
بررسی روند افزایش قیمت دالر

پرواز در ارتفاع باالی قیمت ها در بازار ارز

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

خ دالر روز پنجشنبه  گذشته بعد از ماه ها دوباره وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد و در انتهای      نر
( نیز رســید تا در یک قدمی  معامالت دیروز به قیمت ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان )ســاعت ۱۸ دیروز
کانال ۳۰ هزار تومان قرار گیرد. اسکناس امریکایی ظرف ۴۸ ساعت سه بار رکورد خود در سال 

۱۴۰۱ را ارتقا داد و حتی بعد ۱۴۰ روز در بازار آزاد تهران به کانال ۳۰ هزار تومان نیز وارد شد. قیمت 
دالر سه شنبه گذشته ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان و دوشنبه ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومان بود و روز پنجشنبه 

  || صفحه  صفحه 33  هفته گذشته تا ۲۹ هزار و ۹۵۰ تومان و سپس ۳۰ هزار تومان پیشروی کرد...

کرت وین حضور مورا در تهران  مکمل حضور شیخ تمیم  برای از سرگیری مذا

تالش دوحه برای  تالش دوحه برای  
احیای برجاماحیای برجام

صفحه 2 
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وزیر اقتصاد :

تمام شبکه اطالعات  
 کارت های بانکی 
به هم وصل شد

      وزیــر اقتصــاد در دومیــن روز از نخســتین 
اظهــار  نــو  نســل  حــزب  سراســری  نشســت 
و  زیرســاخت ها  از  بســیاری  در  مــا  داشــت: 
مقدماتــی بــرای اینکــه بتوانیــم سیاســت های 
اقتصــاد مردمــی و عدالتخواهانــه را پیاده کنیم 

دچار نقطه ضعف هستیم...

رئیس مجلس شورای اسالمی :

گاز باید به جای نفت 
 مبنای جهت گیری 
تجارت ایران شود

     رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
کنون مبتنی بر نفت  تجارت انرژی کشور هم ا
خام است و نه گاز. گاز به دالیل مختلف از 
جمله دور زدن تحریم بســیار مهم اســت، 
بنابرایــن بایــد جهت گیــری تغییر کنــد و گاز 

مبنای تجارت  قرار گیرد...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

هالل؛ خانه هایی کوچک 
 برای ارتقای 
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 ضرورت سرمایه گذاری 
در صنعت نفت
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هرگز اجازه نخواهم داد 
ح عادالنه سازی  مردم از طر

یارانه ها آسیب ببینند
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تعمیر و تجهیز مجتمع فرهنگی و هنری انتظارتعمیر و تجهیز مجتمع فرهنگی و هنری انتظار

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه

اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصــه عمومــی تعمیــر و تجهیــز مجتمــع فرهنگــی و هنــری انتظــار را بــه شــماره 
)۲۰۰1۰۰۳۳۵۸۰۰۰۰۰4( را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگزارنمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه 
 )www.setadiran.ir  تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
(انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی راجهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
مبلغ برآورد :  14,۰79,۵۲۵,19۵ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 4۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی طبق فرمت تصویب نامه  1۲۳4۰۲/ت۵۰6۵9هـ 
یا واریز نقدی طبق اطالعات ذیل :

شماره حساب سپرده
 4۰۵6۰۲61۰7۵9۵66۲ 

شبای سپرده 
IR64۰1۰۰۰۰4۰۵6۰۲61۰7۵9۵66۲ 

شناسه واریز 
9۲7114۰۰۰۲۲17۲61۳7۵۵۰۰۲1111111

اطالعات الزم جهت صدور ضمانتنامه :
کد اقتصادی 411۳976۳۳۵۸۵

شناسه ملی 14۰۰۳۲۵۰9۰۰

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روز پنج شنبه مورخ 14۰1/۰۲/۲۲  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۸ صبح  روز پنج شنبه مورخ14۰1/۰۲/۲۲  لغایت دوشنبه  مورخ  14۰1/۰۲/۲6

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت1۵روز پنج شنبه  مورخ  14۰1/۰۳/۰۵ 
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۸ صبح  روز شنبه  مورخ 14۰1/۰۳/۰7

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :
آدرس: کرمانشــاه - بلــوار شــهید بهشــتی - جنــب ســینما اســتقال - اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمانشــاه - دفتــر طــرح هــای عمرانــی  

و تلفــن ۳۸۲۵1۰99-۰۸۳
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : ۰۲1-419۳4
دفتر ثبت نام : ۸۵19۳76۸ - ۸۸9697۳7 

اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir(بخــش "ثبــت نــام/ پروفایــل تامیــن کننــده/ مناقصــه گــر" 
موجــود اســت.

 قمار بن سلمان 
گشت ترامپ! روی باز

  اکبرمعصومی
کارشناس مسائل بین الملل 

غرب آســیا از لحاظ سیاسی و فرهنگی 
شرایط بسیار پیچیده ای دارد که تنظیم 
نوع رفتار در این منطقه بدون شــک با 
ظرافت های خاصی همراه است. وجود 
رژیم صهیونیســتی در کنار عربســتان سعودی و امارات متحده 
عربی و مخالفت جدی افکار عمومی منطقه با سیاست های محور 
عبری- عربی - غربی شرایط را برای آمریکا به لحاظ اتخاذ »سیاست 
خارجی منفعت محور« سخت کرده است. بنابراین ایاالت متحده 
ضمن ایجاد یک سیاســت واحد در کل منطقه، باید با تک تک 
کشورها نیز در ارتباط باشد. حال این سئوال مطرح می شود که 
سیاست خارجی آمریکا اساسا در کاخ سفید چگونه خواهد بود؟ 
آیا رویکرد واحدی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در قبال 

عربستان وجود دارد؟
قبل از پرداختن به ســئوال مورد نظر باید توجه کرد که شــرایط 
داخلی آمریکا به  نحوی است که اصوال کشورهای مختلف همواره 
به این نکته توجه می کنند که با اجتناب از ورود به عرصه تحوالت 
سیاست داخلی آمریکا، به گونه ای رفتار نکنند که گویی طرفدار 
یکی از دو حزب اصلی این کشور هستند. چراکه قانون آمریکا به 
نحوی است که حزب سومی امکان قدرت گیری را در این کشور 
ندارد. بنابراین طرفداری یک کشور از یکی از احزاب آمریکایی نگاه 
تاکتیکی است و با نگاه راهبردی در تعارض است.  برای مثال، رژیم 
صهیونیستی تا سال 2012 تالش کرد، یک موضوع فرا حزبی در 
داخل آمریکا اتخاذ کند که تغییر این وضعیت بعد از آن همواره 

به زیان این رژیم بوده است.
عربســتان سعودی نیز در ســال 2016 به حزب جمهوری خواه 
نزدیک شــد  به گونه ای که ریاض اولین مقصد ســفر خارجی 
دونالد ترامپ بعد از راه یابی به کاخ ســفید بود. در چهار ســال 
ریاست جمهوری ترامپ، به باور سناتور آمریکایی »باب منندز«، 
سیاست خاورمیانه ای آمریکا در گروگان سیاست های عربستان 
بــود. مقامات ســعودی با اطمینــان از حمایت آمریکا، به جنگ 
یمــن ادامــه دادند، قطر را محاصره کردند و همچنین از حامیان 
اصلی خروج آمریکا از توافق هســته ای ایران بودند که در زمان 
رئیس جمهور دموکرات باراک اوباما امضاشــده بود. در آن زمان 
و در جریان قتل جمال خاشــقچی، رئیس جمهور آمریکا با دفاع 
از اقدامات بن سلمان و اجتناب از محکوم کردن او، سبب خشم 

حزب دموکرات از خود و عربستان سعودی شد.
الف: عوامل همگرایی آمریکا با عربستان

 به اعتقاد کارشناسان و نخبگان سیاسی  غرب، ایاالت متحده به 
دنبال حفظ منافع منطقه ای و بین المللی و خواستار حفظ اتحاد 
آمریکا و عربستان است. موقعیت استراتژیک عربستان سعودی 
در خاورمیانــه، ثــروت عظیم، منابع نفتی و موقعیت آن در بازار 
جهانی انرژی، نقش عربســتان در ایجاد فشــار برای تن دادن به 
سازش در فلسطین همگی عواملی هستند که اتحاد استراتژیک 

با این کشور را ضروری می کند.
حــال اینکه مهم ترین مســئله این منطقه در ســال های اخیر 
بدون شــک از دید ایاالت متحده، ایران بوده اســت؛ موضوعی که 
ایاالت متحده و عربستان برای مقابله با آن به یکدیگر نیاز دارند. 
موضوع ایران تا جایی اهمیت دارد که درواقع قسمت مهم روابط 
ایاالت متحده با پادشاهی های خلیج فارس، به ویژه سعودی حول 

محور ایده مهار ایران بنا شده است.
رژیم صهیونیســتی نیز از دیگر عواملی اســت که سعی در ایجاد 
ارتباط راهبردی بین عربستان و شخص بن سلمان با آمریکا زمان 
ریاســت جمهوری بایدن را دارد. این رژیم دریافته اســت که بن 
سلمان بهترین گزینه برای تحمیل سیطره رژیم صهیونیستی بر 

منطقه و مقابله با محور مقاومت است... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

نماینده مجلس :

مردم اقناع نشدند، آستانه تحمل شان پایین آمد
ســاعدی ، نماینده دشــت آزادگان در مجلس گفت: 
متأسفانه ،کار روانشناسانه و جامعه شناسانه در اجرای 

طرح حذف ارز ترجیحی مغفول ماند.
قاســم ســاعدی با بیان اینکه گفت وگوی مسئوالن 
اجرایی با مردم درباره مســائل کشــور یک ضرورت 
است، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی را برای اقتصاد 
کشور الزم می دانیم؛ چون رانت های زیادی پیرامون 
آن شکل می گیرد و کمر اقتصاد کشور را خرده کرده 
است. اما معتقدم این مهم باید در شیوه اجرا دقیق تر 

و با حساسیت بیشتری پیش می رفت.
وی افزود: تیم اقتصادی دولت باید معتدالنه و با شیب 
مالیم به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت می کرد و 
ابتدا بســترهای الزم در جامعه ایجاد می شد تا ذهن 

مردم آماده پذیرش این تغییر باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: متأسفانه کار روانشناسانه و جامعه شناسانه در 
اجرای طرح حذف ارز ترجیحی مغفول ماند و اینگونه 
عمل کردن شوکی را به جامعه وارد کرد و آستانه تحمل 

مردم را پایین آورد.

ساعدی با بیان اینکه هرگونه تغییر و تحول بدون اقنای 
عمومی کشور را دچار مشکل می کند، اظهار کرد: در 
صورتی که تیم اطالع رسانی دولت بسترهای روحی 
و روانی جامعه را آماده می کرد و گفت وگوهای دقیق 
و رســا صورت می گرفت کار آرامتر پیش می رفت و 

برای کشور بار امنیتی نداشت.
نماینده دشــت آزادگان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: حرکت به ســمت اصالح سیستم اقتصادی و 
رفع مشــکالت و نیازمندی های معیشــتی مردم را 
مطلوب می دانیم و مجلس و نمایندگان در این مسیر 
در کنار دولت هستند، به شرطی که مسئوالن اجرایی 
چهارچوب مسائل اجتماعی و فرهنگی را در اجرای 
طرح ها رعایت کنند. نگاه صرفاً اقتصادی مســائل را 
ناقص می گذارد و معتقدم برای هر مسئله اقتصادی 
حتماً باید به زمینه های فرهنگی و اجتماعی آن توجه 
و مقدمــات ایجاد تغییر را مهیا کرد. متأســفانه تیم 
اقتصادی دولت بدون اقناع عمومی وارد مسئله شدند 

که این مطلوب نیست.
منبع: خبرآنالین

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی مناقصه عمومی یک مرحله ایآ آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد فعالیــت  مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واگــذار نمایــد. لذا کلیــه متقاضیان واجد شــرایط 
ژانــس هــای ســطح شــهر دارای مجــوز فعالیــت معتبــر از ســازمان تاکســیرانی یــا شــرکتهای خدماتــی کــه دارای کــد فعالیــت حمــل و نقــل مــی باشــند( ، می تواننــد جهــت  )کلیــه آ
دریافــت اســناد مناقصــه پــس از درج نوبــت دوم ایــن آگهــی  مــورخ 14۰1/۰۲/۲۵ در روزنامــه روزگار  بــه مــدت ۵  روز کاری  بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد 
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سیاست 2

پشت پرده ماجرای فرودگاه فرانکفورت چیست؟
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به هنگام بازگشت از گفتگوهای 
خوب و رو به جلو خود در تهران، در آلمان مورد بازداشت موقت قرار گرفت و تلفن 
همراهش ضبط شد. این اتفاق گویای نکات مهمی در پشت پرده ماجراست.

انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اروپا به همراه دو نفر از همکارانش، 
صبح جمعه به هنگام بازگشــت از ســفر تهران در فرودگاه فرانکفورت توسط 

پلیس آلمان به طور موقت در حالتی شبیه به بازداشت، نگه داشته شدند. 
مورا و همکارانش از فرانکفورت قصد عزیمت به بروکسل، مقر اتحادیه اروپا را 
داشتند. پلیس یا مقامات آلمان هنوز هیچ توضیحی درباره این اتفاق نداده اند.  
مورا نیز در توییتی نوشت که هیچ توضیح روشنی به او درباره این ماجرا نداده اند. 
او همچنین نوشــت که این اقدام نقض کنوانســیون وین مبنی بر مصونیت 
دیپلمات ها هست. چرا که او یک مقام اتحادیه اروپا و در چارچوب یک ماموریت 

رسمی در حال سفر بوده است. مضاف بر اینکه او گذرنامه دیپلماتیک از اسپانیا 
دارد. یک منبع مطلع از گفتگوها گفت که بحث های مورا و باقری در فضایی 
مثبت برگزار شده و روند و پیشرفت خوبی را داشته است. وی افزود که گفتگوها 
تقریبا به مراحل نهایی خود رسیده است. بر اساس این گزارش، به نظر می رسد 
رژیم و البی صهیونیستی مثل سابق با هر گونه پیشرفت در گفتگوها مخالف و از 
آن نگران بوده است، قصد مانع تراشی در روند گفتگوها را دارد و در این مسیر از 
هیچ تالش و اقدامی فروگذار نیست. البی صهیونیستی در بخشی از دستگاههای 
امنیتی آلمان نفوذ خوبی را دارد و برخی از گزارش های سرویس های امنیتی 
این کشور که به طور اختصاصی در رسانه های اسرائیلی و درباره موضوع ایران 
منتشر شده اند، در کنار سایر شواهد، چنین گزاره ای را تایید می کنند.از طرف 
دیگر، یکی از موضوعاتی که مورا در توییت دوم خود به آن اشاره کرده، موضوع 

حکم اعدام احمدرضا جاللی است که به اتهام جاسوسی برای موساد و کمک 
به ترور دانشمندان هسته ای کشورمان در حال حاضر در زندان است. فشار بر 
مقام اروپایی در خصوص جاللی، به عبارتی دم خروسی است که مبدا فشارهای 
این اقدامات مخرب را افشا می کند.  در ماجرای فرانکفورت زمینه مخالفت با 
پیشرفت در گفتگوهای هسته ای دیده می شود که از طریق فشار بر فردی که 
به دنبال تحقق توافق اســت، اتفاق می افتد. و دیگری حمایت از جاللی اســت 
که عامل رژیم صهیونیستی است. مخرج مشترک این دو موضوع، منافع رژیم 
صهیونیســتی و دوســتان آن اســت. اما از همه مهمتر، اقدامات فوق که ناشی 
از دستپاچگی و آشفتگی البی صهیونیستی و جبهه مخالف با توافق در وین 
است، یک نشانه مهم و جدی مبنی بر این است که با پیشرفت های اخیر در 

گفتگوهای تهران، مذاکرات وین به مراحل نهایی خود رسیده است.

یادداشت

عکسی از  والدیمیر پوتین  
رییس فدراسیون روسیه با 

روبان مشکی روی یک صلیب 
به نشانه قبر او در یک ایست 

بازرسی نیروهای اوکراینی در 
خارج از شهر  دنیپرو  اوکراین 

دیده می شود./ رویترز

شهادت »شیرین ابو عاقله« 
خبرنگار شبکه الجزیره در 
فلسطین با شلیک مستقیم 
نیروهای اسراییل/ رویترز

گزارش تصویری

کرات وین حضور مورا در تهران، مکمل تالش شیخ تمیم برای از سرگیری مذا

تالش دوحه برای احیای برجام
پیش از ظهر پنجشنبه شاهد ورود شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی، امیر قطر به همراه هیئت بلند 
پایه دیپلماتیک این کشور به تهران بودیم. اگر 
در چه در محافل رســانه ای و سیاســی و طبق 
ارزیابی کارشناســان، تحلیلگران و ناظران امر 
این سفر با ارتقاء روابط دوجانبه تهران – دوحه، 
بررسی مسائل منطقه ای و یا جام جهانی قطر 
ارتباط دارد، اما کلیدی ترین دلیل حضور امیر 
قطر در تهران به بن بســت کنونی در فضای 
مذاکرات وین باز می گردد که بیم شکســت 
گفــت وگوها را بیش از پیش تقویت می کند. 
از همین رو شــیخ تمیم با هدف میانجیگری 
یا تســهیلگری بین تهران و واشــنگتن پا به 
ایران گذاشــته است. اما تحرکات دیپلماتیک 
دوحــه تا چه اندازه می تواند به احیای برجام و 
نزدیک شــدن مواضع جمهوری اسالمی ایران 
و ایاالت متحده آمریکا کمک کند؟ پاســخ به 
این سوال، محور گفت وگوی دیپلماسی ایرانی 
با سیدجالل ساداتیان، سفیر پیشین ایران در 
انگلســتان و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل 

است که در ادامه می خوانید:
پیش از ظهر پنجشــنبه بود که شاهد 
سفر امیر قطر به ایران بودیم. بسیاری از 
رسانه ها تالش دوحه برای ارتقای روابط 
با تهران، بررسی مسائل دو جانبه و منطقه 
ای، حواشی مربوط به جام جهانی 2۰22 
قطر و ... از عمده محورهای دیدار شــیخ 
تمیم با مقامات جمهوری اسالمی ایران 
برشمرده اند، اما کانونی و محوری ترین 
مسئله به تالش قطر برای خروج مذاکرات 
وین از بن بســت کنونی بازمی گردد. از 
نگاه حضرتعالی این مسئله تا چه اندازه 
به واقعیت نزدیک است و در این صورت 
آیا امیر قطر موفق بود تعدیل اختالفات 
بین ایــران و آمریکا در خصوص برجام 

خواهد شد؟
اگرچه بعد از محاصره اقتصادی و تحریم های 
عربستان، بحرین امارات و مصر در خصوص قطر 
شاهد بودیم که دوحه نوعی استقالل سیاسی 
و دیپلماتیک را در پیش گرفت و این مســئله 
سبب نزدیکی بیشتر تهران با این کشور شد، اما 
به نظر می رسد که اساسا قطری ها متناسب با 
منافع خود سعی دارند یک رفتار دیپلماتیک 
منعطــف و فراگیــر را در منطقه و جهان پیش 

ببرند کما اینکه حمایت های بیش از دو ســاله 
دیپلماتیک این کشــور از طالبان، هم در دوره 
دونالــد ترامــپ و هم در دوره جو بایدن که در 
برهه  هایی درســت در تقابل با منافع و امنیت 
جمهوری اسالمی ایران بود نشان می دهد که 
قطــر به دنبال ریل گذاری متفاوتی مبتنی بر 
منافع و اهداف خود است. لذا سفر شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی به جمهوری اسالمی ایران، چه 
با هدف ارتقای روابط دو جانبه باشد یا بررسی 
مسائل منطقه و جام جهانی قطر و مهمتر از آن 
مســئله احیای برجام بی شک با هدف بیشتر 
شدن وزن دیپلماتیک این کشور در منطقه و 
جهان انجام شــده اســت. یعنی قتر به راحتی 
می توانــد از طریق این تحرکات دیپلماتیک 
خود را به یک وزنه ســنگین در منطقه غرب 
آســیا و جهان و بدل کنــد. البته در خصوص 
مسئله ایران به جز قطر دو کشور عمان و عراق 
هــم تالش های دیپلماتیکی را انجام داده اند، 
اما به نظر می رسد که طی ماه های اخیر وزن 
تحرکات دیپلماتیک قطری ها بیشتر از بغداد 
و مسقط باشد. در پاسخ به سوال شما من هم 
معتقدم بیش از آنکه ســفر امیر قطر با هدف 
برسی مسائل دوجانبه یا منطقه ای باشد بیشتر 
معطوف فضای بن بست کنی در مذاکرات وین 
و میانجیگری بین تهران و واشنگتن انجام شده 
است. اما این که تالش دوحه به موفقیت خواهد 
رســید باید دید که امیر قطر حامل چه پیام، 

پیشنهاد و یا راهکاری از جانب اروپایی ها و به 
خصوص آمریکایی ها و یا خودشان برای برون 
رفت مذاکرات وین از بن بست کنونی است. با 
اینحال در یک نگاه کلی اگر این پیام، پیشنهاد 
و راهکار وجود داشــته باشد می توان درصدی 
برای موفقیت سفر امیر قطر به ایران را متصور 
بود. اگر هم پیامی، پیشــنهادی یا دستورکار و 
راه حلی وجود نداشته باشد بسیار بعید می دانم 
که این سفر شیخ تمیم بتواند به روشن شدن 

موتور مذاکرات منجر شود. 
پس باید عنوان داشت که سفر انریکه مورا 
به تهران هم می تواند تحت الشعاع سفر 

امیر قطر قرار گیرد؟
بدون شک. 

چرا؟
چون به نظر من سفر نماینده اتحادیه اروپا به 
تهران اگرچه پیش از سفر امیر قطر انجام شده 
اســت، اما بی شک مکمل تالش دیپلماتیک 
دوحه است. یعنی ابتدا به ساکن مورا با سفر به 
تهران خواسته های غربی ها را به ایران منتقل 
کرده اســت و در ادامه شــیخ تمیم با حضور در 
تهران، بستر برای پذیرش آن را فراهم می کند. 
البته در این بین پارامتر تعیین کننده دیگر به 
واکنش تهران باز می گردد و اینکه آیا اساســاً 
جمهوری اســالمی ایران تمایلی دارد کماکان 
در جبهه روســیه قرار بگیرد و به فرصت های 

دیپلماتیک خود پشت پا بزند یا خیر؟!

به فرصت دیپلماتیک اشاره کردید. آیا 
آنگونه که در محافل رسانه ای مطرح است 
سفر انریکه مورا و مهمتر از آن سفر امیر 
قطر را باید آخرین شــانس دیپلماتیک 

برای احیای مذاکرات دانست؟
ظاهر امر این را نشان می دهد. واقعیت امر این 
است که چند موضوع پیچیده و تودرتو احیای 
برجام را مبهم و بغرنج کرده اســت؛ از مســئله 
ســپاه و خروج از لیست گروه های تروریستی 
گرفته تا پیش شرط های روسیه برای آمریکا 

در خصوص مذاکرات وین و ... .
 به عنوان یک دیپلمات کارکشته که سال ها 
سابقه حضور در حوزه سیاست خارجی را 
دارید اساسا ورود مقامات یک کشور، آن 
هم در سطح سران را باید نشانه خوبی برای 
احیای برجام تلقی کرد یا به عکس، حضور 
شیخ تمیم در تهران نشان وخامت اوضاع 
و شکست قریب الوقوع مذاکرات دارد که 
طرفین به جای وزیر امور خارجه دست به 

دامن سران کشورها شده اند؟
پاســخ به این ســوال هم مشابه سوال قبلی 
است. اگر امیر قطر با پیشنهادی یا راه حلی به 
تهران سفر کرده باشد معتقدم حضور کسی 
مانند شــیخ تمیم در ســطح سران می تواند 
یــک نقطه امید باشــد، اگر نــه به نظر من 
حضور فردی مانند امیر قطر بدون پیشنهاد 
و راهــکار صرفاً تالش دیپلماتیک شکســت 

خورده ای اســت که ســعی دارد اصطالحاً با 
»ریش سفیدی دیپلماتیک« دو طرف را پای 
میز مذاکره بکشاند که به نظر من با وجود خط 
قرمزها در خصوص سپاه و مسائل دیگر این 
ریش سفیدی دیپلماتیک بدون پیشنهاد یا 
راه حل ملموس از جانب دوحه و دیگر طرف 

ها نمی تواند جوابگو باشد. 
ســوالی که اکنون چرا قطر جای عمان را 
پیرامون پرونده فعالیت های هسته ای و 
مذاکرات در این رابطه گرفته است و سعی 

دارد یک میانجیگر جدی جلوه کند؟
همانگونــه که قبال گفتم به نظر من قطر بازی 
خوبی را در حوزه سیاست خارجی شروع کرده 
است. به هرحال قطر با فروش گاز به خصوص 
میدان های گازی مشــترک با ایران توانســته 
اســت به یک درآمد هنگفتی دست پیدا کند. 
در کنار آن کسب میزبانی جام جهانی فوتبال 
هم قطعاً نقش و وزن قطر را در منطقه و جهان 
افزایش خواهد داد. ســرمایه گذاری های این 
کشــور در تیم های فوتبال خارجی و تبلیغات 
شــرکت های هواپیمایی و مسائل اینگونه هم 
سبب شده است که قطر در افکار عمومی جهانی 
جــای پای خوبــی را برای خود باز کند. مضافا 
اعتباری که شبکه الجزیره طی سال های اخیر 
به این کشور داده است سبب شده چهره قطر 
در جهان متفاوت از گذشــته باشد. در چنین 
شــرایطی بدیهی اســت که قطر سعی دارد در 
حوزه سیاســت خارجی و دیپلماسی هم رشد 
و تحرکی متفاوت از گذشته داشته باشد تا به 
یک نقطه عطف در همه ابعاد و سطوح دست 
پیــدا کند. از این منظر قطری ها ضمن بهبود 
روابط و ارتقاء مناســبات با جمهوری اسالمی 
ایران ســعی کردند احیای مناسبات خود را با 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین 
و مصر را در دستور کار قرار دهند و در کنار آن 
جای عمان را در میانجیگری مذاکرات هسته ای 
بین ایران و ایاالت متحده بر عهده بگیرند. ضمنا 
اگرچه مذاکرات و نشست بغداد با هدف احیای 
روابط ایران و عربســتان سعودی توسط عراق 
انجام شده است، اما به نظر می رسد دوحه تالش 
جدی دارد که میانجیگری بین تهران و ریاض 
را هم خود برعهده بگیرد تا یک بســته کامل 
تحرکات دیپلماتیک را برای افزایش نفوذ و وزن 

خود در منطقه و جهان داشته باشد.

خبر ویژه

 رئیس جمهــور بــا حضــور در میــدان بهمن تهران و بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ از نزدیک با مردم 
گفت وگو و تاکید کرد: تا من زنده باشــم به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنه ســازی یارانه ها 
آســیب ببینند. آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی صبح جمعه با حضور در میدان بهمن از مرکز بزرگ توزیع مرغ 

در جنوب تهران بازدید کرد.
رئیس جمهور همچنین در یکی از فروشگاه های زنجیره ای حضور یافته و ضمن گفت وگو با مردم از نزدیک 

در جریان وضعیت توزیع برخی کاالها و مشکالت مربوط به آن قرار گرفت.

آیت اهلل رئیسی پس از بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ در تهران در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور 
اعضای دولت و بقیه نهادها هم شرکت کرد.

سیاست مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه با حذف ارز ترجیحی ۴200 تومانی و اعطای یارانه به خود مردم 
و افزاش قیمت رسمی چهار کاالی اساسی مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات از روز پنجشنبه آغاز شده است.

دولت ســیزدهم برای اجرای این سیاســت مبلغ ۴00 هزار تومان به هر نفر در ســه دهک اول تا ســوم و مبلغ 
۳00 هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است.

رئیس جمهور: 

ح عادالنه سازی یارانه ها آسیب ببینند هرگز اجازه نخواهم داد مردم از طر

هشدار کاخ سفید درباره احتمال 
آزمایش هسته ای کره شمالی

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفت، کره شمالی 
ممکن اســت در زمانی که شــاید همین ماه جاری 

میالدی باشد، آزمایشی موشکی انجام دهد.
ســخنگوی کاخ سفید گفت، دولت بایدن تشخیص 
داده که کره شــمالی ممکن اســت خود را همچنان 
که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار اســت اواخر 
ماه جاری میالدی به آسیا سفر کند. برای انجام یک 

آزمایش هسته ای آماده کند.
 به نقل از خبرگزاری رویترز، انتظار می رود جو بایدن، 
رئیــس جمهــور آمریکا از 20 تا 2۴ مه به کره جنوبی 
و ژاپن ســفر کرده تا با همتایان کره ای و ژاپنی خود 
گفتگو کند. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفت، 
کره شمالی ممکن است در زمانی که شاید همین ماه 

جاری میالدی باشد، آزمایشی موشکی انجام دهد.
ســاکی اظهار کرد، بایدن همچنین در حال بررســی 
بازدیدش از منطقه غیرنظامی مرز دو کره اســت، اما 

تصمیم نهایی برای آن هنوز گرفته نشده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

کرات متوقف شده برجام  مذا
 از سرگرفته می شود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: مذاکرات 
مذاکرات متوقف شده وین از سرگرفته می شود.

جوزپ بوررل گفت: مذاکرات متوقف شــده بر ســر 
برنامه هســته ای ایران پس از مذاکرات تازه در تهران 
از سرگرفته می شود و معتقد است که توافق نهایی در 
دسترس است. بورل در نشست گروه هفت در آلمان 
بــه خبرنگاران گفت: »مذاکرات متوقف شــده بود و 
اکنون دوباره باز شــده اســت. چشم انداز دستیابی به 

توافق نهایی وجود دارد.«

امیرعبداللهیان: 

توافق قابل اتکا در دسترس است
وزیر امور خارجه اعالم کرد که توافق خوب و قابل اتکا در 
دسترس است اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته 
و به تعهداتش پایبند باشــد. حسین امیرعبداللهیان 
در حســاب کاربری خود در توئیتر در خصوص ســفر 
هماهنگ کننده مذاکرات وین به تهران نوشــت: در 
توافق با جوزف بورل، سفر انریکه مورا به تهران و گفت 
وگوهایش با همکارم علی باقری، فرصت مجددی بود 
تا بر ابتکارات برای حل موضوعات باقی مانده مذاکرات 
وین متمرکز شویم. وی ادامه داد: توافق خوب و قابل 
اتکا در دسترس است اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود 
را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد. امیرعبداللهیان 

همچنین نوشت: تماس ها ادامه دارد.

مخالفت تند و تیز عضو مجمع 
تشخیص مصلحت با واردات خودرو

میرسلیم نوشت: چاره رفع نواقص تولیدات داخلی و 
بهبود کیفیت، تحقیر و توقف تولید صنعتی نیســت 
زیرا برخالف شعار سال و مفاد سند تحول دولت است.
مصطفی میرسلیم نماینده مجلس در توئیتی مخالفت 

خود را با واردات بنزین اعالم کرد و نوشت:
چاره رفع نواقص تولیدات داخلی و بهبود کیفیت تحقیر 
و توقف تولید صنعتی نیست زیرا برخالف شعار سال 
و مفاد سند تحول دولت است. باید دولت همت خود 
را برای اصالح صنعت صرف کند. پناه بردن به واردات 
نامحدود، پاک کردن صورت مســئله و به هدر دادن 
ارز محدودی اســت که با تخفیف دادن قیمت نفت 
صادراتی عاید کشــور شــده و باید برای تأمین مواد و 
کاالهای ضروری و رشــد کشــور بکار گرفته شود و نه 

راضی کردن وارداتچی ها!
ما موظفیم بکوشیم ضعف های خود را برطرف کنیم و 
می توانیم؛ شایسته نیست ضعف ها را بهانه کنیم برای 
دریوزگی از بیگانگان یا تبدیل شدن به بازار مصرف آنها.

حداد عادل :

هنوز هم تکلیف میلیاردها دالر ارز 
 ترجیحی دولت قبل 
مشخص نشده است

غالمعلی حداد عادل معتقد اســت امروز انقالب قویا 
به نیروی انسانی کارآمد برای اداره کشور نیاز دارد.

رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفت: 
بنــده در صحیح بودن مبانی اصــالح یارانه ها تردید 
نــدارم و در زمــان دولت قبل هم متوجه می شــدیم 
که ارز ترجیحی فساد می آورد و نتیجه اش این همه 
ویژه خواری و رانت و قاچاق شــد و هنوز هم تکلیف 
میلیارد ها دالر تخصیص ارز ترجیحی در دولت قبل 
مشخص نشده است. رئیس مجلس هفتم معتقد است 
از نظر مبنایی بحثی نیست و االن نگران اجرا و مدیریت 
هســتیم و اینجاســت که آدم قوی می خواهد و مگر 
می توان یک جنگ را با ســتاد قوی و صف ضعیف به 
پیروزی رساند؟ سیاست هم همینطور است و باید در 
مقام اجرا نیرو داشته باشیم نه اینکه دور هم جمع یک 
و حزب درست کنیم و همه همت این باشد که وکیل 

مجلس و عضو شورای شهر بشویم.
دولت دوازدهم با افزایش نرخ ارز در کشور، برای تأمین 
کاالهای اساسی با قیمت پایین تر، قیمت دالر برای 
واردات ایــن کاالهــا را با عنوان ارز ترجیحی، ۴ هزار و 
200 تومــان اعــالم کرد. این در حالی بود که در طول 
ماه ها گذشته، بخشی از کارشناسان و مسئوالن دولتی 
و حاکمیتی، اختصاص این ارز را عاملی برای گسترش 
فســاد اقتصادی دانسته اند که تأثیر مناسبی بر روی 

قیمت کاالها نداشته است.

 قمار بن سلمان 
گشت ترامپ! روی باز

ادامه از صفحه اول: 
...دشمنی علنی بن سلمان با جنبش های مقاومت ضد 
صهیونیستی، از حزب اهلل گرفته تا حماس و جهاد اسالمی 
و انصار اهلل و حشد الشعبی همه و همه گواه این مدعاست.
ارزیابی مصاحبه ســفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا با 
ســایت »اکســیوس«  نشان می دهد که تنها نکته مورد 
اختالف بین آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد ولیعهد 
سعودی این است که آمریکا او را موجودی ابله می داند 
که نقشــه های آمریکا  را در منطقه خراب می کند اما 
»اسرائیل« معتقد است درست است که بن سلمان نادان 

است اما فایده ه اش بیشتر است.
گرایی ب: عوامل وا

آنچــه برای مقام های آمریــکا نگران کننده خواهد بود 
نزدیکی ریاض به روســیه و چین، دســت کم در مورد 
مسائلی که برای واشنگتن اهمیتی حیاتی دارند، است. 
با توجه به فرهنگ سیاسی محمد بن سلمان در سیاست 
خارجی عربستان شاهد تالش او در راستای عمل کردن 
به یک راهبرد منطقه ای و فرامنطقه ای برای حفظ، تثبیت 
و افزایش قدرت خود در منطقه اســت. او با اســتفاده از 
دیپلماسی فعال، دالرهای نفتی ناشی از اقتصاد رانتی در 
تالش است چالش های روابط با آمریکا را مرتفع سازد و با 
شریک سازی چین و روسیه در پروژه های بلند پروازانه  
خــود، روابــط راهبردی خود را با این دو کشــور بیش از 

پیش افزایش دهد.
بن سلمان با نادیده گرفتن درخواست رئیس جمهور جو 
بایدن برای افزایش تولید نفت و نجات ایاالت متحده و 
جهان از یک بحران اقتصادی قریب الوقوع، حامیان خود 
در واشنگتن را به چالش کشیده است. در حالی که جهان 
همچنان تحت تاثیر افزایش شدید قیمت انرژی است، 
شــرکای غربی بن ســلمان که گاهی به عنوان متحدان 
شناخته می شوند، بار دیگر نتوانستند او را درک کنند.

نکته دوم در عوامل واگرایی بین عربستان و ایاالت متحده، 
تالش دولت بایدن برای احیای برجام اســت. از آنجایی 
کــه یکی از اصلی ترین عوامــل خروج ترامپ از برجام، 
عربستان سعودی بوده است حال تالش دوباره این کشور 
برای احیای توافقنامه هسته ای بین ایران و شش کشور 
قدرتمند جهان، باعث دلسری عربستان به عنوان شریک 

راهبردی آمریکا خواهد شد.
نکته قابل تامل این است که مذاکرات اخیر بین ایران و 
عربستان که در آن تالش می شود از اختالف ها کاسته 
شود و در نهایت یک رابطه راهبردی بین دو کشور ایجاد 
شــود نیز منافع ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی را با 
خطر مواجه کرده است. به طوری که برخی از کارشناسان 
معتقدند که رفتار عربستان در نزدیکی به ایران، برگرفته 
از ناامیدی این کشور از حمایت های آمریکا در خاورمیانه 
است و عمال عربستان سعودی احساس خال امنیت در 

منطقه کرده است.
عربستان و قمار بازی بن سلمان

ارتبــاط و حمایت های صریح بن ســلمان از جمهوری 
خواهــان و شــخص دونالد ترامپ نشــان می دهد که 
نگاه بایدن به عربســتان در وضعیت کنونی، در راستای 
خواســته های عربســتان و شخص بن سلمان نیست. از 
این رو گزاره های مختلف نشان می دهد که وی به دنبال 
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکاست.  در 
حالی که حداقل هنوز نزدیک به سه سال تا حضور بایدن 
و دموکرات ها در راس معادالت اجرایی واشنگتن زمان 
باقی است، ولیعهد سعودی پالس های مثبتی را به ترامپ 
و جمهوریخواهان در خصوص حمایت از آنها ارسال کرده 
و همین مسئله، می تواند منجر به بروز تنش های تازه ای 

میان آمریکا و سعودی ها شود.
روزنامه گاردین در گزارشی به موضوع روابط عربستان 
ســعودی و ایاالت متحده پرداخته و می گوید: » محمد 
بن ســلمان از بازگشــت دونالد ترامپ به قدرت حمایت 
می کند و روی این مســئله سرمایه گذاری اقتصادی نیز 
کرده است«. این روزنامه در این گزارش که به قلم جولین 
برگر، دبیر بخش جهان این نشــریه اســت می نویسد: 
»همزمان با امتناع عربســتان ســعودی برای کمک به 
آمریکا در مجازات روسیه در پی حمله به اوکراین، محمد 
بن سلمان، ولیعهد ماجراجوی این کشور 2 میلیارد دالر 
در صندوق ســرمایه گذاری جدید و آزمون پس نداده ای 
که توسط جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ اداره می شود 
قرار داده است. اقداماتی که نشان می دهد ولیعهد سعودی 
روی بازگشت ترامپ به قدرت سرمایه گذاری می کند.«

 ماجرا به این نقطه ختم نمی شود! بن سلمان نشانه هایی را 
از قمار خود برای بازگشت ترامپ به قدرت در سال 202۴ 
بروز می دهد. درخواست هایی برای انجام تحقیقات درباره 
سرمایه گذاری هنگفت عربستان سعودی در یک شرکت 
سهام خصوصی متعلق به جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ 
مطرح شــده است. »صندوق ســرمایه گذاری عمومی 
ســعودی« که تحت کنترل ولیعهد عربستان قرار دارد، 
در شرکت »افینیتی پارتنرز« سرمایه گذاری 2 میلیارد 
دالری کرده اســت. نخســتین هدف گذاری بن سلمان 
در این مســیر، پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات 
میاندوره ای کنگره است. در این صورت، قطعا چشم انداز 
مسیر تعاملی ترامپ- بن سلمان از امسال تا سال 202۴ 
مشخص تر شده ومراودات پنهانی این دو از فاز نهان وارد 
فاز آشکار می شود. در همین زمینه جان جنگینز، سفیر 
پیشین انگلیس  در عربستان سعودی هم می گوید: »من 
گمان می کنم که بن ســلمان روی پیروزی جمهوری 
خواهان در انتخابات میان دوره ای و پس گرفتن مجدد 
ریاست جمهوری از سوی این حزب )چه با ترامپ و چه 

بدون او( شرط بندی کرده است.  
منبع: راهبرد معاصر

اخبار کوتاه
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3اقتصاد کوتاه از اقتصاد

وزارت رفاه اعالم کرد؛

 افرادی که یارانه نگرفتند
سه ماه فرصت اعتراض دارند

وزارت رفاه برای اطالع خانوارهای جامانده از دریافت 
یارانه مشــمول یارانه مذکور نبوده اند توضیحاتی 
ارائه کرد. در متن اطالعیه آمده اســت: در صورتی 
کــه از ابتدای اجرای طــرح هدفمندکردن یارانه ها 
در ســال 1۳۸۹ یارانه نقدی دریافت نکرده اید یا به 
دلیل انصراف یا عدم ثبت نام از سال 1۳۹۳ مشمول 
یارانه مذکور نبوده اید و متقاضی بررسی شرایط مالی 
و اقتصادی خود برای دریافت یارانه کمک معیشتی 
جدید هســتید، می توانید طی سه ماه آینده نسبت 
به ثبت مشــخصات خود در ســامانه ای که به زودی 
توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها اطالع رسانی 
خواهد شد، اقدام کنید.در این اطالعیه آمده است: 
در صورت تأیید درخواســت، یارانه کمک معیشتی 
جدید از ابتدای اجرای برنامه محاســبه و به خانوار 
تعلــق خواهــد گرفت.برای این موضــوع نیازی به 
مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نیست و موضوع صرفاً از طریق 
سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه ها که به زودی 

در دسترس قرار می گیرد قابل پیگیری است.

غ از امروز افزایش عرضه مر
مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشتی با 
اشاره به اینکه عرضه مرغ از امروز افزایش می یابد، 
گفت: کمبــودی در حوزه تولید وجود دارد.حبیب 
اســداهلل نژاددربــاره افزایش قیمــت مرغ و کمبود 
عرضه آن در روز گذشــته اظهار داشــت: صبح روز 
گذشته، حجم تقاضا برای مرغ بسیار باال بود.وی با 
بیان اینکه مرغ از استان هایی که تأمین کننده مرغ 
تهران هســتند، وارد این اســتان شده است، افزود: 
استان های تأمین کننده، به تعهدات خود در زمینه 
تأمیــن مــرغ تهران عمل کرده اند اما هم تقاضا زیاد 
بود و بخشی از مرغ های عرضه شده به سرعت جذب 
شد و هم مشخص نیست بخشی از این مرغ ها کجا 
رفته است؟اســداهلل نژاد با بیان اینکه قیمت جدید 
مرغ اعالم و تصویب شده است، اظهار امیدواری کرد: 
از روز شــنبه عرضه این کاال به اندازه کافی باشــد و 
کمبودی در بازار نداشــته باشیم و مرغ مورد نیاز به 
طور کامل تأمین شود.وی تصریح کرد: میزان تولید 
مرغ در کشــور به اندازه ای اســت که نیاز را به طور 
کامل تأمین می کند و هیچ مشــکلی در این زمینه 

وجود ندارد.

نماینده مجلس خبر داد؛

تصویب واردات خودرو بدون 
محدودیت در تعداد

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی گفت: با بررســی کمیسیون های مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام مصوب شــد دولت 
خودرو هایی را که کم مصرف و ایمن هســتند بدون 

سقف وارد کند.
عــزت اهلل اکبــری تاالرپشــتی افزود: تــا امروز از 
خودروســازان حمایت هایی شــده است که طبق 
فرموده مقام معظم رهبری نباید سوءاستفاده کنند 
و باید ساختار دو خودروساز اصالح شود مثاًل دولت 
به جای ســهامداری و دخالت، باید ناظر باشد.وی با 
اشــاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات 
70 هزار خودرو گفت: اول، با فرمایشات رهبری کاًل 
مصوبه اصالح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا 
برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کند، 
واردات خودرو را انجام دهد دوم، ماده ۴ آن که مربوط 

به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، حذف شد.
ایــن نماینده مــردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: 
آیین نامه واردات خودرو به دست دولت تهیه می شود 
و دولت شــرایط را باید برای واردات آماده کند.وی 
گفت: امروز خأل 500هزارخودرویی در بازار احساس 

می شود که با واردات، فضا رقابتی می شود.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو:

خ روغن صنف و صنعت  نر
 ۶ برابر شد

دبیر ســندیکای صنایع کنسرو گفت: تولید کنسرو 
در حال حاضر متوقف نشــده اســت اما روند تولید 
آن کاهــش پیدا کــرده و برندهای مطرح در تولید 
کنسرویجات با 10 درصد از ظرفیت و توان خود اقدام 
به تولید می کنند چراکه روغن آنها تامین نیســت.
محمد میر رضوی  با بیان اینکه نرخ هر کیلو روغن 
در صنف و صنعت 6 برابر ارتقا پیدا کرده است، افزود: 
در پیش فاکتور انجمن روغن، نرخ روغن کیلویی 6۳ 
هزار تومان تعیین شده است؛ واحدهایی که توانمند 
هستند می توانند روغن مورد نیاز خط تولید خود را 
تامین و برای خرید هزار تن روغن حدود 70 میلیارد 
تومــان بــرای انجمن روغن پول واریز کنند. این در 
حالیســت که واحدهــای تولیدکننده خرد توانایی 
پرداخــت ایــن مبلغ را ندارنــد از این رو در نهایت از 
چرخه تولید حذف خواهند شد.وی ادامه داد: دولت 
سهمیه روغن کارخانجات کنسروی را تخصیص داده 
اما هنوز کارخانجات تولیدی سهمیه خود را تحویل 
نگرفته ایم.این فعال اقتصادی با اشاره به کمبود روغن 
در کارخانه های تولید کنسرو، خاطر نشان کرد: تولید 
کنســرو در حال حاضر متوقف نشــده است اما روند 
تولید آن کاهش پیدا کرده به عنوان مثال برندهای 
مطرح در تولید کنسرویجات با 10 درصد از ظرفیت 
و تــوان خــود اقدام به تولید می کنند چرا روغن آنها 

تامین نیست.

گزارش

معاون وزیر صمت:

 قیمت خودرو
 کاهش می یابد

معاون وزیر صمت گفت: پیش بینی ما این 
است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها 
آرام آرام به آن حد عقالنی که مشتری انتظار 

دارد، نزدیک تر شود.
 منوچهر منطقی درباره مصوبه آزادســازی 
واردات خودرو گفت: از اواخر سال ۹7 سران 
قــوا یک مصوبه ای ابالغ کردند که به علت 
محدودیت هــای ارزی، واردات خودرو را به 
مدت ۳ ســال ممنوع کردند و این مدت ۳ 
ســال تا آخر اردیبهشــت ماه تمام می شود 
از طرفــی هم محدودیت ارزی دیگر وجود 
ندارد، چون ما رشــد صادرات داشــتیم و تا 
ســال قبل تا ۴0 درصــد افزایش صادرات 
داشــتیم بنابرایــن محدودیت ارزی هم از 

بین رفته است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: 
بحث دوم بحث درون خواست سران قواست 
بــرای اینکــه کیفیت و قیمت به یک حالت 
متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات 
خــودرو برای تنظیم گری بــازار و ارتقای 
کیفیت مطرح شود؛ بر اساس همین اصل، 
وزارت صمــت آئین نامــه را تنظیم کرد و 
به دولت ارائه شــد حال می توانیم بگوییم 

کلیات آن مصوب شده است.
منطقــی در ادامــه بیان کرد: دو دهک اول 
را در نظــر بگیریــم خودروها قیمت باالیی 
داشــتند، اما در مصوبــه جدید که تنظیم 
شــده عالوه بر دو دهک باال، دهک پایین 
هم در نظر گرفته با مشــوق های خاص که 
بتواند دهک های پایین را هم پوشــش دهد 
بــه طور مثال تعرفه پایین تری برای دهک 

پایین گذاشتند.
وی افزود: بحث دیگر نیم نگاهی به صنعت 
خــودرو بود، صنعت خودرو ۳ وظیفه اصلی 
دارد، یکی خدمات پس از فروش که در این 
طرح به صورت ویژه به آن نگاه شده است، 
نکتــه بعدی این بــود که ما واردات خودرو 
را صرفــاً بــرای واردات انجام می دادیم، اما 
یکی از بحث هایی که خیلی از کشورها هم 
از آن استفاده می کنند این است که در کنار 
واردات، انتقال دانش و فناوری هم اجرا شود 
و مبحــث بعدی ورود به بخش خودروهای 
جدید و به روز و به خصوص خودروهای برقی 
که در دنیا استقبال خوبی از آن شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت اضافه 
کرد: برای واردات خودرو نمی توانیم به طور 
کامل از منابع بانک مرکزی اســتفاده کنیم 
بنابراین پیشــنهاد شد که سرمایه گذاران 
می تواننــد در زنجیره ارزش خودرو چه در 
قطعات و چه در زیر مجموعه ها سهیم باشند 
و همچنین مشوق های صادراتی نیز تعریف 
شــد برای کســانی که طیفی از محصوالت 
را صــادر می کنند در ازای صادرات با مجوز 
بانک مرکزی بتوانند واردات داشته باشند.
منطقی درباره میزان واردات و تأثیر کیفیتی 
و قیمتــی روی تولیــدات داخلی افزود: به 
عنــوان مثال نیاز بازار 2 میلیون دســتگاه 
خودرو است منتها خودروسازها یک و نیم 
میلیون تولید می کنند و برای اینکه بازار به 
تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع 
صــادرات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف 
کنند؛ عدد کاماًل بستگی به این دارد که ما 
چقدر شــکاف داشــته باشیم و طبعاً وقتی 
خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ 
را باال ببرند قطعاً می توانیم بگوییم واردات 

محدودتری را خواهیم داشت.
وی در ادامه گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل 
شــود قطعاً روی قیمت اثر خواهد داشت و 
پیش بینی ما این است که با شروع واردات 
و ادامــه آن، قیمت هــا آرام آرام به آن حد 
عقالنی که مشــتری انتظار دارد، نزدیک تر 

شود.
معــاون صنایــع حمل و نقــل وزیر صمت 
دربــاره اینکه آیا قرعه کشــی ها که ادامه 
خواهد داشت یا خیر، تصریح کرد: با توجه 
به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه 
کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید 
اســت و بخشی خودرو را کاالی سرمایه ای 
محســوب می کنند؛ پیش بینی می کنم تا 
اواخر ســال آینده همانطور که وزیر صمت 
گفتند، اغلب قرعه کشی ها منتفی و از بین 
خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و 
عقالیی شدن قیمت و تأمین نیازهای مردم 

خواهیم رفت.

بررسی روند افزایش قیمت دالر

پرواز در ارتفاع باالی قیمت ها در بازار ارز
 نرخ دالر روز پنجشــنبه  گذشــته بعد از 
ماه هــا دوبــاره وارد کانال 2۹ هزار تومان 
شد و در انتهای معامالت دیروز به قیمت 
2۹ هزار و 700 تومان )ساعت 1۸ دیروز( 
نیز رسید تا در یک قدمی کانال ۳0 هزار 
تومان قــرار گیرد. اســکناس امریکایی 
ظرف ۴۸ ســاعت ســه بار رکورد خود در 
ســال 1۴01 را ارتقا داد و حتی بعد 1۴0 
روز در بــازار آزاد تهران به کانال ۳0 هزار 
تومان نیز وارد شــد. قیمت دالر سه شنبه 
گذشته 2۹ هزار و ۳00 تومان و دوشنبه 
2۸ هزار و 650 تومان بود و روز پنجشنبه 
هفته گذشــته تا 2۹ هزار و ۹50 تومان و 
ســپس ۳0 هزار تومان پیشروی کرد، اما 
در ادامه کمی عقب نشســت و با 2۹ هزار 
و ۸70 تومان مبادله شد که نسبت به روز 
گذشــته اش 720 تومان افزایش را نشان 
می دهــد. تا اینکــه در پایان معامالت به 
2۹ هزار و 600 تومان رســید. این قیمت 
نسبت به ۸ فروردین 1۴01 بیش از ۳ هزار 
تومــان افزایش دارد. ضمن اینکه آخرین 
بــار روز دوم دی ماه پارســال قیمت دالر 
در کانــال ۳0 هزار تومان قرار گرفته بود. 
برخی دیدگاه ها بر این است که رفتار دالر 
نوعی واکنش به وقایع اقتصادی داخلی در 
روز های اخیر است. عده ای افزایش قیمت 
دالر را به روند صعودی درهم امارات ربط 
می دهند و دسته ای دیگر، نرسیدن اخبار 
مثبت سیاســی به بازار ارز را بهانه جهش 
نرخ دالر در بازار قلمداد می کنند. همزمان 
با رکوردشــکنی های پی درپی دالر، یورو 
و درهــم امــارات نیز آمار و ارقام جدیدی 
در بــازار ارز 1۴01 ثبــت کرده انــد و هر 
یک به نوبه خود دســت به رکوردشــکنی 
زده اند. چنانکه قیمت درهم روز سه شنبه 
کانــال ۸ هزار تومــان را تصرف کرد و در 

بازار پنجشــنبه از مرز مقاومتی ۸ هزار و 
200 تومــان عبور کــرد و ۸ هزار و 2۴0 
تومان فروخته شــد. این در حالی اســت 
که رشــد درهم انتظارات افزایشی در بین 
معامله گران را باال برده اســت. وب سایت 
»اکویــران« بــه نقل از یک فعال بازار ارز، 
درباره علت رشــد نرخ حواله درهم نوشته 
که انتظارات تورمی و چشم انداز مبهم در 
حوزه های سیاست خارجی ازجمله دالیل 
ورود تقاضای احتیاطی به بازار اســت. به 
گفته این منبع »طبیعتا با افزایش حواله 
درهم، قیمت اسکناس دالر در بازار تهران 

نیز جابه جا می شود.«
انتشــار خبر دســتگیری سرشاخه های 
قاچــاق دالر، بــازار ارز تهــران را به هم 
ریخــت. معامله گران تصور می کردند که 
بازار ارز زیر ذره بین پلیس امنیت اقتصادی 
قرار گرفته اســت. این خبرگزاری به نقل 
از پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرده که 

نیروی انتظامی ضمن رصد کامل بازار ارز 
و شناســایی سرشاخه های قاچاقچیان و 
دالالن ارزی، مقادیــر قابل توجهی ارز که 
طبق قانون فاقد فاکتور رســمی خرید از 
صرافی هــای مجاز اســت، مصادره کرده 
است. در این فضای پرتنش و پر از اضطراب 
معامله گران تصور می کردند که بازار ساز 
توانایــی کنترل اســکناس امریکایی را از 
دســت داده اســت و همین امر انتظارات 
افزایشی را باال برده بود. همزمان بازار طال 
و سکه به نوسات بازار ارز دقت کرد و جهت 
حرکت خود را با توجه به نرخ دالر تعیین 
کرده اســت. چنانکه با افزایش نرخ دالر، 
قیمت سکه نیز از نیمه کانال 1۳ میلیون 
تومــان عبور کــرد. البته بانک مرکزی در 
دســتورالعملی که 11 اردیبهشت امسال 
منتشــر شــد؛ تمام دارندگان دالر های 
خانگــی را ملــزم کرد که یا دالر های خود 
را در بانک ها ســپرده گذاری کرده و سود 

نقــدی دریافت کنند یا اینکه بفروشــند. 
دستورالعملی که شاید نتیجه عکس داده 
و به نظر می رسد که بازار را به هم ریخته 

است.
 بانک مرکزی: التهاب بازار ارز 

ثار روانی است ناشی از آ
در عین حال علی صالح آبادی، رییس کل 
بانک مرکزی در اظهاراتی که »تســنیم« 
منتشــر کرده درباره نوســانات بازار ارز 
این طور توضیح داده که »التهاب در بازار 
غیررســمی که ناشــی از آثار روانی است، 
حتمــا کاهش خواهد یافت.« رییس کل 
بانــک مرکزی بــا تاکید بر اینکه تعادل و 
آرامش با تامین ارز در بازار حاکم خواهد 
شــد، گفت: بــه عنوان بازارســاز هم در 
بــازار نیما و هم در بازار متشــکل حضور 
موثر خواهیم داشــت. وی با اینکه ذخایر 
اسکناس بانک مرکزی به بیشترین اندازه 
در تاریخ رســیده اســت، تصریح کرد: با 

وزارت صمــت جلســات متعددی داریم. 
باتوجــه به بهبود وضعیــت منابع ارزی 
کشــور ثبت ســفارش ها نیز بیشتر شده 
اســت. صالح آبادی ضمن تاکید بر اینکه 
سیاســت های ارزی و تجاری کامال با هم 
هماهنگ اســت، تصریــح کرد: از ابتدای 
ســال تاکنون ۴.۳ میلیارد دالر در سامانه 
نیما تامین ارز شد. همچنین برای واردات 
مربوط به دارو یک میلیارد دالر و برای مواد 
غذایی ۳ میلیارد دالر تامین ارز کردیم. وی 
با اشــاره به اینکه درآمد های ارزی کشور 
زیاد شــده و درحال وصول اســت، گفت: 
تامین ارز از گذشــته به مراتب بهتر شده 
است. دیروز 2۳0 میلیون دالر در سامانه 
نیمــا ارز تامین شــد و عرضه ارز در نیما 
بیشــتر از تقاضا شده است. صالح آبادی با 
بیان اینکه سال گذشته بیش از 55 میلیارد 
دالر تامین ارز صورت گرفت و امسال قطعا 
بیشتر خواهد شد، ادامه داد: نیاز های ارزی 
کشــور یکی در حوزه واردات است و یکی 
در حوزه اســکناس مثل ارز دانشجویی و 
ارز مسافرتی است که در هر دو تامین ارز 

به خوبی انجام می شود.
قاچاق ارز در یک بانک

صالح آبــادی همچنین بدون اشــاره به 
جزییــات خاصی عنوان کرده که در یکی 
از بانک هــا اقدامــات مرتبط با قاچاق ارز 
صــورت می گرفت که عالوه بر مســدود 
کردن حســاب فرد خاطــی، با مدیر آن 
بانک نیز برخورد شــد.صالح آبادی ادامه 
داد: در گذشــته صرفا بانک مرکزی باید 
ارز کاال های اساسی را از محل درآمد های 
نفتی تامیــن می کرد، اما اکنون عالوه بر 
آن در بــازار نیما نیز تامین صورت خواهد 
گرفت؛ حتما در وضعیت جدید تامین ارز 

از گذشته بهتر خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس:

کشور با اجرای درست قانون عادالنه سازی یارانه ها ریشه کن شدن فقر مطلق در 
عضو هیئت رئیســه مجلس با بیان این که اجرای درســت قانون عادالنه 
سازی یارانه ها به کاهش فقر در کشور کمک می کند گفت: دولت باید 
برای این قانون قرارگاهی تشــکیل دهد تا شــبانه روزی اوضاع را رصد و 
مشکالت احتمالی سر راه این قانون را بردارد.حسینعلی حاجی دلیگانی 
با اشاره به اینکه دولت سیزدهم یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی 
اش در ســال اول اســتقرار عدالت در زمینه توزیع یارانه ها اســت گفت:  
به همین سبب دولت سیزدهم در ماه های نخست استقرار خود الیحه 
دو فوریتی در این زمینه تقدیم مجلس کرد.این نماینده مجلس شورای 
اســالمی بــا ابراز اینکه مجلس با توجه بــه اهمیت یارانه و نقش آن در 
معیشت مردم روی این موضوع بسیار حساس بود گفت: بنابراین برای 
جلوگیری از شتابزدگی نه تنها با دو فوریت الیحه مخالفت کرد بلکه با 
یک فوریت این الیحه نیز مخالفت کرد تا در این راستا همین جلسات 
فشــرده ای با حضور دولت و مجلس در این زمینه برگزارشــود تا این 
موضوع به بهترین شکل برای مردم انجام شود.وی با ابراز اینکه مجلس 

ســاعتها در کمیسیونهای تخصصی به واکاوی ابعاد این قانون پرداخت 
و در کمســیون تلفیق نیز راجع به این قانون ســاعتها گفت و گو شــد تا 
ســرانجام به صحن علنی مجلس آمد و با بحث و تبادل نظر راجع ابعاد 

مختلف این قانون تصمیم گیری شود و بهترین تصمیم اتخاذ شود.
 ریشه کن شدن فقر مطلق از کشور 

با اجرای درست قانون عادالنه سازی یارانه ها
حاجی دلیگانی با بیان اینکه مجلس نگرانی مردم را نسبت به وضعیت 
معیشتشان درک می کند و نسبت به آن حساس است گفت: اما دقیقا 
چاره رهایی از وضع موجود نیز بهم زدن وضعیتی بود که ناشی از برخی 
اقدامات نســنجیده در گذشــته بوده که اکنون بایستی جبران شود.این 
نماینده مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به آمار سازمانهای جهانی 
پیرامون ضریب جینی در کشــور و فاصله طبقاتی طی ســالهای گذشته 
گفت: آنهایی که نگران اقشــار کم برخوردار و آســیب دیده از مدیریت 
غیر صحیح اقتصاد در ســالهای گذشــته کشــور هستند یک رجوع به 

گزارشــهای ســازمانهای جهانی در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها 
داشــته باشــند تا متوجه شــوند کدام طرح به وضعیت اقشار متوسط و 
ضعیف جامعه بیشــتر کمک کرد.وی افزود: به همین ســبب این قانون 
بســیار مهمی است و شایســته است برای آن دولت قرارگاهی تشکیل 
دهد تا شبانه روزی اوضاع را رصد کند و مشکالت احتمالی سر راه این 
قانون را بردارد.حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه این قانون مانند هر قانون 
دیگری ممکن است چالشهایی داشته باشد که در صورت عدم اهتمام 
کار به درســتی پیش نرود گفت:یک ســری اشــکاالت در برنامه ممکن 
است لحاظ نشده باشد مثال در شیوه اجرا مقرر شده به جای آرد ارزان 
به نانوایی ها مابه التفاوت به نانوا پرداخت شــود و این ممکن اســت در 
برخی از روســتاها باعث شــود تولید کننده گندم مبدل به یک مصرف 
کننده شود.این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: بنابراین ضروری 
است قرارگاهی تشکیل شود تا از طرفی پاسخگوی مردم باشد و از سوی 
دیگر با رصد بازار و شرایط نحوه اجرا را منوط به ارزیابی شرایط کند.

خبر ویژه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: خریدهای بی رویه 
و بیش از حد نیاز مردم زمینه سوء استفاده افراد سودجو برای احتکارکاال 

را فراهم می کند.
 اکبر کرامتی در نشست سراسری اقدام مشترک مسئوالن دستگاه های 
اجرایی وزارتی و استانی با استانداران و روسای سازمان جهاد کشاورزی 
اســتانها و اعضای قرارگاه تامین امنیت غذایی در خصوص طرح مردمی 
ســازی یارانه ها و توزیع عادالنه آن برگزار شــد؛ اظهار کرد: دســتور ویژه 
دادستانی برای برخورد جدی با محتکران و گرانفروشان ارزاق عمومی و 
مایحتاج روزانه مردم با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی صادر شده و 

با اخاللگران بازار با جدیت برخورد می شــود.وی با بیان اینکه کمبودی 
در بازار مرغ نداریم، گفت: در سطح 12 کشتارگاه استان ۳25 تن گوشت 
مرغ گرم به تعداد 212 هزار قطعه کشتار و در سطح بازار به قیمت مصوب 

روزهای قبل ۳1 هزار تومان عرضه و توزیع شد.
کرامتی تاکید کرد: امروز افزایش تقاضای مردم، عرضه را با مشکل روبه رو 
کرده بود و از فردا گوشت مرغ با قیمت های جدید در بازار استان عرضه 
می شــود .وی با بیان اینکه به دلیل افزایش تقاضا ، ممکن اســت انحراف 
در توزیع در برخی فروشگاه ها اتفاق افتاده باشد که در این راستا بازرسین 
قرارگاه تامین امنیت غذایی استان به همراه بازرسین اداره صمت، تعزیرات 

حکومتی از دو روز گذشته با تشدید نظارتها در دو شیفت صبح و بعد از 
ظهر در سطح بازار حضور دارند.کرامتی با بیان اینکه قیمت نان افزایش 
نیافته است و مردم از خرید مازاد و ایجاد صف در مقابل نانوایی ها خودداری 
کنند، خاطر نشان کرد: تعدادی از نانوایی های استان که در نقاط با تراکم 
جمعیت باال قرار دارند، ملزم به پخت نان در دو شیفت کاری صبح و بعد از 
ظهر تا اطالع ثانوی هستند تا کمبودی در این زمینه وجود نداشته باشد.
وی اضافه کرد: در صورتی که مردم هرگونه گران فروشی را در سطح بازار 
مشاهده کردند، می توانند گزارش های خود را از طریق سامانه های 12۴ 

و 1۳5 اطالع رسانی کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی: 

مردم از خرید بیش از نیاز و احتکار خانگی خودداری کنند

 وزیر اقتصاد در دومین روز از نخســتین نشســت سراســری حزب نسل 
نو اظهار داشــت: ما در بســیاری از زیرســاخت ها و مقدماتی برای اینکه 
بتوانیم سیاست های اقتصاد مردمی و عدالتخواهانه را پیاده کنیم دچار 
نقطه ضعف هستیم و اگر برخی از سیاستگذاران دوره پیشین عزم جدی 
برای پیاده کردن سیاســت های اصالح اقتصادی نداشتند، امروز دولت 
و شخص آقای رئیس جمهور بر پیاده سازی اقتصاد مردمی اصرار دارند 
اما حدی از توانایی اعمال سیاســت در عرصه اقتصادی که پیش از این 
باید فراهم می شد امکان پذیر نیست که البته دولت تالشش را کرده که 

بتواند فقط زیرساخت  خوبی برای بنای اقتصاد مهیا کند.
 سّید احسان خاندوزی  با بیان این که من قباًل هم گفته ام تازه فوندانسیون 
این کار فراهم شده است گفت: امروز می توانستیم به جای سیاست های 
قیمتی به ســمت سیاســت های حمایتِی مقداری از مردم برویم و مثل 
بســیاری از کشــورها عمل کنیم که می توانند بگویند دولت می تواند 
کاالها را به وفور برای شــما فراهم کند و مشــکلی در تامین نداریم شما 

هم مصرف عادی خودتان را انجام دهید. 
وی افزود: بعد از جنگ اوکراین در بسیاری از کشورهای اروپایی حداکثر 

خرید کاال برای مردم تعریف می شد، اما چنین سیاست هایی در اقتصاد 
ما قابل پیاده سازی نیست چون اصال زیرساخت  اطالعات اقتصادی وجود 
ندارد و اساســاً امکان اعمال سیاســت های عدالت  گرایانه به دلیل نبود 
زیرساخت، دشوار است.خاندوزی افزود: در مورد وضعیت اقالم یارانه ای 
این زیرســاخت در دولت کار می شــود و ما موفق شــدیم که تمام شبکه 
اطالعات کارت های بانکی کشور را به هم متصل کنیم و اگر بتوانیم جریان 
خرید مردم را از خرید نقد به خرید کارت های بانکی ســوق دهیم می 
توان با رصد جریان بانکی خیالمان راحت شود که مردم دسترسی دارند.

وزیر اقتصاد: 
کارت های بانکی به هم متصل شد تمام شبکه اطالعات 
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نفت و انرژی 4

کرد: ، پاالیش و پتروشیمی اظهار  گاز آغاز به کار بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت،  آئین  وزیر نفت در 

ضرورت سرمایه گذاری در صنعت نفت

کوتاه از انرژی

بین الملل

 حذف گاز روسیه
214 میلیارد دالر برای اروپا 

گران تر تمام می شود
یک گزارش جدید نشان داد برنامه فعلی 
اتحادیه اروپا برای حذف وابســتگی به 
گاز روســیه از طریق استفاده از منابع 
دیگر، حداکثر 21۴ میلیارد دالر بیشتر 
از برنامــه ریزی اولیــه هزینه خواهد 
داشت.برنامه کمیسیون اروپا با عنوان  
توانمندســازی دوبــاره اتحادیه اروپا ، 
برای بی نیاز کردن اروپا از ســوختهای 
فســیلی روســیه پیش از سال 20۳0، 
شامل متنوع سازی تامین گاز، سرعت 
بخشیدن به تولید گازهای تجدیدپذیر، 
افزایــش تولید برق از تجدیدپذیرها و 
اســتفاده از منابــع دیگری بجز گاز در 
گرمایــش و تولیــد برق اســت. طبق 
اعــالم کمیســیون اروپــا، تمهیدات 
مذکور، تقاضای اتحادیه اروپا برای گاز 
روســیه را به میزان دو ســوم پیش از 
پایان ســال 2022 کاهش می دهد.بنا 
بر گزارش اندیشــکده اقلیمی  امبر اند 
گلوبــال ویتنس ، برنامه فعلی اتحادیه 
اروپا برای استفاده از گاز، به دلیل قیمت 
باالی گاز، ممکن اســت 26۴ میلیارد 
دالر )250 میلیــارد یــورو( به هزینه 
انــرژی اتحادیه اروپا در ســال 20۳0 
اضافه کند. این برنامه تنها هزینه را به 
میزان ۴۹ میلیــارد دالر )۴7 میلیارد 
یورو( کاهش می دهد که همچنان 21۴ 
میلیارد دالر )20۳ میلیارد یورو( باالتر 
از پیش بینی اولیه کمیســیون خواهد 
بود. و در حالی که برنامه کمیسیون اروپا 
کاهش وابستگی به واردات گاز روسیه 
را هــدف گرفته اســت، اروپا همچنان 
شدیدا متکی به گاز خواهد بود که این 
منطقــه را در معرض ۳۴ میلیارد یورو 
افزایــش هزینه بر اســاس پیش بینی 
قیمــت 20۳0، یــا 20۳ میلیارد یورو 
افزایش هزینه بر اســاس قیمت فعلی 
گاز، قــرار می دهد.بر اســاس گزارش 
اویل پرایس، انتظار می رود کمیسیون 
اروپا هفته آینده جزییات این برنامه را 
کــه تصور می رود تجدیدپذیرها در آن 
نقش برجسته ای دارند، اعالم کند و در 
راستای طرح افزایش استفاده از انرژی 
تجدیدپذیر برای کاهش وابســتگی به 
انرژی روسیه و سرعت بخشیدن به گذار 
انرژی، پیشنهاد کند صدور مجوز برای 
پروژه های انرژی تجدیدپذیر سریع تر 

شود.

 درآمد نفتی روسیه
تر می رود ۵0 درصد باال

آژانس بین المللــی انرژی در گزارش 
ماهانه خود اعالم کرد مسکو از ابتدای 
ســال 2022 هر مــاه از فروش نفت و 
فرآورده های نفتی که به حدود هشت 
میلیون بشــکه در روز بالغ می شــود، 
حدود 20 میلیارد دالر درآمد داشــته 
است.صادرات روسیه در حالی جریان 
دارد کــه اتحادیــه اروپا در آســتانه 
ممنوعیت واردات نفت روســیه به این 
بلوک است و غولهای نفتی بین المللی 
مانند شل و توتال انرژیز متعهد شده اند 
به خرید نفت روسیه خاتمه دهند. اما 
آسیا مشتری مشتاق نفت روسیه مانده 
و چین و هند خرید محموله های نفتی 
که اروپا دیگر خواهان آنها نیســت را 
افزایــش داده اند.آژانــس بین المللی 
انــرژی دورنمای خود از بازارهای نفت 
جهان را در این گزارش تا حدود زیادی 
بــدون تغییر نگه داشــت و اعالم کرد 
تولید کمتر از ســوی روســیه، دنیا را 
با کمبــود عرضه نفت روبرو نمی کند 
زیرا عرضه در مناطق دیگر افزایش پیدا 
می کند و قرنطینه های چین، تقاضا را 
تحــت تاثیــر قرار می دهد. با این حال 
بازارهای ســوخت جهان با محدودیت 
عرضه روبرو هستند و در صورت بهبود 
تقاضــای چین پــس از قرنطینه های 
کرونایی گســترده که به اجرا گذاشته 
است، ممکن است با کمبود شدیدی در 
ماه های آینده روبرو شــوند.در گزارش 
ماهانه آژانس خاطرنشان شد: کاهش 
جریــان فرآورده های نفتی روســیه 
ماننــد دیزل، نفت کوره و نفتا، کمبود 
عرضه در بازارهای جهانی را تشــدید 
کرده اســت. ذخایر در هفت سه ماهه 
گذشــته به صورت متوالی کاهش پیدا 
کرده اند و ذخایر سوخت های تقطیری 
به پایین ترین حد خود از ســال 200۸ 

نزول کرده اند.

رئیس مجلس شورای اسالمی :

گاز باید به جای نفت مبنای 
جهت گیری تجارت ایران شود

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تجارت 
انرژی کشــور هم اکنون مبتنی بر نفت خام 
است و نه گاز. گاز به دالیل مختلف از جمله 
دور زدن تحریم بســیار مهم است، بنابراین 
بایــد جهت گیری تغییر کنــد و گاز مبنای 
تجــارت قرار گیرد.محمدباقر قالیباف امروز 
در آیین گشایش بیست وششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی با افتخار 
به عنوان تســهیل گر و تنظیم گر برای تحول 
در صنعــت نفت اقدام و خدمت خواهد کرد 
و از هیــچ کمکی دریــغ نخواهد کرد.وی با 
بیــان اینکه انتقال مســتقیم پول به چرخه 
اقتصاد کشــور در هر کجای دنیا تورم زاست، 
اظهــار کرد: این کار نعمت منابع را به نغمت 
بدل می کند که امروز شاهد این امر هستیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
باور داریم منابع زیرزمینی متعلق به دولت ها 
نیســت و به نســل امروز و آینده تعلق دارد، 
گفت: از این رو باید بدانیم که خام فروشــی 
و مصــرف کردن در هزینه جاری، مناســب 
نیســت.قالیباف با بیــان اینکه همه اعداد و 
ارقام نشــان می دهد که تقاضای نفت رو به 
افول بوده و تقاضا برای اســتفاده از ســوخت 
گاز رشــد کرده است که ضرورت دارد برای 
توسعه این صنعت تالش کنیم، تأکید کرد:  در 
بحث انرژی کشور، موضوع خام فروشی است 
و حکمرانی نداریم و نیاز است سران قوا آن را 
اصالح کنند.وی با بیان اینکه صنعت نفت ما 
یکی از پیشران های برنامه هفتم توسعه است 
و می تواند ما را در کمترین زمان ممکن به یک 
تحول بزرگ برساند، اظهارکرد: فروش نفت 
ایران شامل تحریم شد، اما گاز دارای چنین 
محدودیتی نشد و گاز ایران در زمان تحریم 
به ترکیه و عراق رفت.رئیس مجلس شورای 
اســالمی افزود: اعداد و ارقام این گونه نشان 
می دهــد که ما در مجموع دارای بزرگ ترین 
ذخائر نفت و گاز جهان هســتیم و هم اکنون 

فرصت جهاد تصمیم گیری است.

معاون وزیر نیرو:

10 هزار مگاوات انرژی تجدید 
پذیر در دولت سیزدهم تولید 

خواهد شد
معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ســاتبا( 
گفت: طبق هدفگذاری شده در دولت سیزدهم 
10 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در سطح 
کشور تولید خواهد شد که سهم سال 1۴01 
با کمک مجلس تصویب شــده است.محمود 
کمانی در مراســم انعقاد تفاهم نامه احداث 
نیروگاههای  تجدید پذیر در این اســتان با 
اشاره به احداث نیروگاه های خورشیدی در 
سطح کشور گفت: بر این اساس  ایجاد چهار 
هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به تصویب 
رسید که مجوزهای الزم آن از شورای اقتصاد 
اخذ شده و همچنین منابع الزم برای ایجاد 
زیرســاخت های مورد نیاز در بودجه 1۴01 
دیده شــده است.این مســوول از مجموعه 
های ســرمایه گذار در این حوزه به ویژه برق 
منطقه ای، توزیع نیروی برق و  اســتانداری 
خواســت در این حوزه همکاری و مشارکت 
بیشتری داشته باشند و به عبارتی از فرصت 
بوجود آمده نهایت استفاده را داشته باشند.

معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( با 
بیان اینکه در زمان حاضر تضمین  و اســناد 
مناقضه این مهم نهایی شده است، ادامه داد: 
آن چیزی که در بحث اسناد و منقاصه مهم  
بوده ســاختگاهها است.وی با اشاره به اینکه 
در این مدل ما ساختگاهها را  به مناقصه می 
گذاریــم، اظهار داشــت: در مدل های قبلی 
ســرمایه گــذار خود به تامیــن زمین  و اخذ 
مجوزهای الزم ا قدام می کرد که در این مدل 
با کمک استانداری ها، برق منطقه ای  توزیع 
نیروی برق این ساختگاهها  را مشخص می 
کنیم  و آنها را به مناقصه می گذاریم.کمانی  
در خصوص اجرای این مدل افزود: حین این 
کار ایــن کار ویژگــی های الزم برای انتخاب 
زمین نیروگاههای تجدید پذیر مد نظر قرار 
می گیرد از جمله تبدیل پتاســیل به انرژی، 
کیفیت برخورداری الزم برای اتصال به شبکه 
فعال، نبود معارض زمین، و مباحث دیگری 
را در بــر مــی گیرد.وی بــا بیان اینکه وقتی 
ســاختگاهها به مناقصه گذاشــته می شود، 
تفاهم نامه ای با اســتانداری ها به امضا می 
رســد، گفت: معنی انجام این کار این اســت 
مجموعه حاکمیتی زمین را در اختیار سرمایه 
گذار قرار می دهد و از این مجموعه پذیرفتنی 
نیست که یک نهاد اعالم کنند که زمین مورد 
نظر دچار مشــکالتی اســت . این مسوول از 
متولیان  امر خواست در مرحله نهایی همان 
مشــخص شدن ساختگاهها  همکاری های 
الزم داشته باشند تا با تایید مهمترین مسوول 

استانی کارها شتاب  بیشتری داشته باشد.

وزیــر نفــت  در آئین آغاز به کار بیست وششــمین 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ضمــن خیر مقــدم به مهمانان این آئین اظهار کرد: 
نمایشــگاه صنعت نفت ایران میثاق ســاالنه و محل 
تعامــل و جمع شــدن فعــاالن داخلی و خارجی در 
صنعــت نفت ایران و یکی از نمایشــگاه های بزرگ 
صنعت نفت جهان اســت.وی با بیان اینکه »صنعت 
نفــت دانش بنیان، تولیــد ایرانی، صادرات جهانی« 
به عنوان شعار بیست وششمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز و پاالیش و پتروشــیمی بسیار الهام بخش 
اســت، تصریح کرد: دانش بنیان کردن صنعت نفت 
و توجه به ســاخت داخل، اولویت اصلی وزارت نفت 
در شــرایط کنونی به شــمار می رود که در کل جهان 
هم چنین اســت و صنعت نفت جهان محل توســعه 
بسیاری از فناوری های نو است.وزیر نفت با بیان اینکه 
حضور 2۳ دانشــگاه و مرکز پژوهشــی، بیش از صد 
شــرکت دانش بنیان، استارت آپ ها و پارک فناوری 
و شــهرک های علمی تحقیقاتی در این نمایشــگاه، 
نشانه جدیت وزارت نفت در این زمینه است، افزود: 
انتخاب شــعار ســال از سوی مقام معظم رهبری به 
نام تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین نیز مسئولیت 

ما را در این زمینه بیشتر کرده است.

 اقدام های وزارت نفت 
برای دانش بنیان کردن صنعت نفت

اوجــی با تأکید بر اینکــه رویکرد ما در دانش بنیان 
کردن صنعت نفت و توجه به ساخت داخل به هیچ 
عنوان شعاری نیست، به تبیین مهم ترین اقدام های 
وزارت نفت در این زمینه پرداخت و درباره نخستین 
اقدام گفت: وزارت نفت برنامه و احکام مورد نیاز برای 
تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال در صنعت نفت را با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تهیه و تنظیم کرده اســت که ان شــاءاهلل به زودی به 
تصویب هیئت وزیران می رســد.وی گفت: در قالب 
این برنامه، اقدام های وســیعی برای افزایش تولید، 
دانش بنیــان کردن صنعت نفت و افزایش اشــتغال 
در دســتور کار وزارت نفت قرار گرفته اســت.وزیر 
نفت دومین اقدام در دانش بنیان کردن صنعت نفت 
و توجه به ســاخت داخل را انتشــار فراخوانی برای 

مشــارکت شــرکت های دانش بنیان در زمینه های 
اولویــت دار صنعت نفــت در ماه های ابتدایی دولت 
ســیزدهم بیان کرد و افــزود: در این فراخوان بیش 
از ۳00 شــرکت بــرای دانش بنیــان کردن صنعت 
نفت در زمینه های اولویت دار و اشتغال آفرین چون 
بهینه ســازی، احیای چاه های کم بازده و توســعه 
زنجیــره ارزش مشــارکت کردند. هم اکنون امضای 
قرارداد و ارائه تســهیالت و حمایت از این شرکت ها 
با بهره گیری از ظرفیت تبصره 1۸ قانون بودجه آغاز 
شده است.وی با بیان اینکه تکمیل زیست بوم فناوری 
نفت دیگر اولویتی است که وزارت نفت در دستور کار 
دارد، توضیــح داد: وزارت نفت به دنبال فعال کردن 
مراکــز نوآوری در مجاورت دانشــگاه ها، اســتقرار 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها در پارک 
فناوری نفت و توسعه این پارک هاست.به گفته اوجی، 
ارائه تمهیدات و حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
برای ســاخت کاالهای بار اول و تجهیزات مورد نیاز 
صنعــت نفت با تمرکز بر اقالم اساســی و گروه های 
کاالیــی که دارای ارزبری قابل توجهی بوده و اکنون 
وابستگی زیادی به واردات دارند از دیگر اقدام هایی 

است که در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

ضرورت سرمایه گذاری در صنعت نفت
وزیــر نفــت در ادامه این آئین بــر ضرورت توجه به 

ســرمایه گذاری و توسعه در صنعت نفت تأکید کرد 
و گفت: تا سرمایه گذاری صورت نپذیرد، بخش های 
تولیدی، شرکت های دانش بنیان و سازندگان نیز از 
پویایی برخوردار نخواهند شــد و فضای کسب وکار 
در صنعت نفت بهبود نخواهد یافت، بنابراین محرک 
فعالیت بخش های مختلف پیمانکاری، سازندگان و 
ارائه دهندگان خدمات، موضوع مهم سرمایه گذاری 
اســت.اوجی با بیان اینکه تحقق نیافتن منابع مورد 
نیاز برای توســعه صنعت نفت در سال های گذشته 
نه تنها ســبب بــه مخاطره افتادن پایــداری تولید 
نفت و گاز شــده بلکــه تهدیدی برای امنیت انرژی 
کشور به شمار می رود، افزود: بر این اساس موضوع 
ســرمایه گذاری و ایجاد زمینه الزم برای توســعه در 
صنعــت نفت در اولویــت اصلی قرار دارد.وی تأکید 
کرد: تردید نداشــته باشــید که اگر در صنعت نفت 
به موقع ســرمایه گذاری انجام نشــود به طور حتم با 
کســری تراز تولید و مصرف انرژی در کشور روبه رو 
خواهیم شد، به همین دلیل ما برای سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف این صنعت بزرگ برنامه های 

متنوعی تدوین کرده ایم.

ح عظیم نفتی   آغاز عملیات اجرایی 2۵ طر
در سال 1401

وزیر نفت با اشاره به اینکه در ۹ ماه نخست استقرار 

دولت ســیزدهم این وزارتخانه موفق شــده اســت 
بــا بهره گیری از تــوان هلدینگ های بزرگ نفتی و 
پتروشیمی، ظرفیت مالی بانک ها همچنین مذاکره 
با شرکت های معتبر بین المللی بیش از 50 قرارداد و 
تفاهم نامه به ارزش بیش از 16 میلیارد و 700 میلیون 
دالر امضــا کند، گفت: اولویت این پروژه ها شــامل 
توســعه میدان های مشترک نفت و گاز، جمع آوری 
گازهای مشــعل، توسعه زنجیره ارزش پاالیشگاهی 
و نیز بهره گیری از توان شــرکت های دانش بنیان و 
سازندگان داخلی بوده است.اوجی با تأکید بر اینکه 
بر اساس سیاست های اصولی و کالن دولت، اولویت 
مــا تکمیل پروژه هــای نیمه تمام خواهد بود، افزود: 
همســو با این موضوع تالشــمان این است ۴۸ طرح 
کالن و اولویت داِر نیمه تمام در صنعت نفت را تا پایان 
امســال با سرمایه گذاری 1۳ میلیارد دالر تکمیل و 
به بهره برداری برســانیم و در همین ســال عملیات 
اجرایی 25 طرح عظیم با سرمایه گذاری ۳0 میلیارد 

دالر را آغاز کنیم.
وی تصریــح کرد: این طرح ها شــاخص هایی چون 
افزایــش تولید نفت و گاز از میدان های مشــترک، 
تأمیــن امنیت انرژی کشــور، اســتفاده از ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیان، ایجاد اشــتغال و تکمیل 
زنجیره ارزش اولویت بندی و انتخاب شده اند که در 
بخش باالدست صنعت نفت مانند توسعه میدان های 
نفت و گاز و در بخش پایین دست این صنعت مانند 
خطوط انتقال گاز، طرح های پتروشــیمی و احداث 
پتروپاالیشگاه های جدید با استفاده از امتیاز تنفس 
خوراک خواهد بود.وزیر نفت به موضوع تحریم اشاره 
کرد و با بیان اینکه مقابله با تحریم ها و دیپلماســی 
قوی انرژی از اولویت های وزارت نفت است، گفت: در 
شرایط کنونی، صنعت نفت ایران در خط مقدم نبرد 
اقتصادی و مقابله با دشمنان قرار دارد.اوجی با اشاره 
به اینکه این نمایشگاه، جلوه ای از توانمندی و اقتدار 
جمهوری اســالمی ایران در شــرایط کنونی است، 
افزود: اینکه با وجود استمرار تحریم ها، ظرفیت های 
داخلی در همه زمینه ها از جمله ســاخت تجهیزات، 
طراحی و مهندسی و پیمانکاری و اجرا در حال رشد 
هستند و امیدوارانه برای آینده برنامه ریزی می کنند، 

نشان از شکست سیاست تحریم هاست.

رییس حوضه آبریز زهره- جراحی و حوضه های جنوبی شــرکت 
مدیریت منابع آب ایران گفت: اکنون به دلیل تغییر شرایط بارش 
در کشور تدوین و اجرای الگوی کشت متناسب با موجودی منابع 
آبی ضروری است.مهرزاد احسانی، افزود: گرچه اقدام هایی از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین الگوی کشت در سال های اخیر 
انجام شــده، اما ضرورت دارد این الگو متناســب با موجودی آب هر 
حوضه آبریز باشد تا بتوان از منابع موجود آب به خوبی بهره گرفت.

وی ادامه داد: از گذشــته در کشــورمان که خشــک و نیمه خشک 
اســت و منابع آب آن با وضعیت چینش متفاوت پراکنش بارش ها 
روبــه رو اســت، مردمان زندگی خود را در کنــار رودخانه ها پایدار 

کردند تا بتوانند دسترســی به آب پایدار برای شــرب، بهداشــت 
و کشــاورزی داشــته باشــند.رییس حوضه آبریز زهره- جراحی و 
حوضه های جنوبی خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه در گذشته امکان 
حفر چاه های عمیق و انتقال آب آن به دوردســت های رودخانه ها 
وجود نداشــت و نبود رودخانه نیز در بســیاری از نقاط، مردم برای 
استفاده از منابع آب زیرزمینی اقدام به حفر قنات کرده و نیازهای 
خود را برطرف می کردند؛ همچنین کشاورزی خود را بر این اساس 
توســعه داده و با آن ســازگار شده بودند.احسانی گفت: آن چیزی 
که در 50 ســال اخیر رخ داده و موجب تغییر شــده آن اســت که با 
ورود بــرق و فنــاوری امکان پمپاژ آب به ارتفاعات که پیش تر نبود 

فراهم شد، همین امر امکان توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیر 
کشــت در نقاط دورتر را فراهم کرد و اســتفاده از منابع آب بیشــتر 
شد.وی بیان  داشت: از طرف دیگر رشد روزافزون جمعیت و افزایش 
نیازهای غذایی سبب شد با ساخت سدها و انتقال آب هم سطح زیر 
کشــت افزایش یافته و هم تامین آب انجام شــود.این مسوول ادامه 
داد: اکنون در اغلب نقاط کشــور میزان ســطوح زیر کشت اراضی 
کشــاورزی برخوردار از رودخانه ها افزایش یافته و بر همین اساس 
منابع آب تکافوی این میزان ســطح زیر کشــت را نمی دهد و این 
امر چالشی را بین باالدست، میان دست و پایین دست رودخانه ها 

و سدهای تامین کننده آب ایجاد کرده است.

رییس حوضه آبریز زهره- جراحی و حوضه های جنوبی:

کشور ضروری است تدوین الگوی کشت متناسب با موجودی منابع آبی 

خبر  ویژه

خبرها  نشان دادند ؛

 بازبینی چشم انداز اوپک 
از تقاضای جهانی برای نفت

اوپک پیش بینی میزان رشد تقاضای جهانی 
بــرای نفت در ســال 2022 را برای دومین 
مــاه متوالــی کاهش داد و بــه تاثیر حمله 
روســیه به اوکراین، رشــد نرخ تورم و ظهور 
دوبــاره واریانت اُمیکرون در چین، به عنوان 
دالیــل این تجدیدنظر اشــاره کرد.اوپک در 
جدیدتریــن گزارش ماهانه خود، پیش بینی 
کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال 2022 
به میزان ۳.۳6 میلیون بشــکه در روز رشــد 
می کند که ۳10 هزار بشکه در روز کمتر از 
پیش بینی ماه پیش این گروه اســت.جنگ 
اوکرایــن، قیمتهای نفــت را در مارس برای 
مدت کوتاهی به باالی 1۳۹ دالر در هر بشکه 
رســاند که باالترین حد از ســال 200۸ بود و 
فشــارهای تورمی را تشــدید کرد. اوپک به 
وضعیت چین اشاره کرد که اجرای گسترده 
قرنطینه های ســخت گیرانه، این کشور را با 
بزرگترین شــوک تقاضا از سال 2020 روبرو 
کرده است.در گزارش اوپک آمده است: انتظار 
می رود تقاضا برای نفت در سال 2022 تحت 
تاثیر تحوالت ژئوپلیتیکی در اروپای شــرقی 

و همچنین محدودیتهای پاندمی کووید 1۹ 
قرار بگیرد.با این حال اوپک همچنان انتظار 
دارد مصرف نفت جهان در ســه ماهه ســوم 
ســال میالدی جاری از مــرز 100 میلیون 
بشــکه در روز عبور کند و میانگین ســاالنه 
آن در ســال 2022 باالتر از نرخ سال 201۹ 
باشــد که هنوز پاندمی آغاز نشده بود.اوپک 
با اشــاره به رشــد تورم و تحکیم سیاستهای 
پولی، پیش بینی خود از نرخ رشــد اقتصاد 
جهانی در سال 2022 را از ۳.۹ به ۳.5 درصد 
پایین برد و اعالم کرد پتانسیل رشد اقتصادی 
کامال محدود اســت و تنها ممکن اســت در 
صورت پیدا شــدن راه حلــی برای وضعیت 
روســیه و اوکراین و تدابیــر محرک مالی و 
ضعیف شــدن پاندمی روی دهد که عوامل 
مذکور به اتفاق هم، باعث رشــد چشــمگیر 
فعالیت بخش خدمات خواهند شــد.اوپک و 
متحدانش شامل روسیه در قالب گروه اوپک 
پالس، سرگرم تسهیل محدودیت عرضه ای 
هستند که در اوج بحران پاندمی کووید 1۹ 

در سال 2020 به اجرا گذاشتند .

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز:

گاز به  ۸ تریلیون دالر   صنعت 
سرمایه گذاری نیاز دارد

دبیــرکل مجمــع کشــورهای صادرکننده 
گاز )جی ئی ســی اف( نیــاز صنعــت گاز به 
ســرمایه گذاری تا ســال 2050 را حدود ۸ 
تریلیون دالر دانســت و گفــت: گاز طبیعی 
برای کشورهای در حال توسعه، سوختی برای 
حرکت به ســوی توســعه پایدار است.محمد 
حامل با بیان اینکه زمانی که حدود 20 سال 
پیــش به عنوان رئیس بخش مطالعات انرژی 
اوپک )سازمان کشورهای صادرکننده نفت( 
فعالیتــم را آغاز کردم، اظهار کرد: نخســتین 
ســفر رســمی من در آن زمان به تهران بود. 
نکته قابل توجه اینکه امروز یعنی دو دهه بعد، 
نخســتین سفر من پس از آغاز به کار به عنوان 
دبیرکل جی ئی ســی اف نیز به شــهر تهران 
اســت که به فال نیک می گیرم.وی با اشــاره 
به برگزاری بیست وششــمین دوره نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
گفت: این رویداد با بیش از ربع قرن ســابقه، 
صنعت انرژی ایران را به عنوان یکی از بهترین 
و منعطف ترین صنعت ها در صحنه بین المللی 
معرفی کرده است.دبیرکل مجمع کشورهای 
صادرکننــده گاز با بیــان اینکه ایران یکی از 
نخســتین کشورهایی بود که حاکمیت خود 

را بر منابع نفتی خود پس گرفت، اظهار کرد: 
ایــران عضو مؤســس اوپــک و دارای یکی از 
بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی اثبات شــده در 
جهان اســت و جایگاه برجســته ای در دنیای 
انــرژی دارد.حامــل با تاکید بــر اینکه ایران 
همچنین در ســال 2001 یکی از کشورهای 
مؤسس مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
بود و ســومین نشســت ســران هم طی سال 
2015 در تهران برگزار شــد که من با افتخار 
در آن شرکت کردم، گفت: هم اکنون ایرانیان 
در همه ســطوح دبیرخانه شــاغل هســتند 
دبیرکل مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
بــا بیان اینکه گاز طبیعی به عنوان ســوخت 
هیدروکربنی دارای سریع ترین رشد فزاینده 
در جهان شناخته شده است که 26 درصد در 
دهه گذشته افزایش داشته و آینده روشن تری 
دارد، اظهار کرد: تازه ترین نســخه چشم انداز 
جهانی گاز تهیه شــده از سوی جی ئی سی اف 
نشانگر آن است که گاز تا سال 2050 با سهم 
27 درصدی به سوخت شماره یک در ترکیب 
انرژی اولیه جهانی تبدیل خواهد شد و همراه 
با انرژی های تجدیدپذیر، بســتر تولید برق را 

تشکیل خواهد داد.
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55بانک و بیمه
خدمات فناورانه بانک 
 توسعه تعاون در تسهیل 

فعالیت تعاونی ها موثر است

سرپرســت بانک توسعه تعاون خدمات فناورانه 
بانک را در تسهیل فعالیت تعاونی ها موثر دانست.

محمد شــیخ حسینی سرپرســت بانک توسعه 
تعــاون در بازدیــد از غرفه بانک در نمایشــگاه 
اینوتکس در پارک فناوری پردیس اظهار داشت: 
پیشــرفت های فناوری اطالعات در دانش ها و 
مشــاغل گوناگون تاثیرات شگرف داشته است و 
فعالیت بانکداری نیز متاثر از پیشرفت های این 
حوزه توام با سرعت، دقت و نوآوری های متعدد 

به پیش رفته است.
شــیخ حســینی گفت: بانک توســعه تعاون در 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان، قراردادها 
و تفاهماتــی با معاونــت علمی و فناوری رییس 
جمهــور و صندوق نوآوری و شــکوفایی به اجرا 
درآورده اســت و طرح ها و پروژه های فناورانه و 

دانش بنیان مورد حمایت بانک واقع شده اند.
سرپرســت بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: 
دامنه فعالیت بانکی طی دهه های اخیر از نقش 
ســنتی واسطه گری وجوه به نقش تسهیلگری و 
اطمینان بخشی در کسب و کارها گسترده شده 
اســت و از این رو نقش بانک توســعه تعاون نیز از 
نقش سپرده پذیری و ارائه دهنده اعتبار به مدل 
های چند وجهی مبتنی بر روش های نوین کسب 

و کار قابل گسترش است.
وی تصریح نمود: مبادالت تعاونی ها برای تامین 
مــواد اولیه و فروش محصوالت با نقش محوری 
بانک توسعه تعاون با سرعت و دقت بیشتری قابل 
انجام است و اتحادیه ها و تشکل های تعاونی می 
توانند بســیاری از نیازهای مالی و بانکی شرکت 
هــای تعاونی زیــر مجموعه را مبتنی بر خدمات 

فناورانه این بانک تامین نمایند.
شــیخ حســینی تاکید نمود: این بانک از ارکان 
اصلی مرکز نوآوری و توســعه تعاون ایران ، منتا 
اســت و ماموریت بانک در همکاری با این مرکز 
راهبردی نیز در راستای تقویت و حمایت فعالیت 

های نوآورانه و فناورانه بخش تعاون است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون با تجربه مشارکت 
در طرح های حمایت از فعالیت های دانش بنیان 
طی سالهای اخیر در نمایشگاه نوآوری و فناوری 
نیز حضور یافته اســت و همکاران در غرفه بانک 
آماده پاســخگویی و راهنمایی مراجعین درباره 

خدمات تخصصی و عمومی بانک هستند.
سرپرست بانک توسعه تعاون در بازدید از پروژه 
های فناورانه پارک فناوری پردیس گفت: شرکت 
ســمات به عنوان شــرکت ابزاری بانک در این 
مرکــز فناوری حضور دارد و این شــرکت عالوه 
بــر تامین نیازهای فناورانه بانک و نقش آفرینی 
در تقویت زیرساخت های بانکداری الکترونیک، 
واجد تجارب ارزشــمندی برای پوشش نیازهای 

تعاونگران در حوزه های فناوری است.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون گفت: نگاه بانک به فناوری اطالعات 
و خدمات الکترونیک فراتر از نگاه ابزاری اســت 
و بانکــداری دیجیتال بــه عنوان راهبردی برای 
بازنگری فرآیندها مورد توجه قرار گرفته است و 
بانک با فراهم سازی شرایط برای اجرای بانکداری 
دیجیتال به ســمت و ســویی پیش می رود که 
خدمات بر مبنای نیاز و خواســته مشتریان ارائه 

شود.

ح بیمه مسؤولیت نظافت  طر
منازل توسط بیمه دانا

طرح بیمه مســؤولیت کارفرما در قبال کارکنان، 
ناشــی از نظافت منزل در قالب دو عنوان طالیی 
و نقره ای از تاریخ 1۹ اردیبهشت ماه سال جاری 

اجرایی شده است.
در ایــن طرح که توســط مدیریــت بیمه های 
مســؤولیت به بازار عرضه شده است، مسؤولیت 
بیمه گذار در رابطه با خسارات فوت و نقص عضو 
وارد بــه نظافتچیان منازل، تحت پوشــش قرار 

می گیرد.
این بیمه نامه به صورت آنالین و با نام صادر شده 
و مدت پوشــش آن 15روز اســت. پوشش های 
تکمیلــی قابــل ارائه در این طــرح عبارتند از: 
جبران هزینه های پزشــکی، تعدد دیات و دیات 
غیر مســری تا سقف مشخص و پوشش افزایش 

ریالی دیه
عالقه مندان و متقاضیان برای دریافت اطالعات 
تکمیلــی می توانند بــا کارشــناس بیمه های 
مسؤولیت شعبه طالقانی تهران )77602۹0۹-

021 یا داخلی 6715( تماس حاصل نمایند.

اخبار

 برخی سامانه های 
بانک قرض الحسنه مهر 

ایران به روزرسانی می شود

سامــــــانه های الکترونیکــــی بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران در بامداد روز 

جمعه از دسترس خارج می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران، بــرای بهبود 
فرآیندهــا و به روزرســانی ســامانه ها از 
ســاعت 00:01 بامــداد جمعــه مورخ 
1۴01/02/2۳ به مدت  زمان ۴ ســاعت 
ســامانه های الکترونیکی بانک با اختالل 

روبه رو خواهد بود.
الزم است مشتریان گرامی عملیات های 
بانکــی مورد نظر خود را در زمانی خارج 

از بازه مذکور انجام دهند.

 پانل گفتگوی آزاد 
در اینوتکس 2022 برگزار شد

پانل گفتگوی آزاد با حضور ســید اصغر 
جلیلی نیــا و فرهاد بهمنی اعضای هیات 
مدیره پســت بانک ایــران در اینوتکس 

2022 برگزار شد.
ســیداصغر جلیلی نیا و فرهــاد بهمنی 
اعضــای هیــات مدیــره پســت بانک 
ایــران در 21 اردیبهشــت و دومیــن 
روز نمایشــگاه اینوتکــس 2022 بــه 
سئواالت شرکت کنندگان در حوزه های 
 اعتبــاری و فناوری پاســخ های الزم را 

ارائه نمودند.
در ادامــه جلســه پرســش و پاســخ با 
شــرکت کنندگان در پانــل برگزار و به 

سئواالت مطروحه پاسخ داده شد.

تسهیالت بانک توسعه تعاون به بخش های مولد اقتصاد پرداخت می شود
سرپرست بانک توسعه تعاون از پرداخت 
تســهیالت هدفمند به بخش های مولد و 

واقعی اقتصاد خبر داد.
محمد شــیخ حســینی سرپرست بانک 
توسعه تعاون در جلسه تبیین برنامه های 
بانک با حضور مدیران ارشد اظهار داشت: 
فعالیت چندین ساله بانک توسعه تعاون 
در طرح های ملی و اعطای تسهیالت به 
تعاونگــران و کارآفرینان موجب تاثیرات 
مثبت در ســطح تولید واشتغال مناطق 
بوده اســت و در دوره پیش رو نیز هدف 
این اســت تا تســهیالت بانک به صورت 
هدفمنــد و بــه بخش هــای واقعی و در 

خدمت تولید پرداخت گردد.
شــیخ حسینی گفت: رویکرد و ماموریت 
توسعه ای موجب گردیده نقش بانک در 
برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشــور 
حائز اهمیت باشــد و در وضعیت کنونی 
اجرای صحیــح عاملیت بند الف تبصره 
1۸ قانــون بودجه ، مــاده 52 ، ماده 56 
قانــون الحاق مــوادی به تنظیم مقررات 
مالی دولت و ادامه طرح اشتغال روستایی 
و در آینــده ای نزدیــک نقش آفرینی در 
اجرای برنامه هفتم توســعه و پیشــبرد 
صحیح سیاســت های اقتصاد مقاومتی 

حائز اهمیت است.

سرپرســت بانک توســعه تعاون گفت: 
بانک تحــت نظارت وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی فعالیت می کند که این 
وزارتخانه عهده دار ســاماندهی و ارتقاء 
بســیاری از شاخص های مهم اقتصادی، 
اجتماعــی و رفاهی جامعه اســت و هم 
افزایی میان نهادها و ســازمان های زیر 
مجموعه در دستیابی به اهداف راهبردی 

تاثیر گذار می باشد .
شــیخ حســینی گفت: با تکیه بر مهارت 
و تخصص ســرمایه انســانی و ارتباط با 
بازارهــای نویــن و توســعه ارتباطات با 
اتحادیــه هــا و تعاونی هــای متنوع می 
توان شــرایطی را رقم زد تا امکان ارتقاء 
ســرانه عملکردی بانک به ازای شــعبه و 
نیروی انســانی به دو برابر افزایش یابد تا 

ظرفیت بانک برای پذیرش ماموریت های 
جدید مهیا گردد.

وی افزود: ســازمانها و نهادهای مالی به 
ویــژه بانکها با تکیه بر فرآیندها، ابزارها و 
راهکارهای نوین و با بهره مندی از فناوری 
ها در تالش هســتند تا با ایجاد تمایز در 
ارائه خدمات، مزیت هایی را در مقایســه 
با رقبا ایجاد کنند و در جذب مشــتریان 

و کســب رضایت آنها اقدامات مناســبی 
انجام دهند.

وی با اشاره به نقش ارزنده سرمایه انسانی 
بانک در دســتیابی به موقعیت و جایگاه 
بهتــر در شــبکه بانکی گفت: بکارگیری 
طرح ها و محصوالت جدید بر پایه فناوری 
هــای نوین از طریــق دانش و تخصص 
نیروی انســانی بانک میسر است و هدف 
این است با کشف استعدادهای همکاران 
و با ایجاد انگیزه و توســعه آموزش های 
موثــر، حرکت رو به جلوی بانک در ارائه 
خدمات تخصصــی و اعتباری به جامعه 

هدف به نحو بهتری تداوم یابد.
شــیخ حســینی گفت: ارتقای فرهنگ 
ســازمانی از الیه های باالیی سازمان به 
الیه های پایین قابل تسری است و انتظار 
این اســت با کوشــش جمعی و همدلی 
و پرهیــز از حاشــیه هــا ، تمرکز جمعی 
ســازمان بر ارائه خدمات بهینه به جامعه 

هدف باشد.
در ایــن مراســم که با حضــور اعضای 
هیــات مدیــره، معاونین بانک و مدیران 
ســتادی برگــزار گردیــد از تالش ها و 
خدمات چندین ساله حجت اله مهدیان 
مدیر عامل پیشــین بانک توسعه تعاون 

قدردانی شد.

اخبار

برای اولین بار در نظام بانکی کشور، طرح وثیقه گیری سهام جهت 
دریافت وام در بانک قرض الحسنه مهر ایران عملیاتی می شود.

»محمد حسنلو« معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: وثیقه 
قرار دادن دارایی ســهام افراد برای دریافت وام با همکاری 2 بانک 

قرض الحسنه مهر ایران و ملی عملیاتی می شود.
حســنلو گفت: در تالش هســتیم زیر ســاخت وثیقه قرار گرفتن 
همه نمادها یا همه ســهام ســهامداران را آماده کنیم و به صورت 
الکترونیکی در اختیار بانک ها قرار دهیم تا آن ها بتوانند به پشتوانه 

وثیقه سهام به سهامداران تسهیالت ارائه دهند.
وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک ملی در این زمینه 
پیشتاز هستند و به زودی با فراهم شدن بسترهای قانونی، این دو 

بانک ارائه تسهیالت را آغاز خواهند کرد.
حســنلو اضافه کرد: آن چیزی که برای شرکت سپرده گذاری مهم 
است احراز هویت سهامداران است که به صورت کاماًل الکترونیکی 

انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.
معاون شــرکت ســپرده گذاری مرکزی گفت: همه کســانی که 
می خواهند از این تســهیالت اســتفاده کنند حتماً باید در سامانه 

سجام ثبت نام کرده باشند.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مشتری می تواند آن سهامی 
که می خواهد وثیقه شــود و تعداد آنها را از طریق ســامانه انتخاب 
کند و ما این درخواســت را به بانک ارســال می کنیم تا بقیه مراحل 

وثیقه سهام انجام شود.
بانــک قرض الحســنه مهر ایــران در راســتای الکترونیکی کردن 
فرآیندهــای خود، خدمات مختلفی از جمله پیشــخوان مجازی، 
افتتاح حســاب آنالین، درخواســت تسهیالت آنالین، کارت هدیه 
آنالین و... را راه اندازی کرده است. این بانک نخستین بانک کشور بود 
که احراز هویت سجام را به صورت غیرحضوری ارائه کرد. همچنین 
سفته الکترونیکی نیز به زودی از سوی این بانک ارائه خواهد شد.

وثیقه گیری سهام برای دریافت وام در بانک قرض الحسنه مهر ایران عملیاتی می شود

خبر  ویژه

گناوه بخش شش بوشهر  ک 13۶0/2100 واقع در روستای مال خلیفه  گهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پال آ
آقــای محمــد باقــر ســرداری مالــک ششــدانگ پــاک 1۳6۰/۲1۰۰ واقــع در روســتای مــال خلیفــه گنــاوه بخــش شــش بوشــهر 
بــا تســلیم استشــهاد محلــی گواهــی شــده دفتــر ۵6 گنــاوه مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 
1۳6۰/۲1۰۰ واقــع در روســتای مــال خلیفــه ای گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه بــه نــام نامبــرده صــادر و تســلیم گردیــده 
اســت و تــا کنــون در قیــد تامیــن و بازداشــت نمــی باشــد بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور 
المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــی مــاده 1۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد 
کــه هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای نمــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد تــا 
ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک گنــاوه مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند 
ر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند  مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــر

ارائــه نشــودالمثنی ســند طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار: 14۰1/۰۲/۲4 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 91

گناوه بخش شش بوشهر  ک 91۵/7۶3۶ واقع در عبدامام  گهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پال آ
ــا  ــاوه بخــش شــش بوشــهر ب آقــای ســید محمــد مهــدی چــور مالــک ششــدانگ پــاک 91۵/76۳6 واقــع در عبدامــام گن
تســلیم استشــهاد محلــی گواهــی شــده دفتــر ۵6 گنــاوه مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 
ــا  ــت و ت ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ــرده ص ــام نامب ــه ن ــه ب ــهر ک ــش بوش ــش ش ــاوه بخ ــام گن ــع در عبدام 91۵/76۳6 واق
کنــون در قیــد تامیــن و بازداشــت نمــی باشــد بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی را 
نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــی مــاده 1۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد کــه هــر 
کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای نمــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد تــا ده روز 
پــس از انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک گنــاوه مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
ر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه  و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــر

نشــودالمثنی ســند طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار: 14۰1/۰۲/۲4 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۸۸

گناوه بخش شش بوشهر  ک 91۵/9۵27 واقع در عبد امام  گهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پال آ
آقــای نوشــاد نجــدی وکیــل مالــک آقــای محمــد یوســفی )طبــق وکالتنامــه شــماره ۸۲4۵ مورخــه 9۸/11/۰۵ تنظیمــی دفتــر 
۵6 گنــاوه( مالــک ششــدانگ پــاک 91۵/9۵۲7 واقــع در عبدامــام گنــاوه بخــش شــش بوشــهر بــا تســلیم استشــهاد 
ــاوه مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 91۵/9۵۲7 واقــع در  ــر ۸1 گن محلــی گواهــی شــده دفت
عبدامــام گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه بــه نــام محمــد یوســفی صــادر و تســلیم گردیــده ســپس بــه موجــب ســند رهنــی 
شــماره 499۳ مورخــه 9۰/۰9/۰۵ تنظیمــی دفتــر 94 گنــاوه در قبــال مبلــغ ۲719691۳ ریــال نــزد بانــک مســکن شــعبه 
طالقانــی گنــاوه در رهــن مــی باشــد بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی را نمــوده اســت 
لــذا مراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــی مــاده 1۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد کــه هــر کــس نســبت بــه 
ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای نمــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد تــا ده روز پــس از انتشــار ایــن 
آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک گنــاوه مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه 
ر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــودالمثنی ســند  تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــر

طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.      تاریــخ انتشــار: 14۰1/۰۲/۲4        م / الــف 9۲
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال

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

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات   14۰1/۰1/۲1 مورخــه   14۰16۰۳1۸۰۰1۰۰۰1۲۳ شــماره  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
زنــد ابراهیــم در ســه  آقــای حســین دروگــر بلوچــی بــه شــماره شناســنامه ۲۵۸۰177914 کدملــی ۲۵۸۰177914  صــادره از رشــت فر
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت ۲۰۰.۳۳ مترمربــع  بــه شــماره پــاك فرعــی 167۵ از پــاک شــماره 
1 فرعــی  از اصلــی۲1 واقــع در توچــاه بخــش 11 گیــان حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه ســید محمــد اصغــری 
ــذا بــه  ز گردیــده اســت. .ل احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 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 :14۰1/۰۲/۲4 ونوبــت دوم:14۰1/۰۳/۰۸
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سید محمد فرزانه شال

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

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات   14۰1/۰1/۲1 مورخــه   14۰16۰۳1۸۰۰1۰۰۰1۲4 شــماره  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
زنــد حســن در ســه دانــگ  آقــای حســین گیــان پــور بــه شــماره شناســنامه 4۵79 کدملــی ۰۰7۵۳۰9467  صــادره از تهــران  فر
مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت ۲۰۰.۳۳ مترمربــع  بــه شــماره پــاك فرعــی 167۵ از پــاک شــماره 1 فرعــی  
از اصلــی۲1 واقــع در توچــاه بخــش 11 گیــان حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه ســید محمــد اصغــری احــراز 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور  مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 1۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم اط
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 :14۰1/۰۲/۲4 ونوبــت دوم:14۰1/۰۳/۰۸
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سید محمد فرزانه شال

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

اراضــی و  ثبتــی  برابــر رای شــماره 14۰16۰۳1۸۰۰1۰۰۰۳4۳ مورخــه 14۰1/۰۲/1۰ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
زنــد احمــد در شــش دانــگ  زاده فــاح بــه شــماره شناســنامه 1۰1 کدملــی ۲۵94697۸۸۵  صــادره از رشــت  فر آقــای محمدرضــا عاشــور
یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت ۲۳۳/41 مترمربــع  بــه شــماره پــاك فرعــی ۲۲۵ از پــاک شــماره ۲ فرعــی  از اصلــی ۸ واقــع 
در یوســف محلــه بخــش 9 گیــان حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه ســید حســن حســینی یوســف محلــه 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی احــراز بــه متقاضــی محــر
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 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 :14۰1/۰۲/۲4 ونوبــت دوم:14۰1/۰۳/۰۸
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سید محمد فرزانه شال

مفقودی
ــژو هــاچ بــک ۲۰7 مــدل 14۰1  شناســنامه مالکیــت ســواری پ
۲7-ایــران46  و   77۲ پــاک  شــماره  بــه  ســفید  رنــگ  بــه 
شاســی  شــماره  بــه    166B۰۰61۸۸۰ موتــور  شــماره  بــه 
ســمیه  خانــم  بــه  متعلــق   NAAR۰۳FE1NJ۲74197
ــار  خدمتگــذار کنارســری فرزنــد حســین مفقــود وازدرجــه اعتب

باشــد. مــی  ســاقط 

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

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات  شــماره14۰۰/1۰/۲6-14۰۰6۰۳1۸۰1۸۰۰4644  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم بتــول 
زنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی 6۵۳9۲۰41۵9 درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه واعیــان دیگــر ومحوطــه بــه مســاحت  زارع ســکاچائی فر
۵۲7/74 مترمربــع 477/۰6 مترمربــع ان بــا کاربــری مســکونی مــی باشــد و مابقــی در حقــوق ارتفاقــی حریــم معبــر مصــوب ۸ متــری 
مجــزی شــده از پــاک ۸6 فرعــی از ســنگ 1 اصلــی واقــع در قریــه طالــم ســه شــنبه بخــش 1۲ گیــان کــه بــرای آن پــاک شــماره 779 
ز  فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی آقــای کریــم همرنــگ و بــا وجــود حقــوق ارتفاقی)حریــم معبــر1۲ متــری( محــر
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 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 :14۰1/۰۲/۰7 ونوبــت دوم:14۰1/۰۲/۲4
کدل-رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر کاظمی پا علی 

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مصــوب 1۳9۰/۰9/۲۰ و برابــر رای شــماره 14۰16۰۳۰6۰1۳۰۰۰1۲۵ مــورخ 14۰1/۰1/۲7 هیــات اول موضوع 
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی خانــم زهــره صادقــی فرزنــد مهــدی در ششــدانگ یــک بــاب مغازه بــه مســاحت 47/64 متر مربع 
از پــاک شــماره 1۰6۵ فرعــی از 1- اصلــی واقــع در علــی آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری 
ــه  ــده( و ورث ــت ش ــهام ثب ــع از س ــر مرب ــه ۵ مت ــبت ب ــر زاده )نس ــا نظ ــای غامرض ــطه از آق ــع الواس ــده م ش
کربایــی محمــد قنبــر )نســبت بــه 4۲/64 متــر مربــع از ســهام مجهــول( مالکیــن رســمی محــرز گردیده اســت 
لــذا بــه موجــب مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
مــاده 1۳ آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی 
/ کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا در صورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه 
آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق 
درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض 
بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات 
ــل  ــی واص ــت قانون ــراض در مهل ــه اعت ــی ک ــت و در صورت ــی دادگاه اس ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــت موک ثب
نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبادرت 
بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت . 

تاریخ انتشار نوبت اول 14۰1/۰۲/۲4 
تاریخ انتشار نوبت دوم 14۰1/۰۳/۸ 

گناباد  ک  سید ضیاء الدین مهدوی شهری - رئیس ثبت اسناد و امال

رویکرد حراست باید مبتنی بر پیشگیری و صیانت باشد
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: حراســت در شــبکه بانکی 
جایگاه ویژه ای دارد که باید همواره با رویکردی پیشگیرانه و اصالحی 

به مسایل بنگرد و بر حفظ و صیانت از ارزش ها متمرکز باشد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: حراســت در شــبکه بانکی 
جایگاه ویژه ای دارد که باید همواره با رویکردی پیشگیرانه و اصالحی 

به مسایل بنگرد و بر حفظ و صیانت از ارزش ها متمرکز باشد.
علی خورســندیان در مراســم معارفه سرپرســت جدید و تکریم مدیر پیشین حراست این بانک 
که با حضور مدیران ارشــد حراســت کل کشــور و جمعی از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و 
مدیران این بانک برگزار شــد، ضمن قدردانی از زحمات عباس خبازی عنوان داشــت: ایشــان از 
مدیران توانمندی هســتند که در مدیریت حراســت، منشــاء اثرات خیر بودند و در دوره تصدی 

وی اقدامات بسیار ارزشمندی در این بخش مهم بانک به انجام رسید.
وی افزود: آقای گل پیرا هم از مدیران خوشــنام، پاکدســت و نســتوهی هستند که امیدواریم در 
سمت جدید نیز با توجه به توان علمی، دقت نظر و تجربه ای که دارند، بیش از پیش موفق باشند.

خورسندیان تأکید کرد: امروزه موضوعات مربوط به حراست در بانک با بخش فناوری اطالعات 
بســیار در هم تنیده و دارای ارتباط معناداری اســت و این بخش مســولیت سنگینی در حفاظت 

از دارایی ها و اطالعات دیجیتالی آن بر عهده دارد.
حســین عســکری عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل این بانک نیز عنوان داشــت: وظیفه 
اصلی مدیریت حراســت در بانک، ســالم ســازی فضای کاری در راستای افزایش کارایی و بهره 
وری نیروی انسانی برای نیل به اهداف بانک در حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال و 
شناســایی افرادی اســت که قصد اخالل در فرآیندهای کاری و نظارتی بانک را دارند و این امر 

پایش منظم تمامی کارکنان و نظارت مستمر همکاران حراست را می طلبد.
در این مراســم عباس خبازی مدیر پیشــین حراست بانک نیز گزارشی از مجموعه اقدامات این 
مدیریت ارایه نمود و بیان داشــت: از نیمه دوم ســال ۹7 برنامه ریزی و شناســایی نقاط قوت و 
ضعف برای تدوین برنامه بلند مدت 5 ساله در دستور کار قرار گرفت و رسیدگی و بروزرسانی 
پرونده های پرســنلی به انجام رســید، کتابچه مشــاغل حســاس بانک تهیه شد و اتوماسیون 

مکاتبات طبقه بندی شده ایجاد گردید.
در این مراســم مهدی گل پیرا سرپرســت حراســت بانک صنعت و معدن نیز اظهار کرد: با تشکر 
از حســن اعتماد مجموعه حراســت کل کشــور و بانک صنعت و معدن، در حفظ و صیانت از 
ارزش ها و اهداف بانک تمامی تالش خود را به کار خواهیم بست و امیدواریم در ادامه اقدامات 
توســعه ای و موثر مدیر پیشــین این بخش به کمک دوســتان، منشــاء اثرات خیر و در پیشبرد 

اهداف بانک مثمر ثمر باشیم.
گفتنی اســت، مهدی گل پیرا دانشــجوی دکترای اقتصاد در مرحله تدوین پایان نامه بوده و 
سوابق تخصصی و اجرایی به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر حراست صندوق بازنشستگی 
کارکنان بانک ها و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین و دبیر و عضو 
کمیته تخصصی بانکی شــورای هماهنگی حراســت های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
رییس گروه جمع آوری و اطالع رســانی مرکز حراســت و بازرس ویژه در وزارت امور اقتصادی 

و دارایی و تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی را در کارنامه خود دارد.
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

12 شوال 1443   14 می 2022 شنبه 24 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2100

پس از 17 سال؛

طرح انتقال پادگان لشکر۷۷ پیروز خراسان به تصویب رسید
مشهد / سمیرا رحمتی

سی و هشتمین جلسه علنی شورای شهر 
مشهد با تصویب طرح انتقال پادگان لشکر 
77ارتش و آغاز عملیات اجرایی بازگشایی 
معابر شهری برگزار شد.سید عبدا... ارجائی 
شهردار مشهد به صورت ویدیو کنفرانس در 
این جلسه  ضمن تقدیر ویژه از رئیس قوه  
قضاییه و معاونین دســتگاه قضا، سازمان 
قضایی آســتان قدس، شــورای اسالمی 
شــهر مشهد، راه و شهرســازی، استاندار 
خراســان رضوی گفت: در جلسه شورای 
عالی معماری و شهرســازی با توافق ســه 
جانبه ارتش، شــهرداری مشــهد و آستان 
قــدس رضوی طــرح انتقال پــادگان به 
تصویب رسید.نائب رئیس شورای اسالمی 
شهر مشهد نیزدر این  جلسه اظهارداشت: 
بســیار خرســندیم که بــا پیگیری های 
مدیریت شــهری، بعد از مدت ها، خواسته 
به حق مردم مشهد با تصویب شورای شهر و 
شورای عالی معماری و شهرسازی، محقق 
خواهد شــد.مهدی ناصحی با بیان اینکه 
حدود 17 ســال از نخســتین رایزنی های 
مدیریت شهری برای انتقال پادگان ارتش 

می گــذرد و به دالیل مختلــف این اقدام 
ارزشــمند، به جمع بندی نهایی نرســیده 
بود، گفت: سرانجام در شورای ششم شهر 
مشــهد مقدس، توافق نامه انتقال پادگان 
تحقق یافت و با موافقت شــورای شــهر و 
شورای عالی معماری و شهرسازی، وارد فاز 
اجرایی خواهیم شد و عموم مردم از مواهب 
ناشــی از این بازگشــایی و انتقال بهره مند 
خواهند شد.وی با بیان اینکه ادوار مختلف 

مدیریت شهری مشهد مقدس برای انتقال 
پادگان زحمات بسیاری کشیده اند، گفت: 
فارغ از خروجی تفاهمنامه، انتقال پادگان 
ارتش مدل جدیدی در مدیریت مســائل 
مشــهد ابداع کرد؛ نایب رئیس شــورای 
اســالمی شهر تصریح کرد: با تصویب این 
طرح، شــهرداری باید ابعــاد مختلف این 
اتفاق بزرگ را، در مســیر جهاد تبیین، به 
اطالع و آگاهی مردم برساند و در سریعترین 

زمان ممکن، وارد فاز اجرایی شویم.ناصحی 
تفاهم برای انتقال پادگان را نشان از همدلی 
بین بخشــی برای حل مشــکالت مشهد 
دانســت و گفت: در فاز نخســت، 5 معبر 
اصلی در پادگان ارتش بازگشایی می شود 
و ۹00 هکتــار از اراضــی مجاور پادگان به 
صورت مستقیم متاثر از این انتقال خواهد 
شــد.وی همچنیــن با گرامیداشــت روز 
بزرگداشــت حکیم ابوالقاســم فردوسی، 

تصریــح کرد: آرامگاه ایــن حکیم فرزانه، 
یکی از میراث ماندگار تاریخی در مشــهد 
مقدس محسوب می شود؛ میراثی تاریخی 
که نقش بسیار مهم و موثری در ارتقاء زبان 
پارســی و میراث تمدنی ما دارد.ناصحی با 
بیان اینکه شورای شهر مشهد مقدس، در 
دوره پنجم و ششم، تمام همت خود را در 
قالب کمیسیون ویژه توس برای این خطه 
تاریخــی، گمارده تا بــا نگاه به زمینه های 
مشترک تمدنی بین ادبیات پارسی و انقالب 
اســالمی، این زمینه تاریخی را ارتقاء دهد 
و آن را بــه جایگاه واقعــی خود برگرداند.

فرزانه صادق معاون وزیر راه و شهرسازی نیز 
در این خصوص، اظهار کرد: این نخستین 
پادگانی اســت کــه تالش ها و توافقات در 
اســتان ها منجر به جابه جایی آن می شود 
و از همــه طرفیــن آن به ویژه شــهرداری 
مشــهد تشکر می کنم.شایان ذکر است: با 
تصویب این انتقال و جابجایی، گره 17 ساله 
ترافیکی مشهد مقدس گشوده می شود و 
عملیات اجرایی این پروژه برای بازگشایی 
معابر و تســهیل دسترسی عمومی، ظرف 

10 روز آغاز می شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

سرپرست اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی استان گلستان خبر داد؛

آغاز خرید تضمینی دانه 
روغنی کلزا در استان گلستان

گلستان / گروه استان ها: سرپرست اداره 
کل غله و خدمات بازرگانی گلستان از آغاز 
خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در استان 
خبر داد.محمدرضا افشــار گفت: عملیات 
خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در استان 
در چهار مرکز شــرکت سویا بین، شرکت 
خاوردشت، مرکز تعاونی روستایی مسکن 
قلیــچ بندرترکمــن و تعاونی روســتایی 
گنبــدکاووس آغاز شــد.او گفت: قیمت 
پایــه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در 
ســال زراعی جاری 150 هزار ریال برای 
هر کیلوگرم اعالم شده است و این قیمت 
بر اســاس پایه خرید با 2 درصد ناخالصی 
و 10 درصد رطوبت اســت.به گفته علی 
موســی خانی رئیس اداره پنبه و دانه های 
روغنی جهادکشاورزی گلستان گفت: در 
۴2 هزار هکتار از مزارع استان کلزا کشت 
شده است و پیش بینی می شود ۸0 هزار 
تن محصول تولید شــود.بیش از 20 سال 
اســت که بزرگترین تولیدکننده کلزای 
کشــور محســوب می شود و رتبه نخست 
تولید دانه روغنی کلزا را در کشور دارد.کلزا 
محصولی است که از دانه آن روغنی مفید 
و گیاهی به دســت می آید و از کنجاله آن 

برای خوراک دام استفاده می شود

توسط وزیر آموزش و پرورش انجام شد؛

تقدیر از نقش اتاق بازرگانی 
اصفهان در افزایش سهم 
آموزش های مهارتی کشور 

اصفهان / گروه اســتان ها: وزیر آموزش و 
پرورش از اقدام مهم اســتاندار اصفهان و 
خیرین به ویژه خیرین مدرســه ساز اتاق 
بازرگانی در راســتای ســاخت ۳2 فضای 
آموزشــی مهارتی در جوار صنایع استان 
تقدیر کرد .این اقدام در راستای تقدیر از 
افراد تاثیر گذار در گســترش حوزه تعلیم 
و تربیت بر اســاس ماده 66 قانون برنامه 
ششم توسعه کشور و اهمیت اجرای سند 
تحول بنیادین وزارت آموزش پرورش در 
اســتفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز و 
خیرین اتاق بازرگانی، به ویژه در راستای 
تکویــن و اجــرای طرح جامع ســاخت 
۳2 فضــای آموزشــی مهارتــی در جوار 
صنایع اســتان اصفهان مبتنی بر حمایت 
اقتصادی این صنایع با رویکرد اشــتغال و 
ایجاد زمینه کاهش مشکالت عرصه های 
آموزشــی، صورت گرفت.یوسف نوری از 
رئیس جمهور محترم تقاضا کرد به منظور 
الگوبرداری از این سیاســت راهبردی در 
راستای توسعه پایدار، ترقی و تعالی جامعه 
و همزمان توانمندسازی و کارآمدی موثر 
آموزش و پرورش در اقصی نقاط کشــور، 
دســتور تکریم و تســری سیاســت های 
ممتــاز و راهبردی اســتاندار اصفهان به 

دیگر استان های کشور ارایه شود.

با مبلغ 24 میلیارد ریال؛

 شبکه برق 
1۵ روستای بخش بسطام 
اصالح و بهینه سازی شد

سمنان / گروه استان ها: عملیات اصالح و 
بهینه سازی 15 روستای بخش بسطام، با 
صــرف اعتباری به مبلغ 2۴ میلیارد 110 
میلیون ریال در راســتای طرح بهارستان 
اجرایــی شــد.مدیر امور برق بســطام، با 
عنوان این مطلب اظهار کرد: بهسازی 17 
هزار و 5۹0 متر شــبکه توزیع برق قاسم 
آبــاد، قلعه محمــد آقا، میقان، قلعه میرزا 
ســلیمان، چهارطاق، جیالن، ابر، امیریه، 
حسین آباد، ابرسج، پرو، مزج، تاش سفلی، 
تاش علیا و علی آباد، در قالب این طرح به 
اجرا درآمده و عملیات جابه جایی پایه های 
مزاحم و بهبود وضعیت روشــنایی معابر 
نیز به انجام رســیده است.سید حمیدرضا 
موسوی به برنامه امسال برق بسطام برای 
اصالح شــبکه برق روستایی اشاره کرد و 
گفت: بهسازی شبکه و جابه جایی پایه های 
برق موجود در معابر روســتاهای نکارمن، 
گرجی، شاهکوه، چهارباغ، نمدمال، قهج 
علیــا، گرمن، خیج، ده خیر، قلعه عبداهلل،  
کالمــو، قلعه آقــا ، گنده پلی، میان آباد و 
زرگر، به عنوان روستاهایی هستند که در 
ســال 1۴01 عملیات اصالح شــبکه برق 

آنان اجرایی می شود.

با همت شهرداری و شورای شهر هشتگرد؛ 

هفتمین نمایشگاه گل و گیاهان 
باغبانی و صنایع دستی هشتگرد 

گشایش یافت 
البرز / راضیه دارابی 

با همت و تالش شــهرداری و شــورای اسالمی 
هشــتگرد ، هفتمین نمایشــگاه گل و گیاهان 
باغبانی ، صنایع دســتی و ســوغات محلی با 
حضور مسئولین کشوری ، استانی ، شهرستانی 
و دوســتداران گل و گیاه گشــایش یافت.این 
نمایشــگاه از 1۸  لغایــت 2۳ اردیبهشــت در 
بوســتان بانوان واقع در بلوار کارگر هشــتگرد 
پذیــرای بازدیدکنندگان بود .مهندس یعقوبی 
شهردار هشتگرد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
که با حضور مســئولین کشــوری ، اســتانی و 
شهرســتان ســاوجبالغ برگزار گردید هدف از 
این اقدام مدیریت شهری را معرفی محصوالت 
شهرســتان ، حمایت از تولید کنندگان ، ایجاد 
فضایــی بــرای ارتباط بیــن تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان ، آموزش های شــهروندی ، 
حمایت از مشــاغل خرد و کارگاههای کوچک 
، اشــتغال آفرینی ، ایجاد شــور و نشــاط در 
شــهر دانست .شهردار هشــتگرد بهره گیری 
از فضاهــای موجود بــرای ایجاد بازارهای روز 
جهت عرضه محصوالت شهرستان به ویژه میوه 
و تــره بــار و محصوالت شــرکت ها را از جمله 
اهداف مدیریت شهری دانست و از پیگیریهای 
مســتمر در این زمینه خبر داد .وی حمایت و 
همراهی رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 
را موجــب پویایی شــهرداری در ارائه خدمات 
مطلوب به شــهروندان و عمران و آبادانی شهر 
دانست و گزارشی مختصر از اقدامات گسترده 
مدیریت شــهری در ایجاد بوستانهای شهری ، 
نهضت آســفالت ، جدولگذاری و بهبود عبور و 
مرور شــهری و پیش بینی های انجام شــده در 
بودجه سال جاری که بر مبنای عدالت محوری 
و توجه به همه محالت شــهر اســت ارائه نمود 
.مهندس مهرور فرماندار شهرستان ساوجبالغ 
با تقدیر و تشکر از اقدام شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر در راه اندازی نمایشگاه گل و گیاه 
و برگزاری مراســم باشکوه افتتاحیه ، خواستار 
برگزاری مراســمات مشابه در شهرهای دیگر 
شهرســتان شــد ویکی از دغدغه ها و تاکیدات 
اســتاندار محترم البرز را نهضت درختکاری و 
کشت گلخانه ای دانست . مهرور افزود : با توجه 
به کاهش نزوالت آســمانی در ســال گذشته و 
ابتدای ســال جاری موضــوع حفظ منابع آبی 
از جملــه اولویت های دولت محترم می باشــد 
و بــا تاکیــد دکتر عبداللهی اســتاندار محترم 
البــرز این موضوع در دســتور کار قرار گرفته 
است .فرماندار ساوجبالغ افزود : کاهش حجم 
ذخیره سفره های آب زیرزمینی سبب گردیده 
اســت تا از راهکارهای نوین و مقرون به صرفه 
برای تبدیل کشــت ســنتی و غرقآبی به کشت 
گلخانه ای بهره گیری شده و در شهرستان نیز 
بــه صــورت جدی پیگیری می گردد که ضمن 
تشــویق و ترغیب کشاورزان به کشت گلخانه 
ای ، همــکاری و حمایــت های الزم نیز در این 
زمینــه صورت می گیــرد . مهرور اجرای طرح 
نهضت درختکاری و هر شــهروند یک درخت 
در ســال 1۴01 را از جمله ابتکارات اســتاندار 
محترم البرز دانست که در شهرها و روستاهای 
شهرستان به صورت یک پویش مطرح گردیده و 
در حال انجام است. توسعه و ارتقای فضای سبز 
، توجه به میراث فرهنگی و گردشگری ، حمایت 
از صنایع دستی و سوغات محلی و نیز پیشنهاد 
فرمانداری ســاوجبالغ در خصوص تهیه طرح 
جامع گردشگری این شهرستان از جمله موارد 
دیگر مطرح شــده توسط فرماندار ساوجبالغ 
بوده است. در حاشیه مراسم افتتاحیه با حضور 
مسولین میراث فرهنگی از المان ظرف سفالین 
5700 ســاله متعلق به شهرســتان ساوجبالغ 
نیز رونمایی شد .این المان که نشانگر پیشینه 
تاریخی و فرهنگی شهرســتان ســاوجبالغ و 
نمادی از پیوند محیط زیست و تاریخ مشتمل 
بــر تصویر یوزپلنگ ایرانی بعنوان یکی از گونه 
های حفاظت شده است پس از پایان نمایشگاه 
برای آگاهی شهروندان با این اثر هنری و هویت 
بخشــی در یکی از میادین اصلی شــهر نصب 

خواهد شد .

برگزاری مراسم معارفه سرپرست 
امور آبفای شهرستان گناوه 

بوشــهر / گروه استان ها:  عبدالعزیز عبداللهی 
به عنوان سرپرســت جدید امور آبفا شهرستان 
گناوه با حضور فرماندار این شهرســتان معرفی 
شــد.با حضور فرمانــدار آیین تودیع و معارفه، 
سرپرست جدید امور آب و فاضالب شهرستان 
گناوه برگزار شــد.در ایــن آیین ضمن معرفی 
عبدالعزیز عبدالهی به عنوان سرپرســت جدید 
امــور آبفا شهرســتان گنــاوه از علی محمدی 
قدردانی شــد.علی محمــدی پس از تودیع در 
پســت سرپرست آبفای گناوه به عنوتن مشاور 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
در امور درآمد و هزینه منصوب شــد.فرماندار 
گنــاوه بــا تقدیر از خدمات علی محمدی برای 
عبدالعزیز عبداللهی سرپرســت جدید امور آبفا 

شهرستان گناوه آرزوی موفقیت کرد.

استانها 6

آموزشی اردبیل  ح شاهد مؤسسات  برگزاری همایش ملی تجلیل از معلمان، اساتید و همیاران طر
اردبیل / گروه اســتان ها: به همت بنیاد اولین همایش ملی تجلیل از 
معلمین ، اســاتید و همیاران طرح شــاهد مؤسسات آموزشی اردبیل 
برگزار شد.به همت بنیاد اولین همایش ملي تجلیل از معلمین ، اساتید 
و همیاران طرح شاهد در سالن ویدئو کنفرانس شهید باهنر استانداري 
اردبیل برگزار و از منتخبین و برگزیدگان کشوری » اکبر صفرزاده « 
فرزند شهید و استاد برگزیده از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  و » 
جواد یحیی زاده « برادر شهید و همیار طرح شاهد از وزارت آموزش و 
پرورش  با اهداء هدایا لوح و تندیس تجلیل  شد .همچنین به میمنت 

این همایش و هفته معلم از ســه نفر از معلمان شــاهد و ایثارگر در 
مدارس استان جانبازان گرانقدر » میرغنی فروزان « ، » مهدی پناهی 
« و  » رباب محمدپور « فرزند شهید با اهداء لوح تقدیر و کارت هدایا 
قدرداني بعمل آمد .این همایش در حضور  معاون  سیاســی امنیتی و 
مشاور استاندار در امور ایثارگران ، مدیر کل و معاون فرهنگی و رییس 
اداره اموزش بنیاد اســتان ،  نمایندگان نیروهای نظامی و انتظامی ،  
رؤســاي دانشــگاه های محقق اردبیلی ، آزاد اسالمی ، علوم پزشکی ، 

پیام نور ، جامع علمی کاربردی و آموزش و پرورش  برگزار گردید.

خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها: بیش از 121 میلیارد کاالی احتکاری در گلستان 
کشــف شــد. فرمانده انتظامی گلســتان گفت : در راستاي طرح برخورد با 
قاچــاق و احتــکار کاالهای مورد نیاز مردم، ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
اســتان با اشــراف اطالعاتی تعدادی از محل هاي دپوی کاالی احتکاری 
درگرگان،گنبدکاووس و علی آبادکتول را شناســایی کردند.ســردار سعید 
دادگــر افزود: ماموران پس از کســب مجوزهــای قانونی از مراجع ذیصالح 

در بازدیــد از انبارهــای مــورد نظر 76 تن و 6۴۳ کیلو روغن خوراکی، 1۴1 
تن شــکر، 2 هزار و ۴00 کیلو رب گوجه فرنگی، ۸0 تن برنج و یک هزار و 
550 کیلو آرد احتکاری کشف کردند.فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به 
دستگیری 6 نفر در این راستا، گفت: براساس اعالم کارشناسان  ارزش این 
مقــدار کاالی احتــکاری بیــش از 121 میلیارد و 665 میلیون ریال برآورد 

شده است.

فرمانده انتظامی استان گلستان اظهار کرد:

گلستان کاالی احتکاری در استان  کشف بیش از 121 میلیارد 

مدیر کل استاندارد استان اصفهان:

کیفیت محصوالت شرکت ذوب آهن اصفهان در منطقه رقیب ندارد
اصفهان / گروه استان ها: محمود فرمانی مدیرکل استاندارد استان 
اصفهــان و هیــأت همراه با حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از 
خط تولید شــرکت با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل شــرکت و 
تعــدادی از معاونیــن دیدار و گفتگو کرد .مهندس رخصتی در این 
دیدار با اشاره به اینکه محصوالت فوالدی به سبب استفاده در حمل 
و نقل عمومی و مصارف ساختمانی، باید دارای استاندارد و کیفیت 
عالی باشند زیرا به امنیت مردم گره خورده است، گفت: محصوالت 
ذوب آهن اصفهان از دیرباز به لحاظ کیفیت و این شرکت در رعایت 
اســتانداردهای مربوطه و همچنین تدوین اســتانداردهای ملی در 
حوزه صنعت فوالد از شهرت ویژه ای برخوردار است .وی به شعار 
"با اطمینان بســازید" ذوب آهن اصفهان اشــاره کرد و خاطر نشان 
ساخت: در فرایند تولید محصوالت نگاه ذوب آهن اصفهان یک نگاه 
فرا ملی اســت زیرا این محصوالت با نام تولید ایران صادر می شــود 

بنابرایــن هرگز اجازه نمی دهیم به نام میهن عزیزمان کوچکترین 
خدشــه ای وارد شود .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: هرچند 
استاندارد یک فرایند خارجی است و کشورهای پیشرفته استاندارد 
باالتری دارند ولی ذوب آهن اصفهان برای محصوالت خود به ویژه 

در امر صادرات، جدیدترین و ســختگیرانه ترین اســتاندارد ها را 
رعایــت مــی کند که از همت و تالش کارکنان این شــرکت برای 
تولید محصوالت متنوع و با کیفیت حکایت دارد .فرمانی نیز ذوب 
آهن اصفهان را یکی از افتخارات کشــور دانســت و گفت: این واحد 
تولیدی یکی از بزرگترین صنایع کشــور اســت که تولیدات آن از 
سطح کیفی بسیار مطلوبی برخوردار و  باعث افتخار استان و کشور 
است. وی با اشاره به این که ریل ذوب آهن اصفهان، کیفیت بسیار 
خوبی را دارا می باشد، افزود: از زمانی که  پروانه عالمت استاندارد 
این محصول صادر شده سه مرتبه نمونه برداری انجام گردیده که 
هر دفعه همه آزمون ها را با موفقیت پشــت ســر گذاشته است .وی 
با اشاره به این که کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان در منطقه 
رقیب ندارد، گفت: با کیفیت محصوالت ذوب آهن، می توان سهم 

بزرگی از بازار منطقه را به دست آورد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد:

کسن کرونا با تزریق وا کاهش 19 برابری مرگ و میر ناشی از 
کرمانشاه / گروه استان ها: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
از کاهش مرگ و میر 17 تا 1۹ برابری در کســانی که واکســن کرونا 
دریافت کرده اند، خبر داد.دکتر قباد محمدی سرپرســت دانشــگاه 
علوم پزشــکی کرمانشــاه اظهار داشــت: تعداد مرگ و میر کرونا در 
اســتان کرمانشــاه به نسبت جمعیت از میانگین کشوری کمتر است.

وی افزود: اگر تعداد مرگ و میر را در استان های مختلف کشور طبق 
آمار وزارت بهداشت بررسی کنیم به نسبت جمعیت هر استان مرگ و 
میر در استان کرمانشاه بسیار پایین تر از میانگین کشوری بوده است.

محمدی در ادامه از زحمات خبرنگاران برای پوشــش اخبار کرونا در 
کم شدن مرگ و میر در استان تقدیر و تشکر کرد.سرپرست دانشگاه 

علوم پزشــکی کرمانشــاه گفت: چند ماهی اســت که به طور شــبانه 
روزی همکاران ما واکسیناســیون را انجام می دهند و واکسیناســیون 
جز اصلی ترین برنامه دانشــگاه علوم پزشــکی محسوب می شود.این 
مســئول همچنین افزود: در کرونای امیکرون ثابت شــده که همواره 
واکسیناســیون بیــن 17 تــا 1۹ برابر مرگ و میــر را کاهش میدهد.

محمدی با بیان اینکه تا کنون در استان ۳5۳67۴۳ دز واکسن کرونا 
تزریق شــده اســت و بیش از هزار میلیارد تومان برای واکسیناسیون 
هزینــه کرده ایم، ادامه داد: واکسیناســیون رایگان از افتخارات نظام 
جمهوری اســالمی است.سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
ضمن تاکید بر افزایش ســطح ایمنی افراد جامعه با واکسیناســیون 

گفت: خوشــبختانه این افزایش ســطح ایمنی مردان باعث شده است 
که مرگ و میر در ســطح اســتان کاهش پیدا کند به صورتی که دو 
هفته گذشته اکثر روزها در استان مرگ و میر کرونا نداشته ایم. دکتر 
قباد محمدی افزود: این نشــان دهنده باال رفتن ســطح ایمنی مردم 
است.محمدی تاکید کرد که واکسن های ایرانی جز کم عارضه ترین 
واکســن های دنیا هستند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
گفت: میانگین واکسیناسیون کل جمعیت استان در نوبت اول ۸1.1 
درصد و دارای رتبه چهارم کشوری و در نوبت دوم 72.1 درصد دارای 
رتبه دهم بین 6۴ دانشگاه علوم پزشکی است و در نوبت سوم وضعیت 
تزریق از میانگین کشوری پایین تر و میانگین را ۴5.۹ درصد است.
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یادداشت

هالل احمر چگونه و با کدام شیوه می خواهد جامعه را تاب آور کند؟

هالل؛ خانه هایی کوچک برای ارتقای تاب آوری جامعه
چند ســالی اســت کــه جمعیت هالل 
احمــر ایران اقدام به تاســیس مراکزی 
به عنوان خانه های هالل در روســتاهای 
کشــور کرده و هــم اکنون تعداد آنها به 
بیش از شــش هزار خانه رســیده است؛ 
این خانه ها، مرکزی اســت با ســاختار 
داوطلبی بدون نیروی انســانی رسمی، 
پیمانــی یا قراردادی در ســطح محالت 
شــهرها و روســتاها که توســط اعضا، 
داوطلبــان، خیرین، نیکوکاران و واقفان 
اداره می شود.جمعیت هالل احمر هدف 
از تأســیس خانه هــای هــالل را تحقق 
شــعار داوطلب محوری و بهره مندی از 
مشارکت افتخاری و داوطلبانه همه افراد 
متقاضی فعالیت در جمعیت هالل احمر 
به منظور ارتقای فرهنگ داوطلبی، توجه 
به صلح و دوســتی، کرامت انســان ها در 
جامعــه و تقویت روحیه مدافعه گری در 
زمان آرامش و در مواقع بحران، حمایت 
از زندگــی و ســالمت آحاد افراد جامعه 

اعالم کرده است.

اهداف خانه های هالل چیست؟
ترویــج فرهنگ صلح و نوع دوســتی از 
طریق برنامه های فرهنگی و آموزشــی، 
ارتقــای آگاهی های عمومــی پیرامون 
اصــول و ارزش هــای انسان دوســتانه، 
تأمین ســالمت و ایمنــی افراد جامعه، 
آموزش افراد ساکن در شهرها و روستاها 
به منظــور آمادگی بــرای ارائه خدمات 
امــدادی و بشردوســتانه هنــگام بروز 
حوادث و ســوانح طبیعی و غیرطبیعی، 
تقویــت نقش پذیری اجتماعی جوانان با 
تمرکز بر ایجاد و تقویت روحیه داوطلبی، 
ارتقاء فرهنگ توجه به ایمنی و تاب آوری 
جوامع محلی، کمک به توانمندســازی 
افــراد و جوامــع محلی بــرای مواجهه 
با هرگونه شــرایط اضطــراری، تقویت 
امکانات امدادی و آموزشی در خانه های 
هالل و تجهیــز تیم های آموزش دیده، 
از جمله اهداف این خانه ها اعالم شــده 
اســت.وقوع بسیاری از اتفاقات و بحران 
را نمی توان از قبل پیش بینی کرد و تنها 
چاره کار، واکنش سریع و مناسب به حادثه 

اســت؛ مدیریت بحران بر اساس اجتماع 
و جامعــه محوری کــه مردم آن جامعه 
توان مقابله با حوادث و مخاطرات را هم 
داشــته باشند؛ می تواند چاره ساز باشد، 
در چنین شــرایطی اگر حادثه ای مانند 
زلزله یا سیل رخ دهد تا رسیدن  نیروهای 
امــدادی، افراد حاضر در محل حادثه در 
صورتی که آموزش های مختلف را دیده 
باشند می توانند  از مخاطرات و عواقب این 
حوادث بکاهند و این در حالی رقم خواهد 
خورد که افراد با اصول پیشگیری  از خطر 
آشنا شــوند. در واقع تقویت این جامعه 
آماده در دستور کار جمعیت هالل احمر 
قرار دارد و  تشــکیل خانه های هالل در 
واقع تحقق این هدف است.در خانه های 
هالل احمر بعد آموزشــی اجتماع محلی 
تقویت می شــود، بــه این معنا که فرد و 
خانواده  آموزش می بینند و آموزش های 
الزم را فرا می گیرند تا بتوانند توان انجام 
کار محلی و مشارکتی را  داشته باشند و 
موجب هماهنگی ها و افزایش تاب آوری 

را در بعد محلی تقویت کنند.  

مشارکت هالل احمر و قوه قضاییه 
ظرفیت خانه های هالل، قوه قضاییه را 
عالقه مند همکاری با این نهاد مردم نهاد 
کرده است و  در روزهای گذشته معاونت 

اجتماعی قوه قضاییه از تفاهنامه ای با 
هالل احمر برای جلوگیری از ظرفیت 
خانه هــای هــالل خبر داد.حســین 
پورمند، مدیرکل پیشــگیری از وقوع 
جــرم قوه قضائیه در تشــریح اهداف 
انعقــاد این تفاهم نامه، گفت: جمعیت 
هــالل احمر بــرای خدمات رســانی 
بهتــر در نقاط مختلف کشــور عالوه 
بر پایگاه های امدادرســانی، خانه های 
هــالل را هم راه اندازی کرده تا بتوانند 
با فوریت بیشتری خدمت رسانی خود 
را انجــام دهند.پورمند افزود: جمعیت 
هــالل احمر با توجه به مأموریت هایی 
کــه در اساســنامه آن آمده، خدماتی 
را بــه صــورت رایــگان در زمان بروز 
بالیای طبیعی به جامعه ارائه می دهد 
و به مشکالت مردم رسیدگی می کند.

عالوه بر آن هالل احمر چند سالی است 
که در حوزه آســیب های اجتماعی به 
خصــوص در حوزه های اعتیاد، طالق 
و حاشیه نشینی شهرها، فعالیت هایی 
انجــام داده اســت که بخشــی از این 
فعالیت هــا منطبــق بــا اقدامات قوه 
قضائیــه به ویژه معاونــت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم اســت.وی با 
بیــان اینکه از جمله وظایفی که قانون 
اساســی و سایر قوانین به قوه قضاییه 

محول کرده اســت، پیشگیری از وقوع 
جرم و همچنین کاهش آســیب های 
اجتماعی اســت، گفت: طبیعی است 
که اگر ما با هم افزایی و تشریک مساعی 
بتوانیم امکانات و نیروهای خودمان را 
منســجم کنیم و برنامه های مشترکی 
اجرا کنیم، می توانیم خدمات بهتری را 
در این حوزه ها به مردم ارائه دهیم. مثاًل 
استفاده معاونت اجتماعی قوه قضائیه 
برای انجام برنامه های خود از خانه های 
هالل که ظاهــراً تعداد آنها هم اکنون 
حدود 1۴ هزار واحد اســت و جمعیت 
هــالل احمر برنامه افزایش آنها تا ۴0 
هزار واحد را دارد. جمعیت هالل احمر 
بر اســاس تفاهم نامه ای که با معاونت 
اجتماعــی قوه قضائیه امضا کرده، 12 
هزار خانه هالل را در اختیار قوه قضائیه 
بــرای جلوگیری از افزایش آســیب ها 
اجتماعــی قرار می دهــد.وی افزود: 
هــدف از انعقاد تفاهم نامه بین معاونت 
اجتماعی قوه قضائیه و جمعیت هالل 
احمر این بود که هم در حوزه پیشگیری 
از وقوع جرم و ارتقای امنیت اجتماعی 
و هــم در حوزه حمایت های قضائی در 
مأموریت هــای هالل احمر در کاهش 
آسیب های اجتماعی و بالیای طبیعی، 

همکاری صورت بگیرد.

مردم همه کاره هستند
حســن فراهانی مسئول خانه های هالل 
جمعیــت هالل احمــر هم با بیان اینکه 
تــاب آوری یکــی از اهــداف خانه های 
هالل تعیین شــده اســت،  گفت: انعقاد 
تفاهم نامه ای با قوه قضاییه  در راســتای 
کاهش آسیب اجتماعی  در راستای این 
هدف مهم خانه های هالل بوده اســت. 
زیرا هدف این خانه ها تنها آموزش مهارت 
های امدادی نیســت.فراهانی از فعالیت 
شــش هزار و 500 خانه هالل در سراسر 
کشــور  خبر و داد و گفت: چشــم انداز 
تاسیس ۳7 هزار خانه به اندازه تمام نقاط 
روســتایی کشــور در پنج سال دیگر را 
داریــم.وی با بیان اینکه ایده خانه های 
هالل  از سال ۹۴ مطرح شد و از سال ۹5 
مراحل اجرایی این کار آغاز شده، گفت: 
خانــه هالل مدلی مترقــی از جمعیت 
هــالل احمر اســت که بدون ســاختار 
اداری و دولتــی اقدام بــه فعالیت های 
امــدادی در میان جوامع محلی می کند.

فراهانی افــزود: در این مدل مردم همه 
کاره خانه های امداد هســتند؛ و البته به 
جز فعالیت های آموزشــی، مدیریت این 
خانه هــا نیز به عهده مردم اســت.وی با 
اشــاره به اینکه در خانه های هالل تمام 
فعالیت هایی که در جمعیت های هالل 
احمر انجام می شــود، در این خانه ها نیز 
انجام می گیرد، گفــت: تامین نیازهای 
مــردم محلــی از اولویت های خانه های 
امداد است.مشــاور مدیــرکل جمعیت 
هــالل احمر با بیان اینکــه هدف خانه 
هــای هالل تنها آمــوزش فعالیت های 
امــداد نجات به جامعه هدف نیســت، 
گفــت: حمایــت از کســب و کارهای 
کوچک نیز از جمله برنامه های این خانه 
هاســت.فراهانی با بیان اینکه آموزش ها 
بر اساس نیازهای جوامع محلی مختلف  
و متفــاوت اســت، گفــت: در برخی از 
جوامــع مهارت های امدادی برای مقابله 
با بحران هایی همچون ســیل و یا زلزله 
آموزش داده می شوند و به دیگر جوامع 
مهارت های مقابله با خشکسالی آموزش 

داده می شود.

7جامعه
  آیا برای ازدواج 
 باید به دنبال 

»نیمه گم شده« باشیم؟
  دکتر امیر لطفی حقیقت  ، مشاور ازدواج

دربــاره اینکه آیا بــرای ازدواج باید به 
دنبال »نیمه گم شده« بود؟، باید گفت 
که اساســا نمی تــوان گفت به دنبال 
»نیمه گم شــده« بودن غلط است اما 
در عین حال اینکه چطور در عمل با این 
تصور رفتار می کنیم مهم است. اینکه 
در ازدواج به دنبال معیارهای دســت 
نیافتنی باشیم، ایده آل گرایی را ایجاد 
می کند و باعث می شود ازدواج خارج از 
اصول و چارچوب های عقالنیت پیش 
رود و افراد به دنبال کمال گرایی صرف 
و معیارهای سخت گیرانه باشند.اینکه 
افراد نیمه گم شده ای دارند یک تصور 
غالــب، روایت اجتماعی و تصویر کلی 
در تمام کشــورهای جهان اســت که 
افــراد تصور می کنند برای ازدواج باید 
مــرد یا زن مــورد عالقه خود که نیمه 
دیگر وجود آنها اســت و گم شــده را 
پیــدا کنند.نمی توان گفت این حس و 
هیجان از چه منبع درونی نشــات می 
گیرد اما آنچه واضح اســت آن اســت 
که این احســاس کامال »ناخودآگاه« 
شــکل مــی گیرد.نیمه گم شــده در 
ناخــودآگاه فــرد و بخــش درونی او 
قرار دارد، به دنبال »نیمه گم شــده« 
بودن، کنشــی است حاصل از مجموع 
تمام احساســات، ذهنیت، هیجانات و 
قالب هــا و  طرحواره های روانی افراد 
که منجر می شــود انســان وارد یک 
رابطه با فرد دیگری شــود.این ذهنیت 
که بخشــی از وجود فرد باید توســط 
فــرد دیگری پر شــود، در دیدگاه ها و 
نظریه های مختلف روانشناسی مطرح 
شــده است و نمی توان گفت اساسا به 
دنبال »نیمه گم شده« بودن غلط است، 
هر کســی تصویری از خود و احساسی 
تحت عنوان تمایالت روانی، جنسی و 
عاطفی نســبت به فرد دیگر دارد، اما 
اینکــه این احساســات و هیجانات در 
کجا قرار دارند و منبع آنها ذهن یا قلب 
یا مغز انســان است، مشخص نیست.با 
ایــن حال نباید به طور کلیشــه ای در 
ازدواج ها به دنبال نیمه گم شــده بود، 
در بسیاری از ازدواج های خوب و موفق 
ایــن اتفــاق می افتد و آن بخش خالی 
وجود افراد در فرآیند آشنایی و ازدواج 
خود را نمایان می کند و توســط طرف 
مقابل پر می شــود.نیمه گم شده شاید 
همان بخشی باشد که در ته نشین های 
ناهشیار ذهن ما و یا در طرحواره های 
مــا قــرار دارد و این طرحواره ها باعث 
می شــوند ما پیوندی با دیگران برقرار 
کنیم.ازدواج را می توان به دو دســته 
ازدواج ســنتی که برمبنای آشــنایی 
فرد توسط یک میانجی و معرف انجام 
می شود و ازدواج مبتنی بر آشنایی دو 
نفر بدون میانجی گری، تقسیم بندی 
کرد. نوع دوم ازدواج اشتباها در کشور 
ما مرســوم به ازدواج مدرن شده است 
در حالی که صرفا بخشــی از آشــنایی 
دختر و پســر در آن نوع ازدواج مدرن 
است و از اساس این نوع ازدواج، مدرن 
نیســت. ازدواج مدرن به معنی عبور از 
ســنت اســت و در عبور از سنت اتفاق 
می افتد و افراد مسائل مدرن را باید در 
آن رعایت کنند. با این حال در هر کدام 
از انواع ازدواج آنچه مهم اســت  قرابت 
فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، سالمت 
جسمی، شخصیتی و روحی و پذیرفتن 
ظاهر یکدیگر  و نیز سالمت شخصیت 
و ســالمت طرحوارگی دو طرف است 
و الزم اســت دختر و پســر به دور از 
معیارهای کلیشــه ای که برای »نیمه 
گم شــده« ســاخته اند به این موارد 
دقــت کنند.همچنین بــرای ازدواج 
بایــد معیارهای یاد شــده را از طریق 
عوامــل میانجی نظیر اعضای خانواده 
و دوســتان طرف مقابل بسنجیم.در 
این میان بحران انتخاب یک فرد برای 
ازدواج بدون در نظر گرفتن ویژگی های 
خانواده او بسیار غلط است. برای پیدا 
کردن آن نیمه گم شده، بدون ایده آل 
گرایی باید از طریق خانواده و اطرافیان 
فرد با شخصیت واقعی او و خانواده اش 

آشنا شویم.

کید خزعلی   تأ
 بر توجه به  زنان سرپرست خانوار 

در اصالح نظام یارانه ها
معــاون امور زنان و خانــواده رئیس جمهوری 
در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت:» 
اتخاذ  رویکرد مادرانگی در سطوح کالن کشور 
و در شرایط خاص اقتصادی به صورت مفهومی 
یعنــی اهمیــت یافتن دیگری بــر خود، یعنی 
اصالت یافتن  منافع جامعه در نســبت با منافع 
و موقعیــت  کارگزاران.ایــن رویکرد به صورت 
مصداقی اشاره به تعبیر هوشمندانه ای دارد که 
رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران تحت 
عنوان  »تعارض منافع« مطرح فرمودند )اگر در 
موضوعی میان توجه مردم به ما و رعایت  مصالح 
عمومی کشور تعارضی پیش آید، باید منفعت 
خود را نادیده بگیریم و به مصالح عمومی توجه 
کنیم(«.انســیه خزعلی با زدن هشتگ »توزیع 
عادالنه«، »هدفمندی یارانه ها« و »بازگشــت 
یارانــه به جیب مردم« در ادامه نوشــت:» اگر 
دولت به خاطر جوسازی ها و محاسبه موقعیت 
آینده خود، یارانه مردم را به جیب خودشــان 
برنگرداند؛ از رویکرد  مادرانه ای که حیثیت خود 
را برای حفظ خانواده سپر می سازد فاصله گرفته 
و دچار عوارض تعارض منافع می شود«.خزعلی 
همچنیــن با زدن هشــتگ »دولت مردمی« و 
»عدالت محوری«، افزود:» اگر دولت به خاطر 
وجود فشــارهای داخلــی و خارجی و خوف از 
دســت دادن پایگاه، روزنه های نفوذ  فســاد را 
نبنــدد؛ یعنــی  نفع جمعــی را ندیده گرفته و 
رویکرد خطرپذیری  مادرانه و حمایت از سالمت 
خانواده را از دســت داده و دچار تعارض منافع 
شده است«.خزعلی در توییت دیگری نوشت:»  
البته رویکرد  مادرانگی و  عدالت محوری، توجه 
ویژه به اعضای آسیب پذیر در خانواده را طلب 
مــی کند. لــذا همان گونه که دولت دهک های 
پاییــن را مورد توجه خاص قرار می دهد، الزم 
است نسبت به  زنان سرپرست خانوار و  مادران 
باردار و شــیرده عنایت ویژه ای در دســتور کار 

این هدفمندی لحاظ شود«.

بازنگری در محتوای آموزشی با 
حذف »حفظیات« در درس ها

معاون آموزش متوسط وزارت آموزش  و پرورش 
ضمن اشــاره به سند تحول بنیادین آموزش  و 
پرورش، اظهار کرد: در چرخش های تحولی که 
در سند تحول بنیادین آمده، موضوع پرهیز از 
حافظه محوری مورد تاکید قرار گرفته است و 
در حــال حاضر آموزش وپرورش با این رویکرد 
که بتوانند در راســتای کاهش حافظه محوری 
و توجــه به مهارت ها برنامه ریزی کند، در حال 
فعالیت است.دکتر محمدمهدی کاظمی گفت: 
مخاطبین مدارس در سنینی هستند که آنچه 
یــاد می گیرنــد را تا آخر عمر خــود فراموش 
نمی کنند.معاونت هــای آموزشــی نیز در این 
راســتا باید برنامه ریزی الزم را داشــته باشند 
تا کتاب های درسی به گونه ای تألیف شوند که 
دانش آموزان مجبور به حفظ کردن محتواهایی 
کــه ثمر زیــادی برای آنهــا در زندگی ندارد، 
نباشند.وی از تشکیل جلسه ای با هدف حذف 
حفظیات در درس ها خبر داد و گفت: قرار است 
با بررسی های الزم، محتوا و برنامه درسی فعلی 
مورد بازنگری و بررســی مجدد قرار گیرد.وی 
رسالت آموزش وپرورش در تربیت نیروی انسانی 
برای آینده کشــور را بســیار سنگین توصیف و 
بیان کرد: این وزارت خانه با برنامه ریزی هایی که 
در حوزه هــای آموزش وپرورش انجام می دهد، 
می تواند این هدف بسیار مهم را محقق کند.وی 
بســتر اصلی تأمین نیروی انسانی در آموزش  و 
پرورش را از مســیر اصلی و دانشگاه فرهنگیان 
و شــهید رجایی عنوان و تاکید کرد: با افزایش 
ظرفیت این دانشگاه ها باید بتوانیم در راستای 
تأمین نیروی انســانی مورد نیاز را برنامه ریزی 
کنیــم.وی افزود: این نیروی انســانی باید در 
دوران چهارســاله تحصیل خود با رویکردهای 
جدید تربیت شــود و بتوانیم معلمی را در تراز 
اجرای ســند تحــول بنیادیــن تربیت کنیم. 
افزایــش ظرفیت دانشــگاه فرهنگیان یکی از 
رویکردهــای اصلی وزارت آموزش وپرورش در 

این راستا خواهد بود.

 فرایند پیری از 20 سالگی 
ع می شود شرو

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت 
بهداشت گفت: فرآیند پیری از 20 سالگی شروع 
می شود که مصرف دخانیات این روند را تسریع 
می کند.فرشــید رضایی افزود: باید به سالمتی 
خودمان توجه ویژه داشــته باشــیم و از عوامل 
مخدوش کننده ســالمت پرهیز کنیم.محمد 
هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت، نیز با اشاره به ادامه روند 
کاهشــی کرونا در ایران، گفت: خوشبختانه با 
مشارکت و کمک مردم توانستیم به این مرحله 
برســیم و کادر ســالمت برای مهار کرونا ۳00 
شــهید تقدیم کرد.وی از مردم خواســت برای 
ارتقای ســالمت خــود ورزش کنند، حتی اگر 
شــده بی دلیل بخندند و به سالمت خود توجه 

ویژه داشته باشند.

خبر ویژه

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش 
و پــرورش بــا بیان اینکه کودکان زیر هفت ســال و 
حتــی باالتر تحت تأثیر اثرات منفی فضای مجازی 
قرار دارند، گفت: هرچند سازمان آموزش و پرورش 
هم در ســاماندهی فضای مجازی وظایفی بر عهده 
دارد اما تمامی مأموریت ها ذیل سند مصوب شورای 
عالی فضای مجازی به عنوان سند صیانت از کودک 
و نوجوان در فضای مجازی است.بر اساس این سند 

نه تنها تمامی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی 
ایمن می شــوند بلکه معرفی سایت هایی با محتوای 
مفید و ســالم از دیگر اهداف اســت، این از وظایف 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشــاد 
بوده که بتواند ســایت هایی را شناســایی و معرفی 
نموده تا برای ســنین مختلــف بتوانند محتواهای 
سالم را تولید کنند.مجتبی همتی فر همچنین تک 
فرزندی را از دیگر تهدیدها دانســت و افزود: اکنون 

در ســطح کشــور ۹ میلیون کودک داریم که اگر بنا 
به سیاســت های جمعیتی و تشــویق خانواده ها به 
فرزند آوری باشــد جمعیــت افزایش خواهد یافت.

وی گفت: سازمان هایی که در فرزند پروری و فرزند 
آوری مسئولیت دارند باید ضمن اینکه به خانواده ها 
آموزش هــای الزم را می دهنــد، خانواده را توانمند 
کرده و با ایجاد شرایط اجتماعی الزم کاری کنند که 
خانواده بتواند والدگری را به نحو مطلوب انجام دهد.

کودک هستند کشور  9 میلیون نفر از جمعیت 

اینفوگرافی 

فواید پیاده روی 
صبحگاهی 

چیست؟
پیاده روی، بهترین راه 
برای دور نگه داشتن 

بیماری های روحی ناشی 
از افزایش سن است. با 
پیاده روی منظم و فعال 

ماندن می توان تا 7۰ 
درصد خطر بیماری های 

مزمن مانند زوال عقل 
عروقی را کاهش داد.

تصادفات جاده ای هر سال 44 هزار 
معلول دایمی به جا می گذارد

رییس گروه آموزشــی و مرکز تحقیقات 
ســالمت درحوادث و بالیا دانشگاه علوم 
توانبخشــی و ســالمت اجتماعی اعالم 
کرد: حوادث ترافیکی، ســاالنه بیش از 
17 هزار کشته و بیش از ۴۴ هزار معلول 
دائمی برجای می گذارد و متاســفانه در 
کنار آن، 5۳ مخاطره در ایران شناسایی 
شده است که 1۳ مخاطره اولویت دارند 
و همه این حوادث ســبب بیش از 750 
هزار مراجعه در سال به نظام سالمت می 
شــود.این درحالیست که ساالنه عددی 
حدود 10 تــا 15 درصد تولید ناخالص 
ملی کشورمان فقط برای حوادث هزینه 
می شود که حجم زیادی از آن به حوادث 
ترافیکی اختصاص دارد.دکتر حمیدرضا 
خانکه افزود: همواره نظام ســالمت، بار 
ناشــی از حوادث را تحمل می کند، در 
حالی که سازمان های متعددی در تامین 
ایمنــی و امنیــت بایــد مداخله کرده و 
مدیریــت جامع خطــر حوادث و بالیا را 
تامیــن کنند، اما بار اصلی بر دوش نظام 
سالمت اســت و در اسناد بین المللی از 
جمله ســند »سندای« نیز وظیفه نظام 

سالمت بسیار پررنگ دیده شده؛ بطوری 
که در این سند، ۳۳ بار بحث  »سالمت« 
مطرح شده است.وی افزود: نظام سالمت 
بایــد در مقابل حــوادث و بالیا، تاب آور 
و آمــاده باشــد و به همیــن علت، طبق 
قانون دائمی مدیریت بحران کشــور که 
ســال 1۳۹۸ تدوین شده، نظام سالمت 
باید سند متناظری برای آمادگی، پاسخ، 
بازیابــی و در نهایت پیشــگیری تدوین 
کند.وی افزود: باید این اســناد به زودی 
تدوین و ارائه شــوند و یکی از مهم ترین 
ارکان این ســند می تواند تاب آور کردن 
بیمارســتان ها به عنــوان محور اصلی 
تامیــن خدمات ســالمتی باشــد.وی 
گفــت: الزم اســت به توســعه خدمات 
بیمارســتانی در ســطح کشور و توسعه 
خدمات پیشــگیری، تامیــن خدمات 
توانبخشــی و افزایش ایمنی در سطوح 
مختلف خصوصا در حمل و نقل عمومی 
اهتمام داشــته باشیم؛ چراکه هم اکنون 
بــه ازای هر هزار نفر، فقط 6/1 تخت در 
کشور داریم و بیمارستان های ما دارای 

عمر بسیار باالیی هستند.
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مرگور ارومیه ؛ دهستانی زیبا با 
قله های سر به فلک کشیده

دهســتان مرگور از توابع بخش سیلوانای 
ارومیــه، بــا مســاحتی بالغ بــر ۴۴2.5 
کیلومترمربع، یکــی از مناطق نادر ایران از 
نظر شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و 
تنوع زیستی گونه های مختلف گیاهی است 
که در بین رشته کوه های زاگرس محصور 
بوده و امتداد سلسله کوه های زاگرس مانند 

حصاری این منطقه را در برگرفته است.
دهستان مرگور از نظر وجود قله های بلند، 
دره های عمیق و سرسبز، چشمه های آب 
گــرم، دریاچه های مرتفع، بــاغ های زیبا، 
رودهای کوچک و بزرگ، آبشارهای طبیعی، 
روســتاهای زیبای کوهپایــه ای و صد ها 
منظره طبیعی دیگرنه تنها در شمال غرب 

کشور بلکه در تمام کشور کم نظیر است.
َمرَگَور نام دهستانی است از بخش سیلوانه 
شهرستان ارومیه از استان آذربایجان غربی 
کشــور ایران کــه در 55–20 کیلومتری 
جنوب غربی ارومیــه و در امتداد جاده بند 
قرار دارد. مرگور منطقه ای مرزی و سرسبز 
اســت و بیشتر باشــندگان آن را کرد های 
کرمانجی تشکیل می  دهند. زبان گفتاری 
مردم این منطقه گویش کرمانجی است که 
یکی از گویش  های کردی بشمار می  رود. در 
گذشته اقلیت بزرگی از آشوریان در منطقه 
ساکن بود که امروزه شــمار کمی از ایشان 

بجا مانده است.
این دهســتان با دارا بودن طبیعتی زیبا  و 
کوهســتانی بی نظیر هزاران گردشگر را از 
نقاط مختلف کشور درفصول گوناگون سال 
به خصوص بهار و تابستان به خود جلب می 
کند. این دشــت با طبیعتی سرسبز و دل 
انگیز از چهار ســو به وسیله رشته کوههای 
زاگرس احاطه شــده اســت. ازجمله قلل 
بلند پیرامون این دشــت می تــوان به قله 
های داالمپر، قلوزن، بنار، بزسینا،آز، شیوه 
ســور،  بره گور، بره زر وغیره اشاره کرد  که  
برخی از آنها، چهارفصل سال پوشیده از برف 
میباشند  و تأمین کننده اصلی آب چشمه 
های فراوانی هستند که در نقاط مختلف این 
دشــت پراکنده اند . این چشمه ها،  عمده 
منبع تأمین کننده آب زمینهای حاصلخیز و 

تقریبا پر بازده منطقه هستند.
آب و هوای خنک در تابســتان که حتی در 
چله تابســتان هم شــب  ها نیاز به لحاف و 
پتو برای خوابیدن پیدا می  کنید، دره زیبا 
و سرسبز بنار، آبشــار زیبای سوله دوکل، 
جنگل های رل بــاوان، روســتای پلکانی 
کچله، گذر زیبای رودخانه از کنار تپه  های 
هاشم  آباد، چشمه های آب گرم هفت آباد، 
روستاهای بسیار زیبا و ییالقی نوی، چشمه 
های آب روســتای چریک آباد که همچون 
آب معدنی ســیلوانا در شهرستان معروف 
است وآب آن برای بیماران کلیوی توصیه 
می شود، دریاچه های طبیعی  گه رزیرین 
و مامه شیخ، گســیان بهمراه باغات سیب 
و انواع میوه  های تابســتانی و شالیزارهای 
برنج از جاذبه های گردشــگری این منطقه 

می  باشند.
همچنین روســتای ســیلوانا کــه در ۳0 
کیلومتری شهر ارومیه در میان 2 دره واقع 
شده اســت و  دارای هوای پاک و مطلوب 
اســت نیز جذابیت دیگری دارد که بسیار 
برای گردشــگران قابل توجه است. در این 
روســتا درختان گردوی کوهی، درختان 
سیب و درختان جنگلی زیادی چهره روستا 
را بیش از پیش زیبا کرده اســت. دره های 
سرســبز بنار و ملیان و چشمه های متعدد 
آب شیرین مانند چشمه کانی تابر و چشمه 
چل آشان زیبایی خاصی را برای این روستا 

به ارمغان آورده.
خانه های روستای سیلوانا معماری جالبی 
دارند و به شکل پلکانی ساخته شده اند. در 
این خانه ها اهالی خانه های باالدستی می 
توانند از ســقف خانه هایی پاین دستی به 

عنوان حیاط استفاده کنند.
مسیر دسترسی

 دهســتان مرزی مرگور واقــع در جنوب 
غربی شهرستان ارومیه است که با پیمودن 
مسافتی ۴5 کیلومتری از طریق جاده بند 
)روســتایی زیبا در جنوب ارومیه که اواخر 
هرهفته تفرجگاه مردم ارومیه است( و طی 

مسیری کوهستانی به آن میرسیم.

گردشگری

تعطیلی بیمارستان و پرداخت 
یارانه ایاب و ذهاب!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
از قدیــم و ندیــم گفته اند تعمیم کار نیکو، عین 
صواب است و کلی هم ثواب دارد! حاال می خواهد 
در حوزه آموزش و صنعت باشد یا حوزه بهداشت 
و درمان و... اصاًل ایده خوب را باید پروراند و مثل 
تخم ترتیزیک پراکنده ســاخت. فی المثل چند 
ســال قبل سیاست های کاهش جمعیت وزارت 
بهداشت حسابی جواب داد و تعداد دانش آموزان 
مدارس برخی روستا ها به کمتر از ده بیست نفر 
رســید، بازگشایی مدرسه در روستا با این تعداد 
دانش آموز به صرفه نبود.  اینجا بود که آموزش 
و پرورش دســت به دامان مینی بوس های عهد 
الســتیک میرزا شــد و با پرداخت ماهی دو سه 
میلیون تومان و انتقال دانش آموزان به مدارس 
شــهر ، مشــکل را حل کرد! به همین سادگی ... 
یعنی عالوه بر صرفه جویی در پرداخت حقوق به 
کادر مدرسه و تقریباً بیست معلم، صرفه جویی در 
مصرف کاغذ، سوخت و حامل های انرژی، دانش 
آموزان روســتا از امکانات شهری هم برخوردار 

می شدند. 
االن هم نقل بیمارســتان والیت ما اســت که با 
کمبود شــدید پزشک متخصص مواجه است و 
بیماران پس از مراجعه به بیمارســتان، از بیمار 
شــدن خود پشیمان می شوند و انگیزه ای برای 
مریضی مجدد در آنها باقی نمی ماند! چرا که به 
ســبب کمبود پزشــک و امکانات  به ناچار برای 
ادامه درمان به شــهرهای اطراف و مرکز استان 

مراجعه می کنند. 
هر چند مســئوالن ســازمان سنجش قول داده 
اند ظرفیت دانشــکده های پزشــکی را افزایش 
دهند، ولی عجالتاً پیشــنهاد می شــود تا زمان 
تامین پزشــک، مسئوالن بیمارستان با رویکرد 
مینی بوســی آموزش و پرورش، این بیمارستان 
را تعطیل کرده و پزشــکان و پرســتاران را هم به 
بیمارســتان های مرکز استان منتقل کنند. بعد 
مردم خودشــان مخیر هستند که مریض شوند 
یا نشــوند و اگر تمایل به مریض شــدن داشتند ، 
بی واسطه و مستقیم خودشان به به بیمارستان 

های مرکز استان مراجعه کنند! 
با این رویکرد عالوه بر حل مشکل کمبود نیرو در 
بیمارستان های مرکز استان و فراهم شدن بستر 
استفاده مردم از امکانات شهرهای بزرگتر ، کلی 
هم صرفه جویی در منابع مالی، سوخت، هزینه 
نگهداری تجهیزات، حامل های انرژی، اکسیژن و 
... می شود. در ضمن به منظور رفاه حال مردم می 
توان از محل این صرفه جویی ها چند آمبوالنس 
مشــتی خرید و  در فلکه شــهرداری مستقر کرد 
و بــا نصب تابلوهای مختلف روی آمبوالنس ها، 
بیمــاران تصادفی، قلبی، مغز و اعصاب، ارتوپد، 
کودکان و ... بیماران را با کمترین هزینه به مرکز 
استان انتقال داد. در خصوص مادران باردار هم 
می توان یک اتوبوس آمبوالنسی فراهم کرد که 
اگر وســط راه راننده ضبط آمبوالنس را روشــن 
کرد و نوزاد هوس پیاده شــدن کرد، شــرمنده 
رضا صادقی نشــویم! ) وایستا دنیا من می خوام 

پیاده شم...( 
در ضمــن با توجه به اینکه این روزها بازار یارانه 
نقــدی داغ اســت، می توان  بــا پرداخت یارانه 
ایــاب و ذهــاب دهان منتقــدان و مخالفان این 
طرح سوفســطایی و مدبرانه را هم چســب پهن 

5 سانتی زد! 
جســارتاً فقط دو روز دیگر ممکن اســت توقف 
آمبوالنس ها در مرکز شهر ترافیک ایجاد کنند 
و راننــده های آمبوالنس های خطی مختصری 
ســر و صدا راه بیاندازند : تامین اجتماعی دو نفر 
... دزیانــی حــر کت...  دزیانی حرکت ...  پنج آذر 
دربست ... بیمارستان ارتش نبود؟! خواهشاً کمی 

صبور باشید و ُغر ُغر نکنید...

کودکان شایع ترین علت سردردهای صاعقه ای در 
جراح و متخصص مغز و اعصاب، با اشاره به شیوع سردرد در میان کودکان 
و نوجوانان، در خصوص علت و روش تشخیص انواع سردرد در گروه های 
علیرضا زالی، در خصوص سردردهای نگران کننده با تظاهرهای طوالنی 
در کودکان، گفت: سردرد، اختاللی شایع در گروه سنی اطفال است و طی 
۳0 سال اخیر انواع سردردها در کودکان حتی میگرنی، افزایش یافته است.
وی افزود: به رغم اهمیت بررسی علل سردرد در کودکان و مطالعات بسیاری 
که در این زمینه انجام شــده، کماکان بحث تشــخیص و درمان سردرد در 

کودکان موضوع چالش برانگیزی است.
زالی با اشاره به اینکه یکی از علل اصلی غیبت کودکان و نوجوانان از مدرسه، 
کاهش کارایی تحصیلی و اختالل در فعالیت های روتین روزانه، ســردرد 

است، افزود: سردرد در کودکان با سن کمتر از 7 سال شیوع کمتر و سن 
باالی 7 ســال شــیوع بیشتری دارد. همچنین این اختالل در پسران، قبل 

از بلوغ و در دختران، بعد از بلوغ شایع است.
وی ادامه داد: شــایع ترین نوع ســردرد در کودکان، میگرنی و در نوجوانان 
تنشــی )ناشــی از استرس( است که اغلب سردردهای اولیه تشخیص داده 

می شود.
زالی از نرخ باالی بستری کودکان با بیماری زمینه ای که به سردرد مبتال 

می شوند، خبر داد و این نوع سردردها را ثانویه خواند.
وی در ادامــه بــروز ســردرد در کودکان بر اثر وجــود تومورهای مغزی، 
عفونت سیستم اعصاب مرکزی )CNS(، هیدروسفالی )تجمع مایع مغزی 

نخاعی در جمجمه(، فشــار خون خوش خیم داخل جمجمه ای )BIH( و 
خونریزی های داخلی را نگران کننده خواند.

زالی همچنین ضربه به ســر و گردن، اختالالت عروقی در ســر و گردن، 
وجــود ضایعات داخل جمجمه، اختالالت انعقادی، عفونت، وجود درد در 
ناحیه صورت، چشم، گوش، سینوس و دهان را از عوامل بروز سردردهای 
ثانویه اعالم کرد.وی با تاکید بر لزوم توجه به عالئم هشــدار دهنده بروز 
سردرد در کودکان، اظهار کرد: تب، تشنج، استفراغ به ویژه در ساعات اولیه 
روز، تشــدید ســردرد با ســرفه و عطسه یا تغییر حالت بدن، تغییر در سایز 
مردمک های چشــم، اختالل در راه رفتن و حتی هرگونه تغییر رفتاری از 

جمله عالئمی است که خانواده ها باید به آن توجه داشته باشند.

دریچه علم

رونمایی از مجموعه 
داستان های شاهنامه در سالروز 

بزرگداشت فردوسی
انتشــارات کتابســرای نیــک از مجموعــه 
داســتان های شــاهنامه با نگارش محســن 
دامــادی با همکاری انتشــارات هورخش در 
سالروز بزرگداشت فردوسی رونمایی می کند.

بــه گــزارش صبا بــه نقــل از روابط عمومی 
استودیو هورخش، مراسم رونمایی از مجموعه 
داستان های شاهنامه با عناوین »هفت خان«، 
»رســتم و ســهراب«، »زال و رودابه«، »قیام 
کاوه، سرنگونی ضحاک«، »پسران فریدون«، 
»روزگار رنج، کین ایرج« با نگارش محســن 
دامادی در ســالروز بزرگداشــت فردوسی با 
حضور نویســنده این مجموعه، عصر یکشنبه 
25 اردیبهشــت مــاه در فروشــگاه فرهنگی 

همیشه برگزار می شود.
در این مراســم رونمایی، مجموعه رمان های 
گرافیکی »جمشــید، طلوع«، »جمشــید، 
غروب«، »ارشــیا«، »دوزخ ضحاک« و »تخت 
جاویدان« که پیش از این با برداشــتی آزاد از 
شاهنامه توســط انتشارات هورخش منتشر 
شــده بودند، به عالقه مندان این حوزه معرفی 

خواهند شد.

کتابکده

همایون شجریان:

 قصد همکاری با صداو سیما را ندارم
  نشســت خبری رونمایی از آلبوم گاه 
فراموشی با خوانندگی همایون شجریان 
و آهنگســازی فردین خلعتبری در تاالر 

وحدت برگزار شد.
هومــن خلعتبــری در شــروع برنامه  
گفــت:  این چهارمیــن همکاری من با 
همایون است. در واقع موسیقی سریال 
جیران و آلبوم گاه فراموشــی سومین و 
چهارمین همکاری ماست.و کیست که 
از همکاری با همایون شجریان رضایت 

نداشته باشد.
هومن خلعتبــری در ادامه، درباره این 
موضوع که چرا در آلبوم گاه فراموشــی 
از نوازندگان غیر ایرانی بهره برده، گفت: 
این اثر مبتنی به موســیقی است که به 
نوازندگان خاصی نیاز داشــت. او افزود: 
این اثر کوارتتتی چهارنفره اســت و در 
آن رویکــردی داریم که بداهه نوازی با 
یک گونه خاص بخشی از آن است. من 
با شــیوه و آثار دوتا از نوازندگان آشــنا 
بــودم. دونوازنده دیگر هم در کارشــان 

تبحر دارند.
او ادامــه داد: اگــر نوازنــدگان دیگری 
قطعات آلبــوم را می نواختند، اثر تمبر 
دیگــری پیــدا می کــرد و آنی نبود که 

االن هست.
در ادامه مراسم همایون شجریان گفت: 
آلبــوم گاه فراموشــی در کل آمیزه ای 
از موســیقی ایرانی و جز اســت و نقطه 
مشــترک ایهامی است که در آن وجود 

دارد.
همایون توضیح داد: فردین اشعار آلبوم 
را ســروده و آهنگ آنها را ساخته است. 
در چنین مواردی باید به شعر و موسیقی 
نگاه مشــترک داشته باشیم چون از هم 

جدا نیستند.
همایون گفت: نوازندگان در کارشــان 
چیزه دســت هستند و فردین بر اساس 

ویژگی هایشــان بــه ســاخت قطعات 
پرداخته و بخش هایی هم بداهه بوده اند. 
کلیت آلبوم پیچیده نیســت و متشکل 

از چهار نوازنده و یک خواننده است.
همایــون شــجریان در ادامــه درباره 
برگزاری کنســرتهای گذشته و آینده 
اش گفت: اجرای زنده را زیاد درباه اش 
صحبت کرده ایم. بخاطر کرونا اجراهایی 
متوقف شــد و کنسرت هایی در داخل و 
خارج کشــور برگزار می شود. کنسرتها 
حتمــا برگــزار می شــوند و من به این 

اتفاقات تعهد اخالقی دارم.
در ادامــه برنامــه همایــون دربــاره 
همکاری هــای قبلــی و فعلــی اش با 
خلعتبری گفت: من آلبوم گاه فراوشــی 
را خیلی دوســت دارم و به نظرم نسبت 
به آلبوم امشب کنار غزلهایم بخواب کار 
پخته تری اســت. کار گاه نسبت به کار 
قبلی پخته تر است. نقطه قوت کار قبلی 
یعنی آلبوم امشب کنار غزلهایم بخواب 
اشــعار افشــین یداالهی بود که پس از 

فوتش منتشر شد و خودش اثر را نشنید. 
شــاید اگر او در قید حیات بود در آلبوم 

گاه فراموشی همکاری می کردیم.
او افزود: ایده آلبوم گاه فراموشی جالب 
اســت و فردین شعر و موسیقی را باهم 
پیش برده. برای من هم گاه برخی اشعار 
ثقیــل بود و وقتی کنار موســیقی قرار 

گرفت روان و جذاب شد. 
او اذعــان داشــت: در کل من دو آلبوم 
امشــب کنــار غزلهایم بخــواب و گاه 
فراموشی را دوست دارم و به نظرم هردو 
اثــر در کارنامه خلتبری آثار موفقی در 

کارنامه او هستند.
همایون شــجریان دربــاره فعالیتهای 
آینــده اش هم گفت:کنســرتی برای 
تیرمــاه داریم کــه در تهران برگزار می 
شود و سالنش قطعی شده است و برگزار 
خواهد شد. وی بیان کرد: قصد ندارم با 
صداو ســیما همکاری کنم و این اتفاق 

رخ نخواهد داد.
 همایون درباره کنسرت اخیرش در دوبی 

و خوانــدن اثری درباره ایران همچنین 
حاشیه های صحیتهای ابراهیم عامدی 
)ابــی( درباره نام نبردن از خلیج فارس 
هم گفت: من در جریان اتفاقات رخ داده 
قبلی بودم اما کار خودم را انجام میدهم 
و به حواشی و اخبار کاری ندازم خواندن 
برایی ایران در دوبی خواست خودم بود 
و کشــور دوبی بــرای نخواندن از ایران 
محدودیتی نذاشت و ما هم در این رابطه 

با مورد یا فردی برخورد نداشتیم.
همایون شــجریان دربــاره توجهش به 
مقوله آواز در موســیقی ایرانی اینگونه 
گفــت: من هم در زمینــه آواز در کنار 
خواننده های دیگر هســتم و فقط من 
نیستم که در زمینه آواز فعالم. او توضیح 
داد: زمانــه و زندگی مدام در حال تغییر 
اســت و قاعدتا ســلیقه ها هم در حال 
تغییر اســت . من در دوســال کرونا فکر 
کردم تک ترکهایی ارائهه دهم که بعضی 
با هزینه شــخصی بوده و برخی از آنها 

حامی داشته اند.

همایون شــجریان در ادامه گفت: تغییر 
روزگار را نمی توان نادیده گرفت و باید 
بپذیریم امروز دیگر کسی آلبوم شصت 
دقیقــه ای گوش نمی دهد. بنابراین من 
هم سعی می کنم با سلیقه امروز خودم 

را نطبیق دهم.
او در ادامــه گفت: در دنیای امروز مانند 
ســی چهل گذاشــته نمی توان آلبومی 
براساس آواز ارایه دهم. همه چیز تغییر 
کرده از خوراکی ها تا وسایل نقلیه و در 
ادامه باقی مسائل هم تغییر کرده است.
همایون شــجریان درباره گرانی بلیت 
کنســرت ها و مبالغ در نظر گرفته برای 
بلیت هــای کنســرت خــودش گفت: 
درباره گرانی بلیت کنســرت ها چیزی 
نگویم بهتر است و ماهم تالش می کنیم 
مشــکلی به مشکل مردم اضافه نکنیم و 
حداقلها را در نظر بگیریم. همیشه سعی 

کرده ام راه متعادل را انتخاب کنم.
او افزود: کنســرت هایی که طی ماه های 
گذشته در اروپا برگزار کردم به یاد پدر 
و پرویز مشــکاتیان بوده اســت و تالش 
کــردم طی اجرای قطعاتــی یاد پدر را 

زنده نگه دارم.
همایــون در ادامه درباره پیشــنهادی 
کــه طی ســال های گذشــته در رابطه 
بــا برگــزاری کنســرت های رایــگان 
مطرح کرده بــود گفت: برای برگزاری 
کنســرت های رایگان ســر حرف چند 
ســال پیشم هستم. قبال گفتم کنسرت 
رایــگان خیابانی و بدون محدودیت، اما 
این کار باید مدیریت شــود و پیشــنهاد 
مــی دهــم در مکانــی هزارنفری این 
اتفاق بیفتد. خیلی ها گفتند چند شب 
کنســرت رایگان برگزار کن اما به نظرم 
ایــن کار دردی دوا نمیکنــد و منظورم 
طییف خیلی وســیع از مخاطبانی بود 

که امکانات ندارند.به کنسرت بروند.

چهره ها 

 اینترنت 
 پرسرعت

 با ما چه کرد؟!
حسین نقیب با انتشار 

کارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به روند 
ادامه دار کندی اینترنت 

در روزها و ماههای اخیر 
واکنش نشان داد.

کارتون 

طنز


