
 ریل گذاری جدید در مناسبات 
ایران و جمهوری آذربایجان

   محسن پاک آیین، کارشناس مسائل سیاسی
روزهای پایانی اردیبهشــت، شــاهین 
مصطفی اف معاون نخست وزیر و رئیس 
کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران و 
جمهوری آذربایجان، در سفربه تهران با 
رئیس جمهور، رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح و وزرای امورخارجه، نیرو، نفت و راه و شهرسازی دیدار و تبادل 
نظر کرد. انجام این سفر نماد اراده سیاسی مقامات ارشد دوکشور 
برای تقویت مناسبات و همچنین سطح باالی اعتماد میان طرفین 
بود. در این سفر شاهین مصطفی اف و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو 
برای ادامه پروژه های برق رسانی و اجرای کارهای مربوط به انتقال 
برق به منطقه اقتصادی زنگه زور شــرقی و جمهوری خودمختار 
نخجوان از طریق خاک ایران، به تفاهم رسیدند. تکمیل ساخت و 
بهره برداری از نیروگاه های برق آبی خداآفرین و قیز قلعه سی و 
نیروگاه های برق آبی در رودخانه ارس نیز در زمره توافقات طرفین 
بود. نکته مهم اینکه مقرر شــد برق تولید شــده در قره باغ- شهر 
آزاد شده جمهوری آذربایجان - از طریق ایران به نخجوان، ترکیه 
و کشــورهای اروپایی صادر شــود. انتظار می رود در آینده شرکت 
های ایرانی در ساخت نیروگاه های قره باغ و همچنین در ساخت 
مجتمع آموزشی و بیمارستان در قره باغ مشارکت داشته باشند. 
در دیدار شاهین مصطفی اف با جواد اوجی وزیر نفت، طرفین از 
همکاری های فیمابین بخصوص اجرای موفقیت آمیز پروژه انتقال 
و تبادل گاز ترکمنستان از طریق خاک ایران به آذربایجان و توسعه 
همکاری ها در بخش نفت و گاز رضایت داشتند. به همین علت، 
قرار شــد در آینده نزدیک قراردادهای جدیدی در زمینه توســعه 
میادین نفت و گاز در دریای خزر امضا شود. اقدامات مقدماتی در 
این زمینه انجام شده و هیئت های کارشناسی دو کشور در حال 
ادامه مذاکرات هستند. در نشست مشترک مقام آذربایجانی با رستم 
قاســمی وزیر راه و شهرســازی نیز درباره همکاری در حوزه های 
حمل و نقل و ترانزیت، صنعت، تجارت، سرمایه گذاری و توسعه 

همکاری های چندجانبه مذاکره شد...
 ادامه در صفحه 2

سامانه یکپارچه فروش خودرو و چند ابهامیادداشت

از شفافیت خبری نیست!
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

    از روز سه شــنبه گذشــته ســامانه یکپارچه فروش خودرو کار خود را رســما آغاز و 
ح فــروش را اجرایــی کــرده اســت. علیرغــم همــه توضیحــات در مــورد نحــوه  اولیــن طــر
ســازوکار و بیان هدف ها از ایجاد چنین ســامانه ای )که مهمترین آن ایجاد شــفافیت 
و هدفمنــدی تخصیــص خــودرو و کســب رضایــت مشــتریان بــوده اســت(، امــا هنــوز 

ابهاماتی در رابطه با این سامانه وجود دارد. مهمترین پرسش این است با توجه به 
اینکه شــرایط فروش و محدودیت های ثبت نام تغییر چندانی نســبت به شــیوه های 
فروش قبلی ندارد و تقریبا همان شــرایط بدون کم وکاســت چندان اعمال می شــود، 

  || صفحه  صفحه 33  پس چه شفافیتی و واقعی سازی تقاضا رخ خواهد داد؟...

سفر رئیس جمهور به عمان اهمیت راهبردی دارد؛

عمان؛ در نقش میانجی جدیدعمان؛ در نقش میانجی جدید

صفحه 2 

1401 3 خــرداد  2109  سه شـــــنبه   پیاپــی:  ریــالشمــــــــــاره   30000 تک شــماره:  صفحــه   8      2022 مــی   24     1443 شــوال   22   

سخنگوی سپاه پاسداران

 تفاله های تروریست
به سزای عمل جنایتکارانه 

خود خواهند رسید
کــرد:  کیــد       ســردار رمضــان شــریف تا
شــهادت ســردار خدایــی عزم پاســداران 
انقــالب بــرای دفــاع از امنیــت، اســتقالل 
و منافــع ملــی و مقابلــه بــا دشــمنان ملت 

ایران را مستحکم تر می سازد...

قالیباف :

اقتصاد دولتی زخم کهنه ای 
 است که چنیدن دهه  

برکشور سایه انداخته
     رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا 
بیــان اینکــه اقتصــاد مــا مردمــی نشــده 
اســت، گفــت: امــروز چالــش بزرگــی به نام 
تحریم داریم که برای خنثی سازی تحریم، 
خصوصی سازی و مردمی سازی شاهراه و 

تنها راه به شمار می آید...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 فقر تربیتی 
در میان دانش آموزان

7

کمبودی برای تامین 
بنزین وجود ندارد

4

 فاجعه جهانی غذا 
قریب الوقوع است

3

قیمت ها در بازار خودرو 
کاهشی شد

3

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

ــور بــه همــراه  ــزل ژنرات ــر اســاس مفــاد قانــون برگــزاری مناقصــات ، مصــوب 83/11/17 در نظــر دارد ،تجدیــد مناقصــه عمومــی خریــد 7 دســتگاه  دی ایــن شــرکت ب
کاناپــی را بــا مشــخصات زیــر برگــزار نمایــد . تولیــد کننــدگان و تآمیــن کنندگانــی کــه مایلنــد در ایــن مناقصــه هــا شــرکت نماینــد بــا عنایــت بــه توضیحــات و مشــخصات 
ذیــل مــی تواننــد از تاریــخ 1401/03/3 لغایــت 1401/03/07 جهــت دریافــت اوراق مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت مراجعــه نماینــد . ضمنــا 
ــا بــا شــماره تلفــن هــای  ــا پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات مراجعــه و ی  جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــی توانیــد بــه ســایت شــرکت آب و فاضــاب اســتان و ی

32430990-32024167-05632213490 تماس حاصل نمایید .
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KVA 1501دیزل ژنراتور به همراه کاناپی
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انبار استانعم KVA 2005دیزل ژنراتور به همراه کاناپی

KVA 3301دیزل ژنراتور به همراه کاناپی

توضیحات ضروری:
1-مهلــت تحویــل : آخریــن مهلــت ارســال اســناد ســاعت 14 روز چهــار شــنبه 1401/03/18 مــی باشــد . و زمــان گشــایش پیشــنهادات روز شــنبه 1401/03/21 ســاعت 

09 صبــح در محــل اتــاق جلســات شــرکت برگــزار خواهــد شــد .
2-صرفا تضمین هایی که بر اساس بخشنامه شماره 123402/ت 50659 مورخ 94/09/22 تنظیم شده باشند قابل قبول خواهد بود .

3- لطفا اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکرونیک دولت دریافت نمائید .
 www.abfa-khj.ir                              http://setadiran.ir                          http://iets.mporg.ir

شماره 1401-9/1
تاریخ1401/03/02

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

شناسه اگهی 1323075

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ  آ
به شماره  ) به شماره  ) 50025002//14011401((

روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب  استان خوزستان

شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان در نظــر دارد بــه اســتناد مــاده 12 آییــن نامــه معامــات شــرکت هــای ســهامی آب فاضــاب شــهری و اســتانی  پــروژه زیــر را بــه شــرکت هــای واجــد شــرایط 
بــا اطاعــات عمومــی مشــروحه ذیــل  از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد.

نوع و مبلغ تضمین محل فروش اسنادعنوان مناقصهشماره مناقصه 
تاریخ و ساعت مهلت فروش اسناد مناقصهبرآورد تقریبی)ریال(شرکت در مناقصه)ریال(

کات گشایش پا

قراعت و توزیع قبوض 1401/5002
1401/3/23 ساعت 1401/3/211لغایت1/368/830/00041/294/099/8401401/3/9مدیریت امور قرار دادها آبفا دزفول

نشانی و محل فروش اسناد مناقصه به شرح زیر میباشد:
اهــواز - فلکــه اول کیــان پــارس - شــرکت آب و فاضــاب اســتان خوزســتان - مدیریــت امــور 

قــرار دادها تلفــن: 061-33366191
آخرین مهلت تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 10:00 همان روز  گشایش پاکتها میباشد 

کتهــای مناقصــه: اهــواز - کیــان پــارس فلکــه اول  شــرکت آب و فاضــاب   محــل تحویــل پا
خوزســتان طبقــه پنجــم دفتــر مدیریــت حراســت و امــور محرمانه

 حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکتها با مانع است
ســیبا  بــه  ریــال   200/000 مبلــغ  بــه  واریــزی  فیــش  مناقصــه  اســناد  خریــد  جهــت   
0105064202003 )غیــر قابــل اســترداد( اهــواز - شــعب بانــک ملــی . بــه نــام شــرکت آب و 

نماینــد. واریــز  خوزســتان  اســتان  فاضــاب 
هزینه دو نوبت  درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد

بــه پیشــنهاد هــای فاقــد امضــا مشــروط و مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا 
ر در فراخــوان واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد مهلــت مقــر

داشــتن گواهــی نامــه تعییــن صاحیــت اداره کار و رفــاه اجتماعــی کــه د راســتای اجــرای 
میباشــد گردیــده  مــورخ 1381/5/9 صــادر  مصوبــه شــماره 38326/ت 27506 

داشــتن گواهینامــه تعیــن صاحیــت ایمنــی اداره کار و رفــاه اجتماعــی کــه در راســتای اجــرای 
مصوبــه شــماره 135943/ت27506ه مــورخ 97/10/15 صــادر گردیــده باشــد

پیشــنهاد دهنــده  مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ 
مذکــور  را بــه حســاب شــرکت واریــز و یــا چــک بانکــی تضمینی در وجه شــرکت تهیه و حســب 
مــورد ضمانتنامــه یــا رســید واریــز وجــه یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی را  زمینــه پیشــنهاد بــه 
شــرکت تضمیــن نماید.ضمنــا" مطالبــات قطعــی تاییــد و بلوکــه شــده  اشــخاص حقیقــی یــا 
حقوقــی نــزد شــرکت میتواننــد بعنــوان تضمیــن شــرکت در مناقصــه مــورد قبــول واقــع گــردد

بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده یــا ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر چــک شــخصی و نظایــر 
آن  ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد

جهــت برگــزاری مناقصــه وصــول مطالبــات  و قراعــت و توزیــع قبــوض مطابــق نامــه شــماره 
114673-13 مــورخ 1399/10/17 تنهــا اراعــه گواهــی تعییــن صاحیــت اداره کار اکتفــا مینمایــد.

 نوبت دوم

شناسه اگهی 1321750

فراخوان مزایـده عمومی فراخوان مزایـده عمومی 

کـن ورزشـی کشـور شـرکـت توسعـه ونگهـداری امـا

شــرکت توســعه ونگهــداری اماکــن ورزشــی کشــور در نظــر دارد مزایــده بهــره بــرداری از فضاهــای ذیــل را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت ) ســتاد ( و طــی تشــریفات قانونــی مزایــده بــه اشــخاص)حقیقی،حقوقی( واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده 
از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  ) ســتاد( 
بــه آدرس www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در 
ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند .تاریــخ انتشــار مزایــده در ســامانه تاریــخ 

1401/03/03مــی باشــد . 
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مبلغ پایه کارشناسی مزایدهشماره فراخوانموضوع مزایده
 ) سه ساله (

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده

 مدت 
بهره  برداری

 محل 
بهره  برداری

1

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فوتبال 
شماره یک و زمین چمن طبیعی فوتبال 

شماره دو به انضمام سایر متعلقات آن در 
مجموعه ورزشی شهید شیرودی

5001001091000015
35/419/500/000 ریال

)سی و پنج میلیارد و چهارصد و 
نوزده میلیون و پانصد هزار ریال(

1/770/975/000 ریال

ی
مس

ل ش
سا

 3
ل (

سا
سه 

 ( 

عه 
مو

مج
د 

هی
ی ش

زش
ور

ن
هرا

ی ت
ود

شیر

2

بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال 
شماره یک و زمین چمن مصنوعی  فوتبال 
شماره دو به انضمام سایر متعلقات آن در 

مجموعه ورزشی شهید شیرودی

5001001091000016
40/126/005/000 ریال

)چهل میلیارد و یکصد و بیست و 
شش میلیون و پنج هزار ریال( 

2/006/300/250

ی
مس

ل ش
سا

 3
ل (

سا
سه 

 ( 

عه 
مو

مج
د 

هی
ی ش

زش
ور

ن
هرا

ی ت
ود

شیر

نــام و نشــانی مزایده گــزار: شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی کشــور بــه آدرس: تهــران، ابتــدای اتوبــان آیت اله هاشــمی رفســنجانی، 
مجموعه ورزشــی انقاب تلفــن:23079158

نــوع تضمیــن شــركت در مزایــده:  بــه صــورت یکــی از مــوارد ذیــل: الــف. ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر /ب. وجــه نقــد واریــز بــه شــماره حســاب 
شــبا IR 370100004001005806375002 نــزد بانــك مرکــزی بــه نــام تمرکــز وجــوه ســپرده هزینــه ای شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی 
کشــور )مشــخصات شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی کشــور: کد اقتصادی 411111167873- شناســه ملی 10101555550- شــماره 

ثبــت 111835(
مهلــت زمــان دریافــت اســناد مزایــده از ســامانه ســتاد : از روز ســه شــنبه مــورخ 1401/03/03 لغایــت ســاعت 19 روز ســه شــنبه مــورخ 

1401/03/10 و آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 عصــر روز دوشــنبه مــورخ 1401/03/23 میباشــد.  
ــح روز ســه شــنبه مــورخ 1401/03/24 در جلســه کمیســیون مزایــده   زمــان بازگشــایی پــاكات: پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت 10:30 صب
در مجموعــه ورزشــی انقاب)تــاالر نصــرت( از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  ) ســتاد ( بــه آدر www.setadiran.ir  بــاز و 

خوانــده میشــود.
 متقاضــی شــرکت در مزایــده مــی بایســت مبلــغ 1/000/000 میلیــون ریــال )یــک میلیــون ریــال( بــه شــماره حســاب 4001005803014992 نــزد 

بانــک مرکــزی جهــت خریــد اســناد مزایــده بپــردازد.
اطالعــات تمــاس مزایــده گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مزایــده: شــماره تمــاس مدیــر امــور قراردادهــای جــاری 

 02123079158
زمــان و محــل ارائــه پاكــت الــف : اصــل ضمانتنامــه معتبــر شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار تــا ســاعت 14:00بعــد از ظهــر روز دوشــنبه  مــورخ 
1401/03/23 بــه دســتگاه مزایــده گــزار بــه آدرس تهــران ـ خیابــان ولیعصــر )عــج( - ابتــدای اتوبــان آیــت الــه هاشــمی رفســنجانی  )نیایــش( 
- مجموعــه ورزشــی انقــاب - ســاختمان شــرکت توســعه و نگهــداری  اماکــن ورزشــی دبیرخانــه تســلیم نمــوده و رســید آن را دریافــت نمائیــد.

اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : مرکــز تمــاس : 41934-021     ســامانه تدارکاتــی الکترونیکــی 
  www.setadiran.ir       )دولــت )ســتاد

* بازگشــایی پــاکات بــا بیــش از یــک مزایده گــر انجــام خواهــد شــد.      * هزینــه چــاپ آگهــی و کارشناســی تعییــن پایــه مزایــده بعهــده برنــده 
مزایــده اســت. * درج ایــن آگهــی هیچگونــه تعهــدی بــرای دســتگاه مزایده گــزار ایجــاد نمی نمایــد.  

* شــرکت در قبــول و یــا رد همــه یــا هــر یــك از پیشــنهادهای واصلــه مختــار خواهــد بــود.   * جهــت اطــاع بیشــتر بــه ســایت پایــگاه ملــی 
 اطاع رســانی مناقصــات کشــور بــه آدرس : http://iets.mporg.ir ویــا بــه ســایت شــرکت توســعه ونگهــداری اماکــن ورزشــی بــه آدرس

www.tanavar.ir  مراجعه نمائید.
شناسه اگهی 1322096                                                      میم الف 725
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

22 شوال 1443   24 می 2022 سه شنبه 3 خرداد 1401  شماره پیاپی 2109

سیاست 2

انتقاد رئیس قوه قضاییه:

 وعده های خودرویی وزارت صمت پیگیری شود
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولین و غیرمسئولین در مورد گرانی ها و ناهنجاری های بازار کلی گویی نکنند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام 
شــهادت امام جعفر صادق )ع( و گرامیداشــت سالروز آزادسازی خرمشهر، شهادت پاسدار سرافراز مدافع 
حرم شــهید صیادخدایی را تبریک وتســلیت گفت و اظهار کرد: همانطور که دادســتان تهران و رئیس 
کل دادگســتری اســتان تهران ورود کرده و دســتور داده اند باید هر چه ســریعتر دســتگاه های امنیتی و 
اطالعاتی، عوامل و افراد جانی چه در این قضیه و چه در قضیه های مشــابه را شناســایی کنند تا محاکمه 

و مجازات آن ها انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، 
به کلیه مســئوالن قضایی از جمله دادســتان کل و دادســتان های سراســر کشور بار دیگر دستور داد که 

دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.

وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را درنظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود 
که مردم بخصوص دهک های پایین جامعه کمترین آســیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی شــان 

بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد.
مقوله »خودرو« از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس عدلیه در جریان نشست شورای عالی قوه 
قضاییه بود؛ رئیس دســتگاه قضا در همین زمینه با اشــاره به اجازه ســال گذشته »شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا« درخصوص تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و ســلب این امر از »شــورای رقابت« 
بنا بر پیشــنهاد وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه در ســال گذشــته اعالم کرد که با تغییر مرجع 
قیمت گذاری خودرو، ظرف یک سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می یابد، اما در سال ۱۴۰۰ 
شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام 

ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.

یادداشت

روسای جمهوری لهستان و 
اوکراین در جلسه پارلمان 

اوکراین در شهر » کی یف«/ 
جو بایدن رییس جمهوری رویترز

آمریکا در حال گفتگو 
با خبرنگاران در پایگاه 
 هوایی »اوسان«
 کره جنوبی/ رویترز

گزارش تصویری

سفر رئیس جمهور به عمان اهمیت راهبردی دارد؛

عمان؛ در نقش میانجی جدید
گرچه روابط ایران و عمان عمری ۵۰ ساله دارد 
و عمان به عنوان یک میانجی حرفه ای در طی 
ســال ها نقش خود را ایفا کرده اســت اما این 
اولین بار اســت که ابراهیم رئیســی  به مسقط 
می رود و با جانشین هیثم بن طارق، جانشین 
سلطان قابوس دیدار می کند. به خاطر همین 
شهرت است که این سفر رییس جمهور ایران 
در شــرایطی که تهران گفتگوها با عربستان و 
کشورهای ۴+۱ را در پیش دارد، اهمیت زیادی 
پیدا کرده اســت. میزان مبادالت تجاری میان 
این دو کشــور در سال گذشته به یک میلیارد 
و ۳۳۶ میلیون دالر رســید. همچنین مجموع 
شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در عمان به 
دوهزار و ۷۱۰ شــرکت رســید که از این میان 
هزار و ۱۶۳ شرکت به طور کامل تحت مالکیت 
سرمایه گذاران ایرانی بوده و هزار و ۵۴۷ شرکت 
دیگر با شراکت ایرانی- عمانی است. اما به نظر 
می رسد که یکی از جنبه های پراهمیت سفر 
یک روزه رییســی به عمان مســائل اقتصادی 

باشد. 
همزمان با سفر مهم رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به عمان، یک اندیشکده اروپایی این سفر 
را بــا توجه به نقش تعیین کننده عمان و قطر 
در روابــط میان خاورمیانه و غرب، بویژه برای 
کمک به روند مذاکرات مرتبط با توافق هسته 

ای ایران در وین، سازنده توصیف کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز گذشته و در 
پنجمین سفر خود به عنوان رئیس جمهوری 
اسالمی ایران، وارد مسقط پایتخت عمان شد.
تارنمای اندیشکده  »دیپلماتیک اَفِرز« مستقر 

در ژنو در باره اهمیت این سفر نوشت: 
هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، رئیس 
جمهــوری ایران را برای مذاکره به کشــورش 
دعوت کرده است. در دیدار روز دوشنبه ۲۳ مه 
)۲ خرداد(  رئیسی و سلطان عمان در مسقط 
پایتخت این کشــور، درباره روابط اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی دوجانبه گفت وگو می شود.
هفته گذشته هیاتی متشکل از ۵۰ نفر از تجار 
و فعاالن اقتصادی ایران از عمان دیدار کردند 
تا راه را برای گســترش روابط تجاری بین دو 

کشور هموار کنند.
در واقع،  انتظار می رود  رئیس جمهوری ایران 

به غیر از دیدار با ســلطان عمان مجموعه ای 
از توافقــات همکاری را امضا کرده و با ایرانیان 
مقیم عمان و تجار عمانی در این کشور عربی 

گفت و گو کند.
این پنجمین ســفر رئیس جمهوری ایران از 
زمان روی کار آمدن در آگوست ۲۰۲۱، و این 
دیدار بخشی از سیاست جدید دولت ایران برای 
گسترش روابط نزدیک با همسایگان این کشور 
و ارتقای همکاری های سیاســی، اقتصادی و 

فرهنگی است.
دعوت ســلطان عمــان همچنین در خدمت 
حفــظ نقش مهم این کشــور بــه عنوان یک 
پل ارتباطی و میانجی گری فعال اســت. این 
در حالی اســت که دیگر ســالطین سنی در 
منطقــه محتاطانه در حال گشــایش روابط 
شــان با جمهوری اســالمی  هســتند. ایفای 
چنین نقشــی برای عمانی ها بخشــی از ابعاد 
راهبرد جهانی خود این کشور است که همواره 
 به ویژه از ســوی آمریکا به رســمیت شناخته

 شده است.
عمــان به ویژه نقش بســیار مهمی را صفحه 
شــطرنج خاورمیانه بازی می کند و همیشــه 
نقش میانجی را بین جمهوری اسالمی ایران و 

ایاالت متحده آمریکا داشته است.

این کشــور که پایتخت آن مسقط است نقش 
مهمی در مســاله برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( ایفا کرده است. توافق هسته ای ایران 
در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا در ســال ۲۰۱۸ متوقف شــد و این در 
حالیســت که دولت جدید آمریکا تالش می 
کند این سیاست را بدون این که بیش از حد از 
مسیر خارج شود تغییر دهد. به همین دلیل، 
عمان می تواند کشوری ارزشمند برای بازگشت 

به میز مذاکرات باشد.
یکی دیگر از کشورهایی که از دیدگاه آمریکا در 
جایگاه بسیار مهمی قرار دارد قطر است. توجه 
آمریکا به قطر به ویژه در مساله ایران به دالیل 

مختلفی است.
وزارت خارجــه آمریــکا چنــد روز پیــش، 
یادداشــت کوتاهی را درباره تماس تلفنی بین 
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد بن 
عبدالرحمان آل ثانی همتای قطری او منتشر 

کرد.
وزیر خارجه آمریکا در این تماس عمیق ترین 
پیام های تسلیت خود را به دلیل کشته شدن 
غم انگیز شیرین ابو عاقله شهروند فلسطینی-
آمریکایــی ابــراز و درباره همکاری قوی و رو به 

رشد آمریکا با قطر بحث و گفتگو کرد.

بلینکن همچنین بر نقش سازنده کشور شیخ 
نشــین قطر در تالش برای مســائل مربوط به 

ایران تاکید کرد.
قطر از نظر تاریخی با آمریکا رابطه داشــته و 
نقش یک نقطه اتصال راهبردی را در بســتر 
خاورمیانه ایفا می کند: در حقیقت تنها کشوری 
است که میزبان مرکز منطقه ای پنتاگون است. 
برای آمریکا مهم است که دوحه تصمیم گرفته 
سه موقعیت حساس را در سیاست خارجی و 

اولویت های دیپلماتیک خود قرار دهد.
نخست بحران اوکراین و نقش فعال این کشور 

در درگیری های مسلحانه است.
دوم، و از ســوی دیگر تماس های مستمر این 

کشور با طالبان است و سوم مذاکره با ایران.
تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر هفته گذشته 
بــا رئیس جمهــوری ایران دیدار کرد. هدف از 
این دیدار یافتن فضایی برای دستیابی به درکی 

مشترک درباره از سرگیری برجام بود.
یکی دیگر ازعناصر اصلی در مذاکره بین دوحه 
و تهــران کــه ایران در این زمینه روابط بهتری 
با قطر نســبت به هر کشور دیگری در منطقه 
خلیج فارس دارد،  در رابطه با مساله انرژی است.
در حقیقت دو کشور در مهم ترین میدان گاز 
طبیعی  جهان یعنی میدان گازی پارس جنوبی/ 

نورث دوم )North Dome( سهیم هستند 
که دو سوم آن به قطر تعلق دارد . قطر به اتکای 
وجود این میدان گاز طبیعی سالها اقتصاد خود 
را به جلو رانده اســت و به این تالش خود در 
شرایط کنونی ادامه می دهد. دوحه به یکی از 
بسیاری از کشورهای اصلی تامین کننده گاز 
طبیعی مایع در اروپا تبدیل می شود. این امر به 
دلیل تالش اروپا برای قطع وابستگی انرژی به 
روسیه به همه دالیلی است که همه ما متاسفانه 

از آن باخبر هستیم.
بنابراین در بخش نتیجه گیری  باید تاکید کنیم 
که عمان و قطر به شکل فزاینده ای نقش تعیین 
کننــده ای را در روابــط خاورمیانه و غرب ایفا 
می کنند. این نقش اکنون موثرتر شده است. 
همچنین باید گفت اکنون فضا تنش زدایی در 
منطقه به ویژه درروابط بین عربستان سعودی، 
امارات و ایران ایجاد شــده است.  ایران موضع 
قاطعانه تری را در قبال دیگر کشورها اتخاذ کرده 
است. همین شرایط برای ترکیه نیز وجود دارد 
که به نظر می رسد بیشتر از قبل آماده مذاکره 
اســت. این مجموعه عوامل می تواند مرحله 

جدیدی در مذاکرات برجام باشد.
در راســتای این سفر مراسم استقبال رسمی 
»هیثم بن طارق آل ســعید« سلطان عمان از 
رئیس جمهور کشــورمان در کاخ العلم برگزار 
شــد. آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیسی« که به 
منظور دیداری رسمی به عمان سفر کرده است، 
در کاخ العلم مورد استقبال رسمی »هیثم بن 
طارق آل سعید« سلطان این کشور قرار گرفت.
در مراسم استقبال رسمی، پس از قرار گرفتن 
رئیــس جمهور و ســلطان عمــان در جایگاه 
مخصوص، ســرود ملی دو کشــور نواخته شد 
و ســپس رؤســای دو کشور از یگان تشریفات 
حاضر در مراســم سان دیدند و مقامات همراه 

را به یکدیگر معرفی کردند.
در این مراسم به افتخار رئیس جمهور کشورمان 
و هیــأت عالی رتبــه همراه وی ۲۱ گلوله توپ 

شلیک شد.
پس از استقبال رسمی سلطان عمان از آیت اهلل 
رئیســی، ابتدا مذاکرات مشترک هیأت های 
عالی رتبه دو کشور برگزار و سپس رؤسای دو 

کشور با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

خبر ویژه

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اقتصاد ما مردمی نشده است، گفت: امروز چالش بزرگی به نام تحریم داریم 
که برای خنثی سازی تحریم، خصوصی سازی و مردمی سازی شاهراه و تنها راه به شمار می آید.

 محمدباقر قالیباف در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: برای موضوعی گردهم آمده ایم 
که پاشنه آشیل ما بر اقتصاد است. به عبارتی اقتصاد دولتی، غیربارور و به زمین نشسته و زخم کهنه ای است که سایه 

سنگین آن چندین دهه است که بر کشور افتاده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: استقالل، عزت و هویت نعمتی است که در جامعه ما وجود دارد و باید تالش 
کنیم که این حرمت و استقالل و آزادی حفظ شود. گذشته و تاریخ این کشور فراز و نشیب هایی داشته است. در تاریخ  
تاریک کشور زمان هایی بوده که سفیر یک دولت خارجی برای هر چیز کشور تصمیم می گرفت. باید قدر نظام مقدس 

جمهوری اســالمی را دانســته و هویت ملی و اســالمی و استقالل مان را حفظ کنیم که خودمان برای خودمان تصمیم 
می گیریم. بیش از چهار دهه است که هژمونی های منطقه ای و جهانی به دنبال این هستند که ما را در مسیر خواسته ها 
و منافع خودشان قرار دهند که ما حاضر به این نشدیم. مردم انقالبی ما همه سختی ها را تحمل کرده و در مقابل آن ها 

ایستادند. باید به قله عظیمی که در آن ایستاده ایم توجه کنیم. این عظمت بزرگ افتخار کشور است.
رئیس مجلس تأکید کرد: باید شجاعانه تصمیم بگیریم و هزینه بدهیم که در غیر این صورت هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. 
در حوزه قضایی به ترک فعل رسیدگی می شود اما به نظرم رسیدگی نمی شود. امروز در کشور ما با کسانی کار دارند 
که دارند کار می کنند. افسوس می خورم از وضع افرادی که به ظاهر متخصص و قلمزن هستند اما نوکری برای دیگران 
می کنند. من گفتم از بحث ها عبور کردم اما معلوم نیست دوستانی که در بخش خصوصی کار می کنند این طور باشند.

قالیباف :

که چنیدن دهه  برکشور سایه انداخته کهنه ای است  اقتصاد دولتی زخم 

وزیر کشور:

  حادثه ترور شهید خدایی 
در دست بررسی است

رئیس شورای امنیت کشور از تشکیل کمیته ای متشکل 
از نهادهای نظامی و امنیتی برای بررسی دقیق ابعاد و 
جزییات ترور شهید مدافع حرم، سرهنگ صیاد خدایی 
خبر داد و گفت که نتیجه بررسی های این کمیته پس 

از اتمام تحقیقات، اطالع رسانی می شود.
احمد وحیدی با حضور در کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی درباره ابعاد 
امنیتی و پیامدهای اجتماعی طرح مردمی سازی و توزیع 

عادالنه یارانه ها توضیح داد.
وحیدی خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات انجام شده 
و تأمین کاالهای اساسی در کشور، امروز خوشبختانه 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس شورای امنیت کشور در بخش دیگری این نشست 
درباره ترور روز یکشنبه گذشته در تهران که به شهادت 
پاسدار مدافع حرم، شهید حسن صیاد خدایی منجر شد، 
اظهار داشت: با همکاری و هماهنگی نهادهای نظامی 
و امنیتی کمیته ای تشــکیل شــده و موضوع در دست 
بررســی اســت. وحیدی، شهید صیاد خدایی را نیروی 
انقالبی و متدین توصیف کرد و با تســلیت به خانواده 
وی و همرزمانــش گفــت: با اتمام تحقیقات، نتایج آن 

اطالع رسانی خواهد شد.

سخنگوی سپاه پاسداران

 تفاله های تروریست
به سزای عمل جنایتکارانه خود 

خواهند رسید
ســردار رمضان شــریف با تاکید بر اینکه اراذل و اوباش 
و تفاله های گروه های تروریســتی وابســته به استکبار 
و صهیونیســم جهانی به سزای عمل جنایتکارانه خود 
خواهند رسید، تاکید کرد: شهادت سردار خدایی عزم 
پاسداران انقالب برای دفاع از امنیت، استقالل و منافع 
ملی و مقابله با دشــمنان ملت ایران را مســتحکم تر 
می ســازد. سردار ســرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در واکنش 
به جنایت تروریستی عصر روز یکشنبه عوامل استکبار 
و صهیونیسم جهانی، ضمن تبریک و تسلیت شهادت 
سردار رشید اسالم صیاد خدایی به محضر رهبر عظیم 
الشأن انقالب اسالمی، خانواده معظم و آحاد همرزمان 
شهید عزیز در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جبهه 
دفاع از حرم اهل بیت )ع( گفت: این شــهید گرانقدر 
عمــر خود را در مجاهدت برای حضور در صحنه های 
نیاز کشــور و نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و 
صیانــت از اســتقالل و امنیت ملت و میهن عزیزمان 
ســپری کرد و سرانجام در اوج مظلومیت هدف کینه 
اجیر شــدگان ســرویس های اطالعاتی نظام سلطه و 

صهیونیسم جهانی قرار گرفت.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور:

 ویزای زائران اربعین 
حذف می شود

مجید میراحمدی با اشــاره به نشســت سفیر ایران در 
عراق با دولت این کشــور، گفت: دولت عراق به ســفیر 
ما اعالم کرد »ویزای زائران اربعین برداشته می شود«.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشــور با اشاره به گزارش 
ســفیر ما در عراق در تتیجه مذاکرات با نخســت وزیر و 
دولت این کشور گفت: دولت عراق اعالم کرد برای اربعین 
ویزا نخواهیم داشت و وزیر کشور عراق هم به زودی به 
تهران ســفر خواهد کرد. مجید میراحمدی همچنین 
گفت: عراقی ها گفته اند که در چند روز آینده موافقت 
خود با حضور محدود بدون ویزای زائران عتبات عالیات 
از مرز زمینی را نیز اعالم می کنند.  ستاد مرکزی اربعین  
برآورد کرده امسال  بیش از ۴ میلیون زائر ایرانی در این 
ایام داشته باشیم. به گفته سید صادق حسینی رئیس 
سازمان حج و زیارت، انتظار می رود با بازگشایی مرز های 
زمینی، بخش اعظمی از زائران عتبات عالیات از مبادی 
مرزی شلمچه، چزابه و اروند رود به عراق سفر کنند که 
در این راستا باید برنامه ریزی های دقیق و مناسب برای 

تسهیل امور زائران اندیشیده شود.

معاون رییس جمهور:

بی عدالتی در پرداخت ها 
کارمندان را آزرده می کند

 معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی 
گفت: تورم و بی عدالتی در پرداخت ها و تفاوت ها در این 

زمینه، کارمندان و البته همه مردم را آزار می دهد.
میثــم لطیفــی در شــورای اداری و راهبری توســعه 
مدیریت استان زنجان افزود: البته در حکم کارگزینی 
کارمندان خیلی تفاوت بین دستگاههای اجرایی نداریم، 
ولی مشــکل در موضوع خارج حکم ها اســت، در این 
خصوص دستگاه هایی که برخوردار هستند، پرداختی 
های بیشتری به کارکنان خود دارند. وی به راه اندازی 
سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت در کشور اشاره 
کرد و اظهار داشت: این سامانه برای این است که ابتدای 
کار بدانیم چه وضعیتی بر پرداختی های دستگاه های 
اجرایی حاکم اســت. لطیفی به اختصاص شناسه یکتا 
برای همه کارکنان بر اساس قانون بودجه امسال خبر 
داد و افزود: این در واقع یک حســاب مجازی اســت که 
میزان پرداختی ها به همه حســاب های بانکی افراد از 
طریق آن قابل رصد اســت. وی خاطرنشــان کرد: برای 
ســاماندهی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت 
یک بخش مربوط به بحث نظارت اســت و یک بخش 
هم مربوط به الگوهای پرداخت اســت که باید در این 

خصوص هم تدبیرهایی داشته باشیم.

 ریل گذاری جدید در مناسبات 
ایران و جمهوری آذربایجان

ادامه از صفحه اول:
توافق درمورد تســریع در اجرای مفاد یادداشــت تفاهم 
برای ایجاد ارتباطات جدید بین منطقه اقتصادی زنگه 
زور شرقی در آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان 
از طریق خاک ایران و تکمیل ساخت پل ها در مدت یک 
سال نیز اتفاق مهم این نشست بود. عالوه بر این، قرار شد 
ساخت پل جدید خودرویی و عابر پیاده، بر روی رودخانه 
مرزی آســتاراچای و همچنین احداث پایانه بار در شهر 
آستارای ایران، تا پایان سال جاری به اتمام برسد. پروژه 
بعدی احداث راه آهن پارس آباد-ایمیشلی خواهد بود. 
طرفین درباره مشارکت شرکت های ایرانی در بازسازی 
مناطق آزاد شده آذربایجان و اقدامات انجام شده در این 

زمینه نیز به طور مفصل گفتگو کردند.
افتتاح و بهره برداری از دو مرز جدید بین ایران و جمهوری 
آذربایجان در مناطق خداآفرین و پارس آباد نیز رویداد 
مهمی اســت که مورد توافق قرار گرفت که در صورت 
انجــام، تاثیر مثبتی بر افزایش مبادالت تجاری خواهد 
داشت. در حال حاضر چهار مرز در سرحدات آستارا، جلفا، 
بیله سوار و پلدشت فعال است و تردد مسافر و خودرو از 
این مرزها انجام می شــود. بر اساس آمار منتشره حجم 
مبادالت تجاری دو کشــور در سال گذشته سی درصد، 
در سال جاری بیست درصد و حمل و نقل جاده ای نیز 
هفتاد درصد افزایش یافته است. حجم مبادالت تجاری 
ایران و آذربایجان در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۴۰ میلیون و 
۸۱۰ هزار دالر بود که میزان صادرات آذربایجان به ایران 
۴۳ میلیون و ۲۸۷ هزار دالر و واردات از ایران نیز ۳9۷ 

میلیون و ۵۲۳ هزار دالر بوده است.
به گفته حســین امیرعبداللهیــان وزیر امورخارجه در 
دیدار با شــاهین مصطفی اف، ماهیت فشرده سفرهای 
متقابل مقامات عالی رتبه نشان از پیشرفت روابط ایران 
و آذربایجان دارد. دیدار معاون نخســت وزیر جمهوری 
آذربایجان با سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری ، رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز 
نشانگر اعتماد طرفین به یکدیگر برای تقویت مناسبات 
دفاعی و امنیتی بود. در این دیدار مســائل منطقه ای و 
چشم انداز همکاری های راهبردی و نظامی بین دو کشور 
مورد بررسی قرار گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ضمن ابراز خرسندی از آزادسازی اراضی آذربایجان گفت: 
ایران همواره عالقمند به توسعه روابط با آذربایجان است.
در مجموع، رویکرد دولت سیزدهم مبتنی بر اولویت دادن 
به تقویت روابط با همسایگان، فرصت ارزشمندی برای 
تداوم تحوالت مثبت در روابط تهران- باکو ایجاد کرده 
و ریــل گــذاری جدید، می تواند منافع ملت های ایران و 
جمهوری آذربایجان را بخصوص در حوزه اقتصادی تامین 
کند. آقای شاهین مصطفی اف نیز مورد اعتماد رئیس 
جمهور آذربایجان و فردی عالقمند و باانگیزه برای ایجاد 
پیشــرفت در مناســبات دو کشوراست و از این بابت می 

توان به اجرای توافقات فیمابین امیدوار بود.
بــا توجه به تحوالت مثبت در مناســبات تهران و باکو، 
ممکن اســت همانند گذشته، برخی عوامل فرامنطقه 
ای، قومگرایان ورشکســته و رسانه های وابسته به آنان، 
اقداماتــی را بخصــوص در فضای مجازی برای تخریب 
مناســبات دوستانه دو ملت، صورت دهند. انتظار است 
مسئولین ایران و جمهوری آذربایجان که به خوبی عوامل 
مخرب را می شناسند با درک حساسیت های یکدیگر و 
مراقبت از پیشرفت های حاصل شده در روابط فیمابین، 

مسیر توسعه مناسبات راهبردی را هموار سازند.
منبع: خبرآنالین

چین خطاب به بایدن: 

مراقب حرف زدنت باش!
ســخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه در پاسخ 
به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تایوان گفت: 
موضوع تایوان و اوکراین کاماًل متفاوت اســت و مقایسه 

آنها پوچ است.
 سخنگوی این وزارتخانه در سخنانی مقایسه مساله تایوان 

با بحران اوکراین رو نادرست و آن را پوچ توصیف کرد.
وی گفت: تایوان بخشی از خاک چین است و ما به هیچ 

کشوری اجازه دخالت در امور داخلی ما را نمی دهیم.
این مقام چینی در ادامه عنوان داشت: ما از ایاالت متحده 
می خواهیم هنگام صحبت در مورد موضوع تایوان مراقب 

باشد.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین به تهدیدهای 
شــدید اللحن جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا علیه 
کشــورش اشــاره کرد و گفت: آمریکا می داند که چین 

قادر به حفاظت از خاک خود است.

اسرائیل در مرز با لبنان و سوریه 
آماده باش اعالم کرد

شــبکه »العربیــه«  روز دوشــنبه مدعی شــد، رژیم 
صهیونیســتی در جبهه شــمالی یعنی مرز فلسطین 
اشغالی با لبنان و سوریه حالت آماده باش اعالم کرده است.
روزنامــه صهیونیســتی »یدیعوت آحارونــوت« نیز از 

آماده باش ارتش این رژیم خبر داد.
همچنیــن بر اســاس گزارش »لبنــان دیبیت«، رژیم 
صهیونیستی سطح هشدار امنیتی را در سفارتخانه هایش 
در جهــان افزایــش داده اســت. ایــن اقدامــات رژیم 
صهیونیستی، از ساعاتی پس از ترور پاسدار مدافع حرم 

شهید حسن صیاد خدایی در تهران انجام شده است.

اخبار کوتاه

بین الملل
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3اقتصاد یادداشت

 رانت کاغذ 
 و یارانه مطبوعات 

به چه کسانی  می رسد؟

  به  قلم وحید حاج سعیدی
به نظر می رسد جراحی اقتصادی و حذف 
دالر ۴۲۰۰ تومانی تنها راه نجات کشور 
از حیف و میل بیت المال چرا که توزیع 
نا عادالنه و بی ضابطه ثروت در بسیاری 
از صنایــع و حرف به صورت یارانه پنهان 
و خاکستری در حال وارد کردن ضربات 

مهلک به پیکره اقتصاد جامعه است.
به دیگر زبان و فارغ از تعاریف کالسیک 
در علوم اقتصادي و علوم سیاســي رانت 
در اقتصاد به مفهوم خیلی ساده ، امتیازی 
بادآورده است که بدون زحمت و تالش، 
سودی اقتصادی یا درآمدی نصیب کسی 
کند و این رانت نه تنها سرمنشاء بسیاری 
از موارد فســاد زا در کشــور است، بلکه 
تبعات آن تولید ، کارآفرینی، اشــتغال و 

... را  هدف قرار داده است.
هر چند منابع رانتی در کشور فراوانند و 
از خودروســازی و واردات گرفته تا دیگر 
صنایع ریز و درشــت از رانت های کالن 
هــای و ثروت های بــاد آورده بهره مند 
هستند ولی در مقوله فرهنگ – به سبب 
اهمیــت ذاتــی آن – قصه غصه ناک تر از 

مقوالت دیگر است.
وجود ۲۵ هزار ناشر در کشور در حالی که 
فقط هزار کتابفروشی فعال داریم و سرانه 
مطالعــه به کمتر از چند دقیقه رســیده 
است، عمق فاجعه را نشان می دهد. چرا 
که اگر اقتصاد رانتي نبود، این اعداد باید 
جابجا می شــدند و  ۲۵ هزار کتابفروشي 
مي داشتیم و هزار ناشر! اما وجود  ۲۵ هزار 
ناشــر براي سرزمیني که میانگین اوقات 
مطالعه در آن ۲۰ دقیقه اســت فقط یک 
معنا دارد و آن هم توزیع بی ضابطه ثروت 

در مقوله کاغذ!
 روزگاری ناشــران امتیــازات ویژه ای از 
دولــت دریافت می کردند نظیر  وام هاي 
فرهنگي بدون بهره یا کم بهره، وام ساخت 
و ســاز، نیز سهمیه کاغذ و زینک چاپ و 
... که همین امر باعث شــد صف دریافت 
مجوز انتشــارات از صف نانوایی های آن 
دوران شــلوغ تر شود. بماند که بسیاری 
از ناشران عالوه بر دریافت این امتیازات 
گاهی اوقات با انتشــار صد جلد کتاب و 
قرار دادن آنها دور چندین کارتن یا آجر 
تیراژ کتابها را بیشتر از واقعیت عنوان می 
کردند و از سهمیه کاغذ دولتی بیشتری 
بهره می بردند. هر چند بعدها حتی نیازی 
به این دور چینی نمایشــی هم نبود! بر 
همین پیوست ما کسانی را می شناسیم 
که در طول سال جز مطالعه آگهی فوت 
و کارت دعــوت عروســی، چیز دیگري 
مطالعــه نکرده اند اما مجوز انتشــاراتي 

دریافت کرده و به اصطالح ناشرند!
داستان کاغذ یارانه ای تنها به انتشارات 
ختم نمی شــود و نشــریات کاغذی نیز 
ژانــر دیگــری از حیف و میل بیت المال 
محسوب می شوند که هر از گاهی شاهد 
انتشــار تصاویری از بســته های روزنامه 
هســتیم که بدون اینکه حتی پلمپ آنها 
باز شــده باشــد در ضایعاتی ها در حال 

تبدیل به احسن هستند!
البتــه روزنامه هایــی  هم داریم که تنها 
۳۰ نسخه از آنها در روز منتشر می شود 
یــا خانواده هایی که کل اعضای خانواده 
دارای امتیاز نشریه هستند و کاغذ و یارانه 
مطبوعات دریافت می کنند یا می کردند!

جالــب اســت بدانید کــه در آمریکا که 
نرخ بیســوادی تقریباً صفر اســت با آن 
طــول و عرض و جغرافیــا و ۵۰ ایالت و 
۳۰۰ میلیــون جمعیت ، تنها ۴ روزنامه 
سراســری وجود دارد؛ اما در ایران ۱۷۱ 

روزنامه سراسری وجود دارد!
پایان ســخن اینکه رساندن یارانه واقعی 
به دســت فرودســتان نیــاز به تحوالت 
جــدی و در گام اول قطع کردن دســت 
فرادســتان از یارانه های دولتی است. در 
واقــع  براي جلوگیــري از تداوم اقتصاد 
رانتي و فساد زا، باید عوامل ایجاد کننده 
رانت را با شــیوه اي هوشمندانه، عادالنه 
و عملی از بین برد. آن هم به صورتی که 
صنایع و اقشــار فرودست جامعه در این 
جراحی آســیب نبینند و حذف نشوند.

شــاید باز تعریف نشــریات و انتشارات و 
شناســایی و شناسنامه دار کردن اهالی 
چاپ و نشر و رسانه، به عنوان اولین گام 
در اصالح ساختار معیوب توزیع کاغذ در 

کشور موثر باشد. 

گزارش

 محصوالت شوینده باز هم گران می شوند

 افزایش 25 تا 40 درصدی  
قیمت شوینده ها

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد 
 دومینــوی گرانی کاال و محصوالت مختلف از 
ابتدای سال جاری تا کنون در حال اجراست.

ترمــز افزایش قیمت کاال های اساســی و مورد 
نیــاز خانوار هــا پس از جراحی اقتصادی دولت 
ســیزدهم بریده شده است.با سناریوی حذف 
ارز ترجیحــی قیمــت محصوالت مــورد نیاز 
مردم یکی پس از دیگری گران شــده اســت تا 
جایــی که به گفته تولیــد کنندگان تضمینی 
بــرای توقف روند افزایــش قیمت محصوالت 
تولیدی در میانه سال جاری نیست.بیش از دو 
هفته است که زمزمه گرانی محصوالت صنایع 
شــوینده شنیده می شود. برخی از فروشندگان 
ُخرد ســطح شــهر با کم فروشــی محصوالت 
شــوینده در انتظار قیمت هــای جدید بودند 
تــا اینکه افزایــش قیمت این محصوالت اعالم 
شــد.بختیارعلم بیگی رئیــس هیــات مدیره 
انجمن صنایع شــوینده و آرایشــی کشــوردر 
گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: گرانی تولید ناشــی 
ازافزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، دســتمزد 
کارگران، هزینــه بیمه، نرخ حامل های انرژی 
باعث افزایش قیمت محصوالت مختلف صنایع 
شوینده شده است.رئیس هیات مدیره انجمن 
صنایع شــوینده و آرایشی کشورگفت: افزایش 
۶۲ درصدی قیمت تمام شده، تولیدات در این 
صنعت را گران تر از ســال گذشــته کرده است.
وی تصریح داشت: از ابتدای خرداد سال جاری 
قیمت پودر شوینده دستی و ماشینی به میزان 
۲۵ درصــد افزایش یافت.علم بیگی ادامه داد: 
در راســتای افزایش هزینه های تولید، قیمت 
ســایر شــوینده ها آرایشــی و بهداشتی مانند 
صابون، خمیردندان، شــامپو و... نیز ۴۰ درصد 
گران شــد.به گفته رئیس هیات مدیره انجمن 
صنایع شــوینده و آرایشــی کشور؛ بسیاری از 
تولید کنندگان صنایع شــوینده به دلیل فشار 
هزینه های جاری توان تولید را از دست داده اند 
و قطعاً این میزان افزایش قیمت بر محصوالت 
کمی از مشکالت بخش تولید را کاهش می دهد.
وی با اشــاره به اینکه هیــچ کمبود مواد اولیه 
جهت تولید شــوینده ها نیست، گفت: با وجود 
تأمین به موقع و کافی مواد اولیه مورد نیاز تولید، 
گرانی این مواد شرایط را برای تولید کنندگان 
بســیار ســخت کرده اســت.علم بیگی تأکید 
داشــت: افزایش قیمت تمام شــده محصوالت 
صنایع شوینده و آرایشی ازابتدای خرداد اعالم 

و اجرا شده است.

کونومیست:  ا

 فاجعه جهانی غذا
 قریب الوقوع است

 نشــریه اکونومیســت در گزارشی پیش بینی 
کرد که سیســتم جهانی غذا که قباًل به دلیل 
شــوک های مرتبط با همه گیری کرونا و بحران 
انرژی تضعیف شــده بود، تحــت تأثیر جنگ 
اوکراین و تحریم های غرب علیه مســکو دچار 
فاجعــه ای بزرگ خواهد شــد.در این گزارش 
آمده اســت: صادرات غالت و دانه های روغنی 
اوکراین عمدتاً متوقف شــده و صادرات غالت 
روسیه نیز در معرض تهدید است.اکونومیست 
در گزارش خود تأکید کرد که این دو کشــور 
۱۲ درصــد از تجارت غالت جهان را در اختیار 
خود دارند.طبق گزارش ها، قیمت گندم که ۵۳ 
درصد نسبت به اوایل سال ۲۰۲۲ افزایش یافته 
بــود، اوایل هفته جاری میالدی مدت کوتاهی 
پــس از ممنوعیت صادرات مواد غذایی حیاتی 
توسط هند به دلیل موج شدید گرما، ۶ درصد 
دیگر جهش کرد.بر اســاس ایــن گزارش، در 
فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲، که از ژوئیه سال گذشته 
آغاز شــد، تامین کنندگان روســی ۱۶ درصد 
از صــادرات جهانــی گنــدم و تولیدکنندگان 
اوکراینــی ۱۰ درصــد از این صادرات را به خود 
اختصــاص دادنــد. با این حال، درگیری هر دو 
کشــور را مجبور کرد صادرات غالت را ممنوع 
کنند.در فوریه، روسیه صادرات گندم، چاودار، 
جو و ذرت به خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
)EAEU( را تــا ۳۰ ژوئــن محدود کرد.در عین 
حــال، اوکراین نیز تنهــا بندر باقی مانده خود 
را در اودسا تعطیل کرد.این وضعیت همچنین 
پس از آن تشدید شد که قزاقستان، یکی دیگر 
از تامیــن کنندگان عمده غالت، صادرات را تا 
حد زیادی برای محافظت از منابع غذایی داخلی 
خود ممنوع کرد.بر اساس گزارش ها، جمعیت 
افرادی که نمی توانند از داشــتن غذای کافی 
مطمئن باشند به ۱.۶ میلیارد نفر رسیده است، 
در حالــی کــه نزدیک بــه ۲۵۰ میلیون نفر در 
آستانه قحطی هستند. صدها میلیون نفر دیگر 

ممکن است دچار فقر شوند.
آنتونیو گوترش، دبیر کل ســازمان ملل، اخیراً 
هشــدار داد که ماه های آینده »کمبود جهانی 
غذا« سالمت بشر را تهدید می کند که می تواند 

سال ها ادامه یابد.

سامانه یکپارچه فروش خودرو و چند ابهام

از شفافیت خبری نیست!
 از روز سه شــنبه گذشته سامانه یکپارچه 
فــروش خودرو کار خود را رســما آغاز و 
اولین طرح فروش را اجرایی کرده اســت. 
علیرغــم همه توضیحــات در مورد نحوه 
ســازوکار و بیان هدف ها از ایجاد چنین 
سامانه ای )که مهمترین آن ایجاد شفافیت 
و هدفمنــدی تخصیص خودرو و کســب 
رضایت مشــتریان بوده اســت(، اما هنوز 
ابهاماتی در رابطه با این سامانه وجود دارد.

مهمترین پرســش این اســت با توجه به 
اینکه شــرایط فــروش و محدودیت های 
ثبت نام تغییر چندانی نسبت به شیوه های 
فروش قبلی ندارد و تقریبا همان شــرایط 
بدون کم وکاست چندان اعمال می شود، 
پس چه شفافیتی و واقعی سازی تقاضا رخ 
خواهد داد؟ به نظر نمی رسد صرف اینکه 
دیگر مشــتریان با خرید یک خودرو بطور 
مثال از شرکت دولتی، حق خرید خودرو 
از شرکت های خصوصی را نداشته باشند، 
عمال مشــکلی از حجم تقاضا و صف های 
طوالنــی بــرای خریــد خودرو های دو 

خودروساز بزرگ را حل کند.
از ســوی دیگر باتوجه به اینکه قرار بود از 
میزان دالل بازی ها کم شــده و خودرو به 
مصرف کننده واقعی تخصیص داده شود، 
انتظار می رفت حداقل در مراحل ابتدایی، 
اولویت با خانواده های بدون خودرو باشد و 
شــرط عدم پالک فعال در خانواده اعمال 
شــود؛ اما همچــون روال طرح های قبلی 
تنها شرط عدم پالک فعال انتظامی برای 

شخص متقاضی وجود دارد.
از ســوی دیگر علیرغــم اینکه صحبت ها 
بر ســر حــذف فرآیند قرعه کشــی برای 
تخصیــص خودرو هــا بود، اما با این روش 
تنها پای برخی خودروســازان خصوصی 
کــه محدودیتی برای فروش نداشــتند و 
عرضه محصوالتشان بدون قرعه کشی بود، 
به چرخه قرعه کشــی باز شده است. بطور 
مثــال گروه بهمن موتور یا مدیران خودرو 
که در این سامانه چهار محصول دیگنتی 
و فیدلیتی )بهمن موتور( و تیگو ۸ در دو 
مــدل پرو و کالســیک را در قالب فروش 
فوری عرضه کرده اند، از طریق قرعه کشی 

این کار را انجام خواهند داد؛ در حالی که 
تا پیش از این قرعه کشی انجام نمی دادند.

این از جمله موضوعاتی است که عالوه بر 
نارضایتی خودروسازان خصوصی، انتقاد 
فعاالن و کارشناسان صنعت خودرو را هم 
به دنبال داشته است و عنوان می شود، چرا 
شخصی که توانایی مالی برای خرید چند 
خودرو )به ویژه از خودروسازان خصوصی( 

دارد، بایستی دستش بسته شود؟
همچنین فــروش حواله هــا و واگذاری 
امتیاز و حقوقی ناشــی از برنده شــدن در 
قرعه کشی ها به اشخاص ثالث ممنوع بود؛ 
اما بر هیچ کس پوشیده نیست که حواله ها 
به راحتــی در معرض خرید و فروش قرار 
می گرفــت و نهــادی مانع از این کار نبود. 
این موضوع هم از جمله مهمترین مواردی 
است که در سامانه یکپارچه فروش خودرو 
نیــز مــورد توجه قــرار نگرفته و برای آن 

راهکاری اندیشیده نشده است.
از ســوی دیگر همانطور که اشــاره شــد، 
هدف اصلی از ایجاد این ســامانه، فروش و 
عرضه جامع محصوالت تمام خودروسازان، 
کاهش نقش دالالن و تخصیص خودرو به 
مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان 
اعالم شده است، اما تا به اینجای کار باتوجه 
بــه اینکه تغییر خاصــی در روند فروش و 

عرضه ایجاد نشــده، بعید به نظر می رسد 
که مشــکالت و آشفتگی های بازار خودرو 
حل شود؛ چراکه مشکل اصلی بازار خودرو، 
صف هــای طوالنــی و هجوم افــراد برای 
شــرکت در این بخت آزمایی و قیمت های 
افسارگسیخته خودرو در بازار آزاد )که این 
نیز نتیجه جذابیت نحوه فروش به شــیوه 
قرعه کشی باتوجه به اختالف شدید قیمت 
کارخانه ای محصوالت تا بازار آزاد اســت و 
حضــور پر رنگ دالالن(، همه و همه تنها 
برای محصوالت دو خودروساز دولتی است.
عــالوه برایــن، در طرح های فروش قبلی 
علیرغــم اینکه به هر کدملی، یک خودرو 
اختصــاص پیدا می کرد و هــر نفر یکبار 
امکان خرید خودرو داشت، اما بازار خرید 
کدملی اشــخاص داغ بود و دالالن اقدام 
به خرید شــماه ملی و مشــخصات افراد 
می کردنــد. همچنین فــروش حواله ها و 
واگذاری امتیاز و حقوقی ناشــی از برنده 
شــدن در قرعه کشی ها به اشخاص ثالث 
ممنوع بود؛ اما بر هیچ کس پوشیده نیست 
که حواله ها به راحتی در معرض فروش قرار 
می گرفــت و نهــادی مانع از این کار نبود. 
این موضوع هم از جمله مهمترین مواردی 
است که در سامانه یکپارچه فروش خودرو 
مورد توجه قرار نگرفته و برای آن راهکاری 

اندیشیده نشده است.
هایما های بدون قرعه کشی هم وارد 

چرخه بخت آزمایی شدند
ســامانه یکپارچــه فروش خــودرو عمال 
تغییــری در شــیوه فــروش و عرضــه 
محصــوالت دو خودروســاز دولتی ایجاد 
نکرده است. ضمن اینکه در همین اولین 
دوره فــروش، محصوالت خانواده "هایما" 
ایران خــودرو که بیش از یکســال بدون 
فرآیند قرعه کشــی عرضه می شد، دوباره 
به چرخه قرعه کشــی وارد شده است. این 
در حالیســت که طبق ادعای مســئوالن 
قرار است خودرو ها به تدریج و یک به یک، 
همزمان با افزایش عرضه و واقعی شــدن 
تقاضاهــا، از فرآیند قرعه کشــی حذف و 

آزادانه عرضه شوند.
در حالیکه به گفته مســئوالن قرار اســت 
خودرو هــا به تدریج و یک به یک، همزمان 
با افزایش عرضه و واقعی شــدن تقاضاها، 
از فرآینــد قرعه کشــی حــذف و آزادانه 
عرضــه شــوند، دیدیم کــه خودرو های 
خــارج از چرخه بخت آزمایــی )عالوه بر 
محصــوالت خودروســازان خصوصی( 
حتی در محصوالت خودروسازان داخلی 
هم به این چرخه بازگرداننده شده است؛ 
بنابراین این ســوال مطرح اســت که چرا 

خودرو هایی همچون محصوالت خانواده 
هایما که بدون فرآیند قرعه کشــی عرضه 
می شــدند هم وارد این سیستم و سامانه 

شده اند؟
این ســوال  از معاونت صنایع حمل ونقل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، 

اما پاسخی به آن داده نشد.
عــالوه برایــن، وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت، تاکیــد دارد که تقــدم تاخیر 
زمان ثبت نام متقاضیان در برنده شــدن 
در این شــیوه فروش یک مزیت نسبت به 
طرح های گذشــته است. در فروش هایی 
غیر از طرح هایی که بدون قرعه کشی انجام 
می شدند و مهلت ثبت نام تا زمان تکمیل 
ظرفیت بود، شــاید این موثر نبودن تقدم 
و تاخیر در ثبت نام مزیت به حساب آید، اما 
سوال اینجاست که در فروش محصوالت 
دو خودروســاز بزرگ که همه دســت وپا 
شکســتن ها بخاطر آن هاســت، این عدم 
موثر نبودن تقدم و تاخر چه مزیتی خواهد 
داشت؟ در طرح های فروش ایران خودرو و 
سایپا )جز فروش محصوالت خانواده هایما 
و اخیرا شاهین که بدون فرآیند قرعه کشی 
بودنــد( هم تقدم و تاخیر ثبت نام، تاثیری 

نداشت.
در فروش در قالب ســامانه یکپارچه تنها 
مهلت برای ثبت نام و میزان خودرو عرضه 
شده افزایش یافته است. شاید برخی تصور 
کننــد که همین افزایــش عرضه تا بطور 
مثال ۲۰۰ هزار دستگاه، اقدام بسیار خوبی 
اســت و می تواند حجم بیشتری از تقاضا 
را پاســخ دهد، اما فراموش نکنیم که در 
شیوه های قبلی، طرح ها بصورت هفتگی 
بطور مثال برای ۱۰ تا ۲۰ هزار دســتگاه 
)مجمــوع طرح های عــادی و طرح ویژه 
مــادران( خودرو انجام می شــد؛ بنابراین 
در ماه بطور میانگین طی چهار نوبت )هر 
نوبت ۱۵ هزار دستگاه خودرو( در مجموع 
۶۰ هزار خودرو عرضه می شد، اما حاال قرار 
اســت هر ســه ماه یا چهار ماه یکبار طرح 
فروش اجرا و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دســتگاه 
خودرو عرضه شود؛ بنابراین می توان گفت 

اتفاق چندان ویژه ای رخ نخواهد داد.

خروج دالالن از نظام ارزی کشور چگونه محقق خواهد شد؟

کشور عوامل ایجاد اخالل در بازار ارز 
در چند ســال اخیر همواره از فعالیت مخرب شــبکه دالالن، معامالت 
پنهان و مشــکوک ارزی و رمزارزی به عنوان یکی از عوامل نوســانات و 
آشــفتگی بازار ارز یاد شــده است.در هفته های اخیر، وزارت اطالعات از 
مسدودســازی 9 هزار ۲۱9 حســاب متعلق به ۵۴۵ نفر با گردش مالی 
۶۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. ســال گذشــته نیز در راستای برخورد 
سیســتمی با اخاللگران ارزی، مجموعاً بیش از ۱۳هزار حســاب بانکی 
متعلق به  ۸۷۳ نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 
۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.هر چند شناسایی 
سیســتمی اخاللگران بازار ارز و مسدوســازی حساب های بانکی متعلق 
به این افراد، رویکرد قابل تقدیری اســت اما ســوالی که مطرح می شــود 
این اســت که اساســاً چه اقداماتی باید برای خروج دالالن از نظام ارزی 

صورت گیرد؟
الن از نظام ارزی چگونه میسر می شود؟ خروج دال

کامران سلطانی زاده، عضوی کانون صرافان ایرانیان در خصوص معامالت 
مشــکوک ارزی در بازار غیر رســمی کشور گفت:  در جلسات متعدد این 
پیشــنهاد به مســئوالن داده شده اســت که تنها راه محدود کردن بازار 
غیررسمی، افزایش تنوع خدمات و سرویس دهی در بازار رسمی است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم در چهارچوب قانون، به نیازهای مصرف کنندگان 
ارز حتی با قیمت بازار آزاد در صرافی های رســمی پاســخ داده شــود، در 
این شــرایط قطعاً مردم برای رفع نیاز به بازارهای غیررســمی مراجعه 

نخواهند کرد.

به گفته سلطانی زاده تمامی تبادالت ارزی باید با بهره گیری از صرافی های 
رســمی و بانکــی صورت گیرد، وی در ایــن خصوص گفت: نکته ای که 
باید در نظر گرفت این است که نیاز حذف نخواهد شد، چندین میلیون 
ایرانــی بــه دالیل مختلفی از جمله تحصیل، در خارج از کشــور زندگی 
می کننــد و اغلــب ایــن افراد برای رفع نیاز خود به فضایی برای تبادالت 

ارزی احتیاج دارند.  
لزوم بازنگری قوانین در تبادالت ارزی

عضو کانون صرافان ایرانیان تصریح کرد: پیشنهاد ما این بوده که تبادالت 
مالی به مانند سالیان دور با بهره گیری از سیستم رسمی یعنی صرافی ها 
صورت گیرد؛ در واقع با چنین سیســتمی کلیه اطالعات در ســامانه ها 
ثبت می شــود و حتی مالیات نیز به حســاب دولت واریز می شــود ولی 
بنــا بــر تصمیم حاکمیت در حال حاضر چنین امکانی وجود نداشــته و 
قوانین در این زمینه سختگیرانه تر شده است.وی تأکید کرد: فضای فعلی 
ســبب شــده که افراد برای تامین ارز مورد نیاز خود، به اجبار به فضای 
غیررســمی مراجعه کنند و در صورتیکه با تصویب قانون، امکان تامین 
ارز افراد حتی با قیمت نرخ بازار آزاد برای صرافی ها میسر شود، اختالل 
های بازار ارز که ناشــی از بازار غیر رســمی بوده در کشــور کمتر خواهد 
شد.سلطانی زاده، اختالف نرخ بازار رسمی و بازار آزاد را عامل دیگر بروز 
مشــکالت ارزی دانســت. وی در این خصوص گفت: در حال حاضر دالر 
در بــازار رســمی حــدود ۲۵ هزار تومــان و در بازار آزاد با نرخ حدود ۳۰ 
هزار تومانی توسط افراد تهیه می شود، در صورتی که ساز و کاری تحت 

نظر بانک مرکزی تعیین شــود تا برخی از نیازهای رســمی کشور با نرخ 
بازار آزاد و در چهارچوب قوانین توســط صرافی  ها تامین شــود، عالوه بر 
کاهش حضور مردم در بازار غیررسمی، شناسایی اخالل گران ارزی نیز 
با ســهولت صورت خواهد گرفت.عضو کانون صرافان ایرانیان در بخش 
دیگری از صحبت های خود، ایجاد مشوق ها را عاملی برای گردش ارز در 
کشور دانست و گفت: دولت باید با برخی از مشوق ها نظیر سپرده ارزی 
با ضمانت تحویل اسکناس، مردم را ترغیب کند که اسکناس های خود 
را در سیستم بانکی سرمایه گذاری نمایند.وی افزود: شرایط باید در این 
ســپرده ها به گونه ای باشــد که سود با نرخ روز به سپرده گذاران پرداخت 
شــود و عالوه بر این هر زمانی که فرد خواهان دریافت اســکناس خود 

بود، بدون هیچ محدودیتی امکان دریافت فراهم باشد.
بانک مرکزی وظیفه ای بابت تأمین ارز کاالهای لوکس ندارد

ســلطانی زاده در انتهای به تامین ارز واردات خودرو اشــاره کرد و گفت:  
ارزی که جهت واردات خودرو تامین می شود، باید از منابع ارزی خارج 
از کشــور تهیه شــود.وی تاکید کرد: این ارز باید از منابع مازادی که در 
چرخه رســمی حضور ندارد، تامین شــود به بیانی این ارز نباید از منابع 
صادراتی کشــور تأمین شــود و باید ســاز و کار این عمل با هم اندیشی با 
بخش خصوصی تعیین گردد.سلطانی زاده در انتها یادآور شد: مطابق با 
قانون اولویت بانک مرکزی تامین ارز جهت مایحتاج عمومی و نیاز های 
رسمی کشور است و برای نیازهای لوکس بانک مرکزی وظیفه ای ندارد 

و این امر در تمامی کشورهای جهان نیز صورت می گیرد.

خبر ویژه

بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد که دالالن باالخره ترمز قیمت ها 
در بازار را کشــیده و به کاهشــی شدن قیمت ها رضایت داده اند. این در 
حالیســت کــه این مســیر کاهش قیمت خودروها در بــازار، در هفته 
گذشته و تحت تاثیر خبر آزادسازی واردات خودرو پیش بینی می شد.

روند قیمت ها در بازار خودرو طی هفته گذشــته نشــان داد که دالالن 
دســت از تالش بر نمی دارند و همچنان افســار بازار خودرو را به دست 
دارنــد و اجــازه کاهش قیمت ها را در این بازار نمی دهند. این در حالی 
بود که تجربه گذشــته نشــان می دهد حتی خبرها در رابطه با واردات 

خودرو بر بازار آزاد تاثیرگذار بوده است.
حال اما بررسی قیمت ها در بازار اولین روز از خرداد ماه امسال و مقایسه 
آن با هفته گذشته نشان می دهد که گویا دالالن بیش از این توان مقاومت 
نداشته  و بدین ترتیب خودرو در بازار آزاد در مسیر کاهشی شدن قرار 
گرفت.  البته هنوز هم قیمت ها در بازار آزاد بســیار فراتر از معمول و 
با فاصله بســیار از کارخانه تعیین می شــوند. نکته قابل توجه اینجاست 
که محصوالت خارج از تولید همچون پراید نیز همانند خودروهای بر 
مــدار خــط تولید، باال و پایین می شــود. البته برخالف آنچه که برخی 

می گویند، هنوز این خودرو به زیر ۲۰۰ میلیون تومان نرسیده است.
بطور کلی بررسی بازار امروز و مقایسه آن با هفته گذشته نشان می دهد 
که در محصوالت گروه خودروســازی ســایپا کاهش یک تا ۱۵ میلیون 

تومانی شکل گرفته است.
در محصــوالت ایران خــودرو نیز کاهش یک تا ۱۳ میلیون تومان برای 
محصــوالت تولیــدی و البته ۳۵ میلیون تومان برای محصول مونتاژی 
این شــرکت )هایما S۷ توربو( نســبت به ابتدای هفته گذشته )شنبه( 

مشهود است.

باالخره دالالن کوتاه آمدند

قیمت ها در بازار خودرو کاهشی شد
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نفت و انرژی 4

گشت پول ، دو عامل بازدارنده تجارت با همسایه شرقی است  ناامنی و باز

افغانستان نیازمند برق و گاز ایران

کوتاه از انرژی

اخبار ویژه

تر رفت قیمت نفت باال
قیمــت نفت در اوایل معامالت دیروز  
تحت تاثیر تقاضای قوی برای سوخت 
در آمریــکا و افت مالیم دالر، افزایش 
یافت.بهــای معامالت نفــت برنت با 
۸۲ ســنت افزایش، بــه ۱۱۳ دالر و 
۳۷ ســنت در هر بشــکه رسید. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۶9 سنت معادل ۰.۶ درصد 
افزایش، به ۱۱۰ دالر و 9۷ ســنت در 
هر بشــکه رسید. هر دو شاخص هفته 
گذشته رشــد هفتگی اندکی را ثبت 
کرده بودند.به گفته اســتفن اینس، از 
 ،SPI شرکای شرکت مدیریت دارایی
قیمت نفت با محدود ماندن عرضه در 
بازار در شرایطی که تقاضای قوی برای 
سوخت در آستانه آغاز فصل رانندگی 
تابســتانی در آمریــکا وجــود دارد، 
پشــتیبانی شده اســت. پاالیشگاه ها 
معمــوال تولیدشــان را افزایــش می 
دهند تــا تقاضای باالی رانندگان در 
جایگاههای ســوخت را تامین کنند.

اوج فصل رانندگی تابســتانی آمریکا 
در تعطیــالت آخر هفتــه روز یادبود 
در پایــان مه آغــاز و در روز کارگر در 
سپتامبر به پایان می رسد.تحلیلگران 
اظهــار کردند با وجود نگرانیها درباره 
احتمال آسیب دیدن تقاضا از افزایش 
قیمتها، آمار ترافیکی شرکتهای تام تام 
و گوگل، افزایش ترافیک در هفته های 
اخیر را نشــان می دهد که از حضور 
افراد بیشــتر در جاده ها حکایت دارد.
دالر ضعیف تــر هم باعث شــد قیمت 
نفت روز دوشــنبه روند صعودی پیدا 
کنــد زیرا افــت ارزش این ارز، نفت را 
برای خریداران غیرآمریکایی ارزان تر 
کــرد.در ایــن حال، اظهــارات وزیر 
انرژی عربستان سعودی در مصاحبه 
با فایننشــیال تایمز مبنی بر این که 
عربســتان سعودی به حمایت از نقش 
روســیه در گروه تولیدکنندگان نفت 
اوپــک پالس ادامه می دهد به معنای 
تضعیف تالشهای کشورهای غربی به 
سرکردگی آمریکا برای منزوی کردن 
مســکو بر سر حمله به اوکراین است.

شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان سعودی به فایننشیال 
تایمز گفت: عربستان سعودی امیدوار 
اســت توافقی با اوپک پالس اجرا کند 
که شــامل روســیه اســت. دنیا باید 
ارزش ایــن اتحــاد را قدر بداند.توافق 
محدودیــت عرضه اوپک پالس که از 
آوریل ســال ۲۰۲۰ منعقد شد، قرار 
اســت در ماه هــای آینده خاتمه پیدا 

کند. 

آب تهران توسط پنج سد 
تامین می شود

مدیــر عامل ســازمان آب و فاضالب 
از نصــب ۱۲۰ مخــزن آب اضطراری 
تا پایان ســال خبــر داد. محمدرضا 
بختیــاری ، دربــاره وضعیت آب در 
پایتخت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 
شــهر تهران، توســط پنج سد تامین 
آب می شــود و مخــازن آب تهران، ۱ 
میلیــارد متر مکعب گنجایش دارد و 
تقریبــا  ۷۰ درصــد آب  در ســالهای 
نرمــال از طریق ســدها و  ۳۰ درصد 
از طریــق آب هــای زیر زمینی تامین 
می شود؛ به گونه ای که ۶۰۰ حلقه چاه 
 داریــم که ۳۰ درصد آب مورد نیاز را 

تامین می کند.
وی بــا بیــان این که 9 میلیون و ۴۵۵ 
هزار نفر بر اســاس سرشماری از آب 
شــرب اســتفاده می کنند که به نظر 
می رســد این جمعیت بیشــتر است 
گفت: امسال دومین سال  خشکسالی 
متوالــی را پشــت ســر می گذاریم و 
متاســفانه امســال وضعیت بارندگی 
مناســب نیست چراکه تا به حال تنها 
۱۷9 میلیمتــر باران باریده و این در 
حالی  اســت که در مدت مشابه سال 
قبــل ۲۵9 میلیمتر باران باریده بود و 
امســال  تهران جزو ۵ الی ۶ اســتانی 
اســت که به شــدت از لحاظ آبی در 
تنش اســت.او با بیان این که در مورد 
وضعیت مخازن ســدها باید بگویم که 
۲۰۰ میلیــون لیتر کاهش مخازن را 
داریم که یک مقدار وضعیت تهران را 
با مشکل مواجه می کند گفت: با تمام 
ظرفیت چاه ها در مدار هستند چراکه 
مجبوریم مخازن اســتراتژیک را برای 
شهریورماه نگه داریم و به همین دلیل 

تمام  چاه ها در مدار هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی:

کمبودی برای تامین بنزین 
وجود ندارد

مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر هیچ 
کمبودی برای تامین بنزین در کشور وجود 
ندارد اما باید مدیریت مصرف انجام شــود.
جلیل ساالری ، درباره اینکه چه عواملی در 
تامین بنزین در داخل کشور موثراند، اظهار 
کرد: این مساله بستگی به عرضه و کیفیت 
خودروها دارد، عالوه بر این  شــرایط حمل 
و نقل نیز در این مهم تاثیرگذار است.وی با 
بیان اینکه کالن شهرها تبدیل به پارکینگ 
شده اند و این مساله یک چالش عمده است، 
گفــت: همانطور کــه واردات خودرو طرح 
موضوع شده باید کیفی سازی خودروها نیز 
مورد توجه قرار بگیرد، خودروهای با کیفیت 
که مصرف پایینی دارند را وارد کنیم ضمن 
اینکه باید به موضوع خودروهای فرســوده 
و بحــث جایگزینی آن ها نیز توجه شــود.
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی به تازگی نیز درباره تغییر 
قیمت بنزین به ایسنا گفت:  قیمت بنزین با 
تغییر در راستای اصالح نظام یارانه ها تغییر 
نمی کنــد و این مســاله ارتباطی با بنزین 
نخواهد داشــت. در شــرایط فعلی صحبت 
و برنامــه ای برای تغییــر نرخ بنزین مطرح 
نشده است،   قیمت بنزین با تغییر در نظام 
یارانه ها تغییر نمی کند و این مساله ارتباطی 
با بنزین نخواهد داشت.ساالری با بیان اینکه 
بنزین بدون تغییر قیمت توزیع خواهد شد و 
تغییری در نحوه توزیع بنزین در جایگاه های 
عرضه سوخت ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: 
قیمت بنزین یارانه ای ۱۵۰۰ تومان و بنزین 
آزاد نیز همچنان ۳۰۰۰ تومان خواهد بود. 

وزیر نفت توضیح داد؛

 اعالم محور همکاری ایران 
و عمان در بخش انرژی

وزیر نفت از توافق برای تشکیل کمیته فنی 
و توســعه یکپارچه میدان مشترک هنگام 
در جریان ســفر به کشــور عمان خبر داد.
جــواد اوجی درباره دســتاوردهای مذاکره 
بــا مقام های عمان در جریان ســفر به این 
کشــور اظهار کرد: در مذاکرات انجام شده 
بــا مقام های عمان از جمله محمد بن حمد 
الرمحــی، وزیر نفت عمان درباره همکاری 
در زمینــه موضوعات مختلــف اقتصادی 
و به خصــوص همــکاری در بخــش انرژی 
توافق هایــی انجام شــد.وی تصریح کرد: 
به عنوان محور اول توافق شــد برای توسعه 
فازهــای بعدی میدان نفتی هنگام که تنها 
میدان مشترک دو کشور است کمیته ای فنی 
مشترک تشکیل شود تا در قالب کارگروهی 
مشترک و تیم مشترک، این میدان به صورت 
یکپارچه توسعه داده شود.وزیر نفت با بیان 
اینکه بهره برداری یکپارچه که در منطقه ما 
بی سابقه است برخالف بهره برداری رقابتی 
سبب می شود مخزن میدان مشترک آسیب 
نبیند و برداشت از مخزن به صورت صیانتی 
اتفاق بیفتد و بیشترین بهره از توسعه میدان 
نصیب دو کشور شود، یادآور شد: محور دوم 
همــکاری ایران و عمان که درباره آن توافق 

شد صدور خدمات فنی مهندسی بود.

  سخنگوی صنعت برق  پاسخ داد؛

خاموشی چقدر نزدیک است؟
سخنگوی صنعت برق گفت: از هفته گذشته 
9 درصد به مصرف برق کشــور اضافه شده 
یعنــی عددی حــدود ۴۵۰۰ مگاوات نیاز 
مصرف برق کشــور افزایش داشته است اما 
با این حال در شــرایط فعلی شرایط مساعد 
است.مصطفی رجبی مشهدی ، با بیان اینکه 
بــا توجه بــه نیروگاه هایی که در مدار تولید 
قــرار گرفته اند و تعمیراتی که زودتر انجام 
شــده، وضعیت تامین برق حرارتی نیز بهتر 
از قبل است، اظهار کرد: علیرغم اینکه امسال 
به دلیل خشکسالی با کاهش پنج درصدی 
ذخایر آبی نسبت به سال گذشته مواجهیم، 
تعمیرات نیروگاه های برقابی به صورت ۱۰۰ 
درصــد اتمــام یافته و همــه واحدها آماده 
تولید هستند.وی افزود: با این اوصاف تمام 
برنامه ریزی ها به این شکل است که با حداقل 
محدودیت ها امســال را پشت سر بگذاریم 
و بر اســاس تدابیری که پیش بینی شــده 
عــالوه بر ارتقاء وضعیت تولید نیروگاه های 
موجود، نیروگاه های جدیداالحداث هم در 
مــدار تولید قرار خواهند گرفت که ظرفیت 
آن ها بســیار خوب است.سخنگوی صنعت 
برق با بیان اینکه با اضافه شدن نیروگاه های 
جدید حــدود ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه وارد 
مدار خواهد شد، گفت: همچنین برق مازاد 
نیروگاه هایی که در اختیار صنایع هستند را 
هم به نرخ خوبی از آنها خریداری می کنیم، 
عالوه بر این، قیمت خرید برق از نیروگاه های 
تولید پراکنده را نیز افزایش داده ایم تا بتوانند 

تولید بیشتری داشته باشند.

ســفیر سابق ایران در افغانســتان گفت: افغانستان 
وابســتگی مطلق دارد و صد در صد نیاز انرژی خود 
را بایــد وارد کنــد، بــا اینکه منابع نفــت و گاز دارد 
اما امکان اســتحصال ندارد. در شــمال این کشــور 
در منطقــه جوزجــان در گذشــته گاز را صادر هم 
می کردنــد اما اکنــون خطوط انتقال و کارخانجاتی 
که گاز را اســتحصال می کردند، از بین رفته اســت.

ابوالفضل ظهره وند ، با اشــاره به نیاز افغانســتان به 
انــرژی و برنامــه ایران بــرای ورود به این بازار اظهار 
داشت: افغانستان از نظر ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی 
محاط در کشــورهای همســایه است، تنوع قومی و 
جغرافیایی و توســعه نیافتگی عمیق موجب شــده 
این کشــور همواره نیازمند به تعامل با کشــورهای 
همســایه برای تامین نیازهای خود باشد. وی افزود: 
در حال حاضر کشــور افغانســتان بیش از 9۰ درصد 
نیازهای فعلی خود را وارد می کند و اگر هم بخواهد 
مســیر توســعه را طی کند باید میزان تعامل خود با 
کشــورهای همســایه را افزایش دهد. البته فعال این 
کشــور وضع ناگواری دارد و فقط وابســته به واردات 
نیازهــای ضــروری مثل مواد غذایی و یا ســوخت و 
برق است.سفیر سابق ایران در افغانستان گفت: طی 
چند دهه گذشــته یکی از موضوعات مورد مذاکره 
افغانســتان با کشورهای همســایه پیرامون انرژی 
بوده که از ازبکســتان، ترکمنســتان، تاجیکستان، 
پاکستان واردات داشته و ایران هم در صدر فهرست 
کشورهای طرف تعامل و تجارت کابل بوده و خواهد 

بود.وی درباره برنامه تفاهم افغانستان با پاکستان و 
تاجیکســتان برای دریافت برق بیان داشــت: اینکه 
افغانستان انرژی خود را از دیگر کشورها تامین کند 
به این مفهوم نیســت که ایران بازار خود را از دســت 
می دهد، هر کشــوری که انرژی را با قیمت مناســب 
و پایدارتری برســاند، قطعا در اولویت اســت. قاعدتا 
انرژی هر کشــوری طرفدار خود را خواهد داشــت. 
ضمن اینکه مســئله دسترســی هم مطرح اســت، 
باتوجــه بــه ناامنی هایی که وجود دارد، نحوه انتقال 
انرژی هم مهم است، احتماال خطوط مورد حمله قرار 
بگیرنــد، بنابراین نمی توانند برق را از یک نقطه دور 

بــه نقطه دیگری براحتی منتقل کنند. هم امکانات 
و خط آهــن ندارند و هــم اینکه راه مطمئنی وجود 
ندارد، بنابراین بهترین حالت این است که از مناطق 
مجاور با مرز که کمترین فاصله را دارند برق و انرژی 
مورد نیاز خود را دریافت کنند.ظهره وند تاکید کرد: 
افغانســتان وابســتگی مطلق دارد و صد در صد نیاز 
انــرژی خود را بایــد وارد کند، با اینکه منابع نفت و 
گاز دارد اما امکان اســتحصال ندارد. در شــمال این 
کشور در منطقه جوزجان در گذشته گاز را صادر هم 
می کردند اما اکنون خطوط انتقال و کارخانجاتی که 
گاز را استحصال می کردند، از بین رفته و اگر هم گاز 

بدســت بیاورند برای یک منطقه محدود اســت. در 
خصوص نفت هم امکان بهره برداری ندارند، در منطقه 
سرپل این کشور ذخایر نفتی وجود دارد اما امریکا هم 
نتوانســت تاسیسات احداث کرده و نفت را برداشت 
کنــد، بنابراین همه چیــز موکول به ثبات و امنیت 
پایدار در افغانســتان است، افغان ها اکنون مجبورند 
امور روزانه را بگذرانند و این آســیب پذیری و شدت 
نیاز این بازار را به واردات انرژی می رساند. وی در ادامه 
گفت: اگر  ایران درست مدیریت کند، می تواند بخش 
عمده نیاز این کشــور را تامین کند، اما در هر حال 
مشکل نبود خطوط انتقال و طرف پایداری که پول را 
برگرداند، موضوع دیگر اینکه دسترسی وجود ندارد. 
مثال برای ارســال برق به هرات و بدخشــان شرایط 
متفاوت است، بهتر است از تاجیکستان و ازبکستان 
دریافت کنند، به جالل آباد هم انتقال برق دشــوار و 
هم ناپایدار است. نیاز است که به حدی برق ارزان را 
صادر کنیم که هزینه های انتقال را بپوشاند تا بتواند 
با پاکســتان رقابت کند. البته این موضوع را نیز باید 
در نظر داشت که پاکستان در برخی مناطق همین 
۵ ایالتی که دارد تا ۱۲ ساعت در روز مشکل تامین 
برق دارند، بنابراین ایران در بین همه کشــورها تراز 
اول را از نظر قیمت و ذخایر پایدار دارد. سفیر سابق 
ایران در افغانســتان با بیان مردم افغانستان خاطره 
خوبی از همکاری با ایران دارند، ابراز امیدواری کرد 
که دولت فراگیر در این کشور حاکم شود تا از چرخه 

ناامنی و بحران خارج شود

خبر ویژه

معاون وزیر نفت گفت: ظرف یک تا دو ماه آینده کارت های ســوخت تاخیری 
المثنی، صادر شده و به دست صاحبان آن  ها می رسد.جلیل ساالری معاون وزیر 
نفت گفت: یکی از دالیل تاخیر صدور کارت سوخت المثنی، نداشتن اطالعات 
کارت ســوخت اشــخاص و تراکنش ها پس از حمله سایبری به سامانه هوشمند 
سوخت بود؛ در بخش حمل و نقل عمومی چالشی نبود، اما در حوزه خودر های 
شــخصی، موجودی ســوخت کارت ها وجود نداشت تا بتوان آن را به کارت های 
جدید المثنی انتقال داد که این مشــکل برطرف شــده اســت.او می گوید: هم 
اکنون فرآیند شــخصی ســازی فعال شــده و اطالعات اشخاص و تراکنش های 

کارت های ســوخت گرفته شــده است. افراد زیادی در صف نوبت دریافت کارت 
ســوخت المثنی هســتند و روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار کارت ســوخت المثنی صادر 
می شود .کرامت ویس کرمی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اواخر فروردین امســال گفته بود: برای صدور روزانه ۲۰ تا ۲۵ هزار کارت 
ســوخت المثنی برنامه ریزی شــده اســت تا ظرف یک ماه آینده همه ۵۰۰ هزار 
کارتی که از بهمن ماه باقی  مانده اســت، به دســت متقاضیان برســد.او اواســط 
اســفند پارســال قول داده بود که تا پایان ســال ۱۴۰۰، تمامی کارت های باقی 

مانده تحویل داده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران:

کارت های سوخت المثنی نهایتًا تا دو ماه آینده تحویل داده می شوند

توسط وزیر نیرو ؛

کاهش مصرف برق« ابالغ شد ح ملی » طر
وزیر نیرو مصوبه طرح ملی »کاهش مصرف انرژی الکتریکی«، ضوابط تشویق و اعطای پاداش کاهش 
مصرف به مشترکان برق را ابالغ کرد.در مصوبه ابالغی "علی اکبر محرابیان" آمده است: به منظور ایجاد 
امکان اعمال مشــوق های مدیریت مصرف و با هدف تســهیل تامین برق به ویژه در اوقات اوج مصرف 
و همچنین افزایش مشــارکت مشــترکان شــبکه برق کشور در تحقق این هدف از ابتدای ماه های گرم 
سال جاری، شرکت توانیر )از طریق شرکت های تابعه و وابسته( مکلف است امکان مشارکت مشترکان 
خانگی و سایر مصارف را در طرح ملی »کاهش مصرف انرژی الکتریکی« به ویژه از طریق سامانه های 
ارتباطی نظیر »برق من« فراهم کند.طبق اعالم وزارت نیرو، بنابراین مصوبه، در صورتی که مشترکان 
مشمول طرح، میزان مصرف برق خود را طی دوره اجرای طرح نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 
داده باشــند و میزان مصرف آنها به زیر الگو برســد، برق کاهش یافته تا الگوی مصرف را به ازای هر 
کیلووات ۵۰۰ تومان خریداری کرده و در اولین صورتحساب بعد از زمان اجرای طرح، اعمال حساب 

کند.مصوبه وزیر نیرو اضافه می کند: شــرکت توانیر )عالوه بر پرداخت پاداش به مشــترکان صرفه جو( 
از طریق شــرکت های توزیع نیروی برق ســاز و کارهای الزم از جمله برگزاری مســابقه و اهدای جوایز 
در مســابقات سراســری و اســتانی را برای ترغیب مشــترکان بخش خانگی و سایر مصارف در کاهش 
مصرف را فراهم کند. در اجرای این طرح منابع الزم برای تشویق مشترکان کاهنده مصرف، از محل 
منابع حاصل از تعرفه مشترکان پرمصرف تامین خواهد شد و شرکت توانیر موظف است قبل از اجرا، 
اطالع رســانی الزم را به مشــترکان مشــمول طرح صورت دهد.این گزارش حاکی است بر اساس آنچه 
در ابالغیه وزیر نیرو آمده اســت، مخاطبان اصلی مصوبه، مشــترکان خانگی و ســایر مصارف در کل 
کشــور هســتند که بتوانند در ۴ ماه گرم ســال یعنی خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه اقدام به مدیریت 
و مصرف بهینه برق کردند. چنانچه مشــترکان برق اوالً مصرف برق خود را کاهش داده و دوماً به زیر 

الگو برسانند، مشمول تخفیف و پاداش  می شوند.

آنچه مقامات دولتی در سراسر جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند 

بررسی چالش های  پیش روی صنعت انرژی
گرانی کم سابقه قیمت سوخت، کمبود دیزل در 
آســتانه فصل تابستان و عدم تمایل اوپک برای 
همکاری شــاید از جمله موانع زیادی باشــد که 
مقامات دولتی در سراسر جهان با آن دست و پنجه 
نــرم می کنند.اما در حقیقت این موارد نمایانگر 
مشکالت عمیقتر در صنعت انرژی هستند.عدم 
ســرمایه گذاری:طی یک دهه گذشته اروپا و تا 
حدودی آمریکای شمالی تالش کردند وابستگی 
به سوختهای فسیلی را کاهش داده و وابستگی به 
انرژی تجدیدپذیر را افزایش دهند. این تالش ها 
باعث مهاجرت ســرمایه گذاران از نفت و گاز و 
ظهور ترند جدید سرمایه گذاری زیست محیطی، 
اجتماعی و حاکمیتی شد و شرکتها ناچار شدند 
هزینه روی سوختهای فسیلی را کاهش دهند.

نرخ اندک اکتشاف:موضوعی که درباره آن زیاد 
صحبت نشده، میانگین نرخ اکتشاف جدید نفت 
و گاز است که قابل مقایسه با میانگین نرخ تبدیل 
پنلهای خورشــیدی است که پایین ۳۰ درصد 
است.بلومبرگ اخیرا گزارش کرده که سه چاهی 
که شرکت شل در سواحل برزیل حفاری کرده 

بود، خشک شده اند. این غول نفتی یک میلیارد 
دالر بــرای حق حفاری در این منطقه پرداخت 
کرده بود و سه سال زمان برای حفاری صرف کرده 
بود اما نهایتا دســت خالی برگشت. اکسون هم 
موفق نشد از ذخایر نفت قابل توجه در بلوکهای 
برزیلی که ۱.۶ میلیارد دالر هزینه داشتند، بهره 
برداری کند.تورم هزینه تولید:روند کلی تورم تا 
حد زیادی تحت تاثیر افزایش هزینه های انرژی 
بوده اما به خود صنعت انرژی منتقل نشده است. 
در صنعت شیل آمریکا، هزینه های تولید حدود 
۲۰ درصــد افزایش پیدا کرده اند. دو شــرکت 
کانتیننتال ریسورسز و هس کورپ اخیرا هشدار 
داده اند که هزینه های باالتری را برای سه ماهه 
دوم خود گزارش خواهند کرد و تنها شرکتهایی 
نیســتند که هزینه های باال را تجربه می کنند.

کمبود مواد خام یکی از دالیل تورم هزینه تولید 
نه تنها در صنعت شیل بلکه در هر میدان نفتی 
دیگری هســتند. کمبود نیروی کار، مشــکل 
ویژه ای برای صنعت شیل آمریکاست که به باال 

رفتن هزینه های تولید دامن زده است. 

برای مدیریت برداشت آب از سد دوستی؛

کردند  ایران و ترکمنستان  در حوزه  آب توافق 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهر مشهد گفت: 
ایران و ترکمنســتان برای مدیریت بهتر برداشت 
آب شرب از سد دوستی به توافق رسیدند.حسین 
اسماعیلیان با اعالم اینکه ایران و ترکمنستان برای 
مدیریت بهتر برداشــت آب شرب از سد دوستی 
به توافق رســیدند، اظهار داشت: استفاده آب سد 
در زمینه های کشــاورزی صورت نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: این توافق با پیگیری شــخص وزیر 
و معاونان وزارت نیرو در بهمن ماه ســال گذشته 
صورت گرفت که در خردادماه امسال مدت زمان 
آن به پایان می رســد. مسووالن در آب منطقه ای 
پیگیر هستند تا پس از خردادماه توافق جدیدی 
با کشور ترکمنستان داشته باشند، زیرا مدت زمان 
توافق فعلی رو به اتمام اســت. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب مشهد در باره رعایت این توافقنامه 
توسط کشور ترکمنستان بیان کرد: آن چیزی که 
مورد توافق قرار گرفته کاماًل از ســوی دو کشــور 
رعایت می شــود. در حال حاضر حدود ۲۰ درصد 
از منابع آب شرب مشهد از سد دوستی در فاصله 
۱۷۰ کیلومتری از این کالن شهر تامین می شود که  

مخزن ذخیره آن باالی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب گنجایش دارد که به طور مساوی منابع 
آن بین دو کشور ترکمنستان و ایران برای مصارف 
سرعت و کشاورزی تقسیم شده است.اسماعیلیان 
به معضل انشــعاب های غیرمجاز در باغ ویالهای 
غرب شهر مشهد از کشف و تعیین تکلیف حدود 
۱۰ هزار انشــعاب غیرمجاز خبر داد و گفت: این 
انشعاب های  غیرمجاز عمدتاً در باغ ویالها در غرب 
شهرســتان مشهد بوده است که دستگاه قضایی 
بــرای برخــی از آنها جرایم نقــدی بازدارنده و در 
مواردی حتی حبس صادر کرده اســت.این مقام 
مسوول از استقرار سیستم مدیریت هوشمند آب 
با استفاده از شرکت های دانش بنیان و توان علمی 
جوانــان خبر داد و افزود: با هماهنگی دســتگاه 
قضایی و نیروی انتظامی با معضل انشــعاب های 
غیرمجاز و حفر تونل برای این منظور برخورد جدی 
صورت گیرد.مدیرعامل شــرکت آبفای مشهد با 
اشاره به جیره بندی آب در سال های ۸۵ و ۸۶ در 
این شهرستان، گفت: همه تالش ما برای جلوگیری 

از این مسئله است .
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55بانک و بیمه
اخبار

 دریافت گواهی نامه های 
ISO90012015 و  ISO10002توسط 

آزمایشگاه تشخیص مولکولی 
بیمارستان بانک ملی ایران

آزمایشگاه تشخیص مولکولی بیمارستان 
بانــک ملی ایران موفق به دریافت گواهی 
بین المللی مدیریت کیفیت ، رضایتمندی 

و رسیدگی به شکایات شد.
مولکولــی  تشــخیص  آزمایشــگاه 
بیمارســتان بانک ملی ایران پس از طی 
مراحــل آموزشــی ، بازرســی و بازبینی 
هــای مکرر و پیاده ســازی همه قوانین 
 ، ISO۱۰۰۰۲ و ISO9۰۰۱ و الزامــات
موفــق به اخذ اصل گواهــی بین المللی 
ISO9001:۲۰۱۵ )مدیریــت کیفیــت( 
و ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ )رضایتمنــدی و 
رســیدگی به شــکایات( از موسسه بین 
المللــی Moody international تحــت 
اعتبار NACI ) مرکز ملی تایید صالحیت 

ایران( شده است.
آزمایشگاه تشخیص مولکولی بیمارستان 
بانک ملی در ســال ۱۴۰۱ موفق به اخذ 
گواهینامــه هــای اســتاندارد مدیریت 
کیفیت ISO9001 و ISO10002 شــده 
اســت که جزو باالترین سطح گواهینامه 
های صادره در سراســر دنیا به حســاب 

می آید. .
اســتاندارد سیســتم مدیریــت کیفیت 
ISO9001 ، دارای رویکردی فرآیندی و به 
دنبال بهبود مداوم و تمرکز آن بر مدیریت 
کیفیت اســت و همــواره به دنبال ارتقاء 
ســطح کیفیت در ارائه خدمات می باشد 
و استاندارد ISO10002 از استانداردهای 
پشــتیبان مدیریت کیفیت محسوب می 
شــود که مدیریت کیفیت، رضایتمندی 
مشتری و رسیدگی به شکایات در سازمان 

ها را تسهیل می کند.
آزمایشگاه مولکولی بیمارستان بانک ملی 
ایــران در بهــار ۱۳99 در بحران پاندمی 
کوویــد -۱9 فعالیت خــود را آغاز کرد و 
همیــن امر باعث تشــخیص زودهنگام 

بیماری و درمان به موقع بیماران شد.
آزمایشــگاه مولکولی در زمینه تشخیص 
بیماری های عفونی و ســرطانی می تواند 
کمک شــایانی در تشــخیص زودهنگام 

بیماری داشته باشد.

ضوابــط اجرایی چگونگی ارائه ضوابط اجرایی »دســتورالعمل 
حــدود و چگونگــی ارائــه غیرحضــوری خدمــات پایــه به 
 اربــاب رجــوع در بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی« 

ابالغ شد. 
پیرو بخشــنامه شــماره ۳۷۶9۱۱   /۰۰ مورخ ۲۴   /۱۲   /۱۴۰۰ 
موضوع ابالغ »دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری 
خدمــات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکی« مصوب جلســه مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۴۰۰ شورای عالی 
مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با 
عنایت به این که دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب 
و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، 
لــذا ایجــاب می نمود جزییات فنــی و اجرایی آن به نحوی که 
منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل صدرالذکر گردد، 

تهیه و ابالغ شود.
بر این اســاس، “ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی 
ارائــه غیرحضــوری خدمات پایه به اربــاب رجوع در بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی” متضمــن الزامات فنی ناظر بر 
احــراز هویــت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه های شناســایی 
غیرحضــوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و 
پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۱ /۰۲ /۱۴۰۱ کمیسیون 
مقررات و نظارت مؤسســات اعتباری بانک مرکزی به شــبکه 

بانکی ابالغ شد.
این دستورالعمل شامل )۴۲( ماده و )۷( تبصره به شرح زیر است:
ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری 
خدمــات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسســات اعتباری 

غیربانکی

ضوابط اجرایی چگونگی ارائه خدمات غیرحضوری بانکی ابالغ شد

خبر  ویژه

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/2/6 مــورخ    140160324001000279 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ــر  ــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای جهانگی ــدر گن ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بن
بهمنیــاری فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 14604 کدملــی 3539335153 صــادره از 
گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 312/10 متــر مربــع در قســمتی 
آقــای مصطفــی  از پــاک 917 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه  نظامــی و شــرکا محــر
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صــادر 
ر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی  خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

باشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19 

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

م / الف 82 

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140160306013000132 مــورخ 1401/01/27 هیــات 
گنابــاد تصرفــات  ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی  واحــد  قانــون مذکــور مســتقر در  یــک  مــاده  اول موضــوع 
مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد رضــا رحمانــی بیلنــدی فرزنــد مهــدی در ششــدانگ یــک بــاب 
محوطــه مشــتمل بــر اطــاق بــه مســاحت 435/20 متــر مربــع از پــاک شــماره 1028 فرعــی از 1- اصلــی 
واقــع در اراضــی علــی آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 
ز گردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف  حســین عباســیان مالــک رســمی محــر
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی 
ــر و در  ــهرها منتش ــار در ش ــی / کثیراالنتش ــه و محل ــن روزنام ــق ای ــه 15 روز از طری ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــراض داشــته  ــات الصــاق تــا در صورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعت روســتاها رای هی
باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
ــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی  ــراض مب از تاریــخ تســلیم اعت
تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه 
ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند 

ــت .  ــه دادگاه نیس ر ب ــر ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــی نمای ــت م مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/03 
گناباد  ک  سید ضیاء الدین مهدوی شهری - رئیس ثبت اسناد و امال

م / الف 356

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

برابــر رای شــماره 140160324001000280  مــورخ 1401/2/6 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــراجی  ــای داود س ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــاوه تصرف ــدر گن ــک بن ــت مل ــوزه ثب ح
زاده فرزنــد غامرضــا بــه شــماره شناســنامه 177 کدملــی 3539982302 صــادره از گنــاوه 
را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 69/65 متــر مربــع در قســمتی از 
پــاک 917 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای حســین منظــم 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  و شــرکا محــر
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
مــاه  مــدت دو  بــه  آگهــی  اولیــن  انتشــار  تاریــخ  از  تواننــد  مــی  باشــند  اعتراضــی داشــته 
اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صــادر خواهــد 
ر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد.  شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3 

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

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140060306013002595 مــورخ 1400/12/18 هیــات 
اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه 
زنــد علــی اکبــر در ششــدانگ یــک بــاب  و بامعــارض متقاضــی آقــای عبدالحامــد نبــی زاده نوقابــی فر
منــزل بــه مســاحت 228/86 متــر مربــع از پــاک شــماره 368 فرعــی از 4- اصلــی واقــع در اراضــی نوقــاب 
بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از خانــم صدیقــه یعقوبیــان نوقابــی 
ز گردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  مالــک رســمی محــر
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی / کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق 
تــا در صورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل 
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت 
بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت 
محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و 
در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
ــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور  ــد اداره ثبــت مب دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکن

ر بــه دادگاه نیســت .  ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/03 
گناباد  ک  سید ضیاء الدین مهدوی شهری - رئیس ثبت اسناد و امال
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تجهیز جایگاه های سوخت با کارتخوان های هوشمند بانک ملی ایران
  عضــو هیات عامــل و معاون فناوری 
اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی 
ایران درباره آخرین دســتاورد شرکت 
پرداخــت الکترونیک ســداد در حوزه 
روش های پرداخت ســوخت و انرژی 
گفــت: کارتخوان هــای چندمنظوره 
طراحــی شــده بیشــترین میــزان 
دسترســی به شــبکه بانکی و سامانه 
هوشمند سوخت را داشته و می توانند 
مشکالت رایج در فرآیند سوخت گیری 

را برطرف کنند.
علیرضا ماهیار با اشاره بر اهمیت حوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی و تامین مالی 
طرح های توسعه ای در این بانک افزود: 
امســال بانک ملی ایران حضوری فعال 
در نمایشــگاه بین المللــی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی داشت. رویکرد 
دکتــر فرزیــن مدیرعامــل بانک نیز 
فعالیت هر چه بیشتر در این حوزه است 
و حضور بانک در نمایشگاه باعث شد تا با 
شرکت های مختلف فعال در حوزه نفت 
و گاز و پتروشــیمی دیدارهایی داشته 

باشیم و دغدغه های آنها را بشنویم.
وی به اهمیت حمایت از شرکت های 
دانــش بنیان با توجه به تاکیدات مقام 
معظــم رهبری اشــاره و اظهار کرد: 
شــرکت های دانــش بنیان خوبی در 
نمایشــگاه حضور داشــتند که اتفاقا 
از ایده های بســیار خوبی به ویژه در 
حــوزه مربوط به صنایع باالدســتی، 
پتروشــیمی و … بهره مند بودند. ما 
نیــز در بانک ملی ایران چندین نقش 
را در این حوزه ترسیم کردیم که یکی 
از مهــم ترین آنها زنجیره تامین مالی 

این شرکت هاست.
عضو هیــات عامل و معــاون فناوری 

اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی 
ایــران با بیان اینکــه بانک در زنجیره 
تامیــن مالی شــرکت های نفت، گاز و 
پتروشیمی آمادگی کامل دارد، اضافه 
کــرد: همین طور در حــوزه خدمات 
بانکــداری الکترونیــک شــرکتی نیز 
خدمات ویژه ای در نســخه جدید بام 
طراحی شــده اســت که شرکت های 
دانــش بنیان مــی توانند بــه عنوان 
مشتری از این خدمات بهره مند شوند.
وی با اشاره بر وظیفه شرکت پرداخت 
الکترونیک ســداد به عنــوان یکی از 
شرکت های مورد تایید شبکه شاپرک 
برای ورود به حوزه های نوین پرداخت 
بیان کرد: مجموعه های PSP کم تر در 
ایــن حوزه ها ورود کرده بودند و با یک 
عقــب ماندگی مواجه بودیم. از طرفی، 
مجموعه های ســوخت بــا الزام بانک 

مرکزی و همین طور ســازمان پدافند 
غیرعامل مکلف شــدند در هر جایگاه 
حداقل از دو شرکت PSP )ارایه دهنده 
خدمات پرداخت( اســتفاده کنند و ما 
هم شــرکت سداد را در حوزه طراحی 

محصول وارد کردیم.
ماهیار گفت: تازه ترین دستاورد سداد 
در حوزه روش های پرداخت سوخت و 
انرژی، کارتخوان چندمنظوره سوخت 
بوده که با پیشــرفته ترین فناوری های 
روز دنیا توسط متخصصان و مهندسان 

داخلی مجهز شده است.
بــه گفته وی، محصول طراحی شــده 
در فرآیند ســوختگیری، به ابزارهای 
مختلفی که در جایگاه های ســوخت 
وجــود دارنــد، متصل شــده و امکان 
پرداخــت را فراهم مــی کند. نوآوری 
صورت گرفته این است که اوال به برند 

و نوع تجهیزات وابســتگی نداشــته و 
امکان اتصال به همه تجهیزات موجود 

در جایگاه ها وجود دارد.
ماهیــار با بیان اینکه زیرســاخت های 
روزآمد و قطعات پیشرفته نیز زمینه ساز 
ســرعت فوق العاده ایــن کارتخوان در 
جایگاه های ســوخت است، تاکید کرد: 
این کارتخوان، امکان ارتباط با ســامانه 
هوشمند سوخت، پردازش تراکنش ها 
و نمایش اطالعات را به صورت هم زمان 
بدون کاستن از سرعت عملیات فراهم 
می کند؛ به عبارتی، با بیشترین میزان 
دسترســی به شــبکه بانکی و سامانه 
هوشــمند ســوخت، انواع مسیرهای 
ارسال و دریافت اطالعات را در اختیار 
دارد و همواره پرســرعت ترین آن ها را 
انتخــاب می کند و تحت هر شــرایطی 

راهی برای متصل ماندن دارد.

وی تاکیــد کرد: نکته دوم این اســت 
کــه پرداخت مبتنی بر کیف پول را نیز 
طراحی و پیاده ســازی کردیم که می 
تواند زمان ســوختگیری را به شــدت 
کاهش دهد. به عبارتی، نیازی نیســت 
مشتری زمانی را برای کارت کشیدن و 
پرداخت وجه صرف کند و همزمان که 
ســوختگیری انجام می شود، پرداخت 
نیــز با کیف پول بــه صورت اتوماتیک 

انجام می شود.
عضو هیــات عامل و معــاون فناوری 
اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی 
ایــران ابــراز کرد: در کیــف پول عماًل 
پرداخــت بین کیف پول های مختلف 
اتفاق می افتد. خوبی این روش در این 
است که نیازی به کارت کشیدن نیست 
و فرد نیازی ندارد تا کارت بانکی خود را 
به همراه داشته باشد ولی در عین حال 
می تواند از موجودی و دارایی خود در 

کیف پول استفاده کند.
وی اظهار کرد: ما به دنبال تعامل پذیری 
کیف پول های مختلف با هم هســتیم. 
قطعــا کیف پول ها می توانند در حوزه 
های دیگر مانند بحث عوارض آزادراهی 
وارد شوند. به عبارتی، می توانیم چرخه 
حرکت یک خودرو در شــبکه حمل و 
نقل کشــور از چرخه ســوختگیری تا 
چرخه پرداخت عوارض، تردد از مکان 

های ویژه و… را تسهیل کنیم.
ماهیار با تاکید بر اینکه شــرکت سداد 
حرف های بســیاری را برای آینده این 
حوزه خواهد داشت، خاطر نشان کرد: 
امیدواریم بتوانیم با ورود به حوزه های 
نوآورانــه و فین تکی، روش های جدید 
پرداخت را برای مشــتریان بانک ملی 

ایران فراهم کنیم.

 سرپرست بانک کشاورزی تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت های حوزه 
بین الملل برای تأمین منابع ارزی 

نهاده های کشاورزی

سرپرســت بانک کشاورزی با اشاره به پتانسیل ها 
و زیرساخت های این بانک در حوزه بین الملل، بر 
اســتفاده از این ظرفیت ها برای تامین منابع ارزی 

مورد نیاز نهاده های بخش کشاورزی تاکید کرد.
مهدی رضایی صبح روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه 
در ارتبــاط زنده تصویری با شــرکت کنندگان در 
هم اندیشــی و بازآموزی مقررات ارزی این بانک، 
ضمن اعالم مطلب فوق افزود: با توجه به زیرساخت 
ها، ظرفیت های مناسب و جایگاه تخصصی بانک 
کشاورزی در کمک به تامین امنیت غذایی کشور 
بایــد از تمام ظرفیت هــای حوزه بین الملل بهره 

برداری کرد.
وی با اشــاره به اهمیت تامیــن ارز مورد نیاز برای 
تامین نهاده های بخش کشــاورزی بر اســتفاده از 
ظرفیت هــای حوزه بیــن الملل این بانک تاکید و 
خاطرنشان کرد: در این حوزه نیازمند تالش جدی 
تر و برنامه ریزی برای حفظ و توســعه بازار ارزی 

هستیم.
سرپرســت بانک کشاورزی در تشریح انتظارات از 
حوزه بین الملل این بانک، به جایگاه ویژه این حوزه 
در سند راهبردی و برنامه های تدوین شده این خط 
مشــی اشاره و ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی و 
تالش جدی شــاهد تحوالت چشــمگیری در این 

حوزه باشیم.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
قرار است طی چند سال آینده به بانک برتر کشور 
تبدیل شویم، یکی از راهکارهای بهبود وضعیت و 
ارتقای جایگاه حوزه بین الملل این بانک را حرکت 
 )Business Plan(بر اســاس یک برنامه عملیاتی
در حوزه ارزی و افزایش سهم از بازار ارزی دانست و 
تصریح کرد: شناسایی مشتریان فعال ارزی سراسر 
کشــور، جذب مشــتریان جدید و تسهیل و بهبود 
عملکرد حوزه صرافی از طریق مراجع خاص از مهم 

ترین عوامل تحقق این برنامه هاست.
مهدی رضایی، در بخش دیگری از ســخنانش، بر 
کاهش تعهدات ارزی ایفا نشده تاکید و خاطرنشان 
کرد: ســرعت در پاســخگویی به مشتریان ارزی از 
اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت و انتظار می رود 
بــا همــکاری واحدهای دیگــر از جمله بانکداری 
شــرکتی ســرعت و وضعیت ارائه خدمات ارزی 
به مشــتریان را ارتقا داد. وی با اشــاره به نقش و 
جایــگاه نیروی انســانی در پیشــبرد برنامه های 
بانک، به روز رســانی دانش همکاران حوزه ارزی را 
از طریق آموزش ضروری دانست و گفت: نیازهای 
آموزشــی این دسته از همکاران نیز از طریق حوزه 
آموزش پیگیری و برطرف خواهد شــد. بر اســاس 
این گزارش، نخستین روز هم اندیشی و بازآموزی 
مقررات ارزی بانک کشاورزی صبح روز شنبه سی 
و یکم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور فریدون 
بهبهانی عضو هیات مدیره این بانک، حمید قنبری 
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی، شهرزاد مشیری 
معاون امور بین الملل و همچنین شماری از روسای 
ادارات مرکزی و کاربران ارزی شعب بانک کشاورزی 
در سراسر کشور، در مرکز آموزش بابلسر این بانک 

برگزار شد.
ایــن گزارش می افزاید: هم اندیشــی و بازآموزی 
مقررات ارزی بانک کشــاورزی تا روز یکشنبه یکم 
خرداد ماه ادامه خواهد داشــت و محســن کریمی 
معاون بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران نیز از سخنرانان دومین روز این هم اندیشی 

خواهد بود.

اخبار

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

برابــر رای شــماره 140060324001004855 مــورخ 1400/11/19 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای شــهرام 
زنــد داراب بــه شــماره شناســنامه 379 کدملــی 5299686277 صــادره از  کمهرئــی فر
دیلــم را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 250 متــر مربــع در قســمتی 
از پــاک 917 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای عبــاس 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  صادقــی و شــرکا محــر
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ر بــه مراجعــه  ســندمالکیت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

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

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

م / الف 89 

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

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات   1401/01/31 مــورخ    140160318001000196 شــماره   رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
زنــد موســی درشــش  خانــم مریــم حســین زاده جورکویــه بــه شــماره شناســنامه 6 و کدملــی 51898494422 صــادره از رشــت فر
دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بریکبــاب مغــازه بــه مســاحت 86 مترمربــع بــه شــماره پــاك فرعــی 958 از پــاک شــماره 56 فرعــی از 
لمانــی احــراز مالکیــت  اصلــی6  واقــع در بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه مصطفــی ملکــی آ
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر ــی مح ــه متقاض ــمی ب ــک رس ــک از مال ــال مل ــا و انتق ــورد تقاض ــک م ــه مل ــبت ب ــی نس متقاض
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول 

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

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

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات   1401/02/08 1401160318001000331مــورخ  شــماره   رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
آقــای احمــد رضایــی مریدانــی بــه شــماره شناســنامه 1 کدملــی 5189808505 صــادره از رشــت فرزنــد محمــد درشــش دانــگ یــك 
بــاب خانــه ومحوطــه بــا ســه بــاب مغــازه مســاحت 300.49 مترمربــع بــه شــماره پــاك فرعــی 980 از پــاک شــماره 14 فرعــی از اصلــی 7  
واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه محمدصــادق قربانــی ماشــلی احــراز 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور  مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم اط
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت 

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

بــرگ ســبز ســواری پرایــد ، شــماره پــاک 30 
ایــران 287 ج 65 ، شــماره موتــور 01100503 
بنــام   s1412284485117 شاســی  شــماره 
فاطمــه رضائــی مفقــود و فاقــد اعتبــار اســت

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

و  اراضــی  ثبتــی  تعییــن تکلیــف وضعیــت  مــورخ 1401/02/10 هیــات موضــوع قانــون  رای شــماره  140160318001000344   برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
آقــای محمــد رســول نجــم الدیــن طبالوندانــی بــه شــماره شناســنامه 926 و کدملــی 2649213930 صــادره از بندرانزلــی فرزنــد یوســف 
درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بردوبــاب مغــازه بــه مســاحت 76.02 مترمربــع بــه شــماره پــاك فرعــی 981 از پــاک شــماره 
14 فرعــی از اصلــی7  واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه کاس محســنی 
ز گردیــده اســت.  طبالوندانــی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
.لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد 
ــد.تاریخ  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه

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

انتصاب جدید در پست بانک ایران
حسین محمدی، معاون مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران 
شــد. طی حکمی از ســوی بهزاد شیری؛ مدیرعامل پست بانک 
ایران، حسین محمدی معاون مالی و سرمایه گذاری این بانک شد. 
محمدی که دارای مدرک دکتری جامعه شناسی است، پیش از 
این معاونت روابط عمومی بانک ملی ایران را برعهده داشته است.
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کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی؛ با حضور مدیر 

4 طرح کتابخوانی در مشهد رونمایی شد
مشهد / سمیرا رحمتی

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضــوی از چهار طــرح کتابخوانی با هدف ارتقای 
ســطح ســواد عمومی جامعه و نیز افزایش ســطح 
آگاهی های عمومی در فرهنگســرای انتظار شــهر 

مشهد رونمایی شد.
در این نشســت مدیر کانون  و موسســه فرهنگی 
هنری شــهید ابراهیم روحی گفت: پوستر باشگاه 
کتاب خوانان مشــهدی، رونمایی از پوســتر طرح 
کتابخوانی مثل روح ا... به مناسبت سالگرد ارتحال 
امام راحل، طرح کتابخوانی به وقت هشت پیرامون 
ایام دهه کرامت و رونمایی از پوســتر طرح چهره 
به چهره و چکامه از جمله طرحهای رونمایی شده 

است.
علی اکبر روحی گل ختمی  با اشــاره به پوســتر 
باشــگاه کتــاب خوانان مشــهدی افــزود: در این 
چهارچــوب به صورت ماهانه با برگزاری مســابقه 
کتابخوانی ســعی در رشــد ســرانه مطالعه استان 
خراســان رضوی می شود و شــرکت کنندگان در 

بســتر سامانه مرکز مجازی مطالعات کتابخوانی به 
آدرس www.ketab.ir حضور یافته و در برنامه های 
در حال برگزاری مشارکت می کنند.وی خاطر نشان 
کرد: همچنین با توجه به نزدیک شــدن به سالگرد 

ارتحال امام راحل )ره( امروز از پوســتر ساده طرح 
کتابخوانی " مثل روح ا..." رونمایی شد.روحی  بیان 
کرد: به وقت هشت عنوان طرح دیگری است که به 
مناسبت نزدیک شدن به ایام دهه کرامت و با معرفی 

کتاب برمدار آفتاب صورت می گیرد تا مخاطبان با 
ســبک زندگی آن امام همام بیشتر آشنا شوند.این 
فعــال فرهنگی همچنین از رونمایی پوســتر طرح 
چهــره بــه چهره و چکامه نیز خبر داد و اظهار کرد: 
در این طرح حلقه های تربیتی کاهش آســیب های 
اجتماعی و ارتقای رفتارهای اجتماعی را مورد هدف 

خود قرار داده است. 
ایــن طرح در مناطق کمتر برخوردار اســتان اجرا 
می شــود و ســعی شده تا حلقه تربیتی نوجوانان بر 
اساس کتاب "دعوت و امید" با موضوع پیشگیری از 
اعتیاد برگزار شود.مدیر کانون  و موسسه فرهنگی 
هنری شــهید ابراهیم روحی گفت: امروز مراســم 
اهدای برگزیدگان مسابقه بزرگ کتابخوانی کتاب 
مادرانه، تاملی در مقام مادری و اهمیت فرزندآوری 
توســط حجت االسالم و المســلمین محمد جواد 
نظافت یزدی برگزار شد، در این مسابقه که از میالد 
با ســعادت حضرت زهرا)س( تا میالد حضرت امام 
حسن مجتبی )ع( برپا بود، از میان سه هزارو ۳۰۵ 

مشارکت کننده، تعداد ۱۲۵ نفر برگزیده شدند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

ج عنوان کرد؛ عضو هیات رئیسه شورای شهر کر

تکمیل پروژه های نیمه تمام 
ج در امتداد افتتاح زیرگذر  کر

ماهان - آزادی 
البرز / فاطمه کیاحیرتی 

 دبیر اول و عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
شــهر کرج با اشــاره به پایان عملیات اجرایی 
احداث زیرگذر ماهان – آزادی، اظهار داشت: 
افتتاح این پروژه عمرانی – ترافیکی رزمایش 
و مانــور خوبــی برای پیگیری و مطالبه گری 
در راستای تسریع در تکمیل پروژه های نیمه 
تمام سطح شهر است.مجتبی حاجی قاسمی 
با بیان اینکه در بودجه امسال در حدود ۵۰۰ 
میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه های نیمه 
تمام اعتبار در نظر گرفته شــده است، گفت: 
شــهرداری باید با توجه همزمان به دو مقوله 
سرعت و کیفیت در تکمیل پروژه ها، مانع از 
نارضایتِی شهروندان به دلیل تأخیر زمانی در 
بهره برداری از آنها شود که انتخاب پیمانکاران 
توانمنــد، نظــارت جدی در طول انجام کار و 
پرداخــت به موقــع مطالبات پیمانکاران می 
تواند نقش بسزایی در این راستا داشته باشد.

وی بــا بیان اینکه ترافیک، آلودگی هوا و فقر 
سرانه ها در محالت کم برخوردار و همین طور 
فرسودگی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی از 
معضالت جدی کرج به شمار می روند، افزود: 
نقشــه راه و ریِل حرکت شــهرداری باید به 
گونه ای باشد که احداث سازه های ترافیکی 
همچــون زیرگذر ماهــان – آزادی منجر به 
تســهیل در ترددها شــود و صرفاً گره های 
ترافیکــی را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل 
ننمایــد، البته تیتِر اصلــی دغدغه ها در این 
خصوص تســریع در تکمیل بزرگراه شمالی 
و قطار شــهری اســت.این مسئول ادامه داد: 
گرچه معتقدم برخی اقدامات مدیریت شهری 
می توانســت تمرکز کمتری بر بُعد نمایشی 
داشــته باشد و امکان استفاده هرچه بیشتر و 
بهتر از زمان و انرژی و اعتبارات شهری وجود 
داشت لکن نمی توان منکر کارهای خوبی که 
انجام شــده نیز گردید، دوره ششم مدیریت 
شهری کرج در عمر چند ماهه خود خدمات 
ارزشــمندی را ارائه داده که روح عملگرایی، 
مطالبــه گــری و پایبندی به وعــده ها را به 

تصویر می کشد.

مدیر کل غله استان کرمانشاه اظهار کرد:

آماده  سازی 71 مرکز خرید گندم 
در استان کرمانشاه

 کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی اســتان کرمانشاه از آماده 
ســازی ۷۱ مرکز برای خرید تضمینی گندم 
از کشاورزان استان در فصل برداشت محصول 
خبر داد.ماشاءا... ارویسی  اظهار کرد: این مراکز 
آماده خرید گندم از کشاورزان بالفاصله پس از 
شروع فصل برداشت هستند.وی با بیان اینکه 
احتماال برداشــت محصول در گندمزارهای 
اســتان کرمانشاه از دهه سوم اردیبهشت ماه 
آغاز خواهد شــد، گفت: همه ســاله برداشت 
گندم ابتدا از گندمزارهای منطقه ســومار که 
جزو مناطق گرمســیر استان است، آغاز می 
شــود.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
کرمانشاه با بیان اینکه برای خرید گندم مازاد 
بر نیاز کشاورزان استان مشکلی نداریم، گفت:  
مراکز خرید گندم به لحاظ بهداشــتی، فنی، 
باسکول و سایر موارد مورد بازرسی قرار گرفته 

است.  

معاون تعاون وزارت کار: 

تقویت اتاق تعاون راه حل 
اصلی تقویت بخش تعاون است 
 اردبیل / گروه استان ها: معاون تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با هیات 
رئیسه و کارشناسان تعاون، تقویت اتاق تعاون 
را راه حل اصلی تقویت حوزه تعاون دانســت. 
مهدی مســکنی در نشست مشترک با هیات 
رئیسه اتاق تعاون و کارشناسان حوزه تعاون 
در استان اردبیل گفت: ایدئولوژی ما در حوزه 
تعاون و اقتصادی تعاونی این اســت که کار با 
مردم می توان جلو برد.وی با اشاره به دغدغه 
مقــام معظم رهبری نســبت به حوزه تعاون 
گفــت: مظلومیت و محجوریت بخش تعاون 
در سال های گذشته مشهود بوده و تعاون در 
نظام سرمایه داری کشور به حاشیه رانده شده 
اســت.معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: جهت تقویت بخش تعاون 
هیچ راهی به جز تقویت اتاق تعاون نداریم و 
بــرای تحقــق این امر همگی در کنار هم باید 
دارای یک هدف و وحدت فرماندهی باشــیم.

وی انتقــال دانش تعاون جهت ترمیم بخش 
تعاون را مهم دانست و گفت: استفاده از دانش 
و تجربیات کارشناسان حوزه تعاون، پرورش 
نیروی های مســتعد در کنار آن چیزی است 
که در سال های گذشته اتفاق نیافتاده است.

مدیر کل اداره تعاون گلستان در 
مرکز )سامد( استان حضور یافت

گلســتان / گروه اســتان ها: حســینعلی خواجه 
مظفری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
گلســتان با حضور در مرکز ســامانه الکترونیکی 
ارتباط مردم و دولت)سامد( گلستان، پاسخگوی 
برخط تعدادی از تماس گیرندگان استان شد.کار 
و رفــاه اجتماعــی گلستان،حســینعلی خواجه 
مظفری در مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم 
و دولت)سامد( استان حاضر شد و به صورت برخط 
به درخواســت های تماس گیرندگان پاسخ داد.
در جریان این ارتباط تلفنی مســائل و مشــکالت 
تعدادی از تماس گیرندگان با دســتور ایشــان 
بصــورت فوری مورد پیگیری قــرار گرفت.الزم 
بذکر اســت که سامانه الکترونیکی ارتباط مردم 
و دولت با شــماره تماس ۱۱۱، پاسخگوی تمامی 
افراد در هر کجای کشور می باشد و تکریم ارباب 

رجوع را به عنوان یک هدف دنبال میکند

در میز امور ارزی و گمرکی اتاق بزرگانی اصفهان 
ح شد؛ مطر

آمادگی زیر ساخت های گمرک 
استان اصفهان برای توسعه 

خدمات گمرکی  
اصفهان / گروه استان ها: میز امور ارزی و گمرکی  
اتاق بزرگانی اصفهان اقدام به برگزاری همایشی 
با حضور مدیرکل گمرکات استان و رئیس هیات 
مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی 
غــرب و هیات همراه کرد. در ابتدای این همایش 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه از 
بدو شکل گیری گمرکات استان شرکت انبارهای 
عمومی نیز در محل گمرکات تاسیس شد گفت: 
از سال ۱۳9۰ طبق انعقاد تفاهم نامه ای با شرکت 
انبارهای عمومی ایران، این شرکت به آنها واگذار  
شد و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی 
اصفهان عمال در ســال ۱۴۰۰ مســتقر و به ارایه 
خدمات گمرکــی، تخلیه و بارگیری و انبارداری 
پرداخت. رســول کوهســتانی افزود: سعی شده 
خدمات ارایه شده در این شرکت با به روز رسانی 
تجهیزات به بهترین نحو به فعاالن اقتصادی ارایه 
شــود.وی با توجه به ســهم ۵درصدی استان در 
صادرات کل کشور و قرار گرفتن جزو ۱۵ گمرک 
برتر کشــور در حوزه واردات، خواستار توجه ویژه 
شرکت انبارهای عمومی به گمرکات استان شد.  

با اقدامات جهادی صورت گرفته از آغاز دوره 
ج؛ ششم شورای شهر کر

شهرداری از دستگاهی خدمت 
رسان به دستگاهی اجتماعی 

تبدیل  شده است
البرز /  اکبر حیدری 

شــهردار کرج ضمن یــادآوری اقدامات جهادی 
مجموعه مدیریت شــهری طی ســال گذشته با 
عنــوان )علمداران خدمت( که روزهای جمعه هر 
هفتــه اجرا می شــد، گفت: ایــن اقدامات از آغاز 
فعالیت شــورای ششم صورت گرفت و شهرداری 
را از دســتگاهی خدمت رســانی به دســتگاهی 
اجتماعی تبدیل کرد.صطفی ســعیدی در جلسه 
بررســی اجرای طرح جهادی ســپاه با مجموعه 
مدیریت شهری که با حضور سرهنگ خان بابایی، 
رئیس سازمان بسیج ادارات استان البرز، سرهنگ 
کبودوند، فرمانده ســپاه ناحیه امام حسین )ع(، 
سرهنگ شعبانی، فرمانده سپاه ناحیه امام هادی 
)ع( شهرســتان کرج، ســرهنگ قربانی، فرمانده 
حوزه ۸ بسیج حضرت سیدالشهداء )ع( شهرداری 
کرج، سرهنگ حاجی بابایی فرمانده سپاه ناحیه 
امــام ســجاد )ع(، مدیران مناطــق، معاونت ها و 
روســای ســازمان های مرتبط با طرح مذکور در 
ســالن جلسات شهدای شــهرداری برگزار شد، 
ضمن تبریک ســالروز آزادســازی خرمشــهر به 
پیشکسوتان جهاد و ایثار و شهادت، اظهار داشت: 
امیدواریم در عرصه رزمایش جهاد و امیدآفرینی 
که قرار است از سوم تا سیزدهم خرداد در سطح 
کشــور برگزار شــود، با همکاری و تعامل خوش 
بدرخشــیم.وی با بیان اینکه پیش از مطرح شدن 
این طرح، شــهرداری کرج از آغاز شورای ششم، 
مشــابه آن را بــا عنــوان جمعه هــای جهادی، 
)علمــداران خدمــت( برگزار کــرده و اجرای آن 
همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: مجموعه مدیریت 
شهری با تفکر بسیجی و جهادی اقدامات خود را 
اجرا کرده و خوشــبختانه در این زمینه نیز موفق 
عمل کرده است.شــهردار کرج اضافه کرد: طرح 
)علمداران خدمت( ابتدا در شهرداری و حوزه های 
بسیج این نهاد، اجرا می شد که به تدریج گروه های 
جهــادی، هالل احمر، خادم یاران امام رضا )ع( و 
برخی دیگر از نهادهای خدمت رسان به شهرداری 
ملحق شدند و ما توانستیم این طرح را به خوبی اجرا 
کنیم.این مســئول ضمن یادآوری تالش مضاعف 
مدیران مجموعه مدیریت شــهری و حمایت های 
شورای اسالمی شهر در این دوره، گفت: با توجه 
به اقدامات صورت گرفته از آغاز فعالیت شــورای 
ششم، به جرئت می توان گفت، شهرداری کرج از 
دســتگاهی خدمت رسان به دستگاهی اجتماعی 
تبدیل  شــده است.سعیدی اضافه کرد: در اجرای 
رزمایش جهاد و امیدآفرینی نیز شهرداری سعی 
دارد عالوه بر کمک به مجریان طرح، وظایف خود 

را نیز به نحو احسن انجام دهد.

استانها 6

کید کرد؛ مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه تا

کثری از ظرفیت های شرکت های زیر مجموعه فوالد مبارکه ضرورت استفاده حدا
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در جریان 
بازدید از شــرکت های فوالد تاراز، ورق خودرو و فوالد سفیددشــت به 
ضرورت اســتفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های زیرمجموعه 
فوالد مبارکه تاکید کرد. محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در سفر به استان چهارمحال و بختیاری، پس از دیدار و گفت وگو 
با غالمعلی حیدری اســتاندار چهارمحال و بختیاری، از شــرکت های 
فوالد تاراز، ورق خودرو و فوالد سفیددشــت بازدید کرد.وی در بازدید 
از خطوط تولید و توســعه شــرکت فوالد تاراز اظهار کرد: فعالیت های 
روبه جلوی شرکت فوالد تاراز اتفاقات خوبی را رقم زده و انتظار می رود 
این اتفاقات در آینده نیز ادامه پیدا کند. باید در آینده نیز برای استفاده 
حداکثــری از ظرفیت های موجود در فوالد تاراز برنامه ریزی های الزم 
انجام شــود، چراکه این موضوع یکی از اولویت ها و هدف گذاری های 

ماســت.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افزود: پروژه های در دست 
اقدام فوالد تاراز باید با ســرعت بیشــتری به نتیجه برسند،چراکه این 
شرکت دارای ظرفیت های زیادی است و امیدواریم شاهد موفقیت های 
بیشــتری در آینده از این صنعت باشــیم.طیب نیا تصریح کرد: همه ما 
می دانیم که مشــکالت وجود دارد و به صورت خواســته و ناخواســته 
چنیــن مشــکالتی به وجود می آیــد، ولی باید با تالش مضاعف بر این 
مشــکالت پیروز شــویم.داود فروتن مدیرعامل فوالد تاراز نیز در این 
بازدید ضمن معرفی این شــرکت، به دســتاوردهای اخیر تاراز ازجمله 
دســت یابی به رکورد تولید در بهمن ماه ۱۴۰۰ اشــاره کرد.وی با اشاره 
به برنامه های این شــرکت برای رســیدن به رکوردهای جدید در سال 
۱۴۰۱ به ویژه تولید ۲۲۰ هزار تن محصوالت فوالدی، به بیان چالش ها 

و فرصت های موجود در این زمینه پرداخت.

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل کمیته امداداستان گلستان گفت: با تصویب 
هیات وزیران، فرانشیز خدمات بستری مددجویان کمیته امداد در قالب نظام ارجاع  
از ابتدای سالجاری رایگان شد.عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان  
در این باره افزود: با تصویب هیات وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و 
درمانی ۱۴۰۱ در بخش دولتی، خودپرداخت )فرانشیز( تمام مددجویان کمیته 
امداد اعم از شهری و روستایی برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع در بخش 
دولتی رایگان شد.بابایی خاطرنشان کرد: براساس این تصویب نامه، خدمات سرپایی 
درمــان بــرای مددجویان با درنظر گرفتــن نظام ارجاع از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد 

کاهش یافته است.مدیرکل کمیته امداد استان گلستان اظهار کرد: فرانشیز بیماران 
خاص و صعب العالج تحت حمایت کمیته امداد برای خدمات سرپایی نیز در قالب 
نظام ارجاع رایگان اعالم شده است.وی افزود: همچنین فرانشیز مراجعه به پزشک 
خانواده برای مددجویان شهری کمیته امداد تحت پوشش سازمان بیمه سالمت 
در طرح نظام ارجاع حداکثر ۷۲۰۰ تومان اســت.بابایی تصریح کرد: پیش از این 
۱۰ درصد هزینه های خدمات بســتری بخش دولتی برای خانواده های روســتایی 
برعهده مددجویان بود که با این تصویب نامه، فرانشیز خدمات بستری برای تمام 

مددجویان کمیته امداد رایگان شد.

مدیر کل کمیته امداد استان گلستان:

کمیته امداد رایگان شد فرانشیز خدمات بستری مددجویان 

طی نشستی صورت گرفت؛

گلسار با فرماندار شهرستان ساوجبالغ دیدار مجموعه مدیریت شهری 
البرز / راضیه دارابی 

روز شنبه مورخ ۳۱/۰۲/۱۴۱ شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
گلســار با مهندس البرزی فرماندار شهرســتان ساوجبالغ دیدار و 
گفتگو نمودند.در ابتدای دیدار مجموعه مدیریت شــهری گلســار 
ضمــن تبریک انتصاب مهندس البرزی و تقدیر از بازدید ســرزده 
فرماندار از سطح شهر گلسار در سخنانی به بیان موقعیت جغرافیایی 
، ظرفیت های موجود در شهر ، گزارش فعالیت های ۸ ماهه اخیر ، 
بودجه سال گذشته و جاری ، پروژه های عمرانی پیش رو و نیمه تمام 
از قبیل : تکمیل ساختمان شهرداری به صورت فاز بندی ، تکمیل 
پارک ۵/۶  هکتاری ، زیرســازی و آســفالت خیابان ۳۰ متری امام 
خمینی )ره( ، روکش آسفالت بلوار اصلی شهر پرداختند . مدیران 
شهری همچنین در این دیدار به صورت جداگانه به بیان مشکالت 
شهر ازقبیل :کمبود امکانات و زیرساخت ها  ، عدم استقرار دستگاه 
های خدمات رسان ، عدم تخصیص سهمیه های معیشتی با توجه 

به سرانه جمعیت و نگاه ویژه به امور اتباع ، عدم دسترسی به ضلع 
شــمال اتوبان از داخل شــهر ، آلودگی معادن همجوار و  همچنین 
عدم پرداخت عوارض آالیندگی به شــهر ، عدم اشتغال شهروندان 
با توجه به شــرکت ها و صنایع موجود در شــهر ، عدم اســتقرار 
کالنتری در محدوده شــهر ، عدم وجود درمانگاه و داروخانه شــبانه 
روزی پرداختند.مهندس البرزی فرماندار شهرســتان ســاوجبالغ 
نیز ضمن خوش آمد گویی و بیان اقدامات اخیر در ســخنانی بیان 
داشت: وظیفه ما به عنوان نمایندگان نظام جمهوری اسالمی ایران 
در مدت زمان مسئولیت خدمت رسانی به مردم است و این خدمت 
باید به گونه ای باشد که مردم حالوت و شیرینی این خدمت رسانی 
را حس نمایند . مهندس البرزی افزود : در مسیر توسعه همه جانبه 
نیازمند یاری اعضای شــورای شــهر و شهرداران هستیم و اعضای 
شورای اسالمی منعکس کننده خواسته های شهروندان هستند و 
وظایفشان محدود به محلی است که شهردار خدمات ارایه می نماید. 

اردبیل / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت : به دلیل اهمیت اثرگذاری 
تجهیزات الکتریکی تولید داخل کشور و همچنین تجهیزات الکتریکی وارداتی بر کیفیت توان شبکه برق 
کشــور و همچنین در راســتای تحقق اهداف ماموریت ویژه ابالغی از طرف شــرکت توانیر، دستورالعمل 
تعیین کالس کیفیت توان تجهیزات الکتریکی و اختصاص برچســب کیفیت توان برای تجهیزات برقی 
با همت دبیرخانه ملی کیفیت توان الکتریکی تهیه و تدوین شد. حسین قدیمی با اشاره به سند ابالغی 
معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر به کلیه شــرکت های توزیع ، اظهار داشــت : در این ســند حدود 
مجاز شــاخص های کیفیت توان الکتریکی برای اتصال تجهیزات الکتریکی به شــبکه توزیع با توجه به 

اســتانداردهای صنعت برق ایران و اســتانداردهای بین المللی بیان شــده است.وی افزود: شاخص های 
کیفیت توان ارائه شــده در این ســند با ضرایب وزنی مناســب به منظور تهیه برچسب رنگی کیفیت توان 
بکار گرفته شده است.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تصریح کرد: محدوده اجرایی 
پیشــنهادی این دســتورالعمل شامل تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان تجهیزات الکتریکی از خارج 
کشــور می باشــد. قدیمی گفت : تجهیزاتی که در این ســند بر کیفیت توان آنها تاکید شــده از تجهیزات 
پر مصرف شــامل تجهیزات موتوری بدون درایو و با درایو، المپ های LED، ماینرها و تجهیزات دارای 

منابع تغذیه سوئیچینگ می باشد. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد؛

تدوین دستورالعمل نصب برچسب کیفیت توان در تجهیزات الکتریکی
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یادداشت

افت تربیتی در میان دانش آموزان مشاهده  می شود

فقر تربیتی در میان  دانش آموزان
  سارا فهیم / روزگار

شــروع آموزش هــای مجــازی در ایران 
همزمان شــد با شــیوع ویــروس کرونا 
و تعطیلــی ناگهانــی مدارس که ســبب 
ایجاد آشــفتگی های تحصیلی و آموزشی 
بســیاری از دانش آموزان شــد.در واقع 
آموزش هــای مجازی علیرغم همە تالش 
معلمان نتوانست جایگزین مطلوبی برای 
آموزش های حضوری باشد و موجب افت 
تحصیلی، کاهش کیفیت آموزش ها و افت 
تربیتی در میان دانش آموزان در دو سال 
اخیر شــد.به گونه ای که  مطالعات نشان 
می دهــد که آموزش مجــازی در دوران 
کرونا، آسیب جدی بر یادگیری و مهارت 
ســواد و ارتبــاط اجتماعی دانش آموزان 
به ویــژه دانش آموزان دوره ابتدایی وارد 

کرده است.

تاثیر فقر بر افت تحصیلی 
دانش آموزان چیست؟

ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق متوسطه 
وزارت آمــوزش  و پرورش درباره ارتباط 
بیــن فقــر و تاثیر آن بر افــت تحصیلی 
دانش آمــوزان پس از دو ســال تحصیل 
مجــازی، گفــت: فقــر، نابرابری هــای 
آموزشــی را تشــدید می کند و در زمان 
آموزش  غیرحضوری، این شــکاف نمود 
بیشــتری هم پیــدا کرد.او با اشــاره به 
اینکــه ما مجبور بــه پذیرش درصدی از 
افــت تحصیلی دانش آمــوزان در این دو 
ســال اخیر هســتیم، توضیح داد:  هرگاه 
از افــت تحصیلی حرف می زنیم باید افت 
تربیتــی را هــم به آن اضافــه کنیم. این 
بحــث صرفا دربرگیرنده آموزش مفاهیم 
درســی و ارزیابــی پیشــرفت تحصیلی 
دانش آموزان نیســت. مدرســه محیطی 
اســت که دانش آموزان از ابتدای ورود به 
آن و حتی پس از خروج از مدرسه، با سایر 
همکالسی های خود تعامل و تعاطی افکار 
و احساسات دارند و از یکدیگر می آموزند.
وی افــزود: در کلیت فضای مدرســه، در 
حیــاط و در دل همین روابط اســت که 
بچه ها زندگی اجتماعی را تجربه می کنند 
و تشــکیل گروه های دوستی در مدرسه 

در رشــد اجتماعی و عاطفــی آنها تاثیر 
بســزایی دارد. اگــر این فرصــت برای 
دانش آموز فراهم نشود، حتی اگر در فقر 
به سر نبرد، باز هم موهبت تربیت یافتن در 
مدرسه بی بهره است و به نوعی دچار فقر 
تربیتی می شــود. مدرسه محیطی است 
که شــرایط رشــد را برای ســاحت های 
یازده گانــه یادگیری و تربیتی کودکان و 
نوجوانان فراهم می کند.سحرخیر معتقد 
اســت: آموزش خارج از فضای مدرسه در 
بهترین شرایط هم نمی تواند خالء تربیتی 
را برطرف  کند. او با اشاره به تمایز و برتری 
شرایط تحصیلی برخی اقشار، گفت: یک 
خانــواده متول می توانــد با ترتیب دادن 
مســافرت ها، بردن بچه ها به محیط های 
بازی و آموزشــی خصوصی، فراهم کردن 
تجهیــزات مورد نیــاز دانش آموز و حتی 
در اختیــار گرفتــن معلــم خصوصی و 
ســایر مکمل های آموزشی، به فرزندنش 
در تحصیــل کمــک و از افت تحصیلی او 

جلوگیری کند.

رابط مستقیم بین شرایط اقتصادی 
خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان

ســحرخیر تصریح کــرد:  در وضعیت فقر 
خانواده مجبور اســت چندین فرزند خود 

را در یک اتاق نگهداری کند و این شرایط 
قطعا از نظر روحی، آموزشی و تربیتی روی 
دانش آموزان تاثیر می گذارد. ضمن اینکه 
احتمال دارد در این شــرایط پدر و مادر 
هر دو بی سواد هم باشند یا سوادشان در 
حدی نباشــد کــه در درس های بچه به 
او کمــک کننــد. این وضعیت نتیجه فقر 
اســت و ما قبال هم مطالعات گسترده ای 
در این زمینه داشتیم که نشان می داد بین 
سواد والدین و پایگاه اجتماعی و اقتصادی 
خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها 
رابطه و همبستگی مستقیم و مثبت وجود 
دارد. مــا نمی توانیم چنین نتیجه ای که 
حاصل ســال ها پژوهش هــای خودمان 

است را نادیده بگیریم.

معلم پایه اول باید متخصص باشد
وی بــا تاکید بــر اینکه برخــی مقاطع 
تحصیلی در شــرایط خاص کرونا آسیب 
بیشتری دیده اند و از حساسیت بیشتری 
هم در روند آموزش برخوردار هســتند، 
گفت: جبــران افت تحصیلی کالس اول 
ابتدایی به غیر از آموزش حضوری آن هم 
به وسیله معلمی مجرب هیچ راه دیگری 
ندارد. پایه اصلی شکل گیری مهارت های 
اساســی خواندن، نوشتن و حساب کردن 

در  ســال اول ابتدایی شــکل می گیرد و 
اگــر ما این پایه را جدی نگیریم، شــاهد 
نتایج نامطلوبــی خواهیم بود. معلم این 
پایه باید متخصص باشد و پدر و مادر حتی 
اگر اســتاد دانشگاه هم باشند، نمی تواند 
جای معلم متخصص را بگیرند. دانش آموز 
ابتدایی نیاز دارد که دســتش را بگیری و 
کلمــه به کلمه بــه او بیاموزی و این کار 
آســانی نیست. ما دراین سطح هم ضعف 
داریم و این دوســال درگیــری با کرونا، 
اوضــاع را بدتر کرده اســت.او افزود: یک 
زمانــی ما برای بچه هایی که زبان مادری 
غیر از فارسی داشتند، به توصیه یونسکو 
قبل از آغاز رسمی مدرسه، یکی دو ماهی 
کالس جداگانــه برگزار می کردیم تا آنها 
تازه آماده شــوند که همراه با همه بچه ها 
با زبان مشــترک درس بخوانند که افت 
تحصیلی نداشــته باشند، حاال شما امروز 
می بینیــد که برخی بچه هــا الکی نمره 
گرفته انــد و بــه پایه های باالتر آمده اند و 
طبیعی است که این گروه از دانش آموزان 
با ضعف جبران ناپذیری رو به رو هستند.

آموزش و پرورش برای ابتدایی ها یک 
ماه کالس جبرانی بگذارد

وی افــزود:  پیشــنهاد من بــه آموزش 

و پرورش این اســت کــه حتما یک ماه 
کالس جبرانی بگذاریم و پایه اول ابتدایی 
را تحت هر شرایطی تقویت کنیم، چرا که 
پایه اول و دوم ابتدایی حساسیت زیادی 
دارد و در آینده دانش آموز موثر اســت. 
در آماری که ســازمان پژوهش آموزش و 
پــرورش قبل از کرونا ارائه داد، آمده بود 
که به دلیل اجرای نادرســت ارزشــیابی 
توصیفــی در دوره ابتدایی و ارتقای خود 
به خود بچه ها به پایه های باالتر تحصیلی، 
۳۵ درصــد از دانش آموزان ما در دوران 
ابتدایی ســواد خواندن و نوشتن ندارند! 
آمارهــای بعد از کرونــا هم که مختلف 
اســت؛ یک بار گفتند ۵.۵ میلیون و بار 
دیگــر  گفتند۳.۵  میلیــون دانش آموز 
به شــبکه اینترنت و آموزش اســتاندارد 
دسترســی نداشــته اند که ایــن آمارها 
یک فاجعه است.ســحرخیر همچنین  با 
یادآوری اینکه دوره ابتدایی ما همیشــه 
از قدیم ضعف داشــته اســت، بیان کرد: 
مــا در این مقاطــع معلم با تجربه به کار 
نگرفتیــم، به آمــوزگار انگیزه نداده ایم، 
ارزشــیابی توصیفی را به همان ســیاقی 
که در دنیا اجرا می  شود پیش نبرده ایم و 
برای خوشامد بچه ها و خانواده ها ارتقای 
پایه صورت گرفته و دانش آموزان مناطق 
مــرزی و محروم و دارای نیازهای ویژه را 
در تصمیمــات لحاظ نکردیم پس امروز 
نباید توقع داشــته باشــیم اوضاع خوبی 
در بحث ســواد و شرایط تحصیل بچه ها 
داشــته باشیم.او در مورد نقش آموزش و 
پرورش در شناسایی دانش آموزانی که در 
شــرایط فقر قرار دارند و لطمه بیشتری 
دراین شــرایط دیده اند، گفت: نکته مهم 
اینکه خانواده های فقیر اکثرا پرجمعیت 
هســتند و در حاشــیه شــهرها زندگی 
می کننــد و دولت بایــد خودش متوجه 
باشــد که مدارس این مناطق توجه ویژه 
الزم دارند و کامال روشن است که روستا، 
حاشــیه نشــین ها و یارانه بگیرها نیاز به 
کمک دولت دارند و فقر و در نتیجه افت 
تحصیلی دانش آموزان آنها بیشــتر است 
و قطعا دولت آماری از این قشــر دارد و 
می تواند بر همان اساس رسیدگی کند.

7جامعه
چطور می توان خشم و 
عصبانیت را کنترل کرد؟

  مریم کاووسی ، روانشناس 
در پاســخ به این ســؤال که آیا حاالت 
عصبــی معمولی  که در زندگی روزمره 
خود تجربه می کنیم بیماری محسوب 
می شــوند؟، باید گفت که تقریباً همه  
انســان ها روزانــه مقادیــر کمــی از 
عصبانیــت را تجربــه می کنند، اغلب 
متخصصــان معتقدنــد عصبانیت و 
خشــم برای بقای انسان حیاتی  است، 
لذا زمانی که احســاس خطر می کنید 
و یــا مــورد تهاجم قــرار می گیرید، 
خشــم می تواند بهترین محرک برای 
دفاع باشــد.اما از طرفــی امکان دارد 
کنترل از دستتان خارج شده و بیش از 
اندازه عصبانی شــوید، که این میزان 
از عصبانیــت می توانــد مخرب بوده و 
هــزار و یک مشــکل برایتان به وجود 
آورد.حمــالت عصبی اپیزودی و حاد 
و غیرقابــل کنترل، حاالت عصبی ای 
که ناشــی از ناتوانی در برقراری روابط 
اجتماعی ســت و عصبانیتی که ناشی 
از اختالل وسواس فکری- عملی است.
توجه داشته باشید که پرخاش کردن 
به کسی که آزارتان می دهد نه سودی 
برای شما دارد و نه کار درستی ا ست، 
اغلب انسان ها روش هایی برای مقابله 
با عصبانیت دارند که تا حدودی مشابه 
هستند.ابراز عصبانیت برای سالمتی 
کاماًل مفید است اما این کار باید درست 
انجام شــود و باید همیشه از پرخاش 
پرهیــز کرد.البته ابراز عصبانیت نباید 
بــی قید و بند باشــد چــرا که در این 
حالت نه تنها باعث می شــوید دیگران 
دچــار حالت تدافعی شــوند، بلکه به 
جای حل کردن مشــکل صرفاً اوضاع 
را وخیم تــر کرده ایــد، طبیعتاً امکان 
دارد دیگران از شــما فاصله بگیرند و 
در رابطــه ای که با آنها دارید کدورت 
به وجــود بیاید یا کاًل از بین برود.وقتی 
عصبانیــت را درون خود نگه دارید، به 
آن فکر نکنید یا سعی کنید حواستان را 
پرت کنید در واقع حس عصبانیت خود 
را ســرکوب کرده اید، این کار می تواند 
بسیار زیان بار باشد، چراکه عصبانیت 
و خیلی از احساسات دیگر در صورتی 
که سرکوب شــوند، شدت می گیرند 
و گســترش پیــدا می کنند.بنابراین 
در مقابلــه با عصبانیت، همیشــه باید 
آرامــش را هدف گرفت، باید ســعی 
کنید بــا تعدیل عصبانیت خودتان را 
آرام کنید که به راحتی توسط ترکیبی 
از روش هــا و تمرین های جســمی و 
شــناختی می توانیــد این کار را انجام 
دهیــد.در مورد تکنیک های مدیریت 
خشــم، هم باید گفــت که یاد بگیرید 
خودتــان را آرام کنیــد، نفس عمیق 
بکشــید و بــه چیزهایی که دوســت 
دارید فکر کرده و سعی کنید تصورشان 
کنید.همچنیــن ذهنتــان را از همه 
چیز خالــی کنید، پیاده روی، ورزش، 
تمیزکردن کابینت های آشــپزخانه و 
خیلی فعالیت هــای فیزیکی دیگر به 
طرز تعجب آوری کمک کننده هستند.
از طرفی گاهی عصبانیت و خشــم از 
عواقب مشــکالتی ا ست که در زندگی 
با آنها مواجه می شوید، نا امید نشوید و 
با شناختن ابعاد مختلف این مشکالت، 
اولیــن گام را در حل کردن آنها و رفع 
عصبانیــت خود برداریــد، به این فکر 
کنید که عصبی شدن گره ای از کارتان 
باز نمی کند و قطعاً حس خوش آیندی 
هم نیســت.همچنین بــا اطرافیانتان 
بهتر ارتباط برقرار کنید، شــاید وقتی 
کســی با نظرتــان مخالفت می کند، 
اولیــن کلمات ناراحت کننده ای که به 
ذهنتان می رســد را نثارش می کنید و 
برای خودتان دردسر درست می کنید، 
اگر به جای این کار به حرف های طرف 
مقابلتان گوش دهید به این فکر کنید 
که هدفتان از این بحث چیســت، هم 
از عصبی شــدن جلوگیری می کنید 
هم در زمان و انرژی خود صرفه جویی 
می کنید.وقتی شرایط بغرنج می شود 
و چیــزی تــا عصبانیت فاصله ندارید، 
شــوخی کردن می توانــد بهترین راه 
برای کم کردن تنش باشــد، شــرایط 
موجــود را طوری بازســازی کنید که 
برایتان خنده دار باشــد و به ســختی 
می شود عصبانی ماند.خشم احساسی 
کامــاًل ذاتی و طبیعی و برای حفاظت 
از منافع حیاتی  است، اما زیاده روی در 
آن می تواند مضر باشد.بنابراین باید یاد 
بگیریم خشــم را کنترل کرده و اجازه 

ندهیم خشم ما را کنترل کند.

مهریه  مشمول پرداخت حق 
ثبت می شود

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
دربــاره آخریــن وضعیت بررســی طرح 
اصــالح قانون مهریه در این کمیســیون، 
گفت: این طرح در کمیســیون قضایی و 
حقوقــی تصویب شــده و برای اعالم نظر 
نماینــدگان در اختیــار هیئت رئیســه 
مجلس قرار گرفته است.حجت االســالم 
موسی غضنفرآبادی با اعالم اینکه در این 
طرح که در کمیسیون مصوب شد در نحوه 
اجــرای محکومیت های مالی اصالحاتی 
صــورت گرفت، افزود: افراد بدهکار وجود 
دارند بدون اینکه دینی به گردنشان باشد 
یعنی اینکه طلب های بالعوض نداشــته 
باشند و در زندان به سر می برند که مهریه 
از جمله های آن اســت کــه درباره نحوه 
مجــازات آنها بازنگری جدی باید صورت 
گیرد.وی افزود: در جریان بررسی طرح در 
کمیسیون این جمع بندی صورت گرفت 
که  حبس زدایی و قضازدایی صورت گرفته 
شــود و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس 
نشــوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن 
مهریــه خود دیگــر مجبور به طی کردن 
مراحل دادرســی نباشند که این موضوع 
هــم بــه این دلیل بود کــه روند دریافت 
مهریه ســخت نشــود.وی با ابــراز اینکه 
در مصوبات کمیســیون تمهیداتی برای 
جلوگیری از ثبت مهریه های سنگین نیز 
اندیشه شده است، گفت: برای جلوگیری 
از ایــن موضوع مصوباتی درجهت دریافت 
مالیــات  از مهریه های باال مصوب کردیم 
که همان حق ثبت اســت.وی اضافه کرد: 
براســاس این مصوبه کمیسیون قضایی 
برای مهریه های تا ســقف ۱۴ ســکه حق 
ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه های 
بیــن ۱۴ تا ۱۰۰ ســکه چهاردهم درصد 
قیمت ســکه ها به عنوان حق ثبت در نظر 
گرفته شــده و  مهریه هــای بین ۱۰۰ تا 
۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق 
ثبت می شوند و مهریه های ۲۰۰ سکه به 
باال مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت 
می شــوند و زوج ها باید ۱۵درصد قیمت 
ســکه ها را به عنوان حــق ثبت پرداخت 
کنند.رئیس کمیســیون قضائی و حقوقی 
مجلس عنوان کرد: بر اســاس این مصوبه 
کمیســیون قضایی حق ثبت مهریه از دو 
طــرف هر یک به میــزان ۵۰ درصد اخذ 

می شود .

 انتقال درون جامعه ای ویروس 
آبله میمون اتفاق افتاده است

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی، 
بــا عنوان ایــن مطلب که ویــروس آبله 
میمون هیچ ربطی به میمون ندارد و این 
حیــوان یک میزبان تصادفی این ویروس 
اســت، گفت: در سال ۱9۷۰ اولین مورد 
آبله میمون در یک بچه شناســایی شد و 
بیشتر در مناطق آفریقای مرکزی و غربی 
مشــاهده شــده و افرادی هم بوده اند که 
ســابقه مســافرت به آن مناطق را داشته 
اند.علیرضا ناجی افزود: شیوع جدید یک 
مقــدار متفاوت اســت و دلیل آن نیز این 
است که اکثر افراد مبتال، سابقه مسافرت 
به کشــورهای آفریقایی را نداشته اند و به 
نظر می رسد انتقال درون جامعه ای اتفاق 
می افتد.ناجی در ارتباط با راه های انتقال 
این ویروس، گفت: در مورد انتقال انسان 
به انسان، به شکل تنفسی از طریق قطرات 
خیلــی بزرگ اتفاق می افتد که به صورت 
چهره به چهره منتقل می شود.وی تاکید 
کرد: این ویروس دو ســویه مختلف دارد 
که ســویه آفریقای مرکزی تا ۱۰ درصد 
کشــندگی دارد و سویه دیگر که آفریقای 
غربی است، ضعیف تر است و تاکنون کشته 
نداشته است. اما، اینکه بگوییم مرگ و میر 
ندارد، درست نیست و ممکن است کشته 

هم داشته باشد.

13 میلیون جوان مجرد در کشور داریم
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی گفت: بحث جمعیت و حرکت به 
ســمت ســالمندی یک سونامی و بحران 
جدی اســت و اختالل در تعادل جمعیت 
ایرانــی به چشــم می خورد.علیرضا زالی 
افزود: باید ســاختار جمعیتی کشور را باز 
سازی کنیم.زالی گفت: ۱۳ میلیون جوان 
مجرد در کشــور داریم و یک ســوم بانوان 
ایرانــی یا ازدواج نکرده یا بدون فرزند و یا 
صاحــب تنها یک فرزند هســتند. ۴/۲ تا 
۵/۲ ســال سن ازدواج افزایش پیدا کرده 
اســت و متوسط فاصله بین ازدواج تا تولد 
فرزند اول در حدود پنج ســال است.امید 
به زندگی در بین بانوان ۵/۲ ســال بیشتر 
از آقایان است و سالمندی بانوان موضوع 
مهمی است.او می گوید که از ۱۳ میلیون 
مجــرد در حدود پنــج میلیون نفر از این 
افــراد بانوان هســتند. ۵۵درصد از بانوان 

مطلقه ازدواج نمی کنند.

خبر ویژه

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش 
و پرورش در خصوص ورود زبان های خارجی به مدارس غیر دولتی با اشــاره به 
مطالبه رهبر معظم انقالب درباره انحصار زدایی از زبان های خارجی، اظهار کرد: 
از مهر امسال برای پایه هفتم، آموزش زبان خارجه را برای دانش آموزان مدارس 
غیردولتی اجرا می کنیم. احمد محمودزاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که 
»چه زبان هایی ارائه می شود؟«، ادامه داد: زبان های اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی 
و روســی مدنظر بود اما ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی فعال درباره 

محتوای زبان فرانســه اعالم آمادگی کرده اســت است. رئیس سازمان مدارس و 
مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
این طرح از مهر امسال به صورت آزمایشی اجرا می شود، گفت: پیش بینی کردیم 
که از هر اســتان، یک مدرســه تحت پوشش قرار گیرند که استان ها تقاضای دو 
مدرسه را دارند؛ ضمن اینکه برخی از مدارس غیردولتی هم احتمال دارد که به 
این موضوع بپیوندند. وی تصریح کرد: بر این اســاس طرح آموزش زبان فرانســه 

به طور آزمایشی در برخی مدارس غیر دولتی از مهر امسال اجرا می شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛ 

ورود »زبان فرانسه« به مدارس غیردولتی از مهر 1401

اینفوگرافی 

ازدواج چه 
 برکت هایی 

در زندگی به 
همراه دارد؟

در این اینفوگرافی به 
بررسی ثمرات و برکات 

فراوان و مؤکد ازدواج 
از منظر قرآن کریم و 

حدیث اهل بیت علیهم 
السالم پرداخته شده 

است.

منبع: تسنیم

گهانی ساختمان 10طبقه متروپل در آبادان ریزش نا

متروپل  فرو ریخت 
بخش هایی از ساختمان بزرگ »متروپل« 
در آبــادان فرو ریخت که بر اثر این حادثه، 
شماری مجروح شدند  و به تعدادی خودرو 
هم آســیب وارد شد.طبق گزارش شاهدان 
عینــی از محــل حادثه، بــه دلیل ریزش 
بخش هایی از ساختمان ۱۰ طبقه اداری_

تجاری متروپل، خیابان اصلی امیری برای 
ایمن سازی مسدود شد.به گفته اهالی این 
منطقــه، در این حادثه شــماری مجروح 
شــدند و به تعدادی خودرو هم آسیب وارد 
شده است؛ طبق مشاهدات شاهدان عینی 
ســاختمان به صورت کامل تخلیه شــده 
است و طبق گفته اهالی، شدت این حادثه 
به قــدری بود که ســاختمان های اطراف 
به شــدت لرزید.وحید شعبانی، مدیرعامل 
هالل احمر استان خوزستان در این ارتباط 
با بیان اینکه ساعت ۱۲:۳۰ دوم خردادماه، 
گزارش حادثه ریزش ساختمان تجاری ۱۰ 
طبقه مترو پل در شهرستان آبادان منطقه 
ته لنجی امیری اعالم شد، اظهار کرد: چهار 
تیم امدادی از شهرســتان های خرمشهر، 
ماهشهر و شادگان همراه با دو تیم سگ های 
زنده یاب و خودروهای ســت نجات به محل 
حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی 
صحنه آغاز شــده اســت.وی افــزود: تیم 

واکنش ســریع استان و همچنین بیش از 
۵۰ نیــروی امدادی از شــهرهای همجوار 
برای اعزام به محل حادثه آماده باش هستند.
احســان عباســپور، فرماندار آبادان بابیان 
اینکه آمــار دقیقی از تلفات درحال حاضر 
وجود ندارد، اظهار کرد: ساختمان درحال 
ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل 
حضور در منطقه مســکونی را دارد.وی با 
بیان اینکه دســتور تخلیه مناطق اطراف 
ساختمان داده شده است، اظهار کرد: این 
ســاختمان درحال ساخت بوده و به دلیل 
ازدحام منطقه، وقوع تلفات ممکن است ولی 
تاکنون آمار دقیقی در دست نیست.مجتبی 
خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس درباره 
جزئیــات این حادثه اظهار کرد: یک مورد 
حادثه ریزش ساختمان ۱۰ طبقه در آبادان 
به ســامانه ۱۲۵ ســازمان اورژانس کشور 
گزارش شــده اســت. این در حالیست که 
سخنگوی شهرداری تهران از اعالم آمادگی 
مدیریت شــهری برای اعزام نیرو به آبادان 
خبــر داد و گفت: تیم های آماده مجموعه 
آتش نشــانی و ستاد بحران، آمادگی این را 
دارند که در صورت نیاز مدیریت شــهری 
آبادان و موافقت شورای شهر تهران به کمک 

نیروهای امدادی در آبادان بشتابند.
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 سهوالن؛ شگفت انگیزترین 
غار آبی جهان در دل مهاباد

 بــودن در اتوبان های پرترافیــک و زندگی 
شهری، باعث شده از طبیعت دور باشیم و از 
بسیاری نقاط مانند غار سهوالن آذربایجان 
غربی بی خبر باشیم. جالب است بدانید، در 
همین تابستان امسال ۲۰۰ هزار نفر از این 
غار آبی دیدن کرده اند، غاری که بین بوکان 
و مهاباد قرار گرفته و یکی از جاهای دیدنی 

آذربایجان غربی به شمار می رود.
تاریخچه غار سهوالن

غار سهوالن به زبان کردی به معنی یخبندان 
است و این غار در نزدیکی روستایی به همین 
نام قرار گرفته است. مردم محلی غار را کونه 
کوتر، یعنی النه کبوتر نیــز می  نامند. دلیل 
این نامگذاری وجود تعداد زیادی النه کبوتر 

درون غار است.
غار ســهوالن خیلی به غار علیصدر شــبیه 
است. قندیل های زیبایی دارد و آبش عمیق 
اســت. قدمت آن ۷۰ میلیون ســال برآورد 
شده، ولی حدود ۱۰۰ ســال پیش بود که 
باستان شناس فرانسوی به نام ژاک دمورگان، 
به آن پا گذاشــت و تا عمق ۲۰۰ متری هم 
پیش رفــت. در ســال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ 
هم غارشناس های ایرانی درمورد این مکان 

تحقیق کردند.
دستاوردهای غارشناسان ثابت کرده از قبل 
از میالد مسیح و در دوره  قرون وسطا، زندگی 
در اینجا جریان داشــته. ســفال های دوره  
اشکانی و جام مســی دوره  ایلخانی که این 
قضیه را ثابت می کند، اگرچه االن دیگر فقط 

کبوتر چاهی و خفاش در آن پیدا می شود.
چرا ما دیــدن غار ســهوالن را پیشــنهاد 

می کنیم؟
از سال ۱۳۷9 گردشــگران این جا می آیند 
و قایق ســواری می کننــد. البته بخش های 
خشــکی هم دارد، ولــی با قایــق  پارویی 
می توانید روی دریاچه باشید. خوشبختانه 
باز شدن پای توریست ها به این ناحیه باعث 
اشــتغال زایی اهالی روســتای سهوالن هم 

شده است.
این غار دو دهانــه دارد که درختان روی آن 
ســایه انداخته اند. وقتی وارد آن می شوید، 
باید از حدود ۱۰۶ پله پایین بروید آسانسور 
و هیج وسیله مدرنی هم وجود ندارد و باید از 

خنکی و سکوت لذت برد.
اولیــن دریاچه  ای که پیش روی شــما قرار 
می گیرد،۲۰۰ متر اســت. تمــام محوطه 
روشنایی دارد و امن به نظر می رسد. تابلوهای 
راهنما از شما می خواهند به جایی که نرده 
ندارد نزدیک نشوید. به جایش می توانید به 
زندگی مردم در هزاران سال پیش فکر کنید؛ 
زمانی که هیچ چراغ و امکانات دیگری در آن 

وجود نداشته است.
سوار قایق که می شــوید، صدای پاروهایی 
که آب را شــکاف می دهند، ســکوت را به 
هم می زند. گاهــی کبوترهایــی که آن جا 
زندگی می کنند، بال زنــان و بدون ترس از 
کنار گردشگران رد می شــوند. اگر صدای 
جیغ شنیدید، نترسید. احتماال خفاشی ست 
که وارد خانه اش شــده اید. البته این سال ها 
که تعداد گردشــگران زیاد شــده، از تعداد 
خفاش ها کم شــده و به جاهای تاریک تر و 

بدون چراغ رفته اند.
در محوطه و روی سنگ ها و صخره ها فقط 
خزه های ســبز و قهــوه ای می بینید که در 
اثر رطوبت رشــد کرده اند. جایی که آفتاب 

نمی تابد، توقع بیشتری هم نباید داشت.
روی دیواره قندیل ها و ســنگ های آهکی 
زیادی هســت که مردم با تخیل خودشان 
روی آنها اســم گذاشــته اند. یکی پای فیل 
اســت، یکی هواپیما و دیگری خوشه  انگور. 
ولی شاید ذهن شما با آنها شکل های دیگری 
بسازد. جنس سنگ دیواره آهکی رسوبی و 

دولومیتی)نوعی سنگ آهک( است.
اگر بخواهید همه  غــار را ببینید و از دهانه  
دیگرش خارج شوید، باید از سه حوضچه، 
چند تونل و داالن باریک بگذرید تا به دهانه  
فرعی غار سهوالن به نام لونه ماالن برسید. 
چشــم تان که به دهانه بیفتد، می بینید از 
جایی که شما هستید ارتفاع زیادی دارد. 
حدس تان درســت اســت؛ ۵۰ متر باالتر 
 است و برای رسیدن به آن باید از ۱۷۰ پله 

باال بروید.

گردشگری

»سلفی با دموکراسی« از چهارشنبه 
روی پرده سینماها

فیلم سینمایی »سلفی با دموکراسی« به کارگردانی 
و تهیه کنندگــی علی عطشــانی از چهارشــنبه ۴ 
اردیبهشــت ماه روی پرده ســینماها می رود. فیلم 
سینمایی »ســلفی با دموکراســی« به کارگردانی 
و تهیه کنندگــی علی عطشــانی از چهارشــنبه ۴ 
اردیبهشت در سرگروه کورش اکران می شود. »سلفی 
با دموکراسی« داستانی ماورائی دارد و روایت متفاوتی 
اســت از کســانی که در جنگ ایران و عراق حضور 
داشته اند و داستان آن تقریبا در ادامه داستان فیلم 
»دموکراســی تو روز روشــن« اتفاق می افتد. پوالد 
کیمیایی، پژمان بازغی، آتیال پسیانی، سیما تیرانداز، 
امیرعباس گالب، دنیا مدنی، نیما شاهرخ شــاهی، 
مهدی صبایی، قاســم زارع، کــورش تهامی، مجید 
مهین دوســت و مرتضی تهرانی از جمله بازیگرانی 

هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. 

پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب با 
»باغ« حسن معجونی افتتاح شد

پردیس تئاتر و موســیقی باغ کتــاب به عنوان یک 
مجموعه جدید تئاتری و موسیقایی از روز یکشنبه 
اول خرداد با اجرای نمایش »باغ« حســن معجونی 
افتتاح شد. طی ۲ ســال گذشــته پردیس تئاتر و 
موســیقی باغ کتاب راه اندازی و آماده بهره برداری 
بود ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت رسمی 
خود را آغاز نکرد. در این شرایط و در سال های ۱۳99 
و ۱۴۰۰ نمایش »در انتظار گــودو« به کارگردانی 
امیررضا کوهســتانی در فضای باز ایــن مجموعه 
اجرا شــد.با فروکش کردن شــیوع ویروس کرونا و 
از اول خرداد ســال ۱۴۰۱، فضای داخلی پردیس 
تئاتر و موسیقی باغ کتاب با اجرای نمایش »باغ« به 
کارگردانی حسن معجونی به صورت رسمی افتتاح 
شد.نمایش »باغ« در سالن »ُکرهال« این مجموعه 
که دارای ۲۶۰ صندلی، سن دارای ابعاد ۱۲ متر در 
۱۲ متر و دارای سن گردان به قطر ۱۰ متر، سیستم 
نور ال ای دی و سیستم صوتی Array است، به صحنه 
رفت.بلک باکس، استودیو باکس و کافه ُکر از دیگر 
فضاهای پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب است که 
در زمینه تئاتر و موســیقی فعالیت می کند.نمایش 
»باغ« با حضور )به ترتیب حروف الفبا( وحید آقاپور، 
برنا انصاری، رضــا بهبودی، داود پژمان فر، مهســا 
جمشیدی، هدیه حســینی نژاد، مازیار سیدی، آوا 
شریفی، کتایون طالیی، زینب عباسی، هومن کیایی 

و فرزانه میدانی، ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می شود.

 تکذیب خبرسازی ها 
درباره پروژه موسی )ع(

مرکز ســیمافیلم در پی انتشــار اخبار غلط برخی 
رســانه ها درخصوص توقف ساخت سریال حضرت 
موسی )ع( با صدور اطالعیه ای این خبر را تکذیب 
کرد. در این اطالعیه آمده است: پروژه بزرگ و عظیم 
»موســی)ع(« به کارگردانی ابراهیــم حاتمی کیا 
که یکی از پروژه های الف ویژه رســانه ملی است، 
همچنان مراحل مختلــف پیش تولید را می گذارند 
و تاکنون هیچ گونه توقفی نداشــته اســت.در این 
اطالعیه آمده است: از یک سال و نیم گذشته آقای 
ابراهیم حاتمی کیا بازنویســی فیلمنامه ســریال 
»موسی)ع(« را آغاز کرد و تاکنون ۳۰ قسمت از این 
سریال بیش از ۶۰ قسمتی به طور کامل بازنویسی 
شده و بارنویسی قسمت های دیگر نیز به سرپرستی 
ایشان در حال انجام اســت.همچنین از یک سال 
گذشــته با برپایی ۱۰ کارگاه بــزرگ چوب، آهن، 
دوخت لباس تاریخی و...  آکسسوار صحنه در حال 
ساخت و آماده سازی است که این روند نیز همچنان 
ادامــه دارد. همزمان بــا انجام ایــن کار، طراحی 
سه بعدی دکورهای عظیم سریال نیز انجام شده و با 
انتخاب لوکیشن هایی نظیر شهرک دفاع مقدس و 
چند نقطه دیگر در اقصی نقاط کشور، ساخت دکور 
نیز در مراحــل ابتدایی در حال انجام اســت. گروه 
جلوه های ویژه هم همانند سایر گروه های دیگر در 
حال برنامه ریزی برای انجام امور این سریال است.در 
این اطالعیه تاکید شده است: سریال »موسی)ع(« 
همانند سریال »سلمان فارسی« یکی از ابرپروژه های 
بزرگ رسانه ملی است که ساخت آن چندین سال 
طول می کشد و در حال حاضر نیز نه تنها این پروژه 
متوقف نیســت که حدود ۲۰۰ نفر در بخش های 
مختلف پشت دوربین و کارگاه های مختلف مشغول 

آماده سازی شرایط تولید سریال هستند.

کرونا شناسایی یک آنتی بیوتیک جدید برای درمان 
بر اساس نتایج یک تحقیق جدید آنتی بیوتیک مقرون  به  صرفه ای که عفونت های 

تنفسی را درمان می کند، ممکن است بتواند بر کووید ۱9 نیز فائق آید.
 محققان فرانسوی می گویند کلوفوکتول تکثیر ویروس و عالئم درگیری ریه 
را در موش کاهش می دهد.محققان این تحقیق در یک بیانیه رسانه ای اعالم 
کردند خواص ضد ویروسی و ضد التهابی کلوفوکتول مرتبط با مشخصات ایمنی 
و فارماکوکینتیک منحصر به فرد آن دلیل محکمی برای پیشنهاد کلوفوکتول به  
عنوان یک گزینه درمانی مقرون به صرفه برای درمان بیماران کووید ۱9 است.

واکسن ها توانسته اند تا حد زیادی این همه گیری را مهار کند. با این حال هنوز 
هم نیاز بســیار به داروهایی وجود دارد که بتواند کرونا را در کســانی که به آن 
مبتال می شوند، درمان کند.باید توجه داشت ایمنی ممکن است کاهش یابد و 

دسترسی به واکسن کووید نیز همچنان یک مشکل بزرگ در سراسر جهان به 
حساب می آید. همچنین حفاظت کمتر واکسن ها نسبت به سویه های جدید 
بر نیاز احتمالی به پشتیبان دارویی تاکید می کند.استفاده از داروهای که از قبل 
امتحان خود را پس داده، ممکن اســت مســیر سریع تری برای استفاده بالینی 
داشته باشد زیرا بی خطر بودن این داروها برای افراد اثبات شده  و تاییدیه دولت 
را دریافت کرده اند. نتایج این تحقیق نشــان می دهد کلوفوکتول ممکن اســت 

یک درمان موثر برای استفاده در آینده نزدیک باشد.
کلوفوکتول در سطح ژنتیکی به کووید حمله می کند

واکسن های کووید بستری شدن در بیمارستان و مرگ ومیر را کاهش می دهد 
امــا انتقال ویــروس را کنترل نمی کند. این موضوع باعث می شــود داروهای 

مقرون به صرفه همچنان یک ضرورت باشد.
این گروه فرانسوی به مجموعه ای از ۱9۴۲ داروی تایید شده، دسترسی پیدا کرد 
تا مولکول هایی را که فعالیت ضد ویروسی علیه سارس کوو ۲، ویروسی که باعث 

ابتال به کووید ۱9 می شود، از خود نشان می دهد را مشخص کند.
آن ها کلوفوکتول را بر اساس قدرت ضد ویروسی آن انتخاب و ایده خود را روی 
موش های آلوده آزمایش کردند. جوندگان آزمایشگاهی که کلوفوکتول به آن ها 
داده شد، بار ویروسی کمتری نشان دادند. به بیان دیگر ژن التهابی آنان کاهش 
یافته و بیماری ریوی کمتری داشتند.بر این اساس محققان نتیجه گرفتند در 
نهایت هزینه نســبتا پایین این دارو نشــان می دهد این دارو یک گزینه بالینی 

بالقوه برای درمان بیماران کووید ۱9 در موارد ابتالی ضعیف به بیماری است.

دریچه علم

ببینید گرانی با غول 
چراغ جادو چه کرد!

وضعیت سخت معیشتی 
مردم در پی افزایش 
قیمت برخی کاالهای 

اساسی، سوژه کارتونی 
از محمدرضا میرشاه ولد 
در صفحه اینستاگرامش 

شد.

کارتون 

فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو آماده نمایش می شود 

فیلمی برخوردار از آموزه های علم روان شناسی
  روزگار / گروه فرهنگ و هنر

فیلم ســینمایی رها و انگشــتر جادو به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر مومنی اصل و با بازی متفاوت و 
درخشان نیما فالح ، سحر ولدبیگی و رها باللی که هر سه بازیگران اصلی فیلم را تشکیل می دهند ، برای 

عموم مخاطبین کودک و نوجوان و بزرگسال تهیه و تولید شده است .
فیلم سینمایی رها و انگشــتر جادو ؛ ضمن برخورداری از آموزه های علم روان شناسی و توجه به مفاهیم 
رشد و تربیت و آموزش ، توانسته است که از بین ۱۳۷ فیلم سینمایی از کشور ایران و ۱۰۵ کشور جهان ، در 
جمع 9 فیلم سینمایی برتر راه یافته به پنجاه و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد حضور داشته باشد 
و در دل کودکان و نوجوانان راه پیدا کند و پیش بینی می شود که همزمان با آغاز نمایش فیلم ، مخاطبین 

کودک و نوجوان و بزرگسال برای تماشای فیلم لحظه شماری نمایند .
در خالصه داستان فیلم ســینمایی رها و انگشتر جادو آمده اســت که ؛ بابا محسن باستان شناس است و 
همراه با دخترش رها برای کشف یک غار مخوف به شمال ایران ســفر می کنند ؛ وقتی به غار می رسند ، 
ناگهان زمین لرزه اتفاق می افتد و باعث وحشت بابا محسن و رها می شود . زلزله که تمام می شود ، آتوسا 
بعد از ۶ هزار سال استراحت ، از درون یک تابوت قدیمی بیدار شده و وارد زندگی انسان های امروزی می 
شود . با ورود آتوسا ، زندگی بابا محســن و رها دچار اتفاقات بسیار پر هیجان و چالش بر انگیزی می شود . 

اما ، تا اینکه . . . 
نگارش فیلمنامه رها و انگشــتر جادو را دکتر منصور باللی با توجه به علم روان شناسی بر عهده داشته و 

کیانوش اسالمی با همراهی پرویز قدسی به عنوان مشاوران فیلمنامه با نویسنده همکاری داشته اند .

تولید فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو در لوکیشن های بسیار متنوع و زیبایی از جمله : موزه برج آزادی 
تهران ، سواحل دریای خزر ، جنگل عباس آباد بهشــهر ، غار هوتو و مناطقی از لواسان بزرگ ، جاجرود ، 

تهرانپارس و غرب تهران انجام شده است .
رو نمایی و اکران خصوصی فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو با حضور هنرمندان برجسته ، بازیگران سینما 
و تلویزیون ، خوانندگان محبوب و ورزشکاران گرامی در سینما ســپیده شهر تهران برگزار گردید و مورد 

توجه بسیاری از هنرمندان و هنر دوستان و عالقه مندان قرار گرفت .
تدابیر خاصی برای نمایش فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود که 
بسیاری از کودکان و نوجوانان و بزرگساالن از تماشای این فیلم زیبا که به طور مستقل تهیه و تولید گردیده 

، لذت ببرند و لحظات شیرینی را با تماشای این فیلم تجربه کنند .
شایان ذکر است که تیتراژ پایانی فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو با صدای دلنشین بهروز محمدی است 
و پیام نیکومنش به عنوان مدیر فیلمبرداری می باشد و آهنگسازی و ترانه سرایی تیتراژ پایانی فیلم توسط 
محمد محتشمی و با تنظیم امیر پناهی و رضا پناهی انجام شده است و صدای گرم استاد منوچهر والی زاده 

به عنوان گوینده رادیو در بخش هایی از فیلم شنیده می شود .
از دیگر بازیگران فیلم ســینمایی رها و انگشــتر جادو می توان به چهره هایی از جمله : عارفه نظامی ، النا 
منیعی ، میثم حسینی ، محمد رضا نجفی ، هادی عبدالمالکی ، مهدی بیگدلیا ، آزاده قدیمی ، کیانا صفر 

زاده و سودابه توفیقی اشاره کرد .
سایر بازیگران فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو را سیما رحمتی ، پرنیا مرادی ، مرتضی خندان ، حجت بابایی 

، رضا منیعی ، حورا موسی خانی ، نیکا صفوی ، یسنا آوخ ، النا عبدی زاده و کیانا اسالمی تشکیل می دهند .
از عوامل فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو به این ترتیب می توان نام برد : برنامه ریز و دستیار اول کارگردان 
: سید میثم حسینیـ  دستیار دوم کارگردان : قاسم اصغریـ  منشی صحنه : افسانه مومنی اصلـ  عکاس 
: آرزو مومنی اصل – دستیاران فیلمبردار : رضا مومنی اصل ، ســاالر موال وردی ، سروش نجفیـ  دستیار 
نورپرداز : پیمان منتظر مشمولـ  فیلمبرداران هوایی : صابر اهری ، رامین باباییـ  مدیر صدابرداری : علیرضا 
عباسقلی - دستیار صدابردار : موســی همتیـ  صداگذار : امیر مومنی اصلـ  گویندگان زندان : سید علی 
بهبودی ، بهمن داداشیـ  ضبط صدا : علی چاوشیـ  استودیو ضبط صدا : استودیو بلـ  تدوین و اصالح رنگ 
: امیر مومنی اصلـ  طراح جلوه های ویژه بصری : عباس حضرتیـ  طراح گرافیک : علی یزدانیـ  پخش و 
مشاور رسانه ای و روابط عمومی : بهمی دات کامـ  مترجم شــنیداری : حسن کاظمیـ  تنظیم موسیقی : 
رضا کامیارـ  ناظر ضبط : دیبا دانشورـ  میکس : امیر پناهی ، آرش آزادـ  گیتار : فراز فراهانیـ  ساز : افشین 
کامیارـ  استودیو ضبط موسیقی : استودیو آکا شــیکـ  آوازها : حامد قدمی ، رسول رضایی ، علی تیر مایه 
ـ ترانه ســرایان : باران بهرامی ، یوسف زمانیـ  مجری پروژه : گروه فیلمســازی نقطه دیدـ  مجری طرح : 
موسسه تبسم مهر نیکانـ  جانشین و دستیار تهیه کننده : منصور باللیـ  مدیر تولید : محسن مومنی اصل 
ـ جانشین مدیر تولید : بهزاد مرادیـ  دفتر پیش تولید : موسســه هلیا فیلمـ  مدیر تدارکات : نیمتاج پور 
صفرـ  دستیاران تدارکات : ابوالفضل موالیی ، علیرضا علیزاده ، صادق محمدیـ  امور بیمه : محمد شفیعی 
ـ ترابری : ابوالفضل مشهدی حسن ، جواد مشهدی رمضانیـ  طراح چهره پردازی و جانشین تهیه کننده : 
حجت باباییـ  مجری بانوان : فریبا مجیدیـ  مجری آقایان : محمد سفریـ  طراح دکور و صحنه و لباس : 

مریم یادگاریـ  دستیار دکور و لباس : آزاده عباس زادهـ  دستیار صحنه : بنیامین محمدی .

پرده نقره ای 

طنز

گهی مناقصه عمومی - مرحله اول گهی مناقصه عمومی - مرحله اولآ آ

بهروز کاویانی-شهرداراندیشه

بنــد  ابــاغ  موضــوع   1401/02/25 مــورخ  5/92/د  شــماره  مجــوز  اســتناد  بــه  دارد  نظــر  در  اندیشــه  شــهرداری 
10صورتجلســه شــماره 47 مــورخ 1401/02/06 شــورای اســامی شــهر اندیشــه، اجــرای عملیــات ذیــل را از طریــق مناقصــه 

عمومــی بــه پیمانــکاران فعــال واجــد شــرایط )حداقــل دارای رتبــه 5 راه وبانــد ( واگــذار نمایــد .
موضوع مناقصه:

بهبــود وضعیــت آســفالت هــای نیازمنــد ترمیــم فاز5اندیشــه بــا اعتبــار ده میلیــارد ریــال بــا احتســاب9% مالیــات بــر ارزش 
افــزوده 

سپرده شركت در مناقصه:                                                                                                       
مبلــغ پانصــد میلیــون ریــال مــی باشــد. بــه همیــن منظــور ضمانتنامــه بانکــی بــه نفــع شــهرداری اندیشــه یــا واریــز نقــدی 
بــه حســابجاری ســیبا بــه شــماره 0113994456001 نــزد بانــك ملــی ایــران شــعبه بلــوار آزادی اندیشــه کــد 2417 )شــماره 
ــراه  ــه هم ــه ب ــرگ مناقص ــدرج در کارب ــل من ــتور العم ــر دس ــه و براب ــبا) 150170000000113994456001IR (تهی ــاب ش حس
پیشــنهاد قیمــت ارائــه گــردد. الزم بذکــر اســت نفــرات اول ، دوم و ســوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه عقــد قــرارداد 

نگردنــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع کارفرمــا ضبــط خواهــد شــد.
3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: 

     از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1401/03/11 و محــل دریافــت آن صرفــا از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت  www.setadiran.irمــی باشــد.

4-مهلت و محل تسلیم پیشنهادات:                                                                                                                   

تنظیــم  کاربــرگ مناقصــه  برابــر شــرایط منــدرج در  کــه  را  پاکــت هــای پیشــنهاد قیمــت خــود  مــی بایســت  متقاضیــان 
 شــده اســت را حداکثــر تــا پایــان ســاعت اداری روز چهارشــنبه  مــورخ 1401/03/25 در ســامانه تــدارکات الکترونیــک 

www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.
جلســه  در  اســت.  پذیــرش  مــورد  الکترونیکــی  امضــای  دارای  )ج(  و  پیشــنهاد)ب(  هــای  پاکــت  اســناد  تذكر:صرفــا 
بازگشــایی پاکــت هــای )ب( و )ج(، اســناد فیزیکی)کاغــذی( و اســناد فاقــد امضــای الکترونیکــی)دارای مهــر گــرم( بــه 

هیــچ وجــه مــورد پذیــرش نیســت. 
5- مدارك الزم جهت دریافت اسناد مناقصه :                                

متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد مــی بایســت از طریــق ســامانه ســتاد نســبت بــه خریــد اســناد شــرکت در مناقصــه 
اقــدام نماینــد. 

زمان بازگشایی پیشنهادها : 
پایان ساعت اداری روزپنجشنبه مورخ 1401/03/26  می باشد.

شهرداری اندیشه در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ انتشارنوبت اول:1401/03/3
تاریخ انتشارنوبت دوم:1401/03/10

 نوبت اول


