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گی مدعی شده که از حمله  ، وزیر دفاع اسبق ایاالت متحده آمریکا به تاز    مایک اسپر
آمریکا به ایران و ونزوئال و مکزیک ممانعت به عمل آورده، همچنین اسپر مدعی شده 
که به شــهادت رســاندن ســردار قاســم ســلیمانی به دالیل سیاســی و برای اخذ رای در 

سال 2020 انجام شده است. نکته ای که باید یاد آوری کرد این است که ایران یک دوره 
بحرانــی را در فاصلــه بیــن باختــن ترامــپ و روی کار آمــدن جــو بایــدن را ســپری کرد که هر 
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پیش بینی قیمت دالر در ۱۰ روز آینده

لرزه بر تن دالرلرزه بر تن دالر
صفحه 3 
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قائم مقام وزیر صمت:

 سبد کاال 
 در آینده جایگزین 

یارانه نقدی می شود
     قائم مقام وزیر صمت گفت: ارائه سبد 
کاال در جبــران افزایــش قیمت ها مســتلزم 
مقدماتی بود بنابراین تصمیم گرفته شــد 
کــه ایــن کار بــا عجلــه انجــام نشــود و ابتدا 
ســبد  ســپس  و  پرداخــت  نقــدی  یارانــه 

کاالیی ارائه شود...

دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه:

کمک معیشتی ماه اول 
به حساب همه مشموالن 

قبلی واریز شود
     حجت االســالم رئیســی دســتور داد، 
کمــک معیشــتی مــاه اول به حســاب همه 
مشــموالن قبلــی که متقاضــی تجدیدنظر 
واریــز  هســتند،  فعلــی  دهک بنــدی  در 

شود...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

وقتی هزینه و فایده ارز 
۴۲۰۰ تومانی با یکدیگر 

همخوانی نداشت!
3

 دو چرخه سواری
رویایی در شلوغی 

کالنشهرها
7

 نفتکش ایرانی 
در مسیر ونزوئال

4

نماینده مردم چابهار:

 صنعت خودروسازی
یک افتضاح ملی است

2

تاثیر واردات خودرو  بر بازار داخلی
   علی خاکساری

 کارشناس صنعت خودرو 
در روزهــای اخیــر واردات خودروهای 
خارجی به کشــور پس از چهار ســال 
ممنوعیــت، آزاد شــد و وزیر صمت از 
تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت 
دولــت پیرو پیگیری هــای این وزارتخانه خبر داد.  در این زمینه 
جزئیات و چگونگی آیین نامه واردات خودرو هنوز اطالع رسانی 

نشده است.
با آزاد شدن واردات خودرو می توان انتظار داشت در اندک زمانی 

قیمت خودروهای داخلی واقعی شود.
در وهله اول باید از این اقدام خوب آقای رئیسی تشکر کرد. واردات 
خودرو یک امر بسیار مهم و مثبت اقتصادی برای کشور است و اگر 
هرچه زودتر واردات خودرو بدون هیچ گونه محدودیت و شرطی 
اتفاق بیفتد می تواند گامی مثبتی در جهت بهتر شــدن اقتصاد 
کشور باشد و این اقدام می تواند منجر به غرور ملی و حفظ محیط 

زیست و جان مردم شود.
واردات خودرو بعد از 2 دهه در حال اتفاق افتادن است، گرچه ما 
قبال هم واردات داشته ایم ولی به صورت مشروط بوده است که فقط 
عده ای خاص از ان سود می برده اند و سود آن به مردم نمی رسید.

همانطــور که ما طرفدار صادرات هســتیم باید به دنبال واردات 
هم باشیم. به خصوص در کشور ما که در حوزه خودروسازی در 
این 3 دهه حرفی برای گفتن نداشــته ایم. یعنی ما ظرفیت های 
مهندسی خوبی داریم اما مدیریت ما به دالیل منافع شخصی و 
گروهی خودش اجازه نداده است که مردم به حق خودشان برسند.
واردات باید غیر انحصاری و غیر رانتی باشــد، باید اجازه بدهند 
شــرایط، مصوبات و آیین نامه ها به گونه ای باشــد که واردات به 
ســادگی توسط افراد، سازمان ها، شرکت های خصوصی صورت 
بگیرد. اگر آیین نامه به گونه ای نوشته شود که هیچ شرایط رانتی 
و غیر رقابتی در آن وجود نداشــته باشــد اتفاق مثبت اقتصادی و 

اجتماعی برای کشور خواهد بود.
این کارشــناس صنعت خودرو با ابــراز نگرانی از اقدامات برخی 
مسئوالن در امر خودروسازی گفت: من از نگاه مسئوالن وزارت 
صنعت به حوزه خودروسازی نگران هستم و از وابستگی که نسبت 
به قطعه سازان دارند و فکر نمی کنم آنها به راحتی موافق واردات 

باشد.
امیدوارم شرایط به گونه ای فراهم شود که هر گونه واردات از هر 
کشوری و حتی واردات خودروهای دسته دوم گرچه اساسا شاید 
خوب نباشــد اما با توجه به مشــکالتی که در خودروسازی داریم 
صورت بگیرد. تقریبا همه خودروهایی که در کشــور هســتند به 
نوعی ارابه های مرگ حساب می شوند، برای جمع کردن این ها 
بایــد اجازه بدهیــم واردات صورت گیرد تا مردم به نوعی به حق 

خودشان برسند.
قطعا واردات بسیار می تواند به مردم و اقتصاد کشور کمک کند. 
اگر واردات واقعی بدون قید و شــرط انجام شــود کسی به سمت 
خودروهای داخلی نمی رود. به عبارتی قیمت خودروهای داخلی 
به صفر میرسد. نیاز کشور 20 میلیون خودروی واقعی با کیفیت 
اســت در نتیجه اگر واردات به ســمتی برود که شرایط رانتی پیدا 
نکند و در انحصار یک گروه خاص مثل خودروسازان و قطعه سازان 
قرار نگیرد و هر شخص یا سازمانی بتواند نیازهای کشور را از خارج 
تامین کند قطعا قیمت خودروهای داخلی کاهشــی و به ســمت 

صفر میل پیدا می کند.
قیمت خودرو باید به ســمتی برود که مردم بتوانند با درآمد 4 تا 
6 ماه خود یک خودروی مناسب روز بخرند. بنابراین به نظر من 
برخی خودروهای داخلی به هیچ وجه نباید تولید شوند حتی با 
قیمت 2 میلیون تومان چون نه کیفیت و نه ایمنی الزم را دارند.

با واردات صنعت خودروسازی داخلی زمین گیر نمی شود و هیچ 
اتفاقی در این حوزه رخ نخواهد داد. حدود 50 الی 60 هزار نفر 
در سایپا و ایران خودرو کار می کنند و بسیاری از آنها کارهای 
غیرتولیدی انجام می دهند بنابراین اگر ما مسیر درستی را طی 
کنیم آنها متضرر نخواهند شد. ضمن اینکه ما باید اجازه دهیم 
در کنار واردات خودرو شرکت های خارجی بدون دخالت ایران 
خودرو و سایپا و بدون دخالت و نفوذ قطعه سازان خاصی که 
اقتصاد کشور را بیچاره کرده اند بیایند در کشور خودرو تولید 
کنند و این مهندســان و کارگران بیکار شــده به سمت تولید 

خودروهای خارجی با کیفیت بروند.
در دنیا این یک امر عادی اســت که وقتی یک تولید کننده 
نمی تواند تولید با کیفیت و با صرفه اقتصادی داشته باشد باید از 
بازار خارج شود. به هر حال با این شرایط تبعات آن قابل کنترل 
است ویا بهتر بگویم تبعات آن کمتر از این تبعاتی است که ما 
االن داریم. یعنی به نسبت کشته شده هایی که ما در تصادفات 

جاده ای داریم این تبعات عمال هیچ محسوب می شود.
برخی مدیران سابق شرکت های خودروسازی در فساد مالی 
گرفتار شده و شرایطی را بوجود آورده اند که در دستگاه قضایی 
پرونده دارند از این رو، با این ساختار مدیریتی امکان رقابت با 

خودروهای را خارجی ندارند.
باید سیاســتگذاری خودرو از جمله واردات، قیمت گذاری و 
توزیع به طور مســتقل انجام شــود. ایران خودرو وســایپا هم 
می توانند اصالح ســاختار، مدیریت و مالکیت انجام دهند و 
خودشــان را با بازار جدید وفق دهند و به ســمت محصوالتی 
بــا تولیــد صرفــه اقتصادی و با کیفیت برونــد و یا کال از بازار 

خارج شوند.
 اگر ما به دنبال غرور ملی و عدالت اجتماعی هستیم باید واردات 
بدون قید و شرط و بدون محدودیت در تعداد، در نوع خودرو  
ونوع کشور داشته باشیم و اگر این کار به درستی انجام شود 
ایران خودرو و ســایپا با مدیریت جدید اقتصادی که مجبور 

هستند به سمتش بروند می توانند کم کم به بازار برگردند.

یادداشت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه:

 دولت خزانه ای مقروض را 
به ارث برده است

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات 
مجلس شــورای اسالمی گفت: دولت سیزدهم در 
شرایطی ناگزیر از اصالحات نظام بودجه ارزی شده 
اســت که خزانه ای مقــروض و نقدینگی و تورمی 

افسارگسیخته را به ارث برده است.
 ســید شمس الدین حســینی در جلسه علنی در 
نطق میان دســتور، گفت: دومین سال خدمت در 
مجلس شــورای اسالمی رو به اتمام است. تصویب 
قوانینــی چون قانون راهبردی لغو تحریم ها، تولید 
مســکن، تولید دانش بنیان و قانون تسهیل صدور 
برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مهم 

و موثر مجلس بوده است.
وی بیــان کرد: تحقق دولت اســالمی در گام دوم 
انقالب برای نیل به تمدن اســالمی، نیازمند بهبود 
حکمرانی اســت. از ضرورت های بهبود حکمرانی، 
تحکیــم کارکــرد و جایگاه مجلــس در چارچوب 
قانون اساسی است. تحکیم جایگاه مجلس شورای 
اســالمی در سال ســوم به عنوان هدف راهبردی 

دنبال شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: فشارهای اقتصادی از 
جمله دشــواری معیشت برای اقشار کم و متوسط 
درآمــد جامعه به عنوان یک واقعیت تلخ همچنان 
حل ناشده باقی مانده است که حل این مشکل در 
گرو اصالحات نهادی و ساختاری در کنار اصالحات 

سیاستی و اجرایی است.
حســینی افزود: دولت سیزدهم در شرایطی ناگزیر 
از اصالحــات نظــام بودجه ریــزی، ارزی، حمایت 
اجتماعی و نظایر آن شده است که خزانه ای مقروض 
و نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه گذاری 
و رشــدی بی رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد 
باال و مهمتر از همه بی اعتمادی به سیاست گذاری 
و سیاســت گذاران را به ارث برده اســت و باید آن 

را ترمیم کند.
وی تاکیــد کــرد: اصالحات نهادی و ســاختاری 
نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است. اکنون 
کــه دولت به اصالح نظام های ناکارآمد، ناعادالنه و 
مفسده آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده است، باید 
 بــه اقنــاع و پذیرش اجتماعی هــم با جهاد تبیین 

همت کند.
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اسالمی گفت: دولت باید به تعادل 
بودجــه خانوار توجه کنــد. دولت باید از دو تجربه 
اصــالح اقتصادی ســال ۱3۸۹ که مبتنی بر اقناع 
و جبــران رفــاه مردم و ســال ۱3۹۸ که مبتنی بر 
 غافلگیــری و بی اعتنایــی به جبران رفاه مردم بود،

 درس بگیرد.

اخبار کوتاه

۴۴۷۴۴۵۲۹      ۴۴۷۴۴۵۱۳ 

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

رئیسی در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن:

ارز ترجیحی فاسد بود
رئیس جمهور گفت: شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی 
دو روی یک ســکه و هر دو ضد وحدت جهان اســالم 
هســتند حال آنکه وحدت برای جمهوری اسالمی 

ایران یک راهبرد است نه یک امر تاکتیکی.
 حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی در دیدار با 
جمعی از علما و روحانیون اهل ســنت با اشــاره به 
تالش های جدی دولت برای رفع مشکالت معیشتی 
مــردم تصریح کرد: دولــت به دغدغه های مردم که 
به روحانیون منتقل می شــود، توجه و برای رفع این 

مشکالت تالش می کند.
وی با تشــریح وضعیت کشــور در زمان آغاز به کار 
دولت سیزدهم، گفت: کسری بودجه نزدیک به 500 
هزار میلیــاردی، باقی ماندن بدهی ماهانه ۱0 هزار 
میلیاردی، فوت قریب به ۷00 نفر در روز با ویروس 
منحوس کرونا، وجود تورم بی ســابقه، تزریق رانتی 
ارز 4200 تومانی به بازار و وضعیت نامطلوب ذخایر 
کاالی اساسی در کشور از موضوعاتی بود که دولت در 

روزهای آغاز به کار خود با آن ها درگیر بود.
رئیس جمهــور یکی از مشــکالت کشــور را نحوه 
پرداخت ارز 4200 تومانی دانســت و اظهار داشــت: 

عماًل بخش عمده ای از آنچه تحت عنوان ارز ترجیحی 
پرداخت می شد، در خدمت جریان فساد و رانت بود. 
در واقع هم هدر رفت منابع کشــور را داشــتیم هم 
یارانه ها به مردم نمی رســید لذا منظور جلوگیری از 
ادامه این وضعیت تصمیم گرفته شد این مبلغ به جای 
پرداخت به حلقه اول تأمین کاال یعنی واردکننده ها به 

حلقه آخر و ذینفع اصلی یعنی خود مردم و مصرف 
کنندگان داده شود.

رئیســی با تاکید بر اینکه پرداخت 400 هزار تومان 
به صورت ماهیانه به هر فرد کار ســختی اســت اما 
کارشناســان این روش را گامی برای نزدیک شــدن 
به عدالت و رفع فقر مطلق می دانند گفت: این اقدام 

همه عدالت نیست بلکه یک گام برای عادالنه تر شدن 
وضعیت اقتصادی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه 
مهم هموطنان و علمای اهل سنت در تاریخ کشور، 
گفت: شــما علما و اندیشــمندان در بالد خود منشأ 
خدمات بســیاری هســتید و سال ها است که شیعه 
و سنی در ایران اسالمی با یکدیگر زندگی می کنند.

رئیس جمهور به درخواست برخی از علمای اهل تسنن 
برای اســتفاده بیشتر از آنها در سمت های مدیریتی 
اشاره کرد و گفت: استفاده از شایستگان امری مهم 
و ضروری است و مالک برای دولت، کارآمدی است 
و در هر استان که می روم بر استفاده از نیروی بومی 

در آن استان تاکید دارم.
رئیسی همچنین بر ضرورت سامان دهی به وضعیت 
کوله بران و ســوخت بران تاکید کرد و اظهار داشت: 
اگر در گذشته درآمدهای مرزی به مرزنشینان داده 
می شــد و بازارچه های مرزی فعال می شدند شاهد 
مشــکالت فعلی مرزنشینان نبودیم و به وزیر کشور 
دستور داده ام نسبت به فعال شدن بازارچه های مرزی 

تعطیل شده اقدام نماید.

ورود دادستانی تهران به ارتقاء ایمنی بازار بزرگ
معاون دادستان تهران گفت: با توجه به وضعیت ناایمن بازار تهران و وقوع آتش سوزی های مکرر، 
دادســتانی تهران از منظر حفظ حقوق عامه به موضوع ورود و با دعوت از نمایندگان ســازمان های 
مسئول، کارگروه ویژه ارتقاء ایمنی بازار را به منظور گزارش گیری مستمر از وضعیت و نظارت بر 

عملکردها تشکیل داده است.
مرتضی تورک با اشاره به تشکیل جلسه ای در همین رابطه در دادستانی تهران اظهار کرد: در جلسه 
با شــهردار منطقه ۱2 تهران، مدیران ســازمان آتش نشــانی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
اســتان تهران، شــرکت توزیع برق تهران بزرگ، سازمان نظام مهندسی کشور، اتاق اصناف تهران، 
اداره کل اوقاف و امور خیریه و ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران وضعیت خطرناک 

بازار بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.
وی یادآور شد: در این جلسه با اخذ گزارش از کلیه دستگاه ها و ادارات حاضر در خصوص وضعیت 
ایمنی بازار و عوامل خطر ساز آن، بر لزوم توجه ویژه و پیگیری مستمر نسبت به اصالح نقاط آسیب 

پذیر و خطرساز تأکید شد.
معاون دادستان تهران افزود: با توجه به گستردگی موضوع مقرر شد کارگروه ویژه ارتقاء ایمنی بازار 
در دادســتانی تشــکیل شــود و در جلسات هفتگی آن بررسی موضوعات خطرناک، پیگیری جهت 
رفع عوامل خطرساز و اجرای دستورالعمل های ایمنی اعالم شده از سوی سازمان آتش نشانی به 

طور مستمر در دستور کار باشد.
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سیاست 2

نماینده مردم چابهار:

صنعت خودروسازی یک افتضاح 
ملی است

معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس 
بیان کرد: بدون توجه به نگاه زیســت محیطی و نگاه 
اجتماعی و عدم توجه به مولفه های توســعه شــاهد 
فجایع انســانی در مناطق صنعتی همچون چابهار و 
عســلویه خواهیم بود. معین الدین سعیدی نماینده 
مردم چابهار در مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد: 
اقتصاد و صنعت در کشــور ما هم زمان با اصالحات 
میچی در ژاپن شــروع شــد، اما اینکه چرا ژاپن به آن 
ســطح از پیشــرفت در حوزه صنعت رسید و ما هنوز 
اندر خم یک کوچه ایم ریشه های متعددی دارد. یک 
بخش کار این است که در حوزه فن آوری، صنعت ما 
نتوانسته است هم گام با دیگر بخش ها رشد پیدا کند 
از دیگر سو بحث تحریم ها هم مزید برعلت بود ومانع 
انتقال فن آوری پیشــرفته به حوزه صنعتی ما شــد. 
عالوه بر این مقوالت متاســفانه ما در صنایع داخلی 
کشــور دســت های پشــت پرده یا همان مافیا را می 
بینیــم. زیرا تولیدات مــا نه کیفیت الزم را دارند و نه 
قیمت آن ها رقابتی اســت. اگر می خواهیم صنعت ما 
همانند دیگر کشــورهای توسعه یافته صنعتی رشد 

کنــد چاره ای نداریم جــز اینکه تعامالت ما با جهان 
بیرون، تعامالتی اصولی باشــد که تا این لحظه اتفاق 
نیفتاده اســت. وی افزود:محدودیت هایی نظیر بحث 
اینفرااستراکچرها مخصوصا در حوزه آب را هم باید به 
عوامل بازدارنده ای که مانع توسعه صنعت در کشور ما 
شده است اضافه کنید. سعیدی اضافه کرد: واقعیتی که 
وجود دارد این است که در بسیاری از صنایع نظامی و 
دفاعی به سطح قابل قبولی از پیشرفت رسیده ایم، زیرا 
با یک رویکرد انقالبی در آن حوزه ها کار شــده اســت. 
امــا در دیگــر حوزه ها چون رانت وجود دارد و انحصار 
وجود دارد باعث شده است که به توفیقات چندانی نائل 
نشویم که نمونه مشخص آن صنعت خودروسازی ما 
است که افتضاحی ملی است. در ۹3% موارد ایربک ها 
در خودروهای ما باز نمی شود. این وضعیت مرزهای 
تراژدی را هم رد کرده است. مسئوالن خودروسازی ما 
و این مافیای داخلی با بی شرمی تمام اعالم می کنند 
زاویه تصادف باید جوری باشد که ایربک های ما باز شود. 
این توهینی به شعور انسانی است و در خودروسازی 

فاصله ای نجومی با کشور های متوسط دنیا داریم. 

معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

مذاکرات را جدی دنبال می کنیم 
و به دشمن اعتماد نداریم

مذاکره کننده ارشــد ایــران در مذاکرات وین گفت: 
جمهوری اسالمی ایران به همان اندازه که در مذاکرات 
جدی است، در عدم اعتماد به دشمن نیز مصمم است.
علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه به همراه 
تعــدادی از مدیران کل این وزارتخانه از نمایشــگاه 

بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی بازدید کرد.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه در حاشــیه این 
بازدید تصریح کرد: سیاســت راهبردی خنثی سازی 
تحریم در کنار ابتکار هوشمندانه رفع تحریم، ترفند 
دشمن در متوقف سازی قطار توسعه همه جانبه کشور 
را ناکام گذاشته است.  باقری در ادامه در تشریح سیر 
رسیدن به دانش خنثی سازی تحریم، گفت: اراده راسخ 
و توانمندی شــگرف کارگزاران و متخصصان صنعت 
انرژی کشــور،  هنر دور زدن تحریم  را که زمانی تنها 
ابزار این صنعت در مقابله با  تحریم هوشمند بوش  بود 
به  فناوری مقابله با تحریم فلج کننده اوباما  و سپس به  
دانش برای خنثی ســازی تحریم ناشی از کارزار فشار 
حداکثری ترامپ  تبدیل کرد و اکنون دیگر کشورهای 
تحت تحریم نیز به  دنبال دریافت  دانش خنثی سازی 

تحریم  از ایران هستند. وی توان خنثی سازی تحریم 
را ایجادکننده قدرت بازدارندگی در برابر تحریم های 
ظالمانه عنوان کرده و گفت:  توانمندی دانشــمندان 
و صنعتگران  در خنثی ســازی تحریم، افزون بر آنکه  
ظرفیت دیپلماســی  برای رفع تحریم ها را به شــدت 
افزایش می دهد،  قدرت بازدارندگی  کشــور در قبال 
تحریم هــای ظالمانه را به طور قابل مالحظه ای ارتقا 
می بخشد. باقری تصریح کرد:  پایداری رفع تحریم ها  
در گرو حفظ و ارتقای ظرفیت های ســخت و نرم در 
خنثی سازی تحریم ها است. معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه و مذاکره کننده ارشــد کشورمان در مذاکرات 
رفع تحریم، همچنین گفت: جمهوری اسالمی ایران 
همــان اندازه که در فرآیند مذاکرات و انجام تعهدات 
بین المللی از جمله در موضوع توافق برای رفع تحریم ها 
جدی است، در  عدم اعتماد به دشمن  و  عدم اتکا به 
بیگانگان  برای مصونیت از تحریم هم راسخ و مصمم 
است. عقالنیت انقالبی اقتضا می کند با عدم اعتماد به 
دشــمن و عدم اتکا به بیگانگان، از همه ظرفیت های 
میدان دیپلماسی برای تامین منافع ملی استفاده کرد.

بین الملل

انتقال اجساد 
سربازان 

روسی به درون 
سردخانه های 

قطار باری 
در کی یف 
اوکراین/ 

آسوشیتدپرس

اردوغان فرودگاه دریایی 
افتتاح کرد

گزارش تصویری

آماده شود کنون  تهران باید از هم ا

بازگشت پدیده ترامپیسم
مایک اســپر، وزیر دفاع اســبق ایاالت 
متحده آمریکا به تازگی مدعی شــده که 
از حمله آمریکا به ایران و ونزوئال و مکزیک 
ممانعت به عمل آورده، همچنین اســپر 
مدعی شده که به شهادت رساندن سردار 
قاسم سلیمانی به دالیل سیاسی و برای 
اخذ رای در سال 2020 انجام شده است.

نکته ای که باید یاد آوری کرد این است 
کــه ایــران یک دوره بحرانی را در فاصله 
بیــن باختن ترامپ و روی کار آمدن جو 
بایدن را سپری کرد که هر لحظه نگرانی 
از امکان وقوع یک حادثه برای ایران وجود 
داشت؛ باید اضافه کرد نیت خوانی واقعی 
ترامــپ از حادثه ای که ممکن بود برای 
ایــران رخ بدهد کار دشــواری بود و لی 
ایــن احتمــال می رفت کــه اگر در آن 
دوران دســت الهی و بخــت با ایران یار 
نبود چه بســا با پیــروزی دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاســت جمهوری 2020 
ایران هم اکنون شــاهد روزهای بســیار 
دشوارتری نسبت به شرایط کنونی بود و 
چه بسا هم اکنون منازعه ایران و آمریکا 

وارد مرحله دشوارتری شده بود.
افزودن این مســاله ضرورت دارد که هر 
گاه کــه یک جمهــوری خواه در ایاالت 
متحده آمریکا بر ســرکار می آید ســایه 
جنــگ و تحریم بر ســر ایران می افتد، 
حتــی در دوران جــورج بــوش نیز بیم 
آن مــی رفــت کــه ایران مــورد حمله 
قــرار بگیرد، اما به دلیل گرفتار شــدن 

آمریــکا در باتالق عراق و افغانســتان و 
مقاومت نیروهــای نیابتی هوادار محور 
مقاومــت در عراق در برابر آمریکایی ها 
و از طــرف دیگر چهــره موجه و حقوق 
بشری رئیس جمهوری وقت، عمال دولت 
 بوش نتوانست ایران را مورد یورش قرار

 بدهد.
اما در دوران ترامپ با پدیده پیچیده تری 
به نام ترامپیسم مواجه بودیم که هر چند 
ایران و آمریکا وارد یک منازعه مستقیم 
نشــدند اما با توجه به مســاله به شهادت 
رسیدن ســردار سلیمانی و حمله ایران 
به عین االســد و مجــوز آمریکا به رژیم 

صهیونیستی برای انجام عملیات پی در 
پــی خرابکارانه و تروریســتی در داخل 
خــاک ایران و تحریم های کمرشــکن، 
مسیر ایران و آمریکا به سمتی می رفت 
کــه شــاید در دوره دوم ترامپ ایران و 
آمریــکا وارد منازعه مســتقیم نظامی 
شده بودند؛ عالوه بر این افزایش چالش 
هــای چین و آمریکا و نشســتن ترامپ 
بر مســند ریاست جهوری کاخ سفید در 
دوران حمله والدیمیر پوتین به اوکراین 
احتمــال افزایــش منازعات در ســطح 
جهانــی که به یــک جنگ جهانی دیگر 
و در نهایت به یک زمســتان اتمی ختم 

می شد را بطور قابل مالحضه ای افزایش 
می داد.

ترامپیســم دشــمن اصلی چند جریان 
بــود که می توان این دو جریان را تحت 

چارچوب زیر نام برد:
ایران و محور مقاومت و هالل شیعی

چین و بخشــی از جریان جهانی سازی 
اقتصاد که چینی ها برای آن سوار هستند

اما با توجه به تک دوره ای شدن ریاست 
جمهــوری ترامپ و با یادآوری تک دوره 
ای بودن ریاســت جمهــوری کارتر و با 
توجه کهولت ســن بایدن باید افزود در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حتی 

اگر ترامپ و یا ترامپیســت ها از فرآیند 
انتخابات حزبی آمریکا حذف شــوند هم 
احتمــال روی کار آمدن یک جمهوری 
خــواه وجود دارد کــه در نهایت چالش 
بیــن ایــران و آمریکا و فشــار بر ایران را 
افزایش خواهد داد، که رئیس جمهوری 
آینــده آمریکا عالوه بــر دو مورد فوق با 
روســیه نیز به دلیل مساله گسترش ناتو 
به ســمت شرق و جنگ اوکراین چالش 

هایی را خواهد داشت.
این مســاله دور از دهن نیست که تداوم 
تحوالت اوکراین، تداوم چالش های چین 
و آمریکا جامعه رای آمریکا را به ســمت 
روی کار آمــدن یــک رئیس جمهوری 
اقتدارگــرا و چه بســا بازگشــت ترامپ 

سوق بدهد.
پس در نهایت باید افزود که بهتر اســت 
کــه در درجــه اول بازوهــا و البی های 
اقتصــادی چین در آمریکا و سیاســت 
ورزی هــای ایران و  روســیه در آمریکا 
در راســتای این مســاله باشد که در دور 
بعــد نیز یک رئیس جمهوری دموکرات 
در آمریــکا بر ســر کار بیاید زیرا بازنده 
اصلی روی کار آمدن یک جمهوری خواه 
هر ســه کشور خواهند بود، اما مسئوالن 
کشورمان نیز باید تمهیدات و پیش بینی 
هــای الزم را بــرای روی کار آمدن یک 
رئیس جمهور جمهوری خواه و در حالت 
 بدتر بازگشــت ترامپ یا ترامپیســم را 

داشته باشند.

خبر ویژه

حجت االسالم رئیسی دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب همه مشموالن قبلی که متقاضی تجدیدنظر در 
دهک بندی فعلی هستند، واریز شود.

رئیس جمهور  در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله 

کمک معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هستند، واریز شود.
حجت االسالم رئیسی گفت: اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم است لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، به حساب این 
افراد نیز واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان از سوی دستگاه های مسئول، این مبلغ توسط آنها قابل برداشت 

گردد و در ماه های آتی نیز همانند سایر مشموالن، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت نمایند.

در این جلســه همچنین وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی موظف شــدند حداکثر ظرف یک ماه، این درخواســت ها را 
بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعالم نماید.

گفتنی است، با اعالم چندی پیش رئیس جمهور، مبلغ یارانه سه دهک پایین جامعه به 400 هزار تومان و برای دهک های 
دیگر به 300 هزار تومان در ماه افزایش یافت.

بر این اساس مشموالن دریافت یارانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 23 میلیون خانوار ایرانی هستند 
که ۷2 میلیون نفر ایرانی را شامل می شود که 30 درصد از جمعیت یارانه بگیر یارانه 400 هزار تومانی و 60 درصد یارانه 
300 هزار تومانی دریافت خواهند کرد و ۱0 درصد از جمعیت نیز بی نیاز از کمک های حمایتی دولت شناسایی شدند.

با این وجود سه گروه متقاضی تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هستند.

دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه:

کمک معیشتی ماه اول به حساب همه مشموالن قبلی واریز شود

قالیباف: 

کاالبرگ الکترونیک سریع تر اجرایی شود
رئیس مجلس گفت: دستگاه های اجرایی فرایند اجرای 

قانون استفاده از کاالبرگ الکترونیک را تسریع کنند.
آقای قالیباف در نطق پیش از دســتور نشســت علنی 
مجلس گفت: دستگاه های مسئول سریعتر مردم را از 
جزئیات فرایند طرح کاالبرگ الکترونیکی مطلع کنند 

تا همه از اجرایی شدن آن مطمئن شوند.
مجلس در قانون بودجه امسال دولت را موظف کرد تا در 
صورت حذف ارز ترجیحی اقالم اساسی، طرح کاالبرگ 
الکترونیکی را اجرا کند و قیمت  آن اقالم از قیمت مصوب 

شهریور پارسال بیشتر نشود.
نماینــدگان مجلس می گوینــد هنوز قیمت کاالهای 
اساسی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، به نرخ شهریور 
پارسال تثبیت نشده؛ دولت هم اعالم کرده با حذف ارز 

ترجیحی، یارانه جبرانی به ۹ دهک جامعه می دهد.

کید کرد؛ مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار تا

 با متخلفان و اخالل گران 
در بازار با شدت برخورد شود

معاون اول رئیس جمهور در جلســه ستاد تنظیم بازار 
بــر برخورد شــدید با متخلفان و اخــالل گران در بازار 

تاکید کرد.
 جلســه ســتاد تنظیم بازار به ریاست »محمد مخبر« 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشــاورزی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، 
نفــت، تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، ســخنگوی دولت، دادســتان عمومی 
و انقالب تهران و اســتاندار تهران نیز حضور داشــتند، 
گزارشی از آخرین وضعیت بازار در استان های مختلف 
کشور ارائه و برخی مسائل پیش روی اجرای طرح توزیع 

عادالنه یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشســت وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه 
هیچ مشکلی در زمینه تأمین و تولید کاالهای اساسی 
از جملــه مــرغ، تخم مرغ و روغن وجود ندارد، از اهتمام 
جدی این دستگاه اجرایی برای ادامه توزیع گسترده این 
اقالم و تسریع در رفع برخی مشکالت در این حوزه در 

سراسر کشور خبر داد.
در این جلسه همچنین بر لزوم پاسخ به شبهات و سواالت 
مردم درباره ابعاد طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها تاکید شــد و مقرر گردید تمهیدات الزم برای 
اقناع و آگاه ســازی جامعه با جدیت بیشــتر در دستور 

کار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار گیرد.
ارائه گزارش هایی در خصوص برخورد با گران فروشی و 
احتکار در بازار از جمله دیگر موضوعات این جلسه بود 
که بر اساس آن و با تاکید معاون اول رئیس جمهور مقرر 
شد تا برخوردهای قضائی و انتظامی با متخلفان و اخالل 
گران در بازار کاالهای اساسی و سایر کاالها و خدمات 

به بهانه اجرای این طرح با شدت و سرعت ادامه یابد.
در همین رابطه وزیر دادگستری گزارشی از رسیدگی 
به پرونده تخلف یکی از شــرکت های تاکسی اینترنتی 
ارائه کرد و گفت: مدیران این مجموعه متعهد شــدند 
مبالغ دریافت شده اضافی را به مسافران عودت دهند.

 طالبان از »اشرف غنی« برای حضور 
در مجمع افغان ها دعوت کرد

سفیر طالبان در مسکو گفت که طالبان از اشرف غنی، 
رئیس جمهوری پیشــین افغانســتان برای شرکت در 

نشست »مجمع افغان ها« دعوت کرده است.
»جمال ناصر غروال«، ســفیر طالبان در مســکو تأیید 
کرد که طالبان از »اشرف غنی«، رئیس جمهور پیشین 
افغانســتان برای شرکت در نشست »مجمع افغان ها« 

دعوت کرده است.
جمال ناصر غروال گفت: »این که مجمع افغانستانی ها 
یک لویه جرگه خواهد بود یا خیر هنوز مشخص نیست؛ 

اما مقدمات این نشست در حال انجام است.«
این در حالی است که برخی منابع خبری مدعی شدند 
که گروه طالبان با برگزاری یک نشســت اضطراری 
یــا »مجمع افغان ها«، توافق کرده و کمیســیونی به 
ریاست مالبرادر، معاون اول نخست وزیر دولت موقت 
نیز برای فراهم کردن مقدمات این نشســت تشکیل 

شده است.
یــک منبع موثق بــه روزنامه صبح کابل، گفت که مال 
خیراهلل خیرخواه، وزیر مهاجران دولت موقت و شــمار 
دیگری از مقام های ارشد طالبان نیز در این کمیسیون 

حضور خواهند داشت.
پیش از این کشور های مختلف از طالبان درخواست 
کرده بودند که برای پایان بحران در افغانستان زمینه 
تشکیل دولت فراگیر با حضور اقوام مختلف را فراهم 

کند.
ذبیــح اهلل مجاهد، ســخنگوی طالبان نیز پیش تر از 
احتمــال برگزاری یک »مجمع افغان ها« برای بحث 

روی مسایل افغانستان خبر داده بود.
مجاهد درباره جزئیات این نشست گفت: »ما هنوز 
نامــی بر آن نمی گذاریم؛ که نامش چه خواهد بود، 
ولی یک مجمع افغان ها تشــکیل و درباره مســائل 
مختلف تبادل نظر خواهد شــد.« در همین راســتا 
»انــس حقانی«، یک عضو کمیســیون »تماس با 
شخصیت های افغان« گفته بود که نزدیک به پنجاه 
تن از مقام های حکومت پیشین از جمله چند وزیر 

به افغانستان بازگشته اند.
این عضو ارشد طالبان که عضویت کمیسیون تماس 
با شــخصیت های افغان را نیز دارد، افزود که هرچند 
تاکنون شــیوه کار این کمیســیون نهایی نشده؛ اما 
برای بازگشت این سیاستمداران به صورت فوق العاده 

زمینه سازی شده است.

 سوئیس بی طرف، با جنگ اوکراین 
به ناتو نزدیک تر می شود

وضعیــت بی طرفــی ســنتی ســوئیس در قبال 
درگیری هــای بین المللی با بزرگترین آزمونش در 
چنــد دهه اخیر مواجه شــده و اخیرا وزارت دفاع 
این کشــور در راســتای نزدیکتر ساختن خود به 
قدرت های نظامی غربی در پاسخ به حمله روسیه 

به اوکراین موضع گیری کرده است.
 پائلوی پالی، مقام ارشــد بخش سیاســتگذاری 
امنیتــی در وزارت دفــاع ســوئیس به خبرگزاری 
رویترز گفت، این وزارتخانه در حال تهیه گزارشی 
درباره گزینه های امنیتی است که شامل مانورهای 
نظامی مشترک با کشورهای ناتو و »شارژ مجدد« 

مهمات است.
جزئیات گزینه های مربوط به این سیاســت مورد 
بحث در دولت سوئیس تاکنون گزارش نشده بودند.

پالی گفت:»در نهایت، ممکن است تغییراتی در نحوه 
تفسیر بی طرفی ایجاد شود.« رسانه های سوئیسی 
گزارش دادند که ویوال آمهرد، وزیر دفاع این کشور 
در روزهای اخیر در ســفری به واشنگتن گفت که 
ســوئیس باید به شکل نزدیکتری با ائتالف نظامی 
تحت رهبری آمریکا همکاری کند، اما به آن نپیوندد.

پالی اظهار کرد که بی طرفی، که سوئیس را از هر دو 
جنگ جهانی در طول قرن بیستم دور نگه داشت، به 
خودی خود یک هدف نبود، بلکه هدف آن افزایش 
امنیت سوئیس بود. او اظهار کرد که گزینه های دیگر 
شامل دیدارهای سطح باال و منظم بین فرماندهان و 

سیاستمداران سوئیسی و ناتو می شود.
برنامه سوئیس برای نزدیکتر کردن خود به ائتالف 
ناتو، نشــان دهنده کنار گذاشــتن سنت به دقت 
پرورش یافته عدم جانبداری از جانب این کشور در 
قبال جنگ های بین المللی است؛ سنتی که حامیان 
آن می گویند به ســوئیس کمــک کرد تا در صلح 
پیشــرفت کند و نقش ویژه ای به عنوان واســطه، از 
جمله در زمان بن بست بین غرب با اتحاد شوروی 

برای خود محفوظ نگه دارد.
ایــده عضویت کامل ســوئیس در ناتو مورد بحث 
قرار گرفته اســت، اما در حالی که ســوئد و فنالند 
– کشورهای با سابقه اتخاذ موضع بی طرفانه - در 
آستانه پیوستن به این ائتالف هستند، پالی گفت 
که گزارش مذکور بعید است به انجام چنین اقدامی 

از سوی سوئیس توصیه کند.
این گزارش قرار اســت تا پایان ســپتامبر تکمیل 
شــود و برای بررســی به کابینه ســوئیس ارسال 
خواهد شــد. گزارش مذکور در ادامه با هدف بحث 
و بررسی به پارلمان ارائه خواهد شد و مبنایی برای 
تصمیم گیری هــای احتمالی در مورد جهت گیری 
آینده سیاست امنیتی سوئیس قرار خواهد گرفت. 
خود این گزارش مورد رای گیری قرار نخواهد گرفت.

وزارت دفــاع ســوئیس همچنیــن در انجام یک 
مطالعــه فراگیرتر که توســط وزارت خارجه این 
کشــور تدارک دیده می شود، کمک خواهد کرد. 
وزارت امور خارجه ســوئیس اعالم داشت که این 
پروژه به بررســی مسائلی نظیر تصویب تحریم ها، 
تسلیحات، صادرات مهمات و روابط با ناتو از منظر 

بی طرفی نگاه می کند.
کشور سوئیس سال ۱۸۱5 در جریان اجالس موسوم 
به کنگره وین که به جنگ های انقالبی فرانسه پایان 
داد، بی طرفی را اتخاذ کرده و از آن زمان تاکنون در 

جنگی بین المللی شرکت نکرده است.
کنوانسیون ۱۹0۷ الهه مقرر می دارد که سوئیس در 
درگیری های مسلحانه بین المللی شرکت نمی کند، 
طرف های متخاصم را با نیرو یا تسلیحات حمایت 
نمی کنــد، یا قلمرو خــود را در اختیار طرف های 

متخاصم قرار نمی دهد.
بی طرفی، که در قانون اساســی سوئیس گنجانده 
شده است، به این کشور حق دفاع از خود را داده و 
ابعادی در قبال چگونگی تفسیر جنبه های سیاسی 
این مفهومی که در تعریف قانونی پوشش داده نشده، 

به دست می دهد.
ایــن موضع آخرین بــار در اوایل دهه ۱۹۹0 پس 
از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی به روز شد تا 
امکان اتخاذ یک سیاست خارجی مبتنی بر همکاری 
با سایر کشــورها در زمینه هایی مانند کمک های 
بشردوستانه و امدادرسانی در بالیای طبیعی فراهم 

شود.
جنگ اوکراین این بحث را احیا کرده است که اکنون 
بر تصمیمات دولت برای اعمال تحریم ها علیه روسیه 
متمرکز شده است، اما اجازه صادرات مجدد مهمات 

ساخت سوئیس به اوکراین را نمی دهد.
جنــگ اوکراین باعث مطرح شــدن این بحث در 
سوئیس با محوریت تصمیم گیری دولت این کشور 
شــده که دســت به اعمال تحریم علیه روسیه بزند 
اما در حد اجازه به صادرات دوباره مهمات ســاخت 

سوئیس به اوکراین را ندهد.
پالی گفت: ناراحتی زیادی از بابت اینکه ســوئیس 
نمی تواند نقش آفرینی بیشتری در قبال کمک به 

اوکراین داشته باشد، وجود دارد.
او گفت که گزینه شارژ مجدد مهمات – گزینه ای که 
به موجب آن سوئیس مهمات ارسال شده کشورهای 
دیگر به اوکراین را با مهمات خودش شارژ می کند - 
یکی دیگر از اقدامات بالقوه مطرح شده برای تغییر 
دادن سیاســت های دولت این کشور است، گرچه 
گزینه تامین مستقیم مهمات اوکراین احتماالً یک 

گام افراطی است.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد یادداشت

 توزیع عادالنه یارانه ها 
 ریشه های مهم فساد

رانت و قاچاق را می خشکاند
  محمد حسن قدیری ابیانه/ کارشناس مسائل سیاسی 
بــا اجرای طرح مردمی ســازی توزیع عادالنه 
یارانه ها ریشــه های مهم فســاد، رانت، قاچاق 
خشکانده می شود. باید به رئیس جمهور آفرین 
گفت که برای پیشــگیری از بحران تأمین نان 
مردم دست به این جراحی ضروری زد.همیشه 
مشکل قاچاق آرد مطرح بوده ولی ابعاد آن خیلی 
وســیع نبوده است.اوکراین از تأمین کنندگان 
عمده گندم و سایر غالت است که با جنگ اخیر 
نــه تنها از تولید و صادرات غالت بازمانده بلکه 
امکان کاشــت مجدد را نیز ندارد، لذا بســیاری 
از کشــورها که غالت خود را از اوکراین تأمین 
می کردند با بحران تأمین مایحتاج خود مواجه 
شــدند از جمله عراق و پاکســتان که هر کدام 
دچار 3 میلیون تن کمبود گندم شــدند.دولت 
هر کیسه آرد را کمتر از 40 هزار تومان تحویل 
نانوایــی می داده تــا ارزان در اختیار مردم قرار 
گیرد، بویژه که نان خوراک عمده مردم طبقات 
پایین است و قیمت آرد در آنسوی مرز به 600 
هزار تومان رسیده است یعنی سود قاچاق آرد 
به ۱400 درصد رسیده است و این مقدار سود 
خطر قاچاق مقادیر زیادی آرد را به خارج ایجاد 
کرده است.در صورت عدم پیشگیری از قاچاق 
آرد احتمال کمبود شــدید آرد و نان در ایران و 
بروز یک بحران غذایی ممکن بود. ویژگی های 
مرزی ایران با همســایگان، مرزهای طوالنی با 
عراق و پاکستان و افغانستان و سواحل طوالنی 
در خلیــج فارس به گونه ای هســت که قاچاق 
را مقدور و کنترل قاچاق را مشــکل می ســازد.

خوشبختانه ایران کشور وسیعی است و وسعت 
ایران از مجموع وســعت کشــورهای فرانسه، 
انگلستان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا بزرگتر است.

دولت برای تضمین نیاز مردم به نان ناچار شد 
عامل اصلی قاچاق یعنی قیمت آن را که ســود 
۱400 درصدی برای قاچاقچیان فراهم می کرد 
را اصالح کند.دولت هر ســاله مبالغ زیادی را از 
جملــه از طریق اختصــاص ارز 4200 تومانی 
بــرای واردات گنــدم هزینه می کرد و آرد را به 
قیمــت ناچیزی به نانوایی ها عرضه می کرد.این 
قیمــت یارانه ای باعث ایجاد مافیایی شــد که 
از طریق فســاد در توزیع آرد بســیار فربه شده 
است و دولت برای قطع کردن دست مافیا و نیز 
جلوگیری از قاچاق و کمبود آرد تصمیم گرفت 
طریقــه جدیدی بــرای تأمین نان مردم اتخاذ 
کنــد.در طرح جدید به جای اینکه یارانه آرد و 
نان به واردات داده شود به مصرف کننده نهایی 
اختصــاص می یابد و دولت چیزی از این مبالغ 
نصیبش نمی شــود بلکه فقط طریقه اختصاص 
یارانه به مردم مســتقیم و نقدی شد.این اقدام 
سود قاچاق آرد را منتفی می کند و از فساد در 
توزیــع آرد جلوگیری می شــود. دولت تصمیم 
گرفته به سه دهک جمعیت ایران یعنی حدود 
25 میلیــون نفر از طبقــات محروم تر ماهیانه 
نفری 400 هزار تومان یارانه بدهد یعنی ماهیانه 
دو میلیــون تومــان به ازای هر خانواده 5 نفری 
و حدود 45 میلیون نفر نیز ماهیانه نفری 300 
هزار تومان یارانه می گیرند یعنی به یک خانواده 
5 نفری ماهیانه یک و نیم میلیون تومان تعلق 
می گیرد. پول این یارانه پیشــاپیش به حساب 
مردم ریخته شــد ولی اعالم شد که برداشت از 
آن موکــول بــه آغاز اصالح قیمت ها بود که کار 

صحیحی هست.

اخبار اقتصادی

وقتی هزینه و فایده ارز ۴۲۰۰ تومانی 
با یکدیگر همخوانی نداشت!

 بعد از گذشــت مدتی از اجرای سیاست تخصیص 
دالر 4200 تومانــی بــه واردات کلیــه اقالم و در 
ادامه تخصیص به 25 قلم کاالی اساســی، محافل 
کارشناســی و اقتصاددانان انتقادات زیادی به این 
سیاست داشتند. اغلب این ارز یارانه ای را عامل بروز 
مفاســد، رانت ها، خلق نقدینگی و مشکالتی برای 
تولید مشابه داخلی می دانستند که حمایت مؤثر از 
مصرف کننــده را نیز محقق نکرده بود و تنها منابع 
ارزی کشور را تلف می کند. پیامدهایی که موجب شد، 
حامیان دولت قبل و اقتصاددانان جریان اصالحات 
نیز بر شکست سیاست ارز ترجیحی اعتراف کنند. 
)هرچند اخیراً برخی با عینک سیاسی به سراغ اقدام 

دولت آمده اند.(
در همین رابطه، ســعید لیالز عضو شورای مرکزی 
حــزب کارگزاران در خصوص اصالح ارز ترجیحی 
و دســتاوردها و پیامدهای آن گفت: درباره موضوع 
اصالح ارز 4200، می دانیم چه مأموریت سنگینی 
بر عهده وزیر اقتصاد است. بنابراین تا می توانیم باید 
از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت حمایت کنیم 
چراکــه بزرگترین برنده دالر 4200 رانت خوارها و 
دالل ها هستند؛ نه مردم.وی تصریح کرد: آمارهای 
بانک مرکزی در دولت های قبل و فعلی می گوید، تا 
۷0 درصد ســود ارز 4200 به جیب گروه معدودی 

می رود.
واردات مازاد با دالر ۴۲۰۰

همچنیــن، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به 
تازگی ضمن ابراز مخالفت ضمنی با سیاســت ارز 
ترجیحی اظهار داشــت: یکی از عوارض تأمین ارز 
یارانه ای برای وارد کننده این بود که به دلیل وجود 
شکاف 20 هزار تومانی میان قیمت ارز نیمایی و ارز 
دولتی، بیش از آنچه نیاز کاالیی کشور بود، واردات 
صورت می گرفت اما االن با اجرای این طرح، خواهیم 
دیــد کــه واردات ما قطعاً کاهش خواهد یافت و به 
میزان نیاز می رســد.به گفتــه صالح آبادی واردات 
اضافه کاالهای اساسی به دلیل اختصاص ارز ارزان 
به آن، ســبب قاچاق کاال به کشــورهای منطقه و 
همسایه می شد؛ به ویژه در حال حاضر که به دلیل 
جنگ روسیه و اوکراین، قیمت کاالهای اساسی در 
دنیا گران شــده، بسیاری از کشورها تعرفه واردات 
کاالی اساسی را صفر کرده اند. اما ما کاالی اساسی 
با قیمت ارزان وارد می کردیم و در نتیجه مازاد آن 

به کشورهای همسایه قاچاق می شد.
حذف چراغ خاموش برخی از اقالم ۲۵ گانه

بررســی ها نشان می دهد، عدم توفیق دالر 4200 
تومانی در ســاماندهی قیمــت بعضی از کاالهای 
اساسی، موجب شد، ارز یارانه ای اقالمی مانند برنج، 
شــکر، الســتیک و چای در همان دولت دوازدهم 
حذف شود. اما حذف این ارز برای سایر کاالها به دلیل 
تبعــات اجتماعی و اقتصادی و عدم آمادگی دولت 
روحانــی، با عــزم جدی روبه رو نبود و ارز 4200 به 
میراث نامبارک دولت پیشین برای دولت سیزدهم 

تبدیل شد.
با شدت یافتن انتقادات نسبت به اشتهای روزافزون 
اقالم محدود برای تقاضای دالر 4200 و اوج گیری 
انتقــادات کارشناســان مبنی بر ضرورت تعیین و 
تکلیف آن، قانون بودجه سال ۱40۱ پس از کش 
و قوس ها، بر اســاس اختیار دولت برای حذف ارز 
4200 تومانی، تدوین و به تصویب رســید.دولت 
سیزدهم نیز که از زمستان سال گذشته برای کنار 
گذاشتن این پدیده اختالل زا در نظام ارزی کشور، 
نیم خیز شده بود، از اواسط اردیبهشت سال ۱40۱ 
حذف این ارز برای باقیمانده کاالهای اساسی را در 
دســتور کار قرار داد. از این رو، ارز 4200 تومانی 
تعدادی از کاالهای اساسی با هدف توزیع عادالنه 
و مؤثــر یارانه ها، حذف و به نوعی نحوه اختصاص 
آن بــه خانواده هــا تغییر کــرد.در همین رابطه، 
ســعید توتونچی پژوهشــگر اقتصادی به تازگی 
در مصاحبــه ای ضمن اشــاره به ایجاد مخالفت و 
مقاومت هایی در مقابل تصمیم دولت برای حذف 
دالر 4200 تومانی اظهار داشــت: دولت شهامت 
بــه خــرج داده و دالر 4200 تومانی را حذف کرده 
اســت، اینکار دولت سیزدهم حتماً با مقاومت ها و 
مخالفت هایی روبرو خواهد شــد، دولت ماجرا را 

برای مردم تبیین کند.
انتفاع دهک های محروم از این حمایت مالی

گفتنی است، هدف اصلی طرح تخصیص یارانه به 
جای دالر 4200 تومانی، حمایت بیشــتر و مؤثرتر 
از اقشار کم درآمد جامعه و افزایش قدرت خرید به 
ویژه برای ســه دهک اول درآمدی اســت که دچار 
فقر غذایی و اوضاع معیشتی دشوار هستند. بر این 
اساس، طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه بر 
خــالف اصرار بر تأمین ارز 4200، موجب حمایت 
بیشتر از اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.بر اساس 
آنچه گفته شــد، اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در 
حذف ارز 4200 تومانی در اولین ســال این دولت، 
نشــان از عزم جدی برای اصالح رویه های اشــتباه 
اقتصادی در کشور دارد. به نظر می رسد طرح جدید 
بازتوزیع یارانه ها، عدالت محوری و حمایت از اقشار 
ضعیف جامعه را به دنبال داشته باشد.البته در کنار 
همراهــی قابل تمجیــد توده های مختلف مردم با 
اصالح اقتصادی اخیر، انتظار دســتیابی به اهداف 
کالن اقتصادی از جمله کنترل تورم برای جلوگیری 

از تکانه های آتی اقتصادی پربیراه نیست.

پیش بینی قیمت دالر در ۱۰ روز آینده

لرزه بر تن دالر
   موناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 قیمت دالر در معامالت روز پنجشــنبه 
بــه 30 هزار و 650 تومان رســید. اما با 
به پایان رســیدن ســفر معاون مسئول 
سیاســت های خارجی اتحادیه اروپا در 
تهران، ســیگنال های مثبتی نسبت به 

آینده مذاکرات برجامی مخابره شد.
در همیــن راســتا مســئول هماهنگی 
مذاکرات هســته ای ویــن در مورد رفع 
بن بســت مذاکرات هسته ای گفت: حاال 
بن بســت رفــع شــده و به ایــن ترتیب 
چشــم اندازی از رســیدن به یک توافق 
وجود دارد. این در حالی است که قیمت 
دالر با توجه به اخبار منتشرشــده روند 
کاهشی به خود گرفته و در لحظه تنظیم 
این خبر مماس بر کانال 30 هزار تومان 
اســت. در هفته گذشته، شاخص ارزی 
روند افزایشی چشمگیری را تجربه کرد 
و در روز جمعــه بــه 30 هزار و 650 هزار 

تومان هم رسید.
قیمت دالر تا کجا ارزان می شود؟

یک اقتصــاددان گفت: اگر اخبار مثبت 
برجامــی در ایــن هفته هــم ادامه یابد 
احتمــال کاهش دالر تــا 3 هزار تومان 

نیز وجود دارد.
ســهراب دل انگیــزان در تشــریح این 
موضــوع گفــت: بــازار دالر یک جریان 
عمومی و یک نوســان دارد که روی آن 
روند عمومی ممکن اســت اتفاق بیفتد. 

جریان عمومی به اصلی ترین متغیر های 
اقتصادی ایران وابسته است. اصلی ترین 
متغیر های اقتصادی ایران شــامل رشد 
نقدینگــی، رابطه ایران با فضای اقتصاد 
بیــن الملل و تحریم ها و حوزه برجام و... 
است که این فرایند عمومی به این مسائل 
ارتباط دارد و قاعدتا وابسته به این روند 

حرکت می کند.
شوک افزایش یارانه ها به قیمت دالر

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه رازی 
کرمانشــاه گفت: در مقابل نوسان قیمت 
دالر به اخبار و مباحث کوتاهی که اتفاق 

می افتد، بستگی خواهد داشت.
دل انگیزان ادامه داد: به طور مثال نقدی 
کردن یارانه ها و شوکی که اواخر گذشته 
وارد کــرد، در یکی، دو روز دالر را تغییر 
داد و افزایشــی کرد. در حال حاضر این 
شوک تقریبا تمام شده و حاال دالر منتظر 
اثرات دیگری اســت که اگر اتفاق نیفتد، 
اثر شــوک قبلی تخلیه خواهد شــد تا به 

اثرات بعدی برسد.
سمت و سوی قیمت دالر در این هفته

ایــن اقتصــاددان در مــورد پیش بینی 
قیمــت دالر در هفته های آینده، گفت: 

اصلی ترین عاملی که بر روند قیمت دالر 
موثر اســت، رشــد نقدینگی است ک به 
طور مداوم روی دالر موثر اســت و پس 
از آن، قیمت هــای انتظاری و تورم مورد 

انتظار است.
دل انگیــزان ادامــه داد: ایــن مــوارد 
اصلی ترین عناصری است که روند قیمت 
دالر را پوشــش می دهند. تا کنترل نرخ 
رشــد نقدینگی و کنترل تورم انتظاری 
انجام نشــود رونــد قیمت دالر تغییری 
نخواهــد کرد؛ اما نوســان ها که مربوط 
به اخباری اســت که دفعتا پیش می آید 

تاثیر خــود را می گذارند. ما باید منتظر 
باشــیم که این هفته چه اخبار جدیدی 
پیــش می آید. اگر اخبار مثبت پیش آید 
قطعــا مقداری از افزایش قیمت دالر کم 
می کند و حتی ممکن اســت دالر را بین 
300 تــا 3 هزار تومان کاهش دهد و اگر 
برعکس اخبار منفی باشــد می تواند به 
همین شیوه قیمت دالر را افزایشی کند.

دالر سقوط می کند؟
این اقتصاددان در مورد احتمال ســقوط 
قیمت دالر گفت: سقوطی در قیمت دالر 
وجود ندارد، چون مبنای قیمت دالر در 
بودجه 23 هزار تومان اســت و این عدد، 
عددی نیست که ما به آن سقوط بگوییم.

دل انگیزان ادامه داد: مســاله بعدی نیز 
این اســت که قاعدتا سقوط دالر به ضرر 
خیلی ها تمام خواهد شــد. مساله ما در 
حال حاضر تثبیت قیمت دالر است؛ یعنی 
ما به هر عددی می رســیم آن را تثبیت 
کنیم. البته این به این معنا نیســت که 
دولت نرخ دالر را تثبیت کند، بلکه دالر 
به یک ثبات ســاختاری برسد که مردم 
و بازار ها با آن کار کنند. به عبارت دیگر 
دالر، دالری باشــد که بازار آن را تعیین 
می کند و نه حرف های سیاســی. یعنی 
عرضــه و تقاضای واقعی دالر همدیگر را 
پیــدا کنند و در این صورت خواهید دید 
که دالر در یک اســتخوان بندی ســالم 

نشسته است.

با وجود خرید مازاد برخی هموطنان؛

 مشکلی در تامین روغن نداریم 
   مریم بهنام راد/ اقتصاد 

 این روز ها قفسه های خالی از روغن در فروشگاه ها 
تا انکار مسئولین از عدم توزیع و کمبود روغن در 

بازار دغدغه اصلی مردم شده است.
طی ســال های اخیر روغــن نباتی یارانه ای جزء 
کاال هایــی بوده که در بازار با قیمت مصوب خود 
به فروش می رســد، یا اینکه با کمبود توزیع در 

بازار مواجه می شود.
در ســال گذشته کمبود و گرانی روغن به یکی از 
دغدغه های مهم در بازار خوراکی ها تبدیل شده 
بود، کمبودی که البته با برنامه های وزارت صمت 
برای مدت زمانی رفع شــد، اما این ســناریو برای 

سال جاری نیز تکرار شد.
در حالی کمبود روغن در بازار همچنان مشــهود 
است که مردم در سراسر کشور برای تامین روغن 
به ویژه روغن جامد مشــکل دارند. اگر هم روغن 
به فروشــگاهی برســد با هر کارت بانکی تنها دو 

بطری یک لیتری روغن داده می شود.
افزایــش بیــش از 40 درصــدی قیمــت روغن 
نباتــی بعد از ماه مبارک رمضان به دلیل افزایش 
هزینه های ســربار تولید ناشی از افزایش قیمت 
جهانی روغن خام، افزایش میزان دستمزد و حتی 
حذف ارز 4200 تومانی واردات مواد اولیه باعث 

ایجاد کمبود روغن در بازار شده است.
عــالوه بــر موارد یاد شــده افزایش قاچاق روغن 
به کشــور های همسایه؛ راه منفعت قاچاق روغن 
برای قاچاقچایان پیدا شــده، زیرا عالوه بر اینکه 
در کشــور روغــن بــا ارز 4200 تومانی وارد و به 
صــورت یارانه ای توزیع می شــود، قیمت جهانی 
ایــن محصــول در اثرهمه گیری ویروس کرونا و 

جنگ اکراین افزایش یافته است.
امــا با وجــود همه این اخبار خــوب در صنعت 
روغــن نباتی، اما بازار این محصول با تنش هایی 
همراه اســت. هرچند آخرین بــار قیمت روغن 
در اردیبهشــت ســال گذشــته افزایش یافته و 
تولیدکنندگان با توجه به افزایش ۱00 درصدی 

قیمت روغن خام در بازار جهانی، منتظر دریافت 
نرخ جدید بودند و به همین منظور برخی از آن ها 
عرضه خود را در بازار کاهش داده اند تا محصوالت 

خود را با قیمت جدید به فروش برسانند.
البته از همان ابتدای ســال جاری روابط عمومی 
انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اعالم کرد: ارز 
مــورد نیاز 66 هزار تن روغن خام وارداتی بخش 
خصوصی در بنادر کشــور از ســوی دولت با نرخ 
4200 تخصیص یافت؛ این امر می تواند تاثیرات 

مثبتی بازار مصرف ایجاد کند.
 اصرار مسئولین به توزیع کافی روغن 

! در بازار
این در حالی اســت که ســید جواد ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به هیچ عنوان، 
مشکلی در تامین روغن نداریم و بعضا اگر بعضی از 
قفسه فروشگاه ها خالی از روغن است گفت: علت 
نبود روغن در برخی قفسه های فروش به موضوع 

خرید مازاد برخی هموطنان مربوط می شود.
عسگرزاده معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
نیــر در همیــن خصوص گفتــه؛ کمبود روغن 
بزودی رفع می شــود، دولت هزینه های ســربار 
تولیدکنندگان را با پرداخت یارانه مســتقیم به 
آن ها برطرف می کند تا فشاری به قیمت مصرف 

کننده وارد نشود. اما به دلیل قیمت کمتر روغن 
در بازار در مقایســه با کشور های همسایه، شاهد 
قاچاق و خروج این محصول از کشور هستیم، به 
طــوری که مصرف روغن نباتی قبل از اختصاص 
یارانه ارز 4200 تومانی در کشــور یک میلیون و 
400 هزار تن بود، اما اکنون به 2 میلیون و 200 

هزار تن افزایش یافته است.
امــا در همین رابطه داود فکوری رئیس اتحادیه 
ســوپرمارکت داران تهران نیز می گوید؛ در واقع 
قباًل قفسه فروشگاه ها و مغازه ها پُر از روغن بود، 
اما هم اکنون عرضه به گونه ای است که هر خانوار 
برای میزان مصرفی که دارد می تواند روغن بخرد 
و یا در برخی موارد خرید این محصول زمان برو 

گران شده است.
نارضایتی مردم از وضعیت بازار

آن طــور که برخی خبر هــا گزارش می دهد؛ در 
فروشــگاه ها و بازار روغن نباتی پیدا نمی شــود، 
اما متولیان اصرار بر توزیع کافی این محصول در 

سطح شهر ها را دارند.
اگرچــه به گفته مســئولین؛ با اعالم قیمت های 
جدیــد هیــچ کمبودی در زمینــه روغن وجود 
نــدارد، اما هجوم عجیب مردم برای خرید روغن 
 در برخی فروشــگاه ها در تهران و ســایر شهر ها 

نشان از نگرانی مردم دارد.
صاحــب یکــی از هایپر های شــهر تهران با بیان 
اینکه بیش از دو هفته هســت که روغن به خرده 
فروشــی ها داده نمی شود، گفت: قبل از این ایام 
نیــز میزان عرضه روغن بســیار محدود بود، اما 
مــردم نگــران کمبود نبودند تنها به فکر افزایش 

قیمت روغن بودند.
اطاعتی  می گوید: به گفته مســئولین اگر توزیع 
روغن آغاز شــده چــرا همچنان این محصول به 
فروشــگاه های سطح شهر توزیع نمی شود؟ البته 
در مدت دوهفته تنها ۷ کارتن روغن به فروشگاه 
داده اند که این میزان جوابگوی تقاضای مشتریان 

نیست.
وی درباره دلیل کمبود روغن گفت: شرکت های 
پخش روغن بین فروشگاه ها توزیع نمی کنند، اما 
دولت بر توزیع روغن به فروشــگاه ها اصرار دارد. 
شــاید توزیع روغن برای برخی فروشگاه ها انجام 
می گیرد، اما هنوز فروشگاه ها و مارکت های بزرگ 

از این توزیع بی نصیب مانده اند.
اطاعتی گفت: زمانی که زمزمه حذف ارز 4200 
تومانی به گوش رسید، توزیع روغن به فروشگاه ها 
نامنظم و کاهش یافت. حتی در ماه رمضان علی 
رغــم تأکیــد متولیان، توزیع روغن نســبت به 

ماه های گذشته بسیار کم شده بود.
بــه گفته این خرده فروش مواد غذایی؛ از ابتدای 
ســال توزیع روغن بســیار کمتر از سال گذشته 
شــده بــود، اما هر بــار وعده افزایــش توزیع را 
می دادنــد تــا اینکه برای چندین روز هیچ توزیع 
روغن انجام نگرفت و مانند ســال گذشــته مردم 
ســرگردان بدنبال روغن در فروشــگاه ها بودند و 
همین محصول در بازار آزاد با قیمت های باالیی 

به فروش می رسید.
وی ادامه داد: اگر وضعیت توزیع روغن با همین 
روند پیش برود قطعاً مردم برای تهیه روغن نباتی 
با صف های طوالنی و قیمت های غیر عادالنه روبرو 

خواهند شد.

خبر ویژه

قائم مقام وزیر صمت گفت: ارائه ســبد کاال در جبران افزایش قیمت ها 
مســتلزم مقدماتی بود بنابراین تصمیم گرفته شــد که این کار با عجله 
انجام نشود و ابتدا یارانه نقدی پرداخت و سپس سبد کاالیی ارائه شود.

 محمدصــادق مفتــح به نقــل از وزارت صمت با بیان اینکه ارائه کاالبرگ 
بــه مقدماتــی نیاز دارد، اظهــار کرد: این تصور که برای کاالبرگ یک کار 
ســخت افزاری جدید مانند آنچه که در دهه 60 داشــتیم، انجام می شود؛ 
اشتباه است و به این شکل نخواهد بود. در این زمینه حتماً از زیرساخت های 

موجود مانند کارت بانکی استفاده خواهد شد.
بــه گفتــه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، این که در قبال افزایش 

قیمت، سبد کاال ارائه شود تا هزینه خانوار کنترل و اطمینان حاصل شود 
که مقدار مواد غذایی الزم به خانواده ها می رســد، از اول در دســتور کار 
دولت قرار گرفته، اما نیاز به مقدماتی مثل زیرساخت الکترونیک، تأمین، 
راحتی تهیه کاال و وضعیت شــبکه توزیع داشــت. بنابراین نیازمند برنامه 
ریزی و دقت بیشتری دارد که به همین دلیل مقرر شد با عجله اجرا نشود 
و ابتدا افزایش قیمت ها به صورت نقدی و بعد به سبد کاالیی اجرا شود.

مفتح با بیان اینکه قرار نیســت کاالها با قیمت مصوب در مراکز خاص 
عرضه شود، بلکه عرضه در کل شبکه توزیع انجام می شود، گفت: فقط بر 
اساس پیش بینی روبه رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد 

سازمان ها و فروشگاه هایی که قابل برنامه ریزی است، مثل سازمان میدان ها 
و فروشگاه های زنجیره ای مکلف شوند ساعت فروش خود را افزایش دهند.

قائم مقــام وزیــر صمت در امور بازرگانی در خصــوص امکان فروش و یا 
واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید 
یک کاالی اساسی مانند روغن، اظهارکرد: به طور طبیعی، مانند گذشته 
این شرایط شکل خواهد گرفت. ممکن است فرد به واحد صنفی مراجعه 
کند و بخشی از سهمیه تعیین شده خود را دریافت کند، اما این موضوع 
بــه توافــق فرد صاحب کاال و مغازه دار بر می گردد و کالن نیســت که در 

آن ها دخالت کنیم. 

قائم مقام وزیر صمت:

سبد کاال در آینده جایگزین یارانه نقدی می شود

پایان عرضه غیرشفاف  از سوی خودروسازان

 عرضه خودرو 
چند برابر می شود

مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: با اجرای »سامانه تخصیص یکپارچه  خودرو «، 
عرضــه خــودرو از طریق این ســامانه چندین برابر 
عرضه های پیشین خواهد بود.عبداهلل توکلی الریجانی 
با اشاره به اینکه »سامانه تخصیص یکپارچه  خودرو « 
از دیروز آغاز به کار کرد، اظهار داشت: از روز سه شنبه 
2۷ اردیبهشت ماه امکان ثبت نامه در سامانه فراهم 
خواهد شــد. مدیرکل دفتــر صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: با راه اندازی »سامانه تخصیص 
یکپارچه  خودرو « دیگر هیچ خودروســازی بیرون از 
این سامانه خودرو عرضه نخواهد کرد و بنابراین همه 
خودروسازان بخش دولتی و خصوصی باید خودروهای 
خود را از طریق این سامانه عرضه کنند. وی با بیان اینکه 
ظرفیت عرضه خودرو چند برابر عرضه  های پیشین 
است، گفت: در چند ماه گذشته تمرکز  روی تکمیل 
خودروهای ناقص و کف پارکینگی بوده است بنابراین 
با تکمیل این خودروها، ظرفیت عرضه خودرو افزایش 

یافته است. 
توکلی الریجانی بیان داشت: در حال حاضر خودروهای 
ناقص و به عبارتی کف پارکینگ خودروسازان به 50 
هزار دســتگاه رســیده اســت در حالی که در مدت 
مشابه سال گذشته تعداد خودروهای کف پارکینگ 
خودروسازان حدود 200 هزار دستگاه بودوی افزود: 
با توجه به عرضه خودرو از طریق »سامانه تخصیص 
یکپارچــه  خودرو «، عرضــه خودرو به اندازه ظرفیت 
خودروسازان خواهد بود و به آنها اجازه نخواهیم داد 
که بیش از ظرفیت نسبت به عرضه خودرو اقدام کنند. 

خودرو
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نفت و انرژی 4

نفتکش ۷۵۰ هزار بشکه ای ایرانی به زودی تحویل ونزوئال می شود

نفتکش ایرانی در مسیر ونزوئال

کوتاه از انرژی

بین الملل

چراغ سبز اوپک به عراق 
برای افزایش تولید نفت

نماینده عراق در اوپک اعالم کرد این 
گروه موافقت کرده اســت بغداد تولید 
نفت را از ژوئن به 4.5 میلیون بشــکه 
در روز افزایش دهد.خبرگزاری عراق با 
اشاره به بیانیه محمد سعدون، گزارش 
کــرد تولید نفت عــراق در هر یک از 
ماه هــای ژوئیه، اوت و ســپتامبر 50 
هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد 
کرد.اسناد شرکت دولتی سومو نشان 
می دهد عراق در آوریل 4.43 میلیون 
بشــکه در روز نفت تولید کرد که ۱6 
هزار بشــکه در روز باالتر از ســهمیه 
تصویب شده از سوی اوپک پالس برای 
این ماه بود. آخرین باری که عراق باالتر 
از سهمیه اوپک پالس، نفت تولید کرد، 
نوامبر سال 202۱ بود. تولید عراق در 
مــاه مه تحت تاثیر اختالالت میادین 
نفتی جنوب، 222 هزار بشــکه در روز 
پایین تر از سقف تولید این کشور شد.بر 
اساس گزارش رویترز، عراق هم مانند 
اعضای متعــدد اوپک در تالش برای 
تولید بیشتر نفت در شرایطی است که 
عرضه جهانی محدود شــده و قیمتها 
افزایش پیدا کرده است.تقریبا نیمی از 
کسری تولید اوپک و متحدانش مربوط 
به نیجریه و آنگوالســت. گزارش بازار 
نفت ماهانه اوپک نشان داد تولید نفت 
ایــن گروه در آوریــل تنها ۱53 هزار 
بشــکه در روز افزایش پیدا کرده و به 
2۸.64 میلیون بشــکه در روز رسید. 
بدون در نظر گرفتن تولید لیبی، ایران 
و ونزوئال که از مشارکت در توافق اوپک 
پالس معاف هســتند، تولید ۱0 عضو 
دیگر اوپک به 24.464 میلیون بشکه 
در روز رسید در حالی که سهمیه تولید 
تصویب شده برای آنها، جمعا 25.3۱5 

میلیون بشکه در روز بود. 

نقشه اتحادیه اروپا برای 
خرید گاز روسیه بدون 

نقض تحریم ها
اتحادیه اروپا قرار است به واردکنندگان 
گاز راهــکاری بــرای اجتناب از نقض 
تحریم ها در هنگام خرید از روســیه، 
فراهم کند و در عین حال، خواسته های 
پوتیــن در خصــوص پرداخت پول به 
روبل برآورده شــود.بلومبرگ به نقل 
از یک منبع آگاه نوشــت: کمیسیون 
اروپا در دســتورالعمل جدیدی درباره 
پرداخت پول گاز روســیه، قصد دارد 
اعالم کند شــرکتها زمانی که به یورو 
یــا دالر پول پرداخــت کنند، باید به 
شــکل شــفاف اعــالم کننــد که به 
تعهدشان مطابق با قراردادهای فعلی 
عمل کرده اند. بازوی اجرایی اتحادیه 
اروپــا به دولتها اعالم کرده اســت که 
دســتورالعمل جدید مانع از آن نمی 
شــود که شــرکتها در گازپروم بانک، 
حســاب افتتاح کننــد و به آنها اجازه 
خواهــد داد در چارچوب تحریم هایی 
که اتحادیه اروپا بر ســر حمله مســکو 
به اوکراین، علیه روســیه وضع کرده 
اســت، گاز خریداری کنند.شرکتهای 
اروپایــی هفته هاســت تقال می کنند 
مشــخص کننــد چگونــه می توانند 
خواســته مسکو در خصوص سیستم 
پرداخت جدید را برآورده کنند بدون 
این کــه تحریم ها علیه بانک مرکزی 
روسیه را نقض کنند. پوتین 3۱ مارس 
اعالم کرد اگر پرداختها به روبل صورت 
نگیــرد، صــادرات گاز متوقف خواهد 
شــد.بر اســاس گــزارش بلومبرگ، 
اتحادیــه اروپا در ابتدا اعالم کرده بود 
مکانیزمی که پوتین خواستار استفاده 
از آن شده است، تحریم های این بلوک 
را نقض می کند. اما کمیســیون اروپا 
در نشست روز جمعه که پشت درهای 
بسته انجام گرفت، به کشورهای عضو 
اعالم کرد شــرکتها می توانند همان 
طور که کرملین دستور داده است، به 
یورو یا دالر در گازپروم بانک، حساب 
افتتــاح کننــد. اما کمیســیون اروپا 
درباره این که آیا داشــتن حســاب به 
روبــل مطابق با مقررات اتحادیه اروپا 
خواهــد بود، حرفی بــه میان نیاورد. 
پیــش از این مقامــات اروپایی گفته 
بودند گشــایش چنین حســابهایی، 
نقــض تحریم هــا خواهد بــود. اما در 
دســتورالعمل جدیدی که در اختیار 
اعضای اتحادیــه اروپا قرار گرفت، به 

این موضوع اشاره نشد.

معاون وزیر نفت:

ایران در حال بررسی صادرات 
گاز به اروپاست

معــاون وزیر نفت در امــور گاز از افزایش 
صادرات گاز طبیعی به عراق و تعیین مهلت 
برای پرداخت بدهی های این کشور به ایران 
خبــر داد.مجید چگنی درباره صادرات گاز 
طبیعــی به کشــور عراق گفــت: قرارداد 
صــادرات گاز به این کشــور ســال آینده 
پایــان می یابد کــه در حال تنظیم قرارداد 
جدید هســتیم و دو طــرف تکالیفی را به  
عهده خواهند داشــت. معاون وزیر نفت در 
امور گاز با اشاره به امضای یک تفاهم نامه با 
طرف عراقی درباره افزایش صادرات گاز در 
هفته های اخیر افزود: بر این اساس با توجه 
به نیاز این کشور صادرات گاز از سوی ایران 
افزایش یافت و در این تفاهم نامه قید شــد 
که بدهی یک میلیارد و 600 میلیون دالری 
عراق به ایران تا پایان ماه مه پرداخت شود و 
در صورت پرداخت نشدن دوباره گفت وگو و 
رایزنی می کنیم.مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
احتمــال صادرات گاز ایران به اروپا، اظهار 
کــرد: ایران در حال بررســی این موضوع 
است و هنوز به نتیجه نرسیده ایم، اما ایران 
همواره به دنبال توسعه دیپلماسی انرژی و 

گسترش بازار است.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
نفت:

توسعه میادین غرب کارون و 
پارس جنوبی اولویت دارد

مدیــر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی 
نفــت گفــت: برنامه داریم تا پایان ســال 
مرحله نخست توســعه میدان آزادگان را 
تکمیل کنیم و سطح تولید را به 220 هزار 
بشــکه در روز برسانیم.کریم زبیدی گفت: 
اولویت بندی برای منابع شرکت ملی نفت 
ایــران در نظر گرفته شــده که عمده ترین 
اولویت ما توســعه میدان های مشترک از 
جمله غرب کارون و پارس جنوبی است.وی 
اشاره کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده 
بنا داریم تولید نفت از میدان آزادگان را به 
5۷0 هزار بشــکه در روز برسانیم.به گفته 
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت 
ایران، بر این اســاس برنامه داریم تا پایان 
ســال مرحله نخست توسعه این میدان را 
تکمیل کنیم و سطح تولید را به 220 هزار 
بشکه در روز برسانیم. در مرحله دوم، توسعه 
این میدان به شکل یکپارچه دنبال خواهد 
شــد، به این ترتیب که آزادگان شــمالی و 
جنوبی را به شــکل یکپارچه توسعه دهیم 
و تولید از این میدان را به 5۷0 هزار بشکه 
در روز برســانیم.زبیدی با اشاره به تکمیل 
میدان مشترک پارس جنوبی به عنوان یکی 
دیگــر از اولویت های این مدیریت توضیح 
داد: افــزون بر این، در پارس جنوبی برنامه 
ما امســال این اســت که برخی تجهیزات 
را کــه در معرض خطر هســتند، کاالهای 
مــورد نیازشــان را خریداری کنیم.وی در 
ادامــه با تأکید بر توجــه به دانش بنیان ها 
بر این مســئله تأکید کرد که شرکت های 
دانش بنیان باید درســت راهبری و هدایت 
شــوند و در کنار شــرکت هایی که قدرت 
اجرایی دارند، قرار گیرند که در این صورت 
یکی از راه های نجات صنعت از وابســتگی 

خواهد بود. 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی:

اصالح الگوی کشت نقش بسزایی 
در مدیریت منابع آبی دارد

نایــب رئیس کمیســیون عمران مجلس 
شــورای اســالمی، تاکید کرد: اســتفاده 
از روش هــای آبیــاری نوین برای کشــت 
محصوالت و تعیین الگوی کشت متناسب با 
شرایط اقلیمی هر منطقه دو مولفه ای است 
که می تواند نقش ویژه ای در کاهش مصرف 
آب در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آبی 
ایفا کند.صدیف بدری ، با تاکید بر ضرورت 
مدیریت صحیح منابع آبی و اصالح الگوی 
مصرف در حوزه کشاورزی، بیان کرد: از نظر 
بنده الزم اســت به منظور مدیریت منابع 
آبی در حوزه کشــاورزی سیســتم آبیاری 
نوین نســبت به گذشته با جدیت بیشتری 
دنبال شــود و شــاهد عملیاتی شدن آن به 
طور گســترده باشیم.وی در ادامه با تاکید 
بــر ضــرورت اصالح الگوی کشــت اظهار 
کرد: الزم اســت به منظور مدیریت منابع 
آبی متناســب با شرایط اقلیمی هر منطقه 
و اســتان الگوی کشــت تعیین شود. باید 
الگوی کشــت محصوالتی که مصرف آب 
بــاال و بازده اقتصادی پایینی دارند اصالح 
شود. از سوی دیگر باید به کشت محصوالت 
اســتراتژیک مانند گندم و سویا  که از بعد 
امنیــت غذایی برای کشــور حائز اهمیت 

هستند توجه ویژه ای شود.

مدیرعامل شــرکت صنعتی دریایی ایران گفت: 
تاکنــون دو نفتکش بــه طرف ونزوئالیی تحویل 
داده شــده اســت، این در حالی است که شرکت 
هــای داخلی از تولیدات ملی حمایت نمی کنند.

علی زارعی، مدیرعامل شــرکت صنعتی دریایی 
ایــران در رابطــه با خودکفایــی در صنعت نفت 
گفت: با وجود قدمت باالی صنعت نفت ما، هنوز 
هم در بخش های متعددی خودکفا نیستیم و به 
خارج وابســته ایم. بخشــی از این مساله به دلیل 
سیاست های استعماری قبل از انقالب اسالمی و 
بخش عمده آن به دلیل از بین رفتن فرصت های 
داخلی در سالهای گذشته است. چرا با این سابقه 
در صنعت نفت باید ما همچنان در تأمین و ساخت 
برخی تجهیزات خاص وابســته باشیم.وی افزود: 
البتــه در مواردی هم بــه توانمندی های داخلی 
اعتمــاد شــد، مثل پارس جنوبــی، و در نتیجه 
حرکت های بســیار خوبی بــا ورود قرارگاه خاتم 
االنبیا و شرکت هایی مانند صدرا آغاز شد و نتیجه 
مطلوب حاصل شــد.مدیرعامل شرکت صنعتی 
دریایــی ایران )صدرا( تصریــح کرد: هرچند در 
ســطوح باال و اســناد باالدستی، حمایت از تولید 
داخل بیان شده و مورد تاکید است، ولی در سطح 
کارشناســی و اجــرا اغلب اوقــات حمایت کافی 
صورت نمی گیرد.زارعی خاطرنشان کرد: البته در 
ده سال گذشته گشایش های متعدد و خودکفایی 
در زمینه های مختلف صورت گرفته و شرکت های 
بزرگی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و غیره به 
وجود آمدند. ما در حوزه مهندسی تقریباً خودکفا 
شــده ایم، در موضوع ســاخت، پیش راه اندازی، 
نصب تجهیزات و لوله گذاری خودکفا هســتیم 
و صاحب ســبک شــده ایم، لکن هنوز در زمینه 
ســاخت برخی کاالهای خاص مشکل داریم.وی 
در رابطه با پروژه های در دســت اقدام در پارس 
جنوبی گفت: از مجموع حدود 3۸ سکوی گازی 
در میــدان پارس جنوبی، ده ســکو که هر کدام 
یــک مگاپــروژه بودند به صورت همزمان در یارد 

جزیره صدرا ساخته شد و همین موضوع موجب 
شد که تولید گاز ایران از قطر پیشی بگیرد.زارعی 
افــزود: این ســکوهای ده گانه مربوط به فازهای 
22،23،24،۱3 و ۱4 میدان گازی پارس جنوبی 
بود که تمامی مراحل طراحی و مهندسی، خرید 
تجهیزات و ســاخت توسط این شرکت انجام شد 
و توســط متخصصان همین مجموعه نیز مراحل 
حمــل و نصــب، پیش راه اندازی و راه اندازی هم 
انجام شــد.مدیرعامل شــرکت صنعتی دریایی 
ایران، با بیان اینکه ما رکورد راه اندازی ســکو در 
هفت روز را داشته ایم که رکورد خیلی خوبی بود، 
ادامه داد: خوشــبختانه از ده ســکوی فوق الذکر، 
۹ ســکو تحویل موقت کارفرما شد و سکوی آخر 
هــم مراحــل پایانی را می گذارد که امیدواریم در 
ســریع ترین زمان تحویل مجموعه کارفرما شود.

زارعی با اشاره به پروژه های تعمیراتی خطوط لوله 
پارس جنوبی گفت: در زمستان گذشته که خط 
لوله 32 اینچ انتقال گاز سکوی شماره ۱6 پارس 
جنوبی، دچار حادثه شده بود توانستیم در حداقل 

زمان و با کمترین هزینه، تعمیرات را انجام دهیم 
و نگذاشتیم تولید از این سکو متوقف شود و مردم 
به زحمت بیفتند.وی ضمن اشاره به سایر پروژه ها 
گفت: یکی از پروژه های ما سکوهای میدان نفتی 
رشــادت اســت. با هماهنگی و پیگیری هایی که 
انجام شــد قرارداد میدان نفتی رشــادت که ۸ تا 
۱0 سال متوقف شده بود را مجدداً فعال کردیم. 
در حال حاضر عملیات تکمیل ســاخت سکوها و 
راه اندازی آنها شروع شده است. همچنین ساخت 
جکــت چهارپایه میدان نفتــی بالل را هم اخیراً 
در مناقصه برنده شــدیم که عملیات مهندســی 
آن در حال اجراســت و پیشــرفت خوبی داشته 
اســت.وی با اشاره به پروژه های ساخت نفتکش 
گفت: چهار قرارداد خارجی برای ساخت نفتکش 
افراماکــس با ظرفیت ۷50 هزار بشــکه یا ۱۱3 
هزار تن را با کشــور ونزوئال داشــتیم. فروند اول 
تحویــل داده شــد و فرونــد دوم در حال تحویل 
هســت. عملیات ساخت فروند سوم هم به زودی 
شروع می شود و پیش بینی می شود ظرف حداکثر 

دو ســال ساخته شود.مدیرعامل شرکت صنعتی 
دریایی ایران درباره پروژه های ساخت نفتکش و 
کشتی های این شرکت ادامه داد: علی رغم اینکه 
صدرا تنها سازنده نفتکش در ایران هست و شرکت 
ملــی نفتکش هم نیاز باالیی به این نفتکش های 
افرامکس دارد ولی متأسفانه اقبالی به این شرکت 

نشده است.

کشتی ها گواهی استانداردهای بین المللی را 
اخذ کرده اند

وی بــا تأکیــد بــر اینکه این کشــتی ها گواهی 
استانداردهای بین المللی را اخذ کرده اند، گفت: 
شــرکت ملی کشــتیرانی اقدامات خوبی در این 
زمینــه انجــام داد که منجر به عقــد دو قرارداد 
ســاخت کشتی 3 هزار و 500 تنی جنرال کارگو 
شد که ابالغ شده و مراحل ساخت آن در کارخانه 

شمالی صدرا شروع شده است.
وی گفــت :بــا وجود قدمت باالی صنعت نفت ما، 
هنوز هم در بخش های متعددی خودکفا نیستیم 
و به خارج وابسته ایم. بخشی از این مساله به دلیل 
سیاست های استعماری قبل از انقالب اسالمی و 
بخش عمده آن به دلیل از بین رفتن فرصت های 
داخلی در سالهای گذشته است. چرا با این سابقه 
در صنعت نفت باید ما همچنان در تأمین و ساخت 
برخی تجهیزات خاص وابســته باشیم.وی افزود: 
البتــه در مواردی هم بــه توانمندی های داخلی 
اعتمــاد شــد، مثل پارس جنوبــی، و در نتیجه 
حرکت های بســیار خوبی بــا ورود قرارگاه خاتم 
االنبیا و شرکت هایی مانند صدرا آغاز شد و نتیجه 
مطلوب حاصل شد.مدیرعامل وی در پایان گفت: 
همچنین با توجه به نیازی که در دریای خزر وجود 
دارد و تأکید ریاســت محترم جمهوری، مباحث 
کارشناسی برای عقد دو قرارداد دو کشتی رو-رو 
در حال انجام اســت. اگر همه چیز مطابق برنامه 
پیش رود امیدواریم تا آینده نزدیک به این زمینه و 
حتی ساخت اسکله کشتی های رو_رو ورود کنیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت تسهیل توزیع 
 LPG با هدف جلوگیری از استفاده غیرقانونی مردم از CNG
تاکیــد کــرد و گفت: باید قیمت CNG را طوری تعیین کنیم 
که مردم به اســتفاده از این ســوخت ترغیب شــوند چراکه 
 LPG در این شــرایط بســیاری از انگیزه ها برای اســتفاده از
غیراســتاندارد از بیــن خواهد رفت.مصطفــی نخعی درباره 
وضعیت پیوســتن ســوخت LPG به ســبد سوخت کشور، 
گفت: از آنجا که ما هنوز در کشور "سند باالدستی در حوزه 
ســوخت" نداریم نمی دانیم باید سهم بنزین، CNG، LPG و 
الکتریســیته در ســبد سوخت چقدر باشد و متاسفانه همتی 
هم در دولت برای ایجاد این ظرفیت دیده نمی شود هرچند 

این کار نیازمند کار تحقیقاتی و آینده پژوهی اســت و همه 
باید پایبند حرکت براســاس این ســند باشیم.نماینده مردم 
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: "سند 
باالدستی در حوزه سوخت" مشخص می کند چه حامل های 
در سبد سوخت کشور وجود داشته باشد این در حالی است 
که بســیاری از کشــورهای پیشــرفته به سمت سوخت برق 
به عنوان ســوخت خودرو رفته اند اما این مهم اصال در ســبد 
ســوخت کشور تعریف نشده، بنابراین باید ابتدا تکلیف خود 
را با حامل های انرژی مشخص کرده و سپس درصد مشخص 
کنیم مثال ســهم بنزین، گازوئیل، CNG و LPG در ســبد 
ســوخت چند درصد باشــد و در نهایت سهم این سوخت ها 

همچون بنزین از میزان مشخص شده باالتر نرود.وی با بیان 
اینکه حلقه گمشــده سبد ســوخت کشور در نداشتن سند 
باالدســتی است، افزود: در شــرایط موجود LPG به صورت 
غیراســتاندارد و غیرقانونی توســط قشر متوسط و پایین تر از 
متوسط با تعرفه LPG خانگی در خودروها استفاده می شود 
اما از آنجا که این مهم به صالح کشــور نیســت باید مدیریت 
 CNG  شود البته این مدیریت راهکارهای دارد به عنوان مثال
به عنوان سوخت مشوق با قیمت پایین در اختیار  آن ها قرار 
دهید و دولت دوگانه سوز کردن خودروهای آن ها را تسهیل 
کند، هرچند شــورای عالی اقتصاد دراین باره مصوبه داشــته 

است اما دولت آن را به درستی اجرا نکرده است .

»ال پی جی« باید در سبد سوخت تعریف شود

گمشده سبد سوخت کشور سند باالدستی؛ حلقه 

خبر  ویژه

معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت و گاز قرارگاه خاتم:

 پاالیشگاه ١٢٠ هزار بشکه ای جدید 
احداث می شود

معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت و گاز 
قرارگاه خاتم گفت: در زمان ساخت ستاره 
خلیج فارس اصرار داشــتیم این مجتمع 
چهار فازی ســاخته شــود و به جای 360 
هــزار بشــکه 4۸0 هزار بشــکه ظرفیت 
پاالیش داشــته باشــیم اما با این موضوع 
مخالفت شــد. در شــرایط فعلی قرارگاه 
احســاس کرده اســت که در حوزه بنزین 
مشــکل داریم بنابراین ساخت پاالیشگاه 
۱20 هزار بشــکه ای در مجاورت ســتاره 
خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است. 
فرخشاهی در حاشیه ای بیست و ششمین 
نمایشــگاه نفت در نشست خبری با بیان 
اینکه این پروژه تا ســال ۱403 وارد مدار 
می شــود اظهار کرد: خوراک و یوتیلیتی 
میعانات پاالیشــگاه مهــر خلیج فارس از 
ســتاره تامین می شود.به گفته وی، میزان 
تامیــن مالی این پــروژه در فاز اول 400 
میلیون یورو و در فاز دوم به صورت تجمعی 
۸00 میلیون یورو اســت، برنامه این است 
که این مجتمع را به سمت پتروپاالیشگاه 
ببریم و محصوالت پتروشیمی تولید شود. 
در واقع در فاز سوم مجتمع پتروشیمی در 

برنامه اســت.وی با بیان اینکه بالغ بر 20 
شــرکت و موسسه در هلدینگ نفت و گاز 
قرارگاه خاتم فعالیت می کنند، اظهار کرد: 
در زنجیره نفت و گاز از باالدست تا پایین 
دســت فعال هســتیم، در حوزه باالدست 
در بخش حفاری دریا و خشکی، اکتشاف 
و لرزه نــگاری فعالیت می کنیم.وی با بیان 
اینکــه مهمترین پروژه هــای ما حفاری 
فازهای ۱3، 22 و 24 است که اکنون ۹0 
درصد حفاری به پایان رســیده و در حال 
تولید است، گفت: 20 حلقه چاه نفتی نیز 
در حوزه خلیج فارس در حال انجام است.
معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت و گاز 
قــرارگاه خاتم با بیان اینکه در حال حاضر 
پــروژه افزایش ظرفیت 3 میدان نفتی در 
خوزســتان را در دستور کار داریم، اظهار 
کــرد: عــالوه بر حوزه حفــاری در بخش 
نمک زدایی نیز فعال هســتیم، همچنین 
در حوزه پروژه های میان دســتی خطوط 
انتقــال، ســاخت مخــازن و تلمبه خانه و 
تقویــت فشــار از جملــه فعالیت های ما 
است. 6000 کیلومتر خط لوله نفت و گاز 

و فرآورده را احصا کردیم 

توسط شرکت ملی نفت ایران انجام شد؛

امضای تفاهم نامه برای انجام مطالعات توسعه 
گازی میادین نفتی و 

 شرکت ملی نفت ایران در راستای توسعه میادین 
نفتی و گازی، جمع آوری گازهای مشعل و افزایش 
ضریب اســتحصال اتان در پاالیشــگاه های پارس 
جنوبی، چهار تفاهم نامه به ارزش 2.۸ میلیارد دالر با 
شرکت های پتروشیمی، صندوق بازنشستگی نفت 
و شرکت پاالیش پارسیان سپهر امضا کرد.با توجه 
به رشد سالیانه مصرف گاز کشور و کمبود خوراک 
صنایع پایین دستی، طرح مشارکت و سرمایه گذاری 
شرکت های پتروشــیمی با همکاری شرکت های 
اکتشــاف و تولیــد )P&E(در دولــت ســیزدهم 
تهیه و ارایه شــد.در این طرح با ســرمایه گذاری 
شــرکت های پتروشیمی، اجرا و تکمیل طرح ها با 
اســتفاده از توان شرکت های تخصصی باالدستی، 
ضمن بازپرداخت ســرمایه گذاری های انجام شده 
توســط شرکت ملی نفت ایران از محل محصوالت 
تولیــدی، امکان تأمیــن مطمئن و پایدار خوراک 
صنایع پتروشــیمی پایین دست فراهم می شود.در 
این راســتا کنسرسیوم شرکت های پتروشیمی در 
توسعه پنج میدان، مخزن گازی و یک میدان نفتی 
مشارکت خواهند کرد.همچنین در راستای اجرای 
سیاست های زیست محیطی )جمع آوری گازهای 
مشــعل( و اســتحصال حداکثــری محصوالت از 
گازهــای غنــی تولیدی و تأمیــن خوراک صنایع 

پتروشیمی پایین دست، جمع آوری گازهای مشعل 
میادین غرب کارون و افزایش ضریب اســتحصال 
اتان از ۹ پاالیشــگاه پارس جنوبی در دســتور کار 
شــرکت ملی نفت ایران قرار گرفته اســت. بر این 
اساس، چهار تفاهم نامه مجزا برای انجام مطالعات 
بین شــرکت ملی نفت ایران و کنسرســیوم های 
شــرکت های پتروشیمی و اکتشاف و تولید ایرانی 
امضا شد که  شامل تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت 
ایران و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای 
انجام مطالعه توســعه مخــزن گازی مارون خامی 
و جمع آوری گازهای مشــعل واحدهای فرآورش 
دارخوین و غرب کارون، تفاهم نامه بین شرکت ملی 
نفت ایران و کنسرســیوم شرکت های پتروشیمی 
باختر، پتروفرهنگ و پارس پترو زاگرس برای انجام 
مطالعه توســعه میادین گازی گردان، خارتنگ و 
پــازن، تفاهم نامه بین شــرکت ملــی نفت ایران و 
کنسرســیوم صندوق بازنشســتگی نفت و شرکت 
مهندســی و ســاختمان نفت )OIEC(برای انجام 
مطالعــه توســعه مخزن گازی قلعه نــار و میدان 
نفتی آذر و تفاهم نامه بین شــرکت ملی نفت ایران 
و شرکت پاالیش پارسیان سپهر برای انجام مطالعه 
افزایش ضریب استحصال اتان از ۹ پاالیشگاه پارس 

جنوبی می شود.
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55بانک و بیمه
نوید رجایی پور مدیرعامل 
نئوبانک هوشمند فردا شد

نئوبانک هوشــمند فردا سال گذشته با سرمایه 
گذاری مشــترک شــرکت آرمان وفاداری آریا 
)آوا( وابســته به بانــک ایران زمین و هلدینگ 

“های وب” آغاز به کار کرد.
نوید رجایی پور که پیش تر مشــاور مدیرعامل 
هلدینگ “های وب” و مدیرعامل و بنیانگذار دارا 
کارت بوده است، به عنوان مدیرعامل نئوبانک 

هوشمند فردا انتخاب شد.
گفتنی اســت، این اولین مشــارکت راهبردی 
یک بانک و یک شــرکتICT اســت که به نظر 
می رسد با شخصی سازی سرویس های بانکی 
برای مشــتریان صنایع مختلف، می توان فصل 

جدیدی از ارایه خدمات بانکی را متصور بود.

تقدیر شعبه نوشهر از شرکت 
نمایندگی برتر بیمه های عمر

شــعبه نوشــهر بیمه دانا از شرکت نمایندگی 
برتر فروش بیمه های عمر تجلیل به عمل آورد.

سعید ربیعی زاده رئیس شعبه نوشهر اعالم کرد: 
با توجه به اینکه شرکت نمایندگی نوآوران دانا 
کــد 5044 در فروردین ماه ۱40۱ رتبه هفتم 
فــروش بیمه هــای عمر و پس انداز در ســطح 
کشور را کسب کرده است، این شعبه با برگزاری 
مراسمی، ضمن  اهدا لوح از ایشان تقدیر کرد.  

اخبار

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی 
در بانک ایران زمین

دوره آموزشی بازاریابی بانک ایران زمین در 3 
ســطح روسا، معاونین و متصدیان شعب استان 
های خراسان رضوی و شمالی با تدریس رییس 

اداره تحقیقات و مطالعات بازار برگزار شد.
در این دوره آموزشی در خصوص سرفصل هایی 
از جمله تعاریف و مفاهیم بازاریابی - شــناخت 
انــواع بازارها - چرخه عمر محصول - بانکداری 
دیجیتال   و معرفی برخی خدمات و محصوالت 

بانک بحث و بررسی شد.

آزمون استخدامی بانک رفاه 
کارگران برگزار شد

 آزمون دعوت به همکاری 
بانــک رفاه کارگــران با 
شرکت تعدادی زیادی از 
داوطلبان اســتخدامی در سراسر کشور برگزار 

شد.
آزمون دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران با 
شرکت تعدادی زیادی از داوطلبان استخدامی 

در سراسر کشور برگزار شد.
این آزمون به منظور تامین نیروی انسانی مورد 
نیاز بانک رفاه برای مشــاغل بانکدار به منظور 
اشــتغال در واحدهای بانک در سراســر کشور، 
طی دو روز در روزهای پنج شــنبه و جمعه 22 

و 23 اردیبهشت ماه برگزار شد.
این آزمون در تهران در محل دانشگاه امیرکبیر 

و همزمان در مراکز استان ها برگزار شد.
الزم به ذکر است، اسامی پذیرفته شدگان چند 
برابــر ظرفیــت، کمتر از یک ماه دیگر از طریق 
ســایت بانک رفاه کارگران به نشــانی اینترنتی 

www.refah-bank.ir اعالم خواهد شد.

بانک توسعه تعاون حامی برگزیدگان رقابت کنز در نمایشگاه اینوتکس
 به پنج برگزیده رقابت کنز در نمایشگاه 
اینوتکس تســهیالت سه میلیارد ریالی 

بانک توسعه تعاون تعلق می گیرد.
بانک توســعه تعاون به عنــوان یکی از 
حامیــان اصلی نمایشــگاه اینوتکس در 
این رویداد حضوری فعال در مســئولیت 
داوری و اهدای جوایز بر عهده داشت ، که 
بر این اساس به پنج برگزیده این رقابت 
علمی تســهیالت کم بهره ســه میلیارد 
ریالــی بانک توســعه تعــاون پرداخت 

می گردد.
رقابــت علمی کنز بــا تمرکز بر »کاربرد 
دانش و اندیشــه برای جامعه« توســط 
بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفی )ص( 
در میــان دانش پژوهان، دانشــجویان 
و اســاتید زیر 45 ســال با هدف تعمیق 
تفکر و ایجاد نوآوری در جامعه دانشگاهی 
برای رسیدگی به مشکالت جهان اسالم 
مدیریت می شــود، که مراحل فراخوان 
و اجرایــی دومیــن دوره این رقابت نیز 
از ســال گذشــته و در حوزه های »آب، 
محیط زیســت و انرژی«، »بهداشــت و 

فناوری پزشــکی«، »فناوری اطالعات 
و ارتباطــات«، »اقتصــاد، بانکــداری و 
تامیــن مالی«، »حمل و نقل« و »حوزه 

ویــژه ۱400؛ معــدن و صنایع معدنی« 
انجام شــد و مراســم پایانی آن همزمان 
با برگزاری یازدهمین دوره نمایشــگاه 

اینوتکس 2022 برگزار گردید.
در دومیــن دوره رقابت علمی کنز 65۸ 
اثر از 25 کشور اسالمی توسط دبیرخانه 

رقابت دریافت شــد کــه پس از داوری، 
20 طرح از کشــور های ایــران، مالزی 
و بنــگالدش انتخــاب و در نهایت 6 اثر 
به عنــوان طرح هــای منتخب دومین 
دوره رقابــت علمی کنز معرفی شــدند. 
کتایون دوالو سرپرســت معاونت ارتباط 
با مشــتریان اداره کل امور مشــتریان و 
توســعه بازار بانک توســعه تعاون نیز به 
عنوان یکی از داوران اصلی رقابت نهایی 

حضور داشت.
برگزیــدگان این دوره رقابت علمی کنز 
غیر از جوایز دریافت شده از بنیاد علم و 
فناوری مصطفی )ص( از وام سه میلیارد 
ریالی بانک توســعه تعاون برای توسعه 

طرح های خود برخوردار می شوند.
مراســم اختتامیــه رقابــت علمی کنز 
بــا حضور علی اکبــر صالحی قائم مقام 
فرهنگســتان علوم ایران، سعید سهراب 
پــور، رئیــس رقابت علمی کنــز، عذرا 
پچیهو، وزیر بهداشــت و رفاه اجتماعی 
ایالت سند پاکستان و مهدی صفاری نیا 
رئیس پارک فناوری پردیس برگزار شد.

اخبار

بانک توسعه تعاون خدمات توسعه ای برای شرکت و تعاونی های 
دانش بنیان ارائه کرده است.

در روز پایانــی نمایشــگاه نوآوری و فنــاوری »اینوتکس 2022« 
غرفه بانک توســعه تعاون مورد بازدید جمع کثیری از حاضران در 

نمایشگاه قرار گرفت.
عربیان مشاور عالی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست 
جمهوری و محســن پیالن نژاد مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور 
اقتصــادی پــارک علم و فناوری پردیس نیز از غرفه بانک توســعه 

تعاون بازدید نمودند.
عربیــان در ایــن بازدید گفت: خدمات توســعه ای بانک به جامعه 
هدف بسیار تاثیرگذار بوده است و شرکت ها و تعاونی های دانش 

بنیان، از جمله مهمترین ارکان توسعه کشورها محسوب می شوند.
محسن پیالن نژاد مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی پارک 
فناوری پردیس اظهار داشت: همکاری بانک توسعه تعاون با پارک 
فناوری پردیس به عنوان یکی از مراکز اصلی فناوری کشور و منطقه 
بســیار مطلوب بوده اســت و حمایت از برگزاری رویداد اینوتکس 

در تقویت فعالیت های نوآورانه و فناورانه حائز اهمیت می باشد.
در این دیدار شــهرام بخشــا رییس اداره کل روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون گفت: این بانک برای تقویت و حمایت از تعاونگران و 
ارتقای سهم تعاون در اقتصاد ملی فعالیت های متنوعی ارائه داده 
اســت و بانک به عنوان یکی از ارکان اصلی منتا »مرکز نوآوری و 

توسعه تعاون ایران« نیز مطرح بوده است.

خدمات توسعه ای بانک توسعه تعاون برای شرکت ها و تعاونی های دانش بنیان

خبر  ویژه

گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده 
طــی درخواســت مــورخ 1401/02/04 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی مجــاری 
10 فنجــان و نیــم میــاه از کل قنــات جاریــه علــی آبــاد یــک اصلــی واقــع در بخــش یــک 
حــوزه ثبتــی شهرســتان گنابــاد کــه در صفحــه 339 جلــد 4- دفتــر قنــوات بــه نــام 
عبدالحســین ســاالری بــه تصــدی در وقــف صــادر گردیــده و حســب اعــام متقاضــی 
ــگاری و فــوت متصــدی مفقــود شــده را نمــوده اســت  ــر ســهل ان ســند مالکیــت در اث
دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه 
قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه 
یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی 
اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل 
ر اعتــراض ارائــه  ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام مــدت مقــر
نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن 
اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد 

نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده 
ــج فنجــان آب از  طــی درخواســت مــورخ 1401/02/11 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت پن
2052 فنجــان ششــدانگ قنــات جاریــه علــی آبــاد پــاک 1- اصلــی بــه نــام بانــو عشــرت 
ناصــری بــه عنــوان تصــدی در وقــف واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان گنابــاد 
ذیــل ثبــت 4 صفحــه 139 دفتــر 4- قنــوات ثبــت گردیــده اســت بازداشــت نمــی باشــد 
و حســب اعــام متقاضــی ســند مالکیــت بــه علــت ســهل انــگاری و فــوت متصــدی 
مفقــود شــده اســت دفتــر قنــوات بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 
اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی 
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده 
روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا  مــدت مقــر
ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده 
طــی درخواســت مــورخ 1401/02/04 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی مجــاری 
10  فنجــان و نیــم میــاه از کل قنــات جاریــه علــی آبــاد یــک اصلــی واقــع در بخــش یــک 
حــوزه ثبتــی شهرســتان گنابــاد کــه در صفحــه 341 جلــد4 دفتــر قنــوات بــه نــام حســن 
زارع بتصــدی در وقــف صــادر گردیــده و حســب اعــام مالــک ســند مالکیــت در اثــر 
ســهل انــگاری و فــوت مفقــود شــده را نمــوده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی 
ــت  ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آیی ــاده 120 اصاح ــرای م ــدارد در اج ن
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد 
خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل 
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض  چنانچــه پــس از اتمــام مــدت مقــر
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام 

بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده 
طــی درخواســت مــورخ 1401/02/11 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی مجــاری 11 
فنجــان میــاه از کل قنــات جاریــه علــی آبــاد یــک اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی 
شهرســتان گنابــاد کــه ذیــل صفحــه 369 دفتــر 4 – دفتــر قنــوات بــه نــام محمــد علــی 
روحانــی بــه تصــدی در وقــف صــادر گردیــده و حســب اعــام مالــک ســند مالکیــت در 
ــن  ــش از ای ــاک بی ــر ام ــت دفت ــوده اس ــده را نم ــود ش ــگاری مفق ــهل ان ــوت و س ــر ف اث
حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک 
نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت 
ــا  ــراض خــود را همــراه ب ــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعت ن
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه 
یــا در صــورت  و  نگــردد  ارائــه  اعتــراض  ر  مقــر مــدت  اتمــام  از  پــس  گــردد چنانچــه 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات 

اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده 
طــی درخواســت مــورخ 1401/02/11 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت نــوزده  فنجــان و 
یــک ربــع فنجــان آب از کل 2052 فنجــان ششــدانگ قنــات جاریــه علــی آبــاد پــاک 
1- اصلــی اســحاق صانعــی ملکــی بیلنــدی بتصــدی در وقــف واقــع در بخــش یــک حــوزه 
ثبتــی شهرســتان گنابــاد ذیــل ثبــت 4 صفحــه 413 دفتــر 4- قنــوات ثبــت گردیــده 
اســت بازداشــت نمــی باشــد و حســب اعــام متقاضــی ســند مالکیــت بــه علــت ســهل 
انــگاری و فــوت متصــدی مفقــود شــده اســت دفتــر قنــوات بیــش از ایــن حکایتــی 
ــت  ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آیی ــاده 120 اصاح ــرای م ــدارد در اج ن
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد 
خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل 
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض  چنانچــه پــس از اتمــام مــدت مقــر
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام 

بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی 
درخواســت مــورخ 1401/02/04 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت چهــار فنجــان آب از 
2052 فنجــان ششــدانگ قنــات جاریــه علــی آبــاد پــاک 1- اصلــی بــه نــام آقــای علــی 
پــور عابدیــن بــه عنــوان تصــدی در وقــف واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان 
گنابــاد ذیــل ثبــت 4 صفحــه 127 دفتــر 4- قنــوات ثبــت گردیــده اســت بازداشــت 
نمــی باشــد و حســب اعــام متقاضــی ســند مالکیــت بــه علــت ســهل انــگاری و فــوت 
متصــدی مفقــود شــده اســت دفتــر قنــوات بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای 
مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه 
اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند 
ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت  اتمــام مــدت مقــر
یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند 

مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده 
طــی درخواســت مــورخ 1401/02/04 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی مجــاری 
1 فنجــان میــاه از کل قنــات جاریــه علــی آبــاد یــک اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه 
ــوات بــه نــام غامرضــا  ــر قن ــاد کــه در صفحــه 511  جلــد 13  دفت ثبتــی شهرســتان گناب
عصفــوری بتصــدی در وقــف صــادر گردیــده و حســب اعــام مالــک ســند مالکیــت در 
ــن  ــش از ای ــاک بی ــر ام ــت دفت ــوده اس ــده را نم ــود ش ــوت مفق ــگاری و ف ــهل ان ــر س اث
حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک 
نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت 
ــا  ــراض خــود را همــراه ب ــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعت ن
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه 
یــا در صــورت  و  نگــردد  ارائــه  اعتــراض  ر  مقــر مــدت  اتمــام  از  پــس  گــردد چنانچــه 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات 

اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی 
درخواســت شــماره 11/1401/413 مــورخ 1401/02/04 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی دوازده فنجــان آب قنــات جاریــه علــی آبــاد از یــک - اصلــی واقــع در بخــش یــک 
حــوزه ثبتــی شهرســتان گنابــاد کــه ذیــل صفحــه 46  دفتــر 4- قنــوات گنابــاد بــه نــام 
علــی اکبــر صالحــی کارشــکی بــه تصــدی در وقــف ثبــت گردیــده و در رهــن و بازداشــت 
نمــی باشــد و حســب اعــام مالــک ســند مالکیــت در اثــر فــوت و ســهل انــگاری مفقــود 
گردیــده را نمــوده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 
اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی 
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده 
روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا  مــدت مقــر
ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی 
درخواســت مــورخ 1401/02/11 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت نــوزده فنجــان آب از 
ــر  ــات جاریــه علــی آبــاد پــاک 1- اصلــی بــه نــام علــی اکب 2052 فنجــان ششــدانگ قن
غفــاری بیلنــدی بــه تصــدی در وقــف واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان 
گنابــاد ذیــل ثبــت 4 صفحــه 411 دفتــر 4- قنــوات ثبــت گردیــده اســت بازداشــت 
نمــی باشــد و حســب اعــام متقاضــی ســند مالکیــت بــه علــت ســهل انــگاری و فــوت 
متصــدی مفقــود شــده اســت دفتــر قنــوات بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای 
مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه 
اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند 
ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت  اتمــام مــدت مقــر
یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند 

مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی 
از  آب  پنــج فنجــان  مــورخ 1401/02/04 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  درخواســت 
2052 فنجــان ششــدانگ قنــات جاریــه علــی آبــاد پــاک 1- اصلــی بــه نــام بانــو شــوکت 
تفضلــی بــه عنــوان تصــدی در وقــف واقعــدر بخــش یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان گنابــاد 
ذیــل ثبــت 4 صفحــه 85 دفتــر 4- قنــوات ثبــت گردیــده اســت بازداشــت نمــی باشــد 
و حســب اعــام متقاضــی ســند مالکیــت بــه علــت ســهل انــگاری و فــوت متصــدی 
مفقــود شــده اســت دفتــر قنــوات بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 
اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی 
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده 
روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا  مــدت مقــر
ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده 
طــی درخواســت مــورخ 1401/02/04 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی مجــاری 
ــوزه  ــک ح ــش ی ــع در بخ ــی واق ــک اصل ــاد ی ــی آب ــه عل ــات جاری ــاه از کل قن ــان می 2 فنج
ثبتــی شهرســتان گنابــاد کــه در صفحــه 381 جلــد4 دفتــر قنــوات بــه نــام علــی شایســته 
محمــد پــور بتصــدی در وقــف صــادر گردیــده و حســب اعــام مالــک ســند مالکیــت در 
ــن  ــش از ای ــاک بی ــر ام ــت دفت ــوده اس ــده را نم ــود ش ــوت مفق ــگاری و ف ــهل ان ــر س اث
حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک 
نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت 
ــا  ــراض خــود را همــراه ب ــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعت ن
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه 
یــا در صــورت  و  نگــردد  ارائــه  اعتــراض  ر  مقــر مــدت  اتمــام  از  پــس  گــردد چنانچــه 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات 

اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی 
درخواســت شــماره 11/1401/492 مــورخ 1401/02/11 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی یکصــد و ســی فنجــان آب قنــات جاریــه قصبــه شــهر از 3- اصلی واقــع در بخش 
یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان گنابــاد کــه ذیــل صفحــه 73 دفتــر 1- قنــوات گنابــاد بــه نام 
ابوالحســن امینــی شــهری بــه تصــدی در وقــف ثبــت گردیــده و در رهــن و بازداشــت 
نمــی باشــد و حســب اعــام مالــک ســند مالکیــت در اثــر فــوت و ســهل انــگاری مفقــود 
گردیــده را نمــوده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 
اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی 
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده 
روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا  مــدت مقــر
ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
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آبفای استان اصفهان: کیفیت آب و فاضالب  مدیر مرکز پایش و نظارت بر 

کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان مورد تأیید مرکز بهداشت استان است
اصفهان / گروه اســتان ها: مرکز بهداشــت استان 
اصفهان به عنوان مرجع ناظر در سراســر اســتان 
اصفهان به صورت شبانه روزی کیفیت، سالمت و 
بهداشــت آب شــرب را مورد بررسی و کنترل قرار 
می دهد.مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب 
و فاضالب آبفای استان اصفهان با اشاره به شایعاتی 
مبنــی بر آلودگی آب شــرب اصفهان که روزهای 
اخیر در فضای مجازی منتشــر شــده و منجر به 
نگرانی هم اســتانی های محترم شــده است گفت 
: ســالمت آب شــرب مورد تایید مرکز بهداشت و 
معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم استان می باشد 
و مردم به هیچ عنوان نگران ســالمت آب شــرب 
نباشند.فهیمه امیری با تاکید بر سالمت آب شرب 
مصرفی استان اصفهان گفت: کلرسنجی به صورت 
روزانــه و نمونــه برداری میکروبی و شــیمیایی به 
صورت ماهیانه و سالیانه از شبکه آب کلیه شهرها 
و روستاهای استان توسط مراکز بهداشت در استان 

انجام می گیرد و مرکز بهداشت استان اصفهان به 
عنوان مرجع ناظر در سراســر اســتان اصفهان به 
صورت شــبانه روزی کیفیت، ســالمت و بهداشت 

آب شــرب را مورد بررســی و کنترل قرار می دهد.
وی تاکید کرد: آب شــرب اصفهان کامال ســالم و 
بهداشــتی می باشــد و به محض ورود آب خام به 

تصفیه خانه آب باباشــیخعلی، که جزء بزرگترین 
و پیشــرفته ترین تصفیه خانه های خاورمیانه می 
باشد ، بمنظور حذف آالینده ها ،کلیه فرآیندهای 
فیزیکی، شــیمیایی و گندزدایی بر روی آب خام 
انجام شده و مورد تصفیه کامل قرار می گیرد.امیری 
خاطرنشان کرد: کلیه عوامل میکروبی، شیمیایی و 
آالینده ها در بدو ورود از طریق فرآیندهای فیزیکی 
، انعقاد و لخته ســازی، ته نشــینی و گندزدایی از 
آب حذف می شــوند و آب به صورت کاماًل ســالم و 
بهداشتی در اختیار مردم قرار می گیرد.مدیر مرکز 
پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان 
اصفهان افزود: تصفیه خانه آب باباشیخعلی مجهز 
به سیستم ازن زنی به عنوان یکی از پیشرفته ترین 
روش ها برای گندزدایی آب شرب است و در انتهای 
فرآیند تصفیه، برای حفظ کلر باقیمانده در شبکه 
آب شرب و جلوگیری از آلودگی ثانویه ، مجددا با 

کلر گندزدایی می شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری گرگان: 

 سهل انگاری در نصب شیشه 
 و حفاظ برای درب آسانسور 

حادثه آفرید
گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از وقوع 
حادثــه برای دختر خردســال گرگانی خبر داد. 
موســی الرضا صفری اظهار داشــت: دختر بچه 
۱۱ ســاله  بر اثر کنجکاوی با بردن دســت خود به 
داخل محل نورگیر آسانسور فاقد شیشه و حفاظ 
مناســب، دچار مصدومیت شد.صفری افزود: طی 
تماس ساکنان یک ساختمان مسکونی با سامانه 
۱25 مبنی بر گیرکردن دست یک دختر بچه بین 
دیواره و کابین آسانســور، بالفاصله آتش نشانان 
ایستگاه شماره چهار با هماهنگی ستاد فرماندهی 
سازمان آتش نشانی گرگان، خود را به محل حادثه 
در شهرک شهریار سوم ، مجتمع والیت رساندند.

وی دربــاره جزئیات این حادثه اظهار کرد: دختر 
بچه یازده ساله ای بر اثر کنجکاوی با بردن دست 
خود به داخل محل نورگیر آسانســور فاقد شیشه 
و حفاظ مناســب وارد می کند و با حرکت کابین 
آسانســور در طبقات، موجب گیر کردن دســت 
کودک شــده و با ناراحتی و درد زیاد وی همراه 
بود.صفــری خاطرنشــان کرد: آتش نشــانان به 
ســرعت جریان برق آسانسور را قطع و با استفاده 
از تجهیزات، دســت کودک را رهاسازی کردند و 
وی را برای معاینات پزشــکی تحویل امدادگران 
اورژانس دادند.وی در ادامه به شهروندان توصیه 
نمود نکات ایمنی را هنگام اســتفاده از آسانســور 
رعایــت کرده و هر گونــه نقص ظاهری و فنی را 
نادیده نگرفته و از افراد با تجربه برای رفع نقص ، 

سرویس و نگهداری آسانسور کمک بگیرند

رئیس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان:

پسته قازانقایه مراوه تپه به عنوان 
الگوی موفق در سامانه ملی ثبت 

شده است  
گلســتان / گروه اســتان ها: رییس اداره آموزش 
و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان از 
ثبت شــرکت تعاونی پســته قازانقایه با بیش از 
۸00 عضــو بــه عنوان الگوی موفق ملی خبر داد.

یازمراد کوسه غراوی اظهار کرد: در سال گذشته 
۱0 الگــوی موفق اســتانی در حوزه های جنگل 
کاری، آبخیــزداری و مشــارکت های مردمی در 
ســامانه کشوری ثبت شــده است.وی در جلسه 
و بازدید ادواری این اداره با مدیران شهرســتانی 
منابــع طبیعــی و آبخیزداری مراوه تپه افزود: در 
سال ۱400 در تمامی شهرستان ها بیش از 3500 
همیار طبیعت ثبت ســامانه و برای آن ها کارت 
همیار طبیعت صادر شده است.غراوی ادامه داد: 
هدف ما در ســال جدید، ثبت همیاران طبیعت 
محافظ و افرادی است که به معنای واقعی همیار 
و حامی منابع طبیعی و حفظ و حراســت از این 
عرصــه ها هســتند.رییس اداره آموزش و ترویج 
منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان گفت: گروه 
های ۱۱ نفره در سطح شهرستان ها و زون بندی 
حفاظتی مشــخص شده و دوره های آموزشی به 
جهــت ارتقاء توانمندســازی نیروها برنامه ریزی 
شــده و برای آن ها برگزار شــود تا در زمان حریق 
بتوانند در شرایط بهتری در اطفاء حریق همکاری 
داشــته باشــند.در ادامه این جلسه، رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان مراوه تپه 
اظهار کرد: در نقاط حساس شهرستان مراوه تپه 
۱2 گــروه ۱۱ نفــره در نظر گرفته ایم تا در مواقع 

بحرانی همیار ما در منابع طبیعی باشند.

از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران؛

زمینه عقد ۵ قرارداد با شرکت های 
دانش بنیان داخلی فراهم شد

کهگلویه و بویراحمد / گروه اســتان ها: در بازدید 
مدیرعامــل شــرکت بهــره برداری نفــت و گاز 
گچســاران و هیئت همراه در بیســت و ششمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت نفت تهران، زمینه 
عقــد پنج قرارداد با شــرکت هــای دانش بنیان 
داخلــی فراهم شــد.مهرداد کاهکش مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و هیئت 
همراه در بیســت و ششمین نمایشگاه بین المللی 
صنعــت نفت تهران، حضــور پیدا کردند. در این 
بازدیــد زمینه عقد پنج قرارداد با شــرکت های 
دانش بنیان داخلی برای شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچســاران، فراهم شد.مهندس کاهکش در 
ادامــه ایــن بازدید با حضور در غرفه های مختلف 
با تاکید بر ارتباط موثرتر با شــرکت های دانش 
بنیــان در زمینــه افزایش تولید گفت: توســعه و 
تعالی اقتصاد کشــور در تمامی حوزه ها به ویژه 
در صنعــت مولــد نفت و گاز با بهره گیری از توان 
داخلی، طراحی و ســاخت تجهیزات این صنعت 
توســط شــرکت های دانش بنیان داخلی، امکان 
پذیر است و این امر رشد و بالندگی صنعت نفت 

و کارآفرینی را نیز به دنبال خواهد داشت.

پس از 2 روز رقابت فشرده محقق شد؛

موفقیت شرکت توزیع برق 
 اصفهان در دومین 

دوره مسابقات مهارت های 
شغلی کشور

اصفهان / گروه استان ها: شرکت توزیع برق 
اصفهان در دومین مسابقات مهارت شغلی 
منطقه مرکز کشــور پــس از 2 روز رقابت 
فشــرده به میزبانی شــرکت توزیع برق قم 
در 3 رشته تبدیل سیم به کابل خود نگهدار 
،احداث کابل خود نگهدار ونصب انشــعاب 
ســه فــاز مقــام اول را از آن خود کرد.این 
مسابقات با حضور 60 نفر شرکت کننده ،20 
داور و نزدیک به ۸0 نفر نیروهای لجستیک 
؛ معاونــان و مدیران با حضور اســتان های 
قــم، اصفهان، مرکــزی، یزد، چهارمحال و 
بختیاری، همدان و لرســتان بدون حادثه 
برگزار شــد.هدف از برگزاری این مسابقات 
شــناخت میزان توانایی کارکنان و افزایش 
دانش و مهارت آنان در انجام وظایف محوله، 
ارتقاء سطح استاندارد های آموزش مهارت 
در کشور، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای 
مهارت های کارکنان و شــرکت های توزیع 
برق کشــور تا ســطح مهارت های جهانی و 
شناسایی کمبود ها در امر آموزش و برنامه 
ریزی برای رفع آنها، افزایش انگیزه شغلی 
و بهره وری نیروی انســانی از طریق ایجاد 
رقابت ســالم در یک محیط کامال آموزشی 
و فرصتی مناسب برای تبادل اطالعات فنی 
و تجارب حرفه ای و کشــف اســتعداد های 
کارکنان بود .در این دوره مسابقات معاون 
مهندســی ونظارت ،دفترنظارت و کنترل 
پــروژه ،حــوزه آموزش ، معــاون خدمات 
مشــترکین دفتر لوازم اندازه گیری و دفتر 
برونســپاری  برای برگزاری این مسابقات 

تالش نمودند

با اعتباری افزون بر 144 میلیارد ریال؛

شبکه توزیع برق ۱۵ روستای 
 شهرستان میامی 
بهسازی می شوند

ســمنان / گروه اســتان هــا:  مدیر توزیع 
برق میامی اعالم کرد: طرح اصالح شــبکه 
۱5 روســتای این شهرستان با پیش بینی 
اعتبــاری بــه مبلغ ۱44 میلیــارد و ۷05 
میلیــون ریال در ســال جــاری اجرایی 
می شود.عباس ربیعی گفت: در قالب طرح 
جهادی بهارســتان، شــبکه فشار ضعیف 
سیمی روســتاهای حسین آباد، کالپوش، 
نردیــن، نام نیک، دشــت شــاد، طلوبین، 
گلســتان، ارمیان، گلستان، قدس، حسین 
آباد، استرخو، ابراهیم آباد علیا، ابراهیم آباد 
ســفلی، هونستان، کوهان و عباس آباد، به 
کابل خودنگهدار تبدیل می شــوند.وی با 
بیــان این که 33 هزار و 3۷0 متر شــبکه 
فشار ضعیف هوایی سیمی روستاهای ری 
آبــاد، باغچه، بکــران، جهان آباد، کمردار، 
شــریف آباد، پویــه و مهدی آبــاد به کابل 
خودنگهــدار تبدیل شــده اســت افزود: 
بهســازی یک هزار و 22۸ متر شــبکه 20 
کیلوولت برای رفع حریم شــبکه ورودی 
روســتای مهدی آباد، اصــالح ۸4۷ متر 
شبکه فشار ضعیف با توجه به جابه جایی 
ترانس شماره یک روستای کرنگ، احداث 
45۹ متر شــبکه فشار متوسط و نصب دو 
دستگاه ترانس عمومی شماره 4 روستای 
کالته اســد و شــماره 3 روستای ری آباد 
بــا مجموع قــدرت 200 کیلو ولت آمپر و 
همچنین احداث ۸44 متر شــبکه مربوط 
به شــهرک سیمان حق الخواجه، در زمره 
اهم اقدامات صورت گرفته در طی ســال 

قبل به شمار می رود.

استانها 6

همزمان با افتتاح 1۵0 مدرسه در سراسر کشور انجام شد؛

کرمانشاه کالسه شهید سلیمانی در شهر  افتتاح مدرسه ۱۵ 
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: همزمان با افتتاح ۱50 مدرسه در سراسر 
کشــور، مدرســه ۱5 کالســه سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی در 
کرمانشاه به بهره برداری رسید.آیین بهره برداری از مدرسه ۱5 کالسه 
شــهید ســلیمانی شهر کرمانشاه با حضور نماینده ولی فقیه در استان، 
مدیرکل آموزش و پرورش، مدیر کل نوسازی مدارس و مدیرکل ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( اســتان، به صورت متمرکز با سراســر کشور و 
از طریق ارتباط تصویری به بهره برداری رســید. در این مراســم که به 
صورت ارتباط ویدئو کنفرانس در محل افتتاح پروژه دبستان ۱5 کالسه 
شــهید ســلیمانی برگزار شد؛ آیت ا... علما نماینده ولی فقیه در استان 
ضمن تشکر و تقدیر از اقدامات صورت گرفته در استان نام گذاری این 
مدرسه به نام سپهبد شهید سردار سلیمانی را اقدامی ارزشمند عنوان 
نمود و ساخت چنین مدارس زیبا و متسحکم در استان را مایه دلگرمی 

و شادی دانش آموزان و مردم  کرمانشاه عنوان نمود.کلهری مدیرکل 
ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( اســتان  در مراسم افتتاح این مدرسه با 
اشاره به مشارکت ۷0 درصدی اداره کل نوسازی و 30 درصدی بنیاد 
برکت در ساخت این مدرسه گفت: برای ساخت 50 مدرسه دیگر در 
استان با اداره کل نوسازی مدارس تفاهمنامه ای منعقد شده است که 
کار ساخت ۱۱ مدرسه در مرحله اجراست و عملیات اجرایی بقیه هم 
با تامین اعتبار آغاز می شود.در ادامه مدیرکل نوسازی مدارس استان 
کرمانشــاه هزینه ســاخت این مدرسه را ۱۱ میلیارد تومان عنوان کرد  
که با مشــارکت بنیاد برکت به بهره برداری رســیده است.نظری گفت: 
این مدرســه در ۱5 کالس و در ســه طبقه با زیر بنای 2 هزار و ۱60 
مترمربع در ســایت مســکن مهر پردیس احداث شده است و ظرفیت 

بیش از ۸00 دانش آموز را در دو نوبت دارد.

خبر ویژه

مشهد / سمیرا رحمتی
سرپرســت معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان رضوی گفت: بر 
اســاس اعالم ســتاد سی و ســومین نمایشگاه بین 
المللی کتاب تهران، 63 ناشــر خراســان رضوی در 
قســمت حضوری و ۱00 ناشر استان نیز در قسمت 
مجــازی این نمایشــگاه ثبت نام کــرده اند.جلیل 
ســروری افزود : نمایشــگاه کتاب فرصت مناسبی 

برای ایجاد ارتباط میان مخاطبان، نویســندگان و 
اصحاب قلم است  و این فرصت باعث تشویق و ترغیب 
مخاطب به مطالعه کتاب های نویسندگان می شود.
وی ادامه داد : اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خراســان رضوی  از تسریع صدور مجوز کتاب های 
ناشــران برای رسیدن به ســی و سومین نمایشگاه 
بیــن المللی کتاب تهــران حمایت کرده و پیگیری 
الزم را برای حل مشــکالت ناشــران به منظور ثبت 

کتابها در ســامانه خانه کتاب به عمل آورده اســت.
سروری گفت: با توجه به هزینه باالی ایاب و ذهاب، 
اســکان و همچنین نیروی اجرایی، بیشــتر ناشران 
استان ترجیح دادند تا در قسمت نمایشگاه مجازی 
شرکت کنند.یادآور می شود : نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران از چهارشــنبه 2۱ اردیبهشت تا شنبه 
3۱ اردیبهشت در مصالی امام خمینی )ره( برگزار 

می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد استان خراسان رضوی خبر داد؛

کتاب تهران حضور ناشران استان خراسان رضوی در سی و سومین نمایشگاه 

گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی درخواســت 
نــه  و  چهــل  المثنــی  مالکیــت  ســند  صــدور  تقاضــای   1401/02/11 مــورخ   11/1401/491 شــماره 
فنجــان آب قنــات جاریــه علــی آبــاد از یــک اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان 
ــی  ــاره بیدخت ــن بیچ ــد حس ــام محم ــه ن ــاد ب ــوات گناب ــر 4- قن ــه 239 دفت ــل صفح ــه ذی ــاد ک گناب
بــه تصــدی در وقــف ثبــت گردیــده و در رهــن و بازداشــت نمــی باشــد و حســب اعــام مالــک 
ســند مالکیــت در اثــر فــوت و ســهل انــگاری مفقــود گردیــده را نمــوده اســت دفتــر امــاک بیــش 
از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک 
نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود 
مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت 
یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه  مــدت مقــر
ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک 

خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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گهی فقدان سند مالکیت آ
اداره اوقــاف و امــور خیریــه گنابــاد بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی درخواســت 
شــماره 11/1401/409 مــورخ 1401/02/04 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی هفــت فنجــان 
آب قنــات جاریــه علــی آبــاد از یــک - اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان گنابــاد کــه 
ذیــل صفحــه 16 دفتــر 4- قنــوات گنابــاد بــه نــام علــی اکبــر غفــاری ملکــی بیلنــدی ثبــت گردیــده 
و در رهــن و بازداشــت نمــی باشــد و حســب اعــام مالــک ســند مالکیــت در اثــر فــوت و ســهل 
انــگاری مفقــود گردیــده را نمــوده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای 
مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی 
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ 
انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا  ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام مــدت مقــر
در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات 

اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار: 1401/2/26
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آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
برابــر رای شــماره 140160318015000073 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم لیــا پورناصــری فرزنــد محمــد بــه 
ــار بــه مســاحت 233 مترمربــع در پــاك شــماره  شــماره شناســنامه 17 صــادره از خمــام درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل برانب
6075 فرعــی از4 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 252 فرعــی از 4 اصلــی واقــع در خمــام بخــش 5 گیــان خریــداری از مالــك رســمی 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود  آقــای غامحســین فراســت محــر
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/26 ونوبــت دوم:1401/03/09
ک خمام م/الف3۵۵                        محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
برابــر رای شــماره 140160318015000166 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم فهیمــه نژادصفــری فرزنــد جلیــل 
بــه شــماره شناســنامه  6 صــادره از خمــام درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 601.48 مترمربــع در پــاك شــماره 170 
فرعــی از13 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 11 فرعــی از 13 اصلــی واقــع در خمــام بخــش 5 گیــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصل ز گردیــده اســت. .ل ــری پــور محــر ــم نصی ابراهی
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/26 ونوبــت دوم:1401/03/09
ک خمام م/الف3۵6                        محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره 140160318603000012 مــورخ 1401/01/06 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم لیــا اورنــگ 
میشــامندانی فرزنــد اصغــر بــه شــماره شناســنامه 510 صــادره از رشــت درقریــه آج بیشــه درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای 
احداثــی بــه مســاحت 267.85 مترمربــع پــاك فرعــی 2407 از اصلــی 91 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 76 از اصلی 91 واقع در بخش4رشــت 
خریــداری از مالــك رســمی آقــای اســداله خلیلــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/26 ونوبــت دوم:1401/03/10
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

آ.ق. ثبت( گهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده ۱۲۰  آ
خانــم پریســا ســاالریه )مالــک( طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 1395 مــورخ 1401/02/06 اعــام داشــته نظــر بــه اینکــه پــاک ثبتــی 193 
فرعــی از 118 اصلــی )کــه عبارتســت از ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 14980 متــر مربــع بــا ســریال چاپــی 638352 
ســری پ بــه نــام حســن بهارلــو ثبــت و صــادر شــده اســت و ســپس بموجــب ســند قطعــی 22227- 1391/03/10 دفتــر اســناد رســمی 
646 تهــران بــه خانــم پریســا ســاالریه منتقــل گردیــده اســت و بــه علــت اســباب کشــی محــل کار مفقــود گردیــده اســت لــذا تقاضــای 
صــدور ســند المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی ق.ثبــت مصــوب 
1380/11/8 مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه اعتــراض خــود را تســلیم 
ر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه،  نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــر

المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
کریم بابک احمدی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط 

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره 140160318603000013 مــورخ 1401/01/06 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم مونــا میرعســکری 
فرزنــد ســید نورالدیــن بــه شــماره شناســنامه 2936  صــادره از تهــران  درقریــه آج بیشــه درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای 
احداثــی بــه مســاحت 213.73 مترمربــع پــاك فرعــی 2408 از اصلــی 91 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 76 از اصلــی 91 واقــع در بخش4رشــت 
خریــداری از مالــك رســمی آقــای اســداله خلیلــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/26 ونوبــت دوم:1401/03/10
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

ســمنان / گروه اســتان ها: شرکت برق منطقه ای سمنان حائز رتبه 
اول در حوزه ســنجش و پایش انرژی در میان برق های منطقه ای 
کشــور شد .مهندس غالمرضا اساســه معاون بهره برداری شرکت 
برق منطقه ای ســمنان با اعالم این خبر گفت :  عملکرد شــرکت 
برق منطقه ای ســمنان در ســال ۱400 در حوزه سنجش و پایش 
انرژی مورد ارزیابی قرار گرفت که این شــرکت در بین شــرکتهای 
بــرق منطقه ای کشــور حائز رتبــه اول گردید .معاون بهره برداری 

شرکت برق منطقه ای سمنان نصب کنتور در مبادی فاقد کنتور،رفع 
اشکال در ایستگاههای فاقد موازنه انرژی در سطوح مختلف ،برطرف 
کردن مشکالت مخابراتی ،تعویض باتری ،اتصال تغذیه کمکی ،رفع 
اشــکال کنتورها ،رفع اشــکال مودم ها و رفع اشکال شبکه ارتباطی 
بین کنتورها را از اقدامات انجام شــده د حوزه ســنجش و پایش 

انرژی برشمرد. 
مهندس اساســه با اشــاره به نصب 605 دستگاه کنتور در محدوده 

شــرکت برق منطقه ای ســمنان اظهار داشت : کنتورهای مذکور، 
انرژی شــبکه برق اســتان سمنان را به صورت دائم ثبت وپایش می 
نمایــد کــه از مزایای این کار اندازه گیری دقیق انرژی ومحاســبه 
دقیق تلفات شبکه انتقال وفوق توزیع می باشد.گفتنی است ارزیابی 
شــاخص ســنجش و پایش انرژی به منظور ارزیابی و پایش عملکرد 
برق های منطقه ای کشور از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

انجام می شود . محمد مهدی وحدتی  مدیر دفتر روابط عمومی

توسط شرکت برق منطقه ای سمنان صورت گرفت؛

کسب رتبه اول در حوزه سنجش و پایش انرژی در کشور 
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یادداشت

کالنشهرها نمی چرخد  خ مسیرهای ایمن دوچرخه در  چر

دو چرخه سواری؛ رویایی در شلوغی کالنشهرها
  سارا فهیم / روزگار

امــروزه عوامــل گوناگونی از قبیل رشــد 
جمعیــت، مهاجرت به شــهرها، افزایش 
مالکیت خودرو و تمایل بیشــتر اســتفاده 
از وســیله نقلیه شخصی همچنین مسائل 
و مشــکالت فراروی توســعه حمل و نقل 
عمومی به این مقوله شهری ابعاد جدیدی 
داده است، از این رو به کارگیری سیاست ها 
و اقداماتــی که بتوان با آن تقاضای حمل و 
نقل را به گونه ای تغییر داد که باعث استفاده 
از بسترها، امکانات و تسهیالت موجود شود 
بــه عنــوان راهکار برون رفــت، باید مورد 
توجــه قرار گیــرد.در واقع با افزایش تعداد 
کالنشــهرها و جمیعت شهرنشین، مسائل 
مختلفــی همچون افزایش ترافیک و ایجاد 
مشکل در سامانه حمل و نقل همگانی درون 
شهری شهرها به وجود آمده که در سال های 
اخیر برنامه ریزان شهری با ارائه راهکارهایی 
سعی در رفع این مشکل داشته اند.مطالعات 
آنها نشــان داده که استفاده از دوچرخه در 
شبکه حمل و نقل شهری تأثیرات مثبتی در 
میزان ترافیک شهری و کاهش آلودگی های 
ناشی از حمل و نقل موتوری دارد.گسترش 
این وســیله در شهرهای مختلف در بهبود 
وضعیت ترافیک شــهرهای داخل کشــور 
نیــز مــورد توجه قــرار گرفته اســت و در 
نتیجه ایجاد و گســترش مسیرهای ایمن و 
استاندارد دوچرخه سواری در کالنشهرها به 
ویژه با توجه به شیوع ویروس کرونا می تواند 
بر حفظ ســالمت مردم، کاهش مشکالت 

ترافیکی و آلودگی هوا مؤثر باشد.

ح ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری  طر
در تهران به اهداف خود نرسید

امــا در ایــن بین انتقادهایی هــم از ایجاد 
نامناســب و غیراســتاندارد مســیرهای 
دوچرخــه در برخی کالنشــهرها از جمله 
تهران وجود دارد، به طوری که ناصر امانی، 
عضو شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر 
اینکه طرح ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری 
در تهران سیاســت شکست خورده ای بود 
و بــه اهداف خود نرســید، اظهار می کند: 
توپوگرافی تهران مناســب توسعه افراطی 
دوچرخه ســواری نیســت، البته با اصل آن 

نمی شــود مخالفت کرد زیرا اجرای آن در 
بعضی از مناطق مناســب اســت، اما با این 
هزینه کــرد جز اینکــه خیابان ها باریک و 
مســیری برای موتورســواران ایجاد شود، 

نتیجه دیگری ندارد.

علت ممنوعیت ورود دوچرخه به 
پارک های مادر و کودک چیست

مریم اردبیلی، مدیر کل امور بانوان شهرداری 
تهران هم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چرا بانوان حق ورود با دوچرخه به پارک های 
مادر و کودک را ندارند، اظهار داشت: برخی از 
پارک های بانوان ما پیست دوچرخه سواری 
دارد، امــا پارک های مادر و کودک کوچک 
هســتند و پارک های محله ای محســوب 
می شــوند و به همین دلیل مقرر شــد که 
موتور و دوچرخه به این پارک ها وارد نشود 
تا به بچه های کوچک آســیب وارد نشود.او 
با اشــاره به اینکه بوســتان های ویژه بانوان 
پیســت دوچرخه دارد، اضافه کرد: اما اگر 
محله ای داشته باشیم که بتوانیم دورتادور 
بخشــی را به گونه ای ایجاد کنیم که امکان 
دوچرخه سواری وجود داشته باشد، این کار 
را انجام می دهیم.شــهروندان شیرازی نیز 
طی ماه های اخیر در تعدادی از خیابان های 
شهر خود صاحب مسیرهای دوچرخه شدند 

تا برای انجام سفرهای درون شهری به جای 
خودرو از دوچرخه اســتفاده کنند، اما این 
اقدام با واکنش های مثبت کارشناسان و از 
ســویی دیگر با انتقادات برخی شهروندان 
روبه رو شده است.شــهرداری اصفهان نیز 
در دوره پنجــم مدیریــت شــهری پس از 
تصویب شــورای ترافیک و به منظور توسعه 
حمل ونقــل انســان گرا از جمله پیاده روی 
و دوچرخه ســواری و داشــتن شــهری 
انســان محور، عالوه بر افزایش مسیرهای 
پیــاده روی در شــهر، ایجــاد حلقه ۷۷۷ 
کیلومتری دوچرخه ســواری را در دستور 
کار خــود قــرار داد تا بسترســاز توســعه 
دوچرخه ســواری در بین شهروندان باشد، 
اما اجرای این طرح در بعضی از خیابان های 
شهر تا حد زیادی شکست خورد زیرا بعضی 
از مســیرها به خوبی طراحی و اجرا نشــده 
بود، همچنین بیشترین استفاده کنندگان 
آن موتورسیکلت ســواران شدند و از سوی 
دیگــر توقف خودروهــا در مبادی ورودی 
این مســیرها مانع از تردد دوچرخه سواران 
شــد.در اراک نیز با توجه به سیاســت های 
شــهرداری و شــورای پنجم در خصوص 
اجرای پروژه های انســان محور، طرح ایجاد 
مســیر دوچرخه ســواری در دســتور کار 
شــهرداری قرار گرفت و نخســتین مسیر 

دوچرخه سواری این کالن شهر در سال ۹6 
از خیابان جهان پناه تا کوی شهید بهشتی 
احداث شد و در سال های بعد طرح توسعه 
احداث این مسیرها در دستور کار شهرداری 
قرار گرفت.برخی از شهروندان اراکی، ایجاد 
مســیر دوچرخه سواری را اقدامی تبلیغاتی 
و غیرکارشناســانه می دانند، اما نظر اساتید 
دانشگاه شیراز در این باره متفاوت است و آن 
را به منزله جراحی شهری می دانند که در دراز 
مدت به نفع این کالن شهر خواهد بود.طبق 
آخرین آمار موجود، تاکنون در شــهر اراک 
32 کیلومتر مســیر دوچرخه سواری ایجاد 
شده است، البته عوامل محیطی و بالقوه ای 
همچون ســن شهروندان، شرایط اقلیمی و 
جوی و توپوگرافی شهر در ایجاد مسیرهای 
دوچرخه سواری مؤثر است؛ این کالن شهر 
به لحاظ شرایط توپوگرافی یک دشت نسبتاً 
مسطح است که همین امر ظرفیت این شهر 
را برای احداث مسیرهای دوچرخه سواری 
افزایش می دهد، اما ویژگی های ساختاری 
شــهر از جمله موانع ایجاد این مســیرها در 

اراک شده است.

فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت ها، 
راهکاری برای افزایش دوچرخه سواری

حسین حق شــناس، عضو هیئت علمی 

دانشــکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی 
اصفهان می گوید: ایجاد شبکه مسیرهای 
دوچرخه ســواری در شهر یکی از ُمدهای 
جدیــد حمــل و نقلی دنیــا به خصوص 
کشــورهای اروپایی به شمار می رود، این 
کشــورها در دهه هــای ۱۹۷0 تا ۱۹۸0 
میالدی خودرو محور بودند و با مشکالتی 
همچون آلودگی هوا و ترافیک شــدید در 
خیابان ها رو به رو بودند، اما پس از آن پی 
بردند که ایجاد مسیرهای دوچرخه راهکار 
خوبی برای افزایش استفاده از این وسیله 
پاک برای تردد شــهروندان اســت.وی با 
بیان اینکه ایجاد شــبکه دوچرخه سواری 
در شــهر را بایــد بــه عنوان یــک پروژه 
بلندمــدت مورد توجــه قرار داد، تصریح 
می کنــد: تجربیات کشــورهای اروپایی 
نشــان می دهد اســتانداردهای خاص 
مربوط به مسیرهای دوچرخه باید رعایت 
شــود که مهمترین این موارد پیوستگی 
آن است تا دوچرخه سوار از مبدأ تا مقصد 
با آســودگی خاطر با این وســیله حرکت 
کند.بــرای مثال  در اصفهان مســیرهای 
ایجاد شــده برای تردد دوچرخه سواران 
در بســیاری از موارد دچار انقطاع شــده 
و بــه محلی بــرای تردد موتورســواران 
تبدیل شــده یا توقف خودروها را در ابتدا 
و انتهای آن شــاهد هستیم که این موارد 
باعث کاهش انگیزه دوچرخه سواران برای 
اســتفاده از این مسیرها شده است.وی با 
بیان اینکه همزمان با ایجاد مســیرهای 
دوچرخه باید به موضوع فرهنگ ســازی 
نیز توجه شــود، می گوید: به شــهرداری 
ها پیشــنهاد می شــود که مســیرها از 
ســمت مرکز شهر توسعه یابد و همزمان 
شــهروندان آگاهی بیشتری پیدا کرده و 
ترغیب به اســتفاده از این وسیله شوند تا 
به مرور مســائل آن شناسایی و بازخورد 
پیدا کند.وی می افزاید: باید شــهرداری 
ها مشــوق هایی را برای شهروندان نیز به 
منظور افزایش سهم دوچرخه سواری در 
نظر بگیرند؛ به عنوان مثال دوچرخه های 
دارای استاندارد با قیمت های مناسب را با 
مشــارکت بخش خصوصی به شهروندان 

ارائه کند.

7جامعه
چگونه اضطراب دوران 

امتحانات را مدیریت کنیم
  فاطمه اتحادی ، روانشناس 

داشــتن کمی اضطــراب و دلهره در 
ایام برگــزاری امتحانات اگرچه امری 
طبیعی و معقـــول است ولی دلهره و 
اســترس بیش از حد به دلیل تاثیرات 
نامطلــوب روحــی و روانــی بر آنان و 
در نهایــت بر جامعه نیازمند بررســی 
و پیگیــری جدی اســت. دلیل اصلی 
اســترس و نگرانی همیشه مربوط به 
تنبلی یــا درس نخواندن و نفهمیدن 
محتــوای درس ها نیســت بلکه این 
مهــم نتیجه تاثیرات و تبعات دلهره و 
به هم ریختن روح و روان دانش آموزان 
است، این مهم حتی در دانش آموزان 
فعــال و درس خــوان نیز بروز و آنها را 
در زمــان امتحانات و حتی پس از آن 
افســرده، پریشان و مضطرب می کند 
کــه این حــاالت در آینده تحصیلی و 
شــغلی آنها نیز بسیار تاثیرگذار است. 
برخــی دانش آموزان والدین ســخت 
گیری ندارند اما خودشــان شخصیت 
مضطرب و حساســی دارنــد چراکه 
راهنمایی نشــده اند کــه چگونه باید 
از توانایی های خود اســتفاده کنند و 
خــود را برای امتحــان آماده کنند تا 
نتیجه بهتری بگیرند، یکی از تاثیرات 
اضطراب و دلهره امتحانات فراموشــی 
و پرت شــدن حــواس و تمرکز دانش 
آموز در زمان امتحان و حتی پس از آن 
است. عالوه بر دالیل زیستی زیربنایی 
اضطراب، بســیاری از عوامل روانی نیز 
در بــروز اضطراب امتحان نقش دارند، 
انتظارات دانش آموز نیز یکی از عوامل 
روانی اصلی به شــمار می  آید مثال،اگر 
دانش آموزی عقیده داشــته باشد که 
در امتحانــی عملکرد ضعیفی خواهد 
داشــت، احتمال مضطرب  شدنش در 
قبل و حین امتحان خیلی بیشــتر می 
شود. اضطراب امتحان ممکن است به 
یــک چرخه معیوب تبدیل شــود، به 
عبارت دیگر، اگر دانش آموزی یک بار 
اضطراب امتحان را تجربه کند ممکن 
اســت بســیار نگران شود که مبادا باز 
هم این حالت برایش تکرار شــود، اگر 
در امتحان بعدی نیز مجددا مضطرب 
شود، احتماال از توانایی اش برای تغییر 
دادن ایــن حالت ناامید می شــود. در 
خصوص تغذیه در ایام امتحانات پایان 
ترم،مهمترین توصیه های ما پرهیز از 
پرخوری و درهم خوری، رعایت فاصله 
میان وعده غذایی و خواب، عدم مصرف 
مواد غذایی تند و تیز و محرک، پرهیز 
از مصرف انواع فســت فودها و استفاده 
از وعده هــای غذایی ســبک و مغذی 
است، همچنین اســتفاده روزانه 5 تا 
۱0 عــدد بادام درختی خام در جهت 
تقویت قــوه حافظه و افزایش آرامش 
توصیه می شــود. والدیــن و خانواده 
موظف هســتند که بــه دانش آموزان 
یاد بدهند که هر چه درباره موضوعی 
بیشتر بدانند مهارت و اعتماد بیشتری 
نســبت به دانسته های خود پیدا می 
کنند، داشتن اعتماد به نفس در زمان 
گذراندن امتحانات به منزله امید برای 
موفقیت اســت و این گــروه از دانش 
آموزان با اتکا به تالش و کوشش خود 
می توانند با آرامـش و آسـودگی سـر 
جلسـه امتحان بروند و آزمون شان را 
با کمترین دلهره و تشــویش بدهند. از 
طرفی به خانواده ها توصیه می شــود 
که خواسته ها و معیارهایی دور از توان 
و استعداد فرزندانشان برای آنها ترسیم 
نکنننــد زیرا همین امر آنها را نگران و 
مشــوش کــرده و در راه موفقیت آنها 
مانع ایجاد می کند. همچنین هر گونه 
ســخت گیری بی مورد و تنبیه دانش 
آموز به دلیل نگرفتن نمره های عالی، 
باعث تشــدید اضطراب درونی دانش 
آموز از درس، مدرســه و امتحان می 
شــود پس با این اقدامات و خواســته 
های نامناســب آینده فرزندان خود را 
نباید به تباهی بکشــانیم. والدین باید 
بــرای حفظ ســالمت فرزندان، آنها را 
تحت فشــار قــرار ندهند، فرزندی که 
تحصیــالت چندان باالیی نداشــته 
باشــد بسیار بهتر از فرزندی است که 
به مدارج علمی باالیی رســیده اما به 
دلیل همین فشــارها دچار اضطراب، 
نگرانی و مشکالت روانی متعدد است.

کاهش ۵۱ درصدی مدارس 
تخریبی کشور

رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس گفت: ســالیانه مبلــغ ۱۹5 هزار 
میلیارد ریال، مشــتمل بر۱30 هزار میلیارد 
ریال اعتبار ملی،30 هزار میلیارد ریال اعتبار 
استانی و سی وپنج هزار میلیارد ریال از سوی 
خیرین، صرف مدرسه سازی در سطح کشور 
می شــود.مهراله رخشــانی مهر خاطر نشان 
کرد: ســاخت مدرسه، منجر به تربیت انسان 
می شود و هرچه در این زمینه سرمایه گذاری 
شــود، بازده باالتری در آینده خواهد داشت.
وی افزود: سرانه فضای آموزشی نسبت به قبل 
انقالب و علی رغم افزایش سه برابری جمعیت 
دانش آموزی، 350 درصد رشد داشته و نسبت 
مدارس تخریبی سطح کشور از۷0 درصد در 
ســنوات گذشته به ۱۹ درصد در حال حاضر 

کاهش یافته است.

گذاری ایمنی   وا
 ساختمان ها در پایتخت 
به دفاتر الکترونیک شهر

تهــران 33 هــزار ســاختمان ناایمن دارد که 
ســه هزار ســاختمان آن پرخطر بوده و درجه 
ناامنی باالتری دارند. دسترســی به این آمار ها 
با جستجویی ساده امکانپذیر است، جستجویی 
که حوادث تلخ و تأســف بار آتش ســوزی و 
فروریزش ساختمان پالسکو و حریق کلینیک 
ســینا اطهر را به یادمان می آورد.این حوادث 
برای مدتی توانســت توجــه اذهان عمومی و 
مســئوالن را به خطر بنا ها و ســاختمان های 
تجاری و مسکونی ناامن در سراسر کشور جلب 
و بازار اظهارنظر های کارشناسی را داغ کند. این 
کارشناسان، همگی بر لزوم برخورد با مالکانی 
که نکات ایمنی را در ساخت سازهایشان رعایت 
نمی کردند، تأکید داشــتند، اما موضوع به این 
مهمی، خیلی زود به بایگانی پیوســت و انگار 
تا آتش ســوزی دیگری رخ ندهد، اظهارنظر ها 
در مــورد ســاختمان های ناایمــن و تأکید بر 
لزوم پلمــپ آنها، موضوعیت ندارد.حال آنکه 
با این شــرایط چندی پیش شــهردار تهران 
مصوبه ای تحت عنوان واگذاری تاییدیه ایمنی 
ســاختمان ها از آتش نشانی به دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر را مطرح کرده است موضوعی 
که تامل بیشتری از سوی مسئوالن را می طلبد 
و اگر مدیران شهری این مسئله را پشت گوش 
بیندازند، شاهد حوادث هولناک تر با خسارت و 
تلفات باالتری خواهیم بود.حسن خلیل آبادی 
عضو دوره پنجم شــورای شهر تهران واگذاری 
تاییدیه صدور ایمنی ساختمان از سازمان آتش 
نشانی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر را غلط 
خواند و گفت: استحکام بنا و ایمنی ساختمان 
از ارکان ســاختمان سازی است که باید طبق 
قوانین رعایت شود تا مردم با خیال راحت آن 
ملــک را خریــداری و یــا در آن زندگی کنند.

تصمیم شــهردار تهــران در خصوص واگذار 
تاییدیه ســاختمان از آتش نشــانی به شورای 
شــهر با توجه به حوادثی مثل آتش ســوزی 
ساختمان پالسکو و ساختمان کلینیک سینا 
اطهر و حوادثی از این دســت که در چند سال 
گذشــته رخ داده اســت قطعا عواقب جبران 
ناپذیری را در پی خواهد داشت. زمانی که این 
اختیار از سازمان آتش نشانی که با افراد خبره 
و کارشناس زمان حادثه در صحنه حضور دارند 
و نتیجه نا ایمن بودن ســاختمان را با گوشــت 
و پوست حس کرده و لحظات سخت را درک 
می کنند گرفته و به دفاتر خدمات الکترونیک 
با یک کارشناس سپرده شده و سریع تاییدیه 
صادر شود نتیجه آن می شود که ما دوباره شاهد 
حوادثی با خســارت های باال و جبران ناپذیر 

خواهیم بود.

با تغییرات شکلی در کنکور؛

اشتباهات ناشی از خطای دید 
 داوطلبان در کنکور ۱۴۰۱ 

کاهش می یابد
رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی 
و تضمیــن کیفیت آموزش عالی با اشــاره به 
برنامه های آینده این ســازمان برای برگزاری 
آزمون های هوشــمند، گفــت: برای باال بردن 
ضریــب امنیــت، کاهش اضطــراب و پایین 
آمدن خطا به ســمت هوشمندسازی آزمون 
رفته ایم.دکتــر عبدالکریم شــادمهر درباره 
رابطه با تغییرات اعمال شــده در دفترچه های 
آزمون سراسری سال جاری به منظور سهولت 
داوطلبــان و افزایش ضریب امنیتی آزمون ها 
نیز گفــت: تعداد دفترچه ها و پاســخنامه ها 
در آزمــون امســال تغییــر کرده اســت و در 
گروه های آزمایشــی مانند ریاضی، انســانی و 
تجربی تغییراتی متناسب با مواد درسی ایجاد 
شــده تا داوطلب بتواند با تمرکز بیشــتری به 
سؤاالت پاسخ دهد.وی افزود: داوطلبان آزمون 
سراسری سال جاری می توانند مدیریت زمان 
داشــته باشند. هر ماده درسی در پاسخ نامه ها 
دارای ســتون های جداگانه است و در واقع در 
پاسخنامه ستون هر مواد درسی مشخص شده 

و زیر آن تعداد سؤاالت آمده است. 

خبر ویژه

سخنگوی پلیس درباره تغییر ساختار و تغییر نام اختصاری ناجا به فراجا، اظهار 
داشــت: با توجه به لطف و عنایتی که فرمانده معظم کل قوا داشــتند ســاختار 
فرماندهی انتظامی کل کشــور ارتقا پیدا کرده و از نیرو به فرماندهی کل تغییر 
کرد؛ مانند فرماندهی کل ســپاه پاســداران و فرماندهی کل ارتش و ناجا هم با 
لطف و عنایت فرمانده معظم کل قوا به عنوان فرماندهی کل انتظامی جمهوری 
اسالمی ارتقا پیدا کرد. سردار مهدی حاجیان ادامه داد: این ارتقا در پلیس های 
تخصصی هم اتفاق افتاده و ســازمان اطالعات فرماندهی انتظامی کل کشــور 

تشــکیل شــد که وظیفه امنیت داخلی را بر عهده دارد؛ همچنین تغییراتی در 
معاونــت اجتماعــی ایجاد و به معاونت فرهنگی اجتماعی تغییر پیدا کرد؛ برخی 
از پلیس های تخصصی نیز ارتقاء جایگاه پیدا کرده و در برخی از اســتان ها نیز 
ارتقای جایگاه پیدا کرده اند و اثرات این تغییرات را در خدماتی که به مردم ارائه 
می شود خواهیم دید. سخنگوی پلیس ادامه داد: نیروی انتظامی به فرماندهی 
انتظامی کشور تغییر پیدا کرده و نام مختصر آن نیز فراجا ) فرماندهی انتظامی 

جمهوری اسالمی( شده است که در طول سال نیز تابلوها تغییر خواهد کرد.

سخنگوی پلیس:

»فراجا« جایگزین ناجا شد

اینفوگرافی 

بایدها و 
نبایدهای 

نوشیدن آب
نوشیدن آب هم مانند 

بسیاری از کارهای دیگر 
اصولی دارد که اگر به 

آن توجه نشود می تواند 
عوارضی را به همراه 

داشته باشد.

منبع: شهرآرا نیوز

کاهش تعداد زندانیان مهریه رکورد زد
رئیــس هیأت امنا ایــن نهاد حمایتی 
با تشــریح آخریــن وضعیت زندانیان 
جرایــم غیرعمد گفــت: با تالش های 
صورت گرفته در راستای حبس زدایی 
از بدهکاران غیر بزهکار در ماه رمضان 
و البتــه تالش های دســتگاه قضاء در 
ورودی  کاهــش  و  زندان زدایــی 
محکومــان غیرعمد هم اکنون 2۸6۸ 
زندانــی بدهــکار مالــی و محکوم به 
پرداخــت دیات غیرعمــد )حوادث 
کارگاهــی و ســوانح رانندگی( در بند 
حضور دارند.ســید اســدا... جوالیی 
بــا بیان اینکــه ۱26 نفر از محکومان 
غیرعمــد را زنان شــامل می شــوند، 
افزود: از زندانیان تحت حمایت ســتاد 
دیــه 3۱ نفر به دلیل ناتوانی در تأمین 
دیات فوتی و جرحی ناشــی از حوادث 
جــاده ای، ۱5 نفر به علت عدم توانایی 
در پرداخــت دیات مرتبط با تعهدات 
کارگری و کارفرمایی و 32 نفر نیز بابت 
دیون شبه عمد در حبس حضور دارند 
و الباقــی مددجویــان که اکثریت ۹۷ 
درصدی محکومان غیرعمد را شــامل 
می شــوند بدهکاران چــک، مهریه و 
پرونده های نفقه هســتند.وی افزود: با 

همیاری خیرین در برپایی بیش از 400 
جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان و 
همراهی کم نظیر برخی قضات محاکم 
در اعمال مجازت های جایگزین حبس 
و به طور ویژه قبولی دادخواســت های 
اعســار یا تعدیل اقساط، آمار 5 هزار و 
222 نفری زندانیان جرایم غیرعمد در 
ابتدای سال جاری، امروز با کاهش 55 
درصدی محکومان همراه است.وی با 
مقایســه آمار زندانیان بدهکار مهریه 
در اردیبهشــت های 5 ســال گذشته، 
گفــت: جمعیت مردان بدهکار صداق 
از آمار 2500 زندانی در اردیبهشــت 
سال ۱3۹۷ به مرور در سال ۱3۹۸ با 
یک شیب تند به تعداد ۱22۹ محبوس 
کاهش می یابد و در ادامه با تاکید مکرر 
مراجــع عظام تقلید در خصوص »عذر 
حبس بدهکاران دیون غیرمعوض« و 
البته دغدغه و اهتمام مســئولین قوه 
قضائیه این اعداد در ســال های ۱3۹۹ 
و ۱400 به ترتیب تا عدد ۹45 و ۸2۱ 
زندانی مهریه تقلیل می یابد.اکنون هم 
خوشــبختانه این عدد به کمتر از 600 
زندانی مرتبط با مطالبات و شــکایات 

مهریه کاهش یافته است.
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بوان ممسنی ؛
بهشت تو را می خواند!

تفرجگاه بــوان در حدود 20 کیلومتری از شــهر 
نورآباد ممسنی در شمال غربی استان فارس قرار 
دارد. بوان دارای چشمه ها وآبشــار های فراوان 
و دیدنی بسیار اســت که در فصل تابستان باعث 
خنکی این منطقه می شوند. این منطقه سرسبز 
ســاالنه هزاران نفر از هم میهنانمامــان را برای 
تماشای خویش جذب می کند. بزرگترین آبشار 
بوان »آبشــار پولکی« نام دارد و پنجمین آبشار 

بزرگ ایران است.
دره بوان یا تنگ بوان که به زبان محلی تنگ بون 
گفته میشود در استان فارس و شهرستان نورآباد 
ممسنی در مسیر جاده ممسنی به سپیدان واقع 
شده است. این منطقه بعلت پرباران بودن، داری 
آبشار ها و چشمه ساران آب شیرین زیادی در بهار 
و تابستان است. در زمستان و پاییز نیز این منطقه 

بسیار زیبا و دیدنی است.
این منطقه در بهار و تابستان میزبان گردشگران از 
استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و 
خوزستان است که بعلت موقعیت مکانی مناسب 
این گردشــگاه و دسترسی این اســتان ها به این 
منطقه میباشد.حوزه آبخیز وسیع و منطقه جنگلی 
پر باران باالدســت تنگه بوان، موجب فراوانی آب 
شیرین و گوارای منطقه بوان شــده و آبشارها و 
چشمه های زیادی در این منطقه جاری هستند، به 
طوری که در طول سال »به ویژه در فصل بهار« از 
روی اغلب دیواره های صخره ای تنگه، آبشارهای 
زیبا سرازیر میشوند. از چشــمه های معروف آن 
ممبلو و از بزرگترین آبشــار آن میتوان پولکی را 

نامبرد که پنجمین آبشار کشوراست. 

گردشگری

کمپین کار آهسته !
  به  قلم وحید حاج سعیدی

ایــن روزهــا که خلــق اهلل از کرونا خالصی پیدا 
کرده اند و ناخواســته گرفتار صف روغن و مرغ 
و مارکارونی شــده اند ما امروز تصمیم گرفتیم 
برخالف آب شــنا کنیم و به کار کردن خلق اهلل 
گیر بدهیم. حقیقت امر چند سال قبل یک عده 
آدم معلوم الحال که حال کار کردن نداشــتند، 
در صــدد جهانــی کردن طرح » چهار روز کار در 
هفته« بودند! واهلل همین طوری با 6 روز کار در 
هفته ســرانه کار مفیــد کارمندان محترم، یک 
ساعت در هفته است؛ حاال اگر قرار بود 4 روز در 
هفته کار کنیم که اوضاع پشــت و رو می شــد... 

اما اصل داستان به روایت جراید قدیم
»ســازمان جهانی کار )ILO ( با طرح پنج دلیل 
بــرای لزوم کاهش روزهای کاری هفته به چهار 
روز اعالم کرد: کار زیاد باعث بیماری های قلبی- 
عروقی، اختالالت گوارشی و اسکلتی و همچنین 
از بین رفتن شادی و رضایت از زندگی می شود. 
این ســازمان در تازه ترین گزارش خود مباحثی 
پیرامون لزوم کم کردن روزهای کاری هفته ارائه 
کرده اســت. توجه به سالمتی، افزایش کیفیت 
کار و بهــره وری، حضــور ســازنده تر نیروهای 
کار، مراقبت از محیط زیســت و رضایت و شــاد 
زیســتن کارکنان از جمله دالیل این ســازمان 
جهت کاهش روزهای کاری به شمار می روند.«  
بــه نظــر می رســد بعــد از ارائه رهنمــود ها و 
پیشنهادات مدبرانه و سوفسطایی حقیر در حوزه 
های مختلف، دســت زیاد شــده و عده ای با الگو 
برداری از قالب طرح های حقیر مبادرت به حل 
برخی معضالت جهانی نموده اند. البته همانطور 
که مستحضرید چشمه نبوغ ما در خصوص ارائه 
راهکار های مدرن تر و مدبرانه تر را پایانی نیست؛ 
فلذا در خصوص حل معضل کار، بیکاری و سایر 

مخلفات آن، نکاتی را افاضه می نمائیم:
الف( کار شــراکتی: پیشــنهاد می شــود به 
جــای تغییــر روزهای کاری در هفته، به منظور 
جلوگیری از فشــار کار روی برخی کارمندان، از 
آنها بخواهیم برای خودشــان یک پارتنر یا یک 
همکار استخدام کنند و امور محوله را به صورت 
شراکتی انجام دهند. هر چند این مدل کار کردن 
در حــال حاضر نیز در خیلی از ادارات مرســوم 
اســت و به بهانه تقویت بخش خصوصی، نیمی 
از کار ادارات در دفاتر پیشخوان دولت، پلیس + 
۱0، دفتر خدمات پستی) البته با پرداخت هزینه 

مورد نظر( انجام می شود. 
ب( کمپین کار آهســته)slow work(: بعد 
از اینکه اروپایی ها باالخره شــیر فهم شــدند که 
عجله کار شیطان است و فست فود چیز مناسبی 
نیســت، کمپین غذای آهسته )slow food( راه 
انداختند تا غذا به اصطالح غذا به دلشان بنشیند. 
پیشنهاد می شود در کنار جمع آوری امضاء در 
خصوص »کمپین غذای آهسته«، چهار تا امضا 
هم برای »کمپین کار آهسته« جمع آوری کنند. 
البته این طرح در کشور ما سالهاست که به اجرا 
در آمده و بزرگ راه تهران شــمال، یا ورزشــگاه 
اصفهان مشــت نمونه خروار هســتند که بعد از 
گذشــته دو دهه، هنوز هــم پیمانکاران محترم 

عجله ای در ساخت آنها ندارند!
پ( جریمه کارکنان سختکوش: از آنجا که 
 ،) ILO( بر اســاس گزارش ســازمان جهانی کار
کار زیاد منشــاء بســیاری از عوارض جسمی و 
روحی می باشد، توصیه می شود روسای ادارات 
با کارکنان سختکوش و پر کار که سعی در انجام 
کار ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن دارند، 
شدیداً برخورد نموده و با اخطار شفاهی، کتبی، 
درج در پرونــده، انفصــال از خدمت و ... مانع از 
گســترش فرهنگ کار زیاد در جامعه شــوند و 
به نشر پویایی و نشاط در جامعه کمک کنند! 

کدام افراد است؟ کمین  کم خونی« در  «
یک فوق تخصص خون و سرطان کودکان به تشریح دالیل ابتال به کم خونی 

و عالئم این عارضه پرداخت.
محمدرضــا گلپایگانــی، فوق تخصص خون و ســرطان کودکان با بیان اینکه 
“کم خونی” بیماری نیست، گفت: این عارضه عالمتی است که در بیماریهای 

مختلف خود را نشان می دهد.
او افــزود: اگــر تعــداد گلبولهای قرمز فرد به هر دلیل کم شــده و یا حجم آنها 

کوچکتر از حد معمولی شود، می گوییم فرد به کم خونی مبتال شده است.
گلپایگانــی در خصــوص دالیل ابتال به کم خونــی، گفت: بیماری ها و دالیل 
مختلفی در ایجاد کم خونی موثر است که برخی از آنها مادرزادی بوده و برخی 
در طول دوران زندگی ایجاد می شود. بطور مثال کم خونی ناشی از تاالسمی 

مادرزادی اســت که دو نوع مینور و ماژور را شــامل می شــود و درمان های 
کنترلی خاص خود را دارد.

این فوق تخصص خون وســرطان گفت: اما برخی دیگر از انواع کم خونی 
ناشی از بیماری های مختلفی است که فرد در طول زندگی به آنها مبتال 
می شود که شایعترین آنها کم خونی ناشی از فقر آهن است. این نوع کم 
خونی بیشتر در زنان به دلیل شرایط فیزیولوژیکی آنها مشاهده می شود 
و درمان آن هم مصرف قرص آهن است.گلپایگانی گفت: برخی موارد کم 
خونی هم داریم که ناشــی از مصرف “باقال” اســت که آن را به نام بیماری 
“فاویسم” می شناسیم و در درمان این نوع بیماری هم نیاز است که افراد 

مصرف باقال را کنار بگذارند.

این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشاه گفت: انواع دیگر کم 
خونی هم داریم که در بیماری ها و عفونت های مزمن مانند تب مالت و سل 
خود را نشــان می دهد که درمان این کم خونی ها هم بســتگی به درمان این 

بیماری ها دارد.
گلپایگانی گفت: در مجموع کم خونی یک عالمت اســت که برای درمان آن 

باید ریشه اصلی آن شناسایی و درمان شود.
او در خصوص کم خونی افراد به دنبال مصرف زیاد و بالفاصله چای بعد از غذا 
نیــز گفــت: این موضوع صحت دارد، چرا که مصرف بالفاصله چای جذب آهن 
در بدن را کم می کند و اگر در طوالنی مدت این کار انجام شده و ذخایر آهن 

فرد کافی نباشد، فرد دچار کم خونی ناشی از فقر آهن می شود.

دریچه علم

 برگزاری پویش 
» من کتاب می خوانم« در رادیو

رادیو ایران، همزمان با ســی وسومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، پویش »من کتاب می 
خوانــم« را برگــزار می کند.  پویش »من کتاب 
مــی خوانم« تا کنون بیــش از ده دوره در رادیو 
ایران برگزار شده است و از قدیمی ترین پویش 
های صدا و ســیما و رادیو ایران است.این پویش 
با هدف گســترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش 
مطالعه برگزار می شود. ولی در هر دوره با فعالیت 
هــای متنوع و به شــکل های مختلف بر پا می 
شود.امسال رادیو ایران از شنوندگان این شبکه 
رادیویی در خواســت کرده است که کتاب هایی 
را که در ماه اردیبهشــت مطالعه و یا خریداری 
کرده اند، به دیگر مخاطبان معرفی کنند و درباره 
کتاب مذکورتوضیخ مختصری دهند.همچنین 
عالقــه منــدان می تواند از کتاب های مورد نظر 
عکس گرفته و آن را به صفحه ایستاگرام »کافه 
هنر« ارسال کنند.شایان ذکر است برنامه »کافه 
هنر« که  سال هاست در زمینه  »نذر کتاب« می 
کوشــد، در طی روزهای نمایشگاه به این مقوله  
بــه صورت ویژه می پردازد.گفتنی اســت  تینا 
میرکریمی و گیتی محمدی دوتن از گزارشگران 
حوزه فرهنگی رادیو ایران، گزارش های خود را 
از نمایشگاه برای برنامه های »کافه هنر«، »تاالر 
آیینه«، »ایران امروز« و »راه شب « گروه فرهنگ 

ارسال می کنند.

فرهنگ و هنر

چند پیشنهاد به مدیران جدید تلویزیون

 با برنامه سازان تعامل کنید

یــک کارگردان ســینما و تلویزیون بــا بیان اینکه با 
جوان گرایی در حوزه مدیریت تلویزیون موافق است، 
در عین حال نکات و تجربه هایی را به مدیران جوان 

تلویزیون یادآور شد. 
او به مدیران تلویزیون تولید و پخش تله تئاترهایی با 
موضوعات مختلف را پیشنهاد داد و آنها را به تعامل 

بیشتر با برنامه سازان فرا خواند.
محمدرضا ورزی درباره تغییر معاون سیما و در پی آن 
تغییر مدیران شبکه های تلویزیونی که اغلب جوان و 
کمتر شناخته شده هستند، گفت: جوان گرایی خیلی 
خوب است. ایران جوان یعنی مدیر جوان و موفق. در 
اوایل انقالب هم مدیران جوان، کشــور و هشت سال 
دفــاع مقدس را مدیریت می کردند و بعضا موفق هم 
بودند. دهه ی 60 در همین رســانه ی ملی فریدحاج 
محمدکریخان مدیر جوان و بسیار موفقی را داشتیم. 
بهروز افخمــی، علی اصغر پورمحمدی، عبدالحمید 
ارجمنــد و مهــدی فرجی نیز از مدیران جوان و موثر 
آن دوران بودند. مدیر جوان می تواند با خود نشــاط 
را همراه کند. چون انگیزه دارد. ویژگی ای که رسانه  
ملی سال هاســت از آن بهره ای نبرده اســت، نشاط 
اســت که ایجاد انگیزه و پیشــروی می کند؛ البته من 
از نزدیک شــناختی از برخی از این بزرگواران ندارم 
و فقط دعا می کنم موفق و ســربلند باشــند. یکی از 
راه های موفقیت، اســتفاده و بهره جویی از مشاوره ی 

مدیران باسابقه و پیشکسوت است.
ورزی درعین حال افزود: ان شاءاهلل مدیران جدید دو نکته 
را مد نظر قرار دهند؛ یکی اینکه مثل بعضی از مدیران 
سابق بر اساس سلیقه ی شخصی با برنامه سازان مواجه 
نشوند. نکته دوم اینکه کانون توجه شان فقط معطوف 
به دایره ی نزدیک به خودشــان نباشــد و اجازه دهند 
افرادی که تجربه دارند و رسانه را خوب می شناسند، با 
سالیق متفاوت و متنوع در مسیری که رسالت رسانه ای 
به نحوی شایســته صیانت شود، در این عرصه حضور 
داشته باشند؛ که البته قطعا به موازاتش نیروی حرفه ای 

برای آینده تربیت خواهد شد. 

تلویزیون در سال های اخیر نمره خوبی نگرفت
این کارگردان با بیان اینکه تلویزیون در چند ســال 
اخیر نمره خوبی را کسب نکرده است، در این زمینه 
تصریــح کــرد: به طور کلی در ســال های اخیر، در 
ســازمان صدا و ســیما، اتفاقات خوبی رقم نخورد. 
نه اینکه هیچ اتفاق خوبی نداشــته باشــد، اما به طور 
کلی تلویزیون در این سال ها به استثناء چند سریال 
و برنامه ی تلویزیونی در حوزه ی ســیما نمره خوبی 

نگرفته است. 
ورزی بــه حرف هایش چنین اضافه کرد: فقط بحث 
آثار نمایشی نیست. بخش خبر، برنامه های اجتماعی 
و دیگر تولیدات تلویزیونی هم مدنظر است. نیاز است 
که تلویزیون متناســب با ذائقه امروز مخاطب ایرانی 
حرکت کند که در این زمینه کمی عقب است. برخی 
از ایــن برنامه هــا به لحاظ محتوا و فرم هنوز در دهه 
هفتاد و هشتاد گیر کرده اند و الزم است متناسب با 
ذائقه مخاطب، این شیوه ی برنامه سازی به روزرسانی 

شود و نباید تکرار مکررات باشد.

تله تئاتر را برگردانید
کارگردان سریال های »سال های مشروطه« و »تبریز 
در مه« در ادامه این گفت وگو به بیان پیشنهاداتش 
به مدیران جدید و جوان تلویزیون پرداخت و گفت: 
درباره تله تئاتر پیشــنهادی به رییس محترم رسانه 
ملی و همکاران محترمشــان دارم. تله تئاتر در دوره 
قبل به طور کلی از مدار تولید خارج شــد. مخصوصا 
شبکه چهار که مسوولیت تولید تله تئاتر در سالهای 
گذشته را عهده دار بود این تولید به صرفه اما پرمحتوا 
را از دســتور کار خارج کرد. تله تئاتر این قابلیت را 
دارد کــه بــا برآوردی معقــول و کم، محتوایی قوی 
ارائه کند. از طرفی با ســاخت تله تئاترها به بازیگران 
تئاتر و بازیگران جدید میدان داده می شود تا توانایی 
خودشــان را اثبات کنند. تله تئاتر باید دوباره احیاء 
شود؛ البته الزم است ساختارش هم متناسب با ذائقه 

مخاطب به روزرسانی شود.
ورزی افزود: ممکن اســت سوژه ای داشته باشید که 
در قالب ســریال خیلی هزینه ســاز باشــد اما همان 
سوژه را در قالب تله تئاتر می توانید با هزینه کمتری 
بســازید و منظورتان را هم به بهترین شــکل منتقل 
کنیــد. تله تئاتر می تواند آثار ادبی، مذهبی، تاریخی 
و اجتماعــی را بــه تصویر بکشــد. حتــی می تواند 
جریان های سیاســی را پوشــش دهد. پیشنهاد من 
به مدیران محترم جدید تلویزیون این اســت که هر 
شــبکه در ســال هفت تا هشت تله تئاتر خوبـ  تک 
قســمتی و چند قســمتیـ   تولید کند. حتما نتیجه 

خوبی می گیرد.

چهره ها 

 همه مردم 
غم نان دارند!
طاهر شعبانی با انتشار 

کارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به افزایش 

شدید قیمت نان فانتزی 
و برخی اقالم مواد غذایی 

در روزهای اخیر که باعث 
ایجاد چالش هایی در 

معیشت مردم شده، واکنش 
نشان داد.

کارتون 

طنز

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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ســامانه فــوق بارگــذاری نمایــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پاکــت الــف – ضمانــت نامــه( خــود را بــه نشــانی اصفهــان میــدان آزادی خیابــان ماصــدرا بــرق منطقــه شــش شــرکت توزیــع 

ر بارگــذاری گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.  بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه اول دبیرخانــه تحویــل نماینــد. بــه پیشــنهادهایی کــه بعــد از مهلــت مقــر
 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

 http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
 http://eepdc.ir :ق شهرستان اصفهان به نشانی سایت اینترنتی شرکت توزیع بر

رگانــی بــا شــماره تلفــن 36685084-031 واحــد مناقصــات و خریــد و جهــت آگاهــی بیشــتر در مــورد الزامــات اطاعــات شــرح خدمــات ایــن مناقصــه بــا شــماره  جهــت کســب اطاعــات باز
تلفــن 36692771-031 اداره مهندســی تمــاس حاصــل فرماییــد. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

- مناقصــه گــران جهــت بــه روز رســانی مــدارک و فعالیــت هــای خــود در ســامانه بــرون ســپاری شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــه نشــانی https://www.eepdc.ir مراجعــه 
نماینــد. )در صــورت هرگونــه ســوال بــا شــماره تلفــن 32241153 آقــای امیرانــی تمــاس حاصــل فرماییــد( 

- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصاح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد. 
- شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پاکتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده از آخریــن اصاحــات 

احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد در غیــر ایــن صــورت مســوولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد. 
- پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد. 

- حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 
- به مدارک پیشنهادات و نامه های فاقد امضا مخدوش یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
- سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 


