
ریيس  جمهور در نشست خبری مشترک با 
مادورو:

 راهبرد تهران و 

کاس در برابر دشمن  کارا
»ایستادگی« است

    رئیــس جمهــور بــا راهبــردی خوانــدن روابط 
کاس به استراتژی مقاومت دو کشور  تهران - کارا
در برابــر قدرت هــای زورگــو اشــاره کرد و گفت: به 
فشــارهای  ســفید،  کاخ  ســخنگوی  اعتــراف 

کثری علیه ایران....  حدا

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت 
مجلس:

 قطع بی برنامه برق تولید 
دارو را با مشکل مواجه 

کند می 
کمیســیون  کمیتــه دارو و غــذای      رئیــس 
بهداشــت مجلس با هشــدار نسبت به اینکه 
قطــع بی برنامــه بــرق تولیــد دارو را بــا مشــکل 
مواجه می کند، گفت: صنایع دارویی باید برق 

مورد نیاز خود را دریافت کنند...  | صفحه 4  | صفحه 2 

اتحاد روسیه و چین برای براندازی دالر؛

  اقتصاد جهان دچار جنگ ارزی

گــر ایــاالت متحــده می خواهــد در راس نظــم بیــن المللــی مبتنی بــر قوانین باقی بماند     ا
باید به تالش های جدی به منظور جلوگیری از روند تضعیف هژمونی مالی جهانی خود 
بپردازد.بــه نقــل از نشــنال اینترســت؛ یکــی از روند هــای خطاناپذیــری که در طول تاریخ 

ادامه داشــته همبســتگی بین قدرت مالی و ژئوپولیتیکی اســت. برای این که کشــوری 
بتوانــد ارتــش خــود را تقویــت کنــد فناوری هــای نوآورانــه را دنبــال کند و نیــروی کار مولد را 

حفظ کند باید پایگاه اقتصادی قوی داشته باشد ... 
 | صفحه 2 

»روزگار« به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان بررسی کرد؛ 

کار؛ کودکان 
کوچک فقر  قربانیان 

صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

ک مصرف  تابستان دردنا
 کنندگان نفت

4

شکست انحصار با واردات 
خودرو 

3

روزشمار مرگ برجام 

2

مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تغیر خواهد کرد ؟

افزایش حقوقی که جامعه 
را فقیرتر می کند

3

وزیر ارتباطات خبر داد؛

دسترسی به سرعت های 
چند صد مگابیتی 

اینترنت
     وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه رونمایــی از 
نخســتین دسترســی  پروژه fttx در شهر بوشهر 
در روز جهانی ارتباطات و تجربه سرعت حدود 
۹۰۰ مگابیت برثانیه، ابراز امیدواری کرد تا پایان 
دولــت ســیزدهم ایــن امــکان بــرای بســیاری از 

 | صفحه 3 هموطنان فراهم شود...

رئیس جمهور: 

 با ایران نمی توان 
با زبان زور سخن گفت

     رئیس جمهور با اشــاره به اقدام اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اینان 
بایــد حقــوق ملــت ایــران را بــه رســمیت 
بشناســند، بــا ایــران نمی توان بــا زبان زور 

 | صفحه 2 سخن گفت...

کشی ها در دو راهی سخت؛ تداوم طناب 

برجام زیر سایه سنگین قطعنامه
   قطعنامــه پیشــنهادی آمریــکا و تروئیــکای اروپــا علیــه ایــران، روز چهارشــنبه به رغم 
مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی  
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه»شانزدهم 

خردادمــاه« آغــاز شــد و بــه صــورت معمــول دو موضــوع پادمانــی مربــوط بــه جمهــوری 
اســامی ایــران و گــزارش اجــرای برجــام کــه بــه صــورت فصلــی ارائه می شــود، بــه همراه 

 | صفحه 2 موضوعات دیگر در دستور کار قرار گرفت...

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان:

قیمت خودرو به طور غیرمنطقی باالست

صفحه + 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 جنگ سرد 
در بازار نفت

4

بورس در بهترین موقعیت 
سرمایه گذاری قرار دارد

3

 جایگاه خانواده 
 در پرورش فرزندان 

در عصر حاضر
7

گرانی بی سر و صدای 
لوازم خانگی

3

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   نوبت اولآ

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بوشــهر در نظــر دارد خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
از محــل اعتبــارات داخلــی بــا مشــخصات و شــرایط منــدرج در اســناد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری 
زیابــی کیفــی و مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و همچنیــن بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه  مناقصــه از دریافــت اســناد ار
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد لــذا تقاضــا مــی شــود پــس از نشــر آگهــی بــه ســامانه فــوق مراجعــه و پــس از طــی مراحــل منــدرج در ســامانه اقــدام بــه شــرکت در مناقصــه 
ر بــه  نماینــد و پیمانــکاران مــی بایســت جهــت شــرکت در مناقصــه اســناد را از طــرق ســامانه مذکــور بارگــذاری و نســبت بــه ارســال پاکــت الــف مناقصــه )بــه صــورت فیزیکــی( در تاریــخ مقــر

شــرکت توزیــع اســتان بوشــهر کــه الزامــی مــی باشــند اقــدام نماینــد. 
ضمنــا عــاوه بــر ارائــه اســناد مناقصــه در ســامانه بــه صــورت الکترونیکــی در صــورت برنــده شــدن ارســال اصــل پــاکات )ب،ج( بــه آدرس شــرکت توزیــع نیــروی اســتان بوشــهر الزامــی مــی 

باشد. 
محل تحویل اسناد مناقصه امور تدارکات شرکت نیروی برق استان بوشهر – تلفن 31283203 – 077-31282204 

ــر داده نخواهــد شــد ســایر  ــب اث ــا ترتی ر در فراخــوان واصــل مــی شــود. مطلق ــر بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت و ســاعت مق
ــت.  ــدرج اس ــه من ــناد مناقص ــوط در اس ــات مرب ــات و جزیی اطاع

مبلغ خرید اسناد: 500/000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب 0102973305002 بانک صادرات شعبه میدان امام )ره( 
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد. 

وش اسناد مناقصه : 1401/3/23 الی 1401/3/28  زمان فر

کد فراخوان سامانه موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف 
ستاد 

مبلغ تضمین ریال 
)ضمانت نامه 
 ) بانکی معتبر

تاریخ و ساعت 
کات از  ارسال پا
طریق سامانه 

تاریخ و ساعت 
کات  گشایی پا باز
مناقصه از طریق 

سامانه 

401/16 م ن 1
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق دشتی تنگستان و بوشهر 

1401/4/11 ساعت 1401/4/11 ساعت 8 2001001443000013743/000/000
8:30

401/17 م ن2
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق گناوه دیلم و دشتستان

1401/4/11 ساعت 1401/4/119 ساعت 2001001443000014745/000/0008

401/18 م ن3
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 

برق کنگان و دیر
2001001443000015788/000/000 1401/4/11

ساعت 8 
1401/4/11 ساعت 

9:30

شناسه 1329740

مدیر تدارکات و انبارها 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

مدیر روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

گهی مزایده مرحله اول  ) اجاره ( آ

اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران

 اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 18 تهــران در نظــر دارد  مدرســه دانــش  را از طریــق مزایــده عمومــی  و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده ســامانه مزایــده تــدارکات الکترونیکــی دولــت  
) www.setadiran.ir( با  شماره مزایده  5001000289000005  به صورت الکترونیک واگذار نماید .

موضوع مزایده:
الف – مدرسه دانش   واقع در خیابان شهید میرزایی,خیابان سپیده جنوبی, روبروی امازاده زید 

ب- محل اجرای موضوع مزایده : اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران
پ- مدت انجام کار: 36 ماه 

ج-قیمت پایه یکساله  در سال اول  مبلغ 5,400,000,000  ریال از قرار هر ماه   450,000,000  ریال  )  چهارصد و پنجاه  میلیون ریال(  بدون مالیات بر ارزش افزوده 
د- با عنایت به مجوز سه ساله قرارداد اجاره  در سال دوم و سوم براساس قیمت جدید کارشناس رسمی ,الحاقیه قرارداد انجام می شود . 

ضمنــا کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده بــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( انجــام مــی گــردد. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه هــای مربــوط بــه چــاپ 
فراخــوان بــه عهــده برنــده مزایــده اســت .

 

 نوبت اول

میم الف 925 شناسه اگهی 1329753

گرانی اینترنت قوز باالی قوز
  علیرضا باجالن ، کارشناس فناوری

ســرعت و کیفیت پایین اینترنت در کشــور با افزایش قیمت 
تعدادی از بسته های در حال ارائه از سوی اپراتورها همراه شده 
و با وجود نارضایتی گسترده کاربران پاسخ قابل قبولی از سوی 

سازمان های متولی امر بیان نمی شود.
با توســعه روزافزون فناوری های ارتباطی و گســترش شبکه 
جهانی وب دسترسی به اینترنت در تمامی نقاط جهان اهمیت 
فوق العاده ای پیدا کرده است و از همین رو دولت ها ملزم هستند 
با برنامه ریزی دقیق و حساب شده خدمات سریع و ارزان اتصال 

به شبکه اینترنت را برای مردم فراهم کنند.
هم اکنون ســازمان های بین المللی که شــاخصه های توسعه 
علمی و فناوری را در کشورهای مختلف بررسی و فهرست های 
متفاوتــی از میزان رضایت مندی مردم در حوزه های گوناگون 
منتشر می کنند میزان دسترسی به اینترنت یکی از مهم ترین 
معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی در نظر می گیرند. در حقیقت 
امروزه دسترسی به اینترنت برای حرکت در مسیر توسعه علمی 
و فناوری ضروری اســت. در جهان حاضر دغدغه مردم برای 
دسترسی به اینترنت کم از دغدغه نان شب نیست و اگر بگوییم 
اینترنت به همان اندازه نیازهای اساســی مردم ضرورت دارد 
گزافه نگفتیم. در ایران حتی زمانی که کشــور از لحاظ میزان 
مبتالیان و درگذشــتگان کرونا در وضعیت بهتری نســبت به 
گذشته قرار گرفته است هنوز دسترسی به اینترنت و استفاده 
از شبکه های ارتباطی برای انجام فعالیت های مختلف ضروری 
محسوب می شود و تباید این تصور ایجاد شود که حاال کمتر از 
دو سال گذشته به اینترنت نیاز است. در چنین شرایطی ایران از 
لحاظ کیفیت اتصال به شبکه های ارتباطات ثابت و سیار جایگاه 
مناســبی ندارد و طبق جدیدترین آمار در سایت اسپیدتست 
رتبه جهانی ایران در شــبکه اینترنت موبایل برابر با ۷۳ و در 
شبکه ثابت نیز برابر با ۱۴۴ است. بدون شک چنین جایگاهی 
با هیچکدام از برنامه های باال دستی توسعه شبکه های ارتباطی 
در کشور هماهنگی ندارد و در شرایط کنونی نمی توان تبدیل 

شدن به هاب ارتباطی منطقه را متصور شد... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
شماره 2001005543000004 دستگاه همودیالیز

 سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 

از طریــق   خــود  بــه خریــد دســتگاه همودیالیزموردنیــاز  نظــر دارد نســبت  ایــران در  اســامی  احمــر جمهــوری  ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال 
برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلهــای از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  اقــدام نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
 اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا  از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
 www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/3/22 می باشد.

ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کارتعداد موضوعردیف

1/050/000/000 ریال5دستگاهدستگاه همو دیالیز1

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ   1/050/0000/0000   ریال ضمانت نامه بانکی
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت 00: 19مورخ 1401/3/26 
مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: حداکثر تا ساعت 00: 19 مورخ 1401/4/6

زمان بازگشایی پاکتها ساعت 00: 13 مورخ 1401/4/7
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــت بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه: تهــران خیابــان طالقانــی- چهــار راه ســپهبد قرنــی 

جنــب داروخانــه هــال احمــر، ســازمان داوطلبــان، تلفــن : 88919138
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 27312131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 نوبت اول

گهی 1331102 میم الف 994شناسه ا

گهی مناقصه عمومی شماره 3 / سه خدمات آ

یوسف نصیری - شهردار نسیم شهر  

پــروژه احــداث   بدینوســیله شــهرداری نسیم شــهر در نظــر دارد مناقصــه عمومــی 
 ( شــماره  بــه  نسیم شــهر  شــهرداری  بهشــت  بــاغ  آرامســتان  در  جدیــد  قبــور 
بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را   )2001093980000003
آدرس www.setadiran.ir برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
 پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

صــورت  در  گــران  مناقصــه  اســت  الزم  و  شــد  خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir
عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/21 ساعت 09:00 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از 
سایت: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/03/28

تاریــخ  چهارشــنبه  روز   12:30 ســاعت  قیمــت:  پیشــنهاد  ارســال  مهلــت  آخریــن   -
1401/04/08

گشایی: ساعت 13:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/08 - زمان باز
در  بیشــتر  اطاعــات  دریافــت  جهــت  گــزار  مناقصــه  دســتگاه  تمــاس  اطاعــات   *
خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا آدرس: تهــران - شهرســتان بهارســتان - 

نســیم شــهر - بلــوار امــام خمینــی)ره( - نبــش میــدان هفــت تیــر  
شماره تلفن: 56753655-021 ، 56754854-021 ، فکس: 021-56775192

  نوبت چاپ اول: 1401/03/21    نوبت چاپ دوم: 1401/03/28

 نوبت اول

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 1401 21 خــرداد  2122  شـــــنبه   11 ژوئــن 2022    8 صفحــه تک شــماره: 30000 ریــالشمــــــــــاره پیاپــی:  11 ذی القعــده 1443       

وزیر ارتباطات خبر داد؛

دسترسی به سرعت های 
چند صد مگابیتی 

اینترنت
     وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه رونمایــی از 
نخســتین دسترســی  پروژه fttx در شهر بوشهر 
در روز جهانی ارتباطات و تجربه سرعت حدود 
۹۰۰ مگابیت برثانیه، ابراز امیدواری کرد تا پایان 
دولــت ســیزدهم ایــن امــکان بــرای بســیاری از 

 | صفحه 3 هموطنان فراهم شود...

رئیس جمهور: 

 با ایران نمی توان 
با زبان زور سخن گفت

     رئیس جمهور با اشــاره به اقدام اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اینان 
بایــد حقــوق ملــت ایــران را بــه رســمیت 
بشناســند، بــا ایــران نمی توان بــا زبان زور 

 | صفحه 2 سخن گفت...

کشی ها در دو راهی سخت؛ تداوم طناب 

برجام زیر سایه سنگین قطعنامه
   قطعنامــه پیشــنهادی آمریــکا و تروئیــکای اروپــا علیــه ایــران، روز چهارشــنبه به رغم 
مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی  
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه»شانزدهم 

خردادمــاه« آغــاز شــد و بــه صــورت معمــول دو موضــوع پادمانــی مربــوط بــه جمهــوری 
اســامی ایــران و گــزارش اجــرای برجــام کــه بــه صــورت فصلــی ارائه می شــود، بــه همراه 

 | صفحه 2 موضوعات دیگر در دستور کار قرار گرفت...

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان:

قیمت خودرو به طور غیرمنطقی باالست

صفحه + 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 جنگ سرد 
در بازار نفت

4

بورس در بهترین موقعیت 
سرمایه گذاری قرار دارد

3

 جایگاه خانواده 
 در پرورش فرزندان 

در عصر حاضر
7

گرانی بی سر و صدای 
لوازم خانگی

3

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   نوبت اولآ

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بوشــهر در نظــر دارد خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
از محــل اعتبــارات داخلــی بــا مشــخصات و شــرایط منــدرج در اســناد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری 
زیابــی کیفــی و مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و همچنیــن بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه  مناقصــه از دریافــت اســناد ار
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد لــذا تقاضــا مــی شــود پــس از نشــر آگهــی بــه ســامانه فــوق مراجعــه و پــس از طــی مراحــل منــدرج در ســامانه اقــدام بــه شــرکت در مناقصــه 
ر بــه  نماینــد و پیمانــکاران مــی بایســت جهــت شــرکت در مناقصــه اســناد را از طــرق ســامانه مذکــور بارگــذاری و نســبت بــه ارســال پاکــت الــف مناقصــه )بــه صــورت فیزیکــی( در تاریــخ مقــر

شــرکت توزیــع اســتان بوشــهر کــه الزامــی مــی باشــند اقــدام نماینــد. 
ضمنــا عــاوه بــر ارائــه اســناد مناقصــه در ســامانه بــه صــورت الکترونیکــی در صــورت برنــده شــدن ارســال اصــل پــاکات )ب،ج( بــه آدرس شــرکت توزیــع نیــروی اســتان بوشــهر الزامــی مــی 

باشد. 
محل تحویل اسناد مناقصه امور تدارکات شرکت نیروی برق استان بوشهر – تلفن 31283203 – 077-31282204 

ــر داده نخواهــد شــد ســایر  ــب اث ــا ترتی ر در فراخــوان واصــل مــی شــود. مطلق ــر بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت و ســاعت مق
ــت.  ــدرج اس ــه من ــناد مناقص ــوط در اس ــات مرب ــات و جزیی اطاع

مبلغ خرید اسناد: 500/000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب 0102973305002 بانک صادرات شعبه میدان امام )ره( 
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد. 

وش اسناد مناقصه : 1401/3/23 الی 1401/3/28  زمان فر

کد فراخوان سامانه موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف 
ستاد 

مبلغ تضمین ریال 
)ضمانت نامه 
 ) بانکی معتبر

تاریخ و ساعت 
کات از  ارسال پا
طریق سامانه 

تاریخ و ساعت 
کات  گشایی پا باز
مناقصه از طریق 

سامانه 

401/16 م ن 1
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق دشتی تنگستان و بوشهر 

1401/4/11 ساعت 1401/4/11 ساعت 8 2001001443000013743/000/000
8:30

401/17 م ن2
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق گناوه دیلم و دشتستان

1401/4/11 ساعت 1401/4/119 ساعت 2001001443000014745/000/0008

401/18 م ن3
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 

برق کنگان و دیر
2001001443000015788/000/000 1401/4/11

ساعت 8 
1401/4/11 ساعت 

9:30

شناسه 1329740

مدیر تدارکات و انبارها 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

مدیر روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

گهی مزایده مرحله اول  ) اجاره ( آ

اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران

 اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 18 تهــران در نظــر دارد  مدرســه دانــش  را از طریــق مزایــده عمومــی  و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده ســامانه مزایــده تــدارکات الکترونیکــی دولــت  
) www.setadiran.ir( با  شماره مزایده  5001000289000005  به صورت الکترونیک واگذار نماید .

موضوع مزایده:
الف – مدرسه دانش   واقع در خیابان شهید میرزایی,خیابان سپیده جنوبی, روبروی امازاده زید 

ب- محل اجرای موضوع مزایده : اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران
پ- مدت انجام کار: 36 ماه 

ج-قیمت پایه یکساله  در سال اول  مبلغ 5,400,000,000  ریال از قرار هر ماه   450,000,000  ریال  )  چهارصد و پنجاه  میلیون ریال(  بدون مالیات بر ارزش افزوده 
د- با عنایت به مجوز سه ساله قرارداد اجاره  در سال دوم و سوم براساس قیمت جدید کارشناس رسمی ,الحاقیه قرارداد انجام می شود . 

ضمنــا کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده بــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( انجــام مــی گــردد. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه هــای مربــوط بــه چــاپ 
فراخــوان بــه عهــده برنــده مزایــده اســت .

 

 نوبت اول

میم الف 925 شناسه اگهی 1329753

گرانی اینترنت قوز باالی قوز
  علیرضا باجالن ، کارشناس فناوری

ســرعت و کیفیت پایین اینترنت در کشــور با افزایش قیمت 
تعدادی از بسته های در حال ارائه از سوی اپراتورها همراه شده 
و با وجود نارضایتی گسترده کاربران پاسخ قابل قبولی از سوی 

سازمان های متولی امر بیان نمی شود.
با توســعه روزافزون فناوری های ارتباطی و گســترش شبکه 
جهانی وب دسترسی به اینترنت در تمامی نقاط جهان اهمیت 
فوق العاده ای پیدا کرده است و از همین رو دولت ها ملزم هستند 
با برنامه ریزی دقیق و حساب شده خدمات سریع و ارزان اتصال 

به شبکه اینترنت را برای مردم فراهم کنند.
هم اکنون ســازمان های بین المللی که شــاخصه های توسعه 
علمی و فناوری را در کشورهای مختلف بررسی و فهرست های 
متفاوتــی از میزان رضایت مندی مردم در حوزه های گوناگون 
منتشر می کنند میزان دسترسی به اینترنت یکی از مهم ترین 
معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی در نظر می گیرند. در حقیقت 
امروزه دسترسی به اینترنت برای حرکت در مسیر توسعه علمی 
و فناوری ضروری اســت. در جهان حاضر دغدغه مردم برای 
دسترسی به اینترنت کم از دغدغه نان شب نیست و اگر بگوییم 
اینترنت به همان اندازه نیازهای اساســی مردم ضرورت دارد 
گزافه نگفتیم. در ایران حتی زمانی که کشــور از لحاظ میزان 
مبتالیان و درگذشــتگان کرونا در وضعیت بهتری نســبت به 
گذشته قرار گرفته است هنوز دسترسی به اینترنت و استفاده 
از شبکه های ارتباطی برای انجام فعالیت های مختلف ضروری 
محسوب می شود و تباید این تصور ایجاد شود که حاال کمتر از 
دو سال گذشته به اینترنت نیاز است. در چنین شرایطی ایران از 
لحاظ کیفیت اتصال به شبکه های ارتباطات ثابت و سیار جایگاه 
مناســبی ندارد و طبق جدیدترین آمار در سایت اسپیدتست 
رتبه جهانی ایران در شــبکه اینترنت موبایل برابر با ۷۳ و در 
شبکه ثابت نیز برابر با ۱۴۴ است. بدون شک چنین جایگاهی 
با هیچکدام از برنامه های باال دستی توسعه شبکه های ارتباطی 
در کشور هماهنگی ندارد و در شرایط کنونی نمی توان تبدیل 

شدن به هاب ارتباطی منطقه را متصور شد... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
شماره 2001005543000004 دستگاه همودیالیز

 سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 

از طریــق   خــود  بــه خریــد دســتگاه همودیالیزموردنیــاز  نظــر دارد نســبت  ایــران در  اســامی  احمــر جمهــوری  ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال 
برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلهــای از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  اقــدام نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
 اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا  از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
 www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/3/22 می باشد.

ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کارتعداد موضوعردیف

1/050/000/000 ریال5دستگاهدستگاه همو دیالیز1

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ   1/050/0000/0000   ریال ضمانت نامه بانکی
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت 00: 19مورخ 1401/3/26 
مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: حداکثر تا ساعت 00: 19 مورخ 1401/4/6

زمان بازگشایی پاکتها ساعت 00: 13 مورخ 1401/4/7
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــت بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه: تهــران خیابــان طالقانــی- چهــار راه ســپهبد قرنــی 

جنــب داروخانــه هــال احمــر، ســازمان داوطلبــان، تلفــن : 88919138
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 27312131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 نوبت اول

گهی 1331102 میم الف 994شناسه ا

گهی مناقصه عمومی شماره 3 / سه خدمات آ

یوسف نصیری - شهردار نسیم شهر  

پــروژه احــداث   بدینوســیله شــهرداری نسیم شــهر در نظــر دارد مناقصــه عمومــی 
 ( شــماره  بــه  نسیم شــهر  شــهرداری  بهشــت  بــاغ  آرامســتان  در  جدیــد  قبــور 
بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را   )2001093980000003
آدرس www.setadiran.ir برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
 پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

صــورت  در  گــران  مناقصــه  اســت  الزم  و  شــد  خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir
عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/21 ساعت 09:00 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از 
سایت: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/03/28

تاریــخ  چهارشــنبه  روز   12:30 ســاعت  قیمــت:  پیشــنهاد  ارســال  مهلــت  آخریــن   -
1401/04/08

گشایی: ساعت 13:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/08 - زمان باز
در  بیشــتر  اطاعــات  دریافــت  جهــت  گــزار  مناقصــه  دســتگاه  تمــاس  اطاعــات   *
خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا آدرس: تهــران - شهرســتان بهارســتان - 

نســیم شــهر - بلــوار امــام خمینــی)ره( - نبــش میــدان هفــت تیــر  
شماره تلفن: 56753655-021 ، 56754854-021 ، فکس: 021-56775192

  نوبت چاپ اول: 1401/03/21    نوبت چاپ دوم: 1401/03/28

 نوبت اول

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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 نوبت 
دوم

 
نوبت دوم

 دیپلماسی اقتصادی نوین؛
کشورهای  مدلی برای صادرات به 

همسایه
  سخاوت خیرخواه، دکتری روابط بين الملل 

اقتصاد، بنیان یک جامعه اســت و مردم به دنبال ثبات 
اقتصــادی در زندگی خود هســتند و مهمترین وظیفه 
حاکمیــت، رفع آرزوهای مردم آن جامعه اســت. افکار 
ســنجی ها نشــان می دهد مردم ایران عموماً به مسائل 
شخصی و خانوادگی خود برای حال و چند ماه آینده فکر 
می کنند و اندیشیدن به سایر مسائل کلیدی و توسعه ای 

آینده کشور وظیفه حاکمیت است.
 از طرفــی، تولید ناخالص داخلی کشــورهای جهان به 
شــدت در حــال افزایش بوده اما عدالــت اجتماعی در 
جهان به شــکل وحشــتناکی رو به کاهش اســت. در 
چنین شــرایطی به یقین، نظام بین الملل پر از فرصت 
هاســت، ولی مشکل اصلی کشــور، کمبود دانش برای 
ایجاد ارتباطات جهانی اســت. ریل سیاســت خارجی 
با ریل سیاســت اقتصادی یکی نیســت. همدیگر را با 
قطار توســعه هماهنگ نمی کنند. پشــت دیپلماسی، 
کامیون هــای اقتصاد صف نکشــیده اســت. به عبارتی 
اقتصاد همچنان اولویت سیاست خارجی نیست. اعتقاد 
بر این است که علیرغم پروپاگاندا و بزرگنمایی با تبلیغات 
سیاســی، جهان به شــدت غیرسیاسی و کاربردی است 
و راه حل ها هم جهانی اســت. از این رو با تنوع ســازی در 
اقتصاد و سیاســت، ورود مجدد ایران به صحنه جهانی 
الزم اســت و ایران برای بقاء و رشــد اقتصادی مبتنی بر 
توســعه صادرات، باید به ایــن کاروان جهانی بپیوندد. 
تضادها نباید مانع همکاری مشــترک با کشــورها شود. 
بدون شــک آینده ایران در گرو بین المللی شدن است و 
اقتصاد ایران هم در گرو سیاســت خارجی اقتصاد محور 
است. شرایط داخلی و خارجی نشان می دهد، هوای تازه 

در کریدورهای دیپلماسی ایران کم است.

 ادامه در صفحه2

یادداشت

معاون اول رئیس جمهور:

سهمیه استخدام معلوالن با جدیت  اجرا شود
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید سهمیه ۳ درصدی استخدام افراد 
دارای معلولیــت با جدیت اجرا شــود، گفت: البتــه در اجرای این قانون باید 

شرایط خاص افراد دارای معلولیت را در تعیین حدنصاب مدنظر قرار داد.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در دومین جلسه کمیته هماهنگی و 
نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در دولت ســیزدهم، اظهار 
داشت: اجرای تمام قوانین در کشور امری ضروری و الزم است اما باید توجه 
داشته باشیم که عدم اجرای قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت با تبعات 

و پیامدهای منفی مضاعف همراه خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور به وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعی ماموریت داد تا 
تیمــی را بــرای پیگیری اجرای مواد و احکام قانون حمایت از حقوق معلوالن 
تعیین و مسائل و مشکالت افراد دارای معلولیت را بیش از گذشته پیگیری کند.

وی همچنین بر اهمیت رســیدگی به وضعیت بیمه معلولین و نیز خدمات 

و رفاهیات جامعه معلوالن کشــور تاکید و خاطر نشــان کرد: تمام دستگاه ها 
و نهادهایی که از بودجه عمومی اســتفاده می کنند موظف هســتند به افراد 
دارای معلولیت ارائه خدمت کنند و عدم دولتی بودن این دستگاه ها نمی تواند 

توجیهی برای خودداری از ارائه خدمت باشد.
مخبر بر لزوم مناسب سازی واحدهای مسکونی و امکان استفاده معلولین از 
خدمات عمومی تاکید کرد و از همه دســتگاه های خدمات دهنده خواســت 
موضوع مناســب ســازی در اماکن و محیط های عمومی و خدماتی را برای 

استفاده معلولین در اولویت کار خود قرار دهند.
وی به موضوع اشــتغال افراد دارای معلولیت نیز اشــاره و خاطر نشــان کرد: 
الزم اســت ســهمیه ۳ درصدی استخدام افراد دارای معلولیت با جدیت اجرا 
و پیگیری شــود که البته در اجرای این قانون باید شــرایط خاص افراد دارای 

معلولیت را در تعیین حدنصاب مدنظر قرار داد.  

ح شد؛ در نشست مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با مدیران شرکت تسکو مطر

گرفتن حل مشکالت پیمان  لزوم در اولویت قرار 
 میدان نفتی آزادگان جنوبی 

 در نشســتی با حضور مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان و نمایندگان 
شــرکت تکنو انرژی ســپهر کیش)تسکو( مشکالت و موارد قابل پیگیری در 

این پیمان بحث و گفتگو شد.
در این نشست که با حضور مهندس عبدا... عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز اروندان و جمعی از مدیران و روسای این شرکت با مدیران ارشد و 
رئیس کارگاه شرکت تکنو انرژی سپهر کیش)تسکو( برگزار شد، در خصوص 
حل و فصل سریع مشکالت و معضالت حاکم در این پیمان مربوط به میدان 
آزادگان جنوبی و شــمالی مطالبی مطرح و تصمیماتی اتخاذ شــد.مهندس 
عذاری اهوازی با بیان اینکه نگاه ویژه به حل مشکالت ایجاد شده در امر تولید 
و همچنین دغدغه پرســنل زحمتکش شــاغل در این پیمان از ابتدا تاکنون 

چالش های متفاوتی برای ما رقم زده اســت، اظهار داشــت خواهان حل آنها 
در اسرع وقت هستیم.

عذاری اهوازی اضافه  کرد: رسیدگی به مسائل و مشکالت پرسنل پیمانکاری 
مناطق عملیاتی که در شرایط سخت آب و هوایی و بدور از امکانات مطلوب، 
جهادگرانه در حال تالش هســتند همیشــه از اولویت های نخســت بنده 
و همکارانــم بــوده و نظــر به اهمیت ایــن موضوعات جلســات و مکاتبات 
متعددی با مدیریت و روســای شــرکت تســکو انجام شده است که متاسفانه 
به وعده های داده شــده عمل نشــده اســت. از این رو امیدواریم در پایان این 
 نشســت که با رویکرد مثبت شــرکت تســکو همراه است شاهد تحقق اهداف

 هر دو شرکت باشیم.
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سیاست 2
یادداشت

ورود رییس جمهور ونزوئال به 
ایران / ایسنا

اعتراضات مسلمانان هند 
به اظهارات توهین آمیز 
سخنگوی حزب حاکم هند 
درباره پیامبر اسالم )ص(/ 
رویترز

گزارش تصویری

اتحاد روسیه و چین برای براندازی دالر؛

اقتصاد جهان دچار جنگ ارزی
اگــر ایاالت متحده می خواهــد در راس نظم 
بین المللی مبتنی بر قوانین باقی بماند باید به 
تالش هــای جدی به منظور جلوگیری از روند 

تضعیف هژمونی مالی جهانی خود بپردازد.
به نقل از نشــنال اینترســت؛ یکی از روند های 
خطاناپذیری که در طول تاریخ ادامه داشــته 
همبســتگی بین قدرت مالی و ژئوپولیتیکی 
اســت. برای این که کشوری بتواند ارتش خود 
را تقویت کند فناوری های نوآورانه را دنبال کند و 
نیروی کار مولد را حفظ کند باید پایگاه اقتصادی 
قوی داشــته باشد. در حالی که دریاساالران و 
مشاوران به طور فزاینده ای بر کاهش شکاف در 
حوزه توانایی های نظامی چین و آمریکا تاکید 

می کنند دالر آمریکا هم چنان غالب است.
آیــا ایــن واقعیتی اســت که می تــوان آن را 
بدیهــی قلمــداد کرد یا آن کــه اتحاد چین و 
روســیه تهدیدی ملموس برای هژمونی مالی 

واشنگتن است؟
سرعت و دامنه ظهور چین برای چندین دهه 
موضوع بحث های گســترده بوده اســت، اما 
اظهــارات اخیر مقام های آمریکایی به وضوح 
نشــان داده که ایاالت متحده دیگر از برتری 
بینظیر ژئوپولیتیکی ســال های پس از جنگ 

جهانی دوم برخوردار نیست.
»نیکالس چایالن« فرمانده ســابق بخش نرم 
افزاری پنتاگون در سپتامبر ۲۰۲۱ میالدی با 
اشاره به ناامیدی خود از این که وزارت دفاع به 
اندازه کافی برای مقابله با پیشرفت های چین 
در حوزه نرم افزار، هوش مصنوعی و قابلیت های 
ســایبری کاری انجام نمی دهد از سمت خود 
اســتعفا داد. دریاســاالر نیروی دریایی ایاالت 
متحده »جان آکیلینو« رئیس سابق فرماندهی 
هند و اقیانوس آرام ایاالت متحده چندین ماه 
قبل به اعضای کمیته خدمات مسلح سنا هشدار 
داده بــود کــه برتری دریایی ایاالت متحده در 
مواجهه با توســعه سریع چین در حال سقوط 

است.
»آنتونــی بلینکن« وزیر امــور خارجه آمریکا 
اخیرا در جریان یک ســخنرانی که استراتژی 
دولت بایدن در مورد چین را تشــریح می کرد 
تاکیــد نمود که چگونه پکن به تدریج در حال 
ایجــاد »قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی 
و فنــاوری« برای جایگزینی نظم بین المللی 
مبتنی بر قوانین تحت رهبری ایاالت متحده 
اســت. اگر ایاالت متحده در مقایســه با چین 
واقعا چنین شکســت های شــدید نظامی و 
تکنولوژیکــی را تجربه می کند می توان انتظار 
داشــت که این روند در نفوذ نســبی واحد پول 

ملی آن کشور نیز بازتاب یابد.
با این وجود، تا حد زیادی این گونه نبوده است. 
اقتصاد جهان کماکان به موسسات مالی تحت 
مدیریت ایاالت متحده متکی اســت و شواهد 
کمی وجود دارند که نشان دهند این وضعیت 
به زودی تغییر می کند. ســهم مبادالت ارزی 
با اســتفاده از دالر آمریکا برای دو دهه منتهی 
به رکود ناشــی از شیوع کرونا ۲۰۲۰ میالدی 
ثابت باقی ماند و در سال ۲۰۱۹ میالدی به ۸۸ 
درصد رســید. از آنجایی که کشور ها به سوی 
درون گرایی روی آوردند و زنجیره های تامین در 
طول بحران بهداشت جهانی مختل شد کسری 

بودجه ایاالت متحده به وجود آمد و دالر را به 
ارز کمتر جذابی در سراسر جهان تبدیل کرد.

در نتیجه، برای اولین بار از سال ۱۹۹۷ میالدی 
سهم دالر از ذخایر ارزی جهان در سال ۲۰۲۰ 
میالدی به کم تر از ۶۰ درصد رسید. در حالی 
که به نظر می رسید این روند به نوعی آغاز پایان 
هژمونی مالی آمریکا باشد دالر به وضعیت غالب 
خود بازگشــت. در همین حال، کشــور های 
سراســر جهان هم چنان با تاثیرات اقتصادی 
ناشــی از شیوع کرونا و هم چنین کمبود مواد 
غذایی که به دلیل جنگ در اوکراین تشدید شده 
اســت مقابله می کنند. در نتیجه، هنگامی که 
دالر در برابر سایر ارز ها قرار می گیرد ارزش آن 
به باالترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ میالدی 

به این سو رسیده است.
بخش بزرگی از این موفقیت را می توان به نقش 
دالر آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی نسبت 
داد. کشور ها همچنان به پرداخت برای خرید 
کاال ها و تعهدات بدهی خود از طریق دالر ادامه 
می دهند و از بانک های مرکزی در سراسر جهان 
می خواهند تا مقادیر قابل توجهی از دالر را در 

ذخایر خود نگهداری کنند.
در ســه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ میالدی ۶.۷ 
تریلیــون دالر در بانک هــای مرکزی جهان 
ذخیره شــده و به واشــنگتن قدرت چانه زنی 
و نفوذ در خارج از کشــور را از طریق تصمیم 
گیری هایی کــه خزانه داری آمریکا در داخل 
کشــور اتخاذ می کند داده اســت. حفظ این 
موقعیت ممتاز مزایای قابل توجهی را به همراه 
دارد که در طول یک مبارزه بزرگ بر سر قدرت 

بسیار مهم خواهد بود.
ایاالت متحده می تواند با نرخ بهره های پایین تر 
از هر کشــور دیگری وام بگیرد و همواره از این 
موضوع اطمینان دارد که سایر بانک های مرکزی 
اوراق قرضه آن کشــور را خریداری می کنند و 
می تواند معامالت را از طریق موسسات تحت 
رهبری آمریکا هدایت کند. اگرچه چین از نظر 
نظامی و اقتصادی قدرتمندتر شــده است، اما 
یوان تنهــا در ۲.۷ درصد از پرداخت های بین 
المللی در سال ۲۰۲۱ میالدی ارز مورد استفاده 
بوده که با ۴۰.۵۱ درصد سهم استفاده از دالر 
و ۳۶.۶۵ درصد ســهم اســتفاده از ارز یورو در 

پرداخت های بین المللی فاصله زیادی دارد.
با این وجود، به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین 
به نظر می رســد که وضعیــت در حال تغییر 
اســت شــاید نه به طور دائم، اما به گونه ای که 
باید موجبات نگرانی سیاستگذاران آمریکایی 
را فراهم کند. اتحاد چین و روسیه در تالش است 
تا با هدف نهایی ساختن یک سیستم مالی کامال 
مســتقل از کنترل واشنگتن کشور های دیگر 

را به سوی یک جایگزین جذاب جذب کند.
با کمک روسیه، چین به تدریج به دنبال تضعیف 
هژمونی مالی ایاالت متحده است. پس از آن که 
کشور های غربی برای تحریم روسیه به دنبال 
جنگ آن کشور علیه اوکراین با یکدیگر متحد 
شدند یکی از اولین واکنش های پوتین این بود 
که کشور های اروپایی وابسته به واردات انرژی 
روسیه را مجبور به پرداخت به روبل یا طال کرد.
به دلیل ضرورت، بسیاری از شرکت های انرژی 
دستور او را پذیرفته اند و پرداخت های یورویی 
خود را پیش از ذخیره در حســاب جداگانه ای 
به روبل تبدیل می کنند. این مسئله پیامد های 
متعددی را به دنبال دارد. از آنجایی که سطح 
ارزش روبــل از لحاظ تاریخی به دلیل اهمیت 
صادرات در اقتصاد روســیه به شدت با قیمت 
انرژی مرتبط بوده کمبود نفت و گاز در بازار های 
جهانی باعث شده تا ارزش روبل در یک چرخه 

خود تقویت کننده افزایش یابد.
روبل در کمال تعجب بســیاری از تحلیلگران 
غربی به یکی از موفق ترین ارز ها در جهان تبدیل 
شده است، زیرا بانک مرکزی روسیه هر کاری که 
می تواند برای جلوگیری از جریان دالر و یورو 
انجام می دهد. دولت روســیه از طریق کنترل 
سرمایه و مقرراتی که سرمایه گذاران روسی را 
ملزم می سازد درآمد های مازاد خود را به روبل 
تبدیــل کنند کاری کرده که ارزش واحد پول 
ملی آن کشــور افزایش یافته و حتی از ســطح 

پیش از جنگ نیز فراتر رفته است.
عــالوه بر این، بــاری که غرب باید در پذیرش 
سیستم پوتین به دوش بکشد به طور فزاینده ای 
دردناک خواهد شد. اگر روبل در چند ماه آینده 
به افزایش ارزش خود ادامه دهد کشــور های 
غربی مجبور خواهند شد برای پرداخت هزینه 
واردات انــرژی ضروری خود پول بیش تری را 

برای تبدیل ارز های شان به روبل هزینه کنند. 
این نه تنها تقاضای جهانی برای روبل را افزایش 
می دهد بلکه به دولت های دیگر نشان می دهد 
کــه واحد پول ملی روســیه می تواند در برابر 
مجازات کشور های بزرگ غربی مقاومت کند.

همزمان با این هزینه ها روسیه در تالش بوده 
تــا جایگزینی بــرای جامعه جهانی ارتباطات 
مالی بیــن بانکی )SWIFT( ایجاد کند. در 
ســال ۲۰۱۴ میالدی سالی که روسیه کریمه 
را ضمیمه خاک فدراسیون روسیه کرد کرملین 
"سیستم انتقال پیام های مالی" )SPFS( را 
ایجاد نمود یک سیستم پرداخت مبتنی بر روبل 
که به عنوان جایگزینی برای ســوئیفت عمل 
می کند. چین یک سال بعد از آن رویه پیروی 
کرد و "سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی" 

)CIPS( را راه اندازی نمود.
با این وجود، بعید به نظر می رسد که به تنهایی 
هر ابتکار عملی بتواند دسترســی جهانی را به 
سوئیفت تضعیف کند. سیستم انتقال پیام های 
مالی مطمئنا قادر به جلوگیری از خروج بیش از 
یک تریلیون روبل توسط شهروندان روسیه در 
مدت کوتاهی پس از اعالم تحریم های سوئیفت 
در ماه مارس نبود. با این وجود، نشست پوتین - 
شی پیش از حمله روسیه علیه اوکراین و امتناع 
چیــن از محکومیت صریح کرملین برای آغاز 
جنگ بر میزان همکاری این دو قدرت اقتدارگرا 
به منظور به چالش کشیدن غرب افزوده است. 
برای آن که همکاری میان آنان تاثیرگذار باشد 
یکی از اولین اهداف حوزه اقتصادی خواهد بود، 

زیرا پیش نیاز نفوذ ژئوپولیتیک است.
در واقع، چین و روســیه پیش تر درباره ادغام 
سیستم های مالی مربوطه خود صحبت کرده 
اند و مســکو به پکن اطمینــان داده که آماده 
استفاده از یوان در ذخایر خارجی اش به منظور 

تسریع این روند است.
همزمان بان آن تا زمانی که طرح دقیق انتقال 
نفت و گاز روســیه دنبال می شود به خصوص 
تا زمانی که کشور های اروپایی استدالل کنند 
که نمی توانند به وابســتگی خود به مسکو در 
حوزه انرژی بدون متحمل شدن شکست های 
مالــی غیر قابل قبول پایان دهند این موضوع 
آشکار می شود که قدرت های اقتدارگرا به دنبال 

براندازی هژمونی جهانی امریکا و غرب هستند.
در مورد جایگاه دالر آمریکا به نظر می رسد چین 
بزرگترین دلیل برای نگرانی است، زیرا به طور 
موثر توسعه یوان دیجیتال را دنبال کرده یک 
ارز الکترونیکی که از نظارت مالی آمریکا مصون 
باشد و باعث گسترش طرح کمربند و جاده چین 
شــود، زیرا واشنگتن نمی تواند معامالت انجام 
شــده بین پکن و کشور های در حال توسعه را 

ردیابی کند.
چین برای تامین مالی پروژه های زیرساختی در 
آمریکای التین، آفریقا یا خاورمیانه کشور های 
خارجــی را مجبور می کند تا از طریق یک ارز 
غیرقابل ردیابی و متمرکز پرداخت های شــان 
را انجــام دهنــد. این مزیتی اســت که ایاالت 
متحــده بــا دالر از آن برخوردار نیســت، زیرا 
دالر ارز ذخیره جهانی است که در یک کشور 
شفاف و دموکراتیک چاپ می شود و اطالعات 
مربــوط به ارزش و گــردش آن راحت تر قابل 

دسترسی است.
در نهایت، حتی بدون در نظر گرفتن شــکل 
دیجیتالــی آن، یوان در حال حاضر تهدیدی 
برای جایگزینی دالر در بازار های کلیدی است 
که ممکن اســت تاثیر فوق العاده ای بر امنیت 
ایاالت متحده داشته باشد. عربستان سعودی 
کــه از رویکــرد دولت بایــدن در مورد روابط 
دوجانبه واشــنگتن و ریاض و همچنین سایر 
مســائل منطقه ای ناامید شده در حال مذاکره 
بــا چین برای پذیــرش پرداخت های نفتی به 
یوان است. ایران طی یک دهه گذشته به دلیل 
تحریم هــای آمریکا پرداخت ها به یوان را برای 

فروش نفت خود به چین می پذیرد.
ثبات نسبی یوان ممکن است آن را برای مقاصد 
تجــاری به عنوان ارز ذخیره مطلوب تر تبدیل 
کند. در حالی که مصرف کنندگان و کسب و 
کار های آمریکایی اثرات اقتصاد تورمی را پشت 
سر گذاشته اند کشور های کم تر توسعه یافته با 
دالر موجود در ذخایر بانک مرکزی خود ممکن 

است نتوانند از رکود فعلی خارج شوند.
بانک هــای مرکزی می توانند به یوان به عنوان 
یک جایگزین ارزی روی آورند. این بدان معنا 
نیست که افول دالر اجتناب ناپذیر است. پوتین 
نســبت به حذف کامــل دالر از بانک مرکزی 
روسیه ابراز تردید کرده است. از جوالی ۲۰۲۱ 
میــالدی، چین هــم چنان ۵۰ تا ۶۰ درصد از 
ذخایر ارزی خود را به صورت دارایی های دالری 
در اختیار داشــت. اگرچه پکن بدون شــک در 
حال تقویت توانایی های نظامی خود است، اما 
هنــوز پیــش از آن که به طور کامل دالر را زیر 
پا بگــذارد راه های زیادی برای پیمودن پیش 
روی خود خواهد داشــت. کشور های اروپایی 
که زمانی با چین رفتار دوستانه ای داشتند در 
نتیجه نشست شی و پوتین و سکوت آن کشور 
در قبال بحران انســانی در اوکراین نســبت به 
چین موضعی دشمنانه و منفی پیدا کرده اند.

ایــن امــر به صادرات چین لطمه می زند و از به 
دام انداختن دولت های بیش تری در شــبکه 
اقتصــادی پکن جلوگیــری می کند. عالوه بر 
این، ابتکار عمل کمربند جاده ابریشــم چین 
ممکن است لزوما به موفقیتی بی، چون و چرا 

تبدیل نشود.
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مثال زدنی داشــته اســت. رئیس جمهور، روابط تهران و کاراکاس را راهبردی خواند و گفت: روابط برادرانه ما ادامه دار 

خواهد بود و امضای سند ۲۰ ساله بین دو کشور نشان دهنده این عزم است.

وی افزود: تحریم ها و تهدیدها علیه کشورمان در این ۴۲ سال اخیر فراوان بود و ملت ایران تصمیم گرفته تا تحریم ها را 
در جهت پیشرفت کشور به فرصت تبدیل کند. آیت اهلل رئیسی در عین حال خاطرنشان کرد: همان طور که سخنگوی 
کاخ سفید اعالم کرده، فشارهای حداکثری علیه ایران مفتضحانه شکست خورده است و این نقطه پیروزی برای ایران و 
نقطه شکست دشمنان است. وی این نکته را هم گفت که ونزوئال سال های سختی را سپری کرد اما اراده ملت و دولت 

این کشور این بود که باید در مقابله با دشمنان ایستادگی کند و در همین مسیر هم حرکت کرده است.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: اراده مردم، دولت و رئیس جمهور ونزوئال این بوده که باید در مقابل تحریم ها ایستاد و ما امروز 
گزارش داریم که این کشور ابرتورم ها را پشت سر گذاشته  و رشد اقتصادی آن آغاز شده است؛ این نشانه خوبی است که 

به همه ثابت می کند مقاومت و ایستادگی جواب می دهد و دشمن را وادار به عقب نشینی می کند.

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با مادورو؛

کاس در برابر دشمن »ایستادگی« است کارا راهبرد تهران و 

آیت اهلل آملی الریجانی خطاب به  ریيس کل 
دیوان محاسبات کشور:

می توانید از تخلفات شرکت های 
دولتی جلوگیری کنید

رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: دیوان 
محاســبات با نظارت کارآمد و اثرگذار بر شــرکت های 
دولتی می تواند موجب کاهش تخلفات و استفاده بهینه 

از منابع کشور شود.
 آیــت اهلل آملــی الریجانی، رییس مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام در دیدار با مهرداد بذرپاش، رییس کل 
دیوان محاسبات کشور با تبریک بابت تمجید مقام معظم 
رهبری و قدردانی از تالش های دیوان برای ارائه به موقع 
گزارش تفریغ بودجه، گفت: دیوان محاسبات با نظارت 
کارآمد و اثرگذار خود بر شــرکت های دولتی، می تواند 
موجب کاهش تخلفات و استفاده بهینه از منابع کشور 

شود.
رییــس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام بر اهمیت 
نظارت کارآمد و موثر دیوان محاسبات کشور بر فعالیت 
شرکت های دولتی برای کاهش تخلفات و استفاده بهینه 

از منابع تاکید کرد.
آیت اهلل با بیان اینکه سهم شرکت های دولتی در بودجه 
کل کشــور نسبت به مصارف عمومی بودجه عدد قابل 
توجهی است، اظهار کرد: حسابرسی دقیق و موشکافانه 
عملکرد شرکت های دولتی در چهارچوب قوانین عامه و 
نیز قانون بودجه کل کشور از جمله وظایف مهمی است 

که دیوان محاسبات بر عهده دارد.

فرمانده پدافند هوایی ارتش : 

قدرت مطلق منطقه هستیم
امیر ســرتیپ صباحی فرد گفــت: امروز نیروی مقتدر 
پدافند هوایی ارتش به مرحله ای از رشد و نبوغ رسیده 
که هیچ وابستگی در تجهیزات به هیچ کشوری ندارد و 

قدرت مطلق پدافند هوایی در منطقه هستیم.
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش در مراسم گرامیداشت والدت امام رضا )ع( 
در دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( ضمن تبریک 
میالد امام رضا )ع( گفت: ما هر چه داریم از برکت وجود 
امام رضا )ع( است. اعتقاد قلبی من این است که این امام 

رئوف گره از بزرگترین مشکالت می گشاید.
در این مراســم که نمایندگان آستان قدس رضوی هم 
حضور داشتند فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از این 
نیرو به عنوان اولویت اول در دفاع از کشور نام برد و تصریح 
کرد: همانطور که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بیان 
می کرد، جمهوری اسالمی ایران حرم است و نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران که لباس خدمت به امنیت 
این کشــور را بر تن دارند، خادمان این حرم و به نوعی 
خادمان حراست از امنیت کشورِ امام رضا )ع( هستند.

باراک اوباما:

مسیر جنگ اوکراین غیرقابل پیش بینی 
باقی می ماند

باراک اوباما، رییس جمهور اسبق آمریکا گفت: جنگ، 
روسیه را به یک مطرود بین المللی تبدیل و دسترسی 
کشور را به منابع قطع کرده و "بهترین و باهوش ترین" 

افراد آن را مجبور به ترک آن کرده است.
رئیس جمهور اسبق آمریکا در اظهاراتی هشدار داد که 
جنگ فعلی روسیه علیه اوکراین به این زودی ها پایان 
نخواهــد یافت و هشــدار داد که این جنگ پیامدهای 

گسترده ای خواهد داشت.
به نقل از پایگاه بیزینس اینسایدر، باراک اوباما، رئیس 
جمهور اسبق آمریکا در یک سخنرانی در اجالس موسوم 
به اجالس دموکراســی کپنهاگ گفت: اشتباه نکنید، 
این جنگ هنوز به پایان نرســیده است. هزینه های آن 

همچنان افزایش خواهد یافت.
او در ادامه اظهار داشت، مسیر این جنگ غیرقابل پیش 
بینی باقی می ماند و از جهان خواست در زمینه حمایتش 
از اوکراین تا زمانی که این جنگ پایان یابد "قدرتمند، 

پایدار و استوار" باشد.
اوباما در ادامه این صحبتهایش به تحســین از مقاومت 
شــدید نیروها و غیرنظامیان اوکراینی در برابر حمله 
روســیه پرداخت و گفت "شجاعت" آنها دلیل ناتوانی 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دستیابی به 
اهداف اســتراتژیک مورد نظر خود در این کشور حوزه 

اروپای شرقی بوده است.
او خاطر نشان کرد: آنها نه تنها برای دفاع از حاکمیت، 
بلکه برای دفاع از هویت دموکراتیک خود متحد شده اند. 
اقدامات آنها باعث شده که بسیاری در جهان در حمایت 
از ارزش های حق تعیین سرنوشــت و کرامت انســانی 

متحد شوند. این الهام بخش است.

وزیر دفاع آمریکا : 

چین قهرآمیزتر و متخاصم تر 
می شود

وزیر دفاع آمریکا گفت، ایاالت متحده سهم خود را برای 
مدیریت تنش ها با چین و جلوگیری از درگیری انجام 
خواهــد داد، بــا اینکه پکن در منطقه آســیا و از جمله 
در نزدیکــی تایوان به طور فزاینده ای »ســلطه جوتر و 

مهاجم تر« می شود.
روابط میان چین و ایاالت متحده در ماه های اخیر تیره 
و تار شده و این دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان بر سر 
مسائلی از تایوان و سوابق حقوق بشری چین گرفته تا 
فعالیت نظامی اش در دریای چین جنوبی اختالف نظر 
دارند. در جریان نشست روز جمعه میان لوید آستین، 
وزیر دفاع آن و همتای چینی او »وی فنگه«، دو طرف 
بار دیگر گفتند که خواســتار مدیریت بهتر روابطشان 
هستند، به رغم اینکه هیچ نشانه ای از پیشرفت در حل 

و فصل اختالفات دیده نمی شود.

 ادامه از صفحه  اول
در چنین شرایطی است که دیپلماسی اقتصادی 
و توجــه بــه مولفه های آن اهمیت فوق العاده ای 
پیدا می کند. مطالعات نشــان می دهد از ســال 
۱۹۵۰ بــه بعــد، جمعیت جهان ۳ برابر و مصرف 
آن ۶ برابر شــده اســت و همیــن طور جمعیت 
آســیا هم رو به افزایش اســت. فهِم همین رشد 
جمعیــت، می تواند قطب نمای حرکت اقتصادی 
ایران در صحنه جهانی باشــد. ایران ۱۵ همسایه 
)عراق- امارات- افغانســتان- ترکیه- عربستان- 
آذربایجان- روســیه- پاکستان- ترکمنستان- 
ارمنســتان- کویت- قطر- عمان- قزاقســتان و 
بحریــن( با حدود ۶۱۸ میلیــون جمعیت دارد 
کــه در آن حــدود ۲ هــزار و ۶۹۴ میلیارد دالر 
تجــارت )صــادرات و واردات( صورت می گیرد و 
این کشورها برای تامین نیاز خود ساالنه ۱۱۳۲ 
میلیــارد دالر از کشــورهای مختلــف واردات 
می کنند و ســهم صادرات ایران به این کشــورها 
کمتــر از ۲ درصد اســت چیزی در حدود ۱.۷۶ 
درصد. بررســی آمار تجــارت خارجی ایران در 
ســال ۱۳۹۷ هم نشــان می دهد که صادرات به 
کشــورهای همسایه نســبت به سال ۹۶ عمدتاً 
به غیر از عراق، کاهشــی اســت و یا ثابت و رشــد 
نامحسوسی دارد از سویی، در همین بازه زمانی، نیمی 
از کاالهای وارداتی ایران تنها از ۳ کشور چین، امارات و 
ترکیه تامین شده و در مقابل، حدود ۵۰ درصد صادرات 
ایران تنها به ۳ کشور چین، امارات و عراق اختصاص 
یافته اســت. در همین سال بیشترین واردات ایران از 
اتحادیه اروپا و بیشترین صادرات به کشورهای عضو 
اکو)ECO( بوده است. این یعنی فاصله فرسنگی با 
اصول تجارت جهانی. اطالعات تجارت خارجی جهان 
حاکیست که ۸۰ درصد تجارت کشورها با همسایگان 
انجام می شــود. این در حالی اســت که سال ۹۷ سهم 
صادرات ایران به ۱۵ کشــور همســایه از کل صادرات 
کشور، ۵۴ درصد و سهم واردات ایران از این کشورها 
از کل واردات ۲۷ درصد بوده است. چنانکه پیداست، 
ارقام ذکرشده با اعداد جهانی تجارت تفاوت فاحشی 
دارند. با توجه به ظرفیت های موجود در ایران در تولید 
برخی از اقالم ضروری و زیرساختی و نیز تقاضای رو 
به رشــد کشورهای همسایه، انتظار می رود که ایران 
بتواند ســهم بیشتری از بازار ۶۱۸ میلیون نفری این 

کشورها را از آن خود کند.
منبع: خبرگزاری بازار 

 
 مدیرکل آژانس خواستار سفر به تهران شد 

روز شمار مرگ برجام
سفر اسفندماه سال گذشته مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی به ایران ایــن امیدواری را به وجود آورد 
که در پروســه ای ۳ ماهه و با نقشــه راهی مشــخص، 
پرونده پادمانی ایران در اجالس ماه ژوئن شورای حکام 
برای همیشــه بسته شــود؛ امیدی که با ارائه گزارش 
منفی رافائل گروســی و متعاقب آن تصویب قطعنامه 
شــورای حکام علیه ایران، نه تنها حل و فصل پرونده 
 پادمانــی بلکــه آینده برجام را نیــز در هاله ای از ابهام
 فــرو برد. روز چهارشــنبه ۱۸ خردادماه و ســاعاتی 
پیش از اعالم تصویب قطعنامه علیه ایران در شــورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، خبری از ســوی 
سازمان انرژی اتمی ایران اعالم شد که نشان داد تهران 
از قطعیــت صدور این قطعنامــه اطمینان یافته و در 
واکنش، اقدام به قطع فعالیت  دوربین های فرا پادمانی، 
دســتگاه اندازه گیری بر خط ســطح غنا OLEM و 
فلومتر آژانس در ایران کرده اســت.  در بیانیه سازمان 
انرژی اتمی عنوان شــد که »جمهوری اســالمی ایران 
تاکنون همکاری های گسترده ای با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی داشــته اســت که متأسفانه آژانس بدون 
اینکه در نظر داشــته باشد که این همکاری ها ناشی از 
ُحسن نیت ایران است نه تنها قدردان این همکاری ها 
نبــوده بلکــه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی کرده 
اســت.« بهروز کمالوندی، ســخنگوی سازمان انرژی 
اتمی ساعتی پس از این خبر، در تشریح آن گفت: »۸۰ 
درصد دوربین های آژانس، دوربین های پادمانی است 
و ما متعهد به پادمان هستیم و آن دوربین ها کماکان 
فعالیت خودشــان را انجام می دهنــد. دوربین هایی 
که قرار اســت فعالیتش قطع شــود که امروز از برخی 
سایت ها شروع کردیم دوربین های فراپادمانی است و 
اطالعاتی را ضبط می کرد که بعداً می توانســت توسط 
آژانس مورد استفاده قرار بگیرد ما این اطالعات را هم 
دیگــر در اختیار آژانس نمی گذاریم.« اقدامات تهران 
اما در همین نقطه متوقف نخواهد شــد و گازدهی به 
برخی ســانتریفیوژهای IR۱ و افزایش سرعت تولید 
انواع ســانتریفیوژها قدم های بعدی تهران در واکنش 
به آنچه »عدم قدردانی آژانس از همکاری های ایران« 
نامیده شده، خواده بود.     قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
و تروئیکای اروپایی ســرانجام در ســاعات پایانی روز 
چهارشنبه با رای ۳۰ کشور از ۳۵ کشور عضو شورای 
حــکام به تصویب رســید تا فصل تــازه ای از تنش در 
روابــط تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و غرب 
رقم بخورد؛ فصلی که شــاید پس از تل آویو، ســاکنان 
کرملین را خوشــحال کرده اســت. روسیه که پس از 
توقف گفت وگوهای وین در تاریخ ۲۰ اســفند ۱۴۰۰، 
همــواره در مظان این اتهام که عامل اصلی بن بســت 
در پروســه احیای برجام اســت، قرار داشت؛ حاال و با 
تصویب قطعنامه شورای حکام می تواند خود را تبرئه 
کند و از اختالفات میان تهران و غرب بهره خود را ببرد.  

اخبار کوتاه

تحلیل
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3اقتصاد گزارش

خ ارز در روزهای آینده به چه سمتی خواهد  نر
رفت؟ 

قیمت دالر به عوامل مختلف 
بستگی دارد

 افزایــش قیمــت دالر مدتی اســت که ســرعت 
گرفتــه و ایــن افزایش قیمت بازار طال و ســکه را 
نیز تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است 
کــه فعاالن بازار ارز افزایش بیشــتر قیمت ارز را 
پیش بینــی می کنند. برخی کارشناســان پیش 
بینــی می کردند قطعمنامه ضد ایرانی شــورای 
حــکام بــازار را به هم می ریــزد اما باید گفت که 
قیمت ارز به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از 
کارشناسان معتقدند قیمت دالر عالوه بر ماجرای 
برجام بســتگی به چند عامل دارد که در ادامه به 

برخی از آن ها می پردازیم.
علیرضا عباســی، کارشــناس بازار ارز با بررســی 
وضعیت نرخ ارز در روز های آینده گفت: وضعیت 
نــرخ ارز در روز هــای آتی بســتگی به چند عامل 
اساســی دارد. اولین عامــل تاثیرگذار بر نرخ ارز، 
کســری شــدید بودجه کشور اســت. متاسفانه 
دولت ها بودجه را با کسری تنظیم می کنند و این 
کسری بودجه موجب می شود با استقراض از بانک 
مرکزی و یا انتشار پول بدون پشتوانه اقتصاد ایران 
در دیگ جوشان تورم باشد و موج های تومی قیمت 
تمام کاال ها از جمله نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: دومین عامل تعیین کننده قیمت ارز در 
روز های آتی، انتظارات تورمی است. تورم انتظاری 
باعث شــده است که دارندگان سرمایه خود را در 
مقابل تورم بی پناه ببینند و این احساس را داشته 
باشــند که سرمایه های ریالی شان در حال از بین 
رفتن است و دائما به دنبال پناهگاه ارزی باشند.

عباســی گفــت: روی آوردن بــه پناهگاه ارزی و 
خروج ســرمایه ها از اقتصاد مولد به سوی اقتصاد 
سفته بازی باعث ایجاد تقاضای کاذب ارزی برای 
نرخ ارز می شود و همین مسئله نرخ ارز را در مسیر 
صعودی قرار خواهد داد. درست همانند اتفاقی که 

طی سال های اخیر رخ داده است.  

گزارش

رئیس کنفدراسیون صادرات:

دولت با حذف ارز ترجیحی دنبال 
حذف رانت است

رئیس کنفدراســیون صادرات گفت: اگر دولت فاصله 
نرخ های متعدد ارزی را کم کرده و به حداقل برســاند، 
می تواند به اهداف سیاست درست خود که حذف رانت 
و فساد و ارز ترجیحی است دست یابد و شفافیت ایجاد 
کند.محمد الهوتی با اشاره به تفاوت نرخ ارزی که هم 
اکنون میان سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و بازار 
آزاد وجود دارد، اظهار کرد: در مورد بازار متشکل ارزی 
از زمان ســه رئیس کل بانک مرکزی صحبت به میان 
آمده و استفاده از این ابزار مورد تاکید قرار گرفته است؛ 
اما در اجرا خیلی موفق نبوده و امیدوار هستیم که در 
این دوره با سیاست های دولت سیزدهم و جدیت بانک 
مرکزی، بازار متشکل ارزی به شکل واقعی شکل گیرد. 
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران افزود: تا زمانی که 
دولتمردان نپذیرند که نرخ ارز کف بازار، نرخ معامالتی 
اصلی به شــمار می رود و مالک معامالت تجاری است 
و هر نرخی پایین تر از آن در قالب بازار متشکل ارزی، 
سامانه نیما یا سنا نباید به رسمیت شناخته شود، نوع 
دیگری از ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به حیات خود 

ادامه می دهد.
ارز نیما جایگزین ارز 42۰۰ تومانی شده است

الهوتی تاکید کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و 
ارز ۲۵ هزار تومانی جایگزین آن شــده ولی در بازار ارز 
به عنوان مثال قیمت ۳۰ هزار تومانی دارد، متأســفانه 
باید گفت که عماًل رانت همچنان وجود داشته و اگرچه 
در این رانت، فاصله نرخ کمتر شــده؛ ولی کماکان در 
اقتصاد ایران حضور دارد، لذا به نظر می رسد که اگر دولت 
شرایط ارزی کشور را با این سیاست جلو ببرد که فاصله 
نرخ های متعدد ارزی را کم کرده و به حداقل برســاند، 
توانسته به اهداف سیاست درست خود که حذف رانت 

و فساد و ارز ترجیحی است  .  

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

 برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۵۱۲ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نظر شــیخی فرزند عباس به شــماره 
شناســنامه ۱۲۶ کدملی ۶۱۰۹۵۷۳۵۷۴ صادره از برازجان را نســبت به ۱۴۴۸۵/۶۷ ســهم مشاع 
از ۸۶۹۱۴ ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی به مساحت ۸۶۹۱۴ متر مربع در قسمتی 
از پالک ۲۳۲ فرعی از ۱۳۶۲ اصلی واقع در قریه قلعه قائد حیدر گناوه خریداری مع الواســطه از 
آقای آرای قطعی مراجع قضایی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه 

ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۵۱ 

  
گهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  آ

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۴۵۷ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی و مهدی و علی و بابک شهرت 
همگی شاهی و بانو فاطمه ملک زاده و شهال شاهی فرزند محمدباقر به شماره شناسنامه ۱۹ کدملی 
۳۵۳۹۵۹۸۶۹۳ صادره از گناوه را نســبت به ۲۸۹۷۱/۳۳ ســهم مشــاع از ۸۶۹۱۴ سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۸۶۹۱۴ متر مربع در قسمتی از پالک ۲۳۲ فرعی از ۱۳۶۲ 
اصلی واقع در قریه قلعه قائد حیدر گناوه خریداری مع الواسطه از آقای آرای قطعی مراجع قضایی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۴۹ 

 
گهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  آ

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۵۱۱ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک بنــدر گنــاوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمــد غالملی فرزند محمد قلی به 
شــماره شناســنامه ۲۷۸ کدملی ۳۵۳۹۴۲۹۹۹۹ صادره از گناوه را نســبت به ۲۱۷۲۸/۵۰ سهم 
مشــاع از ۸۶۹۱۴ ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی به مساحت ۸۶۹۱۴ متر مربع در 
قســمتی از پــالک ۲۳۲ فرعــی از ۱۳۶۲ اصلی واقع در قریه قلعــه قائد حیدر گناوه خریداری مع 
الواســطه از آقای آرای قطعی مراجع قضایی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۵۰

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۴۵۶ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحســین عباس پور فرزند شــهقلی 
به شــماره شناســنامه ۳۶۷۲ کدملی ۳۵۳۹۹۱۰۳۵۲ صادره از گناوه را نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت ۱۰۰۸۰/۶۸ متر مربع در قســمتی از پالک ۱۳۶۹ اصلی واقع 
در قریه چم شــهاب گناوه خریداری مع الواســطه از آقای حســین شــهابی و شرکاء محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۵۴

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۵۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مسعود موسوی فرزند ید عبداهلل 
به شماره شناسنامه ۲ کدملی ۳۵۳۹۷۹۲۹۹۶ صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۸۰/۶۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۱۹۷ اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری 
مع الواســطه از آقای عباس پیش آهنگ و شــرکا محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
 بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۲۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۵ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۵۳

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۲۷۴ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۶ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی رضائی فرزند حسن به شماره 
شناســنامه ۷۹۲۰ کدملی ۳۵۳۹۲۶۹۲۰۷ صادره از گناوه را نســبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت ۲۱۱/۳۷ متر مربع در قســمتی از پالک ۱۱۷ فرعی از ۹۱۵ اصلی واقع در عبدامام 
گناوه خریداری مع الواسطه از آقای علی عبدامامی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد صدور ســند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۴۱

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه نجدی فرزند احمد به شماره 
شناســنامه ۳۵۳۰۰۰۵۱۰۱ کدملی ۳۵۳۰۰۰۵۱۰۱ صادره از گناوه را نســبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱۴۶/۹۱ متر مربع در قسمتی از پالک ۹۱۷ اصلی واقع در امامزاده گناوه 
خریداری مع الواســطه از آقای احمد شــفیعی و شــرکاء محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد صدور ســند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۴۲

 
گهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   آ

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۴۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود برزگر فرزند علی به شــماره 
شناســنامه ۳۵۳۰۱۰۱۸۲۶ کدملی ۳۵۳۰۱۰۱۸۲۶ صادره از گناوه را نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت ۵۲۰۰۲/۲۴ متر مربع در قســمتی از پالک ۹۰۳ اصلی واقع 
در قریه چهار روستایی گناوه خریداری مع الواسطه از آقای بانو شاهزاده خانم محمدی و شرکاء 
محــرز گردیــده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ 
 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی 

نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۳۶

 

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۴۵۶ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحســین عباس پور فرزند شــهقلی 
به شــماره شناســنامه ۳۶۷۲ کدملی ۳۵۳۹۹۱۰۳۵۲ صادره از گناوه را نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت ۱۰۰۸۰/۶۸ متر مربع در قســمتی از پالک ۱۳۶۹ اصلی واقع 
در قریه چم شــهاب گناوه خریداری مع الواســطه از آقای حســین شــهابی و شرکاء محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۵۴

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۵۰۲ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اماعیل رجبی فرزند حســین به شــماره 
شناسنامه ۳۵۸۳ کدملی ۳۵۳۹۵۵۸۹۵۰ صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزی به مساحت ۱۰۹۵۲۳/۹۵ متر مربع در قسمتی از پالک ۹۱۲ اصلی واقع در قریه بوزگاه 
گناوه خریداری مع الواسطه از آقای حسین رجبی و شرکاء محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷ 
  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۴۴

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۵۴۵ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید سلیمان موسوی فرزند سید محمد 
باقر به شماره شناسنامه ۳۰۹ کدملی ۳۵۳۹۴۸۲۶۴۴ صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین کشــاورزی مشــهور به رود راز به مســاحت ۵۳۲۱۸/۷۶ متر مربع در قسمتی از پالک 
۹۱۲ اصلی واقع در قریه پوزگاه گناوه خریداری مع الواســطه از آقای ســید محمد باقر موســوی و 
شــرکاء محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱۴۷ 

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۵۴۶ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید سلیمان موسوی فرزند سید محمد 
باقر به شماره شناسنامه ۳۰۹ کدملی ۳۵۳۹۴۸۲۶۴۴ صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی مشهور به عدن به مساحت ۵۲۲۵۵/۲۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۹۱۲ 
اصلی واقع در قریه پوزگاه گناوه خریداری مع الواســطه از آقای ید محمد باقر موســوی و شــرکاء 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۱۷ 
  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱ 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف  ۱۴۶   

وزیر جهاد کشاورزی از آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع 
کاالهای اساســی و رعایت قیمت های تعیین شــده در سراسر کشور از 
صبح دیروز شــنبه ۲۱ خرداد خبر داد.ســید جواد ساداتی نژاد با اشاره 
به آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کاالهای اساسی از 
صبح شنبه ۲۱ خرداد گفت: چهار هزار نفر در کشور کار نظارت بر کل 
زنجیره تأمین، تولید و توزیع کاالهای اساسی و مواد غذایی را برعهده 
دارند. همچنین از بسیج اصناف و بسیج وزارت جهاد کشاورزی استفاده 
شــده اســت.وی افزود: در راستای مردمی ســازی یارانه ها و نظارت بر 
قیمت های تعیین شده، نظارت بر بخشی از این زنجیره در کارخانه های 
مواد غذایی خواهد بود.ســاداتی نژاد، کاالهای مورد بررســی را شــامل 
محصوالت کشــاورزی، لبنیات، حبوبات، برنج وارداتی، شــکر و روغن 
عنوان و بیان کرد: از آغاز زنجیره توزیع تا فرآوری در کارخانه و توزیع 
آنها مورد نظارت بازرســان قرار خواهد گرفت. تعزیرات هم با توجه به 
ضوابط جدیدی که برای این دستگاه تعیین شده و افزایش اختیارات، 
بــه نظارت هــا کمک می کند. در این مانور قیمت ها مورد بررســی قرار 
می گیرند تا در صورتی که بیش از قیمت تمام شده ارائه و عرضه شوند 
به تعزیرات معرفی خواهند شد. مردم هم با شماره ۱۲۴ تخلفات گران 
فروشی را به تعزیرات اعالم کنند.وزیر جهاد کشاورزی درباره اقدام برخی 
کارخانه های لبنی مبنی بر افزایش قیمت محصوالت خود اظهار داشت: 
شرکت های تولید کننده مواد لبنی فقط ۴ قلم کاالی اساسی که قیمت 
آنها اضافه و به کارخانجات اعالم شــده را می توانند افزایش دهند.وزیر 
جهاد کشاورزی در خصوص برنج گفت: دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی 
کاهش عرضه و برخی سودجویی ها بود که سبب شد قیمت برنج ایرانی 
کاهش یابد. در فصل برداشــت برنج هســتیم که تعدیل )کاهش( هایی 
به آن اعمال خواهد شــد.وی تأکید کرد: هم بخش دولتی و هم بخش 
خصوصی برنج خارجی با کیفیت باالتر وارد کرده که به کاهش قیمت 
آن می انجامد. همچنین ۵۰ هزار هکتار اراضی کاشــت برنج قراردادی 
بــا شــرکت بازر گانی دولتی داریم که بــه محض ورود بازار، به کاهش 

قیمت برنج ایرانی منجر می شود.

آغاز مانور نظارت بر قیمت کاالهای اساسی

برنجایرانیارزانمیشود

مصوبهافزایشحقوقبازنشستگانتغییرخواهدکرد؟

افزایش حقوقی که جامعه را فقیرتر می کند 
باالخره بعد از دو ماه و نیم از شــروع ســال 
۱۴۰۱ دولــت نحوه افزایش حقوق کارگران 
بازنشســته را تصویب و ابالغ کرد. بر اساس 
این مصوبه، حداقل مســتمری به اندازه ۵۷ 
درصد و مســتمری ســایر سطوح به میزان 
۱۰ درصــد افزایش خواهد یافت. در همین 
رابطــه وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از 
پرداخــت افزایش حقوق بازنشســتگان از 
خرداد ماه خبر داده اســت که مابه التفاوت 
حقوق بازنشستگان برای ماه های فروردین 
و اردیبهشــت نیز در ماه هــای تیر و مرداد 
واریز خواهد شــد. حال عدم پیروی حقوق 
بازنشستگان متوسط بگیر از مصوبه شورای 
عالی کار واکنش هایی را به دنبال داشــت. 
برخی ها نســبت به اقدام دولت در تصویب 
۱۰درصد افزایش حقوق متوســط بگیران 
انتقاد دارند. به گفته آن ها با توجه به افزایش 
سرســام آور هزینه های معیشــت، افزایش 
حقوق در نظر گرفته شده تنها کفاف هزینه 
چند روز از ماه را می دهد و بازنشســتگان با 
این شــرایط سخت برای گذران زندگی در 

تنگنا قرار خواهند گرفت.
»حمید حاج اســماعیلی« کارشناس بازار 
کار با اشــاره به عدم تناســب میان هزینه ها 
و درامد بازنشســتگان گفت: اکنون تورم به 
صورت افسارگسیخته در کشور وجود دارد 
و این مسئله بازنشستگان و حقوق بگیران را 

آزار می دهد.
دولت سنت شکنی کرده است

این کارشــناس بازار کار به انتقاد از تصمیم 
دولــت پرداخت و در این بــاره گفت: اولین 
موضوعی که مورد انتقاد است مسئله تغییر 

مصوبه شــورایعالی کار بوده که دولت انجام 
داده اســت. شــورای عالی کار در پایان سال 
گذشــته افزایش رقم مســتمری ها را ۳۸ 
درصد تعیین کرده بود، اما متاســفانه دولت 
سنت شکنی کرده و این رقم را به ۱۰ درصد 
کاهش داده است. معموال در گذشته مصوبات 
شورای عالی کار با همان رقم و مقداری که 
تصویب می شد در هیئت دولت مصوب و برای 
اجرا به سازمان تامین اجتماعی ابالغ می شد، 
اما امسال برخالف چند دهه قبل دولت این 

مسئله را رعایت نکرده است.
هم بنیانگــذار کالســینو از تجربه هــای 

مارکتینگ در صنعت آموزش می گوید.
هم بنیانگــذار کالســینو از تجربه هــای 

مارکتینگ در صنعت آموزش می گوید.
وی افزود: دولت حق و اجازه نداشــته است 
که یک مصوبه قانونی را بدون اینکه شرکای 
اجتماعی را برای مذاکره و بازنگری مســئله 
دعوت کند به صورت یکجانبه قانون را تغییر 

دهد.
حاج اســماعیلی اظهار کرد: دومین مسئله 
مورد انتقاد این اســت که ســازمان تامین 
اجتماعی یک نهاد غیر دولتی بوده و دولت 
نبایــد تا این اندازه در امور ســازمان تامین 
اجتماعی دخالت داشته باشد. بازنشستگان 
و کارگران صاحبان اصلی ســازمان تامین 
اجتماعی هســتند. وقتی سازمان بر اساس 
ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مصوب 
کرده که این افزایش صورت بگیرد دولت به 

چه دلیلی این رقم را کاهش داده است؟
افزایش حقوقی کــه جامعه را فقرتر 

می کند

این کارشناس بازار کار با اشاره به گرانی های 
افسارگسیخته ادامه داد: سومین و مهم ترین 
مسئله ای که مورد انتقاد است میزان افزایش 
حقوق در برابر فشــار تورم و گرانی اســت. 
اکنــون تورم به صورت افسارگســیخته در 
کشور وجود دارد و این مسئله بازنشستگان 
و حقوق بگیــران را آزار می دهد بنابراین اگر 
ما اجازه ندهیم که دستمزد بازنشستگان به 
اندازه کافی افزایش پیدا کند بدون شک این 

قشر فقیرتر خواهند شد.
وی در پایــان تاکید کرد: افزایش حقوق به 
این شــکل به معنــای فقیرتر کردن عمده 
بازنشســتگان، حقوق بگیــران و کارگران 
اســت. رویه ای که دولت در پیش گرفته نه 
تنها عادالنه نیست بلکه توسعه فقر است. به 
این تصمیم دولت انتقادات بسیاری وارد بوده 
و دولت باید در این خصوص میزان افزایشی 
را که مصوب و ابالغ کرده است پس بگیرد.

1۰ درصد کفــاف هزینه های زندگی 
بازنشستگان را نمی دهد

محسن باقری، فعال کارگری نیز در واکنش 
بــه این خبر به اقتصاد۲۴ گفت: بر اســاس 
مــاده ۹۶ و ۱۱۱ قانــون تامیــن اجتماعی 
بحث تعیین مســتمری بازنشســتگان به 
عهده هیئت وزیران گذاشــته شــده است و 
هیئت دولت باید این مســتمری را تعیین و 
ابالغ کند. اما مســتمری بر اساس مولفه ای 
همچون هزینه های زندگی باید تعیین شود 

درصورتی که این اتفاق رخ نداده است.
 باقــری گفت: دولت بعد از تاخیر معناداری 
که برای تعیین حقوق بازنشســتگان داشت 
بــا توجه بــه تورمی که بازنشســتگان را با 

چالش های بسیاری روبه رو کرده است باید 
در تعیین درصد مستمری دقت بیشتری به 
خرج می داد چراکه این ده درصد هزینه های 
زندگی بازنشســتگان را پوشش نمی دهد و 
این مسئله موجب نارضایتی آنها شده است.

وی اظهار کرد: البته در بحث حداقل بگیران 
افزایش خوبی انجام شده است و آنهم حاصل 
کار نمایندگان کارگران بود. به عبارتی دیگر 
ایســتادگی نمایندگان کارگــری با همراه 
نمایندگان کارفرمایی سبب شد تا دستمزد 
خوبی برای حداقل بگیرها تعیین شــود. اما 
برای حقوق سایر سطوح  کم دقتی شده است 
و تصــور می کنم بحث رعایت نکردن مولفه 
تعیین مستمری بر اساس هزینه های زندگی 
موضوعی است که دولت درخصوص آن ترک 
فعل انجام داده است و حتما باید این مسئله 
اصالح شود.  این حق بازنشستگان است که 
برای گذران معیشت شــان از یک مستمری 

مناسب بهره ببرند.
به نظر می رســد اقدام دولت نیازمند 

بازنگری است
حواشــی در خصوص افزایش ۱۰ درصدی 
مستمری سایر سطوح همچنان ادامه دارد. 
بر اساس گزارشی از خبرآنالین، محمدرضا 
پورابراهیمی رییس کمیســیون اقتصادی 
مجلس درباره افزایش حقوق کارگران گفته 
اســت: »آنچه ما به دنبال آن هستیم کمک 
به بازنشستگان ســازمان تامین اجتماعی 
است تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در 
کشور و با رعایت شان و منزلت این عزیزان 
به حل مشکالت معیشتی و حقوق متناسب 
با شــرایط اقتصادی اقدام شود. در پرداخت 

حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
چند نکته مهم حائز اهمیت است. اولین نکته 
این است، آنچه در قانون آمده و مطرح شده 
سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان 
این سازمان را مشخص و هیات مدیره و هیات 
امنا بعد از تایید و تصویب برای دولت ارسال 
می کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است. 
متن قانون در ماده ۹۶ نیز اعالم شده سازمان 
تامین اجتماعی مکلف است این کار را انجام 
دهد لذا تکلیف بر عهده این ســازمان است.  
به نظر می رســد دولت نقش تنفیذ حکم را 
دارد و امکان اینکه بخشــی از آن را بپذیرد 
و بخشــی را خودش اصــالح کند در قانون 
دیده نشــده و این موضوع باید توسط دولت 
گزارش و به نحوی پاسخ داده شود که آیا از 
نظر قانونی دولت حق دارد در ارتباط با این 

موضوع تصمیم بگیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه 
داد: آنچــه در قانــون آمده بیان کرده بعد از 
تایید و تصویب در سازمان تامین اجتماعی 
این موضوع به تایید هیات دولت می رسد در 
آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این 
تایید را بر اساس تغییرات مدنظر خود انجام 
دهد یا اینکه باید برگرداند به سازمان تامین 
اجتماعــی و بعــد از تصویب مجدد و ارائه به 
دولت تایید کند و لذا به نظر می رسد اقدام 

دولت نیازمند بازنگری است.
حال باید دید که پس از این حواشی آیا مصوبه 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تغییری 
خواهد کرد و یا بازنشســتگان باید به فکری 
راهی برای مدیریت هزینه کالن معیشتشان 

با درآمدهای ناچیزشان باشند.

گهی مزایده   آ
به موجب پرونده اجرایی کاله ۹۹۰۰۰۲۹ دویست )۲۰۰( سهم مشاع از ۳۵۲۷۵ سهم سهام شش 
دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ۹۱۷/۳۳۳۶۶ )ســه هزار و ســیصد و شــصت و شش 
فرعی از نهصد و هفده( واقع در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر که سند آن به نام آقای مسعود 
خدری صادر و تسلیم گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی شــده که مشــخصات شــش دانگ پالک فوق محدود به حدود شماال در چهار قسمت که 
قسمت دوم آن شرقی است اول پی است به طول ۲۷/۱۵ متر به پالک ۹۱۷ اصلی دوم پی است 
به طول ۴۲/۷۵ متر به پالک ۹۱۷ اصلی سوم پی است به طول ۱۱/۲۵ متر به پالک ۹۱۷ اصلی 
چهارم پی مشــترک به طول ۲۲/۱۵ متر به پالک ۹۱۷ اصلی شــرقا در ده قســمت که قسمتهای 
پنجم و شــش آن شــمالی اســت اول پی اســت به طول ۷/۳۰ متر به پالک ۹۱۷ اصلی دوم پی 
است به طول ۴۰/۶۵ متر به پالک ۹۱۷ اصلی سوم پی مشترک به طول ۱۷ متر به پالک ۹۱۷ 
اصلی چهارم پی است به طول ۳۳/۶۵ متر به پالک ۹۱۷ اصلی پنجم پی است به طول ۶۰ متر 
به پالک ۹۱۷ اصلی ششــم پی اســت به طول ۸/۶۵ متر به پالک ۹۱۷ اصلی هفتم پی اســت به 
طول ۳۲/۲۰ متر به پالک ۹۱۷ اصلی هشتم پی است به طول ۶۲ متر به پالک ۹۱۷ اصلی نهم 
پی اســت به طول ۶۴/۵۰ متر به پالک ۹۱۷ اصلی دهم پی مشــترک اســت به طول ۱۰ متر به 
پالک ۹۱۷ اصلی جنوبا در چهار قسمت اول پی است به طول ۱۵/۳۰ متر به پالک ۹۱۷ اصلی 
دوم پی است به طول ۶۷ متر به پالک ۹۱۷ اصلی سوم پی است به طول ۴۱ متر به پالک ۹۱۷ 
اصلی چهارم پی اســت به طول ۶۶ متر به راه خاکی غربا در پنج قســمت اول پی اســت به طول 
۴۷ متر به پالک ۹۱۷ اصلی دوم پی اســت به طول ۴۹ متر به پالک ۹۱۷ اصلی ســوم پی اســت 
به طول ۱۱۱/۵۵ متر به پالک ۹۱۷ اصلی چهارم پی اســت به طول ۶۰/۲۰ متر به پالک ۹۱۷ 
اصلی پنجم پی است به طول ۳۴ متر به راه خاکی حد فاصل پالک ۹۱۷ به نشانی گناوه پشت 
ســپاه پالک فوق از ســاعت ۹ الی ۱۲ روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ در اداره ثبت اســناد و امالک 
گنــاوه واقــع در گنــاوه بلوار امام علی )ع( جنب دانشــگاه پیام نور از طریق مزایده به فروش می 
رسد. مزایده از مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/.۱ ریال )یک میلیارد و ششصد میلیون ریال( شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب برق گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و 

حق مزایده نقدا وصول می گردد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۱   تاریخ مزایده ۱۴۰۱/۴/۴  م / الف ۱۴۸     

گناوه  ک شهرستان  اداره ثبت اسناد و امال
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نفت و انرژی 4

 تحلیلگران پيش بينی کردند ؛

ک مصرف  کنندگان نفت  تابستان دردنا

کوتاه از انرژی

بین الملل

کستان در  کره قطر و پا  مذا
مورد تقویت همکاری ها در 

زمینه انرژی
 پــس از امضــای قــرارداد بلندمــدت 
شــرکت انرژی قطر با شــرکت دولتی 
نفــت پاکســتان در فوریه ۲۰۲۱ برای 
تامین ســاالنه حدود ۳ میلیون تن گاز 
مایع به پاکستان، قطر بزرگترین تامین 
کننــده گاز پاکســتان است.ســعد بن 
شــریدا الکعبی وزیر دولت قطر در امور 
انــرژی با خواجه محمد آصف وزیر دفاع 
و فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان و 
صادق مسعود مالک وزیر دولت پاکستان 
در امــور نفــت درباره روابــط دوجانبه 
گفتگو کرد.خبرگزاری قطر گزارش داد 
که الکعبــی راه های تقویت همکاری ها 
در زمینه انرژی بین قطر و پاکســتان را 

بررسی کردند.
پس از امضای قرارداد بلندمدت شرکت 
انــرژی قطــر بــا شــرکت دولتی نفت 
پاکســتان در فوریه ۲۰۲۱ برای تامین 
ســاالنه حدود ۳ میلیون تن گاز مایع به 
پاکســتان، قطر بزرگترین تامین کننده 

گاز پاکستان است.
بر اســاس این قرارداد ۱۰ ساله، تحویل 
LNG به ایستگاه های دریافت کننده در 
کالس جهانی پاکســتان از سال ۲۰۲۲ 
آغاز خواهد شــد و تا پایان سال ۲۰۳۱ 
ادامه خواهد داشت.این دومین توافق در 
نــوع خود بین مقامات ذیصالح در قطر 
و پاکســتان اســت. اولین مورد در سال 
۲۰۱۶ بــرای تامین گاز طبیعی مایع به 
شــرکت دولتی نفت پاکستان بود که بر 
اساس آن قطر ساالنه ۳.۷۵ میلیون تن 

به آن عرضه خواهد کرد.

  بنزین در آمریکا از مرز ۵ دالر 
گذشت

 قیمت بنزین در آمریکا برای نخســتین 
بار از مرز پنج دالر در هر گالن عبور کرد 
و به تورم هزینه ســوخت بیشــتر دامن 
زد.آمار انجمن خودروی آمریکا نشــان 
داد میانگین قیمت هر گالن بنزین بدون 
ســرب از ۴.۹۸۶ دالر به ۵.۰۰۴ دالر در 

هر گالن افزایش یافت.
قیمــت باالی بنزین، دردســری برای 
جــو بایــدن، رئیس جمهــور آمریکا و 
دموکرات ها در کنگره اســت که تالش 
می کننــد در انتخابات میــان دوره ای 
نوامبــر، اکثریــت را حفظ کنند. بایدن 
برای پایین بــردن قیمتها، از اهرمهای 
متعــددی اســتفاده کرده که شــامل 
برداشت غیرسابقه از ذخایر استراتژیک، 
معافیــت از مقررات بــرای تولید بنزین 
تابستانی و درخواست از تولیدکنندگان 
بــزرگ اوپک بــرای افزایش تولید بوده 
اســت.با این حال، قیمتهای سوخت در 
سراســر جهان به دلیــل بهبود تقاضا و 
تحریمها علیه روســیه و کاهش ظرفیت 
پاالیــش، رو بــه افزایش بوده اســت. 
سفرهای جاده ای در آمریکا نسبتا قوی 
مانده و تنها چند درصد پایین تر از سطح 
پیش از پاندمی اســت. اما اقتصاددانان 
انتظار دارند در صورت ماندن قیمتها در 
باالی پنج دالر برای مدت طوالنی، تقاضا 
برای سوخت ممکن است به تدریج افت 
پیدا کند.طبق آمار وزارت انرژی آمریکا، 
قیمــت بنزیــن آمریکا با در نظر گرفتن 
تــورم، همچنان حدود هشــت درصد 
پاییــن رکورد ۵.۴۱ دالر در هر گالن در 

ژوئن سال ۲۰۰۸ است.
هزینه مصرفی آمریکا با این که تورم به 
باالترین حد در بیش از ۴۰ ســال اخیر 
صعود کرده، فعال تاب آور مانده اســت و 
برنامه هــای کمکی ویژه دوران پاندمی 
کووید و رشــد دســتمزدها به خصوص 
برای کارگران کم درآمد، ترازنامه خانوار 
را تقویــت کرده اســت.طبق آمار اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، محصول بنزین 
عرضه شــده که معیــاری برای ارزیابی 
تقاضاســت، هفته گذشته ۹.۲ میلیون 
بشــکه بود که مطابق با میانگین فصلی 

پنج ساله است.
همزمان بــا افزایش قیمت بنزین برای 
مصــرف کنندگان، شــرکتهای نفت و 
گاز ســود باالتــری به جیــب می زنند. 
بر اســاس گزارش رویترز، پاالیشگاه ها 
بــه خصــوص در کرانه شــرقی آمریکا 
در تکاپــوی جایگزیــن کردن ذخایری 
هســتند که مصرف شده اند که منعکس 
کننــده افزایش صــادرات به اروپا برای 
کمــک به کاهش وابســتگی به واردات 

روسیه است.  

 رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون
 بهداشت مجلس:

قطع بی برنامه برق تولید دارو را 
با مشکل مواجه می کند

رئیــس کمیته دارو 
و غذای کمیســیون 
مجلس  بهداشــت 
با هشــدار نسبت به 
اینکه قطع بی برنامه 
برق تولیــد دارو را با 
مشــکل مواجه می 
کنــد، گفت: صنایع 

دارویی باید برق مورد نیاز خود را دریافت کنند 
و نیاز است دولت تدابیر الزم را در این رابطه به 
کار ببرد و نباید به گونه ای اقدام کرد که با اخالل 
در روند تولید دارو مجبور شویم به واردات روی 
بیاوریم.عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی 
رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت 
مجلس با بیان اینکه بخشنامه های جیره بندی  
برق، باعث نگرانی صنایع دارویی شده است، 
گفت: صنایع دارویی در حال حاضر با مشکالت 
زیادی مواجه هســتند و نباید با قطعی برق 
مشکالت شــان را افزایــش داد.وی ادامه داد: 
صنایع دارویی و واکسن شرایط خاصی دارند 
و شیوه کار و فعالیت آنها با دیگر صنایع متفاوت 
است در واقع آب و هوای استریل و سردخانه 
باید به صورت ۲۴ ساعته و دائم در گردش باشد 
و قابل قطع شدن نیست و استفاده از ژنراتور 
هم برای چند ســاعت مختصر جوابگو است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان 
اینکه وضعیت دارو با هیچ صنعتی قابل مقایسه 
نیست، افزود: می طلبد پیش از هر اقدامی در 
مــورد قطــع برق با فعاالن عرصــه دارویی و 
داروسازان مشــورت های الزم صورت گیرد 
تا از تبعات آن جلوگیری شــود.روح االمینی 
رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت 
مجلس با بیان اینکه قطع بی برنامه برق کمبود 
دارو را در پــی دارد، گفت: صنایع دارویی باید 
بــرق مورد نیاز خود را به موقع دریافت کنند 
و نیاز اســت دولــت و وزارت نیرو تدابیر الزم 
را اتخــاذ کنند و بــه گونه ای اقدام نکنند که 
با اخالل در روند تولید دارو مجبور شــویم به 

واردات روی بیاوریم.
  

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران خبر داد؛ 

دروغ  پردازی درباره گران 
شدن بنزین 

 مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با تکذیب تغییر در چگونگی عرضه 
و قیمت بنزین در جایگاه های ســوخت، گفت: 
شــایعاتی که در فضای مجازی منتشــر شده 
صحت ندارد و روال مانند گذشــته بوده و هیچ 
تغییری در شــرایط ایجاد نشده است.بر اساس 
این خبر در روزهای گذشته فیلمی قدیمی در 
فضای مجازی منتشــر شــد. فیلمی که در آن 
فردی از جمع آوری کارت سوخت جایگاه داران 
برای سوخت گیری با قیمت آزاد خبر می دهد.
انتشــار این فیلم باعث شد تا همزمان با تغییر 
در نظام پرداخت یارانه و عادالنه کردن پرداخت 
یارانه، برخی از افزایش قیمت بنزین خبر دهند. 
این در حالی است که پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، رییس جمهور اعالم کرد که بنزین گران 
نخواهد شد.بعد از آن نیز وزیر نفت و سخنگوی 
دولــت اعالم کردند که بنزین شــامل افزایش 
قیمت نخواهد شــد. هیچ برنامه ای از ســوی 
دولت برای تغییر در نحوه و قیمت بنزین وجود 
ندارد.در واقع، عادالنه کردن پرداخت یارانه باعث 
ســوء استفاده برخی مدعیان شده و با استفاده 
از ایــن فرصت، به دروغ پردازی درباره افزایش 
قیمت بنزین بپردازند.  در این زمینه، مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
گفــت و گو بــا خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید 
بــر اینکه هیچ ابالغیــه ای در خصوص حذف 
کارت ســوخت جایــگاه داران از چرخه عرضه 
بنزین نداشته ایم، گفت: شایعاتی که در فضای 
مجازی منتشر شده صحت ندارد و روال مانند 
گذشــته بوده و هیچ تغییری در شرایط ایجاد 
نشده است.علی اکبر نژادعلی افزود: قرار نیست 
که از تیرماه کارت ســوخت جایگاه داران برای 
سوختگیری با نرخ آزاد حذف شود. وی ادامه داد: 
همه اخباری که در فضای مجازی و رســانه ای 
کشور در این خصوص منتشر شده، فاقد صحت 
بوده و تکذیب می شود. مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: تغییری 
در چگونگی توزیع بنزین در جایگاه های عرضه 
ســوخت ایجــاد نخواهد شــد، قیمت بنزین 
یارانــه ای لیتری ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز 
همچنان سه هزار تومان عرضه می شود. وی با 
اشاره به اینکه سیستم سوخت رسانی مانند روال 
سابق خواهد بود و هیچ تغییری در برنامه ها و 
کارت های جایگاه ها ایجاد نشــده است، گفت: 
مالکان وســایل نقلیه می توانند از سهمیه آزاد 
در کار ت ســوخت وسیله نقلیه استفاده کنند.

نژادعلی افزود: هرگونه تغییر و تحول در نحوه 
عرضه و قیمت بنزین از ســوی شــورای اطالع 

رسانی دولت اعالم خواهد شد.

در شــرایطی که قیمت هر بشــکه نفت برنت باالی 
۱۲۰ دالر معامله می شود، فروشندگان نفت منتظر 
بازگشت چین به بازار هستند که موتور رشد تقاضا 
به شــمار می رود.اگر این تحلیل درســت باشد، این 
تابستان برای مصرف کنندگان نفت در هر کجا که 
باشــند، دشــوار خواهد بود. هم اکنون آمریکایی ها 
حــدود پنــج دالر بــرای قیمت هر گالــن بنزین و 
انگلیســی ها بیش از ۱۰۰ پونــد معادل ۱۲۵ دالر 
برای پر کردن باک یک خودروی معمولی پرداخت 
می کنند.در چین تجدید شماری از تدابیر قرنطینه 
در شــانگهای، به مســیر ناهمواری که پیش رو قرار 
دارد اشــاره می کند امــا بزرگترین مصرف کننده 
نفت جهان، محتاطانه در حال پشــت سر گذاشتن 
جدیدتریــن دور مبــارزه با شــیوع کووید ۱۹ بوده 
اســت. بهبود تقاضای جهان برای ســوخت، میزان 
مصرف نفت را در شرایطی که قیمت ها حدود ۱۲۰ 
دالر در هر بشکه است، باالتر خواهد برد.گای راس، 
یک مشــاور نفتی کهنه کار در شــرکت  بلک گلد 
اینوســترز  در این باره گفت: من هرگز در بیش از 

۵۰ ســال گذشــته حرفه خودم، چنین آمیزه ای از 
عوامــل مختلف را ندیده بودم. جهان ظرفیت مازاد 
تولید اندکی دارند. اقتصاد خارج از چین قوی است 
و چیــن اکنــون رو به بهبود اســت و ما در بحبوحه 
اختــالل بازار نفت جهانی هســتیم.مقامات اوپک 

پالس هفته گذشــته اظهــار کردند: ظرفیت مازاد 
اندکــی وجــود دارد که آنها بتوانند اضافه کنند و در 
عین حال، محدودیتهای مشــابه در پاالیشگاههای 
نفت جهان باعث شــده اســت مصرف کنندگان با 
قیمتهای ســوخت روبرو شــوند که سریع تر از نفت 

افزایش پیدا می کنند.چندین کشــور در واکنش به 
حمله نظامی مسکو به اوکراین، تحریمهایی را علیه 
روســیه که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت 
جهان است، اعالم کرده اند. این مسئله، عرضه نفت 
و فرآورده های نفتی قابل دسترس در بازار را مختل 
کرده است. مصرف فرآورده های نفتی از تولید فراتر 
رفته و باعث تقلیل بیشــتر ذخایر شــده است.اکثر 
اهالی وال اســتریت در این دیدگاه خوش بینانه از 
بازار نفت سهیم هستند. گروه گلدمن ساکس هفته 
گذشته پیش بینی کرد قیمت نفت برنت در ماه های 
آینده، به ۱۴۰ دالر در هر بشکه صعود خواهد کرد. 
بانک مورگان اســتنلی اعــالم کرد پیش بینی این 
بانک از قیمت ۱۵۰ دالری نفت، ممکن است از این 
هم باالتر برود. رکورد ثبت شــده برای قیمت نفت 
برنت، ۱۴۷ دالر و ۵۰ ســنت در ژوییه ســال ۲۰۰۸ 
بوده اســت.  شرکت ملی نفت چین برآورد می کند 
که مصرف چین ممکن است در سه ماهه سوم ۱۲ 
درصد رشد کند. بانک چاینا اینترنشنال انتظار دارد 
در سه ماهه سوم، بهبود مالیمی روی دهد و تقاضا 

در سه ماهه چهارم قوی باشد.

 به گفته آمریتا سن، تحلیلگر ارشد نفت در شرکت مشاوره انرژی 
اسپکتس، قیمت نفت، بدون چین ۱۲۰ دالر است و وقتی چین به 
بازار برگردد، قیمت نفت باالتر خواهد رفت. حتی بدون قیمتهای 
باال، تقاضا همچنان وجود دارد زیرا مردم می خواهند به سفر بروند و 
ثانیا، دولتهای سراسر جهان برای قیمتهای سوخت یارانه می دهند.

این یارانه ها یا مالیاتهای کمتر، تقاضا را در کشــورهای مختلف از 
مکزیــک گرفتــه تا آفریقای جنوبی تقویت کرده اند. این یک دلیل 
بــاال مانــدن قیمتهای نفت با وجود صعــود بهای معامالت بنزین 
آمریکا به ۱۸۰ دالر در هر بشــکه بوده است.روســیه صادرکننده 
بزرگ فرآورده های نفتی به خصوص دیزل اســت که قیمت عمده 
فروشــی آن در اروپا، حدود ۱۷۰ دالر اســت. نرخ پریمیوم دیزل و 
بنزین نسبت به نفت امسال در آمریکا و اروپا با افت موجودی این 
ســوختها، به رکورد باالیی صعود کرده اســت.بعضی از چهره های 
سیاســی قبول دارند که دنیا در حال حاضر ظرفیت پاالیش کافی 

ندارد. آموس هوچ استاین، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور 
امنیت انرژی در کنفرانس آر بی سی کپیتال مارکتس گفت: کمبود 
سرمایه گذاری در فضای انرژی و روند نزولی ظرفیت پاالیش نفت، در 
کمبود سوختها نقش داشته اند. اظهارات وی مشابه اظهارات وزیر 
انرژی عربستان سعودی بوده است. دولت بایدن از صنعت پاالیش 
آمریکا خواســته اســت تاسیسات غیرفعال را راه اندازی کنند.همه 
این موارد به معنای آن اســت که با وجود وعده اوپک و متحدانش 
برای افزایش بیشــتر تولید، نشــانه محکمی از این که چنین اتفاقی 
دیده نمی شود و حتی اگر تولید این گروه افزایش بیشتری داشته 
باشــد، روی روند صعودی قیمتها تاثیر چندانی نخواهد گذاشــت.

محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، هفته گذشته گفت: تنها دو یا سه 
کشــور عضو این گروه می توانند تولیدشان را افزایش دهند.اگرچه 
محدودیتهای کرونایی در قســمتهایی از شــانگهای برداشته شد، 
معامله گران بر این باورند که بهبود مصرف در بازار نفت روی خواهد 

داد. این موضوع برای مصرف کنندگان در آستانه تابستان که مصرف 
فرآورده های نفتی به دلیل سفر و تقاضای سرمایشی افزایش پیدا 
می کند، پرمخاطره خواهد بود. گروه گلدمن ساکس هفته گذشته 
پیــش بینــی کرد قیمت نفت برنت در ماه های آینده، به ۱۴۰ دالر 
در هر بشــکه صعود خواهد کرد. بانک مورگان اســتنلی اعالم کرد 
پیش بینی این بانک از قیمت ۱۵۰ دالری نفت، ممکن اســت از 
این هم باالتر برود. رکورد ثبت شده برای قیمت نفت برنت، ۱۴۷ 
دالر و ۵۰ سنت در ژوییه سال ۲۰۰۸ بوده است.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، امارات متحده عربی که در خصوص میزان افزایش عرضه 
تولیدکنندگان نفت به بازار بدبین بوده است، هشدار داد تابستان 
پیش رو ممکن اســت تابســتان طوالنی باشــد. سهیل المزروعی، 
وزیر انرژی امارات در کنفرانسی در اردن گفت: اگر با همین روند، 
مصرف نفت ادامه پیدا کند، هنوز به اوج مصرف برنگشــته ایم زیرا 

چین هنوز به بازار برنگشته است.

قیمت نفت، بدون چین 1۲۰ دالر است

خبر  ویژه

یک پيشنهاد برای تسویه گازی با بغداد 

گاز صادراتی را   مقصد 

 از عراق به ترکیه تغییر دهیم

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراوده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی گفــت: می توانیــم به جای 
اینکــه به عــراق گاز صادر کنیم و نتوانیم پول 
آن را هم دریافت کنیم به ســایر مقاصد مثل 
ترکیه صادرات داشته باشیم.حمید حسینی ، 
درباره از ســرگیری صادرات گاز به عراق طبق 
قرارداد اظهار داشــت: بنــده هنوز اطالعی از 
روند صادرات گاز به این کشــور بعد از کاهش 
میزان آن به دلیل عدم پرداخت بدهی ها ندارم، 
اما تجربه نشــان داده ما برای صادرات به این 
کشور باید نسبت به دریافت مطالبات پافشاری 
کنیم. وی تاکید کرد: اگر برای دریافت مطالبات 
خود از عراق مماشات کنیم، عراقی ها همچنان 
نســبت به تسویه بدهی ها تعلل می کنند. دبیر 
اتحادیــه صادرکنندگان فراوده های نفت، گاز 
و پتروشــیمی گفــت: ما نبایــد نگران تمدید 
قراردادها با این کشــور باشــیم چون آنها غیر 
از ایــران منبــع دیگری برای تامین نیاز گازی 
خود ندارند، ما می توانیم به جای اینکه به عراق 
گاز صادر کنیم و نتوانیم پول آن را هم دریافت 

کنیم به سایر مقاصد مثل ترکیه صادرات داشته 
باشــیم، اکنون آنــکارا آمادگی دارد که گاز را 
در فصل تابســتان با قیمــت باالتری دریافت 
کند. وی خاطرنشــان کــرد: ما می توانیم بازار 
گازی خــود را به ترکیه منتقل کنیم، اجباری 
نیست چون در تابستان ظرفیت مازاد داریم به 
عراق صادرات داشته باشیم و این کشور هم در 
پرداخت پول ســهل انگاری کند. حسینی رقم 
بدهــی بــرق و گازی عراق را بیش از ۵ میلیارد 
دالر عنوان و یادآور شد: نظام بانکی این کشور 
به بهانه تحریم ها همکاری نمی کند. حدود دو 
هفتــه قبل وزارت بــرق عراق از اقدام ایران به 
کاهــش صــادرات گاز به دلیل تاخیر بغداد در 
پرداخت بدهی های خود خبر داده بود.مجید 
چگنی مدیر عامل شــرکت ملی گاز ایران رقم 
باقیمانــده بدهی گازی عراق را یک میلیارد و 
ششــصد میلیون دالر اعالم کرده و گفته بود: 
طبق تفاهمنامه مقرر شده بدهی ها ظرف یک 
ماه پرداخت شــود.امکان صادرات روزانه ۵۰ 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عراق در قالب 

دو خط لوله عملیاتی شده است .

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

  در بخش خانگی خاموشی نداریم ؛

کنند  گر مردم همراهی  ا
 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
گفت: تمام تالش این اســت تا در تابســتان در 
حوزه خانگی شــاهد خاموشــی نباشــیم به 
شــرطی که مردم همراهــی الزم را در صرفه 
جویی داشــته باشــند و از سوی دیگر جلوی 
اســتفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز 
گرفته شــود.هادی بیگی نژاد ، درباره وضعیت 
تامین برق خانگی و صنایع در آســتانه فصل 
تابســتان، بیان کرد: واقعیت این است که ما با 
کمبود برق مواجه هســتیم و امسال برای تیر 
و مــرداد مــاه و در بــازه زمانی ۱۳ تا ۱۵ بعد از 
ظهــر که پیک مصرف برق اســت، حدود ۱۰ 
هــزار مگاوات کمبود برق داریم و خاموشــی 
هم داده خواهد شــد. اما تمام تالش این است 
که در بخش خانگی خاموشــی نداشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در ســه محور برنامه 
ریزی صورت گرفته است، اظهار کرد: در وهله 
اول هدف گذاری شده تا مردم را قانع کنیم تا 
مصــرف خــود را کاهش دهند و باید همکاری 
الزم از سوی مردم صورت گیرد. اگر خانواده ای 
سال گذشته ۵۰۰ کیلووات ساعت مصرف می 

کرد و امسال مصرف خود را به ۴۰۰ کیلووات 
ساعت در ماه کاهش دهد، مابه التفاوت مصرف 
را به مبلغ ۵۰۰ تومان از مشــترک خریداری 
می کنند. این سیاستی برای تشویق خانواده ها 
در راستای کاهش مصرف است.نماینده مردم 
مالیر در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
محــور بعدی برنامــه ریزی در حوزه صنعت و 
کشــاورزی کشور اســت. اگر مقداری قطعی 
در بخش صنایع و کشــاورزی داشــته باشیم 
می توانیم پاســخگوی نیــاز در حوزه خانگی 
باشــیم و در بخش خانگی خاموشــی نداشته 
باشــیم. از ســوی دیگر اقداماتی در حال انجام 
اســت تا فرسودگی شــبکه تا حدودی مرتفع 
شود که خود عاملی برای کاهش خاموشی ها 
خواهد بود.این عضو کمیسیون انرژی مجلس 
تاکید کرد: اعالم شــده که در حوزه صنعت و 
کشــاورزی خاموشی خواهیم داشت. مثال در 
حوزه کشاورزی سیاست های تشویقی در نظر 
گرفته شده که اگر کشاورزان در یک بازه زمانی 
از برق مصرف نکنند، در بازه دیگر برق رایگان 

به آنها تعلق خواهد گرفت.

کارشناس ارشد مدیریت منابع آب پاسخ داد؛

کدامند؟ کانون های بحران آب ایران 
تشــخیص کانون های بحران آب لزوما با شــاخص  های بحران آب امکان پذیر نیســت، بلکه با توجه به مبانی توســعه اقتصادی و در یک ظرف تحلیلی جامع ممکن اســت و با این نگاه و با تاکید بر دیدگاه دفاع غیرعامل، 
دو کانون عمده بحران آب در جغرافیای ایران عبارت از توســعه بی  رویه شهرنشــینی و تقاضای فزاینده برای تامین آب شــهرهای بزرگ و توســعه بی رویه کشــاورزی در فضای باز و بهره  برداری بی  رویه از ســفره  های آب 
زیرزمینی و فرونشســت آبخوان ها هســتند.داریوش مختاری  کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آب با بیان این مطلب اظهار کرد: کانون های بحران آب در یک چارچوب تحلیلی منســجم و بر اســاس منابع و مصارف آب 
قابل تشــخیص و ارزیابی اســت، اظهار کرد: منابع آب شــامل قنات، چشــمه، رودخانه و ســفره  های آب زیرزمینی )آبخوان( اســت. اصطالحات کم آبی، بی آبی، کمیابی و کمبود آب و شــاخص  های تشخیص بحران آب 
همانند شــاخص فالکن مارک و یا شــاخص بحران آب ســازمان ملل با اندازه  گیری ســرانه آب تجدیدشــونده در یک قلمرو جغرافیایی، مربوط به حوزه منابع آب اســت. ابتکار حساب داده-ستانده در بخش آب، نیز دارای 
مبانی مشــخصی اســت که منابع و مصارف آب را به یکدیگر پیوند می زند. در این میان شــاخص فقر آبی از مبانی ضعیف و اصطالح ورشکســتگی آب، فاقد مبانی علمی اســت.وی با بیان اینکه از دیدگاه مصارف آب، 
بخش  های مصرفی آب شامل کشاورزی، شهری و روستایی، صنعتی و زیست  محیطی است، گفت: به این ترتیب، مصرف بی رویه منابع آب و به هم خوردن توازن در مصرف آب در بخش های چهارگانه، موجب افزایش 
تقاضا و فشار بیشتر بر منابع آب می شود و به مرور، دامنه بحران آب افزون می  شود.این کارشناس ارشد مدیریت منابع آب با تاکید بر اینکه در ایران، بخش کشاورزی عمده آب مصرفی را شامل می شود و سرانه آب 

تجدیدپذیر پی در پی کاهش می  یابد، ادامه داد: همچنین مصرف آب در بخش شهری و روستایی فراتر از سرانه متعارف برای یک جغرافیایی نیمه خشک )با بارش سالیانه ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلی متر در سال( است.
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5بانک و بیمه

 امنیت بخشیدن به روابط مالی، مهم ترین دستاورد 

قانون جدید چک
 مدیر امور بازرســی و نظارت بانک شــهر با تاکید بر اینکه شــاهد سیطره قوانین برای استفاده درست 
از خدمات بانکی هســتیم، گفت: امنیت بخشــیدن به روابط مالی مهم ترین دســتاورد قانون جدید 

چک بوده است.
  علــی اصغــر غالمــی با بیان اینکه اجرای قانون جدید چک در مــدت زمان کوتاه، اقدامی جهادی و 
شایســته تحســین از ســوی شبکه بانکی کشور بود، افزود: یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در اجرای 

درست این قانون، آگاه سازی شهروندان و مشتریان بانک ها از روزهای ابتدایی بود.
وی با تاکید بر اینکه قانون جدید چک یک مطالبه عمومی بود که پس از سال ها اجرایی شده است، 
تصریح کرد: البته این مهم درســت زمانی اتفاق افتاد که شــبکه شــعب بانک ها درگیر عوارض ناشی 
از شیوع وروس کرونا بودند؛ اما شاهد بودیم روح این قانون به درستی اجرا و مورد استقبال گسترده 

هموطنان و به خصوص فعاالن اقتصادی قرار گرفت.
غالمی با اشاره به اینکه قانون جدید چک از جهت های مختلف مورد توجه است، ادامه داد: در همین راستا 
می توان به کنترل و جلوگیری از مفاسد در معامالت، افزایش سالمت نقل و انتقال مالی، جلوگیری از 
پولشویی، شناسائی و ساماندهی وضعیت اعتباری مشتریان بانک ها، زمینه سازی بانک برای احراز ظرفیت 
 و اهلیت مشتریان برای اعتبار سنجی دقیق تر در اعطای تسهیالت، تعهدات و خدمات بانکی و   اشاره کرد.

مدیر امور بازرسی و نظارت بانک شهر عنوان کرد: از دیگر موارد مهم قانون اصالح صدور چک »مسدود 
سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک های برگشتی در بانک ها« است که به تازگی اجرایی شده 

و قطعا می تواند اعتبار کامل را به این ابزار معامله مهم در کشور بازگرداند.

  امکان پرداخت غیرحضوری نذورات
 به نیت آستان متبرک حضرت امام رضا )ع( در بانک دی

بانک دی امکان پرداخت غیرحضوری نذورات نقدی هم وطنان به آستان مبارک حضرت امام رضا)ع( را فراهم کرد.
در راستای اقدام در حوزه مسئولیت های اجتماعی، امکان واریز نذورات نقدی مردمی به نیت آستان متبرک حضرت امام رضا )ع( از طریق خودپردازها، دی 
نت و دی جت بانک دی فراهم شد.از این پس تمامی هم وطنان گرامی می توانند با مراجعه به خودپردازهای بانک دی و انتخاب گزینه خیریه و سپس 
گزینه پرداخت نذورات آستان قدس رضوی، نذورات خود را با نیت کمک به توسعه و نوسازی حرم و همچنین امور خیریه و اجتماعی مورد نظر  آستان 
قدس رضوی واریز کنند.همچنین مشــتریان بانک دی نیز می توانند از طریق دی نت و دی جت با انتخاب گزینه نیکوکاری و ســپس گزینه  نذر امام 

رضا )ع( نذورات خود را پرداخت کنند. 

5
پرداخت وام ازدواج در بانک 

قرض الحسنه مهر ایران 1۸۰ درصد 
رشد داشته است

پیرو سیاســت های ابالغی دولت سیزدهم و بانک 
مرکزی، پرداخت وام ازدواج در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران نســبت به مدت مشــابه سال قبل، ۱۸۰ 

درصد رشد داشته است.
مقــام معظم رهبری )مد ظله العالی( همواره بر ازدواج 
جوانان و افزایش جمعیت جوان کشور تأکید داشته اند. 
از جملــه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ در دیدار با اقشــار مختلف 
مــردم فرمودند: »کشــور ظرفیت های زیــادی دارد، 
]ظرفیت [ ابتکار زیادی دارد، این کشــور ۸۰ میلیونی 
-کــه البته جمعیــت آن می تواند به ۱۵۰ میلیون هم 
برســد و ان شاءاهلل مسئولین همان طور که بارها تکرار 
کرده ایــم، کمک کننــد که این تکثیر جمعیت جوان 
که امروز خوشــبختانه وجود دارد از بین نرود؛ نســل را 
متوقف نکنند؛ جمعیت کشور را به تدریج در طول سال ها 
به پیری منتهی نکنند- این جمعیت، این کشــور، با 
این ظرفیت، با این امکانات چهارفصلی که کشــور ما 
دارد، می تواند از لحاظ ماّدی پیشرفت کند، مشکالت 
 معیشــت مردم برطرف بشــود؛ راهش این اســت.«
دولت سیزدهم و به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت 
امــور اقتصادی و دارایــی برنامه های مختلفی را برای 
تســهیل ازدواج و فرزندآوری جوانان اجرایی کرده اند. 
بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز به عنوان اصلی ترین 
نهاد متولی قرض الحسنه در کشور، در چنین مواقعی 
همواره به عنوان بازوی اجرایی در کنار مجموعه دولت 
بوده است. بر همین اساس بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا روز ۲۰ خرداد، ۶۹۶۶ فقره وام 
ازدواج به مبلغ ۹۲۱۹ میلیارد ریال پرداخت کرده است. 
این بانک در بازه مشــابه ســال گذشته ۴۰۵۸ فقره وام 
ازدواج به مبلغ ۳۲۹۶ میلیارد ریال پرداخته است. وام 
ازدواج پرداخت شــده از سوی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعدادی 
۷۲ درصد و از نظر مبلغ وام پرداخت شده حدود ۱۸۰ 

درصد افزایش یافته است. 

اخبار

 تخصیص وجه التزام به امور خیر 
از سوی بانک قرض الحسنه مهر 

 ایران قابل تحسین است 
 

»یاســر مرادی« در یادداشــتی نوشت: یکی از 
ابداعــات خوب بانک قرض الحســنه مهر ایران 
تخصیص وجه التزام های دریافتی از مشتریان 
به امور خیر مانند آزادی زندانیان، مدرسه سازی 
و... در راســتای مســئولیت اجتماعی است که 
دقیقاً با مبانی بانکداری اسالمی هم خوانی دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، »یاســر مرادی« رئیس هیأت مدیره 
بانــک صادرات در روز چهارشــنبه ۱۸ خرداد 
مــاه به نمایندگی از بانک صــادرات به عنوان 
ســهامدار، در جایــگاه ناظــر مجمع عمومی 
 بانک قرض الحســنه مهر ایران شــرکت کرد.

در جلسه مذکور یکی از نمایندگان بانک ها در 
خصوص نحوه مصرف بودجه وجه التزام بانک، 
مسائلی را مطرح کرد که دکتر مرادی، رئیس هیأت 
 مدیره بانک صادرات، پاســخی در این خصوص
 ارائه کرد.  وی بعد از نشســت مجمع بانک، در 
 یادداشــتی این موضــوع را چنین روایت کرد:
»یکــی از ابداعات خوب بانک قرض الحســنه 
مهر ایران تخصیــص وجه التزام های دریافتی 
از مشتریان به امور خیر مانند آزادی زندانیان، 
مدرسه ســازی و... در راســتای مســئولیت 
اجتماعی اســت که دقیقاً بــا مبانی بانکداری 
اســالمی هم خوانی دارد.  یکــی از نمایندگان 
ســهامداران ایــن ایراد را مطــرح کرد که وجه 
التزام جزو درآمدهای بانک حســاب شــده و 
 چنین اســتفاده ای از وجــه الترام بانکی، مجاز 
نیســت.  بنده در پاســخ اعالم کردم که اساساً 
ماهیــت وجه التــزام درآمدزایــی برای بانک 
نیست و وجهی است که باید جنبه بازدارندگی 
داشــته باشــد؛ نه آنکه با افزایش نرخ، بانک را 
به وسوســه تأخیر در وصول مطالبات با توجیه 
دریافــت نرخ باالتر بیندازد و دقیقاً ایراد برخی 
از مراجــع معظم تقلید به شــیوه وصول فعلی 
وجه التزام فعلی در شــبکه بانکی این اســت 
کــه باید ایــن مبلغ به حاکــم اختصاص یابد 
و در راه امــور خیــری کــه حاکم تشــخیص 
 می دهد، هزینه شــود و نــه درآمدزایی بانک!!

البته این امر تالی فاسدی دارد که قبل از آن باید 
ابزار مناسب را برای وصول به موقع مطالبات به 
بانک ها بدهیم تا در صورت تمایل و اقدام بانک 
به وصول به موقع مطالبات، خسارت تأخیر در 
 پرداخت به موقع دیون به بانک تحمیل نشود.
پیشنهاد مشخص بنده این است که در صورت 
عــدم اقدام بانک بــرای وصول مطالبات ظرف 
مهلــت مقــرر مثاًل یک یا ۲ ســاله، وجه التزام 
پرداختی مشــتری به حاکــم برای صرف امور 

خیر تعلق گیرد.«

بازدید معاونت فروش و بازاریابی 
بیمه آرمان از شعبه مشهد

دکتر هادی رئیس الذاکرین، سرپرست معاونت 
فروش و بازاریابی بیمه آرمان روز دوشــنبه ۹ 
خرداد ماه از شــعبه این شــرکت در مشــهد 
بازدید کرد. وی ضمن بازدید از این شــعبه در 
جلســه ای درخصوص بررسی نیازها و مسائل 
کارکنان شــعبه به گفتگو نشســت. همچنین 
بررســی وضعیت عملکــرد تولید حق بیمه بر 
اساس گروه بیمه ای و ترکیب پرتفوی،  بررسی 
برنامه های اجرایی شعبه در حوزه توسعه فروش 
بیمــه نامه خرد در جامعه بیمه گذاران بزرگ، 
تدوین طرح های ویژه فروش برای مشــتریان 
بزرگ، بررسی وضعیت و عملکرد شبکه فروش 
نماینــدگان اســتان، تاکید بر وصول مطالبات 
جاری شــعبه از بیمه گذاران، تاکید بر ارتباط 
با کارگزاران اســتان خراســان رضوی از جمله 
موضوعــات و اقدامــات مهم و مطرح شــده در 

این جلسه بود.

 واریز بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد ریال وجوه 

خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی
  با عاملیت بانک کشــاورزی تا نیمه خرداد ماه ســال جاری، بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد ریال بابت خرید 

تضمینی گندم به حساب گندمکاران واریز شده است.
از آغــاز فصــل خریــد گنــدم تــا نیمــه خــرداد مــاه ســال جــاری ، ۱۸۴۷ مرکــز خرید در کشــور، 
 بالــغ بــر ۲ میلیــون و ۵۹۰ هــزار تــن گنــدم را در قالــب ۴۰۴ هــزار و ۸۰ محمولــه از کشــاورزان 

خریداری کرده اند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بانــک کشــاورزی با هدف حمایــت از تولیــد در بخش کشــاورزی و با توجه 
بــه اهمیــت گنــدم بــه عنــوان غلــه اســتراتژیک در ایران و جهــان و نقــش محــوری آن در امنیت 
غذایــی کشــور،عاملیت خریــد تضمینــی گنــدم را بــر عهــده دارد و تاکنــون بیــش از ۲۱۷ هــزار 
 میلیــارد ریــال وجــوه گندم خریداری شــده را به حســاب کشــاورزان واریز کــرده و عملیات پرداخت 

همچنان ادامه دارد.

 سود انباشته بانک قرض الحسنه مهر ایران 

کرد از مرز 1۶۰۰ میلیارد تومان عبور 
مجمع عمومی عادی ساالنه بانک قرض الحسنه مهر ایران با حضور نماینده همه سهامداران برگزار شد و 
صورت های مالی سال ۱۴۰۰ به تصویب مجمع رسید. بر اساس صورت های مالی این بانک که به تصویب 
مجمع عمومی رسید، منابع بانک از ۴۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۶هزار و ۴۰۰ 

میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰رسیده است.
همچنین تعداد مشتریان از ۱۰ میلیون نفر به ۱۱ میلیون و ۹۰۰هزار نفر رسیده و تعداد سپرده ها از ۱۳ 
میلیون و ۱۰۰ هزار به ۱۶ میلیون و ۴۶۰هزار فقره افزایش یافته اســت. متناســب با افزایش منابع بانک، 
وام های پرداختی از سوی آن نیز رشد یافته است. مبلغ وام های پرداختی با رشدی ۶۳ درصدی از ۳۶هزار 
میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۸هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از نظر 
تعدادی نیز این شاخص با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده و تعداد وام های پرداختی از ۲ میلیون و ۳۴۹هزار 
فقره به ۲ میلیون و ۵۹۲هزار فقره رسیده است. جمع کل دارایی های بانک نیز رشدی ۶۹ درصدی داشته 

و از ۴۸هزار میلیارد تومان به ۸۱هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
بانکی با مشتریان خوش حساب

مهم ترین نکته در صورت های مالی هر شرکت، سود آن است. سود انباشته بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
به عنوان یکی از سودده ترین بانک های کشور، ۷۴ درصد رشد یافته و از ۹۳۶ میلیارد تومان به ۱۶۲۵ میلیارد 
تومان بالغ شــده اســت. موضوع دیگری که در صورت های مالی بانک قرض الحســنه مهر ایران خودنمایی 
می کند، نسبت بسیار پایین مطالبات به مصارف است.  انک موفق شده در پایان سال ۱۴۰۰ نیز کمترین 
نســبت مطالبات به مصارف را در بین بانک های کشــور به ثبت برســاند. این چندمین سال پیاپی است که 

نسبت مطالبات به مصارف بانک قرض الحسنه مهر ایران کمتر از یک درصد است.

خبر ویژه

ســاعت کاری واحدهای ستادی و شعب 
بانک دی هم زمان با مصوبه دولت مبنی 
بر تغییر ســاعت کار اداری از ۲۱ خرداد 
تغییر می کند. پیرو بخشنامه کانون بانک 
ها و موسســات اعتبــاری خصوصی و با 
توجــه به مصوبه هیئت دولت به منظور 
مدیریت مصرف برق در تابستان، ساعت 

ارائه خدمات واحدهای ســتادی و شعب 
بانک دی به مشتریان از ۲۱ خردادماه تا 
۳ شهریور ماه روزهای شنبه تا چهارشنبه 
از ســاعت ۷:۱۵  تــا ۱۳:۱۵ و روزهــای 
پنجشنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۲:۳۰ خواهد 
بود.  شایان ذکر است مشتریان بانک دی 
در تمامی ساعات می توانند خدمات بانکی 

مورد نیاز خود را از طریق ســرویس های 
آنالین بانک نظیر اینترنت بانک)دی نت( 
و همــراه بانک )دی جت( دریافت کنند. 
همچنین مرکز ارتباط با دی با شــماره 
تلفن ۲۸۹۳۰ به صورت شبانه روزی آماده 
 راهنمایی و پاســخگویی به پرسش های 

مشتریان است.

کاری شعب بانک دی تغییر ساعت 

اخبار

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۲۰۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه۲رشت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای هادی یوسف زاده صدیق پستکی فرزند شعبانعلی به شماره 
شناســنامه ۱ صادره از رشــت درقریه پســتک در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
بنای احداثی به مساحت ۴۷۹.۰۴ مترمربع پالک فرعی ۷۱۷۵ از اصلی ۵۶ مفروز و مجزی از پالک ۲ از 
اصلی ۵۶ واقع در بخش ۴ رشــت خریداری از مالک رســمی آقای شــعبانعلی یوسف زاده صدیق  پستکی 
محرز گردیده اســت. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول 

:۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۲۰۸۲ مــورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه۲رشت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اشکان پور رشید  فرزند جمشید به شماره شناسنامه ۴۸ صادره 
از رضوانشهر درقریه پیله داربن در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۷۲۰.۱۵  
مترمربع پالک فرعی ۲۵۲۰ از اصلی ۵۸ مفروز و مجزی از پالک ۱۷ و۱۹ و ۲۶ متصل بهم  از اصلی ۵۸ واقع 
در بخش ۴ رشت خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی پورعلی آلمانی محرز گردیده است. .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۲۲۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه۲رشت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین واثق کارگرنیا فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 
۱۴۴۲۰ صادره از تهران درقریه کویخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
۱۹۶.۲۳ مترمربع پالک فرعی ۱۸۹ از اصلی ۸۵ مفروز و مجزی از پالک یک باقیمانده از اصلی  ۸۵ واقع 
در بخش ۴ رشــت خریداری از مالک رســمی آقای شــعبان اصغرنژاد محرز گردیده اســت. .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

 
 

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۰۱۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه۲رشت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رمضان گیالن پور فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۴ صادره 
از رودبار درقریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۵۵.۸۵ مترمربع 
پالک فرعی ۲۳۱۷۲ از اصلی ۱۲ مفروز و مجزی شده از پالک ۴۷۰ باقیمانده از اصلی ۱۲ واقع در بخش ۴ 
رشت خریداری از مالک رسمی آقای علی راستی سلیماندارابی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۰۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه۲رشت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رمضان گیالن پور فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۴ صادره از 
رودبار درقریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۳۵۵.۲۱ مترمربع 
پــالک فرعــی ۲۳۱۷۳ از اصلــی ۱۲ مفــروز و مجزی از پالک ۴۷۰ باقیمانده از اصلی ۱۲ واقع در بخش ۴ 
رشت خریداری از مالک رسمی آقای علی راستی سلیماندارابی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۲۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ناحیه۲رشت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا شایسته فرزند ماشااهلل 
به شــماره شناســنامه ۸۷ صادره از اردبیل درقریه پســتک در چهار دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مشــتمل بر بنای احداثی به مســاحت ۴۷۹.۰۴ مترمربع پالک فرعی ۷۱۷۵ 
از اصلی ۵۶ مفروز و مجزی از پالک ۲ از اصلی ۵۶ واقع در بخش ۴ رشــت خریداری از مالک 
رســمی آقای شــعبانعلی یوســف زاده صدیق  پستکی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ 

انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

 
گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  “ آ

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی”
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۲۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ناحیه۲رشــت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای تقی اصغرزاده شــیخانی فرزند 
قربانعلی به شــماره شناســنامه ۲۵۲۸ صادره از رشــت درقریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه 
زمین مشــتمل بر بنای احداثی به مســاحت ۱۲۲.۸۱ مترمربع پالک فرعی ۲۳۱۹۸ از اصلی 
۱۲ مفــروز و مجــزی از پــالک ۱۶۸۵ از اصلــی ۱۲ واقع در بخش ۴ رشــت خریداری از مالک 
رســمی اقایان و خانمها زهره بیانی –منور گســکری- محمد و اشــکاندخت  و کیاندخت نمسه 
چی و انیس ســیاه پوش محرز گردیده اســت. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 

ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۴/۰۶
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

گهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و    “ آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی”

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۲۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ناحیه۲رشت تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم طاهره کاشی فرزند نجف به شماره 
شناسنامه ۱۶۳۲ صادره از ساوه درقریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثــی بــه مســاحت ۱۷۰.۰۴ مترمربع پالک فرعــی ۲۱۹۹۰ از اصلی ۱۲ مفروز و مجزی از 
پالک ۱۶۸۵ از اصلی ۱۲ واقع در بخش ۴ رشــت خریداری از مالک رســمی اقایان و خانمها 
زهره بیانی  - منور گسکری- محمد و اشکاندخت  و کیاندخت نمسه چی و انیس سیاه پوش 
محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۴/۰۶
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی 

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

نظــر بــه دســتور مواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۰۱۷۱ مورخ 
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ هیــات اول موضــوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بتول غیاثی نوقابی فرزند غالمرضا در 
ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت کل ۳۲۵/۶۰ متر مربع از پالک های شمارات ۶۱۲ 
فرعی و ۶۳۴ فرعی از ۱۱۷ اصلی واقع در اراضی خشــوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
خریداری شده از سید محمد حسین شریعت زاده )نسبت به ۲۵۸/۲۰ متر مربع از پالک ۶۱۲ 
فرعی از ۱۱۷ اصلی ســهام ثبت شــده( و رجبعلی کلوخ )نســبت به ۶۷/۴۰ متر مربع از پالک 
۶۳۴ فرعی از ۱۱۷ اصلی ســهام ناثبت( مالکان رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگــردد یــا معترض گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبــادرت بــه صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست.  تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
گناباد   ک   رئیس ثبت اسناد و امال
    شماره ۱۳۴۶ 
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رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل:

احداث بارانداز ریلی استان اردبیل را از بن بست خارج می کند
   اردبیل / گروه اســتان ها: رئیس اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اردبیــل گفــت: احداث بارانــداز ریلی 
بعنــوان درخواســت و مطالبــه تجار و 
بازرگانان، اســتان اردبیل را از بن بست 
خارج می کند.حسین پیرموذن  در جلسه 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که 
با حضور سید احسان خاندوزی وزیر  امور 
اقتصادی و دارایی برگزار شــد، با تاکید 
بر نقش توسعه خطوط ریلی در افزایش 
صادرات و رشــد اقتصادی منطقه اظهار 
کرد: در پروژه اتصال ریلی استان اردبیل 
به جمهوری آذربایجان که از چند ســال 
گذشته مطرح شده، فقط موافقت طرف 
ایرانی نیاز بود که مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: مســئوالن استانی باید اجرای 
پروژه اتصال استان اردبیل به خط ریلی 
جمهــوری آذربایجان را پیگیری کرده و 
موجبات توسعه استان اردبیل را بیش  از 
پیش فراهم کنند.رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل 
اضافه کرد: ارزش افزوده، سرمایه گذاری، 
صادرات و بخش اشــتغال چهار شاخصه 
مهمی هســتند که باید برای تحقق آن 

 در ابتــدای کار هدف گــذاری اساســی 
شوند.

وی بــا بیان اینکــه احداث پروژه اتصال 
اســتان اردبیل بــه خط ریلی جمهوری 
آذربایجان موجبات توســعه اقتصادی 
اســتان را بیش  از پیش فراهم می کند، 

اظهــار کرد: یکــی از راه های توســعه 
صادرات و رشــد اقتصادی استان توجه 
ویــژه به تولیــدات صادرات محور بوده و 
بایــد با ایجاد صنایــع تبدیلی مجهز به 
فناوری های نوین اقدامات اساســی در 
این حوزه صورت بگیرد تا توان رقابت در 

بازار جهانی ارتقا یابد.پیرموذن با اشاره به 
خرید دستگاه ایکس ری در گمرک بیله 
سوار مغان گفت: چندین سال است خرید 
این دستگاه پیگیری شده ولی نتیجه ای 
حاصل نشده و ضروری است برای خرید 
دستگاه ایکس ری اعتبار الزم تخصیص 

یابد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان اردبیل  با بیان اینکه 
در حال حاضر بخش خصوصی با کمبود 
نقدینگــی مواجه شــده اســت، افزود: 
پرداخت تسهیالت در استان های محروم 
براســاس منابع و درآمد است که نوعی 
تبعیض در اســتان ها محسوب می شود.

پیرموذن رتبه اســتان اردبیل در وصول 
پرداخت تسهیالت را رتبه ۲۸ اعالم کرد و 
گفت: بانک های استان اردبیل در وصول 
پرداخت تســهیالت رتبه ۲۸ کشوری و 
وصول مطالبات تســهیالت رتبه اول را 

دارند.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد 
ودارایــی به همراه اعضای کمیســیون 
اقتصادی مجلس برای ســفری دو روزه 
وارد اســتان اردبیل شده است.دیدار با 
فعاالن اقتصادی استان اردبیل، شرکت 
در جلسه شورای مدیران، گفتگوی دولت 
و بخــش خصوصــی و بازدید از چندین 
طــرح تولیدی و صنعتــی از برنامه های 
سفر وزیر امور اقتصاد و دارایی و اعضای 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 

اسالمی در استان اردبیل است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی:

ده سرخ، دومین سرزمین 
با عظمت در مشهد و استان 

خراسان رضوی است
  مشهد / سمیرا رحمتی

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در همایش 
ستارگان کرامت و مراسم افتتاح مصلی امام رضا 
)ع( در روستای ده سرخ مشهد گفت: ده سرخ و 
کوه خلج دو نقطه مهم مشهد به واسطه حضور 
امام رضا)ع( اســت و بعد از حرم مطهر رضوی 
ده ســرخ دومین سرزمین با عظمت در مشهد و 
استان است.آیت ا... سیداحمد علم الهدی در این 
همایش بیان کرد: زمانها و مکانها همه یکســان 
هســتند اما در عین تســاوی زمان ها و مکانها 
گاهی یک زمان و مکان بر چند زمان و مکان به 
دلیل وقایعی که در آن زمان و مکان اتفاق افتاده، 
امتیاز پیدا می کند.وی با بیان اینکه ســرزمین 
ده سرخ به برکت حضور امام رضا )ع( نسبت به 
زمین های دیگر امتیاز پیدا کرده است؛ گفت: در 
مشــهد و استان زیارتگاههای زیادی وجود دارد 
اما بعد از حرم مطهر امام رضا)ع( ســرزمینی به 
عظمت ده سرخ وجود ندارد، در این مکان امام 
هشــتم نماز خواندند و دعا کردند و هر کس در 
این مکان نماز بخواند امواج صوتی نماز او با امواج 
صوتی امام رضا )ع( آمیخته می شــود.نماینده 
ولی فقیه دراستان  در ادامه با اشاره به دو نقطه 
مهم در مشهد به واسطه حضور امام رضا )ع( در 
آن مکانها بیان کرد: حضرت در مســیر در کوه 
خلج اتراق و خواســتند تا از کوههای آن سنگی 
را برای درســت کردن غذا کنده شــود ، سپس 
حضرت بر آن سنگ دعایی خواندند و فرمودند: 
غذا در ظروف این سنگ خوش طعم می شود و 

آن، سنگ هرکاره مشهد است.
امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه متاسفانه 
به این منطقه اهمیتی داده نشد و حتی طی بازه 
زمانی برای ســاخت جاده قســمت هایی از این 
کوه خراب شــد؛ افزود: اگر می خواهیم میقاتی 
را بــرای حضــرت امام رضا )ع( در نظر گیریم ده 
ســرخ است، در قدیم برای مشهدی ها ده سرخ 
بسیار اهمیت داشت.وی در ادامه گفت: ۱۲ سال 
پیش از مسئول نهاد گردشگری خواستم تا جاده 
پیاده روی دهسرخ تا مشهد ساخته شود، نقشه 
آن کشــیده شــد، اما انجام  نشــد لذا از معاونت 
زیارت اســتانداری خواســتارم که هم نسبت به 
ســاخت این جاده و هم  اتوبان ده ســرخ به ملک 
آبــاد اقدام کنند تا زائــر به راحتی به این مکان 
مشــرف شــود همچنین تابلو ها نیز به گونه ای 
باشد که زوار به راحتی مسیر خود  را پیدا کنند 
و تابلوهای تبلیعاتی در این مســیر نصب شــود.

آیت ا... علم الهدی ساخت جاده پیاده روی برای 
ســهولت رفت و آمد زائران به مشــهد و ده سرخ 
را بهترین اقدام در توسعه زیارت پیاده امام رضا 
)ع( دانســت و گفت: امــام جواد )ع( فرمود: هر 
کــس پیــاده به زیارت پدرم برود و در راه باران و 
برف بر سر او بریزد همه گناهان او می ریزد.وی 
در ادامه به مردم ده ســرخ توصیه کرد خادم با 
اخالص برای زائران از نظر جنبه های کاسبی و 
 اشتغال باشند و به عنوان خادم به زائران خدمت

 کنند.
 نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی تصریح 
کرد: با توجه به ساخت این مکان احتمال ورود 
برخی ســودجویان بــرای خرید زمین های ده 
ســرخ وجــود دارد اما اهالی این روســتا خود 
خادم امام رضا شــوند تا نســل خود در دهسرخ 
 ماندنی شــوند و عمران و آبادانی توســط خود 

آنها انجام شود.
 

کشاورزی انجام شد؛   با حضور وزیر جهاد 

بررسی راهکارهای روان سازی 
خروج نهاده های دامی از 

بندرامام خمینی)ره( 
 خوزستان / گروه استان ها: راهکارهای روان سازی 
جریان خروج کاالهای اساسی از مجتمع بندری 
امام خمینی)ره( در نشست مشترک وزیر جهاد 
کشاورزی با مدیران کشوری و استانی به میزبانی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزســتان 
بحث و بررســی شد. در جریان نشست مشترک 
ســید جواد ساداتی  نژاد وزیر جهاد کشاورزی با 
مدیران کشــوری و اســتانی که پس از بازدید  
از مجتمــع بنــدری امام خمینی)ره( و در محل 
ایــن  اداره کل  برگــزار شــد، بهروز آقایی مدیر 
کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان ضمن 
بررســی چالش های پیش رو در مسیر ترخیص 
و ارســال کاالهای اساســی به ویژه نهاده های 
دامی پیشــنهادهایی مبنی بر استفاده بهینه از 
ظرفیت حمل و نقل ریلی، بهبود کیفیت مسیر 
خطــوط ریلی، رفع گلوگاه های ترافیکی و ارائه 
بســته های تشویقی برای همه عوامل دخیل در 
حمــل کاالها را  ارائــه کرد و تصریح کرد: قطعا 
بــا بهره گیری همه جانبــه از تمام ظرفیت های 
موجود می توان سرعت بیشتری به جریان خروج 

محموالت نهاده های دامی بخشید.

 سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان:

برق ادارات پر مصرف استان 
گلستان قطع می شود

 گلستان / گروه استان ها: سرپرست شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان گفت: به دنبال اخطارهای داده 
شده،  انشعاب ادارات مستقر در گلستان که مصرف 
برق خود را بر اساس مصوبه ابالغی هیئت وزیران 
به شرکتهای توزیع و استانداران کاهش نداده اند 
براساس این مصوبه قطع خواهد شد. سید احمد 
موســوی با اشاره به رشد ۵۰درصدی در مصرف 
برق در اســتان گفت : جهت رفاه حال مشترکین 
، براســاس مصوبه استانداری؛ ساعات کار ادارات 
یک ساعت زودتر از حالت عادی شروع و همچنین 
به پایان می رسد تا در مصرف انرژی برق مدیریت 
شود که مشکلی برای مشترکین پیش نیاید.وی 
افــزود : بــا این وجود باتوجه به رصد های صورت 
گرفته از طریق کنتورهای فهام، مشخص گردید 
کــه برخی ادارات مصرف بــرق خود را مدیریت 
نکــرده، ؛ ضمــن اعالم هشــدار ،به آنها اعالم می 
گردد که درصورت عدم مدیریت ، براساس مصوبه 

هیئت وزیران برق آنها قطع خواهد شد.
 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان: 

کرونا در استان گلستان هنوز تمام 
نشده است

 گلستان / گروه استان ها: سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان گفت: هشت شهرستان گلستان 
همچنان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.سعید 
گل فیروزی با اعالم این خبر افزود: بر اساس آخرین 
رنگ بندی رســمی شهرستان های کشور، اکنون 
وضعیت در شهر ســتان های ترکمــن، بندرگز، 
گمیشان، گالیکش، کالله، مراوه تپه، مینودشت 
و علــی آبادکتــول زرد اســت.دکتر گل فیروزی 
ادامه داد: شهرســتان های گرگان، آزادشهر، آق 
قــال، کردکــوی، گنبدکاووس و رامیــان نیز در 
شــرایط آبی قرار دارنــد.وی اضافه کرد: در حال 
حاضــر ۷۵بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی 
استان بستری هستند که در مقایسه با دیروز ۷نفر 

کمتر شده اند.

  رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق استان 
خوزستان:

تغییر ساعات اداری 3۰۰ مگاوات 
در شبکه برق پیک  سایی می کند  

 خوزستان / گروه استان ها: رئیس شورای پایایی 
منطقه ای شبکه برق خوزستان گفت: انتظار این 
اســت که تغییر ساعات اداری ۳۰۰ مگاوات تاثیر 
مثبت در پیک ســایی شــبکه برق استان داشته 
باشــد اما الزمه آن عملکرد مســئولیت پذیرانه از 
سوی ادارات و دستگاه های اجرایی است.محمود 
دشــت بزرگ در پنجمین جلسه کمیته استانی 
مدیریــت تولید و مصرف برق که با حضور معاون 
عمرانی استانداری، مدیران صنعت برق و صنایع 
در اســتانداری خوزســتان برگزار شد، بیان کرد: 
شــرایط دمایی خاص خوزســتان در فصل گرم 
)ثبت ۸۳ روز دماهای ۴۶ تا ۵۰ درجه در ســال 
گذشته( باعث شد تا تصمیم به تغییر ساعات اداری 
و شناور کردن آن )دورکاری( گرفته شود تا از این 
طریق ۳۰۰ مگاوات تاثیر مثبت در پیک ســایی 
داشــته باشد و شرایط مصرف برق را تعدیل کند.
وی افزود: انتظار این است که نظارت بیشتری در 
دستگاه های اجرایی در این زمینه صورت بگیرد تا 
به اهداف تعیین شده در کاهش مصرف برق بخش 
اداری برســیم.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان تصریح کرد: پیک مصرف سال گذشته 
۸۴۸۹ مــگاوات بــوده که در دمای ۵۲ درجه رخ 
داده و پیک امســال نیز روز گذشــته در دمای ۵۰ 
درجه با مصرف ۷۹۸۲ مگاوات ثبت شده که نشان 
می دهد مصرف برق با رشــد ۲.۴ درصدی نسبت 
به روز مشــابه در سال گذشــته در حال افزایش 
است و باید برنامه های مدیریت مصرف را جدی تر 
دنبال کنیم.دشت بزرگ اضافه کرد: ۱۰ درصد از 
مشــترکین بخش خانگی خوزستان پرمصرف و 
بدمصرف هستند و خارج از الگو مصرف  می کنند 
که باید طبق مصوبه هیئت وزیران شــرکت های 
توزیع برای آنها کنتور های هوشمند نصب نمایند 
تا از این طریق رعایت الگو و مدیریت مصرف قابل 
کنترل باشد.وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران 
در بخــش تولید و مصــرف برق، بیان کرد: نصب 
کنتورهای هوشــمند برای مانیتورینگ شبکه و 
کنترل رمزارزها از جمله اقداماتی اســت که باید 
انجام شود.رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه 
برق خوزستان با بیان اینکه برای همه شرکت های 
برق منطقه ای و توزیع در سراسر کشور سهمیه های 
مدیریت مصرف در نظرگرفته شده و همه موظف 
به رعایت این الگو هستند، افزود: اگر سهمیه های 
ابالغی رعایت نشوند دستگاه های اجرایی با جریمه 
دو برابــری تعرفــه و در نهایت اخطار و قطع برق 
مواجه خواهند شد.دشت بزرگ گفت: امیدواریم 
که با تشکیل این کمیته و هماهنگی همه بخش ها 
برنامه ریزی های انجام شده عملیاتی شود و عبور 
موفقی از تابستان ۱۴۰۱ داشته باشیم.همچنین 
در این نشســت، گزارشــاتی از وضعیت شــبکه، 
میزان تولید و مصرف برق در بخش های مختلف، 
 وضعیت هواشناســی و مقایســه آن با سال های 

قبل ارائه شد.

استانها 6

در نخستین جلسه کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان سمنان؛ 

گرفت  دو پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع برق استان سمنان مورد بررسی قرار 

 سمنان / گروه استان ها: در نخستین جلسه کمیته تحقیقات شرکت 
توزیع نیروی برق استان سمنان دو پروژه تحقیقاتی مورد بحث و بررسی 
قــرار گرفتــه و پیرامون آنها تصمیم گیری شــد. معاون برنامه ریزی و 
مهندسی این شرکت گفت: پروژه تحقیقاتی "طراحی سیستم توزیع 
تاب آور و قابل اطمینان" تحلیل گردیده و به دلیل عدم وجود جزئیات 
فنــی بــرای یک پروژه تحقیقاتــی و ایراد های آکادمیک، مقرر گردید 
پروژه به صورت یک دستورالعمل اجرایی تدوین تا در اختیار واحدهای 
اجرایی شرکت گذارده شود. رضا علی اصغری بیان کرد: "طرح پایش 
سالمت سازه ای ساختمان های پست برق" از دیگر مواردی است که 
در این جلســه پیرامون آن تبادل نظر گردیده و پروژه ذکر شــده تائید 
و مورد تصویب اعضای کمیته واقع شــد.وی یادآور شــد: حق الزحمه 

نظارت بر پروژه های تحقیقاتی، هزینه دوره آموزشــی سربازان نخبه، 
نحوه حمایت از کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند و حضور 
و ارائه مقاله همکاران به این کنفرانس، تشــکیل ســتاد اقتصاد دانش 
بنیان و معرفی "محمد کاشــفی" به عنوان نماینده این شــرکت در 
حوزه تولید، اشــتغال و دانش بنیان به دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری، بررسی درخواست تمدید قرارداد پروژه تحقیقاتی "ارائه 
الگوی توانمند سازی در حوزه نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع برق 
بــا تاکیــد بر رعایت اصول ایمنی"، صدور گواهی مشــارکت در پروژه 
جایابی DG توســط این شــرکت و پروپوزال بررسی چالشها و ضریب 
نفوذ منابع تولید پراکنده، از جمله مواردی اســت که در این جلســه 

مطرح و درخصوص آنها تصمیم الزم اتخاذ شد. 

خبر ویژه

 مشهد / سمیرا رحمتی
 رئیس ســازمان صمت خراســان رضوی درحاشیه 
بازدیداز نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش 
بنیان که توســط بنیادبهره وری موقوفات آســتان 
قدس رضوی درمحل شرکت صنایع پیشرفته رضوی 
برپاشــد بود عنوان کرد: باتمام توان رویکرددانشی 
ســازی صنایــع وحمایــت ازتولیددانــش بنیان 
رادراســتان دنبال می کنیم.امیررضا رجبی افزود : 

اســتان خراســان رضوی به عنوان یکی ازاستانهای 
پیشتازدرتوسعه صنایع دانش بنیان بویژه درصنایع 
بــرق والکترونیک،صنایع شــیمیایی و دارویی و... 
میباشد.وی توسعه صنایع دانش بنیان رانویددهنده 
توســعه پایدارصنعت بااستفاده ازظرفیت نیروهای 
جوان کشــورمان عنوان داشته وگفت : قطعاصنایع 
مانیازمند دانش بنیان ســازی وتوسعه دانش بنیان 
هســتند ومجموعه عظیــم اقتصــادی بنیادبهره 

وری آســتان قــدس رضــوی و شــرکت صنایــع 
 پیشــرفته میتوانندنقش  بسزایی دراین توسعه ایفا

 نمایند.شــایان ذکراســت : نمایشــگاه دســتاورد 
شــرکت های دانش بنیان همزمــان بادهه کرامت 
رضــوی وباهمت بنیادبهره وری موقوفات آســتان 
قدس رضوی باحضور بیش از۴۰ شرکت تولیدکننده 
دانش بنیان  درمحل شرکت صنایع پیشرفته رضوی 

برگزارگردید. 

رئیسسازمانصمتاستانخراسانرضوی:

کنیم با تمام توان از تولید دانش بنیان حمایت می 

توسط اعضای ستاد توسعه پایدار شهرستان ساوجبالغ صورت گرفت؛

 بازدید از زیرساخت های شهری هشتگرد 

 البرز / راضیه دارابی
 بــا توجــه به رویکرد رفع مشــکالت و امیدآفرینــی فرماندار جدید 
شهرستان ساوجبالغ ، با برنامه ریزی صورت گرفته از زیرساخت های 
شهری هشتگرد بازدید شد .مهندس یعقوبی در این بازدید که با حضور 
فرماندار ، امام جمعه ، رئیس شورای شهر و سایر مسئولین شهرستان 
انجام شد گزارشی از اقدامات مدیریت شهری در جهت رفع مشکالت 
و اجــرای پــروژه های عمرانی ارائه کرد . یعقوبی گفت :  زیرســاخت 
های شهری هشتگرد به عنوان مرکز شهرستان ساوجبالغ جوابگویی 
جمعیت نبوده و نیاز اســت تا با حمایت دســتگاه های حاکمیتی این 
زیرســاختار تقویت و گســترش داده شــود .وی گفت :  در راســتای 
امیدآفرینی و نهضت آســفالت از ابتدای ســال جاری تاکنون ۹۰۰۰ 
تن آسفالت در معابر اصلی شهر توزیع گردیده و لکه گیری معابر نیز 
به صورت مستمر ادامه دارد .شهردار هشتگرد به برخی از مشکالت 
شــهری از جملــه جابجایی تیرهای بــرق مزاحم و تعریض معابر کم 
عرض اشــاره کرد و از فرماندار جدید شهرســتان درخواست نمود تا 
طی جلساتی با حضور مسئولین مربوطه این مشکالت و موانع مرتفع 
گردد .مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی شهر از رویکرد عدالت 
محوری و توجه به همه محالت سخن گفت و افزود : در بودجه سال 
۱۴۰۱ تمامی تالش اعضای شــورا و شــهردار محترم در جهت توزیع 
خدمــات در همــه محالت بــوده و ایجاد زمین های چند منظوره در 

محالت مختلف ، بهسازی و جدولگذاری معابر ، احداث جاده کمربندی 
و غیره از جمله این برنامه هاست . وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به پیگیریهای پارلمان شهری در جهت رفع مشکالت بزرگ منطقه 
اشاره کرد و افزود : احداث بیمارستان ،  ایجاد تاسیسات زیرساختی 
برای ســاخت تصفیه خانه و اجرای شــبکه فاضالب و همچنین رفع 
مشکل صدور مجوز ساخت بر روی اراضی قولنامه ای از جمله پیگیری 
های اعضای شورای اسالمی شهر می باشد .حجت االسالم والمسلمین 
مختاری امام جمعه شهرســتان نیز با تقدیر از زحمات شــهردار و 
مدیریت شهری به تدوین برنامه ۱۰ ساله برای شهر تاکید کرد . امام 
جمعه به توجه به مناطق کمتر توســعه یافته و محروم شــهر تاکید 
کرد و خواســتار برنامه ریزی برای رفع مشــکالت از این محالت شد 
.دکتر البرزی فرماندار ســاوجبالغ ،تزریق روحیه امید به مردم را از 
مهمترین اهداف ســتاد توسعه پایدار در ساوجبالغ دانست .فرماندار 
شهرستان ساوجبالغ اظهار داشت: تزریق روحیه امید و امیدآفرینی و 
افزایش اعتماد اجتماعی از جمله اهداف ستاد توسعه پایدار شهرستان 
ساوجبالغ است.دکتر محمدرضا البرزی گفت: خدمت به ولی نعمتان 
و افزایش ضریب امیدآفرینی از مهمترین اولویتها است و در این راستا 
اقدامات الزم انجام شده و طرح هایی در سطح شهر برای اجرا وجود 
دارد، که می تواند موجب افزایش امید در بین مردم باشد.وی در این 
نشســت بر پیگیری مصوبات این ســتاد تاکید کرد و از اصحاب رسانه 

در راستای انعکاس رویدادها و اخبار و امید آفرینی در جامعه تقدیر 
کرد.البرزی با اشــاره به اینکه تاریکی یکی از دالیل نا امنی در شــهر 
اســت، از اداره برق شهرســتان ســاوجبالغ خواست: نسبت به ایجاد 
روشــنایی در خیابانهای شــهر هشتگرد که با تاریکی مواجه هستند، 
هر چه ســریعتر اقدام نماید.فرماندار شهرســتان ساوجبالغ مناسب 
ســازی شــهر برای تردد معلولین، زیباسازی پارکهای شهر، تشدید 
حضور نیروی انتظامی در ۳ماه تابستان برای ایجاد بستر سالم برای 
خانواده ها، اجرای جابجایی تیر برق خیابان جالل آل احمد، اجرای 
خیابان ۱۶متری و احداث پارک در شهرک وحدت، مکاتبه و دعوت از 
مدیرکل خط و ابنیه راه آهن جمهوری اسالمی به منظور تکمیل پروژه 
غیر همسطح بر روی ریل راه آه ن امامزاده جعفر )ع( شهر هشتگرد، 
پیگیری اداره آبفای شهرستان ساوجبالغ و اقدامات الزم برای تسریع 
در حل مشکل کمبود آب در برخی محالت شهر هشتگرد را از جمله 
مصوبات این نشست بیان کرد.در این نشست سایت مدیریت بحران، 
خانه جوان، پارک مادر، حوزه معاونت خدمات شهری و سوله ماشین 
آالت، بازارچه دستفروشــان در بلوار خبرنگار، پروژه ســرمایه گذاری 
جنب سینما ۹ دی ، بازارچه بعثت، پارک فدک، محله سبزعلی آباد و 
طرح کمربندی جنوبی شهر، پل راه آهن و امامزاده جعفر )ع(، توسط 
اعضای ستاد توسعه پایدار شهرستان بازدید و مشکالت موجود احصا 

و مصوبه های الزم صادر گردید.
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کوتاه از جامعه

7جامعه
رئیس سازمان حفاظت 

محیطزیست:

مبارزه با گرد و غبار ادامه دارد
 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت 
محیطزیســت گفت: درباره انتقال آب دریای خزر 
به سمنان فعال خبری نیست و منتفی شده ، هیچ 
اتفاقی هم در این زمینه نیفتاده است.علی سالجقه 
افزود: منابع آبی در کشور محدود است بنابراین باید 
از تمــام ظرفیــت هایی که وجود دارد در تامین آب 
شرب، صنعت ، کشاورزی و محیط زیست استفاده 
کنیم و البته در این مسیر باید نیازها اولویت بندی 
شوند.همچنین درباره استفاده از آب های ژرف هم 
باید دقیق عمل کنیم و تمام زوایا سنجیده و حتی 
اســتفاده از این منبع هم باید اولویت بندی شــود.
سالجقه درباره انتقال آب دریای عمان به سیستان 
و بلوچستان، گفت: در مجموع اگر قرار است انتقال 
بین حوضه ای صورت گیرد باید بر اساس مجوزهای 
محیط زیستی باشد، همچنین حقابه محیط زیستی 
در مبداء و مسیر تامین شود.وی در ادامه در خصوص 
موضوعیت نداشــتن مساله گرد و غبار برای برخی 
کشورهای همسایه و ضرورت اهرم های حقوقی برای 
حل معضل گرد و غبار، اظهار داشت: سال ۸۹ یا ۹۰ 
با وزرای ۴ کشور همسایه نشست داشتیم اما پدیده 
گرد و غبار برای آنها چندان اولویت نداشت و نسبت 
به این مساله حساسیتی نبود، بحث گرد و غبار برای 

سه کشوری که در جلسات شرکت می کردند.

  
تک فرزندی با فرزند شما چه کار 

می کند
    محبوبه قویدل حیدری؛ روانشناس و مشاور 

 روش تربیتی والدین تک فرزند باعث بروز برخی 
از آســیب های شــخصیتی می شود ، به عبارتی از 
نظر روانپزشــکی تک فرزندی باعث بروز اختالل 
در کودکان نیست اما سبک فرزند پروری والدین 
شــخصیت فرزندان را تحــت تاثیر قرار می دهد. 
همچنیــن تک فرزندهــا امکان برقراری ارتباط و 
کســب مهارت های زندگی از طریق هم ســن و 
سال هایشان را ندارند، زیرا تجربه آنها در رفاقت و 
دوستیابی کمتر است. مهم ترین خصوصیات تک 
فرزندها به این شکل است که ممکن است ناراحتی 
خود را بازگو نکرده و فردی درون گرا شوند و  در 
صورت ناراحت شــدن از مسئله ای تا مدت ها آن 
را در ذهن خود به خاطر می سپارند. تک فرزندها 
با روابط عالقه مند هستند که احساساتشان جریح 
دار نشود و منافع آنها را در بر گیرد. از جمله آسیب 
های تک فرزندی در روانشناســی و علوم تربیتی، 
رواج فرزند ســاالری اســت، در خانواده های تک 
فرزند بیش از حد به خواسته ها و مطالبات فرزند 
توجه شــده و اغلب افراط و زیاده روی والدین در 
برآوردن خواسته های تنها فرزندشان مشاهده می 
شود. اگر به تک فرزندها بدون قصد و غرض توهینی 
شود رفتار را عمدی و با نیت خاصی برداشت می 
کنند، این فرزندان هنگام اختالف و مشــاجره با 
دیگران نمی توانند شرایط را مدیریت کرده و هر 
دو طرف را راضی کنند. فرزندی که از تنهایی رنج 
می برد به دنبال جایگزینی برای اوقات فراغت خود 
است در نتیجه به تلویزیون، جاذبه های گرافیکی 
و هیجــان هــای کاذب در بــازی های رایانه ای و 
دنیــای مجــازی رو می آورد کــه در آینده اثرات 
ســویی می گذارد. از طرفــی فرزند تک به دلیل 
اینکــه خواهــر یا برادری ندارنــد به ناچار باید در 
کنار بزرگساالن پرورش یابند و در مقابل استرس 
های زمان جوانی قرار گرفته و نمی دانند چه باید 
کنند، آنها از نظر جسمی نشانه های بلوغ را دارند؛ 
ولی تجربه کافی ندارند و در این شــرایط به بلوغ 
زود رس مبتال می شــوند. از طرفی تک فرزندان 
از دوران کودکــی بایــد کمبود خواهر و برادر را با 
تعامالت اجتماعی در مهدکودک ها و مراکز هنری 
و آموزشی جبران و ارتباط با همساالن را بیاموزند 
و در دوران بزرگســالی والدین باید جایگاه عمو، 
خاله برای فرزند جبران کنند. از طرفی باید توجه 
داشــت که مهم ترین پیامد تک فرزندی تنهایی 
این کودکان اســت، کودک هر چقدر هم در مهد 
کودک با هم بازی های خود مشــغول و ســرگرم 
باشد، وقتی به خانه برمی گردد بازم تنها است و تا 
روز بعد این تنهایی باقی می ماند و طوالنی شدن 
این تنهایی ها خالهای افسردگی در بزرگسالی را 
به همراه دارد و شــخصیتی می شود که مدام نیاز 
بــه حامــی دارد و قادر به تصمیم گرفتن در مورد 
مسائل زندگی نیست. همچنین  افزایش احتمال 
اختالالت شــخصیتی نسبت به جامعه عمومی، 
افزایش احتمال ابتال به اختالالت گفتاری، پایین 
تر بودن ســطح شاخص های بهداشت روان مثل 
استرس و افسردگی در تک فرزندان بیشتر مشاهده 
می شود. به هر حال یادمان باشد که یکی از عوامل 
قدرت در جهان امروز جمعیت زیاد و کارآمد است، 
در حال حاضر کشوری قدرتمند محسوب می شود 
که دارای جمعیت نســبتا خوبی باشــد و از طرف 
دیگر کشــور ما هر روز بــا توطئه ها و تهدیدهای 
جدید روبرو اســت پس برای مقابله کردن با این 
تهدیدها و تبدیل ایران به یک کشور قدرتمند، نیاز 

به جمعیت کارآمد احساس می شود.

اعالم آخرین مهلت ثبت نام 
مددجویان در پیشخوان 

مجازی بهزیستی
  براســاس بنــد ک تبصــره ۱۵ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۱ مبنی بر اینکــه »وزارتخانه های 
نفت و نیرو موظف هســتند تعرفه آب، برق و 
گاز مشــترکان خانوارهای کشور را به گونه ای 
اصــالح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی 
کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای 
محروم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
کشور برابر صفر، تعیین شود«، خانوارهای تحت 
پوشــش باید ضمن مطالعه راهنما، حداکثر تا 
پایــان خردادمــاه بــا مراجعه به پیشــخوان 
مجازی ســازمان بهزیســتی کشور به نشانی 
به  https://sam.behzisti.net نســبت 
ثبت درخواســت خود اقــدام کنند.در همین 
https://ticketing. راستا سامانه تیکتینگ
behzisti.gov.ir آمــاده پاســخگویی بــه 
ســواالت، مشــکالت و ابهامات همــکاران و 

متقاضیان تحت پوشش خواهد بود.

 رزرو طرح ترافیک در هفته 
جاری اجباری نیست

 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
اعالم کرد فرایند اجرای طرح ترافیک و کنترل 
آلودگی در تهران به مانند گذشته است.بر اساس 
اعالم معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران: فرآینــد اجرای طرح ترافیک و کنترل 
آلودگی، مانند گذشته از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۷ 
است. همچنین از دیروز یعنی شنبه ۲۱ خرداد 
ماه لغایت پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱،  رزرو 
طرح ترافیک برای خودروهای سواری و دریافت 

باربرگ برای ناوگان باری، الزامی نیست.

  علت مسمومیت های اخیر 
دانشجویان اعالم شد

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به بروز 
مســمومیت های اخیر در میان دانشــجویان 
،گفت: کارشناســان وزارت بهداشــت مساله 
مسمومیت های اخیر دانشجویان چند دانشگاه 
را مورد بررســی قرار دادند و نظر آنها این بود 
که مســمویت ایجاد شــده میان دانشجویان، 
مســمومیت غذایی اســت. البته ممکن است 
دالیل دیگری هم وجود داشــته باشــد اما بنا 
بــر اعالم کارشناســان وزارت بهداشــت، این 
مسمومیت ها به خاطر غذا بوده است.دکتر هاشم 
داداش پور با بیان اینکه در ســال های گذشته 
نیز چنین اتفاقاتی پیش آمده اســت، با اشــاره 
به کاســتی های دانشگاه ها پس از بازگشایی و 
ازسرگیری آموزش حضوری در دوران پساکرونا 
،اظهار کرد: تقریبا از مهر گذشــته بر ما روشن 
بــود پیک های کرونایی می گذرد و کرونا مهار 
می شود و دانشگاه ها آموزش حضوری را شروع 
خواهند شد.بدین ترتیب پس از پایان تعطیالت 
نوروز ۱۴۰۱ که دانشگاه ها به آموزش حضوری 
بازگشتند، در این ۲ ماه، برخی از کاستی ها در 
دانشــگاه ها برای ما روشن شد. پس تالش می 
کنیم در فرصتی که در تابستان برای ما ایجاد 
می شود، این کاستی ها و نقاط ضعف را به حداقل 
برســانیم و برطرف کنیم.وی افزود: ما تالش 
می کنیم کیفیت غذاها را در حد مطلوبی حفظ 
کنیم،  اما دانشــگاه ها برای اینکه بتوانند برای 
هماهنگی با پیمانکاران سلف های دانشجویی 
اقدامــات الزم را انجام دهند، به یکباره قادر به 
انجام چنین کاری نخواهند بود. چراکه معموال 
پیمانکاران برای یک بازه زمانی طوالنی قرارداد 
می بندند و اگر به لحاظ اقتصادی شرایط بدتر 
شــود،  پیمانکار ســختی های زیادی متحمل 

خواهد بود. 
   

مهلت ثبت سفارش کتاب 
درسی تمدید شد

  مهلت ثبت سفارش خرید کتاب درسی سال 
تحصیلــی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای تمام پایه ها و 
رشــته های تحصیلی - به اســتثنای پایه های 
ورودی اول، هفتــم و دهم - که تا امروز تعیین 
شــده بــود به مــدت ۱۰ روز و تا ۳۱ خرداد ماه 
تمدید شــد.معاون ســازمان پژوهش و برنامه 
ریــزی آموزشــی علت تمدید را عــدم اقدام 
۱۱درصــد دانش آموزان میان پایه برای ثبت 
سفارش کتاب های درسی دانسته و از مدارس 
و خانواده ها خواسته است اگر تاکنون به علتی 
موفق به ثبت نام نشده اند، در مهلت مقرر نسبت 
به این امر اقدام کنند.بر این اساس، دانش آموزان 
مدارس پایه آمادگی تکمیلی )پیش دبستانی 
استثنایی(، پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی )عادی 
و استثنایی(، پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه 
و پیش حرفه ای اســتثنایی، دانش آموزان پایه 
یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه )نظری، 
فنــی و حرفــه ای و کاردانش( و فراگیران پایه 
یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای 
اســتثنایی مشمول ثبت سفارش کتب درسی 
در بازه زمانی تعیین شده فعلی هستند و ثبت 
ســفارش دانش آموزان ورودی پایه های اول، 
هفتــم و دهــم از پنجم تیرماه نیز پس از ثبت 

نام در مدرسه شروع خواهد شد. 

 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در آموزش 
و پرورش به دنبال رقابتی کردن فرآیند آموزش و تربیت نیســتیم 
و معتقدیم هر دانش آموزی اســتعدادی دارد و باید به واســطه آن 
مورد تکریم اولیای مدرسه قرار گیرد.رضوان حکیم زاده با اشاره به 
اینکــه نبایــد دانش آموزان را وارد فرآیند رقابتی در مدارس کنیم، 
افزود: برخی خانواده ها با مقایسه فرزند خود با دیگران، دانش آموز 

را وارد فرآیندهای اشــتباهی می کنند و اگر مدرســه آن را تشدید 
کند، هیچ راه نجاتی برای کودک یا نوجوان وجود نخواهد داشت، 
اما اگر به مقوله تفاوت های فردی توجه شــود و همه دانش آموزان 
به واســطه اســتعدادهایی که در زمینه های مختلف دارند، مورد 
تشویق معلم قرار می گیرند، دچار تحول در زندگی خود می شوند.

وی گفت: باید به تمام ســاحت های یادگیری توجه شــود و اگر این 

اتفاق رخ داد، یقیناً به اســتعدادهای همه دانش آموزان توجه ویژه 
 شــود و ایــن فضــای رقابتی از بین خواهد رفــت.وی با بیان اینکه 
اصلی تریــن ضربــه ای که کرونا به آمــوزش و پرورش وارد کرد در 
حوزه تربیت بود، گفت: بیشــترین آســیب افت تحصیلی ناشی از 
کرونا در حاشیه شهرها و مناطق محروم رخ داده است که باید در 

تابستان پیش رو اصالح شود.

معاونآموزشابتداییوزارتآموزشوپرورش:

فرآیند آموزش و تربیت دانش آموزان نباید رقابتی شود

خبر  ویژه

اینفوگرافی 

رژیم غذایی 
کبد  مبتالیان به 

چرب چیست؟

  رژیم غذایی مبتالیان به 
کبد چرب شامل فیبر کافی، 
مصرف باالی میوه و سبزی 
و مغزها، استفاده از غالت 

کامل ، کاهش مصرف چربی 
اشباع محصوالت حیوانی، 
محدودیت در مصرف قند 
و نمک و منع مصرف الکل 

می شود.

کرد؛  کودکان بررسی  کار  گار« به مناسبت روز جهانی مبارزه با  »روز

کودکان کار؛ قربانیان کوچک فقر  
  سارا فهیم / روزگار

 بر اساس تعاریف کودکان کار و خیابان به 
کلیه کودکان زیر ۱۸ سال اطالق می شود 
که ممکن اســت در معرض آسیب های 
اجتماعی نظیــر مصرف مواد اعتیادآور، 
انواع خشونت های خانوادگی و اجتماعی، 
ابتال به بیماری های جســمی و … قرار 
داشته باشند. پدیده کودکان کار امروزه 
یکی از معضالتی است که گریبانگیر اکثر 
شــهرهای بزرگ در جهان معاصر است. 
گســترش این معضل اجتماعی به حدی 
اســت که جوامع توسعه یافته و در حال 
توســعه را به یک اندازه به خود مشــغول 
کرده است. به همین خاطر سازمان ملل 
بــه منظور آگاهی جامعه جهانی از نتایج 
مصیبت بار پدیده کار کودک بر نسل های 
آتی، روز ۱۲ ژوئن، ۲۲ خرداد هر ســال 
را بــه روز جهانی مبــارزه با کار کودکان 
اختصاص داده اســت. وجود کودکان کار 
در ایــران هم چــه در عرصه تولید مثل 
کارگاه هــای کوچک مثل فرشــبافی و 
شیشه سازی و مانند آن و چه در خیابان 
مثــل فــروش گل، پاک کردن شیشــه 
ماشین ها، آدامس فروشی و امثال آن در 
شــهرهای بزرگ و کوچک غیرقابل انکار 
و به پدیده ای عادی تبدیل شــده است. 
بــه گونه ای که اگــر هنگام قدم زدن در 
خیابان ها اطراف خود را با دقت نگاه کنید 
یا مســافر هر روز مترو و اتوبوس باشــید، 
قطعا با کودکان کم ســن و سالی مواجه 
شــده اید که برای تامین معاش زندگی 

مشغول به دستفروشی هستند.
 

کار باید به طور  کودکان  ساماندهی 
کشور دنبال شود ویژه توسط وزارت 

 علــی اصغر عنابســتانی، ســخنگوی 
فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی 
مجلس در مورد انتشــار خبری از سوی 
مدیرکل امور آســیب دیدگان اجتماعی 
کشور مبنی بر اینکه ۸۰ درصد کودکان 
کار و خیابــان از اتبــاع هســتند که این 
موضــوع نگران هایــی را ایجاد می کند 
و اقدامــات خاصــی را می طلبد، گفت: 
ساماندهی کودکان کار و خیابانی به یک 
کار فرهنگــی و اجتماعی جدی نیاز دارد 
تــا در پــی آن مــردم در جریان  گردش 
مالی ســنگین کودکان کار و خیابانی و 

اداره بخش اعظمی از آنها توسط گروه ها 
و طیف هایی که از این کودکان بهره کشی 
می کنند و سود کالنی عایدشان می شود، 
قــرار گیرنــد چرا که آمارها در این حوزه 
نیز صحیح و متقن نیســت که بتوان به 
آنها اســتناد کــرد و تا وقتی این گردش 
مالی وجــود دارد تنها با جمع آوری آنها 
کار پیش نمی رود و می طلبد رســانه ها و 
نیــروی انتظامی به طور جدی در جهت 
توجیــه مــردم و فرهنگســازی در این 
زمینه وارد میدان شــوند از ســوی دیگر 
دســتگاه  های حمایتی همچون سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
هم به وظیفه خود در جهت ســاماندهی 
این کــودکان عمل کنند چرا که ممکن 
است تعدادی از آنها نیازمند واقعی باشند 
بنابرایــن از این طریق ســاماندهی این 
کودکان به یک مســیر صحیح و منطقی 
هدایت می شود.وی یادآور شد: هم اکنون 
بایــد حل این مســاله به صورت ویژه در 
دستورکار سازمان امور اجتماعی کشور 
قرار گیرد و دستگاه هایی همچون سازمان 
بهزیستی که از دست اندرکاران این بخش 
محسوب می شوند نیز به طور جدی وارد 

میدان شــوند. همچنین وزارت کشــور 
موظف اســت تمام دستگاه های مربوطه 
را بــرای انجــام وظیفه ای کــه پیرامون 
نحوه صحیح ســاماندهی کودکان کار و 
خیابانی برعهده دارند، بسیج کند تا بتوان 
در جهت رفع این آســیب اجتماعی مهم 
گامی اساسی برداشت.وی، با بیان اینکه 
در گذشــته کودکان کار و خیابانی تنها 
در ســطح کالنشهرها مشاهده می شدند 
اما متاسفانه در شرایط کنونی این آسیب 
اجتماعی به شهرهای کوچک هم سرایت 
کرده اســت، تاکید کرد: پدیده کودکان 
کار و خیابانــی چه از اتباع خارجی و چه 
فرزندان ایرانی باشــند اصال زیبنده نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران نیست و 
الزم است برای رفع این پدیده نامطلوب 

اقدام اساسی انجام شود.
 

کار کودکان  مشکالت 
 معصومــه ایــزدی، مــددکار اجتماعی 
مدرســه کودکان کار ارفک در خصوص 
مشــکالت کودکان کار، گفت: کودکان 
کار از صبــح که فعالیت خود را شــروع 
می کننــد و از وقتی کــه از خواب بیدار 

می شــوند مشــکالت خود را مشــاهده 
می کنند؛ کودک کار وقتی که چشــم باز 
می کند؛ به فکر این است که چه کاری را 
باید انجام بدهم؛ مشــکالتی را که دیروز 
در محیــط کارم داشــته ام؛ چگونه حل 
کنم؟ آیا مشــکالت دیــروز را همچنان 
خواهم داشــت؟ آیــا تنش های محیط 
کارم همچنــان وجــود دارد؟ صبحانه 
چــه چیزی بخورم؟ آیا در خانه نان برای 
صبحانه داریم؟ وی افزود: برخالف دیگر 
کودکان که از قبل صبحانه برایشان فراهم 
می شــود؛ کودکان کار ناچار هستند که 
خودشان به این مسائل فکر کنند؛ اغلب 
اوقات کودکان کار صبحانه نمی خورند و 
همین موضوع موجب می شــود که تأثیر 
مســتقیمی روی یادگیری آنها بگذارد؛ 
ســطح تمرکز آنها پایین می آید؛ میزان 
پرخاشــگری آنها افزایش پیدا می کند؛ 
قنــد خون آنان کاهش پیدا می کند و در 

نتیجه عملکرد مغز افت پیدا می کند.

کم هوشی  کار انگ  کودکان  به 
می زنند

 ایــزدی اظهار کرد: مجموعه این عوامل 

موجب می شــود که در بحث پیشــرفت 
تحصیلی هم کودکان کار با آســیب های 
جــدی مواجه شــوند و اغلــب هم این 
موضــوع با اختالالت یادگیری کودکان 
اشــتباه گرفته می شــود؛ کودک کار که 
دچار تنش اســت تفاوت تغذیه مناسبی 
نــدارد؛ طبیعی اســت کــه نمی تواند 
یادگیری خوبی داشــته باشــد اما این 
موضــوع باعث می شــود انــگ اختالل 
یادگیری و کم هوشــی به آنها نســبت 
داده شــود.وی در خصوص مشکالت و 
سختی های کار کودکان، گفت: کودکان 
کار تجاربــی را در محیط کارشــان پیدا 
می کننــد که کودکانی که کار نمی کنند 
شاید در سنین باالی ۱۸ سال آن را تجربه 
می کنند؛ وقتی که کودک در محیط کار 
قــرار می گیرد و مجبور اســت که برای 
بقای خود بجنگد؛ شــاید خیلی وقت ها 
مجبور شــود از ابــزار کارهایی که برای 
ما ســالح سرد تلقی می شود؛ فقط برای 
دفــاع از خودش اســتفاده کند. یا مثال 
می زنــم کودک زباله گردی که مدام در 
حال گشــتن در زباله ها است؛ برای پاره 
کردن کیســه های زباله نیاز به یک ابزار 
دارد و ایــن ابزار در جیبش وجود دارد و 
ممکن است که در موقعیت های مختلف 
مجبور شود از آن استفاده کند؛ استفاده 
از چاقو ناخواســته اســت ولی وقتی در 
دســترس قرار می گیرد خیلی از اوقات 

ممکن است از آن استفاده شود. 

کار با اختالل رشد مواجه  کودک 
است

 مددکار اجتماعی مدرســه کودکان کار 
ارفــک با بیــان اینکه کودک کار ممکن 
اســت دچــار اختالل در رشــد شــود؛ 
افــزود: از دو بعد می توان به این اختالل 
در رشــد اشــاره کرد. یکی از بابت رشد 
فیزیکی و آناتومی بدن کودک کار دچار 
کمبودهایی اســت؛ یــا اینکه در بعضی 
رشدها مثل بلوغ جنسی با بلوغ زودرس 
مواجه می شــود؛ زیرا در معرض تجارب 
زیســتی زیادی قرار می گیرند و مسائل 
مختلفی را در ســطح شــهر می بینند؛ 
یــا رفتارهایی کــه کارفرما یا کارگرها با 
کودک می کنند ممکن است که کودک 

دچار بلوغ زودرس شود. 

منبع: ایرنا

یادداشت
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 »سلفی با دموکراسی«

 یک فیلم ضدمخاطب

بهشــت و دنیای ماورایی که عطشانی ترسیم 
کــرده، رنگ وبویی کامال غربی دارد اما همین 
تالش برای ایجاد تغییر در فضای یکنواخت و 

یکدست سینما نیز قابل توجه است.
پیشرفت های فناوری در سینما حاال این امکان 
را به سینماگران می دهد تا هنگام تخیل درباره 
موضوع هــای مختلف، فاصله میان تصورهای 
ذهنی خود را با آنچه به عنوان محصول نهایی 

بر پرده سینما شکل می گیرد، کمتر کنند.
اگر در دهه های پیشین فیلمسازان دفاع مقدس 
برای ترســیم فضای پس از شــهادت به دلیل 
محدودیت های فنی موجود صرفا می توانستند 
با نمایش چهره های آنکادر شده از شهدا، دنیای 
پس از شــهادت را به صورتی ایده آل ترســیم 
کنند حاال فناوری این امکان را به فیلمسازی 
مانند علی عطشانی داده تا در اثر تازه اش به نام 
»سلفی با دموکراسی« جهان پس از شهادت را 
قابل لمس تر به تصویربکشد. هرچند بهشت و 
دنیای ماورایی که او ترسیم کرده، رنگ وبویی 
کامــال غربی دارد اما همین تالش برای ایجاد 
تغییر در فضای یکنواخت و یکدســت سینما 

نیز قابل توجه است.
 این، یک فیلم سینمایی است؟

فیلم داستان دو فرشته است که برای پروژه ای 
تحقیقاتی عازم ایران می شوند و در مواجهه با 
افرادی که در جنگ هشت ساله حضور داشته اند 
و در این اتفاق، عزیزان خود را از دست داده اند 
ماجراهای فیلم را شکل می دهند. تهیه کننده 
فیلم، بنیاد ســینمایی فارابی اســت و فیلم با 
لوگوی ایــن مجموعه روی پرده نمایش آغاز 

می شود.
کلیت موضوعی فیلم از آن دست آثاری است 
که به شــدت مــورد عالقه نهادهایی از جنس 
فارابی اســت؛ اثری با انواع و اقســام پیام های 
مثبت و چند متلک ریز سیاســی به وضعیت 
اینترنت در ایران و شوخی با کیک زرد و اورانیوم 
اما ترکیب کلی اثر بیش از آن که اثری سینمایی 
را در ذهن تداعی کند، یادآور اثری تلویزیونی و 
از آن نوع سریال هایی است که می تواند در ماه 
مبارک رمضان نظر بینندگان ســیما را جلب 
کند. شــاید به همین دلیل اســت که فیلم با 
پراکندگی ســئانس و ســالن و با تعداد اندکی 
سینما در چرخه اکران حضور دارد؛ موضوعی 

که تماشای آن را سخت می کند!
 یک فیلم کم جان

آتیال پســیانی، پژمان بازغی، پوالد کیمیایی، 
کــوروش تهامــی، ســیما تیرانــداز و نیما 
شاهرخ شــاهی بازیگــران فیلم هســتند و 
امیرعبــاس گالب، خواننــده نیــز نقش یک 
فرشــته را در فیلم ایفا کرده اســت. تا اینجا 
فیلم هیچ ویژگی  سینمایی خاصی در چیدمان 
بازیگر ندارد. از نظر صحنه پردازی نیز آنچه در 
ـ مثل صحنه جنگی  فیلم مشــاهده می شودـ 
ـ نســبت به آثار مشابه سینمایی  آغازین آنـ 
کــه دوربیــن را به فضای جنگی می برند فیلم 

برتری خاصی ندارد.
نــام فیلم هــم یکی از جمالت کلیشــه ای و 
نخ نماشــده ای اســت که در طول سال های 
گذشته بارها مورد استفاده قرار گرفته و البته 
ســلفی آخر فیلم هم ارتباطی با دموکراســی 
ندارد که حداقل این مفهوم در ذهن مخاطب 
به عنوان یک غافلگیری تلقی شود. البته این که 
فرشــته ای مانند خضوعی دچار عشق زمینی 
شود و بخواهد در زمین بماند جذاب است اما 
متاسفانه این فرشته تبدیل شده به بلندگویی 
برای بیان جمالت کلیشه ای و مدیرپسند که 
همین مســاله، تشخص کلی کار را زیر سوال 
می برد. فیلم تالش کرده چند موقعیت حسی 

خلق کند.
از مواجهــه بــا پدر شــهید ارمنــی تا مادر 
شــهیدی که خواسته ســاده ای از فرشته ها 
دارد امــا بازهم ایــن اتفاق ها در قامت اثری 
ســینمایی قابل قبول نیست. در پایان فیلم با 
حضور ستوده در آسایشگاه جانبازان و سپس 
در جمع دوســتان قدیم چند موقعیت خوب 
حسی شکل می گیرد و فیلم با پایانی خوش 
به انتها می رسد اما در یک کالم مشکل فیلم 
»کم جانی« آن است و از این حیث فیلم قبلی 
همین کارگردان - کاتیوشا - از این اثر جلوتر 
و به روزتر است. در سینمای ایران مرسوم است 
کــه کارگردان ها یا فیلــم خوب و قابل قبول 
بسازند یا فیلم مدیرپسند و سازندگان سلفی 
با دموکراسی در تحقق هدف دوم کامال موفق 

بوده اند.

پرده نقره ای

روستای فارسیان؛

 سرزمین اسب های وحشی

روستای فارســیان از توابع شهرســتان آزادشهر با 
طبیعتی بکر و بی نظیر از جاذبه های گردشــگری 
استان گلســتان اســت که در ایام تعطیالت نوروز 
گردشــگران را به خود فــرا می خواند. فارســیان، 
روســتایی محصور در دل کوه با خانه  هایی پلکانی، 
پنجره  هایی به رنگ آبی تیره و گلدان  های شمعدانی 
است که معصومانه پشــت پنجره بر لب طاقچه جا 
خوش کرده  اند و صفا و صمیمیت کوچه  پس  کوچه  
های پرشیب بر زیبایی روستا می افزاید. این روستا 
در کوهستانی پوشــیده از جنگل قرار گرفته که با 
درختان سرســبز بلوط و افرا منظره زیبایی بخود 
گرفته است.الزم به ذکر است که روستای فارسیان در 
سال ۱۳۹۶ در فهرست آثار میراث غیر منقول کشور 
به ثبت رسیده است.روستای فارسیان در منطقه ای 
کوهســتانی در ارتفاع ۷۷۷ متری از سطح دریا در 
مرز استان  های گلستان و سمنان واقع شده است. 
فارسیان به دلیل همجواری با جنگل ابر، گردنه خوش 
ییالق و دامنه  های سرسبز ماران کوه از موقعیت و 
ویژگی متنوع آب و هوایی در طول ســال برخوردار 
اســت.جنگل  های انبوه و دره  هــای عمیق البرز با 
پوشش جنگلی، مناظری زیبا و بدیع را پیش روی 
رهگذران قرار می  دهد. چشمه  های متعددی که از 
دل زمین می جوشند عالوه بر تامین آب اهالی روستا، 
فضایی لطیف و شگفت  انگیز را برای رهگذران خلق 
کرده است.با توجه به وجود کوه  های مرتفع در بدنه 
شمال شرقی و غرب روستا و وزش باد از سمت غرب 
و شمال غرب و همچنین باال بودن رطوبت منطقه، 
روستای فارسیان تحت تأثیر اقلیم کوهستانی، دارای 

زمستان  های سرد و تابستان  های معتدل است.
سردر روســتای فارسیان شــما را به گشت و گذار 
در فارســیان فرا می خواند. قدمت روستا به حدود 
هزارســال قبل باز می گــردد. وجه تســمیه آن با 
مهاجرت عشایر کوچنده فارس به این منطقه مرتبط 
است. در آن زمان اهالی به دلیل مساعد بودن عوامل 
طبیعی یکجا نشین شدند و هســته اولیه روستا را 
پیرامون چند دهنه چشمه بنا نهادند.اکثر مردم این 
روستا با غریبه  ها احساس راحتی می کنند و حتی 
با دیدن مسافر در خانه  هایشان را باز می  گذارند که 
شاید رهگذری برای عکس گرفتن از باغچه و نمای 
چشم  نواز خانه  هایشان چند دقیقه  ای مهمان آنها 

شود. 
در مورد بافت تاریخی روستا آنچه قابل مالحظه است، 
»سابات« ها هستند، سابات به کوچه  های مسقفی 
گفته می  شــود که قســمت باالیی آن در مالکیت 
شخصی و فضای زیر سقف در مالکیت عمومی قرار 
دارد. در فارســیان در حال حاضر ۶۳ سابات سالم 
دیده می  شود. داخل بعضی از سابات  ها فضایی برای 
نشستن تعبیه شده اســت که با نام دخترنشین در 
روستا شناخته می  شود که در ســاعات پایانی روز 
محلی برای گفتمان زنان و بازی کودکان به شمار می  
آید.همچنین »تنور« در فارسیان زیاد به چشم می 
 خورد، در واقع در هر کوچه یک تنور وجود دارد که 
اهالی آن کوچه در حفظ و نگهداری و استفاده از تنور 

با یکدیگر شریک هستند.
سبک معماری روستا

بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ خانه خشتی در این روستا وجود 
دارد که اکثراً دو طبقه بوده و خانه سه طبقه  ای در 
این روستا به چشم نمی  خورد. معموالً در این خانه 
 های دو طبقه، طبقه نخست در حکم انباری- دامی 
و یا مغازه استفاده شده و طبقه دوم به اسکان اهالی 
خانه اختصاص دارد.همانگونه که ذکر شــد در این 
روستا مکان  هایی وجود دارد که به »دخترنشین« 
معروف است. در واقع در گذشته  ها که آب لوله کشی 
در این روستا وجود نداشت دختران برای آب آوردن 
به چشمه می  رفتند و به دلیل بُعد مسافت طوالنی به 
این مکان   ها که می  رسیدند نشسته و خستگی در 
می  کردند، البته در روستا فضاهایی هم تحت عنوان 
پیرنشین وجود دارد که محل تجمع افراد مسن در 
روستا است.خانه  های خشتی از دیگر دیدنی  های 
فارسیان است، قالب  های خشتی به کار رفته در این 
خانه منحصر به فرد بوده و در بناهای دیگر استفاده 
 نشده است، ارتفاع هر خشت  ۱۰ سانتی متر و طول 
و عرض آن ۲۰ ســانتی متر می باشد یعنی دو برابر 
خشــت  هایی که در بافت تاریخی گرگان بکار رفته 

است.
دشت اسب های وحشی فارسیان

دشت اسب  های وحشی منطقه فارسیان از مکانهای 
بسیار کم نظیر است و دارای مراتع وسیعی است که 
اسب  های وحشی را در دل خود جای داده است. از 
این دشتها تعداد محدودی وجود دارد که بزرگترین 
آنها در کشور مغولستان اســت. مسیر کوهپیمایی 
رسیدن به این دشت از فارسیان حدود هفت کیلومتر 

بوده و با آفرود ۴۵ دقیقه زمان نیاز دارد.

گردشگری

آنتیبیوتیکهاموجبعفونتقارچیمیشوند
بر اساس یک مطالعه جدید، بیمارانی که در بیمارستان آنتی بیوتیک دریافت 
می کنند، به دلیل اختالل در سیستم ایمنی در روده، بیشتر در معرض ابتال به 

عفونت های قارچی هستند.
 محققان می گویند استفاده از داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی در کنار 
آنتی بیوتیک ها می تواند خطرات ســالمتی ناشــی از این عفونت های پیچیده 

را کاهش دهد.
کاندیدیاز تهاجمی عفونت قارچی تهدید کننده حیات، یک عارضه مهم برای 
بیماران بســتری در بیمارســتان است که به آنها آنتی بیوتیک برای جلوگیری 
از سپســیس و ســایر عفونت های باکتریایی که به ســرعت در بیمارستان ها 
پخش می شــوند داده می شود. درمان عفونت های قارچی می تواند دشوارتر از 

عفونت های باکتریایی باشد، اما عوامل زمینه ای ایجاد کننده این عفونت ها به 
خوبی شناخته نشده است.تیمی از مؤسسه ایمونولوژی و ایمونوتراپی دانشگاه 
بیرمنگام، پی بردند آنتی بیوتیک ها سیستم ایمنی در روده ها را مختل می کنند، 
به این معنی که عفونت های قارچی در آن ناحیه به خوبی کنترل نمی شوند. تیم 
همچنین دریافت در جایی که عفونت های قارچی ایجاد می شود، باکتری های 
روده هم می توانند فرار کنند که منجر به خطر بیشتر عفونت باکتریایی می شود.
دکتر »ربکا دراموند«، سرپرست تیم تحقیق، گفت: »ما می دانستیم که آنتی 
بیوتیک ها عفونت های قارچی را بدتر می کنند، اما کشــف اینکه عفونت های 
باکتریایــی همزمــان می توانند از طریق این فعل و انفعاالت در روده نیز ایجاد 

شوند، شگفت آور بود.«

در این مطالعه، تیم تحقیقاتی از موش هایی اســتفاده کرد که با یک ترکیب 
آنتی بیوتیک درمان شــده بودند و ســپس این حیوانات را با کاندیدا آلبیکنس، 
شایع ترین قارچی که باعث کاندیدیازیس مهاجم در انسان می شود، آلوده کردند. 
آنها دریافتند که اگرچه موش های آلوده با نرخ باالتر مرگ و میر روبرو بودند، 
اما این موضوع ناشی از عفونت در روده ها بود تا در کلیه ها و سایر اعضای بدن.
دکتر دراموند افزود: »این یافته ها عواقب احتمالی استفاده از آنتی بیوتیک ها 
را در بیمارانی که در معرض خطر ابتالء به عفونت های قارچی هســتند نشــان 
می دهد. اگر نحوه تجویز آنتی بیوتیک ها را محدود یا تغییر دهیم، می توانیم به 
کاهش تعداد افرادی که از این عفونت های اضافی بیمار می شوند کمک کنیم 
و همچنین با مشکل بزرگ و رو به رشد مقاومت آنتی بیوتیکی مقابله کنیم.«

دریچه علم

شهین تسلیمی:

زندگی در دل طبیعت ، عشایر کرمانج / منبع : مهر

عکس روز 

به من نقش های تکراری پیشنهاد نکنید!
شهین تسلیمی، هنرمند پیشکسوت کشورمان 
که از بازیگران پُرکار سینما و تلویزیون است، از 

تمایل به ایفای کاراکترهای متفاوت می گوید.
تسلیمی معتقد اســت: با وجود اینکه سن و 
سالش باال رفته است اما هنوز توانایی ایفای نقش 
های متفاوت را در خودش می بیند، اما طبق 
معمول همیشه نقش مادر و مادربزرگ های 
تکراری را در سینما و تلویزیون به او پیشنهاد 

می کنند.
تسلیمی که بزودی به جمع بازیگران سریال 
جدید مسعود ده نمکی )آزادی مشروط( ملحق 
می شود، ابتدا درباره حضورش در این مجموعه 
توضیح داد: هنوز نقشــم در ســریال »آزادی 
مشروط« شروع نشده و قرار است به زودی به 
گروه اضافه شوم. در این سریال نقش یک مادر 
شهید را بازی می کنم که اتفاقاً به آقای ده نمکی 
با شوخی گفتم حداقل یک نقش طنز به من 
می دادید، که ایشان گفتند خودتان همیشه 
نقش هایتان را شیرین می کنید، در این کار هم 
خودتان را شیرین کنید که من گفتم مادری که 
بچه اش شهید شده چطور می تواند شیرینی 
کند؟ حاال به من این اجازه را داده اند اما نمی 

دانم تا چه حد موفق شوم.
من هم دوست دارم متفاوت باشم

بازیگر ســریال هــای »وضعیت ســفید«، 
»دردسرهای عظیم«، »بزنگاه«، »زن بابا«، »دزد 
و پلیس«، »کیمیا« و »خداحافظ بچه« سپس 
درباره ایفای نقش هایی که در ســریال های 
تلویزیون دارد، اظهار کرد: من در سریال »حکم 
رشد« شبکه سه سیما که در حال حاضر روی 
آنتن تلویزیون است، بازی کرده ام و مثل گذشته 
نقش مادری را ایفا کردم که پسری خالفکار دارد 
و او را نصیحت می کند. طبق معمول در این کار 
هم تکراری بودم. خودم دوست دارم هم به لحاظ 
کاراکتر و هم فیلمنامه متفاوت باشم؛ چراکه 
توانمندی این را دارم که نقش های مختلفی 

را بازی کنم. درست است که وقتی آدم سنش 
باال مــی رود توانایی هایش در همه چیز کمتر 
می شود اما من در عرصه بازیگری خداراشکر 
هنوز آن توانایی را در خودم می بینم که بتوانم 
متفاوت باشم. به عنوان مثال در فیلمی که نقش 
یک کارتن خواب را بازی کردم، با وجود اینکه تا 
به حال کارتن خواب ندیده بودم اما نقشم را به 
خوبی ایفا کردم ولی نمی دانم چرا همیشه نقش 
های تکراری به من می دهند؟! من هم دوست 

دارم کمی متفاوت تر باشم.
شهین تسلیمی در بخشی دیگر از گفت و گو 
ارزیابی اش از تغییر مدیریت های صداوسیما 
و جوانسازی این سازمان را اینگونه بیان کرد: 
مسلما باید به جوان ها فرصت کار بدهیم اما در 
کنار آنها پیشکسوتان هم حضور داشته باشند تا 
از آنها یاد بگیرند. اینکه به ناگهان پیشکسوتان 
را کنار بگذارند و کال جوان ها را پای کار بیاورند 
درست نیست، به هرحال جوانان تجربه کافی 

ندارند اما در عین حال باید وارد جامعه شوند.
بازیگر سریال »حکم رشد« همچنین درباره 

پیشنهادش به مدیران جدید تلویزیون بر 
آســان گیری و کم کردن ممیزی ها تاکید 

داشت.
سختگیری تلویزیون خیلی زیاد است

او گفت: راستش هر بار که مدیران تلویزیون 
تغییر مــی کنند بــرای خودشــان قانون 
هایی مــی گذارند. متاســفانه در کارهای 
تلویزیون، خیلی ســختگیری می شود که 
این کار صحیح نیســت؛ به هر حال مردم 
هم سینما و شــبکه نمایش خانگی را می 
بینند و هم کارهای تلویزیون را دنبال می 
کنند، بنابراین نباید در این حد سختگیری 
شــود، چه از نظر فیلمنامــه و چه از لحاظ 
پوشــش بازیگران. به عنوان مثال من االن 
مادر و مادربزرگ سینما و تلویزیون هستم 
فرضا اگر یک تار مویم بیرون باشــد اتفاقی 
نمی افتد چــون همه مرا به چشــم مادر و 
مادربزرگ نــگاه می کنند و اصال مســئله 
ای پیش نمی آید اما وقتــی در کاری یک 
تار مویم بیرون بیاید طوری رفتار می شود 

که متاسفانه آدم را عصبی می کنند. وقتش 
رســیده که تلویزیون کمی آســان بگیرد. 
متاسفانه آنقدر ســخت گرفته اند که حتی 
خود عوامــل مثل طراحان لبــاس و گریم 
هم خودسانسور شــده اند.او تصریح کرد: 
در این میان می بینیم مثاًل در برخی کارها 
آنقدر بازیگران را آرایش مــی کنند اما در 
یک فیلم و سریال خیر، اجازه نیست! نمی 
دانم تفاوت این ها چیست، آیا مسئله تهیه 
کننده و کارگردان است یا مسئله دیگری؟ 
اگر ممنوع باشــد کاًل باید ممنوع باشد، با 
این کارها فکر مردم متزلزل شــده اســت. 
باید حداقل قاعده و قانونی در صداوســیما 
باشد که برای همه یکسان باشد. متاسفانه 
مِن بازیگر گاهی با مسائلی مواجه می شوم 
و چیزهایی را به چشــم می بینم که نمی 
توانم در اینجا عنوان کنم اما مات و مبهوت 
می مانم. خــود بازیگران هم از یکســری 
 اتفاقات آزار مــی بینند. امیدوارم همه چیز

  درست شود. 

                 کارهای طنز را بیشتر کنیم
این هنرمند پیشکســوت دربــاره مهمترین 
پیشنهادش در جهت بهبود شرایط تلویزیون 
تاکید کرد: ما بازیگران بیشــتر در میان مردم 
هســتیم و آنچه که از مردم دریافت می کنیم 
این است که بیشتر طالب فیلم و سریال های 
کمدی هستند. متاســفانه در حال حاضر جو 
همه کشورها نه فقط در ایران، به گونه ای شده 
که مردم اغلب حالت افســرده پیــدا کرده اند 
و دوست دارند یک ســاعتی که شب ها پای 
تلویزیون می نشــینند، بی خیال همه مسائل 

باشند.
 اگر ما کارهای کمدی بــا فیلمنامه های قوی 
داشته باشیم، مردم هم بیشتر جذب تلویزیون 
می شــوند و برای ســاعاتی به آنها هم خوش 
می گذرد. اگر بیشــتر مجوز سریال های طنز 
را بدهند و به بازیگران طنز پــر و بال بدهند، 
اتفاقات خوبی در راه خواهد بــود. نباید فقط 
ســریال های تراژیک و غمگیــن روی آنتن 

تلویزیون باشد.
وی ادامــه داد: به عنوان مثال همین ســریال 
»دردسرهای عظیم« چقدر داستان شیرینی 
دارد یا ســریال هایی مثل »متهم گریخت« و 
»خانه به دوش« از جمله مجموعه های ماندگار 
تلویزیون هستند. من خودم یک بازیگرم و هر بار 
که این دو سریال را باز پخش می کنند با ذوق و 
شوق تماشا می کنم. چرا دیگر ما از این سریال ها 
در تلویزیون نداریم؟ نمی دانم از نویسنده های 
خوب استفاده نمی کنیم یا نویسنده هایمان دل 
به کار نمی دهند، کال گویا تلویزیون سرد شده و 
مردم هم بیشتر به تماشای سریال های قدیمی از 
شبکه های آی فیلم و تماشا تمایل دارند. باورتان 
می شود من خودم بازیگرم اما کارهای قدیمی ام 
را در همین دو کانال دنبال می کنم اما مثال یادم 
می رود کار جدیدم را از شــبکه سه که در حال 

پخش است دنبال کنم؟!

چهره ها 


