
سخنگوی وزارت خارجه

 برجام در اتاق احیا است
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کید کرد: با راهبری شــورای عالی امنیت ملی و اجرای وزارت     ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان تأ
کنون نعل به نعل رعایت شــده اســت. ســعید  کرات وین خطوط قرمز مشــخص شــده تا خارجه، در مذا
خطیب زاده در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با تبریک ۲۰ فروردین روز ملی 

فناوری هسته ای تصریح کرد: به رغم تمامی محدودیت ها و مشکالتی که نظام سلطه بین المللی برای 
پیشرفت جوانان این مرز و بوم ایجاد کرده، جوانان ایران توانسته اند مرز دانش را در حوزه های مختلف 

  || صفحه  صفحه 22  از جمله فناوری هسته ای در قلمرو ایران بزرگ گسترش دهند و این باعث افتخار است...

فوت شدن برخی از اسامی منتشر شده در لیست ابربدهکاران بانکی !

 اهرم فشار افکار عمومی  اهرم فشار افکار عمومی 
بر وصول مطالباتبر وصول مطالبات
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کنش وزیر نفت به پتروشیمی میانکاله:  وا

بدون مجوز محیط زیست 
 هیچ پروژه ای 
اجرا نمی شود

     وزیر نفت موضع وزارت نفت در خصوص پروژه 
میانکاله را عملیاتی شدن تمامی پروژه ها به شرط 
اخــذ مجــوز ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
اعــالم کــرد و گفــت: هیــچ پــروژه ای در وزارت نفت 
بدون تأییدیه ســازمان حفاظت محیط زیســت 

عملیاتی نخواهد شد...

سخنگوی دولت:

کار جهادی   امیدواریم با 
کیفیت   مسکن با

فراهم کنیم
گفــت: امیــدوارم       ســخنگوی دولــت 
بتوانیــم بــا همراهــی مــردم و کار جهــادی و 
 ، کیفیت و مورد نیاز فراهم آوردن مسکن با
بخش مهمی از دغدغه های خانواده های 

ایرانی را برطرف کنیم...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

  بنا نداریم دارو 
 با قیمت باال 

به دست بیماران برسد
7

منتظر کاهش قیمت 
مسکن نباشید

3

مجلس با افزایش قیمت 
اینترنت مخالف است

2

قرعه کشی خودرو به 
تدریج حذف می شود

3

گهی تجدید  مزایده  گهی تجدید  مزایده  آ  آ
شماره شماره 282282/ن/ن

اداره کل تدارکات و پشتیبانی  راه آهن ج.ا.ا

 نوبت دوم

شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران  در نظــر دارد نســبت بــه برگــزاری مزایــده  ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت )ســتاد( بــه نشــانی www.setadiran.ir بــه شــرح زیــر اقــدام نمایــد . مزایــده گــران  موظفنــد بــرای شــرکت درمزایــده 
نســبت بــه ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی اقــدام نماینــد.الزم بــه ذکراســت کلیــه مراحــل 

بــور انجــام مــی گــردد.     برگــزاری مزایــده از انتشــار آگهــی تــا انتخــاب برنــده ازطریــق ســایت مز
1-شماره مزایده  :  282/ن 

2- موضــوع مزایــده : اجــاره فضــا ،محل،امکانــات و تجهیــزات خطــوط تعمیــرات ویــژه واگنهــای عبــوری راه آهــن جهــت انجــام 
تعمیــرات ویــژه واگنهــای بــاری و مســافری در محــدوده ی محــور مرکــز شــامل ایســتگاههای تشــکیاتی ، غیــر تشــکیاتی و طــول 

خــط ادارات کل راه آهــن یزد،اصفهــان و فــارس . 
 3- مهلت خرید اسناد : حداکثر تا ساعت 12  ظهر روز پنجشنبه مورخ 1401/2/1

4-مهلــت بارگــذاری اســناد و  محــل تحویــل پیشــنهاد : حداکثــر تــا ســاعت 8:30 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/2/17بــه نشــانی میــدان 
ژانتیــن- ابتــدای بلــوار نلســون مانــدال- ســاختمان شــهدای راه آهــن- طبقــه دوم شــرقی- اداره کل تدارکات و پشــتیبانی آر

 5-میزان سپرده شرکت در مزایده  به مبلغ  ) 7.130.000.000( ریال می باشد .
6-ضمانتنامــه هــای شــرکت در فراینــد ارجــاع کار مــی بایســت ســه مــاه از تاریــخ تحویــل اســناد اعتبــار داشــته و بــرای مــدت 

ســه مــاه نیــز قابــل تمدیــد باشــد . 
7-زمان تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها : ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/2/17 بنشانی فوق الذکر

ــماره 4  را  ــد ش ــل گری ــوده وحداق ــام نم ــت ن ــن ثب ــی راه آه ــه فن ــام نام ــامانه نظ ــد درس ــده بای ــرکت در مزای ــی ش 8- متقاض
جهــت واگــذاری محــور اخــذ نمــوده باشــد. 

9-  فراخوان مزایده  فوق از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir اطاع رسانی می گردد.
شــایان ذکراســت دریافــت اســناد صرفــًا میبایســت ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت) ســتاد( صــورت پذیــرد. در 

صــورت بــروز هرگونــه مشــکل و ابهــام بــا شــماره 1456 ) پشــتیبانی ســامانه ســتاد ( تمــاس حاصــل نماینــد.
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نظــر بــه اینکــه پرونــده آقــای جــواد اورعــی در هیــات بــدوی رســیدگی بــه پایگاه خبری
تخلفــات اداری دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی 
قــم بــه اتهــام غیبــت غیرموجــه تحــت رســیدگی مــی باشــد ، مقتضــی اســت 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه ارســال دفاعیــه 
کتبــی خــود بــه انضمــام مــدارک الزم بــه دفتــر ایــن هیــأت واقــع در قــم، 
خیابــان شــهید لواســانی، دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
مقــررات  برابــر  هیــأت  اینصــورت  غیــر  در  نماینــد.  اقــدام  قــم  درمانــی 

اقــدام بــه صــدور رای خواهــد نمــود./
شناسه اگهی 1299944

کارمندان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

گهی ابالغ اتهام گهی ابالغ اتهامآ آ

رویای دیرینه در آینده ای نزدیک به واقعیت می پیوندد؛

حذف دالر در مبادالت جهانی
  امین محمودی؛ خبرنگار اقتصاد بین الملل 

بزرگترین کشــورهای جهان که ســهم زیادی نیز در اقتصاد 
جهانی دارند از پرداخت هزینه های خود به دالر آمریکا پرهیز 
کرده و از ارز خود برای تجارت دوجانبه یا چندجانبه استفاده 

می کنند.
طی ســال های اخیر بدهی آمریکا به کشــورهای دیگر روز به 
روز افزایش داشته است به حدی که مبلغ این بدهی ها به ۲۰ 
تریلیون دالر معادل تولید ناخالص داخلی یک ســال آمریکا 
رســیده اســت. در این بین بزرگترین طلبکاران آمریکا چین 

و ژاپن هستند.
به نظر می رسد سیر بی ثبات دالر طی چند سال اخیر، خسارات 
مالی کشورهای طلبکار از عدم پرداخت بدهی هایشان توسط 
آمریکا، این کشــورها را به این فکر واداشــته است که در نحوه 
مبــادالت بازرگانــی تجدید نظر کــرده و به فکر حذف دالر از 

مبادالت بین المللی خود بیفتند.
از طرف دیگر با توجه به تحریم های گوناگون و ظالمانه آمریکا 
و اتحادیه اروپا علیه کشورهای همچون ایران، روسیه، چین، 
ونزوئال و دیگر کشــورهای مخالف غرب به نظر می رســد این 
کشورها به سمت کاهش استفاده از دالر در مبادالت تجاری 

خود بروند.
تحریم های آمریکا علیه روســیه پس از تهاجم این کشــور به 
اوکراین، یک ضربه شدید بر پیکره دالر آمریکا وارد کرده است.
بزرگترین کشورهای جهان با بزرگترین اقتصادها از پرداخت 
به دالر آمریکا دور شده و به طور فزاینده ای از ارزهای محلی 
برای تجارت دو جانبه و چندجانبه استفاده می کنند. از جمله 
این کشورها می توان به روسیه، چین، هند، عربستان سعودی 

و ایران اشاره کرد.
روســیه حتی پس از حذف شــدن توســط ایاالت متحده و 
متحدانش از شبکه ارتباطات مالی بین بانکی یا همان سوئیفت 
توانسته به راحتی نفت و گاز خود را به دیگر کشورها صادر کند 

و از این طریق درآمد سرشاری را نیز کسب کند.
این کشور چندی پیش بود که به دستور پوتین، رئیس جمهور 
این کشور به کشورهای واردکننده گاز خود اعالم کرد که باید 
تمــام هزینه هــای واردات خود ار از طریق روبل انجام دهند و 
به نظر می رســد در دیگر صنایع این کشــور نیز به مرور زمان 

پرداخت روبل جایگزین دالر شود.
روسیه خود را برای تأمین ذغال سنگ و نفت چین با استفاده 
از ارز چیــن )یــوان( آماده می کند و قراردادهای بین روس ها و 
چینی ها در این خصوص منعقد شــده اســت و احتمال توافق 
نهایی نزدیک است که این امر می تواند دالر را از مبادالت بین 

المللی حذف کند.
به گفته منابع آگاه، فروشندگان نفت روسیه به خریداران چین 
پیشنهاد پرداخت به یوان را داده اند. نخستین محموله نفت اسپو 
که به یوان خریداری شــده اســت، در ماه مه به پاالیشگاه های 

خصوصی تحویل داده می شود.
چین مدتهاست به دنبال تضعیف نفوذ دالر در تجارت جهانی و 
اهرم سیاسی است که به دولت آمریکا بخشیده است. تالش های 
پکن در این راستا، با اقدامات غرب برای مجازات روسیه بر سر 
جنگ در اوکراین، شتاب گرفته است. اما بعید است در کوتاه 
مدت یوان بتواند چالش جدی برای برتری دالر ایجاد کند. ارز 
آمریکا برای ۸۸ درصد از مبادالت ارزی خارجی در سال ۲۰۱۹ 
مورد استفاده قرار گرفت در حالی که سهم یوان ۴.۳ درصد بود.

طبق اعالم شــرکت فنوی، شرکتهای فوالدسازی و نیرو پول 
خرید زغال ســنگ را به یوان پرداخت کرده اند. این قراردادها 
معموالً به دالر انجام می گرفت اما بسیاری از خریداران چینی 
پس از اینکه آمریکا و اروپا دسترسی بانک های روسی به سیستم 
مالی سوئیفت را قطع کردند، خریدشان را موقتاً متوقف کردند.

چین همچنین در حال مذاکره با عربستان سعودی برای کاهش 
دالر و انتخاب یوان برای پرداخت نفت این کشور است. به نظر 
می رسد حتی ایران نیز ممکن است به زودی همین مسیر را 
طی کند و شــروع به فروش نفت و گاز خود به ریال به جای 

دالر کند و ضربه دیگری به آمریکا وارد کند.
بازار جهانی به این تغییرات واکنش چندان بدی نشان نداده 
است. ارزش یوان با خبرهایی مبنی بر اینکه عربستان سعودی 
در نظــر دارد پــول نفت را به یوان دریافت کند، افزایش یافته 
اســت. ارزش روبل نیز پس از ســقوط اولیه که در همان برهه 

حمله به اوکراین بود هم اکنون افزایش یافته است.
ارزش این ارز با انتشار اخباری مبنی بر اینکه روسیه قراردادهای 
عرضه نفت و گاز این کشــور را به روبل خواهد بســته افزایش 
یافته و از پایین ترین ســطح ۱۴۰ در برابر یک دالر آمریکا به 

۸۰ رسیده است.
از بیانیه دیلیپ ســینگ، معــاون آژانس امنیت ملی آمریکا، 
مشــخص شــده که ایاالت متحده در مورد اقدامات روسیه به 
شــدت نگران است چون این کشور مکانیزم پرداختی خود را 

جایگزین دالر در مبادالت خود کرده است.
ســینگ، که اواخر ماه گذشــته در هند بود و در مورد  »عواقب 
این کار برای کشورهایی که فعاالنه تالش می کنند تحریم ها 
را دور بزنند یا پس بزنند« هشدار داد. او از ایجاد مکانیسم هایی 
برای حمایت از روبل و تالش برای تضعیف سیستم مالی مبتنی 

بر دالر خبر داد.
اکنون این کشورها طعم تجارت بدون دخالت دالر را چشیده اند 
و به نظر می رسد تعداد کشوهرهای که به سمت استفاده از ارز 
محلی خود در مبادالت تجاری دوجانبه و چندجانبه می روند 

زیادتر خواهد شد.
منبع: مهر

یادداشت

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

سازمان محیط زیست مقصر اصلی 
آلودگی هوا است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نشست فوق العاده 
اعضای این کمیسیون با مسئوالن مربوطه درباره آلودگی 

هوا را تشریح کرد.
عبدالجالل ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در 
تشریح نشست فوق العاده  این کمیسیون درباره  وضعیت 
آلودگی هوا و وجود ریزگردها، گفت: دستگاه های اجرایی 
نظیر رئیس ســازمان هواشناسی، مسئوالن وزارت نیرو 
و ســازمان حفاظت از جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در 
جلسه کمیسیون حاضر و گزارشی از اقدامات خود برای 

کنترل آلودگی هوا و مقابله با ریزگردها ارائه کردند.
وی عنوان کرد: رئیس سازمان هواشناسی می گوید گرد 
و غبار از روز دوشــنبه تشــکیل شده و به دلیل نداشتن 
قابلیت پیش بینی دقیق، روز ســه شــنبه این موضوع را 
اعالم کردیم که اعضای کمیسیون از توضیحات وی در 

خصوص عدم توانایی پیش بینی قانع نشدند.
ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس بیان داشــت: 
همچنین در قانون هوای پاک وظایفی برای وزارت نیرو 
در خصوص تعیین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها، 
تاالبها، خورها، دریاچه ها و تخصیص حقه آبه این موارد 
تعریف شده است اما مسئوالن مربوطه عنوان می کنند 
که وظیفه وزارت نیرو تنها ارائه گزارش به سازمان محیط 
زیست و دستگاه های اجرایی بوده که ارائه کردند و سایر 
دستگاه ها پاسخگو نیستند، این موضوع نیز برای اعضای 

کمیسیون قانع کننده نبود. 
ایری افزود: برای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بر 
اساس ماده ۲۴ قانون هوای پاک وظیفه قانونی تعریف 
شده بود تا عالوه بر اجرای طرحهای بیابان زدایی، جهت 
مهار کانون های مستعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار 
در داخل کشور با همکاری دستگاههای اجرایی و مردم، 
ساالنه حداقل معادل سیصدهزار هکتار نسبت به اجرای 
اقدامــات مقابله بــا پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات 
بیابانزدایی در مناطق بحرانی و کانون ها و زیست بومهای 
حساس اقدام کند  که متاسفانه اقدامات الزم انجام نشده 
بود. از طرفی ساالنه ۳درصد از منابع قیر رایگان برای مالچ 
پاشی در اختیار سازمان جنگل ها قرار می گرفت که این 

مجموعه نیز نسبت به جذب این مقدار قیر اقدام نکرد.

وی اضافه کرد: وزارت کشــور نیز بر اســاس قانون هوای 
پاک مکلف است ۲۰ درصد از منابع خودش را برای توسعه 
کمربند سبز به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کند که 
دراین خصوص هم اقداماتی مناسب انجام نشده است، از 
طرفی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و کشور نیز بر 
اساس ماده ۲7 قانون هوای پاک وظیفه داشتند نسبت به 
حریم سبز بزرگراهها و کمربند سبز شهرها و روستاهای 
تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن 
اقدام کنند که این امر هم به درستی انجام نشده است.

ســخنگوی کمیســیون عمران مجلــس تاکید کرد: 
همچنین بر اســاس مــاده ۲6 قانون هوای پاک وزارت 
راه با همکاری سازمان هواشناسی وظیفه دارد حداکثر 
ظرف مدت دوســال پس از ابالغ این قانون، شــبکه ملی 
هشــدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد 
و غبار را تکمیل کنند  که متاســفانه انجام نشــده است. 
از طرفی طبق ماده ۲۲  قانون مذکور شــهرداری های 
باالی 5۰ هزار نفر باید سرانه فضای سبز خودشان را به 
۱5 مترارتقا می دادند که متاسفانه در این خصوص هم 

اقدامات مناسبی انجام نشده بود.
 ایری اضافه کرد: قانون هوای پاک دولت و شــهرداری 
ها را موظف کرده بوده که پس از ۳ ســال از ابالغ قانون 
زمینه تبدیل پسماند به انرژی و کود را فراهم کنند که 
این امر هم انجام نشده است. وزارت نیرو نیز وظیفه قانونی 
دارد، تولید انرژی پاک را ساالنه ۳۰درصد افزایش دهد که 
این موضوع هم مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته است.

وی عنوان کرد: به منظور سیاســت گذاری و هماهنگی 
میان دســتگاه های اجرایی برای انجام اقدامات الزم در 
ســطح ملی و منطقه ای و همچنین نظارت بر اقدامات 
اجرایی دســتگاه ها به منظور کاهش آثار ناشــی از وقوع 
پدیده گرد و غبار، ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی 
مدیریت پدیده گرد و غبار با ریاست رئیس سازمان محیط 
زیست تشکیل شده اما متاسفانه این سازمان به وظایف 
قانونی خود در چهار چوب قانون هوای پاک و ستاد مذکور 
برای کنترل پدیده گرد و غبار عمل نکرده است لذا این 
مجموعه در جریان آلودگی هوای اخیر مقصر اصلی است 

چرا که پیگیری اجرای قانون نیز نبوده است.
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سیاست 2

کسیون راهبردی مجلس: رییس فرا

مجلس با افزایش قیمت اینترنت مخالف است
شرکت مخابرات به این علت که یکی از شرکت های غالب و دارای مشترک باال است، برای تغییر تعرفه، حتی در بازه 

کف و سقف مصوب هم باید مجوز دریافت کند و این که آیا چنین کاری را انجام داده یا نه، بررسی و اعالم می شود.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل 
مخالف است گفت که افزایش تعرفه تنها در صورت افزایش کیفیت خدمات و بهره مندی مشترکان از تکنولوژی های 
برتر امکان پذیر است. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در رابطه با مسائل مطرح شده مبنی بر افزایش تعرفه خدمات 
اینترنت از سوی اپراتورها، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف 
هستند و اگر قرار است افزایش تعرفه ها مدنظر قرار گیرد باید این مسئله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکین 

بتوانند از تکنولوژی های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره مند شوند.
وی ادامه داد: در بخش اینترنت ثابت حتما باید شــبکه فیبری در دســترس مردم قرار گیرد اپراتور ها بر اســاس آن، 

تعرفه گذاری جدید را مدنظر قرار دهند.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه به طور حتم مجلس شورای اسالمی با افزایش 
قیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی های منسوخ گذشته مخالفت خواهد کرد، گفت: حتما باید افزایش تعرفه ها 

با افزایش کیفیت شبکه همراه باشد.
همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه در اســرع وقت و به صورت فوری جلســه ای از ســوی کمیته مذکور با حضور اپراتور ها و نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی جلســه ای را برگزار می کنیم، گفت: نتایج این جلسه در اختیار نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه مصوبه ۲66 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹6، آخرین مصوبه حوزه 
تعرفه گذاری خدمات اینترنت ثابت بوده است، گفت: در این مصوبه برای خدمات اینترنتی، کف و سقف قیمت تعیین 
شده است و همه شرکت ها ملزم به رعایت آن هستند؛ بعد از مصوبه ۲66، مصوبه دیگری نداشته ایم و همچنان مالک 
ما همان مصوبه است، با توجه به رقابتی بودن فضای بازار، بعضی شرکت ها خدمات خود را با تعرفه پایین تر از سقف 
مصوب ارائه می کردند و اکنون اعالم کرده اند تعرفه را به ســقف مصوبه رســانده اند که صحت این مســئله باید توسط 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود.
یحیی زاده ادامه داد: البته شرکت مخابرات به این علت که یکی از شرکت های غالب و دارای مشترک باال است، برای 
تغییر تعرفه، حتی در بازه کف و سقف مصوب هم باید مجوز دریافت کند و این که آیا چنین کاری را انجام داده یا نه، 

بررسی و اعالم می شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه موجود در رابطه با اپراتور های غالب، عالوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف 
هستند، باید بسته ها و تعرفه گذاری ها به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد، بیان کرد: بنابراین 

اپراتور ها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته های تعرفه حتی در بازه مربوطه راسا اقدام کنند.
وی همچنین درباره احتمال مصوبه جدید و افزایش مجدد تعرفه ها، تصریح کرد: هنوز مصوبه جدیدی در دستور کار 
نیســت، اما اگر چنین باشــد قطعا شــرط اولیه، افزایش کیفیت اســت چراکه اول باید کیفیت بیشتر شود و پس از آن 

انتظار داشته باشیم مشترکان، افزایش قیمت را بپذیرند.

اخبار كوتاه

سخنرانی دونالد ترامپ رییس 
جمهوری سابق آمریکا در جمع 

حامیانش در شهر  ِسلما در 
ایالت كارولینای شمالی آمریکا. 

ترامپ اعالم كرده برای 
انتخابات ریاست جمهوری 
2024 نامزد خواهد شد./ 

رویترز

اعتراضات به قتل عام 
غیرنظامیان در شهر »بوچا« 
اوكراین در شهر لندن/ 
زوما

گزارش تصویری

در مربع تقسیم، تضعیف، تفوق یا توافق

آینده آوردگاه اوکراین
ایــن روزها تحوالت جنگ و آخرین اخبار 
اوکرایــن همراه با تحریم های بی ســابقه 
غرب علیه روسیه و جنگ نرم تمام عیار در 
تضعیف والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه به نقطه کانونی رسانه های جهانی 
بویژه اروپا تبدیل شده و با دریافت  نظرات 
کارشناسان که واقعی یا خیالی ارزیابی می 
شود؛ سعی می کنیم بفهمیم چه کسی در 
زمین و هوا برنده است. جای تعجب نیست 
کــه یافتن پیش بینی های خوش بینانه و 
بدبینانه آسان است؛ ولی واقعیت این است 
که تمامی جنگ های صورت پذیرفته بین 
کشــورهای مختلف بعــد از جنگ جهانی 
دوم از ســوی طراحان یعنی صاحبان زور، 
اسلحه و سرمایه سه هدف تخلیه انبارهای 
تسلیحاتی، نابودی سرمایه هوشمند و مادی 
و نهایتا اهداف اســتکباری داشته و رویکرد 
نهایــی پایان دادن به نــزاع بدون پیروز و 
بازنده بوده است. سوال اصلی این است که 
بــا توجه به پیچیدگی های چند وجهی آیا 
نزاع اوکراین متفاوت بوده و فرجام دیگری 

خواهد داشت؟
تمام توجه به جنگ قابل درک اســت، اما 
آنچــه در پایان اهمیت دارد این اســت که 
چگونه درگیری حل و فصل می شود. ممکن 
است اعالم دو گزینه یعنی تسلیم اوکراین و 
پذیرفتن خواسته های مسکو از طرفی و یا 
تسلیم شدن روسیه، تغییر رژیم در مسکو 
و پیگرد قانونی والدیمیر پوتین به اتهامات 
مبهم جنایات جنگی از سوی دیگر، از نظر 
احساسی رضایت بخش باشد، اما هیچ یک 
از این نتایج محتمل نیســت و به نظر می 
رسد اهداف طرفین برای جنگ، راه خوبی 
برای طوالنی شــدن جنگ و افزایش خطر 
است. و اگر جامعه جهانی به اهداف انسانی 
اهمیــت می دهد، هــدف فوری باید پایان 
دادن به جنگ قبل از وارد شــدن خسارت 
بیشتر مادی و انسانی  باشد و هدف نهایی 
نیز باید نه فقط پایان دادن به درگیری، بلکه 

یک ترتیب سیاسی که احتمال تکرار آن را 
در آینده کاهش دهد همراه با حل و فصل 

نهایی مناقشه باشد.
در این شرایط واضح ترین دلیل قدرت های 
بــزرگ و طرفین درگیر برای حل و فصل 
منازعــات جاری، باید حذف مشــکالت 
موجــود از دســتور کار فعلی سیاســت 
خارجی و نظام بین الملل باشــد چرا که  
واقع گرایان می دانند که مشکالت جدید 
همیشه در گوشه  دیگر در کمین هستند 
کــه نمونه های زیادی چون بحران های 
منجمد و یا آتش زیر خاکســتر در اقصی 
نقــاط جهان بویژه از بالکان تا خاورمیانه 
وجــود دارد در عیــن حال که این بحران 
به هر دو شــکل مســتقیم و غیر مستقیم 

بر مذاکرات وین نیز ســایه انداخته است.
دلیل مهم دیگر این است که حل تعارضات 
خطر تشــدید ناخواســته را کاهش می 
دهــد. هنگامــی که  جنگــی در جریان 
اســت، همیشــه این احتمال وجود دارد 
که طرف ها و اشخاص ثالث داوطلبانه یا 
مغرضانه وارد آن شوند یا درگیر شوند زیرا 
قهرمانــان در تالش برای تعقیب مؤثرتر 
درگیری هســتند. که از نمونه های بارز 
آن جنگ هــای کنگو در آفریقا بود که در 
نهایــت تقریبــاً تمام ایالت های هم مرز با 
جمهوری دموکراتیک کنگو را درگیر کرد 
و یا جنگ ویتنام که به الئوس و کامبوج 
گسترش یافت و حتی در جنگ تحمیلی 
عــراق علیه ایران کــه منجر به حمله به 

نفتکــش های خارجی شــد و در نهایت 
ســایرین را به واکنش نظامی سوق داد و 
با توقف درگیری باعث شــد این مشــکل 
تقریباً یک شــبه ناپدید شود. البته نمونه 
های بحران در افغانستان و سوریه نیز قابل 
تعمیم است. در شرایط کنونی سه گزینه 
برای آینده آوردگاه اوکراین بیشتر مطرح 

و مورد نظر طرفین است:
۱- خواســته روســیه بعــد از  تاخیر در 
دستیابی به گزینه اشغال سریع اوکراین، 
تمرکز بر مناطق شــرقی و بنوعی تقسیم 
ایــن ســرزمین با ایجــاد منطقه حائل و 
اســتقالل دو منطقه شرقی است چرا که 
این گزینه موجب توقف گســترش ناتو به 
ســمت مسکو و حذف دسترسی اوکراین 

به دریای سیاه است.
۲- دولتمــردان در کیــف رویکرد تضعیف 
روســیه و پذیرفتن حضور در میز مذاکره 
بدون پیش شــرط اســت و به نظر می رسد 
دستیابی به این هدف در کوتاه میسر نیست 
شــاید با فرسایشــی شدن جنگ و تقویت 
کمک های نظامی و تســلیحاتی غرب این 

هدف قابل دسترس باشد.
۳- در بیــن غربی هــا بیش از همه آمریکا 
و انگلیــس با وحدت بی نظیر ایجاد شــده 
در محــور یورآتالنتیک پرچمدار مجازات 
روســیه و به نوعی پیروزی در این منازعه 
مرمــوز با پایــان دادن به حاکمیت پوتین 
هســتند و بر این باورند که این رویکرد می 
تواند برای همیشه موانع توسعه ناتو به شرق 
و تفوق این دو کشور بر قاره سبز و حتی قاره 

کهن آسیا را عملیاتی کند.
۴- برخــی کشــورها از جملــه ترکیه که 
سیاســت بی طرفــی فعاالنه و اســتفاده 
حداکثــری از بحــران را دنبال می کنند بر 
گزینه توافق تمرکز دارند اگر چه برخی دیگر 
از قدرت های اروپایی نظیر فرانسه و آلمان و 
حتی مجارستان نیز برای گزینه آتش بس و 
رویکرد صلح آمیز از طریق گفت وگو تالش 

مضاعف می کنند.
به هر حال در وضعیت کنونی دادن شانس 
بیشــتر به هر یک از چهار گزینه ســخت و 
دشوار است چرا که از طرفی نه روسیه و نه 
اوکراین در وضعیت انتخاب بد و بدتر قدرت 
تصمیم گیری ندارند و از ســوی دیگر هر 
کدام از گزینه ها طرفداران خاص و توانمند 
دارد و شاید دستیابی به تلفیقی از ۴ گزینه 
بتواند در آینده کورســویی به سمت پایان 
بخشیدن به بحران باشد لذا در این شرایط 
مواضع کشورها از جمله جمهوری اسالمی 
ایــران با رویکرد اعتدالی و موازنه ثبات می 
توانــد بهره گیری از فرصت های حاصله و 
مدیریــت تهدیدهای آن را به نحو مطلوب 

به سرانجام برساند.

خبر ویژه

سخنگوی دولت گفت: امیدوارم بتوانیم با همراهی مردم و کار جهادی و فراهم آوردن مسکن باکیفیت و مورد نیاز، بخش 
مهمی از دغدغه های خانواده های ایرانی را برطرف کنیم. علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
»دیروز سال گشــت افتتاح حســاب شــماره ۱۰۰ بود. »ساخت خانه ارزان قیمت«؛ این فرمان امام  خمینی )ره( در ۲۱ 
فروردین ۱۳5۸ بود. جنگ تحمیلی و ســوءمدیریت های پس از آن، اجازه نداد که مســکن شایســته، در دسترس همه 
ایرانیان قرار بگیرد. در سال ۱۳55 مسکن های بادوام یک درصد بود که اکنون به حدود 6۰ درصد رسیده است.  سرانه 
تعداد مسکن نیز در سال ۱۳55 معادل ۰.7۹ درصد بوده که اکنون بیشتر شده است. اما با سرمایه ای شدن مسکن، 
هنوز بسیاری از خانواده های ایرانی یا مستاجرند و یا در خانه هایی که مقاوم و زیبنده نیستند زیست می کنند. نمی توان 
منکر خدمات بنیاد مسکن و سایر اقدامات نهادهای مختلف در طول این سال ها برای خانه دار شدن اقشار مختلف شد، 
اما به رغم وعده های مختلف دولت های پس از انقالب برای خانه دار شدن ایرانیان، دالیلی که کاویدن آن فرصت های 

جداکانه ای می طلبد مانع عملیاتی شــدن وعده ها پیرامون مســکن شــد.  »داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد 
و خانواده ایرانی است«. این فراز از اصل سی ویکم قانون اساسی برگرفته از مطالبات به حق ولی نعمتان انقالب است. 
دوراندیشی بنیان گذار انقالب و تدبیر قانون گذاران اساسی در کنار سایر متون قانونِی الزم االجرا نظیر سیاست های کلی 
نظام در امور مسکن، تکالیف قانونی مشخصی را بر عهده دولت و سایر نهادهای حاکمیتی گذارده است که تحقق آن 

نیازمند هم افزایی قوا و کار جهادی است. 
 دولت مردمی با »نهضت ملی مسکن« و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال درصدد است بخشی از مشکالت 
موجود در حوزه مسکن را برطرف کند. سند تحول دولت راهکارهای مشخص با زمان بندی های معین را به این منظور 
تدارک دیده است. ان شااهلل بتوانیم در طول دوره خدمت، با همراهی مردم و کار جهادی و فراهم آوردن مسکن باکیفیت 

و موردنیاز، بخش مهمی از دغدغه های بجای خانواده های ایرانی را برطرف کنیم.«

سخنگوی دولت:

کنیم کیفیت فراهم  کار جهادی مسکن با  امیدواریم با 

سخنگوی وزارت خارجه

 برجام در اتاق احیا است
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تأکید کرد: با راهبری 
شــورای عالی امنیت ملی و اجرای وزارت خارجه، در 
مذاکرات وین خطوط قرمز مشخص شده تاکنون نعل 

به نعل رعایت شده است.
ســعید خطیــب زاده در نشســت مطبوعاتی خود با 
خبرنــگاران داخلی و خارجــی با تبریک ۲۰ فروردین 
روز ملی فناوری هسته ای تصریح کرد: به رغم تمامی 
محدودیت ها و مشــکالتی که نظام سلطه بین المللی 
برای پیشرفت جوانان این مرز و بوم ایجاد کرده، جوانان 
ایران توانسته اند مرز دانش را در حوزه های مختلف از 
جمله فناوری هسته ای در قلمرو ایران بزرگ گسترش 

دهند و این باعث افتخار است.
وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر مقامات فدراسیون 
فوتبــال بــا وزیر خارجــه اظهار کرد: برنامــه ویژه ای 
برای دیپلماســی ورزشــی در ماه های آینده با تشکیل 
کارگروهی در وزارت خارجه و دعوت از نهادهای ذیربط 
شکل گرفته است که بخشی از آن کمک به فدراسیون 
فوتبــال و در بخش های دیگر کمک به وزارتخانه های 
مرتبط با گردشــگری اســت. وی در پاسخ به سوالی در 
ارتباط با نامه دیروز نمایندگان مجلس به رئیس جمهور 
در مذاکرات وین و تأکید آن ها مبنی بر اینکه خط قرمزها 
و شروط آن ها باید در مذاکرات وین لحاظ شود، تصریح 
کرد: صدای نمایندگان ملت در پی ماه هایی که مذاکرات 

انجام شده همواره شنیده شده است.
وی ادامه داد: البته هنوز متنی نهایی نشده که درباره آن 
صحبت کنیم و روشن است که با راهبری شورای عالی 
امنیت ملی و اجرای وزارت خارجه تاکنون خطوط قرمز 
مشخص شده نعل به نعل رعایت شده و اگر مواردی نیز 
به نتیجه نرسیده دلیل اصلی آن عدم پاسخگویی طرف 

مقابل در چارچوب تعیینی است.
وی تأکیــد کرد: اگر قــرار بود خطوط قرمز را رد کنیم 
توافق چندین ماه قبل به دست می آمد و ما با پافشاری 

بر خطوط قرمز خود مذاکرات را جلو می بردیم.
ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی خود با 
خبرنگاران در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با دورنمای 
مذاکرات وین با توجه به زیاده خواهی هایی که آمریکایی 
ها به تازگی در جریان این مذاکرات بار دیگر مطرح کرده 
اند، تصریح کرد: ما هنوز به نقطه ای نرســیده ایم که 
طرف آمریکایی نشــان دهد اراده قطعی برای بازگشت 
به تعهداتش ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل دارد. متأسفانه آمریکا تالش می کند و انرژی 
و وقت خود را مصروف این کرده که اجزا و بخش هایی 

از فشار حداکثری خود را حفظ کند.
خطیب زاده ادامه داد: آنچه که برای ما اهمیت دارد انتفاع 
اقتصادی و قطعی مردم از رفع تحریم ها است. سدهایی 
را طــرف آمریکایی در این زمینه ایجاد کرده که منافع 
مردم ایران از برجام به حداقل برسد و ما با آگاهی کامل 

این موارد را به طرف مقابل اعالم کردیم.
وی با تأکید بر اینکه ما در راه تحقق منافع مردم ایران 
و پیشــبرد خطوط قرمز خود در این زمینه تحت تأثیر 
کمپین ها و کارزارهای رسانه ای و اظهارات ضد و نقیض 
قرار نمی گیریم، تصریح کرد: منافع قطعی ملت ایران 
چراغ راهنمای ما است و نمی دانیم که آیا به توافق می 
رسیم یا نمی رسیم چرا که آمریکا هنوز اراده الزم را برای 
رسیدن به توافق نشان نداده است. ما متعهد هستیم که 
به یک توافق خوب برسیم و اگر این چنین شود حتما 
عازم وین خواهیم شد. سخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به سوال ایسنا در مورد خبر منتشر شده از سوی 
یکی از خبرگزاری ها  مبنی بر این که قرار است با سفر 
وزیر خارجه یکی از کشورهای منطقه به تهران در روز 
سه شنبه، مقدمات آزادی سازی چندین میلیارد دالر 
از دارایی های ایران فراهم شــود، گفت: من از ســفری 
که اشــاره کردید بی اطالع هستم، دستگاه دیپلماسی 

بی اطالع است و سفری در دستور کار قرار ندارد.
سعید خطیب زاده بعدا در اظهاراتی تکمیلی انجام سفر 
یک هیات ارشــد به تهران و آزادســازی بخشی از اموال 
بلوکه شده ایران را تایید کرد. سخنگوی وزارت خارجه 
همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با تعلیق 
عضویت روســیه از شــورای حقوق بشر سازمان ملل و 
نگاه ایران به این موضوع تأکید کرد: حقوق بشر دارای 
ارزش واالیی است اما مسلم است که حقوق بشر نباید 
قربانی مالحظات سیاسی شود و سازوکارهای ملل متحد 
نباید مورد سوءاستفاده برای اغراض کشورهای خاص 
قرار بگیرد. متأسفانه طی دهه های گذشته این سازوکار 
بارها مورد سوءاستفاده های کشورهای غربی و آمریکا 
قرار گرفته اســت. وی با تأکید بر اینکه شــورای حقوق 
بشر باید وظایف خود را غیرسیاسی و غیرتقابلی پیگیری 
کند، تأکید کرد: آن هایی که تالش می کنند شــورای 
حقوق بشر را به ضد خود تبدیل کنند مسیر اشتباهی را 
طی می کنند. خطیب زاده ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران به قطعنامه پیشــنهادی کشورهای غربی در این 
زمینــه رأی منفــی داد از این بابت که جلوگیری کند 
که حقوق بشر قربانی اصلی این اقدامات سیاسی شود. 
این قطعنامه تماما سیاسی بوده و برای سوءاستفاده از 
ســازوکارهای ملل متحد برای پیشبرد اهداف سیاسی 
کشــورهای غربی بوده اســت. ما تأکید بر این داریم که 
حقوق بشر باید در چارچوب خود پیگیری شود و کسی 
اجازه ندهد که چنین قطعنامه هایی، عضویت در شورای 
حقوق بشر را مشمول مالحظات سیاسی کند. این خالف 
جهان شمولی ارزش واالی حقوق بشر است. خطیب زاده 
همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با موضوع 
برجام تصریح کرد: برجام زنده است و در اتاق اورژانس 
و احیا اســت و ما نمی دانیم که چه سرنوشــتی برای 
آن متصور است.سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه 
قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل متحد در 
ارتباط با برجام یک قطعنامه الزام آور بین المللی است، 
گفت: آمریکایی ها در حالی که عضو دائم شورای امنیت 

هستند این قطعنامه را مدام نقض می کنند.

ایران و قطر ۶ سند همکاری امضا کردند
 جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر در راستای توسعه 
همکاری ها در حوزه حمل و نقل هوایی و جام جهانی 6 

سند و توافقنامه امضا کردند.
آیین امضای این توافقنامه  با حضور  رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرســازی جمهوری اسالمی و جاسم بن سیف 
الســلیطی وزیر حمل و نقل و ارتباطات  قطر در ســالن 
خلیج فارس مرکز همایش های جزیره کیش برگزار شد.
این اسناد شامل سند فارسی توافق نامه امضا شده در 
ســفر رییس جمهوری اسالمی ایران به قطر، سه سند 
توسعه همکاری های مشترک بین ایران و قطر در حوزه 
های حمل و نقل هوایی و یک ســند همکاری حمل و 
نقل دریایی، و صورتجلسه مفاد همکاری های مشترک 

در پشتیبانی از جام جهانی قطر است.
وزیر راه و شهرســازی جمهوری اســالمی و وزیر حمل 
و نقل و ارتباطات قطر امضاکنندگان ســند فارســی و 
صورتجلســه همکاری های مشــترک در پشتیبانی از 

جام جهانی بودند.
ســه ســند همکاری حمل و نقل هوایی توسط رییس 
سازمان هواپیمایی ۲ کشور و سند همکاری در خصوص 
همکاری های حمل و نقل دریایی نیز توســط روسای 

سازمان های بنادر ۲ کشور به امضا رسید.
جزیره کیش از روز یکشــنبه ۲۱ فروردین ماه میزبان 
وزیران راه ۲ کشور ایران و قطر است که مذاکرات مربوط 
به امضای این توافقنامه ها عصر روز گذشته در یک جلسه 
نهایی شــد و در خصوص همــکاری های مناطق آزاد 
مذاکراتی نیز انجام شده که در سفرهای آتی مسووالن 

قطر به ایران امضا خواهد شد.
این سفر در پی دستور ویژه آیت اهلل  رئیسی  رییس جمهور 
کشورمان برای بهره گیری از ظرفیت گردشگری جام 
جهانی قطر و همچنین پیگیری دیدار وزیر راه و شهر 
سازی کشورمان با وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت 
قطر در جریان سفر آیت اهلل رییسی به کشور قطر برنامه 

ریزی شده است.

نماینده مجلس:

لودگی   آیا فقط باید برای حل آ
هوا ختم »امن یجیب« بگیریم؟

نماینده اراک در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عدم 
بررسی موضوع آلودگی هوا در جلسه علنی مجلس گفت: 
آیا فقط باید برای حل آلودگی هوا ختم »امن یجیب« 

بگیریم و منتظر باد و باران باشیم؟
 محمدحسن آصفری در جلسه علنی در تذکری گفت: 
چند روزی اســت آلودگی هوا به دلیل ریزگرد ها همه 
کشور را گرفته است، اما آیا نیاید رئیس سازمان محیط 
زیست به جلسه علنی دعوت می شد تا درباره آلودگی 
بی وقفه هوا توضیح دهد و اینکه تاکنون چه اقداماتی 

برای رفع آن انجام شده است؟
وی ادامه داد: آیا فقط باید برای حل آلودگی هوا ختم 
»امن یجیب« بگیریم و منتظر باد و باران باشیم؟ مجلس 
باید در این موضوع ورود کند و آقایان مسوول هم برای 
پاســخگویی به مجلس بیایند؛ اگر این آلودگی منشاء 

بیرونی دارد هم مشخص شود.

زلنسکی: 

 دیگر به دیپلماسی ناتو 
عالقه ندارم

رئیس جمهور اوکراین گفت دیگر به دیپلماسی ائتالف 
ناتو که به گفته او، منجر به نابودی کشورش می شود، 

عالقه ندارد.
 »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین که از آغاز 
عملیات ویژه روسیه در اوکراین همواره از ناتو خواسته تا 
اقدامات محکم تری در قبال مسکو در پیش بگیرد و پیش 
از بحران اخیر خواستار پیوستن کشورش به این ائتالف 
نظامی بود، در مصاحبه ای که روز یکشنبه )دیروز( پخش 

شد، گفت دیگر عالقه ای به دیپلماسی ناتو ندارد.
او در برنامه 6۰ دقیقه شبکه »سی بی اس« گفت: وقتی 
در دیپلماسی کار می کنید، هیچ نتیجه ای وجود ندارد. 
همه این ها بسیار بوروکراتیک است. به همین دلیل است 
که نحوه صحبت من با آن ها کامالً موجه است. من دیگر 
جانی برای دادن ندارم. من دیگه هیچ احساسی ندارم، 
دیگر عالقه ای به دیپلماسی آن ها که منجر به نابودی 

کشورم می شود، ندارم.
از زمان آغاز عملیات روســیه در اوکراین در ۲۴ فوریه، 
زلنسکی، ناتو را مورد انتقاد قرار داده و آن را ضعیف و با 

اعتماد به نفس پایین توصیف کرده است.
بــه گزارش وبــگاه خبری »هیــل«، رئیس جمهور 
اوکرایــن پیش تر در خصوص رد پیشــنهادش برای 
ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، از ســوی 
ناتــو، گفــت: ناتو با علم بــه این که حمالت و تلفات 
جدید اجتناب ناپذیر اســت، عمــداً تصمیم گرفت 

آسمان اوکراین را نبندد.
او در مــاه مــارس هم گفت: به دلیل ضعف شــما، به 
دلیل عدم اتحاد شما، تنها کاری که ائتالف تاکنون 
توانســته انجام دهد این بوده که پنجاه تن ســوخت 
دیزل به اوکراین حمل کند. آیا این اتحادی اســت 

که شما می ساختید؟
بــا ایــن حال، زلنســکی در مصاحبه روز یکشــنبه با 
سی بی اس گفت که از واکنش جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا به بحران در اوکراین »ناامید« نیست. او در مورد 
بایدن افزود: ما روابط خوبی داریم. اوکراین به حمایت 
ایاالت متحده وابســته اســت و من به عنوان رهبر یک 

کشور در جنگ فقط می توانم سپاسگزار باشم.

گفت و گو
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خ کرایه ها  فعال نر
 افزایش نمی یابد

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و 
حمــل و نقل جاده ای اعالم کرد که فعال برنامه 
ای بــرای افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل 
عمومی از جمله اتوبوس، مینی بوس و ســواری 

های کرایه بین شهری وجود ندارد.
در روزهای گذشــته گمانه زنــی هایی درباره 
افزایــش قیمــت بلیت اتوبــوس، مینی بوس و 
ســواری های کرایه پالک عمومی بین شــهری 
مطرح شــده بود در حالی که در روزهای پایانی 
ســال گذشته مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
تأکید کرده بودند که تا پایان فروردین ماه سال 

۱۴۰۱ نرخ کرایه ها افزایش نمی یابد.
داریوش باقرجوان-مدیرکل حمل و نقل مسافر 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- اظهار 
کرد: در مهرماه ســال گذشــته براساس دستور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همه نرخ ها و قیمت 
ها ثابت ماند و امکان افزایش آن وجود نداشت.
وی افزود: در حال حاضر نیز براســاس آخرین 
تصمیمات و مصوبات ابالغ شده نرخ کرایه ناوگان 
حمل و نقل عمومی بین شهری از جمله اتوبوس، 
مینی بوس و سواری های کرایه تا پایان فروردین 

ماه سال جاری افزایش پیدا نخواهد کرد.
مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ادامه داد: از اردیبهشت ماه 
امسال نیز اگر قرار بر افزایش قیمت باشد براساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار همان دستورات صادر 
شــده تصمیم گیری خواهد شــد اما تا آن زمان 
هیچ التهابی نباید ایجاد شود و کرایه ها براساس 

نرخ های سال گذشته خواهد بود.

یک کارشناس بازار مسکن:

 منتظر کاهش 
قیمت مسکن نباشید

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش 
قیمت خانه در اسفندماه ناشی از انتظارات تورمی 
بوده که در ماه های آینده تعدیل می شود و بازار 
به آرامش خواهد رسید، اما کاهش قیمت اتفاق 

نمی افتد.
عباس زینعلی  اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن 
در ســال گذشته چندان قابل مالحظه نبود اما 
این که در اســفندماه شاهد رشد شش درصدی 
در تهــران بودیم به تصــور عمومی از وضعیت 

اقتصاد در سال آینده برمی گردد.
وی افــزود: چیزی کــه در فرهنگ اقتصادی ما 
از گذشــته وجود داشــته این است که معموال 
می خواهیم از یک خط عبور کنیم و وقتی عبور 
می کنیم آرام می شــویم. این انتظارات تورمی 

ناشی از همین دیدگاه است.
این کارشناس بازار مسکن، افزایش نسبی قیمت 
خانه را ناشــی از شرایط عمومی اقتصاد دانست 
و گفت: رشــد قیمتی که در کاالها دیده شد در 
بخش ســاختمان نیز بروز پیدا کرد. این اتفاق 
معموال هر ساله می افتد. به نظر من بازار مسکن 
در ســال جاری آرام می شــود. البته بسیار بعید 

است که برگشت قیمت اتفاق بیفتد.
زینعلی تاکید کرد: به شکل موردی در معامالت، 
افــت قیمــت رخ می دهد؛ کما این که از ســال 
گذشته نرخ ها در شمال تهران به طور محسوسی 
شکســته شده اما در کلیت بازار برگشت قیمت 

اتفاق نخواهد افتاد.
وی، کشــف قیمــت در بازار مســکن را دارای 
منطق دانســت و گفت: قیمت ها در نظام عرضه 
و تقاضا طراحی می شود. بنابراین هیچ محصولی 
به صورت غیرمنطقی به یک قیمت مشــخص 
نمی رســد. کاهش نرخ ها زمانی اتفاق می افتد 
کــه عرضه نامحــدودی از یک محصول در یک 
جغرافیای مشــخص ایجاد شــود. اما در بخش 
مســکن کشــور ما چنین چیزی وجود ندارد و 

کماکان با فشار تقاضا مواجه هستیم.

گذاری خودروساز ها   وا
در گروی تحقق سه شرط

رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: امکان 
واگذاری دو شــرکت خودروسازی سایپا و ایران 

خودرو با تحقق سه شرط وجود دارد.
قربانزاده گفت: در ابتدا وثیقه ای که در خصوص 
ســهم خود دولت یعنی 5 درصد ایران خودرو 
و ۱7 درصد ســایپا وجود دارد، آزاد شــود. دوم 
اینکه ســهام درونی این دو خودروســاز صرف 
بازپرداخت تســهیالت آن ها شــود تا به کارایی 
و بهره وری هر دو شــرکت کمک کند. در آخر 
هم سهام صندوق بازنشستگی کشوری یا برخی 
شرکت های دیگر که برای فروش سهام خود به 
دولــت وکالت داده اند، تجمیع شــوند. در این 
صورت، یک بلوک یکجا و یکپارچه امکان عرضه 
به ایبه گفته او، این پیشــنهاد در ابتدا باید در 
هیــات واگذاری مطرح شــود و رفع وثیقه هم 
توسط وزارت صمت اتفاق بیفتد. سپس، امکان 
واگــذاری بــا رای دولت، هیئت واگذاری و رفع 
وثیقه ممکن اســت و سازمان خصوصی سازی 

نیز مجری این تصمیمات خواهد بود.
رئیس ســازمان خصوصی سازی، بهمن پارسال 
هــم امکان فروش ســهام این دو خودروســاز 
 را به خارج شــدن ســهام آن هــا از وثیقه بیان 

کرده بود.

گزارش

 اصرار دولت به حذف ارز ترجیحی

گرانی گرانی ۶۰۶۰ درصدی مواد  درصدی مواد 
غذایی در راه استغذایی در راه است

 نمایندگان مجلس ســازوکار حذف مشروط ارز 
ترجیحی واردات کاال های اساســی را مشخص 
کردنــد. این در حالی اســت که به دولت اجازه 
داده می شــود در ســال ۱۴۰۱ از طریق تأمین 
منابــع مابه التفــاوت ارز ترجیحی برای واردات 
کاال هــای اساســی، دارو، تجهیــزات مصرفی 

پزشکی اختصاص دهد.
حــاال پس از تصویب این طرح، مدافعان حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی معتقدند این ارز باعث رانت 
و فســاد می شــود درنتیجه می توان با حذف ارز 
ترجیحی رانت را حذف و اعتبار ریالی آن را در 
قالب یارانه در خدمت مصرف کنندگان قرارداد. 
اما از ســوی دیگر منتقدان این طرح و برخی از 
اقتصاددانــان مخالــف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می باشند و معتقدند تبعات چنین کاری افزایش 
شــدید قیمت کاال های اساســی و فشار هرچه 

بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه است.
در همیــن رابطــه آلبرت بغزیان کارشــناس 
اقتصادی و صنعتی به تشــریح تبعات حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی پرداخت.
وی با اشــاره بــه افزایش قیمت مــواد غذایی 
گفت: مردم مدتی اســت کــه اثر تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانــی بــر قیمت کاال ها را نمی بینند و 
تنهــا اختصاص این ارز بــرای واردات کاال های 
ضروری شنیده می شود که به دنبال این جریان 
گرانی هــای بی دلیل و مســتمر مــواد غذایی 
وضعیت معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است.
وی تصریح داشــت: با وجود هشــدار بســیار 
درخصــوص تورم ناشــی از حــذف ارز ۴۲۰۰ 
و فشــار مضاعف بر معیشــت مردم، حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی در دســتور کار دولت قرار دارد 

و باید منتظر گرانی کاال ها در جامعه باشیم.
بغزیــان ادامــه داد: گرانی مواد غذایی و کمبود 
برخی از کاال ها و محصوالت در سال ۱۴۰۰ نشان 
داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش های مختلف 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید نرسیده است.
این کارشــناس مســائل اقتصادی یادآور شد: 
افزایــش قیمت مواد غذایی مثل روغن، شــکر، 
تخم مرغ، مرغ وســایر اقالم ضروری خانوار ها از 
ســال گذشــته تا کنون به دلیل عدم تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه این بخش از تأمین مواد 

غذایی مورد نیاز مردم بوده است.
وی ادامــه داد: عــده ای بــا رانت در بدنه دولت، 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی را جهــت واردات کاال های 
ضــروروی دریافــت و درمقابل آن کاال های غیر 
ضروری را وارد کشور می کردند. از این رو حذف 
ایــن نوع ارز به صــورت تدریجی و بدون ایجاد 

تنش در جامعه ضروری است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران با بیان اینکه 
برای حذف ارز دولتی باید زیر ســاخت ها فراهم 
شــود، گفت: وقتــی ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور 
یکباره حذف می شــود، قیمت مواد غذایی باال 
می رود. شــاید ارز دولتی به موقع و یا هیچ گاه 
به دســت وارد کننده واقعی کاال های اساســی 
نرســید، اما تخصیص این ارز جهت تنظیم بازار 
و جلوگیــری از افزایش قیمت به ویژه در بخش 

مواد غذایی نیاز است.
وی تصریــح داشــت: دولت بــه جای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی باید نظارت بیشــتری بر نحوه 
واردات و وارد کنندگان داشــته باشــد تا هزینه 
تخصیــص ارز دولتی به آن ها را دریافت کند نه 
اینکــه در برابر چشــمان دولت ارز ها تخصیص 
یافته در مســیر های غیر ضرور و ســودآور برای 

عده ای معدود خرج شود!
بغزیان با اشــاره به احتمال افزایش نرخ ارز در 
سال جاری گفت: همزمان با برداشتن ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، قیمت دالرجهت واردات کاال افزایش 5 
برابری خواهد داشت و همین دلیلی برگرانی 6۰ 
درصدی قیمت مواد غذایی، کاال های اساسی و 

سایر محصوالت می شود.
به گفته این کارشــناس اقتصادی؛ اجرای بدون 
برنامــه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصیبت بزرگ 
برای دهک های پایین جامعه اســت که به دلیل 
تورم زایی طرح، فشــاری مضاعف بر آن ها وارد 

خواهد کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید داشت: 
دولــت اصرار بر حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد. 
شــاید دلیل این پافشــاری تأمین منابع مالی 
کاال هــای مورد نیاز مردم از مســیر های جدید 
اســت.وی تصریح داشت: دلیل پیگیری جدی 
دولــت برای حــذف ارز ترجیحی، کمبود منابع 
مالــی اســت؛ اما پرداخــت یارانه و کاال برگ به 
اقشــار ضعیف را جایگزین کرده است. اما نحوه 
شناسایی افراد و تخصیص یارانه و از همه مهمتر 
منابع تأمین یارانه هنوز در ابهام اســت. طبیعتاً 
با شرایط فعلی، دولت برای تامین یارانه باز هم 
با مشــکل مواجه می شود؛ شاید برنامه ای برای 
گشــایش درآمد های خود در نظر دارد که هنوز 
شــفاف سازی نشده است.بغزیان تأکید داشت: 
نبایــد مردم را به چنــد کاالبرگ امید وار کرد؛ 
چراکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کاال ها 

و مواد غذایی 5۰ – 6۰ درصد گران می شود.

فوت شدن برخی از اسامی منتشر شده در لیست ابربدهکاران بانکی !

اهرم فشار افکار عمومی بر وصول مطالبات
بانــک ملی به عنــوان بزرگ ترین بانک 
کشــور اســامی بدهکاران بــزرگ خود 
را منتشــر کرد و در ادامه و در راســتای 
شفاف سازی تسهیالت گیرندگان کالن 
و ابربدهــکاران بانکی، پس از بانک ملی، 
سه بانک کشاورزی، مسکن و پست بانک 
نیز اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر 
کردند، اقدامی که هر چند با ماه ها تاخیر 
روی داد، اما نشان از اراده ای جدی برای 

اجرای یکی از بند های بودجه دارد.
»ســید احســان خاندوزی« وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در ۲۳ آبان ماه ســال 
گذشــته از بانک مرکزی درخواست کرد 
تا بانک ها و موسسات اعتباری هر سه ماه 
یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را 

منتشر کنند.
وی بانک هــا و موسســات اعتبــاری را 
مکلف کرد برای اطالع عموم مشخصات 
تســهیالت گیرنده، توجیــه بانک برای 
تخصیص منابع، مبلغ تسهیالت، میزان 
پرداخت، مانده بدهی، نرخ ســود و نوع 
تضامیــن را اعالم کننــد و این در حالی 
اســت که فعال نه مانده بدهی و نه سود و 
نه حتی زمان اعطای وام در لیست منتشر 

شده وجود ندارد.
رئیــس جمهــوری نیز پیــش از این در 
دیــداری کــه با مدیران عامــل بانک ها 
داشــتند بــه صراحت اعــالم کردند که 
بانک ها باید به بدحساب ها سخت بگیرند 
و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.

در همین راســتا بود که به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، حســب قوانین 
جاری کشــور و تاکیــد وزارت اقتصاد و 
دارایی مبنی بــر اعالم بدهکاران بانکی 
این بانک اسامی بدهکاران عمده و بزرگ 

خود را بدین شرح اعالم کرد.
در ادامه نیز بانک کشــاورزی و مســکن 
و پســت بانک، تجارت، رفــاه کارگران، 
صادرات ایران اســامی بدهکاران را اعالم 
کردند و پس از آن بود که صادقی، مدیر 
اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی: هفته 
آینده گزارش اولیه انتشــار ابر بدهکاران 
بانکی را برای تمام بانک ها منتشر خواهیم 

کرد.
موضوع معرفــی ابربدهکاران بانکی، اما 
مســاله تازه ای نیست، این موضوع بیش 
از یک دهه اســت که بار ها در سیســتم 
قضایی و بانکی ایران مطرح شــده و هر 
بار با حاشــیه های بسیار نیز همراه بوده 
اســت. در دور تــازه وعــده برای معرفی 

ابربدهکاران بانکی و در پاییز سال گذشته 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای از 
بانک مرکزی درخواســت کرد تا بانک ها 
را به انتشــار هر ســه ماه یک بار فهرست 

ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.
همچنیــن، در این زمینــه بانک ها باید 
مشــخصات تسهیالت گیرنده یا متعهد، 
توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ 
تسهیالت یا تعهدات، میزان بازپرداخت، 
مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین 

را نیز منتشر کنند.
اما بانک ها تا پایان ســال گذشته نسبت 
به انتشــار اسامی ابربدهکاران خود اقدام 
نکردنــد تا این کــه در هفته جاری ابتدا 
بانــک ملی و پــس از آن حداقل ۴ بانک 
دیگر اقدام به انتشــار اســامی بدهکاران 

بزرگ خود کرده اند.
در همیــن راســتا با دکتــر »حجت اهلل 
فرزانی« کارشناس امور بانکی و اقتصادی 
گفتگو و نظرات وی در رابطه با انتشــار 

اسامی را جویا شدیم.
حجت اهلل فرزانی با اشاره به این که بانک ها 
موظف به انتشــار این اســامی هستند و 
این افشای اسامی ابربدهکاران می تواند با 
حساس شدن جامعه، برای سیستم بانکی 
کشور مفید باشد به »اقتصاد ۲۴« گفت: 
»انتشــار این اسامی در راستای بندی از 
قانون بودجه اســت که در قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۱ بانک ها را ملزم می کند هر 
سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی 
را منتشر کنند. بر اساس این بند در قانون 
بودجه کسانی که تسهیالت بانکی کالن از 

بانک ها دریافت کرده اند باید نام و دالیل 
دریافت وام و ســایر اطالعات مربوط به 
وام آنان مشــخص شوند. این بند و دلیل 
نگارش آن نیز در راستای مطالبه ای بود 
که سال هاست وجود داشته است و یکی از 
وعده های وزیر اقتصاد در روز های بررسی 

صالحیت ها در مجلس بوده است.«
این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود که: 
»وعده افشای لیست ابربدهکاران بانکی 
توسط وزیر اقتصاد در مجلس داده شده 
بود و در مناظره های انتخاباتی نیز به این 
مساله و وعده انتشار این لیست داده شد. 
در همین راســتای مطالبه برای افشای 
اطالعات کســانی که این مقدار از منابع 
و تســهیالت بانک ها را به خود اختصاص 
داده اند، مساله انتشار اسامی نیز باالخره 
عملیاتی شد که حاال این که در نهایت آیا 
به صورت فصلی ادامه پیدا کند یا دوره ای 
قرار اســت تکمیل شــود و بانک ها آن را 

منتشر کنند محل بحث است.«
فرزانــی هــم چنین نیز با اشــاره به این 
که الزم اســت انتشــار اسامی و پیگیری 
مطالبات ادامه یابد نیز گفت: »از مزایای 
این انتشار می توان به پیگیری رسانه ها و 
مردم و حساس شدن جامعه به پرداخت 
چنین وام هایی اشــاره کرد. طرح همین 
پرســش که اساســا این اشخاص چرا و 
چطور به این وام ها و ارقام دسترسی پیدا 
کــرده اند از جمله موارد پاســخ خواهی 
اســت که در حال شــکل گیــری میان 
مردم اســت و این پرسش می تواند منجر 
به این شــود که در گام بعدی و بر اساس 

مطالبات، توضیحاتی توسط بانک ها ارائه 
شــود و این پیگیری و پرسشگری باعث 
افزایش شــفافیت می شود. از سوی دیگر 
هجم انتشــار این اطالعات منجر به این 
می شود که بانک ها منابع خود را در اختیار 
گروه های خاص قرار ندهند و بلکه عدالت 
توزیعی در ارائه تسهیالت را رعایت کنند 
و به تمامی اشخاص و اقشار در جامعه این 

تسهیالت تعلق بگیرد.«
این کارشــناس شــبکه بانکی کشور در 
ادامــه نیز افزود: »کما این که مطالبه ای 
که اکنون وجود دارد این است که بسیاری 
از افراد دسترسی به منابع بانک ها ندارند و 
نمی توانند تســهیالت دریافت کنند و در 
مقابــل بانک ها نیز اعالم می کنند، منابع 
در اختیــار عده ای خــاص قرار گرفته و 
اکنون امکان بازپس گیری تســهیالت 
کالن داده شــده را ندارند؛ انتشار اسامی 
اکنون می تواند به فشار افکار عمومی در 
جامعه منجر شــود تا حداقل آنان که به 
وام های کالن دســت یافته اند به دنبال 
تســویه تسهیالاتی که دریافت کرده اند، 
باشــند و در گام بعدی اگر بانک ها اقدام 
قضایی در خصوص وصول مطالبات بانکی 
از این اشــخاص نکنند، مطالبه اجتماعی 
در این خصوص به وجود می آید و به نوعی 
بانک هــا را ملزم می کند به این که حتما 
پیگیری قضایی نیز نسبت به موضوع نیز 

داشته باشند.«
فرزانــی در ادامه نیز با اشــاره به این که 
اطالعات منتشر شده هنوز کافی و کامل 
نیســت، گفت: »توجه کنید که با بیشتر 

شــدن مطالبــات اجتماعــی از بانک ها 
و دســتگاه قضــا درباره رونــد پیگیری 
وام هــای کالن، حتما تاثیر این مطالبات 
بــر روی صندوق هــای اعتباری بانک ها 
نیز مشــاهده می شــود. بانک حاال دیگر 
نمی تواند تنها در نقش افشاکننده ظاهر 
شود بلکه موظف است که اطالعات داده 
شده را رصد و پیگیری کنند. کما این که 
هر چند اطالعاتی که اکنون منتشر شده 
است بعضا نیز ناقص است، اما آن چه که 
در بند قانون بودجه آمده اســت، بانک ها 
را موظف می کند که یک سری اطالعات 
بیشــتر نیز منتشــر کنند که احتماال در 
دور بعدی که احتماال خرداد ماه باشــد 
باید اطالعات تکمیلی نیز منتشــر شود. 
یعنی مســاله تنها به انتشار اسامی ختم 
نخواهد شــد و باید در اطالعات تکمیلی 
دالیل اعطای تسهیالت و زمان پرداخت 
وام، مقدار ســود و بازپرداخت و اطالعات 
دیگر نیز باید منتشر شود و این انتشار و 
پیگیری خود می تواند منجر به این شود 
که بانک ها در خصوص اعطای تسهیالت 
به یک ذینفع واحد توجه داشته باشند و 
مالحظه برای آنان ایجاد شــود و این که 
همــه منابع و امکانــات را در اختیار یک 
ذینفــع واحد قــرار ندهند و در حقیقت 
روند بانک ها به این شکل باشد که منابع 
به صورت عادالنه بین افزاد توزیع شود.«

این کارشناس اقتصادی در ادامه نیز با 
اشاره به این که بانک ها حاال می دانند 
آن چــه در روند اعطای وام های کالن 
انجام می دهند رصد می شــود نیز به 
»اقتصاد ۲۴« گفت: »زمانی که منابع 
دیگــر در اختیــار گــروه خاصی قرار 
نگیــرد به طبع آن بانک که واســطه 
گر بودجه اســت، منابع را باید عادالنه 
توزیع کند. یعنی بانک وظیفه دارد که 
سپرده بگیرد و از سوی دیگر تسهیالت 
اعطا کند و از درآمد ناشی از اعطای این 
تســهیالت نیز باید بتواند سود سپرده 
گذاران را محقق و تامین کند. مشخص 
است که وقتی منابع توسط بانک ها در 
اختیــار گروه خاصی قرار می گیرد به 
ســایر شهروندان جامعه سهمی از وام 
و تسهیالت تعلق نمی گیرد. انتشار این 
اسامی و پیگیری وضعیت تسهیالت از 
بانک هــا می تواند توزیع عادالنه را رقم 
بزند و به مســاله دسترسی تسهیالت 
بــرای تمامــی افراد جامعه را ســبب 

شود.«

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو خبر داد:

کنون افزایش ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت خودرو از اول سال تا
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: 
خودروی داخلی از اول ســال تا کنون ۱۰ تا ۲۰ میلیون 
تومان نســبت به اســفند ماه افزایش قیمت داشته است. 

چون عرضه کم، جوابگوی این حجم از تقاضا نیست.
ســعید موتمنی گفت: مدل های ۱۴۰۱ خودروی داخلی 
متقاضی زیادی دارد. هر کاال نیاز بازارش باید تامین شود 
یعنی عرضه با تقاضا هماهنگ باشد ولی اکنون این عرضه 
جوابگوی تقاضا نیســت. اگر عرضه جوابگوی تقاضا باشد 
فاصله قیمتی ایجاد نمی شــود. برای مثال ۲۰6 تیپ ۲ 
که ۱۴۹ میلیون تومان در کارخانه فاکتور می شــود، در 
بازار۲۸۱ تومان معامله می شود یعنی ۱۳۳ میلیون تومان 

باالتر از قیمت اصلی.
وی افزود: این مقدار را مصرف کننده نهایی که پول خود را 
برای خریداری خودرو پس انداز کرده است باید پرداخت 
کنــد. چرا باید مصرف کننده مبلغ ۱۳۰ میلیون باالتر از 
قیمت مصوب شــرکت یک کاالیی را خریداری کند. در 

هر صورت باید عرضه بیشتر شود تا این مصرف کنندگان 
هزینه بیشتری برای خرید خودرو پرداخت نکنند.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو با 
تاکید بر اینکه چرا خودرو که جزو کاالهای مصرفی است 
در کشور ما تبدیل به کاالی سرمایه ای شده است، ادامه 
داد: این اتفاق به خاطر عرضه کم خودرو در ســه ســال 
گذشــته بوده که این عرضه پاســخگوی نیاز بازار نبوده 
و فاصله قیمتی پیدا کرده و تبدیل به کاالی ســرمایه ای 
شده است. به همین دلیل کوچکترین خبر مثبت و منفی 
و کوچکترین نوســان ارزی که اتفاق می افتد در قیمت 

خودرو تاثیرگذار است.
موتمنی افزود: برای این که خودرو را از کاالی سرمایه ای 
تبدیل به کاالی مصرفی کنیم باید عرضه خودرو را بیشتر 
کنیم و اگر فاصله قیمتی از بین برود این واســطه گری 
و داللی کمتر می شــود. وقتی یک خودرو ۱۳۰ میلیون 
تومان با بازار اختالف قیمت دارد و وقتی می خواهند ده 

هزار خودرو ثبت نام کنند، میلیون ها نفر صف می کشند 
تا برای خودرو ثبت نام کنند، چون این ســود برای آنها 
جــذاب اســت و حاضرند وقت خــود را بگذارند و در این 

قرعه کشی شانس خود را آزمایش کنند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: خودرو هم مثل کاالهای 
دیگر در زندگی شــهری نقش کاالهای اساســی را بازی 
می کند یعنی وقتی فردی احتیاج به خودرو داشته باشد، 
۱۳۰ میلیون تومان باالتر از قیمت مصوب خودرو می خرد. 
ما اگر بخواهیم بازار متعادلی داشته باشیم باید نیاز بازار 
را بســنجیم و نســبت به آن نیاز خودرو تولید کنیم. اگر 
نمی توانیم تولید کنیم باید کســری نیاز بازار را از طریق 
واردات تامین کنیم. اگراین اتفاق می افتاد شاهد این فاصله 
قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار و سوداگری در این میان 
نبودیم و نوسانات ارز در قیمت خودرو دخیل نبود. اکنون 
برای اینکه عرضه خودرو کم و تبدیل به کاالی سرمایه ای 

شده، این اتفاقات برای آن می افتد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو درباره 
نیــاز کشــور به واردات خودرو اظهار کــرد: در همه دنیا 
مصــرف کننــده دنبال کاالی ارزان و با کیفیت می گردد 
که باید به این حقوق شهروندی احترام گذاشت و کاری 
کــرد تــا مصرف کننده بیشــتر از این برای خرید خودرو 

پول پرداخت نکند.
فیروز نادری، کارشــناس بــازار خودرو درباره افزایش 
قیمت خودروی داخلی گفت: چون بازهم از مذاکرات 
خبری نشــده، جو بــازار تغییر کرد. همچنین افزایش 
نــرخ دیــه، بیمه، حقــوق و کرایه ها ... هــم در گرانی 

خودرو تاثیر داشت.
نادری با بیان اینکه در بازار فعلی در فروردین ماه قیمت 
خودرو با افزایش مواجه بوده است، ادامه داد: تا اردیبهشت 
امسال هنوز خبری از گرانی نرخ خودرو از سوی کارخانه ها 
نیســت شاید بعد از اردیبهشــت کارخانه ها هم افزایش 

قیمت داشته باشند ولی هنوز چیزی اعالم نکرده اند.

خبر ویژه

معــاون صنایــع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار دســتگاه خودرو به بازار ایران عرضه شــود به 
قرعه کشــی نیازی نخواهد بود. منوچهر منطقی اظهار داشــت: وزیر 
صمت به درستی حذف تدریجی قرعه کشی در سال ۱۴۰۱ را مطرح 
کرده انــد و در ماه هــای آینده متناســب با افزایش عرضه خودروهای 
مختلف، پاسخ مناسبی به تقاضای بازار داده می شود.وی افزود: وقتی 
برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به طور طبیعی قیمت باال می رود 

و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می کند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان این که افزایش عرضه 

یکــی از راهکارهــای مؤثر برای کاهش قیمت خودرو اســت، تصریح 
کرد: محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود 
تا نیازی به انجام قرعه کشــی نباشــد و بر اساس نتایج آن محاسبات، 
برنامه ریزی های الزم انجام شــد.معاون وزیر صمت بیان داشــت: این 
محاســبات نشــان داد که اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو 
به بازار ایران عرضه شود به قرعه کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید 
یک میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف گذاری شده 
است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.منطقی افزود: با این افزایش 
عرضه، هرچقدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشــتری از شــمول 

قرعه کشــی حذف خواهند شــد و پیش بینی می شود که حتی برخی 
خودروها نیز به صورت فروش اقساطی عرضه شوند و اکنون نیز برخی 
خودروسازان خودروهای خود را به صورت نقد و اقساط ارائه می دهند.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند 
تدریجی حذف قرعه کشی ها، اظهار داشت: این موضوع در طول سال 
تحقق خواهد یافت و مربوط به ابتدای ســال نیســت، بلکه به مرور و با 
افزایــش عرضــه خودرو، تعادل در بازار عرضه و تقاضا به وجود خواهد 
آمد و هر چقدر به انتهای ســال نزدیک تر شــویم، تعداد بیشــتری از 

خودروها از قرعه کشی حذف می شوند.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت:

قرعه کشی خودرو به تدریج حذف می شود
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نفت و انرژی 4

با وابستگی اتحادیه اروپا به واردات انرژی ؛

غرب از شرق رو دست خورد

كوتاه از انرژی

بین الملل

هشدار آمریکا به هند درباره 
واردات انرژی از روسیه

رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر 
هنــد در حالی گفت وگــو می کند که 
واشــینگتن دربــاره واردات انرژی از 
روســیه به دهلی هشــدار داده است.
کاخ ســفید اعالم کــرد که جو بایدن، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده به طور 
مجازی با نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
دیدار می کند، در حالی که واشینگتن 
آشــکارا اعالم کرده است نمی خواهد 
شــاهد افزایــش واردات انرژی هند از 
روسیه باشد.جن ســاکی، سخنگوی 
مطبوعاتی کاخ سفید در بیانیه ای اظهار 
کرد: بایدن به مشــاوره های نزدیک ما 
دربــاره پیامدهای جنگ وحشــیانه 
روســیه علیه اوکرایــن و کاهش تأثیر 
بی ثبات کننــده آن بــر عرضه جهانی 
غــذا و بازارهای کاال ادامه خواهد داد.
دیلیپ ســینگ، معاون مشاور امنیت 
ملــی ایاالت متحــده در امور اقتصاد 
بین الملل کــه به تازگی از هند بازدید 
کرده اســت، گفت: ایاالت متحده هیچ 
خط قرمــزی برای هند درباره واردات 
انرژی از روســیه تعیین نخواهد کرد، 
اما قصد ندارد شــاهد شتاب سریع در 
خرید این کشــور باشــد.هند که پس 
از تحریم های غرب علیه شــرکت های 
روســیه با تخفیف های بسیار در قیمت 
انرژی مســکو فریب خورده اســت، از 
زمــان حمله این کشــور بــه اوکراین 
در اواخــر فوریــه، حداقل ۱۳ میلیون 
بشــکه نفت خام از روســیه خریداری 

کرده است. 

 گرانی جهانی 
 قیمت های انرژی 

با تحریم زغال سنگ روسیه
تصویب ممنوعیت زغال سنگ روسیه از 
سوی اتحادیه اروپا، باعث تشدید کمبود 
عرضه در بازار جهانی زغال سنگ شده و 
تاثیــر دومینو واری را بر قیمتهای زغال 
ســنگ، گاز طبیعــی و بــرق در اروپا و 
بازارهای منطقه ای دیگر ایجاد می کند. 
بازارهای زغال سنگ جهان حتی پیش 
از حمله نظامی روســیه به اوکراین، به 
دلیل بحران انرژی و کمبود گاز طبیعی 
در اروپا و آســیا در پاییز ســال ۲۰۲۱ 
که اســتفاده و قیمتهای زغال سنگ را 
بــاال برد، با کمبود عرضه روبرو بودند.دو 
کشور مصرف کننده بزرگ زغال سنگ 
در آســیا )چین و هند( در تالش برای 
تامین میزان کافی از این سوخت فسیلی 
کثیف هســتند زیرا افزایش سرسام آور 
قیمتهــای گاز طبیعــی، باعث گرایش 
بیشــتر آنها به اســتفاده از زغال سنگ 
برای تولید نیرو شــده اســت. همزمان، 
عرضه زغال ســنگ به شــدت محدود 
شــده کــه آن هم به دلیــل ممنوعیت 
غیررســمی چیــن روی واردات زغال 
سنگ استرالیا بوده است.تقاضای چین 
برای زغال سنگ همچنان وجود خواهد 
داشــت زیرا این کشور در حال استفاده 
حداکثری از زغال ســنگ در سال های 
آینده بــه منظور تضمین امنیت انرژی 
اســت.ادامه جنگ در اوکراین و انتشار 
گزارشــهایی از کشــتار غیرنظامیــان 
در شــهرهای اوکراین باعث شــد اروپا 
ممنوعیت واردات زغال ســنگ روسیه 
را پیشنهاد کند و عرضه زغال سنگ در 
اروپا، آســیا و در ســطح جهانی بار دیگر 
بــا محدودیتهــا و افزایش قیمتها روبرو 
می شــود. در نتیجه، قیمتهای کاالهای 
انرژی و تولید نیرو هم افزایش پیدا می 
کند.قیمت زغال ســنگ در شمال غرب 
اروپــا هفته گذشــته پس از پیشــنهاد 
کمیسیون اروپا برای ممنوعیت واردات 
زغال ســنگ روسیه، به باالترین حد در 
یک ماه اخیر صعود کرد. اورزوال فون در 
الین، رئیس کمیسیون اروپا چهارشنبه 
گذشــته گفت: سرانجام وقت برداشتن 
این گام بود. برای نخستین بار است که 
ما مســتقیما واردات سوختهای فسیلی 
از روسیه را تحریم می کنیم .بسته جدید 
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روســیه 
پنج شــنبه گذشته تصویب شد.از آنجا 
که روســیه بخش زیادی از زغال سنگ 
مورد نیاز اروپا را تامین می کند، اتحادیه 
اروپا به ســختی تالش خواهد کرد این 
ســوخت را از صادرکنندگان دیگری که 
در نقاط دورتری قرار دارند، تامین کند 
و هزینه بیشتری برای واردات از آفریقای 
جنوبی، کلمبیا، آمریکا و حتی اســترالیا 

متحمل می شود. 

کنش وزیر نفت به پتروشیمی میانکاله:  وا

بدون مجوز محیط زیست 
هیچ پروژه ای اجرا نمی شود

    وزیر نفت موضع وزارت نفت در خصوص 
پــروژه میانکاله را عملیاتی شــدن تمامی 
پروژه هــا به شــرط اخذ مجوز ســازمان 
حفاظت محیط زیســت اعالم کرد و گفت: 
هیچ پروژه ای در وزارت نفت بدون تأییدیه 
ســازمان حفاظت محیط زیست عملیاتی 
نخواهــد شــد.جواد اوجــی، در خصوص 
موضع وزارت نفت درباره پروژه پتروشیمی 
میانکاله اظهار داشــت: موضع وزارت نفت 
این اســت که هر پروژه ای که می خواهیم 
شروع کنیم و عملیاتی شود، حتماً و حتماً 
باید تأییدیه محیط زیست را داشته باشد.
این عضــو کابینه دولت تصریح کرد: هیچ 
پــروژه ای در وزارت نفت بــدون تأییدیه 
ســازمان حفاظت محیط زیست عملیاتی 
نخواهد شــد.وزیر نفت در پاســخ به اینکه 
"آیا مجوز پتروشــیمی امیرآباد مازندران 
)پتروشیمی میانکاله( قرار است لغو شود؟"، 
گفت: در این زمینه تابع ســازمان حفاظت 

محیط زیست هستیم.

عضو کمیسون انرژی مجلس :

تکیه بر فروش نفت خام حتی 
در شرایط دشوار اقتصادی 

مجاز نیست
عضو کمیسون انرژی مجلس گفت: از آنجا که 
نفت یک سرمایه ملی و بین نسلی است لذا 
مجاز نیستیم حتی در شرایط سخت اقتصادی 
نیز با این منابع خدادادی بازی کنیم، بنابراین 
نگهداشت و تبدیل این محصول به محصوالت 
بیشــتر و با ارزش افزوده ضروری است.سید 
موسی موسوی با اشاره به افزایش تولید نفت به 
میزان پیش از تحریم ها، به راهکارهای افزایش 
صادرات طالی سیاه اشاره کرد و گفت: اگرچه 
توفیقاتــی در زمینه تولید نفت طی ماه های 
اخیر به دست آمده است اما متاسفانه عمده 
ایــن تولید صرف صادرات می شــود چراکه 
شــرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که 
بــه ارز حاصل از صادرات نفت خام نیاز دارد.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: اگرچه تولید چند برابر شده 
اما نکته تلخ ماجرا این است که تمام توان ما 
صرف صادرات نفت خام می شود در حالی که 
نفت یک سرمایه ملی و بین نسلی است لذا ما 
مجاز نیستیم حتی در شرایط دشوار اقتصادی 
نیز با این منابع خدادادی، بازی کنیم، بنابراین 
نگهداشت و تبدیل این محصول به محصوالت 
بیشــتر و با ارزش افزوده ضروری اســت.وی 
نگهداشت میادین فعلی و توسعه دیگر میادین 
مشترک را ضروری دانست و گفت: باید درآمد 
حاصل از تولید نفت را صرف توسعه میادین 
و ســرمایه گذاری در میادیــن جدید کرد تا 
آینده کشــور تضمین شود. باید همکاری با 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنعت 
نفــت برای توســعه پروژه های صنعت نفت 
در بخش باالدســت و پایین دست، براساس 
مشــارکت های مرسوم توسعه یابد، این مهم 
با تصمیماتی مبتنی بر شتاب دهی به اتمام 
طرح های نیمه تمام میادین مشــترک نفت 
و گاز و انعقــاد قراردادهــای جدید مربوط به 
توسعه و تولید از میادین مشترک همراه است.

معاون انرژی وزیر نیرو عنوان کرد؛

اجرای ۷۵ درصدی برنامه 
ارتقای توان نیروگاه های کشور

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشــاره به 
برنامه های صنعت برق برای عبور موفق از 
تابستان سال جاری، از اجرای 75 درصدی 
برنامه ارتقای توان نیروگاه های کشور خبر 
داد.همایون حائری در نشســت تخصصی 
مدیران صنعت برق کشور با اشاره به عبور 
موفق و بدون خاموشی از زمستان ۱۴۰۰، 
اظهار کرد: سال گذشته با انجام برنامه ریزی 
مناســب، هماهنگی و همــکاری خوبی با 
وزارتخانه های نفت و صمت صورت گرفت 
و توانستیم از زمستان بدون خاموشی عبور 
کنیــم که اقدامی بزرگی بــود.وی با بیان 
اینکــه برنامه ریزی برای تابســتان ۱۴۰۱ 
از ســال گذشته آغاز شده، از تدوین ۱۰۰ 
برنامه با دســتور وزیــر نیرو برای آمادگی 
و عبور موفق از تابســتان ســال جاری خبر 
داد.حائــری اضافه کــرد: این ۱۰۰ برنامه 
شــامل ۳۸ برنامه مربــوط به تولید برق و 
واحدهــای نیروگاهی، ۳۱ برنامه مدیریت 
مصــرف و تقاضای مؤثــر، ۱6 برنامه برای 
آمادگــی مطلوب شــبکه برق و ۱5 برنامه 
نیــز برای مدیریت هماهنگی با اســتان ها 
اســت.وی بــا بیان اینکه 6 هــزار مگاوات 
تابستان امسال به مدار خواهد آمد، گفت: 
از ایــن رقم حدود ۴5۰۰ مگاوات از بخش 
نیروگاه های حرارتی، 5۰۰ مگاوات مربوط 
به نیروگاه های تجدیدپذیر و حدود ۱۱۱۳ 
مگاوات نیز با استفاده از شرکت های دانش 
بنیان ارتقا داده شده و به مدار خواهد آمد.

در حالی که اتحادیه اروپا تالشــها برای دستیابی 
به ســطح کربن خنثی را مضاعف کرده اســت اما 
وابستگی به واردات انرژی، این منطقه را به شدت 
آسیب پذیر ساخته است. یک فرض ناگفته وجود 
دارد کــه غرب می داند چــه کاری انجام می دهد 
زیرا نســبت به شــرق سابقه طوالنی تری در انجام 
آن دارد. تقریبا همه اقتصادهای توسعه یافته، در 
غرب اروپا و آمریکای شــمالی هستند. با این حال 
وضعیت درباره سیاســت انرژی به طور کلی تغییر 
کرده است. در چند سال گذشته اتحادیه اروپا عزم 
خود برای تبدیل شدن به منطقه کربن خنثی در 
جهــان را جزم کــرده و میزان قابل توجهی انرژی 
تجدیدپذیر ســاخته و سرمایه گذاریهای عظیمی 
در هیدروژن ســبز انجــام داده و با هدف ترغیب 
عدم مصرف ســوختهای فسیلی، سیاستهای پی 
در پــی را تصویب کرده اســت.در آمریکا حرکت 
بــزرگ به ســوی تجدیدپذیرها دو ســال قبل با 
روی کار آمــدن دولت جو بایدن آغاز شــد. عبور 
از اقتصاد مبتنی بر ســوخت فســیلی به اقتصاد 
مبتنــی بر انــرژی تجدیدپذیر، یکی از محورهای 
اصلی کارزار انتخاباتی بایدن بود و وی از روز اول، 
کار در ایــن زمینــه را شــروع کرد و خط لوله کی 
اســتون ایکس ال از کانادا را ممنوع کرد و اندکی 
بعد حفاری نفت و گاز در زمینهای فدرال را ممنوع 
کرد.در این بین، در شرق اوپک پالس تشکیل شد 
که در آن دو تولیدکننده بزرگ جهان شامل روسیه 
و عربستان سعودی و تولیدکنندگان نفت آسیای 
مرکزی شــامل قزاقستان و جمهوری آذربایجان 
حضور داشتند. اعضای این گروه همیشه هم عقیده 
نبوده اند و درســت در زمان آغاز شــیوع پاندمی 
کووید ۱۹، روس ها و سعودی ها وارد جنگ قیمت 
کوتاه مدتی شدند اما از آن زمان اوپک پالس مانند 
یک دستگاه خوب روغن کاری شده کار کرده است.
اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا به نصب توربین های 
بادی بیشتر، پنل های خورشیدی بیشتر و ظرفیت 
بیشــتر شتافتند و خودروسازان که تقریبا همگی 
آنها در اروپا یا در آمریکا مســتقر هســتند، ده ها 

میلیارد دالر ســرمایه گــذاری برای برقی کردن 
حمــل و نقل اعالم کردند. این حرکت ها بر مبنای 
توافــق اقلیمــی پاریس و با هدف کاهش میانگین 
دمــای جهانــی به میزان ۱.5 تا دو درجه نســبت 
به ســطح پیش از صنعتی شــدن بود.در حالی که 
غرب سرگرم این سیاست بود، اوپک پالس تحت 
هدایت عربســتان ســعودی و روسیه به اندازه ای 
نفت تولید کرد که در هر زمانی مناســب باشــد. 
بعالوه روسیه صنعت فلزات و اورانیوم خود را حفظ 
کــرد و روابطش با خــاور دور به خصوص چین را 
مســتحکم تر کرد. در این بین، عربستان سعودی 
در دنیای معدنکاری به ســهم خواهی پرداخت و 
ده ها میلیارد دالر به انرژی تجدیدپذیر و ســرمایه 
گذاری در فناوری هوشــمند اختصاص داد.این به 
معنای آن اســت کــه در حالی که غرب به بخش 
نهایی زنجیره تامین انرژی یعنی توربین های بادی، 
پنل های خورشــیدی و خودروهای برقی متمرکز 
شد، شرق در مواجهه با روسیه و عربستان سعودی 

بــه شــروع و میانه این فرآینــد و روی مواد خامی 
که بدون آنها فرآیند گذار انرژی ممکن نیســت، 
متمرکز شد. همزمان با این کار، این تولیدکنندگان 
به کاری ادامه دادند که به مدت دهه ها مشــغول 
آن بودند و ســوختهای فســیلی را برای جهان از 
جمله اقتصادهایی که عبور به ســوی انرژی پاک 
را کلیــد زده بودند، تامین کردند.اکنون غرب پی 
برده که مواد خام به عنوان بخشی از صنعت انرژی 
تا چه حد اهمیت دارند. شــرکتهای حفاری نفت 
شــیل آمریکا نمی تواند تولیدشــان را به سرعتی 
کــه دولت بایــدن می خواهد افزایش دهند زیرا با 
کمبود روبرو هســتند. اتحادیه اروپا با هزینه های 
رو به رشــد برق دســت و پنجه نرم می کنند زیرا 
تولیــد تجدیدنظرها ضعیف بوده و همزمان تالش 
می کند مصرف سوختهای فسیلی را کاهش دهد. 
اکنون این مصرف رو به رشــد اســت اما به دلیل 
عرضه محدود، بســیار گران تر از قبل شــده و از 
قضا، آالیندگی ها هم رو به رشد است.دولت بایدن 

می خواهد نفت بیشــتری از کانادا به آمریکا وارد 
کند اما خط لوله کی استون ایکس ال که برای این 
منظور می توانســت استفاده شود، با دستور دولت 
وی برچیده شــد. دولت بایدن همچنین خواهان 
افزایش تولید داخلی مواد معدنی استراتژیک است 
اما به نظر می رسد معادنی را که برای انجام این کار 
ضروری هستند نمی خواهد. دولت آمریکا واردات 
نفت و فرآورده های نفتی روســیه را بر ســر حمله 
به اوکراین ممنوع کرده است اما این ممنوعیت از 
۲۲ آوریل شــروع می شــود و تا آن زمان می تواند 
به انباری ســازی واردات روسیه بپردازد.در اروپا، 
سیاســتمداران در تنبیه روســیه بر سر جنگ در 
اوکراین فعال بوده اند و تاکنون پنج دور تحریم علیه 
مسکو تصویب کرده اند که بسیاری از آنها بیشتر به 
اتحادیه اروپا آسیب می زنند تا روسیه. با این حال 
مقامات اتحادیه اروپا درباره تحریمهای نفت و گاز 
صحبت می کنند و هفته پیش به ممنوعیت واردات 
زغال سنگ روسیه رای دادند که در اوت اجرایی 
می شــود. تحریم مذکور چندان منطقی به نظر 
نمی رســد زیرا روســیه ۴5 درصد از زغال سنگ 
حرارتی اروپا را تامین می کند که برای تولید برق 
و گرمایش استفاده می شود. اتحادیه اروپا اکنون 
در جســت و جوی جایگزینی برای زغال ســنگ 
روســیه اســت در حالی که اندونزی )بزرگترین 
صادرکننــده زغال ســنگ جهان( قیمت هایش 
را به میزان چشــمگیری افزایش داده و استرالیا 
که یک غول زغال ســنگ دیگر اســت، هشــدار 
داده اســت که زغال ســنگ کافی برای عرضه به 
اروپا ندارد.بر اســاس گزارش اویل پرایس، غرب 
بیداری تلخی داشــته و چشــمش به روی یک 
حقیقت ســاده باز شده اســت. این حقیقت که 
هــر کس مواد خام را کنتــرل کند، همه چیز را 
کنترل خواهد کرد. و اگر کسانی که مواد خام را 
کنترل می کنند، دستشــان را خوب بازی کنند، 
در کنترل باقی می مانند در حالی که وابســتگی 
 مصرف کنندگان این مواد خام به عرضه خارجی 

بیشتر می شود.

در حــال حاضر ظرفیت کل مخازن ســدها 5۰.5 میلیارد متر 
مکعب و درصد پرشــدگی ســدها 5۱ درصد ثبت شــده است. 
میزان کل ورودی ســدهای کشــور از ابتدای سال آبی تاکنون 
۱۹.5۸ میلیارد مترمکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال 
گذشــته که عدد معادل ۲۰.6 میلیارد متر مکعب بوده معادل 

5 درصد کاهش یافته است.
همچنین کل خروجی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون 
۱۳.۱5 میلیارد متر مکعب بوده که نســبت به ســال گذشته که 
عددی معادل ۱۸.۴6 میلیارد متر مکعب ثبت شده ۲۹ درصد 
کاهش یافته است.در خصوص حجم آب موجود در مخازن نیز 
باید گفت که در ســال جاری حجم آب معادل ۲5.7۱ میلیارد 

متر مکعب بوده که این عدد نســبت به ســال قبل ۱۳ درصد 
کاهش یافته اســت.وضعیت سدهای مهم )شرب- کشاورزی( 
تا بیســتم فروردین ماه نیز  حکایت از این دارد که  در ۱۴ ســد 
با کاهش موجودی مخزن نسبت به سال قبل مواجهه هستیم 
و تنها در دو ســد اســتان هرمزگان میزان تغییرات با اعداد باال 

مثبت اعالم شده است.
وضعیت سدهای 5گانه تهران حکایت از کاهش ۳۸ درصدی، 
ســدهای خراســان رضوی کاهش ۳6 درصدی و خراســان 
شــمالی کاهش ۲5 درصدی دارد. همچنین در حوضه قمرود 
ســد گلپایگان کوچری شــاهد کاهش ۳۰ درصدی سد مخازن 
و در ســد پانــزده خرداد شــاهد کاهــش ۱۸ درصدی حجم 

مخازن هســتیم.در استان سیســتان و بلوچستان در سد چاه 
نیمــه یــک و دو و چــاه نیمــه چهار به ترتیــب با کاهش 55 و 
۸۱ درصــدی حجــم مخازن مواجه هســتیم. عالوه بر این در 
 ســد سفیدرود گیالن نیز وضعیت مخزن نشان دهنده کاهش 

۴۱ درصدی است.
در اســتان مرکزی نیز ســد کمال صالح ۲۳ درصد کاهش و در 
اســتان فارس ســد سلمان فارسی ۱۱ درصد و در استان بوشهر 
ســد رئیسعلی دلواری ۱۰ درصد کاهش حجم مخزن را تجربه 
می کند. در این میان ۱۳ سد حوضه دریاچه ارومیه و سد زاینده 
رود دو درصد و ســد یامچی در اســتان اردبیل ۴ درصد نسبت 

به سال قبل افزایش مخزن داشته است.

بر اساس آخرین آمار اعالم شده ؛

آب سدها به نیمه رسید

خبر  ویژه

ح کرد: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس مطر

 اعتبار ۵۰۰میلیارد تومانی
برای بارورسازی ابرها

نایب رئیس کمیســیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعــی و محیط زیســت مجلس، گفت: اقدام 
مجلــس در خصــوص تخصیــص اعتبــار به 
بارورســازی ابرهــا می تواند گامی باشــد تا در 
آینده بتوانیم در قالب این سازوکار موضوع رفع 
خشکسالی و تامین آب مورد نیاز کشور را پیش 
ببریم.پرویز اوسطی ، در خصوص  راه های تامین 
آب مورد نیاز کشور، گفت: یکی از راه های تامین 
آب مورد نیاز در دنیا استفاده از آب های جوی و 
منابع آبی حاص از بارش ها است اما متاسفانه علی 
رغم شرایط ویژه کشور، در این زمینه ها اقدامات 
عملیاتی، تحقیقاتی و پژوهشی انجام نداده ایم.
وی ادامــه داد: با توجه به دغدغه نمایندگان در 
جریان بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ میزان 
5 هزار میلیارد ریال اعتبار به موضوع بارور سازی 
ابرها اختصاص پیدا کرد تا این حوزه با اقدامات 
دستگاه های اجرایی به صورت عملیاتی پیگیری 
شود.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه اطالعات دستگاه های اجرایی 
در زمینه بارورســازی ابرها مبتنی بر اطالعات 
و داده های پژوهشــی گذشــته اســت، افزود: 

می توانیم اقدامات الزم در زمینه بارورسازی ابرها 
را با اســتفاده از تجارب سایر کشورها و در قالب 
برنامه های مشترک منطقه ای انجام دهیم.نایب 
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس شورای اسالمی، عنوان 
کرد: اقدام مجلس در خصوص تخصیص اعتبار 
به بارورســازی ابرها می تواند گامی باشــد تا در 
آینده بتوانیم در قالب این سازوکار موضوع رفع 
خشکسالی و تامین آب مورد نیاز کشور را پیش 
ببریم.اوســطی با بیان اینکه در کنار بارورسازی 
ابرهــا موضوع بهره بــرداری از آب های ژرف نیز 
در دســتور کار دســتگاه های اجرایی ذی ربط 
قرار دارد، گفت: کشــورها با توجه به اطالعات 
کلیدی در زمینــه بهره برداری از آب های ژرف 
این اطالعات را در اختیار ســایر کشــورها قرار 
نمی دهند، اما دانشمندان بسیار خوبی در کشور 
داریم که می توانیم با تکیه بر آنها به اطالعات مورد 
نیاز در این زمینه دســت پیدا کنیم.وی تصریح 
کرد: باید بارورسازی ابرها در قالب راهبردی ملی 
در زمینه تامین آب مورد نیاز کشــور در دستور 

کار قرار بگیرد.

: مدیرعامل توانیر

 مصرف برق در تابستان امسال
به ۷۰ هزار مگاوات می رسد

مدیرعامــل توانیر در خصوص وضعیت مصرف 
برق در تابستان امسال گفت: بر اساس برآوردها 
نیاز مصرف برق در تابستان امسال به 7۰ هزار 
مگاوات خواهد رســید که این میزان نســبت 
به پیک ســال گذشــته ۴.۴6 رشد دارد. آرش 
کــردی در نشســت تخصصی مدیران صنعت 
برق با اشــاره به روند رشــد نیاز مصرف برق در 
تابستان های چندسال گذشته افزود: در حالی 
که نیاز مصرف برق در سال ۱۳۹۸ به 6۰ هزار 
و ۸۲5 مگاوات رسیده بود، این میزان در سال 
۱۳۹۹ با رشدی نزدیک به 5 درصد به 6۳ هزار 
و ۸5۴ مگاوات و در سال ۱۴۰۰ به 67 هزار و 
۱۲ مــگاوات افزایش یافت.کردی همچنین با 
اشــاره به رشد نیاز مصرف برق در سال جاری 
اظهار داشــت: بر اســاس برآوردهای صورت 
گرفته، نیاز مصرف برق در تابســتان امسال به 
7۰ هــزار مگاوات افزایش خواهد یافت که این 
میزان نسبت به پیک سال گذشته ۴.۴6 درصد 
رشد نشان می دهد.وی به تراز منفی ۱5 هزار 
مگاواتی میان تولید و مصرف برق در تابستان 
ســال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: اگرچه 

تراز منفی تولید و مصرف امسال با تالش های 
صورت گرفته به ۱۰ هزار و 5۰۰ مگاوات کاهش 
یافته است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
داریم.کــردی همچنیــن از برنامه ریزی برای 
افزایش واردات برق، اســتفاده از نیروگاه های 
بــرق آبــی به صورت مطلوب، بهــره گیری از 
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر و مدیریت مصرف 
بــه عنــوان عواملی که در کنــار نیروگاه های 
حرارتــی به کمک صنعــت برق خواهند آمد، 
یاد کرد و افزود: امســال نقش مدیریت مصرف 
بازهــم پررنگ خواهد بود به طوری که رقمی 
در حدود ۱۰ هزار و 7۰۰ مگاوات برای مدیریت 
مصرف استخراج شده که این میزان با مطالعه 
پتانســیل های موجود انجام شده است.وی از 
تدویــن یکصد برنامــه عملیاتی برای جبران 
ناتــرازی تولید و مصرف برق خبر داد و یادآور 
شــد: ایــن برنامه هــا در چهار محور شــامل 
برنامــه ریــزی و اقدامات تأمین برق، مدیریت 
مصــرف و تقاضا، آمادگی شــبکه سراســری 
 بــرق و برنامــه ریزی و مدیریت، تدوین و ابالغ 

شده است.
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55بانک و بیمه حضور مدیرعامل بانک مسکن 
 در میز ارتباطات مردمی 

وزارت اقتصاد در استان البرز
دکتر محمود شایان مدیر عامل 
بانــک بــا حضــور در ســتاد 
ارتباطات مردمی وزارت اقتصاد 
و دارایی، برگزاری میز خدمت 
را کاری ارزشــمند برشــمردو 
گفت: یکی از اقدامات مهم، موثر و سازنده هیات 
دولت در سفرهای استانی، برگزاری میز خدمت 
می باشــد که منجر بــه ارتباط نزدیک مردم و 
بدون واســطه با مسووالن می شود و مردم می 
توانند درخواســت های خود را ارائه وپیگیری 
کنند. وی در ادامه بیان کرد:خدمت به مردم و 
رفع مشــکالت آن در ماه مبارک رمضان بسیار 
با ارزش است و انجام این امر در این ماه با فضیلت 
، این فرصت را به ما می دهد که با اقدامات موثر 
و مفیــد به منظور حل و رفع مشــکالت مردم 
ثوابی ارزشــمند را برای خود به همراه داشــته 
باشیم . دکتر شایان در ارتباط مستقیم با مردم 
گفــت: مــردم می توانند برای بررســی و ثبت 
درخواســت ها به میز خدمــت مراجعه کرده و 
درخواســت خود را در فرم های مورد نظر درج 
کنند.وی همچنیــن ادامه داد:در اقدام بعدی 
درخواست ها با ثبت در سامانه سامد به گردش 
می افتــد و هم اســتانی ها می توانند به صورت 
حضــوری در بخش های مختلف با حضور مدیر 
اســتانی مشکالت خود را پیگیری کنند. دکتر 
شــایان با حضور در میز خدمت بانک مســکن 
مســتقر در ستاد ارتباطات مردمی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به گفتگو با مردم پرداخت و 
در جهت رفع مشــکالت آنان دستور رسیدگی 

فوری را صادر کرد.

بانکی که بدهکار کالن ندارد

بانک توســعه تعاون اعالم کرد بدهکار کالن با 
بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ندارد.

، بانک توســعه تعاون اعالم کرد این بانک فاقد 
بدهکار بدحســاب و مشــکوک الوصول باالی 
یــک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان ســال 
۱۴۰۰ می باشــد. روز گذشته در اجرای دستور 
رئیس جمهــور و وزیــر اقتصاد، چهــار بانک 
ملی، مســکن، کشــاورزی و پست بانک اسامی 

بدهکاران کالن خود را منتشر کردند.

 رئیس شعبه غرب تهران 
بیمه آرمان معارفه شد

امیر نکوئی به عنوان سرپرســت شــعبه غرب 
تهران بیمه آرمان منصوب شد.

گفتنی اســت جلسه معارفه وی،  ۱7 فروردین 
ماه با حضور شهاب الدین شریعت مجد معاون 
امور شــعب و توسعه شبکه فروش بیمه آرمان 
در محل شعبه این شرکت برگزار شد . در این 
جلسه ضمن معرفی نکوئی به عنوان سرپرست 
جدید، طی دیدار با پرسنل شعبه غرب مسائل 
و مشکالت شعبه و همچنین ارائه راهکارها برای 
پیشبرد فروش ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 بانک ملی ایران از 
»چک موردی« رونمایی کرد

بانــک ملــی ایران به عنوان نخســتین بانک در 
کشــور از خدمت جدید خــود با عنوان »چک 
مــوردی« رونمایی کرد. »چک موردی« امکان 
جدیدی است که بر اساس قانون »اصالح قانون 
صدور چک« برای مشــتریان نظام بانکی فراهم 
آمده و به افراد دارای حســاب جاری فاقد دسته 
چــک ارائه می شــود. »چک موردی« از طریق 
سامانه صیاد به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا 
می شــود و مســتلزم رعایت فرایندها و الزامات 
ناظر بر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری نیست. 
»چک موردی« مانند چک های عادی از مقررات 
مرتبط با نداشتن موجودی کافی یا هر گونه علل 
مرتبط با برگشت چک تبعیت می کند. حداکثر 
تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشــتری در 
شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره 

و در مجموع ساالنه، حداکثر 5 فقره است.

اخبار

در باب بیمه درمان بیمه تعاون

بیمه تعاون به عنوان نخســتین ارائه دهنده بیمه 
درمان انفرادی شــناخته می شود؛ در ادامه نگاهی 
داریــم به اظهارات مدیران بیمه تعاون نســبت به 

بیمه درمان:
یونس مظلومی، مدیرعامل: »بیمه تکمیلی انفرادی 
برخالف بیمــه های درمان گروهی صنعت بیمه، 
زیان ده نخواهد بود« و »بیمه درمان انفرادی یکی 
از محصوالت اســتراتژیک ما به شــمار می رود«؛ 
همچنیــن »صــدور این بیمه نامــه نیز به صورت 

آنالین است«.
محمد باباکردی، سرپرست معاونت فنی: در رشته 
بیمه درمان، هم اکنون بیمه درمان خانواده شرکت 
بیمه تعاون به عنوان یکی از معدود ارائه دهندگان 
این رشــته در صنعت بیمه در حال خدمت رسانی 

است.
محمدحسین یوسفی، سرپرست مدیریت بیمه های 
زندگی: دارنده بیمه زندگی می تواند از خدمات بیمه 
درمان شامل پرداخت هزینه دندان پزشکی، تجمیع 
پاراکلینیکی، بستری و جراحی برخوردار شده و به 
زودی پوشش »هزینه های مشاوره درمانی« نیز به 

این بیمه نامه اضافه خواهد شد.
مریم قندور، مدیر امور نمایندگان و کارگزاران: بیمه 
نامه های درمان انفرادی و توقف کسب و کار ناشی 
از ایپدمی این شــرکت از طریق ســایت دکتر بیمه 
به صورت غیرحضوری قابل فروش است و بیش از 
5۰ درصد بیمه درمان انفرادی شــرکت نیز از این 
طریق فروخته می شــود؛ همچنین هر بیمه گزار 
خسارت دیده بیمه تعاون، کمتر از یک ماه در بیمه 
های درمان، خسارت خود را دریافت خواهد کرد.

شایان ذکر است که در خصوص بیمه های درمانی، 
یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت معتقد است که 
»هــم اکنــون در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر بیمه 
درمان تکمیلی دارند که رقم خوبی اســت و امروز 
صنعت بیمه بخشــی از هزینه های بخش درمان و 
وزارت بهداشــت را قبول کرده است که بیشتر این 
خدمات را باید بخش بهداشــت و درمان به جامعه 
ارائه می کرد. بیمه درمان تکمیلی سال هاست که 
برای صنعت بیمه سودآور نیست و زیان ده است و نه 
تنها از این بخش سودی عاید صنعت بیمه نمی شود 
بلکه سوبســید نیز می دهد. در حالیکه ارائه انواع 
خدمات درمانی با اختصاص سوبسید کافی وظیفه 

حاکمیت است.«
با اینحال با توجه به خدمات ارائه شده بیمه تعاون 
در بخــش درمــان، او مطرح مــی کند که »امروز 
تقریبا بیمه پایه فقط ۱۰ درصد هزینه های درمان 
را تقبــل می کنــد و ۹۰ درصد هزینه های درمان 
توسط بیمه تکمیلی پرداخت می شود. ما از سال 
۹7 عــالوه بــر ارائه بیمه درمانی تکمیلی گروهی 
به صورت انفرادی نیز افراد را تحت پوشــش قرار 
میدهیم و خوشــبختانه کسانی که تحت پوشش 
قرار گرفتند بیشترین میزان رضایت را دارند و در 
بین همه مشــتریان ما بیشترین میزان رضایت از 
طرف کســانی اســت که بیمه تکمیلی انفرادی را 
خریداری کرده اند و صد در صد کســانی که سال 
۹7 و ۹۸ از ما بیمه تکمیلی خریدند سال بعد بیمه 

خود را تمدید کرده اند.«

کشاورزی خ سود ترجیحی در بانک  اعالم تسهیالت مشمول نر
بانک کشاورزی در خط مشی اعتباری سال جدید ، تسهیالت مشمول 

نرخ سود ترجیحی در سال ۱۴۰۱ را اعالم کرد.
تسهیالت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه طرح های گلخانه ای، 
پــرورش ماهــی در قفس و تامین ســرمایه در گردش شــرکت های 
تولیدکننده بذر گواهی شده، با نرخ سود ترجیحی )۳ درصد تخفیف 
نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار( پرداخت خواهند شد.

این گزارش می افزاید، اولویت های اعتباری بانک کشــاورزی در ســال 
۱۴۰۱ نیز شامل حمایت از طرح های دانش بنیان، پرداخت تسهیالت 
در قالب زنجیره تولید با اولویت زنجیره ارزش محصوالت کشــاورزی، 
تامین ســرمایه در گردش واحدهــای تولیدی تامین مالی طرح های 

راکد و نیمه تمام، تامین مالی طرح های احداث و توســعه گلخانه ها، 
تامین ســرمایه در گردش شــرکت های تولیدکننده بذر گواهی شده، 
حمایت از صادرات محصوالت کشاورزی، تامین مالی طرح های افزایش 
بهره وری آب، تامین مالی طرح های بازسازی و نوسازی واحدهای فعال 
کشاورزی، دام و طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمایت و پشتیبانی 
از تولید محصوالت کشاورزی و غذایی سالم، گواهی شده و ارگانیک، 
تامین مالی طرح های توسعه کشت دانه های روغنی و گیاهان دارویی، 
تامیــن مالــی طرح های اصالح، جایگزینی و نوســازی باغات، تامین 
مالــی طــرح پرورش ماهی در قفس و تامین مالی طرح های توســعه 

مکانیزاسیون کشاورزی خواهند بود.

اخبار

بیمه تعاون برای فرهنگسازی هرچه بیشتر صنعت بیمه و خدمت 
رسانی مضاعف در پوشش بیمه های زندگی، اقدام به جذب مشاور 

فروش می کند.
طرح جذب مشــاور بیمه های زندگی که با عنوان »لودســتون« 
معرفی شــده اســت، ضمن افزایش تعداد مشاوران شرکت و بزرگ 
شــدن ســازمان فروش، منجر به افزایش سهم بیمه های زندگی در 
صنعت بیمه نیز خواهد شد که بر این اساس ضمن توسعه اشتغال 
به گسترش دامنه استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای کشور نیز 

منجر خواهد شد.
شــایان ذکر اســت که بر اســاس این طرح پاداش های ماهانه برای 
صدور بیمه نامه به مشاور تخصیص داده خواهد شد؛ همچنین در 
صورت جذب نماینده از ســوی مشــاور نیز پاداشی برای معرفی به 

او داده خواهد شد.
 فراینــد طــرح جذب مشــاور »لودســتون« در تصویــر زیر قابل 

مشاهده است:
قابل توجه است که هم اکنون در بیمه زندگی بیمه تعاون، کامل ترین 
و جامع ترین بیمه نامه حال حاضر کشــور ارائه شــده و ویژگی هایی 
همچون معافیت ها، پرداخت مستمری  ها، پوشش بیمه ای حوادث، 

بیمه تکمیلی و... در این بیمه نامه لحاظ شده است.

دارنده این بیمه نامه می تواند از خدمات بیمه درمان شامل »پرداخت 
هزینه دندان پزشــکی، تجمیع پاراکلینیکی، بســتری و جراحی« 
برخوردار شده و از خدماتی چون »پوشش بیمه آتش سوزی منازل 

مسکونی و محل کار« بهره مند شود.
همچنیــن، »پوشــش معافیت بیمه گــزار از پرداخت حق بیمه به 
علت فوت در اثر حادثه«، »پوشــش هزینه پزشــکی در اثر حادثه«، 
»پرداخت خســارت در صورت ابتال به پنج بیماری خاص شــامل 
سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز، سرطان، پیوند اعضای 
اصلی بدن« و »پرداخت هزینه به بیماران مبتال به کرونا« از دیگر 

مواردی بود که در طرح بیمه زندگی دیده شده است.
عــالوه بــر این به منظور کمک به آرامش هرچه بیشــتر جامعه در 
شــرایط کنونی و به عنوان مســئولیت اجتماعی شرکتی، بناست 
پوشش »هزینه های مشاوره درمانی« نیز به این رشته اضافه شده 

و بسته تکمیلی تری برای مشتریان فراهم شود.

مشاور بیمه تعاون شوید!

خبر  ویژه

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

برابــر رای شــماره 140060318021001174 مــورخ 1400/11/17 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی آقــای کمــال آذربویــه فرزنــد عبدالســتار بــه شــماره شناســنامه 2794 صــادره از بوشــهر در ششــدانگ یــك قطعــه 
ــان احداثــی بــه مســاحت 427.51  مترمربــع پــاك 505 مفــروز و مجــزی شــده از 15 اصلــی واقــع در  زمیــن مشــتمل بــر اعی
قریــه اللــه دشــت پردســر خریــداری از مالــك رســمی آقــای رمضانعلــی نیــک نــژاد اللــه دشــتی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/23 ســه شــنبه ونوبــت دوم:1401/02/07 چهارشــنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

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

برابــر رای شــماره 140060318021001128 مــورخ 1400/11/06 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
زنــد ســیدمهدی بــه شــماره شناســنامه 92 صــادره از قــم در  بامعــارض متقاضــی آقــای ســیدعلی شــریفی ســاداتی فر
ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه و انبــاری بــه مســاحت 674.92 مترمربــع پــاك 1253 مفــروز و مجــزی شــده از 35 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور  اصلــی واقــع در قریــه فرشــتم خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن غیابــی فشــتمی محــر
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضائ
مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/23 ســه شــنبه ونوبــت دوم:1401/02/07 چهارشــنبه
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

کتبی )نوبت اول( گهی مزایده  آ
شــهرداری خمــام در نظــر دارد امــاک و مســتغات تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت)setadiran.ir ( و بــا شــماره مزایــده 2001092646000002  صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند. تاریــخ اتشــار:1401/01/22 
ارســال  مهلــت   14:00 ســاعت  مزایــده:1400/9/22  اســناد  دریافــت  مهلــت   1401/02/11 بازگشــایی:  تاریــخ   1401/01/25-1401/01/23 بازدیــد:  تاریــخ 

پیشــنهاد:1401/01/22 ســاعت 8:00 الــی 1401/02/10 ســاعت 14:00 تاریــخ اعــام بــه برنــده: 1401/02/12 
شرایط مزایده

1-برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل مزایــده شــامل خریــد و دریافــت مزایــده پرداخــت تضمیــن شــرکت در 
مزایــده )ودیعــه( ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.2-کلیه اطاعــات امــاک و 
مســتغات شــامل مشــخصات شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده بررســی و انتخــاب مــی باشــد. 3-پیشــنهاد دهنــدگان 
بایســتی پیشــنهادات خــود را تــا مهلــت تعییــن شــده در ســه پاکــت )الــف و ب و ج( بصــورت الکترونیکــی از بســتر ســامانه ســتاد بارگــذاری و ارســال نماینــد پاکــت 
)الــف( محتــوی فیــش واریــزی شــرکت در مزایــده یــا ضمانتنامــه شــرکت در مزایــده بایســتی معــادل 5 درصــد مبلــغ پایه کارشناســی شــده باشــد و پاکــت )ب( حاوی 
اســناد ومــدارک)ج( حــاوی پیشــنهاد قیمــت شــرکت کننــدگان بایســتی اســناد تضمیــن بانکــی و ســپرده را یــک روز قبــل از بازگشــایی تحویــل دبیرخانــه شــهرداری 
نماینــد. 4-قیمــت پیــه طبــق جــدول کارشناســی پیوســت بــوده وبــه پیشــنهادات پائیــن تــر از مبلــغ مذکــور ترتیــب اثــر داده نمــی شــود . 5-برنــده مزایــده مــی 
بایســت حداکثــر ظــرف مــدت 7 روز نســبت بــه واریــز کلیــه مبلــغ اعامــی در مزایــده اقــدام نمــوده و جهــت تنظیــم قــرارداد واگــذاری بــه شــهرداری مراجعــه نمایــد 
امتنــاع برنــده از واریــز وجــه و تنظیــم قــرارداد در مهلــت مقــرر بــه منزلــه انصــراف وی تلقــی و ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط  بــه ترتیــب بــا نفــرات دوم و ســوم 
هماننــد نفــراول رفتــار خواهــد شــد. 6-پرداخــت کلیــه هزینــه هــای مربوطــه از قبیــل هزینــه آگهــی بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود . 7- شــرکت کننــدگان 

بایســتی منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت را در مزایــده رعایــت نماینــد. 8-شــهرداری در رد و یــا قبــول هریــک از پیشــنهادات مختــار اســت. 

سیمایی - شهردار خمام

 بهره برداری از دانش و قابلیت های سرمایه انسانی
مزیت رقابتی پایدار برای بانک صنعت و معدن است

حســین عســکری عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن گفت: 5۳ درصد 
کارکنان این بانک دارای تحصیالت فوق لیســانس یا باالتر می باشــند که 
بهره برداری از دانش و قابلیت های این ســرمایه انســانی، یک مزیت رقابتی 
پایدار برای بانک صنعت و معدن به وجود می آورد. عسکری در حاشیه اولین 
جلسه کمیته سرمایه انسانی و آموزش بانک صنعت و معدن در سال جدید 
که با حضور معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی و دیگر اعضای کمیته سرمایه انسانی و آموزش 
این بانک برگزار شــد، با ارائه گزارش مبســوطی از اقدامات این کمیته در ســال گذشته از برگزاری ۴۱ 
جلسه آن در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: محورهای اصلی موضوع این جلسات، عمدتاً شامل 
تصمیم گیری در خصوص استخدام و تامین نیروی انسانی مورد نیاز بانک با رعایت ضوابط و سیاستهای 
هیأت مدیره و انتصاب افراد به سمت های مدیریتی، ارتقای شغلی کارکنان، تصمیم گیری در خصوص 
درخواست مرخصی بدون حقوق بیش از ۴ ماه کارکنان، موارد ارجاعی تصمیم گیری در حوزه سرمایه 
انسانی به کمیته از سوی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، تبدیل وضعیت کارکنان )قراردادی،  پیمانی، 
آزمایشی،  رسمی( مطابق ضوابط، تصویب برنامه های آموزشی بانک، نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی 
عملکرد مدیران و کارکنان رسمی و پیمانی و تایید کلی نتایج آن، بررسی شکایات مدیران و کارکنان 
در زمینه نتایج ارزشیابی و ارزیابی عملکرد، بررسی گزارشات مرتبط با حوزه منابع انسانی اعم از نحوه 
تطبیق کارکنان با مشاغل اختصاصی بانکها، نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی، چرخش شغلی، 
قانون حمایت از خانواده، جانشــین پروری، گزارشــات مرتبط با تغیرات احکام بازنشستگان و بررسی 
دســتورالعملها، تردد و موارد مرتبط با آن بود. رئیس کمیته ســرمایه انســانی و آموزش تأکید کرد: 
این کمیته به عنوان کمیته ای تخصصی و با بهره مندی از توان مدیریتی و کارشناســی اعضای خود 
تصمیمات ارزشمندی را در خصوص مسایل مرتبط با امور سرمایه انسانی بانک اتخاذ نموده است و 
ضمن قدردانی از زحمات و تالش های بی وقفه و خالصانه  اعضای کمیته از بهبود فرآیندهای مرتبط 
با امور ســرمایه انســانی بانک ابراز خرســندی نمود. عسکری با اشاره به اهمیت بکارگیری توانایی ها و 
قابلیت های نیروهای کارشناســی بانک، تصریح کرد: با برنامه ریزی و کار تیمی منســجم در راســتای 
افزایش مدیریت موثر امور کارکنان و ایجاد انگیزه در همکاران، گامی بزرگ و اثربخش در راستای نیل 
به اهداف بانک برداشته خواهد شد و امید است در سال جدید این اهداف با بهره مندی از خرد جمعی 

اعضا و در راستای سیاستهای بانک به نحو بهینه تری پیگیری و منتج به نتیجه شود.

ارائه خدمات متناسب با نیاز هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
مدیــران عامل بانک تجــارت و هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس راهکارهای توسعه 
همــکاری در ســال ۱۴۰۱ را مورد بحث و 

بررسی قرار دادند.
هادی اخالقی به مناسبت فرا رسیدن سال 
جدید با حضور در هلدینگ پتروشــیمی 
خلیج فارس با دکتر علی عسگری مدیرعامل 

این مجموعه دیدار و گفت وگو کرد.
مدیرعامــل بانک تجــارت ضمن تبریک 
ســال نو و فرا رســیدن ماه مبارک رمضان 
پتروشــیمی خلیج فارس را از بزرگترین و 
مهمترین مشتریان بانک تجارت دانست و بر 
آمادگی این بانک برای توسعه همکاری با این 
مجموعه از طریق ارائه بهترین خدمات مالی 
و بانکی در راســتای فعال سازی طرح های 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس تاکید 

کرد.
اخالقــی در ایــن دیدار با اشــاره به روند 
همکاری هــای بانــک تجارت با شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیــج فارس گفت: 
شرکت های زیرمجموعه پتروشیمی خلیج 
فارس را در مجموع بزرگترین و مهمترین 
مشتری بانک تجارت می دانیم و شعب بانک 
تجارت در تهران و همچنین محل فعالیت 
پتروشیمی های تحت هدایت این هلدینگ 
همــواره آماده ارائه بهترین و ســریع ترین 
خدمات مالی و بانکی متناســب با نیازهای 

آتی این شرکت ها هستند.
مدیرعامل بانک تجارت با اشــاره به سابقه 
دیرینــه همــکاری بانک تجارت با صنعت 
نفــت، گاز و پتروشــیمی کشــور گفت: 
طرح هــای تســهیالت و تعهــدات بانک 
تجــارت با هدف تامین مالی زنجیره تولید 
شرکت های پتروشیمی از طریق روش های 
نوین و کارآمد در راســتای تکمیل پروژه ها 
و تامین خوراک شرکت های تحت پوشش 

هلدینگ طراحی و آماده ســازی شــده و 
مــا آماده به کارگیــری حداکثر توان بانک 
تجارت در حوزه ارزی و ریالی برای توسعه 

این حمایت ها هستیم.
اخالقی همچنین به رویدادها و تصمیمات 
طرح شده در سومین نمایشگاه و همایش 
تخصصــی حمایــت از ســاخت داخل در 
صنعت پتروشــیمی اشاره کرد و گفت: این 
نمایشگاه و همایش تخصصی فرصتی بود 

تا بانک تجارت با برقراری ارتباط نزدیک با 
شرکت های دانش بنیان و اشتغال زا خدمات 
خود را به این شرکت ها معرفی کرده و نقش 
خود را در جهت توســعه پایدار این صنعت 
ایفا کند. علی عسگری مدیرعامل هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فارس با اشاره به سابقه 
همــکاری راهبردی این شــرکت با بانک 
تجارت گفت: تعامل حرفه ای بانک تجارت 
و شرکت های هلدینگ پتروشیمی خلیج 

فارس همواره در مســیر توســعه صنعت 
پتروشیمی کارگشا بوده و امیدواریم شاهد 
همکاری عمیق تر بین دو مجموعه باشیم.

شــریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت 
در امور مشــتریان شــرکتی و تجاری نیز 
با اشــاره به روند همکاری بانک تجارت با 
وزارت نفت و صنعت پتروشیمی در دهه های 
گذشته گفت: مجموعه شعب بانک تجارت با 
حضور کارکنان متخصص و آگاه از نیازهای 
روز شــرکت های پتروشــیمی در اندیشه 
ایجاد رابطه اســتراتژیک و مستحکم بین 
دومجموعه هســتند و امیدواریم در سال 
جدید نیز این روند به صورت افزایشــی در 

راستای توسعه اقتصاد کشور تداوم یابد.
اخــذ رتبــه اول باالتریــن رتبه فروش، 
رتبــه اول باالتریــن ارزش افزوده، رتبه 
اول بیشــترین ســودآوری، رتبــه اول 
گروه پتروشــیمی از جمله دستاوردهای 
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
در ســال های اخیــر به شــمار می رود. 
شــرکت های پتروشــیمی بنــدر امام، 
ارومیــه، ایــالم، کارون، اروند، شــهید 
تندگویــان، خوزســتان، بوعلی ســینا، 
نوری و پارس و شرکت های مبین انرژی 
خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از 
جمله شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس به شمار می روند.
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با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و اداره کل گمرکات استان اصفهان:

گمرکی استان اصفهان تشکیل خواهد شد کارگزاران  انجمن 
اصفهان / گروه اســتان ها: در نشســتی که اتاق 
بازرگانــی اصفهان با هدف پیگیری مشــکالت 
کارگزاران گمرکی اســتان برگزار کرد، مقرر شد 
انجمن کارگزاران گمرکی اســتان اصفهان ذیل 
اتاق بازرگانی اصفهان تشــکیل شــود.میز امور 
ارزی و گمرکــی اتــاق بازرگانــی اصفهان اقدام 
به تشــکیل نشستی با حضور مدیرکل گمرکات 
اســتان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری، رییس اداره بازرگانی خارجی اداره 
کل صنعت،معــدن و تجــارت اســتان و رئیس 

اتحادیــه کارگــزاران گمرکی ایــران به منظور 
احصاء مشکالت کارگزاران گمرکی استان نمود.

در ابتدای این نشســت فرشته امینی عضو هیئت 
رئیســه اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه این 
جلسه به درخواســت کارگزاران گمرکی استان 
مبنی بر احصاء مشــکالت وتشکیل انجمن برای 
پیگیری بهتر امور این صنف برگزار شــده اســت، 
افزود: اتاق بازرگانی اصفهان از ظرفیت های خود 
برای رسیدگی به مشکالت و پیگیری امور مربوط 
به این صنف استفاده خواهد کرد.وی ضمن تقدیر 

از زحمات مدیرکل گمرکات اســتان گفت: الزم 
اســت با اســتفاده از همراهی خــوب مدیر کل 
گمرکات استان و حرکت منسجم و نظام یافته تر، 
مشکالت موجود در حوزه گمرک را مرتفع کرد. در 
ادامه رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات استان 
با تاکید بر اینکه از دو سال گذشته تاکنون پیگیر 
تشکیل انجمن کارگزاران گمرکی بوده ایم گفت: 
با وجود تشکیل این انجمن در استان های مختلف، 
اصفهان از این غافله عقب افتاده است.وی افزود: 
کارگزاران گمرکی در تمام دنیا دارای جایگاه ویژه 

هستند و به عنوان بروکرها شناخته می شوند ودر 
کشــوری مانند ژاپن بیش از ۹۰ درصد عملیات 
گمرکی توســط آنها انجام می شود.کوهســتانی 
الزمه ایجاد جایگاه شایسته کارگزاران را تشکیل 
انجمن دانســت و تصریح کرد: در صورت تشکیل 
انجمــن جایگاه کارگزاران برای فعاالن اقتصادی 
شــناخته شده و می توان مسایل و امور مربوط به 
آنها را پیگیری نمود.مدیر کل گمرکات اســتان 
تعییــن نرخ نامــه کارگزاران گمرکــی را نیزاز 

موضوعات نیازمند پیگیری دانست

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

پرچم داری وحدت، دفاع از والیت و اسالم ناب جهاد امروز است
 مشهد / سمیرا رحمتی

معــاون رئیــس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگراندر مراسم بزرگداشت شهید »حجت االسالم 
محمد اصالنی ســناجردی« گفت: خداوند اخالص 
شــهیدان اصالنــی و دارائی را به عالم نشــان داد و 
یادآوری کرد پرچم داری وحدت، دفاع از خط امامت 
و والیت و اســالم ناب بجای اســالم انحرافی جهاد 
امروز است.ســید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در 
این مراســم با اشاره به مسئولیت های انسانی، گفت: 
انســان مسئولیت پذیرفته و با خدای رحمان پیمان 
بسته و برای وفای به عهد به دنیا قدم گذاشته است 
و از بین همه انســان ها تنها عده ای به عهد خود وفا 
می کنند و بقیه درصدی عهدشکنی دارند بنابراین به 
جز اهل ایمان و عمل صالح و اهل توصیه به صبر بقیه 
در خسران عظیم هستند.معاون رئیس جمهور افزود: 
شــخصیت واالی دو شــهید واالمقام و برادر مجروح 
آنها نمونه حقیقی از این عناصر هستند و خداوند در 
هر دوره ای نمونه ای از شهید »اصالنی« و »دارائی« 
را قــرار می دهد که اگر در قیامت بهانه گیری کردیم 
و شــرایط را مطرح کردیم به ما گفته شــود این شهدا 
با شــما در همان دوران و بین شــما زندگی کردند در 

حالی که مشکالت آنها بیشتر از شما بود و ثروت مادی 
نداشتند و قلب بخشنده و فهم درست از دنیا، آن ها 
را بی نیاز کرد.رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با 
بیان ویژگی های شهید حجت االسالم اصالنی گفت: 
این شــهدا دغدغه دین و دستگیری از مردم داشتند 
و حفظ دینداری و منحرف نشــدن مردم برای آنها 

بســیار مهم بود.قاضی زاده هاشمی با اشاره به سخن 
شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه »اگر کسی 
شــهید زندگی کند شهادت به سراغ او خواهد آمد« 
گفت: شــهادت در حرم مطهــر امام رضا )ع( در ماه 
مبارک رمضان و با زبان روزه به ســراغ این شــهدای 
عزیز آمد و اینگونه این شهدا را به عالم معرفی کرد. 

این شهدا به دنبال دیده شدن نبودند و خداوند آنها 
را به مردم نشــان داد تا مســیر درست تشخیص داده 
شود و بدانیم امروز جهاد در کدام سنگر معنا دارد و 
دشمن در سنگر جهالت، ایجاد تفرقه و قومیت گرایی 
علیه ما می جنگد.وی در تشــریح ویژگی های سنگر 
جهاد در شــرایط امروز گفــت: پرچم داری وحدت، 
دفــاع از خــط امامت و والیت و دفاع از اســالم ناب 
بجای اسالم انحرافی جهاد امروز است. این شهدا به 
اندازه ای مخلص بودند که خداوند اخالص آنها را به 
عالم نشــان داد. این عزیزان در حاشــیه شهر مشهد 
در حــال مجاهــدت بودند و وظیفــه برادران دیگر و 
عموم مردم مشــهد امروز سنگین تر شد و امیدواریم 
همه به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.معاون 
رئیس جمهور با ابالغ سالم رئیس جمهور به خانواده 
شــهدای این حادثه تروریستی تأکید کرد: دشمن از 
فعالیت های این شــهدا عصبانی بود چون آنها مقابل 
طراحی و نقشه های دشمن ایستادند و دولت و بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران خود را مدیون این عزیزان 
می دانند و امیدواریم به وظایف خود در پاسداشــت 
یاد و نام آنها و همچنین خدمت رســانی به خانواده 

این عزیزان عمل کنیم.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها
مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه:

عملکرد کیفی محصوالت فوالد 
 مبارکه در سال ۱4۰۰ 

افزایش یافت
اصفهــان / گروه اســتان هــا: مدیر کنترل 
کیفی شــرکت فــوالد مبارکــه از افزایش 
عملکــرد کیفی محصوالت فوالد مبارکه در 
سال ۱۴۰۰ خبر داد.علیرضا کی یگانه مدیر 
کنترل کیفی شــرکت فوالد مبارکه اظهار 
کرد: مهم ترین شاخص کیفیت محصوالت 
فوالد مبارکه نشان دهنده وضعیت کیفیت 
و بازده کیفی کل محصوالت شــرکت است؛ 
بازده کیفی کل شرکت از بازده کیفی نواحی 
تولیدی فوالدســازی، نورد گرم و نورد سرد 
به دست می آید.وی افزود: محصوالت فوالد 
مبارکه از نظر کیفی به ۴ دسته محصوالت 
منطبق، محصول نامنطبق درجه ۱، محصول 
نامنطبق درجه ۲ و قراضه تقسیم می شوند و 
بازده کیفی از درصد وزنی محصوالت منطبق 
حاصل می شــود و نشان دهنده مقدار تولید 
محصوالت منطبق با ســفارش است.مدیر 
کنترل کیفی فوالد مبارکه از افزایش ۸۸.۸۲ 
درصدی شــاخص بازده کیفی محصوالت 
تولیدی این شرکت در سال ۱۴۰۰ خبر داد 
و گفت: این شــاخص در سال های ۱۳۹۸ و 
۱۳۹۹ بــه ترتیــب ۸۳.۹۴ و ۸6.۸۸ درصد 
بوده اســت. می توان گفــت بهبود کیفیت 
در ۱۴۰۰ نســبت به سال گذشته حدود ۲ 
درصد و نســبت به ۲ ســال گذشته حدود 
5 درصد بوده اســت و این نتیجه دســتاورد 
کلیه کارکنان فوالد مبارکه است که به طور 
مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت محصوالت 
تأثیرگذارند.وی خاطرنشــان کرد: افزایش 
کیفیت محصــوالت باعث افزایش رضایت 
مشتریان، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، 
سودآوری بیشتر و تحویل به موقع محصول 
به مشتریان می شود. این دستاورد علی رغم 
وجود تحریم ها و مشکالتی ازجمله افزایش 
انتظارات مشــتریان و وجــود بازار رقابتی 
حاصل شــده و امید اســت این بهبودها در 
سال جدید نیز ادامه یابد.وی در پایان ضمن 
قدردانی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که در 
تحقق این دســتاورد نقش آفرین بوده اند، از 
مدیریت نواحی تولیدی و پشتیبانی و به ویژه 
کارکنــان واحــد کنترل کیفی تقدیر کرد و 
افزود: دســت یابی به این موفقیت نشــانگر 
لبیک تالشــگران فوالد مبارکه به منویات 
مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ به عنوان 
ســال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
اســت. فوالد مبارکه به عنوان یک سازمان 
پیشــرو در سال ۱۴۰۱ نیز تمامی امکانات 
خود را در جهت تحقق پیام معظم له مبنی بر 
شــعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

به کار خواهد گرفت.

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان: 

۱۱ هزار خانه ایمن و مقاوم 
در روستاهای استان گلستان 

ساخته می شود
گلستان / گروه استان ها: مدیرکل بنیادمسکن 
گلستان با اشاره به برنامه ریزی برای ساخت 
۱۱ هزار واحدمسکونی در روستاهای استان 
گفت: تاکنون برای ۹ هزار و ۱۳۱ متقاضی، 
نقشــه اجرایی تهیه و پروانه صادر و از این 
تعــداد هفت هزار و 5۰۰ پرونده به بانک ها 
ارسال شــده است. ســیدمحمد حسینی 
در نخســتین جلســه قرارگاه اجرای طرح 
نهضت ملی اظهار داشــت: از افتتاح حساب 
۱۰۰ بــا نگاه حکمیانه امــام خمینی )ره( 
تاکنون شــاهد اقدامات خوب بنیادمسکن 
بــه عنوان نهادی مردمی و انقالبی بوده ایم. 
بنیادمســکن در زمینــه محرومیت زدایی 
و توســعه و عمران روســتایی در کنار همه 
دولت ها حضور داشــته و بازوی اجرایی آنها 
بوده است.مدیرکل بنیادمسکن گلستان در 
ادامــه به اجرای طرح نهضت ملی مســکن 
اشــاره کرد و گفت: در راســتای این طرح 
قرار است در مدت چهار سال حدود ۹۴ هزار 
واحد مسکونی در استان ساخته شود که ۲۸ 
هزار واحد آن در روستاها و بقیه در شهرها 
است.وی افزود: تولی گری این طرح در همه 
روستاها و ۲6 شهر زیر ۲5 هزار خانوار استان 
برعهده بنیادمسکن است. تعهد ساالنه ما در 
روستاها ساخت 7 هزار واحد مسکونی است 
اما ما برای ســال نخســت طرح نهضت ملی 
مسکن احداث ۱۱ هزار واحد را برنامه ریزی 
کردیم.حسینی توضیح داد: حدود پنج هزار 
و ۳۰۰ واحد مســکونی در قالب بهســازی 
و نوســازی بافت های فرسوده روستایی، دو 
هــزار واحد مســکن محرومان و همچنین 
چهــار هزار واحد مســکن جوانان ســاخته 
می شود.تولید مسکن موتور محرک تحقق شعار 
سال عضو هیئت مدیره بانک مسکن: اَبربدهکاران 

بانک مشتریان تکلیفی دهه ۹۰ هستند.

شهردار کرمانشاه:

بافت شهر کرمانشاه ظرفیت 
ساخت و ساز جدید را ندارد

کرمانشــاه / گروه استان ها: شهردار کرمانشاه 
گفت: بافت کرمانشاه دیگر ظرفیت بلند مرتبه 
سازی ندارد و باید سه زون جدید تعریف کرد. 
دکتــر نــادر نوروزی در دیدار با اعضای هیأت 
مدیره خانه صنعت و انجمن صنعت ساختمان 
ضمن تبریک سال جدید اظهار داشت: رابطه 
بخش خصوصی و دولتی باید رابطه ای عتمادی 
و دو سویه باشد.وی با بیان اینکه بخش دولتی 
قصد حمایت و ارائه خدمات به بخش خصوصی 
دارد، افزود: بخش خصوصی نیز باید به بخش 
دولتی اعتماد داشته باشد.شهردار کالن شهر 
کرمانشــاه تصریح کرد: اگر نگاه این باشد که 
عوارض پرداختی ناحق اســت، بی اعتمادی 
ایجاد می شــود که باید اصالح شود.نوروزی با 
اشــاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی 
بر تولید گفت: ما در سه بخش تولید، توزیع و 
مصرف باید نکاه داخلی و استانی داشته باشیم.

با اعتباری افزون بر 19 میلیارد ریال؛

شبکه توزیع برق ۶ روستای 
شهرستان سرخه بهسازی شد

سمنان / گروه استان ها: عملیات اصالح شبکه 
توزیع برق شش روستای شهرستان سرخه، به 
اعتبــاری به مبلغ ۱۹ میلیارد و 55۱ میلیون 
ریال انجام شد.سرپرست مدیریت توزیع برق 
شهرســتان ســرخه با اعالم این مطلب اظهار 
کــرد: نصب ۱۸۱ اصله پایه های ســیمانی و 
چوبــی جدیــد و برکنــاری ۱۰۴ اصله پایه 
فرســوده و عارضه دار، اصالح هشــت هزار و 
۴۳7 متر شــبکه فشــارضعیف، اصالح ۲۰5 
دســتگاه سرچراغ روشــنایی معابر، بهسازی 
77 متر شــبکه فشــارضعیف زمینی، اصالح 
۲56 مورد کابل ســرویس مشترکین، بهینه 
ســازی دوهزار و ۸۲ متر شبکه فشارمتوسط 
هوایــی، جــا به جایی یک ایســتگاه هوایی و 
کاهــش قدرت دو پســت توزیــع برق، نصب 
و برکنــاری ۱۸ اصله پایه ســیمانی شــبکه 
فشارمتوســط و جابه جایی یک ِســت خازن 
شــبکه فشارمتوسط، در قالب طرح بهارستان 
و در این شش روستا در سال گذشته اجرایی 
شــده اســت.مهدی پاک طینت با عنوان این 
که برای ســال جاری، عملیات اصالح و بهینه 
ســازی شبکه شــش روستای این شهرستان 
شــامل امامزاده عبداهلل، ایج، اسدآباد، جوین، 
شاهزاده محمد زید و اروانه در دستورکار قرار 
گرفته یادآور شــد: بهســازی سه هزار و 7۸۰ 
متر شــبکه فشــار ضعیف هوایی با برکناری 
شبکه مســی و جایگزینی کابل خودنگهدار، 
برکنــاری تعــدادی پایه هــای واقع در معبر 
و فرســوده و نصب پایــه جدید، احداث یک 
دســتگاه پست هوایی به قدرت 5۰ کیلوولت 
آمپر در امامزاده عبداهلل در راســتای کاهش 
شــعاع تغذیه مشــترکان، اصالح یک هزار و 
۳۸۰ متر شــبکه فشارمتوســط هوایی، جابه 
جایی دو دستگاه پست هوایی، اصالح تابلوی 
پست هوایی عمومی، بهسازی روشنایی معابر 
و کابل سرویس مشترکان، از جمله مهم ترین 
برنامه هایی اســت که در شش روستای مورد 

اشـاره انـجام می شود.

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز عنوان کرد؛

نشت یابی بیش از ۱9۰۰ کیلومتر 
 خط لوله انتقال گاز 

در استان های شمالی 
سرپرســت منطقه ۹ عملیــات انتقال گاز از 
نشــت یابی یک هــزار ۹۳۳ کیلومتر خطوط 
انتقال گاز در سال ۱۴۰۰ خبر داد. محی الدین 
مفخمی با اشاره به اهمیت تأمین ایمن و پایدار 
گاز طبیعــی برای مصرف کنندگان صنعتی و 
خانگی، اظهار کرد: شرایط جغرافیایی منطقه 
۹ به واســطه جنگل، کوه و مجاورت با دریا و 
همچنیــن وجود رودخانه های خروشــان در 
مسیر خط لوله، این منطقه را از دیگر مناطق 
متمایز و نشت یابی از خطوط لوله را دشوارتر 
کرده است.سرپرســت منطقه ۹ طول خطوط 
لولــه در این منطقه را حدود ۱۴۸۳ کیلومتر 
اعالم کرد و افزود: با توجه به شــرایط ســخت 
جغرافیایی سه استان شمالی گیالن، گلستان 
و مازندران، همکاران واحد بازرسی با تالش و 
کوشش خستگی ناپذیر، طی یک سال گذشته 
یــک هــزار و ۹۳۳ کیلومتر خطوط لوله گاز را 
مورد نشت یابی قرار داده اند.وی هدف از انجام 
عملیات نشــت یابی را حفظ و افزایش ضریب 
ایمنی و همچنین کاهش خطرهای زیســت 
محیطــی عنــوان کرد و افزود: این امر موجب 
پایش مســتمر خطوط لوله انتقال گاز شده و 
از بــروز حوادث ناگوار و هدررفت گاز طبیعی 
به عنوان ســرمایه ملــی جلوگیری می کند.
مفخمی با اشــاره  به ۳۳۴ مورد بازرسی دوره 
ای از مراکز بهره برداری و تاسیســات تقویت 
فشــار گاز در ســال گذشته ضمن قدردانی از 
همکاران منطقه بر لزوم بازرسی های مستمر 
جهت تحقق انتقال ایمن، پایدار و بهره ور گاز 

طبیعی تاکید کرد.

استانها 6

در قالب نوزدهمین سفر استانی؛ 

کرد رئیس جمهور به همراه جمعی از اعضای هیات دولت به البرز سفر 
البرز / گروه استان ها: رئیس جمهور به همراه جمعی از اعضای هیات 
دولت در قالب نوزدهمین سفر استانی روز پنج شنبه ۱۸ فروردین 
ماه سال ۱۴۰۱ به البرز آمد.در این سفر دکتر سجادی وزیر ورزش 
و جوانان به عنوان نماینده رئیس جمهور در شهرســتان چهارباغ 
حضور یافت.در این ســفر نیم روزه ســجادی نماینده ویژه ریاست 
محترم جمهوری در شهرســتان چهارباغ مورد اســتقبال شمیرانی 
فرماندار چهارباغ،حجت االســالم محمدی امام جمعه شهرستان و 
اعضای شــورای تامین وجمعی ازمردم قرار گرفت. ادای احترام و 
گل افشــانی مزار شــهدای گمنام در اولین برنامه سفر دکتر حمید 
ســجادی در قالب نوزدهمین ســفر استانی رئیس جمهور ،به همراه 
شــمیرانی فرماندار چهارباغ و مسئوالن شهرستانی به مزار شهدای 
گمنام شهرستان چهارباغ رفت و ادای احترام به مقام شامخ شهدای 
این شهرســتان داشت.دیدار وزیر ورزش و جوانان با خانواده شهید 
فرهنگ در دومین برنامه سفر استانی وزیر ورزش و جوانان به همراه 
شمیرانی فرماندار چهارباغ و حجت االسالم و المسلمین حاج آقای 
محمدی امام جمعه با حضور در منزل شــهیدان فرهنگ از نزدیک 
با پدر شهیدان محمد و مجید فرهنگ دیدارکه برادرشهید نیز می 
باشــد وازرزمندگان دفاع مقدس می باشــنددیدار و گفتگو کرد و از 
مقام شامخ شهدا و خانواده این عزیزان تجلیل به عمل آورد.بازدید 
وزیر ورزش  جوانان از مجموعه صنعتی هیمالیا در ادامه سفر دکتر 
ســجادی به شهرســتان تازه تاسیس چهارباغ ،باتوجه به نامگذاری 
سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ،دانش 
بنیان و اشتغال آفرین از کارخانه هیمالیا بازدید کرد.کارخانه هیمالیا 
در زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی کار مهمی را انجام داده و توانسته 

یک هزار فرصت شــغلی ایجاد کند این نشــان می دهد که بخش 
خصوصی همچنان در بخش هایی از جمله صنعت می تواند پیشرو 
باشد.بازدید دکتر سجادی از دهکده ورزشی وزیر ورزش و جوانان در 
ادامه سفر خود به شهرستان چهارباغ به عنوان نماینده ویژه رئیس 
جمهور به همراه مسئوالن استانی و شهرستانی به دهکده ورزشی 
چهارباغ رفت و از نزدیک از این دهکده ورزشی که سالهاست میزبان 
بسیاری از مسابقات ،اردو های تیمها و...است ،بازدید کرد و در جریان 

برنامــه هــا و رویدادهای پیش روی این مجتمع فرهنگی ورزشــی 
قــرار گرفت .بازدید دکتر ســجادی از تصفیه خانه قائمیه چهارباغ 
مقام عالی وزارت در ســفر نیم روزه خود به شهرســتان چهارباغ به 
همراه ســایر مســئولین استانی و شهرستانی از تصفیه خانه مهدی 
آباد شهرســتان چهارباغ بازدید کرد و از نزدیک در جریان مســائل 
و مشــکالت تصفیه خانه شهرســتان چهارباغ قرار گرفت و مقرر شد 
تــا وزارت نیــرو ۳۱۰میلیارد تومــان از اعتبارات ملی برای تکمیل 
تصفیــه خانــه چهارباغ اختصاص دهد. دیــدار چهره به چهره وزیر 
ورزش و جوانان با نمایندگان تشکل ها و اقشار مردم آخرین برنامه 
دکتر ســجادی وزیر ورزش و جوانان و نماینده ویژه رئیس جمهور 
در شهرستان چهارباغ با دیدار چهره به چهره با اقشار مختلف مردم 
همراه شد. دکتر سجادی به همراه حدادی نماینده مردم ساوجبالغ 
،نظرآباد،طالقان و چهارباغ در مجلس شــورای اســالمی ،قدرت اهلل 
شمیرانی فرماندارچهارباغ و مدیران استانی و شهرستانی در مصلی 
این شهرســتان میزبان مردم و نماینده تشــکل های مختلف بودند.
در این نشست مسائل و مشکالت شهرستان چهارباغ توسط اقشار 
مختلف مردم در دیدار چهره به چهره با دکتر سجادی وزیر ورزش 
و جوانان بیان شــد.در این دیدار دکتر ســجادی قول مساعد دادن تا 
مشــکل ســرانه ورزشی که در حال حاضر جوان ها ی این شهرستان 
با آن مواجه هســتند را برطرف کند تا جوانان اعتماد به نفس پیدا 
کنند و برای آینده خود برنامه ریزی داشــته باشــند و زمینه الزم 
را برای پیشــرفت جوانان فراهم شــود.نماینده ویژه رئیس جمهور 
با اقامه نماز درمصلی با اقشــار مختلف برســر ســفره افطاری ساده 

وصمیمانه نشست

آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: فرمانده ســپاه ناحیه امامت 
تبریز از توزیع بیش از 5 هزار بســته معیشــتی در ایام ماه مبارک 
رمضان در بین خانواده های نیازمند خبر داد.ســرهنگ پاســدار 
پوراسماعیل با اشاره به تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( به 
مناســبت ایام ماه مبارک رمضان و میالد امام حســن )ع(، گفت: 
این قرارگاه همچون سال های گذشته با دایر نمودن مرکز پخت 
غــذای گــرم در حکم آباد تبریز اقدام به پخت و توزیع غذای گرم 
در بین نیازمندان خواهد کرد. وی افزود: همچنین در سال جاری 
بــا موضوعیت مســجد محور و پایگاه محور بــا حمایت خیرین، 
بسیجیان و هیئت امنای محالت، غذای گرم طبع و بین نیازمندان 
حوزه استحفاظی محالت توزیع خواهد شد.پوراسماعیل در ادامه 
از برگــزاری کالس هــای، عقیدتی، جزء خوانی در ناحیه و پایگاه 

های محالت بصورت مستر خبر داد و گفت: ماه رمضان، بهترین 
فرصت برای خودســازی و بصیرت افزایی اســت، ماه پر برکتی که 
بزرگان دین اســالم همواره بر اهمیت و جایگاه واالی آن تاکید 
کرده اند و مسلمانان را به بهره گیری از برکت ها و فضیلت های 
بی شمار ماه میهمانی خدا سفارش کرده اند.فرمانده سپاه امامت 
تبریز با بیان اینکه در دین مبین اســالم به امر مواســات به معنای 
تقسیم مال بین افراد نیازمند جامعه سفارش شده است، یکی از 
فلســفه های مهم روزه داری در ماه مبارک رمضان را دست گیری 
از فقرا و نیازمندان و کمک به آن ها دانســت و گفت: مقام معظم 
رهبری در همین ایام سخت شیوع ویروس منحوس کرونا دستور 
دادند، مواســات و کمک به محرومان و نیازمندان در دســتور کار 
قرار گیرد و دیدیم که مشارکت مردم در این امر چقدر خوب بود.

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز خبر داد؛

توزیع بیش از ۵ هزار بسته معیشتی در ماه مبارک رمضان در بین نیازمندان

خبر  ویژه
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كوتاه از جامعه

آیا وزارت تنهایی در راه است؟

تبعید انسان مدرن به انزوای اجباری
طــرد شــدن و تنهــا مانــدن، یادآور 
عمیق تریــن تــرس آدمی اســت. در 
نخســتین روزگاران تمدن آنچه بقای 
آدمــی را ممکــن می کرد، تشــکیل 
گروه هایــی کنــار هم بــود که امکان 
مراقبــت، تامین غذا و دفاع از خویش 
را نســبت به شرایط تنهایی صدچندان 
می ساخت به همین نسبت فرد مطرود 
از خانــواده و قبیلــه، به شــدت برابر 
خطرات آسیب پذیر و شکننده می شد. 
در زمانه مدرن ما میراث دار آن هراس 
اجدادی هســتیم. تنهایی و انزوا تکرار 
تجربــه طردشــدگی اســت که باعث 
اضطراب و افســردگی در جان انســان 
می شود.معضل تنهایی ریشه در ۲۰۰ 
سال گذشــته دارد. قبل از آن تنهایی 
هیچ بار معنایی منفی نداشــت. ولی به 
تدریج با تعابیری از خالی بودن و فقدان 
همراه شــد که صنعتی شــدن، رشد 
اقتصــاد مصرف گرایانه و فرد گرایی به 
این احساس انسان مدرن دامن زد. اگر 
از مردم بپرسید چند نفر در زندگی شان 
هســت که می توانند با اطمینان به او 
تکیه کنند و با او احساس تنهایی نکنند، 
در بیســت سال گذشته جواب آنها سه 
نفر بود، ۱۰ سال گذشته دو نفر و اکنون 
یک نفر )دکتر مایکل بادر، نویســنده و 
روانشناس آمریکایی(.تنهایی تحمیل 
تبعیدی آزارنده به تاوان جرمی ناکرده 
است و تاب آوردنش دوچندان دشوار. 
تنهایی باعث می شــود هلهله پیروزی 
انسان ناشنیده، اشک  اندوهش نادیده 
و یاری  خواســتن او بیهوده باشد. برای 
آدمــی چنین رها شــده به خویش نه 
به دســت آوردن لذت بخش است و نه 
از دســت دادن قابــل جبران. از یونگ 
روان پزشک مشهور نقل است که نیمی 
از روان انسان در خلوت شکوفا می شود 
و نیمی دیگر در ارتباط. جبر زیستن در 
روزگاری که ویژگی اساســیش فاصله 
و ابهام اســت باعث شــده تا ارتباط با 
طبیعت، خانواده و دوستان را از دست 
بدهیــم، پس ناگزیــر نیازهایی مانند 
صمیمیت و پیوند برطرف نمی شــوند. 

از آن ســو وقتی تنهایی اجبار انســان 
باشــد دیگر نامش نه خلوت که انزوایی 
جان کاه اســت. امــروزه جامعه ایران 
شهروندانی عاصی دارد که تجردگرایی 
مفرط همراه با خشونت در آن موج می 
زند. جامعه ای که نیاز به یک پژوهش 
در مــورد علت تجرگردایی اســت. در 
همین راســتا گفتگویی داشتیم با یکی 
از اســاتید جامعه شناسی. با گسترش 

نیوز همراه باشید:

ژیگول ها در دل جامعه ایران
امــان ا... قرایی مقدم، جامعه شــناس 
و اســتاد دانشــگاه اظهار کرد: در مورد 
مســئله تکنوازی پیشــنهاد می دهم 
برای این مشــکل یک وزارتخانه به نام 
وزارت تنهایی ایجاد شــود. در جامعه 
ما متاســفانه تجرد گرایــی به دالیل 
مختلف رو به فزونی اســت و این یک 
مســئله حاد است که اثرات اجتماعی 
مثل پیری و همچنین اثرات اقتصادی و 
سیاسی، فرهنگی دارد. تکنوازی پدیده 
شومی است که جامعه ما به دلیل اینکه 
چشــم انداز خوبی برای جوانان ندارد. 
بیکاری وسختی در تأمین معاش وجود 
دارد و تفریحــات بیرون از خانه وجود 

دارد که قبل از انقالب اینها آغاز شــده 
بود.وی افزود: یادم می آید که در ســال 
5۴ اینها را مطرح کردیم تا 57 هم رشد 
طــالق و هم تفریحــات بیرون از خانه  
باال بود. یعنی ارتباطات نادرســتی که 
بیــن زنان و مردان مجرد یا به اصطالح 
»ژیگول ها« )مردی اســت که در ازای 
ارائه خدمات جنســی یــا محافظتی، 
مورد حمایت و پشــتیبانی عموماً مالی 
یا سیاسی یک زن قرار می گیرد( شکل 
می گیرد. البته از ســال های قبل این  
مشکالت وجود دارد و همه این ها باعث 
شده است که تجرد گرایی یا به اصطالح 
تکنــوازان در جامعه افزایش پیدا کند. 
تجردگرایــی عالوه بر اثرات جمعیتی، 
تاثیــر فراوانی  بر جنبه های فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی و همچنین اثرات 
روحــی و روانــی دارد. فرد )چه دختر 
و چــه پســر( در جامعه از لحاظ اینکه 
تشــکیل خانواده نداده صدمات روحی 
و روانــی می بینــد.وی بیــان کرد: از 
نظر اقتصادی وقتی خانواده تشــکیل 
نمی شــود، یعنی اقتصاد جامعه پایین 
می آید زیرا اقتصــاد جامعه به اقتصاد 
خانواده وابسته است، وقتی فرد مجرد 
است به پس انداز و آینده نگری و تالش 

برای درآمد بیشتر نمی پردازد و از لحاظ 
سیاسی مسلم است اثرات مخربی برای 
حکومت از نظر پیری جمعیت دارد که 
این امر از مشــکالت عدیده در جامعه 
امروزه ایران اســت.موارد یاد شــده، 
اثراتی اســت که متاسفانه سبب شده 
تکنــوازی یا مجردگرایــی در جامعه 
افزایــش پیدا کنــد. از جمله آنها می 
توان به همباش های ســیاه اشاره کرد. 
فلسفه ازدواج سفید یک اصطالح غلط، 
خطرناک و مضر اســت، زیرا نه ازدواج 
اســت و نه ســفید بلکه یک همباشی 
ســیاه اســت. یعنی زن و مردی که با 
هم هســتند و بدون اینکه آینده ای در 
زندگی شان داشته باشــند. تکنوازان 
جمعیت و ســاختار جمعیت را در تمام 
زمینه ها با مشکل روبرو کرده اند.وی با 
بیان اینکه فضای مجازی تاثیر بسزایی 
بر این امر دارد ، اظهار کرد: البته عوامل 
مهــم دیگری همچون بیکاری، تامین 
معاش و مســکن و... هم اثرگذار است. 
البتــه تغییر ذهنیتی که در دختران و 
پســران شــکل گرفته و سبب شده که 
جوانــان ما وظیفه مدار و مســئولیت 
پذیــر بار نیایند.جامعــه امروز وظیفه 
زوجیــن را نمی داند. البته ناگفته نماند 

که در این راه هم کم کاری هایی توسط 
دولت از نظر موسیقی و نشاط و شادی و 
محدودیــت ها و محرومیت هایی برای 
ارتباط دختر و پسر در جامعه به وجود 

آمده که اثرگذار است.

گذر تند زمان در تهران
این اســتاد جامعه شناســی در پاسخ 
به این ســوال که اخیرا یکی از مفهوم 
هایی که در جامعه شناسی ایران مطرح 
می شود مربوط به شهروند عاصی است. 
چرا جامعه ایران به این مرحله رسیده 
و نشانه های ظهور شهروند عاصی چه 
می تواند باشــد؟ اظهار کرد: اصوالً خود 
شهرنشینی یکی از عوامل مهم مسئله 
تجــرد گرایی اســت و اصــوالً زندگی 
شــهری بنابر نظر ژرژ گورویچ به دلیل 
شــتاب متغیر تند شــونده سریع تر از 
حــد ممکــن می گــذرد. یعنی زمان 
در شــهرهای بزرگ ســریعتر اســت 
و در نتیجــه شــهروندان را عاصی می 
کند. ما شهرســتانی ها وقتی روز اول 
به تهران می آییــم می گویم چرا اینها 
انقدر می دوند مگر دیوانه شــدند. برای 
اینکه ما با زندگی آرام خو گرفته بودیم 
و نمی گفتیــم اگر 6 صبح نرســیم چه 
می شــود یا قیامت می شــود. زمان در 
شــهرهای بزرگ شــتاب تند شونده 
دارد. ســاعت نشــان دهنــده آهنگ 
حرکت جامعه اســت این یک قرارداد 
اســت. این متغیر تند شونده عصیان و 
ناراحتی و فشار وجود می آورد.اینگونه 
است که زمان در شهرهای بزرگ مهم 
و عصیانگر می شود. شهر تهران شما را 
عصبانی بار می آورد و شما باید بدوید 
تا به تاکســی برســید به مترو برسید 
به ماشــین برســید و باز به خانه برمی 
گردید. این ها همه آرامش شــما را به 
هم می زند و در نتیجه زندگی اجتماعی 
شــما چه از نظر ازدواج چه از نظر طرز 
تفکر مورد خدشــه قرار می گیرد ضمن 
اینکه باروری را کاهش می دهد. به قول 
گورویچ زمان در روستا درازمدت و کند 
گذر است و گویی لنگر انداخته است.

7جامعه
 آسیب های اجتماعی 

در کمین خانواده زندانیان
  فرشته عسکری

 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی 
در دهــه هــای اخیر با توجه به افزایش 
تبهکاری و جرم برای مقابله با مجرمان 
و دور نگه داشتن مجرم از جامعه، توجه 
مســئوالن قضایی به مجــازات زندان 
معطوف شــد، که این امر سبب توسعه 
نظــام زندان ها و افزایش آمار زندانیان 
شــده است.آمار زندانیان در سال های 
اخیر افزایش داشــته است به گونه ای 
که اکنون یکی از مشکالت جدی کشور، 
ورود ساالنه بیش از هزار نفر به واسطه 
ارتــکاب جرم به زندان اســت.از طرفی 
اصالح ســالمت روان خانواده زندانیان 
چاره از بین رفتن مشــکالت معیشتی 
اســت، تحقیقات بیانگر آن اســت که 
موقعیت جغرافیایی در مشکالت روان 
پزشــکی و وقوع جرم نیز موثر اســت. 
زندانی شــدن سرپرست خانواده زمینه 
ســاز بروز آســیب های اجتماعی برای 
اعضای خانواده زندانیان است، به همین 
جهت خانوارهای نیازمند که سرپرست 
آنها به دلیل ارتکاب جرائم غیر عمد در 
زندان به سر می برند، تا زمانی که شرایط 
بازگشــت فرد زندانی به خانواده فراهم 
شــود، تحت حمایت هستند.بر اساس 
آمار موجود در  مناطق مختلف، ۳۰ تا ۸۰ 
درصد دلیل کج رفتاری و مجرم شــدن 
کودکان و نوجوانان از بین رفتن بنیان 
خانواده آنان اســت.یکی دیگر از عوامل 
سوق دهنده کودک به بزهکاری، رفتار 
خشــن والدین می باشد و نیز خانواده 
ای که یکی از والدین در زندان اســت، 
در اختالل شــخصیتی رفتار کودکان 
نقــش بــه ســزایی دارد.فرزند چنین 
خانواده هایــی، افراد ناتوان و بدگمان 
هســتند، لغزش و جرم والدین از بابت 
بدآموزی، تقلید کودک و احساس شرم 
ساری فرزندان، عامل مخربی در تربیت 
فرزندان است و تحقیقات نشان داده که 
5۰ درصــد چنین کودکانی وارد زندان 
می شــوند.زندانی بودن یکی از اعضای 
خانواده زمینه ایجاد دو دســته عوارض 
برای همســر و فرزنــدان دارد، که این 
دو دسته عوارض وجوه مشترکی دارند 
و تعامل این ها ســبب بروز مشــکالت 
زیادی برای خانواده اســت.محققان و 
اندیشمندان تاکید دارند، کودک برای 
رشــد سالم و کامل روانی، نیاز دارد که 
کودکی مناســبی داشــته باشد، نقش 
والدین در آرامش و ســالمت کودکان 
بسیار موثر اســت.بدیهی است غیبت 
والدیــن به ویژه اگــر در زندان مطرح 
شــود، آثار زیانباری برای کودک دارد،.
کودکــی که یکی از والدینش در زندان 
است، از لحاظ پذیرش اجتماعی در بین 
همســاالن هم مدرسه ای خود و دیگر 
موقعیت ها، با مشــکالت فراوانی روبرو 
اســت و همواره احساس های منفی را 

با خود حمل می کند.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

 راه  اندازی مرکز رشد 
در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان 
وزیــر آمــوزش و پرورش گفت: یکی از 
نقش های روانشناختی اسباب بازی ها، 
ارتقا مهارت های شــناختی است که در 
مقوله هوش، خالقیت و نوآوری قرار می 
گیرد.یوسف نوری با اشاره به اینکه مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( امسال را 
به نام سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال 
آفرین« نامگــذاری کرده اند، گفت: ما 
در بخش هــای صنعتی وســیله ای را با 
روش های مختلف ازجمله مونتاژ، کپی، 
طراحی، ســاخت و مهندسی معکوس 
می سازیم و سپس آن را در ماشین های 
صنعتی جاســازی می کنیــم و دیگر 
ارتباطی با آن وجود ندارد ولی اســباب 
بــازی این گونه نیســت و نقش تربیتی 
دارد. لذا باید در ساخت و طراحی اسباب 
بازی بیــش از قطعات صنعتی اهتمام 
ورزیم.وی درباره ماموریت های کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
قبال تولیدکنندگان اســباب بازی در 
ایــران، گفت: باید فعــاالن حوزه های 
دانش بنیان توسط کانون، هدایت شوند 
و نیاز کودک را بشناســند و بعد تولید 
کنند.بنابراین باید مرکز رشد درکانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
در راســتای فعالیت های دانش بنیان 

راه اندازی شود.

 با وجود افزایش آالیندگی هوای تهران 
اتفاق افتاد؛

خاموشی برخی ایستگاه های 
لودگی هوا   سنجش آ

الینده خیز در مناطق آ
طی روزهای اخیر که آالیندگی هوای تهران 
رو به افزایش نهاد، میزان مراجعات به سامانه 
سنجش آلودگی هوا و اطالع از میزان آالینده 
ها هم با حساســیت بیشــتری افزایش یافت. 
در این بین مشخص شد برخی ایستگاه های 
ســنجش آلودگی هوا در مناطق تهران اساسا 
فاقــد داده های اطالعاتی هســتند و همین 
امر عدد اعالمی میانگین هوا در سطح تهران 
را از دقت خارج کرده اســت. از ســویی دیگر 
برخی شــهروندان ساکن در مناطق آالینده 
تــر هم نمی توانســتند تصمیم دقیقی برای 
خروج ســالمندان و کودکان از منزل بگیرند.

احمد طاهری، مدیر واحد ســنجش شرکت 
کنتــرل کیفیت هوا گفت: اســاس طراحی 
شــبکه ســنجش کیفیت هوا به این شــکل 
نیســت که الزم باشــد در تمام ایســتگاه ها، 
تمامی آالینده های هوا را سنجش کرد. بلکه 
بایــد بــا توجه به نیاز هر منطقه، آالینده های 
متناســب با آن منطقه را در نظر گرفت. این 
تصور که باید تمامی ایستگاه ها تمام آالینده ها 
را سنجش کرد، تصور درستی نیست.طاهری 
گفت: تالش شــده که ایستگاه های سنجش 
کیفیت هوا )متعلق به شرکت کنترل کیفیت 
هوا( به تمامی آنالیز ها تجهیز شــوند.طاهری 
گفت: ماهیت دســتگاه های سنجش کیفیت 
هــوا به گونه اســت که بــرای حصول داده با 
کیفیت قابل قبول باید فرآیند های ســرویس 
و نگهداری آن به صورت پیوسته انجام شود به 
همین دلیل به صورت دوره ای در فاز سرویس 
قرار می گیرند که ممکن است در مدت زمان 
کوتاهــی عملکرد دســتگاه را با وقفه مواجه 
کند. البته با توجه به تعداد باالی ایستگاه های 
موجود و برنامه ریزی های انجام شــده برای 
ســرویس و نگهداری تجهیزات، این موضوع 
خطایی در عملکرد شــبکه سنجش کیفیت 
هوا و محاســبه شاخص در سطح شهر ایجاد 
نمی کند.به گفته وی، آالینده معیار در بیشتر 
روز های 6 ماه دوم سال، آالینده pm۲.5 است. 
به همین دلیل اکثر ایســتگاه را به تجهیزات 
ســنجش این آالینده مجهــز کردیم. طبق 
آخرین آمار فقط ســه ایســتگاه اســت که 
pm۲.5 را اعالم نمی کند و آن ایســتگاه ها در 
منطقــه ۹، ۱6 و ۱۴ قرار دارند. همچنین در 
ایســتگاه منطقه ۱۲، منطقه ۴، منطقه ۱۰ و 
منطقه ۱۱ شــاخص pm۱۰ اعالم نمی شود. 
وی در پاســخ به این ســوال که چرا بعضی 
از دســتگاه ها خاموش هستند و اطالعاتی از 
آالینده هــا را ارائه نمی دهند، گفت: به منظور 
حفــظ کیفیت باالی داده های تولیدی، الزم 
است تجهیزات به صورت دوره ای از مدار خارج 
و تحت ســرویس و کالیبراسیون قرار گیرند. 
همچنین وقوع مواردی همچون قطع برق یا 
ارتبــاط می تواند ارســال اطالعات را با وقفه 
موجه کند. هرچند که با تجهیز ایستگاه ها به 
تجهیزات پشتیبان، تالش شده تا حد امکان 

از این موضوع جلوگیری شود.

پلیس فتا اعالم کرد؛

هشدار نسبت به پیامک و 
تماس های تلفنی برنده شدن 

در ماه مبارک رمضان
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا ناجا بیان کرد: کاربران در 
ایــام ماه مبارک رمضــان هرگز به پیامک ها 
و یــا تماس های تلفنی با عنوان شــما برنده 
قرعه کشی و مسابقه ما شده اید توجه نکنند 
و اطالعات حساب های بانکی خود را در اختیار 
افراد ناشناس قرار ندهند.سرهنگ علی محمد 
رجبی متذکر شد: همچنین در صورت برنده 
شدن جوایز مختلف نیازی نیست شهروندان 
برای دریافت جایزه خود به عابر بانک مراجعه 
کنند یا اطالعات حساب بانکی خود را ارسال 
کنند. ضمنا از ورود به لینک های ارســالی از 

شماره های ناشناس پرهیز نمایند.

 آغاز فرایند ثبت نام 
در سامانه امریه قوه قضاییه؛ 

 اعزام  امریه قوه قضاییه 
تیر ماه ۱4۰۱

طبق اعالم  معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، 
در حــال حاضر فقط مشــمولین اعزامی تیر 
ماه مجاز به ثبت نام هســتند و زمان ثبت نام 
متقاضــی امریه اعزام ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ از دیروز 
تــا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 
۳۱/۰۱/۱۴۰۱ مــی باشــد.متقاضیان واجد 
شــرایط می تواننــد در تاریخ مقرر با مراجعه 
به ســامانه ثبت نام مشمولین متقاضی امریه 
ســربازی در ســایت معاونت منابع انســانی 
قوه قضاییه به نشــان qazahrm.ir نســبت 
بــه ثبت نام اقدام نمایند.شــرایط ثبت نام در 
سامانه امریه قوه قضاییه؛ اعزام تیر ماه ۱۴۰۱ 

را در اینجا بخوانید.

خبر ویژه

معاون حج سازمان حج و زیارت گفت: عربستان 
اعالم کرده اســت که یک میلیون نفر از حجاج 
داخل و خارج عربستان می توانند به حج مشرف 
شــوند، اما تا زمانی که مذاکرات انجام نشــود، 
نمی دانیــم چه ســهمی برای ما تعیین شــده 
اســت.اکبر رضایی درباره واکســن های مورد 
تایید عربســتان، گفت: در بیانیه عربستان اعالم 

شــده اســت که حجاج برای ســفر به عربستان 
باید واکسیناســیون کامل را انجام داده باشند و 
ما هم با توجه به تدابیری که از قبل اندیشــیده 
بودیم، به افرادی که متقاضی سفر حج هستند، 
واکســن های مورد تایید عربستان را اعالم کرده 
بودیم و آنها نیز همان نوع را تزریق کردند.وی با 
بیان اینکه عربستان محدودیت سنی برای سفر 

به حج تعیین کرده است، گفت: امسال برای حج 
عربســتان مقرر کرده است که افراد کمتر از 65 
ســال به حج مشرف شوند.وی افزود: افرادی که 
در سال ۹۹ ثبت نام کرده و هزینه شان را پرداخت 
کرده بودند، قرار بود حج ۹۹ اعزام شوند، اما این 
اتفاق نیفتاد و آنها نیز براساس سهمیه ای که به ما 
اعالم می شود براساس اولویت اعزام خواهند شد.

معاون حج سازمان حج و زیارت:

کرده اند که در سال 99 ثبت نام  اولویت اعزام به حج با زائرانی است 

مرگ بیش از ۱۱۰۰ تن در تصادفات نوروزی ۱4۰۱ 
براســاس آمار اولیه جمع آوری شده توسط واحد 
آمار ســازمان پزشــکی قانونی کشــور، در طرح 
نــوروزی ۱۴۰۱ یعنــی ۲5 اســفند ۱۴۰۰ تا ۱5 
فروردیــن۱۴۰۱ ، یکهــزار و ۱۰۱ نفر در حوادث 
رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 
7۸7 نفر مرد و ۳۱۴ نفر زن بودند. همچنین از این 
تعداد ۸۰۰ نفر در محورهای برون شهری، ۲۳۱ نفر 
در مسیرهای درون شهری، 6۰ نفر در مسیرهای 
روستایی و مابقی در سایر مسیرها جان باخته اند.

در تعطیالت نوروز امسال، استان های سیستان و 
بلوچستان با ۱۱7 فوتی، فارس با ۱۰۴ و کرمان با 
۹6 فوتی بیشــترین و استان های اردبیل با چهار، 
چهارمحال و بختیاری با شش و قزوین با ۱۱ فوتی 
کمترین آمار کشــته های تصادفات را داشته اند. 
مطابق این گزارش در نوروز امسال به طور میانگین 
روزانــه 55 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از 
دست داده اند در حالی که این رقم در مدت مشابه 
ســال قبل، روزانه ۴۹ نفر ثبت شده بود.همچنین 

مقایسه آمار اولیه تلفات تصادفات نوروز امسال با 
آمار اولیه ســال گذشــته بر اساس میانگین روزانه 
نشــان می دهد که تعداد کشته های تصادفات در 
نوروز امســال با رشــد ۱۱.۹ درصدی مواجه بوده 
است. ایام نوروز سال ۱۴۰۰ )به علت کبیسه بودن 
ســال ۱۳۹۹ و افزوده شــدن روز ۳۰ اسفند به ایام 
طرح نوروزی، ۲۱ روز و ایام نوروز امســال ۲۰ روز 
بوده؛ به همین دلیل برای مقایســه آمار تلفات از 
میانگین روزانه اســتفاده شده است.تعداد کشته 

های تصادفات در نوروز سال گذشته بر اساس آمار 
اولیه همان سال، یکهزار و ۳۳ نفر گزارش شده بود 
که امسال به یکهزار و ۱۰۱ نفر رسید.همچنین بر 
اســاس اعالم پزشــکی قانونی آنچه در این خبر به 
عنــوان آمار تلفات تصادفات نوروزی ۱۴۰۱ اعالم 
شده، آمار اولیه حوادث رانندگی است و آمار نهایی 
و قطعی تلفات، نیمه دوم اردیبهشت سال جاری از 
سوی سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر خواهد 

شد که احتماال آمار آن افزایش خواهد یافت.

سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

بنا نداریم دارو با قیمت باال به دست بیماران برسد
سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت گفت: 
بنا نداریم دارو با قیمت باال به دست بیماران برسد و مردم باید بتوانند 
متناســب با توانشــان دارو خریداری کنند.محمد هاشمی، افزود: اگر 
بیمه ها نقش خود را به درســتی ایفا کنند و همچون گذشــته افزایش 
قیمت را پوشش دهند، قطعا هیچ فشاری به مردم نمی آید. ما به هیچ 
وجه بنا نداریم دارو با قیمت باال به دست بیماران برسد و باید بتوانند 
متناســب با توانشان دارو خریداری کنند.وی افزود: بهترین راهکاری 
که در تمام دنیا برای این کار پیش بینی شــده  بیمه ها هســتند، زیرا 

بیمه ها با هزینه ای که از دولت یا بیمه شدگان دریافت می کنند این 
افزایش را پوشش می دهند.وی اظهار داشت: متاسفانه یکی از عوامل 
اصلی باال رفتن قیمت دارو،   برخی تولیدکنندگان مواد اولیه هستند که 
وقتی قیمت ماده اولیه به شدت افزایش پیدا کرد، ارز دولتی گرفتند و 
با قیمت آزاد مواد اولیه را فروختند.وی تصریح کرد: درحالی که قیمت 
مواد بسته بندی به شدت افزایش پیدا کرده و قیمت مواد اولیه دارویی 
علیرغم اینکه ارز دولتی دریافت کردند نیز به شــدت افزایش داشــته 
اســت، جالب اســت قیمت را در محصول نهایی که ارز دولتی به آن 

تخصیص داده می شود، پایین نگه می داریم، اما در مواد اولیه قیمت 
نهایی را با آنکه ارز دولتی می گیرند، متاسفانه با نرخ آزاد حساب می 
کنند. سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت 
در پایان خاطر نشان کرد: در کشور ما بخش اعظم سازمان های بیمه 
گر مخصوصا  بیمه های پایه، دولتی هســتند که باید هزینه های این 
چنینی را پوشش دهند که اگر در این خصوص به درستی عمل شود، 
فشــار بر مردم وارد نمی شــود؛ البته بیمه ها ادعا دارند که مطالبات 
خود را نتوانستند از دولت بگیرند که باید چاره ای برایش بیاندیشند.
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 فراخوان مناقصه عمومی  فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای پروژه های عمرانییک مرحله ای پروژه های عمرانی

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

اداره امــور عشــایر اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصــه عمومــی تعــداد چهــار فقــره از پــروژه هــای عمرانــی 
خــود را بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد: 

ح فراخوانردیف محل اجرای شر
شماره فراخوانپروژه

شهرستان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب عشایر کرمانشاه۱
  ۲۰۰۱۰۰3۵۰3۰۰۰۰۰4کرمانشاه

۲
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب شرب ثابت عشایر 

شهرستان داالهو )حفر چاه عمیق و خط انتقال(
شهرستان 

۲۰۰۱۰۰3۵۰3۰۰۰۰۰3داالهو

3
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه های عشایری 

شهرستان گیالنغرب
شهرستان 
۲۰۰۱۰۰3۵۰3۰۰۰۰۰۲گیالنغرب

4
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه در مسیر عشایری 

کوزران شهرستان کرمانشاه
شهرستان 

۲۰۰۱۰۰3۵۰3۰۰۰۰۰۱کرمانشاه

 کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  www.setadiran.ir انجــام 

خواهــد شــد.
 تاریخ انتشار اسناد مناقصه درسامانه مورخ : 1401/01/23 راس ساعت: 09:00 می باشد

 آخریــن مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســامانه مــورخ: 1401/01/25 راس ســاعت: 14:30 
می باشــد

 14:30 ســاعت:  راس   1401/02/06 مــورخ:  ســامانه  در  قیمــت  پیشــنهاد  ارائــه  زمانــی  مهلــت  آخریــن   
شــد  می با

 زمــان بازگشــایی پاکــت هــا در محــل ســالن جلســات اداره کل امــور عشــایر اســتان کرمانشــاه در مــورخ 
1401/02/07 از ســاعت: 09:00 صبــح    مــی باشــد./ 

جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص مناقصــات مــی توانیــد بــه آدرس: کرمانشــاه، بلــوار مصطفــی 
ــا بــا شــماره تلفــن هــای ــر بنایــی مراجعــه و ی  امامــی، اداره کل امــور عشــایر اســتان،اداره عمــران و امــور زی

2- 38236001-083 تماس حاصل نمایید./

سازمان امور عشایر ایران
کرمانشاه کل امور عشایر استان  گهی مناقصه عمومی - مناقصه خرید عمومی- مناقصه خریدهمراه اداره  گهی مناقصه عمومی - مناقصه خرید عمومی- مناقصه خریدهمراه  آ  آ

با ارزیابی کیفی  شماره : )با ارزیابی کیفی  شماره : )11--22(/م/(/م/14011401 و ) و )2020--3030--2323--2222(/خ/(/خ/14001400

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد  شــرکت 
طبــق  را  خــود  تجهیــزات  وخریــد  آبرســانی  هــای  پــروژه 
جــدول زیــر از طریــق مناقصــه عمومــی ومناقصــه عمومــی 
زیابــی کیفــی توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  همــراه باار
تعییــن صاحیــت شــده بــه اجــرا بگــذارد. لــذا متقاضیــان 
درج  تاریــخ  از  مناقصــه  اســناد  اخــذ  بــرای  تواننــد  مــی 
نوبــت دوم آگهــی بــه مــدت 8 روز بــا شــماره مناقصــه 
هــای ذیــل بــه ســامانه ســتاد مراجعــه و یــا جهــت کســب 
اطاعــات بیشــتر بــه اســتثنا روزهــای تعطیــل بــا شــماره 
در  نماینــد.  حاصــل  تمــاس   0833-8254930 تلفــن 
آگهــی مذکــور در ســایت ملــی مناقصــات کشــور  ضمــن 
کرمانشــاه اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  ســایت   و 

)www.abfaksh.ir( منعکس می گردد.  

#من_مراقب_آب_هستم

مناقصه/ عنوان
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
مبلغ برآورد اولیه شهرستانواحدعملیات

) ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

شماره مناقصه حداقل رتبه مورد نیازدر مناقصه ) ریال(
سامانه  ستاد

محل 
تامین 
اعتبار

مناقصهابرسانی

توسعه و ایجاد شبکه توزیع 
و تاسیسات اب اشامیدنی 

شهر کرمانشاه)جدا سازی زون 
جمهوری از زون فردوسی(

ح ۵۲۰۰۱۰۰۷۰۰8۰۰۰۰۰9 آب           ۶۷۷,۱3۵,9۰8 ۱3,۵4۲,۷۱8,۱۵۰کرمانشاه طر
عمرانی

مناقصهابرسانی
توسعه و ایجاد شبکه توزیع و 
تاسیسات اب اشامیدنی شهر 

کرمانشاه)محدوده خیام(
ح ۵۲۰۰۱۰۰۷۰۰8۰۰۰۰۱۰ آب       ۱,8۵8,۱۶۰,۷۷4 3۷,۱۶3,۲۱۵,48۲کرمانشاه طر

عمرانی

۱۰,4۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰استانقرص کلر تجدیدخرید
تولید کننده یا تامین 

کننده دارای نامه 
نمایندگی معتبر

ح ۲۰۰۱۰۰۷۰۰8۰۰۰۰۱۱ طر
عمرانی

۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰استانگازکلرتجدیدخرید
تولید کننده یا تامین 

کننده دارای نامه 
نمایندگی معتبر

ح ۲۰۰۱۰۰۷۰۰8۰۰۰۰۱۲ طر
عمرانی

۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰8۷۷,۵۰۰,۰۰۰استانپودر پرکلرینتجدیدخرید
تولید کننده یا تامین 

کننده دارای نامه 
نمایندگی معتبر

ح ۲۰۰۱۰۰۷۰۰8۰۰۰۰۱3 طر
عمرانی

تجدیدخرید
خرید۲3۰۰متر لوله فوالدی به 

)صورتهای مالی  قطر ۷۰۰میلیمتر
نیاز دارد(

۷۶,3۱۷,۶3۵,۱۱33,8۱۵,88۱,۷۵۵کرمانشاه
تولید کننده یا تامین 

کننده دارای نامه 
نمایندگی معتبر

ح ۲۰۰۱۰۰۷۰۰8۰۰۰۰۱4 طر
عمرانی

 نوبت دوم

کاروانسرای شاه عباسی؛ تنها 
کاروانسرای درون شهری کشور 

حدود ســال ۱۰6۰ هجری شمســی است و شما 
مسافری خســته در جاده ابریشم هســتید که در 
داخل مرزهای ایران حرکت می کنید. به منطقه ای 
کوهپایه ای در نزدیکی کوه های البرز می رسید که 
بسیار خوش آب و هواســت و آرزو می کنید کاش 
می شد اینجا کمی استراحت کنید. خب شانس با 
شما یار است زیرا کاروانسرای شاه عباسی شهر کرج 

همین جاست. 
وارد این این کاروانسرا که شوید با زمینی ۳ هزار متر 
مربعی روبرو می شدید که پر از کاروان های مختلف 
بود. این کاروان ها در ســر راه خود در جاده ابریشم 
به این جا می آمدند تا خودشان و مرکب شان کمی 

استراحت کنند. 
این جا به دستور شاه ســلیمان صفوی ساخته 
شده است که ورودی مسافران از ایوان شمالی 
و ورودی اســب ها و گاری هــا از ایوان جنوبی 
بود. وقتی از ایوان شمالی وارد آن می شوید با 
یک حیاط ۹۰۰ متری روبرو می شوید که ۲۱ 
حجره یا همان اتاق ایوان دار در اطراف آن قرار 
داد تا مردم بتوانند در آن استراحت کنند. پنج 
بارانداز نیز در این کاروانسرا قرار دارد تا بتوان 
اسباب و وسائل را به امانت در آن گذاشت و یا 
نگهبانان جدید و تازه نفسی برای کاروان خود 
انتخاب کرد. کمی در کاروانسرا که قدم بزنید 
حوضی در میان حیاط می بینید که آب آن از 
یک قنات زیرزمینی تامین می شود. چاهی نیز 
کمی آن طرف تر قرار دارد کــه آب را از همین 
قنات بیرون می آورد و آب مصرفی کاروانســرا 

را تامین می کند. 

گردشگری

 روزهای آخر تصویربرداری »خوشنام«
 در تهران

ادامه قصه غافلگیری دارد

سریال »خوشنام« آخرین روزهای تصویربرداری 
را در تهران می گذراند و قرار است پایان آن در 

مشهد تصویربرداری شود.
 ســریال »خوشــنام« به کارگردانــی علیرضا 
نجــف زاده و تهیه کنندگــی احمــد زالی این 
شــب ها از شــبکه یک ســیما پخش می شود و 

هنوز تصویربرداری آن ادامه دارد.
علیرضا نجــف زاده درباره مراحل پایانی کار به 
خبرنگار مهر بیان کرد: این ســریال این روزها 
در لوکیشــنی واقع در چیتگر و در یک باشــگاه 
ســوارکاری تصویربرداری می شود که ضبط آن 

تا آخر هفته ادامه دارد.
وی اضافــه کــرد: بعد از آن هم عوامل ســریال 
یکی دو روزی به شهر مشهد می روند و بخشی 
از ســکانس های پایانی ســریال را در این شهر 

تصویربرداری می کنند.
این کارگردان درباره تم قصه و نقدها به کلیشه 
توبه یک خالفکار ســابقه دار عنوان کرد: کلیشه 
چیز بدی نیست، مثل اینکه بگوییم چرا خودرو 
چهار چرخ دارد! کلیشــه ها هم براساس اصول 
ثابتــی ایجاد می شــوند. برخی در نقدهایی که 

وارد می کنند نگاه مغرضانه ای دارند.
نجف زاده در پایان درباره خط ســیر داستان 
گفــت: حتماً تا پایان کار غافلگیری داریم اما 
مخاطــب بایــد همه کار را ببینــد و بعد نقد 
خود را مطرح کند.ســریال »خوشــنام« در 
شــب های ماه مبارک رمضان از شــبکه یک 
سیما پخش می شود و هومن حاج عبدالهی، 
شهره لرســتانی، فریده سپاه منصور، نیلوفر 
رجایــی فــر، محمدرضا داودنــژاد، مهرداد 
ضیایی، ساناز سماواتی، الهه جعفری، سیامک 
ادیب، سلمان خطی، فرزاد حاتمیان، سیدرضا 
حسینی، پروین ملکی، مهری آل آقا بازیگران 

سریال هستند.

بیماری ای که زنان ۷ برابر بیش از مردان به آن مبتال می شوند
مطالعات جدید پزشکی نشان داده است که زنان هفت برابر بیش از مردان 

به التهاب روده بزرگ مبتال می شوند.
  نتایج این مطالعات آشــکار ســاخت که خطر ابتال به این بیماری روده ای 
ناتوان کننده موسوم به "کولیت میکروسکوپی" که التهاب روده بزرگ است 

در زنان به میزان قابل مالحظه ای بیش از مردان است.
موسســه خیریــه "گاتز یوکی" در انگلیــس در این باره اعالم کرد: کولیت 
میکروســکوپی، التهــاب روده بزرگ اســت که باعــث بروز عالئمی چون 
شــکم درد، اســهال مداوم و آبکی در طول روز و شــب و همین طور کاهش 
وزن، خستگی و حتی در موارد شدیدتر موجب بی اختیاری در دفع می شود.

در این مطالعه که گاتز یوکی آن را انجام داده همچنین آمده اســت: باید 
تحقیقات بیشتری انجام شود تا دلیل این شکاف جنسیتی مشخص شود 
و به این اطمینان برســیم که این بیماری در زنان ســریع تر تشخیص داده 

شود و درمان آن پیشرفت کند.
کارشناسان در این مطالعه یادآور شدند که کولیت میکروسکوپی می تواند 
عارضه ای ناتوان کننده باشد و به کیفیت زندگی بیماران به شکل گسترده ای 
آسیب برساند زیرا بیمار برای انجام دادن کارهای روزمره با مشکل مواجه 
می شــود و پیامدهای این بیماری به انزوای بیماران و در نتیجه وخامت 
ســالمت روان آن ها می انجامد. مطالعات آماری که پیش تر در این زمینه 

انجام شــد، نشــان داد کــه ۸۸ درصد از مبتالیان به ایــن عارضه را زنان 
تشــکیل می دهنــد و این بیمــاری در اکثر آن ها بین 5۰ تا 7۰ ســالگی 

تشخیص داده می شود.
بــه گــزارش ایندیپندنــت، متخصصان می گویند که اگــر این بیماری با 
اســتروئیدی به نام "بودزوناید" درمان شــود، کیفیت زندگی بیماران به 
شــدت بهبود می یابد. بررســی های قبلی همچنین نشان داده است که از 
هر سه بیمار مبتال به کولیت میکروسکوپی، بیماری یک نفر را در ابتدا به 
اشــتباه ســندرم روده تحریک پذیر تشخیص داده اند و این درحالیست که 
تشخیص درست، اولین مرحله ضروری در روند درمان هر نوع بیماری است.

دریچه علم

ببینید هوای تهران 
لوده میشه! چطوری آ
پیام پورفالح با انتشار كارتونی 

در صفحه اینستاگرام خود به 
ترافیک شهری به عنوان یکی 

از مهمترین عوامل آلودگی 
هوای تهران پرداخت.

كارتون 

پرده نقره ای


