
 رئیسی در نشست خبری مشترک 
با رئیس جمهور ترکمنستان؛

روابط ایران و ترکمنستان 
خویشاوندی و عمیق است

     رئیــس جمهــور در نشســت مشــترک 
با همتای ترکمنســتانی خود گفت: روابط 
ایــران بــا ترکمنســتان رابطــه همســایگی 
بــرادری، تمدنــی،  رابطــه  نیســت، بلکــه 
فرهنگــی و خویشــاوندی و بســیار عمیــق 

است...

نماینده نوشهردر مجلس:

مظلوم نمایی خودروسازان 
تنها یک خروجی داشته 

است؛ نارضایتی مردم!
     روز هــا و ســال ها بــه تنــدی می گــذرد، 
امــا خبــری از بهبــود شــرایط در صنعــت 
در  گویــی  نیســت؛  ایــران  خودروســازی 
این ۴۳ ســال، هیچ گاه نقشــه راهی وجود 

نداشته است...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

« اثر خاموشی ها بر تورم تولید را تبیین می کند: گار »روز

قطعیبرقوافزایشموجگرانیها
   مشکالت یکی پی از دیگری روی سر تولید کننده بخش خصوصی آوار می شود. قرار 
شــده برق واحد های تولیدی در شــهرک های صنعتی طبق جدول ارائه شــده از ســوی 
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران قطع شود. چند سالی است که مسئوالن دولتی 

از رشد میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بزرگ استان تهران خبرمی دهند در حالی 
که فعاالن صنعتی در این شــهرک ها از تشــدید مشــکالت که مانع رشــد اشــتغال شــده 

  || صفحه  صفحه 33  گالیه دارند و انتقادات زیادی به سیاست های ضد حمایتی دولت ها دارند...

رهبر انقالب در دیدار با  رئیس  جمهور  ترکمنستان: 

سیاستدولتجمهوریاسالمیایرانسیاستدولتجمهوریاسالمیایران
گسترشروابطباکشورهایهمسایهاستگسترشروابطباکشورهایهمسایهاست

صفحه 2 
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گهیمناقصهعمومی گهیمناقصهعمومیآ آ

علیصفریشهردارنظرآباد

شــهرداری نظرآبــاد بــه اســتناد مجوزهــای صــادره از ســوی شــورای اســامی شــهر نظرآبــاد و بودجــه مصــوب ســال 1401 در نظــر دارد پــروژه هــای ذیــل را از طریــق مناقصــه 
عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

مبلغ سپرده به ریال برآورد اولیه به ریال وضعیت پروژه ح عملیات شر ردیف

2/500/000/000 50/000/000/000 ساخت سوله 1

500/000/000 10/000/000/000 لکه گیری معابر و کوچه های سطح شهر 2

2/500/000/000 50/000/000/000 خرید آسفالت 012 3

2/250/000/000 45/000/000/000 بازپیرایی پارک های سطح شهر 4

2/750/000/000 75/000/000/000 احداث فاز اول کتابخانه امام صادق)ع( 5

شرایط شرکت در مناقصه
1- ضمانــت نامــه بانکــی معــادل مبالــغ فــوق کــه قابــل تمدیــد باشــد و یــا واریــز ســپرده 
بــه حســاب ســیبا بــه شــماره 0104746757008 نــزد بانــک ملــی شــعبه شــهرداری 

نظرآبــاد
2- ســپرده نفــرات اول تــا ســوم مناقصــه تازمــان عقــد قــرارداد نــزد شــهرداری نگهــداری 
و هــرگاه نفــرات برنــده حاضــر بــه عقــد قــرارداد نگردنــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع 

شــهرداری ضبــط خواهد شــد. 
3- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

4- در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه ماک عقد قرارداد خواهد بود
5- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است

6- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود
تاریــخ   14:00 ســاعت  لغایــت   1401/03/28 تاریــخ  از  اســناد  فــروش  شــروع   -7
1401/04/01 مــی باشــد و تحویــل پــاکات مناقصــه حداکثــر تــا ســاعت 14:00 تاریــخ 
1401/04/11 در ســامانه www.setadiran.ir و تاریــخ بازگشــایی پــاکات ســاعت 14:00 
 www.setadiran.ir ســامانه  از  فقــط  اســناد  خریــد  باشــد.  مــی   1401/04/12 تاریــخ 

امکانپذیــر مــی باشــد
تلفــن  شــماره  بــا  بیشــتر  اطاعــات  کســب  جهــت  تواننــد  مــی  متقاضیــان   -8

فرماینــد حاصــل  تمــاس  قراردادهــا  امــور  واحــد  بــا   02645368536

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/19      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

 نوبت دوم

فراخوانمزایدهفراخوانمزایده

ادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیخراسانرضوی

نظــر  در  رضــوی  خراســان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره 
دارد برخــی از اماکــن و غرفــه هــای صنایــع دســتی را در ســطح شهرســتان مشــهد و 
شهرســتانها بــه شــرح زیــر از طریــق مزایــده عمومــی بــرای مــدت حداکثــر ســه ســال 

شمســی بــه اجــاره واگــذار نمایــد. 
متقاضیــان مــی تواننــد ضمــن دریافــت و مطالعــه اســناد پــس از بازدیــد محــل، قیمــت 

پیشــنهادی خــود را اعــام نمایــد. 
- شهرستان مشهد )مجموعه نادری و موزه بزرگ( 5 غرفه 

- شهرستان کات 2 غرفه 
- شهرستان نیشابور 6 غرفه 

- شهرستانهای خواف گناباد و درگز 3 غرفه 

پایــان تــا  لغایــت  آگهــی  اولیــن  درج  تاریــخ  از  اســناد:  دریافــت  مهلــت   - 
ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 31 خرداد 1401

- محــل دریافــت اســناد: از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی 
www.setadiran.ir مــی باشــد. 

- مهلــت تحویــل پیشــنهاد قیمــت هــا: تــا پایــان وقــت اداری )تــا ســاعت 13:30( روز 
یکشــنبه مــورخ )1401/04/12( بــه نشــانی محــل دریافــت اســناد و ســامانه مــی باشــد. 
- تاریــخ بازگشــایی پــاکات: ســاعت 10:00 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1401/04/13 در 

محــل ســالن جلســات اداره کل مــی باشــد. 
نوبت اول آگهی: 1401/03/26       نوبت دوم آگهی: 1401/03/28

م / الف 2796

 نوبت اول

گردشگری،وصنایع دستی خراسان رضوی گردشگری،وصنایع دستی خراسان رضویاداره کل میراث فرهنگی ، اداره کل میراث فرهنگی ،

 جهش تولید 
برای رفع معضل تامین برق کافیست؟

  محمدمهدی بابایی ، کارشناس انرژی
با توجه به پیش بینی اتمام ذخایر سوخت فسیلی دنیا در قرن 
حاضــر و همچنین بازدهی پائین انرژی تجدیدپذیر در تولید 
برق، نمی توان با همچین الگوی مصرفی انتظار آینده ای روشن 

را داشت.
با فراگیر شــدن خودروهای الکتریکی در دنیا، طولی نخواهد 
کشید که پای آن ها به عنوان مصرف کننده اصلی برق به داخل 
ایران باز می شــود. در این صورت با تلفیق الگوی غلط مصرف 
انرژی و افزایش نیاز به برق، معضل تامین این انرژی رنگ تازه ای 

به خود خواهد گرفت.
به طور کلی مشکالت برق در ایران فقط با افزایش تولید این انرژی 
برطرف نمی شــود، زیرا به دلیل فراگیری روز افزون تجهیزات 
الکتریکی، اگر اصالحات اساسی در الگوی مصرف صورت نگیرد، 
ایران در آینده شــاهد معضالتی سخت تر خواهد بود. بنابرین 
بهترین و کم هزینه ترین روش جلوگیری از مشکالت پیش رو 

اصالح الگوی مصرف است.
  لزوم سرمایه گذاری فرهنگی و  علمی 

در حوزه مصرف انرژی 
 بــرای اصــالح الگوی مصرف، باید عالوه بر مطالعه روش های 
کشورهای پیشرو در این عرصه، ابعاد مختلف روانشناختی را 
مورد بررســی قرار داد تا با ارائه بســته های تشویقی، تنبیهی و 
تربیتی موثر این مهم را پیش برد. البته برای تحقق تغییر شیوه و 
میزان مصرف، باید در بودجه های فرهنگی کشور بازنگری انجام 
داد. در حال حاضر بودجه فرهنگسازی مصرف بهینه شرکت 
برق به گفته ســخنگوی این ســازمان، سالیانه فقط 1 میلیارد 
تومان است.   با توجه به علوم روانشناسی بهترین زمان، برای 
نهادینه کردن رفتارها در فرد، کودکی و بهترین مکان مدارس 
هستند. مطلوب است، با ابالغ بخشنامه ای صحبت درباره لزوم 
صرفه جویی از وظایف آموزگاران در نظر گرفته شود. همچنین 
ایجاد فعالیت های جمعی دانش آموزان در این حوزه، بســیار 

حائز اهمیت است...
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهیمناقصاتعمومی گهیمناقصاتعمومیآ آ
یکمرحلهاییکمرحلهای

شرکتتوزیعنیرویبرقآذربایجانشرقی

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد از طریــق برگــزاری مناقصــات عمومــی یــک مرحلــه ای 
ــد.  ــدام نمای ــل اق ــدول ذی ــرح ج ــه ش ــات ب ــذاری عملی ــه واگ ــبت ب نس

شماره فراخوان در سامانه شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف 
تدارکات الکترونیکی دولت 

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال( 

گذاری عملیات توسعه و احداث شبکه روستایی 1 وا
17/14012001005090000017802/000/000بخش مرکزی و کاغذ کنان شهرستان میانه 

گذاری عملیات توسعه و احداث شبکه روستایی 2 وا
18/14012001005090000018902/000/000بخش ترکمنچای و کندوان شهرستان میانه 

در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است.
1- زمــان و محــل و نحــوه دریافــت اســناد: از تاریــخ 1401/3/25 لغایــت 1401/3/31 بــه ســایت ســامانه تــدارکات 

الکترونیــک دولــت مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد. 
 www.setadiran.ir )سامانه تدارکات الکترونیک دولت )دریافت اسناد

 www.tavanir.org.ir )پایگاه اطاع رسانی معامات شرکت توانیر به آدرس )ماحظه آگهی
2- آخریــن مهلــت و محــل تحویــل و بازگشــایی پــاکات: پیشــنهاد دهنــدگان ضمــن بارگــذاری تصویــر کلیــه مــدارک 
مــورخ  چهارشــنبه  روز   08:30 ســاعت  تــا  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  در  ج(  ب،  )الــف،  هــای  پاکــت 
1401/4/15 نســبت بــه تحویــل اصــل پاکــت طبــق شــرایط درج شــده در اســناد مناقصــه تــا ســاعت 09:30 روز 
ــکار  ــان گل ــهریار خیاب ــتاد ش ــوار اس ــز بل ــه آدرس تبری ــرکت ب ــزی ش ــه مرک ــه دبیرخان ــورخ 1401/4/15 ب ــنبه م چهارش
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان شــرقی اقــدام نماینــد. بازگشــایی پــاکات مناقصــه )الــف، ب و ج( بــه ترتیــب 

در ســاعت 10:00 و 11:00 روز چهارشــنبه 1401/4/15 خواهــد بــود. 
3- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

ــر از جملــه واریــز نقــدی، ضمانتنامــه  4- پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده تضمیــن هــای معتب
بانکــی و ... اقــدام و در پاکــت الــف ارائــه نمایــد. توضیــح اینکــه بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ســپرده هــای 
ر و چــک شــخصی و فاقــد امضــاء مخــدوش مشــروط پیشــنهاداتی کــه  مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــر

ــر داده نخواهــد شــد.  ر در بنــد 2 آگهــی مناقصــه واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اث بعــد از انقضــا مــدت مقــر
5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برندگان مناقصه می باشد. 

شناسه 1334991
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سیاست 2
تحلیل

جلسه دادگاه یک افسر 
سابق آلمان نازی در آلمان/ 

راکت های پرتاب شده خبرگزاری فرانسه
به شهرهای اوکراین/ 
رویترز

گزارش تصویری

 رسانه های غربی درباره پرونده هسته ای ایران چه می گویند؛

مقابلایران دستخالیآمریکادر
بســیاری از رســانه های غربی این روز ها 
رئیــس جمهور آمریــکا را متهم می کنند 
که آن طور که باید از فرصت های خود برای 

بازگشت به برجام استفاده نکرده است.
منابــع غربــی معتقدند که عــدم اراده 
سیاسی بایدن برای بازگشت به توافقنامه 
هسته ای با ایران موجب شده تا ایران در 
ادامه راه خود با ســرعت بیشتری حرکت 
کند و در حال حاضر چشم انداز رسیدن 
به توافقی جامع برای آینده برجام دور از 

ذهن به نظر برسد.

میدل ایست آی: بایدن مسئول 
کرات است شکست مداوم در مذا

ایــن پایگاه خبری با تاکید بر اینکه ضعف 
اراده سیاســی در دولت آمریکا موجب شد 
تا بایدن برای برداشــتن گام های نهایی در 
رســیدن به توافق مجدد بــا ایران میدان 
مسابقه را فعاًل واگذار کند، می نویسد: تمام 
این اقدامات در حالی اســت که بازگشتن 
بــه توافقنامه هســته ای با ایــران یکی از 
برنامه هــای اصلی بایدن در طول مبارزات 
انتخاباتی بود و مدام برای بازگشت به برجام 
اصرار داشت و ترامپ را مقصر اصلی بر هم 

خوردن برجام می دانست.
 بایــدن وعده داده بود در کنار بازگشــتن 
بــه توافقنامه هســته ای از دیپلماســی 
ســختگیرانه و نیــز حمایــت همه جانبه 
متحدانــش برای تقویت و گســترش این 

توافقنامه به نفع خود استفاده می کند.
در ایــن پایــگاه خبری به نقــل از برخی 
تحلیلگــران غربی آمده اســت: بایدن به 
دلیل فشــار های سیاســی فراوانی که بر 
کاخ ســفید وارد می شــود فعاًل تمایلی به 
حــذف برخــی از تحریم های ایران از خود 
نشــان نداده است؛ اتفاقی که شاید بتوان 

آن را هم نشــانه ای از نبودن اراده سیاسی 
آمریکا دانســت. اگر چیزی به عنوان نقطه 
بدون بازگشت وجود داشت و ما لفاظی های 
بایــدن را در مورد توافقنامه هســته ای با 
ایران باور می کردیم االن نباید شــاهد این 
واکنش مقامات واشــنگتن در قبال ایران 
می بودیم. ما باید ماه ها پیش از این مرحله 

عبور می کردیم.
از همــان ابتدای آغاز دور جدید مذاکرات 
هســته ای با ایران مشــخص بود که بایدن 
باید بسیاری از تله های سیاسی را که ترامپ 
کاشته بود خنثی می کرد و پس از آن وارد 
مذاکــرات می شــد. کاری که در انجام آن 
تعلل کرد و در نهایت فعاًل تسلیم فشار های 
سیاســی و البی های قدرتمند در خارج از 

کاخ سفید شده است.
 بایدن کاماًل درســت می گفت که ترامپ 
به خاطر خروج از برجام و ایجاد آشفتگی 

مقصــر اســت. اما او تصمیــم گرفته که 
سیاست فشار حداکثری شکست خورده 
ترامپ را فعاًل ادامه دهد و در حال حاضر 
اراده ای بــرای تغییــر آن وجــود ندارد. 
بایدن خودش مسئول شکست مداوم در 

مذاکرات است.

 سی ان ان: دست خالی آمریکا 
در مقابل ایران

ســی ان ان هــم در مقالــه ای با عنوان 
»گزینه هــای بایدن در قبــال ایران ته 
کشــیده اســت« می گویــد: تنش های 
طوالنی مدت بر سر توانایی های هسته ای 
ایران ممکن است در هفته های آینده به 
نقطه ای بی بازگشــت برسد و خاورمیانه 
را وارد مراحلــی ناشــناخته بکند که در 
آن زمان کار برای بایدن و تیمش بســیار 

سخت تر خواهد شد.

تعلــل طوالنی مدت تیــم آمریکایی برای 
رســیدن به توافقی جامع با ایران موجب 
شــده تا تهران با ســرعتی بسیار بیشتر از 
قبل به فعالیت های هســته ای خود ادامه 
دهد و حتی در برخی موارد پیشرفت های 

زیادی هم داشته باشد.
مذاکرات متوقف شده پیامد های خطرناکی 
بــرای منطقــه دارد. هر دو طرف هم ایران 
و آمریــکا خوب می دانند که آن ها بر ســر 
موضوعات اصلی در برجام به توافق رسیده 
اند و واشنگتن فقط بر سر یک سری اختالف 
نظر های نمادین پافشاری می کند. در حال 
حاضــر آمریکا و مقامــات قانونگذار آن به 
خوبی می دانند سیاســت فشار حداکثری 
ترامپ که بســیار بر روی آن اصرار داشت، 
شکســت خورده و ایران به طور پیوســته 
تالش خود را برای ادامه مسیر هسته ای به 

طور چشمگیری افزایش داده است.

کرات  واشنگتن پست: آمریکا در مذا
هسته ای فرصت ها را از دست داد

روزنامه واشنگتن پست هم در مطلبی که 
در روز های اخیر منتشــر شــده می گوید: 
ایران در مذاکرات هســته ای دست پیش 

را گرفته است.
ایــن روزنامه در ادامه این گزارش تفصیلی 
می نویسد: از زمان آغاز دور جدید مذاکرات 
هســته ای بــا ایران تیم بایــدن علی رغم 
بازی های نمایشــی و سیاسی دولت جدید 
آمریکا نتوانســت کاری از پیش ببرد و به 
وعده هایــی که از قبل از پیروزی داده بود 
جامه عمل بپوشــاند.  آمریکا نتوانست در 
مذاکرات با ایران برای بازگشت به توافقنامه 
هسته ای از فرصت ها به خوبی استفاده کند 
و گزینه های کاربردی برای مقابله با ایران 
را مطرح کند. برخالف آنچه آمریکا در نظر 
داشت ایران امروز به بسیاری از خواسته ها 
و اهداف خود از جمله غنی سازی اورانیوم 
دست یافته که این نتیجه اشتباهاتی است 
که ابتــدا دولت ترامپ در خروج عجوالنه 
خود از برجام مرتکب شــد و بعد از آن هم 
دولت بایدن علی رغم اهداف تعریف شده 

آن را ادامه داد.
خروج یک باره ترامپ از برجام باعث شــد 
ایــران خــود را به عنــوان طرفی که حقی 
از آن ضایــع شــده ببینــد و با این رویکرد 
تمامــی فعالیت های خــود را توجیه کند. 
اما پس از آن بایدن هم نتوانســت اقدامی 
در خــور برای جبران این تصمیم های یک 
بــاره بگیرد. تیــم آمریکایی چاره ای ندارد 
جز اینکه در مورد برخی تحریم های ایران 
بازنگری کند. شاید حذف برخی تحریم ها 
که بیشــتر جنبه نمایشی دارد بیش از آن 
که به نفع ایران باشد قدمی رو به جلو برای 

واشنگتن محسوب شود.

خبر ویژه

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه است 
و این، سیاستی کاماًل درست است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت 
همراه، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط را کاماًل به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند: سیاست دولت جمهوری 

اسالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این، سیاستی کاماًل درست است.
ایشــان با تأکید بر اینکه الزمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشــور برای گســترش روابط اســت، افزودند: 

البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد ولی باید بر موانع فائق آمد.
رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: باید کمیسیون همکاری های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال 

باشد و با پیگیری مستمر، توافق ها به سرانجام برسند.
در این دیدار که آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، آقای سردار بردی محمداف 
رئیس جمهور ترکمنستان گفت: اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تالش داریم با توجه به 
اسناد همکاری که امروز امضاء شد، روابط خوب دو کشور را در حوزه های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کاال و 

همچنین اجرای طرح های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم.
رئیس جمهور ترکمنســتان با اشــاره به ســی اُمین ســالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر انقالب گفت: از طرف خود 
 و همچنین ملت ترکمنســتان از جنابعالی به دلیل حمایت های همیشــگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنســتان

 تشکر و قدردانی می کنم.

رهبر انقالب در دیدار با  رئیس  جمهور  ترکمنستان: 

کشورهای همسایه است گسترش روابط با  سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران، 

جهش تولید  برای رفع معضل تامین 
برق کافیست؟

ادامه از صفحه اول
... در نظــر گرفتــن فعالیت هایــی مانند موضوع 
همیاران پلیس با این تفاوت که شخص فقط وظیفه 
خاموش کردن وسایل برقی که استفاده نمی شوند 
را بر عهده دارد، از مسایل مورد عالقه کودکان کم 

سن و سال است.
 به دلیل تمایل بیشتر نسل جدید به فضای مجازی، 
نسبت به تلویزیون، دیگر پیروی از روش های پیشین 
آموزشــی دســت جمعی با محوریت صداوسیما 
نتیجه ای نخواهد داشــت. لــذا باید فعالیت های 
تبلیغاتــی در فضــای ســایبر را نیز در نظر گرفت. 
همچنین برای مخاطبین تلویزیون باید روش های 
نوین تــری به کار گرفته شــود یــا در صورت ادامه 
به روش های پیشین، حداقل مسائل روانشناختی 
را نیــز مــد نظر قرار داد. به عنــوان مثال می توان 
از مجری هــا یا بازیگران محبوب برای توصیه های 

مصرف بهینه استفاده نمود.
 ژاپن از کشــورهای پیشرو در عرصه اصالح الگوی 
مصرف اســت. این کشــور عالوه بر چارت بندی 
آمــوزش مصرف بهینه برق در مدارس، با توجه به 
مســائل جغرافیایی، پویش تنظیم درجه حرارت 
اتاق در فصل ســرما و کت نپوشیدن کارمندان در 
فصل گرما را در فضای مجازی پیگیری می کند. در 
آفریقای جنوبی نیز هر 30 دقیقه میزان مصرف برق 

کل کشور در تلویزیون زیرنویس می شود.

 بسته های تشویقی و تنبیهی
 اصــالح الگوی مصرف زمــان زیادی را می طلبد، 
بنابرایــن می توان از روش های تعجیلی تری نیز در 
این زمینه بهره برد. روش هایی توام با تشویق و تنبیه 
که مســائل اقتصادی می تواند مهم ترین پیشران 
آن باشــد. همچنین می توان در پایان روز یا هفته، 
پیامک تخمین هزینه مصرف برق یا هشدار میزان 
مصرف شــخصی را به خط تلفن سرپرست خانوار 
ارســال کرد.  در نظر گرفتن تســهیالت برای تهیه 
لوازم برقی اســتاندارد هم یکی از روش های موفق 
اصالح حجم بار مصرف این انرژی در دنیا دانســته 
می شــود. به عنوان مثال می توان به شرط تحویل 
المپ هــای قدیمی، المپ های کم مصرف را میان 
کارمنــدان ادارات توزیــع کــرده و هزینه آن را در 

فیش حقوقی اعمال نمود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس:

 چرا با انحصار دو شرکت 
 خودروسازی جان مردم را 

به گروگان گرفته ایم؟
نماینده مردم کاشــمر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: چرا با انحصار دو شرکت خودروسازی جان 
مردم را به گروگان گرفته ایم. واهلل این شــرکت ها 

ده ها متروپل و پالسکو رقم می زنند.
حجت االسالم جواد نیک بین در نطق میان دستور 
خود در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: منشــاء مشکالت کشــور تصمیم های غلط، 
ناشی از گزارش های غلط یا انسان های نابلد است، 
لذا برخی از مســئوالن این کشــور بارها نظام را تا 
لبه پرتگاه ســقوط پیش بردند ولی مردم جلو آنها 
ایســتادند. وی با بیان اینکه چند مگا پروژه برای 
کشور در نظر بگیرید، تاکید کرد: چراکه آب، برق، 
اشــتغال و معیشت، راه و ریل مهم ترین معضالت 
کشور است. مشکل اشتغال و معیشت با مدیریت 
در حــوزه آب، کشــاورزی و برق صنایع قابل حل 
اســت، اما از دولت به تنهایی کاری پیش نمی رود. 
خواهشمندم از ایرانیان داخل و خارج  کشور کمک 
گرفتــه و مرزهــا را باز کنید، همه ایرانیان خارج از 
کشور معاند نیستند، سرمایه های آنها بیش از هزار 
میلیارد دالر اســت، از آنها دعوت کنید. ورود این 

سرمایه ها هم ارز و هم فکر و اندیشه را می آورد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس گفـت: خودکفایی 
در عرصه های مختلف بســیار مهم بوده اما عرصه 
مهم خودکفایی در صنایع استراتژیک کشور، یعنی 
صنایع دفاعی، نظامی، غذایی و دارویی است که در 
صنایع دفاعی و نظامی موفق هستیم اما در حوزه 
صنایع دارویی و غذایی این گونه نیست. در کاالهای 
غیر استراتژیک لزومی ندارد که ما خودکفا شویم. 
چرا با انحصار دو شــرکت خودروسازی جان مردم 
را به گروگان گرفته ایم؟ واهلل این شــرکت ها ده ها 
متروپل و پالســکو رقم می زنند، چرا نمی فهمیم؟ 
چرا با گزارش های غلط و تصمیم های غلط، کارهای 

غلط تری انجام می دهیم.

سخنگوی دولت: 

آمارهای اقتصادی نوید آمدن 
روزهای خوب را می دهند

سخنگوی دولت گفت: در عین سختی ها، آمارهای 
اقتصــادی نویــد دوره گذار از ســختی ها و آمدن 
روزهــای خوب را می دهند. علی بهادری جهرمی 

در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:
» رشد اقتصادی که در سال ۹۹ و نیمه نخست سال 
1۴00 حدود ۵/3 درصد بود، در پاییز سال گذشته 
به ۸/۴ و در زمستان هم به ۷/۵ درصد افزایش یافت. 
رشد بدون نفت هم در زمستان 1۴00 به 3/۶ رسید.

در عین ســختی ها، آمارهای اقتصادی نوید دوره 
گذار از سختی ها و آمدن روزهای خوب را می دهند. 

 آینده روشن است.«

به بهانه سفر مجدد»جوبایدن« به عربستان 

 بایدن، بن سلمان و  امتیازاتی که 
به یکدیگر می دهند

 درحالــی که کاخ ســفید اعالم کــرده بایدن در حال 
سازماندهی مجدد سفر خود به عربستان و فلسطین 
اشــغالی است ســواالتی درباره پشت پرده این سفر و 

اهداف و انگیزه های آن مطرح می گردد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، بعد از 
یک دوره روابط پرتنش میان عربســتان و آمریکا در 
سایه اختالفات »جو بایدن« رئیس جمهوری ایاالت 
متحده و »محمد بن ســلمان« ولیعهد ســعودی، دو 
طرف بنا به دالیل آشکار و پنهان تالش کردند روابط 

خود را ترمیم کنند.
بایدن و بن سلمان در مسیر ترمیم روابط

به این ترتیب طی چند هفته گذشته هیئتی از جانب 
عربستان سعودی به ریاست »خالد بن سلمان« معاون 
وزیر دفاع این کشــور و برادر محمد بن ســلمان راهی 
آمریکا شد و همچنین یک هیئت آمریکایی نیز اخیرا 

میهمان بن سلمان در ریاض بود.
پس از آن رسانه های آمریکایی اعالم کردند که بایدن 
قصد دارد در ماه ژوئن جاری در ســفری منطقه ای به 
عربستان و فلسطین اشغالی برود که البته این سفر به 
پانزدهم و شانزدهم جوالی موکول شد. همین مسئله 
گمانه زنی ها در خصوص آشتی بن سلمان و بایدن را 
افزایش داد به ویژه اینکه منابع آگاه از دیدار دو طرف 

در جریان سفر بایدن به ریاض خبر دادند.
اما چندین نکته و محور اصلی در سفر بایدن به عربستان 
و دیدار وی با ولیعهد سعودی وجود دارد که این مسئله 
در وهله نخست به شرایط کنونی بن سلمان در سطح 

حکومت عربستان برمی گردد.
 آمریکا و چالش های بن سلمان 

در مسیر انتقال قدرت
حدود یک ماه قبل بود که منابع ســعودی از انتقال 
»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه این کشور به بیمارستان 
خبر دادند. درحالی که منابع وابسته به دربار پادشاهی 
عربستان بعد از چند روز سکوت اعالم کردند که وضعیت 
ملک سلمان رو به بهبود است و از بیمارستان مرخص 
شــده، اما گزارش هایی که در رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی عربستان منتشر می گردد حاکی از وخامت 

شدید اوضاع جسمانی پادشاه است.
 GTN2۴ در همین راســتا اخیرا آژانس بین المللی
خبر داد که اوضاع جسمانی ملک سلمان همچنان رو به 
وخامت می رود. بر اساس این گزارش پزشکان معتقدند 
که احتمال زنده ماندن ملک سلمان کمتر از 10 ٪ است 
و ممکن است در عرض دو هفته یا کمی بیشتر بمیرد.
بر همین اساس بحث انتقال قدرت در عربستان تبدیل 
به یکی از موضوعات حساس و پرچالش در این کشور 
شده است که بیشتر از همه نگرانی محمد بن سلمان 
را برمی انگیزد؛ چرا که احســاس می کند یک اشتباه 
کوچک می تواند همه تالش های وی در مسیر رسیدن 
به تاج و تخت پادشــاهی را به باد دهد. روشــن اســت 
که بن ســلمان با دور زدن قوانین خاندان ســلطنتی و 
کودتا علیه شاهزادگان به منصب ولیعهدی عربستان 
رسید و البته رسیدن به قدرت در این کشور را مرهون 
حمایت های »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق 
آمریکا و »جرد کوشنر« داماد وی است. البته شاهزاده 
جاه طلب سعودی نیز در مقابل تبدیل به ابزار اجرای 
خواسته های دولت آمریکا در عربستان و منطقه شده و 
خزانه دالر و طال های سعودی را به روی ترامپ باز کرد.

از آن گذشته محمد بن سلمان طی نزدیک به ۵ سال 
حکومت غیررسمی خود در عربستان با به راه انداختن 
یک کمپین گســترده در ســرکوب و قتل مخالفان و 
شــاهزادگان و همچنین انجام اقدامات نامتعارف به 
بهانه اصالحات، شــمار معارضان و دشمنان خود را 
افزایش داده که از هیچ تالشــی برای پایین کشیدن 
او دریغ نمی کنند. عالوه بر آن بن ســلمان در میان 
سایر شاهزدگان سعودی نیز رقبایی همچون متعب 
بــن عبداهلل، »ولید بــن طالل بن عبدالعزیز« )یکی 
ازســرمایه داران جهانــی( و خالد التویجری، دارای 
قدرت سیاســی و ارتباطی با گروه بندی های داخلی 

و خارجی دارد.
اما یکی از مهمترین چالش های محمد بن سلمان در 
راه رسیدن به تخت پادشاهی عربستان، بحران روابط 
میان وی و آمریکایی ها و شــخص بایدن اســت. نحوه 
انتقال قدرت در عربستان نشان می دهد که عالوه بر 
چارچوب های داخلی، دولت های مختلف آمریکا عمدتا 
نقش پررنگی در این زمینه ایفا کرده اند؛ همانطور که 
ترامپ نقش اساسی در رسیدن محمد بن سلمان به 

ولیعهدی داشت.
عالوه بر ایجاد تنش در روابط بن ســلمان و بایدن به 
دنبال امتناع عربستان از افزایش تولید نفت برای حل 
بحران سوخت اروپا و آمریکا، اساسا محمد بن سلمان 
در محافل اطالعاتی و وزارت دفاع و امور خارجه آمریکا 
و همچنین شورای امنیت ملی این کشور محبوبیت 
چندانی نداشته و همه ترجیح می دهند که محمد بن 

نایف در عربستان حکومت کند. 
درحالی که پیشتر رسانه های غربی اعالم کرده بودند 
محور اصلی ســفر بایدن به عربستان توافق برای حل 
بحران سوخت اروپا و افزایش تولید نفت است، منابع 
صهیونیســتی اطالعات دیگــری در این زمینه فاش 
می کنند. چند روز قبل بود که روزنامه صهیونیستی 
»اسرائیل هیوم« گزارش داد هدف از سفر جو بایدن به 
عربستان سعودی پیشبرد عادی سازی روابط ریاض با 
تل آویو بوده و تنها برای متقاعد کردن این کشور برای 

افزایش تولید نفت نیست.

رئیسی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ترکمنستان؛

روابط ایران و ترکمنستان خویشاوندی و عمیق است
رئیس جمهور در نشست مشترک با همتای ترکمنستانی خود گفت: روابط 
ایران با ترکمنســتان رابطه همســایگی نیست، بلکه رابطه برادری، تمدنی، 
فرهنگی و خویشاوندی و بسیار عمیق است.  آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« 
در نشست مشترک با همتای ترکمنستانی خود در مجموعه تاریخی و فرهنگی 
سعدآباد گفت: الزم می دانم از رئیس جمهور ترکمنستان و هیات عالی رتبه به 
خاطر حضور در جمهوری اسالمی ایران و اجابت دعوت به کشورمان تشکر کنم.
وی افزود: بدون تردید حضور رئیس جمهور و هیات عالی رتبه کشوردوست، 
برادر و همسایه ترکمنستان می تواند، نقطه عطفی برای روابط بین دو کشور 
شود، در این سه دهه روابط خوبی با ترکمنستان داشتیم و سفر چند ماه گذشته 
من به عشق آباد توانست برخی از همکاری ها را بین ایران و ترکمنستان فعال تر 
کند؛ به ویژه در حوزه سواپ گازی و ترانزیت حمل و نقل گام های خوبی برداشته 
شــد. رئیس جمهور به ظرفیت همکاری بین دو کشــور در بیش از ســه دهه 
اشاره کرد و گفت:  باید در حوزه اقتصادی، تجاری، آب و انرژی بین دو کشور 
همکاریها بسیاری صورت گیرد و قراردادها و تفاهم نامه ها بین دو کشور امضا 

شود تا زمینه همکاری ها بین دو کشور ارتقا یابد.
آیت اهلل رئیســی تاکید کرد که روابط ایران با ترکمنســتان رابطه همسایگی 
نیست، بلکه رابطه برادری، تمدنی، فرهنگی، خویشاوندی و بسیار نزدیک و 

عمیق است. رئیس جمهور در این نشست از رئیس جمهور سابق ترکمنستان 
که گام خوبی در جهت توسعه روابط دو کشور برداشته است، تشکر و اظهار 
امیدواری کرد که در دوره ریاست جمهوری فرزند او به عنوان رئیس جمهور 

جدید نیز گام های موثری برداشته شود.
وی با بیان اینکه مذاکرات دو کشــور نشــان دهنده اراده جدی تهران- عشق 
آباد بر توسعه روابط است، گفت: اجرای تفاهم نامه های امروز و از همه مهمتر 
مصمم بودن ما برای به امضا رساندن سندی مربوط به دو دهه آینده بیانگر 

اهمیت رابطه با ترکمنستان است.
آیت اهلل رئیسی همکاری با کشورهای دریای خزر را یکی از اولویت های سیاست 
خارجی جمهوری اســالمی ایران عنوان کرد و افزود: ما از اجالس آینده که 
قرار است با میزبانی ترکمنستان برگزار شود استقبال می کنیم و بدون تردید 
همکاری های دو کشور به همکاری منطقه ای و بین المللی منتهی خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این مذاکرات مشــخص شــد دیدگاه دو کشور 
نسبت به افغانستان نزدیک به هم است، گفت: ما معتقد هستیم در افغانستان 
باید دولتی فراگیر به نمایندگی از تمام احزاب سیاســی وجود داشــته باشد و 

بر مردم آن حکومت کند.
وی ادامه داد: در این نشســت مشــترک به بحث های انجام شــده در اجالس 

وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان تاکید شد از این رو مشکالت و 
مسائل موجود در منطقه باید به دست مسئوالن منطقه حل شود و هرگونه 
حضور بیگانگان ممکن است مشکالتی به همراه داشته باشد و اعتقاد ما این 

است وجود بیگانگان در این منطقه مانع امنیت و مشکل ساز خواهد بود.
آیت اهلل رئیسی همچنین از حضور رئیس جمهور و هیات عالی رتبه ترکمنستان 
به ایران تشکر و ابراز امیدواری کرد این نشست و دیدار منشأ توسعه روابط و 

برکات میان دو کشور باشد.
همچنین »محمد بردی اف« در این نشست گفت: در نشست و دیدار دو جانبه 
با رئیس جمهور ایران درباره موضوعات مختلف گفت و گو و تبادل نظر کردیم 
که در این دیدار بر توســعه و گســترش همکاری های بازرگانی و اقتصادی و 

حجم تبادالت بحث و بررسی شد.
وی افــزود: همچنیــن در زمینه همکاری ها در حوزه انرژی، حمل و نقل بین 
تهران و عشــق آباد گفت وگو و قرار شــد تالش های خود را در این زمینه ارائه 
کنیم. تاکید دو کشور برای گسترش روابط در زمینه های فرهنگی و انسانی 

در جهت پیوند بین ملت ها از دیگر موضوعات مطرح شده است.
رئیس جمهور ترکمنستان این را هم گفت که مذاکراتی درباره حوزه خزر که 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است، صورت گرفته است.

یادداشت

اخبار کوتاه
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 کاهش حق مسکن
 بی اعتنایی به کارگران است

 حق مسکِن 550 هزار تومانی 
»غیرقانونی« است

کاهش حق مسکن نوعی بی اعتنایی به کارگران 
و تخریب جایگاه قانونی شــورایعالی کار است، 
تنهــا نهــادی که کارگران در آن حق چانه زنی 
دارنــد و می توانند »تا حــدودی« از مطالبات 

مزدی و قانونی خود دفاع کنند.
 بیســت و یکــم خردادماه خبــر آمد که هیات 
وزیران بعد از حدود سه ماه تاخیر، حق مسکن 
مصوب شورایعالی کار را صد هزار تومان کاهش 
داده اســت؛ در مصوبه ی شــورایعالی کار که به 
امضای نمایندگان رســمی دولت رسیده، حق 
مســکن کارگران مشــمول قانون کار در سال 
1۴01، مبلــغ ۶۵0 هــزار تومان اســت اما در 
تصویــب نامه ی اخیر دولــت، مبلغ این مولفه 

مزدی فقط ۵۵0 هزار تومان است.
حســین حبیبــی )عضو هیــات مدیره کانون 
عالی شــوراهای اســالمی کار کشور( تصویب 
نامــه دولــت را »کاماًل غیــر قانونی« توصیف 
می کنــد و در این رابطه می گوید: تصویب نامه 
۴33۹۴ /ت ۵۹۷03 مــورخ هجدهــم خرداِد 
هیات وزیران غیرقانونی اســت چراکه مغایر با 
ماده واحده مورخ سیزدهم مرداد 13۷0 صادره 

توسط مجلس شورای اسالمی است.
به گفته وی، براســاس این ماده واحده، تعیین 
هزینه مسکن کارگری بر عهده شورایعالی است 
و باید بعد از تعیین مبلغ، صرفاً برای »تصویب 
نهایی« به هیات وزیران برود بنابراین هر مبلغی 
که شورایعالی کار تعیین نماید، بایستی بدون 

کم و کاست و تغییر، تصویب و ابالغ شود.
حبیبــی اضافه می کند: شــورایعالی کار نیز 
مبلغ حق مسکن ماهیانه کارگران را درسال 
1۴01 ششــصد و پنجاه هزار تومان تعیین 
کرده ولی متاســفانه دولــت بازهم مرتکب 
تخلِف مزدی دیگری شــده وطی تصویبنامه 
۴22۹۴ / ت ۵۹۷03 هیات وزیران، مبلغ حق 
مســکن کارگری را برخالف تصویب وتعیین 
شــورایعالی کار به مبلغ پانصد و پنجاه هزار 
تومــان کاهــش داده که ایــن رفتار به نوعی 
بی اعتنایــی به کارگــران و تخریب جایگاه 
قانونی شــورایعالی کار است، تنها نهادی که 
کارگران در آن حق چانه زنی دارند و می توانند 
»تا حدودی« از مطالبات مزدی و قانونی خود 

دفاع کنند.
چه باید کرد؟

این فعال کارگری معتقد است؛ در این شرایط 
بایــد درقالب شــخص حقوقی )تشــکل های 
کارگری( و اشــخاص حقیقــی )کارگران( به 
دیوان عدالت اداری شکایت کرد؛ نباید بگذاریم 
این قانونگریزی تداوم داشــته باشد؛ این اقدام 
تضمینی برای آینده خود و فرزندانمان اســت؛ 
چراکــه اگر تخلفات مزدی دولت به کرســی 
بنشــیند و تثبیت و اجرا شــود، دیگر این رویه 
باب می شــود و در فردایی نه چندان دور، هیچ 
اثری از آثار شــورایعالی کار و سه جانبه گرایی 

باقی نخواهد ماند.
حبیبــی اضافــه می کند: ما خواســتار اصالح 
ســاختار شــورایعالی کار و افزایــش وزنــه و 
قــدرت چانه زنی کارگران هســتیم؛ دولت اما 
کامــاًل خالف جهت این مطالبه رفتار می کند؛ 
تصمیمــات همین شــورا را هــم برنمی تابد، 
شــورایی که کارگران در آن در اقلیت هستند 
و خــود دولتــی ها، وزن و تاثیــر باالیی دارند؛ 
چطور می شود که نمایندگان قانونی دولت پای 
مصوبــه ای را امضــا می کنند و بعد دوباره خود 
دولــت زیر میز می زند و به آن امضاها اساســاً 
پایبند نیســت؛ این شــیوه برخورد و دور زدن 
مصوبات قانونی، برای اولین بار اســت که بعد 
چهل ســال اتفاق افتاده؛ تا حاال سابقه نداشته 
دولتی حق مسکن مصوب شورایعالی کار را به 

دلخواه کاهش دهد.
انتظار چیست؟

امــا در ایــن مرحله، چه توقعی از دیوان عدالت 
می رود؛ این نهاد عالی رسیدگی قضایی چه باید 
بکند؛ عضو هیات مدیره کانون عالی شــوراها 
در ایــن رابطه می گویــد: باید از دیوان عدالت 
اداری درخواســت صدور دســتور موقت برای 
توقف و سپس ابطال تصویبنامه شماره ۴22۹۴ 
را داشــته باشیم؛ ابتدا باید این تصویب نامه ی 
غیرقانونی متوقف شده و در مرحله بعد با استناد 
متقن به قوانین باالدســتی به کلی باطل شود؛ 
ماده واحده مجلس، خود گویای الزامات قانونی 
است و نشان می دهد که وظیفه ی »تعیین مبلغ 
حق مسکن« فقط و فقط برعهده ی شورایعالی 

کار است.
حبیبــی در پایان تاکید می کند: قضات هیات 
عمومی دیوان در این مرحله باید به میدان بیاند 
و به سرعت این کار را صورت دهند؛ اجازه ندهند 
حقوق مزدی کارگران حتی در خرداد خدشــه 
دار شــود؛ در شرایط اقتصادی فعلی، صد هزار 
تومان هم صد هزار تومان است و سزا نیست با 
دور زدن قانون، بخشــی از مزد ناچیز کارگران 
را قیچی کنند. دولت به وظایف قانونی خود در 
زمینه تامین مســکن، درمان و آموزش رایگان 
بــرای کارگران عمل نمی کند، حاال می خواهد 
حق مســکن مصوب شــورایعالی کار را هم از 

کارگران زیر خط فقر دریغ کند؟!

گزارش

 دالر در دوراهی آزادسازی منابع ارزی 
کرات و بن بست مذا

ک دالر سرنوشت خطرنا
   موناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 اتفاقات سیاســی بین المللــی ازجمله صدور 
قطعنامــه شــورای حکام و خبر به بن بســت 
رســیدن مذاکرات و از طــرف دیگر، افزایش 
انتظــارات تورمی در جامعه موجب شــد دالر 
بــار دیگر اوج بگیــرد و وارد کانال های جدید 
شــود. اما ســوال اینجاست که سرنوشت دالر 

چه خواهد شد؟
بلوف دولت در مورد صادرات نفت

یــک اقتصاددان گفت: قیمــت دالر به برجام 
بستگی دارد. اگر مذاکرات به نتیجه ای نرسد، 
دالر بــه روند کنونــی خود ادامه می دهد؛ زیرا 
در این حالت کشــور با محدودیت های جدید 
تحریمــی از جمله عــدم امکان صادرات نفت 

مواجه می شود.
ســید مرتضی افقه ادامه داد: دولت بار ها اعالم 
کرده که ما به اندازه قبل از تحریم ها داریم نفت 
می فروشــیم و ارز حاصل از آن نیز وارد کشــور 
می شود. اگر این ادعا درست باشد و ارز حاصل از 
صادرات نفت واقعا به دست دولت رسیده، نباید 
اجازه می داد دالر به سرعت کانال شکنی کند.

بی اعتمادی بازار ارز به بانک مرکزی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
گفــت: اگر بــازار ادعای بانک مرکزی در مورد 
ارزپاشی و فراوانی منابع ارزی را باور کرده بود 
یــا اعتماد کرده بود دالر باید بیشــتر از این ها 

کاهش قیمت می داشت.
افقــه با اشــاره به اینکــه دالر تنها از کانال 33 
هزار تومان، وارد کانال 32 هزار تومان شــده 
است، گفت: این کاهش اندک قیمت دالر نشان 
می دهد هنوز بازار باور نکرده که دولت توانایی 

عرضه ارز را دارد.
دولت نسبت به فروش نفت خوشبین نیست

این اقتصاددان گفت: ممکن است بلوف دولت 
در مورد ارزپاشــی درست باشد، ولی تا زمانی 
کــه بازار این تداوم را نبیند و مطمئن نشــود 
کــه دالر بــه اندازه کافی هســت بازار واکنش 

نشان نمی دهد.
افقــه با طرح این پرســش که چــرا دولت اگر 
ارز دارد آن را وارد بــازار نکــرده و اجــازه داده 
قیمت دالر رکوردشکنی کند، گفت: تنها یک 
دلیل می تواند داشــته باشــد و آن اینکه دولت 
خود نیز نســبت به آینده و فروش نفت خوش 
بین نیســت؛ بنابراین مختصــر پول نفتی که 
وارد کشــور می شود را برای روز های سخت تر 

حفظ می کند.
ک دالر سرنوشت خطرنا

این اســتاد دانشگاه گفت: نکته دوم این است 
که به نظر می رســد ادعای فروش مقادیر زیاد 
نفت بلوف است تا اثر روانی روی بازار بگذارند 
تــا قیمت دالر کاهش یابد، زیرا تاکنون دولت 
نشان نداده که توانایی کنترل نرخ ارز را دارد.

افقــه در مورد پیش بینــی قیمت دالر گفت: 
در اینجا دو ســناریو مطرح اســت؛ اگر ادعای 
دولت در مورد فروش نفت درست باشد و دولت 
بتواند با دور زدن تحریم ها، مقادیر زیادی نفت 
بفروشد، بنابراین می تواند تا حدودی قیمت ارز 
را کنترل کند، اما اگر این ادعا تنها بلوف باشد، 
دالر رونــد صعــودی خواهد گرفت و تنها نبود 
نقدینگی ممکن اســت قیمت آن را در جایی 

متوقف کند.
دالرهای خانگی در مسیر صرافی ها

 اجرایی شــدن سیاست های جدید ارزی بانک 
مرکــزی در بازار، قیمت دالر نســبت به هفته 
قبل که سیر صعودی را پرشتاب طی می کرد، 
کاهش محسوسی داشته و حدود 2000 تومان 

ارزان شده است.
احمد لواسانی رئیس سابق کانون صرافاگفت: 
قیمت دالر طی ســه چهار روز گذشته، به طور 
میانگین ۵00 تومان کاهش یافته است، و این 

روند قیمتی همچنان در بازار ادامه دارد.
آن طور که این فعال بازار ارز می گوید: در برخی 
از صرافی های شــهر تهران قیمت دالر به زیر 
31 هزار تومان هم رســیده اســت و تعدادی از 
صرافی ها با این قیمت معامالت ثبت کرده اند.
او تأکید دارد که بخشنامه ارزی بانک مرکزی 
و مجوزهــای جدید به صرافی ها موجب شــد 
صادرکننــدگان خرد و 100 درصد خصوصی 
هم بتوانند از محل فروش ارزهایشان با قیمت 
توافقــی در صرافی ها 2۵ درصد درآمد خود را 
افزایــش دهند.این فعال بازار ارز در پاســخ به 
اینکــه "آیا صراف ها دالرهای خرد و خانگی را 
می خرند؟" گفت: صرافی ها مشــکلی در خرید 
دالرهای خانگی تا ســقف 10 هزار دالر ندارند 
ولــی ازآن جایــی که بازار رو به ریزش اســت، 
نگرانــی صرافی هــا خرید ارزهــای کالن و با 
حجم باالست.لواســانی ضمن تأکید بر اینکه 
"طی روزهای گذشته بیشتر فروشنده در بازار 
داشــتیم تا خریــدار"، گفت: دالرهای خانگی 
بــا حجــم خرد این روزها وارد بازار شــده اند و 
اکثر مردم از ترس ریزش بیشتر قیمت ها قصد 

فروش دارند.

« اثر خاموشی ها بر تورم تولید را تبیین می کند: گار »روز

قطعیبرقوافزایشموجگرانیها
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

مشکالت یکی پی از دیگری روی سر تولید 
کننده بخش خصوصی آوار می شــود. قرار 
شده برق واحد های تولیدی در شهرک های 
صنعتی طبق جدول ارائه شــده از ســوی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان تهران 

قطع شود.
چند سالی است که مسئوالن دولتی از رشد 
میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بزرگ 
اســتان تهران خبرمی دهند در حالی که 
فعاالن صنعتی در این شهرک ها از تشدید 
مشکالت که مانع رشد اشتغال شده گالیه 
دارند و انتقادات زیادی به سیاست های ضد 

حمایتی دولت ها دارند.
یکی از این مشکالت به قطع برق واحد های 
تولیدی مستقر در این شهرک ها بر می گردد. 
ســال های گذشــته هم با آغاز فصل گرما، 
قطعی های پراکنده برق آغاز می شد. امسال 
هم بر اساس نامه شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان تهران، برق شهرک های صنعتی از 
1۵ خرداد امســال تا 1۵ شهریور، یک روز 
در هفته از ســاعت 11 صبح تا 11 شــب 

قطع می شود.
در همیــن رابطــه محمدرضا زهره وندی، 
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 
گفت: واحد های مســتقر در شهرک های 
صنعتی با مشکالت متعدد دست و پنجه نرم 
می کنند که هزینه های تولید را افزایش داده 
و فعالیت در زمینه های مختلف صنعتی – 
تولیدی را کاهش داده است. از تامین آب، 
بــرق، تلفــن، گاز، راه و فاضالب تا افزایش 

حق بیمه و دســتمز کارگران، هزینه تولید 
کنندگان در شهرک های صنعتی چند برابر 

کرده است.
رییس کمیســیون صنعــت و معدن اتاق 
تهران گفت: تولید نیار به یکسری ابزارمانند 
نیــروی کار، برق و انــرژی دارد. زمانی که 
بــرق واحد های تولیدی – صنعتی به موقع 
و مستمر تأمین نشود قطعاً فعالیت نیروی 
انســانی در این واحد ها نیز دچار مشــکل 
می شــود و در نهایت تولید در این بخش ها 

متوقف می شود.
زهــره ونــدی گفــت: تعطیلــی اجباری 
واحد هــای تولیــدی بار مالی ســنگینی 
بــر عهــده تولیدکننــدگان می گــذارد. 

خاموشــی دســتگاه های صنعتی در یک 
روزخســارت های زیادی را به بخش تولید 

کشور وارد می کند.
وی تصریح داشــت: بیــکاری و بالتکیفی 
کارگران و ســایر نیروی های انسانی فعال 
در یک مجموعه تولیدی نکته مهم در زمان 
قطعی برق اســت که دولت با ابالغ جدول 
قطعی برق، تعیین نکرده که هزینه یک روز 
تعطیلی کارگر را چه کسی باید تقبل کند! 
قطعاً به عهده کارفرمایان واحد های صنعتی 
است که این زیان زیادی را به بخش تولید 

وارد می کند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 
گفــت: اگر تولید کننده ناگزیر به پرداخت 

هزینه هــای اجبــاری شــود راهی به جزء 
افزایش قیمت تولید ندارد و درانت های این 
زنجیره، قیمت کاال ها و محصوالت تولیدی 

افزایش خواهد داشت.
زهره وندی می گوید: ســال هاست بخش 
تولید کشــوربا این مشــکل روبروســت، 
امــا دولــت هیچ گاه تمهیــدی برای رفع 
این مشــکل نداشــته و تنها به ارائه جدول 

خاموشی بسنده می کند.
وی تصریح داشــت: بخش خصوصی با این 
سیاســت های اشتباه هر روز نحیف تر شده 
و این بخــش برای ادامه فعالیت های خود 
ناچار باید هزینه های تولید را بدست بیاورند 

وراهی جزء افزایش هزینه تولید ندارد.

بــه گفته زهــره وندی؛ زمانــی که هزینه 
تولیــد باال برود هزینــه مصرف کننده نیز 
افزایــش خواهد داشــت. تبعات مدیریت 
ناصحیــح دولت در بخش تولید گرانی کاال 
و محصوالت مختلف تولید داخلی، مصرف 

کننده نهایی را متضرر می کند.
رییس کمیســیون صنعــت و معدن اتاق 
تهران گفت: شرایط مشابه همین وضعیت 
سال گذشته هم برای تولید اتفاق افتاد. در 
آن زمــان ناکارآمدی دولت را عامل اصلی 
قطعی برق واحد های تولیدی می دانستند، 
اما دولت سیزدهم که مدعی تیم اقتصادی 
کارآمد اســت چرا همان اشتباه سال های 
گذشــته را تکرار می کند و کلید قطع برق 
واحد های تولیدی در شهرک های صنعتی 

را روشن کرده است!
ایــن فعال بخــش خصوصی ادامه داد: نرخ 
تورم در تولید افزایش می یابد و این موضوع 
به واحد های ُخرده فروش ســطح بازار هم 
خواهد رســید و قیمــت کاال و محصوالت 
تولیــد داخل در بــازه زمانی کوتاه افزایش 

خواهد داشت.
وی تأکید داشت: هر استارت دستگاه های 
صنعتی از عمر مفید آن می کاهد. به غیر 
ازافزایش هزینه های تولید و گرانی کاال، 
فرســودگی و کاهــش عمر دســتگاه ها 
خســارت های زیــادی را به بخش تولید 
وارد می کند، ماشــین آالت صنعتی که 
بــه دلیل تحریم ها واردات آن ســخت و 
تعمیــر آن هــا هزینه های ســنگینی را 

خواهد داشت!

نماینده نوشهردر مجلس:
مظلوم نمایی خودروسازان تنها یک خروجی داشته است؛ نارضایتی مردم!

 محمد آیتی/ گروه اقتصاد
 روز ها و سال ها به تندی می گذرد، اما خبری از بهبود 
شرایط در صنعت خودروسازی ایران نیست؛ گویی در 
این ۴3 سال، هیچ گاه نقشه راهی وجود نداشته است.
مظلوم نمایــی خودروســازان داخلــی از یک طرف، و 
حمایت های تمام و کمال دولت ها از آن ها از سوی دیگر، 

تنها یک خروجی داشته است، »نارضایتی مردم«.
محمدعلی محســنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس 
در مجلــس یازدهــم در این خصوص گفت: نه تنها در 
حوزه خودرو، بلکه هر کجا انحصار باشد، دچار مانع رشد 

چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی خواهیم شد.
وی افــزود: انحصــار، کیفیت را قربانی می کند و این نه 

به نفع مردم اســت و نه کشــور. طی ۴3 سال گذشته، 
نــه تنهــا از کیفیت خودرو خبری نشــد که حتی به 
خاطر بی کیفیتی و ناامنی خودرو های داخلی، عواقب 

سنگینی را هم پرداخت کردیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: 
آمــار 1۴ هــزار فوتی، 2۷0 هزار مجروح که 10 درصد 
آن به معلولیت و 10 معلوالن به قطع نخاعی به واسطه 
تصادف می رســند، حکایت از بی کیفیتی خودرو های 
ساخت داخل دارد. نمی خواهم بگویم همه این اتفاقات 
به واســطه بی کیفیتی است، اما بروید تحقیق کنید تا 
متوجه شــوید که بخش زیادی از آن به خاطر تولید 

خودروی ناامن است.

محســنی بندپی اظهار داشت: وقتی ۵۹ خودرو با هم 
تصادف می کنند و کیسه هوای هیچ کدام از خودرو ها باز 
نمی شود، چه قضاوتی می توان کرد؟ این شرایط بسیار 

نگران کننده و البته غیرقابل تحمل است.
نماینده نوشــهر و چالوس در ادامه بیان کرد: مجلس 
یازدهم، گام بلندی برای واردات خودرو برداشت. ما با 
این کار نخواستیم بگوییم که خودروی لوکس و خارجی 
به کشور وارد شود، بلکه پیام ما شکستن انحصار بود.

وی یادآور شــد: وقتی در کشــور، دو، ســه شــرکت 
خودروســازی بیشتر نداریم و به افراد دیگر هم، اجازه 
عرض اندام نمی دهند و از سوی دیگر، خبری از واردات 

خودرو هم نیست، وضع این طور نابسامان می شود.

عضــو مجمع نمایندگان اســتان مازندران گفت: اگر 
مجلــس، پی موضــوع واردات را نمی گرفت، دولت به 
بحث واردات خودرو، نمی پرداخت، چون پشت انحصار، 

تعارض منافع هم وجود دارد.
محســنی بندپی در پایان خاطرنشــان کرد: تعارض 
منافع، مثل اختاپوس جلوی توســعه کشــور را گرفته 
اســت و ایــن موضوع، تنها معطــوف به وزارت صمت 
نیست. ما براساس اصل ۴۴ قانون اساسی عمل نکردیم. 
خصوصی ســازی واقعی رخ نــداد و می بینیم که پای 
دولــت به بخش خصوصی باز اســت. این روند، جلوی 
نظــارت علمــی و منطقی را گرفته و ما را دچار چنین 

اقتصادی کرده است.

خبر ویژه

رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهــران گفت: کنترل بازار 
ارز موجب ریزش قیمت طال و ســکه در بازار شــده و در 
صــورت تداوم این وضعیت، آرامش در بازار طال ادامه دار 
خواهد بود.ابراهیم محمدولی در مورد وضعیت بازار طال 
و سکه، اظهار کرد: زمانی که بازار ملتهب شود، مسئوالن 
اقتصــادی برای کنترل التهاب برنامه ریزی می کنند، در 
همین رابطه نیز با کنترل بازار ارز، بازار طال طی یکی دو 

روز گذشته از التهاب خارج شد.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان طال و جواهر 

تهــران افــزود: طبیعتاً وقتی بــازار از نظر قیمتی کنترل 
شود، آرامش نسبی در بازار حاکم می شود؛ در واقع زمانی 
که التهاب از بازار برداشــته می شــود، قیمتها روند نزولی 
بــه خود می گیرند، البته کاهش نرخ اونس جهانی نیز در 
این بخش، اثرگذار بوده است.وی در مورد وضعیت خرید 
و فروش نیز گفت: خرید و فروش انجام می شود اما مثل 
بیست روز پیش نیست و تقاضا کمتر شده که البته طبیعی 
اســت زیرا التهابات زیاد بود و قیمت بعد از مدتی شــروع 
بــه ریــزش کرد.محمدولی با بیان اینکه در صورت تداوم 

کنترل ها، آرامش در بازار طال و سکه حکمفرما می شود، 
اظهار کرد: پیش بینی در بازار طال ســخت اســت چراکه 
هر نگاهی روی قیمت ها اثر می گذارد اما اگر وضعیتی که 
ایجاد شده، تداوم یابد، این روزها، روزهای با آرامشی در 
بازار طال خواهد بود.در یکی دو روز اخیر شــاهد ریزش 
قیمــت ســکه از کانال 1۶ میلیــون و 3۷0 هزار تومان و 
بازگشت به کانال 1۵ میلیون و 200 هزار تومانی هستیم 
که به نظر می رسد این روند نزول قیمت در روزهای آتی 

نیز ادامه داشته باشد.

بازار طال در آرامش است

 ترمز گرانی سکه کشیده شد

عضــو اتــاق بازرگانی تهران گفت: قطعا اعطای مبالغ در انتهای زنجیره و 
به مردم در قالب یارانه نســبت به دادن ارز ترجیحی جذاب تر اســت اما 

برای ایجاد رفاه، باید به سمت کنترل تورم پایه ای برویم.
حســن فروزان فرد در خصوص سیاســت ارز ترجیحی اظهار کرد: همواره 
این تذکر داده می شد که سیاست ارز ترجیحی روش غلطی است و باید 
حذف شود. ما همواره می گفتیم که اعطای یارانه در ابتدای زنجیره توزیع 
زمینه هــای فراوانــی برای رانت ایجــاد می کند که در نتیجه فرصت های 

مختلفی برای فساد فراهم می شود.
رئیس کمیســیون حمایت قضائی و مبارزه با فســاد اتاق بازرگانی تهران 
ادامه داد: همچنین در سیاســت ارز ترجیحی ۴200 تومانی احتماالً به 
اندازه ای که دولت ارز اختصاص می دهد، کاال با قیمت مناسب در اختیار 

مصرف کننده نهایی قرار نمی گیرد.
فروزان فرد خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ که قرار بود سیاست ارز ترجیحی 
به اجرا گذاشــته شــود، ما تذکرات مکتوبی را در اختیار دولت قرار دادیم، 
اما توجه جدی به این موضوع نشــد. نزدیکی به انتخابات مجلس شــورای 

اســالمی و ریاســت جمهوری شــرایطی را ایجاد کرد که دولت و مجلس 
مایل نبودند ارز ترجیحی کنار گذاشــته شــود. به هر حال، اعطای ارز 
ترجیحی تا االن طول کشــید و زمینه فراهم شــد که یک شــکاف قیمتی 
بین ارز ترجیحی و ارز واقعی در بازار به وجود بیاید. به نظر می آید در حال 
حاضر دولت چاره ای جز حذف ارز ترجیحی نداشته است. ارز ترجیحی بر 
اقتصاد و تولید نیز ضربات جبران ناپذیری وارد کرد و با ســرکوب واردات 

ارزان به تولید آسیب زد.
 تأمین کسری بودجه دولت به هر روشی که انجام شود

ثار تورمی دارد آ
وی افزود: مشکلی که االن در کشور با آن مواجه هستیم تورم مزمن است. 
اگر این تورم درمان نشود، کشور با مشکالت عدیده ای روبرو خواهد بود و 
تفاوت بین ارز آزاد و ارزی که دولت می پسندد با آن کاالها وارد شود، وجود 
خواهد داشت. جراحی واقعی اقتصاد ایران جراحی ای است که معطوف 
به مدیریت واقعی تورم باشد. حذف ارز ترجیحی می تواند زمینه را برای 
این جراحی اقتصادی فراهم کند. اما تعهدات و پیگیری هایی را می طلبد.

رئیس کمیســیون حمایت قضائی و مبارزه با فســاد اتاق بازرگانی تهران 
تصریح کرد: دولت باید از طریق منابعی که در اختیارش قرار می گیرد به 
فکر اصالح نظام بودجه ریزی و کنترل نقدینگی کشــور که عمدتاً ناشــی 
از کسری بودجه دولت است، باشد. از این منابع نباید برای جبران بخشی 
از کســری بودجه دولت اســتفاده شــود و باز هم همان مسیری را برویم 
که در طول ۵0 ســال گذشــته رفته ایم.فروزان فرد گفت: در واقع تأمین 
کسری بودجه دولت به هر روشی که انجام شود، آثار تورمی دارد. بعضی 
روش ها آثار تورمی اش بیشــتر و بعضی کمتر اســت. در بعضی روش ها 
ممکن اســت این تورم همراه با رونق باشــد و در بعضی روش ها نیز تورم 

همراه با رکود است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی اقدام شایسته ای 
بود که دولت سیزدهم به اجرا گذاشت. اما نباید حذف ارز ترجیحی و انتقال 
یارانــه از ابتــدای زنجیره توزیع به انتهای آن را به مثابه جراحی اقتصادی 
ببینیم، زیرا جراحی اقتصادی یک روند چندوجهی و چندمرحله ای است 

که دولت باید در ادامه آن را به اجرا بگذارد.

مصائب کسری بودجه دولت

 جراحی واقعی اقتصاد، کنترل تورم است
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نفت و انرژی 4

گرفت ؛ آمریکا  صورت   برای خنثی سازی تحریم های 

اتحادمثلثانرژیجهان

کوتاه از انرژی

بین الملل

صادرات کاتالیست ایرانی 
به روسیه

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی بــا اعالم خبــر صادرات 
کاتالیست ایرانی به روسیه گفت: تا پنج 
ســال آینده جشــن ملی تکمیل شدن 
چرخه صنعت پتروشیمی را می گیریم.

مرتضی شاهمیرزایی اظهار کرد: انتظار 
می رود پژوهشــگاه صنعت نفت اهتمام 
ویژه و بیشــتری بیش از گذشته همسو 
با توســعه صنعت نفت داشته باشد.وی 
ظرفیت نصب شــده صنعت پتروشیمی 
را ۹0 میلیــون تــن در ســال اعالم و بر 
ضــرورت تکمیل زنجیــره محصوالت 
تولیدی در این صنعت تأکید کرد و افزود: 
با بازنگری انجام شــده، تمرکز بر تکمیل 
زنجیره ارزش در دســتور کار توســعه 
صنعت پتروشــیمی قرار گرفته اســت 
تا محصوالت راهبردی موردنیاز کشــور 
تولید و به سمت خودکفایی حرکت شود.

عضــو هیئت امنای پژوهشــگاه صنعت 
نفت با اشــاره به نیاز زندگی بشــری به 
انواع محصول شــیمیایی که از تکمیل 
زنجیره ارزش تولید می شــوند، گفت: با 
هدف گذاری انجام شده، ظرفیت صنعت 
پتروشیمی در پایان برنامه هشتم توسعه 
به حدود ساالنه 200 میلیون تن خواهد 
رسید و با بازنگری که در این دولت انجام 
شده، ما در همه محصوالت پتروشیمی 
شناخته شــده دنیا خودکفــا خواهیم 
شد.شاهمیرزایی ادامه داد: با بررسی ها 
و مطالعات تکمیلی فشــرده انجام شده 
طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی 
بــرای تولید محصــوالت راهبردی که 
هم اکنون در کشور تولید نمی شود، وی 
گفت: همه سرمایه گذاران، هلدینگ های 
پتروشــیمی، مراکز علمی و پژوهشی و 
ســازندگان کاال و تجهیزات برای رشد 
دو برابــری ظرفیــت و تنوع محصوالت 
صنعت پتروشــیمی باید پای کار بیایند.

وی به ضرورت توســعه و بومی ســازی 
دانش هــای فنی صنعت پتروشــیمی 
تأکید کرد و گفت: فعالیت پژوهشــگاه 
صنعت نفت در این حوزه کمک شایانی 
بــه خودکفایی این صنعت خواهد کرد.

معــاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی 
به درخواســت روزهای نخست فعالیت 
خود در شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
از مجیــد دفتری، مدیرعامل شــرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی برای اعالم 
ظرفیت ها و خروجی های این مجموعه 
علمی طی 2۴ ساعت اشاره کرد و افزود: 
آقای دفتری گفتند که 20 ســال است 
هیچ کسی سراغ ما را نمی گرفت و کسی 
بــه ما کاری نداشــت و این مجموعه را 
حساب نمی کردند؛ حاال شما می گویید 
در 2۴ ساعت همه داشته ها و ظرفیت ها 

را اعالم کنیم.

 حفظ سهم نفت ایران 
 در بازار چین 

بر اساس آمار اوپک
 بر اســاس آخرین گزارش اوپک، تولید 
نفت ایران نسبت به پیش از تنش نظامی 
بین روســیه و اوکرایــن نه تنها کاهش 
نداشــته که نســبت به 3ماهه اول سال 
جاری میالدی 1۵ هزار بشکه نیز بیشتر 
شده و از همین رو ایران نه تنها سهم خود 
از بازار نفت چین را از دســت نداده که 
این سهم بیشتر نیز شده است. بازار نفت 
در ماه های اخیر با ریســک های متعدد 
سیاســی همراه بوده است. ریسک هایی 
که خارج از این بازار بوده و باعث نوسان 
شدید قیمت شده است. تا آنجا که قیمت 
نفــت از ابتدای ســال جاری میالدی تا 
کنون بیش از ۵0 درصد افزایش داشته 
و ایــن افزایــش بیش از هر چیز به دلیل 
تنش نظامی بین روسیه و اوکراین اتفاق 
افتاده اســت.با حمله روسیه به اوکراین، 
آمریــکا و بعــد از آن اتحادیه اروپا نفت 
روســیه را تحریــم کردنــد که عالوه بر 
افزایــش قیمت، باعــث تغییر بازار نفت 
این کشــور از اروپا به ســمت آسیا شده 
اســت.بر اســاس آمارها، روسیه در این 
مدت نفت بیشتری به هند فروخته، اما 
میــزان صادرات آن به چین تقریباً ثابت 
بوده اســت.این در شرایطی است که در 
داخل کشــور، برخی از منتقدان دولت 
ســیزدهم با جنگ رســانه ای همسو با 
رسانه های غربی، به دنبال انتشار شایعه 
جایگزینی نفت روســیه با نفت ایران در 
بازار چین هســتند. با نگاهی به آخرین 
گزارش اوپک اما این ادعا و شــایعات را 

تکذیب می کند.

با موافقت نمایندگان مجلس ؛

 مجوز صادرات برق 
 برای بخش خصوصی 

صادر می شود
در نشســت علنی مجلس شــورای اسالمی 
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی 
در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت 
برق کشور مورد بررسی قرار گرفت و  ماده 1۹ 
و 21 آن به تصویب رسید.ماده 1۹ این طرح 
بدین شرح است: وزارت نیرو مکلف است پس 
از اطمینــان از تأمین برق مورد نیاز داخلی 
طبق برنامه اعالمی ســاالنه، مجوز صادرات 
بــرق تولیدی را برای بخش خصوصی بویژه 
برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند 
.مشــروط بر آنکه با سیاست های صادراتی 
دولت مغایرت نداشــته باشد. در تبصره  این 
ماده آمده است:ســوخت مــورد نیاز برای 
تولید بــرق صادراتی نیروگاه های حرارتی 
با نرخ صادراتی محاســبه می شود و هزینه 
انتقال آن برای صادرات )به اســتثنای برق 
تولیــدی از منابع تجدیدپذیر( مطابق تعرفه 
اعالمی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر 
تعیین می شــود.ماده 20 این طرح پس از 
بررســی در صحن علنی برای تحقیق بیشتر  
به کمیســیون انرژی ارسال شد در این ماده 
مقرر شده بود  که وزرات نیرو برای مشترکین 
پرمصرف برق، کنتور هوشــمند نصب کند 
و هزینــه مربــوط را به صورت اقســاطی از 
مشــترکین دریافت کند که رییس مجلس 
بــا این موضوع مخالفــت کرد و این ماده به 
کمیســیون ارجاع شــد. در ماده 21 آمده 
اســت:الیحه قانونی بخشــودگی بهای برق 
مشــترکین خانگی کم مصــرف مصوب ۸ 
/12 /13۵۷ و اصالحــات بعدی آن و الیحه 
راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف 
خانگی، صنعتی، کشــاورزی و سایر مصارف 
مصــوب 20 /۵ /13۶0 از تاریــخ الزم االجرا 

شدن این قانون نسخ می شوند

 مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب عنوان کرد:

 قطع آب مشترکان پرمصرف 
از ابتدای تابستان

مدیرعامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
گفت: باتوجه به کمی بارشــها و خشکسالی 
های ســال های گذشته و انتظاری که مردم 
دارند، پس از تذکر و اخطار به افراد بد مصرف 
از ابتدای تیر انشعاب آنها قطع می شوداتابک 
جعفری لور، مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب ایران از قطعی آب مشــترکان بد 
مصرف کشور از ابتدای تیر خبر داد.وی افزود: 
با توجه به کمی بارشها و خشکسالی های یکی 
دوســال گذشته و انتظاری که مردم دارند، 
پــس از تذکــر و اخطار به افراد بد مصرف از 
ابتدای تیر امسال انشعاب آنها قطع می شود.
وی تصریــح کرد: بر اســاس جداول تنظیم 
شــده، این قطعی آب از چند ســاعت آغاز و 
در مراحل بعدی شــامل موارد جدی تر نیز 
می شــود.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب گفت: تعداد مشــترکان بدمصرف 
در کالنشــهری مثل تهران حدود ۵ درصد 
اســت که این مشــترکان تا 1۵ درصد آب را 

مصرف می کنند.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

 نگهداشت نیروی انسانی 
 متخصص به دلگرمی 

نیاز دارد
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اینکه 
نگهداشت نیروی انسانی متخصص به دلگرمی 
نیاز دارد، گفت: اعتقاد دارم در قالب یک نظام 
پایشی، آموزشی و انگیزشی پژوهشگاه صنعت 
نفت می تواند نیروهای نخبه بیشتری داشته 
باشــد.عظیم کالنتری اصل در آیین تودیع و 
معارفه رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان 
اینکه وجود ۴00 نیروی دارای مدرک دکتری 
و ۶00 نیــروی متخصص در این مرکز علمی 
نشان از اهمیت آن در زمینه تولید علم و فناوری 
در صنعت نفت دارد، گفت: واقعیت آن است که 
سه پردیس بزرگ این مرکز هم اکنون بازوهای 
توانمند تحقیق و توسعه )R&D( صنعت نفت 
به شمار می آیند.وی گفت: پژوهشگاه صنعت 
نفت در ســال های اخیر خدمات زیادی را به 
بدنه صنعت نفت و بعضی از سازمان های دیگر 
همچون ســازمان استاندارد، گمرک و حتی 
وزارت امور خارجه ارائه کرده است که به طور 
طبیعی بعضی از این خدمات دارای اشکاالتی 
نیز اســت که باید برای رفــع آنها اقدام های 
بیشتری شود.رئیس پژوهشگاه صنعت نفت 
با بیان اینکه هم اکنون مشکالت مالی در این 
مرکز وجود دارد، گفت: هر آنچه این مرکز از 
ارائه خدمات فنی و مهندسی به بدنه صنعت 
نفت به دست می آورد در مسائل جاری هزینه 
می شــود، از این رو هزینه ای برای توسعه این 
مرکــز باقی نمی ماند، تقاضا دارم وزارت نفت 
در این زمینه حمایت بیشــتری از این مرکز 

انجام دهد.

بازار نفت در چند ســال گذشته صحنه تنش های 
سیاسی کشورهای مختلف بوده است. در راس آنها 
البتــه تحریم های یــک جانبه آمریکا علیه صنعت 
نفت ایران قرار دارد که با هدف توقف کامل صادرات 
نفت ایران انجام شــد، اما با روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم نه تنهــا این تحریم ها بی اثر شــد بلکه 
صــادرات نفت ایران و ظرفیــت تولید نیز افزایش 
پیــدا کرد.در کنار ایران، ونزوئال نیز با تحریم های 
نفتی آمریکا روبه رو اســت. تحریم هایی که باعث 
ضربه شــدید به اقتصاد ونزوئال شد، اما با همراهی 
ایران در سال های گذشته تا حدی بی اثر شد. تنها 
در یک مورد، ۵ نفتکش ایرانی با پرچم کشورمان، 
صادرات بنزین را به ونزوئال انجام دادند. همچنین 
صادرات نفت و میعانات گازی ایران به ونزوئال برای 
حفظ توان تولید نفت این کشور نیز در دستور کار 
قرار گرفت.اما این پایان ماجراجویی آمریکا در بازار 
نفــت به بهانه تحریم تولیدکنندگان بزرگ نفت و 
گاز نبود. آمریکا به بهانه تنش نظامی بین اوکراین 
و روسیه، تحریم صنایع نفت و گاز روسیه را اعالم 
کــرد. به دنبال آن، اتحادیه اروپا نیز از تحریم نفت 
روسیه و کاهش ۹0 درصدی واردات نفت از روسیه 
تا پایان سال جاری میالدی خبر داده است.آمریکا 
بعد از آنکه قیمت ها به تحریم روسیه واکنش نشان 
دادند تا حدی از مواضع خود عقب نشست و اعالم 
کرد که احتماالً به جای تحریم صادرات نفت روسیه، 
سقف قیمتی برای نفت این کشور تعیین می شود.
نکته مهم در این میان آن است که ایران، روسیه و 
ونزوئــال درمجموع حدود ۴۵ درصد از منابع نفتی 
جهان و ۴0 درصد از منابع گازی جهان را در اختیار 
دارند. به این معنا که حدود نیمی از ذخایر نفت و 
گاز دنیا در اختیار این 3 کشــور اســت و اتحاد این 
3 کشــور در بازار انــرژی می تواند عالوه بر خنثی 
کــردن تحریم های آمریکا، در قیمت گذاری ها نیز 
اثرگذار باشد.ونزوئال بزرگ ترین دارنده ذخایر نفتی 
دنیا اســت و به تنهایی 303 میلیارد بشکه از منابع 
نفتــی دنیا را دارد کــه 21.3 درصد از ذخایر نفت 

جهان اســت.ایران نیز 1۵۷ میلیارد بشــکه نفت 
دارد که ســهمی 1۸ درصدی از ذخایر نفتی دنیا 
را به کشــورمان اختصاص داده اســت. روسیه هم 
۸0 میلیارد بشکه نفت دارد که معادل ۵.3 درصد 
از ذخایــر نفتی دنیا است.روســیه با 3۵ تریلیون 
مترمکعــب گاز بیــش از 1۹ درصد از ذخایر گازی 
دنیا را در اختیار دارد. ذخایری که حدود ۶۵ درصد 
از آن در منطقه ســیبری واقع شــده اســت. بعد از 
روسیه ایران با 33 تریلیون ذخایر گازی کشف شده 
و ســهمی 1۷.1 درصدی در رتبه دوم جای گرفته 
است.ونزوئال حدود ۵ تریلیون مترمکعب گاز دارد 
که معادل 2.۶ ذخایر گازی دنیا است.در این میان 
ایــران به عنوان بزرگ تریــن دارنده ذخایر نفتی و 
گازی جهــان، ســهم مهمی در ایجــاد این اتحاد 
دارد. از آنجا که دولت ســیزدهم یکی از مهم ترین 
اولویت های خود را توسعه دیپلماسی انرژی اعالم 
کرده، برنامه کاری وزیر نفت نیز بر همین اســاس 
اســت.ایران عالوه بر توجه به مناســبات انرژی با 
کشــورهای همســایه از جمهــوری آذربایجان و 
ترکمنستان گرفته تا عمان و پاکستان، به شرکای 
دورتر نیز توجه ویژه داشــته اســت.جواد اوجی در 

ســفر »آیت اهلل ابراهیم رئیسی« به روسیه، همراه 
رئیس جمهــوری بود. در آنجا ایران و روســیه در 
زمینه هــای مختلــف نفــت و گاز تفاهم نامه ها و 
قراردادهایی به امضا رساندند.در هفته های گذشته 
نیز معاون نخست وزیر روسیه به همراه هیات روسی 
به ایران آمد که درنهایت بیانیه مشترک درنتیجه 
مالقات روسای کمیسیون مشترک همکاری های 
تجاری- اقتصادی ایران و روســیه )2۵ مه 2022 
تهــران( میان جواد اوجی، وزیر نفت و الکســاندر 
نواک، معاون نخســت وزیر فدراسیون روسیه امضا 
شد.وزیر نفت اردیبهشت ماه گذشته نیز در سفری 
به کشــورهای آمریکای التیــن ازجمله ونزوئال و 
نیکاراگوئه همسو با فعال سازی دیپلماسی انرژی، 
دیدارهای پرشــماری با مســئوالن این کشورها 
داشــت و در جریان این ســفر چهار تفاهم نامه و 
دو قرارداد در حوزه نفت امضا شد.ســفر اوجی به 
کاراکاس در حالــی انجام شــد که ایران و ونزوئال 
در ســایه تحریم های آمریکا همکاری های خود را 
افزایــش داده اند. کاراکاس میعانات گازی ایران را 
برای رقیق کردن نفت خام خود وارد می کند. ایران 
همچنین محصوالت پاالیشی، خدمات مهندسی و 

قطعات یدکی برای کمک به صنعت نفت ونزوئال به 
این کشور ارسال می کند.میزان صادرات نفت ایران 
در سه ماهه نخست سال جاری میالدی بیش از هر 
کشــور دیگر خاورمیانه رشــد داشت و به باالترین 
سطح از زمان خروج آمریکا از برجام رسید.رویترز 
نیز در خبری اعالم کرد که اســناد شــرکت نفتی 
دولتی پترولئوس دی ونزوئال )PDVSA( نشــان 
می دهد این کشــور روند آغاز واردات نفت سنگین 
ایــران را برای تغذیه پاالیشــگاه های داخلی خود 
آغاز کرده است.با واردات نفت سنگین ایران توافق 
ســوآپ )تهاتری( که ســال گذشته بین دو کشور 
تحت تحریم آمریکا امضا شد، گسترش می یابد. با 
واردات نفت سنگین ایران توافق سوآپ )تهاتری( 
که سال گذشته بین دو کشور تحت تحریم آمریکا 

امضا شد، گسترش می یابد. 
دو کشــور سال گذشــته ابتدا درباره سوآپ توافق 
کردند و مقرر شد شرکت نفتی »پترولئوس دی« 
ونزوئال میعانات گازی ایران را برای رقیق کردن و 
فراوری نفت سنگین مازاد ایران برای صادرات وارد 
کند. در مقابل شرکت نفت ملی ایران )NIOC( نفت 
خام ونزوئــال را تحویل می گیرد.اما همکاری های 
نفتی دو کشــور به اینجا ختم نشــد. در روزهای 
گذشته، نیکالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال 
به ایران ســفر کرده و در جریان این ســفر، رؤسای 
جمهــوری ایران و ونزوئال به عنوان دارندگان بیش 
از ۴۶0 میلیارد بشــکه ذخایر نفت خام )شــنبه، 
21 خردادماه( به صورت رســمی در تهران مذاکره 
و ســند 20 ســاله همکاری امضا کردند.همچنین 
جــواد اوجــی و نیکالس مادورو درباره مســائلی 
ازجمله تأمین ســوخت، صــادرات فرآورده های 
نفتی، صادرات محصوالت پتروشــیمی و صادرات 
کاتالیســت های پتروشیمی بحث و تصمیم گیری 
کردنــد.از دیگــر محورهای  مورد گفت وگو در این 
دیــدار تصمیم گیری درباره صدور خدمات فنی و 
مهندسی، بازسازی و نوسازی پاالیشگاه ها و توسعه 

میدان های نفتی و گازی بود.

شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران اعالم کرد: سهمیه مصرف برق 
صنایع فوالدی و سیمانی بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا 10 تیرماه از ســاعت 2۴ 
تا هشــت صبح روز بعد بدون محدودیت اســت.بر اساس این خبر 
همزمان با باال رفتن دمای هوا روند مصرف برق در کشور رو به افزایش 
گذاشته است و بر همین اساس وزارت نیرو با هدف بهینه سازی و 
کاهش مصرف اقدام هایی را در دستور کار قرار داد.بیشتر این اقدام ها 
تشــویق محور بود تا مشــترکان در بخش های خانگی، کشاورزی و 
صنعتی ترغیب به بهینه مصرف کردن شوند.برخی اقدام ها در بخش 
صنعت نیز اعمال محدودیت برای صنایع انرژی بر در ســاعت های 

اوج بار شــبکه بود تا از این راه امکان تامین برق پایدار برای ســایر 
مشترکان و نیز تداوم فعالیت تولیدی صنایع فراهم شود.در همین 
زمینه، پیش تر ســخنگوی صنعت بــرق گفت: برنامه هایی تدوین 
شــده تا واحدهای صنعتی با کمترین محدودیت به فعالیت خود 
ادامه دهند.»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: برنامه های متنوعی 
در بخش های مختلف داریم، در بخش صنعت با برنامه ریزی هایی 
که از قبل انجام شــده، برنامه تعطیالت و تعمیرات صنایع از نظم 
و انســجام در تابستان متناســب با نیازهای صنعت برق برخوردار 
خواهد بود.وی ادامه داد: محدودیت صنایع امســال نسبت به سال 
گذشته کمتر خواهد بود و در شهرک های صنعتی به نحوی تنظیم 

شــده تا کمترین میزان محدودیت را داشــته و تولید خود را داشته 
باشــند.به تازگی نامه ای از شــرکت مدیریت شبکه برق ایران برای 
صنایع فوالدی و سیمانی ارسال شده که در آن اعمال محدودیت 
برقی برای این صنایع در ســاعت های شــب برداشته شده است.در 
این نامه آمده است: سهمیه مصرف برق صنایع فوالدی و سیمانی 
بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت نیرو تا 10 تیرماه از ســاعت 2۴ تا هشــت صبح روز بعد 
بدون محدودیت اســت.در ادامه نامه تاکید شده، صنایع فوالدی و 
سیمانی باید از ساعت هشت صبح تا ساعت 2۴ سهمیه های ابالغی 

قبلی را رعایت کنند.

بر اساس  اعالم  شرکت  مدیریت شبکه برق ؛ 

محدودیت برق شبانه صنایع فوالدی و سیمانی حذف شد

خبر  ویژه

بر اساس خبرها ؛

 دولت بر توسعه و تولید از میادین نفتی 
کرده است  کشور تمرکز  گازی  و 

ایران چهارمین کشور از نظر دارا بودن ذخایر 
نفتی و دومین کشور از نظر ذخایر گازی در 
جهان اســت و درمجموع بزرگ ترین کشور 
دنیــا به لحاظ دارا بودن ذخایر هیدروکربنی 

به شمار می رود. 
ایــن ذخایــر در میادین متعــدد نفت و گاز 
کشور گسترده بوده و از این تعداد 2۸ مخزن 
مشــترک بوده به این معنا که ایران در این 
میادین با یک یا چند کشور همسایه مشترک 
است و هر کدام سهمی از این میادین دارند 
بر اســاس  گزارش ها بزرگ ترین شــریک 
ایران در میادین مشــترک همســایه غربی 
ایران، عراق اســت که 12 میدان مشــترک 
بین دو کشــور وجــود دارد. همچنین ایران 
در پنج میدان با امارات متحده عربی، چهار 
میدان با عربستان، چهار میدان با قطر و یک 
میدان با هرکدام از کشورهای عمان، کویت 

و ترکمنستان مشترک است. 
اهمیــت میادین مشــترک آنچنــان برای 
ایران زیاد اســت کــه درمجموع ۵0 درصد 
از ذخایر گازی کشف شده کشور در میادین 
مشترک گازی قرار دارد، با این حال بر اساس 

آنچــه وزارت نفت اعالم کرده، از 2۸ مخزن 
مشــترک، ایران در 1۵ میدان فعال اســت 
و توســعه 13 میدان دیگر یا انجام نشــده و 
یا هنوز به تولید نرســیده است.برنامه ریزی 
جهــت افزایش تولید میادین نفتی ازطریق 
انجام عملیات احیای حدود ۷۵0 حلقه چاه 
کم بازده توســط شــرکت های دانش بنیان 
و فنــاور داخلــی به میــزان تولید تجمعی 
اضافی حدود ۸3 میلیون بشــکه نفت خام 
از دیگــر برنامه های این بخش بوده اســت. 
تمرکز بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی، 
اتخــاذ تمهیدات الزم و اســتفاده از تمامی 
ظرفیت های موجود برای افزایش تولید گاز 
غنــی از این میدان مشــترک گازی، با بهره 
برداری از فازهای میدان گازی پارس جنوبی، 
میزان تولید گاز غنی ایران از کشــور قطر با 
وجود سهم دو برابری این کشور از این میدان 
گازی مشترک، پیشی گرفته  است. همچنین 
توسعه فازهای 13، 2۴ و 22 به اتمام رسیده 
و توسعه فاز 1۴ نیز با پیشرفت فیزیکی بیش 
از ۹1 درصد در انتهای سال 1۴00 در حال 

انجام است.

طبق اعالم وزارت نیرو ؛ 

 44 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز 
آوری  شد کشف و جمع 

طبق اعالم وزارت نیرو، تاکنون ۴۴ مرکز غیرمجاز 
استخراج رمز ارز، کشف و جمع آوری شده که نکته 
قابل توجه در این موضوع، افزایش تاثیر گزارش های 
مردمی در کشــف مراکز غیرمجاز بوده که نشان 
دهنده حساســیت مردم در این زمینه اســت.از 
این تعداد مراکز غیرمجاز، 3۶۴ دستگاه ماینر با 
ظرفیت مصرفی ۹10 کیلووات کشف شده است. 
۴۴ درصد از این کشــفیات توسط گزارش های 
مردمی، 1۷ درصد از طریق بازرسی های محلی 
و 3۹ درصد با ســایر روش ها انجام شــده که در 
گزارش پیشین، سهم گزارش های مردمی از این 
کشــفیات، 1۹ درصد بــوده و بخش عمده ای از 
کشــفیات مربوط به استان های تهران، خراسان 
رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و 
فارس اســت.بر اســاس این گزارش، در مجموع 
تاکنون ۷0۹۸  مرکز غیرمجاز اســتخراج رمزارز 
کشف و تعداد 233 هزار و ۵۷۵ جمع آوری شده 
است. هر دستگاه استخراج بیت کوین )ماینر( به 
صورت متوسط توان مصرفی به اندازه پنج یخچال 
20 فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل 
اســتخراج های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختالل 
در شــبکه توزیع، می تواند باعث بروز آســیب به 

وسایل برقی شهروندان شود.هموطنان می توانند 
در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه 
اینترنتی ســمات یا اپلیکیشین برق من گزارش 
کنند که پس از بررسی و صحت سنجی گزارش، 
به افشــا کنندگان پاداش نقدی تعلق می گیرد 
و اطالعات افشاکنندگان )سوت زنان( محرمانه 
باقی می ماند.بر اســاس اعالم وزارت نیرو، انجام 
مانورهای شناســایی و جمــع آوری مراکز رمز 
ارزهــای غیرمجاز، انجام بازرســی های محلی و 
موردی به منظور شناســایی و جمع آوری مراکز 
غیرمجــاز، اســتفاده از گزارش های مردمی در 
خصوص شناســایی این مراکز غیرمجاز، ایجاد 
امکان دریافت گزارش مردمی از طریق اپلیکیشن 
برق من، اســتفاده از روش های فنی برای کشف 
مراکز غیرمجاز اســتخراج رمــز ارز، هماهنگی 
بــا پلیس امنیت اقتصــادی ناجا و هماهنگی با 
دادســتانی کل کشــور اهم اقدامات انجام شده 
برای جمع آوری مراکز غیرقانونی استخراج رمز 
ارزها است.رمز ارز گونه ای پول دیجیتال است که 
در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول 
با استفاده از الگوریتم های رمز گذاری کنترل شده 

صورت می گیرد.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 26 خرداد 1401  شماره پیاپی 162127 ذی القعده 1443   16 ژوئن2022

55بانک و بیمه  مراسم اهدای جوایز 
 باشگاه مشتریان بانک ایران زمین 

برگزار شد

مراسم اهدای جوایز جشنواره باشگاه مشتریان 
بانک ایران زمین با عنوان گل یا پوچ با حضور 
معاون فناوری اطالعات، مدیران امور توســعه 
ســرمایه انسانی، امور شــعب استان ها، امور 
حراست، مدیران مناطق یک و دو استان تهران، 
روســای ادارات دبیرخانه هیأت مدیره و حوزه 
مدیریت و توســعه نرم افزار بانک ایران زمین، 
مدیرعامل شرکت آرمان وفاداری آریا و جمعی 

از مشتریان و برندگان جشنواره برگزار شد.
در این مراســم فرهاد اینالوئی معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین دارایی بانک را وجود 
مشتریان وفادار دانست و گفت: مفهوم بانک و 
مشتری تغییر کرده است. تا قبل از سال 13۸0 
بانک ها را با مقیاس بزرگی و کوچکی و تعداد 

مشتریان و شعب ارزیابی می کردند.
 معــاون فناوری اطالعــات بانک ایران زمین 
افــزود: در دهه هشــتاد بانک های خصوصی 
وارد نظام اقتصادی کشور شدند و تقسیم بندی 
جدیدی با عنوان بانک های دولتی و خصوصی 

با مزایا و معایب آن صورت گرفت.
اینالویــی موفقیت یک بانک را در نظام بانکی 
آینــده، چابکی آن بیــان کرد و گفت: چابکی 
بانک یعنی جایی که مشــتری مراجعه کند و 
ســرویس ها را با بهترین شــرایط و کیفیت در 

سریع ترین زمان دریافت کند.
وی در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشــان 
کــرد: بانکداری دیجیتــال، مفهوم جدیدی 
اســت که بانک ایران زمین پیشــتاز در این 
موضــوع اســت و به این نکته متمرکز شــده 
اســت که مشــتریان خودشــان می توانند بر 
اســاس درخواست شان محصوالت مخصوص 

خودشان را دریافت کنند.
به گفته اینالویی شــخصی سازی سرویس در 
بانکــداری معنی جدید بانکــداری دیجیتال 
اســت و مشتریان هســتند که سرویس ها را 

تعریف می کند.
 معاونت فنــاوری اطالعات بانک ایران زمین 
در خصوص فعالیت باشــگاه مشتریان افزود: 
در ســال نود و پنج ۵ هزار مشــتری در باشگاه 
فعالیت داشــتند. اما در حال حاضر ۵00 هزار 
مشتری فعال دارد و این قرعه کشی برای این 

تعداد انجام شده است.
اینالویی یکی از ارکان اصلی بانکداری دیجیتال 
را مشــتریان وفادار بیان کرد و گفت: در بانک 
دیجیتال منابع مالی مشتری اهمیتی ندارد و 
نکته مهم وفاداری مشــتری و ارائه ســرویس 
های مختص به آن اســت. هدف گذاری بانک 
ایران زمین بر اساس این گونه بانکداری است 
و به مرور تک تک آن را عملیاتی خواهیم کرد.
وی در پایان تغییر باشــگاه وفاداری به باشگاه 
هواداری را اقدامی ارزشــمند دانست و اعالم 
کرد: باشــگاه هواداری یعنی هر مشتری خود 
را عضــوی از بانــک بداند و ما بــه عنوان ارائه 
دهنــده خدمات بانکی با ایجاد ارتباط نزدیک 
با مشــتریان، عالئق مختلف آنان را در فضای 
مجازی یا ابزارهای مختلف بسنجیم و بر اساس 

آن سرویس دهی کنیم.
بانکداری دیجیتال قرار است تجربه مشتریان 

را تبدیل به محصول کند
 در ادامه این مراسم سید محمد حسین استاد 
مدیــر امور روابط عمومــی بانک ایران زمین 
ضمن ابراز خرسندی از حضور پرشور مشتریان 
در جشــنواره گل یا پــوچ گفت: جایگاهی که 
بانک به در حال حاضر به آن رســیده اســت، 
حاصل حمایت های مشتریان وفادار آن است. 
امیدوارم بتوانیم با تالش بیشــتر خدماتی در 
شأن مشتریان بانک ارائه دهیم و بیش از پیش 

رضایت آنان را جلب کنیم.
 مدیــر امور روابــط عمومی بانک ایران زمین 
افزود: از ســال 13۹۵ با تغییر رویکرد بانک به 
ســمت بانکداری دیجیتال و ایجاد زیرساخت 
هــای الزم در ایــن خصوص، حرکت کردیم و 
روابــط عمومــی هم با بررســی افکار عمومی 
تمام تالش خود را در جهت شناخت نیازهای 
مشــتریان و انعکاس آن به مدیران ارشد بانک 

به کار گرفت.
اســتاد در خصــوص نحوه فعالیت باشــگاه 
مشتریان بانک گفت: از سال 1۴00 با حمایت 
مدیران ارشد بانک کلیه امور باشگاه مشتریان 
بر عهده روابط عمومی قرار گرفت و با اقدامات 
انجام شده توانستیم زیرساخت های باشگاهی 
متفاوت را در فضای دیجیتال براساس میزان 

وفاداری مشتریان ایجاد کنیم.
وی خاطــر نشــان کــرد: کار جدیدی که در 
جشنواره گل یا پوچ صورت گرفت، اعالم آنی 
جوایز به برندگان جشــنواره بود. ما در فضای 
دیجیتال با برنامه ای که توسط همکاران بخش 
نرم افزار بانک طراحی شــده بود، پس از تایید 
مدیریــت های مرتبط در لحظه جوایز را اعالم 

کردیم و برندگان مشخص شدند.

اخبار

تأیید صالحیت حرفه ای 
محسن ورمزیاری به عنوان 

مدیر بیمه های اتومبیل

بیمه مرکزی در پاســخ به اســتعالم بیمه 
میهن مبنی بر معرفی و انتصاب محســن 
ورمزیاری به عنوان مدیر بیمه های اتومبیل 
این شــرکت، انتصاب ایشــان را به سمت 
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه میهن بالمانع 

اعالم کرد.
بر اســاس »آیین نامه شماره ۹0« مصوب 
شــورای عالی بیمه، کارکنــان کلیدی و 
عملیاتی موسســات بیمه بــرای تصدی 
ســمت های کلیدی باید از صالحیت های 
عمومــی و حرفــه ای برخوردار باشــند و 

صالحیت آنها احراز شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
آتیه سازان دی معرفی شد

در نشســتی با حضور فریدون رشــیدی، 
عضــو هیئت مدیــره بانک دی و جمعی از 
مدیران ارشــد بانک و مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیــره شــرکت آتیه ســازان دی، 
محمــود تبریــزی به عنــوان مدیرعامل 
شــرکت پشتیبانی آتیه سازان دی معرفی 

شد.
در این نشســت فریدون رشــیدی، عضو 
هیئت مدیــره بانک دی با اشــاره به هدف 
تغییرات ســاختاری در سازمان ها گفت: 
تغییرات ساختاری در هر سازمانی یک امر 
اجتناب ناپذیر و ضروری است و جابجایی 
افــراد به معنای ورود ایــده های جدید و 
به کارگیری اندیشــه های نوین در  مسیر 

حرکت سازمان است.
 وی ادامــه داد: امیدوارم با انتصاب جدید 
در شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی شاهد 
افزایش سرعت در تحقق برنامه ها و تسریع 

در فرایندها باشیم.
رشیدی در پایان ضمن قدردانی از زحمات 
و تالش های عصمت اهلل ساکی زاده، ضمن 
معرفی محمود تبریزی به عنوان مدیرعامل 
جدید شــرکت پشتیبانی آتیه سازان دی 
گفت: تبریزی از مدیران نام آشنا در جامعه 
معزز ایثارگری اســت که امیدوارم با بهره 
منــدی ازتجربیــات وی شــاهد افزایش 
کیفیت خدمت رسانی به ذینفعان باشیم.
در ایــن نشســت محمــود تبریزی ضمن 
قدردانی از حســن اعتمــاد مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره بانک گفت: امیدوارم با 
استفاده از سال ها تجربه مدیریتی در بنیاد 
شهید و امور ایثارگران بتوانم ضمن پاسخ به 
اعتماد مدیران ارشد، زمینه خدمت رسانی 

موثر به جامعه هدف را فراهم کنیم.

فوقالعادهبانکدیبرگزارشد مجمععمومیعادیبهطور
بــا برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العــاده بانک دی، صورت های مالی 
منتهــی به 2۹ اســفند 13۹۹ بانک به 
تصویب رسید. در این جلسه که صبح روز 
یکشــنبه 22 خرداد ماه 1۴01 با حضور 
ســهامداران و یا نمایندگان قانونی آن ها، 
نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار 
و حسابرس و بازرس قانونی و به ریاست 
ســیدمحمود احمــدی، رئیس هیئت 
مدیره بانک دی برگزار شــد، سهامداران 
صورت های مالی منتهی به پایان اســفند 

13۹۹ را تصویب کردند.
علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در 
این مجمع ضمن ارائه گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته توســط هیئت مدیره بانک 
در چهــار مــاه گذشــته گفــت: پس از 
اســتقرار هیئت مدیــره جدیــد بانک و 
ابالغ برنامه های عملیاتی شــعب و ستاد 
از ابتدای ســال جــاری، حرکت تمامی 
ارکان بانک بــر مدار برنامه محوری قرار 

گرفته است.
وی افــزود: بازنگری سیاســت  اعتباری، 
افزایــش شــفافیت در چارچوب ضوابط 
ابالغی، ارتقای فرایندهای کنترل ریسک 
اعتباری، گسترش و تجهیز مرکز آموزش 

کارکنان، ارائه تســهیالت خرد تا سقف 
یــک میلیارد ریال بــدون ضامن و صرفاً 
بــا ارائه گواهی کســر از حقوق، تقویت 
بخــش حقوقــی و وصــول مطالبات از 
طریق به کارگیری کارشناســان خبره با 
برنامه ریزی هدفمند برای فروش امالک 
مازاد بانک گوشه ای از عملکرد صد روزه 

هیئت مدیره جدید بوده است که آغازگر 
مسیر بهبود شاخص های عملیاتی بانک 

است.
قیطاســی رعایــت قوانیــن و ضوابــط 
بانــک مرکزی و حرکــت در چارچوب 
سیاست های اقتصادی کشور را مهم ترین 
رویکــرد هیئت مدیره در فرایند تعامل با 

نهادهای باالدستی دانست و تصریح کرد: 
در مــدت کوتاه تصدی مدیریت بانک، با 
همراهی و حمایت بانک مرکزی و سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار صورت های مالی 
منتهی به پایان اسفند سال 13۹۹ مورد 
تایید قرار گرفت تا پس از ۹ ماه شــاهد 

بازگشایی نماد بانک باشیم.

وی افزود: خدا را شاکر هستیم که صبوری 
و اعتمــاد ســهامداران بــه برنامه های 
هیئت مدیره کنونی بانک منتج به دریافت 
مجوز برگزاری مجمع شد، که این اقدام 
نوید دهنده روزهای امیدوارکننده برای 

سهامداران و سایر ذینفعان است.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به این که بانک 
دی بیش از یک میلیون سهامدار دارد که 
۷0 درصد آنها را ایثارگران و خانواده معظم 
شهدا و ایثارگران تشکیل می دهند، افزود: 
بازگشایی نماد دی و امکان معامله آن جزو 
مطالبات برحق جامعه هدف و سهامداران 
از هیئت مدیره بود که با تالش شبانه روزی 
مدیــران و کارکنــان بانک دی و تصویب 
صورتهای مالی گام مهمی در این مســیر 
برداشــته شده است و به زودی نیز صورت 
های مالی شش ماهه نخست سال 1۴00 

بانک نیز منتشر خواهد شد.
در پایــان ایــن مجمع پس از اســتماع 
گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی، 
صورت های مالی منتهی به ســال 13۹۹ 
مــورد تصویــب حاضرین در مجمع قرار 
گرفت و اعضای هیات رئیســه مجمع به 
ســواالت ســهامداران و حاضران پاسخ 

دادند.

آفرینی کمک به اشتغال  گام های موثر موسسه اعتباری ملل در 
موسسه اعتباری ملل به عنوان یکی از بزرگترین 
موسســات نظام بانکی با عملکرد مناسب خود به 
خوبی توانست به عنوان یک جریان ساز در اقتصاد 
کشــور تاثیرگذار باشــد. گفتنی است ، موضوع 
حمایــت از بنگاه هــای اقتصــادی و تولیدی در 
راستای اشتغالزایی و عمل به فرامین رهبر معظم 
انقــالب در این خصوص از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار است و همواره مدیران موسسه اعتباری 
ملل به آن اشــاره داشــته اند و آن را سرلوحه کار 

خویش قرارداده اند.
ســال 1۴01 توســط رهبر معظم انقالب ســال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« نامگذاری 
گردید. شــعار سال میزان اهمیت موضوعات در 
ســه محور اصلی در مبحث اقتصاد و معیشــت را 

نشان می دهد.
موسسه اعتباری ملل در راستای عمل به منویات 
رهبرمعظــم انقــالب و درک اهمیتــی موضوع 
اشــتغال آفرینی در اقتصاد و معیشــت خانواده و 

جامعه ، گام های موثری را برداشته است.
موسســه اعتبــاری ملل،  به منظور تســهیل و 
رونق کســب و کار نســبت به پرداخت تسهیالت 
اشتغالزایی اقدام نموده است و همچنان درصدد 
افزایــش میــزان حمایت ها و رفع چالش ها برای 
ســهولت انجام کارهای تسهیالتی در این زمینه 
بوده است. اهمیت این موضوع برای مدیران این 
موسســه در گفته های مدیرعامل موسســه ملل 
کامال مشــهود است  که از هر فرصتی برای بهتر 

انجام شدن و سهولت کار استفاده می کنند.
قابل ذکر اســت ، کارآفرینی از محور های اصلی 
رشــد و توسعه است و از نظر برنامه ریزی توسعه 
اقتصادی و توســعه پایدار دارای اهمیت فراوانی 

است، زیرا:
1٫ موجب اشتغال می شود. 2٫ باعث افزایش سود 
و ســرمایه ســرمایه گذاران می شود. 3٫ موجب 
دگرگونی ارزش ها و تحول ماهیت انها می شــود 
و ارزش های تازه ای بوجود می آورد. ۴٫ موجب 
پر شدن شکاف ها و خال های بازار کار می شود. 
یعنی با توجه به دگرگونی های شرایط بازار کار و 
فراهم شدن فرصت های تازه، تصمیم های تازه ای 
گرفته می شود. ۵٫ موجب گذار از رکود اقتصادی، 
جبران عقب ماندگی های اقتصادی و آسان شدن 
روند رشــد و توســعه کشور می شود. ۶٫ عوامل و 
شــرایط الزم را برای تولید کاال ها، محصوالت و 
بازاریابی آنها فراهم می ســازد. ۷٫ کارآفرینی به 

هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد 
اشــتغال می تواند باعــث جلوگیری از پس روی 
اقتصادی شــود. ۸٫ باعــث تامین رفاه اجتماعی 
می شود. ۹٫ موجب رقابت صنایع به ویژه صنایع 
دستی مشابه داخلی با یکدیگر و سرانجام موجب 
بهبود و باال رفتن کیفیت کاال ها می شــود. 10٫ 
باعث تقویت و تکامل صنایع داخلی می شــود و 
بدین ترتیب زمینه رقابت صنایع داخلی و خارجی 
فراهم می آید و ســرانجام به افزایش صادرات و 
دریافت ارز برای کشور می انجامد. 11٫ کارآفرینی 
موجب به وجود آمدن محصوالت، خدمات، روش 
ها، سیاســت ها، افکار و راهکار های نو برای حل 

مشکالت جامعه می شود.
در ایــن خصــوص، مدیر عامل موسســه ملل در 
جمع کارکنان این موسسه در راستای فرمایشات 
رهبر معظم انقالب در خصوص حمایت از تولید و 
اشتغال آفرینی خطاب به کارکنان  عنوان کرده 
است که اولویت پرداخت تسهیالت را به واحدهای 
تولیدی و اشتغال آفرینی قرار دهید تا با این امر از 
مشــکالت مردم کاسته و برکاتی را برای موسسه 

در پی داشته باشد.
مدیرعامل موسســه ملل همچنین در جلســات 
تجزیــه و تحلیل عملکــرد مناطق و حوزه ها که 
در مشــهد مقدس برگزارشــد باز هــم با تاکید 
بر فرمایشــات رهبر معظــم انقالب در خصوص 
حمایت از دولت در خصوص پیاده ســازی طرح 
های اقتصادی گفت: همه در یک کشتی نشسته 
ایــم و نمــی توانیم جزیــره ای عمل کنیم. پس 
تســهیالت را مانند گذشــته در توسعه اقتصادی 
واحدهای تولیدی، ایجاد اشتغال هدایت کنید که 
این امر باعث رونق تولید و افزایش توان اقتصادی 

مردم عزیز خواهد شد.

خبر ویژه

بنا بر اعالم مدیریت امور اســتانها و بازاریابی پســت بانک ایران، در 
راستای حفظ و افزایش منابع اززان قیمت در باجه ها و پرداخت وام 
قرض الحســنه به جامعه روســتایی، سقف وام قرض الحسنه نیکان از 

مبلغ 100 میلیون ریال به مبلغ 2۵0 میلیون ریال افزایش یافت.
ســقف وام قرض الحســنه نیــکان از مبلــغ 100 میلیــون ریــال 
بــه مبلــغ 2۵0 میلیــون ریــال افزایــش یافتــه اســت کــه در 
 ارقــام ۵0، 100، 1۵0، 200 و 2۵0 میلیــون ریالــی قابــل 

پرداخت است.

همچنین مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه نیکان از 2۴ ماه به 3۶ 
ماه افزایش یافته است.

گفتنی است: اجرای این طرح از ابتدای آذرماه سال 13۹۸ آغاز شده 
است که عالوه بر کمک به تامین مالی و قدرت خرید مشتریان، موجب 
افزایش منابع باجه های بانکی و درآمدهای کارمزدی آنها می شود.

شایان ذکر است: با توجه به استقبال باجه های بانکی روستایی پست 
بانــک ایــران از طرح وام قرض الحســنه نیکان، طرح مذکور تا پایان 

سال 1۴01 تمدید شد.

سقف وام قرض الحسنه نیکان پست بانک افزایش یافت

اخبار

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

برابــر رای شــماره 140160318015000204 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقای علی پســتکی 
مشــکین زرع فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 72 صــادره از خمــام در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان 
بــه مســاحت 225.93 مترمربــع پــاك 2307 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 125 فرعــی از 22 اصلــی واقــع 
ــذا بــه منظــور اطــاع  ــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن آقاراســتی محــرز گردیــده اســت. .ل در خمــام بخــش 5 گی
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/12 ونوبــت دوم:1401/03/26
ک م/الف6073                                            محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318015000203 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم زهــرا 
مشــکین زرع فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 4281 صــادره از خمــام درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ )مشــاعا 
بالســویه( یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــار بــه مســاحت 220.54 مترمربــع پــاك 2309 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز ومجــزی 
شــده از پــاک 125 فرعــی از 22 اصلــی واقــع در خمــام بخــش 5 گیــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن آقاراســتی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/12 ونوبــت دوم:1401/03/26
ک م/الف6072                                            محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

مفقودی
 132 پرایــد  ســواری  مالکیــت  شناســنامه  و  ســندکمپانی 
ق   881 انتظامــی  شــماره  بــه   1389 مــدل  ســفید  رنــگ  بــه 
91-ایــران56 بــه شــماره موتــور 3678851 به شــماره شاســی 
تنیانــی  آقــای وحیــد گلعلــی  بــه  S1422289191740 متعلــق 

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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

برابــر رای شــماره 140160318015000245 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقای علی پســتکی 
مشــکین زرع فرزند حســین به شــماره شناســنامه 72 صادره از خمام درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ )مشــاعا بالســویه( 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت 220.54 مترمربــع پــاك 2309 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از 
پــاک 125 فرعــی از 22 اصلــی واقــع در خمــام بخــش 5 گیــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن آقاراســتی محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دومــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/12 ونوبــت دوم:1401/03/26
ک م/الف6071                                            محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318015000253 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم شــیوا دروگر 
خواچکینــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 2580055509 صــادره از رشــت در ششــدانگ یــک باب مغازه به مســاحت 
51.81  مترمربــع پــاك 2310 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 88 باقیمانــده فرعــی از 22 اصلــی واقــع در 
خمــام بخــش 5 گیــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمــد ســفری خواچکینــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/12 ونوبــت دوم:1401/03/26
ک م/الف6074                                            محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

شــایان ذکراست، در جلسات هم اندیشی و بیان 
اهداف و برنامه های 1۴01 موسسه اعتباری ملل 
کــه با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و 
معاونین و روسای ادارات، مشاورین و مدیریت و 
کارکنان شــعب استان تهران برگزار شد، اهمیت 

موضوع اشــتغال آفرینی از دید مدیران موسسه 
اعتباری ملل مطرح شده است.

گفتنی است ، اهمیت ایجاد اشتغال در ایجاد ثبات 
اقتصادی جامعه موضوعی غیر قابل انکار اســت. 
توجه هر چه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه 
می تواند منجر به افزایش ســطح رفاه عمومی و 
توسعه همه جانبه در جامعه گردد. در کشورهای 
مختلف از طرق علمی به این مسئله پرداختند و 
ارتباط معنی داری بین اشــتغال و اشتغال پایدار 
با توانمند ســازی منابع انســانی و مدلهای استاد 
شاگردی و انکیباتورها و زنجیره ارزش و زنجیره 

تامین و …. تعریف نمودند.
موسسه اعتباری ملل در سال گذشته نزدیک به 
۴0 هزار تســهیالت از طریق طرح های گوناگون 
به اقشــار مختلف جامعه اقدام نموده و همچنان 
بــه دنبال کشــف نیازهای کارآفرینــان در امر 

اشتغالزایی است.
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اراضیملیسرلوحهبرنامههای حفاظتاز
گیرد منابعطبیعیمشهدقرار

  مشهد / سمیرا  رحمتی
رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان مشهد گفت : با توجه به اهمیت 
حفظ و حراســت از اراضی منابع طبیعی 
در شهرســتان مشــهد بــه دلیل ارزش 
افــزوده زمین و تحرکات ســودجویان 
و زمیــن خــواران و تخریــب کنندگان 
عرصــه های منابع طبیعــی و دولتی و 
گســتره وسیع شهرســتان لزوم اجرای 
نظارت های مستمر و شهودی عرصه های 
منابع طبیعی شهرســتان و برخوردهای 
قانونی با ســودجویان اجتناب ناپذیر و با 
حساسیت پیگیری می شود. محمدزاده 
خاطرنشــان کــرد:  در ایــن خصوص 
شــورای حفظ حقوق بیت المال استان 
در شهرستان مشهد مدافع جدی حفظ و 
حراست از اراضی ملی است که با پیگیری 
ماموریــن یگان حفاظت منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان مشهد و مطابق  
احــکام قضایی صادره تعــداد 20فقره 

شــامل احداث بناهای غیــر مجاز،باغ 
ویال، اســتخر ذخیــره آب ،بند خاکی و 

ســایر مستحدثات غیر قانونی در اراضی 
منابع طبیعی پالک رباط خاکســتری به 

مساحت بیش از 12 هکتار توسط اکیپ 
گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت 

المال اســتان و با حضور سرهنگ روحی 
فرمانــده یگان حفاظــت منابع طبیعی 
اســتان قلع و قمــع، رفع تصرف و اعاده 
وضــع به حال ســابق شــد.رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
مشهدیادآورشــد: شهرســتان مشهد 
۹31 هــزار هکتار مســاحت دارد که از 
این میــزان ۴۸۷ هزار هکتار آن اراضی 
ملی اســت؛ لذا حفظ و حراســت از این 
عرصه وسیع جزء با مشارکت آحاد مردم 
بخصوص ســاکنین روستاهای همجوار 
امکان پذیر نیســت.وی در ادامه تاکید 
کــرد: یگان حفاظت اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان مشهد هرگونه 
دخــل و تصــرف را در اراضی ملی رصد 
نموده و با گشت های شبانه روزی ضمن 
حراســت از اراضی ملی با تصرفات غیر 
قانونی با همکاری مراجع قضایی و نیروی 
انتظامــی ، بــا متخلفین برخورد قانونی 

می نمایند

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه: 

حمایت از باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان بیش از 

گذشته  ادامه خواهد یافت 

اصفهــان / گروه اســتان هــا: مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: ما از باشگاه 
فوالد مبارکه ســپاهان از گذشته تا کنون 
حمایت کرده ایم و باز هم بیشــتر از قبل 
حمایــت خواهیم کرد چون اعتقاد داریم 
این باشگاه باید قوی تر از قبل فعالیت های 
خــود را انجام دهد و با قدرت بیشــتری 
برای رسیدن به جایگاه واقعی خود تالش 
کند. محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامل 
فوالد مبارکه در کارگاه مدل کســب وکار 
این شــرکت اظهار کرد: باشگاه فرهنگی 
ورزشــی فوالد مبارکه سپاهان، باشگاهی 
درجه یک در کشــور است، چرا که فوالد 
مبارکه نیز شــرکتی برتر در سطح کشور 
و منطقه اســت و همیشه انتظار می رفته 
که این باشــگاه حرفه ای تر از قبل رشــد 
کنــد و به جایــگاه اصلی و واقعی خود در 
ورزش کشــور برســد.مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: ســپاهان باید 
مدل هــای درآمدزایی خــود را قویتر از 
قبــل طراحی و پیاده کند. باشــگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان علیرغم همه موانعی که 
در ورزش کشــور دارد باید در بازه زمانی 
مشخصی به اهداف اقتصادی خود و دیگر 
اهداف از پیش تعیین شده برسد، چرا که 
این باشــگاه بــا عملکردی کیفی در حال 
فعالیت است.وی تأ کید کرد: ما باید برند 
ســپاهان را از برندی منطقه ای و ملی به 
برنــدی بین المللی تبدیل کنیم، چرا که 
این برند در بسیاری از رشته ها فعال بوده 
و بــه طــور مثال می تواند در بســیاری از 
شــهرهای دیگر نیز تیم های ورزشی خود 
را تشــکیل دهــد و به فعالیــت بپردازد. 
البتــه تا کنــون فعالیت های زیادی برای 
اعتالی برند سپاهان انجام شده، ولی این 
 فعالیت هــا باید جدی تر و بیشــتر از قبل 

انجام شود.

 مدیر کل آموزش و پرورش 
استان خراسان رضوی:

 فعالیت های آموزشی 
و پرورشی باید در راستای 
سند تحول بنیادین باشد

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیــرکل آمــوزش و پرورش خراســان 
رضوی در شورای مشترک معاونین اداره 
کل و اداره ناحیه 3 مشهد گفت: تابستان 
ســه ماه حساس برای آغاز سال تحصیلی 
جدید است و مدارس باید با برنامه ریزی 
از این فرصت بهره مند شوند.ســید امیر 
شوشــتری با اشــاره به اینکه آموزش و 
پرورش نیازمند نوســازی اســت اظهار 
داشت:نوســازی نیروها با شــرط انتقال 
تجربه به نیروهای جوان انجام شــود.وی 
بیان کرد: اجرای سند تحول از واجب ترین 
اهداف آموزش و پرورش است.شوشتری با 
تصریح این موضوع که استفاده از ظرفیت 
هنرستان ها و پژوهش سراها در اهم برنامه 
باشــد اذعان کرد: تکلیف امالک آموزش 
و پرورش باید مشــخص شود و تبدیل به 
احســن شوند.وی ادامه داد: مدارس باید 
با تدوین برنامه ، تابســتان را سپری کنند 
زیرا تابســتان سه ماه حساس برای شروع 
ســال تحصیلی پیش رو اســت و باید به 
بهتریــن نحو، برای شــروع ســال آینده 
برنامه ریزی صورت پذیرد.شوشــتری در 
خصوص نقل و انتقاالت فرهنگیان گفت: 
در نقــل و انتقــاالت، منافع همکاران در 
نظــر گرفته شــود و تا جایــی که ممکن 
اســت با افراد مســاعدت به عمل آید.وی 
با اشــاره به اینکه فعالیت های آموزشــی 
و پرورشــی باید در راســتای سند تحول 
بنیادیــن باشــد تصریح کــرد: تعامل با 
صدا و ســیما و تهیه پیام های فرهنگی، 
تربیتی و آموزشی برای اطالع اولیا، دانش 
آموزان و همکاران فرهنگی انجام شــود.

الزم به ذکر اســت در این نشست، سمیه 
ســادات ابراهیمی مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه ســه مشهد مقدس، به معرفی کلی 
ناحیه پرداخت و چالش ها در حوزه های 
 مختلــف و همچنیــن نیازهای موجود را 

بیان کرد.

 مدیر کل امور روستایی و شوراهای 
استانداری آذربایجان شرقی اظهار کرد:

کید بر نقش محوری شوراها  تا
در شکوفایی اقتصاد محلی 

روستاییان
آذربایجان شرقی / گروه استان ها: مدیرکل 
امور روســتایی و شــوراهای اســتانداری 
آذربایجان شرقی بر نقش محوری و سازنده 
شوراهای اسالمی در جهت تحقق اهداف گام 
دوم انقالب در حوزه شکوفایی اقتصاد محلی 
و تامیــن رفاه و آســایش تمامی گروه های 
مردمی بویژه روستاییان تاکید کرد.محمد 
اسکندری در گفت وگوی خبری به مناسبت 
روز شوراها، اظهار داشت: شوراهای اسالمی 
به عنــوان نمــادی از مردم ســاالری دینی 
و مشــارکت در اداره امــور محلی اســت و 
هدف نهایی تشــکیل شوراهای روستایی، 
بسترسازی برای پیشرفت و آبادانی روستاها 
و خدمــت بی منــت به مردم با بهره گیری از 
مشــارکت و توانمنــدی گروه های مختلف 
مردمی اســت.وی افزود: گسترش و تعمیق 
مشــارکت و اعتماد سیاسی مردم، توسعه و 
ارتقای مدیریت روســتایی، تمرکززدایی و 
کمک به کاهــش تصدی گری دولت، بهره 
گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل محلی 
و تقویــت همبســتگی اجتماعی، از ثمرات 
ارزشمند شــکل گیری و فعالیت شوراهای 

اسالمی بوده است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان خبر داد؛

گذاری اینترنت بی سیم  آغاز وا
 مخابرات منطقه گلستان 

به متقاضیان
گلستان / گروه استان ها: سرویس اینترنت 
بی ســیم مخابــرات منطقه گلســتان به 
متقاضیان واگذار می شــود.دکتر غالمعلی 
شهمرادی با اعالم این خبر افزود:  سرویس 
اینترنت رادیو IP به عنوان بستری جدید و 
بــا هدف ارائه خدمات تجاری به متقاضیان 
هماننــد کارخانجات و واحد های تولیدی، 
دامــداری، باغداران، مجتمع های تجاری و 
مسکونی  و...  آماده واگذاری می باشد. وی 
گفــت : متقاضیــان اینترنت که در خارج از 
محدوده خدمــات قابل ارائه مخابراتی می 
باشــند یا دچار افت شــدید به دلیل فاصله 
زیاد از مرکز در بستر مسی و یا خسارت های 
متعدد ناشی از سرقت می باشند می توانند 
از سرویس اینترنت بی سیم استفاده نمایند. 
مدیر مخابرات منطقه گلســتان ، عدم نیاز 
به خط تلفن، امکان ارائه اینترنت پرسرعت 
بی ســیم  نامحدود بنا به نیاز مشــترکین، 
ســرعت دریافت و ارسال متقارن  همچنین 
راه اندازی فوری و پشــتیبانی 2۴ ساعته را 
از مزایای بهره مندی ازین سرویس دانست .

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمانشاه:

تكریم مراجعان در اولویت 
مراجع حل اختالف قرار دارد

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مختار احمدی 
در نشســت تخصصی با کارشناســان حوزه 
مدیریــت روابــط کار اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان گفت: تکریم مراجعین 
و صدور آراء سازشــی در اولویت هیات های 
رســیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی 
قــرار دارد. وی در ادامه با بیان اینکه کاهش 
فرآیندهای رسیدگی به دادخواست های حل 
اختالف و افزایش نظارت بر جامعه کارگری 
و کارفرمایی به منظور دســتیابی به اهداف و 
سیاست های کالن وزارتخانه که همان تنظیم 
روابــط کار، صیانت از نیــروی کار و تقویت 
ســه جانبه گرایی است ؛ از مهمترین اهداف 
مدیریت دانست و افزود از تمامی کارشناسان 
چه در ســطح استان و چه شهرستان انتظار 
دارم برای دســتیابی مطلوب به این اهداف 
تالش مضاعف داشته باشند.مختار احمدی 
ضمن شنیدن مشکالت و مسائل حوزه روابط 
کار از جمله اداره روابط کار، حمایت از مشاغل 
و بیمه بیکاری، اداره بازرسی کار و اداره تشکل 
هــای کارگری و کارفرمایی اظهار امیدواری 
کرد تا در سایه تعهد، وجدان کاری و نظارت بر 
اجرای صحیح قوانین بتوانیم نقش مؤثری در 
بهبود وضعیت جامعه کار و تالش استان ایفا 
نماییم. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان در سخنان پایانی و جمع بندی جلسه 
نیز ضمن تأکید بر مرتفع نمودن مشــکالت 
حــوزه روابط کار، خواســتار ارتقای کیفیت 
آراء صاده، پاسخگویی به موقع به آراء دیوان 
عدالت اداری، حفظ استقالل و اقتدار مراجع 
حل اختالف، ایجاد بانک اطالعاتی واحدهای 
مشکل دار، هدف گذاری اجرای طرح طبقه 
بندی مشــاغل در سطح کارگاه های استان، 
انجام آموزش سامانه جوامع روابط کار برای 
کارشناسان و اعضای هیات ها، تاکید بر صدور 
آرای سازشی، تسریع در انجام تحقیق پرونده 
ها و پیگیری انتخابات مراجع حل اختالف در 

شهرستان های تابعه، شد.

استانها 6

با هدف تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان؛

مطالعات فنی شیرین سازی آب دریای خزر در حال انجام است
گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرســت دفتر فنی مطالعات طرح های 
توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در سال 1۴00 
گزارش توجیهی اقتصادی شــیرین ســازی آب دریا توسط شرکت آب 
منطقه ای گلستان تهیه شد و در حال حاضر در شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشــور در حال بررســی برای فراخوان جذب ســرمایه گذار 
می باشد. مهندس حسن فراز جو اظهار کرد: همچنین مطالعات فنی 
شــیرین ســازی آب دریا شامل تاسیسات آبگیری از دریای خزر ، نحوه 
شــیرین ســازی آب و خط انتقال به کارفرمایی شرکت آب منطقه ای 
گلســتان توســط گروه های مطالعاتی ذیصالح در شرکت مهندسین 

مشــاور در حال انجام اســت و تا پایان ســال 1۴01 برای طی مراحل 
بعدی به شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ارسال خواهد شد.وی 
افزود: بر اســاس طرح جامع آب شــرب اســتان که به تصویب شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور نیز رسیده است ، نیاز آب شرب گلستان 
در افق سال 1۴2۵ حدود 1۸2 میلیون متر مکعب است که بر اساس 
مطالعات انجام شــده مقرر شــده است حدود ۷۴ میلیون متر مکعب از 
منابــع آب هــای زیرزمینی ، حدود ۷2 میلیون متر مکعب از منابع آب 
های سطحی  پس از احداث سدهای مورد نیاز و حدود 3۶  میلیون متر 

مکعب از طریق شیرین سازی آب دریای خزر تامین شود.

خبر ویژه

اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اردبیل گفت: 
منطقه شکار ممنوع دربند مشکول در شهرستان کوثر به عنوان منطقه حفاظت 
شده ارتقا می یابد. حسن قاسم پور گفت: گام های نهایی برای ارتقای منطقه شکار 

ممنوع دربند مشکول به منطقه حفاظت شده برداشته شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اردبیل می گوید: در این زمینه طرحی 
تهیه شــده و موافقت ســازمان صمت و منابع طبیعی اخذ شــده و با تصویب آن 
در شــورای عالی حفاظت محیط زیســت 10 هزار هکتار از منطقه شکار ممنوع 
دربند مشــکول شهرســتان کوثر به منطقه حفاظت شــده ارتقا خواهد یافت.به 

گفته او، بر اســاس آخرین آمار 1۹۴ راس کل و بز منطقه شــکار ممنوع دربند 
مشکول کوثر و 21۴ در منطقه حفاظت شده آق داغ به صورت مشاهده مستقیم 

سرشماری شده است.
قاســم پور با بیان اینکه در یک ســال اخیر هفت قالده پلنگ و در ده ســال اخیر 
20 قالده در نقاط مختلف این منطقه مشاهده شده است، گفت: همه این موارد 
بیانگــر حفاظــت بهتر از این منطقه از طریق همــکاری محیط بانان، همکاری 
جوامع محلی و ارتقای فرهنگ محیط زیســتی ســاکنان منطقه و ایجاد شرایط 

مناسب برای این گونه هاست.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل:

کوثر به منطقه حفاظت شده ارتقا می یابد دربند مشکول شهرستان 

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج کشور:

گیرد آحاد جامعه صورت می  جهاد تبیین با هدف روشنگری و بصیرت افزایی 
آذربایجان شرقی / گروه استان ها: مسئول سازمان فضای مجازی 
بسیج کشور گفت: متأسفانه علی رغم اینکه تمام زیر ساخت ها 
و هزینه های فضای مجازی توســط جوانان بســیجی تأمین شده 
است اما کنترل و مدیریت آن، دست ما نیست.به گزارش خبرنگار 
ما، مسلم معین در آئین افتتاح اولین قرارگاه فضای مجازی سپاه 
ناحیه امامت تبریز، اظهار داشت: بنا به دالیلی از جمله دور کردن 
جوانان، نخبگان و دلســوزان انقالبی، از کنترل و مدیریت فضای 
مجازی، امروز شــاهد هســتیم که این دشمن است که مدیریت 
فضــای مجــازی را چه در بعد محتوا و چه در بعد فنی، در اختیار 

دارد و این شرایط، اصال به نفع مردم و نظام نیست.مسلم معین با 
بیان اینکه حدود ۷0 درصد اطالعات و محتواهای فضای مجازی، 
توسط دشمن به شکل رمزگزاری شده وارد و خارج می شود گفت: 
در این شرایط، چاره ای نداریم جز اینکه در بحث فضای مجازی 
به هم افزایی و مدیریت واحد و منســجم برســیم تا مثل حوزه 
های دیگر، انحصار دشــمن را در حوزه ســایبری، بشکنیم.وی با 
اشاره به تأثیرگذاری و ارزش فضای مجازی در افکار مردم گفت: 
این تأثیرگذاری ها به قدری زیاد اســت که می توان با تبلیغات 
و پمپــاژ محتوا، جای شــهید و جــالد را عوض کرد، پس بر همه 

ما واجب اســت که کامال هوشــیارانه، در مقابل این یورش رسانه 
ای، مقاومت کنیم.مســئول فضای مجازی بســیج کشور در ادامه 
با اشــاره به پیشــرفت ها و دستاوردهای انقالب اسالمی گفت: به 
این شــرایط زودگذر و موقتی که از لحاظ اقتصادی وجود دارد 
نگاه نکنیم چرا که این شرایط، مقطعی است و مطمئنیم شرایط 
بهتر خواهد شــد، اما دشــمن می خواهد با پررنگ کردن مسائل 
اقتصادی و تورم، دستاوردها و پیشرفت های نظام در حوزه های 
مختلف را کم رنگ جلوه دهد، در حالی که انقالب اسالمی ایران، 

یکی از قدرت های بالمنازع جهانی است.

اردبیل / گروه استان ها: مدیر کل استاندارد استان اردبیل گفت: در سه ماهه نخست امسال عملکرد 
۸۶0 نازل ســوخت در ســطح اســتان مورد بازرســی و کنترل قرار گرفت. هاشم عالیی گفت: کنترل 
صحت عملکرد نازل های ســوخت مایع یکی از وظایف قانونی ســازمان ملی اســتاندارد ایران بوده و 
این کنترل ها در بازه های زمانی 3 ماهه انجام می گیرد.مدیر کل اســتاندارد اســتان اردبیل می گوید: 
اداره کل استاندارد استان تمامی تالش خود را برای تحقق این امر با انجام ماموریت ها و رسالت های 
ذاتی خود به کار بســته اســت چنانچه در ســه ماهه نخســت ســال جاری صحت عملکرد تعداد ۸۶0 
نازل ســوخت در ســطح اســتان مورد بررسی قرار گرفته است.عالیی گفت: در راستای اصل ۴۴ قانون 
اساســی و برون ســپاری وظایف تصدی گری با همکاری آزمایشــگاه صالحیت شــده این اداره کل و 

کارشناســان شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان بازرسی و کنترل عملکرد نازل ها به صورت 
دوره ای انجام می گیرد.او می گوید: در صورت صحت عملکرد نازل، برچسب انجام آزمون دوره ای که 
قابل مشاهده برای کلیه استفاده کنندگان از نازل مورد نظر است، بر روی نازل نصب و در صورت عدم 
صحت عملکرد، تا زمان رفع نقص و انجام آزمون مجدد از فعالیت نازل مورد نظر جلوگیری می شود.
مدیر کل اســتاندارد اســتان اردبیل از مردم درخواســت کرد، در زمان استفاده از نازل های سوخت در 
جایگاه های عرضه سوخت مایع حتما به گواهی انجام آزمون نازل مورد نظر توجه و در صورت نداشتن 
این برچسب موارد را از طریق شماره تلفن گویای 1۵1۷ یا شماره تلفن های ۸-33۷۴11۵۶ به اداره 

کل استاندارد استان اردبیل اطالع دهند.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل عنوان کرد؛

بازرسی و کنترل عملکرد 860 نازل سوخت 
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یادداشت

به سالمندان هویت و هدف بدهیم

منپیرهستمنهناتوان
  سارا فهیم / روزگار

در طول تاریخ هیچگاه مشکالت سالمندان 
در جامعه به اندازه امروز اهمیت نداشته 
است.امروزه جمعیت کل جهان با سرعت 
زیادی در حال پیر شدن است و در نتیجه 
موضوع سالمندی به یکی از مسائل جدی 
اجتماعی در جهان تبدیل شــده است.از 
طرفی دوران سالمندی نیاز های زیادی 
به همراه دارد که ممکن است برای قشر 
جوان جامعه غیر قابل درک باشد.شیوع 
بیماری های مزمن در میان ســالمندان 
بیش از هر گروه ســنی دیگری اســت و 
مراقبت های دوران ســالمندی مستلزم 
ایجاد و توجه به طب ســالمندی اســت. 
ســالمت و درمان برای سالمندان بسیار 
اهمیــت دارد. اما نیازهای ســالمندی را 
نبایــد فقط بــه نیازهای درمانی محدود 
کرد.در واقع درســت اســت که نیازهای 
درمانی مهم هستند اما نیازهای منحصر 
بفرد افراد ســالخورده نیستند. نیازهای 
عاطفــی، اقتصادی، اجتماعــی، نیاز به 
مراقبت توســط پرستار سالمند مناسب، 
اوقــات فراغــت، احســاس موثر بودن و 
داشتن کرامت و حرمت از دیگر مشکالت 
دوران سالمندی هستند که برای داشتن 

یک سالمندی شایسته ضرورت دارند.

تنها 34 درصد از سالمندان در ایران 
»شاغل« هستند

احمــد دلبری، رئیس مرکــز تحقیقات 
ســالمندی ایران یکی از مشکالت حوزه 
سالمندی را »بازنشستگی قبل از موعد« 
می داند و می گوید: در حال حاضر میانگین 
سن بازنشستگی در کشور ۵2 سال است، 
درصورتی که افراد اغلب از ۷0 سالگی از کار 
افتاده می شوند و بخش زیادی از بیماری ها 
به علت این بیکاری رخ می دهد که در این 
زمینه الزم است در قوانین حوزه سالمندی 
به موضوع بازنشستگی ورود شود.وی علت 
پایین بودن سن بازنشستگی در کشور را 
»ایجاد اشــتغال کاذب« عنوان می کند و 
می افزاید: در ایران معموال بازنشســتگی 
را زودتــر از موعــد در نظــر گرفته و افراد 
زودتر بازنشســته می شوند تا جای آنها را 
نیروهای جوان بگیرند.در همین راســتا 
دلبــری به گــزارش حاصــل از ارزیابی 
شــاخص دیده بان ســالمندی که اخیرا 
توسط ســازمان بازنشستگی انجام شده 
اســت، اشــاره و خاطر نشان می کند: در 
این ارزیابی ۹۷ کشــور مورد بررسی قرار 

گرفتند و ایران رتبه ۶۴ را به خود اختصاص 
داد؛ به عبارتی ۶۴ کشور در جهان از ایران 
وضعیــت بهتری دارند.از ســوی دیگر در 
زمینــه شــاخص قابلیــت و توانمندی 
سالمندان، ایران در جایگاه ۸۸ بوده و در 
وضعیت نامطلوبی قرار دارد.به گفته وی، با 
توجه به اینکه شاخص قابلیت و توانمندی 
سالمندان ترکیبی از اشتغال و توانمندی 
و میزان تحصیالت ســالمندان است، تنها 
3۴ درصد از ســالمندان در ایران شــاغل 
هستند.وی در خصوص وضعیت اشتغال 
ســالمندان در کشــورهای دیگر، گفت: 
انتظاری نمی رود که ســالمندان کار یدی 
انجام دهند اما اکثر کشورها از سالمندان به 
عنوان مشاور در رده های باال بهره می برند 
و همانگونه که در کشورهای توسعه یافته 
بازنشستگی فرآیندی دو ساله است و طی 
این مدت فرد تجربیات چند ساله خود را 
در اختیار می گذارد، ارائه مشاوره و تجارب 
در سال های بعد نیز به نیروهای جوان در 

این کشورها ادامه می یابد.

بیماری های روحی و روانی 
گریبان گیر سالمندان 

دلبری به تشــریح عوارض بازنشستگی 
زودهنــگام بر ســالمندان می پردازد و 

می افزایــد: بیکاری و نداشــتن هویت و 
هدف، منشــاء بســیاری از بیماری های 
روحــی و روانــی اســت و از آنجایی که 
هویت بیشتر بر شغل است، قطعا بیکاری 
می تواند زمینه ساز بسیاری از بیماری ها 
شــود.در گذشــته از بیماری های اصلی 
ســالمندی بحث بیماری هــای قلبی و 
عروقــی و بیماری های زمینه ای ژنتیک 
عنوان می شد، درحالی که اکنون باتوجه 
به گسسته شــدن شبکه های اجتماعی 
افراد در دوران بازنشســتگی، بســیاری 
از آنهــا دچار بیماری های روحی و روانی 
می شــوند.وی با تاکید بــر اینکه از علل 
اصلی آلزایمر و دمانس، کاهش تعامالت 
اجتماعی اســت، می گوید: میزان شیوع 
بیماری های روحی و روانی سالمندان در 
کشور، نسبت به کشورهای توسعه یافته 

بیشتر است.

وضعیت مناسب سازی معابر با وجود 
رشد جمعیت سالمندان چگونه است

از طرفی با وجود ســرعت رشد جمعیت 
ســالمندی در کشــور، زیرساخت های 
الزم در زمینــه مناسب ســازی معابــر 
مهیــا نیســت، به طوری کــه به گفته 
رئیس ســابق دبیرخانه ســتاد پیگیری 

و هماهنگی مناسب سازی کشور، شاید 
۴0 درصد فضاها مناسب ســازی شــده 
باشــند.ابراهیم کاظمی مومن ســرایی 
گفت: چندی پیش ســخنگوی وزارت 
بهداشــت گفته بود کــه به زودی برای 
نگهداری سالمندان، جوان کم داریم. در 
همین راستا زمانی که تعداد جوان کم و 
تعداد سالمند زیاد می شود، باید فضایی 
مهیا باشد تا سالمندان بتوانند به صورت 
مستقل در فضا تردد کنند و کارهای خود 
را پیــش ببرند.وی افزود: در صورتی که 
فضا برای تردد و انجام کارهای سالمندان 
مهیا نباشد، آنها دچار آسیب های روحی، 
جسمی و... شده و به تبع آن دستگاه های 
حمایتی بیشتر درگیر می شوند، اما اگر 
فضا و شــرایط برای فعالیت سالمندان 
مهیا باشد، بالطبع نیاز آنها برای مراقبت 
کاهــش می یابد. در همین راســتا ابتدا 
باید فضا را در دو زمینه مهیا کنیم؛ اول 
اینکه فضای ادارات به گونه ای مناســب 
ســازی شــود که ســالمندان بتوانند 
کارهــای اداری خــود را انجــام دهند.
همچنین شــهرداری ها باید برای ایجاد 
زیرساخت های الزم برای مناسب سازی 
حمل و نقل عمومی و پیاده روها اقدامات 
الزم را به عمل بیاورند.یکی دیگر از نکاتی 

که در فضاهای شــهری باید مورد توجه 
قرار گیرد این است که سالمندان نیازمند 
تفریحــات خاصی هســتند، بر همین 
اســاس می توان پارک هــا را به نحوی 
مناسب ســازی کرد کــه آنها بتوانند در 
پارک ها حضور داشته باشند.وی با اشاره 
به اینکه بر اســاس مــاده 10 آئین نامه 
مــاده 3 قانون حمایــت از حقوق افراد 
دارای معلولیت، شــهرداری ها دارای ۶ 
وظیفه هســتند، گفت: بر اســاس این 
ماده شهرداری ها و دهیاری ها موظفند 
جهت مناسب ســازی و دسترس پذیری 
در راســتای هم سطح ســازی، مناسب 
ســازی و نصب خط هدایــت نابینایان 
در پیاده روهــا و تأمین محل ویژه توقف 
)پــارک( خودروی افراد دارای معلولیت 
در محــل توقــف حاشــیه خیابان ها و 
توقفگاه هــای عمومی، نصب چراغ های 
راهنمایــی مجهز بــه عالئم صوتی ویژه 
افــراد نابینــا و کم بینــا در تقاطع ها؛ 
انجــام اقدامــات و تمهیدات الزم برای 
فرهنگ سازی در جامعه پیرامون رعایت 
ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران برای افراد دارای معلولیت، 
فعال سازی سامانه اطالع رسانی و دریافت 
شــکایات مردمی در خصوص مشکالت 
مناسب ســازی و دسترس پذیری معابر 
و محیط های شــهری و اقدام در جهت 
رفــع موانــع موجود، مشــروط کردن 
صدور پروانه احداث و بازســازی و پایان 
کار برای تمامی ســاختمان ها و اماکن 
عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، 
تجــاری، اداری، درمانی و آموزشــی به 
رعایــت ضوابط مصوب شــورای عالی 
شهرســازی و معماری ایران برای افراد 
دارای معلولیت در مورد دسترس پذیری 
افــراد دارای معلولیت توســط مجری و 
مناسب ســازی و دسترس پذیری کلیه 
پایانه ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانه ها 
و نــاوگان حمل و نقل درون شــهری و 
برون شــهری منطبق با قوانین داخلی 
و اســتانداردهای بین المللی برای افراد 
دارای معلولیت، تأمین امکان بهره مندی 
ایــن افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، 
دریایــی و هوایی و آمــوزش کارکنان 
خــود جهت همیاری عملی و صحیح با 
مسافران دارای معلولیت، اقدام کنند،که 
اگــر شــهرداری ها این ۶ وظیفه خود را 
انجام دهند بخش عمده ای از مشکالت 

مناسب سازی کشور حل می شود.

7جامعه
 خطر اعتیاد اینترنتی 

 در پی پرسه زدن  بی اندازه 
در شبکه های اجتماعی

  فرشته عسکری
کارشناس مسائل روانشناسی تربیتی 

فضای مجازی یکی از تکنولوژی نوین 
جدیــد بوده که هم دارای فواید و هم 
معایب بوده که اگر این ابزار به درستی 
مدیریت نشــود می تواند آسیب  های 
خیلی جدی روحی و روانی به زندگی 
اشــخاص وارد کنــد. اکنــون فضای 
مجــازی برای کــودکان و نوجوانان 
آســیب هــای فراوانی چون در زمینه 
روحــی و روانی وارد کرده که از جمله 
آن می توان به تغییر سبک زندگی آنان 
اشــاره کرد. اگر به گذشته برگردیم و 
ابــزار ارتباطــی آن دوره و زمان حال 
را مورد مقایســه قــرار بدهیم متوجه 
خواهیم شــد که از جمله مواردی که 
تغییرات قابل شــایانی داشته ارتباط 
خانواده ها با یکدیگر بوده و به ویژه در 
این سال های اخیر که با معضل کرونا 
هم مواجه بودیم بیشتر اوقات فراغت 
مــردم در فضای مجازی گذرانده می 
شــده و در خانه ماندن را ترجیح می 
دادند و از دورهمی ها پرهیز می کردند. 
یکی از اســتفاده هایــی که از فضای 
مجازی می شود ایجاد کسب و کارهای 
اینترنتی بوده که این مسئله نیز باعث 
ایجاد تغییراتی در سبک زندگی شود 
و به دنبال آن توازن ســاختار زندگی 
اجتماعی دچار اختالل و آســیب های 
فراوان شــده اســت. فضای مجازی 
دارای اتفاقــات مثبــت و منفی بوده 
کــه نیــاز به مدیریــت و نظارت دارد 
و اگــر این فضا کنترل نشــود و افراد 
استفاده کننده سواد رسانه خود را ارتقا 
ندهند حتما دچار آسیب های جبران 
ناپذیــری در رابطــه با این تکنولوژی 
خواهند شد. کسی که از فضای مجازی 
استفاده می کند در وهله اول حتما باید 
مســئولیت پذیر باشد و به ویژه برای 
اســتفاده از این تکنولوژی محدودیت 
های زمانی برای خود تعریف کند که 
اگر این مسئله توسط فرد رعایت نشود 
امکان اعتیاد به اســتفاده از اینترنت و 
بیهوده به ســر بردن در شــبکه های 
اجتماعــی وجــود دارد. وقتی فردی 
در فضای مجازی پرســه می زند باید 
هــدف او از انجام این کار مشــخص 
باشــد وگرنه اگر بی دلیل از این فضا 
استفاده می کند دچار روزمرگی و بی 
برنامگی شــده که به دنبال آن اعتیاد 
به اینترنت وجود دارد. بیشــتر اوقات 
افرادی که بدون هیچ برنامه از فضای 
مجازی اســتفاده می کنند برایشــان 
این مســئله پیش آمده که روز به روز 
دچار گوشــه گیری و منزوی شدن از 
اجتماع شوند و حتی این مسئله باعث 
شده وظایف خود در زندگی اجتماعی 
را بــه خوبی انجام ندهنــد و از انجام 
مسئولیت های فردی خود شانه خالی 
کنند. برخی افراد از فضای مجازی به 
عنوان یک ابزار دارای سرگرمی و لذت 
یاد می کنند و کامال در این فضا غرق 
شدند و این مسئله نیز سبب می شود 
که افــراد در ارتباط گیری اجتماعی 
دچار مشــکالت بسیاری شوند و فرد 
دلبستگی شدید به فضای مجازی دارد 
و انــزوا را بــر دورهمی های اجتماعی 
ترجیــح می دهد. در شــرایط کنونی 
نوجوانان و کودکان تا نیمه های شب 
یا تا خود صبح در فضای مجازی بدون 
هیچ برنامه اصولی و قانونی پرسه می 
زننــد و این عدم مدیریتی باعث ضربه 
وارد کــردن بــه روح و روان آنان می 
شود که برخی خانواده ها از این مسئله 
غفلــت کرده و خــود را به بی خیالی 
زدند و فراهم کردن اینترنت و گوشی 
و فضای مجازی را برای فرزندانشــان 
نوعی فرهنگ باال و با کالســی تلقی 
مــی کنند. ولنگاری در فضای مجازی 
باعث شــده که اکثر خانواده ها دچار 
ناهنجاری هــای مذهبی، اجتماعی 
و... شــوند و هویت مســتقل فرهنگی 
خودشــان را از دست بدهند. بنابراین 
خانــواده هــا بــرای مدیریت فضای 
 مجازی باید ســواد رســانه شــان را 

ارتقا دهند.

وزیر بهداشت خبر داد؛

 پیگیری جذب 
22 هزار پرستار جدید

وزیر بهداشــت بیان اینکه امســال 12 هزار 
تخت بیمارســتانی را به ظرفیت تخت های 
بیمارستانی کشــور اضافه می کنیم، گفت: 
باتوجه به این موضوع باید 12 هزار پرســتار 
را هــم اســتخدام کنیــم. از طرفی در ســه 
ســال گذشــته 30 هزار نفر از کادر سالمت 
بازنشست شده اند و بر همین اساس پیگیریم 
که 10 هزار پرســتار دیگر را هم اضافه کرده 
و جمعا 22 هزار پرستار را اضافه کنیم.دکتر 
بهــرام عین اللهــی با بیان اینکه اســتخدام 
این تعداد پرســتار منوط به مجوز ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشور است که در حال 
فعالیت برای گرفتن این مجوز هستیم، گفت: 
عزیزانــی هم در طــول دوران کرونا زحمت 
کشــیدند و به عنوان کادر بیمارستان کمک 
کردنــد. افــرادی که در ایــن دوره زحمت 
کشــیدند برایشان 20 امتیاز قرار می دهیم 
کــه در اســتخدام آن هــا به عنــوان امتیاز 
منظور می شــود تا بتوانیم از نیروهای جدید 
بهــره ببریم.عین اللهی دربــاره عدم تمدید 
قــرارداد افرادی کــه در طول دوره کرونا در 
بیمارستان ها به کارگیری شده بودند، اظهار 
کــرد: ما به طور قانونی از نیروهایی در طرح 
نیروی انسانی استفاده می کنیم و این ظرف 
مشخصی دارد. به طوری که وقتی دوره طرح 
افراد تمام می شــود،  می روند و عده دیگری 
می آیند. بنابراین جدای از استخدام باید این 
ظرف را همیشه نگه داریم و افراد جدیدتری 
بیایند و طرح نیروی انســانی خودشــان را 
بگذرانند. بعد از اتمام طرح شــان هم ما باید 

از نیروهای جدید طرحی استفاده کنیم.  

 افزایش 7 درصدی سرقت 
در سه ماه گذشته پایتخت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره افزایش 
سرقت در تهران، گفت: سرقت ها در طول سه 
ماه گذشــته در تهران هفت درصد افزایش 
دارد و باید برای زمینه هایی که باعث می شود 
این سرقت ها به وقوع بپیوندد فکر جدی تری 
داشــته باشیم. سردار حسین رحیمی گفت: 
برای جلوگیری از این نوع سرقت ها و ایجاد 
امنیت در جامعه، در کنار تمام اقداماتی که 
صــورت می گیرد، معتقدیم که باید برخورد 
با مجرمان و ســارقان در پایتخت قاطع تر و 
جدی تر دنبال شــود و هزینه ســنگین برای 
مجرمان ایجاد شود تا کمتر به سرقت اقدام 
کنند.سردار رحیمی در پاسخ به این سوال که 
پلیس برای کاهش آمار سرقت در تهران چه 
برنامه هایی در دست اقدام دارد، گفت: پلیس 
پایتخت تمام تالش خود را در این زمینه انجام 
می دهد تا بتوانیم امنیت خوبی در مبارزه با 
سارقان برای مردم ایجاد کنیم.وی در پاسخ 
بــه اینکه آیا این ســارقان به عنوان افرادی 
هســتند که برای بار اول ســرقت داشته اند، 
گفــت: اینکه اعالم کنیم چه درصدی از این 
ســرقت ها از ســوی افرادی بوده که برای بار 
اول سرقت کرده اند در این زمینه آمار دقیقی 
نداریم اما باید گفت که آمار سرقت اولی در 

تهران آنقدر نگران کننده نیست.

 اعالم تازه ترین جزییات 
 از وضعیت قانون 
رتبه بندی معلمان

معــاون وزیر و ســخنگوی وزارت آموزش و 
پرورش در پیامی در شبکه های اجتماعی در 
خصــوص آخرین وضعیت قانون رتبه بندی 
معلمان، نوشــت: »احکام اعضای هیات های 
ممیزه برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان از 
سوی وزیر صادر و تمهیدات اجرای رتبه بندی 
توســط مرکز نیروی انســانی وزارت فراهم 
شــد«.صادق ستاری فرد پیش از این در 1۸ 
خرداد ماه در پیام دیگری اعالم کرده بود که 
آئین نامه رتبه بندی در هیات وزیران تصویب 
شده و قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان برای 

اجرا از تیر ماه منعقد شده است.

 انتقال فیش های حج 
فقط در دفاتر اسناد رسمی

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور با بیان اینکه از این به بعد قرار اســت 
تمامــی امــور مربوط به نقل و انتقال و خرید 
و فــروش فیــش های حج در دفاتر اســناد 
رســمی صورت گیرد، گفت: زیر ساخت های 
الکترونیک انتقال فیش حج انجام شده است 
و منتظر هســتیم زیرساخت های مربوط به 
سازمان حج و زیارت انجام شود.مهدی اقبال 
با بیان ضرورت ســوق دادن مردم به ســوی 
اســناد رسمی، گفت: کالهبرداری زیادی از 
طریق اسناد عادی انجام می شود که یکی از 
نمونه های آن مربوط به انتقال فیش های حج 
بــود. انتقال فیــش حج قباًل از طرق مختلف 
انجــام می شــود اما االن بــا هماهنگی های 

صورت گرفته نظامند می شود.

خبر ویژه

رئیس اداره پیشــگیری ســرطان وزارت بهداشت با اشاره به وجود 13۵ هزار 
مورد جدید ســرطان در کشــور، گفت: روند بروز ســرطان به صورت کلی در 
جهان در حال افزایش اســت در ایران نیز میزان بروز و شــیوع ســرطان باالتر 
از میانگین جهانی اســت.علی قنبری مطلق افزود: کشــورهایی مانند ایران که 
کشورهای جوانی هستند، هرچه به سمت پیری می روند میزان بروز سرطان 
در آنها افزایش پیدا می کند. کشــورهای زیادی هم قبال این شــیب افزایشــی 
را تجربه کرده اند اما اکنون این شــیب افزایشــی در آنها کمتر شده است.علی 
قنبری مطلق افزود: افزایش شــیوع ســرطان در کشــور ما قابل توجه خواهد 

بود، چرا که در حال حاضر جمعیت جوان اســت اما این جمعیت به ســمت 
پیری می رود و طبیعتا میزان بروز ســرطان در آن افزایش خواهد یافت.وی 
گفت: ما از شاخصی به عنوان بقای ۵ ساله برای بیماران مبتال به سرطان که 
مراحل درمانی خود را طی کرده یا در حال مداوا هستند، استفاد می کنیم.این 
شــاخص ها می تواند بهبود پیدا کند که مهمترین راه بهبود آن هم تشــخیص 
به موقع سرطان است. به همین دلیل از چند سال قبل در تمامی شبکه های 
بهداشتی و درمانی، برنامه پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان را به تدریج 

آغاز کردیم و در حال توسعه آن هستیم.

تر از میانگین جهانی است شیوع سرطان در ایران باال

اینفوگرافی 

گیاهان خنک 
کننده هوای 

خانه کدام 
هستند

برخی از گیاهان در 
فصل گرم، هوای گرم 

خانه را جذب کرده 
و اکسیژن و رطوبت 
خاک را در هوا آزاد 

می کنند تا هوای 
اطراف خنک شود.

منبع: ایمنا

ح ترافیک؛ با تغییر ساعات کاری ادارات و عدم تغییر ساعت طر

سردرگمی شهروندان تهرانی ادامه دارد
دولت در راستای صرفه جویی در مصرف برق مصوب کرد که از شنبه 21 خرداد 
ماه تا سوم شهریور ماه ساعات کار ادارات تغییر کند که براین اساس ساعات کار  

از ساعت ۷ تا 13:30خواهد بود.
در حالی ساعات کاری ادارات تغییر کرد که ساختمان بسیاری از ادارات و مراکز 
در محدوده مرکزی شــهر و در داخل محدوده طرح ترافیک یا کاهش آلودگی 
هواســت و بســیاری از کارکنان و کارمندان ترجیح می دهند که با اســتفاده از 
وســیله نقلیه خود به محل کار مراجعه کنند.  حاال در این میان، ســاعت کاری 
ادارات تغییر کرد اما ساعت اجرای طرح ترافیک، نه! ساعت طرح ترافیک تغییر 
نکــرد و  فاصله طوالنی اتمام ســاعت کاری تــا اتمام زمان اجرای طرح ترافیک، 
موجبات سردرگمی شهروندان به خصوص افرادی که در محدوده مرکزی شهر 
رفت و آمد دارند، شــده و حتی در این میان ســکنه داخل محدوده نیز با مشــکل 
رو به رو شــدند. اما تشــکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر 
تهران در این زمینه می گوید که درباره تغییر ساعات طرح ترافیک باید در شورای 
 ترافیک تهران تصمیم گیری شود و این موضوع را با معاون حمل ونقل یاد آوری 

کرده ام.
وی ادامه می دهد: مســئله تغییر ســاعت طرح بایســتی تعیین تکلیف شود چرا 
که هم برای افرادی که خانه هایشــان داخل محدوده اســت و هم برای کارکنان 
مشکل زا شده و بین ساعت تعطیلی ادارات و ساعت اتمام طرح طوالنی است و 
منتظر هستیم که شورای ترافیک تهران تشکیل و این موضوع را تعیین تکلیف 
کند. ئبر اساس این گزارش ، حال باید منتظر ماند و دید شورای ترافیک تهران 
در چه زمانی تشکیل جلسه می دهد و موضوع تغییر ساعات طرح ترافیک را این 
بار نه به خاطر کرونا بلکه در راستای مصوبه دولت مبنی بر تغییر ساعات کاری 

ادارات مجدد بررسی و اصالح می کند؟
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به دنبال خشکســالی ها و قحطی شــدید و گســترده اواخر دهه 1۹۶0 و اوایل دهه 1۹۷0 
میــالدی در آفریقــا ، موضــوع بیابانزایی به عنوان یــک معضل جهانی مطرح گردید . در 
این زمینه ســازمان ملل UNEP را به عنوان یک آژانس تخصصی بین المللی ، مأمور 
اقدامات وســیع اجرائی آموزشــی مقابله با بیابانزایی در ســطح چهار قاره آســیا ، آفریقا ، 

آمریکای التین و اروپا نمود . 
متعاقب آن پدیده بیابانزایی در کنفرانس سال 1۹۹2 سران در ریودوژانیرو به عنوان یکی 
ازچالــش هــای عمده فرا روی جهــان در قرن 21 مطرح گردید در این کنفرانس از جامعه 
جهانی خواسته شده است که با موضوع بیابانزایی و خشکسالی بطور جدی برخورد شود . و 
در این ارتباط سازمان ملل کمیته ای بین الدول جهت تدوین کنوانسیون بین المللی مقابله 
با بیابانزایی راه اندازی نمود . این کمیته پس از 3 سال طی جلسات مختلف سرانجام در 1۷ 
ژوئن 1۹۹۴ متن کنوانسیون مزبور را نهایی نمود . بدین علت روز 1۷ ژوئن معادل 2۷ خرداد 
بعنوان روز جهانی مقابله با بیابانزایی نام گذاری شده است وشعار امسال عبارتست از: "عبور 
از خشکسالی با مشارکت همگانی" که در سال 1۹۹۶ با عضویت ۵0 کشور رسما شروع به 
کار نمود. تعداد اعضای متعاهد این کنوانسیون در حال حاضر بالغ بر 1۹۵ کشور می باشد.
جمهوری اســالمی ایران ســومین کشــور  امضاء کننده این معاهده در پاریس بوده و در 
مورخ ۷۵/10/۹ این کنوانسیون از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشت و ایران رسماً 

بصورت یکی از اعضای متعاهد آن درآمد  
ایــن کنوانســیون مشــتمل بــر یــک مقدمه و ۴ الحاقیه بــرای مناطق آفریقا ، آســیا ، 
آمریکای التین و کارائیب و شــمال مدیترانه اســت . این معاهده بر لزوم مشــارکت ملی 
در کلیــه مراحــل تدویــن و اجــرای برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی تأکید داشــته و 
عمده فعالیتها را در ســطوح مختلف ملی و محلی حول محور بهبود معیشــت ســاکنین 
 مناطــق مبتــال بــه با اســتفاده از دانش و فن آوری بومی ، ســنتی و فن آوری های نوین 

قرار داده است .
عبور از خشکسالی با مشارکت همگانی

شــعار امســال روز مقابله با بیابان زایی و خشکســالی ســال 2022 بر چگونگی گذر از 
خشکسالیها است چرا که خشکسالی یکی از مخرب ترین بالیای طبیعی است که با کاهش 
شدید محصوالت کشاورزی، آتش سوزی های جنگلی ، تنش آبی، طغیان بیماریها و .... 
موجب خسارات جانی و مالی فراوان میگردد. امروزه خشکسالی از نظر شدت و فراوانی، 
بواسطه تخریب خاک و تغییرات آب و هوایی تشدید شده، و رو به افزایش است و از سال 
2000 تا کنون این پدیده 2۹ درصد افزایش یافته و ســاالنه ۵۵ میلیون نفر تحت تأثیر 
این معضل قرار می گیرند. پیش بینی میشــود تا ســال 20۵0، خشکســالی بر زندگی سه 
چهــارم جمعیــت جهان تأثیر بگذارد. لذا این یک مســئله بعنوان یک معضل جهانی که 

نیاز به اقدام فوری دارد مطرح میباشد.
بیابان در استان سمنان

طبق تعریف ســازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشــور،  بیابان به مناطق دارای اقالیم 
خشک و فرا خشک که میزان متوسط بارندگی سالیانه آن کمتر از 1۵0 میلی متر و درصد 
پوشــش گیاهی چند ســاله آن کمتر از ۵ درصد باشــد اطالق می شــود. بر همین اساس 
بیش از نیمی از اراضی این اســتان ) ۵/2 میلیون هکتار( فاقد پوشــش گیاهی اســت. این 
اراضی بیشتر در بخش های جنوبی و شرق استان شامل کویر مرکزی، کویر حاج علیقلی 
، شــق بیارجمند و … قرار داشــته و شــامل شــوره زار، کفه های رسی و نمکی ، سنگالخ 
، اراضی بدلند و ناهمواریهای ماســه ای و … میباشــند. همچنین ســطح بسیار زیادی از 
اراضی استان ) به خصوص در نواحی مرکزی آن( دارای پوشش بسیار کم و ضعیف است.

عوامل بیابانزائی: 
عوامل پیدایش بیابان بطور کلی به دو بخش طبیعی و انســانی تقســیم میشــوند. عوامل 
طبیعی که مســبب عمده بیابانهای جهان اســت. شــامل اقلیم )یا به زبان سادهتر کمبود 
بارندگی که این عامل مهم خود ناشی از  قرار گرفتن در عرضهای میانی کره زمین، دوری 
از دریا، محصور شــدن بواســطه ارتفاعات، نوع پوشــش سطح زمین و .... حادث میشود(. 
ژئومرفولوژی منطقه که شامل سازندهای زمین شناسی ، پستی وبلندی و کیفیت خاک 

و آب منطقه میباشد. 
عوامل انســانی شــامل: تخریب گیاه ، تخریب آب و 
تخریب خاک به هر شــکل و نوعی باشــد نظیر چرای 
بی رویه ،قطع درختان ، بوته کنی ، استفاده بی رویه 
از آبهای زیر زمینی ، کشاورزی در اراضی غیر مستعد، 

آبیاری نامناسب و... است.
عوامل غالب بیابانزایی و درصد گستردگی آنها در 

سطح استان: 
الف : عوامل غالب طبیعی :

نوع اقلیم حاکم با ۵۸ درصد از سطح کل استان 
شــرایط ژئومرفولوژیکی با ۶/2 درصد از ســطح کل 

استان 
محدودیتهــای کمــی و کیفی منابــع آب و خاک با 

1۷ درصد 
ب – عوامل غالب انسانی : 

بوته کنی با 0/2۴ درصد 
چرای بی رویه با 1۵/2 درصد 

تبدیل کاربری اراضی با 0/1۵ درصد 
افت سطح  سفره آب زیرزمینی با 3/0۷ درصد 

عدم مدیریت صحیح اراضی با 0/1۴ درصد از سطح 
کل استان

فرسایش بادی در استان سمنان
اســتان ســمنان بعنوان یک استان با سیمای عمدتا 
بیابانی )سومین استان بیابانی کشور( بشدت با این 
معضل درگیر بوده و پروسه فرسایش بادی و عوارض 
ناشــی از آن ، هر ســاله خســارت بسیار زیادی را به 
تاسیسات اقتصادی و منابع زیستی آن وارد میکند، 
که این مناطق کانون بحرانی فرسایش بادی نامیده 

می شود.
.بطــور خالص  ســطحی بالغ بــر13۷0000 هکتار 
ازاراضی اســتان در1۹منطقه تحت تاثیرفرسایش 
بادی)بــه عنوان یکــی از مهم ترین جنبه های بروز 

بیابانزایی(قرارمی گیرد
که حدود ۵3۵1۷3  هکتار بعنوان کانونهای بحرانی 
فرسایش بادی شناخته شده است که خسارت ساالنه 

بطور متوسط معادل 320 میلیارد ریال است.
خطرات بیابانزائی : 

1- نابودی پوشش گیاهی و منابع تولید علوفه 
2-  افزایش رواناب سطحی و خطر سیل 

3- شور شدن اراضی و کاهش حاصلخیزی خاک 
۴- فرســایش بادی و افزایش گرد و غبار در ســطح 

منطقه 

۵- نابودی منابع آب و افت سطح آب زیر زمینی 
۶- تخریب خطوط مواصالتی 

۷- نابودی حیات وحش و زوال محیط زیست 
۸- افزایش بیماریهای  تنفسی در اثر گرد و غبار حاصل از فرسایش بادی 

۹- کاهش تولید مزارع تحت تاثیر گردو غبار
اقدامات انجام شده در استان سمنان 

جمهوری اســالمی ایران به اذعان ســازمانهای ذیربط بین المللی بعنوان یکی از موفق ترین 
کشورهای جهان در زمینه کنترل فرسایش بادی )بعنوان یکی از مهمترین مصادیق پدیده 
بیابانزایی( بوده اســت که توانســته در طول چهار دهه گذشــته با اجرای عملیات کنترل 
فرسایش بادی و بیابانزدائی، خسارات ناشی از این پدیده  را کنترل نماید در این راستا اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از اولین استانهای پیشگام در این زمینه بود. 
این اداره طبق وظایف خود و برای مقابله با این پدیده مشکل ساز، از سال 13۴۷ با سختی 
و مشــقت فراوان، برای کنترل فرســایش بادی اقدام به انجام عملیات بیولوژیک )نهالکاری( 
بعنوان موثرترین و کارآمدترین عملیات در مناطق بیابانی بخصوص اطراف شهرها ، روستاها 
و راههای مواصالتی نموده که نتیجه آن عالوه بر کنترل این پدیده، در بسیار از این مناطق 
باعث ایجاد فضای سبز و تلطیف هوا ، ترسیب کربن ، تولید علوفه و .... شده است. تاثیر این 
اقدامات بنحوی بود که بسیاری از ساکنین مناطق فوق مشکالت و نگرانی های گذشته را 
فراموش نمودند. از این مناطق می توان به روســتاهای جنوب شــهر دامغان، شــهر سمنان، 
شــهرمیامی و گرمســار اشاره نمود. تاغزارهای دست کاشــت اطراف آنها طی سالیان سال 
همانند ســد مســتحکمی از شــدت بادها در ســطح خاک کاســته و باعث کاهش و کنترل 

فرسایش بادی می گردد
درمجمــوع اقدامــات ایــن اداره کل در جهــت جلوگیــری از بیابانزایــی و کنترل فرســایش 

ح ذیل می باشد: بشر
1- اقدامات تشــویقی و حمایتی جهت حفظ پوشــش گیاهی منطقه و ایجاد راهکارهایی 

جهت این منظور با مشارکت  ساکنین منطقه 
2- انجام مطالعات مدیریت مناطق بیابانی و کنترل کانونهای فرسایش بادی در سطح استان

3- انجام مطالعات بیابانزدایی و مدیریت جنگلهای دست کاشت بیابانی در سطح استان
۴- اجرای طرحهای  تثبیت تپه های ماسه ای )احداث بادشکن(

۵- انجام پروژه های نهالکاری  و بذرکاری در ســطح  اســتان با اســتفاده از گونه های گیاهی 
مقاوم تاغ ، آتریپلکس، قره داغ ، اسکمبیل و ... 

۶- مراقبت و آبیاری پروژههای اجراء شده
۷- انجام پروژه کنترل روان آب جهت توسعه پوشش گیاهی در اراضی بیابانی استان

۸- اجرای طرحهای مدیریت جنگلهای بیابانی دســت کاشــت در تاغزارهای دست کاشت 
قدیمی

۹-اجرای طرحهای توانمند سازی در درروستاهای مناطق بیابانی)طرح ترسیب کربن(
در حال حاضر و در جهت کنترل و تثبیت ماســه های روان در کانونهای بحرانی فرســایش 
بادی، اداره کل منابع طبیعی اســتان ســمنان اقدام به متمرکز کردن پروژه های مطالعات 
و اجرایی بیابانزدائی خود را در این مناطق نموده اســت تاکنون در ســطح اســتان بیش از 
113000 هکتار تاغزار  دســت کاشــت موفق ایجادنموده اســت، که تا حدود زیادی معضل 
فرسایش بادی ، )بخصوص در اطراف شهرها و راههای اصلی استان( را کنترل نموده است.
درســال1۴00نیز از محل اعتبارات ملی) درآمدعمومی( و ســفر ریاســت محترم جمهور و 
اعتبارات استانی عملیات اجرایی در سطح ۷شهرستان بیابانی استان به شرح ذیل در حال 

اجرامی باشد:
نهالکاری و آبیاری مراقبت سنواتی در سطح ۵000 هکتار ومدیریت رواناب همراه با عملیات 
بیولوژیک در ســطح 2000 هکتار و مدیریت جنگلهای دســت کاشــت بیابانی حدود ۷۵0 

هکتار وعملیات حفاظت ومدیریت چرا در سطح ۸000 هکتار
امیدوارم با عنایت پروردگار و کوشــش و همت هم اســتانیهای عزیز اســتانی آباد و سرسبز 

داشته باشیم.

روزجهانیمقابلهبابیابانزایی

سید حسین میر سید رییس اداره  بیابان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان

 علی ترابی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان سمنان

 جعفر مرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان سمنان

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان

؛ 27 خرداد روز جهانی مقابله با بیابان زایی و خشکسالی با شعار

ازخشکسالیبامشارکتهمگانی عبور
»ایران سر سبز - ایران قوی؛ همه با هم، جهاد برای حفظ و احیای منابع طبیعی«

گردشگری

»و دریا آتش گرفت« منتشر شد

 روایتی از ربوده شدن 
حاج احمد متوسلیان

 

کتاب داستانی »و دریا آتش گرفت« بر اساس خاطرات 
شــهید محمد اویسی نوشته فاطمه سلطانی به تازگی 
توســط واحد ادبیات پایداری انتشارات کتاب جمکران 
و با همکاری کنگره شهدای استان قم چاپ و روانه بازار 
شده است.این کتاب ضمن پرداختن به واقعه ربوده شدن 
احمد متوســلیان فرمانده لشــکر 2۷ محمد رسول اهلل 
)ص( توســط حزب ســکوالر فاالنژها در لبنان به شرح 
زندگی شــهید محمد اویســی از مربیان آموزشی سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی می پردازد. نویسنده با اضافه 
کردن شــخصیت ضد قهرمان به نام یوزف به داســتان، 
تقابل بین حق و باطل را به خوبی به رشــته تحریر در 
آورده اســت. شــهید محمد اویسی در حادثه سیل سد 
کرج در دوره آموزشــی به همراه 2۷ تن از پاســداران 
و ارتشــی ها به شهادت رســید. این کتاب اولین کتاب 

برگرفته از زندگی این شهید است.
»و دریــا آتــش گرفت« حاصل ســاعت ها مصاحبه و 
مطالعه نویســنده پیرامون شــهید و وقایع مرتبط بوده 
و در 1۷۷ صفحــه و بــا قیمت ۵۴,000 تومان برای رده 
ســنی بزرگسال نگارش شده است. در بخشی از کتاب 
می خوانیم:»به محض اینکه نیم خیز شد تا خودش را به 
او برساند، جنگنده اسرائیلی باالی سرش بود. ثانیه ای 
بعــد ماشــین رفت روی هوا. بعــد از صدای مهیبی که 
انگار پرده گوش هایش را پاره کرد، همه جا ساکت شد. 
سکوت مطلق. انگار که زمان ایستاده باشد. همان طور 
چهار چنگولی خیره شد به تکه آهن های خنجر مانندی 
که پیش رویش معلق بودند. تکه ای آهن داغ، پوســت 
صورتش را شــکافت. خاک و شــن و خون پاشیده شد 
روی تمام هیکلش. درد و سوزش و صدای انفجار با هم 
به سمتش هجوم آورد. از جا پرید و دوید سمت ماشینی 
که می سوخت. تنها کاری که می توانست بکند، این بود 
که با مشت هایش خاک را بپاشد روی ماشین؛ ولی بعد از 
چند ثانیه دید که کارش معنایی ندارد. فقط مجسمه ای 
از پیکر سوخته شریف در میان دِر نیمه باز ماشینی که 
دیگر ماشین نبود، باقی مانده بود. کمی آن طرف تر پای 
مصنوعی او با آتشی که رویش افتاده بود، ُگر می گرفت.«

دیابت منجر به نابینایی می شود
 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دیابت شایع ترین بیماری شبکیه چشم 

است که اگر به موقع تشخیص و درمان نشود منجر به نابینایی می شود.
 دکتر احد صداقت روز چهارشنبه در همایش چشم پزشکی در سالن همایشهای 
رازی افزود: دیابت باعث افزایش آسیب به شبکیه چشم می شود و بعد از 10 تا 
1۵ سال از ابتال به این بیماری، خونریزی شبکیه و کاهش دید در فرد مبتال اتفاق 
می افتد.وی اظهار داشــت: بیماران مبتال به دیابت شــانس نابینا شدن بیش تری 
نســبت به ســایر افراد دارند، به این بیماران توصیه می شــود که قند خون و فشار 
خون خود را کنترل کرده و هر ۶ ماه یکبار برای بررســی وضعیت چشــم خود به 

پزشک مراجعه کنند.
صداقت ادامه داد: در ابتدا فرد دیابتی ممکن اســت عالیمی از عوارض چشــمی 
وجود نداشــته باشــد اما پس از گذشــت چند سال ممکن است عوارض چشمی 
بروز پیدا کند که تحت نظر متخصص چشــم وضعیت بینایی باید مورد بررســی 

قرار گیرد و پزشــک بر حســب شــدت دیابت و عالیم بیماری مدت زمان چکاب 
را مشخص می کند.

خشکی چشم شایعترین بیماری فصل گرما 
این چشم پزشک با بیان اینکه خشکی چشم شایعترین بیماری فصل گرما است، 
گفت: خشکی چشم با توجه به اینکه در منطقه جغرافیایی گرم هستیم، بسیار 
شایع بوده و  زمانی رخ می دهد که اشک ها قادر به چرب کردن چشم ها نیست و 
خطر ابتال به عفونت چشم افزایش می یابد.صداقت افزود: آسیب به سطح چشم، 
در صورت عدم درمان، خشکی چشم شدید ایجاد کرده و منجر به التهاب چشم، 
سایش سطح قرنیه، زخم قرنیه و مشکالت بینایی می شود، کیفیت زندگی کاهش 
یافته و چشم های خشک می تواند فعالیت های روزمره، مانند خواندن را دشوار کند.

این استاد دانشگاه، احساس خارش و سوزش، حساسیت چشم به دود یا باد، قرمزی 
چشم،  تاری دید، ریزش اشک، دوبینی و چسبیدگی پلک ها به یکدیگر در هنگام 

بیدار شدن از خواب از عالیم خشکی چشم بیان کرد و تصریح کرد: برخی از افراد 
در شرایط ابتال به خشکی چشم، دردی شدید را احساس می کنند که این مسئله 

می تواند منجر به ناامیدی، اضطراب و اختالل در عملکرد روزمره آن ها شود.
صداقت ادامه داد: عوارض خشکی چشم می تواند شامل تشدید قرمزی چشم و 
حساسیت به نور و همچنین، افزایش درد چشم ها و بدتر شدن مشکل در بینایی 
شود،  افراد مبتال به خشکی چشم تمایل دارند به طور مداوم چشم خود را مالش 
دهند که باید برای جلوگیری از التهاب از این امر پرهیز شــود، توصیه می شــود 
که پلک های خود را چند بار در روز شستشــو دهید.به گفته وی، بیشــتر افرادی 
که به خشکی خفیف چشم دچار هستند مشکل یا عارضه طوالنی مدتی را تجربه 
نمی کنند اما عالئم شــدید این مســئله می تواند منجر به التهاب چشــم، عفونت 
چشــم و آســیب به ســطح قرنیه شود، آسیب به سطح قرنیه می تواند باعث زخم 

دردناک آن شود و بر بینایی شما نیز تاثیر بگذارد.

دریچه علم

یک مویز و چهل خبرنگار!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

مشــکالت عدیده در حوزه رسانه کماکان 
ادامه دارد و به نظر می رســد گام اول در 
ســاماندهی حوزه رســانه ، شناســایی و 
معرفی خبرنــگاران واقعی از خبرنگارها 
نما ها و دالالن رسانه ای است. امروز اگر 
نگاهی به لیست اعضای خانه مطبوعات یا 
صندوق هنرمندان و ... بیاندازیم مشاهده 
می کنیم اسم افرادی به عنوان خبرنگار و 
فعال عرصه رســانه در این سامانه ها ثبت 
شــده است و از برخی امتیازات برخوردار 
هستند که در یک دهه اخیر هیچ مطلب 
یا نوشته ای از آنها در هیچ نشریه و پایگاه 
خبری ثبت و ضبط نشده است! کار تا جایی 
از خرک در رفته اســت که موزع روزنامه، 

صاحب دکه مطبوعاتی، فروشنده روزنامه 
باطله به صورت کلی ، مدیر کانال و ادمین 
پیج هم امروزه فعال عرصه رسانه محسوب 
می شــوند و سوگمندانه به برخی نشست 
های خبری هم دعوت می شوند و از آنها 
به عنوان خبرنگار تجلیل به عمل می آید!

برپایــۀ اعالمیــه ســازمان یونســکو، 
خبرنگاران باید کوشــش کنند تا اخباری 
کــه در اختیار عموم می گذارند درســت، 
دقیق و معتبر باشد و در درستی اخباری 
که به دســت می آورند، پژوهش و اندیشه 
کننــد. خبرنگاران نباید حقیقتی را عمداً 
تحریــف یا خراب کننــد و نیز هیچ گونه 
 مطلبــی را نبایــد از دیــد مــردم پنهان 

نگهدارند.

اما این خبرنگار نما ها نقداً به دنبال جذب 
آگهی یا انتشار کلیپ هایی هستند که به 
تعداد مخاطبان یا بازدید هایشان بیفزاید! 
حــال می خواهد ضربه پیمانکار با بیل به 
کمر کارگر باشــد یا حمله یک خروس به 

سگ گله! 
این شــلختگی در معرفی افراد به عنوان 
فعال رســانه باعث شده تا امکان حمایت 
اقتصادی و معیشتی از اهالی واقعی رسانه 
میســر نباشد و توزیع غیر عادالنه و قطره 
چکانــی منابع مالی ایــن حوزه، باعث به 
وجود آمدن شــرایط موجــود و کمرنگ 
شــدن شــغل خبرنگاری بــه عنوان یک 

شغل رسمی و مستقل شده است.
اقدام عملی وزارت فرهنگ و ارشاد نسبت 

به ســاماندهی اوضاع رســانه ها با اولویت 
شناســنامه دار خبرنگاران رسمی شاید 
بتوانــد گامی نوین و مهم در ســاماندهی 
رسانه ها تلقی شود. تدوین یک سند جامع 
در ایــن خصوص و رتبه بندی خبرنگاران 
نه بر اســاس لیســت بیمه بلکه بر اساس 
شایســتگی افراد، تداوم در تهیه مطالب 
رســانه ای و تولید محتوی متناســب با 
واقیعت، ســطح دانــش و آگاهی افراد و 
حتی برگزاری آزمون و ... می تواند ســره 
از ناســره جدا کند و حتی امکان پرداخت 
حقوق مســتمر ماهانه بر اســاس رتبه و 

درجه کسب شده میسر باشد.
ســاماندهی توزیع کاغــذ و زینک یارانه 
ای، احیــای مجدد نمایشــگاه مطبوعات 

و جشــنواره سراسری مطبوعات از دیگر 
خواســته های اهالی رســانه اســت که 
متاســفانه در دولت یازدهم و دوازدهم با 
اهداف نامشــخص نسبت به حذف این دو 
رویداد مهم فرهنگی اقدام شد و تا کنون 
نیــز اراده ای برای احیای این دور رویداد 

مهم فرهنگی دیده نمی شود.
در پایان امید اســت وزیر جدید دولت در 
این وزارتخانه کلیدی نگاه رسمی و جدی 
تری نسبت به رسانه ها داشته باشد و این 
تفکر مســموم برخی دوستان مشغول به 
کار در وزارتخانــه قبلــی را کــه هر کس 
یک گوشــی در دست دارد خبرنگار است 
و ما ۸0 میلیون خبرنگار داریم، از ریشــه 

بخشکاند!

طنز 

منطقه چیچکلی میانه
تصویری بدیع از طبیعتی بکر

ســفر به منطقه چیچکلی میانــه می تواند 
جذاب ترین ســفر تفریحی شــما به قلب 
طبیعتی بکر باشد. این منطقه با آب و هوایی 
بی نظیر و تمیز می تواند میزبان مناســبی 
برای شما باشــد. منطقه چیچکلی میانه در 
حدود 3۵ کیلومتری  شــمال غرب ورزقان 
قرار گرفته که منطقه ای سرسبز و پوشیده 
از جنگل اســت. اما اگر بخواهیم درباره نام 
این منطقه یعنی چیچکلی بگوییم، باید به 
ســراغ زبان ترکی برویم. منطقه چیچکلی 
میانه در زبان ترکی به معنــای منطقه ای 
گلستان مانند است که به معنای واقعی این 

اسم به این منطقه برازنده است.
گونه های مختلف گیاهی و جانوری منطقه

اما همانطور که گفتیــم، منطقه چیچکلی 
میانه مناظر و چشم انداز بسیار بی نظیری را 
در خود قرار داده که باعث جذب گردشگران 
و طبیعت گــردان بســیاری از سرتاســر 
کشورمان شده است. اما این منطقه عالوه 
بر آب و هوا و همچنین مناظر بکر، گیاهان 
و جانوران بســیار متنوعی نیز در خود قرار 
داده است. حیوانات مختلفی همچون گراز، 
شــغال، خرس قهوه ای و ...در این منطقه 
زندگی می کننــد. البته پرنــدگان متنوع 
بســیاری نیز مانند کبک چیل وابیا، کبک، 
پرندگان شــکاری همچون عقاب طالیی، 
الچیــن و ... نیز در این منطقه دیده شــده 
اند. شهرستان ورزقان به دلیل قرار گرفتن 
در منطقــه زیبای ارســباران دارای مناظر 
بدیع و بکر طبیعی همچون روســتا و آبشار 
زیبای گل آخور، منطقــه چیچکلی و دره 
زیبای سونگون و بناهای تاریخی چون قلعه 
جوشین و خانه امیرارشد در انتظار حضور 
مهمانان اســت و صنایع دستی بی همتایی 
چون ورنی بافی و گلیم بافــی را به عنوان 

تحفه به مهمانان عرضه خواهد نمود.

کتابکده


