
معاون پارلمانی رئیسی:

استیضاح هیچ وزیری در مجلس مطرح نیست

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

گر  کنون هیچ اســتیضاحی رســما اعالم وصول نشــده اســت و روال طبیعی این اســت که ا    تا
وزیری با کارت زرد های متعدد مواجه شــد آن موقع در باره انجام اســتیضاح یا عدم آن بحث و 
برســی شــود کــه هنــوز ایــن رونــد طی نشــده است.ســیدمحمد حســینی معــاون پارلمانی رئیس 
کارآمد جلوه دهند لذا اسامی  جمهور گفت:به هر حال تالش گروهی بر این است که دولت را نا

ح می کننــد و گاهــی ســخاوتمندانه! لیســت خــود را تا ۱۰ تغییــر در دولت افزایش  متعــددی را مطــر
، مســلم تلقی شــود یا اســتیضاح و عزل وزرا توســط نمایندگان مجلس را  می دهند که اصل تغییر
کنون هیچ استیضاحی، توسط هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول  ح می کنند در حالیکه تا مطر

  || صفحه  صفحه 22  نشده است...

کانی در جلسه علنی شورای شهر تهران زا

تهران در مسئله بهداشت فقیر استتهران در مسئله بهداشت فقیر است
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نماینده مجلس:

کابینه سیزدهم برنامه 
مشخصی در حوزه 

اقتصاد ندارد
گفــت:       تماینــده مــردم تبریــز در مجلــس، 
ایــن مجموعــه دولــت اســت کــه نهایتــًا بایــد راه 
برون رفــت از چالش هــا را بــه صــورت برنامــه ارائه 
می کرد تا اجزای مختلف برنامه ها را اجرا کنند؛ اما 
کنون وجود ندارد درنتیجه ســالیق و  این برنامه ا
تخصص هــای مختلــف نــگاه خــاص خودشــان را 

خواهند داشت...

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
ح کرد: مجلس مطر

دو شرط مجلس برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

و  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو       
محاســبات مجلــس گفــت: اینکــه یکبــار بــرای 
همیشه باید از شر ارز ترجیحی کشور را خالص 
کنیــم را قبــول دارم امــا چــون االن مشــکالتی 
وجــود دارد و مــردم بــه کاالهــای اساســی بــه 
خوبــی دسترســی ندارنــد بایــد بــا احتیاط این 

حذف انجام شود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد
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شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

 نوبت دوم

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

در ســامانه تاریــخ 1401/01/31 میباشــد.

لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی
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پروژه تکمیل زیر سازی، 
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و ترمیم نوارهای حفاری 
شهرک صنعتی میاندوآب
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کات : طبق جدول زیر گشایی پا زمان باز
کت ها: گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 

آدرس :ارومیــه -پــل قویــون خیابــان شــهید باقــری - جــاده ســیر - شــهرک فنــاوری الکترونیــک و صنایــع غذایــی ارومیــه 
33489609: 33489626-33489616-فاکــس   : تلفــن 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
   شناسه اگهی 1305668

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

عجائب بانکی کشور
  محمداسماعیل امام زاده
کارشناس مسائل اقتصادی

بانــک مرکــزی فهرســتی از 
بدهکاران بزرگ چهارده بانک را 
با جزئیات نسبتاً کامل منتشر کرد 
کــه اطالعات جالبی دارد؛ بزرگ 
ترین بدهکاران در این فهرست، بانک هایی هستند که در 
کمال حیرت، وام را برای سوداگری وارد بازار می کرده اند.
بانک ها زمانی شــکل گرفتند که ضرورت نگهداری پول 
و نقدینگی مردم  ایجاب می کرد تا جایی با تشــکیالتی 
بوجود آید که در کمال امانتداری، بتواند هم سرمایه مردم 
را نگهداری کند و هم از این انباشــت پول مردم و آنهم با 
رضایــت آنان، بخشــی از موجودی خــود را برای گردش 
هرچه بهتر اقتصاد جامعه، در اختیار سرمایه گذاران تولید 
و اشتغال با ضوابط مشخص و مصوب قرار دهد تا عالوه بر 
فعال سازی چرخ اقتصاد و رفع بخشی از مشکالت مردم، 
پول امانی نیز صیانت و حتی بر اســاس ســودآوری این 
فعالیت ها، منتفع نیز بشود، اما اینکه بانک ها به عنوان یک 
فعال اقتصادی و با محاسبات سوداگرانه بخواهند تنها به 
سودآوری و خرید یک جای محصوالت تولیدی مورد نیاز 
جامعه بپردازند و با احتکار آن، بازار ســیاه بوجود آورند و 
آنگاه سودهای نجومی به جیب زنند، این اقدام بهیچوجه به 
مصلحت کشور و مردم نیست و چیزی جز فساد و فلج شدن 
اقتصاد خانوارهای ایرانی را در پی ندارد که نمونه آن هر روز 
با چشمان تیزبین کارشناسان اقتصادی قابل رویت است.

مکرر مشــاهده شده که تولیدات مثاًل یک کارخانه تولید 
آهن آالت و یا فوالد و یا پتروشیمی و یا...، بکجا توسط یک 
ســرمایه گذار)بانک( خریداری شده و پس از مدتی ایجاد 
کمبود در بازار، به چند برابر قیمت، آن محصول وارد بازار شد 
و سود واقعاً نجومی را وارد جیب گشاد آن بانک و تشکیالت 
غیررســمی وابسته به آن بانک کرده است. در این بخش، 
جای خالی نظارت و بازرســی، عامل اصلی میدان گرفتن 
ابن نوع انحرافات است که انتظار جدی از دولت سیزدهم، 
جلوگیری از این کنش های فســادزای بانک هاســت که 
اعالم بدهکاران کالن بانکی و شفاف سازی فعالیت بانک ها 

می تواند امیدبخش باشد.
در فهرست اعالم شــده بانک مرکزی، جزئیات اطالعات 
جالبی در اختیار قرار گرفت. پیش از این چند بانک دولتی 
اسامی بدهکاران معوق را منتشر کرده بودند که آن اطالعات 
فاقد جزئیات از جمله رقم بدهی بود. . بر اساس اعالم بانک 
مرکزی، اطالعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در 
زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و 
پیگیری اســت. این اطالعیه می افزاید: تاکنون اطالعات 
از ۱۴ بانک دریافت شــده و به تدریج همزمان با دریافت 
اطالعات از سایر بانک ها جدول مربوطه کامل تر می شود. 
بانک های رفاه کارگران، ســامان، ســپه، قرض الحسنه 
رســالت، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، 
گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک 
ایران و ونزوئال و اقتصادنوین جزو بانک هایی هســتند که 
اسامی بدهکاران بزرگ بانکی  آن ها توسط بانک مرکزی 

منتشر شد.
مهم ترین نکات قابل اســتخراج از فهرســت های منتشر 

شده به شرح زیر است:
بررســی صورت های مالی برخی بانک ها نشــان می دهد 
که بخش قابل توجهی از تسهیالت کالن این بانک ها به 
شرکت های زیرمجموعه تعلق یافته است. به عنوان مثال 
شش مورد از ۱5 گیرنده تسهیالت کالن بانک پاسارگاد، 
شــرکت های زیرمجموعه این بانک هســتند. همچنین 
بزرگ ترین رقم تسهیالت بانکی بانک ملت به شرکت های 

زیرمجموعه این بانک اختصاص دارد.
تامیــن اجتماعــی 85 هزار میلیارد تومــان از بانک رفاه 

کارگران تسهیالت دریافت کرده است.
بانک های قرض الحسنه مهر ایران و قرض الحسنه رسالت 

فاقد تسهیالت کالن هستند.
شــرکت پتروشــیمی خلیج فارس بزرگ ترین گیرنده 
تسهیالت از بانک های تجارت و اقتصاد نوین است و مجموع 
تسهیالت دریافتی این شرکت از این دو بانک حدود 28 

هزار میلیارد تومان است اما این تسهیالت معوق نیست.
دریافت تســهیالت از ســوی یک بانک از بانک دیگر نیز 
پدیــده ای عجیب اســت کــه در این فهرســت ها دیده 
می شــود. بانک های پاسارگاد و کارآفرین از بانک اقتصاد 
نوین و بانک های ســامان و پارســیان از بانک گردشگری، 

تسهیالت نجومی دریافت کرده اند.
پرسش اساسی در این چند موضوع است:

۱- بانــک کــه کل موجودیــت خود را مدیــون مردم و 
سرمایه های آنهاست، با چه مجوزی برای یک وام کوچک 
آنهمه موانع بروکراتیک ایجاد می کند و سخت گیری های 
مثال زدنی بوجود می آورد که متقاضیان را ســرخورده و 
منصرف می کند، اما در مقابل، درخواست وام بانک متقاضی 

این گونه سخاوتمندانه رفتار می نماید؟!.
2- اخذ وثایق معتبر و اجرای شــیوه های شــدید برای 
اطمینان از بازگشت مبلغ وام، که برای مردم اعمال می شود، 
چرا در مورد این بانک ها انجام نشد و در این ارتباط چه کسی 
بایــد تحــت پیگرد قرار گیرد و آیا قوه قضائیه نمی خواهد 
وارد این موضوع شــود تا درس عبرت و پیشــگیرانه برای 

دیگران در آینده شود؟.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

کامی دیپلماتیک دولت آمریکا؛ روایت پایگاه آمریکایی از نا

 بایدن سزاوار سرزنش 
برای نابودی برجام است

برای اطمینان از احیا نشدن توافق ایران، دونالد ترامپ 
یک قرص سمی معرفی کرد - اما بایدن کسی است که 

از ایران می خواهد آن را ببلعد.
 پایگاه آمریکایی اینترسپت در مقاله ای با عنوان   بایدن 
ســزوار ســرزنش برای نابودی برجام است« نوشت: در 
یک کلیپ ویدیویی کوتاه که این هفته در سراسر جهان 
پخش شــد، جو بایدن ســخنرانی خود را در کارولینای 
شمالی با فراخوان به مردم آمریکا به منظور اتحاد به پایان 
رساند. سپس از تریبون دور شد و به نظر می رسید که 
برای دســت دادن به هوا دســت دراز می کند. این کلیپ 
بسیاری از مخالفان بایدن را خشنود کرد که ادعا می کنند 
رئیس جمهور ایاالت متحده از زوال عقلی رنج می برد، هر 

چند دیگران این برداشت را از این ویدیو ندارند.
صرف نظر از اینکه این نشانه ای از ضعف ذهنی او بود یا 
نه، تصویر بایدن که به نظر می رسد با هیچ کس دست 
نمی دهد، استعاره مناسبی از شکست های دیپلماتیک 
بسیاری از دولت او از زمان روی کار آمدن است. در راس 
این لیست، ناتوانی بایدن در دستیابی به هدف اساسی 
خود برای ورود مجدد به توافق هسته ای 2۰۱5 با ایران 
قرار دارد. این طور دســت دادن اینگونه به نظر می آید: 
گویی که بایدن خودش را آماده امضای توافق می داند، 
اما بدون هیچ کس در طرف دیگر. در حالی که سؤاالتی 
در مورد عملکرد مغز بایدن پس از چنین حوادثی وجود 
داشته است، آنچه واقعاً ممکن است رئیس جمهور را آزار 

دهد نبود شجاعت است.
در سال 2۰۱8، دونالد ترامپ با هدف تضعیف دستاورد 
دیپلماتیک کلیدی باراک اوباما، از توافق هسته ای ایران 
خارج شد. بایدن در ابتدا کارزار انتخاباتی خود را با تعهد 
به بازگشت به توافقی که برنامه هسته ای ایران را در ازای 
لغو تحریم ها تحت کنترل های سخت گیرانه قرار می دهد، 
آغاز کرد. این باید یک پیروزی آسان باشد و یک تصمیم 
خطرناک سیاست خارجی را که به هوس ترامپ گرفته 
شــده بود، برگرداند. با این حال، با گذشــت بیش از یک 

ســال از ریاســت جمهوری خود، بایدن به طور کامل در 
یافتن راه بازگشت به توافق شکست خورده است. بایدن 
به جای حفظ یکی از دســتاوردهای دیپلماتیک مهم 
دولت اوباما، که در آن معاون رئیس جمهور بود، عماًل از 
موضع ترامپ حمایت می کند. توافق هسته ای اکنون 
در آســتانه فروپاشــی کامل اســت - و تقصیر آن دقیقاً 

متوجه بایدن است.
بر اســاس گزارش ها، بن بســت در مذاکــرات کنونی، 
موضوعی است که ترامپ دقیقاً برای جلوگیری از احیای 
توافق جانشین خود انجام داد: قرار دادن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران در فهرست سازمان های تروریستی.

ســرمایه گذاری و تجارت خارجی برای نجات اقتصاد، 
سودی که قرار بود توافق هسته ای برای ایران فراهم کند. 
خوب یا بد، ســپاه پاسداران انقالب اسالمی یک بازیگر 
اصلی اقتصادی در ایران اســت و برخورد با آن به عنوان 
یک سازمان تروریستی، احتمال مشارکت شرکت های 

غربی در ایران را بسیار کاهش می دهد.
به عبارت دیگر، تبدیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
یک گروه تروریستی، در وهله اول، هر دستاوردی را که 
ایران امیدوار است از یک معامله به دست آورد، مسدود 
مــی کنــد. احیای توافق به یک امر غیرموثر تبدیل می 

شود - درست همانطور که ترامپ برنامه ریزی کرد.
ایران به عنوان بخشی از مذاکرات خواستار حذف سپاه از 
لیست تروریستی قبل از امضای توافق شده است. دولت 
بایدن این موضوع را رد کرده و گفته اســت که اگر قرار 
باشد این گروه حذف شود، ایران باید امتیازات بیشتری 

را خارج از توافق هسته ای به آمریکا بدهد.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به 
سوالی درباره خروج احتمالی سپاه پاسداران از فهرست 
در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت: »اگر ایران خواهان 
لغو تحریم هایی اســت که فراتر از برجام اســت، باید به 
نگرانی های ما که فراتر از برجام است رسیدگی کند.آنها 
باید با حسن نیت در مورد این موضوعات مذاکره کنند.«
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سیاست 2

گاه عراقی خبر داد؛ منبع آ

کرات امنیتی و انتقال به گفت وگوهای دیپلماتیک توافق تهران و ریاض برای پایان مذا
یک منبع آگاه عراقی جزئیات جدیدی از پنجمین دور گفت وگوهای ایران 
و عربستان ارائه کرد و از انتقال این مذاکرات از مسائل امنیتی به موضوعات 

دیپلماتیک خبر داد.
یــک منبــع عراقی با ارائــه جزئیاتی از پنجمیــن دور گفت وگوهای ایران 
و عربســتان، به شــبکه روســیا الیوم گفت که این نشست با حضور مصطفی 

الکاظمی نخست وزیر عراق برگزار شد.
این منبع آگاه اعالم کرد که »الکاظمی در نشست هیئت های امنیتی ایرانی 
و ســعودی در بغداد حضور پیدا کرد.« در این نشســت معاون مشاور امنیت 

ملی ایران و مدیر ســرویس اطالعاتی عربســتان ریاست هیئت های ایرانی و 
سعودی را برعهده داشتند. به گفته این منبع آگاه، طرفین در این نشست بر 
پایان گفت وگوهای امنیتی و انتقال به گفت وگوهای دیپلماتیک توافق کردند.
همچنین منبع آگاه عراقی عنوان کرد که انتظار می رود ششــمین دور این 

گفت وگوها نیز در عراق برگزار شود.
وی عالوه بر آن گفت که فضای نشست ایران و عربستان مثبت بوده و طرفین 
بر مجموعه مسائلی برای تنش زدایی میان  ایران و عربستان به توافق رسیدند.

این منبع عراقی افزود که این نشست برای چند ساعت ادامه داشته و پس از آن 

هیئت ایرانی برای زیارت به اماکن مذهبی رفته اما هیئت سعودی دیرتر بغداد 
را ترک کرده است. پنجمین دور مذاکرات ایران و عربستان با هدف تنش زدایی 

و از سرگیری روابط دیپلماتیک پنجشنبه گذشته در بغداد برگزار شد.
قطع روابط میان دو قدرت پرنفوذ منطقه خلیج فارس از اوایل ســال 2۰۱۶ 
صورت گرفت؛ دو کشــور که در بســیاری از پرونده های منطقه ای در مقابل 
یکدیگر قرار گرفته اند، ســال گذشــته چهار دور مذاکرات دوجانبه با هدف 
بهبود روابط به میزبانی عراق و میانجی گری مصطفی الکاظمی نخست وزیر 

این کشور برگزار کردند.

یادداشت

موشک های روسی در شهرها 
و روستاهای اوکراین/ رویترز

»امانوئل ماکرون« رییس 
جمهوری فرانسه در 
جریان کارزار انتخاباتی/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

معاون پارلمانی رئیسی:

استیضاح هیچ وزیری در مجلس مطرح نیست
تاکنون هیچ استیضاحی رسما اعالم وصول 
نشده است و روال طبیعی این است که اگر 
وزیری با کارت زرد های متعدد مواجه شد 
آن موقع در باره انجام استیضاح یا عدم آن 
بحث و برسی شود که هنوز این روند طی 

نشده است.
استیضاح هیچ وزیری در مجلس 

ح نیست/ دولت تغییری در کابینه  مطر
اعمال نمی کند

گفتگو با ســیدمحمد حســینی معاون 
پارلمانــی رئیس جمهــور درباره آخرین 
وضعیــت روابــط دولت و مجلس در ادامه 

آمده است:
- به هر حال تالش گروهی بر این اســت 
کــه دولــت را ناکارآمد جلــوه دهند لذا 
اســامی متعــددی را مطــرح می کنند و 
گاهی ســخاوتمندانه! لیســت خود را تا 
۱۰ تغییــر در دولت افزایش می دهند که 
اصل تغییر، مسلم تلقی شود یا استیضاح 
و عزل وزرا توســط نمایندگان مجلس را 
مطــرح می کنند در حالیکه تاکنون هیچ 
استیضاحی، توسط هیئت رئیسه مجلس 
اعالم وصول نشده است، و دولتمردان بی 
وقفه مشــغول تالش بــرای بهبود اوضاع 
هســتند و به این حدس و گمان ها و خبر 

سازی ها توجه نمی کنند.
البتــه همانگونه که رئیس جمهور اشــاره 
کردند این القائات و برخی هجمه ها بعضا 
می تواند در روحیه مدیران اثر منفی داشته 
باشد و در جامعه و دستگاه ها تردید ایجاد 
کند که این پیامد به زیان کشور است، بنده 
هم در گذشــته و حال با این فضاسازی ها 
آشــنا هستم در هر مسئولیتی که بوده ام 
تمام توان خود و مجموعه را بکار گرفته ام 
تــا به بهترین وجــه وظایفم را انجام دهم 
و خود را ســرگرم حاشــیه ها نکنم، چون 
فرصت خدمت به ســرعت سپری می شود 
و مدیــری که اولویت های کاری را نادیده 

بگیرد مغبون خواهد شد.
- به هرحال اگر بخواهیم به این شــایعات 
بپردازیم کار و وظیفه اصلی بر زمین خواهد 

ماند، مثال اخیرا در فضای مجازی خواستند 
روابط معاونــت پارلمانی رئیس جمهور با 
مجلــس را منفی جلــوه دهند در حالیکه 
بــا حضور مداوم بنده در مجلس و ارتباط 
صمیمــی بــا نمایندگان، تعامل بســیار 
خوبی برقرار اســت و نمایندگان نظرات و 
خواســته های خــود را که مطالبات مردم 
هست، منعکس و بنده و همکارانم پیگیر 

گره گشایی از گرفتاری ها هستیم.
آغاز به کارم مصادف شد با بررسی رای اعتماد 
بــه وزرا در مجلس که تالش گســترده ای 
صورت گرفت تا برنامه وزرا سابقه، تخصص و 
توانمندی های آنان تبیین شود و به ابهامات 
و ایرادات پاســخ داده شــود که در پایان یک 
هفته تالش، کابینه با بیشترین آرا در مقایسه 
با دولت های قبل و با پشتوانه قوی کار خود را 
شروع کرد و غالب وزرا موفق به کسب بیش از 
2۰۰ رای شدند، فقط آراء یک وزیر به نصاب 
نرسید که آن هم از قبل قابل پیش بینی بود.

حضور وزرا در مجلس نشانگر تعامل 
بسیار خوب دولت با مجلس است

- اقدام دیگری که نشــانگر تعامل بسیار 

خوب دولت با مجلس اســت حضور وزرا 
و معاونــان رئیس جمهــور در مجلــس 
بــرای مالقــات با نمایندگان اســت که 
بــا هماهنگــی رئیس محتــرم مجلس 
دوشــنبه ها این فرصت برای نمایندگان 
فراهم شــد، البته دیدار در وزارت خانه ها 

هم برقرار بود.
در سفر های استانی رئیس جمهور نیز قبل 
از ســفر هماهنگ می کنیم که نمایندگان 
استان با معاون اجرایی رئیس جمهور دیدار و 
نظرات خود را توضیح دهند و در هنگام سفر 
هم نمایندگان در شهرستان ها با وزرا همراه 
هســتند و در شــورای اداری مرکز استان 
حضور دارند و چند نفر از آنان مباحث عمده 
اســتان را در حضور رئیس جمهور مطرح 
می کننــد، یعنی همواره گوش شــنوایی 
برای شــنیدن مطالبات، کمبودها، نقد ها 

و راهکار ها وجود دارد.
در 8 ماه گذشــته دولت از پیشــنهاد ها 
و نظرات نمایندگان اســتقبال کرده، اما 
بعضا درخواســت هایی مطرح می شــود 
کــه محدویت هــا، تنگنا ها واقعیت های 
میدانی مانع اجرا اســت. یا مثاًل در یک 

حوزه انتخابیه که دو یا چند نماینده دارد 
چه بسا نماینده ای مخالف یک تصمیم و 
دیگری موافق اســت، در چنین شرایطی 
مسئول اجرایی نمی تواند منتظر و معطل 
اتفاق نظر نمایندگان بشــود که غالبا هم 
به نظر واحد نمی رســند، بنابر این نباید 
توقع داشت آنچه مد نظر یکایک عزیزان 
اســت اتفاق بیفتد، چون در آن صورت 
بســیاری از کار ها قفل می شــود و این 
بــه زیان کشــور، مــردم و نمایندگان 
اســت. در مــواردی برخی از نمایندگان 
درخواســت هایی برای حــوزه انتخابیه 
دارند که عملیاتی ساختن آن ها به دلیل 
مشــکالت بودجه ای و کمبود اعتبارات، 

میسر نیست.

خیلی از درخواست های نمایندگان از 
دولت قابل اجرا نیست

- یک نکته ای که وجود دارد در این مدت 
دولت نظرات تمام نمایندگان را پذیرا بوده 
و از آن اســتقبال کرده اســت، اما خیلی از 
این درخواســت ها میسر و قابل اجرا شدن 
نیســت. مثاًل در یک اســتان یک نماینده 

مخالــف یک موضوع و یک نماینده موافق 
آن موضوع است. از این رو مسئول اجرایی 
نمی تواند منتظر تصمیم نمایندگان بمانند 
اگــر چنین چیزی اتفاق بیفتد دیگر هیچ 

کاری در کشور پیش نمی رود.
- بلــه گالیــه از کندی انتصابات توســط 
حامیان دولت و افراد دلســوز بار ها مطرح 
شده است و رئیس جمهور هم تاکید دارند 
که نیرو های توانمند، مردمی، فساد ستیز 
و ساده زیست جایگزین بانیان وضع موجود 
شــوند که امیدواریم وزرا و استانداران کار 
ناتمام خود را به پایان برســانند تا مدیران 
کشور منسجم، همدل و هم افزا در خدمت 
جامعه باشند و تصمیمات اساسی و تحول 
آفرین دولت بــا همکاری تمامی مدیران 
و کارکنان دســتگاه های اجرایی عملیاتی 
شود و شرایط کشور به نفع مردم بهبود یابد.

- وزرا با تمام توان مشــغول انجام وظایف 
هســتند و تاکنــون در دولــت بحثی در 
خصوص تغییرات مطرح نشــده اســت. 
البتــه ارزیابی عملکرد انجام می شــود تا 
ضعف ها برطرف شــود. در مورد استیضاح 
هم در رسانه ها و فضای مجازی از ماه های 
شروع به کار دولت بار ها مصادیقی مطرح 
شده، ولی تاکنون هیچ استیضاحی رسما 
اعالم وصول نشده است و روال طبیعی این 
است که اگر وزیری با کارت زرد های متعدد 
مواجه شد آن موقع در باره انجام استیضاح 
یا عدم آن بحث و برسی شود که هنوز این 

روند طی نشده است.
- انتظار دولت از نمایندگان عزیز این است 
که به جای طرح در رســانه ها در فضایی 
خیرخواهانه مشــکالت و ایرادات مطرح 
شود تا وزرا هم در حدود موازین قانونی و 
امکانات کشــور به رفع کمبود ها بپردازند، 
غالب نمایندگان با این نظر همراه هستند، 
امــا بــه هرحال یکی دو نفر حتی حاضر به 
نشست برای حل و فصل مسائل فی مابین 
نیستند و در مواردی با بکارگیری تعابیر و 
الفاظ نامناسب، حیثیت و حرمت مدیران 

را نادیده می گیرند.

خبر ویژه

تماینده مردم تبریز در مجلس، گفت: این مجموعه دولت اســت که نهایتاً باید راه برون رفت از چالش ها را به 
صــورت برنامــه ارائــه می کرد تا اجزای مختلف برنامه ها را اجرا کنند؛ اما این برنامه اکنون وجود ندارد درنتیجه 

سالیق و تخصص های مختلف نگاه خاص خودشان را خواهند داشت.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز ، در رابطه با ناهماهنگی هایی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و گاه 
در برخی موضوعات فرصت بروز پیدا می کند، گفت: مشکالتی که االن در کشور وجود دارد این ناهماهنگی را 
ایجاد می کند، به این دلیل که نقشه مشخصی برای حل مشکالت وجود ندارد. وقتی ما نقشه نداریم، طبیعتا 

هر واحدی برای خودش تصمیم می گیرد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی وقتی تصمیم گیری ها به صورت جداگانه انجام می شود طبیعی است که شاهد 

ناهماهنگی باشیم، زمانی هماهنگی به وجود می آید که یک چارچوبی برای حرکت وجود داشته باشد، با شرایط 
کنونی روز به روز مشکالت بیشتر خودش را نشان خواهد داد.

نماینده مردم تبریز درخصوص تعیین فرمانده واحد برای تیم اقتصادی دولت، عنوان کرد: ببینید اقتصاددان 
بودن یا فهمیدن اقتصاد با اینکه شما بخواهید اقتصاد را مدیریت کنید دو مساله جداگانه است. مجموعه نیروهایی 
که در دولت هستند از نظر کارشناسی اقتصادی که به نظر من یک تعدادی شان اصال کارشناس اقتصادی هم 
نیستند اما اگر هم باشند اول باید در یک چارچوبی تفاهم کنند و بعد براساس مدیریت واحد هماهنگی به وجود 
بیاید. در حال حاضر آن تفاهمی که باید باهم داشته باشند هم وجود خارجی ندارد؛ در نتیجه چطور می شود 

مدیریت ها را هماهنگ کرد آن هم در شرایطی که سالیق مختلف وجود دارد.

نماینده مجلس:

کابینه سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد ندارد

با ابالغ معاون اول رئیس جمهور

محسن رضایی و صولت مرتضوی از 
 کمیسیون اقتصادی دولت 

ج شدند خار
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان 
اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون 

اقتصاد دولت را ابالغ کرد.
هیأت وزیران در جلســه هفتم فروردین ماه امسال، به 
اســتناد اصل )۱۳8( قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایــران مصوب کرد »معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس 
جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند 
)۱( مــاده )۶( اصالحــی آیین نامه داخلی هیأت دولت 
حذف شوند«. این مصوبه روز گذشته از سوی »محمد 

مخبر« معاون اول رئیس جمهور ابالغ و اجرایی شد.

با توافق مجلس و دولت؛

ساعت رسمی کشور در سال 1۴۰۲ 
تغییر نمی کند

عضو کمیســیون شوراهای مجلس گفت: با توافقی که 
با دولت صورت گرفت ســاعت رســمی کشور از ابتدای 

سال ۱۴۰2 تغییر نخواهد کرد.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیســیون شوراهای مجلس 
شــورای اســالمی اظهار داشــت: با توافقی که با دولت 
داشــتیم ساعت رسمی کشــور از ابتدای سال ۱۴۰2 

تغییر نمی کند. 
نماینــده مردم نجف آبــاد در مجلس افزود: در جریان 
بررسی و اصالح مصوبه مجلس درباره عدم تغییر ساعت 
رسمی کشور که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته 
بود در کمیسیون توافق کردند تا ساعت رسمی کشور 

از ابتدای سال ۱۴۰2 ثابت بماند و تغییر نکند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: دولت 
از ابتدای سال آینده تنها می تواند ساعت کاری ادارات 
دولتی را تغییر دهند و نمی تواند ساعت رسمی کشور 

را به عقب یا جلو بکشند. 

سفارت روسیه: 

اخبار مربوط به ارسال تسلیحات ایرانی 
به روسیه جعلی است

ســفارت روســیه در تهران اعالم کرد: اطالعاتی که در 
برخی رسانه ها مبنی بر ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه 

منتشر شده جعلی است.
 سفارت روسیه ای در بیانیه ای اعالم کرد: اطالعاتی که در 
برخی رسانه ها مبنی بر ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه 

منتشر شده جعلی است و با واقعیت مطابقت ندارد.
این در حالی اســت چندی پیــش، روزنامه گاردین، با 
عنوان»استفاده روسیه از تسلیحات قاچاق شده توسط 
ایران از عراق علیه اوکراین« مدعی این موضوع شده بود.

در پــی انتشــار این مطلب، ســفارت ایــران در لندن، 
گــزارش روزنامه گاردیــن را تکذیب کرد و آن گزارش 

را غیرحرفه ای و بی اساس دانست.

حمله دوباره ترامپ به بایدن:

  با هوا دست می دهد 
و از خرگوش دستور می گیرد!

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، سالمت ذهنی 
جو بایدن رئیس جمهور این کشور را زیر سوال برد.

دونالد ترامپ در ادامه تالش ها برای تقویت جایگاه خود 
در میان رای دهندگان حزب جمهوری خواه، به »اوهایو« 
رفــت و در جمــع هوادارانش، جو بایدن رئیس جمهور 

دموکرات این کشور را »گیج و سردرگم« خواند.
دونالد ترامپ که از 2۰ ژانویه 2۰۱۷ تا 2۰ ژانویه 2۰2۱ 
رئیس جمهور آمریکا بود، طی سخنرانی در گردهمایی 
حامیانــش خود تحت عنوان »آمریکا را نجات دهید« 
بارهــا به عملکــرد دولت بایدن تاخت و روی گاف های 

اخیر بایدن، موج سواری کرد.
رئیس جمهور ســابق آمریکا در اوهایو بار دیگر ضمن 
تکــرار ادعای خود درباره انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال 2۰2۰، دموکرات های این کشــور و جو بایدن را 

به »دزدیدن انتخابات« متهم کرد.
دونالد ترامپ همچنین با پیش کشیدن گاف های اخیر 
جو بایدن رئیس جمهور ۷۹ ساله آمریکا گفت: »حقیقت 
این است که انتخابات )2۰2۰( دزدیده شد و حاال کشور 
ما دارد از بین می رود. کشور ما دارد از بین می رود، کشور 

ما دارد به سمت جهنم می رود«.
وی ادامــه داد: »مــا هرگز قبال چنین چیزی را ندیده 
بودیــم. ما در حال حاضــر رئیس جمهوری داریم که 
متاســفانه اصال هیچ نمی داند چه اتفاق لعنتی دارد 
می افتــد. او بــا هوا دســت می دهد، او به نحوی گیج و 
سردم گم دور و اطراف قدم می زند. من این را می گویم 

که واقعا وضع خوبی نیست«.
رئیس جمهور سابق جمهوری خواه آمریکا افزود: »او از 
خرگوش عید پاک دستور می گیرد. )فیلم( آن را دیدید. 
)آن خرگــوش( بــه او گفت "نه نه نه". می دانید که آن 
خرگوش عید پاک، یک کارمند سیاسی بود و کارش را 
خوب انجام داد. ای کاش من او را اســتخدام می کردم، 
کارش خــوب بــود. او )خرگوش عید پاک( گفت "نه نه 
نــه بــا آن افراد حرف نزن". او )بایدن( همه این کارها را 
در حالی انجام می دهد که )والدیمیر( پوتین کاری به 
جز صحبت درباره سالح های اتمی و نابود کردن جهان 

انجام نمی دهد«.
هفته گذشته فیلمی از تالش خرگوش عید پاک برای 
ممانعت از گاف  دادن جو بایدن خبرساز شده بود. طبق 
گزارش روزنامه »نیویورک پســت«، یکی از کارکنان 
کاخ ســفید که لباس خرگوش عید پاک پوشــیده بود، 
با مداخله خود تالش کرد تا بایدن را از پاســخ دادن به 
سؤال هماهنگ نشده یک خبرنگار در زمین چمن کاخ 

سفید و گاف احتمالی او باز دارد.

عجائب بانکی کشور
ادامه از صفحه اول:

۳- در وام های اعطایی به مردم، اگر چند روزی تاخیر در 
پرداخت قســط رخ دهد، بانک فوراً برای اســتیفای حق 
خود اقدام می کند که کاماًل مورد تائید است، اما چگونه 
اســت که در قبال بدهکاران بزرگ، سال هاســت دم فرو 
بسته و حتی با اصرار و فشار مقامات نیز حاضر به اعالم 
نام کالن بدهکاران خود نمی شد؛ شاید دلیل این تعلل، 
آلوده بودن خود به دریافت وام کالن بوده است که جای 

رسیدگی دارد.
۴- اعالم اســامی بدهکاران کالن آنهم با فشــار قانون و 
افــکار عمومــی، به تنهایی کفایت نمی کند و جا دارد در 
این زمینه، طرح  شــکایت شــود و حتی بعضی از این 
محاکمات به صورت علنی پخش شود و مردم در جریان 

امور قرار گیرند.
5- برای سالمت فعالیت شایسته بانک ها وفق ماموریت 
قانونی شان، دولت با نظارت عالیه خود نباید اجازه وارد 
بانک ها به فعالیت های سوداگرانه را بدهد. اینکه در اعطای 
تسهیالت، به سرمایه گذاران تولیدی، بانک ها موظف به 
این فعالیت شوند و در سود این سرمایه گذاری نیز سهیم 
باشند، حرکت خجسته ای است که نیاز به قاطعیت در 

اجرای این سیاست دارد.
۶- هیچ نباید در تخریب فعالیت های اقتصادی بانک ها 
در شــرائط کنونی شــک کرد و باید با تغییر ریل و حتی 
کنارگــذاردن مدیرانی که در مقابل سیاســت اصولی 
دولت مقاومت می کنند، شرط اساسی توفیق بکارگیری 
ظرفیت های ســازنده بانک هــا در اصالم فعالیت های 
اقتصــادی اســت. بدون تردید، تا حصــول تحقق این 
سیاســت در حوزه بانکی، کمتــر می توان به توفیقات 
دولــت در عرصه هــای پولی و تغییر جهت نقدینگی به 

سوی فعالیت های تولیدی امیدوار بود.
منبع: راه دانا

 بررسی راه های مقابله با پوتین در اوکراین
 از سوی »فارین پالیسی«؛

 تجربه ایران
کارآمدی تحریم ها را اثبات کرد نا

فارن پالیسی ضمن مقایسه روسیه با ایران و ذکر بی نتیجه 
بودن اعمال تحریم ها بر ایران، در برآوردی مشابه درباره 
مسئله روسیه، راهکار را در جایگزین های دیگر به غیر از 

اعمال تحریم ها می جوید.
نشریه »فارن پالیسی« در مقاله ای با اشاره به بی اثر بودن 
سیاست اعمال تحریم ها و با تاکید بر نمونه ایران، اعالم 
کرده که اعمال تحریم ها بر مسکو، تأثیری بر سیاست ها 
و تصمیمات »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه 
ندارد. فارن پالیسی در ادامه و با ذکر ادعاهایی در رابطه با به 
اصطالح جنایات روسیه در کشتار غیرنظامیان و تخریب 
اماکن عمومی در اوکراین می نویســد که کشــورهای 
مختلف با اخراج دیپلمات های روســی، نســبت به این 

مسائل واکنش نشان داده اند.
در ادامه خالصه ای از مقاله فارن پالیسی آورده می شود:
ماشین اعمال تحریم ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با 
قدرت تمام در این زمینه فعال شده است و روسیه هدف 
اعمال تحریم ها و اقدامات تنبیهی متعددی قرار گرفته 
اســت، به طوری که در اندک زمانی، این کشــور ایران را 
که متحمل بیشترین تحریم ها از سوی آمریکا و اتحادیه 

اروپا شده است، پشت سر گذاشت.
تحریم ها برای دهه ها به طور تدریجی به عنوان ابزاری برای 
اعمال فشار مورد استفاده قرار گرفته اند و ایاالت متحده 
اصلی ترین اســتفاده کننده این اقدامات قهری است. در 
حال حاضر، حداقل 2۴ کشور هدف تحریم های ایاالت 
متحده قرار گرفته اند، تحریم هایی که یا جزئی هستند 
و در مــورد جنبه هــای خاصی از تجارت با نهادهای یک 
کشور اعمال می شوند، مانند مواردی همچون نیکاراگوئه 
و ونزوئال و یا به طور کامل تجارت با یک کشــور را قطع 

می کنند مانند آنچه در مورد ایران اتفاق می افتد.
تحریم های ایران که از سال ۱۹۷۹ )۱۳5۷( اعمال شده 
اســت می تواند مثالی مناسب برای این مسئله باشد که 

تحریم ها اثری بر تغییر رفتار یک دولت ندارد.
تحریم های ایران که توسط دولت »جیمی کارتر« رئیس 
جمهور وقت آمریکا به بهانه مسئله گروگان گیری اعمال 
شد، بعدها نیز به بهانه های دیگر از جمله مسائل مرتبط با 
حقوق بشر و همچنین مهمترین دستاویز آمریکا یعنی 
مســئله هسته ای ایران، با شدت و حدت بیشتری ادامه 
یافت به طوری که عماًل دسترسی این کشور به بخش های 

بانکی و مالی بین المللی قطع شده است.
تحریم های مذکور که در کمپین »فشــار حداکثری« 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق ایاالت متحده، به 
اوج خود رســید، شکســت خورده است. علی رغم همه 
این مســائل، تحریم ها کمک چندانی به تغییر رفتار و 
سیاســت های کلی دولت ایران نکرده اســت. تهران یاد 
گرفته است که چگونه از تحریم ها به سالمت عبور کند 

و راه حل هایی برای پشت سر گذاشتن تحریم ها بیابد.
روســیه نیز دارای بسیاری از نشانه های الگوی حکومت 
ایران اســت. روسیه همچنین یک قدرت بزرگ جهانی 
است و با هزینه دفاعی ساالنه ۶۱.۷ میلیارد دالر تا سال 
2۰2۰، به دومین ارتش بزرگ جهان می بالد. این کشور 
ســالح های خود را تولید می کند و مقادیر زیادی را به 
مشــتریان سنتی صادر می کند. تحریم ها، هر چند که 
فراگیر و تند باشند، چنین جنگجوی نظامی مانند روسیه 
را به زانو در نمی آورد یا آن را از تجاوز بیشتر در اوکراین 

باز نمی دارد.

اخبار کوتاه

بین الملل
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، پس لرزه های  گرانی های اخیر
برداشتن ارز ترجیحی است

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی با بیان اینکه دامداری نیمه صنعتی 
در بهترین حالت ۳۰ درصد و دامداری های 
صنعتــی ۷۰ درصد نهــاده با ارز ترجیحی 
دریافت می کردند، گفت: بخشی از افزایش 
قیمت گوشت به مسئله حذف ارز ترجیحی 

برمی گردد.
علیرضا نظری درباره افزایش قیمت گوشت 
در بازار اظهار کرد: وزارت جهاد کشــاورزی 
و ســتاد تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
تمهیــدات الزم بــرای برگرداندن ثبات و 
تعــادل قیمــت در بازار را بــه کار گرفتند. 
تصمیمات در حوزه سیاست گذاری گرفته 

شده اما نتیجه نداشته است.
وزارت جهاد کشاورزی بازوهای 

نظارتی اش را تقویت کند
این عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس 
یازدهم گفت: آنچه بیش از پیش باید مد نظر 
قرار بگیرد، اقدامات نظارتی بر بازار اســت. 
از آنجا که نظارت بر محصوالت کشــاورزی 
هم به وزارت جهاد واگذار شــده است، این 
وزارت خانــه بایــد بازوهای نظارتی خود را 

تقویت کند. 
نماینده مردم خمین در مجلس بخشی از 
افزایش قیمت گوشت را به مسئله حذف 
ارز ترجیحی مرتبط دانست و گفت: حذف 
ارز ترجیحــی و عرضه نهاده های دامی به 
قیمــت ارز نیمایی، بعضی شــرکت ها را 
نگران کرده است. به همین خاطر بعضی 
معتقدنــد کــه گرانی هــای اخیر، پس 
لرزه های برداشــتن ارز ترجیحی اســت. 
امیدوارم دســتگاه های سیاســت گذار 
اقدامــات مــد نظر را تســریع کنند تا به 

حالت طبیعی برگردیم.
 دامدار نیمه صنعتی 3۰ 

 و صنعتی 7۰ درصد نهاده 
با ارز ترجیحی دریافت می کرد

نظری در پایان در پاسخ به این پرسش که 
حــذف ارز ترجیحی چه قــدر در گرانی ها 
تاثیر دارد، گفت: در هر کاال متفاوت است. 
مثــال در دامداری نیمه صنعتی در بهترین 
حالــت ۳۰ درصد نهاده بــا ارز ترجیحی و 
دامداری های صنعتی ۷۰ درصد نهاده با ارز 
ترجیحی دریافت می کردند. اینکه بگوییم 
حــذف ارز ترجیحی بــه طور کلی چه قدر 
بــر گرانی ها تاثیر دارد، نیازمند تحلیل های 

آماری قوی است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دهک بندی افراد در پایگاه 
رفاه ایرانیان انجام می شود

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا 
زمانی که همه دســتگاه ها بــه پایگاه رفاه 
ایرانیــان متصــل شــوند، دهک بندی در 
سیستم به صورت محتاطانه انجام می شود، 
یعنی اصل بر این اســت که افراد درآمد و 
دارایی ندارند مگر آنکه خالفش ثابت شود.

 »حجــت اهلل عبدالملکی« در زمینه آخرین 
وضعیــت پایگاه رفاه ایرانیان، گفت: برخی 
دستگاه ها داده ها و اطالعات آماری خود را 
در اختیار این پایگاه قرار دادند. این سامانه 
در حــال حاضر فعال اســت و دهک بندی 
جامعه را مشــخص می کند، البته به دنبال 
اخــذ اطالعات ســایر دســتگاه ها و ثبت 

داده های آماری آنها در سامانه  هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
تا زمانی که همه دستگاه ها به سامانه پایگاه 
رفاه ایرانیان متصل شــوند، دهک بندی در 
سیستم به صورت محتاطانه انجام می شود 
یعنــی مــا فرض کردیم که افــراد خودرو، 
ملک، حســاب بانکی، سهام و سفر خارجی 
ندارنــد، هر زمان که داده ها و اطالعات آنها 
در سیستم ثبت شود، دهک بندی ها اصالح 

و تکمیل خواهد شد.
عبدالملکی با تشــریح راهکارهای تعیین 
شــده برای برخورد با دســتگاه هایی که 
همــکاری نمی کنند، خاطرنشــان کرد: 
ضمانــت خوبــی در تبصــره ۱۷ قانــون 
بودجــه ســال ۱۴۰۱ لحــاظ شــده و به 
موجب این تبصره همه دســتگاه ها مکلف 
 شــدند تــا اطالعــات خــود را در اختیار 

قرار دهند.
وی تصریح کرد: رئیس محترم جمهور هم 
در هیئت دولت بر این موضوع تأکید کردند 
که با دســتگاه های خــارج از هیئت دولت 
مانند نیــروی انتظامی و برخی بخش های 

قوه قضاییه نیز مکاتبه و پی گیری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
تکمیل اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان طبیعتاً 
نیاز به همکاری همه دســتگاه ها دارد، بیان 
کرد: دستگاه ها با این ضمانتی که در قانون 
بودجه دیده شــده، قطعاً همکاری خواهند 

کرد.
عبدالملکی تصریح کرد: تکمیل اطالعات و 
ثبت داده های آماری در پایگاه رفاه ایرانیان، 
کمک رســانی به بخش هــای ضعیف و کم 

درآمد جامعه را تسهیل خواهد کرد.

گزارش

واردات خودرو در سال 1401 آزاد می شود؟

 تعدیل قیمت خودرو های 
داخلی با آزادسازی واردات

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت در 
حالی روز گذشــته توپ ممنوعیت واردات 
خــودرو را بــه زمین نهاد های باالدســتی 
انداخت که در ظاهر هیچ یک از سازمان ها 
و نهاد ها مخالفتی با واردات خودرو ندارند، 
اما عدم اجرای این مساله نشان می دهد کار 

از جایی می لنگد.
 ناهماهنگی 

در آزادسازی واردات خودرو
یک کارشــناس صنعت خــودرو گفت: در 
بحــث واردات خــودرو یــک ناهماهنگی 
و نابســامانی در کشــور به لحاظ مباحث 

مدیریتی و تصمیم گیری است.
بابک صدرایی ادامه داد: نزدیک دو ســال 
است که بار ها اعالم می شود واردات خودرو 
با ارز صادراتی آزاد شد، اما به محض اعالم 
این خبر فالن نهاد یا مجمع با آن مخالفت 
می کند و طرح مسکوت می ماند. دو مرتبه 
دو، سه ماه بعد طرح را به مجلس می هند، 
مجلــس تصویــب می کند و بــاز در جای 
دیگری طرح به مشــکل می خورد و دوباره 

ممنوع می شود.
 در هیچ کشوری جز ایران

واردات خودرو ممنوع نیست
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه 
اصال بحث آزاد شــدن یا نشــدن واردات 
خودرو نیســت، گفت: بحــث نحوه نگاه و 
عملکرد یک مســاله کامال بدیهی اســت؛ 
آن هم در شــرایطی که هیچ کشــوری در 
دنیــا نداریم کــه واردات خودرو را ممنوع 

کرده باشد.
صدرایی ادامه داد: یعنی اگر در کشور هایی 
که از لحاظ اقتصادی هم از ایران پایین تر و 
حتی در شــرایط تحریمی هستند واردات 
خودرو آزاد اســت و تعــدادی خودرو وارد 

می شود.
واردات خودرو چرا ممنوع است؟

ایــن کارشــناس صنعت خــودرو گفت: 
عــده ای بــه این بهانه کــه واردات خودرو 
به ویژه خودرو هــای لوکس دغدغه امروز 
مردم نیست با واردات آن مخالفت می کنند. 
درست است که واردات خودرو دغدغه روز 
مردم نیســت، اما واردات خودرو چرا باید 

ممنوع باشد؟
صدرایی ادامه داد: گفته می شــود ۷۰ هزار 
دســتگاه خودرو با ســقف قیمتی ۳۰ هزار 
دالر به شرط آزادسازی واردات، وارد خواهد 
شــد یعنی دو میلیــارد دالر. این میزان از 
واردات ۳ و نیم میلیارد دالری گوشی تلفن 

همراه در سال کمتر است.
 تعدیل قیمت خودرو 

با آزادسازی واردات
این کارشــناس صنعت خــودرو ادامه داد: 
عــده ای می گویند واردات خودرو تقاضای 
ارز را باال می برد، ولی در پاســخ باید گفت 
این خودرو ها که یک شــبه وارد نمی شود 
و بــه یک بــاره دو میلیارد دالر تقاضا برای 
ارز کــه ایجــاد نمی کند. در واقع این مبلغ 
رقــم هنگفتی نیســت کــه بخواهد روی 
قیمــت ارز تاثیر بگذارد؛ بنابراین کســانی 
کــه بــه بهانــه جلوگیری از خــروج ارز، 
مخالف واردات خودرو هســتند بیشــتر به 
 دنبــال بهانه اند کــه نمی خواهند خودرو 

وارد شود.
صدرایی با بیان اینکه ارزان ترین خودروی 
خارجی با مالیات و تعرفه های گمرکی و... 
اگر وارد ایران شــود کمتر از ۷۰۰ میلیون 
تومان نیســت، افزود: با وجود این، واردات 
خــودرو می تواند راس هرم بازار خودرو را 
مقــداری تکان دهد و پس لرزه های آن به 
نقاط دیگر بازار برســد و مقداری قیمت ها 
را حتــی در بازار خودرو های داخلی تعدیل 
کنــد و حداقل ســرعت افزایش قیمت را 

کاهش دهد.
واردات خودرو تا سال آینده آزاد نمی شود
ایــن کارشــناس صنعت خــودرو گفت: 
مخالفــان آزادســازی واردات خــودرو یا 
یک جریــان پرقدرتی در بازار خودرو های 
وارداتی دســت دوم اســت که در این بازار 
نفــوذ دارند یا کال نمی خواهند این نگرش 
در مردم به وجود بیاید که در دنیای امروز 
چه خودرو هایی در حال تولید اســت فارغ 
از اینکه اینترنت هســت و اطالعات به روز 

عرضه می شود.
صدرایــی ادامه داد: احتماال این مســاله با 
چالش های خود حداقل امسال را طی کند. 
بخشی از آن نیز بستگی به برجام دارد. اگر 
برجــام امضا و پول های ایران آزاد شــود با 
توجه به اینکه بیشــتر پول های بلوکه شده 
را بــه صــورت کاال برمی گردانند آن زمان 
مجبور شوند واردات را آزاد کنند تا بخشی 

از این پول ها به صورت خودرو بیاید.

مدیریت مناطق آزاد کیش وعده می دهد، رقبای منطقه ای می تازند

؛ از رویا تا واقعیت میزبانی در جام جهانی قطر
 قطــر حــاال در روند شــمارش معکوس به 
روز هــای میزبانی جام جهانی فوتبال 2۰22 
نزدیــک می شــود. ۶ ماه دیگــر و در نوامبر و 
دســامبر 2۰22 )آبان و آذر ۱۴۰۱( قطر در 
حالی میزبان جام جهانی خواهد شد که روند 
انتخاب این کشــور از ســال 2۰۰۹ آغاز شد و 
در 2 دسامبر 2۰۱۰ در زوریخ برای رأی گیری 
در مورد میزبان دو تورنمنت یوفا و جام جهانی 
تشکیل جلسه داد و در نهایت نیز قطر به عنوان 
گزینه نهایی انتخاب شــد و روند بیش از یک 
دهه ســاخت و ساز و تجهیز و ایجاد شرایط و 
بستر های مناسب برگزاری در قطر آغاز شد.

رونــدی که در نهایت به هزینه 2۰۰ میلیارد 
دالری قطــر برای برگزاری مســابقات ختم 
شــد و به نظر می رســد تا پایان برگزاری این 
جام، هم چنان بر هزینه ها افزوده خواهد شد. 
هزینه هایی که بخشی از آن با رونق گردشگری 
قطر و بخشی دیگر توسط حامیان مالی زمان 
جشــنواره و بخش بزرگی نیز توســط حق 
پخش هــای شــبکه های تلویزیونی جبران 

خواهد شد.
حال و در شــرایطی که دولت قطر از هزینه 
چنــد صــد میلیاردی طی حدود ۱2 ســال 
برای برگزاری مســابقات سخن می گوید، در 
روز های اخیر برخی از همسایگان این کشور 
نیز با عالقه و اشتیاق در انتظار رسیدن فصل 
جام جهانی هستند. کشورهایی، چون عمان، 
بحرین و امارات متحده عربی، فرصت برگزاری 
جام جهانی در قطر را شانســی برای معرفی 
کشــور های خود به عنوان مقاصد گردشگری 

به جهان می دانند.
ایران، فرصتی که هست و عملکردی که 

نیست
در شــرایطی کــه قطــر با وســعت حدود 
۱۱ هــزار کیلومتــر مربــع در مقابل ایران با 
وســعت یک میلیون و ۶۰۰ هــزار کیلومتر 
مربــع از کوچکترین اســتان های ایران نیز 
کوچک تــر جلوه می کند حــاال میزبان یکی 
از پربیننده تریــن و مهم ترین رویداد های نه 
تنها ورزشی که شاید تجمع انسانی در جهان 
اســت. برگزاری این رویداد می توانست شاید 
به فرصتی اســتثنایی و درخشان برای ایران 
تبدیل شــود اگر تدبیر اوضاع به گونه دیگری 
بود و شاید شرایط نوعی دیگر رقم می خورد.

هر چنــد در روز های اخیر خبر های تکراری 
از حضــور فعال ایــران در جام جهانی 2۰22 
قطر و هم چنین نقش مهم کیش و قشــم در 
این رویداد شــنیده می شود، اما آیا ایران و به 
طریق اولی برنامه ریزی های شده برای حضور

جزیره کیش در میزبانی در کنار قطر 
می تواند به واقعیت بپیوندند؟

برای رســیدن به پاســخ این پرسش شاید بد 
نباشــد نگاهی به شــرایط و امکانات جزیره 

کیش کنیم.
منطقــه آزاد تجــاری - صنعتی کیش یکی 
از مناطــق هفتگانــه آزاد ایران اســت که در 
استان هرمزگان قرار دارد. منطقه آزاد کیش 
شــامل جزایر کیش، هندرابی، فارور بزرگ و 
فــارور کوچک اســت و اداره امور آن برعهده 
ســازمانی است که مسئولیت هایش از سوی 
شــورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی 

کشور تهیه و تصویب شده است.
کیــش اولیــن منطقه آزاد ایران و شــهرت 
اصلی اش برای تفریحی بودن آن اســت. این 
جزیــره، یکی از مقاصد اصلی گردشــگران 
ایرانی است. اصلی ترین مأموریت تعریف شده 
برای منطقه آزاد کیش در زمینه توریســم و 
گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی-رفاهی، 
صنایع پیشــرفته، فنــاوری اطالعات، ایجاد 
بــورس خدمات تجاری نفت و کاال های نفتی 
و مرکزیــت یافتن در زمینه نمایشــگاه ها و 

همایش های بین المللی و منطقه ای است.
تمرکز مناطق آزاد کیش هیچگاه بر گردشگر 

خارجی نبوده است
در تمام این سال ها، اما مدیریت جزیره کیش 
تمرکز خود را بر روی گردشگری داخلی قرار 
داده بــود و بنــا بــر آمار مشــخص هیچ گاه 
نتوانست گردشــگری منطقه ای و جهانی را 
افزایــش دهــد و در حقیقت همواره با بحران 
جدی گردشگر خارجی این جزیره مواجه بوده 
است. سهم کیش از مقاصد گردشگری داخلی 

2 درصد است که در شش ماه ابتدای امسال 
نیــز افزایش چندانی نداشــته، زیرا نه تن ها 
تمامی گردشگرانی که به خارج از کشور سفر 
می کردند این جزیره را به مقصد جدید خود 
تبدیــل نکرده اند حتی مســافران داخلی که 
به کیش ســفر می کردند نیز به علت شرایط 
اقتصادی حاکم بر اغلب خانوار ها جزیره کیش 
را از مقاصد گردشــگری خود حذف کرده اند. 
حال ســوال این اســت در حالی که در سال 
آخر پیش از کرونا سهم کیش تنها دو درصد 
از مقاصد گردشگری بوده است و در حالی که 
در دو سال اخیر تنها آزمون جدی مدیریت این 
جزیره در زمان اوج ورود گردشگر در تعطیالت 
نوروز ســال ۱۴۰۱ بوده و بحران هایی، چون 
اسکان نامناسب مسافران، و مشکالت خروج 
مســافران از جزیره فراهم شــده است و حتی 
بحران تهیه بلیت هواپیما نیز جدی بوده است 
چطور امکان دارد که بدون زیر ساخت مناسب 

اکنون امکان پذیرایی وجود داشته باشد.
بحران اقامتگاه در قطر و دستان نه 

چندان پر منطقه آزاد کیش
این در حالی است که اکنون گفته می شود که 
طبق آخرین اعالم، در قطر حدود ۱۷5 هزار 
اتاق برای تماشاچگران و شرکت کنندگان در 
بازی هــای جام جهانی وجود دارد که توازنی 
بــا آمار یک میلیون و 5۰۰ هزار تماشــاچِی 
تخمین زده شده، وجود ندارد. به همین دلیل 
فیفا پیشــنهاد داد که برای جبران کســری 
اقامتــگاه، از خانه هــای اجــاره ای به ویژه در 
روستاها، کشتی های کروز و ویال های شخصی 
استفاده شود. یک شرکت سرمایه گذاری نیز 
مامور شــده است اقامتگاه های پرتابلی )قابل 

جابه جایی( را تا آغاز بازی های جام جهانی در 
قطر ایجاد کند.

در این میان ظرفیت اسکان مسافر در جزیره 
کیش تا نوروز سال ۱۴۰۱ به 5۰ هتل فعال و 
تعداد اتاق ها به پنج هزار و 22۰ مورد و تعداد 

تخت ها نیز به ۱۹ هزار تخت رسیده است.
در فرودیــن ۱۴۰۱، اما وعده داد شــد که 
اتمــام ترمینــال فرودگاه کیــش تا مرداد 
۱۴۰۱ رخ خواهــد داد و تکمیــل پنج هتل 
پنج ستاره با سه هزار و ۶۰۰ تخت، احداث 
ســه زمین فوتبال، نوسازی 2 زمین فوتبال 
چمن مجموعه المپیک و احداث 2 ســالن 
بدنســازی از جملــه اولویت هــا در جزیره 

کیش باشد.
یعنی در مجموع و بر اســاس همه وعده های 
داده شده در نهایت تعداد هتل ها به 55 عدد 
و تعداد تخت ها به 22 هزار و ششصد خواهد 
رســید. توجه کنید که زمان پرواز از کیش تا 
قطر حدود ۴۰ دقیقه و در صورت سفر دریایی 
بین 5 تا ۶ ساعت است و ایران را می توان یکی 
از اصلی ترین و بهترین مقاصد برای مسافران 
دانســت، اما در نهایت مدیریت جزیره کیش 
فرصت درخشان استفاده از این فرصت طالیی 

را به راحتی از دست داده است.
در حالــی کــه در روز های اخیــر از وزیر راه و 
شهرســازی تا ســعید محمد به عنوان دبیر 
شــورایعالی مناطــق آزاد بار هــا از امکانات 
گســترده و زمیــن فوتبال و امکان اســکان 
ســخن گفته اند که به نظر می رسد در مقابل 
همســایگان دیگر قطر هم، چون عربستان، 
بحریــن و امارات متحده عربی حرف خاصی 

برای گفتن ندارند.

ظرفیت چند هزار نفره کیش در مقابل 
ظرفیت چند میلیونی دبی

برای درک ظرفیت اندک پذیرش مســافر در 
مقابل همســایگان دیگر ایران کافی اســت به 
آمار حضور 2۴ میلیون مســافر از ۱۹2 کشور 
در رویداد اکســپو دبــی توجه کنید تا بهتر و 
راحت تر درک شــود که رقبای جزیره کیش و 
مدیران این منطقه آزاد با چه توانی وارد عرصه 
رقابت می شوند. در مقابل حضور یک میلیون 
و 5۰۰ هزار مســافر بین المللی از کشــور های 
جهان در جام جهانی قطر 2۰22، حتی اگر از 
محدودیت های گسترده فرهنگی و تفاوت آن 
در جزیره کیش در مقابل این گردشــگران نیز 
بخواهیم عبور کنیم، مساله نابرابری امکانات در 
جزیره کیش کامال محسوس است. گردشگری 
که به عنوان به یکی از ارکان شکوفایی اقتصادی 
مطرح می شــود در ابتــدای ورود و حضور به 
صراحت شــرایط را خواهد ســنجید، در تمام 
۴ دهه گذشــته زیرساخت های جزیره کیش 
در حــد آرزو هــا و رویا هایی که برای آن وجود 
داشــته، رشد نکرده است و در مقابل مدیریت 
منطقه آزاد کیش، رقبای دیگر منطقه ای بدون 
توقف نه تنها ایجاد زیرساخت را افزایش داده اند 
بلکه حتی موفق شده اند گامی به جلو بردارند. 
نگاهی به روند برنامه ریزی رقبای منطقه ای در 
خلیج فارس نشان می دهد ان چه روزگاری در 
اهداف مدیران منطقه آزاد کیش قید شده است 
را بسیار دقیق تر در منطق خود اجرایی کنند.

اجرای ماموریت کیش در دبی و ابوظبی و 
عمان و عربستان

یــک بار دیگر اصلی تریــن مأموریت تعریف 
شده برای منطقه آزاد کیش را بررسی کنیم؛ 
»ماموریت در زمینه توریســم و گردشگری، 
تمرکــز خدمــات فرهنگی-رفاهی، صنایع 
پیشــرفته، فناوری اطالعــات، ایجاد بورس 
خدمــات تجــاری نفت و کاال هــای نفتی و 
مرکزیــت یافتــن در زمینه نمایشــگاه ها و 
همایش هــای بین المللی و منطقه ای« حال 
نــگاه کنیم کــدام موفق تر بوده اند، مدیریت 
مناطــق آزاد در کیــش یا کارنامه ســه دهه 
مدیریت در دبی، شــارجه، قطر و عربستان و 
حتــی عمان در اجرایی کردن کلمه به کلمه 
ماموریتی که روزی برای کیش تصور می شد 
موفق تر بوده اند؟ بررســی های آماری، جذب 
گردشگر و حتی حاال حتی هدف گذاری برای 
جــذب نخبگان ایرانی نشــان می دهد آنان 
هســتند که در اجــرای آن چه هدف گذاری 
مدیریت منطقه آزاد کیش بوده موفق تر عمل 

کرده اند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: 

برنامه افزایش سهم ایمیدرو در تامین مالی طرح ساماندهی فاضالب بندرعباس
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: درصدد افزایش ســهم منطقه ویژه 
خلیج فارس، به منظور تامین مالی طرح ســاماندهی فاضالب بندرعباس 

هستیم.
 وجیه ا... جعفری در نشست ویدئوکنفرانس بررسی نحوه تامین مالی طرح 
ســاماندهی فاضالب بندرعباس و انتقال پســاب به صنایع غرب هرمزگان 
بــا حضور ســهامداران طرح ضمن بیان این مطلــب، گفت: طبق برآورد 
مشــاور، هزینه پایه احداث این طرح، 2۹۰۰ میلیارد تومان اســت که با 
تورم احتمالی، این رقم طی ۳۰ ماه دوران ساخت، ۴5۰۰ میلیارد تومان 

پیش بینی می شود.
وی افزود: در حال حاضر، 2۰ درصد این هزینه از طریق ســرمایه گذاران 
و ســهامداران، 5۷ درصد از طریق فروش آب و مابقی هزینه ها از طریق 

دریافت تسهیالت بانکی، در نظر گرفته شده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در تالشیم با افزایش سهم منطقه ویژه 
صنایــع معدنــی و فلزی خلیج فارس به عنوان یکی از شــرکت های تابعه 
ایمیدرو، امکان اعطای تسهیالت از طریق این شرکت را برای تامین مالی 

طرح مذکور فراهم کنیم.
وی ادامــه داد: در ایــن طرح، ایمیدرو حدود ۱۶ درصد، شــرکت های 

ملــی صنایــع مس، فوالد هرمزگان، صبا فــوالد خلیج فارس، پاالیش 
نفت بندرعباس، صنایع معدنی و فلزی ســتاره ســیمین هرمز و گروه 
گســترش ســرمایه گذاری بین المللی ارزش هر کدام ۱۴ درصد و نیز 
شــرکت های ملی فوالد و منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج 

فارس هر کدام 5 صدم درصد ســهم دارند.
نهایی شدن موضوع تامین مالی تا یک ماه آینده

رئیــس هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به راهکارهــای قابل پیگیری برای 
تامین مالی طرح ســاماندهی فاضالب بندرعباس، تصریح کرد: پیگیری 

این سازمان برای دریافت تسهیالت از طریق بانک ها، طرح تام، مشارکت 
دادن شرکت های تامین کننده مالی و نیز انتشار اوراق مشارکت، از جمله 

این برنامه هاست.
وی ادامه داد: این موضوع حداکثر تا یک ماه آینده توســط کمیته مالی، 
بررسی و پس از تایید نهایی توسط سهامداران، وارد مرحله اجرا می شود.

استاندار هرمزگان: در کنار سهامداران هستیم
مهدی دوستی، استاندار هرمزگان به صورت ویدیو کنفرانسی ضمن اشاره 
به اهمیت طرح ساماندهی فاضالب بندرعباس در حوزه اجتماعی، گفت: 
در کنار سهامداران و مجریان طرح برای تکمیل زودتر این پروژه هستیم و 
آمادگی داریم صنایع بیشتری را وارد طرح کنیم تا تامین مالی آن راحت 

تر انجام شود.
وی افزود: با توجه به موضوع زیست محیطی طرح، این آمادگی وجود دارد 

تا آن را در راستای سیاست های زیست محیطی دنبال کنیم.
بنا به این گزارش، در نشست مذکور، موضوع زیست محیطی بودن طرح از 
سوی سهامداران مطرح و اعالم شد که این طرح همچون طرح های بزرگ 
ملی دیده شود و نرخ تسهیالت بانکی آن متناسب با سیاست های بانکی 

زیست محیطی و در قالب تسهیالت ارزان قیمت اعطا شود.

خبر ویژه

عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس گفت: اینکه یکبار برای همیشــه باید از شر ارز ترجیحی 
کشــور را خالص کنیم را قبول دارم اما چون االن مشــکالتی وجود دارد و مردم به کاالهای اساســی به خوبی 
دسترسی ندارند باید با احتیاط این حذف انجام شود.رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی درباره زمان حذف ارز ۴2۰۰ تومانی از سوی دولت، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ این 
اختیار به دولت داده شده است پس از ایجاد زیر ساختارهای الزم مبادرت به حذف این ارز کند.وی با بیان اینکه 
تاکنون زمانی برای حذف ارز ترجیحی از سوی دولت به مجلس اعالم نشده است، ادامه داد: اینکه یکبار برای 
همیشه باید از شر این ارز ترجیحی کشور را خالص کنیم را قبول دارم اما چون االن مشکالتی وجود دارد و 
مردم به کاالهای اساسی همچون نان، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، روغن ، شکر و ... به خوبی دسترسی ندارند 
باید با احتیاط این حذف انجام شود.نماینده آباده در مجلس با اعالم اینکه مجلس این اختیار را به دولت داده 

با دو شرط فراهم کردن زیرساخت ها و ثابت نگه  داشتن قیمت ها ارز ترجیحی را حذف کند، افزود: البته نباید 
قیمت ها دســتوری باشــد، عرضه و توزیع باید به گونه ای باشــد که مردم احساس کمبود در بازار نداشته باشند 
و از این مهم تر نظارت های جدی بر بازار وجود داشــته باشد.ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ 
مجلس با بیان اینکه نمونه بارز افزایش قیمت ها را در بحث داروها در سال جاری شاهد هستیم، عنوان کرد: 
تا زمزمه های حذف ارز ترجیحی به وجود آمد قیمت داروهای وارداتی نســبت به ســال ۹۹ ، ۶۰ تا ۷۰ درصد 
افزایش قیمت داشته اند و در دسترس بیمارانی که نیاز دارند نیست یا قاچاق می شود یا احتکار می شود و در 
بازار آزاد فروخته می شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعالم اینکه هنوز ارز ترجیحی 
حذف نشــده اســت، اظهار کرد: اما هنوز این اتفاق رخ نداده افزایش قیمت ها را شــاهد هستیم که نشانگر عدم 

نظارت مناسب در این حوزه است.

ح کرد: عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مطر

دو شرط مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
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نفت و انرژی 4

کشور  گاز  اختصاص ساالنه 8۰ میلیارد دالر برای تأمین سوخت مایع و 

 دو  هزار تریلیون تومانی که تلف می شود

کوتاه از انرژی

بین الملل

آیا جنگ در اوکراین 
 بازارهای نفت را 

برای همیشه تغییر داد؟
چــه مــدت طــول خواهد کشــید تا 
اوضاع عادی شــود؟ استراتژیســتهای 
ژئوپلیتیکــی بــه منظــور تحلیل بازار 
نفــت، درباره چگونگی پایان این جنگ، 
فرضیه هایی مطرح کرده اند. سوال مهم 
ایــن اســت که آیا ایــن جنگ به زودی 
پایان پیدا خواهد کرد. متاســفانه جواب 
به این ســوال دشوار است زیرا به عوامل 
متعددی بستگی دارد. با این حال سوال 
مهم تری وجود دارد: آیا اوضاع به شکل 

عادی خود برمی گردد؟
بعضــی از ناظــران می گویند این طور 
خواهد شــد. بــه عنوان مثــال مایکل 
لینــچ، تحلیلگر انرژی در مقاله اخیری 
برای فوربس نوشــت: دیر یا زود جنگ 
پایان خواهد گرفت و بازار نفت به وضع 
عادی برمی گردد و قیمتها به سطح قابل 
قبول تری برمی گردند. یکی از تحوالتی 
کــه وی پیش بینی می کند، برداشــته 
شــدن تحریمهای غربی علیه روسیه و 
متعاقبا، بازگشت وضعیت دنیای انرژی 
به دوران قبل از جنگ است.با این حال 
غــرب اعالم کرده که تحریمها را همین 
طوری برنخواهد داشت. در واقع آنتونی 
بلینکــن، وزیــر خارجه آمریــکا اظهار 
کرده اســت حتی اگر روســیه تصمیم 
بگیــرد از اوکراین خارج شــود، آمریکا 
تحریمها را لغو نخواهد کرد. مسکو باید 
تضمینهایی ارائه کند که دیگر هرگز به 
اوکراین حملــه نخواهد کرد.در مقابل، 
روسیه روشن کرده است که به هیچ وجه 
نیــت خــروج از اوکراین یا فراهم کردن 
ضمانت های عدم حمله در این مقطع را 
ندارد. بنابراین می توان با اطمینان گفت 
که تحریمها برای آینده قابل پیش بینی 
به قــوت خود باقی می مانند.هرچه این 
وضعیــت برای مدت طوالنی تری ادامه 
پیدا کند، احتمال بیشــتری وجود دارد 
کــه تغییرات غیرقابل بازگشــتی مانند 
 LNG چرخــش اروپا به ســمت واردات
بــه جای واردات گاز روســیه از طریق 
خط لوله و تغییر مســیر صادرات انرژی 
روسیه به آسیا، اتفاق بیافتند. قیمتهای 
نفــت و گاز هم برای مدت طوالنی تری 
باال خواهند ماند.لینچ هم در مقاله خود 
نوشته است: حتی اگر تحریمها برداشته 
شــوند و بشکه های نفت روسیه به بازار 
برگردند، ذخایر نفت ســازمان توســعه 
 ۳۰۰ )OECD( و همکاری اقتصــادی
میلیون بشــکه پایین میانگین پنج ساله 
اســت که به معنای باال ماندن قیمتها تا 
زمان پر شــدن دوباره سطح این ذخایر 
اســت.به گفته ایــن تحلیلگر، با کاهش 
قیمتهــا، تقاضا با وجود این حقیقت که 
قیمتها همچنان کامال گران هســتند، 

تقویت می شود. 

 پیشنهاد اتحادیه اروپا 
به خریداران گاز روسیه

کمیســیون اروپا اعالم کرد شرکتهای 
اتحادیــه اروپــا با پرداخت بــه یورو یا 
دالر که سپس به روبل تبدیل می شود، 
می تواننــد بــدون نقــض تحریمها، به 
درخواست روســیه برای پرداخت پول 
گاز به ارز این کشور عمل کنند.مسکو به 
اروپا هشدار داده است اگر پول گاز را به 
روبل پرداخت نکند، با خطر قطع عرضه 
گاز روبــرو خواهد شــد. رئیس جمهور 
روســیه در مارس با صــدور فرمانی، از 
خریداران انرژی خواســت حساب هایی 
را در گازپروم بانک برای پرداخت به یورو 
یا دالر افتتاح کنند که ســپس به روبل 
تبدیل خواهد شد.کمیسیون اروپا اعالم 
کرد این شرکت ها باید به پرداخت به ارز 
مورد توافق در قراردادشــان با گازپروم 
که ۹۷ درصد به یورو یا دالر است، ادامه 
دهند.سخنگوی کمیسیون اروپا اظهار 
کرد: شــرکتهایی که در قراردادهایشان 
پرداخت به یورو یا دالر قید شــده است، 
نباید تسلیم خواسته های روسیه شوند. 
این برخالف تحریمهایی است که اعالم 
شده اند.کمیســیون اروپــا اعالم کرد: 
پیشنهاد روســیه، تحریمهای اتحادیه 
اروپا را نقض می کند زیرا کامل شــدن 
فرآینــد خرید را زمانی که پرداختها به 
روبــل تبدیل شــد، در کنترل مقامات 
روســیه قرار می دهد. با این حال فرمان 
مســکو از پروسه پرداخت که منطبق با 
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روســیه 

است، جلوگیری نمی کند.

یک مقام مسئول:

نخستین درخواست در سامانه 
درگاه ملی مجوز جایگاه سوخت 

ثبت شد
مدیر فناوری اطالعات شرکت ملی پاالیش 
و پخش گفت: نخســتین موافقتنامه جایگاه 
عرضه ســوخت مایع تمــام الکترونیکی از 
طریق ســامانه  درگاه ملی درخواست مجوز 
جایگاه سوخت  شرکت ملی پاالیش و پخش 
صادر شــد.امید وطن خواه درباره اقدام های 
مدیریــت فناوری اطالعات و ارتباطات این 
شــرکت در یکپارچه ســازی و ساماندهی 
صــدور مجوزهــای ســاخت جایگاه های 
عرضه ســی ان جی و ســوخت مایع، تصریح 
کرد: به منظور شــفاف سازی، حذف فرآیند 
بروکراسی در صدور مجوز و حذف امضاهای 
طالیــی، ســامانه ای با عنــوان  درگاه ملی 
درخواســت مجوز جایگاه سوخت  به آدرس 
http://niordc-station.ir راه  اندازی شــد؛ 
به منظور ســهولت دریافت مجوز ســاخت 
جایگاه هــا ســی ان جی و ســوخت مایع از 
ســوی متقاضیان و بخش خصوصی، سامانه 
یادشده فعال و در دسترس عموم متقاضیان 
برای اســتفاده قــرار دارد.وی افزود: در این 
فرآیند همه درخواست های مجوزها و فرآیند 
ساخت جایگاه ها بدون مراجعه به نهادهای 
ذی ربــط و فقــط با مراجعــه به  درگاه ملی 
درخواست مجوز جایگاه سوخت  امکان پذیر 
اســت. باوجود این ســامانه از مرحله تقاضا 
تــا راه  اندازی دیگر متقاضیان به شــرکت ها 
و مناطــق زیرمجموعه وزارت نفت مراجعه 
نخواهند کرد.به گفته وطن خواه، این سامانه 
در مرحله نخســت به درگاه ملی مجوزهای 
کشــور متصل شده اســت در مرحله بعدی 
باید از ســوی وزارت امــور اقتصاد و دارایی 
و افتای ریاســت جمهوری )سازمان فناوری 
اطالعات ایران( متصل شود تا از این طریق 
از سوی مسئوالن ارشد نظام نیز رصد شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی :

 نخستین کشتی حامل 
 مواد سوختی در بندرانزلی 

پهلو گرفت
 مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی گیــالن از 
پهلوگیری نخســتین کشــتی حامل مواد 
ســوختی در اسکله های دلفین این مجتمع 
بندری خبر داد و افزود: این کشتی حامل 2 
هزار و ۴۰۰ تن مشــتقات نفت ســفید است.

حمیدرضا آبایی اظهار داشــت: با توجه لزوم 
فعالیت چند بعدی در مجتمع بندری انزلی، 
ترانزیت مواد ســوختی در دســتور این اداره 
کل قــرار گرفت و اولین کشــتی حامل مواد 
ســوختی از کشور ترکمنســتان در اسکله 
دلفین پهلودهی شــد.وی افزود: این کشتی 
حامل 2 هزار و ۴۰۰ تن مشتقات نفت سفید 
اســت که امیدواریم با هماهنگی انجام شده 
بتوانیم این فعالیت را تداوم بخشیده و حمل 
کاالهــای ترانزیتی نفتــی را با جدیت ادامه 
دهیم.مدیــرکل بنــادر و دریانوردی گیالن 
همچنیــن اضافه کرد: مجتمع بندری انزلی 
بدنبال آن اســت تا در ماه های آتی  5۰ هزار 
تن از این کاال را در این بندر تخلیه کند.آبایی 
به نیاز سیستم های  لودینگ آرم  بندرانزلی 
تاکید کرد و گفت: بدنبال اســتفاده بیشتر از 
ظرفیتهای ایجاد شــده این اداره کل، پیگیر 
سیســتم های مکانیزه بــا هماهنگی بخش 
خصوصی هســتیم تا از ظرفیت اسکله های 

دلفین بهترین بهره برداری انجام شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس :

یافتن راه های بی اثر و خنثی 
کردن تحریم ها فروش نفت را 

افزایش داد
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه 
ظرفیت تولید کشــور بیش از میزان تقاضای 
فعلی اســت، گفت: باید از ســرمایه گذاری در 
بخــش نفت حمایت کرد.هادی بیگی نژاد  با 
اشــاره به افزایش تولید نفت به میزان پیش از 
تحریم ها، به راهکارهای رونق بیشتر صادرات 
ایــن طالی ســیاه و افزایش ظرفیت میادین 
مشــترک اشاره کرد و گفت: نفت داری چند 
مولفه اســت چراکه قسمتی از نفت تولیدی، 
صادر می شود و قسمت دیگری از آن در داخل به 
مصرف می رسد یا به ازای سرمایه گذاری انجام 
داده به بخش خصوصی تحویل داده می شود، 
با این وجود تولید نفت در کشــور بیش از این 
میزان است به همین دلیل 2عنوان برای نفت 
تولیدی به کار برده می شود یکی آنکه  ظرفیت 
تولید نفت چقدر است؟  و دیگری آنکه  چقدر 
تولید می شــود ؟ بیگی نژاد توضیح داد: تولید 
نفت ایران از زمان آغاز اپیدمی کرونا به دلیل 
کاهــش تقاضای بازار پایین آمد در حالی که 
باید تحریم ها را نیز علت دیگر کاهش این تولید 
دانست اما با گذشت زمان ضمن یافتن راه های 
بی اثر و خنثی کردن تحریم ها، به دلیل کاهش 
بیماری کرونا در ســطح جهان، تقاضا نیز باال 
رفت، در نتیجه فروش نفت ما افزیش پیدا کرد.

ساالنه 8۰ میلیارد دالر معادل ۱.۹ هزار تریلیون 
تومان پول کشور )ارز نیمایی( برای تأمین یارانه 
ســوخت هزینه می شود که این به معنای گنجی 
بــه وزن ۱۶5۰ تن طــالی خالص )هر گرم طال 
۱.۳۰۷.۹۰۰ تومــان(، اســت.امروزه بــه گفته 
کارشناســان و پیشکســوتان بهینه سازی کشور 
حجم سرمایه گذاری پروژه های بهینه سازی بسیار 
کمتر از هزینه های مربوط به توســعه میدان های 
گازی است. برآوردها نشان می دهد که به ازای هر 
مترمکعب گاز، هزینه افزایش تولید گاز از طریق 
توســعه میدان های گازی ســه برابر بهینه سازی 
مصرف همان مقدار گاز است، از این رو هم اکنون 
بهینه ســازی مصرف در مقایسه با دیگر راهکارها 
برای افزایش تولید گاز اولویت اصلی وزارت نفت 
اســت.وزارت نفت دولت ســیزدهم آغاز سختی 
را به واســطه تأمین ســوخت زمســتانی کشور و 
کمبــود 25۰ میلیــون مترمکعبی گاز داشــت، 
وانگهی هم زمان رقم قابل توجهی سرمایه گذاری 
بــرای حفظ ظرفیت تولید در میدان های نفتی و 
گازی و طرح هــای پاالیــش نفــت و گاز از جمله 
جمــع آوری گازهــای همراه نفــت میدان های 
نفتــی غرب و شــرق کارون را جذب و به مرحله 
امضای تفاهم نامه و قرارداد رساند. هم اکنون نیز 
به نظر می رســد دولت ســیزدهم با اشراف کامل 
بــر اهمیــت و صرفه اقتصادی بــاالی طرح های 
بهینه ســازی دورخیز زیادی بــرای ایجاد حلقه 
 مفقوده صنعت نفت که همان بهینه سازی باشد، 

کرده است.
طبق اعالم وزارت نفت، چندی پیش این وزارتخانه 
نسبت به شناسایی و بهره مندی از توانمندی ها و 
ظرفیت ها و طرح ها، ایده ها و پروژه های شرکت های 
دانش بنیان، پژوهشکده ها، دانشگاه ها، پارک های 
علم و فناوری، ســرمایه گذاران و سرمایه گذاران 
خطرپذیــری )VC( کــه در حوزه  بهینه ســازی 
مصرف ســوخت و کارایــی انرژی در بخش های 
ســاختمان، صنعــت، حمل ونقل و کشــاورزی 
فعالیــت می کنند از طریق ایــن فراخوان اقدام 
کرد.به گفته جواد اوجی - وزیر نفت کشــورمان 
ســاالنه 8۰ میلیارد دالر معادل 2 هزار تریلیون 
تومان یارانه )بر اساس ارز نیمایی 2۴ هزار تومان( 

به تأمین ســوخت مایع و گاز در کشور اختصاص 
داده می شود که این موضوع متأسفانه ایران را به 
گفته آژانس بین المللی انرژی به رتبه نخست در 
زمینــه تأمین یارانه انرژی در جهان تبدیل کرده 
است؛ آخرین ترازنامه انرژی کشور شدت مصرف 
گاز را در ایران ۶.۴ برابر و نفت خام و فرآورده های 
نفتی را ۱.۴ برابر میانگین ســرانه مصرف جهانی 
گــزارش می کنــد، تنها در ســال ۱۳۹۷ میزان 
بهــره وری مصــرف انــرژی ۱۱.۱ درصد کاهش 
داشته که نشان دهنده اتالف انرژی و همین طور 
یارانه هاســت.ترازنامه انرژی کشــور برای سال 
۱۳۹۷ )2۰۱۹-2۰۱8( نشــان می دهــد که بر 
اســاس تازه ترین اطالعات موجود، سرانه مصرف 
نهایــی انرژی ایران به ۱.۷ برابر میانگین جهانی 
رســیده اســت. در سال 2۰2۱ میالدی با در نظر 
گرفتن رشد مصرف انرژی در ایران و روند معکوس 
سرانه مصرف انرژی در جهان، این نسبت بیشتر 
نیز شــده اســت.وزارت نفت در چهار سال آینده 
قصد دارد با هوشمندسازی سامانه های گرمایش 
و ســرمایش، مدیریت هوشــمند کنتورهای گاز 
ســاختمان های مسکونی، سیستم های مدیریت 
انرژی در ساختمان)BEMS(، توسعه فناوری های 
نــو گرمایــش با کارایــی انرژی بــاال )بویلرها، 
پکیج های چگالشــی، بخاری های رده برچسب 
انــرژی A و B و C، آبگرمکن هــای دیواری و...(، 

توســعه فناوری های پمپ های حرارتی گازسوز 
)GHP(، راه اندازی ســامانه های تولید هم زمان 
حــرارت و توان )CHP(، ممیزی و بهینه ســازی 
انرژی در ساختمان، طرح ها و ایده های خالقانه و 
کاربردی کاهش مصرف سوخت در ساختمان های 
مسکونی، اداری، تجاری و تولید و توسعه مصالح 
و عایق هــای حرارتی نوین )مواد تغییرفازدهنده 
)PCM(، عایق های نانو، شیشــه های کم گسیل 
و...( به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک کند.

برای نمونه مهرماه ســال ۱۳۹۹ بود که شــرکت 
ملی گاز ایران در آیینی از طرح ملی بهینه سازی 
موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری رونمایی 
کرد و ســخنگوی این شرکت چندی پیش گفت 
تعــداد 2 هزار و ۳۹5 مشــترک معادل ۹ هزار و 
۱۶5 واحد موتورخانه بر اساس متراژ زیربنا بهینه 
شــده است و ۱2 هزار و ۷۷۱ مشترک در سامانه 

ملی اصالح و بهینه سازی ثبت کردند.

صرفه جویی میلیاردها لیتر سوخت
بر این اساس، ارتقای کارایی ۶۰۰ هزار موتورخانه، 
برقی کردن ۱۰۰ هزار چاه کشاورزی، جایگزینی 
۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده، ۴۰۰ هزار موتورسیکلت 
برقی، جایگزینی ۶5 هزار دستگاه کامیون و کشنده 
فرسوده، توسعه مترو کالن شهرها، بهره برداری از 
۱۷ هزار اتوبوس دیزلی یا سی ان جی، گازرسانی به 

سیستان و بلوچستان و...  طرح هایی هستند که با 
حمایــت وزارت نفت در صورت اجرای کامل آنها 
میلیاردها لیتر ســوخت صرفه جویی می شود.در 
قوانین و مقررات کشور به ویژه قانون اصالح الگوی 
مصــرف، مکانیســم ها و تمهیداتی مانند اعطای 
تسهیالت مالی، کمک های بالعوض،   وضع قوانین 
و اســتاندارد در مورد کاالهای ســاخت داخل یا 
وارداتی،   اطالع رسانی عمومی از طریق رسانه های 
مختلف و گنجاندن مطالب مربوط به صرفه جویی 
در مصــرف انــرژی در کتب درســی مدارس و 
دانشگاه ها، موظف ساختن صنایع بزرگ به داشتن 
واحد مدیریت انرژی، برچســب گذاری اجباری 
کاالهــای انرژی بر، تنظیم ســاعات کار اصناف و 
مشــاغل، اســتفاده از کنتورهای سه تعرفه برای 
مصرف کنندگان بــزرگ، معاینه فنی خودروها، 
توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی، توسعه استفاده 
از گاز طبیعــی در صنعــت حمل ونقل، پرداخت 
یارانــه بــه المپ های کم مصرف و... اندیشــیده 
شــده تــا با اجــرای آنها، روند شــتابان مصرف 
داخلی انرژی کشــور کندتر شــود. بر این اساس، 
ارتقای کارایی ۶۰۰ هزار موتورخانه، برقی کردن 
۱۰۰ هزار چاه کشــاورزی، جایگزینی ۱۴۰ هزار 
تاکســی فرسوده، ۴۰۰ هزار موتورسیکلت برقی، 
جایگزینی ۶5 هزار دســتگاه کامیون و کشــنده 
فرســوده، توسعه مترو کالن شهرها، بهره برداری 
از ۱۷ هزار اتوبوس دیزلی یا سی ان جی، گازرسانی 
به سیســتان و بلوچستان و...  طرح هایی هستند 
که با حمایت وزارت نفت در صورت اجرای کامل 
آنها میلیاردها لیتر سوخت صرفه جویی می شود.

مقایسه این مکانیسم ها و تمهیدات با سازوکارها 
و تمهیدات مطرح در کشورهای موفق در زمینه 
صرفه جویی در مصرف انرژی نشــان می دهد این 
ســازوکارها و تمهیدها در موارد قابل توجه مشابه 
آنهایی است که در کشورهای موفق با اتکا به آنها 
موفقیت های قابل توجه به دســت آمده است، اما 
در ایران این ســازوکارها در مرحله اجرا به دالیل 
متعــددی از قبیل آماده نبودن زیرســاخت های 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نبود دسترسی به 
بودجه کافی، نتایج موردنظر قانونگذار را به دنبال 

نداشته اند.

مدیرکل هوشمندسازی و فناوری نوین توانیر گفت: بر اساس طرح 
هوشمندســازی کنتورها اگر بانک هــا، ادارات دولتی و خصوصی 
بعد از ســاعت اداری، خارج از الگوی تعیین شــده مصرف داشــته 
باشند، برق آن ها قطع می شود و درصورت کاهش بار مجدد وصل 
خواهد شد.هادی مدقق با اشاره به آخرین وضعیت طرح کنتورهای 
هوشمند، اظهار کرد: این طرح با اولویت مشترکان بزرگ آغاز شد، 
درحال حاضر تقریبا برای همه ۱۰۰ هزار مشترک صنعتی بزرگ 
که باالی ۳۰ کیلووات ســاعت مصرف برق دارند و اغلب چاه های 
کشــاورزی که بالغ بر 2۰۰ هزار مشــترک را دربرمی گیرد، کنتور 
هوشــمند نصب شــده اســت.وی با بیان اینکه مابقی نیز تا یک ماه 

آینده تکمیل خواهد شد و تا تابستان اکثر بار کشاورزی و صنعتی 
را می توان از این طریق کنترل پذیر کنیم، گفت: اولویت بعدی که 
آغاز شده نیز شامل مشترکان اداری می  شود، در این بخش نیز عمده 
مشترکان در سال های گذشته مجهز به سیستم هوشمند شدند و 
برای مابقی مشترکان نیز برنامه ریزی شده که برای آن ها نیز نصب 
شــود؛ منظور از مشــترکان عمومی و اداری دستگاه های اجرایی و 
بانک ها می شــود که برنامه ریزی شــده پس از مشترکان صنعتی و 
کشاورزی کامل شوند.مدیرکل هوشمندسازی و فناوری نوین توانیر 
با بیان اینکه این طرح با اولویت کالن شهرها و به ویژه تهران انجام 
خواهد شد، افزود: با نصب کنتورهای هوشمند در تهران قرار شده 

تا در تابستان امسال 5۰۰ مگاوات بار اداری مدیریت شود، بر اساس 
آنچه که در مصوبه دولت آمده باید در ســاعات اداری و غیر اداری، 
مدیریت بار صورت بگیرد، سال های گذشته صرفا روئت می کردیم 
و نهایتا تذکر داده می شد اما امسال قرار است محدودیت را اعمال 
کنیم.مدقق با بیان اینکه بر اساس این طرح اگر بعد از ساعت اداری 
بانک ها و ادارات خارج از الگوی گفته شــده مصرف داشــته باشند، 
برق آن ها قطع می شود، گفت: درصورتی که این سازمان ها و ادارات 
بار مصرفی خود را کاهش دهند، برق آن ها مجدد وصل می شــود، 
آنچه تعیین شــده این اســت که  ادارات در ســاعات غیر اداری ۱۰ 

درصد مصرف داشته باشند. 

مدیرکل هوشمندسازی و فناوری نوین توانیر خبر داد؛ 

جریمه  خاموشی برای ادارات و سازمان ها

خبر  ویژه

گزارش ها نشان می دهند ؛

افزایش بالیای مرتبط با  آب  در جهان
خطرات و بالیای مرتبط با بحران آب مانند سیل 
و خشکسالی به دلیل تغییرات آب و هوایی در 
اغلب مناطق جهان رو به افزایش اســت.انتظار 
مــی رود تعــداد افرادی کــه در جهان از تنش 
آبی رنج می برند افزایش یابد که این چالش با 
افزایش جمعیت و کاهش دسترسی ها تشدید 
می شــود.آب، منبع توســعه پایدار و کاالیی 
گرانبهاست با این حال تنها ۰.5 درصد از منابع 
آبی زمین به عنوان آب شیرین، قابل استفاده و 
در دسترس است.منابع آب تحت فشار فزاینده 
ای قرار دارند به طوری که در 2۰ سال گذشته، 
ذخیره آب سرزمینی یک سانتی متر در هر سال 
کاهش یافته است. این مقدار ممکن است زیاد 
به نظر نرســد اما در سطح جهانی، عدد بزرگی 
اســت.گزارش ها حاکیست که بنابر آمار سال 
2۰۱8 میــالدی 2.۳ میلیارد نفر یا 25 درصد 
از جمعیت جهان در کشــورهایی با تنش آبی 
زندگــی می کننــد. همچنین ۳.۶ میلیارد نفر 
نیز دســتکم یک ماه در سال دسترسی ناکافی 
به آب دارند که انتظار می رود این رقم تا سال 
2۰5۰ میــالدی به بیش از پنــج میلیارد نفر 

افزایش یابد.همچنین خطرات و بالیای مرتبط 
با آب نیز در حال افزایش هســتند. از ســال 
۱۹۷۰ میــالدی، ۴۴ درصــد بالیا و ۳۱ درصد 
خســارات اقتصادی ناشــی از وقوع سیل بوده 
اســت که در این میان آسیا آسیب جدی تری 
دیده است. همچنین خشکسالی نیز جان بیش 
از ۷۰۰ هزار نفر را گرفته که اکثریت آنها ساکن 
آفریقا بودند.کارشناسان تاکید دارند: عواملی 
چــون  تغییرات اقلیمــی ،  افزایش جمعیت ،  
تخریب محیط زیست  و جدیدترین عامل یعنی  
همه گیــری کووید۱۹  نیز تنش های مرتبط با 
آب را تشــدید می کننــد.در عین حال فاکتور  
افزایــش دما  هم منجــر به تغییر در الگوهای 
بارش با تأثیرات گســترده می شــود. خدمات 
پیش بینی و هشدار اولیه بالیای طبیعی هنوز 
در بســیاری از کشــورهای در حال توســعه و 
کشورهای جزیره ای کوچک و در حال توسعه 
ناکافی اســت.بهبود خدمات آب و هوایی برای 
آب منجر به تقویت انعطاف پذیری و حمایت از 
سازگاری با آب و هوا شده و به ایجاد آینده ای 

پایدارتر برای همه کمک می کند.

عضو شورای شهر تهران :

آبی است مشکل ما در مدیریت منابع 
عضو کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای 
شــهر تهران گفت: ما اصال کمبود آب نداریم، 
بلکه مشــکل ما در مدیریت اســت. اگر آب را 
درســت مدیریت کنیم، آب زیاد هم داریم. از 
آنجایی که مدیریت ما به درســتی نیســت آب 

از دست ما هدر می رود.
ســید محمد آقامیری، عضو کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شــورای شــهر تهران در پاســخ 
به ســوالی درباره ســرانجام ارسال الیحه ای 
در زمینه فرونشســت زمین از طریق شــورای 
عالــی اســتان ها به مجلس گفت: جلســات 
فرونشســت شروع شده اســت. االن با اساتید 
دانشــگاه و سازمان ها و وزارتخانه های مختلف 
جلســه برگزار می کنیــم. او ادامه داد: تمامی 
اطالعات در زمینه فرونشست از سازمان نقشه 
بــرداری گرفته تا وزارت نیرو، آب و فاضالب و 
کشاورزی در حال گردآوری است و یک پایش 
ملی و کشــوری انجام می دهیم و براساس آن 
ضوابــط و راهکارهایی را اســتخراج می کنیم 
که چــه راهکارهایی را باید برای جلوگیری از 
فرونشســت استخراج کنیم. او درباره جزئیات 

الیحه ای که قرار اســت از ســوی شورای عالی 
استان ها تدوین و سپس در مجلس به تصویب 
برســد  و به سراسر کشور ابالغ شود، گفت: در 
ایــن الیحه متولی رســیدگی و نظارت به آن 
مشــخص خواهد شــد. آقامیری در واکنش به 
اینکه یکی از دالیل فرونشســت استفاده بیش 
از حد از منابع آب زیرزمینی اســت، در حالی 
که ما دچار کمبود منابع آبی هســتیم، گفت: 
اتفاقا ما اصال کمبود نداریم، بلکه مشکل ما در 
مدیریت است. اگر آب را درست مدیریت کنیم، 
آب زیــاد هــم داریم. از آنجایی که مدیریت ما 
به درستی نیست آب از دست ما هدر می رود. 
عضو کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای 
شــهر تهران اضافه کــرد: بحثی که ما االن در 
جلسات داریم مدیریت منابع آبی است که اگر 
به درســتی آن را مدیریت کنیم از فرونشست 
جلوگیــری می کند و آب بــه مقدار کافی هم 
برای استفاده شرب و هم برای کشاورزی داریم. 
آقامیــری تاکید کرد هرکس باید وظایف خود 
را به درســتی انجام دهد، اما این نیازمند یک 

شرح وظایف منظم و مدون است. 
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55بانک و بیمه
 حمایت بانک مسکن 

کز خیریه آموزشی   از مرا
در چارچوب مسوولیت اجتماعی

مدیرعامل بانک مسکن به همراه عضو هیات مدیره 
بانک، در مهمانی ضیافت افطار دانش آموزان مجتمع 

خیریه آموزشی فرهنگی حسان شرکت کردند.
طی مراسمی دکتر محمود شایان، مدیرعامل بانک 
مسکن به همراه دکتر سید محسن فاضلیان عضو 
هیات مدیره بانک در ضیافت افطار مجتمع آموزشی 
فرهنگی حسان واقع در شهرستان پاکدشت شرکت 

کردند.
این مجتمع خیریه جزو موقوفه هایی اســت که با 
نیت خدمت به ایتام و کودکان بدسرپرست تاسیس 

شده است.
ســید محســن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک 
مسکن در حاشیه این مراسم در گفت و گو با پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا، در خصوص جزئیات این 
بازدید گفت: در سالروز میالد کریم اهل بیت عصمت 
و طهارت امام حسن مجتبی )ع( توفیق شد همراه با 
مدیرعامل محترم بانک از مرکز آموزشی فرهنگی 

حسان در شهر پاکدشت بازدیدی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه حدود 5۰ درصد دانش آموزان 
ایــن مجتمع، ایتام و مابقی کودکان کم برخوردار، 
بی سرپرســت یا دارای مشــکالت حاد خانوادگی 
هســتند، افزود: در این بازدید از نزدیک در جریان 
فرآیندهای آموزشی و پرورشی این مجموعه فاخر 

در شهرستان پاکدشت قرار گرفتیم.
عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: این مجموعه، 
هم به لحاظ سخت افزاری و هم از نظر نرم افزاری 
شرایط بسیار مساعد و مناسبی را برای این دانش 
آموزان فراهم کرده و شجره طیبه ای را بنا کرد ه اند 
کــه به امید خدا حاصل آموزش و پرورش و تربیت 
درســت و صحیح این قشــر بسیار راهبردی و مهم 
که ترســیم کننده آینده کشور هستند، مطلوب و 

درجهت رشد و تعالی جامعه خواهد بود.
دکتر فاضلیان ادامه داد: ظواهر و باطن کار نشــان 
می دهد که این تالش ها توانســته به نتیجه برسد 
و در حال حاضر، بخشــی از فارغ التحصیالن این 
مجتمع آموزشی که از ابتدایی تا دبیرستان هستند، 
توانسته اند در بهترین دانشگاه ها قبول شوند و برخی 
از آن ها امروز در این مجتمع مشغول به کار هستند.
عضو هیات مدیره بانک مســکن با تاکید بر اینکه، 
همنشینی با ایتام فضای معنوی و روحانی خاصی 
را حکم فرما کرد، اظهار داشــت: خداوند متعال را 
شاکریم که در محضر این عزیزان و مسووالن گرانقدر 
و معلمان بزرگوارشان توفیق مصاحبت و همنشینی 
حاصل شد و از حضور خالصانه و دارای حس الهی و 

معنوی این فرزندان بهره بردیم.
دکتر فاضلیان با بیان اینکه بانک مسکن در چارچوب 
تالش های پیشین خود در چارچوب مسوولیت های 
اجتماعــی، کمک به کودکان کــم برخوردار را در 
دستور کار خود قرار داده است، گفت: مبلغی برای 
تک تک دانش آموزان این مجتمع آموزشی در نظر 
گرفته بودیم که تقدیم شد؛ ضمن اینکه، در آینده 
نیز خدمات و تسهیالت بانکی برای این قشر از جامعه 
در چارچوب قوانین در نظر گرفته می شــود که در 
اختیار این مرکز و مراکز مشابه قرار خواهد گرفت.

 انتصابات جدید 
در بدنه کارشناسی دفتر مرکزی 

صندوق قرض الحسنه شاهد

اولین تغییرات صندوق قرض الحسنه شاهد در سال 
۱۴۰۱ با انتصابات جدید در بدنه کارشناسی دفتر 

مرکزی رقم خورد.
اولین تغییرات صندوق در سال ۱۴۰۱ با نظر کمیته 
منابع انسانی در بدنه کارشناسی دفتر مرکزی رقم 

خورد.
بر این اســاس و طی احکام جداگانه ای از ســوی 
غالمحســین مرادی، مدیر اداری و منابع انســانی 
به ترتیب، ســید حسن موسوی، حامد گودرزوند 
چگینی و امیر حسین قادریان به عنوان کارشناس 
حسابداری و وصول مطالبات، کارشناس اعتبارات 
و تسهیالت و کارمند خزانه داری و بودجه منصوب 

شدند.

اخبار

بانک قرض الحسنه رسالت 
هیچ ابربدهکاری ندارد

بــر اســاس اعــالم بانک مرکــزی، بانک 
قرض الحســنه رســالت هیچ ابربدهکاری 
نــدارد و فاقد تســهیالت و تعهدات کالن 

است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی آبان ماه ســال 
گذشــته از بانک مرکزی درخواست کرد تا 
بانک ها و موسســات اعتباری هر ســه ماه 
یک بار لیســت ابربدهکاران بانکی خود را 

منتشر کند.
وی بانک ها و موسســات اعتباری را مکلف 
کرد برای اطالع عموم مشخصات تسهیالت 
گیرنده،  توجیه بانک برای تخصیص منابع، 
مبلغ تســهیالت، میــزان پرداخت، مانده 
بدهی، نرخ ســود و نــوع تضامین را اعالم 
کنند که طبق لیست منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی، بانک قرض الحســنه رسالت 

فاقد ابربدهکار بانکی است.
براساس این گزارش، در بانک قرض الحسنه 
رسالت به عنوان نخستین و تنها بانک قرض 
الحسنه خصوصی کشور مطالبات معوقات 
نزدیک به یک درصد اســت. در چند ســال 
گذشته با اجرایی شدن بانکداری اجتماعی 
و به کارگیری ســامانه اعتبارسنجی مرآت، 
مطالبــات غیرجاری در تســهیالتی که با 
اعتبارســنجی پرداخت می شوند کمتر از 

دو دهم درصد اعالم شده است.
گفتنی اســت بانک قرض الحسنه رسالت 
پرچمدار بانکداری بدون شعبه و نخستین 
بانک دیجیتال در کشــور اســت که با در 
اختیار گذاردن سامانه های متعدد از جمله 
پیشخوان مجازی رسالت خدماتی شرعی، 
آســان و ارزان را بدون محدودیت زمانی و 

مکانی ارائه می کند.

وب سرویس استعالم 
صورتحساب الکترونیکی 

در بانک توسعه صادرات 
راه اندازی شد

وب ســرویس اســتعالم صورتحســاب 
الکترونیکی و تســهیالت و خدمات بانکی 
مرتبط با ســامانه جامــع تجارت در بانک 
توســعه صــادرات ایــران پیاده ســازی و 

راه اندازی شد.
این اقدام به دنبال الزام بخشــنامه شــماره 
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بانــک مرکزی، بــه منظور برقراری ارتباط 
سیســتمی و ایجــاد وب ســرویس های 
الزم جهت تبادل اطالعات صورتحســاب 
الکترونیکی و تســهیالت و خدمات مرتبط 

با سامانه جامع تجارت انجام شده است.
براســاس این گــزارش، اســتفاده از وب 
سرویس استعالم صورتحساب الکترونیکی، 
ایــن امکان را فراهم می ســازد تا در زمان 
اعطای انواع تســهیالت و ارایه خدمات به 
مشــتریان گروههای کاالیی تعیین شده، 
صحت صورتحســاب هایی که پیشــتر در 
ســامانه جامــع تجارت ثبت شــده اند، از 

طریق استعالم، احراز شود.
زیــن پــس ایــن بانک به منظــور اعطای 
تســهیالت و ارایــه خدمــات در خصوص 
کاالهای مشــمول زمان بندی و فهرســت 
گــروه های کاالیی ابالغی توســط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، صرفاً نســبت به 
پذیرش صورتحســاب های الکترونیکی به 
عنوان جایگزین صورتحساب فیزیکی اقدام 
نموده و از دریافت صورتحســاب فیزیکی 

خودداری خواهد کرد.

ح شد؛  آیت اهلل بوشهری مطر در دیدار دکتر شایان با 

قدردانی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از بانک مسکن
دکتــر محمود شــایان مدیرعامل بانک 
مسکن در جریان سفر به شهر مقدس قم 
با آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری، 
عضو هیئت رئیســه مجلــس خبرگان 
رهبری و رئیس جامعه مدرســین حوزه 

علمیه قم دیدار کرد.
دکتــر محمود شــایان مدیرعامل بانک 
مســکن در دیدار با آیت اهلل حســینی 
بوشــهری عضو هیئت رئیســه مجلس 
خبــرگان رهبــری از افزایــش اعطای 
تســهیالت بانکی در حوزه تامین مسکن 
مردم خبر داد و اظهار داشت: با توجه به 
حمایت های گســترده آیت اهلل رئیسی 
ریاست محترم جمهوری در مدت کوتاه 
دولت ســیزدهم برای تامین مالی پروژه 
هــای نهضــت ملی مســکن هیچ گونه 
محدودیــت و مانعی وجود ندارد و بانک 
مســکن در جهاد مســکن سازی کشور 

پیشتاز است.
وی بــا ارائه آماری از میزان تســهیالت 

اعطایــی به مردم گفت: تســهیالت در 
بخش مســکن و ســاختمان نسبت به 

سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۱۹ درصد 
را نشان می دهد که جامعه هدف آن نیز 

کمک به اقشار کم درآمد است.
مدیرعامل بانک مســکن از تامین مالی 

ســهمیه ساخت مســکن توسط بانک 
متبوع خود خبر داد و اظهار داشــت: با 
توجــه به زمان ارائه دســتورالعمل های 
مربوطه از مراجع باالدســتی و همچنین 
با توجه به عملکرد شــبکه بانکی، میزان 
تســهیالتی که بــه منظور احداث واحد 
مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۰ توسط بانک 
مســکن پرداخت شده، نشان دهنده آن 
اســت که عملکرد بانک قابل قبول و در 

حد مطلوبی است.
بر اســاس گــزارش روابط عمومی بانک 
مسکن، پس از ارائه گزارش های مستند 
و مســتدل مدیرعامل بانک مسکن، آیت 
اهلل ســید هاشم حسینی بوشهری عضو 
هیئت رئیســه مجلس خبرگان رهبری 

از خدمات بانک مسکن قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهداف اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن، همکاری هرچه بیشتر بانک 
مسکن با دولت و اجرای صحیح تعهدات 

بانک در این حوزه را خواستار شد.

کید رشنوادی بر پنج محور اصلی در برنامه استراتژیک سرمد  تا

برنامه های سال 1۴۰1 بیمه سرمد تشریح شد
مدیرعامل بیمه ســرمد گفت: ســرمد امروز به آینده نگاه دارد و سال 
۱۴۰۱ سال بهتری برای ما خواهد بود و صنعت بیمه خبرهای خوشی 

از فعالیت های ما خواهد شنید.
اولین جلســه شــورای مدیران این شــرکت در سال ۱۴۰۱ با حضور 

معاونان و مدیران برگزار شد.
یعقوب رشــنوادی در این جلسه گفت: سال گذشته سال پرتالطمی 
برای سرمد بود که تجارب زیادی برای همه ما به همراه داشت. سرمد 
نشــان داد که یک شــرکت مقتدر است و امروز پرصالبت از مشکالت 

عبور کرده است.
وی افزود: سرمد امروز به آینده نگاه دارد و سال ۱۴۰۱ سال بهتری 
برای ما خواهد بود و صنعت بیمه خبرهای خوشی از فعالیت های ما 
خواهد شــنید. با تغییر و تحولی که داشــته ایم سال بسیار پربازدهی 

پیش رو داریم.
رشــنوادی به تغییر نگاه افکار عمومی به برند ســرمد هم اشــاره کرد 
و گفت: تصویر شــرکت در افکار عمومی بهتر شــده و شــرایط سرمد 
به کلی تغییر کرده اســت. امروز با همت و تالش مجموعه مدیران و 
کارکنان، در افکار عمومی به نحو خوبی با خدمات و اقدامات موثرمان 

شناخته شده ایم.
مدیرعامل بیمه سرمد درباره برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۱ 

نیز گفت: سال جدید را با یک برنامه جدی و جامع آغاز کرده ایم و به 
ویژه در حوزه شــعب دســتور کار روشنی داریم که باید آن را محقق 
کنیم، چرا که تقویت شبکه فروش یکی از اهداف اصلی ما خواهد بود.
اســتفاده از ظرفیت بیمه گذاران بزرگ ســرمد، از دیگر نکاتی بود که 
رشنوادی به آن اشاره کرد و افزود: در کنار جذب بیمه گذاران بزرگی 
همچون سازمان تامین اجتماعی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ به 
جمع مشتریان ما اضافه شد، باید از ظرفیت این بیمه گذاران به خوبی 
بهره ببریم، چراکه پتانسیل های بزرگی در مجموعه های مانند بانک 

صادرات ایران، ســازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، جهاد دانشگاهی و… وجود دارد که مغفول مانده است.

وی ترمیم ساختار مالی شرکت و مولدسازی دارایی ها، حفظ پرتفوی 
شــرکت و افزایش آن از طریق خرده فروشــی، تقویت شبکه فروش، 
اصالح ساختار سازمانی و سرمایه انسانی شرکت، افزایش سهم فروش 
آنالین و اســتفاده از کســب وکارهای دیجیتال و تقویت برند و هویت 

شرکت را از دیگر برنامه های مهم سال ۱۴۰۱ برشمرد.
رشنوادی افزود: بیمه سرمد، قابلیت و ظرفیت سرآمدی را در صنعت 
بیمه کشــور دارد و باید با اســتفاده از تجربه های سال های اخیر خود 

این مهم را محقق کند.
در ادامه این جلســه معاونان و مدیران ســرمد، با نگاهی به عملکرد 
ســال گذشــته، برنامه های خود را برای ســال جدید تشریح کرده و 

مورد بررسی قرار دادند.
هم چنین در پایان جلســه، از روح اله عظیمی معاون فنی بیمه های 
زندگی، ناهید شــاکری مدیر بیمه های مهندســی و انرژی، مسعود 
صحرابانــی مدیــر بازاریابــی و فــروش بیمه های زندگی و حســن 
پورحســینی مدیر بیمه های آتش ســوزی، باربری و خاص، به عنوان 
مدیران برتر در حوزه آموزش کارکنان و نمایندگان شرکت قدردانی 

شد.

اخبار

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از خدمات بانک قرض الحســنه 
مهر ایران در استان خراسان رضوی تقدیر کرد.

در پی ســفر رئیس جمهوری به مشــهد مقدس، میز خدمت بانک 
به مدت 2 روز در محل اعالمی وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر 
و نســبت به ارائه خدمت به مراجعان و پیگیری مشــکالت آن ها 
اقدام شــد. همچنین مدیر شعب استان با »هادی قوامی« نماینده 
تام االختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی و »حســینی« نماینده بانک 

مرکزی دیدار و خدمات بانک را برای آن ها تشریح کرد.
در همین رابطه وزارت امور اقتصاد و دارایی از خدمات بانک تقدیر 
کرده اســت. در لوح ســپاس این وزارتخانه که به امضای »هادی 
قوامــی« معــاون امور حقوقی و مجلس و نماینده تام االختیار وزیر 
امور اقتصادی و دارایی رســیده، خطاب به »محمدرضا صبوری« 

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان خراسان رضوی 
آمده است:

»خدمت به نظام جمهوری اســالمی و ملت شــریف ایران زمین، 
توفیقی سترگ در مسیر آموزه های دینی و انقالب است و استقرار 
میز ارتباطات مردمی همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری در 
اســتان ها، جلوه ای از خدمتگزاری و مردمی بودم دولت ســیزدهم 
اســت. بدین وســیله تشــکر و امتنان خود را به پاس نقش بارز و 
مشارکت ارزشمندتان در ستاد اجرایی میز ارتباطات مردمی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه در استان خراسان رضوی، 

اعالم می دارم.
مزیــد توفیقــات شــما را در ســایه توجهــات حضــرت علی بن 

موسی الرضا)ع( از خداوند مهربان خواهانم.«

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در سفر رئیس جمهوری به مشهد

خبر  ویژه

گهی فقدان سند مالکیت  آ
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شــماره ملــی 4899430949 بــا جــز ســهم 1/5 از کل ســهم 6 بــه عنــوان مالــک یــک ممیــز پنــج دهــم دانــگ مشــاع از شــش 
دانــگ عرصــه و اعیــان بــا شــماره مســتند مالکیــت 9909973053100856 تاریــخ 1399/08/17 موضــوع ســند مالکیــت 
اصلــی بــه شــماره چاپــی 222942 ســری ج ســال 99 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 140020331012002672 ثبــت گردیــده 
اســت ســپس نامبــرده ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــالم نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت چاپــی 

پــالک مــورد ثبــت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. 
لــذا مراتــب بــه اســتناد بــه مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی 
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده 

روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد. 
ک ساوجبالغ رئیس اداره ثبت اسناد و امال

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

برابــر رای شــماره 140060318021001210 مــورخ 1400/11/25 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 بالمعــارض 
متقاضــی آقــای مهــدی شــاکری رودبارکــی فرزنــد بهمــن بــه شــماره شناســنامه 29 صــادره از رشــت در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 386.77  مترمربــع پــالك 557 مفــروز و مجــزی شــده از 71 و 84و 99 فرعــی از 
43 اصلــی واقــع در قریــه رودبارکــی خریــداری از مالــك رســمی آقــای عبــاس نصیــری کرباســدهی محــرز گردیــده اســت. .لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دومــاه اعتراض خــود را به 
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 :1401/01/21 یکشــنبه ونوبــت دوم:1401/02/05 دوشــنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

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

برابــر رای شــماره 140060318021001209 مــورخ 1400/11/25 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 بالمعــارض متقاضــی 
آقــای حبیــب الــه کنعانــی فرزنــد ســعید بــه شــماره شناســنامه 631 صــادره از ســنندج در ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بر 
بنــای احداثــی بــه مســاحت 233.50 مترمربــع پــالك 556 مفــروز و مجــزی شــده از 71 و 84و 99 فرعــی از 43 اصلــی واقــع در 
قریــه رودبارکــی خریــداری از مالــك رســمی آقــای عبــاس نصیــری کرباســدهی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت 

اول :1401/01/21 یکشــنبه ونوبــت دوم:1401/02/05 دوشــنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

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

برابــر رای شــماره 140060318018005350 -1400/12/11 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی فرهاد 
بــراری نشــرودکلی فرزنــد  گل محمــد بــه شــماره ملــی6539432968 درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن و ســاختمان بــا کاربــری 
مســکونی بــه مســاحت 324/25 مترمربــع مجــزی شــده از پــالک31 و 104 فرعــی از ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 
12 گیــالن کــه بــرای ان پــالک شــماره 3115 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی ســید علــی اکبــر رضویــان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت 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 :1401/01/20 ونوبــت دوم:1401/02/05
کدل - رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر علی کاظمی پا

بیمه رازی پنج نفر از زندانیان جرائم غیرعمد را آزاد کرد
 شــرکت بیمه رازی در راســتای مســئولیت اجتماعی خود در جشــن گلریزان شــهر تبریز موجبات آزادی پنج نفر از زندانیان غیرعمد و 

محکومین مالی را فراهم کرد.
در نوزدهمین جشــن گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد که همزمان با ماه مبارک رمضان در شــهر تبریز و با حضور مســئولین 
استانی، رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مدیر کل زندان های استان برگزار شد، دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی 

به نمایندگی از شرکت بیمه رازی مبلغ 5۰ میلیون تومان در این جشن اهدا کرد.
مبلغ اهدایی بیمه رازی در این جشن موجب آزادی پنج نفر از زندانیان غیرعمد و محکومین مالی را فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش شرکت بیمه رازی در راستای مسئولیت اجتماعی خود که همراهی با افراد جامعه است، در حوزه های مختلف همچون 
همراهی با حادثه دیدگان بالیای طبیعی و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را در دستور کار خود قرار داده است.
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طی روزهای پنجم تا دهم اردیبهشت ماه؛

مردم اصفهان میهمان نمایشگاه قرآن و عترت می شوند
اصفهان / گروه اســتان ها: هفدهمین نمایشــگاه 
قرآن و عترت اصفهان همزمان با ماه مبارک رمضان 
و طی روزهای پنجم تا دهم اردیبهشت ماه برگزار 
می شــوداین نمایشــگاه که پس از سه سال وقفه 
برپا می شــود، شرایطی را فراهم می آورد تا ۱۴۰ 
موسســه، تشکل، نهاد و مجموعه فعال در حوزه 
قرآن و عترت به ارائه دستاوردها و توانمندی های 
خود بپردازند.فعاالن حوزه های نشــر مکتوب در 
حوزه انتشــارات قرآنی و مذهبی، خبرگزاری ها، 
رســانه های جمعی و دیجیتال، اســتارتاپ ها و 

خدمــات نرم افزاری جدیــد قرآنی، محصوالت 
فرهنگی، هنری قرآنی )نقاشــی، خوشنویســی، 
آثار حجمی، ســفال، ســرامیک و...(، حجاب و 
عفاف، خدمات آموزشــی کودکان و نوجوانان و 
خانواده های قرآنی، سازمان ها و نهادهای دولتی 
و موسســات قرآنی و مراکز علمی و دانشــگاهی 
مرتبــط و مجموعه های طراحی معماری، اجرای 
دکوراســیون و احیای اماکن مذهبی و فرهنگی 
و تامین خدمات وابســته در این نمایشگاه حضور 
فعــال خواهند داشت.موسســات و فعاالن حوزه 

قرآنی از چهار استان اصفهان، تهران، قم و کرمان 
در این نمایشگاه حضور می یابند و دستاوردهای 
خود را در ۱۴ هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی 
به نمایش می گذارند.هفدهمین نمایشگاه قرآن و 
عترت اصفهان پس از سه سال وقفه برگزار می شود 
و از جملــه ویژگی هــای آن می تــوان به افزایش 
2/5 برابری در متراژ و تعداد مشــارکت کنندگان 
و همچنیــن رویکــرد کامــاًل فرهنگی و مذهبی 
)غیرتجاری( اشــاره کرد.برگــزاری محفل های 
قرآنی توســط موسســات برجســته کشوری، 

برگــزاری تئاترهای قرآنی و ســرودهای مذهبی 
و قرآنی و تواشــیح، نقاره زنی و صفه خوانی حرم 
امام رضا)ع(، اجرای پرده خوانی، برگزاری نمادین 
ورزش باســتانی در فضای باز نمایشگاه، برگزاری 
جلســه شــورای فرهنگ عمومی استان اصفهان 
همزمان با آغاز نمایشــگاه، برگزاری جنگ های 
شاد خانوادگی برای کودکان و نوجوانان به منظور 
ارتقــای اطالعات و آموخته هــای مذهبی و... از 
جمله برنامه هایی اســت که در حاشــیه برپایی 

نمایشگاه قرآن و عترت اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد خبر داد؛

کاهش ۴۰ درصدی ذخایر آب و کام تشنه مشهد در تابستان امسال
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
مشهد گفت : ذخایر سد دوستی نسبت 
به ســال گذشته کاهش ۳۶ درصدی، 
ســد طرق کاهش  ۴۳ درصدی، سد 
ارداک کاهــش ۴۷ درصدی و ســد 
کارده کاهش ۴۶ درصدی داشته که 
در مجموع منابع آبی سدهای تأمین 
کننده آب مشــهد ۴۰ درصد کاهش 

پیدا کرده است. 
حسین اســماعیلیان در این ارتباط 
اظهار داشــت: در سال ۱۳۹۹ حجم 
کل مصــارف آبــی مشــهد مقدس 
2۴۳ میلیــون متــر مکعــب بوده و 
این مصارف در ســال ۱۴۰۰ به 2۶۰ 
میلیــون مترمکعب رســیده و پیش 
بینی می شــود در ســال آبی جاری، 
میزان مصارف حدود 8 درصد افزایش 
داشــته باشــد در واقع عالوه بر اینکه 
بحران بی آبی بر شــهر مشهد مسلط 
شده است، مصارف نیز افزایش داشته 
کــه گاهی دلیل آن را باید در گرم تر 
شدن هوا جست و جو کرد. وی افزود: 
سال گذشته به رغم این که کم باران 
ترین سال آبی را پشت سر گذاشتیم، 
تقریبا ۳۶ درصد مصارف آبی مشــهد 

را از ســدها و ۶۴ درصــد دیگــر را از 
منابع زیرزمینی استحصال کردیم اما 
امســال به دلیل کاهش شدید ذخایر 
ســدها این نســبت به ۷۰ درصد آب 
های زیرزمینی و ۳۰ درصد از ســدها 
خواهد رسید. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب مشــهد با اشاره به کمبود 
جدی آب در اوج مصرف و تابســتان 

پیش رو در مشهد تصریح کرد: حجم 
مصــارف و آب مورد نیاز کالن شــهر 
مشــهد ۱۳ هزار لیتر بر ثانیه اســت 
ولــی کل ظرفیــت آبی یا آب موجود 
این کالنشــهر از منابع مختلف کمتر 
از ۱۰ هزار لیتر اســت و برای پشــت 
ســر گذاشتن اوج مصرف آب در شهر 
مشــهد با کمبود 2 هزار و 5۰۰ لیتر 

در ثانیه آب رو به رو هستیم.حســین 
اســماعیلیان ادامه داد: با یک برآورد 
ســاده باید اعــالم کرد مصرف روزانه 
آب مشــهد در دوره اوج مصرف بیش 
از ۱ میلیــون و ۱2۳ هزار متر مکعب 
در روز است که هم اکنون حدود ۹۰۰ 
هزار مترمکعب آن قابل تأمین است و 
شــهر مشهد با 22۳ هزار متر مکعب 

در روز کســری آب در روزهای پیش 
رو مواجه خواهد شد. 

وی بــا بیــان اینکه علیرغم شــرایط 
ســخت آبی، جیره بندی، خط قرمز 
مدیریت آب مشهد است ابراز داشت: 
ســه برنامه اساســی بــرای تأمین 
آب مشــهد در روزهــای اوج مصرف 
طراحی شــده اســت که جابجایی و 
تجهیــز چاه ها، اتصال و اســتفاده از 
چاه های ســایر دســتگاه ها به تعداد 
۶۹ حلقه چاه و اجرای طرح نبی اکرم 
صلی ا... علیه و آله و سلم در ماه های 
آینده از جمله برنامه های در دســت 
اقدام این شرکت می باشد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب مشهد با نگاهی 
امیدوارانه به مدیریت آب سد دوستی 
و همکاری ترکمنســتان در مصارف 
و حقابه آن خاطرنشــان کرد: در ماه 
های گذشته میزان برداشت آب از سد 
دوستی برای تأمین آب مشهد به یک 
و نیم متر مکعب بر ثانیه رسیده بود و 
این میزان هم اکنون 2 متر مکعب می 
باشــد و اگر بخواهیم اوج مصرف آب 
مشهد در تابستان امسال را پشت سر 
بگذاریم باید این میزان برداشت به 5 

متر مکعب بر ثانیه برسد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
مازندران و گلستان:

 خاموشی برق امسال 
 در زمان اوج مصرف 

به حداقل خواهد رسید

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و 
گلستان گفت: امیدواریم امسال در زمان اوج 
مصرف خاموشــی های برق به حداقل برسد.
کورش موسوی تاکانی در گنبدکاووس گفت: 
مشکالت تأمین برق در بازه زمانی ۱2۶ روزه 
اوج مصرف از اوایل خرداد تا اواســط شهریور 
ماه اســت.او گفت: امســال بــا تغییراتی در 
آرایش شبکه توزیع برق با توسعه پست فجر 
گنبدکاووس وابســتگی به برق ترکمنستان 
برطــرف شــده اســت و امیدواریم امســال 
خاموشی به حداقل برسد و یا نداشته باشیم.
او می گوید: بر اســاس برنامه ریزی های انجام 
شده در سال آینده ششمین و بزرگترین پست 
۴۰۰ به ۶۳ کیلو ولت برق منطقه ای مازندران 
- گلستان در گنبدکاووس - آزادشهر احداث 
می شود.موسوی تاکانی گفت: 5۹٫5 مگاوات 
نیروگاه تولید پراکنده در گنبدکاووس ایجاد 
شده که 8٫5 مگاوات آن تا زمان پیک مصرف 
وارد مدار می شــود و همچنین زمین خطوط 
ارتباطی ۶۳ کیلو ولت گنبدکاووس خریداری 
و دیوارکشی شده و سازه های فنی آن در حال 

انجام است.

گام نخست شهردار رشت در جهت حل 
معضل سراوان برداشته شد؛

 بازدید از زباله سوز 
و تکنولوژی های نوین پردازش 

ج و تهران زباله در کر
گیالن / گروه اســتان ها: ســید امیر حسین 
علوی شــهردار رشــت به همراه سید شمس 
شــفیعی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
شــورای اسالمی شهر رشت در راستای حل 
معضل ســراوان از زباله ســوز و تکنولوژیهای 
نویــن پــردازش زباله در کرج و تهران بازدید 
بــه عمل آورد. با توجه به حساســیت باالی 
مســئله ســراوان که در طی سالیان گذشته 
مشــکالت زیادی را برای مــردم آن منطقه 
ایجاد کرده اســت و همچنان گله مندیهایی 
در فرایند اجرای پروژه زباله سوز وجود دارد، 
صبح امروز یکشنبه 28 فروردین ۱۴۰۱ سید 
امیر حســین علوی شــهردار رشت به همراه 
سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه شورای اسالمی شهر رشت، شیرزاد 
معاون خدمات شــهری شــهرداری رشت، 
پورآقایی مدیرعامل شــرکت کودآلی استان 
گیالن در راستای حل معضل سراوان از زباله 
سوز تکنولوژیهای نوین پردازش زباله در کرج 
و تهران بازدید کردند.الزم به ذکر اســت که 
طی دستور سید امیر حسین علوی، دو شیفت 
کردن کارخانــه کودآلی طی روزهای آینده 
دومین گام شهردار رشت در راستای کاهش 

حجم زباله ورودی به سراوان خواهد بود

 در دیدار نماینده لنگرود در مجلس 
 با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن 

ح شد؛ مطر

 تحقق مقابله با کم آبی 
 با مدیریت جهادی و بهره گیری 

از تمامی ظرفیت ها 
گیالن / گروه استان ها: نماینده مردم شریف 
لنگرود در مجلس شــورای اســالمی با مدیر 
عامل شــرکت آب منطقه ای گیالن دیدار و 
گفتگو کرد.  وحید خّرمی در این دیدار ضمن 
ارائه گزارش از وضعیت منابع آب شهرستان 
لنگرود، اظهار داشــت: حجم آب ورودی به 
ســد سفیدرود در ۶۰ سال اخیر پائین ترین 
آمار را نشان می دهد که نگران کننده است.

وی افزود: بر اســاس دستور استاندار گیالن 
در آخرین جلسه شورای حفاظت آب استان 
که در محل سد سفیدرود برگزار شد، قرارگاه 
جهادی مدیریت آب اســتان تشکیل شده و 
مــا بــا تمام توان در جهت رفع موانع و کمک 
به کشــاورزان در فصــل زراعی پیش رو در 
حال انجام وظیفه هســتیم.پرویز محمدنژاد 
نماینــده مردم شــریف لنگــرود در مجلس 
شــورای اســالمی نیز در این دیــدار گفت: 
بــا توجه به قرارگیری اراضی شــالیزارهای 
این شهرســتان در انتهای شبکه سفیدرود، 
الیروبــی انهار و تجهیز ایســتگاههای پمپاژ 
آب بــه بمنظور تأمین آب کشــاورزی مورد 

تأکید قرار گیرد.

رئیس اداره مخابرات شهرستان گرگان:

سرقت کابل  تلفن چالش 
جدی مخابرات گرگان است

گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس اداره 
مخابرات شهرســتان گرگان سرقت کابل 
هــای تلفن را یکــی از چالش های بزرگ 
در بخش مخابرات دانست و گفت: سرقت 
تجهیــزات و کابل هــای مخابراتی عالوه 
بــر مــردم به ما نیز آســیب وارد می کند.

احمدرضــا کبیر اظهار کرد: ســرقت یک 
چالــش بزرگ در حوزه مخابرات اســت، 
تجهیــزات مخابراتی اعــم از کابل و غیره 
خســارت زیادی به مخابرات می زند و از 
آنجایی که ســرقت این تجهیزات موجب 
قطع ارتباط تلفن و اینترنت می شود آسیب 
زیــادی به مردم وارد می کند، متأســفانه 
ایــن پدیــده به ویژه برای افــرادی که از 
تلفــن و یــا اینترنت امرارمعاش می کنند 
بیشــتر آسیب زا اســت.وی با بیان اینکه 
امروز ارتباط اینترنت برای خانواده ها یک 
ضرورت اســت، افزود: با توجه به ســرقت 
کابل های تلفن، شــهروندان خواســتار 
برقراری ارتباط تلفن و یا اینترنت در اسرع 
وقت هســتند و این مســئله مشکالتی را 
برای ما نیز ایجاد کرده اســت.رئیس اداره 
مخابرات شهرســتان گرگان با بیان اینکه 
در شرایطی که با حجم باالی سرقت کابل 
هــای مخابرات مواجه هســتیم برقراری 
ارتباط در اســرع وقت کار ســختی است، 
بیان کرد: متأســفانه ســرقت از کابل ها و 
تجهیزات مخابراتی در سه ما اخیر افزایش 
یافته اســت و این مسئله تامین ارتباط را 
برای ما و مردم با مشکل مواجه کرده است.

کبیر با اشــاره به اینکه ســرقت کابل های 
مخابراتی از لحاظ مادی به مخابرات آسیب 
وارد کرده است، تصریح کرد: همچنین این 
چالش با اعمال فشار روانی، به همکاران ما 
در مخابرات آسیب وارد کرده و مانع اجرای 
طرح های توسعه ای در مخابرات می شود 
چراکه بخشــی از تمرکز ما به این بخش 
اختصاص می یابد.وی شناســایی گذرگاه 
هــای فروش کابل های برق و مخابرات را 
ضروری دانســت و تأکید کرد: کســی که 
به دنبال ســرقت تجهیزات است به دنبال 
فروش آن است لذا باید گذرگاه های فروش 
ســیم و کابل های تلفن و برق شناسایی و 
مســدود شود، وقتی منشا فروش سارقان 
از بین برود انگیزه آنها برای ســرقت کابل 
نیز کمتر می شــود.رئیس اداره مخابرات 
شهرســتان گرگان با بیان اینکه با افزایش 
ســرقت ها، هر چه قدر همکاران ما برای 
پایداری ارتباطات تالش می کنند سرعت 
ما نسبت به سرعت سرقت ها کمتر است ، 
افزود: تمام تالش ما این است که مشکالت 
مربوط به این حوزه در ارسع وقت حل شود.

طی سال گذشته صورت پذیرفت؛

نشت یابی بیش از 1۰ هزار 
کیلومتر شبکه و 173 هزار 

علمک گاز درخراسان جنوبی 
خراســان جنوبــی / گــروه اســتان ها: 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان خراسان 
جنوبــی از نشــت یابی ۱۰ هــزار و 8۰۰ 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز طی سال 
گذشــته خبر داد. سید محمود هاشمی  با 
اعالم این خبر اظهار داشــت : طی ســال 
گذشــته و با هــدف کاهش هدر رفت گاز 
و افزایــش ضریــب ایمنی بالغ بر ۱۰ هزار 
و 8۰۰ کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع گاز 
در استان خراسان جنوبی نشت یابی شده 
است.سید محمود هاشمی با اشاره به اینکه 
برنامه های مدونی برای شناســایی و رفع 
نشتی ها توسط واحد بازرسی فنی تدوین 
شده که تحقق این اهداف می تواند زمینه 
ساز ارائه خدمات بدون حادثه باشد افزود: 
عالوه بر این میزان نشت یابی شبکه تغذیه 
و توزیع ، نشــت یابــی از ۱۷۳ هزار مورد 
علمک نیز در سطح استان در سال ۱۴۰۰ 
صــورت گرفته اســت .وی هدف از انجام 
عملیات نشــت یابی را بهره برداری ایمن، 
کنترل خطرات و ریســک ها، شناسایی و 
ثبت نقاط نشــتی گاز و اطالع رســانی آن 
به تیم های کنترل و رفع نشتی دانست و 
افزود : عالوه بر نشــت یابی روزانه و ثبت 
گــزارش روزانه و ماهیانــه،  موارد ناایمن 
شــامل؛ علمک معلق، حوضچه شیر بدون 
در پــوش، علمک تصادفی، ســرقت گاز، 
نصــب توری و.. در اســرع وقت به ادارات 
گاز شهرستانها  اعالم و واحدهای مربوطه 
در ســریعترین زمان ممکن نسبت به رفع 
نشتی اقدام می نمایند.هاشمی با توجه به 
اهمیت فرآیند نشــت یابی در شناسایی و 
کنترل نقاط مخاطره آمیز گفت: به منظور 
مطابقت فعالیتهای شرکت با استانداردها 
و دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران ، 
بازرسی های مستمر از پروژه های در حال 
اجرا ، ایستگاه های تقلیل فشار و سیستم 

حفاظت کاتدیک صورت پذیرفته است.

استانها 6

در جلسه کارگروه هماهنگی واحد امور کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد؛

کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بررسی ساختار جدید اداره 
اصفهــان / گروه اســتان ها: جلســه کارگروه هماهنگــی واحد امور 
کمیســیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص ساختار 
جدید اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان تشــکیل شــد.در این 
جلســه که بــا حضور رئیس اداره بازرگانــی خارجی اداره کل صمت 
اســتان، دبیران و مشــاوران کمیســیون های تخصصی اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شــد، روح ا... میرزاامیری مدیر امور کمیســیون های 
تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تغییر ســاختار ســازمان 
صمت از زمان وزیر جدید مطرح و به اســتان ها نیز اخیرا ابالغ شــده 
اســت، گفت: هدف از برگزاری این جلســه اخذ نظرات پارلمان بخش 
خصوصی درباره این تغییرات در ســطح وزارتخانه و اســتان ها اســت.

میرزاامیری با بیان اینکه فعاالن اقتصادی در خصوص ساختار جدید 

وزارتــی دغدغه هــای جدی  دارند، افزود: کاهش اختیارات ادارات کل 
استان ها که البته برخالف سیاست های دولت سیزدهم بوده و همچنین 
پراکندگی سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و امور راهبردی و کالن در 
دفاتر چندگانه وزارتخانه که ممکن است به واگرایی و ناهماهنگی در 
حوزه های مهمی چون صادرات، واردات و زنجیره تامین منجر شود، از 
مهم ترین نگرانی های فعاالن اقتصادی در رابطه با تغییرات جدید است.

کریم سلیمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان نیز 
با تاکید بر ضرورت چابکســازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
کار اصلی حوزه تجارت بازاریابی بوده و در کشــورهای مختلف جهان 
تولید براساس میزان تقاضا می باشد و در کشور ما بخش های پژوهش 

و بازاریابی نیاز به تقویت دارد.

البرز / راضیه دارابی
مهندس یعقوبی شــهردار هشــتگرد به همراه سرکار خانم صالحی 
عضو شــورا و رئیس کمیســیون فضای سبز شورای اسالمی شهر از 
پروژه احداث بوستان شهید باکری در شهرک بعثت بازدید نمودند 
.یعقوبی در این بازدید به نظارت دقیق بر اجرای پروژه ها اشاره کرد 
و گفت : هزینه های اجرای پروژه ها از عوارض پرداختی شهروندان 
بوده و نظارت دقیق بر این هزینه از جمله وظایف مدیریت شهری 
اســت .وی افزود : رعایت اصول فنی ، اســتفاده از مصالح مرغوب و 
رعایت زمان بندی اجرای پروژه از جمله موارد مد نظر و مورد تاکید 
رئیس و اعضای محترم شــورای اســالمی شهر بوده و حوزه عمرانی 
شهرداری موظف به اجرای آن است. یعقوبی در تشریح این پروژه 
بیان کرد : عملیات احداث بوستان بعثت به وسعت 5۶۰۰ متر مربع 
در سال گذشته آغاز گردیده و مراحل پایانی خود را می گذراند و 
تاکنون عملیات تســطیح ، خاکبرداری ، جدولگذاری و خاکریزی 

آن انجام شــده و انتظار می رود با تکمیل کفپوش ، فضای ســبز و 
خرید و نصب لوازم ورزشی و سایر مبلمان در نظر گرفته شده این 

بوســتان در آینــده نزدیک تکمیل و مــورد بهره برداری قرار گیرد 
.شــهردار هشــتگرد افزود :  با توجه به گسترش شهر در ضلع غربی 
و توسعه شهرک کوثر احداث این بوستان می تواند نیازهای اهالی 
شهرک بعثت و شهرک کوثر را برای اوقات فراغت و بهره گیری از 
مکانی امن و آرام مرتفع نماید . احداث بوستان های دیگر در محالت 
مختلف شهر نیز از جمله برنامه های شهرداری هشتگرد می باشد که 
با اولویت بندی در نظر گرفته شده در اجرای پروژه های پیشنهادی 
در بودجه سالجاری ، این بوستان ها نیز احداث خواهد شد .سرکار 
خانم صالحی عضو کمیسیون فضای سبز شورا با اشاره به اقدامات 
خوب حوزه فضای سبز شهرداری در حفظ و نگهداری ۱۱۷ هکتار 
فضای سبز ، برنامه ریزی برای استفاده از گونه های مقاوم در برابر 
خشکی ، مصرف بهینه آب و اجرای پروژه های مربوطه و نیز پیش 
بینی تمهیدات الزم برای آبیاری این فضاهای ســبز در فصل گرما 

را از جمله برنامه های آتی این کمیسیون برشمرد .

توسط شهردار هشتگرد صورت گرفت؛

حضور مستمر و نظارت روزانه بر روند پیشرفت پروژه های عمرانی هشتگرد

خبر  ویژه
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کوتاه از جامعه

کانی در جلسه علنی شورای شهر تهران زا

تهران در مسئله بهداشت فقیر است
شهردار تهران  در شصتمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر تهران حاضر شد و 
با بیان اینکه متاســفانه در تهران با یک 
انباشــتگی مشکالت مواجه هستیم که 
شرایطی را فراهم کرده که باید مدیریت 
مشارکتی را در پیش بگیریم، در خصوص 
تفاهمات شــهرداری با دســتگاه های 
مختلف توضیحاتــی ارائه کرد.علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران در صحن شورای 
شــهر تهران با اشاره به تفاهم نامه های 
شهرداری تهران با سایر دستگاه ها، گفت: 
پیــش از تشــریح تفاهم نامه های میان 
شهرداری تهران و دستگاه های مختلف 
باید به این موضوع اشاره کنم که امسال 
طی تصمیمی که گرفته شد برای اولین 
بار در تاریخ تأسیس بهشت زهرا )س( از 
ابتدای ماه مبارک رمضان این ســازمان 
بــه صورت 2۴ ســاعته ارائه خدمات را 
انجام می دهد و قطعات شهدا به صورت 
2۴ ساعته پذیرای شهروندان است. این 
مقدمه سبب شد در ایام لیالی قدر عنایت 
ویژه ای به بهشت زهرا )س( صورت بگیرد 
و طیف های مختلف شــهر تهران به این 
قبلــگاه پناه آوردنــد. البته این موضوع 
حکایت از مسئولیت های سنگین ما دارد 
اما هر کجا که خدمتی ارائه می شود مردم 
به بهترین شــکل از آن بهره می گیرند 
و قدردان آن هســتند.وی افزود: جنس 
مدیریت خود را در شــهرداری مدیریت 
مشــارکتی قراردادیــم. موضوع تبدیل 
تهران به الگوی جهان اسالم را به همراه 
گفتمان خدمت و پیشــرفت مورد توجه 
قرار دادیم و شعار »تهران؛ شهر تالش و 
سرزندگی و مدیریت مشارکتی« را دنبال 
کردیم. برای تحقق مدیریت مشــارکتی 
قرارگاه های مختلف را تشکیل دادیم تا 
با مشارکت سایر دستگاه ها اهداف را در 
تهران دنبال کنیم.زاکانی ادامه داد: یکی 
دیگر از رئوس کار ما در مدیریت مشارکتی 
، ایجاد تفاهم نامه با دستگاه های مختلف 
بود. اساسا انباشت مشکالت شهر تهران 
شــرایطی را فراهم کرده که حل مشکل 

تنها توسط یک دستگاه غیرممکن شده 
لذا تعامل دستگاه ها با ایجاد تفاهم نامه 
هــا محقق می شــود و امــکان افزایش 
ظرفیت بیشتر و بهتر را فراهم می کند.
وی تأکیــد کرد: ابعاد مختلف این تفاهم 
نامه ها به صورت کارشناسی مورد بررسی 
قرار گرفت و ریل گذاری مناســبی برای 
خدمت رسانی بهتر در تهران انجام شد. 
در همین راســتا با وزارت راه تفاهم نامه 
ای امضا شــد تا از ظرفیت های جهش 
مسکن برای نوسازی بافت های فرسوده 
و ایجاد رونق در بازار ســاخت و ســاز با 
هدف تأمین نیازها به ویژه ساخت مسکن 
استطاعت پذیر بهره گرفته شد. ۱8۰ هزار 
واحد مسکونی که ساالنه وعده داده شده 
بخشــی از آن در قالب همین تفاهم نامه 

محقق خواهد شد.

الیندگی   کاهش مصرف سوخت و آ
 از اهداف تفاهم نامه شهرداری 

با وزارت نفت
شهردار تهران به تفاهم نامه با وزارت نفت 
اشاره کرد و افزود: در قالب این تفاهم نامه 
مکلف شــدیم اموراتی همچون کاهش 

مصــرف ســوخت و در پــی آن کاهش 
آالیندگــی در تهران را دنبال کنیم و به 
ازای این اقدامات از تسهیالت موجود در 
قانون استفاده کنیم و از سوی دیگر بحث 
توسعه فناوری های نوین و توسعه دانش 
بنیان ها را پیگیری کنیم. در بُعد مدیریت 
شــهر نیز رفع نیازها در ابعاد مختلف با 
توســعه دانش بنیان ها پیگیری خواهد 
شد و به وزارت نفت نیز با توجه به ظرفیت 
های شهرداری تهران کمک خواهد شد.

 اصالح 98 تقاطع در تهران 
و کوتاه شدن 7۰۰ کیلومتر راه مردم

وی افزود: تکمیل زیرساخت های شهری 
شــامل اصالح معابر و ایجاد شرایطی که 
بــه ازای آن پیاده راه ها در تهران اصالح 
شــود به همراه توسعه موارد تقاطعی که 
شــامل اصالح ۹8 تقاطع در تهران است 
کــه بــه ازای آن ۷۰۰ کیلومتر راه مردم 
کوتاه تر خواهد شــد، در دستور کار قرار 
گرفته اســت. ماه ها طول کشید تا گروه 
های کارشناســی پس از بحث و بررسی، 
چارچوب ها و پروتکل های مورد توافق را 
تدوین کنند.زاکانی افزود: در مورد میزان 

آب مصرفی برای فضاهای ســبز نیز افق 
2۱۰ میلیــون لیتر برای این حوزه پیش 
بینی شده که امروز کسری از آن توسط 
بازچرخانی محقق می شود. لذا مقرر شد 
در ســال های آینده از این طریق توسط 
پساب این موضوع را به شکل جدی دنبال 
کنیم. همچنین ترمیم شــبکه آبرسانی 
شهر تهران نیز مقرر شد مورد توجه قرار 
گیرد.وی افزود: بنا شــد به میزان تولید 
انرژی که شــهرداری تهران دارد انرژی 
از مــا خریداری شــود. ایــن موضوع در 
هشت مجموعه ای که از طریق تفکیک 
زبالــه در بخش هاضم های انرژی، تولید 
انرژی که داریم وزارت نیرو این انرژی را 
خریداری کند. همچنین در مورد روددره 
فرحزاد مقرر شد با اعمال قانون نسبت به 
پاکسازی حریم این محدوده اقدام شود و 
انتقال خطوط انرژی به فضای زیرسطح 
که امکان توسعه شهری بیشتر و بهتر را 
فراهم می کند نیز مورد توجه قرار گیرد.

 ساخت 1۰ هزار واحد مسکونی 
در بافت های فرسوده

وی افزود: با بنیاد مسکن نیز تفاهم نامه 

ای به امضا رســاندیم تــا ۱۰ هزار واحد 
مسکونی در بافت فرسوده ساخته شود. 
کلنــگ زنی ۴۰۰۰ واحــد قبل از عید 
انجام شــده و ۱۰ هزار واحد دیگر نیز تا 
خردادماه سال جاری کلنگ زنی خواهند 
شد. تفاهم نامه ای نیز با بنیاد مستضعفان 
برای ســاخت و ساز و توسعه شهر تهران 
منعقد شده و تفاهم نامه ای نیز با ستاد 
اجرایی خواهیم داشت تا از ظرفیت های 
آن برای توسعه شهر تهران بهره بگیریم.
زاکانــی بر لزوم همکاری و مشــارکت با 
مجموعه های مردمی اشاره کرد و افزود: 
در این حوزه کار جدی را دنبال می کنیم 
تا زمینه مشــارکت مردم در تحول شهر 
تهران فراهم شــود. همچنین سرفصلی 
را با معاونت علمی ریاست جمهوری باز 
کرده ایم که مقرر شد چارچوب ها در این 
راســتا تدوین شود تا تهران که ظرفیت 
های بسیاری دارد در حوزه فناوری ها نیز 
توسعه پیدا کند. قطعا این کار با تشکیل 
سازمان فناوری های نوین تسریع خواهد 

شد.

تشکیل قرارگاه سالمت در شهرداری 
برای تقویت ُبعد بهداشتی تهران

وی به تفاهم نامه با وزارت بهداشت اشاره 
کرد و افزود: تهران از بُعد بهداشتی شهر 
فقیری اســت. میزان خدمات بهداشتی 
که به شــهروندان ارائه می شــود قابل 
پذیرش نیســت لذا قرارگاه ســالمت 
شــکل گرفت و مقرر شد کار مشترکی 
انجام شــود تا بُعد بهداشــتی در تهران 
تقویت شود.شــهردار تهران در پایان بار 
دیگــر تاکید کرد که این امکان را داریم 
که با دســتگاه هــای دیگر وارد مذاکره 
شــویم و با اشتراک گذاری ظرفیت ها 
ایــن تفاهم نامــه ها را منعقد کنیم. لذا 
بنا شــده تفاهم نامه ای با کمیته امداد 
داشته باشیم تا به سرعت از ظرفیت های 
دستگاه های مختلف بهره مند شویم و 
از ســوی دیگر ظرفیت های شهرداری 

را نیز به اشتراک بگذاریم. 

7جامعه
تمدید شرایط ترخیص 

 خودروهای توقیفی 
تا عید فطر

رئیــس پلیــس راهور از ادامــه ارائه 
تســهیالت ویــژه بــرای ترخیــص 
خودروهای توقیفی خبر داد. ســردار 
محمد حســین حمیدی با اعالم این 
خبــر گفت: با توجه به قرار گرفتن در 
روزهــای پایانی ماه مبارک رمضان و 
نزدیک شدن به عید فطر پلیس راهور 
تســهیالت ویــژه ای را در خصــوص 
ترخیــص خودروهــای توقیفی برای 
مالکین آنها در نظر گرفته اســت. وی 
بیان داشت: به منظور صیانت از اموال 
مــردم، جلوگیری از ضرر و زیان، امید 
آفرینی و ارتقا سرمایه های اجتماعی، 
ترخیص فوق العاده انواع وسایل نقلیه 
توقیفــی موجود در توقــف گاه های 
تهران بزرگ )و همچنین در سراســر 
کشــور( با تسهیالت و شرایط ویژه ای 
در دستور کار پلیس راهور قرار گرفته 
است. سردار حمیدی ادامه داد: در این 
طرح که در ادامه طرح قبلی می باشد، 
حذف تشریفات اضافی و پیشگیری از 
مراجعه مکرر متقاضیان به بخش های 
مختلف در نظر گرفته شــده و برنامه 
کاربــردی پلیس من به صورت کاماًل 
اینترنتــی و غیر حضــوری در اختیار 
مالکین وســایل نقلیــه توقیفی قرار 
دارد که همچنین مالکین و متقاضیان 
ترخیص می توانند عالوه بر آن به دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی پلیس + 
۱۰ مراجعه نمایند. وی گفت: از جمله 
این تسهیالت می توان به فراهم نمودن 
شــرایط ویژه ترخیص در طول اجرای 
طرح اشــاره کرد و گفت: در این طرح 
فراینــد ترخیص خودروهای توقیفی 
بــه چند صورت انجــام می پذیرد که 
در حالت اول ترخیص وســیله نقلیه 
با اســتفاده از برنامه کاربردی پلیس 
مــن )اینترنتی و کاماًل غیر حضوری( 
و در حالت دوم ترخیص وسیله نقلیه 
توســط مالک یا نماینده قانونی وی از 
طریــق مراجعه بــه دفاتر پلیس +۱۰ 
و در روش ســوم ترخیص خودروهای 
توقیفی توســط متصــرف قانونی از 
طریــق مراجعه بــه دفاتر پلیس +۱۰ 

اعالم صورت می پذیرد.

؛ آخرین مهلت       امروز
ثبت نام بدون آزمون در 
مقطع دکتری دانشگاه آزاد

دانشــگاه آزاد اســالمی طی اطالعیه 
ای اعــالم کرد که به اطالع متقاضیان 
ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای 
درخشــان مقطــع دکتری تخصصی 
ســال ۱۴۰۱ دانشــگاه آزاد اسالمی 
می رســاند، ثبت نام از پنجشنبه 25 
فروردین ماه آغاز شده و تا ساعت 2۴ 
امروز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه ادامه 
خواهد داشــت.داوطلبین با مراجعه 
به ســامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز 
ســنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی 
بــه آدرس www.azmoon.org پس 
از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت 
داشــتن شرایط ویژه اســتعدادهای 
درخشــان مقطــع دکتری تخصصی 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

اعزام افراد باالی 65 سال 
به حج ممنوع شد

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمر گفت: پیش 
بینی می شود با توجه به اینکه ظرفیت 
یک میلیون نفری برای حج امسال اعالم 
شــده و از این سهمیه، ۱5۰ هزار نفر از 
اتباع عربســتان در مراســم حج حاضر 
می شوند و صرفا 85۰ هزار نفر از سایر 
کشــورها می توانند عازم مراســم حج 
شــوند، انتظار می رود حدود ۳۰ هزار 
زائر ایرانی نیز به حج اعزام شوند.طاهر 
درودی گفت: تامین دارو، آماده سازی 
تجهیزات پزشــکی، انتخــاب و آماده 
ســازی کادر پزشکی از جمله اقداماتی 
اســت که صورت می گیرد .وی تاکید 
کرد: در ســال ۹8 تعــدادی از زائرین، 
امور معایناتی خود را ســپری کردند اما 
به واسطه شیوع کرونا از اعزام به مراسم 
حج بازماندند که مشخصا آن رویه تغییر 
خواهــد کرد و یکی از تغییرات نیز این 
است که اعزام افراد باالی ۶5 سال به حج 
ممنوع شده و از لیست اعزام به صورت 

موقت خارج خواهند شد.

کسن خارجی کرونا از  خرید وا
آبان ماه انجام نشده است

رییــس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت، گفت: با افزایش پوشــش 
واکسیناسیون نوبت های اول و دوم و کاهش 
موارد بیماری به ویژه با فروکش نمودن موج 
ششم در طی 2 ماه اخیر موارد مراجعه گروه 
هــای هدف به پایگاه های واکسیناســیون 
کاهش جدی داشــته اســت.محمد مهدی 
گویا افزود:  در گروه های سنی زیر ۴۰ سال 
و به ویژه در گروه سنی 5 تا ۱2 سال شاهد 
بیشــترین تعداد افرادی هســتیم که هنوز 
بــرای دریافت نوبت های واکســن مراجعه 
نکــرده و تاخیر دارنــد.وی افزود: مطالعات 
بین المللی انجام شــده نشــان دهنده این 
اســت که دریافت نوبت سوم واکسن، میزان 
بستری در بیمارستان به علت ابتال به سویه 
جدیــد اومیکرون را تا بیــش از 8۰ درصد 
کاهش می دهد در حالی که در ســویه دلتا 
کــه قبال در جهان رایج بود دریافت 2 نوبت 
واکسن همین میزان ایمنی را ایجاد می نمود 
و برای محافظت علیه سویه اومیکرون نیاز به 
دریافت نوبت سوم واکسن است.گویا گفت: 
در حال حاضر هیچ کمبودی از نظر واکسن 
در کشور وجود ندارد و انواع مختلف واکسن 
تولید داخل که همگی کارایی و اثربخشــی 
بسیار مناسبی نشان داده اند در پایگاه های 
واکسیناسیون موجود است.گویا همچنین 
در پاســخ به اظهارات مطرح شــده توسط 
نماینــدگان هفت شــرکت  تولیدی داخلی 
واکســن در کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس، گفت: تمام قراردادهایی که وزارت 
بهداشــت برای خرید واکسن از شرکت های 
داخلی بســته، کامال مشــخص هست و بر 
اســاس همــان قراردادهــا خریدهایش را 
ســال گذشته انجام داده و امسال نیز انجام 

می دهد.

درخواست جذب 1۰۰ هزار نیرو 
در وزارت بهداشت 

مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت 
بهداشت درباره آخرین وضعیت مجوزهای 
اســتخدامی وزارت بهداشت، گفت: مجوز 
اســتخدام وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹ 
بــه تعداد ۴۰ هزار نفر بوده که تعداد ۳ هزار 
مجوز در مردادماه همان ســال از بین افراد 
حدنصاب دار آزمون ســال ۱۳۹8  استفاده 
شــد و مابقی مجوزهــا  نیز از طریق آزمون 
اســتخدامی 2۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ استفاده 
شد.دکتر سیف ا... مرادی درباره درخواست 
مجوز ۱۰۰ هزار نیرو برای وزارت بهداشــت 
در ســال جاری نیز گفت: برای ۱۰۰  هزار 
مجوز مطرح شــده، معاونت توسعه در حال 
پیگیری از طریق سازمان اداری و استخدامی 
کشــور است. بر این اساس جلساتی در این 
زمینــه برگزار و مکاتباتی هم انجام شــده 
است که البته تاکنون منتج به نتیجه نشده 
است.مرادی درباره جزئیات توزیع پزشکان 
عمومــی و دندانپزشــکان طرحی که اخیرا 
انجام شده است، گفت: توزیع نوبت اول سال 
۱۴۰۱ پزشکان و دندانپزشکان چند روز قبل 
آغاز شده و افراد مشمول این برنامه با مراجعه 
به ســامانه الکترونیک ثبت نام می کنند.این 
فرایند تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ادامه 
دارد و در تاریخ دهم اردیبهشــت ماه نتایج 

توزیع این نیروها اعالم خواهد شد. 

 تشکیل کارگروهی ویژه 
در کمیسیون برای پیگیری 

موضوع گرانی دارو
ســخنگوی کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس با بیان اینکه »از بهمن سال ۱۴۰۰ تا 
چند روز پیش ارز ترجیحی جهت خرید دارو 
از سمت بانک مرکزی تخصیص نیافته بود«، 
گفت: بر همین اساس یکی از مباحثی که در  
جلســات اخیر کمیسیون بهداشت و درمان 
مورد رسیدگی قرار گرفت موضوع تخصیص 
ارز ترجیحی برای خرید دارو از سمت بانک 
مرکزی بود.زهرا شــیخی با تاکید بر اینکه 
»صرفــاً موضوع عدم تخصیص ارز ترجیحی 
دارو علت گرانی امروز دارو نیســت«، گفت: 
مطــرح شــدن حــذف ارز ترجیحی و عدم 
کنتــرل و نظــارت دقیق بــازار و همچنین 
عدم تشــکیل کمیته قیمــت گذاری دارو 
از ســمت ســازمان غذا و دارو را می توان از 
جمله دالیل گرانی امروز قیمت دارو عنوان 
کرد.وی گفت: کمبودهای دارویی داریم اما 
اصلی ترین عامل گرانی امروز دارو عدم وجود 
نظــارت دقیق و کنترل قیمت بازار اســت. 
کارگروه ویژه ای در کمیســیون بهداشــت 
و درمان تشــکیل شــد و مسئوالن اجرایی 
مرتبط جهت پاســخگویی دعوت شــدند؛ 
بدیهی است تا حصول نتیجه و ایجاد شرایط 
مناسب برای دسترسی دارو و اقالم پزشکی 
پیگیری ها با جدیت ادامه خواهد داشت و در 
صورت نیاز اقدامات نظارتی از طرف مجلس 

اعمال خواهد شد.

خبر ویژه

رئیــس دفتــر حیــات وحش اظهار کرد: صبح دیــروز یک قالده پلنگ نر 
در قائمشــهر به مردم حمله کرده بود که قبل از رســیدن مامورین یگان 
حفاظت محیط زیســت، مامورین نیروی انتظامی ناچار به تیر اندازی به 
ســمت این پلنگ ایرانی شــدند که پس از انتقال به منطقه سمســکنده 
متاسفانه این پلنگ تلف شد.به گفته رضا فرجی ، نمونه برداری ها و انجام 
آزمایشات تشخیصی برای شناساسی بیماری احتمالی انجام شده و دلیل 
حضور حیوان در شــهر توســط اداره کل اســتان در دست پیگیری است.
همچنین رئیس محیط زیست قائم شهر گفت: سن تقریبی این پلنگ نر 

5 ســال تخمین زده شــده که دارای وزن 5۶ کیلوگرم بود، وزن استاندارد 
برای یک پلنگ ۳5 الی ۴۰ کیلو است، که  این پلنگ  اضافه وزن داشت.
به گفته مصطفی عرب، بر اســاس بررســی بالشــک های پنجه، این پلنگ 
وحشی یود، ولی هنوز مشخص نیست که از کجا وارد شهر شده است، اما 
پس از بررسی های پزشکی مشکوک به هاری تشخیص داده شد.او گفت: 
در عملیات زنده گیری پلنگ قائم شهر، دو مامور نیروی انتظامی زخمی 
شده اند که یک مامور به صورت سرپایی درمان و مامور دوم از ناحیه کتف 

و دست راست مورد جراحت قرار گرفته است.

رئیس دفتر حیات وحش:

پلنگ قائمشهر تلف شد

امکان اشتغال زندانیان در بیرون از زندان با حکم مراجع قضایی فراهم شد
مدیــر دفتر برنامه ریزی اشــتغال و حرفه آموزی 
ســازمان زندان ها درباره طــرح »بامداد«، گفت: 
ایده اشــتغال حداکثری در زندان های سراســر 
کشــور بــا ورود دکتر محمدی بــه عنوان رئیس 
جدید ســازمان زندان ها مطرح و مقرر شــد که 
در راســتای توانمندسازی زندانیان، طرح اشتغال 
حداکثــری در زندان ها کلید بخورد. این رویکرد 
هم اکنون به عنوان محور کلیدی و عملیاتی ایشان 
مطرح شده و آن را به عنوان بهترین و اصلی ترین 
راه برای اصالح وتربیت زندانیان معرفی کرده اند.

حمیدرضا سلیمانی افزود: طرح »بامداد« در ایجاد 
عملیات اشــتغال حداکثــری به تازگی در زندان 
مرکــزی گیالن )زنــدان الکان( به عنوان زندان 
پایلوت کلید خورده و قرار است با استفاده از تمام 
ظرفیت های استانی دربخش های مختلف دولتی، 
خصوصی، خیرین و... دستاوردهای آن را در هفته 
قوه قضائیه اعالم کنیم. در ادامه هم با استفاده از 
این الگو توسعه اشتغال فراگیر را در تمام استان ها 
عملیاتی خواهیم کرد.وی با بیان اینکه در سازمان 
چند دســته بندی برای اشتغال وجود دارد، گفت: 

اشتغال ما در زندان ها شامل »کارگاهی«، »اعزام 
به کار« و »نشسته« می شود. در اشتغال کارگاهی، 
زندانی در کارگاه های درون زندان مشغول فعالیت 
اســت و مددجویان در اشــتغال اعزام به کار نیز با 
حکم مراجع قضایی در بیرون از زندان به مشاغل 
تعریف شده مشغول می شوند. زندانی در اشتغال 
نشسته پاتختی نیز در اتاق و تخت خود یک سری 
محصوالت که عمدتا صنایع دستی است را تولید 
می کند.وی هر ســه این نوع مشاغل را در دستور 
کار ســازمان زندان ها دانســت و گفت: رویکرد ما 

در هر سه حوزه توانمندسازی مددجویان است تا 
به وســیله آن منبع درآمدی برای زندانی و بهبود 
معیشــت خانواده او در دوران حبس فراهم شود.

وی افزود: هدف ما این اســت مشــاغلی را تعریف 
کنیــم کــه زندانی با یادگیری آن بتواند در دوران 
پس از آزادی نیز از آن بهره ببرد و آن را در جامعه 
ادامــه دهد؛ چون یکی از مزیت های حرفه آموزی 
و اشتغال در زندان ها این است که باعث می شود 
زندانــی با ادامه این حرفه و کســب درآمد از آن، 

دیگر به زندان برنگردد.

پروتکل فاصله گذاری در مدارس رعایت نمی شود 
بر اســاس آخرین نقشــه رنگ بندی کرونایی کشور که از سوی وزارت 
بهداشــت منتشــر شده است، در حال حاضر دو شهر در وضعیت قرمز، 
۴8 شــهر در وضعیت نارنجی، ۳2۳ شــهر در وضعیت زرد و ۷5 شــهر 
در وضعیت آبی قرار دارند.بر اســاس اعالم معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشــت، میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشــور در هفته 
منتهی به سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ )از 2۷ فروردین تا ۳ اردیبهشت 
ماه(، همچنان پایین و 5۱.8۱ درصد بوده است.در عین حال میانگین 
میزان رعایت بهداشــت فردی در اماکن عمومی اســتان های کشور در 
بــازه زمانــی 2۴ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، بالغ بر 5۶.۱8 درصد بوده 
اســت. همچنین میانگین رعایت بهداشــت فردی در اماکن عمومی 

کشــور از ۱۷ تــا ۳۱ فروردین مــاه ۱۴۰۱، بالغ بر 5۶.۱8 درصد بوده 
اســت که اســتادیوم ها با ۹5 درصد بیشــترین میزان رعایت و مراکز 
ورزشــی با ۴۹.۷۹ درصد کمترین میزان رعایت را در این شــاخص 
داشــته اند.میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان 
به تفکیک اماکن عمومی اســتان های کشــور از 2۴ تا ۳۱ فروردین ماه 
۱۴۰۱ بالغ بر 5۰.۶۶ درصد بوده اســت.همچنین میانگین اســتفاده 
از ماســک در شــاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی 
کشور نیز از ۱۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر 5۰.۶۶ درصد بوده 
اســت که بیشــترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط 
به فرودگاه ها با ۹۴.8۷ درصد و کمترین میزان اســتفاده از ماســک 

مربوط به مراکز ورزشی با ۳۹.۱۳ درصد است.میانگین درصد رعایت 
پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی استان های کشور از 2۴ تا ۳۱ 
فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴8.۰5 درصد بوده است.میانگین درصد رعایت 
پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی کشــور از ۱۷ تا ۳۱ فروردین 
ماه ۱۴۰۱، ۴8.۰5 درصد بوده که سالن های سینما و تئاتر با 85.۷۱ 
درصــد بیشــترین درصد رعایت و مــدارس با ۳5.۷8 درصد کمترین 
میزان رعایت را داشــته اند.میانگین رعایت تهویه مناســب در اماکن 
عمومی اســتان های کشــور از 2۴ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، 5۳.۶۷ 
درصد بوده است.از 2۴ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ از ۱۴52۰ مدرسه 

بازرسی انجام شده است.
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دریاچه گهر ؛

یکی از زیباترین دریاچه های 
کوهستانی خاورمیانه 

درشرق استان لرستان و در دامنه ارتفاعات 
اشترانکوه ، دریاچه های دائمی و شیرین 
)گهر باال( و )گهر پایین ( قرار دارند. دریاچه 
گهر از زیباترین دریاچه های کوهســتانی 
کشور است.  این دریاچه از ذوب برف های 
اشترانکوه و انباشــت آب آن در پشت سد 
یا آب بندی که از ریزش کــوه پدید آمده 
تشکیل شده است. فراوانی نسبی آب های 
ورودی به این دریاچه باعث سر ریز شدن 
آب آن به دریاچه پایینی )بزرگ ( اســت. 
طــول دریاچه اصلــی گهر را یــک و نیم 
کیلومتر و عرض متوســط آن را ۶۰۰ متر 
برآورد کرده اند. حداکثر عمق دریاچه 28 
متر و مساحت آن در حدود ۱۰۰ هکتار و 
در ارتفاع 2۴۰۰ متری ازسطح دریا و تنها 
دارای یک راه مالرو و صعب العبور به دامنه 

است.
انواع بوته ها، درختان تنومند بید، گیاهان 
و گل های زیبای پیرامونی، اطراف دریاچه 
را به صورت یک پارک طبیعی شگفت انگیز 
در آورده است. زیبایی خیره کننده و چشم 
اندازهای بدیع دریاچه ســبب شده است 
هر ســال، با وجود ســختی راه، انبوهی از 
مردم لرستان، اســتان های اطراف و دیگر 
نقاط کشور، با پای پیاده یا سواره به دیدن 
دریاچــه و زیبایی هــای آن بروند و چند 
روزی از اوقات فراغت خود را در آنجا سپری 
کنند. این دریاچه در منطقه حفاظت شده 

اشترانکوه دورود قرار دارد.
دریاچه گهر یکی از زیباترین دریاچه های 
کوهســتانی خاورمیانــه و از مهمتریــن 
دریاچه های آب شــیرین ایران است که 
در ۱2۱ کیلومتری شــرق استان لرستان 
به مرکزیت خرم آبــاد و در ۳5 کیلومتری 
جنوب شــرقی شــهر درود بین بخش زز 
و ماهرو الیگودرز و بخــش مرکزی درود 
در ارتفاع 2۳5۰ متری از ســطح دریا قرار 
دارد. دریاچه گهر همچون نگینی بر تارک 
اشترانکوه می درخشد و شامل 2 بخش به 
نام های گهر بزرگ )کله گهر( و گهر کوچک 

می  باشد.
دریاچه گهر بزرگ

مساحت سطح آبی این دریاچه در حدود 
۱۰۰ هکتار و متوســط عمق آن 28 متر و 
عرض آن بین ۴۰۰ تا 8۰۰ متر و طول آن 
۱5۰۰ متر است. در سال  های پربرف سطح 
دریاچه یخ بســته و مناظر زیبا و بدیعی را 
برای عالقمندان به طبیعت و گردشگران 

خلق می کند.
دریاچه گهر کوچک

در فاصله حــدود 2 کیلومتر تــا کله گهر 
فاصله دارد و وســعت تقریبی آن حدود 5 
هکتار اســت. این دریاچه عمقی باتالقی 
دارد که متوسط آن کمتر از 2 متر می  باشد.

 چگونگی شکل  گیری دریاچه گهر
به احتمال زیاد بر اثــر وقوع زمین لرزه ای 
شدید بوده اســت. در واقع این دریاچه به 
واسطه بسته شدن دره توسط یک ریزش 
عظیم تشــکیل گردیده اســت. دریاچه 
کوهســتانی گهر بر روی گســل امروزی 
زاگرس بخــش درود قرار دارد. در ســال 
۱۳۴۰ سرپرســت وقت اداره محیط بانی 
و شــکاربانی لرســتان مرحوم سرهنگ 
جشنیان تعدادی ماهی ســیاه بومی را از 
رودخانه  های اطراف صید و در دریاچه گهر 
بزرگ رها کرد  و پس از آن در  سال ۱۳52 
حدود بیســت هزار قطعه ماهی قزل آالی 
رنگین کمان و خال قرمز به وسیله هواپیما 
در دریاچه ریخته شد که ازدیاد نسل کردند 
و ظاهرا اینگونه ها تا دریاچه کوچک و چم 
چیر نیز رفته  اند. کف دریاچه بستر سنگی 
داردو آب دریاچه شفاف و عاری از هرگونه 
تیرگی و بسیار زیباست که به علت بازتابش 
نور و شکست آن دریاچه برنگ فیروزه  ای 
جلوه می  کنــد. آب اصلــی تامین کننده 
دریاچه چشمه  های زیرزمینی و رودخانه 
ورودی آن یعنی تاپله است که دارای آبی 
بســیار خنک و رنگی شــفاف و بلورین با 
بستری مملو از ســنگ ریزه یا قلوه سنگ 
اســت که بدون افت و با کمی شتاب وارد 
دریاچه کوچک می شــود و پــس از طی 

مسافتی کوتاه وارد دریاچه گهر می گردد.

گردشگری

 ماجرا چندان هم
 پیچیده نیست!

  به قلم وحید حاج سعیدی
این روزها ماجرای سیسمونی نوه قالیباف نَقل یا 
نُقل بســیاری محافل شده است. الکردار چکش 
خور ملســی هم دارد! از اصالح طلب و اصولگرا 
و ســلبریتی گرفته تا ســلطنت طلبها و گروه ها 
های معاند و اپوزیسون های خارج نشین...  همه 
به آن پرداخته اند. یکی ابعاد امنیتی به داستان 
داده و آن را سناریوی خطرناک مخالفان قالیباف 
نامیده و خواســتار برخورد با افشاگران این سفر 
خانوادگی شــده اســت! یکی از ولنگاری فضای 
مجازی سخن به میان آورده و افشای این دست 
موضوعــات خصوصی را بازی با آبروی افراد می 
داند! جماعتی آن را در حد افشــای اسرار طبقه 
بندی لحاظ کرده و نقد قالیباف را نقد نظام می 
دانند! یکی از جشــن گروه دیگر می نویســد که 
فرصت انتقام برایشان فراهم شده است! دشمنان 
خواستار استعفا و عذرخواهی هستند و دوستان 
معتقدند گناه فرزند را به پای پدر نمی نویسند! 
اقوام آن را دروغ محض دانسته و معتقدند اجناس 
بهتر از ترک در همین تهران فت و فراونند! برخی 
آن را انتحار سیاسی خانواده قالیباف تعبیر کردند 
و جمعی نزاع سیاسی قالیباف و جبهه پایداری!  
خالصه بازار گمانه زنی و تحلیل داغ داغ است.

اما برخالف همه این داستان ها و داستان سرایی 
ها که این روزها خواندیم و دیدیم و شنیدیم ماجرا 
چندان هم پیچیده نبوده و نیازی به بررسی ابعاد 
ماجرا از زوایای مختلف نیست. اصاًل اتفاق خاصی 
نیفتاده است که کالبد شکافی شود! فرزند یکی از 
مقامات کشور به همراه افراد خانواده مثل هزاران 
ایرانی دیگر یا صدها نفر از فرزندان مســئوالن 
برای خرید، تفریح یا سیر و سیاحت به یک سفر 
خارجی می روند و دست برقضا کمی هم وسیله 
برای مســافر توراهی شان خریداری می کنند. 

فقط همین ...
هیچ جای این سفر  با شرع، عقل، دین، اخالقیات 
و هر معیار دیگری که شما می شناسید منافات 
ندارد و اساساً خانواده مقامات برای سفر به هیچ 
کجای دنیا نیاز به استتار، الپوشانی، مخفی کاری 
و ... ندارند و مثل میلیون ها ایرانی دیگر می توانند  
برای درمان، تحصیل، خرید سیسمونی یا اقامت 
به هر کشور خارجی که دوست دارند سفر کنند.

فقط جســارتاً دوستانی که ریش و قیچی دست 
شــان اســت و برای بهبود اوضــاع اقتصادی و 
معیشــتی مــردم و گرفتن حق فرو دســتان از 
فرادســتان تالش می کننــد ، عنایت بفرمایند 
البالی پیگیری بررسی شفافیت قوای سه گانه و 
دستگاه های اجرایی، شفافیت اموال مسئوالن را 
هم دستور کار قرار دهند تا اصالحات معطوف به 
شفافیت به صورت یکسان و برای همگان عملی 
گردد تا همه در هر سطحی از قدرت و ثروت علی 
السویه و یکسان در برابر قانون پاسخ گو باشند!

با این شیوه عالوه بر افزایش اعتماد عمومی و تاب 
آوری بیشتر جامعه در برابر مشکالت اقتصادی، 
آن زندگی عادی مورد پسند نسل جدید و جوان 
و به زعم ما زندگی الکچری »فرزندان« برخی از 
»پدران« هم دیگر ذنب الیغفر شمرده نمی شود 
و برای خرید یک دست سیسمونی از ترکیه هیچ 

کس سین جیم نخواهد شد!

گروه خونی منطق علمی ندارد رژیم غذایی بر اساس 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی ، نسبت به مصرف یا عدم مصرف مواد غذایی 
بر اساس گروه خونی افراد، توضیحاتی ارائه داد. تیرنگ نیستانی، با طرح این 
سوال که آیا می شود مثاًل برای یک کودک سه ساله هم بر مبنای این که گروه 
خونــی A دارد یــا B، برخــی مواد غذایی را قدغن کرد، افزود: رژیم های غذایی 
هیچ منطقی علمی ندارند و بدون شک در دراز مدت می توانند آسیب جدی 
به بدن وارد کند.وی با اشاره به اینکه پیروی از رژیم های غذایی هرگز نباید بر 
مبنای ســلیقه یا باور افراد توصیه و تجویز شــود، اظهار کرد: به طور کلی طب 
و علوم پزشــکی باید مبتنی بر شــواهد علمی باشد.نیستانی افزود: هیچ گونه 
شــواهد علمی مبتنی بر اختصاصی بودن غذا برای گروههای خونی مختلف 
وجود ندارد.وی با بیان اینکه توصیه های غیر علمی برخی افراد برای پیروی از 

رژیم های غذایی با توجه به گروه خونی خاص می تواند به ضرر ســالمت تمام 
شود خاطرنشان کرد: زمانی که از گروههای خونی صحبت می کنیم این موضوع 
با دوران کودکی نیز گره می خورد، بنابراین اگر چنانچه این باور درست باشد 

قاعدتاً باید این محدودیت های غذایی برای کودکان نیز آغاز شود.
متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود: مشــکالتی که رژیم غذایی بر اســاس 
گروه خونی، برای افراد ایجاد می کند در گروههای خاص، کودکان، سالمندان 
و افراد با بیماری زمینه ای می تواند به مراتب حادتر باشد.نیستانی با بیان اینکه 
اساساً تأمین نیازهای تغذیه ای بدن با ریز مغذی ها و درشت مغذی ها مسله ای 
بسیار مهم است تاکید کرد: گروههای تخصصی بر مبنای شواهد علمی تصمیم 
گیری می کنند که بدن کودکان و یا بزرگساالن به چه میزان و از چه گروهایی 

به مواد غذایی نیاز دارد.وی خاطرنشــان کرد: مواد غذایی که افراد از کودکی 
تا بزرگســالی مصرف می کنند در دراز مدت اثرات خود را نشــان می دهد و به 
طور قطعی گروههای خونی در استفاده یا منع مصرف مواد غذایی هیچ نقشی 
ندارند.نیســتانی با یادآوری این که بر اســاس گروههای خونی، مصرف یا عدم 
مصرف هیچ ماده غذایی توصیه نمی شــود، هشــدارداد: چنانچه به بهانه حفظ 
ســالمت بدن، گروه خاصی از مواد غذایی حذف شــود در دراز مدت مشکالت 
فراوانی را در پی خواهد داشت.متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: مطالعات 
جمعیتی و شــواهد علمی ثابت شــده بسیار زیادی وجود دارد که عدم مصرف 
گروهی از مواد غذایی مثل به ویژه لبنیات افراد را با مخاطرات متعددی مثل 

مشکالت استخوانی مواجه کرده استخواهد کرد.

دریچه علم

مرضیه محبوب؛ مادر عروسک های ایرانی
از مرضیه محبوب به عنوان مادر عروسکهای 
ایرانی نام می برند. او »کاله قرمزی« با شکلی 
که امروز می شناسیمش را خلق کرده و همه 
موجودات بامزه این مجموعه، ساخته دستان 
هنرمند اوســت. طراحی همه عروسک های 
قد و نیم قد مجموعه دوســت داشتنی »شهر 
موش ها«توســط او و زیر نظر مرضیه محبوب 
مرضیه برومند، کارگردان پروژه صورت گرفته. 
ایــن روزها هــم که در دهه هفتم زندگی اش، 
عروسک هایی جدید را برای برنامه »مهمونی« 
ایرج طهماسب طراحی کرده که هنوز عرقشان 
خشــک نشده، دل خیلی ها را برده اند تا ثابت 

شود دود همچنان از کنده بلند می شود.
می گویند چنان طور عجیبی درباره عروسکها 
صحبــت می کنــد که انــگار دربــاره آدم ها 
حرف می زند. با این اوصاف بیراه نیســت که 
عروســکهایش این طور زنده و احساســاتی 
و با ضخصیت هســتند. شناســنامه دارند و 
عروســک گردانــان برای گرداندن آنها ســر 
و دســت می شــکنند و دل کوچک و بزرگ، 
برایشــانم می تپد! به قول خودش عروسکهای 
خاطره می سازندو جایی مشابه آنها را ندیده اند. 
در واقع او در حرفه خودش یک اسطوره تمام 

و کمال است.
کیپ فوق العاده اش کاله قرمزی و ا

راســتش خیلــی از ما کــه دل در گروی کاله 
قرمزی و دوستانش داریم، بعید نمی دانیم این 
موجود خوش سرو زبان، زبل و فرصت طلبریا، 
زمانــی بچه آدم بــوده و به دالیلی مبهم بدل 
به عروســک شده! به گفته مسعود صادقیان، 
طراح اصلی عروســک، »کاله قرمزی« اوایل 
دهه شصت در برنامه »چتر« یک مورچه بود! 
ظاهرا بعدها با هنر و ابتکار محبوب در حذف 
شــاخکها، چسباندن بینی و برخی تغییرات، 
کاله قرمــزی پــا به دنیا گذاشــته. وروجک 
حاضــر جواِب خوش قلبی که دوســت داریم 
چاخان هایش را باور کنیم. محبوب در ساخت 
پســرخاله هم تیپ شخصیتی کارگر جنوب 

شهری را تداعی می کنمد که داش مشدی و 
لوطی محله است.

عمرش را وقف کمک به مردم و بویژه سالمندان 
کــرده. فداکارانه هوای فقرا را دارد و به عنوان 
نقطه مقابل کاله قرمزی، از زیر کار درنمی رود. 
یا فامیل دور بدقلقی روایت است که از جایی 
به اسم »دور« سر و کله اش پیدا شده! شیفته 
و نگهبان »در« اســت و در عین بی ســوادی، 
در جهان بینی او، »در« به شــدت ارزشــمند 
اســت و فلسفهوجودی دارد. »پسرعمه زا«ی 
بیش فعال و پر سر و شور که از روستای کاله 
قرمزآباد آمده، »ببعی« وری نایس و انگلیش 
تیچر، آقوی همسایه و بدشانسی های مسبوق 
به سابقه  عجیبش، دختر همسایه شیرین زبان، 
گابــی خوش اشــتها، جیگری که خریتش را 
نمی پذیرد، دیوی با هیبت ترسناک و »عزیزم 

ببخشید« رسمی و جزئی نگر.
 شهر موش ها؛ 

یک بغل موجود جنجالی و حراف!
مجموعه »شهر موشها، یکی از شگفت آورترین 
ســری عروسکهای مرضیه محبوب را در خود 

جای داده است. عروسکهایی که قدمتی بیش 
از ۴۰ ســال دارند و برای دهه شــصتی ها کلی 
خاطــره خوب را رقم زدنــد. کپل، موش لپ 
کشانی گل سرسبد این عروسکها با جیبهایی 
همیشه پر از فندق و پسته نارنجی پرناز و ادا 

و ننربازی های بامزه اش.
دم باریک، رفیق فابریک و پایه اکیل و شریک 
شــیطنتها و خــراب کاری هــای او. عینکی 
که اســمش معرف کاراکترش اســت و مظهر 
درسخوانی و نظم بود. سرمایی؛ موشی که میانه 
گرمی با سرما ندارد و محبوب این مشکل او را 
با کالهی که گوشهایش از آن بیرون زده و یک 
شال گردن قهوه ای نشان داده بود. گوش دراز 
با گوش هایی که گیرایی و شنوایی آنها در حد 
دیش های ماهواره بود و در حکم آنتن کالس 
به نفع همکالسیهایش مدام »دیونگ دیونگ« 
می کرد. همین طور خوشــخواب، موشی که 
دست به خوابش حرف نداشت و محبوب این 
خصلت او را در چشمهای ریز خمارش لحاظ 
کــرده بــود. در نهایت هم آقای معلم جدی و 
با دیســیپلین که شــلوغی کالس را با ترجیع 

بند هشــداری و در این حال مهربانانه »بچه 
موش های عزیز!« مدیریت می کرد.

خونه مادربزرگه؛ هزارتا قصه داره...
مرضیــه محبوب در نخســتین حضورش در 
تلویزیون از جمله ســازندگان عروســکهای 
مجموعــه ماندگار »خونــه مادربزرگه« بود. 
مجموعه ای به کارگردانی مرضیه برومند که 
خودش چند ســال پیش گفته بود اگر خانم 
محبوب نبود، من چطور این همه عروســک 
زیبا و شهر موشها و خونه مادربزرگه را بسازم!« 
مادربزرگه، زن باسیاست و مردم داری بود که 
کلی حیوان خانگی را در حیاتش اسکان داده 
بــود. کدبانــو و مهمان نــواز و یادآور خیلی از 
مادربــزرگ های مهربان ایرانی که توی »ننه 
قربان، جان قربان« گفتن هایش یک آرامش 
خاصــی موج می زد. مخمــل خان، ند ترین 
گربه دنیا با آن چشمهای رنگی اش که ازشان 
دسیســه چینی می بارید، همیشــه زیر باران 
نصیحت و گوشزدهای اخالقی مادربزرگه بود.
آقــا حنایی و گل باقالــی اخانوم، مرغ و خروس 
محجوب حیاط خونه مادر بزرگه بودند و جوجه 

های خوش اسر و زبانشان، نوک سیاه و نوک طال 
آن زمــان کراش خیلی از ما بودند. ضمن اینکه 
بعدها با آمدن خواهر کوچکترشان نبات، حتی 
مخمل هم به این خانواده ارادت خاصی پیدا کرده 
بود! اگر یادتان باشــد عروســکی به نام مراد هم 
گهگاهی به مادربزرگه سر میزد که در واقع پسر 
با ادب همســایه بغلی بود. طرفداران هاپوکومار 
و صاحب هم این عروســک هندی را با آن زبان 
غریــب و غربتــی که در صفای خونه مادربزرگه 
داشت کم کم فراموشش میشد، هنوز حتما او و 

زیر آواز زدن هایش را در خاطر دارند.
مهمونی؛ نورسیده ای که عزیزکرده شده

حــاال می توان فهمید چرا ایرج طهماســب 
ریسک کنارگذاشتن اجباری »کاله قرمزی« 
را بــه جان خرید و برای عروســکهای گمنام 
جدیــدی آغوش گشــود. در واقع او بار دیگر 
مزد اعتمادش به مرضیه محبوب در ســاخت 
هنرمندانه عروسکهایی را گرفت که در تلفیق 
با صداپیشگی لذت بخش امثال هوتن شکیبا 
و کاظــم ســیاحی، ظرف چنــد هفته، برند و 
کراش شــدند! »یشــه« با نیــش خرطومی 
و اجــزای مینیاتــوری بــدن و صورتش که با 
چشــمانی شبیه برآمدگی بزرگ و کروی که 
به شکل واقع گرایانه ای در عین فانتزی اش با 
آن کراوات خاص، چشم مرکب پشه را تداعی 
می کند.عروسک »بچه« که مالحت و زیبایی 
ظاهری اش، تضاد هوشــمندانه آشــکاری با 
رفتــار عصیانگرو عصبــی اش دارد که معرف 
طبقــه اجتماعــی او به عنوان یک کودک کار 
است. »شاباش« و »دی جی«، عروسک های 
خواننــده و نوازنــده با آن شــکل خط ریش، 
آرایــش مــو و عینک رنگی بــه صورت کنایه 
آمیــزی المان های برخی خوانندگان خالتور 
امــروزی را رعایت کرده اند! عروســک دکته 
خانم« که چشم به راه همسر رویاهایش است 
و البته »قیمه خانم« که اشارات و نکته سنجی 
هایش نشــان میدهد موهایش را در آســیاب 

سپید نکرده است!

چهره ها 

 رضا عطاران، علی نصیریان 
 و پری ناز ایزدیار رونق را 

به گیشه سینما برمی گردانند؟
: ســه فیلم جدید؛ »انفــرادی«، »المینور« و »مغز 
استخوان« به زودی در سینماها اکران می شوند و در 
شرایطی که چند بازیگر پس از مدت ها دوباره روی 
پرده دیده خواهند شــد، سینمادارها امیدوارند که 
چهره هایی مثل رضا عطاران، علی نصیریان و پری ناز 
ایزدیار گیشــه ســال ۱۴۰۱ را جانی تازه بدهند.با 
نزدیک شــدن به عید فطر، شورای راهبردی اکران 
با حذف فیلم هایی که به کف فروش رســید بودند، 
فیلم های جدیدی را برای نمایش در سینماها معرفی 
کــرد و بــه این ترتیب دو فیلم »انفرادی« ســاخته 
مســعود اطیابی که از تیر تا اســفند ســال گذشته 
فیلــم پرفروش »دینامیت« را روی پرده داشــت و 
»المینــور« داریوش مهرجویی از چهارشــنبه این 
هفته روانه اکران می شوند. همچنین با اضافه شدن 
یک ســرگروه در شهر شیراز به جمع سرگروه های 
هفت گانه، فیلم »مغز استخوان« حمیدرضا قربانی 
هم از هفتم اردیبهشــت اکران می شــود.با نمایش 
این ســه فیلم بازیگرانی که مدتی بود فیلمی روی 
پرده نداشتند از جمله رضا عطاران، پریناز ایزدیار، 
مهدی هاشــمی، علی نصیریان، فریماه فرجامی و 
بیتــا فرهی به ســینماها برمی گردند.حضور برخی 
از ایــن بازیگرهــا در فیلم های تازه همزمان با پایان 
ماه رمضان، نوید گیشــه پرفروش تری را نســبت به 
فرودین کم فروغ ســال ۱۴۰۱ ســینماها می دهد.
یکــی از فیلم هایــی که احتماال با اســتقبال خوبی 
در ایــن نوبــت از اکران روبرو خواهد شــد، کمدی 
»انفرادی« اســت که دو ســال قبل ساخته شده و 
مهدی هاشــمی، رضا عطاران، احمد مهرانفر، برزو 
ارجمند، شــقایق دهقان، سیروس همتی، شکیب 
شــجره، امید روحانی، مهســا طهماسبی و مهدی 

فقیه بازیگران آن هستند.
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