
خریداران منتظر کاهش قیمت مسکن نباشند

جیب ُبری از مردم با پیش فروش مسکن

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   یــک کارشــناس صنعــت ســاختمان بــا توجــه بــه فراخــوان برخی شــرکت های تعاونی 
مســکن گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ادامه سیاســت های تورمی کاهش قیمت مســکن در 
ســال ۱۴۰۱ را دور از انتظار خواهد کرد، جوســازی عده ای بر بســتر شــرکت های تعاونی، 

در قالب ارزان فروشی مسکن، راه جدیدی برای کسب درآمد از جیب مردم شده است. 
گهی،  بــا ۲۰۰ میلیــون و ۳۰۰ میلیــون پیــش پرداخــت صاحــب خانــه شــوید؛با این مدل آ

  || صفحه  صفحه 33  وسوسه خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی بازار بیشتر شده است...

گر های اینترنت پایان اما و ا

 افزایش قیمت  افزایش قیمت 
تثبیت شدتثبیت شد
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قالیباف: 

روند فعلی مالیات گیری 
مناسب نیست

     رئیــس مجلــس گفــت: درآمــد مالیاتــی 
دولــت افزایــش داشــت و امســال بــه ۱۱۳ 
درصد رسید اما همچنان حدود ۶۰ درصد 

فرار مالیاتی داریم...

 انتقاد تلویحی خاندوزی 
از مصوبه افزایش 5۷ درصدی دستمزد کارگران

 حذف یکباره ارز
۴۲۰۰ تومانی منتفی شد

     وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکه حرکت دولت 
در مســیر حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی گام بــه گام 
و تدریجــی خواهــد بــود گفــت: در خصــوص 
افزایــش ۵۷ درصــدی دســتمزد کارگــران، در 
کــه مــی شــد  وزارت اقتصــاد معتقــد بودیــم 
گارتری با شــرایط اقتصاد  شــاهد مصوبه ســاز

کالن باشیم...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

لیست دستگاه های دولتی بدهکار اعالم شد:

 صدرنشینی 
وزارت اقتصاد

3

 کمبود پزشک نداریم
توزیع ناعادالنه داریم

7

ح  مجلس باالی سر طر
صیانت است

2

 سه گره مهم باقیمانده
تا   احیای برجام

2

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگیسرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربیشرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

 نوبت اول

از طریــق  را  زیــر  بــه شــرح جــدول  آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی  شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه 
 پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس
www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در 
ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . تاریــخ انتشــار مناقصــات 

در ســامانه تاریــخ 1401/01/31 میباشــد.

لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

مبلغ براورد اولیه عنوان فهرست بهاپروژهردیف
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اعتبار

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

آخرین 
مهلت تسلیم 

پیشنهاد

گشایی  زمان باز
کات پا

1

پروژه تکمیل زیر سازی، 
جدولگذاری و آسفالت 
و ترمیم نوارهای حفاری 
شهرک صنعتی میاندوآب

فهرست بهاء ت راه 
باند،فرودگاه و زیر 

سازی راه آهن سال و 
راهداری سال1۴۰1

۲3,۰78,۲77,7۰۴1,153,913,886
داخلی- 
عمرانی 
استانی 

از تاریخ 
1۴۰1/۰1/31 تا 

تاریخ 1۴۰1/۰۲/1۰

تا ساعت 
خ  15 مور

1۴۰1/۰۲/۲۴

خ  ساعت 11:۰۰مور
1۴۰1/۰۲/۲5

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 12 مورخ 1400/01/31 تا ساعت 15 مورخ 1400/02/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 1401/02/24

کات : طبق جدول زیر گشایی پا زمان باز
کت ها: گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 

آدرس :ارومیــه -پــل قویــون خیابــان شــهید باقــری - جــاده ســیر - شــهرک فنــاوری الکترونیــک و صنایــع غذایــی ارومیــه 
33489609: 33489626-33489616-فاکــس   : تلفــن 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
   شناسه اگهی 1305668

 مشت خودرو 
نمونه خروار صمت نیست

   مجتبی توانگر
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 

مجلس شورای اسالمی 
همان قدر که توقع حل یک شــبه 
چندین دهه انباشــت مشکالت در 
صنعت خودروســازی نابجاســت، 
تعمیــم برداشــتها از عملکرد این 
صنعــت به ســایر بخش های صنعتــی، معدنی و تجاری نیز 

غیرسازنده و غیرمنصفانه است.
بیانــات رهبری معظم انقالب در دیــدار رمضانی کارگزاران 
نظــام در باب نقد و تمییز انــواع نقادی ها از زوایای گوناگون 

قابل تأمل است:
»نقد کارهای مسئولین اشکال ندارد، اظهار نظر اشکال ندارد، 
منتها اّوالً مراقب باشید این اظهار نظرها و نقدها بدبینانه نباشد. 
البّته بنده همیشه این را به این کسانی که مسئولند، در همه ی 
دولتها تذّکر داده ام که نگاه به کسی که در میدان هست و در 
صف مقّدم مشغول فّعالّیت است، نباید نگاه بدبینانه و از روی 
ســو ظن باشــد. خب افراد مؤمن، افراد انقالبی، افراد پُر جّد و 
جهد، پُرکار مشغول کارند، دارند در این زمینه کار می کنند.؛ 
اگر نقدی هم می شود خوش بینانه باشد، بدبینانه نباشد؛ ثانیاً 
موجب تضعیف این کســانی نشود که در این میدان مشغول 

تالش و کار هستند؛ و امید مردم هم تضعیف نشود.«
در ادوار مختلف شــاهد حمایت های اینچنین هوشمندانه از 
مسئوالن و کارگزاران نظام بوده ایم. حمایت هایی که دلسوزان 
واقعی نظام و انقالب را از افراط و تفریط در بیان نقدها، دیدگاه ها 
و تحلیل ها بر حذر داشته و مشاهده نقاط امیدبخش، فرصت ها 
و دستاوردهای بخش های مختلف در کنار چالش ها و کاستی ها 

را یادآور شده است.
نکتــه دقیقــی که امکان تمایز نقد مغرضانه و نقد منصفانه را 
فراهم نموده و ناقد را از نگاه مطلق گرایانه، ســیاه و ســفید و 

صفر و صدی دور می نماید.
با همین شاخص می توان نقادی های حول محور عملکرد وزیر 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت را محک زد؛ اینکه تأکید بر 
چالش ها و نقاط صعف وزارت صمت چقدر با بیان فرصت ها 

و گزارش نقاط قوت همراه بوده است؟
کلی گویی آفت نقد است. آفتی که الاقل در رابطه با عملکرد 
یکی از بزرگترین دستگاه های اجرایی کشور به وضوح مشاهده 

می گردد.
تعمیم تصورات-بخوانید-عدم اجابت توقعات در یک بخش به 
سایر بخش ها و زیرمجموعه ها آن هم در یک دوره کوتاه زمانی 
با نقدی که با پســوند سازنده و منصفانه تفسیرش می کنیم، 

سنخیتی نداشته و ندارد.
همان قدر که توقع حل یک شبه چندین دهه انباشت مشکالت 
در صنعت خودروسازی نابجاست، تعمیم برداشتها از عملکرد 
این صنعت به سایر بخش های صنعتی، معدنی و تجاری نیز 

غیرسازنده و غیرمنصفانه است.
در حقیقت »مشــت خودرو نمی توانــد نمونه خروار صمت 
باشــد« و مشکالت صنعت خودروسازی، نباید عدم مشاهده 

دستاوردهای کم نظیر حوزه های دیگر را منجر شود.
پیشگامان تولید و تجارت در بخشهای دولتی و خصوصی در 
مدت ۲۳۵ روز گذشته توانستند بازار به هم ریخته کاالهای 
پایه را سرو سامان داده و با حذف سهمیه بندی ها و بهره گیری 
از ساز و کارهای بورس، ضمن رفع تبعیض ها، قیمت ها را به 
شرایط قبل از قطعی برق واحدهای تولیدی سیمانی و فوالدی 
برگردانند. شــرایطی که با وجود نوسانات ارزی در برهه های 

زمانی مختلف ثبات بازار را به همراه داشت.
صنعتگران، معدن کاران، بازرگانان و مدیران بخش های دولتی 
و خصوصی در جامعه تولید و تجارت توانستند بعد از مدت ها، 
تراز تجاری غیر نفتی کشور را به بیش از یکصد میلیون دالر 
رســانده و افزایش ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی را رقم زده 
و رشــد بیش از ۵ درصدی صادرات نســبت به واردات را ثبت 
بنمایند. به روزترین روش تأمین مالی واحدهای بزرگ تولیدی 
با هدف شــفاف ســازی و عدم انحراف منابع در بســیاری از 
بانک های دولتی و خصوصی کشــور با دســتاوردهای بسیار 
مهم در همین دوره به مرحله اجرا درآمد و هوشمندســازی 
فرایند صدور کارت بازرگانی بدون دخالت عوامل انسانی، پایش 
سیستمی و هوشمند مداخله کارمندان در معامالت دولتی 
در ســامانه ســتاد و سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از 
کســب وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط و در نهایت 
روند حذف امضاهای طالیی در همین بازه زمانی شدت گرفت.
اجــرای طــرح آمایــش صنعتی، معدنی و تجــاری در ۴۸۰ 
شهرستان سراسر کشور، ایجاد سامانه یکپارچه پاسخگویی 
وزارت صمت، تمرکز بر اقتصاد و تولید دانش بنیان، گسترش 
تعامالت بین المللی بویژه با همســایگان، اجرای پروژه های 
مهم و متعدد تهاتر، اصالح ســاختار حکمرانی و ادغام واقعی 
وزارتخانه های ســابق، آغاز به کار گســترده ترین عمیلیات 
اکتشــافی کشــور و احیای بیش از هزار واحد تولیدی راکد و 
نیمه تعطیل تنها بخشی از دستاوردها و اقدامات وزارت صمت 
و پیشگامان تولید و تجارت کشور بوده است که در کنار تمرکز 
هجمه ها و انتقادات نسبت به حوزه خودرو مورد غفلت و بی 

توجهی قرار گرفته است.
حــال آنکــه در همین حوزه نیز چندیــن پروژه مانند اصالح 
ساختار بازارهای زنجیره تأمین، اصالح ساختار مالی و اصالح 
ساختار سهامداری شرکت های خودروساز در حال اجرا و در 

مسیر تکمیل است. 
منبع: مهر

یادداشت

؛ سیگنال عجیب دولت به بازار ارز

دولت، دالر ندارد؟

قیمت دالر در روز های پایانی ســال گذشــته تا مرز ۲۵ 
هزار تومان هم رفت. آن هم زمانی که همه امیدوار بودند 
توافقنامه هسته ای به زودی امضا شود. آن زمان بود که 
دالر از مــرز ۲۸ هــزار تومان فاصله گرفت و روند نزولی 

آن آغاز شد. 
اگرچه روند صعودی قیمت دالر متوقف شده، اما انتظارات 
به ســمت افزایش قیمت دالر اســت و دولت هم اخیرا 
سیگنال جدیدی به بازار ارسال کرده است. سیگنالی که 

می گوید منابع ارزی دولت محدود است.
 رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای 
اعالم کرده »واردات اســکناس ارزی به کشــور، معاف از 
مالیات است.« بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی 
می تواند به هر میزان اســکناس ارز به کشــور وارد کند و 
نگرانی بابت مالیات و واکاوی منشــا سرمایه آن نداشته 
باشند. این خبر، اگرچه برای بسیاری خبر خوبی است، 
اما می تواند سگینال منفی به بازار ارز بدهد. اینکه منابع 
ارزی دولت محدود است و دولت می خواهد از هر راهی 
که شده ارز وارد کشور کند. این مساله می تواند یکی از 

عوامل افزایش قیمت دالر در بازار باشد.
این مســاله به خصوص زمانی مهم می شود که بسیاری 
معتقدنــد دولــت با تزریق ارز به بازار، قیمت دالر را وارد 

کانال ۲۷ هزار تومان کرده است.

دالر چگونه کانال ۲8 هزار تومان را از دست داد؟
از ابتدای هفته جاری قیمت دالر رکورد زد و کانال ۲۸ 
هــزار تومــان را فتح کرد. اما معامله گران بازار می گویند 
بازارساز به هر شکلی که شده قیمت دالر را به زیر کشید 
و توانست آن را دوباره وارد کانال ۲۷ هزار تومان کند؛ آن 

هم با عرضه و تزریق ارز به بازار.
اما مساله مهم این است که دولت تا چه زمان می تواند با 

تزریق ارز دالر را در همین کانال نگه دارد.
قیمت دالر در روز های پایانی ســال گذشــته تا مرز ۲۵ 
هزار تومان هم رفت. آن هم زمانی که همه امیدوار بودند 
توافقنامه هسته ای به زودی امضا شود. آن زمان بود که 

دالر از مــرز ۲۸ هــزار تومان فاصله گرفت و روند نزولی 
آن آغاز شد. 

توقف مذاکرات، اما سرآغاز افزایش مجدد قیمت دالر بود. 
حاال یا باید مذاکرات به نتیجه برسد که قیمت دالر کاهش 
پیدا کند که گویا نشدنی است. یا روند کلی اقتصاد باید 
این سیگنال را به بازار بدهد که اصالحاتی در راه است و 
دالر نزولی می شود. اما نه تنها این سیگنال دیده نمی شود 
که روند شاخص های کالن اقتصاد ایران به سمتی است 

که انتظارات تورمی جدیدی خلق کرده است.

دولت به بازار، ارز می رساند؟
پــس تنها راه برای کنترل موقت قیمت دالر، تزریق ارز 
به بازار است. اما خبر جدید معافیت مالیاتی ارزی، نشان 
می دهد دولت منابع ارزی محدودی دارد و حاال چشــم 
امید به واردات ارز به طرق دیگر دارد. پس این خبر، به جای 
آنکه ســیگنال کاهشی به بازار بدهد، بیانگر محدودیت 

ارزی است که می تواند دالر را گران کند.
بــار پیش هم چنیــن رئیس جمهوری خبر ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی را مطرح کرد. بازار، اما ســیگنالی 
که باید را از این دســتور گرفت. ســیگنال دریافتی این 
بود که منابع ارزی دولت محدود است و دولت باید این 
منابع محدود را صرف واردات کاال های اساســی کند نه 

لوازم خانگی!  
بعد از آن بود که قیمت دالر مجددا صعودی شــد. بازار 
هنوز به خبر جدید رئیس سازمان امور مالیاتی واکنش 

نشان نداده و باید منتظر این واکنش ماند.
این خبر در کنار اخبار ارزی دیگر می تواند دست دولت را 
برای معامله گران رو کند. روز قبل خبر آزادسازی منابع 
بلوکه شده ایران منتشر شد، اما کمی بعد مشخص شد 

توافق نشده، مذاکرات برای توافق انجام شده است.
این چندمین باری است که دولت با خبر آزادسازی منابع 
بلوکه شــده، ســعی در کاهش و کنترل قیمت ارز دارد. 
آن هم منابعی که گفته می شــود قبل از ورود به کشــور 

خرج شده است.
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سیاست 2

سخنگوی دولت: 
گذشته می شود آزاد شده صرف تسویه بدهی های دولت  منابع 

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت پروژه میانکاله تصریح کرد: در خصوص پروژه میانکاله فرمان 
رئیس جمهور بر زمین نماند. کلنگ زنی پروژه متوقف شده است و در دولت مردمی اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد. 
سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری خود با بیان اینکه طرح هایی در دست بررسی در دفتر دولت است، اظهار 

کرد: از جمله این طرح ها طرح حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان است که شامل بخشودگی مالیاتی نیز هست.
وزرای دولت بدون انقطاع در حال تعامل با نمایندگان هستند

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برگزاری جلسه اخیر میان دولت و مجلس اظهار کرد: دولت و مجلس در چارچوب 
وظایف خود تعامالت سازنده دارند. دو روز پیش جلسه صمیمی دولت با مجلس بود. وزرای دولت بدون انقطاع در حال 
تعامل با نمایندگان هستند. نگاه مشترک یافتن راهکار برای حل مشکالت مردم از جمله در زمینه گرانی است. امید 

می رود در همین رفت و آمد ها گام های مثبتی در راستای حل مشکالت مردم به ویژه گرانی برداشت.
حل بحران کم آبی اولویت دولت است

وی در پاسخ به پرسشی درباره بحران کم آبی و برنامه دولت برای بهبود این وضعیت در کشور تاکید کرد: حل بحران 
کم آبی اولویت دولت است. در قانون ۱۴۰۱ در تبصره ۸ به این مشکل به صورت ویژه پرداخته شده است. مدیریت 
بحران کم آبی نیازمند تعامل مردم و دســتگاه ها برای مدیریت مصرف اســت. ۹ جلســه به ریاســت معاون اول در این 
زمینه برگزار شده و ۴ جلسه ویژه زاینده رود برگزار شده است. بهادری جهرمی یادآور شد: طرح شیرین سازی انتقال 
آب دریا اصلی ترین طرح است، پیشرفت های فیزیکی قابل قبولی هم داشته است. همزمان برای تامین آب شرب به 

تامین آب صنعت و کشاورزی هم توجه می شود. 
عوامل گرانی روشن است

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه علت طرح موضوع مبارزه با دست های پشت پرده گرانی از سوی رییس 

جمهوری، تاکید کرد: عوامل گرانی روشن است. مثال حجم نقدینگی ۴ هزار میلیارد که به دولت به ارث رسید تورم زا 
است و آثار آن بلند مدت است. بودجه ۱۴۰۱ احکامی دارد که آثار تورمی به جای می گذارد همانند اصالح ارز ۴۲۰۰ 
و احکامی از این دست. سخنگوی دولت یادآور شد: کسری های بودجه از سال قبل نیز تاثیرگذار است. در خصوص 
جلسه چهارشنبه دولت در کنار مباحث ناظر به گرانی در خصوص اقدامات سودجویانه بیان شده که به طور خاص در 
بازار میوه و تره بار بود که در واکنش به این گزارش رئیس جمهور خطاب کردند که در کنار کنترل تورم از عامل اخیر 

که اقدامات سوداگران است نباید غافل بود و پشت پرده آن ها باید بررسی شود.
کید رئیس جمهور بانیان وضع موجود نمی توانند حل کننده مشکالت باشند بنا به تا

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت ابقای مدیران دولت قبلی در ساختار اجرایی کشور اظهار کرد: 
رئیس جمهور تاکید دارند بانیان وضع موجود نمی توانند حل کننده مشکالت باشند. کسانی که کارایی الزم را خواهند 
داشت می توانند ابقا شوند و در غیر این صورت نمی توانند با دولت همکاری داشته باشند. وی افزود: اخیرا دستوری از 
سوی رئیس جمهور به معاونت اجرایی صادر شد که کارگروهی تشکیل شود برای مدیرانی که تعیین تکلیف نشده اند.

فرمان رئیس جمهور در مورد پروژه میانکاله بر زمین نماند
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت پروژه میانکاله تصریح کرد: در خصوص پروژه میانکاله فرمان رئیس 
جمهور بر زمین نماند. کلنگ زنی پروژه متوقف شده است و در دولت مردمی اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد.

1۰ هزار میلیارد تومان بدهی ماهانه از دولت گذشته به این دولت به ارث رسیده است
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی دیگر در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده ایران نیز تاکید کرد: برخی منابع بلوکه 
شــده، آزاد ســازی آن ها یکی از اقدامات دولت اســت. دولت اغماضی در جهت صیانت از حقوق مردم نخواهد داشــت. 

منابع آزاد شده صرف تسویه بدهی های گذشته که به دولت به ارث رسیده است، می شود.

اخبار كوتاه

جو بایدن و همسرش میزبان 
مراسم ساالنه عید پاک

ضیافت افطاری همسر 
اردوغان برای كودكان 
اوكراینی

گزارش تصویری

گفت: کرات وین  کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم از تاثیر جنگ اوکراین بر مذا رئیس 

 3 گره مهم باقیمانده تا احیای برجام
مذاکرات وین بیش از یک ماه است که متوقف 
شــده و دالیل چندی را برای این توقف ذکر 
می کننــد، از جملــه مهم ترین گره های ادامه 
مذاکــرات به زعم اغلب کارشناســان و حتی 
مقامات کشــورمان، بحث حذف نام ســپاه از 
فهرست تروریستی آمریکا است. مساله ای که 
در آمریکا برای عملی کردن آن موانع بســیار 
اســت و مخالفــان تمام تالش خــود را به کار 
گرفتــه اند تا دولت جو بایدن چنین امتیازی 
به ایران ندهد. سپاه از سال ۱۳۹۸ و در دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ وارد فهرست 

سازمان های تروریستی شد.
جاوید قربان اوغلی کارشناس مسائل بین الملل 
در مورد سرنوشت مذاکرات اتمی وین به فرارو 
می گوید: به شخصه معتقدم هم آمریکا خواهان 
توافق است و هم در ایران تصمیِم به دستیابی 
به توافق اتخاذ شده است. موانع موجود نیز در 
صــورت برخورداری از اراده و اتخاذ تصمیمات 
سیاسی قابل حل هستند. البته باید اذعان کرد 
که از نظر داخلی هر دو کشــور با مشــکالت و 
موانعی رو به رو هســتند و تندرو ها بهانه های 
الزم برای ســنگ اندازی را در دست دارند. در 
آمریکا مســاله انتخابات میان دوره ای در ماه 
نوامبر و خطر از دســت دادن کرســی های دو 
مجلس توســط دموکرات ها و فشار البی های 
اسرائیلی به بایدن و تیم مذاکره کننده آمریکایی 

بسیار جدی است.
وی افزود: در ایران هم برخی از تندرو ها بر این 
باورند که با توجه به مشغولیت و تمرکز آمریکا 
)و غــرب( بر بحران اوکراین، می توان امتیازات 
بیشــتری گرفت که به نظرم تصور صحیحی 
نیســت. ضمن اینکه روســیه در شرایطی که 
در باتالق اوکراین گرفتار شــده، موافِق توافق 

نیست، چون از نظر اقتصادی، موافِق ورود نفت 
ایران به بازار های جهانی نیست ضمن اینکه از 
نظر سیاسی نیز این مساله )حصول توافق اتمی 
میان ایران و غرب( باعث رهایی و آســودگی 
خیاِل غرب و به خصوص آمریکا از یک بحران 
)معادله اتمی ایران( و تمرکز بیشــتر بر بحران 
اوکراین می شــود. با ایــن همه، نقطه امیدوار 
کننده، اختیارات بســیار باالی راس حاکمیت 

و نیاز دو کشور به توافق است.

فرجام برجام
حشــمت اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم 
در گفتگــو بــا فرارو با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر احیای برجام به مســائل دیگری مرتب 

شده است، گفت: وقفه ای که در مذاکرات ایجاد 
شد، موجبات آن را فراهم آورده که گفتگو های 
هسته ای به محاق رفته و به نوعی تعلیق شود، 
در حال حاضرسازوکار الزم برای رفع اختالفات 
بین ایران و آمریکا وجود ندارد و همین موضوع 

بر روی برجام سایه افکنده است.
وی افزود: این در حالی اســت که برای احیای 
برجام اراده سیاســی ایران و آمریکا الزم است، 
اما با توجه به وضعیت امروز، ایران به نوعی یک 
فرصت ســوزی انجام داد، به طوریکه تا قبل از 
وقوع جنگ اوکراین، این اراده سیاســی برای 
احیای برجام وجود داشــت، اما با آغاز تهاجم 
روسیه به اوکراین، روسیه به عنوان اولین طرف 
این اراده سیاســی را از بین برد، در ادامه نیز با 
توجه به وضعیتی که جنگ به وجود آورد، عمال 

مذاکرات متوقف شد.
فالحت پیشه اظهارداشت: در این رابطه سخنان 
چند روز گذشــته پوتین در مورد اینکه اروپا 
نمی تواند گاز این کشور را بی خیال شود، نشان 
می دهد که پوتین خیالش از این بابت که ایران 
تهدیدی برای بازار گاز روسیه در اروپا باشد با 
توجــه به ذخایری کــه در اختیار دارد، راحت 
اســت، به بیان دیگر روســیه ترمز مذاکرات را 
کشــید، این درحالی اســت که گفتگو ها در 
شــرایطی بود که می توانســت توافق شــکل 

بگیرد، اما فعال همه چیز در تعلیق قرار دارد.
وی بــا تاکید بر اینکــه در حال حاضر احیای 
برجام به مســائل دیگر ربط داده شــده است، 
اضافه کرد: وضعیت جنگ در اوکراین و مسائل 
منطقه ای در خاورمیانه که با آن سروکار داریم و 

همچنین مواجهه ما با آمریکا، سه مسئله مهمی 
هستند که احیای برجام به آن گره خورده، در 
حالیکه تا چند وقت گذشــته چنین وضعیتی 
وجود نداشت، به نوعی می توان گفت، فرصت 
طالیی برای احیای برجام از دست رفته است.
این اســتاد دانشگاه خاطرنشان کرد: درچنین 
شــرایطی عوامل آشــوب زا از جمله مرتجعان 
عرب و ســران رژیم صهیونیســتی از وضعیت 
استفاده کرده و مدام در حال چوب الی چرخ 
گذاشــتن برجام هستند، اما در این وسط این 
کشورمان است که بیشترین ضرر را می بیند، 
بنابرایــن با وجود این شــرایط باید همچنان 
امیــدوار بود که مذاکرات به نتیجه برســد تا 
کشــورمان بتواند از منافع احیای برجام و رفع 

تحریم ها بهره مند شود.
فالحت پیشــه با اشاره به اینکه در حال حاضر 
فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا از دست رفته 
است، ادامه داد: بعد از ورود بایدن به کاخ سفید 
فرصت مناســبی برای مذاکره مستقیم شکل 
گرفت، اما این فرصت از دســت رفت، در حال 
حاضر با توجه به تند شــدن مواضع دو طرف 
علیــه یکدیگر، دیگر فضا برای گفتگوی رو در 

رو تا حدود زیادی وجود ندارد.
این تحلیلگر مسائل بین الملل بیان کرد: البته 
ذکــر ایــن نکته ضروری اســت که به منظور 
جلوگیری از تصاعد بحران در منطقه و سطح 
بین الملل احیای برجام یک ضرورت به شمار 
می رود، از ســویی هرگونه خدشــه به احیای 
برجام این فرصت را در اختیار عوامل آشوب زا 
از جمله رژیم صهیونیســتی قرار می دهد، تا 
بــاز هم به اعمــال خرابکارانه خود ادامه دهد، 
بنابراین امضای مجدد توافق هسته ای از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.

خبر ویژه

رئیس مجلس گفت: درآمد مالیاتی دولت افزایش داشت و امسال به ۱۱۳ درصد رسید اما همچنان حدود ۶۰ درصد 
فرار مالیاتی داریم.

محمدباقر قالیباف در نشســت با خیرین و مدیران موسســه های خیریه گفت: در زمان شــیوع ویروس کرونا در همه 
کشورهای دنیا درآمدهای مالیاتی دولت ها کاهش پیدا کرد، اما درآمد مالیاتی ما افزایش داشت.

به گفته رئیس مجلس، آمار ۶۰ درصدی فرار مالیاتی نشان داده که روند فعلی مالیات گیری مناسب نیست و به عبارتی 
در بخش مالیاتی حکمرانی مناسبی در ایران وجود ندارد.

پیش از این امیدعلی پارسا رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفته بود میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.

گفتنی اســت، بنابر آمار ســازمان امور مالیاتی ســازمان امور مالیاتی از ۱۰۰۷ فعال اقتصادی شناسایی شده که دارای 
تراکنش بانکی باال، حدود ۴۰۰ نفر دارای پرونده مالیاتی بوده و حدود  ۶۰۰  نفر دیگر فاقد پرونده مالیاتی هستند.

تاکنون آمار دقیقی از فراریان مالیاتی موجود نیســت اما در آمار فوق افرادی هســتند که در یک ســال بالغ بر ۱۰ هزار 
میلیارد تومان گردش حساب بانکی داشته اند.

سخنگوی دولت در نشست خبری خود در این باره گفت: سال گذشته ۳۰۱ هزار میلیارد تومان از محل وصول مالیات، واریز 
نقدی به خزانه صورت گرفته است. ۴۰ هزار میلیارد تومان هم از مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها صورت گرفته است.

به گفته بهادری جهرمی، افزایش مالیات از مودیان جدید صورت گرفته است و مودیان از ۴ میلیون نفر به ۶ میلیون نفر 
رسیده اند که شامل مودیان فراری بوده است.

قالیباف: 

گیری مناسب نیست روند فعلی مالیات 

دفتر ریاست جمهوری عراق:

کمیت عراق را   ترکیه عمال حا
نقض می کند

دفتر ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه ای ضمن 
اعالم اینکه ترکیه عمال حاکمیت این کشور را نقض 
می کنــد، گفت: حمالت ترکیــه به خاک عراق باید 

پایان یابد.
دفتر ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه ای به حمله 
ترکیه به شمال عراق واکنش نشان داد. در این بیانیه 
آمده است: ریاست جمهوری با نگرانی شدید عملیات 
نظامی ترکیه در داخل مرزهای عراق را دنبال می کند 
و آن را نقض حاکمیت عراق و تهدیدی برای امنیت 

ملی خود می داند.
در بیانیه مذکور آمده اســت: تکرار عملیات نظامی 
ترکیــه در داخــل مرزهای عراق، بدون هماهنگی با 
دولت فدرال عراق، علیرغم درخواست های قبلی برای 
توقف این حمالت و انجام گفتگو و هماهنگی پیرامون 

آنها، غیرقابل قبول است.
این بیانیه می افزاید: در حالی که ما بر تقویت روابط 
مثبت با ترکیه بر اساس منافع مشترک و حل مسائل 
امنیتــی از طریق همکاری و هماهنگی قبلی تاکید 
می کنیم، اقدامات امنیتی یکجانبه در رســیدگی به 
مسائل امنیتی حل نشده غیرقابل قبول است و باید 

به حاکمیت عراق احترام گذاشت.
در بیانیه مذکور عنوان شده است: تصمیم حکومت 
عراق و سیاست خارجی یکپارچه آن مبتنی بر امتناع از 
تبدیل سرزمین خود به میدان مناقشه و عرصه تسویه 
حساب دیگران است و اینکه به حاکمیت تعدی نشود 

و امنیت و ثبات داخلی آن به خطر نیفتد.

آغاز فعالیت سفارت ایران در اوکراین
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در اوکراین از آغاز 

فعالیت سفارت کشورمان در کی یف خبر داد.
منوچهر مرادی سفیر کشورمان در اوکراین در توئیتی 
نوشت:«سفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین 
از ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۱ فعالیت مجدد خود را در 
شــهر کی یف آغاز نموده است. فعالیت سفارت طی 
روزهــای پس از جنــگ، چه در داخل اوکراین و چه 
با اســتقرار موقت در مولداوی هرگز متوقف نشــد و 
اکنون همکاران در محل ســفارت در کی یف آماده 

ارائه خدمت به هموطنان عزیز هستند«.

 تصمیــم اتحادیه اروپا 
برای تحریم نفت روســیه

وزیر دارایی فرانسه گفت: امیدوارم که در هفته های 
پیش رو، بتوانیم شرکای اروپایی خود را برای توقف 

واردات نفت از روسیه، متفق القول کنیم.
»برنو لومر« وزیر دارایی فرانسه، اعالم کرد که اتحادیه 
اروپا در تدارک اعمال نوعی تحریم نفتی علیه روسیه 
اســت. به گفته وی، این اقدام مورد حمایت امانوئل 

ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز هست.
لومر در تکمیل اظهارات خود افزود: امیدوارم که در 
هفته های پیش رو، بتوانیم شــرکای اروپایی خود را 
برای توقف واردات نفت از روسیه، متفق القول کنیم.

پیشتر هم اورزال فون درالین رئیس کمیسیون اروپا 
گفته بود که بســته ششم تحریم های اتحادیه علیه 
روسیه با نگاه ویژه به تداوم تحریم بانکی و همچنین 
ارزیابی اعمال نوعی تحریم نفتی، در حال آماده شدن 

است.
اتحادیه اروپا تاکنون در برابر اصرار آمریکا و انگلیس 
برای اعمال تحریم علیه بخش انرژی روسیه مقاومت 
کــرده بــود حال آنکه در برنامه ریزی های خود قصد 
دارد در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت، به ترتیب وابستگی به زغال سنگ، نفت و گاز 

روسیه را تا حد چشم گیری کاهش دهد.

سفر گروهی از وزارت خارجه طالبان 
به تهران در آینده ای نزدیک

به گفته معاون ســخنگوی گروه طالبان افغانستان، 
هیات از وزارت خارجه طالبان در آینده نزدیک سفری 

به تهران خواهند داشت.
بــه گزارش منابــع افغان، انعام اهلل ســمنگانی در 
ادامه با اشــاره به گفت وگوی تلفنی دکتر حســین 
امیرعبدالهیان وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی 
سرپرســت وزارت خارجه طالبان افغانستان افزود 
که در این گفت وگو هر دو طرف ابراز داشــتند به 
گــروه هــای مغرض اجازه نمی دهند از راه تبلیغات 
میان مردم افغانستان و ایران نفرت، بدبینی و فاصله 

ایجاد کنند.
براساس این پیام توئیتری، امیرخان متقی گفت که 
یک هیات افغانی در آینده نزدیک به ایران سفر می 
کند و در آنجا درباره افغان های مقیم و زندانی در آن 
کشور گفت وگو خواهد کرد. امیرخان متقی سرپرست 
وزارت امور خارجه طالبان دوشــنبه شــب در تماس 
تلفنی با وزیر امور خارجه ایران از امنیت کامل مراکز 
دیپلماتیک ایران و دیپلمات های ایران در افغانستان 

اطمینان داده است.
متقی ضمن تشــکر از میزبانی دولت و ملت ایران در 
شرایط سخت، بر عزم افغانستان برای گسترش روابط و 
همکاری های خود با ایران تاکید کرد. وی اطمینان داد 
که افغانستان از هیچ تالشی برای کاهش نگرانی های 
تهران در مورد امنیت نمایندگی های دیپلماتیک خود 
دریغ نخواهد کرد. این گفت وگوی تلفنی پس از آن 
صورت گرفت که دوشنبه گذشته عده ای به سفارت 
ایران در کابل پایتخت و سرکنســولگری آن در شهر 
هرات در غرب افغانســتان حمله کرده و شیشه های 

کنسولکری را شکستند.

نماینده مجلس:

مجلس باالی سر طرح صیانت است
نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: بررسی طرح 
صیانت به شــورای عالی فضای مجازی منتقل نشــده و 
این شورا فقط اظهار نظر خود را نسبت به این طرح بیان 
خواهد کرد. جالل رشــیدی کوچی  با اشــاره به برخی 
اخبار منتشر شده مبنی بر دستور رئیس مجلس برای 
آنکه طرح صیانت به شــورای عالی فضای مجازی برود، 
گفت: خبر منتشر شده، خبر دقیقی نبود، چراکه رئیس 
مجلس شورای اسالمی، نامه ای را درباره طرح صیانت و 
اینکه این طرح شامل چه موادی می شود به رئیس جمهور 

و دبیر شورای عالی فضای مجازی ارسال کرده است.
نماینده مردم مرودشــت در مجلس شورای اسالمی، با 
تاکید بر اینکه مجلس همچنان باالی سر طرح صیانت 
اســت، ادامه داد: در نامه مذکور رئیس مجلس از رئیس 
جمهور درخواســت کرد تا شورای عالی فضای مجازی، 
طرح صیانت را مورد بررســی قرار دهد تا ایرادات طرح، 
از نگاه اعضای شــورا بیان شــود و اگر هم نیاز است مواد 

الحاقی خود را پیشنهاد دهند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس، با تاکید بر اینکه وقتی 
شفافیت وجود داشته باشد، نگرانی ها و دغدغه ها نسبت 
به آن برطرف خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به فضای 
کلی نمایندگان مجلس، به نظر می رسد موضوع بستن 
و محدود ســازی فضای مجازی در زمان بررســی طرح 

صیانت در صحن علنی حذف خواهد شد.
رشیدی کوچی یادآور شد: مجلس به دنبال آن است که از 
دغدغه های مردم کم کرده و هدفمندی و قانومند شدن 
فضای مجازی را شکل دهد، لذا نمی خواهد با بستن و 
حذف کردن فضای مجازی بر نگرانی مردم اضافه کند.

 نامه ۲3۰ نماینده مجلس 
به رهبر انقالب درباره چه بود؟

۲۳۰ نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ای به محضر 
رهبر معظم انقالب ضمن تشکر از اقدامات تحولی رئیس 
قــوه قضائیه، آمادگی خود را برای حمایت همه جانبه از 

برنامه های این قوه اعالم کردند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی نامه ۲۳۰ نفر از 
نمایندگان به رهبر معظم انقالب در حمایت از اقدامات 

تحولی رئیس قوه قضائیه قرائت شد.
نمایندگان در این نامه ضمن تشکر از رهبر انقالب برای 
انتصاب هوشــمندانه رئیس قوه قضائیه از میان قضات 
برجســته که امید تحول در این عرصه را افزایش داده، 
خاطرنشــان کرده اند که رئیس قوه قضائیه با اقداماتی 
فراگیر و با تبعیت از سنت رهبر انقالب برای بهره گیری 
از نیروهای جهادی درون قوه قضائیه، در طی تغییر رویه 
این دستگاه است. نمایندگان در این نامه همچنین با اشاره 
به رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید برای چابک سازی، 
سالم ســازی، اهتمام به کاهش اطاله دادرسی و افزایش 
سرمایه اجتماعی، از زحمات جهادی رئیس قوه قضائیه و 
قضات و کارکنان این دستگاه تشکر کرده و آمادگی خود 
را بــرای حمایت از تحقق همه جانبه برنامه های تحولی 

این قوه اعالم کرده اند.

ح کرد: نماینده مجلس در تذکر شفاهی مطر

انتقاد از گرانی اینترنت
نماینده مردم آمل در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
افزایش قیمت بســته های اینترنتی توان مردم و کسب 
و کار کاربران فضای مجازی را دچار چالش کرده است و 

هرچه سریع تر باید این معضل حل شود. 
رضا حاجی پور در جلسه علنی  مجلس شورای اسالمی در 
تذکر شفاهی خطاب به وزیر ارتباطات، اظهار داشت: قرار 
بود کیفیت، سرعت و امنیت داده های فضای مجازی برای 
مردم فراهم شود، اما افزایش قیمت بسته های اینترنتی 
توان مردم و کسب و کار کاربران فضای مجازی را دچار 
چالش کرده اســت. هرچه سریع تر باید این معضل حل 
شــود. وی خطــاب به وزیر آموزش و پــرورش، گفت: 
رتبه بندی معلمان باید اجرا شود. متاسفانه آیین نامه ای 
که در حال تنظیم در دولت است، مورد قبول نمایندگان 
نیســت. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان و معیشت 
مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. مجلس و دولت برای حل 

این مشکالت باید با یکدیگر همراه شوند.
حاجی پــور خطاب به وزرای جهاد کشــاورزی و نفت، 
گفت: فصل کشت شالیزاران آغاز شده و کشاورزان برای 
آماده ســازی زمین های شالیزار خود با مشکل سوخت 
مواجه هستند. باید مشکل سوخت شالیزاران مرتفع شود.

در پاسخ به گرانی سرسام آور دارو:

وزیر بهداشت: با تخصیص منابع 
به بیمه ها دسترسی به دارو 

آسان تر می شود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علت گرانی دارو 
را ورود شرکت های بیمه به این مسئله دانست و گفت: با 
تخصیص منابع به بیمه ها، دسترسی مردم به دارو آسان تر 
می شود و با قیمت پایین تری می توانند دارو تهیه کنند.

 بهرام عین اللهی در پاسخ به گرانی سرسام آور داروها که 
اخیرا در تذکرات بسیاری از نمایندگان مطرح شده است، 
گفت: شــرکت های بیمه ای باید نسبت به پوشش اقالم 

دارویی اقدام کنند تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
وزیر بهداشت و درمان افزود: با تخصیص منابع به بیمه ها، 
دسترسی مردم به دارو آسان تر می شود و آنها با قیمت 

پایین تری می توانند دارو تهیه کنند.

بین الملل
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گر های اینترنت پایان اما و ا

افزایش قیمت  تثبیت شد
 همزمان با حذف بسته های اقتصادی اینترنت 
از سرویس های در دسترس اپراتورهایی، چون 
ایرانســل و همراه اول، مودم های ارائه شده این 

دو خدمات دهنده نیز به شدت محدود شد.
هــر دو خدمات دهنده عمــده اینترنت همراه 
در ایران، بســیاری از مودم های اینترنت خود 
را در حالــی ناموجــود کرده اند که این مودم ها 
در فروشــگاه های اینترنتی دیگر در دســترس 
هســتند، اما پشــتیبانی های این دو خدمات 
دهنده پاســخ روشنی درباره چرایی این اتفاق 

نمی دهند.
چرا اینترنت گران شد؟

بهــای اینترنت در حالی با رشــدی قابل توجه 
روبرو شده است که در جریان تبلیغات انتخاباتی 
وعده هایــی در خصوص کاهش قیمت اینترنت 
از ســوی رییس جمهوری و تیم همراهش داده 

می شد.
در روز های ابتدایی حذف بســته های اقتصادی 
نیــز، امــا و اگر هایی در خصوص قانونی بودن یا 
غیر قانونی بودن افزایش قیمت ها مطرح شد، اما 
در نهایت این وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
بــود کــه موضوع را تایید کرده ودر ســخنانی، 
عکس وعده های داده شــده در انتخابات تاکید 
کرد برای ماندگاری شبکه چاره ای جز افزایش 

قیمت اینترنت نیست.
رییس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی نیز در اظهاراتی قانونی بودن افزایش 

قیمت اینترنت را تایید کرده است.
»صادق عباســی شاهکوه« با اشــاره به اینکه 
مرجــع تعرفــه کمیســیون تنظیــم مقررات 
ارتباطات اســت، گفــت: آخرین مصوبه تعرفه 
اینترنت همراه مربوط به ســال ۹۵ و اینترنت 
ثابــت مربوط به ســال ۹۶ اســت و بعد از این 
تاریخ، کمیســیون مصوبه جدیدی دراین باره 

نداشته است.
وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتور ها اشاره 
کرد و افزود: اگر اپراتور ها بین کف و سقف قیمت 
بفروشــند و با دالیل توجیهــی عدم مخالفت 
ســازمان را گرفته باشــند تخلفی نکرده اند و 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی 
به عنوان ناظر مصوبات کمیســیون تنظیم برای 
رعایت حدود قانونی قیمت ها بسیار حساسیت 
دارد و هرگونــه افزایــش حداقلی در چارچوب 
مقــررات هــم حتماً باید بــا توجیهات کامل و 
اطمینــان از تداوم خدمــت و افزایش کیفیت 

شبکه باشد.
سقف و کف قیمت اینترنت چقدر است؟

طبق اعالم رسمی سقف فروش یک گیگابایت 
اینترنت برای ســیم کارت دائمی و اعتباری به 
ترتیــب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان 
و برای اپراتور های ثابت حدود ۲ هزار تومان بر 
اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات است. 
به این ترتیب با اســتناد به این مســاله افزایش 
بهای اینترنت از ســوی دولت سیزدهم بالمانع 

است.
بررســی ســایت های خرید بسته این ۲ اپراتور 
تلفــن همــراه نشــان می دهد کــه هم اکنون 
بیشــترین مــدت اعتبار بســته های اینترنت 
همراه ۴ ماه )۱۲۰ روز( است و همه بسته های 
بلندمدت گذشته از جمله بسته های شش ماهه 
و یکســاله که خرید آن هــا اینترنت ارزانی در 
اختیــار مردم می گذاشــت به طور کامل حذف 
شــده اند. عالوه بر این بسته های پرطرفدار و به 
صرفه کوتاه مدت هم حذف و کاربران مجبور به 
استفاده از بسته های گران قیمت تری هستند.

به عنوان نمونه بسته پرطرفدار یک ماه اینترنت 
با ۱۰گیگابایت ترافیک از بسته های هر ۲ اپراتور 
حذف شده و کاربران مجبور به خرید بسته های 

یک ماهه با حجم ترافیک پایین تری شده اند.
کاربــران این ۲ اپراتــور درحالی که پیش از 
این بســته یک ماهه با ۱۰گیگابایت ترافیک 
را می توانســتند بــا قیمت ۲۹هــزار و۵۰۰ 
تومــان بخرند اکنــون در بهترین حالت باید 
بســته یک ماهــه با حجــم ۷گیگابایت را با 
قیمــت ۲۸هــزار و ۲۰۰تومــان بخرند! این 
مســئله در مورد این بســته افزایش قیمت 
 هر گیگابایت اینترنت بیشــتر از ۳۶.۵درصد 

نشان می دهد.
وزیر ارتباطات چه می گوید؟

زارع پور اعالم کرده است برای اصالح تعرفه های 
حــوزه فناوری کارگروهی را تشــکیل داده ایم 
تــا مدل های مختلف را برای بازنگری تعرفه ها 

ترسیم کنند.
وی بــا دفاع تلویحی از افزایش قیمت اینترنت 
تاکیــد کرده اســت: خط قرمز ایــن وزارتخانه 
افزایــش تعرفه اینترنت، بدون افزایش کیفیت 
آن اســت و همچنیــن هیچکــس در وزارت 
ارتباطات به دنبال افزایش سود اپراتور ها نیست.

بــه ایــن ترتیب به نظر می رســد تبانی این بار 
اپراتور های خدمات دهنده خالف سال ۱۳۹۹، 
تبانی موفقی بوده اســت. در تیرماه سال۱۳۹۹ 
این ۲ اپراتور دست به اقدامی مشابه زده بودند 
که با شکایت دولت و درنظر گرفتن جریمه های 
ســنگین برای آن ها از ســوی سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی سرانجام بسته های 

به صرفه بار دیگر در دسترس قرار گرفتند.

گزارش

 تحلیلی متفاوت از تاثیر جنگ اوکراین
 بر بازار رمز ارز ها

   از نبرد کالسیک
 تا جنگ دیجیتالی

 تنها چند روز قبل از حمله روسیه به اوکراین، هزاران 
نفر در کانادا به جنبش اعتراضی کامیون داران به نام 
»کاروان آزادی« پیوســتند. جنبشــی که به واسطه 
محدودیت های اعمال شده از سوی دولت کانادا برای 
واکیسناسیون اجباری راه اندازی و طی آن، اعتراضات 
به سطحی رسید که در این کشور وضعیت اضطراری 
اعالم شد.سران این جنبش برای حمایت از اعتراضات 
بالفاصلــه با ایجاد یک کمپین مالی، پلتفرمی به نام 
»مرا حمایت کن« ایجاد کردند که ظرف چند روز ۱۰ 
میلیون دالر جمع آوری کرد. با این حال دولت کانادا 
به بهانه هایی از قبیل ترویج خشونت، آزار و اذیت و نیز 
عدول از قوانین کشور، این مبلغ را توقیف کرد. پس 
از آن رهبران جنبش برای جلوگیری از تجربه مشابه 
و خنثی کردن فشــار های دولت به سرعت به سمت 
رمز ارز ها رفته و طی مدت زمان کمی توانستند یک 
میلیون دالر دیگر کمک مالی جمع کنند.این نمونه 
کانادایی به خوبی ماهیت دوگانه رمز ارز ها را نشان داد؛ 
ماهیتی که با نقش دوگانه خود هم حمایت اجتماعی 
را در پی دارد و هم اهرمی است برای فرار از تحریم ها.

سالحی به نام ارز دیجیتال
در ایــن رابطــه ســایت »theconversation« در 
گزارشــی تحلیل آورده اســت: از زمان شروع جنگ 
در اوکراین، دولت کیف اشــتیاق فراوانی نســبت به 
ارز های دیجیتال از خود نشــان داد تا بتواند از این 
طریــق حمایت هــای مالی قابل توجهی را در مقابل 
روســیه دریافت کند. در واقع با ادامه جنگ و روز به 
روز شواهد نشان داد که عالقه کشور ها برای ورود به 
بــازار رمــز ارز ها و ایفای نقش در آن )چه بازدارنده و 
چه سودجویانه( تا به این حد نبوده است؛ به طوریکه 
اکنون جنگ میان روســیه و اوکراین، تنها نبردی با 
بمب و گلوله نیست، بلکه یک جنگ دیجیتالی است 
که رمز ارز ها یکی از اجزای آن را تشکیل می دهند. به 
عنوان مثال وزارت تحول دیجیتال اوکراین که اکنون 
به واســطه روش های مبتکرانه خود برای حمایت از 
دولت کیف تحت فشــار های فزاینده در این جنگ 
قرار دارد، یک ســامانه بسیار پیچیده طراحی کرده 
که به هکر ها برای حمله به سیســتم های روســیه تا 

۱۰۰ هزار دالر پاداش پرداخت می کند.
پول هایی که به آسانی در دسترس قرار دارند

پــس از اینکه یکی از مقامات دولتی اوکراین توییت 
کرد که این کشور اکنون کمک های بین المللی را از 
طریق ارز دیجیتال می پذیرد، گزارش ها حاکی از این 
است که تا اوایل ماه جاری میالدی ۱۰۰ میلیون دالر 
کمک مالی برای اوکراینی ها جمع آوری شده است. 
به همین منظور دو صندوق تاسیس شد؛ یکی برای 
اهداف بشردوســتانه و دیگری برای اهداف نظامی. 
امــا در نهایت با افزایش دامنه جنگ و خشــونت ها 
این صندوق ها با یکدیگر ادغام شــده و به طور کامل 
به سمت اهداف نظامی دولت اوکراین در این جنگ 

هدایت شد.
در ایــن رابطه دولت اوکراین اعالم کرده که هر چند 
مبالغ دریافتی از طریق رمز ارز ها نســبت به ســایر 
کمک های مالی اندک هستند، اما به دلیل ماهیتشان 
و همچنین عدم وجود واسطه ها، توانسته اند این وجوه 
را با سرعت بسیار بیشتری دریافت کنند. در واقع و 
در شــرایطی که ممکن است چندین روز زمان الزم 
باشد تا حواله های بانکی به حساب های دولت اوکراین 
واریز شود، ارز های دیجیتال تنها ظرف چند دقیقه در 
دسترس هستند. همین امر نشان دهنده سودمندی 
غیرقابل انکار رمزارزهاست؛ به ویژه برای حمایت از 
سیســتم های مالی و اقتصادی کشور هایی که دچار 

مشکل می شوند.
اهرمی برای فرار از تحریم های بین المللی

بــا این حال در حالی کــه جنگ دیجیتال می تواند 
برای برخی افراد از نظر انسانی و نظامی مفید باشد، 
به ویژه با غلبه بر کندی سیستم های مالی متعارف، 
در عین حال می تواند این امکان را برای دیگران فراهم 
کند که تحریم های بین المللی را که بر آن ها تحمیل 
شده است، دور بزنند. به عنوان مثال از آنجا که ارزش 
روبل ســقوط کرده و روســیه نیز تحت شدیدترین 
تحریم های بین المللی قرار گرفته اســت، شــواهد 
نشان می دهد ارز های دیجیتال به پناهگاه امنی برای 
شهروندان روسیه به منظور نگهداری دارایی های خود 
از آســیب ها و محدودیت های تحریمی تبدیل شده 
اســت.البته تحریم های اقتصادی علیه روســیه، امر 
جدیدی نیســت. تعدادی از این تحریم ها از ســال 
۲۰۱۴ و همزمــان بــا الحاق شــبه جزیره کریمه به 
خاک این کشور اعمال شده است. اما تهاجم نظامی 
روسیه به اوکراین در اسفند ماه سال گذشته منجر به 
وضع تحریم هایی شد که حتی اولیگارش های روسی، 
ورزشکاران و هنرمندان این کشور نیز از آن در امان 
نماندند. به همین دلیل بود که به موازات کاهش ارزش 
روبل، شرایط به گونه ای رقم خورد که چندین شعبه 
روسی بانک های اروپایی در آستانه ورشکستگی قرار 
گرفتنــد. با تمامی این احــوال، اکنون این رمزارز ها 
هستند که به دولت، سازمان ها، اولیگارش های روس 
و حتی مردم این کشــور امکان داده دوباره به آرامی 
فعالیت های مالی خود را زیر ســایه تحریم ها از ســر 
بگیرند. به همین دلیل هم هست که جنگ اوکراین، 
منجــر بــه بروز دیگاه جدیــد و متفاوت تری به بازار 

رمزارز ها شده است.

کارگران انتقاد تلویحی خاندوزی از مصوبه افزایش 57 درصدی دستمزد 

حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی شد
وزیــر اقتصاد با بیان اینکه حرکت دولت در 
مســیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام 
و تدریجــی خواهد بــود گفت: در خصوص 
افزایــش ۵۷ درصدی دســتمزد کارگران، 
در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شــد 
شــاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد 

کالن باشیم.
 »احســان خانــدوزی« در دیــدار با اعضا و 
رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت 
موضوع پیش بینی پذیری در اقتصاد گفت: 
سیاســت ما در وزارت اقتصاد این اســت که 
بــه نوبه خودمان کمک کنیم که مســئله 
پیش بینی پذیری در اقتصاد کشــور تحقق 
پیدا کند.وی در ادامه گفت: می پذیرم که در 
مواردی این پیش بینی پذیری نقض شده و 
خدشه دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این 
ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت 

هم موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم.
خانــدوزی در ادامه ســخنانش به موضوع 
عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص 
گفــت: در موضوع عوارض صادراتی هم این 
مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همان طور 
که خودتان مطلع هســتید در زمینه قاچاق 
صادراتی برای میلگرد و اقالم دیگر، کشــور 
دچار مســئله شــد و می دانید که همه دنیا 
ســراغ تدابیر مقطعی رفتند؛ از خود روسیه 
که درگیر جنگ و تحریم هســت گرفته تا 
ســایر کشورهای همسایه مثل عراق که در 
طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص 
تعرفه هــای گمرکی صــادر کرد و حتی در 
ترکیــه هم به همین ترتیب این مســیر را 

پیش گرفتند.
خاندوزی با اشــاره به اینکه اقدامات دولت 
در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشــرفت 
اســت، خاطرنشــان کرد: دوست دارم شما 
هــم این موضوع را اذعان کنید که در دولت 
 فعلی به جای اینکه مثل دولت های گذشته 
ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما 
را که چندین سال تالش کرده و توانسته اید 
در آن بازارهــا اعتمــاد و اعتبار جلب کنید 
را کاًل بی اعتبار کنیم، ســخت ایســتادیم و 

گفتیــم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی 
نباید رخ دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض 
همین کار را می توان کرد، افزود: حق نداریم 
کــه ممنوعیت کلــی وضع کرده و بازارهای 

صادراتی را از این جهت خدشه دار کنیم.
وی در ادامــه ســخنانش به مصوبه افزایش 
دســتمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص 
موضوع دســتمزد در وزارت اقتصاد معتقد 
بودیم که می شــد شاهد مصوبه سازگارتری 

با شرایط اقتصاد کالن باشیم.
خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و 
گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این 
خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که 
این روزها نقل محافل است ماه هاست مورد 
بحــث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را 
توضیح دهم وقت مبســوطی نیاز است، اما 
همین قدر بگویم که حتماً در ســال ۱۴۰۱ 
حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد 
بــود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف 

نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ 
حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کشــور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: 
حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ 

تومانی فعلی را نخواهیم داشــت، اما اینکه 
بــا چه گام هــای تدریجی و از چه مقوالت و 
محصوالتــی اجرای این سیاســت در پیش 
گرفته شــود و یا اینکه کی و چگونه شــروع 
بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل 
اقتصــاد را بــه یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، 

هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
وزیــر اقتصــاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و 
قیمت برخی از نهاده ها و انرژی اشاره کرد و 
افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی 
را به نحوی بتوانیم باالنس کنیم که اقتصاد 
کشــور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در 
ستاد اقتصادی دولت تدبیر می شود که گام 
اول در این زمینه چه باید باشــد، چه زمانی 
شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس 
از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و...

وزیــر اقتصــاد در خصــوص موضــوع 
قیمت گذاری هــا نیز گفــت: ضابطه مندی 
در میــزان افزایــش قیمت های متعارف به 
معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشــد 
مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی 
بر منطق اقتصادی باشد را نمی توان نفی کرد.

وی در ایــن زمینه توضیــح داد: برای مثال 
نمی توان قیمــت نهاده ها را افزایش داد اما 
انتظار داشت قیمت محصوالت نهایی ثابت 

بماند و به عبارتی شــاهد سرکوب قیمت ها 
باشیم.

خانــدوزی در ادامه افزود: این تحول باید در 
یک ســقف و کف مشــخصی رخ دهد، مثاًل 
افزایش قیمت ها وقتی در خصوص ارز مربوط 
به یک کاالی خاص چند برابر شــود قیمت 
نهایی این کاال چند برابر نشــود، یا اگر نرخ 
 ETS ارز مورد محاســبه گمرک بناست که
باشــد از طرف دیگر دولــت هم اصرار دارد 
که حتماً تعرفه ها باید پایین بیاید تا قیمت 
مواد اولیه و ماشین آالت دچار شوک خیلی 

باالیی نشوند.
وزیــر اقتصاد افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، 
مبنــای حقــوق ورودی و کاهش تعرفه ها و 
حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس 
که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی تواند باشــد 
) آن هم دولت مصر اســت که چه با مصوبه 
مجلس یا مصوبه شــورای سران حتماً برای 
حداقل یک ســال پاییــن تر از نرخ مصوب 
قانونی باشــد( این خواهد بود که اثر خود را 

بر روی قیمت ها خواهد گذاشت.
خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در 
عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب 
نخواهد داشــت، گفت: قائل به این هستیم 
که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند 

کنترل کننده قیمت کاالها و محصوالت در 
بازارها باشــد و بهترین مســیر این است که 
بتوانیــم از طریق ایجاد پیش بینی پذیری و 
اعتمــاد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه 

را ایجاد کنیم.
خاندوزی با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان 
الزم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد 
کــه به جای یک ظــرف روغن مورد نیاز ۴ 
قوطــی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: 
حتماً فراوانی محصوالت و کاالها در بازارها 
این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.خاندوزی 
با اشــاره به تالش در زمینه انتشــار و عرضه 
اوراق ســلف نفتی نیــز گفت: دولت در این 
زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری 
وزارت نفت کاری می کنیم که بتوان از این 

ظرفیت نیز استفاده کرد.
خانــدوزی همچنین در خصوص انتشــار 
لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین 
ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است 
که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی 
دیونــی کــه ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین 
قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر 
کســانی هســتند که می گویند ما در مسیر 
پرداخت دیون خود هســتیم و اگر اینطور 
باشد این تخطی از توافقی است که با بانکها 
در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد 
کــه اصــل این اقدام به ویژه در اقتصادی که 
فاصله بین نرخ های بهره با نرخ تورم اینقدر 
جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب 
کامــاًل اقتصادی و عقالیی تبدیل می کند، 
اقدام منطقی و قابل دفاعی است.خاندوزی با 
اشاره به اینکه اگر از این گونه ابزارها استفاده 
نشــود و برای بدحساب ها حداقل به جهت 
هزینه اعتباری یک ریســک اعتباری ایجاد 
نشــود، بخش قابــل توجهی از منابع بانکها 
به صورت اســتمهال های صوری در خواهد 
آمد ، افزود: در خیلی مواقع گفته می شــود 
که این آمارها، عدد ســازی اســت و منجر 
به انتقال اطالعات غلط به دولت و سیاست 
گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می شود و بخشی 
از این مشــکالت را با اجرای همین سیاست 

می توان رفع کرد.

خریداران منتظر کاهش قیمت مسکن نباشند

جیب ُبری از مردم با پیش فروش مسکن
یک کارشــناس صنعت ســاختمان با توجه به فراخوان برخی شرکت های 
تعاونی مسکن گفت: با توجه به اینکه ادامه سیاست های تورمی کاهش قیمت 
مسکن در سال ۱۴۰۱ را دور از انتظار خواهد کرد، جوسازی عده ای بر بستر 
شرکت های تعاونی، در قالب ارزان فروشی مسکن، راه جدیدی برای کسب 
درآمد از جیب مردم شده است. با ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت 
صاحب خانه شوید؛با این مدل آگهی، وسوسه خرید مسکن در بین متقاضیان 
واقعی بازار بیشتر شده است. سیگنال بانک مرکزی برای ترغیب مردم جهت 
خرید مسکن، شرایط را برای افراد کالهبردار، واسطه ها و شرکت های بعضا 
تعاونی، جهت بهره برداری از ســرمایه مردم در قالب پیش فروش خانه آن 
هم با مبالغ بسیار پایین فراهم کرد.به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، 
تورم ساالنه در سال ۱۴۰۰ را ۳۳.۰۱ درصد اعالم کرد. این در حالی است 
که شاخص تورم ساالنه مسکن در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۹.۰۴ درصد تعیین 
شده بود که نشان دهنده کاهش ۴۶.۰۳ درصدی تورم ساالنه مسکن است.
در همین رابطه خشایار باقرپورمدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران 
در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می گوید: با انتشــار نرخ تورم مســکن از سوی بانک 
مرکزی، فضا برای سوء استفاده متخلفانی که روی بستر تعاونی ها درحال 
تخلف هســتند بیش از گذشــته فراهم شــد. چرا که بسیاری از متقاضیان 
مسکن که بودجه کافی برای خرید یک واحد مسکونی ندارند تنها راه خانه 
دار شــدن را مشــارکت در پیش فروش می دانند. این شــرکت های تعاونی 
اساساً با اهداف تعاون تأسیس نشده اند بلکه تنها برای سوءاستفاده از ساختار 
تعاون برای مشروعیت بخشیدن به تخلفات خود انتخاب کرده اند.باقرپور 
با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی صدورمجوز تأسیس 
شرکت های تعاونی می باشد، اما مجوز فعالیت در حوزه مسکن و انبوه سازی 
را این وزارتخانه صادر نمی کند، گفت: مجوز اصلی برای ساخت و ساز توسط 

اشخاص، شرکت های انبوه ساز و یا شرکت های تعاونی مسکن شامل سند 
مالکیت، پروانه ســاختمان و یا مجوز پیش فروش اســت که متأســفانه در 
پروژه های مطرح شــده توســط این شرکت های تعاونی نما، اثری از پروانه 
ســاختمان و ســند مالکیت و یا مجوز پیش فروش وجود ندارد.مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران ادامه داد: طبق گزارش اســفند ۱۴۰۰ 
معامالت مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نرخ تورم در این بخش 
طی ۱۸ ماه گذشته سابقه نداشته است.وی تصریح داشت: به دنبال انتشار 
این گزارش، افراد سود جو که مدتهاست کار خود را با انتشار آگهی و فراخوان 
پیش فروش مسکن، با اعداد و ارقام غیر واقعی آغاز کرده اند بیش از پیش 
بستر سودجویی و کالهبرداری را فراهم دیده اند. در هیاهوی تبلیغاتی این 
شرکت ها، هموطنانی که سرمایه هایی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان 
دارند اقدام به سرمایه گذاری دارایی خود در پروژه های آن ها کرده و به انتظار 
خانه دار شدن بعد از سه سال می مانند، اما در نهایت واقعیتی که با آن مواجه 
خواهند شد کوتاه ماندن دستشان از تمام دارایی و سرمایه شان خواهد بود.به 
گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ پروژه های اعالمی از سوی شرکت های 
تعاونی نما، واهی بوده و آن ها صرفا به دلیل اینکه مشمول قانون ساماندهی 

پیش فروش نشوند برای فعالیت خود از ساختار تعاون استفاده می کنند.
قبل از سرمایه گذاری در پیش فروش مسکن چه کنیم؟

باقرپور در پاسخ به این سوال که مردم درمواجه شدن با چنین آگهی هایی 
چه باید بکنند؟ گفت: مردم قبل از هر اقدامی باید اصل سند مالکیت زمین 
را از شرکت تعاونی ها، شرکت های انبوه ساز و حتی اشخاص حقیقی جهت 
استعالم از اداره ثبت درخواست کنند. هیچ کدام از پروژه های معرفی شده 
از سوی شرکت های متخلف سند مالکیت نداشته وصاحبان تعاونی تنها با 
قولنامه های صوری در حال انجام تخلف هستند.وی یادآور شد: خریداران 

خانه در مرحله بعد باید اصل پروانه ساختمان پروژه های مطرح شده از سوی 
این شرکت ها را مطالبه کرده و استعالم آن را از شهرداری منطقه بگیرند.

به گفته باقرپور مردم ما باید قبل از سپردن دارایی خود به این شرکت ها، 
اقدامات الزم را جهت استعالم و شناسایی بیشتر از پروژه ها و طرح ها انجام 
دهند تا جلوی تخلفات بیشتر و از دست رفتن پس انداز آن ها گرفته شود. 
این در حالی است که دقیقا افرادی سمت این آگهی ها می روند که قرار است 

تمام سرمایه خود را به دست صاحبان این شرکت ها بسپارند.
نیم نگاهی به بازار مسکن در سال جدید

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در خصوص وضعیت قیمت ها 
در بازار مسکن گفت: مسکن یک رکود تورمی که شیب آن پایین تر از شیب 
نرمال تورم جامعه اســت را می گذراند. این وضعیت حاصل کاهش قدرت 
خرید مردم در طی سال های اخیر به ویژه در ۱۴۰۰ می باشد.وی ادامه داد: 
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که ۲۰ درصد حجم معامالت مسکن 
کاهش داشــته و نشــان از رکود حاکم در بخش معامالت مسکن است. این 
فراینــد احتمــاال با توجه به تأثیر روانی گزارش اخیر بانک مرکزی کمی از 
رکود حاکم بر بازار مســکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در 
سال ۱۴۰۱ تکرار خواهد شد.باقر پور با تأکید بر اینکه در بهمن و دی ماه 
۱۴۰۰ نرخ تورم مسکن به زیر نیم درصد رسید و تورم در اسفند ۱۴۰۰ روی 
قیمت های بازار مسکن بارگذاری شد، گفت: بازگشت تورم مسکن به همان 
نرخ نرمال در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که فنر فشرده تورم پس 
از گذشت دوماه در روز های پایانی سال رها شد و نتیجه اتفاق جدیدی در 
بازار مسکن نبود.به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال جاری 
به دلیل عدم تغییر در سیاســت های اجرایی تکرار افزایش ۲ تا ۳ درصدی 

تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود.

خبر ویژه

بانک ملی ایران طبق دســتور وزیر اقتصاد مبنی بر 
لزوم انتشار اسامی دستگاه های دولتی بدهکار، امروز 
۳۰ فروردیــن اســامی برخــی از نهاد های بدهکار را 

منتشر کرد.
حســب قوانین جاری کشــور و تاکید وزارت اقتصاد 
و دارایــی مبنــی بر اعالم بدهکاران بانکی، بانک ملی 
ایران سری دوم اسامی بدهکاران عمده و بزرگ خود را 
اعالم کرد. پیش از این در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ برخی 

از بانک ها اســامی ابربدهکاران خود را منتشــر کرده 
بودند که درج نکردن برخی از اطالعات مانند میزان 
وام های پرداختی مانع از شفاف سازی کامل در نظام 
بانکی شــد.آقای خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی 
گفته بود: در زمینه انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی 
در سیستم بانکی، بدون هیچ خط قرمزی کامال جدی 
هستیم. یکی از مدیران عامل بانک های دولتی گفت 
برخی از وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی هم وجود 

دارند که به دلیل مســائل پیمانکاری جزو بدهکاران 
بزرگ محســوب می شــوند. بانک ها موظف هستند 

اسامی تمام دستگاه های دولتی را هم قید کنند.
بررسی ها از لیست دوم ابربدهکاران بانک ملی ایران 
نشــان مــی دهد که به ترتیــب وزارت امور اقتصاد و 
دارایی و وزارت نیرو در صدر این لیســت قرار دارند؛ 
اما همچنان مبلغ وام های پرداخت شده در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.

لیست دستگاه های دولتی بدهکار اعالم شد:

صدرنشینی وزارت اقتصاد
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نفت و انرژی 4

آیین امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت نفت و شهرداری تهران : وزیر نفت در 

بازدهی سوخت پایین است  

كوتاه از انرژی

بین الملل

نفت خاورمیانه گران تر شد
قیمــت بعضــی از گریدهــای نفتــی 
خاورمیانــه پس از ایــن که خریداران 
محموله هــای ارزان ایــن منطقــه را 
خریــداری کردنــد، افزایــش یافت.

معامله گــران بــه بلومبــرگ گفتند: 
اختالف قیمت نقدی محموله های نفت 
موربان ابوظبی که قرار اســت در ژوئن 
بارگیــری شــود، در کمتر از یک هفته 
بیش از یک دالر در هر بشــکه افزایش 
یافــت. قیمت این گرید نفتی به همراه 
گریدهای نفتــی دیگر مانند آپرزاکوم 
و داس اخیرا به کف قیمت رســیدند و 
برای خریداران جذابیت بیشــتری پیدا 
کردند.پاالیشــگاه ها در کــره جنوبی، 
تایلنــد و ژاپن همگــی نفت موربان را 
برای بارگیری در ژوئن خریداری کردند 
و شــرکت آمریکایی ماراتون پترولیوم 
هــم این گریــد نفتی را خریداری کرد. 
بــا این حــال نگرانی هایی در خصوص 
تقاضــای چیــن برای نفت بــه دلیل 
شــیوع دوباره ویــروس کرونا و اجرای 
قرنطینه های گســترده در این کشــور 
وجــود دارد.قیمتهای نفت پس از دوره 
پرنوســان معامالت در اواســط مارس 
که تحت تاثیر حمله نظامی روســیه به 
اوکراین شکل گرفت و باعث شد بعضی 
از پاالیشــگاه ها خریدشــان را به دلیل 
نوســانهای شدید قیمت متوقف کنند، 
آرام شده اند. گریدهای نفتی خاورمیانه 
در مقایســه با گریدهای نفتی آمریکا و 
دریای شمال ارزان تر هستند.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، نفت ارزان تر، حاشیه 
سود پاالیش را برای پاالیشگاه ها که در 
حــال بهبــود از بدترین دوران پاندمی 
هستند، تقویت می کند. بازدهی تبدیل 
نفــت خام بــه دیزل به باالترین حد در 
شش هفته گذشته صعود کرده است.

مقدار پاالیش نفت خام 
چین کاهش یافت

 افزایــش قیمت نفت، کاهش حاشــیه 
ســود پاالیــش و قرنطینه های مربوط 
به همه گیری ویروس کرونا ســبب شد 
فــرآوری نفت خام چین در ماه مارس 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ درصد 
کاهــش یابد و نفت خام فرآوری شــده 
بــه کمترین مقدار از ماه اکتبر برســد.
داده هــای اداره ملــی آمــار چین روز 
دوشــنبه )۲۹ فروردین ماه( نشان داد 
که نفت خام فرآوری شده در ماه گذشته 
میالدی به ۵۸ میلیون و ۵۹۰ هزار تن 
معادل ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه 
در روز رسید.نفت خام فرآوری شده این 
کشــور در ماه مارس پارسال حدود ۱۴ 
میلیون و ۸۰ هزار بشــکه در روز و در 
فاصله ژانویه تا فوریه امسال ۱۳ میلیون 
و ۹۸۰ هزار بشــکه در روز بود.فرآوری 
نفــت خام چین در ســه ماه نخســت 
امســال هم در مقایســه با مدت مشابه 
پارســال ۱.۵ درصد کاهش یافت و به 
۱۷۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تن معادل ۱۳ 
میلیون و ۹۱۰ هزار بشکه در روز رسید.

فرصت تغییر پرداخت 
 قیمت گاز به روبل 

باقی است
دیمیتری پســکوف، ســخنگوی کاخ 
کرملیــن اعالم کرد که کشــورهای به 
اصطالح غیر دوســت همچنان فرصت 
دارنــد قیمــت گاز وارداتــی خود را از 
دالر به روبل تغییر دهند.وی از افشای 
اینکه چند کشور با چنین کاری موافقت 
کرده انــد، خــودداری کرد.والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه اواخر 
مــاه مــارس فرمانی را امضــا کرد که 
بــر اســاس آن از خریــداران خارجی 
می خواهد قیمت گاز را به ارز روســیه 
بپردازند و در غیر این صورت عرضه گاز 
آنها قطع می شود، اروپایی ها این مسئله 
را قبول نکردند و آلمان این فرمان پوتین 
را باج خواهی دانســت.این اقدام پوتین 
واکنشــی است در برابر تحریم هایی که 
غرب علیه روسیه به دنبال حمله نظامی 
این کشور به اوکراین اعمال کرده  است.
وی پیشنهاد کرده بود خریداران انرژی، 
در گازپروم بانک حساب هایی باز کنند 
تــا پرداخت هایــی که به یــورو و دالر 
انجام می شــود، در این حســاب ها به 
روبل تبدیــل شوند.پســکوف گفت: 
پیش بینی می شــود پرداخت بهای گاز 

انتقالی  در ماه مه انجام شود.

وزیر نیرو اعالم کرد؛

 اجرای پروژه های عمرانی 
برای حل مشکل آب ٣٠٠ شهر

وزیر نیرو با اشــاره به آغاز طرح آبرســانی به 
بیش از ۱۰ هزار روستا در قالب قرارگاه جهاد 
آبرســانی، گفت: پروژه های عمرانی مختلف 
برای رفع مشــکل آب ۳۰۰ شــهر در کشور 
تعریف شــده اســت.علی اکبر محرابیان در 
حاشــیه جلسه کمیسیون تخصصی عمران 
مجلس شــورای اســالمی، افزود: بر اساس 
برنامــه ارائه شــده به مجلس، می بایســت 
میزان برخورداری روســتاهای کشور از آب 
شرب را به ۹۰ درصد برسانیم.وی ادامه داد: 
بررســی های انجام شده نشــان داد که این 
کار به صورت معمول انجام شــدنی نیســت 
و بدیــن منظــور قرارگاهی در وزارت نیرو با 
عنوان قرارگاه جهاد آبرسانی ایجاد شد.وزیر 
نیرو گفت: در این قرارگاه، قراردادهایی برای 
اجرای پروژه های آبرســانی روستایی منعقد 
شــد، قراردادهایــی با قرارگاه امام حســن 
مجتبی )ع( برای آبرسانی به بیش از ۷ هزار 
روستا، خیرین و پیمانکاران بخش خصوصی 
منعقد شــد تا بتوانیم به صورت گسترده در 
مدت ۳۰ ماه بالغ بر ۱۰ هزار روستای کشور 
را آبرســانی کنیم.محرابیان بــا بیان اینکه 
عملیات اجرایی این طرح عمرانی آغاز شده 
و در اکثر اســتان ها نیز کارگاه هایی تجهیز 
شده است، گفت: در زمان شروع به کار دولت 
۳۰۰ شــهر در کشور مشکل آبی داشتند که 
برای رفع این مشکل باید پروژه ها و طرح های 
مختلفــی از جمله خطوط انتقال، حفر چاه، 
ایســتگاه های پمپاژ، تأمین آب از ســدها و 
اســتفاده از آب شــیرین کن ها اجرایی شود.
وی افــزود: برای همه شــهرهایی که دارای 
مشکل هستند، پروژه های متعددی تعریف 

شده است.

تا پایان   سال 1404؛

 وزارت نیرو مکلف 
 به احداث حداقل 

1۰ هزار مگاوات نیروگاه شد
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی وزارت 
نیرو را مکلف کردند تا برای تأمین برق پایدار 
مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار )۹۰۰۰( 
مگاوات نیــروگاه حرارتی با بازدهی حداقل 
پنجــاه و پنــج )۵۵( درصد و هزار )۱۰۰۰( 
مــگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان 
ســال ۱۴۰۴ از محــل منابع داخلی صنایع 
مذکــور احــداث کند.بر اســاس این خبر  
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان 
رســیدگی به طرح توســعه و مانع زدایی از 
صنعت برق کشــور، مــاده ۴ این طرح را به 
شرح زیر به تصویب رساندند:ماده ۴- وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی 
بر موضوع ماده )۳( این قانون مکلف اســت 
برای تأمین برق پایدار مشــترکان صنعتی، 
حداقــل نه هزار )۹۰۰۰( مــگاوات نیروگاه 
حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج )۵۵( 
درصــد و هــزار )۱۰۰۰( مــگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیــر و پاک تا پایان ســال ۱۴۰۴ از 
محــل منابع داخلــی صنایع مذکور احداث 
کند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این 
صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت 
نیرو قرار نمی گیرد. وزارت نیرو مکلف اســت 
از تأمیــن برق این صنایع پشــتیبانی و برق 
تولیــدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد 
نیروگاه هــای فــوق در بــورس انرژی و یا به 
صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش اســت. 
وزارت نفت مکلف اســت با هماهنگی وزارت 
نیرو ســوخت مورد نیاز نیروگاه های مذکور 

را تأمین کند.

شهردار تهران اظهار کرد:

کاهش مصرف انرژی با همکاری 
وزارت نفت و شهرداری

شــهردار تهران گفت: با همکاری شهرداری 
تهران و وزارت نفت باید مصرف انرژی را در 
ســطح شــهر تهران مدیریت کنیم. علیرضا 
زاکانی، با بیان اینکه مدیریت مشــارکتی در 
اداره شهر یک اصل پذیرفته شده است، اظهار 
کرد: با همکاری شــهرداری تهران و وزارت 
نفــت می توانیم دانش بهتــر، فناوری باالتر 
و نیروی انســانی را در مســیر تحقق اهداف 
داشته باشیم.وی افزود: با همکاری مشترک 
شــهرداری تهران و وزارت نفت باید مصرف 
انرژی را در سطح شهر تهران مدیریت کنیم 
و از طرفــی تالش کنیم آلودگی انرژی را در 
بخــش تولید و مصــرف کاهش دهیم.وی با 
بیــان اینکه بها دادن به وقت و زندگی مردم 
شعار و اعتقاد دولت مردمی سیزدهم است و 
در شهرداری نیز این موضوع دنبال می شود، 
گفت: در حوزه پسماند با موضوعی به عنوان 
طــالی کثیف روبه رو هســتیم که می توان 
بخشی از آن را به عنوان انرژی استفاده کرد.
شــهردار تهران تصریح کرد: این تفاهم برای 
ما بســیار مبارک است و امیدواریم در دیگر 

حوزه ها نیز به همکاری دست یابیم.

 وزیــر نفت در آیین امضای تفاهم نامه همکاری 
بین وزارت نفت و شــهرداری تهران با تاکید بر 
اینکه روزانه ۹۵ میلیون لیتر مصرف بنزین کشور 
است، تصریح کرد: قیمت بنزین اکنون در جهان 
به ۹۰ سنت رسیده است، با صرفه جویی در این 
زمینه و افزایش صادرات درآمد بزرگی به کشور 
وارد می شود.جواد اوجی  با بیان اینکه امیدواریم 
امروز با امضای این تفاهم نامه و استفاده از توان 
شــرکت های دانش بنیان، مصرف انرژی کاهش 
یابــد و ایــن انرژی با صادرات و تزریق به زنجیره 
ارزش درآمد بیشتری برای کشور به دنبال داشته 
باشــد.وی با بیان اینکه ســال گذشته مجموع 
درآمــد صنعت نفــت از محل صــادرات نفت، 
میعانــات گازی، فرآورده هــای نفتی و غیره ۴۳ 
میلیارد دالر بوده است، اظهار کرد: امروز ظرفیت 
پاالیشــی کشــور در بنزین و گازوییل با میزان 
مصرف نزدیک اســت.او افــزود: یکی از وظایف 
وزارت نفت موضوع تولید اســت تا امنیت انرژی 
کشور را تامین کنیم، ظرفیت سرمایه گذاری در 
این صنعت روز به روز بیشتر می شود زیرا با روند 
مصرف، تامین تولید مشــکل خواهد شــد.وزیر 
نفت با بیان اینکه سال گذشته ۸۵۰ میلیون متر 
مکعب تزریق گاز شــیرین به شــبکه انجام شده 
است، تاکید کرد: به دلیل باال بودن مصرف انرژی 
با کســری ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز مواجه 
بودیم و صنایع با محدودیت مواجه شــدند.وی 
با بیان اینکه ۸۰ میلیارد دالر در مدت هشــت 
ســال در حوزه گاز باید سرمایه گذاری شود تا به 
ظرفیت ۱.۴ میلیارد مترمکعب تولید گاز برسیم، 
گفت: بسیاری از صنایع مصرف سوخت بهینه ای 
ندارند و ارزش افزوده آنها پایین است. میانگین 
بازدهــی نیروگاه هــا در کشــور ۳۷ درصد بوده 
درحالی که این عدد در جهان حدود ۴۸ درصد 
اســت.به گفته وزیــر نفت، تالش های خوبی در 
زمینه تأمین گاز شده است،  طبق پیش بینی ها 
بــرای تحقق هدف تولیــد روزانه یک میلیارد و 
۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز باید در ســال های 

آینــده ۸۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری کنیم، 
در صورت نبود ســرمایه گذاری کافی مجبور به 
واردات خواهیــم بود.وزیر نفت در زمینه صنعت 
پاالیش نفت نیز تصریح کرد: ســاالنه حدود ۱۰ 
تا ۱۲ درصد مصرف سوخت مایع کشور افزایش 
می یابد، از این رو هم زمان که باید به فکر افزایش 
ظرفیت پاالیشــی کشور باشیم، ضروری است از 
اجرای طرح های بهینه ســازی مصرف در کشور 
به ویــژه در بخش های خانگــی و صنعتی غافل 
نباشــیم.اوجی با بیان اینکــه وزارت نفت مهار 
شدن مصرف انرژی را وظیفه خود می داند، زیرا 
ســاالنه ۸۰ میلیارد دالر یارانه سوخت در کشور 
پرداخت می شود، گفت: صنعت نفت پارسال در 
مجموع ۴۳ میلیارد دالر درآمد داشته است، اگر 
مصرف ســوخت کشور را در بخش های مختلف 
نصف کنیم، می توان ســاالنه ۱۵۰ میلیارد دالر 
به دولت تحویل داد.وی گفت: روزانه ۹۲ میلیون 
لیتر ســوخت مایع در کشور مصرف می شود که 
در صورت اجرای طرح های بهینه سازی مصرف 
ســوخت می تواند درآمد خوبی از محل صادرات 
این محصوالت نصیب کشــور شــود.وزیر نفت 
بــا اشــاره به همــکاری وزارتخانه هــای نفت و 

کشــور در زمینه تهاتر نفت با اتوبوس به منظور 
توســعه ناوگان حمل ونقل عمومی کشور، افزود: 
همکاران من در شرکت ملی نفت ایران در حال 
تدویــن قرارداد مربوط به این بخش هســتند و 
امیدواریم با اجرایی شــدن این قرارداد کاهش 
زیادی در بخش ترافیک و آلودگی هوا داشــته 
باشــیم.اوجی بــا بیان اینکه پارســال یک لیتر 
ســوخت نفــت کوره در صنایــع و نیروگاه های 
تهران اســتفاده نشد، گفت: بهینه سازی مصرف 
سوخت در بخش موتورخانه های بخش خانگی، 
گازســوز کردن خودروهای عمومی )هزینه هر 
خودرو برای وزارت نفت ۱۲ میلیون تومان است( 
و موارد بســیار دیگر در دســتور کار ما قرار دارد.

بــا توجــه به اجرای تدابیر و منویات مقام معظم 
رهبری، مســتفاد از مــاده ۱۲ قانون رفع موانع 
تولیــد رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی کشــور 
)مصــوب ۱۳۹۴( و قانون اصالح الگوی مصرف، 
برنامه پنج ســاله ششم توســعه، سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، مصوبه های شــورای اقتصاد، 
مصوبه های شــورای عالی انرژی و سیاست های 
کلی اصالح الگوی مصرف و سیاست های دولت 
ســیزدهم مبنــی بر توســعه ظرفیت ها، ایجاد 

هم افزایی و تحقق اقتصاد دانش بنیان با مشارکت 
دســتگاه ها، وزارت نفت و شــهرداری تهران در 
زمینه بهینه سازی مصرف انرژی با حضور جواد 
اوجی، وزیر نفت و علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.بر اســاس این 
تفاهم نامه که با هدف توسعه و فراهم کردن زمینه 
همکاری های وزارت نفت و شــهرداری تهران و 
همســو با گســترش بهره گیری از ظرفیت های 
موجود امضا شــد، دو طرف به اجرایی ســازی 
اهدافی همچون »اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی و اصالح الگوی مصرف«، »دســتیابی 
بــه اهداف ســند چشــم انداز در افق ۱۴۰۴«، 
»همــکاری در تدویــن و پیاده ســازی الزام ها، 
اســتانداردها، مقررات ملــی و طرح های جامع 
به منظور کاهش مصرف ســوخت و آالینده ها«، 
»تشــریک مســاعی در زمینه پژوهش، نظارت، 
اجــرا، ســرمایه گذاری و راهبری مجموعه ای از 
طرح ها و پژوهش های کاهش مصرف ســوخت 
و آالیندگی هــای محیــط  زیســت«، »ارتقای 
شــاخص های بهــره وری انــرژی در حوزه های 
حمــل ونقل، ســاختمان و صنایــع مرتبط«، 
»توسعه شبکه همکاری فناورانه برای هم افزایی 
و پرهیز از موازی کاری با حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها«، »کمک به اجرای 
مــاده ۱۲ قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشــور« و »همکاری با هدف 
فرهنگ سازی، اطالع رســانی، آموزش و تبلیغ 
و ترویــج دربــاره اصالح الگــوی مصرف انرژی 
)ذیــل ماده ۶۷ قانــون اصالح الگوی مصرف(« 
متعهد شــدند.کمک به کاهش مصرف سوخت، 
همکاری در تأمین گازوئیل پاک، همکاری برای 
تکمیــل پروژه فناورانه مینی ال ان جی، مدیریت 
پسماندهای ویژه و فاضالب های تولیدی صنعت 
نفت، معرفی شــرکت های دانش بنیان در حوزه 
صنعــت نفــت و غیره از مهمتریــن محورهای 
همکاری وزارت نفت و شــهرداری تهران در این 

تفاهم نامه همکاری خواهد بود.

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشــور گفت: تراز آب 
زیرزمینــی آبخوان هــای آبرفتی کشــور در بلند مدت بالغ بر 
۱۰.۸۸متر و به طور متوسط ساالنه ۰.۴ متر افت داشته است.
فیروز قاسم زاده افزود: متوسط کسر مخزن ساالنه آبخوان های 
آبرفتی کشور در سال آبی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ که یک سال بسیار 
کــم آب بــود، بیش از ۷.۱ میلیارد متر مکعب بوده اســت.وی 
درباره پیامدهای افت ســطح آب زیرزمینی خاطرنشــان کرد: 
خشک شدن رودخانه ها و تاالب ها، از بین رفتن پوشش گیاهی، 
افزایــش گرد و خاک، فرونشســت زمیــن، ایجاد فروچاله ها و 
شکاف های طوالنی در دشت ها و شور شدن آب زیرزمینی در 
این مناطق از پیامدهای جدی افت ســطح آب های زیرزمینی 

خواهد بود.قاســم زاده ادامه داد: بررســی منطقه ای تغییرات 
ســطح آب و حجم مخازن آبرفتی گویای آن اســت که نواحی 
غرب و تاحدی شــمال و شــمال غرب کشور و فالت مرکزی و 
نوار شرق که وسیع ترین و ضخیم ترین پهنه های آبرفتی را در 
برگرفته و بیشــترین ســهم برداشت از منابع آب زیرزمینی را 
دارد، همچنان با تشدید افت سطح آب و کسری مخزن همراه 
اســت.مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور گفت: آثار 
منفی افت آب های زیرزمینی باعث نابودی آبخوان های کشور 
می شــود و احیای آنها را نیز دچار مشــکل می کند، بطوریکه 
فرونشســت زمین عالوه بر خسارت هایی که به زیرساخت ها و 
ابنیــه وارد می کند، تراکم الیه های خاک و کاهش تخلخل آن 

را باعث شده و در نهایت منجر به از بین رفتن ظرفیت ذخیره 
آب در آبخوان و عدم امکان ذخیره آب در سفره آب زیرزمینی 
می شود.قاسم زاده گفت: در اقلیم های با محدودیت دسترسی 
به منابع آبی نظیر اقلیم خشــک و نیمه خشــک کشــورمان، 
وابستگی به منابع آب زیرزمینی باالست و عدم تعادل در این 
ذخایر خدادادی می تواند باعث بروز مشکالت و تنش های آبی 
جدی شــود.وی ادامه داد: در کنار روند کاهشــی بارش کشور، 
روند افزایشی دما باعث افزایش تبخیر و کاهش سهم بارش های 
مؤثر شده و شرایط مذکور در کنار تغییرات عوامل اجتماعی و 
اقتصادی باعث محدودیت منابع آب در دســترس و ضعیف تر 

شدن آبخوان ها می شود.

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور:

کاهش می یابد ساالنه حجم مخازن آبرفتی ۴.7 میلیارد مترمکعب 

خبر  ویژه

در شرایط حساس کنونی  ؛

توجه مدارس به رعایت الگوی مصرف 
ضرورت دارد 

در تازه تریــن مصوبــه مجلس یعنی بند  ت  
تبصره ۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ در این 
باره آمده اســت:  کلیه واحدهای آموزشــی 
مــدارس دولتی و وزارت آموزش و پرورش از 
پرداخت هزینه های برق، گاز و آب تا ســقف 
الگوی مصرف معاف هستند .اما این معافیت 
چگونه اســت و اساســاً الگوی مصرف آب و 
برق در مدارس چه میزان پیش بینی شــده 
است؟آموزش و پرورش در بخشنامه ابالغی 
خود به مراکز پرشمار آموزشی دولتی اعم از 
مدارس و سایر مراکز مانند دانشگاه ها الگوی 
مصــرف برق مــدارس را ۹۰ درصد مصرف 
آن ها نســبت به ســال پایه که ســال ۹۶ در 
نظرگرفته شده ، قرار داده است.در بخشنامه 
آمــوزش و پرورش در این باره آمده اســت: 
الگوی مصرف برق معادل ۹۰ درصد متوسط 
مصــرف برق واحدهای آموزشــی دولتی در 
گروه های مشــابه طی ســال ۹۶ در ماه های 
متناظر اســت.همچنین درباره این الگو برای 
مناطق گرمســیر نیز پیش بینی شده است: 
طبق نظام تعرفه وزارت نیرو، الگوی مصرف 
مناطق گرمســیر معادل ۹۵ درصد متوسط 

مصــرف برق واحدهای آموزشــی دولتی در 
دوره های مشابه سال ۹۶ در ماه های متناظر 
اســت.این در حالی اســت که الگوی مصرف  
آب  مدارس و مراکز آموزشــی دولتی نیز در 
مناطق دارای تنش آبی و غیر از آن متفاوت 
پیش بینی شــده اســت؛ به گونــه ای که در 
مناطق آبــی دارای تنش و محدودیت برای 
هر نفر ۱۸۰ لیتر و در مناطق عادی ۲۴۰ لیتر 
است.کارشناسان انرژی در این باره معتقدند: 
معافیت مدارس و مراکز آموزشی دولتی بعضاً 
ســبب بی توجهی به نحوه مصرف انرژی در 
ایــن مراکز بود و با پیش بینی الگوی مصرف 
امید می رود رویه های گذشــته مورد تجدید 
نظر قرار گیرد.به گفته آنها با توجه به این که 
مسئولیت اجرا و رعایت الگوی مصرف آب و 
برق مدارس بر عهده مدیران مدارس و مراکز 
آموزشی دولتی گذاشته شده است، الزم است 
همه آن ها نســبت به نصب اپلیکیشــن برق 
من اقدام کنند.به گفته آنها با توجه به اینکه 
ســاعات تشکیل کالس ها در روز است، بهتر 
است مدارس و مراکز آموزشی از نور طبیعی 

روز استفاده کنند .

معاون وزیر نفت: 

گسترش  آماده   ایران 
سوآپ نفتی است

معــاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیــش و پخــش فرآورده های نفتی گفت: 
با توجه به تحوالت بازار نفت خام گســترش 
ترانزیت و ســوآپ نفتی در دســتور کار قرار 
گرفته و مذاکرات در این زمینه انجام شــده 
اســت.جلیل ساالری افزود: زیرساخت ها نیز 
بــرای انتقال فرآورده های نفتی با اســتفاده 
از ظرفیــت های خطــوط لوله ، ریلی و جاده 
ای و حضــور در بازارهای هدف آماده شــده 
اســت.وی، سرمایه گذاری های برون مرزی 
در پروژهــای پاالیشــگاهی را یکــی دیگر از 
محورهــای فعالیت شــرکت ملــی پخش و 
پاالیش فرآورده های نفتی اعالم و اضافه کرد: 
مطالعات ســاخت پاالیشگاه ۱۴۰هزار بشکه 
ای در سوریه پایان یافته و پس از آماده شدن 
سایر شرایط ، با سرمایه گذاری مشترک وارد 
مرحله جدید خواهد شد.به گفته معاون وزیر 
نفت: درخواست هایی نیز برای همکاری های 
پاالیشگاهی از کشورهای آفریقایی داریم که 
در حال مذاکره و بررسی است.ساالری ادامه 
داد: این برنامه ها نشان دهنده توانایی صنعت 
نفت ایران در دستیابی به دانش فنی و بومی 

شــدن آن اســت که اکنون به مرحله انتقال 
فناوری رسیده ایم.معاون وزیر نفت استفاده 
از توانمنــدی شــرکت هــای دانش بنیان بر 
اســاس رهنمودهای مقــام معظم رهبری را 
یکی دیگر از اولویت های شرکت ملی پاالیش 
و پخش اعالم و اضافه کرد: استفاده از ظرفیت 
های این بخش در هوشمندســازی فرآیندها 
و کنترل و کاهش قاچاق ســوخت آغاز شده 
است.ســاالری بهینه ســازی مصرف انرژی 
برای کاهش مصرف بی رویه فعلی را اجتناب 
ناپذیر دانســت و اظهار داشــت: در این حوزه 
نیز برنامه هایی در دســت اجراست که جوان 
سازی ناوگان حمل سوخت و استفاده از روش 
های جایگزین حمل سوخت و افزایش سهم 
خطوط انتقال بخشــی از این رویکردهاست.
وی یادآور شد: هزینه حمل سوخت از طریق 
خطــوط انتقال یک هفتــم هزینه انتقال از 
شــبکه جاده ای اســت و عالوه بر آن سهولت 
دسترسی و مباحث پدافند غیرعامل از دیگر 
مزایایی است که سرمایه گذاری بیشتر برای 
افزایش و بهینه سازی خطوط انتقال را توجیه 

پذیر می کند.
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55بانک و بیمه
 شهریار سکوتی مدیر شعب 

 بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در استان سمنان شد

بــا حکم دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« 
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهــر ایران، 
»شــهریار ســکوتی« معاون پیشین شعب بانک 
در استان سمنان به عنوان مدیر شعب این استان 

منصوب شد.
مراسم معارفه »شــهریار سکوتی« مدیر جدید 
شــعب استان سمنان و تکریم »ایمان صمدی« 
مدیر ســابق شــعب این استان با حضور »یوسف 
نجدی« مدیر امور اســتان ها، دکتر »احمدرضا 
کریمی« مشــاور مدیرعامل و دکتر »احســان 
غالمی« رئیس اداره کل توســعه سرمایه انسانی 

بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد.
در این جلسه کریمی مشاور مدیرعامل و غالمی 
رئیس اداره کل توســعه ســرمایه انسانی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران هر کــدام به صورت 
جداگانه با روشــن کردن بخشی از برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مدیرعامل 
و هیأت مدیره بانک، همبستگی و همراهی همه 
پرســنل را در دستیابی به چشم اندازهای مورد 
نظــر، امری ضــروری خواندند و ضمن آرزوی 
توفیق برای سکوتی، از خدمات صمدی تقدیر 

کردند.
مدیر امور اســتان های بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران نیز در ســخنانش از تــالش مجاهدگونه 
کارکنــان بانک در چند ســال اخیر به خصوص 
ســال های اپیدمی کرونا صمیمانه قدردانی کرد 
و با اشاره به اعتماد مدیرعامل و هیأت مدیره بانک 
به جوانان در ســپردن پســت های کلیدی، بابت 
انتصاب ایمان صمدی به سمت مدیر شعب استان 
آذربایجان شــرقی و انتصاب شهریار سکوتی به 
سمت مدیر شعب استان سمنان، به آن ها تبریک 
گفــت. نجدی همچنیــن حکم مدیرعامل بانک 
برای انتصاب سکوتی را قرائت و به وی اعطا کرد.

در این جلسه همچنین صمدی رشد قابل توجه 
منابع، ارتقای ســرانه استان به باالتر از میانگین 
کشــوری، بهینه سازی شــعب و ساختمان ها و 
گردش شــغلی انجام شــده در اســتان را از اهم 
اقدامات دوره مدیریت خود برشمرد و از همراهی 
پرسنل اســتان در تحقق این برنامه ها قدردانی 

کرد.
وی همچنین از همراهی مؤثر و مسئوالنه شهریار 
سکوتی در این مدت تقدیر کرد و انتصاب شایسته 
وی را به عنوان مدیر جدید استان سمنان تبریک 

گفت.

اخبار

 آیین افطاری و دیدار صمیمانه 
مدیر عامل با مدیران عامل و اعضای 

هیات مدیره سابق بیمه ایران

حســن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
بیمه ایران به همراه داریوش محمدی ، سید محمد 
ناصر مبرقعی ، یکتا اشرفی و سیدعلیرضا سادات 
میــر اعضای هیــات مدیره و معاونین مدیر عامل 
شــرکت ، در ســالروز والدت کریم اهل بیت امام 
حســن مجتبی )ع( ، میزبان ســید محمد عباس 
زادگان ، سید محمد آسوده ، جواد سهامیان مقدم ، 
محمودامراللهی ، محسن پورکیانی ، محمدرضایی 
و سید مجید بختیاری مدیران عامل سابق شرکت 
و شماری از اعضای هیات مدیره دوره های مختلف 
گذشته ، در محل باشگاه ایران زمین ، برای صرف 

افطاری وگفتگوی دوستانه بودند.
حســن شــریفی در این دیدار صمیمانه، ضمن 
خوش آمدگویی وخیرمقدم، با اشــاره به ظرفیت 
های بالقوه طبیعی و انسانی منحصر به فرد بیمه 
ایران در کشور و منطقه خاورمیانه اظهارداشت : 
بیمه ایران بعنوان بزرگترین شرکت بیمه ای ، با 
۸۷سال سابقه درخشان و نیروی انسانی متخصص 
و ارزشــمند ، توانایی مدیریت و پوشــش ریسک 
هــای بــزرگ را دارد.امیدوارم با افزایش ســطح 
رضایتمندی، آرامش و امنیت روانی آحاد جامعه 
وبکارگیری تجارب مدیران قبلی به عنوان سرمایه 
ارزشــمند شرکت و همت همکاران و نمایندگان 
، سوددهی باالیی داشته باشیم. گفتنی است در 
این دیدار ، هر کدام از مدیران عامل واعضای هیات 
مدیره سابق بیمه ایران نیز تجارب ، نظرات ، دیدگاه 
ها. و پیشــنهادهای خود را برای بهبود عملکرد و 
افزایش ســرعت تحوالت در شرکت ارائه نموده و 
در فضایی صمیمی به ذکر خاطرات شیرین خود 

از بیمه ایران پرداختند.

معاون برنامه ریزی و توسعه بیمه 
حکمت منصوب شد

طی حکمی از سوی نیما مومنی زاده مدیر عامل 
بیمه حکمت ، حسن شعبانی نیا با حفظ سمت 
مشاور عالی مدیر عامل، به سمت معاون برنامه 

ریزی و توسعه منصوب شد.
الزم به ذکر است، ایشان از مدیران ارشد بیمه 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشند.

گسترش طرح کشیک و خدمات پرداخت خسارت بیمه ایران در روز جمعه
گسترش طرح کشیک و خدمات پرداخت خسارت بیمه ایران در روز 
جمعه و در رشته خسارت بیمه های اتومبیل در کلیه شعب خسارتی 

تهران بزرگ به مرحله اجرا درآمد.
حمیــد رضــا بحیرائی سرپرســت اداره کل بیمه های اتومبیل در این 
خصوص اظهار داشت : در راستای ارائه خدمات بهینه به بیمه گذاران 
و زیاندیدگانــی کــه در روزهای عادی امکان مراجعه به مراکز پرداخت 
خسارت را ندارند ، طرح کشیک در واحدهای پرداخت خسارت بیمه 

ایران در تهران بزرگ به مورد اجرا گذاشته شده است .
بیمه گذاران بیمه ایران در صورت بروز حادثه ، عالوه بر ساعات اداری 
در روزهای کاری عادی ، در روزجمعه نیز می توانند از ساعت ۸ صبح 
لغایت۱۳ ، به واحدهای پرداخت خســارت )مجتمع فاطمی و شــعب 

پایانه شرق ، پایانه غرب و بعثت ( در تهران مراجعه نمایند.
وی در ادامه افزود: همچنین واحدهای پرداخت خســارت ســیار بیمه 
ایــران در مناطــق مختلــف تهران نیز در همه ایام هفتــه آماده ارائه 

خدمات به مردم عزیز هســتند . بیمه شــدگان و زیاندیدگان جهت 
آگاهی از شــرایط دریافت خســارت و صدور بیمه نامه می توانند به 
 شعب و نمایندگی های سراسر کشور و یا به سایت بیمه ایران بنشانی

www.iraninsuranc.ir  مراجعــه نماینــد و یا از طریق تماس تلفنی با 
شماره ۰۹۶۶۸ از خدمات این مراکز استفاده نمایند.

فهرست شعب کشیک و تخصصی پرداخت خسارت تهران بزرگ
مرکزخســارت ســیار : خیابان ســعدی شــمالی – جنب بیمارستان 

امیراعلم – خیابان تقوی پ ۴ تلفن: ۰۹۶۶۸
مجتمع فاطمی : خیابان فاطمی – مقابل وزارت کشور

شعبه ممتاز شرق : بعدازسه راه تهرانپارس -کیلومتریک جاده آبعلی 
پ ۱۴۸۶

شعبه ممتاز غرب : کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج – بعد از چهارراه 
ایران خودرو – جنب بانک تجارت

شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروی پارک خزانه

خبر ویژه

طرح عیدانه نوروز بیمه رازی که پوششی برای رفع دغدغه هموطنان در تعطیالت 
نوروز بود، در تعطیالت عید سعید فطر نیز فعال خواهد بود.

شــرکت بیمه رازی در روزهای انتهایی ســال گذشــته در راســتای مسئولیت 
اجتماعــی خــود و بــا توجه به نیاز و دغدغه جامعه نســبت به خطرات احتمالی 

سفرهای نوروزی طرح عیدانه بیمه رازی را طراحی و به صنعت معرفی کرد.
این طرح که متناسب با دغدغه تعطیالت نوروز طراحی شده بود و حوادث حین 
سفر و عدم حضور در منازل را پوشش می داد، حال خود را به ماه رمضان رسانده 

و پوششی برای سفرهای تعطیالت عید فطر خواهد بود.

در طرح عیدانه بیمه رازی پوشش هایی در زمینه جبران خسارت حوادث برای 
تک تک افراد خانواده، جبران خســارت تصادف خودرو و جبران خســارت آتش 

سوزی منازل و سرقت اموال به همراهان بیمه رازی ارائه می کند.
بر اساس این گزارش طرح عیدانه بیمه رازی تا یک هفته بعد از تعطیالت عید 

فطر) بیست اردیبهشت ماه( فعال خواهد بود.
مشــتریان جهت خرید این بیمه نامه و کســب اطالعات بیشــتر می توانند به 
نمایندگان بیمه رازی در سراســر کشــور ، سایت بیمه رازی و مرکز پاسخگویی 

۲۴ ساعته بیمه رازی به شماره ۸۷۸۲-۰۲۱ مراجعه نمایند.

ح عیدانه نوروز بیمه رازی تا عید فطر ادامه دارد طر

اخبار

گهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه( آ
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه شــماره پــالک ثبتــی هفتــاد و یــک فرعــی از ششــصد 
و هفتــاد و هشــت اصلــی شــهر فومــن بخــش 24 گیــالن بــه مســاحت دویســت و بیســت و ســه 
مترونــود دســیمترمربع بــا حــدود اربعــه شــماال پــی مشــترک بطــول 9 متــر بــه قطعــه 1 تفکیکــی 
شــرقا: بطــول 24/85 متــر پــی مشــترک بــا قطعــه 6تفکیکــی جنوبــا: بطــول 9 متــر پــی دیوارســت 
بــه کوچــه احداثــی غربــا بــه طــول 24/90 متــر پــی مشــترک اســت بــا قطعــه 4 تفکیکــی ذیــل ثبــت 
20103 صفحــه 382 دفتــر 174 بــه نــام خانــم منیــره خــداداد صابرفومنــی صــادر گردیــده و 
ــار  ــای کامی ــه آق ــن ب ــه 120 فوم ــورخ 1387/08/16 دفترخان ــماره 14554 م ــی ش ــند قطع ــر س براب
طاهبــاز منتقــل گردیــده و برابــر پرونــده اجرایــی 9900208 )موضــوع ســند صداقیــه )ازدواج( 
ــر شــماره نامــه  ــه ازدواج شــماره 452 شــهر تهــران( براب شــماره 2774-1384/10/25 دفترخان
مبلــغ  درقبــال  فومــن  اســناد  ثبــت  اجــرای  واحــد   99/07/01 مــورخ   139904918591000638
1/824/200/000 ریــال اصــل وهمچنیــن 91/210/000  ریــال نیمعشــر اجرایــی موضــوع طلــب 
خانــم ام البنیــن گلســتانی و صنــدوق دولــت بازداشــت گردیــده برابــر گــزارش کارشــناس رســمی 
دادگســتری پــالک مزبــور در زمــان بازدیــد بصــورت یکقطعــه زمیــن بایرخالــی ازاعیــان بــوده در حــد 
شــرقی متصــل بــه دیــوار پــالک مجــاور حــد جنوبــی متصــل بــه کوچــه خاکــی و در دوحــد شــمالی 
و غربــی فاقــد دیــوار مــی باشــد و ســابقه بیمــه و امتیــازات آب و بــرق و گاز بنظــر نرســیده و 
بــور بــه مبلــغ پنــج میلیــارد و دویســت و شــصت و یــک میلیــون و ششــصد و  ششــدانگ پــالک مز
زیابــی گردیــده اســت بــا توجــه بــه مطالبــات بســتانکار و احتســاب هزینــه هــای  پنجــاه هــزار ریــال ار
ــهم  ــد س ــاع از یکص ــهم مش ــت س ــی و هش ــال( س ــغ 2/000/000/000 ری ــه مبل ــا ب ــی )جمع احتمال
ششــدانگ معــادل 85/8  مترمربــع از 223/9 مترمربــع از پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز پنــج 
شــنبه مــورخ 1401/02/22 در اداره ثبــت اســناد و امــالک فومــن واحــد اجــرا بــه نشــانی فومــن 
ــروع و  ــال ش ــارد ری ــغ دومیلی ــده از مبل ــد مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــورا از طری ــان ش خیاب
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای 
مربــوط بــه امــور مالیاتــی و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا 
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده بــوده و در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت 
هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق 
ــغ پایــه  ــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبل مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد شــرکت در مزایــده من
کارشناســی حداکثــر دو روز قبــل از روز مزایــده توســط داوطلبیــن خریــد بــه حســاب ســپرده ثبــت 
و در دســت داشــتن رســید پرداخــت هنــگام مزایــده بــوده و برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه 
التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع 
ر مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نمــی باشــد ضمنــا  نمایــد در صــورت عــدم پرداخــت درمهلــت مقــر
چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و 

ــخ انتشــار:1401/01/31 ر برگــزار خواهــد شــد . تاری ــر مــکان مق
ک فومن رئیس اداره ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  آ
حوزه ثبتی شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری )سری 1۰6(

نظــر بــه دســتور مــواد  یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــأت منــدرج در قانــون مذکــور 
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک فارســان مــورد رســیدگی و رأی آن صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم 

بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امالک واقع در ابنیه  فارسان  به شماره  پالک ثبتی 416 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:

2647 فرعــی- اکبــر اســالمی باباحیــدری نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 213.83 مترمربــع 
قســمتی از پــالك 723 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای حســنعلی مرتضــوی فارســانی  

2970 فرعــی- ســهراب قربانــی فارســانی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 166.03 متــر مربــع 
قســمتی از پــالك 678  فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای خــدا کــرم شــیروانی فارســانی 

آقــای عزیــزاهلل افــروزه فارســانی  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری و  3263  فرعــی- 
مســکونی بــه مســاحت 93.50 مترمربــع   قســمتی از پــالك 655   فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه 

از آقــای الــه مــراد نبــی زاده  
ــاب ســاختمان بــه مســاحت  3265 فرعــی- آقــای عزیــزاهلل افــروزه فارســانی نســبت بــه ششــدانگ یکب
291.63 مترمربــع  قســمتی از پــالك 655 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای الــه مــراد نبــی زاده  

امالک واقع در مزرعه نصرت فارسان به شماره پالک ثبتی 420 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:
3283 فرعــی- آقــای رحمــت الــه محمــودی بــرام نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

322.03 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای مــراد شــیروانی  فارســانی
4297  فرعــی- آقــای خــزل بهــادری منــش  نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 252.54 

مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای غالمعلــی مالکــی   فارســانی
4307  فرعــی- آقــای احســان زارع فارســانی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی  مســاحت 
3950 مترمربــع متقاضــی طــی دادنامــه حصــر وراثــت شــماره 76/70 مــورخ 1370/03/29 شــعبه اول 
دادگاه عمومــی حقوقــی فارســان خــود را احــدی از وراث حیــن الفــوت مالــك رســمی آقــای رحــم خــدا زارع 
معرفــی نمــوده و همچنیــن بــه موجــب خالصــه معاملــه شــماره 11272 مــورخ 1395/09/30 دفترخانــه 
اســناد رســمی 42 تمامــت یــك ســهم مشــاع از 17 ســهم 3 ســهم مشــاع از 252 ســهم دو و پنــج هشــتم 
حبــه مشــاع از ســهم کل اراضــی 72 حبــه ششــدانگ را از خانــم  ماهــی جــان  زارع خریــداری نمــوده و خــود 

را مالــك رســمی مشــاعی پــالك 420- اصلــی معرفــی نمــوده اســت.
4308  فرعــی- آقــای اکبــر فیــروزی فارســانی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 160 

مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای شمســعلی ســلیمانی فارســانی
تاریــخ انتشــار نوبــت اول : روزنامــه سراســری صــدای ملــت بــه شــماره 1991 و روزنامــه محلــی زردکــوه بــه 

شــماره 2068    1401/01/31
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : روزنامــه سراســری صــدای ملــت بــه شــماره 2004 و روزنامــه محلــی زردکــوه بــه 

شــماره 2078    1401/02/15
اکبر یزدانی سودجانی
ک شهرستان فارسان رئیس اداره ثبت اسناد وامال

توجه : 
شــهروندان محتــرم حــوزه ثبتــی فارســان ، ایــن اداره آمادگــی تعویــض اســناد مالکیــت دفترچــه ای بــا 
اســناد مالکیــت کاداســتری را بــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در سیســتم کاداســتری و بانــك 
جامــع امــالك بــه منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمالــی بــر علیــه شــما را در مــدت زمــان محــدودی دارد.

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره  140060318001003690 مــورخ 1400/12/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای مهیــار راســتگومهر بــه شــماره شناســنامه 333 و کدملــی 2596023652 صــادره از رشــت فرزنــد نــادر درشــش 
دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 200 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 107 از پــالک شــماره 1و3و5 متصــل بهــم 
فرعــی از اصلــی 22  واقــع در ده گیلوامحلــه بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه صفرعلــی 
پــور شهرســتانی 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 دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك 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 :1401/01/16 ونوبــت دوم:1401/01/31
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره140060318603012555  مــورخ 1400/11/11 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای مهربــان علیــزاده علــی آبــادی فرزنــد معصــوم بــه شــماره شناســنامه 389 صــادره از رودبــار درقریــه کیــژده 
درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 145.67 مترمربــع پــالك فرعــی 4135 از اصلــی78 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالك 7 وغیــره از اصلــی 78 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالك رســمی آقــای جمالعلی نیکخواه 
پســتکی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/16 ونوبــت دوم:1401/01/31
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

کد 91۴ مجموعه بخش نامه های ثبتی گهی موضوع  آ
اســناد مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ انگــوری تحــت پــالک 60 فرعــی از 110 اصلــی بــه ترتیــب ذیــل ثبــت صفحــات 443 ، 
445 ، 447 دفتــر جلــد 206 بنــام آقــای قنبــر خرســند نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع و بانــوان طوبــی کاشــفی فــر و خانــم تــاج 
کاشــی هریــک نســبت بــه یــک دانــگ و نیــم مشــاع ثبــت صــاور و تســلیم گردیــده اســت ســپس برابــر ســند وکالــت بــه شــماره 
44107-1398/3/9 دفتــر اســناد رســمی شــماره 32 ربــاط کریــم و بــه صــورت مــع الواســطه آقــای داود رســتمی بوکالــت از آقــای 
قنبــر خرســند تقاضــای صــدور ســند مالکیــت کاداســتری در راســتای اجــرای ک 914 مجموعــه بخــش نامه هــای ثبتــی )تعییــن طــول 
ــذا بــه اطــالع مجاوریــن پــالک مرقــوم میرســاند وقــت بازدیــد از محــل و مســاحتی ملــک  و ابعــاد و مســاحت ملــک( را نمــوده ل
ــح روز یکشــنبه مــورخ 1401/02/11 )یازدهــم اردیبشــهت مــاه ســال یکهــزارو چهارصــد و یــک شمســی( میباشــد .  ســاعت 10 صب
مقتضــی اســت در تاریــخ و ســاعت مقــرر در محــل حضــوز بهــم رســانید بدیهــی اســت عــدم حضــور شــما مانــع از اجــرای عملیــات 

مزبــور نخواهــد شــد و اعتــراض نســبت بــه تعییــن حــدود در آینــده ممنــوع نخواهــد بــود.
: روز چهارشنبه مورخ 1401/1/31 تاریخ انتشار

مجــاور شــمالی: ســاختمان دهیــاری روســتای انجــم آبــاد ، مجــاور شــرقی: معصومــه خانــم ، مجــاور جنوبــی:  دبیرســتان دخترانــه 
ســیدجمال الدیــن اســدآبادی، مجــاور غربــی: گــذر احداثــی) مربــوط بــه دهیــاری انجــم آبــاد( 

کریم ک رباط  بابک احمدی - رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی مفقودی آ
رنــگ  بــه   125cc هیرمــن  ســیکلت  موتــور  مــدارک  کلیــه 
و   12481  _  135 پــالک  شــماره  بــه   1395 مــدل  مشــکی 
شناســائی  شــماره  و   0125N2P220182 موتــور  شــماره 
N2P***125C9552569 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

باشــد. مــی  ســاقط 
لرستان

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: این بانک در سال گذشته به ۱۵۰ شرکت دانش 
بنیان که از ســوی صندوق نوآوری و شــکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاســت 

جمهوری به بانک معرفی شده اند، ۴۴۰ فقره تسهیالت پرداخت کرده است.
علی خورسندیان اظهار داشت: این بانک در سال گذشته، ۱۵۴۰ میلیارد ریال به 
شــرکت های معرفی شــده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق تفاهم نامه 

منعقده با آن صندوق پرداخت کرده است.
وی افزود: ۳۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال تســهیالت نیز از منابع داخلی این بانک 
به شرکت هایی که طبق درگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانش 
بنیان شــناخته می شــوند و ۹۴۲ میلیارد ریال نیز از محل قراردادهای منعقده با 

صندوق توسعه ملی با معرفی نامه از معاونت مزبور از سوی بانک صنعت و معدن به 
شرکت های دانش بنیان پرداخت شده است.

خورســندیان با اشــاره به لزوم ایجاد بســتر مناســب برای حمایت از شرکت های 
دانــش بنیــان بیان داشــت: اســتفاده از ایده های نو و نتایــج تحقیقات و پژوهش 
هــا در حــوزه هــای مختلف صنعتی و تجاری ســازی آنها نیازمند ایجاد و توســعه 
شــرکت های دانش بنیان اســت که الزمه آن هم تأمین مالی به موقع و ســرمایه 
گــذاری مناســب اینگونه شــرکت هاســت و بانــک صنعت و معدن بــا همکاری 
 چندیــن دانشــگاه و ســازمان هــا و نهادهای ذیربط اقدامات خوبــی در این زمینه 

به انجام رسانده است.

تأمین مالی 15۰ شرکت دانش بنیان توسط بانک صنعت و معدن

مدیرعامل بانک اقتصادنوین: 

افشای اسامی ابربدهکاران مطالبه جدی نظام بانکی است
مدیرعامل بانک اقتصادنوین در واکنش به شائبه عدم تمایل بانک ها به انتشار اسامی بدهکاران 
دانه درشت گفت: وصول مطالبات معوق ابربدهکاران و افشای اسامی آنها، خواست و مطالبه 

جدی بانک ها و نظام بانکی کشور است.
علیرضا بلگوری در توضیح بیشــتر این موضوع افزود: براســاس بند »د« تبصره ۱۶ قانون 
بودجه، بانک ها موظفند، مانده تسهیالت و تعهدات کالن خود را در پایان هر سه ماه به بانک 
مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول اعالم کنند و بانک مرکزی این اطالعات را در پایگاه 
اطالع رسانی خود بارگذاری کند. او افزود: وصول مطالبات معوق و انتشار اسامی بدهکاران 
دانه درشــت همواره مطالبه نظام بانکی بوده زیرا اثراث منفی عدم وصول مطالبات آنها تا 

سال ها گریبان بخش های مولد اقتصادی و خود بانک ها را خواهد گرفت. 
مدیرعامل بانک اقتصادنوین با اشــاره به آثار ســوء عدم وصول مطالبات بانک ها در ســطح 
اقتصــاد کالن گفــت: بــا توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشــور، مهم ترین 
آســیب عدم وصول مطالبات معوق از بدهکاران کالن بانکی، خارج شــدن منابع از چرخه 
فعالیت های اقتصادی مولد و اشــتغال آفرین و به تبع آن کاهش تولید ناخالص ملی و درآمد کشــور، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم و در نهایت 

گسترش فقر و آسیب های اجتماعی است.
بلگوری با تأکید بر اینکه مطالبات معوق، بانک ها را نیز با مشکالت عدیده ای مواجه می کند، اظهار داشت: با افزایش حجم مطالبات معوق، بدون شک 
بخشــی از منابع بانک از چرخه صحیح فعالیت خارج می شــود که نتیجه آن کاهش ســودآوری و درآمد بانک  خواهد بود. این موضوع علی الخصوص 

درآمدهای مشاع و سهم سپرده گذاران را متأثر می کند.
او وصول مطالبات معوق بدهکاران بزرگ را مهمتر از افشای اسامی آنها دانست و افزود: متأسفانه به دلیل عدم تناسب نرخ سود تسهیالت و نرخ تورم، 
ایــن افــراد منابعــی را بــه نــام تولید دریافت و در خارج از محل خود مصرف کرده اند و با توجه به شــرایط اقتصــاد تورمی از پرداخت بدهی خود امتناع 
می کنند. مدیرعامل بانک اقتصادنوین خألهای قانونی و مقرراتی و عدم انســجام بین ارکان و نهادهای مرتبط را زمینه ســاز بروز این معضل دانســت 
و افزود: اجماع همه دســتگاه ها برای اصالح مقررات و رفع خألهای قانونی برای توقف چنین رویه های نادرســتی ضروری اســت. بلگوری با قدردانی از 
نهادهای قانونگذار و همراهی قوه قضائیه، قوه مجریه و بانک مرکزی در اجرای قانون گفت: در گام نخســت انتشــار اســامی بدهکاران اقدامی ســتودنی 
اســت اما اقدام مهم تر، وصول مطالبات بانکی از این افراد اســت. تنها این اقدام اســت که می تواند نظام بانکی را به منابع قفل شــده برای تزریق مجدد به 

تولید، رونق کسب و کار، اشتغالزایی و رفع محرومیت برساند و دست این ابربدهکاران معوق بانک ها را از منابع کشور کوتاه کند.

صدور ۱۱۰۰ فقره بیمه نامه یونیت لینک بیمه سامان
معاون مدیر بیمه های زندگی شــرکت بیمه ســامان اعالم کردکه تعداد بیمه نامه های یونیت 

لینک صادر شده توسط این شرکت از مرز ۱۱۰۰ فقره گذشته است.
پرویز مرادی با بیان این که در بیمه عمر متصل به واحد )یونیت لینک( عالوه بر پوشش های 
مختلف و کامل بیمه عمر، اندوخته بیمه نامه به صورت مستقیم در صندوق های سرمایه گذاری 
بورسـی سرمایه گذاری می شود تا با بهره گیری از فرصت های کسب بازدهی از بازار سرمایه، 

بیمه گذاران منتفع شوند.
او ادامه داد: اطالعات موجود نشــان می دهد با گذشــت هشــت ماه از آغاز عرضه این محصول 
منحصر به فرد، بیش از ۵۰ میلیارد ریال حق بیمه از این محل تولید شده است.به گفته مرادی، 
از مزیت های منحصر به فرد این بیمه نامه چســبندگی به »یونیت« های ســرمایه گذاری اســت که متناســب با بازدهی کســب شده از بازار سرمایه به 

خوبی می تواند در برابر شرایط تورمی، ارزش سرمایه بیمه گذار را حفظ کند.
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سرپرست بنیاد شهید استان خراسان رضوی:

63۰ نفر بازنشسته بنیاد استان خراسان رضوی هستند
مشهد / سمیرا رحمتی

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی بازنشستگان بنیاد را 
به عنوان سفیران فعالیت های فرهنگی 
در جامعــه خوانــد و گفت: ۶۳۰ نفر از 
این نهاد در اســتان بازنشسته شده اند 
که اعالم امادگی کردند، می توانند در 
امور فرهنگی و برگزاری مناسبت های 
ملــی و مذهبــی فعالیــت داوطلبانه 
داشــته باشــند.صدیقه خدیــوی در 
جلســه با رئیس و اعضای هیئت مدیره 
کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی، ضمن ادای 
احترام به مقام شهدا گفت: وقتی سابقه 
کار کردن کارکنان بنیاد شهید و بنیاد 
جانبــازان و پــس از ادغام این دو نهاد 
را بررســی می کنیم، متوجه می شویم، 
بیشــتر از ســاعت کاری فعالیــت 
می کردنــد، گویی اصال زمان، برای این 
عزیزان معنا نداشته است.وی افزود: در 
دهه ۶۰ و ۷۰ حجم مشــکالت خانواده 
شهدا و ایثارگران قابل مقایسه با امروز 
نبوده است، کشوری که تازه به استقالل 

رســیده دچار جنگ تحمیلی شده و از 
ســویی فرزندان شــهدا بسیار کوچک 
بوده اند، هر قســمت از زوایای خانواده 
شــهدا، جانبازان و آزادگان مشکالت 
عظیمــی وجــود داشــته و کارکنان 

بنیــاد نیز تجربه این چنین فعالیتی را 
نداشــته اند. خدیوی بــا بیان اینکه در 
حال حاضر ۶۳۰ نفر بازنششسته بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرستان های 
خراســان رضــوی هســتند، افزود: 

خوشــبختانه این نهاد مقدس با اینکه 
تجربه و الگویی نداشــت توانست، ارائه 
خدمات به جامعه ایثارگری را در سطح 
مطلــوب انجام دهــد.وی با بیان اینکه 
زحمات کارکنــان این نهاد مقدس بر 

کســی پوشیده نیســت، تصریح کرد: 
کارکنان بازنشســته بنیاد، با اینکه در 
میانســالی به سر می برند،  اما همچنان 
تمایــل دارند به صــورت افتخاری در 
فعالیت هــای مختلف با بنیاد همکاری 
و به خانواده شــهدا و ایثارگران خدمت 
کنند.ابولقاسم یوســف آبادی رئیس 
کانون بازنشســتگان بنیاد خراســان 
رضــوی در ایــن دیدار اظهــار کرد:  
مهمترین بخش زندگی افراد بازنشسته 
تجربه و مهارتی است که آنان دارند، این 
تجربه می تواند به کارکنان جوان بنیاد 
کمــک کند.وی افزود: بازنشســتگان 
بنیــاد می توانند به صــورت افتخاری 
در حوزه هــای مــددکاری، برگزاری 
برنامه هــای فرهنگــی شــامل اردو، 
ورزشی، قرآنی، آموزشی و ... داوطلبانه 
فعالیت کنند.گفتنی است؛ سند هویت 
انقالبی مردم خراســان رضوی، پرونده 
۱۷ هزار و ۳۳۵ شهید، ۵۰ هزار و ۹۹۱ 
جانباز و سه هزار و ۳۹۵ آزاده است که 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

عزت بخشیدند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

با حضور نماینده پاوه و اورامانات در مجلس؛

روستای مرزی »نگه« شهرستان 
ثالث باباجانی برق دار شد

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: پروژه برقرسانی به 
روســتای مرزی »نگه« شهرستان ثالث باباجانی 
اســتان کرمانشــاه باحضور نماینــده مردم پاوه، 
جوانــرود، روانســر و ثالث باباجانــی، مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان کرمانشاه و فرماندار ثالث 
باباجانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برقدار 
شد.دکتر آرش لهونی منتخب مردم اورامانات در 
مجلس شورای اسالمی گفت: برق یکی از حیاتی 
ترین نیازهای روزمره و از اصلی ترین زیرســاخت 
ها برای ایجاد اشــتغال، توســعه و رونق اقتصادی 
محسوب می شود. صنعت برق یکی از اصلی ترین 
خدمات قابل ارائه به هم استانی های کرمانشاهی 
است که می تواند در رضایتمندی اجتماعی بسیار 
موثر باشد.لهونی ضمن تشکر از تالش شبانه روزی 
پرسنل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه، افزود: 
با برقرســانی به این منطقه مرزی، امنیت مرزها 
افزایش یافته و مردم با بازگشت به روستای خود 
باعث رونق دامداری و برقرســانی باعث اشــتغال 
بیش از ۳۰ خانوار در این روستا می شود.در ادامه، 
مهندس محمد مرادی مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه برقرسانی 
به روستا باعث رونق کشاورزی در منطقه و احیای 
زمین های رها شــده می شــود، گفت: در پروژه 
برقرســانی به روســتای »نگه« شهرستان ثالث 
باباجانــی بیــش از ۵ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و 
بیش از ۱/۵ کیلومتر شــبکه فشار ضعیف احداث 
شــده است.مهندس مرادی با بیان اینکه خدمات 
رسانی به روستاها و پاسگاه های مرزی ادامه دارد، 
اظهار کرد: در پروژه برقرسانی به روستای »نگه« 
عالوه بر تجهیزات شبکه تیر و سیم، یک دستگاه 
ترانســفورماتور هوایی ۵۰ کیلوولت آمپر نیز بگار 
رفتــه اســت که در مجمــوع اعتباری بیش از ۳۰ 
میلیارد ریال در این پروژه هزینه شده است.گفتنی 
است، برقرسانی به روستای فاقد برق »بزاولی« در 
شهرستان روانسر، اصالح و بهینه سازی شبکه برق 
روستای »سررود« شهرستان جوانرود و اصالح و 
بهینه ســازی شــبکه برق روستای »کانی له« در 
شهرســتان روانسر ازجمله دیگر پروژه های اخیر 
شــرکت توزیع برق اســتان کرمانشاه در مناطق 

اورامانات استان کرمانشاه است.

در دیدار مدیرعامل توسعه نیشکر با مدیر کل 
ح شد؛ امور مالیاتی خوزستان مطر

ارمغان نیشکر برای استان خوزستان 
اشتغال، تولید و توسعه است

خوزســتان / گروه استان ها: دکتر عبدعلی ناصری 
در این دیدار، گزارشــی از اقدامات این شــرکت در 
پرداخت مالیات در درون اســتان، ارائه داد و بیان 
داشــت که فعالیت کشت و صنعت های هشتگانه 
نیشکر در خوزستان، اشتغال و تولید و توسعه را به 
همراه آورده است.مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی یکشنبه )۲۸ فروردین ماه( با مدیرکل 
امور مالیاتی استان خوزستان دیدار و گفتگو کرد.

دکتــر عبدعلی ناصری در این دیدار، گزارشــی از 
اقدامات این شــرکت در پرداخت مالیات در درون 
اســتان، ارائه داد و بیان داشــت که فعالیت کشت و 
صنعت های هشتگانه نیشکر در خوزستان، اشتغال و 
تولید و توسعه را به همراه آورده است.جهانشاه ارزانی 
بیرگانی مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان نیز 
در ایــن دیــدار اظهار امیدواری کــرد که همه ما 
مسئولین در هر ارگان و سازمانی بتوانیم قدمی در 

راستای خدمت به مردم خوزستان برداریم.

کید کرد؛ شهردار گرگان تا

ضرورت واقعی شدن تعرفه 
خدمات نظام مهندسی 

گلستان / گروه استان ها: شهردار گرگان 
نظــام مهندســی برای ارائــه خدمات به 
شــهروندان بــا بیان این کــه تعرفه نظام 
مهندســی باید واقعی شود، گفت: ارتقاء 
کیفیت ســاخت در دســتور کار اســت.
محمدرضــا ســبطی  در دیــدار با رئیس 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اظهارکرد: اراده و تالش سازمان در تحقق 
اهداف قانونی، احترام به حقوق شهروندان 
و تالش به برقراری تعامل سازنده با ارگان 
های مرتبط ستودنی است.شهردار گرگان 
به تعامل ســازنده سازمان با انجمن انبوه 
سازان و ســازندگان مسکن و ساختمان 
اســتان و تبعات مثبت آن اشــاره کرد و 
گفت: جلســه کمیته چهار نفره استان به 
زودی تشکیل می شود.سبطی همچنین 
حمایت کامل و همه جانبه خود را از جامعه 
مهندسی و واقعی شدن نرخ تعرفه خدمات 
مهندسی اعالم کرد.وی بیان کرد: هر جا 
که شهرداری و ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان هماهنگ عمل کرده اند شاهد 
اتفــاق هــای خوب و قابل قبولی در حوزه 
نظارت و اجراء در ســطح شــهر بوده ایم.
شــهردار گرگان اضافــه کرد: با همکاری 
سازمان، امکان ارائه خدمات مهندسی به 
اعضای سازمان و شهروندان هر چه بیشتر 
فراهم شــده و در فضای مثبت همکاری و 
شرایط سازنده شاهد ارتقا کیفیت ساخت 
و ساز و رضایت هم استانی ها خواهیم بود.
رئیس شورای اسالمی شهر گرگان هم در 
این نشســت ضمن اشاره به اثرات مثبت 
برگزاری چنین جلساتی گفت: استفاده از 
خرد جمعی، جزئی از برنامه های شــورای 
شهر اســت بنابراین برای داشتن شهری 
زیبا از ظرفیت مجموعه نظام مهندســی 

ساختمان بهره خواهیم برد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان: 

۲۰8 روستای استان گلستان 
نیازمند ایمن سازی هستند

گلســتان / گروه استان ها:  مدیرکل بنیاد 
مســکن گلســتان گفت: ۳۱۹ روستای 
گلســتان در معــرض مخاطرات مختلف 
بوده که ۱۱۱ روســتا ایمن ســازی شده 
و ۲۰۸ روســتا نیازمند ایمن سازی است.
ســیدمحمد حســینی اظهارکرد: ۳۱۹ 
روستای گلســتان در معرض مخاطرات 
مختلف از جمله رانش، ســیل، ســیالب، 
فرونشســت، فروچاله و غیره داشــته که 
با هماهنگی اســتانداری و پژوهشــکده 
ســوانح طبیعی کشور وابســته به بنیاد 
مسکن توانســتیم مطالعات ایمن سازی 
۱۴۹ روستا را با تامین اعتبار انجام دهیم.
مدیرکل بنیاد مســکن گلستان افزود: به 
تناســب مطالعات، پروژه های ایمنی هم 
به اســتانداری اعالم شد که نیاز به اجرای 
زهکشــی، دیوار حائل، شــمع کوبی، پل، 
آبراهــه و کانال ها و پروژه های رفع خطر 
دیگــر نیاز دارد.وی بیان کرد: از مجموعه 
روســتاهای در معرض خطر، ۱۱۱ روستا 
ایمن سازی شــده و ۲۰۸ روستا نیازمند 
ایمنی ســازی است.حسینی گفت: اغلب 
روســتاها در نوار۰ شــمالی و شرقی واقع 
شــده ۲۴۹ در ایــن مناطق قــرار دارد.
مدیرکل بنیاد مســکن گلســتان اضافه 
کرد: ۵۸ روســتا در جنوب اســتان رانش 
داشــته، چندین روســتا در کالله و مراوه 
تپــه دچار فرونشســت بــوده و برخی از 
روســتاها هم چند مخاطره ای هســتند.
وی ادامه داد: در ســفر رئیس جمهور ۵۵ 
میلیــارد تومان اعتبار برای ایمن ســازی 
این روستاها مصوب شد که در این راستا 
۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

استانها 6

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز در نشست هم اندیشی با فعالین فضای مجازی بیان کرد؛

ضرورت ایجاد رویه واحد و منسجم در حوزه فضای مجازی 
آذربایجان شرقی / گروه استان ها: فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز 
گفت: با مدیریت و برنامه واحد در حوزه فضای مجازی، می توانیم 
امپراطوری رسانه ای غرب را که مدام علیه جمهوری اسالمی ایران، 

فضاسازی می کنند، از بین ببریم.
ســرهنگ پاســدار حسین پوراســماعیل، در نشست هم اندیشی 
با فعالین حوزه فضای مجازی، فرماندهان پایگاهها و مســئولین 
فضای مجازی ناحیه امامت تبریز ، اظهار داشت: در رابطه با شعار 
سال که از سوی مقام معظم رهبری، نامگذاری شده است، فعالین 
مجازی بسیجی و انقالبی، باید به عملیاتی شدن شعار سال کمک 
کنند و با اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی، کم و کاســتی ها و 

نقاط قوت را بیان کنند.
فرمانده سپاه ناحیه امامت با بیان اینکه هم در داخل کشور و هم 
خــارج از مرزهــا ، همواره بدخواهان و دشــمنان انقالب، در حال 
پمپاژ اخبار غیر واقعی، علیه کشــور هســتند گفت: رســانه های 
انقالبی و دلســوز ، برای مقابله با این هجمه ها، باید در کنار هم و 
با ایجاد تیم های تخصصی و دلسوز، به تمام این شایعه پراکنی ها 
و اتهامات بی اساس ، پاسخ دهند.وی جنگ شناختی و ادراکی را، 
خطرناک تر از هر جنگی دانســت و گفت: اگر اعتقاد، حس وطن 
دوستی و اعتماد مردم، از طریق همین اخبار کذب و جعلی، از بین 

برود، آنوقت هزینه های ســنگینی را متحمل خواهیم شــد ولی با 
هوشیاری مردم و نیروهای انقالبی، حربه دشمن را خنثی خواهیم 
کرد.ســرهنگ پاسدار پوراسماعیل ادامه داد: متأسفانه به دالیلی، 
نیروهای انقالبی و بســیجی، از ظرفیت فضای مجازی، آنگونه که 
باید، خوب اســتفاده نکرده اند و امیدواریم با واکاوی آســیب ها و 
بررســی علل ضعفها، این کاســتی ها را جبران کنند.وی افزود: در 
حوزه ســپاه ناحیه امامت هم باید با همفکری مشــاوران خوب و 
تخصصی، مهم ترین ضعف های حوزه مجازی را شناسایی و برای 

ترمیم آنها ، راهکارهای خوب و عملیاتی ارائه دهیم.فرمانده سپاه 
ناحیــه امامــت تبریز گفت: انعکاس گســترده اخبار واقعی و بیان 
دســتاوردهای انقالب در فضای مجازی، آموزش و باال بردن سواد 
رســانه ای شهروندان، خالصه نویسی و پرهیز از تولید محتواهای 
طویل و خسته کننده، رصد دائمی اخبار، تقسیم وظایف و استفاده 
از تخصص افراد در حوزه خود، از مهم ترین اقداماتی است که باید 
در حوزه فضای مجازی، انجام شود.سرهنگ پاسدار پوراسماعیل 
در خاتمه با اشاره به تدوین سند چشم انداز ده ساله بسیج و سپاه 
در حوزه فضای مجازی گفت: این سند و چشم انداز ، در دو دوره ۵ 
ساله، تدوین و برنامه ریزی شده است که در پایان این بازه زمانی، 
باید به اهداف و مطالبات مد نظر مقام معظم رهبری و دلســوزین 
انقالب، دست یابیم.هادی نیا، مسئول فضای مجازی سپاه ناحیه 
امامت تبریز هم در این نشســت، ضمن بیان موانع، مشــکالت و 
کمبودهــای موجود در حوزه فضای مجــازی گفت: توجه واقعی 
به دور از شــعار، تغییر نگرش و دیدگاه برخی مســئولین نسبت به 
فضای مجازی و رسانه، تخصیص اعتبارات و بودجه مناسب برای 
کارهای رســانه ای و مجازی و برخی موارد دیگر، بایســتی مورد 
توجــه قــرار گیرد تا شــاهد خروجی و تأثیــر مثبت آنها در بهبود 

شرایط موجود باشیم.

خبر ویژه

اردبیل / گروه استان ها: مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل 
از جابه جایی حدود ۴ میلیون تن کاال و بار درســال گذشــته خبر داد. کلیم اله 
وثوقی در بازدید از شرکت های حمل ونقل شهرستان نمین با بیان اینکه وضعیت 
حمل ونقل کاال در استان کامال عادی و روان است ،عمده کاالهای جابه جاشده 
را سیمان،ســیب زمینی،گازوئیل،آب معدنی ،گندم ،شــمش آهن،بنزین و انواع 
هندوانه برشمرد.دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل 
با اشاره به اینکه ۴ شهرستان اردبیل،پارس آباد،نمین و بیله سوار بیشترین میزان 
جابه جایی کاال را در ســال گذشــته به خود اختصاص داده اند تصریح کرد:در 

مدت یاد شــده  ۲۷۸هزارو ۷۹۴ برگ بارنامه در اســتان اردبیل صادر شده است 
که در مقایســه با ســال گذشته رشــد خوبی را شاهد بودیم.عضو شورای اداری 
اســتان اردبیل فعالیت ۹۰ شــرکت حمل ونقل کاال را در اســتان اردبیل یادآور 
شدو اظهار کرد: ۱۱ هزار و ۷۸۴ راننده در حوزه کاال در استان اردبیل در حال 
خدمات رســانی به مردم هســتند.عضو شورای ترافیک استان اردبیل همچنین 
از فعالیت ۲ پایانه کاال و ۱۲هزار و ۹۳۲ ناوگان در این حوزه خبرداد و از مردم 
،صاحبان کاال و رانندگان درخواست کرد هرگونه انتقاد و شکایت خود را جهت 

رسیدگی به سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری اطالع دهند. 

ح کرد؛ مدیر کل راهداری استان اردبیل مطر

کاال در استان اردبیل  جا به جایی حدود ۴ میلیون تن 

آروند سیر نشاط  گهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده  و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت  آ
رود)مسئولیت محدود ( به شماره ثبت 716 و شناسه ملی 1۴۰۰5۲۰81۰8 

ــاده و    ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــا در جلس ــد ت ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــر دع ــوق الذک ــرکت ف ــهامداران ش ــه س ــله از کلی بدینویس
مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده کــه در روز شــنبه  مــورخ 1401/2/14 کــه ســاعت  9 و 10  صبــح  بــه نشــانی اســتان 
ــان خــواف ، آبــادی شــهرك صنعتــی خرگــرد، محلــه شــهرك  خراســان رضــوی ، شهرســتان خــواف ، بخــش مرکــزی ، دهســتان می

ــی خرگــرد ، کوچــه خرگــرد ، پــالك 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 9561199311 برگــزار مــی گــردد حضــور بهــم رســانند. صنعت
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1-اصالح ماده اساسنامه  )تعداد اعضاء هیئت مدیره از 4 نفر  به 3  نفر کاهش می یابد(
2-تغییر نشانی شرکت

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده :
1- انتخاب هیئت مدیره 

2- انتخاب مدیران
رئیس هیئت مدیره 

آروند سیر نشاط رود)مسئولیت محدود (  گهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده  شرکت  آ
به شماره ثبت 716 و شناسه ملی 1۴۰۰5۲۰81۰8

ــا در جلســه  ــه ســهامداران شــرکت فــوق الذکــر دعــوت بــه عمــل مــی آیــد ت بدینویســله از کلی
مجمــع عمومــی فــوق العــاده کــه در روز یکشــنبه  مــورخ 1401/2/15 کــه ســاعت  9 صبــح بــه 
نشــانی اســتان خراســان رضــوی ، شهرســتان خــواف ، بخــش مرکــزی ، دهســتان میــان خــواف، 
ــه  ــالك 0 ، طبق ــرد ، پ ــه خرگ ــرد ، کوچ ــی خرگ ــهرك صنعت ــه ش ــرد، محل ــی خرگ ــهرك صنعت ــادی ش آب

همکــف کدپســتی 9561199311  برگــزار مــی گــردد حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1-افزایش سرمایه
رئیس هیئت مدیره
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كوتاه از جامعه

آیا وضعیت توزیع پزشک در ایران همچنان بحرانی است؟

کمبود پزشک نداریم ؛ توزیع ناعادالنه داریم
کمبود و عدم توازن بین نیروي انساني موجود 
و نیازهاي حال و آینده نظام سالمت در سطح 
کشور، فرآیند ارائه خدمت را در استان های 
مختلــف با مشــکل رو به رو کرده اســت، 
موضوعی که توجه بیش از پیش مســئوالن 
امر را در باره حل این چالش نظام ســالمت 
می طلبد. دکتر علی دباغ، معاون فنی نظام 
پزشــکی تهران و عضو شورای عالی سازمان 
نظام پزشــکی کشور درباره وضعیت توزیع 
پزشک در کشــور جهت دسترسی عادالنه 
مــردم به خدمات ســالمت، گفت: طی ۱۰ 
ســال اخیر نتوانســتیم طرح نظام ارجاع و 
پزشــک خانواده را که یکی از شاه بیت های 
نظام سالمت کارآمد است، پیاده کنیم. به نظر 
می رسد بیشترین معضل این بود که در دولت 
قبل تاکیدی که باید بر روی حوزه بهداشت 
می شد، اتفاق نیفتاد و عمدتا بر حوزه درمان 
تاکید شد.وی افزود: مقام معظم رهبری در 
دیدارهایی که اخیرا هم داشتند، بیش از پیش 
بر حوزه بهداشــت تاکید کردند و به درستی 
تاکید کردند جایگاه بهداشــت باید بیش از 
ایــن مورد توجه قــرار گیرد. باید توجه کرد 
که نظام ارجاع و پزشــک خانواده که در هم 
تنیده اند، کمک می کنند که بهداشــت قوام 
بهتری داشته باشد. زمانیکه حوزه بهداشت در 
نظام سالمت برتری داشته باشد، حالت انتظار 
برای ایجاد بیماری به حالت پیشگیری بدل 
می شــود و جو عمومی به سمت پیشگیری 

می رود.

شروط دسترسی به »سالمت« ساختارمند
دبــاغ بــا بیــان اینکه برتــری یافتن حوزه 
بهداشــت و حرکــت عمومــی به ســمت 
پیشگیری، مستلزم ســازوکارهایی است، 
ادامه داد: این اقدام مســتلزم یک سیســتم 
و نظام اســت و چارچوب مشــخصی دارد و 
نیازمند مقدمات و پیش  زمینه هایی اســت. 
مهمتریــن پیش  زمینه آن، این اســت که 
تناسب نیروی پزشکی و نیروهای همراه هر 
پزشــک را حفظ کنیم. به طور متوسط یک 

پزشــک و حدود ۱۲ نیروی غیر پزشک باید 
همراه باشــند تا بتوانند به خوبی کار کنند. 
یک پزشــک به تنهایی نمی تواند کار کند و 
به نیروهایی مانند پرســتار، داروساز، نیروی 
آزمایشــگاه، اتاق عمل و ... برای ارائه خدمت 
نیاز دارد. بنابراین ایجاد ســاختار مناسب در 
نظام ســالمت فقط به پزشــک تنها وابسته 
نیســت. پزشک تنهایی که نه آزمایشگاه در 
دسترســش باشد، نه داروخانه و ... چه کاری 
می تواند انجام دهد؟. در این صورت دســت 

پزشک بسته است.

وضعیت توزیع پزشک در ایران
وی با بیان اینکه دسترســی به ســاختار 
مناســب نظام ســالمت و توزیع این نظام 
نیازمند برنامه ریزی، اقدامات موثر و پایش 
برنامه است، گفت: در کشوری مانند آمریکا 
در ایالت هــای مختلف به طور میانگین به 
ازای هر ۱۰ هزار نفر، بین ۳۲ تا ۳۳ پزشک 
دارد و اختــالف میــان ایاالت مختلف این 
کشور، از نظر تعداد پزشک بسیار کم است. 
زیرا امکانات رفاهی در اکثر ایالت ها مشابه 

هم اســت و درآمدها هــم در اکثر ایاالت 
آمریکا یکسان هستند. در سایر کشورهایی 
هم که از نظر اقتصادی پیشــرفته هستند 
نیــز وضعیت به همین صورت اســت.دباغ 
درباره وضعیت توزیع پزشــک در ایران نیز 
گفت: بر اســاس آمار رسمی سازمان نظام 
پزشــکی، در کشور ما در استان سیستان 
و بلوچســتان کــه یکــی از محروم ترین 
استان هاســت، تعداد پزشک اعم از پزشک 
عمومــی، متخصص و فوق تخصص به طور 
میانگین حدود شــش به ازای هر ۱۰هزار 
نفر اســت. این در حالی است که در استان 
تهران به طور میانگین حدود ۷۰ پزشــک 
اعــم از پزشــک عمومی، متخصص و فوق 
تخصــص به ازای هر ۱۰هــزار نفر وجود 
دارد؛ یعنــی بیــش از دو برابــر میانگین 
آمریکا در اســتان تهران پزشــک داریم و 
اختالف بین غیربرخوردارترین اســتان ما 
که اســتان سیســتان و بلوچستان است، 
با برخوردارترین اســتان ما یعنی اســتان 
تهــران، از نظــر میزان پزشــک باالی ۱۰ 
برابر اختالف اســت. این آمارها به معنای 

تبعیض مطلق در سیستم ارجاع ما است.
راهکارهای حل مشکالت توزیع پزشک

دبــاغ با بیان اینکــه هرچقدر این اقدامات 
و مباحث را پشــت گوش بیندازیم، بیشتر 
هزینه می دهیم، به برخی راهکارهای حل 
مشــکالت توزیع پزشک اشــاره و اظهار 
کــرد: اولین راهــکار، تعیین اهداف کالن 
نظام ســالمت اســت که خوشبختانه این 
اقدام تا حد زیادی انجام شــده اســت؛ به 
طوری که سیاست های کلی نظام سالمت 
از ســوی مقام معظم رهبری تعیین شده، 
اســتانداردهای جهانی و کشــوری وجود 
دارد و باید بر اســاس آن ها حرکت شــود. 
سیاست های کلی نظام سالمت که از سوی 
مقام معظم رهبری ابالغ شده و در عین حال 
قانون اساســی و برنامه های توسعه، اهداف 
کالن نظام ســالمت را مشخص کرده اند. 
دومین اقدام، منابع مشــخص اعم از منابع 
مالی و غیر مالی اســت. این منابع شــامل 
ســخت افزاری اســت که تعداد تخت های 
بیمارستانی، بیمارســتان ها، درمانگاه ها، 
پایگاه های بهداشــتی و ... را در برمی گیرد. 

دوم منابع نرم افزاری و نیروهای تخصصی 
و آموزش دیده در نظام ســالمت است و از 
همه مهم تر ســرمایه  اجتماعی است. این 
ســه دســته منابع در نظام سالمت تعیین 
شــدند. بنابراین اهداف و منابع مشــخص 
هســتند و باید بر اساس اهداف و متناسب 
با منابع، برنامه ریزی تنظیم شود.وی تاکید 
کــرد: به نظــر می آید که در حال حاضر ما 
نیازمند بازنگری در برنامه هایمان هستیم. 
برنامه هــای موقتی مانند طرح تحول نظام 
سالمت، عمدتا به صورت موسمی هستند و 
پایدار نخواهند بود. ما برای برنامه ریزی نیاز 
بــه اقدامات پایدار داریم. بنابراین نیازمند 
برنامه های پایدار در نظام سالمت هستیم. 

افزایش ظرفیت پزشکی، مشکل کمبود 
پزشک در مناطق محروم را حل نمی کند

وی با بیان اینکه بیشترین مشکل ما در توزیع 
منابع مالی است،   گفت: مهم تر از کسری منابع، 
توزیع و برنامه ریزی برای آن است. وقتی ۷۰ 
پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر در تهران داریم 
و در سیستان و بلوچستان ۶ پزشک به ازای 
هــر ۱۰ هزار نفــر داریم، این موضوع به چه 
معناســت؟؛ بی تردید به این معنی است که 
اور لود )بیش از حد نیاز( پزشک داریم. وقتی 
می گوییم پزشــک زیاد داریم، اما در مناطق 
محروم با کمبود پزشــک مواجهیم، افزایش 
ظرفیت دانشجویان پزشکی مشکلی را حل 
نمی کند. هرچقدر هم پزشک اضافه داشته 
باشید، وقتی درست مدیریت نکنید، مجددا 
به مناطق برخوردار می آیند یا اینکه از کشور 
می روند. این موارد فقط هم مختص پزشک 
نیست،  بلکه سایر نیروهای حوزه سالمت را 
هم شامل می شود.وی درباره وضعیت توزیع 
پزشک در تهران نیز گفت: به نظر می رسد که 
در مناطق برخوردار تهران تراکم پزشک بیش 
از مناطق غیر برخوردار است. در این زمینه هم 
به مدیریت و برنامه ریزی نیاز است که برای 
مناطق کم برخوردارتر اهرم های تشویقی در 

نظر بگیرند.

7جامعه
کانی به ادعای ایجاد  کنش زا وا

تفکیک جنسیتی در پارک ها؛

 مناسب سازی پارک ها 
به  معنای جداسازی نیست

شــهردار تهران در پاســخ به پرسشی 
درباره انتقاداتی که به ایجاد بوســتان 
مادر و کودک مطرح شده است، گفت: 
دربــاره ایــن موضوع شــاید انعکاس 
درســت ماهیــت ماجرا بــه جامعه 
صورت نگرفته اســت. حدود دو هزار 
و ۳۱۵ پارک در تهران داریم که هفت 
پــارک فرامنطقه ای از این تعداد ویژه 
بانوان است و بناست پنج پارک به آن 
اضافه کنیم تا تعداد آنها را به ۱۲ پارک 
برسانیم.علیرضا زاکانی افزود: در کنار 
این اقدام، در هر محله ای اگر یک پارک 
باشد بخشی از آن پارک را به مادران و 
کودکان و دختران تخصیص می دهیم.

اگر چندین پارک در آن محله باشد یکی 
از پارک ها را به زنان و دختران و مادران 
و کودکان اختصاص می دهیم تا در هر 
محله ای ایــن افراد از چنین محیطی 
که مناســب ســازی شــده، استفاده 
کنند.این مســئله به معنی جداسازی 
نیســت که برخی ها به دنبال القای آن 
هســتند. اینکه بخشی از یک پارک یا 
چند پارک به این قشر اختصاص داده 
شــود حق طبیعی زنــان و دختران و 
مادران و کودکان تهرانی است.زاکانی 
در پاسخ به این سوال که در پارک هایی 
که به تهران اضافه می شــود نیز برای 
مــادر و کــودک فضایی در نظر گرفته 
می شــود؟ و همچنین درباره ساخته 
شــدن این پارک های جدید با سبک 
ایرانــی و اســالمی، گفــت: در تمام 
پارک هایــی که از این پس در شــهر 
ساخته می شود حتماً توجه ما به جنبه 
ایرانی- اسالمی، ملی و بومی و مناسب 
ســازی برای زنان، مادران و کودکان، 
سالمندان و معلوالن و جانبازان است 
و ایــن موارد را از قبل لحاظ می کنیم.
اما اساس کار ما این است که تا جایی 
که می توانیم سرانه های فضای سبز را 

در تهران ارتقا دهیم.

مراجعه بیش از 9۰ هزار نفر 
 به دلیل نزاع 

کز پزشکی قانونی  به مرا
بر اساس اعالم پزشکی قانونی در سال 
۱۴۰۰ ، ۹۶ هــزار و ۵۰۳ نفــر به دلیل 
آســیب های ناشــی از نزاع به مراکز 
پزشــکی قانونی استان تهران مراجعه 
کرده اند که این تعداد در مقایســه با 
ســال ۹۹ که تعداد مراجعین به دلیل 
نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۹۵ هزار و 
۴۷ نفر اعالم شده بود یک و نیم درصد 
افزایش یافته است. بنا بر این گزارش، 
از کل مراجعین به دلیل آســیب های 
ناشــی از نزاع درسال گذشته ۶۱ هزار 
و  ۶۶ نفــر مــرد و ۳۵ هزار  و ۴۳۷ نفر 

زن بوده اند.

رفتار ترافیکی موتورسواران 
همچنان اولویت اول 

پلیس است
تازه ترین آمارها از تردد بیش از ۴ میلیون 
دســتگاه موتورسیکلت در شهر تهران 
خبر می دهد، موتورســیکلت هایی که 
حتــی اگر راکبان کمتر از ۱۰ درصد از 
آنها نیز قوانین را رعایت نکنند، انضباط 
ترافیکــی در شــهر را برهــم می زنند 
و نتیجــه آن عبــور موتــور از پیاده رو 
و خــط ویژه، حمل بــار غیرمتعارف با 
موتــور، پالک مخدوش، حرکت خالف 
جهــت، عبــور از چراغ قرمــز، حمل 
بیش از ظرفیت مســافر و … اســت.در 
تازه ترین تصمیمات برای ســاماندهی 
موتورســیکلت ها، طرحــی جدیدی 
در پایتخــت در راســتای تأکیــدات 
فرماندهان ارشــد کل انتظامی کشور 
به اجرا درآمد و احتماال این طرح پس 
از تهران در دیگر شــهرهای کشور نیز 
اجرایی شــود. بر اساس این طرح دیگر 
خبری از توقیف و انتقال موتورسیکلت 
افراد متخلف به پارکینگ نیســت، اما 
توقیف ســاعتی، جریمــه و پرداخت 
جرایم معوق مورد تاکید است.ســردار 
محمد حســین حمیدی، رئیس پلیس 
راهنمایــی و رانندگی تهران بزرگ در 
پاسخ به سوالی مبنی درباره اجرای طرح 
انضباط بخشی موتورسیکلت سواران در 
پایتخت، گفت: موتورسیکلت ســواران 

همچنان اولویت اول پلیس هستند. 

مردم دریافت زیرمیزی 
 پزشکان را به سامانه 19۰ 

اطالع دهند
مدیرکل بازرســی و پاسخگویی به شکایات 
وزارت بهداشــت در مورد پدیده زیرمیزی 
و تخلف معدودی از پزشــکان افزود: تعداد 
پزشــکانی که ممکن اســت درخواست زیر 
میــزی کنند، نســبت بــه جمعیت جامعه 
پزشکی بسیار محدود است و توسط معاونان 
درمان دانشــگاه ها و سازمان نظام پزشکی 
بــا آنها برخورد قانونی خواهد شــد.علیرضا 
رحیم نیا اظهار داشــت: پدیــده زیرمیزی 
بیشــتر بــه همکارانی مربوط می شــود که 
جراحی هــا را انجام می دهنــد؛ مردم باید 
بداننــد که بهترین راهــکار، محدود کردن 
فعالیت این افراد است. ما در بیشتر رشته ها 
پزشکان خوشنامی داریم که اعمال جراحی 
را بــا تعرفه هــای دولتی انجــام می دهند و 
بیمار هزینــه اضافی پرداخت نمی کند.وی 
تصریح کــرد: هموطنان می توانند گزارش 
مــوارد را به داخلی ۵ ســامانه ۱۹۰ اطالع 
دهند. این ســامانه توســط اداره بازرسی و 
پاســخگویی به شــکایات وزارت بهداشت و 
اداره نظارت بر درمان معاونت درمان، رصد 
می شــود.رحیم نیا افزود: مــردم می توانند 
هرگونه اضافه پرداختی یا درخواســت برای 
مبلغ اضافی را به این ســامانه اطالع دهند 
و مطمئن باشــند که ما پیگیری می کنیم. 
خاطیــان عالوه بر اینکه هزینه اضافی را باز 
می گردانند به تعزیرات نیز معرفی می شوند 

و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

کارت پایان خدمت برای ثبت 
نام در آزمون وکالت الزم نیست

ســخنگوی مرکز وکال، کارشناسان رسمی 
و مشــاوران خانواده قــوه قضاییه در مورد 
شــرایط ثبت نــام داوطلبانی که مشــغول 
خدمت مقدس سربازی هستند گفت: برای 
ثبــت نــام در آزمون وکالت دارا بودن کارت 
پایان خدمت یا معافیت الزم نیســت و این 
دسته از داوطلبان می توانند چنانچه در حال 
خدمت یا اخذ معافیت هستند کارهای خود 
را انجام داده و در آزمون هم شــرکت کنند.

اســماعیل حســینی ایجی ادامه داد: ارائه 
کارت پایــان خدمــت مقدس ســربازی یا 
معافیــت در زمان صــدور پروانه کارآموزی 
نیاز است؛ از این رو مشکلی پیش روی ثبت 
نام این دســته از داوطلبان وجود ندارد.وی 
در مورد جزییات بیشتر در مورد آزمون ملی 
وکالت افزود: امســال طبق روال سال های 
گذشــته سواالت در ۶ بخش حقوق مدنی، 
آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، 
حقوق تجارت، حقوق جزا و ســواالت فقهی 
و ثبتی طرح می شود.بر اساس این گزارش، 
آزمــون وکالــت مرکز وکال، کارشناســان 
رســمی و مشاوران قوه قضاییه امسال برای 
نخســتین بار توســط دانشگاه آزاد اسالمی 
در روز جمعــه ۲۳ اردیبهشــت ماه به طور 
همزمان در تهران و ۵۰ حوزه امتحانی سطح 
کشــور برگزار می شود.کارت شرکت در این 
آزمون از ۲۰ اردیبهشت ماه توزیع می شود.

رئیس سازمان سنجش: 

 سواالت کنکور امسال 
محتوایی است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره 
طراحی ســواالت کنکور اظهار کرد: امسال 
ســواالت به صورت محتوایی و در چارچوب 
کتب درســی اســت و از محتوای کتب طرح 
می شود، سواالت قرنطینه است و حتی من از 
آنها خبر ندارم تا جایی که بتوانیم هم پاالیش 
انجام می دهیم که سواالت غیرمرتبط نباشد 
و اگر این اتفاق رخ دهد با خطای غیر جزئی 
است.عبدالرســول پورعبــاس در رابطــه با 
کنکور ســال آینده هم گفــت: چهار تغییر 
عمده در کنکور ســال ۱۴۰۲ داریم، امتحان 
دروس عمومــی را در کنکــور نداریم، تاثیر 
قطعــی معدل به صورت ۶۰ درصد اســت، 
زیرمجموعه ها حذف می شوند و کنکور ۲ بار 
در سال برگزار می شود.وی گفت: برای سال 
۱۴۰۳ تحوالتــی داریم، در حال ایجاد مرکز 
نوآوری در سازمان سنجش هستیم، جلساتی 
با معاونت علمی ریاست جمهوری داشتیم تا 
شرکت های دانش بنیان به کمک ما بیایند و 
مراکزی که الزم است ایجاد کنند، کار را شروع 
کردیم و امیدواریم امســال تمام فرایند ها را 
طراحی، کدنویسی، اجرا و تست کنیم تا سال 
۱۴۰۲ تعدادی از آزمون ها و برای سال ۱۴۰۳ 
تمام آزمون ها بدون کاغذ باشد.بر اساس این 
گزارش، سرپرســت معاونت امور آزمون های 
سازمان سنجش آموزش کشور نیز چند روز 
قبل از تالش سازمان سنجش برای برگزاری 
کنکور ســال ۱۴۰۳ به صورت هوشــمند و با 
استفاده از رایانه خبر داده بود.رئیس سازمان 
ســنجش نیــز در رابطه با هوشمندســازی 
برگزاری کنکور، اســفند سال گذشته گفته 
بود که تا سال ۱۴۰۳ دیگر هیچ کاغذی بین 
داوطلب و سازمان سنجش تبادل نمی شود .

خبر ویژه

رئیــس مرکــز ملی پیش بینی و مدیریــت بحران مخاطرات وضع هوا درباره 
شــرایط جوی کشــور، اظهار کرد: امروز چهارشنبه )۳۱ فروردین( در نیمه 
شرقی کشور جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما پیش بینی 
می شــود و بعدازظهر در شــمال غرب استان های مرزی واقع در غرب کشور 
افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد رخ می دهد.به گفته صادق ضیاییان،  
پنج شــنبه )۱ اردیبهشــت( با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر بارش 
همراه با کاهش نسبی دما در سواحل دریای خزر، اردبیل و شمال آذربایجان 
شرقی و آذربایجان غربی پیش بینی می شود همچنین با گذرموج تراز میانی 

جــو از کشــور در برخی نقــاط دامنه های جنوبی البــرز در زنجان، قزوین، 
البرز و تهران اســتان های همدان، مرکزی، اصفهان، خوزستان، چهارمحال 
وبختیــاری، کهگیلویــه و بویر احمد و لرســتان افزایش ابر، بارش پراکنده و 
وزش باد پیش بینی می شود.ضیاییان افزود: طی امروز و فردا در نیمه شرقی 
کشــور روند افزایش دما حاکم اســت.وی افزود: امروز وزش باد شــدید روی 
کشــور عراق ســبب خیزش گرد و خاک و نفوذ آن به نواحی مرزی غرب و 
شمال غرب کشور می شود همچنین وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک در 

جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش بینی وضع هوا خبر داد؛

گرد و غبار به داخل ایران نفوذ دوباره 

رئیس دانشگاه فرهنگیان:

آموزش و پرورش اضافه می شوند 1۰۰ هزار معلم جدید به 
رئیس دانشــگاه فرهنگیان درباره آخرین وضعیت آموزش و جذب 
دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان توضیح داد و اظهار کرد: برای 
سال جدید سهمیه جذب ۲۵ هزار دانشجومعلم جدید تصویب شده 
است که ۵۰۰ سهمیه متعلق به دانشگاه شهید رجایی و ۲۴ و ۵۰۰ 
سهمیه متعلق به دانشگاه فرهنگیان است. حسین خنیفر در ادامه 
اظهار کرد: آماده پذیرش به صورت پیوسته و ناپیوسته هستیم. قرار 
بود اردیبهشت ماه هم ۳۷ هزار نفر از محل ماده ۲۸ اساسنامه پذیرفته 
شوند. رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره میزان فارغ التحصیالن دانشگاه 
برای ورود به کالس های درس نیز گفت: ۲۰ هزار فارغ التحصیل از 

دانشــجومعلمان ورودی ســال ۹۷ خواهیم داشت. بحثی هم مطرح 
شــد که در حال بررســی کارشناسی آن هستیم تا ورودی های ۹۸ را 
که قاعدتا باید در ۱۴۰۱ فارغ التحصیل کنیم، زودتر وارد آموزش و 
پــرورش کنیــم و آن ها واحد های باقی مانده را آخر هفته ها بگذرانند 
که در این صورت ۲۵ هزار نفر دیگر افزوده می شود. خنیفر ادامه داد: 
در این صورت ســرجمع بالغ بر ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل پیوســته و 
مهارت آموز در سال جاری خواهیم داشت و در شهریور ۱۴۰۱ بالغ 
بر ۱۰۰ هزار نفر تحویل آموزش و پرورش می شوند. رئیس دانشگاه 
فرهنگیان همچنین در پاسخ به اینکه آیا دوره مهارت آموزی پذیرفته 

شدگان تا شهریورماه به اتمام می رسد؟ اظهارکرد: دوره مهارت آموزی 
افرادی که تحویل می دهیم کامل می شود و دوره های مهارت آموزی 
پذیرفته شدگان دوره جدید اردیبهشت ماه که ۳۷ هزار نفر می شود 
تا پاییز به طول می انجامد که روی رقم قبلی اضافه می شود. رئیس 
دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: ادعا داریم که اگر با این شیب و سرعت 
جلو برویم تا سال ۱۴۰۲ برای همیشه کف نیاز به نیروی انسانی را حل 
می کنیم و اگر بخواهیم به مقوله ارتقای کیفیت برسیم و از تراکم در 
کالس های درس بکاهیم، طی سال های ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۰ این اتفاق 

محقق می شود.

آینده موکول شد اجرای برنامه های سند ملی سالمندان به سال 
سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: امسال دستگاه های 
عضو این شــورا، برنامه های جاری خود را مانند قبل انجام می دهند و 
باتوجه به اینکه برنامه اقدام ملی سالمند در اسفند ماه ۱۴۰۰ آماده شد، 
برنامه هایی که مبتنی بر سند ملی سالمندان است از سال ۱۴۰۲ اجرا 
خواهد شد.حسام الدین عالمه افزود: اکنون در فصل بهار و تابستان با 
دستگاه ها درباره اینکه اولویت برنامه های آنها چیست، رایزنی می شود 
و با سازمان برنامه و بودجه تعامل می کنیم تا ردپای سندملی در بودجه 
ســال ۱۴۰۲ دیده شــود که البته بســتگی به توجه و تصمیم سازمان 
برنامه دارد.وی اضافه کرد: بودجه سال ۱۴۰۲ پاییز امسال به سازمان 
برنامه و بودجه ارسال می شود تا در فصل زمستان در مجلس شورای 

اســالمی تصویب شــده و اجرای آن برای سال آینده است.سرپرست 
دبیرخانه شــورای ملی ســالمندان درباره برنامه های این دبیرخانه از 
جمله تصمیم گیری و مدل سازی برنامه های سالمندی نیز گفت: هنوز 
بودجه ای برای اجرای این برنامه ها ابالغ نشده و احتماال تا چند هفته 
آینده این بودجه ابالغ خواهد شد.عالمه افزود: فعال بودجه عمومی آمده 
و باید صبر کنیم تا بودجه تفصیلی در اردیبهشــت ماه مشــخص شود 
که این بودجه براساس فعالیت های ساالنه و عملیاتی است.وی با بیان 
اینکه اکنون از دستگاه ها خواسته ایم برنامه های اولویت دار سالمندی 
خود را اعالم کنند، اضافه کرد: دبیرخانه شورای ملی سالمندان برای 
مدلسازی کارهای پژوهشی اجتماع محور مانند برنامه آموزش و تدوین 

شهر دوستدار سالمند بودجه دارد.بر اساس این گزارش، سازمان برنامه 
و بودجه کشور »سند ملی سالمندان کشور« را فروردین ماه سال ۱۴۰۰ 
با رویکرد پرداختن به پدیده سالمندی به عنوان یک فرصت و ظرفیت 
برای جامعه منتشــر کرد. در تهیه این ســند، ۱۷ دستگاه عضو شورای 
ملی سالمندان کشور و ۲۳ دستگاه دیگر مشارکت داشته اند.سند ملی 
سالمندان دارای ۶ هدف اصلی شامل ارتقای سطح فرهنگی جامعه در 
زمینه پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سالمت 
جســمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه و حمایت های 
اجتماعی، توســعه زیرســاخت های مورد نیاز امور سالمندی و امنیت 

مالی نظام حمایت از سالمندان است.
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تنگ زرانگوش؛
جاذبه ای تاریخی و بهشتی 

زمینی در غرب کشور

ارتفاع این تنگ بالغ بر  ۵۰۰ متر است و در 
تمام فصلها آب در درون تنگ جاری است. 
ســال های قبل در داخل تنگ بیشه زارها 
و درختان ســر به فلک کشیده بود و مناظر 
زیبایی داشت که متاسفانه در این چند سال 
به علت بی توجهی بیشتر این مناظر از بین 

رفته است.
تنگ زرانگــوش واقع در شهرســتان بدره 
دارای آثار خارق العــاده طبیعی و تاریخی 
است که دیدن آنها برای هر گردشگری می 
تواند جذاب و دیدنی باشد. تنگ زارنگوش با 
حدود دو کیلومتر و ارتفاع بسیار زیاد دارای 
بیش از ۱۲ آثار تاریخی و طبیعی است که 
بسیاری از آثار تاریخی آن از بین رفته و زیر 

تخت سنگهای بزرگ دفن شده اند.
تنگ زرانگــوش از نظر طبیعــی و تاریخی 
منطقه ای کم نظیر است که در شهرستان 
بدره در اســتان ایالم واقع شده است. طبق 
گفته کارشناسان در این تنگ آثار تاریخی 
با قدمت پیش از تاریخ وجــود دارد که هم 
اکنون به دلیل عدم حفاظت صحیح از بین 
رفته اند و این تنگ مجموعــه ای کامل از 
آثار تاریخی و طبیعی اســت که حتی باید 
در سطح جهانی معرفی شــوند. طبق نظر 
کارشناسان این تنگ باید ثبت ملی شده و در 
فهرست آثار ملی کشور قرار گیرد و بعد از آن 
آثار داخل تنگ نیز شناســایی و ثبت شوند 
که متاسفانه تاکنون مطالعات دقیقی روی 

این تنگ صورت نگرفته است.
ارتفاع این تنگ بالغ بر  ۵۰۰ متر است و در 
تمام فصلها آب در درون تنگ جاری است. 
ســالهای قبل در داخل تنگ بیشه زارها و 
درختان سر به فلک کشــیده بود و مناظر 
زیبایی داشت که متاسفانه در این چند سال 
به علت بی توجهی بیشتر این مناظر از بین 
رفته است. کوه و دره  های عمیق و شگفت 
انگیز، آب و انوع ســنگ به اشکال مختلف 
باعث شده این تنگ بســیار زیبا به یکی از 
آثار و مجموعه  های تاریخی و طبیعی استان 
ایالم تبدیل شود. در تنگ زرانگوش به دلیل 
وجود دره  های بســیار زیبا در ایام پاییز و 
زمستان آبشارهای بی نظیری خلق می  شود 

که دیدن آن خالی از لطف نیست.
از نظر تاریخی این تنگ دارای دو غار دو قلو 
است که یک مجموعه کامل از آثار تاریخی 
دوره قبل از اسالم را در خو جای داده است. 
با مشاهده آثار به جا مانده واضح است که 
این غارها به صورت قلعه هایی بوده اند که 
از گچ و ساروچ ساخته شده و ساکنان را از 
دشمنان و بالیای طبیعی حفظ کرده است. 
تنگ “باج گیران” نیز در این تنگ بســیار 
بزرگ قرار گرفته که در زمانهای بســیار 
دور محل باج گیری بوده اســت و توسط 
ســازمان میراث فرهنگی ثبت شده است. 
در این تنگ تخت سنگهای بزرگ به اشکال 
مختلف زیبایی  هــای منحصر به فردی را 
خلق کرده که حتی یکی از سنگها به نماد 
روســتای زرانگوش تبدیل شده است. در 
گذشته و پیش از خشکســالی های سال 
های اخیر این تنگ از پوشــش گیاهی و 
حجم بیشــتری از درختان برخوردار بوده 
اما در دوران خشکســالی بخش مهمی از 
پوشــش گیاهی و زیبایی طبیعی تنگ از 

بین رفته است.
جاذبه های نزدیک منطقه

در شــمال و جنوب این تنــگ، دره های 
دیگری نیز وجــود دارد کــه از زرانگوش 
کوچکتر هستند. تنگ علیشروان در فاصله 
۱ کیلومتری شمال زرانگوش از دیگر تنگ 

های منطقه است.
موقعیت مکانی

روســتای زرانگــوش در ۲۱ کیلومتــری 
شهرستان بدره و ۱۹ کیلومتری شهرستان 
دره شهر واقع شده است. جاذبه  های تاریخی 
و طبیعی واقع در تنــگ زرانگوش از طریق 
جاده ای خاکی در روســتا قابل دسترسی 
اســت و گردشــگران می  توانند این آثار را 
مشاهده کنند. در همان آغاز جاده تنگ ای 
پر رمز و راز شروع می  شود و تا آخر آن پر از 
عجایب طبیعی است که آثار تاریخی نیز در 

آن قرار گرفته است.

گردشگری

 گاه و گه نقاشی 
سیب و گالبی می کنم!

   به  قلم وحید حاج سعیدی
 درســت اســت اقتصاد در بازار میوه ما تابع هیچ 
قانون و مقرراتی نیســت ولی این دلیل نمی شــود 
تابع احساســات هم نباشــد. وقتی هم که اقتصاد 
احساســاتی می شــود دیگر کســی جلو دار ادا و 
اطــوارش نیســت و با کوچکتریــن انتقادی، ناز و 
کرشمه اش شروع می شود که هیچ کس را یاری 
خریداری ناز و کرشــمه اش نیســت. آنجاست که 
میــوه ها هم مثل ســایر کاال هــا و خدمات، گوی 
ســبقت را از هــم می رباینــد و قیمت میوه ها در 
برخی مقاطع ســر به فلک که خوب اســت سر به 
ناکجــا آبــاد می گذارند. هر چند به منظور کنترل 
نرخ انواع میوه، اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار 
بیانیه های شدید اللحنی صادر می کند ولی همه 
می دانند این بیانیه ها مثل رای های کمیته های 
انضباطی فوتبال آبکی است و قیمت میوه همچنان 
باالست. هر چند مصرف میوه برای بدن مفید است 
ولی با این قیمت ها » نه در خواب و نه بیداری چنین 
میوه نچیدســتم « فلذا چند پیشنهاد در خصوص 
فراگیر شدن مصرف میوه در کشور ارائه می گردد:

   الف( آب بستن: این صنعت آب درمانی در همه 
صنایع کاربرد دارد. وقتی یک سریال ۳۰ قسمتی 
با چند تانکر آب ۹۰ قســمتی می شــود، چرا ما به 
میــوه ها آب نبندیم. اصاًل صنعت آبکاری میوه ها 
در گذشته هم وجود داشت و اسنادش هم موجود 
است:» صد میوه چو شیشه های شربت . . . هر یک 
مزه ای به خوشــگواری « با این شــیوه حجم یک 
کیلــو میــوه به صورت تصاعدی باال می رود و مایه 
اش فقط کمی شــکر و مقداری پودر میوه و یک 

لگن آب است.
   ب( نقاشی میوه: قرار نیست همیشه میوه واقعی 
روی سالمتی بدن تاثیر بگذارد. گاهی اوقات تصویر 
سازی ذهنی یا حتی نقاشی میوه باعث ایجاد توازن 
در ســاختار ســلولی بدن میوه می شود و ویتامین 
های مورد نظر در بدن ســاخته می شــوند. به قول 
شاعر »الاقل تا شکل میوه ماند اندر خاطرم . . . گاه 

و گه نقاشی سیب و گالبی می کنم!«
   ج( انتقال موقت مزایای میوه به سایر میوه جات: 
گاهــی اوقــات با اظهار نظر یک دانشــمند – که 
معلوم نیست کدام سلطان میوه سبیلش را چرب 
کرده – در مورد مزایا و خواص یک میوه، قیمت 
میوه مورد نظر چند برابر می شــود. توصیه می 
شود با هماهنگی بین سالطین میوه این مزایا به 
صورت ادواری بین میوه ها توزیع شــود تا عالوه 
بــر اجــر و قرب یافتن میوه ها و صیفی جاتی که 
در این سالها مورد بی مهری قرار گرفته اند، نظیر 
بادمجان، کدو، ســیب زمینی و امثالهم، قیمت 
بقیه میوه ها کمی پائین بیاید تا بتوانیم الاقل به 

صورت نوبرانه مصرف کنیم.
   د( حذف تصاویر میوه از دروس ریاضی: در درس 
ریاضی به جای استفاده از تصویر سیب و پرتقال و 
هندوانه و خربزه از تصویر خودرو و خانه اســتفاده 
شود. در این صورت بچه ها از همان کودکی در می 
یابند که در بزرگسالی برای ازدواج خانه و ماشین 

الزم است و خربزه آب است!

شرایط تزریق دوز 4 واکسن کرونا
مدیر گروه تخصصی پیشــگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران، در ارتباط با شــرایط تزریق دوز چهارم واکسن کرونا، 

توضیحاتی ارائه داد.
علی گل محمدی مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران گفت: افراد باالی ۱۸ سال دارای سابقه 
ضعف سیستم ایمنی می توانند یکی از واکسن های نوترکیب را به فاصله 
حداقل ۴ ماه پس از مرحله سوم به عنوان نوبت چهارم دریافت کنند.
وی افزود: مالک تشخیص ضعف سیستم ایمنی، ارائه گواهی از سوی 
پزشــک متخصص اســت و اظهارنظر شــخصی و شــفاهی افراد مورد 

قبول نیست.
گل محمدی ادامه داد: تعریف ضعف سیســتم ایمنی بر اســاس ســند 
کشــوری گسترش واکسیناســیون کرونا شامل نقایص اولیه سیستم 
ایمنی، بیماری های خاص مانند سرطان تحت درمان با شیمی درمانی و 
پرتودرمانی، بیماران پیوند عضو شده، بیماران دریافت کننده دارو های 
سرکوب کننده یا تضعیف کننده سیستم ایمنی، افراد اچ آی وی مثبت 

و بیماران تحت درمان با دیالیز هستند.
وی در خصوص امکان تزریق دوز چهارم و پنجم واکسن کووید ۱۹ برای 
متقاضیان سفر های خارجی، گفت: افرادی که سه نوبت از واکسن های 

موجود در کشــور را دریافت کرده و به علت الزامات ســفر باید یک یا 
دو نوبت واکســن دیگر را تزریق کنند، با اخذ رضایت کتبی و آگاهانه 
و ارائه مدارک ســفر می توانند دوز چهارم و پنجم از واکســن های مورد 

تأیید کشور مقصد را دریافت کنند.
گل محمدی افزود: در این شرایط فاصله دوز سوم و چهارم حداقل یک 
ماه و فاصله توصیه شده بین دوز چهارم و پنجم ترجیحاً سه ماه است 
که در صورت اضطرار سفر، می تواند به حداقل یک ماه کاهش پیدا کند.

بــه گفتــه وی، تزریق نوبت چهارم واکســن کرونــا در مراکز تجمعی 
واکسیناسیون تحت پوشش دانشگاه ایران در حال انجام است.

دریچه علم

بادمجون 
کچری   ال

! در حد موز
پس از صادرات گسترده 

بادمجان در ماه های اخیر، 
قیمت آن با نزدیک شدن 

به رقم 27 هزار تومان 
در سطح خرده فروشی ها 

ركورددار قیمت میوه و 
صیفی جات طی هفت ماه 

اخیر شد. موضوعی كه 
سوژه انتشار كارتونی 

از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

كارتون 

، پدر بی پول«، کتابی که باید خواند  »پدر پولدار
رابرت کیوســاکی، نویســنده کتاب پدر پولدار، پدر بی پول تغییر و اصالح رویکرد به 
موضوع درآمد را یک اصل می داند و ضمن تشــریح تفاوت های دارایی و بدهی و تاکید 
بر لزوم خرید دارایی، معتقد اســت بیشــتر از پولی که به عنوان درآمد کســب می کنیم، 
مقدار پولی اســت که ذخیره می کنیم.  او در این کتاب با نقد شــیوه های موفقیت در 
گذشــته، اعتقاد دارد با رشــد جمعیت و همچنین پیدایش و احصاء نیازهای جدید، 
موفقیت نیز از راه های متنوعی حاصل می شود و تنها با اتکا به همان شیوه های سنتی 
نمی توان به دســتاورد چشــمگیری رســید. یکی از مهمترین نکات این کتاب، تأکید بر 
اهمیت جسارت است تا جاییکه آن را )حتی بیشتر از هوشمندی( عامل ضروری برای 
رسیدن به موفقیت حرفه ای و شغلی و رهایی همیشگی از مشکالت مالی می داند. در 

بخش دیگری از این کتاب، کیوساکی به تبیین تفاوت  بین شغل و کسب وکار می پردازد 
و تشــریح می کند که شــغل، تنها کســب درآمد برای رفع امور روزمره زندگی است اما 
کسب وکار دقیقاً فعالیتی است که فرد برای افزایش دارایی خود انجام می دهد. در واقع 
وی بیان می کند که ثروتمندان روی دارایی خود تمرکز دارند و افراد فقیر )اقشار متوسط 
به پایین جامعه( روی درآمدشان. کیوساکی، شکست را یکی از عوامل اصلی موفقیت 
می داند و اعتقاد دارد که ترس از شکســت و یا تالش برای جلوگیری از شکســت، خود 
یکی از موانع بزرگ در ســر راه موفقیت اســت. او می گوید افراد موفق غالباً بر اســاس 
شکست هایی که تجربه کرده اند، گام در مسیر موفقیت گذاشته اند. کتاب »پدر پولدار، 
پدر بی پول« سرمایه گذاری روی ذهن را باالترین و بهترین نوع سرمایه گذاری می داند 
و افزایش هوش مالی و جاه طلبی را به عنوان دو عامل محرک برای رســیدن به اهداف 

شغلی و حرفه ای معرفی می کند.

تصویری از وضعیت وخیم نقش برجسته های ۴۷۰۰ ساله
یک فعال میراث فرهنگی با انتشار تصاویری 
از وضعیت وخیم ســنگ نگاره های عیالمی 

شهر ایذه خبر داد.
 تصاویر منتشرشــده نشان می دهد بیشتر 
این سنگ نگاره ها زیر آفتاب خوزستان رها 
شده اند و روند تخریب و آسیب آن ها شدت 
گرفته اســت، شکاف ها و ترک های عمیق 
ناشی از فرسودگی در بیشتر آن ها مشهود 
اســت. سطح برخی از این نقش برجسته ها 
را گل ســنگ پوشانده و نقش بعضی دیگر 
محو شــده است. درحالی که برخی دیگر از 
این ســنگ نگاره ها با یادگاری نویسی زخم 
شده اند. بســیاری از این سنگ نگاره ها در 
فهرســت آثار ملی ثبت شده اند و بعضی از 
آن ها همچون نقش برجســته »کول فرح« 
به علت قدمت بسیاِر آن که تا حدود ۲۷۰۰ 
ســال پیش از میالد می رســد، مادر نقوش 
درگاه های کاخ صد ســتون و پلکان آپادانا 

لقب گرفته است.
ســیاوس آریــا دربــاره وضعیــت ایــن 
نقش برجســته ها گفت: بــا وجود ارزش و 
اهمیت شهرســتان ایذه، سنگ نگاره های 
ایالمی )عیالمی( و الیمایی در محوطه های 
کول فرح، شهسوار، اشکفت سلمان و خونگ 

اژدر در وضعیــت بدی قرار دارند و به گفته 
دوســتداران میراث فرهنگی که در نوروز 
امسال از این محوطه ها دیدن کرده اند، هم 
از دید حفاظتی و هم از دیدگاه نگهداری و 
نگهبانی در وضعیت خوبی قرار نداشته اند.
او درباره جایگاه ایذه از توابع استان خوزستان 
این توضیح را داد که شهرســتان ایذه یکی 

از شــهرهای مهم و ارزشمند تاریخی ایران 
با یادمان های باســتانی فراوان است که هر 
کدام از این یادمان های تاریخی و فرهنگی 
خود به تنهایی کتابی گویا از تاریخ  دیرین 
ایران زمین است. این میان، سنگ نگاره های 
بسیار ارزشمند و بی همتایی از دوران ایالمی 
)عیالمی( و خاندان بومی  الیمایی )هم دوره 

با اشــکانیان( که قلمرو آن ها در خوزستان 
امروزی بوده و بیشــتر باستان شناســان 
آن هــا را دنباله رو ایالمی هــا می دانند در 
شهرســتان ایــذه خودنمایــی می کنند. 
محوطه های باســتانی همچون کول فرح، 
اشکفت سلمان، مجموعه شهسوار، خونگ 
اژدر، خونگ کمال وند و ... تنها بخشــی از 

محوطه ها و یادمان های تاریخی و باستانی 
شهر ایذه به شمار می آید.

آریــا در ادامــه بــا اشــاره به مشــاهدات 
میدانی دوســت داران میــراث فرهنگی از 
ســنگ نگاره های ایــذه،   گفت: حتی یک 
راهنمــا در ایــن محوطه ها در نوروز وجود 
نداشت تا آگاهی رسانی درستی انجام شود و 
به پرسش های گردشگران و مسافران پاسخ 
دهد. از ســویی، بخش هایی بدون نگهبان 

بود که مایه افسوس است.
ایــن کنشــگر میــراث فرهنگــی در نقد 
برنامه های نــوروزی همچون نوروزگاه که 
آن را بدون دســتاورد ســودمند می داند، 
پیشنهاد کرد وزارت میراث فرهنگی به جای 
شعار دادن و برگزاری برخی از نمایش ها و 
همایش ها )همانند نوروزگاه( از توانمندی 
کنشــگران میراث فرهنگی می تواند بهره 
ببــرد تا هم حفاظت بهتری از آثار تاریخی 
صورت گیرد و هم راهنمایی باشــند برای 
گردشــگران. این درحالی است که هر سال 
از راهنماهایی استفاده می شود که معموال 
دانشی عمیق درباره میراث فرهنگی ندارند 
و نتیجه مثبتی هم نداشته اند، با این وجود 

چنین رویه ای هر سال تکرار می شود.

میراث فرهنگی 

كتابکده 

 سریال جایگزین »خوشنام« 
، معرفی شد در شب های قدر

همزمان با شب های قدر، مجموعه تلویزیونی 
»نیاز« که پیش تر ســال ۱۳۹۴ از شبکه یک 
روی آنتــن رفته بــود، بازپخش و در این ابام 
جایگزین سریال »خوشنام« می شود.»نیاز« 
ســریالی به کارگردانی حســین سهیلی زاده 
و تهیه کنندگــی ایرج محمدی اســت که در 
ایام شب های قدر از شبکه یک پخش خواهد 
شد.مینی سریال پنج قسمتی »نیاز«، از امروز 
چهارشــنبه، ۳۱ فروردیــن، بعد از خبر ۲۱، 
به جای ســریال طنز »خوشــنام« روی آنتن 
می رود و قسمت چهاردهم سریال »خوشنام«، 
دوشــنبه ۵ اردیبهشت پخش خواهد شد.این 
مینی ســریال درباره زوج جوانی به نام  پیمان 
و کمند اســت که خارج از کشــور با یکدیگر 
آشــنا شــده و ازدواج کرده اند. در بازگشت به 
وطن، مادر پیمان برای اولین بار عروس خود 
را می بینــد. این آشــنایی واکنش هایی را در 
خانواده برمی انگیزد و داســتان های مختلفی 

را شکل می دهد.

»آینه« به خانه ها آمد
فیلــم کوتاه »آینه« از ۳۰ فروردین به صورت 
آنالین نمایش داده شــد. فیلم کوتاه »آینه« 
ساخته فرانک مرادی از ۳۰ فروردین در پلتفرم 
ُودیو به صورت آنالین نمایش داده شــد. این 
فیلم که پیش از این در جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران، جشن ایسفا در داخل ایران و در چندین 
جشــنواره خارجی حضور داشته و همچنین 
برگزیده جشــنواره های اسکار کوآلیفاید نیز 
بوده اســت، برای اولین بار به صورت آنالین 

در دسترس عموم قرار می گیرد.
»آینه« درباره زنی اســت که پس از ســال ها 
به بهانه فوت شــوهر خواهرش به خانه خواهر 
 خــود مــی رود و در زیرزمین خانــه از رازی 

پرده برداری می کند.

فرهنگ و هنر

طنز


