
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

کرات به قله نتیجه نزدیک است مذا
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
کرات نزدیک به قله نتیجه است. به مرحله بسیار حساسی  کرات وین گفت: مذا به مذا
گر در گذشــته نیز به همین منوال  رســیده اســت و تا به حال خوب پیش رفته اســت و ا

پیش می رفت ما به یک توافق برد برد می رسیدیم.  محمود عباس زاده مشکینی اظهار 
گر در این موارد به  کرد: ما باید در چند مورد حساس به طور شفاف به نتیجه برسیم و ا

  || صفحه  صفحه 22  نتیجه نرسیم اصول توافق به راحتی امکان پذیر نخواهد بود...

خبری از شوق خرید لباس شب عید در مردم نیست

بازار سوت و کور خرید عیدبازار سوت و کور خرید عید
صفحه 3 
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وزیر نیرو اظهار کرد :

تذکر به وزیر افغانستانی 
درباره رهاسازی آب هیرمند

گفــت: پــس از جلســات       وزیــر نیــرو 
متعــددی کــه بــا طــرف افغانــی دربــاره حق 
آبه هیرمند داشــتیم، به طرف افغانی تذکر 
داده ایــم کــه بایــد ایــن کار انجام شــود اما 
تــا ایــن لحظــه اتفاقی نیفتاده و امیدواریم 
که در روزهای آینده شــاهد رهاســازی آب 

هیرمند باشیم...

وزیر امور خارجه ایران خبر داد؛

 پاسخ ایران 
 به پیشنهاد آمریکا برای 

کره مستقیم مذا
     وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت:  
آمریکایی ها ظرف هفته های اخیر به طور 
متناوب و از طریق واسطه های مختلف از 
کرات مستقیم  ما خواسته اند که با ما مذا

داشته باشند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 سالمت روان 
رو به »افول« پدران

 بزرگان گاز جهان 
در دوحه گرد هم می آیند

 رکود در بازار خودرو 
تا شب عید ادامه دارد
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گهی فراخوان  عمومی  گهی فراخوان  عمومی  "آ  "آ

ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور 

""IHIH--14001400--1212--22 شماره شماره
آخر رجوع به صفحه 

 نوبت دوم

 دولت نفتی، تحریم
و چندین مساله بنیادین

  بهنام صحرانورد
تحلیل گر مسائل سیاسی

بی شک، نفت مهم ترین و در عین 
حال سیاسی ترین کاالی اقتصادی 
جهان امروز به شمار می رود. نفت 
بــه عنوان اصلی ترین منبع قدرت 
اقتصادی و سیاسی همواره در تحوالت سیاسی و اجتماعی 
دولت های نفتی کشــورها، نقش بســیار قابل توجهی را ایفا 

کرده است و از ارکان اصلی قدرت بوده است.
نفت یکی از منابع پایان پذیر جهان است که مصرف بیشتر آن 
در زمان حال سبب کاهش امکان مصرف در آینده می شود و 
دیدگاه های مختلفی در مورد حجم ذخایر نفت جهان و میزان 
عمر آن ها وجود داشته و اتفاق نظر کاملی میان کارشناسان در 
این مورد وجود ندارد. تجربه تاریخی نشان داده است داشتن 
منابع عظیم نفتی و درآمدهای دوران سرخوشی نفت، به هیچ 
وجه با داشتن امکانات رفاهی و دولت رفاهی هم معنا نبوده 
اســت و باعث توسعه سیاسی و تعمیق دموکراسی نگردیده 
است. رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، 
تضادی مفهومی ایجاد می کند؛ زیرا منابع طبیعی، زمینه های 
توســعه کشــور را فراهم می نمایند و قدرت خرید واردات را 
افزایش می دهند، بنابراین انتظار می رود که سرمایه گذاری 
و توسعه را تقویت کند.در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد 
بر آن بوده اســت که با به کارگیری درآمدهای وســیع نفتی، 
سرمایه گذاری های متنوع تأمین مالی شوند و توسعه صنعتی 
تسریع گردد. از روزی که قرار داد نفتی دارسی در ۱۳۸۰ در 
ایران منعقد شد، جامعه ایران، آرام آرام در زمره کشورهای 
تــک محصولــی قرا گرفت و هیجانات و تحوالت بازار، باعث 
شــکل گیری دولــت نفتی در ایران گردیــد که تنها، منبع 
درآمدی خود را نفت تصور نماید و بدین ســان دولت رانتی 
در ایران ایجاد گردید. ویژگی های دولت رانتیر را می توان به 

این شرح تبیین نمود... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

ایســتگاه آتش نشــانی شــماره ۲ در مهرگان در زمینی به مساحت ۱۷۵۰ متر 
مربع و زیربنای ۵۰۰ متر با ۵ میلیارد تومان اعتبار احداث شد. مصطفی غفوری 
فرماندار شهرســتان البرز در مراســم افتتاح ایستگاه دوم آتش نشانی در ناحیه 
شهری مهرگان اظهار داشت: با همه مشکالت موجود تالش می کنیم آسایش 
و رفاه مردم تأمین شــود و در راه خدمت بی منت، کار شــبانه روزی را ســرلوحه 
فعالیت های خود قرار داده ایم. وی بیان کرد: برگزاری نشســت ها و جلســات 
اداری ،اجرای طرح ها و ارائه خدمات بایســتی به آرامش و رضایتمندی مردم 

منجر شود و این کار با وحدت و انسجام و تعامل و همفکری ممکن می شود.
غفوری افزو:د دولت آقای رئیسی با شعار مردم روی کار آمد و ما مدیران موظفیم 
محور همه کارهای خود را در مســیر خدمت رســانی به شهروندان قرار دهیم تا 

اهداف دولت محقق شود.
 فرماندار البرز از تالش مجموعه اعضای شورای شهر محمدیه و شهردار این شهر 
تقدیر و قدردانی کرد و اظهار داشت :خوشبختانه در این شورا حضور افراد جوان 
و باتجربه در کنار یکدیگر موجب شــده تا انگیزه خدمت رســانی تقویت شــود و 
با همه تنگناهای مالی شــاهد خدمت رســانی خوبی در شهر هستیم. وی اضافه 
کرد:شــهردار این شــهر )مهندس پیری( از مدیران با تجربه،کاربلد و جسوری 
اســت که در این مدت کوتاه توانســته طرح های عمرانی خوبی را آغاز کرده و 

افتتاح کند و با این کار زمینه رضایت مندی مردم بیشــتر شــده اســت. غفوری 
تصریح کرد: به دلیل اهمیت خدمت رســانی به مردم شــریف مهرگان در این 
مدت ســومین باری اســت که برای حل مشکالت و افتتاح طرح های شهری به 
این ناحیه آمده و حضور مدیران استانی در مهرگان نیز به حل مشکالت بسیار 
کمک کرده اســت. فرماندار شهرســتان البرز توجه به مطالبات مردم از ســوی 
مدیران را مهم دانســت و گفت: با حضور مســتمر در مســاجد و ارتباط با مردم 
 تالش می کنیم از خواســته ها و مطالبات مردم مطلع شــویم و برای حل آنها 

اقدام کنیم .
وی اظهار داشــت: برای پیگیری مطالبات و حل مشــکالت مردم شهرستان به 
ویژه جابجایی دوربین ایستگاه عوارضی در محمدیه تامین خدمات رفاهی ناحیه 
شهری مهرگان جدی هستیم .فرماندار شهرستان البرز گفت یکی از مطالبات 
به حق مردم جابجایی دوربین های ایستگاه عوارضی محمدیه است که علیرغم 
پیگیری مدیران شهری و استانی و نیز نمایندگان مجلس هنوز این مشکل حل 

نشده و مردم منتظر پاسخ مسئوالن مرکز هستند.
غفوری اضافه کرد:پرداخت عوارض آزادراهی برای ساکنان شهر محمدیه و ناحیه 
شهری مهرگان چالش برانگیز شده و علیرغم اینکه شهرداری محمدیه آمادگی 
دارد تا هزینه جابجایی را تامین کند اما هنوز مسئوالن سازمان آزادراه ها در این 

زمینه اقدامی نکردند که انتظار داریم موضوع حل و فصل شود.
 وی اظهار داشت: رسالت ما همراهی و اقدام برای حل مشکالت ساکنان شریف 
ناحیه شــهری مهرگان اســت و امیدواریم با پیگیری مستمر بتوانیم در این راه 

موفق عمل کنیم.
مهندس محمد پیری شهردار محمدیه در مراسم افتتاح این طرح بیان داشت: 
علیرغم محدودیت اعتباری رویکرد ما خدمت رســانی به مردم شریف مهرگان 
اســت و تاکنون با اجرای طرح های مهم از جمله پارک بانوان به مســاحت ۱۶ 
هزار متر مربع با ۱۰ هزار میلیارد تومان، آســفالت معابر شــهری و محوطه سه 
شــنبه بازار و ســاخت مراکز خدماتی به ارتقای رفاه ســاکنان اقدام کرده ایم. 
مهندس پیری بیان کرد: تاکنون دو ایســتگاه آتش نشــانی در ناحیه مهرگان از 
سوی شهرداری احداث شده است اما به دلیل تعداد باالی واحدهای مسکونی 
احداث شــده و ضرورت تامین امنیت ســاکنان در مواقع بروز حادثه به ویژه 

حریق بایســتی دو ایستگاه دیگر نیز راه اندازی شود.
وی اظهار داشــت:در ســال جاری بیش از ۳۰ میلیارد تومان خدمات شهری به 
ســاکنان مهرگان ارائه شــده اســت .وی اظهار داشت:در حال حاضر چند طرح 
مهم خدمات شهری به ارزش حدود ۶۴ میلیارد تومان در این ناحیه در دست 
اجراست که با افتتاح آنها گام مهمی در تامین رفاه ساکنان برداشته خواهد شد.

مهندس پیری اضافه کرد: پارک هشــت هکتاری حاشــیه کانال مهرگان با ۳۰ 
میلیارد تومان، ســاماندهی ورودی مهرگان با ۱۷ میلیارد تومان، پارکینگ ۵ 
هکتاری مجتمع سنگی همراه با تجهیزات شهری با ۱۲ میلیارد تومان و اتمام 
مجتمع فاتحان فجر با ۵ میلیارد تومان از طرح های در دســت اجراســت که در 

سال آینده تکمیل خواهد شد.
شهردار محمدیه همکاری و مساعدت اعضای شورای اسالمی شهر برای اجرای 
طرح های فرهنگی و عمرانی و در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان تشکر 

و قدردانی کرد.
 امام جمعه شــهر محمدیه گفت: مدیران با تأســی از شــهید سلیمانی و تالش 
شــبانه روزی و خدمت صادقانه به مردم برای حل مشــکالت و جلب رضایت 
عمومی همت کنند. حجت االســالم آقا حســینی امام جمعه محمدیه در ادامه 
مراســم اظهار داشــت: برای نظامی که شــهید سلیمانی ها الگوی مدیریتی آن 
هستند نباید خستگی مفهومی داشته باشد و مدیران با تأسی از این شهید باید 
شبانه روز در خدمت مردم باشند. وی اضافه کرد: در شرایطی که مردم نجیب 
کشــور نیازمند خدمت رســانی هستند و دشمنان تالش می کنند کام مردم در 
مناســبت ها شــیرین نشــود همه ما وظیفه داریم با جدیت کار کنیم و با افتتاح 

طرح های عمرانی موجب تقویت امید و اعتماد در میان شهروندان شویم.
 در ادامه مهدی روشن نایب رئیس شورای اسالمی شهر محمدیه گفت: هرچه 
داریم را مدیون خون شــهدا هســتیم و پاســداری از این عزت را رســالت خود 
می دانیم. وی افزود: اعضای شــورای اســالمی شهر محمدیه با وحدت و انسجام 
خود با شهردار تالش می کنند بدون حاشیه در خدمت مردم باشند تا رضایت 

شهروندان ایجاد شود.
مهندس روشــن تصریح کرد: در ســال جاری بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای 
تامین رفاه شهروندان در ناحیه شهری مهرگان هزینه شده و بیش از ۶۴ میلیارد 

تومان طرح دیگر نیز در دست اجرا است.
 در ادامه این مراسم نایب رئیس شورای اسالمی شهر محمدیه بیان کرد پارک 
هکتاری حاشیه کانال مهرگان با ۳۰ میلیارد تومان، ساماندهی ورودی مهرگان 
با ۱۷ میلیارد تومان، پارکینگ ۵ هکتاری، مجتمع ســنگی همراه با تجهیزات 
شــهری و ۱۲ میلیارد تومان و اتمام مجتمع فاتحان فجر با ۵ میلیارد تومان از 

دیگر طرح هایی است که در مهرگان در حال اجرا می باشد.
وی از تالش هــای شــهردار محمدیــه در ســرعت بخشــیدن بــه طرح های 
عمرانــی تشــکر و قدردانــی کــرد. همچنین در این مراســم دو بــاب مغازه 
 تجــاری و مســاحت هر واحد ۲۴ در این منطقــه با ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار 

به بهره برداری رسید.

، حجت االســام  در مراســمی بــا حضــور منوچهــر حبیبــی معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری، غفوری فرماندار شهرســتان البرز
قاحسینی امام جمعه محمدیه ،مهندس قندی بخشدار محمدیه، سرگرد چگینی فرمانده سپاه البرز و مهندس پیری شهردار  آ

و اعضای شورای اسامی شهر محمدیه   ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی ناحیه شهری مهرگان به بهره برداری رسید.

 گام بلند شهردار و شورای شهر محمدیه  گام بلند شهردار و شورای شهر محمدیه 
در عرصه خدمت رسانی بی وقفهدر عرصه خدمت رسانی بی وقفه

به همت شهرداری محمدیه ایستگاه دوم آتش 
نشانی در ناحیه شهری مهرگان به بهره برداری رسید
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سیاست 2
یادداشت

تفریح نیروهای 
طالبان در 

شهربازی شهر 
کابل افغانستان/ 

آسوشیتدپرس

دنیس موناستیرسکی، وزیر 
کشور اوکراین در جریان 
بازدید از خط مقدم درگیری 
هشت ساله با جدایی طلبان 
طرفدار روسیه در روز شنبه 
مجبور به رفتن سینه خیز شد!

گزارش تصویری

کرات وین گذاشته است؟ درگیری روسیه و اوکراین چه تاثیری بر مذا

گروکشی در کوبورگ!
احتمــال حمله روســیه بــه اوکراین، 
می تواند ســهم بزرگی در بهبود شرایط 
مذاکره برای ایران داشته و آمریکا و هم 
پیمانان غربی آن را به سمت تسریع در 
انجــام اقدامات الزم برای امضای توافق 
با تهران ســوق داده باشــد، اما حالت 
دیگری هم امکانپذیر است؛ یعنی یا در 
حالتی که مسکو احساس کند بهتر است 
خود از این عامل اســتفاده کند، پرونده 
اوکرایــن می تواند تاثیر معکوســی در 
 موفقیت مذاکرات احیای برجام داشته

 باشد.
اظهــارات مقامــات ایــاالت متحده و 
متحدان غربی اش و همچنین مسئوالن 
ایرانی، حاکی از آن اســت که دســت 
یابــی به توافق جدیدی بین طرفین، به 
مراحل نهایی خود رســیده و اختالفات 
حاال به برخی جزییات مربوط می شود، 

نه به چارچوب کلی توافق.
تــا زمان دســتیابی به توافــق پایانی، 
هشــدار های متحدان غربــی آمریکا 
در مــورد اینکه ایــران تنها چند روز 
بــرای امضای توافق فرصت دارد، ادامه 
می یابــد، همانطور کــه وزیر خارجه 
فرانســه در آخرین صحبت های خود 
به این موضوع اشــاره کرد. در مقابل، 
شــاهد اشــاره هایی طرف های ایرانی 
هســتیم که از یک سو تاکید می کنند 
طرف ها به توافق نزدیک شــده اند و از 
طرف دیگر تعلیق غنی ســازی توسط 
ایــران را تکذیــب می کنند، همانطور 

کــه خبرگزاری تســنیم ضمن بیان 
این مطلب، اینکه مذاکرات مســتقیم 
با آمریکا شــرط اصلی توافق باشــد را 

تکذیب کرد.
مذاکرات ایران و غرب مســیر طوالنی 
و پیچیــده ای را طی کــرد، اما در این 
گفتگو های ســخت، طرف ها به دنبال 

آن بودنــد تا پرونده هســته ای ایران از 
دیگر مســائل سیاسی که این کشور در 
آن نقش دارد، یا بر منافع دیگر دولت ها 
تاثیــر می گذارد، جدا نشــود، از جمله 
روسیه که اخیرا تنش در پرونده اوکراین 
را افزایــش داده، بــه گونه ای که جهان 
اماده تهاجم روســیه است و این مساله 

می توانــد تبدیل به یک بحران جهانی 
 شود که بر دیگر بحران های جهانی نیز 

موثر باشد.
 برای مثال، دیدار بین پوتین و ابراهیم 
رئیســی که در تاریخ ۱۹ ژانویه گذشته 

اتفاق افتاد، اوج این ربط است. 
دو طــرف از پیش نویســی تفاهم نامه 

۲۰ ســاله بین دو کشــور خبر دادند، 
یعنی توافقــی که ابعاد امنیتی نظامی 
و اقتصــادی دارد. عــالوه بــر این، این 
دیــدار، پیــام واضحــی بــرای غرب 
داشــت مبنــی بر اینکه دو کشــور در 
زمینــه اســتفاده از انــرژی صلح امیز 
هســته ای و ســاخت نیروگاه هــای 
 هســته ای با یکدیگر همکاری خواهند

 کرد.
این اشاره اخیر چه واقعی باشد و چه یک 
تبلیغ رسانه ای، متوسل شدن ایران به 
توافق های راهبردی با روســیه و چین، 
بــا هدف تقویت قــدرت آن و دور زدن 
تحریم های غربی انجام می شــود، و این 
دو مســاله به نوعی به پرونده هسته ای 

هم ارتباط دارد.
خطر بزرگی که در مورد احتمال حمله 
روسیه به اوکراین وجود دارد، می تواند 
ســهم بزرگی در بهبود شرایط مذاکره 
برای ایران داشته و آمریکا و هم پیمانان 
غربی آن را به ســمت تســریع در انجام 
اقدامات الزم برای امضای توافق با تهران 
ســوق داده باشد، اما حالت دیگری هم 
امکانپذیر است؛ یعنی در صورت مبالغه 
ایرانی ها در اســتفاده از این برگ برنده، 
 یا در حالتی که مســکو احســاس کند

 بهتر اســت خود از این عامل اســتفاده 
کنــد، پرونده اوکرایــن می تواند تاثیر 
معکوســی در موفقیــت مذاکــرات 
 احیــای توافــق هســته ای داشــته 

باشد.

خبر ویژه

در نشست علنی روز گذشته بیانیه بیش از ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در خصوص مذاکرات وین برای لغو تحریم ها 
خطاب به رئیس جمهور قرائت شد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن تاکید بر لغو تحریم های ایران از سوی 
آمریکا و طرف های بدعهد برجام تصریح کردند: تیم مذاکره کننده بدون اخذ تضمین، متعهد به هیچ توافقی نشود.

بخشی از متن بیانیه بدین شرح است:
مذاکرات ایران در مورد رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران به نقطه حساسی رسیده است، ما نمایندگان مردم عزیز 
و سربلند ایران، ضمن تشکر نسبت به دیپلماسی فعال و عزتمندانه حضرتعالی و تیم مذاکرات، ضمن همکاری های 

الزم، توجه شما و مسئوالن مذاکرات را به نکات زیر جلب می کنیم:
۱- دولت ظالم و تروریست آمریکا و نیز دنباله روان ضعیف و ذلیل آمریکا یعنی سه کشور اروپایی در طول ۸ ساله گذشته 
نشان داده اند که به هیچ تعهدی پایبند نبوده و از هر وسیله ممکن جهت ضربه وارد کردن به منافع ملت ایران، استفاده و 
حتی برخالف تمام قوانین دنیا، دارو را نیز علیه ملت ایران تحریم کرده اند، بر این اساس، باید از تجربه سابق درس عبرت 

بگیریم و با خط قرمز قراردادن منافع ملت ایران، بدون اخذ تضامین الزم، متعهد به هیچ توافقی با بدعهدان نگردیم.

۲- دولت تروریست آمریکا و سایر کشور های عهدشکن غربی باید تضمین دهند که از برجام خارج نمی شوند.
۳- رژیم آمریکا و سایر کشور های طرف برجام باید تعهد دهند که از مکانیسم ماشه استفاده نخواهند کرد.

۴- رژیم آمریکا و ســه کشــور اروپایی باید به ملت ایران تعهد دهند که تحریم ها علیه ملت ایران به بهانه های واهی 
هسته ای، تروریسم، موشکی و حقوق بشر را لغو می کنند، از جمله باید تحریم های آیسا، کاتسا و U-Turn لغو شود.
۵- در مقام اجرا نیز ابتدا باید آمریکا و سایر اطراف بدعهد برجام به تعهد خود در لغو تحریم ها عمل کنند، و بعد از راستی 

آزمایی، ایران به سراغ انجام تعهدات خود رفته و آن را انجام دهد.
۶- مطابق ماده ۷ قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی، دولت جمهوری اسالمی موظف است انجام تعهدات 
از سوی طرف غربی در لغو تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی و بانکی و برگشت پول صادرات ایران به صورت بانکی و 
بدون هیچ مشکلی را به مجلس گزارش کند و در صورت تایید و تصویب مجلس، می تواند نسبت به گام های کاهشی 

در زمینه هسته ای اقدام نماید.«
روز گذشته و پیش از برگزاری نشست علنی، مجلس یک نشست غیرعلنی با حضور حجت االسالم طائب )رئیس سازمان 

اطالعات سپاه(  نمایندگان دولت و مسئوالن دستگاه های امنیتی برگزار کرد.

۶ شرط مجلس برای توافق در وین؛

بدون اخذ تضمین، هیچ توافقی نشود

نبود مفهوم واقعی »دولت - ملت«

 چرا آمریکا در افعانستان 
قافیه را به طالبان باخت؟

افغانســتان کشوری است که به معنی واقعی 
کلمه هنوز به مفهوم »دولت-ملت« نرســیده 
و نحوه ارتباط متقابل »حاکمیت و مردم« در 
این کشور مبتنی بر ارزش ها و بینش فلسفِی 
غربی نیست. در واقع »قرارداد اجتماعی« ای 
که در غرب طی »رنســانس فلســفی« شکل 

گرفت، هنوز در این کشور عملی و شدنیپ
 نیست.

 ملــت در این کشــور معنی خاصــی ندارد و 
جمعیت این کشور بیشتر خود را در قالب »قوم 
و قبیله« خاص تعریف می کنند. اینجاست که 
»طالبان« دســت باال را داشته و عملکرد این 
گروه مطابقت زیادی با نوع ساختار سیاسی و 

اجتماعی افغانستان داشته است.
 در واقــع بیــش از ۴۲ درصــد از جمعیت ۴۰ 
میلیونی افغانســتان به قوم و قبیله »پشتون« 
تعلــق دارنــد؛ یعنی دقیقاً همــان قومی که 
 ســاختار اصلی رهبری »طالبان« را تشــکیل
 مــی دهــد. طبیعتــاً جامعه ای کــه مبتنی 
بــر مفاهیمــی چــون »ریش ســفیدی« و 
رهبــرِی »مذهبــی - قومــی« اســت تاب 
 حکمرانــی توســط نهــاد مرکــزی دولت را

 ندارد.
 به همین دلیل است که گروه های مذهبی و 
قومی افغان همواره با خواســته های حکومت 
های مرکزی ادوار تاریخ افغانســتان مخالفت 
کــرده انــد و حتی به تضاد مســلحانه با آن ها 

پرداخته اند. 
در واقــع بــا توجــه بــه این نکته مــی توان 
گفــت »دولــت هــای دســت نشــانده 
خارجــی« نیــز کوچکترین شانســی برای 
 موفقیت در افغانســتان نداشــته و نخواهند

 داشت.
 چرا که عالوه بر »تضاد ارزشی« این دولت ها 
با گروه های مذهبی-قومی، دول فوق »خائن 
و مزدور« نیز شــناخته می شوند. نکته ای که 
به راحتی به بسیج جامعه سنتی علیه حکومت 

های دست نشانده کمک می کند.
شــاهد مهمتریــن دلیــل شکســت آمریکا 
در برابــر طالبــان »عــدم تجانس ارزشــی و 
 قوام ســیر تاریخی-فلســفی« در افغانستان 

باشد.
 چرا که آمریکا برای پیاده سازی اهداف خود 
کــه مبتنی بــر »ارزش های لیبــرال، ترویج 
دموکراســی، نظام بازار آزاد و سرمایه داری« 
اســت، به نوع محیط سیاســی و ساختار های 
اجتماعــی و حکمرانی افغانســتان بی توجه 
بود. افغانستان هنوز در وضعیت پیشاصنعتی 
و »اقتصاد کشاورزی« سیر می کند و ساختار 
 اقتصادی این کشــور وارد مرحله »صنعتی« 

نشده است. 
در همین راســتا این کشــور هنوز با مشــکل 
اساســِی »عدم مشروعیت ســاختار حمرانی 
متمرکز« مواجه اســت. مشــکلی که با وجود 
هزینه های گزاف و نهاد ســازی هاِی متوالِی 
بازیگران خارجی – در راس ایاالت متحده – 

هنوز حل نشده است.
 در واقــع دولــت های مرکزی افغان تنها قادر 
بــه حکمرانــی بــر »کابل« و نه ســایر نقاط 
دورتر کشــور صعب العبور بــوده اند. به بیان 
دیگــر حاکمــان افغانســتان را تنها می توان 
»پادشــاهان کابــل« نامیــد؛ چــرا که نفوذ 
ســاختارهای مذهبــی – قومــی در جامعه 
 ســنتی افغانســتان بسیار ریشه دار و پیچیده 

است.
بــا توجه به نکات گفته شــده می توان گفت 
محیط سیاســی و اجتماعی افغانستان هنوز 
بــه بلوغ کافی سیاســی، مذهبی، اجتماعی و 

اقتصادی نرسیده است. 
برای همین اســت که آمریکا بعد از ۲۰ ســال 
حضور در این کشور با »دولت سازی« و »ترویج 
نهــادِی« اهداف خــود موفق به »دموکراتیزه 
 کردن« این کشــور با چاشــنِی »لیبرالیزم«

 نشد.
 آمریکا موفق به تزریق دموکراسی در این کشور 
نشــد، چرا که افغانســتان فاقد آمادگی های 
 تاریخی و ظرفیت های فرهنگی برای این مهم 

بود. 
طبیعتاً به همین دالیل اســت که فشــار و زوِر 
هنجاری و البته نظامی آمریکا در برابر طالبان 

شکست خورد.
 در واقع »طالبانیزم« متولد همین ســاختار 
سیاسی و اجتماعی افغانستان است؛ ساختاری 
کــه با عــدم تجلِی علو عقلی، اخالقی و عملی 
کافــی، آماده »فشــارهای از باال به پایین« و 
 »نهاد ســازی های مــدرن و لیبرال« آمریکا 

نبود.
ناکامــی آمریکا یادآور تــالش »قدرت های 
خارجــی« قبلــی ای اســت که  بــرای »رام 
ســازی« افغانســتان تالش می کردند؛ عدم 
درک ســاختار افغانســتان بود کــه آمریکا 
را هــم بــه »باشــگاه قربانیان« قبرســتان 
امپراطــوری ها اضافه کرد. باشــگاهی که نام 
هــای پرآوازه ای چون »امپراطوری بریتانیای 
کبیــر« و »اتحــاد جماهیر شــوروی« در آن 
 منتظــر پیوســتن »ایاالت متحــده آمریکا«

 بودند.

 دولت نفتی
تحریم و چندین مساله بنیادین

ادامه از صفحه اول
دولــت رانتیــر، دولتی اســت که بیــش از ۴۲ درصد از 
درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می آید؛درآمدهای 
این نوع از دولت، هیچ ارتباطی با فرایندهای تولیدی در 
اقتصاد داخلی کشــور ندارد؛ در دولت رانتیر عده بسیار 
کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه 
دریافت کننده و تعدادی نیز توزیع کننده رانت اند؛ دولت 
رانتیر، اصلی ترین دریافت کننده و در نتیجه هزینه کننده 

درآمدهای ناشی از رانت است.
اساسا یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران وجود منابع 
نفت و گاز طبیعی است. به جهت مالکیت عمومی این 
منابع و رانت حاصل شــده از آن ها، طی ســال ها نیاز به 
مالیات کاهش یافته است، در نتیجه در مقایسه با سایر 
کشورهای درحال توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به طور 
عمده بر تخصیص رانت عمومی، به جای تحصیل رانت 

از تولیدکنندگان، متمرکز است.
از حیث سیاسی، رانت نفت سبب جدایی دولت از مردم 
و سلطه آن بر جامعه می گردد. در اقتصادهای غیررانتی، 
درآمد دولت عمدتاً از محل جمع آوری مالیات است، اما در 
کشورهای نفت خیز توسعه  نیافته و درحال رشد، بخش 
زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت اســت. این 
امر ســبب استقالل دولت از طبقات اجتماعی، وابسته 
شدن آن ها به نهاد دولت و قرار گرفتن این نهاد بر فراز 
جامعه می گردد. استقالل مالی دولت به آن اجازه می دهد 
خواســت های خود را بر جامعه تحمیل کند. این امر با 
استفاده از ابزارهای متعددی انجام می شود که گسترش 
مداخلــه دولت در امور اقتصادی، توزیع رانت نفت برای 
جلب حمایت سیاســی و گسترش ابزارهای سرکوب از 

اشکال اصلی آن است.
گسترش جامعه مدنی زمینه ساز توسعه و پیشرفت در 
هر جامعه ای اســت، اما با توجه به اینکه جامعه ایرانی 
جامعه ای با اقتصاد رانتی اســت، اقتصاد رانتی برآمده از 
نفت نمی تواند بســتری برای شکل گیری جامعه مدنی 
باشــد؛ چون اقتصاد رانتی نفتی اساســاً در اختیار دولت 

است.
از حیث اقتصادی، رانت نفت سبب تضعیف انگیزه کار، 
تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت خواری، 
مصرف گرایــی و اتــالف منابع اقتصــادی می گردد. در 
اقتصادهــای متکی بر رانت نفت، بخش زیادی از ثروت 
کشــور از ذخایر نفت ناشــی می شود، نه نیروی کار. این 
امر انگیزه نیروی کار را برای کار سخت و رقابت اقتصادی 
را تضعیف می کند. تحوالت دوران پسا انقالب اسالمی 
نشــان داد که نفت، شــاهرگ اقتصادی ایران بوده و با 
چتروارگی اقتصاد نفتی و تک محصولی شــدن کشور، 
درهــای یک اقتصاد پویا به روی جامعه ایران مســدود 
گردیــده و دولتــی بودن اقتصاد و انحصارگرایی در کنار 
ناکارآمدی این نوع اقتصاد، باعث رنجش همگان گردیده 
اســت. گسترش فساد اداری و مالی یکی از ویژگی های 
دولت های رانتی است و کشور ما هم در سالیان اخیر از 
این آفت شوم، لطمات بسیاری خورده است، به گونه ای 
که وابستگی درآمدهای دولت به نفت، در شرایط اعمال 
تحریم های ظالمانه، باعث تالطم های وحشــتناکی در 
جامعه گردیده است و کسری دهشتناک بودجه، یکی از 

پیامدهای این مساله می باشد.
بــرای خروج از این وضعیت، اقتصاد ایران، نیازمند یک 
عمل جراحی بزرگی می باشد که با درد و خون ریزی های 
بسیاری همراه خواهد بود. تا فروش نقت، در راس برنامه 
های دولت باشد، نفت یک طالی سیاه که نه بلکه بالی 

بزرگ خواهد بود. شما چگونه می اندیشید؟
منبع: بازار

شمخانی:

گفته ها بماند برای بعد!  نا
 دبیر شــورای عالی امنیت ملی در توئیتی با بیان اینکه 
زخم تحریم با برنامه غرب و شمشیر بی تدبیری و وادادگی 
غرب گراهــای داخلی، پیکر مقاوم مردم  ایران را مجروح 
ســاخته تصریح کرد: برای التیام این زخم از جان و آبرو 
مایه می گذاریم. شمخانی در توئیتی نوشت: سرباز واقعی 
در میانه جنگ، فکر و دیدگانش را از دشــمن اصلی به 

سمت  ستون پنجم منحرف نمی کند.
زخم تحریم با برنامه غرب و شمشیر بی تدبیری و وادادگی 
غرب گراهــای داخلی، پیکر مقاوم مردم  ایران را مجروح 
ساخته. برای التیام این زخم از جان و آبرو مایه می گذاریم. 

ناگفته ها بماند برای بعد.

الیحه نظام رتبه بندی معلمان دوباره 
در مجلس اصاح شد

نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز شایستگی های 
عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان را اصالح کردند.

در اصالحیــه مجلــس برای الیحه نظــام رتبه بندی 
معلمان، »مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی 
فرد، شــامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی 
بر نظام ارزشــی، فرهنگی و اخالقی جامعه اســالمی و 
نظام آموزش و پرورش کشور« به عنوان شایستگی های 

عمومی تعیین شد. 
»مجموعــه ای از توانمندی هــای مرتبط با به کارگیری 
تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های تخصصی و تربیتی 
و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی 
مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسالمی ایران« 

شایستگی حرفه ای شناخته شد.

 پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا
برای مذاکره مستقیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

مذاکرات به قله نتیجه نزدیک است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به مذاکرات وین 
گفــت: مذاکــرات نزدیــک به قله نتیجه اســت. به 
مرحله بســیار حساســی رسیده اســت و تا به حال 
خــوب پیــش رفته اســت و اگر در گذشــته نیز به 
 همین منوال پیش می رفت ما به یک توافق برد برد
 می رسیدیم.  محمود عباس زاده مشکینی اظهار کرد: 
ما باید در چند مورد حساس به طور شفاف به نتیجه 
برسیم و اگر در این موارد به نتیجه نرسیم اصول توافق 
به راحتی امکان پذیر نخواهد بود ما حاضریم نگرانی 
های غربی ها در مورد فعالیت های هسته ای مان را 
برطرف کنیم و در این زمینه هم جدیت و هم حسن 
نیت داریم .  وی در پاسخ به این سوال که درخواست 
غربی ها تعیین میزان غنی سازی است و آیا بروی سطح 
غنی سازی توافقی صورت خواهد گرفت گفت: ما در 
چارچوب پادمان های سازمان بین المللی انرژی اتمی 
فعالیت می کنیم و حاضریم نگرانی های آنها را برطرف 
کنیم اما این موضوع در مورد سطح غنی سازی نیست 
و باید از تمام فعالیت های مان براساس پادمان های 
سازمان انرژی اتمی برخوردار باشیم با این برخورداری 
نگرانــی های آنهــا را هم برطرف کنیم.  این نماینده 

مجلس تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران خواستار 
لغو تحریم ها و تضمین عملیاتی و کاربردی در این رابطه 
است. آمریکایی ها برای اینکه این اعتماد برگردد باید به 
تعهداتشان در برجام عمل کنند اگر غربی ها و آمریکایی 
ها حسن نیت و جدیت داشته باشند رسیدن به توافق 
برد برد امکان پذیر است.  سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد سخنان وزیر 
امور خارجه کشورمان در مورد تبادل زندانیان ایران و 
آمریکا گفت: ما به جزییات وارد نمی شویم اما آنچه که 
برای ما مهم است تحریم هاست که باید رفع شود باید 
در مورد تحریم های چون کاتسا تعیین تکلیف شوند 
 و اگر تعیین تکلیف نشوند بعید می دانم به این زودی
 بــه نتیجه برســیم. عبــاس زاده در مورد نامه کنگره 
آمریــکا بــه بایدن در مورد مذاکره با ایران گفت: زمان 
مناسبی برای نوشتن نامه کنگره آمریکا به بایدن نبود 
و متن آن هم درســت نبود و بعید می دانم این نامه 
بدون هماهنگی باشد در همین راستا مجلس شورای 
اســالمی در نامه ای از رییس جمهور خواســته است 
که تا آمریکایی ها تضمین الزم برای لغو تحریم ها را 
ندهد برای توافق عجله ای نداشته باشیم. ما معتقدیم 

آمریکایی ها بیشتر از ما به توافق نیاز دارند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:  آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واسطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند.   وی ادامه داد: ما در پاسخ به واسطه ها 
اعالم کردیم که چشــم انداز چنین گفت وگویی برای 
ما چندان روشن نیست و اگر قرار نیست دستاوردی 
داشته باشیم چه نیازی به مذاکره مستقیم می باشد.

 دو  روز گذشته در جریان سخنرانی وزیر امور خارجه در 
اجالس امنیتی مونیخ سوالی از سوی خانم »الرا خلف« 
خبرنگار روزنامه گاردین از حسین  امیرعبداللهیان در 
مــورد انجام گفت وگو و مذاکــره بین ایران و آمریکا 
پرســیده شــد که برخی از کانال های خبری اقدام به 
برداشت شاز و بعضا نادرست از صحبت های وزیر امور 
خارجــه در این مورد کردند.  اصل صحبت های وزیر 
امورخارجه در پاسخ به این سوال به شرح زیر است : 
 »آمریکایی ها ظرف هفته های اخیر به طور متناوب و 
از طریق واسطه های مختلف از ما خواسته اند که با ما 
مذاکرات مستقیم داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه 
ها اعالم کردیم که چشم انداز چنین گفت و گویی برای 
ما چندان روشن نیست و اگر قرار نیست دستاوردی 
داشته باشیم چه نیازی به مذاکره مستقیم می باشد.

 ولــی اگر طــرف آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله 
برداشــتن برخــی از تحریم هــا را انجام دهد، آن گاه 
می توان گفت که نیت آمریکایی ها واقعی اســت. ما 
از آن ها می شــنویم که آقای بایدن حســن نیت دارد. 
من  در  ماه سپتامبر در نیویورک گفتم که اگر آقای 
بایدن حسن نیت دارد آن گاه مبلغ ۱۰ میلیارد دالر از 
دارایی های مسدود شده ما نزد بانک های خارجی را 
آزاد کند. ما از آقای بایدن درخواست وام یا پول آنها را 
نداریم بلکه می خواهیم دارایی های خود ما را به عنوان 
حسن نیت آزاد کند.  مایلم تأکید کنم که آنها تنها در 
قالب کلمات از حسن نیت حرف می زنند و این برای 
گفت وگوهای مستقیم کافی نیست. آنها باید حسن 
نیت خود را به صورت عملی و در عرصه میدانی نشان 
دهند. آنها می توانند برخی تحریم ها را بردارند یا برخی 
دارایی های مسدود شده ما نزد بانک های خارجی را آزاد 
کنند، این درحالی است که همزمان با گفت وگو های 
جدید حتی برخی تحریم های جدید نیز علیه اشخاص 
حقوقی و حقیقی ایران از سوی دولت آقای بایدن اعمال 
شده است و این معنایش این است که دولت آقای بایدن 
همان مسیر ترامپ را دنبال می کند لذا افکار عمومی 

می گوید که آنها در عمل یکی هستند.«

تحلیل

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

 فروشــگاه های زنجیره ای عامل بحران
 در بازار برنج هســتند 

قیمت برنج ســر به فلک زد

در حالی که وزارت جهاد کشــاورزی قیمت 
هر کیلو برنج طارم درجه یک را برابر با ۶۵ 
هزار تومان اعالم کرده است، رییس انجمن 
برنج کاران بابل می گوید قیمت برنج بوجار 
نشــده طارم در شــمال ایران به بیش از ۷۵ 

هزار تومان رسیده است.
حســن تقی زاده درباره وضعیت بازار برنج 
و دالیــل بــروز بحران در ایــن بازار گفت: 
متاســفانه قیمت ها در شــمال کشــور نیز 
باال رفته و معلوم نیســت چرا وزارت جهاد 
کشاورزی برای اولین بار وارد قیمت گذاری 
برنج، آن هم برنجی غیر از برنج پرمحصول 

می شود .
وی در توضیــح این مطلب افزود: البته قبل 
از ایــن برای برنج پرمحصول، اگر خریداری 
نبــود، دولت قیمت خرید تضمینی می داد 

که باز هم با قیمت دســتوری فرق دارد.
 وی بــا بیان اینکــه قیمت گذاری برنج در 
کشور بی ســابقه بوده است، گفت: در دهه 
شــصت نیز به خاطــر دارم که قیمت برنج 
دســتخوش افزیش شدید شد و با برخورد 
تعزیراتی سعی داشتند که بازار را مهار کنند 
اما متاسفانه برخورد دستوری و پلیسی نمی 

تواند مشــکل اقتصاد را برطرف کند .
 وی با بیان اینکه برنج بوجاری نشده طارم 
کشــت اول در حــال حاضر به کیلویی ۷۵ 
هزار تومان رســیده اســت، گفت: این برنج 
پس از بوجاری و ســورت شــدن قیمتی در 
حدود ۸۲ هزار تومان پید می کند در حالی 
که بهای هر کیلو برنج درجه یک طارم سال 
گذشــته برابر با سی هزار تومان بود و اصال 

مشــکلی در این زمینه احساس نمی شد.
 او در پاسخ به این سئوال که مهمترین دلیل 
بروز این بحران چیســت؟ گفت: متاسفانه 
دو عامل ســبب افزایش قیمت برنج شدند 
کــه اولــی تاثیر کم و دومی تاثیر زیادی رد 

این روند داشتند.
 او گفت: عامل اول کاهش نزدیک به بیست 
درصدی تولید برنج در کشور نسبت به سال 
گذشته است که این اتفاق در اثر خشکسالی 
رخ داد . امــا عامــل بزرگ دیگر این بود که 
در مرداد ماه فروشگاه های زنجیره ای بزرگ 
وارد میدان شدند و برنج ها را در ارقام زیاد 
خریداری کردند و به انبارهایشــان منتقل 
کردند. در حالی که بازار برنج دریگر بحرانی 
جدی است، انبارهای آنها پر از برنج است . در 
ضمن باید در نظر داشته باشید که به صورت 
قطره چکانی برنج را به بازار عرضه میکنند و 
همین کمبود عرضه نســبت به تقاضا دلیل 

مهم بروز این اتفاق در بازار اســت .
 وی بــا تاکیــد بر اینکه حل این مشــکل با 
قیمت گذاری دســتوری ممکن نیســت، 
گفت: دلیل بحران روشــن اســت،بروید با 
کســانی که این وضعیــت را ایجاد کردند، 
برخورد کنید نه اینکه قیمت دســتوری بر 
برنج بگذارید و شالیکار و کشاورز را درگیر 

کنید .
او گفت: سرانه مصرف برنج در کشور حدود 
۳۷ کیلــو برآورد می شــود و با احتســاب 
جمعیت هشتاد و پنج میلیون نفری نزدیک 
به هشتصد هزار کیلو کسری برنج داریم که 
با واردات جبران می شود اما همان طور که 
گفــت ورود برخی به بازار برنج عامل بر هم 

خوردن این نظم است .
 وی گفــت: در حال حاضر برنج در دســت 
کشاورزان نیست، شاید بیست درصد برنج 
تولیدی شان هنوز در دستشان باشد، برنج 
ها فروخته شــده و ســود این قیمت باال نیز 

به شــالیکار و کشاورز نمی رسد .
الزم بــه توضیــح اســت معاون توســعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی  طی نامه 
 ای قیمــت انواع برنج خارجــی و ایرانی را 

اعالم کرد.
در ایــن نامه قیمت فروش و مصرف کننده 
برنج طارم ایرانی درجه یک ۶۵ هزار تومان، 
برنــج طارم درجه دو ۶۰ هزار تومان،  برنج 
ایرانی شیرودی ۴۲ هزار تومان،  برنج هندی 
وارداتی ۳۰ هزار تومان و برنج پاکســتانی 
وارداتی ۳۱ هزار تومان تعیین شــده است.

همچنیــن قیمت برنج هــای وارداتی که 
توسط شرکت خدمات بازرگانی تهیه شده 
به ترتیــب هندی ۱۱۲۱، ۲۴ هزار تومان، 
پاکستانی ۱۱۲۱، ۲۵ هزار تومان و تایلندی 

۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
ضروری اســت دســتور فرمائید نسبت به 
نظــارت و بازرســی بر رعایــت قیمت های 
فــروش برنج بــرای مصرف کنندگان طبق 
لیســت بــاال اقدامــات الزم معمــول و با 

متخلفین برخورد قانونی صورت پذیرد.

گفت و گو

االن ماشین بخریم یا بعد از عید 1401؟

 رکود در بازار خودرو
 تا شب عید ادامه دارد

بازار خودرو هرچند دیروز تحت تاثیر اخبار حمله 
قریب الوقوع روســیه به اوکراین و طوالنی شدن 
مذاکرات وین قرار گرفت و بیشــتر خودرو های 
پرفروش افزایش قیمت را تجربه کردند؛ اما این 
در حالی است که مشاهدات از بازار خودرو نشان 
می دهد خریداری در بازار نیست و فروشندگان 
برای فروش خودروی خود باید قیمتی زیر قیمت 
بازار اعالم کنند تا خرید و فروشی صورت بگیرد. 
در روز پایانــی بهمــن ۱۴۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ دو ۴ 
میلیــون تومــان افزایش قیمت مجدد را به ثبت 
رساند و به این ترتیب از آخر هفته گذشته تاکنون 

۶ میلیون تومان گران شده است.
خریداری در بازار خودرو نیست

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: رکود بر بازار 
خودرو سایه افکنده و خریداری در بازار نیست.

نسترن انتظامی با بیان اینکه با وجودی که نزدیک 
به پایان سال هستیم و می بایست تقاضا در بازار 
بیشتر شود، اما خرید و فروشی صورت نمی گیرد، 
ادامه داد: تقریبا از روز دوشــنبه هفته گذشــته 
قیمت خودرو در مســیر افزایشی بود؛ اما مجدد 
از روز چهارشنبه تاکنون قیمت انواع خودرو ثابت 
اســت و هرچند قیمت برخی خودرو ها در ظاهر 
افزایش می یابد، اما اگر خرید و فروشــی در بازار 

صورت بگیرد زیر قیمت بازار معامله می شود.
ترس از آینده در بازار خودرو

این فعال بازار خودرو گفت: واقعیت این است که 
در بازار قیمت انواع خودرو باال اعالم می شــود، 
ولی خریدی در آن بازه قیمتی انجام نمی شــود 
مگــر اینکه زیر قیمت بازار اعالم کنید تا خودرو 

فروش رود.
انتظامی در مورد جزئیات قیمت انواع خودرو به 
اقتصاد ۲۴ گفت: پژو پارس TU۵ روز چهارشنبه 
۳۳۹ میلیون تومان و دیروز ۳۳۸ میلیون تومان 
قیمــت خــورد، اما در واقعیت خرید روی قیمت 

۳۳۵ میلیون تومان است.
سمند در بازار چند؟

به گفته این کارشــناس صنعت خودرو، در حال 
حاضر ســمند ال ایکس LX EF۷ دوگانه ســوز 
در بازار ۳۳۰ میلیون تومان اعالم می شــود که 
نســبت به روز چهارشنبه هفته گذشته تغییری 

نداشته است.
انتظامی ادامه داد: پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازه قیمتی 
۲۶۹ تا ۲۷۰ میلیون تومان در بازار قیمت خورده 

است.
قیمت پژو ۲۰۷ در بازار

این فعال بازار خودرو به گفت: پژو ۲۰۷ در حال 
حاضر در بازار ۳۵۸ میلیون تومان قیمت خورده 
و این در حالی اســت که ۲۰۷ ســقف شیشه ای 
ســفید در بازه ۳۶۶ تا ۳۶۹ میلیون تومان اعالم 
می شود. هرچند خرید در همان رنج ۳۶۵ میلیون 

تومان است.
انتظامــی ادامــه داد: پژو ۲۰۷ اتومات ســقف 
شیشه ای نیز در بازه ۵۵۲ تا ۵۵۵ میلیون تومان 

قیمت خورده است.
بازار خرید و فروش خودرو قفل شده است
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ترس از 
ریزش قیمتی در بازار خودرو موج می زند، گفت: 
االن ماشــین در دســت مالکان است و عرضه از 
طریق نمایندگی نیســت. بســیاری از مالکان با 
توجه به ریزش دالر و برخی اخبار سیاسی به این 
نتیجه رسیده اند که ماشین ها یشان را بفروشند 

و برخی کماکان نمی فروشند.
انتظامی ادامه داد: در پیش فروش سایپا و ایران 
خــودرو رقابت خریداران در بین فروش فوری و 
ودیعه گذاری است، زیرا در طرح ودیعه گذاری، 

قیمت قطعی خودرو مشخص نیست.
ح فروش فوری رقابت خریداران در طر

ایــن فعــال بازار خودرو با تاکید بر اینکه ظرفیت 
فروش در ایران خودرو محدودتر از سایپاســت، 
گفت: کســانی که به صــورت ودیعه گذاری در 
طرح های فروش خودروسازان شرکت می کنند 
شــانس برنده شدن دارند تا تحویل های فوری و 

قیمت قطعی.
انتظامــی ادامه داد: مولفه هایی در قیمت خودرو 
موثر است که تا شب عید بر گرانی و ارزانی خودرو 

تاثیر می گذارد.
شوک قیمتی در بازار خودرو

ایــن کارشــناس صنعت خــودرو گفت: برخی 
خریداران خودرو در حالی در برابر خرید مقاومت 
می کنند که ریسک اعالم مدل ۱۴۰۱ خودرو بر 
قیمت ها موثر اســت. به عبــارت دیگر اگر مدل 
خــودرو اعالم شــود خودرو های موجود در بازار 

کاهش قیمت خواهند داشت.
انتظامی ادامه داد: تا شــب عید اگر قیمت دالر 
در همین بازه ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان ثابت باشــد 

قیمت خودرو نیز ثابت خواهد ماند.
وی افزود: تنها در شرایطی که اخبار جدیدی از 
مذاکرات اعالم شود و توافقی صورت بگیرد شاهد 
شوک ریزشی در بازار خواهیم بود وگرنه قیمت 
خودرو تا شب عید تغییر آنچنانی نخواهد داشت. 
البتــه فراموش نکنیم که رکود در بازار خودرو تا 

شب عید ادامه دارد.

گرانی ۶۰ درصدی پوشاک نسبت به سال ۹۹

خبری از شوق خرید لباس شب عید در مردم نیست
 یکــی از خاطرات کودکی همه ما خرید 
لباس شب عید و شوق پوشیدن آن ها تا 
رسیدن به عید نوروز در خانه هایمان بود. 
سنی که به بازارهای نیز رونق داده بود و 
بازارها را شــلوغ می کرد. حاال اما امسال 

ظاهرا بازار مانند گذشته رونق ندارد. 
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال 
بازار پوشاک بی رونق تر شده است. گویا 
مــردم رغبتی برای خرید انواع پوشــاک 

برای اهل خانه خود ندارند.
گرانی در بازارها به جایی رســیده که هر 
یــک از ملزومــات یکی پس از دیگری از 

سبد خانوارها بیرون انداخته می شود.
در همین رابطه حسین آقاکوچکی، رئیس 
اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان 
تهران گفت: امســال ســال سختی برای 
تولید کنندگان و فروشــندگان پوشاک 
بوده اســت. مواد اولیه تولید پوشــاک به 
سختی بدست تولید کنندگان می رسد.
و  پیراهــن دوزان  اتحادیــه  رئیــس 
پیراهن فروشــان تهــران گفت: همواره 
تولید کننده پوشــاک با فراز و نشــیب 
تهیه مواد اولیه جهت تولید روبرو اســت. 
زمانی جنس )مواد اولیه( موجود اســت 
اما گــران! زمانی جنس در حال واردات 
به کشــور است اما باز هم گران می شود. 
امروز تولید کننده برای تأمین مواد اولیه 

با مضیقه دیگری روبروست .
چراکه هیچ خبری از واردات به موقع مواد 
اولیه جهت تولید پوشــاک نیست و انبار 

جنس در حال خالی شدن !
وی ادامــه داد: موجودی انبارهای مواد 
اولیه )نخ و سایر ملزومات( در حال اتمام 
است. تاجران این روزها فقط اجناس دپو 
شــده در انبارهایشان را راهی بازار تولید 
مــی کنند. گرانی دالر مانع بزرگی برای 
واردات مواد اولیه به داخل کشــور شده 
است. از طرفی تاجر هر روز شاهد نوسان 
قیمت دالر اســت از این رو دیگر تمایلی 
بــه خــروج اجناس خود از انبار ندارد و از 
طرف دیگر قدرت مالی برای واردات مواد 
اولیه آن هم با ارقام متفاوت دالر را ندارد.

و  پیراهــن دوزان  اتحادیــه  رئیــس 
پیراهن فروشان تهران در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه قیمت ها در ســال جاری 
نســبت به سال گذشــته چقدر افزایش 
داشته است، گفت: نخ و پارچه نسبت به 
ســال ۱۳۹۹ بیش از ۴۰ درصد افزایش 
قیمت داشــته اســت. اما گرانی اصلی از 
این به بعد خود را نشان می دهد، چراکه 
بــازرگان توان واردات مواد اولیه را ندارد 
و از طرف دیگر نمی خواهد انبارهایشان 
خالی از اجناس شــود! پس ترجیح می 

دهند جنس ها را دپو نگه دارند.
وی تصریح داشت: زمانی که تولید کننده 
لباس جنس نداشــته باشد وضعیت بازار 
بــه هــم می خورد. حاال به موجب گرانی 
مــواد اولیه تولید انواع پوشــاک زنانه و 
مردانه و بچه گانه نسبت به سال گذشته 
افزایــش باالی ۶۰ درصد را تجربه کرده 
اســت. البته اگر مشکالت بخش تولید و 
واردات نخ و پارچه حل نشود از سال آینده 
وضعیت گرانی در بازار پوشــاک بیش از 

این خواهد شد.
به گفته آقا کوچکی ؛ بیشــتر مواد اولیه 
تولید پوشــاک وارداتی است. تولید نخ و 

پارچه در کشور برای تولید پوشاک نیاز به 
سیستم و دستگاه های مجهز و به روز دنیا 
دارد. امروز تولید کنندگان پارچه و نخ با 
دســتگاه هایی که بیش از ۵۰ سال عمر 
دارند مشــغول فعالیت هستند. این نوع 
تولید نمی تواند پاســخگوی نیاز مصرف 

پوشاک مردم باشد.
وی تصریح داشت: االن مردم بدنبال تی 
شرت هایی با دوخت و پارچه درجه یک 
هستند. اما نخ و پارچه داخلی پاسخگوی 
تولید چنین تی شــرتی در کشور نیست 
. از این رو یا باید دســتگاه های تولید نخ 
و پارچه و رنگرزی به روز شــود یا اینکه 
دروازه واردات مــواد اولیــه به روی تلید 
کننــده با توجه بــه نرخ منطقی دالر باز 
شود. متأسفانه تنها یک کارخانه رنگرزی 
و بافندگی پارچه با دســتگاه های روز و 
تکنولوژی باال در کشور موجود است. که 
میزان تولید ایــن کارخانه ها جوابگوی 
نیاز تولید در کشــور نیســت . نخ و سایر 
مواد اولیه جهت تولید پارچه بیشــتر از 
کشــورهای اربکستان و هند وارد کشور 
می شــود.این فعال صنفی یادآور شــد: 
حــدود ۵ هزار واحد صنفی زیر مجموعه 

اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان 
تهــران در حال فعالیت هســتند. امروز 
بیشتر این واحدها به دلیل نبود و گرانی 
مــواد اولیه تولید و عدم واردات به موقع 
نــخ و پارچــه کار نمی کنند. در حالی که 
واحدهای صنفی و تولیدی زیر مجموعه 
ایــن اتحادیه پیراهن مردانه، لباس زنانه 
و بچــه گانــه ، لباس زیــر مردانه و زنانه 

تولید می کنند.
وی ادامــه داد: عدم نقدینگی الزم جهت 
تولید، مشــکل اساسی تولید کنندگان و 
فروشــندگان البسه مورد نیاز مردم شده 
اســت. امروز هیچ ارگان و مسئولی دلش 
برای تولید نمی سوزه و معتقدند در نبود 
تولید داخل واردات یا از طریق قاچاق یا از 
مبادی رسمی بهترین راه کار برای تأمین 

نیاز بازار است.
بــه اعتقاد آقــا کوچکی ؛رویارویی تولید 
گران با قاچاق پوشــاک موضوع دیگری 
اســت که تولید کننده و فروشــنده با آن 
مواجه شده است. قاچاق پوشاک موضوع 
پنهان و غیر قابل حل نیست. نفوذ عده ای 
در بخش های مختلف بدنه دولت عامالن 
اصلی قاچاق پوشاک به کشور است. امروز 

این پدیده بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ 
چطور دولت نتوانسته با آن مقابله کند؟! 
قطعــاً صاحبان نفوذ و گروهی که جریان 
ساز پدیده قاچاق هستند موقعیت هایی 
را در بدنبه دولت دنبال می کنند که هیچ 
گاه نمی توانند دســت آن را برای ادامه 

قاچاق پوشاک به کشور ببندند.
وی تصریــح داشــت: قاچاق پوشــاک، 
بیــکاری، افزایش هزینه دولت، تعطیلی 
واحدهای صنفی و تولید پوشاک و سایر 
بزهــکاری های اجتماعــی را به همراه 

داشته است.
و  پیراهــن دوزان  اتحادیــه  رئیــس 
پیراهن فروشــان تهران گفت: متأسفانه 
امــروز به دلیل رقابت نابرابر تولید داخل 
بــا قاچاق پوشــاک، تولیــد کنندگان و 
فروشــندگان با چسباندن یک مارک از 
برندهــای خارجی بــر روی لباس های 

داخلی مردم را گمراه می کنند.
وی تأکید داشــت: ســال ها مغازه های 
ارزان فروشــی پوشــاک در سطح شهر 
مورد استقبال مشتریان قرار گرفته بودند 
. چرا امروز از این مغازه ها در سطح شهر 
خبری نیســت؟ چون تولید داخل بسیار 
گران تمام می شــود و از طرفی پوشــاک 
وارداتی نیز گران تر از گذشــته به دست 

مشتری می رسد.
و  پیراهــن دوزان  اتحادیــه  رئیــس 
پیراهن فروشــان تهــران ادامــه داد: تا 
زمانی که زیر ســاخت هــا برای احیای 
بخش صنعت نســاجی و پوشاک کشور 
فراهم نشود وضعیت گرانی پوشاک بیش 
از این خواهد شــد و به مرور زمان مردم 
به ناچار باید کمتر خرید پوشــاک داشته 
باشــند. در حالی که تأمین پوشاک حق 

اولیه هر شهروند محسوب می شود.
وی تأکید داشــت: امسال نسبت به سال 
گذشته مردم در ماه های اخر سال کمتر 
از خرید پوشاک استقبال کرده اند چراکه 
توان خرید را باید برای چیزهای واجب تر 
مانند تأمین مایحتاج ســفره های خود ، 
اجاره مسکن ، درمان و بهداشت بپردازند.

مقایسه سرعت اینترنت در ایران با کشورهای اطراف

اینترنت ایران سریع تر از افغانستان، پاکستان و ترکمنستان
ســرعت اینترنــت موبایل ایران اگرچه از کشــور 
افغانســتان ۶۰ پله باالتر اســت، اما از همسایه های 
دیگرش از جمله، امارات، قطر و عربستان، پایین تر 

است.
 در یک هفته گذشته، بر سر سرعت اینترنت در ایران 
جنجال های زیادی به پا شــد، بیشــتر از این جهت 
که اینترنت ایران با کشــور افغانستان مقایسه شده 
بود، زیرا مسووالن حوزه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات هم اذعــان دارند که وضعیت اینترنت در 
ایران مطلوب نیست و به خصوص اینترنت ثابت که 

به حالت بحرانی رسیده است.
اینکه چرا عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- به مقایســه سرعت اینترنت افغانستان و 
ایــران پرداخته و اشــاره کرد کــه اینترنت ایران با 
افغانستان برابر نیست و حتی ۱۰۰ پله باالتر است، به 
خبر یکی از رسانه ها برمی گردد که گفته بود »سرعت 
اینترنت در ایران، هم رده با افغانســتان شده« و این 
خبر، وزیر ارتباطات با به واکنش واداشــت، اما اگر 
بخواهیم یک پله باالتر نگاه کنیم، باید ببینیم از ابتدا 

چرا اینترنت ایران باید با افغانستان مقایسه شود.
اگر افغانســتان به عنوان یکی از کشورهای همسایه 
ایران، مورد مقایســه قرار گرفته، باید دید ســرعت 
اینترنت در همســایه های دیگر ایران چقدر اســت. 
 )Speedtest( بدین ترتیب به وب سایت اسپیدتست
کــه شــاخص های جهانی اینترنت را در کشــورها 

بررســی می کند و به تازگــی آخرین آمار مربوط به 
ماه ژانویه میالدی را منتشــر کرده، مراجعه کردیم 

و به مقایسه پرداختیم.
کشورهایی که سرعت اینترنت موبایلشان از 

ایران باالتر است
اینترنــت موبایل در امــارات، نه تنها به عنوان یکی 
از همســایه های ایران، بلکه به طور کلی در جدول 
اینترنــت موبایــل جهانی، در صدر قرار دارد و میانه 

سرعت دانلود آن ۱۳۵.۶۲ مگابیت برثانیه است. 
کشــور قطر در رتبه ســوم جهانی و پس از امارات در 
بین همسایه های ایران، قرار گرفته که میانه سرعت 
دانلــود اینترنت موبایل آن ۱۰۹.۸۶ مگابیت برثانیه 

گزارش شده است.
عربســتان در سومین رتبه اینترنت موبایل در میان 
همســایه های ایران قرار دارد و با کســب رتبه ششم 
جهانــی، میانه ســرعت دانلــود آن معادل ۹۴.۲۵ 

مگابیت برثانیه است.
پــس از آن کویــت در جایــگاه چهــارم در میــان 
همسایه های ایران و رتبه ۱۰ جهانی از نظر اینترنت 
موبایل قرار گرفته و میانه سرعت دانلود آن ۸۱.۳۳ 

مگابیت برثانیه اعالم شده است.
کشــور عمان که در آمار جهانی نســبتا با فاصله از 
ســایر همسایه های ایران و در رتبه ۳۲ قرار گرفته، 
۵۰.۳۸ مگابیت برثانیه میانه سرعت دانلود اینترنت 
موبایل دارد و پنجمین رتبه را در میان همسایه های 

ایران کسب کرده است. 
رتبه ششــم اینترنت موبایل در میان همسایه های 
ایران متعلق به عراق است که در آمار جهانی با میانه 
ســرعت دانلود ۳۶.۱۲ مگابیت برثانیه، در رتبه ۴۷ 

جهانی قرار دارد.
ترکیه با میانه سرعت دانلود ۳۲.۲۸ مگابیت برثانیه، 
در رتبه هفتم کشــورهای همسایه ایران قرار دارد و 

رتبه جهانی آن هم ۵۸ است.
کشــور آذربایجان در رتبه ۶۰ جهانی از نظر سرعت 
اینترنت موبایل قرار دارد و با میانه ســرعت دانلود 
۳۰.۹۶ مگابیت برثانیه، در میان کشورهای همسایه 

ایران در جایگاه هشتم است.
ارمنســتان بــا میانــه ســرعت دانلــود ۲۶.۲۳ 
مگابیت برثانیــه که به ســرعت اینترنت موبایل در 
ایران هم تا حدودی نزدیک اســت، نهمین جایگاه 
را در میان کشورهای همسایه ایران دارد و در رتبه 

۶۹ جهانی قرار گرفته است.
پس از این ۹ کشــور، ایران با میانه ســرعت دانلود 
۲۳.۱۰ مگابیت برثانیه، در رتبه ۷۷ جهانی در حوزه 

اینترنت موبایل قرار دارد.
کشورهایی که سرعت اینترنت موبایل آنها از 

ایران کمتر است
از میان کشــورهایی که سرعت اینترنت موبایلشان 
از ایران کمتر است، پاکستان با میانه سرعت دانلود 
۱۶.۵۶ مگابیت برثانیــه در جایگاه ۱۰۲ جهانی قرار 

دارد.
افغانستان با میانه سرعت دانلود ۵.۱۰ مگابیت برثانیه 
در حــوزه اینترنــت موبایل، در جایگاه ۱۳۸ جهانی 

قرار گرفته است.
ترکمنســتان نیز در رتبه ۱۳۹ از میان ۱۴۰ کشــور 
قرار گرفته و میانه سرعت اینترنت موبایل آن، ۳.۰۹ 

مگابیت برثانیه است.
این آمار نشــان دهنده ســرعت  اینترنت موبایل بود 
که مســووالن معتقدند این حوزه در ایران به خوبی 
توســعه یافته اســت. البته سرعت اینترنت ثابت در 
کشورهای همسایه ایران، به ترتیبی که در باال آمده 
نیســت و بــا توجه به رتبه هایــی که در این تصاویر 
مشــاهده می شــود، به این صورت است که امارات، 
کویت، عربســتان، قطر، عمان، ارمنســتان،  ترکیه، 
عراق و آذربایجان سرعتی بیشتر از ایران و به ترتیب 
پاکستان، ترکمنستان و افغانستان سرعتی کمتر از 

اینترنت ایران دارند.
در عین حال، اگرچه وزیر ارتباطات عنوان کرده بود 
که ایران ۱۰۰ پله از نظر ســرعت اینترنت از کشــور 
افغانستان جلوتر است، اما مطابق آمار اسپیدتست، 
اینترنت موبایل ایران، با میانه سرعت دانلود ۲۳.۱۰ 
مگابیت برثانیــه و در جایــگاه ۷۷ جهانی، ۶۱ پله از 
افغانســتان باالتر و اینترنت ثابت ایران نیز با میانه 
ســرعت دانلود ۱۰.۳۹ مگابیت برثانیه و در جایگاه 

۱۴۱ جهانی، ۳۸ پله از افغانستان باالتر است.

خبر ویژه

روز شنبه  مهلت ثبت دستگاه های کارتخوان به سامانه مالیاتی پایان یافت 
و احتمال غیرفعال شدن ۲.۵ میلیون کارتخوان وجود دارد. طبق اعالم 
سازمان امور مالیاتی دارندگان کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیک 
تا پایان روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ فرصت داشتند دستگاه های خود را به 
پرونده های مالیاتی متصل کنند.طبق گفته محمد برزگری، رئیس مرکز 
تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، تا ظهر جمعه گذشته، ۴ میلیون و 
۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده های مالیاتی متصل شدند و تا ۲ 
میلیون و ۵۹۵ هزار دســتگاه کارتخوان هم درخواست غیرفعال سازی 
داشــتند.وی درباره تمدید مهلت تعیین تکلیف کارتخوان ها هم گفته 

اســت: تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص تمدید مهلت مرکز تنظیم 
مقررات، ابالغ نشده است بنابراین از نظر این مرکز، سی ام بهمن آخرین 
روز اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده های مالیاتی است.برزگری 
در مــورد اینکــه برخی افراد ادعا می کنند با وجود پایان مهلت ثبت نام، 
امکان ثبت کارتخوان در سامانه مالیاتی وجود دارد گفت: مهلت ثبت نام 
تمدید نشده است. در صورت هرگونه تغییر در رویه اطالع رسانی صورت 
می گیرد. اطالعات کامل ثبت نام کارتخوان ها در حال استخراج است تا 
آخرین وضعیت مشخص شود  از سازمان امور مالیاتی خبر می رسد تا 
صبح شنبه امکان ثبت کارتخوان، الصاق یا غیرفعال سازی آن در سامانه 

My.tax.gov.ir در بخش پایانه های فروشگاهی وجود داشت، بنابراین 
بهتر است دارندگان ابزارهای الکترونیکی تعیین تکلیف این گونه ابزارها 
از فرصت اســتفاده کنند.قاعدتا پس از تکمیل اطالعات دســتگا ه های 
کارتخوان در ســامانه مالیاتی، حدود ۲.۵ میلیون دســتگاه باقی مانده 
که تاکنون تعیین تکلیف نشده در روزهای آتی قطع خواهد شد.طبق 
اظهارات مسئوالن نظام مالیاتی در صورتی که افراد از قانون سرپیچی 
کنند مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شــد و به عالوه از مشــوق ها نیز 
محروم می شوند و در عین حال اطالعات حساب های بانکی آنها از حیث 

فرار مالیاتی بررسی می شود.

 با پایان مهلت ثبت کارتخوان ها در نظام مالیاتی  صورت می پذیرد؛

قطع ۲.۵ میلیون کارتخوان
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نفت و انرژی 4

ترین سطح در نشست سران جی ئی سی اف حضور ایران در باال

بزرگان گاز جهان در دوحه گرد هم می آیند 

کوتاه از انرژی

بین الملل

طوفان هزاران نفر را در 
اروپا بدون برق گذاشت

هــزاران خانــه در سراســر اروپــا با 
خســارتهایی که طوفــان یونیس بر 
جای گذاشــت، بدون بــرق ماندند. 
در انگلیس شــرکت SSE Plc اعالم 
کــرد حــدود ۶۰ هزار خانه در جنوب 
این کشور بدون برق مانده اند و بیش 
از هزار نقطه آســیب دیده در شــبکه 
خطوط برق خود مشاهده کرده است.

پایگاه خبری بلومبرگ گزارش کرد در 
انگلیس شرکت راه آهن ساوت وست 
اعالم کرد همه خطوط قطار مســدود 
شــده اند و خدمات تا پایان روز شنبه 
مختل می ماند. ســازمان آتش نشانی 
لندن هم به شهروندان این شهر درباره 
ساختارهای سست و خطر ریزش آوار 
هشــدار داد. این ســازمان روز جمعه 
دو هــزار تماس دریافت کرد که ســه 
برابر بیشتر از تماسهای روز پیش بود. 
این طوفان همچنین بخشــی از گنبد 
مرکز سرپوشیده Arena O۲ لندن را 
از جا کند و هواپیماها به سختی تالش 
کردند در باد شدید در فرودگاه هیثرو 
به زمین بنشینند.سازمان کشتیرانی 
آلمان هشــداری برای ساحل دریای 
شــمال این کشور صادر و پیش بینی 
کرد ســطح آب تا دو متر افزایش پیدا 
خواهد کرد. شــرکت راه آهن دویچه 
بان هم اعالم کرد طوفان باعث اختالل 
عظیم در بخشهای شمالی کشور شده 
و ایــن شــرکت دو هزار نفــر را برای 
کمک به ازســرگیری خدمات بسیج 
کرده اســت.طبق گزارش خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، چند نفــر در اروپا 
در حــوادث مربوط به طوفان یونیس 
جانشــان را از دســت داده اند. سه نفر 
در انگلیــس بر اثر برخورد درختهای 
ســقوط کرده روی خودروها کشــته 
شــدند. شش کشته در ایرلند، بلژیک 
و هلند گزارش شــده اند.بر اســاس 
گزارش رویترز، پس از این که طوفان 
یونیــس بیــش از یک میلیون و ۳۰۰ 
هــزار خانه را در خاموشــی فرو برد، 
حــدود ۱۵۵ هزار خانــه تا اواخر روز 
یکشــنبه در انگلیس همچنان بدون 
برق بودند. شرکتهای نیروی انگلیس 
پس از طوفانهای قبلی به دلیل عملکرد 
کنــدی کــه در وصل کردن برق خانه 
های دورافتاده تر داشتند، با انتقادات 
شــدیدی روبرو شدند. برق حدود یک 
میلیــون خانــه در نوامبر پس از وقوع 
طوفان در شمال شرق انگلیس و شرق 

اسکاتلند قطع شده بود.

نفت هدف شماره یک 
حمات سایبری شد

جدیدتریــن بــه روزرســانی پروژه 
تحقیقاتی  اویل ســکیوریتی سنتینل  
پایگاه خبری اس اند پی گلوبال پالتس 
حاکی از آن است که حمالت سایبری 
به زیرساخت انرژی و کاال رو به افزایش 
اســت و ۳۵ حادثه بزرگ در پنج سال 
گذشــته ثبــت شــده اســت.نفت و 
زیرساخت از سال ۲۰۱۷ به بزرگترین 
هدف هکرها و حمالت سایبری تبدیل 
شده اند و شبکه های برق با بیشترین 
آســیب پذیری و ســهم یک چهارمی 
از کل وقایــع ســایبری، در رتبه دوم 
قرار گرفته اند.ســال میالدی گذشته 
وقایع سایبری شامل حمله باج افزاری 
هکرها به شــرکت آرامکوی سعودی 
بزرگتریــن صادرکننــده نفت جهان 
بودکه در جریان آن تالش کردند ۵۰ 
میلیــون دالر از این تولیدکننده نفت 
دولتی اخاذی کنند.امنیت ســایبری 
به تهدید بزرگی برای صنایع کاالیی و 
بازارها در یک دهه گذشته تبدیل شده 
است و هکرها به دنبال سرقت اطالعات 
و فلج کردن جریان منابع بوده اند. سال 
میالدی گذشــته قیمت فرآورده های 
نفتی در آمریکا پس از حمله باج افزاری 
به شرکت کلونیال پایپ الین و مسدود 
شــدن شبکه خط لوله سوخت رسانی 
این شــرکت، جهــش پیدا کرد.طبق 
گزارش اویل ســکیوریتی سانتینل، 
داراییهــای انــرژی، کاال و منابــع در 
آمریکا بیش از هر کشور دیگری هدف 
حمله ســایبری قرار گرفته اند و یک 
سوم از حمالت سایبری از سال ۲۰۱۷ 
علیه اهداف آمریکایی بوده است. پس 
از آن انگلیس و عربســتان سعودی با 
چهار و سه حمله سایبری قرار گرفتند.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ در تهران متولد شد. از 
زمان تأســیس این مجمع تاکنون ۲۳ نشست در 
سطح وزیران و پنج نشست در سطح سران برگزار 
شده است، ششمین نشست سران این مجمع هم 
قرار اســت سوم اســفندماه )سه شنبه( در دوحه 
برگزار  شــود. پیش از آغاز این نشســت، ۱۷ وزیر 
این مجمع دوم اســفندماه در نشست فوق العاده 
گــرد هم خواهنــد آمد.پیش از آغاز ششــمین 
نشســت، نگاهی کوتاه به پنج نشست  برگزارشده 
سران مجمع کشورهای صادرکننده انداخته ایم، 
البته قابل بیان اســت اعضای مجمع کشــورهای 
صادرکننده گاز نخستین بار در ۱۹ آوریل ۲۰۱۰ 
)۳۰ فروردیــن ۱۳۸۹( بــه مذاکره درباره امکان 
برگزاری نشســت سران جی ئی سی اف پرداختند 
و ســپس در یازدهمین نشســت وزارتی در دوم 
دســامبر ۲۰۱۰ )۱۱ آذر ۱۳۸۹( در دوحه قطر 
تصمیم برگزاری نشســت سران جی ئی سی اف را  

نهایی کردند.
دوحه، نخستین میزبان

نخستین نشست سران جی ئی سی اف ۱۵ دسامبر 
۲۰۱۱ )۲۴ آبان ۱۳۹۰( در دوحه برگزار شــد. 
در این نشســت سران کشورهای ایران، الجزایر، 
نیجریه، گینه اســتوایی، بولیوی، روســیه، قطر و 
عمان، همچنین وزیران انرژی قزاقســتان، نروژ، 
هلند و ونزوئال حضور داشــتند. شرکت کنندگان 
در این نشست تأکید کردند که مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز در حال ارزیابی راه هایی برای حل 
و فصل چالش های کنونی در بازارهای منطقه ای 
و جهانــی گاز و هماهنگی میان تولیدکنندگان و 
مصرف کننــدگان گاز و راه اندازی گفت وگوهای 

مؤثر میان آنهاست. 
مسکو، میزبان دوم

دومین نشست ســران جی ئی سی اف یکم ژوئیه 
۲۰۱۳ )۱۰ تیــر ۱۳۹۲( بــه میزبانی والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه و حضور ســران 
و وزیــران نفت و انرژی ایــران، الجزایر، بولیوی، 
مصر، گینه اســتوایی، لیبی، نیجریه، عمان، قطر، 
ترینیداد و توباگو، امارات، ونزوئال، همچنین عراق، 

قزاقستان، هلند و نروژ در کاخ کرملین برگزار شد.  
بیانیه مسکو  در پایان این نشست منتشر شد که 
در آن کشورهای عضو به اتفاق آرا بر تقویت نقش 
ایــن مجمع، افزایش همکارهای جهانی به منظور 
حفاظــت از منافع اعضا، حفــظ اصول مبادالت 
بیــن المللــی و تقویت نقش بنیادی قراردادهای 
بلندمــدت و ادامه حمایت از قیمت گذاری گاز بر 
اساس شــاخص قیمت های نفت و فرآورده های 

نفتی تأکید کردند.
میزبان سوم، تهران

ســومین نشست سران جی ئی سی اف ۲۳ نوامبر 
۲۰۱۵ )۲ آذرماه ۱۳۹۴( به میزبانی حسن روحانی، 
رئیس جمهــوری وقت ایران و با حضور ســران و 
وزیران نفت و انرژی الجزایر، بولیوی، مصر، گینه 
اســتوایی، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد 
و توباگــو، امارات و ونزوئال به عنوان اعضای اصلی 
و عراق، قزاقستان، آذربایجان، هلند، نروژ، عمان 
و پــرو به عنوان اعضای ناظر  برگزار شــد.اعضای 
جی ئی ســی اف در پایان این نشست بر حمایت از 
منافع جمعی کشورهای عضو با اجرای سیاست ها 
و راهبردهــای هماهنگ در ســطح بین الملل با 
هــدف تقویت منافع کلــی اجتماعی- اقتصادی 
ناشی از منابع گاز طبیعی کشورهای عضو، ارتقای 
مصرف گاز طبیعی به عنوان پاک ترین ســوخت 

فسیلی با نقش حیاتی آن در ترکیب انرژی جهانی 
به منظور نیل به اهداف توســعه پایدار برای یک 
منبع انرژی پاک، قابل اعتماد و کارآمد و  تقویت 
تالش ها برای سرمایه گذاری های مشترک میان 
کشــورهای عضو با هدف عرضه قابل اعتماد گاز 
طبیعــی به بازارهــای جهانی تأکید کردند. اعضا 
همچنین در بیانیه پایانی این نشســت خواستار 
تقویــت همــکاری، هماهنگی و تبادل نظر میان 

اعضا و همه دســت اندرکاران صنعت گاز شدند.
، میزبان چهارم کروز سانتا

چهارمین نشســت ســران جی ئی ســی اف ۲۴ 
نوامبر ۲۰۱۷ )ســوم آذرماه ۱۳۹۶( به میزبانی 
اوو مورالــس، رئیس جمهــوری وقت بولیوی و با 
حضور سران و وزیران نفت و انرژی  ایران، الجزایر، 
مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، 
ترینیــداد و توباگــو، امــارات و ونزوئال به عنوان 
اعضــای اصلی و عراق، قزاقســتان، آذربایجان، 
هلنــد، نروژ، عمان و پــرو به عنوان اعضای ناظر 
برگزار شــد.اعضای جی ئی ســی اف در بخشی از 
بیانیه پایانی این نشست عزم خود را برای توسعه 
و اعمال سیاســت هایی برای تولید و مصرف گاز 
طبیعی به عنــوان منبعی پاک، مطمئن، کارآمد 
و حیاتی در ســبد انرژی جهانی که دســتیابی به 
اهداف توســعه پایدار را تضمین کند، گســترش 

و ارتقــای مســیرهای کارآمد همــکاری میان 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گاز در همکاری 
با ســازمان های انــرژی منطقه ای و جهانی برای 
آسان ســازی دســتیابی به مصــرف جهانی گاز، 
توسعه و اجرای سیاست ها و اقدام های هماهنگ 
میان کشــورهای عضو جی ئی سی اف برای ترویج 

قراردادهای بلندمدت گاز اعالم کردند.
پنجمیــن میزبان، ماالبو

پنجمیــن نشســت ســران جی ئی ســی اف ۲۹ 
نوامبر ۲۰۱۹ )هشــتم آذرماه ۱۳۹۸( به میزبانی 
اوبیانــگ امباســاگو، رئیس جمهــوری گینــه 
اســتوایی و با حضور وزیران نفت و انرژی و سران 
کشــورهای ارشــد ایران، الجزایر، نیجریه، مصر، 
لیبــی، قطر، روســیه، ترینیداد و توباگو، امارات، 
ونزوئال، آنگــوال، آذربایجان، نروژ و عمان برگزار 
شــد. در بیانیه پایانی پنجمین نشست بر اهمیت 
حفظ حقوق حاکمیتی کشــورهای عضو بر منابع 
گازی آنهــا، کمک به گــذار به انرژی های پاک و 
تحقق اهداف توســعه پایدار، جذب ســرمایه در 
پروژه های زیرســاختی گاز، حمایت از همکاری 
میــان کشــورهای عضو جی ئی ســی اف، ایجاد 
 ســازوکار قیمت گــذاری و برخــی اهداف دیگر 

تأکید شد.
دوحه، میزبان ششم

ششــمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز )جی ئی سی اف( قرار است سه شنبه این هفته 
)ســوم اسفندماه( در دوحه برگزار شود. ایران در 
باالترین ســطح در این نشســت شرکت خواهد 
کرد. اعضای مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر 
گازی جهــان، ۶۴ درصــد از انتقــال گاز با خط 
لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شــده 
)ال ان جی( را در اختیار دارند. کشورهای الجزایر، 
بولیــوی، مصر، گینه اســتوایی، ایــران، لیبی، 
نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئال، 
۱۱ عضو اصلی جی ئی ســی اف هستند و مالزی، 
نــروژ، عراق، پــرو و آذربایجان و امارات به عنوان 
اعضــای ناظر در مجمع کشــورهای صادرکننده 

گاز شرکت می کنند.

وزیر نیرو گفت: پس از جلسات متعددی که با طرف افغانی درباره 
حق آبه هیرمند داشتیم، به طرف افغانی تذکر داده ایم که باید 
این کار انجام شــود اما تا این لحظه اتفاقی نیفتاده و امیدواریم 

که در روزهای آینده شاهد رهاسازی آب هیرمند باشیم. 
علــی اکبر محرابیان در بازدید از شــرکت تعمیرات نیروگاهی 
ایران در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت حق آبه 
هیرمند، گفت: سه ماه است که با طرف افغانی مذاکره می کنیم، 
سفری را وزیر مربوطه به ایران داشت و مذاکراتی در این راستا 
صورت گرفت. جلســه کمیساران آب نیز در افغانستان تشکیل 
شــد و ســه نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئوالن افغانی پیگیر 

حق آبه جمهوری اســالمی شــدیم. طرف افغانی در بیان اعالم 
کردند که حقوق جمهوری اســالمی را به رسمیت می شناسیم 
و حتما رهاســازی آب انجام می شــود اما تا این لحظه این کار 
صورت نگرفته و تذکرات الزم به آنها داده شده است.او با اشاره 
بــه افزایــش قبوض برق، گفت: از ابتدای بهمن ماه قیمت برق با 
مصوبه جدید محاسبه می شود و قبوضی که از این به بعد صادر 

خواهد شد، با قیمت های جدید خواهد بود. 
البته کســانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند شــامل این 
افزایش نرخ نخواهند شــد.وی با بیان اینکه قبوض ۷۵ درصد 
مشترکان با تعرفه های قبلی محاسبه می شود، گفت: مشترکانی 

که باالی الگو مصرف می کنند، به صورت پلکانی مشمول افزایش 
تعرفه می شــوند.وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم برق 
را بدون یارانه محاســبه کنیم، باید قیمت ســوخت را نیز بدون 
یارانه محاســبه کنیم که طبیعتا قیمت افزایش زیادی می یابد 

و معادل قیمت برق صادراتی خواهد شد.
وی افزود: قیمتی که در حال حاضر عرضه می شــود پایین تر 
از این قیمت ها اســت. حتی برای مشــترکانی که پرمصرف نیز 
هستند تعرفه تا این میزان افزایش نمی یابد.به گفته وی حتما 
در چند گام مصرف مشترکانی که باالتر از الگو مصرف می کنند 

را بدون یارانه محاسبه می کنیم .

وزیر نیرو اظهار کرد :

تذکر به وزیر افغانستانی درباره رهاسازی آب هیرمند

خبر  ویژه

بر اساس گفته تحلیلگران؛ 

 عاج قیمت باالی نفت
تر است قیمت باال

تولیدکننــدگان نفت از ابتدای ســال ۲۰۲۲ 
تاکنون رشــد حداکثــر ۲۰ درصدی قیمتها 
را تجربه کرده اند که مشــوق سرمایه گذاری 
بیشتر در بخش باالدستی و تولید باالتر خواهد 
بود.عوامل بنیادین و ژئوپلیتیکی باعث شــده 
انــد قیمتهای نفت از ابتدای ســال ۲۰۲۲ به 
میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و به باالترین 
رکورد از پاییز سال ۲۰۱۴ صعود کند. قیمت 
باالی ۹۰ دالر در هر بشکه بیش از ۶۰ درصد 
باالتر از قیمت مشــاهده شده در مدت مشابه 
ســال ۲۰۲۱ است و بســیاری از تحلیلگران 
مــی گویند طولی نخواهد کشــید که نفت از 
مــرز ۱۰۰ دالر در هــر بشــکه عبور می کند.

غولهای نفتی و کشــورهای تولیدکننده نفت 
اوپــک پــالس از مزایای صعود قیمتهای نفت 
بهره مند شــده و جریان نقدینگی و سود فربه 
و درآمدهــای نفتی دولتی را تجربه می کنند. 
اگرچه این مزایای خوب قیمتهای باالی نفت 
بدون شــک برای فاینانــس ابرغولهای نفتی، 
اعضای اوپک و روســیه مثبت اســت اما بازار 
در این فکر اســت که در چه قیمتی، نابودی 

تقاضا اســتارت می خورد.در چنین مقطعی با 
توجه به عرضه بســیار محدود نفت، قیمتهای 
نفــت بــاالی ۹۰ دالر و احتماال ۱۰۰ دالر در 
هر بشکه می تواند یکی از معدود عالجها برای 
قیمتهای باالی نفت در میان مدت باشــد. در 
بلندمدت، نفت ۹۰ دالری یا ۱۰۰ دالری باعث 
ســرمایه گذاریهای باالدستی بیشتر می شود 
که در دو ســال گذشته نسبت به بهبود تقاضا 
در پســاکرونا، به شــدت ناکافی بوده اند.نفت 
۱۰۰ دالری مــی توانــد عالج قیمتهای باالی 
نفت باشــد. با این حال ممکن اســت پیش از 
ایــن تولیدکنندگان تحت تاثیر قیمتهای باال، 
سرمایه گذاری در تولید را تقویت کنند، رشد 
تقاضا به دلیل قیمتهای باال آهســته شــود.

تحلیلگران شــرکت  انرژی اســپکتس  هفته 
گذشــته در یادداشتی نوشتند: تنها راه برای 
متــوازن کردن بازار در میان مدت، قیمتهای 
باالی نفت اســت تا رشــد تقاضا آهسته شود. 
با این حال عرضه بیشــتر نفت در حال حاضر 
چالش بیشــتری در مقایسه با دوران پیش از 

شیوع کرونا دارد. 

مسئوالن  رسیدگی کنند ؛

 ایمن سازی خودروهای دوگانه سوز
در انتظار تهیه شیوه نامه ها

 بیش از ۱۸ سال است که گاز طبیعی یا همان 
CNG بــه دلیل مزایــای متعددی که دارد، به 
عنوان ســوخت ملی ایران معرفی شــده است. 
توســعه صنعت CNG از جهت صرفه جویی در 
مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا هم به نفع 
حاکمیت اســت و از جهت قیمت پایین تر نیز 
به نفع مردم اســت و از همین رو توســعه این 
صنعت را می توان برد-برد دانســت.از طرفی به 
گفته کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شــرکت 
ملــی پخش فراورده هــای نفتی مصرف بنزین 
در کشــور مصرف روزافزون دارد و پیش بینی 
می شــود این رقم تا نوروز ۱۴۰۱ به ۱۰۰ الی 
۱۱۰ میلیــون لیتر برســد.با ایــن وجود یکی 
از موضوعاتــی که باعث ایجــاد تردید و ترس 
میــان صاحبان خــودرو برای تبدیل کردن آن 
به دوگانه ســوز شده است، ایمنی آن است .در 
ماه های گذشته هم اتفاقات تلخی رخ داده بود 
تــا جایی که مدیرعامل اتحادیه ســازمان های 
حمــل و نقل همگانی و مدیــر اجرایی معاینه 
فنی خودروهای کشــور از خودروهای دوگانه 
سوز فاقد معاینه فنی به مثابه یک بمب ساعتی 

متحرک یاد کرد.هفته گذشته نامه ای از سمت 
شرکت پخش استان خراسان به شهرداری های 
این اســتان مبنی بر ممنوعیت سوخت گیری 
خودروهای زامیاد مدل ۸۳ تا ۸۵ ابالغ شد. این 
نامه با توجه به حوادث پیشینی که در استان به 
وجود آمده بود زده شد.طرح اولیه شرکت پخش 
اینگونــه بود که تمام خودروها در هنگام ورود 
به جایگاه توســط پالک خوان شناســایی شود 
و پس از بررســی توســط کارشناس و تگ های 
مخصوص مخازنی که معیوب است یا دستکاری 
شــده اتصالشــان با نازل قطع می شود. در واقع 
بــا این راهکار به صــورت اتومات خودروهایی 
کــه فاقد معاینه فنی کپســول های گاز بودند، 
نمی توانند سوخت گیری کنند و طبیعتاً سوانح 
هم به حداقل کاهش می یابد.بر اساس این خبر 
به نظر می رسد با توجه به اهمیت این موضوع از 
جنبه ایمن ســازی و کاهش خسارات و افزایش 
مصــرف CNG و همچنین پرداخت تعرفه این 
طرح از سوی رانندگان طی دو سال اخیر الزم 
باشد که در تهیه شیوه نامه ها و برگزاری مناقصه 

تسریع شود .

 تجهیز پمپ بنزین ها 
به دستگاه ایران ساخت بازیافت 

بخارات بنزین
محققان یکی از شــرکت هــای دانش بنیان 
دســتگاهی برای بازیافت بخــارات بنزین با 
هدف کاهش هدر رفت بنزین و جلوگیری از 
آلودگی محیط زیست تولید کردند.، مهرداد 
نوابی مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان با 
بیان این که دســتگاه بازیافت بخارات بنزین 
محصول تولیدی این شــرکت اســت، گفت: 
نبود این دستگاه در پمپ بنزین ها باعث ایجاد 
صدمات زیست محیطی و ایجاد بیماری برای 
کارکنان در جایگاه می شود؛ چرا که بخشی از 
بنزین در هنگام حمل و تخلیه در جایگاه های 
ســوخت و همچنین در هنگام انبارش تبخیر 
می شود که این مساله ضمن هدر رفت بنزین 
باعث وارد شــدن زیان مالی به جایگاه  داران 
می شود.به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت 
علمی ریاست جمهوری، وی دستگاه بازیافت 
بخارات بنزین را یک سیستم تبریدی دانست 
کــه در دماهــای خیلی پاییــن میعان انجام 
می دهد و بخارات را به بنزین تبدیل می کند 
و ادامه داد: شرکت پاالیش نفت ایران تصمیم 
گرفتــه این دســتگاه را در همه جایگاه های 
سوخت رســانی قرار دهــد و هر پمپ بنزین 
احداثی ملزم اســت از این دســتگاه استفاده 
کند تا از صدمات زیســت محیطی جلوگیری 
شود.نوابی، کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از 
هدر رفتن انرژی و بازگشت بخارات بنزین به 
چرخه مصرف و کاهش ریســک خطر انفجار 
و آتش ســوزی را از ویژگی های این محصول 

نام برد.

 اوضاع آبی سدها 
مناسب نیست

آمــار دفتــر اطالعات و داده های آب کشــور 
نشــان می دهد، با سپری شــدن ۱۵۰ روز از 
ســال آبی تا ۳۰ بهمن ماه )سال آبی ۱۴۰۱-
۱۴۰۰( مجمــوع حجم ذخایر آب در مخازن 
ســدهای کشــور به حــدود ۱۱.۳۲ میلیارد 
مترمکعب رســیده که نسبت به مدت مشابه 
ســال آبی گذشــته بیانگر ۲۰ درصد کاهش 
است.بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور 
نشان می دهد، میزان حجم ورودی های سال 
آبی جاری کاهشــی معادل ۱۵ درصد نسبت 
به مدت مشــابه ســال آبی گذشته دارد، اما با 
توجه به اینکه ذخایر برفی سال جاری تاکنون 
نســبت به ســال قبل بیش از دو برابر بوده که 
ذوب برف در ماه های آتی باعث رشــد ورودی  
به ســدها خواهد شــد. میزان پرشدگی سد 
زاینده رود در اســتان اصفهان، سدهای استان 
تهران، سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و 
سدهای استان خوزستان در شرایط فعلی به 
ترتیب حدود ۱۰، ۱۷، ۳۵ و ۴۹ درصد بوده و 
با توجه به بارش های مناسب جنوب کشور در 
ســال جاری، سدهای استان هرمزگان تقریبا 
در شرایط پرشدگی کامل قرار دارند.داریوش 
مختاری - کارشــناس مدیریت منابع آبی با 
اشاره به فقر آبی در ایران، گفت: شرایط منابع 
آبی کشور مطلوب نیست و باید راه چاره ای برای 
آن اندیشــیده شود، چراکه در غیر این صورت 
شاهد مهاجرت های داخلی خواهیم بود.وی با 
بیان اینکه وضعیت منابع آبی در هر دو بخش 
سطحی و زیرزمینی مورد قبول نیست، اظهار 
کرد: فاصله بین کم  آبی های خطرناک  در هر 
ســال، بیشتر و بیشــتر می  شود و معنای این 
وضعیت، پاســخگو نبودن جیره  بندی ها برای 
تامین آب منازل و در نتیجه، گام گذاشتن های 
آغازین در مسیر خالی از سکنه  شدن تدریجی 

در بخش های مختلف کشور است.

نیروگاه مقیاس کوچک میانرود 
دزفول وارد مدار شد

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: نیروگاه مقیاس کوچک میانرود دزفول 
با شــبکه برق فوق  توزیع شــمال خوزستان 
سنکرون و وارد مدار شد.محمود دشت بزرگ 
، اظهــار کرد: نیروگاه مقیاس کوچک میانرود 
دزفول با ظرفیت ۲۵ مگاوات با توربین گازی، 
از طریق یک فیدر اختصاصی ۳۳ کیلوولت در 
پســت میانرود دزفول با شبکه سراسری برق 
کشور ســنکرون شد.وی با بیان اینکه ارزش 
سرمایه گذاری نیروگاه میانرود ۵۳۰ میلیارد 
تومان است، افزود: این نیروگاه توسط شرکت 
تولید برق گناوه مپنا احداث و سرمایه گذاری 
آن انجام شــده اســت و بــرق تولیدی آن از 
طرف شــرکت برق منطقه ای خوزســتان به 
مدت پنج سال به صورت تضمینی خریداری 
خواهد شد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان هدف از احداث نیروگاه میانرود را 
رفع بخشی از محدودیت تولید برق در شمال 
اســتان عنوان کرد و گفت: با وارد مدار شــدن 
این نیروگاه پروفیل ولتاژ شــبکه برق شمال 
خوزســتان بهبود پیدا می کند و محدودیت 
تولید برق در این منطقه که دچار مشــکالتی 
در این زمینه است برطرف و شبکه فوق توزیع 
جنوب شهرستان دزفول تقویت خواهد شد.
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55بانک و بیمه
سرپرست بانک کشاورزی: 

خدمت در بانک کشاورزی، 
فرصتی مغتنم برای یاری رساندن 

به فعاالن بخش کشاورزی است
 مهدی رضایی سرپرست 
بانــک کشــاورزی اظهار 
داشــت: خدمت در بانک 
فرصــت  کشــاورزی، 
مغتنمــی بــرای یــاری 
رســانی و رفــع مشــکالت و نیازمندی های 
مشتریان، به ویژه فعاالن بخش کشاورزی است.

رضایی در جمع روســای شــعب شهر مشهد و 
همکاران مدیریت استان خراسان رضوی با بیان 
این مطلب افزود: خوشبختانه سالمت، صداقت 
و تعهد کاری از شــاخصه های کارکنان بانک 
کشاورزی است و امیدوارم با همیاری و همکاری 
بــرای تقویــت توانمندی ها و اصالح فرآیند ها 

گام های موثری برداریم.
وی تصریح کرد: بانک کشاورزی پتانسیل کسب 
رتبه نخســت در شــبکه بانکی کشور را دارد و 
رویکرد ما بایســتی تالش برای رشــد و ارتقای 
شاخص های عملکردی بانک در سال آتی باشد.

رضایــی گفت: تالش گســترده برای جذب و 
افزایش منابع بانک، به عنوان عاملی اساسی در 
افزایش توان حمایتی بانک از بخش کشاورزی، 

در اولویت برنامه ها قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش مطالبات غیرجاری 
از دیگــر عوامــل اثرگــذار در تقویــت مالی و 
عملکردی بانک اســت و بایستی در دستور کار 

باشد.
رضایــی در بخش پایانی ســخنان خود ضمن 
تاکید بر ارزشــمندی و اهمیت سرمایه انسانی 
به مثابه ارکان اصلی ســازمان، اظهار داشــت: 
امیــدوارم با شناســایی موانع، محدودیت ها و 
مشــکالت و تشــریک مساعی برای رفع آن ها، 
شــاهد افزایش سطح نشاط و رضایتمندی در 

بین کارکنان بانک کشاورزی باشیم.

تعاون راهکاری برای احیاء ظرفیت های 
مغفول اقتصاد کشور است

 معــاون تعــاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از مکانیزم تعاون به عنوان 
راهــکاری بــرای احیای 
ظرفیــت هــای مغفول 

اقتصاد کشور یاد کرد.
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به همراه مدیر عامل بانک توسعه 
تعــاون طــی بازدید از چند پروژه شهرســتان 
ســبزوار و نشســت با تعاونگران گفت: تعاون 
رویکردی ویژه برای رشــد و توســعه متوازن و 
راهکاری جهت پیشرفت مبتنی بر عدالت است.

وی افزود: مقام معظم رهبری هدفگذاری سهم 
۲۵ درصــدی از اقتصاد ملی را ابالغ فرموده اند 
و تعاون به عنوان نســخه حیات بخش اقتصاد 
برای حل مشکالت اقتصادی و رفع موانع تولید 

مطرح است.
مســکنی گفت: حــدود ۷۰ شــرکت تعاونی 
پرورش شــترمرغ در این شهرستان فعال بوده 
اند و سبزوار زمانی به عنوان قطبی برای تولید 
لوازم چوب بوده است و برای احیای این ظرفیت 

ها، توجهی ویژه به امر تعاون ضروری است.
پرداخت ۱۴۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت بانک 

توسعه تعاون در استان
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در بازدید از پروژه های استان خراسان رضوی 
به همراه معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اظهار داشــت: تســهیالت پرداختی 
بانک توســعه تعاون در استان خراسان رضوی 
در سال جاری تا کنون بالغ بر ۱۴۵۰۰ میلیارد 

ریال بوده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان 
خراسان رضوی، مهدیان در جلسه هم اندیشی 
با فعاالن حوزه تعاون شهرستان سبزوار با بیان 
اینکه بانک توسعه تعاون به دنبال نفع اقتصادی 
نیست گفت: هدف بانک سودآوری نبوده است 
و کسب رضایت مشتریان به ویژه جامعه هدف 
و ایجاد آثار اجتماعی مثبت در مناطق کشــور 
با ایجاد اشــتغال و رونق تولید، معیار و میزان 
سنجش عملکرد بانک محسوب می شود، ضمن 
آن کــه انضباط مالی و رعایت اصول کارآمدی 
و بهره وری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به رسالت 
بانــک های توســعه ای در دنیــا گفت: هدف 
راهبــردی بانک ارتقاء بخش تعاون در کشــور 

و افزایش سهم بخش تعاون از بازار می باشد.
وی با ارایه گزارشــی از عملکرد بانک توسعه 
تعاون گفت: ســال گذشته بالغ بر ۲۰۰ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت در شــعب سراسر 
کشــور پرداخت شــده است که طبق هدف 
گذاری و اساسنامه بانک اختصاص ۷۰ درصد 
تســهیالت به بخش تعاون ضروری است که 
این موضوع مهم در سطح ۷۲ درصد محقق 
گردیده است و در سال هدفگذاری ۲۵۰ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت تعریف شده است و 
با اختصاص ۷۰ درصد این میزان تسهیالت 
پیش بینی می شود منابع مناسبی به بخش 

تعاون تعلق گیرد.

اخبار

خرید شب عید خود را اقساطی 
انجام دهید

 با استفاده از کاالکارت بانک 
قرض الحســنه مهــر ایران 
می توانید خرید شــب عید 
خود را به صورت اقساطی و 
بــا تخفیف هــای ویــژه از 

فروشگاه های زنجیره ای انجام دهید.
بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشور که همواره 
تــالش کرده با ارائه ســبد متنوعی از محصوالت، 
نیازهای اقشار مختلف جامعه را برطرف کند، اکنون 
نیز با ارائه کاالکارت ویژه خرید از فروشــگاه های 
زنجیره ای، دغدغه خرید شب عید مردم را برطرف 

کرده است.
هر یک از متقاضیان می توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون 
ریال، از فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد بانک 
به صورت اقســاطی خرید کنند. کارمزد تسهیالت 
ارائه شده در چارچوب کاالکارت بانک قرض الحسنه 
مهــر ایــران تنها ۲ درصد و دوره بازپرداخت آن نیز 

۶ ماه است.
افــرادی که خواهــان خرید اقالم مورد نیاز خود از 
فروشگاه های زنجیره ای هستند، می توانند پس از 
مراجعه به یکی از شــعبه های بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران و دریافت کاالکارت، از فروشــگاه های 
زنجیــره ای طرف قــرارداد بانک، کاالهای مد نظر 

خود را خریداری کنند.
 شرایط حذف ضامن 

کارت از فرآیند دریافت کاال
امکان دریافت کاالکارت بدون نیاز به ضامن نیز برای 
متقاضیان فراهم شــده است. برای حذف ضامن از 
فرآیند دریافت کاالکارت، نیاز است متقاضی امتیاز 
مورد نظر در ســامانه اعتبارســنجی را کسب کرده 
و گواهی کســر از حقوق را از ســازمان معتبری که 

برای آن کار می کند، ارائه دهد.
پــس از دریافت کاالکارت، فرد به فروشــگاه های 
زنجیره ای طــرف قرارداد طرح کاالکارت مراجعه 
کــرده و بعــد از انجام خرید، کــد ملی و رمز عبور 
کاالکارت خود را به متصدی فروشگاه ارائه می کند 
تا تسویه وجه با اعتبار موجود در کاالکارت صورت 

گیرد.

 مشتریان بانک تا حد ممکن 
از مراجعه به شعبه پرهیز کنند

با توجه به شیوع موج جدید کرونا و همه گیری شدید 
آن، مشتریان محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران 
می توانند تا حد ممکن از مراجعه به شعبه های بانک 
پرهیز کرده و با اســتفاده از ابزارهای غیرحضوری 
همچــون اینترنت بانک، همراه بانک و پیشــخوان 

مجازی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
با عنایت به شــیوع ســویه جدید کرونا در کشور و 
بازگشت آمار فوتی های روزانه کرونا به بیش از ۱۰۰ 
نفر، ضرورت دارد هموطنان عزیز برای جلوگیری از 
شیوع بیشتر بیماری، تا حد ممکن از رفت وآمدهای 

غیرضروری خودداری کنند.
یکــی از ترددهایی که امکان حذف آن وجود دارد، 
رفت وآمد به شــعبه بانک بــرای دریافت خدمات 
بانکی اســت. بانک قرض الحسنه مهر ایران عالوه 
بر خدماتی همچون پرداخت قبض، انتقال وجه از 
طریق کارت به کارت، ساتنا و پایا، خدمات دیگری 
همچون افتتاح حســاب، درخواســت تسهیالت، 
دریافت معدل حساب، ارسال کارت هدیه آنالین، 
احراز هویت سجام و… را نیز به صورت غیرحضوری 

ارائه می کند.
بنابرایــن بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز 
مشــتریان بانک بدون مراجعه به شــعبه نیز قابل 
دریافت است. مشتریان محترم بانک قرض الحسنه 
مهر ایران تا حد ممکن از مراجعه به شعبه های بانک 
پرهیز کرده و با اســتفاده از ابزارهای غیرحضوری 
همچــون اینترنت بانک، همراه بانک و پیشــخوان 

مجازی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
قابل توجه اینکه در حال حاضر تعدادی از شعبه های 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهرهای مختلف 
به علت ابتالی کارکنان شعبه به کرونا، به طور موقت 
تعطیل شده اند. گفتنی است پیش از این ۴ نفر از 
کارکنان بانک قرض الحســنه مهر ایران بر اثر ابتال 

به کرونا، جان خود را از دست دادند.

، تکلیف دارایی های واحد تولیدی   شورای پول و اعتبار
در جریان تملیک بانک ها و موسسات اعتباری را مشخص کرد

بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
دســتورالعمل تعیین تکلیــف دارایی 
هــای واحد تولیدی در جریان تملیک یا 
تملیک شــده توسط موسسات اعتباری 

را ابالغ کرد.
 بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
با همکاری و هماهنگی دادســتانی کل 
کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
شبکه بانکی کشور جهت اجرای تکالیف 
شــورای پول و اعتبار برای جلوگیری از 
تعطیلــی واحدهای تولیدی و تســهیل 
بازگشــت بنگاه های تولیدی به چرخه 
تولید دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی 
هــای واحد تولیدی در جریان تملیک یا 
تملیک شــده توسط موسسات اعتباری 

را ابالغ کرد.
بر اســاس دســتور العمل شورای پول 
و اعتبــار، واگــذاری دارایی های واحد 
تولیدی تملیک شده به مالک قبلی آن، 
منوط به درخواست مکتوب مالک قبلی، 
از طریــق مذاکره و بــه صورت نقدی و 

اقساطی امکان پذیر است.
واحدهــای تولیدی برای تملیک دارایی 
ها به روش اقساطی باید از طریق قرارداد 

اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل 
۱۰ درصــد مبلغ بدهــی مالک قبلی به 
صــورت نقــدی اقدام کننــد که مدت 

بارپرداخت این بدهی با احتســاب یک 
دوره تنفس یکســاله، حداکثرپنج سال 

پیش بینی شده است.

این دســتورالعمل شــامل دارایی هایی 
واحدهای تولیدی که حداکثر یک سال 
از تملیک انها گذشته باشد می شود و در 
مورد اشخاصی که دارایی واحد تولیدی 
آنها پیش از ابالغ این شیوه نامه به تملک 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی 
درآمده اســت، مشروط بر آنکه بیش از 
۱۸ مــاه از تملک آن دارایی ها ســپری 
نشــده باشد، مهلتی حداکثر شش ماهه 
از زمان ابالغ این دســتورالعمل در نظر 
گرفته می شــود تا درخواست خود را به 
واحد بانکی یا موسســه اعتباری مربوطه 

اعالم کنند.
بر اســاس این گزارش، دســتورالعمل 
تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی 
در جریان تملیک یا تملیک شده توسط 
موسســات اعتباری، یک هزار و سیصد و 
بیســت و هشتمین جلسه شورای پول و 
اعتبار در تاریخ پنجم بهمن سال جاری 

به تصویب رسید

گره خورده است نام بانک ایران زمین با مسئولیت های اجتماعی 
بانــک ایــران زمیــن یکــی از بانک هــای پیشــرو در نقش آفرینی 
حوزه مســئولیت های اجتماعی است و با توجه به عملکرد خود تاثیر 

مثبتی بر جامعه نهاده است.
بانک ایران زمین با بیش از ۳۳۰ شعبه در سراسر کشور یکی از بانک های 
بزرگ خصوصی است و این بانک همواره نگاه ویژه ای به مسئولیت های 

اجتماعی خود نسبت به جامعه داشته است.
در ســال های اخیر حمایت از ســازمان های مردم نهادی مانند کمیته 
امــداد و ســازمان بهزیســتی؛ همچنین حفظ منابــع آب، جنگل ها، 
کاهش مصرف انرژی، همکاری با ســازمان محیط  زیســت و سازمان 
جنگل ها، مشارکت در ساخت مدرسه در مناطق محروم و آسیب دیده 
از ســیل و زلزلــه و راه اندازی پویش هــای اجتماعی به صورت جدی و 
در راســتای اجرای مســؤولیت اجتماعی بخشی از اقداماتی است که 
از ســوی بانک ایران زمین در دســتور کار قرارگرفته اســت. در حال 
حاضــر بانــک ایران زمین تعداد ۱۰۰۰ نفــر از کودکان این نهاد را در 
سراسر کشور موردحمایت قرار داده است. بانک ایران زمین در راستای 
اجرای مسؤولیت اجتماعی و محافظت از نیروی انسانی خود در مقابل 
بیماری کرونا و همچنین همراهی با تصمیمات کشــوری ستاد کرونا، 
نسبت به کاهش ساعات کاری برخی شعب خود در نقاط مختلف کشور 
اقدام کرده و با رعایت پروتکل های بهداشتی تمامی خدمات بانک خود 

را به صورت حضوری و غیرحضوری به مشتریان خود ارائه می دهد.
بانــک ایران زمین در راســتای ارائه خدمــات باکیفیت در بخش های 
مختلف اقتصادی و تاکید بر مشتری مداری در حال فعالیت است. این 

مجموعه سرآمدی و برجسته شدن در صنعت بانکداری، پیشتازی در 
ارائه خدمات و محصوالت مورد نیاز مشتریان و پاسخگویی به انتظارات 

آن ها را به عنوان چشم انداز فعالیت های خود مطرح می کند.
همچنین در راستای اجرای مسؤولیت اجتماعی و محافظت از نیروی 
انسانی خود در مقابل بیماری کرونا و همچنین همراهی با تصمیمات 
کشــوری ســتاد کرونا تمامی خدمات بانک خود را با رعایت پروتکل 
های بهداشتی به  صورت حضوری و غیرحضوری به مشتریان خود ارائه 
می  دهد و همچنین ساعات کاری برخی شعب خود در نقاط مختلف 

کشور را کاهش داده است.
بانک ایران زمین در سال های اخیر نیز در راستای اجرای مسئولیت 
اجتماعی خود حمایت از سازمان های مردم نهادی مانند کمیته امداد 

و ســازمان بهزیســتی و همچنین حفظ منابع آب، جنگل ها، کاهش 
مصرف انرژی، همکاری با ســازمان محیط زیســت و سازمان جنگلها، 
مشــارکت در ســاخت مدرسه در مناطق محروم و آسیب دیده از سیل 
و زلزله و راه اندازی پویش های اجتماعی به صورت جدی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
در ادامه به برخی اقدامات بانک ایران زمین در حوزه مســئولیت های 

اجتماعی می پردازیم:
کمپین »همین یک زمین«  در بانک ایران زمین )سال ۱۳۹۵(

کمپین یک قطره کمتر بانک ایران زمین )سال ۱۳۹۷(
بلوط ایران زمین” پویش جدید بانک ایران زمین )سال ۱۳۹۷(

“آلرژی به مصرف انرژی”برای همکاران بانک ایران زمین )سال ۱۳۹۸(
حمایت بانک ایران زمین از پویش من هم یک جنگلبانم

بانک ایران زمین، حامی سومین دوره جایزه یحیی )سال ۱۳۹۵(
پویش محیط  زیستی پیک زمین در بانک ایران زمین

حمایت از پویش سهم من برای تاالب
برگزاری پویش پیشگیری از کرونا

پویش »هیچ جا خونه ی خوِد آدم نمیشه«
و مهم تریــن و جدیدتریــن خدمت بانک ایران زمیــن که این اقدام 
کــم از شــاهکار در خدمات بانکی نیســت، طــرح انتخاب بانک ایران 
زمین اســت. طرحی که می توانید با افتتاح و ایجاد میانگین حســاب 
 تــا دو برابــر موجودی خود و ســقف ۱۰۰ میلیون تومان تســهیالت 

دریافت کنید.

اخبار

مدیرعامل بانک دی گفت: بسیاری از خدمات قابل ارائه به مشتریان 
بانــک دی در آینــده نزدیک به صورت غیرحضوری صورت خواهد 

گرفت. 
علیرضــا قیطاســی با اعالم این مطلــب گفت: انجام امور بانکداری 
غیر حضــوری و توســعه خدمــات بانکداری دیجیتــال نیاز امروز 
شــبکه بانکی کشــور برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است 
و خوشــبختانه بانک دی در این عرصه موفق و پیشــگام بوده است 
و بــه زودی خدمــات جدیــد و متنوعی را بر بســتر موبایل بانک و 

اینترنت بانک به صورت غیرحضوری ارائه خواهد داد.
وی افــزود: در حــال حاضر امکان افتتاح حســاب غیرحضوری از 
طریق همراه بانک )اپلیکیشــن دی جت( و اینترنت بانک )دی نت( 
مهیا شده است و به زودی پرداخت تسهیالت خرد به خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران نیز از همین طریق به صورت برخط و بدون 

نیاز به حضور در شعبه انجام خواهد شد.
مدیرعامل بانک دی تأکید کرد: تالش داریم با توســعه بانکداری 
الکترونیــک، ارائه بهتر و با ســهولت بیشــتر خدمــات بانکی را به 
مشــتریان دنبال کرده و عالوه بر پرداخت تســهیالت، درخواست، 
اختصــاص و واگذاری صندوق های امانــات، صدور ضمانت نامه و 
 ســایر خدمــات بانکی را نیز به صورت غیرحضــوری در بانک دی 

عملیاتی کنیم.
قیطاســی با اشــاره به آمادگی بانک دی برای همگامی با تغییرات 
جدید در آیین نامه ها و دستورالعمل های نظام بانکی، تصریح کرد: 
بانــک دی از جملــه بانک های غیر دولتی بود که همراه و همگام با 
بانک های دولتی، پرداخت تســهیالت خرد به مشــتریان و جامعه 
هدف را صرفاً از طریق اعتبارسنجی و ارائه گواهی کسر از حقوق، 

عملیاتی کرد.

مدیرعامل بانک دی خبر داد:

برنامه ریزی برای توسعه خدمات غیرحضوری توسط بانک دی

خبر  ویژه

گهی فقدان مدرک تحصیلی  ا
ش  بــه  محمــود  زنــد  فر احمــدی  محمدعلــی  اینجانــب  التحصیلــی  فــارع  مــدرک 
ش ۱۳۸ صــادره از بهشــهر در مقطــع دکتــری رشــته دامپزشــکی صــادره از واحــد 
ــت و  ــده اس ــود گردی ــماره   ۱۴۸۲۱۸۹۰۰۰۵۳   مفق ــا ش ــار ب ــگاهی آزاد گرمس دانش
فاقــد اعتبــار مــی باشــد . از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک راربــه دانشــگاه 
ازاد اســامی واحــد بهشــهر بــه نشــانی جــاده بهشــهر بســمت نــکا جلوتــر از تــاالر 

نفیــس جنــب روســتای کوهســتان ارســال نمایــد .

 کارت دانشــجویی اینجانــب محمــد خانــی دانشــجوی مقطــع 
دانشــگاه  قــدرت  بــرق  مهندســی  ی  رشــته  کارشناســی 
علــم و فنــاوری مازنــدران بهشــهر بــه شــماره دانشــجویی 
۹۴۱۲۳۲۹۸ و بــا کــد ملــی ۰۰۱۸۹۰۳۹۱۶مفقــود گشــته و از 

ــت . ــاقط اس ــار س ــه اعتب در ج

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۸۹۸ مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیــات اول/ دوم موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــین کرم ــر حس ــای امی ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــک تصرف ــه ی ــاه ناحی ــک کرمانش ــت مل ثب
فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه و کــد ملــی ۳۲۴۱۹۸۵۵۸۱ صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۸۱.۹۰ مترمربــع در محــدوده اراضــی باقیمانــده پــاک ۱۸۳ فرعــی 
ــری  ــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس مســکن خیابــان ۲۰ مت ۵۱ فرعــی از ۱۴۰ اصل
ز گردیــده  ۲۲ بهمــن بیــن کــوی ۱۱ و ۱۳ خریــداری از مالــک رســمی آقــای رضــا یزدانــی طاقوســتانی محــر
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی می شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد خواهــد شــد.
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
م الف ۲۵۹۶

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۴۱۹۹ مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیــات اول/دوم موضــوع قانــون 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای مــراد کرمیــان 
فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ۴۸۲ کدملــی ۳۲۵۳۴۰۸7۰۱  صــادره از صحنــه در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۲۵ مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک ۳۵7 و۳۵۸ اصلــی 
ــتان ۵ –  ــوی گلس ــتان ک ــان گلس ــکن خیاب ــه آدرس مس ــاه ب ــه کرمانش ــک حوم ــش ی ــع در بخ واق
ز گردیــده اســت. لــذا  جنوبــی ســوم خریــداری از مالــک رســمی آقــای هیــکل عزیــزی نوکانــی محــر
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۲77۸/م الف/۱۲
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معاون راهداری اداره کل راهداری استان گلستان تشریح کرد؛

خسارت ۸ میلیاردی سارقان به وضعیت روشنایی جاده ها
گلســتان / گروه اســتان ها: در خصوص آخرین 
وضعیــت روشــنایی جاده هــای گلســتان و 
پروژه های در دست اقدام با معاون راهداری اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای گلســتان 
گفتگــو کردیم، غالمرضا بیکی گفت: از مجموع 
پنج هزار کیلومتر جاده مواصالتی در گلســتان، 
۲۰۰ کیلومتــر از محورهــای بزرگراهی و محور 
خوش ییالق دارای روشــنایی اســت.وی افزود: 
براســاس الزامات راهــداری مناطق پرتصادف، 
نقاط ســکونتگاهی واقع در پیرامون بزرگراه ها و 
نقاط مه گیر باید به روشــنایی مجهز شــوند و در 

حــال حاضر راهداری ضمــن تامین و نگهداری 
روشــنایی موجود در معابر، نســبت به توسعه و 
روشنایی در محورهای پر ریسک بر اساس منابع 
مالــی موجود هم اقدام کرده اســت.بیکی ادامه 
داد: در حــال حاضر نگهداری تجهیزات و ادوات 
روشــنایی گلستان هفت میلیارد تومان در سال 
بــرای راهداری هزینــه دارد و تالش می کنیم با 
وجــود همه اتفاقات در ایــن روند وقفه ای ایجاد 
نشود.وی بیان کرد: در سال جاری ۳۰ ترانس و ۵۰ 
کیلومتر از کابل کشی مناطق بزرگراهی و اصلی 
گلســتان مورد سرقت قرار گرفت و در این حوزه 

هشــت میلیارد تومان متحمل خســارت شدیم.
بیکی گفت: در حال حاضر روشنایی ۳۰ کیلومتر از 
محورهای استان به سبب مشکالت فنی و سرقت 
دچار خاموشــی شده که در حال رفع این نواقص 
هســتیم؛ ضمناً کاستی های مربوط به روشنایی 
در مســیر آزادشــهر به گنبد هم در حال برطرف 
شدن است.وی عنوان کرد: براساس برنامه ریزی، 
ایجاد روشنایی در محور گرگان به سرخنکالته در 
دستور کار است و در ماه های گذشته هم روشنایی 
پــل روگذر مزرعه در علی آبادکتول و قره قاچ در 
رامیان اجرایی و به پایان رسید.بیکی تاکید کرد: 

برای تجهیز و ایجاد روشنایی در هر کیلومتر ۱.۵ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده و اگر بخواهیم همه 
پنج هزار کیلومتر جاده استان را روشن کنیم هفت 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار الزم داریم که 
به سبب محدودیت های مالی این امر امکان پذیر 
نیست. هرچند محدودیت منابع مالی در سال های 
اخیر بســیاری از پروژه ها و طرح های روشنایی را 
نیمه تمام یا ابتر گذاشته اما مسئوالن استان باید 
بــه نحو مقتضی اعتبارات مکفی برای این بخش 
منظور کنند تا شاهد مجروح و جان باختن مردم 

در سوانح رانندگی نباشیم.

آموزش و پرورش خواهد بود؛ از رویکردهای تعاملی مدیریت شهری هشتگرد با 

ارتقاء خدمات به شهروندان و توانمند سازی مدارس هشتگرد
البرز / گروه اســتان ها: در جلسه شورای 
اسالمی شهر که با حضور رئیس و اعضای 
شــورا ، شهردار هشــتگرد و سرپرست 
آمــوزش و پرورش شهرســتان برگزار 

گردید. 
زمینه های مختلف تعامل در جهت ارتقاء 
خدمات به شــهروندان و توانمندسازی  
مدارس مطرح و بررســی شد. مهندس 
یعقوبی شــهردار هشــتگرد با اشاره به 
رویکرد مدیریت شــهری مبنی برتعامل 
با سایر ادارات از آمادگی شهرداری برای 
صــدور مجوز احــداث تجاری در عرصه 
مدارس شهر بنا به درخواست آن اداره و 
طی تشــریفات قانونی خبر داد. یعقوبی 
گفت : در راستای توانمندسازی مدارس 
و درآمدزایی برای اداره آموزش و پرورش 
مــی توان با نظــر گرفتن موقعیت و نیز 
عرض گذر مناسب برخی از مدارس شهر 
، بنای تجاری در عرصه مازاد آنها تعریف 
کــرد و پس از طی مراحل قانونی مجوز 
ســاخت صادر نمود کــه این امر نیاز به 
تعامل و پیگیری دارد . مهندس افشاری 
رئیس شــورای اسالمی شهر از زحمات 

معلمــان و کادر آموزشــی در  برگزاری 
حضوری و غیرحضوری مدارس با توجه 
به شــرایط کرونایی کشور تقدیر نموده 
و تعامل فی مابین را زمینه ســاز عمران 
و آبادانی شــهر برشــمرد . افشــاری از 
آمادگی مدیریت شــهری برای توافق با 
آموزش و پرورش در جهت عقب نشینی 
مــدارس واقع در طــرح تعریض معابر و 
به صــورت ویژه عقب نشــینی خیابان 

جانبازان واقع در شــهرک ولیعصر خبر 
داد .ســرکار خانم صالحی عضو شورای 
شــهر نیز به استفاده از ظرفیت آموزش 
و پرورش برای اسکان نوروزی مسافران 
پرداخــت و گفــت : امیدواریم در نوروز 
۱۴۰۱ با فروکش نمودن موج ششم کرونا 
و با رعایت دســتورالعمل های صادره و 
ابالغی از ســوی مبادی ذیربط ، شــاهد 
حضور مســافران نوروزی در شهر باشیم 

لذا موضوع اســکان مســافران و به ویژه 
در مواقــع ضــروری از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت .صالحی افزود : استفاده 
از اماکن و ساختمان های متعلق به اداره 
آموزش و پرورش از جمله خواسته های 
مدیریت شــهری می باشــد که انتظار 
مــی رود در ســایه تعامــل و همکاری 
بتــوان از این ظرفیــت برای مواقع الزم 
بهــره برداری نمود .حــاج رضا واحدی 

دیگر عضو شــورای شــهر نیز به توسعه 
زیرســاخت های آموزشی در شهر اشاره 
کرد و افزود : با توجه به رشد جمعیت و 
مهاجر پذیر بودن هشــتگرد سرانه های 
آموزشــی موجود جوابگــوی جمعیت 
نبوده و نیاز است تا با استفاده از ظرفیت 
آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ســاز 
این زیرساخت ها توسعه و افزایش یابد.

وی افزود : در صورت اعالم امالک مد نظر 
آموزش و پرورش برای ســاخت مدارس 
، مدیریت شــهری نیــز در جهت صدور 
مجــوزات الزم همــکاری خواهد نمود 
.پور روســتا سرپرست آموزش و پرورش 
ســاوجبالغ نیــز با تشــکر از همراهی 
شــهرداری و شورای اســالمی شهر به 
افزایش همکاریهــا تاکید کرد و اجرای 
برنامه های مشترک فرهنگی ، همکاری 
در استقبال از مسافران نوروزی و به ویژه 
اطالع رســانی مراکز اسکان فرهنگیان ، 
تقویت پژوهشسرای باقرالعلوم و حمایت 
شــهرداری و شورای شــهر از اقدامات 
پژوهشــی دانش آموزان از جمله موارد 

مطرح شده در این نشست بوده است .

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اردبیل:

 تفاهم نامه اجرای ۲ پست برق 
 در شهرک های صنعتی 

عملیاتی می شود
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیل گفت: 
طــی تفاهم نامه ای با شــرکت برق منطقه ای 
آذربایجان، ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان و اســتانداری اردبیل، دو پست برق در 
شــهرکهای صنعتی اســتان اردبیــل اجرا می 
شــود. محمد اهلی در حاشیه نشست مشترک 
بــا مدیرعامل برق منطقــه ای آذربایجان که با 
حضور اســتاندار اردبیل برگزار شــد، گفت: این 
دو پســت برق در شــهرک صنعتی اردبیل۲ و 
ناحیــه صنعتی پارس آباد اجرا می شــود که با 
احداث آن، مشــکل برق واحدهای تولیدی این 
دو شــهرک برای سالیان متوالی مرتفع خواهد 
شــد.وی ادامــه داد: طی ایــن تفاهم نامه که از 
مصوبات ســفر پرخیر و برکت ریاست جمهوری 
به اســتان اردبیل اســت، پست ۶۳ کیلوولت در 
شهرک صنعتی اردبیل۲ و پست ۱۳۲ کیلوولت 
در ناحیــه صنعتی پارس آبــاد اجرا و عملیاتی 
می شود.اهلی تصریح کرد: خوشبختانه در سفر 
ریاســت جمهوری به اســتان اردبیل، مصوبات 
بســیار ارزشمندی برای توسعه زیرساخت های 
اســتان در نظر گرفته شــد که تامین برق مورد 
نیــاز واحد هــای تولیدی از جمله این مصوبات 
بــود.وی با بیان اینکه، مجموع هزینه کرد برای 
این دو پســت برق بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال 
خواهد بود، خاطر نشان کرد: با اجرای این پست 
ها، ظرفیت برق رسانی به این دو شهرک تا ۷۵ 
مــگاوات افزایــش پیدا خواهــد کرد که به طور 
حتم با بهره برداری از آن، شاهد افزایش سرمایه 
گذاری و اشتغال در استان اردبیل خواهیم بود.

مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیل، تکمیل زیرســاخت ها در شــهرکهای 
صنعتی را از اولویت های مهم و اساسی برشمرد 
و افزود: تالش می کنیم با همراهی ســازمان ها 
و دستگاه های خدمت رسان، به این هدف مهم 
دست پیدا کنیم و از تمامی ظرفیت های موجود 
برای رسیدن به افزایش تولید و اشتغال استفاده 

خواهیم کرد.

ح کرد؛ مدیر کل راهداری استان کرمانشاه مطر

 افزایش ۶ درصدی تناژ 
جا به جایی کاال 

کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرکل راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه 
گفت: تناژ جابجایی کاال در ســطح محورهای 
مواصالتی اســتان کرمانشــاه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته شش درصد افزایش یافته 
اســت.فریبرز کرمی اظهار داشــت: از ابتدای 
سال جاری ۵۱۳ هزار و ۲۰۰ فقره حواله و ۵۱۵ 
هزار و ۶۰۰ بارنامه صادر شده است.وی افزود: 
همچنیــن تاکنون هفت میلیون و ۹۵۷ هزار 
تن کاال در سطح محورهای مواصالتی استان 
کرمانشاه جابجا شده است.مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه تصریح 
کرد: بیشــترین حمل کاال با تناژ پنج میلیون 
و ۱۹۳ هزار به شهرســتان کرمانشــاه مربوط 
می شــود.کرمی خاطرنشــان کرد: بیشترین 
کاالی حمل شــده نیز بــا تناژ یک میلیون و 
۴۹۴ هزار به ســیمان اختصاص یافت.وی از 
افزایش چهــار درصدی بارنامه های مصرفی 
و افزایش شــش درصدی تناژ جابجایی کاال 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مدیــر کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه گفت: سیمان، کلینگر، اوره، 
پلی اتیلن، کنجاله، سنگ سنگبری، گازوئیل، 
مازوت و چغندرقند ده کاالی عمده حمل شده 
در سطح اســتان کرمانشاه بوده است.کرمی 
تصریح کرد: در اســتان کرمانشــاه ۱۹هزار و 
۳۲۲ راننــده کامیون حمل و نقل کاال و ۶۲۳ 

راننده ناوگان وانت باری فعالیت دارند.

توسط کمیته داوران انجام شد؛ 

پذیرش مقاله کارکنان شرکت 
توزیع برق استان سمنان در 

کنفرانس منطقه ای سیِرد
سمنان / گروه استان ها: مقاله کارکنان شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان ســمنان در نهمین 
کنفرانــس منطقه ای ســیِرد، مــورد پذیرش 
کمیته داوران قرار گرفت.گفتنی اســت: مقاله 
ارائه شــده محمدرضا لشکری، معاون فروش و 
خدمات مشــترکین شرکت توزیع برق استان، 
مهشــید قدس و ریحانه عامری، کارشناســان 
تغییر اطالعات مشترکین، با عنوان "داده کاوی 
در وصول مطالبات بخش خانگی شهر سمنان" 
به کنفرانس منطقه ای ســیِرد، مورد تائید تیم 
داوری واقع گردیده و منجر به صدور گواهینامه 

شده است.

 مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان گلستان:  

 ساماندهی گلزارهای شهدا 
۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 

گلســان / گروه اســتان ها: وزیری گفت: برای 
ساماندهی گلزارهای شهدای گلستان ۲ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است.»اسرافیل وزیری« اظهار 
کــرد: در اســتان بیش از ۲۹۰ گلزار شــهدای 
روســتایی و شهری و تک مزاره داریم که تعداد 
زیادی از آنها در ســال های گذشته ساماندهی 
شده است.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گلستان افزود: حدود ۵۰ گلزار شهدا در استان 
باقی مانده که نیازمند ســاماندهی است و برای 
ایــن کار ۲ میلیــارد تومان اعتبار نیاز داریم.وی 
بیان کرد: با پیگیری هایی که داشــتیم موضوع 
ســاماندهی گلزارهای شهدای استان قرار است 
جزو پیشــنهادات و مطالبات اســتان باشد که 
امیدواریم با این پیشــنهاد موافقت شود.وزیری 
افزود: بعد از ســاماندهی گلزارهای شــهدا در 
روســتاها این اماکن را تحویل دهیاری ها و در 
شــهرها تحویل شهرداری ها می دهیم تا از آنها 
نگهــداری کنند.وی اضافه کرد: طبق قانون در 
بودجه دهیاری ها و شهرداری ها، ردیف اعتباری 
برای نگهداری گلزارهای شهدا پیش بینی شده 
و الزم اســت پس از ســاماندهی و تکمیل این 
گلزارهــا، دهیاری ها و شــهرداری ها اقدامات 

موثرتری انجام دهند.

رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت 
فوالد مبارکه عنوان کرد؛

طراحی و ساخت دستگاه فشار 
خ کرنش ثابت   داغ با نر

در فوالد مبارکه
اصفهــان / گروه اســتان هــا: رئیس تحقیقات 
فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه در حاشیه 
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران از 
طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش 
ثابت در شــرکت فوالد مبارکه خبر داد.جمشاد 
جمشیدیان، رئیس تحقیقات فرایندهای تولید 
شرکت فوالد مبارکه در حاشیه سومین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران اظهار کرد: دستگاه 
فشار داغ، دستگاهی با تکنولوژی پیشرفته است 
که برای اولین بار در مقیاس صنعتی، توســط 
دانشــمندان و متخصصــان داخلــی در ایران 
بازطراحی و ســاخته شــده است. این دستگاه 
قادر اســت نــرخ کرنش ثابــت را در محدوده 
۰.۰۰۱ بــر ثانیــه تا ۵ بر ثانیــه به نمونه اعمال 
کند. معروف ترین شرکت سازنده دستگاه فشار 
گرم در جهان، شرکت GLEEBLE آمریکاست 
و به دلیل تحریم های فعلی، اجازه فروش آن به 
ایران داده نمی شــود.وی بیان کرد: در راستای 
بومی سازی و جلوگیری خروج ارز از کشور، این 
دستگاه باعث صرفه جویی دالری شده و مهم تر 
از آن در خروج ارز از کشور مؤثر بوده و بی نیازی 
از واردات این محصول حاصل شده است.رئیس 
تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه 
گفت: ازآنجاکه واحــد متالورژی و فرایندهای 
تولیــد شــرکت های تولیدکننــده فوالد برای 
طراحی مواد جدید به بررســی رفتار کارپذیری 
و پدیده های بازگشت دینامیکی و استاتیکی این 
مواد قبل از نورد گرم نیاز دارند، بنابراین ساخت 
این دستگاه به کمک دستگاه پیچش داغ که قبال 
توســط متخصصین داخلی ساخته شده است، 
گام بلندی به ســوی تحقق اهداف استراتژیک 
شرکت فوالد مبارکه در زمینه طراحی و تولید 
محصــوالت جدید است.جمشــیدیان تصریح 
کرد: توانایی های دیگر این دستگاه که می تواند 
مورداســتفاده اساتید دانشــگاه، دانشجویان و 
محققان سراســر کشور قرار گیرد عبارت اند از 
طراحی ســیکل ترمومکانیکال فرایند نورد گرم 
و فورج ورق و مقاطع، تعیین ظرفیت موردنیاز 
بــرای غلتک های نورد، بهینه ســازی خط نورد 
گرم شــامل نیروی موردنیاز، زمان بین پاسی، 
بهینه ســازی ســاختارهای متالورژیکــی در 
محصــوالت تولیدی، امکان مطالعه گســتره 
وسیعی از آلیاژها شامل آلیاژهای دما باال نظیر 
ســوپرآلیاژها و فوالدهای نسوز، قابلیت ایجاد 
محدوده وسیعی از پارامترهای فرایندی شامل 
دمــا، نرخ کرنش و تنــش اعمالی، امکان انجام 
تست مشابه دیالتومتری جهت تشخیص دمای 
استحاله، امکان طراحی آلیاژهای کارپذیر.وی 
افزود: این دستگاه به گونه ای طراحی شده است 
که نمونه می تواند به صورت مقاومتی گرم شود 
و چــون کــوره ای برای گرم کــردن نمونه در 
نظر گرفته نشــده اســت، مشکل طوالنی بودن 
فک ها و خطای آزمایش ناشی از فک های بلند 
وجود ندارد. این دستگاه مجهز به یک سیستم 
خنک کننده اســت که توانایی سرمایش سریع 
فوالد در محیط های هوا، مخلوط آب وهوا و آب 
را دارد. لذا با طراحی و شبیه سازی فرایندهای 
ترمومکانیــکال نــورد داغ، می تــوان ادعا کرد 
انقالب دیگری در طراحی و توســعه فوالدهای 
نوین در شــرکت فوالد مبارکه رخ داده اســت.

رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد 
مبارکه گفت: گفتنی اســت که این دســتگاه با 
حمایت مالی شــرکت فوالد مبارکه و توســط 
دانشــگاه صنعتی اصفهان طراحی و ســاخته 

شده است.

استانها 6

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد: 

ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان برگزار می شود 
مشهد / محمد رضا رحمتی

مدیرعامل شــرکت نمایشگاه بین المللی شــهرداری مشهد جزئیات 
برگزاری ششــمین نمایشــگاه اختصاصی ایران در تاجیکســتان را 
تشــریح کرد.سعید صیفی در خصوص برگزاری نمایشگاه  اختصاصی 
ایران در تاجیکستان، گفت: با توجه به تاکید ریاست جمهوری مبنی 
بر تقویت تعامالت و ســطح همکاری جمهوری اســالمی ایران با کشور 
تاجیکســتان و اخذ مجوز از ســازمان توســعه تجارت ایران، شرکت 
نمایشــگاه بین المللی مشــهد در اسفندماه سال جاری با هدف تحقق 
منابع درآمدی پیش بینی  شــده در بودجه مصوب، نسبت به برگزاری 
ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ ۷لغایت 
۱۰ اسفند ماه سال جاری اقدام می شود.وی به پیوند عمیقی که بین 
ملت های ایران و تاجیکســتان به لحــاظ زبان، خصوصیات فرهنگی، 
ادبیات و پیشــینه تاریخی مشــترک وجود دارد، اشاره و بیان کرد: این 
کشــور از مهم ترین کشــورها برای تبادالت تجاری و یکی از بازارهای 
اصلی و هدف صادراتی کشور در آسیای مرکزی است لذا این نمایشگاه 
به منظور گسترش روابط تجاری، اقتصادی، شناسایی بازار هدف بین 
ایران و تاجیکستان و با هدف توسعه صادرات غیر نفتی برگزار خواهد 
شد.صیفی یادآور شد: نمایشگاه بین المللی مشهد طی سال های ۸۳، 
۸۴، ۸۵ ،۹۰ و ۹۸ نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در 
تاجیکستان را برگزار کرده است، آخرین نمایشگاه برگزار شده پس از ۸ 

سال وقفه، با رایزنی های گسترده و با توجه به شرایط تحریم  و نوسانات 
ارزی، به منظور گســترش روابط تجاری و اقتصادی و شناســایی بازار 
هدف میان ایران و تاجیکســتان در ســال ۹۸ برگزار شد.وی ادامه داد: 
ششــمین نمایشــگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران با حضور ۵۰ 
واحد تولیدی و بازرگانی توانمند از استان های مختلف کشور از جمله، 
تهران، خراسان رضوی، اصفهان، سمنان، مرکزی، خراسان شمالی و 
شهرداری مشهد در شهر دوشنبه برگزار می شود.مجید دبیریان رئیس 
کمیسیون اقتصادی، مشارکت ها و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر 
مشهد نیز در این خصوص، گفت: نمایشگاه فرصت های اقتصادی ایران 

و تاجیکســتان بهترین فرصت برای نمایش دستاوردها و ظرفیت های 
اقتصادی و فرهنگی میان دو شهر »دوشنبه« و »مشهد« است.رئیس 
کمیسیون اقتصادی، مشارکت ها و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر 
مشهد افزود: این نمایشگاه بهترین فرصت برای نمایش دستاوردها و 
ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی میان دو شهر »دوشنبه« و »مشهد« 
بوده و می تواند عایدات بســیاری در پیشــبرد اهداف مشترک این دو 
جغرافیای دوست و همسایه فراهم آورد.وی ادامه داد: حضور مدیران 
شــهری مرتبــط با حوزه فرهنگی و اقتصــادی که موضوع برپایی این 
نمایشگاه است، در دستور کار قرار گرفته و سفیر ایران در تاجیکستان 
نیز به حضور و بهره مندی از این فرصت که برای مشهد فراهم آمده است، 
تاکید دارد.رئیس کمیســیون اقتصادی، مشارکت ها و سرمایه گذاری 
شورای اسالمی شهر مشهد مقدس اعالم کرد: در این نمایشگاه هیئتی 
بلند پایه از مســئوالن اقتصادی خراســان رضوی، اســتاندار خراسان 
رضوی، رئیس سازمان صمت خراسان رضوی، جمعی از فعاالن بخش 
خصوصی اقتصادی، فعاالن و مدیران شــهری مشــهد، رئیس و نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
شــهر مشــهد به منظور حمایت از تولیدات ملی کشــورمان و اتصال 
به شــبکه صادرات به کشــورهای آســیای میانه و بررسی فرصت های 
اقتصادی مشــترک میان ایران و تاجیکستان، در شهر دوشنبه حضور 

پیدا می کنند.

اصفهان / گروه اســتان ها: معاون خدمات مشــترکین و درآمد 
آبفای اســتان اصفهان می گوید: در ۱۰ ماهه نخســت امسال ۱۹ 
هزار و ۵۹۳ انشــعاب جدید آب و ۱۲ هزار ۵۱۶ انشــعاب جدید 
فاضالب به متقاضیان واگذار شــده اســت. ســید محسن صالح 
افزود: با احتســاب انشــعابات جدید، تعداد کل انشعابات واگذار 
شــده در ۹۸ شــهر و ۹۴۹ روســتای تحت پوشش شرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهان به ترتیــب به یک میلیون و ۴۳۲ هزار 
و ۲۰۶ انشــعاب آب و ۷۲۸ هزار و ۸۶۳ انشــعاب فاضالب رسید. 
وی در عین حال آحاد انشــعابات آب واگذار شــده را دو میلیون و 
۴۱۰ هزار و ۱۵۸ واحد و آحاد انشــعابات فاضالب واگذار شــده را 
یــک میلیــون و ۵۴۰ هزار و ۱۸۱ واحد اعالم کرد و گفت: ممکن 

اســت به ازای هر انشــعاب واگذار شده، چند واحد از یک انشعاب 
اســتفاده کنند و به همین دلیل همواره تعداد آحاد بیشــتر از 
تعداد انشــعابات است. معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای 

استان اصفهان در عین حال از کشف ۵۸۴ انشعاب غیرمجاز آب 
و فاضالب تا پایان دی ماه امسال خبر داد و گفت: با پیگیری های 
به عمل آمده تا کنون ۲۹۹ انشعاب تعیین تکلیف شده و بقیه در 
حال ســپری کردن مراحل قانونی خود هستند. صالح همچنین 
از شناســایی ۷۴ هزار و ۱۵۲ کنتور خراب آب در این مدت خبر 
داد و گفت: تا کنون ۲۱ هزار و ۹۵۰ کنتور به طور کامل تعویض 
شــده و کار تعمیر و تعویض ســایر کنتورها نیز ادامه دارد. وی در 
پایــان از قرائــت ۷ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۷۴۰ فقره کنتور آب در 
۱۰ ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: به طور میانگین هر ۵۱ 
روز کنتورهای آب در سطح استان قرائت می شود که این فاصله 

باید به۴۵ روز کاهش یابد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان خبر داد؛

گذاری نزدیک به ۱9۶۰۰ انشعاب آب به متقاضیان جدید  وا

خبر  ویژه
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ویژه از جامعه

کوتاه از سالمت

مردان تمایلی به صحبت درباره »سامت روان« خود ندارند؛

سالمت روان رو به »افول« پدران
شــواهد ملی و بین المللی حاکی از آن 
است که در همه گیری کووید ۱۹، خطر 
مســتقیم بیشتری، ســالمتی و حیات 
مردان را تهدید می کند، ســالمت روان 
یکی از ابعاد مهم ســالمتی افراد است و 
بر سالمت جســمانی و اجتماعی تاثیر 
جــدی دارد.بهداشــت روان به مفهوم 
حالــت تــوازن بین شــخص و دنیای 
پیرامون او و ســازگاری شخصی با خود 
و دیگــران و هم زیســتی بین واقعیت 
های خود، مردم و محیط زیســت است. 
سالمت روان، بستر ساز سالمت جسمی 
اســت . در یک مطالعه نشــان داده شد 
مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر ســالمت 
مردان مدیریت اســترس و بهبود رژیم 
غذایی اســت. مردان فکر می کنند که 
اگــر اقرار به آســیب های روانی و اقدام 
به درمان آنها کنند، قادر به انجام نقش 
های خود در خانواده یا جامعه نخواهند 
بود. متاسفانه بسیاری از مردان، داشتن 
افســردگی و اضطراب را »نشانه ضعف« 
مــی بیننــد. علت وجود ایــن تفکر در 
مردان، ریشــه های فرهنگی اســت که 
می خواهد مردان را آسیب ناپذیر نشان 
دهد.دکتر فریبرز درتاج، رئیس انجمن 
روانشناســی تربیتی ایــران همزمان با 
آغــاز هفته ملی ســالمت مردان، اظهار 
کرد: با افزایش نرخ جهانی خودکشــی 
مردان در هر سال، باید به سالمت  روان 
مردان و پدران جدی  تر فکر کنیم. اخیراً 
شاهد آگاهی و حمایت بیشتر از نیازهای 
بهداشــت روانی پدران بوده ایم و حتی 
روزی نیز به نام "روز جهانی بهداشــت 
روانی پدران" نامگذاری شده است، چرا 
که این یک نگرانی جهانی است که مردان 
و پــدران به حمایــت و غربالگری برای 
سالمت  روان نیاز دارند.این هیات علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی، با بیان اینکه 
سابقه اضطراب، افسردگی و آسیب های 
روحی برطرف نشــده در گذشته مردان 
مــی تواند بــر روی کیفیت رابطه آنها با 
فرزندان اثرگذار باشــد، ادامه داد: وقتی 
پدری بدون حمایت از مشکالت مربوط 
به ســالمت روان خود رنج می برد، این 
رنج اغلب بر ســالمت  روان مادر و رشــد 

فرزندان نیز تأثیر می گذارد، بنابراین مهم 
است که به مسئله سالمت روان مردان و 
پدران توجه داشته باشیم.وی با تاکید بر 
اینکه مشــکالت مربوط به سالمت  روان 
می تواند بر کیفیت رابطه والد و فرزندی 
اثر گذار باشد این را هم گفت که برخی 
از گزارش ها در سطح جهانی حاکی از آن 
است که درصد زیادی از پدران امروزی 
خواهان حمایت برای سالمت  روان خود 
هستند.به گفته درتاج، انزوا، نگرانی  های 
مالــی و درآمدی، نگرانی  های شــغلی و 
کاری، نگرانــی در مورد آینده فرزندان، 
نگرانی در مورد شریک زندگی و احساس 
گناه در مورد احساســات خود از جمله 
نگرانی های اصلی شناســایی شــده در 
مــردان و پــدران اســت و این امر به آن 
معنا اســت که به طــور خاص مردان و 
پدران امروزی برای ســالمت  روان خود 

نیاز به کمک بیشتری دارند.

سامت روان پدران رو به افول است
وی درباره شــرایط سالمت روان مردان 

و پدران امروزی، توضیح داد: پدر ُمدرن 
امروزی بسیار بیشتر از پدران اجداد ما کار 
انجــام می  دهد. پدرهای مدرن امروزی 
مرزهای کلیشه های »مردانه« را جابجا 
کــرده و فعالیت هایــی انجام می دهند 
کــه پدربزرگ هــای ما احتمــاالً به آن 
می خندنــد. به عنوان مثال؛ تمیزکردن 
خانه، آشپزی، تعویض پوشک و کارهایی 
از این قبیل از جمله اقداماتی اســت که 
مرد و پدر مدرن امروزی انجام می دهد 
و این نسخه کوتاه شده یک لیست بسیار 
طوالنی است. با وضعیت اقتصادی دشوار 
فعلی نیز جای تعجب نیســت که پدران 
امــروزی  همه در تــالش برای برآورده 
کردن خواســته های زندگی باشند و در 
میان انبوه این مشــغولیت  ها، مســلماً 
ســالمت روان پدران رو به افول اســت.
وی معتقد اســت که با کاهش ســطح 
ســالمت روان مردان و پدران، کیفیت 
روابــط والدینی آنها نیز کاهش می  یابد.

بــه گفته این روانشــناس، فرزندان که 
پدران آنها درگیر مشــکالت ســالمت 

روانــی به ویــژه در اوایل دوران کودکی 
فرزند هســتند، با مشکالت بیشتری در 
مدیریــت احساســات و رفتارهای خود 
مواجه می شــوند.این اســتاد دانشگاه 
در ادامــه تصریح کرد: ســالمت پدر بر 
کیفیت و ثبات خانواده تأثیر می  گذارد. 
ما همچنین می  دانیم که کودکان برای 
شــکوفایی، رشد خوب و حرکت نسبتاً 
هموار تا رسیدن به بلوغ به والدینی نیاز 
دارند که اعتماد به نفس داشــته باشند، 
از آنهــا حمایت کننــد و به مهارت  های 
مناســب برای عبور از آب های متالطم 
زندگی مجهز باشند. این بسیار مهم است 
کــه درک کنیم مادران و پدران جامعه 
در مورد سالمت روان خود چگونه عمل 

می  کنند.

سامت  روان پدران و سامت روان 
فرزندان یک رابطه دوسویه دارند

درتاج در بخش دیگر ســخنان خود به 
وظیفه فرزندان در برابر ســالمت روان 
پدران نیز اشــاره کرد و افزود: بیشترین 

توصیه  ها در متون اســالمی ما در رابطه 
با وظیفه فرزندان در برابر والدین است، 
اما از منظر روانشــناختی، سالمت  روان 
پدران و سالمت روان فرزندان یک رابطه 
دوسویه دارند که دست در دست هم جلو 
مــی  رود و بــر یکدیگر تأثیر می  گذارد. 
پژوهش  های انجام شده در مورد سالمت 
 روان پــدران بیانگر این اســت که رفاه، 
سالمت، موفقیت و ... فرزندان با سالمت 
 روانی پدران همراه اســت. یعنی هر چه 
فرزند )چه دختر و چه پسر( در حوزه های 
مختلف زندگی خود شرایط ایده آل تری 
داشــته باشد، پدران از نظر روانشناختی 
در وضعیــت بهتــری به ســر می برند و 
شواهد نیز از این نتایج حمایت می کند.

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران 
همچنیــن یادآور شــد که بســیاری از 
پژوهش  ها نشــان می  دهــد فرزندانی 
کــه بدون توجه بــه وضعیت اجتماعی 
اقتصــادی، نژاد و قومیــت، از مهارت-

 هــای اجتماعــی و تحصیلــی باالتری 
برخوردارند؛ پدران حامی تر، حســاس  
تر و ســالم  تری )از نظر روانشــناختی( 
دارنــد و بــر عکس اغلــب فرزندانی که 
در معرض خطر بیشــتری از مشــکالت 
رفتاری و عاطفی هســتند پدرانی دارند 
که بیماری های روانی را تجربه می  کنند.

گفت و گو درباره سامت  روان مردان 
و پدران را رواج دهیم

ایــن هیــات علمــی دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی در پایــان ســخنان خود 
درباره چگونگی افزایش ســالمت روان 
مردان، با اشــاره به اینکه مردان تمایلی 
بــه صحبت درباره ســالمت روان خود 
بــه صورت آشــکارا ندارند، توصیه کرد: 
در نهایت برای حل مشــکالت اساســی 
ســالمت روان در مــردان، مســلماً هر 
یــک از مــا به عنوان عضــوی از جامعه 
وظیفه داریم تا کلیشــه های جنسیتی 
را از بین ببریم و گفتگو درباره ســالمت 
 روان مــردان و پــدران را رواج دهیم و 
به رســمیت بشناســیم تا در نتیجه آن 
فرزندان و خانواده  های ســالم  تری از هر 

نظر داشته باشیم.

7جامعه
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان 

توضیح داد؛

 اهدای عضو 
اجباری چیست؟

مدیرعامل انجمــن اهدای عضو ایرانیان 
درباره روش های اهدای عضو در کشورهای 
مختلف، می گوید: »سیستم اهدای عضو 
برخی کشورها به صورت Opt Out است، 
در این سیســتم یعنــی همه آدم ها اهدا 
کننده هســتند، مگــر این که کارت عدم 
اهدا گرفته باشــند«.کتایون نجفی زاده 
دربــاره معایــب احتمالی ایــن روش، 
توضیح می دهد: »همه کشورهایی که این 
سیســتم را دارند، به خصوص کشورهای 
اروپایــی مردم به صــورت اجباری اهدا 
کننده هســتند، بررسی ها نشان می دهد 
در ایــن روش مردم اصطالحاً از اهدا زده 
شــده اند چراکه احســاس می کنند یک 
اجبــار بی منطق برای شــان وجود دارد. 
تجربه هم نشــان می دهد هرجایی که به 
مــردم زور وارد کنیم احســاس می کنند 
حقی از آنها گرفته شده است. از طرفی در 
مرگ مغزی، قلب فرد برای چند روز تپش 
دارد و خانواده گمان می کند او زنده است، 
حاال اگر در این سیستم )Opt Out( فرد را 
برای اهدا ببرند ممکن است خانواده گمان 
کند بیمارســتان می خواهد اعضای بدن 
عزیزشــان را برای یکی از مقامات یا افراد 
نزدیک به آن ها استفاده کنند، آن ها فکر 
می کنند بیمارستان الکی به آن ها  گفته اند 
فرد دچار مرگ مغزی شــده اســت. در 
کشورهایی که این سیستم را دارند متوجه 
شــدند اثر منفــی دارد و حتی در برخی 
موارد آمار اهدای عضوشــان پایین آمده 
 Soft Opt اســت. آنها بعداً این روش را به
Out تغییــر دادند، یعنی همچنان اجبار 
هســت اما کمی نرم تر است، به این معنا 
که با خانواده هم صحبت کنیم تا رضایت 
آن ها را جلب کنیم، در اســپانیا که رتبه 
اول اهدای عضو را دارد، با این که سیستم 
آن هــا Opt Out اســت باز هم از خانواده 
رضایــت می گیرند و اگر خانواده رضایت 

نداد اهدای عضو را کنسل می کنند«.

 دعوت به اهدای خون 
 در پی کاهش 

ذخایر خونی کشور
ســازمان انتقال خون ایــران اعالم کرد: 
بــه دلیل کاهش اســتقبال عمومی برای 
مراجعه بــه مراکز اهدای خون که درپی 
مشــغله های هفته های پایانی ســال و 
استقرار وضعیت قرمز کرونایی در بیشتر 
مناطق کشور رخ داده است، ذخایر خون 
در برخی استان های کشور رو به کاهش 
گذاشــته است.بنا براین گزارش، کاهش 
میــزان ذخایر خون و فرآورده های خون 
به ویژه در تعدادی از استان ها که درآنها 
تعــداد مصرف کننــدگان دائمی خون 
ماننــد بیماران تاالســمی باالتر اســت، 
چالش بیشــتری پدید می آورد.اســتان 
های مازندران، گیالن، فارس، خراســان 
رضوی، بوشهر ، سیستان و بلوچستان از 
این نظر در وضعیت دشوار تری قرار دارند.
ســازمان انتقال خون از شــهروندان این 
استان ها درخواست می کند تا در اولین 
فرصت جهــت یاری  به بیماران نیازمند 
به خون و نجات آنها به مراکز اهدای خون 

مراجعه کنند.

 پروتکل های کرونایی کجاها 
رعایت نمی شود؛

نانوایی ها در صدر شکایات
رعایت پروتکل های بهداشــتی در اماکن 
عمومــی، یکی از راه هــای جلوگیری از 
انتقال و ســرایت بیماری کرونا اســت که 
متاســفانه آن طور که باید رضایت بخش 
نیست.اماکن عمومی همچون نانوایی ها، 
بقالی هــا، ســوپرمارکت ها، کارگاه های 
صنعتی، رستوران ها و…، بیشترین محل 
رفت و آمدهای روزانه را به خود می بینند.
بر اســاس تماس هایی که مردم با سامانه 
۱۹۰ وزارت بهداشت داشته اند، مشخص 
شــده که بیشترین شکایت ها از نانوایی ها 
و ســوپرمارکت ها بوده است که اغلب در 
رعایت پروتکل های بهداشتی، کوتاهی و 
قصــور می کنند.از مجموع ۹۳۰۲ تماس 
با سامانه ۱۹۰، از ۱۶ تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۰، 
نشان می دهد که ۳۰۱۸ مورد شکایت از 
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی ثبت 
شده است.در این بین، نانوایی ها در صدر 
شــکایت ها قرار دارند. بیشــترین علت 
شــکایت ها نیز، عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی و استفاده نکردن از ماسک بوده 

است.

اعام جزئیات پروتکل های 
کرونایی برای سفرهای نوروزی

در شــرایطی کــه آمار مبتالیــان و فوتی 
های کرونایی در کشــور به دلیل گسترش 
ســویه جدید این ویــروس به نام امیکرون 
رو به افزایش اســت و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از سوی مردم روند کاهشی پیدا 
کــرده و تاکنون محدودیــت و ممنوعیت 
جدیدی برای ســفرهای مردم و ترددهای 
بین شــهری آنها در ایــن مناطق پر خطر 
با وســایل نقلیه شــخصی تصویب و ابالغ 
نشــده است.این در حالیست که از آذر ماه 
سال گذشته محدودیت هایی برای مردم و 
شــهرهای پر خطر کرونایی در نظر گرفته 
شــد. بر این اســاس اگر مردم با خودروی 
شخصی شــان در پیک هــای کرونایی از یا 
به شــهری نارنجی و قرمز سفر می کردند، 
۵۰۰ هــزار تومــان تا یــک میلیون تومان 
جریمه می شدند و در برخی مواقع ورودی 
و خروجی شــهرهای قرمز و نارنجی بسته 
می شد و از تردد و سفر خودروهای شخصی 
جلوگیــری می شد.امســال نیز قــرار بود 
سفرهای مردم با وسایل حمل ونقل عمومی 
و شــخصی هوشمند شود و ممنوعیت ها و 
پروتکل های بهداشتی به صورت هوشمند 
برای افراد مشــکوک و مبتال اجرایی شــود 
نه برای شــهرهای قرمــز و نارنجی.بر این 
اســاس مقرر شــد تا سامانه امید که امکان 
اتصال سیســتم اطالعاتی وزارت بهداشت 
را بــه بخــش حمل و نقــل فراهم می کرد 
راه اندازی شــود تا مردم با کد ملی هایشان 
کنترل و رصد شده و در صورت بروز تخلف 
با آنها برخورد شــود. گرچه همین تصمیم 
نیز چالش ها و نقایصی داشت اما در ماه های 
گذشته همچنان این سامانه در بخش های 
مختلف حمل ونقل تکمیل نشــده است و 
خبری از اجرای کامل سیســتم هوشمند 
مدیریت و کنترل کرونا در همه بخش های 
حمل و نقل نیســت.البته بــا وجود اینکه 
تاکنــون پروتکل جدیدی برای ســفرهای 
بین اســتانی مردم با وسایل نقلیه شخصی 
در شرایط قرمز کرونایی کنونی ابالغ نشده 
اســت اما بررسی ها نشان می دهد، جلسات 
مختلفی در ســتاد ملی مقابلــه با کرونا با 
حضور رئیس جمهور تشــکیل شده و قرار 
است به زودی و در جلسات پیش رو شرایط 
و پروتکل هــای جدیدی برای ســفرهای 
جاده ای مردم با وســایل نقلیه شــخصی 
اعالم شود.ســید ابراهیم رئیسی در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا درباره این موضوع، 
گفت: موضوع رعایت شیوه نامه ها در حوزه 
اصناف و حمل ونقل را باید مورد توجه قرار 
داد و ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق 
وســخت گیرانه بر اجرای شــیوه نامه های 
بهداشــتی در این بخش، وزارت راه و سایر 
دستگاه های مرتبط همچون شهرداری ها، 
اجرای آئین نامه های بهداشتی را در پروازها، 
مترو و دیگر وســایل حمل ونقل عمومی به 
دقت و با جدیت دنبال کنند.وی همچنین 
با اشــاره به افزایش آمار ابتالی کودکان به 
سویه جدید بیماری کرونا خاطرنشان کرد: 
اجازه ندهیم جان مردم و به ویژه کودکان با 
ســهل انگاری در رعایت اصول بهداشتی در 
خطــر قرار گیرد.رییس جمهوری بر اعتبار 
مصوبات و تصمیمات پیشــین ســتاد ملی 
مبــارزه با کرونا هــم تاکید و تاکید کرد: تا 
بــه روزرســانی آیین نامه هــای مربوط به 
رنگ بندی های کرونایی، تصمیمات قبلی 
ســتاد ملی مبارزه کرونا به قوت خود باقی 
است و ستادهای استانی باید با رصد دقیق 
وضعیت نســبت به مدیریت شــیوع کرونا 
و اعمــال محدودیت هــای احتمالی برای 
مدارس و دانشــگاه ها اقــدام کنند. عالوه 
بــر رعایت شــیوه نامه ها، باید کنترل های 
هوشمند هم به طور کامل اجرا شود تا آمار 
ابتــال و فوتی های کرونا به طور چشــمگیر 
کاهش پیدا کند.بر اساس این گزارش، قرار 
است شرایط و پروتکل های بهداشتی برای 
حوزه حمل و نقل و سفرهای مردم با وسایل 
نقلیه شــخصی به گونه ای تدوین تصویب و 
ابالغ شود که افرادی که دو دز واکسن کرونا یا 
بیشتر دریافت کردند با افرادی که واکسینه 
نشــده اند، متفاوت باشند و همچنین برای 
افرادی که واکسینه نشده اند و به ویژه افراد 
مبتال و مشــکوک به کرونا محدودیت ها و 
ممنوعیت های جدیدی در نظر گرفته شود.

 اعطای کارت بلیت رایگان 
به خبرنگاران

عضو شــورای شــهر تهران گفت: ســال های 
گذشــته بــه خبرنگارانی که طــرح ترافیک 
استفاده نمی کردند، کارت بلیت رایگان تعلق 
می گرفت.به گفته علوی در مقایســه با طرح 
ترافیک، کارت بلیت یکســاله برای شهرداری 
صــرف بیشــتری دارد.بر اســاس این طرح 
خبرنگارانی که سهمیه طرح ترافیک دریافت 
نکننــد و مدارک مربوط به خبرنگاری آنان به 
تایید رســیده باشــد، می توانند کارت بلیت 
رایگان مترو و اتوبوس یکساله دریافت کنند.

خبر ویژه

و پس از یک دهه کش و قوس این الیحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به 
مجلس ارســال و پس از تصویب در مجلس به شــورای نگهبان ارسال شد. البته 
شورای نگهبان اشکاالتی را به الیحه رتبه بندی معلمان وارد و آن را برای رفع 

ابهامات به مجلس فرستاد. 
مجلس شــورای اسالمی اشــکاالت شورای نگهبان با الیحه رتبه بندی معلمان 
را برطــرف کــرد همچنین ۴۰ هزار میلیــارد تومان برای اجرای آن در ۶ ماهه 
دوم امســال و ســال ۱۴۰۱ تعیین شــد.علیرضا منادی، سخنگوی کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه اشکاالت شورای نگهبان به الیحه 

رتبه بنــدی معلمان اصالح شــد، گفت: معتقدیــم الیحه،  پول به همراه دارد و 
رتبه بندی برای یک سال است که در سال ۱۴۰۰، برای ۶ ماه اجرا می شود در 
نتیجه پول تعیین شــده کفایت می کرد.وی افزود: در کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱، ۱۵ هــزار میلیــارد تومان عالوه بر ۲۵ هزار میلیارد تومان ســال آینده 
برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شد و در مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد 
تومان تعیین شد تا اگر امسال مشکلی پیش آمد یا اینکه شورای نگهبان مجدد 
به مصوبه اشکال گرفت این موضوع جزء دیون باشد و از محل ۱۵ هزار میلیارد 

تومان تامین شود.

آخرین جزئیات از رتبه بندی معلمان

ح شد  الیحه رتبه بندی معلمان از اوایل دهه 9۰ مطر

کسیرانی های شهری کشور: مدیر عامل اتحادیه تا

کسن نزده تعلیق شده است کسیرانان وا پروانه تا
مدیــر عامل اتحادیه تاکســیرانی های شــهری 
کشــور درخصوص شــرایط دریافت واکســن از 
سوی تاکســیرانان، گفت: برابر استعالم هایی که 
ما از ســامانه ایران مــن انجام داده ایم حدود پنج 
درصد از رانندگان تاکســی در سراسر کشور هنوز 
نســبت به انجام واکسیناســیون اقدام نکرده اند.

مرتضی ضامنی در پاسخ به اینکه آیا با آن دسته از 
رانندگان تاکســی که از دریافت واکسن سرپیچی 
می کنند برخورد خواهد شد، گفت: براساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا فعالیت آن دسته از رانندگانی که 

نســبت به انجام واکسیناسیون اقدام نکرده اند به 
حالت تعلیق درآمده و پروانه کارشان تعلیق شده 
و خدمتی هم از سوی سازمان های مختلف به این 
افراد داده نمی شود. این شرایط تا زمانی که نسبت به 
انجام فرایند واکسیناسیون اقدام نکرده باشند ادامه 
خواهد داشــت. درحال حاضر پروانه فعالیت پنج 
درصد از تاکســیران های ما در سطح سازمان های 
تاکســیرانی سراسر کشور به دلیل دریافت نکردن 
واکســن تعلیــق شــده و هیچ نــوع خدماتی هم 
نمی توانند از ســازمان دریافت کنند. این وضعیت 

تا زمانی که نســبت به امر واکسیناسیون مبادرت 
نکنند ادامه خواهد داشــت.ضامنی درواکنش به 
اینکــه آیا تعلیق فعالیت رانندگانی که واکســن 
دریافت نکرده اند به حمل و نقل عمومی آســیب 
زده گفت: تعداد رانندگانی که تعلیق شده اند زیاد 
نیست. این پنج درصدی که تعلیق شده اند نسبت 
بــه آن آمــاری که در مشــاغل دیگر در این زمینه 
در دســت داریم رقم چندان زیادی نیســت. االن 
حدود پانزده روز اســت که محدودیت ها درمورد 
تاکســیران هایی که واکســن نزده اند اعمال شده 

اســت. در این مدت تعدادی از این رانندگان برای 
دریافت واکســن مراجعه کرده اند. با این شــرایط 
روند واکســن دهی به گونــه ای پیش می رود که 
بســیاری از این تاکسیران ها برای دریافت واکسن 
اقدام می کنند. آن دسته از تاکسیران هایی همکه 
واکسن نزده باشند همانطور که گفتم محدودیت ها 
و ممنوعیت ها برایشان اعمال خواهد شد. اما چون 
درصد تاکســیران هایی که واکســن نزده اند رقم 
نگران کننده ای نیست نمی تواند در حوزه حمل و 

نقل عمومی خللی ایجاد کند.

معاون فناوری وزارت علوم اعالم کرد؛

آن به دانشجویان ماهانه مبلغی پرداخت می شود که در  تشریح طرحی 
معــاون فنــاوری وزارت علوم در اجالس معاونــان پژوهش و فناوری 
دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های سراسر کشور، گفت: ایران در تولید علم 
در ســال ۲۰۲۰، رتبه ۱۶ در جهان و اول در منطقه را دارد. همچنین 
ایران در شاخص نوآوری در رتبه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است.

علــی خیرالدین با اشــاره به ضــرورت ایجاد معاونت فناوری و نوآوری 
گفت: بهبود و ارتقا شاخص های فناوری، تحقق اهداف اسناد باالدستی 
و قوانین، بسترســازی برای فعالیت نخبگان و ایجاد گفتمان فناوری 
و نوآوری و بازبینی ســاختار و ایجاد آرایش متناســب با اکوسیســتم 
فنــاوری از ضرورت های راه اندازی این معاونت به شــمار می رود.وی 

ماموریت معاونت فناوری را تسهیلگری و بهبود ساختارهای زیست بوم 
فناوری نوآوری و کارآفرینی با محوریت دانشگاه ها و پارک ها از طریق 
گفتمان سازی و تعامل ذی نفعان عنوان کرد و گفت: حمایت هدفمند از 
واحدهای فناور مراکز رشد و پردیس های فناوری، شبکه سازی و تقویت 
روابط تعامالت با بازیگران خارجی، حمایت از دانشگاه های کارآفرین و 
جامعه محور و همچنین حمایت از پارک های علت فناوری ماموریت 
محور از مهمترین برنامه های راهبردی این معاونت به شــمار می رود.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد بیکاران، فارغ التحصیالن دانشگاهی 
هســتند، گفت: همچنین بیش از ۶۰ درصد آموزش دیدگان مهارتی 

جذب بازار کار می شــوند و بیش از ۵۰ هزار نفر از فارغ التحصیالن در 
واحدهای فناور اشــتغال دارند. معاون فناوری وزارت علوم با اشــاره به 
طرح دســتیار فناوری گفت: در این طرح دانشــجویان یک دوره زمانی 
۶ ماهه کار دانشجویی در شرکت های فناور و دانش بنیان می گذرانند 
و در آن مبلغ ماهیانه یک میلیون تومان به دانشجویان کارشناسی، ۲ 
میلیون تومان به دانشــجویان ارشــد و ۳ میلیون تومان به دانشجویان 
دکتری پرداخت می شــود. آیین نامه این طرح نوشــته شــده و تا آخر 
هفته هم ابالغ می شــود. به ۱۰ پارک علم و فناوری به صورت پایلوت 

مبالغ حمایتی پرداخت شده است.
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سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 نوبت دوم

زیابــی کیفــی بــرای انتخــاب     ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران در نظــر دارد نوبــت دوم فراخــوان عمومـــی ار
ــور پایــش و فعــال ســازی  مشــاور بــر اســاس روش کیفیــت و قیمــت )QCBS( بــا موضــوع "انجــام خدمــات مطالعــه و مشــاوره بــه منظـ
پــروژه هــای نیمــه تمــام صنایــع معدنــی" را بــه شــرح زیــر از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. لــذا از عاقمـــندان 
زیابــی کیفــی فراخــوان مذکـــور بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکـــی دولـــت  واجــد شــرایط دعـــوت بــه عمـــل می آیــد جهــت دریافــت اســناد ار

بــه آدرس www.setadiran.com )شــماره فراخــوان در ســامانه ســتاد: ۲۰۰۰۰۰۳۰۰7۰۰۰۱۲۱( مراجعــه نماینــد.
کارفرمــا: ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران بــه نشــانی: تهــران، میــدان فردوســی، خیابــان  ۱- نــام و نشــانی 

ــخدا، پــاك ۳۹  کدپســتي:  ۱۴۵۱۳-۱۵۸۱۶  تلفــن: ۰۲۱-۴۱۸۶۸۰۰۰ ــه دهـ ــي، نرســیده بــه خ ســمیه، نبــش کوچـ ســپهبد قرنـ
۲- موضــوع خدمــات مشــاوره: انجــام خـــدمات مطالعــه و مشــاوره بــه منظـــور پایــش و فعــال ســازی پــروژه هــای         نیمــه تمــام صنایــع 

معدنــی.
۳- شرایط الزم: داشتن گواهی نامه صاحیت خدمات مشاوره معتبر در تخصص های زیر )به صورت توأم(:

* گروه معدن - تخصص کانه آرایی و فرآوری مواد )حداقل پایه ۲(.
* گــروه صنعــت - "تخصــص صنایــع فلــزات اساســی )نــورد، ذوب و ریختــه گــری( و ماشــین ســازی" یــا "تخصــص صنایــع کانــی هــای 

غیرفلــزی" )حداقــل پایــه ۳(.
: ۱۲ ماه شمسی. کار 4- مدت اجرای 

 5- مدت اعتبار پیشنهادها: ۹۰ روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.
زیابــی کیفــی فراخــوان از تاریــخ درج آگهـــی لغایــت ســاعت )۱7( روز شــنبه  ۶- مهلــت زمانــی و محــل دریافــت اســناد فراخــوان: اســناد ار

مــورخ ۱۴۰۰/۱۲/7 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتادایران( در دســترس خواهــد بــود.
زیابــی کیفــی متقاضیــان بایــد حـــداکثر تــا ســاعت  کیفــی(: مــدارک ار ۷- مهلــت زمانــی و محــل ارســال پاســخ فراخــوان )مــدارک ارزیابــی 
ــورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتادایران( بارگــذاری شــده و از طریــق ســامانه  )۱۴:۳۰( روز دوشــنبه مـ

بــور ارســال شــوند./ مز
شناسه آگهی: ۱۲7۹۸۹۱                شماره میم الف ۳۹۶7

نقل و انتقال لنج باری به شماره ثبت نقل و انتقال لنج باری به شماره ثبت 1155211552- بندرعباس- بندرعباس
بــه اســتناد رونوشــت ســند شــماره ۳۰7۵۰ مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ بــا شناســه ســند ۱۴۰۰۱۱۴۵۶۹۵۴۰۰۰۲۰۴ دفتــر اســناد رســمی ۴۴ گنــاوه شــرکت تعاونــی 
لنــج باربــری شــاداب ســاحل تمامــی شــش دانــگ ســهام خــود در مالکیــت لنــج بــاری بــه شــماره ثبــت ۱۱۵۵۲- بندرعبــاس را بــه آقایــان حمیــد خلیفــات 

فرزنــد محمــود و علــی مرادپــور فرزنــد عبــاس )هرکــدام نســبت بــه ۳ دانــگ( انتقــال قطعــی داده اســت.
مراتب به استناد ماده ۲۵ قانون دریایی ایران آگهی می گردد.                                     شناسه اگهی ۱۲۸۰7۰۰

همزمــان بــا ایــام ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی و در ایــام دهــه فجر پارک 
بانوان شهر محمودآباد نمونه با حضور جمع کثیری از مسووالن ارشد استان 
به بهره برداری رسید.در این مراسم که با حضور دکتر مدرسی مدیرکل امور 
اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری قزوین،دکتــر علیخانی مدیرکل امور بانوان 
اســتانداری،امام جمعه محترم شــهر محمودآباد نمونه، اعضای شــورای شــهر 

محمودآباد نمونه،شهردار مسوولین انتظامی و دیگر مسووالن برگزار شد. 
مهندس طالبی رییس شورای شهر محمودآباد نمونه در این مراسم سخنرانی 
کرد و ضمن خیر مقدم به حضار و تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشــت:این 
پروژه نمادی از توجه انقالب به جایگاه بانوان می باشد که در ۳۶۰۰ متر مربع 
مســاحت و با یک و نیم میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رســیده اســت.وی 
خدمت به شــهروندان و بانوان و مادران را وظیفه مدیریت شــهری قلمداد کرد 
و اظهار داشــت:همه تالشــمان این است فضاهایی در خور برای پرکردن اوقات 

فراغت این عزیزان در محیطی امن و آرام و ایمن فراهم نماییم.
وی ســپس به رشــد بودجه شــهر محمودآباد نمونه اشاره کرد و اظهار داشت:با 
توجه به نزدیکی به مرکز اســتان و وجود مســائل اوقافی موفق شــده ایم بودجه 
را تا ۴۰ میلیارد تومان ارتقاء دهیم.رییس شورای شهر محمودآباد نمونه اظهار 
امیدواری کرد:با همدلی و تالش اعضای شورای شهر و همراهی شهردار با رفع 
موانع زمینه حضور ســرمایه گذاران در این شــهر فراهم شود.این مقام مسوول 
ادامه داد:هدف ما این اســت پروژه هایی را تعریف کنیم که هم رضایت عموم 
مردم را در برداشته باشد و هم ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری داشته باشد.

وی اظهــار امیــدواری کرد:در افق پیش رو پــروژه هایی همچون مرکز معاینه 
فنی،پمپ بنزین و گســترش و توســعه فضای ســبز در دســتور کار مدیریت 

شهری قرار گیرد.
مهندس طالبی همجواری محمودآباد نمونه با اتوبان را یک فرصت برشــمرد و 
یادآور شد:اگر بودجه شهری با ۴۰ درصد پیشرفت همراه شده در عوض هزینه 
های شــهری نیز رشــد چند برابری داشــته است که می بایست با بهره مندی از 
پتانسیل های موجود و رفع موانع جهت بهره مندی از آن این توازن را در هزینه 
کرد شهر ایجاد نماییم.در ادامه مهندس بهشتی شهردار محمودآباد نمونه ضمن 
تبریک ایام دهه فجر با بیان اینکه پارک بانوان این شهر در ۳۶۰۰ متر مساحت 
احداث شــده تصریح کرد:ســعی کرده ایم در این پارک با بکارگیری امکانات 

ورزشــی مناســب زمینه ســالمت و رفاه جسم و روح بانوان شهر را فراهم آوریم.
وی مناسب سازی این پارک جهت استفاده معلولین را نقطه عطفی برشمرد و 
یادآور شد:خوشــبختانه با همراهی اعضای شــورای شهر توانستیم این پارک را 

در شش ماه به بهره برداری برسانیم.
وی توجه به فضای ســبز و دیگر پارامترهای یک بوســتان باطراوت را از الزامات 
ایجاد این پارک برشــمرد و تصریح کرد:به حتم در آینده با برنامه ریزی مدون 
به ســمت ایجاد یک پارک هکتاری قدم برخواهیم داشــت. شهردار محمودآباد 
نمونه بااشاره به اینکه نسبت زمین به نسبت سرانه جمعیت در این شهر کم است 
یادآورشد:امیدواریم مسووالن استان همراهی و مساعدت کنند تا با الحاق زمین 

هایی به شهر زمینه ایجاد پروژه های بزرگ تر مهیا گردد.مهندس بهشتی بااشاره 
به هزینه های سنگین مدیریت شهری و بودجه محدود تاکید کرد:علیرغم همه 
تنگناها توانستیم این پروژه را به نتیجه برسانیم و ان شااهلل در آینده پروژه های 
دیگری را افتتاح خواهیم کرد.وی بااشاره به موقعیت مناسب شهر محمودآباد 
نمونه و نزدیکی به مرکز اســتان اظهار امیدواری کرد:در جهت جذب و جلب 
سرمایه گذاران به ویژه در حوزه ساخت مسکن گام های بلندی برداشته شود.

شــهردار محمودآباد نمونه تاکید کرد:از مســووالن ارشد استان می خواهیم با 
حل مشکل سند زمین های این شهر در مسیر سازندگی و رشد و پویایی شهر 
یاریگــر باشــند و بــه دغدغه مردم پایان دهند.مهندس مهدی بهشــتی مقدم 

شــهردار محمودآباد در ادامه با اشــاره به افزایش ۳۰ درصدی بودجه شهرداری 
گفت: الیحه پیشــنهادی بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری محمود آباد نمونه برمبنای 
رقم ۲۱ میلیارد تومان بودجه که با رشــد ســی درصدی نســبت به سال ۱۴۰۰  

به شورای شهر تقدیم شد.
وی بیان کرد: یکی از کارهایی که در پرداخت به موقع عوارض از سوی شهروندان 
برداشته شده در نظر گرفتن تشویق و همچنین لحاظ کردن تخفیف به مناسبت 
اعیاد و مناســبت هاســت که  بزودی عملیاتی خواهد شــد. شهردار محمودآباد 
تصریح کرد: سرمایه گذاری در شهرداری، راه اندازی دفتر جذب مشارکت های 
مردمی و ایجاد درآمد پایدار و تکمیل پروژه های نیمه تمام از مهم ترین برنامه های 

شهرداری است.
مهندس بهشــتی با اشــاره به چالش های مالی و درآمدی پیش روی شهرداری 
گفت: در تالش هســتیم با حمایت  و همراهی اعضای محترم شــورای اســالمی 
و ســاماندهی کدهای درآمدی تعرفه و عوارض و همچنین توافق در ســاخت و 
ســازها با مالکان از بحران مالی کنونی عبور کنیم. وی اضافه کرد: شــهرداری 
برای انجام خدمات، نیاز به تأمین هزینه دارد و یکی از راههای کسب درآمدها 
عوارض است که به توسعه شهر نیز کمک می کند لذا انتظار داریم  شهروندان 
با پرداخت معوق امالک و خودروها، شــهرداری را در عبور از مشــکالت کنونی 
یــاری کنند.الزم به ذکر اســت دکتر مدرســی مدیــرکل اجتماعی و فرهنگی 
استانداری قزوین و همچنین دکتر علیخانی مدیرکل بانوان استانداری قزوین 
با تقدیر از اقدام صورت گرفته از خدمات شــهرداری و شــورای شهر محمودآباد 
نمونه تقدیر ویژه کردند و ایجاد اینگونه پروژه ها را گامی در جهت حاکم کردن 

نشاط شهروندی برشمردند.

اعضای شورای اسالمی شهر محمودآباد نمونه:
 مهندس اسماعیل طالبی-ریاست شورا

 مهندس کیامیری-رییس کمیسیون فرهنگی
 مهندس چلبیگی-رییس کمیسیون عمرانی 

 مهندس بابایی-عضو شورا و رییس شورای عالی استان
 مهندس عبادی-عضو شورا

ی در کارنامه شهردار و شورای شهر محمودآباد نمونه ین دیگر ر ی در کارنامه شهردار و شورای شهر محمودآباد نمونهبرگ ز ین دیگر ر برگ ز
در مراسمی باشکوه با حضور جمع کثیری از مسووالن پارک بانوان شهر محمودآباد نمونه رسما افتتاح شد

طنز

  به  قلم وحید حاج سعیدی
ایــن روزها که در حال نزدیک شــدن 
به ایام نوروز هســتیم دوبــاره اوضاع 
اقتصادی مملکت نا فرم کشمشی شده 
و قیمــت ها از حالت نجومی و فضایی 
هم عبور کرده اند و بسیاری از ماشین 
حســاب های ده دوازده رقمی قادر به 
محاسبه قیمت برخی امالک و اجناس 
و خودرو ها و ... نیســتند! در واقع آن 
داستان میل به بی نهایت که در ریاضی 
خوانده بودیم در حال تحقق است و در 
برخی معامالت از اعدادی استفاده می 
شــود که قباًل فقط برای اندازه گیری 
اجرام آســمانی استفاده می شد! مردم 
هم به دو قسمت نا مساوی تقسیم شده 
اند. عده ای روز به روز به ثروت شــان 
افزوده می شــود و عده ای کثیری هم 
روز به روز از خط فقر فاصله می گیرند و 
اگر تا دیروز خرید خانه و ماشین و سفر 
و .. برایشان به یک رویا تبدیل شده بود 
االن برای خرید گوشــت و برنج و دارو 
هم باید برنامه ریزی کنند و به فکر وام 
باشند. ) یعنی توصیه آن کارشناس تپل 
رسانه ملی هم که می فرمود برنج خالی 
بخورید هم دمده شده است.(  البته در 
ســایر کشــور ها این فاصله را با مالت 
مالیات شــفاف و اساسی پر می کنند، 
ولی در والیت ما سرنا را از سر گشادش 
می نوازند و حتی با پرداخت یارانه های 
پنهــان و شــوخی گرفتن مالیات، این 
شــکاف در حال تبدیل شــدن به دره 
اســت! دولت و مجلــس هم این البال 
بیشتر تماشاچی هستند! به هر حال از 
نماینده ای که از قیمت گوشت در بازار 

خبر ندارد و دولتی که هنوز برای قطع 
یارانه پولدار ها دســت دست می کند، 
انتظاری بیشــتر از این نیست. به قولی 
»ما زیاران چشــم یاری داشتیم، یاران 
هم متقاباًل از ما چشم یاری داشتند، ما 
منتظــر آنها و آنها هم منتظر ما«، االن 
اوضاع اقتصادی مملکت این اســت که 
مشاهده می فرمائید! البته نا گفته نماند 
ما هم راضی به تحمیل فشار به دولت و 
مجلس نیستیم و خودمان یک جوری 

اوضاع را کنترل می کنیم!
اما عمو ســیفی ) سرایدار مفخم مدرسه 
ما( معتقد است همه انسان ها در وجود 
شان از نبوغ مالی بهره مند هستند ولی 
راه بیــدار کردن این نبوغ فردی را نمی 
دانند. چرا که افراد عادی روی کســب 
درآمد معمولی تمرکز می کنند ولی افراد 
کار آفرین روی خود کار تمرکز می کنند 
و ممکن اســت تا چند ســال هم به سود 
نرســند ولی در نهایت درخت پولی که 

کاشته اند، ثمر می دهد!
شــما ممکن اســت رئیس بزرگترین 
بانک اســالمی خاور میانه باشید ولی 

تمام هم و غم تان بانک و امورات مربوط 
به کارتان باشــد و حتی ممکن اســت 
طالهای جاری همسرتان که شوهرش 
یک کارمند دون پایه اســت، از همسر 
شما بیشتر و خانه شان هم از خانه شما 
بزرگتر باشــد، چرا که شما روی کار و 
مدیریــت تان تمرکز دارید. ولی وقتی 
موعــدش که فرا برســد با یک کلیک 
۳۰۰۰ میلیارد  تومان از پول بیت المال 
در کســری از ثانیه به حساب شخصی 
شما در کانادا واریز می شود و شما می 
توانید با یک پرواز فرست کلس به آنجا 
رفته و در کازینوهای بالد کفر، با  قمار 
و ســایر تفریحات سالم به غنی سازی 

اوقات فراغت تان بپردازید! 
عده دیگری هم نهال شــان را در بانک 
ســرمایه و صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
کاشــته اند و بانک سرمایه را با صندوق 
خانوادگی عمه شــان اشتباه گرفتند و 
چنــد هزار میلیارد از پول فرهنگیان را 
هاپولی کردند! جالب این که حاال هم که 
عده ای از آنها دستگیر شدند، یک عده 
ســینما چی که پول های بادآورده و یا 

مفت فرهنگیان  به دهان شان مزه کرده 
اســت ، با نوشــتن نامه خواستار آزادی 
مفســدان اقتصادی این ماجرا شــدند! 
فقــط یادتان باشــد نهال این درختانی 
را کــه عمو ســیفی از آنها یاد می کند، 
در هیچ نهالســتانی پیدا نمی شود؛ ولی 
شما می توانید با کمی زد و بند و وصل 
شــدن ســیم تان به برخی آقا زاده ها و 
ســالطین ، قلمه هایی از آنها خریداری 
کنیــد و بار تان را ببندید و خرتان را دو 
ســره کرایه بدهید! مثاًل با دالر ۴۲۰۰ 
تومان نخود و لوبیا و گوشــت و موبایل 
وارد کنید و ولی با دالر ۳۰ هزار تومان 
بفروشــید! کف رودخانه هتل بسازید و 
کســی جرات خراب کردنش را نداشته 
باشد؛ با داشتن درآمد میلیاردی مالیات 
نپردازید، بازیکن درجه سه وارد کنید و 
به اسم بازیکن همطراز تیم های درجه 
یــک اروپایی به تیــم های لیگ برتری 
قالــب کنیــد و قس علی هذا ... هر چند 
درختان پولی زیادی در مملکت کاشته 
شــده است ولی باز هم خدا پدر رئیسی 
را بیامــرزد که فعاًل تبر را برای باغبانان 
این باغ، از رو بســته وگرنه چند ســال 
قبــل که فقط با حروف الفبا مبارزه می 
کردیم!فقط این البال ما متوجه نشــدیم 
ایــن درخت پولی که خود ســیف اهلل 
کاشــته کی ثمر می دهد و ایشان روی 
چه کاری تمرکز کرده اند که با ۵۰ سال 
ســن و دو شــیفت کار، هنوز مستاجر 
هســتند، حقوق شان تا نیمه برج تمام 
می شود و از مدیر دستی می گیرد و به 
قول معروف همیشــه خدا، هشت شان 

گرو نه شان است؟!

شکاف طبقاتی و برنج خالی!


