
طرح صیانت بازهم به مجلس بازگشت
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ح با تقاضای ۱۸۵ نماینده تقدیم     جالل رشیدی کوچی، نماینده مجلس گفت که این طر
ح بر اســاس آئین نامه  هیات رئیســه مجلس شد.رشــیدی کوچی گفت » ان شــاءاهلل این طر
داخلــی مجلــس  بــا اولویــت و در اولیــن زمــان این درخواســت در صحن مجلس  اعالم وصول 

شده و به رای گیری گذاشته خواهد شد.« بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
ح صیانــت بــا قانــون اساســی و آســیب  هــم گفتــه: در صــورت مغایــرت نداشــتن محتــوای طــر

  || صفحه  صفحه 22  نرسیدن به معیشت مردم، مخالفتی با قانونمند کردن فضای مجازی نداریم...

رشد خزنده قیمت مسکن به ۱۴۰۱ رسید

افزایش اجاره بهاافزایش اجاره بها

صفحه 3 
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وزیر جهاد کشاورزی:

جنگ روسیه و اوکراین 
تاثیری بر تامین امنیت 

غذایی ایران ندارد
     وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در بحث 
امنیت غذایی و تامین نهاده های دامی و 
کاالهای اساســی در کشــور هیچ مشــکلی 

نداریم...

سخنگوی دولت:

احداث پتروشیمی میانکاله 
منوط به دریافت مجوز 

محیط زیستی خواهد بود
     سخنگوی دولت گفت: مصوبه احداث 
پتروشــیمی میانکالــه مربــوط بــه هیئــت 
وزیــران در دولــت قبــل یعنــی اســفندماه 
ســال ۹۹ بــوده اســت و اجــرای ایــن پــروژه 
منــوط بــه دریافــت مجــوز محیــط زیســتی 

خواهد بود...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

جنازه خودر وها چرا 
قیمت میلیاردی دارد؟

3

 نامه برجامی مجلس
 به رئیسی

فعال با ۱۹۰ امضا
2

اعطای سوخت های 
 جایگزین رایگان 

به صنایع
4

 روزه داری 
و مقابله با کرونا
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

 نوبت دوم

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری 
مناقصــه ازدریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق 

ســازند. 
توضیــح: فقــط شــرکتهایی مجــاز بــه شــرکت در مناقصــه خواهنــد بــود کــه دارای تاییدیــه صالحیــت از ســازمان برنامــه وبودجــه در رشــته نیــرو و تاییدیــه صالحیــت ایمنــی از اداره کار و 

رفــاه اجتماعــی باشــند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز سه شنبه مورخ 1401/01/16 

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: از ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/01/25 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/02/08

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج: روز شنبه مورخ 1401/02/10 ساعت و به شرح جدول ذیل خواهد بود. 
توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه تضمینهــای معتبــر )بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( تهیه و تســلیم نمایــد و به پیشــنهادهای 

ر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.  فاقــد امضــا مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــر

مبلغ کل تضمین شرکت در موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 
کت های نوع اعتبار مناقصه )به ریال(  گشایی پا باز

الف و ب و ج 

۱۴۰۱-2۱

انجام سرویس و تعمیرات پیشگیرانه و موردی مدیریت توزیع برق 
شهرستان پیرانشهر به صورت دستمزدی و تهیه بخشی از مصالح در شبکه 
های توزیع هوایی زمینی فشار ضعیف فشار متوس طو پست های توزیع 
اعم از شهری و روستایی بر اساس فهرست بها بهره برداری 2-۱۴۰۰ توزیع 

نیروی برق آذربایجان غربی )شماره فراخوان 2۰۰۱۰۰9۰۰3۰۰۰۰۰۱( 

خ منابع داخلی 9۴5/۰۰۰/۰۰۰ ساعت ۱۱ شنبه مور
۱۴۰۱/۰2/۱۰

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: ارومیه - بلوار ارتش - سربازان گمنام - ارتش شرکت توزیع نیروی برق استان تلفن 3110-044 داخلی 4339 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 1456 

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام اولیه: 04432232113

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
( و ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی و ســایت ملــی مناقصــات بــه ترتیــب  ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــالع رســانی معامــالت صنعــت بــرق )شــرکت توانیــر

بــه آدرس هــای 
WWW.tavanir.org.ir  و WWW.Waepd.ir و Iets.Mporg.ir قابل مشاهده است. 

توضیح 5: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
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گهی تجدید دعوت به مناقصه عمومی  گهی تجدید دعوت به مناقصه عمومی آ آ
همزمان با ارزیابی ساده همزمان با ارزیابی ساده 

اداره کل راه آهن شرق

 نوبت اول

شــرکت راه آهــن ج.ا.ا در نظــر دارد بنابــر آئیــن نامــه اجرائــی قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه 
زیابــی ســاده )بــه روش فشــرده ( بــه شــماره )1100-ش-08( بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. ای همزمــان بــا ار

1-شــرح مختصــر موضــوع مناقصــه: تهیــه و تامیــن8000  قالــب کفشــک ترمــز چدنــی کوچــک جهــت ایســتگاههای طبــس، پــروده، تربــت 
حیدریــه و خــواف

2-مبلغ کل برآورد : 25.500.000.000 ریال
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 1.275.000.000 ریال

4- مدت و محل اجرا: مدت اجرا 6 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.
5- پیمانــکاران واجــد شــرایط: مناقصــه گــران میبایســت دارای پروانــه بهــره بــرداری تولیــد از وزارت صنعت، معدن و تجــارت و گواهینامه 

صالحیــت نظــام فنــی راه آهــن صــادره از حــوزه ناوگان باشــند. 
6- مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا ســاعت 19:00 روز ســه شــنبه مــورخ1401/01/23 بــا مراجعــه بــه 
بــوط در ســامانه فــوق، اســناد را دریافــت  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانیwww.setadiran.ir   و از طریــق لینــک مر

نماینــد. 
، در ســامانه مذکــور انجــام   کلیــه فرآینــد برگــزاری مناقصــه بجــز تحویــل پاکــت) الــف( مربــوط بــه تضامیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار
مــی پذیــرد. لــذا الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه فــوق و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی، 

نســبت بــه اخــذ آن اقــدام نماینــد.
7- مهلــت و نحــوه ارســال اســناد تکمیــل شــده: پیشــنهاد هــا بایــد حداکثــر تــا ســاعت19:00 روزیکشــنبه مــورخ1401/02/04 در ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir   بارگــذاری و پاکــت )الــف( بــه نشــانی اســتان خراســان جنوبــی ،شهرســتان 

طبــس ،میــدان امامــزاده اداره کل راه آهــن شــرق - کــد پســتی 9791135555 ارســال گــردد. 
8- مــدت اعتبــار ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ســه مــاه و بــه درخواســت مناقصــه گــزار بــه مــدت ســه مــاه دیگــر قابــل تمدیــد 

می باشــد
زیابــی کیفــی ،در کمیســیون مناقصــات واقــع در  9- زمــان و محــل گشــایش : پــاکات در ســاعت 10 روزدوشــنبه 1401/02/05 پــس از ار

اداره کل راه آهــن شــرق ،بــاز و نتیجــه مناقصــه اعــالم مــی گــردد. 
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کرات پافشاری بر منافع ملی در مذا
   علی خضریان

نماینده مردم تهران در مجلس
ســخنگوی وزارت امور خارجه برخالف 
برخی افراد غیرمطلع با عدم رد پیش نویس 
تهیه شده در  مذاکرات وین  و تاکید درست 
پافشاری بر  منافع ملی ، خواستار خوانش 
غیرگزینشی متن جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی شد. 
لذا جهت تنویر افکار الزم است  سیاست قطعی  کشور و جزییات 
متن مورد مقایسه قرار گیرد. سیاست نظام در مورد لغو تحریم ها و 
مساله مهم راستی آزمایی از سوی  رهبر انقالب  در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 
اعالم شده و اگر می خواهند  ایران  به تعهدات برجامی برگردد، باید  
آمریکا  در عمل تحریم ها را لغو کند و ما راستی آزمایی کنیم، آن وقت 
به تعهدات برجامی بر می گردیم و از این سیاست برنخواهیم گشت.
ضمــن اینکــه در اول فروردیــن ۱۴۰۰ رهبری تاکید کردند این 
سیاستی است که اعالم  شده، مورد اتفاق هم بوده، آن سیاست هم 
عبارت از این است که آمریکایی ها باید تمام تحریم ها را لغو کنند، 
بعد ما راســتی آزمایی خواهیم کرد. اگر به معنای واقعی کلمه لغو 
شده بود، آن وقت به تعهدات برجامی بر می گردیم. این سیاست 
قطعی است، قول آمریکایی ها را هم معتبر نمی دانیم این که بگویند 
ما بر می داریم و روی کاغذ بردارند، این فایده ای ندارد، عمل الزم 
است، باید در عمل تحریم ها را بردارند، ما هم راستی آزمایی کنیم 
و مطمئن بشویم که تحریم ها برداشته شده، آن وقت با تعهدات مان 
عمل می کنیم. حال باید پرسید چطور در بند ۱-۵ متن پیش نویس 
تصمیم کمیسیون مشترک به جای اخذ  تضمین قانونی  به عدم 
خروج آمریکا از برجام،  ســخنرانی بایدن  در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ به 
عنوان یک تضمین محکم و روشن مورد قبول واقع شده است؟! و 
جالب تر اینکه طبق بند ۷-۵ این متن، آمریکا نه تنها تعهد و تضمین 
نداده است که تحریم های رفع شده را دوباره وضع نکند، بلکه علنا 
اعالم شــده در صورتی که آمریکا تحریم های رفع شــده را بازوضع 
نماید، صرفا به شرط پایبندی کامل ایران به برجام، به سرمایه گذاران 
۳۶۵روز فرصت خروج از ایران می دهد! ضمن اینکه بر خالف  قانون  
راهبردی  مجلس  که الزم اســت ابتدا طرف مقابل نســبت به رفع 
تحریم هــا اقــدام کند، قبل از رفع تحریم نفتی و بانکی، طبق متن 
پیش نویس ایران موظف شده تا اقداماتی جهت توقف غنی سازی 
۲۰ و ۶۰ درصد، به جز ۲.۵ کیلو غنی شده تا ۲۰درصد، بقیه را به 
زیر ۵ درصد رقیق سازی کند. تاسف برانگیزتر اینکه طبق بند ۱۸، 
۱۹ و ۲۵ پیوســت بازاجرا،  راســتی آزمایی  رفع تحریم های آمریکا 
و اروپا، به عهده خود آنها اســت و ایران هیچ دخالتی در آن ندارد؛ 
اما فعالیت های ایران در زمینه هسته ای طبق بند ۲۰ این پیوست، 
به طور کامل توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی 
می شود! در نتیجه، با توجه به اینکه راستی آزمایی اقدامات آمریکا 
و اروپا در رفع تحریم ها به عهده خودشان است، اما راستی آزمایی 
فعالیت های ایران باید توسط آژانس شود، براساس بند ۲۸ پیوست 
بازاجرا، آمریکا به طور خودکار به برجام بر می گردد و احتمال اعمال  

مکانیسم ماشه  به صورت جدی وجود دارد.
لذا با توجه به موارد اجمالی بیان شــده، آنچه روشــن اســت اینکه 
خطوط قرمز ترسیم شده از سوی  رهبر انقالب و همچنین قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تامین نشــده اســت و با چنین 
شرایطی نمی تواند مورد تایید مجلس قرار گیرد و حتما الزم است 

پیش از هر اقدامی مورد اصالح جدی قرار گیرد.
 منبع: راه دانا

یادداشت

 درخواست های مجوز سرمایه گذاری 
در پیچ و خم های اداری گم می شود

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس با بیان اینکه 
یکی از راه های تحقق شعار سال جذب سرمایه گذار 
اســت، گفت: در ادارات دولتی اراده ای برای این کار 
نیســت و درخواست های ســرمایه گذاری در پیچ و 

خم های اداری گم می شود.
ولی اهلل بیاتی نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود در 
نشست علنی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر 
معظم انقالب با عنوان »تولید دانش بنیان و اشتغال 
آفرین« اظهار داشت: فرمان رهبر انقالب برای شعار 
سال محقق نمی شود مگر اینکه مسئوالن همگی با 

روحیه جهادی و عملیاتی کار کنند و در اجرای این 
فرمان از یکدیگر سبقت بگیرند. وی ادامه داد: یکی از 
راه های تحقق شــعار سال، جذب سرمایه گذار است، 
امــا در ادارات دولتی اراده ای برای این کار نیســت و 
درخواست های سرمایه گذاری در پیچ و خم های اداری 
گم می شــود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور در ادامه به وضعیت دام کشور اشاره کرد و گفت: 
دامداران به دلیل کمبود نهاده های دامی و نوسانات 
بازار در سال های اخیر به شدت نیازمند کمک هستند 
و اگر امروز از آنها حمایت نشود، عالوه بر تعطیلی، با 

کمبود گوشت قرمز مواجه خواهیم شد.
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سیاست 2

کشور   5 چالش بزرگ اقتصادی 
از زبان نماینده فالورجان

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی 
بیکاری، معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی 
طوالنی مدت و بحران منابع طبیعی را ۵ چالش بزرگ 
اقتصادی ایران دانست و گفت: این موضوعات باید در 
تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
حجت االســالم ســید سیدناصر موسوی الرگانی در 
نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای 
اســالمی بیان کرد: بیکاری، معیشــت، سرخوردگی 
جوانان، رکود اقتصادی طوالنی مدت و بحران منابع 
طبیعی ۵ چالش بزرگ اقتصادی ایران است که باید در 
تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
اگر این زخم ها بهبود نیابد مردم را نسبت به پیشرفت 
و احیای اقتصاد ایران دلسرد می کند. وی خاطرنشان 
کرد: با تدبیر رئیس جمهور، توجه ویژه به محرومین 
و استفاده از ظرفیت های داخلی جایگزین مذاکرات 
صرف با کدخدا شــده است. یکی از وجوه اقبال مردم 
به آقای رئیســی، مردمی و ساده زیست بودن ایشان، 
حضور میدانی و شــنیدن مشــکالت مردم از نزدیک 
بوده اســت که باعث افزایش امید مردم شــده است. 
نماینــده مردم فالورجان در مجلس در توصیه ای به 
دولــت گفت: بعد از حــدود ۷ ماه خانه تکانی جزیی 

انجام داده و چند وزیر پرحاشــیه که عملکردشــان با 
اهداف و تفکرات رئیس جمهور انقالب در تضاد است 
را از قطار دولت پیاده کنید تا مجلس بر اساس وظیفه 
قانونی و شــرعی خود مجبور به استیضاح نشود. وی 
خطــاب بــه فاطمی امین وزیرصنعت گفت: حال که 
همه صنایع را رها کرده و فقط به خودرو چسبیده اید، 
شفاف به مردم توضیح دهید که خروجی عملکردتان 
چیســت. قرار است با حذف سمند شاهد تولید کدام 
خودرو باشید؟ برنامه شما برای تولید خودروی ارزان 
قیمت برای ۷۰ درصد مردم که توان خریدشــان روز 
به روز در حال کاهش است چیست؟ آیا می خواهید 
سمند را با چراغ پراید و زه پژو تولید کنید و با قیمت 
بنز به مردم بفروشید؟ چرا ۱۵۰ هزار خودروی آماده 
تحویل را در ایران خودرو نگه داشته تا به عنوان تولید 
سال ۱۴۰۱ با قیمت جدید بفروشید تا سیاهه ای به 
عملکرد نداشته تان بیفزایید. چرا هر روز یک خواب 
برای تولیدکننده می بینید؟ تصمیمات غلطی همچون 
درج قیمت تولیدکننده هرج و مرج ایجاد کرده است. 
راستی از تولید ۳ میلیون خودرو چه خبر؟  حتما خبر 
دارید که به برکت مدیریت شما در وزارت صمت تیبا 

هم ۲۰۰ میلیونی شد.

کرات ایران و عربستان   از سرگیری مذا
با تالش عراق

یــک مقام عراقــی در بغداد از تالش های جدید دفتر 
"مصطفی الکاظمی" نخســت وزیر این کشور برای از 
سرگیری مذاکرات عربستان و ایران در بغداد خبر داد.
یکی از مقامات وزارت خارجه عراق با اعالم این خبر 
در این باره گفت: ســه مقام عراقی که نامشــان فاش 
نشده، مسئول تعیین تاریخ دور جدید گفت وگوهای 

تهران - ریاض شده اند.
ایران در اعتراض به اجرای ده ها حکم اعدام از ســوی 
مقامات ســعودی از جمله شهروندان شیعه و ۷ عضو 
گروه انصارهلل یمن، دور پنجم گفتگو با ریاض به میزبانی 

بغداد را لغو کرده بود.
گفت  وگوهای ایران و عربســتان ســعودی در آوریل 
۲۰۲۱ در بغداد و با میانجیگیری عراق آغاز شد. تهران 
و ریاض تاکنون چهار دوره مذاکرات برگزار کرده اند 
که آخرین دور در پایان شهریور ماه سال گذشته بود. 
به گفته فواد حســین، وزیر خارجه عراق دور پنجم 
این گفت وگوها قرار بود ماه گذشــته برگزار شــود که 
با اجرای حکم اعدام شیعیان در عربستان، ایران این 

دور را لغو کرد.
وی تاکید کرد: تاکنون تاریخ مشخصی برای دور جدید 
مذاکرات تهران - بغداد تعیین نشــده است. ایرانی ها 

خواهان تکرار مطالب مطرح شده در چهار دوره قبلی 
نیســتند، آنها می خواهند بــا ریاض روی محورهای 
مشــخصی به توافق برسند و عراق در تالش است که 

دیدگاه های دو طرف را به هم نزدیک کند.
این مقام مسئول عراقی گفته است: هنوز برای اظهار 
نظر درباره نتیجه و اثربخشی مذاکرات بین دو طرف 
زود است، زیرا مسائل مورد اختالف بین طرفین بسیار 

زیاد هستند.
وی درباره علت لغو اخرین دور مذاکرات از سوی ایران 
گفت: ایران پیش از این از ریاض خواسته بود تا اجرای 

حکم اعدام شیعیان را متوقف کند.
عارف الحمامی، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی 
پارلمان عراق نیز در این باره گفت که کشــورش به 
دلیل آگاهی از اهمیت گفت وگوهای تهران با ریاض 
و تاثیر آن بر ثبات در عراق، در تالش برای از سرگیری 

گفت وگو بین ایران و عربستان است.
وی خاطرنشــان کرد: عراق برای دســتیابی به ثبات 
داخلــی در پی احیــا و ادامه گفت وگوها بین ایران و 
عربســتان است و برای همین در پی ایجاد همگرایی 
بین دیدگاههای دو طرف می باشد تا به استقرار ثبات 

سیاسی و امنیتی در عراق نیز کمک کند.

اخبار كوتاه

گریه یک خانواده عزیز از 
دست داده اوكراینی در كنار 

یک گور دسته جمعی در 
شهر »بوچا«. دولت اوكراین 

و حامیان غربی آن، ارتش 
روسیه را به جنایت جنگی 

علیه غیرنظامیان شهر بوچا 
 متهم كرده اند. / 

خبرگزاری آناتولی

رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور و همسرش امینه 
اردوغان در سومین روزه ماه 
مبارک رمضان میهمان ارسین 
كیلیچاسالن و خانواده اش ساكن 
منطقه عمرانیه استانبول بودند.

گزارش تصویری

تنها »قدرت نظامی« نمی تواند برنده میدان باشد

فقر روسیه در قدرت نرم
جنــگ اوکراین، یک آموزه بنیادین در فن 
سیاست را دیگر بار متوجه همگان کرد؛ اینکه 
تنها »قدرت نظامی« نمی تواند برنده میدان 
باشد وقتی »نفوذ« یا »قدرت نرم« کمترین 
اندازه را در کنار اقدام نظامی  دارد. این مهم، 
همانی است که قرن بیست ویکم را متفاوت 

از گذشته می کند.
اندیشه سیاسی کالسیک بر این باور بوده که 
سرنوشت یک رویارویی و جنگ را نه ادعاها 
و منطــق هرچند به حق یک طرف مدعی، 
بلکه این »قدرت« و پیروز نهایی اســت که 
تعیین کننده است. در این باور، مهم نیست 
که کدام طرف دعوا هدف یا اهداف به حقی 
را دنبال می کند، نتیجه جنگ و طرف پیروز 
در هرحال منطق خود را به کرسی می نشاند. 
لشکرکشی ارتش روسیه به اوکراین اگرچه 
با منطقی از پیش تعریف شده می توانست 
ضمن دستیابی به پیروزی سریع، همراهی 
افــکار عمومی نه تنها جهــان، بلکه مردم 
اوکرایــن و خاصه روســیه را با خود همراه 
کند، اما نخستین شواهد بروز داده شده در 
این تهاجم، نشان داد که مسکو در باتالقی 
غیر منتظره پا گذاشــته است. ضعف ارتش 
روســیه نه در تاکتیک های نظامی بلکه در 
تعیین و تعریف اســتراتژی مســکو نمایان 
اســت. تصور»والدیمیر پوتین« در تصمیم 
بــرای تهاجم نظامی بــه اوکراین، با باوری 
ســاده انگارانه از دستیابی به اهدافی آسان 
در رویارویــی با قدرتی ضعیف آمیخته بود. 
او ایــن اقدام را کــه در اندازه یک ابرقدرت 
مقابل یک قدرت به مراتب ضعیف تر تصور 
می کرد به دو ضعف بزرگ در استراتژی خود 

توجه نداشت: 
نخســت اینکه روسیه به رغم توانایی های 

نظامی اش در اندازه ادعای قدرتی جهانی، 
فاقد قدرت نرم و نفوذ الزم در افکار عمومی 
جهان است. با شروع تهاجم نظامی ارتش 
روسیه به اوکراین و حتی پیش از آن؛ یعنی 
به رســمیت شــناختن دو جمهوری خود 
خوانده لوهانســک و دونتسک در منطقه 
دنبــاس اوکراین، نــه تنها در هیچ کجای 
جهان به مانند دوران جنگ سرد تظاهراتی 
به حمایت از پوتین و ادعاهایش برای این 
جنگ برپا نشــد، بلکه جهان یکپارچه این 
جنگ نابرابر و اشــغالگری را محکوم کرد. 

مهم تر اینکه ناتو که از دودستگی و خطر از 
هم پاشی رنج می برد، انسجامی کم سابقه 
را پس از جنگ ســرد در خود ایجاد کرد. 
یکپارچگی مردم اوکراین در مقاومت برابر 
ارتش مهاجم نیز جنبه دیگری از پیامدهای 
غیر منتظره ای بود که پوتین و دیگر تصمیم 
ســازان در مســکو آن را در بضاعتی اندک 
پیش بینی کرده بودند. به این ترتیب مسکو 
بزودی دریافت که » قدرت« بدون »نفوذ« 
می توانــد نتایج عکس را  برای دارندگانش 
بــه همراه آورد. »نفــوذ« همانا قدرت نرم 

اســت که گاه بیش از ســالح های اتمی در 
قرن بیســت ویکم، برای قدرت های مدعی 

اهمیت خود را نشان داده است.
دوم: پوتین اقدام »پیشگیرانه« را در توجیه 
تهاجم ارتش روســیه بــه اوکراین خوانده 
اســت. منطق جاری در سیاست اعالمی و 
اقدامی روسیه با نگاه به سیاست دامن گستر 
ناتو در ســال های پس از جنگ ســرد و نیز 
مانورهای دولت اوکراین برای پیوســتن به 
این پیمان نظامی غربی، جای تردید ندارد. 
قابل قبول است که یک دولتمرد مشروع به 

دوکار باید همت کند؛ نخست، تأمین امنیت 
بیرونی. دوم، تفاهم و رونق داخلی. والدیمیر 
پوتین با توجیه تأمین امنیت ســرزمینی و 
مردم روســیه و در اقدام پیگشیرانه مقابل 
تهدیدهای ناتو، دستور تهاجم ارتش روسیه 
بــه اوکراین را صادر کرد. با این حال اجرای 
سیاست پیشگیرانه همواره آبستن خطرات 
و پیامدهای نامنتظره ای است که می تواند 
اهداف مشــروع آن را نیز دچار تهدید کند. 
اجرای این سیاســت تابع شرایطی سخت 
اســت از جمله اینکه آیا چنین اقدامی در 
خدمت به امنیت  و صلح از ســوی جامعه 
جهانی تعبیر و تفسیر می شود؟ در غیر این 
صورت اقدام پیشگیرانه به هیچ فرو کاسته 
خواهد شد. مهم تر اینکه آیا درک عمومی از 
اقدام نظامی روسیه قادر است اهداف توسعه 
طلبی ارضی و کشــور گشــایی روسیه را به 
سبک تزارها پنهان کند؟ پاشنه آشیل پوتین 
در تصمیم برای تهاجم نظامی ارتش روسیه 

به اوکراین همین است. 
اقدام روســیه در لشــکر کشی به اوکراین و 
تحمیل جنگ نابرابر به مردم این کشور با دو 
مانع فروکاهنده و سخت روبرو شد: نداشتن 
قدرت نفوذ و کم توجهی به شرایط الزم برای

اقــدام پیشــگیرانه. این هــردو، نه تنها به 
مشــروعیت تهاجم نظامی روسیه آسیب 
فرســاینده وارد کــرده  بلکه در اســتمرار 
این جنگ، روســیه اعتبار خود را از  اندازه 
یــک ابرقدرت جهانی، به قدرتی منطقه ای 

فروکاسته است.
اشــتباه پوتین آن اســت که مفهوم موازنه 
قــدرت در قــرن بیســت ویکم را در نیافته 
اســت.  قدرت نظامی صرف، اعتباری برای 

ابرقدرت بودن نیست.

خبر ویژه

قوه قضاییه اعالم کرد که در راستای اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای شفافیت در بورس، نمایش نامحدود مظنه ها 
اجرایی شده است.  مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد:

دستگاه قضا همواره بر حفظ حقوق عامه اهتمام ویژه ای داشته است که یکی از مصادیق حقوق عامه حفظ و صیانت از 
سرمایه های مردم و موضوع مهم و چالش برانگیز بورس است. در همین راستا، رئیس قوه قضائیه جلساتی را با هیئت 
مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت تحقیق و تفحص از ســازمان بورس برگزار و بر لزوم شــفاف کردن 

فرایندها در بورس برای رفع دغدغه مردم تاکید کرده است.
در این رابطه حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای ۲۰ آذرماه در دیدار با هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به دسترسی کارگزاری ها و سازمان بورس به تمام ردیف ها و سفارشات عرضه و تقاضا، گفته بود سهامداران عادی به 

صورت آنالین حداکثر ۵ ردیف از سفارشات را می توانند مشاهده کنند و همین موضوع سبب ایجاد رانت و فساد شده است.
رئیس قوه قضاییه، عنوان کرد: همچنین دیده شده که صندوق ها به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی 
که در صندوق سرمایه گذاری کرده اند در بورس شرکت می کنند و یا کدهای حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار 
می دهند و آن ها در بورس شرکت می کنند. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه این موارد می تواند ایجاد رانت و فساد 

کند، گفت: باید در خصوص همه این موارد شفاف سازی شود.
در جهت پاسخ به مطالبات رئیس دستگاه قضا در خصوص رفع دغدغه های مردم در بازار سرمایه بورس و هرگونه رانت 
و فساد، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اسفند ماه سال گذشته  اعالم کرد عمق مظنه در اختیار همگان قرار 

خواهد گرفت و همه معامله گران آنالین میتوانند این خدمت را از کارگزاران خود دریافت کنند.

ح شد از سوی قوه قضاییه مطر

گامی برای شفافیت در بورس

راهکارهای اجرایی شدن شعار سال

کسیر »تولید« محقق می شود؟ ا
شعار سال، برنامه و نقشه راهی است که بنابر آمارها در 
ســال های اخیر، فاصله زیادی تا تحقق آنها داشته ایم، 
اما کنشــگران سیاسی و مســئوالن برای تحقق شعار 

سال۱۴۰۱، عزم جدی و راهکارهای جدیدی دارند.
ســنت نامگذاری ســال جدید، از سال ۷۸ توسط رهبر 
معظم انقالب پایه گذاری شد؛ سنتی که هدف آن توجه 
و تمرکز ویژه بر ارزش، مسیر یا راهکاری است که با توجه 

به شرایط کشور کارساز واقع خواهد شد.
اصلی ترین مخاطبان این نامگذاری ها، قوای ســه گانه 
کشــور، نهادها و ارگان های مختلف و بطور کلی همه 
کســانی بوده اند که در کشورداری نقشی داشته اند، اما 
»دولت« به عنوان اصلی ترین مجری برنامه های کشور 

در صدر لیست مخاطبان قرار داشته و دارد.
با تشدید جنگ اقتصادی و سخت شدن شرایط معیشتی، 
شعارهای سال نیز رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفتند تا 
مسئوالن را به سمت بهبود شرایط سوق دهند؛ اولین بار 
»تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی« به عنوان 

یک شعار اقتصادی برای سال ۹۱ اعالم شد.

»تولید«؛ راهبرد شعار هر سال
تاکید بر موضوعات اقتصادی در طول دهه گذشته تداوم 
یافت و نهایتاً در چهار ســال اخیر، »تولید« به عنوان 
راهبردی مهم در شــعار سال مورد تاکید بیشتری قرار 

گرفت و هربار به صورت جزئی تر به آن پرداخته شد.
بعد از آنکه، »اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال« برای 
ســال ۹۶، »حمایت از کاالی ایرانی« برای ســال ۹۷، 
»رونق تولید« برای سال ۹۸، »جهش تولید« برای سال 
۹۹ و در آخر »تولید، پشــتیبانی، مانع زدایی ها« ســال 
گذشته به عنوان شعار اعالم شدند، مقام معظم رهبری 
این بار هم، تولید را مبنای برنامه های سال پیش رو قرار 
دادند و »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« را برای شعار 

آغاز قرن پانزدهم هجری خورشیدی انتخاب کردند.
ایشان در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین بیان 
کردند: »در این چند ساله بنده برای شعار سال، تولید 
را عمدتاً محور قرار دادم با یک قیدی، با یک خصوصیتی. 
علت هم این است که تولید کلید حل مشکالت اقتصادی 
کشور است. تولید ملّی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها 

و دشواری های اقتصادی برای کشور است.«
رهبــر انقــالب درباره علت تمرکز بر روی تولید و نتایج 
تقویــت آن خاطرنشــان کردند: »مهمترین مســائل 
اقتصادی کشــور را مســئله تولید، رواج تولید ملّی و 
رونق تولید ملّی، حل می کند. طبیعت تولید این است 
که ما روی تولید تکیه کردیم؛ یعنی رشــد اقتصادی را 
افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می کند، توّرم را کاهش 
می دهد، درآمد سرانه را افزایش می دهد، رفاه عمومی 
ایجاد می کند. عالوه بر این دارای تأثیرات روانی است؛ 
اعتماد به نفس ملّی را باال می برد، احســاس عزتمندی 
را در ملّت به وجود می آورد. تولید، یک چنین اکسیری 

است.«
به نظر می رســد تکرار و تداوم موضوعات اقتصادی در 
شعار سال های اخیر، عالوه بر آنکه اهمیت توجه ویژه به 
این حوزه و حل مشکالت آن را نشان می دهد، می تواند 
حاکی از آن باشد که اهداف و برنامه ها آنطور که مد نظر 
بوده اســت محقق نشــده و جامه عمل به آنها پوشانده 

نشده است.
این همان نکته ای اســت کــه مقام معظم رهبری نیز 
در بیانــات خــود بر آن تاکید کردند و تذکر دادند: »من 
درخواســت مؤّکد دارم، ســال گذشته هم این را گفتم 
که اکتفا نکنند دوســتان به اینکه حاال روی کاغذهاِی 
سربرگ های دستگاه های گوناگون بنویسند این عبارت 
را؛ یا مثاًل فرض کنید که یک تابلو درست کنند در خیابان 
بزنند؛ اینها کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی 

کلمه روی این سیاستگذاری بشود.«
نگرانی ها برای بر زمین ماندن شعار سال در حالی است 
که دولت سیزدهم اولین نوروز خود را گذرانده و امیدها 
برای تحقق برنامه ها و اهداف نامگذاری سال جدید، جان 
تازه گرفته است. »مالک شریعتی« نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی در حساب کاربری خود در 
توئیتر نوشت: »چند هفته قبل طرح جهش تولید دانش 
بنیان با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل و توسط 
رئیس جمهور ابالغ شد. پارسال مجلس انقالبی تصویب 

و امسال دولت مردمی اجرا خواهد کرد.«
آنچه شریعتی بدان پرداخته بود در اولین جلسه هیئت 
دولت در سال ۱۴۰۱ مورد تائید و تأکید رئیس جمهور 
قرار گرفت. حجت االسالم »سید ابراهیم رئیسی« در 
رابطه با شــعار ســال جدید توضیحات و راهکارهای 
متفاوتی را عنوان کرد و گفت: »تولید محوری اصلی 
و اکسیر شعار سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 
اســت. بایــد تمام تالش خود را بــرای رونق تولید با 
محور دانش بینان و اشــتغال زا بودن به کار بگیریم. 
همه اعضای دولت موظف هســتند در فواصل منظم 
یک یا دو ماهه گزارش عملکرد خود در تحقق شعار 

سال را ارائه دهند.«
از سوی دیگر، »محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور 
۶ فرودین ماه اولین جلسه برنامه ریزی تحقق شعار سال 
را در پاستور تشکیل داد و خطاب به دولتی ها، تصریح 
کرد: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تنها 
در حد شعار و اقدامات تبلیغاتی نخواهد بود بلکه تمام 
امکانات، ظرفیت ها و تالش اعضای دولت سیزدهم برای 

تحقق این شعار به کار گرفته می شود.
کارشناسان بسیاری معتقدند برای تحقق شعار سال، باید 
دستگاه ها و نهادهای مختلف، شرح وظایف جزئی خود 
را بدانند و در بازه های زمانی مشخص گزارش دقیقی از 
پیشبرد آنها را ارائه کنند. »حبیب اهلل بوربور« دبیرکل 
جمعیت وفاداران انقالب اسالمی با ارائه راهکاری برای 
وظایف قوای ســه گانه می گوید: »باید در هر یک از قوا، 
ســتادی برای اجرایی کردن شعار سال تشکیل شود تا 

بتوان مشکالت را حل کرد.«

 نامه برجامی مجلس به رئیسی
فعال با ۱9۰ امضا

بــه گفته فالحی نماینده همدان در مجلس که در حال 
جمع آوری امضا از نمایندگان به منظور حمایت از این 
نامــه بود، تاکنون بیــش از ۱۹۰ نفر از نمایندگان نامه 
نبویــان بــه رئیس جمهور را امضا کــرده اند. جمعی از 
نمایندگان در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار 
اخــذ تضمین های محکم تر از طرف مقابل در مذاکرات 
وین شدند. سید محمود نبویان نماینده تهران در مجلس 
شــورای اســالمی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور 
خواستار اخذ تضمین های محکم تر از طرف های غربی 

در مذاکرات وین شده است.
بــه گفته فالحی نماینده همدان در مجلس که در حال 
جمع آوری امضا از نمایندگان به منظور حمایت از این 
نامه بود، تاکنون بیش از ۱۹۰ نفر از نمایندگان نامه نبویان 

به رئیس جمهور را امضا کرده اند.

گشت طرح صیانت بازهم به مجلس باز
جالل رشیدی کوچی، نماینده مجلس گفت که این طرح 
با تقاضای ۱۸۵ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
رشــیدی کوچی گفت » ان شــاءاهلل این طرح بر اساس 
آئیــن نامــه داخلی مجلس  با اولویــت و در اولین زمان 
این درخواست در صحن مجلس  اعالم وصول شده و به 

رای گیری گذاشته خواهد شد.«
بابــک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم 
گفته: در صورت مغایرت نداشتن محتوای طرح صیانت 
با قانون اساســی و آسیب نرســیدن به معیشت مردم، 

مخالفتی با قانونمند کردن فضای مجازی نداریم.
 محبی نجم آبادی از دیگر نمایندگان مجلس نیز گفت: 
فضای مجازی باید ساماندهی شود، ما در طرح صیانت 
نمی خواهیم چیزی را فیلتر کنیم. از بچه ۲ ساله تا پیرمرد 
۸۰ ساله چه چیزی را در فضای مجازی تا کنون ندیده اند 
که ما بخواهیم از این به بعد جلوی دیدن آن را بگیریم.

گفتنی اســت رای گیری کلیات طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی پس از تصوسب در طول این 
سال ها آن هم در کمیسیون مشترک،  با نظر هیات رئیسه 
مجلس باطل شد، با یان وجود برخی از نمایندگان مجلس 
نامه بازگشت این طرح از کمیسیون مشترک به صحن 

مجلس را امضا کردند.

کنش وزیر کشور به جنجال   وا
منع ورود زنان به ورزشگاه

احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: همان طور که می دانید 
برای حضور خانم ها در ورزشگاه باید بسترهای الزم ایجاد 
شــود. ما در ورزشــگاه آزادی این بسترها را داریم اما در 

ورزشگاه مشهد بستر برای حضور خانم ها مهیا نیست.
واکنش وزیر کشور به جنجال منع ورود زنان به ورزشگاه
بــه ایــن منظور با وزیر ورزش صحبت شــد تا بازی از 
مشهد به تهران منتقل شود. وزیر ورزش این موضوع 
را با فدراسیون مطرح کرد. اما فدراسیون فوتبال اعالم 
کرد ما نمی توانیم بازی را از مشــهد به تهران منتقل 
کنیم. چرا که به AFC اعالم شده است. براساس این 
توضیحات ما برای بازی ایران و لبنان مســئله حضور 
بانــوان را نداشــتیم و بنایی هــم برای حضور بانوان و 

فروش بلیت به آنان وجود نداشت.

گلزار احمد به عنوان نخست وزیر 
کستان پیشنهاد شد موقت پا

در بحبوحه بحران سیاسی جاری در کشور، توسط عمران 
خان، به عنوان نامزد پست نخست وزیری موقت پیشنهاد 
شد.  فواد چودری، وزیر سابق اطالعات و رهبر ارشد حزب 
تحریک انصاف پاکســتان گفت که عمران خان پس از 
تایید کمیته مرکزی حزب، این تصمیم را گرفته است.

ایــن معرفــی پس از آن صورت می گیرد که عارف 
علوی رئیس جمهور پاکستان نامه هایی به عمران 
خان و شهباز شریف رهبر اپوزیسیون، ارسال کرده 
و در آن خواستار ارائه پیشنهادهایی برای انتصاب 
یک نخســت وزیر موقت شده است. دبیرخانه نهاد 
ریاست جمهوری پاکستان، در بیانیه ای اعالم کرد 
که قانون اساسی به رئیس جمهور این اختیار را داده 
است که با مشورت نخست وزیر و رهبر اپوزیسیون 
در مجلس ملی در حال خروج، نخست وزیر موقت 

را تعیین کند.
البته عمران خان تا زمان انتصاب یک نخست وزیر موقت 
به عنوان نخســت وزیر فعالیت خود را ادامه خواهد داد. 
شــهباز شریف تاکنون از شرکت در این روند خودداری 

کرده و آن را غیرقانونی خوانده است.

فرانسه:

 اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه
روسیه را تحریم می کند

روسیه اتهامات مطرح شده علیه این کشور مبنی بر 
دست داشتن در قتل عام غیرنظامیان از جمله در 
شهر بوچا را رد کرده است. »کلمنت بوون« وزیر امور 
اروپایی فرانسه اعالم کرد اتحادیه اروپا به احتمال 
قوی روز چهارشنبه دور جدید تحریم ها علیه روسیه 

را اعمال می کند.
وی پس از انتشــار گزارش هایی مبنی بر کشــته شدن 
غیرنظامیان در شمال اوکراین به دست نیروهای روسی، 
تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید به سرعت در زمینه واردات 

گاز و زغال سنگ از روسیه اقدام کند.

تحلیل
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ذخایر برنج وارداتی بخش خصوصی 
نزدیک به صفر

 برنج در برخی کشورها 
ک دام شد خورا

دبیــر انجمن واردکننــدگان برنج وضعیت 
ذخایــر برنــج وارداتی بخــش خصوصی را 
نزدیک به صفر دانســت و خواستار تسهیل 
شــرایط واردات شــد و گفت: به دلیل گرانی 
گندم برخی کشــورها برنج را به جای گندم 
وارد جیره خوراک دام کرده اند و قیمت برنج 

نیز افزایش یافت.
مسیح کشــاورز دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج اظهار داشــت: از ســال ۱۳۹۸ که ارز 
۴۲۰۰ تومانــی واردات برنج حذف شــد به 
جای اینکه مداخله دولت در بازار برنج کاهش 
یابد، افزایش یافت و نبود نگاه کارشناســی 
و پافشــاری بر مدیریت دستوری بازار باعث 

گرانی غیرمنطقی برنج در بازار شد.
وی افــزود: حاکم شــدن فضــای رقابتی به 
تأمین محصول کیفی با قیمت مناسب منجر 
می شــود و عدم مداخله در بازار منظجر به 
تنظیم بازار و در نهایت رعایت حقوق مصرف 

کننده نیز می شود.
دبیــر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: 
تجربه ســه سال گذشــته سندی مستند و 
قابل اتکا از این واقعیت تلخ اســت که دولت 
با ایجاد مانع پیش روی واردات برنج به بهانه 
حمایت از تولید نه تنها در تحقق این هدف 
نــاکام مانده که با افزایش افسارگســیخته 
قیمــت برنج داخلی، به خارج شــدن آن از 
ســبد مصرف ۶ دهک کم برخوردار کشــور 

کمک کرده است.
وی با اشــاره بــه اینکه مشــکالت و موانع 
ایجاد شــده موجب شــد تا سال گذشته به 
رغــم کاهــش حداقل ۳۰ درصــدی تولید 
واردات نیــز کاهش پیــدا کند تصریح کرد:  
از آنجاییکه بخشــی از تقاضای برنج داخلی 
متوجــه محصول وارداتی شــده اســت هم 
اکنــون می توانیــم اذعان کنیــم که از یک 
میلیون تن واردات برنج سال ۱۴۰۰، مقدار 

اندکی در بازار باقی مانده است.
 چین ذخایر برنج خود را 

افزایش می دهد
وی اظهار داشــت: در این شــرایط تسریع و 
تســهیل واردات می تواند مشــکالت بازار را 
مرتفع کرده و از کاهش عرضه و گرانی بیش 

از پیش این محصول جلوگیری کند.
کشــاورز ادامــه داد: تصمیم گیران در بدنه 
دولت باید به این مهم توجه کنند که امسال 
دو کشوری که بیش از ۲۵ درصد گندم و ۱۶ 
درصــد ذرت جهان را تأمین می کنند، یعنی  
روسیه و اوکراین درگیر جنگ شده اند و این 
اتفاق موجب شده تا قیمت گندم ۵۰ و ذرت 
۳۰ درصد افزایش یابد و این احتمال وجود 
دارد که روســیه بــه دلیل تحریم و اوکراین 
به دلیل اشغال شدن توسط روس ها نتوانند 
گندم و ذرت صادر کنند و خریداران محصول 
این دو کشور ناچار رو به محصول جایگزین 

بیاورند.
دبیــر انجمن واردکنندگان برنج ایران، ادامه 
داد: افزایــش ذخیره احتیاطی کشــورهای 
عربی و چین خصوصا در تامین برنج، موجب 
افزایش قیمت ها در هند و پاکســتان شده و 
باتوجه به پایان ســال زراعی، روند افزایشی 
ادامه دارد و باید ســرعت درخرید و واردات 

اولویت کشور قرارگیرد.
ک دام   ورود برنج به خورا

در برخی کشورها
وی افــزود: با بیان اینکه در شــرایط عادی 
قیمت برنج باالتر از گندم اســت، اما باتوجه 
بــه افزایش ۵۰ درصدی قیمت گندم، برای 
بسیاری کشــورها صرفه اقتصادی دارد که 
حتــی برای خوراک دام برنــج را جایگزین 
کنند و از طرفی برخی کشــورها مانند چین 
نگران از امنیت غذایی اقدام به افزایش سطح 
ذخایر موادغذایی و محصوالت کشــاورزی 

خود کرده اند.
 دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: 
در چنین شــرایطی ایجــاد مانع در داخل و 
ســنگ اندازی در مسیر انجام ثبت سفارش 
واردکنندگان موجب خواهد شــد تا میزان 
واردات برنــج به میزان قابل توجهی کاهش 
پیــدا کنــد که قطعا تبعات منفی آن متوجه 
مصرف کنندگان باالخص اقشار ضعیف و کم 

برخوردار جامعه می شود.
وی با اشــاره به اینکــه تمامی یک میلیون 
تن برنجی که ســال گذشــته توسط بخش 
خصوصی وارد شــده اســت، در بازار عرضه 
و مصرف شــده است، توضیح داد: باتوجه به 
شــرایط بازارهای جهانی و نزدیک شدن به 
فصل برداشــت، فرصت مغتنمی است که با 
همراهی و مســاعدت دولت واردکنندگان 

بتوانند نیاز کشور به برنج را مرتفع سازند.
کشــاورز افــزود: عالوه بر رفــع موانع پیش 
روی واردات دولــت بایــد سیاســت های 
تحمیلــی بر بخش خصوصی در داخل را نیز 
حــذف یا تعدیل کنــد و تبعیضی که میان 
تأمین کنندگان برنج از داخل و خارج اعمال 

کرده است را رفع کند.

گزارش

 پیش بینی قیمت بیت کوین 
در سال 2022

  بیت کوین ۶۰ هزار دالری 
در راه است

 بــازار رمزارز ها در ۲۴ ســاعت گذشــته 
ســبزرنگ بود و بیت کویــن ۰.۲ درصد و 
اتریوم ۱.۰۳ درصد رشــد کردند. این رویه 
در مورد سایر آلت کوین ها نیر صادق بوده. 
قیمــت بیت کوین پس از یک افزایش قوی 
در آخر هفته گذشــته، در روز دوشــنبه به 
مرز ۴۸ هزار دالر رســید. اکنون ســاختار 
 BTC/USD کلی بــازار ارزش بیت کوین
صعودی تر شــده و می توان انتظار داشت 
کــه در هفته هــای آینــده روند صعودی 
بیشــتری داشته باشد. این در حالی است 
کــه هم اکنون گاو ها خســته شــده اند و 
بازگشــت ســریع به ۴۵ هزار دالر نشانگر 

این موضوع است.
یک کارشناس حوزه رمزارز گفت: از ابتدای 
عید شــاهد جهش بیــت کوین بودیم؛ اما 
دو روزی اســت بیت کویــن بین بازه ۴۵ 
تــا ۴۸ هزار دالر متوقف شــده؛ جایی که 
سفارشــات خرید و فروش در این محدوده 

بسیار زیاد است.
امیر رجبی ادامه داد: احتماال بیت کوین تا 
یک هفته در این محدوده قیمتی نوســان 
خواهد داشت، زیرا حجم سفارشات خرید 

و فروش در این محدوده زیاد است.
احتمال صعود بیت کوین زیاد است

ایــن فعال حــوزه رمزارز با بیان اینکه بیت 
کوین مدتی در این ناحیه نوســان خواهد 
داشــت، گفت: پیش بینی می شود پس از 
آن بیــت کوین دوبــاره حرکت صعودی 

داشته باشد.
رجبــی در مورد پیــش بینی قیمت بیت 
کوین در دو روز آینده گفت: نهایت رشــد 
بیــت کوین در دو روز آینــده تا محدوده 
۴۸ هــزار دالر خواهد بود، زیرا حجمی که 
در ۳ روز قبل داشــته، تا نزدیک ۴۸ هزار 
دالر را رد کرده و باالتر رفته، ولی در حال 

کاهش است.
رشد دو برابری سوالنا دور از انتظار نیست
این کارشــناس حوزه رمزارز در پاســخ به 
ســوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه آیا بیت 
کوین ریزش مجدد به ۳۲ هزار دالری شدن 
را تجربــه خواهد کرد، گفت: بعید می دانم 
بیت کوین ریزش قبل از عید را دوباره تکرار 
کند، زیرا عالئمی از بازار وجود دارد، نشان 

می دهد بازار حالت صعودی دارد.
رجبی ادامــه داد: برخی رمزارز ها ازجمله 
کاردانو، آواالنچ و سوالنا در هفته های اخیر 
رشــد های خوبی داشــته اند. به طور مثال 
ســوالنا قبل از عید نوروز ۸۵ دالر بود که 
بــه ۱۴۱ دالر هم رســید و در حال حاضر 
۱۳۲ دالر است. سوالنا به دلیل اکوسیستم 

خاصش پتانسیل رشد باالیی دارد.
حرکت معکوس بیت کوین و ان اف تی ها

این فعال حوزه رمزارز در مورد ان اف تی ها 
گفت: در این مدت ان اف تی ها رشد نسبتا 
خوبی داشــته انــد. هرچند حرکت ان اف 
تی ها با حرکت بازار رمز ارز ها در اکثر مواقع 
حرکتی معکــوس دارند. با کاهش قیمت 
بیت کوین می توان انتظار حرکت صعودی 

در ان اف تی ها را شاهد باشیم.
رجبی با بیان اینکه سال ۲۰۲۲ برای بازار 
رمزارز ها ســال قانون گذاری است، گفت: 
قوانیــن و سیاســت های جدید هم روی 
تصمیــم مردم و هــم روی قیمت ها تاثیر 
مستقیم دارند؛ ولی به هر حال پیش بینی 
می شود امسال استقبال خوبی از پروژه های 
متاورس و گیم های بر بســتر کریپتو شود، 
زیــرا اکثر پروژه های مطرح امســال بهره 

برداری می شوند.
استقبال خوب از پروژه های گیمینگ

این کارشناس حوزه رمزارز گفت: احتماال 
امســال بحــث گیمینــگ روی متاورس 
می تواند رشــد خوبی داشته باشد. انتظار 
مــی رود پروژه های گیمینگ مثل mist و 
 enj و gala اکوسیستم های گیمینگ مانند

رشد خوبی داشته باشند.
رجبــی ادامــه داد: گیــم mist با توجه به 
ساختار متاورســی که دارد توانست رشد 
خوبی داشته باشد و هرچند با ریزش بیت 
کوین توکن این پروژه ریزش داشــت؛ ولی 
بازگشــت خوبی داشــت. به طوری که هر 
کســی ۴-۵ روز گذشــته روی آن سرمایه 
گذاری کرده باشد االن دو برابر سود کرده 

است.
گفتنی اســت ورود و فعالیت در بازار رمز 
ارز ها نیاز به کســب دانــش در این حوزه 
دارد و ورود به این بازار بدون کسب دانش 
منجر به از دست دادن سرمایه و وارد کردن 
ضرر های سنگین به تازه واردان این حوزه 
می شــود و مطالب عنوان شده، پیشنهادی 

برای ورود و سرمایه گذاری نیست.

رشد خزنده قیمت مسکن به ۱۴۰۱ رسید

افزایش اجاره بها
شاید رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ 
ُکند شد، اما سوداگری باعث ایجاد تنش 
قیمت در بازار شــد که در ادامه به دلیل 
کاهش ســاخت و ساز احتمال بروز تنش 
قیمت مسکن در سال جاری بیشتر شده 

است.
بــر اســاس ارزیابی کارشناســان، بازار 
مسکن نســبت به برخی بازار های مالی 
در ۱۴۰۰ از بازدهی بهتری برخوردار بوده 
اســت. این در حالی است که طبق اعالم 
مرکز آمار از میان بازار ها در بهمن ۱۴۰۰، 
مسکن با اندکی رشد بیشتر همراه بود.

در بهمــن مــاه ۱۴۰۰ متوســط قیمت 
یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ 
میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به 
ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 

۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است.
دالیل گرانی مسکن

تحلیلگــران اقتصــادی یکــی از دالیل 
افزایش قیمت مســکن را کمبود عرضه 
می دانند و بر اســاس آمار منتشــر شده 
اظهار می دارند که میزان تولید مســکن 
در ایران متناســب با میزان نیاز در بازار 
نمی باشــد و این امر سبب کاهش عرضه 
و افزایش قیمت ها در این بازار شده است.
از ســوی دیگر جهش تــورم نیز یکی از 
دالیل اساســی و اصلی در افزایش قیمت 
مســکن در ســال های اخیر بوده و سبب 
ایجــاد قیمت های چنــد برابری در نرخ 

مسکن شهر تهران شده است.
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن 
انبوه ســازان اســتان تهران در گفتگو با 
اقتصــاد ۲۴ گفــت: اگر وضعیت بازار در 
سال ۱۴۰۱ همانند شرایط سال گذشته 
در نظر گرفته شود؛ بازار مسکن با افزایش 

قیمت مواجه نخواهد شد.
وی ادامه داد: ســال گذشته بازار مسکن 

شرایط باثباتی را گذراند. کمبود ساخت و 
ساز و خارج شدن خریداران واقعی از بازار، 
آرامش را در معامالت مســکن به وجود 

آورد و نرخ مسکن خزنده بوده است.
محتشم گفت: البته این خزندگی قیمت ها 
طبیعی بود چراکه در سال های ۱۳۹۷ تا 
۱۳۹۹ مسکن حدود ۶۰۰ درصد افزایش 

قیمت را تجربه کرده است.
بــه گفته عضــو هیات مدیــره انجمن 
انبوه ســازان اســتان تهران؛ در ســال 
۱۴۰۰ مســکن در حالــت رکــود بــه 
ســر برد و در ســال ۱۴۰۱ هم به دلیل 
 قیمت دالر، جایی برای افزایش مســکن 

دیده نمی شود.
وی گفــت: عرضه و تقاضا، کاهش ارزش 

پول ملی، هجوم سرمایه و ایجاد تقاضای 
کاذب یا همان سوداگری، سه اصل تعیین 
کننده وضعیت قیمت ها در بازار مســکن 
اســت. از این رو سر ریز شدن سرمایه در 
بازار باعث افزایش کاذب قیمت مســکن 

شده است.
وی بــا تأکید براینکه ادامه این وضعیت 
برای سال جاری نیز پیش بینی می شود، 
گفت: تا زمانی که نتیجه مذاکرات برجام 
مشخص نشود نمی توان نظر قطعی برای 
وضعیت قیمت ها در بازار مســکن اعالم 

کرد.
به گفته محتشم؛ اگردر نهایت، تحریم ها 
برداشــته شود، پول ملی تقویت می شود 
و قیمت دالرروند کاهشــی می گیرد. در 

ادامــه این وضعیت قیمت اکثر کاال ها به 
ویــژه کاال های وارداتی کاهش می یابد و 
قیمت مســکن نیز بــا اُفت قابل توجهی 

مواجه خواهد شد.
عضــو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان 
اســتان تهران ادامــه داد:، اما اگر برجام 
به نتیجه نرســد و تحریم ها پابرجا باشد، 
بازار ها به خصوص بازار مسکن همچنان 
در حالــت تعلیق قرار خواهند گرفت. اما 
به نظر نمی رســد این موضوع هم باعث 
افزایش قمیت مســکن در ســال جاری 

شود.
محتشم با بیان اینکه سال گذشته ساخت 
و ساز در تهران حدود ۶۰ درصد کاهش 
داشــت، گفت: متقاضیان واقعی قدرت 

خرید مســکن ندارنــد و همین موضوع 
باعث فشــار تقاضای ســکونت در بخش 

مصرفی شده است.
وی تصریح داشــت: اگر بنا بر هر دلیلی 
قدرت خرید مــردم افزایش یابد کمبود 
مسکن که ناشی ازاُفت ساخت و ساز بوده، 
مشکالت زیادی را در بازار مسکن به وجود 

خواهد آورد.
عدم تعادل نرخ تورم و افزایش قیمت

این کارشــناس بازار مســکن در پاسخ 
به این ســوال که تــورم چقدر بر قیمت 
مســکن تأثیــر گذار بــوده، گفت: طی 
ســال های اخیرنرخ رشد سالیانه قیمت 
مسکن کمتر از نرخ تورم بوده است ونرخ 
تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ 
درصد رسید که این رقم در مقایسه با نرخ 

تورم خیلی کمتر بود.
وی تصریح داشــت: با وجود تورم باالی 
۴۰ درصد، قیمت واقعی مســکن کاهش 
یافت و معامالت در بازار رکود چشمگیر 

داشته است.
خ اجاره بها ایجاد تنش در نر

محتشم در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه وضعیت اجاره مســکن در سال 
جاری به چه ســمت و ســویی حرکت 
می کند، گفت: سال گذشته اجاره بها روند 
صعودی داشت و بیش از ۵۰ درصد رشد 
کــرد. این وضعیــت در حالی اتفاق افتاد 
که ســاخت و ســاز کاهش داشته است و 
قیمت مسکن نسبت به وضعیت نرخ تورم 

افزایش نداشته است.
این کارشناس بازار مسکن تأکید داشت: 
اگر در وضعیت ساخت و ساز و معامالت 
تغییری ایجاد نشود، شرایط اجاره مسکن 
در سال جاری با توجه به وضعیت موجود 
همانند ســال گذشــته برای خانوار ها پُر 

هزینه وبحرانی خواهد بود.

رونمایی از شیوه های عجیب قاچاق خودرو

 جنازه خودرو ها چرا قیمت میلیاردی دارد؟
جنازه خودرو ها از چند صد میلیون تا یک میلیارد تومان 
فروخته می شود. بازار جنازه فروشی داغ است و حتی در 
برخی سایت های فروش خودرو نیز خودرو های اسقاطی 
یکی از لینک های پرمخاطب اســت. اما خریداران از این 
جنازه هــا چه می خواهند کــه چنین هزینه ای پرداخت 

می کنند؟
 این در واقع یک روش ساده برای وارد کردن بی دردسر 
خودرو هــای خارجی بــدون پرداخت عوارض اســت. 

اصطالحا به این روش خودروی دوقلو گفته می شود.
خودرو هایــی کــه با پرداخت حقــوق و عوارض گمرکی 
بســیار اندک در مناطق آزاد اجازه تردد دارند برای ورود 
به ســرزمین اصلی باید هزینه باالی عوارض گمرکی را 
متحمل شوند، اما این ماجرا به مذاق برخی واردکنندگان 

خوش نمی آید.
بــرای دور زدن پرداخــت حقوق گمرکــی از یک روش 
کم دردسر اســتفاده می شود. شبکه قاچاق خودرو های 
تصادفی و ســوخته درون ســرزمین اصلی که از چرخه 
مصرف خارج شــده اند را بــا قیمت های باال می خرند. از 
چند صد میلیون تومان و گاه تا یک میلیارد تومان بابت 
ایــن خودرو ها پول می پردازنــد. اگرچه این خودرو ها به 
کارشــان نمی آید، اما ســند این خودرو های از دور خارج 

شده کارآیی فراوان دارد.
در اصل این سند خودروی اسقاطی است که برای خودروی 
منطقه آزاد استفاده می شود، به این شکل که شماره موتور 
و بدنه درج شــده در ســند خریداری شده با مهارت روی 
خودروی وارداتی حک شــده و پالک خودروی ســوخته 
روی خودروی وارداتی جدید نصب می شود. حاال خودروی 
وارد شده بدون پرداخت عوارض آماده تردد در شهر های 
ســرزمین اصلی است. گاه حتی خودروی اول، اسقاطی 
هم نیســت و قابل اســتفاده اســت، اما ســند آن برای ۲ 
خودرو اســتفاده می شــود. به این ترتیب خودرو های دو 

قلو در پایتخت و دیگر شهر ها به راحتی تردد می کنند.

خودرو های ۲ قلو هر دو مدارک الزم را دارند. هر ۲ خودرو 
مدارکی دارند که با شماره پالک و شماره موتور مطابقت 
می کنــد و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز متوجه قاچاق 

بودن خودروی دوم نمی شود.
اقدام دیگری که این شــبکه قاچاق انجام می دهند اعالم 
ســرقت اســت. برای آنکه گمرک منطقه آزاد متوجه این 
قاچاق نشــود؛ مالــک خودروی وارداتی اعالم ســرقت 
می کند. به این ترتیب دیگر نیازی نیست خودروی وارداتی 
را هر ۶ ماه یک بار به کارشناســان گمرک نشــان دهد و 
حضورش را در منطقه ثبت کند و مهم تر آنکه تضامینی 
کــه گمرک از مالــک خودرو دریافت کرده، به مورد اجرا 

گذاشته نشده و ضبط نمی شود.
خودرو های ۲ قلو به راحتی در شــهر های کشــور تردد 
می کنند و در هر بار مواجهه با مامورین نیز مدارک قابل 
ارائه ای دارند که در اصل یکی از آن ها جعلی است. با وجود 
همه ترفند های به کار رفته، اما این تردد برای همیشه ادامه 
ندارد، چراکه یک جا هست که این افراد گیر می افتند و 

دستشان رو می شود.
ورود خودرو های سنگین و ماشین های راه سازی 

بدون پرداخت عوارض
محمد محبی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان 
در گفتگو با خبرآنالین ضمن توضیح روش کار این شبکه، 

نحوه شناسایی متخلفان را شرح می دهد.
او با بیان اینکه بر اساس قانون واردات خودرو در مناطق 
آزاد کشور با پرداخت عوارض بسیار اندک آزاد است گفت: 
مالکین خودرو ها الزم است اسناد و تضامینی را در اختیار 
گمرک سرزمین اصلی و گمرکات مناطق آزاد قرار دهند 
تا خودرو ها در مناطق آزاد امکان تردد داشته باشند و یا 
برای ورود موقت به سرزمین اصلی مجوز دریافت کنند.

به گفته محبی در ســال های گذشــته برخی از مالکان 
برند های خودرو های سواری، راه سازی و سنگین بعد از 
ورود به منطقه آزاد، اعالم مفقودی می کنند. در مورد های 
اخیر پیگیری شــده بعضا لندکروزو وانت های تویوتا در 

سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد چابهار اعالم مفقودی 
می شوند تا زمینه ورود آن ها به سرزمین اصلی فراهم شود. 
شیوه کار این شبکه قاچاق به این صورت است که اسناد و 
مدارک خودرو هایی که در سوانح رانندگی از بین رفته و 
قابلیت استفاده را از دست داده اند را خریداری می کنند 
و همانند همان شــماره شاسی و موتور روی خودرو های 
وارداتی مناطق آزاد حک می شــود و با اســناد و مدارک 
جعلی وارد سرزمین اصلی می شود. گاه دیده شده است 
که خودروی اول نیز از بین نرفته و در سرزمین اصلی تردد 
دارد، اما با مدارک آن، خودروی منطقه آزاد نیز به راحتی 
وارد سرزمین اصلی می شود. اصطالحا این شبکه قاچاق 
از شیوه خودرو های دوقلو استفاده کرده و بدون پرداخت 
عوارض، خودرو را وارد کشور می کنند. یعنی با یک نسخه 

سند دو خودرو در کشور موجود است.
کشف خودروی قاچاق در توقیف

محبی اظهار کرد: این دو خودرو با ۲ پالک مشــابه، در 
سرزمین اصلی تردد می کنند. تنها زمانی تخلف این افراد 
مشخص می شود که تصادفی صورت بگیرد و یا به دالیلی 
خودرو توقیف شــود. در این شــرایط به دلیل الزام ارائه 
برگ سبز و بررسی دقیق بدنه و موتور، ماهیت خودرو و 
جعلی بودن مدارک مشخص می شود. )این فقط مختص 
به سیستان و بلوچستان نیست و مناطق دیگر نیز درگیر 
چنین پدیده ای هستند. موقعی که طرف اعالم مفقودی 
می کنند دیگه ضمانت کارآیی ندار. خال قانونی باید تعیین 
تکلیف شــود(او با بیان اینکه شماره های حکاکی شده بر 
روی بدنه خودرو بسیار ماهرانه است توضیح داد: در بررسی 
اولیــه پلیس راهنمایــی و رانندگی جعلی بودن پالک و 
شماره ها مشخص نمی شود. در تصادفات ساده که پلیس 
سر صحنه حاضر می شود نیز فقط پالک ماشین با شماره 
درج شده در کارت تطابق داده می شود و هیچ گاه پلیس 
کاپوت را باال نمی زند تا شماره موتور و بدنه را چک کند؛ 
بنابراین کشف این خودرو ها به راحتی صورت نمی گیرد.

خبر ویژه

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در بحث امنیت غذایی 
و تامین نهاده های دامی و کاالهای اساسی در کشور 

هیچ مشکلی نداریم.
ساداتی نژاد درباره برخی خبرها مبنی براینکه جنگ 
میان روسیه و اوکراین موجب کاهش امنیت غذایی 
در دنیا از جمله ایران می شود، گفت: ما در بحث امنیت 
غذایی و تأمین نهاده های دامی و کاالهای اساسی در 
کشــور هیچ مشــکلی نداریم و ذخایر استراتژیک در 

شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.

وی ادامه داد: براین اساس مردم عزیز در شرایط کنونی 
هیچ دغدغه ای برای تأمین کاالهای اساسی از جمله 
غالت و روغن در کشــور نداشــته باشند و آرامش در 

این حوزه برقرار است.
وزیر جهاد کشــاورزی همچنین در خصوص برخی 
مطالــب مطروحه مبنــی براینکه با توجه به کمبود 
تأمین گندم در برخی کشــورهای همجوار از جمله 
ترکیه امکان قاچاق گندم از ایران به این کشورها وجود 
دارد، اظهار کرد: یکی از دالیل افزایش قیمت خرید 

تضمینی گندم در کشور این بود که کشاورزان عزیز 
ما بدون دغدغه بتوانند محصول گندم خود را تحویل 

دهند تا امنیت غذایی و معیشت مردم تأمین شود.
ساداتی نژاد تاکید کرد: از شروع برداشت گندم که در 
استان سیستان و بلوچستان آغاز شده، غیور مردان 
ایــن خطه گندم خود را بــه دولت تحویل داده اند و 
اکنون این فرایند به خوبی در حال پیشرفت است و 
با اولویت پرداخت پول گندمکاران انجام خواهد شد 

و هیچ مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی:

جنگ روسیه و اوکراین تاثیری بر تامین امنیت غذایی ایران ندارد
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نفت و انرژی 4

کمیسیون انرژی مجلس خبر داد؛ عضو هیات رئیسه 

اعطای سوخت های جایگزین رایگان به صنایع

كوتاه از انرژی

بین الملل

 ممنوعیت گاز طبیعی 
در ساختمان های جدید 

نیویورک
گروه هــای مدافــع محیــط زیســت 
اعــالم کردند کتی هوچــول، فرماندار 
نیویورک به زودی بودجه ای را منتشــر 
می کنــد که احتماال شــامل برنامه ای 
بــرای ممنوعیــت گاز طبیعی و ســایر 
ســوخت های فسیلی در ساختمان های 
جدید نیویورک خواهد بود.مقامات دفتر 
فرماندار نیویورک اعالم کردند هوچول 
ســرگرم کار بــا مجلس بــرای نهایی 
کردن بودجه اســت اما نمی توان گفت 
آنها چه زمانی به توافق خواهند رســید.

هوچول در سخنرانی ژانویه خود متعهد 
شــده بود انتشــار گازهای گلخانه ای از 
ســاختمان های جدید تا ســال ۲۰۲۷ 
صفر شــود.تصمیم این ایالت همســو با 
ممنوعیــت اســتفاده از گاز طبیعی در 
نیویورک ســیتی که دســامبر گذشته 
اعالم شــد و ده ها شهر کوچکتر آمریکا 
در ســال های اخیر گرفته می شــود که 
تــالش می کنند اشــکال پاک تر انرژی 
را جایگزین ســوختهای فسیلی کنند.

در کوتــاه مــدت قوانین جدیــد تاثیر 
چندانــی در کاهــش آالیندگی هــای 
نیویورک نخواهند داشــت زیرا شــامل 
ســاختمان های قدیمی متعددی نمی 
شــود و ســاختمان های جدید از برقی 
اســتفاده مــی کنند کــه در هر حال با 
ســوختن سوخت های فســیلی تولید 
شــده اســت. با این حال در بلندمدت 
انتشــار آالیندگــی کاهش پیدا خواهد 
کرد زیرا قانون اقلیمی ۲۰۱۹ این ایالت 
ملــزم مــی کند کل تولید برق تا ســال 
۲۰۴۰ از منابع پاک باشد که ۷۰ درصد 
آن از انرژی هــای تجدیدپذیــر خواهد 
بود.صنعت گاز نیویورک هشــدار داده 
اســت عدم اســتفاده از گاز، هزینه های 
مصرف کننده را افزایش خواهد داد زیرا 
گرمایش برقی بســیار گران تر است.بر 
اســاس گزارش رویترز، با بهبود اقتصاد 
از پاندمی کووید ۱۹، اســتفاده از گاز در 
نیویــورک از حدود ۳.۳۹ میلیارد فوت 
مکعب در روز در ســال ۲۰۲۰ به ۳.۴۴ 
میلیــارد فوت مکعب در روز در ســال 
۲۰۲۱ رشــد کــرد، در حالی که میزان 
مصرف در ســال ۲۰۱۸ به رکورد ۳.۶۳ 
میلیارد فوت مکعب در روز رســیده بود. 
مصرف گاز مسکونی و تجاری نیویورک 
در سال ۲۰۲۱ برای سومین سال متوالی 
کاهــش یافت و بــه ۱.۹۷ میلیارد فوت 
مکعب در روز رســید کــه پایین ترین 

میزان از سال ۲۰۱۶ بود.

عراق: تا سال ها به گاز ایران 
نیاز داریم

وزیــر برق عراق با بیان اینکه قیمت گاز 
ایران برای این کشور مناسب است تاکید 
کرد که کشــورش تا سال ها به گاز ایران 
نیاز خواهد داشت. عادل کریم، وزیر برق 
عــراق در اظهاراتــی گفت که گاز ایران 
برای نیروگاه های عراق مناســب است و 
قیمت آن نیز برای ما قابل قبول اســت.

وی همچنین گفت که عراق تا سال ها به 
گاز ایران نیاز خواهد داشت.عادل کریم 
همچنین تاکید کرد که اوضاع برق عراق 
در تابســتان امسال نسبت به سال های 

قبل بهتر خواهد شد.

عربستان قیمت رسمی 
فروش نفت برای مشتریانش 

را افزایش داد
عربســتان قیمت رســمی فروش انواع 
نفــت خام خود را بــرای عرضه به همه 
مناطــق جهان در مــاه مه افزایش داد، 
در حالــی که قیمت نفت عرضه شــده 
به مشــتریان آســیایی ریــاض به طور 
بی ســابقه ای باال رفت.شرکت سعودی 
آرامکو قیمت رســمی فروش ماه آوریل 
نفت خام »سبک عربی« را برای عرضه به 
مشتریان آسیایی ۹ دالر و ۳۵ سنت برای 
هر بشــکه بیشتر از میانگین قیمت نفت 
خام شــاخص های عمان/ دوبی تعیین 
کرد، این رقم ۴ دالر و ۴ سنت بیشتر از 
ماه پیش است.سعودی آرامکو همچنین 
نفت نوع »ســبک عربی« را در ماه مه به 
منطقه شــمال غربی اروپا، ۴ دالر و ۶۰ 
ســنت برای هر بشکه باالتر از نفت خام 
شاخص برنت دریای شمال عرضه کرد، 
این رقم یک دالر و ۱۵ ســنت بیشــتر از 

ماه پیش از آن است.

مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران:

گاز ایران چگونه جایگرین گاز 
روسیه می شود؟

مدیرعامل ســابق شرکت ملی گاز ایران گفت: 
بــرای صادرات گاز به اروپا نیازمند شــروطی 
هستیم که اگر محقق شود، می توانیم بازارهای 
اروپا را به دست آوریم.حمیدرضا عراقی ، با بیان 
اینکه در حال حاضر ایران امکان صادرات گاز را 
ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی گاز 
ایران نمی تواند جایگزین روسیه شود اما اگر  در 
درازمدت صرفه جویی صورت بگیرد و توســعه 
مخازن انجام شود، ایران می تواند از فرصت ها 
استفاده کند و این مساله تنها منوط به شرایط 
کنونی نمی شود و درصورت فراهم شدن شرایط 
کال می تواند از مزایای توســعه صادرات بهره 
ببــرد.وی با تاکید بر اینک تحقق این مســاله 
مستلزم شــروطی است، گفت: مصرف بهینه 
باید اتفاق بیفتد و در کنار آن نیز توسعه مخازن 
صــورت بگیرد؛ عــالوه بر این حفظ و پایداری 
شــرایط موجود و توسعه سرمایه گذاری نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت که اگر محقق 
شود، آینده خوبی را برای صنعت گاز می توانیم 
ترسیم کنیم.مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز 
ایــران با بیــان اینکه هر زمانی ایران گاز مازاد 
داشته باشد این فرصت برایش وجود دارد که 
بــه بازاهای اروپایی راه پیدا کند، گفت: امکان 
صــادرات گاز ایران به اروپا وجود دارد اما باید 
به بحث مدیریت مصرف، توســعه انرژی های 
تجدیدپذیــر، توســعه و پایــداری تولید گاز، 
ســرمایه گذاری در مخازن جدید توجه شود.
عراقی افزود: باید روی این مســاله فکر شود و 
اگر با روش فعلی پیش برویم، امکان صادرات 
گاز به اروپا وجود نخواهد داشــت، در شــرایط 
کنونی طبق اعالم مسووالن صنعت گاز به ۱۵۰ 
میلیارد دالر ســرمایه نیاز داریم.وی با اشــاره 
به پتانســیل های صــادرات گاز به اروپا گفت: 
اگر سیاســتگذاری ها به درســتی انجام شود، 
می توانیم تا ۲۰۰ میلیارد مترمکعب در ســال 

صادرات گاز به اروپا داشته باشیم.

گار با  معرفی یک محلول ساز
محیط زیست برای افزایش 

برداشت نفت
پژوهشــگران دانشگاه حکیم سبزواری در یک 
مطالعه، تاثیر یک محلول پلیمر زیستی سازگار 
با محیط زیســت را در افزایش برداشــت نفت 
بررسی کردند. مقاله حاصل از این پژوهش در 
یک مجله بین المللی منتشــر شده است.این 
مقاله که مستخرج از پروژه کارشناسی فرهود 
نوائی، دانشــجوی کارشناسی مهندسی نفت 
دانشگاه حکیم ســبزواری است، با راهنمایی 
دکتر احســان اســماعیل نــژاد، عضو هیات 
علمی گروه مهندســی نفت دانشــگاه حکیم 
سبزواری و در همکاری با پروفسور "یان جین 
 چوی" از دانشــگاه Inha کره جنوبی نوشــته 

شده است.
در این مقاله پژوهشی به بررسی تاثیر محلول 
پلیمر زیســتی »زانتان گام« و ســورفکتانت 
طبیعــی گیاه چوبک در شــرایط مخزن نفت 
پرداخته شــده اســت که بــرای اولین بار در 
صنعــت نفت معرفی می شــود. در این مقاله 
ضمن شناســایی ساختار شیمیایی و پایداری 
ســورفکتانت طبیعی با تســت های مختلف و 
یافتن غلظت بهینه، این ماده به پلیمر زیستی 
کارآمد زانتان گام اضافه شده که ضمن پایداری 
حرارتی مناسب در دمای مخازن نفتی می تواند 

به خوبی در شوری های مخازن نیز عملک

عضو هیئت مدیره کانون سراسری 
جایگاهداران سوخت خبر داد ؛ 

مشکالت احزار هویت مالک 
کارت سوخت برای جایگاهداران

عضو هیئت مدیره کانون سراسری جایگاهداران 
ســوخت گفت: احراز هویت مشتری در زمان 
ســوختگیری بر عهده جایگاهداران نیســت.
آقــای امیــری عضــو هیئت مدیــره کانون 
سراســری جایگاهداران سوخت گفت: برخی 
از جایگاهداران از ســوی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، به علت اســتفاده از کارت 
غیر، جریمه می شوند؛ در حالی که جایگاهدار 
نمی تواند کارت شناســایی افراد را تک به تک 

بررسی کند و اختیار قانونی آن را هم ندارد.
او می گوید: وقتی مشــتری به جایگاه می آید، 
کارت ســوخت خود را در دستگاه می گذارد و 
ســوخت گیری می کند؛ احراز هویت مشتری 
در زمان ســوخت گیری بر عهده جایگاهداران 
نیســت. نمونه هایــی را داریــم کــه وقتی 
جایگاهدار خواســتار ارائه کارت شناســایی 
شده، درگیری به وجود آمده و دیوان عدالت 
اداری جایگاهــدار را محکــوم کرده و حکم 
داده که نباید این کار انجام شود.آقای امیری 
گفت: حق نداریم از کســی بازخواست کنیم 
که آیا کارت ســوخت متعلق به شماســت یا 
خیر؟ مســئول تفتیش مردم نیســتیم. این 
درخواســت شــرکت پخــش فرآورده های 
نفتــی، گاهی مشــکالت امنیتی و درگیری 

را در جایگاه به وجود می آورد.

عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی مجلس گفت: وزارت نفت توانست 
ســوخت های جایگزین را به بســیاری از مراکز بدهد، تا کســری گاز را از 
طریق سوخت های جایگزین جبران کند که در این زمینه عملکرد بسیار 
موفقی داشت. در سال ۹۹، ۱۰ روز قطعی برق در زمستان داشتیم، پیش 
بینی می کردم امسال هم حداقل ۲ برابر این قطعی را در زمستان تجربه 
کنیم، اما با مدیریت خوب این اتفاق نیفتاد.عبدالعلی رحیمی مظفری در 
خصوص عملکرد وزارت نفت دولت ســیزدهم در تامین گاز کشــور، اظهار 
کرد: وزارت نفت با همکاری شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی که 
توانست سوخت های جایگزین را به بسیاری از مراکز بدهد، تا کسری گاز 
را از طریق ســوخت های جایگزین جبران کند که در این زمینه عملکرد 
بسیار موفقی داشت و من از مجموعه وزارت نفت، کارکنان و شخص وزیر 
نفت، تشکر می کنم؛ زیرا با توجه به اینکه در سال ۹۹، ۱۰ روز قطعی برق 
در زمســتان داشــتیم، پیش بینی می کردم امسال هم حداقل ۲ برابر این 
قطعی را در زمستان تجربه کنیم، اما با مدیریت خوب این اتفاق نیفتاد.وی 
در ادامه افزود: با این وجود بخشی از همکاران ما مجلس طرح سوال کردند 
که چرا از سوخت مازوت استفاده می کنید؛ همچنین شورای تامین بعضی 
از اســتان ها مصوبه گذراندند و مانع از قطع بعضی از نیروگاه ها و اســتفاده 
از ســوخت مازوت شــد درحالی که ما مجبور بودیم از ســوخت جایگزین 
استفاده کنیم. عملکرد مجموع مدیریت شرکت ملی گاز، علی رغم اینکه 
دو اشــکال در بعضی از فاز های پارس جنوبی پیش امد که باعث قطعی 
مقطعی انتقال گاز شــد، اما جای تشــکر دارد و باید بتوانیم در ســال های 
آینده ســرمایه گذاری مناســبی انجام دهیم تا مجبور نشویم گاز صنایع را 

هم قطع کنیم؛ زیرا ما شــوکی به صنایع دادیم که مورد پذیرش نیســت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
همچنین قانونی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد که در ماده ۲۵ قانون 
»بهبود مســتمر فضای کســب و کا« هم آمده اســت که اگر شرکت های 
خدماتــی، گاز و بــرق واحد های تولیدی را قطع کردند خودشــان مجبور 
هستند خسارت دهند و در تبصره ۱۸ هم عدم النفع مطرح و بنا شد اگر 
گاز و برق آن ها قطع شد، شرکت های خدماتی این عدم النفع را به صنعت 
بپردازند که کار ســختی اســت و عملیاتی نیست؛ هر چند قراداد های بین 
صنعت و شرکت های خدماتی به نحوی است که امکان فرار شرکت های 
خدماتی وجود دارد؛ ولی این قانون می تواند رویکرد و تلنگری باشــد که 
شرکت های خدماتی هم تکلیف خود را بدانند البته ما هم نباید دست و پای 

شرکت های خدماتی را ببندیم و بهشان بگوییم بدوید.رحیمی در خصوص 
ایرادات الیحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه نفت و گاز، گفت: ما در بودجه ۱۴۰۱ 
توجهی به وزارت نیرو و نفت نکردیم و حتی بسیاری از منابع را از وزارت 
نفت گرفتیم درحالی که وزارت نفت نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد و 
این منابع باید در قالب طرح های جداگانه پیش بینی شود و اگر به همین 
روند پیش برویم، مجلس آینده گاو شیرده ما را سر می برد.نماینده مردم 
سروستان و کوار و خرامه با اشاره به افزایش پلکانی تعرفه های گاز و برق، 
بیان داشت: تعرفه پلکانی به تنهایی نمی تواند مصرف گاز بخش خانگی را 
پایین بیاورد، ولی در زمینه مصرف گاز مشترکان پرمصرف تاثیرگذار است 
و باید در کنار فرهنگ ســازی در حوزه مصرف برق و گاز و اب در راســتای 
عدالت اجتماعی است؛ از طرف دیگر بهینه سازی وسایل مصرف کننده، 
بهبود ساختمان سازی، بهبود وضعیت صنایع شاهد کاهش بیشتر مصرف 
خواهیم بود. به دلیل اینکه قیمت گاز در بعضی از صنایع ارزان است، لذا 
میزان مصرف گاز در تولید کاال های صنعتی ما بسیار باالتر از استاندارد های 
جهانی است و باید بسنجیم اگر یک تن فوالد تولید می کنیم در مقایسه با 
دیگر کشور ها چقدر انرژی مصرف می کنیم؟رحیمی مظفری افزود: ما در 
قراداد با ترکنستان بخشی از گاز شمال کشور را تامین می کنیم و مساله 
که که از لحاظ اســتراتژیک برای ما مهم اســت کشوری مجبور است برای 
تامین انرژی کشورش گاز وارد کند و کشوری دیگر هم مجبور به صادرات 
گاز برای تامین منابع است و این نیازی که ۲ کشور به ما پیدا می کنند، از 
لحاظ سیاسی و موقعیت جغرافیایی و اینکه ما در هاب انرژی جایگاه واقعی 

خودمان را پیدا کنیم، قطعا موثر خواهد بود.

خبر ویژه

سخنگوی دولت گفت: مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به هیئت وزیران 
در دولت قبل یعنی اســفندماه ســال ۹۹ بوده اســت و اجرای این پروژه منوط به 
دریافت مجوز محیط زیستی خواهد بود.علی بهادری  جهرمی در نشست خبری 
گفت: مقام معظم رهبری در آغاز سال نو مانند همیشه با تعیین شعار سال امید 
و روحیه دیگری برای دولتمردان و مردم ایجاد کردند. نگاه  رهبر معظم انقالب به 
دولت امیدآفرین بود و بیانات ایشان مثل همیشه راهگشای حل مسائل کشور 
است.وی افزود: دولت بالفاصله بعد از سخنان مقام معظم رهبری اقدام هایی را 
در دستور کار قرار داد که تهیه و تصویب آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان 

و اشــتغال آفرین در بخش کشــاورزی و منابع طبیعی و تهیه بسته جامع توسعه 
و اشتغال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صمت و کار، دو اقدام محوری در 
حمایت از تولید دانش بنیان بود.وی تصریح کرد: غیر از نشســت دولت در شــب 
ســال تحویل که لغو شــد، بقیه نشست های دولت منظم برگزار شد.وی با اشاره 
به خبرهایی مبنی بر ســاخت پتروشــیمی در میانکاله افزود: در دولت مردمی 
شــروع هرگونه توســعه یافتگی و فعالیت های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و 
مشروط به اخذ مجوزهای قانونی الزم از جمله مجوزهای زیست  محیطی است 

و توسعه عمرانی فرع بر صیانت از محیط زیست است.

سخنگوی دولت:

احداث پتروشیمی میانکاله منوط به دریافت مجوز محیط زیستی خواهد بود

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره تشریح کرد؛

2 اقدام اساسی در مناطق خارک و الوان به منظور افزایش تولید نفت
مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران، اقدام های شــاخص این 
شرکت برای افزایش ظرفیت تولید نفت از میدان های دریایی ایران 
در خلیج فارس و بازگرداندن ظرفیت تولید به پیش از تحریم ها را 
تشــریح کرد.علیرضا مهدی زاده، مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره 
ایران گفت: همسو با سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر افزایش 
تولیــد و صــادرات نفت، به ویژه تأکیدهــای وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران مبنی بر بازگردانی ظرفیت تولید، برنامه ریزی 
الزم در شــرکت نفت فالت قاره انجام گرفت تا در دوره ۶ ماهه از 
مهرماه تا اســفند ۱۴۰۰، ظرفیت تولید شــرکت به شرایط پیش از 
تحریم های ســال ۱۳۹۷ بازگردد.وی افزود: بر همین اســاس در 
مناطق خارک و الوان که مشــکل کاهش تولید داشــتند به صورت 

فوری دو اقدام بزرگ و تأثیرگذار انجام شد.مدیرعامل شرکت نفت 
فالت قاره ایران تصریح کرد: با توجه به فرســودگی و نشــتی های 
چندباره خط لوله انتقال نفت خام از سکوی ابوذر به جزیره خارک 
در دو سال اخیر، ضمن ایجاد آلودگی های زیست محیطی در دریا و 
هزینه های گزاف که شرکت نفت فالت قاره برای پاکسازی آلودگی ها 
انجام می داد، ظرفیت انتقال نفت از آن خط به حداقل رســیده بود 
و متأسفانه در دوره گذشته اقدام جدی و مؤثری برای حل مشکل 
خط لوله و جایگزین کردن آن انجام نشد، در این باره با پیگیری های 
انجام شده و همکاری مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای افزایش 
برداشــت از میدان ابوذر، مهرماه ســال ۱۴۰۰ مصوبه تأمین اعتبار 
خــط جدیــد ابوذر و خطوط درون میدانی از هیئت مدیره شــرکت 

ملی نفت دریافت شــد.مهدی زاده افزود: هم زمان با انجام مناقصه، 
با برنامه ریزی انجام شــده و تالش شــبانه روزی همکاران مســتقر 
در منطقــه خارک و ســکوی ابــوذر، برخی تغییرات و اصالحات در 
خــط لولــه انتقال گاز ابوذر به جزیره خارک، نقاط اتصال خط روی 
ســکو، همچنین نقاط اتصال در جزیره خارک و انجام توپک رانی و 
آزمون های الزم، خط لوله یادشده برای انتقال نفت خام عملیاتی و 
خط  لوله فرسوده به طور کامل غیرعملیاتی شد.وی تصریح کرد: با 
راه اندازی خط لوله جایگزین در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰، ظرفیت تولید 
شــرکت نفت فالت قاره در منطقه خارک دو برابر و نشــت نفت به 
دریا و آلودگی های محیط زیستی که مورد اعتراض سازمان محیط 

زیست و دیگر نهادهای نظارتی بود، متوقف شد.

کرملین اعالم کرد ؛

 نقشه بزرگ روسیه 
آمریکا برای تضعیف دالر 

کرملین اعالم کرده که درخواســت از کشورهای 
غیردوست برای پرداخت پول گاز طبیعی به روبل، 
یک مدل اولیه اســت و این سیاست برای کاالها و 
صادرات دیگر روسیه هم اعمال خواهد شد.اصرار 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه برای این 
که کشــورهای غیردوســت پول گاز طبیعی را به 
روبل پرداخت کنند، تازه شروع سیاست صادرات 
روسیه است که تحت آن دالر کمتری در مبادالت 
کاالها به خصوص انرژی استفاده خواهد شد.روسیه 
مهلت ۳۱ مارس را برای کشورهای متخاصم شامل 
آمریکا، همه اعضای اتحادیه اروپا، سوئیس، کانادا، 
نروژ، کره جنوبی، ژاپن و بســیاری از کشــورهای 
دیگر برای آغاز پرداخت پول گاز طبیعی به روبل 
تعیین کرده است. اروپا روز جمعه حتی پس از این 
که پوتین تهدید کرد مسکو دسترسی کشورهای 
اروپایــی بــه گاز را قطع خواهــد کرد مگر این که 
خریداران با درخواست روسیه برای پرداخت پول 
گاز به روبل موافقت کنند، همچنان گاز روســیه 
را دریافت کردند.کرملین در طول هفته گذشــته 

پیامهای نامفهوم و متضادی ارسال کرد در حالی که 
اقتصادهای اروپایی با پیش بینی احتمال اختالل 
عرضه گاز از ســوی روسیه، برنامه های اضطراری 
خود را فعال کردند. آلمان و ایتالیا که اقتصادهای 
اروپایی بزرگ و واردکنندگان بزرگ گاز روســیه 
هســتند، هفته گذشــته اعالم کردند از روســیه 
تضمین گرفته اند که می توانند همچنان پول گاز 
را به یورو پرداخت کنند.روسیه فورا عرضه گاز به 
اروپا را قطع نخواهد کرد زیرا هم به درآمد فروش 
گاز وابسته است و هم موعد پرداخت گازی که پس 
از اول آوریل تحویل داده شــده اســت، تا اواخر ماه 
میالدی جاری یا اوایل مه نمی رســد.ادامه عرضه 
گاز به اروپا، نگرانی ها نسبت به قطع شدن عرضه 
گاز روسیه برای اروپا را تخفیف داده اما این نگرانی ها 
ممکن است اواخر ماه میالدی جاری و در ماه که 
موعد پرداخت پول واردات گاز سر می رسد، شدت 
پیدا کند. کرملین هم به نوبه خود اعالم کرده است 
که درخواست برای پرداخت پول گاز به روبل تازه 

شروع فروش صادرات این کشور به روبل است.

وزارت نیرو اعالم کرد؛

کم مصرف راهکاری  استفاده از المپ 
کاهش مصرف برق مناسب برای 

جایگزینــی المپ هــای پرمصــرف با انــواع فوق 
کم مصرف شــاید کمی هزینه بر به نظر برسد، اما با 
توجــه به کاهش مصرف چشــمگیر این المپ ها و 
همچنین طول عمر چند برابری آن ها، به طور قطع 
این اقدام ســرمایه گذاریی ارزنده در نظام اقتصادی 
خانــواده، اداره ها و حتی فضاهای عمومی و تجاری 
خواهد بود.»مصطفی رجبی مشهدی« مدیر عامل 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران روزهای اخیر گفته 
بود: مصرف برق در کشور از ابتدای سال جاری تا پایان 
روز ۱۳ فروردین چهار درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ میلیارد کیلووات 
ساعت برق مصرف شده و بیشترین مصرف برق  از 
ابتدای سال تا روز ۱۳ فروردین در استان های تهران، 
فارس و زنجان ثبت شده است.سخنگوی صنعت برق 
خاطرنشان کرد: رشد مصرف برق در تهران، فارس 
و زنجان از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از ۱۰ 
درصد بوده اســت .اکنون وزارت نیرو در گزارشــی 
راهکارهای کاهش مصرف برق را برای عموم جامعه 
معرفی کرده است که یکی از این راهکارها استفاده 

از المپ های فوق کم مصرف اســت.در این گزارش 
آمده است: کارشناسان انرژی معتقدند بخش عمده 
مصرف برق خانگی در فصل گرم ســال عموماً به ۳ 
وسیله پرکاربرد یعنی "کولر"،"یخچال" و "روشنایی" 
اختصــاص دارد، به گونــه ای که یخچال و فریزر به 
تنهایی ۳۵ درصد، کولر ۳۵ درصد و روشــنایی ۱۵ 
تا ۲۰ درصد مصرف برق خانگی را به خود اختصاص 
می دهند. بنا بر برخی آمارها بخش خانگی، تجاری، 
اداری و عمومی کشور بیش از ۵۰ درصد برق تولیدی 
کشور را به خود اختصاص می دهند و این در حالی 
است که در کشورهای پیشرفته، بخش عمده مصرف 
برق به بخش مولد یعنی تولید و صنعت اختصاص 
می یابد .جایگزینی المپ های پرمصرف با انواع فوق 
کم مصرف شــاید کمی هزینه بر به نظر برسد، اما با 
توجــه به کاهش مصرف چشــمگیر این المپ ها و 
همچنین طول عمر چندین برابری آن ها، به طورقطع 
این اقدام ســرمایه گذاریی ارزنده در نظام اقتصادی 
خانواده، اداره ها و حتی فضاهای عمومی و تجاری 

خواهد بود.

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
برابــر رای شــماره  140060318001003690 مــورخ 1400/12/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــار راســتگومهر بــه شــماره شناســنامه 333 و کدملــی  مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای مهی
زنــد نــادر درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 200 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــی 107 از پــالک شــماره 1و3و5  2596023652 صــادره از رشــت فر
متصــل بهــم فرعــی از اصلــی 22  واقــع در ده گیلوامحلــه بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه صفرعلــی پــور شهرســتانی 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
 خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/01/16 ونوبت دوم:1401/01/31        رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
برابــر رای شــماره140060318603012555  مــورخ 1400/11/11 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای مهربــان علیــزاده علــی آبــادی فرزنــد معصــوم بــه شــماره شناســنامه 389 
صــادره از رودبــار درقریــه کیــژده درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 145.67 مترمربــع پــالك فرعــی 4135 از اصلــی78 مفــروز و 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور  مجــزی شــده از پــالك 7 وغیــره از اصلــی 78 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای جمالعلــی نیکخــواه پســتکی محــر
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 دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
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55بانک و بیمه
رصد و نیازسنجی دقیق مشتریان 

برنامه ۱۴۰۱ بانک کارآفرین

معــاون مدیرعامل در امور بانکی بانک کارآفرین 
گفت: بازاریابی و تعامل گســترده و دوســویه با 
مشتریان حائز اهمیت بسیار است. باید محصوالت 
متنوعــی را بــه آنان معرفی کنیم تا مشــتریان 
بتواننــد از میــان محصوالت و خدمات ما انتخاب 
کنند.ســهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور 
بانکی بانک کارآفرین گفت: در چند ســال اخیر 
شرکت های دارویی جدیدی در زمره مشتریان ما 
قرار گرفتند. به دلیل تحریم های اعمال شده علیه 
صنعت بانکداری کشور این مشتریان ترجیح دادند 
با بانک هایی با سایز کوچک تر و چابک تر کار کنند 
و خوشــبختانه بانک کارآفرین در خصوص ارائه 
خدمــات ارزی و بین المللــی یکی از بهترین های 
شبکه بانکی کشور است و به نحوی عمل کرده که 
رضایت حداکثری مشتریان ارزی و ریالی را در پی 
داشته است.سهراب صادقی معاون مدیرعامل در 
امور بانکی با اشاره تبیین خطوط کسب وکار بانک 
تصریح کرد: خوشــبختانه در حال حاضر بخشی 
از پرتفــوی بانــک در چند ســال اخیــر به حوزه 
ســالمت اختصاص پیداکرده اســت و باسیاست 
گذاری جدید بانک باید در بخش ســالمت، غذا 
و کاالهای اساســی بسیار فعال تر از گذشته عمل 
کنیم.وی خاطرنشــان کرد: در چند ســال اخیر 
شــرکت های دارویی جدیدی در زمره مشتریان 
ما قرار گرفتند. به دلیل تحریم های اعمال شــده 
علیه صنعت بانکداری کشور این مشتریان ترجیح 
دادند با بانک هایی با سایز کوچک تر و چابک تر کار 
کنند و خوشــبختانه بانک کارآفرین در خصوص 
ارائه خدمات ارزی و بین المللی یکی از بهترین های 
شبکه بانکی کشور است و به نحوی عمل کرده که 
رضایت حداکثری مشتریان ارزی و ریالی را در پی 
داشته است.صادقی افزود: البته قبل از تحریم های 
گسترده بیشتر تبادالت ارزی مشتریان و شرکت ها 
در زمینــه دارو بــا کشــورهای اروپایی بود که در 
صــورت رفع تحریم ها مطمئناً مجدداً تقاضا برای 
تهیه دارو از کشــورهایی همچون هند و چین به 
ســمت اروپا متمرکز خواهد شد که باید آمادگی 
این مســئله را داشته باشیم.معاون مدیرعامل در 
امــور بانکی بانک کارآفرین همچنین تأکید کرد: 
مدیریت های بانکداری شرکتی، تجاری- شخصی 
و ســرمایه گذاری باید آمادگی های الزم را داشته 
باشند تا با چابکی زیاد خدمات مالی تخصصی شده 
را به مشتریان بزرگ خود ارائه دهند. باید مشتریان 
خــود را به دقــت بررســی و طبقه بندی کنیم، و 
درخواســت ها و انتظــارات آنــان را از بانک رصد 
کنیم و محصوالت و خدمات جدید را متناسب با 
نیازهــای آنان طراحی کرده و در اختیار آنان قرار 
دهیم.صادقــی همچنین افزود: بازاریابی و تعامل 
گسترده و دوسویه با مشتریان حائز اهمیت بسیار 
اســت. باید محصوالت متنوعی را به آنان معرفی 
کنیم تا مشــتریان بتواننــد از میان محصوالت و 
خدمــات ما انتخاب کنند.وی در بخش دیگری از 
سخنانش بر ضرورت اعتبارسنجی دقیق مشتریان 
توسط شعب بانک اشاره و تصریح کرد: عدم توجه 
به این مسئله بانک را با مشکالت عدیده ای مواجه 
می کند. بنابراین شــعب باید با رعایت بهداشــت 
اعتباری و اعتبار ســنجی دقیق مشتریان کمک 
کننــد تا بانــک در تحقق اهداف و برنامه هایش با 
مشــکالت کمتری روبرو شود.معاون مدیرعامل 
در امور بانکی بانک کارآفرین در ادامه به ضرورت 
تشریک مســاعی تمامی ارکان بانک برای تحقق 
برنامه هــا تأکید و تصریــح کرد: تمامی همکاران 
ســتادی و شــعب به نام بانک کارآفرین شناخته 
می شویم و همه ما اطمینان داریم که بانک قائم به 
شخص نیست و تالش همه همکاران بانکی موفق 
و ســودآور را رقم خواهد زد. تمامی مدیریت ها، 
یکایک همکاران صف و ســتاد به صورت جمعی، 
هماهنگ و منســجم باید تالش کنند تا با تبیین 
سیاســت های جدید کســب وکار بانک توســط 
مدیرعامل محترم برنامه ها بانکی سرآمد و درخور 

نام بلند بانک کارآفرین داشته باشیم.

اخبار

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

مجموعه چندمنظوره بازار 
بزرگ ایران- ایران مال که 
در تعطیــالت عید روزانه 
میزبــان بیش از ۱۵۰ هزار 
بازدیدکننــده اســت، از 
ابتدای ساخت تا به امروز تحت انواع پوشش های 
بیمــه ای بیمه رازی قرار دارد. با آغاز ســفرهای 
نــوروزی، بازار بــزرگ ایران به یکی از مهم ترین 
قطب های گردشــگری کشور تبدیل شده است؛ 
به گونه ای که روزانه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از این 
جاذبه گردشــگری 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 ۱۰ها 
مکان دیدنی دیگر در نوروز ۱۴۰۱ ویژه برنامه های 
متعددی نظیر اجرای موســیقی ســنتی و پاپ، 
نمایــش چهره های تاریخی و علمی ایران زمین، 
آتش بــازی و رقــص نور را اجرا کرده اســت.این 
برنامه ها که از شبکه های اجتماعی و تلویزیونی 
متعددی به شــکل زنده پخش می شود، حضور 
مردم در ایران مال را افزایش بیشتری داده است.
فروشگاه های بازار بزرگ ایران هم در نوروز ۱۴۰۱ 
تخفیــف تا ۵۰ درصــدی 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 ۱۵۰ هزار بازدیدکننده درروز را 
بــدون کمتریــن ازدحام و اشــکال ترافیکی و با 
ســهولت هرچه تمام تر ممکن ساخته اســت.بر 
اساس این گزارش پروژه چندمنظوره بازار بزرگ 
ایران – ایران مال از زمان آغاز فرآیند ساخت تا به 
امروز تحت پوشش های متنوع بیمه ای بیمه رازی 
اســت که از پوشش های مختلف آن می توان به 
بیمه حوادث برای سازه ایران مال، اموال، اثاثیه و 
کارکنان فروشــگاه در کنار بیمه آتش ســوزی و 

مسئولیت در قبال بازدیدکنندگان اشاره کرد.

توسط بیمه نوین انجام  شد؛ 

 برگزاری همایش علمی-پژوهشی 
شرکت های گروه مالی اقتصاد نوین

 شــرکت بیمــه نویــن 
همایش علمی-پژوهشی 
خــود را با هــدف ایجاد 
اســتفاده  و  هم افزایــی 
حداکثــری از ظرفیــت  
نیروهــای علمی گروه  مالی اقتصاد نوین برگزار 
می کند. همایش علمی-پژوهشی شرکت های 
گروه مالی اقتصاد نوین ویژه کارکنان شرکت های 
زیــر مجموعه این گروه مالی و نیز نمایندگان و 
کارگزاران متعامل با بیمه نوین برگزار می شود.
بر همین اساس محورهای این همایش شامل؛ 
»مدیریت ریســک در بانک ، بــورس و بیمه«، 
»طراحــی محصوالت و خدمات مالی جدید در 
بازار ایران«، »بازاریابی و فروش محصوالت مالی 
در بــازار ایران«، »آینــده پژوهی در حوزه های 
پولی و مالی«، »توسعه منابع انسانی در گروه های 
مالی«، »فرصت ها و راهکارهای ایجاد هم افزایی 
در گروه مالی اقتصاد نوین«، »حاکمیت شرکتی 
درگروه های مالی«، »کســب و کارهای نوپا در 
حوزه های پولی و مالی«، »نقش گروه های مالی 
در توســعه اقتصادی کشور« و »کاربرد فناوری 
اطالعات در گروه های مالی« می شــوند.مهلت 
ارســال مقاالت برای همایش علمی-پژوهشی 
شــرکت های گــروه مالی اقتصــاد نوین تا ۱۵ 
اردیبهشــت ماه و زمان برگزاری این همایش و 
اعالم نتایج تیرماه سال جاری بوده و به پنج اثر 
برگزیــده در ایــن همایش جوایــز نقدی تعلق 

خواهد گرفت.
عالقه منــدان واجــــــد شــرایط می تواننــد 
 مقــاالت خــــــود را بــه آدرس ایمیــــــل

conference@novininsurance.com ارسال 
و نیز جهت کســب اطالعات بیشــتر در خصوص 
شرایط مقاالت به سایت شرکت بیمه نوین به آدرس 

www.novininsurance.com مراجعه کنند.

دیدار نوروزی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با کارکنان
در این جلســه حجت االسالم سید امین 
جــوادی ضمن عرض تبریک و تهنیت به 
مناسبت سال نو و حلول ماه مبارک رمضان 
به آثار و برکات این ماه عظیم پرداخت و 
عنوان داشتند، این ماه متعلق به خداوند 
می باشــد که همه بندگان میهمان خدا 
می باشــند و صاحب خانه تمامی برکات 
را بــرای پذیرایی از میهمانان مهیا نموده 
تا ســبک بال باشــند. در این ماه همه می 
توانیــم از نعمات خداوند بهره برده و اگر 
از نعمات الهی بی نصیب باشــیم کاهلی 
از ما می باشد.ایشــان در ادامه گفتند: در 
ماه های دیگر باید دعا با تشــریفات و در 
مکانــی مقدس و در زمان خاصی باشــد 
تا خداوند دعا را مســتجاب کند ولی در 
این ماه این چنین نیســت همه می توانند 
در این مهمانی وارد شــده و با هر زبان و 
اندیشه خود را به خدا نزدیک کنند. پس 
بایــد از هر فرصتی برای نزدیکی و تقرب 
به خدا استفاده کنیم.مدیرعامل موسسه 
اعتبــاری ملل در خصوص اهمیت امر به 
معــروف در جامعه باالخص به کارگزاران 
موسســه افزودند: امر بــه معروف باعث 
تســهیل در رونــد کار و جلوگیــری از 
انحراف در مســیر خدمت به مردم عزیز 

می شود که در این بحث می بایست آبرو 
و حیثیت افراد مدنظر قرار گرفته و کامال 
محفوظ باشد.ایشان افزودند:در خصوص 
حــق الناس در هر حــال باید مقید بود. 
وظیفه ماست که در محل کار حق الناس را 
رعایت کنیم حتی اگر کسی برای دریافت 
خدمات معطل شــود ما باید در پیشــگاه 

خداوند پاســخگو باشــیم. باید مواظب 
باشیم و مراقب رفتار و اعمال مان باشیم. 
حفظ و حراست از منابع می بایست به نحو 
احسن صورت پذیرد و از اسراف جلوگیری 
کرد. عمر انسان مانند جوی آب روانیست 
که در حال گذر است. االن خداوند فرصت 
خدمتگزاری را بر ما ارزانی داشــته است 

پس باید از این فرصت اســتفاده کنیم و 
به همدیگر کمک کنیم .حجت االســالم 
جــوادی در خصوص عملکرد موسســه 
در ســال ۱۴۰۰ بیــان داشــت: به لطف 
خداوند در سال گذشته به اهداف تعیین 
شــده رسیدیم و توانســتیم به برنامه ای 
که کارشناســان طراحی کردند با کمک 

یکدیگــر و همراهی و همکاری همکاران 
عزیز به نتیجه برســانیم که این امر سبب 
رضایت مشتریان، سهام داران و در نهایت 
رضایت خداوند است. و امیدواریم در سال 
۱۴۰۱ به اهداف تعیین شده همانند سال 
گذشــته دست یابیم.ایشان افزود: اگر هر 
سازمان و موسسه و هرکس به وظایف خود 
درست عمل کند می تواند به رشد و توسعه 
کشورکمک نماید که این امر باعث تحقق 
نظرات مقام معظم رهبری خواهد شــد و 
می توان ایران را به عنوان یک الگو معرفی 
نمود.مدیرعامل موسســه اعتباری ملل 
در خاتمه با آرزوی ســالی خوب و آرزوی 
موفقیت برای همه هموطنان عزیز ایرانی 
بیان داشــت موسسه اعتباری ملل همه 
تالش خود را می نماید تا شعار سال ۱۴۰۱ 
“تولید دانش بنیان و اشــتغال زایی” که 
توســط مقام عظمــای والیت نام گذاری 
شده است را جامه عمل بپوشاند.پیش از 
سخنان مدیرعامل موسسه اعتباری ملل 
آقــای مروجی قائم مقام موسســه ضمن 
بیان آمار و اطالعات، عملکرد سال ۱۴۰۰ 
موسســه را خوب توصیــف کرد و اظهار 
امیــدواری نمود که در ســال ۱۴۰۱ به 

اهداف تعیین شده دست یابیم.

اخبار

مدیرعامل بانک دی با تأکید بر نقش محوری نظام بانکی در تحقق 
شــعار ســال مبنی بر »تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین« گفت: 
مجموعه سیاســت ها و برنامه های بانک دی در مســیر تحقق شعار 
ســال، تدوین و ابالغ شــده است.علیرضا قیطاسی به همراه رییس و 
اعضای هیئت مدیره در دیدار نوروزی با همکاران ضمن بازدید از شعبه 
مرکزی این بانک، تمرکز بر درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع خدمات 
ارزی را یک مزیت رقابتی ویژه برای بانک دانست و تصریح کرد: در 
حال حاضر با توجه به یکسان بودن خدمات ارائه شده در بخش ریالی 
در نظام بانکی، توجه به درآمدهای غیرمشاع حاصل از ارائه خدمات 
ارزی به مشتریان از طریق ارائه سبد متنوعی از محصوالت، اقدامی 
موثر در سیستم درآمدی بانک  محسوب می شود. وی افزود: شعبه 
مرکزی به واسطه برخورداری از مشتریان اختصاصی و شرکتی ویژه 
باید در ارائه خدمات ارزی متنوع، پیشگام و الگوی سایر شعب باشد.

مدیرعامل بانک دی سال ۱۴۰۱ را برای شبکه بانکی یک سال مهم 
و ویژه دانست و تصریح کرد: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری) 
مدظله العلی( محور تمرکز اقتصادی کشــور باید بر شــعار »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« باشد که این رهنمود، وظیفه نظام بانکی 
را بیش از پیش حائز اهمیت کرده اســت.وی ادامه داد: شــعب باید 
بر اســاس دســتور هفت ماده ای رییس کل محترم بانک مرکزی، در 
ارائه تســهیالت آسان به مشتریان به ویژه شرکت های دانش بنیان و 
تولیدکنندگان داخلی، نهایت همراهی و همکاری را داشــته باشند 
تا نقش خود را   در تحقق شعار سال ایفا کنند.قیطاسی در پایان با 
اشاره به هدفگذاری عملیاتی و استراتژی های بانک در سال ۱۴۰۱ 
گفت: سهم شعب در جذب مشتریان و میزان افزایش درآمدهای سال 
۱۴۰۱ به همراه خط مشی اعتباری تدوین شده است که امیدوارم با 

برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد تحقق  اهداف باشیم.

کید مدیرعامل بانک دی بر نقش محوری نظام بانکی در تحقق شعار سال تأ

خبر  ویژه

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری پــژو 405 جــی 
ال ایکــس بــه رنــگ مشــکی مــدل 1382 بــه شــماره انتظامــی 
793 م 98-ایــران78 بــه شــماره موتــور 22568213286 
مزرعــه  حمیــد  بــه  متعلــق   82016310 شاســی  شــماره  بــه 

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
رنــگ  بــه  اتوماتیــک  آریــان  ســواری  مالکیــت  شناســنامه 
55-ایــران28  ج   469 انتظامــی  شــماره  بــه  خاکســتری 
شاســی  شــماره  بــه   13587003724 موتــور  شــماره  بــه 
ــی  ــت گرگان ــن نعم ــه بهم ــق ب NAP51FE49J352684 متعل
فرزنــد اســمعیل مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  " 
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی"
 1400/09/16 مــورخ   140060318001002562 شــماره   رای  برابــر 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــت تصرف ــک رش ــه ی ــك ناحی مل
آقای احمد برمکی خشــکبیجاری به شــماره شناســنامه 41 و کدملی 
زنــد یحیــی درشــش دانــگ  5189758664 صــادره ازخشــکبیجار فر
یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 618.82 مترمربــع بــه شــماره 
پــالك فرعــی 40 از پــالک شــماره 10 از پــالک شــماره 10 باقیمانــده 
فرعــی از اصلــی5 واقــع در بخــش 9 گیــالن حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه 
ــکبیجاری  ــور خش ــا ضیاپ ــه ذکری ــمی اولی ــك رس ــام مال ــت بن ــک رش ی
احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال 
.لــذا  اســت.  گردیــده  ز  محــر متقاضــی  بــه  رســمی  مالــک  از  ملــک 
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 دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
 وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/12/21 ونوبت دوم:1401/01/07
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت
 سید محمد فرزانه شال

گواهی حصر وراثت
خانــم ســهیال افســری نــژاد مقــدم فومنــی به شــماره ملــی 0051760592 باســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت 
شناســنامه ورثــه درخواســتی بشــماره 140001920003209180 تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و چنیــن اشــعاد داشــته اســت 
کــه شــادروان حســن افســری نــژاد مقــدم فومنــی فرزنــد محمدصــادق به شــماره ملــی 2669150853 در تاریخ پنجشــنبه 

23 دی 1400 درگذشــته و ورثــه وی در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از:
1 - امیر افسری نژاد مقدم فومنی فرزند حسن شماره ملی: 0036673803  نسبت با متوفی: پسر

2 - احمد افسری نژاد مقدم فومنی فرزند حسن شماره ملی:0055681573 نسبت با متوفی:پسر
3 - پروین افسری نژاد مقدم فومنی فرزند حسن شماره ملی:0051624257 نسبت با متوفی:دختر
4 - فریده افسری نژاد مقدم فومنی فرزند حسن شماره ملی:3620995664 نسبت با متوفی: دختر
5 - مریم افسری نژاد مقدم فومنی فرزند حسن شماره ملی:0053741528 نسبت با متوفی: دختر
6 - سهیال افسری نژاد مقدم فومنی فرزند حسن شماره ملی:0051760592 نسبت با متوفی : دختر

7 - رقیه افسری نژاد مقدم فومنی فرزند حسن شماره ملی 0057612986 نسبت با متوفی: دختر
پــس از تشــریفات قانونــی و انتشــار یــک نوبــت آگهــی در روزنامــه ســرانجام در تاریــخ 1401/01/14 در وقــت فــوق العــاده 
شــعبه 1 شــورای حــل اختــالف فردیــس بتصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل و پــس از مالحظــه پرونــده گواهــی مــی نمایــد 
کــه ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یادشــده در بــاال بــوده و وارث دیگــری نــدارد و دارائــی آن روانشــاد پــس از 

پرداخــت و انجــام حقــوق و دیونیکــه بــر ترکــه تعلــق مــی گیــرد بــه صــورت زیــر تعییــن مــی گــردد.
1 - امیر افسری نژاد فومنی )فرزند( : )دو نهم( از کل ماترک

2 - احمد افسری نژاد فومنی )فرزند( : )دو نهم( از کل ماترک
3 - پروین افسری نژاد فومنی )فرزند( : )یک نهم( از کل ماترک
4 - فریده افسری نژاد فومنی )فرزند( : )یک نهم( از کل ماترک

5 - مریم افسری نژاد فومنی )فرزند( : )یک نهم( از کل ماترک
6 - سهیال افسری نژاد فومنی )فرزند( : )یک نهم( از کل ماترک
7 - رقیه افسری نژاد فومنی )فرزند( : )یک نهم( از کل ماترک

حسب اظهارات خواهان اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان فردیس - محمد حسین طارمی

در بانکداری دیجیتال مشــتریان توانایی 
مدیریــت مالی خــود به صورت آنالین از 
طریق رایانه، تبلت یا گوشــی هوشــمند 
ارتقا می دهند که بانک ایران زمین ضمن 
درک شــرایط جدید بسترهای بانکداری 
نوین را برای مشتریان نسل جدید فراهم 
مــی کند.فضای بانکــداری دیجیتال به 
سرعت در حال پیشرفت و دائما در حال 
تغییر اســت. ما به دنبال تحقیق در مورد 
آخرین داده ها در مورد بانک های سراسر 
جهــان برای یافتن بانک بزرگ موفق در 
زمینه بانکداری دیجیتال هســتیم.این 
آمار بر اساس ارزیابی ها، کل سرمایه های 
جمع آوری شده و تعداد مشتریانی به روز 
بدســت آمده اســت. داده های تحقیق از 
منابع در دسترس ، مانند موسسات مالی، 
ارگان های دولتی، بیانیه های مطبوعاتی، 
وب سایت های فین تک و مجالت گرفته 
شــده تا جوالی ۲۰۲۱ نشــان می دهد 
بانــک دیجیتال برتر، ترکیبی ســالم از 
اســتارت آپ ها و شــرکت ها از چهار قاره 
مختلف ارزش ۷۲ میلیارد دالر هســتند.
بزرگترین بانک دیجیتال در جهان متعلق 
به سائوپائولو، برزیل است و این پتانسیل 
را دارد که بزرگتر شــود، زیرا بازار برزیل 
هنــوز با کمبود یک ســوم جمعیت فاقد 

حساب بانکی است. در کشورمان ایران نیز 
سیستم بانکداری دیجیتال در حال رشد 
و پیشرفت است و مشتریان پس از سالیان 
متمادی در حال اعتماد و آن هســتند در 
این میان یکی از بانکهای برتر با زیرساخت 
های موفق دیجیتال در راستای توجه به 
خدمــات بهتر مشــتریان بانــک ایران 
زمین اســت. ** ارائه خدمات بانکداری 
دیجیتــال با هدف مشــتری مداری در 
بانکــداری دیجیتال مشــتریان توانایی 
مدیریــت مالی خــود به صورت آنالین از 
طریق رایانه، تبلت یا گوشــی هوشــمند 
ارتقــا می دهند. بانک ها معموالً خدمات 
بانکداری دیجیتالی را ارائه می دهند که 
عبارتنــد از: بانکــداری آنالین، موبایل و 
تبلــت واریز چک موبایل هشــدارهای 

متنی بیانیه هــای الکترونیکی پرداخت 
آنالیــن قبض اما با توجه به زیرســاخت 
های بانکــداری دیجیتال در بانک ایران 
زمین مشــتریان می توانند این خدمات 
را به صورت برخط متمایز دریافت کنند. 
همچنین ارائه تســهیالت به عنوان یک 
خدمت بانکی رایج اســت کــه ارائه می 
شــود و در اشــکال و اندازه های مختلف 
وجــود دارد. برخی از انواع رایج وام هایی 
کــه بانک ها ارائه مــی دهند عبارتند از: 
وام های شــخصی وام خــودرو خطوط 
اعتباری سهام، خانه وام مسکن وام های 
تجــاری همه این تســهیالت می تواند از 
طریــق بانکداری دیجیتــال ایران زمین 
به مشــتریان ارائه شود. بر همین اساس 
یکی از مهمترین مزیت بانک ایران زمین 

استفاده از بسترهای بانکداری دیجیتال 
با محوریت ارائه خدمات بهتر به مشتریان 
اســت. **تحول بانک ایران زمین برای 
مشتریان نسل جدید مهم ترین بسترهای 
بانک داری دیجیتال که توسط بانک ایران 
زمین محقق می شود شامل افزایش، بهره 
وری، ســرعت دقت، انطباق، اســتقالل 
مالی، آرامش خاطر مشــتریان اســت. 
نظرســنجی جهانی بانکــداری، روابط 
مالی اولیه مشتریان بانکی را بررسی کرد 
و دریافــت که فیــن تک ها و نئوبانک ها 
در حال افزایش هستند.مشــتریان دیگر 
انتظار ندارند که یک موسسه مالی یا بانکی 
تمــام نیازهای آنهــا را برآورده کند بلکه 
انتظار دارند تجربیات مستقل، یکپارچه 
توسط بسترهای دیجیتالی داشته باشد. 
به طــور خاص، یافته هــای این تحقیق 
نشــان می دهد چگونه روندهای کنونی 
زمین بازی رقابتی را به ســمت بانکداری 
دیجیتال که از مزایایی بسیاری برخوردار 
هســتند، متمایل می کند. آنها همچنین 
یک تغییر نســلی را در ادراکات مشتریان 
بانکــی از اعتمــاد و ترجیــح قوی برای 
یکپارچگی خدمات نشــان می دهند. در 
نهایت، نتایج نظرسنجی تأیید می کند که 
چرا قابلیت های شخصی ســازی قوی تر و 

مدل های تجاری دیجیتالی بانک ها برای 
حفظ روابط با مشتری و ترسیم مسیری 
مناسب برای رشد ضروری است. از جمله 
یافته هــای اصلی تحقیقات این گزارش 
نشــان می دهد ۲۷ درصد از مشــتریان 
بانکی در جهان با نئوبانک ها یا بانک داری 
دیجیتــال ارتباط دارنــد که از این میان 
۳۷ درصد بین ۱۸ تا ۳۴ سال سن دارند 
که جمعیت جوانی از مشــتریان بانکی را 
تشکیل می دهند. از آنجایی که پرداخت 
های بانکی متمرکز تر می شود، زمین بازی 
رقابتی به نفع بانک های جدید یا دیجیتال 
متمایل می شود، اما نیاز به ادغام چندین 
ارائه دهنده خدمات مالی یک فرصت مهم 
برای بانک های فعلی اســت.قابل اعتماد 
بودن و اســتقالل مالی، دو حوزه قدرت 
برای مشــتریان هستند که باعث اعتماد 
به بانکداری دیجیتال می شوند که دست 
برتر را در اختیار دارند. ظهور »برنامه های 
فوق العــاده« و ترجیح مشــتریان برای 
شخصی سازی خدمات بانکی، انگیزه ای 
قوی برای تولیــد برنامه های دیجیتالی 
جدید و توســعه اکوسیستم در بانک های 
فعلی ایجاد می کند که بانک ایران زمین 
با درک این مهم به دنبال توسعه فعالیت 
های بانکداری دیجیتال در کشور است.

تحول بانک ایران زمین برای مشتریان نسل جدید

برگزیدگان پویش روز جوان مشخص شدند
 باشگاه مشتریان شرکت بیمه کوثر قرعه  کشی پویش روز جوان را برگزار 
کرد.به مناسبت میالد حضرت علی اکبر)علیه السالم(، شرکت بیمه کوثر 
پویشــی را با عنوان »روز جوان« طراحی و از طریق تارنمای شــرکت و 
پیامک به مشــتریان اطالع رســانی کرده بود که مراســم قرعه کشی آن 
برگزار شد.احمدرضا عصاری با اشاره به استقبال خوب مشتریان از این 
ابتکار، گفت: هزارو۵۴۰ نفر از اعضای الماسی و طالیی باشگاه مشتریان شرکت که در خانواده خود یک 
عضو جوان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال داشتند با فرستادن تصویر یکی از بیمه نامه های خود به سامانه 
باشگاه مشتریان بخت خود را برای شرکت در این پویش آزمودند و در نهایت از میان این تعداد، ۱۵ نفر 
به قید قرعه برگزیده شدند که هدایایی به رسم یادبود برای این عزیزان فرستاده خواهد شد.وی از ارسال 
جوایز برگزیدگان این پویش در هفته آینده خبر داد و گفت: زهرا مرادی، ساالر بایرام زاده، پرویز مصدق، 
مهــدی صادقــی، محمد شــفیعی، ریحانه خواجه زاده قادرآبادی، مهدیه کرمی، مهدی اختری، ســعید 
آقا احمدی، نفیسه بانج شفیعی، احمدرضا وحیدی نسب، جعفر رضائی مقدم، فاطمه رسولی، محمد مهدی 

نادی شورابی و مینا اکبر زاده برگزیدگان این پویش هستند.
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مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

آتشگاه مجهز شدند کنترل از راه دور در خیابان  ۱25 پایه روشنایی به ماژول 
اصفهــان / گروه اســتان ها: هوشمندســازی 
روشــنایی معابر یــک انتخاب مقرون به صرفه 
نسبت به روش های سنتی برای شهر های بزرگ 
از جمله کالن شــهر ها و شــهرهای توریسیتی 
است. با استفاده از این سیستم می توان کنترل 
دقیــق و نظارتــی موثــر بــر روی مصرف برق 
داشــته باشیم.مهندس ســعید افالکیان مدیر 
دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق 
اصفهان در این باره گفت : بنای تاریخی آتشگاه 
یکی از چندین و چند بنای به یادگار باقی مانده 
از دوره های گذشته در شهر باستانی اصفهان می 

باشد که مانند نگینی بر کابین شهر اصفهان می 
درخشد باید توجه کنیم که روشنایی معابر آن 
با مدیریت هوشمندانه نه تنها می تواند زیبایی 
آن را دو چندان کند بلکه می تواند باعث صرفه 
جویی در مصرف انرژی شود .وی تصریح کرد : 
معابرعمومی یکی از ضروری ترین سیستم ها از 
لحاظ امنیت اجتماعی و فردی می باشدکه می 
توان با استفاده و مدیریت هوشمندانه روشنایی 
به تمام اهداف در این حوزه دست یافت در پروژه 
هوشــمند سازی روشنایی اتوبان خرم خیام تا 
خیابان بهشت که در حوزه آثار تاریخی آتشگاه 

می باشد برای ۱۲۵ پایه روشنایی و ۲۵۰ چراغ 
۱۵۰ وات بخار سدیم ماژول های کنترل از راه 
 )IOT( دور نصب شد که با سیستم اینترنت اشیا
فاز اول این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون 
تومان اجرایی شد.وی خاطر نشان کرد :با توجه 
به اینکه تابستان ۱۴۰۱ را در پیش رو داریم و 
مانند ســال گذشته باید برای مدیریت مصرف 
انــرژی اقدام به یک در میان نمودن چراغ های 
معابر کنیم این پروژه می تواند ما را به هدفمان 
نزدیــک کند.مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری 
شــرکت توزیع برق اصفهان به دیگراهداف این 

پروژه اشاره کرد وگفت : کاهش نارضایتی مردم؛ 
حذف شــدن مشــکل فاصله مکان جغرافیایی 
انجــام پروژه از مرکز فرمان و شناســایی چراغ 
های سوخته و ......از دیگر اهداف این پروژه بوده 
اســت .افالکیان اظهار داشت : به لطف سیستم 
های هوشــمند و اینترنت اشــیا ثبت دقیق این 
اطالعات با کمک نرم افزار های مربوطه بســیار 
آســان و قابل دسترس شده است به طوری که 
دیتا و اطالعاتی که به دســت می آید به راحتی 
هزینه های عملیات روشــنایی را پیش بینی و 

مدیریت می کند

توسط نمایندگان مجلس؛ 

تحقیق و تفحص از »صادرات ُمفت بنزین« در دولت روحانی کلید خورد
تهران / حدیث براتی 

نمایندگان مجلــس با تحقیق و تفحص 
از شــرکت ملی نفت بــه دلیل صادرات 
ُمفــت بنزین در دولــت روحانی موافقت 
کردند.در نشســت علنی روز- سه شنبه 
۱۶ فروردین  - مجلس شــورای اسالمی 
گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب 
تقاضــای تحقیق و تفحــص از عملکرد 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه 
داخلــی مجلــس  با ۱۸۹ رای به تصویب 
نمایندگان رســید.محورهای تحقیق و 

تفحص به شرح ذیل است:
۱-ابهامــات موجود در خصوص صادرات 
فــرآورده های نفتی )اخیرا گزارشــی در 
خصــوص صادرات بنزیــن ۵۰۰ تومانی 

منتشر شد(.
۲-بررســی عملکرد شــرکت مذکور در 

طرح موسوم به برندینگ.
۳-بررســی عملکرد شــرکت مذکور در 

طــرح دوگانه ســوز کردن حــدود ۵/۱ 
میلیون خودروی عمومی.

۴-بررســی عملکرد شــرکت مذکور در 
قراردادهای پژوهشی.

۵-بررســی عملکرد شــرکت مذکور در 
قراردادهای بخش حمل و نقل بخصوص 

در بخش دریایی.
۶-بررســی عملکرد شــرکت مذکور در 

خصوص نحوه تامین کاتالیست ها.
مصطفی نخعی به نمایندگی از متقاضیان 
ایــن طرح گفت: شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در راستای 
تفکیــک گاز طبیعــی و انتقال نفت خام، 
صــادرات و واردات تشــکیل شــد  این 
شرکت از جایگاه ویژه ای در صنعت نفت 
برخوردار اســت، امــا برخی اقدامات این 
شرکت در حوزه صادرات نفت با ابهاماتی 
مواجهه اســت هر چند نهادهای امنیتی 
و قــوه قضاییه در این زمینه  ورود کردند 
امــا مباحث مربوط در این زمینه نیازمند 
بررسی می باشد.رحیمی مظفری گفت: 
ایــن تحقیق و تفحــص مربوط به دولت 
قبل و فروش فرآورده های نفتی در زمان 
تحریم بوده اســت بسیاری از صادرات و 
گزارشــاتی که از شــرکت نفت ارائه شده 

نتوانست تفحص کنندگان را قانع کند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

برگزاری جلسه بررسی و تدوین 
 اهداف سال۱۴۰۱ 

مخابرات کرمانشاه 

کرمانشــاه / گروه استان ها: جلسه  بررسی 
و تدوین اســتراتژی و اهداف ســال ۱۴۰۱ 
مخابرات منطقه کرمانشــاه برگزار شد .  در 
این جلسه که با حضور  جانشین مدیر منطقه 
و مدیران مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار 
شد اســتراتژی و اهداف سال ۱۴۰۱ مورد 
بررســی قرار گرفت . در این جلســه  دکتر 
امیری ، اهداف پیش روی مخابرات کرمانشاه 
در سال  ۱۴۰۱ را درجهت حرکت به سمت 
ارتقا خدمات مخابراتی مطلوب اعالم و افزود 
: عالوه بر چشــم اندازهایی که در ســالهای 
قبل به دنبال تحقق آن بوده ایم ، توســعه 
فیبرنوری و گســترش FTTH در اســتان 
از اهــداف اصلی مــا در مجموعه مخابرات 
منطقه کرمانشاه می باشد .  جانشین مدیر 
مخابرات منطقه کرمانشــاه ضمن قدردانی 
از زحمات همکاران در ســالهای گذشــته ،  
بر تالش بیشــتر  کارکنان جهت رســیدن 
به اهداف و اســتراتژی های ســال ۱۴۰۱ 
تاکید کرد . گفتنی اســت در این جلســه ، 
برنامه  شهرســتانهای استان در حوزه   باند 
پهن و تلفن ثابت بطور جداگانه مورد بحث 

وبررسی قرار گرفت .

 رئیس اداره دامپزشکی گالیکش 
عنوان کرد؛

 رصد و پایش بهداشتی 
 حیات وحش پارک ملی 

استان گلستان
گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس اداره 
دامپزشــکی گالیکــش از رصــد و پایش 
بهداشــتی حیــات وحش پــارک ملی 
گلستان خبر داد.علی منصوری گفت: در 
راستای حفاظت از سالمت حیات وحش، 
کارشناســان اداره دامپزشکی شهرستان 
گالیکش، به همراه کارشناسان و پارکبانان 
پارک ملی گلســتان، به زیســتگاه های 
محــدوده اســتان گلســتان و حوزه مرز 
خراســان شــمالی اعزام شدند.منصوری 
گفت: بر این اساس، کارشناسان با تجهیزات 
کافی نســبت به رصد و پایش بهداشــتی 
وضعیت سالمت گله های ارزشمند حیات 
وحش در مناطق صعب العبور پرداختند.او 
گفت:خوشبختانه موردی از بیماری واگیر 
مشــاهده نشد.به گفته منصوری جلسات 
مربوطه بین کارشناسان اداره دامپزشکی 
و پــارک ملی برگزار شــد و ضمن بازدید 
از آبشــخور ها و اســتراحتگاه های حیات 
وحش، توصیه های بهداشــتی و آموزشی 
برای پیشگیری از بیماری های واگیر ارائه 
شــد.او گفت: طرح واکسیناسیون رایگان 
جمعیت دامی شهرســتان به صورت ۱۰۰ 
درصد رایگان، در دســتور کار است و این 
خدمات رایگان  در ســال گذشــته تأثیر 
بســزایی در حفاظت از ســالمت حیات 
وحش داشــت.رئیس اداره دامپزشــکی 
گالیکــش گفت: امســال نیز به زودی در 
راســتای ارائه خدمات رایگان دامپزشکی 
برای دامداران شهرســتان صورت خواهد 

گرفت.

مدیر آبفای شهرستان تیران و کرون خبر داد؛

 بازسازی بیش از ۱2 کیلومتر 
 از شبکه آبرسانی 

9 روستای تیران و کرون
اصفهان / گروه اســتان ها: با هزینه ای بالغ 
بــر ۳۴ میلیارد ریال بیش از ۱۲ کیلومتر از 
شــبکه توزیع آب در ۹ روستای شهرستان 
تیران و کرون اصالح و بازســازی شد.مدیر 
آبفای شهرستان تیران و کرون خاطرنشان 
کــرد: در ایــن عملیات ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر 
از شــبکه فرسوده آبرســانی به روستاهای 
میرآباد، جاجــا، علی آباد، بودان، گنهران، 
تقی آباد، الور، هومان و حســین آباد اصالح 
و بازســازی شد.ســعید عابدینی با اشاره به 
این که ۵۹۹ انشعاب آب نیز در این عملیات 
اصالح و بازســازی شــد، افزود: اجرای این 
طــرح بالــغ بر ۳۴ میلیارد ریال هزینه در بر 
داشــت که با مشارکت دهیاری های این ۹ 
روســتا تامین شــد.وی گفت: با اجرای این 
طرح آب شــرب پایدار ۲۹۷۶ خانوار ساکن 
در روســتا های یادشــده با جمعیتی بالغ بر 

۹۵۰۰ نفر تامین شد.

 معاون شرکت توزیع برق استان سمنان 
اظهار رد:

ح تست   اجرای طر
ک برق   و بازرسی 7۶ هزار اشترا

در استان سمنان
ســمنان / گروه اســتان ها: معاون فروش 
و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق 
اســتان ســمنان از اجرای طرح تســت و 
بازرسی ۷۶ هزار و ۶۹۱ دستگاه لوازم اندازه 
گیری اشتراک های برق به صورت هدفمند 
در سطح استان خبر داد.محمدرضا لشکری 
گفت: از مجموع این تعداد تســت در طی 
ســال گذشته، ۶۹ هزار و ۵۳۱ اشتراک در 
بخش عادی و هفت هزار و ۱۶۰ اشتراک در 
بخش دیماندی، مورد بازرســی قرار گرفته 
است.وی با اشاره به این که ۳۵۰ اشـتراک 
دارای انشعاب غـیرمجاز در اسـتان کشف، 
جمــع آوری و تعیین تکلیــف گردیده اند 
افزود: مشــترکان مجاز اســتخراج رمزارز، 
بــه تجهیــزات قطع جریان از راه دور مجهز 
شــده اند.وی اظهار کرد: از سوی همکاران 
این شــرکت و با همکاری عوامل انتظامی، 
۱۲۲ مزرعــه با یک هزار و ۲۳۱ دســتگاه 
که به صورت غیرمجاز در حال اســتخراج 
رمــز ارز بوده اند شناســایی و با هماهنگی 
نهادهای نظارتی، جمع آوری شــده است.

لشــکری خاطرنشان ساخت: برنامه ریزی 
جهت توسعه رویت پذیری و کنترل پذیری 
مصرف مشــترکان برق اســتان، تســت و 
بازرسی مســتمر انشــعابات برق، اجرای 
رزمایش های تســت و بازرسی در راستای 
کشف انشعاب های غیرمجاز، افزایش سطح 
هوشمندســازی شبکه با نصب کنتورهای 
هوشــمند، توســعه کنتورهــای مرجع، 
هوشمندســازی چاه های کشاورزی برای 
مشــارکت در طرح های مدیریت مصرف و 
توســعه نرم افزارهــای اندرویدی در حوزه 
تست و بازرسی لوازم اندازه گیری، از جمله 
برنامه های در دست اقدام برای سال جاری 

به شمار می رود.

به میزبانی اداره کل تعاون استان 
خوزستان انجام شد؛

 برگزاری نخستین نشست 
تبیین و تدوین زیست بوم 

 ملی اشتغال 
در استان خوزستان 

خوزستان / گروه استان ها: نخستین نشست 
تبیین و تدوین زیســت بوم ملی اشــتغال 
در اســتان خوزســتان به میزبانی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان برگزار 
شد.صبح روز دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱؛ 
نخستین نشست تبیین و تدوین زیست بوم 
ملی اشــتغال در استان خوزستان با حضور  
مهــرداد نیکو  رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان،  ارسالن غمگین  مدیر 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزســتان، 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان، مدیــر صنــدوق 
کارآفرینی اســتان، مدیــر کل ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات اســتان، مدیر کل بنیاد 
شــهید اســتان، مدیر کل ورزش و جوانان 
استان و جمع دیگری از مدیران و معاونین 
دستگاه های اجرایی استان در محل سالن 
جلســات شهید دقایقی اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی خوزستان برگزار شد.مدیر 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزســتان 
در ابتدای این جلســه با بیان اینکه، اولین 
قرارگاه زیست بوم اشتغال کشور در وزارت 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعی در حال انجام 
است، گفت: در اواخر اسفند سال گذشته با 
حضور دکتر  کریمی بیرانوند  معاون محترم 
توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع 
دیداری با  دکتر خلیلیان  اســتاندار محترم 
برگزار شد که ایشان موافقت خود را با اجرای 
طرح زیســت بوم اشتغال به صورت پایلوت 
در اســتان خوزستان اعالم کردند.  ارسالن 
غمگین  افزود: در همین راســتا نخســتین 
جلســه طرح زیســت بوم اشــتغال ملی به 
منظور آشــنایی با طــرح مذکور با حضور 
جناب آقای دکتر اسدی دبیر اجرایی طرح 
زیست بوم اشتغال کشور برگزار شده است.

در ادامه؛  رامین اســدی  مدیر پروژه های 
اشتغال روستایی و فراگیر وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی ضمن تبیین و تشریح طرح 
زیســت بوم ملی اشــتغال در استان، گفت: 
زیست بوم ملی اشتغال، هماهنگی، تعامل و 
مشارکت کلیه عوامل موثر در ایجاد توسعه 
اشــتغال است. در ادامه این نشست، رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز 
در سخنانی با اشاره به اینکه، موضوع اشتغال 
تک بعدی نیســت و نیاز به نگاه سیســتمی 
دارد افزود: اشتغال را صرفاً با یک وام دادن 
نمی توان حل کرد.   مهرداد نیکو  خاطرنشان 
کرد:به نظر من اصل بحث زیست بوم اشتغال 
این است که دنبال یک چتر باشیم که همه 
ارکان ایجاد شــغل را با هم دید و نمی شود 

آنها را از هم جدا دانست.

استانها 6

توسط کمیته امداد استان گلستان و به مناسبت ماه رمضان صورت گرفت؛

گلستان آشپزخانه های اطعام مهدوی در استان  افتتاح 
گلســتان / گروه اســتان ها: کمیته امداد استان گلستان در راستای 
برنامه های ماه مبارک رمضان وبه منظور تحقق مواســات وکمک 
های مومنانه و طرح اطعام مهدوی  افطاری ساده ، فعالیت خودرا 
با مشارکت مرکز نیکوکاری حضرت خدیجه)س( گرگان و افتتاح 
آشــپزخانه اطعام مهدوی آغاز کرد.مدیرکل کمیته امداد اســتان 
گلســتان در مراسم افتتاح آشپزخانه اطعام مهدوی درمسجدامام 
حسن مجتبی )ع( گرگان گفت: طرح اطعام مهدوی افطاری ساده 
با همت و مشارکت مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه و نیکوکاران 
در تمامی شهرهای استان اجرایی وعملیاتی می شود.بابایی با اشاره 
بــه فرمایشــات مقام معظم رهبری ))مد ظلــه العالی(( ،به منظور 
تامین معاش نیازمندان گفت : هدف از اجرای طرح اطعام مهدوی 
این اســت که هیچ نیازمندی درماه مبارک رمضان گرســنه نماند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان افزود : با توجه به مشکالت اقتصادی 
و وجود تورم درکشــور وهمچنین شــیوع ویروس منحوس کرونا ، 
تامین حداقلی ســبد مصرفی خانواده های نیازمند ، میســر نبوده، 

امید اســت به همت مســئوالن و کمک های مومنانه خیران عزیز 
، برای پایدارســازی الگوی اطعام مهدوی در طول ســال وبا هدف 
تامین تغذیه محرومان و مســتضعفان جامعه ، اقدامات الزم برای 
شناسایی نیازمندان وجذب کمکهای خیران صورت گیرد.وی افزود 
: کمیته امداد استان گلستان تعداد ۲۵۰ آشپزخانه اطعام مهدوی 
را درمــاه مبــارک رمضان راه اندازی و با تــوکل به خداوند متعال 
تعداد ۱ میلیون پرس غذای گرم برای نیازمندان طبخ وتوزیع می 
نماید .بابایی تصریح کرد: نیکوکاران وخیران عزیزی که ســالهای 
قبل از شــیوع ویروس کرونا با برپایی ســفره های افطاری ، نذورات 
خود را به نیازمندان اهداء میکردند و امسال هم بدلیل محدودیت 
های بهداشتی ، نمی توانند همانند دو سال گذشته ، به محرومان 
رسیدگی نمایند ، کمیته امداد آمادگی دارد تا با دریافت کمکهای 

این عزیزان ، نیت آنها را محقق نماید.

مشهد / سمیرا رحمتی 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: همزمان با اجرای طرح 
آرامش بهاری بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر در ایام نوروز به بقاع 
متبرکه استان مشرف شدند که از این تعداد حدود ۶۰ هزار نفر زائر خارجی 
بودند.حجت االسالم و المسلمین محمد احمدزاده، مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان رضوی، بیان کرد: طرح آرامش بهاری در ۱۱۷ بقعه متبرکه 
خراسان رضوی  از ۲۸ اسفند ماه تا ۱۳ فروردین برگزار شد. در این مدت 
بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر به بقاع متبرکه استان و مشرف شدند 
که از این تعداد حدود ۶۰ هزار نفر زائر خارجی بودند. وی افزود: ۳۰۹ هزار 
و ۴۹۰ زائر در واحدهای اقامتی بقاع متبرکه و حسینیه های استان اسکان 
یافتند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به برنامه های 
فرهنگی طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه خراسان رضوی خاطرنشان 

کرد: اقامه نماز جماعت، سخنرانی، مراسم تحویل سال، مشاوره وقف، غرفه 
کودک، مشاوره اعتقادی و خانوادگی، نمایشگاه های فرهنگی از جمله 
برنامه هایی اســت که در قالب طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه اجرا 
شد. وی تعداد بازدیدکنندگان از خیمه معرفت را ۳۲۹ هزار و ۱۷۷ نفر 
عنوان کرد و گفت: در خیمه معرفت، غرفه های متنوعی شامل مشاوره 
وقف، مشاوره خانوادگی و اعتقادی و غرفه کودک وجود دارد که خدمات 
مختلفی را ارائه می دهند. حجت االسالم و المسلمین احمدزاده تصریح 
کرد: بیش از ۵۷ هزار مشاوره وقف، خانواده و اعتقادی، ۱۹۳۱ نوبت اقامه 
نماز جماعت در بقاع متبرکه و امامزادگان اجرا شده است.مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان با بیان اینکه ۵۸ هزار و ۱۸۲ زائر از خدمات ایستگاه 
سالمت بهره مند شدند، گفت: ۷۴۹۵ مورد سخنرانی روزانه، قرائت ادعیه 

و مسابقات فرهنگی در این ایام در بقاع متبرکه برگزار شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی خبر داد؛

تشرف بیش از یک میلیون زائر به بقاع متبرکه استان خراسان رضوی

خبر  ویژه

البرز / گروه استان ها: بازدید مشترک مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد 
به همراه فرماندار ، رئیس اداره صمت ، رئیس اتاق بازرگانی ، رئیس جهاد 
کشاورزی و سایر مسئولین شهرستان ساوجبالغ از مجتمع فرهنگی 
هنری ۹ دی و برنامه ریزی جهت راه اندازی بازارچه فرهنگی اقتصادی 
انجام شــد. مهندس یعقوبی با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری در 
نامگذاری سال به عنوان »تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین« بر استفاده 
از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود برای تحقق منویات معظم له تاکید 

کرد.یعقوبی گفت : شــهرداری تمامی توان خود را برای تحقق شــعار 
سال و به ویژه در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی به کار خواهد 
بست و در این راستا آمادگی دارد تا یکی از طبقات مجتمع فرهنگی 
هنری ۹ دی را برای این موضوع اختصاص دهد .شهردار هشتگرد افزود 
: ایجاد بازارچه جهت عرضه تولیدات صنایع کوچک و مشاغل خانگی 
می تواند عالوه بر حمایت از تولید کنندگان ، محلی برای عرضه کاالی 
با کیفیت و قیمت مناسب به مصرف کنندگان شود و مدیریت شهری 

در ســال ۱۴۰۱ در این زمینه برنامه های متعددی خواهد داشــت.وی 
گفت : اســتفاده از اماکن بالاســتفاده شــهرداری با مشارکت ادارات و 
سایر دستگاه های ذیربط از جمله رویکردهای مدیریت شهری است 
و خوشبختانه اعضای پارلمان شهری نیز در این موضوعات همکاری 
و حمایت خواهند نمود .ایجاد محل عرضه صنایع دســتی و ســوغات 
محلی ، محصوالت فرهنگی و تولیدات داخلی هنرمندان و صنعتگران 

شهرستان از جمله اهداف راه اندازی این بازارچه خواهد بود .

راه اندازی بازارچه فرهنگی اقتصادی در سینما 9 دی شهرداری هشتگرد 
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یادداشت

کنیم آسان  روزه دشوار را با تغذیه مناسب 

روزه داری و مقابله با کرونا
در ماه رمضان برای بسیاری از روزه داران 
این پرســش مطرح است که در دوران 
پاندمی کرونا، روزه داری چه شــرایطی 
دارد و مراقبت های ویژه تغذیه ای برای 
برخورداری از منافع روزه چیســت؟ در 
کل روزه داری بــه دلیل کاهش ورودی 
دســتگاه گوارش، کاهــش تولید مواد 
زائد، کاهش ســطح چربی و قند خون 
می توانــد، منافع زیادی در کاهش ابتال 
بــه بیماری های قلبــی عروقی، دیابت 
نوع دو، نقرس و چاقی داشته باشد. در 
خصوص این موضوع که در ماه رمضان 
امســال باید چه نکاتی را رعایت کنیم 
تا سیســتم ایمنی بدن قوی شــود و به 
کرونــا مبتال نشــویم، با یک متخصص 
تغذیــه به گفت و گو نشســتیم که در 
ادامه می خوانیم: پزشــک تغذیه ایران 
گفت: با اینکه بارها در مورد رژیم غذایی 
ماه رمضان گفته شده اما متاسفانه هنوز 
برخی از گروه های شبکه های مجازی 
اقدام به انتشــار توصیه های اشــتباه 
غذایــی میکنند؛ ضمن آنکه گروهی از 
هموطنــان نیز با پیروی از عادت های 
خطرناک غذایی روزه داری را برای خود 
مشکل و مخاطره آمیز می کنند. دکتر 
آزاده بیات افزود: خوشــبختانه در چند 
ســال گذشته مردم با توجه به اهمیتی 
که برای تغذیه خود و خانواده هایشــان 
قائل شده اند، برخی از اشتباهات رایج 
در تغذیــه را برطرف کــرده اند؛ اما در 
ماه مبارک رمضان به خاطر اینکه افراد 
روزه دار چند ساعت از خوردن و نوشیده 
مواد غذایی امتناع می کنند باید بدانند 
در فرصت بین افطار تا سحر باید با تغذیه 
ای صحیح مانع از افت قوای جسمی بدن 
شــوند. که اگر این کار به درستی انجام 
نشــود در آینده ای نزدیک مشــکالتی 
جدی برای روزه داران به وجود خواهد 

آمد. 

ک تریــن  آب ســرد؛ خطرنــا  افطــار بــا 
عادت ماه مبارک

وی افزود: یکی از مهمترین و خطرناک 
ترین عادات بســیاری از هموطنان این 
اســت که به خاطر تحمل چند ساعت 
تشــنگی در وقت افطار روزه خود را با 
آب ســرد و گاهــا آب یخ باز می کنند. 
این عادت واقعا مخاطره آمیز است. چرا 
که بدن در چند ســاعت متوالی گرمای 
خــاص خــود را دارد. به ویژه آنکه چند 
ســاعت هیچ ماده غذایی و نوشیدنی به 
بدن وارد نشــده که بتواند کمی دمای 
بــدن را متعــادل کند. لــذا به محض 
اینکه آب ســرد وارد بدن می شــود به 
طور جدی بخشــی از اندام های درونی 
بــه ویژه کبــد را درگیر می کندو باعث 
ماســیدن میزان چربی هایی می شود 
که در معده و دستگاه گوارش مانده اند. 
در نهایــت با این کار بیماریهای مهمی 
ماننــد بیماریهای کبــدی و کلیوی به 

وجود خواهد آمد.

 وعده غذایی اصلی ماه رمضان 
 ! سحری است نه افطار

وی افــزود: متاســفانه به خاطر ایجاد 
گرســنگی در پی چند ســاعت روزه 
داری بســیاری از مــردم حتی عادت 
ندارند که قبل از شام افطار کنند و به 
مجرد اینکه صدای اذان را می شنوند 
تا جایی که جا دارند، شروع به خوردن 
مــی کنند؛ در حالی کــه این گروه از 
مــردم بایــد بدانند که افطار و ســحر 
فقــط برای دریافت برخی از فیبر ها و 
ویتامین های مورد نیاز بدن است. مثال 
دریافت مقداری قند از طریق خرما یا 
عســل و چند واحد میوه وسیزیجات 
و شــامی مختصر که بتواند آنها را به 
سحر برســاند. آن وقت واحدهایی از 
پروتئین و سایرمواد غذایی سنگین تر 
را باید در ســحر دریافت و میل کنند. 
مــردم بایــد بدانند کــه وعده غذایی 
 اصلــی ماه رمضان ســحری اســت 

نه افطار!.

چرا چای و هندوانه فرد روزه دار را 
تشنه تر می کنند

 بیات به فلســفه اشــتباه نوشیدن چای 
فراوان در این ماه اشاره کرد و گفت: یکی 
دیگر از اشتباهات رایج مردم در این ماه 
نوشــیدن فراوان چای از فاصله افطار تا 
ســحر است. به ویژه آنکه مردم معتقدند 
برای جلوگیری از تشــنگی به ویژه پس 
از صرف غذاهای ســرخ کرده و سنگین 
و آبکش این است که تا زمان اذان صبح 
چند لیوان چای بنوشند. چرا که اعتقاد 
عامه مردم بر این اســت که چای مانع از 
ایجاد تشــنگی در طول روز خواهد شد. 
درحالی که نمی دانند به خاطر مدر بودن 
و ادرارَ آور بودن چای و مواد کافئین دار 
نوشــیدن چای غلیظ و پررنگ و یا چای 
فراوان قبل از اذان صبح به ایجاد تشنگی 
کمک خواهد کرد. چرا که فردی که چای 
فراوان نوشیده است در طول روز با چند 
نوبت دشتشویی رفتن فقط آب بدن خود 
را از دست می دهد و این کار باعث ایجاد 

تشنگی بیشتر خواهد شد. حتی استفاده 
از میــوه های پــر آب مانند هندوانه هم 
همین مشکل را خواهد داشت که به کم 
شدن سریع آب بدن و در نتیجه تشنگی 
بیشتر فرد روزه دار می انجامد. بسیاری 
از افراد را دیده ام که شــکایت دارند که 
به رغم نوشــیدن چای و هندوانه فراوان 
درطول روز تشنه تر از همیشه بوده اند و 
من با همین استدالل ساده آنها را متوجه 
این کارکرد بدن و علت ایجاد تشنگی در 

چنین افرادی کرده ام.
 

تقویت سیستم ایمنی با تغذیه مناسب 
و استراحت کافی

وی در خاتمه افزود: خواب کافی در شب 
و قبل از ظهر به آرامش و کمک به تقویت 
بدن منجر خواهد شــد. شما کافی است 
در مدت ماه رمضان با پیروی از یک رژیم 
ساده غذایی اثرات آن را در چهره، روحیه 
وبدن خود پس از یک ماه مشاهده کنید. 
اساســا در این ماه پرخوری ممنوع است. 
این کار رفرش کردن دســتگاه گوارش و 
ســایر سیســتم های بدن مانند سیستم 
ایمنــی را در پــی خواهد داشــت. با این 
وجود شــناخت عادت های اشتباهی که 
مــردم به هم توصیه می کنند و پرهیز از 
عمل کردن به این عادت ها یکی از راه های 
مهمی اســت که هم می تواند بدن را در 
مقابل تهدید ها محافظت کند و هم کمک 
کنــد ایام ماه مبارک رمضان را با آرامش 
و مشــکالت کمتری پشت سر بگذاریم. 
ضمــن آنکه توصیه ابتدایی خود را تکرار 
میکنم که مردم اطالعات مورد نیاز خود 
را در مورد نکات روزه داری یا در هر حوزه 
دیگری صرفا از منابع موثق دریافت کنند 
و به شبکه ها و گروه هایی که در تلگرام و 
واتساپ و... ایجاد شده اند توجهی نکنند 
چرا که با یک اشتباه ممکن است مشکل 

غیر قابل جبرانی به وجود بیاید.

7جامعه
آسیب های روانی دوری از 

مدرسه چیست؟
 عباس فرجی ، روانشناس

 ،۱۹ کوویــد  پاندمــی  دوران  در 
»پســاکرونا«، یکــی از مهم تریــن 
دغدغه های نظام های آموزشی در تمام 
دنیا بوده است؛ به عنوان روان شناس و 
مشــاور در آموزش و پرورش در دوران 
این پاندمــی، اختالل جدی در رابطه 
والدین با کودکانشــان برایم بســیار 
پررنــگ بود.تقریبا هــر روز اولیایی به 
دفاتر مشــاوره مراجعه و روی موضوع 
آموزش فرزندانشــان تاکید می کنند، 
اینکه »فرزندشــان پس از همه گیری 
کرونا درس نمی خواند«. جمله بســیار 
آشــنایی برای من و همکارانم اســت. 
در اغلــب اوقات در پاســخ به والدین 
مــی گویــم »خب چه اشــکالی دارد 
درس نخوانــد؟« و بــا چهره بهت زده 
و تعجــب آور پــدر و مادرهــا روبه رو 
می شــوم.نحوه مواجهه والدین با این 
جمله به این معناســت که گویی این 
مشــاور به اصطالح »در باغ نیســت«. 
البتــه حق هم می دهم چنین تصوری 
داشته باشند؛ چرا که معتقدم سالمت 
روان دانش آموز از درسش با اهمیت تر 
است اما شوربختانه نگاه کالن آموزش و 
پرورش به دانش آموزان چنین تاثیری 
گذاشته که آموزش بر همه چیز تقدم 
دارد. کافی است روی جمالت تاکیدی 
مسئولین آموزش و پرورش دقت کنیم 
تــا متوجه شــویم تا چه انــدازه روی 
بحث آمــوزش تاکید می کنند.این در 
حالیست که تهدید جدی این پاندمی، 
سالمت روان دانش آموزان است اغلب 
اولیــاء این اعتقاد را دارند که »ما هیچ 
انتظاری از فرزندمان نداریم جز اینکه 
درسش را بخواند«. در تصور این دست 
از والدین، بچه خوب، کســی است که 
درس بخواند و نمرات عالی کسب کند، 
اما در حقیقت این طور نیست و معتقدم 
دانش آموِز خوب، دانش آموزی اســت 
کــه بتواند کارکردهــای مختلفی به 
عهــده بگیرد.دیــدگاه خــوب درس 
نخواندن دانش آموزان توسط آموزش 
و پرورش به خانواده ها تزریق شــده و 
رفتار بیمارگونه ای را شکل داده است.

در واقــع وقتی یــک چیز تا این اندازه 
اهمیت پیدا می کند، حساسیت برانگیز 
می شود و در نتیجه یک اختالل را شاهد 
خواهیم بود و باید یاد بگیریم نقش های 
متعدد فرزند خود را ببینیم و بپذیریم. 
باید توجه داشت که پاندمی کووید ۱۹ 
باعث شده نقش های دانش آموزان فقط 
به درس خواندن محدود شود؛ در حالی 
که ما در حال حاضر بحران های روانی 
زیادی را در دانش آموزان شــاهدیم که 
درس خوانــدن در اولویــت چندم هم 
قــرار نمی گیرد.وقتی دانش آموزی به 
مدرسه می آید برای آن است که بتواند 
یاد بگیرد در جامعه نقش درســتی ایفا 
کند، به هر صورت انســان یک موجود 
اجتماعی است و ما بیشترین تعامالت 
خود را در مدرسه می آموزیم. دوری دو 
ساله دانش آموزان از مدرسه مهم ترین 
آســیبی که بــه دانش آموزان زده این 
است که بچه ها به شدت از نظر تعامالت 
روانی و اجتماعی دچار اختالل شده اند.
دکتر آرتور ســی. ایوانز جونیور، مدیر 
عامــل انجمن روان شناســی آمریکا 
)APA( معتقد است که حتی اگر کووید 
۱۹ عقب نشــینی کند، ما همچنان با 
پیامدهــای روانی آن دســت و پنجه 
نــرم خواهیم کرد. او معتقد اســت که 
پیامدهای روانی چنین اتفاقی حداقل 
هفت تا ۱۰ ســال آینده ادامه خواهد 
داشــت و در برخــی موارد تا آخر عمر 
همــراه افراد باقی خواهد ماند. به گفته 
ایوانــز  شــاهد افزایش چهــار برابری 
اضطراب و افســردگی در میان دانش 
آموزان هستیم . با تمام این اوصاف ذکر 
این نکته هم بســیار حائز اهمیت است 
که بازگشــت به مدرسه بعد از دو سال 
آن هم بعد از پشت سر گذاشتن چنین 
پاندمــی بزرگی می توانــد اضطراب زا 
باشــد. تقریبا در تمامی مطالعات انجام 
شــده در خصوص بازگشایی ها، نیمی از 
والدین و دانش آموزان از اضطراب ناشی از 
بازگشایی شکایت داشته اند.بهرحال  اگر 
این بیماری ادامه دار باشد تا کی می توانیم 
جلوی حضور دانش آموزان را به مدرسه 
بگیریم؟« اکنون دانش آموزانی داریم که 
۹ ساله شده اند و هنوز به مدرسه نرفته اند 
و این می تواند پیامدهای جبران ناپذیری 

داشته باشد.

رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور اظهار کرد:

 افزایش دسترسی نوجوانان 
و جوانان به مواد مخدر

رئیس شــعبه ۴۱ دیوان عالی کشــور اظهار 
کرد: متاســفانه در طول سال های گذشته و 
بــه ویژه بعــد از تصویب ماده ۴۵ الحاقی به 
قانون مبارزه با مواد مخدر در همه زمینه ها 
حتــی اعتیاد و افزایــش آلودگی معتادان، 
افزایش دسترســی نوجوانــان  و جوانان  به 
مــواد مخــدر و همچنین کاهش قیمت ها و 
ســرعت و آسانی دسترسی به مواد مخدر با 
افزایش رو به رو بوده ایم و ما نگران موارد فوق 
هستیم. حسین ذبحی تصریح کرد: آموزش 
و پرورش یکی از دستگاه های دخیل در امر 
مقابله و پیشــگیری از اعتیاد به موادمخدر 
اســت و باید یک مجموعــه ای از اقدامات، 
آموزش ها،تنذیرها، مراقبت ها و بهره گرفتن 
از انجمن هــای حمایت از خانواده و توجه به 
روند حضور کودکان پس از مدرسه و فراغت 
در خانواده است. رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی 
کشــور خاطر نشــان کرد: در واقع آموزش و 
پــرورش رابــط خوب بین فرد دانش آموز با 
خانواده او اســت و باید در این پروسه تدابیر 
پیشــگیرانه الزم را برنامه ریزی و اجرا کند. 
ذبحی در ادامه یادآور شــد: اینکه دسترسی 
به مواد مخدر چند دقیقه باشد میزانش مهم 
نیست بلکه مهم حقیقت  وجودی این معضل 
است. وی تاکید کرد: دسترسی به مواد مخدر 
و انواع آن هم سریع و هم آسان است و این 
روند سریع دسترسی به انواع مواد مخدر در 
کشــور ما و به خصوص در اســتان تهران به 
مرور رو به افزایش است و این موضوعی است 
که نگرانی می آورد. رئیس شــعبه ۴۱ دیوان 
عالی کشــور همچنین اضافه کرد: آماری از 
اینکه تهیه و خرید مواد مخدر در چند دقیقه 
امکان پذیر اســت ندارم و مســئله مهم این 
است که این دسترسی وجود دارد و روندی 

افزایشی دارد.

 جذب نیروی »امریه« 
توسط وزارت کار و رفاه

وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه 
به ظرفیت ایجاد  شــده در اصل ۱۴۷ قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، در نظر دارد 
از تــوان علمی و تخصصی فارغ  التحصیالن 
دانشــگاهی در قالب جذب نیروهای امریه 
)کارکنــان وظیفــه( جهت ارائه خدمات در 
حوزه های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و 
رفاه در مراکز استان ها و مناطق محروم و کمتر 
توســعه یافته کشور اقدام کند.در این راستا 
اداره کل توسعه منابع انسانی  این وزارتخانه 
با همکاری ادارات کل اجرائی در اســتان ها  
در سال ۱۴۰۱ اقدام به جذب و به  کارگیری 
تعــدادی نیروی متخصص، نخبه و متعهد با 
مدرک تحصیلی دکتری، فوق لیســانس و 
لیسانس جهت اعزام   ۰۱/۰۴/۱۴۰۱  کرده 
اســت.متقاضیان امریه سربازی می توانند 
تــا ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ بــا مراجعه به ســامانه 
مــردم یار )تعاون یارقدیم( این وزارتخانه به 
 taavonyar.mcls.gov.ir آدرس اینترنتی
از شــرایط پذیرش و جــذب در ادارات کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان ها اطالع 

یافته و ثبت نام کنند.

آغاز ثبت نام آزمون ورودی 
مدارس سمپاد 

بر اســاس »دستورالعمل آزمون های ورودی 
دبیرســتان های دوره اول و دوم مــدارس 
اســتعدادهای درخشــان ســال تحصیلی 
۱۴۰۲-۱۴۰۱«،  ثبت نــام داوطلبان آزمون 
ورودی پایــه هفتــم و آزمون ورودی تکمیل 
ظرفیت پایه دهم از روز سه شنبه ۱۶ فروردین 
تا روز پنج شنبه ۲۵ فروردین از طریق سامانه 
ثبت نام به نشــانی azmoon.medu.ir انجام 
خواهد شــد.بر اســاس این دســتورالعمل، 
تمــام فرآیندهــا، اعم از ثبت نــام اینترنتی 
داوطلبان، صدور اقالم پیش از آزمون، چاپ، 
بســته بندی و ارسال دفترچه های سواالت بر 
اســاس حوزه بندی، تصحیح پاسخ برگ ها، 
اعالم نتایج و پاســخگویی به درخواست های 
تجدید نظر، به صورت ستادی و متمرکز انجام 
و مســئولیت برگــزاری دقیق و مطلوب این 
آزمون ها در استان بر عهده مدیرکل آموزش و 
پرورش است.آزمون  ورودی پایه هفتم، رأس 
ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۶ خرداد 
ماه و آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم، رأس 
ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۲۷ خردادماه 
برگزار می شــود.در صورت بروز مشــکالت 
ناشــی از همه گیری بیماری کرونا این تاریخ 
به صالحدید ســتاد ملی مبارزه با کرونا قابل 
تغییرخواهد بود. لذا الزم است، داوطلبان به 
اطالعیه های صادره از ســوی ســازمان ملی 
پرورش اســتعدادهای درخشان که از طریق 
ســایت sampad.medu.ir منتشر می شود 
توجه کنند.داوطلبان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر در خصوص ضوابط و شرایط 
ثبت نــام، محتوای آزمون ها و ضوابط و نحوۀ 

نقل و انتقال و ... این فایل را مطالعه کنند.

خبر ویژه

معاون امور فرهنگی و اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور درباره اعتبارات 
معاونت اجتماعی ســازمان بهزیســتی که از محل تبصره ۱۴ در نظر گرفته 
شده است، گفت: دو الی سه اتفاق خوب در سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات 
تبصره ۱۴ در حوزه اجتماعی ســازمان بهزیســتی افتاد و با توان مضاعف 
و براســاس شعار امســال می توانیم برنامه هایمان را جامه عمل بپوشانیم.

محمد نصیری با بیان انکه در مجموع هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از ســوی 
مجلــس و محــل تبصره ۱۴ بــه اعتبارات ما در حوزه اجتماعی ســازمان 
بهزیستی اضافه شده است، تصریح کرد: پیش بینی ما در حوزه اشتغال در 

حوزه اجتماعی ایجاد ۱۰ هزار شــغل برای زنان سرپرســت خانوار است که 
منجر به توانمندسازی شود. اگر شغلی ایجاد کنیم که فرد توانمند شده و 
به یک درآمد پایدار و مطمئن برسد حتما موضوع خروج از حمایت را اجرا 
خواهیم کرد اما تا زمانی که فرد توانمند نشــده و به درآمد پایدار نرســد، 
همچنان تحت حمایت خواهد بود. همچنین درباره زنان سرپرست خانواری 
که دارای همسر یا فرزند معلول هستند، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده است که امیدواریم بتوانیم کار ویژه ای برای حوزه توانمندسازی 

این زنان با رویکرد اشتغال خانگی بیش از پیش انجام دهیم.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد؛

پیش بینی ایجاد ۱۰ هزار شغل برای زنان سرپرست خانوار

کرد؛ ح  کشور مطر کسیرانی  مدیر عامل اتحادیه تا

استفاده از راننده های غیررسمی در برخی مدارس
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی کشور در واکنش 
بــه دریافــت هزینه های باال توســط رانندگان 
ســرویس مدارس، اظهار کرد: در حوزه سرویس 
مدرسه در دو سالی که از شیوع کرونا می گذرد، 
چالش داشــتیم و باعث شــد که ساختار رسمی 
ســرویس مدرسه به آن شــکلی که باید صورت 
نگیــرد. مرتضی ضامنی افزود: امســال با توجه 
به اعالم بازگشــایی مدارس با دو حوزه سرویس 
مدارس رســمی و غیررســمی مواجه هستیم. 
در خصوص ســرویس مدارس رســمی، تمامی 

مدارس و آموزش پرورش های شهرها می توانند 
نیاز خود را بر بســتر ســامانه سپند و یا مراجعه 
فیزیکی به شهرداری و سازمان تاکسیرانی شهر 
مربوطــه اعالم کنند و آنها نــاوگان مورد نیاز را 
پس از بررسی به تعداد مورد نیاز و با نرخ مصوب 
شــورای اســالمی هر شهر در اختیار والدین قرار 
می دهند. اما برخی از مدارس متاســفانه فرایند 
سرویس مدارس غیررسمی را برای این چند وقت 
در دســتور کار خود قرار دادند و قاعدتا ســازمان 
تاکسیرانی در این زمینه نمی تواند پاسخگو باشد. 

وی افزود: در حوزه ســرویس مدرســه رسمی، 
زمانی که آموزش و پرورش نیاز هر مدرســه ای 
را به شــهرداری اعالم کنــد، درخصوص راننده 
ســرویس استعالم شــده و قیمت براساس نرخ 
مصوب شــده از ســوی شورای شــهر در اختیار 
مدارس قرار می گیرد. هر ســرویس غیررســمی 
که در این چارچوب نباشــد را آموزش و پرورش 
باید پاســخگو باشــد.وی، گفت: امسال به دلیل 
شــیوع کرونا و عدم بازگشایی مدارس قیمت ها 
در سامانه سپند بارگذاری نشد، اما در شهرداری 

هر شهری، نرخ مصوب در درگاه اینترنتی آن شهر 
وجود دارد و می توانند از جزئیات آن آگاه شوند. 
وی درباره حداکثر تعداد مجاز دانش آموزانی که 
سرویس های مدرسه می توانند سوار کنند، گفت: 
در حــال حاضر همان پروتکل ۵۰ درصدی اجرا 
می شود و دستورالعمل جدیدی به ما اعالم نشده 
اســت. البته درباره این زمینه اســتعالم کردیم و 
منتظر پاسخ هستیم و تا زمانی که جواب را به ما 
اعالم کنند رانندگان بر همان مبنای ۵۰ درصدی 

مجاز به سوار کردن دانش آموزان هستند.

ح کرد؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت مطر

کشور احتمال افزایش موارد ابتال به سرخک در 
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: جمهوری اسالمی ایران در سال 
گذشته موفق به اخذ گواهی حذف سرخک از سازمان جهانی بهداشت 
شــد، اما متأســفانه همزمان با این رویداد، در کشور همسایه افغانستان 
بیماری سرخک شایع شد و از طرفی، با توجه به مسائل سیاسی کشور 
افغانستان و مهاجرت عده زیادی از شهروندان افغانستانی به کشورمان و 
پراکندگی آنها در نقاط و شهرهای مختلف، در استان های مختلف مواردی 
از این بیماری گزارش شد.کمال حیدری افزود: به تمام دانشگاه های علوم 
پزشکی هشدار دادیم که در جهت مقابله با این موضوع ، اقدامات الزم را 
انجام داده و در زمینه تکمیل واکسیناسیون اتباع غیر ایرانی حتماً برنامه 

ریزی کنند، مخصوصاً در مناطقی که محل تجمع تبعه غیر ایرانی است، 
پوشش واکسیناسیون ام ام آر فراهم شده و به صورت فعال واکسیناسیون 
صورت می گیرد.همچنین به بخش دولتی و خصوصی دستور آمادگی 
داده ایم تا در صورت مراجعه افراد مبتال مراقبت و آزمایشات الزم سریعاً 
انجام شــود.حیدری در خصوص شــمار مبتالیان به سرخک در کشور، 
افزود: تاکنون ۱۶۴ نفر در کشور به این بیماری مبتال شده اند، باید توجه 
شــود که این بیماری واگیردار اســت و احتمال اینکه به افراد بیشــتری 
سرایت کند، زیاد است. لذا، هر کسی که روند واکسیناسیون ام ام آر را 
تکمیل نکرده، حتماً به مراکز بهداشــت در سراســر کشور مراجعه کند. 

امیدواریم که با وجود تالش هایمان برای مهار این بیماری، مجدداً درگیر 
نشویم.رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
گفت: واکسیناسیون سرخک تمام کودکان زیر ۵ سال ضرورت ندارد و 
فقط کودکانی که علیه این بیماری واکسینه نشده اند باید واکسن بزنند.

سیدمحســن زهرایی افزود: افرادی که فرزند ۴ یا ۵ ســاله دارند و به هر 
دلیلی واکسن سرخک فرزندشان را انجام نداده اند و به تأخیر انداخته 
اند و یا مطمئن نیســتند که انجام داده اند یا نه، به مراکز بهداشــتی، 
درمانی مراجعه کنند و از اینکه فرزندشــان نیاز به واکســن دارد یا خیر 

مطمئن شوند.
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 فراخوان نوبت اول فراخوان نوبت اول
شماره شماره ۱4۰۱۱4۰۱--33--44 / ت / ت

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان  در اجــرای آییــن نامه اجرایی بنــد ج ماده 12 قانون 
ــا روش  مناقصــه عمومــی دو  ــزات بــه شــرح ذیــل را  ب برگــزاری مناقصــات  در نظــر دارد  تجهی
مرحلــه ای  از تولیدکننــدگان و شــرکت هــای واجــد شــرایط خریــداری  نمایــد. لــذا از متقاضیــان 
دعــوت میشــود از تاریــخ چــاپ فراخــوان نوبــت اول بــه مــدت  3  روز بــه ســامانه ســتاد ایــران 

مراجعــه نماینــد.

ح ۱8۰۱۰27۰۰2 به صورت نقدی مبلغ اعتبار 33.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰از طر

تعداد - دستگاهکاال
۶8۰کپی

مبلغ اعتبار ۱۰2.752.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت نقدی

۶8۰رایانه با متعلقات کامل
۱۴۰۱/۱/۱7تاریخ انتشار نوبت اول
۱۴۰۱/۱/۱8تاریخ انتشار نوبت دوم

خ ۱۴۰۱/۱/2۱مهلت دریافت اسناد مناقصه ساعت 8:۰۰ مور
مهلت ارسال اسناد مناقصه تکمیل شده وارائه 

خ ۱۴۰۱/۱/3۱پیشنهادها تا ساعت 8:۰۰ مور

کت ها گشایی پا خ ۱۴۰۱/۱/3۱زمان باز ساعت 8:۱۰ مور
تا ۱۴۰۱/2/3۱ ساعت ۱9:۰۰مدت اعتبار پیشنهادها

خ ۱۴۰۱/2/5مهلت انعقاد قرارداد تا ساعت ۱2:۰۰ مور

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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 فراخوان شناسایی شرکت های مشاور  فراخوان شناسایی شرکت های مشاور 
ح کاهش پیک بار مشترکین خانگی و تجاری  ح کاهش پیک بار مشترکین خانگی و تجاری جهت اجرای طر جهت اجرای طر

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد طــرح مشــارکت مشــترکین خانگــی و تجــاری در کاهــش پیــک بــار تابســتان ســال 1401 را بــا اســتفاده از پتانســیل شــرکت هــای مشــاور داوطلــب )بــه 
، اســتارت آپ هــا، شــکت هــای دانــش بنیــان و ســایر شــرکت هــای ذیصــالح  ( در محــدوده شــهر اصفهــان اجــرا نمایــد لــذا از کلیــه شــرکت هــای مهندســین مشــاور عنــوان نهــاد تجمیــع کننــده پاســخگویی بــار
کــه مهــارت کافــی در برقــراری ارتبــاط موثــر بــا مشــترکین خانگــی و تجــاری ایــن شــرکت را دارنــد دعــوت مــی نمایــد بــا ارســال مــدارک زیــر و همچنیــن ارســال مــدارک خواســته شــده در دفترچــه فراخــوان در 

زیابــی تــا تاریــخ 1401/02/04 اعــالم نماینــد.  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت آمادگــی خــود را جهــت ار
1- دارا بودن گواهینامه رتبه بندی معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور 

2- دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
3- ارائه شرح روش و شیوه اجرای برنامه مشارکت مشترکین خانگی و تجاری برای کاهش پیک در تابستان 1401 

4- ارائه سوابق کار و دوره های آموزشی، شامل تحصیالت و آموزش های عمومی تجربه و سابقه کار تخصصی و اجرایی مرتبط 
5- ارائه حسن انجام کار در پروژه های قبلی 

6- ارائه گواهی نامه های مدیریت کیفیت کنترل پروژه و غیره 
تاریخ توزیع اسناد: 1401/01/18 و آخرین مهلت دریافت اسناد: 1401/01/24 

آخرین مهلت ارائه و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( روز یکشنبه مورخ 1401/02/04 
 www.setadiran.ir بدینوســیله از مشــاوران واجــد شــرایط دعــوت مــی شــود بــرای اخــذ مــدارک مربوطــه از تاریــخ درج آگهــی صرفــا ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی
اســناد و مــدارک مربوطــه را دریافــت و پیشــنهادات خــود را از همیــن درگاه ارائــه نماینــد بدیهــی اســت صرفــا پیشــنهاداتی کــه صرفــا از طریــق ســامانه فــوق ارائــه شــده انــد قابــل بررســی خواهــد بــود. 

زیابی متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آورد.  زیابی مشاوران انتشار یافته و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان پس از ار - این آگهی به منظور ار
جهت کسب اطالعات مورد نیاز در خصوص موضوع فراخوان 34121482-031 واحد مدیریت مصرف آقای مهندس اسکنری تماس حاصل نمایید. 

پیشنهاد قیمت که مطابق بودجه ابالغی تکمیل شده است باید پس از مهر و امضا در یک پاکت جداگانه به عنوان پاک ج توسط پیشنهاد دهنده در سامانه الکترونیکی دولت بارگذاری شود. 
تعییــن برنــده بــر اســاس روش بودجــه ثابــت مــی باشــد کــه بــر اســاس آن پیشــنهاد دهنــده ای کــه باالتریــن امتیــاز فنــی را کســب نمــوده بــه عنــوان فــرد برتــر انتخــاب و بــا ایشــان قــرارداد بــا مبلــغ 

بودجــه ثابــت اعــالم شــده منعقــد مــی گــردد.
نحــوه تعییــن برنــده بــر اســاس روش بودجــه ثابــت بنــد ج مــاده 17 دســتور العمــل خریــد خدمــات مشــاوره کــه طــی نامــه شــماره 11/2554 مــورخ 96/05/30 بــه کلیــه شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق 

ابــالغ شــده اســت تعییــن مــی گــردد. 
شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن مهلــت اتمــام زمــان مناقصــه بــا مراجعــه بــه ســامانه دولــت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده از آخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد 

مطلــع گدنــد در غیــر ایــن صــورت مســئولیت عــدم رعایــت ابنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد. 
پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد 

پیشنهاد دهنده می بایست در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشند. 
به مدارک پیشنهادات و نامه های فاقد امضا مخدوش مشروط یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد 

کارفرمــا ایــن حــق را رای خــود محفــوظ مــی دارد کــه قبــل از انتخــاب پیشــنهاد دهنــده یــا واگــذاری قــرارداد صحــت و ســقم اطالعــات فراهــم شــده از پیشــنهاد دهنــده را بــه هــر نحــوی کــه خــود صــالح مــی 
دانــد بررســی کنــد و پیشــنهاد دهنــده بــا تســلیم پیشــنهاد ایــن حــق بررســی را از ســوی کارفرمــا مــی پذیــرد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

جهت مشاوره جزئیات و طرح و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.eepdc.ir بخش مدیریت مصرف و یا دفتر مدیریت مصرف شرکت برق شهرستان اصفهان تماس حاصل فرمائید. 
تلفن تماس: 36613011-031 داخلی 1245 تلفن مستقیم: 031-34121245

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121482-031 واحد مناقصات و خرید - آقای کریمی تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد با شماره 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید.

اصفهان

گهی فراخوان عمومی شماره 2۰۰۱۰۰۱2۱۱۰۰۰۰۰۱2۰۰۱۰۰۱2۱۱۰۰۰۰۰۱ گهی فراخوان عمومی شماره ا ا

اصفهان

قزقان دره؛
  ابریشم سبزی که 

در درگز پنهان شده است! 

کشــور عزیزمان ایران پر از زیبایی هایی است که 
حتی گاهی خود ما از دیدن آن محروم هســتیم. 
ایران، کشوری که با تپه های سرسبز و دلفریب خود 
هر انسانی را شــیفته خود می کند! و اما همانطور 
که باالتر اشاره شــد، امروز ســری به روستاهای 
استان خراسان رضوی زده ایم. یکی از این روستاها، 
روســتایی اســت که در منتهی الیه شمال شرقی 
کشور واقع شــده اســت. قزقان دره ی درگز زیبا و 
چشــم نواز که دارای دشــت هایی همانند ابریشم 
است که زیبایی های بهار را با لطافت تمام به تصویر 

می کشند.
زندگی عشایری نیز در این منطقه هنوز در جریان 
است و عشــایر به تولید محصوالت لبنی و صنایع 
دستی می پردازند. این محصوالت، خود به تنهایی 
یکی از عوامل جذب گردشگر به این منطقه بشمار 
می رود. قزقــان در ترکی به معنــی داغ و گداخته 
می باشد و چون در این منطقه ترکمن ها و ترک ها 
سکونت داشته اند، این اسم توسط آنها انتخاب شده 
اســت. به دلیل اینکه در تابســتان بادهای گرم از 
صحرای قره قوم ترکمنســتان در این دره می وزد، 
این اســم را به خود گرفته اســت. بدون شک این 
منطقه در پاییز هم زیبایی های مخصوص به خودش 
را دارد. آیا تا به حال این منطقــه را در فصل پاییز 
دیده اید؟ قزقان دره، روستایی از توابع بخش لطف 
 آباد شهرستان درگز در استان خراسان رضوی است. 
این روستا هم مرز با کشور ترکمنستان، در دهستان 
دیباج قرار گرفته و حدود ۵۷ خانوار در آن ســاکن 
هستند.عشایر در این منطقه زندگی می کنند و به 
تولید محصوالت لبنی و صنایع دستی می پردازند؛ 
این محصوالت، خود به تنهایی یکی از عوامل جذب 

گردشگر به این منطقه بشمار می رود.
گردشگران می  توانند برای استفاده از طبیعت بکر 
قزقان دره و خرید محصوالت اصیل عشایر منطقه، از 
مسیر درگز- لطف آباد-شیلگان خود را به این مکان 

دیدنی برسانند.
وجه تسمیه

با توجه به اینکــه در این مناطــق از اول ترکمنان 
و ترکها ساکن بوده اند، به اســم قزقن دره نامیده 
شده اســت. قزقن در ترکی به معنی داغ و گداخته 
می باشد. به دلیل اینکه در تابستان بادهای گرم از 
صحرای قره قوم ترکمنســتان در این دره می وزد، 
این اســم را به خود گرفته است. روســتایی نیز به 
همین نام )قزقن( در آنســوی مرز در ترکمنستان 

وجود دارد.
جاذبه های نزدیک

گردنه و چشــمه آب معدنی اهلل اکبــر، پارک ملی 
تندوره، دره شگفت انگیز شــمخال، آتشکده های 
متعدد، غارهای قزلق و شــادمینه، پلکان نادری، 
بازارچه مرزی گمرک و ده  ها اثر تاریخی و طبیعی 
دیگر از دیدنی های این منطقه بکر و زیبا محسوب 
می  شوند.در حدود ۴۰ کیلومتری درگز بخشی به 
نام لطف آباد وجود دارد. اگر با ماشین در جاده  های 
اطراف لطف آباد ســفر کنید، حریم مرزی ایران و 
ترکمنستان به چشــم می  خورد. تپه  های خاکی و 
سرسبز این منطقه در فصل بهار دیدنی است. این 
منطقه دارای گمرک مرزی و محل ترانزیت کاال از 
ایران به ترکمنستان اســت. در حوالی این بخش 
منطقه  ای به نام شــیلگان دره نیــز وجود دارد که 
اگر در اواسط فصل بهار به این منطقه سفر کنید از 

سرسبزی بی  نظیر آن مدهوش خواهید شد.

 اسفنج آشپزخانه ممکن است
 ظرف ها را کثیف تر کند

یک بررســی جدید در دانشگاه دوک در آمریکا 
نشــان می دهد اســفنج آشــپزخانه می تواند 
محیطی عالی برای رشد کردن طیف گسترده ای 
از باکتری ها باشد.این دانشمندان پس از انجام 
چند آزمایش کشف کردند که اسفنج در سینک 
ظرفشــویی آشپزخانه نسبت به »پتری دیش« 
)ظرف بشــقاب مانند برای کشت دادن باکتری( 
در آزمایشگاه محیط مناسب تری برای رشد انواع 

گوناگون باکتری ها است.
به گفته این دانشمندان فقط باقیمانده های مواد 
غذایی به دام افتاده در اســفنج نیســتند که به 
رشــد میکروب ها کمک می کند، بلکه ساختار 
اســفنج هــم برای جایگزینی ایــن میکروب ها 

مناسب است.
این پژوهشگران به بررسی جایگزین های اسفنج 
برای شســتن ظــروف که کمتر امکان رشــد 
باکتری ها را فراهم کنند، نپرداختند، اما احتماال 
حوله های ظرفشــویی یا برس های ظرفشویی با 
احتمال کمتری نسبت به اسفنج های آشپزخانه 

میزبان باکتری های گوناگون خواهند بود.
باکتری ها از لحاظی مانند انســان ها هســتند: 
برخی از آنها برونگرایان معاشــرتی هســتند که 
زندگــی در میان جمــع را ترجیح می دهند، در 

حالیکه دیگران انزواجویان توداری هســتند که 
عالقــه دارند از جمع ها دور بمانند. هنگامی که 
شــما مجموعه ای از باکتری های متفاوت را در 
آزمایشــگاه در »پتری دیش«  کشت می دهید، 
انواع انزواجو جایی برای پنهان شدن ندارند، در 
نتیجه مجموعه میکروبی حاصل آنقدر گسترده 

و گوناگون نمی شود.
 اما اســفنج آشــپزخانه ساختاری عالی برای هر 
دو نــوع این باکتری ها دارد، هم فضاهای بزرگ 
برای باکتری های دوستدار جمع و هم بخش های 
کوچکتر برای باکتری هایی که می خواهند تنها 
بمانند. بنابراین اســفنج آشــپزخانه محیطی 
کامل برای رشــد کلکسیونی از باکتری ها است. 
دســت کم این نتیجه گیری است که گروهی از 
مهندسان زیستی پزشکی در تجربیات شان برای 
شــناخت چگونگی تاثیر گونه های باکتری ها بر 
جمعیت ســایر گونه ها در محیط های متفاوت 
به آن رسیده اند. شناخت چگونگی تاثیرگذاری 
یــک محیط خاص بــر میکروب هــا می تواند 
بــر صنایعی مهم باشــد کــه از باکتری ها برای 
کارهای متفاوت اســتفاده می کنند. برای مثال 
میکروب هــا، تجزیه کننــده نفت به پاک کردن 

نفت نشت کرده به محیط کمک می کنند.

دریچه علم

 اعتماد: ارابه های مرگ
 در جاده های غیر استاندارد

  به  قلم وحید حاج سعیدی

علــم تاج: رانندگان بی مبــاالت و لوازم یدکی 
تقلبی را هم به داستان اضافه کنید. چه شود؟!

جمهــوری اســالمی: افزایــش عجیب و غریب 
قیمت گوشت در ماه رمضان

علم تاج: واقعاً شما در ماه رمضان انتظار کاهش 
قیمت ها را داشتید؟! 

رســالت: تخریب تاالب بیــن المللی با افزایش 
ساخت پتروشیمی در میانکاله

علــم تاج: برای حفظ میانکاله پروژه را بدهید به 
پیمانکار پتروشیمی گلستان که بعد از ۱۵ سال 
هنوز مکان احداث کارخانه جانمایی نشده است!

جوان: میوه ذخیره شده در تهران هنوز به فروش 
نرسیده است

علم تاج: خشک کنید یا صادر کنید به کشورهای 
دوست! 

جــوان: حمله دالالن و نامدیران به مربی موفق 
تیم ملی

علم تاج: از نفس خبیث هر چه گویی آمد!
نوآوران: خطر افزایش کرونا با بازگشایی مدارس

علم تاج: همه جا باز است. مردم همه جا رفت و 
آمد دارند ولی فقط مدارس کرونا دارند! 

مهد تمدن: کامیون داران: ۲۵ تن بار را ۱۰ تن 
حساب می کنند

علم تاج: خوبه که... اینجوری کمتر به ماشــین 
فشار میاد! 

عصر ایرانیان: عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلــس: هیچکدام از وعده های وزیر صمت در 

مورد خودرو محقق نشده است
علم تاج: هزار وعده خوبان یکی وفا نکند! کجای 

کاری مرد حسابی؟! 
روزنامه مستقل: نقوی حسینی: شاهد بازگشت 

مردم به الریجانی هستیم
علم تاج: اگر خیر داشت اسمش را می گذاشتند 

»خیراهلل«! 
تابنــاک: دادســتان کل کشــور: در صنعــت 
خودروسازی دست های پشت پرده وجود دارد

علم تاج: میشــه بفرمائید در کدام صنعت دست 
های پشت پرده وجود ندارد؟! 

تابناک: عضو شــورای شــهر ماکو در آذربایجان 
غربی: یکی از نهادها در شهرستان ماکو دستور 
داده چــون نان بربری نماد صبحانه اســت، در 

ماه رمضان در شیفت صبح باید تعطیل باشند
علــم تــاج: یک عده از نمد مالی فقط پف آبش را 

یاد گرفته اند! 
تجارت: دولت هیچ اراده ای برای کمک به صنعت 

پوشاک ندارد
علم تاج: خدا را شــکر پس صنعت پوشــاک در 

امان است!

طنز

طنز
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کدپســتی 69319995487 طبقــه دوم امــور تــدارکات واحــد قراردادهــا تلفکــس: 08433347755 

2- موضوع مناقصات: 
1400/38: انتقــال نیــرو و بــرق رســانی بــه شــبکه هــای توزیــع بــرق احــداث و اصــالح بهینــه شــبکه بــرق 

روســتایی شهرســتان دره شــهر 
1400/39: انتقــال نیــرو و بــرق رســانی بــه شــبکه هــای توزیــع بــرق احــداث و توســعه و اصــالح بهینــه 

شــبکه بــرق شهرســتان مهــران
1401/1: خرید انواع کنتاکتور و کنترل فاز و کلید اتوماتیک 

3- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/01/17 لغایت 1401/01/23 
اســناد  دریافــت  منظــور  بــه  تواننــد  مــی  محتــرم  گــران  مناقصــه  اســناد:  دریافــت  محــل  آدرس   -4

نماینــد.  مراجعــه   www.setadiran.ir دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  بــه  مناقصــات 
ر بــر روی  5- آدرس محــل دریافــت پیشــنهاد مناقصــه گــران موظفنــد تمامــی پــاکات را در مهلــت مقــر

ــد.  ــزاری نماین ــتاد بارگ ــامانه س س
6- مهلت تحویل اسناد: ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/02/04 

7- محــل برگــزاری مناقصــه: ایــالم، بلــوار مــدرس، شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ایــالم ســالن 
جلســات 

8- زمــان بازگشــایی پــاکات: پــاکات پیشــنهاد راس ســاعت 9 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1401/02/05 بــا 
حضــور اعضــای کمیســیون مناقصــه بازگشــایی مــی شــود حضــور مناقصــه گــران در جلســه فــوق الذکــر بــا 

ارائــه معرفــی نامــه بالمانــع اســت. 
9- ذکر شماره مناقصه و عنوان آن روی پاکات الزامی است. 

10- شرکت توزیع برق استان ایالم در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 
از پایــان مهلــت تســلیم پیشــنهادات بــا مراجعــه بــه  پیشــنهاددهندگان موظفنــد تــا ســه روز قبــل 

ســایت هایی کــه اســناد بــر روی آنهــا بارگــذاری شــده انــد از اصالحــات احتمالــی در اســناد مطلــع گردنــد 
ــد.  و اســناد اصالحــی را مهــر و امضــا کنن

مبلغ تضمین )ریال( مبلغ برآوردی )ریال( شماره مناقصه ردیف 
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کــه بــه صــورت الــف( چــک تضمیــن شــده بانکــی ضمانتنامــه بانکــی بــه نفــع مناقصــه گــزار ضمانــت 
نامــه صــادر شــده توســط موسســات بیمــه گــر دارای مجــوز الزم بــرای فعالیــت و صــدور ضمانــت نامــه 
از ســوی بیمــه مرکــزی ایــران گواهــی خالــص مطالبــات قطعــی تاییــد شــده از ســوی امــور مالــی شــرکت 
بــور بــه حســاب شــماره  توزیــع نیــروی بــرق مطابــق کار بــرگ هــای پیوســت رســید بانکــی واریــز وجــه مز
1904051930 بانــک تجــارت شــعبه انقــالب بــه نــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ایــالم مــدت 
اعتبــار تضمینهــای فــوق بایــد حداقــل 3 مــاه از تاریــخ صــدور آن بــوده و بــرای همیــن مــدت قابــل تمدیــد 
باشــد و عــالوه بــر آن ضمانتنامــه هــای بانکــی بایــد طبــق فرمهــای مــورد قبــول ضمیمــه اســناد تنظیــم 

شــده باشــد. 
13- شــرط قبولــی مــدارک و اســناد صرفــا وجــود و اثبــات آنهــا در جلســه مناقصــه بــوده و شــرکت از 
پذیــرش مدارکــی کــه بعــد از پایــان مهلــت تســلیم پیشــنهادات و حیــن جلســه و بعــد از آن ارائــه شــوند 

ترتیــب اثــر نمــی دهــد. 
ــنهاد  ــی پیش ــه رد کل ــر ب ــتاد منج ــامانه س ــر روی س ــناد ب ــال اس ــای دیجیت ــدم امض ــم: ع ــیار مه ــه بس نکت

مــی گــردد. 

 نوبت اول


