
 هزینه عملکرد بد مسئولین
 این بار هم از جیب مردم

   رضا حسینی جبلی، اقتصاددان
رییس محترم سازمان امور مالیاتی 
در اظهاراتی عجیب اعالم  کرده اند 
مالیات نقــل و انتقال خودرو که از 
تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر 
ارزش افزوده تا ابتدای ســال۱۴۰۱ 

وصول نشده از فروشندگان وصول خواهد شد.
واقعا تعجب بر انگیز است که مدیران محترم هزینه ناکارآمدی 
خود و کوتاهی دستگاه های دیگر را بر مردم تحمیل می کنند. 
کاش ایشــان قبل از این اظهار نظر عجیب نگاهی به تبصره 
۱ مــاده ۳۰ قانــون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می 

کردند.
در این تبصره کامال مشخص شده که مامور وصول این مالیات 
کیست و جریمه عدم وصول چیست. پس چرا مردم باید تاوان 
عدم مسئولیت پذیری دولتیان را بدهند؟ محض اطالع این 
مدیر محترم و افراد دیگری که از این تبصره بی خبر هستند 

عیناً تبصره مذکور را می آورم:
» ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و 
یا تعویض پالک توســط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت 
مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده  و به ترتیبی اســت که 
ســازمان مقرر می کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این 
حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند«.
نمی دانم کجای این تبصره مجمل است که رییس محترم 
سازمان امور مالیاتی چنین برداشت غلطی را از آن داشته  
اند؟ مامور وصول این مالیات در زمان تنظیم سند رسمی، 
دفاتر اسناد رسمی، و در زمان تعویض پالک، راهنمایی و 
رانندگی هستند. حاال اگر هر کدام از این مراجع در وصول 
آن کوتاهی کردند تکلیف چیست؟ تبصره کامال تکلیف 
را روشن کرده است . هر کدام از مراجع مزبور در صورت 
تخلف، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشــده 

هستند...
 ادامه از صفحه 2

وعده افزایش دامنه نوسان محقق می شودیادداشت

تغییر مهم برای بورس از امروز
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   ســرانجام و پس از گذر از روزهای پر فراز و نشــیب، از امروز ) ۲۹ فروردین( دامنه نوســان 
بــا افزایشــی یــک درصــدی، مثبــت و منفــی ۶ خواهــد شــد. دامنه مجاز نوســان قیمت یکی از 
مهم ترین قوانینی اســت که در بازارهای مالی به  عنوان عامل کنترلی در برابر نوســان های 

قیمت ســهام و به  منظور کاهش نوســان بازار در اثر تصمیمات هیجانی اســتفاده می شــود. 
دامنه مجاز نوسان، حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم در هر روز کاری می تواند 

  || صفحه  صفحه 33  داشته باشد و قیمت تنها می تواند در این محدوده حرکت کند...

از فرصت جام جهانی استفاده کنیم

 مغفول ماندن  مغفول ماندن 
اقتصاد اقتصاد گردشگری در کشورگردشگری در کشور

صفحه 3 

1401 فروردیــن   29 دوشـــــــنبه     2083 پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:       2022 یــل  آپر  18     1443 16 رمضــان    

ک در مجلس:   نماینده مردم ارا

 متاسفانه کسی 
 با "سلطان ها" 

برخورد نمی کند
     نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس 
از شــنیدن اظهــارات موافقــان و مخالفــان 
ح اصالح قانون مجازات اخاللگران در  طر
ح  نظام اقتصادی کشــور با کلیات این طر

موافقت کردند...

وزیر علوم: 

 برای ۸۵ درصد 
 رشته های دانشگاهی

کنکور حذف شده است
     وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
اظهار داشت: برای ۸۵ درصد رشته های 
یــا  و  کنکــور  حــذف  امــکان  دانشــگاهی 
پذیــرش دانشــجو بــا اســتفاده از ســوابق 

تحصیلی وجود دارد...   || صفحه  صفحه 77    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 افزایش قیمت خودرو 
داد مردم را درآورده است

2

 هشدار روسیه به آمریکا؛ 
تهدید به جنگ هسته ای!

بازی با»آتش«
2

شرایط نامناسب وضعیت 
آب و هوایی کشور

4

 بیداد »اللی عاطفی« 
در مدارس

7

 فراخوان  مناقصه عمومی  فراخوان  مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره یک مرحله ای شماره 5050//14011401  

کمیسیون معامالت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجانغربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل 
 برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس 
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 

راجهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
توضیــح: فقــط شــرکتهایی مجــاز بــه شــرکت در مناقصــه خواهنــد بــود کــه دارای تاییدیــه صالحیــت از اداره کار و رفــاه اجتماعــی در رشــته خدمــات عمومــی الزامــی و تاییدیــه 

ــی از اداره کار و رفــاه اجتماعــی باشــند.  صالحیــت ایمن
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز یکشنبه مورخ 1401/01/28 

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/02/07
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 

زمان بازگشایی پکت های الف و ب و ج: روز دوشنبه مورخ 1401/02/19 ساعت 11 )یازده صبح( خواهد بود. 
توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه تضمینهــای معتبــر ) بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( تهیــه و تســلیم نمایــد و بــه 

ر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.  پیشــنهادهای فاقــد امضــا مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــر

مبلغ کل تضمین شرکت در موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 
نوع اعتبار مناقصه )ریال( 

۵0-1401
گذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی کامیون جرثقیل باالبر و سواری  وا

و کمک رانندگی تریلی و جرثقیل در حوزه عملیاتی مدیریتهای توزیع برق استان شماره 
فراخوان )2001009003000013( 

منابع داخلی 3/370/000/000

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: ارومیه، خیابان سربازان گمنام )برق سابق( نرسیده به چهار راه مخابرات تلفن 3110-044 داخلی 4339 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 021-27313131 

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه: 04432232113

اطالعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
( و ســایتش رکــت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی و ســایت ملــی مناقصــات  ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــالع رســانی معامــالت صنعــت بــرق )شــرکت توانیــر

بــه ترتیــب بــه آدرس هــای:  WWW.tavanir.org.ir و WWW.aepd.ir و Iets.Mporg.ir قابــل مشــاهده اســت 
توضیح 5: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

شناسه 1302839

 نوبت دوم

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312

گهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای گهی فراخوان مناقصه یک مرحله ایآ آ

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید. 
1- موضوع مناقصه: تهیه، نصب، راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد 23 دستگاه آسانسور پروژه های مسکونی زیتون 6 الی 10 طرح مسکن اقدام مّلی قم

2- صالحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته                 
اشخاص حقوقی دارای پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

3- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

نحوه دریافت و ارسالتاریخ / مهلتموضوع

دریافت اسناد مناقصه 
از تاریخ  1401/01/29 
تا تاریخ 1401/02/06

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

تا تاریخ 1401/02/17ارسال اسناد مناقصه 
کثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حدا

گردد. گهی به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل  ج در آ مندر
4- هزینه خرید اسناد: مبلغ 500/000 ریال می باشد که به حساب شماره 1536076200 بانک تجارت شعبة صفاشهر بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم واریز گردد.

5- مدت اعتبار پیشنهادها : یک ماه 
6- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: طبــق آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی : 3/060/000/000 ریــال )ســه میلیــارد و شــصت میلیــون ریــال( اســت  کــه  بایــد بــه  یکــی  از 

صورت هــای  مشــروحه  زیــر، همــراه  بــا اســناد مناقصــه  در پاکــت  )) الــف  (( بــه  دســتگاه  مناقصــه  گــزار تســلیم  شــود:
الف ( ضمانت  نامه  بانکی  به  نفع  کارفرما. 

ب( اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 1536076200 بانک تجارت شعبه صفاشهر بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم
مدت  اعتبار تضمین  فوق  یک ماه  بوده و باید حداقل تا پایان ساعت اداری تاریخ 1401/03/17  معتبر باشد و برای  یک  ماه  دیگر نیز قابل تمدید باشد.

7- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهای بلوار امین، ابتدای بلوار غدیر، کوچه شماره 11 ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم
تلفن های تماس : 15-02532856612 بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم -معاونت مسکن شهری

شناسه اگهی 1303342

گهی مناقصه شماره 20010010040000152001001004000015   گهی مناقصه شماره  آ  آ
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

گذار میگردد:     ح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای وا بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شر
گــزار : شــرکت ســاخت و توســعه زیــر بناهــای حمــل و نقــل کشــور بــه نشــانی تهــران - بزرگــراه مــدرس– خیابــان وحیــد دســتگردی – خیابــان فریــد افشــار - نبــش  دســتگاه مناقصــه 

بلــوار آرش

ح پروژه: عملیات اجرایی ایمن سازی مسیرهای در دست ساخت استان سمنان با حفاظ بتنی مفصلی  با مدت اجرای کار 12 ماه در استان سمنان شر

 ســیر مراحــل دریافــت اســناد و برگــزاری فرآینــد مناقصــه: صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلــت دریافــت 
، مراحــل ثبــت  اســناد از ســامانه مذکــور حداکثــر تــا تاریــخ 1401/02/07 ســاعت 14/30 میســر خواهــد بــود. ضمنــًا مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مذکــور

نــام در ســایت فــوق و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه بــه انجــام رســانند. تلفــن پشــتیبانی ســامانه : 1456

محــل تحویــل پاکــت شــرکت در مناقصــه )صرفــا پاکــت الــف( اداره کل امــور پیمــان هــا و رســیدگی فنــی– شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور و مهلــت ارســال 
پاکــت هــای پیشــنهاد در ســامانه حداکثــر تــا ســاعت 14/30 روز شــنبه مــورخ 1401/02/17 و تاریــخ جلســه مناقصــه ســاعت 10 صبــح روز یکشــنبه مــورخ 1401/02/18 مــی باشــد. 

 مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یکبار قابل تمدید می باشد. 

برآورد : براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401 به مبلغ 678,319,000,000 ریال میباشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 18 میلیارد ریال تعیین میگردد. 

ح : فرود راه پارس گستر  ) تلفن : 66582736 (  مهندسین مشاور طر
ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 

شناسه اگهی 1302165
میم الف 200

 نوبت اول

 شرکت مادر تخصصی ساخت 
کشور و توسعه زیربناهای حمل و نقل 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم 

ــم بهمــن  در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب بیســت و هفت
مالیاتــی  اختــالف  حــل  هیــات  جلســه  دعوتنامــه  وســیله  بدیــن   80 ســال  مــاه 
مودیــان مالیاتــی بــا عنــوان شــرکت تولیــدی کشــاروزی مهــر شــماره یــک بــان کالتــه 
شــیروان مربــوط بــه عملکــرد مالیــات بــر ارزش افــزوده ســال 1398 و شــرکت ســه 
هــزار و هفتــاد و پنــج خدمــات موتــور ســیکلت جبــار مربــوط بــه عملکــرد مالیــات بــر 
ارزش افــزوده ســال 1398 ابــالغ مــی گــردد جلســه در تاریــخ دهــم اردیبهشــت مــاه 
ســال جــاری راس ســاعت 9 صبــح در محــل اداره امــور مالیاتــی شهرســتان ســیروان 
بــه آدرس ســیروان – لومــار – ســایت مجموعــه ادارات، برگــزار مــی گــردد مقتضــی 
اســت مــودی یــا نماینــده وی در جلســه حضــور یافتــه و دفاعیــات خــود را بــه 

صــورت مکتــوب و مســتند بــه هیئــت مذکــور اعــالم نمایــد. 
شناسه 1304195

گهی ابالغ اوراق مالیاتی  گهی ابالغ اوراق مالیاتی   آ   آ
اداره کل امور مالیاتی استان ایالم اداره کل امور مالیاتی استان ایالم 
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سیاست 2

باقری کنی : 

دشمن را در شکاف میان سیاست 
گذاشتیم کام  خارجی و دفاعی نا

مذاکره کننــده ارشــد ایــران در ویــن گفت: 
ترفنــد ایجاد شــکاف میان سیاســت خارجی 
و سیاســت دفاعــِی دشــمن را بــا مقاومــت 
 برگرفتــه از درایت و هوشــمندی رهبری ناکام 

گذاشتیم.
علی باقری کنی در جمع فرماندهان و مسئوالن 
ســازمان عقیدتی سیاســی ارتــش گفت »اگر 
قدرت هــای غربی تروریســت های خونخوار را 
با »منطق ســالح« به جنــگ فرهنگ و تمدن 
بشری گسیل کردند و القاعده و داعش را به جان 
ملت های منطقه انداختند، اما مقاومت با »سالح 
منطق« و گام برداشــتن در مســیر هویت یابی 
انســان ها و تمدن سازی ملت ها، برتری خود را 
برای تحقق  »پیشرفت در سایه امنیت« در عمل 

به اثبات رساند.«
هم اکنون گروه های تروریســتی بســیاری در 
دنیــا وجــود دارند که از جملــه آن ها می توان 
بــه گروه های داعش، جبهه النصــره، القاعده، 
بوکوحرام، الشــباب اشــاره کرد که در این بین 

القاعــده از نظر ســازمانی  مادر همه گروه های 
تروریســتی جهان شناخته می شود که حمالت 
۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ از جمبه شاخص ترین 
 اقدامــات تروریســتی ایــن گروه به حســاب

 می رود.
 براســاس تصاویــر پهپادی به دســت آمده در 
بهار  ۹۵، نیرو های آمریکایی مســتقر در پایگاه 
معروف عین االســد  کاروان بزرگی از نیرو ها و 
تجهیزات داعش را تا دروازه های شهر همراهی 
کردند تا بدون مقاومت وارد شهر رمادی در ۸۰ 
کیلومتری پایگاه عین االســد شده  و به جنایت 

در این شهر بپردازند.
مرداد همان سال نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ســابق آمریکا، در ســخنانی اوباما و کلینتون را 
»بنیانگذاران داعش« به عنوان سرآمد گروه های 
تروریســتی منطقه غرب آســیا خواند که خود 
بــه  مــورد حمایت بودن این گروه ها از ســوی 
کشــور های غربی به ســردمداری آمریکا اشاره 

دارد.

نماینده مردم تهران:

افزایش قیمت خودرو داد مردم را 
درآورده است

یک عضو کمیســیون فرهنگی درباه رای استمزاجی 
مجلس و تصویب بازگشت طرح صیانت به صحن علنی 
مجلــس را غیرقانونــی عنوان کرد و گفت: باید در این 

مورد تجدید نظر شود.
زهره سادات الجوردی در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی در تذکر شفاهی خطاب به مسئوالن اجرایی 
کشور، گفت: آقای رئیس جمهور نسبت به تعیین دبیر 
ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسریع کند. با 
وجود گذشت ۵ ماه از تصویب قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت، هنوز ستاد آن تشکیل نشده و برای 
اینکه مواد این قانون اجرایی شود، حتما الزم است که 

ستاد تشکیل شود.
نماینــده مردم تهــران در مجلس در تذکری به وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت دربــاره گرانی های اخیر و 
افزایش قیمت خودروگفت: این مســائل حقیقتا داد 
مردم را درآورده و با وجود تذکرات پیاپی ما تأثیری را 

نمی بینیم و اقدام شایسته ای به عمل نمی آید.
الجوردی گفت: تولیدکنندگانی که در شــهرک های 
صنعتــی زمیــن خریداری کرده بودنــد اما به دلیل 

مشکالت ناشی از بیماری کرونا و تحریم ها، در واردات 
تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده خودشان، قادر 
نشــدند که تا تاریخ مقرر بهره برداری کنند. شــرکت 
حکم خلع ید آنها را از مراجع قضایی گرفته در حالی 
کــه اغلب آنها در حال حاضر آماده تولید هســتند و 
می توانند صنعتشان را راه اندازی کنند اما آنها را مجبور 
 به خریداری زمین کرده و یا اینکه زمینشــان را ترک

 کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اســتناد به شــعار 
ســال ۱۴۰۱ بــه ضرورت مقابله بــا رکود اقتصادی 
تأکید کرد و گفت: در شرایطی که برخی از کشورهای 
همســایه با اعطای زمین رایگان، سرمایه دار ایرانی را 
جذب می کنند، چنین اقداماتی موجب فرار سرمایه 
ایرانی می شود، الزم است که تمهیدات الزم را در این 
زمینه انجام دهیم. همچنین با توجه به وضوح آنچه 
در بخش های اقتصادی در سنوات قبل شاهد بودیم و 
همچنین نص صریح سخنان رئیس جمهور مبنی بر 
عدم اســتفاده از مسببان وضع موجود، الزم است که 

این در این رابطه اقدامات الزم انجام شود.

یادداشت

ادوات نظامی 
منهدم شده 

روسیه در 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی اوکراین/ رویترز

در مراسم شلیک آزمایشی 2 فروند 
موشک هدایت شونده تاکتیکی با 
هدف تقویت قابلیت های هسته ای 
 کره شمالی/ خبرگزاری رسمی 
کره شمالی

گزارش تصویری

آمریکا؛ تهدید به جنگ هسته ای! هشدار روسیه به 

بازی با»آتش«
هشــدار دولت روســیه به ایــاالت متحده 
و متحدانــش دربــارۀ »عواقــب غیر قابل 
پیش بینــی« کمک های نظامــی غرب به 
اوکراین، معنایی ندارد جز تهدید تازۀ مسکو 

به وقوع جنگ هسته ای.
  اگر روسیه بخواهد در واکنش به کمک های 
نظامی غرب به اوکراین، مناطقی از قلمرو ناتو 
را هدف قرار دهد، در واقع سوت آغاز جنگ 
بین روســیه و ناتو به صــدا درآمده. و چون 
روسیه همین االن هم از غلبه بر ارتش اوکراین 
ناتوان مانده، بدیهی اســت که اضافه شــدن 
ســایر ارتش های اروپایی به ارتش اوکراین، 
نتیجه ای جز شکست روسیه و عقب نشینی 

خفت بارش از اوکراین نخواهد داشت.
  بنابراین روس ها وارد یک جنگ متعارف با 
ناتو نخواهند شد چراکه انبوهی از ارتش های 
اروپایی را در کنار ارتش آمریکا، رویاروی خود 
خواهند دید. راه فرار از شکســت در جنگ 
متعارف هم چیزی جز آغاز جنگ هسته ای 

نیست.
  در صورت وقوع جنگ هســته ای، روســیه 
و غــرب هر دو بازنده خواهند بود. اگرچه در 
چنین جنگی هم ممکن است بازندۀ مطلق 
و بازندۀ نسبی داشته باشیم )و احتماال بازندۀ 
مطلق روسیه خواهد بود(، ولی بازندۀ نسبی 
هم از حیث تمدنی صدها پله سقوط می کند 
و باید از صفر بلکه زیر صفر شــروع کند تا به 

وضعیت پیشرفتۀ کنونی برسد.
  اگرچه روانشناســی رهبران سیاســی و نیز 
نقــش »افــراد« را در رقم خوردن تاریخ باید 
جــدی گرفــت و به همین دلیل نمی توان با 
قاطعیت گفت فردی به نام پوتین تحت هیچ 
شــرایطی جهان را به ورطۀ جنگ هسته ای 
پرتــاب نخواهد کــرد، ولی این احتمال هم 
وجــود دارد کــه تصمیم پوتیــن برای آغاز 

جنگ هســته ای با مقاومت مقامات مسئول 
زیردستش مواجه شود. کمااینکه در آمریکا 
نیــز گاهی مقامــات نظامی در برابر تصمیم 
روسای جمهور ایستادگی کرده و مانع وقوع 

یک جنگ پردردسر شده اند.
  اینکه روسیه غیر دموکراتیک است و آمریکا 
دموکراتیک، امکان سرپیچی مقامات نظامی 
روسیه از دستور پوتین به آغاز جنگ هسته ای 
را منتفــی نمی کند؛ چونکه امنیت مقدم بر 
دیکتاتوری و دموکراســی است. آغاز جنگ 
هسته ای، امنیت کل ارتش و ملت روسیه را 
از بین می برد و هیچ معلوم نیست که پوتین 

در مقام عمل، در سیســتم حکومتی روسیه 
از اقتدار کافی برای آغاز یک تنه و خودسرانۀ 

جنگ هسته ای برخوردار باشد.
  به هر حال اگر عجالتا احتمال وقوع جنگ 
هســته ای را منتفی بدانیم، تهدید روسیه به  
»عواقب غیر قابل پیش بینی« کمک نظامی 
آمریکا به اوکراین، یا تهدیدی توخالی است 
و یا اینکه ممکن اســت به زد و خورد نظامی 
متعارف و مختصری بین روسیه و ناتو منتهی 

شود.
  اما همین حد فعلی از درگیری هم در حکم 
فروریختن ابهت روسیه است. تا همین االن 

مسکو اذعان کرده که اوکراین حداقل یکبار 
به خاک روســیه حمله کرده و مخازن نفتی 
شهر بلگورود را منهدم کرده است. حمله یک 
کشور دیگر به خاک روسیه، از زمان شکست 
هیتلر در جنگ جهانی دوم تا کنون ســابقه 

نداشته است.
بنابراین اگر ناتو هم به اوکراین اضافه شــود 
و خاک روســیه را هــدف قرار دهد، قابلیت 
بازدارندگی تســلیحات هســته ای روسیه 
منتفی می شود. چنین وضعی عین شکست 

مضاعف برای روسیه است.
»عواقب غیر قابل پیش بینی« کمک نظامی 

غرب به اوکراین، ممکن اســت حملۀ اتمی 
روســیه به کی یف باشد. اما این حمله حتی 
اگر با اســتفاده از ســالح اتمی تاکتیکی با 
قابلیت تخریب ناگسترده باشد، ممکن است 
عواقبــش برای خود روســیه هم غیر قابل 

پیش بینی از آب درآید.
  بنابراین هر طور که حساب کنیم، والدیمیر 
پوتین در حال بازی با آتش اســت و ممکن 
است کشور خودش و کل کشورهای جهان 
را گرفتار وضعی کند فراتر از مقصود اولیه اش.

  علت پرریســک شــدن اقدام پوتین، جدا از 
انگیــزۀ باالی رئیس جمهور و ارتش اوکراین 
برای ایستادگی در برابر روس ها، کمک های 
نظامی و مالی غرب آمریکا و بریتانیا و آلمان 

به اوکراین بوده است.
  بیش از پنجاه روز از جنگ اوکراین می گذرد 
در حالی که روس ها انتظار داشــتند کی یف 
را پنج روزه فتح کنند. یک روز پس از حملۀ 
روسیه به اوکراین، باشگاه خبرنگاران جوان 
تیتر زد: »دستان خالی کی یف در برابر روسیه؛ 
آمریکا و ناتو پشت اوکراین را خالی کردند«. 
خبرگزاری صداوسیما نیز همان روز تیتر زد: 
»کی یف سقوط کرد«. نین تیترهایی بیشتر 
بیان آرزو بود تا توصیف واقعیت. واقعیت این 
است که دولت روسیه در اوکراین به اهدافش 
نرســیده و کمک های نظامی غرب را عامل 

اصلی ناکامی اش در این کشور می داند.
  اما معما این اســت که روســیه چگونه باید 
مانــع تداوم تجهیز ارتش اوکراین از ســوی 
کشــورهای غربی شــود کــه کار به جنگ 
جهانی نکشــد؟ واقعیت این اســت که هیچ 
دانا زین معما در جهان آگاه نیســت. شــاید 
دور تازۀ حمالت روسیه به اوکراین، تا حدی 
جواب این سوال و البته سرنوشت این جنگ 

را روشن کند.

خبر ویژه

احمد وحیدی اعالم کرد بر اساس دستور رئیس جمهور تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی 
میانکاله متوقف خواهد ماند.

چند روز پیش هم استاندار مازنداران اعالم کرده بود که رئیس جمهور دستور داده تا زمانی که محیط زیست نظر 
نهایی خود را اعالم نکند، عملیات اجرای این پروژه متوقف باقی خواهد ماند.

حجت االســالم رئیســی روز بیســت و یکم فروردین دستور داد که موضوع احداث پتروشیمی میانکاله بررسی و با 
احصای موارد خالف قانون و آسیب زا برای محیط زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری شود.

۲۳ فروردین هم احمد قاسمی مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور با ارسال نامه ای به دادستان عمومی 
و انقالب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.

پیشتر سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعالم توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به 

انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.
گفتنی است، پروژه احداث پتروشیمی میانکاله در مراتع حسین آباد واقع در ذخیره گاه زیست کره میانکاله در روز های 
پایانی پارسال در حالی  کلید خورد که این موضوع به جهت آسیب رسانی  به محیط زیست منطقه، مخالفت های 

برخی اهالی منطقه، فعاالن و کنشگران محیط زیست، سیاسیون، بازیگران، ورزشکاران را به همراه داشت.
میانکاله شبه جزیره ای ۶۸ هزار و ۸۰۰ هکتاری در شرقی ترین نقطه شمالی ترین استان ایران است با طبیعتی کم 

نظیر، اما ده ها مشکل که در این سال ها با آن دست و پنجه نرم کرده است تا بتواند زیبایی خودش را حفظ کند.

وزیر کشور:

ساخت پتروشیمی میانکاله تا بررسی دقیق زیست محیطی متوقف می شود

اخبار کوتاه

انتقاد ترامپ از ناتو:

ناتو، ببر کاغذی است
ترامــپ از ناتو انتقــاد کرد و گفت: فکر می کنم ۱۰۰ 
سال دیگر مردم به زمان ما نگاه می کنند و می گویند 
که چطور عقب ایستادیم و ناتو عقب ایستاد. به طرق 

مختلف گفته ام که )ناتو( یک ببر کاغذی است.
دونالد ترامپ در صحبت هایش درباره جنگ روسیه و 
اوکراین، از تقبیح رئیس جمهوری روسیه سر باز زده 

و در عوض ناتو را مورد انتقاد قرار داد.
 به نقل از پایگاه خبری اینسایدر، مجری شبکه خبری 
فاکس نیوز از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا درباره »جنایات جنگی« و خشونت روسیه در 

شهر هایی مانند بوچا و ماریوپل پرسید.
شان هانیتی از ترامپ پرسید: گور های دسته جمعی... 
جنازه غیرنظامیان در خیابان ها... محله های تخریب 
شده... آیا معتقد هستید که این )جنگ( در زمانه ما 

شرارت است؟
ترامپ، اما از پاسخ مستقیم خودداری کرده و در عوض 
از ناتو انتقاد کرد و گفت: فکر می کنم ۱۰۰ سال دیگر 
مردم به زمان ما نگاه می کنند و می گویند که چطور 
عقب ایســتادیم و ناتو عقب ایستاد. به طرق مختلف 

گفته ام که )ناتو( یک ببر کاغذی است.
این رئیس جمهوری سابق آمریکا مدعی شد که »ناتو 
را بازسازی« کرده و از اعضای آن انتقاد کرد که چرا به 

اندازه آمریکا هزینه نکرده اند.
ترامپ در دولت خود مکررا تهدید کرد که از این اتحاد 
خارج می شــود و دیگر اعضا را تحت فشــار قرار داد تا 

هزینه های دفاعی خود را بیشتر کنند.
ترامــپ همچنیــن در این گفتگو این ادعا را که اگر او 
رئیس جمهوری آمریکا بود، روسیه به اوکراین حمله 
نمی کــرد، تکــرار کرد و گفت: وقتــی به آنچه اتفاق 
افتاده نگاه می کنم، هرگز در دولت من چنین اتفاقی 

نمی افتاد.
او، هانیتی را با نام کوچک خطاب قرار داده و گفت: من 
والدیمیر پوتین )رئیس جمهوری روسیه( را به خوبی 
می شناختم، تقریبا به همان اندازه که تو را می شناسم 

شان!
ترامپ ادامه داد: بگذار به تو بگویم، )من و پوتین( در 
این باره حرف زدیم، خیلی حرف زدیم. او واقعا اوکراین 
را می خواست، اما گفتم که به اوکراین نخواهی رفت 

)حمله نمی کنی(.
بــا ایــن حــال، ترامــپ در این گفتگــو از اصطالح 
»نسل کشــی« برای توصیف وقایع اوکراین استفاده 
کــرده و با جو بایــدن، رئیس جمهوری فعلی آمریکا 
هم نظر شــد، اما در عین حال، از انتقاد مســتقیم از 
شخص پوتین یا »شرورانه« خواندن اقدامات روسیه 

خودداری کرد.

زلنسکی اولتیماتوم داد؛

 کشتار سربازان ماریوپل 
کرات صلح یعنی پایان مذا

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین به روسیه 
هشدار داد در صورت حذف کامل نیرو های اوکراینی 
در بندر ماریوپل، مذاکرات با مسکو را متوقف خواهد 
کرد. زلنســکی با پذیرش شــرایط دشوار نظامیان و 
شبه نظامیان این کشور در ماریوپل گفت: »بچه های 
ما با تمام قوا از خودشان دفاع می کنند.« وی با اشاره 
به کشــتار در شــهر برودیانکا در حومه کی یف گفت: 
»هرچقدر تعداد برودیانکا ها بیشــتر باشــد، شانس 

موفقیت گفتگو ها کمتر می شود.«
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین به روسیه 
هشدار داد در صورت حذف کامل نیرو های اوکراینی 
در بندر ماریوپل، مذاکرات با مسکو را متوقف خواهد 
کرد. آقای زلنسکی با پذیرش شرایط دشوار نظامیان 
و شبه نظامیان این کشور در ماریوپل گفت: »بچه های 
ما با تمام قوا از خودشان دفاع می کنند.« وی با اشاره 
به کشــتار در شــهر برودیانکا در حومه کی یف گفت: 
»هرچقدر تعداد برودیانکا ها بیشــتر باشــد، شانس 

موفقیت گفتگو ها کمتر می شود.«
شهر ماریوپل از اهداف اصلی ارتش روسیه در جنگ با 
اوکراین به شمار می رود. تصرف این بندر استراتژیک 
ارتباط اوکراین با دریای ســیاه را عمال قطع می کند. 
ماریوپل بیش از یک ماه اســت که در محاصره کامل 

نیرو های روسیه قرار دارد.

عقب نشینی رژیم صهیونیستی از 
محاصره امنیتی کرانه باختری

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعالم کرد که محاصره 
امنیتی در کرانه باختری و نوار غزه را لغو می کند.

»بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز گذشته 
در بیانیــه ای اعالم کرد که محاصره امنیتی نظامیان 
تل آویو در کرانه باختری و نوار غزه را لغو کرده است.

وزارت جنــگ رژیم صهیونیســتی ضمن خبر از لغو 
محاصــره در کرانــه باختری و نــوار غزه، تاکید کرده 
اســت که استقرار گسترده نیرو های کمکی از سوی 
نظامیان صهیونیســت و افسران پلیس تل آویو ادامه 

خواهد داشت.
در بیانیــه وزارت جنگ تل آویو آمده اســت که دفتر 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از ارزیابی وضعیت 
با مقامات ارشــد نظامی-امنیتی، تصمیمی مبنی بر 
لغو محاصره امنیتی همه جانبه اعمال شده در کرانه 
باختری و نوار غزه در اولین روز از عید فصح یهودیان 

را گرفته است.
بنــی گانتز در این بیانیــه از فعالیت تمامی نظامیان 
صهیونیســت در پایان هفته تشــکر و اذعان کرد که 
»اســرائیل به اقدام هدفمند علیه افراط گرایی ادامه 
می دهد و از تالش برای نقض نظم عمومی توســط 

هرکسی، جلوگیری می کند«.

 هزینه عملکرد بد مسئولین
 این بار هم از جیب مردم

ادامه از صفحه اول:
رییس محترم ســازمان امــور مالیاتی از کجای 
این تبصره کلمه فروشــندگان را استنباط کرده 

اند؟ اهلل اعلم .
اگر دفاتر اســناد رســمی و یا موسسه خصوصی 
راهگشا )متولی انحصاری تعویض پالک خودرو(

در زمان انتقال ســند رســمی و یا تعویض پالک 
مرتکب تخلف شــده باشــند و مالیات را وصول 

نکرده باشند گناه فروشنده چیست؟
فروشنده ای که خودرو خود را فروخته و مالیاتی 
هم از او مطالبه نشده که پرداخت کند چه گناهی 
کــرده که باید در ســامانه امــور مالیاتی بدهکار 

مالیاتی شناخته شود؟
شایسته است و چاره ای نیست جز اینکه دستگاه 
های نظارتی و کمیسیون اصل ۹۰ ضمن ورود به 
موضوع، اشخاصی را که باعث تضییع دهشتناک 
حقوق بیت المال شده اند مطابق با تبصره ۱ماده 
۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تحت پیگرد قرار 
داده و مبالغ را به مأخذ دو برابر مصرح در قانون از 
آنها وصول کنند. شــاید این اقدام بتواند مدیران 
را بیش از پیش با تکالیف قانونی آنها آشنا کند.
منبع : خبرآنالین

خطیب زاده:

کنش شدید سوئد   منتظر وا
در برخورد با عامالن هتک حرمت 

قران کریم هستیم
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به هتک حرمت قران کریم در یکی از شهرهای 
ســوئد اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران آتش زدن 
کالم اهلل مجید در شــهر لینکوپینگ ســوئد توسط یک 
عنصر نژادپرست و افراطی دانمارکی که به بهانه آزادی 
بیان تحت حمایت پلیس این کشــور صورت گرفت را 
شدیدا محکوم می کند.  سخنگوی وزارت امور خارجه 
تکرار عمدی این اقدام هتاکانه در ماه مبارک رمضان را 
عامل جریحه دار شدن احساسات مسلمانان در سوئد و 
در سراسر جهان دانست و افزود: این اقدام موهن مصداق 
بارز نفرت پراکنی و مغایر با آزادی بیان بوده و می بایست 
توسط تمامی معتقدان به همزیستی و گفتگوی بین ادیان 
محکوم شــود. خطیب زاده تاکید کرد: ضمن پاســخگو 
دانســتن دولت ســوئد، مترصد واکنش فوری، شدید و 
صریح این کشــور در برخورد با عوامل این اقدام توهین 
آمیز و انجام اقدامات روشــن و عملی جهت پیشــگیری 
از تکرار چنین اقداماتی هستیم. سخنگوی وزارت امور 
خارجــه در پایــان افزود: اقدام فرد هتاک و طرفداران او 
بیش از پیش اتحاد مســلمین و کشــورهای اسالمی در 

برابر توطئه های دشمنان اسالم را ضروری می سازد.

 گرانی دارو 
صدای نماینده مجلس را درآورد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه نظام پرداخت یارانه برای دارو حذف نشده 
است، تاکید کرد: افزایش قیمت دارو در چنین شرایطی 
هیــچ توجیهــی ندارد و انتظار می رود که تیم اقتصادی 

دولت به وعده های خود با جدیت عمل کند.
صدیف بدری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی 
مجلس بیان کرد: ثبات و آرامش چندین ســال اســت 
که از بازار ربوده شــده و مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
پشت سر هم گریبان گیر مردم شده است. هر روز شاهد 
گرانی افسارگسیخته در یک حوزه هستیم. یک روز قیمت 
کاال های اساسی سر به فلک می کشد و روز دیگر قیمت 
خودرو. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون نیز زمانی که ارز 
ترجیحی حذف نشــده شــاهدیم که قیمت دارو سر به 
فلک کشــیده و فشــار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه 
وارد کرده است. مردم دگر توان تحمل گرانی را ندارند. 
تیم اقتصادی دولت نیز در تحقق وعده های خود عملکرد 

قابل قبولی نداشته است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: آقای رئیس 
جمهور به وزرای خود هشدار دهید پیش از آنکه مجلس 
در رای اعتماد خود به وزرای کابینه تجدید نظر کند به 

وعده های خود عمل کرده و جلوی گرانی ها را بگیرد.

نامه نمایندگان به قالیباف:

 ادامه فعالیت کمیسیون صیانت 
قانونی است

تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رییس مجلس 
شــورای اسالمی تاکید کردند: ادامه فعالیت کمیسیون 
صیانت قانونی است و هرگونه تصمیم در خصوص طرح 
موسوم به صیانت باید در صحن علنی مجلس اتخاذ شود.
تعــدادی از نماینــدگان در نامه ای به رییس مجلس 
شــورای اســالمی در مورد حواشی جلسه غیر علنی 
بررسی»طرح صیانت« تاکید کردند: مجلس تاکنون 
هیــچ تصمیم معتبری در خصــوص اعمال تبصره ۲ 
ماده ۱۶۷ بر کمیســیون مشــترک نداشته است. لذا 
ادامه فعالیت آن کمیســیون کامال قانونی بوده و هر 
گونه تصمیمی در خصوص طرح موســوم به صیانت، 
می بایســت بر اســاس ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی یا 

تبصره های ذیل آن انجام شود.

بین الملل
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3اقتصاد اقتصاد کوتاه از اقتصاد

مدیرعامل مرکز تجارت بین الملل و پایانه 
صادراتی آمل :

 برنج ایرانی با قیمت پایین
 در راه است

مدیرعامــل مرکز تجارت بیــن الملل و پایانه 
صادراتــی آمل با بیــان اینکه التهاب بازار برنج 
به زودی فروکش می کند، اعالم کرد: به مردم 
توصیه می شود برنج کهنه انبارها را نخرند زیرا 
برنج سال جدید با قیمت های مناسب تری به 

بازار می آید.
 مدیــر عامل مرکز تجــارت بین الملل و پایانه 
صادراتی آمل به مردم توصیه کرده اســت که 
برنج کهنه نخرند زیرا زمان برداشت برنج های 
سال جدید نزدیک است و به قیمت های پایین 

تری عرضه خواهد شد.
صحبت های این مســئول بیشتر به دلیل انبار 
کردن برنج از ســوی محتکران مربوط می شود 
که در روزهای گذشــته، قیمت ها را بی دلیل 
افزایــش داده اند در صورتــی  که مردم خرید 
خــود را کمتر کنند، قیمــت ها پایین می آید 
 و هــدف محتکــران و ســودجویان هم محقق 

نخواهد شد.
بر اساس گزارش از بازار قیمت برنج طارم در بازار 
از کیلویی ۸۴ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می 
رود این در حالی است که این برنج ها کیلویی 
۶۰ تا ۶۵ هزار تومان از کشــاورزان خریداری 
شــده است، یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان 

هر کیلو برنج حباب قیمت دارد.
مدیرکل دفتر بازرســی و نظــارت بر کاالهای 
وزارت جهاد کشــاورزی شب گذشته در برنامه 
صدا و ســیما ضمن اینکه علت افزایش قیمت 
برنج را احتکار از سوی برخی سودجویان مربوط 
دانســت  از طرحی خبر داد که معتقد اســت تا 
یک هفته آینده می تواند قیمت ها را در بازار به 

نرخ های قبلی برگرداند.
بر اساس این طرح » تا پایان ماه مبارک رمضان 
به همه واحدهای بازرسی و نظارت سراسر کشور 
دستور داده شده چنانچه بازرسان با محتکران 
و گرانفروشــان روبه رو شوند، عالوه بر برخورد 
جدی با آنها به سازمان تعزیرات حکومتی برای 

صدور رای معرفی می شوند.
مدیرعامــل مرکز تجارت بیــن الملل و پایانه 
صادراتــی آمــل همچنیــن از فراوانی برنج در 
انبارها خبر داد و گفت: برنج تنظیم بازاری هم 
به مراکز توزیع تحویل داده ایم و هیچ مشکلی 
از نظــر تامین نیســت و التهاب قیمت های به 

زودی فروکش می کند.

رئیس سازمان حمایت:

گشت یک شبه قیمت ها را  باز
تکذیب می کنم

رئیــس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان لزوم بازگشــت یک شبه قیمت ها 
را تکذیب کرد و گفت: تغییر قیمت ۵۰ قلم کاالی 
اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری 

پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی است.
 عباس تابش در حاشــیه جلســه مشترک ستاد 
قاچاق در جمع خبرنگاران در پاســخ به ســوالی 
درباره الزام بازگشت قیمت کاالها به سال ۱۴۰۰، 
اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری 
ها پخش شــد و مشــخص نیست به چه منظوری 
بود، اما به کل غلط بود. بنابراین این صحبت را که 
باید یک شبه قیمت ها برگردد را تکذیب می کنم.
وی با بیان اینکه تغییر قیمت ۵۰ قلم کاالی اساسی، 
حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، 
یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است، گفت: اگر 
تولید کننده یا صاحب کاالیی بخواهد قیمت این 
۵۰ کاال را تغییر دهد، اول باید مســتندات تغییر 
قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کارشناسی 
و بعد در ستاد تنظیم بازار ابالغ شود تا افراد بتوانند 

افزایش قیمت دهند.
این مقام مســئول افزود: در ســال جاری برخی از 
بنگاه ها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت 
داده بودنــد کــه ما پیشــنهاد دادیم قبل از اینکه 
بحث هــای تعزیری و قضایی پیش بیاید این افراد 
در فراینــد قانونی از افزایش قیمت خودســرانه 
اجتناب کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت ها را 
برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است 
بعد از طی فرایند قانونی، کاال مشــمول افزایش 

قیمت هم بشود.
اما به گفته وی این ۵۰ کاال به اســتناد به قانون 
و مقررات کشور نمی توانند سرخود تغییر قیمت 
دهند و قیمت های ناهمگن و متفاوت در کشــور 

داشته باشیم.
رئیس ســازمان حمایت در ادامه گوشت قرمز، 
گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم 
خانگی را از جمله این ۵۰ کاال عنوان کرد و گفت: 
در اصل این ۵۰ کاال، کاالهای اساسی هستند که 
در ســبد خانوار نقش باالیی دارند و این موضوع 
ربطــی به نــوع ارز دریافتی آنها ندارد. همانطور 
که اشاره شد این ۵۰ کاال مشمول قیمت گذاری 

پیشین هستند.
تابش درباره گرانفروشــی برنــج نیز گفت: برنج 
مشمول قیمت گذاری تثبیتی است و وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین، قیمت 
برنج تولید داخل را اعالم کرده اســت. با توجه به 
اجرای قانون انتزاع بازرسی از بازار این کاال نیز به 

عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

گزارش

وعده افزایش دامنه نوسان محقق می شود

تغییر مهم برای بورس از امروز
سرانجام و پس از گذر از روزهای پر فراز و نشیب، 
از امروز ) ۲۹ فروردین( دامنه نوسان با افزایشی 

یک درصدی، مثبت و منفی ۶ خواهد شد.
دامنه مجاز نوســان قیمــت یکی از مهم ترین 
قوانینی اســت که در بازارهای مالی به  عنوان 
عامل کنترلی در برابر نوسان های قیمت سهام 
و به  منظور کاهش نوسان بازار در اثر تصمیمات 
هیجانی اســتفاده می شود. دامنه مجاز نوسان، 
حدود قیمتی ســقف و کفی اســت که هر سهم 
در هر روز کاری می تواند داشــته باشد و قیمت 
تنهــا می تواند در این محدوده حرکت کند. در 
واقع این دامنه محدوده مجاز برای نوسان قیمت 

سهم است.
تحقق وعده افزایش دامنه نوسان

بــا روی کار امــدن دولــت جدید و پس از آنکه 
مجید عشقی عنوان دار ریاست سازمان بورس 
شد، اعالم کرد باز کردن دامنه نوسان در دستور 
کار این ســازمان قــرار دارد. وی همچنین در 
اخرین نشســت خبری خود در ســال گذشته 
نیــز دوباره از اصالح تدریجی دامنه نوســان از 
اوایل سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: تغییر دامنه 
نوســان در برنامه ســازمان بورس است، اما این 
موضوع نیازمند روشــن شدن برخی ابهامات از 
جمله بودجه و ریسک های سیاسی است. پیش 
از این اعالم کرده بودم که اصالح دامنه ابتدا از 
شرکت های بزرگ آغاز می شود و اکنون برنامه 
این اســت که از یک تاریخی به بعد اصالح به 
صــورت تدریجی و با یــک درصد آغاز خواهد 
شــد. این روند در مقاطع ســه ماهه و با توجه به 

بازخورد بازار بازبینی خواهد شد.
در نهایت وعده عشــقی به تحقق پیوســته و 
دامنه نوســان روزانه قیمت در بازار اول )تابلو 
اصلــی و فرعی( بورس تهران از روز دوشــنبه، 

۲۹ فروردین ماه، مثبت و منفی ۶ می شود.
تاثیر افزایش دامنه نوسان بر رونق بیشتر 

بورس
در این راســتا، حسین کاظم زاده - کارشناس 
بــازار ســرمایه -   با اشــاره بــه وضعیت دامنه 
نوســان در ســال های قبل، اظهار کرد: ســال 
۱۳۸۷ معامالت بســیار کم رونق، دامنه نوسان 
دو درصدی و رکود دوره دولت نهم باعث شده 
بود بســیاری از نمادها روزهای متمادی بدون 
معامله باشــند. در همان ســال  دامنه نوسان به 
ســه درصد افزایش پیدا کرد. به مرور در ســال 
های بعد ابتدا به چهار درصد، در ســال ۱۳۹۴ 
به پنج درصد رسید و از آن زمان دامنه نوسان 
به غیر از چند مقطع کوتاه در دو سال گذشته، 

ثابت بوده است.
وی بــا تاکید بر اینکــه اولین و مهمترین تاثیر 
افزایش دامنه نوسان در معامالت، افزایش حجم 
و ارزش معامالت اســت، گفت: زمانی که دامنه 
نوسان دو درصد بود، بسیاری از نمادها با اینکه 
باز بودند بعضا ۵۰ روز معامله نمی شدند. زمانی 
که دامنه نوسان از دو به پنج درصد رسید بورس 

ایران توانست به بازاری جذاب تبدیل شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه افزود: باید توجه 
کرد که قیمت ســهم بنا به متغیرهای کالن و 
خرد اقتصادی و عرضه و تقاضای ســهم دچار 
تغییر می شود. هر چقدر این تغییرات طبیعی 
و سریعتر خود را در قیمت نشان دهد هم رونق 
بیشــتر و هم احتمال تشکیل حباب کمتر می 
شود. امیدوارم افزایش دامنه نوسان که از امروز، 
مثبــت و منفی ۶ درصــد خواهد بود و به مرور 
به ۱۰ درصد خواهد رســید، بتوند باعث رونق 

بیشتر بازار سهام شود.
 تعدیل بازار سرمایه 

با افزایش دامنه نوسان
همچنیــن  محمدرضــا پورابراهیمی - رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلــس - با بیان اینکه 
تغییرات دامنه مجاز نوســان دارای نقاط مثبت 
و منفی اســت و باید هر دو بخش مد نظر قرار 
گیرد گفت: افزایش دامنه نوســان به مدیریت 
ایجاد شرایط تعادلی کمک می کند، یعنی دوره 
زمانی رســیدن به نرخ تعادلی را بیشتر کرده و 
به جای اینکه تعدیل در یک بازه زمانی کوتاه و 
یک روزه رخ دهد در فاصله چند روزه اعمال می 
شود.وی با اشاره به نبود برخی از محدودیت ها از 
جمله دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا در بعضی 
از کشورها اظهار کرد: بازار سرمایه ایران کارایی 
بازارهــای جهانــی را ندارد و برای جلوگیری از 
ایجاد ضرر و زیان ســهامداران خرد و پرهیز از 
رفتارهــای گروهــی و هیجانی، تصمیم گیران 
حجــم مبنا و دامنه نوســان را لحاظ می کنند. 
گر چه در این ســال ها شــاهد اقدامات خوبی 
برای حرفه ای شدن سهامداران خرد بودیم ولی 
همچنان نیازمند اعمال مولفه هایی چون دامنه 

مجاز نوسان و حجم مبنا هستیم.
پور ابراهیمی تصمیم اخیر هیئت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار برای افزایش دامنه نوسان 
را به منظور تعدیل ســریعتر قیمت ها دانســت 
و تاکید کرد: هر چه بازار ســرمایه به ســمت 
کاهش محدودیت هــا پیش برود؛ بازار روانتر، 
نقدشونده تر، شفاف تر و عملیاتی تر خواهد بود.

کنیم از فرصت جام جهانی استفاده 

مغفول ماندن اقتصاد گردشگری در کشور
یــک اقتصــاددان گفت: برگــزاری جام 
جهانی فوتبال در قطر یک فرصت کم یاب 
و اســتثنایی اســت و دولــت باید نهایت 
برنامه ریزی را برای اســتفاده حداکثری از 
این ظرفیت به منظور رشــد شاخصه های 

اقتصادی کشور انجام دهد.
مرتضی افقه با اشاره به برگزاری جام جهانی 
فوتبــال در قطر اظهار کرد: برگزاری جام 
جهانی فوتبال در کشوری مثل قطر که در 
همســایگی و نزدیکی ایران قرار دارد، یک 
فرصت بســیار خوب اســت که باید تالش 
کنیم از این فرصت به بهترین شــکل برای 
بهبود وضعیت اقتصادی کشــور استفاده 
کنیم. وی افزود: مناطق آزاد و شــهرهای 
جنوبی کشور اگر آماده پذیرایی از مسافران 
و تماشاگران جام جهانی قطر شوند، قطعا 
زمینه بســیار خوبی برای اشتغال و بهبود 
وضعیــت اقتصادی در این شــهرها فراهم 
خواهد شد اما متاسفانه به جز در شهرهایی 
مثل کیش برخی از زیرســاخت ها آنچنان 
زمینه ســاز جذب تماشاگران جام جهانی 
نیســت و باید در این مدت کوتاه بر روی 

این زیرساخت ها کار شود.
 وزارت خارجه صدور ویزا را 

تسهیل کنند
این اقتصاددان گفت: با توجه به شــرایط 
ایران که در نزدیکی مرزهای دریایی کشور 
قطــر قــرار دارد، در دوران جام جهانی اگر 
شــرایط و تمهیدات محدودی برای بهبود 
وضعیت به کار برده شود، قطعا می توانیم از 
ظرفیت برگزاری جام جهانی در قطر برای 
رشد و توسعه اقتصاد ایران استفاده کنیم.

افقــه عنوان کرد: اگر بخواهیم از شــرایط 

فراهم شده در قطر به بهترین شکل استفاده 
کنیم، دولت و وزارت خارجه باید وضعیت 
صدور ویزا را تسهیل کنند تا بتوانیم شاهد 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت حضور 
مســافران جهانی در قطر باشیم. هرچند 
مسایل فرهنگی و مذهبی در کشور وجود 
دارد که بر روی حضور و ســفر مسافران به 

درون کشور تاثیرگذار است.
گران  باید شرایط را برای حضور تماشا

جام جهانی در ایران مهیا کنیم
وی ادامه داد: گردشــگران و مســافرانی 
که ســازگاری بیشتری با محدودیت های 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی ایران دارند 
اگر شرایط سفر برای آن ها مهیا باشد قطعا 
بــه ایران خواهند آمد و ما باید شــرایط را 
برای حضور این افراد در کشور و استان های 

جنوبی ایران از جمله خوزستان مهیا کنیم 
تــا بتوانیم نهایــت بهره برداری را از فضای 

ایجادشده در جام جهانی داشته باشیم.
عضو هیات علمی دانشــگاه شهید چمران 
اهواز گفت: دولت باید سیاســتگذاری کند 
و تمهیدات بسیار خوبی را برای استفاده از 
ظرفیت برگزاری جام جهانی در کشوری در 
همسایگی ایران بیاندیشد. جام جهانی قطر 
یک فرصت کمیاب و استثنایی است و دولت 
بایــد نهایت برنامه ریزی را برای اســتفاده 
حداکثری از این ظرفیت به منظور رشــد 

شاخصه های اقتصادی کشور انجام دهد.
افقه عنوان کرد: برای مثال تولید تمام آنچه 
یک تماشاگر برای حضور در ورزشگاه به آن 
نیاز دارد می تواند یکی از مواردی باشد که 
اگر واحدهای تولیدی درون کشــور به آن 

ورود کنند و بتوانند بازار فروش آن را نیز در 
کشور قطر شکل دهند، عالوه بر بحث تولید 
به اشتغالزایی و همچنین ارزآوری به درون 
کشــور کمک خواهد کرد و این فقط یکی 
از مواردی اســت که برگزاری جام جهانی 
فوتبال در قطر می تواند برای ما داشته باشد.

اقتصاد گردشگری در کشور مغفول 
مانده است

وی ادامه داد: اقتصاد گردشــگری یکی از 
مســائلی است که طی سالیان گذشته در 
کشــور مغفول مانده اســت اما اکنون که 
فرصت به این وســعت و در ســطح جهانی 
در همســایگی ایــران در حــال رخ دادن 
اســت باید نهایت اســتفاده از آن را داشته 
باشیم. متناسب با این شرایط و وسعت باید 
برنامه ریزی داشته باشیم و زیرساخت مهیا 

کنیم زیرا زیرساخت های شهرهای جنوبی 
کشور به جز جزیره کیش، چندان برجسته 
و مناســب نیســت و باید هرچه می توانیم 

زیرساخت ها را مهیا کنیم.
ایــن اقتصــاددان بیان کرد: اگــر نتوانیم 
برنامه ریزی داشــته باشیم و برای استفاده 
از ظرفیت ایجاد شده در همسایگی کشور 
نهایت تالش خود را نکنیم، دیگر کشورها 
بازهــم در عرصــه رقابت با مــا در اقتصاد 
پیروز خواهند شــد و فضایی برای عرضه 

و خودنمایی به ما نخواهند داد.
ورود  احتمــال  خصــوص  در  افقــه 
ســرمایه گذاران خارجــی بــه کشــور و 
ســرمایه گذاری در بخش های مختلف در 
زمان برگزاری جام جهانی عنوان کرد: بعید 
می دانــم که برگزاری جام جهانی و حضور 
تماشــاگران فوتبال در شهرهای جنوبی 
ایران در همان زمان منجر به سرمایه گذاری 
شــود اما می تواند زمینه ای برای سفرهای 
آینده این افراد و حتی ســرمایه گذاری در 

بخش های مختلف در ایران باشد.
وی در پایــان گفــت: در طــول دهه های 
اخیر فرصت های اســتثنایی را برای رشد 
شــاخصه های اقتصادی کشور و استفاده 
از ظرفیت کشــورهای همســایه از دست 
داده ایم. بروکراســی های ناکارآمد و عدم 
برنامه ریــزی در بخش های مختلف باعث 
شده تا از فرصت های این چنینی برای بهبود 
رفاه و معیشت مردم در کشور کمترین بهره 
را ببریم اما امیدواریم شرایطی مهیا شود تا 
بتوانیم از ظرفیت ایجاد شــده در خصوص 
برگزاری جام جهانی قطر نهایت اســتفاده 

را کنیم.

دشواری برای تامین موبایل های باالی 600 دالر

موبایل گران شد
رئیــس اتحادیه فروشــندگان موبایل گفــت: ارز حاصل از صادرات 
خشــکبار گران تر از ارز آزاد اســت و تاکنون به دست واردکنندگان 
تلفن همراه نرســیده؛ بنابراین قیمت موبایل های باالی ۶۰۰ دالر 
افزایش یافته و به تبع بر قیمت سایر موبایل ها نیز تاثیر گذاشته است.

وقتی واردات موبایل در ســال گذشــته از ۴ میلیارد دالر گذشــت، 
برخــی بــه ایــن فکر افتادند که باید جلوی ایــن حجم از ارزبری به 
هر نحوی گرفته شــود. آخرین تصمیم این اســت که برای واردات 
تلفن های باالی ۶۰۰ دالر باید حتما خشــکبار صادر و به جای آن 
گوشی باالی ۶۰۰ دالر وارد کنیم.قرار بود از ۱۷ فروردین ماه امسال 
این سیاست اجرایی شود. به گفته محمد حسن شمس فرد، رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار، این طرح به مدت دو روز اجرا و 
سپس متوقف شد. اما از روز گذشته یعنی از ۲۷ فروردین ماه دوباره 
اجرای آن از ســر گرفته شــد؛ صادرکنندگان خشکبار قرار است ارز 

حاصله را در تاالر دوم نیما و به قیمت ارز آزاد، عرضه و واردکنندگان 
موبایل با تحویل این ارز اقدام به واردات کنند.

ارز صادرات خشکبار گران تر از ارز بازار آزاد
رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی، تصویری، گوشی 
همراه و لوازم جانبی گفت: نرخ ارز حاصل از صادرات خشــکبار با 

محاسبه کارمزد ها گران تر از ارز بازار آزاد می شود.
ابراهیم درستی ادامه داد: هم باید سختی های تامین ارز را به جان 

بخریم و هم گران تر بودن ارز از بازار آزاد را.
تنش در بازار تلفن همراه

رئیس اتحادیه فروشــندگان موبایل با تاکید بر اینکه اختصاص ارز 
حاصل از صادرات خشــکبار به گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر ابتدا 
روی قیمت این گوشــی ها تاثیر می گذارد، گفت: با گران شــدن ۲۰ 
درصدی گوشی های باالی ۶۰۰ دالر، بازار تلفن همراه دچار نوسان 

خواهد شد.درستی تاکید کرد: این کار به طور قطع باعث تنش در 
بازار تلفن همراه خواهد شد.

گرانی ۵ تا 6 میلیونی گوشی های آیفون در بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت: اگر تلفن های باالی ۶۰۰ 
دالر افزایش قیمت پیدا کند، روی تلفن های با قیمت مناســب نیز 
که برای اقشار آسیب پذیر است نیز تاثیر می گذارد. در حال حاضر 
این اقدام موجب گرانی ۵ تا ۶ میلیونی انواع گوشــی آیفون در بازار 
شده است.درستی ادامه داد: مسئوالن باید بیشتر بررسی کنند و با 
تصمیمات نادرســت خود، بازار آرام تلفن همراه را به تنش نکشــند. 
به هر صورت ثبات قیمت ارز بر بازار تلفن همراه به صورت مستقیم 
اثرگذار اســت، چون موبایل کاالی وارداتی اســت. هدف ما هم این 
اســت که قشــر آسیب پذیر آسیب نبیند؛ چون ۷۵ درصد تلفن های 

زیر ۸ میلیون تومان توسط اقشار آسیب پذیر خریداری می شود.

دانش بنیان ها می توانند بخش معدن را نجات دهند

منابع کشور درست احصا نمی شود
 ســال ۱۴۰۱ از ســوی رهبــر انقــالب به اســم »تولیــد، دانش بنیان و 

اشتغال آفرین« نام گذاری شد.
چند سالی است که کارشناسان به نقش و اهمیت شرکت های دانش بنیان 
اشــاره می کنند، اما خروجی ســال های گذشــته نشان از این دارد که این 
شرکت ها همچنان به معنای واقعی، باور نشدند و به نظر، برخی از مسئوالن 
چند صباحی است که در حوزه خود سعی بر این کردند که این شرکت ها 

که معموالً متشکل از جوانان نخبه هستند را بیش از پیش بها دهند.
یکی از ثروت های ایران را باید »معدن« نامید؛ ثروتی که کشور همچنان از 
درآمد های حداکثری آن محروم است و شاید اگر شرکت های دانش بنیان 
را بتــوان بیــش از پیــش در این حــوزه پای کار آورد، وضــع تا حد قابل 

مالحظه ای تغییر کند.
در همین رابطه، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور گفت: 
ما در حال حاضر در پیشبرد اهداف حوزه معدنی، سه ایراد داریم؛ اول، در 

بخش اکتشــافات خیلی کار های عمیقی صورت نگرفته اســت و به همین 
جهت، خیلی از منابع کشور درست احصاء نمی شود.

وی افزود: اکتشــاف، هزینه های خیلی باالیی دارد و برای همین، معموالً 
شــاهد اکتشافات ســطحی هستیم. از این رو، شــرکت های دانش بنیان 
می تواننــد در ایــن بخش تاثیــر فوق العاده باالیی از خود به جای بگذارند. 
اگر دولت و بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان را وارد کار کنند، بدون 
تردید هزینه ها به شــدت کاهش پیدا می کند و از ســوی دیگر، این اتفاق 
ارزش افزوده باالیی را هم برای شرکت های دانش بنیان به بار خواهد آورد.
نماینــده تربــت حیدریه در مجلس تصریح کرد: در بخش اســتخراج هم 
ایراداتی وجود دارد. حدود ۹۰ درصد ماشــین آالت در این حوزه، وارداتی 
اســت و تنهــا یکی، دو شــرکت و کارخانه آن هــم در حد محدود برخی 
ماشین آالت را تولید می کنند. در این بخش هم اگر شرکت های دانش بنیان 
وارد میدان عمل شوند نه در حد کمک به اکتشاف و فرآوری، ولی باز هم 

می توانند مثمرثمر باشند.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشــت: مسئله اصلی ما در 
حوزه فرآوری اســت که تقریباً اکثر مواد معدنی را که اســتخراج می کنیم، 
فرآوری الزم روی آن ها صورت نمی گیرد. این دســت فعالیت ها هم بسیار 
پرهزینــه اســت و گاهی از هزار میلیــارد تومان تا ۱۰ هزار میلیارد تومان 
نیاز اســت که به کار تزریق شــود. معتقدم اگر علم وارد این بخش شــود با 
مســیر هایی که می توان خلق کرد، امکان کاهش شــدید هزینه ها وجود 
دارد و به تبع آن، زنجیره های جدید اشتغال هم افزایش پیدا می کند؛ اما 

متاسفانه نقش شرکت های دانش بنیان در این حوزه کم است.
زنگنه در ادامه بیان کرد: در بخش فرآوری مواد معدنی، یکی از موضوعات 
مهم »آب« است. مثاًل در صنایع فوالد، آلومینیوم، مس به شدت مصرف 
آب باالســت و از طرفی، کشــور دچار خشکســالی اســت و اینجاست که 

تکنولوژی های جدید می توانند به کار بیایند.

خبر ویژه

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی پس از شنیدن اظهارات موافقان و 
مخالفان طرح اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 

با کلیات این طرح موافقت کردند.
در جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی، در جریان رسیدگی به کلیات 
طرح اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مخالفان 

و موافقان این طرح به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی در 
مخالفت با این کلیات این طرح اظهار کرد: در مبارزه با اخاللگران نظام 

اقتصادی مشکل قانونی وجود ندارد، اما متاسفانه با مساله عدم برخورد 
با مفاســد مواجه هســتیم.وی ادامه داد: مواردی از جمله جعل اسکناس 
و چک در طرح مورد رســیدگی قرار دارد که گرچه مهم هســتند ولی 
موضوع اصلی کشور نیستند؛ آنچه باعث اشکال در نظام اقتصادی کشور 
می شــود این اســت که ارز در اختیار افرادی قرار می گیرد و این افراد به 
جای واردات کاالهای اساسی کاالهایی نظیر خوراک سگ و گربه، لوازم 

آرایش و کاالهای لوکس وارد می کنند.
وی تاکیــد کــرد: این که علی رغم دســتورات برای کاهش قیمت کاالها 

مردم صبح که از خواب بیدار می شوند مشاهده می کنند برنج از کیلویی 
۳۰ تومان به ۹۰ تومان رفته و شکر از کیلویی ۱۳ هزار تومان که دولت 
اعالم کرده به کیلویی ۲۴ هزار تومان رسیده است اتفاق خوبی نیست. 
متاسفانه امروز در حوزه های مختلف شاهد ظهور و بروز سلطان ها هستیم 

و متاسفانه کسی با آنها برخورد نمی کند.
وی ادامه داد: امروز مشــاهده می کنیم در شــرایطی که هنوز تکلیف ارز 
۴۲۰۰ تومانی روشــن نشــده برخی کاالها در بازار وجود ندارد و مورد 

احتکار قرار گرفته اند.

ک در مجلس:   نماینده مردم ارا

متاسفانه کسی با "سلطان ها" برخورد نمی کند
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نفت و انرژی 4

گرفته است  دولت  سیاست تشویقی برای  صرفه جویی بیشتر در مصرف برق  در نظر 

پاداش 2 برابری برای صرفه جوها

کوتاه از انرژی

بین الملل

تحریم های غرب چه بر سر 
نفت روسیه آورد؟

 صنعت نفت روســیه کــه منبع مهم 
درآمدهای بودجه اســت، در پی توقف 
خرید از سوی مشتریان غربی و با وجود 
تالش روســیه برای جبران فروش از 
دســت رفتــه در غرب، بــا فروش به 
بازارهای آســیایی نوظهــور، عالئم 
کندی را نشــان می دهد. آســیبهای 
ناشــی از جنگ در اوکراین به تدریج 
بروز می کنند. ظرفیت ذخیره ســازی 
نفت روســیه تکمیل شــده و مسائل 
لجســتیکی و زیرســاخت مانع از آن 
شــده که روســیه همه نفتی که دیگر 
در غــرب خریداری ندارد را به چین و 
هند صادر کند. پاالیشگاه های روسیه 
هم نــرخ تولید را کاهش داده اند زیرا 
ذخایر فرآورده های نفتی اشــباع شده 
و در نتیجه شــرکت ها تولید نفتشان 
را کاهــش داده اند.ایــن وضعیت در 
شــرایطی روی می دهد که روسیه به 
عنوان عضو بزرگ پیمان اوپک پالس 
در راستای تسهیل محدودیت عرضه 
این گروه، اجازه دارد تولیدش را هر ماه 
بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 
دهد.روســیه در پی افزایش قیمتهای 
نفت، درآمد زیادی از صادرات کســب 
می کنــد و نفــت این کشــور هنوز از 
سوی اتحادیه اروپا که حدود نیمی از 
صادرات نفت روسیه را پیش از جنگ 
در اوکرایــن دریافت می کرد، رســما 
بایکوت یا تحریم نشــده اســت.با این 
حال، پس از حمله روسیه به همسایه 
خــود، بســیاری از خریداران اروپایی 
خرید نفت روسیه را متوقف کردند زیرا 
تمایلی نداشتند پولی که برای نفت این 
کشور پرداخت می کنند، برای تامین 
هزینه جنگ در اوکراین استفاده شود.

طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، 
درآمــد حاصل از مالیــات مربوط به 
نفــت و گاز و تعرفه های صادرات، ۴۵ 
درصد از بودجه فدرال در ژانویه ســال 

۲۰۲۲ بود. 

ابراز رضایت عربستان و روسیه 
از همکاری اوپک پالس

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی در جریان یک تماس تلفنی، 
ارزیابــی مثبتــی از همکاری خود در 
اوپــک پالس بــرای تثبیت بازار نفت 
جهان داشتند.کرملین اعالم کرد این 
تماس تلفنی که دومین تماس از زمان 
حملــه نظامی روســیه به اوکراین در 
۲۴ فوریه اســت، به ابتکار عربســتان 
ســعودی انجام شــد. دو طرف درباره 
بحــران در اوکرایــن و یمن صحبت 
کردنــد اما کرملین بــه جزییات این 
گفــت و گو اشــاره نکرد. عربســتان 
ســعودی در بیانیــه کوتاهــی اعالم 
کرد ولیعهد این کشــور تماس تلفنی 
از پوتیــن دریافت کرده اســت اما به 
اوپک پالس یا همکاری انرژی اشــاره 
ویژه ای نکرد و در این بیانیه تنها اعالم 
شد دو طرف درباره روابط دو جانبه ای 
که این دو کشور را به هم نزدیک تر می 
کند و راه های تقویت آنها در حوزه های 
مختلف، صحبت کردند.بن سلمان هم 
حمایت عربستان سعودی از تالشهایی 
که به یک راه حل سیاسی برای بحران 
اوکراین و دســتیابی به ثبات و امنیت 
منتهی می شود را تایید کرد.عربستان 
ســعودی و سایر تولیدکنندگان نفت 
منطقــه خلیج فارس تاکنون در برابر 
درخواســت ها بــرای افزایش تولید 
و کنتــرل رشــد قیمتهــا مقاومت 
کرده اند. قیمتهای نفت پس از اعمال 
تحریمهای واشــنگتن و اتحادیه اروپا 
علیه روسیه در پی جنگ در اوکراین، 
ماه میالدی گذشــته به باالترین حد 
در ۱۴ ســال اخیر صعود کرده بودند. 
عربستان ســعودی و امارات متحده 
عربی نشــان داده اند کــه تمایلی به 
افزایش ســریع تر تولیــد ندارند زیرا 
کمبــودی در بازارهای جهان وجود 
نــدارد اما همچنین به نظر می رســد 
رفتــار این مهره هــای بانفوذ از روی 
وفاداری به مســکو است. وزیر انرژی 
امارات هفته گذشته اظهار کرده بود: 
روسیه عضو مهمی است و اوپک پالس 
باید از سیاســت دور بماند. این گروه 
نگران آن نیســت که از دســت رفتن 
عرضه روســیه باعــث برهم خوردن 

توازن بازار شود.

در سال 1400 محقق شد؛

انجام ۸۸2 عملیات تخصصی 
حفاری روی چاه های نفت و گاز

مدیــر خدمــات ویژه شــرکت ملی حفاری 
ایران گفت: متخصصان شــرکت در مدیریت 
خدمات ویژه در ســال ۱۴۰۰ موفق به انجام 
۸۸۲ عملیــات تخصصی نمودارگیری، چاه 
پیمایی، نمودارگیری سطحی و مغزه گیری، 
عبــور از جداره و حفــاری جهت دار بر روی 
چاه های نفت و گاز شدند.علی دقایقی با اعالم 
ایــن خبر اظهار کــرد: این عملیات در قالب 
خدمــات یکپارچــه فنی به چاه های در حال 
بهره برداری و چاه های اکتشــافی، توسعه ای 
و توصیفی در مراحل تکمیل ارائه می شــود.
وی گفــت: در این مدت ۱۳۵ مورد عملیات 
نمودارگیری، ۴۶۸ مورد نمودارگیری از سیال 
حفاری، ۲۴۶ مورد چاه پیمایی، دو مورد عبور 
از جداره و ســه مورد عملیات مغزه گیری به 
میزان ۵۵۸ متر برای شــرکت های متقاضی 
و پروژه های کلید در دســت ارائه شد.دقایقی 
افزود: در ســال گذشــته همچنین ۷ هزار و 
۷۳۶ متــر حفاری افقــی و جهت دار بر روی 
۳۰ حلقــه چاه صورت گرفــت که انجام آن 
از نظــر ابــزار و تجهیزات مــورد نیاز و دانش 
فنی و تخصصی با اهمیت است.مدیر خدمات 
ویژه حفاری شرکت ملی حفاری ایران اظهار 
کــرد: تقویت گروه های تخصصی، تامین و به 
روزآوری تجهیزات با استفاده از ظرفیت های 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و توسعه 
فعالیت ها در جهت پاســخگویی به موقع به 
درخواست شرکت های زیر مجموعه شرکت 
ملی نفت ایران و ســایر شــرکت های بخش 
خصوصی حسب تاکید مدیریت ارشد شرکت 

در دستور کار سال ۱۴۰۱ قرار دارد.

 نماینده مردم شهریار 
در مجلس شورای اسالمی :

باغات غرب استان تهران با 
مشکل تامین آب مواجه هستند

نماینده مردم شــهریار در مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کرد: اگر تا چند روز آینده آب 
سد کرج رهاسازی نشود باغداران غرب استان 
تهران محصوالت خود را برای دومین ســال 
پیاپی از دست می دهند.حسین حق وردی در 
تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس 
بیان کرد: از آنجا که باغات غرب استان تهران، 
به خصوص منطقه شهریار و مالرد از طریق آب 
رودخانــه کرج به حیات خود ادامه می دهند 
در حال حاضر با مشــکل مواجه هســتند. از 
وزیر نیرو و رئیس جمهور انتظار می رود تا به 
این موضوع توجه داشــته باشد. باغبان های 
شهرستان های مالرد و شهریار سال گذشته 
به دلیل سرما زدگی ۱۰۰ درصد محصوالت 
خــود را از دســت دادند اما در ســال جاری 
خوشــبختانه تا کنون سرمازدگی نداشته ایم 
اما اگر آب سد کرج در ظرف چند روز آینده 
رهاسازی نشود باغات خشک می شود.وی در 
ادامه اظهار کرد: باغات غرب اســتان تهران 
عالوه بر تامین غذایی شهر تهران ریه تنفسی 
تهران نیز به شمار می روند و خشک شدن آن 
به ضرر شهر تهران است. انتظار می رود دستور 

عاجل در این زمینه داده شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
اعالم کرد؛

واردات 600 مگاوات برق برای 
رفع ناترازی تولید و مصرف

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
گفت: دربــاره واردات بــرق قراردادهایی با 
کشــورهای ترکمنستان و ارمنستان منعقد 
شده و بزودی از کشور آذربایجان هم واردات 
خواهیــم داشــت که در مجمــوع می توان 
حــدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات برق وارد کنیم.

مصطفی رجبی مشــهدی افزود: هرچند این 
میزان واردات نسبت به حجم تقاضا رقم بسیار 
ناچیزی اســت چون در ســاعت اوج مصرف 
تقاضــا به حدود ۷۰ هزارمگاوات می رســد، 
اما کمک بســیار خوبی برای تامین بخشــی 
از نیاز کشــور است.وی ادامه داد: در تابستان 
سال گذشته حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی 
تولید و مصرف یا کســری برق داشتیم که با 
برنامه ریزی های جدی در زمینه افزایش تولید 
از نیروگاه هــای موجود و همچنین ســاخت 
نیروگاه های جدید اقدام شــده است.رجبی 
مشهدی گفت: حدود ۶ هزار مگاوات مجموع 
نیروگاه های جدید و یا ارتقای ظرفیت تولید 
نیروگاه های قدیمی اســت که می توانند با به 
روز شــدن و نصب تجهیزات، تولید بیشتری 
داشته باشند؛ اما همچنان ناترازی برق وجود 
دارد.سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در کنار 
ایــن موارد برنامه ریزی های دیگری نیز برای 
اســتفاده از نیروگاه های برق آبی انجام شده 
و بــا وجود اینکه ۱۰ درصــد از ظرفیت این 
نیروگاه ها به دلیل خشکســالی بی ســابقه 
نســبت به ســال گذشته کاهش یافته است، 
همچنــان از ایــن نیروگاه ها برای تامین برق 

کمک خواهیم گرفت.

براســاس سیاست های تشویق محور دولت سیزدهم 
در صورتی که مشترکان برق بتوانند در ماه های گرم 
مصارف خود را نســبت به دوره های مشــابه سال قبل 
کاهــش دهند، به ازای هر کیلووات ســاعت کاهش 
مصرف، مشــمول دریافت پاداش شــده و در قبض 
خــود به نرخ خریــد تضمینی برق و نه بهای یارانه ای 
تعرفه، بســتانکار خواهند شد.وزیر نیرو در نشست با 
مدیران تخصصی صنعت برق به تشــریح برنامه ها و 
اولویت های مدیریت مصرف برق تابســتان برای همه 
بخش ها پرداخت و خاطرنشان کرد: "همه کسانی که 
در این دوره اقدام به صرفه جویی کنند به صورت مؤثر 

و با نرخ خرید تضمینی برق تشویق خواهند شد".
علی اکبر محرابیان با اشاره به اینکه این موضوع بخشنامه 
شده است، گفت: در این رویکرد مشترکان برق نه تنها 
مشمول پرداخت هزینه های اضافی نمی شوند، بلکه از 
شرکت های توزیع بستانکار نیز خواهند شد.بر اساس 
این گزارش، روزهای گرم تابستان سال ۱۴۰۱ در حالی 
پیش روی همگان قرار دارند که حجم تولید و مصرف 
برق با ناترازی بالغ بر ۱۵ هزار مگاوات رو به روســت، 
چالشی که از دوره های گذشته برای دولت سیزدهم به 
یادگار مانده و دولت فعلی ناگزیر است همه تالش های 
خود را برای به حداقل رساندن تبعات و مشکالت ناشی 
از خألهای موجود به کار گیرد.این موضوع با توجه به 
خاموشی های گسترده در سال گذشته، در دستور کار 
دولت قرار گرفته اســت و وزارت نیرو در همین باره با 
تدوین ۱۰۰ برنامه، مهیای رویارویی با مشکالت موجود 
بر ســر راه تأمین برق می شــود، از ایجاد ظرفیت های 
جدید نیروگاهی گرفته تا توســعه برق تجدیدپذیر و 
رویکرد جدی به مدیریت مصرف در ســطوح مختلف 

اعم از کشاورزی، صنعتی، اداری، عمومی و خانگی در 
دســتورکار اســت.بنا بر آمارها هزینه تأمین برق برای 
وزارت نیرو به طور میانگین رقمی بالغ بر ۳۰۰ تومان 
اســت و به عبارتی هزینه تأمین هر کیلووات ســاعت 
بــا نرخ خرید تضمینــی ۳۰۶ تومان و ۷ ریال ارزیابی 
می شود. در همین حال برق با بهای میانگین ۹۶ تومان 
در اختیار مشترکان قرار می گیرد؛ وضعیتی که عالوه 
بر غیراقتصادی شدن سرمایه گذاری ها در صنعت برق، 
سبب بی ارزش پنداری خدمات حیاتی برق نزد بسیاری 
از مشترکان و مصرف بی رویه انرژی توسط آن ها شده 
است، انرژی که عمدتاً با سوختن منابع تجدیدناپذیر 
کشــور اعــم از نفت و گاز و صــرف هزینه های کالن و 
تالش های شبانه روزی و طاقت فرسای فعاالن صنعت 
برق به دســت می آید.بر همین اســاس نیز مدیریت و 

بهینه ســازی مصرف در دســتور کار مجلس یازدهم 
و دولت ســیزدهم قرار گرفــت و در آئین نامه مصوب 
دولت تعرفه برق به شــکلی هوشــمندانه بازطراحی 
شد، به گونه ای که با رعایت "الگوی مصرف" مشترکان 
مشــمول هیچگونه افزایش هزینه ای نخواهند شــد و 
بالعکس مشــترکان پرمصرف متناسب با رشد مصرف 
برق، بابت مصارف مازاد بر الگو به شکل پلکانی مشمول 
تعرفه های غیریارانه ای خواهند شد.این در حالی است 
که رویکردهای آئین نامه دولت عمدتاً معطوف به ایجاد 
انگیزه برای مدیریت و مصرف بهینه برق بوده، به گونه ای 
که همه مصارف برقی مشــترکان از سوی متخصصان 
حوزه انرژی ارزیابی و به عنوان الگوی مصرف هر بخش، 
مبنای ارزیابی نحوه و میزان مصرف مشــترکان قرار 
گرفته است. بدین ترتیب چنانکه مشترکان برق بتوانند 

در ماه های گرم مصارفشان را نسبت به دوره های مشابه 
ســال قبل کاهش دهند، به ازای هر کیلووات ســاعت 
کاهش مصرف، مشمول دریافت پاداش شده و در قبوض 
خــود به نرخ خرید تضمینی بــرق و نه بهای یارانه ای 
تعرفه، بستانکار خواهند شد.بر اساس آئین نامه دولت 
و در همین حال چنانکه این صرفه جویی در زمان اوج 
مصرف برق صورت گیرد، پاداش پیش بینی شده تا دو 
برابــر نیز قابل افزایش خواهد بود.چنین رویکردی در 
سیاست های تعرفه گذاری برخی کشورهای پیشرفته 
نیز قابل مشاهده است، به گونه ای که بهای برق مصرفی 
مشترکان در زمان اوج مصرف به شدت افزایش یافته و در 
صورت صرفه جویی از امتیاز دریافت پاداش در ماه های 
غیرگرم برخوردار خواهند شد.در آئین نامه نحوه تعیین 
تعرفه برق مشــترکان نیز تالش شــده است ابزارهای 
انگیزشــی مدیریــت مصرف، بیــش از روش های 
تنبیهی مورد توجه قرار گیرد تا هم صنعت برق در 
زمــان اوج بــار امکان تامین و توزیع بهینه برق برای 
تمامی مشترکان خود در بخش های مختلف اعم از 
مولد و غیرمولد را پیدا کنند و هم مشترکان از مزایای 
بهینه ســازی مصارف خود بهره مند شوند.مدیریت 
مصرف برق در زمســتان امســال آزمون موفقی بود 
که همگان از آن ســربلند بیرون آمدند، هم صنایع 
که مثال روشــن آن صنایع فــوالد با ثبت باالترین 
رشــد تولید دنیا در دی و بهمن ماه بوده اســت، هم 
بخش های عمومی و اداری و خانگی که ایام زمستان 
را بدون خاموشی گذراندند و هم صنعت برق، اکنون 
نیز امید می رود با مدیریت، همکاری و تعامل همه 
جانبه در بخش های مختلف، برگ دیگری رقم زده 

شود که در آن، همه برنده باشند.

خبر ویژه

مصرف آب تهران درحالی به رقم سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر رسید که این 
میزان مصرف در مقایسه با پارسال ۲۰۰ میلیون لیتر افزایش را نشان می دهد.
بــر اســاس این خبر میزان مصرف آب در تهــران درحالی رکورد تازه ای از خود 
برجای گذاشته که به گفته محمد شهریاری مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات 
آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران گفت: اکنون حجم ذخیره ســدهای 
پنجگانه تهران به ۴۵۳ میلیون متر مکعب رســیده که در مقایســه با روز مشــابه 
سال گذشته که ۷۱۷ میلیون متر مکعب بود، کاهش ۲۶۵ میلیون مترمکعبی 
را نشان می دهد.وی افزود: از ابتدای فروردین ماه امسال ورودی آب به مخازن 

ســدهای پنجگانه تهران حدود ۱۳۶ میلیون متر مکعب بوده که در مقایســه 
با مدت مشــابه پارســال )۲۱۶ میلیون متر مکعب( شــاهد کاهش ۳۷ درصدی 
هستیم.شهریاری درباره وضعیت بارشی امسال تهران، ادامه داد: از ابتدای سال 
آبــی جــاری )ابتدای مهر ماه ۱۴۰۰( تاکنون ۱۵۵.۳ میلیمتر بارش در محدوده 
عملکرد استان تهران به وقوع پیوسته که در مقایسه با متوسط دوره بلندمدت 
۵۳ ســاله که ۲۱۶ میلیمتر بارش داشــته ایم، کاهش ۲۸ درصدی داشته است.

تداوم مصرف بی رویه آب با توجه به نزدیک شــدن به روزهای گرم تر ســال روند  
تامین آب از منابع سطحی را به ضرر منابع زیرزمینی آب تغییر خواهد داد.

در مقایسه با  سال گذشته ؛ 

مصرف آب تهران 200 میلیون لیتر بیشتر شد

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو:

کشور شرایط نامناسب وضعیت آب و هوایی 
رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: بررسی های انجام شده 
در این موسسه بیانگر آن است که شرایط آب و هوایی کشور در مقایسه 
با دوره درازمدت از وضعیت مناســبی برخوردار نیســت، به طوری که 
۹۰ درصد کاهش بارش در فروردین ماه اتفاق افتاده اســت.محمدرضا 
کاویانپور افزود: وضعیت بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 
هجدهم فروردین ماه نشان می دهد به جز بخش هایی در محدوده های 
جنوب و جنوب شرق کشور و همچنین برخی از حوضه های آبریز نسبتا 
کوچک مربوط به دریای خزر، در اکثر نقاط میزان بارش ها زیر نرمال 
قــرار دارد.وی ادامه داد: بارش ها در حوضه های آبریز محدوده مناطق 
مرکزی و مرزی شرقی کشور و همچنین در بسیاری از حوضه های آبریز 

جنوب غربی کشــور )شامل حوضه های آبریز کرخه و زهره- جراحی( 
وضعیت خوبی را در مقایسه با مقادیر بلندمدت تاریخی نشان نمی دهد 
و در واقع در شرایط خشکسالی قرار دارند.رییس موسسه تحقیقات آب 
وزارت نیرو گفت: میزان متوسط بارش دریافتی کشور از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون بر اســاس منابع اطالعاتی مختلف، بین ۱۹ تا ۲۷ 
درصد کاهش نسبت به مقادیر بلندمدت تاریخی دارد.وی اضافه کرد: در 
فروردین ماه امسال نسبت به متوسط تاریخی وضعیت اسفناک است 
و ۹۰ درصد کاهش بارش بر اساس آمارهای درازمدت در فروردین ماه 
اتفاق افتاده اســت، این در حالی اســت که بخش قابل توجهی از نیاز 
آبی سالیانه کشور از بارش های بهاری تامین می شود.کاویانپور اظهار 

داشــت: البته پیش بینی های قبلی این موسســه در خصوص بارش ماه 
فروردین در سطح کشور نیز کاهش جدی بارش ها در مناطق زیادی 
از کشور به خصوص جنوب و جنوب غرب کشور و حوضه کارون بزرگ، 
جراحی و کرخه را نشان داده بود.وی درباره وضعیت ماه های آتی گفت: 
پیش بینی بارش برای فروردین تا خردادماه و مقایســه آن با متوســط 
تاریخی نشــان دهنده احتمال بارش  در مناطق غربی کشــور اســت و 
انتظار می رود بارندگی در اردیبهشت بهتر از فروردین و خرداد باشد.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو افزود: پیش بینی اکثر مدل ها 
درباره تابســتان متفاوت اســت و میزان بارش در این فصل کم بوده و 

اتفاق قابل توجهی رخ نخواهد داد.

رئیس اندیشکده نفت و انرژی خبر داد؛ 

 لزوم ایجاد یک نهاد مستقل 
برای بهینه سازی انرژی

رئیس اندیشکده نفت و انرژی از موضوعات اصالح 
رابطه مالی شرکت نفت، سرمایه گذاری، عدم خام 
فروشی، حضور در بازارهای بین المللی و بهینه سازی 
بــه عنوان اصلی ترین چالش های بخش انرژی در 
کشــور یاد کرد.مهدی صادقی شــاهدانی گفت: 
همانطور که می دانید بخش انرژی در اقتصاد کشور 
ما نقش پررنگی را ایفا می کند و بیشترین منابع بالقوه 
انــرژی را در دنیــا در اختیار داریم. این منابع انرژی 
عمدتــاً ماهیت انفالی دارد. یعنی در اختیار حاکم 
اســالمی اســت و حاکم هم اجازه بهره برداری را به 
دولت می دهد.یک ســری بحث ها فنی مثل بهره 
برداری و اســتخراج فنی هســتند ولی جنبه های 
دیگر مثل کنترل مصرف، سرمایه گذاری، افزایش 
بهره وری و… در حیطه علوم انسانی بحث می شود.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق تصریح 
کرد: در همین راستا ما در دانشکده اقتصاد از دو دهه 
پیش رشته های اقتصاد نفت و گاز و رشته مدیریت 
قراردادهــای نفــت و گاز را در وزارت علوم تدوین و 
تصویب کرده ایم و پس از آن این رشته ها در سایر 

دانشکده ها هم شروع به فعالیت کرد.وی افزود: البته 
فارغ از این دو رشــته مباحثی هم در حوزه اقتصاد 
انرژی مطرح می شود. در اقتصاد انرژی موضوعات 
مربوط به عرضه و تقاضای انرژی، بهره وری، سرمایه 
گذاری و این قبیل مسائل مورد بحث قرار می گیرد. 
طبیعتاً ما قبل از اینکه مسائل فنی و استخراج انرژی 
را مد نظر قرار دهیم باید بتوانیم برای آن ســرمایه 
گذاری کنیم و به این منظور باید بتوانیم برای آن 
بازار داشــته باشیم. همچنین اقتصاد انرژی تالش 
می کنند مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف را مورد 
مطالعــه قرار دهد تا ببینیم چگونه می توان از این 
نعمت خدادادی استفاده شود.صادقی درباره اینکه 
چرا انرژی در کشور ما اقتصاد خود را از دست داده 
اســت، گفت: هرچند دارا بودن منابع زیاد انرژی از 
یک جهت حسن است اما از جهت دیگر عیب است 
زیرا ما را از استفاده درست از این منابع غافل کرده 
است. یک شاخصی که کمک می کند ما چقدر بهینه 
مصرف انرژی می کنیم نسبت تولید ناخالص ملی به 

مصرف انرژی است .

کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان کرد :

 یک فرصت طالیی 
برای صنعت نفت ایران

یک کارشــناس ارشــد حوزه انرژی گفت: اگر 
روسیه اروپا را تحریم کند و مسیر انرژی خود 
را ببنــدد به ضرر خودش هم خواهد شــد، اما 
اگر این اتفاق هم نیفتد اروپا به دنبال جایگزین 
است که در این میان فرصت بزرگی برای ایران 
وجــود دارد.مرتضی بهروزی فر ، با بیان اینکه 
از روســیه انجام هیچ اقدامی بعید نیست، اگر 
این کشور احساس خطر کند احتمال دارد که 
مسیر انرژی خود به سمت اروپا را ببندد، اظهار 
کرد: در نظر داشته باشید که این اقدام هر چند 
اروپا را دچار مشــکل اساسی می کند، اما قطعا 
یک خودکشــی برای روسیه است.وی با تاکید 
بر اینکه روسیه با این اقدام مسلما امکان پیدا 
کردن مشتری جایگزین برای نفت را در کوتاه 
مدت نخواهد داشت و با توجه به اینکه حدود 
چهار میلیون بشکه صادرات نفت و فراورده های 
نفتی روســیه به سمت اروپا است این موضوع 
می تواند آســیب بزرگی را بر این کشــور وارد 
کند، تصریح کرد: در شــرایط کنونی چین نیز 

میــزان مصرف خــود را کاهش داده و اگر این 
وضعیت نیز ادامه داشــته باشد عمال این بازار 
نیز برای روسیه محدود می شود.این کارشناس 
ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه در خصوص گاز 
نیــز باید گفت که امکان صادرات وجود ندارد، 
باید خط لوله ای وجود داشته باشد که اگر قرار 
باشد آن خط لوله بسته شود تنها راه این است 
که تولید گاز متوقف شــود، اظهار کرد: توقف 
تولید از چاه ها به معنای افت شدید تولید برای 
آینده اســت،  در این بین با توجه به مشــکالت 
ایجاد شده و رویکرد روسیه اروپا به دنبال این 
نخواهد بود که وابســتگی خود را به نفت و گاز 
روسیه افزایش دهد و مسلما به دنبال جایگزین 
خواهــد بود.بهروزی فر افزود: البته اینکه اروپا 
بخواهد روســیه را به طور کامل حذف کند نیز 
دور از ذهن اســت و بیشــتر به دنبال این است 
که واردات راحت تری داشته باشد، با این حال 
قطعا در ســال ۲۰۲۴ حجم صادرات روسیه از 
نفت و گاز اروپا به میزان ۲۰۲۱ نخواهد بود. 
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55بانک و بیمه
تقدیر معاون رئیس جمهور از 

مدیرعامل بیمه آسیا

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران از مدیرعامل بیمه آســیا 

تقدیر کرد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران با ارســال لوح تقدیر از اقدامات 
موثر مسعود بادین، مدیرعامل بیمه آسیا در 
پیگیری امورات ایثارگران و ترویج فرهنگ 
ایثار جهاد و شــهادت در بیمه آسیا تقدیر 

و تشکر کرد.
بنا بر این گزارش، در قسمتی از لوح تقدیر 
آمــده اســت: “تالش هایتان در راســتای 
زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای گرانمایه 
ستودنی و خدمات رسانی به خانواده معزز 
آنها در خور توجه و شایسته تقدیر است.”

گفتنی اســت، تقدیرنامــه معاون رئیس 
جمهور توسط حجت االسالم والمسلمین 
لطف اهلل ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در امور ایثارگران به مدیرعامل بیمه 

آسیا تقدیم شد.

وقتی معرفی نامه بیمارستانی 
هم میتونی باهاش بگیری، چرا 
بیمه زندگی تعاون نمی خری؟

بــا بیمه زندگی تعاون می توانید از مزایای 
معرفی نامه های بیمارســتانی و پرداخت 

خسارت ها هم برخوردار بشوید.
بیمــه زندگــی تعاون در کنار »پوشــش 
معافیــت بیمه گــزار از پرداخت حق بیمه 
بــه علت فــوت در اثر حادثه«، »پوشــش 
هزینه پزشــکی در اثر حادثه«، »پرداخت 
خســارت در صورت ابتــال به پنج بیماری 
خاص شــامل ســکته قلبی، سکته مغزی، 
جراحــی قلب باز، ســرطان، پیوند اعضای 
اصلــی بدن«، »پرداخت هزینه به بیماران 
مبتال به کرونا« و خدماتی چون »پوشــش 
بیمه آتش ســوزی منازل مسکونی و محل 
کار« می توانند از مزایای معرفی نامه های 
پرداخــت خســارت ها  و  بیمارســتانی 
 بــر اســاس تعرفــه هــای مصــوب نیز 

برخوردار شوند.
بر این اساس تمام بیمه شدگان بیمه زندگی 
تعــاون می توانند ۳ روز کاری قبل از اقدام 
برای هر بســتری معرفی نامه با ســه طرح 
بیمارســتانی ۵۰ – ۱۰۰ – ۱۵۰ میلیــون 

ریالی را با فرانشیز صفر دریافت کنند.

اخبار

 مالقات مردمی مدیرعامل 
بیمه ایران در مجتمع فاطمی

حسن شریفی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه 
ایران در راستای مشتری مداری، تعامل سازنده و حسن 
برخورد با بیمه گذاران و جلب اعتماد و رضایت آنان 
با حضور در محل پرداخت خسارت اتومبیل مجتمع 

فاطمی از نزدیک با بیمه گذاران دیدار و گفتگو کرد.
حســن شــریفی به همراه دکتر عبدالصمد خدامی 
سرپرست معاونت حقوقی و هماهنگی امور استانها ، 
شعب و نمایندگی ها، مونسان مدیر کل دفتر هیات 
مدیره ، زارع مدیر کل ارزیابی عملکرد و رســیدگی 
به شکایات و بحیرایی سرپرست مدیریت اتومبیل ، 
ضمن دیدار و گفتگو با همکاران مجتمع فاطمی بر ارائه 

خدمات مطلوب به بیمه گذاران تاکید کرد.
رئیس هیات مدیره بیمه ایران ، با قدردانی از تالش ها و 
زحمات همکاران مجتمع فاطمی، اظهار داشت : یکی 
از اهداف راهبردی و برنامه های پیش روی بیمه ایران 
، توسعه فعالیت های بیمه گری و پرداخت خسارت در 
محل به بیمه گذاران وزیاندیگان است. قطعا با استقرار 
سیســتم های آنالین پرداخت خسارت مراجعه به 
شعبات خسارتی کمتر شده و به همان میزان از تردد 
خودروها کاسته خواهد شد و به این ترتیب بیمه ایران 
به سهم خود نقش مهمی در کاهش ترافیک و آلودگی 

هوا ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این مجتمع 
برای کاهش تجمع و ترافیک خودروهای زیان دیده، 
تعامل سازنده و حسن برخورد با بیمه گذاران وجلب 
اعتماد و رضایت آنان را از شاخص های مهم اصول بیمه 
گری برشمرد و خاطر نشان کرد : با تدوین شاخص های 
بهره وری کمی وکیفی برای نیروی انســانی شرکت 
وبکارگیری نیرو های توانمند در شــعبات پرداخت 
خسارت و گسترش این شعبه ها شاهد اتفاقات خوبی 
خواهیم بود . در جریان این بازدید، فکوری مدیر مجتمع 
فاطمی نیز ضمن خوشامدگویی به مدیرعامل و هیات 
همراه، به ارائه گزارش عملکرد و طرح مسائل مرتبط با 
شعبه متبوع پرداخت و درخواست ها و پیشنهادهای 
خود را برای بهبود عملکرد و فعالیت های شعبه و شبکه 

فروش ارائه کرد.

مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعبه و واحدهای ستادی ساختمان وزرا:

 افزایش سهم بانک دی از بازار پولی بانکی کشور 
با اهتمام جمعی شعب و واحدهای ستادی محقق می شود

علیرضا قیطاســی مدیرعامل بانک دی از شــعبه و واحدهای ستادی 
مستقر در ساختمان وزرا بازدید به عمل آورد. 

قیطاســی طی این بازدید از نزدیک در جریان نحوه فعالیت  معاونت 
حقوقی بانک وادارات مبارزه با پولشــویی، مدیریت ریســک، بازرسی، 
امور شــعب شهرســتان ها،فروش امالک تملیکی ،حسابرسی داخلی 

،امورحقوقی،دعاوی واجرائیات قرار گرفت.
مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره امور شــعب خواســتار نظارت 
مســتمر و پایش دقیق و لحظه ای دســتگاه های خودپرداز و ارزیابی 

کیفیت امکانات و خدمات ارائه شده به مشتریان شد.
قیطاسی در ابتدای این بازدید با حضور در شعبه وزرا ضمن قدردانی 
از تالش همکاران جهت پیشبرد اهداف شعبه بر تقویت اصل مشتری 
مداری و اهتمام حداکثری برای افزایش ســهم بانک دی از بازار پولی 

بانکی کشور تأکید کرد.
مدیرعامل بانک دی ضمن بررسی آخرین وضعیت منابع و مصارف و 
اقدامات شــعبه وزرا گفت : باید ارائه طرح های متنوع به منظور جذب 
مشــتریان و افزایش کیفیت خدمات دهی به ویژه برای جامعه هدف 
بانک، خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران در همه شــعب بانک دی 

در اولویت اقدامات قرار گیرد.
وی افــزود: انتظار می رود شــعبه وزرا که خدمــات ریالی و ارزی ارائه 
می دهــد بــه منظور افزایش ســهم ســپرده های ارزان قیمت، جذب 
مشــتریان، وصــول مطالبات جاری و غیرجــاری و جذب منابع ارزی 

جدید تالش مضاعفی داشته باشد.
در جریان این بازدید قاســمی، رییس شــعبه وزرا ضمن ارائه گزارش 
عملکردی از روند شاخص های عملیاتی شعبه در حوزه منابع، مصارف 

و وصول مطالبات به بیان مسائل و دیدگاه های خود در زمینه پیشبرد 
اهداف شــعبه پرداخت و همکاران شــعبه نیز در نشســتی صمیمی با 
مدیرعامل و هیئت همراه درباره موضوعات مختلف به هم اندیشــی و 

تبادل نظر پرداختند.
قیطاســی در ادامــه ایــن بازدید با حضــور در اداره امالک تملیکی بر 
ضرورت تعیین تکلیف قانونی امالک و دارایی های تحت مالکیت بانک 
تأکید کرد و خواستار سرعت بخشی بر اقدامات این اداره در رسیدگی 

به امور محوله شد.
مدیرعامــل بانــک دی در جریان بازدید از معاونت حقوقی بر ضرورت 
پیگیری های مستمر و دائمی حقوقی برای به نتیجه رساندن پرونده ها 
تأکید کرد و نکاتی درباره گزارش گیری مستمر از روند فعالیت وکالی 
پرونده های حقوقی بانک دی و برگزاری دوره های آموزشــی حقوقی 

برای روسای شعب نیز مطرح کرد.
قیطاسی همچنین در پایان این بازدید از بخش های مختلف و ادارات 
دیگر بانک دی در ســاختمان وزرا از جمله اداره مبارزه با پولشــویی، 
ریسک، حسابرسی داخلی و بازرسی نیز بازدید به عمل آورد و دستوراتی 
برای بهبود فرآیندهای اداری و پیگیری موضوعات مختلف صادر کرد.

اختصاص بیش از 200 هزار میلیارد ریال منابع برای تسهیالت قرض الحسنه در بانک سپه
عضو هیئت مدیره بانک ســپه از اختصاص بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه برای حمایت از نیازمندان در سال ۱۴۰۱ 

خبر داد.
حامــد هیئــت داودیان عضو هیئت مدیره بانک ســپه در برنامه زنده 
تلویزیونی »در پناه عشق« شبکه ۲ سیما درباره برنامه های بانک سپه 
برای اعطای وام قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ گفت: ما در سال ۱۳۹۹ 
مبلغ ۱۵۹ هزار میلیارد ریال را به امر قرض الحسنه اختصاص دادیم. 
در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸۴ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه پرداخت 
شد و در نظر داریم در سال جاری نیز ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار میلیارد را به 
سنت نیکوی قرض الحسنه تخصیص دهیم که برآورد ما این است ۵۰ 

تا ۶۰ درصد آن به وام ازدواج تعلق گیرد.
وی دربــاره اعطای تســهیالت قرض الحســنه یادآور شــد: در مورد 
قرض الحســنه، تمامی موارد مربوط به قرض الحســنه بر مبنای قانون 

عملیات بانکی بدون ربا در بانک سپه انجام می شود.
هیئت داودیان در پاسخ به این سؤال که آیا دریافت کنندگان تسهیالت 
واقعاً روال ســختی را پیش رو خواهند داشــت، اظهار داشــت: روال 
آن ســخت نیست، اما وظیفه داریم طبق بخش نامه های بانک مرکزی 
حداقل مدارک را اخذ نماییم؛ به طور مثال فردی که برای دریافت وام 

درمان مراجعه می کند، باید مستندات بیماری را که به تائید بیمارستان 
و پزشک رسیده به همراه داشته باشد.

وی افزود: با همکاران جلسات مختلفی را برگزار کردیم و آموزش های 
الزم هم داده شــده و ازآنجاکه دولت محترم نیز تأکید کرده با حداقل 
ضمانــت ایــن وام در اختیــار نیازمندان قرار گیــرد، ما نیز این مهم را 
در دســتور کار خود قرار دادیم. عضو هیئت مدیره بانک ســپه به وام 
بدون ضامن که وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی دســتور آن را ابالغ 

کرده اشــاره کرد و افزود: کســانی که حقوق خود را از بانک ها دریافت 
می کنند می توانند در صورت وجود منابع، تســهیالت قرض الحســنه 
دریافت کنند؛ چون حقوق به بانک موردنظر واریز می شود و بانک نیز 
می تواند اقساط را به موقع کسر کند و دیگر نیازی به ضامن وجود ندارد.

هیئت داودیان در پاسخ به این سؤال که سال ۱۴۰۰ را چطور ارزیابی 
می کند، تصریح کرد: خوشــبختانه بانک ســپه در ســال ۱۴۰۰ مبلغ 
۱۸۴ هزار میلیارد ریال به امر قرض الحســنه اختصاص داد که از این 
مبلغ ۸۸ هزار میلیارد ریال برای قرض الحسنه ازدواج و اشتغال زایی 
پرداخت شد. بنابراین بانک سپه عالوه بر مسئولیت حرفه ای خود در 
اقتصاد و بازار پولی، از مسئولیت اجتماعی خود نیز غافل نشده است.

عضــو هیئــت مدیره بانک ســپه درباره جزئیات وام ازدواج در ســال 
۱۴۰۱ نیز اظهار داشــت: تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هریک 
از زوج هایی که تاریخ ازدواج آن ها بعد از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۷  بوده اســت، 
۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده ســاله اســت و تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج برای زوج های زیر بیست وپنج سال و زوجه های 
زیر بیست وسه سال نیز ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود که بانک سپه 
نیز همچون ســال های گذشــته این وام ها را در چارچوب قوانین بانک 

مرکزی به بهترین شکل در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

++++

اخبار

مدیرعامل بیمه دانا در نشست هم اندیشی شعب و نمایندگان استان خراسان خبر داد: 

آینده نزدیک ح ها و محصوالت جدید بیمه دانا در  رونمایی از طر
مدیرعامــل بیمه دانا بــه همراه رئیس 
هیئت مدیــره و جمعی از مدیران ارشــد 
این شرکت در نشست هم اندیشی شعب و 
نمایندگان استان خراسان حضور یافتند 
و بــا همکاران و نمایندگان این اســتان 

دیدار کردند.
دکتر رضا جعفری در نشست هم اندیشی 
کارکنــان، نمایندگان و شــبکه فروش 

اســتان خراسان در شــهر مقدس مشهد با تبیین نقشه راه و سیاست های 
راهبردی این شرکت در صنعت بیمه، به تشریح مهمترین برنامه ها، اقدامات 
و اجرایی شدن طرح ها و محصوالت جدید این شرکت در آینده ای نزدیک 

پرداخت.
وی اظهار داشت: بیمه دانا به عنوان یکی از شرکت های مطرح و خوشنام 
صنعــت بیمــه، برای ارتقاء جایگاه و تــداوم رضایت بیمه گذاران خود باید 
ضمن شفاف سازی اطالعات و حرکت به سمت هوشمند سازی فعالیت های 

بیمه ای، خسارت مشتریانش را در اسرع وقت پرداخت کند.
مدیرعامل بیمه دانا با اشــاره به ابالغ برنامه ها و بودجه پیش بینی شــده به 
شعب کشور افزود: از این پس تمامی شعب کشور باید خسارات پرداختی 

خود را به روز کرده و حق انتقال آن به دوره های مالی بعدی را ندارند.
وی بحث حاکمیت شرکتی، توجه به سرمایه انسانی، چابک سازی سازمانی، 
توســعه بازار مبتنی بر هوشمندســازی فعالیت ها، انضباط بخشــی مالی و 
تقویت حوزه سرمایه گذاری را از مهم ترین راهبردها و نقشه راه این شرکت 
عنوان و تأکید کرد: چابک سازی سازمانی یکی از مهمترین الزامات مدیریتی 
اســت که در این شــرکت باید انجام شــود، بدین منظور با اصالح برخی 
ســاختارهای شرکت مانند ادغام مدیریت های موازی و باز کردن گره های 
اساســی و جابجایی برخی نیروهای ســازمانی، تحرک مجموعه را افزایش 
دادیم تا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانیم به مشتریان خود ارائه خدمت 
کنیم. دکتر جعفری ضرورت هوشمندســازی فعالیت ها را یادآور شــد و با 
تأکید بر اینکه مرکز فاوای این شرکت باید در صنعت بیمه کشور پیشتاز 

باشــد، از طراحی اپلیکیشن جدید بیمه دانا ویژه 
شبکه فروش کشور خبر داد و اظهار داشت: پس از 
اجرایی شدن این طرح، تمامی نمایندگان شرکت 
در سراسر کشور با عضویت در آن، عملیات صدور 
بیمه نامه و خسارت را آنالین عرضه خواهند کرد. 

همچنین وی توسعه بازار را مورد اشاره قرار داد و 
افزود: در نظام هوشمندســازی فعالیت ها، توسعه 
بازار از اهمیت باالیی برخوردار اســت و ضرورت 
دارد برای پاسخ به مطالبات مشتریان از تجارت الکترونیک عقب نمانیم.

مدیرعامل بیمه دانا در همین خصوص یادآور شــد: از مجموعه شــعب و 
شبکه فروش انتظار داریم با تالش مضاعف و جذب پرتفوی های کم ریسک 

و اقتصادی نسبت به توسعه بازار اقدام کنند.
وی اصالح ترکیب پرتفوی را مورد تأکید قرار داد و ضرورت تنوع سازی را 
از عوامل مهم در عرضه ســبد محصوالت بیمه دانســت و افزود: طرح مهر 
دانــا و رفــاه دانا طرح های عام المنفعه اند و نباید متوقف شــوند، بلکه الزم 
اســت با بهینه ســازی سبد پرتفوی استمرار یابد. لذا در این راستا با اعمال 
تغییراتی در این طرح، به زودی از خدمات جدید و هفتگانه آن برای ارائه 

خدمت به مشتریان رونمایی خواهیم کرد.
وی پیش بینــی تحقــق بودجه مورد انتظار ابالغی ۱۵ هزار میلیارد تومانی 
شــعب و شــبکه نمایندگان این شــرکت تا پایان سال جاری را یادآور شد و 
ابراز امیدواری کرد: با اهتمام ویژه و عزم درون سازمانی کارکنان بیمه دانا، 
اقدامات بزرگ و قابل توجهی در این شــرکت انجام شــود که البته تحقق 
بخش عمده ای از این فعالیت ها را از شــبکه فروش اســتان خراسان رضوی 

انتظار داریم.
 مدیرعامل بیمه دانا، رشــد حدود ۱۲۰ درصدی این شــرکت در شاخص 
فروش در ســه هفته ابتدایی ســال ۱۴۰۱ را مورد اشــاره قرار داد و ابراز 
امیــدواری کــرد که بــا همت جمعی تمامی کارکنان ســتاد و صف، روند 
روبه رشد شرکت تداوم یافته و نتایج مثبت آن موجب تحوالت اساسی در 

صنعت بیمه کشور شود.

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

رای صــادره هیــات هــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجرد به شــرح 
ذیل پالک شــماره  5 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 4  بروجرد که برابر رای شــماره 140060325004002923 
مورخــه 1400/11/14 بنــام آقــای حســن کرمــی فرزنــد پنــج شــنبه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 
71.99 متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی )آقــای احمدخــان شــجاعی( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب 
در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی انتشــار و 
عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضا اعتــراض دارنــد از تاریخ نشــر اولین 
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلف اســت ظرف 
مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکول بــه ارائه حکــم نهایی می 
باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت و پس از انقضــای مدت مذکــور و یا عدم 
وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال 

صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجع قضایــی نخواهــد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/29       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

ک بروجرد سید مهدی موسوی - معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

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

رای صــادره هیــات هــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد 
شــماره  رای  برابــر  کــه  بروجــرد  بخــش 4   در  واقــع  اصلــی  از 10  فرعــی  شــماره 492  پــالک  ذیــل  شــرح  بــه 
140060325004001790 مورخــه 1400/06/27 بنــام آقــای حســن کرمــی فرزنــد پنــج شــنبه در ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان  مســکونی بــه مســاحت 25.63 متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی به متقاضی داشــته رســیدگی 
و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه 
کثیراالنتشــار و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روســتاها الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت به مورد تقاضا 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر 
مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیات ثبتی 
موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصورت متقاضی بــا ارائه گواهی تقدیــم دادخواســت و پس از 
انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیت مــورد تقاضا بر اســاس مدلــول رای وفــق مقررات 

صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/29       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

ک بروجرد سید مهدی موسوی - معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

ک بندرانزلی قای شهریار مهاجر محصل کارشناس نرم افزار اداره ثبت اسناد و امال آ
ــات  ــر در هی نظــر بــه اینکــه پرونــده شــما بــه شــماره کالســه 103/د/ه ب-1400 بــه اتهــام زی
بــدوی شــعبه 2 رســیدگی بــه تخلفــات اداری ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور تحــت 
رســیدگی مــی باشــد لــذا مقتضــی اســت حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
دفاعیــه کتبــی خــود را بــه انضمــام مــدارک الزم بــه هیــات مذکــور به نشــانی تهــران میــدان امام 
خمینــی خیابــان فیــاض بخــش ضلــع شــمال شــرقی پــارک شــهر ســاختمان شــماره 3 ثبــت اســناد 
وامــالک کشــور هیــات رســیدگی بــه تخلفات اداری تســلیم نمائید. مــورد اتهام: بــه موجب نامه 
1400/123712-1400/07/14  مســئول محترم هماهنگی هیاتهای رســیدگی به تخلفات اداری 
ــالک  ــناد وام ــت اس ــماره 1400/07/03/12469/1400/108 اداره کل ثب ــزارش ش ــه گ ــم ب منض
اســتان گیــالن و ضمائــم آن و صــورت جلســه تنظیمــی مورخــه 1400/07/24 ایــن هیــات متهــم 
هســتید: غیبــت غیرموجــه بــه صــورت متوالــی مبنــی بــر اینکــه بــدون اخــذ مجــوز از اداره مربوطــه 
از مــورخ 1400/06/07 لغایــت 1400/07/03 )گــزارش ارســالی( در محــل کار خــود حضــور نیافتــه 

ایــد کــه تخلــف فــوق بــا بنــد 29 مــاده 8 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مــی باشــد.
رئیس اداره ثبت اسناد بندرانزلی- عباس نوروزی

گهی فقدان سند مالکیت آ
خانم فاطمه رحیمی با تســلیم دو برگ فرم استشــهادیه گواهی شــده شــماره 19735 
ــر اســناد رســمی شــماره 21 بروجــرد مدعــی مــی باشــد کــه ســند  مــورخ 1401/1/18 دفت
مالکیــت ششــدانگ پــالک 25 فرعــی 3122 اصلــی واقــع در بخــش 1 بروجــرد ذیــل دفتــر 
142 صفحه 49 ثبت 27440 ســند شــماره 642911 بنام مشــارالیه ثبت و ســند مالکیت 
صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بعلــت جابجایــی مفقــود شــده اســت؛ لــذا باســتناد 
تبصــره یــک الحاقــی بمــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهت اطــالع عمومی یک 
نوبــت آگهــی میشــود اگــر شــخصی بــه نحــوی از انحــاء مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد 
ــٌا پــس از نشــر آگهــی بــه مــدت 10 روز  ــراض خــود را کتب خــود مــی باشــد مــی توانــد اعت
بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مــدت قانونــی و اعــالم 

گواهــی ســند مالکیــت المثنــی بنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
آدرس ملک: بروجرد، خیابان مدرس، پیچ مدرس، نبش کوچه مفاخر

تاریخ انتشار: 1401/01/29
ک بروجرد سید مهدی موسوی - معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

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

رای صــادره هیــات هــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجرد به شــرح 
ذیــل پــالک شــماره  3749 اصلــی واقــع در بخــش 2  بروجــرد کــه برابــر رای شــماره 140060325004003265 
مورخــه 1400/12/22 بنــام آقــای علــی دالونــد فرزنــد کــرم رضــا در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه 
مســاحت 54.17 متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی )زهــرا نوربخش و عشــرت رحیمــی و ابراهیم پناهی( رســیدگی 
و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه 
کثیراالنتشــار و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روســتاها الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت به مورد تقاضا 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر 
مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیات ثبتی 
موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصورت متقاضی بــا ارائه گواهی تقدیــم دادخواســت و پس از 
انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیت مــورد تقاضا بر اســاس مدلــول رای وفــق مقررات 

صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/29       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

ک بروجرد سید مهدی موسوی - معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

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

رای صــادره هیــات هــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد 
شــماره  رای  برابــر  کــه  بروجــرد  بخــش 4   در  واقــع  اصلــی  از 10  فرعــی  شــماره  492  پــالک  ذیــل  شــرح  بــه 
140060325004001790 مورخــه 1400/06/27 بنــام آقــای حســن کرمــی فرزنــد پنــج شــنبه در ششــدانگ یــک 
بــاب عمــارت مســکونی بــه مســاحت 226.90 متــر مربــع خروجــی از مالک رســمی )آقای پنج شــنبه کرمی( رســیدگی 
و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه 
کثیراالنتشــار و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روســتاها الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت به مورد تقاضا 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر 
مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیات ثبتی 
موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصورت متقاضی بــا ارائه گواهی تقدیــم دادخواســت و پس از 
انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیت مــورد تقاضا بر اســاس مدلــول رای وفــق مقررات 

صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/29       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

ک بروجرد سید مهدی موسوی - معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

اصــل جــواز تفنــگ ورزشــی 2لــول روی هــم ،مــدل 
دلفــروز  ســارا  نــام  بــه  اســپانیا  ســاخت  کوســه 
عبدلملکــی بــا کــد ملــی 2181777233و بــا شــماره 
بدنــه 70-12-06-02244-03-13مفقود گشــته و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی
بدینوســیله بــه اطــالع مــی رســاند کارت ماشــین  خــودرو ابوالفضــل 
شناســنامه   شــماره   457-884388-2 ملــی  کــد  بــا  ســفیدیان  
1800فرزنــد علیمــراد خــودرو ســواری میتسوبیشــی تیــپ النســر - رنــگ 
ماشــی – متالیــک -  مــدل 1993 شــماره پــالک 30ایــران 447 د 74 
–موتــور 004710 شاســی 002388 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

مدیر شعب منطقه آذربایجان بانک ایران زمین: 

آموزش کارکنان از اولویت های مهم مدیران ارشد بانک است
به منظور بررسی عملکرد شعب استان های آذربایجان 
شرقی و غربی و اردبیل در اسفند ماه ۱۴۰۰ جلسه ای 

با حضور مسئولین و روسای شعب منطقه برگزار شد.
رســول اســدی مدیر شــعب منطقه ضمن قدردانی از 
زحمات همکاران، به تجزیه و تحلیل موارد گفته شــده 
در جلســه شــورای مدیران پرداخت و گفت: نیازســنجی آموزشی کارکنان از اولویت های مهم مدیران 
ارشد بانک است. اسدی ضمن تاکید بر برگزاری کارگروه های تخصصی و جلسات دوره ای در استان 
افزود: الزم اســت همکاران در زمان افتتاح حســاب تمامی خدمات بانکداری مدرن و نحوه اســتفاده از 

این خدمات را به مشتریان اطالع رسانی و آموزش دهند.
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ک گرامیداشت هفته جهانی هوای پا ج در مراسم  کر کبانان نمونه  تجلیل از پا
البرز / گروه اســتان ها: معاون خدمات شــهری 
شــهرداری کرج از تجلیل از پاکبانان نمونه این 
شــهر در مراسم گرامیداشت هفته جهانی هوای 
پــاک خبر داد.غالمرضا رضوانی الوار با بیان این 
مطلب اظهار داشت: امسال مراسم گرامیداشت 
هفتــه جهانــی هوای پاک به جهت تداخل آن با 
ایام شــهادت حضرت امیرالمومنین علی )ع( و 
لیالی پرفیض قدر در ایام پایانی این مناسبت و در 
محل باغ گلها با مشارکت با سایر نهادها و تشکل 
های مردم نهاد برگزار می شود که در جریان آن 
از پاکبانان نمونه نیز به جهت روحیه مسئولیت 
پذیری و تالش در جهت داشــتن شــهری زیبا 

و تمیــز تجلیل به عمل می آید.وی با اشــاره به 
قــرار گرفتــن در روزهای بارندگی های بهاری و 
ناپایــداری جــوی، از آماده باش کامل نیروهای 
عملیاتی خبر داد و افزود: با الیروبی و پاکسازی 
مســیر جوی ها، کانال ها و نهرهای سطح شهر، 
اقدامات پیشــگیرانه صورت پذیرفته لکن بروز 
برخی اشکاالت در مواقع بارندگی اجتناب ناپذیر 
است و امیدواریم که شهروندان عزیز از هوای پاک 
این روزهای کالنشهر کرج نهایت بهره را داشته 
باشــند.معاون شــهردار کرج با اشاره به شروع 
طــرح جمع آوری یک روز در میان پســماند در 
محله چهارصد دســتگاه به صــورت پایلوت، از 

توزیع کیســه های زباله درب منازل شهروندان 
خبــر داد و اظهار کرد: فرهنگســازی های الزم 
در رابطه با این طرح با توزیع بروشــور و بنرهای 
اطالع رسانی انجام شده و همچنین آموزشگران 
و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند در غرفه 
آموزش تفکیک از مبداء پســماند خشــک واقع 
در محله چهارصد دستگاه حضور دارند.رضوانی 
در بخش دیگری از ســخنانش همچنین جمع 
آوری و تخلیه خاک و نخاله های ســاختمانی در 
زمین های بایر شهر کرج را از اقدامات اخیر این 
معاونت برشــمرد که موجب نارضایتی بسیاری 
از شــهروندان شده بود و در همین راستا عوامل 

خدمات شهری مناطق دهگانه ضمن پاکسازی 
و نخاله برداری نسبت به تسطیح زمین های بایر 
اقدام می نمایند.وی در پایان با اشــاره به رفت و 
روب روزانه در سطح شهر کرج با استفاده از عالئم 
هشــدار دهنده، آن را اقدامی در جهت کاهش 
بــروز حــوادث برای پاکبانــان در حین خدمت 
رسانی برشمرد و گفت: پاکبانان در محیط های 
پر خطر مانند اتوبان ها و مســیرهایی با دید کم 
برای تنظیف، رنگ آمیزی و یا سایر فعالیت های 
روزمره که مشغول به کار می شوند، ضمن رعایت 
نکات ایمنی، از عالئم هشــدار دهنده ترافیکی 

استفاده خواهند کرد.

گرفت؛ در راستای هم افزایی میان صنایع استان اصفهان صورت 

میزبانی فوالد مبارکه از نخستین نشست باشگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی اصفهان
اصفهان / گروه استان ها: نخستین نشست 
باشــگاه مدیران روابــط عمومی عضو اتاق 
بازرگانی استان اصفهان به میزبانی شرکت 
فوالد مبارکه و در راســتای ارتقای تعامل و 
هم افزایی میان صنایع استان اصفهان برگزار 
شد.محمدجواد براتی، مدیر روابط  عمومی 
شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این نشست 
اظهار کرد: تشکل های مختلفی در استان در 
حال فعالیت در حوزه روابط عمومی هستند 
و این باشگاه قرار نیست با دیگران رقابت کند 
و تنها تفاوت آن با دیگر اجتماعات این حوزه 
این اســت که تمام حاضران در این باشگاه 
اعضای اتاق بازرگانی هســتند.مدیر روابط 
عمومی شــرکت فوالد مبارکه در تشــریح 
ضرورت برگزاری این نشست ادامه داد: در 
ابتدای تشــکیل این باشگاه، روابط عمومی 
واحدهای صنعتــی عضو اتاق بازرگانی به 
عنوان مخاطبان خاص این باشــگاه مورد 
پایــش قرار گرفتند؛ مهم ترین دلیل ایجاد 
ایــن باشــگاه افزایش تعامــل و هم گرایی 
میان روابط عمومی های این واحدها جهت 
انتقال تجارب و یادگیری نکات جدید بوده 

اســت.وی خاطرنشان کرد: این هم افزایی 
می تواند منجر به شبکه ســازی، استفاده ار 
ظرفیت های شــرکت های تولیدی، فراهم 
شــدن فرصتی بــرای ایده پردازی و انتقال 
تجربیــات میان روابــط عمومی های عضو 
اتــاق بازرگانی اصفهان شــود؛ به عبارت 
دیگر مدیران روابط عمومی ها با فراهم شدن 
چنین شــرایطی می توانند دست به دست 
یکدیگر دهند و باعث رشــد و ارتقای خود 

شــوند.براتی اذعان داشت: انتظار می رود 
با تشــکیل این باشگاه، روابط عمومی های 
عضو اتاق بازرگانی یک گام به جلو حرکت 
کنند و نیازهای تشکیالتی و آموزشی خود 
را مطرح کنند تا در این مســیر بتوانند از 
تجارب یکدیگر استفاده کنند.در ادامه این 
نشســت، مهدی شایسته فرد، مدیر حوزه 
ارتباطــات و روابــط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفهان ضمــن قدردانی از میزبانی فوالد 

مبارکــه اظهار کرد: هدف از تشــکیل این 
باشــگاه آشــنایی مدیران روابط عمومی 
شــرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان 
بــا یکدیگر، محصــوالت و خدمات و دیگر 
نقــاط مثبــت این شرکت هاســت که در 
نهایت، چنین نشست های به شبکه سازی 
اعضا و توانمند ســازی آن ها منجر می شود.

وی تأکیــد کرد: اجتماعی از مدیران روابط 
عمومی در ســال گذشته شکل گرفت که 

در نهایت برای شــکیل تر شدن فعالیت ها، 
طی حکمی از سوی رئیسش اتاق بازرگانی 
اصفهان، این مجوز صادر شد و اعضای هسته 
اصلی این مجمع منصوب شدند که امیدوارم 
با مذاکرات انجام شــده با نهادهای ذی زبط 
بتوانیم این مجمع را در سال جاری به صورت 
رسمی به ثبت رسانیم.عسگری، دبیر باشگاه 
مدیــران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی 
اصفهــان نیز در این نشســت تصریح کرد: 
یکی از برنامه های پیش روی این باشــگاه، 
برگــزاری تور بازدید کارخانه های مختلف 
برای آشــنایی و شناخت بیشتر همکاران 
مــا در روابــط عمومی شــرکت های عضو 
اتــاق بازرگانی اصفهان اســت.وی از اعالم 
آمادگی شــرکت  فوالد مبارکه، پاالیشگاه 
نفت و شــرکت گیتی پسند برای میزبانی 
از بازدیدهــای گروهی خبــر داد و گفت: 
در آینــده ای نزدیــک نیز جشــنواره ای با 
محوریــت تولیــدات روابــط عمومی در 
پیــش داریم که در حوزه تولیدات مکتوب، 
رســانه ای و دیجیتال مارکتینگ، نوآوری و 

ایونت مارکتینگ برگزار خواهد شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

ج:  شهردار کر

کنان  در تالش برای حل مشکل سا
شهرک یاس هستیم

البرز / گروه استان ها: شهردار کرج گفت: در تالش 
برای اســتفاده از ظرفیت های قانونی در جهت 
تعیین تکلیف ســاخت و سازهای صورت گرفته 
در شــهرک یاس طی ســنوات گذشته و متعاقباً 
صدور اســناد مالکیتی بــرای واحدهای احداث 
شــده با هدف رفع دغدغه و مشکل چندین ساله 
ساکنین هســتیم. مصطفی سعیدی در حاشیه 
جلسه ای که با حضور اعضاء هیئت امنای شهرک 
یــاس، نماینده اداره کل راه و شهرســازی البرز، 
عباس ســعیدی کیا معاون شهرسازی و معماری 
و منوچهر غفاری مدیر منطقه ۶ شهرداری و تیم 
های حقوقی برگزار شــد، اظهار داشت: موضوع 
شــهرک یاس به اوایل دهه هشــتاد باز می گردد 
که اراضی مذکور جهت ســاخت و ســاز به چند 
تعاونی مســکن واگذار شــده اما در ادامه میزان 
احداث آپارتمانها و ســایر اقدامات مازاد بر پروانه 
و مجوزهای صادره بوده است و به جهت ساخت 
و ساز غیرمجاز صورت گرفته در سطح گسترده، 
مشــکالتی برای مدیریت شــهری و خریداران 
واحدهــا و ســاکنین حادث گردیده اســت.وی 
افــزود: با توجه به دغدغــه خریداران واحدهای 
احداث شــده و مراجعات پیاپی آنها به شهرداری 
کرج جهت تعیین تکلیف میزان ســاخت و ســاز 
غیرمجاز صورت گرفته و ارجاع آن به کمیسیون 
مــاده صد جهت ایجاد امکان قانونی برای صدور 
پایانکار و در ادامه اســناد مالکیتی، جلســاتی از 
ســنوات ماضی برگزار شــده اما نتیجه الزم را به 
همراه نداشته است.این مسئول خاطر نشان کرد: 
در دوره کنونی مدیریت شهری کرج نیز با هدف 
تالش برای جلب رضایت ســاکنین شهرک یاس 
و رفع مشکل چندین ساله آنها جلسات مستمری 
در حال برگزاری اســت تا پس از بررســی چند 
موضــوع محوری اعم از: نحوه مالکیت تعاونی ها 
بر اراضی واگذاری شــده به آنها، میزان مغایرت 
ســاخت و ســازهای صورت گرفته با پروانه های 
صادره، چگونگی تشــکیل پرونده برای ساخت و 
سازهای غیرمجاز جهت ارجاع به کمیسیون ماده 
صد و نحوه تعامل با اداره کل مسکن و شهرسازی 
استان برای صدور پایانکار و اسناد مالکیتی برای 
واحدها، بتوانیم جمع بندی الزم را داشته باشیم. 

 مدیر برق منطقه ۷ شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان خبر داد؛

ح صیانت از شبکه های  اجرای طر
برق در اصفهان

اصفهــان / گروه اســتان ها: مهندس محســن 
معتمدی فرد مدیر برق منطقه ۷ شــرکت توزیع 
برق اصفهان از تبدیل ۱۰ هزار متر شبکه سیمی 
بــه کابــل خود نگهدار در خیابان   آیت اله غفاری 
در فازهــای مختلف خبــر داد و گفت :صیانت از 
شــبکه های برق جز اولویت های شــرکت توزیع 
برق اصفهان است.وی در ادامه افزود : این پروژه 
که در ۶ فاز اجرا شد با هدف کاهش تلفات انرژی 
الکتریکــی ؛ افزایش ضریب پایداری خطوط برق 
رسانی ؛ پیشگیری از سرقت شبکه و انرژی ؛ اصالح 
آرایش شبکه و زیبا سازی مبلمان شهری صورت 
گرفته اســت .وی در ادامه خاطر نشــان کرد : در 
این پروژه ها دو دستگاه ترانسفور مانور هوایی به 
ظرفیت های ۴۰۰ و ۲۵۰ کیلو ولت آمپر احداث 
شــد .معتمدی اظهار داشت : شبکه های موجود 
در خیابان آیت اله غفاری خیابان مفتح بســیار 
فرســوده بود و مشترکین از کیفیت برق پایینی 
برخــوردار بودند که با اجرایی شــدن این پروژه 
افزایش کیفیت برق رسانی برای ۱۵۵۰ مشترک 
محقق شــد.گفتنی اســت : هزینه این پروژه بالغ 

بر ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان می باشد.

 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان بهبهان عنوان کرد؛

کشف و امحا یک مزرعه خشخاش 
در بهبهان

خوزستان / گروه استان ها: فرمانده ناحیه مقاومت 
بســیج شهرســتان بهبهان از کشف و امحا یک 
مزرعه خشخاش در حومه شهرستان بهبهان خبر 
داد.سرهنگ روح ا... قاسمی خشاب با اعالم این 
خبــر گفت: با تالش و رصد اطالعاتی ســربازان 
گمنام امام زمان عج در اط ســپاه ناحیه بهبهان 
یک مزرعه خشخاش در حومه شهر بهبهان کشف 
شد.قاسمی خشاب افزود:در ۲۶ فروردین ماه در 
یک عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر 
این مزرعه شامل ۶۰۰ بوته گیاه مخدر خشخاش 
در متراژ ۲۰۰ متر مربع پس از مســتند ســازی 
و صورتجلســه امحا شد.فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج بهبهان از شهروندان خواست هرگونه موارد 
مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۴ به سازمان 

اطالعات بسیج اعالم کنند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان خوزستان:  

مصرف شبکه برق استان 
خوزستان در کانال ۵ هزار 

مگاواتی   قرار گرفت
خوزســتان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان گفت: مصرف شبکه 
برق خوزســتان همچنان افزایشــی بوده و در 
کانال ۵ هزار مگاواتی قرار گرفته اســت.محمود 
دشــت بزرگ اظهــار کــرد: در روز جمعه ۲۷ 
فروردیــن با وجــود آنکه روزی تعطیل بود، اوج 
مصرف برق با رشــد ۱۸.۲ درصدی از ۴ هزار و 
۲۰ مگاوات در مدت مشابه سال قبل به ۴ هزار 
و ۹۱۵ مــگاوات رســید.وی افزود: این افزایش 
مصرف از هفته گذشــته شــروع شــده و در روز 
سه شنبه ۲۳ فروردین با رشد ۲۲ درصدی اوج 
مصرف به پنج هزار و ۸۰ مگاوات رسید که رقم 
قابل توجهی برای این موقع از سال است و این 
پیک مصرف بیش از ۵ هزار مگاواتی تا روز قبل 
ادامه دار بود.مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان تصریح کرد: این اوج مصرف که به 
دلیل ورود بار سرمایشی به شبکه بوده، واکنشی 
در مقابــل گرمــا و آلودگی هــوا به دلیل گرد و 
غبار است.دشــت بزرگ اظهــار کرد: با توجه به 
خشکســالی و کاهش ذخیره نیروگاه های برق 
آبی، از همه مشــترکین درخواست می شود که 
مدیریت مصرف برق را در ســرلوحه برنامه های 
خــود قرار دهنــد.وی افزود: اگــر مصرف برق 
همچنان افزایشی باشد، باید برای تولید برق از 
ذخیره آبی محدود نیروگاه های برق آبی استفاده 
کرد و این اقدام باعث می شــود که در تابســتان 
و پیک بار دچار محدودیت در تولید شــویم.بر 
اســاس این گزارش، مصرف برق در شــبکه برق 
منطقــه ای خوزســتان در ۱۵ فروردین ماه نیز 
رشــد پیک ۵۲ درصدی را تجربه کرده اســت.
گفتنی اســت، شرکت برق منطقه ای خوزستان 
وظیفه تامین، انتقال و پایداری شــبکه انتقال و 
فوق توزیع در دو اســتان خوزستان و کهگیلویه 

و بویراحمد را بر عهده دارد.

در سال 1400 محقق شد؛

بازسازی ۸9۵ عدد انواع 
الت سرچاهی   تجهیزات و شیرآ

 )3SV( و درون چاهی
خوزســتان / گروه اســتان هــا: مدیر تعمیر، 
تکمیل و خدمات فنی چاه های شــرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب از تعمیر و بازسازی ۸۹۵ 
عدد انواع شــیرآالت و تجهیزات ســرچاهی و 
شــیرهای درون چاهــی  )3SV( خبــر داد.

مدیــر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه های 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: در 
ســال ۱۴۰۰ با تالش و پشــتکار کارشناسان 
مجرب و متخصصان این مدیریت، تعداد ۸۹۵ 
عدد انواع شــیرآالت و تجهیزات ســرچاهی و 
شیرهای درون چاهی)3SV( در اندازه و فشار 
کاری مختلف که از مدار عملیات خارج شــده 
بودند در راســتای تولید ایمن و پایدار تعمیر، 
بازســازی و مجدداً در چاه هــای بهره برداری 
و تکمیــل تاج چاه های حفــاری و تعمیراتی  
مــورد اســتفاده قــرار گرفت.مهندس یونس 
عباســی لرکی افزود: ایــن کار بزرگ و ارزنده 
تخصصی در شــرایط تحریــم های ظالمانه  و 
همه گیــری کرونا با بهره گیری از ظرفیت های 
داخلی به ثمر رسید و عالوه بر تحقق برنامه های 
پدافنــد غیرعامل در حوزه تخصصی حفاری و 
تولیــد ایمــن و پایدار نفــت و گاز و ممانعت از 
توقف چاه های تولیدی شــرکت های پنج گانه 
بهره بــرداری و دکل های حفاری و تعمیراتی، 
صرفه جویی مســتقیم اقتصادی بیش از ۵۹۸ 
میلیارد ریال را به دنبال داشته است.وی ادامه 
داد: در بخــش ســطح االرضی این تجهیزات 
شــامل ۸۱۵ عــدد شــیرآالت و تجهیــزات 
سرچاهی با محدوده ی سایزی ۱/۱۶-۲ تا ۱۱ 
اینچ و با فشار کاری ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ 
پام و در تحت االرض ۸۰ عدد تجهیز شیرهای 
ایمنی درون چاهي)3SV( با سایزهاي ۳.۸۱۳ 
تا ۵.۹۶۳ اینچ می باشــد که در شرایط بحرانی 
و اضطــراری نقــش اصلــی در توقف جریان و 
ایمن ســازی چــاه را بعهــده دارنــد و پس از 
تعمیر و بازســازی در کارگاه های عملیاتی این 
مدیریــت، مجدداً در چاه های مختلف نصب و 
مورد استفاده قرار گرفت.  مدیر تعمیر،تکمیل و 
خدمات فني چاه ها در پایان گفت: عدم عملکرد 
صحیــح شــیر ایمنی درون چاهــی)3SV( و 
تسهیالت سرچاهی در زمان بهره  برداری می 
تواند خســارت جبــران ناپذیر جانی و مالی را 
بدنبال داشته باشد و در بعضی مواقع نیز بناچار 
جهت رفع مشــکل، چاه کاندید تعمیر با دکل 
می گــردد که موجب تحمیل افزایش بار مالی 
به ســازمان نیز خواهد شد.شــایان ذکر است 
برخی از این تجهیزات مخصوص و منحصر بفرد 
در کالس هــای مختلف و با آلیاژهای ویژه که 
جهت اســتفاده در چاه های با میزان هیدروژن 
سولفوره باال )H2S TRIM( مورد استفاده قرار 
می گیرند در انحصار معدودی از شــرکت های 
خارجی قرار داشــته که این مدیریت با احیاء 
و بکارگیری مجدد اقالم مذکور نقش بســزایی 
در امر خطیر و مهم نگهداشت و تولید ایمن و 
پایدار در مناطق نفتخیز جنوب را ایفا می نماید.

استانها 6

کرد؛ ح  آجا مطر یک مقام ارشد نظامی 

کشور کیلومتر از مرزهای شرقی  دفاع تیپ ٢٣٠ متحرک هجومی از ٣٠٠ 
گلســتان / گروه اســتان ها: سرهنگ اصغرزاده گفت: دفاع بیش از 
۳۰۰ کیلومتر از مرز به تیپ ۲۳۰ متحرک هجومی سپرده شده که 
نیروهای تیپ متحرک در مرز ایران و افغانستان مستقر هستند.
ســرهنگ ســتاد  ســهراب اصغرزاده   گفت: تیپ ۲۳۰ متحرک 
هجومی از ســال گذشــته امنیت دفاعی شــرق کشور در استان 

خراسان جنوبی را برعهده گرفته است.
ارشــد نظامی آجا در اســتان های گلســتان و مازندران و فرمانده 
تیپ ۲۳۰ متحرک هجومی افزود: دفاع بیش از ۳۰۰ کیلومتر از 
مرز به این تیپ ســپرده شــده که نیروهای تیپ متحرک هجومی 
در مرز ایران با دو اســتان هرات و فراه افغانســتان مستقر هستند.

وی ادامــه داد: ارتش جمهوری اســالمی ایــران به منظور تامین 
امنیت در چهار نقطه مرزی کشور مستقر است.

اصغــرزاده گفــت: عالوه بر نیروهای مرزبانی، با توجه به تهدیدات 
منطقــه ای ارتــش هم با تمامی امکانات در نقاط مرزی مســتقر 
اســت و با ســالح ها و پایش های دقیق منطقه را رصد می کند و 

ماموریت دفاعی و امنیتی را برقرار می کند.
وی با بیان اینکه نیروهای گلستان و مازندران در این منطقه حضور 
و مراقبــت مــرزی را برعهــده دارند، افزود: بیش از ۵ هزار متجاوز 
مرزی از افغانســتان وارد خاک کشــور شدند که توسط نیروهای 

تیپ دستگیر و به مسئوالن قضایی تحویل داده شدند.

مشهد / سمیرا رحمتی
رییس روابط عمومی شرکت گاز استان گفت: در سال گذشته ۶۲ هزار تماس 
مردمی با مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی شــرکت گاز خراســان 
رضوی به شــماره ۱۵۹۴ ثبت و پاســخگویی شــده است.حسن خیراندیش با 
اعالم این خبر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۲ هزار مورد تماس مردمی 
با ســامانه ۱۵۹۴ شــرکت گاز خراســان رضوی ثبت شد که ۲۸۴۱۳ تماس 
در شــش ماهه اول و ۳۳۶۰۰ تماس مربوط به شــش ماه دوم ســال بود.وی 
افزود: ۹۵ درصد این تماس ها در حوزه مشــاوره و راهنمایی توســعه شــبکه 
و نصب علمک در مناطق روســتایی و حاشــیه ای شــهرهای استان و پیگیری 

پرونده گازرســانی صنایع و واحدهای تولیدی اســت.خیراندیش، یکی از ویژگی های مرکز خدمات 
الکترونیک و ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان رضوی را ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان 
دانست و افزود: در سال ۱۳۹۹ با توجه به شیوع و همه گیری شدید ویروس کرونا و به جهت رعایت 

دســتورالعمل های بهداشــتی استفاده شهروندان از سامانه ۱۵۹۴ به رقم ۷۳ 
هزار تماس رســید.وی ســامانه ۱۵۹۴ را پل ارتباطي مردم و مســئوالن در 
شــرکت گاز خراســان رضوی عنوان کرد و گفت: هدف از راه اندازی این مرکز، 
تسهیل دسترسی شهروندان به کانال های ارتباطی و ارتباط زنده و مستقیم 
با کارشناســان برای انتقال نظرات و پیشــنهادات است.خیراندیش افزود: این 
خدمات شــامل  اعالم قبض به روز، صدور قبض المثنی، وصل مجدد جریان 
گاز، اعالم رقم کنتور، انتقادات و پیشــنهادات، رفع اشــکاالت قبض، پرداخت 
آنالین صورتحســاب و اعالم مراحل درخواســت علمک یا توسعه شبکه  است.

رییس روابط عمومي شــرکت گاز اســتان گفت: شهروندان مي توانند عالوه بر 
دریافت خدمات تلفنی از ســامانه ۱۵۹۴ با مراجعه به پایگاه اینترنتی شــرکت گاز خراســان رضوی به 
آدرس www.nigc-khrz.ir و انتخاب گزینه پشتیبان آنالین به صورت زنده و مستقیم با کارشناسان 

شرکت گاز استان نیز گفتگو کنند.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی:

به 62 هزار  تماس با سامانه 1۵94 در سال قبل پاسخ داده شد

خبر  ويژه

سمنان / گروه استان ها: معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان گفت: با ۱۰۲ 
مورد تجاوز به حریم راه های استان طی سال گذشته قلع و قمع و با متخلفان برخورد شد.محمد رضا عرب احمدی 
از راه و حریم آن به عنوان سرمایه های ارزشمند ملی یاد کرد و عنوان نمود: در سال گذشته به منظور بررسی 
در خواست عبور تأسیسات زیر بنایی از حریم قانونی راه ها بالغ بر ۱۲ جلسه کمیسیون ماده ۳ برگزار گردید و 
همچنین ۲۰ جلسه کمیته نظارت بر حفظ و بهره برداری از حریم تشکیل شد که طی آن ۱۶۰ موضوع اعم از 
درخواست های راه نظارت بر حفظ و بهره برداری از حریم راه های دسترسی و اقدامات غیر مجاز حاشیه راه ها 
مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد ۸ مورد بمنظور پیگیری های حقوقی به اداره مربوطه ارجاع شد.معاون 
راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان نگهداری از راه و حفظ حریم آن را خط قرمز 

راهداری دانست و تصریح کرد: ضمن برگزاری جلسات سعی شد تعداد ۸۳ دسترسی منفرد در راههای استان  
تجمیع گردد .وی در زمینه ساخت و سازهای مجاور راه های مواصالتی استان از شناسایی ۱۰۲ تخلف تجاوز 
به حریم راه ها خبر داد و گفت: در این خصوص برخورد قانونی الزم صورت گرفته و آثار آن نیز تخریب و قلع و 
قمع گردیده است. همچنین برای بیش از ۲۲۰ مورد  از این دست تخلفات در شهرستان ها اخطار صورت گرفته 
است.عرب احمدی در پایان نیز تاکید کرد: راهداران برای حفاظت و صیانت از این سرمایه ارزشمند ملی با همه 
توان شــبانه روزی تالش کرده و با متخلفان با قاطعیت برخورد می کنند.شــایان ذکر اســت برابر ماده ۱۷ قانون 
ایمنی راه ها و راه آهن، هرگونه ساختمان، دیوارکشی و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راه نیاز به 

اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی و در استان ها از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان دارد.

در سال 1400 انجام شد؛

تخریب و قلع و قمع 102 مورد تجاوز به حریم راه های استان سمنان 
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ویژه از آموزش

کوتاه از جامعه

کرد آموزش و پرورش را دگرگون  کرونا 

بیداد »اللی عاطفی« در مدارس
حدود دو ســال از آمدن کرونا به کشورمان 
و دیگــر کشــورها می گــذرد. در این مدت 
حوزه های مختلف دســتخوش آسیب ها و 
تغییرات بعضا جبران ناپذیری شــده اند که 
یکی از مهمترین آنها حوزه آموزش اســت؛ 
زیرا در نخســتین گام، آموزش حضوری که 
سال ها شکل غالب آموزش بود، متوقف و به 
جای آن آموزش مجازی متداول شد. هر چند 
مشکل آموزش به شیوه مجازی رفع شد، اما 
با این حال این شــیوه آموزش مورد ارزیابی 
و نقدهای بسیاری قرار گرفت؛ به طوری که 
برخی معتقد بودند این شــیوه آموزشی به 
تنهایی کافی نیســت و باید در کنار آموزش 
حضوری مورد استفاده قرار بگیرد.برای مثال 
انــور حاجی زاده، قادر عزیزی و جواد کیهان 
در پژوهشــی با عنــوان »تحلیل فرصت ها 
و چالش هــای آموزش مجــازی در دوران 
کرونا، رهیافت توســعه آموزش مجازی در 
پسا کرونا« اشــاره کردند که پاندمی کرونا 
از یــک طرف باعث افزایش مهارت و تجربه 
آموزشی تمامی ذینفعان شده و از طرفی دیگر 
آسیب های جسمانی، روانی، افت تحصیلی، 
فرســودگی شــغلی را به بار آورده است، اما 
با پیش بینی الزامات و نیازها، برنامه ریزی و 
سیاســت گذاری و بازنگری جدی در منابع 
انســانی، مالی و پشتیبانی می توان آموزش 
مجازی را توســعه داد و در آینده به عنوان 
مکمل آموزش حضوری به نحو احســن از 
آن بهره جست.مسایل و مشکالت این شیوه 
آموزشی به تدریج منجر به بازگشایی مدارس 
شد که نخستین اقدام در این زمینه آبان سال 
۱۴۰۰ بود، اما متاسفانه در این زمان به دلیل 
شــروع پیک ششم کرونا به نام »امیکرون« 
بار دیگر آموزش حضوری متوقف شد. اقدام 
دیگر برای بازگشایی مدارس پس از تعطیالت 
نوروز ۱۴۰۱ بود که تاکنون هم ادامه یافته  
اســت. هر چند بازگشایی مدارس به سبب 
اهمیــت آموزش حضوری اقــدام مبارکی 
اســت، اما بازگشــایی یکباره بدون توجه به 
برخی ســاختارها، امکانات و برنامه ریزی ها 
در این زمینه، می تواند پیامدهایی به همراه 

داشته باشد.

معایب آموزش مجازی
ســحر پهلوان نشان، روانشــناس تربیتی 
در خصــوص آموزش مجــازی و معایب آن 

می گویــد: تعامل چهره بــه چهره می تواند 
یکی از ارکان تضمین موفقیت و یادگیری به 
ویژه پیرامون موضوعاتی مانند آموزش الفبا، 
ریاضیات و آگاهی واج شــناختی  در مقاطع 
ابتدایی باشــد. اما در آموزش مجازی وقتی 
کودکان فضای تعامل با معلم و همساالن را 
کمتر و متفاوت تر تجربه کردند، بخش زیادی 
از یادگیری که مستلزم مواجه شدن با موارد 
عینی و ملموس بود، با دشواری و کندی رو 
به رو شــد که همین امر در کیفیت آموزش 
و انتقال درســت مفاهیم، بر این گروه سنی 
تاثیر منفی گذاشــت.وی می افزاید: عواملی 
مانند ارزیابی تکالیف به واســطه نمایندگان 
گروه ها، فشــردگی و حجم تکالیف، دریافت 
نکردن به موقــع بازخوردها، تاکید بر زمان 
خــاص ارســال تکالیف با توجــه به فاصله 
زمانــی کمی از آموزش روزمره، باعث ترویج 
شتاب زدگی یا اهمال کاری در انجام تکالیف 
توســط دانش آموز، دریافت کمک بیشتر از 
دیگران و حداقل مشــارکت او می گردید که 
این موارد نیز عالوه بر زیر سوال بردن »روایی 
تکالیــف« )معیاری برای ســنجش اصیل 

آموخته هــا(، برخی هیجانات منفی از قبیل 
اضطراب، خشــم و درماندگی را نیز در آن ها 
و خانــواده تقویت می کرد.وی افزود: عوامل 
دیگــری مانند رویت نشــدن دانش آموزان 
توسط معلم، میزان زمان حضور و مشارکت 
فعــال دانش آموز را در کالس کمتر از حالت 
حضوری می کرد.مونا فدایی، روانشناس نیز 
در این باره می گوید: در دو ســال گذشته که 
به دلیل همه گیری ناشــی از کرونا مدارس 
تعطیل و آموزش مجازی جایگزین آموزش 
حضوری شد، مشکالت متعددی پیش آمد 
که برآیند آن پایین آمدن کیفیت آموزشــی 
بــود. برای مثال در مدارســی کــه صرفا از 
صوت و نه تصویر برای ارائه متون اســتفاده 
می شــد، میزان یادگیــری، تمرکز و انگیزه 
دانش آمــوزان پایین آمد و در چنین زمانی، 
انرژی دانش آموزان هم برای دریافت مفاهیم 
تقلیل پیدا کرد. وی می افزاید: همچنین این 
نــوع آمــوزش در دانش آموزان مقاطع اول و 
دوم ابتدایی احتمال آســیب و مشکالتی در 
مهارت های گفتاری و شــنیداری را افزایش 
داد. در حالــی کــه اگر در مدرســه حضور 

می داشتند، این مشکل چندان نمی توانست 
بــروز کند؛ زیرا آموزگاران مانند متخصصان 
گفتار درمانی ســعی می کنند نحوه خروج 
واج هــا و حــروف را از دهان به دانش آموزان 
نشــان دهند.این روانشناس ادامه می دهد: 
وقتی حروف اشــتباه شنیده  شوند، اشتباه 
هم نوشته می شوند و این یکی از مهمترین 
مسایل و مشکالت دانش آموزان خصوصا در 
مقاطع اول و دوم ابتدایی است.وی می گوید: 
یکــی دیگــر از مشــکالت در زمینه انتقال 
مفاهیم، کوچکــی تصویر حاصل از صفحه 
موبایل یا کامپیوتر  است. این مشکل سبب 
می شود برخی مفاهیم مانند طول و عرض و 
یا محیط و مســاحت که نیاز به نشــان دادن 
شکل و تصویر دارند، به درستی محقق نشود.
همچنین به دلیل تصویری نبودن کالس ها 
و فقدان نظارت معلمان، انگیزه بســیاری از 
دانش آموزان برای حضور به موقع در کالس 
کاهش یافت و در نتیجه مســئولیت پذیری 
و قانونمندی آنها نیز به شــدت تحت تاثیر 
قــرار گرفت.فدایــی می افزاید: یکی دیگر از 
مشــکالت آموزش مجازی، انتقال مفاهیم 

انتزاعــی بود. اگرچه این امــر برای مقاطع 
تحصیلی باالتر چندان مشــکل زا نیست، اما 
در مقاطع تحصیلی اول و دوم ابتدایی که الزم 
اســت آموزش به صورت شهودی و مستقیم 
صورت بگیرد، انتقال مفاهیم به شکل انتزاعی 
ســبب می شــود، درک درست و مناسبی از 
امــور روی ندهد. همچنین این نوع آموزش، 
بــر بازی هــای گروهی هم تاثیر گذاشــت. 
»بازی هــای گروهی« یکی از شــیوه های 
آموزشی مبتنی بر خالقیت معلمان است که 
ســبب می شود دانش آموزان در حین بازی، 
مطالب را بیاموزند. بنابراین آموزش مجازی و 
غیر حضوری زمینه برچیده شدن این آموزش 
مفید را نیز فراهم ساخت. وی افزود: در آموزش 
مجازی، ارزشــیابی دروس هم با آسیب ها و 
آفت هایی رو به رو شــد. از آنجا که امتحانات 
به صورت تصویری برگزار نمی شدند، برخی 
مواقــع، والدین و یــا دیگر اعضاء خانواده در 
امتحانات شــرکت می کردند و چنین امری 
سبب می شــد ارزشیابی عادالنه و مناسبی 
در میــان دانش آمــوزان رخ ندهد. به عالوه، 
این نوع ارزشــیابی و کمک اطرافیان سبب 
می شد بسیاری از دانش آموزان دچار برخی 
مشکالت رفتاری مانند مسئولیت پذیری و 

اخالق مداری شوند.

»اللی عاطفی« در دانش آموزان ابتدایی
پهلوان نشان در خصوص بروز »اللی عاطفی« 
در دانش آمــوزان مقاطــع اول و دوم ابتدایی 
می گویــد: اولیــن ورود کــودکان به فضای 
تعاملی با گروه وسیعی از همساالن در ابتدا از 
طریق مهدهای کودک و بعد مدارس محقق 
می شود. در این فضا مفاهیم بسیاری از قبیل 
مشارکت، شهروندی مسئوالنه، رعایت نوبت، 
اجتماعی شدن، کمک، همدلی، مراقبت، نظم 
و قانونمندی و رفتارهای اجتماعی فراگرفته 
می شــود.وی می افزاید: ضمن اینکه آموزش 
این مفاهیم برای دانش آموزان به ویژه مقاطع 
اول و دوم ابتدایی به ســبب جایگزین شدن 
آموزش مجازی با تاخیر رو به رو شد، مشکالت 
بسیاری مانند اضطراب اجتماعی، چسبندگی 
و اللی عاطفی هم به وفور مشاهده شد که به 
منظور رفع این مشــکالت، شرکت در برخی 
فعالیت ها و موقعیت های اجتماعی، دریافت 
مداخالت روانشناختی و تقویت سواد سالمت 

در حوزه ارتباطات توصیه می شود.

7جامعه
اختصاص ظرفیت 1600 نفری 

 پزشکی در کنکور 1401 
با سهمیه مناطق محروم

معاون آموزشی وزارت بهداشت در توضیح 
اقدامات وزارت بهداشــت بــرای اجرای 
مصوبــه شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
مبنی بر افزایش ظرفیت پزشــکی، گفت: 
بر همین اســاس وزارت بهداشت جلسات 
مرتبــط را برگزار کرده و ضوابط چگونگی 
افزایــش ظرفیت را تنظیم کرده اســت.
دکتر ابوالفضل باقری فرد یادآور شــد: ما 
در وزارت بهداشت برای اجرای این مصوبه 
باید با معاونت بهداشــتی و معاونت درمان 
وزارت بهداشــت و همچنین دانشگاه های 
کم برخوردار هماهنگ باشــیم. در همین 
زمینــه مکاتبات انجام شــده و ظرفیت ها 
احصاء شــده است.وی افزود: ظرفیت یک 
هزار و ۶۰۰ نفری رشــته پزشــکی را در 
دفترچه کنکور امسال )۱۴۰۱( با استفاده 
از ســهمیه مناطق محروم و ظرفیت بومی 

گزینی اجرا می کنیم.

نیازهای سازمان محیط  زیست 
با اولویت محصوالت 

دانش بنیان تأمین می شود 
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: اهتمام و عزم 
جدی داریم که نیازهای سازمان در ستاد 
و استان ها با اولویت حمایت از محصوالت 
گواهــی  دارای  دانش بنیــان  داخلــی 
استاندارد تأمین شود.علی سالجقه افزود: 
نقش آفرینی شــرکت های دانش بنیان و 
خالق برای سازمان حفاظت محیط زیست 
بســیار حائز اهمیت است و تالش خواهیم 
کرد در برنامه هفتم توسعه از ظرفیت های 
این شــرکت ها و پارک های علم و فناوری 
به  صورت ویژه اســتفاده شود.وی از دیگر 
اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت 
از شــرکت های دانش بنیــان را تشــکیل  
واحد ارتباط با صنعت و دانشــگاه در دفتر 
مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیســت 
سازمان عنوان کرد و گفت: تمام نیازهای 
تحقیقاتــی - کاربردی ســازمان حفاظت 
محیط زیست با فراخوان عمومی در پورتال 

سازمان اطالع رسانی خواهد شد. 

تسهیل اشتغال   زنان 
 سرپرست خانوار با تصویب 

»صندوق ضمانت«
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
از تسهیل   اشتغال   زنان سرپرست خانوار 
با تصویب صندوق ضمانت در نخســتین 
جلســه ســتاد ملی زن و خانواده در دولت 
سیزدهم خبر داد. انسیه خزعلی در صفحه 
توییتــر خود  در این باره نوشــت: » اولین 
جلســه  ســتاد ملی زن و خانواده در دولت 
مردمی تشــکیل شــد و دو مصوبه مبارک 
ثمــره این نشســت بود؛ ارتقــاء جایگاه 
اداری  مشــاوران امــور زنــان و خانواده و 
مشــارکت آن هــا در تصمیم گیری های 
کالن دســتگاه های اجرایــی و تســهیل 
اشــتغال  زنان سرپرست خانوار با تصویب 
صندوق ضمانت«.بر اساس این گزارش، در 
روزهای گذشته نخستین جلسه ستاد ملی 
زن و خانواده در دولت سیزدهم به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد که اعضای حاضر 
با تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست 
خانوار و ارتقای جایگاه ســاختار معاونت 
و مشــاورین مرتبــط بــا معاونت زنان در 

سازمان ها موافقت کردند.

وزیر علوم: 

 برای ۸۵ درصد 
 رشته های دانشگاهی

کنکور حذف شده است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: 
بــرای ۸۵ درصد رشــته های دانشــگاهی 
امکان حذف کنکور و یا پذیرش دانشــجو با 
استفاده از سوابق تحصیلی وجود دارد.علی 
محمد زلفی با بیان اینکه برای رشــته های 
پر طرفدار راهی جز برگزاری کنکور نیست، 
افزود: اکنون در برخی از رشته ها پذیرش بر 
اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد اما 
با توجه به اینکه تقاضا برای رشته های خاص 
زیاد است، کنکور حذف شدنی نیست. وزیر 
علوم با بیان اینکه اکنون ۶۵۰۰ شرکت دانش 
بنیان در کشور فعال است، گفت: وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری ، وظیفه سیاست گذاری 
در علم و فناوری را دارد و اکنون بســترهای 
سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری تحقق 
شعار سال در وزارت علوم فراهم شده است.

 آیا غربالگری جنین 
حذف شده است؟

طی روزهای گذشــته انتشــار یک خبر در 
فضای رسانه واکنش های مختلفی را به دنبال 
داشــت که حواشــی زیادی پیرامون وزارت 
بهداشت و قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیــت ایجــاد کرد و ایــن خبر مربوط به 
نامه ای بود که در ابتدا نشان از این داشت که 
غربالگری »ناهنجاری جنین« از سامانه های 
الکترونیک وزارت بهداشت حذف شده است.  
منتقدان نســبت به ممنوعیت آزمایشــات 
غربالگــری انتقادات مختلفی را روانه وزارت 
بهداشــت کردند. تولد فرزندان ناقص یکی 
آسیب های ممنوعیت آزمایشات غربالگری 
بود که منتقدان ادعا داشتند.به دنبال آن نیز 
ســید حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
در توضیح یک نامه از وزارت بهداشت گفت 
کــه ایــن نامه به اســتناد تبصره ۳ ماده ۵۳ 
و مــاده ۵۴ قانــون حمایت خانواده و جوانی 
جمعیت تنظیم شــده اســت. بر اساس این 
قانون، غربالگری و ثبت آن در ســامانه های 
وزارت بهداشــت نه تنها ممنوع نشــده بلکه 
در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شــده اســت.وی 
در ادامــه نیز بیان کرد: طبق قانون حمایت 
خانــواده و جوانی جمعیت، غربالگری جنین 
فقط با درخواســت والدین و نظر متخصص 
انجام می شــود و مراقبان ســالمت، ماما و 
پزشــک عمومی نبایــد وارد چرخه خدمت 
تخصصی غربالگری شوند و سامانه تخصصی 
برای انجام غربالگری با نام »ســالمت مادر 
و جنیــن« بــه زودی راه اندازی می شــود.
گفتنی اســت؛ بنابر قانــون قوانی جمعیت 
آزمایش غربالگری و تشــخیص ناهنجاری 
جنیــن صرفاً به درخواســت یکی از والدین 
و با تشــخیص پزشــک متخصص، مبنی بر 
احتمال قابل توجه نســبت به وجود عارضه 
جــدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا 
جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سالمت 
مــادر یا جنین در ادامــه بارداری مبتنی بر 
منابع معتبر علمی تجویز می شــود، مشروط 
بــه آن که احتمــال ضرر آزمایش غربالگری 
و تشــخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از 
احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر 
نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال 
عقالیی ســقط در اثــر آزمایش غربالگری و 
تشــخیص ناهنجاری را ندهند. بر طبق بند 
ماده۵۴ این قانون، وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه 
از الزم االجراءشدن این قانون، ضمن استقرار 
ســامانه جامع نسبت به ثبت اطالعات کلیه 
مراجعین باروری، بارداری، سقط و دالیل آن 
و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، 
درمانی، آزمایشگاهها، مراکز درمان ناباروری 
و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و 
غیردولتــی با رعایت اصول محرمانگی اقدام 
کند. جهت استانداردســازی، نظارت، پایش 
و ارزشــیابی، ارائه دهنده خدمت غربالگری 
موظــف اســت دالیل تجویز یــا اقدام را در 
طی مراحل در پرونده الکترونیک ســالمت 
بیمار و یا ســامانه ماده )۵۴( این قانون ثبت 
و بارگــذاری کند.پیش از این امیرحســین 
بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، از تجارت کثیف آزمایشات 
غربالگری در ایران خبر داده بود و گفت: قانون 
جوانی جمعیت در مقابل این تجارت کثیف 
ایســتاده و اجازه نمی دهد که آزمایشــات 
غربالگری بدون داشتن استانداردهای الزم 
که در تمام دنیا مرســوم است در ایران اجرا 

شود.

 تمدید مهلت ثبت نام 
ح ترافیک   طر

و کارت بلیت خبرنگاران
معاون بهره برداری از سیســتم های حمل 
و نقــل و محدوده های ترافیکی ســازمان 
حمــل و نقــل و ترافیک، ضمن اشــاره به 
تمدید مهلت ثبت نام طرح ترافیک و کارت 
بلیــت خبرنــگاران، توضیح داد: با توجه به 
درخواست مکرر خبرنگاران مبنی بر تمدید 
زمانی ثبت نام اصحاب رسانه، خبرنگاران تا 
پایان ۱۰ اردیبهشــت فرصت دارند نسبت 
بــه ثبت نام و بارگذاری مدارک خبرنگاری 
خود در سامانه تهران من اقدام کنند. عمار 
ســعیدیان فر در ادامه گفت: تاکنون حدود 
۴ هزار نفر از اصحاب رســانه برای دریافت 
طرح ترافیک و کارت بلیت، در سامانه تهران 
مــن ثبت نام کرده اند. معاون بهره برداری از 
سیســتم های حمــل و نقل و محدوده های 
ترافیکی ســازمان حمل و نقل و ترافیک در 
ادامه ســخنان خود تأکید کرد: خبرنگاران 
متقاضــی کارت بلیت اســتفاده از حمل و 
نقل عمومی نیز دقت داشته باشند که باید 
در ســامانه تهران من در مهلت تعیین شده 
)۱۰ اردیبهشــت( ثبت نــام کنند.به گفته 
ســعیدیان فر، ۱۰ اردیبهشت ماه، آخرین 
مهلت ثبت نام خبرنگاران بوده و به هیچ وجه 

تمدید نخواهد شد.

کز درمان اعتیاد پیشنهاد افزایش 2۸.۵ درصدی تعرفه های خدمات مرا
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور 
درباره پیشنهادات ارائه شده برای افزایش تعرفه  
درمان اعتیاد در سال جاری، اظهار کرد: انتظار ما 
این است که به نسبت رشد تورم و میزان درصدی 
که برای ارائه خدمات، اضافه می شــود، ما نیز از 
آن میزان رشد برخوردار باشیم. کانون کشوری 
رقم محاســبه شــده خدمات در این بخش را به 
ســازمان ارائه داده و طبق قانون، سازمان نظام 
پزشــکی هزینه تمام شــده خدمات را براساس 
نرخ تورم کاال و خدمات در ســال محاســبه و 

حاصل این محاســبه، قاعدتا باید رقمی باشــد 
کــه موجب مانــدگاری مراکز درمان برای ارائه 
خدمات را ضمانت کند. هر عاملی که با این روند 
همراهی نداشــته باشد، بالطبع سرویس دهی را 
دچــار نقصان خواهد کرد و مراکز درمان اعتیاد 
نمی توانند به مددجویان سرویس دهی مناسبی 
داشــته باشــند و آنها را با ورشکســتگی روبرو 
خواهــد کــرد و دولت از پوشــش ۹۰ درصدی 
بخــش خصوصی در حوزه درمان اعتیاد محروم 
خواهد شــد. جمال فرهمندیــان با بیان اینکه 

در سنوات گذشته تعرفه خدمات درمان اعتیاد 
مورد بی مهری واقع می شده، افزود: طی دو سال 
اخیر همزمان با لیســت سایر گروه های پزشکی 
تعرفه خدمات درمان اعتیاد نیز محاسبه و اعالم 
می شــده که این روند یک گام مثبت اســت، اما 
امید اســت در ســال جاری نیز درصد افزایش 
تعرفه خدمات درمان اعتیاد به نســبت افزایش 
تورم و افزایش قیمتی که در حقوق پرسنل، اجاره 
بهای مطب و قیمت دارو پیش بینی می شــود 
لحاظ شــود. وی با بیان اینکه به طور میانگین 

هزینــه تعرفه ارائه خدمات )درمان نگهدارنده با 
متادون با احتساب هزینه دارو( در سال گذشته 
معــادل ۲۵۵ هــزار تومان در ماه بود، گفت: این 
درحالیست که برای سال ۱۴۰۱ افزایش حدود 
۲۸.۵ درصــدی از طــرف شــورای عالی بیمه 
پیشنهاد شده اســت. فرهمندیان معتقد است 
که همراه با نرخ تورم و افزایش هزینه تمام شده 
خدمات در مراکز، در سال ۱۴۰۱ تعرفه خدمات 
مراکز درمان اعتیاد باید حدود ۶۰ درصد نسبت 

به سال گذشته افزایش یابد.

عضو شورای شهر تهران:

»میزان جریمه قطع درخت« به دیه انسان نزدیک شده است
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره 
اظهارات شهردار تهران مبنی بر باال بودن جریمه قطع درختان که باعث 
می شــود مردم تمایلی برای کاشــت درخت نداشته باشند، اظهار کرد: 
افزایش میزان جریمه در جریان بررســی بودجه ۱۴۰۱ در کمیســیون 
ســالمت و محیط زیســت مورد بحث قرار گرفت و ما هم به این نتیجه 
رسیدیم که نباید این جریمه را نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش دهیم و 
یک عدد خیلی جزئی افزایش دادیم، چرا که عدد بیش از حد رشد کرده 
و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد باالی ۳۰۰ درصدی داشته 

که بیش از حد بوده است. مهدی بابایی افزود: شخصا با رشد جریمه با 
توجه به میزان تورم در سال آینده مخالف هستم.او در واکنش به اینکه 
ارقام اختصاص داده شده آنقدری نیست که عامل بازدارنده ای در قطع 
درختان باشد و باعث شده باشد که برخی دست به خشکاندن و قطع 
درختان نزنند، گفت: فرضا شــما به عنوان مالک و یا ســازنده شروع به 
ســاخت و ســاز می کنید؛ جلوی درب منزل شما سه درخت چنار است 
که نه به دلیل ســاخت و ســاز بلکه به دلیل تغییر اقلیم یکی از آن ها 
خشــک می شــود؛ در این شرایط حداقل ۲۰۰ میلیون تومان برای یک 

اصلــه درخــت باید جریمه پرداخــت کنید، در حالی که مالک اقدام به 
خشک شدن هم نکرده بلکه درخت خشک شده و این عدد خیلی باال 
اســت و به دیه یک انســان نزدیک شــده است. بابایی با اشاره به اینکه 
جریمه قطع درخت نباید مشابه دیه انسان باشد، تصریح کرد: این حد 
رویکرد بازدارنده احتیاج نبوده و نباید دیه یک گیاه را مشابه یک انسان 
بدانیم. در هر صورت باال بودن این عدد بازدارنده است اما در مجموع با 
کاهش این عدد مخالف هستم و از طرفی هم با رشد این عدد براساس 

تورم سالیانه نیز مخالف هستم. 

مدیــر کل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشــگری 
وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی گفت: 
آزمــون جامع هماهنگ )سراســری( دوره هــای کوتاه مدت 
گردشــگری ششــم خرداد ۱۴۰۱ در سطح ۳۱ استان برگزار 
می شــود.زاهد شــفیعی افزود: این آزمون در راستای سنجش 
توانایی های علمی متقاضیان فعالیت در تاسیسات گردشگری 
در هفت دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان 
ایران گــردی و جهان گــردی، راهنمایــان طبیعت گــردی، 
راهنمایــان زمین گردشــگری، مدیریت  عمومی  تأسیســات  
گردشــگری، کارشناس ارزیاب طرح تطبیق ضوابط تاسیسات 
گردشــگری و مدیــر فنی طــرح تطبیق ضوابط تاسیســات 
گردشــگری به صورت مجزا برگزار خواهد شــد. وی در ادامه 

اظهــار کرد: طبــق برنامه ریزی های به عمل آمده داوطلبان از 
 ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ می توانند به سامانه آزمون جامع به آدرس
https://edutourism.mcth.ir مراجعــه کــرده و در آزمون 
جامــع ثبت نام کنند.وی با بیان اینکه ثبت نام داوطلبان تا ۱۰ 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشــت، گفت: علیرغم بروز 
گستردۀ پاندمی کرونا خوشبختانه فرایند آموزش گردشگری 
با قدرت ادامه داشــته و بر طبق برآوردهای اولیه تعداد ۵هزار 
تا ۷هزار داوطلب در این آزمون حضور خواهند یافت. مدیرکل 
دفتــر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشــگری افزود: بر 
اســاس برنامه ریزی های به عمل آمده کارت حضور در جلســه 
آزمون از روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ از طریق سامانه فوق الذکر 

توزیع خواهد شد. 

گردشگری کوتاه مدت  برگزاری آزمون جامع دوره های 

خبر  ويژه
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 روستا و غار دوگیجان
 مرتفع ترین روستای مرند

شهرســتان مرند یکی از شهرســتان های زیبای 
استان آذربایجان شرقی است که در ۶۰ کیلو متری 
شمال غربی تبریز قرار گرفته و روستای دوگیجان 
نیز یکی از روســتاهای زیبای آن شهرستان می 
باشد که پس از گذشتن از روستای زرقان و بناب 
کندی به روستای دوگیجان می رسد این روستا 
مرتفع ترین روستای مرند بوده و مناظر و غار زیبا 
ی آن جهــت بازدید کوهنــوردان و کوه پیمایان 

بسیار لذت بخش است
دهانه غار خیلی تنگ بوده و یک نفر به ســختی 
می تواند وارد شود ولی سقف داخل غار در برخی 
جاها به ۵ متر نیز می رســد. غار از دو دهلیز باال 
و پائین تشکیل شــده و داخل آن بخاطر تاریکی 
مطلق زیستگاه مناسبی برای خفاشها می باشد. 
جهت رفتن از روســتا تا چشــمه و غار دو مسیر 
متفاوت وجود دارد که هر دو مسیر سرازیری می 
باشد. مسیر اول مسیر مناسب مالرو که می توان با 
خودروی شاسی بلند نیز به آنجا رفت مسیر دوم 
مســیر بکر و هیجانی دره بوده که دیواره های دو 
طرف دره کوههای بلند ریزشی توام با خطر ریزس 

تخته سنگها است.
دوگیجان یکی از روستاهای اســتان آذربایجان 
شرقی درقسمت شــرقی حومه شهرستان مرند 
واقع شده که پس از گذشتن ار روستای ارد کلو و 
بناب جدید و زرقان به این روستا می رسیم. مابین 
روستای زرقان و دوگیجان کوه مرتفعی است به نام 
مقاطقع که غار در این کوه واقع شده است. دهانه 
غار به عرض ۵/۳ متر است. غار به فاصله حدود ۶ 
کیلو متری شرق روستا واقع شده که از دو مسیر 
مالرو می شود به آن رســید. ورود به غار بصورت 
تقریبا عمودی از سوراخی که میبایست بصورت 

تک تک وارد آن شد میسر است.
پس از رسیدن به مکان غار، دره سمت راست ما را 
بطرف دهانه اصلی غار میبرد پس از ورود به یک 
تاالربرزگ میرسم که فاقد تزئینات غاری میباشد 
در سمت راست تاالر یک شیب ۲۰ درجه ما را به 
طبقه پایین هدایت میکند در این طبقه ۲ تاالر به 
چشــم میخورد که تاالر سمت چپی استاالکتیت 
واســتاالکمیتهای زیبای را در خودش جای داده 
اســت و کفی کامال گلی دارد. تاالر سمت راست 
مرواریدهای خشــگ غاری همراه بــا برگه های 
خشگیده و اســتخوانهای حیوانات و چند دهلیز 
فرعی بن بســت به همراه دارد. بعــد از پیمایش 
بطرف طبقه باال حرکت میکنیم طبقه ۳ یک چاه ۶ 
متری دارد که ما را بطرف دیواره میبرد. برای فرود 
به این چاه میتوان از کارکاه طبیعی استفاده کرد و 
انتهای چاه باید دقت بیشتری کرد چرا که به پرتگاه 

دیواره که محل فرود۷۰ متری میباشد میرسیم.
: موقعیت مکانی غار

این غار در ۲۰ کیلومتری شــرق مرنــد قرار دارد 
بعد ازعبور از روســتای زرقان به روستای زیبای 
دوگیجان میرســیم بعلت نبودن مسیر مناسب 
حدودا ۶ کیلومتر به ســمت دره زیبــا که به یک 
بیشــه زار منتهی میگردد باید پیاده روی کرد در 
این منطقه ۲ دره نمایان میشــود که دره سمت 
راست ما را بطرف دهانه اصلی هدایت میکند و دره 
سمت چپی به یک دیواره ختم میشود در۷۰ متر 
دیواره یک شگاف ۱*۱.۵ دیده میشود که انتهای 

غار میباشد.
روستای دوگیجان:

روستای دوگیجان ) در اصطالح محلی دویجان( 
از توابع شهر بناب جدید در شهرستان مرند بوده 
و بعلت وجود آب فــراوان یک منطقه سرســبز 
کشــاورزی و حاصلخیز می باشــد. ارتفاع روستا 
از ســطح دریا ۲۱۵۰ متر می باشد. چشمه آب و 
آبشار معروف آغ سو در فاصله تقریبی ۷ کیلومتری 
روستا و در ارتفاع ۱۸۰۰ متری از سطح دریا قرار 
گرفته و در تمام فصول ســال آب زالل و سرد آن 
منطقه را ســیراب می کند. این چشــمه در زیر 
کوهی قرار داشته که در قله آن به ارتفاع ۲۲۰۰ متر 
یک غار طبیعی آهکی وجود دارد که بعلت زیبائی 

داخل آن بر جذابیت این منطقه می افزاید.
 این روستای خوش آب و هوا ، کوهستانی ، دارای 
مردمانی خونگرم و مهمان نواز و ســختکوش می 
باشــد .مردم این روستا به شــغل های دامداری 
، قالیبافی و کشــاورزی مشــغول هستند. لباس 
محلی این روستا در نوع خود از نظر رنگ و اشکال 
پارچه کم نظیر است. جهت رفتن به این روستا در 
شهرستان مرند پس از گذشتن از روستای زرقان 
و بناب می توان به مرتفع روســتای این منطقه پا 
گذاشــت . بازدید از مناظر و غار زیبای آن بسیار 

لذت بخش است.

گردشگری

 هنر یادگار نویسی
 روی ابنیه تاریخی! 

   به  قلم وحید حاج سعیدی
همانطور که می دانیم یادگار نویسی و نام نیک از 
خــود به جای گذاردن در فرهنگ ما یک جایگاه 
ویژه دارد و از آن به عنوان یک عمل نوستالژیک 
) خاطره انگیز( یاد می شود. فرقی هم نمی کند 
روی تنه یک درخت ۴۰۰ ســاله باشــد یا نیکت 
پارک و مدرســه یا روی کتیبه ها و ســتون های 
تخت جمشید! در ادبیات ما نیز به این نکته اشاره 
شــده »نام نیکی گر بماند زآدمی      به کزو ماند 
ســرای زر نگار!« حتی در گذشــته گاهی اوقات 
مــادران خطاب به فرزنــدان می گفتند: » الهی 
اسمت را روی سنگ بکنند!« و این نشان از اهمیت 
موضــوع و حفــظ نام برای مدت زمان طوالنی تر 
بوده است! با این وجود استاد حمید فدایی )مدیر 
پایگاه میراث جهانی تخت جمشید( اشاره کرده 
اند در ایام نوروز هیچگونه یادگارنویسی جدیدی 
در محوطه تخت جمشید صورت نگرفته و تاکنون 
گزارشی هم در اینباره نداشتیم. همچنین نسبت 
به حضور آماری میانگین ۲۳ هزار نفر گردشــگر 
در روز در محوطه تخت جمشید )در ایام نوروز( 
بی توجهی چند نفر که به اشــتباه روی آثار وارد 
می شوند، از لحاظ آماری درصدی نزدیک به صفر 
اســت و بعضا گریز ناپذیر است. همین تعداد هم 
بــا اخطار مراقبین آثــار و حتی با اعتراض دیگر 
گردشــگران بالفاصلــه از محدوده های ممنوع 

خارج شده اند. 
جالب اســت بدانید که یادگاری نویســی در این 
ابنیــه قدمت تاریخی دارد و همین جناب فدایی 
یادگار نویســی را بی توجهی گردشــگران می 
دانــد، قباًل در این خصــوص فرموده بودند: بعد 
از دوره هخامنشی به جز کتیبه های اصلی دوره 
ساســانی که در نقش رســتم اســت، ما بقی به 
صورت یادگاری نویسی است که تا دوره اسالمی 
و حتا قاجار و صفوی ادامه دارد. درواقع با طیف 
گسترده ای از نوشته ها رو به رو هستیم که نیازمند 
ثبت و ضبط و خوانش هستند. این پروژه از حدود 
دو سال قبل آغاز شده و امیدواریم با تکمیل آن 
بتوانیم کاتالوگ هایی آماده کنیم و برخی از این 
نوشته ها برای نخستین بار است که مورد خوانش 
قرار می گیرند و بخصوص درباره تخت جمشــید 
می توانیم در جریان فراز و فرود های این مجموعه 

در دوره های مختلف تاریخی قرار بگیریم.
مالحظــه فرمودید چگونــه خودمان در حال 
تیشــه زدن به ریشــه هنرهای ماندگار کشور 
هســتیم؟! علی ای حال پیشنهاد می گردد به 
جهت حفظ این فرهنگ و پر بیننده و ماندگار 
اصولی یادگار نوشته ها در ابنیه تاریخی، بخش 
هایــی از مجموعه هــای تاریخی برای یادگار 
نویســی در نظر گرفته شــوند مثل ستون ها یا 
اطراف کتیبه های ســنگی تا بازدیدکنندگان 
عزیز علی الخصوص سربازان محترم به راحتی و 
بدون دغدغه یادگار نویسی و در واقع هنر نمایی 
کنند. البته توزیع قلم های مخصوص نظیر الک 
غلط گیر، ماژیک و حتی دســتگاه فرز که در 
حکاکی سنگ قبر به کار می رود نیز مورد انتظار 
است. ایجاد یک رشته دانشگاهی با نام »ابنیه 
نگاری« و گردآوری یادگار نوشــته ها و تالیف 
کتابی به نام »ابنیه نامه« از روی نوشــته ها و 
آثــار موجود در مکان های تاریخی و فرهنگی 
)همانند اٌتل نامه که مربوط به اشــعار نوشــته 
شــده روی وانت بار ها و کامیون ها می باشــد( 
باعث توســعه این فرهنــگ و باال رفتن غنای 
فرهنگــی مجموعه های تاریخی خواهد شــد. 

از ما گفتن بود....

تهویه هوا مهم ترین عامل کنترل کرونا
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 

گفت: تهویه هوا مهم ترین عوامل کنترل کرونا است.
 علیرضا ناجی، با اشاره به اینکه تهویه هوا یکی از قدرتمندترین و مهم ترین 
ابزارها در برابر انتقال کرونا اســت، اظهار کرد: تهویه هوا ابزاری اســت که 

کیفیت هوا را به صورت نامرئی بهبود می بخشد.
وی با بیان اینکه سایر ابزارهای مبارزه با کووید ملموس تر است، افزود: تجسم 
نحوه رفتار ویروس در فضاهایی با تهویه ضعیف می تواند به ما در درک بهتر 

تأثیر بازدارندگی آن کمک کند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی توضیح داد: به طور 
مثال اگر فردی در گوشه اتاقی فاقد تهویه کافی سیگار بکشد، آن اتاق پر از 

دود می شــود و ســایرین نیز آن هوا را تنفس می کنند ولی در تهویه مطبوع، 
این مشــکل به مراتب کمتر اســت.ناجی تاکید کرد: همه در یک اتاق باهم 
دائماً هوایی را تنفس می کنند که به تازگی از ریه های افراد دیگر در آن اتاق 
خارج شده است و این موضوع بسته به میزان تهویه می تواند متفاوت باشد.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکه افرادی که در حال تنفس در یک اتاق هســتند 
مدام در حال تبادل میکروبیوم های تنفسی خود با یکدیگرند، گفت: این در 
شرایطی مشکل ایجاد می کند که فردی دارای بیماری عفونی تنفسی باشد.

به گفته ناجی، اگر فردی بیماری عفونی تنفســی داشــته باشــد، آنتی ذرات 
معلق تنفسی می توانند حامل میکروب باشند و این موضوع مشکالتی برای 

سایرین ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه کرونا از طریق قطرات تنفســی منتقل می شــود، ادامه داد: 
شستن دست ها و فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل کرونا مؤثر است ولی 
برای محافظت در برابر قطرات تنفسی حامل ویروس که توسط افراد آلوده در 
هوا منتشر می شوند، کافی نیست.ناجی ادامه داد: این مشکل در محیط های 
سرپوشیده یا بسته به ویژه محیط هایی که شلوغ هستند و تهویه ناکافی ندارند 
شــدیدتر است.رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه با بیان اینکه 
امروز در سراســر دنیا بحث و اصرار بر ضرورت بازگشــایی هایی اســت تاکید 
کــرد: بایــد برای کاهش و قطع زنجیره کرونا، ضمن رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی فضاهای اختصاص داده شده به کالس های درس و اماکن پرتردد 

از تهویه مناسب برخوردار باشند.

دریچه علم

ببینید گرانی 
 نخود با مردم 

چه کرد؟!
قیمت نخود در بازار 

نسبت به سال گذشته 
2۸3 درصد افزایش 

پیدا کرده است...
مهدی عزیزی با انتشار 
کارتونی در خبرآنالین 
به این موضوع پرداخت.

کارتون 

«ی ها: یکی از »جوکر

ظرفیت دیدن برنامه کمدی ندارید، سریال  اشک و آه ببینید! 
سیروس میمنت با انتقاد از قضاوت هایی که 
متوجه فصل پنجم »جوکر« شد می گوید 
اگــر ظرفیت دیدن برنامه کمدی را ندارید 
بهتر است بنشینید همان سریال های اشک 

و آه را ببینید! 
سیروس میمنت که یکی از شرکت کنندگان 
فصــل پنجم برنامــه »جوکر« و برنده این 
قسمت از رئالیتی شو نیز بود، معتقد است: 
»ایــن برنامه گرفتار قضاوت های نابه جای 
شــمار اندکی از بینندگان شــد که هیچ 
اطالعی از دوســتی و روابط پشت دوربین 

شرکت کننده ها ندارند.«
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور 
در برنامــه »جوکر« گفت: »من دوســتی 
قدیمی با احسان علیخانی داشتم و ما حدود 
۲۰ ســال قبل زمانی که ایشــان ۱۹ـ  ۱۸ 
ساله بودند با هم کار کرده بودیم. می دیدم 
که جوان خوش ذوقی اســت و همیشــه 
کارهایــش پربیننده می شــود. علیخانی 
همیشــه کارهای جدیدی انجام می دهد؛ 
از »عصــر جدیــد« گرفته تــا برنامه های 
رمضانی اش، کارهای پســندیده ای بودند. 
در نتیجه پیشــنهاد حضور در »جوکر« را 
پذیرفتم چون می دانســتم این کار هم کار 

خوبی خواهد شد.«
 تقابل با علیرضا مسعودی 

برای جذابیت بود
ایــن بازیگر درباره حاشــیه هایی که برای 
فصــل پنجــم »جوکر« با حضــور خود 
او، علــی اوجی، محمدرضــا علیمردانی، 
حامد آهنگی، علیرضا مســعودی، مهران 
غفوریان، امیرحســین صدیــق و مجید 
واشــقانی به وجود آمد و انتقادهایی که به 
برخورد متفاوت شرکت کننده ها با علیرضا 
مسعودی شــد، توضیح داد: »فرض کنید 
یک تیم فوتبال قرار اســت در یک مسابقه 

شرکت کند؛ ناگهان یکی از اعضا، به دلیل 
مصدومیت از تیم خارج می شود و کسی به 
جایش وارد می شود که نه تمرینی داشته و 
نه با تیم هماهنگ است و این اشکالتی را 
بــه وجود می آورد. در »جوکر« هم همین 
اتفاق برای تیم ما افتاد. اما بیننده ها ممکن 
است اشتباه برداشت کنند و ذهنیت هایی 
برایشــان به وجود بیاید که اصال درســت 
نیست. چون همه این آدم ها با هم دوست 
و همکار هســتند. کسی با کسی دشمنی 
نــدارد. اگر شــرکت کننده ای با آقای علی 
مسعودی تقابلی داشته، همه برای جذابیت 
برنامه بوده است. اگر کسی با کسی دشمنی 
داشته باشد که نیازی نیست جلوی دوربین 
نمایشش دهد. همه این ها هنرمند هستند 
و شعورشــان می رسد جلوی دوربین چکار 
کنند. اما متاسفانه برخی از بینندگان این 
را درک نکردند. البته من کامنت های خوب 
زیادی دریافت کردم و آن هایی که برداشت 

بد داشتند، انگشت شمار بودند.«
« 1۸ ساعت فیلمبرداری بود   »جوکر

که 6 ساعت مفید پخش شد
او کــه فیزیک چهره اش به گونه ای اســت 
که جدیدت همیشــه در آن دیده می شود، 
درباره حضور در آثار طنز از جمله »جوکر« 
کــه تضاد جالبی بــرای مخاطب به وجود 
مــی آورد و اینکه میمیــک جدی و رفتار 
کمــدی، ویژگی ذاتی اوســت یا تالشــی 
است برای تیپ سازی در بازیگری، توضیح 
داد: »هر دوی این ها می تواند باشد. درباره 
»جوکر« می گویم که این برنامه که حدود 
۱۸ ساعت فیلمبرداری بود و ۶ ساعت مفید 
از آن باید درمی آمد. هشت آدمی که از قبل 
با هم معاشرت داشتند و نمی توانستند غیر 
از خودشان آدم دیگری باشند، در این برنامه 
حضور داشتند. من همه این ها را می شناسم 
برای این ها نمی توانستم فیلم بازی کنم. هر 

کسی در »جوکر« خود واقعی اش بود.«

او در عین حال گفت: »البته برخی شوخی ها 
و رفتارها بود که در اتاق فکر تصمیم گرفتیم 
انجام دهیم. مثال با علی مسعودی شوخی 
داشــتم و اتاق فکــر »جوکر« متوجه این 
شوخی شد و خوشش آمد. از ما خواستند 
این شوخی را به شکلی در برنامه اجرا کنیم. 
ما هم درصدی از شــوخی های خودمان را 
برای اینکه برنامه از سادگی دربیاید، انجام 
دادیم. به ما گفتند همین شــوخی هایتان 
را که پشــت دوربین دارید در اینجا جلوی 

دوربین هم انجام دهید.«
 ظرفیت ها را باال ببریم تا همه کارها 

اشک و آه نباشد
میمنت سپس تصریح کرد: »من نمی دانم 
مــا چرا ظرفیت دیدن یک برنامه خوب را 
نداریم. چند وقت پیش مصاحبه ای از سپند 
امیرسلیمانی عزیز خواندم که خیلی خوشم 
آمد. پرســیده بودند چرا همه کارها شــده 
اشک و آه؟ ایشان گفته بودند، امروز جرأت 

مــی خواهــد کار کمدی انجام دهی که به 
کســی برنخورد. ما با هر کسی می خواهیم 
شــوخی کنیم، بــه آن ها برمی خورد. پس 
همین کارهای پر از اشــک و آه را راحت تر 
و بی دردسرتر انجام می دهیم و سراغ طنز 

نمی رویم.«
او خطاب به کاربرانی که بعد از دیدن برنامه 
»جوکر« شــوخی های شرکت کننده ها را 
مــورد انتقاد قــرار داده و اقدام به قضاوت 
و توهیــن کرده اند، گفت: »به تعداد کمی 
از بیننده ها که متوجه شــوخی بودن رفتار 
ما نشــدند می گویم، عزیز جان اگر من با 
آقای علی مســعودی شوخی کردم یا او با 
من شوخی کرد، ربطی به سیروس میمنت 
ُکرد یا علی مشــهدی ندارد. ما دو دوســت 
هســتیم؛ ۳۰ سال اســت با هم رفیقیم و 
صمیمانه همدیگر را دوســت داریم. ما این 
شوخی ها را با هم کردیم و به هیچکداممان 
هم برنخورده اســت. چرا این را به ُکردها 
و مشــهدی ها ربط می دهید؟ اگر ظرفیت 
دیدن برنامه کمدی را ندارید بهتر اســت 
بنشــینید همان ســریال های اشک و آه را 

ببینید!«
شــرکت کننده فصل پنجــم »جوکر«، 
افــزود: »برای آن یک در میلیون مخاطب 
می گویــم، اگر ظرفیتتان را باال نمی برید، 
آگاهی تــان را بــاال ببریــد. یــاد بگیرید 
قضــاوت نکنید. تو نه علی مســعودی را 
می شناســی نه ســیروس میمنت را پس 
چرا قضاوت می کنی؟چقدر دردناک است 
هنرمنــدی که به نیت فراهم کردن اوقات 
خوش برای شما زحمت می کشد، فحش 
بشنود. این کار قشنگی نیست یا تلویزیون 
و برنامه های دیگر را نگاه نکنید یا آگاهی 
فرهنگی تان را باال ببرید تا متوجه شــوید 

چرا این اتفاق ها می افتد.«

چهره ها 

از سوی یکی از شرکت های خالق ارائه شد

 بازآفرینی ۵0 اثر ونگوگ
 از دورریز پارچه ها

یک شــرکت خالق و نوآوری موفق به بازآفرینی آثار 
فاخر نقاشی از دورریزهای قابل بازیافت شد.

گلبهار حیاتی، مدیرعامل یکی از شرکت های تعاونی 
فعــال در حوزه هنرهای تجســمی گفت: ما در این 
شــرکت با اســتفاده از دورریزهــای خیاط خانه ها، 
دورریزهای چرم، بروشــورهای تبلیغاتی و هر چیز 
دورریختنی که از قابلیت بازیافت برخوردار باشــد، 
اســتفاده کــرده و آن را بــه یک اثر فاخر تابلو تبدیل 
می کنیم.وی اظهار کرد: چندی پیش محصول جدید 
خود را تجاری ســازی کردیم و روی درب جعبه ها را 
به صورت کالژ پارچه مورد اســتفاده قرار دادیم که 
این ابتکار با اســتقبال نهادها و ادارات مواجه شــده 
است.حیاتی اضافه کرد: در جدیدترین فعالیت خود، 
قراردادی را با ســازمان زندان های خراســان رضوی 
منعقــد کردیم که طی آن، به زندانیان آموزش داده 
می شود تا آنها در زندان به این فعالیت مشغول شوند 
و در قبال کاری که انجام می دهند، دستمزد دریافت 
می کنند و پس از آزادی نیز در صورت تمایل می توانند 

در این شرکت مشغول به فعالیت شوند.

فرهنگ و هنر

طنز


