
مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران:

 چین؛ برنده ماراتن 
بشکه های ایرانی و روس

     مدیــر عامــل اســبق شــرکت ملــی نفــت ایــران 
دربــاره تخفیــف فــروش نفــت ایــران در رقابــت بــا 
روســیه در بــازار چیــن، اظهــار داشــت: باتوجــه به 
شــرایط رقابتــی کــه وجــود دارد و فقــط چیــن هــم 
خریدار نفت دو کشــور اســت، این احتمال وجود 
دارد که از سوی هر دو کشور تخفیف اعمال شود، 
ضمن اینکه در شرایط رقابتی امروز و سطح باالی 
قیمت هــا؛ منطــق حکــم می کند کــه تخفیف داده تا 

اصل وجه دریافت شود...

رئیس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره 
بین المللی فارابی:

اجرای عدالت به ویژه 
در پرداخت دستمزدها از 
دغدغه های همیشگی ام 

بوده است
کید بر ضرورت آسیب شناسی       رئیس جمهور با تا
وضــع موجــود در حــوزه علوم انســانی، تحقق علوم 
را  اســامی  شــکوهمند  انقــاب  تــراز  در  انســانی 
حائــز عقب ماندگی هایــی دانســت کــه بایــد بــا نگاه 
اجتهــادی و نوآورانــه عالمــان و دانشــمندان ایــن 

عرصه، جبران شود...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

کرات دوحه از پیش شکست خورده بود مذا

سکانس پایان برجام 
کلید می خورد؟

کرات و گفتگوهای      پس از سفر اخیر "جوزپ بورل" مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و متعاقبا مذا
وی با مقام های ایرانی و اعام خبِر انجام گفتگوهای غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا با میانجی گری اتحادیه 
کرات وین  اروپا در دوحه قطر، بسیاری از ناظران و تحلیلگران و البته افکار عمومی نسبت به از سرگیری روند مذا
و احتمال دســتیابی به یک توافق جهت احیای برجام، ابراز خشــنودی می کردند و به نوعی امیدوار شــدند که 

کرات اتمی ایران، در حال کمرنگ شدن است... کم بر مذا   || صفحه  صفحه 22  شاید روند رکود و سکوِن حا

ویترین   پیشنهادی

اقتصادانرژی

صفحه 3 

صفحه 3  صفحه 4 

اقتصاد

باقری کنی؛ از دیروز تا امروز
   جالل خوش چهره

 کارشناس مسائل سیاسی
»علــی باقری کنی« معاون سیاســی 
وزیرامور خارجه و رئیس هیئت مذاکره 
کننده ایران در مذاکرات هســته ای در 
تاریخ 12 اسفند 97 با حضور در برنامه 
»بدون توقف« که از شبکه سه سیما پخش شد، سخنانی گفت 
که بهت هر ناظر بی طرف و آشــنا با ســاخت وکار دیپلماسی را 

برانگیخت.
او که این روزها به دلیل ریاســت هیئت مذاکره کننده برجامی 
ایران در کانون توجه رســانه های جهان قرار دارد و با ســفر غیر 
مترقبه اش به مسکو؛ آن هم بالفاصله پس از گفت وگوهای ناتمام 
در دوحه، پرسش های بی پاسخی را برانگیخته، در برنامه افق گفته 
بود » ... وقتی می گوییم من فقط می خواهم تنش را از بین ببرم، 
باید امتیاز بدهم. به عقیده من تنش زدایی برای دوست است. ما 
در برابر دشمن باید تهدیدزایی داشته باشیم. اساساً به نظر من 
نگاه تنش زدایی، نگاهی منفعالنه است که نهایتاً به تحلیل هویت 

ملی منتهی خواهد شد و هیچ چیزی از ما باقی نخواهد ماند.«
در آن هنگام، شنیدن چنین سخنانی از کسی که آشنا با مبانی علم 
سیاست است و به عنوان یک دیپلمات شناخته می شد تعجب آور 
و بلکه بهت برانگیز بود. کارویژه  یک دیپلمات، گفت وگو و چانه زنی 
در نظام آنارشی بین المللی و تالش برای حفظ و ارتقای امنیت و 
منافع ملی به منظور دور کردن کشور از تنش  در روابط خارجی 
اســت. اصل مذاکرات دیپلماتیک در تاریخ سیاســت خارجی 
کشورهای جهان حاوی دو مفهوم روشن است: نخست؛ مذاکره 
برای کاستن از تنش ها با تعدیل در مواضع حداکثری طرف های 
مناقشه با حاصل جمع متغیر. دوم؛ مذاکره برای پایان جنگ و 
درگیری که الزاماً نتیجه صفر تا صد نداشته و برنده و بازنده آن هم 
معلوم است. بدیهی است برداشت از مفهوم نخست مذاکره، چیزی 
جز تنش زدایی و اراده طرف ها برای دســت یابی به این منظور 
نمی تواند باشــد. روابط خارجی دولت ها در ادوار تاریخ سرشــار 

از مذاکراتی است که هدف تنش زدایی را دنبال کرده است... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

 صادرات گاز ایران
در مسیر توسعه

 قرعه کشی خودرو 
 تا پایان سال  
حذف می شود

ک؛  شغلی  جدید  شرخر امال
در بازار  مسکن

گار« آمار روزانه بیماران جدید را مورد بررسی قرار داد آمار روزانه بیماران جدید را مورد بررسی قرار داد گار«»روز »روز

صفحه 7 

بازگشت  دوباره کرونابازگشت  دوباره کرونا

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ
)چاپ: در دو نوبت به شماره )چاپ: در دو نوبت به شماره 20010011110000412001001111000041((

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
( سال 1401 استان کرمانشاه موضوع مناقصه: پروژه تعمیر و روکش محور فرعی قلعه خانی ـ میانراهان )بیلوار

مدت اجرا: 18 ماه شمسی.
مبلغ برآورد: 149،815،381،241 ریال.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7،490،770،000 ریال.
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/04/14 می باشد.

شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
مهلــت دریافــت اســناد: متقاضیــان میتواننــد حداکثــر تــا روز شــنبه مــورخ 1401/04/18 ســاعت 13:00 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه نشــانی ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه کننــد. )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(.
مهلــت تحویــل اســناد تکمیــل شــده: تــا روز ســه شــنبه مــورخ 1401/04/28 ســاعت 13:00 جهــت ارائــه اســناد بــه نشــانی ســامانه تــدارک الکترونیــک دولــت )ســتاد( 

مراجعــه نماینــد.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29

اطالعــات دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات و ارائــه پــاکات الــف )ضمنانتامــه شــرکت در مناقصــه(: کرمانشــاه – بلــوار بنــت الهــدی صــدر – روبــروی 
فرمانــداری – اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه – طبقــه همکــف – دبیرخانــه – تلفــن: 083-38249912-14

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

 نوبت دوم
کرمانشاه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

کرمانشاه کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  اداره 
گذشت را درهنگام رانندگی فراموش نکنیم.(( ))احتیاط و 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
» ابالغ رای «» ابالغ رای «

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

ــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات  ــه  بــه علــت غیبــت در هی نظــر بــه اینکــه پرونــده خانــم  شــقایق شــافعی فرزنــد صــدر ال
اداری کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی مــورد رســیدگی قرارگرفتــه و منجــر بــه صــدور رای شــده و از ایشــان 
ــه  ــار ب ــخ انتش ــدت 30 روز از تاری ــرف م ــردد ، ظ ــاغ میگ ــرده اب ــه نامب ــررات ب ــاس مق ــد، براس ــی باش ــترس نم ــانی در دس نش
مدیریــت توســعه ســرمایه انســانی دانشــگاه واقــع در تهــران – بزرگــراه شــهید چمـــران – اویــن – جنــب بیمارســتان آیــت ا... 

ر رای صــادره الزم االجــرا خواهــد بــود.  طالقانــی  مراجعــه نماینــد. بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت مقــر
شناسه اگهی 1346612

میم الف1430

گهی تجدید مزایده عمومی  گهی تجدید مزایده عمومی  آ  آ
به شماره سامانه به شماره سامانه 50010057500000195001005750000019  

مهدی بیرامی سرپرست شهرداری شهر جدید هشتگرد

شــهرداری شــهر جدیــد هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی بــه شــماره هــای 6/1400/1713ش ، 6/1400/937 ش در خصــوص اجــاره واحدهــای تجــاری بــه شــرح 
جــدول ذیــل را بــا برگــزاری تجدیــد مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط تقاضــای مــی گــردد در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی )بــه صــورت برخــط( بــرای کلیــه صاحبــان امضــا مجــازی و مهــر ســازمانی اقــدام الزم صــورت پذیــرد. 
1- مهلت فروش اسناد: از تاریخ 1401/04/18 لغایت 1401/04/23 

2- مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات: از 1401/04/18 تا 1401/05/5 
3- زمان گشایش پیشنهادات: روز شنبه مورخ 1401/05/8 ساعت 13/30 

4- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

6- هزینه درج آگهی در هر نوبت چاپ به عهده برنده مزایده می باشد. 
7- سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است. 

 www.setadiran.ir 8- کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت و تحویــل اســناد مزایــده تــا بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
انجــام خوهــد شــد. 

تجدید مزایده عمومی 

5% سپرده شرکت در مزایده )ریال( مبلغ پایه کل )ریال( مدت اجاره )سال( مبلغ پایه ماهیانه )ریال( موضوع ردیف 

120/000/000 100/000/00022/400/000/000 بلوک 2 بدنه شهری )شیرینی فروشی( 1

100/000/00022/400/000/000120/000/000بلوک 3 بدنه شهری )رستوان( 2

2456/000/00022/800/000 19/000/000 ابزار فروشی تره بار فاز 2 3

گهی: 1401/04/18  آ گهی: 1401/04/15         نوبت دوم چاپ  آ نوبت اول چاپ 

 نوبت اول

مدیریت آموزش و پرورش منطقه13 شهر تهران

مدیریــت آمــوزش و پــرورش منطقــه13 شــهر تهــران درنظــر دارد ، فضــای مــازاد بــر نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل از 
طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به آدرس  https://eproc.setadiran.اجاره دهد.

1- ســاختمان مدرســه یــاران خمینــی واقــع درتهــران نــو خیابــان ســعدی بیــن فلکــه اطاعــات و بــال حبشــی  
پ 133 بــا مســاحت زیرنبــا470 مترمربــع  بــه شــماره مزایــده  5001000248000008  را  بــا قیمــت کارشناســی 

دادگســتری ماهیانــه بــه مبلــغ 275/000/000 ریــال بــه مــدت یکســال بــه اجــاره واگــذار نمایــد .                    
2-متقاضیــان ، از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ، حداکثــر بــه مــدت  6 روز نســبت بــه تهیــه اســناد و مــدارک مزایــده  و 15روز کاری ، جهــت  
https://eproc.setadiran.ir مراجعــه  آدرس   بــه  الکترونیکــی دولــت  تــدارکات  بــه ســامانه  مــدارک و اســناد مزایــده   بارگــذاری 
نمــوده وپیشــنهاد خــود را بــه صــورت بــار گــذاری فایــل ، اعــام  و بابــت شــرکت در مزایــده مبلــغ 165/000/000ریــال بــــه شــماره 
حســـاب4074030107865503 تمرکزوجــوه ســپرده)بودجه عمومــی( و یــا شــماره شــبا880100004074030107865503IR بــه 
شناســه واریــزی964127574100000000000000000013 بــه شــکل ســاتنا واریــز نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت ، متقاضیانــی کــه نســبت 

ــد، قــادر بــه شــرکت در مزایــده نخواهنــد شــد . ــه اســناد و مــدارک مزایــده طــی 6روز تعییــن شــده اقــدام ننماین بــه تهی
3- داشتن مجوز الزم از سازمانها و مراکز ذیربط جهت بهره برداری و شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4- تمامی اسناد و شرایط مزایده در سامانه مذکور بار گذاری شده است.
5- شــرکت کننــدگان ، بایــد تمامــی اســناد و مــدارک مــود نیــاز را طبــق شــرایط مزایــده بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت بارگــذاری  نماینــد.
6- شــرکت کننــدگان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر  و بازدیــد از ســاختمان مــورد نظــر ، بــا شــماره تلفــن 77430008 تمــاس 

حاصــل نماینــد.
شناسه اکهی1344411

میم الف 1378

ت دوم
نوب
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سیاست 22
یادداشت

دیدار وزیر دفاع روسیه با 
والدیمیر پوتین/ اسپوتنیک

عملیات پاکسازی مین 
های برجای مانده از دوره 
داعش در شهر موصل 
عراق/ رویترز

گزارش تصویری

کرات دوحه از پیش شکست خورده بود مذا

سکانسپایانبرجامکلیدمیخورد؟
 پس از ســفر اخیر "جوزپ بورل" مســوول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران )و البته 
پیشتر، رایزنی های وی با مقام های آمریکایی در 
رابطه با مذاکرات اتمی ایران( و متعاقبا مذاکرات 
و گفتگوهــای وی بــا مقام های ایرانی و اعالم 
خبِر انجام گفتگوهای غیرمستقیم میان ایران 
و آمریکا با میانجی گری اتحادیه اروپا در دوحه 
قطر، بسیاری از ناظران و تحلیلگران و البته افکار 
عمومی نســبت به از سرگیری روند مذاکرات 
وین و احتمال دســتیابی به یک توافق جهت 
احیای برجام، ابراز خشــنودی می کردند و به 
نوعی امیدوار شدند که شاید روند رکود و سکوِن 
حاکم بر مذاکرات اتمی ایران، در حال کمرنگ 
شدن است و بار دیگر دیپلماسی و رایزنی های 
فعاِل دیپلماتیک، جایگزین فضای بن بســت 
در مذاکرات و تشــدید تنش ها میان ایران و 

غرب شده است.
با این حال، بی نتیجه اعالم شــدن مذاکرات 
دوحه و متعاقبا تاکید همیشــگی مقام های 
آمریکایی بر فعال سازی گزینه های جایگزیِن 
مذاکره و تعامل علیه ایران، بار دیگر اما و اگرهای 
زیادی در مورد سرنوشت نهایی توافق برجام و 
تالش ها جهت احیای آن و در سطحی کالن تر، 
احتمال اوج گیری تنش ها میان ایران و آمریکا 
و متحدان منطقه ای دو طرف مطرح می شود.
فرارو در گفتگو با "فریدون مجلسی"، دیپلمات 
پیشــین و کارشــناس سیاســت خارجی و 
"ابوالفضــل ظهــره وند"، ســفیر و دیپلمات 
پیشــین و عضو سابق تیم مذاکرات هسته ای 
کشورمان به واکاوی دالیل شکست مذاکرات 
دوحه و به طور خاص این نکته که آینده رایزنی 
ها در قالب معادله احیای برجام چه سرنوشتی 
خواهد داشت و به نوعی آیا باید پرونده توافق 
برجام را مختوم دانست یا خیر؟ پرداخته است.
"فریدون مجلسی" دیپلمات سابق و کارشناس 
سیاســت خارجی در پاســخ به این سوال که 
دلیِل به نتیجه نرســیدن مذاکرات دوحه چه 
بــود؟ گفت: »به نظر من اساســا قرار نبود که 
مذاکــرات دوحه قطر به نتیجه برســد. دولت 
کنونی کشورمان و متعاقبا، تیم مذاکراتی آن، 
از همــان ابتدا از جمله منتقدان توافق برجام 
بوده و هستند و با یکچنین نگرشی، دستیابی 
به توافق کار سختی است. البته که آمریکایی ها 
نیز انعطاف پذیری خاصی را جهت احیای برجام 
از خود نشان نمی دهند. من پیشتر هم اشاره 
کرده ام که با توجه به بسته شدن پنجره های 
طالیی جهت احیای توافق برجام در گذشته، 
اکنون شانس تحقق این مساله به شدت کاهش 
یافته است و ایران باید خود را برای دوره بدون 
برجام که به نظر من چیزی قریب به 7 الی 10 
سال به طول خواهد انجامید، آماده کند. از این 
چشــم انداز، من شانس احیای توافق برجام و 
به دنباِل آن، شــانس موفقیت مذاکراتی نظیر 
دوحه و یا حتی خوِد مذاکرات وین)در صورت 

تداوم( را چندان زیاد نمی بینم«.
مجلســی در ادامه گفت: »من بر این باورم که 
با توجه به این مســاله که غرب)آمریکا و اروپا( 
در شرایط کنونی به نفت و گاز ایران نیاز دارند، 
مســاله ای که مخصوصــا در بحبوحه جنگ 
اوکراین از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده 

است و البته آمریکایی ها دوست ندارند که در 
شرایط کنونی به کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس و به ویژه عربســتان نیز در بحث تامین 
نیازهای انرژی خود وابسته باشند، امکان دارد 
کــه این اجازه را بدهند که معامالتی در حوزه 
انرژی با ایران انجام شود و البته آن ها با طرح 
های خاص خود سعی خواهند کرد تا منابع مالی 
ناشی از این معامالت را با هزینه زایی برای ایران 
در منطقــه، به نوعی از چنگ ایران در بیاورند. 
یعنی غرب عمال جنگ را در جبهه های مذکور 
ادامه می دهد و سپس اعالم می کند که مثال 
در جبهه انرژی مشکلی ندارد که ایران میزانی 

از نفت و گاز خود را به فروش برساند«.
این کارشــناس سیاست خارجی در پایان در 
پاسخ به این سوال که آینده معادله احیای برجام 
چه خواهد بود؟ گفت: »به نظر من ایران و غرب 
در ادامه راه هم چنان کژدار و مریز به راه خود 
ادامه خواهند داد و من هیچ چشــم اندازی از 
حصول یک توافق پایدار و جامع را نمی بینم. 
نَه آمریکا مایل است که به برجاِم سال 2015 
و تعهدات خود در قالب آن بازگردد و نَه ایران 
می پذیرد که بدون محقق شــدن درخواست 
هایــش نظیر دریافت تضمین از آمریکا مبنی 
بر عدم خروج مجدد از توافق و یا خارج سازی 
نهادهایی نظیر سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از فهرست تروریستی آمریکا، در مسیر انعقاد 
یک توافق جدید با غرب در مورد معادله احیای 
برجام قرار گیرد. از این رو، در ادامه راه به احتمال 
فراوان ایران همچنان توانمندی های اتمی خود 
را تقویت خواهد کرد و متعاقبا آمریکا و متحدان 
منطقه ای آن نیز بر شدت فشارها علیه ایران 
خواهند افزود. در این میان، بازیگرانی نظیر رژیم 
اسرائیل نیز احتماال به روند خرابکاری های خود 
علیه ایران ادامه خواهند داد و "جنِگ در سایه" 
تهران و تل آویو نیز همچنان و البته با شــدت 

بیشتری ادامه خواهد یافت«.
"ابوالفضل ظهره وند"، سفیر و عضو سابق تیم 
مذاکرات هســته ای کشورمان در مورد دالیل 
ناکامی مذاکــرات دوحه گفت: »واقعیت این 
است که طرِف آمریکایی در جریان مذاکرات)نَه 
صرفا مذاکــرات اخیِر دوحه(، فقط حرف ها و 
مواضــع خود را مدام تکرار می کند و حاضر به 

شنیدن مواضع به حِق ایران نیست. در جریان 
نشســت اخیر شورای امنیت شاهد این بودیم 
که برخی مقام های غربی اذعان کردند که بله 
قبول داریم ایران با خروج دولت ترامپ از برجام، 
دچار خســارت شــده و آن ها از این مساله ابراز 
تاســف نیز می کنند. این در حالی است که به 
نظر من ابراز تاســف کردن به درِد ملت ایران 
نمی خورد و آن ها باید رویه های اشتباه خود 

را نیز جبران کنند.«
این سفیر سابق ادامه داد: »نکته دیگر این است 
کــه طرف آمریکایی اعالم کرده که نمی تواند 
هیــچ تضمینی بدهد که توافق احتمالی که با 
ایران امضا خواهد کرد، یک سال و نیم و یا دو 
سال بعد که شاید دولت بایدن و دموکرات ها 
قدرت را در کاخ سفید از دست بدهند، همچنان 
معتبر باشد)حتی برخی منابع اعالم کرده اند که 
دولت بایدن در دوره حضور خود در قدرت نیز از 
ارائه تضمین های معتبر به ایران عاجز و ناتوان 
است(. از این رو، مساله تضمین آن هم برای ایران 
که یک بار از ناحیه بدعهدی های آمریکا آسیب 
دیده، حقیقتا موضوعی حیاتی است و منطقی 
نیســت که ایران از یک ســوراخ دو بار گزیده 
شوند. این در حالی است که همانطور که گفتم، 
طرف های غربی هیچ آمادگی جهت تحقق این 

خواسته بحق و منطقی ایران ندارند.«
ابوالفضل ظهره وند افزود: »نکته بعدی این است 
که طرف های مختلف مذاکرات احیای برجام 
به هر حال مایل به احیای برجام هستند. این 
اشــتیاق جهت احیای برجــام که به نظر من 
برای طرِف غربی بیشــتر اســت، به هر حال 
حامل هزینه-فرصتی اســت که آن ها باید آن 
را پذیرفته و بهایش را نیز بپردازند. به هر حال 
اگر قرار باشد بازی های قدیمی غرب بار دیگر 
علیه ایران تکرار شود، چرا ایران باید وارد میدان 
جدیدی شود که همان نتایج پیشین را در قالب 
معادله برجام)نســخه اولیه که در سال 2015 
به امضا رسید( برای کشورمان به همراه خواهد 
داشــت؟ واقعیت این است که این غرب است 
که مایل به حراست از چهارچوب توافق برجام 
است، در این راستا کامال طبیعی است که برای 

این تمایلش نیز باید هزینه هایی را بپردازد«.
ابوالفضل ظهره وند در پاسخ به این سوال که آیا 

تهدیدات جدید مقام های آمریکایی مبنی بر 
اینکه در واکنش به نتیجه نرســیدن مذاکرات 
دوحه؛ به اِعمال تحریم های گسترده تر علیه 
ایران اقدام می کنند، معتبر است یا خیر؟ گفت: 
»بیش از چهل ســال اســت که آمریکایی ها و 
مجموعه غرب علیه ایران اِعمال فشار می کنند. 
به نظر من واقعی ترین و اصلی ترین فشارها علیه 
کشور ما عمدتا از بستر های داخلی برخوردار 
بوده اند. بسترهایی که البته در دولت سیزدهم، 
ضعیف تر نیز شــده اند، زیــرا در دولت قبلی 
مواضعی که اتخاذ می شد و سیاست هایی که 
دنبال می شد، تا حد زیاد در موثر افتادن فشارها 
علیه ایران ایفای نقش می کرد. به عنوان مثال، 
شرطی شدگِی اقتصاد کشورمان یکی از میراث 
هایی است که از دولت حسن روحانی باقی ماند 
و اکنون دولت ابراهیم رئیسی باید توجه ویژه 
ای به این حوزه داشــته باشــد و از وارد آمدن 
خســارات و فشار به کشــورمان از دریچه این 

حوزه جلوگیری کند.
او در ادامه گفت: »به طور کلی به نظر من اینکه 
آمریکایــی ها می گویند که می خواهد تحریم 
های جدیدی را علیه ایران وضع کنند، تا حد 
زیادی عاری از هر گونه منطق مســتدل است 
زیرا اساســا آن ها به قدری علیه ایران تحریم 
وضع کرده اند که دیگر حوزه ای نمانده که آن 
ها بخواهند آن را تحریم نمایند. جدای از این 
ها، در نشســت دوحه، بار دیگر ســطح بندی 
تحریم ها در دســتورکار قرار گرفته است. باید 
توجه داشته باشیم که تحریم ها یک منظومه 
هستند و اگر بنا باشد که داِل مرکزی و ستون 
های اصلی آن فرو بریزند، این بدان معناســت 
که عمال سرمایه اصلِی آمریکایی ها علیه ایران 
از بین رفته است. مساله ای که به هیچ عنوان 
در راستای منافع واشینگتن قرار ندارد. به نظر 
من بهترین سیاســت برای ایران این است که 
دیگر به یکچنین تهدیدهایی)از جانب آمریکا( 
توجهی نداشته باشد زیرا اساسا تهدید به وضِع 
تحریم های بیشتر علیه ایران معتبر نیست و 
حتی به نظرم این تحریم ها در دل خود برای 
ما فرصت های قابل مالحظه ای را نیز به همراه 
داشــته اند. ما باید مســیر خودمان را برویم. 
موضعی که به نظرم دولت کنونی کشــورمان 

به خوبی آن را مورد توجه قرار داده و در عرصه 
سیاســت خارجی نیز این دولت راه درستی را 
در پیش گرفته است«. این کارشناس سیاست 
خارجی کشورمان در مورد دیدگاه خود مبنی بر 
سرنوشت احتمالی معادله احیای برجام و اینکه 
آیا توافقی حاصل خواهد شد یا خیر؟ گفت: »من 
شناختی عینی را از عرصه دیپلماسی هسته ای 
دارم و پیشتر خودم جزئی از روند مذاکرات اتمی 
بــا غــرب بوده ام و غربی ها را نیز به خوبی می 
شناسم. با توجه به همه این ها بر این باورم که 
این، غربی ها هستند که به مساله دستیابی به 
یک توافق با ایران نیاز دارند. توجه داشته باشید 
که با نزدیک شدن به فصل پاییز، آمریکایی ها 
و به طور کلی غربی ها با اشتیاق بیشتری برای 

مذاکره با ایران آماده خواهند شد.«
ظهره وند افزود: »نکته دیگر این است که غربی 
ها به دنبال تحمیل انفعال به ایران هستند و نمی 
خواهند که ایران به عنوان یک قدرت منطقه 
ای و بین المللی در کنار قدرت های نوظهوری 
نظیر چین و روسیه و بریکس قرار بگیرد. ضمن 
اینکه باید بدانیم که معادالت منطقه ای و بین 
المللی نیز تا حد زیادی تغییر کرده اند. اکنون 
می بینیم که "ســرگی الوروف" وزیر خارجه 
روسیه از کشیده شدِن یک دیوار آهنین میان 
روسیه و اروپا سخن می گوید. البته که نشانه 
هــای فراوان دیگری نیــز وجود دارند که این 
تغییرات و ظهور آن ها را در سطوح گسترده نوید 
می دهند. از این منظر، در این فضای جدید من 
اساسا مفهوم برجام را نمی فهمم. برجام پروژه 
ای برای منفعل نگه داشتن ایران بود و اگر قرار 
باشــد که ما بار دیگر وارد یک چنین پروژه ای 
شویم، جدای از خسارت هایی است که پیشتر 
دیده ایم، خسارت های بیشتری را نیز در آینده 

متحمل خواهیم شد.«
عضو سابق تیم مذاکره گفت: »ما باید پیگیری 
منافــع خــود را با قدرت و جدیت دنبال کنیم. 
در عیــن حــال ما اعالم کرده ایم که یک توافق 
سیاســی بین المللی را امضا کرده ایم و هنوز 
هم آماده هستیم که جهت احیای آن مذکره 
کنیم اما نکته اساسی این است که غربی ها باید 
در این مســیر جدیت خود را نشان دهند. باید 
به یاد داشــته باشــیم که ایران در یک فرآیند، 
تعهدات خود)در قالب توافق برجام( را به صورت 
تدریجی کاهش داد. اما آمریکا یکجا و به صورت 
کامل از برجام خارج شد. اروپا هم که به تعهدات 
برجامی خود به هیچ عنوان عمل نکرد. نقطه ای 
که می تواند برجام را احیا کند، مرتبط با دوره 
قبل از ترامپ اســت. از این رو، هرآنچه که بعد 
از دوره ترامپ اتفاق افتاده باید پاک شود)البته 
اگر آمریکا واقعا مایل به احیای برجام اســت(. 
ابوالفضل ظهره وند در پایان گفت: »نکته دیگر 
این است که ایران تضمین می خواهد. تضمین 
ها نیز باید عینی باشند. معنای این مساله این 
است که اگر قرار باشد ما به دوره قبل از ترامپ 
در معادله برجام برگردیم، هر گامی که ایران قرار 
است بردارد، باید با جبران اقدامات آمریکایی ها 
و مجموعه غرب همراه باشد. بازگشت حقیقِی 
آمریکا به برجام زمانی است که موقعیت ایران 
در قالب معادله مذکور به دوره قبل از ترامپ و 

کارزار فشار حداکثری وی باز گردد.

خبر ویژه

نایب رئیس کمسیون صنایع با بیان اینکه اگر با تفکیک وزارت صمت اشکالی در عرضه و تقاضا در کشور ایجاد نشود 
و متولی بازرگانی هم ایجاد شــود، مجلس با این موضوع مشــکلی ندارد، گفت: اما اگر عملکرد 2 وزارتخانه به صورت 
جزیره ای باشد، مجلس مخالف است. علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع  و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: وزارت »صمت« در چند دهه گذشته 15 بار تفکیک و باز ادغام 
شده است یعنی یک مسیر شفافی را برای آن تعیین نکرده اند. وی یادآور شد طرح تفکیک وزارت »صمت« چندین بار 

هم در زمان دولت قبل به مجلس آمد و علی رغم اصرار دولت بر این تفکیک ، از سوی نمایندگان مجلس تایید نشد.
نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تولید در کشور تعیین کننده است، ادامه داد: یعنی اگر 
تنظیم بازار به صورتی باشد که متولی تولید )وزارت صمت( به تواند واردات و صادرات را تنضیم کند کمتر اشکال پیش 

میآید اما اگر بین واردات و صادرات و بخش بازرگانی هماهنگی وجود نداشته باشد، تولید آسیب می بیند.
جدی در ادامه تصریح کرد: بنابراین اگر در تفکیک این وزارتخانه و شکلگیری وزارت صمت و بازرگانی بتوانند ما را قانع 
کنند که در سیاست گذاری ها بحث واردات و صادرات با تولید با همدیگر هماهنگ باشند، ما مشکلی نداریم اما اگر این 
2 بخش به صورت جزیره ای عمل کنند یعنی تولید کشور انجام شود و از طرف دیگر وزارت بازرگانی وارداتی انجام دهد 
قطعا تولید آسیب می بیند یا کاالیی در کشور کم یاب شود بعد وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با متولیان تولید، شروع 
به صادرات همان کاال کند قطعا مشکل پیش خواهد آمد. وی در ادامه تاکید کرد: یعنی اگر سیاست گذاری کالن صورت 
گیرد و اشکالی در عرضه و تقاضا در داخل کشور ایجاد نشود و متولی بازرگانی هم ایجاد شود، مجلس با این موضوع 

مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد عملکرد 2 وزارتخانه به صورت جزیره ای باشد ،؛ مخالفت هایی صورت خواهد گرفت.

گر بخش تولید آسیب ببیند مجلس مخالف است ا

شرط مجلس برای تفکیک وزارت »صمت«

رئیس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره 
بین المللی فارابی:

اجرای عدالت به ویژه در پرداخت 
دستمزدها از دغدغه های 

همیشگی ام بوده است
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی وضع 
موجود در حوزه علوم انسانی، تحقق علوم انسانی در تراز 
انقالب شــکوهمند اسالمی را حائز عقب ماندگی هایی 
دانســت کــه باید با نگاه اجتهــادی و نوآورانه عالمان و 

دانشمندان این عرصه، جبران شود.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در مراســم اختتامیه 
ســیزدهمین جشــنواره بین المللی فارابی ضمن ابراز 
خرســندی از حضور در جمع اســاتید، فرهیختگان و 
محققان علوم انسانی و اسالمی و با تبریک به برگزیدگان 
این جشنواره، گفت: در نشست هایی از این دست، الزم 
اســت دانشمندان و فرهیختگان ضمن آسیب شناسی 
وضع موجود، نسبت به کاهش فاصله با وضع مطلوب، 

پیشنهاد و راهکار ارائه کنند. 
رئیس جمهور با همچنین با تاکید بر ضرورت آســیب 
شناســی در حوزه علوم انســانی، افزود: علوم انســانی 
اسالمی، مغزافزار حاکمیت و مدیریت و نیز قوه محرکه 
پیشرفت در نظامی است که مبتنی بر دین بوده و درون 
مایه آن علم و دانش اســت. در چهل و چهارمین ســال 
پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی، الزم است یک 
آسیب شناسی کنیم که چه میزان رشد و پیشرفت در 

این حوزه صورت گرفته است؟
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه پیام این نشست و 
رویداد باید این باشد که تا چه میزان نظام مسائل کشور 
مبتنی بر علوم انسانی پاسخ گرفته، افزود: همواره یکی 
از دغدغه هــای بنده اجرای عدالت در همه عرصه ها به 
ویژه در پرداخت دستمزدها بوده است که در این زمینه 
از اساتید دانشگاهی برای تبیین و تنظیم یک شیوه علمی 
عادالنــه برای پایان دادن به نظام ناعادالنه پرداخت ها 

دعوت شده است. 

سخنگوی دولت:

 هم افزایی ظرفیت های ملی 
می تواند تحریم ها را خنثی  کند

سخنگوی تاکید کرد: هم افزایی ظرفیت های بی شمار 
ملی می تواند تحریم های غیرقانونی را خنثی  کند.

علی بهادری جهرمی در یادداشت توییتری خود با اشاره 
به توییت منتشر شده از سوی وزیر نفت نوشت: انجام 
کارهای بزرگ با باور به توان داخلی و اراده واقعی، شدنی 
اســت. هم افزایی ظرفیت های بی شــمار ملی می تواند 

تحریم های غیرقانونی را خنثی  کند.
در یادداشــت توییتری جواد اوجی وزیر نفت آمده بود: 
برای نخســتین بار در تاریخ صنعت نفت ایران، طرح 
توسعه یکپارچه  میدان نفتی مشترک آزادگان، با تامین 
مالــی 7میلیــارد دالری بانک های دولتی و خصوصی، 
هلدینگ های اقتصادی و صندوق توسعه ملی و با هدف 
افزایــش تولید این میدان به 570هزار بشــکه در روز، 

عملیاتی خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

قانون جهش تولید مسکن 
محدود شده است

بابــک نگاهــداری گفت: قانون جهش تولید مســکن 
تمرکزش را تنها بر سرمایه گذاری تولید و عرضه مسکن 
محدود کرده اســت. رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
گفت: مسئله مسکن ابعاد گسترده ای دارد و این قانون 
هم در پی راهکار عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن 
از وضعیت کنونی و تبعاتش بود. بر اساس آمارها، سهم 
هزینه های مسکن در سبد خانوار های شهری ایران میان 
۶0 تا 70 درصد است؛ در حالیکه گزارش رئیس مرکز 
پژوهش ها نشان می دهد میانگین این سهم در جهان 1۸ 
درصد و در دامنه نوسانات نزدیک 15 تا 25 درصد است.

به نظر کارشناسان این مرکز، »برخورد های موضعی و 
محدود« بدون استفاده از ابزار های حاکمیتی، حقوقی 
و قانونی موجب شده تأمین مسکن به عنوان یک مشکل 

در حوزه شهری و اجتماعی باقی بماند.

ترامپ:

گر من رئیس جمهور بودم    ا
خ نمی داد جنگ اوکراین و تورم ر

ترامپ در یک پست در رسانه اجتماعی اش تحت عنوان 
»تروث سوشال« گفت که »اگر من رئیس جمهور آمریکا 
بودم هیچ یک از این اتفاقات وحشتناک رخ نمی دادند!«
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور پیشــین آمریکا ادعا 
کرد، اگر او رئیس جمهور بود، رویداد های اخیر مانند 
جنگ در اوکراین و تورم سرســام آور در کشورش رخ 

نمی دادند.
 به نقل از پایگاه آکســیوس، این اظهارات مطرح شــده 
درباره وضعیت آمریکا از ســوی دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور سابق آمریکا در مناسبت روز استقالل این کشور 
در چهارم ژوئیه در حالی ارائه شده اند که او برای اعالم 
نامزدی احتمالی اش برای ریاست جمهوری آمریکا در 
سال 202۴ آماده می شود. ترامپ بیان داشت، وضعیت 
برای آمریکا به دلیل »جنگ بزرگی که در اروپا از کنترل 
خارج شــده اســت« و »بروز باالترین تورم ثبت شده در 
حافظــه تاریخــی آمریکا« در حال حاضر خوب به نظر 
نمی رســد. او گفت که شــروع سخت امسال برای بازار 
بورس وال استریت و قیمت های باالی انرژی در آمریکا 
باید در مقایســه با ســایر مشکالت جاری در این کشور 

»خبر خوب« تلقی شوند.
ترامپ در یک پست در رسانه اجتماعی اش تحت عنوان 
»تروث سوشال« گفت که »اگر من رئیس جمهور آمریکا 
بودم هیچ یک از این اتفاقات وحشتناک رخ نمی دادند!«

باقری کنی؛ از دیروز تا امروز
ادامه از صفحه اول:

تنش زدایی در روابط خارجی برخالف آنچه باقری کنی 
در آن هنگام گفت، اختصاص به دوســتان ندارد، بلکه 
تجربه تاریخ روابط بین المللی گواه آن است که نظام های 
سیاســی حتی با رویکردهای ایدئولوژیک متعارض نیز 
به تنش زدایی با رقیبان، مخالفان و دشمنانشــان روی 
خوش نشان داده اند. جنگ سرد و روابط پر از خصومت 
دو نظام سرمایه داری )یا همان امپریالیست های لیبرال( و 
نظام های کمونیستی، سرشار از شدت و ضعف در فرایند 
تنش زدایی بوده است. دو طرف گاه تا آستانه جنگ، قدم 
پیش گذاشتند اما سرانجام کاستن از تنش را برگزیدند. 
همان هنگام نیز برخی جزم اندیشان شمشیر مخالفت با 
تنش زدایی را علیه دوستان خود از نیام کشیدند و آنان 

را به سازش کاری متهم کردند.
فراموش نباید کرد که روزگاری مائوئیست های دو آتشه 
چینی، رهبران اتحاد جماهیر شــوروی ســابق از جمله 
»نیکیتا خروشچف« را به دلیل قبول سیاست همزیستی 
مسالمت آمیز میان دو نظام رقیب به خوابیدن در بستر 
سوسیالیسم اما با رویای هم آغوشی با امپریالیسم متهم 
می کردند. همین دو آتشــه ها در فاصله ای اندک چنان 
در آغوش امپریالیست ها جا گرفتند که این بار شوروی ها 
آنان را به اتحاد با نظام سرمایه داری و نقض مارکسیسم 
_ لنینیسم متهم کردند. تاریخ نشان داد که نه سیاست 
همزیستی مســالمت آمیز رهبران وقت اتحاد جماهیر 
شــوروی و نه تغییر سیاست نظام مائوئیستی چینی ها 
رویکــردی با نقض اصول ایدئولوژیک آنان بود؛ بلکه هر 
دو رویکردی عملگرایانه را در برابر الزام های زمانه انتخاب 
کردنــد. چینی ها اگر امروز در جایگاه رقیبی قدر مقابل 
نظام های ســرمایه داری ایستاده اند، مدیون تشخیص 
سیاســی به هنگام در کاستن از تنش هایشان با جامعه 
جهانی در چارچوب سیاست عمل گرایانه خود هستند. 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز نه به دلیل عمل گرایی 
در سیاست خارجی، بلکه تعمیق فاصله با مردم خود در 

بزنگاه حادثه بود.
اکنــون علی باقری کنی با حضور در مذاکرات ســخت 
میان نماینــدگان قدرت های جهانی، بی تردید درک و 
تعریف روشــن  و واقعی از مفهوم و کارکرد » گفت وگو« 
و »تنش زدایی« در روابط خارجی دارد. سکوت معنادار 
در فضــای رســانه ای، یکــی از نشــانه های درک او از 
پیچیدگی های عمل در عرصه دیپلماسی است. سخنان 
انتشار یافته او در این روزها کمتر نشانی از خشکی نگاه 
گذشــته اش به دیپلماســی و گفت وگو برای رسیدن به 
تفاهم یا توافق دارد. اکنون او هم مانند اســالف خود در 
این جایگاه زیر شالق گاه به گاه منتقدان دوآتشه هرگونه 
توافق و تفاهم قرار دارد. با این حال چنین پیداست که 
معــاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده 
برجامی ایران مانند رئیس خود در دســتگاه دیپلماسی 

اکنون بر لزوم دستیابی فوری به توافق تاکید دارد.

تهران-قاهره؛

یخ روابط بعد از 43 سال 
می شکند؟

یــک تحلیلگر مســائل بین الملل گفــت: به عقیده من 
صحبت هایی که از طرف وزارت امور خارجه در خصوص 
لزوم گسترش روابط با مصر مطرح می شود، بیشتر بیانگر 
تالش دولت ســیزدهم برای فعال نشان دادن سیاست 
خارجی خود در ابعاد منطقه ای است، اما در عمل ممکن 

است اثربخش نباشد.
دکتــر مهدی مطهرنیا با اشــاره بــه صحبت های اخیرا 
مطرح شده از سمت دستگاه دیپلماسی کشور مبنی بر 
لزوم گسترش روابط با عربستان و مصر، اظهار کرد: نه از 
قاهره و نه از ریاض، چندان نشانه مثبتی در این خصوص 
دیده نمی شــود. مصر اخیرا در نشســتی با پادشاه اردن، 
در خصوص همراهی با رژیم صهیونیستی برای تشکیل 
یک ارتش عربی-اســرائیلی به تفاهم رسیدند و طبیعتا 
مصر از حاال به بعد نسبت به ایران مواضع سخت تری از 

خود نشان خواهد داد.
وی افزود: در زمان حسنی مبارک نیز ایران بارها تمایل 
خود به گسترش روابط با مصر را نشان داد. زمانی ما شاهد 
سفر محمد مرسی، دیگر رئیس جمهور مصر، به تهران 
برای شرکت در سازمان کنفرانس اسالمی بودیم که حتی 
در آن زمان محمد مرسی مدت زمان بسیار کمی در تهران 
ماند و نوع تعامل وی با مسئولین ایرانی محدود و پرحاشیه 
بود. این تحلیلگر مسائل بین الملل ادامه داد: لذا به عقیده 
مــن صحبت هایی که از طرف وزارت امور خارجه ایران 
در خصوص لزوم گسترش روابط با مصر مطرح می شود، 
بیشتر بیانگر تالش دولت سیزدهم برای فعال نشان دادن 
سیاســت خارجی خود در ابعاد منطقه ای اســت، اما در 
عمل ممکن اســت اثربخش نباشد. زمانی ما می توانیم 
نســبت به بهبود روابط با مصر امیدوار شــویم، که شاهد 
سطحی از روابط عملی در حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و علمی باشــیم، در حالی که اکنون ســیگنال مثبتی از 
طرف مصر ارسال نمی شود و حتی طبق اخبار، مصر در 

حال همگرایی با رژیم صهیونیستی است. 
مطهرنیا در پاسخ به اینکه آیا ممکن است کشورهایی مانند 
عراق بتوانند نقش موثری در زمینه میانجی گری برای 
کاهش تنش ها بین ایران و مصر ایفا کنند، بیان کرد: عراق 
خواهان کاهش تنش ها در خاورمیانه است، اما تعدادی 
از کشورهای عربی در برخی از جهت گیری های خود در 
عرصه هــای مختلف، نگاه غربــی دارند و در چهارچوب 
سیاست های ایاالت متحده در منطقه حرکت می کنند 

و این اقدامات از نظر ایران درست نیست. 

اخبار کوتاه

بین الملل
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3اقتصاد گزارش

  سهم 80 درصدی اجاره مسکن
 در سبد خانوار

تعیین سقف 25 درصدی 
کارآمد اجاره،طرحی نا

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 دولــت ســیزدهم برای کنترل بــازار اجاره بها 
به ســراغ اتخاذ سیاســت تعیین سقف افزایش 
اجاره بها رفت و تاکید کرد هرگونه افزایش رقم 
اجاره بها بیش از سقف تعیین شده، تخلف است.

تعیین ســقف افزایش 25 درصــد اجاره بهای 
مسکن در تهران یکی دیگر از مصوبات دستوری 
است که دولت برای کمرنگ کردن وظایف خود 
در قبال تأمین مسکن مردم به تصویب رساند.

وعــده ســاخت ســاالنه یک میلیون مســکن 
موضوعی است که این روز ها مطالبه اصلی مردم 
از دولت است. بحثی که با اجرای آن بخش بزرگی 

از تورم بازار اجاره بها کاهش می یابد.
کارشناســان معتقدنــد؛ افزایش 25 درصدی 
اجاره بها برای قشر حقوق بگیر با توجه به شرایط 
اقتصادی و کاهش درآمد ها و کاهش ارزش پول 
ملی، زیاد اســت و مشخص نیست متولیان این 
عــدد را بر چه اساســی تعییــن کرده اند. اما از 
ســوی دیگــر با توجه بــه افزایش بیش از 100 
درصــدی کاال ها در تمام بازار ها تعیین ســقف 
دســتوری برای تثبیت اجاره بها مالکان را نیز 

متضرر خواهد کرد.
این بحث باعث افزایش بیشتر نرخ تورم در بازار 
اجاره بها خواهد شد. خشایار باقرپور مدیرعامل 
اتحادیــه تعاونی های عمرانی تهران گفت: همه 
جای دنیا ســهم اجاره مســکن در سبد هزینه 
خانوار بین 20 تا ۳0 درصد است؛ درحالی که در 
ایران این سهم به ۶0 تا ۸0 درصد رسیده است.
این کارشــناس صنعت ســاختمان گفت: برای 
کاهش ســهم اجاره بها در سبد خانوار ها دولت 
باید همه تورم های ایجاد شده در بازار ها را کنترل 
کند یعنی سقف افزایش قیمت ها از سال پیش 
تا کنون در تمام بازار ها به 25 درصد برساند؛ یا 
اگر قرار اســت بازار اجاره بها با سقف 25 درصد 
کنتــرل کند، به مالک ها انگیزه تثبیت ســقف 

اجاره بها بدهد.
وی تصریح داشــت: بایــد فاصله بین تورم 25 
درصدی ســقف اجاره بها و حداقل تورم واقعی 
جامعــه )حداقل ۶5 درصد( توســط حاکمیت 
پُر شــود در این صورت مالک رغبت به کنترل 
ســقف نرخ اجاره بها خواهد داشــت و رقابتی با 

تورم حاکم بر کشور نخواهد داشت.
باقــر پور گفت: معافیت مالیاتی، بخشــودگی 
عوارض شــهردای و مالیات بر دارایی از جمله 
ابزار هــای کاهش فاصله تورم واقعی و ســقف 
تعیین شده اجاره بهاست. در این صورت مالک 
به واســطه مشــوق های مطرح شده در افزایش 
نرخ اجاره بها پافشاری نخواهد داشت و با رعایت 
ســقف در نظرگرفته شــده سقف قیمت، تورم 

اجاره بها به راحتی کنترل می شود.
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران 
گفــت: برای تثبیت ســقف 25 درصدی اجاره 
بهــا درفضای واقعی جامعه تمام دســتگاه های 
حاکمیتــی بایــد به طور جهــادی عمل کنند. 
اگرقرار باشــد با قوانین بدون پشــتوانه منطقی 
ماننــد دخالــت در حقــوق مالکانــه، تمدید 
خودکارقرارداد های اجاره و در کل تمام مصوبات 
دســتوری بدنبال کاهش تــورم در بازاراجاره 
مســکن می باشــند نتیجه ای جزء شکست این 

طرح ها نیست.
وی تصریح داشت: مالک در صورت عدم تمکین 
مســتأجر راه های قانونی زیادی برای جابجایی 
مستأجر خود دارد. موجر بسیار راحت می تواند 
این قانون را دور بزند و مســتاجر را مجبور به 
تخلیــه ملــک کند و بعــد از آن خانه را با نرخ 
باالتری اجاره بدهد. متأســفانه هربار دولت در 
ایــن زمینه ورود پیدا کرده بازار آشــفته تر از 

گذشته شده است.
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، 
رقــم واقعی تورم اجــاره بها را باالی ۸0 درصد 
اعالم کرد و گفت: آمار های رسمی در حوزه اجاره 
مسکن قابل اطمینان نیست و رقم ها باالتر از این 
هاســت. بانک مرکزی به دلیل عدم دسترســی 
صحیح و شفاف به نرخ اجاره بها در جامعه مجبور 
به انتشار نرخ های تورم بین 50 تا ۶0 شده است.
وی ادامــه داد: مالــکان و مســتاجران بــرای 
تمدیــد ثبــت قرارداد های خــود کمتر ثبت 
قانونی می کنند، از این رو بانک مرکزی رشــد 
نــرخ اجاره بهای ســاالنه را به صورت احتمالی 
منتشــر می کنند کــه خیلی روی آن نمی توان 

استناد داشت.
باقر پور تأکید داشت: شتاب تورم بازار اجاره تا 
پایان نیمه اول ســال بیشتر نخواهد شد و تورم 
۸0 درصدی این بخش ثابت خواهد ماند و هیچ 
انتظاری برای کاهش این نرخ هم با توجه به نوع 

سیاست های اتخاذ شده وجود ندارد.

گزارش

 معاون وزیر صمت :

 حجم قاچاق لوازم خانگی 
1.۷ میلیارد دالر در سال است

به گفته معــاون صنایع عمومی وزارت صمت، 
ســاالنه حجم کاالی قاچاق در بخش اســباب 
بازی معادل 500 میلیون دالر، در بخش قطعات 
یدکی خودرو بیش از 2 میلیارد دالر و در بخش 
لوازم خانگــی یک میلیارد و 700 میلیون دالر 

است.
محمــد مهدی برادران در نشســت مشــترک 
دبیران کمیسیون های برنامه ریزی و هماهنگی 
و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان 
اینکــه برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز هشــت 
راهبرد در نظر گرفته شده، اظهار کرد: نخستین 
راهبرد والیت مداری است، چراکه رهبر معظم 
انقالب نســبت به مسئله مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز بسیار حساسیت نشان می دهند. راهبرد دوم 
هم افزایی بین دستگاهی و استانی در رده های 
مختلف و راهبرد ســوم قانونمند و نظام بودن 

است.
وی ادامــه داد: راهبرد چهارم همه جانبه بودن، 
پنجم قانونی بودن، ششــم اســتمرار در کار، 
هفتم جدیت و در نهایت راهبرد هشــتم توجه 
به پیوســت اجتماعی و فرهنگی، افکارسنجی 
مردم و ارتباط با رســانه در امر مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز است.
بــه گفتــه وی، هدف از مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز تمرکز بر قاچاقچیان کالن و ســازمان یافته 
اســت. چراکه قاچاقچیان کالن در بازار حجم 
میلیــارد دالری را جابه جــا می کنند، به عنوان 
مثــال کارتن لوازم خانگی با قیمت دو میلیون 
تومان فروخته می شود و این نشان می دهد که 

قصد سوءاستفاده از آن را دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با 
بیــان اینکه برنامه وزارت صمت برای مبارزه با 
کاالهای قاچاق بر اســاس اولویت بندی، شامل 
بخش قطعات خودرو، لوازم خانگی و محصوالت 
دخانی اســت و سپس حوزه های لوازم آرایشی، 
پوشــاک، اســباب بازی و پتروشیمی ها اضافه 
خواهد شــد، اظهار کرد: قاچاق اســباب بازی 
ســاالنه معــادل 500 میلیون دالر اســت. در 
بخش قطعات یدکی خودرو بیش از 2 میلیارد 
دالر ســاالنه کاالی قاچاق جابه جا می شود که 
با مجموع کاالهای تقلبی به دو میلیارد و 500 
میلیون دالر در ســال می رسد. همچنین حجم 
کاالی قاچاق در بخش لوازم خانگی ساالنه یک 
میلیــارد و 700 میلیــون دالر و حجــم کاالی 
غیــر قاچاق در این بخش چهار میلیارد و ۳00 

میلیون دالر است.
قاچاق باید در امین حضور جمع شود

علی مویدی خرم آبادی - رییس ستاد مرکزی 
مبــارزه بــا قاچاق کاال و ارز، نیــز در ادامه این 
نشســت گفت: ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
چهــار وظیفه سیاســت گذاری، برنامه ریزی، 
هماهنگــی و نظــارت را برعهده دارد و با قانون 
جدیــد در این بخش 29 نهاد باید برای اجرای 
این برنامه با یکدیگر همسو شوند و وزارت صمت 
از وزارتخانه هایی اســت که بیشترین تکلیف را 
برعهده دارد.رییس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز بــا بیــان اینکه در مهار قاچاق موفق عمل 
نکرده ایم، تصریح کرد: در هر نشستی مسئوالن 
اشــاره ای به موضوع قاچاق می کنند، زیرا این 
موضوع تمــام مباحث اقتصادی را آلوده کرده 
است و اثرات منفی آن در جامعه دیده می شود. 
اگر در ادوار گذشــته مانند امروز تفکر، رویکرد 
و برنامه ای در وزارت صمت شــکل گرفته بود، 
شاید مبارزه تا این میزان سخت نمی شد؛ مسئله 
قاچاق با فکر و اندیشه قابل حل خواهد بود و با 

مرزبانی نمی توان آن را مهار کرد.
وی بــا بیــان اینکــه قاچاق هیچ کشــوری را 
ماننــد ایران درگیــر نکرده، به گونه ای که همه 
فعالیت هــای تجاری و بــازار را مخدوش کرده 
اســت، تصریــح کرد: برای مبــارزه با کاالهای 
قاچاق و همچنین رصد زنجیره تولید و تجارت 
باید ســامانه ها تکمیل شــود و متأســفانه گیر 
ســامانه ها بین گمرک و وزارت صنعت معدن 
و تجارت اســت.مویدی با بیان اینکه در ادامه 
ابــراز امیدواری کرد که وزارت صمت می تواند 
با کیفیت بخشــیدن به کاالها به سمت مبارزه 
حرکــت کند و گفت: شــفافیت در بازار با ارائه 
شناسه از تولید تا عرضه، بار هزینه قاچاق را از 
دوش نظام برمی دارد. همچنین از سال 1۳99 
به بعد آمار قاچاق را نداریم و این در حالی است 
کــه وزارت صمــت باید این آمــار را در اختیار 
ســتاد قرار دهد و ســتاد معطل ارائه این آمار از 
ســوی وزارت صمت است.رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز همچنین با اشــاره به عرضه 
کاالهــای قاچاق لوازم خانگی در خیابان امین 
حضــور، تصریح کرد: باوجود اقداماتی که برای 
مبارزه با کاالی قاچاق انجام می شــود، وقتی به 
این خیابان مراجعه می شــود به نظر می رســد 
اقدامی برای مبارزه با قاچاق انجام نشده و این 
مسأله یک معضل است. بنابراین باید قاچاق در 
این منطقه و خیابان های مشــابه آن در سراسر 

کشور جمع شود.

شرخرها در کمین مستاجران

ک، شغلی جدید در بازار مسکن شرخر امال
با تاثیر گرانی مســکن بــر بازار اجاره بها، 
مســتاجران با مشکالت زیادی روبرو شده 
انــد و با داغ شــدن بازار رهــن و اجاره در 
فصل گرما ، روزانه اخبار عجیبی به گوش 
می رسد .تعیین سقف اجاره بهای مسکن 
کــه بــه تازگی جان تازه ای به بازار رهن و 
اجاره داده و خیال مستاجران را تا حدودی 
راحت کرده است، به کام برخی از موجران 
خوش نیامده و دیگر موجران نمی توانند 
برای تمدید قرارداد ها اعداد نجومی و غیر 
متعارف پیشــنهاد داده و به راحتی حکم 
تخلیــه مســتاجران را بگیرند، در نتیجه 
بســیاری از صاحب خانه هــا در فکر دور 
زدن قانون به روش های مختلف هســتند 

و خیاالت شوم در سر می پرورانند.
همچنیــن این اختالفــات بین موجران و 
مســتاجران راه را برای بســیاری از افراد 
ســود جو و منفعت طلب باز کرده است تا 
با ترفندهای مختلف جیب مردم را خالی 
کننــد و آتش بر دامــن این بازار پر تقاضا 

بزنند.
اخیرا تصویری در فضای مجازی با موضوع 
)تخلیه مستاجر( منتشر شده است که سرو 
صدای زیادی به پا کرده و فرد آگهی دهنده 
با تهیه یک شابلون تبلیغاتی به در و دیوار 
شهر رنگ غم زده پاشیده است و در ازای 
گرفتن مبلغ مشــخص، برای مستاجران 
ایجاد مزاحمت کرده و این افراد را مجبور 
بــه تخلیــه خانه می کند. البتــه در این 
آگهی جزئیات زیادی ذکر نشــده و فقط 
یک شماره تلفن با یک متن بی پروا در آن 

درج شده است.
با دیدن این آگهی، شــرخری اولین واژه 
ای بود که به ذهن می رســید که با شــکل 

جدیدی ظاهر شده است. تا قبل از دیدن 
این آگهی حتی به ذهن کســی نمی آمد 
که شــغلی به عنوان تخلیه مستاجر وجود 
داشــته باشــد. ظاهرا با پخش شدن این 
آگهی و احســاس خطــری که فرد آگهی 
دهنده کرده است فعال هیچ تماسی را پاسخ 
نمی دهد و به نظر می رسد منتظر است تا 

آب از آسیاب بیافتند.
 این مسائل هیچ ربطی 

ک ندارد! به اتحادیه امال
برای پیگیری این قضیه با اتحادیه مشاوران 
امــالک تماس گرفتم تا شــاید جزئیات 
بیشتری از این موضوع بدست بیاورم، ولی 
متاسفانه مصطفی قلی خسروی - رییس 
اتحادیه مشاوران امالک جواب سرباالیی 
داد و گفت: )این مســئله را تا حاال ندیدم 
و به من هیچ ارتباطی ندارد, بنده به هیچ 

عنوان به این موضوع ورود نمی کنم( . این 
جمله تمام توضیحی بود که برای روشــن 

شدن این موضوع داده شد.
 باالشهر ازین خبرا نیست

اینجا مستأجران هم پولدارند
در ادامه برای موشکافی و روشن تر شدن 
این موضوع به ســراغ امالکی های مناطق 
مختلف تهران رفتم تا بیشــتر با این شغل 
جدید آشنا شوم و با ورود به یکی از بنگاه 
های منطقه سعادت آباد که ظاهر به روزی 
داشت جویای این موضوع شدم. مرد جوانی 
که ســرش هم خیلی شــلوغ بود گفت: تو 
این محله ها از این مشــکالت نیســت که 
مستاجر پول تمدید نداشته باشه و صاحب 
خونه شرخر خبر کنه ،اینجا مستاجرا هم 
پولدارند و مشکلی بابت تمدید ندارند ، این 

جور چیزا پایین شهر پیش میاد.

شرخری امالک دیگر چه صیغه است؟
این بار به بنگاهی در شــرق تهران رفتم تا 
موضــوع را پیگیــری کنم .از خانمی که با 
ظاهر کارمند بنگاه بود پرسیدم ، شرمنده 
خانم ،شده تا حاال به موردی برخورد کنید 
کــه فردی در ازای پول ، مســتاجران رو 
مجبور به تخلیه خانه کند؟ خانم جوان با 
خنده گفت: این اولین باره که این موضوع 
را می شنوم، مگه امالک هم شرخر داره؟ 
چه چیزایی آدم می شنوه . شرخری امالک 

دیگه چه صیغه ای شده؟
ک ببینم   شرخر امال

با لگد بیرونش می کنم
این دفعه به سراغ بنگاهی در محله هاشمی 
رفتــم. با ورود به بنگاه مرد جا افتاده ای را 
دیــدم که خیلی خــوش اخالق نبود، این 
موضوع را از این فرد جویا شــدم که هنوز 

ســوالم تموم نشــده بود گفت: همچین 
موردی تا حاال ندیدم ولی اگه کســی بیاد 
ازین پیشــنهادا بهم بده با لگد از در بنگاه 
بیرونش می کنم! مســتاجران چه گناهی 
کردن که تو این وضعیت گرونی بخواد تن 

و بدنشون هم بلرزه.
بــا تمــاس و پرس و جو از چند بنگاه دیگر 
تمــام امالکی ها از وجود چنین موضوعی 
اظهار بی اطالعی کردند و به نظر می رسد 
کــه این بی اطالعی ها به علت تازگی این 
اتفاق عجیب است. همچنین باید دانست 
این جریانات زمانی خطرناک می شود که 
مــورد بی توجهی قرار بگیرد و یک عده به 
خــود اجازه دهند که با گرفتن پول،بالی 
جــان مســتاجران شــوند و بــا تهدید و 
ترســاندن مردم با آبروی آنها بازی کنند. 
باید مســئوالن توجه کنند که مستاجران 
قشر قابل احترام و با شرفی هستند که باید 
حریم شخصی این افراد کامال حفظ شود و 
با کسانی که مخل آسایش مردم می شوند، 

بخورد قاطع شود.
اردشیر گراوند، جامعه شناس و پژوهشگر 
اجتماعی می گوید: تشــدید گرانی ها در 
جامعه و تاثیری که برکیفیت زندگی افراد 
می گذارد، مشــاغل کاذب را به وجود می 
آورد که گاهی منجر به جرایمی می شوند 
که مانند علف های هرز به ســرعت رشــد 
کرده و از کنترل خارج می شوند. دولت باید 
با ســاماندهی بسترهای اقتصادی و ایجاد 
تنوع شــغلی، مســیر اشتغال را به سمتی 
هدایت کند که مشــاغل آبرومند برا همه 
مردم تعریف شــود . و نرخ بیکاری کاهش 
 پیدا کند تا شاهد چنین اتفاقاتی در جامعه 

 نباشیم.

گی های پول جدید ایران اعالم شد ویژ

رمزریال همان ریاِل خودمان و با پشتوانه ریال است
موضوع رمزریال در شرایطی مطرح شد که در کشورمان 
استقبال گسترده ای ازانواع  مرزارزهای جهانی شده و 
تصور عام این اســت که رمز ریال هم کارکردی شــبیه 
به رمزارزهای بین المللی دارند اما طبق آن چیزی که 
از ســوی بانک مرکزی توضیح داده شده، رمز ریال در 
واقــع ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران اســت که نیاز 
به تســویه بین بانکی نیســت و پول نقد الکترونیکی 

محسوب می شود و مکمل پول نقد خواهد بود.
غالمرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره 
را ه انــدازی رمــز ریال تا کمتر از دو ماه دیگر و ماهیت 
و کارکرد رمزریال اظهار داشــت: رمز ریال همان ریال 

خودمان است که در شکل دیجیتال عرضه می شود و 
مردم می توانند آن رابه صورت دیجیتال مصرف کنند.
وی تاکید کرد: اشتباهی درباره رمز ریال مصطلح شده 
و نباید این تصور را داشــته باشــیم که رمز ریال همان 
رمز ارزها هســتند. در واقع رمزریال هیچ شــباهتی به 
رمزارزهــای مورد مصرف در دنیا ندارند .ســخنگوی 
کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه پشوانه رمزریال، 
خود ریال است، گفت: صرف کار با رمزریال سودی را 
در برنخواهد داشت و رمز ریال ارز رایج کشور محسوب 
می شــود که پشــتوانه آن ریال اســت و از مهم ترین 
ویژگی های رمز ریال این اســت که ســرعت مبادالت 

پولی را باال می برد.مرحبا ادامه داد: مردم توجه داشته 
باشند که رمز ریال هیچ شباهتی به بیت کوین ندارد و 
بسیار متفاوت از رمز ارزهای جهانی هستند اما هر بار 
که نام رمز در کنار واحد پولی می آید تصور این اســت 
که  ماهیتی شبیه به رمزارزهای جهانی خواهد داشت.  
وی تاکید کرد: مهم ترین تفاوت رمز ریال با رمزارزها 
این است که رمزریال ماینینگ نمی شود و ماینر ندارد، 
به این شــکل نیست که دستگاهی برای استخراج آن 
وجود داشته باشد و عده ای بتوانند برای  استخراج رمز 

ریال از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی افزود: رمزریال به 

صورت انحصاری توسط بانک مرکزی منتشر می شود 
و همان ریال رایج به شکل دیجیتالی است که در واقع 
حمل و نقل، ذخیره و اســتفاده و پرداخت در فضای 

دیجتال را راحت تر خواهد بود.
مرحبا بیان اینکه رمزریال شــکلی از پول اسکناســی 
خودمان است که برای اولین بار دراین شکل و شمایل 
عرضه می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه رمز ریال 
در فضای دیجیتال عرضه می شود، یکی از کارکردهای 
خــوب آن اینکــه نقل و انتقاالت راحت تر خواهد بود و 
امکان  نقل و انتقاالت فرامرزی آن برای عالقه مندان 

وجود دارد. 

خبر ویژه

روزگار : ششمین دوره ممیزی HSE در منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس در راســتای بررســی عملکرد، تبادل اطالعات و اشتراک گذاری 
 HSE تجربیات با هدف اصالح امور آغاز شــد. »پوریا فاضلی« ســرممیز
ســازمان ایمیدرو با حضور در منطقه ویژه ی اقتصادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس از آغاز ششــمین دوره ممیزی این منطقه عظیم 
اقتصادی خبر داد و گفت: این ســری اقدامات از ســال 1۳95 و در پنج 
گروه آغاز شد که شامل 500 امتیاز است و سطح هر مجموعه با توجه 
به امتیازات کسب شده تعیین می شود.وی ضمن اشاره به متعادل سازی 
امتیازات بر اساس اولویت های سازمان ایمیدرو در حوزه HSE و فراوانی 
حوادث، اضافه کرد: پاشــنه آشــیل ها را خصوصاً در زمینه ی ایمنی و 

مدیریت رویداد شناسایی کرده ایم و با تمرکز بیشتر بر این حوزه ها امور 
ممیزی را پیش خواهیم برد.

فاضلی به ســیر بهبود عملکرد منطقه ویژه ی اقتصادی خلیج فارس از 
سال 1۳95 تا سال 1۴00 اشاره کرد و گفت: در اولین دوره ی ممیزی، 
این منطقه جزء صنایع آالینده و در ممیزی HSE در گســتره  ضعیف 
دســته بندی شــد و در دوره های بعدی نیز برخی الزامات دیگر رعایت 
نشــده بود اما از ســال 1۳9۸ با تدابیر مدیران منطقه ویژه ی اقتصادی 
خلیج فارس این منطقه به ســطح خوب یعنی امتیاز بین ۳00 تا ۴00 
ارتقا پیدا کرد و این ظرفیت را دارد که به سطح عالی یعنی امتیاز بین 
۴00 تا 500 هم برسد.سرممیز HSEسازمان ایمیدرو تعداد مناطق قرار 

گرفته در وضعیت عالی در سطح کشور را بسیار محدود خواند و افزود: 
تبادل اطالعات و اشــتراک گذاری تجربیات از دیگر اهداف این ممیزی 
خواهد بود.در ادامه این نشســت، »مسعود پاکزاد« عضو هیئت مدیره و 
معــاون منابع انســانی و اجتماعی منطقــه ویژه  اقتصادی خلیج فارس 
بــر اهمیت رعایــت مبانی HSE در مناطق صنعتی تأکید کرد و گفت: 
امیدواریم حضور گروه ممیزی سبب تبادل دانش و تجربه و ارائه  راهکار 
در راستای بهبود عملکرد و ارتقا جایگاه HSE در منطقه شود. پاکزاد از 
برگزاری منظم جلسات ماهیانه HSE در منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس خبر داد و افزود: در تمامی بخش ها ضمن آسیب شناســی ســعی 

در اصالح فرآیند و ارتقای سطح امور داریم.

آغاز ششمین دوره ممیزی HSE در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

 قیمت دالر مسافرتی و توافقی
 اعالم شد

رئیــس کانون صرافان با بیان اینکه قیمت ها در 
بازار غیررســمی ارز به بازار رسمی نزدیک شده 
است، گفت: در سه روز اخیر نرخ دالر از ۳۳ هزار 
و ۸00 تومان به ۳0 هزار تومان کاهش پیدا کرد 

که نشان داد، قیمت ها کاذب بوده است.
کامران ســلطانی زاده اظهار کرد: در حال حاضر، 
همه صرافی های رســمی کشــور به هر کد ملی 
معــادل 2000 دالر به نرخ توافقی می دهند که 
دالر توافقــی بیــن 29 هزار و 500 تومان تا ۳0 

هزار و 500 تومان نوسان دارد.
وی با بیان اینکه دالر مسافرتی در کانال 27 هزار 
تومــان قرار دارد، گفت: قیمت دالر در بازار غیر 

رســمی بین ۳0 هزار و 700 تومان تا ۳0 هزار 
و ۸00 تومان اســت و این بازار به بازار رســمی 

نزدیک شده است.
رئیس کانون صرافان افزود: در حال حاضر، بازار 
ارز خریدار ندارد زیرا، در سه روز اخیر نرخ دالر از 
۳۳ هزار و ۸00 تومان به ۳0 هزار تومان کاهش 
پیدا کرد که نشان داد، قیمت ها کاذب بوده است.

ســلطانی زاده در ادامــه بیــان کــرد: چرخــه 
خدمات دهــی صرافی هــای رســمی پــس از 
بخشــنامه بانک مرکزی در حال تکمیل اســت 
و بــاالی 200 صرافی  در حال معامله ارز توافقی 

)ارز صادرکنندگان( هستند.

 قرعه کشی خودرو 
تا پایان سال حذف می شود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکی 
از شبکه های اجتماعی نوشت: با روند فعلی تولید 
خودرو، قرعه کشــی تا پایان ســال حذف خواهد 
شــد.»امید قالیباف« در حساب شخصی خود در 
توئیتر نوشــت: برنامه ای که امسال وزارت صمت 
از خودروســازان مطالبه کرده تولید بیش از یک 
میلیون و 500 هزار میلیون دستگاه خودرو است 
کــه در بهار امســال 9۸ درصد آن برنامه محقق 
شده است.وی افزود: تا هفتم تیرماه، ۳00 درصد 
رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل محقق شد.ســخنگوی وزارت صمت 
تصریح کــرد: با ادامه این روند، به تدریج شــاهد 

حذف قرعه کشی خودرو تا آخر سال خواهیم بود. 
15 طرح فروش در نخستین دوره عرضه سامانه 
یکپارچــه تخصیص خــودرو دارای متقاضیانی 
کمتــر از ظرفیت اعالم شــده بودند و در نتیجه 
برای فروش آنها قرعه کشــی برگزار نشد.پیشتر 
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعالم کرده بود: 
وزارت صمت برنامه ریزی کرده که در سال 1۴01 
قرعه کشــی خودرو را به تدریج حذف کند، البته 
این عبارت به درســتی در برخی رسانه ها منتقل 
نشــده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز ســال 
قرعه کشــی حذف شود، بلکه به تدریج و در طول 

سال این مهم اتفاق خواهد افتاد.
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نفت و انرژی 4

گزارش ها نشان می  دهند؛

صادرات گاز ایران در مسیر توسعه

کوتاه از انرژی

بین الملل

قطع درآمد نفتی روسیه؛ 
ماموریت غیرممکن گروه ۷

بــا ادامــه جنگ در اوکرایــن، غرب در 
تکاپــوی محدود کــردن درآمد نفتی 
روســیه بــدون افزایش قیمتهاســت.

آمریــکا، اتحادیه اروپا و گروه 7 واردات 
نفت روســیه را پس از اقدام مســکو در 
حملــه نظامی به اوکراین، تحریم کردند 
اما غرب موفق نشــده است درآمدهای 
نفتــی را کــه یکی از منابع درآمد اصلی 
روســیه اســت، محدود کند.آمریکا و 
اتحادیــه اروپــا بعالوه شرکایشــان در 
گروه 7 شــامل انگلیــس، کانادا و ژاپن 
در تــالش بــرای یافتــن راه کارهایی 
بــه منظور محدود کــردن درآمدهای 
نفتــی روســیه بدون ایجــاد جهش در 
قیمتهای نفت بازار بین المللی، هستند.

مکانیزمهای مختلفی مطالعه و بررســی 
شده اند که شامل سقف قیمت یا نوعی 
تعرفــه واردات روی نفت روســیه بوده 
انــد امــا هیچ کدام مــورد موافقت قرار 
نگرفته اند زیرا کشــورهای غربی از این 
بیــم دارند که قیمتهای نفت را بیش از 
حــد باال ببرند زیرا این اتفاق، نه تنها به 
اقتصادهایشــان آسیب خواهد زد بلکه 
حتــی با وجود محدود شــدن صادرات 
نفت روســیه، درآمد بیشتری را نصیب 
پوتین خواهد کرد.دیمیتری پســکوف، 
ســخنگوی کرملیــن روز دوشــنبه در 
واکنــش به گزارشــهایی مبنی بر این 
که فومیو کیشــیدا، نخست وزیر ژاپن، 
پیشنهاد کرده است قیمت نفت روسیه 
نصــف قیمت فعلی بازار تعیین شــود، 
گفت: این اظهارات به معنای آن نیست 
کــه چنین پارامترهایــی مورد موافقت 
کشــورهای دیگر قرار مــی گیرد. این 
تنهــا یک اظهارنظر بــوده و تصمیمی 
گرفته نشــده است.به گفته تحلیلگران، 
ســران غربــی به دنبــال راه هایی برای 
حفــظ جریان نفــت و همزمان کاهش 
درآمدهــای پوتیــن هســتند. این کار 
پیچیده و بســیار دشواری است.مایک 
مولر، مدیر فعالیتهای آســیایی شرکت 
بازرگانی نفت ویتول در پادگســت گلف 
اینتلیجنــس گفت: جهان به دنبال پیدا 
کردن راه هایی برای تحریم جریان نفت 
به روسیه به شکلی خواهد بود که جریان 
نفت متوقف نشود. این که چطور این کار 
انجام خواهد شد، فوق العاده دشوار است. 
وی افزود: جهان با یک تمایل سیاســی 
بــرای اجــرای تدابیری بــرای محدود 
کردن عرضه نفت روســیه روبروســت.

پس از اجالس هفته گذشــته در آلمان، 
ســران گروه 7 که متشکل از بزرگترین 
اقتصادهای صنعتی جهان هســتند، از 
کشورهای واردکننده خواستند تعیین 
سقف روی قیمت نفت روسیه را بررسی 
کنند. اما معلوم نیست آیا این هدف بدون 
ایجاد اختالالت بیشتر در بازار و افزایش 
قیمتها، تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر.

پیشنهاد گازپروم برای 
فروش LNG به روبل

خبرگزاری اینترفکس روســیه گزارش 
 LNG کرد پیشــنهاد برای پرداخت پول
به روبل، از سوی کریل پولوس، مسئول 
برنامه های توســعه بلندمدت گازپروم 
در دیــدار کمیته انرژی پارلمانی مطرح 
شــد.والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 
روســیه، هفته گذشــته فرمانی صادر 
و اعــالم کرد یک شــرکت دولتی تازه 
تاســیس، کنتــرل حقــوق و تعهدات 
"شرکت سرمایه گذاری انرژی ساخالین" 
که پروژه نفت و گاز ساخالین 2 را اداره 
می کند را به دســت می گیرد. این اقدام 
به معنای خروج اجباری شل و شرکتهای 
ژاپنی میتســویی و میتسوبیشی است 
که ســهامداران کوچک شرکت سرمایه 
گذاری انرژی ســاخالین هســتند. شل 
چنــد ماه پیش گفته بــود از این پروژه 
خارج خواهد شد و از آن زمان به دنبال 
خریدارانــی برای ســهم خود در پروژه 
ســاخالین 2 بوده است.به گفته بعضی 
از تحلیلگــران، خروج شــرکای غربی و 
 LNG آسیایی به محدودتر شدن عرضه
بــه دلیل عدم وجــود تخصص کافی و 
قطعات، منجر می شود. همزمان فروش 
گاز بــه دلیــل کنترل دولتی این پروژه، 
دشــوارتر می شود.روســیه پیش از این 
مکانیــزم فروش گاز طبیعی به روبل به 
اروپا را به اجرا گذاشــت و عرضه گاز از 
طریق خط لوله به کشورها و شرکتهایی 
که حاضر نشــده اند پول وارداتشان را به 
روبل پرداخت کنند را قطع کرده است. 

وزیر نفت: 

 تولید روزانه میدان آزادگان 
به 5۷0 هزار بشکه می رسد

وزیــر نفــت در تازه ترین مطلب خود در توئیتر از 
عملیاتی شــدن توسعه میدان مشترک آزادگان 
بــا تأمین مالی 7 میلیــارد دالری خبر داد.جواد 
اوجی با انتشــار مطلبی در صفحه کاربری خود 

در توئیتر نوشت:
»برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت ایران، 
طرح  توســعه یکپارچه  میدان نفتی مشــترک 
آزادگان، با تأمین مالی 7 میلیارد دالری بانک های 
دولتــی و خصوصــی، هلدینگ های اقتصادی و 
صندوق توســعه ملی و با هــدف افزایش تولید 
این میدان به 570 هزار بشــکه در روز، عملیاتی 

خواهد شد«.

کسی های جدید  رونمایی از تا
دوگانه سوز در کشور

 مراســم رونمایی از  خودرو دوگانه ســوز سورن 
پالس در راســتای اجرای قرارداد تولید ۴5 هزار 
خودروی تاکســی و وانت دوگانه سوز برگزار شد. 
خودروی دوگانه ســوز ســورن پالس با بررسی و 
طراحــی ایمن و امکانات رفاهــی از مردادماه با 
جایگزین شــدن خودروهای تاکسی سمند در 
اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.الزم 
به ذکر اســت،  قــرارداد حمایت مالی تولید ۴5 
هزار خودروی وانت و تاکســی دوگانه سوز )اعم 
از ۴0 هزار دســتگاه خودروی تاکســی و 5 هزار 
دستگاه خودروی وانت( آذرماه سال گذشته بین 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و 
ایران خودرو به امضا رسید.قرارداد مذکور بر اساس 
مصوبه شــورای اقتصاد مبنی بر طرح حمایت از 
تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی خودروهای 
دوگانه سوز عمومی، تاکسی، ون )تاکسی(، وانت 
و مســافربر شــخصی بنزینی به CNG سوز و در 
راستای جایگزینی استفاده از گاز طبیعی به عنوان 

سوخت پاک منعقد شد.

مشاور اجتماعی وزیر نفت:

ایجاد پایگاه داده های عمرانی 
صنعت نفت ضروری است 

مشاور اجتماعی وزیر نفت گفت: تمرکز اطالعات 
طرح های عمرانی اجتماعی وزارت نفت در قالب 
پایگاه منســجم داده ای بیش از پیش مورد نیاز 
اســت.بابک دارابی در نشست شورای مدیریت 
یکپارچه مسئولیت های اجتماعی منطقه پارس 
جنوبــی افــزود: داده های متمرکز در این زمینه 
باعث می شــود تصمیم های شفاف و اثربخش تر 
و بر همین اســاس درخواست های غیر متمرکز 
و پراکنــده نیز مدیریت می شــود.مدیر نظارت 
بــر طرح های عمرانــی مناطق نفت خیز جنوب 
افزود: تقویت ســازمان های مردم نهاد، آموزش 
مــردم بومی و مشــارکت مدنــی از جنبه های 
اثربخش مســئولیت های اجتماعی اســت که 
مغفول واقع شده است.وی ادامه داد: گام نخست 
برای اثربخش ساختن هزینه های وزارت نفت در 
زمینه مسئولیت اجتماعی تمرکز این فعالیت ها 
در ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
است که از سوی وزیر نفت به این سازمان تکلیف 
شــده است.دارابی افزود: با تهیه بسته نرم افزاری 
و پایگاه داده های مســئولیت اجتماعی می توان 
تصمیم ها را متمرکز کرد و بر اساس دانش افزایی 
پیشرفت داد.مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی 
گفت: یکی از بزرگترین مسئولیت های اجتماعی 
ایــن مجموعــه، تامین حداکثــری و پایدار گاز 
مورد نیاز هموطنان اســت.احمد باهوش افزود: 
اقدامات شاخص مســئولیت های اجتماعی در 
شهرســتان های همجوار پــارس جنوبی باید با 
انســجام، همگرایی و در یک کارگروه تخصصی 
با عضویت شــرکت های اصلی مستقر در منطقه 
با راهبری ســازمان منطقه ویژه انجام شود.وی 
اظهار کرد: مردم قدرشــناس مناطق پیرامونی 
پــارس جنوبی کــه آب، خاک و هوای خود را در 
اختیار صنعت قرار داده اند، شایســته  بهترین ها 
هستند و باید برای شکوفایی این مناطق گام های 
مهم برداشته شود.باهوش گفت: بودجه هایی که 
بــرای مناطق پیرامونی تعریف می شــود باید با 
برنامه ریزی دقیق و هدفمند در مسیر اولویت های 

مهم زیربنایی قرار گیرد. 

آغاز عملیات حفاری چاه توصیفی 
کتشافی میدان گازی ِبالل - ا

مدیرعامل گروه پتروپارس از آغاز عملیات حفاری 
چاه توصیفی - اکتشافی میدان گازی باِلل خبر 
داد. سید شمس الدین موسوی با اشاره به اینکه 
عملیات مذکور آغاز شــده اســت، اظهار داشت: 
چاه توصیفی-اکتشافی این میدان که در بخش 
شــرقی میدان گازی پــارس جنوبی قرار دارد با 
عمــق تقریبــی ۴۳00 متر که با حفاری تا باالی 
الیــه مخزنــی و مغزه گیری بــه طول 700 متر 
در افق هــای کنــگان و داالن و ذاکین و فراقان و 
برداشت نمودارهای پیشرفته و انجام هفت عدد 
تســت ســاقه مته همراه است که به این ترتیب 
یکی از جامع ترین چاه های توصیفی محســوب 
می شــود که تاکنون در عرصه نفت و گاز کشــور 

حفاری شده است.

ایران بارها اعالم کرده که با توجه به گســترش 
هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، 
آماده اســت افزون بر صادرات گاز، ســوآپ گاز 
را نیــز به ویژه از شــمال بــه جنوب و برعکس به 
کشــورهای همســایه از طریق خط لوله و دیگر 
نقاط جهان از طریق احداث تأسیسات ال ان جی 
عملیاتــی کند. درواقع ایران با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و زیرســاخت های موجود می تواند 
مطلوب ترین گزینه برای تجارت گاز باشد.طبق 
اعــالم وزارت نفــت، ایران با در اختیار داشــتن 
1۸ درصــد ذخایر گازی جهان، دومین کشــور 
دارنده این منبع انرژی ارزشــمند و دوســتدار 
محیط زیســت به شــمار می آید. ذخایر گازی 
ایــران حدود ۳2 هزار میلیارد مترمکعب برآورد 
شــده که فاصله ای 5 هزار میلیارد مترمکعبی با 
روســیه به عنوان اولین کشور دارنده ذخایر گاز 
جهــان دارد. به لحاظ تولید، ایران بعد از آمریکا 
با 91۴ میلیارد مترمکعب در ســال )2020( و 
روسیه با ۶۳۸ میلیارد مترمکعب، سومین کشور 
تولیدکننده گاز جهان با 250 میلیارد مترمکعب 
به شــمار می آید که فاصله معناداری با دو کشور 
اول و دوم دارد.آمریکا در حالی اولین تولیدکننده 
گاز جهــان اســت که کل ذخایــر آن حدود 12 
هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است، اما به 
لحاظ مصرف داخلی گاز، ایران چهارمین کشور 
مصرف کننــده گاز جهان )با 2۳۳ میلیارد( بعد 
از آمریکا )با ۸۳2 میلیارد مترمکعب در ســال(، 
روســیه )با ۴۴۴ میلیارد مترمکعب( و چین )با 
۳07 میلیــارد مترمکعب( به شــمار می آید. بر 
مبنــای این آمار، آمریکا 90 درصد گاز تولیدی، 
روسیه ۶5 درصد و ایران 91 درصد از گاز تولیدی 
خود را مصرف می کنند. چین هم در سال نزدیک 
به 1۳0 میلیارد مترمکعب کســری تولید داخل 
را از خارج و عمدتاً از روســیه وارد می کند.با در 
نظر گرفتن جمعیت و اندازه اقتصاد کشــورهای 
آمریکا، روســیه و چین و ایران، به نظر می رســد 
مصــرف داخلی گاز در ایران به تناســب تولید، 

از ناموزونــی باالیی برخوردار اســت که خود از 
مصرف باال و بی رویه آن در داخل کشــور دارد. 
تنهــا 9 درصد گاز تولیدی کشــور )20 میلیارد 
مترمکعب در ســال( به دو کشــور ترکیه و عراق 
صادر می شــود که این با میزان ذخایر کشــور 
تناسب ندارد..سیاست قطعی جمهوری اسالمی 
ایران گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه 
و راهبــرد محوری وزارت نفت، همکاری با دیگر 
کشورها در حوزه انرژی است، ایران منابع و ذخایر 
گازی خوبی در خلیج فارس دارد که می تواند با 
یک همکاری سازنده و رو به جلو و با یک فرمول 
برد - برد کارهای خوبی انجام دهد. در شــرایط 
کنونــی دو قرارداد گاز با عراق داریم. نخســت 
قرارداد صادرات گاز به بغداد اســت که در ســال 
1۳92 امضا شد و دیگری قرارداد صادرات گاز به 
بصره که در سال 1۳9۴ امضا شد. هر دو قرارداد 
اجرایی اســت و این کشور از مشتریان گاز ایران 
به شــمار می آید، اما زمان اتمام قرارداد صادرات 

گاز ایران به عراق نزدیک است.
تعهــد قــرارداد صادرات گاز ایــران به ترکیه 10 
میلیارد مترمکعب در سال و کف آن ۸.5 میلیارد 
مترمکعب است، اما سال گذشته بیش از 9 میلیارد 

متر مکعب گاز به ترکیه صادر شد، آنطور که چگینی 
- معاون وزیر نفت در امور گاز گفته تجارت گاز فقط 
صادرات نیست و بحث های ترانزیت و سوآپ گاز 
هم جزو تجارت گاز است، اکنون نیز روابط خوبی 
با همسایگان داریم و گاز را به ترکیه و عراق صادر 
می کنیم، همچنین توسعه روابط تجاری با دیگر 
کشورها نیز هدف گذاری شده و این خواست وزیر 
نفت اســت.به گفته وی ایران به دنبال این اســت 
که زمینه اجرایی شــدن پروژه های طراحی شده 
صادرات گاز به پاکستان و تا حدودی افغانستان و 
عمان را فراهم کند و قراردادهای گازی مربوطه، 
امضا و اجرا شــوند.درباره عراق برنامه های خوبی 
در وزارت نفت تدارک دیده شــده است که طبق 
گفته مسووالن به زودی عملیاتی خواهد شد. این 
حوزه به قدری اهمیت دارد که یک نماینده ویژه 
برای پیگیری محورهای همکاری با عراق تعیین 
شــده است. یکی از محورهای همکاری، موضوع 
گاز است. ایران با عراق میدان های مشترک مرزی 
هم دارد که فرصتی برای پیوند اقتصادی دو کشور 
اســت.قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز 
خردادماه 1۳۸۸ و کمتر از 20 روز مانده به برگزاری 
دهمیــن دوره انتخابات ریاســت جمهوری )22 

خردادمــاه 1۳۸۸( با حضور محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهــوری وقت ایران و آصف علی زرداری، 
همتای پاکستانی اش به امضا رسید. روزی که این 
قرارداد امضا شد بیش از دو دهه از آغاز مذاکرات 
ایران برای صادرات گاز به هند و پاکستان موسوم 
به خط لوله صلح می گذشــت.چهار ســال پس از 
امضای قرارداد و چهار ماه مانده به یازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در 21 اسفندماه 
1۳91 احمدی نــژاد و آصف علی زرداری، همتای 
پاکستانی اش در چابهار به هم رسیدند و در نقطه 
صفر مرزی کلنگ آغاز عملیات ساخت خط لوله 
صادرات گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور 

را بر زمین زدند. 

میزان تولید چقدر است؟
با توجه به روند افت طبیعی تولید گاز از میدان های 
قدیمی تر در کشور از جمله میدان گازی پارس 
جنوبی و براساس نتایج مطالعه »نحوه بهره گیری 
حداکثــری از ظرفیت پاالیشــگاه های منطقه 
عمومی غرب خلیج فارس« که از ســوی شرکت 
ملی نفت ایران انجام شده است، افزون بر تکمیل 
فاز 11 پارس جنوبی به عنوان آخرین فاز در حال 
توســعه در میدان گازی پارس جنوبی، احداث 
کمپرســورهای تقویت فشار سرچاهی و توسعه 
میدان های گازی جدید شــامل پارس شمالی، 
 A کیش، بالل، یلدا، گلشــن، فردوســی، فرزاد
و B، الوان، ســلمان، فــروز B و مــدار بــا هدف 
تخصیص بهینــه منابع گازی جدید پیش گفته 
به پاالیشــگاه های پــارس جنوبی )به نحوی که 
انتقال، توزیع و فرآورش گاز در پاالیشــگاه های 
فوق با حداقل هزینه انجام می شــود(، در برنامه 
وزارت نفت اســت.تحقق برنامه های باال در کنار 
توســعه میدان های جدیــد اختصاص یافته به 
پاالیشــگاه های پارس جنوبی، ســبب حفظ و 
نگهداشــت تولیــد گاز در منطقه پارس جنوبی 
و اســتفاده حداکثری از ظرفیت پاالیشی ایجاد 

شده در آن منطقه خواهد شد. 

یــک نماینــده مجلس با اشــاره به برنامه توســعه و نوســازی 
نیروگاه های برق و نیز اصالح الگوی مصرف گفت: نباید نســبت 
بــه صنایــع کوچک بی توجه بود، چراکه تأمین انرژی کافی برای 
ایــن صنایع از اهمیت به مراتب باالتری برخوردار اســت.فاطمه 
محمد بیگی  درباره اوضاع تامین برق در سال جاری اظهار داشت: 
در گذشــته در حوزه صنعت برق شــاهد نوعی رها شدگی و عدم 
تحقق سیاســت های کالن تولیدی بودیم و نه تنها نیروگاه های 
برق کشور چندان توسعه نیافتند، که در زمینه نوسازی و احیای 
نیروگاه های کنونی نیز اقدام قابل توجهی رخ نداد.وی با اشــاره 
به اهتمام به مســائلی نظیر ریکاوری نیروگاه ها، اصالح ایرادات 

و نیز توســعه شــبکه های توزیع و ظرفیت تولید خاطرنشان کرد: 
اکنون در شــرایطی هســتیم که در سال جدید میزان قطعی برق 
در بخش های مختلف در مقایســه با ســال قبل به مراتب کاهش 
یافته اســت.وی با تأکید بر ضرورت توجه به صنایع کوچک در 
مقایسه با صنایع بزرگ گفت: نکته ای که اینجا باید به آن اشاره 
کنم این است که توجه بیشتر مسئوالن به صنایع بزرگ است و 
این در حالی است که نباید نسبت به صنایع کوچک بی توجه بود، 
چراکــه تأمیــن انرژی کافی برای این صنایع از اهمیت به مراتب 
باالتری برخوردار اســت.وی با بیان اینکه در حال حاضر تأمین 
انرژی برای صنایع نسبت به گذشته سخت تر شده ، گفت: برای 

اینکه بتوانیم مشکالت تأمین انرژی صنایع چه در حوزه گاز و چه 
در حوزه برق را به صورت جدی حل کنیم، نیازمند این هستیم که 
در حــوزه حکمرانی حوزه انرژی میان مجلس و دولت بحث های 
جدی برای اتخاذ سیاست های کالن صورت پذیرد.محمد بیگی با 
ابراز رضایت از مشارکت شهروندان در کاهش مصرف برق گفت: 
در حوزه برق خانگی نیز امســال هم دولت و هم مردم عملکرد 
خوبی از خود نشان داده اند و نتیجه این همراهی و مشارکت این 
شده است .با این حال به نظر من برای تغییر الگوی مصرف برق 
به گفتمان سازی نیاز است که این می تواند از روش های مختلف 

نظیر فعالیت های فرهنگی، هنری و... پیگیری شود.

نماینده مجلس : 

گیرد تامین انرژی صنایع کوچک در اولویت قرار 

خبر  ویژه

مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران:

 چین؛ برنده ماراتن 
بشکه های ایرانی و روس

مدیر عامل اســبق شــرکت ملی نفت ایران 
دربــاره تخفیف فروش نفت ایران در رقابت 
با روسیه در بازار چین، اظهار داشت: باتوجه 
به شرایط رقابتی که وجود دارد و فقط چین 
هم خریدار نفت دو کشور است، این احتمال 
وجود دارد که از سوی هر دو کشور تخفیف 
اعمال شــود، ضمن اینکه در شرایط رقابتی 
امروز و ســطح باالی قیمت ها؛ منطق حکم 
می کند که تخفیف داده تا اصل وجه دریافت 
شــود. محسن قمصری  با بیان اینکه منطق 
بــازار اعمــال تخفیف را حکم می کند و این 
عملیــات را رد نمی کنــد، تاکیــد کرد: اگر 
معامالت نفت را در ســطح قیمت های ۶0 
تــا 70 دالر قبلی در نظــر بگیریم اکنون با 
توجــه به اینکه قیمت ها به باالی 100 دالر 
رســیده چند دالر تخفیف بیشــتر منطقی 
اســت، در واقع هیچکس آن را رد نمی کند، 
قطعا برای گرفتن ۳0 دالر اضافه قیمت؛ چند 
دالر تخفیف به ضرر کشــور هم نیســت و با 
توجــه به رقابتی کــه وجود دارد، منطقی و 
توجیه پذیر اســت. مدیر عامل اسبق شرکت 

ملی نفت ایران تصریح کرد: روســیه غیر از 
چیــن امــکان حضور در هنــد را هم دارد و 
تاحــدی از  میــزان نفتی را که به اروپا صادر 
می کرد، به هند عرضه می کند و این فشــار 
بــه بــازار ایران را در چیــن کم می کند، اما 
اینکــه رقابــت در بازار چین تــا کجا ادامه 
دارد، قابل پیش بینی نیســت و بســتگی به 
شــرایط اقتصادی و تقاضای چین دارد.وی 
در خصوص حضور روسیه در بازارهای ایران 
گفــت: باید ببینیم این بحران جنگ تا کجا 
پیشرفت می کند، اگر اروپا برای عدم خرید 
نفت روســیه جدی باشــد قائدتا به روسیه 
فشــار بیشــتری وارد می شود، البته ممکن 
اســت به لحاظ فنی نتواند همه نفتی را که 
به بازار اروپا ارسال می کرد، روانه چین کند.

قمصری دربــاره مهمترین راهکار ایران در 
شــرایط کنونی گفت: راهکار ایران بیشــتر 
سیاســی است تا اقتصادی. خیلی نمی توان 
به روش رقابت های اقتصادی مشکل را حل 
کرد اگر بتوانیم مشکل سیاسی را حل کنیم 
قطعا خیلی به تجارت نفتی ما کمک می کند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس:

کمکی   خرید و فروش برق در بورس انرژی 
برای توسعه نیروگاه هاست

عضــو ناظــر مجلس در شــورای عالی بورس 
گفت که با خرید و فروش برق در بورس انرژی 
کمکی به توسعه نیروگاه های بیشتر در کشور 
می شود.محسن علیزاده نبود زیرساخت های 
الزم برای توسعه را یکی از معضالت و مشکالت 
در عدم توسعه متوازن اقتصادی و صنعتی در 
کشــور خواند و گفت: انرژی یکی از مهم ترین 
زیرســاخت های الزم برای توســعه است. برق 
هم بخشــی اعظمی از انرژی مورد نیاز صنایع 
و واحدهــای تولیدی مــا را به خود اختصاص 
می دهد.وی یادآور شــد: در سال های گذشته 
بــه دلیل عدم انجــام تکالیف قانونی دولت در 
ماده 5۸ برنامه ششــم توســعه، نیروگاه های 
مورد نیاز کشــور متناسب با ظرفیت ها ایجاد 
نشــد و همین باعث خاموشــی های مکرر در 
یکی دو سال گذشته شد. در کنار این موضوع، 
آلودگی های محیط زیســتی به دلیل مصرف 
ســوخت مــازوت در نیروگاه های حرارتی رخ 
داد و مشکالت بیشتری را ایجاد کرد.این عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
یکــی از راه های برون رفــت از این وضعیت را 

پرداخت مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی 
دانست و گفت: بیش از 51 درصد از نیروگاه های 
تولید برق کشور، نیروگاه های بخش خصوصی 
است منتهی حرف آنها این است که دولت برق 
خریداری کرده و با فرمول غلط و حتی با مبلغ 
بیشتر به صنایع فروخته بعد هم پول را از صنایع 
گرفته اما به نیروگاه ها باز نگردانده است.وی در 
توضیح راهکار برون رفت از این وضعیت گفت: 
در وهله ی اول قیمت گذاری دستوری در تولید 
و خرید انرژی نباید وجود داشته باشد و سپس 
باید اجازه دهیم قیمت انرژی را عرضه و تقاضا 
مشخص کند. پیشنهاد ما در اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار این است که تمام تولید شرکت ها 
چه به صورت نفتی و چه انرژی در بورس انرژی 
عرضه شده و خرید و فروش صورت گیرد. این 
موضوع به شــفافیت مالی در نیروگاه ها کمک 
کــرده و همچنین از قیمت گذاری دســتوری 
جلوگیــری کرده.علیزاده اظهار کرد: با عرضه 
برق در بورس انرژی و خرید و فروش آن تولید 
کننده برق را تولید می کند و از طریق بورس، 

انرژی به فروش می رسد. 
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55بانک و بیمه
اخبار

 ارائه 10 خدمت جدید 
در سامانه های بانکداری 

غیرحضوری بانک دی
 ارائــه 10 خدمــت 
جدیــد در ســامانه 
بانکــداری  هــای 
غیرحضوری بانک دیایران نیوز 2۴: سامانه های 
بانکــداری غیرحضــوری بانک دی از این پس 
عالوه بر خدمات پیشــین، 10 خدمت تازه نیز 

به مشتریان ارائه می دهند.
خودپردازها، خودگردان ها، سامانه های صدور 
کارت هدیــه و پایانــه های غیرنقدی این بانک 
که تا پیش از این خدماتی چون برداشــت وجه 
نقــد، پرداخت قبوض، خرید شــارژ و کارت به 
کارت را به مشــتریان ارائه می دادند، با ارتقای 

نرم افزار به خدمات جدیدی مجهز شده اند.
انجام ســاتنا و پایا در همه ســامانه ها تا سقف 
روزانــه یک میلیارد ریال، قابلیت صدور کارت 
هدیه در کیوســک تا ســقف 20 میلیون ریال و 
امکان واریز وجه تا سقف 150 میلیون ریال به 
صورت روزانه در دســتگاه های خودگران تنها 
بخشی از این خدمات جدید است.امکان بازیابی 
رمز عبور اینترنت بانک نیز در همه این سامانه ها 
فراهم و قابلیت انتقال وجه کارت به شبا نیز از 
خدماتی است که به تازگی راه اندازی شده است.
همچنین امکان استفاده از سرویس مخاطبین 
پرمراجعه و اضافه کردن مخاطبین جدید، ثبت 
و تایید و انتقال چک های صیادی، فعال سازی 
رمز دوم پویا، پرداخت وجوه دولتی و برداشــت 
وجه با اسکناس انتخابی به این سامانه ها افزوده 
شده است. سامانه های بانکداری غیرحضوری 
بانک دی عالوه بر تســریع در عملیات بانکی، 
از تجمع مشــتریان در شعب جلوگیری کرده و 
کیفیت خدمت رسانی را نیز افزایش می دهند.

جزییات تسهیالت ویژه خرید کاال 
از ایران مال برای تمام مشتریان 

بانک آینده
 بانــک آینــده به منظور 
ارزش آفرینــی هــر چه 
بیش تر، خریدی آســان، 
راحــت و تنــوع ســبد 
محصوالت بانک، در قالب 
طرح »آینده داران«، به مشــتریان خود اعتبار 

می دهد.
تمامی مشــتریان بانــک آینده که دارای یکی 
از انواع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، 
بلندمدت، قرض الحســنه جــاری و پس انداز، 
سپرده بلندمدت شــتاب و آینده ساز هستند، 
می توانند با ثبت نام در ســامانه های پیشخوان 
مجازی abplus.ir و ساتا samta.ba24.ir یا در 
شعب این بانک، بر اساس میزانی که خود اعالم 
و توافــق می کننــد، بین ده تا چهارصدمیلیون 
ریال اعتبار با تضمین قابل قبول، معادل همان 

اعتبار درخواستی، دریافت کنند.
بازپرداخت این اعتبار دریافت شده به  دو روش 

یک جا و تدریجی- اقساطی است.

دنیای بانک کارنامه جوادی را بررسی کرد
کارنامه موسســه اعتباری ملل در فصل 
بهار امســال نشان می دهد که این نهاد 
پولــی بالــغ بر 20۸۸ میلیــارد تومان 
درآمــد عملیاتــی داشــته و در مقابل 
1۶۶0 میلیــارد تومــان هزینه کرده و 
بــه این ترتیــب ۴2۸ میلیارد تومان به 
عنوان درآمد ناخالص عملیاتی در ســه 

ماهه نخست امسال ثبت کرده است.
9۳/۶ درصــد از کل درآمــد عملیاتی 
موسســه اعتباری ملل در بهار امســال 
ناشــی از دریافت ســود تســهیالت 
پرداختی به مشتریان و 5/5 درصد هم 
ناشی از سپرده گذاری وملل بوده و درآمد 
کارمزد هم ســهمی ۸ دهم درصدی و 
درآمد ناشــی از ســرمایه گذاری ها نیز 
سهمی یک دهم درصدی داشته است.
نکته مهم اینکه وملل در بهار امســال 
هیچگونــه وام و تســهیالتی از بانــک 
مرکزی دریافت نکرده و انتظار می رود 
کــه روند سودســازی این موسســه 
اعتبــاری تا پایان امســال با ثبت تراز 

مثبت ادامه پیدا کند.
افزایش ۳2 درصدی مانده سپرده ها

مانده سپرده های موسسه اعتباری ملل 

در بهار امســال با رشدی ۳2 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 
۳۸ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان رسیده و 
ســود پرداختی به سپرده گذاران هم با 
رشدی ۴7 درصدی مواجه شده و هزینه 
سود سپرده وملل در بهار امسال بالغ بر 

1۶5۸ میلیارد تومان برآورد شده است. 
از کل مانده ســپرده های این موسسه 
اعتبــاری، ۶9/1 درصد ســپرده های 
سرمایه گذاری بلندمدت، 1۶/۶ درصد 
ســپرده های دوســاله و ۶/۳ درصــد 
ســپرده های قرض الحسنه پس اندازی 

ریالی بوده است.
همچنین از کل ســود واریز شــده به 
حســاب مشــتریان ســپرده گذار نزد 
وملل در بهار امسال ۶9/9 درصد سهم 
سپرده های یکساله، 2۴/5 درصد سهم 
ســپرده های دوســاله و 5/7 درصد هم 

سهم سپرده های کوتاه مدت بوده است.
رشــد ۶۸ درصدی درآمد تســهیالت 

وملل
درآمدهای موسسه اعتباری ملل در بهار 
امسال با رشدی ۶۸ درصدی نسبت به 
بهار سال گذشته به رقم 195۶ میلیارد 
تومان و مانده تســهیالت هم با افزایش 
۳7 درصــدی به رقــم 29 هزار و 5۶۸ 
میلیارد تومان رسیده است. از کل مانده 
تســهیالت این موسسه اعتباری در سه 
ماه نخســت امســال، 5۶/۸ درصد به 
عقود مرابحه، ۳2/1 درصد به مشارکت 
مدتی، 5 درصد به فروش اقساطی، ۴/۶ 
درصد به تســهیالت قرض الحســنه و 
1/۳ درصد به تسهیالت اجاره به شرط 

تملیک اختصاص داشته است.
ایــن گزارش می افزایــد: از کل درآمد 
بهاره موسســه ملل ناشــی از پرداخت 
تسهیالت به مشــتریان، ۶۴/۳ درصد 
ناشــی از دریافت سود بابت تسهیالت 
مشــارکت مدنــی، 29/۳ درصد عقود 
مرابحه، 2/۶ درصد کارمزد تســهیالت 
قرض الحســنه و 2/9 درصد هم ســود 

تسهیالت فروش اقساطی بوده است.

اخبار

کرد بانک توسعه تعاون ۷۷0 میلیارد ریال تسهیالت فرزندآوری پرداخت 
بانک توســعه تعاون تاپایان خرداد ماه ســال جاری 770 میلیارد 

ریال تسهیالت فرزندآوری پرداخت کرده است.
این میزان تسهیالت در قالب 19۴2 پرونده تسهیالتی به متقاضیان 

پرداخت شده است.
بانک توســعه تعاون در راســتای اجرای ماده )10( »قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت« تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، 

حداکثر همکاری را با دولت در زمینه اجرای این قانون دارد.
براســاس دســتورالعمل بانک مرکزی، تســهیالت قرض الحسنه 
فرزنــدآوری بــه پــدر اطفالی که تاریخ تولد آنهــا از اول فروردین 

1۴00 به بعد باشد، تعلق می گیرد.
ضمــن آنکــه، برای فرزنــد اول مبلغ 200 میلیــون ریال با دوره 

بازپرداخــت ۳۶ ماهــه، فرزند دوم مبلغ ۴00 میلیون ریال با دوره 
بازپرداخت ۴۸ ماهه، فرزند ســوم مبلغ ۶00 میلیون ریال با دوره 

بازپرداخت ۶0 ماهه، فرزند چهارم مبلغ ۸00 میلیون ریال با دوره 
بازپرداخــت 72 ماهــه و فرزند پنجم به بعد 1000 میلیون ریال با 

دوره بازپرداخت ۸۴ ماهه تسهیالت پرداخت می شود.
متقاضیان برای دریافت این تســهیالت باید به ســامانه تسهیالت 
قرض الحســنه فرزند مراجعه و نســبت به تعیین شــعبه، پذیرش 
و ســایر مراحل مربوطه همانند ســامانه تســهیالت قرض الحسنه 

ازدواج اقدام کنند.
بر اساس اعالم بانک مرکزی، تسهیالت فرزند بدون الزام به سپرده 
گذاری و با ۶ ماه دوره تنفس برای پرداخت اقساط شروع می شود.

این تســهیالت مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان با اخذ سفته و یا 
یک ضامن معتبر پرداخت می شود.

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

برابــر رای شــماره 1401160318021000328 مــورخ 1401/03/18 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
آقــای شــهرام کریمــی کدوســرائی  فرزنــد غامرضــا بــه شــماره شناســنامه 1347  صــادره از رشــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه و 
محوطــه بــه مســاحت 267.84 مترمربــع پــاک 3342 مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 90 فرعــی از 3 اصلــی واقــع در قریــه رودکل 
خریــداری از مالــک رســمی خانــم فاطمــه حکیمــی ســمیعی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
ــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  ــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماین یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعت
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/31 

ونوبــت دوم:1401/04/15
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

گهی ابالغ اجرائیه آ
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

مدیریت بانک تجارت به نشانی استان ایام- شهرستان ایام- ایام - خ فردوسی
مشخصات و محکوم علیه / محکوم علیهم

1-  علی کریم بیگی فرزند احمد به نشانی ایام - هفت چشمه
2-  کیوان رضایی فرزند سبز علی به نشانی ایام- م انقاب - خ 7 تیر

3- فایق کاه پهن فرزند فرهاد - ایام - نبش ک رحیمی و سعدی سوپر مارکت
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم لهم

محمــود کرمــی فرزنــد کریــم بــه نشــانی ایــام - خ ســعدی جنوبــی ک حــوزه علمیــه نــوع رابــط محکــوم لــه/ محکــوم الهــم وکیــل 
مدیریــت شــعب بانــک تجــارت اســتان ایــام

محکــوم بــه موجــب درخواســت اجــرای حکــم بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه 901009084302182 و شــماره دادنامــه 
مربوطــه محکــوم علیــه محکومنــد  صــورت تضامنی  1- اصل خواســته 34/243/000 ریــال و 697/860  -2 ریال هزینه دادرســی  

3- حــق الوکالــه 3/500/000 ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 1384/4/12  مبنــای 30 درصــد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی ایالم - حیدری زاد

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

برابــر رای شــماره 140160318603003143 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
خانــم ناهیــد وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 2293 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در یــک ســهم از هفــت 
ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 238 مترمربع پــاک فرعــی 25616 از اصلــی 55 مفروز 
و مجــزی  از پــاک 2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 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 :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 1401160318021000338 مــورخ 1401/03/19 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفات مالکانــه و بامعــارض متقاضی 
آقــای ســید ســجاد رضائیــان  فرزنــد ســیدعلی بــه شــماره شناســنامه 63 و کدملــی 2596037009  صــادره از کوچصفهــان در 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 111 مترمربــع پــاک 3341 مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 91 فرعــی از 3 اصلــی واقــع در 
قریــه رودکل خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســید علــی رضائیــان هندوانــه پردســری محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 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 :1401/03/31 ونوبــت دوم:1401/04/15
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

گهی ابالغ اجرائیه آ
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

مدیریت بانک تجارت به نشانی استان ایام- شهرستان ایام- ایام - خ فردوسی
مشخصات و محکوم علیه / محکوم علیهم

1- شرکت قزل پرور به مدیریت محمد سربخش به نشانی شهرک قدس نرسیده به مهدی آباد
2- شرکت تعاونی 906 تولید محصوالت گلخانه ای  به مدیریت علی غیاثی به نشانی ایام- خ واسطی کوچه مروارید

3- حسن امیدی به نشانی ایام میدان امام پشت کانتری 12 سابق پ 7
محکــوم بــه: موجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9110090843102743 و شــماره دادنامــه مربوطــه محکــوم 
علیهــم محکــوم انــد بــه صــورت تضامنــی  1- اصــل خواســته 57/000/000 ریــال و 1/151/400  -2 ریــال هزینــه دادرســی و  
ــه از تاریــخ  ــر و تادی ــه و 5-  خســارت تاخی ــال حــق الوکال ــه در حــق دولــت 5/500/000  - 4 ری ــم عشــر اجرائی 3-  پرداخــت نی

ــای 21 درصــد ــان پرداخــت مبن ــت زم 1387/11/29  لغای
دادرس  شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ایالم - حامد طاهر نیا

گهی اصالحی آ
شــماره  رای  برابــر  و   1400/12/28 مورخــه   140085618603025677 شــماره  بــه  منتشــره  آگهــی  پیــرو 
ــی اراضــی و  ــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت 14006031860313670 مــورخ 1400/12/02 هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه 2 رشــت تصرفــات مالکانــه 
بامعــارض اقــای غامرضــا ارادتمنــد اصلــی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از صومعــه ســرا در 
قریــه شــالکو در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 62.84 مترمربع پــاک فرعی 
41212 از اصلــی 77 مفــروز و مجــزی از پــاک 452 از اصلــی 77  واقــع در بخــش چهــار رشــت خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای غامحســین غامرضــا پــور کژدهــی محــرز گردیــده اســت کــه در آگهــی منتشــره پــاک فرعــی بــه 

اشــتباه 41412 قیــد گردیــده اســت کــه بدیــن نحــو اصــاح مــی گــردد.
1401/04/15: تاریخ انتشار
ک ناحیه دو رشت سعید بدوی- رئیس اداره ثبت اسناد و امال

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

برابــر رای شــماره 140160318603003147 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
آقــای ســعید وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 170 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در دو ســهم از هفــت ســهم 
ــی 55 مفــروز  ــع پــاک فرعــی 25616 از اصل ــای احداثــی بــه مســاحت 238 مترمرب ــر بن ــن مشــتمل ب ششــدانگ یــک قطعــه زمی
و مجــزی  از پــاک 2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 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 :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318603003146 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض خانــم نــدا 
وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 335 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در یــک ســهم از هفت ســهم ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 238 مترمربــع پــاک فرعــی 25616 از اصلــی 55 مفــروز و مجــزی  از پــاک 
2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز گردیــده اســت. .لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 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 :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318603003144 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
خانــم نســرین وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 139 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در یــک ســهم از هفــت 
ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 238 مترمربع پــاک فرعــی 25616 از اصلــی 55 مفروز 
و مجــزی  از پــاک 2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 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 :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318603003145 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
آقــای نویــد وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 24 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در دو ســهم از هفــت ســهم 
ــی 55 مفــروز  ــع پــاک فرعــی 25616 از اصل ــای احداثــی بــه مســاحت 238 مترمرب ــر بن ــن مشــتمل ب ششــدانگ یــک قطعــه زمی
و مجــزی  از پــاک 2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 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 :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود 
بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و 
ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصاق تا 
چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولین آگهــی و در روســتاها از تاریخ 
الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود تســلیم 
دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه 
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت 
اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض 
ــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال ســند  ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدل

مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
پرونــده کاســه 1400114425005000181 و رای شــماره 140160325005000207 مورخــه 1401/03/05 
بــه تقاضــای آقــای ســید روح الــه حســینی فرزنــد ســید احمــد نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به 

مســاحت 119/02 متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک 93 اصلــی واقــع در بخــش 4 شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت: محمد ابراهیم و مریم تعدادی از ورثه مرحوم عباس ساالروند

انتشار نوبت اول: 1401/03/30
انتشار نوبت دوم: 1401/04/15
مصطفی امان اله بهاروندی
ک شهرستان دورود رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م الف 146

گیالن ک فرعی 584 سنگ اصلی 23 بخش 5  گهی تحدید حدود اختصاصی پال آ
در اجــرای قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرصــه مســکن ششــدانگ یــک 
بــاب مغــازه قســمتی از پــاک شــماره 45 فرعــی ســنگ اصلــی 23 واقــع در روســتای مصردشــت بخــش 5 گیــان 
بــه نــام ناصــر بازیــار اشــکیکی بــه مســاحت 25.10 مترمربــع از هیــات مذکــور رای صــادر و پــاک فرعــی 584 
تعییــن شــده و چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیــات مذکــور تحدیــد حــدود پــاک 
اخیرالذکــر ســاعت 10 صبــح چهارشــنبه مــورخ 1401/05/05 در محــل شــروع وبــه عمل خواهد آمد بدینوســیله 
مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مجــاور آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت ســی روز کتبــا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت 

اســناد و امــاک خمــام تســلیم و رســید اخــذ نماینــد.
تاریخ انتشار:چهارشنبه 1401/04/15

ک خمام محمد رجب پور دموچالی- رئیس اداره ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای هــادی گوهــری بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی درخواســت مــورخ 1401/01/23 تقاضــای صــدور ســند 
مالکیــت ششــدانگ پــاک 1320 فرعــی از 118 اصلــی بــه نــام هــادی گوهــری واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان گنابــاد 
ذیــل ثبــت 42068 دفتــر 231 امــاک صفحــه 158 ثبــت گردیــده اســت در رهــن و بازداشــت نمــی باشــد و حســب اعــام متقاضــی 
ســند مالکیــت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود شــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 اصاحی 
آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت 
نــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه 
اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام مــدت مقــرر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

بــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
سید ضیاء الدین مهدوی شهریتاریخ انتشار: 1401/4/15

گناباد ریس ثبت اسناد 

ک 3416 فرعی از 36 اصلی گهی فقدان سند مالکیت پال آ
آقــای محمــد زارعــی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی اســت یــک بــرگ ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ثبتــی 3416 
فرعــی از 36 اصلــی قطعــه ســه واقــع در شــهر جــم کــه در دفتــر الکترونیــک 139520324034001105 بــه نــام آقــای علــی 
پریشــان فرزنــد احمــد بــه ثبــت رســیده و ســند صــادر و تســلیم گردیــده و ســپس بــه آقــای محمــد زارعــی فرزنــد عبــاس بــا 
کدملــی 6099919953 بــا شــماره دفتــر الکترونیــک 139720324034000262 منتقــل گردیــده اســت و آقــای محمــد زارعــی 
اعــام نمــوده ســند مالکیــت آن بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده و تقاضــای صــدور ســند المثنــی مالکیــت را نمــوده اســت لذا 
مراتــب در اجــرای مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت و تبصــره هــای ذیــل آن اعــام مــی شــود هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد 
آگهــی معاملــه ای کــرده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد تــا ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک جــم مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد 
و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبت 

المثنــی ســند مالکیــت ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد.
ک شهرستان جم گهی: 1401/04/15 چهارشنبه       رئیس ثبت اسناد و امال تاریخ انتشار آ
م /الف 213
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خبر ویژه

اخبار پولی مالی-بانک ســپه در خردادماه ســال جاری بالغ بر 10 هزار فقره تســهیالت فرزندآوری به مبلغ بیش از ۴000 میلیارد ریال به مشــموالن این طرح 
پرداخت کرده است.

در راســتای همراهی با سیاســت های دولت محترم و اجرای تکالیف ابالغی بانک مرکزی، بانک ســپه در خردادماه ســال جاری نســبت به پرداخت بالغ بر 10 هزار 
فقره تسهیالت فرزندآوری به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال اقدام کرده و مدیرعامل بانک سپه نیز به تمامی شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرده که نسبت 

به تکمیل پرونده و تسریع پرداخت تسهیالت فرزندآوری به مشموالن این طرح اقدام کنند.

پرداخت 10 هزار فقره تسهیالت فرزندآوری توسط بانک سپه

جشنواره اصناف بانک تجارت 
آغاز شد

جشــنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف، از 
ابتدای تیر ماه تا پایان شــهریور 1۴01 با ســه 
جایزه کمک هزینه سفر هیجان انگیز و هزاران 

جایزه ارزنده دیگر برگزار می شود.
ایــن جشــنواره بزرگ ویژه مشــتریان بخش 
اصناف و پرسنل بانک، در سراسر کشور آغاز شد.

مشــتریان بخــش اصنــاف برای شــرکت در 
قرعه کشــی جایزه ویژه سفر هیجان انگیز باید 
1000 امتیاز و برای ورود به قرعه کشــی سایر 
جوایز ارزنده این جشنواره حداقل 200 امتیاز 

کسب کنند.
افتتاح حســاب 10 امتیاز، داشتن حداقل 10 
تراکنش کارتخوان فروشگاهی در ماه 20 امتیاز، 
انجام دســت کم پنج تراکنش همراه بانک 20 
امتیاز و ماهانه پنج تراکنش اینترنت بانک 10 
امتیاز، مشــتریان دارای دسته چک ۳0 امتیاز، 
هر یک میلیون ریال میانگین موجودی حساب 
متصل به کارتخوان فروشگاهی دو امتیاز و هر 
پنــج میلیون ریال تراکنــش خرید کارتخوان 
فروشــگاهی یک امتیاز را برای مشتریان در بر 

خواهد داشت.
تمامــی واحدهــای صنفــی فعال کشــور در 
گروه های تولید، توزیعی و خدمات و رسته های 
گوناگون آن ها که مشتری بانک تجارت به شمار 
می روند می توانند با افزایش امتیاز از روش های 
فوق شــانس خود را برای بهره مندی از جوایز 

این جشنواره افزایش دهند.

رشد بیش از 100 درصدی 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

در بانک کشاورزی
قرض الحسنه  تســهیالت 
پرداختی بانک کشــاورزی 
در ســه ماهه نخست سال 
1۴01 نســبت بــه همین 
مقطع در سال گذشته 10۳ 
درصد رشد داشته است. تسهیالت قرض الحسنه 
پرداختی بانک کشــاورزی در سه ماهه نخست 
ســال 1۴01 نســبت به همین مقطع در سال 
گذشــته 10۳ درصد رشــد داشــته است. به 
گــزارش درآمد نیوز به نقــل از روابط عمومی 
بانک کشاورزی، این بانک از ابتدای سال 1۴01 
تــا پایــان خرداد جمعا 1۳ هزار و ۳72 میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه به 10 هزارنفر از 
متقاضیان پرداخت کرده است. این گزارش می 
افزاید: در مقطع یاد شــده، تسهیالت پرداختی 
بانک کشاورزی نسبت به سال گذشته بیش از 
۶779 میلیارد ریال افزایش داشته است. شایان 
ذکر اســت تســهیالت قرض الحســنه بانک 
کشــاورزی در سرفصل های گوناگون از جمله 
ازدواج، توانمندســازی روســتائیان، جبــران 
خســارت سیل، اشتغالزایی مددجویان کمیته 

امداد و بهزیستی و … پرداخت می شود.

اخبار
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ج: کر سرپرست شهرداری 

بهسازی جاده قزلحصار در حال انجام است
البرز / مهدی فالح رفیع  

سرپرســت شــهرداری کرج گفت: با 
تاکید اســتاندار البــرز روند پیگیری 
بــرای رفع موانع تکمیــل پروژه های 
مهمــی چون ادامه بلوار شــهید ناصر 
بخت، بیمارســتان 120 تخت خوابی 
آرام و ۳00 تخــت خوابی خورشــید و 
بهسازی و زیباســازی جاده قزلحصار 
تســریع می شــود. منوچهر غفاری در 
حاشــیه بازدید از بیمارستان آرام که با 
حضور مجتبی عبدالهی استاندار البرز، 
غفور قاســمپور فرمانــدار کرج، جواد 
چپردار رییس شورای شهر کرج و سایر 
مسئوالن استانی انجام شد، با اشاره به 
اینکه مدیریت شــهری کرج از ارتقای 
زیرســاخت های بهداشتی و درمانی به 
عنوان یکی ازمهمترین شــاخصه های 
توســعه یافتگی کالنشهرهای امروزی 
حمایــت می کند، اظهار کرد: هر چند 
طی ســال های گذشته شاهد افزایش 
سرانه های بهداشتی و درمانی در استان 
البرز به ویژه کالنشهر کرج بوده ایم ولی 
به واسطه مهاجرپذیری باال، استهالک 
وفرسودگی بیمارســتان های دولتی، 
احــداث مجموعه های تخصصی و فوق 
تخصصــی درمانی با مشــارکت بخش 

خصوصــی در جهــت رفــع نیازهای 
شــهروندان ضروری به نظر می رســد.
وی بــا بیــان اینکه مدیریت شــهری 
کرج به ســهم خــود از هیچ حمایتی 
برای تســریع در تکمیل و بهره برداری 
از بیمارســتان آرام دریــغ نمی کند، 
توضیح داد: در شــرایط اقتصادی فعلی 
و بــا وجود مشــکالت و تحریم، اقدام 

ســرمایه گذاران حوزه ســالمت برای 
احداث این بیمارستان ستودنی است.
وی اضافــه کــرد: در جلســه ای که به 
همراه استاندار البرز با سرمایه گذار این 
مجموعه برگزار شــد، جزئیات سرمایه 
گذاری، فازهــای اجرایی، موانع کار و 
مطالبات ســرمایه گذار مطرح و بنا شد 
با هماهنگی بین بخشی مشکالت این 

پروژه هر چه سریع تر رفع تا شاهد بهره 
بــرداری از آن در نزدیــک ترین زمان 
ممکن باشــیم. بیمارســتان خورشید 
یکــی دیگر از پروژه هایــی بود که در 
ایــن بازدید روند تکمیل آن  بررســی 
شــد.وی گفت: ادارات خدمات رسان 
هم موظف شده اند انشعابات گاز و برق 
و ... این بیمارســتان را هر چه ســریع 

تر تکمیل کنند.سرپرســت شهرداری 
کــرج در بخش دیگری از صحبت های 
خــود به بازدید از پــروژه اتصال بلوار 
شــهید ناصربخت به خوارزمی و تاکید 
استاندار البرز بر رفع موانع تکمیل این 
پروژه اشــاره کرد و افزود: به دســتور 
اســتاندار البرز بنا شــده موانع اجرای 
مصوبه کمیســیون ماده 5 در خصوص 
آزادســازی زمینی موسوم به باغ ارتش 
صــادر تا موانــع تکمیل این پروژه رفع 
شــود.این مســئول با بیــان اینکه در 
گذشــته توافقی با معارضین این زمین 
صورت گرفته بود که اجرای آن نیاز به 
مصوبه کمیســیون ماده  داشت، افزود: 
مصوبــه کمیســیون مــاده 5 تا کنون 
اجرایی نشده بودکه به دستور استاندار 
البرز بنا شد این مساله هر چه سریع تر 
حل شود تا شاهد تسریع در تکمیل این 
پروژه باشــیم.غفاری همچنین با بیان 
اینکــه امروز بازدیدی هم از مرکز دفن 
زباله حلقه دره به همراه رییس سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری کرج انجام 
شــد، گفت: روزانه 1500 تن زباله به 
مرکز حلقه دره منتقل می شود که 700 
تن از این زباله ها متعلق به شــهروندان 

کرجی است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 معاون آموزش ابتدای آموزش و پرورش 
خراسان رضوی تاکید کرد:

تحت پوشش قرار دادن 
کثری دانش آموزان هدف  حدا

در برنامه مدرسه تابستان
مشهد / سمیرا رحمتی

آذر رشــیدی معــاون آموزش ابتــدای آموزش و 
پرورش خراســان رضوی در جلسه مدیران جدید 
االنتصاب ضمن اشــاره به برنامه مدرسه تابستان 
)جبران و تثبیت یادگیری( بر استفاده از ظرفیت 
سایر ارگان ها، تشکیل کمیته آموزشی و پرورشی 
طرح جبران و تثبیت یادگیری (مدرسه تابستان) 
در منطقه و اطالع رسانی به اولیا با استفاده از تمامی 
ظرفیت های ممکن جهت جذب حداکثری دانش 
آموزان تاکید کرد.رشیدی افزود: تحت پوشش قرار 
دادن حداکثری دانش آموزان نیاز به تالش و قابل 
قبول و بازمانده از تحصیل جذب شــده در دروس 
فارسی وریاضی دوره اول ابتدایی و دروس ریاضی 
، فارســی و علوم در دوره دوم ابتدایی مورد تاکید 
برنامه مدرسه تابستانی است.وی با اشاره به تحت 
پوشــش قرار دادن تمامی دانش آموزان مدارس 
شــهری، روستایی و عشــایری به صورت پایگاه 
متمرکز بیان داشــت: روســتا محوری و مدرسه 
مجــری در مناطق دوردســت حتی با یک دانش 
آموز مورد انتظار آموزش و پرورش است.رشیدی 
اشــاره داشت: ساماندهی نیروی انسانی مطلوب ، 
متخصص، خبره و ماهر در برگزاری این کالسها و 
استفاده از حداکثر ظرفیت نیروی انسانی متخصص 
نشــانگر اهمیت این برنامه اســت.معاون آموزش 
ابتدای آموزش و پرورش خراسان رضوی  در ادامه 
افزود: ســازماندهی کلی در صورت نیاز درتمامی 
مقاطع جهت مدیریت بهینه نیروی انسانی و توزیع 
عادالنه نیرو بر اساس نیاز و تخصص در هر رشته 
و ســازماندهی نیروی انسانی با اولویت قرار دادن 
پوشش کالسهای دوره اول ابتدایی بخصوص پایه 
اول با ابالغ موظف و در دوره دوم ابتدایی تخصصی 
نمودن دروس جهت مدیریت نیروی انســانی در 
بکارگیری نیروهای بازنشسته و نیروهای متوسطه 
اول و دوم بصــورت غیر موظف از موضوعات مهم 
سال تحصیلی جدید است.وی با اشاره به فراخوان 
از نیروهای بازنشســته و شــاغل جهت اضافه کار 
آموزشــی با هدف پوشش صددرصدی کالسهای 
درس به معلم متخصص و در نهایت اختصاص معلم 
به کلیه کالس های درس در منطقه در اول مهرماه 
گفت: تدوین، بومی ســازی و ابالغ به موقع برنامه 
عمل منطقه به مدارس بر اساس نیازهای منطقه 
ای دانش آموزان پس از دریافت برنامه عمل استان 
و اجرای دوره های آموزشی ویژه مدیران مدارس 
بخصــوص مدیران جدید االنتصاب جهت تدوین 
برنامه عملیاتی مدرسه می بایست در دستور کار 

ادارات و مدارس باشد.

ج: معاون عمران و ترافیک منطقه 6 کر

38 هزار متر مربع از معابر منطقه 6 
کرج بهسازی شد

 البرز / مهدی فالح رفیع 
معاون عمران و ترافیک منطقه گفت: پیرو درخواست 
شهروندان و پیگیری های صورت گرفته، بیش از ۳۸ 
هــزار مترمربــع از معابر منطقه با توزیع چهار هزار 
تن آسفالت بهسازی شد.خوانین زاده اظهار داشت: 
پیرو درخواســت شهروندان و پیگیری های صورت 
گرفته، بیش از ۳۸ هزار مترمربع از معابر منطقه با 
توزیع چهار هزار تن آسفالت بهسازی شد.وی عنوان 
کرد: بر این اســاس با همت حوزه عمران منطقه، 
خیابان هــای قلم، ساســانی، خیابان شــهرداری 
در حصارک باال، گل دشــت و دیگر نقاط آســیب 
پذیر در سطح منطقه با اجرای عملیات لکه گیری 
و روکش آســفالت ساماندهی شده اند.این مسئول 
اجرای طرح های زیرســاختی را مهم ارزیابی کرد و 
بابیان اینکه رسیدگی و رفع مشکالت شهروندان از 
مهم ترین اصول خدمت رسانی است، عنوان کرد: با 
توجه به این مهم، رسیدگی به بحث آسفالت به عنوان 
یکی از اساسی ترین مشکالت شهروندان به صورت 
ویژه از سوی مسئوالن ذی ربط در شهرداری منطقه 
پیگیری و اجرایی شــد.خوانین زاده، اظهار داشت: 
در ســه ماه گذشته عملیات جدول گذاری به متراژ 
ســه هزار و 155 متر، عملیات اجرائی کف پوش به 
طول۶50 مترمربع، لوله گذاری آب های ســطحی، 
احداث هشــت حلقه چاه جذبی، اصالح هندســی 
و همچنین بهسازی معابر خیابان عدل حیدرآباد، 
تکمیل زیرســازی و جدول گذاری آسفالت خیابان 
گل دشــت صورت گرفته اســت.معاون عمران و 
ترافیک منطقه ۶ کرج گفت: تمام مراحل عملیات 
روکش آســفالت در معابر مذکور همراه با نظارت 
دقیق جهت حسن اجرای کار صورت گرفته است 
تا این عملیات باکیفیت و سرعت بیشتری به اجرا 
درآید و موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم 
کند.خوانین زاده با اشاره به پروژه های عمرانی متعدد 
در سطح منطقه در سال جاری افزود: احداث پنج 
بوستان محله ای، تعریض و بازگشایی خیابان نهم 
شــاهین ویال، تالش برای ادامه مسیر بلوار شمس 
به سمت خیابان گوهر، بازگشایی بلوار ظفر، اتصال 
خیابان شــبنم 7 به بیمارســتان البرز از مهم ترین 

برنامه های این حوزه در سال جاری است.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان: 

 26 درصد مساحت 
استان اصفهان تحت تاثیر 

فرسایش بادی است
اصفهــان / گروه اســتان ها: رئیــس اداره امور 
بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان اصفهان به وســعت مناطــق بیابانی از 
جنبه ســرانه جمعیت اشــاره و تصریح کرد: در 
جهــان 0.2 هکتــار به ازای هر نفر، در ایران 0.5 
هکتار به ازای هر نفر و در استان اصفهان 0.۶۶ 
هکتــار بــه ازای هر نفر اســت. وی بابیان اینکه 
در اســتان اصفهان 1۴ کانون بحران فرســایش 
بادی شناسایی  شده است، توضیح داد: مجموع 
خسارات وارد ناشی از این کانون های بحران به 
منابع زیســتی و اقتصادی یک میلیون و 2۸۳ 
هزار و ۴50 میلیون ریال اســت.عالی پور افزود: 
مســاحت کانون های بحران فرسایش بادی در 
اســتان یک میلیــون و 505 هزار و 97۸ هکتار 
معادل 1۴ درصد مساحت استان است و میزان 
افزایش مســاحت کانون های بحران فرسایش 
بادی در سال های 1۳۸9 تا 1۳9۸ رقم ۴1۳ هزار 
و ۴0۳ هکتار است.رئیس اداره امور بیابان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان 
به اقدامات انجام شــده برای مقابله با بیابان زایی 
اشاره و خاطرنشان کرد: مطالعه یک میلیون و پنج 
هزار و 1۳0 هکتار از کانون های بحران فرسایش 
بادی مقدمه شناسایی نوع عملیات اجرایی برای 
کنترل فرسایش بادی، جنگل های دست کاشت 
بیابانــی به مســاحت ۳09۸۴0 هکتار، کنترل 
فرســایش بادی، حفاظت از مناطق مســکونی، 
خطوط مواصالتی، تأسیسات و اراضی کشاورزی 
ازجمله اقدامات انجام شــده است.وی افزود: در 
این راســتا تدویــن برنامه جامــع مطالعاتی- 
عملیاتی مدیریــت کانون های گردوغبار ایران 
مرکــزی، اســتفاده از واتر باکــس پلی اتیلن، 
اســتفاده از واتر باکس زیســت تخریب پذیر با 
همکاری شــرکت هلنــدی، کود دهی به پروژه 
نهال کاری، اســتفاده از نانو رس به عنوان مالچ، 
اجرای تلفیقی پروژه بذرکاری و مدیریت رواناب 
در مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی در محدوده 
مشترک مرتع و بیابان، اجرای تعهدات احیایی 
توسط معدن داران، استفاده از پساب، مشارکت 
با بســیج سازندگی و احاله مدیریت جنگل های 
دســت کاشــت در قالب طرح ماده ۳ به منظور 
توســعه صنعت اکو توریســم ازجمله اقدامات 
انجام شــده اســت.رئیس اداره امور بیابان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، 
ادامه داد:  ســازندهای شور، قلیایی، تبخیری و 
گنبدهای نمکی حســاس به فرسایش و بالیای 
طبیعی همچون لغزش ورانش زمین و سیل نیز 

از دیگر عوامل تخریب سرزمین هستند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
اعالم کرد؛

کثری   آمادگی پشتیبانی حدا
 از جام جهانی قطر 

در بخش مسافر و کاال
بوشــهر / گــروه اســتان ها:  مدیــرکل بنادر و 
دریانوردی بوشهر اعالم کرد: بخش دریایی پایانه 
مسافری بین المللی دریایی بوشهر تا پایان مرداد 
ماه ســال جاری به بهره برداری می رسد.محمد 
شــکیبی نســب درباره آخرین اقدامات صورت 
گرفته در بندر بوشــهر به منظور پشــتیبانی از 
جــام جهانــی 2022 فوتبال در قطر، با اشــاره 
به فعالیت 2۴ ســاعته برای آماده ســازی بخش 
دریایی پایانه مسافری بین المللی دریایی بوشهر 
، اظهار داشت: این پایانه تا پایان مرداد ماه سال 
جاری به بهره برداری می رســد و عالوه بر این ، 
بخش خشــکی پایانه شامل سالن مسافری هم 
تا پایان مهرماه ســال جاری آماده بهره برداری 
 LNG خواهد بود.وی ادامه داد: استفاده از اسکله
و هتل 5 ســتاره نخل به عنوان ظرفیت موجود 
در بنــدر کنــگان نیز یکی از گزینه های پیش رو 
و در دســت بررســی است تا شــاهد جابجایی 
مســافران از آن طریق به بندر دوحه باشــیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با بیان اینکه 
در بخش مسافر، کاال و تجهیزات باید تقاضا مورد 
بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: شناورهای رو-رو 
پسنجر امکان جابجایی کاال و مسافر را خواهند 
داشــت و عالوه بر این، درخواست هایی از سوی 
کشتی های کروز به منظور فعالیت در طول بازه 
زمانی جام جهانی ارائه شده است.شکیبی نسب 
با اشاره به اینکه درخواست فعالیت کشتی های 
کروز  در حال بررســی و اطالعات کشــتی ها در 
حال اخذ اســت،  اظهار داشــت: برخی از فعاالن 
اقتصادی قصد دارند کشــتی های خارجی را به 
صورت چارتر اجاره کنند تا در طول جام جهانی 
فعالیت کرده و در خط کشتیرانی بوشهر-دوحه 
اقدام به فعالیت و جابجایی مســافر کنند.وی با 
تاکید بر اینکه به منظور فعالیت هرچه بهتر در 
راستای پشــتیبانی از جام جهانی 2022 قطر،  
زیرساخت های دریایی مناسب را در بندر بوشهر 
تامیــن می کنیم،  بیان کرد: در حوزه شــناورها 
عالقمنــد به فعالیت حداکثری بخش خصوصی 
هســتیم و پیش بینی می کنیم تا پایان مهر ماه 
سال جاری اولین سفر دریایی از بوشهر به دوحه 

انجام شود..
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همزمان با هفته قوه قضاییه انجام شد؛

کل دادگستری استان دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با رئیس 
اردبیــل / گروه اســتان ها: یکشــنبه 5 تیرمــاه 1۴01 و همزمان با 
هفته قوه قضاییه، دکتر علی محمدیان، رییس دانشــگاه به همراه 
اعضای هیئت رییســه دانشــگاه با حجت االسالم کثیرلو، رییس کل 
دادگستری استان دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار حجت االسالم 
کثیرلو رییس کل دادگســتری اســتان با اشاره به فشردگی و حجم 
باالی کار در دانشــگاه و دادگســتری اظهارداشت: در طول دو سال 
شیوع بیماری کرونا تالشهای شبانه روزی مجموعه بهداشت و درمان 
قابل تقدیر بوده و قضات و مجموعه دادگســتری اســتان نیز در این 
دوران نقش فعال و چشــمگیری داشتند.وی افزود: مطالبات مطرح 
شــده در این جلســه جزو مطالبات دادگستری نیز بوده که تسهیل 
در اجرای این موارد نیازمند هماهنگی بیشتر دانشگاه و دادگستری 
می باشــد.رییس کل دادگســتری اســتان ضمن تاکید بر کم بودن 
تخلفات پزشکی در استان تصریح کرد: مالک و شاخص برای تمامی 
مسئولین باید قانون بوده و مسئولین بایستی شناخت کافی به قوانین 

و مسئولیت خود داشته باشند.دکتر علی محمدیان، رییس دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل نیز ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و قدردانی 
از مجموعه دادگســتری اســتان گفت: ارتباط تنگاتنگ دانشــگاه و 

دادگستری منشاء حل بسیاری از مشکالت است و بسیاری از امورات 
مربوط به دانشــگاه با پشــتوانه و همراهی قضایی امکان پذیر بوده و 
در حوزه هایی مثل بهداشت، درمان، غذا و دارو بیشتر نیازمند این 
پشــتیبانی و مساعدت هستیم.دکتر محمدیان تصریح کرد: امنیت 
کادر بهداشــت و درمان بخصوص در بیمارســتانها از جمله مواردی 
مهمی است که در این خصوص نیازمند حمایت های دستگاه قضایی 
بوده، بطوریکه بعضاً شاهد رفتارهایی نامناسب و ضرب و شتم از سوی 
برخی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی هســتیم که لزوم برخورد 
قانونی با این افراد یک ضرورت اســت.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
اردبیل بیان داشــت: تقویت هر چه بیشــتر پرونده های ارجاعی به 
شــعبه تخصصی درمان، تســهیل در ورود کارشناســان دانشگاه به 
اماکــن غیرمجــاز، افزایش مداخالت در فعالیــت افراد غیرمجاز در 
امور پزشــکی و دارویی از جمله مواردی اســت که دانشگاه نیازمند 
همراهی و پشتیبانی بیشتر با مجموعه دادگستری استان می باشد.

مشهد / سمیرا رحمتی
دبیــر کل جمعیت حمایت از مصدومین شــیمیایی با بیان اینکه 
بیش از100 هزار مصدوم شــیمیایی در کشــور داریم،  گفت: از 
این تعداد نیز 17 هزار جانباز دارای عوارض شــیمیایی متوســط و 
شدید هستند.سید کمال لوح موسوی دبیر کل جمعیت حمایت 
از مصدومین شیمیایی در همایش جانبازان شیمیایی در مشهد، 
با بیان اینکه بیش از100 هزار مصدوم شــیمیایی در کشــور داریم 
که ۶۸ هزار نفر این افراد در بنیاد شــهید دارای پرونده هســتند، 
افزود: از این تعداد نیز 17 هزار جانباز دارای عوارض شــیمیایی 
متوســط و شــدید هستند.وی اظهار کرد: در سال 97 حدود ۸00 
مصدوم شــیمیایی با عارضه شــدید در کشور داشتیم که درسال 
جاری این رقم به 500 نفر رسیده است که نشان دهنده فوت و یا 
شهادت خیل عظیم جانبازان 70 درصد و رزمندگان و مجروحان 
شــیمیایی به جامانده از هشــت سال دفاع مقدس است.  دبیر کل 
جمعیت حمایت از مصدومین شــیمیایی تصریح کرد: تمرکز این 

نهاد بر خدمت رسانی به 17 هزار جانباز شیمیایی دارای عوارض 
است و به همین منظور ساالنه حدود 200 نفر از این جانبازان در 
آئین روز جهانی ســالروز مبارزه با ســالح های شیمیایی از سوی 

این سازمان تجلیل می شوند.موسوی ضمن انتقاد از رفتار 2 گانه 
غرب در برخورد با آسیب دیدگان سالح های شیمیایی در ایران، 
اظهار کرد: ما این برخورد را محکوم می کنیم و خواستار مبارزه با 
اشاعه این سالح ها در هر جای جهان هستیم.در این همایش 2۳0 
جانباز شــیمیایی در اردویی ســه روزه شرکت کردند که برگزاری 
همایــش، زیــارت بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( و برگزاری کارگروه 
های تخصصی از جمله برنامه های آن بوده اســت.در این همایش 
که دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجت االسالم والمسلمین 
مروی تولیت آستان قدس رضوی نیز حضور داشتند از تنی چند 
از جانبازان، خانواده شهدای شیمیایی و یک آزاده سرافراز با اهدای 
لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.گفتنی است؛ سند هویت انقالبی 
مردم خراســان رضوی، پرونده 17 هزار و ۳۳5 شــهید، 50 هزار 
و 991 جانباز و ســه هزار و ۳95 آزاده اســت که به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

دبیر کل جمعیت حمایت از مصدومین شیمیایی:

کشور داریم 100 هزار جانباز شیمیایی در 

خبر  ویژه

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان:

گلستان سند دار می شود 936 موقوفه در استان 
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل بنیاد مســکن گلستان گفت: 
طی تفاهم نامه کشــوری بین ســازمان اوقاف و بنیاد مسکن، تعداد 
9۳۶ موقوفه در گلســتان ســند دار می شود.سید محمد حسینی 
گفت: پارســال تفاهم نامه ای بین ســازمان اوقاف و بنیاد مســکن 
کشور مبنی بر سند دار کردن موقوفات و اماکن مذهبی روستا ها و 
شهر های کوچک با همکاری بنیاد مسکن منعقد شد.او گفت: قرار 
اســت تا پایان شهریور امســال تعداد 9۳۶ موقوفه استان گلستان 
به شــرط تکمیل مدارک در اداره کل اوقاف و ارســال آن به بنیاد 
مســکن ســند دار شود.مدیرکل بنیاد مســکن گلستان گفت: ۶0 
درصد اراضی روستایی و شهر های کوچک استان در مالکیت بنیاد 

علوی بوده و مجوز اولیه صدور سند برای دو هزار و ۴00 موقوفه و 
اماکن مذهبی در این روســتاها و شهرها صادر شده است.حسینی 
گفت: سند دار شدن این اماکن مذهبی زیر نظر بنیاد مسکن انجام 
می شود.او گفت: تعداد موقوفات اداره کل اوقاف در روستا هایی که 
در مالکیت بنیاد علوی نبود کمتر از 200 مورد است که در صورت 
تکمیل پرونده برای این موقوفات هم سند صادر می شود.حسینی 
گفت: قرار است در روستا هایی که طرح هادی اجرا می شود و اداره 
اوقاف دارای امالک وقفی است لیست آن ها را در اختیار بنیاد مسکن 
قرار دهد تا مســیر دسترســی به این اماکن مذهبی و زیارتگاه ها در 

اولویت اجرای طرح هادی قرار گیرد



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

چهارشنبه 15 تیر 1401  شماره پیاپی 62144 ذی الحجه 1443   6 جوالی 2022
یادداشت

کوتاه از جامعه

آمار روزانه بیماران جدید را مورد بررسی قرار داد  » گار »روز

بازگشت  دوباره  کرونا    
  سارا فهیم / روزگار

چند هفته ای بود که آمار کرونا در کشــور 
روند نزولی داشــت و حتی روزهای بدون 
فوتــی هــم در یک ماه گذشــته تجربه 
شــد.همین آمــار و ارقام، باعث شــد تا 
رعایت پروتکل ها به پایین ترین حد خود 
از ابتدای شــروع پاندمی کرونا در کشــور 
برســد، به طوری که گفته می شــود در 
شرایط کنونی، کمتر از 10 درصد جامعه 
از ماسک استفاده می کنند. در همین حال، 
رعایت سایر پروتکل ها نیز فراموش شده و 
این احساس به وجود آمده است که کرونا 
تمام شده است.این سهل انگاری ها باعث 
شد که کرونا دوباره در کشور اوج گرفته و 
آمار روزانه بیماران جدید، مجددا ۴ رقمی 
شــود. در واقع می توان گفت که کرونا از 

خواب بیدار شده است. 

 رعایت پروتکل های بهداشتی 
مهم است

دکتر طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری 
مقابلــه با کرونا دربــاره وضعیت کرونا در 
کشــور، گفت: حدود یک هفته اســت که 
مجددا موارد سرپایی مان افزایش یافته که 
افزایش چشــمگیری هم هســت و به نظر 
می رســد که آغاز یک موج جدید دارد در 
کشــور اتفاق می افتد. حال باید صبر کنیم 
که یک هفته تا 10 روز دیگر بگذرد تا درباره 
ارتفاع این موج و شدت آن بتوانیم اظهارنظر 
کنیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر رعایت 
پروتکل های بهداشتی اهمیت دارد، گفت: 
در شــرایط فعلــی رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی به ویژه اســتفاده از ماسک در 
فضاهای بسته مهم است. همچنین افرادی 
که واکسیناسیون شــان را تکمیل نکردند، 
هرچه زودتر واکسن شــان را تزریق کنند 
تــا مرگ ومیر و بســتری افزایش نیابد. در 
حــال حاضر با توجه به اینکه روند بیماری 
چنــد ماهی خوب بود، متاســفانه رعایت 
پروتکل هــا کاهــش یافته اســت و برخی 
مردم نتیجه گیــری کردند که کرونا تمام 
شــده است، اما اکنون باتوجه به شواهدی 
که در یک هفته اخیر شاهد بودیم، بیماری 

متاسفانه رو به افزایش است.

 ردپای زیرسویه های ُامیکرون 
در افزایش موارد کرونا

طبرسی با بیان اینکه به نظر می رسد این 
افزایش ناشــی از زیرسویه های اُمیکرون 
یعنــی BA۴ و BA۵ باشــد، گفــت: در 
کشــورهای اروپایی و ســایر کشورها هم 
این دو ســویه منجر به شــعله ور شــدن 
بیماری شــدند که مــا هم به تبع ممکن 
اســت گرفتار شــویم. به نظر می رسد که 
این افزایش بیماران سرپایی دو تا سه هفته 
دیگر تاثیرش را بر روی مرگ و بســتری 
نشــان دهد. در حال حاضر توصیه جدی 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و تزریق 
واکســن از سوی کسانی است که واکسن 
تزریق نکرده اند. زیرا واکســن واقعا جلوی 
عوارض و شدت بیماری را می گیرد. اینکه 
بیماری در حد یک ســرماخوردگی باشد، 
قابل تحمل است، اما اگر قرار باشد بستری و 
مرگ هم افزایش یابد، قابل تحمل نخواهد 

بود.

سالمندان و افراد دارای بیماری 
زمینه ای دز یادآور تزریق کنند

وی بــا بیــان اینکه در شــرایط فعلی 
باید توصیه ها ســفت و سخت تر شود، 
درباره تزریق دز یادآور واکســن کرونا 

برای همه مردم در ســال جاری، گفت: 
یکــی از علل افزایش بیماری در جامعه 
این اســت که بــه تدریج ایمنی جامعه 
در حال کاهش اســت و افراد مســتعد 
ابتال افزایش یافتند. بنابراین اگر واکسن 
تزریق کنیم، احتماال از بسیاری از موارد 
پیشگیری می کند. این موضوع بویژه در 
افراد مســن و افــرادی که بیماری های 
زمینــه ای دارند، صــدق می کند. زیرا 
بیشــترین موارد مرگ ومیر و بســتری 
در آی ســی یو در ایــن گروه هاســت. 
بنابرایــن در ایــن گروه ها حتما تزریق 
واکسن یادآور کمک می کند که جلوی 
پیشرفت بیماری در این افراد را بگیرد. 
اگر قرار باشد شدت بیماری بیشتر شود، 
شــاید نیاز باشــد که همه افراد جامعه 
یک دز واکســن یادآور تزریق کنند. در 
مجمــوع تصمیم گیــری در این زمینه 
بر اساس شــرایط خواهد بود.طبرسی 
گفت: البته باید توجه کرد که اگر موجی 
شکل گیرد، به شدت دلتا نخواهد شد، 
امــا از آنجایــی که اکنون رعایت اصول 
بهداشتی نسبت به زمان موج دلتا بسیار 
کاهش یافته اســت، ممکن است تعداد 
افراد زیادی درگیر بیماری شوند و وقتی 
جمعیت باالیی درگیر بیماری شــود، 

مطمئنا عوارض و مرگ ومیر و بســتری 
در آی سی یو بیشتر می شود.وی گفت: 
با توجه به شــرایط فعلی، 100 درصد 
میزان بســتری و مرگ هــا باال خواهد 
رفت و متاسفانه در این زمینه افزایشی 
خواهیم داشــت. زیــرا طبق تجربیات 
قبلی که داریم، وقتی کرونا شــروع به 
باال رفتن می کند، می رود باال تا به پیک 
برسد. هرچند از آنجایی که اکنون تازه 
روی شاخه باالرونده بیماری قرار داریم 
و به نظر می رسد که آغاز یک پیک باشد.

افرایش 13.5 درصدی مراجعات 
سرپایی کرونا در تهران

علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کالنشــهر تهران با اشــاره به رشد 1۸ 
درصــدی آمار عمومــی کرونا در جهان، 
گفت: متأســفانه بیشــترین افزایش در 
منطقه مدیترانه شرقی با ۴۶ درصد رشد 
بــوده که ایران در ایــن منطقه قرار دارد.

وی افــزود: افزایش مراجعات ســرپایی، 
اولین شــاخص در تغییر وضعیت بیماری 
محسوب می شود که ما شاهد این افزایش 
در یــک هفته اخیر بــوده ایم.زالی گفت: 
میزان مراجعات سرپایی بیماران کرونایی 
در تهران، با رشد 1۳.5 درصدی همراه بوده 

اســت.وی ادامه داد: معموالً، سه تا چهار 
هفته بعد، میزان مراجعات بیمارســتانی 
افرایــش می یابد.زالی افزود: موارد غالب 
 BA۵ و BA۴ در کشــور ما از نوع ســویه
است که هر چند شدت آن کمتر از سویه 
های قبلی اســت، اما می تواند کسانی که 
واکسیناسیون خود را تکمیل نکرده اند و 
یا اصاًل واکســن نزده اند و همچنین افراد 
دارای بیماری هــای زمینه ای را، بیشــتر 

درگیر کند.

کادر درمان دیگر توان ندارد مردم 
مراقب کرونا باشند

مجتبی خالدی، ســخنگوی اورژانس در 
واکنــش به اوج گیری دوبــاره آمارهای 
کرونایــی در کشــور گفت: متاســفانه 
آمــار کرونــا در حال افزایش اســت و به 
دلیــل بیماری کووید 1۸ نفر از پرســنل 
اورژانس شــهید شدند و دلیلش هم این 
بود که بســیاری از مردم شیوه نامه های 
بهداشتی را رعایت نمی کردند.وی افزود: 
خواهــش من از هم مردم این اســت که 
حتما دز ســوم واکســن را تزریق کنند و 
ماسک بزنند و اینگونه خیال نکنند که به 
کرونا مبتال نمی شوند.وی ضمن اشاره به 
اینکه تنهــا مکانی که افراد می توانند در 
آن از ماســک استفاده نکنند مکان های 
خلوت اســت، ادامه داد: در بقیه مکان ها 
بــه ویژه مکان هایی بیش از ۸ نفر در آنجا 
حضور دارند، اســتفاده از ماسک الزامی 
است.خالدی بیان کرد: کادر درمان دیگر 
ایــن توان را ندارند که هم حوادثی نظیر 
تصادفات را پوشــش دهند و هم بیماری 
کــه می تــوان با رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی آن را کنتــرل کرد و بیماری 
کرونا بار مضاعفی بر سیستم درمان کشور 
است.بر اساس این گزارش، روند افزایشی 
شــیوع کرونا در کشور رنگ هشدار آمیز 
به خود گرفته و اخطار اوج گیری کرونا را 
اعالم می کند و در این شــرایط پرهیز از 
عــادی انگاری و اهتمــام ویژه در رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و تزریق 
واکســن تنها راهــکار برای قطع زنجیره 

انتقال این ویروس است.

7جامعه
وزیر آموزش و پرورش:

 موافق هر اقدامی 
برای کاهش اثر کنکور هستیم 
وزیــر آموزش و پــرورش درباره اصالح 
آییــن نامه  رتبه بنــدی معلمان اظهار 
کــرد: آیین نامه ها پس تصویب در دولت 
بــه هیات تصویب مــی روند، این هیات 
مفــاد آییــن نامه ها را  بــا قانون تطبیق 
می دهــد و در صــورت وجود مغایرت به 
دولت برای اصالح بازگردانده می شــود.
یوســف نوری افزود: هنوز مطلبی به ما 
اعالم نشــده است، تا زمانی که مغایرتی 
در این باره اعالم نشود، آیین نامه را اجرا 
می کنیم.نوری یادآور شد: نظر ما درباره 
برگزاری کنکور این اســت که دانشگاه ها 
باید خودشــان دانشجو جذب کنند، چرا 
که به این صورت ســایه کنکور برداشته 
می شود.وی ادامه داد: کنکور برای دانش 
آموزان به غول ترسناک تبدیل شده و این 
موضوع را از جهت تربیتی نمی پسندیم، 
با برداشــته شدن سایه کنکور آموزش و 
پرورش هم بیشــتر به مسائل  آموزشی و 
تربیتی می رسد.وی افزود: با هر اقدامی 
کــه در جهت کاهش اثــر کنکور به این 
معنا باشــد، برای نظــام تعلیم و تربیت 
موافق هســتیم.نوری گفت: نظام تعلیم 
و تربیت باید ارزشــیابی از اندوخته های 
دانش آموزان را به روش خود انجام دهد 
چرا که سواالت کنکور ۴ گزینه ای مطرح 
می شــود که عمق یادگیری را در دانش 

آموزان می کاهد. 

سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد؛

ارائه تسهیالت ویژه برای 
مشموالن زائر عتبات عالیات 

در ایام عرفه
ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا در 
اطالعیه ای اعالم کرد: در راستای تدابیر 
فرماندهــی انتظامی کل کشــور، کلیه 
مشــموالن فاقــد غیبت که قصد ســفر 
به کشــور عراق برای شــرکت در مراسم 
معنــوی ایام عرفــه در عتبات عالیات را 
دارنــد می توانند ازطریق درگاه خدمات 
  www.epolic.ir انتظامــی الکترونیک 
درخواســت خروج از کشور خود را ثبت 
و با ســپردن وثیقه الزم، مجوز خروج از 
کشــور را در ســریع ترین زمان ممکن 
دریافــت کنند.در ادامه ایــن اطالعیه 
آمده اســت: کلیه مشموالن متقاضی در 
حال تحصیل می بایســت دارای معافیت 
تحصیلی دانشــجویی یــا دانش آموزی 
بــوده و در مهلــت معرفی تعیین تکلیف 
وضعیت خدمتی  بدون غیبت باشــند و 
در صورت تمایل به شــرکت در این سفر 
معنوی، بدون نیاز به دریافت برگ آماده 
به خدمت، می توانند به صورت اینترنتی 
درخواســت خروج از کشور خود را ثبت 

کنند.

 اشتغال مدال آوران ناشنوا 
روی میز بهزیستی

رئیس ســازمان بهزیستی کشور درباره 
موضوع اشــتغال مدال آوران ناشــنوا، 
گفت: این موضوع جزو برنامه های اساسی 
سازمان بهزیستی  است و در کنار مطالبه 
گری، بحث اشــتغال ورزشکاران ناشنوا 
در بخــش دولتی و عمومی با راه اندازی 
اســتارت آپ ها و از طریق شــبکه های 
حقیقی و حقوقی در حال بررســی است.
قادری  افزود: مهم ترین بحث در خصوص 
اشتغال ورزشکاران ناشنوا، ایجاد و شروع 
یک باشــگاه مهارت و استعدادیابی آنها 
در کشور است. برخی از این افراد بازوی 
سازمان بهزیستی در امور ورزش هستند، 
باید ســعی کنیم که حداکثر بهره وری 

را در سازمان بهزیستی داشته باشیم.

وقوع هر زلزله ای در کشور 
هشداری برای تهران است

رییس شــورای اسالمی شــهر تهران به 
موضــوع زلزلــه و وقوع زلزلــه در نقاط 
مختلف کشــور به ویژه هرمزگان اشــاره 
کرد و گفت: هر زلزله ای که در کشور رخ 
می دهد هشداری برای تهران است و باید 
از آنهــا درس عبرت بگریم.مهدی چمران 
افــزود: بر همین اســاس به تمام مدیران 
شهری و مهندسان ناظر تذکر می دهم که 
برای طراحی ساختمان و اجرای آن دقت 
داشته باشند. باید بیاموزیم و بدانیم درست 
بسازیم که اگر چنین شد ساختمان های ما 
در برابر زلزله نیز مقاومت خواهند داشت و 

ایمن خواهند بود.

 چه موانعی برای ازدواج 
وجود دارد؟

  دکتــر بهــزاد وحیدنیــا ، مدیــرکل مشــاوره و امــور 
روانشناختی سازمان بهزیستی 

مطابق آمار اعالمی از سوی مرکز آمار ایران، 
میزان ازدواج ها در طول چند سال گذشته 
کاهش یافته اســت. اینکه نرخ طالق را به 
چند روش گزارش می کنند، عمدتا نسبت 
طالق به ازدواج مطرح می شــود که وقتی 
تعــداد ازدواج کاهش پیدا می کند، طبیعتا 
این رقم افزایش پیدا می کند.از سوی دیگر 
نیــز نــرخ طالق را به عنوان نرخ خالص نیز 
محاســبه می کنند. در نرخ خالص، میزان 
طالق و بروز طالق در جمعیت متاهل کشور 
در ســال محاسبه می شود. نرخ طالق زنان 
متاهل باالی 15 ســال کشــور حدود ۸.2 
)در هر هزار نفر زن متاهل( بوده اســت که 
در ســال 99 ایــن نرخ بــه ۸.۴ در هزار نفر 
جمعیت زنان متاهل رسیده است.از طرفی 
باید توجه داشت که برای پرداختن به موانع 
ازدواج باید ابعاد مختلفی مانند ابعاد فردی 
از جمله نگرش ها، باورها و ســاختار روانی  
فرد و آنچه که باعث می شــود یک فرد در 
مواجهه با مناســبات فردی  و بین فردی و 
تعارضات زندگی راه حل مدار، مسئله مدار 
و هیجان مدار فکر کند، در نظر گرفته شود، 
در محور دوم باید ابعاد خانوادگی بررســی 
شود و در محور سوم نیز باید ابعاد اجتماعی 
و فرهنگی و اســاس باورهای غلطی که در 
یک جامعه ممکن است وجود داشته باشد 
و نگرش های غلط و نقش ازدواج در زندگی 
و  جامعه و کارکردهای آن که ممکن است 
در جامعه شکل گیرد و باعث شود انسان ها 
از ازدواج امتناع کنند، بررســی شود.آنچه 
که در این ســه سطح اثر می گذارد ساختار 
رفاه اجتماعی کالن یک کشور است یعنی 
اگــر بــا نگاه سیســتمی به آن نگاه شــود 
طبیعتا سیســتم های کالن و سیستم های 
میانــی ماننــد محیط های کار و تحصیل و 
سیســتم های پایه ماننــد خانواده را تحت 
الشــعاع قرار می دهد و تقویت ساختار رفاه 
اجتماعی کالن یک کشور می تواند جامعه 
و افراد را نســبت به وضعیت ایمنی روانی ، 
اقتصادی، اشــتغال و تامین معاش مطمئن 
کند.در موانع ازدواج نکته ای که باید به آن 
توجه شود بلوغ دیرهنگام و به تاخیر افتاده 
افراد اســت که اگر فردی وابســتگی های 
مختلــف مفرطی در حیطه هــای مادی، 
هیجانی، احساسی و اقتصادی داشته باشد 
این فرد شــرایط پایه برای ورود به تصمیم 
ازدواج را ندارد.پختگی فرد مسئله ای است 
که باید به آن توجه شــود.نفوذ رســانه ای و 
نگرش های افراطی نســبت به نگرانی های 
موجــود باعث می شــود رفتــار آدم ها هم 
تغییــر پیدا کنــد و نگرش های غلطی هم 
شــکل بگیرد و مانع از این شــود که افراد 
در بحــث ازدواج پا پیش بگذارند.بازداری 
و نگــرش افــراد از ازدواج و اینکه ازدواج را 
عامل رشد می دانند یا اینکه ازدواج را عامل 
نگرانی برای بقیه راه زندگی تصور می کنند 
مقوله ای اســت که نمی توان از آن چشــم 

برداشت.

تدوین دستورالعمل راستی 
آزمایی کاهش انتشار 

الینده ها و گازهای گلخانه ای  آ
 MRV رئیس گروه انرژی و مسئول دبیرخانه
در مرکــز ملــی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: دستورالعمل 
راســتی آزمایــی )Verification( کاهش 
انتشــار آالینده هــا و گازهای گلخانه ای با 
همکاری سازمان های ذیربط در سال 1۴01 
تدوین شــد.گلناز پورعابدین با اعالم اینکه 
تدوین دستورالعمل های محیط زیستی در 
راســتای بازار بهینه ســازی انرژی و محیط 
زیست در دستور کار این سازمان قرار دارد، 
افزود: بر اساس بند ۳ و ۴ آیین نامه ایجاد بازار 
بهینه ســازی انرژی و محیط زیست مصوب 
کمیسیون تخصصی شــورای عالی انرژی، 
ســازمان حفاظت محیط زیست موظف به 
تهیه، تنظیم و تدوین نظام ثبت، اندازه گیری 
و راســتی آزمایــی )MRV( کاهــش تولید 
آالینــده ها و گازهــای گلخانه ای و اجرای 
دســتورالعمل آن هر مــاه یکبار برای طرح 
های مصوب و ارائه گزارش آن به کمیسیون 
صرفه جویی انرژی اســت.در این راستا این 
ســازمان پس از تدوین دستورالعمل اندازه 
گیــری و گزارش دهــی )M&R( و ارائه به 
کارگــروه نهادهای تخصصی بــازار، اقدام 
 )V( به تهیه دســتورالعمل راســتی آزمایی
کاهش انتشــار آالینده ها و گازهای گلخانه 
ای با همکاری ســایر ســازمان های ذیربط، 
کرده است.پورعابدین افزود: در نهایت پیش 
نویس تهیه شده جهت بررسی و اعالم نظر در 
اختیار کمیسیون های تخصصی قرار گرفته 
تا پس از تایید، جهت تصویب به شورایعالی 

انرژی ارجاع شود.

خبر ویژه

سرپرســت اداره بیماری های منتقله از آب و غذای 
وزارت بهداشــت، گفت: ۳7 نفر در کشور به بیماری 
وبا مبتال شــده اند و فوتی در این زمینه نداشــتیم.

مریم مســعودی فر افزود: در حال حاضر با توجه به 
اینکه وبا بیشــتر در کشــورهای همجوار شیوع پیدا 
کرده به دلیل حجم تردد مســافران به کشــور، این 
بیماری روند رو به افزایشــی نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته دارد و باید اصول بهداشتی رعایت شود. 
وی در ادامه تاکید کرد:  راهنمای کشوری مراقبت 
و درمان بیماران مشــکوک مبتال به وبا به دانشــگاه 
های علوم پزشکی ابالغ شده است.دکتر بهزاد امیری، 
رئیــس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین 
انسان و حیوان وزارت بهداشت هم با اشاره به اینکه 
در منطقه ما تب کریمه کنگو شایع است، اظهار کرد: 

این بیماری ویروسی است که امسال شاهد افزایش 
آمار ابتال به آن هســتیم . امســال تا اول خرداد 222 
مورد ابتال به تب کریمه کنگو در عراق گزارش شده 
اســت.  در ایران هم علی رغم اینکه ســال قبل 1۳ 
ابتال و یک فوتی ناشی از این بیماری داشتیم، امسال 
تاکنــون ۴5 مــورد ابتال به تب کریمه کنگو گزارش 

شده است و ۳ نفر نیز جان باختند.

کنگو و وبا کریمه  افزایش آمار ابتال به تب 

تک خبر

اینفوگرافی 

سیمای جمعیتی 
ایران در ١٤٠٠

سیمای جمعیتی ایران در 
سال ١4٠٠ بیانگر این 
مهم است که جمعیت 
کشور در سال گذشته 

٨4,١ میلیون نفر شامل 
42.5 میلیون نفر مرد 

و 4١.6 میلیون نفر زن 
بوده است.

منبع : ایرنا

روش های جایگزین برای عبور از 
کمبود پرستار چیست؟ چالش 

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت مراقبت  های 
پرستاری، افزود: در این مسیر، موانع و محدودیت هایی نیز وجود دارد که باید با 
تالش و برنامه  ریزی و استفاده از استراتژی  های کارآمد و مختلف این محدودیت 

 ها و موانع، مدیریت و مرتفع شود.
عباس عبادی گفت: کمبود نیروی انسانی یکی از چالش هایی است که مدیران 
پرســتاری، همواره دغدغه آن را دارند و ما نیز به آن اذعان داریم، اما باید توجه 
داشت که این موضوع، یک چالش جهانی بوده و بسیاری از کشورهای دنیا علیرغم 
مواجهــه با کمبود نیروی پرســتاری، با اتخــاذ راهبردهای جایگزین، همچنان 

خدمات پرستاری با کیفیت و مطلوب ارائه می کنند. 
عبادی با تاکید بر ارائه روش های جایگزین برای مدیریت و عبور از چالش کمبود 
نیروی انســانی، گفت: اگر نمی  توانیم نیروی انســانی الزم را به کار بگیریم، از 
روش  هایی استفاده کنیم که نیازهای ما را با توجه به محدودیت نیروی انسانی، 
برآورده سازد. به عنوان مثال، ثبت و گزارش نویسی پرستاری یکی از این شیوه 
 هایی است که کمک می  کند تا پرستاران در کمترین زمان ممکن گزارش های 
خود را ثبت و زمان بیشتری را برای مراقبت مستقیم در بالین بیمار صرف کنند.
وی همچنین، اصالح فرآیندهای مرتبط با پرســتاری و حذف فرآیندهای غیر 
مرتبط را از دیگر راهکارهای جایگزین برشمرد. معاون پرستاری وزارت بهداشت 
عنوان کرد: یکی دیگر از مواردی که همکاران پرستار ما، آن را به عنوان یکی از 
موانع ارائه مراقبت مســتقیم معرفی می کنند، فرآیندهای ثبت و مستندســازی 

است که به دالیل مختلف و با اهداف متفاوت انجام می شود. 
به عنوان مثال، به زعم همکاران، فرایند اعتباربخشــی نیاز به ثبت مســتمر دارد 
کــه وقــت زیادی را از پرســتاران می  گیرد و به ایــن ترتیب فرصت ارائه مراقبت 
مستقیم در بالین بیمار کاهش می  یابد که این موضوع یک برداشت نادرست است.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 6 ذی الحجه 1443   6 جوالی 2022چهارشنبه 15 تیر 1401  شماره پیاپی 2144

                2144 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

 قابلیت NAVIGATION توئیتر 
به اندروید اضافه شد

کاربران اندروید با قابلیــت navigation می  توانند برخی 
از برگه ها را در توئیتر خود حذف کنند.توئیتر آبی باالخره 
قابلیــت navigation )نوار ناوبــری( را بــرای کاربران 
اندرویدی در دسترس قرار داد. قبال این ویژگی فقط برای 

مخاطبان اپل عرضه شده بود.
ایــن قابلیت به کاربــران اندروید امکان می دهــد تا نماد 

Spaces و در صورت تمایل برخی تب های دیگر که در نوار 
ناوبری وجود دارند را حذف کنند. با قابلیت جدید توئیتر 
آبی کاربران می توانند تعداد برگه های نمایش داده شده را 
به دو مورد کاهش داده یا هر پنج برگه را به طور پیش فرض 
، نگه دارند.براساس گزارش ها، توئیتر در ماه می این قابلیت 
را به کاربران اندرویدی عرضه کرد این در حالی اســت که 
ویژگی navigation  برای اولین بار در سال گذشته برای 
کاربران اپل راه اندازی شد . کاربران توئیتر برای اشتراک و 
ثبت نام توئیتر  آبی در سال گذشته  باید  مبلغ 2.99 دالر 

را پرداخت می کردند.
توئیتر هفته گذشــته اعالم کرد که قرار اســت اطالعات 
بیشتری را در بنری قرار دهد که فضا های فعال را در باالی 
جدول زمانی شما نشان می دهد. در حالی که هنوز تنظیمی 
برای خاموش کردن کامل این بنر وجــود ندارد )نه برای 
مشترکین رایگان یا آبی(. اکنون نشان می دهد چه کسی 
فضای میزبانی می کند، چه کسی توئیتی را در Space به 
 اشتراک می گذارد، و همچنین موضوعات مرتبط را نشان

 می دهد.

غربالبیز یزد؛

چشمه ای دیدنی  در قلب کویر 

یزد از گذشته های دور همواره کویری بی آب و علف را 
در ذهن بسیاری از مردم تداعی کرده است اما در دل 
این کویر پر رمز و راز، باغها و چشمه های بسیار منظره 
ای بدیع خلق کرده است. چشمه »غربالبیز« که یکی 
از دو چشمه اصلی استان یزد است در روستای مدوار 

شهرستان مهریز واقع شده است.
این چشمه از مناظر کوهستانی جذاب مهریز است که 
در دامنه کوهی به همین نام قرار گرفته است. به باور 
مردم، این منطقه از نخستین سکونتگاه های انسان 

به شمار می رود.
این چشمه به دلیل چشم اندازهای منحصر به فرد، 
هوای مناسب، امکان اســکان، دسترسی به شهر و 
امکانات رفاهی و ... مکان بسیار مناسبی برای گذراندن 
روزهای تعطیل نوروز است. ضمن اینکه از کنار این 
چشمه باستانی تا دیگر بناهای تاریخی و جاذبه های 
طبیعی و گردشگری شهرستان مهریز و برخی دیگر از 
شهرستانهای استان یزد فاصله ای نیست و به راحتی 
قابل دسترسی است. این چشمه در فهرست آثار ملی 

ثبت شده است.
چشمه یا دریاچه غربالبیز با طبیعتی دل انگیز و آب و 
هوایی خوش همچون بهشتی در میان کویر شهرستان 
مهریز در اســتان یزد اســت. فصل های پر باران، به 
رودخانه منطقه جانی دوباره می دهد و همگان را به 

سوی این دریاچه پر آب می کشاند.
چشمه غربالبیز، در کرانه بخشی از ارتفاعات شیرکوه 
واقع شده و یکی از دو چشمه مهم استان یزد است. 
در اطراف این چشمه گیاه درمنه چشمه را در آغوش 
گرفته اســت و هنگامی که چشمه از حفره های ۴0 
متری دل کوه، آب غربال بیزی خــود را جاری می 
کند این گیاه غرق در آب زالل و خنک می شود. این 
چشــمه پر آب، با تأمین بخش عمده آب کشاورزی 
مهریز و یزد، باعث رونق کشــاورزی و نشاط زارعین 

منطقه است.   
وجه تسمیه

برخی دلیل نامگذاری چشمه غربالبیز را چگونگی 
جوشــش آب از حفره ها و البالی ســنگ ها می 
دانند و گروهی دیگر، بافت مشبک و اسفنج گونه 
سطح زیرین دریاچه را شــبیه غربال دانسته اند. 
در هر دو صورت، جریان آب این چشمه همچون 
عبور از منافذ یک غربال است.آب غربالبیز بصورت 
سرریز از مظهر چشمه جاری می شود. حفره  های 
چشــمه در وســعت ۴0 متر مربع پراکنده شده 
است و مساحت تقربیی آبریز چشمه 10 کیلومتر 
مربع می باشد. بیشترین میزان آب دهی چشمه 
که مربوط به فصل بهار می باشــد 1270 لیتر در 
ثانیه اســت. از ویژگی های آب چشمه غربال بیز 
این است که آب آن تغییر رنگ نمی دهد و کیفیت 

آن نیزتغییر نمی کند.
این چشمه به صورت یک فرورفتگی طبیعی است 
و هر سال در اوایل بهار آبی گوارا و زالل از کوههای 
منطقه جاری می شود و در این فرو رفتگی می ریزد 
و به دریاچه ای طبیعی تبدیل می شود. روزگاری 
این چشــمه به قدری پر آب بود که در رود پایین 
دســتی آن قایقها بر روی آب روان بوده و اسباب 
تفرج مسافران و گردشگران به منطقه بودند. طی 
چند سال اخیر خشکسالی سبب شد این چشمه 
به طور کامل خشک شود اما از چندی پیش این 
چشــمه جانی دوباره یافت و هم اکنون حیات در 

آن جاری است.
ـُهت انگیز  آب این چشمه همواره زالل است. نکته ب
این اســت که با اینکه از دل کوه جاری می شود ولی 
ماهی های کور را به همراه خود دارد که در طول قرن 
ها در دل زمین و داخل کوه تولید مثل کرده و رشد 
یافته انــد و منبع غذایی پرنده هــای ماهی خواری 
هستند که در فصل کوچ، از شمال به جنوب آمده اند. 
این ماهی  ها به دلیل آن که در معرض نور خورشید 

قرار نداشتند رنگی روشن دارند.
در اطراف این چشمه آثاری بدســت آمده است که 
بیانگر قدمت این منطقه است. حفاری های باستان 
شناسی در این منطقه، سال 1۳۸0 آغاز و در طی 75 
روز پایان یافته اســت. بنابر شواهد باستان شناسی، 
قدمت دریاچه تاریخی غربالبیز به دوره اشــکانی باز 
می گردد که در اســتان یزد و مرکز ایران واقع شده 
است. تنوع سبک معماری و گورستان یافت شده در 

این منطقه نیز گواهی بر این امر است.
در حواشی این چشمه آثاری بدست آمده که قدمت 
این منطقه را بیان می کند، از جمله گودی دست کند 
هاونی شکل که در باالی چشمه دیده می شود و سه 
برج مثلث شکل در کوه باالی چشمه با قدمت بیش 
از چهار هزار سال که معبد آناهیتا است و قبرهایی که 
از آن ظروف سنگی و اشیاء و نشانه هایی از مهد ناهید 

بدست آمده است.

گردشگری

 مستاجر تخلیه کن
!  و مشاغل جدیدتر

به  قلم وحید حاج سعیدی
خدا از عمر یک عده بردارد و روی عقل شــان بگذارد! 
یعنی یک عده مغزشــان را گریس خواب و آکبند نگه 
داشــتند و تنها چیزی که در بدن شــان سوخت و ساز 
ندارد، فســفر اســت. این جماعت انگار قرص نمی شود 
و امکان ندارد و میســر نیســت و ... خورده اند و آدم را 
یاد »گالم« شخصیت نا امید در پویا نمایی گالیور می 
اندازند که دائم از شکست و عدم موفقیت صحبت می 

کرد. من می دونم ... ما موفق نمی شیم...
خوب حاال آنهایی که ایده عملی وزیر مســتعفی را به 
سخره گرفته بودند که با یک میلیون تومان نمی شود 
شــغل ایجاد کرد، بی زحمت سرشــان را از زیر برف و 
لحاف بیرون بیاورند و ببینند که با کمتر از یک میلیون 
تومان هم می شود شغل ایجاد کرد. اتفاقاً شغل پایدار 
و غیر فصلی؛ آن هم فقط با یک مشــت ســبیل و یک 
شــلوار پلنگی خالخالی ... مشــت نمونه دعوا ببخشید 

مشت نمونه خروار مستاجر تخلیه کن! 
حقیقت امر این روزها دعوای بین مستاجران و موجران 
فرمــت جدیدی پیدا کرده اســت. از یک طرف برخی 
مالــکان همچنان مــی خواهند با توجه به افزایش نرخ 
تورم و قیمت مســکن، اجاره بها را بیش از آن چیزی 
که تعیین شده باالتر ببرند و دو ال پهنا حساب کنند. از 
طرفی هم مســتاجران خیالشان راحت است که کسی 
به این آسانی نمی تواند حکم تخلیه آنها را صادر کند. 
از این رو برخی مالکان تن به تمدید اجاره نامه نداده اند 
و خیاالتی در سر دارند که یکی از آنها مراجعه به افرادی 
اســت که پیشه شریف آنها »مستاجر تخلیه کن« یا به 
عبارتی »تخلیه خانه اســتیجاری به زبان خوش« و با 

هزینه ای معادل 5 تا 10 میلیون تومان است.
یعنــی بعــد از اینکه ســامانه های بانکی شــاپرک و 
جیرجیرک و کفش دوزک و ... دســت به دســت هم 
دادند تا صدور چک ها با برگشتی کمتری مواجه باشد 
و دوستان شر خر از کار و کاسبی بیفتند، بخشنامه های 
جدید حمایت از مستاجران کورسوی امید را در دل این 
بزرگواران روشن نگه داشت و امروز از پیشۀ جدیدی به 

نام »مستاجر تخلیه کن« رونمایی شده است! 
بــاور بفرمائیــد بعد از اینکه مشــاغلی چــون عالقه 
بندی)ســازنده نوار و قیطان(، نعلچی گر)سازنده نعل 
و میــخ کفش(، رزاز)برنجکــوب(، عصار)روغن کش(، 
حالج)پنبــه زن(، باروت کــوب، مکاری )اجاره دهنده 
اسب و قاطر و االغ(، کناس)تخلیه کننده چاه فاضالب(، 
صابون پز، آب حوضی، زهتاب)کسی که روده گوسفند 
را می تابد(، چینی بند زن، سکاک)ســازنده گاو آهن(، 
زرد چوبه کوب و ... به طور کامل از بین رفتند و مشاغلی 
نظیر شــال باف، چلینگر)قفل و کلیدســاز(، نمد مال، 
نعل بند، کاله مال، مجری ســاز)مجری به کســر میم 
به صندوقچه کوچک فلزی گفته می شود( ، فال گردو 
فروش و ... به مرور در حال خارج شدن از مدار هستند، 
ما همیشه دغدغه ایجاد مشاغل و کاهش نرخ بیکاری 
جدید داشــتیم که الحمد اهلل الوافی و الکافی مشــاغل 
جدید حتی  با هزینۀ بسیار کمتر از یک میلیون تومان 

در حال رونمایی هستند! 
فقط خدا کند این البال دولت تنها به کاهش نرخ بیکاری 
با این رویکرد بسنده نکند و از این شیوه مرضیه در جهت 
بهبود اوضاع نیز بهره مند شود. فی المثل با مسئوالنی 
که با ندانم کاری و کارشکنی، چوب الی چرخ معیشت 
مردم می گذارند و با عدم نظارت و انجام وظیفه باعث 
ایجاد گرانی، تورم، رانت، فســاد، اختالس، ارتشــاء و ... 
شــده اند، به روش مستاجر تخلیه کن ها برخورد کند! 

جای دوری نمی رود...

تماشاخانه سپند میزبان 
»توران دخت« می شود

نمایش »توران دخت« کاری مشترک از نسیم ادبی 
و ندا شاهرخی از 19 تیر ساعت 21 در سالن شماره 

یک سپند روی صحنه می رود.
نمایش »توراندخت« نوشته برتولت برشت یک اثر 
کمدی است که در گروه تئاتر اجتماعی- سیاسی 
جای می گیرد و در آن به نقد ســاختارهای قدرت 
در امپراتــوری چین می پردازد. همچون آثار دیگر 
برشت این اثر هم نگاهی نقادانه و آگاهی بخش به 
جامعه دارد، چرا که برشت معتقد بود که ضرورت 
اجرای تئاتر ایجاد آگاهی اســت. در این اثر مانند 
تمام آثار برتولت برشــت موســیقی و آواز جایگاه 
ویژه ای دارد که در اجرای این نمایش نامه ســعی 

شده به خوبی پرداخته شود.
عزیز تبیان ، شــکیبا معتضدی، سهراب صمیمی، 
رایحه پاشا، دانیال محمدی، طناز نشاط، دریا ملکی، 
صبا خراســانی، هدیه میــری، پیام میر مصطفی، 
سجاد طاهری، شبنم خاتون حسینخانی، مسعود 
قدیمی، ســاغر کیان، النور ترابی بازیگران این اثر 

هستند.
همچنین محمود حسینی زاد مترجم، کاوه عیدی 
موســیقی، موسسه بین المللی فانوس هنر پارس 
تهیه کننده، صدف محســنی طراح حرکت، سجاد 
طاهــری، رســول محمدی دســتیار کارگردان، 
شبنم خاتون حسینخانی گریم، النور ترابی منشی 
صحنه، کاوه عیدی و النور ترابی نوازندگان، نعیمه 
شــاهرخی اجرای لباس، مونا مقدم عکاس ویدئو 
آرتیســت، مشــاور رســانه ای زهرا سیف اله آهی 
و مهــدی ســربازی روابط عمومــی این نمایش را 

بر عهده دارد.

خطر سقط جنین در تابستان بیشتر است
مطالعه جدید نشان داد که خطر سقط جنین در اواخر ماه مرداد در مقایسه با اواخر بهمن ۴۴ درصد افزایش 
یافته است که نشان دهنده نیاز به بررسی ارتباط احتمالی بین گرمای شدید و از دست دادن بارداری است.
 بالغ بر ۳0 درصد از بارداری ها به ســقط جنین ختم می شــود که به عنوان پایان بارداری قبل از هفته 20 
بارداری تعریف می شود. تقریباً نیمی از سقط های جنین غیرقابل توضیح هستند و فاکتورهای خطر شناخته 
شــده کمی برای این ســقط های بارداری وجود دارد که می تواند منجر به اختالل اســترس پس از ســانحه، 
افسردگی و اضطراب شود. اکنون، یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه بوستون نشان داده است که 

خطر سقط جنین ممکن است در ماه های تابستان افزایش یابد.
این مطالعه، تفاوت های فصلی در خطر ســقط جنین را بررســی کرد و نشــان داد که افراد باردار در آمریکای 
شــمالی در ماه های تابســتان- به ویژه در اواخر مرداد- ۴۴ درصد بیشــتر در معرض خطر سقط زودرس )در 

عرض هشت هفته بارداری( هستند.

این نتایج نشان می دهد که تحقیقات بیشتری برای درک نقش بالقوه گرمای شدید و سایر عوامل محیطی 
یا سبک زندگی در هوای گرم در از دست دادن بارداری غیرمنتظره مورد نیاز است.

»آملیا وسلینک«، سرپرست تیم تحقیق، می گوید: »ما متوجه شدیم که خطر سقط جنین، به ویژه خطر 
سقط جنین زودرس قبل از هفته هشتم بارداری، در تابستان باالترین میزان بود.«

برای این مطالعه، محققان بر روی ۶10۴ شرکت کننده تمرکز کردند که ظرف 12 ماه پس از ثبت نام باردار 
شدند. آنها اطالعاتی در مورد از دست دادن بارداری از هر نوع، تاریخ از دست دادن، و هفته های بارداری در 

زمان از دست دادن ارائه کردند.
در حالی که تحقیقات بیشتری برای درک اینکه آیا گرمای شدید و سایر تماس های خاص باعث این روندهای 
فصلی می شوند مورد نیاز است، محققان می گویند پزشکان، سیاست گذاران و کارشناسان آب و هوا می توانند 

از قبل برای کاهش این خطرات احتمالی اقدام کنند.

دریچه علم

کارتون 

فرهنگ و هنر

»راز بقا«؛ 

مجموعه ای که به اجبار مخاطب را نمی خنداند
  حمیدرضا کاظمی پور   |   عضو انجمن منتقدان و 

نویسندگان سینمایی ایران
ســریال »راز بقا« در عین نــگاه طنزآمیز و 
نقادانه به مسائل اجتماعی، زبانی بسیار ساده 
دارد و مجموعه ای است که به اجبار مخاطب 
را نمی خنداند. در نخستین جمله باید گفت 
زبان سریال راز بقا به نویسندگی امیر بقایی و 
کارگردانی سعید آقاخانی بسیار ساده است و 
همین سادگی و نبود تکلف است که راز بقای 
آن از آب درآمده است، شوخی هایش به خوبی 
کار می کند و برای خنده گرفتن از مخاطب 
خود آسمان و ریسمان نمی بافد و نه قصه زور 
می زند تا موقعیتی اعجاب انگیز خلق کند و نه 
بازیگران دچار خودزنی می شوند تا مخاطب 

خود را به سر وجد آورند و بخندانند.
از دیگــر نــکات بســیار مهــم دیگر در 
ســناریوی راز بقا می توان به حماقت های 
شیرین شــخصیت های آن اشــاره کرد، 
شخصیت هایی که در موقعیت های بسیار 
جدی از یک بالهت خاصــی برخوردارند 
که همین برگ برنده ســریال اســت، اوج 
این بالهــت و شــیرینی را می تــوان در 
شــخصیت های منفــی و بدمن ســریال 

دید که بر خالف قاعده اصال انســان های 
جدی، باهوش، عصبی و نابغه ای نیســتند 
و همین ِخنگ بودن آنهاست که جذابشان 
کرده اســت و حتی ســکانس های تیر و 
ترقه بازیشان هم به شــدت برای مخاطب 
ســرگرم کننده اســت تا اینکه آزاردهنده 
باشد.راز بقا در عین نگاه نقادانه به مسائل 
اجتماعی و جامعه به شــدت سیاست زده، 

شعارهایش را هم رسما و بی تکلف در قالب 
شــخصیت حاتم با بازی حسن معجونی 
بیان می کند و بــه این لحاظ کــه به دور 
از ادابازی هــای رایج عیان اســت و در دل 
شــخصیت پردازی اثر نشسته است به دل 
هم می نشیند و شــعار زنده نیست.عنصر 
فانتزی از دیگر رازهای موفقیت راز بقاست، 
موقعیت هایــی که هم جدی اســت و هم 

جدی نیست و شــخصیت هایی همچون 
خان فادر با بازی جعفر دهقان و قبیله اش 
علی رغم اینکه دور از ذهن به نظر می رسند 
اما برای مخاطب باورپذیر می شوند و بدون 
دلزدگی با آنــان همراه می شود.ســعید 
آقاخانی در ســریال راز بقا هم نشان داده 
اســت که زبان طنز را به خوبی می شناسد 
و حتی می تواند با بازســازی کلیشه هایی 

همچون ســکانس معــروف فیلم هندی 
شــعله نیز از مخاطب خود خنده بگیرد و 
او را به وجد بیاورد.شخصیت اصلی سریال 
رحیم تیمسار با بازی بهرام افشاری بسیار 
خوب اســت و از اینکه آقاخانی به سمت 
قهرمان پروری در پرداخت آن نرفته است، 
هوشــمندی کارگردان اثر را می رساند.راز 
بقا در کنار موفقیت هایی که در جلب توجه 
مخاطب خود داشته است با ضعف هایی نیز 
روبه روســت که در بعضی قسمت های آن 
به شدت مشهود اســت و سریال آن ریتم، 
طراوت و شادابی قســمت های نخستین 
را ندارد و موقعیت هایی که ایجاد می کند 
همچون آغاز، طوفانی ناب و دست نخورده 
نیســت، مجموعه در پایان بندی و قسمت 
آخر نیز بسیار ناکارآمد است و انگار قرار است 
فقط سفره آن جمع شود و به یک باره نسخه 
همه پیچیده شود، اگرچه زنده شدن رحیم 
تیمســار در پایان این پیش زمینه را برای 
ساخت فصل های بعدی آن نوید می دهد اما 
این شکل از پایان یک مجموعه و رها کردن 
همه چیز نقصی بزرگ در کارنامه آقاخانی 

محسوب می شود.

پرده نقره ای 

فناوری 

طنز

 جوانی 
 جمعیت ایران 

در سرازیری 
پیری!

حدود سه دهه  است که نرخ 
رشد جمعیت کشور روند 

نزولی به خود گرفته است و 
در سال های نه چندان دور 

به صفر می رسد.
منبع : تسنیم


