
تغییر نحوه قرعه کشی خودرو چیزی را تغییر نخواهد داد

پس لرزه های تغییر شیوه فروش خودرو
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کــرده اســت: همــه     ســیدرضا فاطمــی امیــن، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، اعــام 
خودروســاز ها از ۱۸ اردیبهشــت هرگونــه عرضــه خــودرو را صرفــا از طریــق ســامانه متمرکــز 
قرعه کشــی انجــام دهنــد تــا ضمــن ایجــاد شــفافیت، امــکان عرضــه عادالنه تــر بــرای همــه 
خودرو های تولیدی فراهم شــود.وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشــنامه ای خطاب به 

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعام کرده است: تا زمان ایجاد 
تــوازن در عرضــه و تقاضــای خــودرو، تمهیــدات الزم برای قرعه کشــی متمرکز خودرو توســط 
کثــر تــا تاریــخ ۲۵ اردیبهشــت ماه  ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان حدا

  || صفحه  صفحه 33  فراهم شود...

بحران کمبود روغن

، بازار روغن را  ، بازار روغن را احتکار احتکار
به هم ریختبه هم ریخت
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قالیباف : 

 یارانه نقدی ؟ نه 
اصرار مجلس بر کاالبرگ 

الکترونیکی است
     رئیــس مجلــس گفــت: بــرای آنکــه آنچه 
قبا در ارائه یارانه و افزایش قیمت ها اتفاق 
افتــاد تکرار نشــود، می گوییــم یارانه نقدی 
به مردم ندهیم لذا اصرار مجلس بر حوزه 

کاالبرگ الکترونیکی است...

دادستان کل کشور:

 وزرای نیرو و امور خارجه 
 حقابه ایران از ارس را 

پیگیری کنند
     دادســتان کل کشــور در نامــه ای بــه 
وزیــر نیــرو دســتور پیگیــری احقاق حقوق 
مکتســب حقابــه ایــران از رودخانه مرزی 

ارس را صادر کرد...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

رفع مشکل کمبود 
کارونی تا پایان هفته ما

3

مردم انتظار نداشتند دولت 
سیزدهم اوضاع آشفته 

اقتصادی کشور  را بدتر کند
2

گر دجله و فرات سیراب  ا
نباشند، خبری از توقف 

ریزگردها نیست
4

هفت استان کشور بدون 
مرگ و میر کرونایی

7

فرصت های جنگ اوکراین برای ایران
   رامین فرهودی، پژوهشگر 

جنگ روســیه بــا اوکراین جامعه 
جهانی را تحت تأثیر شــدید خود 
قرار داده اســت. این در حالی است 
که اوکراین بارها و بارها از هم پیمانان 
غربی خود درخواســت پیوستن به 
ناتو برای ایســتادگی در برابر روســیه را داشت. این خواسته 
اوکراین بهانه ای شد تا روسیه لشکرکشی خود را از بامداد ۲۴ 
فوریه ۲۰۲۲ به خاک همسایه غربی اش آغاز کند و اوکراین 
در بازی جنگ و قدرت شرق با غرب، تنها و بی دفاع رها شود.
ایــن جنــگ علی رغــم آنکه تبعات انســانی و بین المللی 
گسترده ای در پی دارد اما در عمل می تواند باعث رفع بخشی 
از نیازهای کشورهای جهان به ویژه ایران در حوزه دفاعی، 
موشــکی و صنعت هوانوردی شــود. فرصتی که می توان با 
مدیریت به موقع و حضور فعال مسئوالن کشور در آن منطقه، 

تبدیل به فرصتی برای آینده کشور کرد.
جنگ اوکراین پیامدهای بسیاری دارد و عادی شدن شرایط 
در این منطقه ممکن است، سال ها طول بکشد. ایران می تواند 
از جنگ اوکراین در راســتای منافع ملی خود استفاده های 
خوبی ببرد. در این یادداشــت با بررســی فرصت های ایجاد 
شــده جنگ اوکراین برای ایران، راهکارهایی برای استفاده 

حداکثری از این اتفاق ارائه شده است.
منازعه به وجود آمده، تأمین گاز اروپا را با مشــکل مواجه 
خواهــد کرد، از ایــن رو احتمال نرمش در مذاکرات برجام 
برای تأمین انرژی اروپا وجود دارد تا ایران جایگزین روسیه 
در این بازار شود. وضعیت متشنج روسیه وضعیت بازار نفت 

را کمی پیچیده کرده است.
تنها کشوری که می تواند وضعیت نفت در جهان را در کوتاه 
مدت کنترل کند، ایران است. بنابراین اکنون بهترین زمان 
برای امتیازگیری ایران از غرب است. در واقع غرب می تواند 
با احیای برجام، نفت بیشــتری در بازار عرضه کند و اهرم 

قدرت روسیه را لرزان کند.
در این بین قابلیت قطر در مایع سازی گاز و صادرات دریایی آن 
نیز باید مد نظر قرار گیرد و مالقات های اخیر رئیس جمهوری 
ایران با امیر قطر شاید در این زمینه نیز صحبت هایی را در 

بر داشته است.
از سوی دیگر درآمد ناشی از صادرات کاالهای روسیه از مسیر 
کریدور شمال جنوب برای ایران می تواند درآمد مناسبی را 
ایجاد کند که این امر توســط کاظم جاللی ســفیر ایران در 
روسیه به ناگهان در مصاحبه ای با رسانه ها برای اتمام سریع 

این کریدور مورد تاکید قرار گرفت.
نیاز بازار روســیه به تأمین کاال برای داخل فرصت تجاری 
مناســبی است که روســیه حتماً بخش عمده ای از آن را از 
طریق ایران تأمین خواهد کرد؛ چرا که واکنش های ترکیه 
به عنوان عضوی از ناتو علیه آن، این بار هم دست تجار ترک 

از بازار روس ها را کوتاه خواهد کرد.
دانشــمندان هسته ای اوکراین اکنون مجبور به همکاری با 
نیروهای روسی یا کشورهای غربی هستند. این جنگ فرصتی 
است تا ایران از توان این دانشمندان در پیشبرد برنامه های 
هسته ای بهره مند شود. همچنین اوکراین در زمینه موشک 
و فضا، صنعت هوانوردی، رادار و کشتی سازی شرکت های 
زبده ای با کارشناســانی ارزشــمند را داراست که می توان با 
جذب آنان به صنایع مربوط در داخل کشور شتاب بخشید.
فرصت پیش آمده در پی جنگ روسیه و اوکراین باید برای 
ایران تبدیل به ارزش افزوده های مالی، نظامی و علمی شود. 
در این بین نباید از فشارهای احتمالی روس ها که سابقه دار 
در اعمال فشار هستند هراسید، چرا که چنین فرصتی هر 
یک قرن یک بار نصیب ایران می شــود! باید تمام توان خود 
برای در اختیار گرفتن بازار انرژی غرب، تأثیر مثبت گرفتن 
برای برجام و اســتفاده از توانمندی اوکراینی ها در ساختن 
زیر ســاخت های الزم برای ایران را به کار گرفت؛ قبل از آن 
که اروپایی ها میدان را از آن خود کنند. داشتن دیپلماسی 
فعال از سوی دستگاه سیاست خارجی کشور و توجه نیروهای 
مسلح بر شناسایی ظرفیت های قابل بهره برداری کارشناسان 
اوکراینــی دریچه ای برای خودکفایی در زمینه های فنی و 

دفاعی است.
جمع بندی

با نزدیکی اوکراین به کشــورهای بلوک غرب و گســترش 
مرزهای ناتو به نزدیکی مرزهای روســیه، پوتین دســتور به 
حملــه نظامی علیــه اوکراین برای نابودی توان نظامی این 
کشور را صادر کرد. این دستور منجر به برهم خوردن معادالت 
در شرق اروپا شد به طوری که به نظر می رسد بازگشت به 
شرایط عادی سال ها زمان ببرد. وقوع جنگ اوکراین منجر 

به ایجاد فرصت هایی برای ایران شده است.
در این پژوهش با بررسی شرایط حاکم بر اوضاع شرق اروپا، 
پیشنهاداتی برای استفاده ایران از فرصت های این جنگ داده 
شده است. از جمله این پیشنهادات، امتیازگیری از غرب در 
برجام جهت افزایش صادرات نفت به منظور کنترل نوسانات 
قیمتی حاصل از تحریم روســیه بر بازار انرژی، تســریع در 
اتمام کریدور شمال-جنوب به منظور افزایش درآمد ناشی 

از صادرات کاالهای روسیه از این مسیر و … است.
همچنین این جنگ فرصتی فراهم ســاخته اســت تا ایران 
با جذب دانشــمندان اوکراینی که در حوزه علوم هسته ای، 
موشــکی، فضایی، صنعت هوانوردی، رادار و کشتی سازی 
افرادی زبده هستند، در پیشبرد برنامه های خود بیشترین 

استفاده را کند.    
منبع: خبرگزاری بازار

یادداشت

سلیمی در تذکر شفاهی:

 دولت باید بیشتر 
با مردم صحبت می کرد 

نماینده مردم محالت در مجلس گفت: معاون اول 
باید در مجلس حاضر می شد تا تکلیف برای مجلس 
و مردم واضح می شد چرا که به نظر می رسد دولت 
باید بیشــتر با مردم صحبت می کرد و مســائل را 

توضیح می داد.
حجــت االســالم علیرضا ســلیمی نماینده مردم 
محالت مجلس شــورای اسالمی با استناد به اصل 
۷۱ و مــاده ۱۰۲ آیین نامــه داخلی مجلس درباره 
مباحث مطرح شــده برای بررسی گرانی های اخیر 
در جلســه مجلس شــورای اســالمی، گفت: الزم 
اســت نمایندگان استدالل های خود را بیان کرده 
و مباحث خارج از موضوع نداشــته باشند، چون ما 
در حال بررســی این موضوع هســتیم که آیا اقدام 
دولت منطبق به قانون بوده یا نه و آیا مجلس شورای 
اســالمی چنین مصوبه ای داشته که دولت چنین 

اقدامی را انجام داده است؟
وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم بررســی کنیم که 
اقدامات انجام شده آیا استدالل و دلیل را پشتیبانی 
می کنــد یا نه و اینکــه برخی اظهارات نمایندگان 
خارج از موضوع مّر اندیشــه را از این شــاخه به آن 
شاخه می برند و باعث می شود ما در تصمیم گیری 
دچار مشــکل شــویم. االن فقط باید اســتدالل ها 
شــنیده شــود و ما باید با توجه به اصل )۷۱( که 
مجلس قانون گذاری کرده اســت ببینیم آیا رفتار 
انجام شــده منطبق بر قانون اســت یا خیر و اینکه 
دولتمردان می گویند این اقدامات انجام شده، الزام 
قانون اســت ما باید بررسی کنیم که آیا الزام قانون 
مترتب شــده بر این اقدامات بوده یا نه و برخی از 
اظهارات خارج از موضوع قدرت تصمیم گیری را از 
ما ســلب می کند. نماینده مردم محالت در مجلس 
همچنین در تذکری به دولت گفت: اظهارنظرهای 
متفاوتــی از کابینــه شــنیده می شــود، برخی از 
دولتمــردان گاه می گویند که هنوز تصمیم گیری 
نشده و برخی از میزان یارانه سخن می گویند و روز 
گذشته نیز محسن رضایی از میزان یارانه ۴۰۰ هزار 
تومانی برای اقشار ضعیف و ۳۰۰ هزار تومانی برای 
سایر اقشار سخن گفتند اما امروز شنیدیم که هنوز 
تصمیم گیری نشده است؛ همچنین در مورد میزان 
نانی که به مردم داده می شود نیز اظهارات متفاوتی 
مطرح است و نکته بعد این است که آیا کسانی که 
امروز در مجلس حاضر شدند آیا نماینده دولت بودند 
یا بخش خود را نمایندگی کردند و وزرای مدعو تنها 
پاســخگوی عملکرد خود بودند و کاش آقای مخبر 
امروز می آمدند تا تکلیف برای مجلس و مردم واضح 
می شــد چرا که به نظر می رسد دولت باید بیشتر با 
مردم صحبت می کرد و مسائل را توضیح می داد.

خبر كوتاه تهران و ریاض در انتظار تحولی تازه
اغلــب کشــورهای خاورمیانه به فکــر تجدید روابط با 
همســایگان خــود و رفع کدورت هــا افتاده اند؛ با توجه 
تحــوالت منطقه ای و تحــرکات دیپلماتیک باید دید 
چنین فضایی می تواند مذاکرات ایران و عربستان را در 

دور ششم به نتیجه ای مهم برساند.
 یک وقفه کوتاه بین گفتگوهای ایران و عربستان ظاهرا 
قفل مذاکرات را شکســته اســت و برای نخستین بار در 
یک سال گذشته، به صورت جدی از پیشرفت حرف زده 
می شــود. فواد حســین وزیر خارجه عراق، کشوری که 
نقش میانجی را بین تهران و ریاض بازی می کند، درباره 
گفتگوهایی که در ۲۱ آوریل بین دو کشور برگزار شد، 
مــی گوید این دیدار امنیتی بود و با حضور مســئوالن 
عالی رتبه برگزار شــد و دو طرف بر ســر یادداشت تفاهم 
۱۰ بندی توافق کردند. با همه اینها مشخص نیست که 
به طور رسمی چه اتفاقی در دور پنجم گفتگوها رخ داده 
که ارزیابی همه طرف ها از آن مثبت بوده است. مصطفی 
الکاظمی نخســت وزیر عراق نیز معتقد است که توافق 
نزدیک بوده و دو کشور با پرونده گفتگو و الزامات شرایط 

کنونی منطقه با مسئولیت باالیی برخورد می کنند.
ایران و عربســتان روابط خود را از ســال ۲۰۱۶ و پس از 
اعدام شیخ نمر در ریاض و حمله به سفارت عربستان در 
تهران، قطع کردند. این قطع ارتباط با افزایش حمالت 

به ویژه از سوی سعودی ها همراه شد و تا زمانی که ترامپ 
ســرجایش در کاخ ســفید سفت نشسته بود، خبری از 

آشتی یا کاهش تنش ها به گوش نمی رسید.
کرات چه می دانیم؟  از دور پنجم مذا

اولیــن بــار در دی ماه ســال گذشــته بــود که خبر 
پیشــرفت هایی در روابط ایران و عربســتان زده شــد. 
در آن زمان مشــخص شــد که ریاض به سه دیپلمات 
ایرانی شاغل در سازمان همکاری های اسالمی ویزا داده 
است. چراغ بعدی را محمدبن سلمان روشن کرد که در 
اسفندماه در گفتگویی با مجله آتالنتیک گفته بود ایران 
همســایه ماســت و تا ابد باقی خواهد ماند و به همین 
دلیل باید مشــکالت را حــل کنیم و به دنبال راه هایی 

برای حسن همجواری بگردیم.
اما اسفندماه خوبی برای ریاض و تهران نبود. ایران از اعدام 
ده هانفر در عربســتان ناراضی بود و رفتارهای ایران در 
شمال عراق هم سعودی ها را محتاط کرده بود. به همین 
خاطر دور پنجم گفتگوها موقتا متوقف شد و دوباره در 
اواخر فروردین دو طرف با میانجی گری مشترک عراق 

و عمان به میز مذاکره برگشتند.
ریاســت هیات ایرانی که راهی بغداد شــده بود را سعید 
ایروانی معاون شورای عالی امنیت ملی و سفیر سابق ایران 
در عراق به عهده داشت و از طرف سعودی ها، خالد علی 

الحمیدان رییس سازمان اطالعات عربستان آمده بود.
فواد حسین وزیرخارجه عراق در توصیف این گفتگوها 
اعالم کرده دو کشــور در این مذاکرات به موضوع تداوم 
آتش بــس در یمن پرداخته و درباره برگزاری دور بعدی 
مذاکرات در ســطح دیپلماتیک هم به توافق رسیده اند. 
مصطفی الکاظمی که خود شخصا در این مذاکرات کنار 
تیم ایرانی و سعودی نشسته بود، گفته به اعتقاد او تهران 

و ریاض به زودی روابط خود را از سر می گیرند.
دور تازه گفتگوها در شرایطی از سر گرفته شد که به نظر 
مســاله آتش بس یمن از ســوی ریاض اعالم شد. به نظر 
می رســد موضوع یمن، مســائل امنیتی منطقه و حج 
از مباحث اخرین گفتگوها باشــد. با اغاز دور تازه ای از 
ثبت نام حجاج و توافق های اولیه برای ورود دیپلمات ها 
به گفتگوهای آتی می شود گفت که حرف های مقامات 
عراقی در مورد پیشرفت مذاکرات بی پایه نیست. برخی از 
رسانه ها مدعی شده اند که در هفته های پیش رو احتماال 

دیپلمات های دو کشور رایزنی ها را آغاز خواهند کرد.
کره هستند؟ چرا دو طرف مایل به مذا

یک سال و نیم پیش کمتر کسی می توانست پیشبینی 
کند که ســیر وقایع سعودی ها را به مسیری می کشاند 
که پای میز مذاکره با مقامات امنیتی ایران بنشــینند. 
اما تحوالت در کاخ سفید باعث شد که ریاض سیاست 

خارجی تازه ای را برای خود پایه ریزی کند. یکی از مسائلی 
که سعودی ها در خاورمیانه با آن روبه رو بوده اند موضوع 
ایران است. دو کشور شش سال گذشته را در قطع کامل 
روابط گذرانده اند و تا همین یک سال قبل، وقتی هنوز 
مشــخص نشــده بود که سکان کاخ سفید قرار است به 
دست چه کسی بیفتد، تصمیمی برای از سرگیری روابط 
نداشتند. ایران البته در سه سال اخیر اعالم کرده بود که 
اماده همکاری با کشــورهای منطقه برای تامین صلح 
در داخل خاورمیانه اســت. با این حال این پیشــنهاد به 
هیچ وجه از سوی طرف عربستانی جدی تلقی نشده بود.

با آمدن دموکرات ها بر ســر کار در ایاالت متحده، کام 
ســعودی ها هم تلخ شــد و آنها مهم ترین حامی خود را 
در واشنگتن از دست دادند. تئوریسین ها اعالم کرده اند 
که سیاســت خارجی امریکا احتماال از این پس بر روی 
مهار چین متمرکز خواهد بود و دســتکم در ســال های 
کاری بایدن، عربستان نمی تواند روی همکاری تنگاتنگ 
و پشتیبانی بی حساب و کتاب واشنگتن حساب باز کند. 
این موضع باعث شد تا ریاض به فکر ترمیم روابطی بیفتد 

که در سال های دولت ترامپ آنها را تخریب کرده بود.
از ســوی دیگــر جنــگ یمن تبدیل بــه باتالقی برای 
ســعودی ها شــده و آنها به خوبی می دانند که پایان این 

جنگ بدون حمایت ایران غیر ممکن است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

کنند؟ ِکی ارابه مرگ »پراید و پژو« را تحمل  مردم تا 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با باین پرسش که مردم تا کی به بهانه حمایت از تولید داخل، ارابه مرگ 
پراید و پژو را تحمل کنند؟ گفت: طبق آمار ۷۰ درصد تصادفات منجر به مرگ از پراید و پژوی تولید داخل است.

عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در نشست علنی مجلس در تذکر 
شــفاهی خود با بیان اینکه اســتان سیســتان و بلوچستان با وجود محرومیت های فراوان از شمول مشوق ها و 
مزایای قانون جوانی جمعیت بی بهره است، گفت: قانون مذکور در تضاد با منویات مقام معظم رهبری است و 
تصویب چنین قوانینی بی شک، بدگمانی ایجاد می کند و می تواند بدعتی تازه را در روند قانونگذاری رقم بزند 

که در تضاد با اصول قانون اساسی کشور است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برخورداری از امکانات عادالنه، حق همه مردم کشور است، عنوان کرد: نمایندگان 
مجلس! موکالن شما در سیستان و بلوچستان از شما تقاضای برابری دارند.

همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به دولت و مجلس، اظهار داشت: تا کی مردم ایران به بهانه 
حمایت از تولید داخل، ارابه مرگ پراید و پژو را تحمل کنند. مگر راه حمایت از تولید داخل، فرستادن هموطنان 
به سینه قبرستان ها است که به گواه آمار، ۷۰ درصد تصادفات منجر به مرگ از پراید و پژوی تولید داخل است.

درخشان در ادامه خطاب به رئیس جمهور، گفت: به خاطر تمام بی مهری ها و کم توجهی های تاریخی به سیستان 
و بلوچستان شما که نگاهتان عدالت است و ادعایتان برابری و رفع تبعیض، به فریاد مردم مظلوم استان برسید.

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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سیاست 2
بین الملل

شدت تخریب و ویرانی در 
جنگ اوكراین/ رویترز

زنان افغان از ترس طالبان 
برقع پوشیدند. بنا به 
دستور رهبر طالبان، زنان 
در خارج از خانه و در انظار 
عمومی باید صورت خود 
را پوشیده نگه دارند

گزارش تصویری

آمریکا از برجام؛  چهار سالگی خروج 

سیاست واشنگتن روی همان پاشنه سابق می چرخد
آمریکا پس از چهار ســال از خروج برجام، 
همچنان بر همان ریل سابق حرکت می کند 
و بــه دلیل عــدم تصمیم گیری و اختالف 
میان دولتمردان خود، رسیدن به توافق در 
مذاکرات وین را با چالش روبرو کرده است.
برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، پس از 
حدود ۲۰ ماه مذاکرات فشــرده میان ایران 
و کشــورهای ۱+۵، در ۲۳ تیر  ۱۳۹۴ )۱۴ 
ژوئــن ۲۰۱۵( به دنبال تفاهم هســته ای 
لوزان، در وین اتریش به امضا رســید و در 

دی ماه همان سال به مرحله اجرا درآمد.
این توافقنامه در شــورای امنیت ســازمان 
ملــل متحد مورد حمایــت قرار گرفت و با 
صدور قطعنامه ۲۲۳۱، رســما الزام آور شد. 
بر این اساس مقرر شد آمریکا در قبال عمل 
بــه تعهدات ایران در »برجام«، تحریم های 
اعمال شــده علیه جمهوری اسالمی ایران 

را لغو کند.
امــا به رغم متعهد بــودن ایران به تعهدات 
خــود در برجــام، آمریکا از پایبندی به این 
توافق نامه سر باز زد و پس از نقض برجام و 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه 
آمریکا در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسماً 
از برجام خارج شــد و بازگشت تحریم ها به 

صورت گذشته را اعالم کرد.
در پی خروج آمریکا از برجام، ســه کشــور 
اروپایــی عضو برجام به جای محکوم کردن 
این دولــت برای نقض معاهده بین المللی، 
آن را بی تأثیــر خوانــده و از این اقدام ابراز 

تاسف کردند.
جمهوری اســالمی ایران یک ســال پس 
از خــروج آمریــکا از برجــام و گفت وگو با 
کشــورهای عضو برجام، ســرانجام در ۱۸ 
اردیبهشت ۹۸ رویکرد تازه ای اتخاذ کرد و 
تصمیم گرفت به میزان پایبندی کشورهای 
باقیمانده در برجام، به این توافقنامه پایبند 
باشد. بر همین اساس، شورای عالی امنیت 
ملی با انتشار بیانیه ای خطاب به کشورهای 
عضو برجام تأکید کرد: جمهوری اســالمی 
ایران در راســتای صیانت از امنیت و منافع 
ملــی مردم ایــران و در اعمال حقوق خود 
مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز 
۱۸ اردیبهشــت ۹۸ برخی اقدامات خود در 

توافق برجام را متوقف می کند.

گام اول؛ توقف فروش ذخایر اورانیوم 
غنی شده و ذخایر آب سنگین

دولت جمهوری اسالمی ایران در اولین گام 
کاهش تعهــدات برجامی خود، در نامه ای 
خطاب به کشورهای عضو برجام اعالم کرد 
کــه رعایت داوطلبانه محدودیت های قبلی 
در نگهــداری ذخائر اورانیوم غنی شــده و 
ذخائر آب سنگین را متوقف خواهد کرد و به 
کشورهای مزبور ۶۰ روز زمان داد تا تعهدات 
خــود به ویژه در حــوزه های بانکی و نفتی 
را عملیاتــی کننــد. در غیر اینصورت ایران 
مرحله به مرحله اجرای اقدامات داوطلبانه 

بیشــتری را در چارچوب برجام و به استناد 
بندهای ۲۶ و ۳۶ آن متوقف خواهد کرد.

گام دوم؛ عبور از غنی سازی ۳.۶۷
پس از گذشــت ۶۰ روز اولین گام کاهشی 
ایــران در عمــل به تعهدات خود در برجام، 
علی ربیعی سخنگوی وقت دولت در ۱۶ تیر 
۱۳۹۸ در یک نشست خبری با حضور عباس 
عراقچــی عضو تیــم مذاکره کننده و بهروز 
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، 
از اجــرای گام دوم کاهش تعهدات برجامی 
ایران خبر داد اعالم کرد: امروز از مرز ۳.۶۷ 
درصــد اورانیوم غنی شــده عبور کردیم و 
مبنای غلظت بر اساس نیاز ما خواهد بود.

 گام سوم؛ 
لغو محدودیت های تحقیق و توسعه

گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران نیز 
پس از گذشــت ۲ ماه از گام ســوم به اجرا 
رسید؛ حسن روحانی رئیس جمهور سابق، 
۱۳ شــهریور ماه ۹۸ در پایان جلسه سران 
قوا اظهار داشت: در گام سوم سازمان انرژی 
اتمی موظف است در زمینه تحقیق و توسعه 
هر آنچه نیاز فنی کشــور اســت، بالفاصله 
شــروع کند و تمــام تعهداتی که در زمینه 
تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده را کنار 
بگذارد و شاهد گسترش در حوزه تحقیق و 
توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید 
و هر آنچه که برای غنی سازی نیاز داریم را 
ســازمان انرژی انجام دهد و شاهد سرعت 

عمل در این زمینه باشیم.
روحانــی در ادامه تصریح کــرد: تمام این 
زمان بندی هایی کــه در برجام مورد تعهد 
ما، برای تحقیق و توسعه بود، از روز جمعه 
)۱۵ شهریور ماه ۹۸( به طور کامل برداشته 
می شــود و هــر آنچه که مــا از لحاظ فنی و 
از لحــاظ پیشــرفت در زمینه تکنولوژی و 
فناوری هسته ای مورد نیاز است، با نظارت 
آژانس و در چارچوب حرکت صلح آمیز انجام 
خواهیــم داد و در عیــن حــال ۲ ماه هم به 

کشــورهای ۱+۴ فرصــت می دهیم که اگر 
توانستیم به توافق برسیم، در شرایط توافق 

ممکن است به تعهدات برجامی برگردیم.

گام چهارم؛ گازدهی در فردو
سه کشور اروپایی پس از گام سوم نیز ۲ ماه 
فرصت داشــتند تا حسن نیست خود را در 
عمل به تعهدات خود در برجام ثابت کنند؛ 
اما پس از ســپری شدن ۶۰ روز، اروپایی ها 
بی عملــی خــود را ثابت کردند و جمهوری 
اسالمی ایران چهارمین گام کاهش تعهدات 

برجامی خود را برداشت.
روحانی در مراســم افتتاح کارخانه نوآوری 
آزادی در ۱۴ آبان ۱۳۹۸ از آغاز چهارمین 
گام کاهش تعهدات برجامی ایران خبر داد 
و گفــت: از فــردا )۱۵ آبان ۹۸( گام چهارم 
و جدیــد برمی داریــم. گامی که از فردا آغاز 
می کنیم در فردو خواهد بود؛ ما طبق برجام 
یک هزار و ۴۴ سانتریفیوژ در فردو داریم. در 
برجام قراربود اینها در فردو بچرخند اما گاز 
به  آنها تزریق نشــود، ولی گامی که از فردا 
برمی داریــم و من امروز به ســازمان انرژی 
اتمی دستور خواهم داد این است که از فردا 

گازدهی را در فردو آغاز می کنیم.

گام پنجم و نهایی؛ کنار گذاشتن 
محدودیت های عملیاتی 

حسن روحانی در زمان اعالم چهارمین گام 
کاهشــی ایران، دوباره به کشورهای روپایی 
۲ ماه فرصت مذاکره و تجدید نظر در عمل 
به تعهداتشــان را داد اما سه کشور اروپایی 
مانند ۱۰ ماه گذشــته اقدم مثبتی در این 
خصــوص انجام ندادند؛ در نتیجه جمهوری 
اسالمی ایران گام پنجم و نهایی خود را در 
زمینه کاهش تعهدات برجامی برداشــت و 
۱۵ در مــاه ۹۸ طی بیانیــه ای توقف تمام 
محدودیت هــای عملیاتی خود در برجام را 

اعالم کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: جمهوری  
اسالمی ایران در گام پنجم کاهش تعهدات 

خود، آخرین مورد کلیدی از محدودیت های 
عملیاتی خود در برجام، یعنی »محدودیت 
در تعداد ســانتریفیوژها« را کنار می گذارد. 
بدیــن ترتیب برنامه هســته ای جمهوری 
اســالمی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در 
حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت غنی سازی، 
درصد غنی ســازی، میزان مواد غنی شده، 
و تحقیق و توســعه( مواجه نیســت و من 
بعد برنامه هســته ای ایران، صرفاً بر اساس 
نیازهــای فنــی خود پیــش خواهد رفت. 
همــکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی کمافی السابق ادامه خواهد یافت.

کثری   راه اندازی کارزار فشار حدا
علیه ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 
یــا راه اندازی کارزار فشــار حداکثری علیه 
جمهوری اســالمی ایران، تالش کرد ایران 
را از انتفــاع اقتصادی خود از برجام محروم 
کنــد و پس از خروج از برجام حدود ۱۵۰۰ 
تحریم در راســتای کارزار فشار حداکثری 

بر ایران تحمیل کرد.
جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا با 
شــعار بازگشت به برجام روی کار آمد و در 
نهایت ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ مذاکرات احیای 
برجــام در وین پایتخــت اتریش با حضور 
نمایندگان ایران، اتحادیه اروپا و کشورهای 
۱+۴ شــامل روسیه، چین، آلمان، فرانسه و 
انگلیس و حضور غیرمســتقیم نمایندگان 

آمریکا، آغاز شد.

کرات وین با هدف لغو تحریم ها آغاز مذا
از فروردیــن تــا خرداد ۱۴۰۰ شــش دور 
مذاکره بدون دســت یافتــن به توافق بین 
ایران و طرف های مقابل در دولت دوازدهم 
برگزار شــد. این مذاکرات به دلیل نزدیکی 
بــه ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهــوری و تغییر دولــت در ایران موقتاً 
متوقف شــد تا دولت جدید درباره ادامه یا 

عدم ادامه مذاکرات تصمیم بگیرد.

در نهایــت با تصمیم شــورای عالی امنیت 
ملــی، دور جدیــد و هفتــم مذاکــرات در 
دولت ســیزدهم در ۸ آبــان ۱۴۰۰ برابر با 
۲۹ نوامبــر۲۰۲۰ در ویــن با تیم جدید به 
ریاســت علی باقری معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری 
اسالمی ایران با هدف لغو تحریم ها در وین 

آغاز شد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز جمعه پس 
از راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز عبادی - سیاســی 
جمعه، سیاســت دولت سیزدهم در روابط 
خارجی را سیاســت متــوازن عنوان کرد و 
گفت: روابط ما در سیاســت خارجی توازن 
است. نگاه به غرب، کشور را نامتوازن کرده 
بود و باید به همه کشــورها وظرفیت ها در 
دنیا به ویژه همســایگان نگاه داشته باشیم 
اما امیدمان به خدا و مردم عزیز خوزستان، 
خراســان و آذربایجان اســت؛ امیدمان به 
شــرق، غرب، شــمال و جنوب کشور است 

و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.
بر اســاس این گــزارش، مذاکرات روزهای 
حساســی را با برگزاری جلسات و مذاکرات 
فشرده پشت سر گذاشت و مذاکره کنندگان 
کشورمان با رایزنی های دیپلماتیک فشرده، 
به دنبال دســتیابی به یک توافق خوب که 

تأمین کننده همه منافع ملت ایران بودند.
دو دور مذاکــره طوالنی بین ایران، اتحادیه 
اروپا و کشورهای باقی مانده در برجام انجام 
شــد و در این میان اتحادیه اروپا به عنوان 
هماهنگ کننــده برجام، پیام ها و مطالبات 
را بیــن ایران و آمریــکا رد و بدل می کرد و 

همچنان به این کار ادامه می دهد.
جمهوری اســالمی ایران با موضع روشن و 
شفاف خود به عنوان عضو متعهد به برجام 
بــرای تحریم های غیرقانونــی و یکجانبه 
آمریکا علیه ایران و انتفاع اقتصادی ملت از 
برجام تالش می کند و آمریکا به عنوان عضو 
خارج شــده از برجام باید تصمیم سیاســی 
خود را بگیرد تا بتواند به جمع اعضای برجام 

بازگردد.
اما طرف آمریکایی به جای اینکه با نشــان 
دادن اراده جدی و گرفتن تصمیم سیاسی 
تالش کند که مذاکرات ۱۱ ماهه را به نتیجه 
برســاند، همواره تــالش می کند تا با بازی  
رســانه ای، مذاکرات را بــا چالش و کندی 
مواجــه کند. با این حال اختالفات کوچک 
امــا مهمی میان ایــران و آمریکا باقی مانده 
اســت که حل و فصل آنها نیازمند تصمیم 
سیاســی واشنگتن است. توافق نهایی هنوز 
حاصل نشــده و زمان قطعی برای آن وجود 

ندارد.
این در حالی است که در دکترین جمهوری 
اســالمی ایران مذاکرات و لغو تحریم ها در 
اولویت قرار ندارند؛ بلکه بر اساس فرمایش 
مقــام معظم رهبــری، دکترین جمهوری 
اســالمی ایران بــر پایه خنثی ســازی اثر 

تحریم ها با اتکا به توان داخلی است.

خبر ویژه

رئیس مجلس گفت: برای آنکه آنچه قبال در ارائه یارانه و افزایش قیمت ها اتفاق افتاد تکرار نشود، می گوییم یارانه نقدی 
به مردم ندهیم لذا اصرار مجلس بر حوزه کاالبرگ الکترونیکی است.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گرانی ها در حال شکستن ستون 
فقرات مردم است که نیاز به کار بنیادی دارد، گفت: این جراحی اقتصادی همان هدفمندی یارانه ها نام گرفت. این جراحی 
اقتصادی در زمان دولت نهم و دهم انجام شد که قرار بود قیمت آب، برق، نان و انرژی گران شود. بر این اساس یارانه ۴۵ 
هزار تومانی به مردم داده شد که همه جناح ها نیز از آن حمایت کردند، اما باز چه شده که باید این جراحی اقتصادی را 
مجدد انجام دهیم و هدفمندسازی یارانه های دیگری را آغاز کنیم. وی با بیان اینکه ما بال گرانی ها را باز کردیم و بال 
یارانه ها را نیز دولت بست، عنوان کرد: یارانه ها ۴۵ هزار تومان باقی ماند و مردم این تجربه را داشته اند، چطور اعتماد 
کنند که وقتی دولت می خواهد دوباره یارانه بدهد بعد مدتی مجددا یارانه ها به همین میزان باقی مانده و قیمت ها پرواز 
نکند. آیا به این موضوع فکر شده است؟ نماینده مردم مهریز در مجلس در ادامه مشکل اصلی کشور را نبود نظارت و 

فعالیت مافیا، ســالطین مرغ، شــکر، تخم مرغ و خوراک دام دانســت و گفت: ما نیاز به دستگاه های نظارتی قوی داریم. 
دولت اسب لنگی برای جنگ اقتصادی دارد که باید آن را عوض کند. نیروهای دستگاه های نظارتی ضعیف هستند و 
با حقوق کم به صورت جزیره ای عمل می کنند. صباغیان خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مگر نگفتید اگر 
نظارت متمرکز شود، مسئله حل می شود؟ مگر نگفتید ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ افاقه ای نکرده و کاالها گرانتر نیز شده 
است؛ البته باید بگوییم علت آن فقدان نظارت است و چون این موضوع ضعف دارد آن را به افغانستان، اوکراین و خارج 
از کشور ارجاع می دهیم.  وی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید قیمت ها افزایش می یابد و تنها دو راه داریم؛ یا اعتراض 

می شود و به یارانه ها بازمی گردیم و یا اعتراض نمی شود و یارانه ها در حد محدود باقی می ماند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اظهارات او گفت: قانون مجلس روشن است و ما به همین 
خاطر می گوییم یارانه نقدی ندهیم تا آنچه قبال در ارائه یارانه و افزایش قیمت ها اتفاق افتاد تکرار نشود، اصرار مجلس 

بر حوزه کاالبرگ الکترونیکی است که در آن به قدرت مردم توجه شده است.

قالیباف : 

کاالبرگ الکترونیکی است یارانه نقدی ؟ نه ؛ اصرار مجلس بر 

نماینده مجلس در تذکر شفاهی:

مردم انتظار نداشتند دولت سیزدهم 
اوضاع آشفته اقتصادی کشور را بدتر کند

نماینده مردم بویراحمد در مجلس گفت: ضمن آسیب 
شناســی از قدرت نظارت مجلس نیز استفاده شود و با 
هماهنگــی دولت اقدام فوری بعمل آید، به فریاد مردم 
برســید و از فروپاشــی خانواده ها جلوگیری کنید و در 

کاستن نگرانی های مردم تالش کنید.
مهدی روشــنفکر در نشســت علنی مجلس شــورای 
اســالمی طی تذکری خطاب بــه دولت گفت: گرانی 
افسارگسیخته بویژه نان، مرغ، گوشت، روغن و ماکارانی 
ملت را نگران و به ســتوه آورده اســت. تنها با فریاد زدن 
دردی دوا نمی شود و الزم است ضمن آسیب شناسی 
از قدرت نظارت مجلس نیز استفاده شود و با هماهنگی 
دولت اقدام فوری به عمل آید، به فریاد مردم برســید و 
از فروپاشــی خانواده ها جلوگیری کنید و در کاســتن 
نگرانی های مردم تالش کنید. نماینده مردم بویراحمد 
و دنــا در مجلــس خطاب به رئیس جمهور افزود: مردم  
انتظار داشتند که دولت سیزدهم بتواند اوضاع آشفته 
اقتصادی کشور را ساماندهی کند، نه آنکه اوضاع را بدتر 
کند. به داد مردم برســید و اجازه ندهید نارضایتی ها و 

نگرانی های مردم بیشتر شود.
وی تاکید کرد: چرا وضعیت خودرو که همه ملت از آن 
ناراضی هستند، ساماندهی نمی شود؟ به تعبیر رئیس 
دولــت هــای نهم و دهم، پراید را وزن کنید، چند کیلو 
است؟ که قیمت آن به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. 

نماینده مجلس: 

 چیزی جز بد و بیراه و اه و نفرین 
از مردم نمی شنویم

جلیل رحیمی جهان ابادی نماینده تربت حیدریه گفت 
»این روزها به حوزه های انتخابیه خود که می رویم چیزی 
جز بد و بیراه و اه و نفرین از مردم نمی شنویم دولت در 
اداره امور مانده اســت.« او افزود: »روزی مردم حسرت 
خانه و خودروهای مردم دیگر کشــورها را می خوردند 

اکنون »باید حسرت نان هم بخورند.«

امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه 
لهستان دیدار کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران با وزیر امور 
خارجه لهستان در محل وزارت امور خارجه دیدار کرد.

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در محل وزارت 
امور خارجه با »زبیگنیو رائو« وزیر امور خارجه لهستان 

دیدار و گفت وگو کرد.
وزیران امور خارجه ایران و لهســتان قرار اســت پس از 
گفت وگوها در نشســت خبری مشترک با خبرنگاران 
حاضر شد. وزیر امور خارجه لهستان در سفری سه روزه، 
وارد تهران شد و با مقام های ایران دیدار و گفت وگو کرد.

نشانه هایی که از وخامت حال پوتین 
خبر می دهند

حضور والدیمیر پوتین در انظار عمومی صحبت هایی 
مبنی بر اینکه رئیس جمهور روســیه ممکن اســت از 
بیمــاری بــد رنج ببرد را برانگیخت. اما چه نکاتی وجود 
دارد که نشان دهنده رنج پوتین از وضعیت بیماری است؟

 بــه نقــل از روزنامــه اکســپرس، والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه بیش از دو ماه پیش هنگامی که 
به سربازان دستور حمله به اوکراین را داد، امواج شوک 
را به سراسر جهان ارسال کرد. این تحول توجه زیادی 
را به سمت پوتین و انگیزه های او برای حمله به همسایه 
سابق شوروی مسکو جلب کرده است. اکنون، صحبت ها 
در مورد سالمتی او و اینکه آیا این موضوع در تصمیم او 

نقش داشته است ادامه دارد.
ظاهر فیزیکی

در خــالل حضورهــای تلویزیونی اخیر، پوتین به طرز 
محسوســی در اطراف صورت و گردن پف کرده به نظر 
می رســد. تلگراف دلیل این امر را تحت درمان بودن 
پوتین با استروئیدها عنوان کرد. پیش از این، در نوامبر 
۲۰۲۰، کرملین مجبور شد فیلم پوتین را که در تلویزیون 
دولتی دچار سرفه شدید شد، ویرایش کند. پولیتیکو به 
نقل از فیونا هیل - یکی از معتبرترین کارشناسان ایاالت 
متحده در روسیه - اعالم کرد: پوتین چندان عالی به نظر 
نمی رسد، او نسبتاً پف کرده است. ما می دانیم که او از 
مشکالت کمر رنج می برد. حتی اگر بدتر از آن نباشد، 
ممکن است او دوزهای باالیی از استروئیدها را مصرف 
کند، یا ممکن است چیز دیگری وجود داشته باشد. به 
نظر می رســد یک فوریت برای این امر وجود دارد که 
ممکن است ناشی از عوامل شخصی نیز باشد.  هیل که در 
دولت های جمهوری خواه و دموکرات خدمت می کرد، 
افزود: »او ممکن است این حس را داشته باشد که زمان 
در حال پیشروی است  –  باالخره ۲۲ سال گذشته است، 
و این احتمال وجود دارد که پس از آن زمان رهبری چون 

پوتین داوطلبانه قدرت را واگذار کند.«
میز مالقات عجیب و طویل

در طول سفرهای دولتی اخیر رهبران خارجی، یک میز 
طوالنی بین پرزیدنت پوتین و مهمانان دیده شده است. با 
این حال، گفته می شود که رئیس جمهور روسیه با افراد 
ارشد در دولت خود نیز به همین شیوه مالقات می کند.

ماه گذشته، یک دریاساالر ارشد نیروی دریایی سلطنتی 
اظهار داشت که میزهای بلند می تواند نشانه ای از بیماری 
باشد. کریس پری، که میزبان یک مناظره آنالین بود، 
گفت: او از این میزهای بســیار طوالنی برای مصاحبه 
با مردم اســتفاده می کند. وی گفت: من فکر می کنم 
سیستم ایمنی بدن او ممکن است در حال حاضر سرکوب 

شود. پس او مردی است که عجله دارد.

جزئیات جدید درباره بمباران 
تاجیکستان

یک منبع امنیتی تاجیکستان از پرتاب ۷ راکت از خاک 
افغانســتان توســط نیروهای طالبان به منطقه مرزی 

»فرخور« در تاجیکستان خبر داد.
یک منبع امنیتی در تاجیکســتان اعالم کرد که گروه 
طالبان ۷ نارنجک راکتی را از خاک افغانستان به منطقه 

مرزی »فرخور« در تاجیکستان پرتاب کرده است.
این منبع افزود: »نیروهای طالبان در مجموع هفت پرتابه 
شلیک کردند که چهار فروند آن بر رودخانه بیانگ اصابت 
کرد و ســه مورد دیگر در یک جنگل در نزدیکی همین 

منطقه فرود آمد«.
وی تصریــح کرد که این راکت هــا از والیت »تخار« در 

شمال شرق افغانستان پرتاب شده است.
این منبع تاکید کرد که بمباران افغانستان تلفات نداشته 

است. 

مرگ مشکوک الیگارش های نفتی 
روس؛ ۷نفر ظرف ۳ماه

مرگ مشــکوک الگارش های روس ادامه دارد. تاکنون 
مــرگ ۷ نفــر از الیگارش هــای روس، عمدتا فعال در 
 DW نفت وگاز گزارش شده است. به گزارش نفت خبر از
مرگ هایی که عموما دلیل آن خودکشی اعالم شده، اما 
شک درباره دست داشتن کرملین در آن ها جدی است.

درمیان آنان واوالدیســالو آوایف که جســد او ۳۰۰۰ 
کیلومتری شهری ساحلی در اسپانیا پیدا شد به همراه 
جســم بی جان دختر و همســرش در آپارتمانی لوکس 
پیدا شد. خبرگزاری های روسیه مثل تاس گفتند جسد 
او با هفت تیری در دست پیدا شده است. پیش از آوایف 
جسد پروتونسنیا به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت پیدا شد. 
هردو الیگارش مولتی میلیونر هایی در باالترین ســطوح 
نفت وگاز روســیه هســتند: آوایــف در مقطعی معاون 
مدیرعامل گازپروم و پروتونســنیا معاون رئیس نواتک 
بوده اند. قبل تر اواخر ژانویه و کمی پیش از حمله به اکراین 
لئونید شــلومان، ۶۰ ســاله و از مدیران ارشد گازپروم بنا 
به روایت اخبار روسی خودکشی کرد. همچنین باید از 
الکساندر تیولیاکوف باز از مدیران ارشد گازپروم گفت که 
یک ماه بعد و در اواخر فوریه حلق آویز در خانه خود در 
سن پترزبورگ پیدا شد. این فهرست تاکنون به هفت نفر 
رسیده است که همگی در کمتر از سه ماه اتفاق افتاده اند.
در سال های اخیر شمار زیادی اقدامات از این دست برای 
منتقدان کرملین روی داده است. نکته قابل توجه در این 
۷ مورد برخالف دیگر موارد این است که هیچ کدام از آنان 

مخالف حمله روسیه نبوده است.

 چراغ سبز به افراط گرایی
 در فرانسه

به نظر نمی رسد امروز بر کسی پوشیده باشد که مهمترین 
مســئلۀ حال حاضر روابط بین الملل، جنگی اســت که 
میان دو کشور همسایۀ واقع در شرق اروپا یعنی روسیه 
و اوکراین اتفاق افتاده است. می توان گفت که تأثیرات این 
جنگ، تنها در منطقۀ خاص خود نبوده و قطع به یقین بر 
اقصا نقاط جهان و به خصوص بر کل قارۀ اروپا سایه افکنده 
است. شاید کسی فکر نمی کرد که این جنگ عوارضی 
به این گستردگی داشته باشد؛ اما عیان است که افزایش 
قیمت نفت، گاز، گندم و سایر کاالهای استراتژیک و بالتبع 
تورم در کشورهای مختلف دنیا )از جمله در خود روسیه( 
همگی از آثار این جنگ هستند. اما آنچه سعی داریم در 
این نوشــته به طور مختصر به آن بپردازیم، این مســئله 
است که جنگ جدید در عرصۀ بین المللی، چه تأثیری 
بر فضای سیاسی و امنیتی قارۀ اروپا- خصوصاً بر غرب 
این قاره و باالخص در فرانسه- گذاشته و خواهد گذاشت؟
در ماه گذشــتۀ میالدی انتخابات ریاست جمهوری در 
فرانسه برگزار شد و مطابق پیش بینی ها، امانوئل مکرون- 
رئیس جمهور کنونی- و مارین لوپن- رهبر حزب راست 
افراطِی جبهۀ ملی- به دور دوم این انتخابات راه یافتند. 
مطابق آنچه از نظرســنجی ها به دست می آمد، مکرون 
پیروز این انتخابات شد؛ ولی ماجرا به اینجا ختم نمی شود.
برای تحلیل وقایع اخیر در جمهوری فرانســه، باید به 
اتفاقات سالهای اخیر در این کشور و هم چنین به طور 
ویژه به جنگ روســیه و اوکراین به عنوان عاملی مهم 
و تعیین کننده در اتفاقات آیندۀ نه چندان دور فرانســه 
توجه کنیم. البته پیش از آن باید نگاهی گذرا و بســیار 
مختصر به تحوالت سیاسی فرانسه در گذشتۀ خود داشته 
باشــیم. از مورد آخر شــروع می کنیم. فرانسه کشوری 
است که امروزه با انقالب بورژوایی و به اصطالح انقالب 
کبیر خود در جهان شــناخته می شــود. تقریباً می توان 
گفت که اکثر اندیشمندان اجتماعی و باالخص آنهایی 
که در زمینۀ انقالبها به پژوهش می پردازند، معتقدند که 
فرانسه کشوری است انقالبی و در حال تحول؛ گویا یکی 
از بارزترین ویژگی های نظام سیاسی این کشور ناپایداری 
و همچنین خلق و خوی مردم آن این است که در بیشتر 
اوقات در حالت انقالب زندگی کرده و مشغول تظاهرات 
در خیابانهــا، درگیری با پلیس، اشــغال ادارات دولتی، 

دانشگاه ها، اماکن عمومی و... باشند.
هم چنین واقعیتی مســلم و غیرقابل انکار در مورد 
نظام سیاسی فرانسه، وجود دو جناح چپ و راست در 
این کشور است که می توان گفت در هیچ کجای دنیا 
نمونۀ مشابهی ندارد. با دانستن این مقدمات احتماالً 
نتیجه می گیریم که رشــد جنبشهای افراط گرا- به 
خصوص از نوع راســت- در این کشــور و هم چنین 
ارتباط آن با جنگ روسیه و اوکراین، اوضاع متفاوتی 

را به وجود خواهد آورد .

اخبار كوتاه

سوژه داغ
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3اقتصاد گزارش

 فروش کاالها به قیمت شهریور 1400

افزایش قیمت کاالهای اساسی 
منتفی شد

بر اســاس آخرین تصمیم دولت، در راســتای 
هدفمندی ارز ۴۲۰۰، افزایش قیمت کاالهای 
اساســی همچون نان، روغن، مرغ، تخم مرغ و 
شــیر منتفی و مقرر شــد، این کاالها به قیمت 
شهریور۱۴۰۰ در حد نیاز متعارف مردم تامین 
شود و احتماال ۲ماه یارانه نقدی قبل آغاز طرح 

پرداخت گردد.
دولت سیزدهم بعد از وقوع جنگ در اوکراین 
و بحران جهانی تامین غالت بر اجرایی شــدن 
تغییــر نظــام یارانــه ارز ترجیحی به قطعیت 
رســیده اســت، هرچند در اســتدالل گذار از 
نظــام یارانه ارزی به یارانه ریالی مباحثی مثل 

جلوگیری از قاچاق نیز مطرح شده است.
با توجه به این دو موضوع بسیاری از کارشناسان 
در بدنه دولت مباحثی مثل احتمال بروز مشکل 
در تامین کاالهای اساسی را پیش بینی کرده 
اند. جدای از صحت و ســقم این پیش بینی، 
هــم اکنون دولت برای اجرای این تصمیم که 
پیــش از این در الیحه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
نیــز بر آن تاکید شــده بود بــه تصمیم نهایی 

رسیده است.
آن طور که از خروجی جلسات تصمیم سازی 
بــرای اجــرای طرحی که ایــن روزها از آن به 
عنوان یارانه هوشــمند یاد می شود برمی آید، 
برنامــه نهایی دولت تامیــن چند قلم کاالی 
حیاتــی از جمله نان، مــرغ، تخم مرغ، روغن 
و شــیر به قیمت شهریور ســال ۱۴۰۰ برای 

عموم مردم است.
هــر چنــد نظراتی در دولت مطرح بود که پس 
از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی، 
روغــن و نــان، در راســتای جبــران افزایش 
قیمت کاالهای مربوطه، یارانه نقدی به مردم 
پرداخت شــود، ولی ظاهــرا این نظر به دلیل 
اینکــه ممکن اســت یارانه نقــدی مورد نظر 
کفاف تامین کاالهای اساسی مد نظر مردم را 
نکند و فشــارهای معیشتی بر مردم را تشدید 
نمایــد، رای نیــاورد و در نهایت مقرر شــد به 
شیوه کاالبرگ الکترونیکی عملل گردد، به این 
معنی که دولت متعهد شود در قبال حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نان، نهاده دام و روغن، ۵ کاالی 
اساسی که قوت قالب مردم هست را به قیمت 
شهریور ۱۴۰۰ برای مردم تامین کند و به جای 
پول نقد، کاالی مورد نیاز مردم را تأمین کند.
در گام اول قرار شــد، یارانه نان اصالح شــود 
و بر هیمن اســاس وزارت اقتصاد مســئولیت 
تامین نان به قیمت گذشته را بر عهده گرفته 
و این فرایند از استان زنجان به شکل آزمایشی 
از روز دوشــنبه هفته جاری آغاز خواهد شــد. 
در این اســتان حدود ۱۵۰۰ نانوایی مجهز به 
دســتگاههای کارت خوانی هستند که نان را با 
استفاده از کارتهای بانکی متعارف بدون تغییر 
قیمت در اختیار شــهروندان قرار می دهد. بر 
اســاس اعالم معاون وزیر اقتصاد طبق تاکید 
رئیــس جمهور قیمت نان که در اختیار مردم 
قرار خواهد گرفت مشمول ۱۰ درصد تخفیف 
نیز خواهد بود. اما ســوال مهمی که در ادامه 
به آن پرداخته خواهد شد این است که اساسا 

این فرایند جدید چگونه پیاده خواهد شد.
بر اساس طرحی که با همکاری وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی و استانداریها پیاده خواهد شد، 
هر شــهروند می تواند از طریق کارتهای بانکی 
نســبت بــه خرید نان به میــزان نیاز روزانه با 
دستگاههای پوز اقدام کند، در پایان روز مطابق 
سیستم پایای بانکی ما به التفاوت قیمت نانهای 
فروخته شــده در طول روز به حســاب اصلی 
نانوا واریز خواهد شــد. نکتــه مهم اینکه این 
موضوع در ماههای نخست سیستم تامین آرد 
نانواییها را نیز دچار مشکل می کند برای حل 
این موضوع طبق تدبیر وزارت اقتصاد تســویه 
آرد تحویــل شــده به هــر نانوایی ۴۵ روز بعد 
انجام می شــود که به لحاظ سرمایه در گردش 
مشــکلی برای این واحدها ایجاد نشــود. نکته 
جالب توجه اینکه تمام کارتهای بانکی اعضای 

خانوار قابلیت خرید نان را خواهد داشت.
به نظر می رســد با نهایی شدن طرح دولت در 
خصوص توزیــع هدفمند یارانه نان، بازار نان 
تاحد زیادی در سراســر کشور کنترل خواهد 
شــد. بر اساس برخی اطالعات دریافتی حدود 
۸۰ هزار پوز در نانواییهای سراسر کشور وجود 
دارد کــه این بازار تــک محصولی در نانواییها 
عامل اصلی گزینش نان به عنوان کاالی اساسی 
منتخب برای اجرای پایلوت طرح گذار از یارانه 

ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
وزیــر اقتصاد و دارایــی هم در خصوص طرح 
دولت برای ســاماندهی یارانه نان گفت: دولت 
به جهت سیاســت و اهمیت حوزه تامین نان 
برنامه ای را متفاوت از ســایر کاالها به ســتاد 
اقتصــادی دولت ارائه کــرد که به موجب آن 
طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک 
کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه ها و اقشــار 
حمایتی در دســتورکار قرار گرفت و این طرح 
برای نخســتین بار در کشــور شکل گرفت و 
براســاس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره 
یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه 
ها، شــرکت های پخش، نانوایی های سنتی و 

صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.

گزارش

وزیر جهاد کشاورزی:

 قیمت نان افزایش نمی یابد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: هیچ افزایش قیمتی 

در خرید نان برای خانواده ها وجود ندارد.
»سیدجواد ســاداتی نژاد« وزیر جهاد کشاورزی 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در مورد 
حوزه امنیت غذایی و حفظ آن برای کشور، گفت: 
امروزه با دو مسئله در دنیا؛ یکی در مورد افزایش 
قیمت های جهانی در مورد محصوالت کشاورزی 
بــه ویــژه غالت و روغن و آنچه کــه پارامترهای 
مهم غذایی کشــور اســت؛ این شــتاب قیمت از 
انتهای ســال گذشته و در اسفندماه رشد شتابان 
و بی سابقه ای داشته است و برخی از ارقام از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت ســیزدهم تا امروز 
در موضوعــات مختلف اجــزای امنیت غذایی و 
غــالت بین ۳۵ تا ۸۰ درصــد افزایش قیمت در 
انواع مختلف غالت و روغن در دنیا داشتیم؛ بحث 
جنگ روسیه و اوکراین هم بر این موضوع اثرات 
شگرفی گذاشته زیرا آن مناطق ۷۰ درصد روغن 
جهان و همچنین ۳۰ درصد غالت جهان را تأمین 
می کرد؛ در سال های آینده هم کمبود تولید غالت 
در منطقه تداوم خواهد داشت بنابراین امروز دنیا 
با کمبود حوزه تولید غالت و محصوالت اساسی 

کشاورزی و افزایش قیمت آن مواجه است.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: طبیعی است که 
تمامی دولت ها و کشورها برای حفظ و نگهداری 
غــالت در کشورهایشــان و همچنیــن پایداری 
ســفره و امنیــت غذایی تــالش می کنند؛ البته 
خشکسالی  ها هم که از سال گذشته در منطقه با 
آن مواجه هستیم استمرار دارد. در سال ۹۹ حدود 
۸.۵ میلیون تن و در ســال ۱۴۰۰ حدود ۴.۵ تن 
گندم خریداری کردیم و پیش بینی های امســال 
هم حدود ۴.۵ میلیون تن را نشان می دهد و این 
اهمیــت خــاص در حوزه گندم را برای ما نمایش 
می دهد البته با توجه به اینکه طرح مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ها موضوع مهم مورد توجه 
مجلس و دولت است که باید اجرا شود و در قانون 
بودجه ۱۴۰۱ هم این الزام وجود دارد، بی شــک 
مجلس و دولت نیازمند تالش، نزدیکی و همکاری 
مضاعف با همدیگر هستند. در دولت ستادی برای 
این کار به ریاست معاون اول وجود دارد که برای 
این کار برنامه ریزی مناسبی را انجام می دهند تا 
به بهترین نحو برای جبران هزینه مازاد خانوار به 
عنوان سبد حمایتی در نظر گرفته شود و به طور 
قطع زمانی که این طرح اجرا می شود قبل از آن 
برای دو ماه یارانه به حساب خانوارها واریز می شود 

تا دغدغه ای برای مردم پیش نیاید.
ساداتی نژاد افزود: همچنین اطالع رسانی الزم هم 
در زمان اجرای طرح به مردم انجام خواهد شد و 
هــدف اصلــی از اجرای این طرح عدالت در حوزه 
یارانه ها اســت البته یارانه ها حذف نمی شود بلکه 
از روی کاالها به افراد منتقل می شــود تا بتوانند 
مدیریت بهتری را داشــته باشــند؛ رانت و فساد 
زیادی در حوزه یارانه ها وجود دارد و هیچ خبری از 
عدالت در آن وجود ندارد و باعث شده بهره وری در 
کشور کاهش و صادرات بی رویه از محل یارانه ها، 
نهاده ها و کاالها انجام شــود و همچنین ضایعات 
زیادی در این حوزه ها به دلیل عدم اهمیت کیفیت 
و قیمت پایین و قاچاق فزاینده ای به دلیل پایین 
بودن قیمت به کشورهای همسایه صورت گرفته 

است.
وی بــا بیان اینکه دغدغه جدی ما امنیت غذایی 
است و باید آن را حفظ و پایدار کرد، گفت: اجرای 
طرح مورد هدف ما است تا مردم بتوانند عادالنه 
از آن بهره منــد شــوند. به طــور قطع دهک های 
پایین بهره مندی بیشــتری از یارانه ها نســبت به 
دهک های باالتر خواهند داشت. در مورد موضوع 
نان، تمامی دهک ها یعنی همه مردم ایران از یارانه 
بهره مند خواهند شــد و به گونه ای اقدام خواهد 
شد که افراد با قیمت فعلی نان را خریداری کنند 
بنابرایــن هیچ افزایش قیمتی در خرید نان برای 

خانواده ها وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: برنامه ریزی برای 
مردمی سازی و توسعه عادالنه در حال انجام است 
و به طور قطع در زمان الزم و بعد از اقناع ســازی 
و اطالع رسانی انجام خواهد شد؛ البته اتفاقی که 
در مورد صنف و صنعت افتاد؛ در کشور به حدود 
۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم که گندم خبازی 
۹ میلیون تن و همچنین گندم صنف و صنعت ۲ 
میلیون تن و گندم نان صنعتی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار تن مصرف می شود و مابقی نیز گندم بذری 
است بنابراین در کشور حجم زیادی از گندممان 
در حوزه خبازی و نانوایی ها است و این حوزه نیاز 
به افزایش کیفیت بهتر نان دارد و در این رابطه با 
معضل قاچاق آرد به خارج از کشور به دلیل قیمت 
مواجه هستیم. قیمت یک کیسه آرد برای توزیع 
نانوایی ها ۳۸ هزار تومان است و در بیرون کشور 
حــدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هــزار تومان قیمت دارد. از 
ســویی ضایعات زیادی در نانوایی ها وجود دارد 
و جایگزینــی که به عنوان خوراک دام اســتفاده 
می شود. بنابراین موضوع گندم برای ما به عنوان 
مســئله استراتژیک بسیار مهم است و باید برای 
حفظ آن برنامه ریزی منســجمی داشته باشیم تا 

مشکلی برای کمبود پیش نیاید.

تغییر نحوه قرعه کشی خودرو چیزی را تغییر نخواهد داد

پس لرزه های تغییر شیوه فروش خودرو
ســیدرضا فاطمی امیــن، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، اعالم کرده اســت: همه 
خودروســاز ها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه 
عرضــه خودرو را صرفا از طریق ســامانه 
متمرکز قرعه کشــی انجام دهند تا ضمن 
ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادالنه تر برای 
همه خودرو های تولیدی فراهم شود.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در بخشــنامه ای 
خطــاب به ســازمان حمایــت از حقوق 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرده اســت: تا زمان ایجاد توازن در عرضه 
و تقاضــای خودرو، تمهیــدات الزم برای 
قرعه کشی متمرکز خودرو توسط سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه فراهم 
شــود.این درحالیست که در اوایل دی ماه 
سال گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اشــاره به برنامه های طراحی شده، اعالم 
کــرد کــه در ســال ۱۴۰۱ عرضه خودرو 
متناسب با تقاضا خواهد شد و بدین ترتیب 
دیگر قرعه کشی خودرو حذف خواهد شد.

پس از آن در اســفندماه ســال گذشــته 
فاطمی امین بار دیگر اعالم کرد: از اواسط 
ســال ۱۴۰۱ به تدریج قرعه کشی حذف 
می شود. البته اینطور نیست که از ابتدای 
سال ۱۴۰۱ قرعه کشــی نداشته باشیم، 
چراکه هنوز تولید در حال رشــد است و با 
تقاضــا فاصله دارد. اما زمانی که خودرو به 
اندازه کافی و متناسب با تقاضا باشد، دیگر 

انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد.
ســعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با 
اشــاره به تغییر شیوه قرعه کشی خودرو 
توســط وزارت صمت، اظهار داشــت: به 

اعتقاد بنده این موضوع نشان دهنده عدم 
اعتمــاد وزارت صنعــت و مجموعه دولت 
به شــرکت های خودروســازی است که 
مدیرانــش را خــوِد وزیر صنعت منصوب 
می کند، از ســویی تغییر شیوه قرعه کشی 
نیز به هیچ عنوان مشکلی را حل نمی کند، 
بلکه ممکن است مشکالت بیشتری را برای 
شرکت های جاده مخصوص ایجاد کند.وی 
گفت: اگر قرار باشد مبالغ قرعه کشی نیز به 
حساب دولت یا خرانه واریز شود و از خزانه 

پول ها به خودروسازان پرداخت شود، این 
موضوع برای خودروســازان مشکل ایجاد 
می کنــد، زیرا آن ها بــا کمبود نقدینگی 
مواجــه شــده و ممکن اســت، دولت در 
چنین وضعیتی به شرکت ها بدهکار شود، 
مانند مســئله ای که در حال حاضر تامین 
اجتماعی با دولت دارد و دولت بدهی های 
این صنــدوق را پرداخت نمی کند.مدنی 
افزود: در حال حاضر در هر قرعه کشــی 
که توسط خودروســازان انجام می شود، 

حدود ۶ میلیون درخواست برای ۵۰ هزار 
خودرو در سایت ثبت می شود، قدر مسلم 
بسیاری از این درخواست ها به عنوان نیاز 
واقعی نبوده و تنها برای سرمایه گذاری در 
بازار خودرو صورت گرفته اســت. به نوعی 
تقاضا های کاذب باعث می شود که کسانی 
کــه نیاز واقعی به خــودرو دارند، نتوانند 
خــودروی مورد نظــر را خریداری کنند.

این کارشــناس صنعت خودرو اضافه کرد: 
به بیان دیگر از هر ده نفری که برای پیش 

فروش خــودرو در قرعه کشــی ثبت نام 
می کنــد، تنها یک نفر نیــاز واقعی دارد، 
چنین تقاضایی باعث می شود، متقاضیان 
حقیقی مجبور شــوند، در بازار آزاد حضور 
پیدا کنند، که این موضوع نیز باعث شده 
قیمت خودرو سر به فلک بکشد، بنابراین 
تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، مشکل 
بازار خودرو حل نخواهد شد. دولت باید به 
دنبال راهکاری باشد که تقاضای سوداگرانه 
در بازار خودرو را از بین برود، و این موضوع 
با شــیوه فعلی قرعه کشی خودرو به هیچ 
عنوان محقق نخواهد شــد.وی در پاســخ 
به این پرســش که بسیاری از کارشناسان 
و فعــاالن صنعت خودرو افزایش تولید را 
شرط حذف قرعه کشــی می دانند، بیان 
داشت: این موضوع تنها در صورتی محقق 
می شود که خودروسازان مورد حمایت قرار 
گیرند. در حال حاضر با توجه به اینکه آن ها 
با زیان انباشته بسیار زیادی روبرو هستند، 
نمی توانند به یکباره تولید خود را دو برابر 
کنند، در این زمینه دولت باید خودروسازان 
را بــه نوعــی دریابد و به آن ها کمک کند.
این مدیر اســبق خودروسازی با تاکید بر 
اینکه قرعه کشی خودرو شبیه التاری است، 
تصریح کرد: قیمت گذاری خودرو باید آزاد 
شده و قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، 
در این صورت بسیاری از تقاضا های کاذب 
از بازار خودرو خارج خواهد شــد و پس از 
مدتی با متعادل شدن بازار و تامین عرضه 
توسط خودروسازان می توان قیمت خودرو 
را متعــادل کرد و بســیاری از مردم دیگر 
خــودرو را به قیمت هایی که امروز در بازار 

خریداری می کنند را نخواهند خرید.

   میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
هرچند وعده ثابت ماندن قیمت روغن در بازار تا اطالع ثانوی ازسوی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع روغن 
نباتی اعالم شده، اما براساس مشاهدات میدانی اقتصاد ۲۴، عرضه روغن تنظیم بازار در سطح فروشگاه ها 
و مغازه ها کاهش یافته اســت. این در حالی اســت که دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشــور دلیل 
کاهــش عرضــه روغــن تنظیم بازار در بنکداری ها را فروش تحمیلی کاال های دیگری، چون رب، تن، باتری 

و کیک همراه با روغن به بنکداری ها اعالم کرد و خواستار حل این مشکل شد.
چرا روغن تنظیم بازار کمیاب است؟

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: با این وضعیت، فروش روغن با قیمت مصوب نه تنها ســودی 
برای بنکدار ندارد، که در واقع ضرری برای بنکدار اســت، زیرا بنکدار ۵۰ کارتن کاالیی که می تواند همان 
کاال را بــا قیمــت ارزان تــر از برند های دیگر خریداری کند مجبور می شــود بــا قیمت باالتر همراه با روغن 
خریداری کند.حسنی ادامه داد: بنابراین فروش کاال های تحمیلی به همراه روغن تنظیم بازار باعث می شود 

بنکداران تمایلی به خرید و فروش روغن با قیمت مصوب نداشته باشند.
کمبود روغن شایعه است؟

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در زمینه روغن در بازار با قیمت آزاد نیست، 
خبر از گران فروشی روغن در بازار داد و گفت: به طور مثال روغن کیلویی ۱۶ که قیمت ۲۵۸ هزار تومان 
روی آن درج شده ۳۵۸ هزار تومان فروخته می شود.حسنی افزود: در شرایطی که مسئولین در حال عزل 
و نصب هســتند و رئیس ســازمان حمایت می رود و سرپرســت جدید می آید گران فروشــی در بازار بیش از 

همیشه اتفاق می افتد.
گران فروشی روغن در بازار

دبیــرکل اتحادیــه بنکداران مواد غذایی کشــور گفت: در حــال حاضر بازار با حضور متقاضیان غیرمتعارف 
 روبــرو اســت کــه روغــن را با قیمت هــای فعلی خریداری می کننــد تا پس از مدتی بــا قیمت های باالتر 

به فروش برسانند.

خبر ویژه

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
  فعاالن بازار های مختلف کشور در انتظار نتایج مذاکرات برجامی هستند. 
هرچند طبق اظهار نظر کارشناسان، برجام تنها مشکل اقتصاد کشور 
نیست بلکه برخی سیاست های داخلی قدرت تخریب به مراتب سنگین تر 

از تحریم ها را دارند.
در همین رابطه همایون دارابی تحلیلگر بازار ســرمایه در پاســخ به این 
سوال که برجام چقدر بر وضعیت بازار سرمایه تأثیر گذار است؛ گفت: 
تغییر در شرایط فعلی بازار سرمایه به اتفاقات بین المللی و سیاست های 
داخلی بستگی دارد و برجام مسیر حرکت بازار سرمایه را تعیین نمی کند.

به گفته دارابی؛ سیاســت های داخلی کشــور و تصمیمات دولت نیز اثر 
قابل توجهی بر وضعیت بازار ســرمایه خواهد داشــت. اجرای برجام و 
دستیابی به یک توافق برابر و آبرومند می تواند برای بورس کشور یک 
موقعیت جدید ایجاد کند؛ اما باید پذیرفت برجام چوب جادو برای حل 

تمام مشکالت کشور به ویژه مشکالت موجود در بازار سرمایه نیست!
دارابی تأکید داشت: اما با اجرای برجام، کاهش هزینه های انتقال پول، 
دسترســی به بازار های جدید و کاهش هزینه های حمل و نقل و ســایر 
موارد قطعی اســت و این وضعیت تبعات مثبتی بر کل اقتصاد کشــور 

برجای خواهد گذاشت.

به اعتقاد دارابی؛ این موضوع رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت 
که در نهایت کل بازار از آن منتفع خواهد شد.

وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد از مشــکالت اقتصادی کشــور مربوط به 
مسایل داخلی است که ابتدا باید برای توسعه بازار، سیاست های اجرایی 
کشور بازنگری شود.این تحلیلگر بازار سرمایه نتیجه گرفت؛ عدم توافق 
برجام تأثیری بر بازار سرمایه نخواهد داشت، چراکه تنها ۱۰ – ۱۵ درصد 
مشکالت این بازار به سیاست های تحریم علیه ایران باز می گردد.دارابی 
تأکید داشــت: در صورت اجرای توافق، تأثیرمثبت برجام بر گروه های 
سطح بین المللی مانند گروه خودرویی بیشتر از هر زمانی خواهد بود. 

چرا سرمایه گذاران به بورس بی اعتماد شدند؟

  برجام تعیین کننده وضعیت بازار سرمایه نیست

بحران کمبود روغن
، بازار روغن را به هم ریخت احتکار

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای اعالم کرد:

 رفع مشکل کمبود ماکارونی
 تا پایان هفته

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای 
ضمن برشــمردن دالیل کمبــود ماکارونی در 
فروشگاه ها، گفت: هیچ مشکلی در تولید و عرضه 
ماکارونی وجود ندارد و پیش بینی می شــود تا 
پایان هفته همه فروشگاه ها از ماکارونی پر شود، 

اما روغن به اندازه کافی عرضه نمی شود.
 در پی آزاد شــدن نرخ آرد صنف و صنعت در 
ابتدای ســال جاری، گمانه زنی هایی از افزایش 
قیمــت محصوالت مرتبط مثل ماکارونی و نان 
صنعتــی اعــالم و در نهایــت هم قیمت این دو 
محصــول بیش از ۱۶۰ درصد افزایش یافت. اما 
بازار ماکارونی در این مدت دچار تالطم شد، به 
طــوری که در روزهــای گمانه زنی قیمت های 
جدیــد، برخی فروشــگاه های زنجیره ای برای 
ماکارونــی محدودیت فروش اعمال کردند. اما 
گزارش هــای میدانــی حاکی از این اســت که 
هنوز هم در برخی فروشگاه ها ماکارونی عرضه 
نمی شود. البته مشکل مشابهی در بخش عرضه 

روغن وجود دارد.

در ایــن رابطه منصور عالی پور،  رئیس اتحادیه 
کشوری فروشگاه های زنجیره ای، در گفت وگو 
با ایســنا، درباره کمبود ماکارونی در بازار گفت: 
اخیرا برای مدتی ماکارونی در فروشــگاه ها کم 
بــود، امــا بعد از اعالم نرخ مصــوب جدید این 
محصــول، کارخانه ها دوباره شــروع به تولید 

کردند.
اما به گفته وی بعد از تولید، فرآیند ثبت بارکد 
محصوالت جدید در فروشــگاه ها و ارسال کاال 

زمان می برد.
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای 
بــا بیان اینکه بر اســاس آمــار اتحادیه در حال 
حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد فروشــگاه ها مشکلی در 
عرضــه ماکارونی ندارند، تصریح کرد: اما چون 
برای مدتی ماکارونی کم بوده، چون بعد از آزاد 
شــدن نرخ آرد، تولیدکنندگان منتظر تصویب 
قیمــت جدید بودنــد. از طرف دیگر خریدهای 
مردم هم هیجانی شده و در این شرایط تکمیل 

عرضه ماکارونی در 

کید کرد: رئیس هیات عامل ایمیدروتا

اولویت بندی فعالسازی معادن کوچک 
براساس پروژه های زیرساخت

روزگار : رئیــس هیات عامــل ایمیدرو بر اولویت 
بندی فعالســازی معادن کوچک بر اساس اجرای 
پروژه های زیرساخت، تاکید کرد. وجیه اله جعفری 
رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشســت بررســی 
عملکرد ســال گذشــته و برنامه های سال ۱۴۰۱ 
طرح احیا، فعالســازی و توســعه معادن کوچک 
مقیــاس افزود: باید طــرح هایی را در اولویت قرار 
داد که با اقداماتی، تعداد زیادی معدن فعال و احیا 
شــوند.وی خاطرنشــان کرد: به تناسب طرح های 
زیربنایی انجام شده ضروری است تا اثربخشی آنها 

بر فعالسازی معادن اندازه گیری شود.
جعفری تصریح کرد: طی سال گذشته ۴۵۳ معدن 
در طرح احیاء و فعالسازی معادن متوسط و کوچک 
مقیاس فعال شــدند که اشــتغالزایی ۳۵۰۰ نفر را 
به همراه داشــت. این در حالی اســت که از ابتدای 
طرح تا کنون ۸۵۲ معدن احیاء شــده و تعداد ۱۳ 
هزار ۸۰۰ شغل ایجاد شده است که این امر منجر 
به رشد تولید ۳۳ میلیون تنیاستخراج خواهد شد.
ارائه 30بسته سرمایه گذاری در سال جاری

رئیــس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: با توجه به 
پایــش کامل اطالعات معادن راکد و نیمه تعطیل 
سراسر کشورو شناسایی ۸۵۰معدن جهت احیاء و 
فعالسازی در سال جاری،ارائه ۳۰بسته پیشنهادی 
سرمایه گذاری در ۱۹ استان در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: همزمان با سیر تکمیل و اطمینان از 
صحت اطالعات باید بسته های فعالسازی را تدوین 
و هرماه حداقل یک بسته را برای جذب سرمایه گذار 
به فراخوان گذاشــت.جعفری بر لزوم تقویت رابطه 
بین سازمان صمت استانها و طرح احیاء به منظور 
کســب اطالعات دقیق تر و نظارت بر فعالســازی 
معادن تاکید کرد.از ســوی دیگر امیر طاهر زاده، 
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
نیز در این نشست اظهار داشت: تاکنون ۱۷۹ پروژه 
زیرساختی در ۹۲۴ معدن تعریف شده است که از 
این میزان ۴۲۱ معدن در طرح احیاء معادن کوچک 
قــرار دارنــد. وی تصریح کرد: بالغ بر ۲۰ معدن در 
بندر خمیر اســتان هرمزگان از اجرای پروژه های 

زیرساختی منتفع و فعال شده اند.
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نفت و انرژی 4

کجا رسید ؟ تحریم نفت روسیه به 

سکوت اوپک در برابر اروپا 

كوتاه از انرژی

بین الملل

ضمانت گازپروم به مشتریان اروپایی

می توانید گاز بخرید
گازپروم در مکاتبه با مشــتریان اروپایی 
خــود، به آنها اطمینان داد می توانند به 
پرداخت پول گاز بدون نقض تحریم های 
وضع شــده علیه روسیه ادامه دهند.این 
وعده نشان می دهد روسیه ممکن است 
در تــالش باشــد تا راهی بــرای ادامه 
صــادرات گاز به اروپــا پیدا کند.پس از 
این که مسکو دستور داد پول خرید گاز 
به روبل پرداخت شود و کمیسیون اروپا 
اعالم کرد چنین اقدامی نقض تحریمها 
خواهد بود، شرکتهای اروپایی به شدت 
در تکاپو هستند تا راهی برای ادامه خرید 
گاز روسیه پیدا کنند. هفته گذشته عرضه 
گاز روســیه به لهستان و بلغارستان در 
پی امتناع این کشــورها از پرداخت پول 
گاز به روبل، قطع شد. مهلت کشورهای 
دیگر بــرای پرداخت پول گاز اواخر ماه 
جاری سرمی رسد.گازپروم در نامه ای به 
مشــتریان که توسط بلومبرگ مشاهده 
شد، اعالم کرد دستور جدیدی از سوی 
کرملین در چهارم مه برای شفاف سازی 
پروسه تعیین شده در فرمان اولیه درباره 
پرداخت به روبل منتشــر شــده است.

معلوم نیســت آیا فرمان جدید برای فرو 
نشــاندن نگرانیهای اتحادیه اروپا کافی 
اســت یــا خیر. این بلــوک اعالم کرده 
است افتتاح حساب به روبل و همکاری 
با بانک مرکزی روســیه، نقض تحریمها 
خواهــد بود.در دســتور جدید کرملین 
آمده اســت ارز خارجی که از خریداران 
دریافت می شــود، از طریق حســابهای 
مرکز تسویه ملی روسیه، به روبل تبدیل 
خواهد شــد.گازپروم در این نامه اعالم 
کرد: این دستور شفافیت گردش نقدی 
از سوی خریداران خارجی را تضمین می 
کند و احتمال مشــارکت شخص ثالت 
در تســویه مبــادالت را حذف می کند. 
به نظر می رســد در این پروســه، بانک 
مرکزی تحریم شــده روسیه مشارکت 
ندارد.والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه پس از این که دســتور داد پول 
گاز به روبل پرداخت شود، بازارهای گاز 
و سیاســتگذاران را شوکه کرد. لهستان 
و بلغارستان نخستین کشورهایی بودند 
که به دلیل خودداری از پذیرش شرایط 
جدید، با قطع عرضه گاز روســیه روبرو 
شدند اما شرکتهای اروپایی متعددی به 
دنبــال راه حلی برای ادامه دریافت گاز 
روسیه هستند و خواستار دستورالعمل 
کمیســیون اروپا درباره شــرایط مجاز 

شده اند. 

افزایش شمار دکل های 
حفاری در آمریکا از قیمت 

نفت جا ماند
در چند ماه گذشته قیمت نفت افزایش 
زیــادی داشــت، اما تعــداد دکل های 
حفــاری فعــال در بخش نفــت آمریکا 
و تولیــد این کشــور، روندی مشــابه 
بــا قیمــت نفت نداشــته و افزایش آن 
کمتــر از رونــد افزایشــی قیمت نفت 
بوده اســت. به طور کلــی عواملی مانند 
مســائل زیســت محیطی، نااطمینانی 
قیمــت نفت بــرای ســرمایه گذاری و 
وجود موانع عملیاتی ســبب شده است 
تــا تعــداد دکل های حفــاری فعال در 
بخش نفت آمریکا متناســب با افزایش 
قیمت نفت رشــد نداشته باشد.در ابتدا 
مسائل زیســت محیطی از جمله عامل 
تأثیرگــذار در ایــن اتفاق بوده اســت، 
دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری 
خود تالش می کرد موانع ســخت گیرانه 
زیست محیطی برای توسعه نفت و به ویژه 
نفت شیل را تسهیل کند، به طوری که در 
بسیاری از زمین های دولت فدرال مجوز 
اکتشاف و تولید اعطا شد، اما با روی کار 
آمدن دموکرات ها مقررات سخت گیرانه 
زیست محیطی دوباره برقرار شد، از این  
رو یکــی از موانع عمده توســعه بخش 
نفت آمریکا مســائل زیســت محیطی 
اســت.همچنین نااطمینانــی قیمــت 
نفــت برای ســرمایه گذاری دیگر عامل 
مؤثــر بود، اگرچــه قیمت نفت در چند 
ماه اخیر روند افزایشــی شدیدی داشته 
اســت، اما این افزایــش به دلیل بحران 
روسیه و اوکراین بوده نه عوامل بنیادی 
بازار، از این  رو نااطمینانی زیادی درباره 
قیمت نفت وجود دارد و سرمایه گذاران 
برای سرمایه گذاری در بخش نفت شیل 
با احتیاط بیشــتری رفتار می کنند و از 
طرف دیگر هزینه های تولید نفت شیل 

نیز افزایش  یافته است.

دادستان کل کشور:

 وزرای نیرو و امور خارجه 
 حقابه ایران از ارس را 

پیگیری کنند
دادســتان کل کشور در نامه ای به وزیر نیرو 
دســتور پیگیــری احقاق حقوق مکتســب 
حقابــه ایران از رودخانه مرزی ارس را صادر 
کرد.محمدجعفــر منتظــری در نامه ای به 
علــی اکبــر محرابیان وزیر نیــرو با توجه به 
گســترش ریزگردهــا در مناطــق غربی و 
جنوبی دســتور داد تا موضوع احقاق حقوق 
مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس 
را مســتمرا و با جدیت پیگیری کنند.وی در 
ایــن نامه با توجه بــه اقدامات دولت ترکیه 
در باال دســت رودخانه مــرزی ارس، تاکید 
کرد: اقدام کشور ترکیه به با احداث سدهای 
متعدد در باال دســت رودخانه مرزی ارس و 
دیوارکشی در نقطه صفر مرزی، باعث کاهش 
دبی رودخانه مذکور و مســدود شــدن کلیه 
مسیل ها و گذرگاه های آب روان در منطقه و 
متعاقبا گسترش ریزگردها از مناطق غربی و 
جنوبی کشور شده است.دادستان کل کشور 
همچنین در ایــن نامه عنوان کرد: ضروری 
است دستگاه های متولی از جمله وزارت نیرو 
و امور خارجه موضوع احقاق حقوق مکتسب 
حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمرا 
و با جدیت پیگیری کنند تا شاهد ضررهای 
جبران ناپذیر برای اقتصاد، کشاورزی، حیات 
آبزیان و شــرب هموطنان عزیز ســاکن در 
پایین دســت نباشــیم.منتظری با اشاره به 
مســاعد شدن شــرایط جوی دستور داد تا 
اقدامات اشاره شده را پیگیری و مراتب را به 

دادستانی گزارش  کنند.

۱۰۰ درصد ظرفیت شبکه برق 
کشور آماده تولید برق

با تکمیل تعمیرات نیروگاه های برقابی سد دز، 
ظرفیت ۵۲۰ مگاواتی برای تأمین انرژی اوج 
بار سال ۱۴۰۰ مهیا شد.فرآیند تعمیرات واحد 
۳ و ۴ تولید برق ســد دز تکمیل شــده و این 
واحدهای برقابی به ترتیب در ۳۱ فروردین ماه 
سال ۱۴۰۰ و ۲ اردیبهشت ماه به مدار تولید 
بــرق آمده اند.این دو واحد نیروگاهی به طور 
مجــزا هرکدام توان تولیــد ۶۵ مگاوات برق 
را دارنــد که با تعمیــرات آن ها زمینه تولید 
انــرژی معادل ۱۳۰ مگاوات از این واحدهای 
برقابی مهیا خواهد شد.بر این اساس با توجه 
بــه مدیریت ســختگیرانه دولت بر خروجی 
ســدهای کشور و پرشدگی ۷۷ درصدی سد 
دز، واحدهای تولید برقابی سد دز به ظرفیت 
مجموع ۵۲۰ مگاوات آمده تولید برق در اوج 
بار تابستان هستند و در صورت نیاز برق خود 
را به شبکه انتقال می دهد.الزم به ذکر است، 
تعمیر واحدهای نیروگاهی سد دز در راستای 
آماده سازی ۱۰۰ درصدی ظرفیت تولید برق 
کشــور به منظور تأمین انرژی اوج بار ســال 

۱۴۰۰ پیگیری شده است.

وزیر نفت تاکید کرد؛

 گسترش  روابط 
 اقتصادی و سیاسی 

تین با کشورهای آمریکای ال
وزیر نفت با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم 
گســترش روابــط اقتصادی و سیاســی با 
کشورهای آمریکای التین به ویژه نیکاراگوئه 
است، تأکید کرد: هیچ گونه محدودیتی برای 
ایران و نیکاراگوئه در زمینه توســعه روابط 
اقتصــادی وجود ندارد. جواد اوجی در دیدار 
با دنیــل اورتگا، رئیس جمهوری نیکاراگوئه 
ضمن تشکر از این کشور برای مهمان نوازی 
از هیئت ایرانی گفت: بیش از ۹ ماه از استقرار 
دولت ســیزدهم در ایران میگذرد و در این 
مــدت تاکنون دو هیئت بلندپایه اقتصادی و 
سیاســی به کشور دوست و برادر نیکاراگوئه 
سفر کرده که از اهمیت و عالقه ما برای ارتباط 
بیشتر با کشور نیکاراگوئه حکایت دارد.وی با 
بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم گسترش 
روابــط اقتصادی و سیاســی با کشــورهای 
آمریکای التین به ویژه نیکاراگوئه است، تأکید 
کرد: هیچ گونه محدودیتی برای دو کشور در 
زمینه توســعه روابط اقتصادی وجود ندارد. 
ســفر اخیر معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
بــه نیکاراگوئه در همین زمینه بوده اســت، 
نیکاراگوئــه ظرفیت های زیادی برای بی اثر 
کــردن تحریم های آمریکا برای دو کشــور 
دارد، ایــران و نیگاراگوئه دو قلوهای انقالبی 
بر ضد امپریالیســم آمریکا هستند. اوجی به 
تأمین ســوخت و فرآورده های نفتی ونزوئال 
در ســال های گذشــته اشــاره کرد و گفت: 
ایران یاور کشورهای آمریکای التین به ویژه 
نیکاراگوئه در روزهای سخت تحریم آمریکا 
بوده و هســت. سیاســت جمهوری اسالمی 
ایران حمایت از حفظ استقالل، آزادی و حق 
تعیین سرنوشت ملت ها و مداخله نکردن در 
دیگر کشورهاست، از این رو مداخله بعضی از 
کشورها در امور داخلی نیکاراگوئه را به شدت 

محکوم می کنیم.

اوپک در دیدار اخیر وزیران این گروه و متحدانش، 
بدون این که به موضوع تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه روسیه بپردازد، افزایش اندک تولید برای ماه 
میالدی آینده را تصویب کرد. اوپک و متحدانش 
شــامل روســیه پنج شنبه هفته گذشته تصمیم 
گرفتند تولیدشان را در ماه ژوئن بیشتر از توافق 

قبلی، افزایش ندهند. 
این تصمیم اوپک پالس در واقع، سیلی به صورت 
اتحادیــه اروپــا بود زیرا به معنای آن بود که نفت 
بیشتری برای جایگزینی با نفت تحریمی روسیه، 
بــه اروپــا نخواهد رفت. کمیســیون اروپا هفته 
گذشته تحریم نفت و فرآورده های نفتی روسیه 
را در راســتای ششمین بسته تحریم ها پیشنهاد 
کرد. اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا 
گفت: تحریم نفت روسیه ظرف مدت شش ماه و 
تحریم فرآورده های نفتی تا پایان ســال میالدی 
جاری اجرا خواهد شــد.اتحادیه اروپا حدود ۳.۵ 
میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده های نفتی از 
روســیه وارد می کند که حدود نیمی از صادرات 
نفــت و فرآورده های نفتی روســیه و حدود یک 
چهارم واردات نفت این بلوک اســت. دوره شش 
ماهه ای پیشــنهاد شده است تا اعضای اتحادیه 

اروپا تامین کنندگان دیگری را پیدا کنند. 
بــا ایــن حــال در این فاصلــه زمانی، شــمار 
تولیدکنندگان محدود اســت و تولیدکنندگان 
برنامــه ای برای افزایــش تولید به منظور کمک 
بــه اتحادیــه اروپا ندارند.طبق گــزارش رویترز 
بــه نقــل از منابع آگاه، نماینــدگان اوپک کامال 
از بحــث درباره تحریمها علیه روســیه اجتناب 
کردند و مذاکراتشان را ظرف مدت ۱۵ دقیقه به 
پایان بردند.کالوم مک فرســون، مدیر تحقیقات 
کاالی شــرکت اینوستک گفت: اوپک پالس این 
مســئله را مشــکلی می داند که خود غرب ایجاد 
کرده اســت و ارتباطی به عوامل بنیادین ندارد 
که این گروه بخواهد واکنش نشــان دهد.محمد 
بارکیندو، دبیرکل اوپک در مارس هشــدار داد: 

هیــچ ظرفیت مازادی در دنیا برای جبران تاثیر 
تحریم کامل صادرات نفت روســیه که به حدود 
هفت میلیون بشــکه در روز نفت و فرآورده های 
نفتی بالغ می شــود، وجــود ندارد.بارکیندو در 
کنفرانــس انرژی ســراویک در مارس گفته بود: 
مســئله این اســت که چطور این بحران را پشت 

سر بگذاریم. 
در حال حاضر هیچ ظرفیتی که بتواند جای هفت 
میلیون بشکه در روز صادرات نفت و فرآورده های 
نفتــی را بگیرد، وجود ندارد. وی این اظهارات را 
هفته گذشته پیش از نشست وزیران اوپک پالس 
تکرار کرد.با این حال در داخل خود اوپک، ظرفیت 
کافی برای گرفتن جای نفت روســیه در اتحادیه 
اروپا وجود دارد. شــرکت ریســتاد انرژی برآورد 
کرده است که عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی، کویت و عراق به اتفاق حدود چهار میلیون 
بشــکه در روز ظرفیت مازاد تولید دارند.به گفته 
لوییس دیکســون، تحلیلگر این شرکت مشاوره 
نروژی، اکثر این کشــورها، ظرفیت ذخیره سازی 
وســیعی دارند که می توانند از آن استفاده کنند 
و چند میلیون بشــکه نفــت را حداقل در مدت 

چنــد هفته برای صــادرات اختصاص دهند.این 
خبر خوبی برای اتحادیه اروپا درخصوص تامین 
نفت خواهد بود اما درباره قیمتها، وضعیت کامال 
فرق می کند. زیرا اتحادیه اروپا باید بداند که قرار 
نیســت منابع نفتی دیگر را با قیمت نسبتا ارزان 

تامین کند.
با این حال در این وضعیت، کشورهای عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق هیچ 
انگیــزه ای بــرای دادن تخفیف ندارند. برعکس، 
تمایــل دارنــد در مقطع فعلی به سیاســتی که 
اجــرا مــی کنند، ادامه دهند و تولید را به صورت 
تدریجــی افزایش داده و از صعود قیمتهای نفت 
بهره مند شــوند و می گوینــد درمان قیمتهای 
بــاالی نفت، قیمتهای باالی نفت اســت.اگرچه 
تولیدکننــدگان اوپــک حاضر نیســتند درباره 
ایــن موضوع صحبت کننــد، اما تحریمهایی که 
اتحادیه اروپا قصد دارد علیه نفت روســیه اعمال 
کنــد، بــه نفع این تولیدکنندگان بوده و اثر فوق 
العاده ای روی قیمتهای نفت و گاز داشــته است 
به خصوص که بســیاری از تولیدکنندگان اوپک 
از نظر فنی قادر به افزایش تولید نیســتند و این 

موضوع از قیمتهای نفت پشتیبانی کرده و سود 
تولیدکننــدگان را تقویت کرده اســت.با در نظر 
گرفتن واکنشــهایی که اوپک به درخواســتهای 
انگلیس و آمریکا برای تولید بیشتر پیش از جنگ 
در اوکراین داشت، جای شک است که اوضاع در 
شش ماه آینده با فرض رای اتحادیه اروپا به تحریم 
نفت روســیه، تغییر کند. احتمال این که آمریکا 
بتواند شکاف ایجاد شده در تامین نفت اروپا را پر 
کند هم بعید اســت.طبق گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، تولید نفت در این کشــور، امسال 
به میزان ۸۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش پیدا 
خواهد کرد. شاید آمریکا بتواند از ذخایر خودش 
برای ارســال مقداری نفــت به متحدان اروپایی 
خود اســتفاده کند اما واشــنگتن پیش از این، 
برداشــت ۱۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت 
اســتراتژیک برای پایین بردن قیمتهای داخلی 
ســوخت را اعالم کرده بود.گزارشها حاکی از آن 
است که آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک در 
ســال گذشته نتوانست حمایت رای دهندگان از 
دولــت فــدرال را جلب کند. از همین رو، ممکن 
است این بار دولت آمریکا محتاطانه تر رفتار کند 
و در واقع محتاط هم بوده است. کاخ سفید اعالم 
کرده که قصد دارد ۶۰ میلیون بشــکه نفت برای 
پر کردن ذخایر اســتراتژیک در چند سال آینده 

خریداری کند.
اتحادیه اروپا می خواهد به خود شش ماه مهلت 
دهــد تا پیش از توقف کامل واردات از روســیه، 
منابع نفتی دیگری را پیدا کند. روسیه می تواند 
از این مهلت شش ماه برای تغییر مسیر صادرات 
نفت خود به شرق استفاده کند.بر اساس گزارش 
اویــل پرایــس، بدون همراهی اوپــک، اتحادیه 
اروپا ممکن اســت مجبور شــود به شهروندانش 
ایــن خبــر بد را بدهد کــه قیمت بنزین، دیزل و 
هــر چه که با خودروهــای دارای موتور احتراق 
 داخلی حمل می شود، برای مدت طوالنی گران 

خواهد شد.

ســخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگویی به جزئیات جدیدی 
درخصوص صادرات گاز از ایران به عراق پرداخت. احمد موســی 
العبادی، سخنگوی رسمی وزارت برق عراق در گفت وگو با روزنامه 
الصباح گفت که بر اساس توافقات قبلی تهران و بغداد کشور عراق 
در فصل تابســتان و زمســتان روزانه به میزان ۵۰ تا ۷۰ متر مکعب 
گاز از ایران وارد می کرد.وی گفت که در مرحله اخیر شاهد کاهش 
میزان واردات گاز از ایران بودیم و این میزان تقریبا روزانه به ۵ تا ۸ 
متر مکعب رسید و این امر بر تجهیز نیروگاه های برق تاثیر گذاشت 
و فعالیت برخی واحدهای تولیدی متوقف شد.العبادی گفت که بر 

اســاس اطالعات به دســت آمده از دولت و تالش های نخست وزیر، 
تفاهمات جدید ایران و عراق بر این اساس است که میزان واردات 
گاز از ایــران از روزانــه ۸ میلیــون متر مکعب به روزانه ۳۰ میلیون 
متر مکعب رسید البته با توجه به نزدیک بودن فصل تابستان این 
گاز نیز برای فراهم کردن برق عراق کافی نیست.ســخنگوی وزات 
برق عراق خاطرنشــان کرد که مذاکرات با طرف ایرانی همچنان 
ادامــه دارد و اخیــرا هیاتی از بغداد به تهران رفت تا درخصوص باال 
بــردن میــزان واردات گاز و همچنیــن توافق درخصوص پرداخت 
پول آن در بازه زمانی ۳ ساله رایزنی کند. پیش از این عادل کریم، 

سرپرست وزارت برق عراق در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق 
)واع( تاکید کرد: در سفر اخیر به تهران در خصوص واردات گاز از 
ایران به عراق در تابســتان به توافق رســیدیم و طرف ایرانی متعهد 
شد که نیروگاه ها و واحدهای تولید برق را تجهیز کنند.وی گفت 
کــه بغــداد به خاطر واردات گاز از ایران بدهی هایی به تهران دارد و 
برای پرداخت این بدهی ها به توافق رســیدیم، آن ها اوضاع عراق 
را می دانند و انتظار داریم که در فصل تابســتان و زمســتان تامین 
گاز به خوبی انجام شــود.عادل کریم در ادامه خاطرنشــان کرد که 

تامین گاز در سطح جهانی نیز با کمبود مواجه است .

سخنگوی وزارت برق عراق اظهار کرد :

گاز تشریح  تفاهمات جدید ایران و عراق در خصوص صادرات 

خبر  ویژه

حل مشکل آب، نیازمند همکاری کشورهای مشترک المنافع

گر دجله و فرات سیراب نباشند  ا
گردها نیست خبری از توقف ریز

یک کارشناس آب با اشاره به عرف بین المللی 
در تقســیم آب میان کشــورهای باالدست و 
پایین دست گفت: اگر سیاست های آبی ترکیه 
ادامه داشته باشد و آب کافی از دجله و فرات 
جاری نشود، مشکل ریزگرد در منطقه پابرجا 
خواهد ماند.محسن موسوی خوانساری با اشاره 
به دســتورالعمل تقسیم آب میان کشورهای 
باالدست و پایین دست خاطرنشان کرد: برای 
تقسیم آب میان کشورهای باال دست و پایین 
دست قانون مشخصی وجود ندارد. در حقوق 
بین الملــل تنها یک قانون درباره این موضوع 
دیده می شــود و آن قراردادی اســت که سال 
۱۹۹۷ در نیویورک امضا شده است. بر اساس 
این قرارداد باید حق حیات زیســت محیطی 
توســط باالدســت برای پایین دست فراهم 
شــود.وی افزود: برخی از کشــورهایی که در 
باالدســت هســتند مانند ترکیه این قرارداد 
را امضا نمی کنند اما کشــورهای پایین دست 
مانند ســوریه و عراق آن را امضا کرده اند. در 
واقع نمی توان به این قرارداد متکی بود. عرف 
بین الملــل به ما می گویــد که به جریاناتی از 
گذشته در منطقه حکمفرما بوده است، احترام 

بگذاریم. در کشــور پایین دست )عراق( دشت 
بیــن النهرین قــرار دارد که در آن تاالب های 
متعددی مانند تاالب »ثرثار« وجود دارد. این 
تــاالب از روزگار گذشــته و از ابتــدای وجود 
اکوسیستم پایداری داشته و عمدتا به وسیله 
دجله و فرات تغذیه شــده اســت.وی در عین 
حــال با بیان اینکــه عرف بین الملل می گوید 
که اکوسیســتم پایین دســت باید پایدار نگه 
داشــته شــود افزود: ۶۰ درصد حق آبه دجله 
از کشــور ترکیه، ۳۰ درصد از کشــور عراق و 
۱۰ درصد از ایران تامین می شــود. ترکیه با 
سدهایی که در باالدست دجله ایجاد کرده و 
بزرگترین آن ها سد »ایلیسو« است، همچنین 
با اجرای دو طرح توســعه کشاورزی »گاپ« 
و »داپ« مخازنی ایجاد کرده اســت که اجازه 
جاری شــدن آب دجله و فرات را به ســمت 
پایین دســت  نمی دهد. این کارشناس حوزه 
آب با اشــاره به تاثیر کاهش آب دجله و فرات 
روی مســئله ریزگــرد در منطقه اظهار کرد: 
وقتی تاالب ها پر آب نمی شوند، ریزگرد ایجاد 
می شــود. در واقع منشا ریزگرد در عراق فقط 

تاالب هورالعظیم نیست.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت:

 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باید انجام شود

رئیس انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران با اشــاره به ســه اولویت سازندگان 
ایــن تجهیــزات، گفــت: حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی به معنای جراحی اقتصادی اســت، 
اما پیش زمینه های آن باید مورد توجه باشد.  
احســان ثقفی در نشســتی خبری با اشاره به 
اینکه امســال از ســوی رهبر معظم انقالب، 
ســال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
نامگذاری شده است، افزود: سه اولویت را در 
دســتور کار قرار دادیم.وی اولویت نخست را 
دانش بنیان کردن شــرکت های عضو انجمن 
دانست و ادامه داد: اولویت بعدی ایجاد اشتغال 
مولد و پایدار اســت و در اولویت ســوم توجه 
به تولید مورد توجه اســت زیرا توسعه پایدار 
در گــرو تولید دانش محور اســت.وی تاکید 
کــرد: انتطــار داریم قوانیــن و مقررات ثابت 
بمانــد تا بتوان بــرای آینده برنامه ریزی کرد.
ثقفی گفت: افزایش ناگهانی حقوق ها بر روی 
اجرای پروژه ها موثر است. ۹۰ درصد از ارزش 
پروژه هــا تا زمان اتمام کار هزینه می شــود و 
افزایش حقوق ها باعث شده تا با مشکل تامین 
مالی رو به رو باشیم.رییس انجمن استصنا با 

تاکید بر اینکه عالقه مندیم با موسسات مالی 
که پروژه ها را تامین مالی می کنند، توافقاتی 
داشــته باشــیم، افزود: معضل بعدی افزایش 
قیمت ها تاثیر زیادی بر اجرای قراردادها دارد و 
از همین رو الزم است تعدیل دقیق و مناسبی 
بر روی قراردادها داشته باشند.وی تاکید کرد: 
تعدیل نیرویی از سوی اعضای انجمن به دلیل 
افزایــش حقوق ها اتفــاق نمی افتد اما ممکن 
اســت بــه تعطیلی شــرکت ها بیانجامد و به 
جای تعدیل نیرو مجبور به تعدیل شــرکت ها 
باشیم.ثقفی ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
جراحی بود که باید در اقتصاد انجام می شد و 
امیدواریم دولت و تیم اقتصادی با درایت این 
مســاله را حل کنند، زیرا ادامه آن ایجاد رانت 
می کرد.وی با بیان اینکه تعدیل نرخ ارز بدیهی 
و الزم است، گفت: اینکه پیش زمینه های این 
موضوع در نظر گرفته شــده باشــد همچنان 
مشــخص نیســت.رییس انجمن استصنا در 
خصوص نمایشــگاه نفت افزود: فضای مورد 
نیاز برای اعضای انجمن اختصاص داده نشد. 
درخواســت ما این اســت که راهکاری برای 

حضور همه اعضا در نظر گرفته شود.
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55بانک و بیمه  چشم انداز سهام »وزمین« 
 رشد توسعه اقتصادی 
در کنار افزایش سرمایه

 فعالیــت بانک ایران زمین 
) سهامی عام( در اسفندماه 
۱۳۸۹ آغــاز شــد. نماد 
وزمین مربوط به این بانک 
از خردادماه ۱۳۹۰ بعنوان 
ســی وپنجمین نماد معامالتی درفهرســت نرخ 
های بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شــد. این 
بانــک هم اکنون در بازار پایه نارنجی فرابورس و 
در گروه خدمات مالی و شاخه بانک ها و موسسات 

اعتباری حضور دارد.
بانک ایران زمین در اسفندماه ۱۳۸۹ با سرمایه 
اولیه به مبلغ دو هزار میلیارد ریال فعالیت خود 
را آِغاز کرد. از این مبلغ ســهم مؤسسین ۵۱٫۷۵ 
درصد )به ارزش ۱۰۳۵ میلیارد ریال( و ســهم 
پذیره نویســان عمومی ۴۸٫۲۵ درصد )به ارزش 
۹۶۵ میلیــارد ریــال( درنظر گرفته شــد. بانک 
ایــران زمین در آینــده نزدیک می تواند با ثبت 
نهایی افزایش سرمایه، نقش بیشتری در توسعه 
اقتصادی کشــور، ارائــه خدمات دیجیتال و نیز 

کمک به رفع موانع تولید داشته باشد.
در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ پذیره نویســی عمومی 
ســهام بانک ایران زمین از طریق کلیه شــعب 
بانک ملت در سراســر کشــور و بازار فرابورس 
ایران انجام شــد. ســهام بانک ایران زمین با نماد 
»وزمین« در گروه خدمات مالی و شــاخه بانک 
هــا و موسســات اعتباری در بــازار پایه نارنجی 
فرابورس پس از احراز کلیه شــرایط پذیرش از 
تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ بعنوان سی وپنجمین نماد 
معامالتی درفهرست نرخ های بازار دوم فرابورس 
ایران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته 
شــد و معامالت »وزمین« از مهرماه همان سال 

آغاز شد .
ســهامداران عمــده بانک ایران زمین شــامل 
شــرکت های خصوصی یا نیمه خصوصی هستند 
که می توان از شــرکت های آرمان نیکو ســگال، 
آیان ســرمایه پویای دانا، نیکان سرشت سرزمین 
ایرانیان، پاک انرژی نیکو گســتر، سرمایه گذاری 
مدبــران اقتصاد، توســعه بین المللی خراســان 
جنوبی، ســرمایه گذاری آینده نگر شرق، جراح 
نگــر طوس، ســرمایه گذاری همگامان تجارت، 
آســا گستران خراســان، آرمان پدیده خراسان، 
شرکت شاهد، بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان 

و چند شرکت خصوصی دیگر نام برد.
گزارش عملکرد بانک نشــان می دهد که درآمد 
کارمــزدی بانک ایران  زمین با ۹۵ درصد رشــد 
نســبت به سال گذشته آن از ۴۶۴میلیارد و ۷۳ 
میلیون ریال به ۹۰۵ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال 
رســیده اســت. همچنین هزینه های مالی بانک 
نیز حدود ۹۹درصد کاهش داشــته است. بانک 
ایران زمین با ســرمایه ثبتی چهار هزار میلیارد 
ریالی توانســته از محل تسهیالت اعطایی چهار 
هــزار و ۵۷۶میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال درآمد 

شناسایی کند.
براساس این گزارش، در تاریخ دهم فروردین ماه 
۱۴۰۱، بانــک ایران زمین از عدم حصول نتیجه 
برگزاری مزایده – گروه ب خبر داد و اعالم نمود؛ 
از ۹۰ رقبه امالک و مســتغالت مازاد بانک، ۱۰ 
رقبه منجر به تصویب در کمیته معامالت گردید و 
فرآیند انعقاد قرارداد در حال انجام می باشد که به 
محض نهایی شدن و امضای قرارداد، مراتب افشا 
خواهد شــد. الباقی بدلیل عدم دریافت پیشنهاد 

و توافق به فروش نرسیده است .
تحلیل تکنیکال این بانک تا لحظه تنظیم گزارش 
)۱۴۰۱/۰۱/۲۸( نشان دهنده این موضوع است 
کــه؛ حجــم معامالت به انــدازه حجم مبنا بوده 
است. سیگنال اندیکاتور در وضعیت خرید است 
اما احتمال تغییر سیگنال به فروش وجود دارد. 
عدد ۱۳٫۴۷ برای اندیکاتور MFI ثبت شده است 
که به معنی هیجانات باال و اشــباع فروش است. 
بســیاری از معامله گران این موضوع را در کنار 
ســایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود 
به سهم می دانند. سیگنال خرید میانگین های 
متحــرک تا ۵۵ روزه همچنان در وضعیت خرید 
می باشــد. توصیه ابر کومو به افرادی که ســهم و 
زمین را قبال خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر 
وضعیت بعدی است. اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 
-۱۰۰ را نشان می دهد که به معنی عرضه زیاد 

و تقاضای کم برای »وزمین« است.
بنابــر ایــن خروج پول هوشــمند را در معامالت 
ســه روز گذشته شاهد بوده ایم. برآیند معامالت 
حقوقی در ده روز گذشــته حمایت از ســهم بوده 
اســت. حقوقی ها در ســی روز معامالتی گذشته 
و همچنیــن طی صد روز معامالتی گذشــته، در 
حــال خریــد و ورود به ســهم بانک ایران زمین با 
نماد »وزمین« هســتند. البته ناگفته نماند که در 
تحلیل بنیادی این سهم نمایانگر خروج پول های 
هوشمند است به نحوی که فروشندگان با قدرت 
بیشتری نسبت به خریداران در حال فروش بوده 
اند. به روزرسانی صورت های مالی بانک گامی دیگر 
در جهت تحقق اهداف عالیه این نهاد است که با 
همراهی سهامداران و کمک بانک مرکزی، بانک 
ایران زمین به زودی در عرصه های جدید بانکداری 
حرفه ای وارد خواهد شد. افزایش قدرت تسهیالت 
دهی، پوشش انواع ریسک ها و افزایش قدرت چانه 
زنی و رقابت در بازار از دســتاوردهای مهم ناشــی 
از افزایش ســرمایه بانک اســت و با تحقق این امر، 

ترازنامه بانک به اندازه کافی متوازن می شود.

اخبار

حضور فعال پست بانک ایران 
در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲

 پســت بانــک ایران به 
عنــوان یکی از حامیان 
یازدهمیــن  اصلــی 
نمایشــگاه بین المللی 
نوآوری و فناوری ۲۰۲۲ 
که طی روزهای ۲۰ الی ۲۳ اردیبهشــت در 
پــارک فنــاوری پردیس برگزار می شــود با 

برپایی غرفه، حضوری فعال خواهد داشت.
 غرفه بانک در یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
نــوآوری و فناوری  با حضور کارشناســان و 
متخصصین بانکی پاســخگوی ســواالت در 
زمینــه تســهیالت، امور اعتبــاری، ارزی و 

بانکی است.
پســت بانــک ایران نیز به عنــوان تنها بانک 
تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
کشــور از استارتاپ های موفق این نمایشگاه 
حمایت مالی می کند تا همگام با شعار تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین در سال ۱۴۰۱، 
نقشی پررنگ در ایجاد اشتغال کشور ایفا کند. 
بهزاد شیری مدیر عامل بانک به عنوان یکی 
از ســخنرانان مراســم افتتاحیه این رویداد 
انتخاب شده و همچنین در پنل گفت و گوی 
بانــک ها و چینش اقتصاد دیجیتال کشــور 

حضور خواهد داشت.
همچنین در حاشــیه این نمایشگاه با حضور 
مدیرعامل بانک، از باجه بانکی پارک فناوری 
پردیس، توکن ققنوس و کتاب سند راهبردی 
پســت بانک ایران رونمایی و نشست خبری 
با حضور مدیران ارشد شرکت دی جی پی و 

پست بانک ایران برگزار می شود.
 اینوتکــس در حالی یازدهمین دوره خود را 
تجربه می کند که اکنون تبدیل به بزرگترین 
رویداد نوآوری و فناوری در کشور شده است 
و میزبان ۴۰۰ مشارکت کننده از زیست بوم 
نوآوری و فناوری کشــور اعم از استارتاپ ها، 
شــرکت های دانش بنیان، شــتابدهنده ها، 
مراکــز رشــد فنــاوری، پارک هــای علم و 
فناوری و برگزیدگان رویدادهای کارآفرینی 
اســت که بــه ارائه جدیدتریــن محصوالت 
و خدمــات فناورانــه خــود به بیــش از ۲۰ 
 هــزار نفر بازدید کننده حضــوری و آنالین 

می پردازد.
همچنین توانمندسازی کارآفرینان از طریق 
ارائــه موفقیت ها، تامین منابع مالی، مســیر 
مناســب جهت ورود به بــازار و نیز برقراری 
ارتبــاط میــان اجزای مختلف زیســت بوم 
نــوآوری و فنــاوری از جمله اهداف برگزاری 

این رویداد است. 
بر اســاس این گزارش، از دیماه سال گذشته 
تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱، پست بانک 
ایران با حضور در شهرهای، شیراز، کرمانشاه، 
قم، سمنان، زنجان، ارومیه و تهران از بخش 
رقابتی اینوتکس پیچ با پرداخت تســهیالت 
پنج میلیارد ریالی به برگزیدگان حمایت مالی 

کرده بود.

سرپرست جدید بانک توسعه تعاون منشا خدمات ارزنده خواهد بود
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی حضور سرپرســت جدید 
بانک توســعه تعاون را منشا خدمات 

ارزنده برای بخش تعاون دانست.
مهدی مســکنی معاون تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلســه 
معرفی سرپرست جدید بانک توسعه 
تعاون اظهار داشــت: تقویت ارتباط با 
تعاونی هــا و تالش برای ایجاد الگویی 
موثــر از بانکداری اســالمی از جمله 
راهبردهــای بانک توســعه تعاون در 

دوره جدید است.
وی افزود: سرپرســت جدید بانک از 
مدیران جوان انقالبی و با تجربه شبکه 
بانکی و برآمده از درون بانک توســعه 
تعاون و صندوق تعاون کشــور است و 
بــا احاطه کامل به ابعاد متنوع بخش 
تعــاون و آگاهی از نقاط قوت و ضعف 
بانــک و نیز فرصــت ها و چالش های 
موجود از توانمندی کافی برای هدایت 
بانــک در مســیر کارآمدی برخوردار 
اســت.که توســط وزیر تعاون به این 

سمت منصوب گردید .
مســکنی گفت: از بانک توسعه تعاون 
انتظــارات گســترده ای بــرای ارائه 
خدمــات اعتبــاری و تخصصــی به 
تعاونگران وجود داشــته است و طی 
ســالهای اخیر نیز بانک در روندی رو 
به رشد قرار داشته و بسیاری از مسائل 
و مشــکالت بانــک مرتفــع گردیده 
اســت و بانک در چشم اندازی جدید 
به عنوان یکی از دســتگاه های قابل 
اتــکا برای ایفای نقش موثر در برنامه 
هفتم توســعه و حمایت از محرومین 

و کمک به ایجاد اشــتغال در سراســر 
کشور مطرح است.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی گفت: طی ســالهای اخیر 
اقدامات و تدابیر اثرگذاری از ســوی 
مدیریت ســابق به حیطه اجرا درآمده 
است و بانک در دوره پیش رو در مسیر 
کارآمــدی و بهره وری هدایت خواهد 

شد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک 
توســعه تعاون ضمن تشکر از اعتماد 
وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
معــاون تعاون وزارتخانه گفت: بخش 
تعــاون حائز ویژگی های مهمی از باب 
ایجاد اشــتغال برای آحــاد جامعه، 
ساماندهی جوانان جویای کار و اجرای 

راهبردهای اقتصاد مقاومتی است .
شیخ حســینی افزود: اعتقاد مقامات 
عالی نظام و وزارتخانه به موضوع تعاون 
فرصتی بزرگ برای بانک محســوب 
می شود و این بانک در چارچوب های 

ابالغی وزارتخانه حرکت می کند.
وی افزود: حمایت از کسب و کارهای 
نویــن تعاونگــران و تعاونی هــای 
دانش بنیــان مبتنی بــر فرآیندها و 
ابزارهای نوین از راهبردهای بانک در 

دوره پیش رو است.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: سرمایه 
انســانی رکن اصلی موفقیت بانک به 
شمار می رود و هر گونه اقدام تحولی و 
رو به پیشرفت بانک از طریق نیروهای 
مستقر در صف و ستاد قابل انجام است.

سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره 
بــه تجربه و تخصص مدیران ارشــد 
بانک گفت: با همفکری و بهره مندی 
از تجمیع نظرات شــرایطی را فراهم 
خواهیــم نمــود تا ظرفیــت های بال 
استفاده بخش تعاون به حالت بالفعل 
درآید و شرایط برای افزایش دو برابری 
شاخص های عملکردی سرانه به ازای 

شعب و نیروی انسانی مهیا گردد.
غالمحسین حسینی نیا معاون وزیر و 
رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور 
گفت: عملکرد مدیریت پیشین بانک 
موجــب تاثیراتــی مثبــت در بخش 
تعاون بوده اســت و سرپرست جدید 
بانــک از مدیران کوشــا و شایســته 
 و در قامــت اجــرای گام دوم انقالب 

محسوب می شود.
حجت اله مهدیان مدیر عامل پیشین 
بانک توســعه تعاون گفت: از مجموعه 
مدیران و کارکنان بانک انتظار می رود 
نهایــت همکاری را با مدیریت جدید 
مد نظر داشته باشند و رعایت سلسله 
مراتب اداری نیز برای روند مناســب 

پیشرفت امور حائز اهمیت است.
وی افــزود: اتکا به ســرمایه انســانی 
بانــک و اســتعدادها و ظرفیت های 
بانک توســعه تعاون همواره سرلوحه 
انتصابات و سپردن مسئولیت ها بوده 

است.
مهدیان گفت: اجرای صحیح بانکداری 
اسالمی، پیشــبرد امور در چارچوب 
موازین قانونی و رعایت استاندارهای 
مالی و حسابداری و پاسخگویی شفاف 
به نهادهــای نظارتی همواره مد نظر 

بوده است.
ســید باقر فتاحی رییس هیات مدیره 
بانک توســعه تعــاون گفت: عملکرد 
بانک طی شــش سال اخیر بر اساس 
معیارهای حرفه ای و با هدف انضباط 
مالی و کارنامه مناسب مالی و توسعه 
ای بوده است و بانک در شرایطی به سر 
می برد که مدیریت جدید با کمترین 
دغدغه به انجام تکالیف توســعه ای و 

ارائه نقش حمایتی بپردازد.
در این جلســه حکم وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی برای انتصاب محمد 
شــیخ حســینی به عنوان سرپرست 
بانک توسعه تعاون و پیام تشکر وزیر از 
حجت اله مهدیان مدیر عامل پیشین 

بانک قرائت شد.

خبر ویژه

مدیر عامل بانک توسعه تعاون از برنامه پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
ساخت، خرید یا ودیعه مسکن خانواده های صاحب فرزند سوم و باالتر خبر داد.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: این بانک پرداخت 
مجموعا ۱۵۰۰ میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه ودیعه، ساخت یا خرید 
مسکن را برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند 

سوم یا بیشتر شده اند در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون همگام با این طرح ملی، تسهیالت قرض الحسنه 
ودیعه، خرید یا ســاخت مســکن را با بازپرداخت حداکثر بیســت ســاله به اجرا 

در می آورد.
مهدیان گفت: حداکثر تســهیالت پرداختی به هر خانوار به میزان دو میلیارد 

ریال با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: این طرح با حضور شش بانک و با همکاری 
و هاهنگی بانک مرکزی از محل ۱۰۰ درصد مانده ســپرده های قرض الحســنه و 
۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی اجرا می شود و بانک ها 
بر پایه اعتبار ســنجی متقاضیان، با اخذ ســفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر 

نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام می نمایند.

برنامه بانک توسعه تعاون برای پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت مسکن 
تر خانواده های صاحب فرزند سوم و باال

اخبار

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

برابــر رای شــماره 140160324001000279  مــورخ 1401/2/6 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای جهانگیــر بهمنیــاری فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 14604 کدملــی 3539335153 
ــر مربــع در قســمتی از پــالک 917  ــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 312/10 مت صــادره از گن
ــذا  ز گردیــده اســت ل ــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای مصطفــی نظامــی و شــرکا محــر ــی واقــع در امامــزاده گن اصل
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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ر بــه مراجعــه ذیصــالح  طبــق مقــررات ســندمالکیت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

قضایــی نمــی باشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 82 

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای ســید محمــد موســوی را نســبت 
بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 39/60 متــر مربــع پــالک 917/9603 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر 
برابــر رای شــماره 140060324001004459 مــورخ 1400/10/19 تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آییــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی تحدیــد 
حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف آقــای ســید محمــد موســوی منتشــر و بــه اطــالع متصــرف نامبــرده و 
مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در صبــح مــورخ 1401/3/10 در محــل شــروع بــه عمــل خواهــد 
آمــد لــذا بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور 
یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 
روز پذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده 86 آییــن نامــه قانــون و ثبــت و 
تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/03/25 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه 

جهــت ضبــط در پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 
گناوه تاریخ انتشار 1401/2/19  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال

م / الف 86  

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای ســید محســن شــاهروبندی 
را نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 200/93 متــر مربــع پــالک 917/9655 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 
ــر رای شــماره 140060324001004999 مــورخ 1400/11/24 تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13  6 بوشــهر براب
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده 
لــذا آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف آقــای ســید محســن شــاهروبندی 
منتشــر و بــه اطــالع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در صبــح مــورخ 
1401/3/10 در محــل شــروع بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود در 
وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت 
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــبت ب ــن نس ــود معترضی ــی ش ــه م ــدت 30 روز پذیرفت ــه م ــدود ب ــد ح ــه تحدی ــورت جلس ــم ص ــخ تنظی از تاری
ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده 86 آییــن نامــه قانــون و ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده 
معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/03/25 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه 
مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در پرونــده از دادگاه مربــوط 

بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 
گناوه تاریخ انتشار 1401/2/19  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال

م / الف 87 

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

برابــر رای شــماره 140060324001004855 مــورخ 1400/11/19 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای شــهرام کمهرئــی فرزنــد داراب بــه شــماره شناســنامه 379 کدملــی 5299686277 صــادره 
ــر مربــع در قســمتی از پــالک 917 اصلــی واقــع  از دیلــم را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 250 مت
در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای عبــاس صادقــی و شــرکا محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت 

صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19 

گناوه تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 89 

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه خانــم مرضیــه خواجه گیری را نســبت 
بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 245/57 متــر مربــع پــالک 917/9602 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر 
ــه  ــن نام ــاده 13 آیی ــاده 3 و م ــوع م ــی موض ــوده و آگه ــد نم ــورخ 1400/10/20 تایی ــماره 140060324001004481 م ــر رای ش براب
ــذا آگهــی  ــز منتشــر گردیــده ل ــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف خانــم مرضیــه خواجــه گیــری منتشــر و به اطــالع متصرف 
نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در صبــح مــورخ 1401/3/10 در محــل شــروع بــه 
عمــل خواهــد آمــد لــذا بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع 
ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حدود 
بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده 86 آییــن نامــه 
قانــون و ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/03/25 ظــرف مــدت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه 
جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 

تاریخ انتشار 1401/2/19 
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال

م / الف 85 

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

برابــر رای شــماره 140160324001000280  مــورخ 1401/2/6 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای داود ســراجی زاده فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره شناســنامه 177 کدملــی 3539982302 
ــر مربــع در قســمتی از پــالک 917  ــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 69/65 مت صــادره از گن
ز گردیــده اســت لــذا بــه  اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای حســین منظــم و شــرکا محــر
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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ر بــه مراجعــه ذیصــالح  طبــق مقــررات ســندمالکیت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

قضایــی نمــی باشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال م / الف 83 

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری پرایــد تیــپ صبــا جــی تــی 
ایکــس مــدل 1380 بــه رنــگ آبــی متالیــک بــه شــماره پــالک 154 
شاســی  شــماره  بــه  موتــور277166  شــماره  بــه  64-ایــران56  ق 
ســرا  وشــمه  جاللــی  ناصــر  ســید  بــه  متعلــق   S1412280741030

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت وانــت پیــکان بــه رنــگ ســفید 
 46 22-ایــران  ن   739 انتظامــی  شــماره  بــه   1386 مــدل  روغنــی 
بــه شــماره موتــور 11486028161 بــه شــماره شاســی 31627759  
متعلــق بــه خانــم زهــرا کریمــی امشــی فرزنــد محمــد مفقــود واز درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  " 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

و  اراضــی  ثبتــی  مــورخ 1401/02/10 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  رای شــماره  140160318001000344   برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی 
زنــد  آقــای محمــد رســول نجــم الدیــن طبالوندانــی بــه شــماره شناســنامه 926 و کدملــی 2649213930 صــادره از بندرانزلــی فر
یوســف درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بردوبــاب مغــازه بــه مســاحت 76.02 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 981 از 
پــالک شــماره 14 فرعــی از اصلــی7  واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه 
ز  کاس محســنی طبالوندانــی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
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 :1401/02/19 ونوبــت دوم:1401/03/03
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  " 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات   1401/01/31 مــورخ    140160318001000196 شــماره   رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی 
ــش  ــی درش ــد موس ــت فرزن ــادره از رش ــی 51898494422 ص ــنامه 6 و کدمل ــماره شناس ــه ش ــه ب ــین زاده جورکوی ــم حس ــم مری خان
دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بریکبــاب مغــازه بــه مســاحت 86 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 958 از پــالک شــماره 56 فرعــی از 
لمانــی احــراز مالکیــت  اصلــی6  واقــع در بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه مصطفــی ملکــی آ
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر ــی مح ــه متقاض ــمی ب ــک رس ــک از مال ــال مل ــا و انتق ــورد تقاض ــک م ــه مل ــبت ب ــی نس متقاض
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 

دوم:1401/03/03 ونوبــت   1401/02/19:
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال
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استاندار خوزستان:

معلمان نباید دغدغه معیشت داشته باشند
خوزســتان / گروه استان ها: استاندار خوزستان 
گفت:معلمی که نقش پرورش نسل های آینده را 
بر عهده دارد نباید دغدغه معیشت داشته باشد، 
نــگاه معلمان به آمــوزش و پرورش نگاه معنوی 
اســت، وظیفه حاکمیت و دولت تشکر، حمایت 
و پشــتیبانی از آن ها می باشد.صادق خلیلیان در 
آییــن تقدیر از برگزیدگان ملی برنامه جلوه های 
ویژه معلمی، اظهار داشــت: توســعه همه جانبه 
هر کشــور ابعاد مختلفــی دارد که در هم تنیده 
هستند.وی با بیان اینکه در مسیر توسعه نیازمند 
ســرمایه هستیم، افزود: در گذشته سرمایه را به 
عنوان ســرمایه فیزیکــی در نظر می گرفتند اما 
در چند دهه اخیر بحث ســرمایه انســانی یکی 
از ارکان اساســی توســعه ملت ها و کشــورهای 
جهان قلمداد می شود.استاندار خوزستان گفت: 
در ارزیابی شاخص های توسعه، آموزش به عنوان 
شاخص توسعه انسانی لحاظ می شود و آموزشی 

که در جریان توســعه به آن دست پیدا می کنیم 
همراه با شاخص عدالت همه جانبه باشد.خلیلیان 
تصریح کرد: اگر توســعه ای در کشوری رخ دهد 
باید شــاخص آموزش رشــد کند کــه در ادامه 
شــاخص توسعه انســانی و رتبه کشور در میان 
ســایر کشــور ها نیز رشــد پیدا می کند که یکی 
از معیار توســعه یافتگی کشور های دنیا قلمداد 
می شود.وی با بیان اینکه سرمایه انسانی و آموزش 
به عنوان یکی از ارکان، شاخص ها و ابعاد توسعه 
هستند، عنوان کرد: وظیفه هرکشوری است که 
بــه ایــن موضوع مهم و اساســی بپردازد و آن را 
تقویــت کرده و عناصــر آن را مورد حمایت قرار 
دهد.اســتاندار خوزســتان افزود: بعد از پیروزی 
انقالب با توجه به شــاخص آموزش توانسته ایم 
در زمینه آموزش و پرورش، ســواد آموزی، ارتقا 
ســواد و فرهنگ کشور پیشــرفت خوبی داشته 
ایم که در ارزیابی ســازمان بین المللی شــاخص 

توسعه سرمایه انسانی ایران در میان کشور های 
با توسعه باال قرار گرفته است.وی با بیان اینکه در 
تولید، ســرمایه انسانی رکن اساسی است، گفت: 
مقام معظم رهبری امســال را سال تولید بر پایه 
دانش نام گذاری کردند، دانشی که ابعاد مختلفی 
دارد و آموزش یکی از مســیرهای دســتیابی به 
دانش اســت، آموزشی که کنار پرورش می تواند 
یک انســان الگویی را بــه جامعه عرضه کند که 
عنصر تعیین کننده آن معلم ها هستند.خلیلیان 
با بیان اینکه سرمایه گذاری در آموزش، سرمایه 
گذاری با نرخ بازده باال است، عنوان کرد: هرچه 
در زمینه آموزش ســرمایه گذاری شود و عناصر 
آن که معلمان هستند را مورد حمایت قرار دهیم، 
ســرمایه گذاری در کشــور است که رشد توسعه 
کشــور و ارتقا جایگاه آن را به دنبال دارد.وی با 
بیان اینکه نســل های آینده در مدارس ســاخته 
می شوند، تصریح کرد: جایگاهی که معلمان دارد 

جایگاه انبیا اســت کــه وظیفه معلم یک وظیفه 
سنگین و مبارک است، معلمان باید مورد حمایت 
ویژه قرار بگیرند.استاندار خوزستان گفت: معلم 
که نقش پرورش نسل های آینده را بر عهده دارد 
نباید دغدغه معیشت داشته باشد، نگاه معلمان به 
آموزش و پرورش نگاه معنوی اســت که با عشق 
و عالقه این شــغل را انتخــاب کردند اما وظیفه 
حاکمیت و دولت تشــکر، حمایت و پشــتیبانی 
اســت که باید در این وظیفه به بهترین شــکل 
عمل کنند.خلیلیان ادامه داد: از جمله اقداماتی 
که با همت دولت جدید آنجام شــد، رتبه بندی 
معلم ها در مجلس شــورای اسالمی تصویب شد 
کــه ایــن طرح مراحل اجرایــی آن در حال طی 
شدن است.وی در پایان ابراز داشت: در این طرح 
ممکن است به همه خواسته ها دست پیدا نشود 
اما قدمی بزرگ جهت حمایت از زحمتی اســت 

که معلمان عزیز می کشند.

با حضور استاندار خراسان رضوی؛

جلسه ستاد بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار شد
مشهد / سمیرا رحمتی

اســتاندار خراســان رضوی در جلسه 
ســتاد بزرگداشــت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گفت 
: شــاهنامه پیوند دهنده مسائل ملی و 
اعتقادی است و باید از این ظرفیت اثر 
ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی بهره 
برده شــود لذا تشکیل دبیرخانه دائم 
بزرگداشت حکیم  ابوالقاسم فردوسی 
الزم است.یعقوبعلی نظری افزود: ایجاد 
دبیرخانه دائمی از ضروریاتی است که 
بــرای برنامه ریزی موثر و هدفمند در 
برگزاری برنامه های بزرگداشــت این 
شاعر شهیر اهمیت باالیی دارد و بهتر 
است باتوجه به نقش دانشگاه فردوسی 
و اهمیت این دانشگاه، دبیرخانه دائمی 
ســتاد بزرگداشت فردوســی در این 
دانشــگاه برقرار شود.وی بیان داشت: 
برقــراری و تحکیم پیونــد محتوایی 
بیــن دفاع مقــدس و فرهنگ رضوی 
با فردوســی و محتوای شــاهنامه نیز 

اهمیت باالیــی دارد.نظری ادامه داد: 
برگزاری مراسم بزرگداشت فردوسی 
بعد از دو ســال عدم برگزاری به دلیل 

شیوع ویروس کرونا از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت و حضور شخصیتهای 
ملی در این مراســم نیز مهم و در این 

زمینه آماده همکاری هستیم؛ برگزاری 
مراســم بزرگداشت باید مبتنی بر نگاه 
رهبــر انقــالب و توصیه هــای خاص 

ایشــان باشند ضمن اینکه باید نسبت 
بــه گذشــته دارای برجســتگی ها و 
ویژگی های جدیدی باشد.اســتاندار 
خراسان رضوی با بیان اینکه در خطه 
خراســان بزرگ ۲۳ هزار شهید دفاع 
مقــدس داریم ، گقت: در اســتان ۱۸ 
هزار شهید داریم لذا باید نسبت و پیوند 
حماسی میان دفاع مقدس و شاهنامه و 
نیز پیوند دینی شاهنامه با امام رضا)ع( 
برای مردم در عرصه ملی و بین المللی 
تشــریح و معرفــی گردد.نظری بیان 
داشــت: با توجه به روز ســوم خرداد 
سالروز آزادســازی خرمشهر میتوان 
نســبت میان شاهنامه با حماسه دفاع 
مقدس را تشــریح کرد و از این زمینه 
بهــره کامل را برد.وی در خاتمه گفت: 
رســانه ها نیز باید در این زمینه وظیفه 
خــود را به خوبی انجــام دهند و دین 
خود را به فردوســی ادا نمایند و برای 
این منظور کمیته رســانه ای قوی باید 

تشکیل شود.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 با تکیه بر دانش فنی متخصصین داخلی 
صورت گرفت؛

بومی سازی و بهره برداری 
 موفقیت آمیز از جبران ساز 

کتیو شرکت فوالد مبارکه توان را
اصفهان / گروه اســتان ها: بومی ســازی قطعات، 
تعمیــر، آزمایش و بهره بــرداری موفقیت آمیز از 
جبران ســاز توان راکتیو )SVCB( فوالد مبارکه 
بــا تکیه بر دانش فنــی متخصصین داخلی انجام 
شد.ســید امیر طباطبائیان مدیر ناحیه انرژی و 
 SVC :ســیاالت شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد
تجهیزی بســیار مهم در حفــظ کیفیت، توان و 
کاهش هزینه های انرژی الکتریکی در شرکت های 
تولیدکننده فوالد اســت. با این تجهیز و جبران 
توان راکتیو مصرفــی کوره های قوس الکتریکی 
بــا جلوگیری از افت ولتاژ و آزادســازی ظرفیت 
خطوط انتقال و ترانســفورماتورها، توان مصرفی 
کوره های قوس الکتریکی و در نتیجه تولید )حدود 
۱۰ درصد یا بیشــتر(  افزایش می یابد.وی افزود: 
ایــن تجهیز با افزایش ضریب توان و جبران توان 
راکتیو، از اعمال جریمه های ســنگین در قبوض 
برق شــرکت فوالد مبارکه جلوگیری می کند. در 
حقیقت SVC با جبران عدم تعادل و تقارن توان 
مصرفــی و حذف هارمونیک های جریان تولیدی 
کوره هــای قــوس الکتریکی، تأثیر بســیاری بر 
پارامترهــای کیفیت توان دارد که این عامل خود 
باعــث کاهش نرخ خرابــی دیگر تجهیزات مانند 
ادوات الکترونیــک قــدرت، اینورترها، تجهیزات 
حساس و موتورها و کابل ها می شود.طباطبائیان 
خاطرنشــان کــرد: بــا کاهش نوســانات ولتاژ و 
پایدارســازی آن، از تغییرات پی درپی تپ در تپ 
چنجرها جلوگیری می شــود که در نتیجه طول 
عمــر مفید تپ چنجرهای ترانســفورماتورها که 
تجهیزات حســاس و گران قیمتی هستندافزایش 
می یابدخداداد امینی، تکنســین قطعات یدکی 
واحد توزیع برق شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
قطعات یدکی جبران ســازهای اســتاتیک واحد 
توزیع برق شــامل ۶۷ قطعه اســت که در طول 
سه ســال پس از شناسایی توانمندی سازندگان 
داخلــی، ۳۷ قطعــه یدکی توســط متخصصان 
توانمند کشــور عزیزمان بومی ســازی و ساخته 
شــد. ایــن قطعات پس از مونتــاژ بر روی تجهیز 
SVC B واحــد توزیع برق در فروردین ماه ســال 
۱۴۰۱ بــا تــالش همکاران واحــد توزیع برق در 
مدار شــبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.وی 
افــزود: ازجمله مهم ترین مزایای این تجهیز باید 
بــه مواردی همچون بهبود ضریــب توان، فیلتر 
کردن هارمونیک های نامطلوب، تنظیم ولتاژ باس 
مصرفی کوره ها در مقدار مبنا و کاهش فلیکرهای 

ولتاژ شبکه ناحیه فوالدسازی اشاره کرد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان عنوان کرد؛

ح   ثبت نام ۴۱۹ هزار نفر در طر
جهش تولید مسکن استان اصفهان

اصفهــان / گــروه اســتان ها: معاون مســکن و 
ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکه ۴۱۹ هــزار نفر در طرح 
جهش تولید مســکن اســتان اصفهان ثبت نام 
کردند گفت: پیش بینی می شود در سال جاری 
از متقاضیان تایید نهایی شده دو قسط ۴۰ میلیون 
تومانی دریافت شود.امیر زاغیان معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
در خصــوص آخریــن وضعیت طرح نهضت ملی 
مســکن در استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
بعد از اســتان تهران دارای بیشترین آمار ثبت نام 
کننــده طرح بزرگ نهضت ملی اســت و تاکنون 
حدود ۴۱۹ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.  
وی افزود: در حال حاضر پرونده این افراد در حال 
بررســی تا حائز شــرایط بودن آن ها بر اساس سه 
شــرط اصلی از جمله فرم ج ســبز به معنی عدم 
اخذ امکانات دولتی، نداشــتن مالکیت خصوصی 
و اســتفاده از تسهیالت بانکی احراز شود.  معاون 
مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی 
استان اصفهان در خصوص شرایط ارائه تسهیالت 
بانکی اظهار داشــت: در طرح نهضت ملی مسکن 
سه نوع تسهیالت شامل خود مالک، گروه ساخت و 
انبوه ساز ارائه می شود.  وی در خصوص تسهیالت 
خود مالک گفت: هم استانی هایی که سند مالکیت 
و پروانه ســاخت دارند می توانند از این تسهیالت 
بدون هیچ منعی برای هر واحد اســتفاده کنند.  
زاغیــان ادامــه داد: در مــواردی کــه یک پالک 
به صــورت گروه ســاخت به دو یــا چند نفر برای 
ساخت واگذار می شود بانک تسهیالت را مستقیم 
واگــذار می کند اما بقیه پروژه های انبوه ســاز که 
شــامل همشهری های اصفهان و شهرهای مجاور 
مثل بهارستان، فوالدشهر و شاهین شهر مخاطب 
این قسمت هستند، بر اساس پیشرفت، تسهیالت 
به نام متقاضی به پیمانکار واگذار می شود.  معاون 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهــان در پایان بیان داشــت: متقاضیانی که 
می دانند حائز شــرایط هستند و تاکنون امکاناتی 
دریافــت نکردند، آمادگــی اقتصادی برای واریز 
نخست داشته باشند چرا که پیش بینی ما دریافت 
دو قسط ۴۰ میلیون تومانی در سال جاری است

ح کرد؛ مدیر توزیع برق شهرستان دامغان مطر
ح های بهینه سازی شبکه  اجرای طر

توزیع برق روستایی در دامغان
سمنان / گروه استان ها: طرح های بهینه سازی شبکه 
و تاسیسات توزیع برق روستایی، یکی از اهداف مهم 
برای ارتقای ضریب پایداری خطوط برق رســانی و 
استمرار خدمات دهی به مشترکان است.مدیر توزیع 
برق شهرســتان دامغان با عنوان این مطلب گفت: 
شــبکه فشار ضعیف ۲۰ روستای این شهرستان به 
مقــدار ۹ هزار متر بهینه ســازی گردیده که حدود 
هشــت کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار 
تبدیل و قریب به ۱۰۰ اصله پایه نیز جابه جا یا تعویض 
شده است.سید محمدحسین ترابی افزود: اصالح یک 
هزار و ۴۰۰ متر شــبکه فشــار متوسط و جابه جایی 
و تعویــض ۲۰ اصلــه پایه برق نیز، از دیگر اقداماتی 
اســت که با صرف هزینه ای به مبلغ ۱۱ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال به اجرا درآمده است.وی با اشاره 
به این که برای ســال ۱۴۰۱ هم برنامه ریزی شــده 
تا ۱۴ کیلومتر شبکه سیمی ۲۰ روستای دیگر این 
شهرســتان به کابل خودنگهدار تبدیل شود اضافه 
کرد: جابه جایی و تعویض ۹۰ اصله پایه برق، از دیگر 
برنامه های پیش بینی شــده این مدیریت است.وی 
یادآور شــد: قدرت آباد، نمکه، دشتبو ، عبداهلل آباد، 
امروان، مهماندویه، حسینان، معلمان، دیان، سبحان، 
حیدرآباد، بها آباد، سینگ، نوا ، توچاهی، صح، مایان، 
وامرزان و تویه رودبار، روستاهایی هستند که شبکه 

برق آنها اصالح و بهینه سازی می شود.

در نشست ستاد استانی مدیریت کرونا 
ح شد؛ خوزستان مطر

زیرساخت های مربوط به کرونا 
حفظ شود 

خوزســتان / گروه اســتان ها: معــاون امنیتی و 
انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به وضعیت 
مساعد استان در زمینه کرونا گفت:شرایط موجود 
نباید موجب عادی انگاری شود، همه زیرساخت ها 
باید حفظ شود؛ چرا که شرایط کرونا قابل محاسبه  
نیست.نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
امروز شــنبه ۱۷ اردیبهشت ماه به ریاست ولی ا... 
حیاتــی، معــاون امنیتی و انتظامی اســتانداری 
خوزســتان برگزار شــد.وی با اشــاره به وضعیت 
اســتان در زمینه کرونا اظهار داشــت: استان در 
شرایط مساعدی از نظر کرونا با سر می برد.معاون 
امنیتی و انتظامی اســتانداری خوزســتان عنوان 
داشت: شرایط موجود نباید موجب عادی انگاری 
شــود، همه زیرساخت ها باید حفظ شود؛ چرا که 
شرایط کرونا قابل محاسبه  نیست.معاون امنیتی و 
انتظامی استانداری خوزستان بیان داشت: رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و واکسیناسیون باید 
در دســتورکار قرار گیرد و دانشگاه علوم پزشکی 
نظــارت الزم را بــر روی رعایت دســتورالعمل ها 
داشــته باشــد.حیاتی تصریح کرد: فرمانداری ها 
باید گشــت های مشترک خود را راه اندازی کنند 
و بر اجرای پروتکل های بهداشتی نظارت کافی را 
داشته باشند.وی افزود: بیمارستان آیت ا... طالقانی 
که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته بود، 
همچنان باید باقی بماند.معاون امنیتی و انتظامی 
استانداری خوزستان ادامه داد: آموزش ها به اتمام 
رســیده و اکنون فصل امتحانــات دانش آموزان 
است باید دستورالعمل های بهداشتی، استفاده از 
ماسک، واکسیناسیون دانش آموزان و فاصله گذاری 
صندلی ها مورد توجه قرار گیرد.حیاتی ابراز داشت: 
همه دستگاه ها به هنگام برگزاری مراسمات آیینی 
همکاری الزم را داشــته اند.وی گفت: بحث اطالع 
رســانی از ســوی صدا و سیما همچنان باید ادامه 
داشته باشد و بخشی از برنامه ها به کرونا اختصاص 
پیــدا کند.معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری 
خوزستان اظهار داشت: همه افراد باید اهتمام الزم 
را در زمینه واکسیناســیون داشته باشند، واکسن 
تاخیری ها هرچه سریع تر نسبت به تزریق واکسن 

خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در بازدید 
از پروژه گازرسانی به چاشم:

الزمه تسریع در امر گازرسانی؛ 
همراهی تمامی دستگاه های 

اجرایی است
سمنان / گروه استان ها: عباس گلرو، نماینده مردم 
ســمنان، مهدیشهر و ســرخه در مجلس شورای 
اســالمی، به همراه جمعی از مدیران دستگاه های 
اجرایی در راستای تسریع در روند گازرسانی و حل 
مشــکالت از پروژه  گازرســانی به روستاهای محور 
چاشم و خطیرکوه از توابع شهرستان مهدیشهر )فاز 
اول( بازدیــد نمود.عبــاس گلرو با بیان اینکه باید به 
روستاها به عنوان یک استراتژی اساسی نگریست، 
گفت: توجه به روستاها در استراتژی کالن مسئوالن 
نظام مطرح بوده که امیدواریم به صورت کامل اجرایی 
شود.وی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی باید 
در کنار شرکت گاز استان سمنان قرار گیرند و دست 
به دست به هم و با اعتمادسازی مشکالت گازرسانی 
به روســتاهای چاشــم و خطیرکوه برطرف گردد و 
همگی مکلف هســتند تا اتمام پروژه تالش کنند.
گلــرو با بیان اینکه اعتبــارات الزم برای اجرای این 
پروژه اخذ شده است، گفت: مشکالت این روستاها 
در زمینه گازرســانی در اولویت رسیدگی و بررسی 
قرار دارد؛ رسیدگی به مسائل و مشکالت روستاییان 
از دغدغه های مســئوالن است و پیگیری تا حصول 
نتیجه مطلوب در امر گازرسانی ادامه خواهد داشت.

استانها 6

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان هرسین خبر داد؛

آوری فاضالب شهر هرسین پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه توسعه شبکه جمع 
کرمانشاه / گروه استان ها: مدیر امور آب و فاضالب شهرستان هرسین 
از اجرای پروژه توسعه شبکه جمع آوری فاضالب شهر هرسین خبر داد 
و گفت: با اتمام این پروژه بیش از هزار نفر تحت پوشــش شــبکه جمع 
آوری فاضالب مدرن قرار خواهند گرفت.صادق عزیزی بهره مندی از 
سیســتم جمع آوری فاضالب مدرن را از جمله زیرســاخت های مهم 
شهری دانست و افزود: معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت 
آبفا استان و امور آبفا شهرستان در راستای تحقق این مهم نسبت به 
توســعه شــبکه جمع آوری فاضالب شهر هرسین اقدام کردند.وی از 
پیشرفت ۸۵ درصدی این پروژه خبر داد و گفت: این پروژه که شامل 
لوله گذاری خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضالب خیابانهای شهید 

مصطفی خمینی و پارک شــهر به متراژ هزار و ۵۰۰ متر با لوله های 
۲۰۰، ۲۵۰، ۳۱۵ و ۴۰۰میلیمتری و از نوع پلی اتیلن است با پیشرفت 
مناسبی در حال اجرا است و پیش بینی می شود این عملیات تا پایان 
خرداد ماه سال جاری به اتمام برسد.عزیزی در پایان از شهروندان این 
شهرستان درخواست نمود ضمن ممانعت از ورود زباله به منهول های 
فاضالب در صورت مشــاهده مفقودی و یا جابه جایی دریچه منهول 
جهت تسریع در امر اطالع رسانی موضوع را با سامانه ۱۲۲ حوادث و 
اتفاقات شــرکت آب و فاضالب اســتان در میان بگذارند.شهر هرسین 
با ۱۲ هزار و ۸۸۵ مشــترک آب و فاضالب و جمعیتی بالغ بر ۴۶ هزار 

نفر در ۵۰ کیلومتری شهر کرمانشاه قرار گرفته است.

اردبیل / گروه اســتان ها: رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اردبیل گفت: آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش در 

استان اردبیل برگزار شد.
داود شایقی اظهار کرد: نهمین آزمون متمرکز استخدامی ویژه 
مشاغل اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با حضور ۸ هزار 
و ۴۴ داوطلب برگزار شد و بخشی از آزمون نیز فردا در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار می شــودوی خاطرنشــان کرد: از سهمیه 
امســال استخدام دســتگاه های اجرایی استان اردبیل ۳۷۰ نفر 
مربوط به آموزش و پرورش است که امروز و فردا شاهد برگزاری 
آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستیم.شایقی با بیان اینکه 
سهمیه استخدامی دستگاه های اجرایی استان اردبیل در سال 
جاری ۴۲۲ نفر است، خاطرنشان کرد: بیشترین سهمیه مربوط 
به آموزش و پرورش اســت که آزمون اســتخدامی این نهاد در 
حال برگزاری است تا تکلیف استخدام این تعداد نیروی انسانی 
جدید در آموزش و پرورش اســتان اردبیل مشخص شود.رئیس 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: آزمون سایر 
رشته های شغلی دستگاه های اجرایی که ۵۲ سهمیه استخدامی 

را شامل می شود ۳۱ تیرماه سال جاری با همت سازمان سنجش 
برگزار خواهد شد.شــایقی بیان کرد: مابقی اســتخدام ها مربوط 
به بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اردبیل، بهزیستی، مرکز 
تحقیقــات کشــاورزی، منابع طبیعــی، اقتصاد و دارایی و جهاد 

کشاورزی است.
وی ادامه داد: امیدواریم با جذب این نیروها پس از مراحل اداری 
و گزینشی بخشی از کمبود نیرو در این دستگاه ها برطرف شده و 
نیروهای جدید جایگزین نیروهای بازنشسته و خروجی دستگاه 
های اجرایی شود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیــل بــا بیان اینکه آزمون روزهای پنجشــنبه و جمعه ۱۵ و 
۱۶ اردیبهشــت برگزار می شــود، تصریح کرد: حوزه های محل 
آزمون اردبیل، پارس آباد، خلخال و مشــگین شــهر می باشد که 
ســازمان سنجش آموزش کشور مجری این آزمون است.شایقی 
اظهار کرد: با اعالم نتایج از سوی سازمان سنجش مراحل انجام 

مصاحبه، گزینش و صدور شماره مستخدم انجام می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

آزمون استخدام آموزش و پرورش در اردبیل برگزار شد

خبر  ویژه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

دوشنبه 19 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 72096 شوال 1443   9 می 2022
اخبار ویژه

كوتاه از جامعه

کبر شیخ  مدیر مرکز اسناد   توضیحات ا
و کتابخانه ملی شرق کشور در خصوص این مرکز 

  علی خزاییان/   روزگار 
 فرا رسیدن ۱۹ اردیبهشت که مصادف است با روز اسناد 
ملی و میراث مکتوب را به همه محققین و پژوهشگران، 
مولفین، دانشمندان، فرهنگیان، دانشگاهیان و همه 
اصحاب قلم و اندیشه تبریک و تهنیت عرض می کنم. 
همانطور که مستحضر هستید مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی شرق کشور )مشهد مقدس( وظیفه جمع آوری، 
حفظ و نگهداری و اشــاعه خدمات از اســناد و میراث 
مکتوب رو برعهده دارد که در این راســتا با توکل بر 
خدا و همت جمعی و عنایت مســئولین کشــوری و 
اســتانی توانسته است توفیقات خوبی را شامل شود. 
لذا مختصراً فعالیت هایی که این مرکز داشته است را 
به استحضار همه عالقه مندان و بویژه اصحاب رسانه 
و خبرگزاری های محترم ، روزنامه ها، صدا و ســیما 
و همه کســانی که می توانند در نشــر این خبر ما را 

یاری کنند می رساند . 
هر ســاله به طور میانگین اســناد ۷۰ دستگاه اجرایی 
در اســتان مورد بررســی قرار می گیرد و در این قالب 
توانسته ایم تاکنون بالغ بر ۲۵۰ هزار پرونده در قالب 
۱۰ میلیون و پانصد هزار برگ ســند به مرکز اســناد 
انتقال بدهیم و حفظ و نگهداری بنمایم که از این تعداد 
بیش از ۴۵ هزار پرونده فهرست نویسی و ثبت سیستم 
شده است و آماده خدمات به محققین و پژوهشگران 
و ســایر دســتگاه های اجرایی می باشد و تاکنون به 
طور مســتقیم بالغ بر ۴۵۰ نفر محقق و پژوهشگر در 
قالب ۲۰۰ هزار برگ از خدمات اســنادی بهره برده 
اند و توانسته اند تحقیق و پژوهش خودشان را کامل 
کنند و از اسناد بهره بگیرند. بیش از ۲۶۶۰ تن اوراق 
فاقد ارزش از دســتگاه های اجرایی امحا شــده است 
کــه در این راســتا ۳۲۹۲۰ مترمربع از فضای اداری 
آزاد شده است و به نفع دستگاه اجرایی بهره برداری 

گردیده است به عبارت دیگر اگر این آزادسازی انجام 
نمی شــد و این بررسی اسناد صورت نمی گرفت باید 
دستگاه های اجرایی ۳۲۹۲۰ متر ساخت فضای جدید 
داشــتند که خود هزینــه هنگفتی برای دولت ایجاد 
می شــود ما بیش از ۲۵۰۰ دقیقه از تاریخ شــفاهی را 
پیاده ســازی کردیم و آماده است برای خدمات دهی 

به محققین و پژوهشگران، در حوزه کتاب. 
بالغ بر ۳۰ هزار عنوان کتاب در قالب ۹۰ هزار نسخه 
از ناشران محترم استانی واسپاری شده است در همین 
راســتا نیز ۳۱ هزار عنوان نشــریه در قالب ۵۰ هزار 
نســخه از ناشران و دســتگاه های اجرایی و فرهنگی 

در اســتان واسپاری گردیده است خوشبختانه واحد 
فیپا را در ســال گذشــته راه اندازی کردیم بیش از 
۱۱۰۰ عنوان کتاب از انتشــارات استان در این مرکز 
فهرســت نویسی پیش از انتشار شده است واحد فیپا 
خوشــبختانه فعال اســت که خود عامل موثری برای 
خدمت دادن به محققین و پژوهشــگران میباشــد ما 
توانستیم بالغ بر ۹۵ هزار نسخه کتاب و نشریه از واحد 
مبادالت سازمان برای استان جذب کنیم و بین مراکز 
آموزش و فرهنگی اهدا کنیم قدیمی ترین ســندی 
که در این مجموعه نگهداری میشود متعلق به دوران 
ناصرالدین شــاه و مبایعه نامه اراضی نیشــابور است و 

اتفاقات خوبی در این حوزه و جمع آوری اسناد در حال 
افتادن هســت ما در برنامه های آتی ســعی می کنیم 
بررسی اسناد دستگاههای اجرایی بیشتری را انشاهلل 
با کمک و مساعدت ای که مسئولین خواهند داشت 
داشته باشیم و همچنین راه اندازی و افتتاح کتابخانه 
اســالم شناســی و ایران شناسی اندیشگاه فرهنگی و 
اســالمی را در دستور کار داریم. در این اندیشگاه هم 
رونمایی کتاب، نقد کتاب جلســات اصحاب فرهنگ 
و اندیشــه جلســات محققین و پژوهشــگران گرفته 
خواهد شــد. همچنین مخازن اســناد و کتاب را به 
سوی استانداردسازی پیش می بریم و سعی میکنیم 
تمامی اســناد و مدارکی که مربوط به اســتان های 
خراســان های رضوی شــمالی و جنوبی اســت را از 
مخازن تهران به مشهد انشاهلل انتقال بدهیم در سال 
جاری با هماهنگی با مراکز آموزش عالی بتوانیم یک 
نســخه از پایان نامه ها و رســاله های فارغ التحصیالن 
آن مجموعه را انشــاهلل در این مرکز داشــته باشــیم 
تاکنون واســپاری کتاب ۹۰ درصد در اســتان انجام 
شــده اســت تالش خواهیم کرد که انشاهلل این ۹۰ را 
بــه ۱۰۰ درصــد افزایش بدیم و لذا آنچه که امروز ما 
متولیــان میراث فرهنگی و متولیان میراث مکتوب و 
هویت استان از آن رنج میبریم عدم تکمیل و بهره وری 
کامل از ســاختمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز شرق 
کشور)مشهد مقدس( هست انتظار داریم از استاندار 
محترم سازمان برنامه بودجه معاونت محترم عمرانی 
که انشاهلل مبلغی که در سفر پیش بینی کرده اند تحقق 
پیدا کند تا همه محققین و پژوهشگران بتوانند از این 
ظرفیت بســیار بسیار ارزشمند فرهنگی و پژوهشی 
بهره کامل و الزم را ببرند امیدوارم در ســال جدید از 
تمــام ظرفیت ها بتوانیم اســتفاده کنیم و به پویایی 

فعال بودن این مجموعه بیفزائیم.

7جامعه
تعرفه روان شناسی سال ۱۴۰۱ 

چقدر است؟
به پیشــنهاد شورای عالی بیمه سالمت 
کشــور و تایید سازمان برنامه و بودجه، 
تعرفه خدمات تشــخیصی و درمانی در 
بخش دولتی و خصوصی در سال ۱۴۰۱ 
تعیین شد.تعرفه خدمات روانشناسی و 
مشاوره برای کارشناسان ارشد و دکترای 
تخصصــی در صــورت داشــتن پروانه 
صالحیــت حرفه ای، بــه ترتیب مبلغ 
یــک میلیون و ۳۰۰ هــزار ریال و مبلغ 
یــک میلیون و ۸۷۰ هــزار ریال تعیین 
شد.کارشناسی ارشد دارای پروانه: ۱۳۰ 
هــزار تومــان و دکتری تخصصی: ۱۸۷ 
هزار تومان.الزم به ذکر است، تعرفه های 
مربــوط برای ۴۵ دقیقه خدمت اســت.

بر اســاس ســوابق حرفــه ای، از زمان 
دریافت پروانــه تخصصی، برای افراد با 
ســابقه کار باالی ۱۵ سال، ۱۵ درصد به 
مبلغ پایه اضافه می شــود.همچنین بنا 
بر مصوبه هیات وزیران ویزیت پزشــکان 
و دندان پزشــکان در بخــش دولتی ۲۳ 
هــزار و ۳۰۰ تومان، ویزیت پزشــکان و 
دندانپزشکان متخصص ۲۹ هزار تومان، 
ویزیــت فوق تخصــص ۳۵ هزار و ۲۰۰ 
تومان خواهــد بود.همچنین در بخش 
خصوصی ویزیت پزشکان و دندانپزشکان 
عمومی ۶۹ هزار تومان، ویزیت پزشکان و 
دندانپزشکان متخصص ۱۰۴ هزار تومان 
و ویزیت فوق تخصص و فلوشــیپ ۱۳۲ 
هزار تومان خواهد بود.همچنین عباس 
عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت 
گفــت: در پی نهایی شــدن تعرفه های 
خدمات پرستاری، ارزش نسبی و ضریب 
ریالی آن در ســال ۱۴۰۱ نیز ابالغ شده 
اســت.گفتنی است قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری تیرماه ۸۶ در محلس 
تصویب شــد. رهبر معظم انقالب آذرماه 
۱۴۰۰ در دیدار با جمعی از پرستاران و 
خانواده شــهدای سالمت بر اجرای این 

قانون تاکید کردند.

تهران و گیالن، پیرترین 
استان های کشور

- سرپرســت دبیرخانــه شــورای ملی 
ســالمندان، اسامی پیرترین استان های 
کشــور را اعــالم کــرد و گفــت: از نظر 
تعدادی، اســتان تهران با یک میلیون و 
۷۰۵ هــزار نفــر و از نظر درصد جمعیت 
سالمندی استان گیالن با ۱۵.۱۹ درصد، 
سالمندترین استان های کشور هستند.

حســام الدین عالمه افزود: از نظر درصد 
جمعیت سالمندی بعد از استان گیالن، 
اســتان های مازندران با ۱۳.۲۶ درصد، 
تهــران بــا ۱۲.۰۶ درصــد و اصفهان با 
۱۱.۹۱ درصد، سالمندترین استان های 
کشــور به شــمار می روند.همچنین از 
نظر تعداد ســالمندان نیز بعد از اســتان 
تهران، اســتان های خراســال رضوی با 
۶۵۸ هــزار نفــر، اصفهان بــا ۶۴۲ هزار 
نفــر و فارس با ۵۴۹ هزار نفر ســالمند 
می باشــند.وی گفــت: از نظــر درصد 
جمعیت ســالمندی، استان سیستان و 
بلوچســتان با ۴.۹۲ درصد، هرمزگان با 
۶.۵۶ درصــد، بوشــهر با ۷.۷۱ درصد و 
کهگیلویــه و بویراحمد با ۷.۸۶ درصد، 
کم  ســالمندترین استان های کشور به 
شــمار می روند.عالمه با بیان اینکه این 
آمار مبتنی بر نســبت جمعیت سالمند 
به کل جمعیت است، افزود: براساس آمار 
ســال ۱۴۰۰، در مجموع هشت میلیون 
و ۸۶۳ هــزار نفــر برابر  با ۱۰.۴۳ درصد 
کل جمعیت، ســالمند داریم.وی گفت: 
در ســال ۱۳۷۵ ما به ازای هر ۱۰۰ نفر 
زن سالمند باالی ۶۰ سال، ۱۱۶ نفر مرد 
ســالمند داشتیم. اما در سال ۱۴۰۰ به 
ازای هر ۱۰۰ نفر زن ســالمند، ۹۲ نفر 
مرد سالمند داریم.عالمه افزود: این آمار 
نشان دهنده جنســیت زنانه سالمندی 
است اما اینکه این آمار در آینده چگونه 
اســت، معلوم نیست. اگر ارقام و آمار در 
همین حدود باشد، پنج درصد تفاوت در 
جمعیت زنان و مردان خواهیم داشــت.
وی یادآور شد: از نظر جمعیت مرد و زن، 
تنها اســتانی که جمعیت زن و مرد آن 
برابر می باشــد، استان یزد است.به گفته 
وی، در حــال حاضر ۸۴ میلیون و ۹۷۳ 
هزار نفر جمعیت کل کشــور است که از 
این تعداد، هشــت میلیون و ۸۶۳ هزار 
نفــر برابر  با ۱۰.۴۳ درصد کل جمعیت 
را سالمندان تشــکیل می دهند.عالمه 
افزود: از هشــت میلیون و ۸۶۳ هزار نفر 
جمعیت سالمند کشور، چهار میلیون و 
۲۶۸ هزار نفر آنان مردان و چهار میلیون 

و ۵۹۵ هزار نفر آنان، زنان هستند.

آیا بعد از »طالق« روان 
درمانی الزم است؟

  دکتر محمد ابراهیم تکلو ، روانشناس 
بــه دلیل فشــارهای روانی، اجتماعی و 
اقتصــادی موجود در جوامع، تمام افراد 
در تمام مراحل زندگی نیاز به مشاوره با 
روانشناســان دارند، در بسیاری از موارد 
حتی انباشــت استرس های مثبتی که 
گاه در زندگــی پیــش می آید منجر به 
ایجاد مشــکالت روانی می شود، از این 
رو مراجعه به روانشناس و کمک گرفتن 
از او می تواند کارســاز باشــد و در بحث 
طالق نیز متناســب با تیپ روانی افراد 
آثار روانشــناختی پس از طالق متفاوت 
خواهد بود. زمینه روانی و ذهنی افرادی 
که طالق گرفته اند و تجربیات پیشــین 
آنها در امور متفاوت زندگی می تواند در 
میزان پذیرش طالق توســط آنها موثر 
باشد، به طوری که پس از طالق امکان 
متالشی شدن روانی افرادی که از لحاظ 
روانشناختی زمینه خوبی ندارند، وجود 
دارد. آثار روانشناختی طالق از فردی به 
فرد دیگر و متناسب با آمادگی روانی افراد 
نسبت به مسائل گوناگون متفاوت است، 
در این بین حداقل شش ماه زمان می برد 
حتی افرادی که نســبتا به شیوه درست 
طالق گرفته اند و ذهنشان آماده پذیرش 
طــالق بوده نیز با طالق خود کنار آیند. 
با این حال کمک گرفتن از روانشــناس 
این فرآیند شــش ماهه را کوتاه تر کرده 
و باعث می شــود افراد طوری این زمان 
را ســپری کنند که رنج کمتری به آنها 
متحمل شود. درباره اثرات منفی کمک 
نگرفتن از روانشــناس و مشــاور پس از 
طــالق نیز باید گفت که اغلب این افراد 
پس از طالق دچار خود ســرزنش گری 
می شــوند. از طرفی فشــارهای روانی، 
اجتماعــی و خانوادگــی پس از طالق 
بر روی افراد زیاد شــده و ممکن اســت 
این فشــارها افراد را به سمت افسردگی 
پیش ببرد و یا مدت افســردگی آنها را 
طوالنی تر کند. همچنین احساس عدم 
امنیــت، از بین رفتن عزت نفس، از بین 
رفتن اعتماد نســبت به جنس مخالف، 
بدبینی نســبت به جنس مخالف، ترس 
از صمیمت با دیگران و احساس دوست 
داشــتنی نبودن نیز از دیگر چالش های 
این افراد است. بعضا این افراد دیگران را 
در تمام امور مقصر می دانند و مسائل را 
بزرگنمایی می کنند و به امور بزرگتری 
تعمیــم می دهند. این مســائل در امور 
فــردی و خانوادگی و فعالیت شــغلی و 
اجتماعی آنها اثر گذار است و برای رفع 
این موارد کمک گرفتن از مشــاوران و 

روانشناسان الزم است.

هفت استان کشور بدون 
مرگ و میر کرونایی

در هفته ۱۱۵ همه گیری کرونا در ایران، 
اســتان های چهارمحــال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، 
خراســان شــمالی، ســمنان، قزوین و 
 زنجــان مرگ ومیر صفر کرونا را گزارش 

کرده اند.
معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی با انتشــار 
گزارشــی اعالم کرد: بررســی هفتگی 
وضعیــت موجــود کرونا در کشــور در 
هفتــه دوم اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱ 
مصــادف با هفته ۱۱۵ همه گیری کرونا 
در کشــور، نشــان می دهد که افزایش 
بیماران بســتری در هشت استان کشور 
و کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی 
در ۲۶ اســتان کشور اتفاق افتاده است.

در عین حال در هفته اخیر تعداد موارد 
سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور 
پنج هزار و ۷۲ نفر بوده است. همچنین 
تعداد موارد بستری جدید در کشور در 
هفتــه اخیــر یک هزار و ۷۷ نفر و تعداد 
موارد فوتی جدید ۱۱۸ نفر بوده اســت.

در استان تهران نیز در هفته اخیر تعداد 
موارد ســرپایی مثبت شناســایی شده 
۲۴۰ نفــر، تعداد موارد بســتری جدید 
در هفتــه اخیــر ۱۹۶ نفر و تعداد موارد 
فوتــی جدید در هفته اخیر ۲۳ نفر بوده 
اســت.تاکنون ۶۴ میلیون و ۳۶۶ هزار و 
۱۰۶ نفر ُدز اول، ۵۷ میلیون و ۶۰۱ هزار 
و ۷۴۶ نفر ُدز دوم و ۲۷ میلیون و ۱۲۳ 
هزار و ۳۸۳ نفر، ُدز ســوم واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شــده در کشور به ۱۴۹ میلیون 
و ۹۱ هزار و ۲۳۵ ُدز رســید.اکنون هیچ 
شهرســتانی در وضعیت قرمز قرار ندارد 
همچنین چهار شهرســتان در وضعیت 
نارنجــی، ۳۱۹ شهرســتان در وضعیت 
زرد و ۱۲۵ شهرســتان در وضعیت آبی 

قرار دارند.

خبر ویژه

بــر اســاس اعالم ســازمان پزشــکی قانونی، در 
ســال گذشــته ۸۳۹ نفر بر اثر مســمومیت با گاز 
منوکســیدکربن در کشــور جان خود را از دست 
دادند، این رقم در مقایســه با ســال قبل از آن که 
آمــار تلفات گازگرفتگی در کشــور ۹۲۶ نفر بود، 
۹.۴ درصد کاهش یافته اســت.در حالی که طی 
سه سال متوالی )۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹( با افزایش آمار 
تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور 

مواجه بودیم، این آمار در ســال ۱۴۰۰ کاهشــی 
قابل توجه داشــت و تعداد قربانیان گاز گرفتگی 
نسبت به سال قبل از آن، ۸۷ نفر کمتر شده است.
بر اساس این گزارش از متوفیات مسمومیت با گاز 
منوکســیدکربن در سال گذشته، ۶۳۱ نفر مرد و 
۲۰۸ نفر زن بودند.در این مدت استان های تهران 
بــا ۱۸۴، البرز بــا ۶۵ و آذربایجان غربی با ۶۳ نفر 
بیشترین و استان های هرمزگان با یک، کهگیلویه 

و بویراحمد با دو و یزد با شش نفر کمترین تعداد 
تلفــات گازگرفتگی را داشــته اند.بنا بر آمارهای 
موجود در ســال گذشته بیشــترین تعداد تلفات 
مســمومیت با گاز با رقم ۱۷۴ قربانی در دی ماه 
به ثبت رســیده اســت.همچنین بر این اساس در 
زمستان سال ۱۴۰۰، ۴۲۴ نفر بر اثر گازگرفتگی 
جان باختند که نســبت به زمســتان سال گذشته 

۵.۶ درصد کاهش داشته است.

کربن در سال ۱۴۰۰ گاز منوکسید  کاهش تلفات مسمومیت با 

برقراری بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی 
معاون بیمه خدمات ســالمت ســازمان بیمه سالمت گفت: بر اساس 
بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششــم توســعه کشور و آئین نامه اجرایی 
آن، کلیه شــهروندان فاقد بیمه پایه، جهت برقراری پوشــش بیمه پایه 
سالمت می توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری شهروندی 
ســازمان بیمه ســالمت و یا دفاتر پیشــخوان دولت طرف قرارداد این 
ســازمان، نســبت به بیمه کردن خود و خانواده شان اقدام کنند.دکتر 
مهدی رضایی گفت: بر اســاس بند د تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، 
افــراد فاقد بیمه پایه ســه دهک پایین درآمــدی، به صورت رایگان و 
بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشــش قرار می گیرند.این ســه دهک 

توســط وزارت کار به بیمه ســالمت معرفی شدند.او افزود: ۵ میلیون و 
۳۹۷ هزار نفر یعنی حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر فرد فاقد پوشش 
بیمه که جزو ســه دهک پایین درآمدی بودند به ما معرفی شــدند و از 
۱۷ اردیبهشــت ماه تحت پوشــش بیمه همگانی رایگان قرار گرفتند و 
دولت حق بیمه آنها را پرداخت می کند.اطالع رســانی به این افراد از 
طریق پیامک به تدریج از روز گذشته آغاز شده است.این افراد دو گروه 
هستند؛ یک گروه با جمعیت دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر که اطالعات 
هویتی شان کامل است که به آنها اعالم شده است تحت پوشش بیمه 
قرار گرفتند و می توانند از خدمات بیمه بهره مند شوند.او افزود: گروه 

دوم بــا جمعیــت حدود ۳ میلیون نفر که آنها هم تحت پوشــش بیمه 
قــرار گرفتنــد اما نقص مدرک دارند، از طریق پیامک این موضوع را به 
آنها اطالع داده و فرصتی یک ماهه برایشــان قائل شــدیم که نسبت به 
تکمیل مدارک خود اقدام کنند.رضایی درباره نوع برقراری پوشــش 
بیمه برای ســایر دهک های درآمدی نیز گفت: این موضوع به مصوبه 
هیئت وزیران نیاز دارد اما پیشنهاد ما این بوده است که دهک چهارم، 
۱۰ درصــد در پرداخــت حق بیمه خود مشــارکت کنند، دهک پنجم 
و ششــم، ۲۵ درصد، دهک هفتم و هشــتم، ۵۰ درصد و دهک نهم و 

دهم، ۱۰۰ درصد حق بیمه را خودشان پرداخت کنند. 

خبر ویژه

اینفوگرافی 

چه ضایعاتی 
سودآور هستند؟

ضایعات فلزی، ساختمانی، 
كاغذ و كارتن، چوب، مواد 

شیمیایی و ... در زمره 
ضایعات سودآور قرار 

دارند.
منبع: ایرنا
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 تنگ گمبیل؛ 
شاهکاری از نقاش طبیعت 

بیشتر مردم ایران با شنیدن نام بهشت یاد شمال 
ایران می افتند، ولی در سرتاسر ایران مکان های 
زیبا و بهشتی زیادی وجود دارد که یکی از آنها 
در استان فارس کشــورمان قرار گرفته است. 
تنگ گمبیل بهشت گمشــده ای در ایران در 
استان فارس در نزدیکی شیراز است. این تنگ 
در روستان ساران بهشت مکان واقع شده است. 
تنگ گمبیل در اســتان فارس یکی از بهترین 
مناطق طبیعت ایران زمین اســت. این منطقه 
با رودخانه ای که در آن جریان دارد و درختان 
بلند و سرســبز مانند قطعه ای از بهشت خود 
نمایی میکند. با عبور از آب رودخانه و شنیدن 
صدای طبیعت و پرندگان میتوانید لحظات بیاد 

ماندنی را برای خود به ثبت برسانید.
تنگ گمبیل در استان فارس، در روستای ساران 
بهشت مکان )بشــمکان( قرار دارد. این منطقه 
مانند قطعه ای از بهشــت، در ایــران بی  نظیر 
است. برای عبور از تنگ در قسمتهایی مجبور به 
عبور از داخل رودخانه خواهید بود. آب رودخانه 
گمبیل، پس از طی مسیر روســتاهای ساران 
بهشت مکان و ساران سفلی و منطقه کامفیروز 
به ســد درود زن می  ریزد. ارتفاع ابتدای مسیر 
تنگ حــدود ۲۱۰۰ متر و انتهــای دره حدود 
۲۴۰۰ است. این مسیر یکی از مسیر های صعود 

به قله رنج در این منطقه است.
از خصوصیات این تنگ می  تــوان به آب  های 
روان و ســرد و طبیعتــی بکر و زیبــا و صدای 
پرندگان و همچنین نعمت  هــای خدادادی از 
قبیل درختان گردو، انجیر، تمشــک وحشی و 

زرشک اشاره کرد.
در دل طبعیت زیبای تنــگ گمبیل کبوترانی 
درحال پرواز هســتند که نمای فــوق  العاده و 
منحصر به فردی خلق می کنند. قسمتی از این 
تنگ می  توان گفت که هیچ وقت نور خورشید 
را به خود نمی بیند و سردترین نقطه تنگ می 
 باشد. طول مسیر پیمایش حدود پانزده کیلومتر 
است.تنگ گمبیل دارای جاذبه تاریخی از جمله 
بنایی خشتی در زیر صخره  ای عظیم و همچنین 

غاری کوچک است.
مسیر دسترسی

برای رفتن به تنگ گمبیل باید از شهرســتان 
سپیدان و از مسیر روستای برشنه عبور کنید. 
پس از طی حــدود ۴۰ کیلومتــر و عبور از برم 
شش پیر و روستای سرسبز کهکران به روستای 
ساران بهشــت مکان خواهید  رســید. پس از 
طی طریق حدود ۲۰ دقیقه از میان درختان و 

گیاهان بومی به تنگ گمبیل می  رسید.
شــما میتوانید در این ســفر از تنگ بستانک 
)بهشت گمشده( نیز در نزدیکی تنگ گمبیل 
لذت ببرید. پس از رسیدن به شیراز، به سمت 
کامفیروز و ابتدای بهشــت گمشــده حرکت 
کنید. پیــاده  روی در مســیر تنــگ، عبور از 
عرض رودخانه و تماشای آبشار تنگ بستانک 
میتواند خاطرات بیاد ماندنی برایتان رقم بزند. 
میتوانید در ادامه مســیر با شــیبی مالیم تا 
روســتای جیدرزار نیز پیاده  روی کنید. ناهار 
را در روســتا و خانه  ای محلی که برای اقامت 
انتخاب می  کنید صرف کنید و به مسیرتان تا 
روستای ساران باال و بهشت مکان ادامه دهید. 
میتوانید در خانه ای محلی اقامت کرده روز بعد 
با وسیله نقلیه به ســمت ابتدای تنگ گمبیل 
بروید. بعد از ســپری کردن اوقاتی خوش در 
تنگ گمبیل مقصد بعدی تان میتواند ســیاه  
چادرهای قشقایی باشد. در مسیر نسبتا شیب 
 دار پیاده  روی کنید تا به سیاه  چادرهای عشایر 
برسید. میتوانید شب را نیز در این سیاه چادرها 

بگذرانید.
تنگ گمبیل تا شیراز ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد 
و حدود ۱۰ الی ۱۷ کیلومتری شــهر سپپیدان 
واقع شده است، تا روســتای بهشت مکان نیز 
۸ کیلومتر فاصلــه دارد. تــا نزدیکترین مکان 
درمانی به این منطقه ۱۰ الی ۱۷ کیلومتر نیاز 

به رانندگی دارید.
این مسیر یکی از مسیر های صعود به قله رنج در 

این منطقه است.
از خصوصیات این تنگ می  تــوان به آب  های 
روان و ســرد و طبیعتــی بکر و زیبــا و صدای 
پرندگان و همچنین نعمت  هــای خدادادی از 
قبیل درختان گردو، انجیر، تمشــک وحشی و 

زرشک اشاره کرد.
در دل طبعیت زیبای تنــگ گمبیل کبوترانی 
درحال پرواز هســتند که نمای فــوق  العاده و 

منحصر به فردی خلق می کنند.

گردشگری

تنویر افکار غیر انتفاعی!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

اینکه این روزها رعیت در فضای مجازی دائم در 
پوســتین مارک دار برخی مسئولین می افتند و 
با مطرح ســاختن مسائل شخصی و غیر عمومی 
برایشــان حاشــیه و دغدغه می تراشــند، اصاًل 
صورت خوشــی ندارد و به قول قدما عین صواب 
نیســت. بماند که با روح و مبانی اصول و حقوق 
شــهروندی هم منافات دارد و زیر گرفتن حریم 

خصوصی است! 
به قول خدابیامرز ســالوادور ماداریاگا نویسنده 
اسپانیولی »گاهی اوقات با خودم می گویم وقت 
آن است دیگر از دخالت کردن در زندگی خودم 
هم دست بکشم. چرا که افرادی هستند که این 
زحمــت را برایم خواهند کشــید!« واال به خدا 

سالوادور  حرف حق را زد. 
مدیر کل آموزش و پرورش فالن جا اصول اداری 
را رعایت کرده و بنده خدا برای تاسیس مدرسه 
غیــر انتفاعــی به خودش نامــه زده و از خودش 
کســب تکلیف کرده اســت.  بعــد یک عده که 
ادعــای مغزهای بزرگ روغنکاری شــده دارند، 
دادار دودور راه انداخته اند که فالنی به خودش 
نامــه زده اســت و فــالن و بهمان ...! تا جایی که 
مدیر کل بنده خدا مجبور شده برای تنویر افکار 
عمومی و غیر انتفاعی، توضیح بدهد که ایهاالناس 
این مجوز را برای دوران بازنشستگی درخواست 

کرده ام و روال اداری است و باقی داستان...
نماینده مجلســی که از ترس همین قضاوت ها 
و دخالت ها حق نداشته باشد با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی و بدون تقطیع و همگام ســازی 
چهار تا درشت بار کارمند گمرک کند یا به چشم 
برادر بزرگتری یک ســیلی افســری توی گوش 
ســرباز راهور ســر چهارراه بزند، به نظر شما می 
تواند دو روز می تواند در برابر مافیا و دست های 
پشــت پرده خودرو و بادمجان و خیار و گوجه و 

.... محکم بایستد و حرفش را رک بزند؟!
بماند که برخی قضایا مثل سیسمونی ترک و کت 
و شلوار مارک و ... پشت پرده سیاسی و ماهیت 
تخریبی هم دارد که دیگر اصاًل قشنگ نیست! 
فقط دوستان و عزیزانی که شبانه روز در فضای 
مجازی فر می خورند و هر خبری را بازنشر می 
دهند در جریان باشند تزلزلی که این روزها بر 
اثر فروریختن بنیادهای فلسفه اسکوالستیک 
فضای مجازی در جامعه مشــاهده می شود به 
شــکل ماهرانــه ای در حال بزک دوزک نوعی 
خاله زنک بازی نوین و هرمنوتیک است که این 
دکترین با پشــتوانه  فالوورها و اینفلوئنسرهای 
پوشــالی، فرادســتان را در چالشی عمیق فرو 
می برد که ممکن اســت مجبور شــوند چند 
صبــاح دیگر حتی موقع اشــک ریختن برای 
فرودســتان مارک ســاعت صد میلیونی شان 
را با چســب بپوشــانند یا زبانم الل فرزندان و 
عروس ها و دامادهای شــاخ شمشادشــان را 
مجبور کنند برای ادامه تحصیل، وضع حمل، 
خرید سیســمونی، کت و شــلوار و ... به همین 
مراکز الکچری داخل کشور قناعت کنند! البته 

اگر باز هم شما حرف درنیاورید...

چای از ابتال به سرطان پیشگیری می کند
نتایج یک مطالعه نشــان داد که نوشــیدن چای ممکن است سالمت قلب 
و مغز، عملکرد سیســتم ایمنی را بهبود بخشــد و خطر ســرطان را کاهش 
دهد.محققان خاطرنشــان کردند که برای اثبات بیشــتر این اثرات مفید 

مصرف چای، به شواهد با کیفیت بهتری نیاز است.
چای بعد از آب دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است. چهار نوع اصلی 
چای شــامل ســفید، ســبز، اوالنگ و سیاه است. هر چهار چای از یک گیاه 
به نام Camellia sinensis گرفته می شوند، اما نحوه فرآوری آنها پس از 
برداشت متفاوت است.چای حاوی مجموعه وسیعی از اجزای دارای فعالیت 
بیولوژیکی، از جمله فالونوئیدها، ال تیانین و کافئین اســت. بســیاری از 
اثرات مفید چای به دلیل ســطوح باالی فالونوئیدها مانند کاتچین اســت 

که دارای خواص آنتی اکســیدانی و ضد التهابی اســت.تفاوت در فرآیند 
تولید می تواند بر ترکیب شیمیایی و اثرات مفید انواع مختلف چای تأثیر 
بگذارد. به عنوان مثال، چای سبز قبل از اینکه اکسید شود برشته می شود 
و از این رو حاوی ســطوح باالتری از کاتچین اســت. در مقابل، چای ســیاه 
اجازه اکســید شــدن داشته و دارای سطوح پایین تری از کاتچین است. در 
همین حال، چای سیاه حاوی مقادیر بیشتری از فالونوئیدهای دیگر به نام 
تآروبیگین و تافالوین است که دارای خواص آنتی اکسیدانی نیز هستند.

تعدادی از مطالعات مشــاهده ای نشــان می دهد که مصرف چای با بهبود 
عملکرد شــناختی مرتبط اســت.هر فنجان چای حاوی حدود ۳۵ تا ۶۰ 
میلی گرم کافئین اســت که ممکن اســت به افزایش توجه و بهبود خلق و 

خــوی برخــی افراد پس از مصرف چای کمک کند. چای همچنین حاوی 
تیانین است که برای افزایش توجه و کاهش اضطراب و استرس پیشنهاد 
شــده اســت.محققان فکر می کنند که وجود تیانین و کافئین ممکن است 
به طور بالقوه احساس آرامش همزمان ایجاد کند و توجه را بهبود بخشد. 
عالوه بر این، شواهد محدود نشان می دهد که مصرف تیانین و کافئین با 
هم ممکن است منجر به افزایش توجه بیشتر نسبت به مصرف هر یک از 
این مواد به تنهایی شود.پس از بیماری های قلبی عروقی، سرطان دومین 
عامــل مــرگ و میر اســت. اصالح فاکتورهای ســبک زندگی مانند رژیم 
غذایی، کم تحرکی، ســیگار کشــیدن و چاقی می تواند از ۳۰ تا ۴۰ درصد 

همه سرطان ها پیشگیری کند.

دریچه علم

خیاطی مادام،

  قصه هایی مردمی از کسانی که 
 با یک ترفند، زندگی شان را 

متحول کردند!
مجموعــه داســتان "خیاطی مادام" نوشــته هدی 
حشــمتیان، روایت افرادی است که با تکیه بر تولید، 

زندگی خود را متحول کردند.
مهم ترین نکته ای که در این مجموعه داستان به آن 
پرداخته شده این است که وقتی از تولید ملی حمایت 
شود، چرخه تولید دوام خواهد داشت و همین موضوع 
ســبب ایجاد و حفظ اشتغال پایدار می شود و جوانان 
زیادی را از معضل بیکاری و تبعات آن حفظ می کند.

نثــر روان و ماجراهــای جــذاب از ویژگی های خوب 
کتاب اســت که مخاطب را همراه می کند و ضرورت 
حمایت از کاالی ایرانی و تولید ملی را برای مخاطب 

روشن تر می کند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»البتــه مــن کلی غر به جان بابــا زده بودم، اما دیگر 
فایده ای نداشت. پول اجاره باغ کلی می شد و بابا دست 
مردم چک داشت. تا اینکه مامان طفلکی که همیشه 
آماده انواع فداکاری و ازخودگذشــتگی بود، پیشنهاد 
کرد انگورها را نگه داریم و ازش شــیره انگور درســت 
کنیم، کاری که قبل ترها همیشــه انجام می دادند و 
مادر و مادربزرگ و همه مادرهای قبل از او انجام داده 
بودند. اصاًل شیره درست کردن توی شهر ما یک هنر 
تاریخی بود که سینه به سینه رسیده بود به نسل های 
بعد، اما به خاطر ســختی کار، دیگر کســی به خودش 
ســخت نمی گرفت که شــیره انگور درست کند، مگر 

چند تا کارگاه سنتی.
دوروبر شــهر تا چشم کار می کرد، تاکستان بود و باغ 
میوه. زرنگ ترها و مایه دارها محصولشــان را فرآوری 
می کردند و خرده پاها و بی پول ها همانطور وانتی، مفت 
می فروختند. مادر همیشــه از شــیره درآوردن های 

گذشته خیلی برایم گفته بود...«
کتاب "خیاطی مادام" به قلم هدی حشمتیان در ۸۴ 
صفحه و به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان توســط انتشــارات 

کتاب جمکران منتشر شده است.

وقتیکهدادگاهرویپردهمیافتدكتابکده
 ژانــر دادگاهی یکی از محبوب ترین ژانرهای 
ادبیات و سینماســت و برادرخواندگی هایی با 
چند ژانر دیگر، ازجمله جنایی، سیاسی، درام 
خانوادگی و... دارد. در سینمای جهان تاکنون 
فیلم های زیادی با موضوعات و داســتان های 
حقوقی تولید شده اند که بعضی از آنها براساس 
واقعیــت بوده اند. به بهانــه جریان اختالفات 
جانی دپ و امبر هرد، هشــت فیلم دادگاهی 
در ســینمای جهان را معرفی کرده ایم که در 

ادامه آنها را می خوانید.
به نام پدر

»به نام پدر« یک فیلم درام جنایی زندگینامه ای 
محصول سال ۱۹۹۳ به نویسندگی و کارگردانی 
جیم شریدان است. این فیلم براساس داستان 
واقعی »چهار گیلدفورد« روایت می شود، چهار 
نفر که به دروغ به خاطر بمب گذاری در میخانه 

گیلدفورد در سال ۱۹۷۴ محکوم شدند.
این انفجار منجر به کشــته شدن چهار سرباز 
بریتانیایــی خارج از وظیفه و یک غیرنظامی 
شــده بود. درواقع این فیلــم در مورد جوانی 
)دانیل دی لوئیس( اســت که مجبور می شود 
اعتــراف کند که در بمبگذاری ســال ۱۹۷۵ 
ارتــش جمهوری خــواه ایرلند علیه نیروهای 
انگلیســی دست داشــته و این اعتراف باعث 
زندانی شــدن پدرش هم می شــود. همزمان 
یــک وکیل )اما تامســون( هم کــه درحال 
تحقیق درمورد این موضوع اســت. این فیلم 
در باکس آفیــس ۶۵ میلیــون دالر فروخت و 
تمجیدهای بســیار مثبتی از سوی منتقدان 
دریافــت کرد. »به نام پدر« نامزد هفت جایزه 
اســکار در شصت وششمین دوره جوایز اسکار 

هم شد.
مرا گناهکار بدان

»مرا گناهکار بدان« یک فیلم کمدی دادگاهی 
آمریکایی محصول سال ۲۰۰۶ است که توسط 
سیدنی لومت، کارگردان مشهور فقید نوشته 
و کارگردانی شــده اســت. این فیلم براساس 
داســتان واقعی طوالنی ترین محاکمه مافیا 

در تاریخ آمریکا ســاخته شده است. بسیاری 
از شــهادت های دادگاه از رونوشت های اصلی 
دادگاه گرفته شده اند. وین دیزل در نقش جکی 
دی نورسیو، یک تبهکار نیوجرسی که به همراه 
۱۹ نفــر از همکارانش به دلیل کتک کاری در 
دادگاه محاکمــه می شــود، بازی می کند. در 
ادامه دی نورسیو وکیل خود را اخراج می کند 
و تصمیم می گیرد خودش وکالت خودش را بر 
عهده بگیرد. ماجرای اصلی از این قرار بود که 
در آگوست ۱۹۸۵، برای اولین بار در تاریخ این 
ایالت، کل یک خانواده جنایت کار سازمان یافته 
را در یک محاکمه متهم کردند. بااین حال این 
خانواده جنایتکار ثابت کرد که تنها یک جناح 
از خانواده جنایتکاران لوچس هستند که فقط 
در نیوجرسی فعالیت می کنند. این پرونده در 
مارس ۱۹۸۷ در دادگاه فدرال در نیوآرک آغاز 
شد و در ۲۶ آگوست ۱۹۸۸ به پایان رسید. این 
موضوع طوالنی ترین پرونده جنایی ثبت شده 

در دادگاه های فدرال آمریکا بود.
گو۷ دادگاه شیکا

»دادگاه شــیکاگو ۷« درباره ماجرای معروفی 

در ســال ۱۹۶۸ بــه همین نام اســت، یعنی 
محاکمه گروهی از معترضان ضدجنگ ویتنام 
کــه متهــم به توطئه و عبــور از خطوط قرمز 
دولتی به قصد تحریک شورش در کنوانسیون 
ملی دموکرات ها در شیکاگو هستند. گروهی 
از بازیگران ازجمله یحیی عبدالمتین، ساشــا 
بارون کوهن، جــوزف گوردون لویت، مایکل 
کیتــون، فرانک النگال، جان کارول لینچ، ادی 
ردمین، مارک رایلنس، جرمی استرانگ و بن 
شــنکمن در این فیلم حضور دارند. سورکین 
در ابتدا فیلمنامه را در ســال ۲۰۰۷ نوشت، با 
این هدف که اســتیون اسپیلبرگ کارگردانی 
فیلم را با بازیگرانی عمدتا ناشناس انجام دهد، 
پس از اعتصاب انجمن نویسندگان آمریکا در 
ســال ۲۰۰۷ و نگرانی های مربوط به بودجه، 
اسپیلبرگ مجبور به کناره گیری از کارگردانی 
شد.ســورکین در اکتبــر ۲۰۱۸ به عنــوان 
کارگردان معرفی شــد و بسیاری از بازیگران 
در همان ماه به آن پیوستند. فیلمبرداری در 
پاییز ۲۰۱۹ در شــیکاگو و اطراف نیوجرسی 
انجام شد. در ابتدا برای اکران در سینما توسط 

پارامونــت پیکچرز برنامه ریزی شــده بود، اما 
حقــوق پخش این فیلــم به دلیل همه گیری 

COVID-۱۹ به نتفلیکس فروخته شد.
کوویچ ارین برا

»اریــن بروکوویچ« یک فیلــم درام حقوقی 
بیوگرافیــک آمریکایــی محصــول ســال 
۲۰۰۰ به کارگردانی اســتیون ســودربرگ 
و نویســندگی ســوزانا گرانت است. این فیلم 
نسخه دراماتیزه ای از داستان واقعی بروکوویچ 
است که توسط جولیا رابرتز به تصویر کشیده 
می شــود. بروکوویچ با شرکت انرژی اقیانوس 
آرام به دلیــل مقصــر بــودن آن شــرکت در 
حادثه آلودگــی آب های زیرزمینی هینکلی 
مبــارزه کرد. بروکوویچ در گیشــه موفق بود 
و با واکنش مثبت منتقدان روبه رو شــد. این 
فیلم در هفتادوســومین دوره جوایز اســکار 
پنج نامزدی دریافت کرد که شــامل بهترین 
کارگردانی برای سودربرگ، بهترین فیلمنامه 
اصلــی برای گرانــت، بهترین بازیگر زن برای 
رابرتز و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای 

آلبرت فینی بود.

وکیل لینکلن سوار
»وکیل لینکلن سوار« یک فیلم مهیج حقوقی 
آمریکایی محصول ســال ۲۰۱۱ اســت که از 
رمانــی با همین عنوان توســط مایکل کانلی 
در ســال ۲۰۰۵ اقتباس شده است. این فیلم 
بــه کارگردانی بــرد فورمن بــا فیلمنامه ای 
توســط جان رومانو ساخته شده است و متیو 
مک کانهــی در نقش وکیل اصلی میکی هالر 

بازی می کند.
۱۲ مرد خشمگین

»۱۲ مــرد خشــمگین« یک فیلــم درام 
دادگاهــی آمریکایی محصــول ۱۹۵۷ به 
کارگردانــی ســیدنی لومــت، کارگردان 
مشــهور فقید اســت که از یک نمایشنامه 
تلویزیونــی به همین نام در ســال ۱۹۵۴ 
توسط رجینالد رز اقتباس شده بود. این فیلم 
داستان هیات منصفه ای متشکل از ۱۲ مرد 
را روایــت می کند که درحال تصمیم گیری 
بــرای محکومیت یا تبرئــه یک متهم ۱۸ 
ســاله براساس یک شک منطقی هستند و 
این روند قضــاوت، اخالقیات و ارزش های 
هیات منصفه را زیرســوال می برد. ۱۲ مرد 
خشمگین، بســیاری از تکنیک های ایجاد 
اجماع و مشکالتی را که در این فرآیند میان 
ایــن گروه از مردان پیش می آید، بررســی 
می کند که طیف شــخصیتی آنها بر شدت 
و درگیری می افزاید. فیلم همچنین قدرت 
یک فرد برای ایجاد تغییر را بررسی می کند.
اعضای هیات منصفه فقط با عدد مشــخص 
می شــوند و هیچ نامــی فاش نمی شــود تا 
زمانــی که گفت وگوی پایانی انجام شــود. 
فیلم شخصیت ها و مخاطب را وادار می کند 
تا با مشاهده شخصیت، تجربیات و اقدامات 
هیات منصفه، تصویر خود را ارزیابی کنند. 
ایــن فیلــم به عنــوان دومیــن درام برتر 
دادگاهی که تاکنون ســاخته شده، توسط 
موسســه فیلم آمریکا برای لیست ۱۰ فیلم 

برتر AFI انتخاب شد.

پرده نقره ای 

این روزا دیگه 
دندون به دردمون 

نمی خوره!
افزایش قیمت آرد و نان 

صنعتی در نانوایی های 
سراسر كشور كه با 

انتقادات گسترده ای نیز 
همراه شده، سوژه انتشار 

كارتونی از احسان گنجی در 
صفحه اینستاگرامش شد.

كارتون 

طنز


