
رئیسجمهور:

 آمریکا هم 
 پیغام می فرستد 
هم تحریم  می کند

     رئیس جمهور با اشاره به تحریم های 
جدید آمریکا گفت: آمریکایی ها از سویی 
کره  پیغام می فرستند که آماده توافق و مذا
هســتیم، امــا از ســوی دیگــر بــر تحریم هــا 
می افزاینــد. دنیــا بایــد حق بدهــد که ما به 

این ها اعتماد نداریم...

واکنشنمایندهمجلس
بهنامههشدار۶۱اقتصاددان:

 توطئه های پیچیده ای
شرایط اقتصادی کشور را 

به اینجا رساند
کســیون روحانیــت مجلــس       عضــو فرا
گــر مهــار تــورم و گرانــی و مراقبــت از  گفــت: ا
معیشــت مردم مدنظــر این اقتصاددانان 
اســت بهتــر بــود در زمــان دولــت قبــل هم 

اعالم موضع می کردند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

دیپلماسی  در بحران های جهانی  از جنگ اوکراین تا رقابت های منطقه ای

حرکت ایران بر لبه تیغ
   شــرایط کنونی جهان مبین این مســاله اســت که جهان امروز در یک شــرایط عادی 
قــرار نــدارد و بــه ســمت یــک بــی نظمــی در حال حرکت اســت، از یک ســو بحران اوکراین 
قیمت و عرضه سوخت و انرژی و گندم و غالت را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده، 

از ســوی دیگــر ایــن بــی نظمــی بــه اقصــی نقاط جهان در حال تســری اســت و همســایه 
ایران یعنی ترکیه نیز با یک تورم هفتاد درصد مواجه شده است. بدیهی است که رکود 

  || صفحه  صفحه 22  اقتصاد ترکیه بر اقتصاد ایران نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت...

هیچ  بهانه ای برای » عدم برخورد« وجود ندارد

قاچاق کاال تا کی ؟قاچاق کاال تا کی ؟
صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

لطفا به بهانه زیباترشدن 
جشن هایتان نمیرید
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 تنش آبی 
در ۲۷۲ شهر ایران
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گرانی خودروهای  
وارداتی در راه است

+

سرنوشت طال به بازار دالر 
گره خورده است

3
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هدف گذاری یک میلیارد دالری 
برای تجارت با قطر

  سیدعلیرضوی
عضوهیاتمدیرهاتاقبازرگانیمشترکایرانوقطر

با توجه به ظرفیت های بی نظیری که کشورهای همسایه 
در حوزه اقتصادی دارا هســتند، سیاســت دولت سیزدهم 
و مجلــس یازدهــم نیز بر مبنای توســعه روابط خارجی با 
همســایگان پایه گذاری شده اســت. در جریان سفر اخیر 
رئیس جمهور به قطر و شــرکت در نشســت سران مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز، مذاکرات خوبی با هدف افزایش 
ســطح مناســبات  اقتصادی با قطر و دیگر کشورهای عضو 
صورت گرفته اســت. در همین راســتا آیت اهلل رئیسی ابراز 
امیــدواری کرده که گام بلندی در راســتای ارتقای روابط 
سیاسی، اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه و حوزه 

خلیج فارس برداشته خواهد شد.
براســاس آمار منتشر شده گمرک در ۱۰ ماهه امسال کل 
تجــارت خارجــی ایران، ۱۳۳.۶ میلیــون تن به ارزش ۸۰ 
میلیارد دالر بوده، در حالی که مجموع تجارت ایران با قطر 
به حدود ۹۷۰ هزار تن به ارزش ۱۲۶ میلیون دالر می رسد 
که نشان می دهد هم از لحاظ وزنی و هم ارزش بسیار کمتر 
از یک درصد ارزش کل  تجارت خارجی ایران است. که این 
فضا می طلبد مسئوالن نگاه ویژه تری برای مراودات تجاری 
به کشور قطر داشته باشند آن هم در شرایطی که به مسابقات 
جام جهانی نزدیک می شویم و ایران می تواند از این مسابقات 
به درآمدزایی خوبی برســد. اسفندماه سال گذشته با سفر 
ریاســت جمهوری به قطر جلسات متعددی در این کشور 
انجام شــد که گره گشایی های خوبی در حال اتفاق افتادن 
است. برای اولین بار در هیات همراه چینش اقتصادی وجود 
داشت و یک رویکرد مثبت مبتنی بر مراوارداتی که می توانیم 

داشته باشیم در این هیات شکل گرفت.
در این جلسه موضوعات مختلفی توافق شد اعم از توسعه 
حمل ونقل هوایی، توسعه تجارت بین دو کشور و ایجاد یک 
مرکز تجاری در دوحه قطر که از مصوبات اسفندماه در سفر 
آیت اهلل رئیسی به قطر بود. یکی از موضوعاتی که در این سفر 
مورد توافق قرار گرفت اعزام هیات تجاری تجار ایرانی به قطر 
بود که این اتفاق رخ داد و هیات تجاری اتاق بازرگانی ایران 
به قطر اعزام شدند. در این سفر بیش از 4۰ شرکت موفق 
در حوزه صادرات حضور داشتند که نشست های مختلفی 

را برای توسعه همکاری ها برگزار کردند.
در این سفر هدف گذاری شد، که حجم تجارت ۲5۰ میلیون 
دالری با قطر به ۸۰۰ تا ۱ میلیارد دالر در بازه کوتاه مدت 
برسد و با توجه به برگزاری جام جهانی در قطر این ظرفیت 
وجود دارد که مبتنی بر تقاضای این کشورسطح مبادالت 
اقتصادی در کوتاه مدت به رقم ذکر شده افزایش یابد. البته 
تجــار و بازرگانــان ایرانی نیز بر این موضوع تمرکز دارند که 
بر اساس تقاضاهایی که در زمان جام جهانی در قطر وجود 
دارد، بتوانیم در این سفر قراردادهایی را با طرف قطری منعقد 
کنیم. در حوزه مواد غذایی، هتلینگ و گردشگری مبتنی نیاز 
قطر در حال هدف گذاری هستیم که با همراهی این هیات 
تجاری مبادالت دو کشــور افزایش پیدا کند. خوشبختانه 
رایزن بازرگانی هم در قطر انتخاب شــده اســت که کارها با 

سهولت بیشتری پیش برود.
ایــران می توانــد در دوره جام جهانی با اســتفاده از 
کمبود های کشور قطر به درآمدزایی خوبی برسد، ایران 
یک همکاری قابل توجه با کشور قطر انجام داده است 
و آن هم راه اندازی آسمان اختصاصی برای پروازهای 
قطر بود که برای عملیات هوایی تردد پروازها در دوره 
جــام جهانــی برای قطر یک نیاز حیاتی بود. ما باید از 
ظرفیت مناطق آزاد برای اسکان و اقامت توریست ها 
خصوصا توریست های ایرانی استفاده کنیم. به نحوی، 
که این گردشگران می توانند برای تماشای مسابقات 
تیم ملی صبح به دوحه بروند و شب با پرواز به کشور 
بازگردد که اقامتشان را در کیش داشته باشند. به مرور 
که قیمت های اسکان و اقامت در قطر در این دوره جام 
جهانی مشخص می شود گردشگران به این نتیجه خواهند 
رسید که اقامت و اسکان در کیش و قشم و سایر مناطق آزاد به 
صرفه تر است. قطر به شدت در برگزاری این دوره از مسابقات 
جام جهانی با کمبود تخت و مشکل اسکان گردشگران مواجه 
است به نحوی که اکنون در قطر این پیشنهاد مطرح شده 
که در بیابان  چادر و خیمه های عربی بزنند و یا با استفاده 
از ظرفیت کشتی های کروز در بنادر بتوانند بخشی از این 
مشکالت را رفع نمایند. فیفا هتل های قطری را با قیمت 4 
برابر رزرو کرده است. اگر همه مناطق آزاد دست به دست 
هم بدهند کیش می تواند در حوزه اقامت در دوره جام جهانی 

درآمد خوبی داشته باشد.
مشکل اصلی تجار در قطر تبادالت مالی است، تبادالت مالی 
ما با قطر هنوز به شیوه قدیم انجام می شود. در سفر ریاست 
جمهوری  قرار بر این شد که ارائه خدمات به ایرانیان توسط 
یک صرافی مورد توجه قرار بگیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده 
است و دشواری تبادالت مالی باعث می شود یک مانع جدی 
برای حجم مبادالت تجاری ما با قطر ایجاد شود. بانک مرکزی 
باید در این حوزه فعاالنه تر عمل کند و اولویت نخست در این 
کشور را تسهیل مراودات مالی قرار دهد. حجم مبادالت ایران 
با امارات ۱۰ میلیارد دالر است اما با قطر که ظرفیت و امکانات 
مشابهی با امارات دارد، تنها ۲5۰ میلیون دالر است. علتش 
هم همین مانع بزرگ تبادالت بانکی است. که این مشکل 
را می توان در قالب یک بانک مشترک یا صرافی حل کرد.

یادداشت

نمایندهمجلس:

 گرانی ها، سالمت غذایی مردم را به خطر 
افکنده است

 آصفری گفت : با یکی از شرکت های تولیدکننده 
مواد لبنی صحبت می کردم تاکید داشــتند که 
کاهش تولید داشتند و حتی برخی از تولیداتشان 
را در انبارها نگهداری می کنند مواد لبنی که می 
تواند برســالمت مردم اثر بگذارد از ســفره شان 
حذف شــده اســت. میوه آنقدر گران شده است 
که فکر کنم برخی خانواده ها کال میوه را حذف 

کرده باشند.
نایب رئیس کمیســیون امور داخلی و شوراها با 
اشاره به گرانی کاالها گفت: مجلس چنین اجازه 
ای را به دولت نداد که قبل از اینکه زیرســاخت 
های ارز ترجیحی فراهم شود این ارز را حذف کند. 
قرار نبود با حذف ارز ترجیحی کاالیی گران شود 
قرار بود آنقدر کاال آماده باشد و کاال برگ به مردم 
بدهند که مردم بتوانند کاالی اساسی خودشان 
را تامین کنند و مشــکلی برای تامین کاالیشان 

نداشته باشند.
محمد حســن آصفری با بیان این مطلب گفت: 
متاســفانه با حذف ارز ترجیحی تعداد زیادی از 
کاالها گران شده است کاالهایی که ارتباطی با ارز 
ترجیحی نداشته است بی حساب و کتاب گران 
شــده اســت و این به مردم فشار مضاعفی آورده 
اســت. مجلس در این زمینه گالیه مند جدی 
اســت و باید هر چه سریعتر دولت جلوی گرانی 
افسارگســیخته ای که در جامعه وجود دارد را 
بگیرد و اقدامی به موقع در این زمینه انجام دهد.

وی ادامه داد: نرخ مالیات در حالی افزایش داشته 
اســت که کســبه و فروشنده ها درآمد آنچنانی 
ندارند و اعتراضات کسبه و بازاریان در این رابطه 
نشان دهنده عدم رضایت آنها از وضعیت موجود 

است .
آصفری تاکید کرد: ما هر جا می رویم شاهد گالیه 
مردم هستیم آنها نسبت به گرانی کاالها که بدون 
هیچ حساب و کتابی گران شده اند گالیه دارند 

قدرت خرید مردم پایین آمده است و نمی توانند 
بسیاری از کاالها را تامین کنند و آن را از سفره 

شان حذف کرده اند.
وی افزود: قطعا سالمت غذایی مردم در معرض 
تهدید است. با یکی از شرکت های تولیدکننده 
مواد لبنی صحبت می کردم تاکید داشــتند که 
کاهش تولید داشتند و حتی برخی از تولیداتشان 
را در انبارها نگهداری می کنند مواد لبنی که می 
تواند برســالمت مردم اثر بگذارد از ســفره شان 
حذف شــده اســت. میوه آنقدر گران شده است 
که فکر کنم برخی خانواده ها کال میوه را حذف 

کرده باشند.
وی گفت: بایســتی وزارتخانه های کشاورزی و 
صمت در این زمینه تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند که 
جلوی باالرفتن قیمت ها را بگیرند و قیمت ها را 
به شهریور ۱4۰۰برگردانند. البته رئیس جمهور 
گفته است که برای حل این مشکل برنامه دارد 
منتها آقایان در دولت بدانند که مجلس هم قرار 
نیست خیلی صبر کند. اگر ببینیم دولت برنامه ای 
برای حل این مسائل ندارد قطعا ما که وکیل المله 
هستیم جهت احقاق حقوق مردم اقدام می کنیم.

وی تصریح کرد: مطمئنا مجلس باید طرح های 
تدویــن و طراحی کند که این افزایش قیمت ها 
را مدیریت کند و »طرح مجاب دولت به اصالح 
قیمت ها «را تدوین و تصویب کند. درست است 
کــه ما نمی توانیم قیمت گذاری کنیم ولی باید 
طبــق قانــون دولت را وادار کنیم که قیمت ها را 

کاهش دهد.
وی خاطر نشان کرد: سوال، استیضاح و تذکر از 
ابزارهای نظارتی مجلس است که از آنها استفاده 
خواهد کرد. خط قرمز مجلس مردم هســتند و 
رضایتمندی مردم برای ما بسیار با اهمیت است 
و این موضوع می خواهد برای دولت خوشــایند 

باشد یا نباشد.
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شمســی بــه اجــاره واگــذار نمایــد. 
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پیشــنهادی خــود را اعــالم نمایــد. 
- شهرستان مشهد )مجموعه نادری و موزه بزرگ( ۵ غرفه 

- شهرستان کالت ۲ غرفه 
- شهرستان نیشابور ۶ غرفه 

- شهرستانهای خواف گناباد و درگز ۳ غرفه 

پایــان تــا  لغایــت  آگهــی  اولیــن  درج  تاریــخ  از  اســناد:  دریافــت  مهلــت   - 
ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

- محــل دریافــت اســناد: از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی 
www.setadiran.ir مــی باشــد. 
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سیاست 2

واکنشنمایندهمجلسبهنامههشدار۶۱اقتصاددان:

کشور را به اینجا رساند توطئه های پیچیده ای، شرایط اقتصادی 
عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: اگر مهار تورم و گرانی و مراقبت از معیشت مردم مدنظر این اقتصاددانان است 

بهتر بود در زمان دولت قبل هم اعالم موضع می کردند.
حجت االســالم احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به نامه نگاری ۶۱ نفر از فعاالن 
اقتصادی اصالح طلب درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشــور، گفت: اگرچه وضعیت اقتصادی کنونی کشــور ایده آل ما 
نیست اما متغیرهای مختلف و توطئه های پیچیده ای در کار است که شرایط اقتصادی کشور را به اینجا رسانده است.

وی افزود: این توطئه ها و متغیرها برای زمین زدن اقتصاد کشور هم داخلی است و هم خارجی و تالشش این است که با 
این توطئه ها، دولت فعلی ناکارآمد جلوه داده شود. عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: در بحث کنترل قیمت 
دالر اقداماتی از سوی دولت انجام شد و هم امروز، هم چند ماه قبل ما شاهد تالش دولت برای کنترل قیمت دالر بودیم.
آزادیخواه خاطرنشان کرد: ابراز نگرانی تعدادی از فعاالن اقتصادی اصالح طلب از وضعیت اقتصاد کشور از سر دلسوزی 
برای مردم نیست؛ چراکه عملکرد دولت قبل در مورد اقتصاد کشور را می دیدیم و اقدامات دولت قبل در حوزه اقتصادی 

یک جور جنایت بود و وضعیت اقتصادی کنونی نتیجه این جنایت هاست.

واکنش نماینده مجلس به نامه هشدار ۶۱  اقتصاددان : توطئه های پیچیده ای ،شرایط اقتصادی کشور را به اینجا رساند
وی افزود: در دولت قبل منابع طال و منابع بانک مرکزی ما از بین رفت، قیمت ارز در کمتر از دو سال چند برابر شد و 
خیلی اتفاقات دیگر را هم در آن زمان شاهد بودیم و طبیعتا اقتصاددانان اصالح طلب که امروز زبان گشوده اند در آن 
زمان هم حضور داشتند و می توانستند در آن زمان هم اعالم نظر کنند و انتقاد داشته باشند، ولی نفسی از اینها بلند نشد.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: اگر مهار تورم و گرانی و مراقبت از معیشت مردم مدنظر این اقتصاددانان 
است بهتر بود در زمان دولت قبل هم اعالم موضع می کردند.

آزادیخواه خاطرنشان کرد: مهم ترین اقدامی که دولت در شرایط کنونی انجام داد، همین جراحی بزرگ اقتصادی است 
که دولت های گذشته جرأت این کار را نداشتند. اگرچه انتظار ما از آقای رئیسی این است که تبعات و اتفاقاتی که در 

حاشیه انجام می شود، مدیریت شود.
وی افزود: مردمی سازی یارانه ها یک کار بسیار بزرگ بود که آیت اهلل رئیسی مردانه پای این کار آمد و این کار نشان دهنده 

عزم جدی و جرأت باالی آقای رئیسی است و امیدوارم ما در دو سه ماه آینده شرایط آرامی را در بازار شاهد باشیم.

تحلیل

مرز ترکیه و ایران با فناوری 
پیشرفته شبانه روز رصد 

نیروهای اوکراینی از گندم می شود/ فرارو
زاری در منطقه تحت 
کنترل روسیه در اوکراین 
حفاظت می کنند./ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است؛  رقابت استراتژیک میان چین و 

صف آرایی ابرقدرت ها
چندی اســت رقابت استراتژیک میان چین 
و آمریــکا وارد مرحله جدیدی شــده و این 
دو کشــور بر سر موضوعات سیاسی از جمله 

تایوان به اختالفات جدی برخورده اند.
در حالــی که غرب این روز ها به شــدت 
درگیــر جنــگ در اوکراین و تالش برای 
محدود کردن دست روسیه برای پیشرفت 
در این کشور است، آمریکا دوباره ادعا های 
خــود در مورد جزیره تایوان را تقریباً هر 
هفته تکرار می کند. واشــنگتن می گوید 
از اســتقالل تایوان بــه عنوان منطقه ای 
جداگانــه دفاع می کند در حالی که پکن 
در پاسخ می گوید تایوان بخشی از خاک 
چین است و هر زمان الزم باشد با قاطعیت 
تمام هرگونه تالش برای تشدید اختالفات 

در این منطقه را پاسخ می دهد.

چین درباره تایوان مصمم است
شــاید در سال های اخیر بحث بر سر تایوان 
تا این اندازه جدی نشــده بود. حاال مقامات 
چینی صراحتاً می گویند اگر کســی جرات 
کند تایوان را از چین جدا کند لحظه ای برای 

آغاز جنگ تردید نخواهند کرد.
ژنرال وی فنگه، وزیر دفاع چین هفته گذشته 
در نشست امنیتی در سنگاپور گفت: جنگ 
تنها گزینه ما برای مقابله با رقیبان بر ســر 
تایوان اســت. ما به هر قیمتی می جنگیم و 

این جنگ را تا انتها ادامه می دهیم.
لفاظی هــای نظامی میان چین و آمریکا در 
حالی در ماه های اخیر تشدید شده که پکن 
تقریبــاً هر هفته هواپیما های نظامی خود را 
بــر فراز جزیــره تایوان به پرواز در می آورد و 
آن را تالش برای حفظ تمامیت ارضی خود 

در منطقه عنوان می کند.
از سویی دیگر هم آمریکا مدام ناو های جنگی 
خــود را به آب های تایوان می فرســتد و در 
توجیــه آن عنوان می کنــد که حق عبور از 
آبراه های بین المللی را دارد و هیچ کشوری 
نمی توانــد آن را بــرای عبــور از این منطقه 

محدود کند.

 احتمال جنگ میان آمریکا و چین 
چقدر است؟

حاال این سوال مطرح است که احتمال جنگ 
میان چین و تایوان و در نهایت چین با آمریکا 
چقدر است؟ همه می دانیم چین در سال های 
اخیر از لحاظ نظامی بسیار مجهز شده؛ آمریکا 
نیز تا جایی که توانسته برای تایوان تسلیحات 
نظامی ارسال کرده و آن را به آخرین ادوات 
نظامی و جنگی مجهز کرده است. آمریکا به 
خوبی می داند اگر جنگ بر ســر تایوان آغاز 
شــود چین می تواند از لحاظ نظامی دســت 
پیــش را بگیرد. از طرفی دیگر نیز پکن آگاه 
است در شرایطی که اقتصاد جهانی به دلیل 
جنگ اوکراین و تحریم های یک طرفه علیه 
روسیه آسیب های جدی دیده شاید آغاز یک 
جنگ دیگر اقتصاد چین را به شــدت دچار 
چالش هــای جدی کنــد و موانع اقتصادی 

فراوانی را بر سر راه این کشور قرار دهد.
روزنامــه نیویورک تایمــز در تحلیلی که به 
ترســیم تصویر جنگ احتمالی میان چین و 
آمریکا بر ســر تایوان پرداخته به این نتیجه 
رسیده است که در صورت آغاز این درگیری 

بعد از مدتی تعادل نظامی و سیاسی در شرق 
آســیا قطعاً تغییر خواهد کــرد و معادالت 

جهانی به طرز عجیبی موازنه خواهد شد.

 آمریکا بار ها در جنگ های شبیه سازی 
شده علیه چین شکست خورده است

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد 
کــه در ماه هــای اخیر آمریکا بار ها در جنگ 
شــبیه سازی شــده در تنگه تایوان شکست 
خورده است برای همین واشنگتن به خوبی 
می داند ترســیم هرگونه نقشه راهی در این 
منطقــه تا زمانی که چین رقیب آن اســت 
نمی تواند نتیجه دلخواه را به همراه داشــته 

باشد.
بســیاری از تحلیلگران بــه گفته نیویورک 
تایمز با بررســی داده های سیاســی به این 
نتیجه رســیده اند شی جین پینگ، رئیس 
جمهور چین مرد عجیبی اســت و به شدت 
در مورد تایوان مصمم است. شی به این باور 
رســیده که دوران تســلط آمریکا در منطقه 
شــرق آسیا خیلی وقت اســت که به پایان 
رســیده و واشــنگتن باید بار خود را از این 

منطقه جمع کند.
ایــن روزنامــه آمریکایی در بخش دیگری از 
همین تحلیل خود می نویســد: کوچکترین 
تغییر سیاسی در تنگه تایوان می تواند چشم 
انــداز ژئوپلیتیکی عمیقی را در منطقه و به 
تبــع آن در جهــان ایجاد کند و جهان در آن 
صورت شــاهد تغییراتی خواهد بود که تا به 

امروز آن را تجربه نکرده است.

 جنگ علیه چین نظم جهانی را 
متحول می کند

نیویــورک تایمز در جایی مدعی می شــود: 
هرگونــه جنــگ آمریکا با چیــن می تواند 
معادالت جهانی را به یک باره دچار تغییرات 
اساســی و ماهیت نظم جهانی را دستخوش 

تحوالتی جدی کند.
جورج کنان، دیپلمات آمریکایی در این باره 
می گوید: یک کشــور قوی از لحاظ سیاست 
خارجی باید بداند که در لحظه چه می خواهد 
و تا چه اندازه قدرت خطرپذیری دارد. آمریکا 
باید بداند هزینه وارد شــدن به جنگی تمام 
عیار با چین چیســت و تا کجا می تواند این 

جنگ را ادامه دهد.
ایــن دیپلمــات آمریکایی همچنین معتقد 
است که آمریکا در صورت وارد شدن به یک 
ماجراجویی بی انتها باید هزینه سنگینی برای 
آن بپردازد. فرانســیس فیتز جرالد، تحلیلگر 
آمریکایــی که نوشــته ها و تحلیل هایش در 
مورد جنگ ویتنام شــهرت جهانی دارد نیز 
در این باره می گوید: وارد شــدن آمریکا به 
جنگی ناشناخته در منطقه ای که واشنگتن 
حتی دســتور زبان فکری و ریزفرهنگ های 
منطقه ای را هم به خوبی نمی شناسد به هیچ 
وجه قابل توجیه نیست. هرگونه تالشی برای 
رســیدن به دنیایی ناشناخته می تواند برای 
آمریکا به قیمت بازسازی چشم انداز فکری 

و استراتژیک منطقه ای تمام شود.
نیویورک تایمز همچنین در بخش دیگری از 
تحلیل خود می نویسد: رئیس جمهور چین 
در ماه های اخیر با حوصله به روسیه فرصت 
داده تا هرگونه اقدامی را انجام دهد و به ظاهر 
شــی فقط این اقدامات را نظاره کرده است. 
ولی حقیقت موضوع این اســت که چین در 
این مدت صفحه شطرنج استراتژیک خود را 
آن طور که تمایل داشــته چیده و آمادگی 
هرگونه حرکتی از سوی رقیبان را دارد، زیرا 

تمام آن ها را پیش بینی کرده است.
واشنگتن به خوبی این را می داند که چین اگر 
بخواهد وارد درگیری نظامی بر ســر منطقه 
تایوان شــود تمامی سناریو های ممکن را از 
پیش برای خود ترسیم و حتما برای هر کدام 
نقشــه راهی طراحی کرده است. همین امر 
باعث شــده تا به امروز اختالفات سیاسی در 
حد لفاظی میان مقامات محدود شود و هیچ 
کس حتی فکر جنگ را هم به ذهنش راه نداده 
است.اما هرگونه خطایی از سوی دولت  آمریکا 
در شرق آسیا شاید با نقشه ای که واشنگتن 
بــرای خود در مورد جنگ اوکراین ترســیم 
کرده خیلی متفاوت باشــد و بعید نیست که 
هرگونــه اقدام عجوالنه در این منطقه بتواند 
به ضرر آن هایی تمام شود که طرح هایی خام 

در سر داشته اند.

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشاره به تحریم های جدید آمریکا گفت: آمریکایی ها از سویی پیغام می فرستند که آماده توافق و مذاکره 
هستیم، اما از سوی دیگر بر تحریم ها می افزایند. دنیا باید حق بدهد که ما به این ها اعتماد نداریم. 

 آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور در اجتماع مردمی هسته های جهاد و پیشرفت در حسینیه جماران اظهار داشت: نقش 
جهاد سازندگی در دفاع مقدس، در ایجاد امید در دل های محرومان و مستضعفان، در ناامید کردن دشمنان، در خالقیت 

و ابتکار عمل در شهر و روستا و ایجاد نوآوری های بسیاری بی بدیل بود.
وی در خصوص تحریم های جدید آمریکا هم گفت: می خواهند با تحریم ها ما را محدود کنند. آنچه تاکنون توانستیم 
راه برون رفت از تحریم ها را دنبال کنیم، حرکت جهادی بوده است. تحریم ها را باید خنثی کرد. آمریکایی ها از سویی 
پیغام می فرستند که آماده توافق و مذاکره هستیم، اما از سوی دیگر بر تحریم ها می افزایند. دنیا باید حق بدهد که ما به 

این ها اعتماد نداریم. این ها میثاق شکن هستند. رئیس جمهور اظهار داشت: گروه های جهادی حرکت معمولی را جهاد 
نمی گویند. حرکتی جهادی است که توام با انگیزه، اندیشه، تصمیم و اراده جدی، دیدن مقصد، مقصود و هدف، دیدن 
دشمن و ابزار و ساز و کارهایش باشد. حرکت جهادی یک ضرورت جدی برای جامعه است. جهاد تبیین همان ترجمان 

جهاد با لسان است. روحانیت جوان انقالبی، دانشجویان و اساتید همواره باید جهاد تبیین داشته باشند.
وی اضافه کرد: گروه های جهادی که در میدان هستند با انگیزه و اخالصی که دارند حرکت خودشان را شتاب بدهند و 
به صورت انقالبی حرکت کنند. ما در دولت خودمان را مصمم به حمایت از گروه های جهادی می دانیم. رهبری فرمودند 
که محور برای حرکت کشــور تولید اســت. گروه های جهادی در راســتای تولید و رونق تولید حرکت ماندگاری بکنند. 

اقتصاد روستاها باید فعال شود. روستایی باید در روستا بماند.

رئیسجمهور:

آمریکا هم پیغام می فرستد هم تحریم  می کند

وزیرخارجهآمریکاتهدیدکرد؛

 برجام نباشد، تحریم می کنیم
وزیر امور خارجه آمریکا در پی تحریم های جدید 
اعمال شــده از سوی وزارت خزانه داری این کشور 
علیه اشــخاص و نهادهای ایرانی، در بیانیه ای در 
بحبوحــه وقفــه ایجاد شــده در مذاکرات وین و 
چالش ها بر سر از سرگیری آن، به دفاع از سیاست 

تحریمی واشنگتن علیه ایران پرداخت.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای 
که در وبگاه وزارت امور خارجه این کشور منتشر 
شــده اســت، در پی اعمال تحریم های جدید این 
کشور علیه اشخاص و نهادهای ایرانی گفت: آمریکا 
تحریم هایــی را علیه شــبکه ای از تولیدکنندگان 
ایرانی در زمینه صنایع پتروشــیمی و شرکت های 
صــوری در جمهــوری خلق چین، امارات متحده 
عربی و ایران اعمال کرد که از شرکت پتروشیمی 
تریلیانــس و شــرکت تجارت پتروشــیمی ایران 
حمایــت می کننــد. آمریکا نهادهایــی را که در 
وساطت معامالت مواد پتروشیمی ایران در خارج 
از کشور نقش داشته اند، تحریم کرد. این شبکه به 
تبادالت بین المللی و دور زدن تحریم ها، حمایت 
از فروش محصوالت پتروشیمی ایران به خریداران 
در جمهروی خلق چین و دیگر بخش های شــرق 

آسیا کمک می کند.
بلینکن در ادامه این بیانیه در دفاع از تحریم های 
امریــکا علیــه ایران آورده اســت: دولت بایدن در 
پیگیری مســیر دیپلماسی هدفمند برای رسیدن 
به بازگشت دوجانبه به اجرایی شدن کامل برجام] 
توافق هســته ای[ صادق و ثابت قدم بوده است. در 
نبود یک توافق، ما از اختیارات تحریمی مان برای 
محــدود کردن صــادرات نفت و محصوالت نفتی 
و محصوالت پتروشــیمی به خارج از ایران ادامه 

خواهیم داد.
 اظهارات بلینکن در پی این مطرح می شــود که 
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شــنبه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که شرکت پتروشیمی فن آوران 
ســهامی عام، شرکت پتروشیمی خارک سهامی 
عام، شــرکت پتروشیمی مارون و چندین شرکت 
چینی و اماراتی حامی این شــرکت ها را در لیست 

تحریم های خود قرار داده است.
ایــن وزارت خانه همچنیــن تحریم هایی را علیه 
محمد شهید رکن الدین بهور و جینگ فنگ گائو، 
به دلیل کمک مادی، حمایت و ارائه مصالح، فناوری 
و کاالهای الزم به شــرکت پتروشیمی تریلیانس 

اعمال کرده است.

قای ولیعهد امروز به ترکیه می رود آ
»محمد بن ســلمان« در نخستین سفر منطقه ای 
خــود پــس از قتل »جمال خاشــقچی« روزنامه 
نگار منتقد ســعودی در کنسولگری عربستان در 

استانبول، هفته جاری به ترکیه می رود.
خبرگزاری فرانســه به نقــل از یک مقام بلندپایه 
ترکیه اعالم کرد که »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
ســعودی، ۲۲ ژوئن جــاری )اول خرداد( به طور 

رسمی به ترکیه سفر خواهد کرد.
رئیس جمهور ترکیه که در ماه آوریل به عربستان 
رفت از محمد بن سلمان برای سفر به آنکارا دعوت 

کرده بود.
ولیعهد ســعودی قرار بود در ۲5 ماه مه به ترکیه 
سفر کند، اما به دلیل بیماری پدرش، ملک سلمان 

بن عبدالعزیز، این سفر به تعویق افتاد.
محمد بن سلمان پس از ترکیه راهی مصر و اردن 
می شــود و با سران این کشورها دیدار و گفت وگو 

خواهد کرد.  
در این سفر قرار است چند موضوع مهم منطقه ای 
و بین المللی از جمله آتش بس در یمن و پیامدهای 

جنگ اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آمادگی روسیه برای همکاری مشترک 
در صنعت خودروسازی با ایران

دستیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه در دیدار 
با رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد 
که صنعت خودروســازی روســیه آماده همکاری 

مشترک با ایران است.
علیرضا پیمان پاک با کوبیاکف، دســتیار رییس 

جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد.
در جریان این دیدار که در حاشیه نشست بیست 
و پنجمین مجمع بین المللی اقتصادی ســنت 
پترزبوگ برگزار شد، دو طرف بر گسترش روابط 
تجاری میان کشــور های متبــوع خود تاکید 

کردند.
همکاری در موضوعاتی همچون خودروســازی، 
کشتیرانی، ســاخت کشتی، فعال سازی کریدور 
شــمال -جنوب، همکاری بانکی و تبادالت ارزی، 
تولیدات مشــترک میان صنایع مادر ۲ کشــور از 

موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.
همچنین پیمان پاک بر آمادگی ایران جهت انعقاد 
قرارداد هــای بلنــد مدت در حــوزه میوه و تره بار 
باهمکاری اتاق بازرگانی ایران و روسیه برای تثبیت 

و توسعه حجم صادرات تاکید کرد.
در ادامه کوبیاکف از پیشنهاد رییس سازمان توسعه 
تجارت مبنی بر برگزاری نمایشــگاه های مشترک 
میان شــرکت های ایرانی و روس اســتقبال کرد و 
گفت: صنعت خودروســازی روسیه آماده است با 
ایران همکاری های مشــترک داشته باشد، و ایران 
می تواند شریک تجاری ما در بازاری باشند که به 
گفتی وال استریت ژورنال شرکت های غربی بازار 

صد میلیارد دالری را رها کرده اند. 

دیپلماسیدربحرانهایجهانیازجنگاوکراین
تارقابتهایمنطقهای

حرکت ایران بر لبه تیغ
شــرایط کنونی جهان مبین این مساله است که جهان 
امروز در یک شرایط عادی قرار ندارد و به سمت یک بی 
نظمی در حال حرکت اســت، از یک سو بحران اوکراین 
قیمت و عرضه ســوخت و انرژی و گندم و غالت را در 
سراســر جهان تحت تاثیر قرار داده، از ســوی دیگر این 
بی نظمی به اقصی نقاط جهان در حال تســری اســت و 
همسایه ایران یعنی ترکیه نیز با یک تورم هفتاد درصد 
مواجه شده است. بدیهی است که رکود اقتصاد ترکیه بر 
اقتصاد ایران نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. عالوه بر این 
ممکن است معدود نقاط عطف همگرایی بین دو کشور را 
نیز به سمت واگرایی میل بدهد و رقابت های منطقه ای و 
حتی احتمال درگیری بین ایران و ترکیه را افزایش بدهد.
از سوی دیگر باال رفتن قیمت نفت هرچند از یک جهت 
به نفع ایران است، اما این مساله رقبای منطقه ای ایران 
یعنی عربستان سعودی و قطر را نیز از لحاظ اقتصادی 
قوی تر خواهد کرد. موضوع دیگر این است که افزایش 
قیمت جهانی انرژی که از ثمرات جنگ اوکراین است و 
تحریم روسیه منجر به این مساله خواهد شد که رقابت 
بین ایران و روسیه در بازارهای نفت افزایش یابد. با توجه 
به اینکه ایران و روسیه هر دو در تحریم به سر می برند 
و از مبادی غیر رسمی اقدام به فروش نفت و انرژی می 
کنند در نتیجه در نهایت یک واگرایی بین ایران و روسیه 

پدید خواهد آمد.
موضوع بعدی این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که 
جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی آمریکا دو سال بعد بر 
مسند قدرت تکیه بدهد. حتی تا کنون نیز در دولت بایدن 
که دارای تفاوت های زیادی با دولت های جمهوری خواه 

است نیز برجام به نتیجه ای نرسیده است. 
حال با توجه به شــرایط فعلی جهان ایران دارای گزینه 
های مختلفی است از جمله اینکه وابستگی اقتصاد ایران 
بــه چیــن را رفته رفته افزایش بدهد و برای جلوگیری از 
تسخیر بازارهای چین به تخفیف های بیشتر از ۳5 درصد 
که روســیه به خریداران غیر رســمی اعطا می کند روی 
آورد و همچنین واگرایی خود با همسایگانش را افزایش 
بدهد. نتیجه این مساله ادامه وضع موجود و افزایش افسار 
گسیخته قیمت ها و مهاجرت نخبگان و پیری جمعیت 
ایران اســت. اما در صورتی که به گوهر کمیاب سیاست 
ایران یعنی دیپلماســی رو آورد با توجه به جدی شــدن 
مساله تحریم های روسیه مشکالت خود را با جهان غرب 
حل کند و جای روســیه را در بازارهای اروپا بگیرد، در 
این صورت ایران نیازی به عرضه نفت خود با ۲5 درصد 

تخفیف فعلی نخواهد داشت. 
مساله تحریم ایران برای آمریکا آسان نخواهد بود، اما در 
صورت اهمال در این مساله بالفاصله کشورهای شمال 
آفریقا و دریای مدیترانه و قفقاز و قطر تا اندازه ای بازارهای 
اروپا را اشغال خواهند کرد. عالوه بر این اتحادیه اروپا را 
به این سمت سوق خواهد داد که برای تامین بقیه انرژی 
مورد نیازش از روسیه از آمریکا معافیت تحریمی بگیرد.
عالوه بر این حل مشــکالت ایران با جهان غرب و حتی 
بهبــود روابط ایران بطور مــوازی با چین و جهان غرب 
به مفهوم حل مشــکالت ایران با اکثر رقبای منطقه ای 
خودش از جمله عربســتان و کشــورهای حاشیه خیلج 
فارس است زیرا این کشورها عمال صادر کننده انرژی به 
چین و غرب و وارد کننده کاال از غرب و چین هســتند. 
بهبود روابط با غرب و حتی چین منجر به این مســاله 
خواهد شد که این کشورها به عنوان یک عامل سوم در 
روابط بین ایران و کشــورهای منطقه یک نقش مثبت 
را ایفــا کننــد. در این صورت تنها موجودیت منطقه که 
ممکن است بطور سر خود دست به اقداماتی علیه ایران 

بزند »رژیم صهیونیستی« است.
در موضوع آخر و در نتیجه گیری نیز باید به این موضوع 
اشــاره کنیم که قدرت اقتصاد به اندازه ای باالســت که 
عالوه بر حل مشــکالت داخلی می تواند اکثر مشکالت 
خارجی و منطقه ای ایران را نیز حل کند. در صورتی که 
ایران و سوریه از یک اقتصاد پویا برخوردار بودند و سطح 
مبادالت آنها با ترکیه به اندازه ای بود که در یک در هم 
تنیدگی اقتصادی عمیق بین این کشورها پدید آمده بود، 
هم اکنون معضلی بنام سد سازی و ریزگرد می توانست 
وجود نداشته باشد؛ اما چون سطح مبادالت بین کشورها 
به اندازه ای پایین است که از نظریه های وابستگی تبعیت 
نمی کند، در نتیجه یک منطقه گرایی اقتصادی شکل 
نمی گیرد در نتیجه کشــورها از هر ابزاری حتی بســتن 
آب برای رقابت های منطقه ای خود استفاده می کنند. 
توسعه اقتصادی زمانی رخ خواهد داد که مشکالت ایران با 
جهان حل شود و با پول نفت و گاز ایران صنعتی شود. در 
نتیجه ایران نباید در مخاصمه بین غرب و روسیه در پازل 
هیچ یک از طرفین بازی کند و همانند عربستان سعودی 
که هم با چین و هم با غرب رابطه دارد، بازی خودش را 
داشــته باشــد و منافع ملی خودش را تامین کند. حال با 
عطف تیتر این نوشتار به این پاراگراف باید افزود که ایران 
هم اکنون در سطح جهان بر لبه یک تیغ در حال حرکت 
اســت و این حرکت می تواند با تداوم وضعیت فعلی در 
اقتصاد و سیاســت فعلی منجر به آســیب دیدن بیشتر 
ایران شود و یا ایران را به سمت رشد و ارتقای اقتصادی 
سوق بدهد. برای عبور از وضعیت فعلی و رسیدن ایران به 
بازارهای نفت و گاز اروپا در درجه اول دستگاه دیپلماسی 
باید مشکل امضای »برجام« را حل کند و در درجه دوم 
برای عبور خط لوله ایران به سمت اروپا مشکالت ایران 
با ترکیه حل بشود. بدیهی است که مسیر کشور سوریه 
به دلیل همســایگی با رژیم صهیونیستی چندان مسیر 

مناسبی برای عبور خط لوله های ایران نیست.
منبع: دیپلماسی ایرانی

بین الملل
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افزایش 3.۶ برابری رشد اقتصادی 
کشور در دولت سیزدهم

 بر اســاس گــزارش بانک مرکزی در زمســتان 
۱4۰۰ که دومین فصل عملکرد دولت سیزدهم 
محســوب می شود، رشد اقتصادی کشور به 5.۷ 
درصد و رشــد اقتصادی بدون نفت به ۶.۳درصد 
افزایش یافت. بر اساس اعالم بانک مرکزی، رشد 
اقتصادی کشور در فصل پاییز سال گذشته 4.۸ 
درصد و در زمستان گذشته 5.۷ درصد بوده است. 
بدین ترتیب در دو فصل نخســت عملکرد دولت 
ســیزدهم رشــد اقتصادی فصلی کشور به طور 
میانگیــن 5.۲5 درصد بوده اســت.این در حالی 
اســت که از پاییز ۱۳۹۲ تا تابســتان ۱4۰۰ در 
دولت های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی 
اقتصاد ایران ۱.45 درصد بوده است. بدین ترتیب 
در دولت ســیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور 
۳.۶ برابر بزرگتر از رشد اقتصادی دولت قبل بوده 
اســت. در ۳۲ فصلی که دولت گذشــته بر سر کار 
بود، در ۱۲ فصل مختلف، رشــد اقتصادی کشور 
منفی شــده بود.بانک مرکزی اعالم کرد: رشــد 
اقتصادی کشور )به قیمت های ثابت سال ۱۳۹5( 
در ســال ۱4۰۰ به عدد 4.4 درصد رسید. تحقق 
رشــد اقتصادی 4.4 درصدی در سال ۱4۰۰ در 
امتداد رشــد اقتصادی 4.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، 
حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی 
در کشور به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دارد.

  صنعت گردشگری ایران
 40 درصد رشد کرد

 شــورای جهانی ســفر و گردشگری از رشد 4۰ 
درصــدی صنعت گردشــگری ایران در ســال 
۲۰۲۱ خبر داد و اعالم کرد گردشگران خارجی 
۲.5 میلیارد دالر در ایران طی این ســال هزینه 
کردند.شــورای جهانی سفر و گردشگری از رشد 
۲۱.۷ درصــدی صنعت گردشــگری جهان در 
ســال ۲۰۲۱ خبر داده اســت. در ســال ۲۰۲۰ 
و در اثــر محدودیت هــای کرونایی، این صنعت 
با رشــد منفی 5۰.4 درصدی مواجه شــده بود 
و 4۹۰۰ میلیــارد دالر از ارزش ایــن صنعــت 
کاســته شــده بود. اما در سال ۲۰۲۱ و با کاهش 
محدودیت هــای کرونایی، ۱۰۰۰ میلیارد دالر از 
طریق گردشــگری عاید اقتصادهای جهان شده 
اســت.بر اساس این گزارش، در ایران نیز با رنگ 
باختن کرونا شــاهد احیای صنعت گردشــگری 
در ســال ۲۰۲۱ بوده ایم. در حالی که طی ســال 
۲۰۲۰ صنعت گردشگری ایران با رشد منفی 45 
درصدی مواجه شده بود و ارزش آن به ۱44 هزار 
میلیارد تومان کاهش یافته بود در ســال ۲۰۲۱ 
ایــن صنعت در ایران رشــد مثبت 4۰ درصدی 
را تجربــه کــرد و ارزش آن به ۲۰۲ هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت.
ســهم گردشــگری از کل اقتصاد ایران در سال 
۲۰۲۰ بالــغ بــر ۳.۱ درصــد بوده که این رقم در 

سال ۲۰۲۱ به 4.۱ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، با رونق گردشگری، میزان 
اشتغالزایی این صنعت در ایران نیز افزایش یافته 
است. در سال ۲۰۲۰، ۱.۲ میلیون نفر در صنعت 
گردشــگری ایران فعال بودند اما در سال ۲۰۲۱ 
ایــن رقم با رشــد ۷۰۰ هزار نفــری معادل ۷.۶ 
درصد به ۱.۹ میلیون نفر افزایش یافته است. در 
سال پیش از آن ۳4 درصد از اشتغال موجود در 
صنعت گردشگری ایران از بین رفته بود.با رونق 
گردشگری در ایران سهم این صنعت از کل بازار 
کار ایــران نیــز افزایش یافتــه و از 4.۸ درصد در 
سال ۲۰۲۰ به 5.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش 

یافته است.

پیشبینیافزایش34درصدیتولیدغالت
درایران؛

 امسال تولید گندم در ایران 
4 میلیون ُتن افزایش می یابد

ســازمان جهانی خواروبار و کشــاورزی ملل 
متحد )فائو( در نخســتین گــزارش خود در 
مورد چشــم انداز تولید مواد غذایی در ســال 
۲۰۲۲، بــا ابراز نگرانی از کاهش تولید غالت 
در جهــان بــه دالیلی همچون افزایش قیمت 
مــواد اولیه، بــدی آب و هوا و بحران اوکراین، 
پیش بینی کرد در ســال جاری زراعی، تولید 
غــالت در ایران ۳4 درصد افزایش می یابد.بر 
اســاس گزارش فائو، تولید غالت ایران از ۱4 
میلیون و ۳۰۰ هزار تُن در سال گذشته زراعی 
به ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تُن در سال جاری 
زراعــی افزایش می یابد و در این میان، گندم 
با 4 میلیون تُن افزایش، بیشترین میزان رشد 
تولید را به خود اختصاص داده اســت.گفتنی 
اســت، در مقابل پیش بینی افزایش 4 میلیون 
تُنی تولید گندم برای ایران، فائو از تولید ۷۷۱ 
میلیون تُنی گندم در سال جاری میالدی خبر 
داده که نسبت به سال گذشته ۸ دهم درصد 
کاهش خواهد داشت، ضمن اینکه بنا بر اعالم 
این ســازمان تخصصی در حالی که در ســال 
میالدی جاری، کشــور هایی همانند استرالیا، 
هنــد و اوکرایــن با کاهش تولید گندم روبه رو 
خواهند بود، کشور هایی همچون ایران، کانادا 
و روسیه با افزایش تولید مواجه خواهند شد.

گزارش

هیچبهانهای
برای»عدمبرخورد«وجودندارد

 قاچاق کاال تا کی ؟
با وجود وعده نهایی مســئوالن ســتاد مبارزه 
بــا قاچــاق و فراهم بودن مقدمــات الزم برای 
جمــع آوری لوازم خانگی فاقد شناســه کاال و 
کــد رهگیری، دیگر هیچ بهانه ای برای تعلل در 

برخورد با قاچاق کاال نخواهدبود.
حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز از برخورد قاطع با اجناس قاچاق 
حــوزه لوازم خانگی و دیگر کاالهای هدف خبر 
داده است. برخورد با قاچاق تا به امروز همواره به 
شکل مقطعی و با رویکرد مصلحت محور همراه 
بوده است و متأسفانه تاکنون بهانه هایی همچون 
عدم توانایی شناسایی کاالی قاچاق توسط مقام 
قضائی، توجیهی در جهت کم کاری در کشف و 

ضبط کاالی قاچاق در بازار بوده است.
این در حالی اســت عمــده عوائد فروش لوازم 
خانگی قاچاق در جیب قاچاقچیان دانه درشت 
و نیــز اندکــی از آن هــم بــه فروشــندگان و 
توزیع کننــدگان کاالی قاچــاق تعلق خواهد 
گرفــت. امــا در مقابل ضربه قاچــاق به تولید 
داخل به گونه ای است که در شرایط تورم کنونی 
اشتغال بسیاری از جوانان را در خطر تهدید قرار 
داده است. طبق آماری که ستاد مبارزه با قاچاق 
در ســال ۹۷ منعکس کرده است، حجم قاچاق 
لوازم خانگی فراتر از ۲/۲ میلیارد دالر در ســال 
برآورد شــده اســت که حداقل ۸۰ هزار فرصت 
شغلی را از بین برده است. گردش مالی در این 
بازار بیش از 4۰ هزار میلیارد تومان اســت و بر 
اساس مستندات وزارت صنعت برای ایجاد یک 
شغل در حوزه لوازم خانگی ۱۱۹ میلیون تومان 

بودجه الزم است.
 عدم توجه مسئوالن 
به ظرفیت شناسه کاال

به گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پس ســال ها تمدید و تعویق، باالخره شــهریور 
ســال ۹۹ آخریــن موعد بــرای فراهم آوردن 
مقدمــات الزم بــرای برخورد با لــوازم خانگی 
قاچــاق بوده اســت. در این تاریخ می بایســت 
تمامی لوازم خانگی ماشین لباسشویی، یخچال، 
یخچال فریزر، کولر و غیره در کشور شناسه کاال 

و کد رهگیری اخذ می کردند.
الزام به اخذ شناســه کاال و کد رهگیری مربوط 
به ابتدای سال ۹۶ بود اما تا سال ۹۹ این طرح 
به علت کاستی ها و کم کاری ها به تعویق افتاده 
و بارهــا بــه واردکننــدگان، عرضه کنندگان، 
تولیدکننــدگان، خدمــات پــس از فــروش، 
حمل کنندگان و انبارکنندگان برای شناسه دار 
کــردن لوازم خانگی داخلی مهلت داده شــده 

است.
 هیچ بهانه ای برای »عدم برخورد« 

وجود ندارد
در حال حاضر اتحادیه های لوازم خانگی داخلی 
صراحتاً از شناسه دار شدن تمامی لوازم خانگی 

موجود در ایران خبر داده اند.
عباس هاشــمی، دبیــرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگی ضمن اعالم آمادگی برای انجام هرگونه 
برخورد در حوزه لوازم خانگی در کشور، گفت: 
در حاضــر حاضــر می توانم با افتخار اعالم کنم 
که تمامی تولیدکنندگان لوازم خانگی کاماًل به 
تعهدات خود بابت اخذ شناســه و کدرهگیری 
برای اجناس خود اقدام کرده اند و ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز آمادگی کامل برای برای برخورد 

با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه دارد.
بنابرایــن بــا وجــود فراهم بــودن کامل برای 
جمــع آوری اجنــاس فاقد شناســه کاال و کد 
رهگیری دیگر هیچ بهانه ای از ســمت نهادهای 
انتظامی و قضائی برای تعلل در برخورد با قاچاق 

مسموع نیست.

 فراجا فروشندگان مجازی قاچاق را 
ردیابی کند

در برهه کنونی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
عزم جدی خود را برای مقابله میدانی با قاچاق 
اعالم کرده اســت الزم است که سایر نهادهای 
همــکار در زمینه جمع آوری قاچاق مخصوصاً 
فراجا، همپای این ســتاد، اعالم آمادگی خود را 

به شکل علنی اعالم کنند.
بنابــر ادعــای اکبــر پازوکی رئیــس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی هم اکنون ۹۰ درصد 
لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی به فروش 
می رسد و قسمت کوچکی از آن در کف مغازه ها 
فروخته می شــود. بنابراین در وهله اول برخورد 
بــا توزیع کننــدگان لوازم خانگــی قاچاق در 
ســایت ها و شبکه های اجتماعی باید در دستور 
کار پلیس فتا و ضابطان سایبری نیروی انتظامی 

قرار بگیرد.
واضح است که ردیابی قاچاق در فضای مجازی 
به مراتب از بازرســی میدانی گسترده و جست 
و جوی خیابانی ســهل الوصول تر خواهد بود و 
ضابطان و دســتگاه قضائی بالفاصله با کشــف 
فروشــگاه یا کانــال فروشــنده کاالی قاچاق 
بــه راحتی امــکان ردیابی مکان فروشــنده و 

مسدودی درگاه فروش او را خواهند داشت.

فرمان خودرو های خارجی دست کیست؟ 

گرانی خودرو های وارداتی در راه است
  مریمبهنامراد/گروهاقتصاد

 در چند روز اخیر بازار خودرو های وارداتی 
وارد فاز جدید قیمتی شــده اســت. رکود 
معامــالت این خوردو ها کاهش قیمت های 
کاذب را ایجاد کرده و در این فضا فروشندگان 
خودرو های خارجی در حاشــیه بازار بدون 
تعیین نرخ منتظر تعیین تکلیف قیمت ارز 

و عوارض واردات خودرو می باشند.
براســاس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت 
خودرو که توســط محمدباقر قالیباف ابالغ 
شــد، وزارت صمت باید آیین نامه واردات 
خــودرو را تنظیم و تصویــب کند. رییس 
مجلس قانون مجوز 5 ســاله واردات خودرو 
را بــرای اجــرا به دولت ابالغ کرد. این قانون 
ابتدا با اشکاالت و ایرادات هییت عالی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مواجه شد، اما با 
پیگیــری مجلــس در نهایت مجمع نیز آن 

را تصویب کرد.
در همین رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن 
واردکنندگان خــودرو گفت: ابالغ قانون 
مجــوز واردات خــودرو ازســوی رییس 
مجلس به دولت اتفاق بســیار خوشایند و 
مبارکی اســت، چراکه اختیار تنظیم بازار 
به دولت داده شــده است. باید منتظر بود 
که دولت با توجه به چنین مسئولیتی چه 

خواهد کرد.
وی تصریح داشــت: هرچند بانک مرکزی 
مخالفــت خود را بــا چنین طرحی اعالم و 
خبــرداده کــه مصوبه آزادســازی واردات 
خودرو، در چارچوب ضوابط، سیاست های 
ارزی و سقف های تعیین شده از سوی بانک 

مرکزی اجرایی خواهد شد.
دادفــر گفت: این مخالفت قابل پیش بینی 
بود، چون بانک مرکزی از ۳ ســال پیش تا 
کنــون با موضــوع واردات مقابله می کند و 

حاال بر فرض اینکه در نهایت بانک مرکزی 
هــم موافقــت خود را اعالم کند، با توجه به 
افزایــش نرخ ارز محاســباتی برای تعرفه 
واردات و عوارض گمرکی، واردات خودرو با 

قیمت های پایین دور از انتظار است.
وی گفت: دولت با دالر گران از وارد کننده 
انتظاردارد خودرو ارزان به بازاربفرستند. در 
شرایطی که همه کاال ها و محصوالت تحت 
تأثیر دالر گران قرار گرفته و رشــد قیمت 
داشته اند چطور انتظار دارند خودرو خارجی 
که کاماًل وابسته به نرخ ارز می باشد با قیمت 

پایین و کیفیت باال وارد بازار شود!
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو؛ با 
شرایط نوسان نرخ ارز، محاسبه جهت تعرفه 
وعوارض واردات خودرو بسیار گران تر از حد 
انتظــار انجام می گیرد. دراین صورت امکان 
تأثیر گذاری قیمتی خودرو های وارداتی بر 

تنظیم بازار غیر ممکن است.

وی تصریح داشت: شاید عرضه خودرو های 
وارداتی به بازار به یک ثبات نســبی برسد، 
اما با این مدل و تعرفه ها امکان اصالح بازار 

خودرو وجود ندارد.
دادفر تأکید داشــت: اگر دولت قصد تنظیم 
بازار خودرو را دارد باید تعرفه وعوارض واردات 
خودرو را کاهش دهد. در شرایط فعلی اگر 
عوارض و تعرفه واردات خودرو کاهش یابد 
احتمال کاهش قیمت خودرو های وارداتی 

در بازار امکان خواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: 
اگر تغییری در میزان تعرفه و عوارض واردات 
خودرو ایجاد نشــود و همچنان ۱۳ اقالمی 
کــه در صورت واردات خودرو از وارد کننده 
دریافــت می کردند پابرجا باشــد، واردات 
خــودرو هیچ اثری در شــرایط بازار ایجاد 

نخواهد کرد.
دادفــر گفت: خاصیت آزاد ســازی واردات 

خودرو، قیمت را کاهش و عرضه را افزایش 
دهــد. اگــر واردات خــودرو دارای چنین 
شرایطی نباشد قطعاً هیچ تأثیری برتنظیم و 
ثبات قیمت در بازار داخلی نخواهد گذاشت.
وی با تأکید بر اینکه این روز ها بازارخودرو های 
وارداتی در رکود کم ســابقه ای بسر می برد، 
گفت: حاکمیــت و قانون گذار و همچنین 
دستگاه اجرایی توان تصمیم قطعی ندارند. 
ضعف عملیات اجرایی بازار را دســتخوش 

بالتکلیفی و سردرگمی می کند.
دادفــر ادامــه داد: افزایش قیمت ارز از یک 
سو و عوارض تعرفه واردات خودرو بر اساس 
نرخ های گران ارز از ســوی دیگر همزمان با 
گذشــت بیش از ۳ ماه از وعده آزاد ســازی 
واردات خودرو، بازار را دچار یک سردرگمی 

کرده است.
وی تصریح داشــت: ریسک در بازار فروش 
خودرو بسیار زیاد شده و فروشنده جسارت 

چنیــن اقدامی را ندارد برای همین از اعالم 
قیمت فروش خودرو امتناع کرده و در فضای 
خــارج از چارچوب بدنبال فروش خودرو با 

موقعیت بهتر می باشد.
دادفر تإکید داشــت: شــاید امروز باتوجه 
بــه وضعیت موجود، قیمــت خودرو های 
وارداتــی در بازار کمی کاهش داشــته، اما 
احتمــال افزایش قیمت محصوالت در بازار 

وارداتی ها پیش بینی می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: 
با توجه به شــرایط موجود شعاری مبنی بر 
واردات خودرو های اقتصادی مطرح اســت. 
اما آیا دولت با سیاســت های ارزی می تواند 
خودرو هایــی با قیمت پایین برای اقشــار 
مختلــف جامعــه وارد کند؟ آیا وارد کننده 
بــا توجــه به نرخ ارز در کشــور و همچنین 
تعرفه واردات و عوارض گمرکی تعیین شده 
می تواند خودرو هــای خارجی باکیفیت با 

قیمت پایین وارد کند؟
دادفرتصریــح کــرد: اگر آزادســازی و از 
ســرگیری واردات خــودرو پیگیری شــد 
بــه دلیل ناتوانی دو خودروســاز بزرگ در 
تولید و پاســخگویی به تقاضای بازار است؛ 
بنابراین تصمیم گرفتند تا کمی از تنش بازار 

خودروکاسته شود.
وی با تأکید بر اینکه اگر مبنای آزاد سازی 
واردات خودرو بر پایه تعرفه و عوارض گذشته 
باشــد قطعاً بر خالف انتظار مردم با گرانی 
خودرو های وارداتی در بازار مواجه خواهیم 
شــد، گفت: اگر دولــت قصد تنظیم بازار و 
بازگشــت ثبــات به قیمت خــودرو را دارد 
بایــد پیــش از هر اقدامی نرخ ارز را به ثبات 
برساند و با تنظیم و کاهش تعرفه و عوارض، 
قیمت پایین خودرو های وارداتی در بازار را 

تضمین کند.

بسته ویژه دولت برای خروج بازار اجاره از بحران 

گلوی قشر آسیب پذیر برمی داریم  رستم قاسمی: تیغ تیز اجاره بها را از 
وزیر راه و شهرســازی از ارائه بســته جدید خروج بازار 
اجاره بهــا از بحــران به رئیس جمهور خبر داد و گفت: 
با تأیید ســران قوا این بســته حرکتی اساسی به جای 

ُمسّکن های زودگذر است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت:

»تیغ تیز اجاره بها بر روی گردن قشر آسیب پذیر است 
و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی 

فراوزارتخانه ای است.
بســته جدیــد خروج از ایــن بحران را بــا همکاری 
صاحب نظــران بــه رئیس جمهور تقدیــم کردیم که 
ان شــاءاهلل با تأیید ســران قوا حرکتی اساسی به جای 

ُمسّکن های زودگذر است.«
اواخر مردادماه سال گذشته رستم قاسمی به عنوان وزیر 
پیشنهادی راه و شهرسازی اولین اقدام خود در بخش 
مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعالم کرده و گفته بود: 

مسکن دغدغه دولت سیزدهم است.
وی افزود: اولین گام در حوزه مسکن برداشتن تیغ تیز 

بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر 
است. وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه 
ُسکنی و آسایش باشد به بزرگ ترین دغدغه و گرفتاری 

مردم تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: امروز بعد از مشــکل کرونا مهم ترین 
دغدغه دولت سیزدهم معیشت و مسکن مردم است.

 ســال گذشــته با مصوبه ســتاد ملی کرونا عالوه بر 
تعیین ســقف افزایش اجاره بها )در تهران ۲5 درصد،  
کالن شــهرها ۲۰ درصد و ســایر شهرها ۱5 درصد(، 
قرارداد مســتأجران خودبه خود تمدید شــد، به این 
ترتیب موجران اجازه عدم تمدید قراردادهای اجاره با 

مستأجران را نداشتند.
وزیر راه  و شهرســازی اردیبهشــت ماه امسال نیز در 
حمایت از اجاره نشــین ها گفته بود: یکی از موضوعات 
بســیار مهم افزایش اجاره بهای مســکن است. آنچه 
مشــخص شــده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در 

تهران ۲5 درصد است.

قاسمی در پاسخ به این پرسش که مالک این ۲5 درصد 
چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار 
صورت گرفته اســت،  در گذشــته هم این را داشتیم. 
امســال با توجه به افزایش تورم، ســتاد تنظیم بازار با 

رقم ۲5 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.
وی افــزود: بنابراین هر بنگاه امالکی این را انجام دهد 
ـ باالتر از سقف تعیین شدهـ  تخلف محسوب می شود 
و جــزو مصوبــات تنظیم بازار اســت که با آن برخورد 

می شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری 
کاماًل مشــخص است و می توانیم تشخیص بدهیم که 
اجاره بهای مسکن در  یک واحد چه میزانی بوده و امسال 

چه میزانی افزایش می یابد.
قاسمی در واکنش به توافق پشت پرده موجر و مستأجر 
گفــت: ایــن یک تخلف بزرگ محســوب می شــود، 
گزارش ها پنهان نمی ماند و گزارش داده شود برخورد 
جدی صورت می گیرد و کسانی که با این شیوه عمل 

کنند حتماً پشیمان می شوند.
 تعیین سقف افزایش اجاره بها در کشور از اوایل دهه ۹۰ 
و در دوره وزارت علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی 
آغاز شــد، برنامه ای که همواره با انتقاد کارشناســان 
مسکن به واسطه اثرگذاری کم در تحوالت بازار اجاره 
مســکن روبه رو بود، مســئله ای که وزیر کنونی راه و 
شهرســازی نیز بر آن تأکید داشــته و به همین دلیل 
دستور تهیه " بسته جدید خروج از بحران بخش اجاره 
مسکن" را صادر و آن را به رئیس جمهوری ارائه کرده 

است.
بــا توجــه به این کــه در روزهای پایانــی امتحانات 
دانش آمــوزان قــرار داریــم و فصــل نقل وانتقــال 
اجاره نشــین ها به اوج خود نزدیک می شــود، بسته 
مورد نظر وزیر راه و شهرســازی می تواند بخشــی از 
فشار سال های اخیر بر این قشر را که حاصل کم کاری 
مضاعف دولت قبل است جبران کند، بسته ای که البته 

جزئیات آن هنوز مشخص نیست.

خبر ویژه

به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی 
با اظهار ارز در گمرک می توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور 

کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
 المعی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در تشریح تأثیر سیاست های 
جدید ارزی این بانک در بازار، اظهار داشت: از ۲۲ خرداد صادرکنندگان 
مجاز شــدند اســکناس ارز حاصل از صادرات را در صرافی ها با اعالم 

اظهارنامه گمرکی و بر اساس نرخ توافقی ارائه کنند.
وی تأکید کرد: طی 4 روز این سیاست جواب داده و میانگین نرخ دالر 
به زیر ۳۱ هزار تومان کاهش یافته اســت. وی افزود: ما بازار متشــکل 

معامالت ارزی داریم که بازار رســمی اســکناس کشور است نرخ برای 
مسافرت و دارو در آن تعیین می شود.

عالوه بر آن در شــبکه رســمی صرافی ها نرخ هایی که بر اســاس توافق 
و رقابت تعیین می شــود. مقداری هزینه نقل و انتقال اســکناس داریم 
و اینکــه صرافی هــا ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومــان اختالف قیمت دارند معمول 
است، اما در شبکه های اجتماعی نرخ ها مورد تایید ما نیست و نرخ های 
معامالتی نیســتند. نرخ های مورد معامله در شــبکه رسمی صرافی ها 

مورد تایید است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اینکه نرخ ارز در صرافی ها ۱۰۰ 

تا ۲۰۰ تومان اختالف قیمت دارد ناشی از رقابت است، اما در شبکه های 
اجتماعی نرخ ها مورد تایید ما نیست. بانک مرکزی اطالعیه ای منتشر 
کرد که طبق مقررات و قوانین باالدستی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی 
با اظهار ارز در گمرک می توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور 
کنند ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شــوند.در خروج ســال 
هاست محدودیت خروج ارز داریم. سقف مجاز خروج اسکناس 5 هزار 
یورو یا معادل آن در سایر ارز ها در سفر هوایی و ۲ هزار یورو در سفر های 
زمینی است.افراد دارای ارز خانگی در سطح خرد ۱۰ هزار یورو یا معادل 

آن می توانند برای فروش به شبکه رسمی صرافی ها مراجعه کنند.

بانکمرکزیاعالمکرد:

ورود ارز به کشور بدون محدودیت و معاف از مالیات

با توجه به افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، تحلیلگران نسبت به 
قیمــت طــال خوش بین بوده و پیش بینــی خود از ارزش این فلز گران بها 
در سه ماهه سوم سال جاری میالدی را تا حدود ۲۱۰۰ دالر باال برده اند.
 بانک های مرکزی سراسر دنیا راه حل خود برای مقابله با غول تورم را در 
ایــن هفتــه ارائه داده اند و اکثر آنهــا نرخ بهره را باال برده اند .به این ترتیب 

ترس از افزایش تورم بیشتر شده  است.
طال معموالً پشــتوانه ای ایمن در زمان تورم باال در نظر گرفته می شــود، 
اما درحالی که قیمت طال طی چند روز گذشــته روبه افزایش بود، قیمت 

هــر اونــس طــال امروز با ۰.۷۹ درصد کاهش به ۱۸4۲ دالر و ۷۰ ســنت 
رســید. ســرمایه هایی که با ریسک پذیری سرمایه گذاران مرتبط هستند 
به شدت تحت فشار قرار گرفته اند.به نظر می رسد سرنوشت طال به پویایی 
بازار دالر گره خورده اســت. کاهش ارزش دالر در روزهای اخیر می تواند 
به باال رفتن قیمت این فلز گران بها کمک کند.با توجه به افزایش شــدید 
نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، تحلیلگران نســبت به قیمت طال خوش بین 
بوده و پیش بینی خود از ارزش این فلز گران بها در ســه ماهه ســوم ســال 
جاری میالدی را تا حدود ۲۱۰۰ دالر باال برده اند. این تحلیلگران عقیده 

دارند ۲۱۰۰ دالر اوج قیمت طال خواهد بود و تا سه ماهه دوم سال آینده 
میالدی به ۱۸۰۰ دالر بازمی گردد. آن ها اصلی ترین عامل تعیین کننده در 
بازار طال را نرخ بهره بانک های مرکزی می دانند.طبق گفته ی تحلیلگران 
بازار طال، ســقوط بازار ســهام و اوراق قرضه قیمت طال را ۲.۳ درصد باالتر 
خواهد برد و ســرمایه گذاران تشویق می شوند سرمایه های طالی خود را 
برای دوری کردن از این بازارهای متزلزل افزایش دهند. اما قیمت باالی 
طــال کوتاه مــدت خواهد بود و در صورت کاهش فشــار تورم و تنش های 

ژئوپلیتیکی می تواند تا ۱۶۰۰ دالر پایین بیاید.

پیشبینیکارشناسانازقیمتطال

گره خورده است  سرنوشت طال به بازار دالر 
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نفت و انرژی 4

کرد: آمار ایران اعالم  مرکز 

نفت عامل اصلی رشد اقتصادی در سال  ۱۴۰۰

کوتاه از انرژی

بین الملل

 افزایش بهای جهانی نفت 
 به تاثیر از تحریم های 

جدید آمریکا 
در نشســت فدرال رزرو آمریکا با افزایش 
نرخ بهره موافقت شــد. این روند موجب 
کاهــش بهای جهانی نفــت برای کمتر 
از یک روز شــد. ایــن در حالی بود که با 
اعمال تحریم هــای جدید وزارت خزانه 
داری آمریکا علیه پتروشــیمی ایران، بار 
دیگر بهای جهانی نفت در کانال افزایشی 
قرار گرفت و حتی برخی منابع از پیشی 
گرفتن بهای نفت ســنگین ایران از برنت 
خبر دادند.در معامالت بازار جهانی نفت، 
هر بشکه نفت برنت با 4۷ سنت افزایش 
معادل ۰.4 درصد ۱۱۹ دالر و ۳4 سنت 
داد و ســتد شد. همچنین هر بشکه نفت 
وســت تگزاس اینترمیدییت با 5۷ سنت 
افزایش معادل ۰.5 درصد ۱۱۷ دالر و ۲ 
ســنت معامله شد.در همین حال برخی 
منابــع خبری دیروز اعالم کردند قیمت 
نفت ســنگین ایران در ماه می ۹.۲ دالر 
افزایش داشته و به ۱۱5 دالر و 4۸ سنت 
در هر بشکه رسیده است که در این بازه 
زمانــی با قیمتــی باالتر از نفت برنت در 
بازار های جهانی به فروش می رسد. گفته 
می شــود تولید نفت ایران نیز در ماه می 
۲۰ هزار بشــکه در روز کاهش داشــته و 
به ۲ میلیون و 544 هزار بشــکه در روز 

رسیده است

 نفت سنگین ایران 
از برنت گران تر شد

صادرکننــده  کشــورهای  ســازمان 
نفت)اوپــک( در جدیدتریــن گزارش 
ماهانــه خود اعالم کــرد تولید نفت این 
ســازمان در ماه میالدی گذشــته ۱۷۶ 
هزار بشکه در روز کاهش داشته و به ۲۸ 
میلیون و 5۰۸ هزار بشکه در روز رسیده 
است.کاهش تولید نفت اوپک طی ماه می 
در حالی است که کشورهای غربی فشار 
زیادی را به اعضای اوپک وارد آورده اند تا 
با افزایش تولید خود روند صعودی قیمت 
نفت را متوقف کنند.بر اساس این گزارش 
تولید نفت لیبی در ماه می افت شــدید 
۱۸۶ هزار بشکه در روز داشته است. تولید 
نفت نیجریه نیز در این ماه 4۶ هزار بشکه 
در روز و تولید نفت عراق ۲۱ هزار بشکه در 
روز کاهش داشته است.بر اساس گزارش 
اوپک تولید نفت ایران نیز در ماه می ۲۰ 
هزار بشــکه در روز کاهش داشــته و به ۲ 
میلیون و 544 هزار بشکه در روز رسیده 
است. ایران در ماه آوریل ۲ میلیون و 5۶4 
هزار بشــکه در روز نفت تولید کرده بود.
متحدان غرب در اوپک تولید نفت خود را 
در ماه می افزایش داده اند اما نتوانسته اند 
مانع افت تولید اوپک در این ماه شــوند. 
عربســتان در این ماه تولید نفت خود را 
۶۰ هزار بشــکه در روز، امارات ۳۱ هزار 
بشکه در روز و کویت نیز ۲۷ هزار بشکه 
در روز افزایــش داده اند.اوپک در بخش 
دیگــری از گزارش خود از افزایش ۸.۲۳ 
دالری قیمت ســبد نفتی این سازمان در 
ماه می خبر داده است. قیمت سبد نفتی 
اوپک در این ماه به ۱۱۳ دالر و ۸۷ سنت 
رسیده اســت.قیمت نفت سنگین ایران 
در مــاه مــی ۹.۲ دالر افزایش داشــته و 
به ۱۱5 دالر و 4۸ ســنت در هر بشــکه 
رسیده است. باوجود تحریم های آمریکا 
علیه ایران،  نفت ســنگین ایران با قیمتی 
باالتــر از نفــت برنت در بازارهای جهانی 
به فروش می رســد.قیمت نفت برنت در 
ماه می امســال بــا افزایش ۸.۷۶ دالری 
بالغ بر ۱۱۳ دالر و ۱۳ ســنت شده است. 
قیمت نفت ســبک آمریــکا نیز با ۸.۰۹ 
دالر افزایــش به ۱۰۹ دالر و ۸۶ ســنت 
رسیده است.متوسط قیمت نفت سنگین 
ایران در 5 ماهه سال گذشته میالدی ۶۱ 
دالر و ۹4 سنت بود که این رقم در مدت 
مشــابه امســال به ۱۰۲ دالر و ۹۲ سنت 

رسیده است.

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهدرمجلس:

 قطع برق صنایع، قیمت سیمان 
و فوالد را افزایش می دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفت: 
قطــع برق صنایع بــرای کنترل مصرف بدون 
توجه به تنظیم بازار، قیمت مصالح ساختمانی 
بــه ویژه ســیمان و فــوالد را افزایش می دهد.
مجتبی رضاخواه با اشاره به لزوم تنظیم گری 
بازار در کنار مدیریت مصرف برق گفت: دولت 
باید همزمــان با مدیریت مصرف برق، تنظیم 
بازار را هم انجام دهد؛ هم اکنون دولت تصمیم  
دارد برای مدیریت مصرف برق،  برق صنایع را 
قطع کند که این امر درنهایت موجب افزایش 
قیمت ســیمان و فوالد می شود.نماینده مردم 
تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شــورای اسالمی افزود : اینکه برای 
مدیریت مصرف در یک بازه زمانی برق صنایع 
هم قطع شده و قیمت مصالح ساختمانی نظیر 
سیمان افزایش پیدا کند، پذیرفته شده نیست. 
اخیرا در بازدید از کارخانه های سیمان مشاهده 
کردیم، عمده کارخانه ها با بحران فروش مواجه 
بوده و ســیمان و کلینکــر به مقدار زیادی در 
انبارها انباشته شده بود.عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس شــورای اسالمی 
اظهــار کرد: قیمت هر متر مکعب بتن در حال 
رســیدن به یک میلیون تومان است که رقمی 
بسیار باال بوده و دولت حتما باید بر بازار نظارت 
کنند. نباید مدیریت مصرف برق بدون مدیریت 
تنظیم بازار باشد و از طرفی با شرایط کنونی اگر 
توجهی به مدیریت بازار نباشد، قیمت مصالح 
ســاختمانی افزایش پیــدا کرده و وعده دولت 
برای ســاخت یک میلیون واحد مســکونی در 
سال محقق نخواهد شد و از طرفی گرانی مصالح 
ساختمانی سازندگان شخصی را هم با مشکل 

مواجه می کند. 

دستاوردجدیدشرکتهایدانشبنیان
درداخلیسازی

ظرفیت بالقوه برای گازسوز کردن 
ناوگان اتوبوسرانی ایجاد می شود

 تبدیــل ناوگان ســنگین مخصوصــا ناوگان 
اتوبوسرانی به دوگانه سوز CNG دستاوردهای 
بســیار قابل توجهــی از کاهش آلودگی هوای 
کالنشــهرها تا ســود اقتصادی برای کشور به 
همراه خواهد داشــت و در این زمینه، تمامی 
ظرفیت هــای الزم را در داخل کشــور داریم.
محســن خانقلی، عضو مجمع فعاالن صنعت 
CNG اظهار داشــت: یک سری از خودروهای 
گازســوز در کشور هســتند که مخازن آنها به 
دالیل مختلف از رده خارج شده و این مخازن 
نیازمند تعویض با مخازن جدید هســتند.وی 
افزود: حدود ۳۰۰۰ اتوبوس گازسوز در تهران 
شناسایی شده که مخازن آنها بایستی تعویض 
شــوند تا دوباره بتوانند به مــدار بهره برداری 
بازگردند.خانقلــی با اشــاره بــه ظرفیت های 
داخلی ســاخت مخازن CNG گفت: مجموعه 
اتوبوســرانی با اســتفاده از توان شرکت های 
داخلی برای تأمین مخازن و جایگزینی مخازن 
جدید با مخازن از رده خارج شــده این ناوگان 
اقدام کرده، اما مشــکلی که در روند اجرا نمود 
پیــدا کرد، نبود شــیرهای روتارکس به اندازه 
کافــی برای نصــب روی مخازن بود.وی ادامه 
داد: برای ۳۰۰۰ دســتگاه اتوبوس حدود ۱5 
هزار مخزن نوع یک و ۱5 هزار شیر روتارکس 
مورد نیاز بود که این مقدار شــیر در دســترس 
شرکـــت های داخلــی برای تجهیــز تمامی 
مخازن نبود؛ از اینرو شــرکت های دانش بنیان 
داخلــی برای اولین بار اقدام به داخلی ســازی 
شــیرهای برقی CNG اتوبوســی کردند.عضو 
مجمــع فعاالن صنعت CNG تصریح کرد: این 
شــیرها به دســت متخصصان داخلی ساخته 
شــده، تست های آزمایشــگاهی را با موفقیت 
پشت سرگذرانده و مجوز استاندارد را دریافت 
کرده اســت.وی افزود: شیرهای ساخت ایران، 
بــه راحتی قابلیــت جایگزینی با شــیرهای 
وارداتــی روتارکس را دارنــد و در این زمینه، 
اگر از ســاخت داخل حمایت شــود و بتوانیم 
بــه زودی خط تولید این شــیرها را راه اندازی 
و بهره بــرداری کنیم، رونــد تجهیز مخازن و 
نصب آنها ســرعت می گیرد.خانقلی با اشاره به 
ظرفیت های ایجاد شده در صنعت CNG ایران 
گفت: درحال حاضر حدود 5 میلیون خودروی 
گازسوز در کشور وجود دارد که اغلب قریب به 
اتفاق آنها خودروهای شخصی و سبک هستند، 
درحالی که ظرفیت بســیاری برای گازســوز 
کردن خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل 
عمومی از جمله اتوبوس ها داریم.وی ادامه داد: 
بر اساس آمار، اتوبوس های گازوئیل سوز سهم 
زیادی در آالیندگی هوای کالنشــهرها دارند 
و بعــد از اتوبوس ها، ســهم آالیندگی ناوگان 
موتورســیکلت ها و خودروهای شــخصی قرار 
دارد؛ اگر بتوانیم اتوبوس ها را گازســوز کنیم، 
ضمــن صرفه جویی در مصــرف گازوئیل که 
هم اکنــون ۱.5 دالر در لیتــر در کشــورهای 
همســایه عرضه می شــود و صادرات گازوئیل 
کشــور به جای مصرف در اتوبوس ها، ســهم 
قابــل توجهــی از منابع آالینده شــهرها نیز 

کاسته خواهد شد.

مرکز آمار داده های مربوط به نرخ رشــد اقتصادی 
در نیمه نخســت ســال جاری را به روز کرد. گزارش 
این مرکز نشــان می دهد محصول ناخالص داخلی 
)GDP( به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال گذشته، 
به رقم ۷5۶۹ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶5۱۱ هزار 
میلیارد ریال بدون احتســاب نفت رسیده است. در 
حالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ۷۲54 
هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۲۸۹ هزار میلیارد 
ریال بوده است. مرکز آمار ایران نتیجه گیری کرده 
که این آمار ها نشان از رشد 4.۳ درصدی جی دی پی 
ایــران با نفت و ۳.5 درصدی جی دی پی بدون نفت 
در ســال گذشته دارد. به روال سابق بخش خدمات 
همچنان بزرگ ترین سهم را از ارزش افزوده اقتصاد 
دارد؛ 5۳ درصد.نکته دیگر در خصوص نرخ رشــد 
ارزش افزوده بخش های اقتصادی، افزایش تنها یک 
درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی در سال گذشته 
نسبت به سال ۹۹ است. در واقع به جز سهم بخش 
اســتخراج نفت و گاز طبیعــی که آنهم یک درصد 
رشد داشته، در بقیه موارد سهم بخش های مختلف 
اقتصادی از جی دی پی اصال تفاوتی نکرده است. مثال 
سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ۱4 درصد در 
ســال ۹۹ بوده و همین میزان در ســال گذشته هم 
رخ داده. یا ســهم کشاورزی از جی دی پی در هر دو 
ســال متوالی ۹۹ و ۱4۰۰ به طور یکســان ۷ درصد 

بوده است. 

خشکسالی و کاهش رشد کشاورزی
رشد بخش کشاورزی در سال گذشته ۳.۷ درصد 
کاهش پیدا کرده است که به نظر می رسد بخشی 

از این کاهش رشد به دلیل خشکسالی های شدید 
رخ داده در یکی دو سال اخیر و افت میزان تولید در 
مزارع ایران باشد. باید از این موضوع غافل شد که 
اثرات این خشکسالی در نهایت خود را در کاهش 
امنیــت غذایی نشــان می دهد؛ به این صورت که 
تولید برخی محصوالت کشــاورزی کاهش یافته و 
در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می یابد. از آنجایی 
که پیش بینی ها مبنی بر پایدار ماندن خشکسالی 
و فصول کم بارش در ســال های آینده دارد، انتظار 
می رود روند رشد ارزش افزوده منفی برای فصول 
بعدی نیز تداوم یابد؛ به طور مثال در فصول بهار و 
تابســتان سال گذشته ارزش افزوده این بخش به 
ترتیب منفی 4.5 و منفی 4.۳ درصد بوده اســت. 
بنابراین شــاید بهار و تابســتان امسال نیز با توجه 

به تداوم خشکسالی ها میزان رشد اقتصادی بخش 
کشــاورزی کاهش داشته باشد.با توجه به کاهش 
اثــرات کرونــا بر اقتصاد جهانــی، قیمت نفت نیز 
رشــد باالیی پیدا کرد و از ۱۰۰ دالر در هر بشــکه 
گذشــته اســت. به نظر می رسد که بخش زیادی 
از باال رفتن ســهم اســتخراج نفت و گاز طبیعی 
در میزان رشــد اقتصادی سال گذشته، به همین 
دلیل باشــد. با اســتناد به جدول »رشد محصول 
ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی به 
قیمت های ثابت ســال ۹۰« هزینه نهایی مصرف 
بخش خصوصی و بخش دولتی در ســال گذشــته 
به ترتیب ۱۲.۷ و ۱.۶ درصد افزایش یافته که اولی 
نســبت به سال ۹۹ به شــدت رشد کرده و دومی 
به شدت کاهش پیدا کرده است. در سال ۹۹ هزینه 

مصرف بخش خصوصی ۱.۶ درصد و هزینه مصرف 
دولت ۹.۹ درصد عنوان شده است. هزینه مصرف 
نهایــی خصوصی، از مجموع مصرف نهایی خانوار 
و مصرف نهایی موسســات غیرانتفاعی در خدمت 
خانوار به دســت می آید. موسسات غیرانتفاعی در 
این تعریف، نهاد های قانونی یا اجتماعی هستند که 
به منظور تولید کاال ها و خدمات تشکیل می شوند 
ولی تولید آن ها منبع درآمد، ســود یا دیگر عواید 
مالی برای واحد های موسس یا کنترل کننده آن ها 
نیســت. هزینه های مصرف نهایی دولت نیز شامل 
هزینه تولید کاال ها و خدماتی اســت که توســط 
واحد های تولیدی برای خانوار ها به طور رایگان یا به 
قیمتی که از نظر اقتصادی معنی دار نیست صورت 
می گیرد. این قلم ســمت تقاضای اقتصاد، بیش از 
هر چیز متاثر از وضعیت بودجه ای دولت است.به 
نظر می رسد مهم ترین دلیل کاهش هزینه مصرف 
بخش دولتی، کاهش تعطیلی های نشــأت گرفته 
از کرونــا همچنین کاهش کمک ها و تســهیالت 
کرونایی باشــد. اما باال رفتن هزینه مصرف بخش 
خصوصی نیز شــاید به دلیل عادت کردن افراد به 
زندگــی با کرونا همچنین بهبود وضعیت بازار کار 
در بهار ســال جاری نســبت به بهار سال گذشته 
باشــد. در بهــار ۹۹ حــدود دو میلیون نفر از بازار 
کار خارج شــدند، اما در بهار ســال گذشته نیمی 
از بیکار شــدگان به بازار بازگشــتند. البته دیدگاه 
دیگــری نیز وجود دارد که معتقد اســت افزایش 
شدید مصرف بخش خصوصی ممکن است ناشی 
از تغییــر قیمت هــای پایه باشــد. نوعی عملیات 

حسابداری بر روی قیمت های اسمی.

خبر ویژه

عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی با اعالم 
حمایت از برنامه های تشویقی مدیریت مصرف برق برای عبور از فصل تابستان، 
بر لزوم همراهی و همکاری تمامی مشترکان در اجرای این برنامه ها تأکید کرد.
علیرضا شــهبازی گفت: برنامه های تشــویقی وزارت نیرو برای عبور از شرایط 
ســخت تابســتان پیش بینی شــده است و الزم است همه مشترکان در بخش 
های مختلف خانگی، تجاری، کشــاورزی و صنعتی دســت به دست هم داده و 
برای عبور از این شرایط حساس یاری رسانند.وی افزود: ممکن است با اجرای 
برنامه های مدیریت مصرف، صنایع کشــور و کشــاورزان با محدودیت هایی 

برای تولید مواجه شوند ولی با توجه به ناترازی تولید و مصرف برق، این برنامه 
ها در شــرایط کنونی حکم یک مســکن برای رفع درد را دارند و چاره ای جز 
اعمال محدودیت ها نیست.شــهبازی با ابراز امیدواری نســبت به اینکه صنایع 
و کشاورزان با برنامه ریزی صحیح، تبعات احتمالی را به حداقل برسانند، گفت: 
ســرانه مصرف انرژی های آب و برق و ســوخت در کشــور بسیار باالتر از سطح 
اســتاندارد جهانی اســت و همین موضوع یکی از دالیل اصلی کمبود در فصل 
تابســتان اســت.وی ادامه داد: دولت باید برنامه ریزی الزم را برای بهینه سازی 

مصرف در همه بخش ها انجام دهد .

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهومحاسباتمجلسشورایاسالمی:

مجلس از برنامه های مدیریت مصرف حمایت می کند

عضوکمیسیونانرژیمجلس:

گازی با همسایگان   سوآپ 
به نفع ایران است

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: سوآپ 
گازی میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان به 
نفع ایران است چراکه عالوه بر تامین گاز خود 
با کشــورهای همسایه ارتباط اقتصادی برقرار 
می کند.هــادی بیگی نژاد ، تفاهم نامه افزایش 
۲ برابرای ســوآپ گازی میان ترکمنستان به 
آذربایجــان از طریق ایران را به معنای احیای 
دیپلماســی انرژی کشور دانست و توضیح داد: 
ایران باید با تمام کشــورهای همسایه ارتباط 
برقرار کند تا مشکالت اقتصادی کشور برطرف 
شــوند بنابراین اینکه ترکمنستان به ایران گاز 
می دهد و ایران این گاز را به آذربایجان سوآپ 
می کند فی نصفه اتفاق خوبی است چراکه سبب 
می شــود با همسایه ها ارتباط اقتصادی داشته 
باشــیم، این در حالی اســت که همین ارتباط 
در دولت ســابق قطع شده بود بنابراین توسعه 
ارتباط با همسایگان قابل دفاع است. وی  ادامه 
داد: اگرچه ایران یک خط لوله در شرق کشور 
دارد که گاز شــهرهای شــمال شرق همچون 
خراســان رضوی و جنوبی و گلستان را تغذیه 
می کند و این گاز از پاالیشــگاه گازی سرخس 

گرفته می شــود اما چند ســالی است که دیگر 
تولیدات گازی سرخس کفاف نیاز شرق کشور 
را نمی دهد بنابراین مجبور هســتیم مقداری 
از گاز خط لوله ای که از عســلویه می آید را به 
شرق کشور نیز منتقل کنیم.وی افزود: اگرچه 
وضعیت گازرســانی به شــرق کشور چندان 
مســاعد نیســت اما تقریبا گاز به میزان کافی 
برای غرب کشور داریم، درواقع گاز خط لوله ای 
که از عســلویه به غرب کشــیده شده بیش از 
میزان نیاز منطقه است، بنابراین اکنون ما گاز 
را از ترکمنســتان گرفته و در شرق کشور افت 
فشار گاز خود را به دلیل آن کسری پیش آمده 
در زمستان جبران می کنیم و در ادامه مازاد گاز 
غرب کشــور را به آذربایجان سوآپ می کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
مطرح کرد: این کار به نفع ایران اســت چراکه 
عالوه بر تامین گاز خود با کشــورهای همسایه 
ارتبــاط اقتصادی برقرار می کند و از طرفی به 
نفع ترکمنستان است چراکه گاز خود را صادر 
کرده در نهایت به نفع آذربایجان اســت به این 

دلیل که نیاز کشورشان تامین می شود.

سخنگویکمیسیونکشاورزیمجلس:

کشاورزی   زمان استفاده از چاه های 
نباید در پیک مصرف باشد

با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و اوج مصرف، 
یکــی از مهمتریــن برنامه هــای وزارت نیرو 
برای عبور از بحران، مدیریت مصرف خانگی، 
صنعتی و کشــاورزی در کنار افزایش ظرفیت 
تولید اســت.الزم به ذکر اســت بر اساس آمار 
5۰۰ هزار مشــترک برق کشاورزی در کشور 
وجــود دارد که ۱.۳ درصد از کل مشــترکان 
را برق در کشــور را در بر می گیرد.به منظور 
کنترل برق بخش کشاورزی وزارت نیرو ظرح 
تشــویقی را ارائه داده است و بر اساس آن اگر 
کشــاورزان در 5 ســاعت از پیش تعیین شده 
در بازه زمانی ساعات ۱۱ تا ۱۸ چاه های خود 
را از مــدار خارج کنند، در ۱۹ ســاعت دیگر 
میتوانند از برق رایگان بهره مند می شوند. احد 
آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
مجلس با اشاره به مشوق های وزارت نیرو در 
حوزه کشــاورزی برای مدیریت مصرف برق 
گفت: خاموشــی های سال گذشته بی برنامه 
بود و به وســایل خانگــی واحدهای صنفی و 
کشــاورزان آســیب های زیادی وارد کرد، اما 
پیش بینی میشود که امسال نظمی در حوزه 

مدیریت کمبود برق مورد نیاز وجود داشــته 
باشــد و تدابیر درســتی اخذ شده است.وی با 
بیــان اینکه فاصله ای بین تولید و مصرف برق 
وجود دارد که باید مدیریت شود، افزود: وزارت 
نیرو خیلی بهتر از ســال گذشــته وضعیت را 
مدیریــت می کند.آزادی خــواه تصریح کرد: 
اکنون فصل زراعت و کشــت و کار اســت و 
محدودیت های تامین برق چاه های کشاورزی 
می تواند مســئله ســاز باشد، اما حرف دولت 
این است که چاره ای جز این کار وجود ندارد.
وی اظهــار کــرد: البته این که به ازای قطعی 
چاه های کشــاورزی ، برق رایگان در ســاعت 
کــم مصرف یعنــی پایین تر از اوج مصرف به 
کشــاورز داده شود، تدبیر خوبی است منتها 
باید اطالع رسانی شده و کشاورزان در جریان 
قرار گیرند تا بتوانند شــرایط خود را مدیریت 
کنند.سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس 
تاکید کرد: رایگان شدن قبض برق کشاورزان 
به شــرطی باعث توســعه کسب و کار آنها می 
شــود که اطالع رســانی دقیقی به دهیاری ها 

برای اطالع رسانی به کشاورزان شود.

داد؛ مدیرعاملشرکتمهندسیآبوفاضالبکشورخبر

تنش آبی در 272 شهر ایران 
مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور گفت: 
پــس از تذکــر و اخطار در چند مرحله بــه افراد بد مصرف، 
از ابتدای تیر امســال انشــعاب آنها قطع می شود و بر اساس 
جداول تنظیم شــده، این قطعی آب از چند ســاعت آغاز و 
در مراحل بعدی شــامل موارد جدی تر نیز می شــود.اتابک 
جعفری، اظهار داشت: با توجه به لزوم تامین آب پایدار برای 
شــهروندان، شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اقدام به 
تشکیل قرارگاه های رصد و پایش وضعیت آب شرب شهرها 
و روستاها و برگزاری روزانه و مستمر جلسات این قرارگاه ها 
نموده اســت.جعفری با بیان اینکه "بر اســاس نتایج ناشــی 
از این جلســات ۲۷۲ شــهر دارای مشکالت تامین، انتقال و 

توزیع شناسایی شدند"، گفت: به منظور به حداقل رساندن 
مشــکالت و ارائه بهترین خدمات، برای تمامی این شــهرها 
پروژه های مختلفی در محورهای مدیریت مصرف آب، حفر 
و تجهیــز چاه، احداث مخازن ذخیره، اجرای خطوط انتقال 
آب، احــداث تصفیه خانه و اجرای پروژه های ارتقای کیفی و 
تکمیل طرح های آبرسانی در حال اجراست.وی افزود: کاهش 

بارش ها تاثیر قابل توجهی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی 
گذاشته اند. در برخی از روستاهای کشور به دالیلی از جمله 
عدم تکمیل طرح های آبرسانی یا خشک شدن منابع تامین 
آب، آب شــرب مورد نیاز از طریق تانکرهای آبرســانی سیار 
تامین می شود.وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه در مجموع 4 
هزار و ۹5۳ روستای کشور تحت پوشش آبرسانی سیار بودند 

که با توجه به وضعیت بارندگی امسال، پیش بینی می شود در 
تابســتان به حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ روستا افزایش پیدا کند.
جعفری در خصوص احتمال قطعی آب در تابســتان گفت: 
سیاســت اصولی و ماموریت شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور تامین پایدار آب برای مردم در تمام ایام ســال است؛ 
اما باید توجه داشــت امســال با وجود خشکســالی  و کم آبی 
کم ســابقه در بیشــتر استان ها به ویژه در استان های شرق و 
جنوب کشور، با اقداماتی از جمله حفر چاه، افزایش مخازن، 
افزایش خطوط انتقال و ارتقای تصفیه خانه ها در شــهر های 
دارای تنش آبی، آب آشــامیدنی این شــهر ها را در تابستان و 

پاییز تامین می کنیم.
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55بانک و بیمه
حفظ رابطه تعادلی؛ تضمین 

افزایش مناسبات میان 
شهرداری ها و بانک شهر

 مدیرعامــل بانک شــهر 
گفت: حفظ رابطه تعادلی؛ 
تضمین کننده مناسبات 
و توســعه همکاری های 
مشترک میان مدیریت شهری کالنشهرها و این 

بانک خواهد بود.
 دکتر ســید محمد مهدی احمدی در حاشــیه 
دیدار و امضای تفاهمانه با شــهردار مشــهد در 
جمــع خبرنگاران اظهار داشــت: امروز اگر به 
پروژه های بزرگ نگاهی بیاندازیم خواهیم دید 
که اثر حمایتی بانک شــهر در توســعه شهرها و 
مسائل زیرساختی حیاتی برای تسهیل زندگی 
شــهروندان در کالنشــهرها همواره برقرار بوده 
اســت. دکتر احمدی با اشــاره به جلسه انعقاد 
تفاهم نامه جدید بانک شهر و شهرداری مشهد 
عنوان کرد: در این جلسه مقرر شد، تا بانک شهر 
تسهیالتی را در اختیار شهرداری مشهد با هدف 

خدمت رسانی بهتر به شهروندان قرار دهد.
وی بــا بیــان اینکه بانک شــهر فعالیت خود را 
به صورت تخصصی در راســتای افزایش میزان 
توان مدیریت شهری در توسعه کالنشهرها ادامه 
خواهد داد، گفت: در راســتای توسعه، عمران و 
آبادانی شهرها خدمات بانک شهر به شهرداری 
ها و پیمانکاران مرتبط با مدیریت شهری با قدرت 
ادامه خواهد داشــت. دکتر احمدی خاطرنشان 
کرد: حمایت از پروژه هایی مهم و کاربردی نظیر 
اتوبــان امام علی)ع(، اتوبان صدر، خطوط ۶و۷ 
مترو تهران، توسعه و ساخت قطار شهری مشهد 
و نوســازی بافت فرســوده پیرامون حرم مطهر 
رضوی از جمله مهم ترین فعالیت های بانک شهر 
محســوب می شود. مدیرعامل بانک شهر ادامه 
داد: در سال جاری نیز بانک شهر اعالم آمادگی 
خود را در برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر 
مشهد و همچنین تامین اوراق مالی و صدور برات 
کار برای پیمانکاران شهرداری مشهد اعالم کرده 
است. وی افزود: یکی از مهم ترین دغدغه های 
پیمانکاران مدیریت شهری عدم وصول مطالبات 
در زمان سررسید می باشد از این رو بانک شهر 
بــا در نظر گرفتن خدماتی جدید همانند برات 
کارت، ضمانــت پرداخت دیون شــهرداری به 
پیمانــکاران را در سررســید مقرر بر عهده می 
گیــرد تا آنها هنگام فعالیــت در پروژه دغدغه 

خاطر مالی نداشته باشند.

اخبار

بیمه ایران با دانشگاه علمی 
کاربردی سبا تفاهم نامه همکاری 

امضا کرد
 بــا حضور دکتر ســالمی 
سرپرست معاونت برنامه 
ریزی و نو آوری ، حمیدرضا 
بحیرایی سرپرســت اداره 
کل امــور نمایندگی ها و 
دکتر معینی رئیس دانشگاه علمی کاربردی سبا 
در محل این دانشــگاه ، تفاهم نامه سه جانبه به 
منظور همکاری های آموزشــی و پژوهشی فی 
مابین معاونت برنامه ریزی و نو آوری بیمه ایران 
و اداره کل امــور نمــا یندگی ها و مرکز آموزش 
علمی کاربردی توســعه کســب و کار سبا امضا 
گردید. در حاشــیه امضای این تفاهم نامه دکتر 
سالمی با تاکید بر اینکه در دوره مدیریت جدید 
شرکت، موضوع آموزش به طور جدی در دستور 
کار قرار گرفته است، گفت: آموزش هزینه نیست 
و کارایی بســیار زیادی برای کارکنان و شــبکه 
فروش ما دارد. به همین جهت یکی از مهمترین 
اولویت هاست . البته این آموزش نباید فقط دریک 
جنبه خالصه شود . مهمترین ویژگی این آموزش 
ها، کاربردی بودن آنها است و به نظر من استفاده 
از آموزش منجر به شناخت روش های نوینی در 
فرآیندهــای مختلف شــرکت از جمله فروش، 
خواهد شــد. وی در ادامه با اشــاره به امکانات 
تخصصی ومنحصر به فرد مرکزآموزشــی علمی 
کاربردی سبا خاطر نشان کرد : استفاده از ظرفیت 
های آموزشــی بالقوه داخلی با توجه به استعداد 
وتوانایی نیرهای انســانی متخصص وفنی باید 
مورد توجه جدی قرار گیرد . معینی نیز در این 
مراســم با ارائه گزارشی از عملکرد این دانشگاه 
اظهار داشت : هدف از این تفاهم نامه ، توانمند 
سازی مهارت فروش نمایندگان و شبکه فروش 
در بخــش نماینــدگان جنرال ، عمر و زندگی به 
ویژه تمدید پروانه نمایندگان در حوزه مهارتهای 
هفت گانه فنی در بخشهای بازدید اولیه، ارزیابی، 
صدور و خســارت و هوشمند سازی کسب و کار 
بازاریابی، فنون مذاکره و زبان بدن ، انضباط مالی 
دیجیتال مارکتینگ ، تحلیل بازار و صنعت بیمه 

و مدیریت ریسک است.

اخبار

رئیس اداره کل امور بین الملل پســت بانک ایران از رشــد ۸4 درصدی تعداد 
حوالجات و بروات اســنادی شــعب ارزی طی دو ماه اول ســال جاری نسبت به 
مدت مشابه در سال ۱4۰۰ خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی مبلغ حوالجات 
و بروات اسنادی شعب ارزی از 4۷ میلیون یورو به ۷۷ میلیون یورو افزایش یافته 
است که رشد ۶4 درصدی را نشان می دهد.مجتبی حقی رئیس اداره کل امور 
بین الملل بانک با اعالم این خبر افزود: تعداد اعتبارات اسنادی داخلی گشایش 
شده طی دو ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷۰۰ 
درصد رشد داشته است و مبلیغ این اعتبارات با ۳۰۳۹ درصد رشد از ۳۷ میلیارد 

ریال در فروردین و اردیبهشت ۱4۰۰ به مبلغ ۱۱۷۱ میلیارد ریال در همین بازه زمانی دو ماهه در سال 
جاری افزایش داشته است. حقی با تاکید بر اینکه در تحقق برنامه ارزی بانک منتهی به پایان اردیبهشت 
سال ۱4۰۱تعداد و مبلغ حوالجات به ترتیب ۱4۷ و ۱۱۷ درصد رشد داشته اند، تصریح کرد: مدیریت شعب 

شــرق اســتان تهران با فقره۱5۱ به مبلغ  ۲۰ میلیون و 4۷4 هزار یورو در صدر 
عملکرد ارزی پست بانک ایران قرار دارد، ادامه داد: پس از آن شعبه مستقل با ۶ 
میلیون و ۱4۰هزار یورو، مدیریت شعب غرب استان تهران با 5 میلیون و ۸۲۰ 
هزار یورو و مدیریت شــعب اســتان خراســان رضوی با یک میلیون و ۳۸۶هزار 
یورو در رتبه های بعدی قرار دارند. رئیس اداره کل امور بین الملل بانک با اشاره 
به اینکه مدیریت شعب استان اصفهان با شش شعبه ارزی در گشایش اعتبارات 
اسنادی داخلی- ریالی در پایان اردیبهشت سال جاری در رتبه اول کشور قرار 
دارد، خاطرنشان کرد: این استان توانسته با گشایش ۱۳ فقره اعتبارات اسنادی 
داخلی- ریالی مبلغ ۱،۰۳۹،5۹۰ میلیون ریال را به بانک جذب کند. وی افزود: پس از اصفهان، شعبه گنبد 
مدیریت شعب استان گلستان، شعبه مستقل و شعبه مرکزی سنندج مدیریت شعب استان کردستان در 

رتبه های بعدی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی قرار دارند. 

حوالجات ارزی بانک، طی دو ماه ابتدایی سال جاری ۸4 درصد رشد داشته است

خبر  ویژه

گهی ابالغ رای " آ  "
 نظــر بــه اینکــه خانــم مهســا عابدینــی 
کارمند مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی 
علــوم  دانشــگاه  حــوادث  مدیریــت  و 
بــر  و  غیبــت  اتهــام  بــا  تبریــز  پزشــکی 
اســاس رای هیــأت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات 
اداری کارکنان این دانشــگاه به اخراج از دســتگاه 
محکــوم گردیــده اســت، لــذا بنــا بــه تجویــز مــاده 
ابــالغ  نامبــرده  بــه  مدنــی  دادرســی  آئیــن   ۷۳
میگــردد کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدارک مســتند 
در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی خــود دارنــد مــی 
تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهی به 
نشــانی: تبریــز- خیابــان دانشــگاه جنــب باشــگاه 
اســاتید و کارمنــدان ســاختمان شــماره ۴ معاونــت 
درمــان طبقــه ســوم ) هیــات بــدوی رســیدگی بــه 
تخلفات اداری کارکنان دانشــگاه علوم پزشــکی و 
( تســلیم نمایند  خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریز
در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد 

شد. میم الف: ۲۰۳۱
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، 
درمانی تبریز

گهی ابالغ رای " آ  "
نظــر بــر اینکه آقــای آیدین وزیــری کارمند 
مرکــز آموزشــی و درمانــی طالقانــی تبریــز بــا 
هیئــت  رای  اســاس  بــر  و  غیبــت  اتهــام 
ــان ایــن  بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکن
دانشــگاه بــه اخــراج از دســتگاه متبــوع از طریــق 
تجویــز  بــه  لــذا  اســت،  گردیــده  محکــوم  عــادی 
مــاده ۷۳ آئیــن دادرســی مدنــی بــه نامبــرده ابــالغ 
ــا مــدارک مســتند  ــراض ی میگــردد کــه هرگونــه اعت
مــی  پرونــده تخلفاتــی خــود دارنــد  بــا  رابطــه  در 
تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه 
ــگاه  ــب باش ــز- خیابــان دانشــگاه جن نشــانی: تبری
اســاتید و کارمنــدان ســاختمان شــماره ۴ معاونــت 
ــات بــدوی رســیدگی بــه  درمــان طبقــه ســوم ) هی
تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
( تســلیم نماینــد  خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز
اقــدام خواهــد  اینصــورت برابــر مقــررات  در غیــر 

شد. میم الف:۲۰۳۲
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، 
درمانی تبریز

گهی ابالغ رای " آ  "
افشــین  دکتــر  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر 
و  بهداشــت  شــبکه  کارمنــد  دژاکام 
درمــان کلیبــر بــا اتهام غیبت و بر اســاس 
رای هیــأت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
دســتگاه  از  اخــراج  بــه  دانشــگاه  ایــن  کارکنــان 
محکــوم گردیــده اســت، لــذا بنــا بــه تجویــز مــاده 
ابــالغ  نامبــرده  بــه  مدنــی  دادرســی  آئیــن   ۷۳
میگــردد کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدارک مســتند 
در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی خــود دارنــد مــی 
تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهی به 
نشــانی: تبریــز- خیابــان دانشــگاه جنــب باشــگاه 
اســاتید و کارمنــدان ســاختمان شــماره ۴ معاونــت 
درمــان طبقــه ســوم ) هیــات بــدوی رســیدگی بــه 
تخلفات اداری کارکنان دانشــگاه علوم پزشــکی و 
( تســلیم نمایند  خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریز
در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد 

شد. میم الف: ۲۰۳۷
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، 
درمانی تبریز

گهی ابالغ رای " آ  "
همپاپــور  فــرح  خانــم  اینکــه  بــه  نظــر 
کارمنــد مرکــز آموزشــی و درمانــی طالقانی 
تبریــز بــا اتهــام غیبــت و بــر اســاس رای 
اداری  تخلفــات  بــه  رســیدگی  بــدوی  هیئــت 
دســتگاه  از  اخــراج  بــه  دانشــگاه  ایــن  کارکنــان 
محکــوم گردیــده اســت، لــذا بنــا بــه تجویــز مــاده 
ابــالغ  نامبــرده  بــه  مدنــی  دادرســی  آئیــن   ۷۳
میگــردد کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدارک مســتند 
در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی خــود دارنــد مــی 
تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهی به 
ــان دانشــگاه جنــب باشــگاه  ــز- خیاب نشــانی تبری
اســاتید و کارمنــدان ســاختمان شــماره ۴ معاونــت 
درمــان طبقــه ســوم ) هیــات بــدوی رســیدگی بــه 
تخلفات اداری کارکنان دانشــگاه علوم پزشــکی و 
( تســلیم نمایند  خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریز
در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد 

شد . میم الف:۲۰۳۳
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، 
درمانی تبریز

گهی ابالغ رای " آ  "
جنــاب آقــای اصغــر بزرگــر صدقیانــی_ کارمنــدان شــرکت بــرق منطقــه ای 
آذربایجــان بــر اســاس رای صــادره ایــن هیــأت بــه شــماره ۸۷۶ مــورخ 
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ پیرامــون تخلــف صــورت گرفتــه توســط جنابعالــی طبــق بنــد ۲۹ مــاده ۸ قانــون 
تاریــخ  از  اســالمی  شــورای  مجلــس   ۱۳۷۲/۰۹/۷ مصــوب  اداری  تخلفــات  بــه  رســیدگی 
، بــه مجــازات توبیخ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ تــا تاریــخ صــدور رأی بــه مجــازات بنــد ب مــاده ۹ قانــون مزبــور

کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم گردیده اید.
ایــن رأی قطعــی بــوده کــه در صــورت اعتــراض ظــرف ۳ مــاه از تاربــخ درج ایــن آگهــی در دیــوان 

عدالــت اداری قابــل شــکایت مــی باشــد. میــم الــف: ۲۰۳۴
کارکنان شرکت توانیر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

گهی فقدان دانشنامه تحصیلی آ
نوبت اول

نقــی  زنــد  فر عباســی  نســیم  خانــم  بدینوســیله 
از  صــادره   ۲۹۶۰۳۰۴۱۰۱ شــماره  شناســنامه  دارای 
میانــدوآب متولــد ۱۳۷۳/۰۷/۲۳ اظهــار مــی دارد 
کــه دانشــنامه دائــم شــماره - تاریــخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ 

ایشــان مفقــود گردیــده اســت.
لــذا بموجــب ایــن آگهــی گواهینامــه مذکــور ابطــال 

مــی شــود.
بــه  را  فــوق  مــدارک  اســت  خواهشــمند  یابنــده  از 
تســلیم  تبریــز  دانشــگاه  آموزشــی  امــور  مدیریــت 

نمایــد.

کد ۹14 مجموعه بخش نامه های ثبتی گهی موضوع  آ
( واقــع در قصبــه ربــاط کریــم تحــت پــالک  ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ )فاقــد طــول متــراژ
ــام آقــای حاجــی محمــد  ــر جلــد ۸ شــهریار بن ۱۵۴ فرعــی از ۱۶۰ اصلــی ذیــل ثبــت ۹۸۰ صفحــه ۵۴۷ دفت
حســن توکلــی ثبــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت ســپس تمامــی مــورد ثبــت متــن برابــر ســند قطعــی 
ایــران طاهرآبــادی مســتقر کــه  شــماره ۶۰۷۶ دفتــر اســناد رســمی شــماره ۱۷ شــهریار در ســهم بانــو 
نامبــرده برابــر گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره ۸۵/۲۹۲-۱۳۸۵/۰۴/۲۵ شــعبه یــک دادگاه حقوقــی 
عمومــی ربــاط کریــم گواهی نامــه واریــز مالیــات بــر ارث بــه شــماره ۴۱۶-۱۳۸۵/۰۳/۰۹ فــوت و وراث 
ــید  ــن ۴- س ــادی ۳- محس ــید ه ــر ۲- س ــی اکب ــای ۱-عل ــام ه ــر بن : ۴ پس ــارت از ــان عب ــوت ایش ــن الف حی
ــر بنام هــای ۱-زهــرا ۲- نیــره ۳- نصــرت زمــان ۴- ســکینه همگــی نوابــی ، ســپس ســید  حســن و ۴ دخت
-۳۹۳۶۳ شــماره  وکالــت  ســند  بموجــب  طاهرآبــادی  ایــران  مرحومــه  وراث  از  احــدی  نوابــی  حســن 
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۱-۴۳۴ شــماره  وارده  برابــر  و  کریــم  ربــاط   ۲۹ شــماره  رســمی  اســناد  دفتــر   ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت کاداســتری در راســتای اجــرای کــد ۹۱۴ مجموعــه بخش نامه هــای ثبتــی 
)تعییــن طــول و ابعــاد و مســاحت ملــک( را نمــوده کــه بعلــت عــدم دسترســی بــه مالکیــن مجــاور برابــر 
وارده شــماره ۲۰۰۰۶۳۷-۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تقاضــای صــدور اخطــار اداری و نشــر آگهــی در یکــی از روزنامــه 
هــای کثیراالنتشــار را نمــوده لــذا بــه اطــالع مجاوریــن پــالک مرقــوم میرســاند وقــت بازدیــد از محــل و 
مســاحی ملــک ســاعت ۱۰ صبــح روز یکشــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ )هجدهــم اردیبهشــت مــاه ســال یکهــزار 
ــم  ــه ه ــور ب ــل حض ر در مح ــر ــاعت مق ــخ و س ــت در تاری ــی اس ــد مقتض ــی( میباش ــک شمس ــد و ی و چهارص
رســانید بدیهــی اســت عــدم حضــور شــما مانــع از اجــرای عملیــات مزبــور نخواهــد شــد و اعتــراض نســبت 
بــه تعییــن حــدود در آینــده مســموع نخواهــد بــود. مجــاور شــمالی: آقــای قربــان عابدینــی مالــک پــالک 
ثبتــی ۱۵۳ فرعــی از ۱۶۰ اصلــی ، مجــاور شــرقی: آقایــان رضــا -محمــد- محمدعلــی- محمــود و خانم هــا 
اعظــم -خدیجــه -زهــره- ملیحــه -منصــوره همگــی فرجــی مالکیــن مشــاعی پــالک ۱۵۵ فرعــی از ۱۶۰ 

ــاط کریــم ــوب و غــرب: شــهرداری شهرســتان رب ــی، مجــاور جن اصل
کریم  بابک احمدی- رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط 

واحدهای برتر ستادی، استانی و اجرایی بانک توسعه تعاون مورد تقدیر قرار گرفتند
با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره 
بانک، از واحدهای برتر ستادی، استانی و 
اجرایی بانک توسعه تعاون تقدیر به عمل 

آمد.
در دومیــن روز کارگاه آموزشــی مدیران 
ستادی و استانی بانک توسعه تعاون، احمد 
محمدی به نمایندگی از مدیریت شــعب 
اســتان تهران و غالمرضا کافی زاده مدیر 
شــعب استان کرمان در میان استان های 

درجه یک مورد تجلیل قرار گرفتند.
علیرضا اکبری مدیر شعب استان سمنان 
و محمدعلی محترم مدیر شــعب استان 
سیستان و بلوچستان به عنوان برترین ها 
در میــان اســتان های درجــه دو معرفی 
شــدند و عادل کریمی مدیر شعب استان 
اردبیل موفق به کسب استان برتر در میان 

استان های درجه شد.
در جمع شــعب ممتاز و درجه یک، ســید 
صالح کریمی ســوق رئیس شعبه مرکزی 
شــیراز، کریم معصومی رئیس شعبه آیت 
اله کاشانی تهران و محمد پور عباس رئیس 
شــعبه شریعتی اهواز عناوین برتر را از آن 

خود کردند.

در میان شــعب درجه دو رسول محمدی 
رئیس شــعبه شهر صنعتی البرز قزوین و 
ســجاد بازگیر پور رئیس شــعبه مرکزی 

خرم آباد مورد تشویق واقع شدند.
علیرضا بخشش رئیس شعبه مینودشت و 

محمدرضا سوری رئیس شعبه تویسرکان 
به عنوان برترین شعب درجه سه انتخاب 
شدند. مهدی تاری وردی شعبه ابهر و صمد 
علی پور رئیس شعبه جویبار در میان شعب 
درجه چهار و واحد امانی رئیس شعبه بانه 

در میان شعب درجه پنج عنوان های برتر 
را کسب نمودند.

و سید جواد پرهام نیا رئیس شعبه مرکزی 
بجنــورد بــه دلیل پرداخت تســهیالت 
حمایتــی، امین دهقانی دشــتابی رئیس 

شــعبه چابهار به دلیل پرداخت تسهیالت 
تکلیفی تبصــره ای و محمدرضا کاظمی 
دینه رودی بر اســاس عملکرد بهبود سود 
شعب منتخب معرفی شدند، بابک صادق 
زاده رئیس شــعبه شهید امینی ارومیه به 
عنوان منتخب بر اســاس عملکرد اعتبار 
اسنادی مورد تقدیر قرار گرفت، در شاخص 
درصــد تحقق منابع محمد آزادنیا رئیس 
شعبه آزادشــهر رتبه برتر را کسب نمود. 
علی پردونی رئیس شــعبه قائن بر اساس 
عملکرد درآمد غیر مشاع به عنوان برترین 
انتخاب شد و علی خوان پایه رئیس شعبه 
مرکزی یاســوج نیز در صدور ضمانت نامه 

عنوان برتر را کسب نمود.
حجت اله شــمس رئیس اداره کل حوزه 
مدیریت و شــهرام بخشا رئیس اداره کل 
روابط عمومی به عنوان واحدهای ستادی 
برتر معرفی شــدند. شــایان ذکر است در 
این مراســم تقدیر، محمد شیخ حسینی 
سرپرســت بانک توسعه تعاون، سید باقر 
فتاحی رئیس هیات مدیره و امیر هوشنگ 
عصــارزاده و محمدجعفــر ایرانی اعضای 

هیات مدیره بانک حضور داشتند.
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ح شد؛ در دومین بازدید ستاد توسعه پایدار شهرستان ساوجبالغ از هشتگرد مطر

تحقق اهداف دولت مردمی با تعامل دستگاه ها و مشارکت شهروندان 
البرز / راضیه دارابی 

در راســتای امید آفرینی و بهســازی 
محیط شــهری بــرای بهبود زندگی 
شــهروندان ، رفع مشکالت و کاستی 
ها و همچنین گام برداشتن در راستای 
عمران و آبادانی شــهر ، دومین بازدید 
ســتاد توســعه پایــدار شهرســتان 
ســاوجبالغ از شهر هشــتگرد انجام 
شــد .در این بازدید که با حضور دکتر 
البرزی فرماندار شهرستان ساوجبالغ 
، مهندس یعقوبی شــهردار هشتگرد ، 
مهندس افشاری رئیس شورا و تمامی 
اعضای شورای اسالمی شهر هشتگرد و 
جمعی از مسئولین سایر ادارات برگزار 
شــد بخشی از مشــکالت و معضالت 
شهری اســتحصال و راهکارهای رفع 

آنها مصوب گردید .
مهندس یعقوبی در بازدیدهای انجام 
گرفتــه بــه تالش مدیریت شــهری 
بــرای رفــع مشــکالت و بهره گیری 
از مشارکت شــهروندان اشاره کرد و 
گفت : ســاخت شــهری آباد مستلزم 
مشــارکت شــهروندان خواهد بود و 
مدیریت شــهری نیز تــالش دارد تا 
از ایــن ظرفیت بــرای بهبود وضعیت 
معیشتی ســاکنین استفاده نمایید . 

یعقوبی در بازدید از محله سبزعلی آباد 
با اشاره به وجود بافت فرسوده در این 
محالت و نیز معابر کم عرض ، خواستار 
ورود دستگاه های حاکمیتی برای رفع 
مشــکالت این محالت شد . وی گفت 
: یکی از مســائل همیشــگی در این 
محالت عــدم امکان حضور نیروهای 
امدادی می باشــد و در صورت ایجاد 

حادثه نیروهای امدادی با خودروهای 
ســنگین نمی تواننــد در این محالت 
حضور یافته و جان و مال مردم به خطر 
می افتد .وی ایجاد جاده کمربندی در 
بخش جنوبی شــهر را یکی راهکاری 
موثــر برای رفع مشــکالت دانســت 
و افــزود : جــاده کمربندی در بخش 
جنوبی شهر می تواند موجب تسهیل 

در تردد ســاکنین محالت گردیده و 
همچنین عمران و آبادانی این بخش از 
شهر را در پی خواهد داشت .مهندس 
کاشــف نایب رئیس شورای اسالمی 
شــهر به عدالت محــوری در اجرای 
پروژه های عمرانی اشاره کرد و گفت 
: در بودجه ۱4۰۱ تالش شــده است 
تــا اجرای پروژه های عمرانی در نقاط 

مختلف شــهری صورت پذیرد و این 
موضوع مورد تاکید اعضای شــورا می 
باشــد .وی افزود : توسعه همه جانبه 
شهر نیازمند انجام اقدامات بزرگ بوده 
و ایــن مهم با حمایت دســتگاه های 
حاکمیتی میسر خواهد شد .حاج رضا 
واحدی عضو شورا از مسائل فرهنگی 
به ویژه در بخش های فرســوده شهر 
سخن گفت .واحدی افزود : بازآفرینی 
شــهری که شــامل تعریــض معابر ، 
تجمیع پالک های همجوار و ســاخت 
بناهای مســتحکم می باشد می تواند 
در کنــار اقدامــات فرهنگی موجب 
توانمندسازی محالت شده و محیطی 
آرام و مناسب برای زندگی شهروندان 
فراهــم نماید .وی گفت : شناســایی 
مشکالت اجتماعی و شهروندی یکی 
از موضوعاتی است که از سال گذشته 
در دســتور کار کمیســیون فرهنگی 
قــرار گرفته و راهکارهای رفع آن نیز 
که بخشــی شــامل اقدامات عمرانی 
اســت توســط این کمیسیون مطرح 
گردیده است.مهندس مؤیدی رئیس 
کمیســیون عمران شــورای اسالمی 
شــهر به برنامه ریــزی جهت اجرای 
پروژه های بزرگ عمرانی تاکید کرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

باهدفمبارزهباآبخوانخواری؛

 37 حلقه چاه غیر مجاز 
در استان گلستان مسدود شد

گلستان / گروه استان ها: ۳۷ حلقه چاه غیر مجاز 
در دو ماه نخســت سال در ادامه مبارزه با آبخوان 
خواری مســدود شــد.مدیر دفتر حفاظت و بهره 
برداری شــرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در 
این مدت از ادامه حفاری ۱۱ حلقه چاه غیر مجاز 
دیگر نیز جلوگیری شــد.عبداالحد باشقره گفت: 
همچنین از ابتدای ســال تا پایان اردیبهشــت 
۳۰۳ حلقــه چــاه بدون پروانه مشــمول قانون 
تعییــن تکلیــف و پروانه بهره برداری تعداد ۱۶۳ 
حلقه چاه کشــاورزی اصالح و تعدیل شد.باشقره 
گفت: در مدت هم چنین ۷۱ حلقه چاه غیرمجاز 
دیگر نیز شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای 
گرفتــن حکم قضایی انســداد به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

درنشستخبریمدیرعاملشرکتفناوری
بنیاختههایرویانعنوانشد؛

دفتر نمایندگی خون بند ناف 
 رویان اردبیل

 از دفاتر فعال کشور است 
اردبیل / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت فناوری 
بن یاخته های رویان گفت: دانش ذخیره ســازی 
خون بندناف در کشــورمان کامال بومی اســت و 
درخواســت هایی از سایر کشورها برای راه اندازی 
بانــک خون بندناف وجــود دارد. مرتضی ضرابی 
بازبیان این مطلب در نشســت خبری با اصحاب 
رســانه در اردبیل افزود: ذخیره ســازی خون بند 
ناف در جهان توســعه یافته و کشــورمان با بانک 
خون بند ناف رویان در نقشــه جهانی ثبت شــده 
است.وی از ذخیره سازی بیش از ۸۰۰ هزار نمونه 
در بانک  هــای عمومــی و هفت میلیون نمونه در 
بانک های خصوصی جهان خبر داد و اظهار کرد: 
در حال حاضر در بانک عمومی ایران بیش از ۱۰ 
هــزار نمونه و در بانــک خصوصی خون بند ناف 
رویان ۱۸۰هزار نمونه شده که بزرگترین ظرفیت 
سلول های بنیادی در خاورمیانه است.وی تصریح 
کرد: این بانک با داشتن ۳۲ نمایندگی در استان 
های مختلف توانســته اســت، با استانداردسازی 
فرآیند جمع آوری و فریز نمونه های خون بندناف و 
همچنین مراکز پیوند عالوه بر درمان بیماری های 
بدخیم و نجات جان انسان ها و افزایش چشمگیر 
امید به زندگی در کشور، از خروج ده ها هزار دالر ارز 
برای تامین سلول از سایر کشورها جلوگیری کند. 
مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان، به 
فعالیت های خوب دفتر نمایندگی خون بند ناف 
رویان استان اردبیل اشاره و تصریح کرد: این  دفتر 
جزو دفاتر خوب ما اســت و تاکنون۱5۰۰ نمونه 
توسط آن جمع آوری و ذخیره شده است البته با 
توجه به ظرفیت های موجود اســتان می توانست 
خیلی بیشــتر از این باشد که امیدواریم با آگاهی 
بخشی به جامعه و فرهنگ سازی میزان آن افزایش 
چشــمگیری داشته باشد.ضرابی افزود: در حاضر 
خونگیر ایــن دفتر در شهرســتان های اردبیل، 
پارس آباد، مشگین شــهر و خلخال حضور دارند 
و جمع آوری نمونه های خونی سایر شهرستان ها 
نیز توسط دفتر نمایندگی و به صورت شبانه روزی 
انجام می گیرد.وی با بیان اینکه خونی که در بند 
ناف وجود دارد عمدتا دور ریخته می شود در حالی 
که بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: میزان این 
خــون متغیــر و در حجم ۸۰ تــا ۲۰۰ میلی لیتر 
می باشد که بسته به اندازه بندناف، اندازه جفت و 

نوع زایمان میزان آن متغیر است.

باهدفافزایشضریباطمینانشبکهبرق
صورتپذیرفت؛

 اصالح و بهینه سازی خط 
20 کیلوولت محدوده شمال پلیس 

راه شهرستان سرخه
ســمنان / گروه اســتان ها: عملیات ســرویس و 
آچارکشــی شبکه فشار متوسط فیدر کوهدشت، 
در قالــب تعمیــرات دوره ای بــه اجــرا درآمد.
سرپرســت مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه 
با عالم مطلب فوق بیان کرد: این پروژه با همکاری 
اکیپ های عملیاتی، در محدوده شــمال پلیس 
راه مربوط به مســیر عرب پناهان و فرهنگیان به 
انجام رسیده است.مهدی پاک طینت به برخی از 
فعالیت های انجام شده در راستای این پروژه اشاره 
نمود و تصریح کرد: آچارکشــی یراق و تجهیزات 
شــبکه به میزان دوهزار و 5۰۰ متر، بهینه سازی 
دو ایســتگاه هوایی توزیع برق و بهســازی فرم و 
آچارکشی هشت نقطه جمپر شبکه فشار متوسط، 
به عنوان اهم اقدامات صورت گرفته محسوب می 
شوند.وی همچنین اضافه کرد: تعویض یک مورد 
مقره سرامیکی سوزنی معیوب، نصب ۸4 عدد کاور 
کنسول و ۱5 مورد کاور مقره سوزنی با هدف رفع 
پرنده زدگی،  تعویض ۲۲۰ مورد اصلی فرســوده 
شبکه، اصالح و استاندارد سازی کات اوت سرخط 
فرهنگیان، روپوشــدار نمودن و آچارکشی کات 
اوت سرخط فرهنگیان، از دیگر اقدامات به عمل 

آمده است.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانالبرز:

نخستین جشنواره تخصصی 
بازار سفر در استان البرز برگزار 

می شود  
البرز / مهدی فالح رفیع 

اولین جشــنواره بازار سفر استان البرز در 
پارک شــهید چمران کــرج  از ۳۰ خرداد 
الــی ۳ تیــر ماه به مــدت 5 روز  برگزارمی  
شــود.فریدون محمدی در نشست  خبری 
بــا اصحاب رســانه   در خصوص بر گزاری  
اولیــن جشــنواره بازار سفراســتان البرز  
اظهارداشــت: این  جشــنواره  برای اولین 
بار در شــهر کرج ،اســتان البرز برگزار می 
شود. مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و 
صنایع دستی استان  البرزتصریح کرد : بازار 
سفر  یک جشنواره  تخصصی برای فروش 
تور مسافرت های داخلی است  ، استان  البرز  
در مسیر مواصالتی ۲5 استان  کشور قرار 
گرفته و به دلیل جمعیت باالی این استان 
و نزدیکی به قطب جمعیتی پایتخت است 
، این اســتان مقصد سفر های آخر هفته  و 
کوتــاه مدت این جمعیت می باشــد .وی 
افزود : اســتان البرز در حوزه گردشــگری 
جایگزین شهرهای شمالی کشور شده که 
با توجه ترافیک جاده ای شمال کشور مردم 
برای ســفری دو روزه به شهر های شمالی 
بیشــتر وقت خود را در ترافیک سپری می 
کننــد . محمدی خاطر نشــان کرد : برای 
ســفر به اســتان البرز با طی کردن مدت 
زمــان کوتاهی میتوانند به دور ترین نقطه 
اســتان ســفر کنند و از جاذبه های زیبای 
این استان از جمله طالقان ، اشتهارد  لذت 
ببرند  .مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دستی استان البرز اظهار داشت : 
برای ما مهم است  که گردشگر وارد استان 
البرز شود و از طرفی مردم البرز نیز بتوانند  
با بهترین شرایط به سفرهای داخلی بروند.

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههای
نفتیمنطقهخراسانرضوی:

 14 هزار و 300 خودرو 
 در استان خراسان رضوی 

به طور رایگان گازسوز شدند
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی گفت: تاکنون ۱4 
هزار و ۳۰۰ خودرو عمومی در این اســتان 
بــه صــورت رایگان گازســوز شــده اند و 
۱۸5۰خودرو نیز در نوبت گازســوز شــدن 
قــرار دارند.علی اصغــر اصغری افزود : 5۰ 
کارگاه مجاز در اســتان برای دوگانه ســوز 
کــردن خودروها فعال هســتند که از این 
تعداد ۱۸ کارگاه اقدامات مربوط به گازسوز 
کــردن خودروهای عمومــی را به رایگان 
انجام می دهند.وی با بیان اینکه نامنویسی 
متقاضیان گازسوز کردن خودروها همچنان 
ادامــه دارد افــزود: متقاضیان دریافت این 
خدمــات، باید بــرای ثبت نام به ســامانه 
اطالعــات جامع خودروهای دوگانه ســوز 
کشور به نشانی gcr.niopdc.ir مراجعه و کد 
ملی، شماره تلفن همراه و سایر مشخصات 
خــود را ثبــت و نزدیکترین کارگاه و زمان 
مراجعه را انتخاب کنند.مدیر شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراســان 
رضــوی همچنین با اشــاره به مصرف 5۰ 
میلیون متر مکعب سوخت سی. ان. جی در 
اردیبهشت امسال اظهار داشت: این میزان 
مصرف نســبت به مدت مشــابه پارسال که 
4۷ میلیــون و ۲۰۰ هــزار  مترمکعب  بوده 
افزایــش ۱۰ درصدی مصرف ســی ان جی 
را داشــته ایم. اصغری گفت: رشــد و توسعه 
صنعت ســی.ان.جی به عنوان سوخت ملی 
کشور، معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و 
زیست محیطی هر منطقه محسوب می شود 
و رواج مصــرف ســی.ان.جی در شــهرها و 
روســتاها، در کاهش آلودگــی هوا و ایجاد 
هــوای پاک موثر خواهد بــود.۱۳۸ جایگاه 
ســوخت ســی. ان. جی در منطقه خراسان 

رضوی خدمت رسانی می کنند.

استانها 6

درسیزدهمینجلسهکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیاصفهانانجامشد؛

کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در اصفهان  افتتاح دفتر مرکز ملی مطالعات راهبردی 
اصفهان / گروه اســتان ها: دفتر مرکز ملی مطالعات راهبردی 
کشــاورزی و آب اتــاق بازرگانی ایــران در اصفهان و پروژه های 
دفتر منطقه ای مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب شعبه 
اصفهان در ســیزدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، سالمت، 
آب و محیــط زیســت اتاق بازرگانــی اصفهان افتتاح و رونمایی 
شــد.محمد صادقی رئیس کمیسیون کشاورزی، سالمت، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با بیان اینکه 
حیات تک تک ما و نسل آینده به آب بستگی دارد، اظهار داشت: 
متأسفانه وضعیت آب در کشور و اصفهان با برخی بی تدبیری ها به 
نقطه فعلی رسیده و امیدوارم بتوانیم با مشارکت تمام ذی نفعان 
این چالش های آبی را رفع کنیم تا مشکالتی که میان استان ها 
به وجود آمده برطرف شود.وی با بیان اینکه در کشور در زمینه 
مدیریت آب تنها شعار داده شده است، افزود: امیدوارم بتوانیم 

در کنار یکدیگر و صادقانه در جهت رفع مشکل آب گام برداشته 
و ایرانی آباد داشته باشیم و ما تأکیدی بر اصفهان نداریم، چون 

مشکل هر نقطه از کشور مشکل تمام ایران است.صادقی با اشاره 
به امضای تفاهم نامه مشترک با قرارگاه آب استانداری اصفهان 
در آینــده نزدیــک گفت: امیدوارم افتتــاح مرکز ملی مطالعات 
راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در اصفهان شروعی 
برای رفع مشکالت آب از اصفهان باشد. جا دارد از اعضای هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اصفهان برای حمایت و همراهی 
با این طرح تشــکر کنم و امیدوارم این همکاری ادامه داشــته 
باشــد.معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی 
و آب اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش سرسام آور حفر چاه 
در کشــور و رســیدن به بیالن منفی آبی تصریح کرد: این روند 
ابتدا تأثیر خود را در حوزه کشــاورزی نشــان می دهد اما خاکی 
که آب خود را از دست می دهد، در نهایت به پدیده فرونشست 

منجر می شود.

مشهد / سمیرا رحمتی
شــرکت گاز خراســان رضوی با کسب باالترین امتیاز در اولین 
دوره ارزیابی نشان تعالی HSE شرکت ملی گاز ایران در حوزه 
گازرسانی، در جایگاه اول HSE شرکت های گاز استانی کشور 
ایستاد.حســن افتخــاری با اعالم ایــن خبر گفت: مطابق نتایج 
 HSE اعالمی توســط دبیرخانه جشنواره سراسری نشان تعالی
شــرکت ملی گاز ایران که در هفته پایانی خردادماه ۱4۰۱ در 
جلسه ای با حضور مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی گاز 
ایران اعالم شد، شرکت گاز استان خراسان رضوی با کسب 4۸۰ 
امتیاز موفق به اخذ جایگاه اول در بین شرکت های گاز استانی 
و دریافت گواهینامه تک ســتاره تعهد به HSE شــد.مدیرعامل 
شــرکت گاز خراســان رضوی هدف از حضور در این جشــنواره 
را بررســی کمی و کیفی عملکرد ســازمان به منظور ارزیابی و 
مقایســه ســطح بلوغ آن در سه حوزه بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست، تعیین رویکرد و سنجش سرعت و کیفیت دستیابی به 

مأموریت ها، استراتژی ها و نیازمندی های حوزه HSE  عنوان 
کرد و افزود: بهبود مستمر عملکرد HSE، شناسایی مخاطرات 
و پیشــگیری از بروز وقایع آســیب رســان به صنایع، تاسیسات 

و محیط زیســت و همچنین عوامل موثر بر ســالمت انســان از 
موضوعات مورد توجه در شــرکت گاز خراســان رضوی اســت.
افتخاری با قدردانی از رییس و کارکنان امور HSE شرکت گاز 
اســتان خراسان رضوی و ســایر مدیران و همکاران، حضور در 
جشــنواره های تعالی را فرصتی برای یادگیری مســتمر عنوان 
کــرد و گفت: کســب گواهینامه اهمیــت دارد؛ اما مهمتر از آن 
اثربخشی و ارزش افزوده ای است که باید سازمان از آن منتفع 
شــود. لذا کســب این عناوین رسالت و مسئولیت سازمان را در 
راستای حفظ جایگاه و ارتقاء کیفی امور دوچندان کرده و باید این 
مطلب را مدنظر داشت که سرآمدی و تعالی مسیری بی انتهاست 
و همواره میتوان در مســیر بهبود مســتمر گام برداشت.گفتنی 
اســت؛ دریافت گواهی تک ســتاره تعهد بهHSE  مهر تاییدی بر 
پایبندی و حرکت درست شرکت گاز خراسان رضوی در مسیر 
معیارها و مالک های HSE و جاری سازی صحیح فرآیندهای 

سیستم مدیریت HSE در این شرکت است.

گاز استان خراسان رضوی کسب رتبه اول نشان تعالی HSE توسط شرکت 

خبر  ویژه

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

قطعه یک ایالم
هیــات   / اول  هیــات   ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ مــورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۱۴۳۰ شــماره  رای  برابــر   -۱
ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند  دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ــری  رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســجاد امی
نیــا، فرزنــد عبدالرحمــان، ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت ۱۱/۳۷ متــر مربــع پــالک 
شــماره ۱۵۵۶ فرعــی از ۱۲۴۹ اصلــی واقــع در ایــالم بلــوار شــهید بهشــتی خریــداری شــده از 

حمیــد عبــدی پــور و منتســب بــه مالکیــت حســین خــان کهــزادی
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــی ظ ــای اصالح ــی ه ــورد آگه ــاه و در م ــدت دو م ــرف م ــد ظ ــی توانن م
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/12
ک شهرستان ایالم رئیس اداره ثبت اسناد و امال
شناسه 13355۹5

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۲۱۰۰۰۱۴۵ مــورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای 
زنــد رجــب  بــه شــماره شناســنامه ۷۲۷ صــادره ازرشــت در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب  ابراهیــم پورحســین کســرائی فر
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از ۳ اصل ــالک ۱۹۸ فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــالک ۳۳۲۹ مف ــع پ ــاحت ۳۷۲.۷۱ مترمرب ــه مس ــه ب ــه ومحوط خان
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  رودکل خریــداری از مالــک رســمی آقــای ولــی زینعلــی رودکلــی محــر
بــه فاصلــه ۱۵ 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 یــک 
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 :۱۴۰۱/۰۳/۱۲ چهارشــنبه ونوبــت 

دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۷ پنجشــنبه
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۲۱۰۰۰۱۴۳ مــورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای 
زنــد اکبــر  بــه شــماره شناســنامه ۶۵۹ صــادره ازرشــت در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب  محمــود رحیــم پــور لیموئــی فر
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از ۳ اصل ــالک ۱۹۸ فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــالک ۳۳۲۹ مف ــع پ ــاحت ۳۷۲.۷۱ مترمرب ــه مس ــه ب ــه ومحوط خان
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  رودکل خریــداری از مالــک رســمی آقــای ولــی زینعلــی رودکلــی محــر
بــه فاصلــه ۱۵ 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 یــک 
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 :۱۴۰۱/۰۳/۱۲ چهارشــنبه ونوبــت 

دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۷ پنجشــنبه
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

ایجاد فرصت های شغلی با احیاء حصیر بافی در گلستان

 ایجاد فرصت های شغلی جدید با احیاء حصیر بافی 
در استان گلستان

گلســتان / گروه اســتان ها: حصیربافی هنری منســوخ شــده در گلستان بود که یک بانوی جوان با 
ادامه دادن راه پدر این هنر را احیا کرد و معتقد اســت با حمایت بیشــتر مســئوالن می توانیم شــاهد 
توســعه صنایع دســتی باشــیم. میراث فرهنگی و زنده نگهداشتن این میراث برای نسل های بعدی 
رســالتی اســت که بر دوش همه مردم و مســئوالن قرار دارند، نســل های آینده باید بدانند که دارای 
چه تمدن و اصالتی هستند و با هنر و فرهنگ گذشتگان خود بیشتر آشنا شوند.هفته صنایع دستی 
فرصتی شد تا به سراغ یک هنرمند گلستانی برویم که با کار خود هنر منسوخ شده حصیربافی را در 
اســتان حیات تازه بخشــیده و با تلفیق نوآوری و خالقیت تالش کرده تا این هنر عالقمندان زیادی 
را به خود جذب کند.رشته حصیربافی یکی از قدیمی ترین رشته های صنایع دستی گلستان بود اما 
حدود 5۰ ســال این رشــته توســط کسی بافته نشده و به فراموشی سپرده شد بود، تا اینکه دختری 
در یکی از روســتاهای شهرســتان کردکوی به این فکر می افتد که با یادگیری حصیربافی از پدرش، 

ادامه دهنده راه او باشد.
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

۱8ژوئن2022 شمارهپیاپی۱82۱28ذیالقعده۱443 شنبه28خرداد۱40۱
یادداشت

کوتاه از جامعه

آرایی تبدیل شدن شادی به عزا به بهانه بادکنک 

لطفا به بهانه زیباترشدن جشن هایتان نمیرید
  سارافهیم/روزگار

اســتفاده از بادکنک یــا بادکنک آرایی در 
مراسماتی همچون عروسی ها یا جشن تولد 
در تاالرها یا مراسمات خانگی مدت زمانی 
است که مرسوم شده است و هموطنان برای 
پررنگ و لعاب کردن هر چه بیشتر مراسم 
خود، بادکنک آرایی را نیز به منوی مراسم 
خود اضافه می کنند فارغ از اینکه نمی دانند 
داخل بادکنک ها با چه گازی پر شده است! 
فقط کافی اســت یک فشفشــه در مراسم 
روشن شود و شراره های آن به یک بادکنک 
برسد که با گاز قابل اشتعال و انفجاری مانند 
هیدروژن پر شــده اســت، آنگاه به سرعت 
آتش همه جا را فرا می گیرد و این احتمال 
دارد یک مراسم جشن به عزا تبدیل شود!.
برای برخی از سودجویان نیز فرقی نمی کند 
کــه داخل بادکنک را با چه گازی پر کنند 
و برای فروش و ســودجویی هرچه بیشتر 
دســت به هر کاری می زنند و بادکنک ها 
را بــا گازهــای پرخطر و قابل اشــتعال پر 
می کنند!.همیــن هفته گذشــته بود که 
آتش ســوزی در یک رستوران در شهرک 
مریم شهر اندیشه شهرستان شهریار، مرگ 
تلخ هشت نفر را رقم زد؛ در این حادثه پس 
از انفجار و شعله ور شدن یک بادکنک، آتش 
به سرعت به سقف کنفی رستوران سرایت 
کرد به طوری که افراد حاضر در رستوران، 
قادر به خروج از آن نشدند.به گفته دادستان 
شهریار، متوفیان این حادثه تلخ که شامل 
چهار کودک، سه زن و یک مرد بودند، پس 
از شعله ور شدن رستوران، به سمت انتهای 
رســتوران تا نزدیکی آشپزخانه فرار کردند 
امــا در نهایت در همین نقطه بر اثر خفگی 
جان خود را از دســت دادند. هر چند بنا بر 
اعالم مجتبی خالدی؛ سخنگوی اورژانس 
کشور و دادستان شهریار، این حادثه به دلیل 
انفجار و آتش ســوزی یک بادکنک حاوی 
گاز »هلیوم« روی داده بود اما باید متذکر 
شــد که گاز هلیوم گازی بی اثر، بی خطر و 
بدون اشتعال پذیری است و می تواند برای 

پر کردن بادکنک از آن استفاده کرد.

برخی بادکنک ها را با گازهای قابل 
اشتعال پر می کنند

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهــران درباره خطرات بادکنک هایی که با 
گاز پر می شود، گفت: متاسفانه شاهد این 
هستیم که در برخی از جشن های شادی و 
تولد به خاطر بی احتیاطی، اتفاقاتی می افتد 
که بعضا ناراحت کننده است.جالل ملکی با 
اشاره به انفجار چند روز پیش در یک جشن 
تولد در شــهریار و فوت ۸ نفر، گفت: این 
حادثه ها بســیار دردناک است و متاسفانه 
ایــن حوادث به راحتی اتفــاق می افتد و 
نبایــد تصور کنیم که یک اتفاق عجیب و 
غریبی باید بیفتد تا چندین نفر جان خود 
را از دســت بدهند.وی افزود: همان برف 
شــادی و انواع اسپری ها و افشانه ها که در 
تولدها استفاده می شود بسیار قابل اشتعال 
هستند اما مردم بدون در نظر گرفتن این 
خطرات برف شــادی را باالی کیک تولد 
که شــمع روشن دارد، می گیرند و حرارت 
این شــمع ممکن اســت به سادگی باعث 
آتش ســوزی می شود.ملکی افزود: ذرات 
آتش به دلیل برف شــادی به فضا پرتاب 

می شــود و باعث می شود لباس های افراد، 
پــرده، فرش و موکت دچار آتش ســوزی 
شود.وی افزود: متاسفانه گاهی اوقات هم 
بادکنک ها را با گازهایی که قابلیت اشتعال 
دارند پر می کنند و حتی در بسیاری از مواقع 
مردم بادکنک ها را به اســم بادکنک ایمن 
تهیه می کنند، در حالی که نمی دانند که 
چه بسا همین بادکنک ها با گازهای قابل 
اشــتعال پر شده است و در چنین مواقعی 
اگر یک فشــفه را روشــن کنید و براده و 
ذرات فشــفه که در فضا پراکنده می شود، 
به یکی از این بادکنک ها برخورد کند، باعث 
انفجار و اشتعال می شود.وی گفت: هرچه 
محیط کوچک تر و بادکنک بزرگ تر باشد 
آسیب هایی که وارد می شود بیشتر است.
وی از شهروندان درخواست کرد که از این 
مواد خطرناک اســتفاده نکنند به ویژه از 
هیچ نوع گازی حتی اگر گفتند ایمن است 
برای پر کردن بادکنک استفاده نکنند و به 
همان روش ســنتی بادکنک ها را پر کنند 
و در جشــن ها و مهمانی ها استفاده کنند 
کــه اگر به هر دلیلی این بادکنک منفجر 
شــود مشکلی ایجاد نشود و خطری برای 

کســی نداشته باشد و جشن و مهمانی به 
عزا تبدیل شــود.وی ضمن دســته بندی 
گازهــای بی خطر و پرخطر برای پر کردن 
بادکنک ها، می گوید: یک ســری از گازها، 
خنثی و بی اثر است و به خودی خود قابلیت 
اشــتعال و انفجار ندارد اما بعضی از گازها 
مانند هیدروژن، اتان و متان )گاز شهری( و 
بوتان قابلیت انفجار دارد.وی با ابراز تأسف از 
پر شدن بادکنک ها با گازهای قابل اشتعال 
و انفجار به جــای گازهای خنثی و بی اثر، 
تصریــح می کند: پر کــردن بادکنک ها با 
گازهــای پرخطر همچون متــان و اتان 
برای ســودجویان تقریباً بی هزینه است و 
به راحتــی می توانند چند صد بادکنک را 
با این گازها پر کنند. همچنین این گازها 
در دســترس اســت و این افراد دیگر وقت 
نمی گذارند تا اینکه کپسول هلیوم یا ازت 
تهیــه کنند و هزینه حمل و شــارژ آن را 
بدهنــد تا بخواهند به طــور مثال ۱۰۰ یا 
۲۰۰ بادکنک را پر کنند.این کارشــناس 
آتش نشــانی با بیان اینکه برخی از مردم 
نیز خودشــان برای پر کردن بادکنک ها از 
گازهای خطرناک به خاطر دسترس بودن 

آنها استفاده می کنند، خاطر نشان می کند: 
برخی مدعی می شوند که بادکنک های آنها 
با گاز بی خطر پر شــده اســت که نباید به 
آنها اعتماد کرد، چطور هموطنان می توانند 
تشــخیص دهند که داخل بادکنک با چه 
گاز پر شــده اســت، لذا ریسک استفاده از 
این بادکنک ها باالست.ملکی متذکر شد: 
گازهای کپسول، گاز بوتان و پروپان و قابل 
اشــتعال و انفجار اســت، از هوا سنگین تر 
اســت و بادکنک های پرشــده بــا آن در 
کف می نشــیند، در تولدها نیز برای اینکه 
بادکنک هــا به بــاال برود، آنها را با گازهای 
ســبکی همچون هلیوم پر می کنند.وی 
می افزاید: در برخی مراسمات نیز مسیری 
را بــا بادکنک های متعدد تزیین می کنند 
و تونلی از بادکنک درســت می کنند که 
در صورت اســتفاده از گازهای خطرناک 
در ایــن بادکنک ها، به طــور مثال اگر در 
جمع مهمانان، آتش ناشی از شمع تولد یا 
ســیگار یا هر وسیله دیگر به بادکنک های 
حاوی گاز خطرناک برسد، در آنجا جهنمی 
درســت خواهد شد که دیگر افراد قادر به 
خروج از آن نخواهند بود.مجید شــجاعی، 
متخصــص طب اورژانس دانشــگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشــتی، هم خطاب به 
هموطنــان گفت: به بهانه زیباتر شــدن 
فضای جشــن، هرگز از بادکنک هایی که 
با گازهای فشــرده پر می شوند، استفاده 
نکنیــد چرا کــه این بادکنک ها به محض 
قــرار گرفتن با عوامل اشــتعال زا منفجر 
شــده و حادثه می آفرینند. بهتر اســت از 
بادکنک های ســاده اســتفاده کنید و به 
ادعای هیچ فردی مبنی بر اینکه بادکنک 
با گاز هلیوم باد شده و خطری متوجه شما 
نیست هم اعتماد نکنید.شجاعی با تاکید 
بر اینکه برف شادی و انواع افشانه ها که در 
جشــن تولد استفاده می شوند نیز قابلیت 
اشتعال باالیی دارند هشدار داد: زمانی که 
افراد برف شــادی را باالی کیک تولد قرار 
می دهند، شــمع روشن می تواند موجب 

آتش سوزی می شود.

7جامعه
اختصاص بودجه برای جبران 
نواقص تحصیلی ناشی از کرونا

وزیر آموزش و پرورش گفت: کرونا مشکلی 
بود که باعث تعطیلی همه جا شــد، البته 
رفته رفته واکســن تأمین و تولید شــد و 
االن هم ما بدون ماســک اینجا نشستیم، 
در صورتی که خیلی از کشــور ها همچنان 
از شــرایط کرونایــی رنج می برند.ســید 
یوســف نوری افزود: دولــت برای نواقص 
دانش آمــوزان در تحصیل که تحت تأثیر 
کرونــا بودند هــزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
بودجــه اختصاص داده تــا بازماندگان از 
تحصیل، برگردند و از اعتبارات اســتفاده 
کنند؛ یک وجه مردمی بودن و عدالت این 
دولت، همین اقدام است.وی افزود: عالوه 
بر بودجه آموزش و پرورش بالغ بر ۷ هزار 
و 5۰۰ میلیارد تومان در سفر های استانی 
به آموزش و پرورش اختصاص داده شــد؛ 
سال گذشته آموزش و پرورش ۲هزار 5۰۹ 
میلیارد بودجه داشــت که امسال حدود ۳ 

برابر به آن اضافه می شود.

 هدایت شغلی 
افراد دارای معلولیت

سرپرســت دفتــر امور توانمندســازی 
معلــوالن ســازمان بهزیســتی، یکی از 
راهکارهای موجود در مســیرهای شغلی 
معلوالن را کارآفرینی عنوان کرد و گفت: 
دنبال این هستیم که ۱۰۰ راهنما از بین 
کارآفرین های موفق معلول انتخاب کنیم 
کــه بتوانند راهجویان دارای معلولیت را 
در کارآفرینــی راهنمایی و هدایت کنند.

محســن ایروانی افزود: ایــن راهنمایان 
کارآفریــن تجارب شــخصی خــود را به 
افــراد دارای معلولیــت منتقل می کنند 
و مشــاوره می دهنــد تــا از آزمون وخطا 
کردن معلولین در مشاغلی که عالقه مند 
هســتند، جلوگیری شود.وی گفت: بعد 
از اینکه فردی را آموزش دادیم، اشــتغال 
حمایت شــده برای او ایجاد کردیم و بعد 
او رشد کرد و توانمند شد، خوداشتغالی را 
انتخاب کرد و به توانمندی باالتری رسید، 
ایــن فرد، آماده ورود به عرصه کارآفرینی 
اســت.وی فزود: افــراد دارای معلولیت 
تشــویق می شــوند که در رشــته های 
کســب وکار و کارآفرینی تحصیل کنند. 
مــدرک آکادمیک به آنها کمک می کند 
که بتوانند اشــتغال موفق تری داشــته 
باشــند. وی افــزود: با همکاری دبیرخانه 
اشــتغال بنــا داریم کــه رویدادهایی را 
 برگــزار کنیــم که به بحــث کارآفرینی 

کمک می کند.

کنش رئیس سازمان  وا
سنجش به مصوبه تأثیر قطعی 

معدل  در کنکور چیست
رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور 
درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب 
فرهنگی، گفت: سازمان سنجش آموزش 
کشــور مجری قوانین تصویب شده است.
عبدالرسول پورعباس گفت: در حال حاضر 
هنوز این مصوبه از ســوی رئیس جمهور 
ابالغ نشده ولی در صورت ابالغ این مصوبه 
الزم االجرا اســت. رئیس سازمان سنجش 
آموزش کشور تأکید کرد: به عنوان مجری 
مــا نمی توانیــم بر علیه یــا موافق مصوبه 
صحبت کنیــم بلکه باید اتفاقات رخ داده 
را اطالع رســانی کنیم تا داوطلبان خود را 
تطبیــق دهند. به هر حال هر قانونی نقاط 

ضعف و قوت دارد.

ضرورت تکمیل بانک 
اطالعاتی آسیب ها و جرائم

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه گفت: معاونت پیشگیری 
بــرای مقابله با آســیب ها بایــد در ابتدا 
آسیب شناســی کند؛ این آسیب شناسی 
بایــد به نحوی باشــد کــه در نهایت یک 
مجموعــه و بســته کامل از آســیب ها و 
ناهنجاری ها به دســت آید.اصغر جهانگیر 
افــزود: بایــد به جای آنکه یک آمار کلی از 
تعداد باالی آسیب ها جمع آوری شود، چند 
مجموعه محدود و مشخص از آسیب ها را 
شناسایی و با آنها به صورت ریشه ای مقابله 
کرد.وی به اهمیت بانک اطالعاتی اشــاره 
کرد و گفت: یکی از معضالت امر پیشگیری 
فقدان بانک اطالعاتی واحد اســت که در 
دســترس ارگان ها و سازمان های فعال و 
مسئول باشد؛ این معضل سبب تنوع آمارها 
و تبعــاً موجــب بروز خطا و یا کاهش دقت 

در آسیب شناسی خواهد شد.

آموزش کیفی تنها راه حل 
 مشکالت دانش آموزان 

در مدارس است 
  علیرضاناویانی

کارشناسارشدمشاورهوروانشناسی
یکــی از اهداف مهم آموزش و پرورش، 
بهبــود کیفیت آمــوزش و عملکرد در 
مدارس است. بهبود کیفیت در آموزش 
و پــرورش و مدارس، تغییر یا تغییراتی 
محسوب می شود که باعث تغییر رفتار 
در دانش آموزان می شــود. در حقیقت 
تنها مقیاس کیفیت در مقوله آموزش ، 
تغییر رفتار در دانش آموزان و به عبارتی 
ارائه رفتار درســت از ســوی آنان است.

امروزه مدارس ما به شــدت تالش می 
کنند هر ســال دانش آموزان بیشتری 
را حتی اگر یادگیری و عملکردشــان از 
کیفیت پایینی هم بر خوردار باشــد به 
حد نمره قبولی  برســاند تا تحصیالت 
مقطع متوســطه را به پایان برســانند 
و وارد دانشــگاه شــوند.با ایــن وجود 
مطالعات زیادی نشــان داده اســت که 
نمــرات دانش آمــوزان در آزمون های 
پیشــرفت تحصیلی پیوســته کاهش 
یافته اســت و برای بیشتر معلمان باور 
کردن این  حقیقت دشوار است. اما باید 
بگوییم این افت مداوم تحصیلی ناشی از 
این واقعیت است که نظام سنتی ما در 
ماموریت دانش آموزان ، تقریبا به تمام 
این دانش آموزان این پیام را می دهد که 
کار بدون کیفیت نیز قابل قبول است!.

احتمــاال کمتــر از ۱5 درصد از دانش 
آموزان که به مدرســه می آیند تکالیف 
درســی را با کیفیت انجام می دهند و 
حتی بسیاری از آنها بسیار کمتر از آنچه 
در توانشان است انجام می دهند.دانش 
آموزان تقریبا درک روشــنی از کیفیت 
دارند و نمی دانند در مدرسه چه چیزی 
کیفیت قلمداد می شــود. از نظر بیشتر 
دانش آمــوزان درس ورزش از کیفیت 
مطلوب برخوردار اســت. تعداد کمی از 
دانش آموزان هم درس های عملی را با 
کیفیت می دانند و تقریبا هیچ کدام از 
آنها کالس های معمول آموزشــی را با 
کیفیت نمی دانند.هر چند بســیاری از 
ایــن دانش آموزان بر این باورند که می 
توانند در کالس کار کیفی انجام دهند. 
به عالوه تعدادی از داش آموزان هم اقرار 
می کنند تاکنون هرگزبرای مدرسه  کار 
کیفی انجام نداده اند و با این اوصاف در 
آینــده نیز انجام نخواهند داد.در چنین 
شــرایطی تنها ایجاد مــدارس کیفی 
منجــر به ایجــاد تحول در مدارس می 
شود. در واقع مدرسه کیفی یک بینش 
و اســتراتژی  بــرای چگونگی مدیریت 
دانش آموزان ارایه می دهد با این هدف 
کــه با دانش آمــوزان به گونه ای رفتار 
شــود که بیشترشان بتوانند و بخواهند 
در کالس، کار کیفی انجام دهند و باید 
بپذیریم که غیر از ایجاد مدارس کیفی 
و تمرکز بر روی مقوله  کار کیفی  هیچ 
چیز دیگری نمی تواند به مشــکالت ما 
در مدارس پایان دهد.اما مدرسه کیفی 
چیســت؟ اصطالح »مدرسه کیفی« به 
مدرسه ای اطالق می شود که از اصول 
»تئوری انتخاب« تبعیت کند. کارکنان 
این مدرســه بر ایــن باورند که کنترل 
کــردن رفتار دیگران ناممکن اســت و 
انســان تنها مــی تواند رفتار خودش را 
کنتــرل کند. آنها معتقدند اگر خواهان 
تأثیرگزاری بر دیگران باشــیم ضروری 
اســت که روابط رضایت بخشــی با آنها 
برقرار کنیم و برای مدرسه خود محیطی 
مطلوب فراهم آوریم. از آنجا که نخستین 
وظیفه معلم ها تأثیرگزاری است ایجاد 
یا تعریف رابطه خوب میان آنها و دانش 
آمــوزان برای این تاثیر گذاری ضروری 
است. مدرسه، کارکنان آن، موضوعات 
درسی، محیط و فرهنگ عمومی حاکم 
باید برای تمام کسانی که در امر آموزشی 
فعال اند ارضا کننده نیازهایشــان باشد 
و ایــن یعنی بهبــود کیفیت کار دانش 
آموزان و تدریس.در این مدرســه هیچ 
کس مردود نمی شود؛ هر دانش آموزی 
که تالش گر باشد در نهایت به موفقیت 
دست می یابد. در چنین مدارسی لذت 
و تفریح  به عنوان یک نیاز اساســی به 
رســمیت می شــناخته می شود و  به 
دانش آموزان کمک می شــود از آنچه 
هــرروزه انجام می دهند تا جای ممکن 
حداکثــر لذت را ببرنــد. همچنین در 
مدرســه فعالیت های ســرگرم کننده 
طراحی می شــود و با همکاری دانش 
آمــوزان مقررات مــورد نیاز را با توافق 
همه وضع می شود و مقرراتی که کارایی 
ندارند حذف خواهند شد. در واقع یکی از 
اهداف اصلی »مدرسه کیفی« آن است 
کــه به جوانان کمک کند تا موفقیت را 

بشناسند. 
گار منبع:  روز

خبر ویژه

رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزی با اشــاره به وضعیت و زمان پرداخت 
مطالبــات آموزش دهندگان نهضت ســوادآموزی اظهار کرد: متاســفانه به 
آموزش دهنــدگان بدهکار هســتیم. به تدریج در حــال پرداخت مطالبات 
هســتیم که میزانش برای افراد و استان های مختلف، متفاوت است.علیرضا 
عبدی افزود: از ســال ۹۹ اندکی بدهی داریم که به قوت خود باقی اســت و 
از ســال ۱4۰۰ هم هنوز مبالغی را پرداخت نکرده ایم؛ زیرا ســال تمام نشده 
و فعالیت ما هنوز ادامه دارد.وی با اشــاره به اینکه تاخیر در پرداخت حقوق 
آموزش دهندگان مورد گالیه ما هم هست و باید فضایی را فراهم کنیم که 

آموزش دهندگان ما بتوانند ماهانه حقوق خود را دریافت کنند گفت: هنوز 
نتوانستیم این موضوع را حل کرده و به سرانجام برسانیم. این در حالی است 
که بر اســاس قانون بودجه  و طبق بند الف تبصره ۱۲، تمام پرداخت های 
مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی و ... نیز باید 
به صورت ماهانه پرداخت شود.عبدی افزود: این بند قانون مشمول آموزش 
دهندگان ما نشده و برای این گروه لحاظ نشده است.به گفته وی، میانگین 
باســوادی در کشــور در گروه ســنی ۱۰ تا 4۹ سال، ۹۷.۱ درصد است و آمار 

بیسوادان در کشور به یک میلیون و 5۰۰ هزار نفر می رسد.

رئیسسازماننهضتسوادآموزی:

به آموزش دهندگان نهضت، بدهکار هستیم

اینفوگرافی 

  فوایداهدایخون | برخی فواید اهدای خون شامل پیشگیری از هموکروماتوز)جذب آهن بیش 
از حد توسط بدن(، کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی، کاهش خطر ابتال به سرطان، تقویت تولید سلول های 

جدید خونی و کاهش وزن می شوند. / منبع: ایرنا

 افزایش سرقت 
تجهیزات ترافیکی پایتخت

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران با بیان اینکه یکی از فعالیت های ترافیکی ســطح شــهر، توسعه یا نگهداشت 
تجهیزات ترافیکی )تابلو و عالئم عمودی، گاردریل، نیوجرســی، مینی نیوجرسی، 
دوربین ها و دیگر اقالم ترافیکی شــهر( اســت، بیان کرد: باید بر اســاس اعتبارات 
ســالیانه، رســیدگی به تجهیزات ترافیکی صورت گیرد. این اقالم در جهت افزایش 
ایمنی حرکتی شهروندان در معابر و بزرگراه ها نصب می شود تا عالوه بر کاهش خطر 
تصادفات، راهنمای صحیحی برای رانندگان باشد.مهدی گلشنی درباره سرقت از 
تجهیزات ترافیکی، گفت: انواع و اقسام تجهیزات ترافیکی نظیر گاردریل و نرده ها 
فلزی ســطح شــهر به سرقت برده می شــوند. با توجه به سرعت باالی خودروها در 
بزرگراه ها، استفاده از گاردریل ها در بزرگراه ها ضرورتی جدی است. مهم ترین عنصر 
بزرگراهی در تجهیزات ترافیکی گاردریل اســت که  نوعی حفاظ طولی محســوب 
می شود.گلشنی با اعالم اینکه اخیراً میزان سرقت تجهیزات ترافیکی افزایش پیدا 
کرده اســت، افزود: این موضوع یک معضل برای شــهرداری تهران به شمار می رود. 
ســال گذشــته حدود 55 میلیارد تومان از تجهیزات ترافیکی مناطق ۲۲گانه شهر 
تهران به ســرقت رفته اســت یا به بیانی دیگر 55 میلیارد تومان به بیت المال و  
مدیریت شهری خسارت وارد شده است.وی افزود: سرقت تجهیزات ترافیکی فقط 
بُعد خسارت مادی و لطمه زدن به اموال بیت المال را ندارد بلکه ایمنی شهروندان 
را هم به مخاطره می اندازد.وی با تأکید بر اینکه سرقت از تجهیزات ترافیکی اخیرا 
بــه صــورت کاماًل حرفه ای و همراه با تجهیزات کامل انجام می شــود، افزود: بعضا 
تیم های ســرقت تجهیزات ترافیکی مجهز به خودروهای باالبر هستند.گلشــنی 
افــزود: بــرای جلوگیری از این اتفاق، خودروهای پیمانکاران مناطق ۲۲گانه مجهز 
به تابلو مشــخصات، لباس متحدالشــکل و مجوز فعالیت هستند. همچنین گشت 
زنی مناطق و نواحی در روز و شــب افزایش یافته اســت. تالش شــده تا اقدامات 
متعددی برای جلوگیری از سرقت تجهیزات ترافیکی پیش بینی و اجرا شود. این 
اقدامات شــامل اســتحکام نصب تجهیزات ترافیکی، تغییر جنس مصالح، افزایش 

پیگیری های قضایی و ... است.
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کشور کیفیت هوای فوالد مبارکه توسط سازمان محیط  زیست  آنالین  سنجش 
ــرد:  ک ــوالد مبارکــه خاطرنشــان  ــط  زیســت شــرکت ف ــی و محی ــه ای، ایمن ــر بهداشــت حرف مدی
آلودگــی را بــرای ایــن  کمتریــن  کیلومتــری از شــهر اصفهــان،  فــوالد مبارکــه، بــا فاصلــه 75 
کمتریــن  ــه در طــول ســال،  کــه شهرســتان مبارک ــه قابل توجــه ایــن اســت  کالن شــهر دارد. نکت
ک  تعــداد روزهــای آلــوده و نســبت بــه دیگــر شهرســتان های اســتان اصفهــان، روزهــای پــا

بیشــتری داشــته اســت.
کیفیــت هــوا توســط  کلیــه خروجی هــای فــوالد مبارکــه بــا دســتگاه های ســنجش  وی بــا بیــان اینکــه 
گــر روزی فــوالد مبارکــه  گفــت: ا کشــور به صــورت آنالیــن رصــد می شــوند،  ســازمان محیــط  زیســت 
خــارج از چارچــوب اســتاندارد، دارای آالیندگــی باشــد، قطعــا از ادامــه فعالیــت آن جلوگیــری خواهد 

شــد.

لودگی ها از طریق به کارگیری فناوری های جدید آ خنثی سازی 
مدرســی فر بــا بیــان اینکــه حفاظــت از محیــط  زیســت اقدامــی پایان ناپذیــر اســت، تصریــح 
کاهــش  کــرد: فــوالد مبارکــه به صــورت مــداوم در حــال رصــد فناوری هــای جدیــد و مؤثــر بــرای 
ک اســت و از آن هــا بهــره می گیــرد. در همیــن زمینــه، بــرای بــه حداقــل  آلودگــی آب، هــوا و خــا
کمــک مشــاوران  گردوغبــار ناشــی از فعالیت هــای فوالدســازی، طــرح جدیــدی را بــه  رســاندن 
بــرای  توانمندی هــای شــرکت های دانش بنیــان داخلــی  و  از ظرفیت هــا  اســتفاده  و  خبــره 
کار قــرار داده اســت؛ بنابرایــن هــر آنچــه منجــر بــه  به روزرســانی وضعیــت موجــود در دســتور 
آلودگــی محیــط  زیســت شــود از طریــق روش هــای مختلــف در فــوالد مبارکــه خنثــی می گــردد و 

بــه مــوادی بی خطــر و قابــل رهاســازی در محیــط  زیســت تبدیــل می شــود.
کاهــش میــزان  وی بــا اشــاره بــه اجــرای پروژه هــای متعــدد زیســت محیطی فــوالد مبارکــه بــرای 
مصــرف آب در فراینــد تولیــد ادامــه داد: بــا اجــرای ایــن پروژه هــا قطعــا طــی ســال های آینــده، 

میــزان برداشــت آب ایــن شــرکت از زاینــده رود بــه صفــر خواهــد رســید.
 

استفاده از روش های هیبریدی برای جلوگیری از هدررفت آب
کــرد: میــزان  کیــد  مدیــر بهداشــت حرفــه ای، ایمنــی و محیــط  زیســت شــرکت فــوالد مبارکــه تأ
کمتــر از یــک درصــد )حــدود 0.7 درصــد( میــزان  برداشــت فــوالد مبارکــه از آب زاینــده رود، 
کل ایــن رودخانــه اســت؛ در حقیقــت فــوالد مبارکــه آب موردنیــاز خــود بــرای تولیــد را  آب 
ــد.  ــار تأمیــن می کن ــا 8 ب ــه پســاب شــهرهای اطــراف خــود و بازچرخانــی آن ت به وســیله تصفی
، ایــن شــرکت قطــره ای آب هــدر نمی دهــد. وی بــا بیــان اینکــه عمــده مصــرف  بــه بیــان دیگــر
آب در فــوالد مبارکــه جهــت خنــک کاری در رونــد تولیــد فــوالد اســت، اذعــان داشــت: در 
فــوالد مبارکــه به هیچ عنــوان اجــازه نمی دهیــم حتــی بخــار آب در فرایندهــای خنــک کاری 
اتــالف شــود، بلکــه بــا اســتفاده از روش هــای هیبریــدی، خنــک کاری در مــدار خشــک 

صــورت می گیــرد.

حفظ محیط  زیست یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار است
مدرســی فر بــا اشــاره بــه اقــدام زیســت محیطی فــوالد مبارکــه در ایجــاد فضــای ســبز از طریــق 
ــتر از  ــبز بیش ــای س ــن فض ــعت ای ــرد: وس ک ــان  ــرکت بی ــن ش ــر در ای کم آب ب ــای  گونه ه ــت  کاش
ــاری ایــن  ــرای آبی ــزان اســتاندارد تعریف شــده بین المللــی اســت و فــوالد مبارکــه ب حداقــل می

فضــای ســبز از پســاب تصفیه شــده شــهرهای اطــراف خــود اســتفاده می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه حرکــت فــوالد مبارکــه بــه ســمت صنعــت ســبز و هوشــمند عنــوان داشــت: 
بهتــر  آینــده  بــرای خلــق  مســئولیت پذیر  شــرکت، »شهروند-شــرکتی  ایــن  وجــودی  فلســفه 
کــه بــرای تحقــق ایــن امــر بــه توســعه پایــدار نیــاز اســت و یکــی از مهم تریــن معیارهــای  اســت« 

توســعه پایــدار نیــز حفــظ محیط زیســت بــه شــمار می آیــد.

گردوغبار کاهش میزان  کاربرد سرباره های فوالد مبارکه در راستای بیابان زدایی و 
مدیــر بهداشــت حرفــه ای، ایمنــی و محیــط  زیســت فــوالد مبارکــه در ادامــه بــا اشــاره بــه 
کــرد: 90 درصــد از پســماند فوالدســازان  مدیریــت ســرباره های حاصــل از تولیــد فــوالد اضافــه 
ــا یــک محصــول تجــاری  ــه در حــال حاضــر ســرباره ها در دنی ک را ســرباره تشــکیل می دهــد 
کــه فــوالد مبارکــه نیــز برنامه هایــی جهــت اســتفاده از ایــن ســرباره ها  بــه حســاب می آینــد 
گردوغبــار بــا مجــوز ســازمان  کاهــش میــزان  بــرای جاده ســازی، تولیــد ســیمان، بیابان زدایــی و 
محیط زیســت در آینــده ای نزدیــک دارد. وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس قوانیــن داخلــی فــوالد 
کــه در ایــن شــرکت تــردد می کنــد، بایــد دارای معاینــه فنــی معتبــر باشــد،  مبارکــه، هــر خودرویــی 
کمــک شــرکت های دانش بنیــان در تــالش اســت تــا از  متذکــر شــد: فــوالد مبارکــه در ایــن راســتا بــه 

کنــد. انــرژی الکتریکــی در خودروهــا اســتفاده 
 

 شرکت های دانش بنیان 
کیفیت هوا برای اجرای فاز دوم سیستم پایش لحظه ای سنجش 

مدرســی فر بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه احــداث نیــروگاه خورشــیدی بــا ظرفیــت 540 مگاواتــی 
ــادآور شــد: فــوالد مبارکــه در راســتای حفــظ محیــط  زیســت احــداث  ــه ی توســط فــوالد مبارک
بــا ظرفیــت هــزار مــگاوات از طریــق به کارگیــری فناوری هــای جدیــد و  نیــروگاه جدیــدی 
ــال  ــت آن در س ــاز نخس ــه ف ک ــرار داده  ــود ق کار خ ــتور  ــرف آب را در دس ــه مص ــاز ب ــدون نی ب
آینــده وارد مــدار خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه بومی ســازی قطعــات و تجهیــزات در راســتای 
ــه در تــالش  ــوالد مبارک ــار داشــت: ف ــه اظه ــوالد مبارک اجــرای پروژه هــای زیســت محیطی در ف
کمــک شــرکت های دانش بنیــان، فــاز دوم سیســتم پایــش لحظــه ای ســنجش  اســت تــا بــا 

کنــد. کیفیــت هــوا را بــرای حفــظ محیــط  زیســت راه انــدازی 

   یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه محیط  زیست؛ 
گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار

کــه  بــا توجــه بــه شــرایط نامناســب محیــط زیســتی در اقلیــم ایــران،  دور از انتظــار نیســت 
کشــور  بــه زودی دچــار بحــران شــود و  ایــن بحــران روزبــه روز   زندگــی و ســالمت  زیســت بوم 

ــد. کن ــراد را بیشــتر دچــار مخاطــره  جســمی و روانــی اف
ــاذ  ــی، اتخ ــزی اصول ــد برنامه ری ــی، نیازمن کنون ــرایط  ــت در ش ــط  زیس ــرار محی ــت اضط وضعی
کمیــت، دولــت و فــرد  تصمیم هــای جســورانه، اختصــاص بودجه هــای الزم و عــزم و اراده حا
ــوارض  ــروز ع ــت بوم، از ب ــه زیس ــتر ب ــاوز بیش ــز از تج ــن پرهی ــوان ضم ــا بت ــت ت ــه اس ــرد جامع ف

کــرد. جبران ناپذیــر در زندگــی انســان های امــروز و نســل های آینــده جلوگیــری 
کــه نهادهــای متولــی، امــکان ســرمایه گذاری  کشــور به گونــه ای اســت  وضعیــت اقتصــادی 

، اختصــاص بودجــه و  ــزوم توجــه، تمرکــز در حــوزه محیــط  زیســت را ندارنــد و ایــن مســئله، ل
کــه در مســئولیت های اجتماعــی  سیاســت گذاری شــرکت های بــزرگ صنعتــی و اقتصــادی را 

ــد. ــدان می کن ــد دوچن فعالیــت دارن
ــعه،  ــت توس ــی اس ــت و طبیع ــه اس ــی جامع ــل و پویای ــه تکام ــادی، زمین ــد اقتص ــعه و رش توس
کنیــم  یــم و بایــد تــالش  بــدون توجــه بــه محیــط  زیســت، بی معناســت. مــا تنهــا یــک زمین دار
کــه زندگــی  کــه مقصــود هــر فعالیــت اقتصــادی، توســعه پایــدار جامعــه باشــد، توســعه ای 
ــای  ــن نیازه ــده در تأمی ــل های آین ــی نس ــد و توانای ــره نکن ــار مخاط ــی را دچ کنون ــان های  انس

خــود را بــه خطــر نینــدازد.
شــرکت فــوالد مبارکــه به عنــوان یــک شــرکت صنعتــی بــزرگ، در طــول ســه دهــه فعالیــت خــود، 
ک و  کنــار توســعه صنعتــی و اقتصــادی، توجــه بــه محیــط  زیســت و حراســت از آب، خــا در 
گام هــای مهمــی را در حفاظــت از طبیعــت  کلیــه اقدامــات خــود قــرار داده،  هــوا را در صــدر 

کــرده اســت. برداشــته و بالغ بــر یــک میلیــارد دالر در ایــن زمینــه هزینــه 
گواهی نامــه نظــام مدیریــت محیــط  زیســت در میــان واحدهــای صنعتــی  دریافــت اولیــن 
گلخانــه ای از طــرف  گازهــای  کاهــش  گواهینامــه مشــارکت در برنامــه  ، دریافــت  کشــور
انجمــن جهانــی فــوالد، اخــذ باالتریــن نشــان جامعــه مدیریــت ســبز اروپــا و بنیــاد جهانــی 
بنیــاد  از  طالیــی(  )نشــان  محیط زیســت  و  کیفیــت  نشــان  باالتریــن  دریافــت  انــرژی، 
ســازمان  از  محیط زیســت  و  کیفیــت  زریــن  تندیــس  دریافــت  و   EFQM بین المللــی 
از  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  کــه  ادعاســت  ایــن  بــر  گواهــی  ســازمانی،  تعالــی  و  بهــره وری 
، متعهــد بــه مســائل محیــط  زیســتی بــوده و بــا به کارگیــری روش هــای مناســب،  کار ابتــدای 
فعالیت هــای  کلیــه  انطبــاق  و  یابــی  ارز ســنجش،  عملکردهــا،  مــداوم  و  مســتمر  بهبــود 
مســئولیت های  بــه  توجــه  و  زیســت محیطی  مقــررات  بــا  مطابــق  بهره بــرداری  و  توســعه 
مصــروف  راســتا  ایــن  در  را  مضاعفــی  تــالش  محیــط  زیســت،  زمینــه  در   اجتماعــی 

داشته است. 
تدویــن  و  استانداردســازی  آالیندگی هــا،  مســتمر  پایــش  مســائل،  ایــن  بــر  عــالوه 
مســتمر  پایــش  و  آالینده هــا  انتشــار  کاهــش  راســتای  در  کنتــرل عملیــات  دســتورالعمل، 
کاهــش مصــرف آب، توســعه شــبکه های آب و فاضــالب منطقــه  وضعیــت آالیندگــی هــوا، 
کــه ایــن واحــد صنعتــی را در توجــه  و تصفیــه و بازچرخانــی آب، از دیگــر اقداماتــی اســت 
ــرار داده و توانســته  کشــور ق ــراز جهانــی و ســرآمد  ک، آب وهــوا در ت ــه آالیندگی هــای خــا ب
کمتریــن حجــم آب مصرفــی بــه ازای هــر تــن تولیــد فــوالد را در مقایســه بــا  اســت رکــورد 

مصــرف شــرکت های بــزرگ فوالدســاز جهــان بــه خــود اختصــاص دهــد.
گرفتــه در حــوزه محیــط  اقدامــات یادشــده تنهــا بخشــی از افتخــارات و فعالیت هــای صــورت 
 ،  زیســت بــوده و در حــوزه آمــوزش، فرهنگ ســازی و مســئولیت های اجتماعــی ایــن حــوزه نیــز

کارنامــه فــوالد مبارکــه روشــن و درخشــان اســت.

زیســت  محیــط   و  ایمنــی  حرفــه ای،  بهداشــت  مدیــر   ، مدرســی فر حســین 
کنــون،  کــرد: از ابتــدای راه انــدازی فــوالد مبارکــه تا شــرکت فــوالد مبارکــه اظهــار 
ــا محیــط  گار ب ــری فناوری هــای ســاز ــرای به کارگی ــادی ب ســرمایه گذاری های زی
آهــن اســفنجی  بــرای تولیــد   زیســت نظیــر اســتفاده از روش احیــا مســتقیم 
کوره هــای قــوس  از  گرفتــه شــده اســت. اســتفاده  ایــن شــرکت در نظــر  در 
لودگــی بــرای محیط زیســت را  آ کمتریــن میــزان  الکتریکــی بــرای تولیــد فــوالد 
کربــن  کاهــش تولیــد  ــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه درصــدد  در پــی دارد. وی ب
کاهــش مصــرف انــرژی  اســت، افــزود: ایــن شــرکت از هــر فنــاوری الزم بــرای 
اســتان  محیط زیســت  کنسرســیوم  همــکاری  بــا  اخیــرا  می کنــد.  اســتفاده 
و  مبارکــه  منطقــه  زیســت  محیــط   لودگــی  آ اندازه گیــری  درصــدد  اصفهــان، 
ــه  ــی منطق لودگ آ ــه در  ــوالد مبارک ــژه ف ــع به وی ــش صنای ــا نق ــتیم ت ــان هس اصفه
مشــخص شــود. در همیــن راســتا بــا اجــرای پروژه هــای زیســت محیطی همیــن 

الیندگــی نیــز حــذف خواهــد شــد. آ میــزان 

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط  زیست شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

حفظ محیط  زیست؛ مهم ترین معیار توسعه پایدار

 سولک آبشاری 
در نوار مرزی ایران و ترکیه

روستای ســولک که در دره های عمیق و تپه های 
سرسبز نوار مرزی ایران و ترکیه قرار گرفته بواسطه 
کوههایی که تا اواســط تابســتان اغلب پوشیده از 
برف است و نیز چشمه ســارهای طبیعی که از دل 
کوهها سرچشمه می گیرند، از مناطق دیدنی استان 
آذربایجان غربی است. آبشار سلوک ارومیه در روستای 
سلوک در فاصله ی ۳۲ کیلومتری در غرب شهر ارومیه 
در تپه های سرسبز نوار مرزی ایران و ترکیه، در دامنه 
های کوه  دره رش قرار گرفته است. روستای سولک 
میان دو روســتای دربند و انبی در منطقه موانا قرار 
دارد. دره زیبای منتهی به آبشــار، دره هفت کانی یا 
هفت چشمه نامیده می شود که آب روستا و آبشار 

آنرا تامین میکند.
ارتفاع این آبشار تقریبا ۷۶ متر است. آب آبشار از آب 
شــدن برف کوه های منطقه که از رشته کوه های 
زاگرس میباشد تامین میشود. این کوهها حتی در 
روزهای گرم تابستان تقریبا پوشیده از برف هستند. 
از جاذبه های آبشار مسیری است که آب به صورت 

پلکانی به سمت روستا جاری است.
در ماه های گرم سال، آب آبشار برای مصارف کشاورزی 
از باالدست آن قطع شده و نمای زیبای آبشار را کم 
رنگ میکند ولی در فصل بهار زیبایی آبشار سولک 
در طبیعت موانا به اوج خود میرسد. طبیعت زیبای 
منطقه موانا بیشتر متاثر از زیرآبه های جاری از قله 

های ستاره لوند، دره وش و کوههای ترگور است.
آبشار اصلی این دره با حدود یک ساعت کوهپیمایی در 
باالدست آبشار اولیه جلوه بیشتری دارد ولی مسافران 
و خانواده ها، به همان آبشار اولیه رضایت میدهند و از 

مواهب طبیعت آن لذت می برند.

گردشگری

 مستند »قصه رنگ پریده« 
 در پاسداشت نیما یوشیج 

پخش می شود 
 مســتند »قصه رنگ پریده« در پاسداشــت نیما 
یوشــیج، پدر شعر نوی فارسی به کارگردانی مریم 
طالبی انارکی فردا یکشــنبه ۲۹ خردادماه ساعت 
۲۱:۰۰ از قاب شبکه مستند سیما پخش می شود.

این مستند ششمین فیلم از مجموعه ۱۰ قسمتی 
مســتندهای »چونان ســرو« است که به سفارش 
شــبکه مستند ســیما و با تهیه کنندگی مصطفی 
رزاق کریمی از این شــبکه تلویزیونی نمایش داده 
می شــود.طالبی انارکی با بیان اینکه در مســتند 
»قصه رنگ پریده« نیما یوشیج با ما سخن می گوید، 
گفت: در این مســتند، »نیما« قصه زندگی اش را 
خودش روایت می کند. قصه ای از سادگی کودکی 
تا درد و رنج بزرگسالی، از پهنه دشت های مازندران 
تا کوچه پس کوچه های تجریش، از مردی که تاریخ 
ســاز شــد و رنج و محنت زمانه اش را در میان روح 
اشــعارش پنهان کرد. شاعری که به گفته خودش 
سیاسی نبود اما هیچ یک از اشعارش خالی از انتقاد 

به درد و رنج مردم زمانه اش نیست.

دنباله سریال »بازی تاج و تخت« 
ساخته می شود

شبکه HBO از ساخت دنباله سریال جدید »بازی 
تاج و تخت« با محوریت شــخصیت محبوب جان 
اســنو خبر داد.دنباله جدید ســریال »بازی تاج و 
تخت« که با تمرکز بر شخصیت جان اسنو ساخته 
می شود، شاید سرنوشت شخصیت های بازمانده از 
فصل آخر سریال »بازی تاج و تخت« را دستخوش 
تغییر کند. سریال هشت فصلی »بازی تاج و تخت« 
بر اســاس مجموعه رمان های »ترانه یخ و آتش« 
نوشــته »جــورج آر.آر. مارتین« با کســب جوایز 
فــراوان بــه یکی از موفق ترین ســریال های تمام 
دوره ها تبدیل شــد. مجموعه رمان های نوشــته 
»مارتین« بخش قابل توجهی از شهرت خود را به 
این سریال مدیون است که بین سال های ۲۰۱۱ و 
۲۰۱۹ از شبکه HBO در قالب ۷۳ قسمت منتشر 
شد.نسخه ای پسانگر از سریال »بازی تاج و تخت« 
با عنوان »خاندان اژدها« نیز در حال ساخت است 
که قرار است از تاریخ ۲۱ اوت عرضه شود. »خاندان 
اژدها« به اتفاقات ۲۰۰ ســال قبل از سریال اصلی 
»بازی تاج و تخت« می پردازد و پیش زمینه خاندان 

تارگریِن را به تصویر می کشد.

نشستن طوالنی مدت شما را به این بیماری مبتال می کند
در یک مطالعه بین المللی که روی بیش از صد هزار نفر در ۲۱ کشور انجام شده 
است، دانشمندان دریافتند افرادی که ۶ تا ۸ ساعت در روز می نشینند، ۱۲ تا ۱۳ 
درصد بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس و بیماری قلبی قرار می گیرند. هرچه 
میزان نشستن طوالنی مدت از هشت ساعت بیشتر می شود، میزان این خطر نیز به 
مراتب افزایش می یابد تا به حدود ۲۰ درصد می رسد - که رقم قابل توجهی است.

 آن ها در این مطالعه افراد را به مدت ۱۱ سال زیر نظر گرفتند و دریافتند نشستن 
طوالنی مدت با افزایش خطر مرگ زودرس و بیماری های قلبی-عروقی در ارتباط 
اســت. درحالیکه نشســتن برای زمان طوالنی در همه کشورهای دنیا مشکل ساز 
اســت، این مشــکل در کشــورهای کم درآمد و درمیان افراد با درآمد متوسط یا 

پایین بیشتر دیده می شود.
در این کشــورها افراد برای کســب درآمد بیشــتر نیاز به کار کردن در ســاعات 
طوالنی تری دارند. این مســئله در کشــورهایی که از اوضاع اجتماعی-اقتصادی 

بهتری برخوردار هستند، کمرنگ تر است.
گروه تحقیقاتی در نهایت دریافت ترکیبی از نشســتن و عدم تحرک عامل ۸.۸ 
درصد از کل مرگ و میرها در دنیاســت که نزدیک به ســهم مرگ و میر ناشــی از 

کشیدن سیگار است ) این سهم در حدود ۱۰.۶ درصد است(
مطالعه جدید توسط »اسکات لیر« استاد علوم بهداشت دانشگاه »سیمون فریزر« 
در کانادا و »وی لی« از آکادمی علوم پزشکی پکن در چین انجام شده و نتایج آن 

در مجله »Jama Cardiology« به چاپ رسیده است.
لیر می گوید: »پیام اصلی ما در این مقاله این اســت که زمان نشســتن خود را به 
حداقل برسانید. اگر شغل شما به نوعی است که نیاز دارید مدت زمان زیادی را 
روی صندلی بنشــینید، به طور مرتب ورزش کنید. اگر بتوانید به ازای هرچند 
ساعت نشستن، از جای خود بلند شوید، ورزش کنید و سپس به ادامه کار بازگردید، 

می توانید خطرات مذکور را کاهش دهید.«

البته جای تعجب نیست افرادی که بیشتر می نشینند و تحرک کم تری دارند، در 
معرض خطر بیشتری هستند - حتی تا 5۰%. با این حال، کسانی که برای مدت 
زمان طوالنی می نشینند اما ورزش را نیز در برنامه خود دارند - فعالیت جسمی 

باالیی دارند - خطر کمتری تهدیدشان می کند - در حدود ۱۷درصد.
لیر خاطر نشــان کرد: »برای کســانی که بیش از چهار ســاعت در روز 
می نشینند، جایگزینی نیم ساعت نشستن با ورزش می تواند این خطر را 
تــا ۲ درصــد کاهــش دهد. با توجه به اینکه از هر چهار کانادایی فقط یک 
نفر برنامه ورزشــی مشــخص دارد، این مسئله می تواند افراد را به داشتن 
برنامه ورزشی منظم تشویق کند تا خطر مرگ زودهنگام و بیماری قلبی 

را کاهش دهند.«
لیر در پایان گفت: » این یک مشکل جهانی است اما به یاد داشته باشیم که تنها 

با انجام حرکات ورزشی ساده می توان از آن جلوگیری کرد.«

دریچه علم

حرکات کششی استاندار و ارائه توضیحات!
  بهقلموحیدحاجسعیدی

آقــا ایــن ماجرای قانون صیانــت از فضای مجازی 
باالخــره چی شــد؟! داداش قــال قضیه را بکنید تا 
بــرود پــی کارش... این دندان لــق را بکنید و دور 
بیاندازیــد و خالص ... یک عــده از کاربران فضای 
مجازی دیگر شــورش را در آورده اند! هر کس یک 
گوشی دستش گرفته تا تقی به توقی می خورد فیلم 
می گیرد و فرتی هم در فضای مجازی منتشــر می 
کند و طرفه اینکه منتظر پاسخگویی مسئوالن هم 
می ماند! حاال گیریم یک ســاختمان ۱۰ طبقه هم 
فرو ریخت در عوض بی شــمار ساختمان ده طبقه 
داریم که فرو نریخته اند یا چه می دونم یک پیمانکار 
با بیل زده کارگر شــهرداری را دو شــقه کرده! این 
هــم را ببنیــد که کلی پیمانکار داریم که تا بحال با 
بیل زمین را نکنده اند چه برسد به اینکه به کارگر 

حمله کنند! قرار نیست هر موضوعی رسانه ای شود 
و مســئوالن واکنش نشــان دهند. این هفته هم که 
در جریان هستید ماجرای چهار تا حرکت کششی 
استاندار لرستان و اعضای جلسه با کت و شلوار قبل 
از جلسه شورای ورزشی وایرال شد. حقیقت امر یکی 
از بزرگواران نسبت به بی توجهی مدیران به ورزش 
گالیه کرد و دوستان همت به خرج دادند برای اینکه 
از دل آن بنده خدا بیرون بیاورند همگی با سی چهل 
کیلو اضافه به ندای استاندار لبیک گفتند و با همان 
لباس رسمی دو دقیقه ورزش کردند. حاال یک عده 
گیــر دادنــد به این جماعــت و اضافه وزن و ورزش 
کردن با کت و شلوار و ... تا جایی که عزیزان روابط 
عمومی اســتانداری لرستان مجبور شدند دست به 
قلم شــوند و چهار خط جوابیه بنویسند تا بلکه این 

جماعت بی خیال شوند. 

جوابیه روابط عمومی: 
ایــن حرکت که در پایان جلســه شــورای ورزش که 
بــا حضــور دســتگاه های متولی از جمله مســئوالن 
هیئت های ورزشی و صرفا در جهت حمایت، ترغیب و 
تشویق ورزش در بین کارکنان ادارات، مادامی صورت 
گرفت که مدیرکل ورزش و جوانان اســتان از وضعیت 
ورزش در ادارات و عدم توجه مدیران به مقوله ورزش 

و سالمت کارمندان گله مند شده بود.
 در ادامه یکی از اعضای نشســت این پیشــنهاد را 
می دهد که در جهت حمایت و تبیین نقش ورزش در 
سالمت کارکنان ادارات و افراد جامعه در این نشست 
تخصصــی چند حرکت کششــی به صورت نمادین 
اجرا شــود که این موضوع مورد موافقت اســتاندار 
و مجموعــه اعضــاء قرار می گیرد.   در پایان ذکر این 
نکته خالی از لطف نیست که فرهنگ سازی در جهت 

ایجاد تحرک، نشاط و سالمتی در جامعه آن هم در 
یک نشســت تخصصی با نام شــورای ورزش، نه تنها 
یک کار ارزشــمند بوده بلکه بایســت این موضوع در 
بین دیگر ادارات در راستای ایجاد تحرک، پویایی و 
سالمت کارکنان و ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه 

نیز تبیین شود.
فقط دوستانی که فرهنگ سازی در جهت ایجاد تحرک، 
نشــاط و ســالمتی در جامعه آن هم در یک نشســت 
تخصصی را خالی از لطف نمی دانند در جریان هستند 
که این روزها اوضاع اقتصادی جامعه خیلی بی ریخت 
شــده و ملت حال و حوصله خودشــان را ندارند و اگر 
می بینید بازار ها خلوت شــده مردم در خانه و باشــگاه 
ورزش نمی کنند؛ منتظرند ببینید مســئوالن بعد از 
انجام حرکات کششی چه تدبیری برای معیشت مردم 

می اندیشند! سالم و تندرست باشید...

طنز 

فرهنگ و هنر


