
»شینزو آبه« سامورایی کاریزماتیک ژاپن 
درگذشت؛

ماجرای یک ترور
     با هدف قرار گرفتن شینزو آبه طی یک 
ســخنرانی، عمــر پرســابقه تریــن نخســت 
وزیــر ژاپــن طــی یــک حمله تروریســتی به 
پایــان رســید.  شــینزو آبــه، نخســت وزیــر 
ســابق ژاپن، در شــهر نارا در جنوب غربی 
این کشور هدف شلیک گلوله قرار گرفت 
و پس از انتقال با هلی کوپتر به بیمارستان 

جان باخت..

مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران: 

 ۷۰ درصد از 
تعهد های ارزی وزارت 

نفت وصول شد
     مدیــر مالــی شــرکت ملــی نفــت ایــران 
گفــت: در بهــار ۱۴۰۱، نزدیــک بــه ۷۰ درصــد از 
تعهد هــای درآمدی ارزی وزارت نفت وصول 
شده و حتی بعضی از مطالبات معوق کشور 
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یاسر احمدی - شهردار بهشهر

ــد ۵ صورتجلســه شــماره ۶۶ مورخــه 1400/10/04 شــورای  ــی ســرمایه گــذاری شــهرداری بهشــهر و بن شــهرداری بهشــهر در نظــر دارد مطابــق صورتجلســه مــورخ 1401/01/28 هیئــت عال
اســامی شــهر بهشــهر در عرصــه ای مربــوط بــه پــارک ســامت خویــش بــه مســاحت 100۵3/22 مترمربــع در پــاک فرعــی ۶۶۶ از 11-اصلــی بخــش 18 ثبــت بهشــهر واقــع در بهشــهر، کمربنــدی 
غربــی، جنــب جایــگاه ســوخت CNG شــماره یــک، جهــت احــداث شــهربازی سرپوشــیده بــه مســاحت تقریبــی 2000مترمربــع، رســتوران مســاحت تقریبــی        400 متــر مربــع، پارکینــگ بــه 
مســاحت 13000 مترمربــع و غرفــه هــای تجــاری و فروشــگاهی بــه مســاحت تقریبــی 1000 مترمربــع و مابقــی بــه صــورت شــهربازی روبــاز و نیــز بخشــی بــه صــورت فضــای ســبز پــارک بــا حفــظ 
مالکیــت شــهرداری بــه صــورت ســرمایه گذاری بــه شــیوه BOLT بــا بهره منــدی از ســرمایه بخــش خصوصــی از طریــق فراخــوان عمومــی بــه ســرمایه گــذاران واحــد شــرایط بــه شــرح ذیــل 

واگــذار نمایــد.

ح پروژهردیف حداقل جمع نشانیمساحت عرصهآورده شهرداریشر
نوع قراردادسرمایه گذاری

تجهیز و بهره برداری 1
جهت ایجاد شهربازی

زمین، مجوزات و 
، کمربندی غربی، جنب جایگاه 1۰۰53/22مترمربعانشعابات بهشهر

 BOLT ساخت اجاره 15۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالسوخت CNG شماره یک
بهره برداری ، انتقال

1- شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی بایســت مبلــغ 42/000/000 ریــال را بــه عنــوان ســپرده شــرکت در 
مزایــده بــه صــورت فیــش بانکــی  بــه شــماره حســاب 0108013272007 بــه نــام شــهرداری بهشــهر نــزد 
بانــک ملــی واریــز  و یــا ضمانــت نامــه بانکــی تهیــه و اطاعــات آن را در ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس

www.setadiran.ir  بارگــزاری نماییــد.
2- پیشــنهاد دهنــدگان مکلفنــد مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده )فیــش بانکــی یــا ضمانــت نامــه( را 
در پاکــت »الــف« و کپــی کارت ملــی و پرینــت شــماره ثبــت ثنــا و پرینــت حســاب حداقــل شــش ماهــه ) 
زیابــی تــوان مالــی (، مهــر و امضــاء تمامــی صفحــات تیــپ قــرارداد و بارگــذاری آن در ســامانه  جهــت ار
ســتاد ایــران ســوابق کاری مرتبــط بــا موضــوع مــورد اجــاره را در پاکــت »ب«  قــرار داده کــه پــس از 
بررســی توانمنــدی مالــی و احــراز صاحیــت شــرکت کننــده پاکــت ج بازگشــایی میگــردد. فــرم پیشــنهاد 
قیمــت را مطالعــه و قیمــت پیشــنهادی را در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت »ســتاد« بارگــذاری 

نماینــد. 
تاریخ چاپ آگهی: یک نوبت روز شنبه مورخ 1401/04/18 

مهلــت دریافــت اســناد: کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مــی تواننــد تــا ســاعت 19 روز ســه شــنبه مــورخ 
1401/04/28 اســناد را از ســامانه ســتاد بــه آدرسwww.setadiran.ir دریافــت نماینــد .

مهلــت تحویــل اســناد:  اســناد تکمیــل شــده مــی بایســت حداکثــر تــا ســاعت 10 روز یــک شــنبه مــورخ 
1401/0۵/09در ســامانه تــدارکات دولــت ) ســتاد ( بارگــزاری گــردد . شــرکت کنندگان بــا ارائــه اســناد 
پــروژه حاضــر اقــدام و ثانیــًا  بــرای انجــام  اثبــات توانمنــدی خویــش  و مــدارک الزم اوال نســبت بــه 
شــهرداری پــس از احــراز توانمنــدی، طــرح هــا و پیشــنهادات واصلــه را بررســی و ســرمایه گذار واجــد 

شــرایط را انتخــاب خواهــد نمــود.
زمــان بازگشــایی پاکــت هــا: بازگشــایی پاکــت هــا در کمیســیون معامــات شــهرداری بهشــهر ســاعت 12 

روز یــک شــنبه مــورخ 1401/0۵/09 برنامه ریــزی شــده اســت.
نحــوه دریافــت اســناد:  متقاضیــان محتــرم می تواننــد بــرای دریافــت اســناد از طریــق ســامانه ســتاد بــه 

آدرسwww.setadiran.ir اقــدام نماینــد .
وژه: خالصه اطالعات پر

نشــانی محــل اجــرای پــروژه بهشــهر، کمربنــدی غربــی، جنــب جایــگاه ســوخت CNG شــماره یــک، پــارک 
ســامت 

وژه: احــداث شــهربازی طراحــی، بهره بــرداری، انتقــال در پــارک ســامت بــه روش ســرمایه  مشــخصات پــر
گــذاری BOLT بــر اســاس طــرح و مشــخصات مــورد تاییــد هیئــت عالــی ســرمایه گــذاری و مشــارکتهای 

مردمــی شــهرداری بهشــهر در انجــام مشــارکت ظرفیــن
سایر موارد:

1- هزینه های مربوط به آگهی فراخوان به عهده برنده فراخوان می باشد.
2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار می باشد.

3- پیشــنهاد دهنــدگان مــی بایســت یــک نســخه از تمامــی اســناد دریافتــی را بــا قیــد قبولــی کلیــه شــرایط 
منــدرج در آن امضــاء و بــه پیشــنهاد مــورد نظــر خــود ضمیمــه نمــوده و تصمیــم نمایــد.

4- پیشــنهاد مــی بایســت از حیــث میــزان ســرمایه گذاری، طــول دوران مشــارکت و مــدت اجــرای پــروژه 
مشــخص و معیــن باشــد.

۵- بررســی پیشــنهادهای دریافتــی از شــرکت کننــدگان، تشــخیص برنــده و ابــاغ برنــده فراخــوان 
حداکثــر ظــرف مــدت دو هفتــه انجــام خواهــد پذیرفــت.

۶- برنــده فراخــوان بایــد از تاریــخ ابــاغ ظــرف مــدت هفــت )7( روز بــه واحــد امــور ســرمایه گــذاری و 
مشــارکتهای مردمــی شــهرداری بهشــهر مراجعــه نمایــد. چنانچــه برنــدگان اول، دوم و ســوم حاضــر بــه 

انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده هــای آنهــا بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
7-  سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در زمان فراخوان مدرج می باشد.

8 -ضمنــًا کلیــه مراحــل فراخــوان صرفــًا ازطریــق ســامانه ســتاد بــه آدرسwww.setadiran.ir  و بصــورت 
الکترونیکــی صــورت مــی پذیــرد .

گهی تجدید مزایده )اجاره( عمومی جذب سرمایه گذار گهی تجدید مزایده )اجاره( عمومی جذب سرمایه گذارآ آ
جهت ساخت و اجاره بهره برداری شهربازی پروژه پارک سالمتجهت ساخت و اجاره بهره برداری شهربازی پروژه پارک سالمت

) با شرایط جدید () با شرایط جدید (

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

قصه پر غصه افزایش حقوق بازنشستگان!
   سیدجالل فیاضی، روزنامه نگار

قصــه پر غصــه افزایــش حقوق 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعی و 
اخبار ضد و نقیض منتشره پیرامون 
آن درچهارماه اخیر به ماراتن پیاده 
روی روی اعصاب کارگران بازنشسته 
در شرایط سخت گرانی های افسارگسیخته تبدیل شده و روح 

آنها را آزرده است.
پــس از تغییــر خــالف رویه و خالف قانون مصوبه شــورای 
عالی کار وهیئت مدیره ســازمان تامین اجتماعی در دولت 
 و کاهش میزان افرایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح 
از ۳۸ درصــد بــه عــالوه ۵۱۵ هزار تومان بــه ۱۰ درصد)!( و 
اعتراض بازنشستگان، آقای رئیس جمهور به معاون اول دستور 
رســیدگی دادند .همچنین موضوع به کمیته تطبیق قوانین 
مجلس نیز ارجاع گردید. اکنون با توجه به سخنان امید بخش 
معاون اول در وهله اول باید منتظر تصمیم ایشان برای اصالح 
مصوبه بود. پیگیری های مجلس هم  نتایجی داشته است و 
بعد از اینکه کمیســیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس 
مصوبه دولت را خالف قانون دانستند این مصوبه در کمیسیون 
تطبیق قوانین ابطال شد و مراتب به دولت اعالم گردید .دولت 
به کمیته تطبیق پاسخ داد اما آنها همچنان برتصمیم قانونی 
خود مبنی بر ابطال مصوبه دولت با فشاری کردند. در این رفت 
و برگشــت ها،بازنشستگان در شرایط نگرانی و انتظارهرروز  
شاهد بی مهری و اظهارات غیرمسئوالنه و گاه غیر قانونی از 

سوی برخی مسئوالن هستند.
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ 
درصد ی۳۰ سال کار آنها به صندوق سازمان تامین میشود 

نه از اعتبارات دولتی !
نمی توان کســانی که به موجب قانون حق بیمه بیشــتری 
پرداخته اند را به خاطر اندوخته بیشــتر در صندوق جریمه 
کرد و افزایش مستمری آنها را به صورت سقوط آزاد کاهش 

داد و نام آن را عدالت گذاشت !
ادامه در صفحه 2

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به حجاج بیت اهلل الحرام:یادداشت

غرب مستکبر روزبه روز ضعیف تر شده است
   حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پیــام بــه حجــاج بیــت اهلل الحــرام، وحــدت و معنویــت را دو پایــه اساســی حــج و دو عامل عزت و ســعادت امت اســامی خواندند و خاطرنشــان 

  || صفحه  صفحه 22  کردند: غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیرًا در همه جهان روزبه روز ضعیف تر شده است، البته از کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت کرد...

گار«  تب کریمه کنگو را در آستانه عید قربان مورد بررسی  قرار داد »روز

پیشگیری از تب کنگو پیشگیری از تب کنگو 
در آستانه عید قرباندر آستانه عید قربان

صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

پیاده روی روی اعصاب 
بازنشستگان

3

ایران ترور نخست وزیر 
سابق ژاپن را محکوم کرد

2

اختالف ۷ برابری قیمت 
بنزین و سی ان جی در 
سبد سوخت خودروها

4

افزایش قیمت های نجومی در بازار مسکن

مسکن در حباب
3

 تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( دو مرحله ای  تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( دو مرحله ای 
جهت خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش ، گارانتی ،  پشتیبانی  و ضمانت جهت خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش ، گارانتی ،  پشتیبانی  و ضمانت 

 ) )PKI CenterPKI Center( تجهیزات توسعه مرکز زیرساخت کلید عمومی ) تجهیزات توسعه مرکز زیرساخت کلید عمومی 
به همراه نرم افزارهای مربوطه بانک توسعه تعاون«به همراه نرم افزارهای مربوطه بانک توسعه تعاون«

بانک توسعه تعاون

بانــک توســعه تعــاون در نظــر دارد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی )فشــرده( دو مرحلــه ای را جهــت 
خریــد ، نصــب ، راه انــدازی، آمــوزش ، گارانتــی ، پشــتیبانی و ضمانــت تجهیــزات توســعه مرکــز زیرســاخت کلیــد 
ــت  ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــه از طری ــای مربوط ــرم افزاره ــراه ن ــه هم ــی )PKI Center( ب عموم
برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گران و بازگشــایی 
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 

مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز شنبه مورخ 1401/04/18 

مــورخ  شــنبه  روز  ســاعت1۶  تــا  انتشــار  تاریــخ  از   : ســایت  از  مناقصــه  اســناد  دریافــت  زمانــی  مهلــت 
1401 /04 /2۵

مهلت زمانی ارائه مستندات : تا ساعت13.30 روز چهارشنبه مورخ 1401/0۵/0۵
زمان گشایش پاکت ها : ساعت10 روز یکشنبه مورخ 1401/0۵/09

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص مناقصــه و ارائــه            
پاکــت هــا : تهــران ـ خیابــان ولیعصــر ـ خیابــان بزرگمهــر ـ نبــش خیابــان بــرادران مظفــر ـ پــاک 14 ـ بانــک 
توســعه تعــاون ـ اداره کل تــدارکات و خدمــات ـ دایــره قراردادهــا ، مناقصــات و مزایــده اقــدام نماینــد. 

تلفــن ۶1032243
 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 14۵۶

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar
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سیاست 2

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛

افزایش فعالیت های اقتصادی ایران و روسیه؛ به زودی
آقــای صالــح آبادی گفت: با توافقات خوب انجام شــده با بانک های تجاری 
روسیه، به زودی شاهد افزایش فعالیت های اقتصادی دو کشور خواهیم بود.

در نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کل بانک مرکزی ایران 
با معاون نخست وزیر و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، 
الکساندر نواک گفت که بر اساس توافقات و تفاهم نامه های انجام شده در سطح 
رؤسای جمهور، روسیه آماده اجرای کامل برنامه های مشترک اقتصادی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تصویب »الیحه موافقت نامه تشکیل 
مناطق آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا« را در مجلس دو 
کشور، فراهم شدن »زمینه های گسترده همکاری های اقتصادی میان ایران 

و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت روسیه« دانست.

محمدرضا پورابراهیمی گفت که مجلس ایران بر کامل اجرا شدن پروژه های 
اقتصادی با روسیه به ویژه پروژه مشترک و ریلی برای تکمیل کریدور ترانزیت 

شمال به جنوب ایران تأکید دارد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، پروژه ریلی رشت به آستارا 
برای اتصال کریدور مرکزی از روسیه به ایران و پروژه ریلی گرمسار به اینچه برون 

برای اتصال کریدور شرقی از طرح های با اهمیت برای ایران است.
ایجاد کریدور شمال به جنوب از طرح هایی است که جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال اجرای کامل آن است. به گفته کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه، 
تقویت کریدور شمال جنوب و بهبود ارتباط زمینی ایران با روسیه، مدت زمان 
سفر را در این مسیر تا ۲۰ روز کاهش می دهد و با صرفه جویی هزینه ها تا ۳۰ 

درصد، حمل و نقل از مسیر کانال سوئز را جایگزین می کند.
پیشتر هم در چارچوب روابط دیپلماتیک و پارلمانی، آقای مقتدایی نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از دیدار با رئیس گروه 
دوستی پارلمانی گرجستان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که »نمایندگان 
مجلس گرجستان درباره همکاری با ایران برای اتصال بنادر کشور به دریای 

سیاه اعالم آمادگی کردند.«
در دیدار یک هفته پیش رؤسای جمهور ایران و روسیه، حجت االسالم رئیسی 
بر تقویت کریدور شمال-جنوب و حمایت دو کشور از آن تأکید کرد و گفت 
که ایران و روســیه ظرفیت های مناســبی برای همکاری در حوزه های انرژی 

از جمله سوآپ دارند.

یادداشت

لحظه  شلیک به شینزو آبه، 
هنگام سخنرانی در شهر نارای 

استعفای بوریس جانسون ژاپن/ رویترز
نخست وزیر انگلیس 
موضوع طرح روی جلد مجله 
اکونومیست شد.

عنوان جلد این مجله سقوط 
دلقک نامیده شده است.

گزارش تصویری

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به حجاج بیت اهلل الحرام:

غرب مستکبر روزبه روز ضعیف تر شده است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام به حجاج 
بیت اهلل الحرام، وحدت و معنویت را دو پایه 
اساســی حج و دو عامل عزت و سعادت امت 
اسالمی خواندند و خاطرنشان کردند: غرب 
مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه 
جهان روزبه روز ضعیف تر شده است، البته از 
کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت کرد.
متــن پیــام رهبــر انقــالب اســالمی که 
حجت االســالم والمسلمین نواب )نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرســت 
حجاج ایرانی( آن را در صحرای عرفات قرائت 

کرد، به این شرح است:
» بسم اهللّ الّرحمن الّرحیم

والحمــد هلّل رّب العالمیــن و صلّی اهلّل علی 
محّمــد المصطفی و آله الّطاهرین و صحبه 

المنتجبین
خدای عزیز و حکیم را ســپاس میگوییم که 
موسم مبارک حج را بار دیگر میعاد ملّتهای 
مسلمان قرار داد و این مسیر فضل و رحمت 
را به روی آنان گشــود. اّمت اســالمی اکنون 
بــار دیگر میتواند وحدت و یکپارچگی خود 
را در این آئینه ی شّفاف و ابدی مشاهده کند 
و از انگیزه های تشّتت و تفّرق روی بگرداند.

وحدت مســلمانان یکی از دو پایه ی اساسی 
حج اســت که چون بــا ذکر و معنویّت -که 
پایه ی اساسی دیگر این فریضه ی پُر راز و رمز 
اســت- همراه شود، میتواند اّمت اسالمی را 
به اوج عّزت و سعادت برساند و آن را مصداق 
ُة َو لَِرسولِِه َو لِلُمؤِمنین« قرار دهد.  ِ الِعزَّ »َو هلِلَّ
حج، ترکیبی از این دو عنصر سیاسی و معنوی 
است؛ و دین مقّدس اسالم آمیزه ی پُرشکوه و 

باعظمتی از سیاست و معنویّت است.
دشــمنان ملّتهای مسلمان در تاریخ اخیر، 
کوشــش انبوهی را برای سســت کردن این 
دو اکســیر زندگی بخــش، یعنی وحدت و 
معنویّت، در میان ملّتهای ما به کار گرفته اند. 
معنویّت را با ترویج ســبک زندگی غربی که 
تهــی از روح معنــوی و برآمده از کوته بینی 
ماّدی اســت، کم رنــگ و بی رمق میکنند، و 
وحدت را با گســترش و شّدت بخشیدن به 
انگیزه های موهوم تفرقه مانند زبان و رنگ و 

نژاد و جغرافیا به چالش میکشند.
اّمت اســالمی که اکنون نمونه ی کوچک آن 

در مراســم نمادین حج دیده میشود، باید با 
همه ی وجود، به مقابله برخیزد؛ یعنی از سویی 
یــاد خدا، کار بــرای خدا، تدبّر در کالم خدا، 
اعتماد به وعده های خدا را در ذهنّیت همگانی 
خویش تقویت کند، و از سویی بر انگیزه های 

تفّرق و اختالف فائق آید.
آنچه امروز با قاطعّیت میتوان گفت، آن است 
که شرایط کنونی جهان و جهان اسالم برای 
این تالش ارزشمند از همیشه مساعدتر است.
زیرا اّوالً امروز نخبگان و بسیاری از توده های 
مردم در کشورهای اسالمی به ثروت عظیم 
معرفتی و معنوی خود توّجه یافته و به اهّمّیت 
و ارزش آن پی برده اند. امروز دیگر لیبرالیسم 
و کمونیسم به عنوان مهم ترین ارمغان تمّدن 
غرب، جلوه گرِی صد سال پیش و پنجاه سال 
پیش را ندارد. آبروی دموکراســِی پول محوِر 
غربی با عالمت ســؤال های جــّدی روبه رو 
اســت و متفّکران غربی اعتراف میکنند که 
به ســرگردانی معرفتی و عملی دچارند. در 
دنیای اســالم، جوانان، اندیشمندان، مردان 
علــم و دین با مشــاهده ی این وضعّیت، به 
دیدگاهــی نو درباره ی ثروت معرفتی خود و 
نیز به خطوط سیاسی رایج در کشورهای خود 
دست می یابند، و این همان بیداری اسالمی 

است که همواره از آن یاد میکنیم.

ثانیاً ایــن خودآگاهی اســالمی، پدیده ای 
شــگرف و معجزآســا در قلب دنیای اسالم 
آفریده اســت که قدرتهای اســتکباری در 
برابر آن بشّدت دچار مشکلند. نام این پدیده 
»مقاومت« و حقیقت آن، بُروز قدرت ایمان 
و جهاد و توّکل است. این پدیده همان است 
که درباره ی نمونه ای از آن در صدر اسالم، این 
َّذیَن قاَل لَُهُم الّناُس  آیه ی شریفه نازل شد: اَل
اِنَّ الّناَس َقد َجَمعوا لَُکم َفاخَشــوُهم َفزاَدُهم 
ُ َو نِعَم الَوکیُل* َفانَقلَبوا  ایمانًا َو قالوا َحسُبَنا اهللَّ
ِ َو َفضٍل لَم یَمَسسُهم سوٌء َو اتََّبعوا  بِِنعَمٍة ِمَن اهللَّ
ُ ذو َفضــلٍ َعظیم. صحنه ی  ِ َو اهللَّ رِضــواَن اهللَّ
فلسطین یکی از جلوه گاه های این پدیده ی 
شگفت انگیز است که توانسته رژیم طغیانگر 
صهیونیست را از حالت تهاجمی و عربده کشی 
به وضعّیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکالت 
سیاســی و امنّیتی و اقتصادی آشکار کنونی 
را بر آن تحمیل کند. نمونه های درخشــان 
دیگــر مقاومــت را میتوان در لبنان و عراق و 
یمن و برخی نقاط دیگر بوضوح مشاهده کرد.
ثالثاً در کنار این همه، امروز دنیا شــاهد یک 
الگوی موّفق و یک نمونه ی سرافراز از قدرت 
و حاکمّیت سیاســی اسالم در ایران اسالمی 
اســت. ثبات و اســتقالل و پیشرفت و عّزت 
جمهوری اســالمی، حادثه ای بس عظیم و 

پُرمعنی و جّذاب اســت که میتواند اندیشه 
و احســاس هر مســلمان بیــدار را به خود 
جلــب کند. ناتوانی هــا و عملکردهای بعضاً 
خطای ما کارگزاران این نظام که دســتیابی 
کامــل به همه ی برکات حکومت اســالمی 
را به تأخیر انداخته، هرگز نتوانســته اســت 
پایه های مســتحکم و گامهای اســتواری را 
که نشــئت گرفته از اصول اساسی این نظام 
است متزلزل سازد و پیشرفت ماّدی و معنوی 
را متوّقف کند. در صدر فهرســت این اصول 
اساسی، حاکمّیت اســالم در قانونگذاری و 
اجرا، تکیه بر آراء مردمی در مهم ترین مسائل 
مدیریّتی کشــور، استقالل سیاسی کامل، و 
عدم رکون به قدرتهای ســتمگر قرار گرفته 
است؛ و همین اصول است که میتواند محّل 
اجماع ملّتها و دولتهای مسلمان قرار گیرد و 
اّمت اسالمی را در جهت گیری ها و همکاری ها 

یکپارچه و مّتحد سازد.
اینها زمینه ها و عواملی است که اوضاع مساعد 
کنونی دنیای اسالم را برای حرکت یکپارچه و 
مّتحد فراهم آورده است. دولتهای مسلمان، 
و نخبــگان دینــی و علمی، و روشــنفکران 
مســتقل، و جوانان حقیقت جو بیش از همه 
باید به بهره گیری از این زمینه های مســاعد 

بیندیشند.

طبیعی است که قدرتهای استکباری و بیش 
از همه آمریکا، از چنین گرایشــی در دنیای 
اسالم نگران باشند و همه ی امکانات خود را در 
رویارویی با آن به کار برند و اکنون چنین است. 
از امپراتوری رسانه ای و شیوه های جنگ نرم، 
تا جنگ افروزی و شعله ور ساختن جنگهای 
نیابتی، تا وسوسه گری و خبرچینی سیاسی، 
و تا تهدید و تطمیع و رشــوه.. همه و همه از 
سوی آمریکا و دیگر مستکبران به کار گرفته 
میشــود تا دنیای اســالم را از مسیر بیداری 
و ســعادت خود جدا کنند. رژیم جنایتکار و 
سیه روی صهیونیست در این منطقه هم یکی 

از ابزارهای این تالش همه جانبه است.
به فضل و اراده ی الهی این تالشها در بیشتر 
موارد ناکام مانده و غرب مستکبر در منطقه ی 
حّساس ما و اخیراً در همه ی جهان روزبه روز 
ضعیف تر شده است. پریشانی و ناکامی آمریکا 
و همدســت جنایتکار او یعنی رژیم غاصب 
در منطقــه را میتــوان در صحنه ی حوادث 
فلســطین و لبنان و ســوریه و عراق و یمن و 

افغانستان بوضوح تماشا کرد.
در نقطــه ی مقابــل، جهان اســالم مملّو از 
جوانان پُرانگیزه و بانشاط است. بزرگ ترین 
سرمایه برای ساختن آینده، امید و اعتماد به 
نْفس اســت که امروز در جهان اســالم بویژه 
در کشــورهای این منطقه موج میزند. همه 
وظیفه داریم این ســرمایه را حفظ کنیم و 

افزایش دهیم.
با این همه، از کید دشــمن یک لحظه نباید 
غفلــت ورزید؛ از غــرور و غفلت بپرهیزیم و 
بر تالش و هشیاری خود بیفزاییم و در همه 
حال، با توّجه و تضّرع از خدای قادر و حکیم 
کمک بخواهیم. حضور در مراسم و مناسک 
حج، فرصت بزرگی است برای توّکل و تضّرع، 

و نیز برای تفّکر و تصمیم.
برادران و خواهران مســلمان خود در سراسر 
جهــان را دعــا کنید و توفیق و پیروزی آنان 
را از خــدا بخواهیــد. هدایت و کمک الهی به 
این برادرتان را هم در ادعیه ی زاکیه ی خود 

بگنجانید.
والّسالم علیکم و رحمة اهلّل

سّیدعلی خامنه ای
۵ ذی الحّجة ۱۴۴۳ -  ۱۴ تیر ۱۴۰۱«

خبر ویژه

رییس جمهور در فرودگاه سنندج گفت: در استان کردستان نیز همچون استان های دیگر شاهد پروژه های نیمه تمام 
هستیم که در وسط راه رها شده و باید آنها را به پایان برسانیم، مردم هم از دولت همین انتظار را دارند که این اقدامات 

به سرانجام برسد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، در بدو ورود به استان کردستان در فرودگاه سنندج اظهار کرد:  حضور در استان کردستان، 
در آستانه روز بسیار شریف عرفه و عید قربان و در خدمت مردم قدرتمند، پرتالش، مجاهد و مقاوم استان کردستان 
را افتخاری برای خود و همکارانم می دانم. وی افزود: استان کردستان دارای ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های 
کشاورزی و دامداری بوده و قطب گردشگری و سرزمین معادن بسیاری است.  وی افزود: هم بنده و هم مدیران استان، 
به دنبال بررسی هایی که هیات دولت انجام داده اند و در چند روز گذشته مشکالت استان را دیده اند، پیشنهاداتی برای 

رفع محرومیت و مشکالت استان کردستان ارائه داده ایم. رئیسی عنوان کرد: در استان کردستان نیز همچون استان 
های دیگر شاهد پروژه های نیمه تمام هستیم که در وسط راه رها شده و باید آنها را به پایان برسانیم، مردم هم از دولت 
همین انتظار را دارند که این اقدامات به سرانجام برسد. وی اعالم کرد: ان شاءاهلل در برنامه های دولت، اتمام پروژه های 
نیمه تمام و اقداماتی که جزو اولویت های استان محسوب می شود، جزو مصوبات سفر خواهد بود که در پایان سفر و 
در شورای اداری استان، مصوبات سفر اعالم خواهد شد تا هم اصحاب رسانه، هم مردم عزیزمان در استان کردستان و 
هم مسئولینی که مسئولیت پیگیری و اعالم گزارش به مردم را دارند در جریان قرار بگیرند.  وی خاطرنشان کرد: طبق 
مشــورتی که در رابطه با این مشــکالت با نماینده محترم مقام معظم رهبری در اســتان، استاندار محترم و مسئولین و 

نمایندگان مردم انجام شده، امید است بتوان با اخالص و صفای مردم استان کردستان، خدمت کنیم .

رییس جمهور: 

اتمام پروژه های نیمه تمام، اولویت دولت است

»شینزو آبه« سامورایی کاریزماتیک ژاپن 
درگذشت؛

ماجرای یک ترور
با هدف قرار گرفتن شــینزو آبه طی یک ســخنرانی، 
عمر پرسابقه ترین نخست وزیر ژاپن طی یک حمله 

تروریستی به پایان رسید.
 شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن، روز جمعه، ۱۷ 
تیرماه، در شهر نارا در جنوب غربی این کشور هدف 
شلیک گلوله قرار گرفت و پس از انتقال با هلی کوپتر 
به بیمارســتان جان باخت. رهبر سابق ژاپن در حال 
سخنرانی در یک کارزار انتخاباتی بود که صدای گلوله 
شنیده شد و آبه از ناحیه گردن هدف گلوله قرار گرفت. 
در خبرها آمده است که آبه از پشت سر با یک اسلحه 
دست سازِ خانگی هدف قرار گرفته است و تصویری از 
سالحی که وی با آن ترور شد در شبکه های مجازی 
منتشــر شــده است.  بنابر گزارش ها مظنون به ترور 
نخست وزیر سابق ژاپن افسر ۴۱ ساله نیروی دریایی 
به نام تتسویا یاماگامی است که برای شلیک از تفنگ 
ساچمه ای بهینه سازی شده استفاده کرده است. طبق 
قوانین ژاپن این تنها سالحی است که یک غیرنظامی 
می تواند داشته باشد. هنوز از انگیزه ضارب خبری در 
دست نیست. در تصاویری که در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده تصویر فرد ضارب هنگامی سخنرانی آبه 
دیده می شود. ضارب فردی است که در کنار پرچم و 
پشت به جمعیت به حالت دست به کمر ایستاده و در 
انتظار موقعیت مناسب برای شلیک است. به نوشته 
نیویورک تایمز، آبه پیش از زخمی شدن در روز جمعه، 
در یک رویداد تبلیغاتی در نارا ســخنرانی می کرد و 
از رای دهندگان خواســت که از حزب او در انتخابات 

پارلمانی روز یکشنبه حمایت کنند.
ســخنرانی هایی مانند سخنرانی آبه در ۲۰ روز قبل 
از انتخابات معمول اســت، تنها دوره ای که تبلیغات 
انتخاباتــی مجاز اســت. حضور پلیــس در اطراف 
سیاستمداران مشهوری مانند آبه امری عادی است، 

اما اختالالت و خشونت از هر نوع بسیار نادر است.
در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی در 
خصوص سوابق ترور و اتفاقات مشابه نوشت: در 
سال ۲۰۰۷ سرگرد ناکازاکی توسط یک گانگستر 
یاکــوزا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشــته 
شــد. همچنین رئیس حزب سوسیالیست ژاپن 
طی یک ســخنرانی در ۱۹۶۰ توسط یک جوان 
راستگرا با شمشیر کوتاه سامورایی ترور شد. در 
همین راســتا نیویورک تایمز نوشت: طبق آمار 
آژانس پلیس ملی ژاپن، در ۲۰۲۱، تنها ۱۰ مورد 
تیراندازی در ژاپن گزارش شــده است که منجر 
به مرگ، جراحت یا خســارت شــده است. از این 
حوادث مربوط به اســلحه، تنها یک نفر کشــته و 

چهار نفر زخمی شدند.

معاون وزیر کشور:  

 سفر انفرادی به عتبات عالیات 
بالمانع است

معاون امنیتی وزیر کشــور گفت: پس از روز پرفضیلت 
عرفه هم حضور عاشقان حسینی)ع( برای زیارت عتبات 
عالیات در عراق به صورت انفرادی بالمانع است و الزاماً 

نیازی به ثبت نام به صورت کاروانی نیست.
سید مجید میراحمدی با اشاره به موضوع مطرح شده 
در ارتباط با ســفر به عتبات عالیات به صورت فردی و 

کاروانی، این مطلب را مطرح کرد.
وی خاطرنشان کرد: با تالش های مشترک وزارت کشور 
و سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق، پس از روز 
پرفضیلت عرفه هم حضور عاشــقان حسینی)ع( برای 
زیارت عتبات عالیات در عراق به صورت انفرادی بالمانع 
است و الزاماً نیازی به ثبت نام به صورت کاروانی نیست. 
معاون وزیر کشــور با نادرست دانستن اخباری که زوار 
حسینی نمی توانند به صورت انفرادی به عتبات عالیات 
سفر کنند، گفت: این اظهارات، برگرفته از یک برداشت 

اشتباه، مطرح شده است.

ایران ترور نخست وزیر سابق ژاپن را 
محکوم کرد

ناصر کنعانی ترور شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن 
را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره 
اعالم کرد که به عنوان یک کشور قربانی تروریسم که 
رهبران بزرگی را توسط تروریست ها از دست داده، خبر 
ترور شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن را از نزدیک و 
بــا نگرانی دنبال می کنیم. ناصر کنعانی در ادامه گفت 
که جمهوری ایران این اقدام تروریســتی را به شــدت 

محکوم می کند.

کنش بایدن   وا
به استعفای جانسون

بایدن بدون اشاره به بوریس جانسون که بابت رسوایی 
از سمتش کناره گیری کرد، گفت، روابط بین دو کشور 
انگلیس و آمریکا قوی است و واشنگتن همکاری نزدیکی 

با دولت لندن دارد.
 جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده در اظهارنظری 
چند ساعت پس از استعفای بوریس جانسون از سمت 
نخســت وزیــری انگلیــس گفت: انگلیــس و آمریکا 
نزدیکترین دوســتان و متحدان هســتند و روابط ویژه 

بین مردم دو کشور همچنان قوی و پابرجاست.
رئیــس جمهوری آمریــکا ادامه داد: من به دنبال ادامه 
همکاری نزدیک با دولت انگلیس و همچنین متحدان 
و شرکایمان در سراسر دنیا با توجه به اولویت های مهم 
هستم. این مساله شامل حفظ یک رویکرد متحد و قوی 

در حمایت از مردم انگلیس می شود.

قصه پر غصه افزایش حقوق 
بازنشستگان! 

ادامه از صفحه اول:
شاید یکی از دالیل این مصوبه کمبود اعتبارات سازمان 
تامین اجتماعی باشــد در این مــورد اوالً: باید در نحوه 
مدیریت صدها شــرکت اقتصادی شستا_که متاسفانه 
بــه دلیــل مدیریت ها وهیئت مدیره های سیاســی در 
دولت های گذشــته به عنوان حیاط خلوت جریان های 
سیاســی حاکم غرق در ناکارآمدی است _تجدید نظر 
شــود. باالخره شســتا با شصتاد)!( تا  شرکت که درصد 
قابــل توجهــی از بخش های پردرآمــد اقتصاد ایران را 
دست داردباید آنقدر بهره وری اقتصادی داشته باشد که 
بتواند اعتبارات مورد نیاز این سازمان را تامین کند.اگر 
شســتابه علت مدیریت سیاسی در دولت های گذشته  
ناکارآمد اســت نباید تاوان آن را بازنشستگانی بپردازند 
که در اداره  شرکت هایی که از سرمایه آنها تشکیل شده 
هیچ نقشــی ندارند، بلکه انتظار می رود دولت انقالبی 
بــا انتصاب مدیران کارآمد وغیر سیاســی وبهره گیری 
ازتجربه برخی بازنشســتگان توانمند در سیاستگذاری 
ونظارت، این سرمایه عظیم را بنفع بازنشستگان به بهره 
وری مناســب برســاند. ثانیا دولت بدهی های خود را به 
تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان بتواند  افزایش عادالنه 

حقوق بازنشستگان را تامین کند.
 اگــر چــه درباره ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع 
دیدگاه هــای مختلفی وجود دارد وبرخی با اســتناد به 
مــواد۸۵و۸۶ قانــون دیوان عدالــت اداری  این نهاد را 
صالح به بررســی این موضوع می دانند اما برخی دیگر 
معتقدنــد تبصره ۸"قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و۱۳۸ 
قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس 
"مصوب سال ۱۳۶۵ وتبصره های الحاقی به آن در سالهای 
۱۳۷۸و۱۳۸۸ به تعیین تکلیف اختالفات دولت ومجلس 
دراین حوزه وجلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان عدالت 
اداری  مربوط می شــود:"در مواردی که رئیس مجلس 
شورای اسالمی مصوبات ،آیین نامه ها وتصویب نامه ها 
را مغایــر با متن وروح قوانین تشــخیص دهد ،نظر وی 
بــرای دولت معتبر والزم االتباع اســت ودیوان عدالت 
اداری نسبت به اینگونه موارد صالحیت رسیدگی ندارد 
"بنابرایــن اکنون برای پایان این وضعیت نگران کننده 
انتظار می رود یا دولت باعقب نشــینی از تصمیم خود 
در باره تعیین میزان افزایش حقوق و بازگشت به مصوبه 
شورای عالی کار خیال بازنشستگان تامین اجتماعی را 
آسوده کند یا این که تصویب نامه کمیته تطبیق قوانین 
مجلس مبنی بر ابطال  مصوبه دولت توسط رئیس محترم 
مجلس شورای اسالمی ابالغ شود ومجلس انقالبی هرچه 

سریعتر به نگرانی بازنشستگان پایان دهد.
اکنون بازنشستگان منتظرند ببینند خط پایان پیاده روی 

روی اعصاب آنها درکدام یک از قوا رقم خواهد خورد؟

روزهای آخر انتظار برای یک توافق
با پایان یافتن یک دور نشســت در دوحه در راســتای 
مذاکرات مربوط به توافق هسته ای، فضای انتظاری همراه 
با نگرانی حکم فرما شــده است. در همین راستا منطقه 
خلیج فارس و خاورمیانه در مرحله ای از شمارش معکوس 
به سرمی برد قبل از اینکه طی چند هفته بعد وارد مرحله 
جدیدی شود که مشخصات آن را تالش های جاری برای 
حل و فصل نقاط مورد اختالف میان تهران و واشنگتن 
مشخص می کند. احتمال شکست یا موفقیت در راستای 
عبور از این اختالفات و موانع  برابر و یکسان است. علی 
رغم بدبینی محافل رسمی آمریکایی نشانه هایی مبنی 
بر سنگینی کفه ترازو به سمت دستیابی به توافقی برای 
حل و فصل نقاط مورد اختالف وجود دارد. نخســتین 
نشانه برگزاری مذاکرات در دوحه است که برای نزدیک 
کــردن مواضــع دو طرف نقش ایفــا می کند و باور دارد 
توافــق منطقه خلیج فــارس را از درگیری دور می کند. 
نشانه دوم تحرکات دیپلماتیک در منطقه از جمله سفر 
نخست وزیر عراق به عربستان و تهران و سفر وزیر امور 
خارجه ایران به آنکاراست.  مشخص بود هدف اصلی سفر 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به ریاض و تهران، 
تشدید تالش ها در راستای میانجیگری میان دو کشور 
بود و از اظهارات تهران به نظر می رسد پیشرفتی در این 
راســتا صورت گرفته؛ اما محتاطانه و در انتظار تحوالت 

در مذاکرات مربوط به توافق هسته ای است.
روشن است تهران اکنون خواستار بازی با این برگه است تا 
این پیام را به همه برساند که آماده گشودن صفحه تازه ای 
در منطقه است، از توافق هسته ای به عنوان ابزاری برای 
تهدید همسایگان خود استفاده نخواهد کرد و حل و فصل 
اختالف با همســایگانش در مرکز توجه این کشور قرار 
دارد. از این رو تمایل خود برای بهبود روابط با عربستان را 
ابراز کرده؛ چرا که ریاض از طرف هایی است که بیشترین 

مخالفت را با توافق هسته ای دارد.
وزیــر دفاع اســرائیل اعالم کــرد تل آویو مخالف توافق 
هســته ای با ایران نیســت؛ اما مخالف هرگونه توافق بد 
اســت، از این رو با واشــنگتن برای بهبود آن همکاری 
می کند. این ســخنان یعنی اسرائیل موفق به القای آن 
نشده با وجود اینکه فشار زیادی بر آمریکا برای منصرف 
کردن دولت بایدن از احیای توافق وارد کرده است. بهبود 
توافق برای اسرائیل اعمال نظارت بر تمام پروژه نظامی 
ایران به ویژه موشک های بالستیک و پهپادهای این کشور 
است و این مسئله به معنای این نیست که جریان حامی 
نابود کردن برنامه هســته ای ایران در اســرائیل تصمیم 
گرفته در نهایت سکوت کند بلکه این احتمال در انتظار 

برای شرایط مناسب همچنان باقی است.  
منبع: دیپلماسی ایرانی

سوژه روز

تحلیل

اخبار کوتاه
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معایب ارز ترجیحی بیشتر از محاسن آن بود

 حمایت از مردم مهم است
 نه کاالبرگ یا یارانه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: ینکه یارانه نقدی باشــد یا کاال 
بــرگ خیلی مهم نیســت زیرا وقتی کارگری 
یارانــه دریافتــی یک دهــم نیازهایش را هم 
برطــرف نکنــد برایش فرقی نمی کند که این 
یارانه نقدی یا کاالبرگ باشد. آنچه هم اکنون 
مهم است این است که دایره دریافت کنندگان 
یارانه افزایش پیدا کند و متناســب با افزایش 
قیمت کاالها این یارانه به مردم پرداخت گردد.

جلیــل رحیمی جهان آبــادی، عضو مجمع 
نماینــدگان اســتان خراســان رضوی اظهار 
داشــت: متاســفانه افراد و شرکت های بودند 
که که از تخصیص ارز ترجیجی ســود جویی 
می کردند. بســیاری از شرکت ها بودند که در 
ابتدای پرداخت ارز ترجیحی سوء استفاده ها 
و فســادهای مالی گسترده ای صورت دادند. 
اما به نظر من اگر فســادی توســط شــرکتی 
شــخصی و نهادی که وارد کننده بوده و از ارز 
ترجیحی استفاده می کرده صورت می گرفت، 
باید آن مســئله عالج می شــد و تا زمانی که 
زیرساخت الزم فراهم نبود و کنترل دولت در 
بخش های مختلف اقتصادی فراهم نبود، نباید 

ارز ترجیحی را حذف می کردند.
نماینــده مردم تربت جــام و تایباد و باخرز و 
صالح آباد در مجلس خاطر نشــان کرد: ما در 
مجلــس قبلی و در دولــت آقای روحانی هم 
تالش کردیم که از پرداخت یارانه مستقیم به 
خود مردم حمایت کنیم اما در شــرایطی که 
دولت بتواند کنترل قیمت ها را در سایر بخش 
ها انجام و یارانه بگیران واقعی را شناسایی کند 
و همچنین دامنه دریافت یارانه را متناسب با 
تورم و گرانی که ایجاد می شــود تغییر دهد. 
دولت باید بتواند دایره یارنه بگیران را افزایش 

دهد.
 رحیمــی جهان آبادی در ادامه خاطرنشــان 
کــرد: ولــی اتفاقی که هم اکنون افتاده هم به 
افزایش قیمت سرســام آور بسیاری از کاالها 
و خدمات منجر شــده هم نشــان می دهد که 
میزان یارانه ای که مردم دارند به صورت نقدی 
دریافــت می کنند متناســب با این شــرایط 
نیســت. بسیاری از یارانه بگیران از این دایره 
حذف شده اند و مشکالت عدیده ای در راستای 
ایجاد این سیاست دولت سیزدهم ایجاد شده 
اســت. علیرغم اینکه اصل حذف ارز ترجیحی 
درســت اســت ولی به نادرستی در حال اجرا 
است و شرایط برای مردم سخت شده است.

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس توضیح داد: بر اســاس عالئم و آثاری 
کــه در جامعه وجود دارد وقتی این ارز توزیع 
می شد و به دست شرکت ها و افراد وارد کننده 
می رســید قیمت ها کنترل می شد که نشان 
مــی داد کــه بخش اعظمــی از ارز ترجیحی 
درســت مصرف می شــود و ما شاهد افزایش 
قیمت آنچنانی  نبودیم. این توضیح ارز باعث 
می شــد که فشــارها کنترل شود و فشار روی 

مردم کمتر باشد. 
عضو مجمع نمایندگان اســتان خراســان 
رضوی افزود: اما حذف این ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باعــث افزایش ۳۰۰ و ۴۰۰ درصدی قیمت 
کاال ها شــده و قیمت همــه کاالها باال رفته 
اســت که نشــان می دهد بخش عمده ای از 
ارز درســت مصرف می شــده است. اما با این 
وجود هر کاری مشــکالت خاص خودش را 
دارد و هم اکنون که این اتفاق افتاده و دولت 
ارز را حذف کرده آسیب های این طرح باید 
با قاطعیت و سرعت شناسایی شود تا میزان 
ضرر و زیان مردم و فشــار روی مردم کاهش 
پیدا کند. مردم در حال حاضر تاب و تحمل 

گرانی های اخیر را ندارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس  ادامه داد: این که یارانه به صورت نقدی 
به مردم پرداخت می شود تصمیم درستی است 
اما آیا تمام مردم نیازمند به این یارانه نقدی آن 
را دریافت می کنند؟ خیر. آیا یارانه متناســب 
بــا افزایش قیمت همه کاالها که اتفاق افتاده 
پرداخت می شود؟ خیر. واقعیت امر این است 
که ما یارانه را از ابتدای زنجیره برداشتیم ولی 
در حال حاضر به انتهای زنجیره هم به صورت 
کامل پرداخت نمی شود و انتهای زنجیره با این 
شرایط در حال نابود شدن است. در حال حاضر 
به هیچ عنوان بین درآمد و هزینه مردم تناسب 
وجود نــدارد و ما به عنوان تصمیم گیرندگان 
حاکمیــت وظیفه داریم نیــاز مردم را تامین 

کنیم.
نماینــده مردم تربت جــام و تایباد و باخرز و 
صالح آباد در مجلس افزود: اگر مردم در فشار 
باشند و متحمل ضرر و زیان شدید شوند این 
تصمیم اشــتباه خواهد بود. اینکه یارانه نقدی 
باشد یا کاال برگ خیلی مهم نیست زیرا وقتی 
کارگــری یارانه دریافتی یک دهم نیازهایش 
را هم برطرف نکند برایش فرقی نمی کند که 
این یارانه نقدی یا کاالبرگ باشــد. آنچه هم 
اکنون مهم اســت این است که دایره دریافت 
کنندگان یارانه افزایش پیدا کند و متناســب 
بــا افزایش قیمت کاالها ایــن یارانه به مردم 

پرداخت گردد.

گزارش

پیاده روی 
روی اعصاب بازنشستگان!

  سیدجالل فیاضی/ گروه اقتصاد 
 قصه پر غصه افزایش حقوق بازنشستگان 
تامیــن اجتماعــی و اخبــار ضد و نقیض 
منتشــره پیرامون آن درچهارماه اخیر به 
ماراتــن پیاده روی روی اعصاب کارگران 
بازنشسته در شــرایط سخت گرانی های 
افسارگســیخته تبدیل شده و روح آن ها 

را آزرده است.
پــس از تغییــر خالف رویه و خالف قانون 
مصوبه شــورای عالــی کار وهیئت مدیره 
ســازمان تامیــن اجتماعــی در دولــت 
 و کاهــش میــزان افرایــش مســتمری 
بازنشســتگان ســایر سطوح از ۳۸ درصد 
به عالوه ۵۱۵ هزار تومان به ۱۰ درصد)!( 
و اعتــراض بازنشســتگان ،آقــای رئیس 
جمهور به معاون اول دســتور رســیدگی 
دادند .همچنین موضوع به کمیته تطبیق 
قوانین مجلــس نیز ارجاع گردید. اکنون 
با توجه به سخنان امید بخش معاون اول 
در وهلــه اول باید منتظر تصمیم ایشــان 

برای اصالح مصوبه بود.
پیگیری های مجلس هم نتایجی داشــته 
اســت و بعــد از اینکه کمیســیون های 
اقتصــادی و اجتماعــی مجلــس مصوبه 
دولت را خالف قانون دانستند این مصوبه 
در کمیســیون تطبیق قوانین ابطال شد 
و مراتــب به دولت اعالم گردید .دولت به 
کمیته تطبیق پاسخ داد اما آنها همچنان 
برتصمیــم قانونــی خود مبنــی بر ابطال 
مصوبــه دولت با فشــاری کردند. در این 
رفت و برگشت ها،بازنشستگان در شرایط 
نگرانی و انتظارهرروز شــاهد بی مهری و 
اظهارات غیرمسئوالنه و گاه غیر قانونی از 

سوی برخی مسئوالن هستند.
شــاید یکی از دالیل ایــن مصوبه کمبود 
اعتبارات سازمان تامین اجتماعی باشد در 
این مورد اوالً: باید در نحوه مدیریت صدها 
شــرکت اقتصادی شستا_که متاسفانه به 
دلیــل مدیریت ها وهیئــت مدیره های 
سیاســی در دولت های گذشته به عنوان 
حیاط خلوت جریان های سیاســی حاکم 
غــرق در ناکارآمدی اســت _تجدید نظر 
شود. باالخره شستا با شصتاد)!( تا شرکت 
کــه درصــد قابل توجهــی از بخش های 
پردرآمد اقتصاد ایران را دســت داردباید 
آنقدر بهره وری اقتصادی داشــته باشد که 
بتواند اعتبارات مورد نیاز این ســازمان را 
تامیــن کند.اگر شســتابه علت مدیریت 
سیاســی در دولت های گذشته ناکارآمد 
اســت نبایــد تاوان آن را بازنشســتگانی 
بپردازنــد که در اداره  شــرکت هایی که 
از ســرمایه آنها تشــکیل شده هیچ نقشی 
ندارند، بلکه انتظار می رود دولت انقالبی 
با انتصاب مدیران کارآمد وغیر سیاســی 
وبهره گیری ازتجربه برخی بازنشســتگان 
توانمند در سیاســتگذاری ونظارت، این 
سرمایه عظیم را بنفع بازنشستگان به بهره 
وری مناســب برســاند. ثانیا دولت بدهی 
هــای خود را بــه تامین اجتماعی بپردازد 
تا ســازمان بتواند افزایش عادالنه حقوق 

بازنشستگان را تامین کند.
اگر چــه درباره ورود دیوان عدالت اداری 
به این موضوع دیدگاه های مختلفی وجود 
دارد وبرخی با استناد به مواد۸۵و۸۶ قانون 
دیــوان عدالــت اداری این نهاد را صالح به 
بررســی این موضوع می دانند اما برخی 
دیگــر معتقدنــد تبصــره ۸"قانون نحوه 
اجرای اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساســی در 
رابطــه با مســئولیت های رئیس مجلس 
"مصوب سال ۱۳۶۵ وتبصره های الحاقی 
به آن در سالهای ۱۳۷۸و۱۳۸۸ به تعیین 
تکلیف اختالفــات دولت ومجلس دراین 
حوزه وجلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان 
عدالت اداری مربوط می شود:"در مواردی 
که رئیس مجلس شورای اسالمی مصوبات 
،آییــن نامه ها وتصویــب نامه ها را مغایر 
با متن وروح قوانین تشــخیص دهد ،نظر 
وی برای دولت معتبر والزم االتباع اســت 
ودیــوان عدالت اداری نســبت به اینگونه 
موارد صالحیت رسیدگی ندارد "بنابراین 
اکنون برای پایان این وضعیت نگران کننده 
انتظار می رود یا دولت باعقب نشــینی از 
تصمیم خود در باره تعیین میزان افزایش 
حقوق و بازگشــت به مصوبه شورای عالی 
کار خیال بازنشستگان تامین اجتماعی را 
آسوده کند یا این که تصویب نامه کمیته 
تطبیــق قوانین مجلس مبنــی بر ابطال  
مصوبه دولت توسط رئیس محترم مجلس 
شورای اسالمی ابالغ شود ومجلس انقالبی 
هرچه ســریعتر به نگرانی بازنشســتگان 
پایان دهد. اکنون بازنشســتگان منتظرند 
ببینند خط پایان پیاده روی روی اعصاب 
آنها درکدام یک از قوا رقم خواهد خورد؟

افزایش قیمت های نجومی در بازار مسکن

مسکن در حباب
 گــره خوردن بخش های مختلف اقتصاد 
و شــاخص های قیمت گذاری به قیمت 
ارز یکی از مشــکالت بزرگی است که در 
سال های اخیر شاهد این مسئله بوده ایم. 
اوضاع زمانی دشوارتر از گذشته می شود 
که برخی از مهمترین کاالهای مورد نیاز 
مردم از جمله مســکن در قالب یک بازار 

سرمایه ای به قیمت عرض گره بخورد.
بر اســاس مقایسه آمار سرشماری های 
ســال ۵۵ و ۶۵، بیــش از ۸۰ درصــد از 
تقاضای موجود مســکن در بازار شامل 
تقاضاهــای مصرفی بود. این یعنی از هر 
۱۰ معامله انجام شــده در حوزه مسکن، 
۸ معامله به قصد تامین سرپناه و سکونت 
انجام می پذیرفته است. این در حالیست 
که بر اســاس آخرین آمار سرشــماری، 
میزان تقاضــای مصرفی به کمتر از ۳۰ 
درصــد رســیده و ۷۰ درصد از تقاضای 

بازار مسکن سرمایه ای است.
معنــای دیگــر این تغییــر ماهیت بازار 
مسکن آن است که قیمت مسکن مشابه 
سایر کاالهای اقتصادی نظیر سکه و طال 
به قیمت ارز وابستگی پیدا کرده است.

بــا توجــه به گره خورد قیمت مســکن 
به قیمت ارز، بررســی میانگین هر متر 
مربع واحد مسکونی پایتخت در ۵ سال 
گذشــته از یک واقعیت تلخ پرده برداری 

می کند.
بر همین اســاس، بررســی آمار قیمت 
مسکن در ۵ سال اخیر شهر تهران بیانگر 
این نکته است که بازار مسکن در تهران 
از سال ۹۴ تا کنون با میانگین قیمت هر 
متر مربع حدود هزار دالر معامله شــده 
و نوســان های ارزی شکل گرفته در این 

حوزه را تعدیل کرده است.
 حباب 33 درصد بازار مسکن

بــا وجود این واقعیت تاریخی در ســال 

جاری قیمت مسکن پا را فراتر از قیمت 
ارز گذاشــته و اگر تعریف حباب قیمت 
مسکن را مابه تفاوت قیمت حال حاضر با 
روند تاریخی قیمت دالری مسکن تلقی 
کنیم، با حباب قیمتی مواجه شده است.

در همین ارتباط بر اســاس قیمت بازار 
متشــکل معامالت ارز ایران، هر دالر در 
زمان نوشــتن گــزارش معادل ۲۷ هزار 
۷۰۰ تومــان قیمــت دارد. بــر این مبنا 
متوســط قیمــت هر متر مربــع واحد 
مسکونی در شهر تهران با توجه به روند 
بلندمدت ۵ ساله باید معادل ۲۷ میلیون 

و ۷۰۰ تومان باشد.
این در حالیست که بر اساس به روزترین 
اطالعات رسیده از متوسط قیمت هر متر 
مربع مسکن  در تهران از منبع مرکز آمار، 
قیمت شــاخص مذکــور به ۴۱ میلیون 

و ۴۰۸ هــزار تومــان معادل ۱۴۹۷ دالر 
رسیده است.

به معنای دیگر در بازار سرمایه ای مسکن 
شاهد حباب ۳۳ درصدی است و طبیعتا 
در صــورت تــداوم معامالت در روزهای 
آتی باید شــاهد تخلیه نسبی این حباب 

قیمتی باشیم.
گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران 
هــم که اوایل ماه جاری از ســوی بانک 
مرکزی منتشر شد ، بیانگر این است که در 
خردادماه متوسط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکــی تهران ۳۹ میلیــون و ۴۱۴ هزار 
تومان بوده که نســبت به ماه قبل و ماه 
مشــابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ 

درصد افزایش دارد. 

 به جای گره زدن قیمت مسکن 
با ارز   خروج تقاضای سرمایه ای را 

کلید بزنیم
همانطــور که در ابتــدای گزارش به آن 
اشاره کردیم اتصال سرمایه ای شدن بازار 
مسکن به عنوان مهمترین کاالی اساسی 
زندگی مردم زمینه تهدید معیشت آن ها 
را فراهــم خواهد کرد. بر این مبنا دولت 
باید در ســریع ترین زمان ممکن مسئله 
تغییــر ماهیــت بازار مســکن از حالت 
ســرمایه ای به حالــت مصرفی را فراهم 
کرده و تاثیر تکانه های اقتصادی از بازار 

را فراهم کند.
در همیــن ارتبــاط حمیــد احمدی، 
کارشــناس حوزه مسک ضمن اشاره به 
ایــن نکته که قیمت های نجومی مطرح 
شــده در بازار مسکن تقاضای مصرفی را 

غیر موثر کرده اســت، می گوید:  بررسی 
روند ۵ ســاله در قیمت مسکن مشخص 
کننده آن اســت که قیمت هر متر مربع 
مسکن در تهران معادل ۱۰۰۰ دالر بوده 
و در شــرایط کنونی بــا ثبات قیمت ارز 
در کانــال ۲۶ تا ۲۷ هــزار تومانی، باید 
متوســط قیمت هر متر مربع مسکن در 
شــهر تهران در حدود ۲۶ تا ۲۷ میلیون 

تومان را برآورد کرد.«
این کارشــناس حوزه مسکن در تشریح 
اینکــه وظیفه اصلی متولیان مســکن 
در کشــور، جلوگیــری از تغییر ماهیت 
مســکن از حالت مصرفی به سرمایه ای 
بود، گفت:» تقاضای ســرمایه ای حاضر 
در بازار مســکن با کلیدواژه مالیات های 
تنظیمی نظیر مالیات بر خانه های خالی و 
مالیات بر عایدی سرمایه باید خارج شود 
و توجــه بــه این نکته باید مد نظر وزارت 

راه و شهرسازی قرار گیرد.«
احمدی، با بیان اینکه جلوگیری از انتشار 
آمار و انتظار کشیدن برای تعیین تکلیف 
قیمت مسکن با توجه به قیمت ارز، آسیب 
بزرگی برای بازار است، گفت:» متولیان 
مســکن به جای انتظار کشــیدن برای 
کاهش قیمت و صحبت از چســبندگی 
قیمت هــا باید زمینه خــروج تقاضای 
ســرمایه ای را  با استفاده از تکنیک های 
موجــود از طریــق موثر کردن روند اخذ 

مالیات بر خانه های خالی مهیا کنند.«
بررســی اظهارات کارشناســان حوزه 
مسکن بیان می کند، مادامی که تقاضای 
موثر در بازار مسکن ناشی از تقاضای موثر 
باشد، شاهد افزایش قیمت های نجومی 
در این بازار هســتیم و خارج کردن این 
تقاضــای ســرمایه ای از واجبات نظام 
تصمیم گیری کشــور در حوزه مسکن به 

حساب می آید.

خ بیکاری دو رقمی در ۹ استان نر

کم شد ۹۸ هزار نفر از شاغالن 
 مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که 
در بهار سال جاری به تعداد بیکاران کشور ۱۰۸ هزار 
نفر افزوده شده است. گزارش این مرکز نشان می دهد 
در بهار امسال دو میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بیکار 
بوده اند که این عدد نســبت به بهار ســال گذشته، ۰.۴ 
درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه، تعداد شاغالن 
بیش از ۲۳ میلیون و ۵۷۷ هزار نفر ذکر شده که ۰.۶ 
درصد معادل ۹۸ هزار و ۲۵۶ نفر از تعداد آن ها نسبت 

به پارسال کم شده است.
داده هــای مرکــز آمار حاکی از آن اســت که در بهار 
امســال حدود ۲.۴ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور 
بیکار هســتند. بنابراین در یک نگاه کلی، نرخ بیکاری 

در بهار امســال با افزایش ۰.۴ درصدی به ۹.۲ درصد 
رسیده است. بررسی وضعیت بیکاری و اشتغال در بهار 
امســال از این حکایت دارد که از کل جمعیت کشــور 
بیش از ۶۳.۵ میلیون نفر ۱۵ ساله و بیشتر هستند که 
از بیــن آن هــا بیش از ۲۵.۹ میلیون نفر فعالند )بیکار 
و شــاغل( و میزان آن نســبت به بهار سال پیش، ۰.۵ 

درصد کاهش داشته است.
افت دوباره مشارکت اقتصادی

یکــی از مهم تریــن شــاخص های مــورد اســتفاده 
اقتصاددانان برای سنجش میزان فعالیت ها در کشور، 
نرخ مشــارکت اقتصادی اســت. این شاخص به معنی 
نســبت جمعیت فعال )شــاغل و بیکار( به جمعیت در 

سن کار است. نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی، 
چون جمعیت فعال و جمعیت در ســن کار که در دل 

خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است.
گزارش مرکز آمار در جزییات مشــخص کرده که نرخ 
بیکاری طی بهار امسال در ۸ استان کشور از میانگین 
کشــور باالتر رفته و دورقمی شــده است. نکته جالب 
توجه اینکه پس از اســتان مرزی کرمانشاه، دو استان 
هرمزگان و خوزستان که اولی بزرگ ترین فعالیت های 
بندری و کشــتیرانی کشــور را در خود جای داده و 
دومی منبع تغذیه نفتی کشــور است؛ باالترین میزان 
بیکاری در میان اســتان های کشــور را داشته اند. در 
خوزستان طی بهار امسال نرخ بیکاری به ۱۴.۱ درصد 

و در هرمــزگان نــرخ بیکاری در بهار امســال به ۱۵.۳ 
درصد و در اســتان مرزی کرمانشــاه به ۱۵.۴ درصد 
رســیده اســت. نرخ بیکاری در دو اســتان سیستان و 
بلوچســتان و لرســتان ۱۲.۸ درصد عنوان شده و در 
اســتان صنعتی اصفهان ۱۲.۳ درصد. در ســه استان 
کردستان، چهارمحال و بختیاری و یزد نیز نرخ بیکاری 
در بهار امســال بیشــتر از ۱۰ درصد بوده است. البته 
این ها همه در حالی است که مرکز آمار ایران یک فرد 
»شــاغل« را کســی می داند که »در هفته یک ساعت 
کار کرده باشد.« در واقع اگر این مقیاس باالتر از این 
باشــد؛ شاید نرخ بیکاری اســتان های یاد شده از این 

هم باالتر برود.

خبر ویژه

یک کارشناس حوزه خودرو گفت: در شرایط کنونی مصرف کننده کمتر 
به سمت خرید خودرو می رود، مگر اینکه کسانی نقدینگی داشته باشند 
و یا وارد ســفته بازی و دالل بازی شــوند، کســانی که در خرید و فروش 

صنعت خودرو حرفه ای هستند، مطلقا خرید نمی کنند.
کاظم محمدی نیکخواه  درباره نوسان در بازار خودرو اظهار داشت:  در 
حال حاضر با توجه به هیجان بازار و وضعیت ارزی از سوی مصرف کننده 
تقاضایــی وجــود ندارد زیرا خودرو از یک کاالی مصرفی تبدیل به یک 

کاالی سرمایه ای شده است. 

وی افزود: در شرایط کنونی مصرف کننده کمتر به سمت خرید خودرو 
می رود، مگر اینکه کسانی نقدینگی داشته باشند و یا وارد سفته بازی و 
دالل بازی شوند، کسانی که در خرید و فروش صنعت خودرو حرفه ای 
هستند، مطلقا خرید نمی کنند و مصرف کننده تنها در شرایطی خرید 

می کند که بخواهد نقدینگی را تبدیل به احسن کند. 
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه بازار خودرو با توجه به نوسان 
ارز جاندار نیســت، گفت: دلیل اصلی این اوضاع هم نرخ و نوســان ارز و 

عدم ثبات اقتصادی است.

وی بیــان داشــت: اکنــون برخی کاالهای مصرفــی تبدیل به کاالی 
ســرمایه ای شــده اند، اگر اقتصاد و ارز ثبات داشته باشد این اوضاع هم 
بهبود پیدا می کند، بعبارت دیگر اگر بابت آنچه صادر می کنیم ارز وارد 

کشور شود شرایط تغییر می کند.
محمدی نیکخواه خاطرنشــان کرد: شــرایط کنونی زاییده به سرانجام 
نرسیدن برجام و آزادسازی واردات و صادرات است، در هر حال اکنون 
شرایط خوب نیست و دلیل آن هم این است که در آمدی برای صادرات 

نفتی و غیرنفتی نداریم.

یک کارشناس حوزه خودرو:

 اوضاع بازار خودرو خوب نیست

 وقتی که دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت یک کاال به توافق نمی 
رسند، یکی از رایج ترین شیوه های افزایش قیمت آن کاال در کشور، 

کمیاب و نایاب شدن و به دنبال آن گرانی است.
براین اســاس حدود یکماهی که رب گوجه فرنگی در فروشــگاه ها 
کمیاب و به دنبال همین مســأله قیمت آن افزایش یافت و نرخ این 

کاال از ۳۲ تا ۳۸ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسید.
در این راســتا یکی از مغازه داران گفت: شــرکت های تولیدی منتظر 
تعیین قیمت رب گوجه فرنگی از ســوی ســتاد تنظیم بازار هستند و 

به همین جهت عرضه آن را کاهش داده اند.
در نهایــت نیــز اواخــر هفته جاری، وزارت جهاد کشــاورزی در نامه 

ای به ســازمان حمایت با افزایش قیمت این کاال به ۴۵ هزار تومان 
موافقت کرد.

ایــن اولین باری نیســت که چنین اتفاقــی در بازار کاالهای مصرفی 
خانوار رخ می دهد و تقریبا می توان گفت که شــگرد تولیدکنندگان 
این محصوالت برای افزایش نرخ کاالها همین کار اســت، به طوری 
که وقتی کارخانجات و دولت برای سر افزایش قیمت کاالیی به توافق 
نمی رسند، بالفاصله شرکت ها، عرضه تولیدات خود را به بازار کاهش 
می دهند و قیمت کاال به دلیل کاهش عرضه، روند افزایشی پیدا می 
کند به عبارتی می توان گفت که کارخانجات تولیدی از این شــیوه 

برای تحت فشار قرار دادن دولت استفاده می کنند.

امــا زمانــی که دولت با افزایش قیمت کاال موافقت می کند، بالفاصله 
عرضه آن نیز در بازار زیاد می شود!به نظر می رسد این شیوه بیشتر 
از هر کســی به مصرف کنندگان آســیب می زند و آنها را تحت فشــار 
قرار می دهد به طوری که مصرف کننده ناچار می شود حتی در زمانی 
که قیمت کاال رســما افزایش نیافته اما عرضه آن محدود شــده است، 
کاال را به چند برابر قیمت منطقی آن تهیه کند و عده ای زیادی نیز 
از فضای بوجود آمده سواســتفاده می کنند. بنابراین دولت و بخش 
خصوصی باید در فضایی منطقی تر اقدام به تعیین قیمت ها و تصمیم 
گیری در این زمینه کنند تا مصرف کنندگان بیش از این زیان نکند 

و در فشار قرار نگیرد.

شیوه عجیب گرانی کاالها در کشور

که تکرار می شود ماجرایی 
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نفت و انرژی 4

کرد؛ مدیرعامل بورس انرژی عنوان 

انتشار اوراق صرفه جویی انرژی در انتظار ابالغ پروژه ها

کوتاه از انرژی

بین الملل

چین برنده تحریم های 
غربی علیه نفت روسیه

چیــن از فضــای ژئوپلیتیکی جاری 
نهایت استفاده را برده است و تا جایی 
که می تواند، نفت روســیه را به قیمت 
ارزانتــر از بــازار جهانی خریداری می 
کند.هنگامی کــه دولت ترامپ، نفت 
ونزوئال و ایران را هدف تحریم قرار داد، 
چیــن بدون توجه به اخطارهای مکرر 
مقامات واشــنگتن و حتی تحریم های 
ثانویــه، به بزرگترین خریدار نفت این 
کشــورها تبدیل شــد.اکنون چین به 
خریــدار بزرگ نفت روســیه تبدیل 
شــده که هــدف تحریم های آمریکا و 
اتحادیــه اروپا قرار گرفته اســت و به 
این ترتیــب، در حالی که قیمت نفت 
برای اکثر کشــورهای جهان افزایش 
پیدا کرده اســت اما برای چین کاهش 
پیــدا می کند.بلومبــرگ هفته جاری 
گــزارش کرد ایــران بــرای رقابت با 
روســیه در بــازار چین، قیمت فروش 
نفــت خود را کاهش داده اســت. بازار 
چین که بزرگترین بازار نفت ایران است 
و حتــی در دوران تحریم هــا، به خرید 
نفــت از تهران ادامــه داد، برای ایران 
حائز اهمیت به شــمار می رود.واندانا 
هری، موسس شرکت واندا اینسایتس 
در ســنگاپور در این باره به بلومبرگ 
گفته بود: تنها رقابت میان نفت ایرانی 
و روسی ممکن است به چین ختم شود 
که کامال به سود پکن خواهد بود. این 
مسئله تولیدکنندگان خلیج فارس که 
شاهد تصرف بازارهای ارزشمند توسط 
نفت بســیار ارزان هستند را ناخشنود 
خواهــد کرد.این صحبتها شــاید به 
احتمال اختــالف درون اوپک پالس 
اشــاره می کند اما مدتی طول خواهد 
کشــید تا این اختالف نمود پیدا کند. 
در ایــن بین، ایــران قیمت نفت خود 
را بــه میزانی تعیین کرده اســت تا با 
محموله های نفت اورال که قرار اســت 
در اوت بــه چین تحویل داده شــوند، 
برابری کند.پیش از جنگ در اوکراین، 
نفت ایران با چهار تا پنج دالر تخفیف 
در هر بشکه عرضه می شد. گریدهای 
نفت ســبک ایران و نفت سنگین ایران 
با نفت اورال قابل مقایســه هســتند.
خریداران اصلی نفت روســیه و ایران، 
پاالیشگاههای خصوصی چین هستند 
که عرضه ارزان برای آنها مهم است. 

قیمت گاز در اروپا به 
ترین رقم طی 4 ماه  باال

گذشته رسید
 اطالعــات بــورس ICE لندن نشــان 
می دهــد قیمــت گاز طبیعی در اروپا  
بــرای اولین بــار از اوایل ماه مارس، از 
۱۹۰۰ دالر در هــر هــزار مترمکعب 
گذشته است.شــاخص قیمت گاز اروپا 
در برای ماه اوت در هلند برای مصارف 
خانگــی و مصرف کنندگان اروپایی تا 
۱۹۲۶ دالر در هــر هــزار مترمکعب 
معــادل ۱۸۲.۶۵ یورو در هر مگاوات 
ساعت افزایش یافته است. به طورکلی 
قیمــت گاز در اروپــا ۷ درصد از آغاز 
تجــارت باال رفته اســت.قیمت گاز در 
اروپا طی یک ماه گذشــته ۲ برابر شده 
امــا هنوز هم پائین تــر از اوج ۳۹۰۰ 
دالری قــرار دارد کــه در هفتــم ماه 
مارس به آن رســیده بود.این افزایش 
قیمت در شــرایطی به وجودآمده که 
دولت هــای اروپایی تــالش می کنند 
ذخایــر زیرزمینی گاز خود را پر کنند 
تا خانواده های اروپایی ســوخت کافی 
بــرای روشــن نگه داشــتن چراغ ها و 
گرم کردن خانه هایشــان در زمستان 
داشــته باشند.اتحادیه اروپا که حدود 
۴۰ درصــد از گاز مصرفــی خود را از 
روسیه دریافت می کند تالش در قطع 
واردات گاز از روســیه دارد. شــرکت 
گازپروم روسیه ماه گذشته ارسال گاز 
از طریق خط لوله نورد اســتریم را به 
بهانه مشــکالت فنی ناشی از تحریم ها 
۶۰ درصــد پاییــن آورد. این خط لوله 
قرار اســت به مــدت ۱۰ روز در هفته 
آینده به خاطــر تعمیرات و نگهداری 
بسته شود. بســیاری در اروپا نگرانند 
جریان گاز از این خط لوله هرگز دوباره 
برقرار نشود.دراین بین، پایان اعتصاب 
کارگــران نفت و گاز در نروژ مانع بروز 
مشــکالت بیشتر در بخش انرژی اروپا 
شــد. اگر این اعتصاب ادامه می یافت، 
قیمت گاز در اروپا از اوج ماه مارس هم 

فراتر می رفت.

مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران: 

۷۰ درصد از تعهد های ارزی 
وزارت نفت وصول شد

مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران گفت: در 
بهار ۱۴۰۱، نزدیک به ۷۰ درصد از تعهد های 
درآمــدی ارزی وزارت نفت وصول شــده و 
حتــی بعضی از مطالبات معوق کشــور نیز 
تسویه شده است.محمد روستا گفت: فروش 
نفت خــام، میعانــات گازی، فرآورده های 
نفتی و گازطبیعی کشــور در جریان بوده و 
وصــول درآمدهای حاصل از آن نیز با وجود 
محدودیت های ناشــی از تحریم بی وقفه در 
حال انجام است و تامین پایدار و بدون وقفه 
کاالهایی اساسی و داروهای مورد نیاز کشور 
نشــان از این اتفاق دارد.مدیر مالی شرکت 
ملــی نفت ایران مــی گوید: با وجود ۲ برابر 
شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در بودجه 
سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ که 
یک جهش به شمار می آید.شرکت ملی نفت 
ایران اعالم کرده است که  تکالیف بودجه ای 
متوجه این وزارتخانه ناظر به فروش و دریافت 
درآمدها بر مبنای ارز است، چگونگی بازتاب 
و زمان و نحوه تســعیر آن به ریال و تســهیم 
آن از تکالیف دیگر دستگاه ها از جمله بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و خزانه داری کل 
کشور است، همچنین گزارش های نهادهای 
محاســبه گر دربــاره بودجه بر مبنای ریالی 
تهیه و تنظیم می شــود.این شــرکت تاکید 
کرده، وزارت نفت در ســال ۱۴۰۰ موفق به 
ایفای کامل تعهدهای درآمدی قانون بودجه 
شــده و دولت از این بابت متحمل هیچگونه 

کسری بودجه ای نشده است.

 مدیر نظارت بر تولید نفت 
و گاز شرکت ملی نفت ایران: 

گرداندن    ایران آماده باز
کثر  تولید نفت خام به حدا

مقدار ممکن است
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی 
نفت ایران گفت: هم اکنون شرکت ملی نفت 
ایــران آماده بازگردانــی تولید نفت خام به 
حداکثر مقدار ممکن بوده و درصورت نیاز به 
افزایش صادرات نفت خام یا افزایش مصارف 
پاالیشگاه های داخلی، به سرعت قابل انجام 
خواهد بود.هرمز قالوند اظهار کرد: همسو با 
افزایش ظرفیت تولید نفت خام شرکت ملی 
نفــت ایران به حداکثر مقدار ممکن )معادل 
تولیــد نفت خام قبــل از اعمال تحریم های 
ظالمانــه آمریــکا علیه ایران، بــه میزان ۳ 
میلیــون و ۸۳۸ هزار بشــکه نفت در روز(، 
مدیریت نظارت بر تولید شــرکت ملی نفت 
ایران با همکاری شرکت های تابعه از ابتدای 
هفته اقدام به انجام رزمایشی بزرگ در همه 
مناطق خشکی و دریا در پهنه گسترده کشور 
کرده اســت.وی افزود: این مانور به منظور 
شناسایی و حل کردن گلوگاه ها و تنگناهای 
عملیاتی با سنجش سطح آمادگی تجهیزات، 
تاسیسات نفتی، چاه ها و نیروی انسانی، نیم 
میلیون بشــکه در روز بــوده و ضمن انجام 
موفقیت آمیز آن دستاوردهای بسیار خوبی 

نیز به همراه داشته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس :

به هیچ عنوان از حجم تولید 
 بنزین و گازوئیل کاسته 

نخواهد شد
عضو کمیســیون انرژی مجلس ایجاد مینی 
پتروپاالیشــگاه ها را ضرورتــی غیرقابــل 
اجتناب برای کشــور عنوان کرد و گفت: در 
جریان ایجاد مینی پتروپاالیشگاه ها به هیچ 
عنوان از حجم تولید بنزین و گازوئیل کاسته 
نخواهد شد و صرفا می خواهیم از نفت کوره 
زنجیره با ارزش تری تولید کنیم.هادی بیگی 
نژاد بر ضرورت ایجاد مینی پتروپاالیشگاه ها 
تاکید کرد و گفت: متاســفانه طی سال های 
پس از انقالب به پاالیشــگاه های نفتی، نگاه 
پتروشیمیایی نداشتیم، نگاه پتروشیمیایی 
یعنی خوراکی برای پتروشــیمی تولید شود 
کــه ارزش افزوده بیشــتری ایجاد کند، در 
حالی که ما در ســال حدود ۱۹ میلیون تن 
نفت کوره تولید می کنیم و در جمع ۲۵ تا ۲۷ 
میلیون تن فرآورده ســنگین تولید می شود 
اما قیمت این فرآورده های نفتی ســنگین از 
نفت خام کمتر اســت .وی اســالمی با بیان 
اینکه در سالهای اخیر تاکنون نگاه مجموعه 
پاالیــش و پخش صرفا ســوخت محوری، 
یعنی تولید بنزین و گازوئیل بوده اســت، 
افــزود: اکنون اگر ما بخواهیم نفت کوره را 
با فرآیند شکســت حرارتی یا کاتالیســتی 
به خوراک های پتروشــیمی تبدیل کنیم 
 FCC ، چنــد راه پیش رو داریــم، یک راه
RFCCکردن اســت که عمده پاالیشگاه ها 
از آن اســتفاده می کننــد، هرچنــد اخیرا 
تکنولوژی های جدیدتری نیز آمده اســت 
امــا دنیا به ایجاد مینی پاالیشــگاه ها فکر 
کــرده و ما فقط باید اجــرا کنیم، بنابراین 

الزم نیست چرخ را از ابتدا اختراع کرد.

یکــی از معضــالت مصــرف انرژی در کشــور فارغ 
از بــاال بــودن مصرف، بهینه نبــودن و اتالف باالی 
منابع انرژی اســت. در دنیا شــاخص شدت انرژی به 
منظور سنجش میزان بهینگی مصرف انرژی به کار 
می رود. این شــاخص مشــخص می کند برای تولید 
یــک واحــد تولید ناخالص داخلــی باید چه میزان 
انرژی مصرف کرد.به اســتناد آمار جهانی، در ســال 
۲۰۲۰ میــالدی، هــر ۱۰۰۰ دالر از تولید ناخالص 
ملــی در ایــران نیاز به مصرف انــرژی معادل ۲۵۱ 
کیلوگرم نفت دارد. این در حالیســت که در دنیا به 
صــور میانگیــن هر ۱۰۰۰ دالر از تولید ناخالص آن 
کشور تنها به انرژی معادل ۱۱۴ کیلوگرم نفت نیاز 
پیدا می کند.در دنیا مشاغل متعددی مرتبط با حوزه 
بهینه سازی مصرف انرژی شکل گرفته است که در 
عین نیاز به ســرمایه کم، بازگشت سرمایه مناسبی 
دارد ولی در ایران به علت خأل قانونی این فرصت در 
ســال های اخیر از بخش خصوصی ســلب شده بود. 
یکــی از راهکارهای مشــارکت بخش خصوصی در 
این زمینه، انتشــار اوراق صرفه جویی انرژی اســت. 
راهکاری که سال هاســت می شــود اما اقدامی برای 
پیش برد آن انجام نشــده اســت.هفته گذشته سید 
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پس از گفتگوی بخش 
خوصی و دولت از تصویب دســتورالعمل این اوراق 
در شــورای عالی بورس خبر داد.در همین راســتا 
علــی نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: در 
ســال های گذشــته چالش مصرف انرژی در کشور 
تشــدید شــده و با افزایش مصرف برق و گاز در پیک 
هر ســال، شاهد ناترازی تولید و مصرف هستیم. در 
صنعت برق به اعتقاد کارشناســان ۱۰ الی ۱۵ هزار 
مگاوات کســری داریم، در گاز هم مصرف سال های 
آینــده را االن مصرف می کنیم.وی افزود: برای رفع 
این مشــکل قاعدتاً مهمترین مســیر افزایش تولید 
بــوده. در بحث مدیریت مصرف راهکار تغییر تعرفه 
مهمترین راهکار دولت ها در این سال ها بوده است.
نقوی ادامه داد: اما راهکار دیگری که در ســال های 

اخیر کمتر به آن توجه شده است، استفاده از اوراق 
صرفه جویی انرژی خواهد بود. این جذاب تر از سایر 
پروژه ها خواهد بود زیرا سرمایه گذار و تولید کننده 
را در منافع حاصل از کاهش مصرف شریک می کند.

مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد: موضوع طراحی 
اوراق صرفه جویی انرژی از سال ۹۶ با دستورالعملی 
که توسط سازمان مدیریت ابالغ شد و در شورای عالی 
انرژی کشور تصویب شد در دستور کار قرار گرفت. 
طبــق این ابالغیه بازار بهینه ســازی انرژی باید در 
بورس انرژی راه اندازی شود.وی افزود: بعد از ابالغ آن 
دستورالعمل، طراحی این اوراق با همکاری مدیران 
وقت شــرکت ملی گاز شــروع شد و در کمیته فقهی 
ســازمان بورس هم بررسی شــد و نهایتاً در اسفند 
۹۹ در شورای عالی بورس به عنوان یک ابزار جدید 
مالی تأیید شــد. بعد از آن مقررات، در بورس انرژی 
تدوین شد.نقوی تصریح کرد: به صورت موازی آئین 
نامه اجرایی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی در مرداد 
۱۴۰۰ توسط سازمان مدیریت ابالغ شد و بر اساس 
آن وظایفی بر هر یک از ذینفعان بازار مترتب شد و 
با توجه به همان دستورالعمل این موضوع در وزارت 

نفت و نیرو در حال پیگیری شدن است.وی افزود: چا 
رچوب کلی این اوراق اینگونه است که صنایع مختلف 
مثل ســیمان، فوالد و … که از الگوی اســتاندارد 
مصــرف برق و گاز مصرف باالتــری دارند می آیند 
یک پروژه هایی با هدف بهینه ســازی انرژی را پیاده 
می کنند و این کاهش مصرف توسط شرکت هایی با 
نام شــرکت هایM&V اندازه گیری و صحت سنجی 
می شود و در کمیسیون های صرفه جویی انرژی که با 
حضور نمایندگان دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه 
تشــکیل می شــود به تأیید می رسد و به بورس ابالغ 
می شــود.مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: سازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهینه ســازی انرژی در 
وزارت نیرو و شــرکت بهینه ســازی مصرف سوخت 
در وزارت نفت نمایندگان این دو وزارتخانه هستند. 
و بــه محض اعــالم گواهی آن در بورس انرژی ثبت 
شده و فرآیندهای معامالتی شروع می شود. در واقع 
بیشــترین استفاده از این اوراق برای تولیدکنندگان 
بخش های مختلف صنعتی اســت.نقوی در پاسخ به 
اینکه آیا این اوراق برای مشترکین خرد هم قابل پیاده 
شدن است یا خیر، گفت: برای مشترکین هم از نظر 

ما قابل اجراســت ولی پیچیدگی های بیشتری دارد. 
چالشی که در این سطح داریم این است که مشترکین 
اول مصــرف می کنند بعــد پرداخت می کنند و این 
موضوع اندازه گیری را متفاوت تر می کند..وی افزود: 
یک جنبه دیگر این اســت که با توجه به مصرف گاز 
کشور در سطح ملی تجهیزات و وسایلی وجود دارد 
که می تواند اســتفاده شــود و مصرف را بهینه کند؛ 
مثل بخاری های هرمتیک یا اصالح اتصاالت ورودی 
گاز منازل یا بهینه ســازی موتورخانه ها که اقدامات 
مؤثری هســتند اما هزینه های انجام آن باالســت و 
بــه همین دلیل خود مشــترکین قــادر به انجام آن 
نیستند.نقوی ادامه داد: البته بعضی از این اقدامات 
توسط خود بخش دولتی و شرکت ملی گاز در حال 
انجام، بوده و اســت ولی اگر بخواهد توســط بخش 
خصوصی انجام شــود و مثاًل بخاری بســازد یا وارد 
کند و به دســت مردم بدهد باید شــرکت ملی گاز 
میزان انرژی صرفه جویی شده را به شرکت خصوصی 
تحویل دهد که فرآیندی شــفاف تر خواهد بود. وی 
گفت: همانطور که گفتیم پروژه های بهینه ســازی 
انرژی توسط شرکت های خصوصی انجام می شود و 
گاز صرفه جویی شده به خود شرکت داده می شود، 
حال ممکن اســت شرکت مصرف کننده این مقدار 
گاز نباشــد بنابراین به ازای گاز صرفه جویی شــده 
گواهی تخصیص یافته و از آن طرف تقاضا توســط 
شرکت های پتروشــیمی، نیروگاه ها و همه مصرف 
کننــدگان گاز انجــام می شــود و در این بازار خرید 
و فروش شــکل می گیــرد. مدیرعامل بورس انرژی 
ادامــه داد: آخریــن بخش مرتبط با بورس که هفته 
پیش در شــورای عالی بورس به تصویب رســید و 
مهمترین بخش این اوراق بود دســتورالعمل انجام 
معامــالت گواهی صرفه جویــی انرژی بود. در واقع 
االن می توانیم بگوییم زیرســاخت ها آماده اســت و 
به محض اینکه از وزارت نفت و نیرو لیســت کسانی 
که گواهی به آنها تعلق گرفته، اعالم شــود ما فرایند 

پذیرش را انجام می دهیم.

بی اثــر کــردن تحریم ها از دهه ۹۰ به عنوان یکی از اصلی ترین 
راهکارهای خنثی کردن تحریم در اقتصاد ایران مطرح شــد. 
توســعه صنعت پاالیشــی و پتروشــیمی پاالیشگاهی کشور و 
ذخیره ســازی نفت از جمله اقداماتی اســت کــه به تازگی در 
دولت سیزدهم مورد توجه فراوان قرار گرفته است. با روی کار 
آمدن دولت ســیزدهم صادرات نفت خام ایران افزایش یافته 
اســت و به گفته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان 
در حال حاضر فروش نفت ایران در دولت سیزدهم دو برابر شده 
است.حقیقت این است که این افزایش صادرات نفت و میعانات 
گازی با تحوالت و التهابات بازار نفت به دست نیامده است بلکه 
وزارت نفت با تمرکز و بازارســازی نفت ایران به جای خرید و 

فروش، آن را برای کشورمان فراهم کرده است. از نمونه بارز این 
موضوع می توان به گســترش همکاری های نفتی با کشورهای 
حوزه آمریکای جنوبی اشاره کرد.در این راستا سید محمدرضا 
میرتــاج الدینــی نماینده مجلس تصریح کرد: ســهامداری در 
پاالیشــگاه های فراسرزمینی یکی از راه های سرمایه گذاری در 
ایجاد ارزش افزوده و توســعه پایین دســت صنعت نفت است. 
این ســرمایه گذاری در پتروشــیمی و پاالیشگاه ها، بهره وری را 
افزایش می دهد و تحریم ها را خنثی می کند. اگر بتوانیم صنایع 
پایین دستی نفت را در پتروپاالیشگاه ها و پاالیشگاه های داخل 
و خارج از کشور سرمایه گذاری کنیم، در بی اثر کردن تحریم ها 
گامی مهم برداشته ایم.وی افزود: می توانیم با ساخت پاالیشگاه 

و صنایع پتروشیمی، میعانات گازی و خدمات فنی و مهندسی 
را صادر کنیم و درآمد ارزی و همچنین ارزش افزوده بیشتری 
را برای کشــور به دســت آوریم. در چنین شــرایطی از طریق 
پاالیشگاه های فراسرزمینی، رشد اقتصادی برای کشور حاصل 
شــده اســت.نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: در سفر اخیر آقای اوجی، وزیر نفت، 
به کشــورهای حوزه آمریکای جنوبــی قراردادهایی در زمینه 
ســهامداری در پاالیشگاه های فراسرزمینی به امضا رسید. این 
قرارداد فرصت و زمینه خوبی اســت تا همکاری نفتی با کشــور 
ونزوئال داشته باشیم.وی افزود: کشورهای حوزه آمریکای التین 
در گذشته هم ثابت کردند که روابط اقتصادی خوبی با ما دارند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد :

فروش غیرقابل تحریم نفت ایران با سهامداری در پاالیشگاه های فراسرزمینی

خبر  ویژه

پس از سال ها و به همت دولت سیزدهم؛

 رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت 
اصالح شد

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر 
نفــت از موافقت و دریافــت مصوبه هیئت 
وزیــران برای اجرای آیین نامه اصالح رابطه 
مالی دولت و شــرکت ملی نفت ایران خبر 
داد.ســجاد خلیلی گفــت: وزارت نفت در 
عمــل به تکلیف قانونی بند »ص« از تبصره 
یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشــنهاد اصالح 
رابطه مالی دولت و شــرکت ملی نفت را به 
هیئت وزیران ارائه کرد که خوشــبختانه در 
نشســت دیروز این هیئت، مورد موافقت و 
تصویب قــرار گرفت.وی افزود: این اصالح 
رابطــه مالــی از آن جهت مهم اســت که 
ســبب ایجاد شــفافیت در درآمدها و نحوه 
هزینه کرد شــرکت ملی نفت ایران خواهد 
شد. مجلس شورای اسالمی از سال ۱۳۹۸ 
تا ســال ۱۴۰۱ به صــورت پیاپی در قانون 
بودجــه، دولــت و وزارت نفت را به اصالح 
رابطه مالی مکلف می کرد که در دولت قبل 
انجام نشد.وی تأکید کرد: با توجه به رویکرد 
دولــت مردمی و وزیر نفت، این موضوع که 
جزو وعده های آقای اوجی در نشســت رأی 
اعتماد به ایشان در مجلس شورای اسالمی 

هم بود، در اولویت قرار گرفت.خلیلی اظهار 
کرد: اصالح رابطه مالی شــرکت ملی نفت 
ایــران و وزارت نفت افزون بر آن در ســند 
تحــول دولت مردمــی نیز مورد تأکید قرار 
گرفته و بخش مهمی از دغدغه مقام معظم 
رهبری در بحث اصالح ســاختاری بودجه 
نیز مربوط به همین موضوع است.وی درباره 
جزئیات نحوه اصالح رابطه مالی شرکت ملی 
نفــت ایران و دولــت تصریح کرد: در رابطه 
مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ 
درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت 
خام و میعانات به پاالیشگاه های داخل سهم 
می برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما 
در روش تازه و در رابطه مالی اصالح شــده، 
شــرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی 
کــه به تفکیک از تولید در میدان های نفت 
و گاز دارد، به  ازای واحد تولید نفت و گاز از 
تولید هر میدان سهم خواهد برد.وی مزیت 
این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای 
متفــاوت برای میدان های مختلف با توجه 
بــه هزینه های تولید متفاوتــی که دارند، 

برشمرد .

بررسی ها  نشان  می دهند؛

اختالف ۷ برابری قیمت بنزین و سی ان جی 
در سبد سوخت خودروها

 در حالی که قیمت بنزین برای ۱۰۰ کیلیومتر 
پیمایــش با نرخ آزاد معــادل ۳۰ هزار تومان 
برآورد می شــود، این رقم با مصرف ســی.ان.

جی حدود ۴ هزار و ۳۰۰ تومان است که نشان 
می دهد بنزین در ســبد ســوخت خودروها ۷ 
برابر گران تر از سی.ان.جی است. متنوع سازی 
ترکیب ســبد ســوخت در هر کشــوری جزو 
اولویت ها به شــمار می رود زیــرا می توان در 
مواقع حســاس از ســوخت های مختلف برای 
پایداری جریان ســوخت اســتفاده کرد.تنوع 
ســبد ســوخت در بخش های مختلف، امنیت 
انــرژی را افزایــش می دهد و توان اقتصادی و 
سیاســی را باال خواهد بــرد.از همین رو ایران 
نیــز با توجه بــه دارا بودن منابــع عظیم گاز 
طبیعــی و همچنین گســتردگی شــبکه گاز 
در سراســر کشــور، در تالش است تا سهم گاز 
را در ســبد ســوخت خودروها افزایش دهد.با 
توجــه به این هدف و همچنین کاهش مصرف 
سوخت مایع در کشور، توسعه سی.ان.جی در 
دســتور کار قرار گرفته تا گاز عالوه بر مصرف 
بخش خانگی و صنعتی، به سوخت ملی ایران 
در همــه عرصه ها تبدیل شــود.مصرف بنزین 

که در ســال ۹۲ به طور میانگین روزانه حدود 
۶۸ میلیون لیتر در روز بوده، به تدریج افزایش 
پیدا کرده است.با افزایش مصرف بنزین، ایران 
که به صادرکننده بنزین تبدیل شــده بود، به 
تدریج برای تامین نیاز داخلی، مجبور به کاهش 
صادرات شــد و بررسی ها نشان می دهد ادامه 
رونــد فعلی مصرف می تواند دوباره پای بنزین 
وارداتی را به باک خودروها باز کند.دراین میان 
عــالوه بر آنکه اصــالح الگوی مصرف در کنار 
بهبود اســتاندارد مصــرف خودروها می تواند 
کاهش چشمگیر مصرف بنزین را محقق کند، 
تعریف سوخت های جایگزین نیز مصرف بنزین 
را کاهش خواهد داد.با توجه به آنکه گازرسانی 
به دورترین روســتاهای ایران نیز انجام گرفته، 
ســی.ان.جی می تواند مناســب ترین سوخت 
جایگزیــن برای بنزین باشــد.اکنون ســهم 
سی.ان.جی در سبد حمل و نقل سبک کشور 
حدود ۲۰ درصد برآورد می شود. نکته مهم اما 
آن است که روند دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی که از حدود ۳ ســال پیش آغاز شــده 
است، کند بوده و با وجود رایگان بودن این طرح، 

اما مراجعه کاهش داشته است.
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55بانک و بیمه
 آغاز به کار کارگاه 

 »توسعه مهارت های آموزشی 
 و هم اندیشی« بانک ملی ایران 

در مشهد مقدس

کارگاه دو روزه »توسعه مهارت های آموزشی و 
هم اندیشی« بانک ملی ایران در مشهد مقدس 

آغاز به کار کرد.
عباس شــفیعی رئیس هیــات مدیره بانک در 
این مراســم که محمد شیریجیان عضو هیات 
عامــل و معــاون برنامه ریــزی و تحول، فرهاد 
معقول عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی 
، محمد رضایی رئیس اداره کل سرمایه انسانی 
، حامدرضا فقیهیان رئیس اداره کل تحقیقات 
و مدیریت اســتراتژیک ، معاونان و کارشناسان 
آمــوزش ادارات امور سراســر کشــور حضور 
داشــتند، گفت: فرایند »یادگیری« پیوسته و 
پایدار اســت و هیــچ کارمندی نباید تا آخرین 

لحظه خدمت، از آموزش بی نیاز باشد.
شفیعی تاکید کرد: نیروهای انسانی در سازمان 
بزرگــی مانند بانک ملی ایران باید بیاموزند که 
چگونه خود را با تغییرات سریع بانکداری نوین 

، تطبیق داده و چابک تر از قبل عمل کنند.
وی افزود: جایگاه بانکداری در کشور ما متعالی 
اســت اما باید نحــوه فعالیت های این حوزه با 
دریافت آموزش های جدید، به روز رسانی شود .

رئیــس هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: راز 
توسعه یک سازمان در سرمایه انسانی تاب آور 
و آمــوزش دیــده و به دنبــال آن اجرای روش 
های جدید در حوزه های کاری مختلف است.

وی تاکیــد کرد: انعطــاف پذیری کارکنان در 
مقابل تغییرات پر ســرعت تکنولوژی بانکداری 
و آموزش پذیری آنها، الزمه حیات ســازمان ها 

در دنیای امروز است.
شــفیعی در پایان ضمن تاکید بر اینکه بخش 
آموزش بانک در سال های اخیر با سرعت قابل 
قبولی با برنامه های کالن مدیریتی و تکنولوژی 
های نوین آموزشی همراه شده است، خواستار 
همســان ســازی خدمات بانکــی و رفتارهای 
ســازمانی متناســب با تغییر نوع مخاطبان و 

ذایقه های نسل جدید شد.
مهــدی لطیفی رئیس اداره کل آموزش نیز در 
این کارگاه، رویه های آموزشی موجود در بانک 
را همســو با اهداف کالن مدیریتی و کاربردی 
کردن آن دانست و گفت: کارشناسان این بخش، 
جدیدترین شیوه های آموزشی و بهترین اساتید 
را در دوره هــای آموزشــی به کار می گیرند تا 
اثربخشی نهایی این فرایند در عملکرد بانک به 

خوبی نمایان شود .
وی افــزود: مهــم ترین هــدف آموزش نیروی 
انســانی اعمال تغییرات ســریع در بانک ملی 
ایران همراســتا با تغییرات گسترده بانکداری 

در جهان است.
حمیــد صفای نیکو ، رئیس اداره امور شــعب 
اســتان خراســان رضوی نیز در این مراســم 
گزارشــی از عملکرد این اداره امور شــعب ارائه 
کرد . گفتنی است در نخستین روز این کارگاه، 
دغدغه های آموزشــی کارکنان مطرح و مورد 
نقد و بررســی قرار گرفت . در روز دوم برگزاری 
این همایش نیز اســاتید برجســته در پنل های 
تخصصی حضور یافته و چشــم انداز و ضرورت 
های آموزش نیروی انسانی در بانک ملی ایران، 
با همفکری و تبادل تجربه معاونان و کارشناسان 
آموزش در سراسر کشور مورد بررسی و بازنگری 

قرار می گیرد.

اخبار

اطالعیه در خصوص مسدودی 
برخی کارت های مشتریان سامان

پیرو اطالع رســانی پیامکی به تعداد محدودی از 
مشتریان در خصوص ابطال کارت بانکی ایشان به 
اطالع می رساند این اقدام به دلیل استفاده از کارت 
مذکــور در درگاه هــا و پایانه های ناامن و احتمال 
سوءاســتفاده از کارت مشــتریان و به دستور فتا 

انجام شده است.
بدیهــی اســت این اقدام به جهــت حفظ منافع 
مادی مشتریان انجام شده است و جای هیچ گونه 
نگرانی نیست و مشتریان می توانند در اسرع وقت از 
طریق شعبه به صورت حضوری یا از طریق موبایلت 
به صورت غیرحضوری کارت جدید دریافت کنند.
بر این اساس هرگونه شایعه و مطلب دیگری قویاً 

تکذیب می شود و قابل پیگرد قانونی خواهد بود

نخستین کافه دانش بانک صنعت 
و معدن برگزار شد

 مراسم نخستین کافه دانش 
پیرامــون موضوعات امور 
نظارت بر طرح ها با حضور 
مدیــر امور نظارت بر طرح 
ها، مدیر امور راهبری شعب 
و مدیر امور سرمایه انسانی بانک صنعت و معدن 
روز دوشــنبه ســیزدهم تیرماه در محل مجتمع 

فرهنگی-آموزشی این بانک برگزار شد.
این مراســم که با حضور از ۱۶ نفر از کارشناســان 
امور نظارت بر طرح ها از ستاد و شعب استان تهران 
و البرز و همچنین مدیران و رؤســای ادارات این 
حوزه جهت بررسی و ارائه راهکار در خصوص دو 
مسئله منتخب که به درخواست مدیر امور نظارت 
بر طرح های این بانک مطرح شده بود، برگزار شد.
سپس مدیر امور سرمایه انسانی، مدیر امور راهبری 
شعب و مدیر امور نظارت بر طرح ها در خصوص 
تاریخچــه مدیریت دانش بانک از ســال ۱۳۹۳ 
تاکنــون، لزوم فرهنگ مشــتری مداری و تعامل 
با مشــتریان نکاتی را برشــمردند و رییس کمیته 
مدیریــت دانش بانک در خصوص لزوم تشــکیل 
جلســات کافه دانش در راستای ارتقای مدیریت 

دانش در بانک مطالبی را ارائه کرد.
در خالل این جلســه، کارشناسان دعوت شده از 
ســتاد و شــعب در گروه های ۴ نفره در خصوص 
دو مســأله منتخب در حــوزه نظارت بر طرح ها 
شــامل چگونگــی تبدیل نقد بــه غیر نقد و نحوه 
پذیرش سهم الشرکه شرکت ها مطالبی را عنوان 
نمودنــد و در مــورد جوانب مختلف آن به بحث و 
تبادل نظر پرداخته و سپس راهکار های خود را به 
هیأت داوران که مشتمل بر مدیران امور نظارت بر 
طرح ها و امور راهبری شعب و همچنین حسین 
حیــدری ایرنجــی رییس اداره نظارت بر طرح ها 

بود، اعالم کردند.

سهامداران بانک دی عجله نکنند
تمام سهام دارانی که نیاز دارند 
تا سهام بانک دی را عرضه کنند 
یا مــورد خریداری قرار دهند، 
می توانند معامالت بورسی خود 
را انجام دهند. البته با توجه به 
وضعیتی کــه بانک دی دارد، 
توصیه می کنیم که سهامداران 

خیلی عجله  نکنند.
مدیــر عامل بانــک دی گفت: 
تمام سهام دارانی که نیاز دارند 
تا سهام بانک دی را عرضه کنند 
یا مــورد خریداری قرار دهند، 
می توانند معامالت بورسی خود 
را انجــام دهنــد. البته با توجه 
به وضعیتی که بانک دی دارد، 
توصیه می کنیم که سهامداران 

خیلی عجله  نکنند.
برگزاری مجمع عمومی عادی 
بانک دی با نماد دی از ۲۷ مهر 
۱۴۰۰ متوقف شــد. این توقف 
نماد، برای ســهامداران تولید 
دردسر کرد. بســیاری از آنان 
از ایــن بابت نگــران بودند که 
در شــرایط موجود، نمی توانند 
اقدام به خرید و فروش ســهام 
کنند. علیرضا قیطاســی برای 
اطمینان بخشی به سهامداران 
در ۳۱ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ 
از برگزاری جلســات متعددی 
در ایــن زمینه خبر داد و بیان 
کــرد که به زودی مجمع تایید 
صورت های مالی ســال ۱۳۹۹ 
برگزار می شود. پس از گذشت 
۹ ماه، در ۲۲ خردادماه جاری، 
بانــک دی مجمــع عمومــی 
عادی به طور فوق العاده برگزار 
کرد و با رای صاحبان ســهام ، 
صورت های مالی منتهی به ۲۹ 
اسفند ماه ۱۳۹۹ را به تصویب 

رساند.
با این حال علیرضا قیطاســی 
به ســهامدان بانک دی توصیه 
می کنــد که در خرید و فروش 
عجله نکنند و برای این کار باید 
تدبیری اندیشــیده شود. این 
موضوع و دیگر مباحث مربوط 
به بانک دی در زیر به طور کامل 

مورد اشاره قرار گرفته است.
میزان امــوال بانک دی چقدر 
اســت؟ آیــا برنامــه ای برای 
واگذاری این اموال وجود دارد؟

براســاس دســتورالعمل های 
بانک مرکــزی، بانک ها امالک 
مــازاد خود را باید واگذار کنند. 
بانــک دی هم از پنج ماه پیش 
یک بانک اطالعاتی برای تمامی 
امــالک مــازاد و تملیکی خود 
ایجاد کرد و آنها را مورد ارزیابی 
قرار داد. پروسه واگذاری امالک 
آغاز شده و در ماه جاری مزایده 
آن اجرایی خواهد شــد. وقتی 
امالک مازاد به فروش برســد، 
نقدینگــی در بانــک به جریان 
می افتــد و صورت هــای مالی 

بهینه تر خواهد شد.
بانک دی از ابتدای سال چه 
میــزان وام ازدواج پرداخــت 

کرده است؟
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، 
شبکه بانکی کشور حدود ۲۸۰ 
هــزار میلیارد ریال یا ۲۸ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج پرداخت کرده 
که هر بانکی ســهمیه ای را به 
خــود اختصاص داده اســت. 
بانــک مرکــزی، بانک هــا را 

بــرای قرض الحســنه ازدواج 
رصد می کنــد، به این صورت 
که بر تعداد ثبت نام شــدگان، 
قراردادهــای منعقده و افرادی 
کــه در صف انتظار هســتند، 
نظارت دارد. بر همین اســاس 
۲۰ درصد از ثبت نام شــدگان 
بــرای بانک دی در صف انتظار 
به ســر می برند و به حدود ۸۰ 
درصد هم این سهمیه پرداخت 

شده است.
چــه  کنــون  تا دی  بانــک 
از  تســهیالتی  حمایت هــای 
بنیــان  دانــش  شــرکت های 

انجام داده است؟
براســاس شعار ســال جاری 
از ابتــدای ۱۴۰۱ برای تحقق 
این شــعار جلســاتی با انجمن 
شــرکت های دانــش بنیــان 
برگزار شــد و از آنان دعوت به 
عمــل آمد و آمادگی بانک دی 
جهــت همکاری به صورت صد 
در صدی اعالم شــد. تعدادی 
از شــرکت هــای دانش بنیان 
در ســطح کشــور در شعبات 
بانک دی درخواست داده اند و 
کارهــای آنان در مرحله انجام 

است.
میــزان اضافه برداشــت بانک 

دی از بانــک مرکــزی بعــد از 
ابالغ دســتورالعمل ممنوعیت 
اضافه برداشــت بــدون وثیقه 

گذاری چقدر بوده است؟
بانــک دی از بانــک مرکــزی 
اضافه برداشــت نداشته است. 
براســاس قانون بودجه ســال 
۱۴۰۱ بانک هــا بایــد پس از 
مکاتبــه بــا بانــک مرکزی و 
 ارائــه وثائق، اضافه برداشــت 

داشته باشند.
نمــاد بورســی بانــک دی چــه 

وضعیتی دارد؟
بانــک دی تقریبــا از مهرماه 
سال گذشــته به دلیل برگزار 
نشــدن مجمع ســال ۱۳۹۹ 
بســته بوده است. تالش هایی 
زیادی صورت گرفت و به لطف 
کمک هــای بانــک مرکزی و 
ســازمان بورس در ۲۲ خرداد 

مجمع برگزار و بالفاصله پس از 
آن نماد بانک دی باز شد. امروز 
تمام سهامدارانی که نیاز دارند 
تا سهام بانک دی را عرضه کنند 
یا مــورد خریداری قرار دهند، 
می تواننــد معامالت بورســی 
خــود را انجام دهنــد. البته با 
توجه به وضعیتی که بانک دی 
دارد، باید تدبیری اندیشید که 
خیلی در جهت خرید و فروش 
ســهام عجله ای صورت نگیرد. 
بانــک دی بــا توجه به امالکی 
کــه در اختیــار دارد، وضعیت 
 مناســبی در آینــده نزدیک 

خواهد داشت.
میــزان دارایــی و ســرمایه 
بانــک دی چقدر اســت؟ چرا 
سهامداران نباید نگران ارزش 

و سوددهی سهم شان باشند؟
صورت هــای مالــی بانک دی 

نشــان دهنــده دارایی هــای 
خوبی است. یکی از آنها نیروگاه 
دماوند اســت کــه بزرگترین 
نیروگاه کشور و از نیروگاه های 
بــزرگ خاورمیانه به حســاب 
می آیــد. این نیــروگاه تقریبا 
۴۰ درصــد برق تهران و حدود 
۴ درصد برق کشــور را تامین 
می کند. شرکت سرمایه گذاری 
بوعلی که در حوزه بازار سرمایه 
فعالیــت دارد و یــا بیمه دی از 
جمله شــرکت هایی هســتند 
که وضعیــت خوبی در بورس 
دارند. بانــک دی دارایی های 
بســیار خوبی دارد که انشااهلل 
بررســی های صورت  طبــق 
گرفته، واگذار خواهد شد. البته 
ممکن اســت برخی از امالک را 
بــه راحتی نتوان واگذار کرد به 
مقدماتی نیاز داشــته باشد که 
باید فراهم آید. شــرایط بانک 
دی با واگذاری یکسری از اموال 
مازاد قطعا بهتر از شرایط فعلی 

خواهد شد.
بــه نظــر شــما محــدود کردن و 
کنتــرل رشــد ترازنامــه بانک ها 
چه تاثیری بر عملکرد بانک ها 
خواهــد  پولــی  متغیرهــای  و 

داشت؟
بانک مرکزی دســتورالعملی 
دربــاره افزایــش دارایی های 
بانک ها دارد. برخی از بانک ها تا 
۲ درصد و بانک های تجاری ۲.۵ 
درصد می توانند افزایش دارایی 
در ماه داشــته باشند. بانک دی 
این موارد را صد در صد رعایت 
می کند زیرا بر بهبود تراز نامه 

تاثیرگذار است.

اخبار

مدیرعامل بانک ملت در پیامی فرارسیدن ۱۴ تیرماه روز قلم را 
به تمامی اصحاب قلم اعم از نویسندگان، مترجمان، منتقدان، 

پژوهشگران، روزنامه نگاران و اهالی رسانه تبریک گفت.
متن پیام رضا دولت آبادی به شرح زیر است:

بنام خدا
چهاردهم تیرماه به عنوان روز قلم فرصت مغتنمی اســت برای 
ارج نهادن به مقام و منزلت صاحبان قلم و اندیشه که هنرمندانه 
و خالقانه با ثبت وقایع و خلق آثار بدیع، فرهنگ و هنر ایرانی را 
زینت بخش هنر و قلم خود ساخته و فرهنگی غنی از مردان و 
زنانی ساخته که روح واال و اندیشه ورز خود را در قلم دمیده تا 

آثار ماندگارشان زینت بخش فرهنگ ایرانی گردد.

روز قلم، تنها بهانه ای است برای ادای احترام به صاحبان اندیشه 
و قلــم کــه ســوگند الهی”ن و القلم و ما یســطرون” را زیبنده 
اندیشــه خود ســاخته و با خلق آثار ماندگار بذر امید و نشاط را 

در جامعه می کارند.
اینجانــب بــه نمایندگــی از خانــواده بزرگ ملــت، این روز را 
خدمت اصحاب قلم اعم از نویســندگان، مترجمان، منتقدان، 
پژوهشــگران، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه تبریک می گویم 
و امیدوارم که قلم و نامشــان در عرصه فرهنگ ایران اســالمی 

مانا و ماندگار باشد.
رضا دولت آبادی
مدیرعامل بانک ملت

پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز قلم

خبر  ویژه

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/2/20 مــورخ   1401۶0324001000۵02 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای اســماعیل 
زنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 3۵83 کدملــی 3۵39۵۵89۵0 صــادره از  رجبــی فر
گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 109۵23/9۵ متــر 
مربــع در قســمتی از پــاک 912 اصلــی واقــع در قریــه پــوزگاه گنــاوه خریــداری مــع الواســطه 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در  از آقــای حســین رجبــی و شــرکاء محــر
دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ر بــه مراجعــه  ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/4/1۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/5/2 
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 144 

گهی فقدان سند مالکیت آ
ــورخ 1401/04/12  ــماره وارده 120۵8 م ــه ش ــت ب ــق درخواس ــی طب ــن رحمان ــم مهی خان
و بــا تقدیــم دو بــرگ فــرم استشــهادیه محلــی مصــدق شــده بشــماره 1۶97۶7 مــورخ 
ســند  کــه  اســت  مدعــی  کرمانشــاه   127 شــماره  رســمی  اســناد  دفتــر   1401/04/12
مالکیــت ششــدانگ اعیــان پــاک 1370 فرعــی از 3۶7 اصلــی بخــش یــک حومــه ذیــل 
ثبــت 128۵08 و صفحــه 88 دفتــر ۶7۶ بخــش 1 حومــه کرمانشــاه بنــام خانــم مهیــن 
رحمانــی صــادر و تســلیم گردیــده اســت بعلــت ســهل انــگاری ســند مالکیــت بشــماره 
ســریال 1۶۵۵18 الــف/89 مفقــود شــده اســت لــذا مراتــب طبــق مــاده 120_آییــن 
نامــه قانــون ثبــت در یــک  نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی 
انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد آن میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
بــه مــدت 10 روز مراتــب را بــه ایــن اداره اعــام دارنــد در غیــر اینصــورت نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام و ســند مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار 

ســاقط و ابطــال خواهــد شــد.
رونوشت: جهت اطالع و اقدام به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
مهدی زارعی وش
کرمانشاه ناحیه یک  سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
از طرف مهدی میهمی
۸55/م الف/12

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی ، نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای شــماره 1400۶0301022003081 مــورخ 
وامــاک  اســناد  ثبــت  اداره  در  عــادی مســتقر  اســناد  بــه  رســیدگی  1400/9/27 هیــات 
ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی و تصرفــات مالکانــه متقاضــی میثــم 
نــوری فرزنــد نصرالــه بــه شــماره شناســنامه 1۶9 صــادره از تاکســتان نســبت بــه مســاحت 
۵000 مترمربــع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 10000 مترمربــع کــه بصــورت 
یــک بــاغ خشــکیده شــده اســت مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ۶72 فرعــی مفــروز از قطعــه 
44 تفکیکــی از 11۵ اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده ل ز گردی ــر ــره مح ــی و غی ــا ماف محمدرض
ــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور  ــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص ی بــه فاصل
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــا بــه دادگاه  ــد ت ــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماین مــدت دو مــاه اعت
ــت در  ــی اس ــردد بدیه ــی دادگاه گ ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک ــه و اقدام ــه احال صالح
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ر بــه دادگاه  خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــر

نخواهــد بــود. 
گهی: 14۰1/4/4 آ خ انتشار اولین  تار
گهی: 14۰1/4/1۸ آ تاریخ انتشار دومین 
کریم ک رباط  بابک احمدی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــخ 1401/02/10 هی ــماره 11۶9 و 1140 تاری ــر رای ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
بهشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم هــا ام لیــا و صغــرا شــهرت هــر دو 
زنــدان محمــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی  نقــی زاده فر
)نســبت ســهم هــر یــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ می باشــد( بــه مســاحت 34۶/11 
متــر مربــع قســمتی از پــاک 20 اصلــی بــه شــماره کاســه ۵0۶ و 1400/۵0۵ واقــع در 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع  اراضــی شــهید آبــاد بخــش 18 ثبــت بهشــهر محــر
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 14 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰4/۰4 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰4/1۸ 
ک بهشهر  سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
شناسه 133۸2۸3

کالسه 14۰۰۰1۹22 گهی مزایده اتومبیل موضوع پرونده اجرائی  آ
بموجــب پرونــده اجرائــی کاســه 140001922 آقــای حامــد فتحعلــی پــور نــام پــدر: غامحســن 
ســند  باســتناد  )زوج(  ملــی:2۵94394149  شماره/شناســه   1280 شناســنامه  شــماره 
ســکه  عــدد   100۵ تعــداد  رشــت   8 دفتــرازدواج   84/۵/28-۶239 شــماره  ازدواج 
زنــد فرهاد)زوجــه(  بهــارآزادی بــه عنــوان اصــل طلــب بــه خانــم فاطمــه ربیعــی گالشــی فر
بــه صنــدوق دولــت  اجرایــی متعلقــه  بــه انضمــام ۵ درصــد  بــا کدملــی:2۵9392۶041 
پرایــد  ســواری  یکدســتگاه  ششــدانگ  تمامــی  مقــررات  برابــر  کــه  باشــد  مــی  بدهــکار 
متالیــک شــماره شاســی  رنــگ ســبز  بــه  مــدل 1383  آی ســواری  ایکــس  تــی  جــی  تیــپ 
S1412283330334 شــماره موتــور0094۵3۶9 وضعیــت اتومبیــل بدنــه دور تــا دور رنــگ 
دارای خوردگــی در ناحیــه درب هــا ســمت راســت و پوســیدگی کــف اتــاق و صنــدوق مــی 
ژ بــودن باتــری امــکان روشــن شــدن موتــور میســر نبــوده واز نظــر  باشــد بــه جهــت دشــار
ــاره  ــا پ ــوده ورودربه ــن فرس ــل کابی ــات داخ ــد تزئین ــی باش ــدل م ــد م ــوری در ح ــی و موت فن
ــر از ۵0  ــاره دارای آج کمت ــو مســتهلک والســتیک هــای عقــب پ مــی باشــد الســتیک هــای جل
درصــد مــی باشــد شیشــه هــا ســالم اســت و اتومبیــل فاقــد بیمــه نامــه ثالــث مــی باشــد. 
نامــه شــماره  بــه مدیــون طــی  انتظامــی 3۵  ص2۵۶-4۶ متعلــق  بــه شــماره  اتومبیــل 
نظریــه  طبــق  بــور  مز خــودرو  تمامــت  و  توقیــف   1400/9/14-1400049180۶700۶9۵9
بــه  دادگســتری  رســمی  کارشــناس   1401/1/17-14010۵0180۶7000772 وارده  شــماره 
زیابــی و بهــای آن قطعیــت  مبلــغ 2۵0/000/000 ریــال )دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال( ار
یافتــه و از ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــرروز ســه شــنبه مورخــه 1401/۵/4 در رشــت پارکینــگ 
ریــال   2۵0/000/000 پایــه  مبلــغ  از  مزایــده  میرســد  بفــروش  مزایــده  هوشــیارازطریق 
)دویســت و پنجــاه میلیــون ریال(شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه 
مــی شــود ونیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 
ر  تعطیــل رســمی اعــام گــردد مزایــده بــا تعییــن وقــت مجــدد در همــان ســاعت و مــکان مقــر
برگــزار خواهــد شــد شــرکت در جلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه 
کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت وحضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی آن در جلســه 
مزایــده مــی باشــد و برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف ۵ روز 
ر  از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد ودر صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــر
مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و 
بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و دراینصــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار 

ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد. تاریــخ انتشــار:1401/4/18
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-شهرام دریا

شــماره  رای  برابــر  و   1400/04/29 مــورخ   14008۵۶1802100073۵ شــماره  بــه  منتشــره  آگهــی  پیــرو 
وضعیــت  وتکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات  مــورخ:1400/04/08   1400۶0318021000300
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه 
بامعــارض آقــای ســعید ماراالنــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 831 صــادره از تبریــز در قریــه اللــه 
دشــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت 2۵2.33 مترمربــع 
پــاک فرعــی 493 از اصلــی 1۵ واقــع در بخــش 10 کوچصفهــان خریــداری از مالــک رســمی مــع الواســطه از 
ز گردیــده اســت کــه در آگهــی قبلــی مســاحت ملــک  وراث ابراهیــم طاعتــی و از آقــای عبــداهلل طاعتــی محــر
248.0۵ مترمربــع قیــد شــده بــود کــه برابــر رای اصاحــی هیــات بــه شــماره 1401۶03180210002۵9   
مــورخ 1401/02/21 مســاحت ملــک بــه 2۵2.33 مترمربــع تغییــر یافــت کــه بدینوســیله اصــاح گردیــد. 

تاریــخ انتشــار نوبــت اول:1401/04/18 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم:1401/0۵/02
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس اداره ثبت اسناد و امال

بــرگ ســبز ســواری پــژو 40۵ ، شــماره پــاک 78 
ایــران ۵۶2 ج 12 ، شــماره موتــور 124890۶4۵00 
شــماره شاســی NAAM11CA7AK۶20387 بنام 

فردیــن ســاعدی مفقــود و فاقــد اعتبــار اســت.

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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کرد؛ ح  داور دومین دوره جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( طر

ظرفیت باالی جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( برای تقویت گفتمان رسانه ای فرهنگ رضوی
مشهد / سمیرا رحمتی

داور جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( با اشاره به ارتقای 
کمی و کیفی در بسیاری از بخش های دومین دوره این جشنواره 
گفت: جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( این قدرت و ظرفیت را دارد 
که گفتمان رســانه ای کشــور در حوزه فرهنگ و سیره رضوی را 
تقویت کند.سپهر خلجی در این باره گفت: در این دوره از جشنواره 
شاهد افزایش کمی آثار بخش خبر بودیم و در مجموع ۷۷۳ خبر، 
مصاحبه، سرمقاله، یادداشت، گزارش و تیتر دریافت شد که یکی 
از مهم ترین ویژگی های این دوره اســت. وی افزود: بعد از بررســی 
اولیه آثار، نهایتا ۸۲ اثر حائز شرایط شاخته شد و به مرحله داوری 
نهایی راه یافت که شــامل ۱۵ گزارش ۱۳ مصاحبه ۲۱ خبر، ۱۲ 
تیتر و ۲۱ سرمقاله و یادداشت بود. خلجی ادامه داد: هیات داوران 
بر اســاس شــاخص های حرفه ای و با ارزیابی ابعاد مختلف سوژه، 
نحوه پردازش اثر، عناصر و ارزش های خبری، نگارش دســتوری 
و رعایت اصول و ظرافت های خبری مثل لید، سابقه و منبع خبر 
به بررســی آثار پرداختند و بعد از بررســی همه جوانب، آثار برتر 
بخش های مختلف را انتخاب کردند. وی یکی دیگر از ویژگی های 
این دوره جشنواره را ارتقاء کیفی آثار در بخش گزارش و مصاحبه 
برشمرد و گفت: در این بخش شاهد رشد کیفی آثار بودیم و تقریبا 
تمامی آثار از سطح قابل قبول و استانداردهای حرفه ای برخوردار 
بود که کار انتخاب را با مشــکل مواجه کرده بود.وی در خصوص 
آثار بخش خبر نیز گفت: به رغم رشــد کیفی در بحث گزارش و 

مصاحبه، متاســفانه در حوزه خبر همانند دوره قبل، امســال نیز 
آثار دریافتی از کیفیت الزم برخوردار نبود. خلجی ادامه داد: این 
ضعــف در تولیــد آثار بخش خبری مرتبط با جشــنواره، نیازمند 
ریشه یابی است و شاید ضعف فنی و یا کم توجهی به حوزه تولید 
خبر، دو دلیل مهم آن باشد.خلجی درباره پیش بینی خود از آینده 
جشنواره نیز گفت: خوشبختانه به طور کلی در دومین دوره این 
جشنواره، شاهد رشد کمی آثار هستیم و در برخی حوزه ها مانند 

گزارش و مصاحبه، رشد کیفی هم ایجاد شده است که باید به سایر 
بخش ها نیز تسری یابد. وی افزود: بدون تردید اگر این جشنواره 
بــا عنایــات حضرت رضا)ع( و الطاف الهــی ادامه پیدا کند، ما در 
آینده شاهد رونق بیشتر ابعاد مختلف این جشنواره و رشد کمی 
و کیفی در همه بخش ها خواهیم بود که خروجی آن، تقویت این 
گفتمان در حوزه رسانه ای کشور خواهد بود و اصحاب رسانه نیز با 
ابعاد جشنواره بیشتر آشنا خواهند شد.  داور بخش خبر جشنواره 
رســانه ای بین المللی امام رضا)ع( درباره نقش رســانه در ترویج 
سیره رضوی نیز اظهار کرد: عصر حاضر، عصر انسان رسانه است 
یعنی انســان، محور روایت ســازی است و رسانه ها نقش بی بدیلی 
در اثرگذاری واقعیت زندگی اجتماعی بر عهده دارند که با توجه 
به این موضوع، اگر ما بخواهیم در حوزه ســیره و معارف رضوی 
هم کار تبیینی انجام دهیم، یکی از بســترهای اساســی آن، حوزه 
رســانه اســت. وی افزود: پایه روایتگری رسانه ای در حوزه دین و 
جهاد تبیین معارف رضوی، رسانه است و امیدوارم بتوانیم دایره 
رسانه نگاری در حوزه معارف رضوی را گسترش داده و آن را تقویت 
کنیم. خلجی در ادامه گفت: در این راســتا این امکان وجود دارد 
که تقویت و گسترش خادمیاران رضوی حوزه رسانه را در دستور 
کار قرار دهیم تا نه فقط فعاالن رسانه ای مشهد و خراسان رضوی، 
بلکه تولیدکنندگان محتوا در سراسر کشور و نقاط مختلف جهان، 
تولید محتوای اثرگذار و استاندارد در این حوزه داشته باشند و به 

ترویج فرهنگ رضوی کمک کنند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

در 3 ماهه نخست امسال محقق شد؛

کسب رتبه نخست صدور جواز 
 تاسیس صنعتی کشور 

توسط استان خراسان رضوی
مشهد / سمیرا رحمتی

معاون برنامه ریزی وسرمایه گذاری سازمان صمت 
خراسان رضوی گفت: درسال تولید ،دانش بنیان ، 
اشتغال آفرین و طی سه ماهه اول امسال خراسان 
رضــوی با صدور۴۸۷ فقره جوازتاســیس صنعتی 
رتبه نخســت بیشترین تعداد جوازتاسیس صادره 
کشــوررا به خوداختصــاص داد.علی امید بخش 
افــزود: میزان ســرمایه گذاری پیش بینی شــده 
درمجوزهــای مذکــور۱۹۸ هزارمیلیاردریال می 
باشــدکه درصورت راه انــدازی این طرح ها امکان 
ایجاداشــتغال مســتقیم برای ۱۱۳۸۴ نفرفراهم 
خواهدشدکه استان راازنظرمیزان سرمایه گذاری 
واشتغال درجایگاه سوم کشورقرارداده است.معاون 
برنامه ریزی وسرمایه گذاری سازمان صمت استان 
درادامــه گفت : گروه صنعتی این طرح هاشــامل 
صنایع شــیمیایی، غذایی ، فلزی، غیرفلزی ، کانی 
غیرفلزی، نساجی وچرم ، برق والکترونیک ، ماشین 
سازی، سلولزی وصنایع معدنی می باشدکه درسطح 
شهرســتانهای استان دردست اجراهستند.شایان 
ذکراست : هم اکنون ۵۱۱۰ مجوزتاسیس با پیش 
بینی ۱۶۱ هزارمیلیاردتومان سرمایه گذاری بخش 
خصوصی واشتغال مستقیم ۱۴۹ هزارنفردرسطح 

استان درحال اجرا می باشد.

 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان گلستان خبر داد؛

بر پایی بیش از 4۰۰ پایگاه نیکوکاری 
در استان گلستان

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( استان گلستان با اشاره به اجرای 
پویش نذر قربانی همزمان با عید ســعید قربان در 
استان، گفت: بیش از ۴۰۰ پایگاه ثابت و سیار برای 
جمع آوری نذورات و وجوهات مردم در سطح استان 
برپا می شود.عیسی بابایی در آستانه عید سعید قربان 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال در سطح 
استان، بیش از ۴۰۰ پایگاه شامل دفاتر امداد، مراکز 
نیکوکاری و پایگاه های مســتقر در میادین اصلی 
شهرها، آماده جمع آوری نذورات و وجوهات مردم 
به مناسبت عید سعید قربان و توزیع بین نیازمندان 
هستند.وی افزود: این نهاد همه ساله با فرارسیدن 
عید سعید قربان باهمکاری مردم نوعدوست استان، 
نذورات جمع آوری شــده را با اولویت ســالمندان، 
زنان سرپرست خانوار، ایتام، کودکان بدسرپرست 
و خانواده های دارای بیمار صعب العالج در همان روز 
عید، بین نیازمندان توزیع می کند.مدیرکل کمیته 
امداد استان گلستان اظهار کرد: نیکوکاران گلستانی 
در روز عید سعید قربان، می توانند نذورات خود اعم از 
دام زنده و گوشت دام را به پایگاه ها و ادارات و مراکز 
نیکوکاری این نهاد در سطح استان تحویل دهند و 
همانند سال های گذشته با کمک های بی دریغ خود، 
شادی را در روز عید، مهمان سفره نیازمندان کنند.

 4 هزار دانش آموز نخبه کشور 
تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند

بابایی تصریح کرد: امسال مشارکت مردم در پویش 
نذر قربانی با هرمبلغی امکان پذیر اســت و کمیته 
امداد براساس نذورات نقدی جمع آوری شده و نیت 
افراد مشــارکت کننده ، نســبت به تهیه دام زنده، 
ذبح و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان مناطق 
محروم، در کمترین زمان ممکن اقدام خواهد کرد.

وی افزود: پروتکل های بهداشــتی، در همه مراحل 
ذبح تا توزیع گوشت قربانی با رعایت کامل ضوابط 
بهداشتی انجام می شود و در سریع ترین زمان ممکن 
به دســت خانواده های نیازمند می رسد.مدیرکل 
کمیته امداد استان گلستان با پیش بینی جمع آوری 
۵۰ میلیارد تومان نذورات قربانی در ســال جاری 
عنوان کرد: سال گذشته بالغ بر ۳۴ میلیارد تومان 
نذورات عید قربان مردم نیکوکار استان توسط این 

نهاد بین نیازمندان توزیع شد.

رئیس سازمان صمت استان ایالم:

 43۷ متقاضی تسهیالت قالیبافی 
به بانک های عامل معرفی شدند

ایالم / گروه استان ها: رئیس سازمان صمت ایالم از 
معرفی ۴۳۷ متقاضی تسهیالت قالیبافی در ایالم 
به بانک های عامل خبر داد."رضا محمد رحیمی" 
در تشــریح وضعیت هنر صنعت فرش در استان از 
ابتدای تیرماه سال گذشته تاکنون، گفت: از تعداد 
۶۰۰ متقاضی دریافت تسهیالت قالیبافی ۴۳۷ نفر 
به بانک های عامل برای پرداخت تسهیالت معرفی 
شــده اند.وی، ایــن تســهیالت را در جهت رونق 
بخشــیدن به بازار فرش دستباف و تثبیت اشتغال 
مشــاغل خانگی دانســت و تصریح کرد: در استان 
ایالم سه هزار و۵۰ بافنده فعال مشغول به فعالیت 
می باشــند.رئیس ســازمان صمت ایالم با اشاره به 
ضــرورت بازرســی از کارگاه های بیمه شــدگان 
قالیبافی ادامه داد: در مدت یک سال گذشته ۸۲۴ 
فقره بازرسی از کارگاه های قالیبافی در سطح استان 

انجام شده است.

 در ارزیابی عملکرد سالیانه 
از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛

 مدیریت تعاون روستایی 
 استان ایالم موفق 

به کسب رتبه نخست شد
ایالم / گروه استان ها: مدیر تعاون روستایی 
ایالم گفت: با انجام ارزیابی عملکرد سالیانه 
از ســوی ســازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران، مدیریت تعاون روستایی استان موفق 
به کسب رتبه نخست در بین مدیریت تعاون 
روســتایی استان های کشور گردید.محمد 
ناصر ناصری اظهار داشت: بر اساس ارزیابی 
های صورت گرفته توســط سازمان مرکزی 
در سال ۱۴۰۰ و اعالم نتایج ارزیابی عملکرد 
، مدیریت تعاون روستایی استان ایالم رتبه 
اول در برنامه ریزی و ارائه خدمات حســب 
شــاخص هــای برنامه عملیاتــی اعالمی 
ازسوی ســازمان مرکزی درتمام زیربخش 
ها متناسب با شرح وظایف قانونی را به خود 
اختصاص داد.وی افزود: کســب این رتبه را 
حاصــل تشــکیل کارگروه های تخصصی و 
تعییــن دبیــر و اعضاء بــرای هر یک از این 
کارگــروه ها از بین همــکاران با تجربه و با 
انگیزه ی واحد های تخصصی و سازماندهی 
کمیته ی پایش و سنجش برای رصد فعالیت 
ها و جمع آوری مستندات و همفکری برای 
رفع موانع و مشــکالت و ارتباط مســتمر با 
واحد هــای متناظــر در ســازمان مرکزی 
در ایجاد بســتر مناســب برای ساماندهی 
،پشتیبانی وارائه خدمات به تولیدکنندگان 
از طریق توانمندســازی وتشــکل سازی و 
نهایتــا سیاســتگذاری وحمایت وهدایت 
ونظــارت مطلوب بر آنها دانســتند.گفتنی 
اســت؛ مدیریت تعاون روســتایی اســتان 
ایالم طی سالهای اخیر با برنامه ریزی های 
دقیق موفق شــده است در ارزیابی عملکرد 
ها با روندی رو به رشد جایگاه های مطلوب 
ونخســت کشوری واستانی در ارائه خدمات 

به جامعه هدف را کسب نماید.
 

مدیر مخابرات منطقه گلستان عنوان کرد؛

اتصال 2۷۸ روستا به فیبر نوری
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان در کارگاه آموزشــی ویژه 
خبرنگاران اســتان از اتصال ۲۷۸ روســتای 
استان به فیبر نوری خبرداد. دکتر غالمعلی 
شــهمرادی با حضور در کارگاه آموزشی که 
برای خبرنگاران اســتان تشکیل شده بود با 
اشــاره به توســعه مخابرات در سطح استان 
از اتصال ۲۷۸ روســتا به فیبر نوری خبرداد 
وگفت : طرح توســعه فیبر نوری در اســتان 
مدتی اســت که شــروع شده است و بعنوان 
نهضــت جهادی شــرکت مخابرات ایران در 
ســال ۱۴۰۱ در قالــب جدیدی قرار گرفته 
و  ازاولویت اجرایی ویژه ای برخوردار شــده 
اســت. وی صنعــت مخابــرات را از صنایع  
پیشــتاز در دنیا دانســت و گفــت :  در این 
زمینه تحوالت بســیاری را شــاهد هستیم 
و از آنجایــی  جایگاه مخابرات بســیار ویژه 
بوده که تامین کننده زیرساختهای ارتباطی 
کشور است . مدیر مخابرات منطقه گلستان 
با اشاره به اینکه مجهز شدن به فناوری ها و 
تجهیزات بروز میتواند عامل مهمی در ایجاد 
زیرســاختهای ماندگار باشد گفت : توسعه و 
تامین زیرساختهای ارتباطی استان بر بستر 
فیبر نوری عالوه بر دسترســی مردم استان 
بــه ارتباطــات مخابراتی با کیفیت ، میتواند 
کمک بزرگی به پیشــرفت استان درتمامی 
ابعاد نماید. دکتر غالمعلی شهمرادی از آغاز 
بکار طرح" نجما" تحت عنوان نهضت جهادی 
شــرکت مخابرات ایران نیز خبر داد و گفت 
: امســال این طرح در اســتان گلستان کلید 
خواهد خورد که امیدواریم جزء اســتانهای 

پیشرو در کشور باشیم.

برگزاری کارگاه آموزشی 
 خبرنگاران استان 

در مخابرات منطقه گلستان
گلســتان / گروه اســتان ها: کارگاه آموزشی 
ویژه خبرنگاران اســتان در مخابرات منطقه 
گلستان برگزار شد. کارگاه آموزشی یکروزه 
ویــژه خبرنگاران اســتان برگزار شــد. این 
کارگاه کــه با هدف آگاهی بیشــتر اصحاب 
رســانه از نحوه برقراری ارتباطات مخابراتی 
و آشنایی با مفاهیم ، اصطالحات و تجهیزات 
مخابراتی برگزار شــد ۴۰ تن از خبرنگاران 
حضور داشــته و در بخشــهای  ثابت، دیتا، 
همراه و فیبر نوری آموزشها و اطالعات الزم 
را کســب کردند. الزم به ذکر است مدرسان 
این کارگاه آموزشــی یکروزه مهندس علی 
قدس مفیدی مدیر سیســتمهای مخابراتی، 
مهنــدس علــی مقــدس زاده مدیــر دیتا، 
مهندس علی عباســیان رئیس اداره طرح و 
مهندسی ارتباطات سیار و مهندس شیرازی 
از کارشناســان فیبر نوری مخابرات منطقه 
گلســتان بودند که در بخشهای تلفن ثابت، 
تلفــن همراه ، دیتــا و فیبر نوری به اموزش 

خبرنگاران پرداختند.

استانها 6

؛  به ریاست فرماندار بوشهر

جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های بوشهر برگزار شد
بوشهر /  فاطمه کرمپورنیا 

 جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان به ریاست 
صالــح رحیمی فرماندار، معاون برنامه ریزی وتوســعه فرمانداری 
بوشهر،مسول روابط عمومی فرمانداری وکارشناسان روابط عمومی 
سایرادارات درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.فرماندار 
بوشــهر در جلســه شــورای هماهنگی روابط عمومی ها با اشاره به 
بیانات امام خمینی )ره( درخصوص اهمیت اطالع رســانی اظهار 
داشت: جایگاه روابط عمومی، یک جایگاه رفیع است و باید از این 
ظرفیت در مقابله با فشــارهای داخلی و خارجی در ناکارآمد نشــان 

دادن نظام جمهوری اسالمی بهره گیری کرد.
رحیمی ؛با بیان اینکه وجود روابط عمومی متخصص و متعهد یکی 
از ضرورت های مهم در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی است، 
افزود: روابط عمومی ها نقش اثرگذار و ســازنده در رشــد و تعالی 
ادارات دارند.فرماندار در جلســه شــورای هماهنگی روابط عمومی 

های ادارات، بیان داشــت: روابط عمومی ها با شــناخت و آگاهی از 
نیازهــای مــردم، آن را به مدیران خود انتقال دهند و با یک ارتباط 
دو طرفه باعث ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین شوند.فرماندار 

بوشــهرافزود: در ایــن رابطه روابــط عمومی های باید بعنوان زبان 
گویای مجموعه خود به بیان اقدامات صورت گرفته از سوی ادارات 
و دســتگاهها به مردم بپردازند.صالح رحیمی اظهارداشت: روسای 
ادارات بایستی به ظرفیت و اثر بخشی روابط عمومی ها توجه خاص 
داشــته باشــند افزود: ادارات عمدتا خدمات و دستاورد های خوبی 
دارند ولی این دســتا ورد ها به خوبی منعکس نمی شــود. وی عدم 
آشــنایی با نقش روابط عمومی ها در توســعه ادارات و هم چنین 
نبــود ایــده پردازی برای انجام کارهــای نو را از نقاط ضعف روابط 
عمومی ادارت دولتی دانست و گفت: اگر باورمان را تغییر دهیم و 
منزلت و جایگاه روابط عمومی را باور داشته باشیم شاهد اثربخشی 
بیشتری در این بخش خواهیم بود. وی درپایان بیان داشتند؛آقای 
محمدجعفرپور مدیر روابط عمومی فرمانداری بوشهر بعنوان رئیس 
شــورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی شهرستان 

منصوب شدند

گلســتان / گروه اســتان ها: بی باک گفت: ابالغ اعتبارات مشاغل 
خانگی استان گلستان در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۹۸ میلیارد ریال 
است که با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به متقاضیان طرح 

های مشاغل خانگی پرداخت می شود.
»موســی بی باک« گفت: از تعداد ۵۰۹ رشــته مشاغل خانگی، 
بســیاری از مجوزهای مشــاغل خانگی)۴۸۶ رشته( ثبت محور 
و به صورت آنی صادر می شــوند و ســایر مجوزهای )۲۳ رشته( 
که نیازمند اســتعالم دستگاههای زیربط است سه روزه نهایی و 
مجوز صادر می شــود.معاون اشــتغال و توسعه کارآفرینی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلســتان افزود: توســعه مشاغل 

خانگی فرصت مغتنمی برای افزایش درآمد خانواده ها اســت و 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلســتان سردمدار تسهیل 
صدور مجوز کســب و کار در اســتان است.بی باک بیان داشت: 
ابالغ اعتبارات مشــاغل خانگی اســتان در ســال ۱۴۰۱ بالغ بر 
۹۹۸ میلیارد ریال می باشد که با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۵ 
ساله به متقاضیان طرح های مشاغل خانگی پرداخت می شود.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: در صورت همراهی و همکاری 
شــهردارهای استان در خصوص ایجاد بازارچه های محلی برای 
عرضه محصوالت مشــاغل خانگی، شاهد افزایش مهارت و رشد 

رونق اقتصادی درحوزه مشاغل خانگی خواهیم بود

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون استان گلستان:

ابالغ اعتبارات مشاغل خانگی بیش از ۹۹۸ میلیارد ریال است

خبر  ویژه

رئیس کمیسیون عمران و  حمل و  نقل شورای اسالمی مرکز استان البرز:

ج نیازمند تعامل بین دستگاهی است کر ایجاد مسیر ویژه اتوبوس در 
البرز / گروه استان ها: رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
اســالمی مرکزاســتان البرز با اشاره به این که این طرح مدت زمان 
زیادی است که به صورت راکت مانده است گفت:باید از توان اعضای 
شورا و مدیران دستگاه های مختلف به منظور تسریع در اجرای این 
طرح استفاده کرد.مسعود محمدی در جلسه ای که با عنوان بررسی 
طرح مســیر ویژه اتوبوس در خیابان شــهید بهشتی و بلوار شهید 
چمران با حضور سرپرست شهرداری کرج و اعضای شورای شهر در 
باشگاه میالد برگزار شد،اظهار کرد:با اجرای این طرح و استفاده از 
خطوطی که در حال حاضر زیر بار ترافیک هستند،افزایش ترافیک 
در خیابان بهشــتی دور از انتظار نیســت.رئیس کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای شهر کرج تصریح کرد:بنابراین باید تمهیدات 

الزم برای رفع این مشکل اندیشیده شود.

ج  ح جامع ترافیک شهر کر  طر
با اولویت بندی تکمیل می شود

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک شورای شهر کرج 

گفت:طرح جامع ترافیک شــهر کرج با اولویت بندی تکمیل می 
شــود و تقاطع بلوار موذن و ادامه بلوار جمهوری اســالمی بصورت 
جامع بررســی و با رفع معارضات اجرایی می شــود.محمدی اظهار 
داشــت:با توجه به این که قســمتی از پروژه بزررگراه شــمالی در 
آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید روان سازی ترافیک در 
مســیر های ورودی و خروجی به این بزرگراه میبایســت از طریق 
تقاطع غیر همسطح تامین تا موجب تداخل ترافیک در سایر معابر 

مجاور نگردد. وی افزود: تقاطع بلوار موذن با ادامه بلوار جمهوری 
)مســیر اتصال به بزرگراه شــمالی( از جمله تقاطعاتی اســت که با 
توجه به طرح جامع ترافیک و حجم تردد کنونی و آینده میبایست 
به صورت غیر همســطح اجرا گردد.محمدی تصریح کرد : مطابق 
گزارش ارائه شــده معاونت فنی و عمرانی و معاونت حمل و نقل  
مطالعــات طراحــی در فاز اول تکمیل و فــاز دوم در حال تکمیل 
میباشــد و تا پایان مهر ماه ســال جاری انتخاب پیمانکار و شــروع 
عملیات ، آغاز خواهد شد.عضو و رئیس کمیسیون عمران وحمل 
ونقل ترافیک تُاکیدکرد:در خصوص معارضین پروژه تمهیدات الزم 
قبل از شروع پروژه در نظر گرفته شود تا در هنگام عملیات اجرایی 
موضوعــات مختلــف موجب توقف و تاخیر در بهره برداری نگردد.

به گفته محمدی ؛ همچنین حجم ترافیکی که به این مسیر)بلوار 
جمهوری( اضافه خواهد شــد را با در نظر گرفتن نقاط عطف که 
موجب ترافیک در آینده خواهد گردید را مورد مطالعه کارشناسان 
قرار داده و با اولویت بندی نســبت به تکمیل طرح جامع ترافیک 

شهر اقدام شود.
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کوتاه از جامعه

آستانه عید قربان مورد بررسی  قرار داد کنگو را در  کریمه  «  تب  گار »روز

پیشگیری از تب کنگو در آستانه عید قربان
  سارا فهیم / روزگار

عیــد ُقربان یــا عید األضحی از عید های 
بزرگ مسلمانان در دهم ذی حجه است. 
بنا بر روایات اســالمی، در این روز خدا 
بــه ابراهیم خلیل فرمان داد تا فرزندش 
اســماعیل را قربانی کند. او اسماعیل را 
بــه قربانگاه برد، ولــی جبرئیل همراه با 
»قوچــی« نازل شــد و ابراهیم آن را به 
جای اسماعیل قربانی کرد. سنت قربانی 
در روز عید قربان در سرزمین منا به یاد آن 
رخداد است. مسلمانانی که برای حج، به 
زیارت خانه خدا  می روند، طبق شروطی 
وظیفه دارند در منا قربانی کنند.از طرفی 
یکی از بیماری هایی که با آغاز فصل گرما 
احتمال شــیوع آن افزایش پیدا می کند 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است، 
بــه گفته کارشناســان تب کریمه کنگو 
از دام آلوده به انســان منتقل می شــود 
و ســپس از انســانی به انسان دیگر قابل 
سرایت است که اگر ویروس در بدن دام 
وجود داشــته باشــد ویروس ۲۴ ساعت 
پس از ذبح بر اثر اســید داخل بدن دام 
نابود می شود به همین علت الشه ها در 
کشــتارگاه های صنعتی باید روند پیش 
ســردگذاری را طی کنند.از آنجایی که 
خطر آلودگی به ویروس تب کریمه کنگو 
هنگام ذبح دام خارج از کشتارگاه افزایش 
پیدا می کند در آستانه عید قربان نگرانی 
ها برای شیوع این بیماری دوچندان شده 
است لذا مردم باید توصیه های بهداشتی 
را رعایت کنند تا در روز عید قربان، قربانی 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو نشوند.

عالئم بیماری تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو

دکتــر حســین مهینی، رئیــس اداره 
دامپزشــکی شهرستان کردکوی اظهار 
کــرد: تــب کریمه کنگو یــک بیماری 
ویروســی و بســیار واگیردار است و در 
نشــخوارکنندگان اعم از اهلی و وحشی 
از جمله گاو، گوسفند، بز، شتر و شترمرغ 
دیده می شود.مهینی دوره کمون بیماری 
تب کریمو کنگو را یک تا ســه روز اعالم 

کرد و افــزود: عمدتاً انتقال این بیماری 
از طریــق گزش کنه اتفاق می افتد اما از 
طریق تماس با بافت و خون حیوان آلوده 
و یا تماس با مایعات بدن انســان آلوده 
منتقــل می شــود، در واقع این بیماری 
عالوه بر انتقال از طریق خوردن یا تماس 
گوشــت آلوده از طریق ارتباط انسان با 
انسان آلوده به این ویروس نیز قابل انتقال 
است.وی تأکید کرد: عالئم تب خونریزی 
دهنده کریمه کنگو در انسان سرگیجه، 
سردرد، تب باالی حدود ۳۸.۵،دردهای 
عضالنی اعم از کمر و گردن و مفاصل، دل 
درد، استفراغ و اسهال است که در نهایت 
به خونریزی شــدید بینی و کبودی های 
وسیع در مناطق مختلف بدن می انجامد 
کــه خونریزی بینی به دلیل مشــکالت 
انعقــادی ایجاد شــده برای سیســتم 
ایمنی بدن، شــدید خواهــد بود.وی با 
بیــان اینکــه در صورتی که بیماری تب 
کریمه کنگو به موقع درمان نشود موجب 
مرگ انسان می شود، گفت: شرط رهایی 
بیمار مبتال به تب کریمه کنگو از مرگ، 
مراجعه سریع به مراکز درمانی است، در 
واقع فرد مبتال به محض مشاهده عالئم 
باید سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کند.

مهینــی با بیــان اینکه در صورت وجود 
ویــروس تب کریمــه کنگو در دام هیچ 
عالئــم خاصی در ظاهر حیوان و یا حتی 
گوشــت آن بروز پیــدا نمی کند، گفت: 
تنها راه تشــخیص آن از طریق آزمایش 
های مخصوص میســر است لذا به مردم 
توصیه می کنم قبل از مصرف گوشــت 

حتماً فاصله زمانی را رعایت کنند.

توصیه های بهداشتی عید قربان
محمدرضا ســهرابی، معاون بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
در آســتانه فرا رســیدن عید ســعید 
قربان و بازگشــت حجاج به کشور برای 
پیشــگیری از شــیوع برخی بیماری ها 
توصیه هایــی عنوان کرد و گفت: ســفر 
حــج بزرگ ترین اجتماع مســلمانان 
است و جمعیت زیادی از نقاط مختلف 
جهــان در ایــن گردهمایــی معنوی 
شــرکت می کنند.بنابراین مســافران 
ورودی به کشــور ممکن اســت مبتال 
بــه بیماری هایی شــوند که در صورت 
عدم رعایت اصول پیشــگیری موجب 
ابتالی اطرافیان، اســتقبال کنندگان و 
در نهایــت همه گیری در جامعه شــود.

سهرابی، عفونت های دستگاه تنفسی از 
جمله کووید ۱۹، بیماری های منتقله از 
آب و مواد غذایی و بیماری های مشترک 
بین انسان و دام نظیر تب کریمه کنگو را 
از مهم تریــن این بیماری ها عنوان کرد.
وی، تمامــی این بیماری ها را با رعایت 
چند نکته بســیار ساده که اغلب مردم 
با آنها آشــنا هســتند، قابل پیشگیری 
دانست.سهرابی با اشاره به اینکه برخی 
بیماری های عفونی ممکن است تا مدتی 
بدون عالمت باشــند به تمامی افراد به 
ویژه مسافران ورودی به کشور و حجاج 
توصیه کرد کماکان از روبوســی، دست 
دادن، تمــاس نزدیک خودداری کنند.
وی بــه زائــران حج تمتــع تاکید کرد: 
در صــورت داشــتن عالئمی مشــابه 
نشــانه های ســرماخوردگی در منزل 
بماننــد و از مالقات بــا دیگران پرهیز 
کنند.ســهرابی، به تمامی افراد توصیه 
کرد که برای جلوگیری از شیوع مجدد 
کووید ۱۹ همچنان از ماســک استفاده 
کــرده و دوره واکسیناســیون کووید را 
هرچه ســریع تر تکمیل کنند تا از بروز 
مــوارد جدید بیماری و گردش ویروس 

کرونا در جامعه پیشگیری شود.

توصیه های ویژه عید سعید قربان
با توجه به فرا رسیدن عید سعید قربان 
و شــیوع تب کریمــه کنگو توصیه می 
شــود: ۱- دام را از جایگاه هــای عرضه 
دام بهداشــتی تحت نظارت ســازمان 
دامپزشــکی خریداری کنید.۲- برای 
حفظ سالمت خود و دیگران، ذبح دام را 
در کشتارگاه های تحت نظارت سازمان 
دامپزشکی انجام دهید و به هیچ عنوان 
دام را در منــازل و معابــر عمومی ذبح 
نکنیــد.۳- از خریــداری گوشــت از 
محل های کشتار غیرمجاز دام اجتناب 
کنید.۴- از ذبح و مصرف دامی که دارای 
عالئم بیماری و ناخوشی است اجتناب 
کرده و از سالمت دام توسط دامپزشک 
اطمینان حاصل کنید.۵- افرادی که دام 
را ذبح می کنند، باید از وسایل محافظت 
کننده مانند دســتکش، چکمه و لباس 
مناســب اســتفاده کنند و ابزارشان را 
بعــد از ذبــح حتمــاً ضدعفونی کنند، 
همچنین خونابه ها نیز نباید در محیط 
رها شود و باید به طریق بهداشتی دفع 
شود.۶- گوشت دام ذبح شده باید قبل 
از قطعه قطعه کردن و مصرف به مدت 
حداقل ۲۴ ساعت در دمای چهار درجه 
سانتیگراد در یخچال نگهداری شود.۷- 
جگر و سایر امعا و احشای دام، پس از ۴۸ 
ســاعت نگهداری در دمای چهار درجه 
ســانتیگراد، مصرف شود.۸- از مصرف 
جگر تازه و گوشت تازه به صورت خام یا 
نیم پز خودداری کنید.۹- فروشندگان 
غیرمجاز دام معموالً دام های بیمار را با 
قیمت ارزان تر به فروش می رسانند که 
ممکن اســت برخی افراد را برای خرید 
این دام ها ترغیب کند. با خرید این دام ها 
سالمتی خود را به خطر نیندازید.۱۰- از 
مصرف جگر و سایر امعا و احشا و گوشت 
دامی فاقد مجوزهای دامپزشــکی جدا 
پرهیز کنیــد.۱۱- در صورت ابتالء به 
تب، ســردرد، درد عضالت و خونریزی 
پــس از تمــاس با دام یا گوشــت تازه، 
ســریعاً بــه مراکز بهداشــتی درمانی 

مراجعه کنید.

7جامعه
؛   حذف دروس عمومی کنکور
 اختیار مجلس یا شورای عالی 

انقالب فرهنگی؟
در چند ماه گذشــته شورای عالی انقالب 
فرهنگــی از حذف دروس عمومی کنکور 
خبــر داده بــود؛ ۱۸ خرداد امســال هم 
رئیس ســازمان سنجش آموزش کشور 
گفــت کــه در قالب تحوالت اساســی 
در کنکــور ۱۴۰۲، »دروس عمومــی 
در کنکور حذف می شــود و به ســوابق 
تحصیلــی منتقل خواهد شد«.شــورای 
عالی انقالب فرهنگی اعالم کرده »ســال 
آینده، ســنجش داوطلبــان در کنکور با 
تأثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی 
انجام می شود«.عاملی دبیر شورای عالی 
انقــالب فرهنگی گفــت که این تأثیر در 
سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد و در ۱۴۰۵ به ۶۰ 
درصد خواهد رسید.بر اساس توضیحاتی 
که خرداد ماه رئیس ســازمان ســنجش 
آموزش داد، »کنکور با دروس اختصاصی 
در ۵ گروه آزمایشــی، سالی دو بار برگزار 
می شــود و برای ۲ سال اعتبار دارد«. ۱۵ 
تیر ماه دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
درباره »برخی گمانه زنی ها برای بازگشت 
دروس عمومــی بــه کنکور و حذف تأثیر 
۶۰ درصدی ســوابق تحصیلی« گفت که 
هیچ چیزی تغییر نمی کند و مصوبه این 
شورا برای کنکور سال آینده اجرا خواهد 
شد.ســخنگوی کمیســیون اصــل نود 
مجلــس ۱۳ تیرماه اعالم کرد این مصوبه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی در کنکور 
۱۴۰۲ اعمال نمی شــود.خضریان گفت: 
در نشســتی که نهم تیر ماه کمیسیونش 
با رئیس جمهور داشــته اســت، تصمیم 
گرفته شــده مصوبه این شورا پس از ۱۵ 
تیر ماه ابالغ شود تا در کنکور ۱۴۰۲ اثر 
نگذارد.بــا وجود اینکه برخی نمایندگان 
مجلس بــه ورود شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی در اختیارات قانونی قوه مقننه 
انتقاد کرده اند، اما شــورای عالی انقالب 
فرهنگی به گفته امام خمینی)ره( و رهبر 
انقالب اســتناد می کند که بر اساس آن، 
مصوباتش باید به اجرا دربیاید و ســریع 
به دســتگاه ها ابالغ شود.قائم مقام ستاد 
علم و فناوری شورای انقالب فرهنگی هم 
فروردین ماه گفت »با رویه پیشــنهادی 
رهبــر انقالب، مجلس و شــورای انقالب 
فرهنگــی نباید به مصوبات یکدیگر ورود 
کنند«.به گفته کبگانیان، مصوبه مربوط 
بــه کنکور در حضور رئیس کمیســیون 
آموزش، رؤسای کمیسیون های مختلف 
و رئیس مجلس به بحث گذاشــته شده و 
بیشــتر مصوبات تناقضی با تصمیم های 
مجلس ندارد. اما فالحی عضو کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس گفت »ورود 
شــورای عالی انقالب فرهنگی به موضوع 
کنکور مــورد اعتراض کمیســیون هم 

هست. «.

قوانین ورود به مناطق تحت 
مدیریت حفاظت محیط 

زیست بازنگری می شود
معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنوع 
زیستی ســازمان حفاظت محیط زیست 
بــر لزوم بازنگری قوانیــن مرتبط با ورود 
بــه مناطق تحت مدیریت این ســازمان 
تاکید کرد.حســن اکبری گفت: بازنگری 
آئین نامــه و قوانین ورود به مناطق تحت 
مدیریت از اولویت هــای معاونت محیط 
زیســت طبیعی سازمان حفاظت محیط 
زیســت است و به طور قطع در این زمینه 
اقــدام خواهد شــد.وی افــزود: اجرای 
طرح هــای گردشــگری و طبیعت گردی 
از جملــه در مناطق حفاظت شــده باید 
با طرح هــای توجیهی و تفصیلی منطقه 
مطابقت داشــته و در راســتای هم افزایی 

طرح حفاظتی منطقه باشد.

سفر انفرادی به عتبات 
عالیات در عراق بالمانع است

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره 
به موضوع مطرح شــده در ارتباط با سفر به 
عتبــات عالیات به صورت فردی و کاروانی، 
گفت: با تالش های مشترک وزارت کشور و 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق، بعد 
از روز پر فضیلت عرفه هم امکان سفر انفرادی 
به عتبات عالیات در عراق فراهم شده است 
و الزامــا نیازی به ثبت نام به صورت کاروانی 
نیست.ســید  مجید میر احمدی با نادرست 
دانستن اخباری که زوار حسینی نمی توانند 
به صورت انفرادی به عتبات عالیات ســفر 
کننــد، گفت: این موضــوع برگرفته از یک 

برداشت اشتباه، مطرح شده است.

دانش آموزان صاحب 
شناسنامه الکترونیک سالمت 

جسمانی می شوند
رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 
با اشاره به اینکه یکی از برنامه های عملیاتی 
امسال ما طراحی یک شبکه جامع هوشمند 
است که از پیشگیری تا غربالگری، مراقبت و 
ارائه مداخالت را در برمی گیرد و یک الگوی 
چند سطحی است اظهار کرد: یک سیستم 
ارجاع چندســطحی را در دست آماده سازی 
داریم.حمید طریفی حسینی افزود: بخشی 
از این شــبکه، خــارج از آموزش و پرورش 
تعریف می شــود و از دســتگاه های مربوطه 
می خواهیم داده های مورد نیاز را در اختیار 
ما قرار دهند. هر دانش آموز از بدو تشخیص، 
گروه هدف ماست که می تواند از یک روزگی 
کودک باشــد. وی: در حال حاضر طراحی 
مفهومی این مدل یکپارچه را انجام داده ایم 
و بر اساس آن، سیستم یکپارچه هوشمندی 
خواهیم داشــت و تمام فرایندهای مرتبط با 
هریک از مراحل اعم از غربالگری و مداخالت 
حمایتی در این سامانه قابلیت رصد، کنترل و 
پایش پیدا می کند.وی افزود: بنا داریم امکان 
اتصال سامانه های وزارت بهداشت و سازمان 
بهزیستی را نیز به این شبکه متصل کنیم؛ در 
این صورت می توانیم از بدو یک تشــخیص، 
دانش آموز یا نوآموز را ردیابی کنیم. کودکی 
که دارای معلولیت اســت، از بدو تشخیص، 
جــزو گروه هدف ماســت و ما باید خدمات 
توانبخشــی الزم را بــه او ارائــه کنیم.وی 
افزود: ما یک شناســنامه الکترونیک واحد 
از بدو ورود تا زمان خارج شــدن دانش آموز 
از سیستم آموزشی خواهیم داشت که تمام 
ویژگی ها، نیازها، مشــکالت، توانمندی ها و 
استعدادهای وی در آن ثبت می شود و حتی 
اگر دانش آموزی در مســابقه ای شــرکت و 
مقامی کســب کند قابل ثبت است. نمرات 
دانش آموز را نیز می توان وارد سامانه کرد تا 
چند نمودار متفاوت عملکردی از دانش آموز 
احصــاء کنیم.وی دربــاره زمان اجرای این 
طرح اظهار کرد: مدل مفهومی شبکه جامع، 
طراحی شده و در حال رایزنی با مرکز فناوری 
برای ارتقای زیرســاخت فناوری هستیم و 
تصــور می کنم طــی چند ماه آینده بتوانیم 
چنین زیرســاختی را فراهم کنیم که همه 
دانش آموزان شناسنامه الکترونیک سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی داشته باشند .

کسن یادآور کرونا برای کادر  وا
درمان الزامی شد

دســتیار رسانه ای وزیر بهداشت با اشاره به 
افزایش موارد کرونا و برنامه وزارت بهداشت 
از تزریــق دوز یــادآور کرونــا، گفت: بر این 
اســاس دریافت نوبت یادآور واکســن برای 
کادر ســالمت الزامــی اســت و تمام کادر 
ســالمت در مراکز فعالیت خود باید گواهی 
نوبت یادآور واکســن را داشته باشند.پدارم 
پاک آیین افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی 
کرونا تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا برای 
افرادی که بیش از ۶ ماه از نوبت قبلی دریافت 

آنها گذشته، ضروری است.

سرانجام جذب آتش نشان زن 
در تهران چه شد؟

سرپرست ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی تهران با اشــاره بــه عقب افتادگی 
موجــود در زمینــه اســتفاده از بانــوان 
آتش نشان گفت: در دو ماهه آینده ۱۶ آتش 
نشــان خانم وارد چرخه جذب می شوند و 
سپس وارد عملیات خواهند شد تا در زمینه 
امداد در هر جا که ضرورت باشــد ســریعاً 
بتوانند وارد عمل شــوند و امدادرســانی را 
انجام دهند.قدرت ا... محمدی افزود: شــهر 
تهــران ترافیــک دارد و زمان برای ما مهم 
است و برای زودتر رسیدن به محل حادثه 
برنامه ریــزی کردیم کــه در نقاط مرکزی 
شــهر تهران از ایستگاه های موقت پرتابل 
تک منظوره استفاده کنیم.وی افزود: حسن 
این ایســتگاه ها این است که در زمان وقوع 
حادثه تا تجهیزات پشتیبان برسد می تواند 
وارد عمل شــود و تقریباً ۷۰ درصد کار را 
می توانند انجام دهند و ضریب ایمنی را باال 
می برد و ظرفیت را بر این گذاشتیم که پنج 
نقطه را احداث کنیم.وی گفت: موتورهای 
سبک را نیز در ناوگان برنامه ریزی کرده ایم 
که آتش نشــان ها با امکانات اولیه به محل 
حادثه برســند.وی از رونمایــی از امداد و 
نجات دریایی آتش نشــانی تهران تا هفته 
آینــده خبــر داد و اظهار کرد: این ظرفیت 
در ســدهای تهران و کشــور اگر حادثه ای 
رخ دهــد می توانــد نقــش آفرین باشــد.

محمــدی با بیــان اینکه امداد هوایی برای 
تهران خیلی ضرورت ندارد، گفت: بیشــتر 
برای جنگل های اطراف حریم شــهر تهران 
نیــاز به این موضوع داریم و تفاهم نامه ای با 
وزارت دفاع انجام شــده که در موقع حریق 

امدادرسانی کنند. 

خبر ویژه

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره اجبار 
واکسیناســیون کرونا برای ثبت نام در مدارس، 
گفت: تاکنون، هیچ تکلیف و اجباری برای انجام 
واکسیناســیون کرونا به عنوان پیش شرط ثبت 
نام در مدارس برای دانش آموزان وجود ندارد.ما 
چنین پیش شرطی تعیین نکرده ایم و ستاد ملی 
کرونا نیز فعال مصوبه ای برای اجبار واکسیناسیون 
دانش آموزان برای حضور در مدرســه به ما ارائه 

نداده اســت. صادق ستاری فرد افزود: تقاضای ما 
از مدارس این اســت که با توجه به نبود چنین 
پیش شرطی، ثبت نام دانش آموزان کما فی سابق 
بر اساس ضوابط قبلی و ابالغی انجام شود.او در 
پاســخ به این ســوال که آیا تا پیش از بازگشایی 
مدارس ممکن است جلسه ای برای بررسی لزوم 
واکسیناسیون دانش آموزان برگزار شود؟ گفت: 
درباره این موضوع قبال مباحثی مطرح شــد، اما 

تاکنــون تصمیمی درباره اینکه زدن واکســن 
اجباری شود، گرفته نشده است. البته توصیه ما 
بر این اســت که واکسیناسیون به خصوص برای 
فرهنگیان و دانش آموزان متوســطه دوم انجام 
شــود که این مسئله مبتنی بر مصوبه ستاد ملی 
کروناست، اما در مورد ثبت نام دانش آموزان در 
مدارس، پیش شرط واکسیناسیون کرونا تعریف 
نشده و دانش آموزان منعی برای ثبت نام ندارند. 

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

کرونا« پیش شرط ثبت نام در مدارس نیست کسیناسیون  »وا

اینفوگرافی 

چند راه ساده 
برای حفظ 

سالمت کبد
همه ما ممکن است به دلیل 

نادیده گرفتن سالمت 
کبد خود در یک مقطع 

زمانی، روش های مختلفی 
به طور ناخواسته سالمت 

این اندام حیاتی را به خطر 
انداخته باشیم. در این 

اینفوگرافیک به چند راه 
ساده برای سالمت کبد 

اشاره کرده ایم.

منبع : بهداشت نیوز

گردها از مسیر  مقابله با پدیده ریز
دیپلماسی فعال منطقه ای دنبال شود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس درباره راهکارهای مقابله با پدیده ریزگردها 
در ســطح کشــور بیان کرد: برای مقابله با پدیده ریزگردها در دو بخش امکان 
تصمیم گیری و اقدام وجود دارد؛ یکی کنترل کانون های ریزگرد در داخل کشور 
اســت. شــاهد تشــدید کانون های ریزگرد داخلی هستیم. دلیل اصلی آن نیز به 
سوءمدیریت در تخصیص منابع آبی و سیاست های غلط در حوزه منابع آبی در 

سطح کشور باز می گردد.
مجتبی یوســفی گفت: برداشــت های غیر ضروری و غیر کارشناســی آب از 
سرشــاخه ها ســبب شــده تا به ویژه اســتان های غربی به کانون ریزگرد تبدیل 
شــود.از ســوی دیگر از سال ۹۷ تا ســال ۱۴۰۰ در طول دولت گذشته حدود ۲ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای مقابله با پدیده ریزگردها 
برداشت شده است تا برای اصالح کانون های ریزگرد هزینه شود اما امروز نتیجه 
ای دربرنداشــته اســت.وی گفت: ما با کانون های ریزگرد در خارج از کشــور هم 
مواجه هســتیم، در ســال جدید به جز یک مرحله که منشــاء گرد و غبار کانون 
های داخلی بود، سایر موارد عمدتا از کانون های خارجی کشور ما را تحت تاثیر 
قرار داد. علت این موضوع نیز به سیاست های زیاده خواهانه و غیر انسانی برخی 
از کشــورهای منطقه باز می گردد.وی گفت: احداث ســدهای متعدد باعث برهم 
ریختن اکوسیستم شده است اتفاقی که در داخل کشور به دنبال سیاست های 
غلط آبی و بخشــی نگری رقم خورده اســت، اکنون در ســطح منطقه نیز در حال 
تکرار است، ساخت سدهای بزرگ غیر کارشناسی در ترکیه اکوسیستم منطقه 
را برهم زده است.یوســفی با بیان اینکه این اقدامات غیر کارشناســی سبب شده 
تــا ۲۱ درصــد بیابان زایی افزایش پیدا کند، گفت: دیپلماســی فعال منطقه ای 
در این حوزه باید از ســوی وزارت امورخارجه دنبال شــود.وی گفت: اگر پدیده 
ریزگردها از وضع موجود فراتر رود صرفا یک کشــور یا دو کشــور ضرر نخواهند 

کرد بلکه کل اکوسیستم منطقه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
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مهدی بیرامی سرپرست شهرداری شهر جدید هشتگرد

شــهرداری شــهر جدیــد هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی بــه شــماره هــای ۶/1400/1713ش ، ۶/1400/937 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 1401/0۵/۵ 
3- زمان گشایش پیشنهادات: روز شنبه مورخ 1401/0۵/8 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. 
۵- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

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

 موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده
نگین موزه های ایران

به همت استاد حســن حیدرزاده و در پی تالش 
های ایشان از سال ۱۳۳۵ خورشیدی، مجموعه 
ای گرانبها از مسکوکات و وسایل مختلف متعلق 
به دوره های کهن ایران اسالمی جمع آوری شده 
و در خانه عرب زاده متعلق بــه دوره قاجاریه به 
نمایش گذاشته شــد که امروز این مکان را موزه 
سکه و مردم شناسی حیدرزاده می شناسند. این 
موزه که همانطور که گفته شــد بنایی متعلق به 
دوره قاجاریه دارد، گچ بری های بســیار زیبایی 
در آن انجام شده و نقوش اسلیمی با این گچ بری 

ها در آمده است.
اشــعار واقعه کربال و گنجینه های بسیار زیبای 
چوبی در کنار ســقف هایی از کرباس این خانه 
را به نحوی بسیار خوب تزئین کرده اند. در موزه 
سکه و مردم شناسی حیدرزاده شما قادر خواهید 
بود تا بسیاری از ســکه های قدیمی که از دوره 
هخامنشیان تا حال حاضر در میان آنها به چشم 
میخورند را ببینید که معروف ترین آنها را میتوان 
سکه تاج گذاری نادرشاه افشار دانست. مجموعه 
اســکناس های قدیمی از زمان ناصرالدین شاه 
قاجــار تا کنــون، مجموعه زینــت آالت نقره و 
انگشتر عقیق و برنجی در کنار قفل های قدیمی 
از مهمترین وسایلی هستند که در این موزه نگه 
داری میشوند. همچنین حین بازدید از این موزه 
میتوانید مجموعه ابزارهــای جنگی، طبخ غذا و 

وسایل روشنایی را مشاهده نمایید.
موزه سکه و مردم شناســی حیدرزاده یزد تنها 
محدود به این استان نشده و بســیاری از اشیاء 
عتیقه را از سراسر کشــور در این موزه گردآوری 
کرده اســت. می توانید حتی آثاری از وســایل 
مورد نیاز برای خرید و فــروش ایرانیان در زمان 
هخامنشــیان را در این موزه مشاهده بفرمایید. 
همچنین بهتر اســت بدانید که این موزه در یک 
خانه تاریخی قرار گرفته که بازدید از خود خانه 
باســتانی می تواند برای گردشگران بسیار لذت 

بخش باشد.
شــهرهای قدیمی ایران همچون یــزد، نگینی 
هستند که امروزه بســیاری از سایر نقاط جهان 
برای بازدید از مجموعه های تاریخی درون این 
شهرها مانند موزه ســکه و مردم شناسی یزد به 
کشور ما ســفر میکنند. بهتر است برای اینکه با 
نیاکان مان آشنا شویم و بیشتر آنها را بشناسیم، 
از این موزه دیدن کرده و بــا انجام معامله مانند 
سکه ها و اســکناس ها، معماری و غیره بیشتر 
آشنا شــویم. اگر قصد کردید به شــهر یزد سفر 
کنید بازدید از موزه مردم شناســی حیدرزاده را 

فراموش نکنید.
مجموعه موزه

موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده که به عنوان 
موزه تخصصی سکه کشــور محسوب می شود 
دارای مجموعه هایی از سکه های قدیمی )طال، 
نقره، مسی، برنجی( مربوط به ۴۲ دوره تاریخی 
از دوره هخامنشــیان تا عصر حاضر است که این 
گنجینه بالغ بر ۵۰۰۰ عدد ســکه می باشــد. از 
معروف ترین این ســکه ها می توان به سکه طال 
و نقره عباس بن مامون و احمد بن علی سامانی، 
سکه جلوس کریم خان زند و سکه نادرشاه با شعار 

شیعی اشاره نمود.
مجموعه اســکناس هــای قدیمــی از زمان 
ناصرالدین شــاه تا زمان حاضر، بیش از ۱۰۰ 
عدد قفل های قدیمــی ، مجموعه زینت آالت 
نقره، مجموعه تسبیح در انواع نقره کوب ، ساده، 
عقیق، کهربا و سیر از جمله اشیاء قدیمی موزه 
هستند.مجموعه زنجیر، مجموعه انگشتر عقیق 
و برنجی، مجموعه ابزار جنگی ، مجموعه وسایل 
طبخ غذا )دیگ های سنگی، مسی، تیوها ، خمره 
ها( مجموعه وسایل روشنایی )چراغ های پیه 
سوز، فانوس شمعی، فانوس نفتی، چراغ هدایت 
کننده قطار و ...( از دیگر اشــیاء نگهداری شده 

در موزه است.
جغرافیای موزه

موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده در شهر یزد 
و در خانه عرب زاده قرار دارد. این خانه از بناهای 
دوره قاجاریه است که در ضلع شمال شرقی بافت 
قدیم شهر، در محله فهادان واقع شده است.این 
بنا ویژگی های  منحصر به فردی دارد که می توان 
از گچ بریهای زیبا با نقش های اسلیمی منقوش به 
اشعار مذهبی واقعه کربال، تاالر بزرگ و کاربندی 
های باالی درب های مجاور به حیاط، اتاق های 
سه دری و پنج دری، گنجینه های زیبای چوبی و 
سقف کریاس، ورودی که با گچ بری های زیبایی 

تزئین شده و ... نام برد.

گردشگری

 که سگ را نمالند
 چون گربه پشت! 

به  قلم وحید حاج سعیدی
افزایش تعداد سگ های ولگرد و حمله آنها به 
افراد به ویژه کودکان و کشته شدن تعدادی از 
آنها، ضرورت برنامه ریزی در خصوص مقابله 
بــا این پدیده را بیش از گذشــته نمایان می 
سازد. هر چند تاکنون اقداماتی برای کاهش 
جمعیت سگ های ولگرد صورت گرفته ولی 
ایــن اقدامــات به دالیل متعدد تا کنون چاره 
ساز نبوده و همچنان شاهد افزایش جمعیت 
این حیوانات در اکثر شهرهای کشور هستیم. 
بی هیچ تردید نخستین گام عملی در مقابله با 
سگ های ولگرد فرهنگ سازی و پیشگیری از 
تغذیه این ســگ ها از سوی شهروندان است. 
چرا که این ســگ ها با داشتن تغذیه مناسب 
اقــدام بــه جفت گیری بیشــتر کرده و در هر 
زایمان چندین سگ دیگر به این چرخه اضافه 
می شــود؛ در صورتی که اگر این ســگ ها از 
ســوی انسانها تغذیه نشوند، از قوای جسمی 
آنها کاســته شــده و میل زاد و ولد در آنها کم 
می شــود. اما متاسفانه شاهد هستیم عده ای 
از شــهروندان عالوه بر تغذیه این حیوانات با 
باقیمانده غذاهای روزانه، حتی اقدام به خرید 
ضایعات گوشــت از قصابی ها و مرغ فروشــی 
ها کرده و آنها را بین ســگ های ولگرد توزیع 
مــی کنند. با این مدل تغذیه مناســب، قطعاً 
میل به جفتگیری در سگ ها زیاد می شود و 
تعــداد آنهــا افزایش پیدا می کند و برخورد با 

آنها سخت تر خواهد شد.
از دیگر مشکالت این حوزه دخالت روشنفکر 
نما و انجمن های به اصطالح حفاظت از حقوق 
حیوانات است. این جماعت که در اکثر موارد 
بــر خالف جریان آب شــنا می کنند و عادی 
سازی برخی امورات نظیر نگه داشتن حیوان 
خانگــی، اختالط با محرم، تبدیل ضد ارزش 
به ارزش و ... از آرمان های آنهاســت در حالی 
از حقوق ســگ های ولگرد حمایت می کنند 
که کودکان کار در برابر چشمان شان، انواع و 
اقسام فشار های جسمی و روحی را تحمل می 
کنند ولی چون حمایت از آنها بازتاب رســانه 
ای نــدارد، ترجیح می دهند با هوچی گری و 
جار و جنجال، دلســوزی مصنوعی شــان در 

قبال حیوانات را رسانه ای کنند!
انتقال آلودگی و بیماری، حمله به انسان، بر هم 
زدن نمای بصری شهر و ایجاد رعب و وحشت 
بین افراد به ویژه در کودکان و بانوان بخشــی 
از تبعات حضور ســگ های ولگرد در شــهرها  
و روستا ها است که اگر برنامه ای جامع برای 
مدیریت این ماجرا صورت نگیرد، این مشکل 
از معضل به بحران تبدیل خواهد شــد که در 
آن صورت باید برای مدیریت بحران به وجود 
آمــده، هزینه های گــزاف پرداخت. در حال 
حاضر فرهنگ سازی در خصوص عدم تغذیه 
این حیوانات و برخورد جدی با هنجار شکنان 
جامعه، کم هزینه ترین و اثربخش ترین برنامه 
محســوب می شوند. در گام دوم عقیم سازی 
و ایجــاد مکان های موقت برای نگهداری این 
ســگ ها در کنترل موالید و افزایش جمعیت 
این حیوانات موثر است که امید است، با برنامه 
ریزی گسترده و همکاری مردم شاهد کاهش 

آمار این حیوانات در سطح جامعه باشیم.

قهر مردم با بازار 
لوازم خانگی
 سبد خانوار 

برای خرید لوازم 
خانگی کوچک تر 

شد 
منبع : تسنیم

کرد کرونا را صادر  آمریکا مجوز تجویز قرص 
ســازمان غذا و داروی آمریکا با صدور بیانیه ای به پزشــکان این کشور 
اجازه داد به بیماران کرونایی پاکســلووید )Paxlovid( قرص شــرکت 

فایزر، غول داروسازی این کشور را برای درمان بیماری تجویز کنند.
با فروکش کردن همه گیری کووید ۱۹ در جهان، گرچه تزریق واکسن 
کرونا دیگر همانند ســابق طرفدار ندارد، اما مقامات بهداشــتی هشدار 
می دهند این بیماری ممکن اســت بار دیگر به طور گســترده شــیوع 
یابد. در این میان، غول های داروسازی جهان به دنبال عرضه داروهای 

خوراکی برای مقابله با این بیماری هستند.
ســازمان غذا و داروی آمریکا با صدور بیانیه ای به پزشــکان این کشور 
اجازه داد به بیماران کرونایی پاکســلووید )Paxlovid( قرص شــرکت 

فایزر، غول داروسازی این کشور را برای درمان بیماری تجویز کنند.
به این ترتیب این قرص ضدویروس به طور رســمی مجوز ســازمان غذا 
و داروی آمریکا برای درمان بیماری کرونا را دریافت کرد. پاکســلووید 
گرچه از ماه دســامبر در دســترس قرار داشــت، اما کمتر از نیمی از ۴ 

میلیون دوره مصرفی آن به بازار عرضه شده بود.
دانشمندان شرکت فایزر می گویند مصرف این قرص که تازه ترین روش 
برای درمان کرونا محسوب می شود از تشدید بیماری جلوگیری می کند.

پاتریزیا کاوازونی، مدیر بخش تحقیقات دارویی ســازمان غذا و داروی 
آمریکا در این باره می گوید: قرص پاکســلووید از زمان مشــاهده عالئم 
بیماری به مدت ۵ روز مورد اســتفاده قرار می گیرد. پیش از دریافت 

این قرص، بیماران باید ســوابق مشــکالت کلیوی و کبدی خود را به 
پزشک اطالع دهند.

رئیس مرکز ســالمت آمریکا نیز در این باره گفت: پاکســلووید دارویی 
نیست که بتوان آن را به همه بیماران تجویز کرد. پزشکان باید پیش از 
تجویز این دارو از سوابق بیماری های فرد آگاهی یابند و عوارض جانبی 

آن را مورد رصد قرار دهند.
توصیه می شــود افرادی که از نارســایی کلیوی رنج می برند، از دوزهای 
پایین دارو اســتفاده کنند. تحقیقات نشــان داده است به دلیل گرانی 
پاکسلووید، افراد در مناطق محروم و فقیر نشین آمریکا کمتر از مناطق 

ثروتمند این کشور به این دارو دسترسی دارند.

دریچه علم

کارتون 

بهروز بقایی: 

من بی تقصیرم!
بهروز بقایی، هنرمند باسابقه کشورمان که مدتی است 
از او در فیلم ها و ســریال ها خبری نیســت، اکنون در 
روز تولدش ضمن آرزوی سالمتی برای مردم، از برخی 

دلخوری ها می گوید.
او که فکر می کند فراموش شــده است، در عین حال با 
تاکید بر اینکه از این وضعیت گلــه ندارد، در عین حال 
اظهار می کند: مدت هاســت که کســی احوالی از من 
نپرسیده، پیشنهادی هم به من نمی شود. فکر می کنم 

بعد از بیماری ام به کل از یادها رفته ام.
بهروز بقایی ابتدا درباره دلیــل دوری اش از تلویزیون و 
اینکه مردم سراغش را می گیرند خطاب به دوستدارانش 
توضیح می دهد: من مردم کشورم را خیلی دوست دارم. 
قطعاً اگر پیشنهادی شود که از پس آن بر بیایم با کمال 

میل بازی می کنم اما سالهاست دیگر فراموش شده ام.
او می گوید: نه تنها پیشنهادی به من نمی شود که حتی 
دیگر حالم را هم نمی پرسند. من مدت ها قبل کسالتی 
داشتم اما االن خداراشکر بهترم و خدا را شکر می کنم 

که خوبم.

از بازپخش سریال هایم خوشحال نمی شوم!
بقایی بی توجهی تلویزیون را دلیل اصلی حضور نداشتن 
در عرصه بازیگری می داند و می گوید: من واقعاً گله ای 
ندارم، چون دیگر کار از گله گذشته و خیلی کهنه شده 
است. ای کاش مدیران تلویزیون و سازمان صداوسیما 
فقط یادشان بود که من زمانی هنرمند بودم و االن بعد از 
چندین سال کار کردن اینکه احوالی از آدم نمی پرسند و 

سراغی نمی گیرند، باعث دلخوری می شود.
این هنرمند حرفهایش را چنین ادامه می دهد: به کلی 

فراموش شده ام. وقتی خبر بازپخش سریال هایم را می 
شنوم، خوشحال نمی شوم چون یاد گذشته می افتم که 
چقدر به من پیشنهاد کاری می شد، اما االن دیگر حتی با 
من تماس هم نمی گیرند. خوشبختانه یا بدبختانه سال 
هاست که به من هیچ پیشنهادی نشده است. اکنون هم 
خواســته ای ندارم اما ای کاش فقط گاهی حالم را می 

پرسیدند.

من بی تقصیرم!
بقایی بار دیگر تاکید می کند: من مردم کشورم را خیلی 
دوست دارم اما اینکه نیســتم واقعا بی تقصیرم و دلیل 
اصلی اش کم توجهی و کم لطفی تلویزیون اســت که 
هنرمندان را به راحتی فراموش می کند و کنار می گذارد.

بازیگر سریال های »ســربداران«، »کوچک جنگلی«، 
»همسران«، »سیب خنده«، »به کجا چنین شتابان« و 
»شهریار« درباره اینکه آرزویش در روز تولدش چیست؟ 
بی درنگ با شادی همراه با کمی دلخوری و بغض پاسخ 
می دهد: آرزویم برای مردم مملکتم سالمتی، دلی خوش 
و جوانگرایی است و برای خودم، سالمتی ای که خداوند 

به من عطا کرده است و غیر از این چیزی نمی خواهم.

چهره ها 

فرهنگ و هنر
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