
احتمال آمادگی بیونگ یانگ برای آزمایش های هسته ای افزایش یافت؛

دنیا نگران آزمایش های موشکی کره شمالی

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

    به رغم سکوت رسانه های کره شمالی درباره آزمایش های موشکی اخیر در بحبوحه 
شیوع بی سابقه همه گیری ویروس کرونا که بحرانی ویرانگر برای جمعیت ۲۵ میلیونی 
این کشور به شمار می آید، احتمال آمادگی پیونگ یانگ برای آزمایش های هسته ای 

جدید رو به افزایش گذاشته است.   در تاریخ ۴ خرداد ماه سال جاری، کره شمالی یک 
روز پس از پایان ســفر چند روزه »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا به آســیا،بار دیگر 

  || صفحه  صفحه 22  آزمایش موشکی انجام داد...

گار« از خطرات وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در تهران گزارش می دهد »روز

 ساختمان های ناایمن ساختمان های ناایمن
 بمب  خاموش پایتخت هستند بمب  خاموش پایتخت هستند
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رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

دستورالعمل های 
بهداشتی متناسب با 

شرایط به روزرسانی شود
     رئیس جمهــور ضــرورت بــه روزرســانی 
ضوابــط بهداشــتی متناســب بــا وضعیــت 
کیــد قــرار داد و از وزارت  جدیــد را مــورد تا
محدودیت هــای  خواســت  بهداشــت 
کرونایــی و شــرایط اجتماعــات در وضــع 

فعلی را برای مردم تبیین کند...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

 حق کسی در یارانه 
ضایع نخواهد شد 

کید       وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تا
بر اینکه حتی حق یک نفر ضایع نخواهد 
کــه علی الحســاب  شــد گفــت: آن هایــی 
یارانــه دریافــت کرده اند کمتــر از ۹۰ درصد 

هستند...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 جهان 
و بحران تامین برق

4

یارانه گاز مشترکان 
پرمصرف حذف می شود

4

هر فرد در قرعه کشی  
 خودرو  ۲۰۰ میلیون  

سود کرد
3

 متروپل 
درس عبرت شود

3

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

 نوبت دوم

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

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

موضوع
برآورد اولیه از 

فهرست بهای پایه 
1401  ) ریال ( 

 مدت شماره فراخوان
قرارداد

آخرین مهلت  
خرید اسناد

آخرین مهلت  
کات تحویل پا

گشایی    تاریخ باز
کتها پا

حداقل رتبه 
مورد نیاز 

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال (

پروژه اصالح پیاده رو 
جلوی پارک مادر و چهار 

راه صفوی به سمت غرب و 
خیابان یادگار امام   

1/000/000/000رتبه ۵ ابنیه۳1400/08/201400/10/011400/10/04 ماه 11/772/820/029200000۵701000064

توضیحات: 
ر بــه شــرح جــدول فــوق  در ســامانه الكترونیكــی دولــت ) ســتاد ( بارگــذاری گــردد .  1- محــل وآخریــن مهلــت تحویــل اســناد: کلیــه پــاکات مــی بایســت در مهلــت مقــر

ر بــه اداره امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــزی تحویــل و رســید دریافــت نماییــد  .  ضمنــًا اصــل پاکــت الــف ) تضمیــن شــرکت در مناقصــه  ( در مهلــت مقــر
2- پاکتهای  مناقصه در ساعت 10/ ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.

3- تضمیــن شــرکت در  مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانكــی یــا ضمانــت نامــه صــادر شــده از مؤسســات غیــر بانكــی تحــت نظــارت بانــك مرکــزی 
جمهــوری اســامی یــا اوراق مشــارکت یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب  ســپرده شــماره 1000181356907 پســت بانــک  ارائــه گــردد. 

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

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

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

مرکــزی شــهرداری بنــدر بوشــهر مــی باشــد . 
10- اطاعــات دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت الــف: آدرس : بوشــهر - میــدان شــهرداری - 

شــهرداری مرکــزی - طبقــه دوم - اداره امــور پیمــان تلفــن: 07733340571
11- اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

کات  گهی تمدید مهلت تحویل پا کات  آ گهی تمدید مهلت تحویل پا  آ
مناقصه عمومی شمارهمناقصه عمومی شماره9191//14۰۰14۰۰/ع/ع

  کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

بــه اطــاع کلیــه متقاضیــان شــرکت در مناقصــه بــا موضــوع" مهندســی، تأمیــن تجهیــزات، نصــب، اجــرا و راه انــدازی نیــروگاه 
خورشــیدی بــا ظرفیــت 40 مــگاوات بصــورت EPC"شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر  مــی رســاند مهلــت تحویــل پــاکات 
مناقصه از روز یكشــنبه مــــورخ 1401/03/08 به روز دوشــنبه مورخ 1401/03/16 در محــــل دفترکمیســیون معـــامات مجتمع 
و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران موکــول گردیــد. الزم بــه ذکــر اســت، مطابــق بــا اســناد مناقصــه، در صــورت وجــود، 
الحاقیــه اســناد مناقصــه از وبســایت ایــن شــرکت بــه نشــانیWWW.GEG.IR  بخــش مناقصــه و مزایــده قابــل دریافــت مــی 
باشــد. شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در قبــول یــا رد هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران 

ــد.  ــار می باش ــارت مخت خس

 ساخت و سازهای متروپلی
کارآمد سازوکارهای نا

   علی ربیعی ، وزیر پیشین کار
از روزی که متروپل فرو ریخت، 
قلــب همه ایرانیان به زیر آواری 
از غــم فرو رفت. همه ما در این 
اندوه بزرگ شــریک هستیم و 
وظیفه داریم انچه در توان داریم 
در کاهش آالم و رنج خانواده های مصیبت دیده مردم 

عزیز آبادان به کار بریم.
آنچه شــاید بتواند مســئولیت همه ما در قبال  جان 
باختگان و فاجعه دیدگان باشــد این اســت که از این 
مصیبت های جانخراش از سیل و زلزله گرفته تا پالسکو 
و متروپل که هر ازچندگاه، شــاهد آن هســتیم، ساز 
وکارهایی تمهید کنیم که از تکرارپذیری آسیب های 

برآمده از این حوادث تلخ اجتناب شود.
معموال بعد از موجی از تاثر و تاســف و فضای عاطفی 
رسانه ای، باز هم نظام ساخت و سازی به همان شیوه 
قبلی به کار خود ادامه می دهد و از آسیب شناســی و 
طراحی ســازوکار جدید اثری نمی بینیم. راه صحیح 
پــس از وقــوع چنیــن حوادثی، بازنگــری جدی در 
آیین نامه ها و مقررات و نظارت بر مســئولیت ها است. 
اصالح ســازوکارها بسیار مهم تر از شناسایی مقصران 
است که معموال در این گونه ماجراها در فضای خبری 

دنبال می شود.
در همه این اتفاقات، ذینفعان و  دستگاههای متعددی 
دخیلند که معموال نقش آنها در هاله ای از ابهام باقی 
می مانــد. بهرحــال یافتن قصور و تقصیر به هراندازه و 
روشن و شفاف کردن آن می تواند به روند نظارتها »که 
معموال ســازوکارها در این میان نامناســب هستند« 

کمک کرده و آن را اثربخش تر کند.
تجارب و بررســی های علمی نشان می دهد باالرفتن 
هزینه نادیده انگاری و فساد در دادن مجوزها و نظارت، 
عامل مهمی در عدم تکرارپذیری اتفاقات مشابه است.

من شناختی از سازنده متروپل ندارم اما بنابر الگوهای 
مشابه می توان پیش بینی کرد که متاسفانه ساختار و 
شــرایط سیاسی_اقتصادی در شهرها و شهرستان ها 
به گونه ای اســت کــه  افرادی می تواننــد به راحتی 
پشــتوانه های سیاســی محلی برای خود دســت و پا 
کنند به خصوص کسانی که دارای امکانات مالی قوی 
هســتند. اینها  ِعده و ُعده برای خود جمع می کنند؛ 
یارگیــری کرده و در انتخابات موثر واقع می شــوند و 
متاسفانه در بی سامانی سیاسی، چنین افرادی مبدل 
به تعیین کنندگان و تاثیرگذارندگان انتخابات شورای 
شــهر، مجلس و... می شوند. شــفاف کردن سازوکار 
انتخابــات در ســطح شــهرها و محله ها، متاســفانه 
وقتــی در تعییــن صالحیت هــا فقط بــا مالحظات 
سیاســی و ســخت گیری های فکری تصمیم سازی 
 می شــود، حیات سیاســی این گونه پشتیبانان تداوم

 می یابد.
 همچنین نقش افراد کم دانش و فاقد اخالق حرفه ای 
چه در بخشهای نظارتی مهندسی و چه در بخشهای 

تصمیم گیری در وقوع این حوادث چشمگیر است.
سالهاســت در مورد کیفیت گســترش رشــته های 
دانشــگاهی، مالک های صالحیت حرفه ای و عمل به 
دیدگاه ناظر و الزامات قانونی مناقشاتی وجود داشته 
اســت. بــه اعتقاد من، پرونده متروپــل را محدود به 
ایــن پروژه نکنیم و فرایند حادثه»متروپل ســاز« را 

به نقد بکشیم.
دولت کمیته تحقیقی تشــکیل داده است. سازوکار 
صحیح این است که در این حادثه و حوادث مشابه، 
کمیتــه تحقیق ملی شــکل بگیــرد. در این کمیته 
مناســب است افرادی از نمایندگان نهادهای مدنی، 
متخصصین دانشــگاهی و حتی از میان داغدیدگان، 
کســانی حضور داشته باشند. انتشار گزارش کمیته 
ملــی متروپــل می تواند آرام بخش بــوده و اعتماد 
اجتماعــی را بــرای مراقبت از پیشــگیری در موارد 

مشابه افزایش دهد.
منبع: ایسنا

یادداشت

 منافع مشترک برخی ارگان ها 
با مالک متروپل!

عضو هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی میگوید: 
اشــخاص فاقد صالحیت حرفه ای در ســاخت متروپل 
آبادان دخالت داشــتند. هم چنین رییس کمیســیون 
عمران مجلس اعالم کرده که شهرداری در این ساختمان 
شریک بوده و با توجه به داشتن منافع با مالک، به تذکرات 
مهندسان ناظر درخصوص مخاطرات این پروژه توجهی 
نکرده اســت.  با گذشت شش روز از حادثه ی فروریزش 
ســاختمان متروپــل آبادان به تدریــج ابعاد این حادثه 
مشــخص می شــود. پس از آن که رییس سازمان نظام 
مهندســی ساختمان استان خوزستان اعالم کرد روال 
قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده است، 
رییس کمیســیون عمران مجلس و یک عضو ســازمان 
نظام مهندسی از تخلفات متعدد در جریان این ساخت 
و ساز خبر  دادند. علی کریمی آنچهـ  عضو هیات مدیره 
سازمان نظام مهندسی با اشاره به مقررات ملی ساختمان 
گفته است: سازمان نظام مهندسی در سه بخش طراحی، 
نظارت و اجرا سهیم است و شخصی خارج از صالحیت  
حرفه ای حق دخالت در ساخت و ساز را ندارد. این موضوع 
به کرات در کشور و در استان های مختلف از جمله پروژه 

متروپل آبادان زیر پا گذاشته شده است.
 نماینده مجلس: شهرداری با مالک متروپل 

ساخت و پاخت داشته است
از سوی دیگر محمدرضا رضایی کوچیـ  رییس کمیسیون  
عمران مجلس از ساخت و پاخت بین شهرداری و مالک 
پروژه سخن می گوید. بنا به گفته او ساختمان متروپل 
به صورت مشارکت بین بخش خصوصی و شهرداری در 
حال انجام بوده که از نظر من این تعارض منافع اســت؛ 
چرا که شهرداری شریک این ساختمان بوده و از طرف 
دیگــر وظیفــه ی نظارت دارد. بنابراین در قوانین باید به 

این موضوع دقت بیشتری صورت گیرد.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد یادآور 
شد: ابتدای کار با وجود آن که می بایست نظام مهندسی 
برای نظارت ورود کند، به هر دلیلی یک شرکت مشاور، 
کار طراحــی و نظــارت را بــر عهده گرفته که با مداخله 
وزارت راه و شهرســازی و نظام مهندســی، سه مهندس 
ناظر برای پروژه تعیین شــده اســت. پروانه برای چهار 
طبقه صادر شــده اما متاســفانه طبقات بیشتری به این 
پروژه اضافه می شــود؛ بدون این که نقشــه و محاسبات 
اولیه تغییر کند. مهندسین ناظر چندین بار تذکر دادند 
ولی چون شهرداری منافعش در این قضیه بوده و از طرفی 
هم ساخت و پاختی با مالک ساختمان داشته توجه نکرده 
است. هم چنین کریمی آنچهـ  عضو هیات مدیره سازمان 
نظام مهندسی بیان کرد: در پروژه متروپل آبادان طراح 
و ناظری که در سال ۱۳۹۶ فعالیت کرده صالحیت الزم 
را از نظر وزارت راه و شهرســازی و قوانین ســازمان نظام 
مهندسی نداشته و بنابراین آغاز و بنای این پروژه فاقد 
صالحیت و بر اساس زیر پا گذاشتن مقررات سازمان نظام 
مهندسی بوده است. وی گفت: پس از اعالم سازمان نظام 
مهندسی ساختمان به مالک و شهرداری مبنی بر نظارت 
ناظرین نظام مهندسی و مکاتبات مکرر درخصوص بروز 
تخلف و لزوم توقف این پروژه، مالک متروپل از توجه و 
اجرای این مکاتبات امتناع کرده که در نهایت ناظرین از 
این پروژه انصراف دادند. کریمی آنچه با اشاره به مکاتبات و 
بنابر اعالم سازمان نظام مهندسی استان خوزستان و دفتر 
نمایندگی آبادان به شهرداری، مالک، فرمانداری، اداره راه 
و شهرسازی آبادان گفت: وظیفه نظام مهندسی مکاتبه 
اســت که ناظر این پروژه مکاتبات را در سالهای ۱۳۹۶، 

۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام داده است. 
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پایگاه خبری

تبریك

گار در آذربایجان شرقی عبدالعلی زاده -مدیریت روزنامه روز

جناب مهندس محمد رشتبری 
شهردار منطقه ۷ تبریز 

، انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان شــهردار منطقــه 7  بــا کمــال مســرت و افتخــار
کالنشــهر تبریــز، کــه نمــاد بــارزی از توانایــی هــای ارزشــمند آن عزیــز فرهیختــه 

وتاشــهای خســتگی ناپذیــر جنابعالــی مــی باشــد، تبریــک عــرض مینمائیــم.
امیــد اســت در ســایه الطــاف الهــی در پیشــبرد اهــداف عالــی نظــام مقــدس، 

و توســعه ایــن منطقــه از کانشــهر تبریــز، موفــق و ســربلند باشــید.
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سیاست 2
بین الملل

»عمران خان« 
نخست وزیر 

معزول پاکستان در 
اجتماع اعتراضی 

هوادارانش در 
شهر اسالم آباد/ 

خبرگزاری فرانسه

اجتماع معترضان به خشونت 
های زنجیره ای با اسلحه در 
آمریکا در مقابل ساختمان محل 
گردهمایی ساالنه »انجمن سالح 
آمریکا« در شهر هیوستون 
ایالت تگزاس/ رویترز

گزارش تصویری

آزمایش های هسته ای افزایش یافت؛ آمادگی بیونگ یانگ برای  احتمال 

دنیا نگران آزمایش های موشکی کره شمالی
 به رغم ســکوت رســانه های کره شمالی 
دربــاره آزمایش های موشــکی اخیر در 
بحبوحــه شــیوع بی ســابقه همه گیری 
ویــروس کرونا که بحرانــی ویرانگر برای 
جمعیت ۲۵ میلیونی این کشــور به شمار 
می آید، احتمال آمادگی پیونگ یانگ برای 
آزمایش های هسته ای جدید رو به افزایش 

گذاشته است.
 در تاریخ ۴ خرداد ماه ســال جاری، کره 
شمالی یک روز پس از پایان سفر چند روزه 
»جو بایــدن« رئیس جمهوری آمریکا به 
آسیا،بار دیگر آزمایش موشکی انجام داد.

بــه گــزارش رویترز، ارتش کره شــمالی 
بامداد چهارشــنبه )۴ خرداد( اعالم کرد 
که سه موشک بالستیک را در کمتر از یک 
ساعت آزمایش کرده است. این موشک ها 
از منطقه سونان در پیونگ یانگ پایتخت 

کره شمالی پرتاب شدند.
بایدن در نختین ســفر آســیایی ۵ روزه 
اش، از زمــان حضورش در کاخ ســفید با 
»یون ســوک یول«، همتای خود در کره 
جنوبی و »فومیو کیشــیدا«، نخست وزیر 

ژاپن دیدار کرد.
رئیــس جمهوری آمریکا پنجشــنبه ۳۰ 
اردیبهشــت )۲۰ مه( سفر ۵ روزه خود به 

آسیا را آغاز کرد.
بــه دنبــال ایــن اقــدام کره شــمالی، 
دیپلمات های ارشــد ســئول، واشنگتن و 
توکیو با انتشــار بیانیه مشــترکی پرتاب 
اخیر موشــک های بالستیک پیونگ یانگ 

را بشدت محکوم کردند.
بــه گزارش رویترز، »پــارک جین« وزیر 
امور خارجه کره جنوبی به همراه همتایان 
آمریکایــی و ژاپنــی خود برای پیشــبرد 
همکاری امنیتی سه جانبه توافق کردند.

این سه دیپلمات بلندپایه با تأکید بر اینکه 
کره شــمالی از مهــر ۱۴۰۰ به طور قابل 
توجهی آزمایش های موشــکی بالستیک 
خود را افزایش داده است، از پیونگ یانگ 
خواســتند به سرعت اقداماتی را که ناقض 

قوانین بین المللی است متوقف کند.
آنها همچنین از شکســت شورای امنیت 
ســازمان ملــل در تصویب قطعنامه ای در 
پاسخ به آنچه اقداماتی وقیحانه و مکرر از 
سوی یک رژیم منزوی خوانده شده است، 

ابراز تاسف کردند.
آمریکا نیز در تاریخ ۶ خرداد سال جاری، در 
پی ناکامی در پیشبرد اهدافش در شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، تحریم هایی 
را علیــه دو بانک روس، یک شــرکت کره 
شــمالی و یــک فرد متهم  بــه حمایت از 
برنامه تسلیحاتی پیونگ یانگ وضع  کرد.

ایــن اقــدام آمریــکا یک روز پــس از آن 
صورت گرفت که چین و روســیه قطعنامه 
پیشــنهادی این کشــور را بــرای اعمال 
تحریم های بیشــتر سازمان ملل علیه کره 
شــمالی به دلیل آزمایش های بالستیک 

این کشور وتو کردند.
از ســوی دیگر ژاپن نیز اعالم کرده اســت 
که کره شمالی ۲ موشک بالستیک پرتاب 
کرده اما تاکید کرده که ممکن اســت این 

تعداد بیشتر باشد.

وزیر دفاع ژاپن گفت، یکی از موشــک ها 
حــدود ۷۵۰ کیلومتــر در ارتفــاع ۵۰ 
کیلومتری پرواز کرده و دومین موشــک 
نیــز مســافت ۳۰۰ کیلومتر را طی کرده 
اما توانســته به ارتفــاع ۵۵۰ کیلومتری 

دست یابد.
در همین حال رئیس ستاد مشترک ارتش 
کره جنوبی پیش از این گفته بود که کره 
شمالی روز چهارشنبه )به وقت محلی( یک 
موشک بالستیک نامشخص را در سواحل 

شرقی خود آزمایش کرده است.

 تحریم های جدید آمریکا 
علیه کره شمالی 

در تاریخ ۶ خرداد ســال جاری، آمریکا در 
پی ناکامی در پیشبرد اهدافش در شورای 
امنیت سازمان ملل ، تحریم هایی را علیه دو 
بانک روس، یک شرکت کره شمالی و یک 
فرد متهم  به حمایت از برنامه تسلیحاتی 

پیونگ یانگ وضع  کرد.
ایــن اقــدام آمریــکا یک روز پــس از آن 
صورت گرفت که چین و روســیه قطعنامه 
پیشــنهادی این کشــور را بــرای اعمال 
تحریم های بیشــتر سازمان ملل علیه کره 
شــمالی به دلیل آزمایش های بالستیک 

این کشور وتو کردند.
وتــوی تحریم های جدید کره شــمالی از 
ســوی چین و روسیه اولین اختالف میان 
اعضای این شورا از سال ۲۰۰۶ تاکنون بر 
سر تحریم های کره شمالی است. شورای 
امنیت ســازمان ملل بــرای اولین بار در 
ســال ۲۰۰۶ تحریم های پیونگ یانگ را 

تصویب کرد.
وزارت خزانــه داری آمریــکا در بیانیه ای 
اعالم کرد که شــرکت بازرگانی ایر کوریو 
و همچنین موسســات مالی روســیه، از 
جمله بانک شــرق دور و بانک اسپوتنیک 
را به دلیل مشارکت در تولید درآمد برای 
ســازمان های کره شمالی هدف قرار داده 

است.

آزمایش های موشکی کره شمالی
براساس گزارش رسانه های خبری، پیونگ 
یانگ در سال جدید میالدی آزمایش های 

موشکی متعددی انجام داده است.
در اوایــل اردیبهشــت ۱۴۰۱ رهبر کره 
شــمالی وعــده داد کــه توســعه برنامه 
تســلیحات هسته ای کشــورش را شتاب 
می دهــد و آنها را به گونه ای آماده می کند 
تا در هر زمانی مورد استفاده قرار بگیرد.

در طول سال ۲۰۱۷، کره شمالی چندین 
موشــک را آزمایش کرد که نشان دهنده 
پیشــرفت ســریع این کشــور در زمینه 

فنآوری نظامی بود.
در سال ۲۰۱۸ رهبر کره شمالی آزمایش 
تســلیحات هســته ای یا موشــک های 

بالستیک قاره پیما را متوقف کرد.
اما وی در ســال ۲۰۱۹ گفت که دیگر این 
توقف در آزمایش موشک های قاره پیما را 

ادامه نمی دهد.
در اکتبر سال ۲۰۲۰، کره شمالی موشک 
بالســتیک جدیدش را معرفی کرد. تصور 
می شــود موشــک جدید قادر باشد با یک 
کالهک هســته ای هــر نقطه ای از آمریکا 
را هدف قرار دهد و هنگامی که در ســال 
۲۰۲۰ به معرض نمایش گذاشــته شــد، 
بزرگی آن حتی کارشناســان هسته ای را 

هم متعجب کرد.

 احتمال آزمایش موشکی هسته ای 
کره شمالی

به باور تحلیلگران، آزمایش های موشــکی 
کره شــمالی نشــان می دهد این کشور به 
پیشــرفت فنی برنامه های ســالح هایش 
متعهد اســت. اما رســانه های این کشور 
که اغلب درباره ظرفیت ها و موفقیت های 
آزمایش های موشکی سرو صدا می کردند 
بــه طرز غیرمعمولی درباره آزمایش های 
اخیر سکوت کرده اند که این مساله کمی 
شک کارشناسان درخصوص اهداف پشت 

پرده کره شمالی را زیر سوال برده است.
این در حالیســت که به باور کره جنوبی، 
آزمایش های اخیر موشــکی کره شمالی 
موفقیــت آمیز نبوده اســت. براســاس 
اطالعات کره جنوبی دومین موشــکی که 
۴ خرداد ماه پرتاب شد، موشک بالستیک 
کوتاه برد »کی ان- ۲۳« در میانه راه سقوط 

کرده است.

»کیــم تائی هیئو« معاون مشــاور امنیت 
ملی کره جنوبی در مصاحبه با خبرنگاران 
گفت به نظر می رسد آزمایش موشک های 
قاره پیمای بالستیک کره شمالی با هدف 
بررســی مرحله جداسازی وسیستم های 
پیشران موشکی باشد. در حالی که پرتاب 
موشــک های کوتاه برد می تواند با هدف 
افزایش قابلیت حمل سالح های هسته ای 
و بهبود ظرفیت سیســتم های مربوط به 

مسائل هسته ای باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد نشانه هایی 
وجود دارد که کره شــمالی ممکن اســت 
آزمایش های چندگانه ای با ابزار انفجاری 
برای آماده سازی اولین آزمایش هسته ای 

خود از سال ۲۰۱۷ ترتیب دهد.
ایــن مقــام کره جنوبی افــزود به دلیل از 
ســرگیری و ادامه آزمایش های هسته ای 
کره شــمالی، الزم اســت تحریم ها اعمال 
شوند تا کره شمالی را از این اقدام بازدارد 
یا روند انجام این کار را به تاخیر بیندازد.

رزمایش مشترک ژاپن و آمریکا
در تاریــخ ۵ خرداد ماه، ارتش های آمریکا 
و ژاپن رزمایش هوایی مشترکی را برگزار 
کردند که واکنشــی به آزمایش موشــکی 

اخیر کره شمالی است.
بــه گزارش خبرگــزاری رویترز، آمریکا و 
ژاپن در ایــن رزمایش جنگنده های خود 
را بــر فراز آســمان دریای ژاپــن به پرواز 
درآوردند که به گفته مقام های دو کشــور 
نمایــش قدرت پس از آزمایش موشــکی 

اخیر کره شمالی است.
در همیــن حال ارتــش آمریکا طی بیانیه 
ای اعــالم کرد که این رزمایش با هدف به 
نمایش گذاشــتن توانمندی های ترکیبی 
برای مقابله با تهدیدهای منطقه ای برگزار 

شده است.
دو مقام آمریکایی نیز که خواستند نامشان 
فاش نشــود، تصریح کردند واشــنگتن و 
توکیو به دنبال نشان دادن عزم و توانمندی 
مشترک شان در بحبوحه آزمایش موشکی 
اخیر کره شــمالی بوده اند. در این رزمایش 
چهــار جنگنده اف-۱۶ آمریــکا و چهار 

جنگنده اف-۱۵ ژاپن حضور داشته اند.

در میانــه افزایــش نگرانی هــا از احتمال 
تحــرکات بیــش از پیش کره شــمالی از 
جملــه آزمایش موشــکی متعدد، وزارت 
دفــاع کره جنوبی اعالم کرد این کشــور 
به ســرعت واحد دفاع موشکی آمریکایی 
»تاد« را که در تاریخ ۲ خرداد ماه ســال 
جــاری در وضعیــت »نصب موقت« بود با 
توجــه به ارزیابی هــای محیطی و دالیل 

دیگر به روز رسانی و استاندارد می کند.
از آنجا که ســئول و واشــنگتن در تالش 
برای تســریع همکاری مشــترک دفاع 
بازدارنــده در برابــر »پیونگ یانگ« در 
میانــه افزایــش نگرانی هــا از احتمال 
تحــرکات بیش از پیش کره شــمالی از 
جمله آزمایش موشــک هــای دور برد 
بالســتیک و یا هســته ای هستند، کره 
شــمالی به ســرعت واحد دفاع موشکی 
آمریکایی خود را که در وضعیت »نصب 
موقــت« بــود با توجه بــه ارزیابی های 
محیطــی و دالیل دیگر به روز رســانی، 

استاندارد و آماده می کند.

اهداف کره شمالی از آزمایش های 
موشکی چیست؟

بنظــر می رســد ناکامی هــای »دونالد 
ترامپ« رئیس  جمهوری پیشــین و بازنده 
آمریکا، با شکست در مذاکرات خلع سالح 
هسته ای در برابر رهبر کره شمالی، از یک 
ســو و عدم تمایل بایدن برای بازگشت به 
میــز مذاکره بــا پیونگ یانگ از مهمترین 
دالیــل آزمایش های موشــکی اخیر کره 

شمالی باشد.
خبرگــزاری کیودو ژاپــن در تحلیلی در 
خصــوص آزمایــش اخیر موشــکی کره 
شــمالی نوشت که این اقدام پیونگ یانگ 
احتمــاال با هدف از ســرگیری مذاکرات 
بــا آمریکا بر ســر برداشــتن تحریم های 
اقتصادی است، اما این احتمال هم وجود 
دارد که آزمایش های موشکی جدید باعث 
عصبانیت چین به عنوان مهمترین حامی 

اقتصادی آن نیز بشود.
به گزارش این رســانه ژاپنی، کره شمالی 
در ماه های اخیر نســبت به از ســرگیری 
آزمایش هــای موشــک های بالســتیک 
هســته ای و قاره پیما اقدام کرده تا فشــار 
بیشــتری بر دولت بایــدن وارد کند، زیرا 
بعید اســت که واشــنگتن بــه راحتی در 
مورد خواســته های خود برای خلع سالح 
هسته ای و اقدام های تحریمی اعمال شده 

علیه پیونگ یانگ امتیازی بدهد.
پیونگ یانگ از ابتدای سال جاری تنش ها 
را با شــلیک چندین موشک افزایش داده 
و این درحالی اســت که واشــنگتن فشار 
تحریم ها را با به بن بست رسیدن مذاکرات 
طوالنی هســته ای بین دو کشــور بیشتر 

کرده است.
با این وجود کارشناسان مععتقدند که کره 
شمالی با رونمایی از تسلیحات به روز شده 
خود و تشدید تنش های امنیتی در منطقه 
ممکن است تالش کند واشنگتن را به میز 
مذاکرات بازگرداند تا درباره رفع تحریم ها 

گفت وگو کند.

خبر ویژه

رئیس جمهور ضرورت به روزرسانی ضوابط بهداشتی متناسب با وضعیت جدید را مورد تاکید قرار داد و از 
وزارت بهداشت خواست محدودیت های کرونایی و شرایط اجتماعات در وضع فعلی را برای مردم تبیین کند.

حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در جلســه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید 
کرد: اعمال محدودیت های کرونایی و شرایط اجتماعات در وضعیت فعلی، به شکل دقیق و شفاف برای 
مردم تبیین شــود تا تزلزلی در اجرای پروتکل های بهداشــتی بوجود نیاید و از شــیوع ســویه های جدید 

کرونا پیشگیری شود.

وی در ادامه از زحمات شــرکت های تولیدکننده واکســن در داخل کشــور قدردانی و از تالش های آنها به 
عنوان افتخار ملی یاد کرد و خواســتار تداوم حمایت از این شــرکت ها و حل مشکالت شــان برای فعالیت 

در عرصه های جدید تولید شد.
رئیس جمهور همچنین بر لزوم تشــکیل کمیته اجتماعی ســتاد ملی مقابله با کرونا به منظور بررســی 
مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و روانی دوران پسا کرونا و اتخاذ تمهیدات الزم برای حل و فصل 

این مشکالت تاکید کرد.

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

دستورالعمل های بهداشتی متناسب با شرایط به روزرسانی شود

سرلشکر باقری:

تهدید را کوچک نمی گیریم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اهمیت 
پهپادهــا در رزم هــای نوین، گفــت: جایگاه پهپاد 

جایگاهی استثنایی و به شدت در حال رشد است.
سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران پس از بازدید از پایگاه 
پهپــادی راهبردی ۳۱۳ در جمع فرماندهان ارتش 
و فعــاالن عرصــه طراحی و تولید پهپادهای ارتش، 
گفت: امروز برای من یک روز فوق العاده ارزشــمند 
و استثنایی است که چنین قدرت قابل توجهی در 
حوزه پهپادی را در ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
در یکی از پایگاه های زیرزمینی و امن عملیاتی پهپاد، 
آن هم در سطح راهبردی مشاهده کردم. وی افزود: 
در نبردهای امروز در عملیات های گوناگون دفاعی، 
تهاجمی، زمینی، دریایی، هوایی و پدافند هوایی و در 
ابعاد دفاعی، تهاجمی، انهدامی، شناسایی، مراقبتی، 
جنــگ الکترونیک، حمل محموله و ده ها مأموریت 
دیگــر، پهپادهــا روز به روز جایگاه باالتری در میان 

تجهیزات و روش های نبرد پیدا می کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما هیچ وقت تهدید را کوچک 
نمی گیریــم، دشــمن را خواب فــرض نمی کنیم، 
چشــمانمان باز اســت و دائماً هوشــیار و مراقب 
هســتیم، خاطرنشــان کرد: خدا را بابت داشــتن 
چنین فرماندهان الیق، توانمند، پا در رکاب ولی امر 
مسلمین و ان شاءاهلل سرباز حضرت ولی عصر )عج( 
شاکرم و امیدوارم روز به روز ابعاد دیگر قدرت ارتش را 
ببینیم. در خاتمه این بازدید، تعدادی از فعاالن حوزه 
طراحی و تولید پهپاد در ارتش جمهوری اســالمی 

ایران تقدیر شدند.

امیرعبداللهیان: 

خانواده دستگاه دیپلماسی هم 
گوار در آبادان است داغدار حادثه نا

وزیر خارجه گفت: خانواده دستگاه دیپلماسی همانند 
آحاد مردم شریف ایران خود را داغدار حادثه ناگوار 
ریزش ساختمان متروپل در آبادان می داند و همدرد 

و شریک غم خانواده های ضایعه دیده است.
حســین امیرعبداللهیــان در پــی حادثه ریزش 

ساختمان متروپل در آبادان پیامی منتشر کرد.
متن این پیام بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم، إنا هلل و إنا إلیه راجعون
حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل در آبادان 
کــه موجب جان باختن عده ای از هم میهنان عزیز 
و مصدوم  شــدن گروهی دیگر شد، موجب تأسف و 

تأثر عمیق گردید.
خانواده دستگاه دیپلماسی همانند آحاد مردم شریف 
ایــران خود را داغدار ایــن حادثه ناگوار می دانند و 
همدرد و شریک غم خانواده های ضایعه دیده است.
اینجانــب از طــرف خود و همــه همکارانم به آحاد 
مردم غیور آبادان به ویژه خانواده های مصیبت  زده 
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان 
صبوری و شکیبایی و برای جان  باختگان رحمت و 
مغفرت واسعه الهی طلب می نمایم و همچنین برای 
مجروحان و مصدومان این حادثه عافیت و سالمتی 

مسئلت دارم.

 ورود کمیسیون اصل 90 مجلس 
به ریزش »متروپل« آبادان

رئیس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس با بیان اینکه 
کمیســیون اصل ۹۰ بنا بر اصل کار کارشناســی 
کمیسیون عمرانی به موضوع فروریختن ساختمان 
متروپل ورود پیدا خواهد کرد، گفت: این کمیسیون 
به عنوان نهاد نظارتی پیگیر امور مربوط به این بحران 

خواهد شد.
حجت االســالم حسن شجاعی، رئیس کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی امروز در زنجان به 
فاجعه فرو ریختن ساختمان»متروپل« آبادان اشاره 
و ضمن تسلیت این واقعه به بازماندگان اظهار کرد: 
کمیسیون اصل ۹۰ به این بحران ورود خواهد کرد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و ســلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ بنا 
بر اصل کار کارشناسی کمیسیون عمرانی به موضوع 
فروریختن ساختمان متروپل ورود پیدا خواهد کرد، 
افزود: این کمیســیون به عنوان نهاد نظارتی پیگیر 

امور مربوط به این بحران خواهد شد.
نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس : ســاخت 
متروپــل قبل از صدور پروانه کلید خورده / چندین 

گروه ناظر ، تعیین و سپس تغییر کرده اند
وی بــا تاکید بر اینکه کمیســیون اصل ۹۰ پیگیر 
برخورد با متخلفان فروریختن ســاختمان متروپل 
است، تصریح کرد: من از همه مسؤوالن درخواست 
می کنم به ریزش ســاختمان متروپل به عنوان یک 
مورد نگاه نشود که همچین خسارت بزرگی را به بار 
آورده و مــردم را داغــدار و مصیب زده کرده و آبروی 
کشــور را برده اســت، چرا که نکته مهم تر این است 
که در فرآیند دســتگاه های اجرایی و نظارتی منافذ 

جدی وجود دارد.
شجاعی تاکید کرد: باید متوجه بود که منافذ موجود 
آنقدر جدی است که همچنین وقایع عجیبی روی 
می دهد بنابراین اقداماتی باید انجام شود که جلوی 
چنیــن پدیده های عجیب را بگیرد که ســرفصل 
جدیدی برای پیشــگیری از فساد و رانت محسوب 

می شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ بعد از دریافت گزارش 
دیگر کمیســیون ها وارد و اقدامات مقتضی را انجام 

خواهد داد.

ترامپ:

  انتخابات 2024 کاخ سفید را 
از بایدن پس می گیرم

رئیس جمهور سابق آمریکا بار دیگر در بین هواداران خود 
در گردهمایی ساالنه انجمن ملی سالح از قصد خود برای 

شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ خبر داد.
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور جنجالی ســابق ایاالت 
متحده آمریکا روز گذشته )جمعه( در جریان سخنرانی 
 )NRA( در گردهمایی ســاالنه انجمن ملی ســالح
آمریکا بار دیگر از قصد خود برای شــرکت در انتخابات 

ریاست جمهوری ۲۰۲۴ ایاالت متحده خبر داد.
ترامــپ در خصــوص قصد خود برای شــرکت در دور 
بعدی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا گفت: »ما با 
هــم ]جمهوری خواهان[مجلــس ]نمایندگان[را پس 
می گیریم، ســنا را پس می گیریم، و در ســال ۲۰۲۴ آن 
کاخ سفید بزرگ و زیبا را که دوست داریم و عزیز می داریم 

پس می گیریم«.

توییتر حساب کاربری جنبش 
حماس را بست

مرکز اطالع رســانی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حماس( از اقدام شبکه اجتماعی توییتر در بستن حساب 

کاربری این جنبش خبر داد.
 مرکز اطالع رسانی فلسطین وابسته به جنبش حماس 
اعالم کرد: شــبکه اجتماعی توییتر در اقدامی همسو با 
خواســته ها و سیاست های رژیم اشغالگر قدس حساب 
کاربری رســمی جنبش مقاومت اســالمی فلسطین 

)حماس( را بست.
برپایه این گزارش، جنبش حماس در واکنش به این اقدام 
در بیانیه ای عنوان کرد: توییتر بر خاموش کردن صدای 
فلســطینی ها و همسویی کامل با روایت صهیونیستی 
اصرار دارد. در این بیانیه آمده اســت: معیار های دوگانه 
شبکه های اجتماعی و همسویی آشکار آن ها با اشغالگران 
و مقابله آن با محتوا های فلسطینی، ملت فلسطین را از 
ادامه استفاده از حق مشروع خود برای مقاومت در برابر 

رژیم اشغالگر منصرف نخواهد کرد.

آمریکا و اروپا؛ بازنده های حتمی 
جنگ اوکراین

»دولــت فعلــی آمریکا که درحال از دســت دادن نفوذ 
خود در هم پیمانانش به ویژه در جهان عرب اســت، از 
شکست هایش درس نمی گیرد و به توصیه های مختلف به 
ویژه هنری کیسینجر درباره خطر نزدیکی روابط روسیه و 
چین با ادام یافتن جنگ اوکراین بی توجه است؛ زیرا جنگ 
اوکراین چه طوالنی شود و چه کوتاه باشد، واشنگتن و 
متحدان اروپایی اش از این جنگ بازنده بیرون خواهند آمد 
و این درحالی است که ادامه این جنگ اروپا را بی ثبات و 

اقتصاد آن را فرسوده و چه بسا تجزیه می کند.«
روزنامه رای الیوم در تحلیلی به قلم عبدالباری عطوان، 
نویسنده و تحلیلگر سرشناس جهان عرب و سردبیر این 
روزنامه درباره جنگ اوکراین و سناریوها و پیش بینی های 
مطرح شــده درباره آینده این جنگ توســط چهره های 
سرشــناس در ســطح جهان نوشــت: جنگ اوکراین 
همچنان ادامه دارد و نیروهای روســیه بر اســاس طرح 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری کشورشــان درحال 
پیشــروی هســتند. طرح مذکور شامل جدایی منطقه 
دونباسک در جنوب شرقی اوکراین، ایجاد دو جمهوری 
مستقل در آن )دونتسک و لوهانسک( و مقاومت در برابر 
هرگونه پروژه آمریکا برای الحاق ۱۵ جمهوری شوروی 
ســابق به ناتو و ایجاد پایگاه های نظامی با موشــک های 

بالستیک هسته ای برای محاصره روسیه است.
در چند روز گذشــته ســه پیش بینی بسیار مهم درباره 
تحوالت و آینده این جنگ و نتایجی که ممکن است از 
آن حاصل شود، مطرح شد و ما در تالش برای پیش بینی 
آنچه ممکن است طی ماه ها و حتی سال های آینده رخ 

دهد، ناگزیر به بررسی آنها هستیم.
پیش بینی نخست مربوط به هنری کیسینجر، وزیر امور 
خارجه اسبق آمریکا است. وی طی سخنرانی در مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از غرب خواست دست 
از تالش برای تحمیل شکست سنگین به نیروهای روسیه 
در اوکراین بردارد و هشــدار داد که این موضوع در دراز 

مدت عواقب ناگواری برای ثبات اروپا خواهد داشت.
کیســینجر در همین ســخنرانی و زمانی که تاکید کرد 
که اوکراین باید بخشی از قلمرو خود را به روسیه بدهد، 

بمبی با کالیبر بزرگ را منفجر کرد.
اما پیش بینی دوم مربوط به اظهارات ژنرال مارک میلی، 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در جمع دانشجویان 
فارغ التحصیل از آکادمی نظامی در »وست پوینت« است 
که تصویری تاریک از جهانی متالطم تر را ترســیم کرد 
مبنی بر اینکه قدرت های بزرگ قصد تغییر نظم جهانی 
را دارند. وی در این مراســم گفت: تقابل ایاالت متحده 
آمریکا از یکسو و روسیه و چین از سوی دیگر ممکن است 
برای دهه ها ادامه داشته باشند و پیروزی روسیه به معنای 
پایان همه دستاوردهای پس از جنگ جهانی دوم است.
پیش بینی سوم هم توسط کلمان بُن، وزیر مشاور فرانسه 

در امور اروپا مطرح شده است.
کلمــان بــن اخیرا اظهار کرد که تــالش اوکراین برای 
پیوســتن به اتحادیه اروپا ممکن اســت ۱۵ تا ۲۰ سال 
طول بکشــد تا به نتیجه برســد. درباره پیوستن کی یف 
به ناتو هم باید گفت که اگر این اتفاق غیرممکن نباشد، 

بیشتر از زمان مذکور طول خواهد کشید.

اخبار کوتاه

تحلیل
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3اقتصاد گفت و گو

یک مقام مسئول اعالم کرد؛

توزیع مستقیم گوشت قرمز در 
تهران برای کاهش قیمت ها

مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران 
اعــالم کــرد: بــه دســتور وزیــر جهاد 
کشاورزی تشــکل های بخش خصوصی 
توزیع مستقیم گوشت را انجام می دهند.
 مجتبــی عالــی، مدیرعامــل اتحادیــه 
سراســری دامداران کشور طی نامه ای به 
ســازمان مدیریت میوه وتره بار شهرداری 
تهران درخواســت کرد کــه برای توزیع 
مستقیم گوشــت در تهران، ۱۵ غرفه در 

اختیار قرار دهد.
در این نامه آمده اســت: »به دســتور وزیر 
جهــاد کشــاورزی در خصــوص توزیع 
مســتقیم تولیدات از طریق تشــکل های 
تخصصی به منظور کاهش قیمت گوشت 
قرمز و حذف دالالن، این اتحادیه در نظر 
دارد جهت توزیع گوشــت قرمز به صورت 
مســتقیم در ۱۵ غرفه از غرفه های اصلی 
سازمان میادین میوه و تره بار تهران اقدام 
نماید لذا خواهشــمند است در خصوص 

واگذاری این غرفه ها اقدام نمائید«.

برنامه های دولت برای حمایت از تولید 
غ غ و تخم مر مر

 صادرات آزاد شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح 
حمایت های دولت از صنعت طیور کشور 
بعــد از حــذف ارز ترجیحی، گفت: تعرفه 
صادرات مرغ و تخم مرغ حذف شده و در 
صورت وجود تولیــد مازاد، صادرات آزاد 
است.حســین دماوندی نژاد، معاون امور 
دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در 
فرایند برنامه ریزی تولید تخم مرغ کمیته 
ای با مســئولیت بنده متشکل از اتحادیه 
سراســری مرغــداران میهن و تعدادی از 
معاونت هــای وزارت جهاد کشــاورزی 
تشکیل شده تا ما بتوانیم به صورت هفتگی 
قیمــت هر کیلوگرم تخم مرغ را تعیین و 
تولیــد مازاد تولیدکنندگان را خریداری و 

در سردخانه ها ذخیره سازی کنیم.
وی بــا بیــان اینکه از چهارشــنبه هفته 
گذشــته این کمیته تشــکیل شده است، 
افــزود: در حوزه جوجه یکروزه گوشــتی 
نیز در هر هفته تعدادی تولید می شــود 
که باید به مراکز پرورشــی منتقل شــود و 
بر این اســاس شرکت پشتیبانی امور دام 
تولید قراردادی را در دستور کار خود قرار 

داده است.
معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی توضیح 
داد: در ایــن طرح، مرغدار به اندازه تعداد 
جوجه های دریافت شده، نهاده مدت دار 
از شــرکت پشتیبانی امور دام تحویل می 
گیرد و اقدام به دولت می کند، زمانی که 
تولید انجام شــد، مرغدار می تواند آن را 
در بازار بفروشد یا اینکه شرکت پشتیبانی 
امــور دام آن را بــه نرخ مصوب خریداری 

می کند.
دماوندی نژاد با اشــاره به اینکه صادرات 
برای مرغ گوشتی و تخم مرغ به طور جد 
پیگیری و تعرفه آن حذف شــده اســت، 
گفت: در صورتی که با تولید مازاد مواجه 
باشیم این مازاد به بازارهای منطقه صادر 

خواهد شد.

هر فرد در قرعه کشی خودرو 
200 میلیون تومان سود کرد

رئیــس انجمــن قطعه ســازان همگن 
نیرومحرکه می گوید: قرعه کشــی خودرو 
باعــث توزیع ۱۰۰ هــزار میلیارد تومانی 

رانت شده است.
آقای محمدرضا نجفی منش گفت : قرعه 
کشی خودرو طی ۳ سال برگزاری به بازار 
خودرو لطمه زد. مسئوالن نباید پافشاری 
در اجرای قرعه کشی کنند و نیاز است یک 

تصمیم درست در این خصوص بگیرند.
پیشــتر آقای نعمت بخــش دبیر انجمن 
خودروســازان گفته بــود باید مانند دهه 
۷۰ خودرو در حاشــیه بازار به فروش رود 

تا قیمت خودرو تک نرخی شود.
رئیــس انجمــن قطعه ســازان همگن 
نیرومحرکــه مــی گوید: اکنــون هجمه 
خرید خودرو برای این است که هر کسی 
خودرو می خرد از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون سود 
می کند؛ فرد برنده هنوز خودرو را تحویل 

نگرفته، سود می کند.
نجفی منش گفت: دولت نباید در سیستم 
فروش خودرو دخالت کند؛ دخالت او باعث 
شــد تولید کم شــود، کارهای توسعه ای 
خوب پیش نرود و هیچ عایده ای نداشت 
و فقط باعث شد سالی ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان بین مردم توزیع شود.
نعمت بخش دبیر انجمن خودروســازان 
گفته بود این سیســتم باعث شــده دیگر 
خودرو به دســت مصــرف کننده واقعی 

نرسد.

گزارش

منافع عده ای در انحصار بازار خودرو است

واردات باعث کاهش قیمت 
خودرو خواهد شد

 دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو گفت: 
واردات خــودرو در برهــه کنونــی، یک اقدام 
ملــی و بــه نفع اقتصاد کالن، تنظیم بازار و آحاد 
مردم اســت، اما عده ای در تالش اند با گفتار و 
کردارشــان اصل موضوع را با مغشــوش کردن 

بازار و سیاه نمایی به هم بزنند.
»مهدی دادفر« افزود:  در چهار سال گذشته یک 
بازار مهندســی شــده در خودرو را شاهد بودیم 
کــه اعتراضــات مردم از گرانی و کمبود عرضه 

را به دنبال داشت.
وی ادامــه داد: پــس از آن شــاهد بودی عده ای 
به اســم حمایت از تولید داخلی، به دنبال ایجاد 
انحصــار قانونــی برای صنعت خودروســازی 
بودنــد؛ این در حالی اســت کــه بنده با هرگونه 
قوانیــن و مقررات انحصاری مخالفم و واردات 

باید آزاد و برای همه اقشار جامعه باشد.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو گفت: 
درحالی کــه نارضایتی ها از نحوه و میزان عرضه 
و قیمــت خودروهــا وجــود دارد، امــا عده ای 
عامدانه توپ را به زمین واردات و واردکنندگان 
انداختند و با ایجاد پویش هایی به دنبال فرافکنی 
بوده و هســتند.این مقام صنفی خاطرنشان کرد: 
امــروز حتی مدیران دو خودروســازی بزرگ 
کشــور با موضــوع واردات موافق اند و طرح ها 
و ایده هایــی بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیت به 
نفــع بــازار خــودرو دارند.دادفر یادآور شــد: 
فرامــوش نکرده ایم، پیش از ممنوعیت واردات 
می توانســتیم خودرویی نظیــر پراید را با قیمت 
کمتــر از ۳۰ میلیــون تومان و بدون قرعه کشــی 
خریداری کنیم، اما نتیجه ممنوع شدن واردات، 
حرکــت کردن به ســمت قرعه کشــی و خرید 
محصوالت خودروســازان با استفاده از چاشنی 
شــانس و با قیمت های بســیار باالتر اســت.وی 
تصریح کرد: امروز پویشــی ایجاد شده تا منافع 
افراد برخوردار جامعه را به طبقات ضعیف تر و 
کمتر برخوردار جامعه گره بزنند تا اجازه ندهند 
واردات انجام شود؛ این موضوع سبب می شود 
شــکاف طبقاتی عمیق تر شــده و تضاد طبقاتی 

ایجاد شود.
دبیــر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: 
قانون گــذاران بایــد بــه نحوی عمــل کنند که 
افراد طبقات متوســط و حتی ضعیف جامعه نیز 
بتوانند به خودروهای مناســب دسترســی داشته 
باشند که این مهم موافق خواسته های رهبر معظم 
انقالب و مطابق سیاســت های کلی نظام اســت.
وی، دلیــل عدم عالقه مندی این طیف خاص به 
واردات خودرو را منافع گروهی، ســازماندهی 
شــده و ساختاری بشــمرد که منفعت خود را به 
تولیــدات دو خودروســاز بزرگ کشــور گره 
زده اند، پشــت خودروسازان بزرگ پنهان شده 
و منافع شخصی شان را دنبال می کنند.دادفر ابراز 
امیدواری کرد که در این فضا بتوانیم هوشمندانه 
عمل کرده و به همان شــرایط چند ســال پیش و 
انجام واردات خودرو بازگردیم تا بازار متعادلی 

را شاهد باشیم.

 چگونه واردات خودرو 
به تظیم بازار می انجامد؟

دبیــر انجمــن واردکنندگان خــودرو  در ادامه 
گفت: با نرخ فعلی تعرفه ها و عوارض گمرکی، 
نحوه محاســبه ارز گمرکی و غیره، دســتیابی به 
خــودروی ارزان قیمت خارجی که آحاد مردم 
تــوان خریــد آن را داشــته و منجر به تنظیم بازار 
شــود، ممکــن نیســت و بایــد موارد یاد شــده 

دستخوش تغییر شده و کاهش یابند.
وی افزود: همچنین اعطای مشــوق های خاص 
برای کسانی که بیشترین واردات خودرو را به 
کشور می توانند داشته باشند و آنها را به دست 
اقشار متوسط و کمتر برخوردار برسانند، انتظار 
می رود.دادفــر تصریح کرد: موضوع مهم این 
است که نباید واردات را به صادرات خودروی 
داخلی که تقریباً امکانی برای آن وجود ندارد، 
گره زد. این در حالی اســت که ســایر کاالها از 
جمله قطعات خودرویی تولید داخل را می توان 
صادر و در قبال آن خودرو وارد کرد.وی بیان 
داشت: امروز ۱۳ قلم محدودیت برای واردات 
خودرو به کشــور وجود دارد که از آن جمله 
تعرفــه ورودی ۵۵ درصدی برای خودروهای 
بــا حجم موتــور تا ۱۵۰۰ سی ســی، تعرفه ۷۵ 
درصــدی بــرای خودروهای بــا حجم موتور 
۱۵۰۰ تــا ۲۰۰۰ سی ســی و تعرفه ۹۵ درصدی 
برای واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی، 
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اسقاط چهار 
تا هشــت دســتگاه خودروی فرسوده )بسته به 
حجــم موتور خــودروی وارداتی(، عوارض 
و حقــوق گمرکی و غیره قابل اشــاره اســت.
وی تاکیــد کرد: اگر واردات خودرو بخواهد 
مطابق با همان شرایط و تعرفه های پیشین باشد، 
ارزان ترین خودروی وارداتی بین ۷۰۰ میلیون 
تــا ۱.۳ میلیارد تومان بــرای مصرف کنندگان 
تمام خواهد شــد و نیاز اســت تا این عوارض 

کاهش یابند.

 "مجری ذی صالح" ، قانونی که اجرا نمی شود

متروپل درس عبرت شود
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان 
بــا تاکید بر الــزام صدور شناســنامه فنی-
ملکــی ســاختمان گفت:برای پیشــگیری 
از بــروز حوادثی مانند متروپــل آبادان باید 
قانــون مجــری ذی صــالح اجرایی شــود. 
شهاب ســعادت نژاد در نشست هم اندیشی 
ســازندگان ذی صالح بــا تاکید بر این که در 
همه ســاخت و سازهای استان تهران باید از 
سازندگان ذیصالح استفاده شود، اظهار کرد: 
نظام مهندسی باید برای تمامی ساختمان ها 
شناسنامه فنی و ملکی صادر کند تا مشخصات 
دقیق تمامی عوامل ساخت یک ساختمان و 
نقشــه های ازبیلت و استانداردهای بکار رفته 
در آنها برای مصرف کننده نهایی مشــخص 
باشــد و ســاختمان ها دارای بیمــه تضمین 

کیفیت شوند.
وی با اشــاره به حادثه متروپل گفت: استفاده 
از مجریان و ســازندگان دارای صالحیت در 
ساختمان ها باعث باال رفتن کیفیت ساخت و 
عمر آنها و ایمن شــدن ساختمان ها می شود 
و برای پیشگیری از بروز حوادثی نظیر متروپل 
الزم است که قانون مجری ذی صالح اجرایی 

شود.
متروپل درس عبرت شود

اصغــر دهقان بنادکی ،عضــو هیئت مدیره 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان 
تهران نیز با ابراز تاســف از اینکه ســاختمان 
متروپل فاقد مجری ذی صالح بوده اســت، 
گفــت: البته مهندس ناظر این پروژه به موقع 
گزارش های الزم را درباره ســاخت اضافه بنا 
به شــهرداری ارائه داده اســت ولی متاسفانه 
شهرداری به این مساله توجهی نکرده است.

وی تصریح کرد: متاســفانه شــهرداری ها در 
بســیاری از شهرها و استانها به سازمان نظام 

مهندســی ساختمان به عنوان یک نهاد فنی 
و تخصصی بهاء نمی دهند و همچنین قانون 

مجری ذیصالح را اجرا نمی کنند.
عضو هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان تهران ادامه داد: این بی 
توجهــی در حالی اســت کــه وقتی حوادث 
تلخی نظیر متروپل آبادان،پالسکو و.. رخ می 
دهد،تبعات آن دامن شهرداری هاو استانداری 

ها را می گیرد.
وی با اشاره به ابراز امیدواری سرپرست سازمان 
نظام مهندســی ساختمان کشور در رابطه با 

درس عبرت شدن حادثه متروپل، گفت: بعید 
می دانم که این حادثه درس عبرت شود چرا 
که با گذشــت زمان به فراموشــی سپرده می 
شــود و مجددا برخی شــهرداری ها به خاطر 
منافع شــخصی مانع از اجرای قانون مجری 

ذی صالح می شوند.
دهقــان بنادکی با بیــان اینکه تحقق قانون 
مجری ذی صالح سبب تولید مسکن به روش 
تخصصی می شــود در عین حال بکارگیری 
مجریان ذی صالح را سبب افزایش عمر مفید 
ساختمان ها و حفظ سرمایه های ملی ارزیابی 

کرد و اظهارداشت : اگر ساختمان توسط افراد 
متخصص و مجریان ذی صالح ســاخته شود 
عمر مفید ساختمانها از ۲۵ سال به ۵۰ سال 
و یا حتی به صد سال افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان استان تهران از جمله دیگر الزامات 
پیشــگیری از حوادث متروپــل آبادان را در 
تعامــل بیــن ســازمانهای ذی ربط در حوزه 
مســکن ارزیابی و عنوان کرد: الزم اســت که 
ســازمانهای ذی مدخل در حوزه ســاخت و 
ســاز شامل ســازمان نظام مهندسی،وزارت 

راه وشهرسازی ،شــهرداری ها،شورای شهر 
،استانداری و همچنین سایر ارگانهای دولتی 
مرتبط نسب به تعامل با یکدیگر اقدام کنند.

وی گفت: تعامل نهادهای مذکور در عین حال 
سبب افزایش کیفیت ساخت و سازها نیز می 
شــود و اگر به صورت همزمان قانون مجری 
ذی صالح اجرایی شــود و نظارتها و طراحی 
ســاختمانها دقیق و فنی باشــد،هم شــاهد 
افزایش عمر مفید ســاختمانها خواهیم بود و 
هم از بروز حوادثی نظیر متروپل پیشــگیری 

خواهد شد.
واکاوی دالیل بی توجهی شهرداری به 

گزارش مهندسان
مجتبی صابر کارشــناس مســکن نیز ریشه 
بــی توجهی شــهرداری ها بــه گزارش های 
مهندسان ســازمان نظام مهندسی را انگیزه 
هــای اقتصادی تعبیــر کرد و گفت: در حوزه 
ساخت و ساز ، شهرداری ترجیح می دهد که 
قدرت در قبضه خودش باشد و تصور می کند 
که اهمیت دادن به ســازمان نظام مهندسی ، 
توزیع قدرت اســت ، در حالی که پای منافع 

ملی در میان است.
صابــر مغفول ماندن اجرای قانون مجری ذی 
صالح را ســبب بــروز حوادثی نظیر متروپل 
آبــادان دانســت و افــزود: اجــرای مقررات 
ملی ســاختمان در حوزه ســاخت و سازهای 
شــهری امری ضروری است و مهندسانی که 
صالحیت پروانه اشتغال به کار خود را از وزارت 
راه دریافــت کرده اند باید پای کار باشــند و 
همچنان که در ســاخت و سازهای عمرانی ، 
قوانین و مقرراتی که از ســوی سازمان برنامه 
وبودجه ابالغ می شــود ، مالک عمل قرارمی 
گیرد در ســاخت وسازهای شهری نیز قانون 

نظام مهندسی باید مالک اجرا باشد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

کشور ستودنی است تالش مدیران ایمیدرو برای ایجاد اشتغال در 
روزگار / گــروه اقتصاد :نائب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه ایمیدرو در تحقق اهداف خود خوب درخشــیده گفت: تالش مدیران 
این ســازمان برای ایجاد اشــتغال در کشــور، رشــد و توسعه و ارتقای جایگاه 

صنعتی ایران ستودنی است.
شــهباز حســن پور نماینده ســیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به فعالیت ســازمان توســعه و نوسازی صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو ( 
گفت: ایمیدرو عملکرد مثبتی دارد و ما از عملکرد این سازمان راضی هستیم.
وی با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان سال تولید، اشتغال و دانش بنیان گفت: 
ایمیدرو با هدف تحقق شــعار ســال و در راستای توسعه صنایع معدنی کشور 
در حوزه های مختلف اکتشــاف، اســتخراج، فرآوری و ... ارتباط های خوبی با 

شرکت های دانش بنیان دارد.

رئیس فراکســیون اصناف و اشــتغال مجلس شورای اسالمی با اشاره به توجه 
رئیس هیات عامل ایمیدرو به ایجاد اشتغال در کشور گفت: اقدامات ایمیدرو 
در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری تاثیرات زیادی دارد. بعنوان مثال در بخش احیاء 
و فعال سازی معادن در کشور، با احیای معادن، فعال کردن معادن راکد و نیمه 
تعطیل سراسر کشور اشتغال خوبی ایجاد شده و موجب رشد و توسعه صنعتی 
شده است.حسن پور گفت: همچنین افزایش سرمایه گذاری اکتشافی و حفاری 

اکتشافی مجموعه ایمیدرو موجب اشتغال جوانان جویای کار شده است.
وی با بیان اینکه ایمیدرو با شناخت چالش های موجود کشور، در جهت رفع 
این چالش ها در زیر ساخت ها سرمایه گذاری می کند.، افزود: مثال تامین برق 
کشور بخصوص در فصل تابستان یکی  از این چالش هاست که خوشبختانه 
ایمیدرو در ســاخت نیروگاه و ســرمایه گذاری در صنعت برق کشــور و تولید 

حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق برنامه ریزی کرده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه ششم 
توسعه کشور، گفت: طبق این برنامه معادن باید پیشران اقتصاد کشور باشد 
که انتظار می رود اکتشــاف اســتخراج، فرآوری و زنجیره تولید در همه زمینه 
ها از جمله مس، آلومینیوم، فوالد، تیتانیوم و ۵۰ نوع ماده معدنی در کشــور 
تکمیل شــده و از خام فروشــی جلوگیری شود.حسن پور گفت: خوشبختانه 
برنامه های خوبی از سوی مدیران ایمیدرو در این زمینه در حال اجراست که 
باید ســرعت داده شــود.وی با تقدیر و تشــکر از زحمات جعفری رئیس هیات 
عامل ایمیدرو افزود: ایشــان مدیری مســلط، کار بلد، متخصص، پاک دست، 
انقالبی و با روحیه جهادی است و حضور ایشان در راس ایمیدرو منشاء خیر 

و برکات زیاد بوده و در تحقق اهداف ترسیم شده، کمک شایانی می کند.

خبر ویژه

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه حتی حق یک نفر ضایع 
نخواهد شــد گفت: آن هایی که علی الحســاب یارانه دریافت کرده اند کمتر 

از ۹۰ درصد هستند.
 »حجت اهلل عبدالملکی« در حاشیه آیین تودیع و معارفه رئیس جدید مرکز 
حراست و مشاور ستاد دانش بنیان و فناوری های وزیر در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: ۹۰ درصد مردم یارانه دریافت خواهند کرد و همه کسانی که 
جزو این افراد هستند و هنوز یارانه دریافت نکرده اند، خیالشان راحت باشد 

که یارانه آن ها پرداخت می شود.
وی افزود: ۲ گروه در خصوص یارانه ها داشــته ایم: افرادی که اصاًل پرونده 

یارانه نداشــته اند این افراد حدود هفت و نیم میلیون نفر هســتند که باید از 
سامانه اعالمی سازمان هدفمندی یارانه ها ثبت نام کنند که به حدود چهارتا 

پنج میلیون نفر از آن ها یارانه تعلق می گیرند.
وزیر رفاه با اشــاره به افرادی که یارانه آن ها توســط دولت قبل حذف و یا 
خودشــان حذف کرده اند گفت: این افراد باید در ســامانه اعالمی ســازمان 

هدفمندی یارانه ها ثبت نام کنند، حقشان است که یارانه دریافت کنند.
وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه ها، لیست ثبت نام کنندگان را برای 
وزارت رفاه، ارســال می کند بررســی ها تکمیلی انجام می شود و یارانه برای 

آن ها از اردیبهشت ماه لحاظ می شود.

عبدالملکی با بیان اینکه گروه دوم افرادی هســتند که جزو دهک دهمی 
شناســایی شــده اند گفت: این افراد تا فروردین ماه یارانه می گرفتند، اما در 
اردیبهشت ماه یارانه به آن ها تعلق نگرفت که به دستور رئیس جمهور یک 

ماه برای آن ها واریز و مسدود است تا بررسی ها تکمیل شود.
وی گفت: رئیس جمهور یک ماه فرصت بررســی دادند تا وضعیت افرادی 
که اعتراض ثبت کرده اند رسیدگی شود در سامانه حمایت، قابلیت جدید 
به آن اضافه می شود، برای درخواست کنندگان پیامک ارسال می شود تا با 
مراجعه به سامانه شناسنامه اقتصادی را ببینید و اگر اعتراضی دارند اعالم 

و مدارک و مستندات را بارگذاری کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

حق کسی در یارانه ضایع نخواهد شد 

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: 

توسعه اشتغال توام با توسعه بخش 
معدن و صنایع معدنی در نهبندان

روزگار / گروه اقتصاد : رئیس هیات عامل ایمیدرو 
از هدف توسعه اشتغال توام با توسعه بخش معدن و 
صنایع معدنی در نهبندان خبر داد.وجیه اله جعفری 
در دیدار با جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی و 
مصطفی نخعی نماینده مردم سربیشه و نهبندان در 
مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد: هدف فعالیت 
های معدنی در منطقه نهبندان، توســعه اشــتغال 
همــراه با توســعه بخش معــدن و صنایع معدنی 
اســت که این امر مستلزم فراهم کردن زیرساخت 
های الزم در منطقه اســت.وی ادامه داد: ایمیدرو 
بیشــتر به دنبال نقش توســعه ای است و اگر بتوان 
در منطقه ای مشــارکت بخش خصوصی را فراهم 
کرد، اولویت با بخش خصوصی است. اما از آنجا که 
کمبودهای زیرســاخت در این منطقه وجود دارد 
باید با در نظرگرفتن راه های قانونی و اعتباری، حل 
این مشــکالت را در اولویت قرار داد.جواد قناعت، 

استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست با تاکید 
بر لزوم نگاه ویژه به استان خراسان جنوبی تصریح 
کرد: از آنجا که استان خراسان جنوبی جزو مناطق 
کم برخوردار کشور است، خواهان حضور ایمیدرو 
در ســرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی این 
منطقه هســتیم. همچنین ایفای نقش مســولیت 
اجتماعی)به ویژه در حوزه ورزشــی( و نگاه ویژه بر 
مشــارکت در تامین برق از دیگر مواردی اســت که 
برای اجرای آن نیازمند حمایت ایمیدرو هســتیم.

فتاحــی مدیر اکتشــاف ایمیدرو نیــز خبر داد: از 
مجموع ۵۵ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی انجام 
شــده در ۵ پهنه در اســتان خراسان جنوبی به ۴۷ 
محدوده امیدبخش دست یافتیم که در حال حاضر 
پروانه اکتشــاف ۷ محدوده صادر شده است. تعداد 
۴۰محدوده دیگر نیز در مرحله درج بوده و سپس 

به صدور پروانه خواهند رسید.

نایب رئیس کمیسیون صنایع:

کردن  تالش مدیریت ایمیدرو در فعال 
معادن قابل تقدیر است

روزگار / گروه اقتصاد : نایب رئیس اول کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با تقدیر از عملکرد مدیریت 
ایمیــدرو  در دولت جدیــد گفت: ایمیدرو در فعال 
کردن معادن نیمه فعال و غیر فعال طی مدت اخیر 
کارنامه درخشانی دارد.حجت االسالم والمسلمین 
ســیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر و کلیایی در 
مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار 
تســنیم با اشــاره به عملکرد جعفری رئیس هیات 
عامل ایمیدرو  اظهار داشت: ایشان مدیری پرتالش 
و با ســابقه درخشانی اســت و در حال حاضر برای 
بهره برداری از معادن و رفع مشکالت نهایت تالش 
خــود را انجــام می دهد.وی با اشــاره بــه برخی از 
عملکردهــای مثبــت در دوره مدیریت اخیر گفت: 
آقای جعفری نسبت به فعال سازی معادن اقدامات 
بسیار خوبی انجام داد و فعال سازی معادن نیمه فعال 
و غیرفعال حاصل عملکرد مثبت ایشان در ایمیدرو 

است.حجت االســالم حســینی کیا تصریــح کرد: 
همچنین مدیریت ایمیدرو در این دولت مجوزهای 
کاغــذی که برخی از افــراد گرفته اما هیچ اقدامی 
نمی کردنــد را با همــکاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی ابطال و در راستای واگذاری دوباره 
آنها به افراد اهل کار و فن و دارای اهلیت اقدام کرد.

وی با اشاره به تالش های ایمیدرو برای فعال کردن 
صنایع مس در کشور گفت: در دوره جدید مدیریت 
ایمیــدرو در بخش مس نیز ســرمایه گذاری های 
خوبی را انجام دادند، همچنین از ظرفیت های آهن 
کشــور به خوبی بهره برداری شــد.نایب رئیس اول 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید براینکه 
باید از خام فروشی محصوالت جلوگیری کرد، بیان 
داشت: باید با جلوگیری از خام فروشی محصوالت به 

تکمیل زنجیره صادرات کمک بیشتری کرد.
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نفت و انرژی 4

کند  قطعی برق یک میلیارد نفر را در جهان تهدید  می 

جهان و بحــــــــــران تامین برق

کوتاه از انرژی

بین الملل

 اعضای گروه هفت
دست به دامن اوپک 

شدند
وزیران کشورهای گروه هفت از اوپک 
خواســتند برای رفــع کمبود جهانی 
انــرژی کــه نتیجه حمله روســیه به 
اوکراین بوده اســت، مســئوالنه عمل 
کند.این درخواست که در پایان گفت 
و گــوی ســه روزه اعضای گروه هفت 
در برلیــن مطرح شــد، بــه تغییرات 
اقلیمی متمرکز بود و نشان داد چطور 
اقتصادهــای بــزرگ جهان برای مهار 
تورم و قیمتهای انرژی و در عین حال 
پایبندی به اهداف زیســت محیطی، 
تقال مــی کنند.اوپک و متحدانش که 
به اوپک پالس معروف هستند، تاکنون 
از پذیرش درخواســتهای غرب برای 
افزایــش ســریعتر تولید نفت و پایین 
بــردن قیمتهــا، امتناع کــرده اند.در 
بیانیه پایانی نشســت گروه هفت آمده 
است: ما از کشورهای تولیدکننده نفت 
و گاز می خواهیم به شــیوع مسئوالنه 
عمل کرده و به محدود شــدن عرضه 
در بازارهای جهانی نفت واکنش نشان 
دهند و متذکر می شویم که اوپک نقش 
کلیــدی برای ایفا کردن دارد. ما با این 
تولیدکنندگان و همه شــرکای خود 
بــرای تضمین تامیــن پایدار و باثبات 
انــرژی جهانی همکاری خواهیم کرد.
وزیــران گروه هفــت تاکید کردند که 
اجــازه نخواهنــد داد بحــران انرژی، 
تالشها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی 
را از مســیر خــود منحــرف کند.این 
کشــورها متعهد شدند برای برچیدن 
تولید نیروی زغال سوز همکاری کنند 
اما تاریخی را برای این هدف مشخص 
نکردنــد. در پیــش نویس قبلی بیانیه 
نهایی، پایان دادن به تولید نیروی زغال 
ســوز تا ســال ۲۰۳۰ تعیین شده بود. 
امــا منابــع آگاه از مذاکرات به رویترز 
گفتنــد:  ژاپن و آمریکا اعالم کرده اند 
نمی توانند از این تاریخ حمایت کنند. 
با این حال وعده داده شــده، نخستین 
تعهد کشــورهای گــروه هفت برای 
پایان بخشــیدن به استفاده از نیروی 
زغال ســوز محســوب می شود. زغال 
ســنگ آالینده ترین سوخت فسیلی 
اســت و استفاده از آن برای اجتناب از 
وخیم تر شدن اثرات تغییرات اقلیمی، 
باید به شــدت کاهش پیدا کند.جنگ 
در اوکراین باعث شــده است بعضی از 
کشــورها به دنبال خرید ســوختهای 
فسیلی غیرروسی باشند و برای کاهش 
وابســتگی به صادرات روســیه، زغال 
ســنگ بســوزانند.رابرت هابک، وزیر 
اقتصاد آلمان در کنفرانس مطبوعاتی 
گفــت: جایگزین کردن ســوختهای 
فسیلی روســیه، بحث سیاسی اصلی 
این نشست و اقدامات دولت در هفته ها 
و ماه های گذشــته بوده است. اما باید 
برای ما روشــن شــود که چالش نسل 
سیاســی ما، محدود کردن گرمایش 
جهانی اســت و اگر تنها به حال حاضر 
متمرکز شــویم، ایــن چالش برطرف 

نخواهد شد.

اوکراین خواستار قطع یا 
توقف نورد استریم یک شد

شرکت گاز دولتی و اپراتور زیرساخت 
گاز اوکراین از دولت آلمان خواســت 
جریــان گاز از طریق خــط لوله نورد 
اســتریم ۱ را محــدود یا قطع کند.به 
گزارش ایسنا، سرهی ماکوگون، مدیر 
اپراتور سیستم گاز اوکراین به تلویزیون 
ملــی گفت: ما درخواســتی به وزارت 
اقتصــاد آلمان و رگوالتور آلمان برای 
متوقف کردن فعالیت نورد اســتریم ۱ 
ارسال کردیم.اوکراین مایل است و می 
تواند مسیر حمل جایگزینی برای این 
خط لوله که از بستر دریای بالتیک عبور 
می کند، فراهم کند.آلمان پروژه گازی 
نورد اســتریم ۲ روســیه را که قرار بود 
ظرفیت ارسال گاز به آلمان را دو برابر 
کند، به تالفی حمله نظامی روسیه به 
اوکراین متوقف کرد. ساخت این پروژه 
۱۱ میلیارد دالری اواخر سال میالدی 
گذشته تکمیل شد اما هرگز فعالیتش 
آغاز نشــد.بر اساس گزارش رویترز، در 
این تقاضا استدالل شده است که اداره 
این خط لوله تحت قانون آلمان بر این 
مبنــا که بــه تحکیم امنیت عرضه گاز 
به اروپا کمک می کند، مجاز اســت اما 
روسیه از این اصول تخطی کرده است.

یک مقام مسئول در صنعت کشتیرانی:

 روزی 1200 تن سوخت 
به شناورها عرضه می کنیم

مدیرعامل یک شرکت زیرمجموعه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران از عرضه روزانه ۱۲۰۰ 
تن ســوخت به شناورها در بندر شهید رجایی 
خبر داد. ســعید قبیتی با بیان اینکه ســایت 
ســوخت رســانی شــرکت خدمات دریایی و 
مهندسی کشتیرانی وابسته به گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایــران هم اکنون در بندر 
شــهید رجایی روزانه ۱۲۰۰ تن ســوخت به 
شناورها عرضه می کند، تصریح کرد: این سایت 
ســوخت رسانی در حال حاضر دارای ظرفیت 
۵۳ هزار تُن انبارش سوخت است که به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم ۱۱۶ نفر اشتغال ایجاد 
کرده اســت.وی میزان نقل و انتقال جاده ای و 
ریلی ســوخت را در این سایت سوخت رسانی 
بــه صــورت ریلی حدود ۳۰ هزار تُن ماهیانه و 
جاده ای ۵ هزار تُن ماهیانه اعالم کرد و افزود: 
این حجم از ســوخت از طریق پاالیشگاه های 
بندرعبــاس و امــام خمینی شــازند تأمین 
می شــود.مدیر عامل شرکت خدمات دریایی 
و مهندســی کشــتیرانی از جملــه طرح های 
توســعه ای شــرکت تحت مدیریتش را ایجاد 
زیرســاخت های سوخت رسانی به شناورها در 
بندر چابهار و دیگر بنادر کشــور اعالم کرد و 
گفــت: در ایــن رابطه برنامــه داریم و در حال 
فراهــم ســازی مقدمات آن هســتیم.قبیتی 
با اشــاره بــه اینکه ناوگان گروه کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران ساالنه نیازمند ۴۰۰ 
هزار تُن سوخت است، خاطرنشان کرد: هدف 
غایی ما در شرکت خدمات دریایی و مهندسی 
کشــتیرانی ایجاد و افزایش پتانسیل انبارش 
و تدارک ســوخت تولید داخل و سوخت های 
ترانزیتی است همچنین افزایش سرعت تدارک 
سوخت و ایجاد چرخه کامل سوخت رسانی به 
همراه عدم وابســتگی به تأمین سوخت مورد 
نیاز ناوگان از خارج از کشــور را در چشم انداز 
فعالیت خود تعریف کرده ایم.وی تصریح کرد: 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برای 

تولید این سوخت اقدام جدی کرده است.

 عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

دیپلماسی انرژی پاسخی 
دندان شکن به تحریم هاست

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه دیپلماسی انرژی فرصتی مغتنم 
برای پاسخ دندان شکن به تحریم هاست، گفت: 
یکی از راه هایی که مســیر همکاری های تازه 
بین المللــی را باز می کند دیپلماســی انرژی 
اســت که باید هرچه بیشــتر پیگیری و دنبال 
شود.ســید موسی موسوی ، با بیان اینکه یکی 
از راه هایــی که مســیر دور تازه همکاری ها را 
باز می کند دیپلماســی انرژی اســت، گفت: 
دیپلماســی انرژی از شــاخص های مهم برای 
اقتصاد کشــور به شــمار می آید و احیای آن 
می تواند موتور محرک اقتصاد کشــور باشــد 
زیرا نفت و گاز شــاهرگ کنونی اقتصاد کشور 
بــوده و ایــن اقتصاد متأثــر از صادرات نفت و 
گاز اســت.وی با بیان اینکه همکاری ایران و 
عمان در بخش انرژی به ویژه صادرات خدمات 
فنی و مهندســی به توسعه همکاری ها کمک 
خواهــد کرد، افزود: ایران در ســال های اخیر 
و بــا وجــود تحریم ها توانســته قدرت خود را 
در بخش اجرای طرح های نفت و گاز توســعه 
دهد، تا آنجا که اکنون سازندگان صنعت نفت 
ایران توانایی ساخت بسیاری از تجهیزات این 

صنعت را دارند .
 

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛ 

تالش برای گذر از تابستان 
بدون خاموشی

ســخنگوی صنعت برق گفــت: با برنامه ریزی 
که بعد از اوج بار ســال ۱۴۰۰ صورت گرفت 
و اجرای دقیق برنامه های تعیین شــده، اغلب 
تعمیــرات نیروگاهی که بیش از ۹۹ درصد را 
شــامل می شــود، خاتمه یافته و بخش اندکی 
هــم کــه باقی مانده، بــه زودی در مدار تولید 
قرار خواهند گرفت.مصطفی رجبی مشهدی، 
اظهار داشــت: تعمیــرات نیروگاهی در بخش 
نیروگاه هــای برق آبــی به صورت ۱۰۰ درصد 
و در بخــش نیروگاه هــای حرارتی به صورت 
۹۹ درصد به اتمام رســیده اســت.وی افزود: 
چند واحد حرارتی هستند که از سال گذشته 
دچار آســیب دیدگی های جدی شــده بودند 
و بازگشــت آنها به مدار بهــره برداری قدری 
زمان بر اســت؛ پیش بینی ما این است که این 
واحدهــا نیز در نیمــه اول خردادماه در مدار 
تولیــد قرار بگیرند.ســخنگوی صنعت برق با 
بیــان اینکه "هیچ ســالی تعمیرات نیروگاهی 
در اواخر اردیبهشــت ماه تمام نمی شد"، گفت: 
با برنامه ریزی که بعد از اوج بار ســال ۱۴۰۰ 
صورت گرفت و اجرای دقیق برنامه های تعیین 
شده، اغلب تعمیرات نیروگاهی که بیش از ۹۹ 
درصد را شامل می شود، خاتمه یافته و بخش 
اندکــی هم که باقــی مانده، به زودی در مدار 

تولید قرار خواهند گرفت.

تابســتان امسال شبکه های نیروی سراسر جهان 
برق کافی برای تامین تقاضای رو به رشــد تولید 
نخواهند کرد و بیش از یک میلیارد نفر در معرض 
ریسک قطعی برق قرار می گیرند.شبکه های نیرو 
به دلیل کمبود سوخت فسیلی، خشکسالی و موج 
کشــنده گرما، اختالالت عرضه کاالها و افزایش 
قیمتها به دلیل جنگ در اوکراین و گذار ناموفق 
به ســوی انرژی ســبز، در مضیقه قرار گرفته اند. 
همه این عوامل دســت به دســت هــم داده اند 
و خطــر موجــی از خاموشــی ها را در اکثر نقاط 
نیمکره شــمالی ایجــاد کرده اند.بحران نیرو که 
بخش وســیعی از جهــان و اقتصادهای بزرگ را 
درگیــر مــی کند، ممکن اســت کمتر از یک ماه 
دیگر با آغاز تابســتان در ۲۱ ژوئن، اتفاق بیافتد. 
مناطقی که درگیر این بحران می شــوند، آســیا، 
اروپــا و آمریــکا خواهند بــود که برق کافی برای 
تامین تقاضای سرمایشــی مصرف کنندگانی که 
به دنبال فرار از گرمای ســوزان هســتند، ندارند.

مــوج گرمای آســیا باعث خاموشــی های چند 
ســاعته روزانه شــده و بیش از یک میلیارد نفر را 
در کشورهای پاکستان، میانمار، سریالنکا و هند 
با قطعی برق روبرو کرده اســت و بهبود وضعیت 
دیده نمی شود. شش تاسیسات نیرو در تگزاس، 
ماه جاری با از راه رســیدن گرمای تابســتانی با 
مشکل روبرو شدند. حداقل ده ها ایالت آمریکا از 
کالیفرنیا تا گریت لیک، تابستان امسال در معرض 
قطعی برق قرار دارند. تامین نیرو در چین و ژاپن 
محــدود خواهد بود. آفریقای جنوبی هم مهیای 
سالی از خاموشی های کم سابقه می شود. و اروپا 
در شرایط حساسی قرار دارد و اگر روسیه صادرات 
گاز به این منطقه را قطع کند، کشورهای متعدد 
با قطعی برق مواجه می شوند.شانتانو جایسوال، 
تحلیلگر بلومبــرگ نیو انرژی فاینانس می گوید 
ترکیبــی از جنگ و تحریمها که بازارهای کاال را 
مختل کرده، گرمای شــدید و بهبود اقتصادی از 
پاندمــی کوویــد که تقاضا بــرای نیرو را افزایش 

داده، وضعیــت منحصــری را ایجــاد کرده و وی 
نمی توانــد آخرین باری که ترکیبی از این عوامل 
اتفــاق افتادند را بیاد بیاورد.رگوالتورهای آمریکا 
اخیرا هشــدار دادند نیمی از این کشور، از گریت 
لیک تا کرانه غربی، ممکن اســت خاموشــی را 
تجربه کند. دلیل این خاموشی ها هم عدم تولید 
برق و ابرخشکســالی است.به دلیل عدم سرمایه 
گذاری در ســوختهای فســیلی و کاهش تولید 
نیرو با اســتفاده از ســوختهای فسیلی، وضعیت 
شــبکه های نیرو در سراسر جهان شکننده است. 
الکس وایت ورث، تحلیلگر شرکت وود مک کنزی 
به این اشاره می کند که عبور شبکه های نیرو به 
ســوی انرژی ســبز، عدم ظرفیت ذخیره سازی 
نیرو هنگامی که آفتاب نیســت یا بادی نمی وزد، 
بــی ثباتی هایی را به وجود آورده و شــبکه های 
نیرو را در شــرایطی که نیروگاههای زغال ســوز 
بازنشســته یا تعطیل می شــوند، تحت استرس 
بیشــتری قرار داده اســت. تامین گاز طبیعی که 
ســوخت شــماره یک نیروگاه در آمریکاست، در 
سراســر این کشور محدود شده و قیمتها افزایش 
پیدا کرده اســت. شــرکت پایایی برقی آمریکای 

شــمالی، اعالم کرده اســت ظرفیت نیرو در اکثر 
نقاط این کشور و بخشهایی از کانادا محدود شده 
است. این یکی از منفی ترین ارزیابی های صورت 
گرفته از ســوی این نهاد رگوالتوری تاکنون بوده 
اســت. از مصرف کنندگان خواسته خواهد شد با 
کاهش مصرف، به حفظ پایداری شبکه ها کمک 
کنند.در کالیفرنیا که پرجمعیت ترین ایالت است، 
تامین گاز به دلیل قطعی ســال گذشته خط لوله 
کــه واردات را محــدود کرد، کاهش بیشــتری 
پیدا کرده اســت. بعــالوه تغییرات اقلیمی باعث 
تشدید خشکسالی شده و تامین نیروی برق آبی 
را به شــدت محدود کرده اســت. اپراتور سیستم 
مستقل کالیفرنیا ماه جاری هشدار داد این ایالت 
در معرض ریســک خاموشــی  در چند تابستان 
آینده اســت.کانون خاموشی ها تاکنون جنوب و 
جنوب شــرقی آسیا بوده که موج گرمای کشنده 
باعث شده است دستگاه های سرمایشی با حداکثر 
توان کار کنند. خاموشــی در پاکستان، سریالنکا 
و میانمــار که مجموعا ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت 
دارند، سراســری بوده اســت. و در هند ۱۶ ایالت 
از ۲۸ ایالت این کشــور که بیش از ۷۰۰ میلیون 

نفر جمعیت دارند، با قطعی دو تا ۱۰ ساعته برق 
در روز دســت و پنجه نــرم می کنند.دولت هند 
اخیرا به شــرکتها دســتور داده است خرید زغال 
ســنگ خارجی گران را افزایش دهند و در عین 
حال، پروتکلهای زیســت محیطی را برای توسعه 
معادن کاهش داده تا تامین ســوخت را افزایش 
دهد. اما باید دید این اقدامات، فشار کمبود نیرو 
را خواهد کاســت. فصل بارندگی موسمی، دمای 
هــوای خنکتری را به همراه خواهد آورد و تقاضا 
برای نیرو را کمتر می کند اما ممکن است مناطق 
اســتخراج زغال ســنگ را با سیل روبرو کرده و به 
تامین سوخت لطمه بیشتری وارد کند.در ویتنام 
شــرکت نیروی دولتی برای کمبود نیرو به مدت 
بیش از یک ماه آماده شده زیرا همزمان با کاهش 
تامین داخلی زغال سنگ و افزایش قیمتها در بازار 
خارجی، تقاضا برای نیرو رشد کرده است.در چین 
کمبود زغال سنگ به سهمیه بندی گسترده نیرو 
در ســال گذشــته منجر شد و مقامات این کشور 
وعده دادند در ســال ۲۰۲۲ چراغها را روشن نگه 
دارند و معدنکاران زغال ســنگ را برای افزایش 

تولید تحت فشار قرار دادند. 
ژاپن در مارس که درســت چند روز پس از وقوع 
زلزله و آســیب دیدن چندین نیروگاه گازســوز و 
زغال سوز، موج سرما باعث افزایش تقاضا شد، با 
کمبود نیرو روبرو شد. پیش بینی می شود تامین 
نیرو در ماههای تابســتان محدودیت پیدا کند و 
زمســتان آینده تقاضا از عرضه فراتر رود. دولت 
کالن شــهر توکیو کارزاری را برای صرفه جویی 
در انرژی آغاز کرده و از ساکنان این شهر خواسته 
اســت تلویزیون کمتر تماشــا کنند. قطعی های 
دنباله دار در راکتورهای هســته ای شــرکت برق 
فرانســه، به فشــار بر قیمتها و تامین نیرو افزوده 
است. بزرگترین تولیدکننده برق این منطقه هدف 
تولید هسته ای را برای سومین بار در سال میالدی 
جاری کاهش داده اســت که جدیدترین نشانه از 

وخامت بحران نیروی اروپاست.

 اســتاندار تهران با تاکید بر اینکه وضعیت آب این اســتان تحت 
مدیریت و نظارت جدی است، گفت: از مردم می خواهیم در فصل 
تابســتان صرفه جویی را در دســتور کار جدی قرار دهند.محسن 
منصوری وضعیت آب در استان تهران را از کلیدی ترین موضوعات 
برشــمرد و افزود: با توجه به کاهش نزوالت آســمانی و به تبع آن 
کاهش میزان ذخایر آبی، اســتان تهران نیز همچون ســایر نقاط 
کشــور با مشــکل کمبود مواجه است که تالش داریم این مساله را 
بدون محدودیت مدیریت کنیم.وی اظهارداشــت: وضعیت منابع 
آبی در ســطح اســتان مطلوب نیســت و با توجه به در پیش بودن 
فصل گرما و افزایش مصرف آب الزم اســت شــهروندان توجه ویژه 

ای به صرفه جویی داشــته باشــند تا این دوره را بدون مشکلی طی 
کنیم.استاندار تهران اضافه کرد: آب شرب استان تهران از پنج سد 
تامین می شــود که حدود ۷۰ درصد آن در شــرایط آبی سال های 
مختلف از آب این ســدها و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز از منابع آب 

زیرزمینی تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه مسیر بازچرخانی آب در استان تهران با جدیت 
در حــال پیگیری اســت، گفت: ایجــاد تصفیه خانه هایی از قبل در 
دســتور کار قرار گرفته که بخشــی از آنها وارد چرخه فعالیت شده 
و بخش دیگری دارای نواقصی اســت که با  بودجه مناســبی که 
اختصــاص یافته، این نواقــص را هم برطرف خواهیم کرد.به گفته 

اســتاندار تهران، ســاخت چند تصفیه خانه در شهرهای جدید در 
مصوبات اخیر رییس جمهور آمده که به زودی این مصوبات اجرایی 
خواهد شــد.وی افزود: ساالنه عدد قابل توجهی به جمعیت استان 
تهران اضافه می شــود به همین منظور ضروری اســت که مردم و 
مدیران در موضوع آب دغدغه مند باشــند و برای جلوگیری از هر 
گونه محدودیتی، صرفه جویی را جدی بگیرند.مدیر پژوهشــکده 
مطالعات و تحقیقات منابع آب موسســه تحقیقات آب وزارت نیرو 
اردیبهشــت ماه امســال گفته بود: اکنون آب موجود در ســدهای 
کشــور به نصف رســیده اســت و صرفه جویی برای گذار از شرایط 

کم آبی ضروری است.

استاندار تهران:

وضعیت آب پایتخت تحت نظارت جدی است

خبر  ویژه

نائب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس :

وزارت نیرو سناریو جدیدی برای مدیریت 
کند کشور تعریف  آب و برق 

نائب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس گفت: 
متاســفانه پویایی و تحرک الزم در وزارت نیرو 
بــرای جلب نظــر ســرمایه گذاران به منظور 
ایجــاد نیروگاه های جدید دیده نمی شــود و 
معلوم نیســت طی ماه آینده چه پاسخی برای 
مشــترکان صنعتی، تجــاری و خانگی جهت 
تامین برق آن ها خواهد داشت.قاســم ساعدی 
، بر ضرورت مدیریت منابع آب و برق در کشور با 
هدف جلوگیری از بی آبی و بی برقی در تابستان 
پیش رو، گفت: با توجه به اینکه درصد باالیی از 
برق کشور توسط نیروگاه های برق-آبی تامین 
می شود و اقلیم ایران از خشکسالی رنج می برد، 
به یقین نیروگاه های برق-آبی نیز دچار مشکل 
خواهند شد بنابراین باید سناریو جدیدی برای 
مدیریت آب و برق در کشور به درستی تعریف 
شــود و کارشناسان و صاحب نظران حوزه آب 
و بــرق در کنار یکدیگر قــرار گیرند تا بتوانند 
بحران آب و برق را در تابستان مدیریت کنند.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: متاسفانه وزارت نیرو 
نمی خواهد ضعف و سوءمدیریت خود را در این 

دو حــوزه قبول کند درحالی که این وزارتخانه 
باید پاســخگویی چالش های پیش آمده برای 
کشــور و چالش هایی پیش رو باشــد.وی بیان 
کرد: مجلس از ســال گذشته بابت رسیدن به 
اوج خاموشی ها در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به 
وزارت نیرو هشدار داده است چراکه کشور در 
خشکسالی به سر می برد ولذا باید نیروگاه های 
سیکل ترکیبی ایجاد شوند چراکه نیروگاه های 
برق- آبی با مشکل کمبود آب رو به رو هستند 
بنابراین باید در استان های جنوبی نیروگاه های 
سیکل ترکیبی ایجاد کرد تا حداقل برق صنایع 
آن هــا از این طریق تامین شــود. نائب رئیس 
کمیسیون انرژی در مجلس شوری اسالمی در 
ادامه با بیان اینکه متاسفانه برخورد با مشکالت 
در لحظه آخر و گرفتن تصمیمات ســطحی و 
آنی در بدنه دولت و وزارت نیرو بسیار مشاهده 
شــده اســت، مطرح کرد: به همین دلیل است 
که طی ســال گذشته برای جبران کمبود برق 
مشــترکان خانگی اقدام بــه قطع برق صنایع 
بزرگ شد که در پی آن ضررهای بسیار مهمی 

به اقتصاد کشور وارد آمد.

بر اساس  بودجه 1401؛

گاز مشترکان پرمصرف   یارانه 
حذف می شود

براســاس بودجــه ۱۴۰۱، گاز رایــگان برای 
خانواده های تحت پوشــش مراکز بهزیستی و 
کمیته امداد امام )ره( در نظر گرفته و تاکنون 
بیش از ۶۵۰ هزار خانوار از این قضیه بهره مند 
شده اند اما حذف یارانه برای مشترکان پرمصرف 
نیــز مورد توجه قرار گرفته که گفته های وزیر 
نفت نهایتا تا ماه آینده اجرایی می شود.میزان 
مصرف گاز در ایران تقریبا با ۱۲ کشور ثروتمند 
اروپــا برابری می کند. آمارهای مصرف گاز در 
زمســتانی که گذشت به نقطه بحران رسید. با 
وجود آنکه با توجه به تکمیل تعمیرات اساسی 
پاالیشــگاه ها، بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز فرآورش و وارد شبکه سراسری می شد، باز 
هم ناترازی انرژی در گاز وجود داشت که این امر 
بیانگر عدم رعایت الگوی مصرف اســت.همین 
امر باعث شــده تا وزارت نفت سیاســت های 
تشــویقی و تنبیهــی را بــه کار بگیرد؛ یکی از 
اقدام های دولت ســیزدهم افزایش تعرفه برای 
مشــترکان پرمصرف گاز بود که پارســال در 
آذرماه رقم خورد و گام نخســت به این شــکل 
برداشــته شد که هیچ گونه تغییری در قیمت 

سه پله نخست که تقریباً ۷۵ درصد مشترکان 
بودند و بیش از ۵۰ درصد مصرف را داشــتند، 
صورت نگرفت.مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
مصوب کرده اســت قیمت گاز برای مشترکان 
پرمصرف باید بدون یارانه باشد، آنطور که جواد 
اوجی - وزیر نفت - اعالم کرده، کارشناســان 
وزارت نفت در حال بررسی این موضوع هستند 
که پس از نهایی شــدن به دولت ارائه خواهد 
شــد و ان شــاءاهلل افزایش قیمت ابزاری برای 
کنترل شــدت مصرف انــرژی و بهینه مصرف 
کردن گاز برای مشــترکان باشد. فکر می کنم 
ایــن آیین نامه طی یکی دو ماه آینده به دولت 
ارائه شــود.به گفته وی، تاکنون بیش از ۶۵۰ 
هــزار خانوار از تعرفه رایگان بهره مند شــدند. 
درصورتی که اطالعات هموطنان دریافت شود، 
همکاران شرکت ملی گاز خانوارهای جدید را 
نیز ســریع در سامانه صدور قبوض مشترکین 
تغذیــه می کنند. هر تعداد خانوار که به وزارت 
نفت معرفی شــوند در همان ماه وارد سیستم 
می شــوند و وزارت نفت در این زمینه آمادگی 

کامل دارد.
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55بانک و بیمه
اعضای جدید شورای فرهنگی 

پست بانک ایران منصوب شدند

در راستای اشاعه ارزش ها و فعالیت های دینی، 
فرهنگی و سازمانی؛ حسین ملک، عبدالرحمان 
آقایی، جمال مقصودی، محســن اخالقی، اسد 
گرامی، ســید رحمان حســین پور و زکیه پور 
زمان با حفظ ســمت ســازمانی و با ابالغ دکتر 
بهزاد شیری مدیر عامل بانک به عنوان اعضای 
جدید شــورای فرهنگی پســت بانــک ایران 

منصوب شدند.
در بخشــی از متن حکم آنان آمده اســت؛ امید 
است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخالق 
اســالمی، حرفه ای  و رعایت قوانین و مقررات 
مربوطــه و بــا برنامه ریزی و اســتفاده بهینه از 
ظرفیت، توان و قابلیت های مجموعه همکاران 
در اجرای وظایف محوله، مؤفق و مؤید باشید.

کارآفرین به نفتی ها خدمات 
مالی سفارشی می دهد

معاون امور بانکی از سفارشــی سازی خدمات 
مالــی در بانک کارآفرین برای صنایع نفت، گاز 

و پتروشیمی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ سهراب 
صادقی در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه 
بیــن المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
ایران که با شعار نفت دانش بنیان؛ تولید ایرانی، 
صــادرات جهانی، در تهران برگزار شــد، اعالم 
کرد: این نمایشــگاه ها به دلیل تخصصی بودن، 
بهترین محل برای برقراری ارتباط شــرکت ها، 
پیمانکارها، بانک ها و بیمه ها با یکدیگر هستند 
که به نوعی با تاثیرگذاری در صنایع مادر کشور، 
پرچم دار حوزه خودشــان محسوب می شوند و 
همین موضوع ریســک همکاری با آنها را برای 

بانک  ها کمتر می کند.
وی با اشــاره به سفارشی سازی خدمات متنوع 
مالی در بانک کار آفرین برای شرکت های حوزه 
نفت، گاز و پتروشیمی، تصریح کرد: در این قبیل 
نمایشگاه ها می توان خدمات بانکی را با توجه به 
نیاز هر شرکت، در یک بسته ویژه تعریف کرد تا 
امکان دریافت بهتر و بیشــتر خدمات به شکل 
آسان و متناسب با نحوه فعالیت و نیازها، برای 

شرکت ها فراهم شود.
صادقی با اشاره به حضور موفق بانک کارآفرین 
در نمایشــگاه پتروشــیمی کیش در اسفند ماه 
ســال گذشــته، تاکید کرد: در ادامه تعامل و 
همکاری بانک کارآفرین با شــرکت های فعال 
در صنعت نفت، جلسات مثبتی با شرکت های 
حاضر در نمایشــگاه تهران نیز برگزار شــد و به 
تفاهمات ضمنی و شــفاهی با برخی شرکت ها 
رســیدیم کــه حوزه فعالیــت آنها از نفت و گاز 
گرفته تا پتروشــیمی و پاالیش و … را شــامل 
می شود و هرکدام با توجه به نوع فعالیت شان، 
نیازهای متفاوتی هم دارند که از جمله می توان 
به درخواست تسهیالت، ضمانت نامه ، اعتبارات 
اســنادی، انجام امورات ارزی مثل حواله جات 

ارزی، صرافی و… اشاره کرد.
معــاون امور بانکی بانک کارآفرین با اشــاره به 
تاکیــد مدیرعامل بانــک مبنی بر لزوم تکمیل 
زنجیره خدمات توسط بانک کارآفرین در سال 
جــاری، اعالم کرد: بانک هــا باید مجموعه ای 
از خدمــات را به عنوان ســوپرمارکت مالی به 
شرکت های تولیدی ارائه بدهند و در کنار ارائه 
انــواع خدمات بانکی باید به ســمت لیزینگ و 
بیمــه رفت؛ به خصــوص لیزینگ که می تواند 
عالوه بر رفع بســیاری از مشــکالت واحدهای 
تولیدی، منافع بیشــتری را هم نصیب شرکتها 
کنــد و نتیجــه این اتفاق هــم ارائه تخفیفات 
بیشــتر و کاهش هزینه دریافت خدمات برای 
شرکت هاســت. ما هم به عنوان بانک کارآفرین 
در همین مسیر حرکت کردیم و پیشنهادهای 

متنوعی در جلسات ارائه دادیم.
معاونت امور بانکی با همراهی مدیر بانکداری 
شــرکتی، مدیر اعتبارات، رئیس اداره کسب 
و کار بانکداری شــرکتی و رئیس منطقه یک 
شــعب تهران بانک، به منظور ارتقا تعامالت 
فی مابین با شرکت های مطرح این حوزه که 
نــزد بانک، دارای تعامــالت مالی و اعتباری 
هســتند، طی بازدیدی چند ســاعته از این 
نمایشــگاه با کرامتی مدیر عامل شرکت نفت 
پارس، دوســتی مدیر عامل شرکت پاالیش 
نفــت آفتــاب، مدیران گـــروه صنعتی فاتح 
صنعــت، هلدینگ نفت و گاز و پتروشــیمی 
قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا و صندوق 

توسعه فناوری های نوین دیدار کردند.

اخبار

ح مسدود کردن مبلغ چک   طر
در کلیه حسابهای بانکی در 

بانک توسعه تعاون اجرایی شد

بانک توســعه تعاون همگام با سیستم بانکی 
از امروز طرح مســدودی مبلغ چک در کلیه 
حســابهای بانکی را که در راســتای عملیاتی 
نمودن قانون جدید چک ابالغ شــده اســت 

اجرایی خواهدکرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون 
،بانــک مرکــزی این طرح مهــم قانونی را با 
همکاری مجلس شــورای اســالمی از امروز 
)هفتــم خرداد( به صــورت »تدریجی« و با 
مشــارکت تمام بانک های دولتی و خصوصی 

اجرا می کند.
بر اســاس این طرح ، تاپیش از این اگر چکی 
برگشت می خورد از وجوه صادر کننده چک 
در همــان بانــک برای پاس کردن مبلغ چک 
اســتفاده می شد ولی از امروز این موضوع به 

کلیه بانک ها تسری پیدا می کند.
این گزارش می افزاید، مســدود شدن وجوه 
در حســاب های فرد از حســاب های با مانده 
موجودی باالتر شــروع می شــود و به تدریج 
پایین می آید تا جایی که مبلغ کســری چک 
برگشتی را بتوان پوشش داد.در این طرح خود 
حســاب مسدود نخواهد شد بلکه مبلغ مانده 
ای که در حساب وجود دارد مسدود می شود.

بر اســاس طرح جدید،حــد نهایی همان 
مبلغ چک برگشــتی است. در این طرح از 
برگشت خوردن چک جلوگیری نمی شود 
بلکه وجوهی که فرد در تمام بانک ها دارد 
به اندازه مبلغ آن چک برگشــتی مســدود 
خواهد شــد.یعنی اگر شــخصی بخشی از 
مبلغ را در حســاب دارای چک دارد ،این 
میزان از حساب وی برداشت و کسری چک 
برگشتی از سایر حساب های صادر کننده 

چک در کلیه بانک ها مسدود می شود.

کارت 1۰۰ میلیون تومانی   کاال
به آموزشگاه های فنی و حرفه ای خراسان شمالی پرداخت می شود

مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر 
ایران در اســتان خراسان شمالی گفت: 
آمــاده پرداخت کاالکارت ۱۰۰ میلیون 
تومانی به همه آموزشــگاه های آزاد فنی 

و حرفه ای استان هستیم.
»علــی خیاطی« مدیر شــعب بانک در 
اســتان خراســان شــمالی در دیدار با 
»مهــدی رحمدل« مدیر کل ســازمان 
فنــی و حرفــه ای اســتان، گســتره 
خدمــات و تنوع محصــوالت قابل ارائه 
از ســوی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
بــه آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه ای 
سطح اســتان را تشریح و آمادگی بانک 
در تولید محصول و خدمات متناســب با 
نیاز جامعه مخاطب به ویژه زیرمجموعه 

سازمان فنی و حرفه ای را اعالم کرد.
خیاطــی افزود: طــرح کاالکارت بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، در پاسخگویی 
به نیازهای سازمان فنی و حرفه ای به ویژه 
آموزشگاه های آزاد تابعه در قالب مشتری 
و پذیرنده پتانسیل باالیی دارد. با انعقاد 
تفاهمنامه سازمانی کاالکارت، کارکنان 
ســازمان نیز می توانند برای خرید کاال 
یــا دریافت خدمات مــورد نیاز خود، از 

دریافت وام قرض الحســنه تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان بهره مند شوند.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در اســتان خراسان شمالی خاطرنشان 
کرد: طرح هایی متنوع همچون دریافت 
وام قرض الحســنه از محــل اعتبــار در 

حســاب جــاری یــا پس انــداز تا چند 
برابــر معدل، اســتفاده از وام حمایتی و 
شــبه حمایتی قرض الحسنه در ۲ برابر 
کــردن آورده ســازمان با مــدت انتظار 
پایین، استفاده از ۲ طرح »مساعده مهر« 
و »مهریــار« در حمایت از شــرکت های 

پیمانکار طرف قراداد سازمان برای تأمین 
حقوق یا مســاعده پرســنل مشروط به 
انتقال حســاب حقوق پرســنل از جمله 
محصوالتی است که بانک قرض الحسنه 

مهر ایران ارائه می کند.
وی در همیــن رابطه افــزود: همچنین 

متقاضیــان می تواننــد با اســتفاده از 
خدمات بانکداری غیرحضوری و آنالین 
بانک در بستر همراه بانک، اینترنت بانک 
و پیشــخوان مجازی همه نیازهای خود 
در انجام عملیات بانکی را مرتفع سازند. 
در حالــی که برای دریافت این خدمات 
و محصوالت هیچ ســودی از مشــتری 

دریافت نمی شود.
»رحمــدل« مدیــرکل ســازمان فنی 
و حرفــه ای اســتان نیــز ضمــن ابراز 
رضایتمنــدی همــکاری بــا بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران، امکان فراهم 
شده از سوی بانک در حذف ضمانت وام 
خرد یا تودیع بخشی از موجودی به عنوان 
ضمانــت را از ابتکارات ارزنده بانک تلقی 
و ابــراز امیدواری کــرد با ترغیب مراکز 
آزاد فنی و حرفه ای استان برای تجمیع 
حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
وام هایی در راســتای تجهیز این مراکز 

جذب و در اختیار آن ها قرار گیرد.
رحمدل در ادامه، پتانســیل موجود در 
طرح کاالکارت را بســیار کارگشــا و آن 
را مــدل واقعی حمایت از کاال و خدمات 

ایرانی دانست.

خبر ویژه

مدیرعامل بانک دی با بیان این که اضافه برداشت از بانک مرکزی آثار سوئی بر عملیات بانکی و نیز فضای اقتصادی کشور دارد، گفت: خوشبختانه 
با حمایت های بانک مرکزی و ارائه یک برنامه عملیاتی، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به سرعت در حال کاهش است.

علیرضا قیطاسی به تدوین یک برنامه عملیاتی به همین منظور در بانک دی اشاره و خاطرنشان کرد: با افزایش جذب منابع و نیز واگذاری امالک 
مازاد، تراز عملیاتی بانک دی در حال بهبود است.

به گفته وی، اضافه برداشت بانک دی با عملیاتی کردن این برنامه به سرعت در حال کاهش است و این شرایط نوید دهنده روزهای بسیار خوب 
برای بانک خواهد بود.

 

کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی   برنامه عملیاتی بانک دی برای 

اخبار

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318001000123 مورخــه 1401/01/21 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت 
تصرفــات مالكانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای حســین دروگــر بلوچــی بــه شــماره شناســنامه 2580177914 
زنــد ابراهیــم در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب خانــه  کدملــی 2580177914  صــادره از رشــت فر
ومحوطــه بــه مســاحت 200.33 مترمربــع  بــه شــماره پــاك فرعــی 1675 از پــاک شــماره 1 فرعــی  از اصلــی21 
واقــع در توچــاه بخــش 11 گیــان حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه ســید محمــد 
اصغــری احــراز مالكیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود  محــر
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/24 ونوبــت دوم:1401/03/08
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سید محمد فرزانه شال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318001000124 مورخــه 1401/01/21 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت 
ــی  ــنامه 4579 کدمل ــماره شناس ــه ش ــور ب ــان پ ــین گی ــای حس ــی آق ــارض متقاض ــه و بامع ــات مالكان تصرف
بــاب خانــه  زنــد حســن در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك  از تهــران  فر 0075309467  صــادره 
ومحوطــه بــه مســاحت 200.33 مترمربــع  بــه شــماره پــاك فرعــی 1675 از پــاک شــماره 1 فرعــی  از اصلــی21 
واقــع در توچــاه بخــش 11 گیــان حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه ســید محمــد 
اصغــری احــراز مالكیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود  محــر
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/24 ونوبــت دوم:1401/03/08
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سید محمد فرزانه شال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318001000343 مورخــه 1401/02/10 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه 
بــه شــماره  فــاح  زاده  آقــای محمدرضــا عاشــور یــک رشــت تصرفــات مالكانــه و بامعــارض متقاضــی 
زنــد احمــد در شــش دانــگ یــك بــاب خانــه  شناســنامه 101 کدملــی 2594697885  صــادره از رشــت  فر
ومحوطــه بــه مســاحت 233/41 مترمربــع  بــه شــماره پــاك فرعــی 225 از پــاک شــماره 2 فرعــی  از اصلــی 
8 واقــع در یوســف محلــه بخــش 9 گیــان حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه 
ســید حســن حســینی یوســف محلــه احــراز مالكیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  از مالــک رســمی احــراز بــه متقاضــی محــر
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/24 ونوبــت 

دوم:1401/03/08
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سید محمد فرزانه شال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

ثبتــی  وضعیــت  تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   140160318015000074 شــماره  رای  برابــر 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالكانــه 
و بامعــارض متقاضــی آقــای ســید مصطفــی هاشــمی نودهــی فرزنــد ســید مرتضــی بــه شــماره شناســنامه 
924 صــادره از رشــت در یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 697.13 مترمربــع در پــاك 325 فرعــی 
از30 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 4 فرعــی از 30 اصلــی واقــع در کاچــاه اول بخــش 5 گیــان 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب  خریــداری از مالــك رســمی آقــای غــام عابدینــی محــر
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/25 ونوبــت 

دوم:1401/03/08
ک م/الف۳۳6                   محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات   1401/02/21 140160318603002162مورخــه  شــماره  رای  برابــر 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه دو 
رشــت تصرفــات مالكانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای اصغــر میرزاجانــی شــاهخالی فرزنــد محمــود بــه شــماره 
شناســنامه 32179   صــادره از رشــت  در قریــه بوســار در شــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای 
احداثــی بــه مســاحت 63.80 مترمربــع  پــاك فرعــی 25554  از اصلــی 55 مفــروز مجــزی از پــاک 166 
ــاری  ــور بوس ــی محمدپ ــر عل ــای صف ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــت خری ــار رش ــش چه ــع در بخ ــی 55 واق از اصل
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود  محــر
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/08 ونوبــت دوم:1401/03/23
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140160306013000125 مــورخ 1401/01/27 هیــات 
اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالكانــه 
و بامعــارض متقاضــی خانــم زهــره صادقــی فرزنــد مهــدی در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 
47/64 متــر مربــع از پــاک شــماره 1065 فرعــی از 1- اصلــی واقــع در علــی آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت 
ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای غامرضــا نظــر زاده )نســبت بــه 5 متــر مربــع از ســهام 
ثبــت شــده( و ورثــه کربایــی محمــد قنبــر )نســبت بــه 42/64 متــر مربــع از ســهام مجهــول( مالكیــن 
ز گردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  رســمی محــر
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 
بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت  بــه تقدیــم دادخواســت  مبــادرت 
بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حكــم قطعــی 
ــا معتــرض گواهــی تقدیــم  ــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد ی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعت
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نكنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالكیــت مــی 

ر بــه دادگاه نیســت .  نمایــد و صــدور ســند مالكیــت مانــع از مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/0۳/8 
سید ضیاء الدین مهدوی شهری 
گناباد  ک  رئیس ثبت اسناد و امال

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مصــوب 1390/09/20 و بــرار رای شــماره 140060306013002617 مــورخ 1400/12/22 هیــات اول موضــوع 
ــاد تصرفــات مالكانــه و بامعــارض  ــی حــوزه ثبــت ملــک گناب مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبت
زنــد محمــد در ششــدانگ یكبــاب منــزل بــه مســاحت  زائــی نجفــی نجــم آبــاد فر متقاضــی آقــای علــی میر
235/46 متــر مربــع از پــاک هــای شــمارات 592 و 593 فرعــی از 118 – اصلــی واقــع در اراضــی بهابــاد بخــش 
ز گردیــده اســت.  یــک حــوزه ثبتــی ملــک گنابــاد خریــداری شــده از آقــای علــی نیــازی شــهری مالــک رســمی محــر
لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 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 در 
محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض باید 
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 حكــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نكنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند 

ر بــه دادگاه نیســت.  مالكیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالكیــت مانــع از مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۳/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۳/2۳
سید ضیاء الدین مهدوی شهری 
گناباد  ک  رئیس ثبت اسناد و امال

ایــران و شــماره   767  – پــاک 18312  بــه شــماره  رنــگ  امجــد قرمــز  و کارت موتــور ســیكلت  بــرگ ســبز 
ملــی  شــماره  بــه  روحانــی  داود  نــام  بــه   125A8738642***NC5 تنــه  شــماره  و   81204009* موتــور 

باشــد.  مــی  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  مفقــود   0918807937

آ.ق.ثبت گهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120  آ اصالحیه 
بدینوســیله چــاپ آگهــی در روزنامــه روزگار ، بنــام علــی اشــرف مالمیــر بــه شــماره وارده 2002618 پــاک ثبتــی 

415 فرعــی از 157 اصلــی بــا ســریال چاپــی 743478 ســری الــف صحیــح می باشــد کــه اصــاح می شــود.

کید شد: در پیام جعفر صفایی مزید به مناسبت سی وهفتمین سالروز تأسیس بانک تأ

برنامه های بانک سینا برای تأمین مالی 
ح های فناورانه جدید و دانش بنیان طر

سرپرست بانک سینا در پیامی، فرارسیدن سی وهفتمین سالروز تأسیس این بانک را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، جعفر صفایی مزید در این پیام با اشاره به عملکرد موفق بانک 
سینا در سال های گذشته، اظهار امیدواری کرد این بانک با تکیه بر اعتماد مشتریان به عنوان سرمایه 
اصلی بانک و نیروی انسانی متخصص، به جایگاهی متعالی تر در صنعت بانکداری کشور دست یابد.

متن پیام سرپرست بانک سینا به این شرح است:
بانک سینا با حدود چهار دهه فعالیت در شبکه بانکی و به پشتوانه سال ها تجربه و دانش مدیریتی 
در عرصه بانکداری، با حرکت در مســیر قانونی و رعایت مقررات بانک مر کزی و ضمن پایبندی به 

اخالق حرفه ای، در پیشبرد برنامه های تعیین شده عملکرد موفقی داشته است.
این بانک با تدوین استراتژی ها، اهداف راهبردی و برنامه های توسعه ای، ضمن بهره گیری از ظرفیت ها 
و پتانســیل های بالقوه، همواره ســعی کرده در جهت حفظ و ارتقای ســهم بازار در شبکه بانکی گام 
بردارد. خلق ایده ها در طراحی محصوالت و تنوع بخشــی به خدمات در راســتای تأکید مســتمر بر 
توسعه بانکداری الکترونیک، توجه به مشتری مداری، بهینه سازی مستمر فرایندها، تقویت و بهبود 
ترکیب مشــتریان، ارائه سیاســت های متنوع اعتباری و تسهیالتی و بهبود بهره وری نیروی انسانی 

از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای جایگاه بانک در بازار پولی کشور بوده است.
بانــک ســینا در کنــار عمل به وظایف اصلی بانکداری، ضمن تالش بــرای تحقق اهداف اقتصادی 
ترسیم شده، همواره اهتمام ویژه ای به مسئولیت های اجتماعی داشته و اقدامات مهمی را در حوزه 
فعالیت های عام المنفعه، بهداشــت و ســالمت جامعه، توســعه بانکداری اسالمی، بانکداری ارزشی 
و ســالمت کارکنان به انجام رســانده و با کمک به رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار کشــور 
و ایجاد اشــتغال پایدار، تأمین مالی طرح های کارآفرینی متعددی را بر عهده گرفته که عالوه بر 
زمینه سازی رشد و رونق تولید، شرایط اشتغال بسیاری از جوانان جویای کار را نیز فراهم کرده و 
همچنان با تداوم حرکت در مسیر تعهدات اجتماعی، برای توسعه و تعمیم اصل انسانی مسئولیت 

اجتماعی پیشقدم و استوار است.
بانک سینا در سال»تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« همانند گذشته حمایت از طرح های کوچک 
و متوسط تولیدی و خدماتی و تأمین مالی طرح های فناورانه جدید و دانش بنیان را در دستور کار 

دارد تا نقشی فعال و تأثیرگذار در اقتصاد کشور ایفا کند.
ســی  و هفتمین ســالروز تأســیس و فعالیت بانک ســینا را به تمامی همکاران و خانواده بزرگ این 
بانک، ســهامداران، مشــتریان و ذی نفعان تبریک   می گویم. امید اســت در مسیر پیش رو و با تکیه 
بر اعتماد مشــتریان به عنوان ســرمایه اصلی بانک و نیروی انســانی متخصص، بیش از پیش شاهد 

اعتالی نام بانک سینا در صنعت بانکداری کشور باشیم.
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شهردار منطقه 7 تبریز خبر داد؛

تحقق بیش از ۲۰1 میلیارد ریال درآمد شهرداری 
آذربایجــان شــرقی / گروه اســتان ها: 
شــهردار منطقه هفت تبریز بر ضرورت 
آماده سازی منطقه در حوزه شهرسازی 
برای جذب ســرمایه گذاری تاکید کرد.
بــه گزارش خبرنگار ما از تبریز، محمد 
رشتبری در جلسه درآمد شهرداری در 
محل شهرداری منطقه با حضور معاونان 
و مدیران این منطقه؛ حوزه شهرسازی 
را زمینه ای مســاعد و مهم برای ایجاد 
فرصت هــای جذب ســرمایه گذاری 
عنوان کرد.وی با اشاره به اینکه فرصت 
های ســرمایه گذاری را با کاهش زمان 
پیگیری پرونــده ها، تعامل با مالکان و 
ســرمایه گذاران باید افزایش داد، اظهار 
داشــت: ممیزی واحدهــای صنعتی و 
صنایع مادر ضروریســت در اولویت قرار 
گیــرد و تیم تخلف یابی تکمیل شــود.
رشتبری همچنین جاده سنتو را فرصتی 
مســاعد برای منطقه عنوان کرد که در 
راستای ایجاد ظرفیت های درآمد زایی 
بایــد مورد مطالعه قرار گیرد.شــهردار 
منطقــه همچنیــن در ادامه ســخنان 
خود به نقش اساســی تعامل و همکاری 
موثر تمامی واحدها در توســعه و بهبود 
وضعیــت منطقه عنوان کــرد و افزود: 
همکاران منطقه در تمامی واحدها سهم 
به ســزایی در پیشبرد اهداف شهرداری 

و توســعه منطقه دارنــد که تنها با اتکا 
بــه توان جمعــی و همراهی و همکاری 
همه جانبه می توان ســرعت پیشرفت 
منطقه را افزایش داد و خدماتی شایسته 
به شــهروندان و شهر تبریز ارائه داد.در 
ادامه شــهردار منطقه بر رفع مشکالت 
پروانه مالکان، توجه اکید بر زیباســازی 
منطقه، تامین تجهیزات و ماشین االت 
در حــوزه عمــران و خدمات، اصالح و 

تامین روشنایی  و رنگ آمیزی پل های 
عابــر پیاده، تجهیز پــل ها به تابلوهای 
تبلیغاتــی، افزایــش جذب آســفالت، 

اجرای طرح های ترافیکی تاکید کرد.

تحقق بیش از 201میلیارد ریال 
درآمد شهرداری منطقه 7 تبریز

شــهردار منطقه هفــت تبریز از تحقق 
بیــش از ۲۰۱ میلیــارد ریالــی بودجه 

درآمد شــهرداری ایــن منطقه طی دو 
ماه نخست سال جاری خبر داد. محمد 
رشــتبری در تشــریح این خبر گفت: با 
تــالش  همکاران در حوزه های مختلف 
طــی دو ماه گذشــته، ۲۰۱ میلیارد و 
۹۸۱ میلیــون ریال از بودجه درآمد در 
دو ماه نخست سال جاری محقق شد.وی 
تحقق درآمــد نقدی را ۱۹۳ میلیارد و 
۸۴۱ میلیــون ریال و تحقق درآمد غیر 

نقــدی را نیز بالــغ بر ۸ میلیارد و ۱۳۹ 
میلیون ریال عنوان کرد.رشتبری یادآور 
شد: اجرای طرح های شهری و افزایش 
رفــاه عمومی نیازمند نقدینگی و تحقق 
بودجه پیش بینی شده بوده و انجام طرح 
های عمرانی هم نیاز به پرداخت به موقع 
مطالبــات دارد. از ایــن رو مردم باید در 
این راســتا شهرداری را یاری کنند که 
دســتیابی به پیشرفت و توسعه شهر با 
همراهی و مشــارکت شهروندان امکان 

پذیر خواهد بود.

انجام بهسازی و رفع مشکالت کانال 
رواسان در اولویت قرار گرفت

شهردار منطقه هفت تبریز دستور اکید 
بر انجام بهسازی و رفع مشکالت کانال 
رواســان داد.محمد رشتبری در بازدید 
از کانال رواســان گفت: بهسازی و رفع 
مشکالت کانال رواسان از ضروریات بوده 
و بایــد در اولویت قرار گیرد.وی اجرای 
الیروبــی و ایجاد ایمنی در مســیرهای 
روبــاز را از جملــه اقداماتی عنوان کرد 
کــه باید مورد پیگیری قرار گیرد.کانال 
رواســان یکی از کانــال های اصلی در 
جنوب غرب تبریز بوده که بخش مهمی 
از مدیریت آب های ســطحی به واسطه 

این کانال صورت می گیرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

سرپرست معاونت سالمت و تربیت بدنی 
شهرداری مشهد عنوان کرد؛

بهره برداری از سامانه ثبت نام 
کن ورزشی   اینترنتی اما

شهرداری مشهد
مشهد / سمیرا رحمتی

سرپرســت معاونــت ســالمت و تربیت بدنــی 
شــهرداری مشــهد از بهره برداری سامانه جدید 
رزرواســیون اینترنتی اماکن ورزشی شهرداری 
مشــهد خبرداد.سید حســین غیاثی با بیان این 
خبــر اظهــار کرد: بعد از مدتــی وقفه و غیرفعال 
بودن سامانه رزرواسیون قبلی، با همت همکاران 
بنده در ســازمان فرهنگی و اجتماعی و ســازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری مشهد، 
farhangi. ســامانه رزواســیون جدید با آدرس

mashhad.ir/sport به بهره برداری رســید.وی 
افزود: شــهروندان می توانند جهت اســتفاده از 
ســالن های ورزشی شهرداری مشــهد، در ابتدا 
mashhad. به پورتال شــهر مشــهد بــا آدرس
ir مراجعــه و پــس از تکمیــل ثبت نام و دریافت 
شناسه شهروندی، به سامانه جدید مراجعه کرده 
و از بخش »ســامانه رزرواسیون اماکن ورزشی« 
نسبت به رزرو سالن اقدام کنند.سرپرست معاونت 
سالمت و تربیت بدنی شهرداری مشهد بیان کرد: 
بــا برنامه ریزی صورت گرفته از ســوی همکاران 
بنــده در معاونت ســالمت و تربیت بدنی، از ۱۵ 
اردیبهشت ماه فرآیند رزرواسیون ۴ سالن آغاز شد 
و در ابتدای خرداد، تعداد سالن ها به عدد ۱۴ رسید 
و انشــااهلل از شانزدهم خرداد ماه، ۱۶ سالن دیگر 
نیز به این سامانه افزوده خواهد شد تا در مجموع 
۳۰ ســالن ورزشی شهرداری مشهد از طریق این 

سامانه، قابلیت رزرو اینترنتی داشته باشند.

به پاس گرامیداشت مقام شامخ شهدا؛

پانزدهمین یادواره شهدای 
مخابرات منطقه گلستان برگزار شد 

گلســتان / گروه اســتان ها: به پاس گرامیداشت 
مقام شــامخ شهداء ، پانزدهمین یادواره شهدای 
مخابرات منطقه گلستان برگزار شد. پانزدهمین 
یادواره شــهدای مخابرات استان با حضور پرشور 
مدیران و مســئوالن و کارکنان برگزار شد . دکتر 
غالمعلی شــهمرادی که در این مراســم باشکوه 
ســخن می گفت، اظهار کرد : با تاکید بر ضروت 
تاســی به سیره شــهدا در شرایط کنونی ، افزود: 
یــادآوری و گرامیداشــت مقام شــهداء یکی از 
کوچکترین وظایفی اســت که بر دوش ماســت و 
مهم تر از آن پیروی از راه آن بزرگواران و حضور 
در جبهه مبارزه با دشــمن در هر شــرایطی است 
.وی الزمه شهادت را زندگی شهادت گونه دانست 
و ابــراز امیدواری کرد با خدمت رســانی و تالش 
همه جانبه در کسب رضایت مردم بتوانیم رضایت 
خداوند و شــهدا را داشته باشیم. همچنین دکتر 
سلیمان دوست از تحلیل گران سیاسی و مسائل 
روز با تاکید بر مقام واالی شــهدا گفت: شــهدا با 
خــدا معاملــه کردند و نزد خــدا بودن روزی آنها 
بود. وی گفت : شهدا عالمی را دیدند که دیگران 
ندیدنــد و خود ندیــدن و خدا دیدن ،  ایثارگری 
و فــداکاری از ویژگــی بــارز آنها بود  . الزم به ذکر 
است پانزدهمین یادواره شهدای مخابرات منطقه 
گلستان در محل امامزاده عبدا... شهرستان گرگان 
و به جهت تجلیل از مقام شــامخ شــهیدان معزز  
صلبی ، عسگری ، باقری ، خلیلی ، کبیر ، روشنی 
، گرزین ، پاســندی ، ترحمی ، ســتوده ،  فرضعلی 
، غالمی ، عنایت ، اعما ء بصیر ، سوری ، حسینی 

نیا ، کرد ، تقی نیا امیری  و صابری برگزار شد .

استاندار گلستان:

 سند توسعه استان گلستان 
تدوین می شود

گلستان / گروه استان ها: استاندار گلستان گفت: 
تهیه ۳۰ ســند بخشــی توسعه استان گستان در 
دســتور کار اســت و با استفاده از آن، تالش داریم 
آینده روشــنی را برای اســتان ترسیم کنیم.علی 
محمد زنگانه در جلســه کارگروه تخصصی امور 
زیربنایی و توســعه روســتایی، عشایری، شهری 
و آمایــش ســرزمین و محیط زیســت اســتان 
اظهارداشــت: بررسی فرایند صدور مجوزها باید 
بــا محوریــت معاونت هماهنگی امــور عمرانی 
استانداری و اداره کل راه و شهرسازی اصالح شود.

اســتاندار گلستان افزود: مزیت های منطقه ای در 
روستاها و شهرستان ها باید جهت رشد و پیشرفت 
اســتخراج شود.وی گفت: توجه به پرونده های در 
حوزه گردشــگری، صنعت و کشــاورزی بســیار 
مهم اســت اما توجه به شــاخص ها و حرکت ب 
اســاس اسناد بخشی بسیار مهم تر است.استاندار 
گلســتان گفت: الزاما تولید بدون توجه به تقاضا 
اقدامی نادرســت است و مشــکالتی را به همراه 
دارد که باید با استفاده از سند آمایش سرزمین و 
اسناد بخشی مدیریت الزم صورت گیرد.استاندار 
گلستان تاکید کرد: باید با بسته های سیاستی در 
حوزه هــای مختلف ابهامات تصمیم گیری را رفع 
کنیم.وی گفت: تهیه ۳۰ ســند بخشی در دستور 
کار اســت و با اســتفاده از آن، تالش داریم آینده 

روشنی را برای استان ترسیم کنیم.

در شهر گرگان؛

نشست هیات مدیره اتحادیه 
کسیرانی و اتوبوسرانی های  تا

شهری کشور برگزار می شود
گلســتان / گروه استان ها: رئیس سازمان 
حمــل و نقل شــهرداری گــرگان گفت: 
بــا پیگیری های ســازمان حمــل و نقل 
شــهرداری گرگان و حمایت های مهندس 
ســبطی؛ شــهردار گرگان،برای اولین بار 
جلســه هم اندیشــی اعضای هیات مدیره 
اتحادیه تاکســیرانی و اتوبوســرانی های 
شهری کشــور در شهر گرگان برگزار می 
شــود.مهدی کمال غریبی اظهار داشت: 
نشست هم اندیشی با حضور دکتر جمالی 
نــژاد معاون وزیر کشــور،مدیرکل حمل و 
نقل ترافیک کشور،مدیران عامل اتحادیه 
تاکسیرانی و اتوبوسرانی های شهری کشور 
و اعضای هیات مدیره این دو اتحادیه برگزار 
می شود.کمال غریبی افزود: این نشست با 
هدف ارائه گزارش از برنامه های آموزشی 
و اتخــاذ تصمیــم پیرامون بیمه رانندگان 
نــاوگان حمل و نقل عمومی)تاکســی و 
اتوبوسرانی(،ارائه خدمات رفاهی؛ پرداخت 
تســهیالت و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و 
تاکســی از جملــه مواردی اســت که در 
جلســات مذکور مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد گرفت.وی در ادامه از ســاماندهی 
مسافربرهای شخصی؛ ارائه خدمات سامانه 
پایش حمل و نقل دانش آموزی )ســپند( 
برای سال تحصیلی آینده و تعیین تکلیف 
کپسول CNG تاکسی های درون شهری و 
چگونگی ارائه خدمات شرکت های اینترنتی 
در این نشست هم اندیشی خبر داد.گفتنی 
است؛ نشست هم اندیشی یکروزه با حضور 
مدیرکل حمل و نقل و ترافیک و مدیرکل 
بازرسی سازمان شــهرداری های کشور و 
معاون ســازمان شــهرداری ها و دهیاری 
های کشــور و مدیران عامل تاکســیرانی 
و اتوبوســرانی کشــور در سالن اجتماعات 

شهرداری گرگان برگزار می شود

توسط شهردار مبارکه انجام شد؛

 برگزاری نشست با اعضای 
 هیات مدیره خانه مطبوعات 

استان اصفهان
اصفهان / مریم کربالیی 

شــهردار مبارکه،دکتــر محمــد مهدی 
احمــدی ،در نشســت صمیمی با اعضای 
هیــات مدیــره خانه مطبوعات اســتان 
اصفهــان نقــش مطبوعــات را در جامعه 
بســیار مهم ارزیابی کرد و افزود: رسانه ها 
به عنوان منابع آگاهیی دهنده نقش مهمی 
را در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشــی 
بــه جامعه دارند .شــهردار مبارکه گفت: 
مسئوالن می توانند با استفاده از رسانه ها 
مشــکالت و معضالت موجود را شناسایی 
و در جهــت رفع آنــان در خدمتگزاری به 
مردم گام بردارند.وی خاطرنشان کرد: نوع 
نگاه مردم به فعالیت شهرداران و انتظاراتی 
که از مجموعه شــهری است اغلب عمرانی 
بوده که انتظاری بحق نیز می باشــد ولی 
باید گامهای موثرتری در جهت پروژه ها و 
اقدامات فرهنگی نیز برداشته شود.شهردار 
مبارکه افزود: درشــهرهای پیشرفته نگاه 
مردم عمرانی نیســت ، بلکه بیشتر نگاهی 
روحی و معنوی به شــهر دارند که با پروژه 
هــای فرهنگی این انتظــارات را می توان 
برآورده کرد.احمدی با اشــاره به اقدامات 
صــورت گرفته در حوزه های مختلف طی 
چندین ماه گذشــته گفت: اگر شهرداری 
بــه وظایــف خود در شــهر عمــل کند و 
رضایتمندی از عملکرد داشته باشد بخش 
مهمی از نشاط و شادابی در جامعه را تامین 
می کند.شــهردار مبارکه خاطرنشان کرد: 
شــرایط جامعه در بخش های مختلف به 
خصوص اقتصادی شــرایط حساسی است 
که رســانه ها می توانند با تزریق امید در 
جامعــه نقش مهمــی را در زندگی مردم 
داشته باشند.وی افزود: از رسانه ها  انتظار 
مــی رود از آنجایــی که هدفی جز خدمت 
کردن نداریم مجموعه مدیریت شــهری 
مبارکه را کمک کنند تا بتوانیم در کنار هم 
خدمتگزار مردم شــریف شهرمان باشیم.
محمد مهدی احمدی رســالت رسانه ها را 
در آگاهی بخشی به شهروندان مهم دانست 
و گفــت: مردم باید از فعالیت ها و عملکرد 
یک مجموعه مطلع باشــند و این اطالع با 
همدلی و همراهی رسانه ها با مجموعه ها 
صورت می گیرد.وی افزود:در شهرســتان 
مبارکه خوشــبختانه رســانه های فعالی 
وجــود دارد که در جهت آگاهی بخشــی 
به شــهروندان از ارکان مدیریت شــهری 
محســوب می شوند.شهردار مبارکه به راه 
اندازی خانه مطبوعات شهرستان نیز اشاره 
کرد و گفت: مجموعه مدیریت شــهری در 
راستای مســئولیت اجتماعی و تعامالت 
بــا رســانه ها مکانی را جهــت راه اندازی 
خانه مطبوعات به رســانه های شهرستان 

اختصاص خواهد داد.

استانها 6

مدیر منطقه اردبیل:
گانه سوز شد نزدیک به ۳700 خودروی عمومی دو 

اردبیل / گروه استان ها: نزدیک به ۳۷۰۰ خودروی عمومی در استان 
اردبیل دو گانه سوز شد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل ضمن اعالم این خبر افزود: از زمان آغاز اجرای طرح 
رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی تاکنون، نزدیک به سه 
هزار و ۷۰۰ خودرو در ســطح منطقه دو گانه ســوز شد.سید حجت 
مدنی در این باره گفت: تاکنون چهار هزار و ۶۵۸ دســتگاه خودرو 
در ســامانه GCR.niopdc.ir برای تبدیل به دو گانه ســوز در سطح 
منطقه ثبت نام کرده اند که از این تعداد ســه هزار و ۶۹۳ خودرو 
دو گانه ســوز شــدند و ۹۶۵ دستگاه خودروی دیگر در صف تبدیل 

هســتند.وی با اشــاره به آغاز دو گانه سوز کردن خودروهای مسافر 
بر اینترنتی افزود: طرح تبدیل خودروهای مسافر بر شخصی به دو 
گانه ســوز با اولویت ماشــین های پر مصرف و اعطای یارانه از ماه 
های قبل شروع شده است و بر اساس آن حدود ۷۵ درصد از هزینه 
تبدیل به صورت یارانه دولتی پرداخت می شــود.مدنی ادامه داد: 
برای خودروهای شامل طرح، پیامک واجد شرایط بودن استفاده از 
این طرح ارســال می شــود و مالکان خودروها می توانند با مراجعه 
به ســایت اشــاره شده، نســبت به ثبت نام و نوبت گیری در کارگاه 

های مجاز تبدیل اقدام کنند.

 مشهد / سمیرا رحمتی
گردهمایی کارشناســان روابط عمومی ادارات آموزش وپرورش خراســان رضوی با 
حضــور مدیــر کل آمــوزش و پرورش و رییس مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش با هدف به روز رسانی اطالعات، تبیین سیاست ها و تبادل 
تجربیات در محل مرکز آموزشــی رفاهی فرهنگیان امام علی علیه الســالم برگزار 
شــد.رئیس مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش در این 
مراســم گفت: ارتباط با مجموعه های تاثیر گذار شهرســتان از جمله خبرنگاران، 
تشــکیل بانک های اطالعاتی مناســب و تالش در جهت شــکوفایی و ارتقاء جایگاه 

روابط عمومی از جمله اهداف اصلی ما اســت که باید در این راه تالش مضاعف انجام شــود.مصطفی 
بابایی سارویی روابط عمومی ها را افسران جهاد تبیین دانست و افزود: در هفته معلم بیشتر از ۶هزار 
دقیقه اخبار مربوط به آموزش و پرورش روی آنتن صدا و ســیما نشســت و این رقم بیش از ۵ برابر ۷ 
ماه قبل بوده است.وی به اهمیت خبر و خبرنویسی پرداخت و ادامه داد: فرهنگ در جامعه ما نیاز به 
یادآوری و تقویت دارد و پس از جنگ تحمیلی با اندکی تبلیغات موفق به رشد و بالندگی شدیم.این 

مقام مسئول خاطر نشان کرد: جامعه معلمان، ظرفیت باالیی است و روابط عمومی 
ها در عصر ارتباطان نوین، موثرترین افراد هســتند منوط به اینکه خالقیت در کار 
هیچ وقت  فراموش نشــود.رییس مرکز ارتباطات و روابط عمومی وزارت آموزش و 
پرورش خاطر نشان کرد: شما باید جریان ساز باشید، شماها در حوزه اطالع رسانی 
حاج قاسم حوزه خود بوده و هر نفر یک سردار باشید.بابایی اضافه کرد: وجود یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز و ۸۰ هزار معلم، ظرفیت باالیی اســت که بهترین 
مکان، برای تولید سرمایه اجتماعی است . از شما انتظار کار گروهی داریم و با کار 
گروهی به اهداف مورد نظر دســت پیدا می کنیم.وی ادامه داد:ما باید در گام اول 
خود را تقویت کنیم. ســپس در حوزه اســتحفاظی تولید محتوای انبوه داشــته باشــیم.روابط عمومی 
ها باید جریان ســاز بوده و پیوســت رســانه ای در همه کارها داشته باشند.بابایی سارویی تاکید داشت 
:تعامل با ســایر نهادهای درون دســتگاهی و برون دســتگاهی در قالب شورای اندیشه ورز را در دستور 
کار خود قرار داده و با رســانه ها تعامل جدی برقرار نمایند.شــایان ذکر اســت :در پایان گردهمایی  از 

کارشناسان روابط عمومی ادارت استان خراسان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

رئیس مرکز ارتباطات و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در مشهد:

کدام یک سردار سلیمانی باشند روابط عمومی ها در حوزه رسانه باید هر 

خبر  ویژه

مدیر امور برق منطقه یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

۳۵ درصد از بازار اصفهان به لحاظ تجهیزات برق ایمن سازی شده است
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر امور برق منطقه یک شــرکت 
توزیــع بــرق اصفهــان ازمهمترین اقدامات انجام شــده در این 
شــرکت را طرح ساماندهی محور بازاربزرگ اصفهان عنوان کرد 
و افزود:درمحدوده این شــرکت ۲۸ بیمارستان مستقر است که 
هر یک از این نقاط نیاز به شبکه های برق جدید دارند ، یکی از 
این نقاط در بیمارستان امیر المومنین )ع( بود. در جلساتی که 
با رئیس این بیمارســتان داشــتیم  موافقت شد که جهت تقویت 
برق و شــبکه برق رســانی این بیمارســتان دو فیدره  شود .سید 
علیرضا عریضی افزود:در این طرح کابل فشــار متوســط زمینی 
روغنی فرسوده به طول ۵۰۰ متر بین پست شماره ۳۵۶ کوچه 
لت تا پســت ۳۵۷ بیمارســتان امیر المومنین )ع( و پست ۳۵۵ 
آزمایشــگاه مهدیه تعویض شد .همچنین کوبیکل های کمپکت 
پســت ۳۵۷ و اتوماسیون پست ۳۵۶ جهت افزایش قدرت مانور 
و کاهش انرژی توزیع نشده مجهز به کوبیکل های اتوماسیسون 

شــد.وی در ادامه از تجهیز پســت زمینی خطیب در خیابان آذر 
خبر داد و گفت:در این طرح برای افزایش ظرفیت شبکه جهت 
نیرو رســانی و رفع افت و ولتاژبرق مشــترکین برای تامین برق 
پایدار،طرح تجهیزپســت زمینی با انجام فیدر گیری مناســب از 
۵۶۰ متر کابل کشی فشار متوسط و ۱۶۰ متر کابل کشی فشار 

ضعیف زمینی در کوچه های نیلفروش زاده و تاج اصفهانی انجام 
شد .وی با اشاره به برنامه های این امور برای اجرای اصالح شبکه 
فشــار ضعیف در بازاراصفهان گفت: از مهمترین اقدامات انجام 
شده در بازار اصفهان تجهیز پست سرای ملک التجاربود که در 
این طرح اصالح ساختار شبکه با استفاده از تبدیل شبکه سیمی 
به کابل خودنگهدارانجام شــد همچنین اصالح و تعویض کابل 
ســرویس انشــعاب مشترکین ، اصالح شبکه داخل بازار به طول 
۷۰۰متر وکابل کشی فشار متوسط و فشار ضعیف بازار قیصریه 
و سرای ملک التجاراز دیگر برنامه های انجام شده دربازاربزرگ 
اصفهان بود.عریضی افزود:اقدامات انجام شده برای تجهیز پست 
ســرای ملک التجار درچهار مرحله اجرا گردید که شــامل نصب 
ترانس، کابل کشــی فشــار متوسط و فشار ضعیف، بهینه سازی 
شــبکه فشــار ضعیف هوایی داخل سرای ملک التجار و برکناری 

شبکه فرسوده و ناایمن بود.
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یادداشت

گزارش می دهد « از خطرات وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در تهران  گار »روز

ساختمان های ناایمن؛ بمب  خاموش پایتخت هستند
  سارا فهیم / روزگار

بیش از ۵ سال از فاجعه پالسکو و ریزش 
کامل ساختمان، شهادت ۱۶ آتش نشان 
و تعدادی از شهروندان تهرانی می گذرد. 
حال در روز های اخیر و با ریزش ساختمان 
نوساز، اما نا ایمن متروپل آبادان و مرگ 
مظلومانه بیش از ۳۰ هموطن، بار دیگر 
موضوع ساختمان های ناایمن و پرخطر 
به بحث اول رسانه های کشور و مسئوالن 
تبدیل شده است.هر مسئولی دستوری 
می دهــد و می خواهــد بگویــد دغدغه 
تامیــن امنیت شــهروندان را دارد، اما 
به نظر می رســد بــه زودی این موضوع 
تــا حادثه مرگبار دیگری به فراموشــی 
ســپرده شده و برخی مســئوالن نیز با 
مافیای بســاز و به فروش همکاری کرده 
و اجازه رشد قارچ گونه ساختمان های نا 
ایمــن را با عدم نظارت صحیح و برخورد 
با تخلفــات می دهند.مهــدی داوری، 
مدیرعامل ســابق آتش نشانی تهران با 
بیــان اینکه تهران مانند بمب ســاعتی 
دارای ساختمان های نا ایمن است، اظهار 
کرد: برخی ساختمان های تهران به دلیل 
قدمت و عدم نوسازی به ساختمان های 
نا ایمن و خطرناک تبدیل شــده اند. این 
ساختمان ها دارای نواقص ایمنی هستند 
و باید هرچه سریعتر ایمن سازی شوند.

وی افزود: بســیاری از این ساختمان ها، 
اماکن عمومی مانند پاساژ ها هستند که 
در صورت وقوع حادثه در آن ها با فاجعه 
رو به رو خواهیم شد.به گفته داوری بعد 
از فاجعه پالســکو، بررســی های آتش 
نشــانی حاکی از آن اســت کــه تهران 
۳۳ هــزار ســاختمان نا ایمــن دارد که 
هر لحظه ممکن اســت که حادثه ای در 
آنها رخ دهد.مدیرعامل ســابق سازمان 
آتش نشــانی با اشاره به اینکه در تهران 
ســاختمان هایی مانند پالســکو وجود 
دارنــد که هر لحظه ممکن اســت دچار 
حادثه شوند، تاکید کرد: ۱۲۳ ساختمان 
مانند پالسکو در تهران شناسایی شده اند 
و اطالعات آن ها به اطالع دســتگاه های 
مرتبط رســیده است.داوری با اشاره به 
اینکه برج های تهران مورد بازنگری قرار 

گرفتــه و موضوعــات ایمنی به مدیران 
اطالع داده شــده اســت، تصریح کرد: 
اگر اقدامی برای ایمنی ســاختمان های 
پرخطر نشــود، بازهم باید منتظر وقوع 

حادثه ای وحشتناک باشیم.

گذاری ایمنی ساختمان ها به دفاتر  وا
الکترونیک شهر

همانطور که گفته شــد، تهران ۳۳ هزار 
ســاختمان ناایمــن دارد که ســه هزار 
ساختمان آن پرخطر بوده و درجه ناامنی 
باالتری دارند. حال آنکه با این شــرایط 
چندی پیش شــهردار تهران مصوبه ای 
تحــت عنوان واگــذاری تاییدیه ایمنی 
ســاختمان ها از آتش نشــانی به دفاتر 
خدمات الکترونیک شــهر را مطرح کرده 
است موضوعی که تامل بیشتری از سوی 
مسئوالن را می طلبد و اگر مدیران شهری 
این مسئله را پشت گوش بیندازند، شاهد 
حوادث هولناک تر با خســارت و تلفات 

باالتری خواهیم بود.

به جز آتش نشانی ارگانی نمی تواند 
کار تاییدیه ساختمان را انجام دهد

حســن خلیل آبادی، عضو دوره پنجم 
شــورای شــهر تهران در این باره گفت: 

اســتحکام بنــا و ایمنی ســاختمان از 
ارکان ســاختمان ســازی است که باید 
طبــق قوانیــن رعایت شــود تا مردم با 
خیــال راحت آن ملک را خریداری و یا 
در آن زندگــی کنند.وی افزود: معموال 
زمانــی که شــهرداری بخواهد به یک 
ملک پروانه ساخت بدهد باید بر ایمنی 
و اســتحکام آن ملــک نظارت داشــته 
باشــد.وی گفت: تصمیم شهردار تهران 
در خصوص واگذار تاییدیه ســاختمان 
از آتش نشــانی به شورای شهر با توجه 
به حوادثی مثل آتش سوزی ساختمان 
پالسکو و ساختمان کلینیک سینا اطهر 
و حوادثی از این دست که در چند سال 
گذشــته رخ داده اســت قطعــا عواقب 
جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. 
زمانی که این اختیار از ســازمان آتش 
نشانی که با افراد خبره و کارشناس زمان 
حادثــه در صحنه حضور دارند و نتیجه 
نا ایمن بودن ســاختمان را با گوشــت و 
پوســت حس کرده و لحظات سخت را 
درک می کنند گرفته و به دفاتر خدمات 
الکترونیک با یک کارشــناس ســپرده 
شده و سریع تاییدیه صادر شود نتیجه 
آن می شود که ما دوباره شاهد حوادثی با 
خسارت های باال و جبران ناپذیر خواهیم 

بود.وی افزود: شاید گاهی اوقات در آتش 
نشانی سختگیر های زیادی انجام شده 
اســت، اما نباید صورت مســئله را پاک 
کرد، ما باید مشکالت مردم را حل کنیم و 
از طرفی هم نباید حفظ جان شهروندان 
را فراموش کرد.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر فقط سازمان آتش نشانی است که 
می تواند با داشتن امکانات و کارشناسان 
درست ترین تصمیم را برای اخذ تاییدیه 
ســاختمان بگیرد و حتی شرکت هایی 
که زیر نظر ســازمان آتش نشــانی قرار 
دارند بار ها مورد تســت و امتحان قرار 
گرفته انــد تا بتواننــد تاییدیه بگیرند و 
همچنان مســتقیم و زیر نظر ســازمان 
آتش نشــانی فعالیت داشته باشند.وی 
افــزود: در این مورد به علت اینکه جان 
شهروندان در میان است شهرداری باید 
دقت بیشــتری در تصمیم گیری خود 

داشته باشد.

نظارت مؤثر باعث می شود فکر 
تخلف به ذهن مسئول اجرایی 

خطور نکند
در این زمینه محمود قدیری، کارشناس 
ایمنــی و آتش نشــانی نیــز گفت: در 
ساختمان ســازی موضوع ایمنی بحث 

بســیار مهمی اســت به طــوری که در 
تمام دنیا به دلیل آنکه فضا های بســته 
و ســر پوشیده شرایط خطرناکی را برای 
ســاکنان و بهــره بــرداران آن در زمان 
آتش ســوزی ایجاد می کنند، الزم است 
تمهیدات مورد نیاز برای سالمت و حفظ 
جان ســاکنین و بهره بــرداران در برابر 
عوارض خطرناک اندیشیده و اعمال شود 
تا میزان آســیب دیدگی به کمترین حد 
ممکن برســد.وی عنــوان کرد: در تمام 
کشور های در حال توسعه و توسعه یافته 
دنیــا تمرکز و تالش مدیران و حاکمیت 
بــر این اســت کــه در مراحل طراحی و 
ساخت شرایط به گونه ای در ساختمان ها 
عملیاتی شود که بتوان تا حد قابل قبول 
و اطمینان بخشی ایمنی افراد در معرض 
خطر را تامین کند چرا که بعد از ساخته 
شــدن، انجام تغییرات اساسی به منظور 
تولید شــرایط ایمن در ساختمان بسیار 
ســخت و اکثرا ناممکن اســت، از این رو 
ضروری است در مراحل طراحی و ساخت 
و انتخاب مصالح به منظور تأمین حداقل 
شــرایط ایمن فضای محل آسایش و کار 
مردم با روش های کارآمد و قابل اعتماد 
به گونه ای پایش و نظارت شود که جلوی 
هرگونه انحراف سهوی و عمدی طراحان 
مجریان ســد و اگــر این مهم به صورت 
جــد و بــا دقت انجام شــود بعد از یک 
دوره زمانی پنج ســاله به عنوان فرهنگ 
شغلی در فرآیند ساخت و ساز نهادینه و 
نیــازی به صرف انرژی زیاد برای نظارت 
وجــود نخواهد داشــت.قدیری با تاکید 
بر اینکه انتقال مســئولیت های اجرایی 
در چارچــوب قوانیــن با حفظ ماهیت و 
شکل اجرای تمهیدات ایمنی باید به دور 
از افراط و تفریط عملیاتی شــود، گفت: 
نتیجه اینکه به نظر من شهرداری تهران 
بایــد طی یک فرایند زمان بندی شــده 
بــا حفظ نظــارت عالیه و مؤثر و تضمین 
شــده سازمان آتش نشانی، امور تصدی 
گــری را واگــذار کند، به گونه ای که این 
انتقال وظیفه شرایط ایمنی ساختمان ها 
را بهبود بخشد و مصوبات شورای اسالمی 

شهر نیز به طریق اولی اجرا شود. 

7جامعه
آیا »وسواس حادثه« 

دارید؟
  نیما گنجی ، روانشناس

اساســا وسواس، از جمله وسوال وقوع 
حوادث ریشه های ژنتیکی بسیار قوی 
دارد و مســئله ای کــه وجود دارد این 
اســت که البته این ریشــه ژنتیکی به 
اندازه افراد دو قطبی و اســکیزوفرنی 
قوی نیست. انواع وسواس که می تواند 
فکری یا فکری-عملی باشــد به طور 
کلــی از اختالالتی اســت که تا حدی 
مقابل درمان مقاوم اســت.از آن جایی 
که وســواس ریشــه ژنتیکــی دارد، 
بــا یادگیــری یا مشــاهدات به وجود 
نمی آیــد. یعنی لزوما فردی که تجربه 
حادثــه دلخراشــی را دارد یا شــاهد 
آن بوده اســت دچار وســواس حادثه 
نمی شــود.انواع وسواس دالیل خاص 
خــود را دارد و حتــی تغییراتی نیز در 
سیستم عصبی این افراد دیده می شود، 
بر همین اساس نمی توان گفت فردی 
که وسواس دارد می تواند اختالل خود 
را کنترل کند و مسئولیت این شرایط را 
به گردن خود فرد بیندازیم. به همین 
دلیل اگر فردی ترس از وقوع حادثه ها 
را دارد و به همین دلیل شرایط خاصی 
را تجربه می کند نمی توان او را سرزنش 
کــرد. این افــراد نیاز به درمان دارند و 
باید نسبت به درمان خود اقدام کنند. 
وسواس می تواند اختصاصی یا عمومی 
باشــد، که تــرس از اتفاق افتادن یک 
حادثه بیشــتر عمومی اســت و از یک 
فکر وسواســی نشــأت گرفته است. 
وســواس در مورد حــوادث به صورت 
یک الگوی تکرار شونده فکری، درباره 
اتفــاق افتادن حــوادث در زمان های 
نامشــخصی رخ می دهــد کــه لزوما 
درباره حادثه خاصی نیست و حتی آن 
را تجربه نکرده است؛ مثال ممکن است 
فرد وسواسی را برای وقوع زلزله داشته 
باشد، در صورتی که حتی تاکنون زلزله 
را تجربه نکرده است. اگر این فکر درباره 
وقوع یک حادثه خاص باشــد و آن را 
 ( PTSD تجربه کرده باشــد در شاخه
اختالل اســترس پس از حادثه( قرار 
می گیرد. اختالل استرس پس از حادثه 
در صــورت تجربه فردی، شــوک یک 
حادثه، از دســت دادن یک عزیز و به 
طریق مختلف رخ می دهد.اما وسواس 
وقوع حادثه اینگونه نیست و بدون علل 
بیرونی اتفاق می افتد. وســواس ترس 
از حادثه در حقیقت یک نوع وســواس 
فکری است که شخص به صورت مداوم 
با آن دل مشغولی دارد.این یک الگوی 
تکرار شــونده فکری است که در اغلب 
موقعیت ها الگوی فکری شخص است.
مثال فرد در خانه نشسته است اما مداوم 
بــه ایــن فکر می کند که نکند حاال که 
مادرم بیرون از خانه است تصادف کند.
نکته دیگری که درباره این وســواس 
وجود دارد این اســت که لزوما درباره 
خود شــخص نیست و می تواند درباره 
بقیه افراد نیز باشد. وسواس می تواند 
روابط بین فردی، خانوادگی، شــغلی 
و... را مختل کند و اگر خود شــخص 
بــه غیر منطقی بودن این افکار آگاهی 
داشــته باشــد، خودش می پذیرد که 
افکارش پوچ اســت و وســواس است؛ 
اما اگر فرد به افکار خود اعتقاد راســخ 
داشــته باشد نمی توان به آن وسواس 
گفــت و از جملــه اختالالت حادتری 
مثل انواع اسکیزوفرنی تلقی می شود. 
این یک باور غیرقابل تغییر اســت که 
خود فرد معتقد اســت باور درســتی 
دارد. وسواس معموال اوایل بزرگسالی 
و جوانــی خود را نشــان می دهد، اما 
مــواردی هم وجود دارد که وســواس 
فرد در دوران کودکی یا نوجوانی شکل 
می گیرد. معموال وســواس حادثه در 
دوره نوجوانی شــکل می گیرد و جرقه 
آن زده می شــود.بنابراین در خصوص 
بهتریــن زمان برای انجام اقدامات در 
خصوص وسواس باید گفت که در ۲۰ تا 
۳۰ درصد موارد درمان همه جانبه و به 
موقع اگر انجام بشود، وضعیت فرد بهتر 
از پیش می شود و تا ۴۰ درصد نیز باید 
درمــان دریافت کنند؛ اما این فقط از 
پیشرفت وسواس جلوگیری می کند. 
البته به طور متوسط بیماران وسواسی 
در همه دنیا به طور متوسط پنج تا ۱۰ 
سال دیر برای درمان مراجعه می کنند؛ 
چرا که معموال خود را توجیه می کنند.

 آیا رها شدن ۵ هزار نوزاد 
در ایران صحت دارد؟

معــاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: خبر منتشــر شــده در 
شــبکه های اجتماعی در خصوص رها شدن 
۵ هزار نوزاد در ۱۰ روز اخیر در سراسر کشور 
صحــت ندارد.ابوحمزه گفت: این آمار یعنی 
ســهم زیــادی از متولدین ما بایــد در کنار 
خیابان رها شــوند که اصال این طور نیســت.

معاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشور 
هــم با بیان اینکه ۶۱ نوزاد ســال گذشــته 
توســط والدین زیســتی خود در سطح شهر 
باالخص جوار شــیرخوارگاه ها رها شده اند، 
گفت: ســاالنه خانواده های فراوانی متقاضی 
فرزندخواندگی هســتند اما به سبب کمبود 
کودکان فاقد سرپرست در کشور، سال ها در 

صف انتظار باقی می مانند.

جذب نیروی امریه در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به 
ظرفیت ایجاد   شده در اصل ۱۴۷ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، در نظر دارد از توان 
علمی و تخصصی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
در قالــب جــذب نیروهــای امریه)کارکنان 
وظیفــه( جهت ارائه خدمــات در حوزه های 
اجتماعــی، اقتصــادی، کارآفرینی و رفاه در 
مراکز استان ها و مناطق محروم و کمتر توسعه 
یافته کشــور اقدام کند.در این راستا اداره  کل 
توسعه منابع انسانی این وزارتخانه با همکاری 
ادارات کل اجرایی در استان ها در سال ۱۴۰۱ 
اقدام به جذب و به کارگیری تعدادی نیروی 
متخصــص، نخبه و متعهد با مدرک تحصیلی 
دکتری، فوق لیسانس و لیسانس جهت اعزام   
۰۱/۰۶/۱۴۰۱ کرده اســت.متقاضیان امریه 
ســربازی می توانند از تاریخ ۵ خرداد تا تاریخ 
۰۵/۰۴/۱۴۰۱ بــا مراجعه به ســامانه مردم 
یار)تعــاون  یارقدیم( این وزارتخانه به آدرس 
اینترنتی taavonyar.mcls.gov.ir از شرایط 
پذیــرش و جــذب در ادارات کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان ها اطالع و ثبت نام کنند.

لزوم تدوین دستورالعمل 
آموزشی برای طبیعت گردی

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
برای برخورداری از محیط زیست پاک و پایدار 
توجه به نقش مشــارکتی و همراهی مردم در 
امر حفاظــت و مراقبت از طبیعت خدادادی 
و منابــع ملی به عنوان یک فرصت و ظرفیت 
مناســب اهمیت دارد و برای تحقق این امر، 
سازمان محیط زیست باید از توان و امکانات 
خود برای آموزش های محیط زیستی به مردم 
استفاده کند.علی سالجقه افزود: ما می توانیم 
با تدوین و اجرای یک دستورالعمل آموزشی 
و فرهنگــی، از مــردم بــرای حفاظت هر چه 
بیشــتر از محیط زیســت کمک بگیریم.وی 
گفت: ایجاد پایگاه های آموزشــی و فرهنگی 
در ورودی مناطق تحت مدیریت این امکان را 
ایجاد می کند تا با آگاه سازی مردم و طبیعت 
دوســتان نســبت به ظرفیت ها و چالش های 
محیــط زیســتی موجود منطقــه ای بتوان 
برنامه هــای راهبــردی بهتری در حفاظت از 
مناطق در کنار محیط بانان و نیروهای اجرایی 
ســازمان حفاظت محیط زیست پیاده سازی 
کرد.بنابراین بــرای ایفای مطلوب و اثرگذار 
نقش مشارکتی مردم در امر حفاظت از محیط 
زیســت، تدوین دستورالعمل آموزشی برای 
ورود طبیعت گــردان به عرصه های طبیعی و 
مناطق تحت مدیریت سازمان از جمله پارک 

های ملی ضرورت دارد.

ثبت نام در سامانه شناسایی 
برای جذب نخبگان در 

دستگاه های اجرایی ادامه دارد
مدیرکل دفتر پایش و شبکه سازی سرآمدان و 
نخبگان در بنیاد ملی نخبگان گفت:  در راستای 
مصوبه جذب ســرمایه انسانی استعداد برتر و 
نخبه در دســتگاه های اجرایی که در اســفند 
سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، مسئولیت هایی 
به عهده بنیاد ملی نخبگان و مســئولیت هایی 
به عهده ســازمان اداری و اســتخدامی کشور 
گذاشته شد و یک سری فعالیت های مشترک 
نیز تعریف شد.دکتر محمدحسین جهانگیری 
افزود:  در راســتای این فعالیت های مشترک، 
شیوه نامه ای برای شناسایی نخبگان تهیه و به 
ســازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شد 
که این مبنایی اســت که براســاس آن از سال 
۱۴۰۱ به بعد استعدادهای برتر را شناسایی و 
به دستگاه های دولتی معرفی کنیم.جهانگیری 
افزود:  از تاریخ ۲۵ اردیبهشــت ۱۴۰۱ سامانه 
شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر آغاز به 
کار کرده است و تا امروز نزدیک به ۱۰۰۰ نفر 
از متقاضیان برای بررســی پرونده و معرفی به 
ســازمان اداری و استخدامی، ثبت نام کردند 
ضمن آنکه مهلت ثبت نام تا ۱۰ خردادماه است 

و بعد از این تاریخ، سامانه بسته خواهد شد.

خبر ویژه

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، گفت: 
تزریق واکسن فلج اطفال به دلیل احتمال آلودگی کشورها به این ویروس برای 
حجاج ایرانی ضروری است.ابراهیم قادری افزود: با توجه به اینکه احتمال آلودگی 
کشورها به ویروس فلج اطفال افزایش یافته است، بر اساس تاکید سازمان جهانی 
بهداشــت، افرادی که امســال به حج تمتع مشــرف می شوند باید این واکسن را 
تزریق کنند.وی افزود: بر اســاس برگزاری جلســه ای با مسووالن سازمان حج و 
زیارت، تزریق واکسن فلج اطفال برای حجاج ایرانی بصورت بخشنامه به دانشگاه 
های علوم پزشــکی کشــور ابالغ شــده و افراد واجد شرایط ملزم به دریافت این 

واکســن هســتند.قادری با بیان اینکه واکسن فلج اطفال در کشور موجود است، 
گفت: در حال حاضر مراکز بهداشــتی در همه شــهرها عالوه بر واکسن مننژیت 
واکســن فلج را نیز به اندازه کافی در اختیار دارند و زائران باید این دو واکســن را  
از هفته جاری تزریق کنند.وی افزود: الزم است حجاج  چهار هفته قبل از اعزام 
ضمن مراجعه به مراکز خدمات جامع ســالمت نزدیک محل زندگی، واکســن 
فلج اطفال را دریافت کنند.بر اساس این گزارش، شیوع فلج اطفال هنوز هم در 
آفریقا و خاورمیانه اتفاق می افتد.بنابراین، یک مســافر به راحتی می تواند فلج 

اطفال را به کشورهای دیگر وارد کند.

کسن فلج اطفال برای حجاج ایرانی ضروری است تزریق وا

اینفوگرافی 

خ جریمه  نر
تخلفات 
 رانندگی 

 در سال 1401 
چقدر است؟

هر یک از کدهای تخلف 
رانندگی، با توجه به 

اهمیتی که در خطرات 
جاده ای دارند، دارای 

مبلغ خاصی برای جریمه 
هستند. 

منبع: ایمنا

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی:

کسن و تجهیزات   برای تهیه وا
آبله میمونی اقدام شود مقابله با 

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی با بیان اینکه شیوع آبله میمون در کشورهای 
فقیر نگران کننده است و عالوه بر آمریکا، اروپا و آفریقا، متاسفانه در برخی کشورهای 
آسیا و حتی ایران نیز مواردی مشکوک مشاهده شده است، گفت: به همین خاطر به 
همکاران و مسئوالن هشدارهای های الزم را می دهیم تا نسبت به گسترش احتمالی 
این بیماری غافلگیر نشــوند و امکانات الزم برای پیشــگیری را محیا کنند.دکتر ایرج 
خســرونیا افزود: متاســفانه به دلیل شــیوع آبله میمون، باید نسبت به تامین واکسن 
مناســب و دارو گوشــزد کرد؛ چون با وجود ویروس کرونا و احتمال شــیوع بیماری 
آبله میمون، این احتمال برای به وجود آمدن ویروس با سوش جدیدتر مطرح است؛ 
به همین خاطر توصیه می شــود از هم اکنون واکســن و تجهیزات الزم تهیه و تامین 
گردد.وی افزود: آبله میمون از نظر عالئم شــباهت هایی به آنفوالنزا دارد ولی با بدن 
درد، لرز، تب، اســتخوان درد شــدید، به خصوص با تورم غدد لنفاوی گردن و دســت 
ها، اصطالحا » لنفادنوپاتی« همراه است؛ چون بیمار سخت درگیر می شود و گاهی 
منجر به مرگ خواهد شــد.وی افزود: هنوز داروی خاصی برای این بیماری در نظر 
گرفته نشــده اســت ولی مهمترین اقدام رعایت نکات پیشــگیرانه ، بهداشت فردی و 
زدن ماســک است.خســرونیا همچنین با هشدار نسبت به اینکه هنوز ویروس کرونا 
از کشــورمان خارج نشــده اســت، گفت: این انتظار برای عود و شــیوع مجدد کووید 
وجود دارد، به همین خاطر توصیه می شود افرادی که واکسن کووید را تزریق نکرده 
اند حتما در اولین فرصت اقدام کنند. همچنین عالوه بر رعایت بهداشــت فردی و 
اجتماعی، سیستم ایمنی بدن خود را نیز با تغذیه مناسب تقویت کنند.وی افزود: از 
آنجایی که بیماری آبله میمون در جوندگان به ویژه موش نیز قابلیت گسترش دارد، 
باید از تماس با اینگونه حیوانات خودداری شود. شستن دست ها و ماسک زدن مهم 

است و باید از خوردن غذا و آبی که احتمال آلودگی دارد، اجتناب کرد.
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نیم میلیون تومان برای تماشای 
یک کنسرت!

ایــن روزها که شــاهد بــاال رفتن قیمت ها 
هســتیم، باال رفتن قیمت بلیت کنسرت ها 
نیز امر دور از ذهنی یه نظر نمی رسد؛ چراکه 
افزایش قیمت ها می تواند افزایش اجاره سالن، 
دستمزد هنرمندان و ... را به همراه داشته باشد.
تا هفته گذشــته هنوز ســقف قیمت بلیت 
کنســرت ها زیر ۵۰۰ هزار تومان بود، ولی از 

آنجا که با افزایش لحظه ای قیمت ها رو به رو 
هستیم، تعجبی هم ندارد که پس از یک هفته 
قیمت بلیت کنسرت ها به نصف یک میلیون 
تومان رســیده باشد!اما خب افزایش نجومی 
قیمت  بلیت کنسرت ها همچنان این پرسش 
را به ذهن متبادر می کند که عموم مردم چه 
زمان می توانند حضور در اجرای کنســرت ها 
را تجربه کنند؟با این حال در روزهای پیشرو 
کنسرت های متعددی در حوزه های مختلف 
موســیقی برگزار می شــوند که بــا اطالع از 

جزئیــات آنها می توانید به تماشــای اجرای 
مورد عالقه خود بنشینید.

سالن میالد نمایشگاه بین المللی
گروه ماکان هفتم خرداد در دو سانس ۱۸:۳۰ 
و ۲۲، میثم ابراهیمی یکشنبه هشتم خرداد 
در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، مجید رضوی 
دوشــنبه نهم خرداد در دو ســانس ۱۸:۳۰ و 
۲۲، کسری زاهدی سه شنبه ۱۰ خرداد در دو 
سانس ۱۸:۳۰ و ۲۲، گرشا رضایی چهارشنبه 
و پنجشــنبه ۱۱ و ۱۲ خرداد در دو ســانس 

۱۸:۳۰ و ۲۲، مهدی جهانی پنجشــنبه ۱۹ 
خــرداد در دو ســانس ۱۸:۳۰ و ۲۲، امیــد 
حاجیلی دوشــنبه ۲۳ خرداد در دو ســانس 

۱۸:۳۰ و ۲۲ .
برج میالد

ســهراب پاکزاد یکشنبه هشــتم خرداد در 
دو ســانس ۱۸:۴۵ و ۲۲، علیرضا طلیسچی 
دوشــنبه ۹ خرداد در دو ســانس ۱۸ و ۲۲، 
بهنام بانی ۱۰ خرداد در دو سانس ۱۸ و ۲۲، 
آرش و مســیح چهارشــنبه ۱۱ خرداد در دو 

سانس ۱۸ و ۲۲، اشوان پنجشنبه ۱۲ خرداد 
در دو ســانس ۱۸:۳۰ و ۲۲، حمیــد هیــراد 
سه شــنبه ۱۷ خرداد در دو ســانس ۱۸:۳۰ 
و ۲۲، محســن ابراهیم زاده چهارشــنبه ۱۸ 
خرداد در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۲، بهنام بانی 
پنجشنبه ۱۹ خرداد در دو سانس ۱۸ و ۲۲، 
گروه ایوان یکشــنبه ۲۲ خرداد در دو سانس 
۱۸ و ۲۲، آرون افشار سه شنبه ۲۴ خرداد در 
دو سانس ۱۸ و ۲۲، امین بانی ۳۱ خرداد در 

دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۲ .

؛  مکانی بکر برای  تفرجگاه بوالغالر
تفریح تابستانی 

یکی از مناطق گردشگری شهرستان نیر تفرجگاه  
بوالغالر  است. منطقه نمونه گردشگری  بوالغالر  
با چشمه های بهشــتی و طبیعت چشم نواز از 
مناطق مهم و طبیعی گردشگری استان اردبیل 
محســوب می شــود. این منطقه بعنوان مکانی 
جهت اســتراحت و تفریح و اســتفاده از مناظر  
طبیعی مورد اســتفاده گردشگران و مسافران و 
شــهروندان به خصوص در فصل های تابستان و 
بهار اســت. در این مکان هر سال جشنواره  های 
مختلفی مانند جشــنواره آش سنتی برگزار می 
 شود که اگر خوش شانس باشید می  توانید در آن 
شرکت کرده و با مردم و فرهنگ شهرستان نیر 

بیشتر آشنا شوید.
بوالغالر از مناطق طبیعی شهرستان نیر بحساب 
می آید که بدلیل مناظر طبیعی و فضای سبز و 
بکر در فصل بهار و تابســتان میزبان مسافران و 
گردشگران بسیار اســت. چمنزارهای سرسبز با 
گل  های وحشی و درختان بلند قامت که در کنار 
نهرهای این منطقه وجود دارد لذت اســتراحت 
زیر سایه آنها را چند برابر می کند. در کنار چشمه 
 ها و زمزمه  آب و نســیم خنک می توانید از این 
منطقه لذت ببرید. چشمه  های جوشان متعدد 
که با فاصله چند متری از هم قرار دارند، به قدری 
زالل و شفاف هستند که تا اعماق آن را به راحتی 
می  توان دید. رویش گیاه  بوالغ اوتی  در اطراف 
چشــمه ها و جنبه درمانی آن، آب ســرد زالل 
معدنی با اکسیژن فراوان، پرورش ماهیان سرد 
آبی بویژه  قزل آالی رنگین کمانی، همجواری با 
رود خانه آغالن چشم انداز زیبایی به این منطقه 

داده است.
گی جغرافیایی ویژ

این منطقه به فاصلــه ۳۰۰-۴۰۰ متری خارج 
از محدوده شــهر و در مختصات جغرافیایی ۳۷ 
درجه و ۳۸ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۷ دقیقه عرض 
شــمالی و ۴۸ درجه و ۴ دقیقه تــا ۴۸ درجه و 
۲۰ دقیقه شــرقی قرار دارد. مســاحت منطقه 
۲۸۵ کیلومتر مربع دارد که در حدود یک پنجم 
مساحت نیر را شامل می شود. این شهرستان از 
شمال به شهرستان اردبیل، از شرق به بخش هیر 
و شهرســتان کوثر، از جنوب به شهرستان کوثر 
و از جنوب و غرب به اســتان آذربایجان شرقی 

محدود شده است.
گی ها ویژ

بوالغالر مجموعه ای از چشــمه هــای متعدد 
جوشــان با دبی باال در یک محدوده وسیع است 
که پنج چشمه از این مجموعه از آبدهی فراوان 
برخوردار هســتند. آب تمام چشمه ها در مسیر 
کوتاهی به یکدیگر پیوســته و از طریق نیرچای 
)رودخانه آغالغان( که از شــهر نیر می گذرد به 
بالقلوچای می پیوندد. نزدیکی به جاده ارتباطی 
نیر به سراب، وجود مناظر طبیعی و فضای سبز 
و بکر و نزدیکی به مرکز استان و شهر توریستی 
سرعین،  بوالغالر  را مکانی بســیار پرگردشگر 

تبدیل کرده است.
جشنواره

این منطقه همه ســاله با توجه به افزایش ورود 
گردشگر، برای هشتمین سال پیاپی در شهریور 
ماه میزبان جشنواره آش  های سنتی منطقه می 
 باشد. مسابقات و بازی  های بومی محلی، برنامه 
 های آواز خوانی و غیره از دیگر برنامه  های جذاب 
این جشنواره  است که اوقات مفرحی فراهم می 

کند.
بیشــتر باغ های اطــراف رودخانــه تبدیل به 
اقامتگاههای موقت شده و شما با پرداخت مبلغی 
می توانید درون این باغ ها استراخت کنید. بخش 
اعظمی از جاده درونی منطقه بوالغالر آسفالت 
است و شــما با ۲ کیلومتر گشت زنی می توانید 
بهترین اقامتگاه را برای خــود انتخاب کنید. در 
این محوطه به تازگی یک شــهر بازی کوچک و 
غذاخوری راه اندازی شده اســت. در کنار تمام 
زیبایهای این منطقه می توانید صنایع دســتی 
و میوه های محلی را نیز از دســتفروش ها تهیه 

کنید.
موقعیت مکانی

تفرجگاه بوالغــالر در فاصلــه ۳۰ کیلومتری 
اردبیل و ۵۰۰ متری شــمال غرب شهرستان 
نیر قرار گرفته است. اگر از اردبیل و یا سرعین 
می خواهید به نیر بروید منطقه بوالغالر درست 
در انتهای شهر قرار گرفته با یک خیابان فرعی 
در سمت راست شــما ولی اگر از سمت تبریز و 
یا سراب عازم هستید در ورودی شهر نیر واقع 

شده است.

گردشگری

 »برادران لیال« را 
کران می کنیم مرداد  ا

ســید جمال ســاداتیان تهیه کننــده و رئیس 
هیات مدیره دفتر پخش خانــه فیلم در گفتگو 
با امیرعباس صبــاغ مجری و ســردبیر برنامه 
ســینمامعیار در رادیو گفتگو راجع به نمایش 
برادران لیال صحبت کرد. سید جمال ساداتیان 
اظهار داشــت: برادران لیال یک ســر و گردن از 
سینمای ایران باالتر است و هم به لحاظ محتوایی 
و هم تکنیکی از فیلم قبلی روستایی جلوتر است، 
در تالش هستیم فیلم را در مردادماه اکران کنیم.

هیچ ارتباط و شباهتی میان برادران لیال و ابد و 
یک روز وجود ندارد بجز اینکــه در هر دو فیلم 
زندگی یک خانواده فرودست روایت می شو و فقر 
در محوریت داستان است که به لحاظ محتوایی 
آنچه در فیلم می بینیم وصف حالی از ایران امروز 
است که فکر می کنم مورد توجه مردم هم قرار 
گیرد.با توجه به موقعیت جهانی فیلم و شــانس 
خوبی که برای رقابت در اســکار دارد بعید می 
دانم مشــکلی برای دریافت پروانه نمایش فیلم 
بوجود بیاید و به نظرم مســئوالن ارشاد با سعه 
صدر بیشتری با این فیلم برخورد خواهند کرد، 
مگر چند فیلم در سال در سینمای ایران ساخته 
می شود که اینگونه نام ایران را در جهان مطرح 
کند.برادران لیال در شهریور ماه در فرانسه توسط 
شــرکت وایلد بانچ که متری شیش و نیم را هم 
اکران کرده، به نمایــش در خواهد عمد و پیش 
بینی ام این است که نسبت به متری شیش و نیم 

تماشاگر بیشتری خواهد داشت.

 »همصدا«ی ساالر عقیلی 
برای هموطنان داغدار آبادان

قطعه موســیقی »همصــدا« با صدای ســاالر 
عقیلی برای همصدایی و همراهی با هموطنان 
داغدار آبــادان در پی حادثه ریزش ســاختمان 
متروپل منتشر شــد. قطعه موسیقی همصدا با 
صدای ســاالر عقیلی خواننده موسیقی سنتی، 
ترانه ای از زنده یاد افشین یداللهی و آهنگسازی 
حمیدرضا گلشن در پی حادثه ریزش ساختمان 
متروپل آبادان و کشــته  و مصدوم شدن جمعی 
از هموطنان در این حادثه منتشــر شد.حمید 
بهروزی نیا )نوازنده تار(، ایمان کی پیشــینیان 
)تنظیم کننده(، محمــد یعقوبخانی )طراحی( 
و گلد اســتودیو )ضبط( از دیگــر عوامل قطعه 

موسیقی همصدا هستند.

 قصه آدم های خاص 
روی موج رادیو

برنامه با نخبگان روزهای یکشــنبه ساعت ۲۰ 
به تهیه کنندگــی مرتضی میالنــی و مجری 
کارشناســی زهرا حاجی زاده از رادیو سالمت 
روی آنتن می رود.زهرا حاجی زاده، مجری این 
برنامه در این باره توضیح داد: برنامه با نخبگان 
یکشنبه ساعت ۲۰ تا ۲۰ و ۳۰ از شبکه سالمت 
پخش می شود و مرتضی میالنی تهیه این برنامه 
را برعهده دارد. برنامه با نخبگان ساختار گفت 
وگو محور و تولیدی دارد. از سال ۹۵ این برنامه 
را اجرا می کنم و مشاوره برنامه نیز هستم. این 
برنامه تاریخ شــفاهی نخبگان عرصه پزشکی و 
سالمت اســت که به زبان خودشان روایت می 
شود.این مجری رادیویی ادامه داد: هدف ما این 
است در گفت وگو با اســاتید نقشه راهی برای 
نسل جوان مشخص کنیم. بطور خاص از اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها و اساتید دانشگاه های 
علوم پزشــکی و اعضای فرهنگستان های علوم 
پزشــکی برای حضور دراین برنامه دعوت می 
کنیم؛ در عین حال از نســل جــوان نیز در این 

برنامه حضور دارند.  

قا« ایران را دور می زند »صنم آ
گروه نمایشــی »صنم آقا« اجرای این اثر را به 
زودی در یکی از استان های کشور آغاز می کند تا 
با امید به اجرا در شهرهای مختلف، اواخر تابستان 

در تهران روی صحنه رود.
»صنم آقــا« بــه کارگردانی حســن عابدی و 
تهیه کنندگی وحید لک مدتی اســت که برای 
اجرا آماده شــده ولی قرار اســت شــروع کار با 
استان خراسان شــمالی باشد.حسن عابدی در 
گفت وگویی با ایسنا در این باره بیان کرد: نمایش 
»صنم آقا« در دو ماه گذشته در تهران تولید شده 
ولی برخالف رویه معمول اجراها، من و آقای لک 
تصمیم گرفتیم اجرای این نمایش را در ســطح 
استان های دیگر آغاز کنیم؛ چرا که این نوع تبادل 
تئاتر میان استان ها برای ما اهمیت داشت، براین 
اساس تاکید داشتیم که بازیگران این نمایش را 
هم از میان بهترین های استانِی ساکن در تهران 
انتخاب کنیم تا از این ظرفیت اســتفاده شود.به 
این ترتیب برعکس روال عادی که نمایش های 
تولید تهران صرفا در سالن های همین شهر روی 
صحنه می رود و شاید بعد در شهرهای دیگر اجرا 
شــود، ما کار خود را آخر تابستان در تهران اجرا 

خواهیم کرد.
او افزود: اجرای »صنم آقا« از خراســان شمالی 
شروع می شود که در این استان آمادگی استقبال 
از این کار وجود داشت. نمایش از نهم تا دوازدهم 
خرداد،  هشــت اجرا دارد و بعد در چند استان 

دیگری که صحبت  شده ادامه خواهیم داد.

حتما روزی ۷ دقیقه بخندید
یک متخصص نشان داده است که لبخند زدن به مدت ۷ دقیقه در روز 
می تواند فواید سالمتی قابل توجهی برای شما داشته باشد.شاید وقتی 
اخبار روز را می خوانید، متوجه می شوید که نه تنها چیزی برای خندیدن 
وجود ندارد بلکه بیشــتر اخم هایتان با خواندن تیترهای درشــت در هم 
می رود. در این مورد، عذر شــما بابت نخندیدن موجه اســت.اما خوب 
است بدانید ۱۶ ماه می شروع ماه ملی لبخند است. این رویداد هر ساله 
با هدف افزایش آگاهی در مورد اهمیت ســالمت دهان و دندان برگزار 
می شــود.با توجه به اینکه دندانپزشــکی در همه جای جهان در بحران 
قرار دارد و به دلیل تعرفه های باالی خدمات دندانپزشــکی، میلیون ها 
نفر نمی توانند به دندانپزشک مراجعه کنند، بهداشت دهان و دندان در 

حال حاضر یک موضوع برجسته و مهم به شمار می رود.یک متخصص 
دندان به شــما یادآوری می کند که لبخند زدن نه تنها برای ســالمت 
روان مفید است، بلکه برای سالمت دهان و دندان هم بسیار عالی بوده 
و طیف وســیعی از مزایای بالقوه را در خود گنجانده اســت.دکتر خالد 
 ،Impress قاســم، متخصص ارتودنســی در کلینیک ارتودنسی اروپایی
معتقد است که ما باید حداقل ۷ دقیقه در روز لبخند بزنیم. اما چرا؟این 
پزشک توضیح داد: »مزیت اصلی لبخند این است که استرس را کاهش 
می دهد.«او افزود:»دهان ما بیشتر از آنچه تصور می کنیم در اثر استرس 
آسیب می بیند، زیرا تنش اضافه ای که به ماهیچه های شما وارد می کند 
می تواند منجر به فشــردن یا ســاییدن غیرارادی دندان ها شود و شما را 

مستعد مشکالت فک و انبوهی از مشکالت دیگر کند«.دکتر قاسم می 
گوید:»لبخند زدن باعث افزایش اندورفین و کاهش سطح کورتیزول می 
شود. بنابراین ، در زمانی که احساس استرس می کنید می توانید لبخند 
بزنید تا احساس بهتری در شما ایجاد شود.«او همچنین خاطرنشان کرد 
که لبخند زدن می تواند فواید ایمنی بالقوه ای داشته باشد. لبخند زدن 
دوپامین آزاد می کند و در نتیجه تولید آنتی بادی های سیســتم ایمنی 
شما را افزایش می دهد.دکتر قاسم مشاهده کرد که لبخند زدن و به ویژه 
خندیدن می تواند ضربان قلب و تنفس و در نتیجه فشــار خون شــما را 
کاهش دهد. او افزود که مطالعات ســالمت، دهان و دندان ضعیف را با 

فشار خون باال مرتبط می دانند.

دریچه علم

جدیدترین 
روش بیهوشی 
در اتاق عمل!

رییس انجمن 
متخصصان بیهوشی 
ایران گفته با وجود 
محدودیت دارویی 

نمی توانیم بیماران را 
با کیفیت باال بیهوش 

کنیم. محمدرضا میرشاه 
ولد با انتشار کارتونی 
در صفحه اینستاگرام 

خود به این موضوع 
پرداخت.

کارتون 

همه چیز درباره   پیرمرد بی ادعای جشنواره کن

یک حبه قند
   مهرنوش سلماسی/ گروه فرهنگ و هنر

 میان انبوه تصاویر منتشر شده از ایرانی های 
حاضر در کن، قاب های ثبت شده از سعید 
پورصمیمی جلوه و درخششی دیگر دارد. 
تماشــای بازیگر ۷۸ســاله فیلم »برادران 
لیال« جایی دور از آنچــه قواعد فرش قرمز 
)با تمام نمایش های اغلب اغراق شده مقابل 
دوربین عکاســان و خبرنــگاران( خوانده 
می شود، حسی توامان از احترام و حسرت 
را برمی انگیزد. احتــرام برای هنرمندی که 
همیشه در اوج بوده )احتماال هیچ کدام مان 
حتی یک بازی بــد از او در ذهن نداریم( و 
حســرت بابت اینکه چقــدر دیرهنگام در 

سطحی بین المللی دیده می شود.
او که در نخســتین حضور سینمایی اش با 
»ناخدا خورشــید« )ناصر تقوایی ۱۳۶۵( 
چشم ها را خیره کرده بود کمتر در محافل 
جهانی دیده شــد. در همین ســال ناخدا 
خورشید، »خانه دوست کجاست؟« )عباس 
کیارستمی ۱۳۶۵( هم در جشنواره فجر به 
نمایش درآمد که آغازی بود بر درخشــش 
بین المللی ســینمای ایــران؛ در واقع نوع 
خاصــی از ســینمای ایران کــه مبتنی بر 

واقع نمایی و حضور نابازیگر بود. ســیطره 
این ســینما که کیارســتمی پرچمدارش 
بود در همان دورانی رخ داد که هنر سعید 
پورصمیمــی فقط در ایران دیده می شــد. 
بازیگری دوست داشــتنی کــه در دوران 

انتصاب فله ای القاب، واقعــا برازنده صفت 
استاد بود و همیشه استاد ماند.

به یــادش می آوریم با ناخدا خورشــید، 
تحفه ها)۱۳۶۶(، پرده آخــر)واروژ کریم 
دلشــدگان)علی  مســیحی۱۳۶۹(، 

حاتمــی۱۳۷۰(، آبادانی ها)کیانــوش 
چهره)ســیروس  عیــاری۱۳۷۱(، 
الوند۱۳۷۵(، سرزمین خورشید)احمدرضا 
درویــش۱۳۷۵(، ایــران ســرای مــن 
اســت)پرویز کیمیــاوی۱۳۷۷(، نســل 

سوخته)رســول مالقلی پــور۱۳۷۸(، 
عروس آتش)۱۳۷۸(، یــه حبه قند)رضا 
میرکریمی۱۳۹۰( و ... به یاد می آوریم که 
به شکلی شگفت انگیز، حتی در محاصره 
انبوه بازی های اغراق آمیز )در مثال سریال 
»در پناه تــو«( همیشــه باورپذیر بوده و 

سطح واالی خودش را حفظ کرده است.
بــدون کمتریــن ادا و ادعــا و رفتارهای 
جلوه گرایانه مرسوم و تمایل به دیده شدن 
جز برای هنــرش؛ هنر بازیگــری که او در 
ســینمای ایران از قله هایش بوده و هست. 
سعید پورصمیمی بیشــتر به عنوان بازیگر 
نقش مکمل در سینمای ایران حضور داشته 
است. از ناخدا خورشــید تا امروز، اغلب او 
را در فیلم هــا و ســریال هایی دیده ایم که 
دیگران بازیگــران اصلی اش بوده اند ولی ما 
هربار خیره بر درخشش سعید پورصمیمی 
بوده ایــم که هــر حضــورش حیثیتی به 
نقش مکمــل )همان نقــش دوی دیروز( 
بخشیده اســت. در ۷۸ســالگی پیرمردی 
است دوست داشــتنی که تماشای تصاویر 
حضورش در جشنواره کن غرابت و حسرت 

و ستایش را معنا می بخشد.  

چهره ها 

فرهنگ و هنر


