خوبی را برای خطوط دیگر ایجاد کرد.
زاکانی با بیان اینکه مترو برای ما یک اولویت قطعی محسوب می شود، تصریح 
کرد: به دنبال تکمیل هفت خط مترو به عنوان یک ضرورت اولیه هستیم و چهار 

خط باقی مانده نیز که با خط ۱۰ آغاز می شود در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به نیاز هفت خط مترو به ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل، 
گفت: ایجاد چهار خط دیگر نیز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است. 
راهی که ما انتخاب کردیم مولدسازی پیرامون ایستگاه ها و توسعه مبتنی بر 

بازنگری برای خلق منابع است.
شهردار پایتخت تأکید کرد: این موضوع هم به نفع مردم خواهد بود، هم برای 

شهر عایدی خواهد داشت و هم پروژه های مترو را تکمیل خواهد کرد.
وی از پیگیری برای تأمین ۱۰5۰ دستگاه واگن خبر داد و افزود: از این تعداد 
۴۲۰ دستگاه از داخل و ۶۳۰ دستگاه نیز از خارج از کشور تأمین خواهد شد. 
در حال حاضر مقدمات برای تأمین ۶۳۰ دستگاه در دولت فراهم شده و بانک 
مرکزی اقدامات ویژه را برای تأمین ۱5 درصد منابع انجام داده و مسیر همواری 
ایجاد شده که آینده خطوط مترو رقم بخورد. زاکانی با بیان اینکه برای تأمین ۱۱۳ 
دستگاه واگن با شرکت واگن سازی تهران وارد انعقاد قرارداد شده ایم، خاطرنشان 
کرد: دولت برای این امر ۷۷ میلیون یورو اختصاص داده است. همچنین برای 
۲۲۰ دستگاه نیز با مپنا وارد مذاکره شده و تفاهم نامه ای را نیز آماده کرده ایم که 
امیدواریم از دو سال آینده، واگن ها را در اختیار خطوط قرار داده و تا سه سال 

آینده تکمیل واگن ها برای خطوط را شاهد باشیم.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین 
شهرداری تهران و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( برای احداث خط ۱۰ مترو 
و آغاز مونتاژ دستگاه حفاری تونل مکانیزه این خط ضمن تبریک اعیاد قربان و 
غدیر خم، گفت: اهمیت، سرعت و تسهیل در بهره مندی از مترو در حوزه حمل 
ونقل شرایط بسیار خوبی برای ما فراهم کرده است. اولویت قطعی ما تکمیل ۷ 
خط فعلی است اما خط ۱۰ یک شرایط ممتازی دارد که اوال باعث گره گشایی از 
منطقه ۲۲ که سرانه پایین با ظرفیت جمعیت پذیری باال دارد می شود؛ ضمن 

اینکه ۶ منطقه شهر از این خط بهره مند خواهند شد و قابلیتی برای سایر خطوط 
ما رقم می زند.  

وی افزود: در کنار هفت خط توجه به این خط برای ما موضوعیت دارد و بعد 
از این دقت در مسیر خط ۱۱ برای ما مهم است تا در آینده نزدیک این خط را 

نیز اجرایی  کنیم. 
زاکانی ادامه داد: قرارگاه خاتم و خدمات آن برای کشور ما یک افتخار است 
و هر عقل سلیمی حکم می کند که یک کشور برای سازندگی از همه ابزارها 
و ظرفیت های خود استفاده کند؛ در خط ۷ و یک مترو مشارکت فعال و اثر 
بخشی با قرارگاه خاتم داشتیم و تجربه این قرارگاه در این بخش برای ما بسیار 

مهم است.
شهردار تهران اضافه کرد: امیدواریم در سال های آینده در بخش حمل و 
نقل، توسعه مترو را داشته باشیم و در ارتباط با همه ظرفیت ها از جمله قرارگاه 
تعامالت گسترده تری برقرار کنیم تا تهران را بر مدار ظرفیت های متنوع بخش 

خصوصی و نهادهای انقالبی بسازیم. 
وی بیان کرد: امیدواریم با شعار تهران به مثابه یک کارگاه شروع به ساختن 
همه تهران کنیم. باید با یک دقت باال، بازنمایی تهران را داشته باشیم و در این 

راه همه ظرفیت های کشوری را به کار بگیریم . 
زاکانی یادآور شد: ۳۲5 ایستگاه مترو در افق ۱۱ خط در  داخل شهر تهران 
ظرفیتی است که باید طراحی و نوسازی شهر را بر پیرامون آن قرار دهیم و با این 

کار شرایط و تجربه جدیدی را در تهران تجربه خواهیم کرد.

شهردار تهران:

و از سوی دولت برای تأمین ۱۱۳ دستگاه واگن اختصاص ۷۷ میلیون یور
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چرا سریال پیمان قاسم خانی از یک 
پلتفرم  حذف شد؟

سریال »روزی روزگاری مریخ« به کارگردانی 
مشترک پیمان قاسم خانی و محسن چگینی که 
قرار بود از دو پلتفرم پخش شود، امروز از یکی از 
پلتفرم ها خارج شد و فعال قابل مشاهده نیست.

قبلی،  اعالم  اساس  بر  ایسنا،  گزاش  به 
قسمت اول از سریال »روزی روزگاری مریخ« به 
تهیه کنندگی پیمان قاسم خانی و محسن چگینی، 

روز سه شنبه از دو پلتفرم منتشر شد.
اما در فاصله یک روز بعد، یعنی روز چهارشنبه 
۲۲ تیر ماه کاربران یکی از این دو پلتفرم، قادر 
به مشاهده قسمت اول سریال که روز گذشته 
منتشر شد، نیستند و سریال از دسترس خارج 

شده است.
پخش سریال »روزی روزگاری مریخ« از دیگر 

پلتفرم پخش کننده همچنان پابرجاست.
در  مشارکت  بر  عالوه  که  چگینی  محسن 
کارگردانی، تهیه کننده این اثر هم هست، در 
توضیح علت این اتفاق به ایسنا گفت: حذف 
سریال »روزی روزگاری مریخ« از پلتفرم نماوا 
به علت مشکل فنی بوده است و تا چند ساعت 

آینده این مشکل بررسی خواهد شد.
به گفته این تهیه کننده با رفع مشکل، »روزی 

روزگاری مریخ« به پلتفرم یادشده باز می گردد.
»روزی  نویسندگان  سرپرستی  و  طراحی 
عهده  به  قاسم خانی  پیمان  را  مریخ«  روزگاری 
داشته است و در خالصه داستان این سریال 
آمده: در روزگاری هستیم که همه موجودات از 
سیارات مختلف به مریخ سفر می کنند ... شما 

چطور؟
سام درخشانی، ویشکا آسایش، امیر نوروزی، 
ژوله،  امیرمهدی  مالکی،  بهادر  کاظمی،  امیر 
نوشین تبریزی، عبدالله روا، رامین ناصر نصیر، 
فالمک جنیدی، بهروز رهبری فر، پیمان فاطمی، 
این  در  قاسم خانی  مهراب  و  نوربخش  کاظم 

سریال به ایفای نقش پرداخته اند.

یک مقام ایرانی در حج خبر داد

بازگشت حجاج ایرانی و انصراف 
۴۳ نفر از حج

سرپرست ستاد مکه از بازگشت حجاج ایرانی 
به کشور خبر داد و گفت: از مجموع ۳۹ هزار 
ایرانی  و ۶۳۵ ویزایی که عربستان برای زائران 
صادر کرده بود ۴۳ نفر از شرکت در حج انصراف 

دادند.
به گزارش ایسنا، اکبر رضاییـ  سرپرست ستاد 
مکه ـ گفت: در مجموع ۳۹ هزار و ۶۳۵ ویزا از 
سوی عربستان سعودی برای زائران ایرانی صادر 
شد. از این میان حدود ۴۳ نفر از تشرف به حج 
منصرف شدند که متاسفانه نتوانستیم ویزاهای 

آن ها را باطل و افراد دیگری را جایگزین کنیم.
او با بیان اینکه کل زائران حج تمتع در قالب 
 ۲۱ افزود:  شدند،  سامان دهی  کاروان   ۳۰۲
کاروان های  قالب  زائران در  از  نفر  و ۲۰۰  هزار 
»مدینه اول« و ۱۷هزار و ۱۷۶ زائر نیز در قالب 
شدند.  سامان دهی  دوم«  »مدینه  کاروان های 
سرپرست ستاد مکه با اشاره به پایان ایام تشریق 
و مناسک حج، همچنین از پایان موفقیت آمیزحج 
زائران ایرانی خبر داد و با اشاره به آغاز خروج 
تدریجی حجاج از مکه، گفت: زائران همزمان از 
مکه به شهر مدینه و همچنین فرودگاه جده برای 
برگشت به کشور اعزام می شود. ۲۲ تیرماه ۱۳۰۰ 
زائر در قالب ۱۱ کاروان مدینه بعد از مکه خارج 
شده و در شش هتل مدینه مستقر می شود. 
پنجشنبه ۲۳ تیرماه نیز نخستین گروه در قالب 
سه پرواز به تهران و دو پرواز به تبریز خواهد 
رفت. رضایی همچنین از برقراری دوباره حمل 
و نقل درون شهری مکه که همزمان با مناسک 
که  گفت  و  داد  خبر  بود،  شده  متوقف  حج، 
برنامه های زائران در مکه و مدینه به روال قبل و 

عادی برگشته است.

معاون صنایع دستی کشور تاکید کرد

تشکیل فراکسیون صنایع دستی در 
مجلس

در  کشور  سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  معاون 
نشستی با نماینده مردم شهرستان های گرگان و آق قال 
در مجلس شورای اسالمی خواستار تشکیل فراکسیون 

صنایع دستی در مجلس شورای اسالمی شد.
به گزارش ایسنا، مریم جاللی شامگاه سه شنبه، 
۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ در نشست با غالمرضا منتظری، 
در  آق قال  و  گرگان  شهرستان های  مردم  نماینده 
اداره کل  محل  در  که  اسالمی  شورای  مجلس 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
در  صنایع دستی  »فراکسیون  گفت:  شد،  برگزار 
مجلس شورای اسالمی با حمایت دکتر منتظری، 
نماینده گرگان و آق قال در مجلس راه اندازی شود.«

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با 
تکاپو،  دانش،  حاصل  صنایع دستی  این که  بیان 
بحث  »در  کرد:  تصریح  است،  سلیقه  و  مهارت 
عمل  خوب  متأسفانه  فرهنگ  اقتصاد  و  فرهنگ 
نکردیم.« او خاطرنشان کرد: »داشته های فرهنگی 
و صنایع دستی استان گلستان بسیار غنی است و 
در واقع کلکسیونی از تولیدات صنایع دستی کشور 

را می توان در استان مشاهده کرد.«
ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد خانوار با توسعه 

صنایع دستی
نماینده مردم شهرستان های گرگان و آق قال در 
مجلس شورای اسالمی نیز در ابتدای این نشست با 
اشاره به پتانسیل های حوزه صنایع دستی گلستان، 
گفت: »تنوع قومیت ها در استان گلستان سبب 
سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  محصوالت  تنوع 
در سطح استان شده است و ازاین  رو درواقع در 
غالمرضا  داریم.«  را  اقوام  صنایع دستی  گلستان 
به  کشور  فرهنگی  »حیات  کرد:  بیان  منتظری 
همین داشته ها و خرده فرهنگ هاست، لذا باید در 
راستای معرفی، احیا و حمایت از فرهنگ کشور 
قدم برداریم.« او خاطرنشان کرد: »توجه به حوزه 
صنایع دستی عالوه بر ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری 
اندک موجب تقویت اقتصاد خانواده ها می شود.« 
در  آق قال  و  گرگان  شهرستان های  مردم  نماینده 
»برندسازی،  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
تجاری سازی و ایجاد مرکزی برای فروش تولیدات 
کمتر  و  مهم  بسیار  موضوعی  صنایع دستی 
پرداخته شده است که باید در این راستا اقدامات و 
تالش  ویژه ای داشته باشیم.« او در ادامه بیان کرد: 
»سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی به استان گلستان رویدادی بسیار خوبی 
است که باید نهایت بهره را از حضور نمایندگان 
در  کمیسیون  این  عضو  اسالمی  شورای  مجلس 
راستای توسعه و پیشرفت استان ببریم.« در ادامه 
میراث فرهنگی،  اداره کل  سرپرست  نشست  این 
گفت:  نیز  گلستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
از ۳۰ هزار هنرمند صنایع دستی  »فعالیت بیش 
و ثبت ۶ شهر و روستای ملی نشان از توانمندی 
باالی استان در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی 
است.« رحمان فرمانی خاطرنشان کرد: »سکونت 
اقوام مختلف در کنار تنوع اقلیم در استان گلستان 
موجب شده تا طیف گسترده ای از محصوالت و 
تولیدات صنایع دستی را در استان داشته باشیم.« 
او بیان کرد: »تبلیغات و بازاریابی یکی از نیازهای 
اصلی حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان 
گلستان است.« سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
کرد:  عنوان  گلستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
»تولید محصوالت کاربردی صنایع دستی، بازاریابی 
و بسته بندی از جمله نیازهای حوزه صنایع دستی 
استان است که در هر سه حوزه نیاز به آموزش 
داریم.«  و صنعتگران  هنرمندان  توانمندسازی  و 
این نشست با حضور رحمان فرمانی )سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
دفتر  )مدیرکل  توحدی  ویدا  گلستان(،  استان 
آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشور(، حسین خواجه بیدختی )مشاور در 
امور استان های معاونت صنایع دستی و هنرهای 
)معاون  حاجی ابراهیمی  مریم  کشور(،  سنتی 
صنایع دستی و هنرهای سنتی استان( و سارا اخوت 
اداره کل  در محل  استان(  میراث فرهنگی  )معاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
و  معاون صنایع دستی  مریم جاللی،  برگزار شد. 
هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی به عنوان نماینده عالی این وزارتخانه 
در سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
تیرماه   ۲۱  ، سه شنبه  روز  گلستان،  به  اسالمی 
۱۴۰۱ از طریق فرودگاه بین المللی شهدای گرگان 
نشست های  و  دیدار  برگزاری  شد.  استان  وارد 
بازدید  با مقامات و مسئوالن استانی،  تخصصی 
سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  ظرفیت های  از 
شهرستان های استان گلستان و دیدار و گفت وگو با 
هنرمندان و صنعتگران این حوزه از دیگر برنامه های 
سفر معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان 

گلستان است.

)رئیس  رحمانی  غالمرضا  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
فرهنگی – تاریخی  آثار  مرمت  و  حفاظت  پژوهشکده 
به  اشاره  با  گردشگری(  و  فرهنگی  میراث   پژوهشگاه 
برای در  بین المللی  و  وجود دستورالعمل های داخلی 
دست گرفتن اشیاء تاریخی و باستانی به منظور معرفی 
آن ها، گفت: بر اساس نوع و جنس اشیاء، نوع برخورد 
کارشناسان متفاوت است. ضمن آنکه این کار یک کار 
کامال تخصصی است. باید بدانیم میزان آسیب شی ء 
چقدر است؛ چه آسیب هایی دیده؛ تزئیناتی که روی 
آن است در برابر سایش یا حتی جنس دستکش های 
مختلفی که به دست می کنیم چه عکس العمل هایی 
باید  اینها موضوعاتی هستند که  نشان می دهد و… 
باستانی  و  تاریخی  اشیاء  گرفتن  دست  در  از  قبل 
این رو است که نمی توانیم  از  مورد توجه قرار گیرد. 
دستورالعملی جامع و واحد برای برخورد با تمام اشیاء 
جابه جایی،  برای  مبانی  می توانیم  اما  باشیم  داشته 
نمایش و گذاشتن در ویترین داشته باشیم. تمام این 
موارد باید توسط متخصصان موزه داری انجام شود از 
این روست که افرادی در این رشته دانشگاهی تحصیل 
می کنند و واحدهای متفاوتی درخصوص اصول برخورد، 

آسیب شناسی و فن شناسی آثار می خوانند.
او با اشاره به آنکه در این میان برخی از اشیاء نیاز به 
مطالعه بیشتر دارند، ادامه داد: گاهی نیاز است تا بر 
روی برخی از اشیاء مطالعه بیشتری صورت گیرد. این 
اشیاء دارای اطالعاتی هستند که باید استخراج شوند. 
امروزه فناوری های نوین به ما در این استخراج اطالعات 
کمک می کند تا معضل لمس اشیاء به حداقل خود 
برسد. مستندنگاری، عکاسی دقیق، روش های اسکن 
کمک  ما  به  که  هستند  مواردی  جمله  از  و…  دقیق 
می کنند تا اگر قرار است خوانشی روی شی ء صورت 
گیرد، آسیب نگاری و آسیب شناسی کنیم این کار را 
بدون لمس اشیاء انجام دهیم. حتی اگر بخواهیم بدون 
نمونه برداری از ترکیبات، ساختار و عناصر شی ء مطلع 
شویم، به راحتی با استفاده از ابزارهای نوین و جدید این 
اطالعات در دسترس خواهد. فقط باید به متخصصین 
این رشته اعتماد کنیم. خوشبختانه در داخل کشور، 
برخی از این ابزارها را داریم؛ به طور مثال برای مطالعه 
بر روی اشیاء خاص که مطالعه های غیر تخریبی است 
و نمونه برداری وجود ندارد، امکانات الزم در پژوهشکده 
وجود دارد. حتی برای مستندنگاری نیز امکانات الزم اعم 
از ایکس-ری )X-ray(، عکاسی های دقیق را در کشور 
داریم. حتی شرکت های خصوصی و  دانش بنیان نیز 
در این حوزه فعال هستند. هدف آن است که حداقل 
تماس را با یک شی ء داشته باشیم و حتی اگر با شی ء 
تماس داشته باشیم، این تماس بر اساس اصول باشد. 
به طور مثال گاهی ممکن است نیاز باشد دستکش 
التکس دست کنید و گاهی دستکش پارچه ای یا هر 
چیز دیگری چراکه عدم استفاده درست از دستکش نیز 

می تواند تاثیر خود را بر روی شی ء بگذارد.
رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی –

گردشگری  و  فرهنگی  میراث   پژوهشگاه  تاریخی 
اندازه ای  به  ما  که  آنجاست  کرد: مشکل  خاطرنشان 
شی ء تاریخی و باستانی در کشور داریم که به قولی 
زیادی یک چیز سبب می شود توجه الزم به آن نشود. 
چراکه باید تاکید شود که هر یک از این اشیاء منحصر 
اهمیت  از  خود  جای  در  و  هستند  خاص  و  فرد  به 
باالیی برخوردارند و اطالعاتی را در بر دارند که با یک 
مخدوش  اطالعات  این  است  ممکن  ما  اشتباه  عمل 
شود. این موارد باید مد نظر قرار گیرد چراکه عالوه بر 
متخصصانی  حتی  و  استانداردها  الزم،  آیین نامه های 
داریم که می توانند در این زمینه ها کمک کنند تا بتوانیم 
شی ء را معرفی کنیم و نمایش دهیم. این حرف ها به آن 
معنا نیست که باید یک شی ء تاریخی و باستانی را در 
گنجینه و مخزن نگهداشت و به نمایش نگذاشت، بلکه 
می توان بر اساس استانداردها اشیاء را نمایش داد و 
مستندنگاری کنیم و عالقه مندان و محققین بر روی این 

اشیاء کار کنند اما اصولی باید در این خصوص رعایت 
شود. 

رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا این روش مرسوم 
است که یک کارشناس یا متخصص، در صدد خوانش 
و استخراج دوباره و چند باره اطالعات یک شی ء که 
حساسیت های زیادی درخصوص چگونگی در دست 
اینکه  گفت:  برآید،  دارد  وجود  آن  خوانش  و  گرفتن 
گفته می شود متخصص داریم به آن معناست نیست 
که متخصص می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد 
شناسی،  آسیب  مطالعات  کار  نوع  هر  انجام  چراکه 
تطبیقی و… نیازمند گردآمدن یک تیم از موزه دار گرفته 
تا متخصص حفاظت و مرمت و متخصص خوانش و… 
است. هرچند گاهی نیاز است تا بازنگری درخصوص 
اطالعات برخی اشیاء داشته باشیم چراکه برخی از اشیاء 
در دوره ای بر اساس اطالعات و امکاناتی که در اختیار 
بوده نامگذاری شده یا در کنار آن برچسب خورده و 
نیازمند بازنگری بر اساس تاریخ، فناوری و تکنولوژی روز 
است. به طور مثال، اگر نوشته شده که جنس آن شی ء 
الجورد است، بر اساس تکنولوژی که امروز در اختیار 
داریم می توانیم بگوییم که جنس آن الجورد است یا 
خیر. اینکه به روزرسانی داشته و مطالعات ما تداوم 

داشته باشد به معرفی شی ء کمک می کند. 
رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی –

تاریخی پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری تاکید 
محیطی  شرایط  برابر  در  مدتی  از  بعد  اشیاء  کرد: 
واکنش هایی از خود نشان می دهند که این مهم نیاز 
به تداوم امر حفاظت و مطالعات را بیشتر می کند تا 
بتوانیم برای شی ء بر اساس مقتضیات زمانی به منظور 

حفاظت از آن تصمیم بگیریم.
از  نگهداری  و  حفاظت  وضعیت  درخصوص  او 
الواح هخامنشی که طی سال های اخیر از موسسه 
شرق شناسی شیکاگو به ایران بازگشته اند نیز گفت: 
روش های معرفی و اینکه اهمیت یک شی ء را بدانیم 
و نشان دهیم، مختلف است. اگر اطالعات این الواح 
به طور کامل وجود داشته باشد و بارها خوانده شده  
باشند، به روش های دیگر هم می توان برای اطالع و 
آگاهی عمومی این الواح را ارائه داد و صرف آنکه زیر 
یک ذره بین گرفته شود و در دست حرکت داده شود 
مالک نیست. حال ممکن است در خوانش هایی که 
در گذشته از این الواح شده، اشتباهاتی وجود داشته 

باشد یا مطلبی جا افتاده و حتی اختالف نظر وجود 
دارد، حتی اگر به این نیت الواح هخامنشی دوباره 
بازخوانی شده باشد هم می توانستند با طرح و ارائه 
در جوامع تخصصی تر به صورت تخصصی این کار 
انجام شود. حتا می توانستند نشستی برای خوانش 
دوباره الواح برگزار کنند و با خرد و نظر یک جمع 
به این نتیجه برسند که آیا نیاز هست که این الواح 
بخواهند  اگر  حتی  خیر.  یا  بازخوانی شوند  دوباره 
کار  این  که  است  مهم  این  بازخوانی شود،  دوباره 
به چه شکل انجام گیرد، چه تیمی این کار را انجام 
دهد، کجا انجام شود، چه امکاناتی را نیاز دارد و… 
تاکید بر تمام این موارد از آن جهت است که اگر 
نیاز به بازخوانی دوباره الواح است، این خوانش با 
مستندگاری دقیق و یک بار انجام شود تا حداقل 
تماس با این الواح صورت گیرد. نباید فراموش کرد 
که اگر شیئی را از فضایی به فضای دیگر منتقل کنیم 
با توجه به حساسیت هایی که وجود دارد حتی اگر 
تثبیت شده و حتی اگر تمام اقدامات پیشگیرانه را 
هم در نظر بگیرید، هیچ تضمینی وجود ندارد که 
آن شی ء آسیب نبیند. از این روست که در موزه ها 

حداقل جابه جایی اشیاء را شاهد هستیم. 
هخامنشی  الواح  بود  قرار  اگر  کرد:  خاطرنشان  او 
بازخوانی شود، الزم بود در قالب یک طرح و با حضور 
شود.  گیری  تصمیم  خصوص  این  در  متخصصین 
تاکنون چنین طرحی به پژوهشکده ارائه نشده. حتی 
اگر هم قرار بود معرفی صورت گیرد و به خوانشی که 
قبال انجام شده اعتماد داشتند به راحتی می توانستند 
در  که  فیلم هایی  و  عکس ها  مستندات،  اساس  بر 
اختیار داشتند این کار را انجام دهند. پژوهشگاه میراث 
به  و  است  مختلف  پژوهشکده های  دارای  فرهنگی 
عنوان مرکزیت بخش پژوهش در وزارتخانه میراث و 
گردشگری می توانست در این راستا نیروهای تخصصی 
خود را در اختیار این بخش بگذارد. پژوهشکده حفاظت 
و مرمت آثار فرهنگی –تاریخی در جریان اینکه قرار بوده 
الواح هخامنشی بیرون آورده و بازنگری شود و حتی 
بر روی شیوه حفاظت از آن ها دوباره مطالعه و روند 
مجموعه های  البته  نبود.  شود،  تکرار  آن  بررسی های 
هرچند  دارند  را  خود  متخصصین  موزه ها  و  پایگاه ها 
حساسیت درخصوص برخی از اشیاء بسیار زیاد است و 

نیازمند طی روندی خاص تر هستند. 

رحمانی تصریح کرد: با حجم زیادی از اشیاء روبه 
رو هستیم که جایی مانند پژوهشگاه و حتی وزارت 
میراث نمی تواند برای همه آن ها وارد فاز اجرایی شود. 
با همکاری اداره کل موزه ها و معاونت میراث فرهنگی 
که  هستیم  دستورالعمل هایی  آماده سازی  درحال 
بتوانیم بر اساس آن اشیاء درجه بندی شوند. آیین 
نامه نفایس در حال آماده سازی است. بر اساس این 
آیین نامه ممکن است یک لوح گلی در زمره نفایس 
خواهد  را  خود  خاص  شرایط  نفایس  گیرد.  قرار 
داشت. تاکنون چنین چیزی درخصوص نفایس در 
حوزه اشیاء وجود نداشت. تاکنون درجه بندی اشیاء 
بیشتر به منظور انجام روند بیمه و مباحث خروج 
از کشور مطرح بود. از آنجا که بر اساس نیاز روز 
برخی موارد را به روزرسانی می کنیم، امروزه به این 
نقطه رسیده ایم و احساس نیاز شده است که باید 
اعمال  دسته بندی  بناها  درخصوص  که  همانطور 
شده و نفایس ویژگی خاصی دارند، این مهم باید 
درخصوص اشیاء نیز اعمال شود. این مهم در حوزه 
اشیاء باید موشکافانه، جامع تر و کاملتر باید باشد. 
بسیاری از اشیاء تاریخی در سایر نهادها نگهداری 
می شوند و نیاز است تا آیین نامه واحدی درخصوص 

روش نگهداری و برخورد با آن ها تعریف شود.
رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی –

در  گردشگری  و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  تاریخی 
روزها  این  که  است  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ 
خاص  اشیاء  از  برخی  شدن  گرفته  دست  در  شاهد 
که از قضا حساسیت زیادی نیز درخصوص آن ها در 
جامعه وجود دارد، توسط برخی از افراد همچون وزیر 
میراث و گردشگری و حتی متخصص پایگاه های میراث 
جهانی با اهداف متفاوت اعم از معرفی و شناساندن 
بیشتر و آگاهی رسانی و… هستیم اما سایر افراد اجازه 
لمس این اشیاء را ندارند، گفت: قطعا تعامالتی برای 
در دست گرفته شدن اشیاء خاص وجود دارد. هرکس 
از قبل اطالعاتی درخصوص  که وارد مخزن می شود 
حساسیت های موجود و اشیاء را دریافت کرده. تعامالت 
و جلساتی برگزار می شود و بعد شی ء تاریخی در دستان 
او گذاشته می شود. این موارد برنامه ریزی شده هستند. 
هر زمان توصیه ای درخصوص حساسیت های موجود 
انجام می شود مورد توجه قرار می گیرد. این مهم است 

که آیین نامه و دستورالعمل مد نظر همگانی شود.

از نمایش تلفات و  مدیرکل هنرهای نمایشی کشور گفت: ما 
آثار دیگر اینچنینی با موضوعات تاریخی را حمایت معنوی و مادی 

می کنیم تا جوان ها بتوانند آثار فاخرتر و ماندگارتری ارائه کنند.
به گزارش ایرنا، کاظم نظری با حضور در تماشاخانه ایرانشهر پس 
از تماشای نمایش تلفات بیان هنرمندانه وقایع دوره ای سخت از 
تاریخ معاصر ایران، توسط علیرضا معروفی نویسنده این اثر را کاری 
دشوار و هوشمندانه توصیف کرد و بیان کرد: طراحی و کارگردانی 
این نمایش توانست مخاطب را جذب کند و تاریخ شفاهی ظلمی که 

توسط یک فرد به جامعه انجام شده بود به خوبی بیان شد. 
اثر  این  تاثیرگذار  کارگردانی  و  بازی های خوب  به  اشاره  با  وی 
نمایشی افزود: این نوع نگاه و روایت، جذابیت و تازگی داشت. 
جوان هایی که در این نمایش حضور دارند هیچکدام تجربه جنگ 
و حضور منافقان و مسائلی که مقطعی در تاریخ شفاهی کشور 
اتفاق افتاده را ندارند و این مشکالت را تجربه و لمس نکرده اند اما 

دغدغه مند هستند و در فضایی خالقانه این موضوع را ارائه دادند.
مدیرکل هنرهای نمایشی کشور خاطرنشان کرد: این گروه جوان، 
با طراحی و کارگردانی خالقانه در فضایی خالی بهترین موقعیت ها 
را ایجاد کردند که افرادی چون من که این وقایع را به چشم دیده ایم 
کامال فضا را درک کردیم و همچنین توانستند وقایع را در ذهن 
افرادی که آن روزها را ندیده اند، به درستی و آرام آرام تزریق کنند 
تا مخاطب متوجه فجایعی که اتفاق افتاده بود بشود و موضوع 
به خوبی در ذهن تماشاگر تصویر شد. این نشان دهنده هوش و 
استعداد و توانمندی همین جوان هایی است که ثروت این مملکت 
هستند و باید حمایت بشوند و شرایط و بستر تولید آثار دیگر را هم 

برایشان فراهم کنیم.
نمایش تلفات در مورد دختری جوان است که بعد از چهارده هزار 
و ششصد روز، به بهانه کشیدن پرتره پیرمردی، به پاریس، خیابان 

چرچیل، پالک هفت می رود و…

آیین نامه نفایس در حوزه اشیاء در حال آماده سازی است

اشیاتاریخیدرمحاقبیتوجهی
رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی –تاریخی معتقد است: به اندازه ای شی ء تاریخی و باستانی در کشور داریم که به قولی زیادی یک چیز سبب 

می شود توجه الزم به آن نشود. این در حالی است که استفاده از فناوری های نوین معضل لمس اشیاء را به حداقل می رساند.

آثارباموضوعاتتاریخیحمایتمادیومعنویمیشوندمدیرکل هنرهای نمایشی: 

امروزه 

فن آوری های 

نوین به ما در 

این استخراج 

اطالعات کمک 

می کند تا 

معضل لمس 

اشیاء به حداقل 

خود برسد

مجید اکبرشاهی دبیر جشنواره بین المللی فیلم شهر از برگزاری این رویداد با 
نصف بودجه مصوب و حذف برخی داوران بین المللی از ترکیب داوران به دلیل 

صرفه جویی در بودجه خبر داد.
به گزارش مهر، نشست خبری هشتمین جشنواره فیلم شهر به دبیری مجید 

اکبرشاهی صبح امروز ۲۲ تیرماه در پردیس ملت برگزار شد.
مجید اکبرشاهی در ابتدای این نشست ضمن ارایه آماری از آثار رسیده به این 
رویداد بیان کرد: در این جشنواره پنج بزرگداشت برگزار می کنیم؛ مهدی وریجی 
رئیس درمانگاه منطقه ۲۱ شهرداری تهران به عنوان نماینده شهدای سالمت، 
امیرمسعود استادحسین به دلیل فعالیت در زمینه اجتماعی و فرهنگی، فاطمه 
گودرزی، عبدالرضا اکبری و جعفر دهقان به خاطر فعالیت در سینما و تلویزیون 
از جمله این افراد هستند. بخشی از این بزرگداشت ها در افتتاحیه و بخشی در 
اختتامیه برگزار می شود. منظور از این تقدیرها این نیست که زحمات بقیه افراد 
نادیده گرفته می شود اما این دوستان منتخب این دوره به رای شورای ما بوده اند 

و در سال های بعدی انتخاب های دیگری خواهیم داشت.
وی اظهار کرد: در این دوره ۵۳ جایزه می دهیم. در مراسم افتتاحیه جوایز 
بخش های مسابقه محله، تبلیغات و سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی را 
اهدا می کنیم و بقیه جوایز در اختتامیه تقدیم می شود. در جشنواره به جز بخش 
مسابقه یک بخش کارگاه آموزشی تدارک دیده ایم که مدرسی از کشور مقدونیه 
در زمینه کارگردانی آموزش خواهد داد. در این دوره فیلم های متعددی داریم که 
سه فیلم از میان آنها در جشنواره فجر رونمایی شده اند اما در این جا هم نمایش 
داده می شوند، ۲ فیلم هم اولین نمایش خود را در این رویداد تجربه می کنند. 

ضمن اینکه مراسم افتتاحیه روز یکشنبه هم زمان با شب عید غدیر بعد از اذان 
مغرب برگزار می شود و در آن مراسم بزرگداشت آقای دهقان رقم می خورد.

اکبرشاهی درباره بزرگداشت ها مطرح کرد: جشنواره فیلم شهر رسمی را از 
دوره های قبل گذاشته بود تا از خادمین شهر تقدیر کند؛ افرادی که در شهر 
زحمت می کشند اما زحمات آنها دیده نمی شود. از همین رو دو بزرگداشت برای 
این افراد در نظر گرفتیم. این جشنواره با یک سال تاخیر برگزار می شود که علت 
تاخیر، کرونا بوده است . آقای وریجی به دلیل فعالیت در همین زمینه انتخاب 
شد پس بر خود واجب دانستیم این تقدیر انجام شود. درباره هنرمندان هم باید 
بگویم این هم از رسم های قدیمی سینماست؛ با بررسی که کردیم به لحاظ قدمت 
فعالیت و حضور این هنرمندان در زمینه های مختلف انتخابشان کردیم. روند 
انتخاب هم، چنین بود که ۱۰ گزینه در نظر گرفتیم که در نهایت این سه بزرگوار 
انتخاب شدند. به نظرم هر بهانه ای برای تشکر از افرادی که حال مردم را خوب 

می کنند، مغتنم است.
اکبرشاهی بیان کرد: ما چهار سالن با ظرفیت ۷۲۰ صندلی را در نظر گرفتیم که 

روزانه ۱۵ سانس نمایش دارند و حضور برای عموم آزاد است.
حذف داوری که پنجاه هزار دالر دستمزد می خواست

دبیر این رویداد درباره بودجه جشنواره بیان کرد: بخشی از هزینه ها انجام شده 
است. بودجه ای که پیش از این اعالم کرده بودیم ده میلیارد بود که مقرر شد ۶ 
میلیارد تومان به ما بدهند اما در نهایت همین را هم ندادند! به نظرم جشنواره 
با نصف مبلغ مصوب برگزار می شود، ما بخش بین الملل را خیلی مفصل دیده 
بودیم، داورانی داشتیم که یکی از آن ها برنده اسکار بود، یا داوری دیگر در 

نظر گرفته بودیم که پنجاه هزار دالر دستمزد می خواست اما در نهایت با حذف 
مسایل این چنینی توانستیم بودجه را کاهش بدهیم. وی درباره برگزاری کارگاه 
جشنواره بیان کرد: تجربه مواجه با یک استاد بین المللی می تواند یک تجربه 
خوبی باشد. پیش بینی ما این است که عمدتاً جوانان فیلمساز از این کارگاه 
استفاده کنند. به نظرم چنین تجربه هایی آورده متفاوتی دارد و برای فیلمسازان 
جوان جذاب است. دبیر جشنواره فیلم شهر توضیح داد: شهر الزاماً تهران یا یک 
مکان آرام نیست از همین رو فیلم های دفاع مقدسی هم در این جشنواره حضور 
دارد. ضمن اینکه در بخش سینمایی و ویدیویی انتخاب ها سخت تر می شود 

چون باید پارامترهای مختلفی را سنجید.
هیچ محدودیتی برای انتخاب فیلم ها قائل نشدیم

اکبرشاهی درباره مسیر ورود فیلم های منتقد به جشنواره هم بیان کرد: من 
حتی کلمه ای درباره نوع نگاه به فیلم ها با هیات انتخاب صحبت نکردم. بخش 
زیادی از فیلم های انتقادی در جشنواره حضور دارند اما فیلم های امیدوار کننده 
هم داریم و هیچ محدودیتی قائل نشدیم. من اسم این فیلم ها را سیاه نمایی 
نمی گذاریم به نظرم هیچ کس با نیت سیاه نمایی فیلم نمی سازد. به نظرم این 

فیلم ها انتقادی هستند.
رافعی عضو هیئت انتخاب فیلم هایی سینمایی هم که در این نشست حضور 
داشت، اظهار کرد: تعدادی از فیلم ها به جشنواره فجر داده شده بودند اما در 
آنجا انتخاب نشدند؛ فیلم هایی که آینه تمام نمای واقعی از شهر بودند و اتفاقاً 
زشتی ها را هم نشان می دادند. چنین فیلم هایی قطعاً یک فیلم تبلیغی برای شهر 

تهران نیستند اما برای جشنواره انتخاب شدند.

برگزاریجشنوارهفیلمشهربانصفبودجهمصوب
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مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان خبر داد

احداث بیمارستان جدید در اصفهان

از  اصفهان  استان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان شریعتی 

در شهرک شهید کشوری اصفهان خبر داد.
تأمین  مدیرکل  حاجی کاظمی،  مرتضی 
خبری  نشست  در  اصفهان  استان  اجتماعی 
نفر  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  سه  داشت:  اظهار 
بیمه شده و مستمری بگیر زیر پوشش اداره کل 

تأمین اجتماعی قرار دارند.
سال های  در  ما  هدف گذاری  داد:  ادامه  وی 
صورت  به  پرتردد  خدمت   ۳۰ انجام  گذشته 
مجازی بود که تا حدود بسیار زیادی در تغییر 
فرهنگ مراجعه مجازی به جای حضوری موفق 
عمل شد. از جمله مهم ترین این برنامه ها، حذف 
دفترچه بیمه کاغذی بود. در حال حاضر نزدیک 
۹۹ درصد نسخه ها به صورت الکترونیکی صادر 

می شود.
حاجی کاظمی درباره بیمه دانشجویی و بیمه 
برای  این دو طرح  فراگیر خانواده توضیح داد: 
افتاده  اتفاق  بیمه  پوشش  تحت  افراد  افزایش 
هم زمان  خانه دار  زنان  و  دانشجویان  است. 
می توانند از این طرح بهره ببرند و هم زمان تحت 

پوشش والد و یا همسر نیز باشند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان 
اینکه "در حال حاضر به ازای هر ۳.۳ نفر بیمه، 
یک نفر مستمری بگیر وجود دارد" تاکید کرد: 
در حال حاضر تأمین منابع چالش بزرگی برای 
تأمین اجتماعی است و منابع بین نسلی بسیار 

محدودی وجود دارد.
جایگزین  بیمارستان  احداث  به  اشاره  با  وی 
بیمارستان شریعی در اصفهان گفت: بیمارستان 
روی  همین  از  و  ندارد  خوبی  شرایط  شریعتی 
تهران  میالد  بیمارستان  مشابه  بیمارستانی 
تأمین  ایجاد خواهد شد. سازمان  اصفهان  در 
و  منابع  تأمین  درگیر  از سال ۱۳۹۳  اجتماعی 
نهایت  در  و  بوده  بیمارستان  این  زمین  خرید 
شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  بدهی  تهاتر  با 
در  متر  هزار   ۳۲ وسعت  به  زمینی  اصفهان 
شهرک کشوری تأمین شد. امیدواریم با تأمین 
منابعی که صورت گرفته، در سال جاری کلنگ 
این بیمارستان به زمین بخورد. نیاز است پس 
کاملی در  بازسازی  بیمارستان،  این  از ساخت 

بیمارستان شریعتی صورت گیرد.
حاجی کاظمی درباره طلب های سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: ۴۰ هزار میلیارد دیون سازمان 
تأمین اجتماعی کشور از کارفرمایان است و ۴۵۰ 

هزار میلیارد دیون از دولت است.
در  اصفهان  استان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
بازگشتگان اظهار  به پرسشی درباره وام  پاسخ 
هماهنگ  رفاه  بانک  با  تسهیالت  این  داشت: 
دریافتی  که  بگیران  مستمری  و  می شود 
ضعیف تری دارند طبق اولویت به بانک معرفی 
می شوند. در ادامه این نشست خبری محمد 
استان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر  رجالی، 
ملکی  بیمارستان  سه  داشت:  اظهار  اصفهان 
عمومی  درمانگاه   ۲۸ و  تخت   ۷۵۰ مجموعاً  با 
استان  اجتماعی  تأمین  اختیار  در  و تخصصی 
اکثر  در  اینکه  ضمن  دارد  وجود  اصفهان 
تأمین  عمومی  درمانگاه های  نیز  شهرستان ها 
اجتماعی قرار دارد. ۷۳۹ هزار ویزیت سرپایی 
در دو ماهه ابتدایی سال جاری در مراکز تأمین 
اجتماعی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه 
داشته  وجود  عددی  رشد  درصد  قبل ۲۱  سال 
الکترونیکی  نسخه های  به  اشاره  با  وی  است. 
برای  بسیاری  مشکالت  ابتدا  در  کرد:  تاکید 
نسخه ها وجود داشت، اما از اوایل سال ۱۴۰۰ 
روند صدور نسخه ها بیشتر و بهتر شد و در حال 
حاضر ۹۹ درصد نسخه ها در استان اصفهان به 

صورت الکترونیک صورت می گیرد.
رجالی درباره پروژه های عمرانی تأمین اجتماعی 
 ۷۰ اعتبار  با  آباد  دولت  درمانگاه  پروژه  گفت: 
میلیاردی انجام شده و در آستانه بهره برداری قرار 
دارد. همچنین بخش جراحی قلب بیمارستان 
شریعتی نیز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
جاری  سال  پایان  تا  بخش  این  امیدواریم  و 
اجتماعی  تأمین  درمان  شود.مدیر  راه اندازی 
جایگزین  بیمارستان  درباره  اصفهان  استان 
بیمارستان  داد:  توضیح  شریعتی،  بیمارستان 
شریعتی قدمت ۵۸ ساله دارد و عمر طبیعی آن 
به اتمام رسیده است. برای احداث بیمارستان 
استانداردهای  اما  تأمین شده،  زمین  جایگزین 
بسیار قوی وجود دارد و در حال حاضر نقشه ها 
در حال آماده سازی است و سپس برای بررسی و 
تأیید به دانشگاه علوم پزشکی ارسال خواهد شد. 
در صورت تأیید نقشه ها، کلنگ زنی آغاز خواهد 
شد. بیمارستان جدید ۸۰ هزار متر ساخت دارد. 
بیمارستان شریعتی ۴۲۰ تخت خوابی است و 
بیمارستان جدید نیز همین تعداد تخت خواب 

خواهد داشت.

مدیرکل کار لرستان مطرح کرد

فعالیت ۳۶۶ تشکل کارگری و 

کارفرمایی در لرستان

لرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
گفت: ۳۶۶ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان 
داشت:  اظهار  علی جهانی   می کنند.   فعالیت 
این تشکل ها به عنوان شرکای اجتماعی و بازوی 
توانمند اقتصاد در ارتقای سطح بهره وری تولید و 
همکاری و سالمت محیط کار نقش مهم و تأثیر 
گذاری دارند و در این راستا این اداره کل با حمایت 
تنظیم  تا  می کند  تالش  نهادها  این  گسترش  و 
روابط کارگر و کارفرما هم نظم و انضباط و هم حل 
مشکالت در واحدهای اقتصادی صورت گیرد. وی 
با بیان اینکه اصل سه جانبه گرایی دولت، کارگر و 
کارفرما، همسو بودن و تعامل با یکدیگر در تصمیم 
الزم  سیاست های  اتخاذ  و  سازی های اقتصادی 
برای حمایت از این دو قشر کار و تولید ضروری 
کارفرمایی  و  کارگری  تشکل  افزود: ۳۶۶  است، 
در استان فعالیت می کنند که از این تعداد ۳۰۱ 
تشکل کارگری و ۶۵ تشکل کارفرمایی هستند و در 
سه ماهه امسال نیز ۹ تشکل کارگری و کارفرمایی 
دیگر در واحدهای اقتصادی تشکیل شده است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به 
در  تشکل ها  این  افزایش  و  تشکیل  مزیت های 
واحدهای اقتصادی و کارخانجات استان اشاره کرد 
و افزود: حضور نمایندگان تشکل های کارگری و 
کارفرمایی در مراجع تصمیم گیر نظیر شورای عالی 
کار، سازمان تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت 
فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل 
اختالف در پیگیری و دفاع از حقوق و مطالبات 
جامعه کارگری و کارفرمایی مهم و اثرگذار است 
و این نهادها در لرستان نسبت به سال های قبل 
تا به امروز ۲۰ درصد افزایش یافته اند. جهانی با 
بیان اینکه آموزش های تخصصی و عمومی با هدف 
توانمندی و ارتقای سطح این تشکالت در چگونگی 
ارتباط و تعامل با کارگران و کارفرمایان ارائه شده 
نهادها  این  عضو  که  کسانی  کرد:  اظهار  است 
هستند باید آموزش های الزم را ببینند تا اشراف 
کامل بر قوانین کار و تأمین اجتماعی داشته باشند 
و بتوانند به صورت عدالت محور از منافع کارگر 
و کارفرما دفاع کنند که در این راستا کارشناسان 
و  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  با  کل  اداره  این 
دوره های آموزشی مختلف در حوزه های کاری و 
تخصصی، قوانین کار و تشکالت کارگری در سه 
نفر ساعت  از ۵۰۰  بیش  اول سال جاری  ماهه 
آموزش های مرتبط ارائه کرده اند. وی به تعامل و 
همکاری بیشتر نهادهای صنفی و اقتصادی با این 
اداره کل در استان تاکید کرد و گفت: تشکل های 
با تعامل بیشتر و تسهیل  کارگری و کارفرمایی 
شرایط الزم در سطح کارخانجات و واحدهای تولید 
ضمن بهره وری بیشتر و افزایش رونق تولیدات 
استقرار  زندگی،  بهبود  و  رفاه  تحقق  در  داخلی 
در  کارگران  دادن  مشارکت  اجتماعی،  عدالت 
صحنه های اجتماعی و سیاسی، نقش آفرینی در 
انتخابات، نظارت بر اجرای قوانین کار، ایجاد و 
گسترش خدمات تأمین اجتماعی، رعایت ایمنی 
و بهداشت کار، دفاع از حقوق کارگران و حل و 
فصل اختالفات کارگری، نقش مهم و تأثیر گذاری 
داشته باشند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
لرستان تصریح کرد: نیازمند همراهی و همفکری 
تمامی تشکل های کارگری و کارفرمایی هستیم تا 
در مسیر صحیح و درست قطعاً می توانیم در رفع 
موانع و مشکالتی که امروز همه ما با آنها مواجهیم 

برای رفعشان موفق باشیم.

دادستان کرمان اعالم کرد؛

صدور دستور فروش ۵۱۵۱ قلم کاال 

امالک تملیکی در کرمان

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
از صدور دستور فروش ۵۱۵۱ قلم کاالی امالک 
تملیکی با ارزش تقریبی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال 
خبر داد.  دادخدا ساالری در تشریح این خبر با 
اشاره به این مطلب که این اموال به عنوان اموال 
دادستانی  افزود:  می گردد،  محسوب  عمومی 
به نحوی  کرمان در صدور دستور فروش کاال 
نظام  باالدستی  که براساس اسناد  کرده  اقدام 
مقدس جمهوری اسالمی، با ترخیص و فروش 
وارد  کشور  در  تولید  امر  به  خللی  کاالها  این 
نگردد و از سوی دیگر منافع بیت المال مسلمین 
نیز تضییع نشود. وی با اشاره به این مطلب که 
اموال موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و 
به  متعلق  نوعی  به  تملیکی  اموال  نگهداری 
بیت المال و نگهداری آنها نیز هزینه بر است، 
تاکید کرد: در این راستا همواره تاکید شده است 
که ضمن ایجاد شرایط مناسب نگهداری از این 
کاالها، روند صدور دستور فروش آنها به شکلی 
آنها  کیفیت  و  قیمت  کسر  از  که  شود  دنبال 

جلوگیری شود.

فعالیت  ساماندهی  مورد  در  قهرمانی  مجتبی 
کاالهای  تکلیف  تعیین  و  تملیکی  اموال  سازمان 
موجود در انبارهای این سازمان و همچنین تعیین 
تکلیف پرونده های اموال تملیکی و گمرکات در یک 
سال گذشته گفت: سازمان اموال تملیکی، بخش 
قابل توجهی از کاالهای متروکه و قاچاق را هم از 
لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش ریالی، تعیین تکلیف 
سال  تیرماه  ابتدای  از  که  نحوی  به  است،  کرده 
تا کنون، ۴ هزارو ۵۳۰ فقره پرونده قاچاق و   ۱۴۰۰
یک هزارو ۷۰۰ دستگاه کانتینر متروکه در سازمان 
اموال تملیکی استان هرمزگان تعیین تکلیف شده و 
میزان فروش سازمان اموال تملیکی استان در این 
بازه زمانی، در حدود ۹۹۰ میلیارد تومان بوده است.

گفت:  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
تعیین تکلیف کاالهای متروکه و مهلت منقضی شده 
بنادر، گمرکات  به حوزه  امور مربوط  و ساماندهی 
اصلی  مسائل  جمله  از  تملیکی،  اموال  سازمان  و 
تحول  نوین  دوران  در  هرمزگان  استان  ریشه ای  و 

قوه قضاییه بوده است.
قوه قضائیه در سفر  با حضور رئیس  افزود:  وی 
به این استان، عملکرد استان هرمزگان از این حیث 
سرعت یافته و با سایر استان های کشور قابل مقایسه 
نیست، به نحوی که فروش سازمان اموال تملیکی 
جاری،  سال  ماه  اردیبهشت  در  هرمزگان  استان 
معادل ۸۰ درصد فروش کل کشور بوده است و هم 
اکنون حدود ۵ هزار کانتینر و ۴ هزار تن کاالی فله در 

حوزه اموال تملیکی در استان وجود دارد.
قهرمانی گفت: ضمن پیگیری های به عمل آمده 
تملیکی  اموال  سازمان  کل  مدیر  حضور  جهت 
سازمان  به  امتیازاتی  هرمزگان،،  استان  در  کشور 
اموال تملیکی استان اختصاص داده شد، لذا مقرر 
شد سطح نمایندگی سازمان اموال تملیکی استان 
هرمزگان به اداره کل مستقل و ویژه ارتقا یابد و به 
منظور تسریع و تسهیل در امور مربوطه، تفویض 
۲۰ اختیار و اعطا دسترسی های ویژه به مدیر سازمان 

اموال تملیکی استان انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین نیاز است ۶ میلیارد تومان 
بودجه، جهت کمک به سازمان اموال تملیکی استان 
هرمزگان اختصاص یابد وحداقل ۲۰ نیرو به چارت 

سازمانی اموال تملیکی استان اضافه شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در رابطه با 
پاالیش دقیق کاال و کانتینرهای موجود در بندر شهید 
رجایی و انجام انبارگردانی، با توجه به پیگیری های به 
عمل آمده توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان، اعتبار مورد نیاز از سازمان مرکزی بنادر و 
دریانوردی اخذ شده و پس از تأیید قرارداد مربوطه، 

این پروژه در بندر در مراحل نهایی است.
تا  آمار بدست آمده  به  توجه  با  گفت:  قهرمانی 

کنون؛ یک صد هزارو ۶۶۸ دستگاه کانتینر در ۵۲ 
ترمینال سرشماری شده است و در ۵۰ ترمینال نیز 

دو مرحله مغایرت گیری صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: تمامی کاالهای مهلت منقضی 
شده مربوط به سال ۱۴۰۰ و ما قبل آن، توسط بندر 
مورد ارزیابی قرار گرفته و هیچ گونه کاال و کانتینر 
مهلت منقضی ارزیابی نشده، در بندر شهید رجایی 
کاالهای  تمامی  نیز  گمرک  همچنین  ندارد،  وجود 
متروکه اعالم شده از سوی بندر را تعیین تکلیف 
کرده و به روز شده که بعضی از کاالها به سازمان 
اموال تملیکی ارسال و برخی دیگر به صاحبان کاال 

تحویل و ترخیص شده است.
قهرمانی تصریح کرد: فرآیند قبلی اعالم کاالهای 
مهلت منقضی، از سوی بندر به گمرک زمان بر و 
دارای بروکراسی اداری طوالنی بود، به نحوی که پس 
از اعالم بندر به گمرک، مجدداً باید گمرک با بندر 
مکاتبه می کرد که کانتینرها جا به جا شده و سپس 
ارزیابی شوند، از این رو با اصالح فرآیند مذکور، هم 

اکنون، همزمان با اعالم مراتب مهلت منقضی به 
گمرک، کانتینرها نیز توسط بندر جا به جا شده و 

آماده ارزیابی می شود تا این فرآیند طوالنی نشود.
حدود  گفت:  هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس 
۱۵۴ کانتینر فاقد هویت و بالصاحب در بازرسی ها 
و  بررسی قضائی گرفته  تحت  که  شد  شناسایی 

تحقیقات جهت کشف زوایای پنهان، ادامه دارد.
از  کانتینر   ۲۳ تعداد  همچنین  داد:  ادامه  وی 
اجرایی  ستاد  به  که  بوده  معدومی  تعداد،  این 
است  شده  داده  تحویل  )ره(  امام  حضرت  فرمان 
)بدون هویت( در  کانتینر دیگر  و مشخصات ۱۳۱ 
روزنامه رسمی و کثیر االنتشار چاپ شده که از این 
تعداد کانتینر، تعداد ۱۴ دستگاه متعلق به سازمان 
کشتیرانی است، لذا؛ پس از طی مراحل مربوطه، 
کانتینرها  تحویل  سرپرستی جهت  قرار  شد  مقرر 
توسط  )ره(،  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  به 

دادگاه اصل ۴۹ صادر و مراحل مربوطه طی شود.
فاسد  کاالهای  حاوی  وی درخصوص کانتینرهای 

شده گفت: ۳۱۸ کانتینر، طبق پیگیری های صورت 
کانتینرها مورد  فوراً  گرفته وجود داشت مقرر شد 
بازدید قرار گرفته و با اخذ تأییدیه از مراجع ذی ربط 
و با هماهنگی اداره بندر، گمرک، اموال تملیکی و 
استان،  معاونت غذا و دارو سازمان علوم پزشکی 
در محل انهدام پسماندهای شهرداری بندرعباس تا 

نسبت به انهدام آنها اقدام شود.
تعداد  گفت:  هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس 
بازدید از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی 
از  دستگاه قضائی استان  مستمر  بازدیدهای  پیرو 
تملیکی  اموال  سازمان  و  گمرکات  بنادر،  مجموعه 
وضعیت  به  رسیدگی  منظور  به  هرمزگان  استان 
کاالهای متروکه و رسوبی موجود در این مجموعه، 
از مجموع ۳۹ بازدید انجام شده، تعداد ۱۴ بازدید، از 
ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ابتدای تیرماه ۱۴۰۱، انجام 
شده است، که اقدامات ذکر شده، حاصل بازدیدهای 
صورت گرفته و پیگیری های به عمل آمده در این 

حوزه است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

وخته شد ۹۹۰میلیاردتومان ازکاالهای انبارهای اموال تملیکی فر
گذشته           سال  در  هرمزگان  تملیکی  اموال  سازمان  انبارهای  در  موجود  کاالهای  از  تومان  میلیارد   ۹۹۰ گفت:  هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس   

فروخته شد.

سازمان اموال 

تملیکی، بخش 

قابل توجهی از 

کاالهای متروکه 

و قاچاق را هم 

از لحاظ حجم 

و هم از لحاظ 

ارزش ریالی، 

تعیین تکلیف 

کرده است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: 
تابستانی سال جاری  پایان طرح سفرهای  تا  پیش بینی می شود 
شاهد افزون بر ۵۵ میلیون تردد وسایل نقلیه در شبکه راه های 

استان باشیم.
 پیمان آرامون در در هفتمین جلسه کمیسیون ایمنی حمل و 
نقل استان اظهار کرد: با توجه به احتمال افزایش حوادث رانندگی 
با رشد ترددها، آمادگی کامل  در راههای برون شهری متناسب 

دستگاه های ذیربط در بحث ایمنی سازی محورها ضروری است.
وی از پیش بینی رشد ۴۵ درصدی ترددهای جاده ای در آذربایجان 
غربی تا پایان تابستان سال جاری خبر داد و افزود: در سه ماهه 
تا  مهاباد   - ارومیه  محورهای  در  تردد  حجم  بیشترین  سالجاری 
رشکان، ارومیه - سلماس و محور ارومیه - بند و بیشترین سرعت 

متوسط در محورهای ارومیه - مهاباد، نقده - محمدیار و ماکو - 
بازرگان به ثبت رسیده که لزوم توجه به ایمن سازی محورهای یاد 

شده دوچندان کرده است.
آرامون با اشاره به ایمن سازی محورهای مواصالتی استان، طی 
سه ماهه سالجاری افزود: اجرای روکش و لکه گیری آسفالت ۸۰ 
کیلومتر از راههای استان، شانه سازی و چاله پرکنی به صورت امانی 
به طول ۴۰۰ کیلومتر، رفع و اصالح نقاط پر تصادف، نصب بالغ بر 
۱۴۰۰ متر نیوجرسی مفصلی بتنی، اجرای ۱۴۰۰ کیلومتر خط کشی 
در محورهای شمالی و جنوبی استان، تعمیر ۵۲۳ عدد از چراغ های 
روشنایی و ۴۵۹ عدد از چراغ های چشمک زن و نصب ۱۵۲۹ عدد 

تابلو و عالئم ایمنی برخی از این اقدامات بوده است.
محورهای  کاه های  سرعت  اصالح  و  ساماندهی  لزوم  بر  وی 

مواصالتی استان به عنوان یک مطالبه عمومی تاکید کرد و گفت: به 
دنبال مصوبه سفر استاندار به شهرستان اشنویه به زودی دستگاه 
تردد شمار جهت کنترل ترافیک محور ارومیه - اشنویه نصب خواهد 
شد. آرامون با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات الزم برای ایمن سازی 
محورهای ارتباطی استان یادآور شد: همکاری ها و هم فکری های 
مشترک تمام دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون ایمنی حمل و نقل 
استان باید بیش از پیش در راستای ایمن سازی محورهای مواصالتی 

استان تداوم یابد.
لزوم ایمن سازی محورهای مواصالتی آذربایجان غربی در طرح 

سفرهای تابستانی سال جاری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی بر لزوم 
ایمن سازی محورهای مواصالتی استان در طرح سفرهای تابستانی 
سال جاری تاکید کرد و گفت: استان آذربایجان غربی به دلیل 
موقعیت خاص و ویژه خود و با دارا بودن جاذبه های گردشگری، ۵ 
پایانه مرزی و همسایگی با سه کشور پذیرای مسافرین متعددی از 
اقصی نقاط کشور و نیز کشورهای همسایه بویژه در فصل تابستان 
ارتباطی استان و  ایمن سازی محورهای  به  لزوم توجه  است که 
اهتمام دستگاه های اجرایی مرتبط را در این فصل بیش از سایر 

فصول یادآوری می کند.
یاسر رهبردین بر لزوم اجرای کامل مصوبات گذشته کمیسیون 
این  دقیق  اجرای  و گفت:  تاکید کرد  استان  نقل  و  ایمنی حمل 
مصوبات مخصوصاً در بحث حذف نقاط حادثه خیز حائز اهمیت 
بوده که خوشبختانه بخشی از طرح های مربوطه اجرا شده است و 
مابقی نیز انتظار می رود با توجه به پیش بینی اعتبارات الزم به اتمام 

برسد و بی شک باعث ترقی ایمنی محورهای استان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: الزم است برای کاهش سوانح و تصادفات 
جاده ای توجه ویژه ای به ساماندهی و آشکار سازی بریدگی های 

محورهای استان مخصوصاً محور پرتردد ارومیه - مهاباد گردد.
رهبردین تاکید کرد: طی مدت سفرهای تابستانی و زمان اوج تردد 
در محورهای مواصالتی استان تمام دستگاه های اجرایی باید خودرو 
مورد نیاز برای افزایش گشت ها، نظارت های پلیس راه و دستگاه های 

امدادی و نظارتی را تأمین کنند.

پیش بینی۵۵ میلیون تردد وسایل نقلیه در شبکه راه های آذربایجان غربی

معاون دادستان قزوین گفت: اعتیاد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سبب 
افزایش ۶۰ درصدی ورودی پرونده به دستگاه قضائی و افزایش شمار زندانیان 

می شود.
سلیمانی  شهید  سالن  در  که  اعتیاد  از  پیشگیری  جلسه  علی فولیان در 
دادگستری کل استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر به 
عنوان یک "ابر آسیب اجتماعی و جاده صاف کن مطرح برای سایر جرایم"، 
پدیده شومی است که آثار مخرب آن بر ذهن و روان و جسم افراد غیر قابل اعاده 
به قبل بوده و به زعم کارشناسان مراکز مشاوره خانواده یکی از سه علل اصلی 

بروز طالق و عاملی برای اضمحالل خانواده می باشد.
وی ادامه داد: اعتیاد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سبب افزایش ۶۰ 
درصدی ورودی پرونده به دستگاه قضائی و افزایش شمار زندانیان می شود. 
اثر ویرانگری سونامی مواد مخدر در از بین رفتن سرمایه های اجتماعی، کاهش 
جوانی جمعیت، تضییع حقوق شهروندی به گونه ای است که به عنوان یکی از 
چند اولویت مهم در قانون برنامه ششم تحت عنوان "کاهش آسیب های مواد 

مخدر و اعتیاد" پیش بینی شده است.
این مسئول بیان کرد: مواد مخدر بستر یاری گر دشمنان و تبهکاران را فراهم 
می آورد و ضمن ایجاد تصاویر نا بهنجار از پدیده هایی همچون معتاد متجاهر، 
آثار شوم آن در در  کارتن خواب، کف خواب، قبر خواب در سطح جامعه، 
پدیده هایی همچون خودکشی، فرار دختران، همسر آزاری، کودک آزاری به 

وضوح مشهود است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان قزوین گفت: تجربه نشان 
داده که صرفاً رویکرد مجازات گرایانه در مقابله، کاهش و کنترل آسیب اعتیاد 
جوابگو نیست و باید به سراغ درمان، باز توانی و حمایت های اجتماعی برویم که 

دستیابی به این هدف نیازمند یک مشارکت اجتماعی است.
فولیان عنوان کرد: با توجه به موارد مطروحه و نظر به اهمیت موضوع، به 
منظور پیشگیری و مقابله با اعتیاد به مواد مخدر ضروری است یک برنامه ریزی 
جامع، هدفمند و تالش سازمان یافته صورت پذیرد، تحقق این مهم نیازمند 
هماهنگی، تعامل و هم افزایی بین دستگاه های مرتبط در حوزه اعتیاد است. 
بدیهی است ساماندهی مناسب و به موقع در این حوزه منجر به ساماندهی در 
سایر حوزه ها و در نهایت؛ کاهش آسیب های اجتماعی و هدر رفت سرمایه های 

اجتماعی خواهد شد.
وی در خصوص مرکز ماده ۱۶ استان قزوین واقع در شهر الوند بیان کرد: 
علیرغم مهلت ۳ ماهه دادستانی تاکنون اقدامات بهزیستی منتهی به صدور 
پروانه برای این مرکز نشده است، بنابراین باید ضمن رفع نواقص احصاء شده این 
مرکز، وظایفِ دستگاه های مسئول به تفکیک تعیین و اولویت بندی شده و در 

اخذ مجوز تسریع گردد.
وی تاکید کرد: به منظور حفظ نظم و انضباط، بهبود اوضاع و احوالِ امورات 
داخلی مرکز ماده ۱۶ و پیگیری و رفع نواقص موجود و برآوردن انتظارات دستگاه 
قضائی، پلیس و … ضروری است مدیریت و اداره کمپ توسط بهزیستی و از 

نیروهای رسمی آن انتخاب گردد.

فولیان ضمن تاکید بر نقش و مسئولیت اجتماعی شهرداری ها در حوزه کاهش 
آسیبِ اعتیاد افزود: به موجب بند "ث" ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، 
شهرداران در تجهیز و تکمیل مراکز ترک اعتیاد مکلف اند ایفای نقش کنند و در 
این راستا باید با کسب نظر از بهزیستی سهم هریک از شهرداری ها مشخص 

گردیده تا پس از ابالغ نسبت به پرداخت آن تا پایان هر ماه اقدام کنند.
این مقام قضائی ضمن تشکر از زحمات محمد وردی، قاضی مرکز درمان 
دادگاه مدار و تیم غربال افزود: نبود حمایت های اجتماعی و عدم توانمند سازی 
و مراقبت های بعد از خروج معتادان یکی از مهمترین علل لغزش و بازگشت 
مجدد معتادان به چرخه اعتیاد است. نظر به اینکه در مرکز ماده ۱۶ مراقبت 
بعد از خروج نداریم، از ظرفیت مرکز درمان دادگاه مدار در بحث غربال استفاده 
می کنیم. طی پیگیری های صورت گرفته مقرر گردیده است فعالیت این مرکز در 
سال ۱۴۰۱ نیز به صورت مستمر ادامه داشته باشد که این موضوع در شورای 
برنامه ریزی معاونت اجتماعی قوه قضائیه مطرح و جز یکی از برنامه های مصوب 

این معاونت در حوزه اعتیاد قرار گرفت.
وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم باید حتماً آئین نامه 
مراقبت از خروج که در بحث بُعد اجتماعیِ درمان اعتیاد قرار گرفته، اجرا شود. 
زیرا از دیدگاه ما اگر امروزه درمان اعتیاد، نتیجه اثربخشی ندارد به خاطر غفلت 
در مراقبت های بعد از خروج است، یعنی "شکست درمان اعتیاد به جهت 

مغفول ماندن مراقبت های بعد از خروج است".
فولیان در ادامه این مطلب افزود: با توجه به تصمیم دستگاه قضائی استان، در 

کنار هر کمپ باید یک مرکز تحت عنوان "مرکز اشتغال و حرفه آموزی" مستقر 
شود؛ ضمن اینکه اقدامات صورت گرفته در راستای مهارت آموزی و حرفه آموزی 
باید حتماً از طریق "مرکز درمان دادگاه مدار" انجام گیرد. متأسفانه در حوزه 
حرفه آموزی و اشتغال، کار شاخصی در استان صورت نگرفته است. توجه به این 

امر باید در اولویت برنامه های پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم قرار گیرد.
ایشان در پایان افزود: در خصوص ساز و کار اجرایی کمپ، توصیه می شود 
یک شیوه نامه و دستورالعمل جامع که در برگیرنده وظایف تمام دستگاه ها باشد، 
تحت عنوان " شیوه نامه نحوه مدیریت و اداره مرکز ماده ۱۶ " تهیه و تدوین و 

نقش دستگاه ها اعم از دستگاه قضائی، انتظامی و اجرایی تعیین گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان قزوین خبر داد

ونده به دستگاه قضا اعتیاد عامل افزایش ۶۰ درصدی ورودی پر
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 پرداخت ۳۱۳ فقره تسهیالت

 قرض الحسنه ازدواج

در موسسه اعتباری ملل 

 ۳۱۳ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در 

خرداد ماه سال جاری به جوانان عزیز پرداخت 
شد.

حسنه  سنت  ترویج  منظور  به  موسسه  این 
فقره   ۷۳۸ تعداد  اخیر  ماهه  سه  در  ازدواج، 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت نموده 
است .بر اساس این گزارش در خردادماه سال 
جاری تعداد ۳۱۳ نفر از زوجین تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج به مبلغ ۵۵۰/ ۴۲۸ میلیون ریال 

از شعب موسسه اعتباری ملل دریافت کردند.
 گفتنی است روند دریافت تسهیالت ازدواج 
به  زوجین  از  یک  هر  باشد:  می  شرح  بدین 
صورت جداگانه می بایست در سامانه تسهیالت 
نام و یکی از شعب  بانک مرکزی ثبت  ازدواج 

موسسه اعتباری ملل را انتخاب کند.
تعداد ۸۵۹ نفر از ثبت نام کنندگان تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در نوبت دریافت تسهیالت 

هستند.

عبور تعداد مشتریان بانک دی از 

مرز ۲.۵ میلیون نفر

تعداد مشتریان بانک دی از دو میلیون و ۵۳۰ 
هزار نفر عبور کرده و این نشان از اعتماد آنها به 

برند، توانایی و کارکرد این بانک است.
گذشت زمان و ارزیابی مشتریان از خدمات 
یک سازمان به ویژه در جایگاه و ابعاد یک بانک 
یا  را تقویت و  به آن  تواند میزان مراجعه  می 

تضعیف کند. 
افزایش تعداد مشتریان یک بانک خصوصی، 
بدون شک می تواند نشان دهنده جلب اعتماد 
آنها و نیز رضایت از خدمات آن باشد، چرا که 
مشتریان یک بانک خصوصی در صورت عدم 
دریافت خدمات با کیفیت و مناسب، دلیلی برای 

وفاداری به آن نخواهند داشت.
ارزیابی ها نشان می دهد طی سال های گذشته 
از تاسیس بانک دی، روند افتتاح حساب در این 
بانک همواره صعودی بوده و این تعداد اکنون از 
مرز ۲.۵ میلیون حساب حقیقی و حقوقی عبور 

کرده است.
از  قابل توجه دیگر آن است که بیش  نکته 
۹۹.۵ درصد مشتریان این بانک »حقیقی« اند و 
این مهر تایید دیگری بر خدمات رسانی مطلوب 

بانک دی به مشتریان است.
 CRM ارزیابی   نتایج  از  دریافتی  برآوردهای 
خدمات  که  است  آن  از  حاکی  دی  بانک 
غیرحضوری این بانک ارائه شده بر روی دی جت 
و دی نت و دستگاه های بانکداری غیرحضوری 
و   Cashless خودپرداز،  خودگردان،  مانند 

ساختمان جدید شعبه مرکزی تبریز 

افتتاح شد

مدیرعامل شرکت  مومنی زاده  نیما  با حضور 
مرکزی  شعبه  جدید  ساختمان  حکمت،  بیمه 

تبریز افتتاح شد.
برای  محترم  مشتریان  اساس،  همین  بر 
آدرس:  به  می توانند  بیمه ای  خدمات  دریافت 
تبریز، خیابان فارابی )چای کنار(، پل ملل متحد 
به سمت پل منجم، جنب پل عابر پیاده، پالک 
۵۶ مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۴۱۳۲۶۷۰۰۹۷ 

تماس حاصل کنند.

برگزاری مجمع عمومی عادی 

سالیانه شرکت فروشگاه های 

زنجیره ای افق کوروش

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه 
مورخ  شنبه  روز  کوروش  افق  ای  زنجیره  های 
۱۸/۰۴/۱۴۰۱ با مشارکت ۸۶.۷ درصد اعضاء در 
پژوهشگاه  همایش های  مرکز  آزادگان  سالن 

صنعت نفت برگزار شد.
 مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت به 
ریاست علی ابراهیمی؛ رئیس هیئت مدیره و با 
دستور کار استماع گزارش هیئت مدیره، استماع 
قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  گزارش 
شرکت، انتخاب اعضای هیئت مدیره، تصویب 
 ۲۹ به  دوره  منتهی  عملکرد  مالی  صورت های 
اسفند ۱۴۰۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 
غیرموظف  اعضای  تعیین حق حضور  شرکت، 
هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره، تقسیم 
سود قابل تخصیص به هر سهم و انتخاب روزنامه 
رسمی شرکت و سایر موضوعات قابل طرح در 
شرکت  عمومی  مجمع  در  شد.  برگزار  مجمع 
افق کوروش، حسین  فروشگاه های زنجیره ای 
صبوری؛ مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره 
مجمع  به  مدیره  هیئت  پیام  کوروش،  افق  ای 
منتهی  مالی  سال  عملکرد  گزارش  و  قرائت  را 
مالی،  وضعیت  های  جنبه  از   ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ به 
توسعه  سهامداران،  ترکیب  سرمایه،  تغییرات 
حاصله،  سود  اینترنتی،  فروش  ها،  فروشگاه 
مختلف،  های  جنبه  در  شرکت  دستاوردهای 
وضعیت نیروی انسانی، انجام مسئولیت های 
سال  در  شرکت  استراتژیک  تمرکز  و  اجتماعی 
۱۴۰۰ را ارائه کرد. در ادامه و پس از قرائت گزارش 
مالی توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی و 
صحه گذاشتن بر عملکرد شفاف مالی شرکت، 
صورت های مالی به تصویب مجمع عمومی رسید. 
بيات  شرکت  عمومی،  مجمع  رای  با  همچنین 
رايان به  عنوان بازرس قانونی و حسابرس و وانيا 
نيک تدبير به  عنوان بازرس علی البدل انتخاب 
شدند.  مجمع عمومی حق حضور اعضای هیئت 
مدیره را در ازای ماهیانه دو جلسه، ۲۰ میلیون 
بازرس  الزحمه حسابرس و  ریال تعیین و حق 
قانوني در سال ۱۴۰۱ را به هيئت مديره تفويض 
کرد. همچنین مجمع عمومی، مبلغ ۵۰ میلیارد 
ریال کمک های بالعوض جهت مسئولیت های 
اجتماعی را در اختيار هيئت مديره قرار داد. از 
دیگر مصوبات مجمع عمومی شرکت فروشگاه 
های زنجیره ای افق کوروش، تصویب معامالت 
تجارت،  قانون  اصالحيه   ۱۲۹ ماده  مشمول 
تعیین حق حضور کميته هاي تخصصي ماهانه 
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال بابت برگزاري حداقل دو جلسه 
در ماه، تصویب سود قابل تقسیم سهام شرکت 
نماد  )با  افق کوروش  ای  فروشگاه های زنجیره 
افق( به ازای هر سهم ۴۰۰ ریال و انتخاب روزنامه 
روزنامه  کثیراالنتشار  عنوان  به  اقتصاد  دنیای 
بود.  این شرکت  آگهی های رسمی  انتشار  برای 
گفتنی است مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با توجه به 
ضرورت  خصوص  در  بورس  سازمان  ابالغیه 
رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لزوم 
 رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری 

و آنالین برگزار شد. 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بحث برانگیزترین 
و جنجالی ترین تصمیمات دولت سیزدهم در سال 
جاری بود، تصمیمی که در دو ماه سبب چند برابر 
تورمی  شوک  شد.  ضروری  کاالهای  قیمت  شدن 
بیشتر  روز  هر  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  از  ناشی 
می شود و اکنون می بینیم که پیش بینی کارشناسان 
اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت کاالهای اساسی به 
محض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به واقعیت پیوسته 

است. 
حاال پس از مشکالت بیشماری که برای خانوارها به 
وجود آمده سبب کوچک شدن سفره های شان شده، 
صحبت از بازگشت ارز ترجیحی به میان آمده است. 
بر اساس گزارشی از تسنیم، سید احسان خاندوزی 
ارز  با اعالم ارسال الیحه دو فوریتی بازگشت نرخ 
محاسباتی گمرک به ۴۲۰۰ تومان به مجلس، گفت: 
»امیدوار هستیم با توجه به اثرگذاری افزایش نرخ 
ارز محاسباتی گمرک بر تولید، مجلس با فوریت این 

الیحه موافقت کند.«
وزیر اقتصاد به اهمیت الیحه دو فوریتی جدید 
ارسالی دولت به مجلس اشاره و بیان کرد:  »بازگشت 
نرخ ارز مجاسباتی گمرک به ۴۲۰۰ تومان،  در هیئت 
وزیران به تصویب رسیده و برای طی تصویب توسط 
نمایندگان به مجلس ارسال شده است. برای آنکه 
قیمت ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند، 
دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به 
نرخ سال گذشته گرفته است. با توجه به تاثیری که 
این الیحه بر قیمت تمام شده بنگاه های تولیدی دارد، 
با دو فوریت آن موافقت  امیدوار هستیم مجلس 

کند.«
برنامه  سازمان  رئیس  میرکاظمی،  مسعود  البته 
و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره برخی صحبت ها مبنی بر بازگشت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داده است: »خیر، بحث 
این است که قیمت گندم تغییر نمی کند، در واقع 
به التفاوت  ما  اما  تومانی است  اسمش ۴۲۰۰ هزار 
ریالی آن را پرداخت می کنیم؛ االن دیگر چیزی به 
نام ارز ترجیحی وجود ندارد اگر کسی نهاده وارد کند 
و اگر دولت بخواهد حمایت کند باید طبق قانون 
بودجه ۱۴۰۱ مابه التفاوت ریالی آن را پرداخت کند 
که این مابه التفاوت ریالی برای نان و دارو در حال 

پرداخت است.«
مجلس تا کنون واکنشی به تصمیم دولت نداشته 

است
اقتصادی صدا و سیما و  علی  مروی، کارشناس 
استاد دانشگاه با اشاره به الیحه دو فوریتی جدید 
ارسالی دولت به مجلس به »ابتکار« گفت:  طبق 
کاالهای  ارز  محاسبه  مبنای   ۱۴۰۱ بودجه  مصوبه 
وارداتی از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز ETS تغییر می کند 

که این مسئله مشکالت بیشماری را به وجود می آورد. 
مبنای  می شود  باعث  که  است  این  مشکل  اولین 
ریالی تعرفه گذاری تقریباً چهار تا پنج برابر شود. این 
رقم باالیی در محاسبه تعرفه های وارداتی است. البته 
دولت برای جبران بخشی از این مشکالت گفت که 

مالیات بر واردات را نیز از ۴ به ۲ برمی گردانیم.
این  که رخ می دهد  اتفاق دومی  داد:  ادامه  وی 
است که وقتی نرخ محاسبات گمرکی به ETS برسد 
ما با یک نرخ ثابت در طول زمان روبه رو نیستیم. به 
عنوان مثال امروز نرخ ارز ۲۸ هزار تومان است، فردا 
۲۹ هزار تومان و چند روز بعد به ۳۵ هزار تومان 
می رسد و مجدد ممکن است به ۱۵ هزار تومان باز 
گردد. بنابراین واردکننده ای کاال را وارد می کند ممکن 
است هر روز با یک نرخ روبه رو شود بنابراین نرخ 

کاالهای وارداتی دائماً تغییر خواهد کرد.
نکته سومی  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
که باید به آن اشاره کرد این است که ۷۰ درصد از 
با  و  است  واسطه ای  کاالهای  ما  وارداتی  کاالهای 
بنگاه های  تولید  هزینه  کاالها  این  قیمت  افزایش 

اقتصادی افزایش پیدا می کند، این مسئله تبعات 
بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت.

مروی ادامه داد :با توجه به مشکالت پیش آمده 
این مصوبه را  از مجلس خواسته است که  دولت 
بازگرداند و به جای این که مبنای محاسبات برای 
کاالهای وارداتی ارز ETS باشد در سال ۱۴۰۱ مبنای 

محاسبات را ارز ۴۲۰۰ تومان قرار بدهند.
واکنشی  تاکنون  مجلس  البته  کرد:  تاکید  وی 
نسبت به طرح دو فوریتی دولت نداشته و مشخص 
نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال چهار 
ماه سال گذشته، بخش زیادی از کاالها به کشور 
وارد شده و بسیاری از کاالها نیز ثبت سفارش شده 
است بنابراین بالتکلیف نگه داشتن این ماجرا اصال 

کار درستی نیست.  
باید به دولت در این زمینه کمک شود

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت بازگشت 
کرد:  تاکید  گمرکی  محاسبات  به  تومان   ۴۲۰۰ ارز 
با وجود اما و اگرها من معتقدم که در این زمینه 
باید به دولت کمک شود تا نظر مجلس را نسبت 

به مبنای محاسباتی ارز گمرک بازگرداند. واقعیت 
این است که مجلسی ها به سرعت تصمیم به حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان گرفتند حتی چند روز اخیر شنیدن 
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت از ضرورت حذف 
این  برای دارو صحبت می کردند.  تومان  ارز ۴۲۰۰ 
همه سرعت برای ارز ۴۲۰۰ تومان تبعاتی را به همراه 
اثرات  تصمیمات  در  شتابزدگی  و  داشت  خواهد 

تورمی وحشتناکی برای جامعه به همراه دارد.
مروی گفت: اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند 
هم اثرات تورمی بسیاری بر روی اغلب کاالها خواهد 
داشت و هم موجب بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد. 
کرد:  تاکید  پایان  در  اقتصادی  کارشناس  این 
همانطور که اشاره کردم اگر مبنای محاسبات کاالهای 
وارداتی ارز ETS باشد ما هر روز با یک قیمت روبه رو 
هستیم و این مسئله کامالً نظم فضا را به هم می ریزد 
اما اکنون در شرایطی قرار داریم که به هر بهانه ای 
یک  تزریق  بنابراین  می گیرد  شتاب  تورم  سرعت 
بی ثباتی به اقتصاد می تواند تبعات وحشتناکی را به 

دنبال داشته باشد .

رئیس کمیسیون عمران اظهار کرد: عوامل متعددی باعث شده که 
امروز قانون جهش تولید مسکن که رئیس جمهوری درباره اجرای آن 
)ساخت یک میلیون مسکن در سال ( قول داده بود و می توانست 
تحولی در بازار مسکن ایجاد کند، به زمین بخورد و شاهد آن هستیم 
این قانون و طرح در حال زمین خوردن است و اگر با این روند به 

جلو برویم در اجرای آن به نتیجه نمی رسیم.
بازار  وضعیت  درباره  رضایی کوچی  محمدرضا  ایلنا،  گزارش  به 
مسکن و سیاست های دولت برای کنترل بازار اجاره  اظهار کرد: در 
شرایط  معقول بازار باید خود را تنظیم کند و تعادل بین عرضه و 
تقاضا شکل بگیرد به این معنا که  نسبت به میزان متقاضی عرضه 
مسکن وجود داشته باشد تا بازار تنظیم شود و به سمت تولید 

مسکن برود.
وی با بیان اینکه  دولت ها می دانند که اگر در بازار مسکن مداخله 
نداشته باشند و به تولید مسکن کمک نکنند، فاصله بین عرضه و 
تقاضا افزایش می یابد، ادامه داد: دولت ها همواره متوجه افزایش 
فاصله بین عرضه و تقاضا هستند و اساسا این فاصله بین عرضه و 
تقاضا باعث افزایش قیمت مسکن می شود که به دنبال آن اجاره بها 
هم  رشد پیدا می کند. از این رو دولت ها هر از گاه به صورت مُسکنی 
حرکتی در بازار انجام می دهد برای مثال در دولت آقای احمدی 
نژاد مسکن مهر به اجرا رسید در ابتدای دولت آقای روحانی مسکن 
اجتماعی مطرح شد که در انتهای دولت طرح اقدام ملی مسکن به 
اجرا رسید.  همین افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا باعث افزایش 
قیمت ها در بازار مسکن و به دنبال آن اجاره بها می شود از این رو 
راهکار اصلی این است که در بلندمدت باید بازار را به سمت تولید 
که  واحدهایی  دهیم. همچنین  افزایش  را  تولید  و  ببریم  مسکن 

ساخته شدند باید در بازار مسکن عرضه شودند.
وی با اشاره به وجود خانه های خالی و عدم عرضه آنها در بازار 
مسکن و اجاره گفت: در حال بازار مسکن به کاالیی برای تجارت 
و سرمایه گزاری تبدیل شده و یک کانون سرمایه گذاری در ایران 
مسحوب می شود و باید اقداماتی انجام شود که واحدهای خالی 

وارد بازار شوند.
رضایی کوچی افزود: امروز بیش از دو میلیون خانه خالی وجود 
دارد که وارد بازار مسکن نشده اند از این رو مجلس قانون مالیات بر 

خانه های خالی را وضع کرد. در ابتدا قانون مالیات بر خانه های خالی 
که در مجلس تصویب شد نقش بازدارندگی نداشت و اینگونه نبود 
که مالک به دلیل مالیات سنگین ترجیح دهد، آن واحد را وارد بازار 
کند از این رو یک بار دیگر نرخ مالیات بر خانه های خالی تغییر کرد 
و افزایش پیدا کرد اما باز هم رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ مالیات 
مصوب شد و به همین دلیل مالکان همچنان ترجیح می دهند که 

واحدهای خود را وارد بازار نکنند.
وی درباره عوامل موثر در عدم اجرای مالیات بر خانه های خالی 
اظهار کرد: معتقدم در این موضوع تعارض منافع وجود دارد و 
خودشان  هستند  خالی  خانه های  شناسایی  مسئول  که  کسانی 
تمایلی برای اجرای این قانون ندارند و به هر دلیلی انگیزه ای وجود 
ندارد وگرنه شناسایی خانه های خالی و اجرای قانون کار سختی 
نیست و امکان ثبت خانه های شناسایی شده در سامانه مورد نظر 
هم وجود دارد اما در حالی که از دولت های گذشته تا به امروز درگیر 
شناسایی خانه های خالی بودند و با گذشت بیش از ۲ سال از شروع 
شناسایی خانه های خالی، در حال حاضر کمتر از ۵۰۰هزار واحد 
خانه خالی برای مالیات ستانی شناسایی شده اند و قبض مالیاتی 

برای این واحدها ارسال شده است.   
قانون  این  آغاز اجرای  از  تاکید کرد: در حالی که دو سال  وی 
گذشته اما حداکثر یک چهارم  یعنی حدود ۲۵ درصد خانه های 

خالی برای مالیات ستانی مشخص شده اند و به این معنای است که 
به هر دلیل اراده جدی برای اجرای این قانون و شناسایی خانه های 

خالی وجود ندارد.
رضایی کوچی گفت: در این شرایط افزایش قیمت مسکن هم باعث 
رشد اجاره بها می شود چراکه اجاره بها تابعی از بهای ملک است و 
بهای ملک هم تابعی از اقتصاد کالن کشور است و به دنبال افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش دستمزد ها قیمت تمام شده 

مسکن هم طبیعی است که افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه راهکار بهبود شرایط افزایش تولید مسکن است 
و علی رغم وجود قانون مترقی جهش تولید مسکنف اما مسکنی 
ساخته نمی شود، اظهار کرد: مجلس بر روی تنظیم و تدوین قانون 
جهش تولید مسکن وقت بسیاری گذاشته است و قانون خوبی برای 
حوزه مسکن به تصویب رسانده اما دولت آن را به  اجرا در نیاورده 
است.   علی رغم اینکه مولفه های الزم را در قانون جهش تولید مسکن 
به کار بردیم و یک قانون مترقی به تصویب رسیده که ظرقیت خوبی 
در آن دیده شده اما به دلیل هماهنگ نبودن دستگاه های اجرایی 

قانون به اجرا نرسیده  است. 
رضایی کوچی تاکید کرد: عوامل متعددی باعث شده که امروز 
قانون جهش تولید مسکن که رئیس جمهوری درباره اجرای آن 
قول داده بود و می توانست تحولی در بازار مسکن ایجاد کند، به 
زمین بخورد و شاهد آن هستیم این قانون و طرح در حال زمین 
خوردن است و اگر با این روند به جلو برویم در اجرای آن به نتیجه 

نمی رسیم.
وی تاکید کرد: قرار بر این بود که منابع مسکن از جمله اعتبارات 
۳۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه، مالیات بر خانه های خالی، اقساط 
۴۰ هزار میلیارد تومانی برگشت داد شده از مسکن مهر در صندوق 
توسعه مسکن تجمیع شود اما امروز صندوق مسکن یک ریال منابع 
هم ندارد. در این شرایط ورارت اقتصاد هم می گوید اختصاص ۲۰ 
درصد تسهیالت بانکی به بخش مسکن کاهش و به کمتر از ۱۵ 
درصد برسد و بانک ها هم تسهیالت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را 
پرداخت نکردند . به نظر می رسد مدیران و مسئوالن از آنجایی که 
خودشان خانه دارند، درد مستاجران را نمی فهمند و حس نمی کنند 

و نمی توانند وضعیت مستاجران را تجربه کنند.

 » ابتکار« ابعاد الیحه دو فوریتی دولت مبنی بر بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به 4200 تومان را بررسی کرد

بازگشت به ارز ترجیحی؟!

علی مروی، کارشناس اقتصادی می گوید: اکنون در شرایطی قرار داریم که به هر بهانه ای سرعت تورم شتاب می گیرد بنابراین تزریق یک بی ثباتی به اقتصاد 
می تواند تبعات وحشتناکی را به دنبال داشته باشد.

مسئوالن خانه دارند و درد مستاجران را نمی فهمند رئیس کمیسیون عمران:

اگر وضعیت 

فعلی ادامه پیدا 

کند هم اثرات 

تورمی بسیاری 

بر روی اغلب 

کاالها خواهد 

داشت و هم 

موجب بی ثباتی 

در اقتصاد 

خواهد شد

اگرچه دقیقاً یک ماه پیش وزارت صمت به طور کلی جلوی عرضه خودرو از طریق 
بورس را گرفت و آن را اقدامی غیرقانونی نامید، اما شب گذشته اعالم شد که وزارت 

صمت با این عرضه ها موافق است.
به گزارش مهر، شب چهارشنبه خبری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر 
شد مبنی بر اینکه وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس موافقت کرده است؛ آن هم 
در حالی که دقیقاً یک ماه پیش وزارت صمت ضمن مخالفت با عرضه خودروهای 
یک گروه خودروسازی بخش خصوصی در بورس کاال، به طور کلی جلوی عرضه 

خودرو در این محفل را گرفت و آن را اقدامی غیرقانونی نامید.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه ای به سلطانی نژاد 
مدیرعامل بورس، گفته بود که »تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و 
با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای 
تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمت گذاری هستند نیز مشمول این 
مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کاال مغایر این قانون 

بوده و باید لغو شوند.«
حال پس از گذشت یک ماه و جنجال های بسیاری که به پا شد، وزارت صمت 
تاکید کرده که برخی کالس های خودرویی با هماهنگی این وزارتخانه به طور کامل 

در بورس کاال عرضه شوند.
هنوز وزارت صمت توضیح دقیقی نداده که در طول یک ماه چه اتفاقی افتاد که 
مجدد قرار بر عرضه این محصول در بورس شده، ولی نکته قابل توجه عدم ثبات 
در تصمیم گیری هاست آن هم در صورتی که به اذعان همه کارشناسان تصمیمات 

دفعتی و دستوری به زیان تولید و سهامداران است.
بنابراین اگر عرضه خودرو در بورس مشکلی نداشت چرا همان یک ماه پیش این 
مسئله اعالم نشد و وزارت صمت با دستور دقیقه ۹۰ جلوی عرضه را گرفت؟ اگر 

عرضه خودرو از طریق این نهاد مشکل دارد چرا باز قرار به عرضه شده است؟
پیشینه شروع بحث عرضه خودرو در بورس

سال ۹۹ بود که مجلس یازدهم به صورت جدی وارد بحث ساماندهی صنعت 
خودرو شد و بارها به دولت وقت اعالم کرد که الیحه ای را برای ساماندهی بازار 
خودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان 
تابستان همان سال اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان »طرح تحول بازار و صنعت 
خودروی سبک« برای اصالح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای 
مهم این طرح که از همان زمان مورد اختالف مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، 
بحث عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن بود. عده ای از نمایندگان مجلس 
خواستار عرضه تمامی محصوالت خودروسازان در بورس و عده ای دیگر معتقد 
به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت هم از 
اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. همین اختالف نظر موجب شد که تا 

مدت طوالنی تصمیم مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.
بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که 
در ۱۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰، مجید عشقی رئیس سازمان بورس ضمن انتقاد از روش 
قرعه کشی خودرو، تاکید کرد که »بخشی از محصوالت تولیدی خودروسازان مشمول 
قیمت گذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می شوند که اصطالحاً آنها را 

به عنوان محصوالت لوکس خودروسازان می شناسیم، بنابراین سازمان بورس موافق 
عرضه این محصوالت لوکس در بورس کاالست تا در آنجا تعیین قیمت شوند«.

پس از این اظهارات، در ۲۴ اسفندماه اعالم شد که شرکت سایپا به عنوان اولین 
بوده و قصد دارد خودروی شاهین  بورس  خودروساز خواستار عرضه خودرو در 
دنده ای خود را از این طریق عرضه کند. در همین راستا نیز در تاریخ ۱۴ فروردین 
۱۴۰۱، این خودرو در بورس کاال پذیرش و اعالم شد که طبق مصوبات شورای عالی 

بورس، ۸۰ درصد از تولید ساالنه این خودرو باید از طریق بورس عرضه شود.
در ادامه نیز شرکت خودرو سازی بهمن، به عنوان دومین خودروساز وارد بورس 
شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ ۲۴ 
فروردین ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعالم شد که کارا دو کابین و تک کابین ۲۸ 

اردیبهشت ماه، برای اولین بار در بورس کاال عرضه خواهند شد.
همچنین در ۲۸ اردبیهشت ماه اعالم شد که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، 
محصول بهمن موتور و دو خودروی جک S۵ نیوفیس و جک جی ۴ متعلق به کرمان 

موتور در بورس کاال عرضه خواهند شد.
ثبت سفارش برای خرید دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱ خرداد ماه آغاز و 
اعالم شد که فروش این محصوالت از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ از طریق بورس کاال 

آغاز می شود.
در همین بحبوحه که هم خریدار و هم بورس کاال آماده خرید و فروش خودرو 
بودند، وزارت صمت به صورت از پیش تعیین نشده و در پایان وقت اداری ۱۷ 

خردادماه، جلوی عرضه این خودروها را گرفت.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه ای به سلطانی 
نژاد مدیرعامل بورس، گفت که »تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت 
و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای 
تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این 
مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کاال مغایر این قانون 

بوده و باید لغو شوند«.
در همین راستا نیز سازمان بورس طی اطالعیه ای که در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ 
منتشر کرد، ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان، اعالم کرد که تا زمان رفع ابهامات 

پیش آمده، فروش خودرو از طریق بورس کاال تعلیق می شود.

وزارت صمت چند بار تصمیم می گیرد؟

و در بورس عرضه مجدد خودر

kimia.najafi.23@gmail.com
کیمیا نجفی
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عالقه بخش خصوصی ایتالیا برای 

همکاری با ایران

خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
کشورمان که به ایتالیا سفر کرده است، بامداد 
چهارشنبه از عالقه بخش خصوصی ایتالیا برای 

همکاری با طرف ایرانی خبر داد.
امیرعبداللهیان در توئیتی نوشت: روز گذشته 
به دعوت اتاق مشترک ایتالیا-ایران در نشست 
مشترک در رم با بخش خصوصی ایتالیا دیدار 
کردم. عالقه آنها برای همکاری با طرفهای ایرانی 

بسیار چشمگیر بود.
وی خاطرنشان کرد: از سرگیری پرواز مستقیم 
تهران- رم برای مساعی مشترک ما کلیدی است.

با  همچنین  سه شنبه  روز  امیرعبداللهیان 
کاردینال پیترو پارولین نخست وزیر واتیکان و 
اسقف اعظم پاول گاالگر وزیر امور خارجه آن 

گفت وگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه برای 
دیدار و گفت وگو با مقامات ایتالیا و واتیکان 
در خصوص موضوعات دوجانبه و تحوالت بین 
المللی و منطقه ای، در رأس هیأتی تهران را به 

مقصد رم ترک کرد.
وزیر امورخارجه کشورمان پیش از سفر به رم 
گفت: سفر به ایتالیا به دعوت وزیر خارجه این 

کشور انجام می شود.
وی افزود: ما دوبار در نیویورک و مونیخ رایزنی 
همکاری های  پیگیری  داشتیم.  وگو  گفت   و 
سیاسی، اقتصادی و بازرگانی، از اهداف اصلی 
این سفر است و برنامه های متنوعی برای دستور 

کار این اهداف قرار گرفته است.

گفت وگوی دیپلمات های ارشد در 

مورد دارایی های بلوکه شده

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز چهارشنبه 
امور  وزیر  تلفنی معاون  تماس  اعالم خبر  با 
معاون  باقری کنی  علی  و  کشور  این  خارجه 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  سیاسی 
روابط  درباره  طرف  دو  که  کرد  اعالم  ایران، 
دوجانبه و دارایی بلوکه شده ایران نزد سئول 

گفت و گو کردند.
از  )یونهاپ(  جنوبی  کره  رسمی  خبرگزاری 
هیون  چو  و  باقری کنی  علی  تلفنی  گفت و گو 
جمهوری  خارجه  امور  وزیران  معاونان  دونگ 
اسالمی ایران و کره جنوبی خبر داد و نوشت دو 
طرف درخصوص راه های پیشرفت روابط دوجانبه 
که تحت الشعاع مسئله دارایی های بلوکه شده 
گفت وگو  است،  گرفته  قرار  سئول  نزد  ایران 

کردند.
کره  خارجه  امور  وزارت  از  نقل  به  یونهاپ 
جنوبی اعالم کرد در این تماس تلفنی، دو طرف 
به  مربوط  تحوالت  ترین  تازه  درباره  همچنین 
مذاکرات احیای توافق هسته ای ایران  و دیگر 
موضوعات مرتبط به روابط دو جانبه ایران و کره 

جنوبی گفت و گو کردند.
رسانه رسمی کره جنوبی نوشت در این تماس 
تلفنی، علی باقری کنی بر ضرورت حل و فصل 
مسائل موجود در روابط دو کشور تاکید کرد و 
همتای کره ای وی نیز اعالم کرد زمانی که توافق 
هسته ای ایران از سر گرفته شود، دولت سئول 
برای آزادسازی دارایی هفت میلیارد دالری بلوکه 
شده ایران و نیز از سرگیری واردات نفت از این 

کشور تالش خواهد کرد.
کرده  اعالم  سئول  مقامات  نوشت:  یونهاپ 
ایران  بلوکه شده  دارایی های  که سرنوشت  اند 
اما  ای بستگی دارد  نتیجه مذاکرات هسته  به 
روزهای  در  که  غیرمستقیم  مذاکرات  مذاکرات 
انجام  بین تهران و واشنگتن )در دوحه(  اخیر 

شد، پیشرفت معناداری به دنبال نداشت.

رئیس جمهوری سریالنکا به مالدیو 

گریخت

منابع خبری روز گذشته از فرار رئیس جمهوری 
سریالنکا به خارج از این کشور با یک هواپیمای 
نظامی خبر دادند. نخست  وزیر نیر با استفاده از 
اختیارات خود و برای آرام کردن اوضاع در استان  

غربی کشور حالت فوق العاده اعالم کرد.
از الجزیره، بامداد  به گزارش ایسنا، به نقل 
راجاپاکسه،  گوتابایا  حامل  هواپیمای  دیروز، 
رئیس جمهوری سریالنکا، پس از خروج از این 
کشور، در مالدیو فرود آمد. این در حالی است 
که معترضان همچنان به اشغال کاخ ریاست 
رئیس  استعفای  اعالم  انتظار  در  جمهوری 

جمهوری ادامه می دهند.
یکی از مقامات فرودگاه ماله )پایتخت مالدیو( 
هواپیمای  یک  که  گفت  فرانسه  خبرگزاری  به 
نظامی از نوع آنتونوف-۳۲ از کلمبو با ۴ سرنشین 
از جمله رئیس جمهوری ۷۳ ساله، همسرش و 

یک محافظ در فرودگاه به زمین نشست.
وی افزود که به محض پیاده شدن از هواپیما، 
راجاپاکسه و همراهانش توسط پلیس به مقصد 

نامعلومی اسکورت شدند.
یک مقام امور مهاجرتی نیز در تایید فرار وی 
گفت: پاسپورت آنها مهر خورده و سوار بر پرواز 

ویژه نیروی هوایی شدند.
به گفته مقامات فرودگاه، این هواپیما به دلیل 
عدم دریافت مجوزهای الزم از مقامات مالدیو بیش 
از یک ساعت روی باند فرودگاه بالتکلیف مانده 

بود.
یکی  از  نقل  به  آسوشیتدپرس  این،  از  پیش 
از مقامات اداره مهاجرت سریالنکا گفته بود که 
با  محافظش  دو  و  همسر  همراه  به  راجاپاکسه 
هواپیمای نیروی هوایی سریالنکا از کشور فرار و به 
سمت ماله حرکت کرده است. اما خبرگزاری فرانسه 
به نقل از منابع رسمی اعالم کرد که مقامات اداره 
مهاجرت در فرودگاه از خروج راجاپاکسه پس از 

برخورد تحقیر آمیز با وی جلوگیری کردند.
راجاپاکسه وعده داده بود دیروز استعفای خود را 
اعالم کند و نخست وزیر نیز آمادگی خود را برای 
استعفا بدون مشخص کردن تاریخی برای آن اعالم 

کرده بود.
ده ها هزار نفر از سریالنکایی ها چند روز پس از 
حمله به کاخ ریاست  جمهوری به اشغال این کاخ 
ادامه می دهند و تظاهرکنندگان تهدید کرده اند که 
اگر رئیس  جمهوری و نخست وزیر استعفا ندهند، 

تا پنجشنبه اعتصاب عمومی خواهد داشت.
نخست وزیر سریالنکا، به عنوان رئیس جمهوری 
موقت، مقررات منع آمد و شد را در استان غربی که 
کلمبو، پایتخت را شامل می شود، وضع کرد و در 

این کشور وضعیت اضطراری اعالم کرد.
به گزارش آدادرانا، نخست وزیر همچنین دستور 
دستگیری معترضانی را که »رفتار نامناسب« دارند 

و همچنین خودروهایشان را صادر کرد.

بایدن به دنبال ائتالف علیه ایران 

است

سفیر روسیه در ایران در گفت وگو با یک رسانه 
روسی ضمن انتقاد از رویکرد دولت بایدن در قبال 
احیای توافق هسته ای، ارزیابی  خود از محور سفر 

رییس جمهور آمریکا به خاورمیانه را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
روز  ایران،  در  روسیه  سفیر  جاگاریان،  لوان 
تلویزیونی  شبکه  با  گفت وگو  در  چهارشنبه 
روسیا-۲۴ گفت: آمریکا در توافق هسته ای با ایران 
دچار تناقض است زیرا آنها به طور رسمی از آن 
حمایت می کنند، اما در عین حال سعی در ایجاد 

ائتالف علیه تهران دارند.
اسپوتنیک در ادامه به نقل از جاگاریان آورده 
است: اکنون این سفر رئیس جمهور ]آمریکا به 
انجام  ضدایرانی  جبهه ای  چنین  در  خاورمیانه[ 
خواهد شد و هدف آن تشکیل نوعی ائتالف عربی- 
اسرائیلی علیه ایران خواهد بود که قطعا غیر قابل 

قبول است.
جاگاریان ادامه داد: من فکر می کنم آمریکایی ها 
می  نظر  به  دارند.  تناقض  خودشان  با  اینجا  در 
رسد از یک سو به صورت شفاهی، علنا از عالقه 
ادعایی خود به احیای توافق برجام )توافق هسته ای( 
که  کاری  دیگر، هر  از سوی  و  صحبت می کنند 
ممکن است انجام می دهند تا اطمینان حاصل شود 

که این اتفاق نیفتد.

در این رابطه روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله ای 
سعودی ها  و  روسیه  میان  پررونق  شراکت  نوشت: 
که ریشه در ظرفیت تولیدات عظیم نفتی آنها دارد، 
برنامه های نفتی میان واشنگتن و ریاض که حدود نیم 
قرن طول کشیده و پایه و مرکز نظم جهانی پسا- جنگ 

جهانی دوم بوده را وارونه کرده است.
سعودی ها  اوکراین،  به  روسیه  حمله  راستای  در 
بیشتر  بر صادرات  مبنی  را  واشنگتن  درخواست های 
نفت برای کاهش قیمت های جهانی نادیده گرفتند؛ 
بدین ترتیب در ماه مارس قیمت هر بشکه نفت تقریبا 
به ۱۴۰ دالر و از اواخر ماه فوریه اغلب باالی ۱۰۰ دالر 

ثابت مانده است.
مقامات آمریکایی گفتند که جو بایدن،  رئیس جمهوری 
آمریکا مصمم است تا طی این سفر، موضع عربستان 

سعودی را نسبت به روسیه بررسی کند.
واشنگتن  نزدیک  متحد  یک  سعودی  عربستان 
محسوب می شد و مکانی برای سربازان آمریکایی در 
جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بود. اما هنگامی که 
در سال  آمریکا  پیشین  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک 
رفت،  پیش  ایران  با  توافق هسته ای  به سمت   ۲۰۱۵
روابط میان عربستان سعودی و ایاالت متحده سرد شد.

پس از آن دونالد ترامپ، رئیس  جمهوری سابق آمریکا 
که از این توافق جدا شد، ظاهرا روابط آمریکا و ریاض 
تقویت شد. اما قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار و 
منتقد سعودی در سال ۲۰۱۸، روابط میان ایاالت متحده 
و عربستان را تیره کرد و میان غرب و محمد بن سلمان، 

ولیعهد عربستان سعودی فاصله افتاد.
کشورهای  اکثر  که  زمانی  درست  حال  همین  در 
توسعه یافته از بن سلمان دوری می کردند،  والدیمیر 
این  با  را  رابطه خود  فدراسیون روسیه  پوتین، رئیس  

ولیعهد جوان تعمیق بخشید.
اوپک پالس به عنوان سنگ بنای سیاست خارجی

گفت:  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان،  جیک 
ملک  با  می خواهد  هفته  این  بایدن  جمهور  رئیس  
ساله   ۸۶ پادشاه  سعود،  آل  عبدالعزیز  بن  سلمان 
عربستان و پسرش محمد بن سلمان دیدار کند. عالوه 
بر مسائلی که در دستور کار رهبران قرار دارد، نفت از 

دیگر موضوعات این دیدار خواهد بود.
سالیوان به خبرنگاران گفت: ما معتقدیم که تامین 
و کاالی کافی در بازار جهانی برای حفاظت از مردم و 
مصرف کننده های آمریکایی نیاز است. ما معتقدیم که 
گام های بیشتری باید برداشته شود. مقامات سعودی 
می گویند که آنها متعهدند تا تصمیماتی را درخصوص 
نفت با متحد خود اوپک پالس و با مشورت روسیه 
بگیرند. همزمان با حمله روسیه به اوکراین، افزایش 
قیمت ها  به روسیه کمک می کند تا بودجه دولتش را 

فراهم کند و ضربات اقتصادی به غرب وارد کند.
مقامات سعودی و روسی می گویند که در حال حاضر 
اوپک پالس یک پایه و سنگ بنایی برای سیاست خارجه 
آنها محسوب می شود. هر دو کشور برنامه هایی برای 
افزایش تجارت و سرمایه گذاری دارند؛ برنامه هایی که به 
گفته مقامات سعودی، بن سلمان آنها را به عنوان یک 
چرخش کلی از غرب که با چین ارتباط بیشتری دارد، 

تلقی می کند.
تحلیلگران بر این باورند که کرملین از طریق همکاری 
با سعودی ها قصد داشته رهبری جهانی ایاالت متحده 
را تضعیف کند و در راستای تحریم های اعمال شده از 

جانب غرب، به دنبال متحدان جدیدی است.
با  اتحادش  طریق  از  سعودی  عربستان  همچنین 
روسیه می تواند مسئولیت ریاض درخصوص نفت آن 
هم زمانی که قیمت نفت بیش از حد مطلوب برای 

واشنگتن افزایش می یابد را کاهش دهد.
مقاله  این  درخصوص  نظر  اظهار  از  سفید  کاخ 
رای  به  اشاره  با  آمریکایی  مقامات  کرد.  خودداری 
عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
جهت محکومیت حمله روسیه به اوکراین، گفته اند که 
این کشور )عربستان سعودی( با قاطیعت طرف آمریکا 
می ماند و مقامات سعودی می گویند که از حمله روسیه 
به اوکراین غافلگیر شده اند. اما این در حالیست که آنها 
به روسیه کمک کرده اند و این موضوعی است که غرب 

را نگران می کند.
از نفت تا برنامه هسته ای

گزارش وال استریت ژورنال در حالی منتشر می شود 
که روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی آورده است:  
بایدن تالش می کند تا سرعت روزافزون برنامه هسته ای 
ایران را کاهش دهد، جریان نفت به جایگاه های سوخت 
آمریکا را تسریع بخشد و روابط با عربستان سعودی را 
تغییر دهد، بدون اینکه به نظر برسد ولی عهدی را در 
آغوش می گیرد که سازمان سیا معتقد است در پس 
بوده  ایاالت متحده  قتل یک مخالف برجسته ساکن 
است«. نیویورک تایمز نوشت: »هر سه تالش، مملو از 
خطرات سیاسی برای رئیس جمهوری است که منطقه 
در شش  بار  اولین  برای  اما  می شناسد،  به خوبی  را 
سال گذشته است که با اهرم هایی بسیار کمتر از آنچه 
که برای شکل دهی به رویدادها نیاز دارد، به منطقه 

بازمی گردد«.

برنامه  علیه  بایدن  تالش های  درباره  روزنامه  این 
کرد:  آسیا،ادعا  غرب  به  سفر  در  ایران  هسته ای 
»مذاکرات ۱۸ ماهه او برای احیای توافق هسته ای ایران 
کردن  برای مجبور  دیپلماتیک  و تالش  متوقف شده 
تهران به خارج کردن بیشتر سوخت اتمی که اکنون در 
حال غنی سازی به سطح تسلیحاتی است نیز قطع شده 
بایدن  یادداشت درباره تالش  این  است«. نگارندگان 
جهت افزایش تولید نفت در غرب آسیا برای جایگزین 
کردن با نفت و گاز روسیه، تحلیل کرد: »در حالی که 
انتظار می رود هیچ توافق صریحی در مورد افزایش تولید 
نفت سعودی اعالم نشود - به دلیل نگرانی از اینکه 
ممکن است به عنوان پاداشی برای سهولت بازگشت 
ولی عهد به عرصه دیپلماتیک به نظر برسد - اما مقامات 
می گویند احتماال در یک یا دو ماه آینده انجام خواهد 

شد«.
آمریکا  دولت  مقامات  نیویورک تایمز،  نوشته  به 
می دانند که وقتی عکس های اجتناب ناپذیر دیدار بایدن 
با »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی، آنهم کمتر از 
دو سال پس از آنکه بایدن قول داد عربستان سعودی 
را در صحنه بین المللی منفور کند، مورد انتقاد شدید 
حزب خود قرار خواهند گرفت؛ وعده ای که به بهانه 
قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار واشنگتن پست در 

کنسولگری ریاض در استانبول صادر شد.
این روزنامه با بیان اینکه »جیک سالیوان« مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه مدعی شد ایران 
قصد دارد چند صد فروند هواپیمای بدون سرنشین 
به روسیه بفروشد و عالوه بر آن آموزش های الزم برای 
به کارگیری این پهپادها را نیز به نیروهیا روس بدهد، 
از مطرح کردن آن  ادعا کرد: »انگیزه اصلی سالیوان 

مسئله این بود که به تهران و مسکو هشدار دهد که 
ایاالت متحده ناظر است. اما با توجه به اینکه انتظار 
برای  اسرائیل  توانایی  نمایش  با  بایدن  دیدار  می رود 
استفاده از سالح های لیزری علیه پهپادها و موشک ها 
به  پیامی  دارد  قصد  که  می رسد  نظر  به  شود،  آغاز 
اسرائیل در مورد حمایت بیشتر از اوکراین ارسال کند«.

نیویورک تایمز درباره اهداف بایدن از سفر به تل آویو 
افزود: »این ]اظهارات سالیوان[ همچنین به بایدن و 
توافق  یائیر الپید نخست وزیر موقت اسرائیل، نقطه 
مشترکی در مورد نحوه رویارویی با ایران، در بحبوحه 
تداوم درگیری های پشت پرده بر سر چگونگی مدیریت 
یک چرخش حیاتی در پرونده هسته ای ایران، می دهد. 
به طور رسمی، اسرائیل با احیای توافق هسته ای ایران 
مخالف است، اگرچه به نظر می رسد این یک موضوع 
متوقف  ماه ها  برای  گفت وگوها  باشد.  بحث برانگیز 
حذف  بر  مبنی  ایران  درخواست  بایدن  و  بود  شده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست سازمان های 

تروریستی واشنگتن را رد کرد«.
اینکه توافق هسته ای ایران  با ادعای  این یادداشت 
ممکن است هم اکنون غیرقابل احیا باشد، اضافه کرد: 
»در اوایل بهار، رابرت مالی و آنتونی بلینکن گفتند که 
تنها چند هفته، شاید یک ماه یا بیشتر، برای دستیابی 
دانش  و  ایران  پیشرفت های  از  پیش  توافق  یک  به 
به دست آمده از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته برای 
تولید اورانیوم در سطح باال باقی مانده است. اکنون، 
چهار ماه بعد، دستیاران آقای بایدن از توضیح اینکه 
برسد  پایان  به  این ضرب االجل  داده اند  اجازه  چگونه 
خودداری می کنند و همچنان اصرار دارند که احیای 

توافق ارزشمندتر از کنار گذاشتن آن است«.

تارنمای پولیتیکو نوشت: دولت جو بایدن کشورهای عربی را 
وادار کرده با تشکیل ائتالف با رژیم صهیونیستی، با موشک های 
ایران مقابله کنند اما اختالف ها بر سر مسائل تکنولوژیکی و نبود 
اعتماد به این معنا است که تشکیل هر گونه ائتالفی به سالها 

زمان نیاز دارد.
پولیتیکو افزود: مقام ها و کارشناسان می گویند هدف واقع گرایانه 
تر برای اسرائیل تبادل اطالعات با کشورهای عربی، تشکیل میزگرد 
و شاید خرید سالح های سازگار بیشتری است. این هدف بیشتر از 
تشکیل سپر دفاعی منطقه ای که تیراندازها را با رادارها، ماهواره ها و 

دیگر سنسور ها مرتبط می کند قابل حصول است.
تام کاراکو، مدیر پروژه دفاع موشکی در مرکز مطالعات استراتژیک 
و  که حسگرها  است  کافی سخت  به اندازه  گفت:  بین المللی،  و 
اِفکتورهای ارتش و نیروی دریایی آمریکا را در یک سامانه فرماندهی 
و کنترل مشترکی قرار دهیم. این حتی وقتی آنها را از کشورهای 

مختلف و چند زبان متفاوت بیاورید، چالش برانگیزتر است.
پولیتیکو نوشت: با این حال انتظار می رود بایدن درباره تشکیل 
این ائتالف در دیدار بامقام های صهیونیستی و سعودی  گفت و گو 
کند. چشم انداز همکاری دفاعی تل آویو و کشورهای عربی اکنون 
محتمل تر از سال ۲۰۱۶ است که بایدن در پست معاون رئیس 

جمهوری از اسرائیل دیدن کرد.
با  بین رژیم صهیونیستی  به عادی سازی روابط  ابراهیم  توافق 
سالح های  بزرگ  خریداران  همگی  که   - مغرب  بحرین،  امارات، 

آمریکایی هستند - به همراه سودان منجر شده است.
این گزارش افزود: مقام های اسرائیلی گفته اند که همکاری دفاع 

هوایی برای مقابله با حمالت ایران با همکاری پنتاگون در جریان 
است.

بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شده که طی 
سال ها نقش پیشتازی را در برنامه هایی با همکاری پنتاگون و دولت 
آمریکا داشته که باعث تقویت همکاری اسرائیل با کشورهای منطقه 
خواهد شد. اما کشورهای خلیج فارس هنوز این برنامه را تایید نکرده 

اند.
به گزارش ایرنا در ادامه این مطلب آمده است: مقام های آمریکایی 
پیشتر نیز در پایان دولت جورج دبلیو بوش تالش کرده بودند حتی 
بدون رژیم صهیونیستی سامانه های دفاع هوایی کشورهای غربی را 
ادغام کنند اما به دلیل بی اعتمادی کشورهای عربی که تمایلی به در 

اختیار گذاشتن اطالعات نداشتند این هدف محقق نشد.  
این  از بزرگ ترین موانع در تشکیل  به گفته کارشناسان، یکی 
اشتراک  به  برای  منطقه  کشورهای  تمایل  عدم  دفاعی،  ائتالف 

گذاشتن اطالعات است.
کارشناسان می گویند رهبری آمریکا برای پیشبرد هرگونه هدفی 
در تشکیل چنین ائتالفی ضروری است حتی اگر چنین همکاری 

ای محدود باشد.
امور سیاسی  امور خارجه در  کالرک کوپر، دستیار سابق وزیر 
ونظامی و کارشناس کنونی شورای آتالنتیک گفت: منطقه آمادگی 
تشکیل سامانه یکپارچه دفاع موشکی و هوایی را ندارد. اما با همکاری 
و رهبری آمریکا این امر می تواند به واقعیت بپیوندد.  آمریکا باید با 
شورای همکاری و هریک از کشورهای خاورمیانه برای ایجاد اعتماد و 

تبادل اطالعات همکاری کند.

پولیتیکو در بخشی از گزارش خود آورده است، به غیر  از چالش 
های دیپلماتیک، باید برای تشکیل ائتالف بر موانع جغرافیایی و 
امارات متحده  فنی نیز فائق آمد. اسرائیل، عربستان سعودی و 
عربی همگی دارای دفاع هوایی پیشرفته هستند: اسرائیل از جمله 
 David’s( اسلینگ«  »دیویدز  و  آهنین  گنبد  بومی  موشک های 
سامانه  عربی  کشورهای  که  حالی  در  می کند،  استفاده   )Sling

دفاعی منطقه ای تاد را خریداری کرده اند. در سال های اخیر، ایاالت 
متحده همچنین سامانه های موشکی پاتریوت را در سراسر عربستان 

سعودی مستقر کرده است.
همچنین مشکل دیگری که وجود دارد این است که عربستان و 
امارات همچنین از سامانه های روسی و چینی استفاده می کنند که 

قابل ادغام با تجهیزات غربی نیستند.
کارولین رز، تحلیلگر مؤسسه نیو الین، گفت که ایده تشکیل یک 
ائتالف سست دفاع موشکی به تنهایی نشان دهنده تغییر به سمت 
عادی سازی روبط بین دشمنان سابق است که حول یک موضع 

جنگ طلبانه تر در قبال ایران متحد می شوند.
یک  به  دستیابی  که  است  این  مشکل  گفت:  کارشناس  این 
در خلیج  بین کشورها، هم  یکپارچه  کامالً  دفاع هوایی  سامانه 
کشد.  می  طول  مدتی  کلی،  طور  به  منطقه  در  هم  و  فارس 
یکپارچه  سامانه  یک  ایجاد  برای  تالش ها  از  مانع  که  مسائلی 
و  اطالعات  اشتراک گذاری  به  در  اعتماد  عدم  مانند  می شود، 
ارتباطات ، هنوز وجود دارد، این مساله به ویژه وقتی اهمیت می 
یابد که کشورهای جدیدی وارد ائتالف می شوند که قبال بسیاری 

از آنها دشمن هم بوده اند.

»ابتکار« همزمان با سفر بایدن به خاورمیانه بررسی می کند

یارکشی مسکو و واشنگتن در منطقه
گروه بین الملل - مقامات سعودی می گویند زمانی جو بایدن آماده سفر به عربستان سعودی می شود که این کشور غول نفتی بیش از پیش به روسیه 

نزدیک شده است و هیچ برنامه ای برای جدا شدن از مسکو یا کمک به واشنگتن برای ارسال بیشتر نفت خام ندارد.«

ائتالف منطقه ای علیه ایران به سال ها زمان نیاز داردپولیتیکو گزارش داد

در راستای 

حمله روسیه 

به اوکراین، 

سعودی ها 

درخواست های 

واشنگتن را مبنی 

بر صادرات بیشتر 

نفت برای کاهش 

قیمت های جهانی 

نادیده گرفتند؛ 

بدین ترتیب در 

ماه مارس قیمت 

هر بشکه نفت 

تقریبا به 140 دالر 

و از اواخر ماه 

فوریه اغلب باالی 

100 دالر ثابت 

مانده است

روزهای  اینکه طی  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کشورهای  سران  سوی  از  مهمی  سفرهای  شاهد  آینده 
به  کرد:  اظهار  بود،  خواهیم  تهران  به  منطقه  و  همسایه 
زودی زمان و مکان مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم ها 

مشخص می شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
رفع  و  برجام  احیای  برای  مذاکرات  موضوع  با  ارتباط  در 
مذاکرات  در خصوص  ایران  موضع  کرد:  تحریم ها تصریح 
و  به روند دیپلماتیک  ما  برای رفع تحریم ها روشن است. 
پایبند و  مذاکرات چند جانبه برای حل و فصل اختالفات 
منتظر هستیم و همانطور که وزیر خارجه کشورمان چندین 
بار اشاره کردند باز ماندن پنجره دیپلماسی و مذاکرات برای 
حل موضوعات باقیمانده مرهون رفتار مسئوالنه و حاکی از 

تدبیر حکیمانه ایران است.
به  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  ارشد کشورمان  دیپلمات  این 
به روال  اظهار کرد: مذاکرات  پایبند است،  روند مذاکرات 
گذشته از طریق تبادل پیام چه در سطح گفت وگوهای وزیر 
خارجه با آقای بورل و چه در سطح رایزنی های آقای باقری 
با آقای مورا در جریان است و نحوه جمع بندی در خصوص 
ادامه مذاکرات و همچنین تعیین مکان و زمان مذاکرات در 

رایزنی ها بین طرفین در حال انجام است و گمان می کنم 
زمان و مکان مذاکرات به زودی تعیین شود.

کنعانی تصریح کرد: عدم تعیین زمان و محل مذاکرات 
مذاکره  مسیر  در  ایران  نیست،  مذاکرات  پایان  معنای  به 
قرار دارد و تا زمانی که طرف های مقابل به روند مذاکره 
این مسیر  ایران در  پایبند باشند  و دیپلماسی چند جانبه 
قرار خواهد داشت. البته همانطور که پیش از این نیز گفته 
اقتصادی و  به ویژه توسعه روابط  ایران روابط خارجی  ایم 
و  است  نکرده  برجام  گفت وگوهای  معطل  را  خود  تجاری 

نخواهد کرد.
کنعانی با بیان اینکه امیدواریم با رویکرد سازنده و همراه 
با حسن نیت طرف های مذاکره کننده از جمله آمریکا که 
مسئول اصلی شرایط کنونی در روند مذاکرات است امکان 
شود،  فراهم  نزدیک  آینده  در  مذاکرات  نتایج  جمع بندی 
توافقی  به  ایران در دستیابی  تاکید می کنیم که  افزود: ما 
که تامین کننده منافع ملت ایران و تضمین کننده منافع 
کنون  تا  و  است  جدی  باشد  برجام  در  ایران  اقتصادی 
بیشترین ابتکارات را ایران در مذاکرات ارائه کرده و این طرف 
طرف  مشخصا  و  اروپایی  طرف های  جمله  از  مقابل  های 
آمریکایی است که باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد که آیا 

می خواهد روند مذاکرات در آینده به نتیجه برسد یا نه؟
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
در ارتباط با برخی از اخبار منتشر شده درمورد درگیری های 
مرزی بین ایران و افغانستان، افزود: مسائل ما با افغانستان 
افغانستان  و  ایران  مرزهای  امنیت  است،  متکثر  و  متنوع 
برای گسترش مناسبات تجاری بسیار حائز اهمیت است. تا 
آنجا که می دانم تا کنون چندین دور گفت وگو بین کمیته 
مرزی دو کشور برگزار شده و گمان می کنم این اراده بین 
دو طرف وجود دارد که باید مرز دو کشور بر اساس منافع و 

مصالح دو کشور تبدیل به مرز دوستی و صلح شود.
وی با بیان اینکه شرایط در افغانستان قابل درک است ولی 
از هیات حاکمه سرپرستی  ایران  انتظار جمهوری اسالمی 
افغانستان این است که به مسئولیت خود در زمینه تامین 
امنیت در مرزهای مشترک عمل کند و به تالش ها و حسن 
نیت ایران برای برگزاری نشست های مشترک و همکاری 
پاسخ مثبت دهد،  امنیت  تامین  های دو جانبه در زمینه 
بین  مشترکی  نشست  امروز  می دانم  که  آنجا  تا  گفت: 
طرفین برقرار است و امیدوارم که با همکاری دو طرف این 
اتفاقات کاهش پیدا کند و شاهد ارتقاء امنیت در مرزهای 

دو کشور باشیم.

سخنگوی وزارت خارجه: 

ودی تعیین می شود زمان و مکان مذاکرات به ز
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 سبک
احساس تنهایی فشار خون را باال می بردزندگی

مصرف مواد مختلف می تواند بر روی فشار خون شما تاثیر گذاشته و آن را افزایش 
دهند.

فشار خون باال یک بیماری شایع است که در آن خون فشار بیش از حد نرمال به 
دیواره های شریان شما وارد می کند، فشار وارد شده به اندازه ای زیاد است که درنهایت 

باعث بروز مشکالت سالمتی مانند بیماری قلبی می شود.
فشار خون هم با مقدار خونی که قلب پمپاژ می کند و هم میزان مقاومت در برابر 
جریان خون در شریان ها تعیین می شود. هر چه قلب شما خون بیشتری پمپاژ کند 

و شریان های شما باریک تر باشد، فشار خون شما باالتر می رود.
اندازه گیری فشار خون

اندازه گیری فشار خون بر حسب میلی متر جیوه است و دو عدد دارد:
عدد باال )فشار سیستولیک(: اولین یا عدد باالیی فشار موجود در شریان های شما را 

هنگام تپش قلب اندازه گیری می کند.
عدد پایین )فشار دیاستولیک(: عدد دوم یا کمتر، فشار موجود در شریان های شما 

را بین ضربان ها اندازه گیری می کند.
موارد جالبی که می تواند فشارخون شما را افزایش دهد

به گزارش سالمت نیوز به نقل از وب ام دی، موارد مختلفی هستند که می توانند بر 
فشار خون شما اثر گذاشته و درجه ی آن را از حد نرمال فراتر ببرند.

۱- نمک
احتماالً شنیده اید که حتما باید مراقب میزان نمکی که می خورید باشید، به خصوص 
اگر نگران فشار خون خود هستید. این به این دلیل است که نمک آب بدن شما را 
نگه داشته و فشار بیشتری را بر قلب و عروق خونی شما وارد می کند. با این حال 
مصرف نمک و نگرانی و عصبانیت تنها مواردی نیستند که می توانند فشار خون شما 

را افزایش دهند.
2- شکر

شکر حتی بیشتر از نمک می تواند باعث افزایش فشار خونتان شود، به خصوص 
اگر شکر مصرفی به شکل فرآوری شده با شربت گلوکز فروکتوز باشد. افرادی که 
قندهای افزوده بیشتری در رژیم غذایی خود دارند، شاهد افزایش قابل توجه فشار 
سیستولیک و دیاستولیک خود هستند. فقط یک نوشابه 24 اونسی)0.7 لیتر( باعث 
افزایش متوسط ۱5 درجه در فشار سیستولیک )عدد باال یا فشار در طول ضربان قلب( 

و 9 در دیاستولیک )عدد پایین یا فشار بین ضربان ها( می شود.
3- احساس تنهایی

تنهایی به شلوغی اطراف تان یا تعداد دوستانی که دارید مربوط نمی شود، بلکه 
مربوط به احساسی درونی درباره ی عمق برقراری ارتباط با دیگران است؛ همچنین 
استرس یا افسردگی این اثر را به طور کامل توضیح نمی دهد؛ همچنین با گذشت 
زمان این حس بدتر می شود. طی 4 سال، فشار خون تنهاترین افراد در یک مطالعه 
بیش از ۱4 امتیاز افزایش درجه یافت. محققان فکر می کنند ترس مداوم از طرد 
شدن، ناامیدی، وسواس ذهنی و تمرکز بیش از حد در مورد امنیت، ممکن است نحوه 

عملکرد بدن شما را تغییر دهد.
4- آپنه خواب

افراد مبتال به آپنه خواب شانس بیشتری برای ابتال به فشارخون باال و سایر مشکالت 
قلبی دارند. هنگامی که تنفس شما به طور مکرر هنگام خواب قطع می شود، سیستم 
عصبی شما مواد شیمیایی آزاد می کند که فشار خون شما را افزایش می دهد. به 
عالوه، اکسیژن کمتری دریافت می کنید، که می تواند به دیواره های رگ های خونی 

آسیب برساند و تنظیم فشار خون را برای بدن دشوارتر کند.

آخر ابتکار
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  LG Ultra Gear مانیتور گیمینگ

گزینه ای عالی برای گیمرهای 

حرفه ای 

آیا عاشق بازی های آنالین جدید هستید؟ آیا 
به دنبال مانیتوری هستید که تجربه ی گیمینگ 
شما را به سطح باالتری ارتقا دهد؟ اگر اینطور 
 LG Ultra است، بهتر است مانیتور گیمینگ
Gear را مد نظر داشته باشید. این مانیتورها 

که  هستند  شگفت انگیزی  قابلیت های  دارای 
تجربه ی بازی شما را بهبود می بخشند.

ال جی   UltraGear گیمینگ  مانیتورهای 
برای  را  آن ها  که  دارند  جذابی  ویژگی های 
گیمرهایی که به دنبال صفحه نمایش باکیفیت 
به  می توان  جمله  از  می کند.  ایده آل  هستند، 
قابلیت هایی مثل سازگاری با G-Sync، پشتیبانی 
از Free Sync  و  HDR و نرخ تازه سازی تصویر 

بین ۱44 تا 260 هرتز اشاره کرد. 
عالوه بر اینها، برخی از این مانیتورها به فناوری 
HDR۱0 برای بهبود کیفیت تصویر نیز مجهز 
هستند. به این  معنی که گیمرها می توانند از 
گیم پلی روان، بدون تأخیر یا بریده بریده شدن 
این  ببرند.  لذت   )Screen Tearing(تصاویر
 HDR ویژگی به مانیتور اجازه می دهد تا محتوای
را از رایانه یا کنسول بازی شما نمایش دهد. این 
بدان معناست که شما می توانید بازی یا فیلم را 
به همان شکلی که باید دیده شود، با رنگ های 

واقعی و کنتراست عالی ببینید.
این مانیتورها همچنین دارای زمان پاسخ گویی 
زمان  مدل ها،  برخی  در  حتی  و  سریع  بسیار 
پاسخ گویی ۱ میلی ثانیه ای هستند که آن را برای 

گیم پلی سریع عالی می کند.
 LG Ultra مدل های جدید مانیتورهای گیمینگ
 G-Sync و AMD Freesync به فناوری Gear

 Screen Tearing مجهز هستند که به کاهش
کمک می کند. این ویژگی با همگام سازی نرخ 
گرافیک  کارت  فریم  نرخ  با  مانیتور  تازه سازی 
شما به از بین بردن Screen Tearing کمک 
می کند. این بدان معنی است که شما همیشه 
یک تجربه گیمینگ روان خواهید داشت، حتی 

اگر کارت گرافیک شما بهترین نباشد.
ال جی   UltraGear گیمینگ  مانیتور  انواع 
از  را  آن  که  است  متعددی  ویژگی های  دارای 
 Black رقبا متمایزمی کند. یکی از این ویژگی ها
Stabilizer است. این ویژگی عالی نقاط تاریک 
صفحه را روشن می کند تا بتوانید دشمنان خود 
را بهتر ببینید و در نتیجه شانس برنده شدن خود 

را افزایش دهید.
یکی دیگر از ویژگی های جالب که در برخی 
 Dynamic Action ،مدل ها شاهد آن هستیم
حداقل  به  را  ورودی  تأخیر  که  است   Sync
می رساند تا گیم پلی روان و یکپارچه را ارائه دهد. 
مانیتور  مختلف  مدل های  کلی،  طور  به 
عالی  انتخاب  یک   LG Ultra Gear گیمینگ 
برای گیمر هایی است که به دنبال یک مانیتور 
با کیفیت و بزرگ هستند. به طور مثال، صفحه 
با  مدل  پرچم دار  مانیتور  اینچی   32 نمایش 
تازه سازی  نرخ   ،Nano IPS نمایش   صفحه 
تصویر فوق العاده باال 240 هرتزی، نرخ اورکالک 
260 هرتز و رزولوشن 4K دارای کیفیت تصویر 
عالی است و با و زمان پاسخگویی ۱ میلی ثانیه ای، 
عملکرد روان و سریعی را ارائه می کند که برای 

جدیدترین بازی ها یک گزینه ی عالی است.

ماشین 
بازی

تازه های
علمی

از همان زمانی که شایعات استفاده از پیشرانهٔ چهار سیلندر در 
نسخه های پرفورمنس نسل جدید مرسدس بنز C کالس مطرح شد، 
بلند شد و حاال  از طرفداران و عالقه مندان  اعتراض خیلی  صدای 
که باالخره پشت فرمان نسل جدید AMG C43 با پیشرانهٔ چهار 
نظر  به  قبل نشسته ایم  توربوی  توئین   V6 به جای توربو  سیلندر 
می رسد این اعتراضات به جا بوده اند. البته AMG از سال 20۱3 به 
تولید پیشرانه های چهار سیلندر می پردازد اما تاکنون این موتورها را 
به  صورت عرضی در خودروهایی مثل A کالس، CLA و GLA نصب 

می کرد درحالی که پیشرانهٔ چهار سیلندر C43 جدید به صورت طولی 
نصب شده است.

با نگاهی به گذشته نیز می توان دید که مرسدس حتی در یکی 
استفاده  سیلندر  چهار  موتورهای  از  هم   C43 مستقیم  اجداد  از 
کرده است. این خودرو سدان شیک ۱90E است که در دههٔ ۸0 در 
نسخه های 2.3 و 2.5 لیتری با سر سیلندر شانزده سوپاپ ساخت 
کاسورث تولید می شد؛ اما درحالی که موتور 2.5 لیتری کاسورث ۱95 
 C43 اسب بخار قدرت تولید می کرد، پیشرانه 2 لیتری توربوشارژ

جدید 40۸ اسب بخار قدرت دارد؛ بنابراین، باید بیش از دو برابر خوب 
باشد، درست است؟

این پیشرانه جدید جایگزین موتور 3 لیتری V6 توئین توربوی نسل 
قبلی شده است و هرچند دو سیلندر و یک لیتر حجم کمتری دارد اما 
به لطف یک توربوشارژ پیشرفته با نیروی کمکی برقی قدرت بیشتری 
تولید می کند )البته گشتاور 500 نیوتن متری این موتور از 520 نیوتن 
متر قبل کمتر است(. این توربوشارژر که توسط گرت ساخته شده 
و  توربین  بین  که  است  مجهز  کوچک  برقی  موتور  یک  به  است، 
کمپرسور قرار گرفته و مستقیماً روی شافت عمل می کند. این موتور 
الکتریکی در زمانی که فشار گازهای اگزوز پایین است، توربو را به 

چرخش درمی آورد و موجب کاهش تأخیر می شود.
 C43 گیربکس 9 سرعتهٔ اتوماتیک ،AMG مثل مدل های قوی تر
جدید هم برای بهبود واکنش به جای مبدل گشتاور به کالچ تر مجهز 
به صورت  خودرو  استاندارد  محرک  چهارچرخ  سامانهٔ  است.  شده 
دائمی گشتاور را با نسبت 3۱ به 69 بین محورهای جلو و عقب 
توزیع می کند و سیستم فرمان گیری چرخ های عقب و کمک فنرهای 
تطبیقی هم هردو به صورت استاندارد ارائه می شوند. هرچند پیشرانهٔ 
C43 جدید پیچیده تر از نسل قبلی است اما جذابیت کمتری دارد و 
صدای آن دقیقاً همان چیزی است که از یک موتور چهار سیلندر 

انتظار می رود. 
به  اقدام  از سیستم صوتی خودرو  استفاده  با  هرچند مرسدس 
 ،AMG تقویت صدای پیشرانه کرده اما در مقایسه با محصوالت قبلی
موتور C43 حتی در زمانی که بشدت تحت فشار است هم ساکت تر 
بوده و در سرعت های بزرگراهی تقریباً صدایی از آن شنیده نمی شود. 
وجود  پایین تر  در سرعت های  توربوشارژ  نالهٔ  شنیدن  امکان  البته 
خواهد داشت زیرا زمان پایین بودن دور پیشرانه، موتور الکتریکی 
اقدام به چرخاندن توربو می کند. به لطف این سیستم، واکنش پدال 
گاز حتی زمانی که آن را رها کنید و سپس به سرعت دوباره فشار دهید 

فوری بوده و هیچ تأخیری ندارد.
کوچک سازی  هرچند  گفت  باید  جمع بندی  به عنوان  درمجموع 
پیشرانه C43 جدید به قیمت کاهش پرفورمنس آن تمام نشده اما 

مطمئناً چیزی هم به تجربه رانندگی این خودرو اضافه نکرده است.

درگذشِت  سال  دومین  بزرگداشت  آیین 
»مبارِز  عنوان  با  سرحدی زاده«  »ابوالقاسم 
مهربان« در مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی 

برگزار می شود.
دائرة المعارف  مرکز  روابط عمومی  گزارش  به 
موسوی  کاظم  برنامه  این  در  اسالمی،  بزرگ 
اکرمی،  کاظم  شیخ حسنی،  اکرم  بجنوردی، 
عابد  حسن  سالمتی،  محمّد  مؤمنی،  فرشاد 
مسجدجامعی،  احمد  ربیعی،  علی  جعفری، 
محسن  صالحی،  علی اکبر  محجوب،  علیرضا 
محمّدرضا  و  قریشی  اصغر  تقی آبادی، 

علی حسینی سخنرانی خواهند کرد. 
این مراسم پنج  شنبه 23 تیر از ساعت 9:30 
به  اسالمی  بزرگ  دائره المعارف  تا ١٣ در مرکز 
سه راه  به  نرسیده  کاشانک،  نیاوران،  نشانی 

آجودانیه، شمارۀ ٢١٠ برگزار می شود.
گفتنی است مقرر بود در این مراسم، محمّد 

پیران«، از مبارزان سال های پیش از انقالب و 
از اعضای حزب ملل اسالمی، نیز سخن بگوید 
سکتۀ  به سبب  تیر،  بیستم  دوشنبه،  شامگاه 

قلبی در ٧٨ سالگی دار فانی را وداع گفت.
به همین مناسبت، کاظم موسوی بجنوردی، 
پیام  اسالمی،  بزرگ  دائرةالمعارف  مرکز  رئیس 
تسلیتی نوشت که در فرازی از آن آمده است: 
که  بود  مبارزی  مرد  پیران  محمّد  »شادروان 
همیشه برای مبارزه در راه وطن آمادۀ هرگونه 
مسلحانه  مبارزۀ  برای  که  او  و  بود  فداکاری 
دادگاه  بود، در  پیوسته  اسالمی  به حزب ملل 
پنجاه وپنج  نفرۀ نظامی همراه با هفت نفر دیگر 
محکوم به اعدام شدند که با گرفتن یک درجه 
از  بیش  او  شد.  تبدیل  ابد  حبس  به  تخفیف 
در  ستم شاهی  سیاسی  زندان  در  سال  سیزده 
کمال شهامت و مردانگی سپری کرد و همیشه 

پیرِ دلیرِ زندان بود.«

اولین تجربه رانندگی با مرسدس AMG C43 جدید، جذابیتی که کوچک شد

بزرگداشت »ابوالقاسم سرحدی زاده« در مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی

ویترین

»ده سال با حافظ اسد« منتشر شد

کتاب »ده سال با حافظ اسد« به قلم بثینه 
شعبان به چاپ رسید. 

به گزارش روابط عمومی انتشارات ایران، کتاب 
»ده سال با حافظ اسد« نخستین کتابی است که 
با استناد به اسناد و منابع آرشیوی وزارت خارجه 
و کاخ ریاست  جمهوری سوریه به موضوع نبرد 
عربی اسرائیلی، فرایند مذاکرات صلح خاورمیانه 
و  میالدی   2000 تا   ۱990 سال های  فاصلۀ  در 
همچنین خاطرات نویسنده به عنوان مترجم ویژۀ 

حافظ اسد پرداخته است.
برخی  بیان  به  کتاب  این  در  نویسنده 
گفت وگوها و اظهارنظرها در جریان مذاکرات در 
پشت درهای بستۀ حافظ اسد با رئیس جمهور 
و وزرای خارجۀ آمریکا و مقامات دیگر کشورها 
می پردازد که شاید کسی تا به حال آنها را نشنیده 

باشد. 
از  تصویری  ارائۀ  با  همچنین  شعبان  بثینه 
فضای جلسات هیأت های مذاکره کنندۀ سوری و 
اسرائیلی، به بیان دیدگاه ها و نحوۀ رفتار این دو 
هیأت در جریان مذاکرات فرایند صلح می پردازد.

این اثر در یازده فصل تألیف شده است. »در  
حامیان  سعادت  به  »خوشا  مادرید«،  مسیر 
بیل کلینتون«، »ماه  آمدن  کار  صلح«، »روی 
کلینتون«،  دوران  در  آمریکا  و  سوریه  عسل 
»ودیعۀ رابین«، »زمین هستۀ اصلی منازعه«، 
»میراث یوسف العظمه«، »تفاهم نامۀ آوریل«، 
»مذاکرات غیرمحرمانۀ رونالد الودر«، »فاجعۀ 
امضای  به  حاضر  که  »مردی  و  شبرزتاون« 
توافقنامه نشد« عناوین بخش های مختلف این 

کتاب هستند.
با  در 40۸ صفحه  اسد«  حافظ  با  سال  »ده 
قیمت ۱20000 تومان توسط انتشارات مؤسسۀ 
بازار  روانه  و  منتشر  ایران  مطبوعاتی  فرهنگی 
کتاب  این  می توانند  عالقه مندان  است.  شده 
سایت  از  را  انتشارات  محصوالت  تازه ترین  و 

https://ketabir.com/ تهیه کنند.
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