
گزارش می دهد « از تبعات ممنوعیت واردات آیفون  گار »روز

زلزله در بازار موبایل
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل درباره تصمیم ممنوعیت واردات تجاری آیفون، گفت: این کار نه 
تنها صرفه جویی ارزی به دنبال ندارد، بلکه به افزایش قیمت آیفون و رونق گرفتن قاچاق این کاال با خرید و 
فروش پاســپورت و واردات مســافری منجر خواهد شــد. امیر اســحاقی  درباره ممنوعیت واردات گوشــی های 

کنون در سامانه جامع تجارت از گروه ۲۳ وارد گروه ۲۷ کاالیی یا گروه کاالهای لوکس  آیفون بیان کرد: برند اپل ا
و غیرضروری شده که عمال گروه کاالهای ممنوعه است و به نظر می رسد تصمیمات نهایی در این باره گرفته 

  || صفحه  صفحه 33  شده، آن هم در شرایطی که از اول سال بالتکلیفی هایی در این خصوص وجود داشت...

برداشت بی رویه از  آب های زیر زمینی ، کیفیت  آب ها را کاهش می دهد

مرگ پنهان زمین مرگ پنهان زمین 

صفحه 4 

1401 2 خــرداد  2108  دوشـــــنبه   ریــالشمــــــــــاره پیاپــی:   30000 تک شــماره:  صفحــه   8      2022 مــی   23     1443 شــوال   21   

سخنگوی دولت:

 قیمت بنزین 
افزایش نمی یابد

     ســخنگوی دولــت بــا رد خبــر افزایــش 
قیمت بنزین گفت: منظور رئیس جمهوری 
از گرفتــن تصمیم هــای ســخت اقتصادی، 
خصوصی ســازی و مبــارزه با رانت خواران 
بــود نــه افزایــش قیمــت بنزیــن یــا دیگــر 

حامل های انرژی...

نماینده مجلس شورای اسالمی:

مجلس جلوی 
 خودتحریمی های 

داخلی را بگیرد
     نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: مجلس قوانینی را به تصویب 
برســاند کــه ضمــن خنثی ســازی تحریم های 
ظالمانــه، جلــوی برخی از خودتحریمی های 

داخلی را هم بگیرد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 عابران 
قربانی سیاست گذاری  

خودرو محور
7

 »نادران« نامزد رسمی 
ریاست مجلس شد

2

 دنیا در آستانه 
"جنگ گندم"

3

ایران قربانی تروریسم 

شهید »حسن صیاد خدایی « از 
مدافعان حرم در تهران ترور شد

2

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره كل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران در نظــر دارد مــكان مــازاد بــر نیــاز خــود ، را  
بــه مــدت یكســال  بصــورت اجــاره ای بــه شــرح ذیــل واگــذار نمایــد 

  موضوع مزایده :
 : ایــران  ســتاد  در  مزایــده   شــماره  بــا  بــان  باغچــه  مدرســه  ســالن  اجــاره 

  ۵۰۰۱۰۰۳۰۷۹۰۰۰۰۰۶
اســناد  روز جهــت دریافــت  مــدت 4  بــه  آگهــی  انتشــاراین  تاریــخ  از  متقاضیــان 
و مــدارك  مزایــده و۱۰ روز جهــت  ارســال پیشــنهاد قیمــت درســامانه تــداركات 

 . دارنــد  مهلــت   )   www.setadiran.ir  ( دولــت  الكترونیكــی 
بــرای بازدیــد و  رویــت مــكان مــورد نظــر بــه :  تهــران - یوســف آبــاد  - میــدان 

كالنتــری - مدرســه باغچــه بــان
گهی 1321359 شناسه ا

میم الف 674

گهی مزایده اجاره گهی مزایده اجارهآ آ
 نوبت اول

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

 نوبت اول

بــا توجــه بــه اینكــه شــهرداری بنــدر بوشــهر در نظــر دارد پــروژه پــروژه اصــالح پیــاده رو جلــوی پــارک مــادر و چهــار راه صفــوی بــه ســمت غــرب و خیابــان یــادگار امــام   بــه 
شــرح ذیــل را  بــه پیمانــكاران واجــد صالحیــت و دارای شــرایط مربوطــه از ســازمان هــای ذیربــط را از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد(  واگــذار نمایــد، 
لــذا از كلیــه پیمانــكاران واجــد صالحیــت  كــه دارای گواهینامــه صالحیــت در رشــته مربوطــه و یــا مجــوزات و شــرایط اعــالم شــده هســتند دعــوت مــی گــردد مطابــق 
جــدول زمانبنــدی ذیــل بــه ســامانه مذكــور بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک  اقــدام نمائیــد.الزم اســت مناقصــه گــران 

در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند. 

موضوع
برآورد اولیه از 

فهرست بهای پایه 
1401  ) ریال ( 

 مدت شماره فراخوان
قرارداد

آخرین مهلت  
خرید اسناد

آخرین مهلت  
کات تحویل پا

گشایی    تاریخ باز
کتها پا

حداقل رتبه 
مورد نیاز 

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال (

پروژه اصالح پیاده رو 
جلوی پارک مادر و چهار 

راه صفوی به سمت غرب و 
خیابان یادگار امام   

1/000/000/000رتبه 5 ابنیه31400/08/201400/10/011400/10/04 ماه 11/772/820/0292000005701000064

توضیحات: 
ر بــه شــرح جــدول فــوق  در ســامانه الكترونیكــی دولــت ) ســتاد ( بارگــذاری گــردد .  ۱- محــل وآخریــن مهلــت تحویــل اســناد: كلیــه پــاكات مــی بایســت در مهلــت مقــر

ر بــه اداره امــور قراردادهــای شــهرداری مركــزی تحویــل و رســید دریافــت نماییــد  .  ضمنــًا اصــل پاكــت الــف ) تضمیــن شــركت در مناقصــه  ( در مهلــت مقــر
2- پاكتهای  مناقصه در ساعت ۱۰/ ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.

۳- تضمیــن شــركت در  مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانكــی یــا ضمانــت نامــه صــادر شــده از مؤسســات غیــر بانكــی تحــت نظــارت بانــك مركــزی 
جمهــوری اســالمی یــا اوراق مشــاركت یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب  ســپرده شــماره ۱۰۰۰۱8۱۳۵۶۹۰۷ پســت بانــک  ارائــه گــردد. 

4- ضمنًا متن آگهی در شبكه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس:www.Bushehr.ir درج گردیده است.
۵- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.

۶- مدت اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.
۷- شهرداری در رد یك یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
۹- محــل دریافــت و تحویــل اســناد ســامانه تــداركات الكترونیــک دولــت ) ســتاد( و محــل گشــایش پیشــنهاد هــا ســالن جلســات واقــع در طبقــه چهــارم ســاختمان 

مركــزی شــهرداری بنــدر بوشــهر مــی باشــد . 
۱۰- اطالعــات دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاكــت الــف: آدرس : بوشــهر - میــدان شــهرداری - 

شــهرداری مركــزی - طبقــه دوم - اداره امــور پیمــان تلفــن: ۰۷۷۳۳۳4۰۵۷۱
۱۱- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس : 4۱۹۳4-۰2۱   دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷۳۷ و 8۵۱۹۳۷۶8

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

پادشاهی دالر پایان می پذیرد؟
  سعید الشهابی ، روزنامه نگار

جنگ جاری در اوکراین به جنبه نظامی محدود نمی شــود 
بلکه جلوه های دیگری به خصوص در زمینه اقتصادی دارد. از 
زمان آغاز آن غربی ها به دنبال راه هایی برای محاصره اقتصادی 
روسیه بودند؛ اما به علت وابستگی اروپایی ها به نفت و گاز روسیه 
که بدون آن بحران های اقتصادی و معیشتی رخ خواهد داد، 

موفقیت گسترده ای در این زمینه بدست نیاوردند.
روبل روسیه از زمان آغاز بحران هدف قدرتهای غربی به ویژه 
آمریکا و انگلیس بوده اســت. این دو کشــور شدیدا تمایل به 
محقق ســاختن دو هدف دارند:شکســت روسیه در جنگ و 
تضعیف راهبردی این کشور.از این رو درگیری ای که تا کنون 
محدود به نظر می رســید، احتماالً به شــکل بسیار خطرناکی 
تشــدید خواهد شد؛ زیرا روسیه با خطر شکست مواجه است 
و اگر این اتفاق بیفتد، شکســت محدودی نخواهد بود بلکه 
شکســتی همه جانبه خواهد بود که ممکن اســت باعث شود 

این کشور دیگر قدرتی بزرگ و رقیب آمریکا نباشد.  
داســتان ســیطره ارز آمریکا بر اقتصاد جهانی طوالنی است و 
این امر نه تنها چالشی واقعی برای روسیه بلکه برای اکثریت 
کشورهای پر جمعیت و دارای اقتصاد بزرگ است که خود را 
در کشمکش یا رقابت با آمریکا می دانند. به عنوان مثال چین، 
هند، ایران و نیز روســیه خود را اســیر سیستم بانکی جهانی 
می دانند.  هفته گذشــته آلمان با شرط روسیه برای پرداخت 
بهای نفت با روبل از طریق یک سازوکار ویژه موافقت کرد.این 
سازوکار باقی ماندن ارز روسیه در چارچوب عملیات مبادالت 
تجاری را تضمنی کرد و باعث حفظ ارزش و عدم سقوط روبل 
شــد.به موجب این سازوکار بسیاری از کشورهای اروپایی به 
واردات نفت و گاز روسیه که ضرورتی برای تداوم اقتصاد این 

کشورها است، ادامه دادند.
اینچنین به نقش مهم ارز کشورها در کشمکش های سیاسی 
و نظامی پی برده می شود.اگر نفت و گاز نبود چه بسا روسیه 
با بحران های اقتصادی بزرگی روبرو می شد که مانع از تعامل 

اقتصادی اش با خارج می شد...
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ
یک مرحله اییک مرحله ای

اداره كل ارتباطات و امور بین المل شهرداری اهواز 

 نوبت دوم

گذار نماید. شهرداری اهواز در نظر دارد موضوع مشروحه ذیل را به مدت یکسال به شرکت های بیمه یا نمایندگی های واجد شرایط وا

ح مناقصه سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ اولیه)ریال(شر

تامین پوشش بیمه جامع  مسئولیت شهرداری اهواز و مناطق 
12/500/000/000625/000/000هشتگانه و سازمان های وابسته به آن.

آیــد ، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ  از واجدیــن شــرایط ذكــر شــده در اســناد دعــوت بــه عمــل 
www. Setadiran. )۱4۰۱/۳/2 لغایــت ۱4۰۱/۳/۹ ســاعت ۱۹  بــه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد

ــه نمائیــد. ir مراجع
۱- شــركت هــای بیمــه گــر یــا نمایندگــی هــای آنهــا در صــورت احــراز تمامــی شــرایط ذیــل مــی تواننــد در ایــن 

مناقصــه هــا شــركت نماینــد.
ــر  ــر پروانــه فعالیــت از دفت ــی ب الــف- سرپرســتی هــای شــعب بیمــه ای در شــهر اهــواز مــی بایســت مداركــی مبن

مركــزی ارائــه نماینــد.
ب-  شــركت هــای خدمــات بیمــه ای یــا نمایندگــی هــای حقیقــی و حقوقــی پیشــنهاددهندگان در مناقصــه مــی 
بایســت، دارای مجــوز پروانــه فعالیــت كــه نشــان دهنــده فعالیــت در شــهر اهــواز مــی باشــند را ، داشــته باشــند.

ج- در صورتــی كــه شــعبه یــا نمایندگــی شــركت هــای بیمــه گــر، در مناقصــه برنــده شــوند ، مــی بایســت قــرارداد 
فــی مابیــن را بــه تاییــد بیمــه مركــزی خــود برســاند. 

د- در مــورد اثبــات دفتــر ســر پرســتی: بــرای شــركت هــای خدمــات بیمــه ای، ارائــه تصوییــر تائیدیــه از اداره ثبــت 
شــركت هــا در اهــواز و بــا اســتعالم از ســایت بیمــه مركــزی و در مــورد نمایندگــی هــا ، تصویــر اســتعالم از ســایت 

بیمــه مركــزی كــه ذكــر نماینده)حقیقــی یــا حقوقــی( و نشــانی دفتــر آنهــا عنــوان شــده بــاش.
ــواز  ــهرداری اه ــانی ( ش ــرمایه انس ــعه س ــزی و توس ــه ری ــت برنام ــتگاه نظارت)معاون ــر از دس ــه معتب ه- رضایتنام
بــرای بیمــه گــر هایــی كــه قبــال طــرف قــرارداد شــهرداری اهــواز بــوده انــد الزامــی اســت و تاریــخ رضایــت نامــه مــی 

بایســت تــا دو هفتــه قبــل از گشــایش پاكــت هــا باشــد.
2- در شرایط یكسان اولویت با پیشنهاددهندگان بومی می باشد .

۳-مهلــت قبــول پیشــنهاد هــای مناقصــه گــران از آخریــن روز مهلــت دریافــت اســناد بــه مــدت ۱۰ روز كاری 
در ســامانه ســتاد اســت و حداكثــر مــدت بارگــزاری اســناد بــه همــراه پیشــنهاد قیمــت در ســامانه ســتاد روز 
چهارشــنبه مــورخ ۱4۰۱/۳/2۵ ســاعت ۱2 مــی باشــد. ضمنــا آخریــن مهلــت تحویــل پاكــت هــای فیزیكــی تــا پایــان 
وقــت اداری روز شــنبه مــورخ ۱4۰۱/۳/28بــه دبیــر خانــه محرمانــه حراســت ســاختمان شــماره ۳ شــهرداری 

واقــع در اهــواز خیابــان انقــالب نبــش غزنــوی شــمالی جنــب پزشــكی میباشــد.
4- الزم بذكــر اســت كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مــی بایســت 
و  پذیــرد  صــورت    www.setadiran.ir آدرس  بــه  )ســتاد(  دولــت  الكترونیكــی  تــداركات  ســامانه  درگاه  از 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام را در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــاء 

الكترونیكــی )توكــن( جهــت شــركت در مناقصــه را محقــق ســازند .
- پرداخت هزینه انتشار آگهی و همچنین وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

- پیشــنهاد قیمــت هــا در صورتــی قابــل بررســی مــی باشــد كــه اســناد فیزیكــی قبــال  در ســامانه ســتاد بارگــزاری 

ــل  ــه تحوی ــه محرمان ــه دبیرخان ــده ب ــركت كنن ــط ش ــز توس ــی نی ــناد فیزیك ــد اس ــا بای ــند و حتم ــد باش ــورد تایی و م
گردنــد در غیــر ایــن صــورت شــهرداری مــی توانــد بــه پیشــنهادات ناقــص رســیدگی نكنــد و مســولیت آن بــر 

عهــده شــركت كننــده خواهــد بــود.
۵ -شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

۶- مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه میبایست به یكی از سه طریق ذیل ارائه شود . 
)الــف((- فیــش واریــزی مبلــغ فــوق بــه حســاب ســیبا۰2۰۳۹۹4۳۹8۰۰۱ شــهرداری اهــواز نــزد بانــک ملــی بــه 

نــام شــهرداری اهــواز 
))ب((- بــه صــورت ضمانتنامــه بانكــی بــه نــام شــهرداری اهــواز بــه مــدت ســه مــاه از تاریــخ چــاپ آگهــی )و بــا 

قابلیــت تمدیــد یــک دوره ســه ماهــه (
))ج((- چک تضمین شده بانكی به نام شهرداری اهواز 

تبصــره : و فقــط ضمانتنامــه هــای بانكــی بــا عنــوان شــركت در مناقصــه مــورد قبــول مــی باشــد. در غیــر اینصــورت 
آییــن نامــه  بــوط بــه  پــاكات ))ب(( و ))ج(( بازگشــایی نخواهــد شــد. ) ضمانــت نامــه فراینــد ارجــاع كار مر

تضمیــن معامــالت دولتــی بــوده و مــورد قبــول نمــی باشــد.(
۷ - برنــدگان اول و دوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط 

ــد. ــد ش خواه
8-حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.

۹- تاریــخ برگــزاری كمیســیون مناقصــه در ســاعت ۱2 روز یكشــنبه  مــورخ ۱4۰۱/۳/2۹ در محــل ســاختمان شــماره 
ــواز  ــع در اه ــواز واق ــهرداری اه ــای ش ــی اداره قرارداده ــب اداره آگاه ــالب جن ــان انق ــع در خیاب ــهرداری واق ۳ ش

خیابــان انقــالب نبــش غزنــوی شــمالی جنــب پزشــكی مــی باشــد.
۱۰-نتیجــه كمیســیون برابــر مقــررات آئیــن نامــه معامــالت شــهرداری تهــران و كالنشــهر هــا تعییــن و بــه برنــده 

اعــالم خواهــد شــد.
، بــه  ۱۱-مطابــق صورتجلســه شــماره ۱/۱۰۰/۵۱۱۷۵ مــورخ ۱۳۹۹/8/۱۱ ابالغــی از طــرف شــهردار وقــت اهــواز
میــزان ۱۰% مبلــغ معاملــه از صــورت وضعیــت هــای تاییــد شــده از ســوی امــور مالــی شــهرداری بعنــوان تضمییــن 
ــس از  ــرار داد و پ ــان ق ــه در پای ــود ك ــداری میش ــهرداری نگه ــپرده ش ــاب س ــر و در حس ــد كس ــام تعه ــن انج حس

تحویــل قطعــی آزادســازی خواهــد شــد.
۱2-بــر اســاس مــاده ۱۰ آئیــن نامــه معامــالت شــهرداری تهــران)و كالنشــهر هــا( شــركت در مناقصــه و ارائــه 

پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تكالیــف تعییــن شــده از ســوی شــهرداری مــی باشــد.
۱۳- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

۱4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است. 
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سیاست 2

بین الملل

نماینده مجلس شورای اسالمی

مجلس جلوی خودتحریمی های داخلی را بگیرد
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اســامی گفت: مجلس قوانینی را به تصویب برساند که ضمن خنثی سازی 
تحریم های ظالمانه، جلوی برخی از خودتحریمی های داخلی را هم بگیرد.   ابراهیم عزیزی در نطق میان دستور خود، 
اظهار داشت: اکنون که در آستانه سال سوم انتخابات هیئت رئیسه قرار داریم، ضروری است به نکاتی اساسی اشاره 
کنم. ضمن تشکر از زحمات هیئت رئیسه مجلس انتظار می رود مجلس یازدهم با تصویب قوانین راهگشا، گام های 
بلند و مؤثری را برای برون رفت از مشکات کاستی ها و مسائل اولویت دار کشور و ملت، در دستور کار خود قرار دهد. 
عزیزی یادآور شد: مجلس قوانینی را به تصویب برساند که ضمن خنثی سازی تحریم های ظالمانه، جلوی برخی از 

خودتحریمی های داخلی را هم بگیرد. مجلس امروز در عرصه اقتصاد و معیشت مردم و پیرو مصوبه مجلس و الیحه 
دولت دست تاجر نماها را که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند تا کاالهای اساسی را به قیمت پایین تری به دست مردم 
برسانند و به جای وارد کردن اقام مورد نیاز مردم این پول را به ساختمان سازی و داللی برده و ثروت های میلیاردی 
به جیب های گشاد خود می زدند، کوتاه کرده است. وی بیان کرد: همچنان مجلس و دولت باید خود را به ابزارهای 
نظارتی تجهیز و ضمن نظارت دقیق بر بازار، از هرگونه سو استفاده و زیاده خواهی پیشگیری کنند و اجازه ندهند برخی 
افراد سودجو و زیاده طلب با ایجاد جو روانی و افزایش بی دلیل قیمت ها در بازار فشار دیگری را بر مردم تحمیل کنند.

یادداشت

یک بازار پوشاک در شهر 
خارکف اوکراین، بر اثر 

 در استانبول ترکیه ده ها حمالت ارتش روسیه نابود شد
هزار نفر برای حمایت 
از جانان کفتانچی اوغلو، 
سیاست مدار مخالف دولت 
رجب طیب اردوغان تجمع 
کردند

گزارش تصویری

ح الحاق فنالند و سوئد به ناتو را متوقف کرده است؟ آیا ترکیه طر

سیم آخر اردوغان
به نوشــته نشنال اینترست الحاق فناند 
و ســوئد به ناتو به روندی طوالنی تبدیل 
شده است که تبعات جدی برای انسجام 
این سازمان در درازمدت خواهد داشت.

نشنال اینترست در گزارشی نوشت: رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اوایل 
این هفته بر مخالفت خود با تقاضای فناند 
و ســوئد برای پیوستن به ناتو تاکید کرد. 
وی در نشســتی خبری ظاهراً با اشاره به 
حمایت ســوئد از محدودیت ها بر فروش 
ساح به ترکیه بر سر مداخله نظامی این 
کشور در جنگ داخلی سوریه گفت: »ما 
به آن کشــور هایی که علیه ترکیه تحریم 
اعمال می کنند تا به سازمان امنیتی ناتو 

ملحق شوند »بله« نخواهیم گفت.«
ترکیه قبًا از فناند و سوئد به خاطر جای 
دادن و حمایت از جنگجویان »پ ک ک« 
که تروریست و تبهکار می داند، انتقاد کرده 
است. پ ک ک یک جنبش جدایی طلب، 
قومی، ملی گرا و مارکسیست است که به 
دنبال ایجاد منطقه ای مستقل برای خود 
در ترکیه است. ترکیه که به همراه آمریکا 
و اتحادیه اروپا پ ک ک را یک ســازمان 
تروریســتی می داند، فناند و سوئد را به 
نادیده گرفتن درخواست های خود برای 
استرداد شخصیت های وابسته به پ ک ک 
متهم کرده است. رسانه های ترکیه مدعی 
شده اند که سوئد ساح هایی را در اختیار 
»گروه تروریستی« پ ک ک قرار داد که 
مسئول حمات به ارتش ترکیه در سوریه 
از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بود، و فعالیت های 
غیرقانونی در سوئد بخش بزرگی از منبع 
درآمد پ ک ک را تشکیل می دهد. آنکارا 
همچنین از فناند به خاطر میزبانی افراد 
مرتبط با سازمان های تروریستی و اجازه 
تظاهرات پ ک ک در سراســر این کشور 

انتقاد کرده است.
اردوغان با اشــاره به طرح های اعام شده 
مقامات فناندی و ســوئدی برای سفر به 
آنکارا برای منصرف کردن وی از ممانعت 
از پیوستن این دو کشور به ناتو گفت: »آیا 
آن ها برای متقاعد کردن ما خواهند آمد؟ 
ببخشــید، اما آن ها نباید به خود زحمت 
بدهنــد )و بــه اینجا بیایند(.« آن لیندی 
Ann Linde، وزیر خارجه سوئد شنبه 
گفت کشــورش درصدد این است که پ 
ک ک را سازمانی تروریستی قلمداد کند. 
وی همچنین بر آمادگی اســتکهلم برای 
شــرکت در گفتگو های اساسی با ترکیه 
تاکید کرد. هرچند وی متعهد به پرداخت 
خسارت برای هیچ یک از گله مندی های 

مشخص ترکیه نشد.
آنتونــی بلینکــن وزیر خارجــه آمریکا 
چهارشــنبه با مولود چاووش اوغلو وزیر 
امور خارجــه ترکیه برای توضیح درباره 
موضع آنکارا دیدار کرد. چاووش اوغلو قبل 
از ایــن دیدار در نیویورک گفت: »بله، ما 
شاهد تهدید در منطقه مان هستیم، و به 
همین دلیل می بینیم که فناند و ســوئد 
می خواهند عضو ناتو شــوند.« وی افزود: 
»می دانید تونی، ترکیه از سیاســت »در 
بــاز« نــاو حتی قبل از این جنگ حمایت 
کرده اســت. اما در مــورد این نامزد های 
احتمالی – یا کشور هایی که همین حاال 
نامزد )پیوســتن به ناتو( هستند- هم ما 
نگرانی های امنیتی بجایی درباره حمایت 
شــان از ســازمان های تروریستی داریم. 
موضــوع اعمال محدودیــت بر صادرات 

محصوالت دفاعی هم هست.«
ینس اســتولتنبرگ دبیرکل ناتو که قبًا 
گفت اگر فناند و سوئد تقاضای عضویت 
در این سازمان را دهند، »به گرمی مورد 
اســتقبال قرار خواهند گرفت، این هفته 
تصریــح کرد مخالفت هــای ترکیه طرح 
بلندپروازانــه ناتو را برای رســیدگی به 
تقاضای این دو کشور طرف چند هفته را 
از مســیر خارج خواهد کرد. وی در جمع 

خبرنــگاران در دانمــارک گفت: »ما به 
نگرانی هایی که ترکیه ابراز کرده اســت، 
رســیدگی می کنیم، زیرا زمانی که متحد 
مهمی همچون ترکیه نگرانی های امنیتی 
و مسائلی را مطرح می کند، قطعاً آن وقت 
تنها راه رســیدگی به آن، این اســت که 

بنشینیم و به توافق برسیم.«
جــو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا این 
هفته در پاسخ به سؤال درباره نگرانی های 
ترکیه با لحنی خوشبینانه گفت: »من به 
ترکیه نمی روم، اما فکر می کنم همه چیز 

درست می شود.«
هنوز معلوم نیســت آیا ترکیه، که دومین 
ارتــش بــزرگ را در ناتــو دارد و خود را 
به عنوان میانجــی اصلی در گفتگو های 
صلح روســیه و اوکراین نشان داده است، 
با پیوســتن فناند و ســوئد به ناتو کامًا 
مخالف است. بر اساس گزارش ها، مقامات 
ترکیه گفته اند این کشور حاضر به توافق 
در انتظار امتیازات عمده غرب است. یکی 
از مقامــات به فایننشــال تایمز گفت: ما 
می خواهیم به توافق دست یابیم... هرچه 
زودتــر بتوانیم به توافق برســیم، بحث و 
تبادل نظر درباره عضویت زودتر می تواند 
آغاز شود.«، اما کارشناسان تصریح کرده 
اند بین پیام دیپلمات های ترکیه و موضع 

نهایی اردوغان تفاوت وجود دارد. بارچین 
یینــان، روزنامه نــگار ترکیه ای به ان پی 
آر گفــت: »من ربط نداشــتن احتمالی 
)مواضع( دیپلمات های ترکیه و اردوغان 
را رد نمی کنم. در گذشــته نمونه هایی از 

این امر وجود داشته است.
همچنین معلوم نیســت که آیا فناند و 
ســوئد مایل به اعطای امتیازاتی هستند 
که ترکیه را تا حدی راضی کند. واشنگتن 
پســت تصریح کرد: »هر گونه اقدامی که 
به منزله کرنش در برابر اردوغان باشــد، 
ممکن است برای رای دهندگان سوئدی 
ناخوشــایند باشــد.« برای استکهلم لغو 
محدودیت های اعمال شــده بر صادرات 
ســاح )به ترکیه( یا کوتاه آمدن در برابر 
خواســته های اردوغان برای اســترداد 
)شــخصیت های وابســته به پ ک ک به 
ترکیه( به منزله اذعان علنی به اعمال زور 
کشــوری به سوئد خواهد بود که ناظران 
غربی به طور گســترده آن را کشــوری 
»مســتبد« و »خودکامه« توصیف کرده 

اند.
بعید است از این نوع دلجویی و مماشات 
مورد پذیرش قرار گیرد، آن هم در زمانی که 
ناتو درگیر چیزی است که سیاستمداران 
غربی رویارویی جهانی بین دموکراسی و 

استبداد ناشی از هجوم روسیه به اوکراین 
قلمداد کرده اند. ویل ِهرد، عضو ســابق 
کنگــره آمریــکا در صفحه اش در توئیتر 
در این باره گفت: »اگر کشــوری مستبد 
همچــون ترکیه بتواند مانع از پیوســتن 
دموکراسی هایی همچون فناند و سوئد 
به ناتو شود، شاید اکنون زمان تجدیدنظر 
درباره شرایط عضویت مان در ناتو باشد.« 
دیگــران به خطر اخاقی پیش روی ناتو 
اشــاره کرده اند: تامین خواسته اردوغان 
در ازای )موافقــت بــا عضویــت فناند و 
ســوئد در ناتو( ممکن است اشتهای وی 
را برای خواسته های گسترده تر، از جمله 
لغو محدودیت های اعمال شــده توسط 
دیگر اعضای ناتو برای صادرات ساح )به 

ترکیه( برانگیزد.
گام بعدی چه خواهد بود؟ ممکن اســت 
سران ناتو و دولت های غربی تاش کنند 
ترکیه را متقاعد کنند که نرمش نشــان 
دهد. بایــدن می تواند توافــق صادرات 
جنگنده های اف-۱۶ به ترکیه را که قبًا 
خواســتار موافقت کنگره با آن شده بود، 
متوقــف کند. یک اقــدام تنبیهی جدی 
تــر، محدود کردن مشــارکت ترکیه در 
رزمایش های مشــترک و طرح همکاری 
اعضــای ناتو خواهد بود. با این همه، این 
اقدامات ممکن است نتیجه عکس بدهد؛ 
ممکن است اردوغان به جای عقب نشینی 
تصمیم بگیرد تاش های خود را تشــدید 
کند؛ همان کاری که سال ۲۰۱۷ با واردات 
ســامانه های دفاع موشــکی اس-۴۰۰ 
روسیه در پاسخ به تحریم های غرب کرد.

نتیجه متعاقب چنین چیزی نه تنها ناکام 
ماندن تاش فناند و سوئد برای عضویت 
در ناتو خواهد بود، بلکه خطر بروز شکاف 
دائم در همبستگی ناتو را به همراه خواهد 
داشت. هیچ سازوکار محکمی برای اخراج 
یک عضو ناتو وجود ندارد، و این احتمال 
هــم وجود ندارد کــه اردوغان تصمیم به 
تــرک ناتو بگیرد، اما محروم کردن ترکیه 
از حق خود ممکن اســت این ائتاف را تا 

دهه ها تضعیف کند.
توســعه ناتو به فناند و ســوئد از ســوی 
مقامات بلندپایه به عنوان نتیجه ای سریع 
و بدون ایجاد بحث و اختاف مطرح شد که 
بــه طور قطع موجب تقویت ناتو همزمان 
با تنش های مســتمر در اروپا می شود. اما 
آنچه شــاهد هســتیم روندی پرمشکل 
و کشــدار اســت که عواقب جدی برای 
همبســتگی و انســجام ناتو در درازمدت 

خواهد داشت.

خبر ویژه

 نمایندگان با مجازات درجه ۶ عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه گانه موافقت کرده و مسئولیت 
اجرای این قانون را به عهده باالترین مقام دستگاه قرار دادند.

نمایندگان مجلس شــورای اســامی در جریان بررســی ماده ۵ قانون شــفافیت قوای ســه گانه با ۱۸۷ رأی 
موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، آن را به تصویب رساندند.

محمدحســن آصفری در پیشــنهادی که قصد داشــت طی آن مســئولیت اجرای این قانون را به عهده 
باالتریــن مقــام دســتگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجــرای این قانون صورت گیرد باید با 
مســئول دســتگاه برخورد شــود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشــود، دستگاه  ها و سازمان ها از 

زیر بار مسئولیت فرار می کنند.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مســئولیت این قانون مشــخص 
نشــود، مقام مســئول هر دســتگاه می گوید من قانون را اباغ کرده ام و ســایرین اجرا نکرده اند از این رو برای 
جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شــدن به اصاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشــته شــده تا 

شفافیت به درستی عملیاتی شود.
بعد از تصویب این پیشــنهاد از ســوی نمایندگان در صحن علنی، ماده )۵( به این شــرح مورد تصویب قرار 
گرفت: مســئولیت اجرای این قانون به عهده باالترین مقام دســتگاه می باشــد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این 
قانون یا انتشــار اطاعات مغایر این قانون، جرم محســوب شــده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات 

اسامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.

تعیین مجازات عدم اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه

ایران قربانی تروریسم 

شهید »حسن صیاد خدایی « از 
مدافعان حرم در تهران ترور شد

روابــط عمومی کل ســپاه در اطاعیه ای از 
شــهادت مدافع ســرافرازحرم " ســرهنگ 
پاســدار صیاد خدایی" در اقدام تروریســتی 
 ضد انقاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی 

خبر داد.
روابــط عمومی کل ســپاه در اطاعیه ای با 
اعام خبر اقدام جنایتکارانه تروریســتی ضد 
انقاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی در 
شهادت  یکی از مدافعان سرافراز حرم افزود : 
عصر روز گذشته )یکشنبه( در یکی از کوچه 
های منتهی به خیابان مجاهدین اســام در 
شــرق تهران ، مدافع حرم  "سرهنگ پاسدار 
صیاد خدایی"  هدف جنایت  تروریستی ضد 
 انقاب و عوامل وابســته به اســتکبار جهانی 

قرار گرفت.
 این اطاعیه با تبریک و تســلیت شــهادت 
مدافع ســرافراز حرم " سرهنگ پاسدار صیاد 
خدایــی " بــه خانواده معظم وی تاکید کرده 
است: اقدام الزم برای شناسایی و دستگیری 
ضارب یا ضاربین پیش بینی شــد و در دست 

اقدام قرار گرفت.

المانتیور:

 افزایش امیدواری به احیای برجام
یــک منبع دیپلماتیــک خارجی در تهران فاش 
کرد : در چند ماه گذشــته، دیپلمات های ارشــد 
قطر و عمان بازدیدهای اعام نشــده ای از تهران 
داشــته اند. هدف اصلــی همچنان ایجاد بهترین 

شرایط برای احیای مذاکرات هسته ای است.«
ســفرهای دیپلماتیک هفته گذشــته به تهران 
امیدها به امکان احیای برجام را قوت بخشــیده 

است.
وبگاه »المانیتور« با انتشــار گزارشی اختصاصی 
بــه نقل از دیپلمات ها در تهران نوشــت: ســفر 
هفته گذشــته »انریکه مورا« مذاکره کننده ارشد 
هســته ای اتحادیــه اروپا به تهــران و دیدار او با 
مقامات ارشد ایرانی، جان تازه ای به امکان احیای 

برجام بخشیده است.
بر اساس این گزارش: دیدار مورا از تهران همزمان 
با ســفر »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر 
بــه تهــران بود. مورا از ۱۰ تا ۱۳ ماه می در تهران 
بود، در حالی که امیر قطر در روز ۱۲ می در قالب 

یک سفر کوتاه یک روزه از تهران بازدید کرد.
یــک دیپلمــات خارجــی مســتقر در تهران به 
المانیتور گفت که اولین روز سفر مورا - از جمله 
دیدار او با علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه 
ایــران - دلگــرم کننده نبود. این دیپلمات افزود: 
با این حال »روز دوم به نظر می رســد همه چیز 
تغییر کرده اســت و ایرانی ها پیشــنهادهایی به 

مورا دادند.«
المانیتــور از منابــع متعدد در تهران دریافت که 
آنچه به این مقام اتحادیه اروپا ارایه شده بیش از 
پیشنهادها بوده است. یک منبع رسمی در تهران 
بــه المانیتور گفت: »طرف ایرانی پیشــنهادی با 

ایده های بازنگری شده به مورا داد.«
به گفته همین منبع، »مســاله ســپاه پاسداران 
انقاب اسامی در پیشنهاد جدید محوریت ندارد 
اما مسایل دیگری با اولویت بیشتری وجود دارد.«

در ماه هــای اخیر، تاش ها برای احیای برجام به 
دلیل درخواست ایران برای حذف سپاه از فهرست 
 )FTO( سازمان های تروریستی خارجی واشنگتن

متوقف شده است.
در حالی که طی بیش از ۲ ماه گذشته هیچ خبری 
در مورد پیشــنهاد جدید وجود ندارد، یک منبع 
دیگر در تهران تاکید کرد که بدون پاسخ واضح از 
سوی آمریکا، مذاکرات از سرگرفته نخواهد شد.

ایــن منبع رســمی تاکید کــرد: »دولت بایدن 
باید تصمیــم بگیرد، دولت بایدن نمی تواند بین 
سیاســت های ترامپ و آنچه در جریان مبارزات 
انتخاباتی اش بیان شد، در وسط بماند. آنها بر هنر 
ساده ســازی بیش از حد مسایل پیچیده و خارج 
کردن مســایل از متن مسلط هستند و این باعث 
ایجاد شکاف های بیشتر در مورد توافق هسته ای 
می شــود. بازگشت به توافق واقعا آسان است، اما 
دولــت بایــدن می خواهد همزمــان هم کیک را 
داشته باشد هم از آن بخورد، که ممکن نیست.«

اعتقاد بر این است که سفر امیر قطر به تهران تاثیر 
مثبتی بر ماموریت مورا داشته است.

شیخ تمیم با ابراز خوش بینی نسبت به دستیابی 
به توافق میان آمریکا و ایران، آمادگی خود را برای 

کمک در این زمینه اعام کرد.
امیــر قطــر در کنفرانس خبری ۲۰ مه با »اوالف 
شــولتس« صدراعظم آلمان در برلین گفت: »ما 
امیدواریم بین طرف های توافق هسته ای توافقی 
حاصل شــود و قطر آماده مشــارکت در حل این 
مناقشه است.« یک منبع دیپلماتیک خارجی در 
تهران فاش کرد که قطر و عمان به هموارســازی 
مسیر دستیابی به توافق هسته ای کمک می کنند 
و گفــت: »در چنــد ماه گذشــته، دیپلمات های 
ارشــد قطــر و عمان بازدیدهای اعام نشــده ای 
از تهــران داشــته اند. هــدف اصلــی همچنان 
 ایجــاد بهترین شــرایط برای احیــای مذاکرات 

هسته ای است.« 

پادشاهی دالر پایان می پذیرد؟
ادامه از صفحه اول

...به نظر می رسد تاکنون روسیه با این سیاست ثبات 
اقتصاد و ارز داخلی خود را تضمین کرده است.

 روسیه می داند وخامت ارزش ارز داخلی شاخص واقعی 
برای وخامت اقتصاد اســت. این اتفاقی است که برای 
ایران بعد از انقاب این کشــور افتاد و همچنان از آن 
رنج می برد.به این ترتیب که ارزش ارز این کشــور به 
صورت تدریجی کاهش یافت چرا که نمی تواند بهای 

فروش نفت خود را با دالر دریافت کند.
در طول هشت دهه گذشته آمریکا جایگاه بین المللی 
خــود را تثبیــت کرده و بر نظــام بانکی بین المللی و 
ســازوکارهای آن ســیطره یافته است و به این ترتیب 
می توانــد اقتصاد کشــورهای را هر زمان که بخواهد 
هــدف قــرار دهد. در اینجا به چند نکته پی می بریم؛ 
نخســت: نقش ارز در تضمین تداوم و بهبود اقتصاد 
کشــورها و اینکه اهمیت آن کمتر از ســایر ابزارهای 
قدرت نیســت. دوم: هدف قرار دادن ارزها ســاحی 
اســت که آمریکا برای تضعیف توانایی مخالفان خود 
استفاده می کند. سوم: سیطره دالر بر اقتصاد جهانی 
منبع نگرانی کشــورهای دوست و غیر دوست آمریکا 
بوده و هست و این کشورها بسیار به عبور از دالر یا طرح 
ارزی جایگزین فکر می کنند. چهارم: ارزهای پیشنهاد 
شده از جمله یورو تاکنون نتوانسته اند دالر را از جایگاه 
خود در عرصه اقتصادی و مالی بین المللی دور کنند.
پنجم:کشورهای غیر دوست آمریکا تاکنون موفق به 
پیدا کردن جایگزینی برای دالر و کنار گذاشــتن آن 
از معامات بین المللی خود نشــده اند. ششــم: شیوه 
تبادل کاال میان کشورها تاحدودی موفق بوده است؛ 
اما نتوانســته  اســت کاما دالر را کنار بزند. کشوری 
ماننــد چین می تواند بــرای کاهش محدودیت های 
ناشــی از تســلط دالر آمریکا بر سیســتم های مالی 
بین المللی تاش های خود را تشــدید کند.احساس 
ضرورت برای یافتن جایگزین احساســی مشــترک 
نزد بانکهای بزرگ ســرمایه گذاری بین المللی مانند 
گلدمن ساکس، کردیت سوئیس و جی پی مورگان و 
نیز بانک های چینی، روسی و هندی است. چند هفته 
پیش عربستان به امکان پذیرش یوان چین به جای دالر 
در جریان فروش نفت خود به چین اشاره کرد.برخی 
کارشناسان باور دارند اعطای اجازه برای پرداخت های 
نفتی با استفاده از یوان راه را برای تاسیس سیستمی 
موازی در ســطح بین الملل هموار می کند.  علی رغم 
دشواری تعویض دالر، نوسانات و بحران های سیاسی 
ایجاب می کند کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور 
مانند چین، هند، ژاپن و اتحادیه اروپا به منظور یافتن 
ارزی برای ذخایر پولی جهانی شــدیدا تاش کنند. 
ارزی  که به ســلطه دالر پایان می دهد. در این راســتا 
منتفی نیســت که این امر یکی از پیامدهای بحران 

فزاینده اوکراین باشد.
منبع: دیپلماسی ایرانی

سخنگوی دولت:

قیمت بنزین افزایش نمی یابد
ســخنگوی دولت با رد خبر افزایش قیمت بنزین گفت: 
منظور رئیس جمهوری از گرفتن تصمیم های ســخت 
اقتصادی، خصوصی ســازی و مبارزه با رانت خواران بود 
نــه افزایــش قیمت بنزین یا دیگر حامل های انرژی. علی 
بهادری جهرمی درباره اینکه آیا دولت برنامه یا تصمیمی 
برای افزایش قیمت بنزین یا دیگر فرآورده های نفتی در 
دستور کار دارد، گفت: خیر، دولت هیچ گونه تصمیم یا حتی 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین یا دیگر فرآورده های 
نفتــی نــدارد. وی در پاســخ به این پرســش که منظور 
رئیس جمهوری از گرفتن تصمیم های سخت اقتصادی 
چه بود، افزود: ســخنرانی رئیس جمهوری در نخستین 
رویــداد بین المللی خصوصی ســازی در اقتصاد ایران و 
مرتبط با مســئله خصوصی ســازی بود و به شکل شفاف 
هم نسبت به لزوم گرفتن تصمیم های سخت و جدی در 
مقابله با رانت خوارانی که ســال ها حقوق مردم را پایمال 

کرده اند بیان کرد.

 »نادران« نامزد رسمی 
ریاست مجلس شد

سخنگوی فراکسیون انقاب اسامی مجلس گفت: نادران 
به صورت رســمی و طی نامه ای برای انتخابات ریاســت 
مجلس اعام کاندیداتوری کرد. ولی اسماعیلی با اشاره 
به انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی، اظهار 
داشــت: از صبح یکشنبه ثبت نام کاندیدا های انتخابات 
هیئت رئیســه مجلس شــورای اسامی در فراکسیون 
انقاب اسامی آغاز شده و کاندیدا ها می توانند تا عصر 
دوشنبه اسامی خود را به ما اعام کنند.  وی افزود: عصر 
سه شنبه نیز مجمع عمومی فراکسیون انقابی مجلس 
تشــکیل جلســه می دهد و نتیجه رأی گیــری درباره 
گزینه هــای هیئت رئیســه مجلس در مجمع عمومی، 
صبح چهارشــنبه در اختیار صحن علنی مجلس قرار 
می گیرد. سخنگوی فراکسیون انقاب اسامی مجلس 
شورای اسامی تأکید کرد: امیدوارم کسانی که رأی الزم 
را برای انتخابات هیئت رئیســه مجلس در فراکســیون 
انقاب اســامی نمی آورند، به تعهد خود پایبند باشند 
و دیگــر در صحــن علنی مجلس برای انتخابات هیئت 
رئیســه کاندیدا نشوند. اســماعیلی درباره گزینه های 
تصدی ریاست مجلس در اجاسیه سوم مجلس یازدهم، 
بیان کرد: الیاس نادران به صورت رسمی و طی نامه ای 
برای انتخابات ریاســت مجلس شــورای اسامی اعام 
کاندیداتــوری کرد. محمدباقر قالیباف هم برای حضور 

در انتخابات ریاست مجلس اعام آمادگی کرده است.

خبر آخر

اخبار کوتاه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

دوشنبه 2 خرداد 1401  شماره پیاپی 212108 شوال 1443   23 می 2022

3اقتصاد اخبار اقتصادی

یک کارشناس صنعت خودرو:

  خودروهای بین 5 هزار 
تا 20 هزار دالر وارد می شوند

یک کارشناس صنعت خودرو  گفت: خودرویی 
وارد شــود که تاثیر بیشــتری را بر کنترل بازار 
داشــته باشد. اگر هدف این باشد طبیعتا دولت 
باید تاش کند تا خودرو را با قیمت تمام شــده 

پایین تری به دست مصرف کننده برساند.
 حسن کریمی سنجری با اشاره به رفع ممنوعیت 
واردات خــودرو بیان کــرد: طبیعتا اگر واردات 
خودرو به موقع انجام شود و با ساز و کار درستی 
اتفــاق بیفتــد می تواند در وضعیت بازار خودرو 
تاثیر گذار باشد. اما ساز و کار در این میان بسیار 
مهم است یعنی باید خودروهایی وارد شوند که 

سهم زیادی در بازار دارند.
وی افزود: در گذشته برای اینکه منافع شرکت 
های خودروسازی خودمان آسیب نبیند و تولید 
داخل دچار خدشــه نشود که اتفاقا کار درستی 
هم بود اجازه واردات به خودروهایی که در رنج 
قیمتی خودروهای تولید داخل بود نمی دادیم. 
البتــه این برای زمــان هایی بود که ما ظرفیت 

تولید باالیی در داخل داشتیم.
این کارشــناس تاکید کــرد: به عنوان مثال در 
سال ۱۳۹۶ بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار 
خودرو در دو شرکت خودروسازی تولید کردیم. 
اما امروز وضعیت متفاوت اســت و در این چند 
ســال اخیر نشان دادیم که توانایی تولید داخل 
بیش از نهصد هزار دستگاه در سال نیست و باید 
خودروهایی وارد بشــوند تا صرف نظر از اینکه 
بحث های کیفیت و خدمات پس از فروش لحاظ 
شــود به لحاظ ســطح قیمتی هم خودروهایی 
باشــند که ســهم زیادی در بازار دارند تا بتوانند 
در مدیریــت بازار و کنترل قیمت ها تاثیر گذار 

باشند.
 سازوکار واردات خودرو باید طوری باشد 

که قیمت تمام شده کاهش یابد
کریمــی ســنجری ادامه داد: ســاز و کار برای 
اجرای این طرح باید به درســتی انجام شــود. 
بدین معنی که به خودروهایی که قیمت پایین 
تری دارند تعرفه های کمتری هم برای واردات 
داشــته باشند تا اقشاری که قدرت خرید پایین 
تری دارند بتوانند از آن خودروها استفاده کنند. 
یعنی خودرو با قیمت تمام شــده پایین تری به 

دست مصرف کننده ها برسد.
او گفت: خودروهای وارداتی باید طوری باشند 
که کاما بر بازار کلی تاثیرگذار باشــند. چرا که 
خــودرو در هر رنج قیمتی در داخل مشــتری 
خودش را دارد. یعنی اگر خودروهای ۳ میلیارد 
تومانــی ۵ میلیــارد تومانی و حتی ۱۰ میلیارد 
تومانی هم وارد کنند باز مشــتری خودشــان را 

دارند.
 خودروهای بین 5 هزار تا 20 هزار دالر 

وارد می شوند
کارشــناس مسائل صنعت خودرو تشریح کرد: 
اما مهم این اســت که خودرویی وارد شــود که 
تاثیر بیشتری را بر کنترل بازار داشته باشد. اگر 
هدف این باشــد طبیعتا دولت باید تاش کند 
تا خودرو را با قیمت تمام شــده پایین تری به 

دست مصرف کننده برساند.
کریمی سنجری ابراز می کند: ما در بازار جهانی 
دیگر خودرو زیر ۵ هزار دالر نداریم و خودروهای 
باالی ۲۰ هزار دالر هم ضرورتی برای بازار ندارند 
پس این رنج مشخص شده فعلی به نظر درست 
اســت اما باید با نظام تعرفه باز هم ســازماندهی 

بهتری شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی:

بازار روغن نباتی آرام گرفت
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی گفت: 
با افزایش تولید روغن نباتی، تولید این محصول 
از تقاضای بازار پیشــی گرفته و آرامش در بازار 

روغن نباتی برقرار شد.
 عبدالرحیم گلستانی اظهار داشت: پس از اعام 
قیمت های جدید روغن نباتی، تقاضای کاذب در 
بازار روغن نباتی به شدت کاهش یافت و با تاش 
زیاد کارخانجات روغن نباتی طی اردیبهشــت 
ماه ثبات و آرامش به بازار روغن نباتی بازگشت.

وی تصریح کرد: مشــکل توزیع روغن نباتی 
در سراســر کشور نیز برطرف شده و به زودی 
برخــی نارســایی های موجود نیــز برطرف 

می شود.
گلســتانی خاطرنشان کرد: در سال گذشته به 
رغم تولید ۲.۲ میلیون تن انواع روغن نباتی به 
دلیل قیمت پایین روغن نباتی در کشور تقاضای 
کاذب در بازار وجود داشــت و رکورد شکنی در 

تولید نیز جوابگوی نیاز بازار نبود.
رئیــس هیات مدیره اتحادیــه تولیدکنندگان 
روغــن نباتــی تصریح کرد: در صــورت تامین 
روغن خام مــورد نیاز کارخانجات روغن نباتی 
مشــکلی برای تنظیم بــازار روغن نباتی وجود 

نخواهد داشت.
وی افزود: به دلیل کاهش مواد اولیه کارخانجات 
و همچنین غیر واقعی بودن قیمت روغن نباتی، 
تولید روغن نباتی طی فروردین ماه سال جاری 
کاهش محسوســی داشــت که ایــن روند در 
اردیبهشــت ماه و پس از اصاح نرخ ارز واردات 
کاال های اساسی تا حد زیادی بهبود یافت و بازار 

روغن نباتی به روال عادی بازگشت.

گزارش

تبعات ممنوعیت  واردات آیفون

زلزله در بازار موبایل
دبیــر اجرایی انجمن واردکننــدگان موبایل 
دربــاره تصمیــم ممنوعیــت واردات تجاری 
آیفــون، گفــت: این کار نــه تنها صرفه جویی 
ارزی بــه دنبــال ندارد، بلکه به افزایش قیمت 
آیفــون و رونق گرفتن قاچاق این کاال با خرید 
و فروش پاســپورت و واردات مســافری منجر 

خواهد شد.
امیــر اســحاقی  درباره ممنوعیــت واردات 
گوشی های آیفون بیان کرد: برند اپل اکنون در 
سامانه جامع تجارت از گروه ۲۳ وارد گروه ۲۷ 
کاالیــی یا گروه کاالهای لوکس و غیرضروری 
شــده که عما گروه کاالهای ممنوعه است و 
به نظر می رســد تصمیمات نهایی در این باره 
گرفته شده، آن هم در شرایطی که از اول سال 
باتکلیفی هایی در این خصوص وجود داشت.
وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال، تصمیمات 
مهم اقتصادی برای بازرگانان گرفته شــده، 
اول تعرفه گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر را از 
۵ درصــد به ۱۲ درصــد افزایش دادند، بعد 
اعــام کردند که به آنها ارز نیمایی اختصاص 
نمی دهیــم و باید ارز صاداتــی بگیرند، بعد 
صندوق حمایت از تولید را تشکیل دادند که 
درآمد این ارز واردات آیفون و کاالهای باالی 
۶۰۰ دالر به تولید گوشــی های ارزان قیمت 
اختصاص یابد و در این مدت همه همکاری ها 
از طرف بخــش خصوصی صورت گرفت، اما 

درنهایت این تصمیم گرفته شد.
 قیمت آیفون به شدت 

افزایش پیدا می کند
دبیــر اجرایی انجمن واردکننــدگان موبایل 
دربــاره تبعــات این تصمیــم توضیح داد: در 
بازار ما ۵۰۰۰ واحد صنفی وجود دارد و ۲۵۰ 
شــرکت فقط واردکننده آیفون هستند، این 
واحدها سرپرســت خانوار هستند و وضعیت 
امرار معاششــان به این گروه کاالیی بســتگی 
دارد، مگر می شــود برای این حوزه یک شــبه 
تصمیــم بگیرند و تبعات آن را در نظر نگیرند. 
همچنین این تصمیم ممکن تبعات دیگری در 
جامعه داشته باشد؛ اوال قیمت این کاال به شدت 
افزایش پیدا کند و تجارت آن سوداگرانه شود 
و هرکســی که این گوشــی را داشته باشد، از 

ترس سرقت آن احساس خطر کند.
اسحاقی ادامه داد: از طرف دیگر سال گذشته 
بالغ بر یک میلیون گوشــی باالی ۶۰۰ دالری 
وارد کشور شده، با ممنوعیت واردات، خدمات 
این کشورها به چه صورت باید ارائه شود؟ ما تا 
۱۸ ماه خدمات پس از فروش داریم و کسی به 
این فکر نکرده در حالی که ما نمی توانیم قطعه 
وارد کنیم، بلکه گوشی وارد کرده و قطعات آن 
را جدا و برای خدمات اســتفاده می کنیم، در 
این شــرایط حوزه خدمات پس از فروش یک 
آســیب جدی خواهد دید و مشــکل آن هم به 
این زودی برطرف نمی شود و مردم نمی دانند 

که چطور برای کاالیشان سرویس بگیرند.
وی همچنین با بیان اینکه با ممنوعیت قانونی 
واردات آیفون، قاچاق مســافری در این حوزه 
به شــدت رونق می گیرد، افزود: همین االن در 
دو ماه اخیر به شــدت کاالی قاچاق مســافری 
وارد کشــور شــده که هم ارز قاچاق از کشور 
خارج می کند و هم گوشــی هایی وارد شــده 
کــه گارانتی ندارد، بلکه یک کاالی بی اصالت 
اســت و در صورت مشــکات  آن، دست مردم 
به جایی بند نیســت. حتی اگر این گوشــی ها 
رجیســتری هم نشــوند، باز هم با وای فای یا 
روترهای جیبی از آنها اســتفاده خواهند کرد، 
با این کار تنها واردات را از بخش قانونی گرفتند 
و کاالی با اصالت و با خدمات وارد کشور نشود، 
اما قاچاقچی ها گوشی را وارد می کنند و همین 
االن تبلیغــات زیادی از فروش کاال به صورت 
مسافری و خرید و فروش پاسپورت وجود دارد.

 با ممنوعیت واردات
صرفه جویی ارزی اتفاق نمی افتد

تمام این تصمیماتی که در حوزه وزارت صمت 
گرفته می شــود، به دلیل این است که کمیته 
تخصصــی تلفن همــراه باتکلیف بوده و احیا 
نشده است. با جدا فکر کردن و تصمیم گرفتن، 
تصمیمــات غلط گرفته می شــود. توجیه آنها 
بــرای این تصمیم این اســت که می خواهند 
مدیریت ارزی کنند، در حالی که قرار نیســت 
صرفه جویــی اتفاق بیفتد کــه بتوانند با یک 
میلیــارد دالر صرفه جویی، خودرو وارد کنند، 
چون بازار ایران و کاالهای باالی ۶۰۰ دالر را 
به سامســونگ تقدیم می کنیم و تقاضا از یک 
کاالی ۶۰۰ دالری به یک کاالی دیگر منتقل 
می شــود که ســهامداران آن هــم آمریکایی 

هستند.
او با اشــاره بــه انتقادات دربــاره میزان ثبت 
ســفارش گوشی های بیان کرد: می گویند چرا 
ثبت ســفارش زیادی صورت گرفته است و به 
گزارش هایی از ۷ میلیارد دالر ثبت ســفارش 
اشــاره می کنند و می گویند حتما این میزان 
تا پایان ســال چندین برابر می شــود، اما این 

گزارش رسما غلط است.

در پی توقف صادرات تولیدکنندگان بزرگ ؛

دنیا در آستانه  جنگ گندم 
توقف صادرات تولیدکنندگان بزرگ گندم 
دنیا مثل روسیه، قزاقستان و هند و اختال 
در عرضه گندم دنیا به خاطر بحران اوکراین 
باعث کمبود این محصول و افزایش قیمت 
آن در بازارهــای جهــان شــده و دنیا را در 

آستانه یک  جنگ گندم  قرار داده است.
قیمت گندم طی دو ماه گذشته به باالترین 
رقم در دنیا رســیده است که نتیجه توقف 
صــادرات تولیدکننــدگان بــزرگ ایــن 
محصول مثل روســیه، قزاقســتان و هند 
برای حفاظت از بازارهای داخلی خودشان 
اســت، به این ترتیب، ترس از ناامنی غذایی 
و گرسنگی در سراسر دنیا باال گرفته است.

طبق گفتــه متخصصان، قیمت گندم ۶۰ 
درصد از ابتدای سال جاری میادی افزایش 
یافته است. درگیری بین روسیه و اوکراین 
که یک ســوم صادرات گندم دنیا را به عهده 
دارند، عامل اصلی این افزایش قیمت بوده 

است.
عرضه کننــدگان گنــدم روســیه از 
ابتدای تابســتان سال گذشته میادی 
۱۶ درصــد و تولیدکنندگان اوکراین 
۱۰ درصــد از صادرات گندم دنیا را در 
اختیار داشته اند اما هر دوی این کشورها 
صادرات گندم را به خاطر جنگ ممنوع 
کرده اند. روســیه در ماه فوریه صادرات 
تمام غات )گندم چاودار، جو و ذرت( 
را به خارج از منطقه اقتصادی اوراســیا 

تــا ۳۰ ژوئن محــدود کرد، دراین بین، 
اوکرایــن هم تنها بندر باقی مانده خود 

در اودسا را بسته است.
تحریم های ضدروســی شــرکت های 
بین المللی را مجبور کرده اســت روابط 
اقتصادی بلندمدت خود با روسیه را قطع 
کنند که باعــث اختال در زنجیره های 
عرضه شــده اســت، برای مثال، اتحادیه 
اروپــا اخیراً همکاری بــا بندر اقتصادی 
نووراسیســک در دریای سیاه را ممنوع 
کرده است، بیش از نیمی از صادرات غات 

از این بندر انجام می شود.
به عــاوه، پــس از تصمیــم مســکو برای 
ممنوعیت صادرات غات، قزاقســتان هم 
ممنوعیت هــای جدیدی وضع کرد و هند 
هــم در اوایل همیــن ماه صادرات گندم را 
بــرای حمایت از امنیــت غذایی در داخل 

ممنوع کرد.
به دنبــال اعام ایــن خبر، قیمت گندم در 
شیکاگو ۶ درصد افزایش یافت و به ۱۲ دالر 
و ۴۷ ســنت در هر بوشل )۲۵.۴ کیلوگرم( 
رسید. این باالترین قیمت گندم طی ۲ ماه 

گذشــته بوده اســت. قیمت گندم در اروپا 
هــم به باالترین رقــم ۴۶۱ دالر در هر تن 

رسیده است.
بحــران غات در سراســر دنیا مخصوصاً 
در آفریقا احســاس می شــود. این قاره ۹۰ 
درصــد از نیاز خود بــه گندم را از صادرات 
دریای سیاه تأمین می کند. آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل در ماه گذشته هشدار 
داد یک پنجــم مــردم دنیــا در خطر فقر و 
گرســنگی به خاطر شــرایط فعلی در بازار 

گندم قرار دارند.

کشــورهای غربی روســیه را مسئول به راه 
افتــادن  جنــگ گنــدم  در دنیا می دانند، 
امــا متخصصان عقیده دارند روســیه تنها 
مســئول بحران فعلی نیســت. روســیه 
صــادرات را ممنوع نکــرده بلکه عوارض 
موقتی و سهمیه هایی برای حمایت از بازار 
داخل وضع کرده است. ذخایر گندم اوکراین 
در زمان حاضر پر شده است و نیاز به کمک 
اتحادیــه اروپا برای خالی کردن این ذخایر 

جهت ورود محصوالت جدید دارد.
متخصصان عقیده دارند روســیه و اوکراین 
تنها صادرکنندگان گندم دنیا نیستند. سایر 
تولیدکننــدگان باید بــازار دنیا را از بحران 
نجات دهنــد. آمریکا و کانادا به ترتیب ۲۶ 
و ۲۵ میلیــون تن گندم صادر می کنند که 
۲۵ درصــد از صادرات جهان را تشــکیل 
می دهد. ســایر تولیدکنندگان غربی مانند 
فرانســه )۱۹ میلیون تــن( و آلمان )۹.۲ 
میلیون تن( هم می توانند در این شــرایط 
کمک کنند، اما به نظر می رسد این کشورها 
امنیت غذایی خود را در اولویت قرار داده اند 
و تمایلی برای تقســیم کردن غاتشــان با 

دیگران ندارند.
ازآن جایــی که مشــخص نیســت جنگ 
اوکراین چقدر طول بکشــد، برخی عقیده 
دارند کشورهای غربی باید روسیه را مجبور 
کنند به ازای برداشته شدن برخی تحریم ها 

صادرات گندم خود را آزاد کند.

 سقف 2۵ درصدی افزایش اجاره مسکن رعایت می شود؟

کجی بازار اجاره به دستورات دهن 
 سقف افزایش کرایه خانه نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران 
حداکثر ۲۵ درصد، کانشــهر های باالی یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ 
درصد و ســایر شــهر ها ۱۵ درصد اعام شــده اســت. اما اینکه تعیین 
سقف اجاره تا چه اندازه می تواند بازار را کنترل کند پرسشی است که 
کارشناســان پاســخ های متفاوتی را برای آن مطرح می کنند. برخی از 
فعاالن بازار بر این باورند که تعیین ســقف برای اجاره بها توســط دولت 
می تواند اقدامی مناسب باشد و از افزایش سرسام آور کرایه ها جلوگیری 
کند. اما از ســوی دیگر عده ای از کارشناســان معتقدند که بازار های 
اقتصادی با دســتور قابل کنترل نبوده و چنین تصمیماتی بیشــتر از 

قبل بازار اجاره را با چالش روبه رو می کند.
دستورات نتیجه ای برای بازار اجاره نخواهد داشت

 احمدرضا سرحدی ، کارشناس بازار مسکن با اشاره به تاثیر تعیین سقف 
اجاره بهــا بــر بازار اجاره گفت: قانون اقتصاد و هر بازاری عرضه و تقاضا 
بوده و با دستور نمیتوان بازار ها را کنترل کرد. بار ها گفته می شود که 
بایــد قیمت هــا کاهش پیدا کند، باید عرضه افزایش یابد، باید قیمت ها 
کنترل شد، اما در نهایت هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. دستورات فقط باعث 
می شــود که در ظاهر و به صورت جزئی کمی تغییرات ایجاد شــود، اما 
در باطن بازار کار خود را انجام خواهد داد. تعیین سقف برای اجاره بها 

نیز به همین شکل است.

وی افزود: در گفتگو هایی که با برخی از مشاوران اماک داشته ام آن ها 
می گفتند دولت ۲۵ درصد برای سقف اجاره بها تعیین کرده این درحالی 
است که موجر کار خود را انجام می دهد و مستاجر نیز بر اساس توان 
خــود خانــه ای را اجاره می کند؛ بنابراین در چنین شــرایطی ما با یک 
قرارداد رســمی و یک قرارداد غیررســمی روبه رو خواهیم بود که این 

مسئله می تواند چالش های بیشماری را به وجود بیاورد.
ایــن کارشــناس بازار مســکن ادامه داد: افزایش حجــم قرارداد های 
غیررســمی و مشــکاتی که ممکن است بین مســتاجر و صاحبخانه 

پیــش بیایــد، معضــل بزرگی را برای نهاد های قضائی و شــورای حل 
اختاف به وجود خواهد آورد.

وی افزود: وقتی دولت به صورت غیرمعقول در بازار دخالت کند نتیجه 
همین خواهد شد.

چگونه می توان بازار اجاره را کنترل کرد؟
سرحدی در بخش دیگری از صحبت هایش به اقداماتی برای کنترل بازار 
و حمایت از مستاجران اشاره کرد و در این باره گفت: یکی از راهکار های 
حمایت از مســتاجران این بود که به دلیل کرونا صاحبخانه مســتاجر 
خود را جواب نکند. متاســفانه این قانون هم با تبصره هایی روبه رو بود 
که بر اساس آن مالک می تواند مستاجر را از خانه بلند کند. پس تمام 

این مسائل نشان می دهد که با دستور نمی توان بازار کنترل کرد.
وی در پاســخ به این پرســش که چگونه می توان مشــکل بازار اجاره را 
حل کرد، گفت: در کوتاه مدت با راهکار هایی همچون وام های ودیعه و 
یا همین تعیین سقف برای اجاره بها می توان بازار را تا حدودی کنترل 
کرد، در میان مدت باید در کنار مسکن ملی به فکر ساخت مسکن هایی 
مختص به اجاره باشیم. مسکن های استیجاری در تمام دنیا وجود دارد 
و ما نیز باید به فکر اجرای این راهکار برای کنترل بازار اجاره باشــیم. 
اما اینکه در بلندمدت چگونه بازار اجاره را کنترل کنیم باید بگویم که 

بازار اجاره زمانی بهبود می یابد که اقتصاد رونق بگیرد.

خبر ویژه

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو با اعام حذف خودرو 
ناقص از فرایند تولید گفت: از ابتدای سال تا کنون تولید خودرو کامل این 
گروه به ۸۴ هزار ۳۸۵ دستگاه رسید.کیانوش پورمجیب با اعام افزایش ۶۵ 
درصدی تولید خودرو کامل سواری از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزود: با حذف خودرو های ناقص و 
ادامه تولید به صورت کامل و عبور مستقیم از خط تولید به دست مشتریان، 
صرفــه جویــی و کاهش هزینه قابل توجهی نیز رقم خواهد خورد. ضمن 
اینکه نخستین نتیجه این اقدام، افزایش ۲۵ درصدی کیفیت محصوالت 
ایران خودروست.وی افزود: از روز پایانی اردیبهشت ماه و یک روز زودتر از 

موعد مقرر، خودرو ناقص از فرآیند تولید ایران خودرو حذف شد در حالی 
که تولید روزانه حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در دستور کار قرار دارد، ۳۱ 
اردیبهشت ماه، ۲۷۵۱ دستگاه خودرو کامل سواری و ۴۱ دستگاه خودرو 
تجاری ســنگین و نیمه ســنگین تولید شده که در مجموع تولید ۲۷۹۲ 
دســتگاه انواع خودرو را نشــان می دهد.  پورمجیب گفت: با حذف خودرو 
ناقص از فرآیند تولید، در تولید خودرو کامل و تجاری ســازی شــده، پنج 
درصد جلوتر از برنامه تولید ۷۲۵ هزار دســتگاه ســواری در ســال ۱۴۰۱ 
هستیم. قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو، تعداد اسناد 
صادر شــده خودرو ها از ابتدای امســال تاکنون را با رشــد ۴۵ درصدی در 

مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته، ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه برشمرد و 
گفت: در مقایسه با سال گذشته عرضه بیش تری به بازار انجام شده است.
  وی با بیان این که موضوع تولید ناقص، جز دو یا سه سال، در سال های 
اخیر ایران خودرو وجود داشــته، گفت: اگر در ســال ۱۴۰۰ تولید بدون 
کسری و عبور مستقیم داشتیم، در بدترین حالت شاید ۱۵ هزار دستگاه 
کم تــر خودرو تولیــد می کردیم، اما چهار هــزار میلیارد تومان کاهش 
هزینه رقم می خورد و شاخص های کیفیت ۲۵ درصد افزایش می یافت 
و ایــن حجــم از تنــش و درگیری و صرف هزینه های معنوی و مادی نیز 

اتفاق نمی افتاد.

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد:

حذفخودروناقصازفرآیندتولیدایرانخودرو

 وزیر جهاد کشــاورزی گفت: در همه دنیا یارانه به بخش کشــاورزی تعلق 
می گیرد، اما ما یارانه را به واردکننده اختصاص دادیم که امر موضوع باعث 
شــد بهره وری در بخش کشــاورزی از بین برود و دســتیابی به آن اهمیتی 
نداشته باشد. سید جواد ساداتی نژاد  در همایش ملی بهره وری ایران که با 
حضور  میثم لطیفی  به ســمت معاون رئیس جمهور و ربیس ســازمان امور 
اداری استخدامی که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده بود، افزود: طرح 
مردمی ســازی یارانه ها، انقابی در صنعت دام و طیور اســت به طوری که 

بیشترین منفعت مربوط به بخش کشاورزی خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بخش کشاورزی در تمامی دنیا یک بخش 
یارانه بگیر است، زیرا ارزش افزوده این بخش نسبت به صنعت پایین تر است؛ 
بنابراین اگر دولت ها کسری ارزش افزوده در بخش کشاورزی را تامین نکنند، 
غذایی تولید نمی شــود، زیرا منافع حوزه های صنعتی دیگر باالتر اســت که 

دولت ها کسری ارزش افزوده را با حمایت های مالیاتی و تسهیاتی در دنیا 
جبران می کنند تا با مابقی حوزه ها هم سنگ شود.

ارز 4200 تومانی را به واردکننده می دادیم!
وی تصریــح کــرد: در جهــان یارانه بــه حلقه اول یا آخــر )تولیدکننده یا 
مصرف کننــده( و یــا در طــول زنجیره اختصاص می یابــد، اما ما ارز ۴۲۰۰ 

تومانی را به واردکننده می دادیم که تجربه آن در دنیا وجود ندارد.
ســاداتی نژاد اادامه داد: این بدان معناســت که یارانه بخش کشــاورزی به 
واردکننده ای اختصاص یافته که  ۹ میلیون تن ذرت، ۵ میلیون تن کنجاله 
سویا و ۴ میلیون تن جو را وارد کشور کرده است؛ نتیجه این شد که بهره وری 
در این صنعت خشکید. اکنون نرخ یک کیلوگرم ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان 
اســت درحالی کــه ما به قیمــت ۱۹۰۰ تومان به تولیدکننده عرضه کردیم؛ 

بنابراین در این بخش نمی توان از بهره وری صحبت کرد.

وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد: در دنیا برای تولید یک کیلوگرم مرغ ۱٫۶ 
کیلوگرم دان )نهاده( مصرف می شود، اما در کشور ما ۲٫۱ گیلوگرم مصرف 
می شود زیرا یارانه را در جایی پرداخت می کردیم که بهره وری را از بین برد 
و  دستیابی به آن اهمیتی نداشت.در واقع با این اقدام صنعت دام و طیور را 
به سمت عدم بهره وری سوق دادیم و خروجی این کار اتفاقات بزرگ دیگری 

همچون تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
ســاداتی نژاد گفت: در دنیای امروز شــرایط خاصی پیش آمده، مانند جنگ 

اوکراین و روسیه که حوزه غذا جهان را با چالش روبرو کرده است، 
اکنون همه کشورهای به دنبال تامین و ذخیره سازی مواد غذایی هستند و  
افزایش سرسام آور قیمت ها در دنیا چالش دولت هاست و نگرانی هایی ایجاد 
کرده است. موضوع غذا را باید در کشاورزی پیدا کنیم؛ واقعیت این است که 
برای تامین غذا راهی به جز رفتن به سمت یک تحول بنیادی و جهادی نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی:
کشاورزی را از بین برد ارز 4200 تومانی بهره وری بخش 
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نفت و انرژی 4

کاهش می دهد کیفیت  آب ها را  برداشت بی رویه از  آب های زیر زمینی ، 

مرگ پنهان زمین 

یادداشت

بین الملل

پایگاه مشتریان LNG قطر 
متنوع می شود

قطــر در تــاش برای داشــتن پایگاه 
متنوعی از مشــتریان برای گاز طبیعی 
مایــع )LNG( است.ســعد الکعبــی، 
وزیــر انرژی قطر گفت: درســت مانند 
خریداران که می خواهند پایگاه تامین 
کننــده خود را متنــوع کنند، قطر هم 
مشتاق است پایگاه متنوعی از مشتریان 
برای گاز طبیعی مایع )LNG( داشــته 
باشــد. من نمی خواهم همه گاز قطر به 
آلمان فروخته شــود. اگر آلمان تصمیم 
بگیــرد اســتفاده از گاز را متوقف کند، 
در آن صورت ما گیر خواهیم افتاد.وی 
در ادامه افزود: مذاکرات با آلمان بسیار 
ســازنده بود.تمیم بــن حمد آل ثانی، 
امیــر قطر روز جمعه در یک کنفرانس 
مطبوعاتی مشــترک با اوالف شولتس، 
صدراعظــم آلمان، اعام کرد قطر قصد 
دارد در سال ۲۰۲۴ عرضه گاز طبیعی 
مایــع بــه آلمان را آغاز کند.شــرکت 
RWE کــه بزرگتریــن تولیدکننــده 
نیــرو در آلمان اســت، ســال ۲۰۱۶ 
بــا  قطر گاز  که زیرمجموعه شــرکت  
قطر انرژی  اســت، قراردادی بست که 
تحت آن تا پایان سال ۲۰۲۳، حداکثر 
۱.۱ میلیــون تــن گاز طبیعی مایع به 
شمال غرب اروپا تحویل داده می شود.
بر اســاس گزارش رویترز، برنامه های 
آلمان برای ســاخت پایانه های LNG با 
سرعت پیش می رود زیرا این کشور در 
پی حمله نظامی مســکو به اوکراین، به 
شدت در تاش برای رهایی از وابستگی 
به واردات ارزان تر گاز روســیه از طریق 
خط لوله است.مذاکرات سخت که میان 
قطر و نیروگاه های آلمانی، چالش های 
پیش روی اتحادیه اروپا در تاش برای 
کاهش وابستگی به گاز روسیه را نمایان 
می کند. دولت آلمان تاش می کند هر 
گونه توافق را با اهداف کاهش کربن خود 
متوازن کند. آلمان ســاالنه حدود ۱۰۰ 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف 
می کند و ۵۵ درصد آن از روسیه و حجم 
اندکی از هلند و نروژ تامین می شــود. 
آلمان از ساخت دو پایانه LNG حمایت 
کرده و چهار واحد مخازن شناور و مایع 
سازی گاز را کرایه کرده است. اما آنچه 

اکنون نیاز دارد، خود LNG است.

ناتوانی افغانستان از 
پرداخت بدهی برقی

تحریــم های بین المللی علیه طالبان، 
باعث شــده است کشــورهای آسیای 
مرکزی نتواننــد پول صادرات برق به 
افغانســتان را دریافت کنند.ازبکستان 
و تاجیکســتان قادر نیســتند بدهی 
۱۰۰ میلیــون دالر را برای برقی که به 
افغانستان صادر کرده اند دریافت کنند 
زیــرا کابل نمی تواند پول انتقال دهد.
اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت 
نیــرو و آب افغانســتان اعام کرد: ما 
می خواهیــم پول پرداخــت کنیم اما 
مشکل در بانک هاســت.طبق برآورد 
بازرســی کل ویژه بازسازی افغانستان 
–دیده بانی که توســط کنگره آمریکا 
ایجاد شده بود - افغانستان بیش از ۸۰ 
درصــد از برق مورد نیازش را وارد می 
کنــد که حــدود ۲۲۰ میلیون دالر در 
سال هزینه دارد.ازبکستان بزرگترین 
صادرکننده برق به افغانســتان است و 
امسال نیمی از واردات برق این کشور، 
از ازبکســتان و باقی آن از تاجیکستان 
بوده است. هر دو کشور توافقهای تامین 
بــرق بلندمدتی دارنــد که پیش از به 
قدرت رسیدن طالبان امضا شده بودند. 
ازبکستان امسال قراردادی برای تامین 
دو میلیارد کیلووات ســاعت برق برای 
افغانستان به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر 
دارد. تاجیکستان هم ۱.۵ میلیارد کیلو 
وات ساعت به ارزش ۶۹ میلیون دالر را 
برای افغانستان تامین خواهد کرد. اما 
زمان دریافت این پول معلوم نیســت.
نه ازبکســتان که روابط دوستانه ای با 
طالبان دارد و نه تاجیکستان، به دلیل 
بدهی پرداخت نشــده برق همســایه 
خود قطــع نکرده اند.برنامه توســعه 
ســازمان ملل متحد )UNDP( هشدار 
داده اســت  هر گونه قطع عرضه برق 
از آسیای مرکزی، بیش از ۱۰ میلیون 
افغانــی را در خاموشــی خواهد برد. 
مشــخص نشده هر یک از این کشورها 
چــه میزان از افغانســتان طلب دارند 
 امــا عمده این بدهــی برقی مربوط به 

ازبکستان است.

بهینه  سازی مصرف انرژی؛ 
متضمن استمرار حیات و توسعه 

پایدار جامعه
  مجید چگنی/   مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

بهره وری اســتفاده مطلــوب، مؤثر و بهینه 
از زمــان، مجموعــه امکانــات، ظرفیت ها، 
سرمایه ها، نیروها و منابعی است که به انسان 
برای رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه 
کمک می کند. بهره وری می تواند به معنای 
بیشــترین اســتفاده از کمترین امکانات و 
منابع، در راه رســیدن به رشــد و شکوفایی 
همه جانبه زندگی انســان باشد.برای این که 
بهره وری در یک جامعه پایگاهی پیدا کرده 
و ماندگار شود و در متن عقاید و سنت های 
بومی ریشــه بدواند، بایــد نه تنها به عنوان 
یک معیار اقتصادی، بلکه به عنوان اندیشــه 
و تفکر مطرح شود.هدف نهایی از بهره وری، 
هوشمندانه کردن فعالیت ها برای دستیابی 
به یک زندگی بهتر و متعالی اســت؛ هرچند 
نهادینــه کردن فرهنگ بهــره وری در یک 
جامعه، مســتلزم به کارگیــری روش های 
عقانــی برای جلوگیــری از اتاف منابع و 
اصــاح فرهنــگ همان جامعــه با توجه به 
ساختار و بافت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
باورهــا و اعتقادهــای آن جامعه اســت، اما 
بدیهی اســت بدون استفاده از ظرفیت های 
فکری، باورهای دینی، آموزش های همگانی 
بــرای طیف ها و الیه های مختلف اجتماعی، 
ایجاد نظام انگیزشــی و در یک کام، بدون 
عزم ملی و مشــارکت عمومی، دسترســی 
به بهــره وری مطلوب، امری محال اســت.

مدیریت مصرف انرژی در جهان از سال های 
پیش آغاز شده، به طوری که هم اکنون مقوله 
مدیریت و بهینه ســازی مصرف انرژی خود 
به عنوان یکی از منابع جدید انرژی، در کنار 
منابع فیزیکی موجود، محســوب می شود، 
ضمن آن که هیچ یک از اعمال انسان، بازدهی 
صد درصد ندارد؛ از این رو، استفاده بهینه و 
ممانعت از هدررفت امکانات، امری اساســی 
و حائز اهمیت اســت.منظور از بهینه سازی 
مصــرف انــرژی، انتخاب الگوهــا، اتخاذ و 
به کارگیری روش ها و سیاســت هایی برای 
مصرف درست انرژی است که از نظر اقتصاد 
ملی، مطلوب باشــد و اســتمرار وجود، دوام 
انرژی، ادامه حیات و حرکت را تضمین کند.

تعیین ســهم صورت های مختلف انرژی در 
ســبد انرژی هر جامعــه با توجه به امکانات 
بلندمــدت آن و همچنیــن بــه کارگیری 
پربازده ترین شــیوه اســتفاده از آن ها است 
که متضمــن کاهش تخریب منابع انرژی و 
تاثیرات ســوء ناشــی از استفاده ناصحیح از 
انرژی بر دیگر عوامل حیات و محیط زیست 
اســت؛ زیرا استفاده درست و به جا از انرژی، 
نه تنها متضمن اســتمرار حیات و توســعه 
پایدار جامعه است، بلکه منجر به بقاء انرژی 
برای همگان و نســل های آتی و مانعی برای 
تولید و گسترش آلودگی های محیط زیستی 
ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود.اما 
فرامــوش نکنیم، ما با وجود این که از منظر 
ذخایــر گازی رتبــه دوم را در دنیا داریم، اما 
در مصــرف بی رویه نیز رکــورد زده ایم! که 
این امر ســبب ناتــرازی تولید و مصرف در 
این بخش شــده، ضمــن آن که عواقب این 
نوع مصرف، بــروز صدمات جبران ناپذیر به 
منابع گازی کشور است؛ منابعی که باید برای 
دیگر نسل ها نیز حفظ شود، بنابراین لزوم تاش 
همگانی برای بهره وری و بهینه سازی مصرف 
انرژی به عنوان نیاز و ضرورتی ملی به طور کامل 
مشهود است.باور من این است که برای بهره ور 
بودن و رسیدن به توسعه پایدار، باید راه مدیریت 
صحیح منابع انرژی خود را بدانیم؛ انتخاب این 
راه می توانــد معیاری بــرای ارزیابی عملکرد 
تاش های ما در بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی باشد تا جامعه ای بهره ورتر 
را با سخت کوشی، دلسوزی و آینده نگری بیشتر 

برای خود به ارمغان بیاوریم. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

هرگونه بحث در خصوص 
افزایش قیمت حامل های انرژی 

شایعه است
یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اسامی، تاکید کرد: نه مجلس مجوزی برای 
افزایش قیمت حامل های انرژی داده است و 
نه دولت چنین قصدی دارد.مالک شــریعتی 
نیاســر ، با اشــاره به مطالب منتشر شده در 
خصوص افزایــش قیمت حامل های انرژی 
بیــان کرد: تعیین قیمــت های حامل های 
انرژی  در الیحه بودجه ســنواتی صورت می 
گیــرد. بودجه ۱۴۰۱ نیز بدون هیچ افزایش 
قیمتی در حوزه سوخت و حامل های انرژی 
بســته شده اســت.وی در ادامه اظهار کرد: 
بنابرایــن هرگونه بحثی در خصوص افزایش 
قیمت حامل های انرژی شــایعه اســت. نه 
مجلس چنین مجوزی داده است و نه دولت 
چنیــن قصدی دارد. هرگونه مطلبی در این 

حوزه جز شایعه چیزی نیست.

آب هــای زیرزمینــی یکی از مهمتریــن منابع آبی 
در ایــران هســتند و حــدود ۶۰ درصــد تأمین آب 
مــورد نیاز کشــور را به خود اختصــاص می دهند. 
بخش مهمی از آب مورد نیاز کشــاورزی و مصارف 
شــهری از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود. برای 
مدیریــت بهینه آب های زیرزمینــی باید اطاعات 
کافــی از مجموعه ویژگی های کمی و کیفی آبخوان 
مورد مطالعه جمع آوری شــود.مایی کارشــناس 
آبخیــزداری گفت: فعالیت های مختلف آالینده های 
متفاوتــی ایجــاد می کنند. زمین های کشــاورزی 
)به ســبب اســتفاده بیش از حد از کود ها و ســموم 
شیمیایی(، مجتمع های کشت و صنعت، دامپروری، 
کشــتارگاه ها و واحد های فرآوری محصوالت دامی، 
سکونتگاه های شهری و روستایی، واحد های صنعتی 
و معدنــی، تصفیه خانه هــای فاضاب، دفن گاه های 
زبالــه، مخازن نگهــداری هیدروکربور ها )گروه های 
تشــکیل دهنــده نفت خام( و ضایعــات صنعتی از 
جمله فعالیت هایی هســتند کــه می توانند موجب 
آلودگی آب های زیرزمینی شــوند همچنین اجرای 
پروژه های عمرانی مانند سد ها و بهره برداری از آن ها 
می تواننــد بر کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی اثر 
بگذارند.در برخی نواحی کشــور تداخل آب شــور و 
شــیرین ناشــی از بهره برداری بیش از حد از منابع 
آب زیرزمینی یک مشکل اساسی به شمار می رود با 
همه این مسائل آب های زیرزمینی استعداد کمتری 
از آب های ســطحی در آلودگی دارند.این کارشناس 
آبخیزداری گفت: آالینده های اصلی آب شــامل سه 
گروه مواد آلی، مواد معدنی و عوامل فیزیکی هستند 
کــه می تواننــد آب های زیرزمینی را تحت تاثیر قرار 
دهند، در صورتی که هرکدام از آالینده ها به اندازه ای 
در آب باشــند که ســبب تغییر خواص و ویژگی های 
آن شــود می توان گفت که آب آلودگی دارد؛ سموم، 

ترکیبات نفتی، مــواد رادیواکتیو، آلودگی حرارتی، 
عناصر کمیاب، مواد بیولوژیک، مواد مغذی از عوامل 
اصلی آالیندگی هستند.به گفته  مایی، مواد شوینده، 
پســاب صنایع غذایی، حشــره کش ها و علف کش 
هــا، مواد نفتی، شــاخ و برگ گیاهــان و درختان و 
مواد آلی فرار، آالینده های معدنی اصلی آب شــامل 
اســیدیته ناشی از پساب صنایع، آمونیاک، کود های 
شــیمیایی، فلزات سنگین و نمک عمده آالینده های 
آلی آب هســتند.آالینده های معدنی موجب کدورت 
آب شده و در برخی موارد نیز به صورت ذرات معلق 
در آب قابل مشاهده هستند. بسیاری از آلودگی های 

آب های سطحی می توانند در آب های زیرزمینی نیز 
وجود داشــته باشند.او گفت: در بخش های مختلف 
کشــاورزی، شــرب و صنعت پارامتر های شیمیایی 
متفاوتی برای ارزیابی کیفیت آب اســتفاده می شود 
همچنین اســتاندارد هایی در خصوص طبقه بندی 
آب تعریف شــده است، اندازه گیری یون های سدیم، 
کلسیم، اندازه گیری EC یا هدایت الکتریکی، نسبت 
جذب ســدیم یا SAR، میزان اســیدی بودن آب یا 
PH  از پارمتر هایی هستند که در بحث طبقه بندی 
کیفیت آب شــرب و کشــاورزی بسیار اهمیت دارند 
همچنین اســتاندارد هایی برای طبقه بندی کیفیت 

آب کشــاورزی وجود دارد.این کارشــناس گفت: در 
زمینه آب شرب دستورالعمل های سازمان بهداشت 
جهانی استاندار های خاص کشور ها برای طبقه بندی 
آب شــرب وجود دارد؛ برای مثال در بخش شــرب 
دیاگــرام شــولر آب را به ۶ گــروه خوب، قابل قبول، 
متوســط نامناسب، کامًا نامناسب و غیرقابل شرب 

تقسیم می شود.

الینده ها راهکار های کاهش و حذف آ
مایی گفت: به طور معمول پیشنهاد می شود تا حد 
امکان با دستورالعمل های موجود، از آلودگی آب های 
زیرزمینی جلوگیری شود. به عبارتی پیشگیری مقدم 
بر اصاح و درمان آن است؛ شاید اصاح و از بین بردن 
آلودگی یک آبخوان سال های سال زمان ببرد. برای از 
بین آلودگی روش های مختلفی مانند استفاده از نانو 
ذرات آهن برای تصفیه آب، روش های پمپاژ آب آلوده 
به خارج آبخوان، هوادهی وجود دارد که به کارگیری 
برخی از این روش ها نیازمند هزینه های گزاف است 
همچنیــن آبخوانــداری راهکاری ســاده و ارزان در 
حفظ کیفیت آب های زیرزمینی اســت.به گفته این 
کارشــناس، یکی از راهکار هــای اصلی برای حفظ 
کیفیت آب های زیرزمینی تغذیه برنامه ریزی شــده 
ســفره های آب زیرزمینی با به کاربســتن روش های 
آبخوانداری است. آبخوانداری با ایجاد پوشش گیاهی 
و سازه های ارزان قیمت سبب نفوذ آب به سفره های 
آب زیرزمینی شده و از افت سطح جلوگیری می کند، 
افزایــش ســطح آب زیرزمینی کیفیت آب را در پی 
دارد همچنین حضور پوشــش گیاهی خود ســبب 
تصفیه آب خواهد شــد.رئیس سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی نیز گفته بود، پیش بینی ها نشان 
می دهد تا سال ۲۰۳۰ ایران جزو یکی از کشورهای 

پرتنش آبی خواهد بود.

خبر ویژه

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق ایران اعام کرد تفاهم نامه مشترک 
برای تأمین برق پایدار شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از طریق استقرار نیروگاه های 
تجدیدپذیر به امضای  محمود کمانی  معاون وزیر و ریاســت ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق و  علی رســولیان  معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران رسید.محمود 
کمانی هدف از انعقاد این تفاهم نامه را استفاده از ظرفیت ها و توان بخش غیردولتی 
در زمینه کمک به افزایش ظرفیت برق در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه 

اقتصادی، ارتقا کیفیت آن و همچنین ترویج بهره مندی از انرژی پاک از طریق منابع 
تجدیدپذیر عنوان کرد.برنامه ریزی برای تأمین یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 
از طریق استفاده از فضای سقف مستحدثات واحدهای صنعتی موجود ظرف مدت ۲ 
سال. برنامه ریزی برای تأمین ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت باالتر از 
۲۰۰ کیلووات در قالب روش های خرید استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ و جمع سپاری 
از طریق اســتفاده از ظرفیت شــهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 
موجود، توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی موجود و ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی 
تخصصی انرژی تجدید پذیر ظرف مدت ۴ سال ازجمله اهداف این تفاهم نامه است.

سازمان انرژی های تجدید پذیر اعالم کرد؛

تامین برق پایدار از طریق انرژی های تجدیدپذیر

بررسی بازار  نفت نشان داد؛

ترس بازار نفت از رکود اقتصادی 
 بازار نفت هفته گذشته یک هفته نوسانی دیگر را سپری کرد که طی آن رویارویی عوامل مثبت و منفی باعث شد قیمتها 
حدود پنج دالر در هر بشکه افت و خیز داشته باشند. هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت پس از این که 
اوایل معامات سه شنبه گذشته به باالترین رکورد هشت هفته اخیر صعود کردند، اواخر همان روز عقب نشینی کرده و 
روز چهارشنبه به ریزش وال استریت پیوستند که بر اثر تجدید نگرانی های سرمایه گذاران نسبت به احتمال وقوع رکود 
تحت تاثیر افزایش نرخ تورم و محدودیت های زنجیره تامین، روی داد.در هفته منتهی به ۲۰ مه، شرکت کنندگان بازار 
نفت به نگرانیهای رکود توجه بیشتری نسبت به گزارش هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا نشان دادند. هر 
چند که این آمار از کاهش هفتگی ذخایر بنزین و وجود تقاضای باال به رغم افزایش بی سابقه قیمت ها در آمریکا حکایت 
داشت. انتظار می رود افزایش قیمتهای بنزین با آغاز فصل رانندگی تابستانی در آمریکا، بیشتر شود.اندرو لیپو، رئیس 

لیپو اویل آسوشیتدپرس در هیوستون که قیمتهای نفت پس از ریزش سنگین در ابتدای معامات همان روز، تحت 
تاثیر افت ارزش دالر در سطح باالتری بسته شدند به رویترز گفت: بازار ساعت به ساعت به همه نوع خبری واکنش نشان 
می دهد و حرکت قیمت در بازارهای نفت بر مبنای روز به روز، اغراق آمیزتر می شود. به نظر می رسد بازار بیشتر نگران 
افزایش احتمال وقوع رکود است تا این که نگران افت ذخایر سوخت آمریکا به پایین ترین سطح چند سال اخیر برای این 
وقت از سال باشد. سرمایه گذاران به دلیل نگرانی از کندی اقتصاد جهانی و حتی رکود، از نفت که یک دارایی پرریسک 
به حساب می آید، عقب نشینی کرده اند و ریسک گریزی آنها شدت پیدا کرده است.سباستین بیسشری، استراتژیست 
تجارت نفت و گاز نوشت: احتمال تسهیل تحریمهای آمریکا علیه ونزوئا هم عامل منفی دیگری محسوب می شود که 

به اقدام مجارستان در وتوی برنامه اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات نفت روسیه اضافه شد. 

 وزیر نیرو خبر داد؛

 پاداش 5 برابری صرفه جویی 
برای مشترکان برق

وزیر نیرو با تشریح جزئیات مشوق های وزرات 
نیرو برای کاهش مصرف برق، گفت: از ابتدای 
خردادماه، مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت 
کاهش مصرف، ۵ برابر تعرفه برق هر کیلووات 
یعنــی معادل ۵۰۰ تومان پــاداش می گیرند.
علی اکبــر محرابیان اظهار کرد: امســال برای 
افرادی که در مصرف خود صرفه جویی می کنند، 
پاداش هایــی پیش بینی کردیم کــه با انجام 
اقدامات کوچــک مدیریت مصرفی می توانند 
پــاداش الزم را برای صرفه جویی بگیرند.وی با 
بیان اینکه الگوی مصرف ایام گرم سال در مناطق 
غیرگرم و عادی ۳۰۰ کیلووات است، اضافه کرد: 
مشــترکانی که در مصرف برق صرفه جویی و 
الگوی مصرف را رعایت کنند، بابت هر کیلووات 
به طور متوســط ۱۰۰ تومان پرداخت خواهند 
کرد و این مشترکان در صورت صرفه جویی و به 
ازای هر کیلووات ساعت ۵ برابر تشویق می شوند 
یعنی به ازای هر کیلووات ســاعت ۵۰۰ تومان 
تشویق می شوند.وزیر نیرو تصریح کرد: اگر این 
مشترک فقط ۵۰ کیلووات صرفه جویی کند به 
طور مثال ســال گذشته ۳۰۰ کیلووات مصرف 
داشــته و امســال مصرف را به ۲۵۰ کیلووات 

برســاند، قبض برق این مشترک رایگان شده و 
هیچ پولی بابت برق پرداخت نمی کند.محرابیان 
خاطرنشــان کرد: اگر مشترک ۲۰۰ کیلووات 
مصــرف و ۱۰۰ کیلوات صرفه جویی کند، ۵۰ 
هزارتومان منفعت خواهد شد به نحوی که ۲۰ 
هزارتومان پول قبض شــده و ۳۰ هزار تومان از 
دولت بستانکار می شود. به عبارتی دیگر در این 
موضوع نه تنها مشترک برای قبض خود هزینه ای 
پرداخت نمی کند بلکه برای صرفه جویی خود 
نیز پاداشی دریافت می کند.طبق اعام وزارت 
نیرو، وی با بیان اینکه الگوی مصرف در مناطق 
گرمســیر با مناطق معمولی متفات بوده و در 
مناطق گرم امکان صرفه جویی بســیار خوبی 
وجود دارد، گفت: در این مناطق کشــور که از 
کولرهای گازی و داکت اســپلیت ها اســتفاده 
می شود، اگر مشترکان این مناطق بتوانند یک 
دســتگاه را کمتر استفاده کنند، در ماه پاداش 
قابل توجهی را دریافت می کنند.وزیر نیرو اظهار 
کرد: طبق مصوبه دولت برای موضوع مدیریت 
تقاضا در بخش اداری برنامه ریزی شده که صرفه 
جویی قابل توجهی در ادارات و دســتگاه های 

دولتی انجام شود.

رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز:

دانش بنیان ها برای احیای چاه های نفتی 
کم بازده وارد عمل می شوند

رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز گفت: 
پس از تصویب شورای اقتصاد، مقرر شده است 
که با شرکت های دانش بنیان که می توانند در 
احیای چاه های بســته و یا کم بازده در زمینه 
ازدیاد برداشــت فعالیت کننــد قراردادهایی 
منعقد شــود.محمد اسماعیل کفایتی افزود: 
احیــای چاه ها خطرپذیری باالیی دارد که در 
نظــر داریم این چاه ها را دســته بندی کنیم و 
ریسک چاه ها را به حداقل برسانیم؛ به همین 
منظور مجموعه های توانمندی را نیز شناسایی 
کرده ایم و در بحث تجهیزات چاهی هم در حال 
مذاکــره با مجموعه های مجرب و قدرتمندی 
هســتیم تا شــرکت های دانش بنیان را به آنها 
وصل کنیم.وی با اشــاره به نامگذاری ســال 
۱۴۰۱ از ســوی مقــام معظــم رهبری به نام 
ســال تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین، 
اظهار کرد: به دنبال دانش بنیان شدن صنعت 
نفت هستیم. دانش بنیان شدن به معنای این 
است که مجموعه بتواند سهمی در خلق دانش 
داشــته باشد و با سرمایه گذاری در این زمینه 
دانش فنی ایجاد کند و این فرآیند در نهایت به 
تولید کاال یا شکل گیری فرموالسیون و فروش 

محصوالت دانش بنیان بینجامد.رئیس پارک 
فناوری و نوآوری نفت و گاز با اشــاره به اینکه 
اقدامــات قابل توجهــی در عرصه بین الملل 
بــرای صادرات محصوالت دانش بنیان صنعت 
نفت انجام شــده اســت، گفت: اقدامات قابل 
توجهی هم در بحث احیای چاه های کم بازده 
و غیرفعال نفتی در حال انجام است و نشست 
توجیهــی طرح احیای چاه ها در اســفندماه 
۱۴۰۰ بــا ارائه خوبی از ســوی مجموعه های 
مختلف برگزار شــد که با موفقیت همراه بود.

کفایتی که به منظور شــرکت در گردهمایی 
روســای پارک های علم و فناوری کشــور در 
شیراز به استان فارس سفر کرده بود، در ادامه 
این گفت و گو با بیان اینکه در دو ماه نخست 
سال جاری، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز،  
۱۰تفاهم نامــه مهم با مجموعه های مختلف 
منعقد کرده اســت، گفت: درصدد هســتیم 
کارگروه هایی را در قالب تفاهم نامه تشــکیل 
بدهیم.رئیــس پارک فنــاوری و نوآوری نفت 
و گاز ادامــه داد: تفاهم نامــه خوبی با انجمن 
اســتصنا )انجمن سازندگان تجهیزات صنایع 

نفت ایران( منعقد شده است .

کوتاه  از انرژی
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55بانک و بیمه
 مدیرعامل بانک دی در نشست همکاران و 

همیاران روابط عمومی:

روابط عمومی آینه تمام نمای 
سازمان است

 مدیرعامــل بانک دی در نشســت همکاران و 
همیاران روابط عمومی بر شــفافیت و داشــتن 
نگاه تخصصــی در فعالیت های روابط عمومی 

بانک تأکید کرد.
علیرضا قیطاسی، مدیرعامل، در نشستی که به 
مناســبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
باحضور رییس و اعضای هیات مدیره ؛تعدادی 
از معاونین مدیرعامل ؛مدیران امور و روســای 
ادارات مرکــزی و همیــاران روابط عمومی به 
صورت حضوری و برخط برگزار شد گفت:روابط 
عمومی آینه تمام نمای سازمان است و مهمترین 
انتظــار مدیــران از روابط عمومــی انعــکاس 
انتظارات مشــتریان و کارکنــان به مدیران و 
بلعکــس انتقال دیدگاه هــای مدیریت به بدنه 

سازمان و ذینفعان است.
وی افــزود: از همیاران روابط عمومی، به عنوان 
مهمترین حلقه اتصال شــعب به ستاد، انتظار 
می رود مشکات شعب و دغدغه های همکاران 
و مشــتریان را به مدیران ارشــد منتقل کنند تا 
در کوتاه ترین زمان برای حل مســائل راه حل 

اندیشیده شود.
مدیر عامل بانک دی صداقت و شــفافیت را از 
اصول کاری روابط عمومی برشــمرد و تصریح 
کرد:همیاران شــعب و همکاران این واحد باید 
با روشــنگری ضمن رفع ابهامات، مانع از خلق 

شایعات و اخبار کذب شوند.
قیطاســی افزود: در ماه های اخیر با اباغ برنامه 
عملیاتی سال ۱۴۰۱ و اتخاذ رویکردهایی برای 
صرفــه جویــی در هزینه ها، جذب منابع ارزان 
قیمت و حرکت به ســمت ســودآوری، شاهد 
تغییرات اساسی در عملیات بانکی و شیوه نگاه 

به مسائل و مشکات هستیم.
وی همچنیــن توجه ویژه به آموزش کارکنان 
را از دیگــر رویکردهــای مدیریت بانک دی در 

تسریع دستیابی به اهداف دانست.
مدیرعامــل بانــک دی در پایــان ضمن تاکید 
بــر تکریم خانواده معزز شــهدا و ایثارگران به 
عنوان ســرمایه های اصلی بانک خاطرنشــان 
کرد: مشتری مداری و تبلیغات از ارکان اساسی 
موفقیــت در جذب منابع اســت که امیدواریم 
تمامی همکاران به آن توجه ویژه داشته باشند.

همچنین در این نشست سید محمود احمدی، 
رییس هیئت مدیــره بانک، روز روابط عمومی 
را بــه تمامــی فعاالن این عرصه تبریک گفت و 
اظهار کرد:روابط عمومی ها ایفاگر نقش ظریف 
و خطیر برقراری تعادل در ارتباط میان سازمان 
و ذینفعــان درونی و بیرونی اســت که اگر این 
مهم به درســتی صــورت پذیرد، ارزش آفرینی 

محقق می شود.
در ادامه امیر عباس هاشــمی نژاد، نایب رییس 
هیئت مدیره، با اشاره به نقش روابط عمومی به 
عنوان بازوی مدیریتی سازمان گفت: در موارد 
مرتبط با نارضایتی و گایه مشتری از عملکرد 
شــعب، پیش از هر حوزه دیگر روابط عمومی 
ها باید ملجأ و شــنونده مســائل و دغدغه های 
مشــتریان باشند. وی افزود: اگر روابط عمومی 
بتوانــد بــا بازتعریف خود حلقه واســط میان 
مشتریان و مدیران ارشد شود و درخواست های 
مشتری را به مدیران ارشد منتقل کند، موفقیت 

سازمان دوچندان می شود.

اخبار

کمیته امداد  تقدیر مدیرکل 
کردستان از اقدامات بانک مسکن

  مدیــرکل کمیتــه امداد امــام خمینی )ره( 
کردســتان به همــراه معاونان خود با حضور 
در دفتر مدیر شــعب استان، از اقدامات بانک 
مســکن در راســتای حمایت از اقشار آسیب 
پذیر و پرداخت تسهیات تکلیفی سال ۱۴۰۰ 

تقدیر کرد.
 رضــا طوســی مدیرکل کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( اســتان کردستان در این دیدار 
ضمن تبریک انتصاب امید راست بین به سمت 
مدیر شــعب اســتان کردستان، گفت: سابقه 
درخشــان و طوالنی بانک مسکن در طراحی 
و اجرای سیاســت های حمایتی اقشار ضعیف 
جامعه، قابل تقدیر اســت و پرداخت بیش از 
۹۵ درصد تســهیات تکلیفی ســال ۱۴۰۰ 
نشــان از عزم جدی مســووالن بانک در رفع 
دغدغه های مردم و ایجاد فرصت های شــغلی 

برای مددجویان دارد.
طوســی برنامه ریــزی در جهــت تخصیص 
حداکثــری تســهیات اشــتغال زایی را از 
مهمترین برنامه های پیش رو در سال جاری 
عنــوان کــرد و افزود: کمیتــه امداد طراحی 
بســته های خدماتی و حمایتــی متنوعی را 
برای خانواده های تحت پوشــش در دســتور 
کار دارد کــه امیدواریم ضمن جلب حمایت 
و همراهی بانک مســکن، تسریع در پرداخت 

تسهیات تکلیفی را شاهد باشیم.
وی ضمــن درخواســت از تمامی ارگان های 
دولتــی در جهت حمایت از اقشــار ضعیف، 
عنوان کرد: رفع فقر شــدید حاکم بر کشــور 
و ایجاد اشــتغال پایــدار نیازمند همگرایی و 
تعامل همه جانبه ارگان های مربوطه اســت 
و در این راســتا نقش بانک مســکن به عنوان 
تامین کننده مالی طرح های اشــتغال زایی و 

کارآفرینی پر رنگ و قابل توجه است.
در این دیدار، امید راســت بین مدیر شــعب 
استان کردستان کمیته امداد را نهادی انقابی 
و برخواسته از آرمان های مردم دانست و اظهار 
داشت: کمیته امداد نقطه امید اقشار ضعیف 
و کم درآمد جامعه اســت و همه باید دســت 
به دســت هم بدهیم تا در رفع محرومیت و 
اجرای سیاست های سالیانه این نهاد مردمی 

یار و یاور آن ها باشیم.
راســت بین در ادامه بر تســریع در پرداخت 
تســهیات مددجویان کمیتــه امداد تاکید 
کــرد و افــزود: تاکیــدات الزم به شــعب در 
خصوص پرداخت به موقع تسهیات تکلیفی 
اشــتغالزایی مددجویان انجام شــده است و 
تمامی توان شــعب اســتان در این راستا بکار 

گرفته می شود.
وی تقدیر مدیران کمیته امداد از بانک مسکن 
را موجب دلگرمی و انگیزه دوچندان همکاران 
عنوان کرد و یادآور شد: بانک مسکن به عنوان 
نهادی دولتی خود را موظف به مشــارکت در 
اجــرای برنامه هــای کان ملــی می داند و با 
شــرکت مســتمر در برنامه های مسوولیت 
اجتماعی، ســعی در رفع محرومیت و زدودن 

چهره فقر از جامعه دارد.

 قدردانی از مدرسان آموزش بیمه سرمد
در مراســمی با حضور مدیران شــرکت 
بیمه سرمد، از مدرسان داخلی دوره های 
آموزشــی این شــرکت که نقش مهمی 
در ارتقــای دانــش ســازمانی کارکنان و 

نمایندگان داشته اند، قدردانی شد.
 مراسم تقدیر از مدرسان حوزه آموزش این 
شرکت با حضور مهدی مهدوی، قائم مقام 
و عضو هیات مدیره، کریم رشــیدی پور، 
سرپرســت معاونت برنامه ریزی، توسعه 
مدیریــت و منابع و داود شــکری، مدیر 

سرمایه  انسانی این شرکت برگزار شد.
مهــدی مهــدوی در این مراســم ضمن 
قدردانی و تشکر از مدرسان درون سازمانی 
بیمه ســرمد گفت: تاش و زحمات شما 
همکاران گرامی در بخش آموزش، موجب 
ارتقای دانش سازمانی پرسنل و دستیابی 
به یک رشد همگن در تمامی ارکان شرکت 

می شود.
قائم مقام و عضو هیات مدیره بیمه سرمد 
با تاکید بر اهمیت اثربخشی آموزش گفت: 
تنها ارتقای سرانه آموزشی کافی نیست و 
باید در کنار ارتقای سرانه آموزش کارکنان 
و نمایندگان، توجه ویژه ای به اثربخشــی 
آموزش هم داشته باشیم، چرا که اثربخشی 
مهمترین هدف آموزش های ماست. تک 
تک مدرســان درون سازمانی شرکت باید 
در زمینه آموزش، به جانشــین پروری نیز 

توجه داشته باشند.

وی افــزود: بایــد بتوانیم دانش خود را به 
تمامی ارکان شرکت و نمایندگان منتقل 
کنیم و خودمان را نیز به دانش روز صنعت 
بیمــه مجهز کنیم تا بتوانیــم در زمینه 

بیمه گری سرآمد باشیم.
مهدوی اشاره ای هم به عملکرد سرمد در 
سال ۱۴۰۰ داشت و گفت: سرمد با درایت 
مدیران و بدنه کارشناسی قدرتمند خود، 
علیرغم همه دشــواری ها مسیرش را در 
سال گذشــته طی کرد. شرکت هایی که 

بدنه کارشناســی پرقدرتی داشته باشند، 
به سامت از مشکات عبور می کنند و از 

فرصت ها بهترین بهره را می برد.
قائــم مقام و عضو هیات مدیره ســرمد با 
بیــان اینکه آموزش، حوزه ارزشــمند و 
پرمســئولیتی اســت، گفت: برای همه 
کارشناسانی که در حوزه آموزش، زحمت 
می کشــند و در ارتقای دانش ســازمانی 
کارکنان و نمایندگان به ما کمک می کنند 

آرزوی توفیق دارم.

کریم رشــیدی پور، سرپرســت معاونت 
برنامه ریزی، توســعه مدیریت و منابع نیز 
با تشــکر از زحمات مدرسان بیمه سرمد 
گفت: مایه مباهات است که بخش مهمی 
از مدرسان بیمه سرمد در حوزه آموزش، 
از مدیران و کارشناســان درون سازمانی 
هستند و سرمد در بخش آموزش کارکنان 
و نماینــدگان به تــوان داخلی خود تکیه 

کرده است.
وی افزود: در حوزه منابع انســانی در کنار 

نگه داشــت نیرو، حوزه آمــوزش یکی از 
مهمترین حوزه ها اســت که امروز توجه 

ویژه ای به آن می شود.
سرپرســت معاونت برنامه ریزی، توسعه 
مدیریــت و منابع تاکید کرد: باید نواقص 
حــوزه آموزش را برطرف کنیم و ســطح 
آموزش سرمد را بیش از پیش ارتقا بدهیم 
و در کنار آن، خودمان را با دانش روز دنیا 
تطبیق بدهیم. در پایان این مراسم، از ۴۵ 
مدرس داخلی دوره های آموزشی شرکت 

بیمه سرمد، قدردانی به عمل آمد.
بــر اســاس گزارش کارشناســان بخش 
آموزش بیمه ســرمد، این شرکت در سال 
۱۴۰۰، تعــداد ۱۱۵ دوره آمــوزش برای 
نماینــدگان و ۱۵۴ دوره آموزشــی بری 
کارکنــان برگزار کرده اســت. همچنین 
سرمد بیش از ۱۰۳ هزار نفر ساعت آموزش 
برای کارکنان و نمایندگان داشته است که 
از این میزان، ۷۳٫۲۳۰ نفر ساعت مربوط به 
نمایندگان و ۳۰٫۶۴۱ نفر ساعت مربوط به 
آموزش کارکنان بوده است. سرانه آموزش 
کارکنان در سال ۱۴۰۰ نیز به ۶۱ ساعت و 
۳۲ دقیقه و سرانه آموزش نمایندگان نیز به 

بیش از ۷۳ ساعت رسیده است.
بر اســاس سنجش به عمل آمده، رضایت 
از برنامه های آموزشــی نیز ۸۸٫۱۷ درصد 
و اثربخشی دوره های آموزش نیز به بیش 

از ۹۱ درصد رسیده است.

خبر ویژه

کانون بازنشستگان دانشگاه تبریز، همچنان از خدمات بیمه تعاون در حال استفاده هستند.
 صفائیل یوســف زاده، رئیس کانون بازنشســتگان دانشــگاه تبریز اعام کرد که با »کســب موافقت هیئت 
رئیســه دانشــگاه در مورد انجام بیمه تکمیلی توســط بیمه تعاون برای بازنشســتگان عضو کانون همانند 
همکاران شاغل« گامی دیگر در راستای اقدامات موثر این کانون برای دانشگاهیان صورت پذیرفته است.

شایان ذکر است که پیش از این نیز، صابر قدس، مدیر شعبه تبریز بیمه تعاون از »بهره مندی از ظرفیت 
دانشــگاه ها برای تقویت شــبکه فروش و ارائه خدمات بیمه های زندگی به نهادهای علمی و آموزشــی« 

سخن گفته بود.

 کانون بازنشستگان دانشگاه تبریز
راضی از خدمات بیمه تعاون

اخبار

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

برابــر رای شــماره ۱4۰۱۶۰۳۱8۶۰۳۰۰۰۳۹۵ مــورخ ۱4۰۱/۰۱/۱۷ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای حســین كهنــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه ۱8۵۳ صــادره از رشــت درقریــه شــالكو درشــش دانــگ 
یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 2۳۱ مترمربــع پــالك فرعــی 4۱۳4۰ از اصلــی۷۷ مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالك ۳4۷ از اصلــی۷۷ واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمدعلــی هدایتــی محــرز گردیــده اســت. 
.لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكیــت 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 مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :۱4۰۱/۰2/۱8 ونوبــت دوم:۱4۰۱/۰۳/۰2
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره ۱4۰۱۶۰۳۱8۶۰۳۰۰۰۳۹۷ مــورخ ۱4۰۱/۰۱/۱۷ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای حســین كهنــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه ۱8۵۳ صــادره از رشــت درقریــه شــالكو درشــش دانــگ 
یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 2۳4 مترمربــع پــالك فرعــی 4۱2۷۰ از اصلــی۷۷ مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالك ۳4۷ از اصلــی۷۷ واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمدعلــی هدایتــی شــالكوهی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت 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 مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :۱4۰۱/۰2/۱8 ونوبــت دوم:۱4۰۱/۰۳/۰2
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره ۱4۰۱۶۰۳۱8۶۰۳۰۰۰۳۹۶ مــورخ ۱4۰۱/۰۱/۱۷ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای حســین كهنــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه ۱8۵۳ صــادره از رشــت درقریــه شــالكو درشــش دانــگ 
یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 2۰2.۶۰ مترمربــع پــالك فرعــی 4۱۳4۱ از اصلــی۷۷ مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالك ۳4۷ از اصلــی۷۷ واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی محمدعلــی هدایتــی محــرز گردیــده اســت. 
.لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكیــت 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 مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :۱4۰۱/۰2/۱8 ونوبــت دوم:۱4۰۱/۰۳/۰2
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره ۱4۰۱۶۰۳۱8۶۰۳۰۰۰۶۳۱ مــورخ ۱4۰۱/۰۱/2۱ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای حســین كهنــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه ۱8۵۳ صــادره از رشــت درقریــه پســتک درشــش دانــگ 
یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت ۳۷۶.4۰ مترمربــع پــالك فرعــی ۷۱۶2 از اصلــی۵۶ مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالك ۱2 از اصلــی۵۶ واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای رضــا اســمعیل نــژاد پســتكی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت 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 مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :۱4۰۱/۰2/۱8 ونوبــت دوم:۱4۰۱/۰۳/۰2
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره ۱4۰۱۶۰۳۱8۶۰۳۰۰۰۳۹۹ مــورخ ۱4۰۱/۰۱/۱۷ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه ثبت ملك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانه و بالمعــارض متقاضی 
آقــای شــهروز كهنــی فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 2۵8۰22248۰ صادره از رشــت درقریــه پیله داربن درشــش دانگ 
یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 4۰۷.۹۱ مترمربــع پــالك فرعــی 2۵۱۹ از اصلــی ۵8 مفروز و مجزی شــده 
از پــالك ۱۷ و۱۹ و2۶و۶۰ از اصلــی ۵8 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای مرتضــی پــور علــی آلمانــی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت 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 مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :۱4۰۱/۰۳/۰2 ونوبــت دوم:۱4۰۱/۰۳/۱۷
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

گهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 120 آ.ق. ثبت( آ
ــر )مالــک( طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 2۰۰2۶۱8 مــورخ ۱4۰۱/۰2/۱2اعــالم داشــته  نظــر بــه اینكــه علــی اشــرف مالمی
نظــر بــه اینكــه پــالک ثبتــی از ۱۵۷ اصلــی كــه عبارتســت از ســند مالكیــت ۱۱ ســهم مشــاع از 4۵۰۰ ســهم یــک قطعــه زمیــن 
ــرف  ــی اش ــام عل ــه ن ــال ۱4۰۰ ب ــف س ــری ال ــی ۷4۳4۷8 س ــریال چاپ ــماره س ــه ش ــه  ب ــع قطع ــر مرب ــاحت ۱8۰۰۰۰ مت ــه مس ب
مالمیــر بــه شــماره دفتــر الكترونیكــی ۱4۰۰2۰۳۰۱۰22۰۱۵۵۰2 ثبــت و ســند مالكیــت صــادرو تســلیم شــده اســت بــه علــت 
جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا تقاضــای صــدور ســند مالكیــت المثنــی نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده ۱2۰ آییــن 
نامــه اصالحــی ق.ثبــت مصــوب ۱۳8۰/۱۱/8 مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه كســی 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 مالكیــت یــا ســند معاملــه اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلت مقرر 
قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند مالكیــت یــا ســند معاملــه المثنــی ســند مالكیــت پــالک مذكــور طبــق مقــررات صــادر و بــه 

متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
کریم - بابک احمدی ک رباط  رئیس اداره ثبت اسناد و امال

دکتر محمود شــایان در جریان ســفر به استان آذربایجان شرقی با حضور در 
شــهر جدید ســهند، از نزدیک به بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های 
طرح نهضت ملی مســکن پرداخت و دســتوراتی را نیز درباره حل مشکات و 

چالش های پیش روی این طرح صادر کرد.
دکتر محمود شــایان در جریان ســفر به استان آذربایجان شرقی با حضور در 
شــهر جدید ســهند، از نزدیک به بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های 
طرح نهضت ملی مســکن پرداخت و دســتوراتی را نیز درباره حل مشکات و 

چالش های پیش روی این طرح صادر کرد.
در جریان این بازدید مدیرعامل بانک مسکن به همراه رنجبریان مدیر شعب 

و معاونین بانک مسکن استان آذربایجان شرقی جلسه ای را با عضو هیئت مدیره، سرپرست معاونت 
فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند و پیمانکاران پروژه های نهضت ملی مسکن در محل 

شرکت عمران برگزار و بر روند پیشرفت پروژه ها نظارت و بازبینی کرد.

در این جلســه پس از بحث و بررســی، راهکارها و تصمیمات الزم برای رفع 
موانع تســهیات وام های بانکی پروژه های نهضت ملی مســکن به منظور 
تسهیل فرایند انجام کار و پیشرفت سریع فیزیکی پروژه ها و تحویل به موقع 
واحدهای مسکونی به متقاضیان اتخاذ شد. همچنین پس از ارائه گزارش از 
طرف عوامل شــرکت عمران و ســازندگان پروژه ها، مدیر عامل بانک مسکن 
تدابیر و دستورات الزم را ارائه و هماهنگی های مورد نیاز جهت رفع مشکات 
و موانع موجود را انجام داد. استان آذربایجان شرقی بر اساس آمارهای ثبت 
شده در سامانه تا تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری، کل قراردادهایی که 
از سوی متولیان پروژه طرح نهضت ملی مسکن معرفی و ثبت شده ۱۸ هزار 
و ۵۴۷ واحد بوده است که از این تعداد ۳ هزار ۸۵۴ واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و مابقی نیز 
در دست اقدام است. مبلغ پرداختی توسط بانک مسکن برای این ۳۸۵۴ واحد، ۱۵ هزار و ۴۱۶ میلیارد 

ریال بوده که از بدو شروع پروژه تاکنون ۲۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته است.

در جریان سفر به آذربایجان شرقی صورت گرفت؛

ح نهضت ملی در تبریز بازدید مدیرعامل بانک مسکن از روند پیشرفت پروژه های طر

در کنار ارائه خدمات مطلوب مشاور خوبی برای مشتریان باشید
  جلســه هم اندیشــی و بیان اهداف و برنامه های ۱۴۰۱ موسســه اعتباری ملل با حضور مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره و معاونین و روســای ادارات، مشــاورین و مدیریت کارکنان شــعب استان تهران 

با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.
مدیر عامل در ابتدای ســخنان خود با بیان شــرح حدیثی از امیرالمومنین علیه الســام گفت: امت 
اســام، امت واحدی اســت که هر جا آســیبی به بخشــی از آن برسد به مثابه این است که به بقیه نیز 

آسیب رسیده است.
ایشان اضافه نمود: دشمنان به کشور ما حمله کردند ولی جنس حمله آنها تغییر کرده و حمله از رو 
به رو جای خود را به حمله فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی داده اســت. دشــمنان ایران با برخورداری 
از تکنولوژی و ایجاد شــبهه به جنگ ملت عزیز ما آمده اند و امروزه به راحتی دین ما را به مســلخ می برند که ما باید با بینش قوی و دفع شــبهات به این 

جنگ پاسخ دهیم.
حجت االسام جوادی اظهار داشت : ضمن تشکر از کارکنان موسسه در جهت نیل به اهداف در سال ۱۴۰۰ گفت: با کارشناسی و بررسی صورت گرفته 

اهدافی را برای سال۱۴۰۱ تبیین نمودیم که امیدوارم با همدلی و سخت کوشی به این اهداف دست یابیم.
ایشــان با تاکید به انتقال تجربه به یکدیگر اظهار داشــت: بعضی از دانشــمندان تجربه را باالتر از علم می دانند و انتقال آن را باعث صرفه جویی در وقت 

و هزینه محاسبه کردند پس توصیه می کنم تجربیات را به هم دیگر انتقال دهید که این امر باعث ارتقای عملکرد در حوزه فعالیت خود خواهد شد.
وی با اشاره به اهداف موسسه در خصوص جذب منابع و افزایش سهم بازار تصریح کرد: استان تهران به لحاظ دارا بودن ظرفیت ها در حوزه های مختلف 

از قبیل تولید، صنعت، گردشگری و خدمات مستعد اتخاذ تدابیر و راهکارهای الزم برای افزایش سهم بازار می باشد.
مدیرعامل با تاکید به تکریم مشــتریان اعم از ســپرده گذاران و تســهیات گیرندگان گفت: ســپرده گذاران و تســهیات گیرندگان مانند دوبال یک پرنده 

هستند که نقص هر کدام باعث ایجاد مشکل خواهد شد لذا توام بودن ورودی و خروجی منابع در موسسه را مورد رصد قرار دهید.
ایشان ضمن استفاده از بانکداری نوین در ارائه خدمات گفت: ارائه خدمات منطبق با نیاز مشتری از اهمیت زیادی برخوردار است و می بایست خدمات 

را به موقع و در اسرع وقت و با تکریم به مشتری ارائه دهیم.
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در ادامه سخنان افزود: ما با بانکهای دیگر در کمال رفاقت رقابت داریم و طبق این اصل که خداوند می فرماید “هرکس 
فعالیت بیشــتر کند برکت بیشــتر خواهد گرفت” باید با برنامه ریزی مدون و ســخت کوشــی به جذب منابع اقدام نماییم و جایگاه خود را در نظام بانکی 

ارتقا دهیم.
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گرفت؛ کاال صورت  در اولین همایش تجلیل از برترین های بورس 

انتخاب فوالد مباركه به عنوان شركت برتر از لحاظ ارزش در بورس كاال
اصفهان / گروه اســتان هــا: در اولین 
همایــش  تجلیل از برترین های بورس 
کاال  شــرکت فوالد مبارکه، با کســب 
رتبــه اول ازنظــر حجم و ارزش عرضه 
محصــوالت در بورس کاال طی ســال 
۱۴۰۰، تندیس شــرکت برتر ازلحاظ 
ارزش در بــورس کاال را دریافــت کرد 
و مورد تقدیر قرار گرفت.ســید احسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
تندیس  شرکت برتر ازلحاظ ارزش در 
بورس کاال  را به محمدیاســر طیب نیا 

مدیرعامل فوالد مبارکه اهدا کرد. 
ثبــت باالتریــن فــروش اعتبــاری 
صنایــع  از  حمایــت  به منظــور 
پایین دســت به خصوص خودروسازان 
و  لوازم خانگــی  تولیدکننــدگان  و 
همچنیــن حضور به عنوان بزرگ ترین 
عرضه کننــده تلفیقی به منظور تأمین 
نیاز بــازار داخل از محل واردات ورق، 
ازجملــه دالیــل این انتخــاب اعام 
شد.محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه، در این همایش 
اظهار کرد: به دنبال سیاست های دولت 

مبنــی بر کنترل قیمت ها در بازار و در 
بورس کاال، سیاســت فــوالد مبارکه 
افزایــش ارائه محصــوالت فوالدی در 
بورس کاال، پوشش کل ترازها و کنترل 
قیمت هاست.مدیرعامل شرکت فوالد 

مبارکــه با اشــاره به بازدهی ســهام 
شــرکت ها در بورس کاال گفت: شرکت 
فوالد مبارکه ارزشی نزدیک به ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان دارد و اگر بازدهی سهام 
فوالد و سهامی از این دست را با سهام 

بازارهای موازی مقایســه کنیم، شاهد 
آن خواهیم بود که بازدهی آن بیش از 
یــک دهه )در میان مدت و بلندمدت(، 
بیــش از بازارهــای مــوازی همچون 
مســکن، طا و ارز بوده است.طیب نیا 

با بیان اینکه مجموعه هایی مثل فوالد 
مبارکه بعضا مورد انتقاد قرار می گیرند، 
خاطرنشان کرد: این در حالی است که 
اگــر به عنوان مثال همین ارزش بازار 
سهام، به شکل سپرده در بانک گذاشته 
شــود، سود سالیانه بیشتری خواهد داد، 
اما بازار ســرمایه، بازار سهام و بورس کاال 
باید حفظ شــود و همه ما باید در حفظ و 
حراست از آن کوشا باشیم. حفظ این بازار 
بیش از هرچیز نیازمند اعتمادسازی مردم، 
عملکرد مثبت و حمایت از عملکرد مثبت 
چنین مجموعه هایی اســت.مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه خواســتار رعایت 
حقوق مردم در اقتصاد شد و گفت: انتظار 
می رود تصمیم گیران به ســمتی حرکت 
کننــد که صنایعی همچون فوالد مبارکه 
با تعارض در تصمیمات مواجه نشــوند و 
تصمیماتی که عملکرد این صنایع و بازار 
ســهام را مورد هجمه قرار می دهد اصاح 
شــود، چراکــه تصمیماتی کــه بعضا در 
وزارتخانه هــای صمت، نیرو، راه و... اتخاذ 
می شــوند، عملکرد شرکت های بزرگ را 

تحت الشعاع قرار می دهند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کید کرد؛ استان اردبیل تا

 لزوم ارتقا بهره وری 
با تولید دانش بنیان 

اردبیــل / گــروه اســتان ها: رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: ارتقا 
بهره وری در ســال مزین به  تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرینی  با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان 
امکان پذیر است.داود شایقی پیش از خطبه های 
نماز جمعه اردبیل با گرامیداشت اول خرداد روز 
بهره وری و بهینه سازی مصرف اظهار کرد: یکی 
از مسائل و موضوعات بسیار مهم در کشور ارتقا 
بهره وری و رعایت اصل بهینه سازی مصرف در 
همه بخش هاســت تا کشــور ما بتواند در مسیر 
توســعه پیشــرفت گام های جدی بردارد. وی 
نامگذاری سال جدید را به نام  تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرینی  یادآور شد و تصریح کرد: در 
زندگی فردی، اجتماعی و ابعاد سرمایه گذاری،  
کارهــای عمرانی و اجرایی باید اصل بهره وری 
مورد توجه قرار گرفته و در این حوزه همه تاش 
جدی برای ارتقا سطح بهره وری را داشته باشند. 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل مفهوم بهره وری را افزایش توان تولید با 
هزینه کم اعام کرد و گفت: دانش آموزی که ۱۰ 
ساعت برای کنکور درس می خواند اگر نتیجه ای 
از کار و فعالیت خود نگیرد، در حقیقت خطاب 
بهره وری پایین را برای او اعام می کنند.شایقی 
افــزود: در عرصه تولید نیز کارخانه ای که با ۸۰ 
درصد ظرفیت فعالیت کرده و ۲۰ درصد ظرفیت 
خالی دارد زمینه و بسترساز توسعه و پیشرفت 
روزافزون قرار می گیرد به شرط آن که بهره وری 
در آن افزایش یابد.وی ضرورت توجه به قیمت 
تمام شــده را در عرصــه محصوالت، اجناس و 
خدمات یادآور شــد و خاطرنشان کرد: سال به 
سال قیمت اجناس و خدمات در سطح جهانی 
و کشــورمان افزایش پیــدا می کند که با توجه 
به این امر باید شــاخص مصرف بهینه انرژی و 
پایین آوردن هزینه های تولید را مورد توجه قرار 
دهیم.شــایقی در بخش دیگری از سخنان خود 
اضافه کرد: در سال مزین به  تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرینی  ضروری اســت تا مؤلفه های 
اصلــی در بحث اقتصاد دانش بنیان مورد توجه 
قــرار گیرد تا ما بتوانیم شــرایط مطلوبی را در 

ارتقا میزان بهره وری شاهد باشیم.
 

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان گلستان:

سامانه عملیات هوشمند 
 هالل احمر به صورت پایلوت 

اجرا شد
گلســتان / گروه استان ها: مدیرعامل جمعیت 
هال احمر استان گلستان گفت: اجرای سامانه 
عملیات هوشمند جمعیت هال احمر به صورت 
پایلوت در اســتان گلســتان اجرا شد.قاســم 
غریب آبادی با اشاره به راه اندازی سامانه عملیات 
هوشــمند هال احمر در استان اظهار داشت: با 
راه انــدازی ســامانه جدید عملیات در جمعیت 
هال احمر فرایند انجام ماموریت های امدادی 
هوشــمند خواهد شد.وی گفت: سازمان امداد 
و نجات به عنوان متولی پاسخگویی به حوادث 
و ســوانح طبیعــی و همکار و پشــتیبان دیگر 
ارگان های خدمات رسان همواره تاش می کند 
در بحث امدادرسانی به حادثه دیدگان ناشی از 
حوادث در کمترین زمان ممکن بهترین خدمات 
را بــه هموطنان گرامی ارائــه کند.مدیرعامل 
جمعیت هال احمر اســتان گلســتان عنوان 
کرد: در همین راستا استفاده از شیوه های نوین 
فراخوان و اعزام نیروهای امدادی به عملیات ها از 
دغدغه های اصلی مدیران جمعیت هال احمر 
بوده اســت.غریب آبادی افزود: به همین منظور 
این ســازمان با استفاده از فناوری دانش بنیان، 
ســامانه ای را تحــت عنوان ســامانه عملیات 
هوشــمند طراحی و راه اندازی کرده اســت که 
فرایند فراخوان و اعزام نیروها، مسیریابی محل 
حادثــه و ثبت اطاعات حادثه در آن به صورت 

کاما هوشمند انجام می شود.

کاری در ردیف بودجه  بودجه ایثار و فدا
هالل احمر ثبت شد

وی گفــت: اکنــون ۴ اســتان کشــور مانند 
اســتان گلســتان که مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات )EOC( آن از پشــتوانه سخت افزاری 
و نرم افزاری بروزتری برخوردار است به صورت 
پایلوت انتخاب تا پس از استفاده و رفع ایرادات 
و نواقص احتمالی برای استفاده در اختیار دیگر 
اســتان ها قرار گیرد.مدیرعامل جمعیت هال 
احمر اســتان گلستان بیان کرد: مرکز کنترل و 
هماهنگی جمعیت هال احمر گلستان با هدف 
ســنجش اولیه سامانه در برنامه عملیات نگار با 
اســتفاده از تلفن همراه اندروید تمرین لحظه 
صفر در سطح پایگاه های استان برگزار کرده تا 
میزان آمادگی نیروها و نحوه پاسخ دهی برنامه 

را ارزیابی کند.

 تجمع سارها روی شبکه های 
 توزیع برق باعث قطعی برق 

در استان گلستان شد
گلســتان / گروه استان ها: سرپرست شرکت توزیع 
برق گلستان گفت که ورود پرندگان مهاجر از گونه  
سار  و نشستن گروهی آن ها بر روی سیم های شبکه 
برق، باعث بروز اختال در ۴۰ درصد از شــبکه ۲۰ 
کیلو ولت توزیع برق این شهرســتان شــد. موسوی 
افزود؛ کاله ۶۵۰ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلو ولت دارد 
که این روزها نشستن سارها بر روی سیم های برق، 
ســبب ایجاد اختال و خاموشــی برق می شود. به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق گلستان ، 
سید احمد موسوی افزود؛در سالهای گذشته نیز در 
فصل بهار ســارهای مهاجر بویژه از خراسان شمالی 
با تعداد کمتری وارد گلســتان می شــدند ومشکلی 
خاصی ایجاد نمی کردند افزود: امسال و سال گذشته 
با توجه به خشکسالی شدید استان همجوار، جمعیت 
بیشــتری از این پرندگان به اســتان وارد که نتیجه 
گروهی نشستن آنها روی سیم های برق، اختال در 
شبکه توزیع ایجاد و باعث بروز خاموشیهای لحطه ای 
در شبکه شده اند.تجمع این پرندگان روی سیم های 
شبکه توزیع برق باعث قطعی لحظه ای شبکه اصلی 
برق و سوختن فیوز در شبکه های فرعی می شود که 
با وجود اعزام تیم های شرکت برق برای رفع مشکل 
خرابی ها به دلیل تعدد موارد خاموشــی ، در برخی 
مواقع وصل شــدن مجدد برق زمان بیشــتری نیاز 
دارد. سرپرست شرکت توزیع برق گلستان در ادامه 
بیان داشــتند: اقدامات مختلفی مانند تغییر آرایش 
شبکه توزیع برق و نصب اسپیسر )فاصله گذار( بین 
خطوط درمحل تجمع این پرندگان برای پیشگیری 
از بروز اختال انجام شد اما به سبب گستردگی شبکه 
و زیاد بودن تعداد جمعیت سارها همچنان در نقاط 
مختلف ایجاد نوسان مینمایند. وی گفت:کاله ۱۱۷ 
هزار نفر جمعیت و ۱۷۵۲ کیلومتر مربع وســعت، و 
۱۲۵۰ کیلومتر شــبکه انتقال برق فشــار ضعیف و 

متوسط دارد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
اظهار کرد:

آغاز ثبت نام بیستمین دوره 
مسابقات ملی مهارت با مشارکت 

بخش های دولتی و خصوصی
اصفهان / گروه استان ها:  آرش اخوان طبسی مدیرکل 
آموزش فنی وحرفه ای اســتان اصفهان از آغاز ثبت 
نام بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت با مشارکت 
بخش های دولتی و خصوصی خبر داد.اخوان طبسی 
با بیان اینکه این دوره از مســابقات در ۴۳ رشــته و ۶ 
گروه تخصصی برگزار می شــود، گفت: این دوره از 
مسابقات با همکاری و مشارکت نهادهای آموزشی، 
شــرکای بخش دولتی و خصوصی برگزار می شود. 
وی با اشــاره به رشــد ۳۰ درصدی تعداد رشته های 
مسابقات ملی مهارت در مقایسه با دوره قبل، تصریح 
کرد: رشته های فناوری خودرو های ریلی، پذیرش 
هتل، خدمات رستوران داری، آرایشگری مردانه، هنر 
بازی های سه بعدی رایانه ای، نانوایی نان های حجیم، 
ساخت و ساز خشک و گچ کاری و نگهداری و تعمیر 
هواپیما برای اولین بار در مسابقات ملی مهارت برگزار 
خواهند شد.وی خاطرنشان کرد: ثبت نام این دوره 
مسابقات از ۱۷ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۱۷ تیرماه و 
از طریق تارنمای www.worldskills.ir  ادامه خواهد 
داشــت.به گفته وی مرحله شهرستانی این دوره از 
رقابت ها در هفته اول مرداد، مرحله استانی در هفته 
آخر شهریور ماه و مرحله کشوری به میزبانی ۶ استان 

در نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.
 

 برگزاری رزمایش   دفاع از مقر  
در شرکت برق منطقه ای سمنان

سمنان / گروه استان ها: با حضور بسیجیان و نیروهای 
 حراســت شرکت برق منطقه ای سمنان ، رزمایش 
  دفاع از مقر  در این شرکت و معاونت بهره برداری در 
شهرهای سمنان، شاهرود و گرمسار برگزار گردید.

مهندس فرشــاد همافر ، مدیر دفتر حراســت و امور 
محرمانه شــرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به 
اهمیــت برگزاری این رزمایش در جهت حفاظت و 
ایمنی بیشــتر از تاسیسات و تجهیزات صنعت برق 
گفت : این رزمایش که با اعام عمومی از سوی بسیج 
ادارات و کارمندان استان سمنان و اداره کل حراست 
استان برگزار گردید ، کارکنان بسیجی و دفتر حراست 
شرکت برق منطقه ای سمنان با حضور در محل های 
از پیش تعیین شــده ، به حراســت از تاسیسات این 
شــرکت پرداختند.مهندس همافر افزود : بسیجیان 
حاضر در این رزمایش با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی ، ضمن آموزش و به روز رسانی اطاعات 
و مهارت هــای رزمــی و دفاعی خود، با مبانی مقابله 
با جنگ های نوین و… نیز آشنا شدند. وی با اشاره 
به بررســی و بازنگری مجدد نقاط حساس و آسیب 
پذیر صنعت برق اســتان در این رزمایش گفت : در 
این رزمایش آمادگی نیروهای بسیجی جهت خنثی 
نمودن و یا کاهش تاثیرات اقدامات تخریبی دشمن 
و ممانعت از دستیابی و ایجاد خسارت به بخش های 
مهم تاسیسات صنعت برق ، مورد ارزیابی قرار گرفت  
و در پایان نقاط قوت و قابل بهبود این رزمایش بررسی 
گردید.گفتنی ست در حین برگزاری این رزمایش، 
مدیرکل دفتر امنیتی انتظامی استانداری سمنان  ، 
هیــات همراه با حضور در این شــرکت از نزدیک از 

اجرای این رزمایش دیدن نمودند.  
محمد مهدی وحدتی / مدیر دفتر روابط عمومی

استانها 6

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

کیانشهر در اهواز وارد مدار شد    GIS پست برق
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت GIS کیانشهر در اهواز 
برق دار و وارد مدار شــد.محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: عملیات 
احداث پســت ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت GIS کیانشــهر به ظرفیت ۵۰ 
مگاولت آمپر به پایان رســید و برق دار شــده است.وی با بیان اینکه 
ارزش ســرمایه گذاری این پســت برق فوق توزیع یک هزار و ۶۳۰ 
میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: پســت برق GIS کیانشــهر، اولین 
پست از مجموعه  پست های GIS طرح مقابله با ریزگردها در استان 
خوزستان بوده که به بهره برداری رسیده است.مدیر عامل شرکت 
 GIS برق منطقه ای خوزســتان افزود: این پســت یکی از ۱۵ پست
این شرکت است که برای توسعه شبکه برق استان طراحی و برنامه 
ریزی شــده )طرح توســعه و پایداری( و در مقابل شرایط نامساعد 
جــوی ماننــد گــرد و غبار و آلودگی های صنعتی مقاوم هســتند.

دشت بزرگ تصریح کرد: بهره برداری از پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت 
GIS کیانشهر، باعث ایجاد ظرفیت جدید جهت کاهش محدودیت 

و جلوگیری از خاموشی گسترده و متعادل سازی و کاهش بارگیری 
از پســت های پربار کیان آباد، کیانپارس و توحید در در شــهر اهواز 
خواهد شــد.مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان گفت: 
تجهیزات این پست های GIS تحت لیسانس شرکت ABB سوئیس 
است که برای اولین بار در کشور توسط شرکت سرو نیروی شیراز 
ساخته شده و اولین پست های آن توسط برق منطقه ای خوزستان 
خریداری و در حال نصب و راه اندازی هستند.بر اساس این گزارش، 
از مهرمــاه ۱۴۰۰ تاکنون با احتســاب ظرفیت فوق ۶۰۵ مگاولت 
آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شــبکه تحت نظارت 
این شرکت در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه 
شد.گفتنی است، شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین 
و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان 

و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

مشهد / سمیرا رحمتی
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی 
گفت: ثبت نام چهل و پنجمین دوره مســابقات قرآن کریم و 
نغمات دینی جمهوری اسامی ایران با محوریت بقاع متبرکه 
در ۱۲ رشــته از ۲۱ اردیبهشــت آغاز شده و تا ۲۵ خرداد سال 

جاری ادامه دارد.
جعفر حســینی گفت: ثبت نام چهل و پنجمین دوره مسابقات 
قــرآن کریــم و نغمات دینی جمهوری اســامی ایران در ۱۲ 
رشــته حفــظ کل قرآن کریم، قرائت تحقیــق، قرائت ترتیل، 
حفظ۲۰ جزء قرآن کریم، حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، حفظ ۵ 
جزء قرآن کریم، اذان، دعاخوانی، مدیحه ســرایی و همخوانی 
قرآن کریم، تفســیر عمومی قرآن کریم، ترجمه نهج الباغه 
و ترجمه صحیفه ســجادیه از ۲۱ اردیبهشــت آغاز شــده و تا 
۲۵ خرداد ســال جاری ادامه دارد.وی افزود: ثبت نام چهل و 
پنجمین دوره مســابقات قرآن کریم و نغمات دینی جمهوری 

اسامی ایران از طریق سایت www.quraniran.ir صورت می 
پذیرد.حســینی با بیان اینکه شایسته است متقاضیان محترم 
در روزهای ابتدایی نســبت به ثبت نام در ســایت اقدام نموده 

و ثبت نــام خــود را به روزهای پایانی موکــول نکنند، تصریح 
کــرد: متقاضیان به طور هم زمان می توانند نســبت به ثبت نام 
در یکی از رشــته های انفرادی آوایی )قرائت تحقیق و ترتیل، 
تمام رشــته های حفظ، اذان و دعاخوانی( و یک رشته گروهی 

)مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم( اقدام نمایند.
رئیــس اداره امــور قرآنی اداره کل اوقاف اســتان با بیان اینکه 
امسال رشته های ترجمه تهج الباغه و ترجمه صحیفه سجادیه 
به رشته های معارفی افزوده شده است، گفت: به منظور ترویج 
معارف عمومی قرآن کریم و آشنایی با آن، تمام شرکت کنندگان 
می توانند عاوه بر رشته های فوق، در یکی از رشته های معارفی 
)تفسیر عمومی قرآن کریم، ترجمه نهج الباغه، ترجمه صحیفه 
ســجادیه( ثبت نام کنند.گفتنی است عاقمندان می توانند با 
کلیک بر روی لینک زیر انتشــار شیوه نامه و جزئیات برگزاری 
چهل و پنجمین دوره مســابقات قرآن کریم دریافت و مطالعه 

کنند.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی خبر داد؛

کریم و نغمات دینی  آغاز ثبت نام چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن 

خبر  ویژه

ج: شهردار کر

ج سوم خرداد افتتاح می شود کر تقاطع غیرهمسطح  ماهان_آزادی  
البرز / اکبر حیدری 

شــهردار کرج با اشــاره به فعالیت شــبانه روزی در پروژه تقاطع 
غیرهمســطح  ماهان_آزادی ، از افتتاح این پروژه در روز ســوم 
خرداد، همزمان با ســالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد. مصطفی 
ســعیدی در حاشیه بازدیدی که به همراه اعضای شورای اسامی 
شــهر کرج از پروژه تقاطع غیر همســطح ماهان_آزادی داشــت، 
به سرعت پیشرفت مطلوب این پروژه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
این زیرگذر در موعد مقرر به بهره برداری می رسد.وی بابیان اینکه 
احداث و تکمیل زیرگذر ماهان_آزادی، مســیر دسترسی از مرکز 
شهر به سمت باغستان را تسهیل می کند، اظهار داشت: مجموعه 
مدیریت شهری در این دوره باهدف به حداقل رساندن بار ترافیکی 

کان شــهر کرج گام برمی دارد که مهم ترین رســالت جهت تحقق 
این مهم در حال حاضر تکمیل پروژه های نیمه تمام است.شهردار 

کرج ضمن یادآوری بازدیدهای مســتمر مسئوالن مربوطه اعم از 
اعضای شــورای اســامی شــهر، معاونت فنی و عمرانی و سازمان 
عمــران و بازآفرینی فضاهای شــهری شــهرداری کــرج از پروژه 
تقاطــع غیر همســطح ماهان_آزادی، عنوان کــرد: این نظارت و 
بازدیدهای مســتمر باهدف پیشــرفت پروژه در سرعت و کیفیت 
در کنار هم پیش بینی و اجراشــده اســت.به گفته سعیدی، جذب 
ســفرهای درون شهری و تســهیل در تردد شهری از دیگر اهداف 
مدیریت شهری جهت احداث پروژه یادشده باارزش ۱۳۰ میلیارد 
تومان است که موارد عنوان شده ارتباط مستقیمی با فراهم کردن 
زیرساخت ها جهت تسهیل در رفاه حال شهروندان و کسب رضایت 

آنان که اصلی ترین رسالت و سیاست این مجموعه است، دارد.
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یادداشت

کاهش دهیم  مرگ عابران در تصادفات را 

عابران ؛ قربانی سیاست گذاری  خودرو محور
  سارا فهیم / روزگار

گســترش روز افزون زندگی شهری و به 
تبع آن سیل خودر وهایی که روانه کوچه 
و خیابان ها شدند عبور افراد پیاده از میان 
انبوه خودرو های پرسرعت عبوری از این 
معابر را با مشــکل مواجه ســاخته است 
به طوری که بیشــتر قربانیان تصادفات 
رانندگی درون شــهری و برون شــهری 
را همین عابران پیاده تشــکیل می دهند.

بنابرایــن عابران پیــاده درصد باالیی از 
کشته شــدگان حــوادث رانندگی را در 
جهان به خود اختصاص می دهند که خود 
عابر، راننده و مسائل محیطی و ترافیکی در 
آن دخیل اند.به گفته کارشناسان، رعایت 
مثلث اصول سه گانه مشتمل بر مهندسی 
ترافیک، آموزش و اجرای قوانین و مقررات، 
گامی مؤثر در کاهش حوادث برای عابران 
پیاده و کاهش تلفات آن می شود.بر اساس 
این گزارش، چند روز پیش بود که سردار 
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بــزرگ آماری از مرگ عابــران پیاده در 
حوادث ترافیکــی پایتخت را اعام کرد. 
آماری که نشان می داد حدود  ۳۵ درصد 
از کل جانباختگان این حوادث  در تهران 
را عابران پیاده شــامل می شوند. این آمار 
گرچه در دیگر استان های کشور متفاوت 
اســت، اما وجه اشــتراک تمامی آنها در 
قابل توجه بودن شــمار عابرانی است که 
به وسیله تصادف با خودرو جان خود را از 

دست داده اند. 

 فضاهای شهری ما از ابتدا 
برای عابر پیاده طراحی نشده اند 

علی طیبی، کارشــناس شهری و ایمنی 
دربــاره ایمنی گروه هــای مختلف عابر 
پیاده در فضاهای شهری، گفت: به صورت 
کلی اگر بخواهیم بحث عابر پیاده را بدون 
توجــه به محدودیت هایی که گروه های 
ســنی، جنســی و افراد بــا توانایی های 
جسمی متفاوت ایجاد می کنند، در نظر 
بگیریم فضاهای شــهری ما از ابتدا برای 
عابر پیاده طراحی نشده اند. به این معنی 
کــه از هنگامی که خیابان کشــی مدرن 

در شهرها اتفاق افتاد اصلی ترین مساله، 
مســاله جابه جایی خودرو و ترافیک آن 
بوده و به همین دلیل مســاله عابرپیاده 
جزو اولویت ها نبوده و در جزئیات شهری 
ما نیز به آن توجهی نشــده است.در این 
شــرایط کــه به طورکلــی عابرپیاده در 
خیابان کشــی های ما مــورد توجه قرار 
نگرفته اســت، ما شــاهد آن هستیم که 
وضعیت بــرای گروه های خاص تر بدتر 
اســت. گروه هایی که بســته به ســن یا 
محدودیت حرکتی با مســائل بیشتری 
روبه رو هســتند و در این زمان است که 
نتیجــه فاجعه بار می شــود.وی درباره 
وضعیــت امنیت و ایمنــی عابران پیاده 
در معابــر نیز اظهارکــرد: در این زمینه 
نیز فضا چندان مناسب نیست. عاوه بر 
تمام ابعادی که بیشتر جنبه کالبدی دارد 
در زمینــه امنیت هم برخی از فضاهای 
شهری چندان مناسب حضور تمام اقشار 
و به خصوص زنان نیست و همین موضوع 
می تواند دسترســی بــه برخی فضاهای 
عمومــی را بــرای گروه های مختلفی از 
اقشار جامعه از جمله زنان محدود کند.

وی در ارتباط با ایمنی عابر پیاده در معابر 
شهری نیز گفت: بحث ایمنی عابر پیاده را 

می توان از دو بعد بررسی کرد. اول اینکه 
مردم و فرهنگ ترافیک حاکم بر جامعه 
چقدر باعث کاهش ایمنی شده اند و رفتار 
آنان در این حوزه چه تاثیری داشته است. 
بعد دوم هم ساختاری است، یعنی اینکه 
مــا چقــدر ایمنی را در طراحی و اجرای 
پروژه هــا در نظــر گرفته ایم. هر دو بعد 
موضوع و مســاله ماست. حتی در بعضی 
موقعیت ها بعد دوم الویت دارد و ممکن 
اســت اصا به مولفه ایمنی در ســاختار 
طراحــی و اجرایی فضای شــهری ما و 
سیاســت گذاری برای آن توجهی نشده 

یا دست کم توجه کافی نشود.

 نرده و جداسازی نمود بی توجهی 
به عابر پیاده است

طیبــی یکــی از نمودهای عدم توجه به 
عابرپیــاده در سیاســتگذاری و طراحی 
فضاهای شــهری را جداســازی  فضاها 
شــهری به نفع خودرو و سواره توصیف 
کــرد و افزود: وقتی عابر پیاده در اولویت 
قرار نگیرد، نمود بیرونی آن وجود نرده، 
پــل و زیرگذر اســت. در واقع برای عابر 
پیاده زحمت مضاعفی ایجاد می شــود تا 
خودرو در آســودگی تردد کند. در این 

شــرایط ما شــاهد بروز برخی تصادفات 
با عابران پیاده هســتیم، چرا که ممکن 
اســت عابری به هر دلیل امکان عبور از 
پل، زیرگذر و ... را نداشــته باشــد و در 
این حین چار حادثه شود.او گفت: وقتی 
جایی پل عابر پیاده یا زیرگذر وجود دارد 
و نرده هم کشیده شده است، معنی آن در 
جامعه اینطور تلقی می شــود که حرکت 
ســواره بر حرکت پیــاده اولویت دارد و 
این تحمیلی اســت که در فضای شهری 
اعمال می شود. کسی هم که از این فضاها 
استفاده نمی کند در واقع به این تحمیل 
اعتــراض می کند که این اعتراض گاهی 
بــه  بی فرهنگی  ترجمه می شــود چون 
مــا در ناخودآگاه خود فرهنگ را به نفع 
حرکت ســواره و خــودرو می دانیم. این 
موارد گاهــی از بعد اقتصادی نیز جنبه 
تبلیغاتی دارد و شــرکت های بیمه این 
کار را دنبــال می کننــد. برای مثال اگر 
عابــر پیــاده در جایی تصــادف کند که 
پل عابر وجود داشــته باشد، راننده هیچ 
مســئولیتی ندارد. بدیــن ترتیب دیده 
شده که گاهی شرکت های بیمه ترجیح 
می دهنــد که در مکان های پرحادثه پل 
عابر نصب شود که اگر عابر تصادف کرد، 

مجبور به پرداخت خســارت نباشــند و 
برای تحقق این موضوع تاش می کنند.

طیبــی درباره اجــرای طرح هایی برای 
ســاماندهی عابران پیاده از سوی پلیس 
نیز گفت:  شخصا اجرای طرح های پلیس 
در این خصوص را موفق نمی دانم. البته 
مــن به طور مشــخص، هم بــه عنوان 
شــهروند و هم به عنوان کارشناس این 
حــوزه که فعالیت حرفــه ای من هم در 
آن بــوده، رویارویــی پلیس با عابر پیاده 
را ندیدم. پلیس قســمت مواجهه اش را 
برای حرکت سواره گذاشته است. در کل 
حرکت غیرقانونی عابر پیاده برای پلیس 
یــک موضوع اعمال قانون هســت و در 
ایران هم چندین بار راجع  به آن صحبت 
شده اما ابزار و ساختار برای اعمال قانون 
وجود ندارد.زمانی پلیس می تواند اعمال 
قانون کند که اساســا آن قانون منطقی 
باشــد. ما نمی توانیم پل عابر پیاده بزنیم 
و مردم را مجبور به استفاده از پلی کنیم 
کــه برای زنان، کودکان، ســالمندان و 
معلوالن مناسب نیست. مثا در رابطه با 
کمربنــد ایمنی، از آنجایی که منطق بر 
آن اســتوار بــود، تبدیل به یک فرهنگ 
ترافیکی شــد و اعمال قانون اتفاق افتاد 
ولی قانونی که از اســاس منطقی و قابل 
درک نیســت را نمی تــوان با زور اعمال 
کرد، شــما چطور می توانید پیرمردی را 
که باال رفتن از پله برایش دشوار است و 
نظایــر آن را مجبور کنید که حتما از پل 
عابــر تردد کنند. آیا بهتر نبود برای این 
کار حرکت خودروی سواری آرام سازی 
شده یا خودرو به زیرگذر هدایت می شد.

طیبــی بار دیگر بر اولویت حرکت پیاده 
در فضای شــهری تاکید کرد و گفت: از 
آن جایی که حرکت پیاده، حرکت سالم، 
پویــا و امنی اســت باید در اولویت تمام 
طراحان شــهری قــرار گیرد. مخصوصا 
در شــرایط موجود که تمایل عمده افراد 
به اســتفاده از خودروی شخصی است. 
نباید سیاســتگذاری ما طوری باشد که 
عابرپیاده و در واقع انسان به عنوان رکنی 

مهم در شهر از عرصه حذف شود.

7جامعه
 اهمیت رفتاری والدین 

 در شکل گیری 
هویت جنسی کودک 

  دکتر مرضیه عزیزی معین 
روانشناس بالینی 

هویت جنسی عبارت است از احساس 
فــردی مــرد یا زن بودن که از ســه تا 
چهارســالگی شــروع می  شــود و در 
حالی که نقش جنســی به جنبه هایی 
از رفتار فرد اشاره می  کند که با تعریف 
فرهنگ مردانگی و زنانگی شــکل می  
گیرد و شــواهدی وجود دارد که رفتار 
نقش جنســی به  دنبال برچسب زدن 
صحیح به  عنوان یک مرد و یک زن به 
وجــود می آید.خیلی از کودکان رفتار 
های غالب جنســی را با توجه به  نظر 
متفاوت نســبت به رفتار های مناسب 
برای مرد و زن را از ســن چهار تا پنج  
ســالگی نشــان می دهند ولی هویت 
جنســی اینکه فــرد خود را زن یا مرد 
بداند مربوط به سن چهار سالگی است.
نارضایتی جنســی زمانی است که فرد 
از جنســیت خودش نارضایتی دارد و 
ترجیــح می  دهــد که فردی از جنس 
مخالف خودش باشــد، اختال هویت 
جنسی به تعارض بین جنسیت واقعی 
فردی و جنســیتی که خود را معرفی 
می کند اطاق می شــود و این که فرد 
با جنســیتی که به دنیا آمده احساس 
نارضایتــی زیادی دارد و در واقع ذهن 
با جسم و ژنتیک فرد مطابقت ندارد و 
در ایــن بیماران تناقض صد در صدی 
وجود دارد و نسبت  به جنس خودشان 
دچار اختال می شــوند و میل خیلی 
قوی دارند برای داشــتن جنســیت 
دیگــر و یا اصرار بــر این  که متعلق به 
جنــس مقابل هســتند و تنفر قوی  از 
کالبدشناسی جنسی خودشون دارند.
احساس فردی مرد یا زن بودن از سن 
۴ ســالگی است و در آن سن است که 
کودک متوجه تفاوت  های جنســیتی 
زن یا مرد بودن می شود که رفتار های 
والدین، ساختارهای فرهنگی و محیط 
اجتماعی در شــناخت هویت جنسی 
کــودک موثــر اســت. بنابراین الزم 
اســت کودکان در مورد هویت جنسی 
خودشــان احســاس رضایت داشته 
باشند و رشد سالم روانی مستلزم این 
اســت که یک کودک بتواند تشخیص 
بدهــد که مذکر و یــا از جنس مؤنث 
اســت لذا کــودکان باید بدانند که دو 
جنســیت مذکر و مونث وجود دارد و 
پسر بداند که در آینده مرد و یک پدر 
و دختــر بدانــد که در آینده یک زن و 
مادر خواهد بود و نســبت  به زن بودن 
یا مرد بودن خودشــان باید احســاس 
خوبــی پیدا کنند. در واقع پدر و مادر 
هستند که به عنوان والدین به کودک 
نشــان می دهنــد که مــا از این  که تو 
دختر یا پســر هســتی خوشحالیم و 
انتظــار داریم که در بزرگســالی یک 
زن یــا مرد کامل باشــی. از طرفی در 
همــه اختاالت روانی ما نقش ژنتیک 
را می بینیم و حتما در خصوص اختال 
هویت جنســی هم مهم اســت، اما در 
خصــوص نارضایتی جنســی نظریه 
روانــی اجتماعی در این مورد صحبت 
مــی کند که اثــرات تربیتی و رفتاری 
و القا تمایات توســط والدین، تشویق 
کودکانی که رفتارهای جنس مقابل را 
تقلیــد می کنند، وجود والد هم جنس 
پرخاشگر و اختال در رابطه عاطفی با 
فرزند، آشفتگی روابط والدین، جدایی 
از یکی از والدین می تواند موثر باشــد 
لذا نوع رفتار اطرافیان کودک و شرایط 
محیطی بسیار مهم است. در خصوص 
راهکارهای پیشگیرانه  برای عدم ایجاد 
نارضایتی از هویت جنســی، باید گفت 
کــه والدیــن نقــش اول را دارند، این 
والدین هستند که باید عائمی همچون 
ترجیــح به پوشــیدن لباس ها جنس 
مخالف، عدم دوســتی با همجنسان و 
انجام بازی ها مختص جنس مقابل را 
در نظــر بگیرند لذا والدین در صورت 
تشخیص خودشان و اطرافیان کودک، 
حتما باید به روان شناس یا روان پزشک 
مراجعه کنند تا این تشــخیص توسط 

متخصصین تأیید شود.

 بیمه طالیی معلمان 
احیا شد

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعام 
کرد که بیمه طایی فرهنگیان با خدمات 
و پشــتیبانی مناســب بعد از سال ها احیا 
شد.صادق ستاری فرد در صفحه شخصی 
اش در توییتر در ای باره نوشت: با پیگیری 
جــدی وزیــر،  بیمه طایــی )تکمیلی( 
فرهنگیان با خدمات و پشتیبانی مناسب 
بهداشــتی و درمانی بعد از ســال ها احیا 
شــد.وی همچنین خبر داد که آیین نامه 
اجرایی قانــون رتبه بندی معلمان نیز به 
زودی از ســوی کمیســیون امور عمومی 

دولت تقدیم هیئت وزیران می شود.

میزان رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی 50 درصد است

معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت، 
آموزش و پزشکی اعام کرد: میزان رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در کشور در هفته 
منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ )از ۲۴ 
تا ۳۱ اردیبهشــت ماه(، همچنان پایین و 
بالغ بر ۵۰.۵۴ درصد بوده است. همچنین 
بر اساس آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی 
کشور، هم اکنون هیچ شهری در وضعیت 
قرمز و نارنجی قرار نداشــته و ۲۵۵ شهر 
در وضعیت زرد و ۱۹۳ شــهر در وضعیت 

آبی در کشور داریم.

 آغاز ثبت نام اولی ها
هفتمی ها و دهمی ها

رئیس ســتاد ثبت نام آموزش و پرورش: 
ثبــت نــام دانش آموزان همــه پایه ها از 
هفته اول خرداد در مدارس آغاز می شود 
و تا پایان مرداد ادامه دارد.ســید مجتبی 
هاشمی گفت: برای پایه های ورودی اول، 
هفتــم و دهــم اولیاء با حضور در مدارس 
مورد نظر خود می توانند فرزندانشــان را 
ثبت نام کنند اما برای ثبت نام میان پایه ها 
نیازی به حضور والدین نیست و سامانه ای 
که طراحی شــده است ، دانش آموزان را 
پــس از قبولی، به صورت خودکار در پایه 
باالتر ثبت نام می کند.وی افزود: امســال 
قریــب بــه ۱۶ میلیون دانش آموز خود را 
برای شــرکت در کاس های درس آماده 
مــی کنند که بیش از یک میلیون و ۵۰۰ 
هــزار دانش آموز کاس اولی هســتند.

هاشــمی درباره تعییــن محدوده بندی 
مدارس هم گفت: محدوده بندی بر عهده 
ســتادهای ثبت نام استانی و منطقه ای و 
احراز و تایید مدارک محل سکونت دانش 
آموزان هم بر عهده مدیران مدارس است.

وی افزود: امسال با تمرکز زدایی قرار است 
ستادهای ثبت نام مدارس نظر اولیا درباره 
ثبت نام را دریافت و با انتقال آن به ستاد 
ثبــت نام منطقه ای ، الگوهای مناســب 
برای هر منطقه را ، در سالهای بعد پیاده 
کنند.هاشمی درباره شهریه دریافتی هم 
گفت: در ســازمان مدارس غیردولتی کار 
کارشناسی میزان شهریه در حال بررسی 
است و تا زمان اعام نهایی، مدارس موظف 
به دریافت شــهریه پارســال هستند.وی 
افــزود: در صورت افزایش شــهریه مابه 
التفــاوت بعدا از اولیاء دریافت می شــود 
ولی در زمان ثبت نام هیچ شهریه اضافه ای 

نباید دریافت شود.

ک   تداوم گرد و خا
در آسمان ایران

رئیس مرکز ملــی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا درباره شرایط 
جوی کشور، اظهار کرد: طی امروز و فردا 
)۲ و ۳ خــرداد( در نوار شــمالی کشــور 
افزایــش دما رخ خواهد داد . این افزایش 
دما در شــمال شــرق بین ۸ تا ۱۳ درجه 
ســانتیگراد پیش بینی می شــود. صادق 
ضیاییان افزود: از بعد از ظهر امروز دوشنبه 
و روز سه شــنبه با شکل گیری  توده گرد و 
خاک روی عراق و انتقال آن به کشور در 
اســتان های واقع در شمال غرب، غرب، 
جنوب عرب، مرکز و اســتان های واقع در 
دامنه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی 
گــرد و خاک پیش بینی می شــود. وی با 
بیــان اینکه روز چهارشــنبه )۴ خرداد( 
کاهش دما در اســتان های ساحلی خزر 
رخ می دهد و دریای خزر در این روز مواج 
خواهد بود ،اظهار کرد: امروز دوشنبه در 
برخی نقاط استان های اردبیل، آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربی، کردســتان، 
زنجــان، قزویــن، البرز و تهــران رگبار و 
رعــد و بــرق و وزش باد شــدید موقت و 
گاهی گرد وخاک پیش بینی می شــود.به 
گفته ضیاییان سه شــنبه در شمال غرب 
این وضعیت رخ خواهد داد.چهارشــنبه و 
پنجشنبه )۴ و ۵ خرداد( نیز در استان های 
ساحلی خزر بارش خواهیم داشت. خلیج 

فارس نیز امروز مواج است. 

خبر ویژه

معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان بهزیســتی کشــور در خصوص یارانه  
حمایتی دولت، اظهار کرد: طبق آزمون وســع، همه مددجویان تحت پوشــش 
سازمان بهزیستی مشمول دریافت یارانه حمایتی دولت هستند. در صورتی که 
برای برخی از مددجویان یارانه واریز نشــده باشــد، می توانند اعتراض خود را از 
طریق ســامانه اعام شــده ثبت کنند، چراکه همه مددجویان مشمول دریافت 
یارانه حمایتی هستند.ســید مرتضی حســینی یادآور شد: همچنین در صورتی 
که مددجویان یارانه حمایتی دریافت نکرده اند، عاوه بر ســامانه اعام شــده 
می توانند به ادارات بهزیستی شهرستان ها یا مراکز مثبت زندگی مراجعه کنند.

وی در پاســخ به ســوالی درخصوص واریز یارانه مددجویان مســتقر در مراکز 
نگهداری شبانه روزی اینطور توضیح داد: مبلغ یارانه حمایتی طبیعتا به حساب 
خود مددجویان یا سرپرســت آنان بســته به شرایط فرد واریز می شود. حسینی 
افزود: اگر فرد دارای خانواده باشد، معموال کارت در اختیار خود فرد یا سرپرست 
خانــواده قــرار می گیرد و امکانات مددجــو را تامین می کنند، اما در صورتی که 
فرد خانواده ای نداشته باشد، کارت در اختیار مرکز نگهداری قرار گرفته و مرکز 
عاوه بر بخشی که بهزیستی به عنوان یارانه برای مددجویان پرداخت می کند، 

آن را برای امورات فرد هزینه می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور:

همه مددجویان مشمول دریافت یارانه می شوند

اینفوگرافی 

 عالئم 
 و نحوه انتقال 

 آبله میمون 
چگونه است؟

بیماری آبله میمونی، یک 
ویروس نادر و شبیه به آبله 
است. این بیماری بیشتر در 

کشورهایی با جنگل های 
بارانی در آفریقای مرکزی 
و غربی دیده می شود. این 

بیماری بثورات پوستی 
ایجاد می کند که در صورت 

و بدن گسترش می یابد.

منبع: ایمنا

 اعالم زمان ثبت نام جدید 
وام ناباروری

رئیس بنیاد ۱۵ خرداد با اشاره به خدمات 
این بنیاد بــه زوجین نابارور، اظهار کرد: 
براســاس توان ما در ستاد اجرایی فرمان 
امــام)ره( و بنیــاد ۱۵ خرداد، پروژه های 
مختلفی را تعریف کرده ایم که از جمله آن 
می توان به اعطای تسهیات شروع درمان 
ناباروری و کمک به درمان زوجین نابارور 
اشاره کرد.حمیدرضا علیان زادگان افزود: 
در قانون تصمیمات خوبی برای کمک به 
درمان زوجین نابارور گرفته شده است و 
اعتبارات مناسبی نیز تعریف شده است و 
ما در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
نیز بخشــی از دغدغه های خانواده ها در 
حوزه ناباروری و کمک به شــروع درمان 
آنها را با تمرکز بر مناطق محروم با اعطای 
تسهیات دنبال می کنیم.وی افزود: برای 
ســرعت بخشی به شروع درمان ناباروری 
زوجیــن نابارور، پرداخــت ۱۰ میلیون 
تســهیات را در نظر گرفتیم اما به مرور 
می توانیم با مشــارکت خیرین این رقم 
را و همچنین تعداد خدمت گیرندگان را 
افزایش دهیم.وی با اشاره به ماک ارزیابی 
برای شناســایی زوجین مناطق محروم، 

بیان کرد: تاکنون ۱۱۰۰ خانواده با اولویت 
دهک های محــروم و کم برخوردار برای 
دریافت تسهیات به بانک معرفی شده که 
به مرور دامنه دهک ها را گسترش خواهیم 
داد.وی به نحوه ثبت نام زوجین نابارور در 
طرح دریافت تسهیات اشاره کرد و گفت: 
ما ۵۸ مرکز درمانی طرف قرار داد در بانک 
اطاعاتــی بنیاد داریم، زوجین نابارور در 
تمام استان های کشور می توانند در موعد 
ثبت نام که توسط ادارات کل استانی ستاد 
اطاع رسانی خواهد شد اقدام به ثبت نام 
برای دریافت تســهیات ناباروری کنند، 
پس از آنکه مدارک آنها در ســامانه بنیاد 
۱۵ خــرداد مورد تأیید قرار گرفت به آنها 
تســهیات فوق الذکر اعطا می شود، فعًا 
به دلیل اینکه حجم متقاضیان بسیار باال 
بوده، ثبت نام جدید انجام نمی دهیم، پس 
از اینکه ثبت نام های فعلی تعیین تکلیف 
و غربالگری شــد می توانند ثبت نام های 
جدیــد را انجام دهند.وی گفت: تا تیرماه 
ثبت نام های فعلی را ساماندهی خواهیم 
کرد و در انتهای تیرماه ثبت نام های جدید 

انجام خواهد شد.
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 قلعه منوجان؛ 
گردشگر پذیرترین قلعه ایران

قلعه تاریخی منوجان در مرکز شــهر منوجان 
قرار دارد و از مصالحی مانند خشت، گل و سنگ 
ساخته شده است. این مکان روزگاری از قلعه  های 
دفاعی و مهم منطقه محسوب می  شد و قدمت 
آن به عهد ساسانیان می  رسد. در دوران سلجوقی 
تا صفویه نیز قلعه منوجان همچنان پابرجا بوده 
اســت. این مکان تاریخی در ۲۳ مهر ۱۳۸۴، با 
شماره ثبت ۱۳۵۷۱ در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.
استان کرمان با بیش از ۶۶۰ اثر تاریخی و دیدنی 
که به ثبت ملی رسیده  اند از گردشگر پذیرترین 
نقاط ایران زمین اســت. یکی از شهرستان های 
مهم این اســتان نیز منوجان است که در مسیر 
جیرفت و هرمزگان و در ۴۰۰ کیلومتری جنوب 
غربی کرمان قرار دارد. این شهر در سده چهارم 
هجری، مسیر کاروانروی تجاری بوده که از بندر 
هرمز به جیرفــت و در نهایــت از فات مرکزی 
ایرانی منشعب می شده اســت. منوجان جاذبه 
های زیادی دارد که پیشــینه تعــدادی از آنها 
حتی به صدها ســال قبل برمی گــردد. یکی از 
مهمترین جاذبه های این شــهر و استان کرمان 
قلعه تاریخی منوجان است. قلعه تاریخی منوجان 
از نظر تاریخی همزاد ارگ بم محسوب می  شود 
و نماد قدمت و ســند اصالت و ایستادگی مردم 

منوجان است.
تاریخچه

قلعه منوجان که قدمت آن به بیش از هزار سال 
قبل برمی گردد تا قبل از مرمت و بازســازی در 
حال ویرانی بود اما امروز با اجرای پروژه در حال 
رسیدن به شکوه قبلی خود است. معمار این قلعه 
و قلعه های بم و کهنوج را یکسان دانسته اند. عده 
ای قدمت این قلعه را متعلق به دوره ساسانی می 
دانند هر چند که عده ای هم با توجه به حفاری ها 
و اشیای کشف شده معتقدند که این قلعه بسیار 
قدیمی تر و برای دوران ماقبل تاریخ است. قلعه 
تاریخی منوجان با خشــت، گل و سنگ ساخته 
شــده و با برج و باروی محکمی که دارد از شهر 
و اهالی این منطقه به خوبی محافظت می کرده 
است. با تحقیق بر روی ســفال هایی که در این 
منطقه کشف شــده این طور بر می آید از اوایل 
اســام تا قرن های ۷ و ۸ هجری افرادی در این 

قلعه زندگی می کرده اند.
در حدود ۳ کیلومتری ایــن قلعه بقایایی از یک 
کوره آجرپزی نیز به چشم می خورد که به گفته 
عده ای برای ساخت این قلعه حدود ۳ هزار نفر 
کارگر در این مسیر می ایســتادند و با دست به 
دست کردن آجرها، مصالح را به قلعه می رساندند. 
بدین ترتیب قلعه ای مستحکم شکل گرفت که 
سال ها پناهگاهی مهم برای اهالی این شهر بشمار 
می رفت. با این که ایــن قلعه بارها هدف تهاجم 
اقوام و طوایف بسیاری شد اما تا همین قرن اخیر 
افرادی از آن استفاده می کردند. در واقع، موقعیت 
مکانی این قلعه به گونه ای است که در مسیر راه 
تجاری بنــدر هرمز به جیرفت قــرار گرفته و به 
همین دلیل در قرن چهارم جایگاه خاصی داشته 
و در دوران سلجوقی تا صفوی همچنان فعال بوده 
و کاربردهای زیادی داشته است. بزودی قرار است 
که در این محل موزه ای ســاخته شود تا اشیای  

کشف شده در قلعه به نمایش گذاشته شود.
نتایج کاوش ها

این قلعه  ارزشــمند تاریخی که در مرکز شهر 
منوجان واقع شده، اســتقرارهایی از سده  های 
نخست اســامی تا ادوار قاجاریه را بدون وقفه 
دربر دارد. در کاوش  های صورت گرفته اشــیا 
قابل توجهی از ظروف سفالی، لعابدار و منقوش، 
مهره  های ســنگی با تنوع فراوان اشیا فلزی و 
شیشه به دست آمده که بر پایه  شواهد باستان  
شناســی می  توان گفت تولید محلی بوده و در 
قلعه  منوجان و شــهر قدیم منوجان ســاخته 
شــده  اند. بیش از ۴۰ قطعه شــی فرهنگی و 
تاریخی قلعه منوجان که در نتیجه کاوش  های 
باستانشناسی نخســتین فصل کاوش به دست 
آمده، مرمت شده است. بر پایه  متون مورخین 
و جغرافی  نویســان ایرانی و عرب، منوجان در 
سده  های نخســت تا میانی اسام از شهرهای 
بزرگ با رونق اقتصادی بوده و در مسیر راه بزرگ 
دریای جنوب به مناطق مرکزی و شمال شرقی 
ایران )خراسان بزرگ( قرار داشته است، کاوش 
 های باستانشناسی اشیایی از سده چهارم دوره 
سلجوقی و سده  های هشتم و نهم هجری دوره 
صفویه و بعد از آن را آشکار کرده که مهر تاییدی 

بر منابع مورخین و جغرافی نویسان است.

گردشگری

معرفی مفسدان کشاورزی!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

در طی سال های اخیر ما هر چه یادمان می آید از اسم 
های خارجی و به زعم بچه پولدار ها اسامی با کاس 
برای معرفی کاال های اولویت گروه دهم و مغازه ها و 
ساختمان های شیک استفاده شده است. چه ایرادی 
دارد یکبار هم ما از اسامی با کاس و پرطمطراق برای 
معرفی آلودگی و پلشتی استفاده کنیم؛ شاید در مقابله 

با آنها تاثیر داشته باشد.
راســتش را بخواهید از شــما چه پنهان، در طی یک 
سال اخیر افزایش آلودگی یا هایپر آلودگی برخی مواد 
غذایی و توزیع گسترده برنج های آلوده، میوه سمی، 
سبزی های ناســالم و ده ها نمونه دیگر از محصوالت 
کشاورزی آلوده به سم، یکی از چالش های نظام سامت 
بوده اســت که برخی از این اخبار از سوی مسئوالن 

تکذیب و برخی هم تائید شد.
هر چند ما ایرانی ها عادت داریم با فوت کردن همه چیز 
را ضدعفونی کنیم ولی ظاهراً مسئولین به این سطح 
از رعایت بهداشت و ضدعفونی مواد قانع نیستند فلذا 
در همین راستا و با همین فرمان چند سال قبل رئیس 
ســازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت از رویکرد 
جدید این وزارتخانه برای مقابله با توزیع محصوالت 
غذایی سمی خبر داده بود که اگر محصوالت مناطقی 
آلوده به ســموم باشــد، نشــانی آن مناطق را اعام 
می کنیم. کافی است اطاع رسانی کنیم تا مردم دیگر 
آن محصوالت را خریداری نکنند! به عنوان مثال اگر 
اعام کنیم توت فرنگی تولید منطقه ای آلوده اســت، 
 کشــاورزان آن منطقه ضرر می کنند، چون می دانیم 
برخی کشــاورزان توت فرنگی را در ســم می زنند تا 
پایداری اش افزایش یابد! البته این مقام مسئول تاکید 
می کند که اطاعات ما هنوز دقیق نیست. کافی است 
اطاع رســانی کنیم تا مردم دیگــر آن محصوالت را 
خریداری نکنند. ما در ابتدا تذکر می دهیم، اما اگر وضع 
را اصاح نکنند، میوه ها و سبزی های آلوده مناطق را 

رسما اعام می کنیم.
هر چند در آلوده بودن برخی مواد غذایی هیچ شکی 
نیست ولی راســتش را بخواهید در والیت ما کشت 
توت فرنگی رایج اســت و ما از نزدیــک درخت توت 
فرنگی)!( دیده ایم. درســت است کشاورزان از سموم 
قوی اســتفاده می کنند و ما شخصاً توت فرنگی نمی 
خوریم ولی خدا وکیلی ندیدم توت فرنگی را در ســم 
بزنند و بیــرون بیاورند. زولبیا و بایمه که نیســت در 

شربت فرو کنند!بگذریم.
هر چند سالی از فرمایشــات رئیس سازمان غذا و 
دارو و معاون وزیر بهداشــت گذشته است ولی به 
نظر می رســد کماکان بهترین راه مقابله با آفات 
و مواد شــیمیایی مصرف نکردن میوه و سبزی و 
ســیب زمین و گوجه و برنج و گوشت و ... است. ) 
پس چی بخوریم؟؟کارد بخوره به اون شکمت؛ برو 
رستوران... برو کافی شاپ... من چه می دونم! این 
عمو سیفی ) ســرایدار مفخم مدرسه ما( هم دیگر 
شــورش را در آورده است! مرد حســابی ما اینجا 
داریم راجع به ســامت مردم صحبت می کنیم 
اون وقت تو به فکر شکمت هســتی...چه آدمایی 

پیدا می شن!(
علی ای حال با عنایت به رویکرد وزارت خانه بهداشت 
در اعام مناطق آلوده و ترویج سنت حسنه نخریدن 
و راه اندازی کمپین  نه به محصوالت کشــاورزی ، ما 
نیز چند پیشــنهاد ارائه می کنیم تا در این حرکتی 

فرهنگی – کشاورزی منشاء خیر باشیم.
الف( اعالم اسامی مفسدان کشاورزی: حتماً نباید 
اسامی مفسدان اقتصادی اعام شــود تا مردم آنها را 
بشناسند. پیشنهاد می شود عاوه بر اسامی محصوالت 
و مناطق آلوده، نام مفسدان کشاورزی هم اعام شود تا 
مردم بدانند کدام کشاورز از کود حیوانی استفاده می 
کند و کدام کشاورز از کود سیاه و اوره و پتاس و گوگرد 

غیر مجاز و هزار جور کثافتی دیگر...
ب( راه اندازی مجدد طرح PMS: دوســتان  اگر 
زحمت نیســت این البا و در بین طــرح ها و نظریه 
های مختلف، مطالعات مراقبتی پس از ورود محصول 
کشــاورزی به بازار یا همان PMS  دوباره راه اندازی 
شــود چون  ظاهراً به گفته دوستان طرح PMS در 

سال های اخیر ضعیف و کچل اجرا می شود!

کشفیجدیدبرایدرماننارساییکلیه
عمل پمپاژ سلول های کلیه توسط محققان کشف شد.

 کلیه ها یک عملکرد حیاتی در حذف مواد زائد و سموم از خون انجام می دهند، 
امــا اینکه چگونه ســلول های کلیه دقیقاً این مایــع را از طریق اندام ها منتقل 

می کنند، نمی دانیم.
اکنون محققان دانشگاه جانز هاپکینز نیرو های مکانیکی عملکرد کلیه را بررسی 
کرده اند و یک عمل پمپاژ کلیه که قبا ناشناخته بود، توسط سلول های کلیه 

را یافته اند.
تمام خون موجود در بدن شما ده ها بار در روز از کلیه ها عبور می کند و قبل از 
اینکه خون تمیز، به جریان خون بازگردد، از طریق لوله های کوچک و واحد های 
فیلتر، جریان می یابد. اما نیرو های مکانیکی مورد نیاز برای از بین بردن این موضوع 

مشخص نبود - به هر حال، تصور می شد که سلول های اپیتلیال پوشاننده این 
لوله ها بی حرکت هستند.شان سان، نویسنده مسئول مطالعه جدید، گفت: قوانین 
اساســی فیزیکی می گویند که برای حرکت دادن اشــیا به نیرو نیاز دارید.برای 
بررسی، محققان جانز هاپکینز این اندام را با استفاده از پمپ کلیه مصنوعی میکرو 
سیال مدلسازی کردند. در این تنظیم، مایعات از یک میکروکانال، از سلول های 
اپیتلیال کلیه کشت شده و به یک میکروکانال دوم عبور می کنند، در حالی که 

دستگاه فشار مایع را در نواحی مختلف ثبت می کند.
این تیم ســلول های اپیتلیال کلیه را مشــاهده کردند که مانند پمپ های مایع 
مکانیکی عمل می کردند. آن ها به طور فعال یک گرادیان فشار سیال ایجاد کردند 

که سیال را در جهت خاصی مانند پمپ آب معمولی خانگی هدایت می کند.

در آزمایش های بعدی، تیم بررسی کردند که چگونه عملکرد این سلول ها می تواند 
در موارد بیماری تغییر کند. آن ها همان دستگاه را با استفاده از سلول های اپیتلیال 
 )ADPKD( کلیه بیماران مبتا به بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزومال غالب

آزمایش کردند، اختالی که باعث تشکیل کیست های پر از مایع می شود.
سلول های بیمار مایع را در جهت مخالف سلول های سالم پمپاژ می کنند. این 
پروفیل، فشار لوله های کلیه را تغییر داد و شکل آن ها را تغییر داد که می تواند 
نقش مهمی در ایجاد کیست داشته باشد.این تیم می گوید این کشف می تواند 
راه کشــف دارو ها یا درمان های بالقوه جدیدی را باز کند، در حالی که دســتگاه 
می تواند به عنوان ابزار غربالگری برای ADPKD و ســایر بیماری ها، در کلیه و 

سایر اندام ها مورد استفاده قرار گیرد.

دریچه علم

 سینما خرمشهر  در خانه 
هنرمندان ایران افتتاح می شود

 ویژه برنامه  ســینما خرمشــهر  با نمایش فیلم های 
ســینمایی و مســتندهای دیده نشده ای از جنگ 
بــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر از 
ســوم تا پنجم خرداد ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۵ تا ۲۰ 
 در تــاالر اســتاد ناصــری خانه هنرمنــدان ایران 

برگزار می شود.
عناوین این آثار به شرح زیر اعام می شود:فیلم های 
ســینمایی  بلمی به ســوی ســاحل  به کارگردانی 
رسول ماقلی پور،  کیمیا  به کارگردانی احمدرضا 
درویــش،  دوئــل  به کارگردانی احمدرضا درویش،  
روز ســوم  بــه کارگردانی محمدحســین لطیفی،  
ســرزمین خورشــید  بــه کارگردانــی احمدرضا 
درویش و مستندهای  بازگشت ، دی ۵۹ بوشهر  و  
تلویزیون و جنگ  به کارگردانی محمد تهامی نژاد،  
انهدام ســکوهای صدور نفت عــراق البکر و االمیه  
به کارگردانی مشــترک علی اصغر میرزایی، حسن 
کریمــی، چنگیز صیــاد و فیروز ملک زاده و  هنگ 
نوجوان  ساخته حسن آقاکریمی.حضور و تماشای 
آثــار در ویژه برنامه  سینماخرمشــهر  برای عموم 

عاقمندان آزاد و رایگان است.

فرهنگ و هنر

 تولد 
ج طهماسب   ایر

با حضور پشه و بچه!

شهاب جعفرنژاد با انتشار 
کارتونی در صفحه اینستاگرام 

خود تولد ایرج طهماسب، 
هنرپیشه، عروسک گردان، 

صداپیشه، کارگردان، شاعر، 
مدرس دانشگاه، فیلم نامه نویس 
و خالق شخصیت های عروسکی 

را تبریک گفت.

کارتون 

مهدی فخیم زاده: 

مدیران فرهنگی را بازنشسته نکنید!
مهدی فخیم زاده درباره تغییر مدیران شــبکه 
های تلویزیونی و جوان گرایی در این رســانه، 
با اعتقاد بر اینکه مدیریت فرهنگی بخشــی از 
کار هنری اســت، اظهار کرد: مدیران فرهنگی 
را نباید مثل کارمندانی که ۲۵ ســاله به دنبال 
بازنشســتگی هستند، بازنشسته کرد. پس از 
انقــاب هم بســیاری از لطمه هایی که ما در 
حیطــه کار نمایش خوردیــم، از بی تجربگی 
مدیــران فرهنگی جدید بــود. در حال حاضر 
هم ما یکسری مدیران فرهنگی قابل و کارآمد 

داریم که نباید آنها را بازنشسته کرد.
ایــن بازیگــر و کارگردان دربــاره  فعالیت این 
روزهایش، انتصاب های جدید در صداوســیما 
و جوان گرایــی، علت خداحافظی اش از فصل 
دوم ســریال  مــوج اول  )اپیدمــی( و تکلیف 
نامشــخص قوانین شــبکه نمایش خانگی به 

گفت وگو پرداخت.
این هنرمند باســابقه دربــاره ی فعالیت این 
روزهایش خاطرنشــان کــرد: این روزها حالم 
به لحاظ جســمی خوب اســت، اما کاری هم 
نمی کنم و بیشــتر می خوانم و فیلم می بینم. 
اگر طرحی به نظرم برســد می نویسم اما فعا 

کار عملی نمی کنم.
علت خداحافظی فخیم زاده از  اپیدمی 

فخیم زاده که آخرین همکاری اش با تلویزیون 
به ســریال  موج اول  )اپیدمی( در شــبکه سه 
برمی گردد، سریالی که فصل دوم آن این روزها 
در مرحله ی تولید است اما او دیگر حضور ندارد، 
درباره ی علت غیبتش گفت: کاراکتری که من 
آن را ایفــا کــردم، دکتری بود که از مدتی قبل 
کنار کشــیده بود و در این همه گیری می آید 
اما در ادامه، قصه ی او تمام می شــود. من هم 
گفتم قصه ی او تمام شده و به خواست خودم 
دیگر ادامه ندادم. در واقع به خواســت خودم و 
با پیشنهادی که به تهیه کننده کار آقای کمانی 

دادم، تصمیم گرفتم دیگر نباشــم و عوامل با 
قصه ی دیگری کار را ادامه دادند.

او دربــاره ی علــت این تصمیــم اظهار کرد: 
فیلمنامه فصل جدید حاضر نبود؛ البته مشکل 
فیلمنامه نبود اما من احساس کردم که اگر در 
قسمت بعد حضور پیدا کنم، یک اتفاق بیهوده 
است و از نظر دراماتیک قصه این دکتر در فصل 
اول تمام شــده اســت. دلیل این بود؛ وگرنه نه 
کارگردان مشــکلی داشت و نه فیلمنامه و در 
ادامه هم بر اساس غیبت این کاراکتر، قصه را 

پیش می برند.
ج  تلویزیون به هر دلیلی از جذابیت خار

شده است
این بازیگر پیشکســوت درباره ی وضعیت این 
روزهای تلویزیون و اینکه آیا برنامه ها را تماشا 
می کند؟ اظهار کرد: واقعیت این است که من 
هم زیاد تلویزیون تماشا نمی کنم و برنامه ها را 

دنبال نمی کنم. چون تلویزیون به هر دلیلی از 
جذابیت خارج شــده است. نمایش هم شرط 
اولــش چــه خودم کار کنــم و چه آن را ببینم 
و بیننــده اش باشــم، جذابیت اســت. گاهی 
قســمت هایی را می بینم که از جذابیت خارج 
اســت و این طور فرض می کنم که مخاطبش 

من نیستم پس قضاوتی هم نمی کنم!
فخیم زاده درباره ی تغییر مدیران در ســازمان 
صداوسیما با اعتقاد بر اینکه مدیریت فرهنگی 
بخشــی از کار هنری اســت، گفت: هیچ گاه به 
تقســیم بندی جوان یا پیر و میانســال اعتقاد 
ندارم؛ چراکه در مدیریت فرهنگی که سرمنشأ 
کار است، معتقد به کاربلد بودن هستم. در طول 
این سال ها هم که کار می کردیم هیچ گاه این 
مطلب مطرح نبود. مدیر فرهنگی تشــخیص 
مــی داد و هنرمنــدان را به کار می گرفت. االن 
نیز باید همین گونه باشد. کار مدیریت فرهنگی 

که کار بدنی نیست. کاری است که با تخصص 
و مغز سروکار دارد. تقسیم بندی بین اینکه  با 
جوان ها کار شود یا اینکه با قدیمی ها کار نکنید  
به نتیجه نمی رسد. بستگی به مدیر فرهنگی و 

کاری که تشخیص می دهد دارد.
ایــن کارگردان تصریح کــرد: در ارتباط با کار 
تاریخی مثالی می زنم، چون به من پیشنهادی 
شــد و نپذیرفتم؛ چرا که پس از  والیت عشــق  
دیگر کار تاریخی نکردم و نمی کنم؛ ولی صاح 
هــم نمی دانــم که جوانی که تازه یک یا دو کار 
و تله فیلــم انجام داده، بودجه ی عظیمی را در 
اختیــارش قرار بدهند که تخصص بســیاری 
می خواهد. شاید به نتیجه هم برسد اما سینما، 
تلویزیون و اصوال کار نمایشی، بعدها صدایش 
درمی آیــد و درباره آن قضاوت می کنند. االن 
چیزی مشخص نیست. دو سال دیگر می بینی 
که ماحصل کار چه بوده اســت. همان طور که 

االن آنچه که در صفحه تلویزیون اســت برای 
شش ماه پیش نبوده و حداقل تصمیم و رویکرد 

دو یا یک سال قبل بوده است.
 نتیجه جوان گرایی دو سال دیگر 

معلوم می شود
کارگردان گفت: نتیجه جوان گرایی و خروجی 
این رویکرد دو سال دیگر معلوم می شود و اینکه 
این تصمیم چه نتیجه ای داشته است. احتمال 
دارد خوب باشــد و این بستگی دارد که کار به 

چه کسی محول شده باشد.
فخیم زاده پیشــنهادش به تلویزیون را اینگونه 
مطرح کرد: در کار مدیریت فرهنگی تخصصی 
نــدارم اما مدیران فرهنگی را دیده ام. مدیران 
فرهنگــی و کارهــای فرهنگــی را نباید مثل 
کارمندانی که ۲۵ ســاله به دنبال بازنشستگی 
هســتند، بازنشســته کرد. پس از انقاب هم 
بســیاری از لطمه هایــی که مــا در حیطه کار 
نمایــش خوردیــم، از بی تجربگــی مدیران 
فرهنگــی جدیــد بود. در حــال حاضر هم ما 
یکسری مدیران فرهنگی قابل و کارآمد داریم 
که نباید آنها را بازنشسته کرد. مدیران فرهنگی 
باید در تصمیم گیری فرهنگی حضور داشــته 
باشند. به عنوان مثال مدیر فرهنگی که در زمان 
آقای الریجانی فعالیت می کرد، در حال حاضر 
سنی از  او گذشته است اما از تصمیم گیری که 
ناتوان نیست. این نقد در قبال مدیران فرهنگی 
ما وارد اســت که هم بخش ســینمای وزارت 
ارشاد و هم در تلویزیون قابل مشهود است. در 
زمانــی که مــن در تلویزیون کار می کردم آن 
مدیر فرهنگی تشخیص می داد که این کار به 
تجربــه نیاز دارد یا طــراوت و تازگی. نیازمند 
فرد باتجربه است یا جوان. به هر حال به مدیر 
فرهنگی باید اعتبار زیادی بخشید و صحنه را 
از حضــور آنها خالی نکرد؛ چرا که اثرات خالی 
بودن صحنه دو سال دیگر مشهود خواهد شد.

چهره ها 

طنز


