
کل بانک مرکزی خبر داد:  رییس 

تولد رمز ریال در شهریورماه
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه رمز ریال شهریورماه سال جاری متولد خواهد 
شد، گفت: برای کنترل تورم به راه حل های خوبی نیز رسیده ایم.علی صالح آبادی در 
همایــش سیاســت های پولــی و بانکــی اظهــار کــرد: کمیته هــای نقدینگــی، پایــه پولــی و 

اصالح نظام بانکی در ساختار بانک مرکزی با ریاست قائم مقام بانک مرکزی تشکیل 
شــده اســت و جلســات آن برگزار می شــود. در حوزه کنترل تورم سیاســت های خوبی 

  || صفحه  صفحه 33  پیش بینی شده است و در حال گفت وگو با هیات دولت هستیم...

سهم ساالنه تهرانی ها  از تولید مسکن چقدر است ؟

بازی با اعداد رویاییبازی با اعداد رویایی

صفحه 3 

1401 10 خــرداد  2115  سه شـــــنبه   پیاپــی:  ریــالشمــــــــــاره   30000 تک شــماره:  صفحــه   8     2022 مــی   31     1443 شــوال   29   

رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

با برنامه ریزی می توان 
کشور را بسیار ارزان تر از 
وضع کنونی اداره کرد

     رئیــس کل دیــوان محاســبات کشــور 
گفــت: مــی تــوان بــا برنامــه ریزی قــوی تر و 
، کشــور را بســیار ارزان تر از  تمهیدات بهتر

وضع کنونی اداره کرد...

وزیر اقتصاد:

 باید حکمرانی بر ریال 
گیرد کار قرار  در دستور 

     وزیــر اقتصــاد در همایــش ســاالنه 
سیاســت های پولــی و ارزی بانــک مرکــزی 
گفــت: ســال ها پیــش از ایــن بایــد اقتصاد 
ایران تسلط بر حکمرانی ریال را در دستور 

کار قرار می داد...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

کاهش نوسان قیمت 
خودرو قطعی است

3

 امروز اوکراین
فردا تایوان

2

 عطش 
گرس جنگل های زا

7

کنش وزیر فرهنگ   وا
به اقدام موهن جشنواره کن

8

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهانآ آ

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
1401-11

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

قرادادهای خرید03/23 /1401تامین دو ردیف لوله فوالدی مورد نیاز طبق مشخصات48554610فراخوان عمومی1

کلیه نواحی 48553890فراخوان عمومی2 آمیزی  کلیه عملیات تعمیرات ، بازسازی ساختمان های اداری ، محوطه سازی و رنگ  انجام 
قرادادهای خرید1401/03/20شرکت فوالد مبارکه

قرادادهای خرید1401/03/20بهینه سازی اصالح و بازسازی پولپیت های خطوط تولید و جانبی فوالد مبارکه48554439فراخوان عمومی3

قرادادهای خرید1401/03/28اجرای روشنایی سایت جدید انباشت سرباره و پسماند48511355فراخوان عمومی4

www.   زیابــی کیفــی، مناقصــات و مزایــدات بــه وبســایت شــرکت بــه نشــانی جهــت دریافــت اســناد و کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص  فراخوان هــای عمومــی، ار
msc.ir، منــوی خریــد و تامیــن کننــدگان، مناقصــات مراجعــه و طبــق راهنمــای موجــود، نســبت بــه انتخــاب مناقصــه مــورد نظــر از طریــق سیســتم ارتبــاط بــا تأمیــن 

کننــدگان )SRM( ا قــدام نمائیــد. اطالعــات ســایر فراخوان هــا از طریــق ســایت شــرکت، قســمت اطالعیه هــا قابــل دســترس می باشــد.

گهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای(( گهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای(())آ ))آ
شماره : شماره : 55/عمران //عمران /14011401

اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادر و دریانوردی هرمزگان

منــازل  اساســی  تعمیــرات  و  ســازی  مقــاوم   ، بازســازی   : مناقصــه  موضــوع 
کیــش  جزیــره  مســکونی 

- مهلت و نحوه دریافت اسناد :
متقاضیــان شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد  از تاریــخ 1401/3/9 تــا پایــان وقــت 
  www.setadiran.ir اداری مــورخ  1401/3/21 ســاعت 14:00 بــا مراجعــه بــه ســایت

نســبت بــه دریافـــت)خرید(رایگان اســناد اقــدام نماینــد. 
 www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir  ضمنــًا دریافــت آگهــی از ســایتهای *

نیزامــکان پذیــر و رایــگان مــی باشــد.
ی اسناد: - مهلت و محل تسلیم پاكات و بارگذار

در   1401/4/4 14:00مـــورخ  ســاعت  تــا  را  خــود  پیشنهـــادات  بایــد  متقاضیــان 
بــه ایــران(  ) ســتاد  الکترونیکــی دولــت  تــدارکات  ســامانه 

         آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
تبصــره1: متقاضیــان مکلفنــد عــالوه بــر بارگــذاری اســناد خــود در ســایت مذکــور 
نســبت بــه تحویــل فیزیکــی صرفــًا پاکــت الــف محتــوی ضمانتنامــه شــرکت در 
مرکــزی  دبیرخانــه  بــه   14:00 ســاعت   1401/4/5 مــورخ   تــا  حداکثــر  مناقصــه 
اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان هرمــزگان - مجتمــع بنــدری شــهیدرجایی - 

ســاختمان مرکــزی - طبقــه همکــف اقــدام نماینــد .
تبصــره2 :کلیــه مراحــل برگــزاری از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد 
مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت الکترونیکــی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ایــران( آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد 
مراحــل   ، قبلــی  عــدم عضویــت  گــران در صــورت  اســت مناقصــه  شــد و الزم 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت 
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند بدیهــی اســت در صــورت عــدم انجــام فراینــد 
قبــول  مــورد  فیزیکــی  صــورت  بــه  شــده  ارائــه  پیشــنهاد  مذکــور  ســامانه   در 

واقع نمی گردد.
- تضمیــن شــركت در مناقصــه : مناقصــه گــران مــی بایســت ضمانتنامــه بانکــی 
بــدون قیــد و شــرط و قابــل تمدیــد بــه دفعــات یــا اصــل فیــش واریــز وجــه بــه 
بنــدر  پرداخــت  گــردان  تنخــواه  بنــام   4101064571214853 شــماره  حســاب 

شــهید رجایــی نــزد بانــك مرکــزی بــه مبلــغ  292ر817ر691ر6  )شــش میلیــارد و 
ششــصد ونــود و یــک میلیــون و هشــتصد و هفــده هــزار و دویســت و نــود و دو ( 

ــد . ــال ارائــه نماین ری
- شماره اقتصادی كارفرما: 4113-1957-7986

- شناسه ملی : 14000180614
IR 920100004101064571214853 : شماره شبا -

- آدرس دســتگاه مناقصــه گــذار : بندرعبــاس - مجتمــع بنــدری شــهید رجایــی 
ــادر و دریانــوردی اســتان هرمــزگان - واحــد مهندســی و عمــران -  - اداره کل بن

امــور پیمــان و رســیدگی - تلفــن : 07632123606
- بــرآورد اولیــه مناقصــه : 606ر864ر590ر139 )صــد و ســی و نــه میلیــارد و 
ــش( ــصد و ش ــزار و شش ــار ه ــصت و چه ــتصد و ش ــون و هش ــود میلی ــد و ن پانص

ریال
- مدت اجرای كار : 20 ماه

- شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن گواهی رتبه بندی حداقل پایه 5 ابنیه و ساختمان

2- اعــالم وجــود ظرفیــت کاری آزاد براســاس تعــداد کارهــای در دســت انجــام 
و ظرفیــت مجــاز براســاس ســایت http://sajar.mporg.irو تکمیــل فــرم خــود 

ــرکت ــاری ش اظه
زیابی کیفی زیابی کیفی طبق معیارهای ار 3- کسب حداقل 60 امتیاز ار

آزاد  4- رعایــت ضوابــط ، قوانیــن و مقــررات ســاخت و ســاز حاکــم در منطقــه 
کیــش الزامــی مــی باشــد .

- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات:
 - شــهیدرجایی  بنــدری  مجتمــع  ســاعت9:00   1401/4/6 مــورخ   دوشــنبه   روز 

ســاختمان مرکــزی اداره کل - طبقــه ســوم - دفتــر مدیــر کل
تبصــره : دریافــت اســناد ،مراحــل ثبــت نــام و بارگــذاری کلیــه اســناد و مــدارك 
می بایســت از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( انجــام پذیــرد .

- اســناد بایــد بــا کیفیــت بــاال و خوانــا )400 یــا dpi 300( اســکن و بارگــذاری گــردد. 
در صــورت ناخوانــا بــودن ، بــه اســناد مذکــور ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد . 

شناسه اگهی 1324687

به بهانه سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران و 
بازتعریف گسترده تر روابط اقتصادی و فرهنگی؛

چشم انداز روشن
   پارسا جعفری، کارشناس ارشد و تحلیلگر مسائل بین الملل 

بــا در نظر داشــتن پیشــینه مثبت تاریخــی از روابط ایران-
تاجیکســتان و در حالی که دو کشــور وارد ســی امین سال از 
روابط مشترک شده اند، باید با اشتیاق فراوان و به نحوی مطلوب 
از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه بین ایران و تاجیکستان برای 
شــکوفایی هر چه بیشــتر توسعه روابط و باز تعریف گسترده تر 
همکاری هــای اقتصادی ، علمی و فرهنگی میان دو طرف گام 

برداشت .
ایران و تاجیکســتان به واســطه زبان مشترک فارسی در کنار 
اشــتراکات گوناگون تاریخــی، فرهنگی و هویتی و همچنین 
نزدیکی جغرافیایی که با یکدیگر دارند، نسبت به سایر کشورهای 
منطقه که اغلب ترک زبان یا عرب زبان هستند، احساس نزدیکی 
بیشتری با هم دارند. این نزدیکی به حدی است که بسیاری از 
مردمان دو کشــور، همواره دیگری را به عنوان بخشــی از وطن 
فرهنگی خود به حساب  آورده و به روش های گوناگون سعی در 
تعمیق روابط بین دو کشور  دارند. وجود چنین ظرفیت عظیمی 
باعث شده تا ایران و تاجیکستان به طور طبیعی تبدیل به یکی 
از مهمترین بسترهای بالقوه ای شوند که می توانند به واسطه 
ارتقاء ســطح و حجم همکاری  ها، توســعه همه جانبه روابط را 
به نحو مطلوبی میان دو کشور طرح  ریزی کرده و از این طریق 
زمینه  های همگرایی بیشتری را در عرصه های مختلف سیاست 

خارجی فراهم نمایند.
جمهوری تاجیکســتان به مثابه چراغ راه و پل ارتباطی ایران 
برای ورود به آســیای میانه به حســاب می  آید که در صورت 
توجه کافی و گســترش روابط می تواند ســکوی پرتاب و نفوذ 
اقتصادی ایران در جمهوری  های همجوار به وسعت ۴ میلیون 
کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر ۱۶۰ میلیون نفر بوده و بازار 
بســیار مناســب و آسانی را برای کشورمان فراهم آورد. اهمیت 
این مسئله هنگامی افزونتر می گردد که متقاباًل ایران نیز بتواند 
نقش عمده ای را به عنوان کریدور و شاهراه اصلی دسترسی به 
آب های آزاد برای تاجیکستان و سایر جمهوری  های اطراف که 

در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار دارند، بر عهده گیرد .
طی سال های اخیر ایران و تاجیکستان عالوه بر توسعه روابط 
سیاســی- اقتصــادی، همکاری های خوبــی را در عرصه های 
فرهنگی با یکدیگر داشــته  اند. اقداماتی مختلفی چون تبادل 
هیئت های علمی، فرهنگی و هنری، ترویج و گســترش زبان 
فارســی از طریق تأســیس و تقویت کرسی  های زبان فارسی، 
برگزاری دوره  های دانش  افزایی ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی- 
تاجیکی؛ از طریق ارائه و تولید فیلم، موسیقی و نمایشگاه  های 
چاپ و توزیع کتاب و.. تنها گوشه کوچکی از این اقدامات فرهنگی 

به شمار می رود.
کشــور تاجیکســتان همواره از جایگاه ممتازی در سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران برخوردار بوده است. در این 
مســیر جمهوری اســالمی ایران به عنوان اولین کشوری که 
استقالل تاجیکستان را به رسمیت شناخته و نخستین مراکز 
دیپلماتیک را در این جمهوری افتتاح کرد، به توســعه روابط 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی با این کشــور، اهتمام ویژه ای 
مبذول داشــته اســت. این روابط به گونه ای شکل گرفته که 
مقام معظم رهبری از روابط میان دوکشــور با عنوان»روابط 
خویشــاوندی« یــاد نموده اند. در چنیــن فضایی جمهوری 
اسالمی ایران تالش نموده  است تا در چارچوب این سیاست 
دوســتانه، پیشگام توسعه روابط بوده و برای همگرایی بیشتر 
با این کشور از هیچ کوششی دریغ نورزد. در جریان سفر اخیر 
جناب آقای رئیسی، رییس جمهور محترم جمهوری اسالمی 
ایران به جمهوری تاجیکســتان در 2۶ شهریور۱۴۰۰ شاهد 
آن بودیم که  با همت مقامات سیاسی دو کشور، فصل نوینی 

از روابط میان دو کشور شکل گرفت.
در طرف دیگر این رابطه، جمهوری اســالمی ایران به اندازه 
ای برای کشور تاجیکستان اهمیت داشته که رئیس جمهور 
این کشور، جناب آقای رحمان نیز از تعبیر »گوشت و ناخن« 
بــرای توصیف روابط میان ایران و تاجیکســتان و پیوندهای 
نزدیک دو ملت اســتفاده کرده اند. پیوند دو کشــور در طول 
زمان ناگسســتنی بوده و در این فرهنگ و تاریخ مشــترک نه 
تنها رخنه ای بوجود نیامده بلکه رشته های این پیوند محکم تر 

گردیده است...   
ادامه در صفحه 2

یادداشت

قول جدید مجلس درباره واردات خودرو

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن خودروهای باالی 2۵ 
هــزار دالر خبــر داد، گفــت: ممنوعیت واردات خودروهای الکچری کیفیت خودروی ایرانی را باال می برد. یک 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن خودروهای باالی 2۵ هزار 

دالر خبر داد، گفت: ممنوعیت واردات خودروهای الکچری کیفیت خودروی ایرانی را باال می برد.
سید علی موسوی درباره ضرورت برابر بودن قیمت  خودروهای وارداتی با خودروهای ایرانی اظهار کرد: نباید 
بگذاریم مافیای واردات که در کاالهای دیگر وجود دارد، به واردات آتی خودرو بیاید. باید جلوی سلطان هایی 

بلقوه خودرویی را گرفت. ابدا نباید اجازه دهیم که خودروهای باالی 2۵ هزار دالر وارد کشور شود.
واردات خودرو برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه است

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تأکید کرد: ما به واردات خودرو مجوز دادیم تا بتوانیم قیمت 
سنگین خودرو ایرانی را بشکنیم. از طرف دیگر باید نیازهای بازار را تأمین می کردیم. دهک های باالی جامعه 
می توانند هر خودرویی که دوست دارند را تهیه کنند. بنابراین واردات خودرو باید برای طبقه متوسط و ضعیف 

جامعه صورت بگیرد. خرید خودروی ارزان با کیفیت حق این طبقات است.
کچری کیفیت خودروی ایرانی را باال می برد ممنوعیت واردات خودروهای ال

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: واردات خودرو رقابت کیفی بین خودروساز داخلی و 
خارجی را ایجاد خواهد کرد. تولیدکننده ایرانی باید در رقابت با خودروی مشابه خارجی کیفیت را باال ببرد تا بتواند 
با آن کاال رقابت و در نهایت سود کند. بنابراین ممنوعیت واردات خودروهای الکچری کیفیت خودروی ایرانی 
را باال می برد. این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در پایان از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن 
خودروهای باالی 2۵ هزار دالر خبر داد و گفت: مجلس قول می دهد که در راستای حمایت از دهک های متوسط 
و پایین در برابر مافیای خودرو بایستد و نگذارد قشر خاصی خودروی باالی 2۵ هزار دالر وارد کنند و بخواهند 
ضمن سودهای کالنی که می برند، مانع ایجاد رقابت بین خودروی ایرانی و خودروی هم قیمت خارجی شوند.

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

بهروز کاویانی-شهرداراندیشه

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

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

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

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

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

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

4-مهلت و محل تسلیم پیشنهادات:                                                                                                                   

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

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

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

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

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

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

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

 نوبت دوم
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سیاست 2

رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

کرد کنونی اداره  کشور را بسیار ارزان تر از وضع  با برنامه ریزی می توان 
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: می توان با برنامه ریزی قوی تر و تمهیدات بهتر، کشور را بسیار ارزان تر از 

وضع کنونی اداره کرد.
 به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، نخستین مجمع معاونین مالی و اداری وزارتخانه 

ها و دستگاه های اجرایی به ریاست  مهرداد بذرپاش برگزار شد.
در این نشست که با حضور بیش از ۶۰ نفر از معاونین مالی و اداری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برگزار شد، رئیس 
کل دیوان محاسبات با تسلیت از دست دادن جمعی از هموطنان در حادثه ساختمان متروپل آبادان گفت: ُحسن 
برپایی چنین مجامع مشــورتی آن اســت که افزون بر آشــنایی و تعامل بیش از پیش دســتگاه های اجرایی با وظایف 

ذاتی نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، شاهد تحقق سیاست پیشگیری از بروز تخلفات نیز خواهیم بود.
مهرداد بذرپاش، دیوان محاســبات را یاری گر و کمک حال دســتگاه ها در صحنه اجرایی دانســت و خاطر نشان کرد: 
معاونین مالی و اداری را می توان اصلی ترین بخش ستادی در هر دستگاه دولتی قلمداد کرد و مسلم است که اگر 
»ستاد« هر ارگان، نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، بخش »صف« نیز به طریق اولی از عملکرد قابل قبولی 
برخوردار نخواهد بود؛ لذا عملکرد کم خطا و بدون انحراف از قوانین در دســتگاه های متبوع، نســبت مســتقیمی با 

وظایف شما معاونان دارد.

هشدار درباره فراوانی تخلفات در دستگاه های اجرایی از دیگر سخنان رئیس کل دیوان محاسبات بود و در این باره 
بیان داشت: متاسفانه بسیاری از احکام بودجه در دستگاه ها با فقدان عملکرد مواجه است و این نشان از عدم پایبندی 
به اجرای قانون دارد. البته با توجه به عزم جدی رئیس دولت محترم، امید آن می رود که به زودی شاهد پیاده سازی 

هرچه کم خطاتر بودجه سنواتی باشیم.
بذرپاش افزود: فاصله گرفتن از روش های سنتی نظارت و برخط نمودن سازوکارها، یکی از مهمترین کارویژه های 
دیوان محاســبات اســت که تحقق این امر، نه تنها ســرعت رســیدگی ها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد 

بلکه تعارضات احتمالی میان دستگاه های نظارتی با ارگان های دولتی را به حداقلی ترین حالت ممکن می رساند.
رئیس کل دیوان محاسبات لزوم اصالح ساختار بودجه ریزی را یکی از ضروری ترین نیازهای کشور دانست و تصریح 
کرد: یکی از مهمترین انتظارات رهبر فرزانه انقالب، اصالح اساسی ساختار بودجه است که یکی از اصلی ترین محورهای 

اصالح بودجه، بودجه ریزی عملیاتی است که متاسفانه بیش از 2 دهه مغفول مانده است.
بذرپاش با انتقاد از ُکند شدن روند کوچک سازی دولت، گفت: بخش اعظمی از بودجه دستگاه ها صرفاً خرج حقوق 
و دستمزد کارکنان می شود که این خود نشان از فربه شدن بیش از پیش دولت ها دارد و منابع کشور، توانایی تداوم 

حرکت در این دور تسلسل را نخواهد داشت.

یادداشت

پنجاهمین روز از آغاز 
اعتراضات سراسری در شهر 
کلمبو سریالنکا/ خبرگزاری 

ساختمان های ویران شده فرانسه
در جنگ اوکراین/ رویترز

گزارش تصویری

آمریکا و چین افزایش یافته است: گمانه زنی ها درباره تقابل نظامی 

امروز اوکراین؛ فردا تایوان؟
گمانه زنی ها درباره تکرار تجربه اوکراین در 
جزیره تایوان به حدی افزایش یافته اســت 
که بســیاری از کارشناسان درحال بررسی 
احتمال درگیری نظامی و مســتقیم آمریکا 

و چین در شرق آسیا هستند.
از همان اواخر فوریه 2۰22 که جنگ روسیه 
و اوکراین آغاز شد، کاماًل احساس می شد که 
دو کانون اصلی امنیت جهانی، یکی در اروپا 
و دیگری در آسیا، به طور غیر قابل انتظاری 
به یکدیگر مرتبط هستند، جنگ در اوکراین 
به راســتی تفکر راهبردی در مورد تایوان را 

تغییر داد.
برخی کارشناسان معتقدند که جنگ روسیه 
و اوکراین با تحریک آمریکا آغاز شــد و پس 
از آنکه به نگرانی های امنیتی مسکو درقبال 
پیشروی های ناتو در نزدیکی مرزهای غربی 
روســیه پاسخی داده نشد، سرانجام مسکو 
تصمیــم گرفت که خود وارد عمل شــود، 
تصمیمی که هنوز پس از 3 ماه نشــانه ای از 

پایان درگیری مشاهده نمی شود.
باتوجه به اینکه بسیاری به این باور رسیده اند 
که سیاســتهای واشنگتن باعث جسارت و 
تهور اوکراین و ورود به باتالق کنونی بود، از 
ســوی دیگر در هوای شرجی جنوب شرق 
آســیا نیز جزیره ای کوچک نقش مشــابه 
اوکرایــن را بــرای آمریکا بــازی می کند، 
مســئولیتی که این بــار نقش مقابل وی را 
پکــن بازی می کنــد. در دو دولت ترامپ و 
به خصــوص بایــدن حمایتهــای آمریکا از 
تایوان شدت گرفت و مرور اتفاقات سالهای 
اخیر به خوبی نشان می دهد که آمریکا برای 
افزایش فشــار به چین حسابی ویژه به روی 

تایوان باز کرده است.
سفر چندین هیئت سیاسی و نظامی آمریکا 
کــه آخرین مورد آن حضور ۵ عضو مجلس 
نماینــدگان آمریــکا در تایــوان و گفتگو با 
تســای اینگ ون، رئیس و مقام های وزارت 
دفــاع تایوان از جمله اقدامات تحریک آمیز 

آمریکاســت و دعوت دولت بایدن از تایوان 
برای شرکت در نشست دموکراسی، حمایت 
متحــدان آمریکا ازجمله لیتوانی در افتتاح 
سفارتخانه تایوان هم در همین راستا انجام 

شد.

امروز اوکراین؛ فردا تایوان؟
از زمــان آغاز جنگ اوکراین تاکنون عبارت 
»امروز اوکراین، فردا تایوان« اغلب در تایوان 
شــنیده می شود. هرچند رئیس این جزیره 
درباره متفاوت بودن شرایط اوکراین و تایوان 
صحبت کرد اما شرایط جغرافیایی تایوان و 
وجود اقیانوس به عنوان یک مانع طبیعی در 
اطراف آن به آن معنی اســت که آنها برای 
دفاع احتمالی از خود در برابر چین به حمایت 

آمریکا نیاز دارند.
اتفاقــات اوکراین نیز ثابــت کرد که فاصله 
زیادی بین قول و وعده و عمل وجود دارد و 
در همین رابطه 7۰ درصد از شرکت کنندگان 
تایوانی در یک نظرسنجی نسبت به سیاست 

مقاومت در برابر چین ابراز نگرانی کردند و از 
تسای اینگ ون خواستند که تالش بیشتری 
در راستای تثبیت روابط با پکن و جلوگیری 
از کشیده شدن تایوان به سرنوشتی مشابه با 
اوکراین انجام دهد. در یک نظرسنجی مشابه 
در نشــریه چاینا فوکس نیز از میزان تمایل 
مردم برای اعزام نیروهای آمریکایی به تایوان 
برای کمک به آنها در جنگ احتمالی با چین 

کاسته شده است.

 خیز دولت تایوان 
برای تکرار سناریوی اوکراین

بــا این حال به نظر می رســد دولت و بخش 
سیاســی تایوان مســیر بسیار خطرناکی را 
پیش گرفته اند و به دنبال پیوستن به ائتالف 
آمریکا علیه چین هستند. آنها در این مسیر در 
تالش برای گرفتن وعده حمایت از سوی کاخ 
سفید هستند و با خرید تجهیزات آمریکایی 
قدم زدن به روی لبه تیغ را برگزیده اند، دعوت 
از مایک پامپئو، وزیر خارجه ســابق آمریکا 

و انجام رزمایش های نظامی مشترک با این 
هدف در دستور کار قرار گرفته است.

دولت آمریکا نیز پس از تجربه جنگ اوکراین 
و مشــخص شدن نقش آمریکا در وقوع این 
تنش که باعث نابودی زندگی میلیون ها نفر 
شــد، تا اندازه ای نگــران وجهه بین المللی 
خود است و تکرار تجربه مشابهی در تایوان 
می تواند بیش از گذشته باعث ضربه خوردن 
به اعتبار این کشور شود، شاید به همین دلیل 
است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پس 
از اظهــار نظــر جنجالی خود در ژاپن مبنی 
بــر کمک آمریکا به تایوان درصورت تهاجم 
نظامی به چین، به سرعت حرف خود را پس 
گرفت. بایدن در تغییر موضعی سریع گفت؛ 
تغییری در سیاست »ابهام راهبردی« آمریکا 
در قبال تایوان ایجاد نشده است. حتی لوید 
آســتین، وزیر دفاع آمریکا نیز گفت تصور 
نمی کند بایدن تغییری در سیاســت آمریکا 
در قبــال کمــک نظامی به تایــوان را اعالم 

کرده باشد.

بااین حــال برخی کارشناســان دیگر 
معتقدنــد باوجــود تالش مشــاوران 
بایــدن برای اصــالح صحبت های وی، 
اما آمریکا در مقایسه با اوکراین همواره 
عالقه بیشــتری به دفاع از تایوان داشته 
اســت. اوکراین در منطقه ای قرار دارد 
کــه برای آمریــکا از لحاظ ژئوپولیتیک 
اهمیت بســیار کمتری به نسبت تایوان 
دارد. بررســی  صحبت هــای بایدن از 
نــکات جالبــی رمزگشــایی می کند. 
رئیس جمهــور آمریکا در قبال اوکراین 
به صورت علنی اعالم کرد که قصد اعزام 
نیروی نظامی برای کمک به این کشور را 
ندارد اما در ژاپن از تعهد واشنگتن برای 
اســتقرار نظامیان آمریکایی در تایوان 
خبر داده بود. هرچند باتوجه به کم شدن 
فاصلــه قدرت نظامــی آمریکا و چین و 
فاصله بســیاری که آمریــکا و تایوان با 
یکدیگر دارنــد، نتیجه جنگ احتمالی 

می تواند به سود چین تمام شود.
احتمال دیگری که باتوجه به واقعیت میدانی 
اخیر در اوکراین مطرح اســت تالش آمریکا 
برای جلوگیری از ایجاد یک دشــمن علنی 
بــرای خــود و حضــور در دو جبهه جنگ 
اســت، البته واشــنگتن برای حفظ فشار به 
چین می تواند تنش در این منطقه را حفظ 
کنــد و بدون عالقه بــرای دامن زدن به آن 
و نزدیک شــدن بــه جنگی علنی، تهدید و 
احتمــال جدایی تایوان از چین را همچنان 

زنده نگه دارد.
این روزها درحالی بحث درباره حمله چین 
به تایوان جدی شده است که تجربه اوکراین 
ثابت کرد وعده های متحدان قدیمی چندان 
معتبر نیست اما شاید غیرقابل مقایسه بودن 
اهمیت اوکراین و تایوان برای ایاالت متحده 
باعث حضــور دوباره نظامیان آمریکایی در 
جنگــی غیرقابــل پیش بینی پس از جنگ 

ویتنام شود.

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشاره به روابط تجاری دو کشور ایران و تاجیکستان تصریح کرد: در روابط تجاری شاهد افزایش ۴ برابری 
هستیم در اجرای تفاهم نامه هایی که در دوشنبه انجام شد، گام های خوبی برداشته شد.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست خبری با امامعلی رحمان رئیس جمهور، جمهوری تاجیکستان گفت: 
صمیمانه به رئیس جمهور کشور دوست و برادر و همسایه و همزبان ما، کشور تاجیکستان، آقای رئیس جمهور و هیئت 
عالی رتبه همراه ایشــان خوش آمد می گویم. از این که دعوت ایران را پذیرفتند و در این نشســت که زمینه تصمیم 

گیری های خوبی شد حضور یافتند، تشکر می کنم. 
وی افزود: با تاجیکستان به دالیل مختلف اعم از همسایگی و روابط فرهنگی و دینی و روابط هم زبانی و هم فرهنگی و 
هم تمدنی ارتباط های خوبی، به ویژه بعد از پیروزی انقالب داریم. اما با توجه به مشکالت، با سفری که در ابتدای کار 

دولت من به تاجیکستان داشتم. هم برای شرکت در اجالس شانگهای و  هم دیدار دو جانبه، این سفر نقطه عطفی برای 
روابط دو کشور بود و این روابط متحول شد و مشکالت را مرتفع کرد .

رئیسی با اشاره به روابط تجاری دو کشور تصریح کرد: در روابط تجاری شاهد افزایش ۴ برابری هستیم در اجرای تفاهم 
نامه هایی که در دوشنبه انجام شد، گام های خوبی برداشته شد. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز با تفاهم نامه جدی، 
گام بلندی در جهت روابط دو کشور برداشته خواهد شد، عنوان کرد: این اراده جدی است که روابط سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی، انرژی، گردشگری، معدن، علم، فناوری به صورت جدی تداوم یابد. به نحوی که هر دو کشور شاهد روابط 
بهتر از وضعیت کنونی باشند . رئیس جمهور گفت: روابط دو جانبه را می توانیم به روابط خوب منطقه ای تبدیل کنیم 

که برای منافع دو کشور امیدبخش باشد.

رئیسی  در نشست مطبوعاتی با رئیس جمهور تاجیکستان:

روابط تجاری ایران و تاجیکستان افزایش 4 برابری داشته است

رئیس کمیسیون صنایع: 

واردات خودرو توان رقابت خودروی 
داخلی را افزایش می دهد

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودرو 
را موجب افزایش توان رقابت خودروهای داخلی دانست 
و گفت: باید خودمان را باور کنیم و با افزایش ســطح 
اســتانداردها، خودروهای داخلی را به ســطح جهانی 

رسانده و توان صادرات را ایجاد کنیم.
عزت اهلل اکبری تاالرپشتی ضمن بازدید از ایران خودرو 
تبریز اظهار کرد: واردات خودرو ســبب رشــد صنعت 
خودروی کشــور خواهد شــد. خودروســازان باید با 
افزایش کیفیت و اجرای اســتانداردهای جهانی، وارد 

مسیر صادرات شوند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
واردات خودرو را موجب افزایش توان رقابت خودروهای 
داخلی دانســت و گفت: هر قدر تولیدکنندگان از تفکر 
دولتی فاصله بگیرند، موفقیت بیش تری کسب خواهند 

کرد.
اکبری گفت: تولیدکنندگان اســتان آذربایجان شرقی 
باید توقعات و انتظارات استانداردی و کیفیتی را رعایت 
کنند. واردات خوب است اما باید خودمان را باور کنیم 
و با افزایش ســطح اســتانداردها، خودروهای داخلی را 

به سطح جهانی رسانده و توان صادرات ایجاد کنیم.

 انتقاد نماینده مجلس 
از فرمان اخیر رئیسی

نماینده شازند در مجلس از فرمان اخیر رئیس جمهور 
انتقاد کرد. 

محمود احمدی بیغش نماینده شــازند در مجلس 
نوشــت: آقای رئیســی حدود یکســال اســت که 
رئیس جمهور هستید، لطفا از حال و هوای قوه قضائیه 
تشریف بیارید بیرون!!! حاج آقا اگر اجازه بدهید یکی 
دوتا از دستوراتتان فورا انجام نشود! بعد از ریشه کن 
کردن فوری فقر تا پیش از عید و دستور فوری برای 
پایین آمدن قیمت ها، اکنون ساختمان ها فورا مقاوم 

سازی خواهند شد. آخه چرا... ؟!«

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

کنون به مسئله ریزگردها   تا
ورود نکرده ایم

رضایی می گوید: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی به مسئله ریزگردها ورود نداشته اما احتماالً 
این موضوع در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد.

ابراهیــم رضایــی، عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس تصریح کرد: کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی به مسئله ریزگردها 
ورود نداشــته اما احتماالً این موضوع در کمیسیون 
مــورد بررســی قرار بگیــرد. البته مســئله آب در 
کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود ولی تاکنون 

به مسئله ریزگردها ورود نکرده ایم.
ایــن نماینــده مجلس در واکنش بــه اینکه گفته 
می شــود منشأ اصلی ریزگردها کشورهای همسایه 
هستند، اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی طی جلسه ای با حضور وزیر امور خارجه به 
مســئله ریزگردها و ارتباط آن با ســدهایی که در 
حال ســاخت در کشورهای همسایه مثل ترکیه یا 
افغانســتان هستند، پرداخته منتها درباره جزییات 
باید وزارت خارجه، پاسخ بدهد البته پاسخ هایی داده 

شده که، حضور ذهن ندارم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان یادآور 
شد: البته پاسخ های وزیر امور خارجه قانع کننده بود.

ترس رژیم صهیونیستی از انتقام ایران 
در پی ترور شهید صیاد خدایی

شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پی تاکید 
مقامات نظامی ایران به بی پاسخ نماندن اقدام تروریستی 
ترور شهید صیاد خدایی، به شهروندانش درباره سفر به 

ترکیه هشدار داد.
خبرگزاری رویترز در پی ترور هفته گذشته شهید 
ســرهنگ پاسدار حســین صیاد خدایی به دست 
عوامل تروریســتی و هشدار مقامات ارشد نظامی 
ایران به مسببان این اقدام، نوشت، اسراییل امروز 
با توجه به وجود تهدید انتقام جویی ایران به خاطر 
ترور این شهید، به شهروندانش درباره سفر به ترکیه 

هشدار داده است.
رویترز در ادامه گزارش داد: شورای امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی در بیانیه ای مدعی شد که تهران ممکن 
است به دنبال آسیب رساندن به اسراییلی ها در ترکیه 
باشــد و این کشــور را در دسته بندی »کشور پر خطر« 
قرار داد. ترکیه یکی از مقاصد توریستی پر طرفدار برای 
اسراییلی هاست و دو طرف اخیرا در حال بهبود بخشیدن 

به روابطشان بوده اند.

سخنگوی دولت:

4 آیین نامه برای حمایت از دانش 
بنیان ها در دستور کار دولت است

ســخنگوی دولت از دستور کار بودن ۴ آیین نامه برای 
حمایت از دانش بنیان ها خبر داد.

علی بهادری جهرمی در نمایشگاه ملی عصر امید، گفت: 
۴ آیین نامه برای حمایت از کارها و شرکت های دانش 
بنیان در حوزه های بهداشــت، زیرساخت، کشاورزی و 

دیگر حوزه های اقتصادی، در دستور کار دولت است.
وی افــزود: مصوبات در حوزه کشــاورزی، به تصویب 
نهایی رسیده و موضوع بهداشت نیز در صحن عمومی 

دولت است.

به بهانه سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران و 
بازتعریف گسترده تر روابط اقتصادی و فرهنگی؛

چشم انداز روشن
  ادامه از صفحه اول: 

با در نظر داشتن چنین پیشینه مثبتی از روابط میان دو 
کشور و در حالی که دو کشور وارد سی امین سال از روابط 
مشترک شده اند، باید با اشتیاق فراوان و به نحوی مطلوب 
از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه برای شکوفایی هر چه 
بیشتر توسعه روابط و باز تعریف گسترده تر همکاری های 
اقتصادی ، علمی و فرهنگی میان دو طرف گام برداشت 
. همچنیــن تهدیدات مشــترک؛ از جمله قاچاق مواد 
مخدر، تروریســم و افراط گرایی که امروزه دو کشــور با 
آن روبه رو هستند؛ لزوم گسترش وتقویت همکاری ها را 
افزایش می دهد . در این راستا و در آستانه سفر رئیس 
جمور محترم تاجیکستان، جمهوری اسالمی ایران این 
آمادگی را دارد که همانند گذشته و در راستای سیاست 
همگرایی و توسعه بیشتر روابط با تاجیکستان، در حوزه 
های مختلف و به ویژه فناوری های دانش بنیان؛ از جمله 
نانو تکنولوژی با این کشور همکاری کرده و عالوه بر آن 
نسبت به راه اندازی پروژه های جدید و یا اتمام پروژه های 
مشترک میان دو کشور همچون بازسازی راه ابریشم و 
تونل استقالل، نیروگاه هیدروالکتریک )برقابی( سنگ 

توده2، اهتمام  بیشتری ورزد.

شایعه استعفای معاون سیاسی قوت گرفت؛

 خرمشاد کجاست؟
بیش از هفتاد روز است که هیچ خبری از معاون سیاسی 
وزیر کشــور نیســت و او در هیچ جلسه ای که رسانه ها 
هم حضور داشــته باشــند، شرکت نکرده است تا شایعه 
استعفایش قوت بگیرد. خبر انتصاب محمدباقر خرمشاد 
عضو هیات علمی رشــته علوم سیاســی دانشگاه عالمه 
طباطبایی به معاونت سیاســی وزارت کشــور در روز 
۱۴ شــهریور رسانه ای شد. خرمشاد به عنوان چهره ای 

دانشگاهی و اصولگرای معتدل شناخته شده بود.
احمد وحیدی وزیر کشور در حکم انتصاب خرمشاد به او 
چندین ماموریت داده بود. رصد و بررسی مستمر مسائل 
و رویداد های سیاسی کشور، برقراری تعامل موثر و کارآمد 
با احزاب و تشکل ها و تالش در جهت حمایت و تقویت 
آنها، اجرای مطلوب و شایسته قانون احزاب و تشکل ها، 
سعی در جهت هم افزایی و تقویت همبستگی و انسجام 
میان همه اقوام، اقلیت ها و آحاد مردم عزیز و شــریف، 
فراهم سازی زمینه و شرایط برگزاری قانونمند و هرچه 
باشکوه تر انتخابات با رویکرد مشارکت حداکثری مردم 
و توجه ویژه به امور مربوط به تقســیمات کشــوری برابر 
قوانین موضوعه از جمله وظایف و ماموریت هایی است 
که وزیر کشــور به خرمشاد محول کرد. خرمشاد هم در 
جلســه معارفه خود گفته بود که »مســیر کار در حوزه 
سیاسی را با رویکرد ارتقای وفاق و کارآمدی، مشارکت 

در عرصه سیاسی کشور دنبال می کنیم.«
در آغــاز دولت ســیزدهم، مهمترین ماموریت معاونت 
سیاسی وزارت کشــور یعنی روند تغییرات فرمانداران 
و اســتانداران سراســر کشــور هم آغاز شد. با انتصابات 
اســتانداران این انتقاد به وزارت کشــور وارد شد که چرا 
افراد با ســابقه نظامی به اســتانداری منصوب شده اند؟ 
خرمشاد در پاسخ به این انتقاد اظهار کرد: »بعالوه تعداد 
کمی -کمتر از انگشتان یکدست-از استانداران، نظامی 
باشــند. به رغم این که تقریباً در همه  فهرست ارسالی از 
سوی گروه های مرجع سیاسی حداقل یک نظامی، برای 
احراز این پســت معرفی شــده بود. شاید به این دلیل که 

وزیر محترم کشور خود زمانی وزیر دفاع بوده است.«
خرمشــاد در تشــریح معیار های انتخابت استانداران و 
فرمانــداران گفته بود: »مبنای انتخاب مدیران از جمله 
استانداران و فرمانداران؛ کارآمدی اقتصادی و عقالنیت 
انقالبی اســت. همچنین وزارت کشــور باید مجموعه 
ویژگی هایی، چون سالمت اقتصادی، عقالنیت انقالبی، 
کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشــرفت اقتصادی، 
تقویت مشــارکت همه جانبه و فعال سازی ظرفیت های 
بومــی، مردم داری، ایجاد وفــاق، پرتحرکی و جوانی و 
پیشینه روشن مدیریتی به ویژه درعرصه های اقتصادی 

و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند.«
روز 23 اســفند آخرین خبر از خرمشــاد توسط پایگاه 
اطالع رسانی وزارت کشور در اختیار رسانه ها قرار گرفت 
و از آن پس دیگر هیچ خبری ازوی وجود نداشــت و او 
در هیچ جلسه ای که رسانه ها هم حضور داشته باشند، 
دیده نشــد. همین غیبت موجب شــد برخی رسانه ها از 
استعفای خرمشاد خبر بدهند که البته این خبر با واکنشی 
از سوی وزارت مواجه نشد و خرمشاد بعد از آن هم در انظار 
دیده نشد. در این بین از استاندار تهران به عنوان معاون 
سیاسی جدید وزارت کشور نام برده شد. استاندار البته 
این شایعه را نه رد کرد و نه تایید. منصوری در پاسخ به 
پرسشی درباره انتصابش به عنوان معاونت سیاسی وزارت 
کشور اظهار داشت: »درستی این شایعه را از شایعه سازان 
بپرسید. ما سرباز هستیم و هر کجا که بزرگتر ها تصمیم 
بگیرند، خدمت خواهیم کرد.« خبرگزاری منتشر کننده 
این خبر در ادامه نوشته است که »استاندار تهران از تأیید 
یا تکذیب کردن این شــایعه خودداری کرد.« از ســویی 
گفته های تایید نشــده ای وجود دارد که فشار به معاون 
سیاسی از خارج از وزارت کشور به خاطر نحوه انتصاب 
استانداران و فرمانداران وجود داشته و این فشار ها بیشتر 
به خاطر سهم خواهی بوده است که البته نمی توان صحت 
این گفته ها را تایید یا رد کرد. برای پاسخ به این پرسش ها 
و ابهامات درباره صحت این استعفا و موضع وزیر کشور 

نسبت به آن باید منتظر پاسخ وزارت کشور ماند.

اخبار کوتاه

تحلیل
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3اقتصاد اقتصاد یادداشت
خودرو ارزان می شود

کاهش نوسان قیمت خودرو کاهش نوسان قیمت خودرو 
قطعی استقطعی است

 فعاالن بازار خودرو از ســایه سنگین رکود در 
بــازار ابراز نگرانی می کننــد، اما این موضوع 
باعــث کاهش قیمت محوالت نشــده و تنها 
کمی از نوســان قیمت خودرو های داخلی را 

کاسته است.
کارشناسان وضعیت می گویند بازار در وضعیت 
رکود قرار دارد و خرید و فروش چندانی صورت 
نمی گیرد، اما برای ثبات بخشــی بیشــتر به 
قیمت ها باید واردات خودرو هر چه ســریعتر 

تعیین تکلیف وتعرفه آن کاهش یابد.
اســد کرمی نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه 
داران خــودرو تهران بــا بیان اینکه این روز ها 
بــازار خــودرو در رکود کامل به ســر می برد و 
معامالت خودرویی به پایین ترین طرح درسال 
جاری رسیده، گفت: مصوبه آزاد سازی واردات 
خودرو عامل اصلی تثبیت نسبی قیمت خودرو 
در بازار شده است اما باید پذیرفت رکود، بحران 
بازار خودرو را کاهش نمی دهد بلکه در مدتی 
نه چندان طوالنی باعث التهاب و شــوک غیر 

قابل کنترل در بازار می شود.
بــه گفته کرمی؛ انتظار بازار به واردات خودرو 
و از ســوی دیگــر تمهیــدات وزارت صمــت 
برای کنترل فروش و قیمت خودرو ازســوی 
کارخانه هــا باعث توقف روند افزایش قیمت ها 

در بازار شده است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهــران بــا بیان اینکه ســکوت خریــداران و 
فروشــندگان در بــازار نبایــد خیلی طوالنی 
شــود، گفت: طبق اعالم وزارت صمت، سامانه 
یکپارچــه تخصیــص خودرو با هــدف ایجاد 
شــفافیت و امکان عرضه عادالنه تر برای همه 
خودرو های تولیدی، آغاز به کار کرده اســت 
از این رو کنترل وزارت خانه و ســایر ارگان ها 
و ســازمان های ذی ربــط بــر موضوع قیمت 

محصوالت تولیدی افزایش می یابد.
وی تصریح داشت: باید هرچه سریعتر وضعیت 
واردات خــودرو تعییــن و تعرفه کاهش یابد 
تــا در این صــورت خودرو های باکیفیت وارد 

بازار شود.
کرمــی با تأکید بر اینکه قیمت محصوالت 
در بازار ثابت شــده، گفت: با سیاست های 
وزارت صمت، وضعیت قیمت خودرو های 
تولیــد داخلــی در بازار همزمــان با رکود 
معامالت، به ثبات رســیده، اما برای تداوم 
این وضعیت بازار نیاز به واردات محصوالت 

متنوع تر دارد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهــران گفت: امروز به دالیلی که مطرح شــد 
قیمت هــا کمی به ثبات رســید، اما ادامه این 
روند به سیاست های دولت باز می گردد در غیر 
این صورت کاهش نوســان قیمت محصوالت 

در بازار مقطعی خواهد بود.
وی در پاســخ به این ســوال کــه در صورت 
ورود خودرو های خارجی به بازار و همچنین 
کنتــرل قیمت محصوالت داخلی از ســوی 
وزارت صمــت، احتمال کاهش قیمت خودرو 
در بازار چقدراست، گفت: از دو سال گذشته 
بازار خودرو دچار شرایط عجیبی شده است، 
اما در اســفند ماه ســال ۱۴۰۰ با اعالم آزاد 
ســازی واردات خودرو و عدم کاهش قیمت 
محصوالت تولیدی، بازار در حال شکل گیری 

جدیدی بود.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران گفت: در هر صورت و با توجه به وضعیت 
قیمت دالر و نوســان قیمت مواد اولیه تولید، 

ریزش قیمت خودرو امکان ندارد.
کرمــی ادامه داد: ثبات قیمت ها تا حد زیادی 
بحــران وضعیت بــازار را کاهش می دهد، اما 
ریــزش قیمت محصــوالت داخلی خیلی دور 

از انتظار است.

گزارش

رئیس هیات عامل ایمیدرو:

نقدینگی به تولید و توسعه طال 
هدایت می شود 

  روزگار / گروه اقتصاد
رئیس هیات عامل ایمیدرو در مراســم امضای 
قرارداد خزانه داری شــمش طال با بانک ملت 
به منظور ارایه نخستین گواهی سپرده شمش 
طــال در بورس کاال، اظهــار امیدواری کرد که 
ارایه گواهی ســپرده شمش طال در بورس کاال 
منجر به افزایش سرمایه گذاری مردمی در این 
بازار و همچنین جذب بخشی از نقدینگی شود.
 وجیه اله جعفری که  در مراسمی با حضور مدیران 
عامل بانک ملت، بورس کاالی ایران و شــرکت 
گســترش معادن و صنایع معدنی زرشوران در 
بانک ملت سخن می گفت، تصریح کرد: در حال 
حاضر شــمش معدن طالی زرشوران به عنوان 
پشــتوانه انتشار گواهی سپرده طال عرضه می 
شــود اما مقرر شــده معادن دیگر تولیدکننده 
شــمش نیز با این روش، اقدام به عرضه طالی 

خود در بورس کاال کنند.
وی ابــراز امیدواری کرد که ســرمایه مردمی 
بیشتری برای خرید گواهی سپرده طال جذب 
بورس کاال شــود، افزود: همکاری این سازمان 
با بانک ملت و بورس کاال به منظور توسعه این 

روش، در برنامه قرار دارد.
ذخایر طال افزایش می یابد

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اشــاره به 
برنامه اکتشــاف ایمیــدرو گفت: میزان ذخایر 
محتوا طال در کشــور حدود 3۶۰تن اســت اما 
به زودی و با مشــخص شدن نتایج اکتشافات، 

ذخایر جدید طال اعالم خواهد شد.
جعفــری همچنیــن خبر داد: یک واحد جدید 
تولید شمش طال به ظرفیت تولید حدود 2۰۰ 
کیلوگرم در خراسان جنوبی در آستانه ورود به 

مدار تولید است.
وی تصریح کرد: ذخایر جدید در اســتان هایی 
همچون آذربایجان شــرقی و غربی، کردستان، 
مرکزی، اصفهان، سیســتان و بلوچســتان و 
خراســان جنوبی قرار گرفته است که با برنامه 
های این سازمان، شاهد افزایش استخراج، تولید 

و فراوری خواهیم شد.
 اقدام بزرگ ایمیدرو

بانک ملت و بورس کاال
در این برنامه رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک 
ملت با یادآوری اینکه تاکنون تنها سکه طال در 
بورس کاال عرضه شده است، گفت: این قرارداد 
فعالیــت جدید و بزرگی اســت که با همکاری 

ایمیدرو و بورس کاال عملی شده است.
بــه گفته وی، در گام نخســت 2۵۰ کیلوگرم 
شمش -شــرکت گســترش معادن و صنایع 
معدنــی طال زرشــوران- در بورس کاال عرضه 
می شود که دارای عیار 997 است.دولت آبادی 
با تاکید بر اینکه وثیقه گذاری موضوعی مهم در 
ارایه تسهیالت بانکی است، تصریح کرد: تاکنون 
ساز و کاری برای دریافت گواهی سپرده طال به 
عنوان وثیقه تعریف نشده بود، اما با امضای این 
قرارداد و اجرایی شدن معامالت "گواهی سپرده 
کاالیی شــمش طال"، می توان از آن گواهی به 

عنوان وثیقه نزد بانک استفاده کرد.
وی همچنین به نبود ریســک گواهی ســپرده 
شــمش طال اشــاره کرد و گفت: پیشتر، مردم 
طــال را به صورت فیزیکی نگهداری می کردند 
که آن امر ریســک هایی به همراه داشــت اما با 
روش کنونی نه تنها ریســکی ندارد که قدرت 
نقدشوندگی گواهی مربوطه، باال و معادل ریالی 
آن به ســرعت در اختیار خریدار قرار داده می 

شود.
مدیر عامل بانک ملت ادامه داد: جذب نقدینگی 
در بورس و هدایت آن به سمت تولید و توسعه 
و نیــز معافیــت از پرداخت مالیات و عوارض از 

اثرات ابزار جدید بورس کاال به شمار می آید.
به گفته وی، به زودی استان های دیگر نیز امکان 
استفاده از این ابزار جدید مالی خواهند داشت.
سوابق شکل گیری گواهی سپرده شمش طال

آبــان 99 طبق تفاهمنامه ای که بین ایمیدرو، 
بانک ملت، بورس و شرکت طالی زرشوران کاال 
به امضا رسید، که بر اساس آن مقدمات عرضه 
گواهی ســپرده کاالیی بر مبنای شــمش طال 
)2۴ عیار( فراهم شــد. طبق این قرارداد امکان 
صدور گواهی سپرده کاالیی شمش طال حتی در 
مقادیر پایین نیز فراهم است. بر این اساس پس از 
قرار دادن شمش طالی زرشوران نزد خزانه بانک 
ملت و احراز هویت آن ها، مورد پذیرش خزانه 
بانک قرار می گیرد و طی فرایندی با همکاری 
بورس کاال، وارد ســامانه گواهی سپرده کاالیی 

و در نهایت تابلو بورس کاال می شود.
خریــداران از یــک دهم گرم می توانند گواهی 
ســپرده طال خریداری کنند و چنانچه میزان 
خرید به یک کیلوگرم برســد، خریدار قادر به 
دریافت شمش از خزانه داری بانک ملت خواهد 
شد. قدرت نقد شوندگی باال، امنیت نگه داری، 
معافیــت از پرداخت مالیات و عوارض، کارمزد 
پایین نســبت به بازار فیزیکی، شفافیت قیمت 
بر اساس عرضه و تقاضا و قابلیت دسترسی برای 

تمامی مردم از ویژگی های این اوراق است.

سهم ساالنه تهرانی ها  از تولید مسکن چقدر است ؟ 

بازی با اعداد رویایی
   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 ساخت واحد های مسکونی عالوه بر تأمین 
ســرپناه شــهروندان با توجــه به ظرفیت 
صنایــع و نیروی کار، اشــتغالی عظیم در 

کشور ایجاد خواهد کرد.
اما وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی 
چهار ســال از سوی رییس جمهوری هنوز 
مشــخص نیست که سهمیه در نظر گرفته 
شــده برای اســتان ها متناسب با جمعیت 

آن هاست یا خیر؟
ادعــای تیــم اقتصادی دولت ســیزدهم 
در جهــت اجرای زیرســاز های الزم برای 
ســاخت مسکن هنوز در ابهام است. برخی 
از کارشناسان ساخت ۴ میلیون مسکن در 
مدت ۴ سال را دور از انتظار می دانند و حتی 
معتقدند این روش سبب تورم زایی و سیر 

صعودی قیمت مسکن می شود.
از ســوی دیگر برخی دیگر از صاحبنطران 
در این بخش معتقدند؛ دولت سیزدهم باید 
در راســتای ارتقای تولید و رفع مشکالت 
اقتصادی گام بردارد. بخش مسکن پتانسیل 
باالیی برای رشــد اقتصادی کشــور دارد و 
قطعاً ســاخت ۴ میلیون مســکن می تواند 
شــرایط را بــرای برنامه های دولت هموار 

کند.
ایــن در حالی اســت که بخش مســکن 
به صــورت مســتقیم ۵ درصد و به صورت 
غیرمســتقیم ۱2 تــا ۱3 درصــد از تولید 
ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد.

اما همه کارشناســان بر کمبود مسکن در 
کشــور هم نظرند. تهران نیز نیاز به تولید 

واحد های مسکونی جهت رفاه شهروندان 
دارد.

درهمین رابطه خشایار باقرپور مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های عمرانی شــهر تهران  
گفت: تهران ساالنه با توجه به ازدواج های 
جدیــد، احیــای بافت فرســوده و تعداد 
مهاجرتی ها در مجموع نیاز به تولید ۱7۰ 
هزار واحد مسکونی دارد که تحقق چنین 

میــزان تولید مســکن با توجه به وضعیت 
اقتصــادی کشــور خیلــی دور از انتظار 

می باشد.
وی ادامــه داد: با توجه به گرانی نهاده های 
تولید و بحران ایجاد شده در بازار مسکن، 
تــورم اقتصادی و از همــه مهمتر کاهش 
قــدرت خرید مــردم امکان تأمین و تولید 
واحد های مســکونی مورد نیاز شهروندان 

تهرانی بسیار سخت شده و دولت به تنهایی 
توانایی انجام چنین کاری را ندارد.

بــه گفته باقر پور؛ مســکن از بدنه اقتصاد 
کشــور جدا نیســت و هر اتفاقی بر قیمت 
و تولید این محصول تأثیر گذار اســت. در 
یک سال گذشته قدرت خرید مردم آن قدر 
کاهش داشــته که به راحتی بازار مصرفی 

مسکن دچار مشکل شده است.

وی تصریح داشــت: تورم در بخش مسکن 
مانند سایر بخش ها تأثیر گذاشته، اما شیب 
تــورم در ایــن بخش به دلیل رقم باال قابل 
مقایسه با ســایر کاال ها و محصوالت ُخرد 
نیست. از این رو درصد تورم بخش مسکن 
به عنوان حجم ترنور مالی در بین خانوار ها 

خیلی بیشتر است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی 
شهر تهران با تأکید بر اینکه برای تحقق 
برنامه افزایش تولید مســکن گفت: در 
ایــن زمینــه خیلی از دســتگاه ها باید 
باهم همســو و سیاست واحد قابل اجرا 
داشته باشند، در غیر این صورت با رویا 
و شعار، تولید واحد های مسکونی محقق 

نخواهد شد.
وی تصریح داشــت: درحال حاضر بیشتر 
طرح های مســکنی در کشــور مانند طرح 
نهضــت ملی یک موضــوع دور از واقعیت 
اســت. اعــداد و ارقامــی که بــرای تولید 
واحد هــای مســکونی این طــرح در نظر 

گرفته شده کاماًل رویایی است.
باقر پور گفت: وقتی با زور و با اعداد تخیلی 
قصد تولید واحد های مســکونی دارند؛ در 
واقع کیفیت مســکن را فدای تولیدی که 
تنها عمرمفید ابنیه های ســاخته شده آن 
یک سوم استاندارد جهانی است، می کنند.

وی تصریح داشت: با توجه به بروز زلزله، 
خــاک و همچنیــن  نوع و میزان مصالح 
ســاختمانی موجــود، دولــت کیفیت 
ســاخت ۴ میلیون واحد مســکونی را 

تضمین می کند!

رییس کل بانک مرکزی خبر داد: 

تولد رمز ریال در شهریورماه
رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه رمز ریال شهریورماه سال جاری متولد 

خواهد شد، گفت: برای کنترل تورم به راه حل های خوبی نیز رسیده ایم.
علی صالح آبادی در همایش سیاست های پولی و بانکی اظهار کرد: کمیته های 
نقدینگی، پایه پولی و اصالح نظام بانکی در ساختار بانک مرکزی با ریاست 
قائم مقام بانک مرکزی تشــکیل شــده اســت و جلسات آن برگزار می شود. 
در حوزه کنترل تورم سیاســت های خوبی پیش بینی شــده است و در حال 

گفت وگو با هیات دولت هستیم.
وی محورهای اصالح نظام بانکی و سیاست های پولی را نام برد و گفت: اصالح 
رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی یکی از محورهای الزم برای نظام 
بانکی است که تکالیف بودجه ای یکی از موضوعات مهم در این زمینه است.
صالــح آبــادی تصریح کرد: به زودی اوراق ارزی به زودی منتشــر می کنیم 
که هم به این وســیله ارز را از بازار جمع آوری کنیم و هم ســود و بازپرداخت 
آن به شــکل ارزی خواهد بود. وی همچنین گفت: با توجه به اینکه امســال 
ارز موردنیاز کاالهای اساســی از طریق ســامانه نیما تامین می شود، بنابراین 
مصرف ارز برای کاالهای اساسی کاهش پیدا کرده و هم اکنون میزان عرضه 
ارز در سامانه نیما بیش از تقاضای آن شده است. به گفته صالح آبادی سال 
گذشــته ۵7 میلیارد دالر ارز در ســامانه نیما ارائه شد که شامل ارز کاالهای 

اساســی هم بود و امســال در دو ماه اول ســال 7.۵ میلیارد دالر ارز در سامانه 
نیما ارائه شــده اســت، در حالی که ســال قبل در این مدت ۴.۵ میلیارد دالر 
ارائه شده بود و بنابراین از رشد ۶7 درصدی برخوردار شده است. رئیس کل 
بانک مرکزی همچنین گفت: در راستای سیاست اصالح رابطه بین دولت و 
بانک مرکزی قرار شده است تنخواهی که دولت از خزانه دریافت می کند در 
آخرین مرحله باشد و به جای آن دولت از مانده حساب های خود در خزانه 
استفاده کند، به گونه ای که در دو ماه اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک 
مرکزی در خزانه استفاده نکرده است. وی به بحث اجرای قانون جدید چک 
اشاره کرد و گفت: از روز شنبه این هفته قرار شد کسری مبالغ چک از سایر 
حســاب های فرد در ســایر بانک ها مسدود شود که این مسأله گام مهمی در 
اجرای قانون چک به شــمار می رود. صالح آبادی اظهار داشــت: یکی دیگر از 
سیاست های بانک مرکزی استفاده از اوراق بانک مرکزی است، سال گذشته 
9۵ هزار میلیارد تومان حجم اوراق بانک مرکزی شامل اوراق بدهی و اسناد 
خزانه منتشر شد و در حال حاضر این رقم به 7۵ هزار میلیارد تومان رسیده 
است، یعنی 2۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه و فروخته شده است. 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین یکی از سیاست های کنترل تورم را کاهش 
استقراض دولت از بانک مرکزی دانست که به عنوان یک خط قرمز به شمار 

می رود و گفت: یکی دیگر از سیاست ها اصالح ساختار حکمرانی بانک مرکزی 
و اصالح ساختار بانک ها و بانک مرکزی به شمار می رود.

اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف کاهش یافت
رئیس کل  بانک مرکزی با برشمردن پایه های اصلی اصالح نظام بانکی: گفت: 
استقراض دولت از بانک مرکزی  خط قرمزی که رعایت شده و همچنان در 

دستور کار است.
وی افزود: اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی، خرداد ۱۴۰۱ نســبت به 

مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافت.
وی با بیان اینکه بانک های دولتی مطالبات قابل توجهی از دولت دارند، گفت: 
در جلسه هیات دولت مصوب شد که تا آخر امسال بدهی دولت به بانک ها 

و بانک مرکزی از روش های غیر از چاپ پول پرداخت شود.
صالح آبادی گفت: امکان انتشــار گواهی ســپرده بانکی و ســایر اسناد بانکی 
توســط بانک ها به جای اضافه برداشــت بانک ها از منابع بانک مرکزی در 

دستورکار قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از سیاســت های کنترل تورم را کاهش 
معوقات در شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: با اصالح کاهش معوقات شبکه 

بانکی، به اصالح ترازنامه بانک ها کمک می کنیم.

خبر ویژه

مشــاور وزیر و مدیرکل امور اســتان های وزارت جهاد کشاورزی، به 
تولیدکنندگان در خصوص معدوم سازی جوجه یک روزه هشدار داد و 
گفت: هر اقدامی در این خصوص با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

 هوشنگ محمدی در نشست بررسی مسایل و مشکالت مرغداران 
استان اردبیل افزود: معدوم سازی جوجه یک روزه عملی غیراخالقی، 
غیرشــرعی و غیرقانونی اســت و فرد متخلف تحت پیگرد قانونی 

قرار می گیرد.
وی با انتقاد از معدوم سازی انبوه جوجه یک روزه در استان اردبیل، 

انتشار ویدئوی این کار غیرقابل توجیه در فضای مجازی را قبیح تر از 
خود این اقدام دانست و بیان کرد: این عمل خوراکی برای معاندین 

نظام جمهوری اسالمی ایران تولید کرده است.
مدیرکل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از 
دســتگاه قضایی در سراســر کشور به ویژه از درایت و تیزبینی 
دادگســتری و دادســتان اســتان اردبیل در ورود به موقع به 
موضوع معدوم ســازی انبوه جوجه یک روزه در این اســتان 
اظهــار کرد: تولیدکنندگان جوجه یکروزه از شــتابزدگی در 

مدیریت تولیدات خودداری کنند.
وی اضافه کرد: با تدبیر وزیر جهاد کشــاورزی، تمهیدات مناســبی 
برای حمایت از مرغداران سراســر کشــور فراهم شده است و مسیر 

صادرات جوجه یکروزه نیز هموار شده است.
محمــدی همچنین گفت: مشــکلی در تامین نهاده های مورد نیاز 
مرغــداران وجــود ندارد و هم اکنون تمام نیــاز مرغداران از طریق 
سامانه قابل خرید بوده و محموله خریداری شده از بنادر کشور در 

حال حمل به سراسر استان ها است.

هشدار به تولیدکنندگان درباره معدوم سازی جوجه یک روزه

معدوم سازی جوجه یک روزه غیرقانونی است

وزیر اقتصاد در همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی گفت: 
ســال ها پیش از این باید اقتصاد ایران تســلط بر حکمرانی ریال را در دســتور 

کار قرار می داد.
 احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی 
بانک مرکزی با تسلیت حادثه دلخراش متروپل آبادان به مصیبت دیدگان آن 
گفت: نیاز به اشراف بر جزئیات مالی و بانکی کشور جزو نقاط مشترک مورد توافق 
و از سیاست های بدون تردید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهاد نظارتی 

کشور دنبال می شود و کمک می کنیم آن اهداف محقق و قابل رصد باشد.
وی گفت: البته سال ها پیش از این باید اقتصاد ایران تسلط بر حکمرانی ریال 

را در دستور کار قرار می داد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وقتی کیفیت رشــد پول مطلوب نباشــد زمینه 
ساز تورم و محرومیت بیشتر در طبقات جامعه می شود. از این رو وقتی برای 
مالحظات کوتاه مدت مدیریت نرخ ارز تمرکز می کنیم باید توجه و تمرکز در 
سیاست های پولی حاکم بر اقتصاد کالن را در بلندمدت مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: دست کم گرفتن سیاست ارزی نباید از سوی سیاست گذاران دنبال 

شود و این در حالی است که با دوگانه ثبات در برابر توسعه نیز مواجه هستیم. 
از منظر این دوگانگی باید تالش کرد داده های اقتصادی پیش بینی پذیر تر و 
ورودی های متغیر از قابلیت اندازه گیری برخوردار باشند. با هدف ثبات مالی 
و فرض اینکه ثبات بر اقتصاد حاکم است می توان انتظار داشت اقتصاد مسیر 
خود را پیدا کند. به طور مثال تمرکز بر مقادیر پولی و استقالل بانک مرکزی 

همگی از مالحظات تثبیتی پررنگی برخوردار هستند.
خاندوزی با بیان اینکه اگر بپذیریم اقتصاد به تنهایی مســیریاب اســت و تنها 
فراهم کننده ثبات اقتصادی باشــد قدر مســلم این دیدگاه ناقص است، تأکید 
کرد: مالحظات بخش توسعه می بایست بر این نظریه افزوده شود. چرا که خوش 
خیالی است اگر فرض کنیم ثبات در کالن اقتصاد با این دیدگاه فراهم می شود.
وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه عالوه بر ثبات در اقتصاد نیازمند سیاســت های 
تشویقی و ابزارهای مورد نیاز آن هستیم، تصریح کرد: هدف گذاری ترجیحی 
در حالی برای این مقوله می گنجد که باید ضمن توجه به سیاست های مدیریت 
ارزی، مالحظات تثبیتی و توسعه ای در حوزه اقتصاد کالن را نیز مورد توجه 
قرار داد.وی افزود: مهار جدی تقاضاهای سوداگرانه ارزی حاصل توجه صرف 

به مهار لنگر ارزی اســت که معلول نقشــه تجاری ایران اســت، بوده و از این رو 
ناچاریم هم زمان از منظر سیاست گذاری پولی، افق بلندمدت و میان مدت و 
ثبات اقتصاد کالن و تورم با مالحظه سیاست های پولی و ارزی در مواجهه با 
بخش واقعی اقتصاد را نظاره گر باشیم.به گفته وی در اقتصاد ایران در حالی 
عالوه بر سطح تورم، نوسانات آن نیز بسیار باال و غیرقابل پیش بینی است، به 
طور کلی چنانچه از ســطح مالیم تورم بخواهیم عبور کنیم چه بســا می تواند 

برای اقتصاد کالن مؤثر واقع شود.
خاندوزی گفت: هر رویکردی که ثبات را فدای توسعه و حتی برعکس آن کند، 
حتی در تحقق هر یک از این شرایط به طور حتم با عدم توفیق مواجه می شود.
وی با اشاره به بحث مجامع بانک ها در تیرماه امسال عنوان کرد: در ماه پیش 
رو صورت هــای مالــی بانک ها در حالی در مجامع ســاالنه قرائت و به تصویب 
ســهامداران خواهد رســید که باید بررســی کرد در این دوره از منظر سیاست 
گذار و نهاد ناظر پولی و بانکی کشور چه اقدام های سلبی و نظارتی باید انجام 
شــود که ســود موهوم کمتر رخ دهد و ترازنامه های شکننده کمتر در دستور 

کار بانک ها باشد.

وزیر اقتصاد:
گیرد کار قرار  باید حکمرانی بر ریال در دستور 

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛

مخالفت شورای پول و اعتبار با 
افزایش وام مسکن

مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار 
با افزایش ســقف تســهیالت خرید مسکن برای 
زوجین تهرانــی به 7۰۰ میلیون تومان موافقت 
نکــرد و در حــال حاضر این تســهیالت با همان 
ســقف های قبلی اعطا می شــود.محمود شایان 
از عدم موافقت شــورای پــول و اعتبار با افزایش 
سقف تســهیالت خرید مسکن به 7۰۰ میلیون 
تومان خبر داد.وی افزود: شــورای پول و اعتبار با 
پیشنهاد افزایش وام مشارکتی ساخت مسکن به 
۶۰۰ میلیون تومان در تهران موافقت کرده است.
به گفته شایان به نظر می رسد شورای پول و اعتبار 
در نیمه دوم امسال بار دیگر این پیشنهاد وزارت راه 
و شهرسازی را بررسی کند.وی تأکید کرد: در حال 
حاضر تسهیالت خرید مسکن با همان سقف های 
فعلی پرداخت می شــود که شامل 2۰۰ میلیون 
تومــان وام خرید مســکن فردی و ۴۰۰ میلیون 
تومان برای زوجین در تهران، ۱۶۰ میلیون تومان 
بــرای متقاضیــان انفرادی و 32۰ میلیون تومان 
زوجین ساکن در شهرهای بزرگ، مراکز استان ها 

و شهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر  می شود.

خبر
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نفت و انرژی 4

کرد:  گروه مطالعات انرژی وین  اظهار  مدیر 

صادرات گاز  در شرایط کنونی یا هرگز

گزارش

بین الملل

چشم انداز مبادالت تجاری 
 500 میلیون دالری 
ایران و تاجیکستان

کارشناس ارشــد مسائل اوراسیا گفت: 
هدف گــذاری اولیه این اســت در اولین 
قدم بتوانیم حجم مبادالت تجاری ایران 
و تاجیکستان را به ۵۰۰ میلیون دالر در 
سال برســانیم.احمد کاظمی ، با اشاره 
به ســفر رییس جمهور تاجیکستان به 
ایران و با تأکید بر اهمیت احیای ظرفیت 
مغفول مانده کشورهای آسیای مرکزی 
به ویژه تاجیکستان در مبادالت تجاری و 
اقتصادی، گفت: نکته ای که مطرح است 
اینکه اساســاً  آســیای مرکزی از منظر 
ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و همچنین 
ترانزیتی به دلیل موقعیت حساســی که 
بین سه تمدن روسی، چینی و اسالم قرار 
دارد، یک منطقه مهم محسوب می شود.
کارشــناس ارشد مسائل اوراسیا با بیان 
اینکــه نقش ژئوپلیتیکی این منطقه در 
اتصال این تمدن ها و فرهنگ ها بســیار 
مهم است، اضافه کرد: کشورهای آسیای 
مرکزی در »کانون بیضی اســتراتژیک 
انــرژی« کــه توســط اقتصاددانان و 
کارشناســان انرژی مطرح می شــود، 
قــرار دارنــد. این کانــون خلیج فارس، 
بخش هایی از اوراسیا و همچنین آسیای 
میانــه را در برمی گیرد، به همین دلیل 
زمینه بسیار خوبی برای همکاری میان 
ایران و کشورهای آسیای مرکزی وجود 
دارد.وی تأکید کرد: دولت سیزدهم ، با 
درک وجــود زمینه های همکاری میان 
ایران و تاجیکســتان، با امضای قرارداد 
سوآپ گازی ترکمنستان از طریق ایران 
به جمهوری آذربایجان، نشان داد که به 
اهمیت همکاری های انرژی میان ایران 
و کشــورهای آســیای مرکــزی، واقف 
اســت. متاســفانه قرارداد سوآپ گازی 
ترکمنســتان از ایران بــه ترکیه که در 
ســال های گذشته بین دو کشور امضاء 
شد، به دلیل بروز اختالفات، متوقف شده 
بود.کاظمی با اشــاره به اهمیت  احیای 
این سوآپ گازی، البته این بار به مقصد 
جمهــوری آذربایجان،گفت: این مدل 
می تواند درباره ســوآپ گاز ازبکســتان 
و قزاقســتان از مســیر ایران به ترکیه، 
جمهوری آذربایجان و بندر خارک اجرا 
شــود. این موضوع از این جهت اهمیت 
دارد که کشــورهای آسیای مرکزی به 
ویژه کشورهای نفت خیز مثل قزاقستان، 
ترکمنســتان و ازبکســتان مسیرهای 
مشــخصی که برای انتقال انرژی دارند؛ 
اما این مسیرها تنها محدود به مسیرهای 

روسیه و چین می شود.

کامی اتحادیه اروپا   نا
 برای توافق 

درباره تحریم نفت روسیه
اتحادیــه اروپا موفق نشــد برای تحریم 
نفت روســیه به توافق برسد اما دیپلماتها 
همچنان برای پیشــبرد این توافق تالش 
خواهند کرد.تحریمهای پیشــنهاد شده 
علیــه واردات نفت روســیه، بخشــی از 
ششــمین بســته تحریمها علیه روسیه 
به تالفی حمله به اوکراین هســتند. این 
بسته شــامل قطع دسترسی اسبربانک 
– بزرگترین بانک روســیه – از سیســتم 
پیام رســانی سوئیفت، ممنوعیت پخش 
شبکه های رسانه ای روسیه در اتحادیه اروپا 
و افزودن افراد بیشتر به فهرست اشخاصی 
است که دارایی هایشان بلوکه شده و نمی 
توانند وارد اتحادیه اروپا شــوند.مخالفت 
مجارســتان با تحریم نفت روســیه، مانع 
تصویب این بســته شده است. این کشور 
مــی گوید اقتصادش از تحریمهای نفتی 
آسیب خواهد دید زیرا نمی تواند به راحتی 
نفت از نقاط دیگر تهیه کند. اســلواکی و 
جمهوری چک هم نگرانیهای مشابهی را 
ابراز کرده اند.مذاکرات علیه تحریم نفتی 
به مدت یک ماه در جریان اســت و هیچ 
پیشــرفتی حاصل نشده و سران اروپایی 
مایل هســتند پیش از نشســت رسمی، 
توافقی حاصل شــود تا در این نشست به 
نظر نرسد اتحاد آنها برای واکنش به روسیه 
از هم پاشیده شده است. رابرت هابک، وزیر 
اقتصاد آلمان روز یکشنبه ابراز نگرانی کرده 
بود که همبستگی اتحادیه اروپا در آستانه 
نشست سران این بلوک برای مذاکره درباره 
تحریم نفت روســیه و برنامه های کاهش 
وابستگی به انرژی روسیه در حال فروپاشی 
است.کمیسیون اروپا برای پایان به این بن 
بست، پیشــنهاد کرده است تنها واردات 

نفت دریابرد از روسیه ممنوع شود .

نیمی از ظرفیت جایگاه های 
سی ان جی خالی است 

  رقیه هویدا /   گروه انرژی 
سازمان شــهرداری های کشــور به دنبال 
توســعه اســتفاده از اتوبوس های برقی در 
کالنشهرهاســت، اما انجمن ســی ان جی 
اعالم کرده که این سازمان در گازسوز شدن 
خودرو هــای عمومی همکاری ندارد.مهدی 
جمالی نژاد رئیس ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشــور، گفت: مقدمات انعقاد 
تفاهــم نامه احداث چند ســامانه اتوبوس 
برقی در کالنشــهر های کشــور مهیا شده تا 
از طریق ســرمایه گذاری بخش خصوصی و 
حمایت دولت و به ویژه منابع حاصل از صرفه 
جویی ســوخت، منجر به عملیاتی شدن آن 
در چند کالنشــهر کشور به خصوص تهران 
شود.به گفته او، پارسال هزار و  ۶۰۰ میلیارد 
ریال از اعتبارات وزارت کشــور برای احداث 
ســامانه اتوبــوس برقی در حدفاصل میدان 
بهارســتان-جمهوری در شــهر تهران، به 
شهرداری پایتخت پرداخت شده و مقدمات 
انعقاد قرارداد حدود 2۰۰ دســتگاه اتوبوس 
برقی برای ســایر کالنشهر های آلوده کشور 
در دســت اقدام اســت.۱۱ اردیبهشت هم، 
آقای داریوش گل علیزاده سرپرســت مرکز 
ملــی هــوا و تغییر اقلیم ســازمان محیط 
زیســت گفته بود: دو مدل اتوبوس برقی از 
سازمان محیط زیست برای کاربری شهری 
گواهــی تایید دریافت کرده اند.آقای ســید 
مناف هاشــمی معاون ســابق حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تهران، 23 تیر پارسال 
گفته بود: برق این اتوبوس ها از طریق باتری 
اســت که باید روزی دو بار شــارژی شود و با 
هربار شارژ، حدود ۱۰۰ کیلومتر تردد دارند. 
جایگاه های شارژ این اتوبوس ها از برق شهری 
استفاده می کنند.این در حالی است که آقای 
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو ســوم خرداد 
امســال گفت: تابســتان پارسال حدود ۱۵ 
هــزار مگاوات ناتــرازی تولید و مصرف برق 
را داشتیم که با فرض رشد ۴.۵ تا ۵ درصد، 
اگر اقدامی انجام نمی دادیم، باید منتظر ۱9 
هزار مگاوات ناتــرازی می بودیم که معادل 
یک چهارم کل مصرف برق اســت. تا پایان 
فصل گرم امســال، نزدیک به ۶ هزارمگاوات 
به ظرفیت اســمی تولید برق کشور افزوده 
می شــود کــه 7۰ درصــد از آن، ظرفیــت 
تولیــدی واقعــی خواهد بود و از ناترازی ۱9 
هــزار مگاواتی کــه پیش بینی کرده بودیم، 
مقداری می کاهد.شــرکت مدیریت شبکه 
برق ایران نیز در پاسخ به پیگیری ها درباره 
منبــع تامین برق اتوبوس های برقی مدنظر 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
به بیان این جمله اکتفا کرده که پس از اتمام 
زیرســاخت های الزم از سوی شهرداری ها، 
برق رســانی توسط حوزه نیرو انجام خواهد 
شد و هر زمان درخواست تامین برق از سوی 
شهرداری ها ارسال شود، توضیحات تکمیلی 
ارائه خواهد شد.استفاده از اتوبوس های برقی 
در کنار اتوبوس های گازسوز، موضوعی است 
که وزارت نفت هم به آن ورود کرده؛ سی ام 
فروردین امسال، این وزارتخانه با شهرداری 
تهران تفاهم نامه ای در این رابطه امضا کرد.

در حالــی که وزارت نفت همزمان با موضوع 
استفاده از اتوبوس های برقی، بر گازسوز شدن 
خودروها هم تاکید کرده، انجمن سی ان جی 
کشــور مدعی است که سازمان شهرداری ها 
در این حوزه کم کاری می کند.نادر آخوندی 
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی ســی ان 
جــی کشــور گفت: کشــوری مانند ترکیه 
که منبع ســی ان جــی را در اختیار ندارد، 
حاضر به واردات آن از کشــورها دیگر است 
و جایگاه های ســی ان جی احداث می کند؛ 
اما ســازمان شــهرداری ها به جای کمک به 
توســعه طرح ســی ان جی کشور، با واردات 
خودروهای گازوئیل ســوز، حجم باالیی از 
گازوئیل تولید پاالیشــگاه های کشــور را به 
سمت بخش حمل و نقل سوق داده  است.او 
گفت: با وجود احداث جایگاه های سی ان جی 
از ســوی دولت در تمامی مراکز اتوبوسرانی 
و اغلب تاکســیرانی ها، سازمان شهرداری ها 
و دهیاری هــا، جهت دوگانه ســوز شــدن 
خودرو های عمومی ناوگان خدمات شهری 
همکاری الزم را ندارد.به گفته آخوندی، اگر 
9۰ درصد از ظرفیت جایگاه های سی ان جی 
فعلی اســتفاده شود، می توان روزانه حدود 
3۰ میلیــون لیتر در مصــرف بنزین صرفه 
جویی کــرد و آلودگی هوای کالنشــهر ها 
نیــز تاحــدودی کاهش خواهــد یافت، اما 
جایگاه های ســی ان جی کشــور فقط با ۴۰ 
درصــد ظرفیت خود فعالیت می کنند.آقای 
محمدحسین باقری مدیر طرح سی ان جی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
نیز، اوایل تیر پارسال گفته بود: حدود دو هزار 
و ۵۰۰ جایگاه سوخت سی ان جی در کشور 
داریم که مصرف روزانه آن ها، نزدیک به 23 
میلیون متر مکعب اســت؛ در حالی که این 
جایگاه ها قابلیت ارائه خدمات تا ۴۰ میلیون 
مترمکعــب در روز را دارند و اکنون نیمی از 

ظرفیت آن ها استفاده نمی شود.

مدیــر گروه مطالعات انرژی وین گفت: روســیه 
رقیب جدی برای گاز ایران است و از هیچ تالشی 
برای حاشیه ای کردن ایران در بازار گاز صرفنظر 
نکرد. ایران از اواسط دهه ۱97۰ میالدی به اتحاد 
شوروی سابق گاز صادر می کرد. یکی از اقدامات 
اشتباه ایران در اولین ماه های پس از پیروزی انقالب 
اســالمی، متوقف کردن صادرات گاز به شوروی 
سابق بدون دلیل مشخص و کارشناسی شده بود.

فریدون برکشلی ، با اشاره به جایگاه ایران در بازار 
گاز و اوضاع تقاضای آن طی ســال های گذشــته 
اظهار داشــت: کلید بحث انرژی و نقشه راه گذار 
انرژی از مسیر گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده 
است. به اعتقاد بنده اشتباه محاسبه ای که انجام 
شــد، این بود که دنیــا و علی الخصوص اتحادیه 
اروپا، اسیر شعارهای کم محتوا و بی پشتوانه علمی 
و عملی شــد. کنوانســیون تغییرات آب و هوایی 
پاریــس در 2۰۱۵ را کســانی طراحی کردند که 
شاید کمترین اطالع و اشرافی نسبت به ساختار 
جهانی بازار نفت و گاز و زغال سنگ و انرژی های 
تجدیدپذیر نداشتند. آلمان بیش از 7۰ سال گاز 
طبیعــی فراوان، ارزان و بی دغدغه از شــوروی و 
سپس روسیه دریافت می کرد. وی افزود: وقتی که 
به ابتکار جمهوری اســالمی ایران، مجمع جهانی 
کشــورهای صادر کننده گاز تاســیس شد، جان 
کالم مجمــع همین بود کــه دوره گذار انرژی از 
مسیر گاز می گذرد، همه می دانیم که ما در بخش 
گاز قابلیت های فوق العاده ای داریم، اما جملگی، 
بالقوه هســتند. در مخازن؛ گاز زیادی داریم، اما 
گاز در چاه کافی نیست. گاز باید بیرون بیاید و با 
طی مراحل و مسیرهای دشوار به بازارهای مصرف 
برســد. البته این مشــکل را در نفت هم داریم. 
تبدیــل ظرفیت هــا و قابلیت های بالقوه به ثروت 
نیازمند ســرمایه گذاری، فن آوری و دیپلماســی 
مترتــب بر آن اســت. اکنون هــم به نظرم که ما 
از واژه دیپلماســی انرژی خوشــمان آمده و غالبا 
ســخاوتمندانه از آن اســتفاده می کنیم. شاید به 

خاطر این که درک درســتی از آن نداریم. فقط 
انتهای مســیر را دیپلماسی انرژی تلقی می کنیم 
و فرایند را نادیده می گیریم و یا به درستی با واژه 
دیپلماســی انرژی آشــنایی پیدا نکرده ایم. البته 
گاز در ایران نســبت به نفت و حتی فراورده های 
نفتی، ســابقه کوتاهی دارد.مدیر گروه مطالعات 
انــرژی وین تصریح کرد: بحران اوکراین، تیرگی 
جدی و احتماال دوام دار و پردامنه روابط روســیه 
بــا اتحادیه اروپا، بــرای گاز ایران فرصت هایی را 
فراهم آورده اســت، این موضــوع هم در ایران و 
هــم در اروپا، مورد بحث اســت. وی تاکید کرد: 
در هر حال این امکان و پتانســیل برای کمک به 
تنوع بخشــیدن به ســبد انرژی و گاز اروپا وجود 
دارد امــا اگــر عزم این تصمیم در نظام حکمرانی 
کشــور وجود داشــته باشد. ما در صادرات گاز دو 
دهه مهم را از دست دادیم، بنابراین برای جبران 
آن باید برای دو دهه آینده، قدم های خیلی مهم 

و خیلی بزرگی برداریم.

کستان خوشبینم برای صادرات به کویت و پا
    برکشــلی درباره صادرات گاز به کشــورهای 

همســایه بیان داشــت: صادرات به کشــورهای 
همسایه آسان تر از صادرات به کشورهای اروپایی 
نیست. صادرات به ترکیه و عراق در جریان است. 
صادرات به کویت، جدید است. در مورد پاکستان 
و هند تحت عنوان خط لوله آسیایی یا خط لوله 
صلح، بیش از سه دهه فقط حرف زدیم، اما هنوز 
هم دیر نیســت. نگرش ما در بحث صادرات گاز، 
شــبیه صادرات نفت است. در واقع تصمیم گیران 
و مذاکره کنندگان هم جملگی نفتی هســتند، با 
دید و با نگرش بازار نفت به بازار گاز نگاه می کنیم.

وی بــا بیان اینکــه جغرافیای انرژی جهان حتی 
پیش از بحران کنونی روســیه، اوکراین و غرب، 
در حال تغییر و دگردیســی بود، افزود: معادالت 
تازه ای وارد بازار شــده است. دیپلماسی انرژی با 
دیپلماسی محیط زیست و دیپلماسی دوران گذار 
بــا یکدیگر گره خورده اند. اتحادیه اروپا روســیه 
را بخشــی از خانواده اروپایی نمی خواهد. روسیه 
بــه طور فزاینده ای در حال جنوب گرایی اســت. 
ایران در آســیا، باز هم اســیر رقابت های روسیه، 
این بار در محیط آســیا خواهد شــد.    مدیر گروه 
مطالعــات انرژی وین ادامه داد: اما اروپا هم بیش 

از ۴۰ درصد از گاز و 2۵ درصد نفت و فراورده های 
نفتی خود را از روســیه دریافت می کند. در یک 
کالم اروپا و به خصوص آلمان، بدون گاز روســیه 
به ســرعت، صنعت زدایی می شــود. اروپایی ها 
ســال های ســختی در پیش رو دارند. هفتاد سال 
از گاز ارزان روســیه و چتر حمایتی امریکا و ناتو 
بهــره برده اند. حاال باید برای ناتو پول خرج کنند 
و گاز را هم به روبل بخرند یا اصال نداشته باشند. 
سن متوسط اروپایی ها از ۵۰ سال فراتر رفته است. 
قاره ای مرفه، اما ســالخورده و به شــدت نیازمند 
انرژی و ایران یک فرصتی اســت که امریکا، اروپا 
را از دسترسی به آن محروم ساخته است. انرژی 
را بــه یک حربه میلیتاریســتی و نظامی تبدیل 
کرده و در ســال 2۰2۰ ذخایر اســتراتژیک خود 
را با نفت ۴۰ دالری پر کرده و حاال ۱۰۰ دالر به 

اروپا صادر می کند.

 صادرات گاز 
در شرایط کنونی یا هرگز

وی با بیان اینکه جغرافیای گازی جهان در حال 
تغییر است، افزود: اما برای بازیگری در این میدان 
وســیع نیازمند یک دوره طوالنی از بحران زدایی 
و پرهیز از تشنج منطقه ای و بین المللی هستیم. 
شــرایط با بیم و امید همراه اســت. به شدت الزم 
داریــم که تعــدادی کمپانی هــای صاحب نام و 
شــناخته شــده بین المللی را در بخش گاز وارد 
کنیم. اعتماد جهانی منبعث از پارامترهایی است 
که دنیا آنها را می شناسد و با همان ادبیات روابط 
اقتصــادی خــود را تنظیم می کنــد. از نظر رتبه 
امنیت ســرمایه گذاری تمام همسایگان جنوبی 
ما در میان رتبه های یک تا بیست هستند. ایران 
تنها کشــور منطقه اســت که در رتبه ۱۰۰ به بعد 
قرار گرفته است. در هر حال باید گفت در نفت و 
گاز، قدرت از سرچاه بیرون می آید. نفت و گاز ته 
چاه به حساب نمی آید. به نظر بنده برای صادرات 

گاز ایران، در شرایط حاال یا هرگز قرار داریم.

حمله روسیه به اوکراین، بازار نفت جهانی را دستخوش تغییر و 
تحول کرده اســت به طوری که صادرکننندگان آفریقایی برای 
تامین تقاضای اروپا پا پیش گذاشــته اند و مســکو برای دور زدن 
تحریمهای غربی، به تاکتیک انتقال کشــتی به کشــتی برای 
رســاندن نفت خود به آســیا متوسل شده است.این تغییر مسیر 
بزرگتریــن تغییر بخش عرضه بازار نفت جهانی، از زمان انقالب 
شــیل آمریکاســت که یک دهه پیش بازار را تغییر داد و نشــان 
می دهد روسیه قادر خواهد بود از ممنوعیت نفت اتحادیه اروپا 
عبور کند به شــرطی که آســیا و چین به خرید نفت این کشــور 
ادامه دهند.تحریمهایی که پس از آغاز حمله نظامی روســیه به 

اوکراین در اواخر فوریه، اعمال شدند و شامل ممنوعیت واردات 
نفت روســیه به آمریکا بود، باعث شــد روســیه از اروپا که هدف 
بایکوت خریداران نفت قرار گرفت، به ســمت آســیا بچرخد که 
مشتریان در هند و چین متقاضی خرید محموله های نفت روسیه 
با تخفیف چشــمگیر بودند.طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، 
صادرات روســیه در آوریل به ســطح پیش از حمله به اوکراین، 
بهبــود پیــدا کرد و قیمت نفت که در مارس تا مرز ۱39 دالر در 
هر بشکه صعود کرده بود، در حدود ۱۱۰ دالر تثبیت شد.حتی 
اگر اتحادیه اروپا در دور بعدی تحریمهای روســیه، با ممنوعیت 
واردات نفت این کشور موافقت کند، تحلیلگران می گویند تاثیر 

این تحریمها با تقاضای که از سوی آسیا برای نفت روسیه وجود 
دارد، تــا اندازه ای بی اثر خواهد شــد.نوربرت روکر از گروه مالی 
جولیوس بائر در این باره گفت:  مگر این که غرب خریداران آسیایی 
را تحت فشــار دیپلماتیک قرار دهد، در غیر این صورت افزایش 
شکاف عرضه و صعود قیمتهای نفت دیده نخواهد شد.مجموعه 
تحریمهایــی که از ســوی آمریــکا، اتحادیه اروپا و انگلیس علیه 
روســیه اعالم شــده اند، ورود کشتیها با پرچم روسیه به بنادر را 
ممنوع کرده اند. این تحریمها به معنای آن اســت که بخشــی از 
تجارت افزایش یافته با آســیا از طریق انتقال کشــتی به کشتی 

در دریا انجام می شود که یک فرآیند پرهزینه بود. 

بررسی ها نشان داد؛ 

کرد جنگ اوکراین  بازار نفت را زیر و رو 

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق اعالم کرد؛

کز مجاز استخراج رمزارز  احتمال خاموشی مرا
با افزایش مصرف برق

مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران 
گفت: چنانچه افزایش مصرف برق سبب ایجاد 
محدودیت در تامین آن شود، برق مراکز مجاز 
استخراج رمزارز با اعالم از سوی دیسپاچینگ 

ملی قطع خواهد شد.
رونــد افزایــش دمای هــوا در روزهای آینده 
میزان مصرف برق را به شــدت باال خواهد برد 
و برایــن اســاس وزارت نیــرو و صنعت برق با 
هدف تامین برق پایدار سلســله اقدام هایی را 
در دستور کار قرار داده اند تا وقفه ای در تامین 
برق ایجاد نشــود.همایون حائری معاون برق و 
انرژی وزیر نیرو این سلسله اقدام ها را یک صد 
برنامــه عملیاتی صنعت برق نام گذاری کرده و 
گفته اســت: این ۱۰۰ برنامه شامل 3۸ برنامه 
مربــوط به تولید بــرق و واحدهای نیروگاهی، 
3۱ برنامه مدیریت مصرف و تقاضای موثر، ۱۶ 
برنامه برای آمادگی مطلوب شــبکه برق و ۱۵ 
برنامه نیز برای مدیریت هماهنگی با استان ها 
اســت.حائری گفت: ۶ هزار مگاوات تابســتان 
امســال به مدار خواهد آمد،  از این رقم حدود 
۴ هــزار و ۵۰۰ مــگاوات از بخش نیروگاه های 
حرارتــی، ۵۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه های 

تجدیدپذیر و حدود هزار و ۱۱3 مگاوات نیز با 
اســتفاده از شرکت های دانش بنیان ارتقا داده 
شــده و به مدار خواهد آمد.وی خاطرنشــان 
کــرد: حــدود 7۵ درصد برنامــه ارتقای توان 
نیروگاه هــا انجام.مدیریت مصرف برق مراکز 
مجاز و غیرمجاز اســتخراج رمزارز نیز در قالب 
این یک صد برنامه عملیاتی مطرح شــده است 
و در این باره و به نقل از روابط عمومی شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایــران »مصطفی رجبی 
مشهدی« گفته اســت که دستگاه های مجاز 
اســتخراج رمزارز در زمان اوج مصرف برق در 
صورت بروز محدودیت با اعالم دیســپاچینگ 
ملی از شبکه خارج می شوند.وی افزود: اکنون 
۱۱۸ مرکز مجاز اســتخراج رمزارز در کشــور 
فعال اســت که این مراکز معادل 2۰۰ مگاوات 
برق مصرف می کنند.وی گفت: با ورود به زمان 
اوج مصرف برق، در صورت بروز محدودیت در 
تامین برق موردنیاز کشــور، برق این مراکز با 
اعالم مرکز دیسپاچینگ ملی قطع خواهد شد 
تا پایداری شبکه برق کشور حفظ شود. تاکنون 
7 هزار و ۵۵ مرکز غیرمجاز اســتخراج رمزارز 

کشف شده است.

به منظور کنترل مصرف صورت  گرفت ؛

قطع برق 300 اداره از راه دور
با اســتفاده از ســامانه های مبتنی بر اینترنت 
اشیا، دستگاه های سرمایشی حدود 3۰۰ اداره و 
دستگاه اجرایی شهر تهران، توسط کارشناسان 
برق پایتخت، از راه دور قطع شد. مجری طرح 
کنترل بار سرمایشــی در بســتر IOT شرکت 
توزیــع نیــروی برق تهران بزرگ در حاشــیه 
برگــزاری مانور ارزیابی ســامانه های کنترل 
از راه دور دســتگاه های سرمایشــی اداره های 
پایتخت گفت: بر اســاس مصوبه هیأت وزیران 
مقرر شــده است همه اداره ها طی سال جاری 
با هدف کاهش بار شــبکه برق، در ساعت های 
اداری مصــرف بــرق خود را حداقل 3۰ درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته کاهش 
دهند و اطالع رســانی کافی به همه اداره ها و 
دستگاه های اجرایی شهر تهران، انجام شده و 
آموزش های الزم نیز توســط کارشناسان این 
شــرکت به منظور شناسایی روش های کاهش 
مصرف برق ارائه شده است.نقی اکبرپور افزود: 
با هدف افزایش رؤیت و کنترل پذیری در بخش 
مشترکان اداری،  اداره ها و دستگاه های اجرایی 
شهر تهران مجهز به کنتورهای هوشمند شده و 
همچنین با نصب سامانه های ویژه و با استفاده 
از فناوری اینترنت اشــیا، امکان قطع و وصل 

دستگاه های سرمایشی اداره ها و دستگاه های 
اجرایی هدف در شــهر تهران از راه دور فراهم 
شــده است.وی خاطرنشــان کرد: طی فرآیند 
مدیریت شبکه توزیع برق، هم زمان با افزایش 
بار شــبکه در ســاعت اوج مصرف، در صورت 
نیاز اقدام به قطع برق ســامانه های سرمایشی 
اداره های دارای تفاهم نامه همکاری خواهد شد 
که این اقدام می تواند تأثیری قابل مالحظه در 
کاهش مصرف در شرایط بحرانی داشته باشد.

بــا هدف ارزیابی آمادگی ســامانه های کنترل 
از راه دور دســتگاه های سرمایشــی اداره های 
شهر تهران، ضمن رصد بار لحظه ای و مصرف 
برق این اداره ها از طریق کنتورهای هوشمند، 
با ارســال پیامک و اعالم به آنها، دســتگاه های 
سرمایشــی بالغ بر 3۰۰ اداره شــهر تهران، از 
راه دور قطع و آمادگی ســامانه ها در شــرایط 
اضطراری و همچنین چگونگی تأثیر این اقدام 
بر بار شــبکه برق شــهر تهران مورد تحلیل و 
ارزیابــی قــرار گرفت. وی گفــت: هم زمان با 
افزایش بار شــبکه در ســاعت اوج مصرف، در 
صــورت نیــاز اقدام به قطع برق ســامانه های 
سرمایشی اداره های دارای تفاهم نامه همکاری 

خواهد شد.
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55بانک و بیمه مدیر عامل بانک ملی ایران: 

مجهز کردن کارکنان به دانش روز 
بانکداری جهان، غرب را در تحریم 

کام می گذارد بانک ها نا

  مدیر عامل بانک ملی ایران با حضور در دانشگاه 
صنعتــی امیرکبیــر از نزدیــک در جریان نحوه 
برگزاری آزمون تعیین سطح ریالی کارکنان بانک 

ملی ایران قرار گرفت.
محمد رضا فرزین در این بازدید که فرهاد معقول 
عضو هیات عامل و معاون منابع انســانی، محسن 
امیــن زارع عضــو هیات عامل و معاون امور ارزی و 
بین الملل، محمد نجف زاده معاون امور شــعب و 
بازاریابی منطقه دو، مهدی لطیفی رئیس اداره کل 
آموزش و محمد رضایی رئیس اداره کل ســرمایه 
انسانی نیز حضور داشتند، گفت: کشورهای غربی با 
وضع تحریم های بانکی می خواهند که نظام بانکی 
ایران از نظر دانش بانکی ضعیف شود، بنابراین باید با 
تقویت بخش آموزش و آشنایی کارکنان بانک ملی 
ایران با دانش روز دنیا در بخش های مختلف مانند 
بانکداری شــرکتی، تجاری و دولتی، کشــور های 
تحریم کننده را در این هدف خود ناکام بگذاریم.

وی تاکید کرد: دشمن با آگاهی نسبت به ماهیت 
جهانی دانش بانکی، بخش مهم و حساس تحریم 
ها را روی بخش مالی کشــور متمرکز کرده است، 
زیرا اگر بانکی از بانکداری دنیا فاصله بگیرد، از نظر 
دانش بانکی آســیب می بیند و نمی تواند با بانک 

های دنیا کار کند.
وی افزود: باید پا به پای دانش بانکداری دنیا حرکت 
کرد و بانک ملی را از نظر دانش بانکی، در تراز بانک 

های منطقه و جهان باال برد.
مدیــر عامل بانک ملی ایــران اظهار کرد: آموزش 
متعادل برای کارکنان باید به صورت مستمر و توام 
با ارزیابی صورت بگیرد و ارتقای شغلی کارکنان نیز 

باید منوط به این آموزش ها باشد.
وی با تاکید بر آموزش مداوم مدیران پس از انتصاب 
آنها در بخش های مربوطه گفت: انتصابات باید بر 
اســاس ویژگی های مدیریتی و دانش افراد درباره 

بخش مربوطه باشد.
فرزین با اشاره به اینکه در نهادهای تخصصی دنیا 
مفهوم ارتقای شــغلی به معنای ارتقای مدیریتی 
نیســت، گفت: رســته های شــغلی باید جایگاه 
تخصصی داشــته باشــند و یک متصدی خوب به 
میزان یک رئیس شعبه حقوق دریافت کند. با این 
روش خالقیت و ظرفیت کارکنان فعال می شود و 
بن بستی برای نیروی انسانی شاغل در شعبه ها، 

بوجود نمی آید.
وی افزود: ارتقای شــغلی کارکنان نباید صرفا به 
معنای اخذ پســت های مدیریتی در نظر گرفته 
شــود. ممکن اســت فردی متصدی بسیار خوبی 
باشد و ادامه کار او در این سمت به پیشبرد اهداف 
بانــک کمک کند. بنابراین باید به جای جابجایی، 
دستمزدها و پاداش های این متصدی ارتقا بیابد و 
از تخصص او به عنوان متصدی با دانش و با تجربه، 

به خوبی استفاده شود.
مدیر عامل بانک ملی ایران با تاکید بر ارتقای دانش 
بانکداری نیروی انسانی گفت: کارکنان شعب که 
در بخش های مختلف بازدهی خوبی دارند باید به 
خارج از کشور اعزام شوند و از بانک های مختلف 
بازدید کنند و با آخرین دســتاوردهای آن بخش 

آشنا شوند.
محمد رضا فرزین در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به سهم باالی بانک ملی ایران در پرداخت 
تســهیالت خرد گفت:باید زمینه های الزم برای 
پرداخت این تســهیالت به صورت مجازی فراهم 
شــود، بنابراین باید نیروی انســانی الزم برای این 

هدف، تربیت شود.
وی افزود: بانک ملی منشــا دانش بانکی در کشور 
اســت و باید جایگاه تولیدکننده دانش بانکی در 

کشور را برای خود حفظ کند.

همراه بانک ملل به روز رسانی شد

در راســتای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک 
و امکان دسترســی آسان به خدمات بانکی نسخه 
همــراه بانک ملل ویژه گوشــی هــای Ios به روز 

رسانی شد.
این موسسه به منظور دسترسی دارندگان گوشی 
هــای Ios نســبت ،به روز رســانی همــراه بانک 
ملــل اقدام نموده اســت. این گــزارش می افزاید: 
دارندگان گوشــی های Ios برای دریافت نســخه 
به روز شــده همراه بانک ملل می توانند از طری

aق فروشــگاههای داخلی اعم از سیب اپ،سیب 
ایرانی، اپل ایس، اناردونی و سیب بانک اقدام نمایند. 
گفتنی است:لینک همراه بانک ملل در هر یک از 
این فروشگاه ها بر روی وب سایت موسسه اعتباری 

ملل به نشانی melalbank.ir قرار گرفته است.

اخبار

 برگزاری جلسه شورای حوزه 
 و پایگاههای تابعه بسیج 

پست بانک ایران
 جلسه مشترک فرمانده 
محترم حــوزه مقاومت 
بســیج جنــاب حجت 
االسالم آقایی با معاونت های حوزه، فرماندهان 
و اعضــای شــورای پایگاههــای تابعه به طور 
مشــترک در روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم 
اردیبهشــت ماه در ســالن همایش ساختمان 
آموزش برگزار شــد. به گزارش سرویس بانک 
افق ســرمایه، در این جلســه برنامه های سال 
۱۴۰۱ مرکز بســیج وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات به معاونت هــای مربوطه ابالغ و به 
ســئواالت و ابهامات مرتبط با برنامه توســط 
فرماندهی محترم حوزه پاســخ الزم ارائه شد.. 
در ادامــه در خصــوص وضعیــت اقتصادی و 
معیشــتی مردم که اخیرا بــا اجرای حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی و هدفمند نمودن یارانه ها صورت 
گرفته مطالبی بیان شــد و در پایان فرماندهان 
و معاونت های حاضر در جلســه نظرات خود را 

در خصوص برنامه ابالغی بیان کردند

بانک مرکزی اعالم کرد:

آغاز مسدود سازی وجوه حساب 
صادرکنندگان چک برگشتی 

در راستای اجرای تکالیف 
قانــون اصالح قانون صدور 
چک، ســامانه "محچک" 
)مسدودســازی حســاب 
صادرکننده چک برگشتی( 
در شــبکه بانکی کشــور عملیاتی می شود. بانک 
مرکــزی طی اطالعیه ای اعالم کرد روند کار این 
ســامانه بدین گونه اســت که در صورت کسری 
موجودی حساب فرد صادرکننده چک نزد بانک، 
مبلغ مورد نظر از ســایر حســاب های شخص در 
همان بانک برداشت شده و به ذینفع چک پرداخت 
می شود. در مرحله بعدی این فرایند و در صورت 
عــدم تامین مبلغ چک در همان بانک، حســاب 
هــای فرد صادرکننده چک در ســایر بانک ها و 
موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به 
ترتیب از بیشــترین بــه کمترین مانده از طریق 
ســامانه محچک، مسدود و سپس مراحل قانونی 

از سوی قوه قضاییه انجام می شود.

اخذ وثیقه نقدی هنگام اعطای وام ممنوع است

پذیرش خودرو به عنوان وثیقه بانکی
مدیرعامــل بانک دی گفــت: در خصوص ضمانت 
خودرو، باید یک هماهنگی با نیروی انتظامی انجام 
شود تا وقتی یک خودرو را در ضمانت و رهن بانک 
قــرار می دهیم، دیگر نقــل و انتقال آن امکان پذیر 

نباشد.
علیرضا قیطاســی مدیرعامــل بانک دی در گفتگو 
با ایِبنا با اشــاره به اینکه در ســنوات گذشته اضافه 
برداشــت بانک ها از بانک مرکــزی نظام مند نبوده 
است، اظهار داشت: برای اینکه این اضافه برداشت ها 
به صفر برســد، بانک مرکزی دستورالعمل هایی را 
تهیه کرده است و در سال جاری نیز این موضوع به 
صورت قانون درآمده اســت؛ به بیان دیگر در قانون 
بودجه ۱۴۰۱ یک بندی وجود دارد تحت این عنوان 
که اضافه برداشــت از حســاب بانک مرکزی توسط 
بانک ها باید حتما با وثیقه باشــد. پس بانک ها باید 
به ســمتی حرکت کنند که اضافه برداشتی نداشته 
باشند. بانک ها نیز برنامه ریزی هایی در جهت جذب 
منابع و واگذاری اموال مازاد خود داشته اند که این 
روند منجر به تزریق نقدینگی به داخل بانک خواهد 

شد تا اضافه برداشت آن ها به حداقل برسد.
وی افــزود: در بانــک دی هم به همین صورت اقدام 
شــده اســت. تقریبا در چهار ماهی که در خدمت 
دوســتان در این بانک هستم، اعضای هیئت مدیره 
و تیــم مدیریتی آن دغدغــه این را دارند که اضافه 
برداشــت را حتی در بازار بین بانکی هم به حداقل 
برسانند. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی 
که باید صفر باشد، در بازار بین بانکی هم به سمت 
صفر شــدن حرکت خواهد شد. که این کار در سال 
گذشــته شــروع شده و در سال جاری هم انشاهلل در 
آینــده نزدیک از بازار بین بانکی هم خارج خواهیم 
شد. این در حالی است که در حال حاضر بانک دی 

اضافه برداشتی از بانک مرکزی ندارد.
آخرین مزایده بانک دی در فروردین ماه برگزار شد

وی در خصــوص موضــوع واگذاری امالک و اموال 
مازاد گفت: این مســاله بر اســاس قانون رفع موانع 
تولید در دســتور کار قرار دارد. از ســال 9۴ ماده ۱۶ 
و ۱7 ایــن قانون تکلیــف کرده بود که بانک ها باید 
امالک مازاد خود را شناســایی کنند؛ آن دســته از 
امالکی که بر اساس تایید بانک مرکزی مازاد اعالم 

می شود، بانک ها باید حتما آن ها را واگذار کنند.
قیطاســی ادامــه داد: مــا در بانک دی در این مدت 
اقداماتی انجام دادیم و بانک اطالعات امالک را تهیه 

و امالک را بررســی کردیم. آخرین آگهی مزایده ای 
که گذاشته بودیم مربوط به فروردین ماه بود. یعنی 
اراده هیئت مدیره محترم بانک دی و مدیریت بانک 
دی بر این اســت که امالک مازاد را واگذار کند و از 
ایــن بابــت ما بتوانیم نقدینگی را در جهت عملیات 
بانکــی حاصل کنیم. در حقیقت کار ما باید اعطای 

تسهیالت باشد و کار بانکداری را انجام دهیم.
 خودرو به عنوان وثیقه بانکی 

مورد پذیرش است
مدیرعامــل بانک دی در ادامه گفت: شــاخص ها و 
معیارهای اعطای تســهیالت مشــخص است؛ یک 
بحــث آن قابلیــت اعتماد و اطمینان اســت. وقتی 
بحــث قابلیــت اعتماد و اطمینان مطرح می شــود 
یعنی همان بحث اعتبارســنجی است. در حقیقت 
بایــد وضعیت شــخص متقاضی حقیقی یا حقوقی 
بررســی شود. تعهدات، رفتار، سواد و صالحیتش و 
… بررســی شود. در اعتبارسنجی در نهایت باید به 
این جا برسیم که مشخص شود که شخص متقاضی 
تسهیالت معتبر است و در ادامه بررسی ها مشخص 

خواهد کرد که این شخص چه رتبه ای دارد.
وی افزود: در مورد شخصی که وضعیت خوبی دارد، 
طبیعتا نگرانی برای اعطای تسهیالت وجود ندارد و 
سرمایه ای که به عنوان تسهیالت پرداخت می شود 
در نهایت با ســود مورد انتظار به بانک بازپرداخت 
می شــود. وقتی نگرانی از بابت وجود نداشته باشد، 
مجاز هســتیم که قرارداد الزم االجرا را از متقاضی 
اخــذ کنیم. در اینجا با امضای متقاضی و قراردادی 

که تنظیم می شود تسهیالت پرداخت خواهد شد.
قیطاســی ادامه داد: اما در جایی دیگر ممکن است 
در بررسی هایی که انجام می شود به دلیل ضعیف 
تر بودن رتبه اعتباری مشتری، قدری نگرانی وجود 
داشــته باشــد. در اینجا می توانیم از وی تضمین 
بگیریم. انواع این تضمین ها هم در دســتورالعمل 
های بانک ها تعریف شــده اســت. اموال منقول هم 
به عنوان آن تضمین ها تعریف شــده اســت. وسیله 
نقلیه هم به عنوان وثیقه منقول قابل قبول اســت. 
یعنی وقتی شــخصی برای دریافت تسهیالت بانک 
مراجعه کند و بگوید تنها تضمین من، وسیله نقلیه 
ای است که سند آن هم به نام خودم می باشد، این 

امکان برای ضمانت وجود دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی ادامه داد: 
در حقیقت سازوکار ضمانت اموال منقول در بانک 
ها مشــخص است. ولی چون عموم مردم نیازمند 
دریافت تســهیالت خرد هســتند و این مشکالت 
وثایق هم برای تسهیالت خرد پیش می آید، عموما 
در بانــک هــا برای اخذ تضمیــن از اموال منقول، 
راهنمایــی نمــی کنند و می گوینــد اگر یک نفر 
ضامن با اولویت کارکنان دولت و کسب و کارهایی 
که با ان شــعبه کار می کنند، باشــد تسهیالت می 
دهیم. بنابراین باید تاکید کنم که اگر یک مشتری 
متقاضی دریافت تسهیالت خرد بگوید می خواهم 
خودروی خود را به عنوان وثقیه نزد بانک قرار دهم، 
بانک ها مجاز هستند بر اساس دستورالعمل ها این 
وســیله نقلیه را به عنوان ضمانت در نظر بگیرند. 

قیمت خودروها هم مشــابه ســازوکار بیمه که بر 
اســاس قیمت ها در بازار تعیین می شــود، توسط 
بانک تعیین می شــود و اگر الزم باشــد از طریق 
کارشــناس رسمی دادگســتری در زمینه وسیله 
نقلیه، قیمت گذاری آن خودرو انجام خواهد شد.

مدیرعامل بانک دی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
چون نقل و انتقال اســناد خــودرو در دفترخانه ها 
انجام نمی شــود و از طریق پلیس راهور و از مراکز 
شماره گذاری انجام می شود، باید یک هماهنگی هم 
با نیروی انتظامی انجام شود تا وقتی یک خودرو را 
در ضمانــت و رهن بانک قرار می دهیم، دیگر نقل و 

انتقال آن امکان پذیر نباشد.
 پرداخت 300 هزار میلیارد ریال 

تسهیالت بانک دی در سال 1400
قیطاســی اظهار داشــت: بانک دی در سال ۱۴۰۰ 
حدودا 3۰۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت 
کرده اســت که از این میزان، ۴۰ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت خرد بوده و 2۶۰ هزار میلیارد ریال هم 
تســهیالت در بخش های مختلف بوده است؛ که در 
بخش صنعت، معدن، کشــاورزی و مسکن، اعطای 
تســهیالت بر اســاس سیاست هایی که بوده، انجام 

شده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری نیز سیاست اعتباری 
بانک را ابالغ کردیم و متناســب با منابعی که بانک 
جذب می کند، اعطای تسهیالت را از همان روزهای 
ابتدایی سال داشته ایم و تا به امروز بیش از ۱۰ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است. بیش از 
2 هزار میلیارد ریال از آن تسهیالت خرد و نزدیک 
۸ هزار میلیارد ریال نیز تسهیالت اعتباری در سایر 

بخش ها بوده است.
ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی هنگام اعطای وام

وی در خصوص دستورالعمل عدم اخذ وثیقه نقدی 
و یا عدم مسدودســازی سپرده نقدی به ایبنا گفت: 
بانک مرکزی از 23 اسفندماه سال گذشته با صدور 
بخش نامه ای به بانک ها اعالم کرد که بانک ها مجاز 
نیســتند وقتی مردم درخواست دریافت تسیهالت 
دارند، مبلغی را به عنوان مســدودی یا مبلغی را به 
عنوان سپرده نقدی اعم از سپرده مدت دار به عنوان 
وثیقــه اخــذ کند. این موضوع را ما به طور جدی در 
دســتور کار گذاشــتیم و تحت هیچ شــرایطی این 
اتفاق نمی افتد و اگر موردی هم باشد قطعا برخورد 

خواهد شد.

اخبار

آ.ق.ثبت( گهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 120  آ
آقــای علــی نباتــی )وکیــل( برابــر وکالتنامــه شــماره هــای 56092-1397/04/31 دفترخانــه 23 
ربــاط کریــم و طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 3145 مــورخ 1401/03/05 اعــالم داشــته 
نظــر بــه اینکــه پــالک ثبتــی 10400 فرعــی از 160 اصلــی )کــه عبارتســت از ســند مالکیــت ســه 
دانــگ یــک قطعــه ســاختمان بمســاحت 209/57 مترمربــع پــالک 10400 فرعــی از 160 اصلــی 
مفــروز از 2591 فرعــی از اصلــی بــا ســریال چاپــی 138868 ب 99 بنــام مقصــود جــوادی شــیخ 
ــه  ــت ب ــده اس ــادر ش ــت و ص ــی 139920301022016794 ثب ــر الکترونیک ــماره دفت ــه ش ــد ب احم
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت لــذا تقاضــای صــدور ســند المثنــی ســند مالکیــت پــالک 
مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی ق.ثبــت مصــوب 
1380/11/8 مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای خــود 
بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن اداره 
ــد  ــلیم نمای ــود را تس ــراض خ ــه اعت ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــه و ضم مراجع
ر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل  بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــر
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه، المثنــی ســند مالکیــت پــالک مذکــور طبــق مقــررات صــادر و بــه 

متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
کریم بابک احمدی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط 

 
گهی مزایده اموال منقول مرحله اول آ

ــا  ــوم علیهم ــردوس محک ــی ف ــی حقوق ــعبه اول دادگاه عموم ــادره از ش ــه ص ــب اجرایی ــه موج ب
1- آقــای ســعید میربلوکــی فرزنــد حســین بــه پرداخــت مبلــغ 250/000/000 ریــال بابــت پیــش 
قســط و مبلــغ 160/000/000 ریــال بابــت اقســاط معــوق 2- خانــم زینــب یوســفی فرزنــد محمــد 
بــه پرداخــت مبلــغ 200/000/000 ریــال بابــت پیــش قســط و مبلــغ 160/000/000 ریــال بابــت 
اقســاط معــوق در حــق محکــوم لــه آقــای عبــاس ثابــت بــا وکالــت آقــای خالــق پنــاه محکــوم مــی 
باشــند. آقــای ســجاد رضایــی فرزنــد حبیــب از طــرف محکــوم علیهمــا در راســتای وصــول پیــش 
قســط یــک دســتگاه خــودروی ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 123 ط 73 ایــران 52 را معرفــی 
ــر نظریــه کارشــناس خــودرو مذکــور مــدل 1381 بــه رنــگ ســفید و  کــه توقیــف گردیــده و براب
زیابــی گردیــده و نظریــه کارشــناس  دارای رنــگ مــی باشــد کــه بــه مبلــغ 350/000/000 ریــال ار
ر گردیــده  مصــون از اعتــراض باقــی مانــده اســت لــذا بــه تقاضــای وکیــل محکــوم لــه مقــر
مرحلــه اول مزایــده جهــت فــروش خــودرو مذکــور بابــت پیــش قســط در روز ســه شــنبه مورخــه 
1401/03/24 ســاعت 10 تــا 11 صبــح از طریــق مزایــده حضــوری و بــا حضــور نماینــده محتــرم 
دادســتانی فــردوس در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان فــردوس برگــزار 
شــود و مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه شــخصی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
نمایــد واگــذار خواهــد شــد خریــداران محتــرم مــی تواننــد ظــرف مهلــت پنــج روز قبــل از موعــد 
مزایــده جهــت بازدیــد از خــودرو موضــوع مزایــده بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد. برنــده مزایــده 
بایــد حداقــل 10 درصــد از بهــاء فــروش را فــی المجلــس تودیــع نمایــد و پــس از تســویه حســاب 

کامــل نســبت بــه تحویــل و تنظیــم ســند خــودرو مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس
مهدی حاتم بجستانی
284988

 
گهی تجدید مزایده مرحله دوم یک سهم از سهام شرکت تهیه و توزیع خواربار فردوس آ

بــه موجــب دادنامــه صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی و حقوقــی فــردوس آقایــان علیرضــا، 
غالمرضــا، یاســر، حســن و محمدرضــا همگــی ضیائــی فرزنــدان عبدالــرزاق ضیائــی بــه پرداخــت تعداد 
ســه ســکه بهــار آزادی بابــت مهریــه و پرداخــت مبلــغ 11/082/748 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
از محــل ماتــرک مرحــوم عبدالــرزاق ضیائــی در حــق خانــم راضیــه فکــور فرزنــد علــی اکبــر و پرداخــت 
مبلــغ 17/579/137 ریــال بابــت حــق االجــرای دولتــی در حــق دولــت محکــوم گردیــده انــد در 
همیــن راســتا تعــداد یــک ســهم از ســهام شــرکت تهیــه و توزیــع خواربــار فــردوس کــه بــه نــام مرحــوم 
عبدالــرزاق ضیایــی مــی باشــد توقیــف و برابــر نظریــه کارشــناس بــه مبلــغ 1/537/907/000 ریــال 
ارزیابــی گردیــده و نظریــه کارشــناس مصــون از اعتــراض باقــی مانــده اســت لــذا به تقاضــای محکوم 
لهــا مقــرر گردیــده مرحلــه دوم تجدیــد مزایــده جهــت فــروش ســهم مذکــور در روز چهارشــنبه 
مورخــه 1401/03/25 ســاعت 10 الــی 11 صبــح از طریــق مزایــده حضــوری و بــا حضــور نماینــده محتــرم 
دادســتانی فــردوس در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان فــردوس برگــزار شــود و 
مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه شــخصی کــه باالتریــن قیمــن را پیشــنهاد نمایــد واگــذار 
خواهــد شــد خریــداران محتــرم مــی تواننــد ظــرف مهلــت پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده جهــت کســب 
اطالعــات در خصــوص ســهم موضــوع مزایــده بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد. برنــده مزایــده بایــد 
حداقــل 10 درصــد از بهــاء فــروش را فــی المحلــس تودیــع نمایــد و پــس از تســویه حســاب کامــل 

نســبت بــه تحویــل ســهم مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس
مهدی حاتم بجستانی
948412

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/01/06 مــورخ   140160318603000012 شــماره  رای  برابــر 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم لیــال 
ــه آج  ــت درقری ــادره از رش ــنامه 510 ص ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد اصغ زن ــامندانی فر ــگ میش اورن
ــاحت 267.85  ــه مس ــی ب ــای احداث ــتمل بربن ــن مش ــه زمی ــك قطع ــگ ی ــش دان ــه درش بیش
مترمربــع پــالك فرعــی 2407 از اصلــی 91 مفــروز و مجــزی شــده از پــالك 76 از اصلــی 91 واقــع 
ز گردیــده اســت.  در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای اســداله خلیلــی محــر
.لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول 

دوم:1401/03/10 ونوبــت   1401/02/26:
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره 140160318603000013 مــورخ 1401/01/06 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم مونــا میرعســکری 
زنــد ســید نورالدیــن بــه شــماره شناســنامه 2936  صــادره از تهــران  درقریــه آج بیشــه  فر
درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 213.73 مترمربــع 
از پــالك 76 از اصلــی 91 واقــع در  پــالك فرعــی 2408 از اصلــی 91 مفــروز و مجــزی شــده 
ــذا  ز گردیــده اســت. .ل ــی محــر بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای اســداله خلیل
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
مــی  باشــند  اعتراضــی داشــته  مالکیــت متقاضــی  بــه صــدور ســند  اشــخاص نســبت  کــه 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول 

دوم:1401/03/10 ونوبــت   1401/02/26:
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/02/27 مــورخ   140160318001000422 شــماره   رای  برابــر 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای 
از  صــادره    2590432186 کدملــی  و   32373 شناســنامه  شــماره  بــه  ماهرویــان  حبیــب 
ــاری بــه مســاحت 486.44 مترمربــع بــه  ــه درشــش دانــگ دوبــاب انب رشــت فرزنــد عبدال
شــماره پــالك فرعــی 992 از پــالک شــماره 14 فرعــی از اصلــی 7  واقــع درطبالونــدان بخــش 
9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه شــهربانو پیریوســفی 
احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  متقاضــی محــر
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/10 ونوبــت دوم:1401/03/25
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

بروز رسانی سامانه جامع بانکداری مجازی 
بانک توسعه تعاون

ســامانه جامع بانکداری مجازی بانک توســعه تعاون با امکانات بیشتر 
برای بهره مندی مشتریان بانک در دسترس است.

vb.ttbank. سامانه جامع بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون به آدرس
ir ســرویس مبتنی بر وب اســت که مشــتریان با سیستم عامل ios و 
اندروید، امکان اســتفاده از خدمات متنوع بانکداری از قبیل مشــاهده 

موجودی، گردش، انتقال و تراکنش ها را دارند.
شــیوه  ورود به سیســتم بانکداری اینترنتی بانک توسعه تعاون شامل 
رمز ثابت و شناســایی دو عاملی )SMS( اســت و کاربران جهت فعال ســازی هر یک از روش های 
ورود به سیستم بانکداری اینترنتی، باید به شعبه مراجعه نموده و رمز ثابت مخصوص به آن روش 

شناسایی را دریافت کنند.
در قســمت خدمات ســپرده ؛ منوهای ســپرده های من، گردش ســپرده، مدیریت کارتابل سپرده 

مشترک قابل بهره برداری است.
به بیانی کاملتر امکان مشاهده لیست سپرده های قرض الحسنه، بلند مدت وکوتاه مدت، به همراه 
اطالعات آنها نظیر شماره سپرده و موجودی سپرده، وجود دارد. در گردش سپرده، امکان مشاهده 

صورتحساب سپرده های خود، بر اساس تاریخ یا تعداد تراکنش آخر وجود دارد.
 درباره مدیریت کارتابل ســپرده مشــترک می توان گفت در بانکداری مجازی امکان انتقال وجه 
از حســاب های مشــترکی که برداشــت از آن، نیازمند بیش از یک امضا یا مهر شــرکت است فراهم 
گردیده است، جهت بهره مندی از این خدمت هر یک از امضاءداران می بایست با مراجعه به یکی 

از شعبه های بانک توسعه تعاون فرم قرارداد مربوطه را تکمیل نمایند.
جهت انجام برخی عملیات بر روی سپرده مشترک از جمله انتقال وجه، انتقال وجه گروهی، ثبت 
پایا، ابتدا درخواســت را برای دیگر مشــتریان مشــترک در این سپرده به بخش کارتابل آنها ارسال 
گردد، این درخواســت ها در صورت تایید و به امضاء رســیدن امضاءدارن حساب مشترک در بخش 

مدیریت کارتابل سپرده مشترک و حقوقی، عملیاتی و انجام خواهد شد.
و در قســمت خدمات کارت؛ با منوهای کارتهای من، مســدودی کارت، پرداخت قبض از کارت، 
تغییر سپرده های کارت، در قسمت انتقال وجه با منوی انتقال وجه هوشمند و در قسمت گزارش 

ها با گزارش پایا/ساتنا و گزارش تراکنش های کارت در دسترس است.
همچنین منوی تســهیالت نیز در دســترس کاربران قرار دارد و در تســهیالت و در تسهیالت من و 
پرداخت اقســاط ؛ لیســت تســهیالت دربافتی نمایش داده می شود و می توان لیست اقساط آن را 
مشاهده و پرداخت نمود.در بخش پرداخت قسط دیگران ،امکان پرداخت اقساط دیگران با داشتن 

شماره تسهیالت وجود دارد .
مشتری در قسمت خدمات چک می تواند چک های واگذار شده، چک های صادر شده ، درخواست 
صدور دســته چک و لیســت درخواســت های صدور دسته چک را مشاهده نموده و اسیتفاده نماید. 
جهت نمایش چک های واگذار شده می بایست اطالعات شامل سپرده ذینفع، شماره چک، محدوده 
مبلغ چک، محدوده تاریخ چک، وضعیت چک، نام بانک متعهد و در نهایت محدوده تاریخ واگذاری 

چک را وارد نموده و سپس بروی جستجو کلیک نمایید.
برای ثبت درخواســت صدور دســته چک خود می توانید اطالعات مربوط به فیلدها شــامل شــعبه 
عامل، سپرده متعهد چک، تعداد برگ را تکمیل نمایید.همچنین مشتری پس از ثبت درخواست 

باید به شعبه عامل مراجعه نماید.
جهت عملیات انتقال وجه مســتمر از منوی انتقال وجه / انتقال وجه هوشــمند گزینه انتقا وجه 
مســتمر انتخاب می گردد و با توجه به منوی باز شــده جهت انجام عملیات ، مبلغ و بازه زمانی 
انتخاب و ثبت می گردد. در بخش مدیریت دفترچه این امکان فراهم شده است تا جهت سهولت 
کاربر، شماره سپرده، شماره شبا و یا شماره کارت هایی که معموال مورد استفاده قرار می گیرد در 

دفترچه کارت و سپرده ثبت نموده و نام دلخواهی به هر یک اختصاص دهید.
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آستان قدس رضوی: قائم مقام تولیت 

»همه خادم الرضاییم«، شعار محوری دستگاه های اجرایی کشور باشد
مشهد / سمیرا رحمتی

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با 
اشــاره به ضرورت ایجاد نشــاط عمومی 
در دهــه کرامــت همراه با معرفت افزایی 
اظهــار کــرد: هم افزایــی و همراهــی 
دستگاه های اجرایی حول شعار محوری 
»همه خادم الرضاییم«، بسترســاز ایجاد 
این نشــاط در سراســر کشــور خواهد 
بود و آســتان قدس رضوی نیز با بســیج 
تمامــی امکانــات و ظرفیت هــای خود 
آمــاده همکاری در اجــرای برنامه های 
این ایام مبارک اســت.مالک رحمتی در 
نشســت هماهنگی ویژه برنامه های دهه 
کرامت که با حضور مســئوالن آســتان 
قدس رضوی، اســتان خراسان رضوی و 
شــهر مشــهد برگزار شد، ضمن تقدیر از 
آمادگی دستگاه های اجرایی برای برپایی 
جشن  های باشکوه دهه کرامت اظهار کرد: 
دهه کرامت امســال نسبت به سال های 
گذشته باید با برنامه های پرشورتری آغاز 
شــود تا  همه مردم نشــاط این ایام را بعد 
از محدودیت های چند ســاله کرونایی با 
تمام وجود لمس کنند.رحمتی با اشــاره 
بــه جایــگاه و اهمیت جشــن های دهه 
کرامــت و برکات بــارگاه نورانی حضرت 
رضا)علیه السالم( و خواهر بزرگوارشان، 
حضرت معصومه)ســالم اهلل علیها( برای 
مردم ایران اســالمی گفــت: برای مردم 
مشــهد، دهه کرامــت همانند دهه فجر 
انقالب اســالمی، شــیرین و پرنشــاط 
اســت و این حال و هوا باید در سراســر 

کشــور وجود داشته باشد و دستگاه های 
اجرایــی از ظرفیت هــای مردمــی نیز 
برای برگزاری پرمحتوا و باشــکوه تر این 
برنامه ها اســتفاده کننــد.وی با تأکید بر 
اینکه معارف ناب اهل بیت)علیهم السالم( 
باعــث مصونیت جامعه در برابر انحرافات 
فکری می شــود، اظهار کرد: باید نشــاط 
عمومی و نشاط آفرینی، همراه با معرفت 
افزایــی، در برنامه های دهه کرامت، جزو 
اولویت دستگاه های اجرایی قرار بگیرد تا 
بتوانیم انســان های متصل به صفات امام 
رضا)علیه السالم( تربیت کنیم و مطمئن 
باشــیم با نهادینه  کردن صفات این امام 

رئوف ســبک زندگی مردم، آسیب های 
اجتماعی هم رفع خواهد شــد. رحمتی 
ادامــه داد: با تدبیر تولیت آســتان قدس 
رضــوی و پیرو اقدامات ســالهای اخیر، 
برای دهه کرامت ۱۴۰۱ شــعار محوری 
»همــه خادم الرضاییم؛ خدمت کریمانه، 
جهاد عالمانه« انتخاب شــده است تا هم 
خدمــت کریمانه را دنبال کنیم و هم در 
زمانه  ای که نیازمند جهاد تبیین هستیم، 
به جهاد عالمانه برای این امر توجه ویژه ای 
داشــته باشــیم. وی تأکید کــرد: همه 
مســئوالن شهری، استانی و کشوری هم 
از این فرصت اســتفاده کنند و ذیل شعار 

محــوری »همه خــادم الرضاییم« جمع 
شــوند تا یک خدمت رسانی گسترده در 
نقاط مختلف کشور شکل بگیرد و به برکت 
وجود مضجع شــریف امام هشــتم)علیه 
الســالم(، از مشــکالت و گرفتاری های 
مردم گره گشــایی شــود.  وی همچنین 
با اشــاره به پیش بینی های صورت گرفته 
از میزان تشــرف زائــران در دهه کرامت 
امســال افزود: بدون شک در دهه کرامت 
امســال میزبان خیل عظیمی از زائران و 
دلدادگان اهل بیت)علیهم الســالم( در 
حرم مطهر امام رضا)علیه السالم( هستیم 
و بر همین اســاس آســتان قدس رضوی 

تمــام ظرفیت هــا و امکانات خود را برای 
خدمت کریمانه به زائران با کمک ســایر 
دستگاه ها و اصناف و دیگر مجموعه های 
خدمت رسان بسیج خواهد کرد. به گفته 
رحمتــی، برگــزاری دو رویداد افتتاحیه 
کنگره جهانی امام رضا)علیه الســالم( و 
نشســت های بین المللی بین ادیانی نیز 
از جمله برنامه های آســتان قدس رضوی 
برای نشــر معــارف رضوی و تمدن نوین 
اســالمی در حوزه بین الملل خواهدبود.

قائــم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
همچنیــن با تأکید بر اینکه دنیا تشــنه 
معارف ناب اســالم و مکتب تشیع است، 
گفت: امام خمینی)رضوان ا... تعالی علیه( 
به عنوان جهادگر عصر جدید احیاگر نقش 
دین در جامعه بود، لذا تقارن دهه کرامت 
با قیام پانزده خرداد و سالروز رحلت امام 
خمینی)رضــوان ا... تعالــی علیه( مایه 
مباهات اســت. قائم مقام تولیت آســتان 
قدس رضوی همچنین تأکید کرد: طبق 
دســتور تولیت آستان قدس رضوی مقرر 
شــد بیانیه مأموریت هــای دهه کرامت 
در ســال جاری با هم فکری مســئوالن 
دســتگاه های اجرایی استان با محوریت 
معرفــی صفات وجــودی امام رضا)علیه 
الســالم( و با هدف تبیین امامت و والیت 
در امتــداد غدیر تدوین شــود و عالوه بر 
آن، تشکیل دبیرخانه دائمی دهه کرامت، 
دومین دســتور تولیت محترم اســت که 
ان شاءاهلل در آستان قدس تأسیس خواهد 

شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با رویکرد مصرف بهینه آب محقق شد؛

 اجرای موفق 
ح قبض تا قبض« در مشهد »طر

مشهد / سمیرا رحمتی
با هدف فرهنگ ســازی مصــرف صحیح آب و 
ضرورت آگاه ســازی دانش آمــوزان به عنوان 
تاثیرگذارترین قشــر جامعه در نهادینه ســازی 
مصرف آب، طرح »قبض تا قبض« در دبســتان 
امیرالمومنین علیه السالم  منطقه تبادکان مشهد 
با موفقیت اجرا شد.قائم مقام این شرکت با حضور 
در مراسم تجلیل از دانش آموزان برگزیده، ضمن 
تشکر از تالش های ارزنده ی مجموعه دبستان 
امیرالمومنین علیه الســالم در اجرای موفق این 
طرح و برنامه تدارک دیده شده اظهار داشت: باید 
چنین برنامه های فرهنگی و آموزشی در تمامی 
مدارس شــهر تسّری یافته و بخشی از مشکالت 
کمبــود آب و چالــش های پیــش رو از طریق 
مدارس فرهنگ سازی مرتفع و نسبت به نهادینه 
ســازی مدیریت مصرف  اقدام شــود. محمودی 
هاشــمی تصریح کرد: بهتر اســت این طرح در 
مرحله اول در ســطح مدارس مشــهد گسترش 
یابد و در مرحله بعد در ســطح کشــوری انجام 
شــود. مســئول گروه مروجین فرهنگ مصرف 
بهینــه آب  دربــاره  نحــوه اجرای طرح قبض تا 
قبض تشــریح کرد: در مقطع ششــم دبســتان 
درســی در کتاب تعلیمات اجتماعی وجود دارد 
کــه دربــاره لزوم صرفه جویــی در حامل های 
انرژی به عنوان سرمایه ملی، مطالبی را به دانش 
آموزان آموزش می دهد در این راســتا، علیزاده 
معلم تعلیمات اجتماعی مدرسه امیرالمومنین 
)ع(  منطقــه تبــادکان با توجه به اهمیت درک 
موضــوع مذکور از طریق آموزش عملی از دفتر 
روابط عمومی این شــرکت درخواست برگزاری 
کالس های آموزشی با هدف ارائه اطالعات الزم 
پیرامون وضعیت منابع آب و چالش های موجود 
و نیــز راهکارهای مدیریت مصرف بهینه آب را 
خواســتار شــد. بی نیاز در این باره ادامه داد: با 
توجه به درخواست معلم این مدرسه؛ اطالعات 
و آمــوزش های مرتبط با مدیریت مصرف آب از 
طریق نمایش فیلــم، گزارش های پاورپوینت، 
اجرای مســابقه و... به صورت کالس به کالس و 
طی سه روز کاری برای تعداد 7۵ نفر دانش آموز 
در مقطع ششم این دبستان و در سه کالس ارائه 
شد. وی افزود: پس از ارائه آموزش ها و مطالب 
مورد نیاز با پیشــنهاد معلم و هماهنگی مدیر و 
معاون این مدرســه در تبادکان، طرح »قبض تا 
قبــض« در کالس های فــوق در بازه ی زمانی 
۴ ماهــه و با هدف کنتــرل مصارف قبوض آب 
و بــرق و گاز از تاریــخ ۱۵ دی ماه با ارائه قبوض 
به دانش آموزان اجرا گردید تا میزان مصارف را 
در خانــواده های خود مورد ارزیابی قرار دهند.

بی نیاز تصریح کرد: پس از گذشت دوره زمانی 
۴ ماهه، شــماره اشــتراک آب مربوط به دانش 
آموزان به دفتر روابط عمومی ارســال گردید و 
میزان مصارف ۴ ماهه آنها نســبت به دوره سال 
قبل مورد مقایسه قرار گرفت که پس از بررسی، 

نتیجه به مدیریت مدرسه ارائه شد.

 در دومین جلسه از بازدیدهای هفتگی 
ج اتفاق افتاد؛ شهردار کر

ج   بازدید شهردار کر
از منطقه 10 شهرستان

کرج / اکبرحیدری 
شهردار کرج در دومین جلسه از بازدیدهای هفتگی 
خود از ســطح مناطق ده گانه، همراه با معاونین و 
مشــاورین در منطقه ده حضور یافت و به رصد و 
بررســی اولویت های عمرانی و خدماتی و بررسی 
مشــکالت و مطالبات مردمی پرداخت.مصطفی 
ســعیدی سیرائی با حضور در منطقه ۱۰ کرج، در 
جریان اقدامات و فعالیت های مدیر و مســئولین 
منطقه و مشکالت شهروندان و ساکنین این منطقه 
قرار گرفت.سعیدی در حاشیه این دیدار که به همراه 
مدیران ارشد مدیریت شهری صورت گرفت، گفت: 
مدیران مدیریت شــهری کرج باید با برنامه ریزی 
و اولویت بنــدی درصدد رفع مشــکالت شــهر و 
شــهروندان باشند.وی بابیان اینکه این دیدارهای 
هفتگــی موجب دلگرمــی مدیــران و معاونین 
مناطق می شــود، افزود: شنیدن درخواست های 
شــهروندان و پاسخگویی سریع و منطبق با قانون 
و ارائه راهکارهای قانونی در جهت تســهیل امور 
و حل مشــکالت شهروندان بایستی اولویت اصلی 
مجموعه شهرداری شود.شهردار کرج با بیان اینکه، 
شهروندان مهم ترین و آگاه ترین منابع به لحاظ ارائه 
و گزارش مشکالت چالش های شهری به مسئولین 
هستند، تأکید کرد: بر این اساس بسیاری از اقداماتی 
که در قالب اجرای پروژه های عمرانی خدماتی در 
سطح منطقه انجام می شود بر اساس نیازی است که 
شهروندان به شهرداری ارائه می دهند.وی در ادامه 
با تأکید بر ساماندهی و سازمان دهی اجرای برنامه 
عمرانی، در این منطقه گفت: با توجه به مشکالتی 
کــه در این منطقه که دارای محالت کم برخوردار 
بســیاری است، تالش می شود با توجه به بودجه و 
امکاناتی که داریم اقدامات رفاهیی ویژه ای در اختیار 

شهروندان قرار داریم.

در واحد احیا مستقیم شماره یک ناحیه 
آهن سازی محقق شد؛

گذر فوالد مبارکه از رکورد تولید 
نیم میلیون تن آهن اسفنجی

اصفهان / گروه اســتان ها:  تالشــگران ناحیه 
آهن ســازی فوالد مبارکه موفق شدند با ثبت  
رکورد تولید ماهیانه اردیبهشــت ماه در واحد 
احیا مســتقیم شماره ۱ به میزان ۵۰۱ هزار و 
39۰ تــن )گــذر از نیم میلیون تن( و در واحد 
احیا مســتقیم شــماره 2 به میزان 2۸۱ هزار 
و ۸9۰ تــن، درمجموع بــا تولید 7۸3 هزار و 
2۸۰ تن آهن اسفنجی، رکورد جدیدی را در 
تولید ماهیانه ناحیه آهن ســازی این شرکت 
رقم بزنند.تالشــگران ناحیه آهن سازی فوالد 
مبارکــه موفق شــدند با ثبت رکــورد تولید 
ماهیانه اردیبهشت ماه در واحد احیا مستقیم 
شماره ۱ به میزان ۵۰۱ هزار و 39۰ تن )گذر 
از نیم میلیون تن( و در واحد احیا مســتقیم 
شــماره 2 بــه میزان 2۸۱ هــزار و ۸9۰ تن، 
درمجموع با تولید 7۸3 هزار و 2۸۰ تن آهن 
اسفنجی، رکورد جدیدی را در تولید ماهیانه 
ناحیه آهن سازی این شرکت رقم بزنند.رکورد 
قبلی تولید ماهیانه واحد احیا مستقیم شماره 
۱ بــه میــزان ۴۸3 هزار و 93۰ تن، واحد احیا 
مستقیم شماره 2 به میزان 2۶۸ هزار و ۴2۰ 
تــن و درمجموع بــه میزان 7۵2 هزار و 3۵۰ 
تن آهن اســفنجی در فروردین ماه ۱۴۰۱ به 
ثبت رسیده بود.داریوش رشیدی مدیر ناحیه 
آهن ســازی شرکت فوالد مبارکه در خصوص 
ثبت این رکورد ارزشمند اظهار کرد: در دومین 
ماه ســال ۱۴۰۱، واحدهای احیا مستقیم ۱ و 
احیا مستقیم شهید خرازی ناحیه آهن سازی 
موفق به کسب رکورد جدیدی در تولید آهن 
اســفنجی شدند و بیشــترین رکورد تولید از 

زمان راه اندازی شرکت را رقم زدند.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان کرمانشاه:

 60 روستا در استان کرمانشاه 
با تنش آبی مواجه است

کرمانشاه / گروه استان ها:  مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ۶۰ 
روستای استان در تابستان پیش رو با تنش آبی 
مواجه خواهند بود، گفت: آب بسیاری از چاه ها و 
چشمه ها خشک شده و برای آبرسانی  به موقع به 
روستاها به 2۰ دستگاه تانکر نیازمندیم.»علیرضا 
کاکاوند« در دومین جلســه قرارگاه آبرســانی 
روســتایی که در سرســرای شــهید سلیمانی 
استانداری و با حضور استاندار کرمانشاه برگزار 
شــد، افزود: اگر برخی از ادارات مانند راهداری 
و منابع طبیعی نســبت به رفع معارضات اقدام 
کنند عملیات آبرســانی به این روستاها سرعت 
می گیرد.وی با اشــاره بــه اینکه برای اولین بار 
اعتبارات محرومیت زدایی برای رفع مشــکالت 
روســتاییان در مجلس به تصویب رسید، گفت: 
بســیاری از این مصوبات برای رفع مشــکل آب 
روستاها در نظر گرفته شده و سال گذشته 2۸۴ 
میلیارد تومان ســهم استان کرمانشاه بود که به 
صورت نقدی و تخصیص ۱۰۰ درصدی در اختیار 
استان قرار گرفته است.این مقام مسئول از انعقاد 
قرارداد سه ساله با قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( 
برای رفع مشــکل آبرسانی 3۴9 روستا با اعتبار 
3۱۴ میلیارد تومان خبر داد و افزود: کرمانشــاه 
از معدود استان هایی است که 2 معینه است و 
آبرسانی هشت شهرستان با قرارگاه نجف اشرف 

و ۶ شهرستان ما هم بر عهده سپاه است.

استانها 6

البرز / مهدی فالح رفیع 
رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری کرج از آغاز 
مرحله آزمایشــی پرداخِت الکترونیکی کرایه تاکســی ها در این 
کالنشهر خبر داد و گفت: با اجرایی شدن کامل روش تازه پرداخت، 
دیگــر نیــازی بــه رد و بدل پول ُخرد بین رانندگان و مســافرین 
نیست.محسن امیدوار حسینی با اعالم این خبر اظهار داشت: در 
حال حاضر برای تاکســیرانان خط فلکه اول گوهردشت – تقاطع 
آزادگان کد کیو آر اختصاصی تعریف شــده که متصل به حســاب 
بانکی شــخصی رانندگان اســت که در مقابل هر یک از مسافرین 
تاکســی نصب شــده و پس از اسکن آن از طریق گوشی هوشمند، 
کرایه از حســاِب مســافر کســر و بالفاصله به حساِب راننده واریز 
می شــود.وی افزود: شهروندان با دریافِت رایگان اپلیکیشن »آی 
دی پی« IDPAY از کافه بازار، ســیبچه، مایکت، گوگل پلی و... و 
نصب آن بر روی گوشــی هوشــمند و در مرحله بعدی شارژ ریالی 
کیپ پول الکترونیکی خود در این نرم افزار که همچون کیف پول 

شخصی است، می توانند پس از اسکن کد کیو آر QR نصب شده 
در مقابِل خود به صورت آنالین نســبت به پرداخت کرایه تاکســی 

اقدام نمایند.این مســئول ادامه داد: ما در آســتانه یک اقدام و گاِم 
تاریخی در جهت خدمت رسانی متفاوت به شهروندان گرامی می 
باشــیم که پس از چندین دهه امکان پرداخت الکترونیکی کرایه 
تاکســی ها در کالنشــهر کرج مهیا گردیده و مسافرین محترم با 
سهولت و بدون دغدغِه پول ُخرد یا نگرانی های بهداشتی از رد و 
بدل اسکناس فی مابین آنها و رانندگان یا هدر رفت زمان طرفین، 
می توانند نسبت به انتقال کرایه از حساِب خود به حساِب راننده 
اقدام نمایند.امیدوار حسینی با تاکید بر اینکه این طرح با همکاری 
ویژه سازمان فناوری اطالعات شهرداری کرج اجرایی می شود و 
پس از عیب یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در فاز آزمایشی، 
به زودی به صورت گسترده و سراسری اجرایی می شود، تصریح 
کــرد: در حــال مذاکره جهت امکان پرداخت الکترونیکی کرایه از 
طریق سوپر اپلیکیشن های پرداخت »آپ« و »تاپ« نیز هستیم 
و از شــهروندان گرامی تقاضا داریم همراهی الزم را جهت اجرای 

موفق این طرح داشته باشند.

ج کسی ها در کر کرایه تا آغاز مرحله آزمایشی پرداخت الکترونیکی 

خبر  ویژه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعبت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون وماده 12 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعبت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی آ

رای  برابــر  و   1390/09/20 مصــوب  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای   و  اراضــی  ثبتــی  وضعبــت  تکلیــف  تعییــن  مواد1و3قانــون  دســتور  بــه  1-نظــر 
شــماره140160306013000164 مــورخ1401/02/07 هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور  مســتقر در واحــد  ثبتــی  حــوزه ثبــت  ملــک گنابــاد  تصرفــات 
مالکانــه  و بالمعــارض متقاضــی خانــم  ســیده حانیــه حمیــدی  فرزنــد ســید محمــد در ســه  دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت 214/80 متــر 
مربــع  از پــالک شــماره 2370فرعــی  از 1- اصلــی  وادقــع در اراضــی علــی آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای احســان 

ــمی ــن رس ــع( مالکی ــر مرب ــاحت10/30 مت ــه  مس ــبت ب ــی )نس ــرخ مرزبان ــم ف ــع( و خان ــر مرب ــاحت 204/50 مت ــه مس ــبت ب ــی )نس ابراهیم
رای  برابــر   1390/09/20 مصــوب  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای   و  اراضــی  ثبتــی  وضعبــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  مــواد1و3  دســتور  بــه  نظــر   -2
شــماره140160306013000164 مــورخ1401/02/07 هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور  مســتقر در واحــد  ثبتــی  حــوزه ثبــت  ملــک گنابــاد  تصرفــات 
مالکانــه  و بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه یوســفی فرزنــد مــراد علــی  در ســه  دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت 214/80 متــر مربــع  از 
پــالک شــماره 2370فرعــی  از 1- اصلــی  وادقــع در اراضــی علــی آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای احســان ابراهیمــی 

ــن رســمی ــر مربــع( مالکی ــر مربــع( و خانــم فــرخ مرزبانــی )نســبت بــه  مســاحت10/30 مت )نســبت بــه مســاحت 204/50 مت
محــرز گردیــده اســت . لــذا  بــه موجــب قانــون تعییــن تکلیــف وضعبــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربــوط بــه آگهــی  در 
دونوبــت  بــه فاصلــه 15 روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی /کثیراالنتشــار در شــهرها  منتشــر و درروســتاها رای عیــات  الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع 
بــه آرای اعــالم شــده  اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ  انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتا هــا از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دومــاه  اعتــراض خــودرا  بــه اداره 

ثبــت محــل وقــوع  تســلیم و رســید اخــذ نماینــد.
معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم  اعتــراض مبــاردت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه  عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت  بــه اداره  
ثبــت محــل  تحویــل دهــد  کــه در ایــن صــورت  اقدامــات ثبــت موکــول بــه  ارائــه  حکــم قطعــی  دادگاه اســت  ودر صورتــی  کــه اعتــراض  در مهلــت  قانونــی  و اصــل 
نگــردد بــا معتــرض گواهــی تقدیــم  دادخواســت  بــه دادگاه  عمومــی محــل  را ارئــه  نکنــد اداره  ثبــت مبــاردت  بــه صــدور  ســند مالکیــت  مــی نمایــد  و صــدور  

ســند مالکیــت  مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه  نیســت.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/10 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/25

ج: رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کر

راه اندازی کارخانه زباله سوز در کرج به زودی وارد مرحله جدیدی می شود
 

البرز / فاطمه کیاحیرتی 
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت که راه 
اندازی کارخانه زباله سوز در آینده ای نزدیک وارد فاز جدیدی 
می شــود.آرش خسروی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: راه 
اندازی کارخانه زباله ســوز که بخشــی از چالش های زیست 
محیطی مرتبط با دفن سنتی پسماندها را مرتفع می نماید، با 
پیگیری های استاندار محترم، شهردار محترم، رئیس و اعضاء 
محترم شــورای اســالمی شهر با سرعت مطلوب پیگیری می 
شود و رایزنی هایی نیز با شرکت های توانمند داخلی صورت 
پذیرفته که امکان انعقاد قرارداد جهت آغاز مراحل مطالعاتی 

و اجرایی در آینده ای نزدیک وجود دارد. 
وی افزود: گرچه مدیریت پســماند، تفکیک زباله از مبداء و 
مســائل تخصصی این حوزه در کشورهای پیشرفته جهان به 

موضوعات حل شــده تبدیل اند و در ریِل کارشناســی و فنی 
صورت می گیرند لکن قرار داشــتن در مرحله دفن ســنتی 
زبالــه هــا در طبیعت که حجِم روزانه آن بســیار قابل توجه 
می باشــد، عملکردی ضعیف به شــمار می رود که ماهیِت 
 زبالــه از طــالی کثیــف را به کاالیی هزینه بر و دردسرســاز 

تغییر می دهد. 
پاین مسئول ادامه داد: در راستای دغدغه های زیست محیطی 
دوره کنونی مدیریت شهری کرج بنا شده تا قرارداد مطالعاتی 
و اجرایی راه اندازی کارخانه زباله سوز جهت تحویل مجموِع 
پسماندهای تولیدی در شهرهای استان )حدوداً هزار و ۵۰۰ 
تــن در روز( بــرای تبدیل بــه نیروی برق و بخار آب عملیاتی 
شود تا در اقدامی تاریخی و ماندگار، دفن زباله ها که تهدیداِت 

بالقوه زیست محیطی را به همراه دارد، متوقف گردد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان خبر داد؛

کشف و جمع آوری 60 فقره انشعاب غیر مجاز آب در سطح استان اصفهان
اصفهان / گروه استان ها: معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان از جمع آوری 
۶۰ فقره انشــعاب غیر مجاز آب در ســطح اســتان اصفهان خبر داد.ســید محسن صالح با اشاره 
به این که با قطع و جمع آوری این تعداد انشــعاب غیر مجاز در دو ماهه نخســت ســال جاری، 
از هدر رفت و برداشــت غیر مجاز حدود ۱۰ لیتر بر ثانیه ای آب جلوگیری به عمل آمده اســت، 
افزود: انشعابات غیرمجاز، مدیریت شبکه و عدالت توزیع آب را از دست شرکت آب و فاضالب 
خارج می ســازد و به همین دلیل، شناســایی و قطع انشــعاب آب مشترکین متخلف در دستور 
کار جدی قرار گرفته اســت.وی با بیان این که با گرم شــدن هوا، شــبکه آبرسانی اصفهان بزرگ 
بــا 32۰۰ لیتــر در ثانیــه کمبود آب مواجه خواهد بود گفت: با توجه در پیش بودن فصل گرما و 
افزایش مصرف آب از شــهروندان عزیز درخواســت می کنیم در مصرف آب صرفه جویی کنند 
تا تابســتان پیش رو را بدون بحران آب پشــت ســر گذاریم.صالح از مشترکین خواست، هرگونه 
شکســتگی خطوط لوله، هدر رفت آب، وجود انشــعابات غیرمجاز و نصب مســتقیم پمپ بدون 
مخزن ذخیره بر روی شــبکه آب را به ســامانه ارتباط با مشــتریان ۱22 که به صورت 2۴ساعته 

آماده پاسخ گویی است اطالع دهند.

در راستای برنامه های پاسخگویی بار انجام شد؛

انعقاد 6 هزار تفاهم نامه با مشترکان برق استان سمنان
ســمنان / گروه اســتان ها: معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق استان سمنان، از 
انعقاد شــش هزار و 99 تفاهم نامه همکاری با مشــترکان برق در راســتای کاهش مصرف در پیک بار 
تابستان سال ۱۴۰۱ خبر داد.محمدرضا لشکری بیان کرد: این تفاهم نامه ها در راستاي اجراي طرح 
هاي پاســخگویي بار براي رعایت ســقف درنظر گرفته شــده از ســوي مرکز کنترل شبکه و به منظور 
ناترازی احتمالی است.وي با عنوان این که بازه زماني این طرح از ۱۵ خرداد ماه لغایت ۱۵ شهریور 
ســال جاري مي باشــد اظهار کرد: مشــترکاني که طي این مدت، با این شــرکت همکاري نمایند، از 
پاداش تعرفه اي مناسب بهره مند شده و در صورت حساب برق مصرفي آنان اعمال خواهد شد.وي 
تصریح کرد: در بخش کشــاورزي ســه هزار و 29 مشــترک، مصارف اداری ۸۱3 اشتراک، کاهش اوج 
بار صنعتي دو هزار و ۱۰، ایســتگاه های گاز طبیعی فشــرده ۴۰ و مصارف تجاری 2۰7 مشــترک با 
این شرکت تفاهم نامه منعقد نموده و آماده همکاري در پیک بار تابستان هستند.وي با اشاره به این 
که میزان کاهش بار قابل پیش بیني براســاس تفاهم نامه هاي مورد اشــاره، ۶۵ مگاوات برآورد مي 
شــود اضافه کرد: همکاري مشــترکین کشــاورزي 2۰ مگاوات، کاهش اوج بار صنعتي ۴۰ و مولدهای 

اضطراری، تجاری و ادارات، پنج سه مگاوات پیش بیني مي شود.
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کوتاه از جامعه

گرس افتاده است خشکسالی به جان جنگل های زا

گرس عطش جنگل های زا
 سارا فهیم / روزگار

یکی از پیامدهای عمده گرمایش جهانی 
و بــه تبــع آن تغییــر آب و هوا، تغییر در 
رفتار و الگوهای زمانی - مکانی پدیده های 
جوی است. خشکسالی و تداوم دوره های 
خشک یکی از پیامدهای اصلی تغییر آب 
و هوا اســت.در واقع  تغییر اقلیم بر همه 
بوم سازگان های مرتبط با اقلیم تاثیر گذار 
اســت. پیامدهای ناشــی از تغییر اقلیم و 
ناپایداری شــرایط اقلیمی درایران ) قرار 
گیری در منطقه خشــک و نیمه خشک 
کــره زمین(، عالوه بر کمبود ریزش های 
جوی، توزیع و پراکنش نامناسب زمانی و 
مکانی بارش ها در مناطق مختلف کشور 
طی ســال های اخیر مشــکالت زیادی را 
به همراه داشــته که به صورت مســتقیم 
یــا غیر مســتقیم بخش هــای مختلف 
جامعــه را تحــت تاثیر قرار داده اســت. 
یکی از مهمترین متغیرهای این پیامدها 
افزایش وقوع بالیای جوی اقلیمی اســت 
که از شایع ترین آنها در ایران می توان به 
وقوع سیل، خشکسالی، پدیده گرد و غبار 
و نابودی جنگل های زاگرس خصوصا در 
پی خشکســالی اشــاره کرد. در نتیجه از 
آنجا که پوشــش جنگلی زاگرس یکی از 
مهمترین اجزای اکوسیستم زاگرس بوده 
که نقش مهمی در حفاظت آب و خاک این 
منطقه ایفا می کند، خشکسالی به عنوان 
یکی از مخاطرات اقلیم شناختی، می تواند 
تأثیرات چشم گیری روی پوشش جنگلی 
منطقه زاگرس داشته باشد. ازاین رو توجه 
به خشکســالی در این منطقه بسیار مهم 

است.

تاثیر مخرب خشکسالی و ریزگرد بر 
گرس جنگل های زا

مســعود منصور، رئیس ســازمان منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری کشــور آفات و 
بیماری های جنگل هــای زاگرس، وجود 
گردوغبار و پدیده بیابان زایی، قاچاق چوب، 
خشکسالی و فرسایش خاک را از مهم ترین 
چالش هــای امروز منابع طبیعی کشــور 
برشــمرد و ادامه داد: گردوغبار که بخش 
اعظم آن منشــأ خارجی دارد باید با روش 
دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه حل و 
فصل شود.وی با بیان اینکه بروز خشکسالی 
و هجوم ریزگردها خسارت جبران ناپذیری 
را بــه جنگل های ارزشــمند زاگرس وارد 

کرده اســت، تصریح کــرد: در این زمینه 
برای نجات جنگل های زاگرس، ستادی به 
ریاست معاون اول ریاست جمهوری برگزار 
شده است.منصور با بیان اینکه اراده قوی در 
دولت برای حل مشکل جنگل های زاگرس 
وجود دارد، اضافه کرد: سند نجات جنگل 
زاگرس اکنون تدوین شــده است و معاون 
اول ریاست جمهوری، وزارت کشور را مکلف 
کرد با همراهی وزارت جهاد کشــاورزی و 
وزارت دفاع برنامه های در دست اولویت این 
ســند را جهت اجرا مشخص کنند و منابع 
اعتباری قابل توجهی برای مبارزه با آفات و 
بیماری و غنی ســازی جنگل های زاگرس 

از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

حفاظت از گونه ها در قالب »بانک 
ژن«

نقی شــعبانیان، معاون امور جنگل های 
ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری با 
بیان اینکه بســیاری از گونه ها در کشــور 
ما همچون شمشــاد، گردو، شــاه بلوط و 
بــادام جزو گونه های کمیاب، نادر و یا در 
حــال انقراض هســتند و احتمال نابودی 
آنهــا وجود دارد، اظهــار کرد: طبق ماده 

یک قانون حفظ ذخایر ژنتیکی، برداشت 
این گونه ها ممنوع اســت. سیاست و نوع 
فعالیــت ما نیز به این گونه اســت که در 
چارچــوب ذخیــره گاه ژنتیکــی، طرح 
حفاظتــی خاصی برای آن ها آماده کنیم 
که ایــن برنامه ها در برخــی مناطق نیز 
اجرا شــده اســت.وی افزود: حفاظت از 
ایــن گونه ها در قالب یک طرح حفاظتی 
و به صورت یک بانک ژن در دســتور کار 
قرار گرفته اســت. ذخیره سازی به صورت 
»بانک ژن« به معنای ذخیره بذر و یا کاشت 
نهــال در منطقه ای تحت عنوان بانک ژن 
است.به گفته وی امروزه مسائلی همچون 
ریزگردها و خشکســالی پی در پی مورد 
اهمیت قرار قرار گرفته است که شاید 2۰ 
ســال گذشته مورد توجه قرار نمی گرفت. 
گونه های بلوط اصال جزو ذخیره گاه های 
مــا نبودنــد و گونه های دیگــری در این 
ذخیره گاه بودند. ریزگردها با نشستن روی 
برگ هــا به لحاظ فیزیولوژیکی به گیاهان 
استرس وارد و به لحاظ تنفس و فتوسنتز 
به گیاهان آسیب وارد می کنند.وی ادامه 
داد: طبق مطالعات انجام شده خشکسالی 
پی درپی، آفات برگ خوار و جوانه خوار که 

در جنگل هــای زاگرس وجود دارند، برای 
گیاهان استرس ایجاد می کنند. تمام این 
عوامل موجب ایجاد استرس های محیطی 
و جانوری می شوند و درختان و بلوط  ها را 

دچار زوال می کنند.

نجات گونه ها از طریق ایجاد تعادل 
کولوژیک ا

شعبانیان با بیان اینکه برای نجات گونه ها 
در بلندمــدت باید تعــادل اکولوژیک را 
بازگردانیم،دربــاره علــل نابودی تعادل 
اکولوژیــک، گفــت: عــالوه بر مســائل 
خشکســالی که انسان کمتر در آن نقش 
دارد، مواردی همچون بهره برداری بی رویه 
و بهره برداری غلط در به هم ریختن تعادل 
اکولوژیک نقش زیادی دارند.وی با اشاره 
بــه اینکه در ایجاد عــدم تعادل دو بحث 
بهره بــرداری بی رویه و بهره برداری غلط 
وجــود دارد، گفت: در زاگرس مســائلی 
همچون »کشــت زیراشــکوب«، قطع 
سرشــاخه های درختــان، بهره برداری 
بــرای تالیــف دام و وجود دام های زیاد در 
عرصــه طبیعی موجب بــه هم ریختگی 
تعــادل اکولوژیک در زاگرس می شــود.

وی افــزود: در کوتــاه مدت با روش هایی 
همچون سم پاشــی با سموم بیولوژیک با 
آفات مبارزه می کنیم و عمدتا هم توصیه 
بــر کنترل بیولوژیک اســت که عمدتا از 
باکتری هــا و یا عصاره گیاهان تشــکیل 
می شوند. شیوه دیگر استفاده از دشمنان 
طبیعــی آفات اســت.وی ادامــه داد: در 
حال حاضر مبارزه ها با اســتفاده از عصاره 
باکتری ها انجام می شــود که این کار باید 
اصولی صورت گیرد تا آسیبی به طبیعت 
وارد نشود. نباید این تصور را داشته باشیم 
مبارزه بیولوژیک، خالی از آســیب است. 
سم پاشی ها باید با دقت و همراه با مطالعات 
اولیه انجام شــود تا بر حشــرات و گیاهان 

تاثیرات جانبی نداشته باشد.

جهش های ژنتیک و کاهش مقاومت 
گونه ها با سم پاشی های بیولوژیک

 شــعبانیان بــا بیان اینکه در بســیاری 
مواقع ســموم بیولوژیک بی خطر عنوان 
می شــوند،تصریح کرد: این ســموم نیز 
می توانند جهش های ژنتیکی ایجاد کنند 
عــالوه بر آن کاهــش مقاومت گونه های 
گیاهی و نابودی بســیاری از حشــرات را 
موجب شــوند البته مطالعات علمی باید 
درباره همه این موضوع ها انجام شود.وی 
افزود: در برنامه های بلندمدت نیز باید در 
زمینه ایجــاد تعادل اکولوژیک و اصالح 
اکوسیســتم جنگل هــا تالش کنیم. اگر 
اکوسیستم جنگل های زاگرس به تعادل 
اولیه دســت یابد، مشکل زوال گونه ها از 
بین مــی رود و آن ها نجات می یابند.وی 
در پاســخ به ســوال ایســنا که آیا گرد و 
غبار در گرده افشانی گیاهان تاثیر منفی 
دارد یــا نه؟ اظهار کرد: درختان با گرد و 
غبار ضعیف و دچار اســترس و تغییرات 
فیزیولوژیکی می شوند. گرد و غبار تولید 
گــرده، تولیــد گل و بخــش نر و مادگی 
گیاهان را دچار مشکل می کند.شعبانیان 
در پایــان با اشــاره بــه اینکه بلوط ها هر 
ســال بذردهی ندارنــد و این فرایند هر 
چهار ســال اتفاق می افتد، تصریح کرد: 
در ســال هایی که گرد و غبار زیاد است و 
ســال بذردهی بلوط ها باشد سال آینده 
بذر خوبی نخواهیم داشت و گرد و غبار در 
کیفیت و کمیت بذر تاثیر خواهد گذاشت. 
درنتیجه این بذرهای خاک خورده نهال 

خوبی هم نخواهد داد.

7جامعه
 افزایش نسبی دما 
در بیشتر استان ها

رئیــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطــرات وضع هــوا از وقوع 
رگبار پراکنده در شــمال غرب کشــور 
و ارتفاعــات البرز، افزایش نســبی دما 
در ســایر نقاط کشــور خبر داد. صادق 
ضیاییــان افزود: امروز ســه شــنبه و 
چهارشــنبه )۱۰ و۱۱ خرداد( در شمال 
آذربایجــان غربی، آذربایجان شــرقی، 
اردبیــل و ارتفاعــات البرز در مازندران 
بارش پراکنده رخ می دهد. در ســاعات 
بعدازظهر روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 
در جنوب سیســتان و بلوچستان رشد 
ابرهــای همرفتــی، رگبار و رعد و برق و 
وزش باد شــدید موقت انتظار می رود. 
بــه گفتــه وی طی امروز و دو روز آینده 
در شــرق و جنوب شــرق کشور به ویژه 
در منطقه زابل وزش باد شــدید گاهی 
همراه با خیزش گرد و خاک پیش بینی 
می شــود. وی ادامه داد: پنجشنبه )۱2 
خرداد( در شــمال آذربایجان شــرقی، 
اردبیــل، ارتفاعــات البــرز در گیالن و 
مازنــدران و جمعه )۱3 خرداد( فقط در 
ارتفاعات واقع در شمال غرب و ارتفاعات 
البرز مرکزی رگبار پراکنده رخ می دهد. 
وی اضافه کرد: در روزهای پنجشــنبه و 
جمعه نیز در خراســان جنوبی و شمال 
سیستان و بلوچستان وزش باد شدید و 
گاهی خیزش گرد و خاک ادامه خواهد 
داشــت و در ســایر مناطق جوی آرام 
و پایــدار حاکم اســت. ضیاییان افزود: 
نواحی شــرق دریــای عمان طی امروز 

و فردا مواج خواهند بود.

 کتاب های درسی 
تغییر می کنند

وزیــر آموزش و پرورش بــا بیان اینکه 
مــا نباید دنبال کنکور باشــیم؛ گفت: 
مــا باید به دنبال تربیت چند ســاحتی 
دانش آموزان باشــیم؛ برای اینکه دانش 
آمــوزان به الگوهای پرورشــی مدنظر 
دســت یابنــد؛ باید فرصــت یادگیری 
برای رســیدن به اهــداف تربیتی مثل 
ســاحت تربیت هنری، ساحت تربیت 
زیباشناختی، تربیت اقتصادی حرفه ای 
و تربیت کارآفرینی و فناوری یا تربیتی 
سیاســی اجتماعی برســند.وی بستر 
رســیدن به این اهداف را برنامه درسی 
دانســت و گفت: برنامه درســی فضای 
بســیار بزرگ تری از کتاب درسی است؛ 
یک جز از محتوای درسی کتاب درسی 
است و ما باید هدف درستی را در برنامه 
درسی ترســیم کنیم. ارزشیابی دانش 
آموزان را نباید به ســمت ارزشیابی های 
کنکور ببریم؛ لذا ارزشیابی ها باید تغییر 
کند .یوســف نوری با اشــاره به اهمیت 
علــوم پایــه گفت: ما بایــد به علوم پایه 
کــه علوم دانش بنیان هم از آن اســت 
توجه بیشــتری داشته باشیم در حالی 
که آمار شرکت کنندگان در کنکور سال 
۱۴۰۰ بــی توجهی دانش آموزان به این 
رشــته ها را نشــان می دهد.وی با اشاره 
بــه چالش های وجود کنکور در فرآیند 
تربیتــی دانش آموز گفت: آســیبی که 
ناشــی از کنکور بــه دانش آموزان وارد 
می آید و اثرات روانشناختی که بر روی 
دانش آموزان خواهد داشــت قابل توجه 
اســت؛ دانش آمــوزان در واقع مریض 
می شــوند؛ بسیاری از این آثار و لطمات 
هــم جبران ناپذیر اســت؛ جامعه باید 
به ســالمت دانش آموزان توجه کنند؛ 
جامعه در زمان کرونا به سالمت جسمی 
دانش آموزان توجه داشت اما به سالمت 
روحی آنان توجــه نکرد.نوری افزود: با 
توجه به صحبت های رهبری حذفیاتی 
را کــه مدنظر داریــم؛ حذف می کنیم. 
برنامه ما برای نظام آموزشی سال آینده 
این اســت که آموزش ترکیبی داشــته 
باشــیم؛ بخش هایی را که نتوانســتیم 
در کتاب های درســی داشته باشیم؛ از 
فضای مجازی و زیست بوم جدید برای 
ارائه اســتفاده می کنیم.نوری در پاسخ 
به این ســوال که آیا می تــوان امیدوار 
بــه حذف مطالب غیر ضــرور در کتب 
درســی برای ســال تحصیلی ۱۴۰۱-

۱۴۰2 باشیم؛ گفت: عمده کتب درسی 
برای سال آینده چاپ شده است؛ اما به 
همکاران گفته شده تغییراتی را که الزم 
اســت؛ بررسی کنند و مطالب حذفی را 
بــه معلمــان اعالم کنند تا آنان به جای 
درس دادن مطالــب غیر مفید محتوای 
آموزشــی ضروری را بــه دانش آموزان 

آموزش دهند.

 تعطیلی موزه ها |
در روز 14 خرداد ماه

بنــا بــر اطالعیــه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مطابق سال های 
قبل، چهاردهم خردادماه مصادف با سالروز 
رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی)ره(، تمام موزه ها و سایت موزه های 
)پایگاه هــای ثبــت ملــی و جهانی ( تحت 
پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در سراسر کشور تعطیل است.

کنش آتش نشانی به انتشار   وا
اسامی 129 ساختمان پرخطر تهران 

پس از ریزش ســاختمان متروپل در آبادان 
موضــوع ایمنی  ســاختمان ها بــار دیگر به 
موضوع روز در کشــور بدل شد و دستگاه ها 
و افــراد مختلــف بر ضرورت ایمن ســازی 
ســاختمان ها و جلوگیری از تکرار حوادث 
مشــابه آنچــه که در آبــادان رخ داد، تاکید 
کردنــد. در این میان چند روزی اســت که 
صحبت از ۱29 ساختمان ناایمن در تهران 
هم به میان آمده است. ۱29 ساختمانی که 
البته هیچ مقام مسئولی اسامی آن را به طور 
رســمی اعالم نکرده و تنها فهرســتی از آن 
در فضای مجازی منتشــر شده است.در این 
میان ســید جالل ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران به 
انتشــار اسامی این ســاختمان ها در فضای 
مجازی واکنش نشــان داد. او که در آبادان 
حضور دارد، با بیان اینکه هنوز ریز اســامی 
در لیســت منتشر شــده از ۱29 ساختمان 
ناایمــن تهران در فضــای مجازی را ندیده 
است، گفت:  باید بگویم که این لیست مورد 
تایید آتش نشــانی نیست. اما این عدم تایید 
معنایش این نیست که تمام ساختمان هایی 
که نامشان در این فهرست آمده، ایمن هستند 
و ممکن است ساختمان های ناایمن هم در 
این لیســت باشــد.وی افزود:  موضوع مهم 
ضرورت توجه به ایمنی ساختمان هاســت. 
آتش نشانی تهران این آمادگی را دارد که از 
این ۱29 ســاختمان که اسامی شان منتشر 
شــده و همچنین دیگر ساختمان های شهر 
تهران بازدید ایمنی کرده و موارد خطرناک 
و خالهــای ایمنــی آن هــا را اســتخراج و 
بــه مالکان بیان کننــد. همانطور که گفتم 
آتش نشــانی تهران این آمادگی را دارد که 
از ســاختمان های مختلــف بازدید ایمنی 
انجام دهد. همچنین آن دســته از مالکانی 
که تصور می کنند که ساختمانشان نا ایمن 
است، می توانند به آتش نشانی مراجعه کرده 
و در خواست خود را برای انجام بازدید ایمنی 
ارائه دهند.انتشــار اسامی ۱29 ساختمان 
ناایمن و پرخطر شــهر تهران در حالی انجام 
شــده کــه در روزهای گذشــته، قدرت ا... 
محمدی، سرپرست ســازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهر تهران با حضور در 
صحن شــورای شهر گفته بود:  با هماهنگی 
با دادســتانی لیست ۱29 ساختمان پرخطر 
را حتما منتشر خواهیم کرد چرا که با هیچ 
فــردی تعارف نداریم. بی تردید نباید اجازه 
دهیم بحث انتشــار اسامی این ساختمان ها 

تبدیل به ترس شود. 

برگزاری دوره دانش افزایی کارشناسان 
فرزندخواندگی سراسر کشور

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان 
بهزیســتی کشــور از برگزاری دوره دانش 
افزایی کارشناســان فرزندخواندگی سراسر 
کشور خبر داد و گفت: این دوره در راستای 
بروزرســانی دانش و اطالعات کارشناسان 
فرزندخواندگی سراسر کشور برگزار شد که 
پس از دوره آموزشــی، آزمون هماهنگی از 
۴۰۰ کارشناس مرتبط این سازمان صورت 
می پذیرد.ســعید بابایی با بیان اینکه ساالنه 
حــدود دو هزار کودک به فرزندخواندگی و 
یا امین موقت سپرده می شوند، تصریح کرد: 
ایــن خانواده ها از بین بیش از ۵ هزار خانوار 
در هر سال ارزیابی شده و مناسب ترین آنها 

برای این امر انتخاب می شوند.

2 درصد دانش جهان در ایران تولید 
می شود

وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رتبه 
اول بالمنازع تولید دانش در منطقه را داریم 
و 2 درصد تولید دانش جهان با ایران است. 
در بحــث نانو به رتبه تک رقمی رســیدیم 
و تســلیحات نظامــی و امنیتی رتبه برتر را 
دارا هستیم. در زمینه پزشکی نیز افتخارات 
برای ایران است و به همین دلیل رهبری از 
دانشگاه ها دفاع کردند چراکه دشمنان ما به 
ضعف دانشــگاه ها امید بسته اند. محمدعلی 
زلفی گل گفت: در بحث دیپلماســی علمی 
ارتباطات مــان بایــد قوی باشــد و جامعه 
فرهیختــه دانشــگاهی همه بــا هم دیده 
شــود. اولویت ما کشــورهای همسایه است 
که ۶3۰ میلیون جمعیت را در بر می گیرد.
وی افزود: وظیفه دانشــگاه فقط رشد علمی 
دانشجویان نیست و باید فرهنگ دانشگاهی 

نیز به داوطلبان تعلیم داده شود.

با توجه به شــرایط ناایمن ادامه فعالیت ســاختمان آلومینیوم در قلب پایتخت، بنیاد مســتضعفان به عنوان مالک این ســاختمان می گوید که برای ایمنی کسبه)ســرقفلی داران( و شــهروندان و پیشــگیری از 
خطرات احتمالی، بهترین راه مطمئن برای ایمن سازی این ساختمان قدیمی و پرتردد، تعطیلی موقت است تا عملیات ایمن سازی آلومینیوم هرچه سریعتر آغاز شود.محمد پیرعلی،رییس سازمان اموال و 
امالک بنیاد مستضعفان ، اظهار کرد: در پی اخطار سازمان آتش نشانی مبنی بر تجهیز »ساختمان آلومینیوم« به سیستمهای اعالم و اطفای حریق و ایمن  سازی آن، مذاکرات با کسبه و صاحبان سرقفلی 
داشــته و اخطارهای الزم را نســبت به ایمن ســازی این ســاختمان برای پیشــگیری از هرگونه مخاطرات احتمالی برای کســبه و شهروندان، به شورای کسبه ساختمان آلومینیوم داده است.وی ضمن تاکید بر 
لزوم به روز شدن ایمنی این ساختمان پس از گذشت ۵۸ سال از عمرش در حالیکه دچار حریق گسترده ای در سال 9۴ شده بود، گفت: موضوع عدم ایمنی در این مجتمع تجاری آنقدر جدی بوده که برای 
جلوگیری از هرگونه حادثه در این ســاختمان، اقدام به اســتقرار تیم های 2۴ ســاعته آتش  نشــانی در این مجتمع کرده تا از هرگونه حریق و حادثه احتمالی اجتناب شــود. وی با تاکید بر درک شــرایط کســب و 

کار کسبه، گفت: ادامه فعالیت این ساختمان در شرایط فعلی ممکن نیست.

بنیاد مستضعفان اعالم کرد:

لومینیوم« ایمن نیست »ساختمان آ

خبر  ویژه

اینفوگرافی 

عالئم کلی 
پارکینسون 

چیست؟
بیماری پارکینسون 

نوعی اختالل پیشرونده 
سیستم عصبی است که 

بر روی حرکت تأثیر می 
گذارد.

منبع: شهرآرا نیوز

کشور هم می توانند  ج از  ایرانیان خار
بیمه تأمین اجتماعی شوند

کلیه اتباع ایرانی اعم از دانشــجو، شــاغل یا غیرشــاغل ساکن خارج از کشور که فاقد 
پوشــش بیمه ای تأمین اجتماعی یا ســایر صندوق ها هستند، مشمول مقررات بیمه 
ایرانیان خارج از کشــور بوده و می توانند برای بیمه شــدن اقدام کنند.مدیرکل امور 
بیمه شــدگان ســازمان تأمین اجتماعی ضمن اعالم این مطلب، افزود: تأمین و ارائه 
نیازهای بیمه ای و تأمین اجتماعی مهاجران و حمایت و پشــتیبانی از آنان در برابر 
مخاطرات گوناگون اعم از حوادث، بیماری، ســالمندی، ازکارافتادگی و ... در دوران 
اشتغال و پس از آن، در دنیای امروز اهمیت زیادی دارد و سازمان تأمین اجتماعی با 
هدف گسترش پوشش بیمه ای به آحاد مردم و فراهم کردن امکان بیمه شدن برای 
همه گروه ها و اقشار و با توجه به سکونت و اشتغال برخی از هموطنان در کشورهای 
دیگر، امکان بیمه شــدن را برای این گروه از مخاطبین نیز فراهم کرده اســت.مهدی 
شــکوری گفت: ســازمان تأمین اجتماعی به منظور ارائه خدمات و تعهدات بیمه ای به 
هموطنان ساکن در خارج از کشور، کارگزاری های رسمی برون مرزی این سازمان را 
در برخی کشورهایی که بیشترین تعداد ایرانیان ساکن خارج از کشور در این کشورها 
حضور دارند، ایجاد کرده است.وی افزود: در حال حاضر با به روزرسانی سامانه خدمات 
غیرحضوری تأمین اجتماعی ویژه هموطنان خارج از کشور، امکان انجام استعالم های 
مرتبط با سابقه در این سامانه به نشانی ex-eservices.tamin.ir  فراهم شده و در فاز 
بعدی، سایر امکانات از جمله امکان عقد قرارداد و پرداخت حق بیمه نیز به تدریج به 
این سامانه افزوده خواهد شد؛ اما تا زمان راه اندازی کامل این سامانه، فعاًل این گروه 
 samt.tamin.ir از هموطنان می توانند برگه پرداخت حق بیمه را از طریق ســامانه
وکارگزاران برون مرزی تأمین اجتماعی دریافت و پرداخت کنند.همچنین  امکان ارائه 
تقاضا و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ایرانیان خارج از کشور توسط متقاضی یا 
وکیل قانونی وی با ارائه وکالتنامه قانونی)تنظیم شــده در دفتر اســناد رسمی کشور 
یا وکالتنامه ای که به تأیید نمایندگی یا کنســولگری محل اقامت متقاضی رســیده 

باشد( یا با مراجعه به کارگزاران رسمی برون مرزی فراهم شده است. 
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آبشار درزو عسلویه؛ طبیعتی 
سرسبز در دل گرمای جنوب 

روســتای اخنــد از توابع بخــش مرکزی 
شهرستان عسلویه اســت که یکی از جاذبه  
های گردشگری این روستا، چشمه و آبشار 
درزودر تنگی به همین نام  است. این چشمه 
در دامنه کوه درزو قرار دارد و یکی از سخت 
 گذرترین نقاط گردشگری این منطقه است.

از جاهای دیدنی عسلویه، آبشار درزو است. 
این آبشــار در  روســتای »اخند« از توابع 
عسلویه قرار دارد. در میان تنگی به نام درزو 
که نام آن هم از روســتا گرفته شــده است، 
چشــمه  ای دیدنی قرار گرفته است. دیدن 
این چشمه از نزدیک شما را شگفت  زده می 
 کند. برای دیدن آبشــار درزو باید دو  تا یک 
ساعت پیاده  روی کرد. آبشــار درزو از کوه 
درزو سرچشمه می  گیرد. در پای این آبشار 
حوضچه  ای وجود دارد، که می  توان در آن 
شنا کرد. بهترین زمان بازدید از این منطقه، 
اسفند و فروردین ماه است که منطقه هوای 
مناسبی دارد. چنانچه در این فصول به آبشار 
درزو بروید، با دشــتی سرســبز و گل  های 
قرمز روبرو خواهید شــد. این آبشار با ارتفاع 
۵7 متری خود زیبایی بــی  نظیری را ایجاد 
کرده اســت. به اطراف و دیواره های آبشار 
که بنگریــد، نخل  های خــودروی مرتفع و 
زیبایی را مشــاهده خواهید کرد. این نخل 
 ها دور آبشار را احاطه کرده  اند. با دیدن آنها 

چشمانتان خیره و محو تماشا خواهد شد.
با نگاه به پایین و حوضچه آبشار، منظره  ای 
زیبا و به  یادماندنی از ماهیان زیبا و کوچکی را 
مشاهده خواهید کرد. در همین حین، کافی 
است پایتان را درون آب ببرید تا ماهیان به 
نزدیــک پاهایتان بیایند. آنهــا با گردش به 
دور پاهایتان به شما خوش  آمد می گویند. 
به  دلیل گرم  بــودن هوای ایــن منطقه، با 
شیرجه زدن و شــنا در حوضچه آبشار درزو، 
بی  تردید لذتی وصف  ناپذیر را تجربه خواهید 
کرد. برای دقایقی هم که شــده تنی به آب 
بزنید و از شنا در حوضچه این آبشار نهایت 

لذت را ببرید.
اگر دوست دارید سفری هیجان انگیز به آبشار 
درزو داشته باشید و از پرش و فرود در تنگ 
درزو لذت ببرید، همراه  داشــتن تجهیزات 
و لوازم فنــی و راهنمایی یک فــرد محلی 
و حرفه  ای ضروری اســت. ازاینــرو در این 
روش، برای ورود به تنگ درزو، از مســیری 
متفاوت وارد می  شوید. مســیر دره  نوردی 
در دره درزو ۵ فرود دارد که از ۱۰ تا ۵7 متر 
ارتفاع دارند. عمق حوضچه  ها هم بین 2 تا 
۱۰ متر است. در طول دره  نوردی، با پرش  ها 
و فرود های بسیار مهیج رو برو خواهید شد. 
در آخرین فرودتان، به آبشار درزو دسترسی 

پیدا خواهید کرد.
کفش مناســب برای راهپیمایی در مســیر 
ســنگی، آب آشــامیدنی، کرم ضدآفتاب، 
عینک آفتابی، یک وعده غــذا و میان وعده  
مقوی، کیسه   زباله که هم زباله های خودتان 
را در طبیعت رهــا نکنید و هم اگــر احیانا 
زباله ای در مســیر بود، جمع آوری کنید تا 
این طبیعت زیبا، همین طور زیبا و بکر باقی 
 بماند. اگر اهل شنا هســتید، حوله و لباس 
مناسب برای شنا نیز همراه داشته  باشید.با 
توجه به چهره ی زیبای آبشار درزو و طبیعت 
بی نظیری که در اطراف آن وجود دارد یکی 
از بهترین تفریحاتی که می توان در جوار آن 
انجام داد گرفتن عکس های یادگاری است.

این تصاویر بعدها می تواند تداعی کننده ی 
خاطرات خوب سفر به عسلویه باشد و برای 
همیشه به یادگار بماند. پس دوربین خود را 
بردارید و از صحنه های جالبی که در مقابل 

چشمانتان قرار دارد عکس بگیرید.
 بهتر اســت از آبان ماه تا اردیبهشت ماه که 
دمای هوا در این منطقه متعادل تر اســت، 
به دیدن این آبشــار زیبا برویــد. اگر اواخر 
اسفند و اوایل فروردین را برای سفر به آبشار 
انتخاب کنید، با دشــت های وسیعی رو برو 
می شــوید که با گل های رنگارنگی از جمله 
گل ســرخ رنگ ترشک پوشــیده شده اند.

هم چنیــن، درختچه های بادام وحشــی و 
کندوهای زنبور عسل را نیز در مسیر خواهید 
دید. خالصه بگویم که طبیعت درزو، شما را 
غافلگیر خواهد    کرد. چون قطعا در آن برهوت 
توقع این حجــم از سرســبزی را نخواهید 

داشت.

گردشگری

چگونه یک شبه خبرنگار شویم؟
  به  قلم وحید حاج سعیدی

در هزاره ســوم »ســرعت« به یکی از ارکان اساسی 
زندگی انسان ها بدل شده است و با وجود اینکه بی 
ارزش ترین چیز نزد افراد وقت محســوب می شود 
ولی همه دوست دارند کارها در اسرع وقت و به قولی 
سه سوته انجام شود. در واقع خلق اهلل چنان گرفتار 
جنون ســرعت شده اند که گاهی اوقات »یک شبه 
ره صد ســاله رفتن « را نیز بر نمی تابند و دوســت 
دارند نیم ساعته ره صد ساله را گز کنند! این جنون 
سرعت در بسیاری از امورات روزمره دیده می شود. از 
رانندگی و آشپزی و قالیشویی گرفته تا کسب مدارج 
تحصیلی و علمی، ترک اعتیاد ، چاقی و الغری و ...
»بــا ما یک ســال زود تر دیپلــم بگیرید«؛ »درمان 
طبیعی ســردرد در عرض ســی ثانیه، بدون دارو«؛ 
»تــرک اعتیاد تضمینی، یک ماهــه بدون درد«؛ 
»آمــوزش مکالمــه، فوری با مــدرس خارجی«؛ 
»آموزش سه زبان زنده دنیا در کمتر از شش ماه«، 
»تدریس آشــپزی نوین در ســه جلسه«، »الغری 
تضمینی در ۵ هفته«؛ »آموزش اصول فنگ شویی 
در یک جلسه«؛ »با ما شنا را در سه جلسه بیاموزید« 
و ...  انتشار این دست آگهی ها در سایت ها و جراید و 
کانال ها حاکی از آن است که مردم ترجیح می دهند 
سرعت را جایگزین کیفیت، دقت، مهارت و ... کنند. 
بی شــک این قاعده و قانون در کســب مهارت های 
شــغلی نیز صدق می کند و برای دســت و پا کردن 
یک شغل کافی است فقط اراده کنید و از فردا کسب 
و کار مــورد نظر را بیاندازید. حیطه خبرنگاری نیز 
از این امر مســتثنی نیســت. با این اوصاف انتظار 
مطالعه کتب علوم اجتماعی و ژورنالیستی، شرکت 
در دوره هــای خبرنگاری، تحصیالت دانشــگاهی 
مرتبط، کســب تجربه، مطالعه آثار بزرگان، دست 
به قلم شدن، انتشار مطلب در جراید معتبر، ارتباط 
با اهالی رسانه و ... از فردی که به خبرنگاری عالقه 
مند است، انتظار بیهوده و نسنجیده ای است. چرا 
که اساساً خبرنگاری نوین و فعالیت های رسانه ای 
در ایــن دوره و زمانــه نیازی به این خرده کاری ها و 

جنگولک بازی ها ندارد!
در واقع برای نائل آمدن به کسوت خبرنگاری کافی 
است از همین االن که اراده فرمودید خود را خبرنگار 
بنامید و ســابقه شــغلی خود را نیز از همان دوران 
که برای ناظم مدرسه خبرکشی می کردید، لحاظ 
کنید! بعد هم یک چنلی ، کانالی، گروهی چیزی با 
۱۰۰ تا ممبر یا همان عضو در تلگرام دست و پا کنید 
و عکــس و گیف و خبرهای دیگران کپی و فوروارد 
کنید و خود را یکی از اهالی رســانه شهرســتان و یا 
حتی اســتان معرفی کنید. کانال های خبرنگاران 
استان هم درشان باز است و با عضویت در یکی از این 
کانال ها، می توانید ادعای فعالیت رسانه ای خود را 
قاطعانه اثبات کنید طوری که مو الی درزش نرود!
در ضمن به هیچ عنوان نگران این موضوع هم نباشید 
که اگر جایی از شــما خواســتند یک پاراگراف یا دو 
خط مطلب راجع به فالن موضوع بنویسید؛ چه گلی 
به ســرتان بگیرید؟ چرا که بســیاری از سایت ها و 
پایگاه های خبری هم  مطالب و اخبارشان را از این 
طرف و آن طرف کپی برداری می کنند و تنها متن 
تولیدی شان همان چند خطی است که تحت عنوان 
»درباره ما« به رشــته تحریر در آورده اند و لینکش 
را باالی ســایت شــان درج کرده اند! فقط ما متوجه 
نشــدیم چرا زمانی که نویسنده ای برایشان مطلب 
می فرستد عنوان می کنند، این مطلب قباًل منتشر 

شده است. ما فقط آثار تولیدی کار می کنیم؟!
در پایان ذکر این نکته ضروری است که در مملکتی 
که دکتر و مهندس شــدن به طرف العینی صورت 
می گیرد و کافی اســت فقط رو به ســمت دانشگاه 
آزاد بایســتید و نیت کنید و کمی ســر کیسه را شل 
کنید، دیگر خبرنگار شدن که نه جای کسی را تنگ 
می کند و نه پول و پله ای در آن پیدا می شود، جای 

خود دارد! موفق باشید...

کرونا تا سه ماه آینده نخواهیم داشت موج جدیدی از 
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: بر اساس پیش بینی های متخصصان 
بنظر می رسد که تا سه ماه آینده موج جدیدی از کرونا و افزایش چشمگیری 
در ابتال به این بیماری نداشته باشیم و پیش بینی موج جدید کرونا در فصول 

سرد سال برای کشور، سخت و دشوار است.
 دکتر حمیدرضا جماعتی  افزود: در حال حاضر در آسیا و اروپا، موارد ابتال 
به کرونا و مرگ و میر ناشــی از آن، ثابت و رو به کاهش اســت در حالیکه در 
برخی کشورهای آفریقایی و آمریکایی، شاهد افزایش ابتال به زیرسویه های 

اُمیکرون مانند BA۴ و BA۵ هستیم.
وی اظهار داشت: میزان مرگ و میر در سویه اُمیکرون و زیرسویه های آن، 
نسبت به واریانت های قبلی، بیشتر نبوده است بلکه قدرت انتقال اُمیکرون، 

باال رفته اســت. باتوجه به افزایش اخیر کرونا در برخی کشــورها، باید این 
وضعیت را تا یکی دو هفته آینده رصد کنیم.

جماعتی با بیان اینکه در ایران زیرســویه BA۲، غالب اســت، اظهار داشت: 
زیرســویه های دیگر اُمیکرون مانند BA۴ و BA۵ و BA.X که در آمریکا و 

کشورهای آفریقایی غالب است، در کشور ما شیوع پیدا نکرده است.
وی خاطرنشــان کرد: مطالعات مختلف نشــان داده اند که اثربخشــی انواع 
واکسن ها در مقابله با اُمیکرون نسبت به سایر واریانت های قبلی، مقداری 
کاهش یافته اگرچه بیشــترین اثر واکسیناســیون در کاهش مرگ و میر و 

بستری بیماران در بیمارستانها بوده و هدف ما نیز همین بوده است.
دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا ادامه داد: در مطالعات مختلف مشــخص 

شده که در سه ماهه اول بعد از تزریق دو نوبت واکسن، 7۰ درصد و بعد از 
شــش ماه، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اثربخشــی علیه اُمیکرون و زیرسویه های 

آن وجود دارد بنابراین تاکید ما بر تکمیل واکسیناسیون است.
 جماعتی تاکید کرد: واکسیناســیون عالوه بر کاهش ابتال، بســتری و فوت 
ناشــی از کرونا می تواند در کاهش عوارض پســاکرونا که حتی ممکن است 
تا یکســال بعد از ابتال نیز مشــاهده شــود، موثر باشد. کمیته علمی تکمیل 
واکسیناســیون کودکان و بزرگســاالن را توصیه می کند و نوبت چهارم نیز 
بــرای افــراد پرخطر و دارای سیســتم ایمنی ضعیف بر اســاس تصمیمات 
کمیتــه ملی واکســن کووید۱9، قابل تزریق و مــورد توصیه کمیته علمی 

کشوری کرونا است.

دریچه علم

کنش وزیر فرهنگ   وا
به اقدام موهن جشنواره کن

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در فضای 
مجازی، اقدام سیاسی و ضدایرانی جشنواره 

فیلم کن را محکوم کرد. 
وزیر فرهنگ پس از اقدام موهن و سیاســی 
جشــنواره فیلم کن در پی اهدای جایزه به 
یــک فیلم ضــد دینی و ضد ایرانی که منجر 
به جریحه دار شــدن باورهای جامعه دینی 
مان شــده اســت، جدید ترین پیام خود را 
در فضای مجازی منتشــر کرد.محکومیت 
اقدام جشــنواره کن ازســوی وزیر فرهنگ 
محمدمهدی اســماعیلی در صفحه شخصی 
خــود نوشــت: ایران زمین بــه هنرمندانی 
افتخــار می کنــد کــه بــا عشــق آل اهلل، 
قدرشناس ایثار حافظان امنیت و سربلندی 
ســرزمین مان هستند. هنرمندانی که زرق و 
برق جشــنواره های سیاست زده و تبلیغات 
رســانه های مزدور اجنبی پرســت، آنان را 
در مقابــل باورهای بلنــد ملت قهرمان قرار 
نمی دهد. گفتنی است جشنواره فیلم کن در 
اقدامی غیر حرفه ای و سیاسی که با واکنش 
تند بسیاری از منتقدان بین المللی نیز همراه 
بود، یکی از جوایز خود را به فیلمی ضعیف و 
موهن که ارزش های اسالمی و ایرانی را زیر 

سوال می برد، اهدا کرد.

فرهنگ و هنر

 ابوالفضل پورعرب :

 فرق می کند 
چه کسی رئیس 

باشد!
ایستادگی جدی دولت در 

برابر »کمپین جوجه ُکشی«؛ 
با ورود دادستانی کار 

یکسره شد. طی روزهای 
گذشته کمپین جوجه کشی 

در حال شکل گرفتن بود، 
سناریوی این کمپین با 

اقدام به موقع و هماهنگ 
وزارت جهاد کشاورزی 
و دادستانی ابتر و ناتمام 

ماند.

کارتون 

تلویزیون مرا دوست ندارد
ابوالفضل پورعرب بازیگر باســابقه ســینما و 
تلویزیون که پس از سال ها فیلم »چند می گیری 
گریه کنی ؟2« را به عنوان بازیگر بر پرده سینماها 
دارد، درباره حضور در این فیلم گفت: قســمت 
اول این فیلم در دفتر آقای توکل نیا ساخته شده 
بود و قرار شد قســمت دوم آن هم ساخته شود 
که ماجرای کرونا پیش آمد که شرایطش برای 
همه ناآشنا و غریب بود. در همین وضعیت این 
فیلم ساخته شد و در نوبت اکران قرار گرفت تا 
کرونا تمام شود. این شرایط نه فقط فیلم »چند 
می گیری گریه کنی؟ 2« که سایر فیلم ها را هم 
تحت الشعاع قرار داد. ویروسی که از چین آمد و 
تمام سینما، تمام جامعه و تمام دنیا تحت تأثیر 

آن قرار گرفت.
وی افزود: با تمــام این ها فیلم حــاال به اکران 
رسیده، سوال این است که حاال تکلیف چیست؟ 
آیا نباید این فیلم تبلیغ داشته باشد؟ آیا نباید 
اطالع رســانی شــود که کرونا تا حدود زیادی 
مهار شده و می توان در ســینماها به تماشای 
فیلم نشست؟ چه تبلیغاتی امروز در این زمینه 
می شود؟ بحث این است که سینمای ما امروز 
چه تأثیری در جامعه دارد؟ چه من بازی کنم چه 
نکنم. سریال ها چگونه ساخته می شود و متعلق 
به کیست؟ به من هم پیشنهاد می شود اما رویم 
نمی شود برخی از آن ها را قبول کنم. البته غیر 
از تلویزیون که زیاد از من خوشــش نمی آید و 

مدیرانش خیلی عالقه ای به بنده ندارند.
از وضعیت امروز بازیگران باسابقه 

خجالت می کشم
پورعرب ادامه داد: باالخــره امروز عده ای مثل 
من خیلی کم کار شــده اند و فرقی نمی کند در 
سینما و یا تئاتر کاری داشته باشیم یا نه. عده ای 
اما هستند که در تمام شبکه های تلویزیون هم 
حضور دارند و به قــول برخی زندگی الکچری 
هم دارند. بچه های قدیمی تر که سال های سال 
تجربه بازیگری داشتند اما کجا هستند؟ آیا باید 

ســراغ تبلیغ چایی بروند؟ من از این وضعیت 
خجالت می کشم و اگر می بینید که هر از گاهی 
در فیلمی بازی می کنم به دلیل اصرار دوستان 

است.
وی با تأکید بر اینکه قصه مناسبی در فیلم ها و 
سریال های امروز نیســت و مدام همه به دنبال 
اسپانسر برای کار هســتند گفت: بیلبوردهای 
سینمایی امروز دست کیست؟ همین فیلم های 
سینمایی که االن در حال اکران است، تبلیغات 
مناسب ندارند. مدیران ســینمایی و فرهنگی 
کشور هم گویی در خواب هستند. ما از مردم خود 
هم عقب افتاده ایم. مــردم جلوتر از ما می روند. 
از همه خواهش می کنم قدری بــه فکر مردم 
و فرهنگ این جامعه هم باشــید. همه اش که 

نمی شود وقت و انرژی صرف اختالس و آقازاده ها 
بشود!

این بازیگر با اشــاره به گزیده کاری خود افزود: 
سن و سال من باال رفته و دیگر نمی توانم نقش 
جوان 2۰ ساله را بازی کنم! توان جسمی برای 
بازی در فیلم های زیاد را ندارم و در عین اینکه 
دیگر اشتیاقی هم برای این کار ندارم. کدام فیلم 
می خواهد نظر من را به خود جلب کند؟ شما فکر 
می کنید من کم پیشنهاد داشته و دارم؟ فیلم ها 
هم دیگر فیلم های قدیم نیســت که ریشه ای 
داشته باشند، البته نه همه فیلم ها. بیشتر فیلم ها 
دیگر از جنس فیلم هایی که مــا در قدیم بازی 
می کردیم و فرهنگ و ســرگرمی همزمان در 

آن ها بود، نیست.

چرا زور همه به بازیگران »شهرزاد« 
رسیده است؟

بازیگر »غریبانه« درباره تجربه حضور خود در 
سریال »شهرزاد« و موضع اش نسبت به پرونده 
مالی تهیه کنندگان این ســریال هم گفت: من 
هنوز بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومــان از این پروژه 
طلبکارم و شــکایتی هم بابــت آن نکرده ام. به 
روی شان هم نیاوردم. اگر کسی راست می گوید 
پول های اختالس شده را به حساب بیت المال 
بازگردانــد، چرا به دنبال دســتمزد هنرمندان 
هستید؟ چرا کسی سراغ اینترپل را نمی گیرد تا 
پول های اختالس شده خارج از کشور به حساب 
مردم بازگردد؟ چرا وقتی می توانید ریگی را در 
آسمان شــکار کنید، اختالس گران را به کشور 

برنمی گردانید؟ حاال همه زورشان به هنرمندان 
رسیده که از آن ها مطالبه کنند؟ هیچ چیز سر 
جای خودش نیست. کدام پول به حساب مردم 

بازگشته است؟
پورعرب درباره وضعیت هنرمندان پیشکسوت 
هم بیان کرد: رسیدگی به شــرایط همه مردم 
در دوران بازنشستگی وظیفه دولت است اما من 
خودم هنوز بیمه نیســتم! الحمداهلل نیازی هم 
به جایی ندارم و همه مریضی و ســرطانی را که 
گرفتارش شدم، هم با بودجه خودم درمان کردم. 
نیازی به هیچکس هم نداشتم. می دانستم اگر 
بخواهند کمک کنند، منت کارشان را بر سرم 
می گذارد. هنرمندان پیشکســوتی که زمانی 
دســتمزد باال می گرفتند هم باید فکر این ایام 

خود را هم می کردند.
این بازیگر پیشکســوت درباره احساس خود 
نســبت به دنیای بازیگری در سال های اخیر 
اظهار کــرد: حس و حــال اجتماعی ام خوب 
نیست. نه فقط برای من که برای اکثر دوستان 
همین گونه اســت و وقتی حس و حال خوبی 
نداشته باشــی نمی توانی شاد باشی و درست 
حرکت کنی. خداراشکر که من نیازمند نیستم 
و به انــدازه خودم دارم اما شــرایط اجتماعی 

خوب نیست.
وی در پایــان تأکیــد کرد: هنرمنــدان برای 
اعتباری که دارند باید ریاضت بکشند. باالخره 
وقتی ســن باال می رود دیگر پیشنهادها کمتر 
می شود و شاید دستمزد سابق هم به شما تعلق 
نگیرد اما باید اعتبار خود را در بازیگری حفظ 
کنید. بازیگران بزرگ ایــن اعتبار را به راحتی 
به دســت نیاورده اند. من هم تا هر وقت بتوانم 
بازیگری را ادامه می دهم. نشد به تئاتر می روم 
یا خودم برای خودم برنامه می سازم. من درس 
این رشته را خوانده ام. شکر خدا سرطانی هم که 
داشتم بهبود پیدا کرده و در وضعیت سالمتی 

خوبی قرار دارم.

چهره ها 

طنز


