
وزیر نیرو:

۳۰۰ شهر در وضعیت  تنش آبی قرار دارند

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

کز  کبر محرابیان گفت: حدود ۳۰۰ شهر از جمله برخی از شهرهای بزرگ و مرا     علی ا
ح های زیربنایی  استان ها در وضع تنش آبی قرار دارد که رفع این مشکل در صدر طر
قرار گرفته است و دولت از آن حمایت کامل می کند.وزیر نیرو افزود: برای کاهش مشکل 

ح هــای جدیــدی را از جمله خطوط انتقال آب، ســاخت تصفیه خانه ها و  تنــش آبــی طر
اســتفاده از منابع آب جدید آغاز کرده ایم تا این معضل را در کمترین زمان به حداقل 
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پشت پرده ماجرای حذف واردات خودرو از بودجه چیست؟

ابهام عجیب در قانون بودجهابهام عجیب در قانون بودجه
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کرات وین  خبر مهم امیرعبداللهیان از مذا

به توافق در وین نزدیکیم
    وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین 
بــه  مربــوط  تحــوالت  آخریــن  مــورد  در 
کــرات رفــع تحریــم های ایــران در وین  مذا
کــرات بــه توافق  اظهــار داشــت: مــا در مذا
نزدیــک هســتیم و پیشــنهادات مــان را 
در مــورد موضوعــات باقی مانــده از طریق 
کره کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف  مذا

آمریکایی منتقل کرده ایم...

وزیر صمت اعالم کرد:

ح ویژه مبارزه   آغاز طر
 با قاچاق لوازم یدکی 

از امروز
کــرد: عملیــات       وزیــر صمــت اعــام 
جمــع آوری باتــری و کمــک فنــر قاچــاق و 
تقلبی از ۱۵ فروردین در چند اســتان آغاز 
شــده و بــه تدریــج در تمامــی اســتان ها 

انجام خواهد شد...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

وضعیت بحرانی آب تهران 
در سال 14۰1
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بحران در کرملین
2

 پایان قرن قدیم 
با تورم چهل درصدی
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گامی نو در تعلیم و تربیت 
 با بازگشایی 

سراسری مدارس
7

 فراخوان تجدید مناقصه عمومی  فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
دو مرحله ای خرید کاالدو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

 نوبت دوم

 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمان)ســهامی خــاص( در نظــر دارد کاال و تجهیــزات مــورد نیــاز خــود را از طریــق مناقصــه 
ــا تامیــن  ــه شــرح جــدول پائیــن و از تولیــد کننــدگان ی ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــه ای و از طری عمومــی دو مرحل

ــد.  کننــدگان واجــد صالحیــت خریــداری نمای

 مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند       موضوع مناقصهشماره مناقصه
کار  )ریال( شماره فراخوان در سامانه ستادارجاع 

کنتور سه فاز فهام 104-14001 3,428,000,0002000005630000127  خرید 2000 دستگاه 

1-پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شــرکت کننــدگان در مناقصــه الزامــا بایســتی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( ثبــت نــام و 

نســبت بــه تهیــه ، تکمیــل و ارســال اســناد از طریــق ســامانه مذکــور اقــدام نماینــد.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه به تاریخ  1400/12/25 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز سه شنبه به تاریخ 1401/01/16
5-  آخریــن مهلــت بارگــذاری اســناد و پیشــنهاد قیمــت در ســامانه ســتاد و ارائــه اصــل ضمانــت نامــه شــرکت در فراینــد ارجــاع کار حداکثــر 

تــا ســاعت 9:00 صبــح روز بازگشــایی مــورخ 1401/01/27
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاداز ساعت 10:30 صبح روز شنبه مورخ 1401/01/27

7- شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائی بالمانع میباشد .

9- مناقصه به صورت دو مرحله ای می باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
10- اطالعــات تمــاس مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص مناقصــات : کرمــان- خیابــان خواجــوی کرمانــی - خیابــان 
توانیــر - شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان - ســاختمان شــماره 3 - اداره تــدارکات و قرادادهــا  -  تلفــن -03432520003               
11 - کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات شــماره از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجام 

خواهــد شــد .اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام در ســایت ســامانه مذکــور بخــش ثبــت نام/پروفایــل /تامیــن کننــده /مناقصه گــر موجود میباشــد.
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

سایت اینترنتی این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبکه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

یاسر احمدی   شهردار بهشهر - محمد فالحتی مدیر عامل سازمان

اولیــه  بــرآورد  بــا  ی  ادار خدمــات  وی   نیــر تامیــن  جهــت   درنظــردارد  بهشــهر  شــهرداری  همگانــی  ونقــل  حمــل  ســازمان 
ــکاران دارای تاییــد صالحیــت از اداره کار و  ــال کــه بــه مــدت 12 مــاه از طریــق مناقصــه عمومــی  بــه پیمان )16/947/358/805( ری

واگذارنمایــد.   )www.setadiran.ir( ســتاد  ســامانه  در  زیــر  باشــرایط  اجتماعــی  رفــاه 
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :

چهــل  نهصــدو  و  هــزار  وهفــت  شــصت  ســیصدو  و  میلیــون  وهفــت  چهــل  و  هشــتصد  مبلــغ   بــه  درمناقصــه  شــرکت  تضمیــن   
ــه  ــزی ب ــغ واری ــش مبل ــا فی ــی وی ــاپ آگه ــخ  چ ــه از تاری ــه )3( ماه ــی دارای اعتبارس ــه بانک ــت نام ــورت ضمان ــه ص )847/367/940( ب

. رســالت  بانــک  نــزد   1034517691/1 ســپرده   حســاب 
 شــرکت کننــدگان در مناقصــه ، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســامانه ســتاد( 
شــامل تضمیــن )پاکــت الــف( ،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت شــامل) مــدارک شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه , کارت ملی 
, کارت پایــان خدمــت( دعوتنامــه , پیــش قــرارداد تاییــد شــده , اساســنامه ، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ،کــد کاربــری پایــگاه ملــی 
مناقصات،کداقتصــادی،  برگــه صالحیــت پیمانــکاری از اداره کار  ,گواهــی صالحیــت ایمنــی و مفاصــا حســاب از ســازمان تامیــن اجتماعــی 

ســال 1399, تمامــًا بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده باشــد در پاکــت ) ب(
 برگه  پیشنهادقیمت را درپاکت )ج( ارائه وارسال گردد.

ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
گشایش پیشنهادها: مازندران - بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد ج( محل 

ســتاد ســامانه  بــه  شــرکت  جهــت  و  نــام  ثبــت  دولــت  ونیکــی  الکتر تــدارکات  ســامانه  در  بایســت  مــی  کننــدگان   *شــرکت 
)www.setadiran.ir(  مراجعه نمایند.

 به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.
 تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول 1401/01/15 می باشد.

 شهرداری در ردیاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.
 تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ 1401/01/19 می باشد.

 مهلت قبول پیشنهادها تا روز دوشنبه  1401/01/29 ساعت 10:00 در سامانه ستاد می باشد.
 تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز دوشنبه 1401/01/29 ساعت 11:00 می باشد.

برتری نژادی و مذهبی در مناسبات جهانی حاکم است

 درس هایی از 30 روز 
جنگ روسیه و اوکراین 

   اســالم ذوالقدرپور ،کارشــناس ارشــد 
مسائل سیاسی 

جنــگ اوکراین یا همان تهاجم نظامی 
سراسری روسیه به اوکراین در 5 اسفند 
1400) 24 فوریــه 2022( را می توان 
یکی از مهم ترین و بزرگ ترین درس های 
سیاســتگذاری به سیاســتگذاران عمومی و مدعیان حکمرانی 
برشمرد که سیاست ها، ابزارهای و الگوهای جعلی سیاستگذاری 
که بیشتر ذهنی و آرمانی هستند را افشا و قدرت و اقتدار را بنیان 
سیاســتگذاری عمومی به ویژه سیاســتگذاری خارجی در عصر 
کنونی معرفی می کند. تهاجم روســیه به اوکراین که بر اســاس 
واقعیات عصر کنونی قدرت های بزرگ و مبتنی بر واقع  گرایی و 
اصل قدرت است، بار دیگر نشان داد که اگر توان و قدرت نظامی 
و دفاعی کارآمد و اثربخش نداشته باشید، تنها یک سد دفاعی یا 
خاکریز پر تلفات برای سایر بازیگران نظام جهانی در مقابل قدرت 
رقیب خواهید بود. البته اسطوره سازی از ولودیمیر زلنسکی در 
مقابل روسیه برای سایر کشورها، احزاب و شهروندان خوش خیال 
به خصوص در ایران که به شدت احساسی هستند نیز سیاستی 
نرم است که باید مورد توجه قرار گیرد. جنگ اوکراین تاکنون و 
با گذشت حدود 30 روز از آن، دارای درس ها و عبرت هایی برای 
سیاستگذاران است که 30 مورد از آنها به خالصه در زیر می آید:
1- ناتوانی دیپلماسی و تهدیدات اقتصادی در مقابل نیت و هدف یک 
قدرت بزرگ جهانی برای آغاز یک تهاجم نظامی به همسایه خود.

2- دولت هــای خوش بیــن و امیداوار به کمک و حمایت نظامی 
قدرت هــای بــزرگ، در عصر کنونــی به ناگاه خود را در محاصره 
نیروی نظامی دشــمن می بینند بدون آنکه وعده های حمایت، 

عملی شوند.
3- دولت های ضعیف و احساسی مانند دولت اوکراین به خصوص 
طرفدارن غرب به شدت شکننده بوده و مانند ولودیمیر زلنسکی 
تنها به نمایش رهبری می پردازند و نه رهبری. حمایت و پشتبانی 
نظامی و تســلیحاتی چندین ســاله اروپا از اوکراین نیز چندان 

کارساز نیست. 
4- شــخصیت سیاســتگذاری، حکمرانی و رهبری در بسیاری 
کشــورها چنان ضعیف و سســت اســت که یک بازیگر کمدی 
می تواند بدون هر گونه پیشــینه سیاســی به رهبری یک دولت 
درگیــر تنــش و منازعه خارجی رســیده و کشــور را بر پرتگاه 

نابودی برساند.
5- بســیاری پرســتیژهای اجتماعی و ملی در فضای رسانه ای و 
مجازی تنها یک نمای خوش رنگ و جعلی هستند که در اولین 
ساعات یک جنگ با فرار و خالی کردن جبهه از سوی شهروندان 

رسوا می شوند.
6- خروج و مهاجرت بیش از 4 میلیون نفر )آمار رسمی 3.7 میلون 
نفری( از جمعیت 41 میلیونی اوکراین تنها طی 30 روز نشــان 
می دهد که بســیاری از شــهروندان اوکراین از قبل هم به دنبال 

بهانه ای برای خروج سریع از این کشور بوده اند.
7- قهرمان سازی از یک رئیس جمهور مانند زلنسکی در فضای 
مجازی و مقایســه آن با اشــرف غنی، رئیس جمهوری فراری 
افغانســتان، توان رســانه ای غرب و اثربخشی قدرت نرم آنها در 

ادامه در صفحه 2جعل واقعیت را نشان می دهد...  

یادداشت

این اتفاق گندم و گاز را گران کرد
درگیری روســیه و اوکراین بازار جهانی کاال را 
به طور قابل توجهی مختل کرده و باعث افزایش 

قیمت نفت، گاز و گندم شد.
دنیــس کودیــن، معــاون اول وزیــر اقتصاد 
اوکرایــن اظهار کرد: مشــاغلی کــه کار از راه 
دور در آنهــا غیرممکــن اســت، بیشــترین 
آســیب و حمل ونقــل هوایــی و اقیانوســی 
 همچنین بخش خدمات به ویژه آســیب دیده 

است.
معاون اول وزیر اقتصاد افزود که اقتصاد به طور 
کلی در 10 روز گذشته شروع به بهبودی کرده 
است زیرا مشاغل در مناطق امن فعالیت خود را از 
سر گرفتند و کشاورزان شروع به کاشت کردند.
 گسترش صادرات، الزمه توسعه یافتگی اقتصاد

اوکراین اغلب به عنوان »سبد نان اروپا« توصیف 
می شــود و یکــی از تامین کنندگان اصلی مواد 
 ضــروری ماننــد گنــدم و روغــن آفتابگردان

 است.
 )OECD( سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
در گزارشی در ماه مارس اعالم کرد که درگیری 
روســیه و اوکرایــن بازار جهانــی کاال را به طور 
قابل توجهی مختل کرده و باعث افزایش قیمت 

نفت، گاز و گندم شده است.
این ســازمان هشــدار داد که اگر شــوک های 
اقتصــادی و مالــی پایــدار باشــد، می توانــد 
رشــد تولیــد ناخالــص داخلی جهانــی را در 
 ســال جــاری بیــش از یــک درصــد کاهش 

دهد.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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نیروهای آمریکایی در جریان 
رزمایش مشترک ساالنه با 

مراسم رسمی تغییر پرچم ارتش فیلیپین/ آسوشیتدپرس
ملی افغانستان در شهر 
کابل. طالبان پرچم خود را 
جایگزین پرچم ملی سابق 
افغانستان کرد./ رویترز

گزارش تصویری

درون حلقه مشاوران پوتین چه می گذرد؟

بحران در کرملین
منابع اطالعاتی غربی مدعی شــده اند که 
ارتباط »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری 
روسیه با دنیای خارج و واقعیت های آن قطع 
شده است. با این وجود، در اینجا باید پرسید 
چه کسی دست برتر را در میان جناح های 
متالطم در کرملین دارد و آیا احتمال وقوع 
کودتایی درون کرملین وجود دارد؟ حتی 
بــرای یک رهبر محصور مانند »والدیمیر 
پوتیــن« نادیده گرفتن ســیل اخبار بد از 

اوکراین غیر ممکن است.
عقب نشــینی ســریع ارتش روسیه از کی 
یف در هفته گذشــته، مقیاس شکســت 
آن را آشــکار کــرد و اجســاد ســربازان 
روســی و الشه سوخته صدها تانک و سایر 
خودروهای نظامی را پشت سر گذاشت. به 
نظر می رســد هدف تصرف کی یف توسط 
روسیه از سوی کرملین کنار گذاشته شده 
و روســیه با سخت ترین تحریم های اعمال 
شده علیه یک ابرقدرت مواجه شده است.

آیا این اطالعات نادرســت از سوی کادری 
از مردان اطراف پوتین بود که او را به سوی 
این مسیر سوق داد؟ این همان چیزی است 
که نهادهای اطالعاتی ایاالت متحده و اروپا 
هفته گذشته استدالل کردند و این موضوع 
را مطرح نمودند که رئیس جمهوری روسیه 
اکنون از مشــاوران خــود، به ویژه رهبری 
نظامی که وی را به این آشــفتگی کشانده 
خشمگین است. »کیت بدینگفیلد« مدیر 
ارتباطات کاخ سفید گفت: »مشاوران ارشد 

پوتین از گفتن حقیقت به او می ترسند«.
واکنــش کرملین قابل پیــش بینی بود. 
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین 
گفــت: »به نظر می رســد نــه وزارت امور 
خارجه )امریــکا( و نه پنتاگون نمی دانند 
واقعــا در کرملین چه اتفاقی رخ می دهد. 
آنان به سادگی نمی فهمند چه خبر است. 
آنان پرزیدنت پوتین را درک نمی کنند. آنان 
سازوکار تصمیم گیری را درک نمی کنند. 

آنان سبک کار ما را درک نمی کنند«.
»فریده رســتمووا« روزنامه نگار مستقل 
روس که از حال و هوای مقام های روســیه 
از زمــان آغــاز جنگ اوکراین گزارش داده 
می گوید: »آن چه من می دانم این اســت 
کــه دایره ای کــه پوتین بــا آن صحبت 
می کند بســیار کوچک است. تنها تعداد 
انگشت شماری از افراد اجازه دارند او را به 
صورت حضوری مالقات کنند و دیدار باید 
با حفظ فاصله زیاد صورت گیرد. تنها تعداد 
بسیار کمی از افراد از طریق تماس تلفنی 
به او دسترسی دارند اما این دسترسی تنها 
یکطرفه اســت و تنها پوتین با آنان تماس 

می گیرد و نه بالعکس«.
پوتین هر هفته با اعضای شورای امنیت خود 
گروهی متشکل از تندروها و تکنوکرات ها 
که از زمان تهاجم به اوکراین به کابینه او در 
زمان جنگ تبدیل شده اند تماس ویدیویی 
برقرار می کند. در میان آنان سیلوویکی ها 
حضور دارند روسای امنیتی که در جایگاه 
مهمــی برای خــود ایجاد کرده اند و گوش 
پوتین به ســخنان آن هاست. آنان عبارتند 
از »نیکالی پاتروشــف« افسر سابق کا گ 
ب که پوتین برای نخستین بار در لنینگراد 
در دهه 1۹70 میالدی با وی مالقات کرد، 
»الکســاندر بورتنیکوف« رئیس سرویس 
امنیت فدرال روســیه )FSB( که پوتین 

او را نیز چهار دهه می شناســد، »سرگئی 
شــویگو« وزیر دفاع تکنوکرات و »سرگئی 
ناریشــکین« رئیس اطالعــات خارجی 

پوتین.
ســوء ظن آنان به غرب و گرایش به تئوری 
توطئــه آن ها را به متحدان طبیعی رئیس 
جمهور روســیه در جنگ تبدیل می کند. 
با این وجود، به نظر می رســد که پوتین بر 
آنان تســلط دارد چنان چه در خالل یک 
جلســه تلویزیونی چند روز پیش از حمله 
بــه اوکرایــن، تصاویر به مثابه یک نمایش 
سیاســی نشان می دادند که ناریشکین در 
برابر پوتین دچار لکنت زبان شــد چرا که 
پوتین از او می خواست تا واضح صحبت کند 

و نظری موافق با وی را بیان کند.
»والدیمیر گلمن« استاد سیاست روسیه در 
دانشگاه هلسینکی می گوید: »روشن است 
که این یک سیســتم بسیار متمرکز است 
که در طول جنگ متمرکزتر شــده است. 
کرملین مانند منظومه شمســی است که 
پوتین خورشید و تمام سیارات در مدارهای 
مختلف اطراف او هستند. در جلسه شورای 
امنیت ملی واقعا مشــخص شد که اعضای 

شورا تا چه اندازه نفوذ اندکی دارند«.
خارج از این جلســات، که تقریبا همیشه 
پشــت درهای بســته برگزار می شــود 
خودی هــا می گویند که صبر کنید تا او با 

شما تماس بگیرد.
رســتمووا می گوید کــه خودی ها بلوکی 
اقتصادی از جمله »میخائیل میشوستین« 
نخست وزیر و »الویرا نابیولینا« رئیس بانک 
مرکزی را شــامل می شــوند. هم چنین، 
»شــویگو« و »والری گراسیموف« رئیس 
ستاد ارتش نیز در این حلقه حضور دارند.

این دو مرد )شــویگو و گراســیموف( ماه 
گذشــته برای نزدیک به دو هفته از انظار 
عمومی ناپدید شــدند و شایعاتی مبنی بر 
مجازات روسای دفاعی روسیه به دلیل آغاز 
آشــفته جنگ مطرح شده بود. در اعترافی 
شــرم آور، وزارت دفاع روسیه مجبور شد 
اعــالم کند کــه ســربازان وظیفه را پس 

از دســتگیری و کشته شــدن تعدادی از 
نظامیــان اش در اوکراین به ماموریت های 
جنگــی اعزام کرده اســت. پوتین پیش تر 
وجود ســربازان وظیفه روس را در اوکراین 

رد کرده بود.
با این وجود، علیرغم وجود نشانه هایی مبنی 
بر عصبانیت پوتین از شــویگو، تحلیلگران 
معتقدند که بعید به نظر می رسد او در میانه 
یک عملیات نظامی بزرگ وزیر دفاع را برکنار 
کند »آندری ســولداتوف« نویســنده ای 
که مطالب زیادی در مورد ســرویس های 
امنیتی روســیه نوشته می گوید: »شویگو 
خود را فردی کامال ضروری ســاخته و به 
این ترتیب بازگشــت. چه کسی می تواند 
جایگزین او شــود؟ او دومین یا ســومین 

سیاستمدار محبوب در کشور است«.
رئیس جمهور روسیه برای وفاداری ارزش 
قائل اســت و در نتیجه کابینه او پس از دو 

دهه در قدرت بودن پر از وفاداران است.
»تاتیانا استانووایا« موسس شرکت تحلیل 
سیاســی R. Politik می گوید: »پوتین 
دوست دارد این جمله تکرار شود که« فرد 
دیگری نیست که کار را انجام دهد ». شویگو 
آدم اوســت. شویگو ناکامی هایی در کار و 
کاستی ها و اشتباهاتی دارد اما آیا شخص 

دیگری کار بهتری انجام خواهد داد«؟
کارشناســان می گویند که به نظر می رسد 
رتبه ها و مناصب کرملین تا حد زیادی حفظ 
شده و تغییرات قابل توجه اندکی در میان 
مشــاوران او رخ داده زیرا پوتین به دنبال 
تحکیم حمایت از خود تحت فشــار شدید 

غرب است".
»سولداتوف« می گوید: »من فکر می کنم 
پوتین از عملکرد تیم اش ناراضی است. اما 
این بدان معنا نیســت که افرادی در داخل 
کرملیــن آماده کودتا یا هر اقدام مشــابه 
دیگری هســتند. این تنها یک خیال بافی 

است«.
کشــورهای غربی که به دنبال اهرم فشار 
بر کرملین هستند الیگارش هایی را که به 
عنوان افراد وفادار به پوتین شناخته می شوند 

را تحریم کرده اند و معتقدند کرده اند که او 
ممکــن اســت به حــرف ثروتمندانی که 

میلیاردها دارایی دارند گوش دهد.
از جملــه افرادی که تحت تحریم بریتانیا 
قرار گرفته اند »رومن آبراموویچ« میلیاردر 
مالک ســابق چلسی است که ماه گذشته 
به طور غیرمنتظره در مذاکرات غیررسمی 
در استانبول و کی یف ظاهر شد جایی که 
او و دو عضــو تیــم اوکراینی ادعا کردند که 

مسموم شده اند.
با این وجود، الیگارش ها خود ادعا می کنند 
که ســال ها از زمانی که گوش کرملین را 
در اختیار داشتند می گذرد و آن که مدت 
هاســت تندروهای ســابق کا گ ب و سایر 
افراد وفادار به پوتین که در 20 سال گذشته 
توسط او منصوب شــده اند الیگارش ها را 

مجبور به بیرون راندن کرده اند.
یــک الیگارش کــه پوتین را از دهه 1۹۹0 
میالدی می شناسد به »گاردین« می گوید: 
»هیچ فایده ای برای افرادی مثل من وجود 
ندارد که ســعی نماییم با کرملین صحبت 
کنیم. این کاری کارآمد نیست. ساده لوح 
نباشیم ما سال هاست که دیگر به کرملین 

دسترسی نداریم«.
این الیگارش می افزاید: »حمله به اوکراین 
آشــکارا با جامعه تجاری مورد بحث قرار 
نگرفــت. روز پــس از حمله بــه ما گفته 
شــد که همه چیز درســت خواهد شد اما 
چاره ای وجود ندارد. بحثی در کار نیســت. 
این سیســتم در طول سال ها توسعه یافته 
اســت. البتــه در ابتدا بلوک های مختلفی 
وجود داشــت اما پــس از ضمیمه کردن 
کریمه به فدراســیون روسیه مشخص شد 
کــه جایی بــرای جناح به اصطالح لیبرال 
وجود ندارد. با شیوع کرونا نیز طبقه حاکمه 

کشور منزوی تر شد«.
برخی از مشاوران لیبرال سابق پیش تر کشور 
را ترک کرده اند. »آناتولی چوبایس« رئیس 
خصوصی سازی در دوره بوریس یلتسین که 
بــه عنوان یک مدیر اجرایی تحت حمایت 
دولت و ســپس به عنوان مشاور پوتین در 

مســائل زیست محیطی شناخته می شد 
ماه گذشته از مقام اش استعفا داد و روسیه 
را بــه مقصد ترکیه ترک کــرد. »آرکادی 
دوورکوویــچ« مشــاور اقتصادی ســابق 
کرملیــن پس از انتقاد از جنگ در جریان 
یک مصاحبه تحت فشــار دولت از ریاست 
مرکز نوآوری اسکولکوو کناره گیری کرد.

رستمووا می گوید: »الکسی کودرین« یکی 
دیگر از مشاوران ارشد لیبرال که پوتین را 
دهه ها می شناسد نیز به او توصیه کرد که 
ایده حمله به اوکراین را کنار بگدارد. به گفته 
منابــع آگاه، کودرین مدت کوتاهی پس از 
آغاز جنگ با پوتین صحبت کرد. در طول 
این گفتگو، او در مورد عواقب جنگ به پوتین 
هشدار داد: این که اقتصاد به وضعیت مشابه 
اوایل دهه 1۹۹0 میالدی ســقوط خواهد 
کــرد و این می تواند به بی ثباتی اجتماعی 
منجر شود. با این وجود، پوتین هیچ واکنشی 
از ســوی خود نشان نداد. پوتین برای همه 
کسانی که نگران این جنگ هستند پاسخ 
یکســانی دارد: روسیه هیچ گزینه دیگری 

نداشت.
رستمووا می افزاید: »یک نگرش کلی وجود 
دارد که حتی اگر کســی بتواند به پوتین 
دسترسی پیدا کند واقعا فرقی نمی کند زیرا 
او آن گونه که خود می خواهد در ذهن اش 

برنامه ریزی می کند«.
همه این ها مخالف این ایده است که پوتین 
در مورد ابعاد جنگ گمراه شــده است. در 
عوض او ترجیح داده که دیگر گوش ندهد. 
رقابت طبیعی میان مشاوران پوتین، حتی 
در میــان تندروها هم چنین به این معنی 
اســت که آنان احتماال مشتاق هستند که 

به اشتباهات دیگران اشاره کنند.
اســتانوایا می افزاید: »غیرممکن است که 
همــه چیز را پنهان کنیم. ما می دانیم که 
رقابت جدی در میان سرویس های امنیتی 
وجود دارد. بنابراین، اگر ارتش اشتباه کند ما 
می دانیم که افراد زیادی آماده گزارش دادن 
در مورد آن هســتند از« رمضان قدیروف 
»رئیس منطقه چچن گرفته تا ســرویس 
امنیت فدرال روسیه. بنابراین من نمی گویم 
که پوتین در حال حاضر اطالعات نادرست 
دارد اما ممکن اســت اطالعات اش را دیر 

دریافت کند«.
بــا ادامه جنــگ، این جنــاح گرایی تنها 
قوی تر شــده اســت. قدیروف رهبر چچن 
که با سرویس های امنیتی روسیه دشمنی 
داشته از مذاکرات تحت رهبری »والدیمیر 
مدینسکی« مشاور کرملین به شدت انتقاد 

کرده است.
پــس از اینکه »مدینســکی« اعالم کرد 
روســیه بخشــی از نیروهــا را از کی یف 
خــارج خواهد کرد قدیــروف گفته بود: 
»مدینســکی اشــتباه کــرد و جمالت 
نادرســتی را بیان کرد. اگر فکر می کنید 
که او )پوتین( از کاری که آغاز کرده دست 

خواهد کشید اشتباه می کنید«.
»بن نوبل« دانشــیار سیاســت روسیه در 
کینگز کالج لندن می گوید: »جناح گرایی 
همیشــه یکی از ویژگی های نظام سیاسی 
روسیه است. با این وجود، با توجه به اینکه 
حمله اخیر روسیه با اشتباهات قابل توجهی 
همراه بود انشعاب ها و رقابت های جناحی 

در حال تشدید هستند«.

خبر ویژه

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با امیرعبداللهیان در مورد آتش بس در یمن و مذاکرات 
وین گفت وگو کرد.

در ابتدای این گفت وگو دبیرکل سازمان ملل برقراری آتش بس در یمن را تبریک گفت و اظهار داشت، این یک موفقیت 
و پیروزی مشترک است که در نتیجه تالش های همه طرف  ها به دست آمده است.

امیرعبداللهیان ضمن اعالم تداوم حمایت جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل بحران یمن و پایان جنگ در این 
کشور تأکید کرد، امیدواریم همزمان با برقراری آتش بس، محاصره کامل مردم یمن نیز متوقف شود تا این فرصت مهم 

از دست نرود. وزیر امور خارجه کشورمان بر اهمیت ارسال کمک های بشردوستانه به مردم یمن تاکید کرد.
 امیر عبداللهیان همچنین ضمن استقبال از سفر گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به منطقه 

و با اشاره به دستور کار شورای امنیت برای صدور دو بیانیه مختلف در مورد یمن اظهار داشت: ما از صدور بیانیه شورای 
امنیت در حمایت از آتش بس اســتقبال می کنیم، اما بیانیه دیگری که به صورت یک جانبه و بدون در نظر گرفتن 

حمالت عربستان به یمن و در محکومیت دولت نجات ملی مطرح می باشد، غیرسازنده است.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در مورد آخرین تحوالت مربوط به مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین اظهار 
داشت: ما در مذاکرات به توافق نزدیک هستیم و پیشنهادات مان را در مورد موضوعات باقی مانده از طریق مذاکره کننده 

ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده ایم و اکنون توپ در زمین آمریکاست.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل مذاکرات مهم انجام شده در وین را حائز اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که 

طرفین هر چه زودتر به توافق برسند.

کرات وین  خبر مهم امیرعبداللهیان از مذا

به توافق در وین نزدیکیم

»رئیسی« در تماس تلفنی »برهم صالح«:

 آمریکا و رژیم صهیونیستی دلسوز 
ملت های منطقه نیستند

رئیس جمهور در تماس تلفنی همتای عراقی خود، 
گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی دلسوز ملت های 
منطقه نیستند و هر کشوری اسالمی نسبت به اهداف 
آن ها غفلت کند، مورد غضب ملت های مســلمان 

قرار می گیرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پاسخ 
بــه تماس تلفنی برهــم صالح رئیس جمهور عراق 
با تبریک فرارســیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی 
نزول برکات الهی برای ملت عراق و تمامی مسمانان 
جهان با تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران از 
وحدت، استقالل، امنیت و ارتقای جایگاه منطقه ای 
و بین المللی عراق حمایت می کند،  اظهارداشــت: 
کوچک ترین ناامنی در عراق را به زیان همه منطقه 
می دانیم لذا از تحقق منافع مردم عراق و اســتقرار 

دولت قوی در این کشور استقبال می کنیم.
رئیس جمهور در ادامه تالش برای اســتقرار امنیت 
و آرامش در منطقه را بدون دخالت بیگانگان مورد 
تاکید قرار داد و اظهارداشت: گذشت زمان حقانیت 
بیانات رهبر معظم انقالب که آمریکا به هیچ عنوان 
دلسوز ملت های مسلمان منطقه بویژه عراق نیست 
را ثابت کرده اســت و امروز بر همگان آشــکار شده 
که بیگانگان صرفا بدنبال منافع و سلطه گری خود 

هستند.

کستان   انحالل پارلمان پا
قطعی شد

»عارف علوی« رئیس جمهوری پاکستان با موافقت 
پیشــنهاد »عمران خان«  نخســت وزیر این کشور 

دستور انحالل پارلمان را صادر کرد.
»عمران خان« روز یکشــنبه و ساعاتی پس از پایان 
جلسه پارلمان طی گفت وگو زنده تلویزیونی، از مردم 
پاکستان خواست تا خود را برای انتخابات زودهنگام 

پارلمانی در این کشور آماده کنند.
وی به طور تلویحی خطاب به عناصر پشــت پرده 
مداخله خارجی در امور داخلی پاکســتان گفت که 
باید مردم پاکســتان تصمیم بگیرند که چه دولتی  

قدرت را در کشور به دست داشته باشد.
»عارف علوی« رئیس جمهوری پاکستان پیشنهاد 
نخســت وزیر این کشــور برای انحالل پارلمان را 
پذیرفــت و بــه این ترتیب پاکســتان خود را برای 

انتخابات زودهنگام آماده می کند.

پیام فراخوان ظریف
وزیر امورخارجه پیشــین کشــورمان پیــام داد. 
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه پیشــین ایران  
نوشــت :   هم زمان که مســلمانان در سراسر جهان 
به طور متحد با روزه گرفتن، عبادت و تفکر به استقبال 
ماه رمضان می روند، بیایید با دعا و اقدام برای پایان 
دادن به  خونریزی و افزایش تفاهم، همدلی و بردباری 

بیشتر با یکدیگر متحد شویم.
 همچنین بیایید برای صالح و خوبی سیاره  و امت مان 

با هم همکاری کنیم.

تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال 
تحریم های بیشتر علیه روسیه

اتحادیــه اروپا به دنبال اتفاقاتی که در منطقه بوچا 
در نزدیکی کی یف از سوی نیروهای روسیه رخ داد، 
تحریم های بیشتری را علیه مسکو اعمال خواهد کرد.

 شــارل میشــل رییس شورای اروپا امروز در صفحه 
توئیتر خود نوشت که از تصاویر »جنایات« رخ داده 
توســط ارتش روســیه در منطقه آزاد شده بوچا در 

نزدیکی کی یف متاثر شده است.
وی اشاره کرد که اتحادیه اروپا به اوکراین و سازمان 
های غیر دولتی در جمع آوری شواهد برای پیگرد 

قانونی در دادگاه های بین المللی کمک می کند.
میشــل در انتهای پیام خود از تحریم های بیشــتر 
اتحادیه اروپا و حمایت این بلوک از اوکراین خبر داد.
رسانه های غربی روز گذشته با انتشار تصاویری از یک 
شهر در نزدیکی کی یف مدعی شدند نیروهای روسیه 
حین خروج از اطراف پایتخت اوکراین غیرنظامیان 

را هدف گلوله قرار می دهند.
به گزارش تارنمای شبکه خبری اسکای نیوز، تصاویر 
منتشــر شــده از خیابان های شهر بوچا در نزدیکی 
کی یف حاکی از وجود اجساد غیرنظامیان در خیابان 
ها و پیاده روهای این شهر است. ساکنان شهر بوچا 
گفته اند که این غیرنظامیان بی هیچ دلیلی توسط 

سربازان روس کشته شدند.

روسیه:

کرات با اوکراین   مذا
پیشرفتی نداشت

روسیه اعالم کرد که مذاکرات صلح با اوکراین به اندازه 
کافی برای نشست بین رهبران دو کشور پیشرفت 
نکرده و موضع مسکو درخصوص وضعیت کریمه و 

دونباس »بدون تغییر« باقی می ماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، والدیمیر مدینسکی، 
رئیس هیئت مذاکره کننده روسی در تلگرام عنوان 
داشــت: پیش نویس این توافق هنوز آماده نیست. 
من بار ها و مجدد تکرار می کنم که موضع روســیه 

درخصوص کریمه و دونباس تغییری نمی کند.
پس از حمله روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه، 
هر دو طرف مذاکراتی را برگزار کرده اند، اما تاکنون 

هیچ پیشرفت و توافقی حاصل نشده است.

 درس هایی از 30 روز 
جنگ روسیه و اوکراین 

ادامه از صفحه اول:
 زیرا این دو رهبر مجری سیاست های آمریکا در الگوها و 

روش های مختلف هستند.
8- ولودیمیر زلنســکی و اشــرف غنی دو روح در یک 
کالبد هســتند که در چارچوب دســتورات مشــاوران و 
سیاســتگذاران غربی خود عمل کردنــد، یکی با فرار از 
کابل و دیگری با نمایش های رسانه ای که ریشه در شغل 

بازیگری اش دارد.
۹- افشای ناتوانی یا عدم اراده قدرت های بزرگ برای ورود 
به درگیری یک قدرت بزرگ جهانی با یک دولت ضعیف 

حتی اگر آن دولت ضعیف مهره آنان باشد.
10- اثبات این اصل که نفت یک سالح است که بیش 
از آن که به ســود دارنده منابع نفتی باشــد، می تواند به 
سود دولت های رقیب باشد و به عنوان سالح اقتصادی و 
سیاسی علیه دارنده منابع نفت و گاز مورد بهره برداری 
رقیبان قرار گیرد. اگر روســیه بتواند نفت و گاز خود 
را به فروش برســاند پیــروز جنگ اقتصادی با آمریکا 
خواهــد بــود. در بازار جهانی نفت، اثر حمالت جنبش 
انصاراهلل یمن به عربســتان کم تر از حمله روســیه به 

اوکراین نیست.  
11- دولتمردان غربی با وجود پیشینه تاریک و سیاه خود 
در قرون وسطی و نیمه اول قرن بیستم که با جنگ های 
بزرگ و خونین همراه بوده است، اکنون در مقابله با یک 
قدرت بزرگ جهانی تنها به ابزارهای اقتصادی به خصوص 
تحریم متوسل می شوند تا از تحریک و انفجار احساسات 

ناسیونالیستی شهروندان خود جلوگیری کنند.
12- سازمان ملل چنان در مقابل قدرت های بزرگ جهانی 
ناتوان بوده و بی آبرو شده است که خود عامل تبعیض میان 
ملت ها و مذاهب مختلف در ســطح جهان شــده و ملت 
اوکراین را بر ســایر ملل مانند: یمن، فلســطین، سوریه، 

افغانستان و ... برتری و ارجحیت می دهد!
13- جنگ اوکراین زمانی برای بدمستی حاکمان مستبد 
و دیکتاتور برای ســرکوبی و قتل شهروندان آزادی خواه 
اســت که نمونه آن اعدام بی ســابقه 81 جوان عربستانی 
در یک روز توسط حکومت ملک سلمان سعودی است.

14- اتحادیه اروپا حتی در شــرایط بحرانی و جنگی نیز 
شهروندان و رهبران سایر دولت ها )اوکراین، ترکیه و ...( 
را با مشــوق های دروغین پذیرش در اتحادیه اروپا فریب 
می دهند تا از آنان به عنوان ســپر دفاعی خود در مقابل 

رقیبان سوءاستفاده کند.
15- حفظ امنیت اروپا بهترین بهانه برای رهبرانی مانند 
زلنسکی و اردوغان است تا با تحریک اروپا برای پرداخت 
هزینه هــای بلندپروازی دولت هــای اوکراین و ترکیه، 

کمک های مالی، نظامی و ... فراوانی به دست آورند.
16- ائتالف هــای عصر کنونی تنها برای حمایت مالی و 
تجهیزاتی تشــکیل می شوند و هیچ کشور توسعه یافته 
غربی و شرقی به خصوص ابرقدرت ایاالت متحده آمریکا 
حاضر به دخالت مستقیم در بحران ها و جنگ ها نیست. 
جالب تر آن که کشــوری مانند اســرائیل حتی حاضر به 

همراهی با تحریم های اروپایی علیه روسیه نیست.
17- جهــان آن گونه که رهبران قدرت های بزرگ مانند 
روسیه تصور می کنند، حاضر به پذیرش شکست و تسلیم 
فوری نیست. حتی یک کشور کوچک و دست نشانده غرب 
نیز می تواند پیشروی نظامی یک قدرت بزرگ جهانی را 

ُکند یا متوقف کند.
18- تســلیحات پیشرفته کشتار جمعی و موشک های 
اتمی تنها برای هراس افکنی و نمایش های رسانه ای مورد 
استفاده قرار می گیرند. روسیه به عنوان یک قدرت بدون 
رقیب در تســلیحات اتمی و کشــتار جمعی، توان و اراده 
استفاده از این تسلیحات علیه اوکراین را نداشته است. 

1۹- روســیه تنها یک قدرت بزرگ جهانی با تسلیحات 
فوق مدرن اســت که توان و اراده اســتفاده از آنها را ندارد. 
هزینه های بســیار ســنگین تسلیحات خاص تنها برای 

نمایش. 
20- جهان در وضعیت بی قطبی و آنارشیک قرار دارد و 
هیچ قدرت مسلطی بر مناسبات جهانی مسلط نیست که 
بخواهد رهبری سیاستگذاری مطلق جهان را در اختیار 

داشته باشد.
21- روســیه به اوکراین حمله کرده است و اوکراین زیر 
فشــار سنگین حمالت و موشــک ها ویران می شود، اما 
شــهروندان روســیه به دنبال خروج از روســیه و فرار به 

کشورهای امن تر مانند ارمنستان و ... هستند!
22- چین یک ابرقدرت اقتصادی اســت اما بیش از یک 
قدرت بزرگ منطقه ای نمی تواند در معادالت جهانی ایفای 
نقش کند. نقش چین در تحوالت کنونی بیشتر از جنبش 
انصاراهلل یمن نیست که با حمالت موشکی و پهپادی خود 
به تأسیسات نفتی عربستان، سبب تقویت مواضع روسیه و 
ایران در بازار جهانی نفت و افزایش فشار برغرب می شوند.
23- محدودیت های مزیت نسبی برای قدرت های بزرگ 
جهانی و منطقه ای در بحران اوکراین به اثبات رسیده است. 
چین نمونه بارز این فرایند است که تنها دارای مزیت نسبی 
رشد و توسعه اقتصادی است اما همچنان در سایر حوزه ها 

دارای مزیت یا اقتدار جهانی نیست. 
24- هزینه های جنگ کنونی اوکراین تا سال های آینده، 
باری سنگین بر دوش اتحادیه اروپا خواهد بود. هزینه های 
حمایت نظامی و تسلیحاتی، اقتصادی و به خصوص هزینه 

پذیرایی و پذیرش موج بزرگ مهاجرین و پناهندگان. 
26- قدرت نرم به خصوص رســانه و جنگ رســانه ای 
همچنان در خدمت غرب و آمریکاســت. برتری و سلطه 
غرب و آمریکا بر رسانه های جهانی به ویژه تهیه و پخش 
اخبار جعلی و دارای ماهیت برتری هویتی، نژادی و دینی 

به خوبی اثبات شده است. 
منبع : دیپلماسی ایرانی

اخبار کوتاه
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3اقتصاد اقتصاد گزارش

 پایان قرن قدیم 
با تورم چهل درصدی!

 قــرن 14 خورشــیدی را ایرانیــان با تورم 
40.2 درصــدی به پایان رســاندند. آیا در 
قرن جدید مردم کشــور نرخ تورم پایین تر 
را تجربه می کنند و دولت سیزدهم می تواند 
جلوی رشــد مداوم قیمت هــا را بگیرد؟ از 
ســال 1316 که برای نخستین بار نرخ تورم 
در ایــران محاســبه و از رشــد تورم 21.2 
درصدی رونمایی شد، تا پایان قرن گذشته، 
یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران مهار 
تورم بوده و نکته اینجاست که در سال های 
فوران قیمت نفت هم ایرانیان شاهد استمرار 

نرخ تورم نزولی نبوده اند.
اکنون و در نخســتین ســال از قرن جدید 
خورشــیدی، دولت ایران برای مهار تورم با 
2 چالش ناترازی دخل و خرج ساالنه خود 
و همچنین ناترازی شــدید نظام بانکی رنج 
می برد به گونه ای که براساس آخرین برآورد 
بانک مرکزی، هرچند آهنگ رشد پایه پولی 
در 12 مــاه منتهی به بهمن 1400 روندی 
کاهشــی را تجربه کــرده و از 42.1 درصد 
در مرداد و پیش از آغاز دولت ســیزدهم به 
33.2 درصد در پایان بهمن رسیده، اما نرخ 
باالی رشــد پایه پولی و نقدینگی، می تواند 
سیاست های ضدتورمی دولت را ابتر سازد.

نبض تورم در سال آخر قرن
به گزارش همشــهری، نرخ تورم ســاالنه 
از 36.4 درصد در اســفند ســال 13۹۹ با 
روندی صعودی به حرکت خود ادامه داد و 
در شهریورماه سال گذشته به نقطه جوش 
45.8 درصــدی رســید و پس از آن با آغاز 
فعالیت دولت سیدابراهیم رئیسی، این روند 
نزولی شــد و در پایان ســال به 40.2 درصد 
رســید. در همین مدت نرخ تورم نقطه به 
نقطــه هــم از 48.7 درصد در اســفند ماه 
ســال ۹۹ به 4۹.5 درصد در فروردین سال 
گذشــته رســید و پس از آن آمار ها حکایت 
از کاهش محسوس نرخ تورم نقطه به نقطه 
داشت و پایان سال 1400 این نرخ به 34.7 
درصد رسید. نکته امیدوارکننده در ارتباط 
با شــاخص میانگین ســبد قیمت کاال ها و 
خدمات مصرفی مردم در ســال گذشــته 
ایــن اســت که نرخ تورم ماهانــه در پایان 
اسفند ســال گذشته به 1.3 درصد رسیده 
که ورود این شــاخص به محدوده زیر یک 
درصد می تواند پیام آور استمرار روند نزولی 
تورم در سال جدید و حتی تحقق تورم 25 

درصدی در پایان سال باشد.
برآورد مرکز آمار ایران نشــان می دهد که 
نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« در اسفند سال 
گذشــته بدون تغییر نســبت به ماه قبل 
بــه میزان 40.7درصــد باقی مانده و گروه 
»کاال هــای غیرخوراکــی و خدمــات« با 
کاهــش 1.1واحد درصدی به 31.4درصد 
رسیده اســت.این گزارش می افزاید: نرخ 
تورم نقطه به نقطه در نقاط شــهری ایران 
در اســفند با کاهش 8 دهم واحد درصدی 
بــه 34.5 درصد رســیده و این نرخ برای 
خانوار های ساکن مناطق روستایی همانند 
ماه بهمن در عدد 35.8 درصد فریز شــده 
اســت. این در حالی اســت که در آخرین 
ماه ســال گذشته نرخ تورم ماهانه شهری 
8 دهــم درصد و نرخ تورم روســتایی 1.1 
واحــد درصد افت کرده اســت. مرکز آمار 
در حالی نرخ تورم ســاالنه کل کشــور در 
پایان ســال گذشته را 40.2 درصد برآورد 
کرده که نســبت به بهمــن ماه 1.2 واحد 
درصد کاهش داشــته که در همین مدت 
نرخ تورم نقاط شــهری با 1.1 واحد درصد 
افت به 3۹.7 درصد و در نقاط شهری با 1.4 
درصد کاهش به 42.8 درصد رســیده که 
به این ترتیب همچنان نرخ تورم روستایی 

باالتر از نرخ تورم شهری است.
تورم 85 ساله ایرانی

ایران همچنان یکی از کشور های دارای تورم 
باال در جهان است و بررسی همشهری نشان 
می دهد در طول 85 سال گذشته میانگین 
نــرخ تــورم در کشــور 16 درصد و در پس 
از انقــالب 20.4 درصد بوده درحالی که در 
سال های پیش از انقالب میانگین نرخ تورم 
11.5 درصد بوده اســت. از ســال 1316 تا 
پایــان 1400 ایران در ســال های 1324، 
1325 و 132۹ نــرخ تــورم منفی را تجربه 
کرده اســت. در 85 سال گذشته کشورمان 
تنها 31 ســال نرخ تورم تک رقمی را شاهد 
بوده اســت. باالترین نرخ تورم ایران مربوط 
به ســال 1322 بوده که نرخ تورم به باالی 
110 درصد رسید. پس آن باالترین نرخ تورم 
به ســال 137۹ برمی گردد که ایرانیان تورم 
4۹.4 درصــدی را تجربه کردند و باالترین 
نرخ تورم پس از ســال 137۹ هم در ســال 
گذشــته با ثبت نرخ تــورم 40.2 درصدی 
رقم خورد. پیش بینی می شــود که امسال 
نــرخ تورم به محدوده 25 درصد برســد و 
البته چشــم انداز تورم سال پیش رو بستگی 
بــه سیاســت های مالــی و پولــی دولت و 
همچنین روند مذاکرات هسته ای برای لغو 

تحریم ها دارد.

گزارش

جزئیات مالیات و افزایش حقوق 
کارکنان و بازنشستگان

افزایش حقوق کارکنان و بازنشســتگان برای 
سال جاری 10 درصد تعیین شده اما آنچه در 
قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختالف 
حداقل حقوق بین این دو گروه اســت؛ دولت 
پیشنهاد 4.5 میلیون تومان برای هر دو را ارائه 
داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان 
5.6 میلیون و برای بازنشســتگان پنج میلیون 

تعیین شده است.
حقــوق کارکنــان و بازنشســتگان همواره از 
تبصره های پرچالش در جریان بررســی لوایح 
بودجه بوده است که برای امسال هم از این روال 
مستثنی نبود. دولت نیز قبل از ارائه الیحه بارها 
تاکید کرده بود که با توجه به منابع در اختیار 
و البتــه تــورم زا بودن افزایش حقوق کارکنان 
ایــن امکان را ندارد کــه بیش از حد حقوق ها 
را افزایــش دهــد، با این حــال آنچه در الیحه 
بودجه آمد نشان داد که از منابع عمومی، ۹65 
هــزار میلیارد تومــان یعنی  بالغ بر 70 درصد 
آن بــه هزینه های جاری اختصاص پیدا کرده 
 کــه عمده آن بــرای پرداخت حقوق کارکنان 

است.
پیشنهاد اول امتیاز بود

در الیحه بودجه 1401 متوســط افزایش 10 
درصدی برای حقوق پیشــنهاد شــد اما کمی 
متفــاوت نســبت به قبل مقرر شــد در حکم 
کارگزینــی تمــام گروه های حقوق بگیر 533 
هــزار تومان معادل 1700 امتیاز به طور ثابت 
به همراه سه درصد ضریب ریالی سالیانه اضافه 
شود که در این حالت حداقل حقوق 28 درصد 
افزایــش یافتــه و به چهار میلیون و 500 هزار 
تومان می رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد 

افزایش حقوق داشتند.
همچنین دولت در الیحه بودجه سقف معافیت 
مالیاتــی حقوق را ســاالنه 60 میلیون تومان 
تعییــن کــرد که برای هر مــاه به پنج میلیون 

تومان می رسید.
معادله حقوقی تغییر کرد و حداقل کارکنان 

و بازنشستگان یکسان نشد
آنچــه که در جریان بررســی الیحه بودجه در 
مجلس اتفاق افتاد، پیش بینی دولت را  تغییر 
داد. طبــق مصوبــه مجلــس، حداقل حقوق 
کارکنــان و بازنشســتگان از چهــار میلیون و 
500 هزار تومان پیش بینی شــده دولت فراتر 
رفته اســت و معادله ابتدایی برای اضافه شدن 
بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، افزایش 
حقوق کارکنان 10 درصد پیش بینی شــده و 
بعــد از اعمال افزایش هــا نباید مجموع حکم 
کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و 600 

هزار تومان باشد.
بر این اساس حداقل حقوق کارکنان نسبت به 
سال گذشته )سه میلیون و 500 هزار تومان( 
حــدود 60 درصد و نســبت بــه الیحه )چهار 
میلیون و 500 هزار تومان( تا 24 درصد رشد 
دارد، البته این رشد حداقل، می تواند حداکثر 
دریافتی را نیز برای حقوق بگیران افزایش دهد.
 در رابطه با حقوق بازنشســتگان نیز  با پیش 
بینــی 10 درصد افزایش، نباید حکم حقوقی 
آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از پنج میلیون 

تومان باشد.
در این حالت برخالف سال گذشته و آنچه که 
دولت در الیحه بودجه امسال پیش بینی کرده 
بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشســتگان با 
یکدیگر متفاوت شــده اســت؛ به طوری که در 
الیحه امســال و قانون پارســال هر دو گروه از 
حداقل یکســان برخوردار بودند ولی در قانون 
سال جاری حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون 
و 600 هزار و بازنشستگان پنج میلیون تومان 

در ماه است.
معافیت مالیاتی با حداقل برابر است

بــا مصوبه مجلس، ســقف مالیاتی حقوق نیز 
افزایــش یافتــه و به 67 میلیــون و 200 هزار 
تومان در ســال رسیده اســت که ماهانه پنج 
میلیــون و 600 هزار تومان خواهد بود، یعنی 
حقــوق کارکنان به اندازه حداقل دریافتی آنها 
از مالیات معاف شده است در حالی که پیش از 
این معافیت مالیاتی با فاصله از حداقل حقوق 
قرار داشــت مثال در الیحه که حداقل حقوق 
چهــار میلیون و 500 هزار تومان بود معافیت 

مالیاتی از پنج میلیون شروع می شد.
نحوه دریافت مالیات از حقوق

در ســال جاری نرخ مالیــات بر درآمد حقوق 
کارکنان دولتی و غیردولتی از مجموع مندرج 
در احکام کارگزینی شــامل حق شــغل، حق 
شــاغل، فوق العــاده مدیریت و فــوق العاده 
مســتمر و غیر مســتمر و ســایر پرداختی ها و 
کارانه به اســثتنای عیدی پایان ســال به این 
ترتیب اســت که نســبت به مازاد 67 میلیون 
و 200 هــزار تومان تا 180 میلیون تومان 10 
درصد، نســبت به مازاد 180 میلیون تا 300 
میلیون تومان 15 درصد، نسبت به مازاد 300 
میلیــون تا 420 میلیــون تومان 20 درصد و 
نسبت به مازاد 420 میلیون به باال 30 درصد 

مشمول دریافت مالیات خواهند شد.

پشت پرده ماجرای حذف واردات خودرو از بودجه چیست؟

ابهام عجیب در قانون بودجه 
بنــد مربوط بــه وادرات خودرو در حالی 
از قانون بودجه حذف شــده که پیش از 
ایــن وزیر صمت دلیل ممنوعیت واردات 
خــودرو را نه حمایــت از صنعت خودرو 
کــه تنظیم تــراز ارزی و مدیریت در این 

حوزه اعالم کرد. 
 قانون بودجه ســال جاری در حالی ابالغ 
شده است که ابهامات زیادی در خصوص 
مفاد پیش بینی شده در این الیحه وجود 
دارد . یکی از مهمترین مشکالت موجود 
در ایــن الیحه مشــخص نبودن تکلیف 
حــذف ارز 4200 تومانــی و راهکارهای 

دولت برای جایگزینی این ارز است . 
 در حالــی که برخــی از حمایت کاالیی 
برای اقشار هدف سخن می گویند برخی 
دیگــر به این نکته اســتناد می کنند که 
یارانــه نقدی برای یارانه بگیران افزایش 

خواهد یافت. 
حاال این ابهام به ماجرای واردات خودرو 
کشــیده شده است . در حالی که مجلس 
شورای اسالمی مجوز واردات هفتاد هزار 
دســتگاه خودرو را صــادر کرده بود، در 
قانون ابالغی خبری از این موضوع نیست. 
این حذف البته با شوک بازار همراه شده 

است. 
 دست هایی پشت پرده وجود دارد 

 حــاال حجت االســالم و المســلمین 
منتظری دادســتان کل کشــور با بیان 
اینکه در صنعت خودروســازی کشــور 
دســت های پشت پرده ای وجود دارد که 
مانع ارتقاء وضعیت خودروســازی کشور 
می شود، گفت: ان شاءاهلل در سال جدید 
قطعه سازان و خودروسازان کشور بتوانند 
به درســتی به وظایــف خود عمل کنند 
و در جهــت استانداردســازی و بهبــود 
کیفیــت خودروهــای تولیدی گام های 

موثری بردارند.
وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد 

کم کاری هایی در این زمینه بوده ایم که 
ان شــاءاهلل با قول هایی که دولت محترم 
در این خصوص داده است شاهد افزایش 

کیفیت خودروها باشیم.
وی تنها کســی نیســت که از دست های 

پشت پرده سخن می گوید.  
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها در مجلس شورای اسالمی، تاکید 
کــرد: مجور واردات 70 هزار دســتگاه 
خودرو سواری در سال 1401 از مصوبات 
مجلــس در بودجه بود و باید علت حذف 

آن از قانون بودجه مشخص شود.
ایســنا گزارش داد جالل رشیدی کوچی 
با اشــاره به حذف بند مربوط به واردات 
خودرو از الیحه بودجه 1401، بیان کرد: 
مجلــس در الیحــه بودجه 1401 مجوز 
واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری 
را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد 
شــورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به 
مجلس بازگشــت و ایراد آن برطرف شد 

و بــه تصویب نمایندگان رســید. اما در 
بودجه ابالغی این عدد حذف شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: برای من و خیلی 
های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل 
این حذف چیســت؟ این موضوع مصوب 
مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده 
که مجوز واردات 70 هزار خودرو از قانون 
بودجه 1401 حذف شده است؟ بنده این 
موضوع را فردا از هیات رییســه مجلس 
پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده 
از رییــس جمهــور و وزیر صمت نیز این 

موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای 
اسالمی،تصریح کرد: باید مشخص شود 
که چه دســت هایی پشت پرده بوده که 
همین واردات حداقلی هم برای شکستن 
انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی 
تابنــد. زمانی که اختالفی بین مجلس و 
شــورای نگهبان در خصوص مصوبه ای 
نباشــد لزوما مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به موضوع ورود نمی کند. این ایراد از 
سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس 
در خصوص واردات خودرو مطرح شد که 
بین مجلس و شــورای نگهبان اختالفی 
نبود که مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

بخواهد اظهار نظر کند.
رشــیدی کوچــی تاکید کــرد: عده ای 
منافعشــان با منافع خودروســازها گره 
خورده و اجازه نمی دهند که این انحصار 
شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت 

دنبال می کنیم.
در حالــی که بــازار خودرو در صدد مهیا 
شــدن برای ورود خودروهای سواری به 
کشــور بود، بند مربوط به واردات خودرو 

از قانون بودجه ابالغ شده حذف شد. 
دلیل حذف چه بود؟ 

بر اســاس اعالم رســمی علــت تغییر 
متن بودجــه پس از تصویب نمایندگان 
مجلــس، این اســت کــه در زمان رفع 
ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات 

خــودرو، محمدباقــر قالیبــاف رییس 
مجلــس در صحن علنی مجلس توضیح 
داد کــه این موضوع مــورد ایراد مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته 
است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به 
طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز 
گرفــت کــه برای اینکــه بودجه معطل 
نمانــد، اگر مجمــع همچنان به این بند 
ایراد گرفــت، ایرادات موردنظر )واردات 

خودروی سواری( حذف شود. 
حــذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده 
کــه فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به اســتناد بهبود وضعیت ارزی 
ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با 
واردات خودرو و شکستن سد چهار ساله 
بر سر راه واردات این کاال اعالم کرده بود . 
در بیســت ودومین روز اسفند ماه بود که 
وزیر صمت اعالم کرد: مشــکالت صنعت 
خودرو زیاد اما قابل حل اســت و ممنوع 
شــدن واردات خودرو بــرای حمایت از 
صنعــت خودرو نبود؛ بلکه برای مدیریت 
تــراز ارزی کشــور بــود؛ زیرا در ســال 
13۹6 تحریم هــا اعمال شــد و فروش 
نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت 
واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت 1401 
فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن 
را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از 
اواخر اردیبهشــت 1401 واردات خودرو 
آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته 
تا صد هزار خودرو واردات داشــتیم که 
فکــر نمی کنم در این ســال بیش از این 

تعداد واردات انجام شود. 
پیش از این مصطفی میرسلیم ، نماینده 
تهــران مخالفت خود را با مصوبه مجلس 
در خصوص واردات خودرو ابالغ و تاکید 
کــرده بود مجمع با این موضوع موافقت 

نمی کند. 

برنامه دولت برای فقر زدایی از زندگی کارگران چیست؟

کارگری با حذف ارز 4200  تومانی فقیرتر شدن خانواده 
کارشناســان معتقدند با حذف ارز ترجیحی، شــوک 
اساســی در قیمت کاال ها بــه ویژه خوراکی به وجود 
می آیــد و به موجب گرانی هــا جامعه کارگری دیگر 
توان مدیریت زندگی و معاش خود را نخواهند داشت.
به گفته فعاالن کارگری؛ حذف بدون برنامه ریزی ارز 
ترجیحی، ســفره جامعه کارگری را کوچک تر از قبل 
می کند و این قشر را وارد یک جنگ نابرابر در تأمین 

نیاز های اولیه خواهد کرد.
در همین رابطه فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد 
شورای عالی کار گفت: مشکل جامعه ایران تورم است؛ 
تورمی که ناشــی از تصاحب بازار و تزریق نقدینگی 
توســط دولت است. اجرای سیاست هایی که هر روز 

به هر بهانه ای سفره کارگری را کوچک کرده است.
این فعال کارگری با تأکید براینکه دولت با هدف حذف 
ارز ترجیحی بدنبال ثبات قیمت دالر می باشد، گفت: 
دولت تصور می کند با افزایش دســتمزد کارگران از 
تحمیل تورم به این بخش جلوگیری کند. از این رو هر 
سال افزایش حقوق کارگران مصوب و ابالغ می شود. اگر 
قرار است بهبود وضعیت معیشتی با افزایش دستمزد 
کارگران انجام بگیرد مستلزم اجرای یکسری مولفه ها 
در بخش اقتصاد کشــور است. موضوعی که هیچ گاه 
به آن توجه نشــده چراکــه در صورت اجرای چنین 
سیاست هایی قطعاً شرایط زندگی کارگران به بحران 

جدی اقتصادی نمی رسید.
رییس کمیته دســتمزد شــورای عالی کار می گوید: 
دولت باید دســت از بی انضباطی مالی خود بردارد و 
مدیریت ســامان بخشــی مالی خود را به طور صحیح 

انجام دهد؛ کما اینکه اگر این کار را نتواند انجام دهد 
و مشــکالت کمبود مالی و کســری بودجه وهر گونه 
خواسته خرجی های خود را به گردن جامعه بیندازد، 
قطعــاً تــورم حاصل از این بی انضباطی تأثیر افزایش 

دستمزد ها را بی خاصیت می کند.
این فعال کارگری گفت: نگرش دولت به ارز ترجیحی 
در ســال 1401 یک چالش جدید برای مردم به ویژه 
اقشار کم درآمد است؛ چراکه هنوز برای جامعه هدف 

حذف ارز 4200 تومانی مشخص نشده است.
وی تصریح داشــت: علی رغم برنامه پنجم و ششــم 
توسعه که دولت را مکلف کرده جامعه هدف شناسایی 
و جاماندگان از معیشت و یارانه ساماندهی شود؛ تا این 
لحظه هیچ اقدامی در راســتای تحقق برنامه توســعه 

اجرایی نشده است!
توفیقی گفت: موقعیت زنجیره تأمین که در راستای 
افزایش حقوق و دستمزد ها مورد تأکید قرار می گیرد، 
همواره بحث برانگیز است. اگر دولت هرچه سریعتر به 
موقعیت زنجیره تأمین روی نیاورد و دست سوداگران 
را از عرصه تصمیم گیری برای معیشت و اقتصاد مردم 
کوتاه نکند؛ قطعاً جامعه دستمزد بگیر در سال 1401 
با چالش جدیدی مواجه خواهد شد. چراکه به دنبال 
سیاست حذف دولتی، سوداگران آرام نخواهند بود و 
تورم تحمیلی قیمت ها را به ســمت جامعه هدف که 

همان خانواده کارگری می باشد، وارد می کنند.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کارتأکید داشت: 
اگر دولت قبل از وقوع چنین مشکالتی بدنبال راه های 

مسدود کردن فشار بر خانواده کارگری باشد، می توان 
ادعا داشت که حرکت بر مدار متفاوت حرکت کردن در 
حوزه اقتصادی کشــور است در غیر این صورت دچار 
همان تنش های کهنه در اقتصاد و افزایش فشــار بر 
معیشت خانوار ها به ویژه اقشار ضعیف جامعه خواهیم 

بود.
بــه گفته توفیقی؛ هنــوز برنامه های دولت برای فقر 
زدایی و کاهش تورم از زندگی کارگران مشــخص و 
اعالم نشــده اســت. قطعاً دولت باید قبل از اجرای هر 
اقدامی زوایای مختلف تورم زا را بررســی و راه مقابله 

با آن را پیدا کند.
وی تصریح داشــت: در نبود سیاســت های کاهش 
تورم در الیه های کارگری، سرنوشــت خانواده بزرگ 
کارگران علی رغم افزایش دســتمزد ها به سرنوشت 

سختی خواهد رسید.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کاربا بیان اینکه 
تبعــات واگذاری تصمیم نهایی حذف ارز ترجیحی از 
ســوی مجلس به دولت باید قبل از وقوع هر بحرانی 
ارزیابی شود، گفت: در پی تأثیر گذاری ارز دولتی به 
برخــی مولفه ها، افزایش تنش در جامعه هدف بیش 

از سال گذشته نگران تر شده است.
توفیقی ادامه داد: دولت می داند هر تغییری در وضعیت 
قیمت ارز، معیشــت جامعه بزرگ کارگری را هدف 
می گیرد. موضوعی که ســال های قبل تر هم وضعیت 
امرار معاش خانواده کارگران را دچار دستخوش کرده 
و تمام روزنه های امید جهت بهبود شرایط معیشت این 
خانواده ها را مسدود و حمایت ها را محدود کرده است.

خبر ویژه

وزیر صمت اعالم کرد: عملیات جمع آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی 
از 15 فروردین در چند استان آغاز شده و به تدریج در تمامی استان ها انجام 
خواهد شــد. سیدرضا فاطمی امین در دومین جلسه سلسله نشست های 
ســتاد »مبــارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی« ایــن وزارتخانه که امروز 14 
فروردین با حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، برگزار شــد، گفت:در راســتای مبارزه با قاچاق، کاالهای تقلبی، 
بی کیفیت و غیر استاندارد، کار جدیدی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با همکاری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شــروع کرده ایم و لوازم یدکی 
خودرو، لوازم خانگی، آرایشــی و بهداشــتی، پوشاک و دخانیات 5 اولویت 

نخست در اجرای این طرح خواهند بود.وی اضافه کرد: ایجاد فرصت های 
شغلی جدید در بخش تولید و دسترسی مصرف کنندگان به کاالی اصل از 
جمله نتایج مثبت اقتصادی طرح مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی خواهد 
بود و اجرای تمامی اقدامات در نظر گرفته به صورت مستمر و هفتگی رصد 
و پایش شده و به صورت مرحله به مرحله با متناسب سازی اقتضایی طرح، 
پیش خواهیم رفت.وی با اشاره به تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح 
مبارزه با قاچاق وزارت صمت ادامه داد: همه دســتگاه ها از جمله وزارت 
دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت اطالعات 
در کنار اصناف، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در این طرح، مشارکت و 

همکاری دارند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که نخستین مرحله 
در حوزه لوازم یدکی خودرو است، افزود: سه اقدام را به صورت هم زمان در 
این حوزه آغاز می کنیم.فاطمی امین توضیح داد: مرحله نخست در مورد 
باتری و کمک فنر است، از قبل اعالم شده بود این کاالها باید کد رهگیری 
داشته باشند و کاالهای قاچاق و یا تقلبی جمع آوری می شوند.وی افزایش 
شفافیت جریان کاال را اقدام دوم دانست و اضافه کرد: تعداد زیادی از تولید 
کنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان قطعات یدکی خودرو در سامانه 
جامع تجارت ثبت نام کرده اند و صورت حساب های خود را ثبت می کنند و 

تأکید ما بر تسریع در انجام این کار است.

وزیر صمت اعالم کرد:

آغاز طرح ویژه مبارزه با قاچاق لوازم یدکی از امروز
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نفت و انرژی 4

با تکیه بر توان داخل محقق شد؛

افزایش 4۰ درصدی صادرات نفت ایران

کوتاه از انرژی

بین الملل

دعوای دو سر باخت اروپا 
و روسیه در بن بست گازی

حتــی در اوج جنگ ســرد، مســکو 
هرگــز گاز را بــه روی اروپا قطع نکرد 
امــا روز پنج شــنبه والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه فرمانی را امضا 
کــرد و به خریداران خارجی دســتور 
داد از اول آوریــل پــول گاز را به روبل 
پرداخــت کنند در غیر این صورت با 
عدم دریافت گاز روسیه روبرو خواهند 
شــد.پایتخت های اروپایی روز جمعه 
این اولتیماتوم را رد کردند و دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین اعالم کرد 
ایــن فرمان تا اواخــر ماه جاری روی 
تســویه پول قراردادها تاثیر نخواهد 
گذاشــت.اگر چه تهدیــد کمبود گاز 
پــس از اوج تقاضای فصل زمســتان 
اروپا پیش می آید، اروپا ممکن اســت 
آســیب شــدیدی ببیند زیرا کسب و 
کارهــا و مصــرف کننــدگان عادی 
همچنان بــا هزینه های باالی انرژی 
دســت و پنجه نرم می کنند و مسکو 
هم ممکن اســت یکی از منابع اصلی 
درآمدش را از دست دهد.روسیه سال 
میالدی گذشــته حدود 155 میلیارد 
متــر مکعب گاز بــه اروپا صادر کرد و 
بیــش از یک ســوم گاز این منطقه را 
تامیــن کرد. بدون گاز روســیه، اروپا 
ناچار خواهد شــد گاز بیشــتری در 
بازار معامــالت نقدی خریداری کند 
که در حال حاضر قیمتهای آن حدود 
500 درصــد افزایش در مقایســه با 
سال گذشــته پیدا کرده است.آلمان 
و اتریش که هر دو وابســتگی زیادی 
بــه گاز روســیه دارنــد، طرح هــای 
اضطراری را فعال کرده اند که شــامل 
سهمیه بندی گاز در صورت لزوم است. 
سایر کشورهای اروپایی هم تمهیداتی 
را در نظر گرفته اند.دیمیتری پولیوی، 
تحلیلگر شرکت روسی لوکو اینوست 
در این باره گفت: عدم تمایل خریداران 
به قبول دستور پوتین، ریسک تعلیق 
صــادرات را به همــراه دارد. هر دوی 
خریــداران و گازپروم در نتیجه ضرر 
خواهند کرد.کشورهای اروپایی برای 
دریافــت گاز طبیعی مایع )LNG( از 
قطــر یــا آمریکا باید با آســیا و حتی 
بین خودشــان بــرای دریافت گاز از 
خطــوط لولــه دیگری ماننــد نروژ و 
الجزایر رقابــت کنند.صادرکنندگان 
LNG آمریــکا بــه عنــوان برندگان 
بــزرگ بحران تامیــن گاز اروپا ظاهر 
 شــده اند در حالی که نروژ هم ســود 

برده است.

 فعالیت های گازپروم 
لمان متوقف می شود در آ

شرکت گازپروم اعالم کرد که تجارت 
خــود را در آلمــان به دلیل بحران در 
روابط حیاتی انرژی بین دو کشــور در 
پی تهاجم روســیه به اوکراین متوقف 
می کند.این شرکت بزرگ گازی هیچ 
جزئیات یــا توضیحی درباره تصمیم 
خود برای پایان دادن به مشارکت در 
گازپــروم جرمنیا )GMBH( و خروج 
دارایی هایش که شــامل شرکت های 
تابع در انگلیس، سوئیس و جمهوری 
چک می شــود، ارائــه نکرد.گازپروم 
ماه هاســت که به دلیــل اتهام هایی 
مبنی بر اینکه می توانست گاز بیشتری 
برای کاهش قیمت ها صادر کند، مورد 
انتقاد برنامه ریزان انرژی اتحادیه اروپا 
بوده امــا گازپروم همه این اتهام ها را 
رد کــرده اســت.برخی منابع اعالم 
کردنــد که دفاتــر گاز پروم در آلمان 
هدف انتقاد شــدید مقام های مخالف 
انحصارطلبــی در اتحادیــه اروپا قرار 
گرفته است.کاتیا یافیماوا، پژوهشگر 
ارشــد مؤسســه مطالعــات انرژی 
آکســفورد، در این باره گفت: به نظر 
من، این بدان معناســت که گازپروم 
حضــور فعال خود در بازار گاز اروپا را 
متوقف می کند، دلیل این اقدام در واقع 
این اســت از حضور گازپروم در اروپا 
استقبالی نمی شود.وی افزود: انتظار 
نمی رود این اقدام تأثیری بر انتقال گاز 
روسیه به اروپا با قراردادهای بلندمدت 
داشته باشد.این پژوهشگر تأکید کرد: 
تأثیر اصلی این اقدام بر ذخیره ســازی 
گاز خواهد بود، زیرا آســتورا، یکی از 
شــرکت های تابع گازپــروم جرمنیا، 
دارای ظرفیــت ذخیره ســازی بیش 
 از 6 میلیــارد مترمکعــب در آلمــان 

و اتریش است.

وزیر نیرو:

 300 شهر در وضعیت 
تنش آبی قرار دارند

 علی اکبر محرابیان گفت: حدود 300 شهر 
از جمله برخی از شــهرهای بزرگ و مراکز 
اســتان ها در وضع تنش آبی قرار دارد که 
رفع این مشکل در صدر طرح های زیربنایی 
قرار گرفته است و دولت از آن حمایت کامل 
می کند.وزیر نیرو افزود: برای کاهش مشکل 
تنــش آبی طرح های جدیــدی را از جمله 
خطوط انتقال آب، ســاخت تصفیه خانه ها 
و اســتفاده از منابــع آب جدید آغاز کرده 
ایــم تا این معضــل را در کمترین زمان به 
حداقــل ممکن آن برســانیم.وی گفت: در 
تأمین اعتبار طرح های جدید نگرانی نداریم 
و در بودجه 1401 تدابیر مختلفی برای آن 
در نظر گرفته شده است.وزیر نیرو همچنین 
افزود: در بخش کشــاورزی طرح های نیمه 
تمام آبرســانی زیادی وجود دارد که پیش 
بینی شده است با سرعت زیاد به اتمام برسد.
محرابیان گفت: با توجه به مشکل کم آبی در 
کشور، نکته ای که کشاورزان باید در دستور 
کار اصلــی خود قــرار دهند رعایت الگوی 
کشــت و استفاده از طرح های نوین آبیاری 
اســت کــه در این باره با اقــدام وزیر جهاد 
کشاورزی، بندی در بودجه 1401 گنجانده 
شــد که دولت حمایت کاملی از فناوری ها 
و طرح هــای نوین آبیاری خواهد کرد.وزیر 
نیرو همچنین تاکید کرد: تأمین آب بخش 
زیست محیطی کشور جز اولویت های مهم 

این وزارتخانه قرار گرفته است

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران خبر داد؛

 وضعیت بحرانی آب تهران 
در سال 1401

عضو هیئت رئیســه شــورای شهر تهران با 
اشــاره به اینکه وضعیــت آب در تهران در 
سال جاری وضعیت خوبی نیست، گفت: ما 
یک وضعیت ویژه و بحرانی را در این بخش 
خواهیم داشــت.جعفر شربیانی در جریان 
پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران 
در تذکــری در رابطــه با مســله کم آبی در 
سال 1401، اظهار کرد: آمار و ارقام بیانگر 
این اســت که ما در سال جاری در وضعیت 
خوبــی از حیث ذخایر آبی نیســتیم و این 
مســئله باید به شهروندان تهرانی یادآوری 
شــود.وی با بیان اینکــه وضعیت تهران به 
لحــاظ آبی در ســال جــاری یک وضعیت 
ویژه محســوب می شود، گفت: باید الگوی 
مصــرف جدیدی را طراحی کنیم البته در 
این بخش نیز باید هرچه سریع تر دعوتی از 
مسئوالن مربوطه صورت بگیرد تا روش های 
جدیدی طراحی و اجرا شــود.عضو هیئت 
رئیسه شورای اسالمی شهر تهران همچنین 
از شهرداری تهران و رسانه ملی خواست تا 
نسبت به آموزش های الزم و الگوی مصرف 
در حــوزه آب اقدامات الزم را انجام دهند.
شــربیانی گفت: شــهرداری تهران نیز در 
بحــث مصــرف آب در بخش های مختلف 
خــود باید روش هــای جدیدی را در پیش 
بگیــرد همچنین گزارشــی از این اقدامات 

خود به شورا ارائه کند.

 مصرف بنزین در نوروز 
27 درصد افزایش یافت

متوســط مصرف بنزین در نوروز امســال 
به 112 میلیون لیتر در روز رســید که در 
مقایســه با میزان مصــرف بنزین در مدت 
مشــابه سال قبل، رشــدی 27 درصدی را 
نشــان مــی دهد.هرچند کــه پیش بینی 
مســووالن درباره مصرف بنزین درنهایت  
100 میلیون لیتر در نوروز بود اما با کاهش 
محدودیت هــای کرونایی این رقم به 112 
میلیون لیتر رسید، با این وجود هیچ مشکلی 
در فرایند سوخت رســانی ایجاد نشد.طبق 
اعالم روزانه مصرف بنزین کشور در فاصله 
روزهای یکم تا دوازدهم فروردین ماه ســال 
1401 به ترتیــب 8۹ میلیــون لیتر، 113 
میلیــون لیتر، 113 میلیــون و 800 هزار 
لیتــر، 10۹ میلیون و 300 هزار لیتر، 101 
هــزار لیتر، 113 میلیون و 800 هزار لیتر، 
111 میلیون و 100 هزار لیتر، 10۹ میلیون 
و 400 هــزار لیتــر و 108 میلیون و 800 
هزار لیتر، 108 میلیون لیتر، 11۹ میلیون 
لیتر، 121 میلیون لیتر  بوده است. مصرف 
بنزین کشور همچنین در روز 28 اسفندماه 
1400 با ثبت رکوردی تازه، به 131 میلیون 
لیتر رسید.طبق اعالم وزارت نفت، کرامت 
ویس کرمی - مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی دربــاره میزان مصرف 
بنزین در ایام نوروز امســال و مقایســه آن 
با مدت مشــابه ســال قبل گفت: در فاصله 
17 روزه تعطیالت نوروزی )25 اســفندماه 
1400 تــا دوازدهــم فروردین ماه 1401(  
به صــورت میانگین روزانــه 112 میلیون 
لیتر بنزین در کشــور توزیع شــده که این 
عدد در مدت مشــابه پارسال با 88 میلیون 

لیتر، 27 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: در حالی 
صادرات را 40 درصد افزایش دادیم و ارزش صادرات 
را بیــش از تعهدمــان در بودجه ســنواتی محقق 
کردیم که نه تنها تحریم ها کم نشــد، بلکه به مراتب 
ســخت گیری های متعددی داشتیم و در خریدارها 
و واسطه ها و سیستم های ناوبری کشتیرانی حامل 
نفت، اختالل ایجاد می کردند.محسن خجسته مهر با 
بیان اینکه دستیابی به این موفقیت نتیجه چند عامل 
مهم است که یکی از آنها اعتقاد راسخ کلیه همکاران 
مــا در مجموعــه وزارت نفت، شــرکت ملی نفت و 
همچنین برادران ما در شــرکت ملی نفتکش ایران 
است، گفت: صادرات نفت زنجیره بلندی از اکتشاف، 
توسعه، تولید، انتقال و حمل ونقل است که برادران 
عزیز ما در شرکت ملی نفتکش ایران سهم بسزایی 
در خلق این حماسه دارند.وی گفت: بازارهای جدید 
و مقاصد جدید شناســایی شــد و میعانات گازی را 
در مقایســه با مرداد 1400 حدود سه برابر افزایش 
دادیم و این نشان می دهد مشتری جدیدی را پیدا 
کردیم. از شیوه های مدرن در قراردادها و از سیستم 
لجســتیک و حمل ونقل جدید اســتفاده کردیم. از 
عوامل دیگر این اســت که کل شــبکه مالی، پولی 
و بانکی کشــور پشــتیبان احراز وصول درآمدهای 
نفتی بود.به گفته وی برای نگهداشت توان تولید و 
بازگرداندن ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم ها 
هیچ نیازی به خارج از کشور نداشتیم و به طور کامل 
از ظرفیــت داخل صنعت نفت چه در زمینه نیروی 
انسانی و چه کاال، مواد و تجهیزات استفاده کردیم.

وی بــا بیــان اینکه از  نظر حجم مجموع ذخایر نظر 
نفت خام و گاز طبیعی در رتبه نخســت جهان قرار 
داریم و این اقتدار اقتصادی و جزو مؤلفه های قدرت 
کشــور است، اظهار کرد: ذخایر قابل برداشت نفت 
خــام ایران بر مبنــای ضریب بازیافت، حدود 157 
میلیارد بشــکه و ذخایــر گاز ما حدود 33 تریلیون 
مترمکعب، اما از نظر مجموع نفت و گاز حدود 330 

تریلیون معادل مترمکعب است.
وی ادامــه داد: از نظــر حجم ذخایر نفت و گاز درجا، 

در مجمــوع بیش از 1200 میلیارد بشــکه معادل 
نفــت ذخایر مایعــات گازی و میعانات گازی درجا 
زیر زمین داریم. نفت و گاز، انفال است و دولت و به 
تبع آن، وزارت نفت از طرف دولت نماینده اســت و 
باید به شکلی از این دارایی های زیرزمینی استفاده 
و امانتداری و صیانت کند که بتواند آن را به حداکثر 
دارایی روزمینی تبدیل کند. با شــرایطی که داریم 
و با این شــیوه ای که در حال تولید هســتیم حداقل 

یک قرن دیگر می توانیم نفت و گاز تولید کنیم.

 ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم ها رسید
مدیرعامــل شــرکت ملی نفت ایــران با بیان اینکه 
ظرفیت تولید نفت به مقدار پیش از تحریم ها رسید، 
گفت: این مهم در شــرایط تحریمی و فشــارهای 
اقتصادی رخ داده است. پیش از تحریم های جدید، 
یعنی در شــهریور سال 13۹7، ظرفیت تولید نفت 
خام حدود 3 میلیون و 838 هزار بشــکه بود، اما با 
آغــاز تحریم های ظالمانه و بــه علل متعدد بخش 
قابل توجهی از ظرفیت تولید نفت کشور را از دست 
دادیــم. وی ادامــه داد: بعضی از عوامل این کاهش 
تولید عبارت اســت از اینکه تعمیرات اساســی در 

مدت چند ســال در شــرایط گذشــته انجام نشد و 
تعمیــر چاه های نفتی با نارســایی هایی روبه رو بود 
و تأسیســات ســرچاهی دچار مشــکالتی شدند. 
اقدام هــای مربوط به خطوط لوله جریانی و خطوط 
انتقال نفت خام به مبادی مصارف داخلی و مبادی 
صادراتــی و تلمبه هــای درون چاهی که باید طبق 
برنامــه در آن چاه هــا نصــب می شــد و پمپ های 
درون چاهی، انجام نشــد و بخــش قابل توجهی از 

ظرفیت تولید نفت کشور را از دست دادیم.

 تعمیرات اساسی و ایجاد ظرفیت جدید 
تولید کلید موفقیت

خجســته مهر گفت: با آغاز به کار دولت سیزدهم از 
جمله اولویت هایی وزیر نفت، به شــرکت ملی نفت 
ایران تکلیف کرد این بود که طی 6 ماه، در 15 اسفند 
ظرفیت کاهش داده شده و ازدست رفته را به پیش از 
تحریم ها بازگردانیم.   بیش از 1800 اقدام عملیاتی 
در چاه های نفتی از ســوی متخصصان شرکت ملی 
نفت ایران انجام شــد و بیش از 250 کار مربوط به 
تعمیرات اساســی از جمله تأسیســات سرچاهی و 
تعمیرات اساســی مربوط به تأسیســات روسطحی 

انجام و حدود 500 میلیون دالر در این زمینه هزینه 
شد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: بخش 
قابل توجهی از این هزینه ها صرف نگهداشــت توان 
تولید شــد. در این دوره افزایش ظرفیت جدید نیز 
داشــتیم از جمله تولید از میدان مشترک آزادگان 
جنوبی و موفق شدیم در مدت این 6 ماه حدود 13 

حلقه چاه جدید را به مرحله تولید برسانیم.

 مسیر دانش بنیان ها 
برای ورود به صنعت نفت هموار شد

وی بــا اشــاره به اینکه همــه نیازهای صنعت نفت 
فناورانه اســت، افزود: اگر می خواهیم تولید پایدار 
و مســتمر داشته باشــیم و بهره وری را باال ببریم و 
هزینه هــا را کاهش دهیم چاره ای نداریم جز اینکه 
اقتصــاد نفــت و گاز را دانش بنیان کنیم.مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 85 درصد کاال و 
تجهیزات و مواد مورد نیاز صنعت نفت کشور داخلی 
است و به واردات نیازی نداریم، ادامه داد: برای 15 
درصد دیگر که بیشتر آن فناور و دانش بنیان است 
باید برنامه های مدون، سنگین و هدفمندی را تعریف 
کنیم.خجسته مهر افزود: برای نگهداشت توان تولید 
و بازگرداندن ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم ها 
هیچ نیازی به خارج از کشور نداشتیم و به طور کامل 
از ظرفیــت داخل صنعت نفت چه در زمینه نیروی 
انسانی و چه کاال، مواد و تجهیزات استفاده کردیم. 
صنعت نفت و نیازهای فناورانه آن به اندازه ای بزرگ 
است که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری نیاز داریم 
که ظرفیت شــرکت های فناور را به دو برابر افزایش 
دهیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
وزارت نفــت در نیمه دوم پارســال چند اقدام مهم 
در زمینه به کارگیری شــرکت های فناور و استفاده 
از محصوالت، کاال و مواد و تجهیزات فناورانه انجام 
داد، افزود: حدود 270 میلیون دالر قرارداد فناورانه 
با جهاد دانشــگاهی امضا کردیم، حدود 750 حلقه 
چاه کم بازده یا متوقف داریم که به علت مشــکالت 

فنی و عملیاتی امکان تولید از آنها را نداریم.

علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار 
کرد: مرحله دانش معکوس و ساخت محصوالت را گذراندیم و وارد 
عرصه خالقیت در ساخت تجهیزات و برنامه ریزی شدیم. با استقرار 
دولت ســیزدهم در مدت 6 ماه برنامه گســترده ای درباره برگشت به 
میزان تولید پیش از تحریم ها برنامه ریزی شــد و این برنامه ریزی ها 
معطوف به برنامه های کوتاه مدت، میان و درازمدت بود.وی با اشاره به 
فعالیت های حوزه صنعت نفت در قسمت باالدستی شامل زیرزمینی و 
روزمینی گفت: بر اساس این موضوع، 18 موضوع مهم که می توانست 
ما را ســریع به ظرفیت مناســب برگرداند، طراحی کردیم که برخی 
از ایــن برنامه هــا به برنامه های درون چاهی معطوف بودند و برخی از 

اقدام ها موجب شد شرایط مطلوب تری ایجاد شود. افزون بر این در 
بخش روزمینی به مقوله مهم از جمله خطوط لوله های جریانی توجه 
شد و 51 اقدام شامل تعمیرات مفصل 2 هزار و 200 کیلومتر خطوط 
لوله را با برنامه ریزی انجام دادیم و شرایط مطلوبی داریم.وی اضافه 
کرد: تعمیر تأسیسات اساسی و بزرگ مانند واحدهای بهره برداری را 
انجام دادیم و اکنون شرایط مطلوبی برای بازگشت به شرایط پیش از 
تحریم ها داریم.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره 
حضور شرکت های دانش بنیان در افزایش ظرفیت تولید نفت گفت: 
اقتدار نظام جمهوری اسالمی ما را به این وضعیت رسانده است که 
می توانیم با همه قدرت بگوییم ان شاءاهلل به سرعت به شرایط پیش 

از تحریم ها برخواهیم گشــت و نشــانه بارز آن افزایش تولید اســت.
دانشی درباره شعار امسال گفت: در این  باره کارهای بسیار مهمی را 
طراحی کرده بودیم و جلسات خوبی با نهاد ریاست جمهوری داشتیم. 
خوشــبختانه اکنون برنامه منســجم و خیلی خوبی را در سه سطح 
کاری طراحی کردیم و ان شاءاهلل با مراکز دانش بنیان مرتبط با حوزه 
صنعت نفت به صورت منســجم ارتباط برقرار می کنیم. چالش های 
خود را شناسایی کردیم و در حال ارتباط منطقی با مراکز دانش بنیان 
هستیم و وضعیت مطلوبی در رابطه با ایجاد مسائل اشتغال زایی داریم.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: باید به سمت 
ارزش افزوده در صنعت نفت برویم .

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

وارد عرصه خالقیت در ساخت تجهیزات نفتی شده ایم

خبر  ویژه

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اظهار کرد :

ک کنترل فرسایش خا  بیابان زدایی و 
با احداث نیروگاه خورشیدی

رئیس ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری 
ضمن اشاره به این که بخش عظیمی از کشور ما 
را بخش بیابانی در برگرفته است که این مناطق 
در معرض فرسایش شدید بادی هستند، ایده 
بیابان زدایی و احداث نیروگاه خورشــیدی در 
مناطق بیابانی را منطقی دانست. چندی پیش 
رئیس ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری 
در جلســه انعقــاد تفاهمنامه میان ســازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور و ســازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی اظهار کرده 
بود: 83درصد وسعت کشور شامل خاک،آب و 
پوشش گیاهی می شود که در حوزه مدیریتی 
سازمان منابع طبیعی است و با توجه به شرایط 
کشــور و اهمیت ایــن منابع طبیعی مدیریت 
پایدار و گســترده ای مورد نیاز است.مســعود 
منصور درباره عملیات بیابان زدایی در کشــور 
اظهار کرد: بخش عظیمی از کشور ما را بخش 
بیابانــی در برگرفته اســت که این مناطق در 
معرض فرســایش شــدید بادی هســتند که 
آن هــارا بــا عملیــات بیابان زدایــی از جمله 
احداث بادشکن، نهالکاری و مدیریت روان آب 
تثبیــت و مدیریت می کنیم.وی با بیان اینکه 

رویکــرد جدی ما در مناطــق بیابانی، تثبیت 
خاک به وســیله فعالیت های متجانس است، 
افزود: یکی از فعالیت های متجانس،اســتفاده 
از انرژی خورشــیدی اســت که با کمک این 
تفاهمنامه،مناطقی که پارامترهای مناســب 
احداث نیروگاه خورشــیدی را دارند توســط 
سازمان سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره 
وری انرژی برق)ساتبا( تایید می شوند و توسط 
سازمان منابع طبیعی نیز تهیه می شوند.به گفته 
منصور، برای تثبیت سریع تر خاک ،پیدا کردن 
مناطق مناســب ضرورت دارد تا از کانون های 
مولد گرد وغبار جلوگیری شــود. برای تسریع 
انجــام این کار عرصه هــا را تعیین می کنیم و 
سازمان ســاتبا نیز صالحیت مجریان طرح را 
تاییــد می کند و به این شــکل فرایند را کوتاه 
کردیم تا طبق شــعار ســال 1400 که مربوط 
بــه مانع زدایی بــود، یکی از موانعی که مربوط 
به این ســرمایه گذاری اســت را از بین ببریم.

منصــور در پایان با تاکید بر اهمیت باالی این 
تفاهمنامه تصریح کرد:این تفاهم نامه و احداث 
نیروگاه  خورشیدی به چند جهت اهمیت دارد 
که اولین مورد کاهش مصرف نیروگاه های برق 

و آب و صرفه جویی در آب است.

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور:

کشور ساالنه  کسری مخازن زیرزمینی آب 
بیش از چهار میلیارد مترمکعب است

مدیــرکل دفتــر اطالعــات و داده های آب 
کشــور گفت: روند نزولــی آبخوان ها باعث 
وقوع کسری مخزن شدید شده که بر اساس 
متوسط 20 سال اخیر، مقدار کسری مخزن 
ســاالنه حدود 4.4 میلیارد مترمکعب است.
فیروز قاســم زاده افزود: بر اســاس آخرین 
آمــار موجود، تعداد محدوده های مطالعاتی 
ممنوعــه و ممنوعه بحرانی کشــور به 421 

محدوده رسیده  است.
وی ادامه داد: کشور ایران دارای اقلیم خشک 
و نیمه خشک بوده و  متوسط بارش آن 250  
میلی متر اســت که این میزان بارش حدود 
یک ســوم متوســط جهانی است.مدیرکل 
دفتر اطالعات و داده های آب کشــور گفت: 
از نظر توزیع مکانی و زمانی بارش کشــور، 
شــرایط مطلوبی در جهت تقویت منابع آبی 
و دسترســی مناسب به منابع آبی در سطح 
کشــور فراهم نبوده، بطوریکه میزان بارش 
در مناطــق کویری حدود 46 میلی متر بوده 
که این رقم در اســتان های شــمالی کشور 
بــه بیــش از 1 هزار و400 میلی متر افزایش 
می یابــد و از نظــر زمانی نیز، 5 درصد بارش 
کشــور در تابستان اتفاق می افتد که چندان 

کمکی در تأمین آب کشــت های تابســتانه 
و دائمــی نمی کند. قاســم زاده ادامه داد: از 
طرفی متوســط بارش کشــور در گذر زمان 
رو بــه کاهــش بوده به طــوری که میانگین 
بارش 53 ســاله کشور حدود 250 میلی متر 
بوده در حالیکه میانگین 13 ســاله اخیر به 
232 میلی متر کاهش یافته است.وی افزود: 
در کنار روند کاهشــی بارش کشــور، روند 
افزایشــی دما باعث افزایش تبخیر و کاهش 
ســهم بارش های مؤثر شده و شرایط مذکور 
در کنار تغییرات عوامل اجتماعی و اقتصادی 
در طول سال های گذشته و همچنین اتخاذ 
نشــدن تصمیم نهای متناســب و سازگار با 
شرایط کم آبی، باعث تغذیه نشدن  مناسب و 
افت تراز آب زیرزمینی شده و همین امر باعث 
محدودیت منابع آب در دســترس می شود.
مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
خاطرنشــان کرد: با توجه به آنچه در بخش 
مصارف آب کشــور شــاهد هستیم، به طور 
ســاالنه حدود ۹8 میلیارد مترمکعب آب در 
سطح کشور مصرف می شود که بخش عمده 
آن حــدود ۹0 درصد در بخش کشــاورزی 

است .
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55بانک و بیمه
اخبار

 مدیرعامل بیمه رازی در بازدید نوروزی 
ح کرد:  مطر

خسارات معوق در سال گذشته 
به طور کامل پرداخت شد

مدیرعامل بیمه رازی در اولین روز کاری سال 
1400 از شــعب این شــرکت در کرج و تهران 

بازدید به عمل آورد.
دکتــر علی جبــاری، مدیرعامل بیمه رازی در 
اولین بازدید میدانی از شــعب در ســال 1401 
به شــعب تهران و کرج ســر زد و شرایط این دو 
شــعبه را در روزهای تعطیــل ایام نوروز مورد 

بررسی قرار داد.
در این بازدید دکتر جباری خاطرنشــان کرد: 
ســال 1400 با شــعار ســال اوج بیمه رازی در 
حالی پایان یافت که پنج چرخش اســتراتژیک 
برای این سال طراحی، تدوین و به اجرا درآمد 
و از سوی دیگر بودجه هدف گذاری شده سال 

1400 تا ۹5 درصد محقق شده است.
مدیرعامــل بیمه رازی یادآور شــد: مهم ترین 
نکته در فعالیت شــرکت های بیمه ای پرداخت 
به موقع و قابل قبول خسارت به زیان دیدگان 
اســت که بیمه رازی در ســال 1400 خسارت 
ســال گذشــته را در اسرع وقت پرداخت کرد و 
در کنار آن تمام خسارات سنوات گذشته را نیز 

به طور کامل پرداخت کرده است.
وی تصریــح کرد : بررســی عملکرد شــرکت 
بیمه رازی در ســال 1400 بیانگر آن اســت که 
توانســتیم اهداف برنامه ریزی شــده خود را به 
طور کامل محقق کرده و حتی خسارات معوق 

شرکت را پرداخت نماییم.

خبر ویژه

مجموعــه چندمنظــوره بازار بزرگ ایران- ایران مال که در تعطیالت عید روزانه 
میزبان بیش از 150 هزار بازدیدکننده است، از ابتدای ساخت تا به امروز تحت 

انواع پوشش های بیمه ای بیمه رازی قرار دارد.
بــا آغاز ســفرهای نوروزی، بــازار بزرگ ایران به یکــی از مهم ترین قطب های 
گردشــگری کشــور تبدیل شده است؛ به گونه ای که روزانه بیش از 150 هزار نفر 
از این جاذبه گردشگری تهران بزرگ دیدن می کنند. ایران مال عالوه برداشتن 
جاذبه های منحصربه فرد گردشگری همچون آب نمای موزیکال، باغ های ماهان 
و دیدار، پردیس سینمایی، ایوان الماس و اشراق، کتابخانه جندی شاپور و بازار 
سنتی و 10ها مکان دیدنی دیگر در نوروز 1401 ویژه برنامه های متعددی نظیر 
اجرای موســیقی ســنتی و پاپ، نمایش چهره های تاریخی و علمی ایران زمین، 

آتش بازی و رقص نور را اجرا کرده است.

این برنامه ها که از شبکه های اجتماعی و تلویزیونی متعددی به شکل زنده پخش 
می شود، حضور مردم در ایران مال را افزایش بیشتری داده است.

فروشــگاه های بازار بزرگ ایران هم در نوروز 1401 تخفیف تا 50 درصدی بر 
اجناس خود اعمال کرده اند که این موضوع هم موجب استقبال بیشتر افراد شده 
است. وجود پارکینگ مسقف و فضای باز، تردد بیش از 150 هزار بازدیدکننده 
درروز را بدون کمترین ازدحام و اشکال ترافیکی و با سهولت هرچه تمام تر ممکن 
ساخته است. بر اساس این گزارش پروژه چندمنظوره بازار بزرگ ایران – ایران مال 
از زمان آغاز فرآیند ســاخت تا به امروز تحت پوشــش های متنوع بیمه ای بیمه 
رازی اســت که از پوشــش های مختلف آن می توان به بیمه حوادث برای ســازه 
ایران مال، اموال، اثاثیه و کارکنان فروشگاه در کنار بیمه آتش سوزی و مسئولیت 

در قبال بازدیدکنندگان اشاره کرد.

گردشگری تهران زیر چتر حمایت بیمه رازی ایران مال؛ قطب بزرگ 

اخبار

مفقودی 
رنــگ  بــه   1388 206مــدل  تیــپ  پــژو   سبزســواری  بــرگ 
ایــران74- شــهربانی  شــماره  بــه  خاکســتری-متالیک 
شــماره  و  موتــور14188016076   شــماره  بــه  738ق34 
رفعــت  زهــرا  نــام  بــه   NAAP03ED79J055123 شاســی 
بــه شــماره ملــی 0937014478 مفقــود گردیــده و از درجــه 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار 

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملک ناحیه یک رشــت- هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 140060318001003474 مورخه 1400/12/04 موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملك ناحیــه یک رشــت تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم هالــه معینــی فردوســی بــه شــماره شناســنامه 463 و کدملــی 0054662125 صــادره از تهــران فرزنــد 
شــاپور درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه به مســاحت 507/12 مترمربع به شــماره پــالك فرعی 101 از پالک شــماره 7 فرعــی از اصلی  
11 واقــع در بلســکله بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالك رســمی اولیه تقی عابدی بلســی احــراز مالکیت متقاضی 
نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملک ناحیه یک رشــت- هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003502 مورخــه 1400/12/07 موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملك ناحیــه یک رشــت تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم ســکینه مجذوبــی بــه شــماره شناســنامه 77 و کدملــی 3874865169 صــادره از همــدان فرزنــد 
عبدالرضــا درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 284.03 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 271 از پــالک شــماره 11 فرعــی از 
اصلــی  4 واقــع در جکتــاج بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه قنبــر مدلــل احــراز مالکیــت متقاضــی 
نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003682 مورخــه 1400/12/22 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم مرضیــه انواری کوهی به شــماره شناســنامه 52 و کدملــی 5189798267  صــادره از خمام  فرزند جعفر 
درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 302.52 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 968 از پــالک شــماره 14 فرعــی از اصلــی  7 
واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه محمدصــادق قربانی ماشــلی احــراز مالکیت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

مفقودی 
بــرگ سبزوســند کمپانــی موتورســیکلت تکتــاز موتــور  تیــپ  
HARTFORD TK125 مــدل 1391 بــه رنــگ آبی شــماره پالک 
 0124NEJ010785 ایــران 767-23414 بــه شــماره موتــور
بــه شــماره تنــه 125A9104661***NEJ بــه نام حمیدســاالری 
اره کمربــه شــماره ملــی 0946593701 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملک ناحیه یک رشــت- هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003699 مورخــه 1400/12/23 موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملك ناحیــه یک رشــت تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای نعمــت الــه احمــدی آورزمــان بــه شــماره شناســنامه 135 و کدملــی 6599818676  صــادره از دماوند 
فرزنــد احمــد درســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطه ســه اشــکوبه بــه مســاحت 548/18 مترمربع به شــماره پالك 
فرعــی 505 از پــالک شــماره 1 فرعــی از اصلــی  23 واقــع در حاجــی بکنــده بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك 
رســمی اولیــه ذولفقــار بابایــی حاجــی بکنــده احــراز مالکیت متقاضی نســبت به ملــک مورد تقاضا و انتقــال ملک از مالک رســمی به متقاضی 
محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجــع قضائی تقدیم نمایند 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار 

نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003642 مورخــه 1400/12/16 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی رقیــه ملکــی دافچاهــی بــه شــماره شناســنامه 2316 و کدملــی 5188934744 صــادره از رشــت فرزنــد 
غالمحســین درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 232.68  مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 971 از پالک شــماره 14 فرعــی از 
اصلــی  7 واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه محمدصــادق قربانی ماشــلی احراز 
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضی محــرز گردیــده اســت. .لذا بــه منظور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003641 مورخــه 1400/12/16 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه دوراندیش به شــماره شناســنامه 746 و کدملی 5189415929 صادره از رشــت  فرزند حســین 
درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 181.27 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 954 از پــالک شــماره 34 باقیمانــده فرعــی 
از اصلــی  6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه محمدتقــی ســحرخیز احــراز مالکیــت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

مفقودی
 125CC بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت ســحر تیــپ
ایــران  پــالک  شــماره  قرمــز  جگــری-  رنــگ  بــه   1393 مــدل 
772-29586 بــه شــماره موتــور 0125N2G325928 بــه 
ابوالفضــل  نــام  بــه   125S9310592***N2G تنــه  شــماره 
زنــد مجتبــی مفقــود گردیــده و از درجــه  خســروی چیتگــر فر

می باشــد. ســاقط  اعتبــار 

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملک ناحیه یک رشــت- هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 140060318001003688 مورخه 1400/12/23 موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملك ناحیــه یک رشــت تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم آقــای حمیــد شــطرنجی  به شــماره شناســنامه 2168 و کدملــی 5189474992  صادره از رشــت  فرزند 
اســماعیل درشــش دانــگ یــك بــاب مغــازه و محوطــه بــه مســاحت 695.64 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 970 از پــالک شــماره 14 فرعــی 
از اصلــی  7 واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیه محمد شــطرنجی احراز مالکیت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به متقاضی محــرز گردیده اســت. .لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003643 مورخــه 1400/12/16 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســن هادی پور ســیاه اســطلخی به شــماره شناســنامه 1361 و کدملی 5189437132   صادره از رشــت 
فرزنــد هــادی درشــش دانــگ یــك قطعــه زمین مشــتمل براعیانات احداثی به مســاحت 86.68 مترمربع به شــماره پــالك فرعــی 270 از پالک 
شــماره 2 فرعــی از اصلــی  4 واقــع در جکتــاج بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه رضــا صــدوق احــراز 
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضی محــرز گردیــده اســت. .لذا بــه منظور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای اصالحــی شــماره 140060318001003639 مورخــه 1400/12/16 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه 
یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم افســانه رخشــنده کوهــی بــه شــماره شناســنامه 43 و کدملــی 5189958681  
صــادره از رشــت  فرزنــد مظفــر درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه دو اشــکوبه بــه مســاحت 99/30 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 937 از 
پــالک شــماره 14 فرعــی از اصلــی  7 واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنام مالك رســمی اولیــه صادق 
حبیبــی نوشــری احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالک رســمی به متقاضــی محــرز گردیده اســت. .لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت یــک مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

مفقودی 
بــرگ سبزوســند کمپانــی موتورســیکلت ســپند 125ccمــدل 
1389 بــه رنــگ قرمــز شــماره پــالک ایــران 763-31372 بــه 
شــماره موتــور 326300295 بــه شــماره تنــه 8912709بــه 
مفقــود  مهــدی  محمــد  زنــد  فر آبــادی  دولــت  ســجاد  نــام 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملک ناحیه یک رشــت- هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 140060318001003689 مورخه 1400/12/23 موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملك ناحیــه یک رشــت تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای اکبــر شــاه پوری به شــماره شناســنامه 1159 و کدملــی 5499092011 صــادره از نجف آباد  فرزند محمد 
درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 311 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 74 از پــالک شــماره 1 فرعــی از اصلــی  11 واقــع در 
نــوده بخــش 11 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیه محمد اکبــری نودهی احــراز مالکیت متقاضی نســبت به 
ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظــرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003490 مورخــه 1400/12/05 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اکبرفرد جکتاجی به شماره شناسنامه 9 و کدملی 5189852792 صادره از خشبیجار فرزند محمد 
درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 97/78 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 269 از پــالک شــماره 47 فرعــی از اصلــی  4 
واقــع در جکتــاج بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملک ناحیه یک رشــت بنام مالك رســمی اولیه محمدتقی مــرادی جکتاجی احراز مالکیت متقاضی 
نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملک از مالک رســمی به متقاضی محرز گردیده اســت. .لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور و عــدم وصــول اعتراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای اصالحــی شــماره 140060318001003681 مورخــه 1400/12/22 موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای وحیــد حمیــدی مریدانــی بــه شــماره شناســنامه 47 و کدملــی 5189974677 صــادره از 
رشــت  فرزنــد محمدرضــا درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل براعیــان در حــال ســاخت بــه مســاحت 157  مترمربــع بــه شــماره پــالك 
فرعــی 949 از پــالک شــماره 14 فرعــی از اصلــی  7 واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی 
اولیــه ابوالقاســم رزاقــی خشــکبیجاری احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به متقاضــی محرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت یــک مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

مفقودی 
بــه   1389 مــدل  تیــپ132   ســایپا  ســواری  ســبز  بــرگ 
ایــران32- شــهربانی  شــماره  بــه  ســفید-روغنی  رنــگ 
874و72 بــه شــماره موتــور  3816672  و شــماره شاســی 
زاوه  حســینی  رقیــه  ســیده  نــام  بــه   S1422289217073
فرزنــد ســید حســین  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

میباشــد.

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملک ناحیه یک رشــت- هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 140060318001003497 مورخه 1400/12/07 موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملك ناحیــه یک رشــت تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد نصیــری بــه شــماره شناســنامه 369 و کدملــی 3801254240 صــادره از قــروه  فرزنــد حســین 
درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 285.73 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی  106 از پــالک شــماره 36 فرعــی از اصلــی 
22 واقــع در شهرســتان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه محمدتقــی خــوش خلــق احــراز مالکیت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به متقاضی محــرز گردیده اســت. .لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 140060318001003700 مورخه 1400/12/23 موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و 
بالمعارض متقاضی خانم مریم ســرافراز فرشــمی به شــماره شناســنامه 28و کدملی 2594661856  صادره از رشــت  فرزند تقی در ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه و محوطه ســه اشــکوبه به مســاحت 548.18  مترمربع به شــماره پالك فرعی 505 از پالک شــماره 1 فرعی 
از اصلــی  23 واقــع در حاجــی بکنــده بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه ذولفقــار بابایــی حاجــی بکنــده 
احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقال ملک از مالک رســمی به متقاضی محرز گردیده اســت. .لذا به منظــور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف مــدت یك مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003678 مورخــه 1400/12/22 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم معصومــه تنهای جکتاجی به شــماره شناســنامه 951 و کدملــی 5189348075  صادره از رشــت  فرزند 
حســینعلی درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 289.60 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 957 از پــالک شــماره 55 فرعی از 
اصلــی  6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه مهدی ملکــی احــراز مالکیت متقاضی 
نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

مفقودی 
ایکس(مــدل  )ال  صبــا  تیــپ  پرایــد   ســواری  ســبز  بــرگ 
1377 بــه رنــگ قرمــز صدفــی متالیــک  بــه شــماره شــهربانی 
و   00079218 موتــور  شــماره  بــه  ایــران36-722س47 
شــماره شاســی S1412277562699 بــه نــام صغــری قربانــی 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اســمعیل  زنــد  بروانلوفر

میباشــد. ســاقط 

مفقودی
بــه  رونیــز  ســواری  نیســان  خــودروی  ســبز  بــرگ 
شــماره پــالک 72ایــران 374ق98 بــا شــماره شاســی 
KA24851443Y موتــور  شــماهره  22302805و 

بنــام پرویــز روشــن قیــاس مفقــود گشــته و از درجــه 
اعتبــار ســاقط اســت.

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003527 مورخــه 1400/12/08 موضــوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا اکبــری آجــی بوزایــه به شــماره شناســنامه 14074 و کدملــی 0062205021   صادره از تهــران  فرزند 
حســینعلی درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 125.42 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 969 از پــالک شــماره 18 فرعــی 
از اصلــی  7 واقــع در طبالونــدان بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه ســید احمــد میرعظیمــی احــراز 
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالک رســمی بــه متقاضی محرز گردیده اســت. .لــذا به منظــور اطالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان گیــالن-اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت- هیــات موضــوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060318001003640 مورخــه 1400/12/16 موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا نورســته بــه شــماره شناســنامه 5189403599 و کدملــی 5189403599  صــادره از رشــت 
فرزنــد محمدعلــی درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه به مســاحت 422.78 مترمربع به شــماره پــالك فرعــی 955 از پالک شــماره 56 
فرعــی از اصلــی  6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالك رســمی اولیه مصطفی ملکی آلمانــی احراز 
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالک رســمی بــه متقاضی محرز گردیده اســت. .لــذا به منظــور اطالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/15 نوبــت دوم:1401/01/30
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

کرد:  کارآفرین عنوان  عضو هیات مدیره بانک 

ضرورت همراهی و تعامل همه جانبه صف و ستاد در سال 14۰1
عضو هیات مدیره بانک کارآفرین در تبیین اســتراتژی کســب و کار 
بانک کار آفرین در ســال جدید گفت : خوشــبختانه بانک کارآفرین 
را در صنعــت بانکــداری کشــور بانکــی چابک، هوشــمند و دقیق 
می شناســند. این موفقیت ها به ســادگی به دست نیامده و باهمت و 
تالش همه همکاران طی این سال ها محقق شده است بنابراین. تمام 
برنامه ریزی ها به نحوی اســت که بانک کارآفرین مانند قبل کارنامه 
درخشــان و مطلوبی داشــته باشــد و حتی بســیار بهتر از قبل عمل 
کنــد. بنابرایــن عملکرد یکایک همکاران در تمامی واحدهای صف و 
ســتاد حائز اهمیت اســت و عملکرد یکایک ما در موفقیت یا شکست 

برنامه های بانک تأثیر به سزایی دارد.
مهدی ســیف علیشــاهی عضو هیات مدیره بانک کارآفرین با اشاره 
به تبیین اســتراتژی خطوط کســب وکار بانک در سال جدید توسط 
مدیرعامل تصریح کرد: ایشان همه چیز را برای تمامی واحدهای بانک 
به صورت شفاف بیان کردند. البته اتخاذ این تصمیم حاصل جلسات 
متعدد کارشناســی و بهره گیری ازنظر کارشناسان، صاحب نظران و 

متخصصان داخل و خارج بانک است.
وی افزود: کمتر بانکی است که قبل از شروع سال مالی جدید برای سال 
آینده خود برنامه ریزی کرده باشد و خط مشی کاریش کاماًل مشخص 
و شــفاف باشد. خوشــبختانه بانک کارآفرین را در صنعت بانکداری 
کشــور بانکی چابک، هوشــمند و دقیق می شناسند. این موفقیت ها 
به ســادگی به دســت نیامده و باهمت و تالش همه همکاران طی این 
سال ها محقق شده است بنابراین. تمام برنامه ریزی ها به نحوی است 
که بانک کارآفرین مانند قبل کارنامه درخشان و مطلوبی داشته باشد 

و حتی بسیار بهتر از قبل عمل کند. بنابراین عملکرد یکایک همکاران 
در تمامی واحدهای صف و ستاد حائز اهمیت است و عملکرد یکایک 

ما در موفقیت یا شکست برنامه های بانک تأثیر به سزایی دارد.
سیف علیشاهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره وضعیت دشوار 
سیستم بانکی در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: مشکالت موجود در 
بخــش منابع، نقدینگــی و همچنین کار غیرحرفه ای برخی بانک ها 
موجب شده است که اگر بخواهیم ضابطه مند و قانونمند عمل کنیم 
با دشواری های زیادی روبرو می شویم و برای عبور از این مسائل باید 

پشتکاری بیشتری به خرج دهیم.
وی افزود: برای داشتن بانکی موفق، امکان کار با رویه ها و روش های 
ســنتی بانکداری عماًل امکان پذیر نیست و بنابراین باید هوشمندانه 
خود را با شــرایط روز بانکداری تطبیق دهیم. اتخاذ اســتراتژی های 
جدید و طراحی مدل های کسب وکار نیز دقیقاً به همین دلیل صورت 

می گیرد. از تمامی همکاران درخواســت می کنم که با اشــراف کامل 
نسبت به سیاست گزاری های جدید در جهت تحقق اهداف تعیین شده 
گام بردارند تا عالوه بر حفظ موفقیت های قبلی، موفقیت های بیشتری 

نیز کسب کنیم.
وی که در جلســه هم اندیشــی تببین سیاست ها و استراتژی کسب 
و کار ســال 1401 بانک که بصوت آنالین برای روســای شعب پخش 
می شد ، خطاب به روسای شعب گفت: جذب منابع باید هوشمندانه 
باشــد تا بانک دچار مشــکل نشود و سودآوری محقق گردد. همه ما 
امانــت دار ذینفعان خود هســتیم و بایــد به نحوی مطلوب برای این 

مسئله برنامه ریزی کنیم.
این عضو هیات مدیره بانک با اشــاره به مشــتری مداری در بانک 
کارآفرین تصریح کرد: با عنایت به حسن خلق همکاران عزیز، بانک 
کارآفرین مشتریان طراز اولی دارد که برای ما بسیار ارزشمند هستند 

و رضایت آنان برای ما بسیار مهم است.
وی همچنین افزود: یکی از وظایف روســای شــعب ارتباط گرفتن با 
مشتریان است. به همکاران توصیه می کنم تعامل بیشتری با مشتریان 
خود داشته باشند تا پرتفوی منابعی بانک رشد بهتری داشته باشد و 
مشتریان نیز از خدمات متنوع بانک بیش از گذشته بهره مند شوند.
وی در پایــان گفــت: بانــک کارآفریــن بانکی خوش نام، شــفاف و 
قانون مداری است و همه ما باید تالش کنیم این میراث ارزشمند را 
حفظ کرده و حتی بهتر از گذشــته عمل کنیم تا دین خود را نســبت 
 به ذی نفعان و همچنین توســعه و رونق اقتصادی کشــور به خوبی 

ایفا کنیم.

مدیرعامل بانك صنعت و معدن: 

حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و اشتغال آفرین، اولویت این بانک 

در سال جدید است
 دکتر علی خورســندیان 
اعالم داشــت: بر اســاس 
منویات مقام معظم رهبری 
و شعار سال” تولید، دانش 
 بنیان و اشــتغال آفرین”، 
حمایت از واحدهای تولیدی به خصوص شــرکت 
های دانش بنیان و همکاری با مراکز تولید علم و 
فناوری کشــور در بخش صنعت و معدن، اولویت 

این بانک در سال 1401 است.
وی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در سال 
گذشــته 3۹3 فقره تسهیالت به مبلغ 30 هزار و 
776 میلیارد ریال به شــرکت های دانش بنیان 
در راســتای افزایش تولید علم و ثروت در جامعه، 
گســترش اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج 
تحقیقات و بکارگیری آن در طراحی و تولید کاال 

و خدمات با کیفیت پرداخت شد.
دکتر خورســندیان تصریح کرد: در ســال جدید 
با اســتفاده از روش های نوین تأمین مالی تالش 
خواهیم کرد توجه ویژه ای به بخش های تولیدی 
و اثرگذار کشور در بخش های مرتبط با صنعت و 

معدن داشته باشیم.
وی در ادامــه تامیــن مالی زنجیره تولید را یکی از 
روش های نوین تامین مالی دانست که می تواند 
بــه تأمین مالی هدفمنــد و بهینه بخش تولید و 
حفظ و ایجاد اشــتغال پایدار کمک قابل توجهی 
داشته باشد. وی افزود: با روش های یاد شده بدون 
تزریــق بــی رویه پول و افزایش نقدینگی، چرخه 
تولیــد بــه حرکت در می آید و واحدهای تولیدی 
مختلف زنجیره تولید از تولیدکنندگان مواد اولیه 
تــا کاالی نهایی با تضمین بانک ها نیازهای خود 
را برآورده می سازند و البته هر جا که به پرداخت 
پول و تســهیالت نیاز باشــد، بانک ها و موسسات 
مالی با اعتبارسنجی دقیق و نظارت موثر به یاری 
واحدهای تولیدی می شــتابند. مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن خاطرنشان کرد: پشتیبانی از ایجاد 
و توسعه شرکت های دانش بنیان، وابستگی کشور 
به واردات را کاهش می دهد که این امر در شرایط 
تحریم اقتصادی یک مزیت غیر قابل انکار اســت، 
مضافاً اینکه با افزایش کیفیت محصوالت و خدمات 
بر پایه تحقیق و توسعه و همکاری صنعت و مراکز 
تولیــد علم و فنــاوری، امکان صادرات محصول و 

ارزآوری بیشتر خواهد بود.
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کرد؛ کید  آستان قدس رضوی در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی تأ تولیت 

ضرورت ورود دولت به مقوله زیارت برای رفع موانع خدمت رسانی به زائران
مشهد / سیده زهرا حیدری 

تولیت آستان قدس رضوی بر ضرورت 
ورود دولت به مقوله زیارت برای رفع 
موانع خدمت رسانی شایسته به زائران 
تأکید کرد.حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در جلســه شورای اداری 
استان خراســان رضوی که با حضور 
رئیــس جمهور، نماینده ولی فقیه در 
استان، وزرای هیئت دولت، استاندار، 
مســئوالن استانی، نظامی و انتظامی 
خراســان رضوی برگزار شــد، اظهار 
امیدواری کرد ســفر اســتانی هیئت 
دولت به استان خراسان رضوی موجب 
رفع مشــکالت مردم شود.وی با بیان 
اینکه صفــات دلســوزی، کاردانی، 
روحیــه جهــادی و اخــالص رئیس 
دولت ســیزدهم موجــب امیدواری 
مردم اســت، اظهار کرد: مردم وفادار، 
صبور و انقالبی ایران شایسته بهترین 
خدمت هــا و زندگــی آرام و آســان 
هســتند.تولیت آستان قدس رضوی 
در ادامــه به مشــکالت حوزه زیارت 
اشــاره و عنوان کرد: دولت محترم اگر 
مقوله زیارت و عتبات عالیات را که در 
این بین آستان قدس رضوی مهمترین 
می باشد، مسئله خود بداند؛ مشکالت 
مربوط به این حوزه حل خواهد شد، در 
غیر این صورت همچنان با کاستی ها، 
مشــکالت و کمبودها مواجه خواهیم 

بود.تولیــت آســتان قــدس رضوی 
خطاب به حجت االسالم والمسلمین 
رئیســی، گفت: جنابعالی خود توفیق 
خدمتگزاری در آستان قدس را داشته 
اید و با کمبودها، کاســتی ها، هزینه 
ها و نیازهای آن به خوبی آشــنایی و 
اشــراف دارید، لذا تقاضا داریم دولت 
محترم همانگونه که مســئله معشیت 
مــردم، تحصیل، امنیت، بهداشــت و 
غیره را مســئله خود می داند، زیارت 

را نیز در کنار آن ها مسئله خود بداند.
حجت االســالم والمسلمین با تأکید 
بــر اینکه ورودهــای مقطعی دولت 
بــرای رفــع برخی مشــکالت حوزه 
زیارت راهگشــا نیســت، عنوان کرد: 
اگر دولت در آســتانه مقدس حضرت 
معصومه)س( ورود نمی کرد و فضای 
زیارتی کنونی که تقریبا پنج برابر قبل 
از آغاز نوســازی ها و بازسازی هاست 
و پارکینگــی با ظرفیت حدود 6 هزار 

خودرو و صحن های جدیدی که چند 
برابر دو صحن موجود هستند احداث 
نمی شــد، امــروز مقوله زیارت در آن 
آســتان مقدس با مشکالت جدی رو 
بــه رو بود و این خدمت رســانی های 
ارزنــده بــه مردم در زیارت آســتان 
مقدس حضــرت معصومه)ص( رقم 
نمی خــورد.وی با بیان اینکه از تمامی 
دولتمردان درخواســت داریم مقوله 
زیارت را مســئله خــود بدانند، اظهار 

کرد: تشــکیل جلسات منظم شورای 
عالــی زیارت با حضور رئیس جمهور 
یــا معــاون اول رئیس جمهور و توجه 
بــه بافت پیرامون حرم مطهر از جمله 
درخواســت های آستان قدس رضوی 
از دولت محترم اســت.تولیت آستان 
قــدس رضوی افزود: وارد قرن جدید 
شــدیم اما مشــکالت بافت پیرامون 
حــرم مطهر همچنــان ادامه دارد و 
به قرن جدید کشــیده شــده است، از 
رئیس جمهور محترم تقاضا داریم در 
دولــت کار، تالش و جهاد، بازســازی 
بافــت پیرامونی حــرم مطهر رضوی 
را به ســرانجام برســاند تــا به دولت 
بعدی منتقل نشــود.حجت االسالم 
والمســلمین گسترش طرح تفصیلی 
منطقه ثامن به شعاع قابل قبول، بهره 
مندی طرح بازســازی بافت پیرامونی 
حرم مطهر رضوی از اعتبارات دولتی، 
حمایت از برنامه های شهرداری مشهد 
مبنــی بــر ایجاد یک هزار چشــمه 
ســرویس بهداشــتی در اطراف حرم 
مطهــر، اختصاص تســهیالت ارزان 
قیمت برای نوســازی ناوگان فرسوده 
تاکسی و تعیین تکلیف و ساخت ابنیه 
طبق طــرح مصوب در اراضی دولتی 
بافت پیرامون حرم مطهر، را به عنوان 
دیگر درخواست های آستان قدس از 

دولت مطرح کرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

در سال 1401 شرکت پاالیش نفت 
کثر سودهی  اصفهان را به حدا

خواهیم رساند

اصفهان / گروه استان ها: دکتر محسن قدیری 
در جمع همکاران شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با آرزوی اینکه ســال 1401 ســالی با برکت و 
معنویت برای همگان باشــد، گفت: در ســال 
جدید با تأســی از شعار ســال) تولید، دانش 
بنیان و اشتغالزایی ( درصدد هستیم با کمک 
دههــا تیــم و گروه که در حال شــکل گیری 
اســت، کلیه ریســک ها، نقاط قوت و ضعف، 
فرصتها و تهدیدهای پاالیشــگاه را شناسایی 
کنیــم و برای آنها راهکار بیابیم. همچنین در 
این مسیر تالشمان بر این است که واحد عظیم 
پاالیش نفت اصفهان را به حداکثر ســوددهی 
برســانیم.مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان افزود: تمام همت مان را بر جلوگیری 
از خام فروشــی معطوف کــرده ایم و زنجیره 
ارزش محصوالتمان را کامل و تکمیل خواهیم 
نمود.وی با بیان اینکه سال 1400 را به کمک 
مســئولین و کارکنان شــرکت، پیروزمندانه 
به پایان رســاندیم، اظهار داشــت: تحریم 42 
ساله استکبارگران را که با هدف جلوگیری از 
استقالل و خودکفایی کشور عزیزمان صورت 
گرفتــه، به برکت خودباوری و تفکر شــیعی 
حضــرت امام )ره(، مقام معظم رهبری وخون 
شهدا، خنثی کرده ایم؛ ما به جهان نشان داده  
ایــم کــه در تمام زمینه ها اعــم از اقتصادی، 
نظامی و صنعتی روی پای خود ایســتاده ایم؛ 
تاریخ گواهی می دهد که با همت دلیرمردان 
و شــیرزنان صنعت نفت بــدون نیاز به حتی 
یک کارشناس خارجی، به خودکفایی صنعتی 
رسیده ایم.وی با تأکید بر اینکه ما قدرت ایمان 
و بــاور شــیعی مان را به رغــم مخالفان برای 
جهانیــان به تصویر کشــیده  ایم و در این راه 
هرگز غیرتمــان را نخواهیم فروخت، تصریح 
کرد: باعث افتخار است که بگویم در حال حاضر 
بیــش از ۹0 درصد تجهیزات و قطعات یدکی 
مورد نیاز از ســاخت توربین، کمپرسور،پمپ 
و… گرفته تا کاتالیست واحدهای مختلف که 
روزی غربیان با تبختر به ما می فروختند، در 
داخل کشــور تولید می شود.قدیری در پایان 
بار دیگر با تبریک سال جدید، برای سالمتی، 
تندرســتی و آرامش تمام مســلمین جهان و 

کشورمان دعای خیر کرد.

با تالش آتش نشانان شهرداری گرگان؛

اطفاء حریق در یک فروشگاه 
 لوازم کامپیوتر گرگان 

صورت پذیرفت
گلستان / گروه استان ها: مدیرعامل سازمان 
آتــش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
گرگان از امدادرســانی در حادثه حریق یک 
فروشــگاه لوازم کامپیوتر و موبایل خبر داد.

موســی الرضا صفری گفت: طی تماســی از 
ســوی شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی 
مبنی بر آتش سوزی یک باب فروشگاه لوازم 
کامپیوتر و موبایل واقع در ابتدای پاســاژ آریا 
عدالت پنجم بالفاصله آتشنشــانان سازمان 
به محل حادثه اعزام شــدند.صفری افزود:2 
اکیپ اعزامی از ایســتگاه های شــماره سه و 
دو آتــش را در دقایــق اولیه مهار کردند و از 
سرایت آن به مغازه های دیگر جلوگیری بعمل 
آمــد.وی گفــت: حریق از طبقه باال مغازه که 
بعنوان انبار تجهیزات اســتفاده می شده آغاز 
گردیده و علت آن توسط کارشناسان در دست 
بررسی اســت.صفری افزود: خوشبختانه در 
این حادثه کســی آســیب ندیده و با سرعت 
العمل آتش نشــانان خســارات آتش سوزی 
کــم بوده و بــه تجهیزات داخلی فروشــگاه 
آســیبی وارد نشده است.مدیرعامل سازمان 
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان 
به شــهروندان توصیه کرد در هنگام مواجهه 
با حادثه ابتدا خونســردی خود را حفظ کرده 
و ســپس با شماره 125 سازمان آتش نشانی 

تماس بگیرند.

رئیس هیات اندیشه ورز سازمان بسیج 
جامعه کشاور زی سپاه عاشورا:

بیانات نوروزی مقام معظم 
 رهبری پاسخی به مطالبات 

بخش کشاورزی بود
رئیس هیئت اندیشــه ورز ســازمان بســیج 
جامعه کشــاور زی سپاه عاشورا با بیان اینکه 
امنیت غذایی یکی از وجوه امنیت ملی است 
وثبات وامنیت کشور در حوزه های اقتصادی 
بیش از همه به این بخش وابسته است، گفت:  
برای تحقق و رســیدن به کشاورزی پایدار و 
اســتاندارد در کشور نیاز به یک حمایت همه 
جانبه از سوی مسوولین و مقامات کشور بود، 
کــه در بیانات نــوروزی مقام معظم رهبری 
به دغدغه ها ومطالبات چندین ســاله حوزه 
های مختلف بخش کشــاورزی پاسخ دلگرم 
کننده ای داده شــد.دکتر بیوک رئیســی با 
بیــان اینکه عموماً صــدای محققین بخش 
کشــاورزی و ســازمان تحقیقات کشاورزی 
در بیــان اهمیت این بخش در صندوق های 
فکری ســازمانهائی همچون برنامه وبودجه 
در دولتهــای قبلی بایگانی می شــد، امروز 
دیگــر بهانــه ای برای عــدم حمایت ندارند.
اگــر دیــروز دغدغه اصالح الگوی کشــت و 
یکپارچه ســازی اراضی بود امروز باحمایت و 
رهنمودهــای داهیانه و حکیمانه رهبر فرزانه 
انقــالب، تکلیف همه دســتگاههای اجرائی 
برای تحقق منویات معظم له و آرزوی دیرینه 
بخش کشاورزی مشخص گردیده است.نائب 
رئیس مجمع عالی بسیج سپاه عاشورا با بیان 
اینکه توجه به تولید  محصوالت استراتژیک 
مــورد مطالبــه مقام معظم رهبری اســت، 
گفت: تولید درحد خودکفائی در محصوالت 
اســتراتژیک طبق فرمایشــات مقام معظم 
رهبــری، بدون بهــره مندی از فناوریهای نو 
و اســتفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان 
در ایــن بخــش و یکپارچه ســازی اراضی و 
اصالح الگوی کشــت امکان پذیر نیست.لذا 
بایســتی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
و نخبــگان در این بخش بهره مند شــد.وی 
اصالح الگوی کشت و یکپارچه سازی اراضی 
را از سخت ترین و مهمترین موضوعات بخش 
کشاورزی دانست و گفت: تمکین کشاورز در 
بحث الگوی کشت جز با سیاستهای حمایتی 
و تشــویقی میســر نبوده و این امر بر حسب 
فرمایشــات مقام معظــم رهبری، باید مورد 
حمایت همه دســتگاههای اجرائی باشــد.
همچنین با یکپارچه ســازی اراضی، اصالح 
الگوی کشــت نیز محقق و در نتیجه کشــت 
محصوالت اســتراتژیک هم معمولتر خواهد 
بود.دکتر بیوک رئیســی سخنرانی نوروزی 
مقام معظم رهبری را هدیه ای با ارزش برای 
کشاورزان و مسوولین امر در حوزه کشاورزی 
دانســت و گفت: هوشیارترین و کارامدترین 
مدیران  عرصه کشاورزی افرادی هستند که 
بتواننــد از ایــن فرصت طالئی پیش آمده به 
دردهای عمیق چندین ســاله خود مرحمی 
دهنــد و بــه ارتقا کمــی و کیفی این بخش 
بپردازند.رئیس هیئت اندیشــه ورز سازمان 
بســیج جامعه کشــاورزی ســپاه عاشورا از 
نمایندگان محترم مردم در مجلس شــورای 
اسالمی و سازمان برنامه و بودجه خواست اگر 
فرصت ترمیم بودجه بخش کشاورزی هست 
حتمــا به امداد و کمک این بخش بیایند و یا 

به هر شکلی جبران نمایند.

 از سوی مدیرعامل شرکت توانیر 
صورت گرفت؛

انتصاب رئیس کمیته تحقیقات 
 شرکت توزیع نیروی برق 

استان سمنان
ســمنان / گروه اســتان ها: از ســوی رئیس 
هیئــت مدیره و مدیرعامل شــرکت توانیر، 
رئیس کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان ســمنان منصوب شد.به موجب 
حکــم صادره "آرش کــردی"، رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران ، سیدمحمد 
حسینی نژاد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان ســمنان به عنوان رئیس کمیته 
تحقیقات این شرکت منصوب شد.همچنین 
در این حکم به مدیرعامل شرکت توزیع برق 
ســمنان تاکید شــده است: انتظار می رود با 
توجه به ضرورت توسعه و ارتقای پژوهش ها 
و فناوری های مورد نیاز صنعت برق و فراهم 
آوردن بســتری مناسب برای تکمیل چرخه 
ایــده تــا ارزش افزوده، با هماهنگی و ارتباط 
موثــر با معاونت تحقیقات و منابع انســانی 

توانیر، در انجام این مهم اهتمام ورزید.

استانها 6
خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها: فرمانده انتظامی گلستان گفت: با اشراف 
اطالعاتی ماموران انتظامی، 51 میلیارد ریال زمین خواری در مراوه 

تپه و 56 میلیارد ریال در علی آبادکتول کشف شد.
ســردار ســعید دادگر اظهارداشت: با اشــراف اطالعاتی ماموران 
انتظامی شهرستان مراوه تپه مبنی بر تصرف اراضی ملی در یکی 
از روســتا های اطراف شــهر، مراتب به صورت ویژه در دســتور کار 
ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.کشف زمین خواری 51 میلیارد 
ریالی در مراوه تپه وی افزود: در همین راســتا با تشــکیل تیمی 

ویژه، از عوامل پلیس آگاهی به همراه نماینده اداره منابع طبیعی 
و دســتگاه قضائی به آدرس مورد نظر اعزام شدندســردار دادگر 
گفت: در پی نقشــه برداری و جانمایی از عرصه اراضی ملی مورد 
نظر و اســتعالم های صورت گرفته مشــخص شد، بیش از 58 هزار 
متر مربع از اراضی ملی از ســوی یکی از اهالی آن روســتا تصرف 

غیرقانونی  شده است.
وی گفت: کارشناسان منابع طبیعی، ارزش این اراضی ملی تصرف 

شده را بیش از 51 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

فرمانده انتظامی استان گلستان:

کشف شد زمین خواری هایی به ارزش 100 میلیارد ریال 

مفقودی 
بــرگ ســبز وســند کمپانــی ســواری ســایپاتیپ 132 مــدل 1390 بــه 
رنــگ ســفید-روغنی بــه شــماره شــهربانی ایــران32-411ص47 بــه 
  S5420090037075  شماره موتور   4009527  و شماره شاسی
ــود  ــی 0732571502  مفق ــماره مل ــه ش ــال   ب ــر کهنس بی ــام ز ــه ن ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی 
ــدل 1396  ــپCNG LX EF7  م ــمند تی ــواری س ــبز س ــرگ س ب
ایــران12- شــهربانی  شــماره  بــه  ســفید-روغنی  رنــگ  بــه 
شــماره  و    147H0331980 موتــور    شــماره  بــه  891ق72 
میــر  رســول  نــام  بــه   NAACJ1JE8HF233233 شاســی 
ســیدی عنبــران بــه شــماره ملــی 0943645573  مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

 LX EF7تیــپ ســمند  خــودرو  مالــک  عنبــران  ســیدی  میــر  رســول  اینجانــب 
موتــور  وشــماره    NAACJ1JE8HF233233 شاســی  شــماره  بــه    CNG
147H0331980بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد 
مذکــور را نمــوده اســت.لذا چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور 
دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو 
واقــع در پیــکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعــه نمایند.بدیهــی اســت پــس از 

ر اقــدام خواهــد شــد. بــور طبــق ضوابــط مقــر انقضــای مهلــت مز

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312        66915268 

کرمانشاه انجام شد؛ آبفا استان  با حضور مدیر عامل شرکت 

آن آباد و 6 روستای اقماری  افتتاح تصفیه خانه اضطراری آب شهر تازه 
کرمانشاه / گروه استان ها: تصفیه خانه 
اضطراری آب شهر تازه آباد و 6 روستای 
اقماری این شــهر در شهرستان ثالث 
باباجانی با جمعیتی بالغ بر 20 هزار نفر 
به بهره برداری رسید.علیرضا کاکاوند 
مدیرعامــل شــرکت آبفا اســتان در 
حاشیه افتتاح تصفیه خانه اضطراری 
آب شــهر تازه آباد به تشکیل قرارگاه 
جهاد آبرسانی توسط وزارت نیرو اشاره 
کرد و گفت: با توجه به وضعیت بارش 
ها در کشــور و اســتان حقیقتا نیاز به 
یک کار جهادی در زمینه آب شــرب 
احساس می شد که با پیگیری های هم 
جانبــه ی نمایندگان مردم در مجلس 
شــورای اسالمی و استاندار کرمانشاه 
اعتبــارات خوبی در حوزه آب شــرب 
استان مصوب گردید که از حدود هزار 
و 413 میلیارد تومان اعتبار مصوب در 
ســال 1400 نزدیک به 870 میلیارد 
تومــان آن تخصیص پیدا کرد که این 
رقم نســبت به ســال قبل بیش از 8 
برابر افزایش داشــته است.وی از آغاز 
پروژه آبرسانی در شهرها و روستاهای 
استان به واسطه این اعتبارات خبر داد 
و افزود: این شــرکت پروژه آبرسانی به 
460 روستا و همچنین آغاز پروژه های 

آبرسانی در اکثر شهر های استان را در 
دســتور کار خود قرار داد که از جمله 
آنها تصفیه خانه اضطراری آب شــهر 
تازه آباد اســت که با توجه به مشــکل 
کیفی که در آب شــرب شهر به وجود 
آمــد بالفاصله کار مطالعاتی و طراحی 
آن آغــاز و در یــک بازده زمانی کمتر 
از دو مــاه این تصفیــه خانه با هزینه 
ای نزدیــک بــه 3 میلیــارد تومان به 
بهــره برداری رســید و 6 هزار و ۹60 
خانوار با جمعیتی بالغ بر 20 هزار نفر 
از آب شــرب ســالم و بهداشتی بهره 

مند شدند.به گفته کاکاوند شهرستان 
ثالث باباجانی یکی از شهرســتانهای 
پر تنش اســتان از نظر آب شــرب بود 
بخصوص در حوزه روستایی با توجه به 
این مسئله که الزمه هر کاری مبحث 
مالی و اعتباری آن اســت بالفاصله در 
ســال ۹۹ پیگیر بحث مطالعات طرح 
های آبرســانی شــدیم و در نیمه سال 
۹۹ با پیگیری هایی که شد توانستیم 
اعتبارات خوبی را در حوزه آب شــرب 
استان برای سال 1400 مصوب کنیم 
که جا دارد از همه نمایندگان اســتان 

بابت این موضوع تقدیر و تشکر نماییم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان کرمانشاه بودجه اورامانات در 
ســال 1400 را حــدود 350 میلیارد 
تومان اعالم کرد و خاطر نشان ساخت: 
101 میلیــارد تومان از این رقم اعتبار 
مصوب شهرســتان ثالث باباجانی می 
باشــد.این مقام مســئول به تشریح 
وضعیت آب شــرب شهرستان ثالث 
باباجانــی پرداخت و تصریح کرد: بجز 
شــهر تازه آباد آبرســانی به شهرهای 
میرآبــاد، ازگله و 37 روســتای دارای 
تنــش آبی که گاها با تانکر آبرســانی 
می شــوند را در لیســت برنامه های 
خــود قرار داده ایم کــه برخی از این 
پروژه ها در مرحله مناقصه قرار دارند 
و یا با پیشــرفت 50 الی 60 درصد در 
حال انجام هستند و برخی دیگر از این 
پروژه ها با موفقیت به پایان رســیده 
اند.وی افزود: در اســتان کرمانشــاه 
ســاالنه به صــورت میانگین 4 حلقه 
چاه حفر می شــد که در ســال 1400 
این عدد به 50 حلقه رســید و تا پایان 
سال مالی 1400)31/04/1401( این 
عــدد را به 70 حلقه خواهیم رســاند، 
در حــال حاضــر در منطقه اورامانات 

دو دســتگاه حفار در باینگان و منطقه 
نهرابی مشــغول به کار هســتند و در 
هفته آینده یک دســتگاه دیگر جهت 
حفر چاه شهر شاهو وارد اورامانات می 
شود.کاکاوند به پروژه حفر چاه میرآباد 
اشــاره کرد و خاطر نشــان ساخت: به 
علــت موفق نبودن حفر چاه عمیق در 
این منطقه حفر دو حلقه چاه دستی در 
دستور کار شرکت آبفا استان قرار گرفت 
که یکی از چاه ها به آبدهی خوبی رسیده 
و دیروز نیز اســتارت چاه دوم زده شــد 
که پــس از تعطیالت یک اکیپ جهت 
مطالعــه خط انتقال آن به منطقه اعزام 
و تــا خــرداد ماه این چاه هــا وارد مدار 
بهره برداری خواهد شــد. همچنین کار 
مطالعات و مناقصه پروژه آبرسانی شهر 
ازگله به اتمام رسیده و در فروردین ماه 
اجرای پروژه شبکه آبرسانی شهر ازگله 
آغاز خواهد شد که این طرح طی سه ماه 
قابل اتمام است.کاکاوند در پایان اظهار 
داشــت: مشکل کمبود آب شرب شهر 
تازه آباد با حفر و یا وارد مدار نمودن دو 
حلقه چاه نیمه عمیق مرتفع خواهد شد 
همچنین ما امیدواریم در ســال 1401 
تصفیه خانه فاضالب شهر تازه آباد را به 

بهره برداری برسانیم.
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گزارش

آموزش حضوری پس از 2 سال؛ آغاز 

گامی نو در تعلیم و تربیت با بازگشایی سراسری مدارس
وزارت آموزش و پرورش همان گونه که وعده داده بود، از 
14 فروردین 1401 آموزش کامل حضوری در مدارس 
سراسر کشور را اعالم کرد.بر اساس این گزارش، در اواخر 
بهمن ماه سال 13۹8 که شیوع ویروس کرونا در کشور 
تأیید شد؛ یکی از اقداماتی که دستگاه های دولتی با هدف 
کاهش میزان ابتالء به کرونا انجام دادند؛ تعطیلی مدارس 
و دانشگاه ها بود.سعید نمکی وزیر وقت بهداشت، پانزدهم 
اسفندماه 13۹8 در حاشیه ششمین جلسه ستاد ملی 
مدیریت و مقابله با ویروس کرونا خبر تعطیلی مدارس را 
اعالم کرده بود.نمکی البته در همان جلسه به مردم وعده 
داده بود اگر همزمان با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به 
فکر رفتن به سفر نباشند؛ وزارت بهداشت می تواند شیوع 
کرونا در کشور را به صورت استثنایی جمع کند. اگر چه 
مدارس از همان زمان به صورت گسترده تعطیل شد و 
ســفرهای نوروزی چندانی نیز به دلیل ممنوعیت های 
تردد بین استانی انجام نشد با این حال وزارت بهداشت 
هیچ گاه نتوانست تا واکسیناسیون کامل سراسر کشور، 
کرونا را به صورت اســتثنایی جمع کند.با بیشــتر شدن 
زمان تعطیلی ها، اعمال قرنطینه های سراسری و احتمال 
تعطیــل ماندن مدارس برای مــدت طوالنی تر وزارت 
آموزش و پرورش پیشنهاد آموزش مجازی دانش آموزان 
را با همکاری صداوســیما مطرح کرد. وزارت آموزش و 
پرورش از روزهای ابتدایی اســفند سال 13۹8 از طریق 
شــبکه آموزش تلویزیون که پیش از آن نیز برنامه های 
آموزشی درسی را پخش می کرد؛ توانست بخشی از بار 
آموزشی را با طریق پخش تلویزیونی جبران کند.با طوالنی 
شدن تعطیالت مدارس، الزم بود تا آموزش به کودکان به 
صورت مجازی ادامه یابد؛ در این مسیر توسعه ابزارهای 
الکترونیک و گسترش اینترنت کمک شایانی به آموزش 
غیرحضــوری در مــدارس نمود. در کشــور ما نیز بحث 
آموزش غیرحضــوری با ادامه محدودیت های کرونایی 
در سال 13۹۹ رنگ واقعیت به خود گرفت و مدارس به 
کمک شــبکه ها و پیام رسان های موجود به دنبال تداوم 
آموزش بودند.طرح شــاد که از سال 13۹4 مطرح شده 
بود؛ با شیوع کرونا به طور عملی اجرایی شد و در فروردین 
13۹۹ آغاز به کار کرد. در ابتدا تنها یک پیام رســان بود 
و به دلیل ضعف ساختاری با مشکالت عدیده ای مواجه 
بود. اشــکاالتی که موجب شــد از همان زمان بسیاری از 
مدارس مخصوصاً مدارس غیردولتی قید حضور در شاد 

را بزنند و راه دیگری را برای آموزش غیرحضوری انتخاب 
کنند. قطعی مداوم، کندی در ارسال پیام ها و باز کردن 

عکس ها از جمله مهم ترین مشکالت شاد بود.

 گامی نو در تعلیم و تربیت 
گشایی سراسری مدارس  با باز

علی کاظم زاده، مدیرعامل شــبکه شــاد بر این مسئله 
اذعان کرد که شــاد با نقاط ضعف متعددی خصوصاً در 
سال اول اجرای آن همراه بوده است؛ کندی شبکه، تأخیر 
در بارگذاری عکس ها و ویدئوها، عدم امکان برگزاری یک 
جلسه تصویری زنده و تعاملی میان معلم و دانش آموزان از 
مهم ترین نقاط ضعف شبکه شاد بود. در این شرایط غالب 
مدارس های غیر دولتی از نرم افزارهای مشــابه خارجی 
همچون گوگل میت و اســکایپ برای برگزاری کالهای 

درسی خود استفاده کردند.

 تعطیلی مدارس 
به ترک تحصیل دانش آموزان منجر شد

در حالــی کــه مدارس غیردولتی به دنبال آن بودند تا با 
روش های نوین آموزش از راه دور، کالس های درسی را 
دنبال کنند؛ بســیاری از دانش آموزان به دلیل تعطیلی 
مدارس با افت تحصیلی و یا حتی ترک تحصیل مواجه 

شدند. رضوان حکیم زاده معاون ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش در نشست تخصصی تبیین بازماندگی از تحصیل 
که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد؛ در خصوص تأثیر 
کرونــا بر افزایش ترک تحصیل دانش آموزان گفته بود: 
پیش از کرونا 3۹ هزار و 788 کودک بازمانده از تحصیل 
در پایه اول ابتدایی در کشــور داشــتیم که در کرونا این 
آمار ناگهان به 87 هزار تن رسید.در ابتدای سال جدید 
تحصیلی نیز علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش ایران اعالم کرد: دانش آموزان به سبب دوری 
از مدرســه آسیب های جدی فراوانی دیده اند، به طوری 
که شــاهد افزایش ترک تحصیل و افت شدید آموزشی 

هستیم.

گشایی تدریجی مدارس   باز
کسیناسیون سراسری کشوری با وا

از ابتدای ســال 1400 که  واکسیناسیون کرونا با تزریق 
واکسن در میان سالمندان و بیماران خاص آغاز گردید، 
بــه تدریج مدارس نیز تالش کردند حداقل بخشــی از 
کالس های  آموزشــی  خود را به صورت حضوری برگزار 
کنند.  روند  واکسیناسیون معلمان نیز خیلی زود به نتایج 
مثبتی دست یافت.با شروع به کار دولت رئیسی و تسریع 
در روند واکسیناســیون مردم، مسئوالن وزارت آموزش 

و پرورش نیز به تدریج بر لزوم بازگشایی حضوری و صد 
درصدی مدارس تاکید کردند. هنرســتان ها به صورت 
کامــل فعالیت خود را آغــاز کردند و مدارس در مقطع 
ابتدایی به صورت نیمه حضوری به صورت آموزش مکمل 
آغاز به کار نمودند. وزارت آموزش و پرورش از ابتدای مهر 
ماه همواره بر آموزش ترکیبی تاکید کردند.صادق ستاری 
فرد، معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه با توجه به دســتورات ســتاد مقابله با کرونا 
هر استان، مدارس در شهرستان هایی که وضعیت قرمز 
دارنــد می توانند به صورت ترکیبی )حضوری-مجازی( 
فعالیت کنند، افزود: مدارس در مقطع ابتدایی به جهت 
اینکه دانش آموزان این مقطع واکسن نزده اند می توانند 
بیشتر مجازی فعالیت داشته باشند اما در مقطع متوسطه 
به جهت اینکه دانش آموزان باید در آزمون های سراسری 
نهایی شــرکت کنند نیاز است به صورت حضوری فعال 
باشند. ضمن اینکه درصد بیشتری از دانش آموزان مقاطع 
باالتر هم واکســن زده اند آموزش و پرورش اســتان ها با 
توجه به اقتضائات منطقه خود در این خصوص تصمیم 

می گیرند.

 حق نداریم دانش آموز را 
از آموزش حضوری محروم کنیم

ســتاری فرد همچنین اظهار کرد: در دو ســال گذشته 
پژوهش ها و مطالعات داخلی و بین المللی نشان داد که 
آموزش مجازی به هیچ وجه نمی تواند به عنوان جایگزین 
آموزش حضوری تعریف شود؛ در بسیاری از مناطق کشور 
شاهد این هستیم که دانش آموزان به حداقل های آموزش 
حضوری دسترســی ندارند که در این صورت »عدالت 
آموزشی« خدشه دار می شود. لذا حق نداریم دانش آموز 
را از آموزش حضوری محروم کنیم.به نظر می رسد مقصود 
اصلی این سخنان معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت 
آموزش و پرورش لزوم برگزاری کالس های حضوری در 
مدارس شهرهای بزرگ از جمله تهران بوده است؛ چرا که 
در روستاها و شهرهای کم جمعیت که از مدت ها قبل رنگ 
نارنجی و سفید و کرونا را داشتند؛ مدارس از مدت ها قبل 
حضوری شده بود.واقعیت این است که نمی توان از مزایای 
آموزش حضوری چشم پوشید. بر اساس مطالعات صورت 
گرفتــه آموزش از راه دور و مجازی هیچ گاه نتوانســت 

جایگزین کاملی برای آموزش حضوری باشد.

7جامعه
 رمز و راز تقویت 

 سیستم ایمنی بدن 
در ماه مبارک رمضان 

چیست؟
بار دیگر فرصتی فراهم شد تا بتوانیم 
در ماه مهمانی خدا، روزه داری کنیم و 
بیش از پیش در مسیر دستیابی به تقوا 
قــرار بگیریم، روزه داری که عالوه بر 
فواید معنوی، ثمرات جسمی و روانی 
را نیز به همراه دارد.اما آنچه در این ماه 
و در ارتباط با ســالمت انسان اهمیت 
دارد و مــی توانــد تاثیرگذار باشــد، 
تغذیه مطلوب اســت، با توجه به این 
مهم مصطفی ذوالفقاری، کارشناس 
تغذیه گفت: در ماه مبارک رمضان در 
مجموع نســبت به ماه های دیگر باید 
20 تــا 30 درصد کمتر غذا بخوریم.
وی تصریح کرد: تغذیه صحیح در ایام 
روزه داری کــه بــا کاهش مقدار غذا 
و بهبــود کیفیــت آن با برنامه غذایی 
منظم برای افطار و سحر همراه باشد، 
ثمراتی چون کم شــدن چربی های 
ذخیــره و میزان چربی و کلســترول 
خون و فعال شــدن سیســتم ایمنی 
بــدن را به دنبــال دارد.به گفته این 
کارشــناس، در زمینــه تغذیه چه در 
مــاه های معمولــی و چه ماه مبارک 
رمضان، آنچــه اهمیت دارد، رعایت 
تنوع در برنامه غذایی و اســتفاده از 6 
گروه اصلی است، باید توجه داشت که 
تغییرات ناگهانی و شــدید در برنامه 
غذایی، به هیچ وجه پسندیده نیست.
وی از نان و غالت، ســبزی ها، میوه 
ها، شــیر و لبنیات، گوشت، حبوبات 
و متفرقــه به عنوان این 6 گروه اصلی 
یاد بیان کــرد: با مصرف صحیح این 
گــروه ها، مواد مغذی مورد نیاز بدن 
شامل کربو هیدرات، چربی، پروتئین،  
ویتامین و امالح به مقدار کافی تامین 
می شــود.ذوالفقاری اضافه کرد: در 
این صورت، بدنی ســالم و تندرست 
خواهید داشــت و انرژی کافی برای 
انجــام فعالیت های روزانه خود را به 
دســت خواهید آورد، از سویی پس از 
ساعت ها تحمل گرسنگی و تشنگی، 
نوع تغذیه در افطار باید با مالحظاتی 
همراه باشــد. معــده خالی در هنگام 
افـــطار تحمل غذای خشن را ندارد، 
بنابرایــن خوردن غذاهای ســبک و 
ســهل الهضم، کم حجم و پر کالری 
و تقریبــا نرم برای افطار مناســب تر 
است.وی با بیان اینکه روزه خود را با 
یک نوشیدنی گرم یا ولرم افطار کنید، 
ادامه داد: سفره افطار را با خرما، پنیر 
) لبنیــات کم چرب(، نان و ســبزی 
و یک غذای ســبک گرم مانند سوپ 
یا شــله زرد یا آش یــا حلیم یا فرنی  
زینت ببخشید. سعی کنید از هریک 
از مواد غذایی موجود در سفره افطار، 
مقــداری اندک بخوریــد.وی تاکید 
کرد: مصرف آب یا چای یا نبات داغ، 
دهــان و مری را برای عبور غذا آماده 
مــی کند و مقداری مواد قندی نیز به 
بدن می رســاند، استفاده از سوپ یا 
آش، ترکیبی از مواد مختلف شــامل 
کربوهیدرات، پروتئین و به خصوص 
امالح و ویتامین را جذب بدن می کند. 
مصــرف خرما نیز مواد قندی مفید و 
طبیعی و کمی امالح و ویتامین را به 
بدن شما می رساند و مقداری انرژی 
سریع الجذب را تامین می کند.   وی 
بــا تاکید بر اینکه افطاری را به اندازه 
مصرف کنید، گفت: اســتفاده یاد در 
افطار باعث می شــود معده که کمی 
کوچک شده، به یکباره حجی و باعـث 
اذیت و فشــار و خلق تنگی روزه دار 
شــود، توصیه می شــود از نان های 
کامل مانند ســنگک و جو که منابع 
خــوب فیبر هســتند، مصرف کنید. 
ذوالفقــاری ادامه داد: در کلیه وعده 
ها، به مقداری از مواد غذایی استفاده 
کنید که سیر نشوید و احساس کنید 
کــه هنوز برای خوردن جا دارید، اگر 
تخم مرغ می خورید، سعی کنید آب 
پز باشد، زیرا هضم آن نسبت به تخم 

مرغ نیمرو، راحت تر است.

شهریه های دانشگاه آزاد با 
حضوری شدن آموزش افزایش 

پیدا نمی کند
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به حضوری 
شــدن کالس های آموزشــی و با تأکید بر لزوم 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کالس های 
آموزشــی، گفــت: به تمامــی واحدها و مراکز 
آموزشــی دانشگاه آزاد اســالمی تأکید شده 
اســت که اســاتید پس از گذشــت 50 دقیقه 
از آغــاز کالس حضــوری، به مــدت 10-15 
دقیقه استراحت و تنفس اعالم کنند و سپس 
ادامه کالس از ســر گرفته شود.محمدمهدی 
طهرانچــی با تأکید بر اینکه تزریق دوز ســوم 
واکســن کرونا برای بهره منــدی از امکانات و 
خدمات خوابگاه های دانشــجویی دانشــگاه 
آزاد اســالمی الزامی اســت، گفت: به آن دسته 
از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اسالمی که تنها 
دو دوز واکســن زده اند نیز توصیه می شود دوز 
سوم واکسن کرونا را دریافت کنند. در نیمسال 
تحصیلی جاری، غیبت دانشجویانی که به دلیل 
ابتال به بیماری یا عالئم بیماری، در کالس های 
درس حضــور نیابند، موجه محســوب خواهد 
شــد.وی افزود: حضوری شــدن فعالیت های 
آموزشی این دانشگاه هیچ گونه افزایش شهریه 
به دنبال نخواهد داشــت. آنچه برای ما اهمیت 
دارد، حضور دانشــجویان در محیط دانشگاه و 

افزایش نشاط دانشجویی است.

تهرانی ها نوروز امسال هوای 
ک تری را تنفس کردند پا

ســید محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعالم کرد: 
در نــوروز 1401، تعــداد دو روز پاک و 11 روز 
قابــل قبول برای هوای تهران به ثبت رســید.

ســید محمدمهدی میرزایی قمی،  افزود: این 
در حالی است که نوروز 1400 با وجود دو روز 
پاک، دو روز ناســالم برای گروه های حســاس 
ثبت شــد و ۹ روز هوا قابل قبول بود. بنابراین 
تهرانی ها و مهمانان این کالن شهر، 13 روز نوروز 
امســال هوای پاک تری را نسبت به بازه زمانی 
مشابه پارسال تنفس کردند .گفتنی است، طی 
سال های اخیر، نوروز ۹۹ با 8 روز پاک و بدون 
حتی یک روز ناسالم، مطلوب ترین و نوروز ۹7 
بــا 5 روز ناســالم و بــدون حتی یک روز پاک، 

نامطلوب ترین ایام عید در تهران بودند.

 شهریه مدارس غیردولتی 
با حضوری شدن آموزش ها 

افزایش نمی  یابد
رئیس ســازمان مــدارس و مراکز غیردولتی و 
توســعه مشــارکت های مردمی گفت: شهریه 
مدارس غیردولتی با حضوری شدن آموزش ها 
افزایش نمی  یابد.احمد محمودزاده، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه شهریه ثابت و شهریه فوق برنامه 
مدارس غیردولتی در ســال تحصیلی 1401-
1400 به آنها ابالغ شده و انجام پذیرفته است، 
انتظار داریم مؤسسان مدارس غیردولتی هیچ 
افزایــش شــهریه ای را بابت حضوری شــدن 
آموزش هــا در 14 فروردین 1401 نداشــته 
باشند.وی گفت: با توجه به اینکه آموزش های 
حضوری در کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی 
نقش ویژه ای ایفا می کند، انتظار داریم مدیران 
مــدارس غیردولتی در اجرای دقیق و صحیح 
آن اهتمــام بورزنــد.وی افزود: تجربه نشــان 
داده، مدارســی که در ایام کرونا شیوه آموزش 
ترکیبی داشته اند، یا مدارسی که از آموزش های 
حضوری استفاده می کردند، از کیفیت آموزشی 
و پرورشی بیشتری نسبت به سایرمدارسی که 
آموزش کامال غیرحضوری و مجازی داشته اند، 

برخوردارند.
 

 انصراف 8 هزار پرستار 
در دوران کرونا از حرفه پرستاری 

رئیس ســازمان نظام پرســتاری کشور گفت: 
حدود هشــت هزار پرســتار به خاطر آســیب 
دیدگــی از دوران کووید 1۹ در 2 ســال اخیر 
شغل پرستاری را ادامه ندادند و در بخش های 
دیگر مراکــز درمانی فعالیت می کنند.محمد 
میرزابیگی اظهار داشــت: حــدود 150 هزار 
پرســتار شــاغل در مراکــز درمانــی دولتی، 
خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مســلح 
نیــز چنــد مرتبه مبتال به کرونا شــدند. وی با 
بیان اینکه کرونا آســیب های زیادی به جامعه 
پرستاری وارد کرد، افزود: بسیاری از این قشر 
زحمتکش عالوه بر اینکه مبتال به کرونا شدند، 
خانواده های آنها نیز درگیر این بیماری شدند 
و آســیب های زیادی از لحاظ جسمی و روانی 
دیدند.میرزابیگی تصریح کرد: 150 پرســتار 
در 2 ســال اخیــر از زمان همه گیــری کرونا 
تاکنــون جان خود را بر اثر ابتال به این بیماری 
از دســت دادند که حدود 70 نفر آنها به عنوان 
شــهید مدافع سالمت مورد تایید قرار گرفتند 
و پرونده های مابقی فوت شدگان نیز در دست 
بررسی اســت.وی افزود: در دوران کرونا گروه 
پرستاری زحمات زیادی را در مراکز بهداشتی 

و درمانی متحمل شدند . 

خبر ویژه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حاشیه جلسه هماهنگی 
تمهیدات حمل و نقل ترافیک شــهر تهران همزمان با بازگشــایی مراکز 
آموزشی اعالم کرد: از امروز طرح ترافیک ساعت 6:30 صبح آغاز می شود 
و تا 5 بعد از ظهر در ماه مبارک رمضان ادامه دارد. مجتبی شــفیعی در 
توضیح بیشــتر تاکید کرد: این تصمیم بر اســاس مصوبه شورای ترافیک 
شهر تهران اتخاذ شد. همچنین با توجه به مصوبه شورای حمل و نقل و 
ترافیک ســاعات پایانی طرح ترافیک در نیمه اول ســال ساعت 1۹ است 
که به علت فرا رسیدن ماه رمضان تا آخر ماه مبارک، ساعت پایانی طرح 

ترافیک ساعت 17خواهد بود. شفیعی در ادامه با اشاره به کاهش سرفاصله 
حرکت اتوبوس ها و قطارهای مترو، اظهار کرد: در سال های گذشته کم 
توجهی های زیادی به حوزه حمل و نقل شده که رفع مشکالت این حوزه 
اندکی زمانبر اســت و شــهرداری تهران در حال حاضر برنامه های جامع 
و منســجمی برای رفع مشــکالت حوزه حمل و نقل دارد. وی با اشاره به 
اینکه در پیک صبحگاهی 30 تا 35 درصد حجم ســفرها، ســفر آموزشی 
در پایتخت محسوب می شود، گفت: در حال حاضر اتوبوس ها در خطوط 

مختلف به صورت تمام ظرفیت کار می کند.

ح ترافیک تهران در ماه رمضان اعالم شد تغییر طر

رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر خبر داد؛

آمار حوادث جاده ای نوروز به نسبت 2 سال قبل کاهش 
رئیس ســازمان امداد و نجات هالل احمر با اعالم 
کاهــش 16 درصدی عملیات امــدادی جاده ای 
نسبت به سال ۹8 گفت: کاهش سفرهای نوروزی 
و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از دالیل این 
کاهش بوده است.مهدی ولی پور با اعالم این خبر 
افزود: با وجودی که امســال با افزایش حدود 50 
درصدی عملیات های ترافیکی و جاده ای نســبت 
به ســال قبل مواجه بودیم؛ اما آمارهای امســال 
نســبت به نوروز ســال ۹8 کاهش داشــته است.

وی دلیــل ایــن اتفاق را رعایت مقررات راهنمایی 
و رانندگی و کاهش ســفر نسبت به سال های قبل 
دانســت و گفت: البته همانند ســال های گذشته 
ســوانح جاده ای و ترافیکی بیشترین عملیات های 
ســازمان امداد و نجات هالل احمر در نوروز بوده 
اســت. رئیس ســازمان امداد و نجات با بیان اینکه 
عملیات هــای امــداد و نجات هالل احمر در نوروز 
امسال افزایش 70 درصدی داشت که بیش از 50 
درصــد آن را حــوادث ترافیکی و جاده ای به خود 

اختصاص داده بود، افزود: جاده های اصفهان،  فارس 
و خراسان رضوی بیشترین عملیات های امدادی 
را داشــتند. ولی پور میزان آمادگی ســازمان های 
امــدادی با توجه به ســفرهای نوروزی را مطلوب 
ارزیابــی کرد و گفــت: آمادگی کامل برای مواجه 
با حوادث داشــتیم و با بحران و مشــکلی در این 
مــدت برخــورد نکردیم. وی یکی از موضوعات در 
نوروز امسال را ازدحام مسافر بدون مکان اقامتی در 
شهرهای گردشگرپذیر اعالم کرد و افزود: بسیاری 

از مسافران بدون در نظر گرفتن محلی برای اقامت 
به سفر می روند در حالی که به دلیل ازدحام جایی 
برای اقامت پیدا نمی کنند و نهادهای مرتبط مانند 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز راهکاری 
برای این موضوع در نظر نگرفته بود. رئیس سازمان 
امداد و نجات اظهارداشت: مسافران در این شرایط 
از امدادگــران هالل احمر تقاضای چادر دارند که 
ایــن امکان وجود ندارد زیرا هالل احمر موظف به 

ارائه چادر در صورت وقوع بحران و بالیا است.

رئیس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی قوه قضاییه:

کودکان راه اندازی شد سامانه جامع حمایت از زنان و 
رئیــس گروه حمایت از حقــوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از راه اندازی سامانه جامع حمایت 
از زنان و کودکان با هدف ثبت اطالعات زنان مراجعه کننده به دفاتر 
حمایت خانواده در دادگســتری ها خبر داد. ســیده نادیا محمدپور 
با اشــاره  سفارشــات مقام معظم رهبری و تاکیدهای ریاســت قوه 
قضاییــه بــر ضرورت احیای حقوق عامه، افزود: ارائه خدمات موثر و 
اثربخش به ارباب رجوع بخشــی از احیای حقوق عامه به ویژه برای 
اقشار آسیب پذیر جامعه است که زنان و کودکان را شامل می شود 
بــه همیــن منظور دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از ســال 

1383 در قوه قضاییه ایجاد شــد و براســاس شــرح وظایف خود هر 
روز تعــداد بیشــتری از زنان و کــودکان با دالیل مختلف برای رفع 
ابهام حقوقی، قضایی یا ســایر مشــکالتی که دارند به این دفاتر در 
دادگستری ها مراجعه می کنند. محمدپور در ادامه  به مزایای ایجاد 
این سامانه اشاره کرد و افزود: امروزه ایجاد سامانه های الکترونیکی 
و امــکان ثبــت اطالعــات و خدمات به صورت برخــط و روزانه این 
فرصت را فراهم کرده تا بانک اطالعات جامعی ایجاد شــود و ضمن 
دسترســی بــه این اطالعات و نظارت بــر نحوه عملکرد بخش های 
مختلف، نسبت به تحلیل اطالعات و خدمات ارائه شده، کیفیت آنها 

و سرعت پاسخگویی اقدام کرده و نتایج به دست آمده به  منظور ارائه 
خدمات بهتر و بهبود رویه برنامه ریزی ها به کار بســت. رئیس گروه 
حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه مراحل پیشــرفت ایجاد ســامانه را بیان کرد 
و گفــت: پیش تولید این ســامانه با همــکاری مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضاییه در حال ارزیابی، اصالح و نهایی شدن است و 
فاز اول در دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگســتری ســه 
اســتان منتخب به صورت آزمایشــی اجرا خواهد شد و در فاز بعدی 

سایر استان ها را تحت پوشش قرار خواهد داد.
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شــهردار اراک گفت: درآمد شــهرداری اراک در ســال جاری بیش از 100 درصد 
محقق شده است.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری،   علیرضا کریمی در نشست با 
اصحاب رســانه در اراک افزود: بودجه مصوب شــهرداری اراک در ســال جاری ۹ هزار 
میلیارد ریال بود که در متمم اول به 12 هزار و 880 میلیارد ریال و در متمم دوم به 

16 هزار و 160میلیارد ریال رسید.
وی بیان کرد: بودجه مصوب شهرداری اراک در سال 1401 حدود 1۹ هزار میلیارد 
ریال است که این میزان نسبت به اصل بودجه 100 درصد، نسبت به متمم اول 64 

درصد و نسبت به متمم دوم 24 درصد افزایش دارد.
شــهردار اراک ادامه داد: وفاق، همراهی و هم افزایی خوبی بین مســئوالن مختلف، 
مجموعه مدیریت شــهری و شــورای شــهر وجود دارد که این مهم در اجرای بهتر 

پروژه ها نقش موثری دارد.
  کریمی اظهار داشت: در چند ماه گذشته نابسامانی هایی در مجموعه مدیریت شهری 
در بخش های مختلف بویژه حمل ونقل، موتوری، تاسیســات، منابع انســانی وجود 

داشت و بسیاری از پروژه ها با مشکالت حقوقی همراه بود.
وی تصریح کرد: اراک یکی از شــهرهای فقیر به لحاظ مناطق تفریحی وتوریســتی 

است و مردم در این خصوص نیز مطالبات به حقی دارند.
شهردار اراک اضافه کرد: تعیین تکلیف دره گردو یکی از مطالبات است که این مهم 
در اولویت قرار گرفته و یکی از مشــکالت اساســی شهرداری مالک نبودن این منطقه 
بود که موافقت آن از وزیر راه و شهرسازی اخذ شده و هیات کارشناسی آماده تعیین 

قیمت است تا به زودی تملک انجام شود.
  کریمی بیان کرد: در ســال 1401، برای اجرای زیرســاختی دره گردو 700 میلیارد 

ریال در نظر گرفته شده است.
وی گفت: تعیین تکلیف پارک شهید باهنر و کوه مستوفی از دیگر مطالبات است که 
با جدیت در دستور کار قرار دارد. شهردار اراک افزود: زمین پارک شهید باهنر مربوط 
به منابع طبیعی بود که با ساختاری حقوقی و تعامل با منابع طبیعی، بهره برداری آن 
در حال گذاری به شــهرداری اســت.   کریمی بیان کرد: در راســتای اجرای این طرح 
ســرمایه گذاری اعالم هزینه 13 هزار میلیارد ریالی دارد که امید اســت هرچه زودتر 
محقق شود. وی گفت: طرح کوه مستوفی و بام اراک با یک بازطراحی آغاز شده است.
شــهردار اراک ادامه داد: در بحث بازســازی ناوگان حمل و نقل عمومی شــهری 30 
دســتگاه اتوبوس وارد شــده، 50 دســتگاه نیز در روزهای گذشته خریداری شده و در 
این بخش 600 میلیارد ریال دیگر اعتبار وجود دارد که مقرر شده 15 دستگاه اتوبوس 

و میدل باس دیگر خریداری شود.
  کریمی تصریح کرد: 60 المان نوروزی و ســفره هفت ســین جدید در اراک برای 

استقبال از نوروز ایجاد شده که از امروز نصب و پهن می شود.

وی بیان کرد: اولویت برنامه های شــهرداری اراک در ســال آینده تکمیل پروژه های 
نیمه تمام است زیرا طرح های زیادی از سنوات گذشته باز شده و بالتکلیف مانده که 

موجب نارضایتی مردم شده است.
شهردار اراک اضافه کرد: توسعه فضای سبز و ایجاد عدالت این فضا در اراک از دیگر 

برنامه ها است.
  کریمی تصریح کرد: ســرانه فضای ســبز اراک بیش از 26 مترمربع اســت که این 
میزان از سرانه کشور باالتر است اما فضای سبز در اراک به صورت مساوی در مناطق 

توزیع نشده است.
وی عنوان کرد: خارج شــدن آبیاری فضای ســبز از بخش آب آشــامیدنی در دستور 
کار جدی قرار دارد و در این راســتا بســیاری از رینگ ها و حلقه ها از آب آشــامیدنی 

خارج شده است.
شــهردار اراک افزود: قرارداد اختصاص250 لیتر برثانیه از پســاب فاضالب با شرکت 

آب منطقه ای استان مرکزی منعقد شده است.
  کریمی عنوان کرد: حذف آبیاری سنتی و توسعه آبیاری صنعتی و قطره ای از دیگر 

اولویت ها در بخش فضای سبز است.
شــهردار اراک گفت: در آغاز کار مدیریت شــهری جدید، گسســت و نابسامانی های 
بسیاری در بخش های مختلف مدیریت شهری به ویژه در حوزه حمل ونقل، تاسیسات 
و قرارداد پروژه ها مواجه شــد؛ از این رو با رویکردی مســئله محور به دنبال حل این 

مشکالت بودیم.
 علیرضا کریمی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از مشــکالت شــهر اراک نبود 
مراکــز تفریحــی اســت، به همین دلیل تمرکز خود را بــه اتمام پروژه های دره گردو، 

کوی مستوفی و پارک شهید باهنر معطوف کردیم.
وی تصریح کرد: زمین های دره گردو خریداری خواهد شــد و با تخصیص اعتبار 70 
میلیارد تومانی، در ســال آینده زیرســاخت های آن برای جذب سرمایه گذار و اجرای 

پروژه آماده خواهد شد.
شــهردار اراک خاطرنشــان کرد: با تعامالتی که با اداره کل منابع طبیعی انجام شــد 
مشــکالت حقوقی پارک شــهید باهنر حل شــده و با جذب ســرمایه گذار در اولویت 

کارهای شهرداری قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بازطراحی کوی شــهید مســتوفی در حال آماده ســازی برای ایجاد یک 
منطقه گردشگری در شهر اراک نیز در از دیگر برنامه هایی است که در حوزه پروژه های 

تفریحی گردشگری در اولویت قرار گرفته است.
کریمی خاطرنشان کرد: از اقدامات شاخصی که در حوزه حمل ونقل انجام شده است، 
می توان به خرید 30 دستگاه اتوبوس اشاره کرد که در این راستا حدود 50 اتوبوس و 
چند میدل باس نیز در ســال آینده به سیســتم حمل ونقل شهری افزوده خواهد شد 

و با اولویت مناطق کم برخوردار بین محالت توزیع خواهد شد.

کریمی شهردار اراک:

ک بیش از 1۰۰1۰۰ درصد محقق شده است درصد محقق شده است ک بیش از درآمد شهرداری ارا درآمد شهرداری ارا

کرینگان؛
  روستایی در دل 

جنگل های بکر ارسباران

روستای کرینگان در استان آذربایجان شرقی 
در نقطــه ای از مرکز اســتان در دل جنگل  
های بکر و و دســت نخورده ارســباران قرار 

گرفته است.
ردیف خانه هــا ی آن در شــیب تند تپه به 
موازات هم بطوری که پشت بام یکی حیاط 
و معبر دیگریست ساخته شده است و منظره 
بسیار بدیعی را بوجود آورده است. مردم این 
روستا همگی به زبان تاتی سخن می گویند و 
این نشانه ای از تاریخ دیرین این روستا ست. 
مردم این روستا با مهمانانی که از سایر نقاط 
استان و ایران به این روســتا می آیند بزبان 

ترکی و فارسی سخن می گویند.
این روستا در منطقه بکر و سرسبز ارسباران 
در نزدیکی ورزقان واقع شده که غیر از زیبایی 
و صفای روستا و مردم آن، زبان اهل روستا نیز 

بر جذابیت آن افزوده است.
در بررسی  های تاریخی آثار ویژه  ای که مبین 
قدمت تاریخی روســتا باشــد، یافت نشده 
است، اما رایج بودن زبان تاتی در میان مردم 
روستا، قدمت فرهنگی و قومی روستا را نشان 
می  دهد و دوره اســتقرار آن را به دوران دور 

تاریخ آذربایجان می رساند.
زبان ســاکنان این روســتا را هیچ  کس در 
روســتاهای اطراف بلد نیست و فقط در بین 
خودشــان به زبان تاتی ســخن میگویند و 
کودکانشان را نیز با این زبان بزرگ می کنند.

روســتای دره  ای کرینگان بافت مســکونی 
متمرکز دارد که با استقرار در میان کوه  ها، 
چشــم  انداز زیبایی پدید آورده است. خانه  
های یــک طبقه با طرح و معماری ســاده و 
مصالح چوب و کاهــگل جذابیت خاصی به 
روستا  می بخشــد. ردیف خانه ها در شیب 
تند تپه به موازات هم بطوری که پشــت بام 
یکی حیاط و معبر خانه دیگر است، ساخته 
شده است. طول سرتاسری خانه ها متصل به 
هم و در فواصل منظم است که منظره بسیار 
بدیعی را بوجود آورده است. شکل خانه  ها، بر 
نوع معیشت و فعالیت مردم و همچنین اقلیم 
منطقه منطبق است و فضاهای الزم برای رفع 
نیازهای متنوع روســتاییان از قبیل فضای 
زندگی، آغل، انبار علوفــه و غیره در احداث 

آنها پیش  بینی شده است.
تاتی یکی از کهن  ترین زبان  های ایرانی است 
که از دیدگاه زبان شناسی، بسیار کهن بوده و 
ارزش ویژه  ای دارد؛ بیشترین آمار جمعیتی 
تات  های ایران متعلق به شهر کهن اشتهارد 
و دو شهرستان کهن تاکستان و بوئین  زهرا 
در قزوین هســتند کــه تاکنــون هیچ آمار 
 رســمی در مورد تات  های این مناطق ارائه 

نشده  است.
احسان یارشــاطر از ایران  شناســان بنام و 
بنیانگذار بنیاد ایرانیکا در رساله خود، درباره 
زبان تاتی، کــه با راهنمایــی والتر هنینگ 
نوشــته اســت نام صحیح این زبان را تاتی 
می  داند. وی اشــاره می کند که زبان مردم 
آذربایجان نه ترکی بلکه زبان تاتی بوده است. 
ارتباط بین زبان تاتی باســتان و آذری درت 
حقیقات احمد کسروی به اثبات رسیده است. 
)زبان آذری زبان پیشــین مردم آذربایجان، 
یکی از دو شــاخه زبان مادی اســت )زبان 
مردم قوم مــاد( و زبان مادی خــود یکی از 
زبان  های ایرانی اســت که شاخه  ای از زبان  
های آریایی محســوب می  شود. زبان مادی 
در بخش وســیعی از ایران باســتان )ایرانی 
 که فراتــر از مرزهای امروزین بوده اســت( 

رایج بود. 
با گذشــت زمان، فاصله  هــای جغرافیایی 
گویش  های نوین  تری پدید آورد و زبان مادی 
به دو شاخه زبان  های کردی و آذری تقسیم 
شد. امروزه محققان زبان شناسی با بررسی 
واژه  های کردی و آذری دریافته  اند که پیوند 
بســیار نزدیکی میان زبان کــردی و آذری 
پابرجاست و این دو زبان پیوند نزدیکی با زبان  

های اوستایی و پهلوی دارند.(
تات اصطالحی اســت که تــرکان قدیم به 
بیگانگاِن مقیم ســرزمین  های خود اطالق 
میکرده  اند. در دیوان لغــات الترک، که در 
قرن پنجم هجری قمری تالیف شــده، تات 
به شــکل َ»ت« نیز ضبط شــده و به معنای 
ایرانی، فارسی، فارسی زبان آریایی  نژاد و کافر 

اویغوری آمده  است.

گردشگری

 فعال از کنسرت های تهران 
خبری نیست!

بــا وجــود آن کــه در تعطیالت نــوروزی 
کنســرت هایی در تهران و دیگر اســتان ها 
برگزار شــد اما با پایان یافتن تعطیالت، تنها 
کنســرتی که این روزها روی صحنه می رود، 
اجــرای گروه ماکان بند اســت و دیگر اهالی 
حــوزه موســیقی پاپ فعال بــرای برگزاری 
کنســرت ها در کیش به ســر می برند.با آغاز 
ســال 1401 کنسرت های نوروزی در تهران 
و سایر شهرستان ها روی صحنه رفتند و بعد 
از مدتــی طوالنــی هنرمندان به خصوص در 
حوزه موسیقی پاپ توانستند تجدید دیداری 
اساسی با طرفداران خود داشته باشند؛ اگرچه 
که به علت پابرجا ماندن شیوع ویروس کرونا، 
این اجراها رونق کنســرت های نوروزی پیش 
از کرونــا را نداشــتند و فــروش بلیط ها هم 
به منظــور رعایت پروتکل هــا، اغلب کمتر 
از ظرفیــت موجود ســالن ها صورت گرفت.

ضمن این که براســاس آن چه ســایت های 
رسمی بلیط فروشی  نشان می داد، شهرهای 
شــمالی، جنوبی و اســتان تهران بیشترین 
تعــداد برگزاری کنســرت را در ایام نوروزی 

از آن خود کردند.

کشف استعدادهای خوانندگی 
در یک برنامه

رادیــو صبا در برنامــه ای جدید تحت عنوان 
»صبانت« اســتعداد خوانندگی مخاطبانش 
را محــک مــی زند. »صبانــت« عنوان یکی 
از برنامه های جدید این شــبکه اســت که 
با رویکرد شــناخت ســلیقه موسیقی هایی 
مخاطبان و کشــف استعداد خوانندگی آنها 

برای شنوندگان پخش می شود.
سیامک احمدی پور، تهیه کننده این برنامه 
گفت: برنامه جدید »صبانت« هر روز با پخش 
بخش هایی از هفت ترانه با هدف شــناخت 
ســلیقه مخاطبان به نظرسنجی مردمی می 
پردازد. شنوندگان می توانند با ارسال پیامک 
و تماس با برنامه در این نظرسنجی در زمان 
پخش برنامه شرکت کنند و برای محک زدن 
خــود در عرصه خوانندگــی با برنامه تماس 
بگیرند و بخش هایی از ترانه های منتخب را 

خوانندگی و نوازندگی کنند.

محققان می گویند؛

واکسن ها در روند بهبودی کووید ۱۹ موثرند
محققان در برزیل و ســوئد تأیید کردند که واکســن های کووید 1۹ 
محافظــت بیشــتری را برای افرادی که قباًل بــه کروناویروس آلوده 
شــده بودند، ایجاد می کند و در پیشــگیری از بیماری های شــدید 

موثر هستند.
 دکتر »جولیو کرودا«، اســتاد دانشــگاه فدرال دی ماتو برزیل، گفت: 
»تحقیق بیشــتر در مورد نیاز به واکسیناســیون برای افرادی که قباًل 

عفونت کووید 1۹ داشته اند، گامی حیاتی است.«
او یکی از محققان یک مطالعه برزیلی اســت که به بررســی اثربخشی 
واکسن در افرادی که حداقل ۹0 روز پس از تزریق، تست کووید 1۹ 

شأن مثبت بوده است، پرداخته است.
بر اساس گزارش منتشر شده، واکسن های کووید 1۹ همگی محافظت 
بیشــتری در برابر ابتالء مجدد به عفونت عالمت دار، بســتری شدن 
در بیمارســتان و مرگ ارائه کردند.در پیشــگیری از بستری شدن در 
بیمارستان و مرگ ناشی از بیماری، واکسن ها ۹0 درصد مؤثر بودند.

در این مطالعه، بیش از 22000 نفر مجدداً آلوده شدند. بر اساس این 
گزارش، در مجموع، 1545 نفر در بیمارستان بستری شدند و 2۹0 نفر 
طی 28 روز پس از مثبت شدن آزمایش جان خود را از دست دادند.

یک مطالعه سوئدی نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت.

این مطالعه نشان داد در حالی که افراد مبتال به کووید 1۹ در سه ماه 
اول پس از عفونت، میزان مرگ و میر باالتری داشــتند، افرادی که 
بهبود یافته بودند تا 20 ماه کمتر در معرض خطر عفونت مجدد بودند. 

واکسیناسیون حفاظت بیشتری را برای حداقل ۹ ماه فراهم کرد.
»آنا نوردســتروم« از دانشــگاه اومئو ســوئد و سرپرست تیم تحقیق، 
می گوید: »همانطور که انتظار می رفت، احتمال بســتری شــدن در 
بیمارســتان در طول ســه ماه اول پس از عفونت اولیه افزایش یافت، 
که نشــان دهنده این واقعیت اســت که ایمنی ناشی از عفونت بدون 

خطر نیست.«

دریچه علم

آپشن جذاب و سرگرم کننده 
خودروهای داخلی!

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
کشور گفته "من نمی دانم در 

خودروهای داخلی، باک بنزین 
می گذارند یا تی ان تی. برای ما 

هر روز پیامک می آید که تصادف 
توأم با حریق رخ داده و این درست 

نیست..." مهدی عزیزی با انتشار 
کارتونی در خبرآنالین به این 

موضوع پرداخت.

کارتون 

فرهنگ و هنر

ماهی های قرمز را کجا رها کنیم

ماهی بدهید  کتاب بگیرید
نگ کوچکش را محکم توی دستانش گرفته و چشم از ماهی کوچک قرمز داخل تنگ بر نمی دارد. اصرار 
دارد خودش ماهی را داخل حوض بیاندازد تا او را در خانه جدیدش ببیند. از پشت عینک با دقت زیادی 
ماهی خود را در میان دیگر ماهی های قرمز دنبال می کند. بعد از مدتی که از خوشحالی ماهی اش در جای 
جدید مطمئن می شــود به ســراغ کتاب هایی می رود که روی میز چیده شــده اند. حاال او می تواند در قبال 
ماهی اش یکی از کتاب ها را هدیه بگیرد و اولین مبادله کاال به کاالی زندگی اش را تجربه کند. مبادله ای 

که شاید پیش از آن فقط در کتاب های درسی از آن شنیده بود.
امســال هفتمین ســالی اســت که بچه ها می توانند ماهی های قرمز سفره هفت سین خود را به مراکزی که 
سازمان فرهنگی هنری معرفی می کند، بدهند تا این ماهی ها در حوض های شهری رها شوند و در مقابل 

کتاب قصه هدیه بگیرند.
سال هاست که کارشناسان محیط زیست نسبت به رهاسازی ماهی قرمز در رودخانه ها، دریاچه ها و سایر 
محیط های طبیعی هشــدار می دهند زیرا چنین اقدامی می تواند برای ســایر آبزیان بسیار خطرناک باشد. 
ایــن ماهی هــا به دلیل همه چیزخوار بــودن می توانند تخم ماهی های دیگر را بخورند. همچنین در زمینه 
تولیــد مثــل ماهــی قرمز، وقوع پدیده ماده زایی وجــود دارد به طوری که ماهی ماده می تواند بدون حضور 
ماهی نر و با استفاده از اسپرم ماهیان نر تخمک های خود را بارور کند. همین امر سبب می شود که ماهی 
قرمز به سرعت در محیط های وارد شده جمعیت های پایداری را تشکیل دهد و تبدیل به گونه ای مهاجم 
شــود. به همین خاطر در صورت آزاد ســازی این ماهی ها در رودخانه ها و دریاچه های طبیعی می توانند 

اکوسیستم آن منطقه را به هم بزنند. بنابراین بهتر است در آب های طبیعی به هیچ عنوان رها نشوند.
در همین راستا سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هر سال از هفته دوم فروردین با اجرای برنامه ای 
با عنوان »ماهی حوض قصه ها« از کودکان و نوجوانان دعوت می کند تا ماهی های قرمز سفره هفت سین 
خود را به مراکزی که معرفی شــده اســت بدهند و در مقابل کتاب قصه هدیه بگیرند. این برنامه با هدف 

حفظ محیط زیست و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برگزار می شود.
عالقه مندانی که دوست دارند امسال در طرح »ماهی حوض قصه ها« شرکت کنند تا 20 فروردین فرصت 

دارند تا به همراه ماهی قرمز خود به فرهنگسراها  مراجعه کنند.

کران نوروزی ضعیفی را پشت سر گذاشتند سینماها ا
رئیس انجمن ســینماداران می گوید اکران نوروزی ضعیفی را پشــت سرگذاشــتیم. او عمده ترین دلیل این اتفاق 

را، فیلم های انتخاب شده می داند و معتقد است باید برای اکران عید فطر، فیلم های بهتری روی پرده بروند.
محمدقاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران ارزیابی خود را از اکران نوروزی که تعداد مخاطبانش به ۹00 هزار 
نفر هم نرسید، این طور تشریح کرد: »آن چه من از پیگیری و گفت وگو با تماشاگران در سالن  سینما درک کردم 
این بود که اکران بســیار ضعیفی داشــتیم و برخالف صحبت های برخی دوســتان و همکاران درباره گرانی بلیت، 
معتقدم اصاًل چنین عاملی در اکران ضعیف نوروز دخیل نبود، چرا که تماشاگران پس از دیدن بعضی فیلم ها با 
نارضایتی از سالن بیرون می آمدند و  آن چه از فیلم انتظار داشتند حاصل نمی شد. در واقع حتی فیلم هایی که با 
عنوان کمدی معرفی می شدند هم نتوانستند خیلی مخاطب را راضی کنند.« او درباره پیش بینی  خود از اکران 
عید فطر گفت: »برای آن مقطع باید تصمیم دیگری گرفته شود. در اکران نوروز تجربه کردیم که اگر فیلم خوب 
به ویژه کمدی خوب داشتیم، نتیجه اکران نوروزی بهتر می شد چون این فیلم ها مناسب اکران در نوروز نبودند. 
ما برای تئاترهای آزاد مراجعه کننده خوبی داشــتیم و اگر فیلم های متناســبی با این تعطیالت انتخاب می شــدند 
می توانستیم نوروز خوبی را در سینماها تجربه کنیم که متاسفانه از دست رفت و حاال باید رایزنی شود تا تصمیم 

درستی برای اکران عید فطر بگیریم.«  
اشــرفی در پاســخ به این که آیا طرح ویژه ماه رمضان از افطار تا ســحر در ســینماها اجرا می شــود؟ بیان کرد: »در 
این  مورد درخواســتی نداشــتیم و تصمیمی گرفته نشــده است. باید در شورای صنفی نمایش مسئله مطرح شود 
و فکر می کنم اگر به این نتیجه برســیم که چنین درخواســتی را مطرح کنیم، درصورت تبلیغ خوب، به نتیجه 

آن می توان امیدوار بود.« 
او یادآور شــد: »یکی از دالیل اکران ضعیف نوروز به میزان ســفرها در تعطیالت نوروز هم ربط داده می شــود و 
شــاید مردم با پایان تعطیالت، عالقه داشــته باشــند به تماشــای فیلم های سینمایی بنشینند و بتوانند در اکران 
ماه رمضان این فرصت را پیدا کنند، اما این موضوع هم به شرط اطالع رسانی خوب صداوسیما اتفاق می افتد.« 


