
رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره 
شهدای جامعه  عشایری  کشور :

امروز تکیه بدخواهان 
 ایران و اسالم 

به جنگ نرم است
     بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
شــهدای  ملــی  کنگــره  دســت اندرکاران 
عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، 
صبح دیروز در محل برگزاری این همایش 

در شهرکرد منتشر شد...

ح کرد: روح االمینی در تذکری شفاهی مطر

انتقاد از ورود کمیسیون 
اصل ۹۰ به وظایف تخصصی 

 کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس

     عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلــس از ورود کمیســیون اصــل ۹۰ بــه 
وظایف تخصصی کمیســیون بهداشــت و 

درمان انتقاد کرد...   || صفحه  صفحه 77    || صفحه  صفحه 22  

به بهانه روز اصناف بررسی شد

رویه جدید تضییع حقوق و تنبیه اصناف است
    مالیــات بــر درآمــد، مالیــات بــر ارزش افــزوده، مالیــات بر کارتخوان ها و ... حاال به 
بحــث روز اصنــاف و بازارایــان در ایــران تبدیــل شــده اســت. روز های اخیر مســاله 
افزایــش مالیات هــا و بــه خصــوص مالیات بر حســاب های متصل به دســتگاه های 

کارت خوان بار ها شاغالن و فعالین بازار در شهر های مختلف را آشفته کرده است 
 و آنــان را بــه خیابــان آورده و موضــوع مالیــات و افزایــش آن ابعــاد تــازه ای بــه خــود 

  || صفحه  صفحه 33  گرفته است...

اتوبوس های کم کارکرده اروپایی در راه ایران هستند

پوست اندازی حمل و نقل عمومی پایتخت پوست اندازی حمل و نقل عمومی پایتخت 

صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

اهداف متفاوتی که بایدن از سفر به خاور میانه 
دنبال می کند؛

چرخش پرزیدنت
2

 خشکسالی و فرونشست
تهدیدات ملی

4

 هیچ محدودیتی 
در خرید نان نیست

3

 هفت خان رستم 
برای گرفتن وام خرد 

3

گهی مزایده عمومی گهی مزایده عمومیآ آ
فروش یک قطعه زمین با اعیانی                    فروش یک قطعه زمین با اعیانی                    

سازمان جهادکشاورزی استان البرز

 نوبت دوم

ــار خــود را بــه صــورت  ز در نظــر دارد براســاس مجــوز صــادره از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، یــک فقــره از امــاک تحــت اختی ــر ســازمان جهادکشــاورزی اســتان الب
نقــد و از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ))setadiran.ir  و بــا شــماره مزایــده 

ــاند.  ــروش برس ــه ف ــی ب ــورت الکترونیک ــه ص 2001003668000001 ب

ک ثبتی مساحتپال
(مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی
نشانی ملک(ریال)

 اشتهارد- بلوار آیت اهلل خامنه ای- روبروی شهرداری-14۰2563۰/24۹86/25۰/۰۰۰/۰۰۰  فرعی از 116۰  اصلی
ساختمان شماره 2 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اشتهارد
الــف- مبلــغ و نــوع تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه( : مبلــغ تضمیــن بــه میــزان 25/725/000/000 ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی و یــا واریــز نقــدی 
مــی باشــد. مزایــده گــران موظفنــد اصــل تضمیــن را تــا ســاعت 13 روز پنجشــنبه مــورخ 1401/4/23 بــه اداره امــور قراردادهــا و پیمــان هــای ســازمان جهادکشــاورزی 

ز تســلیم نماینــد. اســتان البــر
ونیکی دولت: ب- اطالعات زمانی مزایده در سامانه تدارکات الکتر

تاریخ انتشار مزایده در سامانه : از ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ  1 /1401/4 تا ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 1401/4/23 
مهلت بازدید از ملک : از ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 1400/4/2 تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/4/12)به غیر از ایام تعطیل(

مهلت ارائه پیشنهادها : از ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/1 تا ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 1401/4/23  
زمــان و مــکان بازگشــایی پیشــنهادها : ســاعت 10روز شــنبه مــورخ 1401/4/25 در محــل ســالن جلســات ســازمان بــه نشــانی : کــرج- خیابــان شــهید بهشــتی- میــدان 

ز شــهید آجرلــو- ســازمان جهادکشــاورزی اســتان البــر
زمان اعالم برنده : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ1401/4/26  

ج- شرایط مزایده گران : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت نام شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد مزایــده، پرداخــت تضمیــن 
شــرکت در مزایده)ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.

2- کلیه اطاعات ملک شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عاقــه منــدان بــه شــرکت در مزایــده، مــی بایســت عضــو ایــن ســامانه باشــند. لــذا الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در 

ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکی)توکــن( را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند.
ی سامانه ستاد : 1456 مرکز پشتیبانی و راهبر

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه موجود است.
شناسه 1339264

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان سمنان

بدینوســیله اعــام مــی گــردد اداره سرپرســتی دادســرای عمومی و 
انقــاب شهرســتان ســمنان در نظــر دارد نســبت بــه تعییــن تکلیــف 
امــوال مکشــوفه مــورد نگهــداری در انبــار دادســرا و کانتــری هــا 
ــوازم  ــیکلت – ل ــور س ــودرو و موت ــوازم خ ــی - ل ــوازم خانگ ــامل ل ش
برقــی و الکترونیکــی – موبایــل و قطعــات جانبــی – ضایعــات آهنی 
و مســی و لــوازم شــخصی از طریــق عرضــه در حــراج حضــوری اقــدام 
الزم را معمــول نماینــد. لــذا چنانچــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
نســبت بــه امــوال مــورد نظــر ادعایــی دارنــد مــی بایســت حداکثــر 
ظــرف مــدت 15 روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــا ارائــه مــدارک و 
مســتندات مثبتــه مالکیــت بــه اداره سرپرســتی مراجعــه فرماینــد. 

شماره تماس: 33351۰25 الی 3۰ داخلی 311 
)اداره سرپرستی( – 3333۹641 و 3333۹64۰ 

گهی گهیمتن آ متن آ

 دستاوردهای تجاری
 سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران

   امیــر عابــدی، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ایران و قزاقستان 

بــا توجه بــه موقعیــت جغرافیایی 
کشــورمان، بازار مصرف نسبتاً قابل 
توجهــی در کشــور های همســایه 
وجــود دارد که توســعه صادرات به 
آن ها مستلزم شناسایی نیاز های وارداتی این کشور ها ازجمله 
قزاقســتان اســت. طبق آمار گمرک  در سال ۱۴۰۰ نزدیک به 
۷۲۹ هزار تن کاال به ارزش ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر میان 
ایران و قزاقســتان تبادل شــد که با رشد ۷۱ درصدی در وزن و 

۲۹ درصدی در ارزش، نسبت به سال ۹۹ همراه بوده است.
 این ســفر تأثیر بســزایی در حوزه مراودات تجاری برای ایران 
داشت؛ چه اینکه ۹ سند همکاری و یادداشت تفاهم میان ایران 
و قزاقستان در حضور رؤسای جمهور دو کشور در زمینه های 
فرهنگی، ترانزیت، حمل و نقل و کشاورزی امضا شد. همچنین 
توافقاتی میان شرکت ملی گاز ایران با گاز قزاقستان و قراردادی 
نیز میان شرکت راه آهن ایران و راه آهن ملی قزاقستان امضا شد 
که همه این دســتاوردها با تالش های سازمان توسعه تجارت، 
دستگاه های دیپلماسی و اتاق مشترک دو کشور به ثمر نشست.
هدفــی که سیاســت گــذاران ما در حوزه توســعه تجارت با 
همسایگان مدنظر داشته اند رویه مثبتی است که در بلندمدت 
اثرات خود را بر اقتصاد ایران نشان خواهد داد. این همکاری ها 
مخصوصاً با کشورهای آسیای میانه، اوراسیا و کشورهای عضو 
شــانگهای از اهمیت باالیی برخوردار است. قزاقستان دومین 
کشور ثروتمند در آسیای میانه به لحاظ درآمد سرانه است و با 
توجه به ظرفیت باالیی که در حوزه کشاورزی، معدن و انرژی 
دارد، برای ما کشــور مهمی در حوزه دریای خزر محســوب می 

شود و عماًل به قدرتی اقتصادی تبدیل شده است.
لزوم صدور روادید یکی از موانع مهم ما در توســعه تجارت با 
قزاقستان بود و یکی از دستاوردهای ویژه سفر رئیس جمهور 

قزاقستان، لغو روادید به مدت ۱۴ روز بود...
ادامه در صفحه 2

یادداشت

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای آ آ
به شماره به شماره 140111002140111002

شرکت برق منطقه ای گیالن

 نوبت اول

شــرکت بــرق منطقــه ای گیــان در نظــر دارد مناقصــه عملیــات دیــوار کشــی زمیــن پســت 63/20 کیلوولت لیســار را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت بــه شــماره ثبــت ســتاد 2001001097000007 و از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل فرآینــد مناقصــه از دریافــت 
 www.setadiran.ir اســناد مناقصــه ، ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس
انجــام خواهــد شــد . الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه ، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دریافــت گواهــی امضــای 
الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و همچنیــن بــه 
پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر واصــل شــود ، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد . ســایر اطاعــات مــورد نیــاز بــه شــرح ذیــل اعــام مــی شــود :

راه قدس - امور تدارکات و قراردادها  نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای گیان به نشانی رشت - خیابان امام خمینی – چهار
موضوع مناقصه : عملیات دیوار کشی زمین پست 63/20 کیلوولت لیسار

زمــان ، مهلــت ، مبلــغ و محــل دریافــت اســناد : متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ درج آگهــی تــا ســاعت 16 عصــر روز یــک شــنبه مــورخ 1401/04/05  بــه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه و بــا پرداخــت مبلــغ 1000000 ریــال معــادل یــک میلیــون ریــال از طریــق 
درگاه پرداخــت اینترنتــی در وجــه حســاب نســیم بــه شــماره 4001106106025220 بــه نــام بــرق منطقــه ای گیــان ، بــرای خریــد اســناد مناقصــه فــوق 

اقــدام نماینــد .
شرایط پیمانکار : گواهینامه معتبر صاحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 در رشته ابنیه

مدت انجام کار : 2 ماه 
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : مبلــغ 525/000/000 ریــال معــادل پانصــد و بیســت و پنــج میلیــون ریــال  بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی 
معتبــر و یــا واریــز وجــه بــه حســاب بانــک مرکــزی بــه شــماره 4001106107376580)تمرکــز وجــوه ســپرده – بودجــه شــرکتهای دولتــی( شــماره شناســه 

شــبا IR 580100004001106107376580 مــی باشــد.
مهلت ارسال پیشنهادها : تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 می باشد .

تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/20  در سالن کنفرانس شرکت می باشد . 
تذکــر مهــم : پیشــنهاد دهنــدگان مــی بایســتی ضمــن بارگــذاری کلیــه مــدارك پاکتهــای ) الــف ، ب ، ج ( در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت در 
ر ، نســبت بــه ارســال اصــل مــدارك )فقــط پاکــت الــف( ، در پاکــت الك و مهــر شــده تــا ســاعت 9 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1401/04/13 بــه  مهلــت مقــر

دبیرخانــه بــرق منطقــه ای گیــان اقــدام نماینــد .
سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است .

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 1456                                           
شناسه اگهی 1338546
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

22 ذی القعده 1443   22 ژوئن2022 چهارشنبه 1 تیر 1401  شماره پیاپی 2132

سیاست 2

ادعای میدل ایست آی: 

کرد آمریکا پیشنهاد ایران را رد 
میدل ایست آی در گزارشی مدعی شد: ایاالت متحده هنوز به یک پیشنهاد جدید از سوی ایران که شامل لغو تحریم 
های اعمال شده علیه یک بازوی اقتصادی سپاه پاسداران است پاسخ نداده است. منابعی به »میدل ایست آی« گفتند 
که تهران شرط خود مبنی بر حذف سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی واشنگتن در ازای لغو تحریم ها را 

کنار گذاشته است تا به بن بست مذاکرات احیای برجام پایان دهد.
در حالی که به نظر می رســد شــانس احیای برجام اندک اســت، یک منبع به »میدل ایســت آی« گفت که ایران در 
پیشنهادی جدید درخواست حذف سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا را کنار گذاشته و در عوض خواستار لغو 
تحریم های اعمال شده توسط آمریکا علیه قرارگاه مرکزی »خاتم االنبیا« و چند نهاد دیگر شده است. منبع دیگری به 

این رسانه گفته که ایاالت متحده هنوز به این پیشنهاد که یک راه حل »راه میانی« است، پاسخ نداده است.
اظهارات مقامات آمریکایی نشان می دهد که ایاالت متحده موافق پیشنهاد جدید ایران نیست. »ند پرایس« سخنگوی 

وزارت امور خارجه روز چهارشنبه گذشته گفت: تهران باید تصمیم بگیرد که موضوعاتی را که خارج از برجام هستند 
کنار بگذارد.او گفت: »ما معتقدیم که اگر ایران این تصمیم سیاسی را اتخاذ کند، در موقعیتی قرار خواهیم گرفت که 
بتوانیم به سرعت به پایبندی متقابل به برجام برگردیم.« واشنگتن تاکید کرده است که اگر تهران به دنبال گرفتن 
امتیازات فرابرجامی از آمریکا است، باید امتیازاتی فراتر از برجام نیز ارایه دهد، مانند توافق بر سر اینکه مقامات یکدیگر 

را هدف قرار ندهند.
در همین حال، یک منبع به میدل ایست آی تایید کرد که چنین توافقی روی میز بوده است و ایران و آمریکا در حال 
بررسی توافقی بودند که در ازای حذف سپاه از فهرست تروریستی آمریکا، مقامات یکدیگر را هدف قرار ندهند. این 
منبع افزود، با این حال، ایاالت متحده می خواهد ایران این توافق را علنی کند زیرا دو کشور »به یکدیگر اعتماد ندارند.« 

اما ایران با شنیدن این اصرار آمریکا از توافق قبلی خود عقب نشینی کرد.

یادداشت

بازدید  بن استیلر  سفیر 
حسن نیت  کمیساریای عالی 

پناهندگان سازمان ملل  در 
روز جهانی پناهندگان از شهر 
جنگ زده  ایرپین  اوکراین/ 

آسوشیتدپرس

 چهارمین جلسه محاکمه 
جمشید شارمهد / فرارو

گزارش تصویری

که بایدن از سفر به خاور میانه دنبال می کند؛ اهداف متفاوتی 

چرخش پرزیدنت
ســفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه 
در مــاه جوالی در حالی انجام می شــود 
که بایدن بارها مســئله حقوق بشر و قتل 
خاشقچی را به عنوان خط قرمز اعالم کرده 
است، اما امروز قصد دارد از آن عبور و باید 

با بن سلمان دیدار کند.
 چندی پیش اعالم شــد جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا اواســط مــاه جوالی قرار 
اســت به خاورمیانه ســفر کند و در این 
ســفر ابتدا به اســرائیل، کرانه باختری و 
ســپس به عربستان سعودی خواهد رفت 
و با بن ســلمان، ولیعهد عربســتان دیدار 

خواهد کرد.
این در حالی است که جو بایدن برای اولین 
بــار به عنوان رئیس جمهور آمریکا به این 
سفر خواهد رفت، همچنین برای اولین بار 
است که یک هواپیما به صورت مستقیم از 
تل آویو برمی خیزد و در ریاض فرود می آید.

براســاس بیانیه کاخ سفید که در راستای 
ســفر جوبایدن به خاورمیانه منتشر شد، 
آمده اســت: رئیس جمهور آمریکا در این 
ســفر ضمن تقویت تعهد ایاالت متحده به 
اهمیت اســرائیل در اجالس سران شورای 
همــکاری خلیج فارس به همراه ســران 
کشــورهای مصر، عراق و اردن شرکت و با 
همتایان خود از منطقه برای پیشبرد منافع 
امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن 

دیدار خواهد کرد.
جو بایدن در حالی با بن سلمان دیدار خواهد 
کــرد که پیش تر و در راســتای قتل جمال 
خاشــقچی روزنامه نگار ســعودی به دستور 
بن سلمان روابط این دو کشور به شدت کاهش 
یافته بود. با این حال بســیاری از تحلیلگران 
معتقدند این ســفر را در راســتای استیصال 
دولت آمریکا در کاهش قیمت ســوخت در 
این کشور انجام می شود، اما همچنان مقامات 
آمریکایی معتقدند حضور بایدن در غرب آسیا 

به دالیل امنیتی صورت می پذیرد.

سفر بایدن به خاورمیانه در راستای 
رضایت عربستان به افزایش 

صادرات نفت
امیرعلــی ابوالفتح، کارشــناس مســائل 

بین الملــل، در خصوص اهداف ســفر جو 
بایــدن رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه 
اظهــار می کند: اهداف مشــخصی چه از 
ســوی سخنگویان رسمی دولت آمریکا و 
چه از سوی رسانه ها برای این سفر تعیین 

شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین 
دغدغه دولت و رئیس جمهور آمریکا بحث 
انرژی است، ادامه می دهد: به دنبال جنگ 
روســیه به اوکراین قیمت انرژی به شدت 
افزایش یافته اســت، در داخل آمریکا نیز 
قیمت بنزین رقم های بی ســابقه ای پیدا 

کرده است.
این کارشــناس مسائل بین الملل تصریح 
می کند: ســفر جو بایدن به خاورمیانه به 
عنــوان یکی از مراکــز اصلی تولید انرژی 
و نیز عربســتان که جزو کشورهای تولید 
کننــده و صادرکننده نفت در جهان بوده 

حائز اهمیت است.
وی اضافه می کند: جو بایدن امیدوار است 
با این ســفر رضایت عربســتان سعودی را 
بــرای افزایش تولید و صادرات جلب کند 
و کمبود شــدید نفت در جهان به گونه ای 
مدیریت شــود که قیمت ها رو به کاهش 

برود.

ابوالفتح خاطرنشان می کند: موضوع ایران 
از دیگر اهداف ســفر رئیس جمهور آمریکا 
به خاورمیانه اســت، به هر حال بازگشت 
آمریکا به برجام در مرحله دشــواری قرار 
گرفته است، آمریکایی ها امیدوار هستند 
از طریق ســفر بایدن به منطقه و دیدار با 
مقامات عربســتان و اسرائیل که به عنوان 
دو بازیگر اصلی مخالفان منطقه ای احیای 
برجام هســتند فشــار بر ایران را افزایش 

دهند.
وی با بیان اینکه آمریکا قصد دارد ائتالف 
منطقه ای علیه ایران شکل دهد، می گوید: 
آمریکا قصد دارد از ابزار نظامی برای تهدید 
بیشــتر ایران استفاده کند و ایران را وادار 
کنــد کــه یا پای میز مذاکره به خواســته 
آمریکا تن بدهد یا سیاســت منطقه ای را 

تغییر دهد.
این کارشــناس مســائل بین الملل یادآور 
می شــود: همچنین تالش برای برقراری 
روابط دیپلماتیک بین عربستان و اسرائیل 
از دیگر اهداف این سفر خواهد بود، در ادامه 
اقدامات دونالد ترامپ در راســتای توافق 
ابراهیــم که بحرین، امارات و اســرائیل را 
به رسمیت شناختند و روابط دیپلماتیک 
برقــرار کردند از آن زمان گمانه زنی هایی 

مطرح می شــد که چه زمانی عربستان به 
این مسیر می پیوندد و سوار قطار برقراری 

روابط دیپلماتیک با اسرائیل می شود.
وی تصریح می کند: بایدن در ابتدای سفر 
خود به خاورمیانه به اسرائیل سفر خواهد 
کرد و از آن جا مســتقیم به عربستان سفر 
می کند که برای نخستین بار یک هواپیما 
از تل آویــو از زمین بلند خواهد شــد و در 
ریــاض بــه زمین خواهد نشســت و این 
مهم زمینه ســاز این اســت که سعودی ها 
رودربایســتی را کنار بگذارند و رســماً با 
اســرائیل وارد تعامل و گفت وگو شــوند و 

روابط دیپلماتیکی را برقرار کنند.

بایدن قصد دارد جبهه ارتجاعی 
منطقه را در مقابل ایران قرار دهد

ابوالفضل ظهره وند، کارشــناس مســائل 
بین الملــل، در خصــوص اهداف ســفر 
رئیس جمهــور آمریکا به خاورمیانه اظهار 
می کند: جو بایدن در شرایط دشوار کنونی 
و علی رغم مواضع قبلی که برای خودداری 
سفر به عربســتان و رژیم اشغالی داشت، 
ناگزیر به سفر به منطقه شد که این موضوع 
هم نشان دهنده استیصال بایدن و شرایط 
دشوار داخلی است و هم نداشتن صداقت 

بر مواضع خود بود.
وی اضافــه می کند: بایدن گفته بود اگر به 
عربستان ســفر کنم با بن سلمان مالقات 
نخواهم کرد در حالی که با بن سلمان هم 
مالقاتی خواهد داشــت. به نظر می رســد 
بایدن قصد دارد از طرح ابراهیم پشتیبانی 
کند به همین دلیل می تواند روابط سردی 
کــه اکنون با عربســتان دارد را به حالت 
قبل بازگرداند و از عربســتان بخواهد نفت 
بیشــتری صادر کنند هرچند که عرب ها 
ظرفیــت بیشــتری برای صــادرات نفت 

ندارند.
ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل 
خاطرنشــان می کند: اما آنچه مهم است 
این بوده که عربســتان در موضع برتر قرار 
می گیرد و بایدن که مســئله حقوق بشر و 
قتل خاشقچی را به عنوان خط قرمز اعالم 
می کرد از آن هم عبور کرده اســت، زمانی 
بایدن حاضر نبود جواب تلفن بن ســلمان 
را دهد، اما امروز باید آســتان بن سلمان و 

ارتجاع سعودی باشد.
وی می افزاید: تمام این موارد نشان دهنده 
شرایط نامتعادل و وضعیت شکننده بایدن 
است و اینکه نتوانست در سیاست خارجی 

پرستیژ نداشته خود را حفظ کند.
ظهره ونــد ادامه می دهد: بایدن قصد دارد 
با تهدیدنمایی ایران و شکســت مذاکرات 
وین جبهه جدیدی ایجاد کند تا با محوریت 
آمریــکا و تهدیدات ایــران بازی هایی که 
همــواره به ســنگ خــورده و بازتاب آن 
متوجه موقعیت خراب تر خودشــان شده 

است را ایجاد کند.
وی بــا بیــان اینکه بایدن قصد دارد جبهه 
ارتجاعی منطقه را با همکاری مصر، امارات، 
عربســتان و اســرائیل در مقابل ایران قرار 
دهــد، اظهار می کند: آمریکایی ها به دلیل 
موقعیــت دشوارشــان در اوکراین و چین 
نمی خواهند مســتقیم در درگیری های 
منطقه حضور داشــته باشند و حتی قصد 
خــروج از منطقــه را دارند. اما برای خارج 
شدنشــان از منطقه قصد تشکیل ائتالف 
نیم بند با محوریت اسرائیل در مقابل ایران 
را دارند که از ابتدا شکست خورده است.

خبر ویژه

بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، 
صبح دیروز در محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره 
را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند: امروز تکیه بدخواهان ایران و اسالم به جنگ 
نرم است بنابراین همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند البته در کار فرهنگی همچون 

تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد.
رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تالش های پر شمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته، گفتند: 
هدف از این تالشها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق 

نشدند، بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند.
ایشان از مهمترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه های دینی در کشور خواندند و افزودند: امروز هر 
کاری در کشور علیه دین، سنتها، مقدسات و شعائر دینی انجام می شود، متکی به یک انگیزه سیاسی و مورد استفاده 

دشمن است اگرچه ممکن است عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد.
رهبر انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش بینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت 
دانستند و خاطرنشان کردند: القاء بی آینده گی، بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای 
بدخواهان ایران اســت و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تالشــها و 

برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند.

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای جامعه عشایری کشور:

امروز تکیه بدخواهان ایران و اسالم به جنگ نرم است

نماینده مجلس :

  استیضاح وزیر صمت 
زودهنگام و هیجانی است

 راستینه هفشجانی گفت: طرح استیضاح وزیر صمت 
نه امروز بلکه سه ماه پس از آغاز به کار وی کلید خورده 

و مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ است.
احمد راســتینه هفشــجانی با اشاره به طرح استیضاح 
وزیــر صمت اعالم وصول آن توســط هیات رئیســه 
مجلس شورای اسالمی گفت: استیضاح وزیر صمت آن 
هم زمانی که هنوز عمر دولت به یک سال نرسیده یک 

اقدام هیجانی است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه مشــکالت مربوط به حــوزه کاری وزارت صمت 
در حوزه تولید و توزیع کاال اســت، اظهار داشت: شاهد 
اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت کاال هستیم 
این اقدام نیازمند اصالح ساختاری است و ۹ ماه فرصت 

کمی برای انجام این اصالحات است .
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: استیضاح زودهنگام وزیر صنعت معدن و تجارت 
نه تنها مشــکلی را حل نمی کند بلکه موجب افزایش 

مشکالت در حوزه کاری این وزارتخانه می شود.
راســتینه خاطرنشان کرد: مجلس برای حل مشکالت 
مردم باید اقدامات منطقی را در دستور کار خود قرار دهد، 
مردم هم از ما چنین انتظاری دارند، لذا باید از هرگونه 

رفتار هیجانی در این حوزه پرهیز کرد.
وی تصریح کرد: عالوه بر این نکته دیگر این اســت که 
طرح استیضاح وزیر صمت نه امروز بلکه سه ماه پس از 
آغاز به کار وی کلید خورده و مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ 
است. استفاده از ابزار نظارتی استیضاح برای یک وزیر در 
سال اول اقدام هیجانی است و نمی تواند مثمرثمر باشد.

نماینده مجلس : 

 رأی مجلس به کابینه سیزدهم
فله ای بود

کوچکی نژاد گفت: از مجلس این انتظار وجود دارد که در 
تصمیم گیری خود دقت کند و رأی فله ای ندهد، مثال در 
زمان انتخاب کابینه باالی ۲۰۰ رأی به آن دادند، خب 

این رأی فله ای است.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای 
اسالمی درخصوص اهیمت و لزوم انجام برخی تغییرات 
در کابینه دولت برای پیش برد کار به ویژه در آســتانه 
یکســالگی دولت، گفت: در شرایطی که کشور و دولت 
دارند و شرایط خیلی سختی است، باید در انتصابات و 
تغییرات دقت فراوانی اعمال شود؛ چراکه برای هرگونه 
تغییرات اگر در انتصاب دقت نکنند هزینه ســنگینی 
بــر مردم تحمیل می شــود. به ویژه درخصوص برخی 
وزارتخانه هــا مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یک 
وزارتخانه گسترده است و بیش از نیمی از جمعیت کشور 

تحت تاثیر این وزارتخانه هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با فواید 
و ثمرات ایجاد تغییرات در کابینه از سوی دولت، عنوان 
کرد: اینکه یک نفر بیاید و یک نفر برود اتفاقی است که 
عرف اســت و چندان عجیب نیست اما چه درخصوص 
انتخاب جایگزین برای این وزیری که اســتعفاء کرده و 
چــه در رابطــه با وزرای دیگر که هنوز در کابینه حضور 
دارند، خوب است که شخص آقای رئیسی به همین شیوه 
)تغییرات در درون دولت و بدون استیضاح(، بتواند این ها 
را جابه جا کند، اگر از دوستان و نزدیکان ایشان هستند 
یا از نظر فکری قرابت و نزدیکی دارند، آن ها را در جای 
دیگر به کار بگیرد اما برای انتخاب گزینه جایگزین باید 

دقت ویژه اعمال کند.
وی ادامه داد: همچنین از مجلس این انتظار وجود دارد 
که در تصمیم گیری خود دقت کند و رأی فله ای ندهد، 
مثال در زمان کابینه باالی ۲۰۰ رأی به کابینه دادند، خب 
این رأی فله ای است، مجلس باید با دقت ارزیابی کند و 
وزرایی که معرفی می شوند اگر مناسب کار نیستند در 
همین مجلس باید از حضورشان در وزارتخانه جلوگیری 

شود، این می تواند در کارآمدی کشور اثرگذار باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت تغییرات الزم را ایجاد نکند 
خــب مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، اما ورود 
مجلس به استیضاح شاید یک دلخوری ایجاد می کند و 
شکافی بین دولت و مجلس به وجود بیاورد که در این 
مقطع از زمان باید تالش کنیم که این شکاف به وجود 
نیاید به همین خاطر هم من تاکید دارم که آقای رئیسی 
یک خانه تکانی عمقی انجام دهد؛ چراکه اثبات شد بخش 
وسیعی از دولت توان اداره کردن این جراحی اقتصادی را 
ندارد که این را هم تقریبا مردم و مجلس احساس کردند 

و دولت باید یک اطمینان بیشتری به مجلس بدهد.

قالیباف در جمع فعاالن اصناف کشور:

 قوانین مالیاتی را به نفع 
تولیدکنندگان اصالح می کنیم

رئیس مجلس گفت: در دهه ۶۰ شما از ما رزمندگان در 
جبهه و خط مقدم حمایت و پشتیبانی کردید و امروز 

جای من و شما عوض شده است.
 محمد باقر قالیباف در جمع فعاالن اصناف کشور گفت: 
معتقدیم که امروز جنگ ما جنگ اقتصادی اســت و 
اکنون شما رزمنده ما در این جنگ هستید و مطمئن 
باشــید که ما از شــما و هرکس که در جنگ اقتصادی 
رزمنده ملت ایران است پشتیبانی و پادویی می کنیم 
و نیز انتظار داریم شما هم در این جنگ شمشیر بزنید 
و دشــمنان را ناامید کنید. وی افزود: من به شــما قول 
شــرف می دهم در حوزه مالیات آنقدر پای کار شــما 
بایســتیم و مالیات کسانی که در حوزه تولید هستند 
را آنقدر به حداقل می رســانیم که ســود شما از تولید 
اقتصادی شود و سود شما نسبت به کسانی که پول و 
سرمایه دارند اما کار نمی کنند بیشتر شود ولی بپذیرد 

که باید جلوی سوداگران را بگیریم.

دستاوردهای تجاری سفر 
رئیس جمهور قزاقستان به ایران 

ادامه از صفحه اول
یعنی ایرانیان و تجار کشــورمان می توانند به مدت ۱۴ 
روز بدون روادید به قزاقســتان سفر کنند. قزاقستان در 
زمینه معدن، کشــاورزی، صنعت ساختمان و خدمات 
فنی و مهندسی کشوری مهم برای سرمایه گذاری است 
که فرصت های بی شــماری را برای تجار ایجاد م کند 
تا در آنجا فعالیت کنند. همچنین با لغو روادید شــاهد 
حضور گردشــگران قزاق در ایران خواهیم بود، به ویژه 

گردشگرانی که برای درمان به ایران سفر می کنند.
یکی دیگر از پیامدهای لغو روادید افزایش سفرهای هوایی 
میان دو کشور است. امروز پرواز گرگان به »آق تاو« و تهران 
به آلماتی ازسر گرفته شد و به زودی شاهد پرواز از مشهد 
مقدس به آلماتی نیز خواهیم بود. همه این اقدامات دست 
به دست هم می دهد تا توسعه همه جانبه به وجود آید. 
بزرگترین نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسالمی تا 
دو هفته دیگر در قزاقستان با حضور بیش از ۶۵ شرکت 
ایرانی و ۱۰۰ فعال اقتصادی برگزار خواهد شد که  زمینه 

توسعه و تجارت گسترده را فراهم می کند.
سهم تجارت ایران با قزاقستان با خدمات فنی و مهندسی 
نزدیک به نیم میلیارد دالر است ؛ دولت در بلندمدت هدف 
گذاری کرده که سهم تجارت با قزاقستان به ۳ میلیارد 
دالر افزایش یابد و این هدف با لغو روادید باعث افزایش 
تجارت میان دو کشور خواهد شد. ایران موافقتنامه آزاد 
تجاری را پیش رو دارد که اگر سال جاری عملیاتی شود، 
شاهد اتفاق بسیار مثبتی در موافقتنامه اتحادیه گمرکی 
میان ایران و کشورهای اوراسیا خواهیم بود که به افزایش 

صادرات کمک خواهد کرد.
ایران محصوالت متنوعی به قزاقســتان صادر می کند  
که از جمله می توان مواد غذایی، محصوالت کشاورزی، 
لوازم ساختمانی، نساجی و برق و الکترونیک را بیان کرد. 
همچنین قزاقستان یکی از تولیدکنندگان بزرگ گندم 
به شمار می آید که می توانیم بخشی از گندم خود را از 

این کشور تأمین کنیم.
در حوزه لجســتیک برخی مشــکالت وجود دارد که در 
دســتور کار دولت ســیزدهم قرار گرفته است. در حوزه 
ریلی، دریایی و کشــتی رو رو با همکاری مشــترک دو 
کشور این مشکالت برطرف می شود. همچنین مشکلی 
که در ترانزیت برخی از کاالها به صورت زمینی از مسیر 
ترکمنستان به قزاقستان وجود داشت، رفع شده است. 
پیشنهادهایی به رؤسای بانک مرکزی داده شده است تا 
با ایجاد تسهیالتی مبادالت تجاری را سرعت ببخشند. 
در حال حاضر با توجه به  اینکه موانع بانکی وجود دارد، 
تجارت با این کشور انجام می شود، ولی هزینه های تجاری 
باالست؛ لذا باید تمهیداتی در حوزه انتقال پول و انتقال 
برای سرمایه گذاری مشترک اندیشیده شود. قزاقستان 
به عنوان هاب منطقه و قلب اوراسیا شناخته می شود که 
قطعاً می توانیم با شناخت ظرفیت های تجاری قزاقستان 

سهم بیشتری از این بازار داشته باشیم.

 استعفای نخست وزیر فرانسه پذیرفته نشد

آشفتگی به وقت  الیزه
یک روزنامه آلمانی در مطلبی از شرایط دشوار ایجاد شده 
برای ماکرون در دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری با 
توجه به عدم دســتیابی به اکثریت مطلق در انتخابات 
پارلمانی و خطر وقوع بحران سیاسی در فرانسه نوشت.

روز یکشنبه دور دوم انتخابات پارلمانی در فرانسه برگزار 
شده و ائتالف »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور این کشور 
نتوانست در این انتخابات اکثریت مطلق را به دست آورد.
بــه این ترتیــب دو ماه پس از انتخاب مجدد ماکرون به 
عنوان رئیس جمهور، رای دهندگان تصمیم گرفتند وی 
را از اکثریت مطلق در پارلمان محروم کنند. همچنین 
حدود نیمی از واجدین شــرایط رای دادن به هیچ وجه 

پای صندوق های رای نرفتند.
بــه دنبال این تحوالت دیروز سه شــنبه کاخ ریاســت 
جمهوری فرانسه الیزه در بیانیه ای اعالم کرد که »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه استعفای »الیزابت بورن« 

نخست وزیر این کشور را نپذیرفته است.
انتخابات شورای ملی، منعکس کننده تقویت نیروهای 
سیاسی در حاشیه چپ و راست در فرانسه است. حزب 
راســتگرای »ماریــن لوپن« و ائتــالف چپ »ژان لوک 
مالنشــون« با جناح های قوی وارد پارلمان جدید می 
شوند. روزنامه »تاگس شاو« آلمان در مطلبی به شرایط 
دشوار بعداز انتخابات پارلمانی برای ماکرون پرداخته و 
نوشت: پس از انتخابات فرانسه، این سوال مطرح می شود 
که چگونه باید به این روند ادامه داد. در حالی که مارین 
لوپن، پوپولیست جناح راست و ائتالف چپ-سبز حالت 
تهاجمی به خود گرفته اند دولت ماکرون نسبت به بن 

بست سیاسی هشدار می دهد.
در ادامه این مطلب آمده اســت: امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهور فرانســه، پس از از دســت دادن اکثریت مطلق 
در پارلمان، با شرایط سختی روبرو است. روزنامه امروز 
»Le Parisien« از شــرایط غیرقابل حکومت نوشــت. 
برخی روزنامه ها حتی این پرسش را مطرح کردند که آیا 
دومین دوره ریاست جمهوری ماکرون در حال حاضر تمام 
شــده است؟ اینکه چگونه ماکرون باید اکثریت پارلمان 
را برای کمک های دولتی سازماندهی کند نامشخص به 
نظر می رسد. دومینیک رینیه، کارشناس علوم سیاسی 
در ســخنانی از شرایط غیر قابل حکومت سخن گفته و 
تصریح کرد: به  شدت نگرانم که ترکیبی از فقدان اکثریت، 
ناآرامی در پارلمان و ناآرامی در خیابان ها منجر به بحران 

برای کل نظام شود.

اخبار کوتاه

بین الملل
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3اقتصاد اقتصاد گز ارش

دام  مولد در مسلخ!
 هرچنــد بعــد از اجرای طرح مردمی ســازی و 
اصــالح یارانه هــا و حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
نهاده هــای دامــی، تصور می شــد قیمت مواد 
پروتئینی افزایش بیابد، مشــاهده های میدانی 
نشــان می دهد که قیمت ها نســبت به ابتدای 
امســال کاهش یافته اســت؛ به عنــوان نمونه 
اکنون در بازار مشــهد هرکیلو ران گوســفندی 
حدود ۱۷۶ هزار تومان، سردســت گوســفندی 
۱۸۰ هزار تومان و چرخ کرده مخلوط ۱۴۵ هزار 
تومان عرضه می شود، این درحالی است که ۳۱ 
فروردین امســال هرکیلو ران گوسفندی ۲۰۰ 
هزار تومان، سردســت گوســفندی ۲۰۱ هزار 
تومــان و چرخ کرده مخلــوط ۱۵۰ هزار تومان 
به فروش می رســید. فعاالن بازار، افزایش عرضه 
گوشت توسط دامداران را دلیل این موضوع بیان 

می کنند.
افزایش عرضه گوشت قرمز

جدیدترین آمار منتشرشــده ازسوی مرکز آمار 
ایران نیز نشــان می دهد که براساس نتایج طرح 
آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور 
در اردیبهشــت امســال، وزن گوشــت قرمــز 
عرضه شده انواع دام ذبح شده در کشتارگاه های 
رسمی کشور، ۵۰ هزارو ۷۶۱ تن گزارش شده که 
سهم گوشت گاو و گوساله از آن، بیش از سایر انواع 
دام بوده اســت. مقایسه عملکرد کشتارگاه های 
رسمی کشــور در اردیبهشت امسال با ماه مشابه 
سال۱۴۰۰ نشــان دهنده افزایش ۱۱درصدی 
میزان عرضه گوشــت قرمز در کشــتارگاه های 

رسمی کشور است.
فعــاالن صنعت دام، افزایش عرضه گوشــت در 
هفته های اخیر را ناشــی از کشتار دام های مولد 
در بــازار به دلیل افزایش هزینه های تولید بیان 
می کننــد. آن ها می گوینــد افزایش هزینه های 
تولید ســبب شده اســت در عمل نگهداری دام 
برای برخــی تولیدکننــدگان صرفه اقتصادی 
نداشــته باشد و آن ها دام های مولد خود را روانه 
کشــتارگاه کنند. پیش از این احمد مقدســی، 
رئیــس هیئت مدیره انجمــن صنفی گاوداران 
ایران گفته بود: با افزایش شش برابری قیمت در 
ســامانه توزیع سهمیه دولتی نهاده های خوراک 
دام )بازارگاه(، دامداران با چالش تامین نقدینگی 

برای خرید نهاده ها رو به رو شده اند.
براســاس اعالم سازمان جهادکشاورزی، میزان 
تولید روزانه گوشــت قرمز در خراســان رضوی 
حدود ۳۰۰تن اســت. از این مقدار ۱۰۰تن در 
مشهد و ۱۰۰تن در شهرستان های استان تولید 
می شــود و حدود ۱۰۰تــن هم مربوط به تولید 
گوشــت گوســاله است که از این رقم، ۷۰تن در 
مشــهد و ۳۰تن در شهرستان های استان تولید 

می شود.
تعداد کل دام ســبک و سنگین خراسان رضوی، 

۸ میلیون و۶۱۶هزارو۳۴۱راس است.
براساس اعالم محمود جوادی نژاد، رئیس شبکه 
دام پزشــکی شهرستان مشهد، از ابتدای امسال 
تاکنــون، ۱۸۱ هــزارو ۷۲۶ راس دام ســبک و 
سنگین در کشتارگاه های دام شهرستان مشهد، 
تحت نظارت دام پزشکی کشتار شده که منجر به 
تولید ۷ هزارو ۳۴۶ تن گوشت قرمز شده است.

افزایش کشتار دام
مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی در 
گفتگو با شــهرآرا، با تایید افزایش کشــتار دام 
مولد توســط تولیدکنندگان می گوید: افزایش 
هزینه های تولید ســبب شده است برای برخی 
تولیدکننــدگان، نگهداری دام هایشــان صرفه 
اقتصادی نداشته باشد و آن ها را روانه کشتارگاه 
کننــد. به عنــوان نمونــه تا پیــش از این نرخ 
هرکیلوگرم جو با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، هزارو 
۸۰۰ تومان بود و اکنون این نهاده در گمرک به 
نرخ ۱۱ هزارو ۳۰۰ تومان رســیده است. همین 
جو با احتســاب سایر هزینه ها به قیمت کیلویی 

۱۲ هزار تومان به دست تولیدکننده می رسد.
مجیــد مهدوی می افزاید: تولیدکنندگان انتظار 
داشــتند همان طور که دولت قیمت مرغ را بعد 
از اصــالح یارانه ها اعالم کرد، قیمت گوشــت را 
هم اعالم کند، اما این کار انجام نشــد و همین 
مســئله سبب شد برخی دامداران درباره بهبود 
وضعیت دام در آینده دچار تردید شوند و عرضه 

دام هایشان را افزایش دهند.
کشتار 25 درصد دام های مولد

مدیــر امــوردام ســازمان جهادکشــاورزی 
خراســان رضوی نیز  با بیان اینکه هرســاله ۲۵ 
درصــد از دام هــای مولد به دلیل افزایش ســن 
کشتار می شوند، می گوید: کشتار دام های مولد، 
مســئله جدیدی نیست. اگر عمر یک گاو را پنج 
ســال درنظر بگیرید، بعد از این مدت بخشــی 
از دام هــای مولد به دلیل مســن شــدن، روانه 

کشتارگاه می شوند.
احمــد داوطلــب می افزاید: البته قبول داریم در 
برهه هایی کــه هزینه تولید افزایش می یابد، بر 
میزان دام هایی که روانه کشــتارگاه می شــوند، 
افــزوده می شــود. وی ادامه می دهــد: افزایش 
هزینه هــای خــوراک و همچنیــن هزینه های 
کارگــری، بــه زیــاد شــدن هزینه دامداری ها 
انجامیده و درنتیجه موجب شده است برخی از 
آن ها به ســمت حذف دام های مسن خود بروند. 
درواقــع زمانــی که هزینه هــای تولید افزایش 
می یابد، ســبب می شــود دامــداران، دام های 
مسن تر خود را که نگهداری آن ها دیگر برایشان 

صرفه اقتصادی ندارد، روانه کشتارگاه کنند.

کوتاه از اقتصاد

وزیر راه و شهرسازی: 

سود وام ودیعه مسکن 5 درصد 
کاهش یافت

وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به آمادگی اتحادیه 
مشاوران امالک برای اجرای مصوبه سران قوا،  گفت: 
مالکان به مســتأجران کمک کنند تا این شــرایط 
سخت پشت سر گذاشته شود.»رستم قاسمی« وزیر 
راه و شهرســازی با بیان اینکه از مالکان خواست به 
مستأجران کمک کنند تا این شرایط سخت پشت 
ســر گذاشته شود اظهار کرد:  با مصوبه ستاد سران 
قوا، قرارداد یک ســاله مســتأجران تمدید می شود 
کــه به موجب آن میــزان افزایش نرخ اجاره بها در 
تهران و شــهر های بزرگ ۲۵درصد و در شــهر های 
دیگر ۲۰ درصد خواهد بود.وی در خصوص تفاوت 
مصوبه ستاد کرونا طی ۲ سال اخیر با مصوبه اخیر 
شــورای هماهنگی ســران قوا، افزود: این مصوبات 
تفاوت زیادی ندارد، ولی ضمانت اجرایی آن دستگاه 
قضائی است البته بسته جدیدی هم هست که این 
هفته در دولت مطرح می شود که قطعاً می تواند به 

مستأجران کمک کند.
وی ادامــه داد: کد رهگیری و ســامانه رهگیری به 
وزارت راه و شهرســازی منتقل شــده و از این پس 
همــه معامــالت باید با کد رهگیری ثبت شــود تا 
قابل پیگیری باشــد.وزیر راه و شهرســازی با تأکید 
بر این که ثبت نشــدن اجاره نامه برای تمدید بین 
مؤجر و مســتأجر تخلف است، تصریح کرد: اگر کد 
رهگیری در سامانه اسکان و امالک ثبت نشود خانه 
خالی محســوب می شود و بر اساس قانون مشمول 
مالیات خواهد شد.قاســمی با یادآوری این که ۶۰۰ 
هزار واحد مســکونی خالی شناســایی و به سازمان 
مالیاتی معرفی شــده است، اضافه کرد: به صاحبان 
این خانه ها پیامک ارسال شد. از آنجا که ممکن است 
در سامانه اشــتباهاتی صورت گرفته باشد مالکان 
می توانند اعتراض خود را ثبت کنند.وی از اعتراض 
۶۰ هزار مالک به خالی بودن واحدها خبر داد و با بیان 
این که امیدواریم همکاری مؤجرین بر اجاره مسکن 
تأثیرگذار باشد، افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع 
مالی برای تسهیالت کمک ودیعه مسکن پیش بینی 
شده که متقاضیان برای دریافت آن باید در سامانه 
نام نویســی کنند.وزیر راه و شهرسازی مبلغ کمک 
ودیعه در تهران را ۱۰۰ میلیون، در سایر کالنشهر ها 
۷۰ میلیون و در شهر های دیگر را ۴۰ میلیون تومان 
اعالم کرد و افزود: بر اســاس مصوبه شــورای پول و 
اعتبار نرخ سود کمک ودیعه ۱۸ درصد است که ۵ 

درصد آن شامل یارانه می شود.

 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران ایران  :

کارگران قدرت حفظ خانه اجاره ای 
قبلی شان را ندارند 

دبیــرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
ایــران  دربــاره مســئله تأمیــن مســکن جامعه 
کارگــری تصریح کرد: یکــی از دغدغه های مهم 
کارگران، مسکن اســت. باتوجه به افزایش حقوق 
هرســال و همچنین افزایش حقوق امسال نسبت 
به ســال های گذشته، امســال به دلیل جراحی و 
تغییرات اقتصادی، دســتمزد کارگر کامال بلعیده 
شد و چیزی برای کارگر نگذاشت تا دست کم مسکن 
اجاره ای قبلی اش را حفظ کند. کارگران همچنان 
با مشکالت عدیده ای در بخش مسکن، درمان و... 
روبه رو هستند.به گفته هادی ابوی، اگر می دانستیم 
جراحی اقتصادی به این شکل قرار است اتفاق بیفتد 
و طوری فراگیر شود که گران شدن چهار قلم کاال 
به ســایر کاال ها و خدمات ســرایت کند، قطعا در 
شــورای عالی کار در حوزه مســکن پیشنهاد هایی 
بهتــر مطرح می کردیم.او می گوید: متأســفانه در 
حوزه مسکن، کارگران قدرت حفظ خانه اجاره ای 
سال قبلشان را ندارند، به طوری که اجاره بها و رهن 
منازل نسبت به سال قبل چندین برابر شده است. 
در این اوضاع، به جای حمایت از کارگر، کج سلیقگی 
و بی تدبیری در حوزه مســکن کارگران باعث شــد 
ماهانه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگر به ۵۵۰ 
هزار تومان در هیئت دولت کاسته شود که مسلما 
این رقم ها نه تن ها به حوزه مسکن کمک نمی کند، 
بلکه بدتر هم خواهد شد.این فعال جامعه کارگری 
اضافه کرد: به هرحال کارگران مشکالتی عدیده در 
زمینه مسکن دارند. زمین رایگان، وام های بلندمدت 
همراه با قسط های کم در بستر شرکت های تعاونی 
مسکن کارگران، راه خانه دارشدن کارگران در وضع 
موجود است.به گفته ابوی، کارگران معموال چندین 
دســته و گروه هســتند. ما کارگرانی داریم که در 
کارخانجات کار می کنند و شغلشــان ثابت اســت 
و از امنیــت شــغلی بهتــری برخوردارند و امکان 
دریافت تســهیالت از کارفرما از طریق بانک های 
عامل برایشــان فراهم اســت. اما برخی کارگران 
ســاختمانی هــم داریم که کارگر آزاد محســوب 
می شوند که هیچ ضامن و تعاونی از آن ها حمایت 
نمی کند. بنابراین، اگر به تعاونی مســکن کارگری 
تأکید داریم، به این دلیل اســت که باید شــرایط 
خــاص فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به اقتضای 
وضع کارگران در تعاونی در نظر گرفته شــود؛ اما 
اینکه نسخه ای واحد برای کارگران پیچیده شود و 
از طریق ثبت نام در ســامانه، شرایط مساوی برای 

همه در نظر گرفته شود، مسلما راه گشا نیست.

به بهانه روز اصناف بررسی شد

رویه جدید تضییع حقوق و تنبیه اصناف است
 مالیــات بر درآمد، مالیــات بر ارزش افزوده، 
مالیــات بر کارتخوان ها و ... حاال به بحث روز 
اصناف و بازارایان در ایران تبدیل شده است. 
روز های اخیر مســاله افزایش مالیات ها و به 
خصــوص مالیات بر حســاب های متصل به 
دســتگاه های کارت خوان بار ها شــاغالن و 
فعالین بازار در شــهر های مختلف را آشــفته 
کرده است و آنان را به خیابان آورده و موضوع 
مالیات و افزایش آن ابعاد تازه ای به خود گرفته 
است.چنان که اکنون حتی به نظر می رسد که 
ذدر روز های اخیر اصناف و صاحبان مشــاغل 
به روند اخذ مالیات عملکرد ســال گذشــته 

اعتراض دارند.
درآمد های مالیاتی دولت برای ســال جاری 
افزایش ۶۲ درصدی دارد و پرداخت بخشــی 
از این افزایش درآمد برعهده اصناف است، اما 
رویه جدید ســازمان امور مالیاتی با واکنش 
اعتراضــی اصنــاف و بازاریان روبه رو شــده 
اســت؛ چرا که برای سال جاری سازمان امور 
مالیاتــی عملکرد تراکنش حســاب بانکی، 
دســتگاه کارت خوان )پوز( و سامانه حساب 
صیادی فروشــندگان و کســبه را نیز مبنای 
مالیات قرار داده اســت و تنها به مســاله خود 
اظهاری و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ در این 
حوزه بسنده نمی کند. همین رویه تازه نیز به 
نارضایتی عمومی اصناف و در نتیجه شــکل 

گیری تجمعات اعتراضی منجر شده است.
اصناف در تله مالیات

در همین رابطه نیز »شاهین مستوفی«، مدیر 
کل دفتر حسابرسی مالیاتی می گوید که: »بر 
اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقالم واریزی 
از طریق حســاب شاپرک به دستگاه های پوز 
یا حســاب مؤدیان مالیاتی به عنوان حساب 
تجاری تلقی می شــود و سازمان امور مالیاتی 
بایــد این واریزی ها را میزان فروش مؤدی در 
نظر بگیرد. در ســال گذشته اطالعات مربوط 
به این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی 
قرار نگرفته بود، اما از آنجا در ســالجاری این 
اطالعات به ســازمان رســیده، حجم فروش 
اصناف و مشاغل شفافیت پیدا کرد و سازمان 
نیز نسبت به اخذ مالیات در مقابل این میزان 

فروش اقدام کرد.«
او در ادامــه نیز توضیح می دهد که: »با توجه 
به تعریفی که در قانون بودجه امســال برای 
تعیین حد آســتانه تبصــره ماده ۱۰۰ انجام 
شــده که ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴، 
معــادل یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان بود؛ 

با پیگیری های ســازمان امور مالیاتی و وزیر 
اقتصاد، این حد آســتانه افزایش پیدا کرد تا 
مؤدیان بیشتری مشمول این طرح شوند که 
این سقف به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون رسید. 
کسانی که فروش و درآمد ارائه خدمات آن ها 
تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشــد، از 
شــرایط تبصره ماده ۱۰۰ بهره مند می شوند. 
همه اصناف و صاحبان مشاعل مکلف هستند 
تــا اظهارنامه مالیاتی ارائــه کنند که در این 
اظهارنامه، درآمد و سود خود را ابراز می کنند 
و سازمان امور مالیاتی نسبت به سود فعالیت 
آن هــا، مطالبــه مالیات خواهد کرد. برخی از 
اصناف به این دلیل که امکان نگهداری اسناد 
و مدارک مربوط به ســود و فروش برایشــان 
میسر نیست، می خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ 
اســتفاده کنند که طبق این تبصره، سازمان 
امور مالیاتی مالیات را برای اصناف به شــکل 
مقطوع محاســبه می کند و اگــر این میزان 
مالیات مورد پذیرش اصناف باشد، دیگر نیاز 

به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.«
مالیات ۱۰۰ درصد بیشــتر شد یا تا سه برابر 

افزایش یافته است؟!
به نظر می رســد سازمان امور مالیاتی با توجه 
به اطالعاتی که در اختیار دارد میزان فروش 
مؤدیــان صنفی را افزایش داده و این افزایش 
تــا حدی بــود که برخی مؤدیان اعالم کردند 
که مالیات آن ها نسبت به سال گذشته تا ۱۰۰ 
درصد افزایش داشته است که این مساله سبب 

بروز اعتراضاتی شد.
از ســوی دیگر سازمان امور مالیاتی در ادامه 

اعــالم کرد که طی توافــق با اصناف ضرایب 
مالیاتی نصف شده است. ضمن این که سقف 
افزایش ســه برابری بــرای افزایش مالیات ها 
نســبت به حداقل تعیین شــده است، به این 
معنا که اگر یک فعال صنفی تا ســال گذشته 
۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است، 
مالیات او در ســال جاری باید نهایتا تا ســقف 
۷۵ میلیون تومان باشد. این رقم، اما در حالی 
اعالم می شــود که برخی از کســبه و اعضای 
اصنــاف این رقم را نیز درســت نمی دانند و 
می گوینــد افزایش مالیات تا دو برابر و حتی 
ســه برابر برایشــان در حالی رخ داده که در 
آمد کاهش یافته و در مقابل هزینه هایشــان 

افزایش داشته است.
حال و با این شرایط؛ اصرار به دریافت مالیات 
بر اساس گردش حساب متصل به کارت بانکی 
در حالی رخ می دهد که بر اساس ادعای رئیس 
اتاق اصناف تهران »ممکن است فردی منزل 
مســکونی خود را فروخته باشــد و مبلغ آن را 
در حســاب مربوط به دســتگاه کارتخوان که 
در واحــد صنفی خــود دارد، واریز کند یا در 
دادوستد های بین همکاران خود مبالغی را رد 
و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش ها 

را افزایش می دهد.«
رئیــس اتــاق اصناف تهــران در همین باره 
می گوید که: »با پیشــنهاد وزیر اقتصاد مقرر 
شــد پیشنهاد کاهش مالیات از تراکنش های 
دستگاه کارتخوان واحد های صنفی به مجلس 

ارائه شود.«
نوده فراهانی ادامه داد: »در این جلســه مقرر 

شــد برای جبران مواردی که به آن اشــاره 
کردیم مالیات این تراکنش ها در سال ۱۳۹۹ 
تا ۳۰ درصد تخفیف داده شــود تا اشتباهات 
جبران شود، اما براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، 
نمی توانیــم مالیات تراکنش هــا را تخفیف 

دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند.«
وی گفــت: »طــرح وزیر اقتصــاد با موافقت 
نمایندگان مجلس حاضر در جلسه همراه بود 
و مقرر شد نامه ای در این خصوص تهیه و برای 
رئیس مجلس ارســال شود که در دستورکار 
مجلــس قرار یگیرد و مالیات دســتگاه های 
کارتخوان اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.«

بر اساس توضیحات رئیس اتاق اصنافق تهران، 
می تــوان ایــن طور نتیجه گرفت که، پیش از 
ایــن واحد هــای صنفی که چهــار میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان فروش داشــته اند، طبق 
روال گذشــته مالیات خود را میی پردازند و 
نســبت به سال گذشــته افزایشی نخواهند 
داشــت. درآمد های پنج تا ۱۲ میلیارد تومان 
نیز ۶ درصد افزایش مالیات خواهند داشت و 
از درآمد های باالی ۱۲ میلیارد تومان نیز ۱۲ 

درصد اخذ مالیات خواهند شد.
البته باید توجه کرد که مدت تحویل اظهارنامه 
مالیاتی نیز ۱۵ روز تمدید شده است و فعاالن 
صنفی می توانند تا ۱۵ تیرماه اظهارنامه خود 

را ارائه کنند.
 روند جدید تضییع حقوق 

و تنبیه اصناف است
»حمیدرضا رســتگار«، مشاور مالیاتی اتاق 
اصنــاف ایران، اما در خصوص نارضایتی های 

اخیر اصناف می گوید »ســازمان امور مالیاتی 
امسال رویه متفاوتی را در پیش گرفته است. 
این ســازمان به جای آنکه ســود فروشنده را 
مبنای محاسبات خود قرار دهد، تورم را مالک 
قــرار داده و در نتیجه صدای اعتراض اصناف 

بلند است.«
وی که در این باره با تجارت نیوز گفتگو می کرد 
در همین باره گفته که: »نه فقط در تهران که 
در دیگر شــهر ها نیــز اصناف از این وضعیت 
نارضای هستند و در تمام این موارد با واسطه 
گری اتاق اصناف تالش شده است تا مشکل 
سازمان مالیاتی به طریقی حل و فصل شود.«
بر اساس ادعا های طرح شده از سوی مسوالن 
اتاق اصناف ایران به نظر می رســد که تا سال 
قبل ســازمان امور مالیاتی از طریق توافق با 
اصناف و یا اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های 
مســتقیم، از مودیان مالیــات می گرفت، اما 
امسال این قاعده تغییر کرده است و سازمان 
درصــدی از گــردش مالی اصناف را به عنوان 

مالیات تعیین کرد.
حال این مســاله مشــکلی تازه شده است که 
از نظر مودیان مالیاتی، ســازمان امور مالیاتی 
جای سود و تورم را در محاسبات خود عوض 
کرده است. مالیات تا به امروز بر اساس درصدی 
از سود فروشنده تعیین می شد، اما از حاال به 
بعد تورم مبنای این محاسبات است در حالی 
که این مودیان می گویند که اصناف از مالیات 
سودی نمی برند بلکه مدعی هستند که حتی 

این تورم منجر به زیان آنان نیز می شود.
هم چنین حاال روشــن است که دغدغه های 
مالیاتــی اکنون تنها محدود به گردش مالی 
ســامانه صیادی چک، دستگاه کارت خوان و 
حســاب بانکی فروشنده نیست بلکه به نظر 
می رسد که سازمان امور مالیاتی اسناد مالی 
ســنوات گذشته را نیز مبنای وصول مالیات 

قرار داده است.
بر اســاس گفته های رستگار به نظر می رسد 
که در هیات های حل اختالف ســازمان امور 
مالیاتــی چنین پرونده هایــی وجود دارد که 
مــؤدی بابــت گردش مالی چند ســال قبل 
طرف حساب قرار می گیرد در حالی که طبق 
قوانین بابت آن ســال تسویه حساب مالیاتی 

کرده است.
زمانی که مودی برای شکایت مراجعه می کند 
نــه تنها از رویــه جدید اطالع ندارد که حتی 
برای مالیات ســال هایی گذشته نیز بار دیگر 

باید پاسخگو باشد.

بانکهاوامنمیدهند
گرفتن یک وام خرد هفت خوان رستم برای 

 تسهیل پرداخت وام به آحاد جامعه از جمله اهدافی 
بود که دولت سیزدهم از ابتدای شروع کار خود بار ها 
به آن تاکید کرد. بر اســاس گزارش ها، دی ماه ســال 
۱۴۰۰ ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور در نشستی با 
تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشــد بانک های دولتی 
و خصوصی و فرامین رئیس جمهور برای اصالح نظام 
بانکی گفته بود: »یکی از خبر های خوش این است که با 
دستور رئیس جمهور احتماالً نوع وثیقه گذاری وام های 

زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می کند«.
در این نشســت رئیس جمهور به بانک ها دســتور داد 
که نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان 
را به گونــه ای تغییــر دهند تا مــردم بتوانند بر مبنای 
اعتبارسنجی تسهیالت ُخرد را آسان تر دریافت کنند و 
کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت می توانند حقوق 

خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.
اما گذشــت زمان خالف این وعده و برنامه ها را ثابت 
می دهد. بررسی های میدانی نشان می دهد که مدتی 
اســت بســیاری از بانک ها از پرداخت تســهیالت به 
متقاضیان امتناع می کنند و وقتی علت را می پرسیم 
می گویند کمبود منابع بانک ها دلیل این اتفاق است. 

از سوی دیگر متقاضیان دریافت وام از شرایط متفاوت 
پرداخت وام یک بانک با بانک دیگر گله مند هستند. به 
گفته آن ها شــعب مختلف بانک ها شرایط متفاوتی را 
برای اعطای وام دارند و همین مسئله دریافت تسهیالت 
را مشــکل می کند. به عنــوان نمونه برخی از بانک ها 
می گویند متقاضی وام باید در این شعبه سپرده گذاری 
کند و پس از گذشت حداقل سه ماه می تواند بر اساس 

سپرده خود وام بگیرد.
ایــن در حالــی اســت که برخــی دیگــر از بانک ها 
ســخت گیری های خاص خود را بــرای ضامن دارند 
و عمــال دریافت وام را با چالش های بســیاری روبه رو 
کرده اند. شــاید وام گیرندگان در گذشته تنها دغدغه 
ضامن و فیش حقوقی را داشتند، اما اکنون حتی اگر 
با ضامن و فیش حقوقی در دســتتان هم به بانک ها 
مراجعــه کنید کمتــر اتفاق می افتد که بتوانید موفق 
به دریافت وام شــوید. حال با توجه به ضرورت پشــت 
ســر گذاشتن هفت خان رستم برای دریافت وام، این 
پرســش مطرح می شود که چرا بانک ها تمایلی برای 

پرداخت وام به متقاضیان ندارند؟
پیگیری ها در این خصوص حاکی از آن است که برای 

وام ها عنوان و جا تعریف شــده اســت و قانون بانک ها 
را مکلف کرده تا در برابر پرداخت تسهیالت پاسخگو 
باشند. به عنوان نمونه ما وام ازدواج، فرزند آوری و وام 
ودیعه مســکن داریم که متقاضیان بسیاری برای این 
وام ها وجود دارد و، چون سقف تعیین شده منطبق با 
منابع بانک ها نیســت بنابراین پرداخت این وام ها نیز 
زمانبر می شــود. در این شــرایط اگر متقاضی بخواهد 
حتی ۱۰ میلیون تومان وام دریافت کند به دلیل فشار 
بر منابع بانکی ممکن اســت چنین پاسخی داده شود 

که ما بودجه برای پرداخت وام نداریم.
 کاهش پرداخت وام 

به مهار نقدینگی کمک می کند؟
»کامران ندری«، کارشناس بانک به دلیل عدم تمایل 
بانک ها برای پرداخت وام اشاره کرد و در این باره افزود: 
به دلیل پایین بودن نرخ بهره، تقاضا برای دریافت وام 
افزایش یافته است. دولت به صورت دستوری نرخ بهره 
تسهیالت را پایین تر از نرخ تورم تعیین کرده، بنابراین 
در این شرایط تقاضا برای دریافت وام باال می رود این 
در حالی اســت که بانک ها منابع کافی برای پرداخت 
ندارند و از ســوی دیگر هزینه تامین کســری منابع در 

بازار بین بانکی برای بانک ها باالتر از نرخ بهره ای است 
که از اعطای تسهیالت دریافت می کنند. من معتقدم 
با توجه به این شــرایط بانک ها امکان اینکه بخواهند 

تسهیالتی بدهند را نداشته باشند.
وی با تاکید بر این مساله که پرداخت وام یکی از عوامل 
موثر بر رشد نقدینگی است گفت: این که متقاضیان 
نمی توانند وام و تسهیالت دریافت کنند یک وضعیت 
نامطلوب به نظر می رسد، اما باید در نظر داشته باشیم 
که وام منجربه افزایش نقدینگی در اقتصاد می شود و 
اگر بانک ها میزان پرداخت وام را کاهش داده باشند از 
دید اقتصاد کالن مسئله نامطلوبی نیست. چراکه وام 
و تســهیالت بانکی منجربه خلق بخشی از نقدینگی 
در اقتصاد می شــود لذا کاهش پرداخت وام به نوعی 
به کنترل و مهار رشد نقدنگی کمک می کند و از این 
جهت عدم پرداخت وام یک پدیده منفی نخواهد بود.

این کارشــناس بانکی تاکید کرد: همانطور که اشــاره 
کردم مشکالت به مداخله غیر اصولی دولت در اقتصاد 
بازمی گردد. وقتی نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم تعیین 
شــود تقاضا برای وام افزایش می یابد و بانک ها نیز از 

عهده پرداخت ها بر نمی آیند.

خبر ویژه

معاون وزیر جهادکشــاورزی جزئیات طرح هوشمندسازی نان را تشریح 
کرد. محمدقربانی گفت: اجرای طرح هوشمندسازی نان به صورت پایلوت 
در زنجان  آغاز شد تا آسیب ها و خالهایی که ممکن بود وجود داشته باشد 
احصا و مرتفع شود. همچنین مسئوالن مربوطه نیز بتوانند زیرساخت های 
اطالعاتی ایجاد کنند و با  پیوست اجتماعی، توجیه نانوایی ها و بحث های 
فنی کار را پیش ببرند، زیرا این طرح نیازمند کارتخوان هوشــمند اســت.

وی ادامه داد: فرآیند خرید نان مانند ســابق اســت. یعنی خریدار کارت 
می کشد تعداد قرص نان مورد نیاز خود و پالستیک را انتخاب و  پرداخت 
از کارت بانکی انجام می شــود.  معاون اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی با 

بیــان اینکــه قیمت نان هیچ تغییری نخواهد داشــت، گفت:این طرح در 
زنجان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، فارس و تهران و چند شــهر دیگر 
اجرایی شده است. پیش بینی می کنیم تا پایان تیر این طرح  کل کشور 
را پوشش دهد.وی تصریح کرد: در کل کشور برای این طرح به ۸۳ هزار 
دستگاه کارتخوان نیاز است. بحث های مربوط  به پشتیبانی از کارتخوان ها  
بســیار پر اهمیت اســت. این دستگاه ها نیز نوع خاصی هستند. عمال هم 
اتصال در برخی نانوایی شروع شده و در تهران نیز حدود ۹۰۰۰ کارتخوان 
به نانوایی ها داده شــده اســت.قربانی در ادامه گفت: خرید نان از کارت 
بانکی انجام می شود که به کد ملی متصل است. هیچ کارت دیگری صادر 

نمی شود. مقداری از هزینه نان از حساب خریدار کسر می شود مابقی نیز 
از حساب سایه پرداخت و به حساب نانوایی ها واریز می شود.معاون وزیر 
جهادکشاورزی با اشاره به اینکه با این طرح  یارانه ها مستقیم و هدفمند 
به دســت مردم می رســد و آرد چند نرخی در بازار و نشت یارانه نخواهیم 
داشــت گفت: همچنین این طرح در جلوگیری از قاچاق و ضایعات نان 
اثر بســیار زیادی داشــته و خروج آرد برای مصارف غیرانسانی به حداقل 

می رسد، همچنین  کیفیت نان و رضایت مشتری نیز ارتقا می یابد.
وی افزود: هیچ محدودیتی در تعداد نان وجود ندارد و با کارت بانکی هر 

تعدادی که نیاز است می توان خریداری کرد.

جزئیات فروش هوشمند نان

هیچمحدودیتیدرخریدناننیست
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نفت و انرژی 4

که بعد از وقوع   قابل جبران نیستند  بحران هایی  

خشکسالی و فرونشست؛ تهدیدات ملی

کوتاه از انرژی

بین الملل

 خریداران گاز مشتری 
زغال سنگ شدند

بزرگتریــن خریداران گاز روســیه در 
اروپــا، دنبال ســوخت های دیگری 
هســتند و ممکن اســت برای جبران 
عرضه کمتر از ســوی مســکو، زغال 
بســوزانند.آلمان،  بیشــتری  سنگ 
ایتالیــا، اتریــش و هلند همگی اعالم 
کرده انــد برای کمک به عبور از بحران 
کمبود انرژی که باعث شــده اســت 
قیمتهای گاز افزایش سرســام آوری 
پیدا کند و به چالش سیاســتگذاران 
در مبــارزه بــا تورم، افزوده اســت، از 
نیروگاه هــای زغال ســوز اســتفاده 
خواهند کرد.دولت هلند روز دوشنبه 
اعالم کرد ســقف تولید نیروگاه های 
زغال ســوز را حذف و نخســتین فاز 
پــالن بحران انــرژی را فعال خواهد 
کرد.دانمارک هم نخســتین مرحله از 
پــالن گاز اضطــراری را به دلیل ابهام 
درباره روند واردات گاز از روسیه، آغاز 
کرد.ایتالیا پس از این که شرکت نفتی 
اِنی اعالم کرد گازپروم تنها بخشــی از 
گاز درخواســتی این شرکت را تحویل 
خواهد داد، در یک قدمی اعالم وضعیت 
فوق العاده انرژی قرار گرفت.آلمان که 
گاز کمتری از روسیه دریافت می کند، 
جدیدتریــن پالن برای تقویت ذخیره 
ســازی گاز را اعــالم کرد و همچنین 
اعالم کرد ممکن اســت نیروگاه های 
زغال سوز که قرار بود بازنشسته شوند 
را مجددا راه اندازی کند.رابرت هابک، 
وزیــر اقتصــاد آلمان و یکی از اعضای 
حزب سبز که خواستار حذف سریع تر 
استفاده از زغال سنگ بود، گفت: این 
اقــدام ناراحت کننده اســت اما برای 
کاهش مصــرف گاز در این وضعیت، 
یک ضرورت محض است. اگر این کار 
را انجام ندهیم، با این ریســک روبرو 
می شویم که تاسیسات ذخیره سازی 
گاز تا پایان سال و در فصل زمستان، به 
طور کامل پر نشوند.روسیه انتقادهای 
قبلــی خود را تکرار و تاکید کرد خود 
اروپا مقصر این وضعیت اســت. غرب 
روسیه را در واکنش به حمله نظامی به 
اوکراین، هدف تحریم قرار داده است. 
جریان گاز روســیه به آلمان از طریق 
خط لوله نورد استریم ۱ که مسیر اصلی 
تامین گاز بزرگترین اقتصاد اروپاست، 
روز دوشنبه حدود ۴۰ درصد بود با این 
حال نســبت به ابتدای هفته گذشته، 

باالتر بود.

آمریکا روی قیمت نفت 
روسیه دست گذاشت

جانت یلن، وزیــر خزانه داری آمریکا 
در تورنتــو گفت: ما ســرگرم مذاکره 
درباره سقف قیمت یا استثنای قیمت 
هستیم که محدودیتهای انرژی اعمال 
شــده از سوی اروپا، آمریکا، انگلیس و 
کشورهای دیگر علیه روسیه را تقویت 
و تحکیــم خواهد کــرد و قیمت نفت 
روســیه و درآمدهــای پوتین را کمتر 
می کند.کریستیا فریلند، وزیر دارایی 
کانادا که یلن را همراهی می کرد، گفت: 
ما تصور می کنیم استثنای قیمت، راه 
مهمی بــرای جلوگیری از رســیدن 
پیامدهای قیمتهای باال به کشورهای 
کم درآمد و در حال توســعه است که 
با هزینه های باالی مواد غذایی و انرژی 
دست و پنجه نرم می کنند.یلن گفت: 
اســتثنای قیمت، راه موثری اســت 
که از طریــق مکانیزمی برای محدود 
کردن یــا ممنوعیت بیمه یا فاینانس 
برای محموله های نفت روســیه باالتر 
از یک سقف قیمت مشخص، می توان 
به آن دســت پیدا کرد.آمریکا، کانادا، 
انگلیس و کشورهای دیگر واردات نفت 
روســیه را ممنوع کرده اند اما اتحادیه 
اروپا به شــدت به نفت روسیه وابسته 
مانده است.یلن در پاسخ به این سوال 
که آیا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
در نشست سران گروه هفت که هفته 
آینده در آلمان برگزار می شــود، قصد 
دارد به توافق درباره طرح سقف قیمت 
دســت پیدا کند، گفت: ما بسیار فعال 
هســتیم و فعاالنه روی این موضوع با 
شــرکای خود کار می کنیم.بر اساس 
گــزارش رویترز، وزیــر دارایی کانادا 
اظهــار کرد: تصــور می کند این ایده 
خوبــی اســت که درآمدهــای نفتی 
روسیه محدود شود اما این اقدام برای 
کشورهای اتحادیه اروپا چالش برانگیز 

خواهد بود.

در مرحله نخست؛

 هشت اداره پر مصرف برق 
در تهران معرفی شدند

اســامی هشــت اداره و نهاد پرمصرف برق در 
شهر تهران پس از چند بار اخطار و بی توجهی 
از ســوی آنان اعالم شد.مرکز مخابرات استان 
تهران، جهاد دانشــگاهی صنعتی شریف، بانک 
کشــاورزی )سرپرستی( ســازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای، نمایشگاه های بین المللی 
ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و ساختمان 
مرکزی بانک تجارت اداره ها و نهادهایی هستند 
که به عنوان تداوم دهنده رفتار پر مصرفی قطع 
برق شده اند.در همین رابطه مدیرعامل شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران گفت: دو روز پیش  
مصرف برق کشــور به ۶۳ هزار مگاوات رســید 
که نســبت به روزهای مشــابه در سال گذشته 
افزایش ۴.۶ درصدی را نشان می دهد.مصطفی 
رجبی مشهدی با اعالم میزان رشد مصرف برق 
در مقایسه با سال گذشته، گفت: در مقایسه با 
ســال گذشته که سال بسیار گرمی بود، شاهد 
رشد بسیار زیادی هستیم و از جمله اقدام های 
اجرایــی کــه در این خصــوص صورت گرفته، 
کنترل میزان مصرف برق دستگاه های اجرایی، 
اداری، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی 
اســت.وی افزود: تاکنون در تهران بزرگ بیش 
از ۱۰۰ دستگاه و موسسه اخطار دریافت کرده، 
برقشان قطع و تعهد برای کاهش مصرف داده اند.

ســخنگوی صنعت برق اظهار کرد: با توجه به 
عدم رعایت برخی دستگاه های دولتی، اسامی 
ادارات دولتی و دستگاه های اجرایی که مصوبه 
هیئت وزیران در خصوص الگوی مصرف تعیین 
شده را رعایت نکرده اند از طریق رسانه ها اعالم  
شد.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
ادامــه داد: طبق مصوبه هیئت وزیران، ادارات 
موظف هســتند در زمان فعالیت ۳۰ درصد و 
پس از پایان کار تا ۶۰ درصد میزان برق مصرفی 

خود را کاهش دهند

استقبال تهرانی ها از هفته 
صرفه جویی با افزایش مصرف آب

همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب که 
از امروز شــروع می شــود میزان مصرف آب در 
کالن شهر تهران با رشد۱.۲ درصدی نسبت به 
پارسال همراه شد.بر اساس  این گزارش  میزان 
مصرف آب در کالن شهر تهران در حالی به رقم 
۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون لیتر رسید که گزارش 
تازه شــرکت آب منطقه ای تهــران از کاهش 
۱۴۶ میلیــون مترمکعبی آب ســدهای تهران 
خبــر داده اســت.این میزان مصرف همچنین 
در حالــی رخ داده که وضعیت بارش های تهران 
نیز چندان مناسب ارزیابی نمی شود.مدیر دفتر 
بهره برداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران با بیان اینکه فصل آبگیری 
ســدها عماًل به پایان رســیده است و بر اساس 
پیش بینی های سازمان هواشناسی در ماه های 
پیشــرو بارندگی قابل توجهی نخواهیم داشت، 
خاطرنشان کرد: باتوجه به افزایش دما و استمرار 
آن در فصل تابســتان، از شهروندان درخواست 
می شود، همچنان در زمینه مدیریت مصرف و 
صرفه جویــی آب همــکاری نمایند تا با رعایت 
الگوی مصرف بهینه، در تأمین آب شرب پایدار 
به ویژه در روزهای اوج مصرف، بهترین خدمت 
را بــه مردم ارائه دهیم.همچنین چندی پیش 
»محمدرضا بختیاری« مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان تهران  گفت: امسال در استان 
تهران نســبت به ســال قبل حدود ۳۲ درصد 
کســری بارندگی داریم و این آمار به روشــنی 
گویای وضعیت نامطلوب منابع آب تهران است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد؛

کثری   گازرسانی حدا
به نیروگاه های کشور

مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران از 
گازرســانی حداکثری به نیروگاه های کشــور 
خبــر داد و اعــالم کــرد: روزانه حــدود ۲۸۰ 
میلیــون مترمکعب گاز بــه نیروگاه ها تزریق 
می شــود.محمدرضا جوالیی در این باره اظهار 
کرد: وضع گازرســانی بــه نیروگاه ها مطلوب 
اســت، به طوری که در ۲۴ ســاعت گذشته از 
۳۰۰ میلیون مترمکعب مصرف سوخت از سوی 
نیروگاه هــا، حدود ۲۸۲ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی تزریق و مابقی از طریق ســوخت مایع 
تأمین شــد که البته این مقدار مصرف سوخت 
مایــع به دلیل متصــل نبودن بعضی نیروگاه ها 
به شــبکه گاز کشــور است.وی افزود: اگر اتفاق 
پیش بینی نشده ای نیفتد و تولید گاز طبیعی در 
کشور طبق برنامه باشد، گازرسانی حداکثری به 
نیروگاه ها تداوم دارد.مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملــی گاز ایران تصریح کرد: اکنون همه مقدار 
گاز تولیدشــده در کشور )حدود ۷۰۰ میلیون 
مترمکعب در روز( مصرف می شــود که سهم 
بخــش خانگــی، تجاری و صنایــع غیرعمده 
حــدود روزانــه ۲۰۰ میلیــون مترمکعب و 
صنایــع عمده ۱۴۵ میلیون مترمکعب در روز 
اســت و محدودیتی در گازرســانی به صنایع 

نیز وجود ندارد.

  امیرحسین غالم زاده نطنزی/  گروه انرژی 
 یکــی از اســتادان علــم سیاســت می گوید: 
قلمروســرزمینی که محیط زیست هم از جمله 
آن است، از شروط اصلی برای تشکیل یک کشور 
مســتقل اســت. اکنون در سراسر جهان و ایران 
خشکســالی و فرونشســت دو چالش اصلی این 
حوزه هستند و در زمره تهدیدات ملی محسوب 
می شوند.در کتاب »مبانی علم سیاست« نوشته 
»عبدالرحمان عالم«، به چهار شرط اساسی برای 
تشــکیل یک کشــور مستقل اشاره شده که این 
چهار شرط به قرار ذیل هستند:قلمرو سرزمینی: 
منظور از قلمرو سرزمینی وجود یک جغرافیای 
قابل ســکونت و با ظرفیت برای توســعه و تامین 
نیازهــای اولیــه اســت. با ایــن توصیف قلمرو 
ســرزمینی شــامل کوه ها، دریاها، رودخانه ها 
و... با حدود مرزهای مشــخص اســت.جمعیت: 
شــرط دوم برای تشکیل کشور مستقل، داشتن 

جمعیت است. 
به عبارتی برای این که یک کشــور تشکیل شود 
نیازمند جمعیت یا مردم است.حکومت: این بعد 
از تشکیل یک کشور مستقل تقریبا حالت انتزاعی 
دارد و آن هم چیزی نیست جز ساختارهای اصلی 
بــرای اداره یــک جامعه که شــامل: قوه مقننه، 
مجریــه و قضاییه اســت.حاکمیت: این بعد نیز 
جنبه انتزاعی تری یافته و به نوعی چســب میان 
ساختارهای یک حکومت و نحوه اداره کردن سه 
قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.فارغ از این که 
این چهار شرط با چه سیستمی حاکمیتی اداره 
می شوند، این چهار شرط برای تشکیل یک کشور 
مســتقل ضروری و الزم بوده و بدون هریک از 
این چهار شرط امکان تشکیل یک کشور مستقل 
وجود ندارد. از این چهار شــرط دو مورد نخست 
کامال عینی و دو بعد دیگر انتزاعی هستند. طبق 
این نظریه از شروط جمعیت و قلمرو سرزمینی 
برای تشــکیل یک کشــور مســتقل تحت هیچ 
شــرایطی نمی  توان چشم پوشی کرد و تهدیدات 
و مخاطرات در این زمینه باید شناسایی و مرتفع 
شــود.چنانچه بدان اشاره شد قلمرو سرزمینی 

شامل کوه ها، دشــت ها، جنگل ها، رودخانه ها، 
منابع آبی و همه آن چیزی است که شرایط برای 
ســکونت مهیا می کند و به اصطالح زمین زیرپا 
و هوایی که ما آن را تنفس می کنیم، تشــکیل 
می دهد. بنابراین چالش های زیســت محیطی 
در زمره چالش های قلمرو محســوب می شوند.
نگاهــی به شــرایط منابع آبــی و هوایی و حتی 
وضعیت فرونشســت زمین در این حوزه نشــان 
می دهد که شــرایط قلمرو ســرزمینی در ایران 
دارای چالش های زیست محیطی متعددی است 
کــه حتی بر میزان جمعیت مناطق مختلف نیز 
تاثیر داشــته است.بررســی های به عمل آمده 
در رابطــه با میزان مهاجرت در کشــور نشــان 
می دهد که چالش های زیســت محیطی بر روند 
جابه جایی افراد در درون کشــور تاثیر گذاشــته 
اســت.به استناد گزارش آماری مرکز آمار ایران 
استان های خوزســتان، لرستان، کرمانشاه سه 
استانی هستند که بیشترین میزان مهاجرت به 
ســایر مناطق کشور را داشته اند. بررسی های به 
عمل آمده در رابطه با میزان مهاجرت در کشور 
نشــان می دهد که قســمت های مرزی ایران به 
ســرعت در حال تخلیه شــدن هستند.یکی از 
اصلی ترین دالیل مهاجرت داخلی ایران »پیروی 

از خانواده«)۴۹.۸درصد( و ســپس »جستجوی 
کار«)۹.۷درصد( و »جســتجوی کار بهتر«)۷.۵ 
درصد( عنوان شــده است. این وضعیت درمیان 
مهاجرین شهری و روستایی تقریبا به یک شکل 
عنوان شده و همه این افراد بنابر همین دالیل از 
مکانی به مکان دیگر در داخل کشــور مهاجرت 
کرده اند.بیکاری و جســتجوی کار بهتر یکی از 
عوامل اصلی مهاجرت در این مناطق اســت. از 
آن جایــی که در مناطق روســتایی فعالیت های 
اقتصــادی وابســته بــه زمین و منابــع آبی با 
چالش های متعددی روبروســت می توان میزان 
بــاالی مهاجرت را مرتبــط با وضعیت کم آبی و 
خشکسالی نیز در نظر گرفت.در مناطق شهری 
هم عامل دیگری به نام »ریزگردها« حضور دارند 
کــه در یــک دهه اخیر بخش زیادی از کشــور 
را درگیــر خــود کرده و عمال ســکونت در این 
مناطق را با چالشــی جدی روبرو کرده اســت.به 
گفته »شــهریار عسگری« مدیر روابط عمومی 
اداره کل حفاظت محیط زیســت خوزستان، در 
پی وقوع ریزگردها هوای بســیاری از شهرهای 
این اســتان در وضعیت »خطرناک« قرار دارد. 
چنانچــه در تاریــخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ غلظت گرد 
و خاک در »حمیدیه«، ۶۶ برابر حد مجاز اعالم 

شــده بود.موارد فوق تنها بخشی از وجود بحران 
محیط زیســت و چالش های بعد از آن اســت که 
کشور را درگیر خود کرده است. اما مشکل اصلی 
از آن جایی آغاز می شود که بحران کم آبی قلمرو 
ســرزمینی را با ایجاد فرونشســت مورد تهدید 

جدی قرار دهد.

فرونشست، بحرانی که بعد از وقوع قابل 
جبران نیست 

صحبت از فرونشست و ابعاد مخرب آن با وجود 
عوارض آشکار در سراسر کشور موضوع جدیدی 
نیســت و بحث درباره پیامدهای زیست محیطی 
آن نیز بارها توسط کارشناسان در محافل علمی 
و رسانه ای مطرح شده است. اما روشن کردن بعد 
سیاســی و حاکمیتی آن شاید بتواند حساسیت 
موضــوع را قدری بیشــتر کرده و تالش ها برای 
مرتفع کردن آن را بیشتر کند.اکنون ۲۸ میلیون 
نفر از جمعیت کشــور در »مناطق خطر جدی 
فرونشست« زندگی می کنند و ۸.۵ میلیون واحد 
مسکونی بر روی مناطق مستعد فرونشست قرار 
دارند.در شرایط کنونی  ۶۰۹ دشت و ۳۰ استان 
کشور با پدیده فرونشست مواجه هستند . شواهد 
زیست بومی و چالش های متعدد محیط زیستی 
بیانگر آن است است مدیریت اقلیم خشک ایران 
در ســال های اخیر نســبت به این مســائل کم 
توجهی داشــته و همین امر ســبب شده تا ایران 
رکــورد جهانی فرونشســت زمین را در دو دهه 
گذشــته به میزان بســیار زیادی جابه جا کرده و 
تنها فرونشست زمین در تهران به عنوان پایتخت 
به میزانی بوده که تا دو بار این رکورد شکســته  
شــده و رقم جدیدی برای فرونشســت زمین به 
ثبت رســیده که در جهان بی ســابقه بوده است. 
در حالی که فرونشســت ســاالانه ۴ میلیمتر در 
مقیاس استاندارد جهانی بحران جدی در عرصه 
فرونشســت به شمار می رود، دشت های ایران با 
فرونشست سالیانه بیش از ۲۵ سانتیمتر، یعنی 
بیش از ۶۲.۵ برابر میانگین جهانی، با پیشتازی 

فرونشست در دنیا روبه رو هستند.

رشــد فزاینــده مصرف گاز طبیعی در کشــور، فرســودگی 
شــبکه زیرساختی، عدم ســرمایه گذاری و تحریم ها، در کنار 
بی توجهی به مدیریت منابع انرژی، بحران امروزی کشــور در 
حــوزه انــرژی را پدید آورده انــد، از همین رو در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱، شرکت ملی گاز ایران موظف شده است که برای 
اصالح الگوی مصرف، در راســتای هوشمندسازی توزیع گاز و 
نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام 
کند، در همین راســتا به تازگی از »پلتفرم کنترل و مدیریت 
هوشــمند کنتورهای گاز« رونمایی شــده و قرار است دوشنبه 
۶ تیر نخســتین رویداد توســعه همکاری های دانش بنیان در 
اســتقرار هوشمندســازی نظام توزیع گاز طبیعی برگزار شود. 

در همین راســتا مهدی عرب زاده یکتا از نقش آفرینان پلتفرم 
کنترل و مدیریت هوشــمند کنتورهای گاز توضیحاتی در این 
بــاره ارایــه کرد.وی اظهار کرد: در شــرایط کنونی که کمبود 
منابع انرژی به حالت بحرانی رســیده و از مرزهای توجیهات 
عملکردی و تجاری سازی هم گذشته تنها یک گزینه روی میز 
اســت و آن هم »کنترل مصرف« اســت، ما اکنون نیازمند خط 
مشــی مناســبی هســتیم که در اوج بحران کنونی به فروکش 
کردن مصرف بی رویه و خارج از کنترل منابع انرژی در کشور 
بیانجامد.وی افزود: امروز آنچه که بیش از هر چیزی، اهمیت 
دارد، محاســبات پویای قیمت گاز بهای مصرفی اســت. تجربه 
ما در هوشمندســازی نشــان می دهد نه تنها می توانیم کنترل 

مصرف گاز را هوشمند کنیم بلکه همزمان می توانیم، مدل پیش 
پرداخت را اجرایی کنیم، بگونه ای که پس از این، بتوان قبوض 
صادره و یا تعرفه گذاری گاز بها را برپایه قیمت گذاری های پویا 
به جامعه مصرف کننده، ارائه کنیم. یکی از رویکردهای مهمی 
که تا به امروز از آن غفلت شــده رویکرد حل مســئله از منظر 
و نگاه اکوسیســتمی اســت که ارزش را برای همه ذی نفعان، 
ذی نفوذان و ذی حقان این حوزه ایجاد  کند. این امر در دنیای 
امروز قابل دســتیابی اســت. امروزه دنیا با معرفی مدل های 
متفاوتی از اقتصاد پلتفرمی، به این خاســتگاه مهم پاســخ داده 
و جا دارد شــرکت ملی گاز ایران، در نقشــه راه توسعه ای خود 

به این بخش، نگاه ویژه ای داشته باشد.

نقش آفرین پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز اظهار کرد:

هوشمندسازی پاسخی به چالش مدیریت منابع انرژی

خبر  ویژه

استاد دانشگاه :

 برنامه های مدیریت مصرف برق 
کشاورزی قابل اجراست در 

حســین بابازاده  اســتاد دانشگاه در پاسخ به این 
ســوال که کشاورزان و متولیان بخش کشاورزی 
چقدر در حوزه بهره وری کشت سرمایه گذاری و 
برنامه ریزی کرده اند، اظهار کرد: این موضوع در 
سطح کشور یکسان نیست و با توجه به نوع کشت 
و روش آبیاری متفاوت است، اما واقعیت این است 
که برای ارتقای بهره وری آب و انرژی نیاز جدی به 
سرمایه گذاری وجود دارد.وی ادامه داد: در حال 
حاضر میان میزان تولید محصوالت کشاورزی و 
نیز هزینه هایی که برای تولید آن به ویژه در حوزه 
انرژی انجام می شود، تناسب علمی وجود ندارد 
و می توان با صرف انرژی و آب کمتر، محصوالت 
با کیفیت و کمیت بیشتری تولید کرد.این استاد 
دانشــگاه با اشاره به مشوق های وزارت نیرو برای 
مدیریت بار مصرف برق چاه های کشاورزی  گفت: 
در برنامــه وزارت نیرو برای خاموشــی چاه های 
کشاورزی اینگونه آمده است که کشاورزان باید 
به مدت پنج ساعت و در ساعات گرم روز چاه آب 
خــود را خاموش کنند.بابازاده افزود: معتقدم در 
صورت اســتفاده صحیح و با برنامه تولید کافی، 

کشــاورزان می توانند با ۱۹ ســاعت زمان باقی 
مانــده هــم به میزان تولیداتی که نیاز به فعالیت 
۲۴ ســاعته چاه آب دارد، دســت پیدا کنند.وی 
اظهــار کرد: نکته مهم این اســت که حتماً باید 
برنامه مدیریت مصرف به صورت دقیق به اطالع 
کشاورزان برسد، آنها از قبل برای تقسیم بندی 
ساعات جدید آبیاری برنامه ریزی کنند، شرایط به 
گونه ای پیش نرود که در ساعات حدودیت حقابه 
برخی کشاورزان ضایع شود و برای ایستگاه های 
پمپاژ اصلی باید برنامه ریزی مناسب صورت پذیرد.

بابازاده در رابطه با وضعیت گلخانه ها نیز تأکید کرد: 
شرایط برای گلخانه های کشاورزی متفاوت است 
.این استاد دانشگاه همچنین در ادامه  با اشاره به 
اینکه مشوق های وزارت نیرو مثل رایگان شدن 
برق چاه های کشــاورزی در ازای خاموشی پنج 
ساعته می تواند تا حدی خسارت های کشاورزان 
را کاهــش دهد، تصریح کرد: موضوع مهم تر این 
است که برنامه ریزی ها باید به گونه ای انجام شود 
که در سطح کالن، تأمین غذای کشور با چالش 

جدی رو به رو نشود .

کاهش 330 هزار بشکه ای فروش نفت عربستان به اژدهای زرد

 حفظ سهم ایران 
در بازار نفت چین 

اگرچــه صادرات نفت روســیه به چین در ماه 
گذشــته میالدی ۳۹۰ هزار بشکه بیشتر شده 
اما در همین زمان صادرات نفت عربســتان به 
کشــور اژدهای زرد ۳۳۰ هزار بشــکه کاهش 
داشــته و این در حالی اســت که سهم ایران از 

بازار نفت چین حفظ شده است.
اداره کل گمــرک چین آمار واردات نفت خود 
را منتشر کرد. آماری که نشان می دهد اگرچه 
صادرات نفت روســیه بــه چین در ماه می در 
مقایسه با ماه قبل از آن ۳۳۰ هزار بشکه افزایش 
داشــته، اما ســهم ایران از بازار نفت چین را 

نگرفته است.
ایــن در شــرایطی اســت که صــادرات نفت 
عربســتان به چین در همیــن مدت، کاهش 
۳۳۰ هزار بشــکه ای را نشان می دهد.بر اساس 
آماری که توسط رویترز منتشر شده، ایران در 
ماه گذشــته میالدی )ماه می( حدود ۷ درصد 
از واردات نفت چین را به خود اختصاص داده 

است. 
بــا توجــه به آنکه مجموع واردات نفت به چین 

در ماه مه، حدود ۱۲ درصد در مقایسه با مدت 
مشــابه پارسال رشــد کرد و به ۱۰.۸ میلیون 
بشــکه در روز رسید، ایران در این ماه، بیش از 
۷۵۰ هزار بشکه در روز نفت به چین صادر کرده 
است.نکته مهم در این بین آن است که روسیه 
با توجه به تحریم نفت خود توسط اتحادیه اروپا، 
بازار صادراتی نفت خود را تغییر داده و به سمت 
آســیا تمایل پیدا کرده اســت.پیش از این نیز 
اعالم شده بود که صادرات نفت روسیه به هند 
افزایش چشــمگیری به ثبت رسانده است. بر 
اســاس اعالم اداره کل گمرک چین، صادرات 
نفت روسیه به چین در ماه مه نسبت به مدت 
مشابه پارسال )می ۲۰۲۱(، ۵۵ درصد افزایش 
یافت .آمارها نشــان می دهد روسیه در ماه می 
امسال، روزانه معادل ۱.۹۸ میلیون بشکه نفت 
به چین صادر کرده اســت. این در حالی اســت 
که صادرات نفت روســیه به چین در ماه قبل 
از آن )آوریل ۲۰۲۲( ۱.۵۹ میلیون بشــکه در 
روز بــوده کــه حدود ۲۵ درصــد افزایش را به 

ثبت رسانده است.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

چهارشنبه 1 تیر 1401  شماره پیاپی 222132 ذی القعده 1443   22 ژوئن2022

55بانک و بیمه
آموزش و توانمندسازی نیروی 
انسانی سرلوحه فعالیت های 

بیمه میهن
 در جلســه ای بــا حضور 
اعضــای هیئــت عامل و 
مدیــران ســتادی بیمه 
میهن، مقولــه آموزش و 
نیــروی  توانمدســازی 
انســانی مــورد بحث و ارزیابــی قرار گرفت و بر 
بهســازی نیروی انســانی در ســطوح مختلف 
شرکت به منظور افزایش دانش حرفه ای، ارتقای 

کارآمدی و بهره وری سازمانی تاکید شد.
در این جلسه که با هدف تبیین اهداف آموزشی 
و تقویت و غنی سازی دانش حرفه ای و افزایش 
کارایــی و عملکرد مجموعه کارکنان و شــبکه 
فروش و نیز توسعه مهارت های فنی و متناسب 
سازی توانائی های آنان در زمینه های مختلف 
ظهر امروز برگزار شد، رسول آریانپور مدیرعامل 
بیمه میهن آموزش و توجه جدی به منابع انسانی 
را با توجه به تغییرات پرشتاب در جهان معاصر و 
رقابت شدید سازمان ها برای دستیابی به منابع 
ثروت، ضرورتی اجتناب ناپذیر دانســت و گفت 
در این راســتا توجه به رویکردهای نوین در امر 
آموزش نیروی انسانی بسیار جدی و حائز اهمیت 
است، زیرا سرمایه گذاری در امر آموزش، افزایش 

بهره وری نیروی انسانی را بدنبال دارد.
آریانپور اســتفاده از ظرفیــت های موجود در 
امر آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشــی را 
مورد تأکید قرار داد و گفت کارکنان در مســیر 
شغلی خود به انواع آموزش ها نیازمند هستند 
تا توانمندی های خود را توسعه داده و بهره وری 
سازمانی را ارتقا و اهداف ترسیم شده را تحقق 
بخشند؛ بنابراین، مهارت و دانش های مورد نیاز 
کارکنان و شبکه فروش از طریق آموزش های 
ضمــن خدمت کــه در بهبود بهره وری نیروی 
انسانی بسیار موثر است، ارائه خواهد شد تا از این 
طریق به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.

دکتر علی صباغیان از اساتید بنام و با تجربه در 
حوزه آموزش بیمه نیز در این جلسه به فلسفه و 
مفاهیم کلی آموزش و روش های بهبود و ارتقای 
بهــره وری و مهارت هــای مورد نیاز مدیران و 
کارکنــان در عصر ارتباطات پرداخت و نقش و 
اثربخشــی آموزش حرفه ای در عملکرد شغلی 
کارکنان یک بنگاه اقتصادی و خدماتی را برای 

حاضران تشریح و تبیین کرد.

اخبار

 تسویه بدهی شهرداری ها 
به بانک شهر تسریع می شود

مطالبات  شــهرداری ها 
متعددی از دولت دارند که 
در نشست امروز مقرر شد 
بــا هماهنگی ســازمان 
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی موضوعات پیگیری شود.
رئیــس کل بانک مرکزی گفت: شــهرداری ها 
مطالبــات متعــددی از دولــت دارنــد که در 
نشســت امروز مقرر شــد با هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی موضوعات پیگیری شود.
علــی صالــح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در 
تشــریح نشست مشترک با اعضای کمیسیون 
اقتصادی و مجمع شــهرداران کالن شهرها که 
در مجلس برگزار شد، گفت: دستورکار نشست 
امــروز با حضور شــهردار تهران، شــهرداران 
کالن شهرها در زمینه تامین مالی شهرداری ها 
بــود، یکــی از بانک هایی که در خصوص تامین 
مالی شــهرداری ها کمک می کند بانک شــهر 

است.
وی با تاکید بر اینکه شــهرداری ها مطالبات 
متعــددی از دولــت دارند که در نشســت 
امروز مقرر شــد با هماهنگی سازمان برنامه 
و بودجــه و وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
و محوریــت کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی موضوعات پیگیری شود، 
عنوان کرد: مطالبات شــهرداری ها از دولت 
باید به نحوی تادیه شود که بتوانند بدهی ها 

را با بانک شهر تسویه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه یکی 
دیگر از مباحث مطرح شــده در نشســت امروز 
در خصوص امالک و اموالی بود که شهرداری ها 
می تواننــد در اختیار بانک شــهر قرار دهند تا 
ایــن بانــک آنها را در بازار به منظور تامین مالی 
عرضه کند، افزود: در این خصوص نیز مقرر شد 
تعامل شهرداری ها با بانک شهر برای نقد شدن 

دارایی ها صورت بگیرد.

: کشور مدیرعامل بانک دی در دیدار با نمایندگان هیئت بازرسی وزارت 

تربیت مدیران جوان متخصص و متعهد، زمینه ساز شکل دهی به فرهنگ سازمانی است
مدیرعامل بانک دی در دیدار با نمایندگان هیئت بازرســی وزارت 
کشــور، سیاســتگذاری فرهنگی در بانک دی را در مســیر ترویج 

فرهنگ عفاف و پاکدامنی و پاسداشت ارزش های شهدا دانست.
 علیرضا قیطاســی، مدیرعامل بانک، در نشســتی با حضور علیرضا 
جانه، رییس و محمدرضا موم نام عضو هیئت بازرسی وزارت کشور، 
که با هدف تبیین و تشــریح طرح جامع عفاف و حجاب و ارزیابی 
بانک دی در حوزه برنامه های درون سازمانی عفاف و حجاب برگزار 
شــد، ضمن تشــریح اقدامات بانک در حوزه های فرهنگی به ویژه 
حوزه عفاف و حجاب گفت: در دوره مدیریتی جدید با ایجاد شورای 
سیاســتگذاری فرهنگــی زیر نظر رییــس هیئت مدیره و برگزاری 
جلســات منظم، اقدامات متنوعی در حوزه های فرهنگی و مذهبی 

طرح ریزی شده است.
وی افزود: پیاده سازی نظام نامه آراستگی و اخالق حرفه ای در بانک، 
فعالیت های مختلف عقیدتی، فرهنگی و مذهبی در پایگاه مقاومت 
بســیج بانک، برنامه های مختلف آموزشــی در حوزه خانواده، تولید 
محتــوای آموزشــی در حوزه اخالق با عنــوان »اخالق فیروزه ای« 
و حرکت به ســمت تدوین ســند فرهنگی بومی ســازمان از جمله 
مهمتریــن اقدامات بانــک در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 

است.
وی جانشین پروری و میدان دادن به مدیران جوان در بانک دی را 

گامی محکم در نهادینه سازی فرهنگ بومی دی دانست و تصریح 
کرد: با انتخاب مدیران جوان برای تصدی ســمت های کلیدی در 
بانک ســعی شــده اســت تا عالوه بر ســوق دادن مدیریت بانک به 
ســمت جوانگرایی، پایه های شــکل دهی به فرهنگ سازمانی دی 

را نیز بنا بگذاریم.
وی افزود: با تبدیل مرکز آموزش بانک دی به یک مرکز فعال یکی 
از اهداف فرهنگ ســازی در بانک که همانا تربیت نیروهای متعهد 

به ارزش ها و متخصص در امور بانکی است، محقق شده است.
قیطاسی با اشاره به جامعه هدف بانک دی گفت: بانک دی متعلق 
با جامعه معزز ایثارگری اســت و باید در ســتاد و تمامی شعب بانک 

عالوه بر خدمت رسانی اثربخش به این قشر عزیز، نمودهای رفتاری 
و حرفه ای احترام به فرهنگ ایثار و شهادت پاس داشته شود.

در ادامه این نشســت علیرضا جانه، رییس هیئت بازرســی وزارت 
کشور، به تشریح طرح راهبری عفاف و حجاب در سازمان ها پرداخت 
و گفت: بر اساس مفاد بند ۲ ماده ۶ مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقالب 
فرهنگی مبنی بر مسئولیت وزارت کشور در زمینه پیگیری، نظارت 
و راهبری عفاف و حجاب در وزارتخانه ها و دســتگاهه های اجرایی 
بررســی وضعیت برون و درون ســازمانی دستگاه ها و سازمان ها در 
حوزه عفاف و حجاب بر عهده هیئت بازرســی وزارت کشــور قرار 

داده شده است.
وی ضمــن تمجید از فعالیت های فرهنگی بانک دی افزود: مدیران 
ارشــد یک ســازمان باید در پایبندی به مســائل اخالقی و مذهبی 
ســرآمد و الگوی کارکنان باشــند و زمینه را برای پرورش نیروهای 

متعهد فراهم کنند.
عضو هیئت بازرســی وزارت کشــور، بانک دی را یک بانک ارزشــی 
دانســت و تصریح کرد: با توجه به جامعه هدف بانک دی که همانا 
خانواده معزز شهدا و ایثارگران هستند، به مسائل فرهنگی در این 
بانک باید به صورت ویژه نگریسته شود که امیدوارم با سیاستگذاری 
مناســب مدیران ارشــد، بانک دی به یک الگوی معیار در بانکداری 

اسالمی در نظام بانکی تبدیل شود.

خبر ویژه

یکتا اشرفی عضو هیات مدیره بیمه ایران در اولین نشست تبیین و تقویت پدافند غیرعامل گفت: در راستای سند ابالغی دولت ، دستورالعمل های پدافند غیرعامل 
و راه حل های مربوط به آن را باید طوری تنظیم کنیم تا در صورت وقوع حوادث، امنیت کاری مناسبی داشته باشیم.

در این نشســت اشــرفی، با اشــاره به اهمیت حفاظت از دیتا به تشــریح اقدامات ضروری بیمه ایران در خصوص پدافند غیر عامل، برای کاهش آســیب پذیری و 
تسهیل مدیریت بحران پرداخت و گفت: با آسیب شناسی شرایط حال حاضر شرکت و انجام فرآیند شبیه سازی میتوانیم نقاط قابل بهبود را مشهودتر نماییم.

جمشید جنگ آرا مدیر کل حراست ودبیر کارگروه پدافند غیرعامل نیز ، ضمن بیان تعریفی از پدافند غیر عامل ، موارد مهم برای تحقق کامل اقدامات پیشگیرانه 
را ترسیم نمود.

اولین نشست پدافند غیرعامل در بیمه ایران

اخبار

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

برابــر رای شــماره 140160324001000512 مــورخ 1401/2/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای نظــر شــیخی 
برازجــان  از  صــادره   6109573574 کدملــی   126 شناســنامه  شــماره  بــه  عبــاس  زنــد  فر
را نســبت بــه 14485/67 ســهم مشــاع از 86914 ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــی  ــی از 1362 اصل ــاک 232 فرع ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب ــاحت 86914 مت ــه مس ــاورزی ب کش
واقــع در قریــه قلعــه قائــد حیــدر گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای آرای قطعــی مراجــع 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  قضایــی محــر
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
مــاه  مــدت دو  بــه  آگهــی  اولیــن  انتشــار  تاریــخ  از  تواننــد  مــی  باشــند  اعتراضــی داشــته 
اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
ر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد. شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 151

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

برابــر رای شــماره 140160324001000456 مــورخ 1401/2/18 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای عبدالحســین 
عبــاس پــور فرزنــد شــهقلی بــه شــماره شناســنامه 3672 کدملــی 3539910352 صــادره 
از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 10080/68 
متــر مربــع در قســمتی از پــاک 1369 اصلــی واقــع در قریــه چــم شــهاب گنــاوه خریــداری مــع 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم  الواســطه از آقــای حســین شــهابی و شــرکاء محــر
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ر بــه مراجعــه  ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 154

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/2/18 مــورخ   140160324001000455 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ــود  ــای محم ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــاوه تصرف ــدر گن ــک بن ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
زنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 3530101826 کدملــی 3530101826 صــادره  زگــر فر بر
از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 52002/24 
متــر مربــع در قســمتی از پــاک 903 اصلــی واقــع در قریــه چهــار روســتایی گنــاوه خریــداری 
ز گردیــده اســت لــذا بــه  مــع الواســطه از آقــای بانــو شــاهزاده خانــم محمــدی و شــرکاء محــر
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــس  ــلیم و پ ــه اداره تس ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
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 صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد. مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 136

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

برابــر رای شــماره 140160324001000545 مــورخ 1401/2/22 هیــات موضــوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید ســلیمان 
زنــد ســید محمــد باقــر بــه شــماره شناســنامه 309 کدملــی 3539482644  موســوی فر
ــه رود راز  ــهور ب ــاورزی مش ــن کش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــاوه را نس ــادره از گن ص
بــه مســاحت 53218/76 متــر مربــع در قســمتی از پــاک 912 اصلــی واقــع در قریــه پــوزگاه 
ز گردیــده  گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای ســید محمــد باقــر موســوی و شــرکاء محــر
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد. مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 147

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/2/19 مــورخ   140160324001000457 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای مصطفــی 
ــو فاطمــه ملــک زاده و شــها شــاهی  ــی و بابــک شــهرت همگــی شــاهی و بان و مهــدی و عل
گنــاوه  از  بــه شــماره شناســنامه 19 کدملــی 3539598693 صــادره  زنــد محمدباقــر  فر
را نســبت بــه 28971/33 ســهم مشــاع از 86914 ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــی  ــی از 1362 اصل ــاک 232 فرع ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب ــاحت 86914 مت ــه مس ــاورزی ب کش
واقــع در قریــه قلعــه قائــد حیــدر گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای آرای قطعــی مراجــع 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  قضایــی محــر
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 

ر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 149

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/2/6 مــورخ   140160324001000274 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای مصطفــی 
رضائــی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 7920 کدملــی 3539269207 صــادره از گنــاوه 
را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 211/37 متــر مربــع در قســمتی از 
پــاک 117 فرعــی از 915 اصلــی واقــع در عبدامــام گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه  علــی عبدامامــی محــر
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی  خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 141

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

برابــر رای شــماره 140160324001000456 مــورخ 1401/2/18 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای عبدالحســین 
عبــاس پــور فرزنــد شــهقلی بــه شــماره شناســنامه 3672 کدملــی 3539910352 صــادره 
از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 10080/68 
متــر مربــع در قســمتی از پــاک 1369 اصلــی واقــع در قریــه چــم شــهاب گنــاوه خریــداری مــع 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم  الواســطه از آقــای حســین شــهابی و شــرکاء محــر
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ر بــه مراجعــه  ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 154

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

برابــر رای شــماره 140160324001000546 مــورخ 1401/2/22 هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید ســلیمان 
زنــد ســید محمــد باقــر بــه شــماره شناســنامه 309 کدملــی 3539482644  موســوی فر
صــادره از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی مشــهور بــه عــدن 
بــه مســاحت 52255/20 متــر مربــع در قســمتی از پــاک 912 اصلــی واقــع در قریــه پــوزگاه 
ز گردیــده  گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای یــد محمــد باقــر موســوی و شــرکاء محــر
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد. مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف  146

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

برابــر رای شــماره 140160324001000511 مــورخ 1401/2/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای احمــد غاملــی 
زنــد محمــد قلــی بــه شــماره شناســنامه 278 کدملــی 3539429999 صــادره از گنــاوه  فر
زمیــن  یــک قطعــه  از 86914 ســهم ششــدانگ  بــه 21728/50 ســهم مشــاع  را نســبت 
ــی  ــی از 1362 اصل ــاک 232 فرع ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب ــاحت 86914 مت ــه مس ــاورزی ب کش
واقــع در قریــه قلعــه قائــد حیــدر گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای آرای قطعــی مراجــع 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  قضایــی محــر
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
مــاه  مــدت دو  بــه  آگهــی  اولیــن  انتشــار  تاریــخ  از  تواننــد  مــی  باشــند  اعتراضــی داشــته 
اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
ر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد. شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 15۰

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/2/21 مــورخ   140160324001000531 شــماره  رای  برابــر 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه  ــدر گن ــی حــوزه ثبــت ملــک بن ثبت
زنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 3530005101 کدملــی 3530005101 صــادره  نجــدی فر
بــه مســاحت 146/91 متــر مربــع در  بــاب خانــه  بــه ششــدانگ یــک  را نســبت  از گنــاوه 
قســمتی از پــاک 917 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای 
ــب در دو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ز گردی ــر ــرکاء مح ــفیعی و ش ــد ش احم
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
ر بــه مراجعــه  ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

ــد. ــی باش ــی نم ــاح قضای ذیص
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 142

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/2/20 مــورخ   140160324001000502 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ــل  ــای اماعی ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــاوه تصرف ــدر گن ــک بن ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
زنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 3583 کدملــی 3539558950 صــادره از  رجبــی فر
گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 109523/95 متــر 
مربــع در قســمتی از پــاک 912 اصلــی واقــع در قریــه بــوزگاه گنــاوه خریــداری مــع الواســطه 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در  از آقــای حســین رجبــی و شــرکاء محــر
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ر بــه مراجعــه  ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/1
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 144

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت وانــت یخچالــدار زامیــاد  
بــه رنــگ آبــی روغنــی مــدل 1390 بــه شــماره انتظامــی 512 
ص 37-ایــران 46 بــه شــماره موتــور 80026166 بــه شــماره 
کارگــر  رضــا  بــه  متعلــق   NAZDL104TKA037142 شاســی 
گرانســایه فرزنــد مســعود مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشــد.

هــاچ  ســواری  مالکیــت  شناســنامه  و  ســندکمپانی  
 1394 مــدل  روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه   2 تیبــا  بــک 
بــه   46 97-ایــران  ق   655 انتظامــی  شــماره  بــه 
شاســی  شــماره  بــه   8180250 موتــور  شــماره 
لطفــی  فاطمــه  بــه  متعلــق   NAS821100E1018596
سندســی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

22 ذی القعده 1443   22 ژوئن2022 چهارشنبه 1 تیر 1401  شماره پیاپی 2132

به منظور تبیین ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی سرخس؛ 

مدیران نهادهای انقالبی کشور از منطقه ویژه اقتصادی سرخس بازدید کردند
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیــران نهادهــای انقالبی کشــور با 
همراهی قائم مقام تولیت آســتان قدس 
رضوی از منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
بازدیــد کردند و ظرفیت ها و فرصت های 
سرمایه گذاری در این منطقه برای ایشان 
تشــریح و تبیین شــد.در این بازدید که 
با حضــور محمدجــواد ایروانی معاون 
نظــارت و حسابرســی دفتر رهبر معظم 
انقالب صورت گرفت، ســیدپرویز فتاح 
رئیس بنیاد مســتضعفان، سیدمرتضی 
بختیــاری رئیــس کمیته امــداد امام 
خمینی)ره(، عارف نوروزی سرپرســت 
ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره(، 
اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی، ناصــر فخــاری مدیرعامــل 
ســازمان اقتصادی کوثر، ابراهیم بازیان 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی و جعفر صباغیان رئیس مجتمع 
اقتصــادی کمیتــه امــداد و همچنین 
جمعــی از معاونــان اقتصادی و مدیران 
زیرمجموعه  هلدینگ های کشــاورزی 
ایــن نهادهــا با اقدامات آســتان قدس 
رضوی در شهرســتان سرخس و منطقه 
ویــژه ســرخس و ظرفیت های کم نظیر 
این منطقه آشــنا شدند. معاون نظارت و 
حسابرســی دفتر مقام معظم رهبری، در 
حاشــیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس در گفتگو با خبرنگاران ابراز کرد: 
این منطقه به مثابه یکی از نقاط کوریدور 
شــمال به جنوب، کشورهای شمالی به 
خلیــج فارس و کوریدور شــرق به غرب 
و اروپاســت که می توانــد ارزش افزوده 
زیادی برای ایران داشــته باشد.ایروانی 

با بیان اینکه منطقه اقتصادی ســرخس 
از زیرساخت های بسیار خوبی برخوردار 
است، گفت: به دلیل اهمیت این منطقه 
باید تمامی دســتگاهها و نهادهای کشور 
در راستای ســرمایه گذاری مطلوب در 
حوزه زیرساخت ها، حمایت های الزم را 
داشــته باشند و مشارکت های مردمی را 
جذب کنند. به گفته این مقام مســئول 
ماهیت نهادها تنها اقتصادی نیست بلکه 
حــوزه اجتماعی را نیز در بر می گیرد، در 
همین راستا باید برای توانمندسازی آحاد 
مردم در بخش کشاورزی و سایر بخش ها 
در این منطقه تالش کنیم.وی ادامه داد: 
بــا واکنش ســریع و چابــک در اجرای 
برنامه های این منطقه می توانیم به نقاط 
روشنی دســت یابیم و امیدواریم شاهد 

تحولی در این حوزه باشیم؛ خوشبختانه 
دولــت ســیزدهم توجــه ویــژه ای به 
همسایگان داشته و دیپلماسی ایران قوی 
شده است از همین رو این مهم می تواند 
زمینه ساز گســترش فعالیت اقتصادی 
و تحکیم کننده روابط سیاســی، حسن 
همجواری و امنیت در منطقه شــود.وی 
همچنین با بیان اینکه مهم ترین خاستگاه 
همکاری ها ایجاد امنیت در جهان است، 
گفت: ما باید کوردیدورها را به ســرعت 
آماده ســازی کرده و سرمایه گذاریهای 
الزم را انجام دهیم؛ آستان قدس رضوی 
نیز می  توانــد با ظرفیت و اعتبار معنوی 
باالیــی که دارد بــه اقتصاد ملی منطقه 
و خود شهرســتان کمــک کند. رئیس 
بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی نیز در 

حاشــیه این بازدید از آمادگی این بنیاد 
برای توســعه همکاری هــای اقتصادی 
با آســتان قدس رضوی خبر داد.ســید 
پرویــز فتاح با اشــاره بــه ظرفیت های 
منطقــه ویژه اقتصادی ســرخس اظهار 
کــرد: ما می توانیــم در حوزه هایی مانند 
کشاورزی، ایجاد و تقویت مسیر ترانزیت 
ریلی شمال به جنوب، توسعه کشت های 
گلخانه ای و همچنین صنعت دامپروری 
منطقه اقتصادی سرخس، همکاری های 
مشــترکی با آستان قدس رضوی داشته 
باشــیم.وی ادامه داد: یکی از موضوعات 
مهمی که در این خصوص مطرح اســت، 
حل مشــکل صف ترانزیــت در گمرک 
و تقویــت روابط گمرکی با کشــورهای 
همســایه اســت که باید در این خصوص 

نیز اقدام کرد.فتاح تصریح کرد: تاسیس 
شــرکت تخصصی در حوزه حمل و نقل 
بــرای فعال کــردن ظرفیت های منطقه 
ســرخس یکی دیگــر از زمینه های مد 
نظــر برای همکاری اســت که می توانیم 
در تعامل دو جانبه، یک شــرکت معتبر 
در این منطقه راه اندازی کنیم. فتاح افزود: 
عالوه بر آن، بنیاد مســتضعفان آمادگی 
دارد بــرای احیای برخی از کارخانه های 
منطقــه ســرخس، از جملــه کارخانه 
کاشــی، ســرمایه گذاری الزم را داشته 
باشد تا با فعال شدن مجدد آنها ظرفیت 
اشتغالزایی و تولید در این منطقه افزایش 
یابد.همچنیــن رئیس کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( اظهار کــرد: فعالیت های 
اقتصــادی آســتان قدس رضــوی در 
حوزه هــای مختلف به ویــژه در مناطق 
محروم، نشــان دهنده توجه به ســیره 
زندگی امام رضا)ع( و عمل به دستورات 
ایشان است.سید مرتضی بختیاری افزود: 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس نسبت به 
گذشــته تحوالت خوبی داشــته و آینده 
روشــنی را می توان برای آن متصور بود 
و کمیته امــداد امام خمینی)ره( نیز در 
این منطقه به دنبال فعال ســازی بیشتر 
ظرفیت هــای اقتصــادی و حمایــت از 
طرح هــای محرومیت زدایی اســت. وی 
ادامه داد: فعالیت های اقتصادی آســتان 
قــدس رضــوی در حوزه هــای مختلف 
به ویژه در مناطق محروم، نشــان دهنده 
توجه به سیره زندگی امام رضا)ع( و عمل 
به دســتورات ایشــان است و انتظار ما از 
تمامی دولتمردان این است که آن ها هم 

در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با تالش شبانه روزی متخصصین صورت گرفت؛

اتصال واحد شماره چهار نیروگاه 
رامین به شبکه سراسری برق کشور

خوزستان / گروه استان ها: واحد شماره ۴ نیروگاه 
رامین اهواز که بدلیل اشــکال در ترانسفورماتور 
آن از مدار خارج شــده بود به شــبکه سراســری 
برق کشــور متصل گردید.حمدا... ســعیدی کیا  
سرپرســت امور نگهــداری و تعمیرات الکتریک 
نیــروگاه رامیــن در ایــن باره گفــت: با حادث 
شــدن اشکال در ترانســفورماتور واحد شماره ۴ 
،  ایــن واحــد از مدار تولید بــرق خارج گردید و 
ترانســفورماتور آن توسط متخصصین تعمیرات 
الکتریــک نیــروگاه تحت بررســی و عیب یابی و 
تعمیر قرار گرفت.سعیدی کیا افزود:  متخصصین 
تعمیرات الکتریک با تالش شــبانه روزی خود در 
طول ۴۸ ساعت کار مداوم  پس از انجام تستهای 
الکتریکی ، نصب تیوپ کنسرواتور ، وکیوم نمودن 
هوای درون ترانس ، انجام تســتهای شــیمیایی 
روغــن  و گازکروماتوگرافــی واحد را آماده بهره 
بــرداری نمودند و در حال حاضر واحد مذکور در 

مدار تولید برق قرار دارد.

 معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار گلستان: 

شهر گرگان رتبه برتر در حوزه 
خدمات شهری را کسب کرد

گلســتان / گروه استان ها: معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار گلســتان از کســب رتبه برتر 
شــهر گرگان در حوزه خدمات شــهری خبر داد. 
مهندس ســید محمدرضا سید النگی در همایش 
بزرگ »گرگان شــهر پاک« و گردهمایی پاکبانان 
شــهرداری گرگان گفت: از تالش تمام پاکبانانی 
که در راســتای ارائه خدمات به شهر و شهروندان 
شــبانه روزی فعالیت می کنند و شهری پاکیزه و 
بهداشــتی را محقق می سازند، قدردانی می کنم.

سیدالنگی با تشکر و قدردانی از تالش های شهردار 
و شــورای اسالمی شــهر گرگان اظهار کرد: شهر 
گرگان و خدمات شــهری در آخرین ارزیابی دفتر 
شهری استانداری گلستان، حائز رتبه برتر شد که 
مایه مباهات است در وزارت کشور، گرگان را شهر 
برتر در حوزه خدمات شهری می دانند.وی تصریح 
کرد: این مهم با تالش شــبانه روزی مســئوالن 
معاونت و شرکت های خدمات شهری و پاکبانان 
عزیز رقم خورد و شهر گرگان به یک شهری پاکیزه 
و بهداشــتی در اســتان و کشور مطرح شد.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در ادامه 
گفت: بنده به نیابت از دکتر زنگانه استاندار گلستان 
در این نشست حضور پیدا کردم و از تمام عزیزانی 
که برای پاکیزگی شــهر گرگان تالش می کنند 
تشکر می کنم.ســیدالنگی عنوان کرد: امیدوارم 
رتبــه برتر شــهرداری گرگان بــا همت و تالش 
همگانی و با ارائه خدمات خوب به شــهروندان در 

شهرداری ماندگار شود

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
ح کرد؛ استان کرمانشاه مطر

 تالش برای گذر از 
تابستان بدون خاموشی

کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان کرمانشاه گفت: کشاورزانی که 
در بــازده زمانــی ۱۱ تا ۱۸ به مدت پنج ســاعت با 
شــرکت توزیع همکاری داشــته باشند ۱۹ ساعت 
دیگــر از پرداخت بهای انــرژی معاف خواهند بود. 
محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشاه در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر 
لزوم همکاری مشــترکان اســتان با حوزه صنعت و 
برق اســتان با توجه به شروع فصل تابستان، اظهار 
کرد: براساس تعارف ابالغ شده وزارت نیرو ماه های 
گرم ســال خرداد، تیر، مرداد و شــهریور است. وی 
ادامه داد: با توجه  شروع گرما و افزایش بار مصرفی 
وزارت نیــرو برای گذر از پیک ۱۰۰ برنامه مدیریت 
مصــرف تــدارک دیده که با اجــرای آن در خرداد 
هیچگونه خاموشــی و اعمال مدیریتی لحاظ نشده 
اســت.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشــاه، از اجرای طرح های تشــویقی در جهت 
مدیریت مصرف برق از سوی مشترکین خبر داد و 
گفت: ادارات دولتی براســاس مصوبه هیأت وزیران 
ملزم شــده اند که در ســاعات اداری مصرف خود 
را نســبت به ســال گذشــته ۳۰ درصد و در ساعت 
غیراداری ۶۰ درصد کاهش دهند؛ همچنین نسبت 
به مدار آوردن دیزل های اضطراری اقدام کنند و الزم 
است که مصرف توسط مدیران کل کنترل شود.وی 
ادامه داد: براساس آیین نامه های اجرایی کشاورزانی 
که در بازده زمانی ۱۱ تا ۱۸ به مدت پنج ســاعت 
با شــرکت توزیع همکاری داشته باشند ۱۹ ساعت 

دیگر از پرداخت بهای انرژی معاف خواهند بود.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اردبیل:

 اراضی شهرک های صنعتی 
 به صورت الکترونیکی 

گذار می شود به سرمایه گذاران وا
 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شــهرک هــای صنعتی اســتان اردبیل گفت: 
برای شــفاف ســازی در روند کارها و کاهش 
بروکراســی های اداری، فرآیند واگذاری زمین 
در شــهرک های صنعتی به صورت شــفاف و 
کاماًل الکترونیکی انجام می شــود. محمد اهلی 
ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: با الکترونیکی 
شــدن واگذاری زمین، اراضی خالی در سامانه 
www.eservices.isipo.ir قابــل رویت بوده و 
متقاضیان می توانند بدون مراجعه به شــرکت 
شهرک های صنعتی و از طریق سامانه مذکور، 
ضمن مشــاهده قطعات خالی نســبت به ثبت 
درخواســت دریافت زمین صنعتی اقدام کنند.

وی هدف از اجرای این فرآیند را شفاف سازی، 
تسهیل امور، کاهش مراجعات حضوری، حذف 
فرآیند کاغذ بازی و الزامات قانونی برشــمرد و 
افــزود: در این فرآینــد، کلیه امورات مربوط به 
واگذاری زمین، بر اســاس جدول دستورالعمل 
ابالغــی به صورت کامــاًل الکترونیکی و مرحله 
بــه مرحله انجام مــی گیرد.اهلی ادامه داد: در 
فرآیند جدید، شــرکت شــهرک های صنعتی 
هیــچ گونه دخل و تصرفــی در نحوه واگذاری 
قطعــات به ســرمایه گذاران نــدارد و تمامی 
مراحل توســط خود متقاضیان انجام می شود.

مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیل افزود: در این فرآیند الکترونیکی، اولویت 
دریافت زمین با کســانی خواهد بود که زودتر 
وارد ســامانه شــده و مراحل ثبت نام را سپری 

کرده باشند.

 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
استان سمنان خبر داد؛

 تعهد 5۰ میلیارد ریالی 
 استان سمنان برای کمک 

به عتبات عالیات 
سمنان / گروه استان ها:  رئیس ستاد بازسازی 
عتبات عالیات استان سمنان از تعهد ۵۰میلیارد 
ریالی این اســتان برای کمک به عتبات عالیات 
در سال جاری خبر داد.جبار دوستمحمدیان، در 
جمع خبرنگاران با اشاره به تعهد ۳۰ میلیاردی 
این اســتان در سال گذشــته اظهار کرد: سال 
گذشــته بیش از ۳۸ میلیارد ریال در اســتان 
بــرای کمک به ســاخت و تکمیــل پروژه های 
عتبــات و عالیــات جمع آوری شــد که گویای 
تحقق ۱۱۰ درصدی تعهد اســتان بوده اســت.

وی با بیان اینکه ســال گذشــته تعهد اســتان 
۵۰۰۰تومان به ازای هر شــهروند اســتان بوده 
ادامه داد: این تعهد امسال ۷۵۰۰ تومان به ازای 
هر شــهروند هم اســتانی است که رقمی افزون 
بر پنج میلیارد تومان می شــود.رئیس ســتاد 
بازســازی عتبات عالیات استان سمنان با اشاره 
به برخی از تعهدات این استان در عراق از ساخت 
یک سقاخانه با همت خیران و ستاد عتبات این 
استان خبر داد و گفت: سازه این سقاخانه توسط 
متخصصین در استان ساخته و به عراق ارسال 
و نصب شــده است.دوست محمدیان از ساخت 
گنبــد این بنا در ســامرا بــه عنوان فاز دوم این 
پروژه نام برد و تصریح کرد: گنبد، آبســردکن 
و...نیز در استان ساخته و تهیه شده و به زودی 
و حداکثر ظرف یک ماه آینده به ســامرا منتقل 
می شود.وی همچنین از تحویل یک زمین ۴۵۰ 
متری به عتبات و عالیات اســتان ســمنان در 
سامرا عراق خبر داد و تاکید کرد: قرار است که 
از طریق کمک های مردمی استان یک مجتمع 
در این قطعه زمین بسازیم. همچنین قرار است 
کــه یک نانوایی و یــک مجتمع پذیرایی و یک 
آب شــیرین کن در این منطقه از ســوی استان 
ساخته و یا تهیه و تجهیز شود تا در طول سال 
و خصوصــا ایــام اربعین خدمات رایگان به زوار 
ارائه دهد.وی از آماده ســازی کارگاه ســاخت 
جایگاه درب حرم امامین عســکریین در سامرا 
به عنوان یکی دیگر از خدمات ســتاد عتبات و 
عالیات اســتان ســمنان نام برد و تصریح کرد: 
کمک به ساخت تل زینبیه تحت عنوان صحن 
حضــرت زینــب)س( و تکمیل صحن حضرت 
زهرا )س( در نجف اشــرف و ترفیع گنبد امام 
حســین )ع( در کربال و کمک به ســاخت حرم 
امامین عســکرین )ع( در سامرا، حضور مواکب 
استان در ایام اربعین، اعزام نیروهای متخصص 
از استان برای اجرای پروژه های زیرساختی و...

از دیگر تعهدات ســتاد بازسازی عتبات عالیات 
استان سمنان است.

استانها 6

اصفهان / گروه اســتان ها: مهندس علیرضا کشــانی ،سرپرست 
شــرکت توزیع برق اصفهان، گفت : هر ســاله از طرف شــرکت 
توانیر به شرکت های توزیع برق به منظور مدیریت بار سهیمه 
کاهشی اعالم می شود که شرکت های توزیع ملزم به رعایت آن 
می باشد و در سال گذشته عدد ابالغی ۲۱۶ مگاوات اعالم شد 
و در سال جاری ۲۲۰ مگاوات سهمیه کاهش پیک در اصفهان 
می باشــد که در بخش صنعتی ۱۲۴ مگاوات ،کشــاورزی ۴۴ 
مــگاوات ،اداری ۶ مــگاوات ،عمومی ۳۲ مگاوات و تجاری ۱۴ 

مگاوات عنوان شده است .
وی خاطر نشــان کرد :روش هــای مختلفی برای این پایداری 
وجود دارد از جمله توسعه وارتقا راندمان نیروگاههای با سوخت 
فســیلی و نیروگاههای تجدید پذیر مانند خورشــیدی ولیکن 
راه کــم هزینــه تــری نیز وجــود دارد و آن ایجاد نیروگاههای 
مجازی و به عبارتی مدیریت مصرف برق می باشد که ناترازی 
بین تولید و مصرف در ســاعات پیک را برطرف خواهد کرد و 
تعادلی بین تولید و تقاضا را به وجود می آورد .کشــانی عنوان 

کرد :مشترکین در تمام تعرفه ها باید به الگوی مصرف برق در 
ماههای گرم )خرداد تا شهریورماه (توجه نمایند به طوری که 
میزان مصرف برق نباید در این چند ماه بیش از ۳۰۰ کیلووات 
ساعت و در ماههای سرد نیز بیش از ۲۰۰ کیلووات ساعت باشد 

و این امر با تغییر زمان مصرف وســایل پرمصرف از زمان پیک 
به غیر امکان پذیر است .وی به طرح های تشویقی در خصوص 
کاهش مصرف اشــاره کرد و گفت :اگر مشــترکین در تابستان 
بتواند مصرف برق خود را به ۲۵۰ کیلووات ســاعت برســانند 
قبوض برقشــان رایگان خواهد شــد و اگر بتوانند مصرف خود 
را به ۲۰۰ کیلووات برســانند در کنار رایگان شــدن قبض خود 
مبلغی را نیز از صنعت برق بستانکار خواهند شد .وی به پدیده 
دیگری که بار اضافی را به شبکه های برق تحمیل کرده اشاره 
نمود و افزود :متاســفانه اســتخراج رمز ارزهای غیر مجاز یکی 
دیگر از مشــکالتی اســت که با آن مواجه هستیم به طوری که 
در محدوده شرکت توزیع برق اصفهان ۴ هزار و ۷۶۸ دستگاه 
ماینر غیر مجاز کشــف شــده که معادل ۹ هزارو ۸۴۶ کیلووات 
ساعت بوده است .وی از همه مردم خواست برای پیشگیری از 
مدیریت اضطراری بار با مدیریت مصرف صحیح این شــرکت 
را در تامین این انرژی حیاتی یاری کنند تا همه شــهروندان از 

برقی پایدار بهره مند گردند .

سرپرست شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

کاهش مصرف برق مشترکان رایگان شدن قبوض برق را به همراه دارد 

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی:

گاز استان خراسان رضوی است کار شرکت  گاز در دستور  بهینه سازی مصرف 
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی در جلسه مجمع عمومی سالیانه 
این شرکت گفت: با اقدامات انجام شده و حمایت های بی دریغ شرکت 
ملی گاز ایران، گازرسانی به شهرها و روستاها استان رو به اتمام است و 
لذا عمده اقدامات و فعالیت های این شرکت با رویکرد ارتقای کیفیت و 
بهره وری در حال اجرا است.حســن افتخاری در جلســه مجمع عمومی 
سالیانه شرکت گاز خراسان رضوی که در روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ 
به ریاست معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران  و با حضور 
اعضاء مجمع، رییس دفتر مشهد سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس 
و بازرس مســتقل شــرکت برگزار شــد اظهار کرد: شرکت گاز خراسان 
رضوی با نگاه به تحقق اهداف چشــم انداز این شــرکت در افق ۱۴۰۳، 
ارایه خدمات گازرسانی پیشگام و بهره ور را با ترجمان گازرسانی پایدار، 
یکپارچه، شایسته  محور، گسترده، ایمن و مشتری مدار با اولویت کیفی 

ســازی خدمات،  بهینه ســازی مصرف گاز و هوشمند سازی در دستور 
کار قرار داده و در این مسیر از ظرفیت نخبگانی داخل و خارج سازمان 
استفاده می کند.افتخاری در ادامه گزارش خود به مجمع عمومی سالیانه 
به تحقق فراتر از برنامه سالیانه شرکت گاز استان خراسان رضوی در سال 
۱۴۰۰ اشــاره کرد و افزود: براســاس تکالیف تعیین شده توسط مجمع 
نصب ۲۵۵۰۰ انشــعاب و پذیرش ۶۹۵۰۰ اشتراک جدید و جایگزینی 
۱۳۰۰۰۰ مترمکعب گاز در ساعت گاز طبیعی در بخش صنایع استان 
برای سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود که با حمایت های همه جانبه شرکت 
ملی گاز و مجموعه مدیریت ارشــد اســتان در ســه برنامه فوق عملکرد 
شــرکت گاز اســتان خراسان رضوی به ترتیب ۲۷۳۷۹ علمک، ۹۷۶۶۳ 
اشتراک و ۱۵۲۰۴۰ مترمکعب در ساعت جایگزینی گاز طبیعی در بخش 
صنایع محقق شد.وی ادامه داد: نکته حایز اهمیت در این خصوص اینکه 
با دقت نظر و تالش های شبانه روزی و ایثارگرانه کارکنان شرکت گاز 

استان خراسان رضوی این میزان تحقق عملکرد فراتر از برنامه مصوب، 
در سقف اعتبارات تعیین شده و بدون نیاز به اعتباری فراتر از اعتبارات 
ابالغی صورت پذیرفته که این مهم نشان از توجه به مقوله بهره وری و 
اصول فنی، مهندسی و مدیریتی توسط کارکنان و مدیران شرکت گاز 
استان است.به گفته افتخاری، گزارش عملکرد شرکت گاز استان خراسان 
رضوی در سال ۱۴۰۰ در حوزه های نظام پیشنهادات، ثبت اموال و امالک 
در ســامانه ســادا، انجام کلیه مناقصات و استعالم ها در سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت، برنامه کاهش گازهای گمشــده، اجرای برنامه های 
سالمت اداری، رعایت الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست، استقرار 
و پیاده سازی سامانه اطالعات مکانی، اقدامات مرتبط با پژوهش و فن 
آوری، گزارش ارتقاب نسبتهای عملکرد، وصول مطالبات و برنامه های 
ارتقاء کنترل های داخلی از دیگر بخش های گزارش ارایه شده در نشست 

سالیانه مجمع شرکت گاز استان خراسان رضوی بود.

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

وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   1401/03/17 مــورخ  شــماره140060318021000327  رای  برابــر 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه 
زنــد حســین  بــه شــماره شناســنامه 5859 صــادره از اهوازدرششــدانگ  و بامعــارض متقاضــی خانــم مهنــاز کســمتی فر
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت 1212/83 مترمربــع پــاك 559 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 141 
ز گردیــده  فرعــی از 43 اصلــی واقــع در قریــه رودبارکــی خریــداری از مالــك رســمی آقــای اســماعیل عبادتــی رودبارکــی محــر
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰4/۰1 ونوبت دوم:14۰1/۰4/16
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

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

برابــر رای شــماره140160318021000331مورخ 1401/03/18 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
بامعــارض متقاضــی آقــای رضــا معمولــی رنجبــر چوالبــی فرزنــد محمــد  بــه شــماره شناســنامه 4067 صــادره از کوچصفهــان 
درششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت 362.64  مترمربــع پــاك 962 مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاك 383 فرعــی از42 اصلــی واقــع در قریــه پیربســت لولمــان خریــداری از مالــك رســمی خانــم خدیجــه حــق بیــان 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه  محــر
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول  دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماین

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰4/۰1 ونوبت دوم:14۰1/۰4/16
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

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

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   140160318015000255 شــماره  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
زنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 126 صــادره از رشــت در یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  خانــم شــهربانو حقیقــی خمامــی فر
22.15 مترمربــع در پــاك 6077 فرعــی از 4 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 317 فرعــی از 4اصلــی واقــع درخمــام 
ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم  ز گردیــده اســت. .ل بخــش 5 گیــان خریــداری از مالــك رســمی خانــم فاطمــه طاهــری محــر
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰3/18 ونوبت دوم:14۰1/۰4/۰1
ک م/الف6423                                                  محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال
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کوتاه از جامعه

.

  سارا فهیم / روزگار
فرسودگی و کمبود اتوبوس ها باعث شده 
است تا سرعت خدمات رسانی به شهروندان 
کاســته شود و این امر اتالف وقت آنان را 
به دنبال دارد و در پی آن صدای اعتراض 
به این وضعیت از شــهروندان شنیده می 
شــد که شــهرداری را به اقدام وا داشت.

شــهرداری تهران اعالم کرده است که دو 
هزار و ۲۲۵ دســتگاه اتوبوس به مدیریت 
شــهری تحویل داده شده اما یک سوم از 
آنها مربوط به شــهرداری بــوده و از این 
تعداد نیز بسیاری از آنها نیازمند بازسازی 
بوده اند البته به طور قطع وجود این تعداد 
اتوبوس جوابگوی مسافران تهرانی نیست 
و برای همین مدیریت شهری باید به فکر 
خرید اتوبوس های بیشــتری باشد.در این 
راستا علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: 
ایــن تعداد اتوبوس جوابگوی حمل و نقل 
مسافر نیســت بنابراین برای خرید ۱۷۵ 
دســتگاه اتوبــوس قرارداد بســتیم اما تا 
امروز ۱۲۰ دســتگاه وارد مدار شده است.

وی افزود: ۵۰۰ دســتگاه را نیز از طریق 
تعویض مخــازن گاز وارد مدار می کنیم. 
البته برای افزودن ۳۲۵۰ دستگاه اتوبوس 
دیگر تا پایان ســال جــاری برنامه ریزی 
کرده ایــم کــه ۲ هزار دســتگاه از طریق 
وزارت کشــور و ۹۰۰ دستگاه آن به شهر 
تهــران با قدرالســهم ۲۰ درصد پرداخت 
هزینه از طرف شهرداری اختصاص دارد؛ 
۱۴۰۰ دســتگاه را در قانون بودجه تعهد 
کردیم که بازسازی کنیم و بخشی از آن نیز 
مجوز گرفتیم که یا واردات داشته باشیم 
یــا از طریــق داخل تأمین کنیم که تعداد 
آن هزار دســتگاه است.مجتبی شفیعی، 
معــاون حمل و نقل ترافیک شــهرداری 
تهــران هم با اشــاره بــه برنامه مدیریت 
شهری برای توســعه اتوبوسرانی تهران، 
به مصوبه خرید اتوبوس های دســت دوم 
برای تهران اشــاره کــرد و گفت: موضوع 
خرید اتوبوس های دســت دوم یا کارکرده 
را در بســتر ارائه عملکــرد حوزه حمل و 
نقل عمومی برای اولین در صحن شورای 
شــهر تهران مطرح کــردم.وی افزود: در 
حــال حاضر ناوگان اتوبوســرانی تهران 

با توجه به شــرایط گذشــته تفاوت های 
بسیار زیادی دارد و شهروندان تهرانی در 
زحمت هستند.شــفیعی گفت: مدیریت 
شــهری اتوبوس های فرســوده که با احیا 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند را شایسته 
شــهروندان نمی داند و بر همین اســاس 
باید از تمامی شــرایط ممکن برای بهبود 
اضطراری و فوری ناوگان اتوبوسرانی بهره 
گیریم.وی با بیان اینکه تمامی راه هایی که 
در حوزه اتوبوسرانی به ذهنمان می رسید 
را دنبــال کرده ایم، گفت: تأمین اتوبوس 
جدیــد از محل تولیــد داخل را از طریق 
وزارت کشــور و قراردادهای شــهرداری 
تهران در ســقف ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس 
پیگیری می کنیم.شــفیعی افزود: بخشی 
از این منابع پرداخت شــده است و حتماً 
از توان کامل تولید کنندگان داخل برای 
توسعه ناوگان اتوبوسرانی تهران استفاده 

خواهیم کرد.

خرید اتوبوس های کارکرده ایده بخش 
خصوصی است

وی با تاکید بر اینکه برای توســعه ناوگان 
اتوبوســرانی تهران موضوع واردات را نیز 
در دو حــوزه دنبال می کنیم، گفت : یکی 
از ایــن مــوارد خرید اتوبــوس با توجه به 

بودجــه ســال جاری شــهرداری تهران 
اســت.موضوع دیگر که بخش خصوصی 
به دنبال پیگیری آن اســت و شــهرداری 
تهران خرید خدمت انجام می دهد خرید 
اتوبوس های دســت دوم است و کارکرده 
اســت، این موضوع ارتباطــی به بودجه 
شــهرداری ندارد بلکه ایده ای اســت که 
از ســوی بخش خصوصی مطرح شــده 
اســت.وی افزود: بخــش خصوصی اعالم 
کــرده که می توانــد اتوبوس هایی را وارد 
تهران کند که نســبت بــه اتوبوس های 
فعال پایتخت که عمرشان به بیش از ۱۶ 
ســال می رســد عملکرد و کیفیت بسیار 
بهتــری دارنــد، باید به ایــن نکته توجه 
داشــت که با توجه به شرایط فعلی انجام 
این کار بســیار مناســب است.شفیعی با 
بیــان اینکه خرید این اتوبوس ها توســط 
بخش خصوصی انجام می شــود گفت: اما 
متأســفانه به این موضوع توجه نشــده و 
برخی آن را متعلق به شهرداری می دانند 
اما باید تاکید کنم که خرید این اتوبوس ها 
هیچ ارتباطی به بودجه شــهرداری تهران 
ندارد.وی گفت: اگر تمامی نهادهای فعال 
و دخیل به بخش خصوصی کمک کنند تا 
ایده اش عملیاتی شود به طور قطع شاهد 
رضایت بســیار زیاد مسافران و شهروندان 

تهرانی از اتوبوس های وارداتی نســبت به 
اتوبوس های کنونی تهران خواهیم بود.

تمامی اتوبوس های وارداتی در اروپا 
بازسازی شده اند

وی بــا بیــان اینکه از ایــن اتوبوس ها 
بازدیدهــای بســیاری به عمــل آمده 
اســت، گفت: متخصصان فنی شــرکت 
واحد از این اتوبوس ها بازدید کرده اند و 
تصاویر آنها موجود است این اتوبوس ها 
بــا بهتریــن کیفیت تولید و بازســازی 
شده اند.شــفیعی تاکید کرد: متأسفانه 
در برخــی از اخبار آمده اســت که این 
اتوبوس ها در حال تعمیر شــدن هستند 
امــا باید به این موضــوع تاکید کنم که 
اصاًل این موضــوع صحت ندارد تمامی 
این اتوبوس ها در اروپا اورهال شــده اند.
وی با اشــاره بــه اتوبوس هایی که قرار 
اســت وارد تهران شــوند، گفت: تمامی 
این اتوبوس ها چند ســال محدودی در 
اروپا کار کرده و سپس در آنجا بازسازی 
و اورهال شده اند و قرار است وارد تهران 
شوند.البته اقدامات محدودی نظیر رنگ 
آمیزی، وصل دستگاه های کارت خوان 
و جــی پــی اس و برخــی فعالیت های 
جزئــی دیگــر از لحاظ فنی قرار اســت 

در تهــران بــر روی این اتوبوس ها انجام 
شود.شفیعی درباره تعداد اتوبوس هایی 
وارداتی، گفت: در مرحله اول قرار است 
حدود ۲۰۰ دســتگاه وارد تهران شــود 
کــه ۵۰ دســتگاه از آن هم اکنون وارد 
شده و در حال آماده سازی هستند.البته 
شــهرداری تهران استانداردهای فنی را 
برای این اتوبوس ها در نظر گرفته است 
یعنــی هر اتوبوس با هــر کیفیتی وارد 
تهــران نخواهند شــد بلکــه باید حتماً 
اتوبوس ها تولید اروپا باشند و استهالک 
خودرو باال نباشد همچنین باید حداقل 
معاینات فنی و زیست محیطی را داشته 
باشــند.وی افزود: باید توجه داشت که 
هزینه خریــد اتوبوس هــای کارکرده 
از هزینــه تعمیــر اتوبوس هایی که هم 
اکنون در سطح شهر تهران وجود دارند 
بسیار کمتر است خرید اتوبوس های نو ۵ 
برابر خرید اتوبوس های کارکرده اروپایی 
است.وی افزود: خرید اتوبوس های نو را 
از طریــق منابع اندکــی که وجود دارد 
دنبــال می کنیم و همچنین قرار اســت 
۱۴۰۰ اتوبــوس را اورهال کنیم، اورهال 
اتوبوس های دو کابین حدود یک میلیارد 
تومان و اورهال اتوبوس های تک کابین 
نیز ۵۰۰ میلیون تومان است.وی گفت: 
وقتی ما می توانیم با هزینه بسیار کمتر 
اتوبوس های اروپایی اورهال شــده ای را 
که می دانیم حداقل می توانند ۱۰ ســال 
در تهران خدمات دهی داشــته باشد را 
وارد کنیــم چرا باید اتوبوس های داخلی 
را اورهال کنیم؟.وی با بیان اینکه با توجه 
به آنکه وظیفه حمایت از تولید داخل را 
برعهده داریم برای واردات اتوبوس سقفی 
تعیین کرده ایم، گفت: خرید اتوبوس های 
تولید داخل مسیر خود را دنبال می کند 
و بر اســاس قولی که به شهرداری تهران 
داده شده اســت ۹۰۰ دستگاه اتوبوس 
امســال حتماً وارد شهر تهران می شود.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران از تمام 
ظرفیت هــای خود و بخش خصوصی از 
تمام ظرفیت های جهانی برای توســعه و 
بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران 

بهره خواهند برد.

7جامعه
 آغاز ثبت نام اینترنتی 

 انتخاب بازنشسته برگزیده ملی 
و استانی سال 14۰1 

مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی صنــدوق 
بازنشســتگی کشوری از آغاز ثبت نام اینترنتی 
»انتخــاب بازنشســته برگزیده ملی و اســتانی 
ســال۱۴۰۱« خبر داد.محمود مرتضایی فرد  با 
بیان اینکه »بازنشســتگان نمونه کشوری سوم 
مرداد ســال جاری همزمان با هفدهمین دوره 
بزرگداشت »روز خانواده و تکریم بازنشستگان« 
انتخاب می شوند، افزود: بازنشستگان می  توانند 
با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق 
بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir و در 
سامانه بانک اطالعات نخبگان ثبت  نام کرده و در 
صورت نیاز، مدارک و مستندات خود را در مهلت 
مقرر به مدیریت های اســتانی صندوق یا کمیته 
داوری ارســال کنند.وی افزود: بازنشســتگان 
نمونه بر اســاس شــش محور »علوم، آموزش 
و پژوهــش«، »فرهنــگ و هنر«، »کارآفرینی و 
ایجاد اشــتغال«، »فعالیت های اجتماعی و عام 
المنفعه«، »فعالیت های ورزشی و تندرستی« و 
»ایثار و فداکاری« و در هر محور یک نفر با رأی 
کمیتــه داوری انتخاب و به عنوان برگزیده ملی 
و اســتانی مورد تقدیــر قرار خواهند گرفت.وی 
تصریح کرد: مهلت ثبت نام متقاضیان و تکمیل 
اطالعــات در »بانک اطالعــات نخبگان« برای 
شرکت در انتخاب بازنشسته نمونه سال ۱۴۰۱ 

حداکثر تا ۱۵ تیرماه سال جاری خواهد بود.
 

زمان ورود رنگ سبز به نقشه 
کرونایی کشور چه موقع است؟ 

دبیــر کمیته اپیدمیولــوژی و پژوهش کمیته 
علمی کشوری مقابله با کووید۱۹ درباره مبنای 
رنگ بندی در کشــور و زمان ورود رنگ ســبز به 
نقشــه رنگ بندی کرونایی به عنوان شهر بدون 
کرونــا، گفــت: باید توجه کرد کــه تا زمانی که 
حتی در یک شهر موردی از کرونا داشته باشیم، 
 با توجه به جابه جایی های ســریع جمعیتی که 
فردی در کمتر از یک ساعت می تواند با هواپیما 
از شرق به غرب کشور برود، صحبت از شهر بدون 
کرونا اصال کار محتاطانه ای نیست.دکتر مسعود 
یونسیان با بیان اینکه تا زمانی که در دنیا پاندمی 
وجود دارد، ما هم باید حداقل آمادگی را داشته 
باشــیم، افزود: مبنای رنگ بندی نقشه کرونایی 
هم مانند ســابق بر اســاس تعداد موارد جدید بر 
حسب جمعیت است؛ به طوری که تعداد موارد 
جدید ابتال را تقســیم بندی می کنند و بر اساس 
آن رنگ بندی اعالم می شود. البته شاید در ابتدا 
مبنــای متقنی برای رنگ بندی پیدا نکردیم، اما 
نمی توانیــم جامعه را متوقف نگه داریم تا زمانی 
کــه یک مالک ۱۰۰ درصد عینی، قوی و متقن 
پیدا کنیم. با علم به محدودیت هایی که این روش 
رنگ بندی دارد، تا زمانی که مبنای مناسب تری 
به این منظور در اختیار داشــته باشیم، ناچاریم 
از این روش استفاده کنیم و به نظر می رسد که 

کارایی نسبتا مناسبی هم داشته است.

 درس عمومی 
 »شناخت محیط زیست« 

در دانشگاه ها تدریس می شود
معاون آموزش و مشــارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: با پیگیری های به  
عمل آمده سازمان حفاظت محیط  زیست برای 
افزایش ضریب نفوذ مباحث محیط  زیســتی در 
نظام آموزش عالی کشور، از مهرماه سال ۱۴۰۰، 
در ۱۰ دانشــگاه کشــور ۲ واحد درس عمومی 
شناخت محیط  زیست به صورت پایلوت تدریس 
می شود و ارائه این درس تاکنون با موفقیت انجام 
شده اســت.نورا... مرادی افزود: بر اساس قانون 
حفاظت و بهســازی محیط  زیست دو وزاتخانه 
علــوم، تحقیقات و فناوری و بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی ملــزم به ارائه درس عمومی 
شناخت محیط  زیســت برای مقاطع تحصیلی 

آموزش عالی است.

فراخوان ثبت نام کادر درمان برای 
خدمت رسانی در اربعین حسینی

دکتر حســین فضلی، معاون عتبات عالیات مرکز 
پزشــکی حــج و زیارت جمعیــت هالل احمر با 
بیان اینکه با توجه به ضرورت اســتفاده از کادر 
درمانــی مجرب برای خدمت رســانی به زائرین 
ایرانی در اربعین حســینی مرکز پزشــکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمر طبق سنوات گذشته 
فراخوان دعوت از کادر درمان و پزشکی را از طریق 
سایت این مرکز www.hmc.ir  اعالم کرده است، 
گفــت: مــدت زمان حضور تیــم درمان در عراق 
حداقــل ۱۵ روز خواهــد بود و بنا به درخواســت 
ســتاد مرکزی اربعین معمــوال از ۱۰ لغایت ۲۲ 
ماه صفر خدمت رســانی درمانی به زائران ایرانی 
توسط مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل 

احمر در کشور عراق انجام خواهد شد.  

ح کرد: روح االمینی در تذکری شفاهی مطر

انتقاد از ورود کمیسیون 
اصل ۹۰ به وظایف تخصصی 

 کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از 
ورود کمیسیون اصل ۹۰ به وظایف تخصصی 
کمیســیون بهداشــت و درمان انتقاد کرد.

عبدالحســین روح االمینی نجف آبادی در 
نشســت علنی مجلس شــورای اسالمی در 
تذکــری گفت: بارها تذکر داده ایم و باز هم 
می گوییم حریم کمیســیون ها، یک حریم 
قانونی است لذا بهتر است با هر دست آویزی 
بــه آن ورود نکنیم لــذا ورود غیرتخصصی 
کمیسیون اصل ۹۰ که وظیفه آن رسیدگی 
به شکایات دستگاه ها است در حوزه بهداشت 
و درمان پسندیده نیست لذا درخواست می 
کنــم اعضای کمیســیون  به این توصیه ها 
توجه کنند.نماینده مردم تهران، شمیرانات، 
ری، اسالمشــهر و پردیس در مجلس افزود: 
همچنیــن توضیحات و تعارض منافع را هم 
حرف های پوپولیســتی می دانم لذا بیرون 

هرچه می خواهند بگویند.

 آسیب های اجتماعی 
در کمین خانواده زندانیان

  محمد رحیمی ،  آسیب شناس مسائل اجتماعی 
محیــط خانــواده یکی از حساســترین و 
مهمترین کانون های هویت یابی محسوب 
میشود چرا که  خمیر مایه اصلی شخصیت 
متعادل یا متزلزل و آســیب پذیر فرزندان 
در کانون خانواده و در سایه تعامل مطلوب 
با والدین شکل می گیرد و امروزه درسطح 
جهان، والدین میلیون ها کودک، در زندان 
بسر می برند و هزاران نفر از آنها دچار آسیب 
های عاطفی، اقتصادی و آموزشی ناشی از 
عدم حضور والدین خود می شــوند.زندانی 
شدن سرپرســت خانواده زمینه ساز بروز 
آسیب های اجتماعی فراوانی برای اعضای 
خانــواده زندانیــان اســت و خانواده های 
زندانیان آســیب پذیر ترین قشــر جامعه 
هســتند چراکــه هیچ تکیــه گاه و متولی 
ندارند، در حالی که آنها تقصیری  در اتفاقی 
کــه افتاده ندارنــد، اما رنج های این اتفاق، 
آســیب های گوناگون فرهنگی، اخالقی و 
اقتصــادی را بر آنهــا تحمیل می کند.این 
خانواده ها در معرض نگاه ســنگین جامعه، 
آسیب های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و... هســتند، مشکالتی که اگر حل نشوند، 
شــاید نقطه آغازی چرخه تکرار آسیب در 
جامعه خواهد بود، در صورت عدم  حمایت 
از این خانواده ها شــاهد رشــد چشمگیر 
طالق همســران زندانیان، ترک تحصیل 
فرزندان، ناهنجاری های اجتماعی و روانی، 
گرایش اعضای خانواده به مشــاغل کاذب 
و تکدی گــری خواهیم بود.اگر ســالمت 
روان در یک خانواده زندانی اصالح شــود 
مشــکل معیشــت هم حل می شود و این 
یــک رابطه علت و معلولی اســت و  گاهی 
آســیب اجتماعی علت زندانی شــدن فرد 
شــده و گاهی هم زندانی شدن فرد، عامل 
آســیب اجتماعی می شود، حتی موقعیت 
جغرافیایــی هــم در این مهــم تاثیرگذار 
اســت.و تحقیقات نشان داده که موقعیت 
جغرافیایی و محل ســکونت در افسردگی، 
اضطراب، خشونت و مشکالت روان پزشکی 
بسیار تاثیر گذاشته و حتی در وقوع جرم هم 
موثر اســت.بهرحال آسیب های اجتماعی 
در کمین خانواده زندانیان اســت، مجازات 
زنــدان اگر چــه به عنوان یک راهکار برای 
اصالح، درمان، پیشگیری و رعایت عدالت 
در جامعــه در مواجهه با قانون شــکنان و 
مجرمان پذیرفته شده است اما آسیب های 
ناشــی از آن، خانــواده زندانی را در ردیف 
قربانیان واقعی جرم قرار می دهد و زندانی 
شدن یک پدر یا مادر تبعات منفی زیادی 
در پی دارد.خانواده هایی که یکی از والدین 
آنها در زندان به ســر می برنــد، دچار نابه 
ســامانی می شوند و خانواده های نابسامان 
در اختالل شخصیتی رفتار کودکان نقش 
بسزایی دارند، طبق تحقیقات به عمل آمده 
مشخص شده اســت که حدود ۵۰ درصد 
چنین کودکانی از زندان و بزهکاری ســر 
در می آورند و زندانی شــدن فرد عالوه بر 
آثار ســوء پیش  بــر روی فرزندان، متوجه 
همســر زندانی نیز می شود، به خصوص در 
مواردی که حبس طوالنی باشــد، همسر 

تمایل بیشتری به طالق پیدا می کند.

خبر ویژه

ثبت نام دانش آموزان در مدارس از هفته اول خرداد آغاز شــده و تا پایان مرداد 
ادامــه دارد.ثبت نــام در پایه های اول، هفتم و دهم در مدرســه و حضوری انجام 
می شــود و برای ثبت نام میان پایه ها نیازی به حضور والدین در مدرســه نیست.

محدوده بندی جغرافیایی مدارس بر عهده ستادهای ثبت نام استانی و منطقه ای 
بــوده و احــراز و تایید مدارک محل ســکونت دانش آموزان نیز بر عهده مدیران 
مدارس است.همچنین در دستورالعمل ثبت نام مدارس قید شده است که حداقل 
ســن ثبت نام در پایه اول دبســتان، شش سال تمام است.البته اخیرا حکیم زاده، 
معــاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش وپرورش اعالم کرد که مدارس ابتدایی 
امســال می توانند کودکان متولد ۳۰ مهر ســال ۱۳۹۵ را در کالس اول ثبت نام 

کننــد. نوآموزانــی که متولد ۳۰ مهر ۱۳۹۵ و قبل از آن هســتند، می توانند در 
پایــه اول ابتدایــی ثبت نام کنند.در ســال های قبل چنانچه دانش آموزی متولد 
نیمه دوم، حتی در روز دوم مهر، شــش ســال تمام بود نمی توانســت در کالس 
اول ثبت نــام کند.طبق آیین نامه اجرایی مدارس)مصوب ۱۴۰۰ شــورای عالی 
آموزش وپرورش( این محدودیت برداشته شده و دانش آموزی که تا ۳۰ مهرماه 
شــش ســال داشته باشــد، در صورت وجود شرایط تبصره ۱ ماده  ۲۹ آیین نامه 
اجرایی مدارس، می تواند در کالس اول ثبت نام شود.ثبت نام در پایه  اول ابتدایی 
برای متولدین مهرماه با تشــخیص شــورای مدرسه مشروط به وجود ظرفیت و 

امکانات پذیرش بالمانع است.

کالس اول تغییر »سن« ثبت نام در 

یادداشت

اینفوگرافی 

   گام های سبز دولت سیزدهم در حفظ محیط زیست 
حفاظت از محیط زیست از اولویت های مهم دولت سیزدهم به شمار می رود. در اینفوگرافیک پیش رو 

گام های موثر دولت را در راستای حفظ محیط زیست بخوانید.
منبع: ایرنا

 پاسخ سازمان سنجش 
کنکوری ها به نگرانی  

رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشــور با تاکید بر اینکه مصوبه جدید کنکوری 
شورای عالی انقالب فرهنگی اگر تا نیمه تیر ماه ابالغ شود، کنکور ۱۴۰۲ را مطابق 
آن برگزار می کنیم، گفت: طبق قانون، سازمان سنجش موظف است یک سال قبل 
از برگزاری کنکور سراســری، شــیوه برگزاری را برای داوطلبان تشریح کند. اگر تا 
این تاریخ، مصوبه ابالغ نشود کنکور ۱۴۰۲ به شیوه کنکور امسال برگزار می شود 
و ما نمی توانیم بیشــتر از نیمه تیر ماه برای ابالغ مصوبه کنکوری صبر کنیم.دکتر 
عبدالرســول پــور افزود: مهمترین تغییر در ایــن مصوبه، لحاظ ضریب ۴۰ درصد 
نمرات ۱۰ درسی است که آموزش و پرورش به شکل آزمون سراسری برای دانش 
آموزان پایه دوازدهم برگزار می کند.اما کنکور ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل تغییری 
نکرده و ســهم آزمون تاثیر ۶۰ درصد دارد و ۴۰ درصد ســوابق تحصیلی به شــکل 
تاثیر مثبت اجرا می شــود ولی برای کنکور ۱۴۰۲ یعنی ســال آینده به شکل تاثیر 
قطعی به شــکل مثبت و منفی لحاظ خواهد شــد.وی با تاکید بر اینکه داوطلبان 
کنکور نگرانی برای دریافت سوابق تحصیلی نداشته باشند، گفت: اگر کسی نمرات 
خوبی در مقطع دیپلم نگرفته، اما مصمم به تغییر رویه و ورود به دانشــگاه اســت 
یا باید ضریب ســوابق تحصیلی نامطلوب خود را بپذیرد یا در آزمون های ترمیمی 
شــرکت کند. قرار اســت نگرانی دانش آموزان سال دوازدهم درباره فرصت جبران 
نمرات سوابق تحصیلی با برگزاری آزمون های ترمیمی برطرف شود و این موضوع 
را قانــون گــذار بــا مصوبه جدید برای آموزش و پرورش به صورت تعهد ایجاد کرده 
اســت.وی در خصوص احتمال بروز برخی تبعیض ها با اعمال تاثیر قطعی ســواق 
تحصیلی در کنکور نیز گفت: ســطح آموزش در کشــور متفاوت اســت در نقاط دور 
دســت ممکن اســت معلمانی با ســطح دانش معلمان مناطق و مدارس برخوردار 
وجود نداشته نباشند و امکانات آموزشی و کمک آموزشی نیز برابر نیست. لذا تاثیر 
قطعی ســوابق تحصیلی در کنکور نیز یک چالش بزرگ دیگر اســت که آموزش و 

پرورش باید برای حل آن اقدام کند.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 22 ذی القعده 1443   22 ژوئن2022چهارشنبه 1 تیر 1401  شماره پیاپی 2132

                2132 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداراهواز

 نوبت دوم

گذار نماید. سازمان اتوبوسرانی اهواز در نظر دارد موضوع مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط وا

ح مناقصه سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ اولیه )ریال(شر

تامین تعداد 3۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای ستادی خدماتی، 
66/661/635/8673/333/۰81/7۹3راننده و حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز

 از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از روز 
چهارشــنبه مــورخ 1401/03/25 لغایــت روز چهارشــنبه مــورخ 1401/04/01 ســاعت 19:00 
ــد.  ــه نماین ــتاد(www.setadiran.ir  مراجع ــت ) س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه س ب

1- اســناد مناقصــه در قبــال پرداخــت مبلــغ 3/000/000 ریــال بــه حســاب ســیبا بانــک 
شــهر بــه شــماره 100409465 بــه نــام ســازمان اتوبوســرانی اهــواز از طریــق درگاه ســامانه 

الکترونیکــی دولــت )ســتاد( تســلیم میگــردد.
ــر از اداره کل کار وامــور اجتماعــی، مجــاز در کــد  2- ارائــه اصــل بــرگ تعییــن صاحیــت معتب

فعالیــت شــماره 4)خدمــات عمومــی( الزامــی اســت.
3- مناصــه گــران مــی بایســتی دارای ســابقه کاری بــا حداقــل یــک کار مشــابه باشــند، بــه 

همــراه رضایــت نامــه کتبــی از کارفرمایــان )آخریــن کار مربوطــه(
حداقــل  بــا  شــرکت  اخیــر  یکســاله  حســاب  گــردش  حــاوی  بانکــی  پرینــت  ارائــه   -4

اســت. الزامــی  ریــال   10/000/000/000
5-در شرایط مساوی ، اولویت با پیمانکاران بومی می باشد . 

6-مهلــت قبــول پیشــنهادات و پاســخ بــه مناقصــه از آخریــن روز مهلــت دریافــت اســناد بــه 
مــدت 10 روز کاری در ســامانه ســتاد  اســت و حداکثــر مهلــت بارگــذاری اســناد بــه همــراه 
پیشــنهاد قیمــت در ســامانه ســتاد روز ســه شــنبه مــورخ 1401/04/14 ســاعت 14:00 مــی 
باشــد. ضمنــا آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات فیزیکــی تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه 

مــورخ 1401/04/14 مــی باشــد.  
مــی  اهــواز  اتوبوســرانی  ســازمان  حراســت  محرمانــه  دبیرخانــه  اســناد:  تحویــل  )محــل 

باشــد(
7- الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد 
www. قیمــت مــی بایســت از درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(به آدرس

ــل  ــی مراح ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص ــه گ ــه و مناقص ــورت پذیرفت setadiran.ir ص
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی )توکــن( را جهــت شــرکت 

در مناقصــه را محقــق ســازند .

ــا در  8-پیشــنهاد قیمــت هــا در صورتــی قابــل بررســی مــی باشــند کــه اســناد فیزیکــی قب
ســامانه ســتاد  بارگــذاری و مــورد تاییــد باشــند.

9- جلســه ســایت ویزیــت بــا حضــور نماینــدگان شــرکتهای متقاضــی ســاعت 10 صبــح روز 
ســه شــنبه مــورخ 1401/04/07 در ســازمان اتوبوســرانی برگــزار مــی گــردد.

10- سازمان اتوبوسرانی اهواز در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
مــورخ  شــنبه  چهــار  روز  صبــح   10 ســاعت  در  مناقصــه  کمیســیون  برگــزاری  11-تاریــخ 

باشــد. مــی   1401/04/15
)حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها در جلسه با مانع می باشد.( 

12- مبلــغ ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مــی بایســت بــه یکــی از دو طریــق ذیــل ارائــه 
شود:

الــف- فیــش واریــزی بــه مبلــغ فــوق بــه حســاب ســیبا 100408897 نــزد بانــک شــهر شــعبه 
کیانپــارس بنــام ســازمان اتوبوســرانی اهــواز

ب- بصــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی بــه نــام ســازمان اتوبوســرانی اهــواز و بمــدت ســه 
مــاه از تاریــخ افتتــاح پیشــنهاد هــا و قابــل تمدیــد تــا یــک دوره شــش ماهــه.

13- پرداخــت هزینــه انتشــار آگهــی مناقصــه در روزنامــه هــا و همچنیــن وجــوه قانونــی 
ســامانه ســتاد بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.

14-بــه اســتناد بنــد 4 مــاده 14 آییــن نامــه مالــی ســازمان میــزان تضمیــن انجــام تعهــدات 
10% مبلــغ قــرار داد مــی باشــد.

15- شــرکت در مناقصــه و دادن پیشــنهاد  قیمــت بــه منزلــه قبــول شــروط و تکالیــف 
آئیــن نامــه مالــی و معاماتــی ســازمان مــی باشــد. ســازمان در موضــوع مــاده 13 

16- بــرآورد و فهرســت مقادیــر بــر اســاس ســال 1401 دیــده شــده اســت،  در صــورت 
افزایــش حقــوق و مزایــای پرســنل از ســوی اداره کل کار و امــور اجتماعــی در ســال بعــد ، 
از اول ســال، پــس از اعمــال طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل، مــا بــه التفــاوت مربوطــه بــدون 

اعمــال ضریــب پیمــان از ســوی کارفرمــا بــه پیمانــکار قابــل پرداخــت خواهــد بــود.
17- سایر  اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

 کوهمره سرخی؛
 آبشاری در حصار جنگل

کوهمره ســرخی، منطقه ای کوهســتانی در 
مجاورت رشــته کوه های زاگرس است که آب 
و هوای معتدل و درختان انبوه بلوط، چشــمه 
سارها و باغستان های انار، بر زیبایی آن افزوده 
است. کوهمره سرخی، از جمله مناطق باستانی 
و زیبای استان فارس بوده، از سه بخش تشکیل 
شــده اســت. منطقه کوهمره به طبیعت زیبا و 

چشم نواز خود شهره است.
در صورتی که به دنبال نقشــه کوهمره سرخی 
هستید، باید در مسیر رشــته کوه های زاگرس 
جنوبی، به سراغ آخرین رشته کوه آن، که منطقه 
ای پربارش، کوهستانی و جنگلی است بروید تا 
بتوانید از یکی از جاهای دیدنی شــیراز دیدن 

نمایید.
اگر عکس کوهمره سرخی شیراز را ببینید متوجه 
خواهید شــد که در میان دو جنگل ماله گاله و 
میان کتل واقع شده، دارای چشمه های متعدد، 
رودخانه ها و آبشــارهای گوناگونی اســت. دو 
رودخانه قره آغاج و سرخئن که رودخانه کوهمره 
سرخی را پدید آورده اند، منظره ای زیبا و بکر در 

منطقه ایجاد نموده اند.

فاصله کوهمره سرخی تا شیراز
برای دیدار از یکی از جاهای تفریحی شیراز، ابتدا 
به استان همیشه زیبای فارس سفر نموده، سپس 
با توجه به آنکه فاصله شیراز تا کوهمره سرخی، 
۳۵ کیلومتر می باشــد، در صورتی که به سمت 
جنوب شرقی شهرستان شــیراز حرکت نمایید 
در مسیر جاده شیراز به کازرون، جاده ای فرعی 
منشعب می شود که شما را وارد منطقه کوهمره 

سرخی می نماید.
با گذر از روستاهایی که در مسیر قرار گرفته اند 
به روستای رمقان خواهید رسید. روستای رمقان 
کوهمره سرخی به دلیل داشــتن شالیزارهای 
وســیع برنج و باغات انار خــود همچون تابلوی 
نقاشی در مقابل دیدگان مسافران و گردشگران 

خودنمایی می نماید.

آبشار کوهمره سرخی
در نزدیکی این روستا چشمه سارهای متعددی 
قرار دارد که بر زیبایی این منطقه افزوده است. 
وجود جنگل های بلوط کهن و انبوه در مجاورت 
روستا بر شکوه و شهرت آن افزوده، آب و هوای 
کوهمره سرخی را بسیار لطیف و با طراوت نموده 
است. همچنین این روستا به ســبب دارا بودن 
آبشارهای متعدد نیز شهره است که باشکوه ترین 

آنها، آبشار کوهمره سرخی نامیده می شود.
یکی از دیدنی های کوهمره سرخی، آبشار رمقان 
بوده که در حدود ۵۰ کیلومتری شهر شیراز و در 
میان انبوه درختان بلوط و چنــار در ارتفاعات 
کهمره سرخی واقع شده است. برای رسیدن به 
این آبشــار فارس، باید ۳۰ دقیقه ای از روستا تا 
آبشار را با پای پیاده طی کنید. جوشش چشمه 
ابوالخیر از دل کوه های تفرجگاه کوهمره سرخی 
سبب ایجاد این آبشار چشم نواز  شده است. این 
چشــمه پس از جوشــش از دل زمین در قالب 
رودخانه ای وارد شالیزارهای انبوه شده، روستا را 
درنوردیده، با گذر از دل روستا در انتهای مسیر 
از بلندای کوهســتان به پایین ریخته و آبشاری 
سحر انگیز با ارتفاع بیش از ۶۰ متر را پدید می 
آورد. آبشار در میان جنگل های انبوه و قدیمی و 
سرسبز فرود آمده و منظره ای تماشایی را خلق 
می کند. در مســیر جاده کوهمره سرخی، آب 
حاصل از آبشار شیراز، به حرکت خود ادامه داده 

و به رودخانه ای دیگر می پیوندد.

آب و هوای کوهمره سرخی
از کوهمره سرخی تا شیراز، جنگل های انبوه و 
درختان کهنسال در کنار رودخانه جوشان و زیبا 
تصویری رویایی، آب و هوایی مفرح و همچنین 

خاطره ای ماندگار برایتان ایجاد خواهد نمود. 

روستاهای کوهمره سرخی
روستاهای اطراف کوهمره سرخی به دلیل قرار 
گرفتن در اطراف رودها و چشمه های متعدد از 
سرسبزی چشم نوازی برخوردارند. از روستاهای 
کوهمره ســرخی می توان به روستاهای ماسرم، 
ده ســرو، چنارفاریاب، کوزرگ، کراچ، جمالی، 
دادنجان، بگدانه، رمقان، بنگر، امیر آباد ،دارنگون، 
ریچی، بن زرد، کربس، مله گاله، سبوک، شکفت، 
شــوراب، چنارســوخته گلکی، رئیس گلکی، 
فتح آباد، اسالم آباد، امیرآباد، مسقان، مورجان و 

میگلی اشاره کرد.

گردشگری

 اعزام مستاجر
! ج از کشور  به خار

  به  قلم وحید حاج سعیدی
یادش به خیر چند سال قبل خبری منتشر شد 
بــا ایــن مضمون که فردی در فرانســه در خانه 
استیجاری اش فوت می کند و مالک ۹ سال بعد 
متوجه شــد! به جزئیات ماجرا و سیســتم بانکی 
پیشــرفته که ســر ماه اجاره را از حساب متوفی 
کــم می کرد و به حســاب مالک واریز می کرد، 
کاری نداریم. اینکه در طول این ۹ سال به مبلغ 
اجاره بها چیزی اضافه نشده است، جالب است! 
با این مقدمه امروز تصمیم گرفتیم سری به آشفته 
بازار مسکن و اجاره بها و حواشی آن بزنیم. الکردار 
عین سوق الثالثا یا همان سه شنبه بازار شنقیط 
مــی ماند و هــر کس آمار و نرخ را خودش اعالم 
می کند تا جایی که تورم اجاره    بها حتی از تورم 
عمومی بیشــتر شــده است و ساکنان شهرهای 
بزرگ به حاشیه نشینی یا مهاجرت به شهرهای 

کوچکتر روی آورده اند! 
دولت هم فقط بخشــنامه کرده که ســقف رشد 
اجاره    بهــا در قراردادهای امســال برای پایتخت 
۲۵ درصد و برای ســایر شهرها ۲۰ درصد تعیین 
شده است. همچنین مقرر شد به منظور عملیاتی 
شــدن سقف    های دســتوری تعیین شده برای 
افزایش اجاره    بها، مقررات الزم به عنوان ضمانت 

اجرایی این مصوبه پیش بینی شود.
 اما از آنجا که هم دولتمردان و هم مســتاجران 
می دانند از این بخشنامه ها آبی گرم نمی شود، 
ما بیکار ننشســتیم و امــروز  قصد داریم با ارائه 
طریــق در خصوص معضل مســکن، دعای خیر 
مستاجران را توشه راه مان کنیم. و اما راهکارهای 

هنرمونتیک در خصوص مسکن...
الــف( اعزام مســتاجران به خارج از کشــور: با 
یــک برنامه ریزی صحیــح و اصولی می توان به 
جای ســاخت مســکن مزخرف مهر)!( ، مسکن 
غیر مزخرف اجتماعی)!( و مســکن ملی، زمینه 
مهاجرت مستاجران را به کشورهای خارج فراهم 
کرد. با این شیوه هم حرف آن کارشناس رسانه 
ملی سبز می شود که فرموده بود هر کس نا راضی 
اســت جمع کند و از مملکت برود، هم حرف آن 
نماینــده محترم مجلس در خصوص ازدواج بین 

المللی جوانان! یک تیر و چند نشان است.  
ب( پایان شوخی با مالیات: یکی از راهکارهایی 
که در حل بسیاری از مشکالت مملکت راهگشا 
اســت، پایان شــوخی با مالیات است. ما رفیقی 
داریم که بنده خدا کاسب است و از سرناچاری 
مالیات صاحب مغازه را نیز خودش پرداخت می 
کند! بماند که مالیات عزیزان فوتبالیست را هم 
باشــگاه ها تقبل می کنند. در حقیقت دریافت 
مالیات در کشــور شبیه به یک شوخی است که 
فقــط کارمندان آن را جدی جدی پرداخت می 
کنند. اما در این خصوص پیشــنهاد می شــود 
دولت با گذاشتن یک کارت ویزیت الی درخانه 
هــا و رصــد آن بعد از چنــد روز، از خالی بودن 
خانه ها مطمئن شــود. بعد از حصول اطمینان 
یک مالیات معادل نصف قیمت خانه در ســال 
برای صاحب خانه ببرد تا دیگر کسی هوس خانه 

خالی داری نکند!
پ( روزجهانــی خانه خالی: به منظور فراموش 
نشدن مقوله خانه خالی، در تقویم روی به خانه 
خالی اختصاص داده شــود تا الاقل یک روز در 
ســال هم شده، دولتمردان به فکر سر و سامان 
دادن به پدیده خانه های خالی و حل مشکالت 

مستاجران باشند!

مسجدالنبی در مدینه منوره /منبع : فارس

عکس روز 

چهره ها 

محلدقیقاثرمیدانهایمغناطیسیبربدنشناساییشد
محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ضمن بررسی 
تأثیر میدان های مغناطیسی بر همه سلول های بدن، به محل دقیق اثر این 
میدان ها در درون ســلول پی بردند.دکتر ســید پیمان شریعت پناهی عضو 
هیأت علمی گروه بیوشیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک گفت: 
با توجه به پیشــرفت وســایل ارتباط جمعی مانند تلفن همراه و همچنین 
گســترش خطوط برق در سراســر دنیا، انسان ها در حال حاضر در معرض 
میدان مغناطیســِی حاصل از این تجهیزات هســتند. با توجه به شــدت 
کِم این میدان ها، در دهه های گذشــته تصور می شــد که این میدان ها بر 
موجودات زنده تأثیری ندارند. اولین اثرات مربوط به میدان های مغناطیسِی 
ضعیف در مسالۀ مهاجرت پرندگان با استفاده از میدان مغناطیسی زمین 

مشاهده و این موضوع به یکی از مصادیق علمِی نوین به نام زیست شناسِی 
کوانتومی بدل شد.

عضو هیأت علمی گروه بیوشــیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 
دانشــگاه تهران درباره نتیجه تحقیقات جدید در حوزه تأثیر میدان های 
مغناطیســی بــر بدن انســان، اظهار کرد: پژوهش جدیــد محققان مرکز 
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران نشان داد که این میدان های 
مغناطیســی، هرچند ناچیز، بر روی همۀ ســلول ها، کوچک ترین جز بدن 
انســان، می تواند اثرگذار باشــد.دکتر شریعت پناهی افزود: در این مطالعه، 
محل اثر این میدان ها در درون ســلول نیز مشــخص شــد. این میدان های 
مغناطیسی بر روی مکانی از سلول اثر می گذارد که کارخانۀ تولید انرژی 

سلوی )میتوکندری( است.وی توضیح داد: با کشف این مکانیسِم اثرگذاری، 
نشان داده شد که میدان های مغناطیسی، هرچند با شدت بسیار کم، نه تنها 
بر پرندگان مهاجر، بلکه می توانند بر روی تمام جانداران و از جمله انسان 
اثر بگذارند. این موضوع می تواند مصداقی جدید در علم زیست شناســِی 
کوانتومی باشد که در آن پدیده های زیستی نه تنها توسط فیزیِک کالسیک 

بلکه به وسیلۀ قوانین غیرمنتظرۀ کوانتومی توضیح داده می شوند.
عضو هیأت علمی گروه بیوشــیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 
تاکید کرد: این موضوع ضمن هشــدار ســالمت در اســتفاده از ابزارهای 
الکتریکی مدرن، می تواند نویددهندۀ اســتفاده از این میدان ها در درمان 

بیماری های مختلف باشد.

دریچه علم

شمسی فضل اللهی و عالیجناب فردوسی
»من و عالیجناب فردوســی« قصه خوانی شــاهنامه با اجرای شمســی فضل اللهی است که از ابتدای تابستان 
به کنداکتور رادیو ایران افزوده می شــود.»من و عالیجناب فردوســی« با اجرای هنرمند پیشکسوت، شمسی 
فضل اللهی از بامداد چهارشنبه اول تیر ماه، رأس ساعت ۰۱:۳۰  پخش می شود.زهرا فقیه میرزایی، تهیه کننده 
این برنامه، گفت: »من و عالیجناب فردوسی« به زبانی ساده روایت گر قصه های شاهنامه است.وی ادامه داد: 
شمسی فضل اللهی از طریق امواج رادیو ایران قدم به قدم شما را به دل ماجراهای هیجان انگیز شاهنامه می برد.

میرزایی خاطرنشان کرد: سنت قصه گویی از عادات پسندیده و فرهنگی ایرانیان است که  بانو فضل اللهی  از 
این دریچه، چشم اندازی تازه به روی مخاطبان شب زنده دار می گشاید و هفت خان حادثه را روایت می کند.

پری امیرحمزه:

از من نپرسید چند سالم است!
پری امیرحمزه، هنرمند پیشکســوت کشــورمان 
که به گفته خودش سال هاســت از عرصه هنر دور 
اســت و دیگر در تلویزیون و رادیو کار نمی کند، این 
روزها حالش خوب اســت. او می گویــد: "از زمانی 
که کرونا آمده کال خانه نشــین شــده و انگار کرونا 
 بهانه ای بوده تا همه از هم دور باشند و رفت و آمدها 

قطع شود".
پری امیر حمــزه را در ســریال های خاطره انگیزی 
چون "آرایشگاه زیبا"، "در پناه تو" و "کارآگاه شمسی 
و دستیارش مادام" حتما به یاد داریم. او دقیقاً مثل 
نقش هایش جدی، صریــح و در عین حال مهربان و 

صدایش هنوز هم دلنشین است.
وقتی حالش را می پرســیم خدا را شــکر می کند 
می گوید: این روزها با کســی رفــت و آمد ندارم و 
بیشتر در خانه هســتم و اوقات فراغتم را فقط در 
خانه می گذرانم. دلیــل کار نکردنم هم اصال ربطی 
به کرونا ندارد چون قبل از کرونا هم سال ها بود که 
دیگر از زمان آقای احمدی نژاد به بعد کار نکردم و 
این بنا به تصمیم خودم بود وگرنه دوستان هنوز هم 
در تلویزیون و رادیو که گه گاه حالم را می پرســند 
پیشنهادهایی هم می دهند اما راستش دیگر حوصله 
ندارم.این هنرمند سپس با تاکید بر اینکه خیلی اهل 
مصاحبه نیســت و در این سال ها کمتر پیش آمده 
که مصاحبه کند می گوید: دوســتان به من لطف 
دارند. خیلی ها هم تمــاس می گیرند و حالم را می 
پرسند و یا در فضای مجازی از طریق واتساپ به من 
پیام هایی می دهند، البته عذرخواهی می کنم من 
خیلی درگیر فضای مجازی نیســتم و اصاًل خوشم 
نمی آید چون حوصله اش را نــدارم فقط از طریق 
فضای مجازی گاهی به شکل تصویری با نوه ام برای 
رفع دلتنگی که دور از من است، تصویری صحبت 

می کنم.

به سن و سال من کار نداشته باشید
وقتی از او درباره سن و سالش می پرسیم با خنده و 
البته کمی هم ُرک و باصراحت اظهار می کند: من سن 
و سالم اصال باال نیست. به سن و سال من کاری نداشته 
باشید. اصال دوست ندارم بگویم چند سالم است حتی 
خودم هم یادم نیست چند سالم باشد. تاکنون هم نه 

برای خودم تولد گرفتم و نه اجازه دادم که کسی برایم 
تولد بگیرد. شناسنامه من برای خواهر اولی ام است 
که فوت کرد و شناسنامه اش را به من دادند، بنابراین 
سنم چند سال کوچکتر از  سن شناسنامه ای ام است؛ 
البته خودم اصال برایم مهم نیست که چند سالم است 

چون معتقدم هنوزم جوانم.
امیرحمزه ادامه مــی دهد: با وجــود اینکه خیلی 
سختی کشیدم و چند سال پیش یک تصادف خیلی 
بدی داشتم و تمام اســتخوان هایم شکسته بود اما 
خداراشــکر هنوز هم خودم، خودم را اداره می کنم 
و کارهای خودم و کارهای خانه ام را انجام می دهم، 
بنابراین اصال به سن و سال اعتقاد ندارم. وقتی کسی 
از من در خیابان یا فروشــگاه می پرسد چند سالت 
است؟ خیلی رک و راست می گویم به کسی ارتباط 
ندارد، اول شما بگویید چند ســالتان است بعد من 
بگویم! اصال هم به کلمه پیرزن اعتقــاد ندارم. باید 
حرمت زن و مادر را نگه داشت چون حرمتشان خیلی 

باالست.
از امیرحمزه پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا دلتان 
برای بازیگری در تلویزیون و رادیو تنگ نشــده می 
پرسیم که می گوید: به هر حال من یک بازیگر بودم 
و هستم. درست است که االن کار نمی کنم اما اسمم 
بازیگر است. راستش را بخواهید دلم تنگ نیست اما از 
بین رادیو و تلویزیون، در رادیو خیلی راحت تر بودم و 
برایم مسئله ای نداشت که در آن کار کنم چون فقط 
یک متن بود که راحت می خواندیم، رفت و آمدم هم 
خیلی راحت بود اما دیگر ســال هاست در رادیو هم 

کار نمی کنم.

طنز


