
لی خرید و فروش حواله سودهای میلیونی از دال

بازار سیاه قرعه کشی خودرو
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   پیش فروش یا فروش های فوق العاده ایران خودرو و ســایپا که آغاز می شــود، بازار معامله 
حواله در شبکه های مجازی جان می گیرد و کاسبی های میلیونی آغاز می شود. جالب اینجاست 
که این بازار غیرقانونی آنقدر رشد کرده که برای خودش قانون دارد تا خریدار و فروشنده متضرر 

نشوند و کاله سرشان نرود! و برای اطمینان در این مسئله کار به عقد قرارداد و دریافت چک 
ضمانت هم کشیده است.  پیدا کردن پول های راحت، در شرایط اقتصادی سخت، معضلی 

  || صفحه  صفحه 33  است که سالهاست اقتصاد کشور را گرفتار خود کرده است...

رئیس جمهور در مراسم سالروز ارتش:

 کوچک ترین حرکت رژیم صهیونیستی  کوچک ترین حرکت رژیم صهیونیستی 
از دید نیرو های مسلح ما پنهان نیستاز دید نیرو های مسلح ما پنهان نیست

صفحه 2 
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 جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
از کیفیت پایین خودروها انتقاد کرد ؛

فاصله کهکشانی کیفیت 
 خودروهای داخلی 
با استانداردهای دنیا

     انتقــاد از کیفیــت پاییــن، ایمنــی کــم و 
قیمــت بــاالی خودروهــای تولیــد داخــل 
موضــوع جدیــدی نیســت و سال هاســت 
ح  کــه اظهــارات مختلفــی دربــاره آن مطــر

می شود...

سخنگوی وزارت خارجه:

  آزادسازی منابع ایران 
ج به آمریکا  در خار

مربوط نیست 
     خطیــب زاده دربــاره اظهــارات نــد پرایــس 
در خصــوص آزادســازی منابــع مســدود شــده 
ایــران گفــت: اینکــه آمریکا تالش می کند درباره 
هر موضوع مربوط به ایران مداخله کند نشان 
می دهد تا چه حد با ادعا های آمریکا و دولت 

بایدن فاصله دارد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 77  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

خ بلیت  جزئیات تغییر نر
 مترو و اتوبوس 

از اول اردیبهشت 
7

 فضای 
ابهام  آلود وین

2

 CNG صنعت 
در حال ورشکستگی است

4

 قیمت طال رو به 
افزایش است یا کاهش؟

3

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 دوم

 شرکت مادر تخصصی ساخت 
کشور و توسعه زیربناهای حمل و نقل 

گهی مناقصه گهی مناقصهآ آ

شهرداری ماهدشت

 شــهرداری ماهدشــت در نظــر دارد حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز و تاسیســات وابســته شــهرداری بــا اعتبــار بــرآوردی بــه مبلــغ 
گواهــی آخریــن تغییــرات در  64/741/079/566  ریــال را بــه پیمانــکار واجــد شــرایط دارای : الــف - اساســنامه و اســناد ثبــت شــرکت و 

روزنامــه رســمی
 ب- گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رسته فضای سبز

 ج- گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی 
د- گواهی ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده معتبر .

 ه- گواهی حداقل دو سال سوابق اجرایی فضای سبز در شهرداری ها واگذار نماید.
لذا از متقاضیان  دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط تاریخ 

درج آگهــی حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1401/2/4 بــا ارائــه اســناد فــوق الذکــر نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه 
اقــدام و یــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 37309790-  026

تماس حاصل فرمایید . 
پرداخت اعتبارات بصورت نقدی از محل اعتبارت داخلی شهرداری می باشد .

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد . 

تاریخ چاپ نوبت اول 1401/1/22                                      نوبت دوم 1401/1/30  
شناسه اگهی  1299847 

 نوبت دوم

 علت شیب تند افزایش 
قیمت خودرو چیست؟

   امیرحسین کاکایی
کارشناس بازار خودرو 

روند افزایــش قیمت در بخش 
خــودرو موضوعی اســت که از 
پایان سال گذشته کامال مشهود 
بــود. موضوعی که با بحث های 
سیاســی، تعلیق برجام و عدم مدیریت درســت صنعت 
خودروســازی گره خورده است. هر چند نمی توان تاثیر 
مســائل اقتصادی و سیاست گذاری های داخلی و آنچه 
در اقتصاد ایران می گذرد را بر این موضوع نادیده گرفت.
تحمیــل هزینه های بســیار زیــاد در بودجه به دولت به 
طوری که حداقل 40 درصد هزینه های دولت در ســال 
جاری افزایش یافته، افزایش دســتمزدها و روند تورمی 
محتملــی کــه در اقتصاد قابل پیــش بینی بود، افزایش 
تورم را در بســیاری از کاالها بخصوص در بخش خودرو 

قطعی کرده بود.
شش برابر شدن تعرفه گمرکی، افزایش هزینه های دولت 
و افزایش نرخ انرژی از جمله مواردی اســت که به طور 
طبیعی روی افزایش قیمت ها و تورمی تر شدن اقتصاد 
تاثیر گذار است، در حالی که ارزش ریال کاهش می یابد.
صدور دســتورات متناقض در اقتصاد تاثیرات منفی بر 
روند تولید، اعتماد تولید کنندگان و ســرمایه گذاران و 
عرضه کاال به جا می گذارد. هر چند حذف تعرفه مبنای 
4200 گام مثبتی برای واقعی کردن قیمت ها به شمار 
می رود اما این مساله بدون تامین زیر ساخت های الزم 
منجــر بــه افزایش قیمت کاالها و مواد اولیه وارداتی می 
شــود که قطع به یقین روی افزایش قیمت ســایر کاالها 

نیز تاثیر می گذارد.
تناقــض تصمیماتــی که به افزایش هزینه ها در ســال 
جاری توجه نمی کند اما به صورت دســتوری خواهان 
بازگشــت قیمت ها به قیمت مصوب ســال 1400 است 
وضعیت را در بازار و تولید پیچیده تر می کند. مســاله 
حائز اهمیت این اســت که از یک ســو نمی توان تعرفه 
گمرکی را شــش برابر و هزینه ها را رســما چهل درصد 
افزایش داد اما خواهان بازگشــت تولید کننده به قیمت 
مصوب سال گذشته بود! درخواست های قیمت گذاری 
دستوری معنایی جز ضربه به تولید ندارد، به طوری که 

ارزش آفرینی در اقتصاد را به شدت کاهش می دهد.
کاهــش ارزش آفرینــی اقتصادی نتیجه ای جز افزایش 
قیمت ها و تورم بیشــتر به دنبال ندارد. وقتی تعهدات 
دولت در سال جاری چند برابر شده قطعا این موضوع روی 
ســایر بخش های اقتصادی نیز اثر می گذارد وآنها را به 
سمت افزایش های بیشتر سوق می دهد، لذا نمایندگان 
مجلس در بررسی بودجه برای کاهش تورم های موجود 

باید به این مسائل توجه می کردند.
با ســاختارهای اقتصادی کنونی کشور می توان متوجه 
شــد در چنین شرایطی سرمایه داران و سرمایه گذاران 
به ســمت خرید کاالهای ســرمایه ای می روند. دارنده 
صد میلیون تا یک میلیارد تومان به عنوان سرمایه خرد 
در بازار آشــفته امروز اعم از بورس و طال و مســکن که 
سرمایه گذاری در آن رقم های درشت تری را می طلبد 
بهتریــن بازار را ســرمایه گــذاری در خودروهای ارزان 
داخلــی مــی بیند. باال رفتن تقاضا برای خرید خودرو به 
عنوان یک کاالی سرمایه ای در صورتی که وزارت صمت 
وخودروســازان نتوانسته اند به وعده های افزایش تولید 
خود جامه عمل بپوشانند منجر به افزایش قیمت در این 

بازار بر حسب باال رفتن تقاضا می شود.
در حالی که خودروسازان برای سال گذشته وعده تولید 
بیــش از یک میلیون ودویســت وپنجــاه هزار خودرو و 
برای ســال جاری یک و نیم میلیون خودرو را داده اند، 
اما تولیدات خودروســازان در سال گذشته وروند کنونی 
نشان دهنده این است که به اعداد بیان شده دست نمی 
یابیم، این موضوع ســبب شــده که افراد با سرمایه های 
خرد در کنار ســرمایه گذاران بزرگ براساس وعده های 
داده شــده ای که محقق نمی شــود ســرمایه گذاری در 
بازار خودرو را به نفع خود ببینند و با سرمایه گذاری در 

این بخش قیمت خودرو را افزایش دهند.
نکتــه حائز اهمیت اینجاســت که ســرمایه گذاری روی 
خودروهــای خارجی گرانقیمت بــه دلیل احتمال توافق 
برجام ریسک باالیی دارد چرا که با لغو تحریم ها امکان افت 
قیمت در این خودروها محتمل اســت، در حالی که بازار 
همچنان عطش خرید خودروهای ارزان داخلی را دارد، لذا  
تعداد متقاضیان بیشتری توان خرید یا سرمایه گذاری دراین 
رنــج خودروهــا را دارند پس افزایش قیمت در خودروهای 
ارزان تر داخلی باالتر از خودروهای گرانقیمت خواهد بود.

منبع: راهبرد معاصر

یادداشت

ح صیانت به شورای عالی فضای  طر
مجازی ارجاع شد؟

شــنبه 2۷ فروردین مهدی ســالم، مشــاور وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات اعالم کرد که »با 
نامه رئیس مجلس شورای اسالمی، طرح موسوم 
به صیانت، جهت بررســی به شورای عالی فضای 
مجازی ارجاع شــد.« این موضوع این ســوال را به 

وجود آورد که تکلیف طرح صیانت چه می شود.
بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون 
مشــترک به مصوبه صحن علنی در ۶ مرداد سال 
1400 بر می گردد. آن زمان مجلس موافقت کرد 
که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی 
و ســاماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس 
اصل ۸۵ قانون اساســی )بررسی در کمیسیون به 
جای صحن( مورد رسیدگی قرار گیرد. با این مجوز 
مجلس، جلسات کمیسیون مشترک تشکیل شد و 
بعد از توقف های مقطعی چند باره، باالخره کلیات 
آن در جلســه ســوم اسفند سال گذشته مجلس 
تصویب شد. اتفاقی که واکنش های منفی زیادی 
در سطح جامعه را به دنبال داشت و دایره انتقادات 
به تعداد زیادی از نمایندگان کشــید تا جایی که 
همان زمان عده ای به دنبال بازگشت این طرح از 

کمیسیون ویژه به صحن مجلس بودند.

ایراد معاونت قوانین به رای گیری درباره کلیات 
طرح صیانت

در همان روز )سوم اسفند( معاونت قوانین مجلس 
در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه  طرح حمایت از 
حقوق کاربران، رای گیری کمیسیون ویژه و تصویب 
کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانست. با اعالم نظر 
معاونت قوانین، هیات رییسه مجلس در جلسه ای به 
این موضوع ورود کرد. سید نظام موسوی سخنگوی 
هیات ریسه مجلس در این باره توضیح داده بود که 
»پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات 
خدمات فضای مجازی )مشــهور به طرح صیانت ( 
در کمیسیون ویژه، معاونت قوانین مجلس ایراداتی 
بر نحوه تصویب کلیات طرح وارد کرد و امروز ظهر 
در جلسه هیات رئیسه مجلس این ایرادات بررسی 

می شود و نتیجه اعالم خواهد شد.«

آیا طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی 
ارجاع شد؟

تکلیــف طرح صیانت به ســال جدید و جلســه 
غیرعلنــی 22 فروردین موکول شــد؛ نشســتی 
غیرعلنــی برای تعیین تکلیف دربــاره ادامه کار 
کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ تشکیل شد و 
نمایندگان در رای استمزاجی با ادامه فعالیت این 
کمیسیون مخالفت کردند. درباره چگونگی ادامه 
بررسی طرح صیانت با رای استمزاجی نمایندگان، 
علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس گفته بود 
که با توجه به رای استمزاجی گرفته شده دو نظر از 
لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می گوید کار 
تمام شده و همین رای استمزاجی رای جلسه علنی 
تلقی می شود، نظر دیگر آن است که بر اساس مواد 
1۶۵ و 1۶۷ آئین نامه باید دوباره موضوع بررســی 
نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ 
و ارجاع آن به صحن علنی، مجددا در یک جلسه 
علنی رای گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش 
حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه ای حاصل شود قطعا 
نماینــدگان در برابــر آن تمکین خواهند کرد. در 
شرایطی که تکلیف طرح صیانت در هاله ای از ابهام 
قرار داشــت، مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات اعالم کرد کــه »با نامه رئیس 
مجلس شــورای اسالمی، طرح موسوم به صیانت، 
جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع 

شد.« اظهار نظری که ابهامات را بیشتر کرد.
اما ماجرای نامه رییس مجلس چیســت؟ مجتبی 
توانگر نماینده تهران توضیح داد: این نامه مربوط به 
اسفندماه بوده و هیچ ارتباطی به ارجاع طرح صیانت 
به شورای فضای مجازی ندارد بلکه خواسته شده، 
چارچوب قانون حکمرانی در فضای مجازی مشخص 
شود تا مجلس بتواند قانونی درست بر اساس تدابیر 
والیت تدوین و تصویب کند. وی ادامه داد: فوریت نامه 
هم به این دلیل بوده که خبری مبنی بر نظر شورای 
عالی درباره طرح صیانت مطرح شده بود که در نامه 
خواسته شده اگر مصوبه ای وجود دارد، ابالغ شود، 

اما ظاهرا هیچ مصوبه ای نبوده است.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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سیاست 2

  اولین جدایی از دولت
کسی رقم می خورد؟ به نام چه 

در حالی که دولت در صدد اســت با انداختن توپ به 
زمین دولت های پیشین و استفاده از اسم رمز شناسایی 
بانیان وضع موجود، از حجم فشار بر خود بکاهد ، در 

مجلس وضعیت دیگری حکمفرماست .
همســویی مجلس شــورای اسالمی با دولت ، از نظر 
بسیاری از کارشناسان نقطه عطفی برای حل مشکالت 
اقتصادی کشور تلقی می شد اما به نظر می رسد این 
موقعیت تاریخی که در آن تمامی ارکان حکومتی یک 
دســت و یک پارچه هســتند، در حال از دست رفتن 
است و اتفاق مهمی در عرصه اصالح ساختار اقتصادی 

و بهبود وضعیت رخ نداده است .
بالتکلیفی مذاکرات وین و ناامیدی از احیای برجام به 
تدریــج فضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و زمینه 
را برای رشــد قیمتها مهیا کرده اســت. در این شرایط 
اما به نظر می رســد اقتصاد ایران در گیر و دار گرانی 
و افزایش مداوم قیمت کاالهای مهم و مصرفی سبد 
خانوار، مساله ای اساسی چون توسعه و رفاه را به دست 

فراموشی سپرده است .
حاال در شــرایطی که دولت با طرح مســاله شناسایی 
بانیان وضع موجود و شناسایی عوامل پشت پرده گرانی 

می خواهد راهکاری برای کاهش فشار افکار عمومی بر 
خود بیابد ، در مجلس شورای اسالمی طرح استیضاح 

دو وزیر اقتصادی پررنگ تر از قبل دنبال می شود .
این دو وزیر اتفاقا بیشترین وعده را در خصوص مهار 
بحران و بهبود وضعیت اقتصادی داده بودند . فاطمی 
امیــن، وزیر صنعت، معــدن و تجارت که حتی قول 
کاهــش قیمت خودرو را داده اســت در کنار حجت 
اهلل عبدالملکــی پرچمــدار مبارزه با فســاد و ارتقای 
شفافیت در دولت سیزدهم دو وزیری هستند که در 
ســال جاری نیز طرح استیضاح آنها از سوی مجلس 

پیگیری شده است .
علی جدی، نماینده مجلس شــورای اسالمی درباره 
وضعیت اســتیضاح وزیر صمت گفت: این موضوع در 
هیات رئیسه مجلس در دست بررسی است و آنها باید 
در این مورد تصمیم گیری کنند. درجلســه ای که در 
کمیسیون با وزیر داریم در این خصوص تصمیم گیری 

می شود.
به گفته وی گرانی خودرو و شــبهاتی که در مســاله 
قرعه کشــی وجود دارد مهمترین نکته ای اســت که 

ماجرای استیضاح را دوباره به جریان انداخته است .

آمار دقیقی از »تولید مسکن انبوه«   آیا 
به رئیس جمهور می رسد؟

نماینــده مردم بجنــورد در مجلس خطاب به رئیس 
جمهور گفت: بزرگترین شعار شما تولید مسکن انبوه 
برای محرومان و بی خانمان ها بود. آیا آمار دقیقی از 

وضعیت اجرای این پروژه به شما می رسد؟
محمد وحیدی در جلسه علنی مجلس در نطق میان 
دستور با اشاره به نام سال 1401 »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« گفت: مجلس یازدهم با نگاه بسیار 
مثبت با پایه گذاری صحیح نظام آموزشی تحول آفرین 
به رتبه بندی معلمان به عنوان مهمترین زیرساخت 
پیشرفت همه جانبه کشور و قانون جهش تولید دانش 
بنیان پرداخت و حال نوبت دولت است که در اجرای 

این قوانین به اهداف بلند مترقی آن بپردازد.
نماینــده مــردم بجنورد در مجلس درباره نشســت 
مشــترک مجلس و دولت خطاب به رئیس جمهور، 
گفت: شــما مطــرح کردید که برای حل مســائل و 
مشــکالت مردم مصمم بوده و بــا اراده جدی دنبال 
اقدامات شــجاعانه به ویژه در حوزه اقتصاد و اصالح 
ســاختارهای بانکی، مالیاتی، حقوق و دســتمزد و 
همسویی کامل فعالیت های فرهنگی هستید؛ مجلس 
هم منتظر دریافت لوایح این چنینی از ســوی دولت 

اســت که اکثر وزرا و بدنه دولت هم چنین روحیه ای 
دارند؛ آن بخش کوچک دولت که در مســیر عملکرد 
شما ضعیف عمل می کند یا خود را تقویت کند یا فرصت 
ورود افراد قوی تر را فراهم کند تا دولت به طور مرتب 
پاسخگوی ضعف عملکرد بخشی از بدنه ضعیف خود  
و مردم هر روز شاهد سفره های کوچک شده و خالی 

ناشی از عملکرد ضعیف آنان نباشند.
وحیدی با اشــاره به مهم ترین مشــکالت اقتصادی 
کشور گفت: کنترل نقدینگی، حل مشکل بورس به 
نفع سهامداران خرد و کنترل تورم لجام گسیخته به 
ویژه در مواد غذایی از مهم ترین مشکالت است. واردات 
خودرو راهی برای کنترل قیمت خودروهای بی کیفیت 
و رانتی در دست دو خودروساز کشور بود که علی رغم 
دستور رئیس جمهور توسط وزیر صمت اجرایی نشد.
این عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اسالمی درباره شعار انتخاباتی تولید مسکن 
انبوه سید ابرهیم رئیسی گفت: بزرگترین شعار شما 
تولید مسکن انبوه برای محرومان و بی خانمان ها بود؛ 
 آیا آمار دقیقی از وضعیت اجرای این پروژه به شــما 

می رسد؟

گفت و گو

چیدن میز افطار 
برای ساکنان 
یک اردوگاه 

آوارگان جنگی 
در حلب سوریه/ 

خبرگزاری 
فرانسه

 ارتش اوکراین کنترل برخی از 
بخش های اشغال شده توسط روسیه را 
دوباره پس گرفت، اما درختان زیادی 
در جنگل های ایرپین، بوچا، بورودیانکا، 
گوستومل و روستا های اطراف کی یف، 
شکسته و یا سوخته است.

گزارش تصویری

کرات به بن بست رسیده است؟ آیا مذا

فضای ابهام آلود وین
امریکا تصمیم گرفته تا دیگر پیشنهاد جدیدی 
برای توافق با ایران روی میز نگذارد و این بدان 
معنی اســت که وقت تصمیم گیری طرفین 
برای رســیدن به توافق با همین شرایط فعلی 

فرا رسیده است.
بیش از یک ماه از توقف گفتگوها بین ایران و 
4+1 با هدف احیای برجام گذشته است. خروج 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی از فهرست 
تروریســم از جمله موانع پیش روی گفتگوها 
است که بار دیگر زیاده خواهی و رویکرد مخرب 
طرف آمریکایی را در دستیابی به توافق نهایی 
نشان داد. با این حال کارشناسان معتقدند که 
همچنان علی رغم وجود موانع مســیر برای 
احیای توافق هموار است و در این بین وضعیت 
بحــران اوکراین می تواند نقش مهمی در این 

بین ایفا کند.

کرات وجود ندارد بن بستی در مذا
عبدالرضــا فرجی راد کارشــناس مســائل 
بین الملــل در مورد موانع موجود و دورنمای 
توافــق ایران بــا ایاالت متحده به خبرآنالین 
گفت: نمیشــود گفت کــه ما در گفتگوهای 
احیای برجام به بن بســت رســیده ایم. بن 
بســت به دیواری ختم می شــود که انگار راه 
دیگــری وجود ندارد. اما موانع را می شــود 
از جلــوی پا برداشــت. نه ایــران و نه ایاالت 
متحده میخواهند که به بن بســت برســند. 
هــر دو به نحوی عالقه مندند که برجام احیا 
شود و توافقی به وجود بیاید. دالیل ایجاد این 
موانع هم متفاوت است. ایران می خواهد که 
سپاه از فهرست سیاه تروریستی خارج شود. 
علتش هم این است که سپاه در فعالیت های 
اقتصادی در ایران نقش دارد و اگر از لیســت 
خارج نشود طبیعتا امریکا یا هر کشور دیگری 
می تواند بهانه کند که اعضای سپاه در شرکت 

های اقتصادی فعالند و به همین خاطر شرکت 
های بین المللــی نگران تحریم های امریکا 
خواهنــد بــود و به همین دلیل به ایران ورود 
نخواهند کرد. از ان سو امریکا با این خواسته 
مســاله دارد و می گوید این مســاله مربوط 
بــه برجام نیســت. در داخل امریکا مقاومت 
زیادی برای خارج کردن سپاه از این فهرست 
وجود دارد و در منطقه متحدان ایاالت متحده 
مثل عربستان واسراییل شدیدا مخالفند. پس 
دولت بایدن اگر بخواهد این موضوع را قبول 
کند، هزینه بســیار باالیی را باید بپذیرد. این 

گره به همین دلیل هنوز باز نشده.

در درون امریــکا صحبت هایی بوده که دولت 
بایــدن تالش می کــرده راه حلی میانه پیدا 
کند. اما به نظر می رســد که آنها توانســته اند 
بخش هایی از دموکرات ها را راضی کنند که 
ســپاه از لیســت در بیاید و بخش سپاه قدس 
در آن فهرســت بماند. اما ایران احساس کرده 
که چنین نکته ای ممکن اســت وجود داشته 
باشد از همین حاال مخالفت کرده. تهران روی 

درخواست خود اصرار دارد.
من تصور می کنم که نهایتا این مانع هم 
برداشته شود. چون راه دیگری وجود ندارد. 
با توجه به درگیری های اوکراین و روسیه 

و پیشــرفت ایران در غنی ســازی و اینکه 
ایــاالت متحده نمی خواهد یک درگیری 
دیگر در گوشه ای از جهان به وجود بیاید، 
به نظر من بالخره راهی پیدا خواهد شد.

او در ادامه به مانع دیگری هم اشــاره کرده و 
گفت: مورد بعدی مربوط به اقدام روسیه بر می 
گردد که از ایاالت متحده ضمانت های کتبی 
می خواهد تا تحریم های کشورهای غربی علیه 
روسیه به همکاری این کشور با ایران و در رابطه 
با احیای برجام لطمه نزند که این موضوع نیز در 
موانع ایجاد شده بی تاثیر نبوده است. اگر جنگ 
اوکراین به سمت صلح برود، ممکن است در این 

زمینه هم ما شاهد گشایش باشیم.
من اعتقاد دارم اگر ایران و امریکا مســتقیما 
بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند راه هموارتر شده و 
سریع تر نتیجه حاصل می شود. شاید امریکایی 
ها نمی خواهند که واسطه ها از برخی مسائل 
مطلع باشــند. شــاید یک راه میانبری وجود 
داشــته باشد. آن راه این است که دو طرف در 
یک جلسه با یکدیگر بنشینند و گفتگو کنند.

کرات  تداوم بحران اوکراین وضعیت مذا
را مبهم می کند

نوذر شفیعی دیگر کارشناس امور بین الملل و 
دیپلماسی گفت: مذاکرات وین االن در مرحله 
ای اســت که نیازمند توافقی سیاســی است. 
مباحــث فنــی و توافق های فنی بین طرفین 
صورت گرفته و برخی مباحث سیاســی باقی 
مانده. هم امریکایی ها و هم ایرانی ها باید این 
تصمیــم را بگیرنــد. این تصمیمات مثال می 
تواند این باشــد که امریکا ســپاه را از فهرست 
تروریســتی خارج کند یا ایران از این خواسته 
صرف نظر کند. هر کدام که بخواهد اتفاق بیفتد 
نیازمند تصمیم سیاسی است. شرایط محیطی 
به شدت روی اتحاذ این تصمیم تاثیرگذار است. 
اگــر بحران اوکراین تداوم پیدا کند، مذاکرات 
کمــاکان در هالــه ای از ابهام می ماند. اما اگر 
خاتمــه پیدا کنــد این احتمال وجود دارد که 
بازیگــران در احیای برجام به ســمت توافق 

حرکت کنند.
رســیدن به یک توافق واقعا سخت است. این 
به محاسبات طرف های گفتگو و نفعی که از 
رسیدن یا نرسیدن به توافق دارند بستگی دارد. 
در دیپلماسی ما با وضعیت سفید یا سیاه مواجه 
نیســتیم. با وضعیت خاکستری مواجهیم. به 
همین خاطر همیشه امکان رسیدن به توافق 

یا نرسیدن به آن وجود دارد.

خبر ویژه

رئیس جمهور در مراسم رژه 2۹ فروردین ماه روز ارتش گفت: مردم و نیرو های مسلح، مهم ترین مولفه قدرت در نظام 
جمهوری اسالمی هستند.

حجت االسالم رئیسی گفت: پیام ما به رژیم صهیونیستی این است که اگر به دنبال عادی سازی در روابط با کشور های 
منطقه هستید، کوچک ترین حرکت شما از دید نیرو های امنیتی و مسلح ما پنهان نخواهد بود. آمریکا اعالم کرده است 
که ما در تمام تحریم ها و فشار حداکثری علیه ایران شکست مفتضحانه نصیبمان شد. این سرنوشت همه کسانی است 

که علیه جمهوری اسالمی ایران اقدام کنند.
به گفته رئیس جمهور پس از این حرکت )عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی( مقصد نیرو های مسلح ما مرکز رژیم 
صهیونیستی خواهد بود. شکست مفتضحانه سرنوشت کسانی است که می خواهند با نظام مقدس جمهوری اسالمی 

در بیافتند.  اشاره رئیس جمهور به رویکرد سازشکارانه برخی کشور های عربی حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا مثل 
بحرین، امارات و مراکش است.

دو کشور امارات و بحرین قرارداد سازش با رژیم صهیونیستی موسوم به توافق ابراهیم را 2۵ شهریور ۹۹ به صورت رسمی 
در حضور »دونالد ترامپ« رییس جمهوری پیشین آمریکا امضا کردند.

براین اساس این دو کشور کوچک حاشیه خلیج فارس رابطه چندین ساله غیرعلنی خود را با صهیونیست ها آشکار و 
رسمی کردند و سپس دو کشور مغرب و سودان نیز به آن ملحق شدند.

اخیرا هم این کشور ها به همراه مصر و آمریکا نشستی مشترک با رژیم صهیونیستی در صحرای »نقب« سرزمین های 
اشغالی با محوریت موضوع ایران داشتند.

رئیس جمهور در مراسم سالروز ارتش:

کوچک ترین حرکت رژیم صهیونیستی از دید نیرو های مسلح ما پنهان نیست

رئیس ستاد اربعین: 

کثر امکانات برای   از حدا
اعزام زائرین استفاده خواهیم کرد

مجید میراحمدی گفت: مردم ما با هوای شــرجی 
شــهریور عراق، خیلی ســازگاری ندارند و بنا داریم 
حداکثر امکان اعزام زائر با امکاناتی مناسب انجام شود.
رییس ســتاد مرکزی اربعین گفت: درباره  تصمیم 
دولــت عراق برای چگونگی پذیرش زائرین نیز قرار 
شــد وزارت امور خارجــه زودتر با طرف عراقی وارد 
مذاکره شــده و تفاهم نامه اربعین امسال بین وزرای 
کشور ایران و عراق امضا بشود؛ بعد از تعیین تکلیف 
درباره شــرایط عراق و احتمال اعمال محدودیت و 
هم چنین در خصوص لغو روادید، اقدامات ما عملیاتی 

می شود.
رئیس جمهور بیســت و پنجم فروردین گفت: الزم 
است سازمان حج و زیارت با همکاری وزارتخانه های 
مربوطه شــرایط مناسبی را برای سفر آسان و ارزان 
زائران به اماکن زیارتی به ویژه عتبات عالیات و سوریه 

از مسیرهای هوایی و زمینی فراهم کند.
گفتنی است، هزینه سفرهای زیارتی در طول سال 
های اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا و بسته شدن 
مرزهای زمینی، هنوز سیر صعودی  دارد تا جایی که 
هزینه سفر به کشوری مثل ترکیه به مراتب ارزان تر 

از سفر زیارتی به عراق تمام می شود.
طبق بررســی های میدانی، هزینه ســفر از تهران به 
استانبول با بیش از 2 هزار کیلومتر مسافت، بین ۳ 
تا ۵ میلیون تومان است، اما هزینه بلیت به نجف با 
یک سوم مسافت تهرانـ  استانبول 10 تا 12 میلیون 

تومان است.
همچنین هزینه ســفر به عتبات به طور متوســط از 
هشت میلیون و ۵00 هزار تومان آغاز می شود که بیش 
از نیمی از این هزینه به تأمین بلیت پرواز اختصاص 
دارد که در صورت بازگشایی مرز زمینی، هزینه این 
سفر معنوی به کمتر از پنج میلیون تومان می رسد.

براساس آماری که آقای میراحمدی ارائه داده است، 
در سال ۹۸ حدود ۳ میلیون و 400 زائر داشتیم. پیش 
بینی ها این است که در سال آینده با افزایش بیش 

10 درصدی زائر سال ۹۸ مواجه باشیم.

 انتقاد علی جنتی از تیم 
کره کننده برجام مذا

یکی از موانع توافق برای احیای برجام مخالفت امریکا 
 FTO با حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم
اســت در حالیکه در دولت دوازدهم خارج ســاختن 
مقام رهبری و نهاد های وابسته به رهبری از تحریم و 
حذف سپاه از فهرست تروریسم به عنوان پیش شرط 

هرگونه مذاکره مورد توافق امریکا قرار گرفته بود.
علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم در توییتی به 
انتقاد از تیم مذاکره کننده برجام در دولت سیزدهم 

پرداخت.
جنتی نوشت: »گفته می شود یکی از موانع توافق برای 
احیای برجام مخالفت امریکا با حذف سپاه پاسداران 
از فهرست تروریسم FTO است در حالیکه در دولت 
دوازدهم خارج ســاختن مقــام رهبری و نهاد های 
وابسته به رهبری از تحریم و حذف سپاه از فهرست 
تروریسم به عنوان پیش شرط هرگونه مذاکره مورد 

توافق امریکا قرار گرفته بود.«
او ادامه داد: »با گذشــت یکســال از توقف مذاکرات 
احیای برجام هیئت مذاکره کننده نه تنها دستاورد 
جدیدی نداشته بلکه آنچه را که دولت دوازدهم در 
سایه ورزیده بودن دیپلمات های خود به دست آورده 
بود به طور کامل به دســت نیاورده اســت، زیرا آنان 
می دانســتند برای احقاق حقوق ملت باچه زبانی با 

قدرت های جهانی سخن بگویند.«

جزئیات 10 تخلف مالی اتاق 
بازرگانی ایران

رئیس کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی 
طی نامه ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران جزئیات 10 
تخلف هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را اعالم 

کرد و خواستار توضیح دراین خصوص شد.
در بخشــی از نامه حسن شجاعی رئیس کمیسیون 
اصل ۹0 مجلس شــورای اسالمی خطاب به شافعی 

آمده است؛
»…همان گونه که مطلع هستید هیئت نمایندگان 
ایران به مثابه مجمع عمومی اتاق بوده و اختیار قانونی 
بررســی و تصویب گزارش عملکرد مالی و گزارش 
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی را طبق قانون 
تجارت بر عهده دارند، اما بر اساس شکایات واصله به 
این کمیسیون نسخه ای از گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی برای عملکرد ســال ۹۹ به اعضای 
نمایندگان اتاق تهران ارائه نشده و تخلفاتی به شرح 

زیر مشتمل بر؛
1ـ  تجاوز از سقف بودجه مصوب به میزان ۳0 میلیارد 

تومان.
2ـ  تغییر عناوین حق مشــاوره و حق الوکاله به حق 
حضور در جلسه و عدم ارائه لیست دریافت کنندگان.
۳ـ  هزینه کرد ودایع 2۸ میلیارد ریالی و اجاره 1۹4 
میلیون تومانی جهت اعضای هیئت رئیســه مقیم 
علی رغم افتخاری بودن عضویت و فعالیت در هیئت 

رئیسه.
در پایان نامه 10بندی شــجاعی رئیس کمیسیون 
اصل ۹0 تأکید کرده است: الزم است در اسرع وقت 
ضمن ارسال یک نسخه از گزارش عملکرد مالی سال 
۹۹ و گزارش حســابرس مســتقل و بازرس قانونی 
به همراه یادداشــت های توضیحی، این کمیسیون 

را از دالیل توجیهی موارد 10گانه فوق آگاه کنید.

سخنگوی وزارت خارجه:

ج   آزادسازی منابع ایران در خار
به آمریکا مربوط نیست

خطیــب زاده دربــاره اظهارات نــد پرایس در 
خصوص آزادســازی منابع مسدود شده ایران 
گفــت: اینکه آمریــکا تالش می کند درباره هر 
موضــوع مربوط به ایران مداخله کند نشــان 
می دهــد تــا چه حد با ادعا های آمریکا و دولت 

بایدن فاصله دارد.
ســخنگوی وزارت خارجــه بــا بیــان این که 
آزادســازی منابع ایران و بازگشــت پول های 
ایران ربطی به هیچ کشــور ثالثی ندارد، گفت: 
ســفری انجام و هیأتی آمد و درباره آزادسازی 
بخشــی از منابع توافقاتی انجام شــد که نه به 
آمریکا مرتبط است و نه اجازه می دهیم آمریکا 

به جزییات آن ورود کند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران در نشست هفتگی با 
خبرنــگاران ضمن تشــریح آخرین تحوالت 
سیاســت خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ 

داد.
وی در ابتدا روز ارتش را تبریک گفت و افزود: 
آن ها در کنــار دیگر دالورمردان اجازه ندادند 
حتی یک میلیمتر از خاک ایران عزیز در اشغال 
خارجی باشــد و امروز تمامی حیثیت، جان و 
مــال و ناموس این مملکت تحت حفاظت این 

عزیزان قرار دارد.
این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاســخ به سؤالی 
درباره مطلب منتشــر شــده در فضای مجازی 
مبنــی بر اینکــه در مذاکرات احیای برجام در 
دولت قبل بحث تحریم سپاه برطرف شده بود 
بیــان کرد: موضوعات باقیمانده در گفتگو های 
وین برای همه به صورت روشــن گفته شــده 
اســت. در 11 ماه مذاکــرات همواره گفتیم تا 
زمانــی دربــاره همه چیز توافق نشــود درباره 
هیچ چیز توافق نمی شود. امروز هم توافقی در 
دسترس نداریم که درباره توافق صحبت کنیم. 
موضوعاتــی باقیمانده که به محض اینکه تمام 
شود می توانیم بگوییم توافق در دسترس است.

ســخنگوی دستگاه دیپلماســی دربراه هتک 
حرمــت مســجداالقصی نیز گفــت: بار دیگر 
شاهد هتک حرمت مسجداالقصی بودیم و رژیم 
جعلی صهیونیســتی یورشی را به نمازگران و 
روزه داران انجام و تعداد زیادی را مجروح کرد. 
روند عادی سازی سران برخی کشور های عربی 
و اســالمی با این رژیم آن را بیشتر جری کرده 
تا ددمنشــی های خود را گسترش دهد. ایران 
ضمن محکومیت شدید اقدام خود را در سطح 
ســازمان همکاری اسالمی و وزرای کشور های 
اســالمی انجام داده اســت و امیرعبداللهیان 
نامه ای را به دبیرکل سازمان همکاری اسالمی 

فرستاده است.
وی گفــت: طــی روز های آتی این روند را ادامه 
می دهیم، چون رژیم زیاده خواه و بحران آفرین 
صهیونیســتی تنها با پاسخ محکم دست از این 

اقدامات برمی دارد.
خطیــب زاده درباره اظهــارات ند پرایس در 
خصوص آزادســازی منابع مسدود شده ایران 
گفــت: آزادســازی منابع ایران و بازگشــت 
پول هایــی کــه از صــادرات کاال و خدمات از 
ایران به کشــور های دیگر انجام شــده ربطی 
بــه هیچ کشــور ثالثی نــدارد و اینکه آمریکا 
تــالش می کند درباره هــر موضوع مربوط به 
ایران مداخله کند نشــان می دهد تا چه حد 
بــا ادعا های آمریکا و دولت بایدن فاصله دارد. 
 آنچه ما انجام م دهیم در چارچوب منافع قطعی 

مردم ایران است.
وی افزود: ســفری انجام و هیأتی آمد و درباره 
آزادسازی بخشی از منابع ایران توافقاتی انجام 
شــد و نه بــه آمریکا مرتبط اســت و نه اجازه 

می دهیم آمریکا به جزییات آن ورود کند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات سفیر 
اوکراین در تهران مبنی بر این که ایرانی ها حتی 
یک ریال به ما کمک نکردند بیان کرد: ســفیر 
اوکرایــن یــک بار دیگر توئیــت وزیر خارجه 
اوکرایــن را بخواند تــا متوجه مواضع دولتش 

بشود.
وی همچنین گفت که اصل اساسی در سیاست 
جمهوری اســالمی ایران بعــد از ترور بزدالنه 
ســردار رشید ایران و اســالم شکل گرفت که 
اقدام صورت گرفته توســط مسببان، عامالن و 
مشــاوران این عمل بزدالنه بی پاســخ نخواهد 
بود. این افراد باید به پیشگاه عدالت آورده شوند.

خطیب زاده همچنین بیان کرد: قرار نیست در 
برجام تغییری ایجاد شود.

 سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره تحرکات 
چرخشــی در وزارت خارجــه اظهار داشــت: 
سفرای ما بعد از سه سال برمی گردند و برخی 
هم جابه جایی های عادی و طبیعی وجود دارد 
و وزارت خارجــه قواعد حاکمیتی بر آن حاکم 

می شود.
وی همچنیــن درباره دســتاورد های وزارت 
خارجه طی هشــت ماه گذشــته نیز بیان کرد: 
وزارت خارجه در تمام شئون زندگی مردم همه 

تالش خود را انجام داده است.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد اقتصاد گزارش

 انفعال مدیریت در مناطق آزاد 
در برابر مافیای هتل و پرواز

   از بلیت 900 هزارتومانی 
 با پرواز خالی تا سرگردانی 

برای برگشت از کیش
 موضوع بلیت هواپیما و هتل در بخشی از مناطق 
آزاد مانند جزیره کیش و قشم تبدیل به معضل 
اساســی برای مسافران و گردشگران شده است. 
فارغ از عملکرد ضعیف مدیریت مناطق آزاد در 
بحــث مهمانپذیــری در ایام عید نوروز، موضوع 
وجود مافیا در هتل و بلیت هواپیما بحثی است 
که مســافران، گردشگران و حتی کیشوندان را 
دچار مشکل و حتی سرگردانی در مقاطعی کرده 
است. مســئله ای که با انفعال مسئوالن مناطق 

آزاد روبرو شده است.
آژانس های گردشگری در ایام پس از کرونا رونق 
بیشتری پیدا کردند، اما به نظر می رسد مسئوالن 
به خصوص در مناطق آزاد که هدف گردشگران 
بود آمادگی چندانی برای این شــرایط نداشتند. 
هزینه باالی سفر به این مناطق به نظر می رسد 
ناشی از بی تدبیری در کنترل وجود شرکت هایی 
اســت که با ترفند هایی جیب مســافر را خالی 
می کنند. این ســومدیریت باعث تمایل بسیاری 
از مســافران برای ســفر به کشور های خارجی و 

خروج ارز شده است.
از این رو گرانی تور های سفر چابهار، قشم و کیش و 
رسیدن قیمت ها به سطح قیمت تور های خارجی 
نارضایتی زیادی ایجاد کرده اســت. قیمت ها به 
نحوی است که در شرایط امروز اقتصادی خیلی 
از مردم دهک های متوســط به پایین قید ســفر 
بــه قشــم و کیش و چابهــار را می زنند، چرا که 
از پس هزینه های ســفر بــر نمی آیند یا اگر هم 
بربیاینــد عماًل وقتی با همان قیمت می تواند به 
ترکیه یا کشور های حوزه خلیج فارس سفر کنند، 
ترجیح می دهند سفر خارجی را تجربه کنند. این 
سایت ها نیز پر است از مقاالتی که سعی می کنند 
مردم را به جای ســفر به ترکیه، به کیش و قشــم 
و چابهــار ترغیب کنند.از ســوی دیگر اخیراً در 
مــوارد متعددی مردم گزارش داده اند که بلیت 
پرواز های کیش و قشــم و چابهار به شد کمیاب 
شده است. حتی اگر از مدت ها قبل برای گرفتن 
بلیــت هواپیما اقــدام کنید، با یک جمله مواجه 

می شوید: ظرفیت تکمیل است!
شــاید در ایام اوج ســفر تکمیل شدن ظرفیت 
هواپیما، قطار و تاکســی طبیعی به نظر برســد، 
اما وقتی در کل ایام سال چنین روندی را شاهد 
هســتیم، باید درباره پشــت پرده ماجرا بیشتر 
بدانیم. اتفاقی که در روز 1۹ فرودین و درســت 
بعد از تعطیالت نوروزی رخ داده اســت. ســوال 

اینجاست که این ماجرا از کجا آب می خورد؟
یــک منبــع آگاه دربــاره علــت خالی شــدن 
ســریع ظرفیت هواپیما و قطار ســفر به جنوب 
می گوید: برخی آژانس های مســافرتی در خالی 
شــدن ظرفیت هواپیما و قطــار و به دلیل عدم 
نظــارت و گا هــا همراهی برخی مدیران مناطق 
با مافیای گردشــگری دســت دارند. آن ها اغلب 
بلیت های سفر را یکباره خریداری می کنند تا هم 
قیمت های بازار را در دست بگیرند و هم با خرید 
و فروش آن به قیمت باالتر پول به جیب بزنند.
وی می افزاید: به بیان دیگر برخی از این آژانس ها 
اتاق هــای خالی هتل های معــروف را به همراه 
صندلی های پرواز خریداری می کنند و آن را در 
قالب تور به مشتریان در طول سال می فروشند. 
برای همین است که ممکن است بلیت سفر حتی 

در روز های معمولی هم وجود نداشته باشد.
وی تصریح می کند: این آژانس های مســافرتی 
بیلیط هــای هواپیما و قطــار را به صورت عمده 
خریداری می کنند و آن را همراه با تور به مسافران 
عرضه می کنند که شامل پکیج کاملی از هتل ها 
و بلیت سفر است. وقتی مردم نتوانند بلیت تهیه 
کنند، کم کم مجبور می شوند به این آژانس های 
مسافرتی مراجعه کنند و خدمات مسافرتی را با 

قیمت باال از آن ها بخرند.
او تاکیــد می کنــد: در ایــام اوج ســفر از جمله 
تعطیالت نوروز عماًل سفر بدون این آژانس های 
مســافرتی غیرممکن شــده بود. از ماه قبل نیز 
تقریباً بلیتی برای رفتن به جزیره کیش مشاهده 

نمی شد.
این منبع آگاه می گوید: شــاید باورتان نشــود 
که هتل های معروف و شــرکت های هواپیمایی 
مطرح هم با این شــرکت ها همکاری می کنند. 
در واقــع منافع آن ها ایجــاب می کند که با این 

شرکت ها همکاری کنند.
یکــی از کارکرد های پرواز های چارتری و قیمت 
شــناور برای این اســت که بسته به پایین بودن 
تقاضا قیمت ها بشکند تا عرضه و تقاضا به نقطه 
تعادل برســد. پیش از این در مواقعی از ســال 
قیمت ســفر به کیش از قیمت بلیت اتوبوس به 
نزدیکترین شهر محل اقامت هم کمتر می شد. اما 
در شبکه های اجتماعی ویدئویی دست به دست 
می شــد که نشان می داد پروازی به مسافرانی به 
تعداد انگشتان دست در حالی به پرواز در آمده که 
مسافر آن برای این پرواز مبلغ ۹00 هزار تومان 
را پرداخت کرده است. موضوعی که شاید بتوان 
به همان نادیده گرفتن منافع مســافر به واسطه 
شرکت های مافیای در نظر گرفت. شرکت هایی 
که احتماال هزینه خود را با گران فروشی در ایام 
پــر تقاضــا جبران می کنند و قصدی برای ارزان 

فروشی ولو با پرواز خالی را ندارند.

گزارش

بازار اجاره مسکن رکورد زد

  پشت بام خوابی نداریم
اجاره اتاق بله

بازار اجاره مســکن در روزهایی که هنوز فصل 
جابه جایی مســتأجران آغاز نشده، سبب شده 
تا نگرانی مســتأجران در زمان آغاز تابستان دو 

چندان شود.
 در روزهــای اخیــر بازار اجاره بهای مســکن 
رشــد عجیبی داشــته و بسیاری از خانوارهای 
مســتأجر را با مشــکالت عدیده مواجه کرده 
اســت. گزارش های میدانی نیز این موضوع را 

تأیید می کند.
برخی مشاوران امالک هم از افزایش عجیب و 
غریب اجاره بها در برخی مناطق و محالت حتی 
محله هایی که به ارزان بودن مشهور شده اند، 
خبر می دهند؛ ارقام اعالمی مشــاوران امالک 
در خصــوص میزان رشــد اجاره بها، متفاوت 
است. از 20 درصد تا بیش از دو برابری اجاره 
بها در میان اظهارات مشــاوران امالک دیده 

می شود.
این در حالی اســت که مصطفی قلی خســروی 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک روز گذشته هر 
گونــه افزایــش اجاره بهــا را تکذیب کرده و از 
وجود آرامش در بازار اجاره مسکن و نیز اجرای 
مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا در خصوص 
ممنوعیت افزایش اجاره بها بیش از 2۵ درصد 

در تهران خبر داده است.
در روزهای اخیر بار دیگر موضوع اجاره پشــت 
بام ها با قیمت های گزاف مطرح شــده اســت؛ 
پیــش از این در تیر مــاه 1۳۹۹ موضوع اجاره 

پشت بام ها مطرح شده بود.
اسالمی وزیر سابق راه: انتشار خبر پشت بام 

خوابی کار ضد انقالب است
محمد اســالمی وزیر سابق راه و شهرسازی در 
اواخر تیر ماه سال گذشته درباره پشت بام خوابی 
و اجاره پشت بام ها گفته بود: »من چنین چیزی 
نشنیده ام. بعید می دانم که صحت داشته باشد. 
چنین اخبار ضدانقالبی در فضای مجازی زیاد 
دیده می شــود. از مردم می خواهم که وقتی در 
فضــای مجازی فعالیت می کنند، هر خبری را 
بازنشر نکنند بلکه اصل و اصالت خبر را بررسی 

کنند.«
قاسمی وزیر فعلی راه: عمده متقاضیان 

نهضت مسکن، مستأجر یا پشت بام خوابند!
اما به نظر می رسد رستم قاسمی وزیر فعلی راه 
و شهرسازی با این موضوع که پشت بام خوابی 

نداریم، چندان موافق نباشد.
وی ۵ فروردین امسال در گفتگو با رادیو اقتصاد 
اظهار کرد: »بیش از ۵ میلیون نفر در ســامانه 
نهضت مســکن ثبت نــام کردند که عمده این 
افراد یا مستأجر هستند یا در پشت بام ها زندگی 
می کنند که قطعاً تعداد افراد بدون مسکن بیش 

از این ها است.«
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران 

ک: به ضرس قاطع می گویم پشت بام  امال
غ است خوابی درو

سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران 
امالک اســتان تهران در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با تکذیب پشت بام خوابی گفت: به ضرس 
قاطع می گویم که چیزی به اســم اجاره پشت 
بام ها نداریم.وی افزود: اگر قرار بود کسی پشت 
بــام را اجاره کند که در پارک می خوابید؛ حتی 
اگر بهانه امنیت داشــتن پشت بام را هم مطرح 
کنند، باید گفت آیا کســی که مثاًل پشــت بام را 
اجاره می کند، پول یا کاال یا گوشی موبایل گران 
قیمت دارد که از نبود امنیت در پارک بترسد؟
لطفــی ادامه داد: عکس هایی که ســال 1۳۹۹ 
از پشــت بام خوابی منتشر شــده بود، مربوط 
به دورهمی خانوادگی در تابســتان بوده که به 
دلیل گرمای هوا، برای استراحت شبانه به پشت 

بام رفته بودند.
 اجاره اتاق صحت دارد 

ولی نه برای یک سال بلکه چند روز
این عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک 
درباره اجاره اتاق به جای واحد مســکونی نیز 
گفت: اجاره اتاق صحت دارد اما برای قراردادهای 
یک ســاله نیست بلکه برای کسانی است که از 
شهرستان برای درمان یا پیگیری های اداری با 
خانواده به تهران آمده اند و دوره درمان بیمار آنها 
در بیمارستان های بزرگ دولتی تهران طوالنی 
شــده است؛ از آنجایی که خانواده همراه بیمار 
امــکان اقامت در خودرو یا چادر را ندارد، برای 

چند روز اتاقی اجاره می کنند.
افزایش اجاره بها به حدی است که با 

قیمت های قبلی نمی توان وارد بازار شد
وی درباره افزایش اجاره بها در تهران گفت: این 
موضوع کاال صحیح اســت و به عینه می توانیم 
افزایش اجاره بها را مشــاهده کنیم؛ اما درصد 
آن مشخص نیست و در مناطق مختلف، میزان 
افزایش اجاره بها متفاوت است.لطفی بیان کرد: 
با قیمت هایی که قباًل می شــد واحد مســکونی 
اجــاره کرد، دیگر امکان اجاره کردن در ســال 
جــاری وجود ندارد.بــه گفته این فعال صنفی 
بازار مســکن، دولت باید به جد به حوزه اجاره 

داری حرفه ای ورود کند.

لی خرید و فروش حواله سودهای میلیونی از دال

بازار سیاه قرعه کشی خودرو
پیش فــروش یا فروش های فوق العاده ایران 
خودرو و سایپا که آغاز می شود، بازار معامله 
حواله در شــبکه های مجازی جان می گیرد 
و کاســبی های میلیونی آغاز می شود. جالب 
اینجاست که این بازار غیرقانونی آنقدر رشد 
کرده که برای خودش قانون دارد تا خریدار 
و فروشنده متضرر نشوند و کاله سرشان نرود! 
و برای اطمینان در این مســئله کار به عقد 
قرارداد و دریافت چک ضمانت هم کشــیده 

است.
 پیــدا کــردن پول های راحت، در شــرایط 
اقتصادی سخت، معضلی است که سالهاست 
اقتصاد کشــور را گرفتار خود کرده اســت، 
مردمــی که به ســختی پــول در می آورند، 
سرمایه های اندکی دارند، هرساله و هر ماهه 
با افزایش تورم روبرو هستند و تجربه خوبی 
هم از سرمایه گذاری در تولید ندارند، آگاهانه 
یا ناخودآگاه به کســب درآمد های آســان و 
بی دردســر و به قول خودشان یهویی جذب 

می شوند.
اینجاســت کــه دالالن و معامله گران زیاد 
می شــوند و بازارشــان داغ می شــود، آن ها 
مشــتریان خوبی را در بازار های نابســامان 
و دارای فرصت هــای بســیار برای کســب 

درآمد های آسان و هنگفت، پیدا می کنند.
یکــی از ایــن بازارها، بازار آشــفته خودرو و 
یکــی از منابع درآمدی آســان در این بازار، 
خرید و فروش حواله و امتیاز خودرو اســت 
که به لطف قرعه کشــی های خودروســاز ها 
بازار داغی دارد و خیلی ها را بدون دردســر و 
زحمت و عرق ریختن، ثروتمند کرده اســت 
و از طرف دیگر مشکل کسانی که نمی توانند 
پیش پرداخت خرید خودرو را تا موعد مقرر 
تهیه کنند، حل کرده و چند میلیونی را هم 
نصیب آن ها می کند. تفاوت قابل توجه قیمت 
خــودرو در پیش فروش و فروش فوق العاده 
بســیار وسوسه برانگیز است و معامله گران 
به خوبی روی این وسوســه کار کرده اند و از 
خریــد و فروش حوالــه و امتیاز خودرو های 
پیش فروش شــده کــه اتفاقا جرم هم اعالم 

شده پول های خوبی درآورده اند!
پیش فــروش یا فروش های فوق العاده ایران 
خودرو و سایپا که آغاز می شود، بازار معامله 
حواله در شــبکه های مجازی جان می گیرد 
و کاســبی های میلیونی آغاز می شود. جالب 
اینجاست که این بازار غیرقانونی آنقدر رشد 
کرده که برای خودش قانون دارد تا خریدار 
و فروشنده متضرر نشوند و کاله سرشان نرود! 
و برای اطمینان در این مســئله کار به عقد 
قرارداد و دریافت چک ضمانت هم کشــیده 

است.
معاملــه گــران در قولنامه یا قــرارداد همه 
شــرایط و احتمــاالت را می نویســند، مثال 

یکــی از بخش های مهم این قرارداد تضمین 
تحویل خودرو به خریدار حتی در صورت فوت 
معامله گــر اســت. او بازماندگانش را موظف 
می کند که در این معامله به قولی دبه نکنند.

آن ها حتی قبل از خرید امتیاز به شما مشاوره 
هم می دهند تا بتوانید بیشترین سود را از این 

بازار پر هرج و مرج ببرید.
چنــد روز قبــل از عید به یکــی از خریداران 
حوالــه خودرو کــه در فضای مجازی، آگهی 
خرید حواله ایران خودرو و ســایپا را منتشــر 
کرده زنگ زده بودم، به شدت تاکید می کرد 
کــه برای خریــد »پژو 20۷« ثبت نام کنم و 
می گفت: امتیاز حواله »هایما اس ۷« حدود 
1۹ میلیون تومان، امتیاز »پژو پارس« باالی 
۷0 میلیون تومان و امتیاز حواله »پژو 20۷« 
نیز باالی ۷0 میلیون تومان از شما خریداری 
می شود، البته اگر یکساله باشد، قیمت کمتر 

خواهد شد.
بــا خریدار دیگــری تماس گرفتم، او قیمت 
حواله »تیبا 1 و 2 سایپا« را باالی 20 میلیون 
تومان عنوان و شدیدا تاکید کرد که تنها »تیبا 
1 و 2« و »ساینا معمولی« ثبت نام کنم چراکه 
باقی خودرو ها هیچ ارزشــی ندارند و حواله 

آن ها از شما خریداری نمی شود.
نمی دانــم توصیه آن ها امســال چیســت 
مخصوصا که امسال خودروسازان طرح های 
فروش خود را در فروردین ماه اعالم کرده اند 
و جالب اینجاست که به فاصله کوتاه و کمتر 
از یک ســاعت بعد از اعالم نتایج قرعه کشی 
ســر و کله تبلیغات فروشندگان حواله ها در 
فضای مجازی پیدا شد. آن ها حواله را به کسی 
می فروشند که قیمت باالتری پرداخت کند!

در اینکه بازار خودرو در ایران بازار بی ســرو 
ســامانی اســت، شکی نیســت. از کیفیت 
پایین محصوالت خودروســازان ایرانی که 
کارشناســان و پلیس بســیار از آن ســخنه 

گفته اند و برخی مســئوالن نیز به آن اذعان 
کرده انــد و از قیمت های نجومی و عجیب و 
غریــب خودرو های داخلی و بدهکاری های 
ســنگین خودروسازان به قطعه سازان و… 
کــه بگذریم، بازار خرید و فروش محصوالت 
این صنعت در ایران یک معمای چند وجهی 
است و یکی از شواهد بی سروسامانی این بازار 
موضوعی اســت کــه در ابتدای این گزارش 
تحت عنوان قرعه کشــی برای فروش و در 

پی آن حواله فروشی مطرح شد.
خرید و فروش حواله خودرو مدت هاســت 
کــه به یک منبع درآمــد نان و آب دار برای 
برخی فعاالن بازار خودرو تبدیل شده و کار 
به جایی رســیده است که مردم در این هرج 
و مرج، اینکار را برای بدســت آوردن راحت 
و بی دردســر چند میلیون پول، به یکدیگر 

توصیه می کنند!
یک متخصص حوزه اقتصاد در بررســی این 

بازار به لزوم یک تقسیم بندی معتقد است.
کاوه درخشــانی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه 
اراک در اینباره بیان کرد: این بازار ابتدا نیازمند 
یک تقسیم بندی است به طوری که ذینفعان 
هر سیاستی در این بازار باید مشخص شوند، 
معمــوال یک طرف تولیدکننده و یک طرف 
مصرف کننده قرار دارد، اما خصوصیت بازار 
خودرو در اقتصاد ایران به نحوی اســت که 
در واقع بخشــی از آن وابسته به دولت است 
و عمال اتفاقی که رخ می دهد این اســت که 
مدیران عامل خودروسازان بزرگ به صورت 
مســتقیم توسط وزیر صمت یا هیئت دولت 
تعیین می شوند بنابراین در کنار بخش تولید 
و مصرف کننده، سیاســت گذار )ترکیبی از 
قــوه مجریه و مقننه( نیــز به عنوان ذینفع 

مطرح است.
وی با طرح این سوال که چه کسی در این بین 
سود می برد؟ ادامه داد: برای در نظر گرفتن 

سیاستی در این حوزه در ابتدا باید کسانی که 
در این بین ذینفع هستند را مشخص کنیم تا 
واکنش آن ها را نسبت به سیاست ها دریابیم.

 انحصارگران بازار خودرو 
چگونه سود می برند؟

درخشــانی تصریح کرد: تولیدکنندگان به 
عنوان انحصارگران این بازار، هرچقدر قدرت 
رقابت محدودتر باشد و دامنه انتخاب مصرف 
کنندگان محدود شود، سود بیشتری می برند 
و تعییــن این دامنه انتخــاب نیز به صورت 
مســتقیم و غیرمستقیم توسط سیاستگذار 
صورت می گیرد به این معنی که سیاستگذار 
و خودروســاز یک استراتژی را بکار می برند 
که متاســفانه در نهایت مصرف کننده از آن 

متضرر می شود.
درخشــانی بیان کرد: شــاید در بسیاری از 
مواقع، سیاستگذاران )قوای مقننه و مجریه( 
ترکیبــات قوانین را طوری تنظیم می کنند 
که رقیب خاصی برای شــرکت خودروســاز 
وجود نداشــته باشــد و این حذف رقیب به 
دو صــورت ممنوعیت واردات و وضع قوانین 
محدودکننده ورود شرکت های تولیدکننده 

خارجی، صورت می گیرد.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اراک اضافه کرد: 
بر اســاس قانون، هیچگاه ممنوعیت واردات 
برای خودرو نداریم بلکه بحث اساســی این 
است که تعرفه به چه صورت باشد؟ معموال 
مجلس هرسال در این حوزه دخالت می کند 
و محدودیت هایی برای واردات خودرو مطرح 

می کند.
وقتی سیاستگذار رقابت را در بازار خودرو 

از بین می برد!
وی تاکیــد کــرد: هر شــرکت تولیدکننده 
خارجی که بخواهد در داخل کشور در حوزه 
تولید خودرو یا قطعات آن ســرمایه گذاری 
انجــام دهــد، باید حتما اینکار را با همکاری 

یکی از شرکت های داخلی به صورت شراکتی 
انجام دهد و حداقل ۵1 درصد شــرکتی که 
تاسیس می شود متعلق به خودروساز داخلی 

باشد.
درخشانی ادامه داد: سیاست گذار عمال با این 
قوانین بازار را محدود کرده و رقابت را از بین 
می برد و در این شــرایط البی ایجاد می شود 
که منافع آن در نهایت به کسانی که در حوزه 
خودرو هســتند رســیده و ضرر هم از جیب 

مردم پرداخت می شود.
وی مهمتریــن پیشــنهاد در ایــن حوزه را 
برداشتن ممنوعیت واردات دانست و گفت: 
حتــی اگر ممنوعیــت واردات نیز به صورت 
قانونی برداشته شود نباید صرفا به این صورت 
باشد که واردات توسط تولیدکنندگان انجام 
شود بلکه هر شخصی که می تواند دالر را به 
صــورت آزاد تامیــن کند باید بتواند واردات 
خــودرو را انجام دهــد و محدودیت در این 

حوزه نباشد.
 مکانیسم قرعه کشی بازار سیاه 

ایجاد می کند
به گفته وی، اگر این مهم امکان پذیر نباشد، 
خودرو نیز باید به عنوان یک کاال مثل سایر 
کاال ها در بازار عرضه شــود و مکانیسم قرعه 
کشــی درخصوص آن حذف شود، مکانیسم 
قرعه کشــی یا هر نوع جیره بندی در اقتصاد 
محکوم به شکست است چراکه باعث ایجاد 
بازار سیاه شده و قدرت انحصارگر را افزایش 

می دهد.
انحصار تولیدکننده با بازار چه می کند؟

درخشانی افزود: وقتی خودرو به صورت قطره 
چکانی عرضه شــود، قیمت بازاری بیشتر از 
قیمــت کارخانه خواهد بود بنابراین در این 
شــرایط قطعا خودروســاز و افرادی که سود 
نهایی خودروســازی نصیب آن ها می شود، 
قــدرت چانه زنی باالیی دارند چراکه در این 
شــرایط قطعا قیمت بازار از کارخانه بیشتر 
اســت و عمال این قــدرت را دارند که تولید 
را بــه صورت قطــره چکانی در بیاورند، ولی 
اگر فروش بر اساس مکانیسم فروش قیمتی 
باشــد، عمال قدرت انحصاری از تولیدکننده 
گرفته می شــود و دیگــر دلیلی وجود ندارد 
که نخواهد تمامی تولیداتش را عرضه کند.

خــودرو یکی از پرتقاضاترین محصوالت در 
ایــران و بازار خــودرو یکی از آزاردهده ترین 
بازار ها برای مردم ایران است. همه منتظرند 
که روزی باالخره فرمان این بازار به نفع مردم 
بچرخد و آن ها بتوانند خودرو های باکیفیت را 
بدون دردسر های معمول خریداری کرده و با 
خیال راحت استفاده کنند، حاال با وعده هایی 
که مســئوالن و خودروســاز ها داده اند، باید 
منتظر ماند و دید که آیا امســال سال حذف 

رانت و فساد از این بازار خواهد بود یا خیر.

افزایش تقاضا برای خرید سکه

 قیمت طال رو به افزایش است یا کاهش؟
قیمت سکه در حالی در کانال 1۳ میلیون تومان شروع به پیش روی 
کرده که بازار جهانی امروز شروع به کار می کند. قیمت طال نیز در 
کنار سکه در ساعات پایانی شب گذشته افزایش را تجربه کرد و 4 
هــزار و 200 تومــان باال رفــت و به یک میلیون و ۳1۹ هزار و 200 
تومان رســید. قیمت ســکه هم رشد چشمگیری را ثبت کرد. سکه 
نیز روی 1۳ میلیون و ۳۶0 تومان ایســتاد. ســکه بازان معتقدند در 
صورتی سکه در محدوده یادشده تثبیت شود، احتمال رسیدن آن 

به 1۳ میلیون و ۵00 هزار تومان قوی تر خواهد شد.
قیمت ارز بازار طال را متشنج کرد

نایــب رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران به اقتصاد 24 گفت: بازار 
جهانی روز یکشنبه تعطیل بود؛ بنابراین قیمت اونس جهانی تغییری 

نداشت و همچنان هزار و ۹۷4 دالر بود.

محمد کشــتی آرای ادامه داد: ازآنجا که در دو روز گذشــته قیمت 
اونس جهانی تغییری نداشــته، تغییرات قیمت طال و ســکه بسته به 
تغییرات قیمت ارز بود و همین موضوع باعث شــد تغییرات قیمت 

ارز تعیین کننده قیمت طال و سکه در بازار داخل باشد.
رفت و برگشت سینوسی قیمت طال

نایــب رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران گفــت: قیمت ارز در دو 
روز گذشــته تغییر مختصری داشــته و از کانال 2۷ هزار تومان وارد 
کانال 2۸ هزار تومان شده و مجددا به کانال 2۷ هزار تومان برگشته؛ 
بنابراین تغییرات رفت و برگشتی سینوسی قیمت ارز تاثیر عمده ای 
روی نوســانات بازار داشت.کشتی آرای ادامه داد: درمجموع قیمت 
طال و ســکه در دو روز گذشــته با وجود نوســانات کمی که در بازار 
داشته، می توانیم بگوییم که بازار از یک ثبات نسبی برخوردار بوده 

یعنی قیمت ها در این محدوده در دو روز گذشته نوسان داشته است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در مورد پیش بینی قیمت 
ســکه و طال در ماه های آینده گفت: نمی توان قیمت طال و ســکه را 
پیــش بینــی کرد، زیرا متغیر هــای زیادی را پیش رو داریم. یکی از 
عوامل موثر در قیمت طال قیمت اونس جهانی اســت. قیمت اونس 
جهانی هم فعال تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه قرار دارد؛ بنابراین 
بــا توجــه به این متغیر فعال نمی توان برای ماه های دیگر پیش بینی 

کرد؛ ولی وضعیت بازار در این هفته به همین شکل ادامه دارد.
کشــتی آرای ادامه داد: بازار طال متاثر از دو عامل و پارامتر اصلی 

است؛ یکی قیمت اونس جهانی و دیگری قیمت ارز.
وی گفت: قیمت طال در حال حاضر واقعی است و حباب ندارد. بازار 
نیز روال عادی خود را طی می کند و تقاضا همچون گذشته است.

خبر ویژه

معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۳00 هزار فرصت 
شغلی توسط کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید، در سامانه جستجوی شغل درج شده است.

محمود کریمی بیرانوند با بیان اینکه حدود ۳00 هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان متقاضی نیروی 
کار جدید، در ســامانه جســتجوی شــغل درج شده است، اظهار کرد: ســامانه جستجوی شغل با هدف 
اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان، ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات کاریابی ها و استفاده بهینه از 
فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی راه اندازی شــد. معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: تاکنون نزدیک به تعداد 2۵ هــزار نفر از جویندگان کار و تعداد ۳۵00 نفر 

از کارفرمایان در ســامانه ثبت نام کرده اند. وی خاطرنشــان کرد: عمده فرصت های شــغلی اعالم شــده 
در بخش خدمات به کارمند دفتری، حســابدار، انباردار، نگهبان، کارشــناس فروش و کارگر ســاده و در 
بخش صنعت به جوشــکار، کارگر خط تولید، تکنســین، طراح کفش و مونتاژکار اختصاص دارد. معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بر این اساس کلیه متقاضیان 
جویای کار می توانند با ثبت نام، تکمیل پروفایل شــغلی و جســتجو در فرصت های شــغلی موجود در 
سامانه جستجوی شغل و از طریق دفاتر کاریابی به کارفرمایان معرفی و مشغول به کار شوند. متقاضیان 

می توانند به نشانی اینترنتی  http://shoghl.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

معاون وزیر کار:

۳۰۰ هزار فرصت شغلی در سامانه جستجوی شغل درج شد
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نفت و انرژی 4

حرف از صادرات انرژی در ایران بیهوده است

از واردات بنزین تا کسری 15هزار مگاواتی برق

بین الملل

 قیمت گاز آمریکا 
رکورد 13 ساله را زد

بهــای گاز طبیعی آمریــکا در اوایل 
معامالت آسیا به ۷.۵۵۵ دالر به ازای 
هــر میلیون واحــد حرارتی بریتیش 
صعــود کــرد و رکورد قبلــی را که در 
ژانویــه ثبت کرده بود، شکســت و از 
ابتدای ســال میــالدی جاری، تقریبا 
رشــد دو برابــری را نشــان می دهد.

کمبود جهانی ســوخت در سراســر 
بازارها منعکس شده است زیرا تامین 
کننــدگان برای برآورد افزایش تقاضا 
در دوران پســاکرونا به تقال افتاده اند و 
جنــگ در اوکراین هم این وضعیت را 
تشدید کرده است. اگر چه قیمت گاز 
طبیعی آمریکا به لطف فراوانی میادین 
شیل در سال گذشته، بسیار پایین تر از 
نرخ ها در اروپا و آســیا مانده اما فاصله 
قیمــت آن با بازارهای مذکور در حال 
کاهش است.ذخایر استراتژیک آمریکا 
برای این وقت از ســال بسیار پایین تر 
از حد معمول است و تولید یکنواخت 
مانده است. در این بین، آمریکا هر قطره 
گاز طبیعــی مایع )LNG( که بتواند را 
برای کمک به کاهش وابستگی اروپا به 
انرژی روسیه، صادر می کند.سازمان 
ملی اقیانوســی و هواشناسی آمریکا 
دمای هوای پایین تر از حد معمول در 
قســمتهای شــمالی این کشور از 2۵ 
آوریل تا اول مه را پیش بینی کرد. این 
وضعیت، تقاضا برای گاز برای گرمایش 
و سوخت نیروگاه را افزایش خواهد داد 
و سهم در نظر گرفته شده برای مخازن 
ذخیره سازی گاز را کاهش می دهد.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، کمبود زغال 
سنگ در آمریکا هم به افزایش قیمت 
گاز کمک کرده و توانایی نیروگاه های 
برق برای تغییر سوخت مورد استفاده 
در هنــگام افزایش تقاضا و قیمت ها را 

محدود کرده است.

کستان را   بی پولی پا
به خاموشی فرو می برد

پاکســتان که دیگر تــوان مالی برای 
خریــد زغال ســنگ یــا گاز طبیعی 
از خــارج برای نیروگاه هــای خود را 
ندارد، برق مصرف کنندگان خانگی و 
صنایع را قطع می کند.با وقوع جنگ در 
اوکراین که ماه گذشته افزایش قیمت 
زغال ســنگ و گاز طبیعی را تشــدید 
کرد، پاکســتان برای خرید ســوخت 
از بــازار معامــالت نقدی به مشــکل 
برخورده اســت. هزینه هــای انرژی 
پاکســتان در ۹ مــاه منتهی به فوریه 
نســبت به مدت مشابه سال میالدی 
گذشــته، بیش از دو برابر افزایش پیدا 
کرده و به 1۵ میلیارد دالر رسیده است 
و این کشــور قادر نیســت برای خرید 
بیشتر هزینه کند.مفتاح اسماعیل که 
به عنوان وزیر دارایی از ســوی شهباز 
شریف، نخست وزیر پاکستان انتخاب 
شده است، در توییتر اعالم کرد حدود 
۳۵00 مــگاوات ظرفیت برق به دلیل 
کمبود ســوخت تا 1۳ آوریل تعطیل 
شد. ظرفیت مشابه به دلیل مشکالت 
فنی از شبکه حذف شده است. به گفته 
طاهر عباس، مدیر تحقیقات شــرکت 
عارف حبیب در کراچی، بیش از ۷000 
مــگاوات، معادل یک پنجم از ظرفیت 
تولید برق پاکستان است.کمبود برق، 
چالش اقتصادی دشــواری که پیش 
روی نخست وزیر جدید پاکستان است 
را پیچیده تر می کند. این کشور نسبتا 
فقیــر که به واردات انرژی وابســتگی 
زیــادی دارد، از افزایــش هزینه های 
ســوخت به شدت آسیب دیده است.

تامیــن کننــدگان LNG بلندمدت 
پاکستان، چندین محموله ای که قرار 
بود طی چند ماه گذشته تحویل داده 
شــود را به دلیــل محدودیت عرضه 
لغو کردند. این کشــور روز یکشــنبه 
مناقصه ای برای خرید شــش محموله 
LNG از بــازار نقدی منتشــر کرد اما 
این مناقصه ممکن اســت برای دولت 
صدها میلیون دالر هزینه داشته باشد.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، ســمیع 
اهلل طــارق، مدیر تحقیقات شــرکت 
"ســرمایه گذاری پاکســتان کویت" 
گفــت: وضعیت پاکســتان در کوتاه 
مدت تغییر نخواهد کرد زیرا وضعیت 
جهانی به همین منوال است. قطع های 
برق اجباری برای مدیریت کمبود برق 

وجود خواهد داشت.

 با تصویب 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ؛ 

 سوخت صرفه جویی شده 
 یا مصرف نشده تعیین 

تکلیف شد
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
جریان رســیدگی به طرح توسعه و مانع 
زدایی از صنعت برق کشور تصویب کردند 
که دولت ســوخت صرفه جویی شــده یا 
مصرف نشــده حاصل از اجرای طرح های 
بهینه ســازی را معادل متوســط بازدهی 
نیروگاه های حرارتی محاسبه کند و این 
ســوخت را به سرمایه گذاران معرفی شده 
توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل 
ریالــی آن را پرداخــت کند.نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی درجلسه علنی 
دیروز  بعد از تصویب کیات طرح توســعه 
و مانع زدایی از صنعت برق کشــور، مواد 
1 و 2 ایــن طرح را به شــرح زیر تصویب 
کردند:ماده 1- دولت از طریق وزارت نفت 
مکلف اســت سوخت صرفه جویی شده یا 
مصرف نشــده حاصل از اجرای طرح های 
بهینه ســازی را معادل متوســط بازدهی 
نیــروگاه های حرارتی محاســبه کند و 
این ســوخت را بر اســاس ساز و کار ماده 
)12( قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور مصوب 1 / 2 
/ 1۳۹4 به ســرمایه گذاران معرفی شده 
توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل 
ریالــی آن را پرداخت کنــد. وزارت نیرو 
مکلف اســت طرح های فــوق الذکر را با 
اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه های 
روشــنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به 
نحوی سیاســت گذاری کند که ســاالنه 
حداقل یک درصد از مصرف برق کشــور 
را کاهــش دهد.مــاده 2- وزارت نیــرو 
مکلف اســت با هماهنگــی وزارت نفت 
میزان تقاضای ســوخت مایع نیروگاه ها 
را بــه صورت جــداول ماهیانه به تفکیک 
نوع سوخت برای یک سال در خرداد ماه 
هر ســال اعالم کنــد. وزارت نفت ضمن 
پیش بینی در لوایح بودجه ساالنه، مکلف 
به تأمین و تکمیل مخازن ســوخت مورد 
نیاز نیروگاه ها بر اساس جدول اعالم شده 

ماهیانه است.

::CNG رئیس انجمن صنفی

 CNG صنعت 
در حال ورشکستگی است

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی CNG با 
اشــاره به بدهی 2.۶ هزار میلیارد تومانی 
دولــت گفــت: صنعــت CNG در حال 
ورشکســتگی است و اگر اقدامی صورت 
نگیــرد تــا ۶ ماه آینده اغلــب جایگاه ها 
تعطیــل خواهند شد.اردشــیر دادرس 
بــا اشــاره به اینکه بیــش از 4.۵ میلیون 
خــودروی دوگانه ســوز و 2 هزار و ۵00 
جایگاه سی. ان. جی در کشور فعال است، 
افزود: با توجه به ضریب نفوذ شــهری ۹۸ 
درصد و روســتایی ۹0 درصد شــبکه گاز 
در کشــور، می تــوان از این ظرفیت برای 
توســعه صنعت ســی. ان. جی و ارتقا آن 
کمــک گرفت.وی افزود: روزانه حدود 2۵ 
میلیون متر مکعب گاز در صنعت سی. ان. 
جی توزیع می شــود که اگر کل تولیدات 
گاز کشــور را در نظــر بگیریــم معادل 4 
درصد از گاز تولیدی کشــور اســت و این 
عــدد باید به 10 درصد افزایش پیدا کند 
و بیــش از 2 برابــر شــود.دادرس با بیان 
اینکــه جایگاه های ســی. ان. جی اکنون 
با ۵0 درصد ظرفیت کار می کنند، گفت: 
ظرفیت جایگاه های ســی. ان. جی کشور 
بیــش از 40 میلیــون متر مکعب در روز 
است. این در حالی است که مصرف سی. 
ان. جی حدود 2۵ میلیون متر مکعب در 
روز برآورد می شود که به معنای آن است 
که تنها از ۵0 درصد از ســرمایه کشــور 
در این بخش اســتفاده می کنیم.به گفته 
دادرس در 2 دهه گذشــته ۶ هزار و ۵00 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری دولتی و 
خصوصی در ســی. ان. جی انجام شــده 
اســت.وی با تاکید بر اینکه ایران یکی از 
بزرگترین ناوگان خودروهای گازسوز دنیا 
را در اختیــار دارد، ادامــه داد: حدود یک 
پنجم خودروهای کشور دوگانه سوز است 
و تا سال 1410 تعداد خودروهای گازسوز 
باید به بیش از 10 میلیون خودرو و تعداد 
جایگاه ها باالی ۵ هزار عدد برســد.رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی 
کشور افزود: صنعت سی. ان. جی در ایران 
در حال ورشکســتگی است و از همین رو 
یک بسته حمایتی با 1۸ بند به جهت ارائه 
راهکارهای افزایش توســعه صنعت سی. 
ان. جــی به دولــت مجلس و قوه قصاییه 
پیشنهاد دادیم.وی تاکید کرد: اگر اقدامی 
در جهــت حمایــت از این صنعت صورت 
نگیرد تا ۶ ماه آینده اغلب جایگاه های سی. 

ان. جی تعطیل خواهند شد.

استاد دانشــگاه صنعتی شریف با بیان 
اینکه به جای اینکه صحبت از صادرات 
بکنیم باید سیاســت انرژی را باتوجه به 
شــرایط تعریف کنیم، گفت: در بهترین 
حالــت در ســال جــاری واردکننده 
نخواهیــم بود اما ســال آینده واردات 
خواهیم داشت.هاشم اورعی ، در ارزیابی 
صادرات برق و گاز اظهار داشت: از نظر 
فنی ظرفیت انتقال با دیگر کشورها زیاد 
نیســت، اما مسئله اصلی ظرفیت خط 
انتقال نیســت مســئله اصلی این است 
برای صادرات باید تعهد داشــته باشیم 
یعنــی در طی این ماه هایی از ســال ما 
متعهد می شــویم میزان مشخصی برق 
و یا گاز را به کشور مقصد تحویل دهیم، 
معمــوال در این زمان طــرف مقابل به 
انرژی بیشتری نیاز دارد یعنی مشخصا 
زمان اوج گرما و یا سرما است.وی افزود: 
در حــال حاضــر کل ظرفیت تولید گاز 
در کشــور ما اگر همه چیز درست باشد 
۸۳0 تا ۸40 میلیون متر مکعب در روز 
اســت و در اوج گرما و سرما مصرف هم 
همین میزان است بعبارت دیگر ظرفیت 
خالــی برای صادرات نداریم مگر اینکه 
بگوییــم در برخی زمان نمی توانیم گاز 
به دیگر کشــورها تحویل دهیم.استاد 
دانشــگاه صنعتی شــریف تصریح کرد: 
در مــورد بــرق هم اکنون تمام هم و غم 
وزارت نیرو این اســت که از خرداد که 
هوا گرم می شــود و بین 12 تا 1۵ هزار 
مگاوات نسبت به سال قبل کسری تولید 
و خاموشــی داریم، در بهترین حالت و 
ایده آل شــاید بتوانیم کسری را تامین 
کنیم اما قطعا خاموشی خواهیم داشت، 
کمــا اینکه از هم اکنــون نیز به صنایع 
انرژی بر جدول اعالم خاموشــی اعالم 

شــده است، بنابراین ســوال این است 
کشــوری کــه نمی توانــد در اوج گرما 
برق و در اوج ســرما گاز مصرفی خود را 
تامین کند چرا صحبت از صادرات دارد؟ 
صادرات در شــرایط فعلی برای کشــور 
ما بی معنی اســت، وقتی صادرات معنی 
پیــدا می کند که مازاد تولید بر مصرف 
داشته باشیم و دوم اینکه امنیت انتقال 
انرژی را به طور مســتمر تضمین کنیم، 
ما هیچ یک از این دو شرط را نداریم.وی 
تاکید کرد: بنابراین صرف نظر از ظرفیت 
خط انتقال به دیگر کشــورها در حوزه 
بــرق و گاز اصال نباید حرف از صادرات 
بزنیم مگر اینکه در زمان های محدودی 
مقادیر کمی آن هم در حد تبادل انرژی 
صــورت گیرد، مثال در روزهایی که هر 
کشــوری کمبود دارد با یکدیگر تبادل 
کننــد و ایــن درصدها هــم یک رقمی 
اســت، اما اگر منظــور از صادرات به به 
عنوان جذب ارز و درآمد است، صادرات 
انرژی در کشور ما باتوجه به شرایط روز 

کــه کامال به مصــرف انرژی بی توجهی 
می کنیم، بی معنی و پوچ است.

اورعــی گفت: چندین مــورد در حوزه 
انرژی کشــور ما وجود دارد یک بخش 
مدیریت مصرف و بخشی شدت مصرف 
انرژی است یعنی در این کشور برای هر 
دالر که وارد جی دی پی کشور می شود 
چقدر انرژی مصرف می شــود، شــدت 
مصــرف انرژی در ایــران 2 تا 2.۵ برابر 
دیگر کشــورها اســت و این به اقتصاد 
انرژی در کشور ما برمی گردد، انرژی در 
کشــور ما به عنوان یک کاالی بی ارزش 
تعریف شده چون قیمت تمام شده یک 
کیلووات ســاعت برق در کشــور ما اگر 
درســت محاسبه شــود حدود 2 هزار 
تومان اســت در حالی که ما این میزان 
را در حد 100 تومان می فروشــیم. وی 
بیان داشــت: یکی از ابزارهای مدیریت 
مصرف اقتصاد انرژی است، یعنی کار را 
با مصرف انــرژی کمتری انجام دهیم.
این کارشــناس حــوزه برق و انرژی در 

خصوص احداث نیــروگاه جدید برای 
جبران کســری نیز اظهــار کرد: اگر ما 
امــروز حتی بخواهیم نیــروگاه جدید 
احــداث کنیــم بــاز هم مشــکل حل 
نمی شــود، چون خــوراک نیروگاه گاز 
است، در نتیجه دو کار باید بکنیم یکی 
اینکه شدت مصرف انرژی و تلفات را کم 
کنیم و قیمت گذاری را درســت کنیم 
که جامعه درســت انرژی مصرف کند، 
ما در کشور انرژی را مصرف نمی کنیم، 
تلــف می کنیــم، دوم اینکه به ســمت 
انــرژی تجدیدپذیر برویم که نیازی به 
گاز ندارد، البته این ها یک شــبه نیست 
باید برنامه ریزی شــود و سرمایه گذاری 

صورت گیرد.

 تولید برق هسته ای 
در حال کاهش است

وی ادامه داد: در مورد گاز هم ما دومین 
دارنده ذخایر گاز جهان هســتیم اما این 
منابع هم قبل از استخراج باید اکتشاف 

شــود، این پروســه ها هم طوالنی و هم 
سرمایه بر است، ما بین ۵ تا ۸ میلیارد دالر 
باید ســرمایه گذاری کنیم تا ظرف چند 
سال بعد تولید را زیاد کنیم، پیش بینی 
شده فاصله و شکاف بین تقاضا و عرضه 
گاز تا 1412 در حال باز شــدن اســت، 
زیرا سرمایه گذاری نکردیم و دوم اینکه 
مصــرف را رها کردیم، بنابراین آنچه در 
کشور ما جایش خالی است سبد انرژی 
متنوع است، یعنی به جای اینکه صحبت 
از صادرات بکنیم باید سیاست انرژی را 
باتوجه به شــرایط تعریف کنیم و ســبد 
انرژی را دربیاوریم، اینکه چقدر هسته ای، 
چقدر تجدیدپذیر و چه میزان از حرارتی 
تولید برق کنیم، مثال در برق هســته ای 
امروز تنها نیروگاه کشــور 1.2 درصد از 
برق کشور را تامین می کند و از چند سال 
پیش که وارد مدار شده برق تحویلی هم 
در حال کم شــدن اســت، این یعنی ما 
برنامه نداریم.اورعی با اشــاره به موضوع 
مصرف باالی ســوخت یادآور شد: مثال 
در هفته های ابتدایی فروردین ماه برای 
اولین بار اولین محموله کشتی گازوئیل 
وارد کشــور شــد، وقتی تولید کشور ما 
ثابت و در برخی موارد کم هم می شــود 
و تقاضا هم زیاد می شــود نتیجه اینکه 
وارد می کنیم، متوســط مصرف بنزین 
در ســال 1400، ۸۶ میلیون لیتر بوده 
پیش بینی می شود که در سال جاری به 
100 تا 10۵ میلیون لیتر برسد ظرفیت 
تولید بنزین هم در کشــور همین میزان 
اســت، یعنی در بهترین حالت در سال 
جاری واردکننده نخواهیم بود اما ســال 
آینده واردات خواهیم داشــت، بنابراین 
در این شرایط نباید صحبت از صادرات 

انرژی داشته باشیم.

رئیس کمیســیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از مشکالت شهر تهران 
عدم مدیریت یکپارچه شهری است، گفت: این روزها باید به 
فکر باشــیم و صرفه جویی های الزم را انجام دهیم اما کســی 
مردم را به کاهش مصرف انرژی از جمله آب و برق تشــویق 
نمی کند و اگر از امروز کاری نکنیم حتما تامین آب و برق در 
تابستان با مشکل روبرو می شود.مهدی پیرهادی در پاسخ به 
سوالی درباره مسئولیتی که شهردار تهران در زمینه آلودگی 
هوا برعهده گرفته در حالی که بیش از 1۸ دستگاه مسئول، 
شــاهد پدیــده آلودگی هوا بــه ویژه در پی وقوع گرد و خاک 

اخیر بودند، اظهار کرد: در مســاله آلودگی هوا قانون هوای 
پاک را داریم که وظایف هر یک از دســتگاه ها را مشــخص 
کرده است. بیش از 1۸ دستگاه در این قانون وظیفه دارند و 
متولی هستند که اگر وظایف خود را به درستی انجام دهند 
با مشکلی روبرو نخواهیم شد. او ادامه داد: متولی اصلی قانون 
هوای پاک سازمان محیط زیست است و باید از تمام مجموعه 
ها مطالبه گری کند و در زمان بحران گزارش های الزم را از 
دستگاه های مربوطه بخواهد. پیرهادی گفت: یکی از ضعف 
ها در قانون هوای پاک این اســت که ســازمان محیط زیست 
صرفا می تواند روی موضوعات رصد داشته باشد درحالی که 

ضروریســت این سازمان گزارشــی از عملکرد دستگاه های 
مرتبط در این حوزه را به مردم و رســانه ها ارائه دهد.وی با 
انتقاد از عدم گزارش دهی مشــارکت دســتگاه ها در زمینه 
میزان اجرای قانون هوای پاک گفت: از زمانی که این قانون 
به تصویب رسیده آیا این سازمان گزارشی را به مردم و رسانه 
ها داده است؟ من چنین چیزی را ندیده ام و این یکی از نقص 
های اصلی اســت. پیرهادی با اشاره به اینکه سازمان محیط 
زیســت اگر بخواهد برای موضوعی تصمیم بگیرد به راحتی 
قادر به انجام آن نیست، گفت: معاون اول رئیس جمهور باید 

متولی اصلی قانون هوای پاک باشد 

رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران :

در تابستان مشکل آب و برق خواهیم داشت

خبر  ویژه

ح کرد: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی مطر

جلوگیری از واردات ۸ میلیارد دالری 
بنزین با توسعه سی. ان. جی

رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی ســی. 
ان. جی کشــور گفت: اکنون قیمت هر لیتر 
بنزین باالی ۹0 سنت است و اگر ۳۶۵ روز 
سال را در نظر بگیریم رقم واردات بنزین با 
حذف ســی. ان. جی از سبد سوخت کشور 
معادل ۸ میلیارد دالر در ســال خواهد بود. 
در حالی که اگر تنها 10 درصد از این میزان 
برای حمایت از صنعت سی. ان. جی در نظر 
گرفته شــود، عالوه بر جلوگیری از واردات 
بنزین می توان ســهم سی. ان. جی را از 2۵ 
میلیــون متــر مکعب در روز به 40 میلیون 
متر مکعب افزایش داد.اردشــیر دادرس در 
نشســتی خبــری با بیان اینکــه با توجه به 
اینکــه جابه جایی 100 میلیون لیتر بنزین 
در کشور حدود 4 میلیون لیتر گازوئیل نیاز 
دارد، در ایــن بخش نیز صرفه جویی اتفاق 
خواهد افتاد، اظهار کرد: توســعه ســی. ان. 
جی در کشــور نیاز به احیا دارد.وی افزود: 
در این زمینه باید خودروسازان، کارگاه های 
تبدیل، کمپرسورسازان، سازندگان کیت، 
سازندگان مخزن، احداث کنندگان جایگاه، 
بهره برداران، نگهداشت و تعمیرات، بازرسی 

و معاینــه فنی آزمایشــگاه های تخصصی و 
خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی. ان. 
جی کشور با اشاره به بدهی دولت قبل، اظهار 
کرد: دولت قبل بابت طرح هوشمندسازی، 
بدهــی ســال 1۳۹4 و 1۳۹۵ و همچنین 
پرداخــت کارمــزد ضوابــط ایمنی و فنی 
مصوبه شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی مصوبه ســال 1۳۹۷، در مجموع 
2۶00 میلیارد تومان به جایگاه داران ســی. 
ان. جی بدهکار است.دادرس گفت: با توجه 
به ضریب نفوذ شهری ۹۸ درصد و روستایی 
۹0 درصد شــبکه گاز در کشــور، می توان 
از این ظرفیت برای توســعه صنعت ســی. 
ان. جــی و ارتقا آن کمک گرفت.وی افزود: 
این در حالی اســت که تنها 4 درصد از گاز 
تولیدی کشــور در صنعت ســی. ان. جی به 
مصرف می رســد، روزانه حدود 2۵ میلیون 
متر مکعب گاز در صنعت سی. ان. جی توزیع 
می شود که اگر کل تولیدات گاز کشور را در 
نظــر بگیریم معادل 4 درصد از گاز تولیدی 

کشور است .

سخنگوی صنعت برق :

 تراز منفی صنعت برق 
به 10000 مگاوات رسید

ســخنگوی صنعت برق گفت: تراز منفی تولید 
و مصرف امسال با تالش های صورت گرفته به 
10 هــزار و ۵00 مگاوات کاهش یافته اســت، 
اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
داریم.مصطفی رجبی مشــهدی ، با بیان اینکه 
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نیاز مصرف 
برق در تابستان امسال به ۷0 هزار مگاوات خواهد 
رسید که این میزان نسبت به پیک سال گذشته 
4.4۶ درصد رشــد نشان می دهد، اظهار کرد: 
100 برنامه عملیاتی برای جبران ناترازی تولید 
و مصرف برق تدوین شــده که این برنامه ها در 
چهار محور شامل برنامه ریزی و اقدامات تامین 
برق، مدیریت مصرف و تقاضا، آمادگی شــبکه 
سراسری برق و برنامه ریزی و مدیریت، تدوین 
و ابالغ شده است.وی با بیان اینکه برای مدیریت 
مصرف برنامه هایی لحاظ شــده که می توان به 
مدیریت برق صنایع با همکاری وزارت صمت، 
تعدیل روشــنایی معابر و جمع آوری رمز ارزها، 
کاهــش ۵0 درصــدی مصرف بــرق ادارات و 
نصب کنتورهای هوشــمند، مدیریت چاه های 
کشــاورزی، استفاده از مولدهای برق صنایع و 
اقدامات فرهنگی و اطالع رســانی اشــاره کرد.

ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تاکنون با 
بیش از 4۷۸ هزار مشترک دیماندی صنعتی به 
منظور همکاری در برنامه های پیک بار تفاهم نامه 
منعقد شده است، گفت:علی رغم اقدامات انجام 
شــده برای ایجاد تراز نیازمند واردات هستیم.

وی ادامــه داد: برای ایــن منظور قراردادهایی 
با کشــورهای ترکمنستان و ارمنستان منعقد 
شــده و بزودی از کشور آذربایجان هم واردات 
خواهیم داشــت که در مجموع می توان حدود 
۵00 تا ۶00 مگاوات برق وارد کنیم.سخنگوی 
صنعت برق با بیان اینکه حدود ۶000 مگاوات 
مجموع نیروگاه های جدید و یا ارتقای ظرفیت 
تولید نیروگاه های قدیمی است که می توانند با 
به روز شدن و نصب تجهیزات، تولید بیشتری 
داشــته باشند؛ اما همچنان ناترازی برق وجود 
دارد، گفت: عالوه  بر این برنامه ریزی های دیگری 
نیز برای استفاده از نیروگاه های برق آبی انجام 
شده و با وجود اینکه 10 درصد از ظرفیت این 
نیروگاه ها به دلیل خشکسالی بی سابقه نسبت 
به سال گذشته کاهش یافته است، همچنان از 
ایــن نیروگاه ها برای تامین برق کمک خواهیم 

گرفت.

کوتاه از انرژی
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55بانک و بیمه
 تسهیالت پرداختی وام ازدواج 
به 1000 میلیارد تومان نزدیک شد

بانک آینده به منظور حمایت از زوج های جوان 
نســبت به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج در 
سال 1400 اقدام کرد که بر این اساس، مجموع 
پرداختی این نوع وام در سال یاد شده، ۹٫2۶0 

میلیارد ریال است.
ثبت نام وام قرض الحســنه ازدواج، یک فرصت 
و امتیاز مناســب برای زوج های جوان اســت تا 
آن ها بتوانند با اســتفاده از این وام، منابع مالی 
مورد نیاز برای آغاز زندگی مشــترک خود را تا 
حــدودی فراهم کنند کــه خوش بختانه بانک 
آینده نیز در سال گذشته، تعداد 112۷۹ فقره 
وام ازدواج بــا مجمــوع مبلغ ۹2۶0 میلیارد به 
جوانان پرداخت کرد تا زمینه ســاز آغاز زندگی 

شیرین این زوج های عزیز باشد.

نشست صمیمی مدیرعامل 
 موسسه اعتباری ملل 

با کارکنان خراسان

نشســت صمیمی مدیرعامل موسسه اعتباری 
ملــل بــا کارکنان منطقه یک با رعایت شــیوه 
نامه های بهداشتی در روز پنجشنبه مورخ 2۵ 

فروردین ماه برگزار شد.
مدیرعامل در ابتدای سخنان خود ضمن آرزوی 
قبولــی طاعــات و عبادات و عــرض تبریک به 
مناسبت سالروز والدت امام حسن مجتبی)ع( 
به تشریح سیاست ها و برنامه های موسسه در 
ســال 1401 پرداخت و تالش بیشتر همکاران 
در افزایش سهم درآمدهای مشاع و غیر مشاع 
و همچنین پرداخت تسهیالت با اعتبار سنجی 

مناسب را یادآور شد.
حجت االسالم جوادی در ادامه با تاکید بر لزوم 
برنامه ریزی منســجم جهت تحقق شعار سال 
که توسط مقام معظم رهبری عنوان شده است 
گفت: علیرغم رقابت تنگاتنگ شــبکه بانکی، 
موسســه اعتباری ملل توانست از همه فرصت 
های موجود بهره کامل را ببرد و به اهداف خود 

درسال 1400 نایل آید.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود تقویت 
حس تعلق و وفاداری ســازمانی بین کارکنان 
در پیشــبرد فعالیت های موسسه را بسیار موثر 
دانســت و بیان داشــت: نگاه ویژه به بازاریابی و 
افزایش ســهم بازار باید در بین همکاران حاکم 
باشد . پس از سخنان مدیرعامل موسسه آقایان 
بکاء رئیس هیئت مدیره ،رســولی عضو هیئت 
مدیره و طالعی مدیر منطقه یک به ایراد سخن 

پرداختند
در ادامه جلســه کارکنان منطقه یک نســبت 
بــه بیان نقطه نظــرات خود اقدام و مدیرعامل 

موسسه رهنمودهای الزم را بیان نمودند.
جلســه با اقامه نمــاز جماعت و صرف افطار به 

پایان رسید.

معاونت بازاریابی و فروش بیمه 
آرمان ازشعبه کرمان بازدید کرد

این جلسه با حضور دکتر هادی رئیس الذاکرین، 
سرپرســت معاونت فــروش و بازاریابی و آقای 
مرتضی وحدتی رئیس شــعبه کرمان روز چهار 
شــنبه 24 فروردین ماه در محل شــعبه برگزار 
شــد. وی ضمن بازدید از شــعبه در جلسه ای 
درخصوص بررســی نیازها و مســائل کارکنان 

شعبه به گفتگو نشست.
همچنین بررسی وضعیت عملکرد تولید حق 
بیمه بر اساس گروه بیمه ای و ترکیب پرتفوی، 
بررسی نیازها و مسائل کارکنان شعبه، بررسی 
برنامه های اجرایی شــعبه در حوزه توســعه 
فروش بیمه نامه خرد در جامعه بیمه گذاران 
بــزرگ، تدوین طرح هــای ویژه فروش برای 
مشــتریان بزرگ، بررسی وضعیت و عملکرد 
شــبکه فروش نمایندگان اســتان، تاکید بر 
وصول مطالبات جاری شعبه از بیمه گذاران، 
تاکید بر ارتباط با کارگزاران استان کرمان از 
جمله موضوعات و اقدامات مهم و مطرح شده 

در این جلسه بود.

اخبار

 مدیرعامل بیمه سرمد
مدیر برتر ارتباط گرا شد

در چهارمیــن گردهمایــی »گراف دی«، 
یعقوب رشــنوادی، مدیرعامل بیمه سرمد 
بــه عنوان مدیر برتــر ارتباط گرا انتخاب و 

معرفی شد.
چهارمین گردهمایی »گراف دی« ارزیابی 
و معرفی مدیران عامل ارتباط گرا با شــعار 
»روابط عمومی معتمد، مدیریت مقتدر«، 
بــا حضور علــی وحدت رئیــس صندوق 
نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری، 
محمد خوانســاری معــاون وزیر و رییس 
ســازمان فناوری اطالعات ایران و جمعی 
از اســاتید و مدیران ارشد حوزه ارتباطات 

کشور برگزار شد.
در این رویداد، یعقوب رشنوادی، مدیرعامل 
بیمه سرمد به عنوان مدیر ارشد ارتباط گرا 
برگزیــده و موفــق بــه دریافــت تندیس 
گراف دی شــد. مدیرعامل بیمه ســرمد، 
به دلیل خالقیت در مدل ســازی ارتباط با 

رسانه به این عنوان دست یافت.
سیدجواد ساداتی  نژاد وزیر جهاد کشاورزی، 
وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات و مدیــران عامــل 
شــرکت های پاکســان، زرین پال، اتاقک، 
آســیاتک، رنگین نانــو و چارگون از دیگر 

برگزیدگان این رویداد بودند.
در ایــن رویــداد ملی که توســط صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری 
برگزار شــد، بــرای اولین بار مدیران عامل 
شــرکت های بزرگ اقتصادی، کارآفرینان، 
استارت آپ ها و شرکت های فناوری و دانش 
بنیــان که موفق به کســب باالترین امتیاز 
در ارزیابی هــای تخصصــی صورت گرفته 
شــده اند، به عنوان مدیر ارشــد ارتباط گرا 
معرفــی و تندیس ویــژه رویداد را دریافت 

کردند.

حق انتخاب مختص مشتریان بانک ایران زمین است
 حــق انتخــاب داشــتن یک اصــل برای همگان اســت. چرا که ســبب 
می شــود خودی نشــان دهیم و احساس توانایی و اعتماد به نفس داشتن 
پویایی و نشاط را در ما ایجاد می  کند. بانک ایران زمین در راستای بانکداری 
باز و مشتری مدار، طرح تسهیالتی را با شعار »تسهیالتی به انتخاب تو« با 
نام “انتخاب” را آغاز کرد. اگر بتوانیم خودمان انتخاب کنیم، یعنی تصمیم 
گرفتــه ایــم بر مبنای زمان و مکان، یعنی ســنجیده ایم مراحلی که باید 
بگذرانیم. تسهیالت بانک ایران زمین این امکان را به ما می دهد تا خودمان 
بسنجیم و انتخاب کنیم. زمان هایی بود که کلی وقت صرف می کردیم و بعد 
از دوندگی های بسیار و جور کردن ضامن تازه متوجه می شدیم که تسهیالت 
اعطایی بانک در حد و اندازه بودجه ما نیست و یا اینکه توانایی دریافت وام 
را نداریم. اکنون که دیگر جای خود دارد؛ مسائل تعطیلی و محدودیت های 
کرونایی و همچنین اوضاع سخت کسب و کار و معیشت باعث شده تا اکثر 
مردم منتظر دریافت وام از یک بانک باشند. چندماهی می شود که زمزمه 
دریافت تسهیالت خرد به صورت سهل و آسان بر سر زبان ها افتاده و اخیرا 
نیز با تدابیر دولت، تسهیالتی از قبیل وام بدون ضامن نیز اعالم شد. اما همگان 

امکان استفاده از این نوع وام ها را ندارند و بسیاری به دلیل نداشتن کار ثابت 
و اداری از دریافت آنها باز ماندند و عده ای نیز بودجه مورد نظر برای مبلغ 
ثابت یک وام را ندارند و ممکن است توانایی دریافت تسهیالتی محدود و 
متناسب با بودجه شان را داشته باشند که اکثر بانک ها فقط یک تسهیالت 

را با مبلغی مشخص برای بازپرداخت اعالم کرده اند. بر همین اساس، بانک 
ایران زمین در راســتای بانکداری باز و مشــتری مدار، طرح تسهیالتی را با 
شــعار »تســهیالتی به انتخاب تو« با نام “انتخاب” را آغاز کرد. هدف اصلی 
بانک از اجرای این طرح، انتخاب نوع و شکل دریافت تسهیالت توسط خود 
مشتریان، با توجه به نیازشان است. طرح تسهیالتی انتخاب که از ابتدای دی 
1400 به مدت یک سال اجرا شد، یک هدف مهم دارد و آن اینکه؛ مشتریان 
بانک در انتخاب نوع و شکل دریافت تسهیالت با توجه به تنوع نیازهای خود 
قدرت انتخاب داشته باشند. در این طرح تسهیالتی مشتریان می توانند تا 
سقف یک میلیارد ریال با امکان واریز و برداشت، دریافت و نرخ سود سالیانه 
را از 10 تــا 1۸ درصــد بــه دلخواه انتخاب کنند. ضمنا حداقل مبلغ افتتاح 
حساب ۵0 میلیون ریال است. عالقه مندان می توانند جهت دریافت اطالعات 
بیشتر به سایت بانک ایران زمین به نشانی اینترنتی www.izbank.ir و یا 
یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه و همچنین در صورت نیاز به 
 توضیحات بیشتر با شماره 02124۸0۹ مرکز ارتباط با مشتری بانک تماس 

حاصل کنند.

بانک سامان در تداوم اقدامات فرهنگی و اجتماعی خود و در راستای نام گذاری 
سال 1401 به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین با هدف توسعه فعالیت های 
فرهنگی و هنری در میان آینده سازان ایران با کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان تفاهم نامه همکاری امضا کرد. نشست امضای تفاهم نامه میان بانک 
ســامان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور علیرضا معرفت 
مدیرعامل بانک سامان و مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و تعدادی از اعضای شورای معاونان و مدیران کانون برگزار 
شد. در ابتدای این نشست مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
طی سخنانی عنوان کرد: در شب میالد امام حسن مجتبی )ع( اتفاق مبارکی 
در کانون رقم می خورد که نشان از رخدادهای خوب پیش رو دارد. قطعاً کانون 
به تنهایی و بدون همراهی و مساعدت بخش های مختلف جامعه، نمی تواند 

وظایف اجتماعی خود را به نحو احسن انجام دهد و ما نیاز داریم بخش های 
مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این راستا کانون را همراهی کنند.

او ادامه داد: بانک سامان یکی از شاخص ترین بانک های خصوصی کشور است 
که با کانون پرورش به عنوان نهادی که فعالیت هایش معطوف به حوزه کودکان 
و نوجوانان است، همراه شده و امیدواریم که این همراهی باعث آشنایی کودکان 
و نوجوانان با مقوله  های مالی، ســرمایه گذاری و چگونگی اســتفاده از سرمایه 
شود. علی اکبرزاده با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک میان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و بانک سامان گفت: کانون با تولیدات خود درزمینه 
فیلم، کتاب و اسباب بازی، زمینه آگاهی رسانی به کودکان و نوجوانان را فراهم 
می کنــد. امــروزه کتاب ها و فیلم های کانون در عرصه جهانی خواهان زیادی 
دارد. در ادامه این روند، کارگروه مشــترکی میان کانون و بانک ســامان ایجاد 

می شود تا بر اساس برنامه های مرتبط با تفاهم نامه این تولیدات را ادامه دهیم.
علی اکبرزاده در پایان اظهار کرد: به امید خدا و با همکاری بانک سامان، قصد 
داریــم در عرصه هــای مختلف، خدمات ارزنــده ای برای کودکان و نوجوانان 
داشته باشیم. همچنین در ادامه این نشست، علیرضا معرفت مدیرعامل بانک 
ســامان نیز طی ســخنانی اظهار کرد: امیدوارم این اتفاق، منشأ خیری باشد 
برای کودکان این کشور که آینده سازان ما هستند و ما تالش می کنیم تا این 

تالش ها به زودی در عرصه پرورش فکر و فرهنگ کودکان به ثمر بنشیند.
وی ســپس به اقدامات و خدمات کانون پرورش فکری نیز اشــاره کرد و ادامه 
داد: به قدری در مجموعه کانون شور و هیجان وجود دارد که حس کردم جای 
زیادی دارد تا برای این بچه ها امکاناتی فراهم کنیم تا با فرهنگ اسالمی ایرانی 

ما آشنا شوند و در آینده زمام کار را به دست آن ها بسپاریم.

با هدف حمایت از حوزه فرهنگ صورت گرفت: 

امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سامان و کانون پرورش فکری

خبر ویژه

بانک اقتصادنوین بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، »اوراق 
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام(« را با هدف ایجاد بستر مناسب 

و مطمئن سرمایه گذاری برای مشتریان منتشر می کند.
مرحله ســی  و ســوم اوراق گواهی ســپرده سرمایه گذاری )عام( از روز شنبه 2۷ 
فروردین تا پایان اســفندماه ســال جاری در تمامی شــعب این بانک در سراسر 

کشور عرضه خواهد شد..
این اوراق ســه ماهه با قابلیت تجدید به صورت سیســتمی تا پایان سال جاری، با 
نرخ سود علی الحساب 1۸ درصد ساالنه و مبالغ آن ضریبی از یک میلیون ریال 

اســت. اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( این بانک، با نام، 
قابل انتقال به غیر و همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررســید نزد شــعب بانک 

اقتصادنوین )با نرخ 10 درصد ساالنه( است
همچنین مقاطع پرداخت ســود علی الحســاب این اوراق ماهانه خواهد بود و 
پرداخت اصل و ســودهای علی الحســاب آن توســط بانک اقتصادنوین تضمین 
شده است. عالقه مندان به بهره مندی از این فرصت، می توانند به یکی از شعب 
بانک اقتصادنوین مراجعه و یا برای کســب اطالعات بیشــتر با مرکز 24 ســاعته 
ارتباط با مشتریان این بانک به شماره 4۸0۳1000-021 تماس حاصل کنند.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام(   آغاز عرضه اوراق 
در شعب بانک اقتصادنوین

اخبار

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 140060318001003700 مورخه 1400/12/23 موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و 
بالمعارض متقاضی خانم مریم ســرافراز فرشــمی به شــماره شناســنامه 28و کدملی 2594661856  صادره از رشــت  فرزند تقی در ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه و محوطه ســه اشــکوبه به مســاحت 548.18  مترمربع به شــماره پالک فرعی 505 از پالک شــماره 1 فرعی 
از اصلــی  23 واقــع در حاجــی بکنــده بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه ذولفقــار بابایــی حاجــی بکنــده 
احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003678 مورخــه 1400/12/22 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم معصومــه تنهــای جکتاجــی به شــماره شناســنامه 951 و کدملــی 5189348075  صادره از رشــت  فرزند 
حســینعلی درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 289.60 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 957 از پــالک شــماره 55 فرعــی از 
اصلــی  6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه مهــدی ملکــی احــراز مالکیــت متقاضی 
نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003527 مورخــه 1400/12/08 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا اکبــری آجــی بوزایــه بــه شــماره شناســنامه 14074 و کدملــی 0062205021   صــادره از تهــران  فرزنــد 
حســینعلی درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 125.42 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 969 از پــالک شــماره 18 فرعــی 
از اصلــی  7 واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه ســید احمــد میرعظیمــی احــراز 
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003640 مورخــه 1400/12/16 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
ــت  ــادره از رش ــی 5189403599  ص ــنامه 5189403599 و کدمل ــماره شناس ــه ش ــته ب ــا نورس ــای علیرض ــی آق ــارض متقاض ــه و بالمع مالکان
فرزنــد محمدعلــی درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 422.78 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 955 از پــالک شــماره 56 
لمانــی احــراز  فرعــی از اصلــی  6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه مصطفــی ملکــی آ
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003502 مورخــه 1400/12/07 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم ســکینه مجذوبــی بــه شــماره شناســنامه 77 و کدملــی 3874865169 صــادره از همــدان فرزنــد 
عبدالرضــا درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 284.03 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 271 از پــالک شــماره 11 فرعــی از 
اصلــی  4 واقــع در جکتــاج بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه قنبــر مدلــل احــراز مالکیــت متقاضــی 
نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003682 مورخــه 1400/12/22 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم مرضیــه انــواری کوهــی به شــماره شناســنامه 52 و کدملــی 5189798267  صادره از خمــام  فرزند جعفر 
درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 302.52 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 968 از پــالک شــماره 14 فرعــی از اصلــی  7 
واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه محمدصــادق قربانــی ماشــلی احــراز مالکیــت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003497 مورخــه 1400/12/07 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد نصیــری بــه شــماره شناســنامه 369 و کدملــی 3801254240 صــادره از قــروه  فرزنــد حســین 
درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 285.73 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی  106 از پــالک شــماره 36 فرعــی از اصلــی 
22 واقــع در شهرســتان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه محمدتقــی خــوش خلــق احــراز مالکیــت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003474 مورخــه 1400/12/04 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم هالــه معینــی فردوســی بــه شــماره شناســنامه 463 و کدملــی 0054662125 صــادره از تهــران فرزنــد 
شــاپور درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 507/12 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 101 از پــالک شــماره 7 فرعــی از اصلــی  
11 واقــع در بلســکله بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه تقــی عابــدی بلســی احــراز مالکیــت متقاضــی 
نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003699 مورخــه 1400/12/23 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی 
آقــای نعمــت الــه احمــدی آورزمــان بــه شــماره شناســنامه 135 و کدملــی 6599818676  صــادره از دماونــد فرزنــد احمــد درســه دانــگ مشــاع از 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه ســه اشــکوبه بــه مســاحت 548/18 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 505 از پــالک شــماره 1 فرعــی از اصلــی  
23 واقــع در حاجــی بکنــده بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه ذولفقــار بابایی حاجــی بکنده احــراز مالکیت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003642 مورخــه 1400/12/16 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی رقیــه ملکــی دافچاهــی بــه شــماره شناســنامه 2316 و کدملــی 5188934744 صــادره از رشــت فرزنــد 
غالمحســین درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 232.68  مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 971 از پــالک شــماره 14 فرعــی از 
اصلــی  7 واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه محمدصــادق قربانــی ماشــلی احــراز 
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003641 مورخــه 1400/12/16 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه دوراندیــش به شــماره شناســنامه 746 و کدملی 5189415929 صادره از رشــت  فرزند حســین 
درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 181.27 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 954 از پــالک شــماره 34 باقیمانــده فرعــی از 
اصلــی  6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه محمدتقــی ســحرخیز احــراز مالکیــت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003688 مورخــه 1400/12/23 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم آقــای حمیــد شــطرنجی  بــه شــماره شناســنامه 2168 و کدملــی 5189474992  صــادره از رشــت  فرزنــد 
اســماعیل درشــش دانــگ یــک بــاب مغــازه و محوطــه بــه مســاحت 695.64 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 970 از پــالک شــماره 14 فرعــی 
از اصلــی  7 واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه محمــد شــطرنجی احــراز مالکیــت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003643 مورخــه 1400/12/16 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن هــادی پــور ســیاه اســطلخی بــه شــماره شناســنامه 1361 و کدملــی 5189437132   صادره از رشــت 
فرزنــد هــادی درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل براعیانــات احداثــی بــه مســاحت 86.68 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 270 از پــالک 
شــماره 2 فرعــی از اصلــی  4 واقــع در جکتــاج بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه رضــا صــدوق احــراز 
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003689 مورخــه 1400/12/23 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای اکبــر شــاه پــوری بــه شــماره شناســنامه 1159 و کدملــی 5499092011 صــادره از نجــف آبــاد  فرزنــد محمــد 
درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 311 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 74 از پــالک شــماره 1 فرعــی از اصلــی  11 واقــع در 
نــوده بخــش 11 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه محمــد اکبــری نودهــی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه 
ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003490 مورخــه 1400/12/05 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی اکبرفــرد جکتاجــی بــه شــماره شناســنامه 9 و کدملــی 5189852792 صــادره از خشــبیجار فرزنــد 
محمــد درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 97/78 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 269 از پــالک شــماره 47 فرعــی از 
اصلــی  4 واقــع در جکتــاج بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه محمدتقــی مــرادی جکتاجــی احــراز 
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال
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در شرکت گاز استان اصفهان ؛

ارزیابی چهارمین جایزه ملی مسئولیت های اجتماعی برگزار شد  
اصفهــان / گــروه اســتان ها : فرآینــد ارزیابی 
چهارمین جایزه ملی مسئولیت های اجتماعی، 
با هدف ارتقای سطح خدمات و رضایت جامعه در 
شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد.سرپرست 
این شرکت درجلسه افتتاحیه این ارزیابی ضمن 
تبریــک ســال نو و حلول مــاه مبارک رمضان، 
گفت: نقش مســئولیت اجتماعی در بنگاه های 
اقتصادی همواره ازجمله مهم ترین مسائل مهم 
بــوده و بــه جرات می تــوان گفت که درجهان 
امروز برای دســت یابی بــه رضایت و وفاداری 

مشــتریان و جوامع مختلف نسبت به یک بنگاه 
اقتصادی باید رعایت اصول اخالقی توام با حفظ 
مســئولیت اجتماعی باشد تا موفقیت و توسعه 

پایدار ایجاد گردد.
مهندس ابوالقاســم عســکری، گفت: در جهان 
امــروز نگرش مســئولیت هــای اجتماعی رمز 
پایداری فعالیت ها و ارتقای رضایتمندی جامعه 
نسبت به فعالیت های شرکت است و چنانچه گاز 
اصفهان نیز بخواهد از همیاری و همکاری جامعه 
در ارتقای سطح خدمت رسانی بهره مند گردد، 

باید استراتژی های خود را با عمل به مسئولیت 
های اجتماعی همراه سازد.وی، با اشاره به اخذ 
اســتانداردهای مدیریتــی و ایزوهای ۹001، 
۵0001، 10002،10004، 1001۵ و۳1000 
وتندیس های INQA و EFQM و...توســط این 
شرکت طی سالهای اخیر، افزود: این شرکت به 
لحاظ درک واقعی از مســئولیت های اجتماعی 
و بــه صورت داوطلبانه اقدام به جاری ســازی 
الزامات این اســتانداردها نموده و هدف از این 
ارزیابی صرفاً دریافت جایزه نیست بلکه آگاهی 

از سطح اقدامات انجام گرفته در این حوزه است.
مهندس عســکری، گازرسانی ایمن و مستمر به 
112 شهر، 10۶۷ روستا، بیش از 1۷ هزار واحد 
صنعتی با اشتراک پذیری بیش از یک میلیون و 
۹00 مشــترک، اجرای 2۷ هزار کیلومتر شبکه، 
یک میلیون و 100هزار انشعاب، راه اندازی ۳هزار 
ایســتگاه گاز و حفاظــت از زنگ و 1۶2 جایگاه 
ســی ان جی را بزرگترین اقدام و رســالت خطیر 
این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی 
خود برای ایجاد رفاه و اشتغال مردم عنوان کرد.

کرد: ح  مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه مطر

بهره گیری هوشمندانه فوالد مبارکه از فرصت طالیی تولید
اصفهــان  / گــروه اســتان هــا : مدیر 
فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم 
فــوالد مبارکه با اشــاره به بهره گیری 
هوشــمندانه فــوالد مبارکه از فرصت 
طالیــی تولید گفت: فوالد مبارکه عزم 
خود برای تحقق شعار سال را از آغازین 
روزهــای قرن جدید جــزم کرده و در 
تالش اســت تا بتوانــد تولید خود را با 
افزایش قابل قبولی نســبت به ظرفیت 
مشــابه ســال ها و ماه های قبل ادامه 
دهد. خوشــدل پور با اشــاره به نتایج 
حاصل شــده از کاهش محدودیت های 
انرژی به صنایع فوالدی در ابتدای سال 
جاری تصریح کرد: در چنین شرایطی 
فوالد مبارکه موفق شــد حداکثر توان 
خــود بــرای تولید را بــه کار گیرد و با 
برنامه ریزی هــای منظم و بهره گیری 
از تــوان متخصصــان خــود موفق به 
رکوردشــکنی های متعدد گردید.وی 
عنوان داشت: به عنوان مثال، در ناحیه 
آهن سازی شرکت فوالد مبارکه شاهد 
ثبت ۳ رکورد در ایام تعطیالت نوروزی 
امسال بودیم و در ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم نیز شــاهد ۳ رکورد 
پیاپی طی ۳ روز متوالی بودیم که این 

امر نشــان از ظرفیت و بهره وری باالی 
این مجموعه و همچنین تولیدی فراتر 
از ظرفیت های اســمی تجهیزات دارد.
مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد: 
باید توجه داشت که هر ذوب، یک پاتیل 

و ظرف 200 تنی است که تولید مذاب، 
انتقال و در نهایت تولید تختال و ارسال 
آن به ناحیه نورد گرم را شامل می شود 
و یک فرایند طاقت فرساست؛ بنابراین 
بــرای ثبت این رکــورد الزم بود برای 
دقیقه ها و حتی ثانیه ها نیز برنامه ریزی 

شــود که در حقیقت همین گونه بوده 
است.

وی تأکیــد کــرد: بــا توجه بــه اینکه 
فــوالد مبارکــه در ماه هــای مختلف 
ســال با محدودیت انــرژی همچون 
برق و گاز مواجه اســت، سیاســت ها و 

اســتراتژی های خود در تولید را نیز بر 
همین اساس تغییر داده و در دوره هایی 
که با محدودیت شــدید انرژی مواجه 
اســت، اقدام به تعمیرات، بهینه سازی 
و افزایــش ظرفیــت ماشــین آالت و 
تجهیزات کرده تا در ماه هایی همچون 
فروردیــن کــه محدودیت ها کاهش 
می یابــد، بتوانــد از ظرفیت ها نهایت 
بهره را ببرد.مدیر ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
گفت: فوالد مبارکه به عنوان »شهروند-
شرکتی مســئولیت پذیر« در راستای 
تحقق مســئولیت های اجتماعی خود، 
هــم در بخش هــای داخلــی و هم در 
بخش هــای بیرونــی و جامعه، نقش 
خــود را به خوبی ایفا کرده و در همین 
راســتا همــواره پروژه های مختلفی را 
به ثمر رســانده اســت.وی با اشاره به 
اقدامات زیست محیطی فوالد مبارکه 
تصریــح کرد: این شــرکت پروژه های 
زیســت محیطی بزرگی را تعریف کرده 
که امیدواریم در ســال جاری تکمیل 
شود تا به عنوان صنعتی سبز در کشور 
الگــو و زبانزد باشــد و به عبارت دیگر، 

فوالد سبز و پاک تولید کند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 احداث 3 پارک محله ای 
ج نهضتی  در هر منطقه از کر

 جهادی در جهت ارتقای 
نشاط اجتماعی است

 البرز  / فاطمه کیاحیرتی 
معــاون خدمات شــهری و محیط زیســت 
شــهرداری کرج گفت: هدفگذاری احداث ۳ 
پارک محله ای در هر یک از مناطق ده گانه در 
سال جاری، نهضتی جهادی در جهت ارتقای 
نشــاط اجتماعی و بهبود سرانه رفاهی است.

غالمرضا رضوانی الوار اظهار داشــت: جلسات 
جانمایی پارک های محله ای مصوب در بودجه 
امســال در حال برگزاری اســت و هر یک از 
مناطق ده گانه مکلف به پیشــنهاد و معرفی 
زمین های مناسب در حداقل ۳ نقطه ای که 
به لحاظ سرانه های رفاهی و سرانه فضای سبز 
در شــرایط کم برخوردارتری قرار دارند، می 
باشــند، ضمن اینکه بخشی از این فرایند نیز 

صورت پذیرفته است.
بــه گفتــه وی، هدفگذاری اولیه شــهرداری 
کــرج احداث و بهره برداری تعدادی از پارک 
های محله ای مصوب تا خرداِد 1401 اســت 
تا شــهروندان در عرصه اقدام و عمل شــاهد 
به ثمر نشســتن یکی از وعده هاِی شــهردار و 
اعضای شــورای اسالمی شهر در جهت تحقق 
سیاســت محله محوری، محرومیت زدایی و 
ارتقای نشــاط اجتماعی باشــند که یقیناً در 

جامعه شیرینی و حالوت ایجاد می نماید.
معاون خدمات شــهری شهرداری کرج اظهار 
کرد: بعضاً رضایتمندی که احداث پارک های 
محله ای یا سرای محله در شهروندان ایجاد می 
نماید، به مراتب بیشتر از صرف هزینه و اعتبار 
برای ســاختن پل ها و تقاطعات غیرهمسطح 
می باشد و از این جهت، تاکید بر احداث ۳0 
پارک محله ای در ســاِل جاری، عالوه بر آنکه 
اتفاقی نو و رکوردی تازه محســوب می شود، 
بــه عنوان اقدامی ماندگار و جهادی در تاریخ 

مدیریت شهری ثبت و ضبط خواهد شد.
رضوانی الوار ادامه داد: همچنین آمادگی داریم 
تــا در صورتــی که هر یــک از مناطق ده گانه 
شــهرداری کرج در بحث معرفی زمین های 
مناسب جهت احداث پارک محله ای تکاپوی 
بیشتری داشته و موفق به معرفی بیش از سه 
نقطه شوند، اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه 
لحاظ شده و در جهت پاسخگویی به نیازهای 

شهر و مطالبات شهروندان عملیاتی گردد.

ج  خبر داد ؛  شهردار کر

کاهش ترافیک شمال و جنوب 
ج با اجرای کامل پروژه  شهر کر

کنارگذر مهرشهر
البرز  / اکبر حیدری 

شــهردار کرج ضمن تاکید بر تســریع پروژه 
هــای نیمه تمام و ضــرورت کاهش ترافیک 
این کالنشــهر با توجه بــه افزایش روز افزون 
جمعیــت، گفت: یکی از پــروژه هایی که در 
تحقــق این مهم نقش بســزایی دارد، پروژه 
کنارگذر مهرشــهر اســت که روی کاهش بار 
ترافیکی شمال و جنوب شهر تاثیر می گذارد.

 مصطفی سعیدی صبح امروز در بازدید از پروژه 
کنارگذر مهرشــهر، ضمن بررســی پیشرفت 
پروژه بر تکمیل آن تا خرداد ماه ســال جاری 
تاکیــد کــرد و گفت: در دوره کنونی مدیریت 
شــهری کرج، انجام پروژه های عمرانی نیمه 
تمام با سرعت و کیفیت مطلوب با هدف فراهم 
کردن رفاه شــهروندان و جلوگیری از تضییع 
حقوق آنان در اولویت است.این مسئول افزود: 
یکــی از این پروژه های مهم در دســت اقدام 
مدیریت شهری کرج کنارگذر مهرشهر است 
که طرحی راهبردی اســت؛ این پروژه در سه 
الین رفت و برگشت همراه با ُکندروی شرقی 
در حال تکمیل بوده و مســیر دسترســی به 
فرودگاه پیام را تســهیل می نماید، همچنین 
نقش بســزایی در کاهش ترافیک شــمال و 
جنــوب شــهر دارد.وی در توضیح جزئیات 
پروژه کنارگذر مهرشــهر، از اتمام فاز اول آن 
که از رجائی شهر آغاز شده و سال گذشته به 
اتمام رســیده اســت، یاد کرد و گفت: فاز دوم 
آن از بلوار دانش به ســمت خیابان چمن به 
طول دو کیلومتر در حال اجراست و در آینده 
ای نزدیک به بهره برداری می رســد.به گفته 
شــهردار کرج، مابقی این پروژه به طول چهار 
کیلومتــر تا فرودگاه پیام اســت که مقدمات 
اجرایی آن در ســال های آینده برنامه ریزی 

و محقق می شود.
سعیدی در ادامه صحبت های خود همچنین 
از نامگــذاری پروژه کنارگذر مهرشــهر با نام 
مادران شــهداء، یاد کرد و با اشــاره به بیانات 
مقــام معظم رهبــری درباره جایگاه و منزلت 
مادران شــهداء، بیان کرد: این مادران شهداء 
بودند که در راســتای حفظ ارزش های اسالم 
فرزندان خود را تقدیم نظام و انقالب کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل:

امسال 350جلد سند مالکیت 
روستایی صادر می شود 

اردبیل / گروه اســتان ها : فرهاد ســبحانی در 
نشست خبری اظهار کرد: ۶4 درصد از واحدهای 
مســکونی روستایی استان اردبیل به تعداد ۹۸ 
هزار و ۸4۷ واحد، مقاوم ســازی شــده اند. وی 
افزود: ســهمیه تخصیصی طرح ویژه بهســازی 
مسکن روستایی در سال 1400 به تعداد ۳ هزار 
و ۶41 واحد مســکونی بود که تاکنون پایان کار 
۷۶۷ واحد مســکونی صادر شده است و در کنار 
آن سهمیه تخصیصی تفاهم نامه برنامه و بودجه 
)مســکن محرومین( در سال 1400 به تعداد ۳ 
هزار واحد مســکونی بوده و تاکنون پایان کار 2 
هزار و ۹0۶ واحد مســکونی صادر شــده است. 
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
اردبیل بیان کرد: همچنین سهمیه خانواده های 
دو معلول 10۶ واحد مســکونی، تعداد سهمیه 
تفاهم نامــه ایتــام )کمیته امداد و بهزیســتی( 
2۳ واحد مســکونی و تعداد سهمیه تفاهم نامه 
مشترک با بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی ۶40 

واحد مسکونی بوده است. 

 ثبت نام 34 هزار و ۲67 نفر 
ح نهضت ملی مسکن  در طر

ســبحانی با اشــاره به طرح نهضت ملی مسکن 
تصریــح کــرد: تعداد ۳4 هــزار و 2۶۷ در طرح 
نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد، 2۵ هزار و 422 نفر واجد شرایط دریافت 
تســهیالت بوده و مجمــوع افراد مراجعه کننده 
و تشــکیل پرونــده 12 هــزار و 2۶4 نفــر بوده 
است. وی تشریح کرد: تاکنون ۸ هزار و ۳1 نفر 
افتتاح حســاب کرده و روند اجرایی در 1۵ شهر 
با ظرفیت ساخت 2 هزار و ۹2۵ واحد مسکونی 
در حال انجام است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی اســتان اردبیل با اشاره به اجرای طرح 
هادی در روستا های استان اردبیل بیان کرد: بر 
اســاس آمار های موجود، تعداد یک هزار و 1۷ 
روستای استان اردبیل باالی 20 خانوار بوده که 
در 2۶۶ روستا بازنگری طرح  هادی انجام یافته 
و تعداد 1۵۶ روســتا نیز در دست بازنگری قرار 
دارد و تعداد 2۶۹ روســتا نیز نیازمند بازنگری 

طرح هادی است. 

به مناسبت میالد امام حسن مجتبی؛

از فعاالن و خادمان نماز شرکت 
توزیع برق استان سمنان تجلیل شد

ســمنان  / گروه استان ها :در مراسمی با حضور 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان سمنان و 
جمعی از همکاران، از فعاالن و خادمان نماز این 
شرکت در سالروز والدت امام حسن مجتبی)ع( 
تجلیل به عمل آمد.اســتاد حوزه علمیه و امام 
جماعت این شــرکت با تبیین فضائل و مناقب 
وجود مقدس امام حسن علیه السالم بیان داشت: 
زندگانــی این امــام ُهمام با توجه به زمان هایی 
که در آن قرار داشــتند، در زمینه های اخالقی، 
فضیلت، کمال، حلم و سیاســت، درخشندگی 
خاصی دارد.حجت االسالم رضا طاهریان با اشاره 
به این که روش، منش و کردار امام مجتبی)ع( 
نمونه روزگار بود اظهار کرد: تاریخ نویسان مهم 
ترین برجســتگی های اخالقــی آن حضرت را 
بخشــنده ترین، بزرگ منش ترین، با ســخاوت 
ترین، حلیم ترین، زاهدترین، راســت گو ترین، 
پارسا ترین، عابد ترین، گرامی ترین، پرگذشت 
ترین و دارای گشاده ترین سینه در میان مردم 
برشــمرده و امیدواریــم بتوانیم توفیق معرفت 
بیش از پیش از آن امام معصوم را کسب نماییم.

با حضور مدیر کل نوسازی مدارس گیالن:

 از 15 دانش آموز گیالنی 
تجلیل شد

گیالن   / گروه استانها :  مراسم اهداء جوایز دانش 
آموزان گیالنی برنده مرحله نهایی قرعه کشــی 
پویش ملی به رنگ مدرسه با حضور مهندس علی 
دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان گیالن، دانش آموزان و اولیاء محترمشان 
در دفتر مدیر کل برگزار شد.دقیق در این مراسم، 
ضمن ابراز خرسندی از استقبال ارزشمند دانش 
آموزان گیالنی از برگزاری پویش به رنگ مدرسه، 
اظهار داشت: استان گیالن با وجود چنین دانش 
آموزان خالق و همراهی ارزشــمند آنان توانست 
مانند چند پویش قبلی افتخاری برای اســتان در 
بین استانهای کشور نماید.وی تصریح نمود: اداره 
کل نوســازی مدارس استان با افتخار توانست در 
پویــش های اخیر، مقــام دوم در بین ادارات کل 
استانهای کشور را از لحاظ تعداد شرکت کننده از 
آن خود نماید.دقیق اذعان داشت: برگزاری پویش 
هایی مانند به رنگ مدرسه، در نهادینه سازی امر 
خّیر و توســعه فرهنگ مشارکت در جامعه بسیار 
موثر می باشد.وی با بیان اینکه کار خیر را از کودکی  
بایــد در جامعه نهادینه کنیم، افــزود: امیدوارم 
نقاشــی زیبای این دانش آموزان سر آغازی برای 
فعالیت آن ها در آینده به ویژه در امر خیر مدرسه 
سازی باشد.گفتنی است در این مراسم از 1۵ نفر 
از دانش آموزان شهرســتانها و مناطق آموزشــی 
رودسر، تولمات، رحیم آباد، لنگرود، نواحی یک و 
دو رشــت، بندرانزلی و رضوانشهر به عنوان برنده 

مرحله نهایی پویش، تجلیل گردید.

استانها 6

بودجه ۲50 میلیارد تومانی شهرداری هشتگرد برای سال 1401
البرز  /  راضیه دارابی 

تنظیم بودجه ســاالنه و پیش بینی درآمدها بر اســاس قوانین و مقررات از یک ســو و از 
سوی دیگر پیش بینی هزینه ها یکی از امورات مستمر و ساالنه شهرداری ها می باشد 
که چشــم انداز یک ســاله شــهرداری را بر اســاس آن تبیین می نماید .در سال 1400 
بودجه پیشــنهادی شــهرداری هشــتگرد 140 میلیارد تومان بوده اســت که با تالش 
مجموعه شهرداری این بودجه تا حدود زیادی محقق گردید و همزمان با کسب درآمد 
، هزینــه های شــهرداری نیز پرداخت گردیــده و پروژه های عمرانی طبق برنامه پیش 
رفت . مهندس محسن فیروز زارع عضو شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
اسالمی شهر در تشریح بودجه پیشنهادی 1401  آنرا بودجه ای منطقی و عملگرا دانست 
.وی گفت : با بررســی روند کســب درآمد در شــهرداری در ســال 1400 آنچه مشهود 
اســت افزایش درآمد در ماه های پایانی ســال می باشد که توانسته است کسری بودجه 
ساالنه را پوشش داده و هزینه های وارده از قبیل هزینه های جاری و پرسنلی ، هزینه 
های ماشین آالت و تجهیزات و سایر هزینه های نگهداری شهر و هزینه های عمرانی و 
مطالبات پیمانکاران را جبران نماید بنابراین در پیشنهاد بودجه 1401 واقعیات و تجارب 

گذشته را مالک عمل قرار داده و درآمدهای پیش بینی شده بر اساس واقعیات بوده است .فیروز زارع گفت 
: یکی از موضوعات مهم در تدوین بودجه منظور نمودن افزایش تعرفه عوارض شهرداری می باشد و از سوی 
دیگر کســب درآمدهای مغفول و ایجاد درآمدهای پایدار نیز مد نظر قرار گرفته اســت .وی  گفت : تا پایان 
ســال 1400 حدود 120 میلیارد تومان از بودجه 140 میلیاردی شــهرداری محقق گردید که از این مبلغ 
فقط مبلغ 1۵ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده بوده است .وی بیان کرد :  با تالش مجموعه شهرداری 

درآمد حاصل از صدور پروانه های ساختمانی ، تمدید مجوز و غیره بالغ بر 20 میلیارد 
تومان و درآمد حاصل از جرائم کمیسیون ماده 100 و سایر جرایم حدود ۳0 میلیارد 
تومان بوده و  مابقی مربوط به سایر ردیفهای درآمدی بوده است .فیروز زارع گفت : با 
برنامه ریزی صورت گرفته در ســال 1400 بالغ بر  ۷۶00 تن آســفالت در معابر شــهری 
توزیع گردیده است و عالوه بر آسفالت ، در جهت اجرای سایر پروژه ها نیز ۵۵00 متر 
مربع کفپوش پیاده رو ها و بوستان ها و نیز ۶۶00 متر طول جدول گذاری خیابان ها 
و معابر انجام شده است. وی گفت : در حوزه اجرائیات بالغ بر 1۳ میلیارد تومان درآمد 
زایی از محل چکهای دریافتی و مطالبات معوق شــهروندان وصول گردیده اســت و به 
علــت ممنوعیــت صــدور مجوز بر روی اراضی قولنامه ای که پس از رای هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری موجب کاهش درآمد شــهرداری ها گردیده اســت در زمینه صدور 
پروانه ســاختمانی در مقایســه  سال 1400 با سال ۹۹ کاهش چشمگیری داشته است 
به طوری که در ســال 1400 تعداد 144 مورد صدور پروانه ســاختمانی و 20 مورد 
تمدید پروانه صورت گرفته اســت و این در حالیســت که در ســال ۹۹ تعداد 2۸۳ مورد 
صدور پروانه ســاختمانی و 24 مورد تمدید پروانه از ســوی شــهرداری صورت پذیرفته 
است و در عین حال تالش مجموعه شهرداری و واحدهای نظارتی در زمینه جلوگیری از ساخت و ساز غیر 
مجاز نیز به صورت شــبانه روزی در حال انجام اســت . وی به پروژه های ترافیکی از قبیل خط کشــی معابر 
و رنگ آمیزی جداول ، بازسازی و تعمیر عالئم نیز اشاره کرد و اجرای اقداماتی در حوزه معاونت خدمات 
شهری به ویژه در تولید گل و گیاه و نهال برای استفاده ساالنه و کاهش هزینه ها را یکی از دالیل موفقیت 

شهرداری در تحقق نسبی بودجه دانست . 

مشهد مقدس / سمیرا رحمتی
همزمان با ســالروز میالد کریم اهل  بیت امام حســن مجتبی)ع(، 
عملیات اجرایی آماده سازی پروژه مسکونی ۹0 هکتاری اراضی بلوار 
حر در ضلع شرقی شهرک شهید رجایی  مشهد، با حضور قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی آغاز شد.مرتضی حقیقی، معاون بهره وری 
امــالک و اراضــی بنیاد بهره وری موقوفات آســتان قدس رضوی در 
مراســم کلنگ زنی و آماده ســازی این پروژه عمرانی، اظهار کرد: به 
منظور توســعه متوازن شــهر به ویژه در شــرق مشهد، برنامه تهیه 
طرح اجرایی و آماده ســازی 2۸۶هکتاری اراضی متعلق به موقوفه 
آســتان قدس رضوی در منطقه شــهرک شهید رجایی و باهنر، سال 
گذشته با همکاری مدیریت شهری و این آستان مقدس کلید خورد.

وی افزود: در همین راستا پس از ایجاد زیرساخت های اولیه پروژه، 

امروز عملیات کلنگ زنی و آماده سازی سایت ۹0 هکتاری مسکونی 
با بهره گیری از ظرفیت های داخلی آغاز شد. حقیقی ادامه داد: طی 
یک سال گذشته فضاهای خدماتی پیرامون سایت مسکونی این پروژه 
از جمله ایجاد راه دسترسی 4۵ متری، ساخت پارک مقیاس شهری 
حدود ۷0 هکتار با رویکرد کشاورزی شهری و همچنین آزادسازی 
و بازآفرینی شهری 20 هکتاری اراضی مسکونی مجاور این پروژه در 
دستور کار قرار گرفت.معاون بهره وری امالک و اراضی بنیاد بهره وری 
موقوفات، هدف از اجرای این پروژه را ارائه خدمات مناسب به مردم، 
ایجاد ارزش افزوده و بهره وری مناسب از اراضی موقوفه آستان قدس 
رضوی دانست و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تکمیل این پروژه 
بین ۶ تا ۹ ماه به طول انجامد و فاز نخست آن توسط شرکت بتن و 

ماشین قدس رضوی اجرا می شود.

با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت؛

آغاز عملیات اجرایی آماده سازی پروژه مسکونی 90 هکتاری در حاشیه مشهد

خبر  ویژه
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خ بلیت   جزئیات تغییر نر

 مترو و اتوبوس 
از اول اردیبهشت 

اعضای شورای شهر تهران در بهمن سال 
گذشته، الیحه افزایش نرخ کرایه تاکسی 
و نرخ بلیت مترو و اتوبوس را بررسی کردند 
و بعد از رایزنی های مختلف مصوب شــد 
که حداکثر نرخ کرایه حمل و نقل عمومی 
یعنی اتوبوس، مترو و تاکســی 2۵ درصد 
باشــد.همچنین اعضای شــورای شهر 
تهران تخفیــف صددرصدی بلیت مترو 
را بــرای جانبازان، خانواده شــهدا، افراد 
تحت پوشــش بهزیستی و کمیته امداد 
درنظرگرفتنــد و دانشــجویان و دانش 
آموزان نیز مشمول تخفیف ۵0 درصدی 
شــدند وکارت منزلت هــم برای افراد با 
بیش از ۶۵ سال سن تخفیف ۹0 درصدی 
خواهد داشــت.همچنین  حدود دو هفته 
پیش طرح دو فوریت اصالح ماده ششــم 
مصوبــه تعیین نرخ بلیت و کرایه حمل و 
نقل عمومی شــهر تهران در صحن شورا 
مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و اعضای 
شــورای شهر نظراتشان را در این زمینه 
مطرح کردند.سید جعفر تشکری هاشمی 
گفت: در زمانی که الیحه تعیین نرخ بلیت 
مترو به تصویب شورا رسید عبارتی سهوا 
از متن این مصوبه حذف شــده بود که بر 
اساس آن زمانی که مسافر وارد مترو شود، 
مبلغ به میزان پیمایش باید متغیر باشد و 
این موضوع در ماده ششــم تلویحا لحاظ 
شــده بود اما معیار آن پیش بینی نشــده 
بود.رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه 
قرار بر این شده اول اردیبهشت  نرم افزار بر 
اساس نرخ جدید اعمال شود، خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه تخفیف در این نرخ 
گذاری از قلم افتاده، تقاضای شــهرداری 
بر این بود که به سرعت اصالحیه صورت 
بگیرد و با انجام این اصالحیه، سیستم بر 
همین اســاس تنظیم شود. 20 درصد از 
مبلغ بلیت تک ســفره به عنوان حداکثر 
مبلغ کاهشــی برای کســانی اســت که 
سفرهایشــان کوتاه تر از ماکزیمم مسیر 
و حداکثر مسیر تعریف شده خواهد بود.

وی با بیان اینکه در ماده ششم گفته شده 
در هنگام ثبت ورود مسافران دارای کارت 
بلیت کمترین میزان از کارت آنها کســر 
شود، یادآور شد: در هنگام ثبت خروج با 
توجه به مســافت طی شده مابه التفاوت 
مبلغ ســفر از کارت آنها کســر شده و در 
صورتی که مسافران هنگام خروج کارت 
خود را در دســتگاه قــرار ندهند و بیش 
از دو ســاعت از زمان ورود آنها گذشــته 
باشــد باید مابه التفــاوت حداکثر زمان 
ســفر از کارت آنها کسر شود. کسانی که 
وارد مترو می شــوند و زمان و مســافت 
کوتاه تری را در مسیر حضور دارند تا 20 
درصد مبلغ بلیت دو هزار و ۵00 تومانی 
معــادل ۵00 تومان از مبلغ کارت بلیت 
آنها کسر خواهد شد.سرانجام این طرح با 
1۷ رای موافق به تصویب رسید. بر اساس 
مصوبه شــورای شــهر از پنجشنبه اول 
اردیبهشــت، متوسط افزایش نرخ بلیت 
بخش خصوصی و عمومی در اتوبوسرانی 
2۵ درصد در نظر گفته شــده اســت. در 
برخی خطوط مبلغ کرایه نامتناسب بود 
که به آن ها اجازه داده شــده اســت تا 
ســقف حداکثر ۳۵ درصد افزایش کرایه 
داشته باشــند.همچنین کرایه اتوبوس 
های دربســتی نسبت به سال جاری ۳۵ 
درصد افزایش یافته اســت.افزایش نرخ 
کرایه های حمل و نقل عمومی بر اســاس 
مصوبه شــورای شهر و ابالغ فرمانداری از 
اول اردیبهشــت خواهد بود.حمل و نقل 
عمومی یکی از موضوعات مهم شــهری 
در تهران اســت که شهروندان مطالبات 
زیــادی در این زمینــه دارند. البته مترو 
تهران در آستانه تغییر و تحول قرار گرفته 
و خبرهای خوش مترویی در راه اســت. 
مدیران شــهرداری می گویند برای سال 
جــاری برنامه های زیادی از جمله افتتاح 
ایســتگاه ها و پایانه های جدید همچنین 
ایجاد تســهیالت ویــژه در حوزه حمل و 
نقل عمومی دارند.شــهردار پایتخت هم 
اعالم کرده در ســال جدید به دنبال این 
اســت تا از طریق هوشمندسازی و بهره 
منــدی از ظرفیت های موجود شــهر و 
همچنین پیوســتگی بخش های مختلف 
حمل و نقلی ، امکانی را برای شهروندان 

فراهم کند .

سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی  اظهار کرد :

ح نهضت دانشجو معلمان  طر
روی میز سازمان سوادآموزی

سرپرســت ســازمان نهضت ســوادآموزی 
خواســتار تعیین تکلیــف و نظارت بر مراکز 
یادگیری ومؤسســات برای ســال جاری شد 
و همچنیــن گفــت: طرح هایی مانند نهضت 
دانشجو معلمان که قصد عملیاتی کردن آن را 
داریم باید به همه همکاران حوزه کارشناسی 
ارائه شــود تا با اخذ نظرات و پیشنهادات آنها 
بتوانیم شاهد اجرای طرح خوب و بی نقصی 
باشــیم.عبدی در ســومین جلســه شورای 
معاونیــن و مدیران ســازمان به جلســه ای 
کــه با مقام عالــی وزارت و همچنین رئیس 
دانشــگاه فرهنگیان در خصوص راهکارها و 
پیشــنهادات الزم برای جذب بی ســوادان و 
امر ســوادآموزی داشتند اشاره کرد و ضمن 
توضیحاتی مبســوط موارد پیشــنهادی را 
مورد بحث و گفتگو قرار داد.وی افزود : الزم 
اســت طرح هایی مانند طرح نهضت دانشجو 
معلمان که قصد عملیاتی کردن آن را داریم 
به همه همکاران حوزه کارشناسی ارائه شود 
تــا با اخذ نظرات و پیشــنهادات آنها بتوانیم 
شــاهد اجرای طرح خوب و بی نقصی باشیم 
. همچنیــن پیگیــری انعقاد تفاهــم نامه با 
دانشــگاه فرهنگیان هم در دســتور کار قرار 
گیرد.سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی 
در ادامه افزود: مکاتبات و پیشــنهادات الزم 
بــرای ارائه به شــورای عالی تــا 10 روز آتی 
آماده شود و همچنین بحث شورای پشتیبانی 
ســوادآموزی در استانها که مورد تأکید مقام 
عالی وزارت نیز هست بایستی جدی تر گرفته 
شود. پیشنهاد بنده این است که یک گروه از 
کارشناســان برای نظارت استانی در شورای 
برنامه ریزی مناطق تشــکیل شــود و پس از 
آمــوزش و توجیه بتوانند در اســتانها حضور 
یافتــه و نظارت و پیگیری های الزم را دنبال 
کننــد تا با برنامه ریزی بتوانیم کار " طراحی 
نقشــه تحقق سوادآموزی " و آمایش فرصت 
ها و تهدیدها و برنامه های ملی و راهکارها را با 
استفاده از ظرفیت شورای پشتیبانی مصوب 

و به عملیاتی شدن آن برسیم.

برای سربازان اعزامی اردیبهشت 1401؛

 سازمان وظیفه عمومی 
فراخوان صادر کرد

ســازمان وظیفــه عمومی انتظامی کشــور 
در اطالعیــه ای تمامــی مشــموالن دارای 
بــرگ آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشــت 
1401 را برای حضور در ســربازی فراخواند.

ســازمان وظیفه عمومی در اطالعیه ای اعالم 
کرد که تمامی مشــموالنی که برگ آماده به 
خدمت به تاریخ اردیبهشــت ماه سال 1401 
دریافــت کرده اند، بایــد با مراجعه به یکی از 
دفاتــر خدمات الکترونیک انتظامی یا همان 
پلیس+10، برگ معرفی نامه مشــموالن به 
مراکــز آموزش را دریافــت و برابر اطالعات 
منــدرج در آن اقدام کننــد.در این اطالعیه 
آمده است که این دسته از مشموالن باید روز 
پنجشنبه یکم اردیبهشت ماه سال 1401 در 
ســاعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی 
نامه مشــموالن اعالم شده، حضور یابند و به 
خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.مشــموالن 
اعزامــی باید کارت تزریق واکسیناســیون 
کوویــد 1۹ و واکســن مننژیــت و دوگانه را 
در روز اعزام به همراه داشــته باشــند. همراه 
داشــتن اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ 
آمــاده به خدمــت، برگ محل مراجعه، برگ 
واکسیناســیون، کارت ملی و شناســنامه و 
مدارک مربوط به شــرایط خاص نیز الزامی 

است. 
در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت و 

ح شد؛ سرکنسول ایران در کربال مطر

 افتتاح فرودگاه کربال 
تا یکسال آینده

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت در دیدار با 
سرکنســول ایــران در کربالی معلی موضوع 
سفرهای هوایی و درخواست متقاضیان برای 
ســفرهای زمینی را مطرح کرد.ســید صادق 
حسینی گفت: گران بودن هزینه های سفر های 
هوایی عتبات عالیات و عدم بازگشایی مرز های 
زمینی از جمله مهمترین دغدغه ها محسوب 
می شود که امیدواریم با تالش های پیش رو و 
مساعدت های الزم مرز های زمینی بازگشایی 
شــود و شاهد کاهش مشــکالت در اعزام ها 
باشیم.سرکنســول ایــران در کربال نیز گفت: 
کاهش قیمت های ســفر های هوایی می تواند 
موجــب افزایــش عزیمت زائــران به عتبات 
شــود؛ ضمن اینکه بازگشایی مرز های زمینی 
هرچند به صورت محدود تاثیرات مناسبی در 
کاهش قیمت ها بدنبال دارد.او گفت: به گفته 
مسئوالن ذیربط در کربال، فرودگاه این شهر تا 
یکسال آینده راه اندازی خواهد شد که می تواند 
خدمات رسانی مناسبی به زائران داشته باشد.

کریمی گفت: کنسولگری جمهوری اسالمی 
ایران درکربالی معلی نیز از هیچ تالشی برای 

زائران عتبات عالیات فروگذار نخواهد کرد.

کرد ؛ کیفیت پایین خودروها انتقاد  جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی از 

فاصله کهکشانی کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای دنیا
انتقــاد از کیفیت پاییــن، ایمنی کم و قیمت باالی 
خودروهای تولید داخل موضوع جدیدی نیســت و 
سال هاســت که اظهارات مختلفی درباره آن مطرح 
می شــود، مردم گاه با مشارکت در کمپین مختلف 
و گاه با طنز و شــوخی ناراحتی خود را از آنچه که 
خودروســازان برایشان تولید کرده اند نشان داده اند 
و واکنش مســئوالن نیــز عمدتا در حد مصاحبه یا 
دادن وعده هــای مختلف بوده اســت. در این میان 
شــاید بتوان گفت که پلیس از جمله دســتگاهایی 
هســت کــه اقدام عملی در این حــوزه را انجام داد 
و حــدود دو ســال پیش از شــماره گذاری پراید و 
پــژو 40۵ جلوگیــری کرد.حدود یکســال پیش 
پــای انتقاد از کیفیــت خودروهای تولید داخل به 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 1400 هم باز شد 
و نامزدها از جمله ســید ابراهیم رییســی بر لزوم 
افزایش کیفیت خودروهای داخلی تاکید داشــتند،  
رییســی البته در مقام رییس جمهوری نیز بارها بر 
ضــرورت ارتقاء ایمنــی و کیفیت خودروها تاکید و 
دســتوراتی را نیز صادر کرده اســت. از جمله اینکه 
در یکی از سخنرانی های خود گفته بود:  »بیشترین 
تحریم هــای ما در صنعت نظامی و هســته ای بوده 
اما بیشــترین توفیقات را داشته ایم چون به صورت 
جهــادی عمل کرده ایم و انگیزه تحول در آن وجود 
داشــته است. بعضی ها می گویند چرا شما موشک 
می سازید اما در صنعت خودروسازی مشکل دارید؟ 
چــون ما تکنولوژی صنعت موشــکی را در صنعت 
خودروسازی سرازیر نکردیم.«این اظهارات رییسی 
امیــد به افزایــش کیفیت خودروهای تولید داخلی 
را در میــان برخــی افراد افزایش داد. او در روزهای 
پایانی سال 1400 جلسه شورایعالی ترافیک را نیز 
تشــکیل داد، جلســه ای که در آن موضوع ایمنی و 
کیفیت خودروهای تولید داخل نیز مورد بحث قرار 
گرفــت و اتفاقــا پس از آن پلیس هم که از ماجرای 
تصــادف زنجیره ای بهبهــان به خط مقدم انتقاد از 
خودروســازان وارد شــده بود، با جرأت بیشتری به 
خودروســازان اولتیماتوم داد. تا جایی که فرمانده 
کل انتظامی کشــور هم که در یکی دو ســال اخیر 
کمتر تمایلی برای صحبت با رسانه ها از خود نشان 
داده را به ســخن واداشــت وخودروسازان را تهدید 
کرد که »اگر خودروســازان خودرویی را تولیدکنند 
که اســتانداردهای الزم را نداشته باشد، حتما مانع 

از فروش آن خواهیم شد.«حاال با گذشت حدود یک 
ماه از آغاز ســال جدید و اولتیماتوم های پلیس به 
خودروسازان، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی، 
انتقادات تندتری را از عملکرد خودروسازان و ایمنی 
خودروها در کشــور بیان کرده اســت. سردار سید 
تیمور حســینی ،  در این بــاره می گوید:  خودرو در 
همه دنیا بر اساس نظرهای کارشناسان تصادفات هم 
می تواند نقش پیشاوقوعی در ارتباط با جلوگیری از 
تصادف داشته باشد و هم نقش پساوقوعی در ارتباط 
با حفظ جان سرنشــینان آن را ایفا کند، ما باید به 
سمت تولید خودروهایی برویم که از جان راننده و 

سرنشین محافظت کند.

فاصله کهکشانی خودروهای داخلی با 
استانداردهای روز دنیا

حســینی با اشــاره به سیســتم های ایمنی روی 
خودروهــا اظهــار می کند: وقتــی از ترمز A.B.S و 
کیســه هوا صحبت می کنیم این ها جزو آپشن ها و 
امکاناتی اســت که خیلی قدیمی شــده است. امروز 
دنیا به ســمت اتومبیل های هوشــمند و خودران 
رفتــه کــه دیگر نیازی به حضور راننده در آن وجود 
نداشــته باشد. امروز وقتی خودمان را با تکنولوژی 

روز دنیا مقایســه می کنیــم می بینیم که فاصله ما 
با آنها کهکشــانی اســت.او ادامــه می دهد:  در این 
میان اما آنچه که بیشــتر مایه تاســف اســت این 
اســت که خودروسازان ما هیچوقت ایراد خودشان 
را نپذیرفتنــد و از بابــت این ایراد هیچوقت از مردم 
عذرخواهی نکردند. همیشه حق به جانب گفتند که 
ما بهترینیم. البته واقعا خودروســازان ما بهترینند، 
شما ببینید وقتی بنز و .. خودرو می سازند باید برای 
خرید آن کلی التماس کنند و تســهیالت بگذارند، 
اما خودروســازان ما همین خودروها را هم با شــرط 
و شــروط می گذارند و پیش فروش می کنند و هزار 

و یک بامبول و اداواطوار در می آورند!

خودروسازان بابت کاستی ها معذرت خواهی 
کنند

جانشــین پلیس راهنمایــی و رانندگی می افزاید:  
آن چیــزی کــه به نظرم مــردم را ناراحت می کند 
همین مســائل است. یک خودروساز بیاید و بگوید 
مقدورات من همین است و بابت کاستی ها معذرت 
می خواهم و به خاطر این کاســتی این امتیازات را 
هــم در خدمــات پس از فــروش و نحوه واگذاری و 
شــرایط فروش و ... در نظر می گیرم.  خودروسازی 

ما فاصله اش با اســتانداردهای روز دنیا کهکشــانی 
است و نتیجه امتیازاتی که طی این سال ها به شکل 
انحصار و رانت داده شــده حیف و میل میلیاردها 
میلیارد سرمایه این کشور و تسهیل در تصادفات و 
افزایش جانباختگان و تحمیل هزینه های هنگفت 
به کشــور است.حســینی از نحوه مصرف سوخت 
خودروها نیز انتقاد کرده و می گوید:  امروز در دنیا 
دیگر ماشینی که صدی 1۵ بسوزاند نداریم. با یک 
دو دو تا چهاری ســاده اگر همین خودروهایی که 
االن در حال تردد هستند را کنار بگذاریم و ماشین 
خوب و کم مصرف خارجی با مصرف صدی ســه و 
چهار بیاوریم. با اختالف پول بنزینی که صرف جویی 
می شود، می توان به کارکنان دو شرکت خودروساز 
بزرگ گفت بروید در خانه بنشــینید و ما پول شــما 
را از همیــن رقم صرفه جویی شــده می دهیم. وی 
به تصمیم مجلس برای  واردات خودرو هم اشــاره 
کــرده و تصریح می کند:  بــه نظرم با تصمیمی که 
گرفته شــده اگر اجرایی شود، اتفاق خوبی خواهد 
افتاد. خودروسازان متوجه شدند که وقت آن رسیده 
کــه تغییر جدی در کیفیت خــودرو اعمال کنند. 
دیگــر دوران اینکه کاپــوت و چراع خطر را جابجا 
کننــد و اســمش را بگذارند یــک محصول جدید، 
گذشــته اســت. باید پلتفرم تغییر کند و سامانه ها 
و سیســتم های ایمنی را ارتقاء دهند. برای ایمنی 
سرنشینان، استحکام اتاق و بدنه خودرو باید تغییر 
جدی پیدا کند.جانشین رییس پلیس راهنمایی  و 
رانندگی ادامه می دهد: اینکه دو تا ماشــین به هم 
بخورند و تقی به توقی آتش بگیرند، اصال پذیرفته 
نیســت. آمار و درصد حریق خودروها چه خود به 
خود و چه در اثر تصادف بسیار باالست. در تصادف 
لرستان که در ایام نوروز رخ داد، هشت نفر زنده زنده 
در آتش ســوختند. دو وسیله دچار حریف شد، چه 
کسی می خواهد جواب این ها را بدهد؟حسینی در 
خاتمه می گوید:  در همه جای دنیا خطای انسانی 
پذیرفته شده است و همه این را پذیرفتند که انسان 
ممکن است و می تواند خطا داشته باشد، اما مجازات 
یک خطا نباید مرگ باشــد و یک نفر و همراهانش 
جان خود را از دســت بدهند. خطا پذیرفته شــده 
است، راه و خودرو باید قابلیت این را داشته باشند 
کــه بتوانند آن خطا را جبران کنند. اما متاســفانه 

این اتفاق امروز نمی افتد. 

خبر ویژه

رئیس ســازمان زندان ها گفت: در حال حاضر ترکیب جنســیتی زندان های 
ما شامل ۳ درصد خانم ها و ۹۷ درصد آقایان است.غالمعلی محمدی درباره 
برنامه های سازمان زندان ها برای تبدیل زندان از یک حالت تنبیهی به یک 
حالت تحولی، اظهار داشــت: در بند 4 اصل یکصد و پنجاه و ششــم قانون 
اساسی که وظایف قوه قضائیه در آن تشریح شده به موضوع اصالح مجرمین 
اشــاره شده اســت.وی با بیان اینکه یکی از رسالت ها و مأموریت های اصلی 
ســازمان زندان ها هم بحث مربوط به اصالح و تربیت مجرمین اســت خاطر 
نشــان کرد: زمانی به زندان تحولی خواهیم رســید که زندان به معنی واقعی 

کلمه به ندامتگاه تبدیل شود.محمدی افزود: این خواسته بسیار مهمی است 
و ما مترصد این هستیم که با اقدامات فرهنگی و اقدامات اصالحی و تربیتی 
که در زندان ها انجام می دهیم به این مهم دسترسی پیدا کنیم.وی با اشاره 
به این که »کیفر حبس باید موجب تربیت روح و نفس افراد شــود«، گفت: 
آنچه که به انسان هویت می دهد روح و نفس انسان است؛ به عقیده ما کسانی 
که در زندان هســتند یا دچار فقر مادی شــده اند و یا دچار استضعاف فکری 
و مــا بایــد فکــر زندانیان را تغییر دهیم تا به هدف مهم اصالحی و تربیتی در 

زندان ها برسیم .

رئیس سازمان زندان ها:

3 درصد زندانیان زنان هستند

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد:

گونه های غیربومی کوسیستم به دست  مرگ ا
یــک عضو هیــات علمی دانشــکده علوم و 
فناوری زیســتی دانشــگاه شــهید بهشتی 
اظهــار کرد: گونه هــای غیربومی می توانند 
بــه آب هــای زیرزمینی دسترســی یابند و 
ســطح سفره های زیرزمینی را کاهش دهند.
احمدرضــا محرابیــان دربــاره تاثیر ورود 
گونه هــای غیربومی به اکوسیســتم اظهار 
کرد: در طبیعت همیشــه یک توازن خاص 
میــان گونه های گیاهــی وجود دارد که این 
توازن تاریخچه ای چندین میلیون ساله دارد 
و در واقــع این گونه هــا اگر در کنار هم قرار 
دارند، به این دلیل اســت که یک تاریخچه 
تکاملی طوالنی مدت را طی کرده و به تعادل 
رسیده اند.وی ادامه داد: این تعادل به دلیل این 
است که طبیعت به صورت خود به خود این 
گونه ها را در کنار هم چیده و مشخص کرده 
است که در هرنقطه  از کره زمین چه اجتماعی 
از گونه های گیاهی قرارگیرد بنابراین دخالت 
نســنجیده بشــر در انتشار گونه ها مشکالت 
محیط زیســتی متعــددی را در بر دارد.این 
عضو هیات علمی دانشــکده علوم و فناوری 
زیستی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این 

که هر گونه گیاهی با گونه های گیاهی دیگر 
موجود در منطقه به تعادل رسیده اند، گفت: 
گونه هایی که در یک اکوسیســتم هستند و 
به تعادل رســیده اند، رشد متناسب با محیط 
دارند و به این شکل تعادل اکوسیستم حفظ 
می شــود.وی با بیان اینکه با ورود یک گونه 
غیربومــی بــه یک منطقــه آن را به محیط 
زیســت معرفی می کنیم، اظهــار کرد: این 
معرفی گونه به یک اکوسیســتم چند راهبرد 
دارد که اولین راهبرد آن به تعادل رســیدن 
گونه جدید با محیط و گونه های دیگر اســت 
که این فرایندی مثبت است و مشکلی ندارد 
امــا بعضی اوقات نیــز این گونه نمی تواند به 
تعادل برسد و از بین می رود که این یک فرایند 
منفی اســت.به گفته محرابیان بعضی اوقات 
گونه ها با ورود به زیســتگاه جدید، شــرایط 
بسیار مناسبی را برای تکثیر تجربه می کنند 
بنابراین به صورت بی رویه تکثیر می شــوند 
که درنتیجه گونه های غیربومی به گونه های 
مهاجم تبدیل می شــوند. گونه مهاجم تمام 
گونه های محیط را حذف می کند و شــرایط 

زیستگاه را تغییر می دهد .

عضو کمیته علمی کرونا خبر داد؛

کرونا  خطِر بروز دیابت پس از ابتال به 
عضــو کمیته علمی کرونا با اشــاره به نتایج 
یک مطالعه در دنیا مبنی بر خطر بروز دیابت 
پس از ابتال به کرونا و بویژه فرم های شــدید 
کرونــا، گفت: به دنبــال این مطالعه به افراد 
توصیه می شــود بــرای پیگیری بروز یا عدم 
بروز دیابت، قندخون خود را بررســی کرده 
و شــیوه زندگی خــود را اصالح کنند.دکتر 
علیرضا استقامتی ، با اشاره به نتایج تحقیقات 
بین المللی در حوزه افزایش شیوع دیابت پس 
از پاندمی کرونا، گفت: هنوز در ایران مطالعات 
مشخصی در این زمینه انجام نشده است ولی 
تحقیــق مدون دنیا در فاز حاد و فاز طوالنی 
نشان داده است که در آن دسته از بیمارانی 
که در مرحله حاد کرونا بودند، شیوع دیابت 
بیشــتر اســت و در مواردی حتی فرد بدون 
اینکه سابقه دیابت داشته باشد، این بیماری 
خود را نشان می دهد. در برخی افراد به دنبال 
مراجعه به بیمارستان به دلیل کرونا مشخص 
شــد میزان قند خون شان در بدو بستری باال 
اســت و خیلی از این افراد نیز پیش تر سابقه 

دیابت نداشــتند.وی درباره علت بروز دیابت 
به دنبال ابتال به کرونا، اظهار کرد: گاهی این 
اتفاق به دلیل استرس ناشی از ابتال به کرونا 
اســت و گاهی نیز به دنبال مصرف کورتون 
برای درمان انواع شــدید کرونا ممکن است 
قندخــون موقتا بــاال برود. به دالیل مختلف 
در افرادی که در مرحله حاد بیماری هستند 
ممکن است افزایش قندخون را شاهد باشیم 
که برخی گذرا اســت و برخی هم در آینده 
می تواند تبدیل به دیابت شود.مطالعه ای که 
حدود سه هفته قبل در نشریه لنست به چاپ 
رســید از این قرار بود که گروهی 1۸0 هزار 
نفره از کهنه سربازهای آمریکایی که به کرونا 
مبتال شــده و بهبود یافته بودند را طی یک 
سال مورد بررسی قرار داده و با گروه کنترل 
مقایســه کردند و مشــخص شد ریسک بروز 
دیابت در این کهنه سربازها 40 درصد نسبت 
به گروه کنترل افزایش یافته است. همچنین 
میزان بروز دیابت به ازای هر هزار نفر در طی 

یکسال، 1۳ مورد افزایش یافته است. 
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 تنگ بستانک؛
  بهشت گمشده در فارس 

بهشت گم شــده نام منطقه ای خوش آب و هو 
و سرسبز در شهرستان مرودشــت و کامفیروز 
است. نام اصلی این مکان »تنگ بستانک« بوده 
است که اکنون به بهشت گم شده مشهور شده 
است. تنگ بستانک یا همان بهشت گمشده دره 
زیبایی اســت که جهت امتداد آن شرقی غربی 
است و صخره های عمودی و مرتفع دو طرف آن 

را دربرگرفته است.
این منطقه دیدنی که زیبایــی انبوه درختان و 
پرآبی رودخانه هایش چشم هر بیننده ای را می 
نوازد و مهمانان را به تحسین و تکریم آفرینشگر 
هستی وامی دارد از جمله مناطق حفاظت شده 

استان فارس است.
انبوه درختان در منطقه بهشت گم شده در پاره 
ای از مناطق چنان پنجه در پنجه هم انداخته و 
سقفی از نوازش بر ســر رهگذران و گردشگران 
ساخته که به سختی می توان درخشش آفتاب را 

از میان شاخ و برگ درختان دید.
 بهشت گمشده یا تنگ بســتانک یکی از جاذبه 
های شــگفت انگیز طبیعی ایران اســت که در 
منطقه کامفیروز و در فاصلــه 120 کیلومتری 
شــمال غربی شــیراز قار دارد . بهشت گمشده 
در منطقه ای به وســعت بیســت هــزار هکتار 
واقع شــده و ارتفــاع آن از ســطح دریا 1۷40 
متر اســت. از دامنه ی کوه های شمال غربی و 
مغرب دشت کامفیروز خط ســبزی آغاز شده 
و به ســوی غرب امتداد دارد و این مســیر سبز 
در عمــق دره و حاشــیه رودخانه پوشــیده از 
درختان اســت. این بهشــت در حوزه ی آبخیز 
ســد درودزن واقع شده و ســالیانه ۳۳ میلیون 
متر مکعــب آب از آن می گــذرد. این منطقه 
 دارای اقلیم ایران وتورانی است،تابســتان های 
خشک داردو زمستان های بسیارسردآن با برف 
و یخبندان همراه اســت و متوسط بارندگی آن 
42/4۷۹میلیمتر است. تنگ بستانک یا همان   
بهشت گمشده دره زیبایی است که جهت امتداد 
آن شرقی غربی اســت و صخره های عمودی و 

مرتفع دو طرف آن را دربر گرفته است.
یکی از ویژگــی  های این پدیده طبیعی بســتر 
سنگی کف دره است که رویشگاه درختان چنار، 
گردو و گیاهان سایه پســند است. این درختان 
درفضای کم نور تنگ بستانک برای دسترسی به 
نور، در رقابت هستند و قامت بلند و تاج پوشش 
به هم پیوسته  ای دارند. زیست بوم آبی دریاچه 
پشت ســد درودزن، مهمترین زیســتگاه آبی 
بخش کامفیروز است که زیستگاه جانبی منطقه 
حفاظت شده تنگ بستانک می  باشد. این دریاچه 
آب شیرین، زیستگاه دو گونه از ماهیان بومی و 
سه  گونه از کپور پرورشی اســت و از مکان  های 
حائز اهمیــت برای زمســتان گذرانی پرندگان 

مهاجر می باشد.
کوتوریستی جاذبه های ا

وجود روســتاهای زیبای جنوب تنگ بستانک 
مانند ســاران و کهکرون با چشــمه های زیبا و 
سابقه ای هزاران ساله از جاذبه های این منطقه 
می باشــد. موقعیت جغرافیائی اثر طبیعی تنگ 
بستانک در مجموعه شــبکه گردشگری محور 
شمال و شــمال غرب اســتان و امکان ارتباط 
جاده ای که بــا یادمــان هــای تاریخی تخت  
جمشید، نقش رســتم و پاسارگارد از یک طرف 
و چشم اندازهای طبیعی آبشــارمارگون و تنگ 
براق از طرف دیگر، امتیاز ویــژه ای برای بخش 
ایرانگردی و جهانگردی استان فارس است که در 

خور توجه و اهمیت می باشد.
مســیر دسترســی به تنگ بســتانک از میان 
روستاهای بیضا و کامفیروز و کوچه باغ ها مزارع 
و باغات اولین جاذبه ای اســت که گردشگران 
درسفر به بهشت گمشده تجربه می کنند منظره 
بدیع دریاچه  سد درودزن در مسیر جاده جنگل 
های انبوه بلوط معماری روستا های منطقه در 
کنار مزارع وسیع و شالیزارها ی سر سبز تا ورودی 
بهشت گمشده انسان را  مشایعت می کند از این 
نقطه کوچه باغی نسبتا وسیع و رویایی  در پیچ و 
تاب رودخانه ای زیبا تا محل ابشار تنگ بستانک 
ادامه می یابد اینجاست که انبو هی از جنگل چنار 
در تنگه ای نه چندان باریک به همراه پیچ و تاب 
روســوباتی از جنس اهک یکی از شگفت انگیز 
ترین چهره های طبیعت را به نمایش می گذارد  
به راستی که بهشت چنین جایی باید باشد امتداد 
این مسیر پیاده رو از بستر رودخانه تا روستایی 
بکر در نقطه ا ی دور از ذهن زیبایی و جذابیت این 

منطقه را تکمیل میکند.

گردشگری

 یارانه دالری و سامانه
 ثبت مافیا!

   به  قلم وحید حاج سعیدی
دوســتانی که از دور و نزدیک با حقیر آشــنایی 
دارنــد نیک واقفند که حدود و ثغور افاضات را 
ما را حد و عددی نیست و پشتوانه این تسلط به 
بسیاری از علوم ارضی، سماوی و حتی بحری، 
تلمذ در یکی از بزرگترین مکتبخانه های شمال 

شرق کشور در دهه ۶0 است!
فلذا با واکاوی یکی از مشکالت عدیده اقتصادی 
که امروز مبتالبه جامعه است، بنا داریم گره از 

کار دولت و خلق توامان بگشائیم.
حقیقت امر این روزها واژه مافیا و دســت های 
پشت پرده به کرات شنیده می شود و تقریبا هر 
روز درباره نقش مخرب مافیا در مشکالت کشور 
سخنی گفته می شود. پیش از این هم بسیاری از 
صاحبان مناصب و مشاغل و مسئوالن مختلف 
از وجــود مافیاهای متفــاوت از جمله مافیای 
خودرو، مافیای دارو، مافیای گوشــت، مافیای 
ارز، مافیــای میوه، مافیای تجهیزات پزشــکی 
و انــواع و اقســام مافیاها که بــا اقدامات خود 
در حال ضربه زدن به اقتصاد کشــور هســتند، 

سخن گفته بودند.
هــر چند دولتمردان در تالش هســتند پوزه 
این مافیا ها را به آســفالت ســاخته شده با قیر 
یارانــه ای بمالند، اما ظاهراً این »تو بمیری« با 
»تو بمیری« های گذشــته تفاوت های ماهوی 
فراوان دارد و مقابله با مافیا به دالیل گوناگون 
میســر نیســت. ) همان داستان گر پرده بیفتد 
نمی دونم نه تو مانی و نه من و باقی داستان ...(

فلــذا ما امروز قصد داریم با یک راهکار ماریناد 
شــده و عملی، دســتکم اثرات و تبعات حضور 
مافیا در کشور را کمرنگ کنیم و اندکی از آالم 

مردم بکاهیم.
همان طور که مستحضرید در حال حاضر بخش 
اعظمــی از منابــع کشــور در قالب یارانه های 
گوناگون، از یارانه مردی که می خواســت همه 
کار هــا را یــک تنه انجام دهــد گرفته تا یارانه 
معیشــتی و یارانه گوشــت و نان و ...به خلق اهلل 
پرداخت می شود که با توجه به کاهش ارزش 
پــول ملی ایــن یارانه ها نه تنها دردی از مردم 
دوا نمــی کند، بلکه دولت هم در پرداخت این 

یارانه ها با مشکالت عدیده ای مواجه است.
فلذا پیشــنهاد می شود به جای پرداخت این 
مبالــغ ناچیز به خلــق اهلل، با راه اندازی یک 
سامانه و ثبت نام  گروه ها و دستجات مافیا در 
حوزه های مختلف، این یارانه ها تجمیع شوند 
و بــه صــورت دالری و ارزی به مافیا پرداخت 
شــود! باالخره زندگی کسی که برای تعویض 
روغــن، باید خودرویش را به دوبی ببرد و 2۳ 
میلیون هزینه کند و یا هزینه شارژ آپارتمان 
دختــرش در مــاه در اروپا با حقوق 1۵ کارگر 
ســاختمانی برابر است، با زندگی ما معمولی 
هــا تفاوت دارد و قطعاً یارانه 4۵ هزار تومانی 
کفاف این امورات را نمی دهد! با این راهبرد و 
تزریق منابع مالی به این افراد، دستکم بخش 
اعظمــی از هزینه های زندگی الکچری آنها 
پوشــش داده می شــود و دســت از سر ما بر 
می دارند. در ادامه نیز قطع به یقین شــاهد 
کاهش قاچاق کاال از مبادی رسمی، اختالس، 
ارتشــاء، تعرض به بیت المال، تولید کاالهای 
بی کیفیت، افزایش لجام گسیخته قیمت ها، 
نفوذ به بدنه دولت، تالش برای تغییر و یا دور 
زدن قوانین و ... خواهیم بود! البته به شرطی 
کــه هر جوجه قاچاقچــی یا محتکر دو زاری 

نخواهد خودش را مافیا جا بزند!

یک عمر دور از سرطان رحم با این روش
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که حتی یک دوز از واکسن HPV هم برای 
زیر 21 ساله ها اثربخش است.سازمان جهانی بهداشت به تازگی اعالم کرده 
که تزریق یک دوز از واکســن ضد ویروس پاپیلوم انســانی )یکی از عوامل به 
وجود آمدن ســرطان رحم( برای محافظت از افراد ۹ تا 14 ســال و همچنین 
1۵ تا 20 ســال کافی اســت. در حالی که پیش از این، دو مرحله تزریق این 
واکسن برای اثربخشی آن الزم دانسته شده بود. توصیه جدید باعث می شود 
دختران و زنان بیشــتری واکســینه شوند در حالی که همان سطح محافظت 
قبلی برای آن ها برقرار خواهد بود. این سازمان همچنین طبق روال گذشته، 
برای زنان باالی 21 ســال دو دوز واکســن را با فاصله شــش ماه توصیه کرده 
اســت. بهترین ســن تزریق در دختران ۹ تا 1۳ ســالگی  دانسته شده، با این 

حال بهتر است که همه افراد تا 2۶ سالگی واکسینه شوند.
بیش از ۳40 هزار زن در جهان در ســال 2020 بر اثر ســرطان دهانه رحم 
جان خود را از دســت دادند. همین آمار نشــان می دهد که تزریق واکســن 

در پیشگیری و کاهش آمار ابتال به این سرطان چقدر می تواند موثر باشد.
تک دوز شــدن واکســن ضد ویروس سرطان دهانه رحم  ظرفیت این را دارد 
که واکســینه شــدن ۹0 درصد از دختران 1۵ ســال را تا سال 20۳0 محقق 
کند. ضمن این که تزریق تک دوز واکســن کم هزینه تر خواهد بود، به منابع 
کمتری نیاز خواهد داشت و توزیع آن به مراتب آسان تر است. دکتر سیملال 
دســتیار مدیر کل ســازمان جهانی بهداشت امیدوار است و می گوید: »با این 

روند جهان به سمت ریشه کن کردن سرطان رحم در زنان می رود.«

واکســن HPV در دســته واکســن های گران قرار دارد و این یکی از دالیلی  
اســت که ســرعت پوشش و تزریق این واکسن در دنیا آهسته تر از آن چیزی 
ا ســت که باید باشــد.در سال 2020 پوشش جهانی برنامه واکسیناسیون دو 
دوز تنها 1۳ درصد بود. دلیل دیگر مشــکالت مربوط به تجویز دو دوز برای 
نوجوانان اســت زیرا بیشــتر کشــورها دختران باالی 1۵ سال را در رده سنی 
برنامه های بهداشــتی ویژه کودکان لحاظ نمی کنند و به همین دلیل برای 
تزریق به این رده ســنی بالتکلیف اند. تزریق این واکســن تا حدود زیادی از 
بروز زگیل تناسلی جلوگیری می کند اما ممنوعیت هایی هم دارد مثال تزریق 
واکسن به زنان باردار و شیرده توصیه نمی شود و برای افراد تب دار با درجه 

باال تا زمان بهبودی کامل ممنوع است.

دریچه علم

 ببینید 
 دوباره تو ترافیک 

غرق شدیم!
پایان تعطیالت نوروزی 

و بازگشایی حضوری 
مدارس و دانشگاه ها باز 

هم باعث تشدید ترافیک 
در کالنشهرهای کشور 

شد. صفحه طنز و کارتون 
نیشخط با انتشار کارتونی 

به این موضوع پرداخت.

کارتون 

ج طهماسب »جان« نمی گیرد؟  چرا عروسک های ایر

تالش برای برندسازی از »مهمونی«
طهماســب با  عروسک های »کاله قرمزی 
و پســرخاله« توانســت طیف وسیعی از 
کودکان و نوجوانان دهه شــصت و هفتاد 
و شمســی را با خود همــراه کند. پخش 
کاله قرمزی در دهه هشــتاد و نود دامنه 
مخاطبان عروسک های محبوب طهماسب 
را افزایش داد و دهه هشتادی به جمعیت 
مخاطبان دهه شصتی و هفتادی مجموعه 
»کاله قرمزی و پسرخاله« افزوده شدند و 
خانواده کاله قرمزی هم در این سال ها به 
تکامل رسید و شخصیت های دیگری به آن 
اضافه شد که هریک به کاراکتری محبوب 
تبدیل شد؛ از شخصیت پسرعمه تا فامیل 
دور و حتــی حیوانات اضافه شــده به این 
خانواده هم جای خود را به سرعت در بین 
مخاطبان باز کردند تا همراه با نوستالژی 
کاله قرمزی و پســرخاله برای نســل های 
قبل، برای ســلیقه نسل جدید همراهان 
برنامــه هویت های کارتونی تازه ای چون 
پســرک معتاد به بــازی رایانه ای یا ببعی 

مسلط به زبان انگلیسی! ساخته شود.
 کیفیت کار طهماسب 

در مهمونی افزایش یافته است؟
حــاال با پخــش مجموعــه »مهمونی« 
نخســتین مســئله قابل برسی این است 
که آیا کیفیت کار طهماســب در محصول 
تازه اش  ارتقاء و افزایش یافته اســت؟ آیا 
پلت فرم ها با مخاطبان حداقلی به انضمام 
یک ارتش ســایبری تبلیغاتی توانسته اند 
زمینــه دیده شــدن مجموعه مهمونی را 

فراهم آورند؟
در ایــن میان نکته قابل تامل این اســت 
کــه مهمترین اثر شــاخص طهماســب 
یعنی »کاله قرمزی و پســرخاله« در اثر 
اســتمرار نمایش در سیما با گستره انبوه 
مخاطــب موفق شــد وارد فرهنگ عامه 

شــوند. این اولین خأل موجود در ســری 
جدید ساخته طهماسب است که با وجود 
کاربلدی وی در این عرصه و روایت گری و 
سناریوهای بی نقص، اما این صحنه گویی 
بــدون مخاطبان دهها میلیونی تلویزیون 
فاقد موتور محرکه برای هویت ســازی از 

تیپ های جدید است. 
بررسی فنی شاخصه های کیفی 

مجموعه »مهمونی«
 ذات عروســک های طهماســب در خرده 
نمایش هایی که اتصالی داســتانی ندارند 
بیشتر تیپ هستند و تبدیل به شخصیت 
نمی شــود. شخصیت یکی از عناصر مهم 
داستانی در مجموعه های نمایشی است که 
ماجرای اصلی روایت با تکیه بر این مولفه 
پیــش مــی رود. در حقیقت، محور اصلی 
کشمکش داســتان است و »شخصیت« 
)با مترادف کاراکتر و پرســوناژ( مهمترین 
عنصر در داستان به حساب می آید. تیپ، 

به راحتی در ذهن جا می گیرد. یعنی در 
اولیــن برخورد بدون اینکه نیازی به تفکر 
و تحلیل باشــد، می تــوان آن را در ذهن 

تصور کرد.
واحدهای نمایشی که تیپ هستند، خیلی 
راحت در یک یا چند خط تعریف می شوند 
و به طور کلی حضورشان در روایت، جاذبه 
چندانی برای خواننده ندارد. زیرا در وجود 
آنها راز و ابهامی برای کشف شدن نیست. 

کند و کاو در روان »تیپ« معنا ندارد.
تفاوت تیپ و شــخصیت و دســته بندی 
آن ها در مدیوم های نمایشــی مثل فیلم و 
سریال موضوعیت دارد اما در نمایش های 
عروسکی مثل مجموعه »شهرموش ها«، 
»کاله قرمــزی«، »زی زی گولــو« و ... 
شــخصیت پردازی محلی از اعراب ندارد 
و چــون روایت حجم کمــی دارد، عمده 
تالش ســازندگی تکیــه روی ویژگی ها 
تیپ محور عروســک بنا می شــود و تکیه 

کالم و واکنش هــای لحظه ای از اهمیت 
ویژه ای برخودار است.

به عنوان مثال کاله قرمزی و پسرخاله با به 
کار بــردن چند عبارت و تکرار ابدی آنان 
محبوب شــدند اما چون مخاطب به این 
عبارت ها که نشــات گرفته از تیپ سازی 
اســت خاطره دارد و اگر هزاران قسمت از 
کاله قرمزی هم ســاخته و از سیما پخش 
شــود بازهــم مخاطب خواهد داشــت، 
چون تماشــای تیپ های عروسکی مثل 
ســریال های سیت کامی نیاز به رسانه ای 

همچون تلویزیون دارد.
 پخــش محتــوای تیپ محــوری مثل 
مجموعه »مهمونی« با مخاطب محدود به 
مسئله برای مخاطب و تماشا و پیگیری آن 
تبدیل نخواهد شد.مهمونی مجموعه ای 
اســت که تماشــاگر عام به آن دسترسی 
ندارد و هر قسمت باید مخاطب با مجموعه 
بســیار ویژه و داستانگویی مواجه باشد تا 

مخاطــب تن به هزینه اشــتراک ماهیانه 
برای آن بدهد چون این سبک از نمایش 
و کار بــا عروســک ها را پیــش از این در 
مجموعه کاله قرمزی دنبال کرده اســت.

آقای »مجری« یا به گویش کاله قرمزی 
»مرجــی«! )ایرج طهماســب(   به همان 
ســبک قدیــم در مقابل عروســک های 
می نشــیند و تقریبا نوع تیپ ســازی ها 
تفاوتی با گذشته ندارد. کاراکتر بچه هیچ 
فرقی با »پســرخاله« ندارد. »پسرخاله« 
نان در دست داشت و »پسربچه« گل در 
دست دارد و هر دو اکت های بزرگساالنه 
ساختارشکنی را بروز می دهد تا مخاطب 

را جذب کنند.
البتــه تفاوت های میان پســرخاله دهه 
هفتاد با تم جاهلی برآمده با فیلمفارســی 
و کاراکتــر جیغ زن تــوام با واکنش های 
ســریعی که فحــش  دادن و به کار گیری 
عبــارت "از مادر زاییده نشــده"  هر دو از 

یک جنس هستند.
کاراکتــر پشــه نیــز تقریبا شــمایی از 
شــخصیت های دهــه نــود مجموعه 
کاله قرمزی و پسرخاله را به یاد می آورد 
و هیچ تفاوت شگفت انگیزی در ساختار 
اثر جدید طهماســب رخ نداده اســت.
آســانترین کار برای عادل بزدوده، وحید 
نیکخــواه آزاد، مرضیــه برومنــد، ایرج 
طهماســب و همکار قدیمی اش، حمید 
جبلی، ســاخت یک عروســک ساده و 
تیپ ســازی برای این عروسک ها است. 
توجه ویژه به کودکان کار در دو کاراکتر 
یکســان »پســرخاله« و »بچه« متجلی 
اســت امــا چــون فرآیند ســاخت این 
عروســک های تیپ محور اســت، هدف 
غایی ســازنده برای دست یافتن به یک 

تجربه تازه  معنا پیدا نمی کند.

پرده نقره ای 

 لغو کنسرت ها 
کذب محض است

محمود ساالری با تکذیب شایعه لغو کنسرت های 
موســیقی گفت: عدم برگزاری کنسرت در نیمه 
دوم ماه رمضان به سبب ایام پرفیض قدر تا آستانه 

عید سعید فطر سنت همه ساله بوده است.
 شــامگاه 2۸ فروردین 1401 مطلبی در فضای 
مجازی مبنی بر لغو تمامی کنسرت ها در کشور 
منتشــر شــد. در آن متــن آمده بــود که هیچ 
خواننــده ای قبل از حذف آثارش از رادیو جوان 
و ملوبات اجازه برگزاری کنسرت در سال 1401 

را نخواهد داشت.
محمود ســاالری محتوای آن توئیت در فضای 

مجازی را کذب محض دانست.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصریح کرد: مطابق رســم و ســنت همه ســاله 
کنسرت های موسیقی از نیمه ماه مبارک رمضان 
به سبب قرار گرفتن در ایام پرفیض شب های قدر 
تا عید ســعید فطر هیچ زمانی شــاهد برگزاری 

کنسرتی نخواهیم نبویم.
ساالری ادامه داد: مسلم است که به مناسبت عید 
سعید فطر و ایام بعد از آن بار دیگر روند اجرای 
کنســرت های موسیقی مطابق مجوزهای صادر 

شده ادامه خواهد داشت.
معــاون امــور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی با اشاره به اجرای کنسرت گروه ماکان 
بند طی امشــب )شــنبه 2۷ فروردین ماه( بر 
کذب بودن ادعای مطرح شده در فضای مجازی 

تاکید کرد.

فرهنگ و هنر

طنز


