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یادداشتویترین  پیشنهاد

عجیب ولی واقعی
   محمد رسولی، کارشناس اقتصادی

»بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و 
تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال ۱۴۰۱ 
باشــد، مبلغ عائله مندی ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ 
تومــان و حــق اوالد هم ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ 
تومان محاسبه خواهد شد.در صورتی که 
تاریخ ازدواج بازنشســته و تاریخ تولد فرزند یا فرزندانشــان در سال 
۱۴۰۱ ثبت شده باشد، مبلغ عائله مندی ۸۱۴ هزار و ۷۷۹ تومان و 

حق اوالد نیز ۳۱۶ هزار و ۸۵۸ تومان خواهد بود.«
اینها گوشه ای از اظهارات مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی 
کشــوری می باشــد که به تازگی ایراد شده است: طبق این اظهارات 
عجیب، اگر بازنشستگان از سال ۱۴۰۱ به بعد ازدواج کنند و فرزند 
بیاورند حق عائله مندی آنها دو برابر خواهد شــد! به نظر می رســد 
پیش بینی ها در این مصوبه به صورت یک جانبه و بدون در نظرگرفتن 
شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه صورت گرفته و به عبارتی دیگر، با 
واقعیات جامعه تطابق ندارد و در شرایط فعلی که بازنشستگان به علت 
مشکالت فراوان اقتصادی، توان تأمین هزینه های اولیه زندگی خود 
را ندارند، بیشتر شبیه طنز تلخی است که به هیچ عنوان نمی تواند 
رغبتی به فرزندآوری ایفا کند. ضمن اینکه افزایش ســن ازدواج و 
بارداری، عامل مستقیم و مهمی است در رشد تصاعدی سندرم های 
کروموزومی و اختالالت ژنتیکی در سراسر دنیا. جمعیت عامل قدرت 
اسـت و باید مدیریت شود اما جمعیتی که سالم باشد و بتواند خود 
را اداره کند. طبق پژوهشــی که از ســوی محققان صورت گرفته، 
مهم ترین دالیل تمایل نداشتن به فرزندآوری؛ نگرانی درباره تأمین 
آینده فرزندان جدید و افزایش مشــکالت اقتصادی با آوردن فرزند 
دیگر گزارش شــده اســت. کارشناسان بر این باورند؛ برطرف کردن 
مشکالت اقتصادی، فرهنگ سازی برای تغییر سبک زندگی و فراهم 
کردن زیرسـاخت های الزم برای ازدواج جوانان، حتی بدون تصویب 
سیاست های تشویقی، به تنهایی منجر به افزایش فرزندآوری خواهد 
شد. ضروری است مسئوالن، ضمن ایجاد بسترهای الزم، نسبت به 
رفع مشــکالت اقتصادی خانواده ها گام هایی عملی بردارند. آنچه از 
بررسی مشوق های الزم برای افزایش جمعیت در کشورهای گوناگون 
به دست می آید، بیانگر آن است که مسئله اقتصادی و اجتماعی در 
تمامی مشوق ها بیش از موارد دیگر به چشم می خورد. برای نمونه، 
کشوری مانند روسیه برای فرزند اول ۱۵ هزار دالر و برای تولد فرزند 

سوم یک خانه به پدر و مادر نوزاد هدیه می دهد.
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سیاست 2

استعفای بوریس جانسون چه تاثیری بر سرنوشت انگلستان خواهد گذاشت؟

قای بحران ساز آ وداع با 
 به جرات دولت بوریس جانســون را می توان دولت بحران های خودســاخته 
دانست. از روزی که جانسون و مایکل فاراژ به عنوان مهم ترین حامیان برگزیت 
و متحدان سیاسی یکدیگر، دیوید کامرون نخست وزیر وقت را تحت فشار 
برگزاری رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا قرار دادند، ستاره بخت صعود شهردار 
لندن شروع به درخشیدن کرد. جانسون در سال ۲۰۱۹ پس از برکناری »ترزا 
می« از ریاست حزب محافظه کار و سپس نخست وزیری در حالی قدرت را به 
دست گرفت که در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۹ توانست شکست سختی را 
به حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین از جناح چپ حزب کارگر وارد کند. 
این در حالی بود که بسیاری با توجه به پیامد های اقتصادی و اجتماعی خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا روی پیروزی چپ گرا ترین اتحاد سیاسی تاریخ بریتانیا 
به رهبری جرمی کوربین از مخالفان برتامه های هسته ای دولت بریتانیا شرط 
بســته بودند. اما پیروزی گســترده حزب محافظه کار به رهبری جانسون در 
انتخابات سراسری و انتخابات شورا ها منجر به تثبیت جایگاه حزبی و سیاسی 
این آخرین نسل از محافظه کاران سنتی انگلیسی شد. جانسون از سال ۲۰۰۸ 
تا ســال ۲۰۱۶ به مدت ۸ ســال به عنوان شــهردار لندن توانسته بود اعتماد 
شهروندان پایتخت، مخصوصا در یکی از بحرانی ترین دوران این شهر موسوم 
به شورش لندن را در سال ۲۰۱۰ کسب کند. وی در سال ۲۰۱۶ به عنوان 
وزیر امور خارجه بریتانیا در دولت ترزا می به عنوان وزیر خارجه به فعالیت 
سیاسی خود ادامه داد تا اینکه در نهایت در توطئه ای که بسیای آن را منتسب 
به فعالیت های پنهانی جانسون می دانند، ترزا می از قدرت کناره گرفت و او 
به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر، قدرت را در اختیار گرفت؛ دورانی که وی 
هیچ گاه نا امیدی خود را از ضعف دولت می در برابر اتحادیه اروپا پنهان نکرد. 
بوریس جانسون در پی بحران های ناشی از رسوایی موسوم به »پارتی گیت« 

و نیز رسوایی های اخالقی یکی از نمایندگان حزب محافظه کار، پایگاه اعتماد 
حزبی و عمومی خود را از دست داد. در حالی که در روز های گذشته برخی 
وزرای دولت از جمله »ساجد جاوید« وزیر بهداشت و نیز معاونان وزارتخانه ها 
از سمت های خود استفعا کرده بودند، در نهایت با استعفای وزرای جایگزین 
از جمله »زعیم زهاوی« وزیر خزانه داری جایگزین »ریشی سوناک« و بیش 

از ۵۳ معاون وزیر، در نهایت ناچار به کناره گیری از قدرت شد.
کناره گیری جانسون از قدرت در حالی است که برخی از مهم ترین موضوعات 
داخلی و خارجی این کشــور در دوره او هنوز به ســرانجام مشخصی نرسیده 
است و این مسئله عالمت سوال بزرگی را در برابر راهبرد دولت آینده بر سر 
موضوعاتی از قبیل بحران اوکراین، بحران مهاجرت، بحران اقتصادی و تورم 
در حال افزایش، بحران های مرتبط با شــیوع کرونا، روند برگزاری رفراندوم 
اسکاتلند و نیز بحران د رروابط با بروکسل بر سر پروتکل ایرلند شمالی قرار 

خواهد داد. 
شروع دولت جانسون که با سال های پایانی دولت ترامپ همزمان بود را می توان 
یکی از دوره های نزدیکی و هماهنگی نزدیکی واشنگتن و لندن در چهارچوب 
»روابط ویژه« دانســت؛ اصطالحی که آمریکایی ها و انگلیسی ها میل دارند 
روابط خود را با آن تعریف کنند. بوریس جانسون نیز ترجیح می داد که به جای 
اتحادیه اروپا روابط خود را در سطوح و حوزه های گوناگون با پسرعمو های 
آمریکایی خود گسترش دهد. در این زمینه مذاکرات توافق تجازت آزد میان 

لندن و واشنگتن همچنان مفتوح و روی میز است.
گرچه جانسون توانست دوران گذار خروج از اتحادیه اروپا را نسبتا موفقیت آمیز 
اداره کند یا حداقل آن طور که منتقدان برگزیت پیش بینی می کردند، بریتانیا 
دچار بحران عمیق اقتصادی نشد، اما شیوع کرونا و بحران های مرتبط با آن 

بســیاری از برنامه های جانســون را به هم زد. این در حالی است که رسوایی 
مهمانی نیز در همین دوران اتفاق افتاد که زمینه ساز سقوط دولت وی شد. 
از دیگر مهم ترین بحران های دولت جانسون، بحران اوکراین و در نتیجه آن 
بحران اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و در نتیجه افزایش 
فشــار بر رکود اقتصادی این کشــور در نتیجه بحران کرونا بود. این در حالی 
است اقدامات دولت جانسون برای ارسال پناهنده های غیر قانونی به کشور 
رواندا زمینه ساز برخی انتقاد های درون و خارج حزبی از برنامه های دولت در 
زمینه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی شد.  همچنین بحث برگزاری رفراندوم 
استقالل اسکاتلند و اخالفات این کشور با اتحادیه اروپا بر سر پروتکل مرتبط 

با ایرلند شمالی را نیز از دیگر پرونده های باز دوران جانسون دانست.
بوریس جانســون تا زمان برگزاری مجمع عمومی حزب که طی آن حزب 
محافظه کار به رهبری کمیته معروف به کمیته ۲۲ تالش می کند که رهبر 
جدیدی را معرفی کند، نخست وزیر دولت باقی خواهد ماند اما بعد از انتخابات 
حزبی، رهبر جدید ســکان هدایت دولت را به عنوان نخســت وزیر موقت به 
عهده خواهد گرفت تا انتخابات سراســری به منظور تشــکیل دولت جدید 
برگزار شود. در این میان مهم ترین گزینه های رهبری حزب از جمله ریشی 
سوناک وزیر سابق خزانه داری، لیز تراس وزیر امور خارجه و بن واالس وزیر 
دفاع دولت هستند که با توجه به عدم تمایل واالس برای رهبری حزب در 
عین دارا بودن اقبال عمومی درون حزبی به نظر می رسد از جایگاه ویژه ای 

به منظور تعین رهبر بعدی حزب برخودار باشد.
در انتخابات پیش رو یک بار دیگر به نظر می رسد که با توجه به حجم بحران های 
به هم پیوسته بریتانیا طی دولت های محافظه کار متوالی شانس این حزب 

برای تشکیل دوباره دولت را به حداقل خواهد رساند.

اخبار كوتاه

حضور برخی مقامات 
سیاسی كشور در 

مردم ژاپن در صحنه  ترور نماز عید قربان/ ایرنا
منجر به مرگ »آبه شینزو« 
نخست وزیر سابق ژاپن 
در شهر نارا/ رویترز

گزارش تصویری

کرات بی فرجام باشد؟ چرا اروپا نمی خواهد مذا

برجام و چشمان منتظر اروپا
یک کارشناس مسایل بین الملل معتقد 
اســت: مذاکرات احیای برجام به واسطه 
مقاومت "ثابت" ایران و آمریکا، مقاومت 
"وابســته" اروپا و "متغیر" مسکو و پکن 
به فرجام نهایی نزدیک نمی شــود یا اگر 
نزدیک شــود فرجام پیــدا نمی کند؛ تا 
وقتی این وضعیت بر قرار اســت در روند 

مذاکرات تغییری حاصل نخواهد شد.
مهدی مطهرنیا گفت: در میان کشورهای 
جهان که رویکرد و سیاســت رئالیستی 
و پراگماتیستی دارند مذاکره یک هدف 
برای رسیدن به اهداف است، مگر اینکه 
کامــال راه هــای اســتفاده از مذاکره به 
عنوان یک ابزار کم هزینه بســته شود و 
مذاکره به اختالل در دستیابی به اصول 
و اهداف منجر شــود، از آن جهت اســت 
که آمریکا میانجی ها یا مذاکره مستقیم 
و غیرمستقیم با ایران را همواره پذیرفته 

است.
وی گفت: اساسا در عرصه سیاست حرفه 
ای و نــزد سیاســتمداران انجام مذاکره 
یک رسالت تعریف شده سیاسی است اما 
زمانی که سخن از پایان مذاکره گفته می 
شود نشان دهنده ورود به فاز دیگری در 
عرصه ارتباط میان دو کشور یا دو جبهه 
در مقابل هم اســت. آمریکایی ها بر این 
باورند که ایران از مذاکره برای خرید زمان 
استفاده می کند، ایران هم معتقد است 

کــه آمریکا تضمین الزم برای ماندن در 
برجام را نمی دهد. معتقدم ایران و آمریکا 
در این شرایط در بحث هسته ای به یک 
مقاومت ثابت رســیده اند که در صورت 
ادامــه ایــن وضعیت نمی تــوان انتظار 

شکست یا گشایشی در روند داشت.
وی ادامــه داد: آمریکا برجام را موســع 
می خواند و خواســتار تن دادن تهران به 
حل و فصل همه پرونده هایی  است که به 
نوعی ایران در آنها دخالت و نفوذ دارد در 

حالی که ایران برجام را به بحث هسته ای 
محدود می داند و خواهان برداشته شدن 
همــه تحریم ها علیه ایران حتی تحریم 

های حقوق بشری و تروریستی است.
این کارشناس مسایل بین الملل با اشاره 
بــه مذاکره نکردن ایران و آمریکا به طور 
مســتقیم در بحث برجام خاطرنشــان 
کرد: تحت تاثیر این وضعیت، بنگاه های 
معامــالت یا همــان میانجی گرها فعال 
شــده اند کــه خود به خــود هزینه های 

توافق را افزایش می دهد.
مطهرنیــا  بــا بیان این کــه هیچ کس 
نمی توانــد بگویــد امیــد بــه مذاکره 
تعطیــل اما می توان گفــت این روندی 
که امروز شــاهد هستیم، امید بسیار کم 
و نگرانی هــای زیادی را برای رســیدن 
بــه یک توافــق به وجود آورده اســت، 
معتقد است: مذاکره غیرمستقیم، کالم 
محورانه، با مقاومت انسدادی و متصلب 
نهایتا نمی تواند رهاورد مثبتی به همراه 

داشته باشد. ایران و آمریکا به هیچ وجه 
حاضــر به عقب نشــینی از مواضع خود 
نیســتند و ادامه این وضعیت شــرایطی 
را ایجاد کرده اســت که دیگر نمی توانند 

عقب نشینی کنند.
وی با اشاره به تمایل اروپا به خارج کردن 
ایران و آمریکا از بن بســت فعلی تصریح 
کــرد: اروپا به دالیل داخلی و منطقه ای 
نمی خواهد برجام بی فرجام باشــد، اما 
از آنجایی که مقاومت وابســته به آمریکا 
دارد در نهایــت در زمیــن آنها بازی  می 
کند. روســیه و چین هم از ابتدا مقاومت 
متغیر داشتند یعنی همواره از برگ ایران 
برای گرفتن امتیاز از غرب به ویژه آمریکا 

استفاده می کنند.
مطهرنیــا با بیان این اعتقاد که مذاکرات 
به واســطه مقاومت ثابت ایران و آمریکا 
و وابســته اروپا و متغیر مســکو و پکن 
به فرجام نهایی نزدیک نمی شــود یا اگر 
نزدیک شــود فرجام پیدا نمی کند اظهار 
کرد: در وین در زمستان گذشته مذاکرات 
یک گام به پایان کار نیاز داشت اما روسیه 
آشــکارا از برجــام به نفــع منافع خود 
اســتفاده کرد و احیای برجام را معطل 
گذاشــت. از این رو معتقدم تا وقتی این 
سطح از مقاومت در میز مذاکره در جریان 
اســت گفت وگوها با واسطه یا بی واسطه 

به جایی نمی رسد.

خبر ویژه

رئیس جمهور با بیان اینکه حمایت جمهوری اسالمی ایران از محور مقاومت و به ویژه سوریه تداوم خواهد داشت، 
اظهار داشت: ایران حامی استقرار صلح و ثبات و مخالف هرگونه مداخله خارجی در سوریه است.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در تماس تلفنی با »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه با تبریک فرارسیدن 
عید سعید قربان به دولت و ملت دوست و برادر سوریه گفت: امیدوارم خداوند به برکت این عید سعید، رحمت و 

نعمات خود را بر ملت های مسلمان و به ویژه ملت های مقاوم ایران و سوریه نازل کند.
وی ضمن اشاره به لزوم اجرایی شدن توافقات سابق میان دو کشور، سفر چندی قبل رئیس جمهور سوریه به تهران 
را موفق توصیف و تاکید کرد: در این سفر توافقات خوبی حاصل شد که اجرای آنها باید به شکل جدی دنبال شود.
رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه حمایت جمهوری اســالمی ایــران از محور مقاومــت و به ویژه ســوریه تداوم 

 خواهــد داشــت، اظهــار داشــت: ایــران حامی اســتقرار صلــح و ثبات و مخالــف هرگونه مداخلــه خارجی
 در سوریه است.

آقای »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به دولت 
و ملت ایران، از آیت اهلل رئیسی درخواست کرد که صمیمانه ترین تبریکات و تهنیات وی را به امام خامنه ای رهبر 

معظم انقالب اسالمی برساند.
رئیس جمهور ســوریه با بیان اینکه دشــمنان ما نه ســال به ســال، که روز به روز در برابر محور مقاومت ضعیف تر 
می شوند، گفت: ایران و سوریه در یک سنگر واحد قرار دارند و امیدوارم عید سال آینده را در حالی جشن بگیریم 

که ملت های ایران و سوریه شاهد موفقیت های روزافزون داخلی و خارجی باشند.

گفتگوی تلفنی »رئیسی« و »بشار اسد«؛

حمایت ایران از محور مقاومت و سوریه تداوم خواهد داشت

اظهارات جدید قاتل شینزو آبه:

  قصه پول مادر است
 و یک گروه مذهبی !

یاماگامی باور داشــت که شــینزو آبه از یک گروه 
مذهبــی حمایت کرده اســت، گروهــی که مادر 

یاماگامی کمک مالی بزرگی به آن کرده بود.
  قاتل نخست وزیر سابق ژاپن باور داشت که شینزو 
آبه از یک گروه مذهبی حمایت کرده است، گروهی 
که مادر یاماگامی کمک مالی بزرگی به آن کرده بود.
رویترز گزارش داد، تتســویا یاماگامی، مردی ۴۱ 
ســاله و بیکار، روز جمعه با شــلیک به شینزو آبه، 
نخســت وزیر ســابق ژاپن در یک سخنرانی، او را به 

قتل رساند.
همسایگان یاماگامی به رویترز گفتند که او فردی 
تنهــا بــوده و از هم کالم شــدن با دیگران اجتناب 
می کرده است. همچنین خبرگزاری کیودو به نقل 
از مقامات بازجویی نوشت، یاماگامی باور داشت که 
شینزو آبه از یک گروه مذهبی حمایت کرده است، 
گروهــی که مــادر یاماگامی کمک مالی بزرگی به 

آن کرده بود.
او به پلیس گفت که مادرش پس از آن اهدای مالی، 

ورشکسته شد.
خبرگزاری کیودو به نقل از یاماگامی نوشت: »مادر 
من درگیر یک گروه مذهبی شد و من از این مسئله 

متنفر بودم«.
به گفته رســانه ها، قاتل اســلحه خود را به کمک 
قطعاتی ســاخت که به صــورت برخط خریداری 
کــرده و چندین ماه را صرف برنامه ریزی برای این 

حمله کرده بود.
یکی از رســانه ها مدعی شــد که یاماگامی پیش از 
تهیه اســلحه، قصد داشته حمله را با بمب گذاری 

انجام دهد.

بایدن ایران را تهدید کرد

گر به برجام برنگردید،  ا
 فشار اقتصادی ادامه دارد

رئیس جمهوری آمریکا در آســتانه سفر به منطقه 
در مقاله ای در روزنامه واشــنگتن پســت بار دیگر 
به لفاظی علیه ایران پرداخت و مدعی شد که اگر 
ایران به برجام بازنگردد، فشار اقتصادی علیه تهران 

ادامه دارد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آســتانه سفر 
به منطقه در مقاله ای در روزنامه واشــنگتن پست 
به چرایی انجام سفر پرداخت و ادعا کرد: تا زمانی 
که ایران به توافق هســته ای برجام برنگردد، فشار 

اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می یابد.
وی افزود: هفته آینده، من به خاورمیانه سفر خواهم 
کرد تــا فصل جدید و امیدوارکننده تری از تعامل 
آمریکا را در آنجا آغاز کنم. این سفر در زمان حیاتی 
برای منطقه انجام می شود و منافع مهم آمریکا را به 

پیش خواهد برد.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: ما سرکرده داعش را 
در سوریه از بین بردیم و این نشان دهنده توانایی ما 

در مهار تهدیدات تروریستی است.
وی که کشــورش نقش بســزایی در جنگ یمن 
دارد، گفت: فرستاده ای به یمن انتخاب کردیم و با 
رهبران منطقه از جمله پادشاه عربستان برای بنای 
کردن پایه های آتش بس، تماس برقرار کردم. بعد 
از گذشت یک سال از دیپلماسی ما در یمن آتش 
بس منعقد شــد و کمک ها به شــهرهای محاصره 

شده رسید.
رئیس جمهــوری آمریکا اعالم کرد: ما بزرگترین 
بسته حمایتی تاریخ را در اختیار اسرائیل قرار دادیم 
که ارزش آن بیش از ۴ میلیارد دالر برآورد می شود. 
مــا در پایــان دادن به جنگ غــزه تنها در ۱۱ روز 
کمک کردیم در حالی که این جنگ می توانســت 

ماه ها طول بکشد.
بایدن ادامه داد: عربستان شریک راهبردی ما از ۸۰ 
سال پیش تا کنون بوده است و هدف من از ابتدا تغییر 
رویکرد در روابط بود و نه قطع روابط، ریاض امروز به 
بازگشــت وحدت در میان کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس کمک کرد، عربستان اکنون 
با کارشناسان من همکاری می کند تا به ثبات بازار 
نفت با تولیدکنندگان اوپک کمک کند، هدف من 
از دیدار با رهبران سعودی تقویت شراکت مبتنی 
بر منافع در عین حفظ ارزش های آمریکایی است.

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه نخست وزیر 
رژی م صهیونیستی و رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین این هفته برای اولین بار در ۵ سال گذشته 
گفتگو کردند، ادعا کرد: نشســت رهبران منطقه 
در جده نشــانه ای از امــکان خاورمیانه ای با ثبات 

خواهد بود.
وی در ادامه نوشت: خاورمیانه امن تر و یکپارچه تر از 
بسیاری جهات به نفع آمریکایی ها است. آبراه های 
آن برای تجارت جهانی و زنجیره های تأمینی که ما 
به آنها تکیه می کنیم ضروری هستند. منابع انرژی 
آن برای کاهش تأثیر جنگ روســیه در اوکراین بر 
منابع جهانی حیاتی است و منطقه ای که از طریق 
دیپلماسی و همکاری گردهم می آید به جای اینکه 
از طریق درگیری از هم بپاشد، به احتمال کمتری 
منجر به ظهور افراط گرایی خشــونت آمیز می شود 
که میهن ما را تهدید می کند یا جنگ های جدیدی 
که می تواند بار جدیدی را بر دوش نیروهای نظامی 

ایاالت متحده و خانواده های آنها بگذارد«.
بایدن ســپس به مسائل داخلی آمریکا پرداخت و 
از مواضع دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ انتقاد 
کرد و نوشت: خاورمیانه ای که من به آن سفر خواهم 
کرد، پایدارتر و امن تر از خاورمیانه ای است که دولت 

من ۱۸ ماه پیش به ارث برده بود!

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

 برداشت اورانیوم ۲۰درصد 
زیرنظر آژانس است

ســخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: از زنجیره 
جدید از ماشــین های ســانتریفیوژ که دو هفته 
پیــش فرآینــد نصب و گازدهی به آن ها در فردو 
به انجام رســید، اورانیوم غنی شــده ۲۰ درصد 

برداشت شد.
بهروز کمالوندی با اشاره به انتشار خبرهایی در 
رســانه های بین المللی مبنی بر »افزایش میزان 
غنی سازی اورانیوم در ایران« گفت: گاز دهی به 
یک زنجیره جدید از ماشــین های ســانتریفیوژ 
IR۶ حداقــل دو هفته پیــش به آژانس اطالع 
داده شد، و پیشتر آژانس در این خصوص اطالع 
رسانی کرد که بالفاصله، رسانه های بین المللی 
با هدف پیگیری اهداف خاص، آن را با بزرگنمایی 

منعکس کردند.
وی ادامه داد: اقدام ایران در برداشــت محصول 
بیست درصد از این زنجیره بخش فنی پایانی این 
اقدام اعالم شده قبلی بود که توسط آژانس بین 
المللی انرژی اتمی پیشــتر اطالع رسانی و اخیراً 

هم راستی آزمائی شده است.
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: این اقدام 
ســازمان انرژی اتمی در اجرای تکالیف قانونی 
ســازمان در راه انــدازی و گاز دهــی یک هزار 
دستگاه )شــش زنجیره( از ماشین سانتریفیوژ 

IR۶ صورت گرفته است.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

آمریکا با تحریم های جدید دنبال 
کرات است فرسایشی کردن مذا

نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: آمریکا با اعمال تحریم های 
جدید علیه ملت ایران نشان داد، آماده همکاری 
نیست و دنبال فرسایشی کردن مذاکرات است.
عباس مقتدایی با اشــاره بــه تحریم های اخیر 
آمریــکا علیه ملت ایران گفت: تحریم های اخیر 
آمریکا علیه چند شخصیت و چند شرکت که با 
ایــران همکاری دارند آن هم در حین مذاکرات 
برجام نشان داد که آنها نه به دنبال همکاری بلکه 

به دنبال اعمال فشار هستند.
نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی افزود: این مساله 
غیرقابــل اعتماد بــودن آمریکا را بیش از پیش 
نمایان ســاخت و به همگان ثابت کرد که آنها به 
دنبال تحقق اهداف شــان از طریق اعمال فشار 
بیشــتر علیه ملت ایران هستند. مقتدایی اظهار 
داشت: مقامات آمریکا دریافته اند که ملت ایران 
قویتر از آن هستند که با تحریم ها متوقف شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز در عرصه بین المللی 
شــاهد تضعیف آمریکا هســتیم و این مساله را 
نیــز شــاهدیم که ایــران دوره تحریم هایی که 
آمریکایی ها آن را تحریم فلج کننده می نامیدند، 
پشــت سر گذاشته اســت و اگر اندکی مقاومت 
کنیم صبح روشــن عبور از این شــرایط نزدیک 

است.
نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها برای رسیدن به هدفشان مقابل ایران 
همواره به دنبال اعمال فشار هستند این اعمال 
فشار یا در قالب تحریم است و یا در قالب طوالنی 
کردن مذاکرات و فرسایشــی کردن مذاکرات و 
همواره ســعی دارند تا مســائل داخلی ایران را 

تحت الشعاع مذاکرات قرار دهند.

نماینده مجلس:

  اینترنت ارزان در اختیار مردم 
قرار گیرد

رییس کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه اینترنت ارزان قیمت 
باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: اگر دولت در 
موضوع اینترنت بسته هایی را به صورت تشویقی 
و به شــکل یارانه برای مردم در نظر بگیرد اقدام 
مثبت و خوبی اســت.محمدصالح جوکار درباره 
بسته اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان به سه 
دهک پایین جامعه گفت: زیرساخت های استفاده 
از اینترنت باید برای همه افراد فراهم شود تا همه 

بتوانند از مزایای فضای مجازی استفاده کنند.
رییس کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس 
با بیان اینکه اینترنت ارزان قیمت باید در اختیار 
مردم قرار گیرد، افزود: البته افرادی که بخواهند 
بیشتر اینترنت استفاده کنند باید هزینه بیشتری 
هــم پرداخــت کنند.  نکته ای که وجود دارد این 
است که اگر دولت در موضوع اینترنت بسته هایی 
را به صورت تشویقی و به شکل یارانه برای مردم 

در نظر بگیرد، اقدام مثبت و خوبی است.
جــوکار عنوان کرد: با توجه به اینکه مردم هنوز 
انتقادات جدی نســبت به بحث توزیع یارانه ها 
دارنــد این دهک ها باید نســبت به دالیل قطع 
یارانه شــان توجیه شــوند و یا اینکــه اینترنت 
همگانــی بــرای همه مردم البتــه غیر از دهک 
بــاالی جامعه کــه نیازی به این یارانه دارند،  در 

نظر گرفته شود.

بین الملل
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3اقتصاد گزارش

 خبری از تغییر در صنعت
 خودروسازی نیست

از ابزار های نظارتی مجلس 
استفاده می کنیم

   محمد آیتی/ گروه اقتصاد
 در طــول چهــار دهه ای کــه از عمر انقالب 
اســالمی می گذرد به جرات می توان صنعت 
خودروسازی ایران هیچ گاه نتوانست رضایت 

عمومی را در بین مردم ایجاد کند.
حال، چند ســالی اســت که مدام با افزایش 
قیمــت خودرو هــای بی کیفیــت داخلی 
روبــرو هســتیم و با وجود انتقــادات رهبر 
انقــالب و نماینــدگان مجلــس، خیلــی 
 خبری از تغییر رویه در بین دو خودروســاز 

داخلی نیست.
در همین رابطه، علی بابایی کارنامی نماینده 
ساری گفت: رهبر معظم انقالب بار ها و بار ها 
در باب صنعت خودرو تذکر داده اند. علیرغم 
اینکه خودشــان اذعان داشــته اند که در ۱۵ 
ســال اخیر، مرتب از صنعت خودرو حمایت 

کرده اند.
وی افــزود: در حــال حاضر هم رهبری، هم 
مردم، هم مجلس، هم دولت و هم رسانه ها، 
مطالبه جدی دارند که وضع صنعت خودروی 
کشور، وضع مطلوبی نیست؛ هم از نظر قیمت 
و هم از نظر کیفیت. اگر این دو شــاخص را 
مبنای رضایت مندی مردم قرار دهیم این نقد 
به این صنعت وارد است و با وجود اینکه بنده 
رییس فراکســیون کارگری مجلس هستم 
و ذاتــاً بایــد از صنایع داخــل حمایت کنم، 
اما اینجا اســتثناء اســت، چون ناکارآمدی 
شــدیدی را در مدیریت ارشــد این صنعت 

می بینیم.
عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس تصریح 
کرد: وزارت صمت، برنامه ای برای برون رفت 
از وضعیــت فعلی کــه صنعت خودرو گرفتار 
آن شــده اســت، ندارد. اگر امــروز ما نقدی 
بــه عملکرد آقــای فاطمی امین داریم دلیل 
اصلــی اش همیــن مواردی اســت که گفته 
شــد. ما خودمان می دانیم که به وزیر صمت 
رای باالیــی داده بودیم، چون گفتیم رویکرد 
مجلس یازدهم این اســت که به دولت اجازه 
دهیــم در وهله اول بــا اقتدار کار خودش را 

انجام دهد.
بابایی کارنامی اظهار داشــت: اگر در مســیر 
نظارتی مجلس به جایی برسیم که ببینیم حق 
مردم و ذینفعان حفظ نمی شــود از ابزار های 
نظارتی مجلس استفاده می کنیم؛ امروز نوبت 
این بحث اســت، چون یک ســال از عملکرد 
وزیر گذشته و وزیر صمت باید پاسخگو باشد.

نماینده ساری یادآور شد: اکنون یکی از اولین 
اولویت های ما، بحث خودرو اســت، چون در 
همه خانواده ها حتی خانواده های مرفه هم این 
موضوع قابل بررسی است. در حال حاضر در 
کشور، شاهد آمار از دست دادن ۱۳ تا ۱۴ هزار 
فوتی در تصادفات جاده ای هســتیم و بخش 
عمده ای از این کشته شــدگان، ناشی از عدم 
کیفیت خودرو است. البته که زیرساخت های 
جاده هــا نیز مزید بر علت هســت، اما بخش 

کیفیت خودرو مهمتر از همه است.
وی گفــت: نکتــه دیگر، عدم توجه به صنایع 
زیربخشــی صنعــت خــودرو اســت. بحث 
قطعه ســازان شــدیداً رو به افول اســت. ما 
کار هایی کردیم که قطعه ســازان کشور نابود 
شــده اند و کیفیت، کمیت و قیمت خودرو را 
روز به روز زیر ســوال بردیم. باید در عرضه و 
تقاضــا، تعادل ایجاد شــود تا بتوانیم رقابتی 
کردن صنعت خودرو را داشــته باشیم. حال 
اگر ایــن موضوع، اجرایی نمی شــود، چون 
دولت در حال کوتاهی کردن اســت و آن ها 
باید براساس قانون عمل کنند و اجازه دهند 
تــا خودرو هایی با کیفیت بــاال و زیر ۲۵۰۰ 
ســی سی وارد کشور شــوند تا قشر متوسط 
جامعه از آن برخوردار شــوند. حال هر زمان 
به استاندارد های الزم صنعت خودرو رسیدیم 
دوباره از واردات جلوگیری می کنیم کما اینکه 
در چند سال اخیر، این کار را کرده ایم و اجازه 
ندادیم یک خودرو از آن طرف مرز ها وارد شود، 
چون نظام آمادگی دارد که از صنعت خودرو 

حمایت جدی کند.
بابایی کارنامی خاطرنشــان کرد: کشور ما در 
دنیا، دارای تفکرات خوب خودروسازی است، 
ولی اشــکاالت فراوانی هم داریم. متاســفانه 
صنایع باالدستی در همه حوزه ها حتی فوالد 
و معادن حیات خلوت دولت ها شــده است و 
انــگار همه دولت ها با یک نگاهی می خواهند 
این ها را صاحب شوند. صنعت خودرو باید در 
یــک فرایند رقابتی به مردم دارای صالحیت 
باال نه افرادی بدون اســتاندارد های الزم که 
با رانت ها و البی ها انتخاب می شــوند، واگذار 
شــود. حتی تاکید رهبر انقالب در اصل ۴۴ 
همین موضوع بوده، ولی ما در اجرا به خوبی 

عمل نکرده ایم.

گزارش

مشکل مستاجران با تولید انبوه مسکن 
حل می شود نه تعیین سقف اجاره

 اقتصاد با دستور 
درست نمی شود

 تورم، همه حوزه های اقتصاد کشــور را فرا 
گرفته است و در این بین، گرانی در برخی 
بخش ها بیشــتر به چشــم می آید از جمله 

»اجاره بهای مسکن«.
میلیون ها ایرانی، مستاجر هستند و در این 
اوضاع و احوال نامســاعد اقتصادی می باید 
بخــش زیادی از درآمد خود را برای اجاره 
واحــد مسکونی شــان خرج کننــد و این 
یعنــی، صرفه جویی در خرید برخی اقالم 

و خدمات.
از این رو، در جلسه سران قوا تصمیم گرفته 
شده است که اجاره مسکن در تهران بیش 
از ۲۵ درصد و در دیگر شهر ها بیش از ۲۰ 
درصــد صورت نگیــرد. حال باید به انتظار 
نشســت و دید این رویکرد می تواند چاره 
کار باشــد یا این روند، اختالفات را به مرور 

بیشتر خواهد کرد؟
در همین رابطه، شــهباز حســن پور عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: در 
کجــای دنیا اقتصاد به صورت دســتوری 
اداره شــده که حاال ما بخواهیم دســتوری 
عمل کنیم؟ طرف می گوید خانه ام را اجاره 
نمی دهــم و نهایتاً مالیات آن را می پردازم. 
این یعنی پاک کردن صورت مسئله و پاسخ 

حل مشکالت مردم نیست.
وی افزود: اولین راه حل مشــکل مســکن، 
تولید انبوه مســکن توســط دولت است و 
دومین راه، فرهنگ ســازی در کشور است 

که مردم به توافق با یکدیگر برسند.
نماینده ســیرجان تصریح کرد: خانه های 
اســتیجاری دولت بایــد در اختیار مردم و 
نیازمنــدان قرار بگیرد. چرا شــرکت های 
بــزرگ برای کارمنــدان و نیرو های خود 
پیوســت مسکن ندارند؟ با مواردی که در 
جلسه سران سه قوه گفته شده و این بسته 
حمایتی که قرار اســت ارائه شــود، بنده به 
عنوان یک کارشــناس تضمین می کنم که 
هیــچ اتفاقی نخواهد افتاد و وضعیت بدتر 
خواهد شد که بهتر نخواهد شد و از این رو، 

توافقی صورت نمی گیرد.
حســن پور اظهار داشــت: اینکــه در این 
موضوع خاص، دستوری عمل شود و به تبع 
آن، اختالف نظر بین صاحب خانه و مستاجر 
شکل بگیرد و کار به دادگاه برسد، شایسته 
نیست. ما باید از تشکیل پرونده برای مردم 
پرهیــز کنیم و کشــور را به زندان تبدیل 
نکنیــم، چون این پرونده ها نهایتاً وقت قوه 

قضاییه را می گیرند و به صالح ما نیست.
عضو مجمــع نمایندگان اســتان کرمان 
یــادآور شــد: مســکن در بحث مســائل 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی 
و حتــی امنیتی هم تاثیــر دارد. خبرگان 
مردم وقتی قانون اساســی را می نوشــتند 
به ســه نکته بســیار حساس توجه کردند. 
گفتند شغل مناسب برای هر ایرانی، مسکن 
مناســب برای هر ایرانی و رفاه نسبی برای 

هر ایرانی.
وی در ادامه بیان کرد: وقتی مسکنی وجود 
نداشــته باشــد دیگر از رفاه خبری نیست 
و امروز تعداد زیادی از مردم ما مســتاجر 
هســتند. االن مشکل اساسی ۴۰ درصد از 
مردم، مسکن است و بین ۲۵ تا ۷۰ درصد 
هزینــه خانوار را فقط هزینه های مســکن 

تشکیل می دهد.
حسن پور گفت: وظیفه ما این بود که هزینه 
مســکن را از سبد خانوار حذف می کردیم. 
طرح مسکن مهر، طرح شایسته ای بود، ولی 
متاســفانه دولت گذشته آن را تعطیل کرد 
و این دولت هم تاکنون موفقیتی در حوزه 
مســکن نداشته است. من تا امروز از دولت 
حمایــت کرده ام و باز هم حمایت می کنم، 
ولی واقعیت ها را باید پذیرفت که مســکن 

حال و روز خوبی ندارد.
ایــن عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
در پایان خاطرنشــان کرد: قرار اســت که 
با وزیر مسکن در کمیسیون عمران به یک 
جمع بنــدی و تفاهم برســیم و باید کاری 
تخصصی و ویژه انجام دهیم. نباید هر روز 
دعــوا راه بیاندازیــم، چون مردم از دعوای 
سیاسی خسته شده اند و پذیرش دعوا های 
مــا و دولــت را ندارند. بایــد در یک تفاهم 
دوســتانه بین مجلس و دولت مشــکالت 

حل شود.

رمزریال، مرحله پیشرفته تری از بانکداری الکترونیکی است 

رمزریال، رمز ارز بی فایده برای اقتصادكشور
 یک کارشناس اقتصادی با ارائه توضیحاتی 
درباره رمزریال ماهیت آن در اقتصاد ایران 

را تشریح کرد.
مدت هاســت که بانک مرکزی در نظر دارد 
کــه رمــزارزی مخصوص به خــود را با نام 
»رمزریال« منتشر کند. با این وجود ابهامات 
زیــادی در مــورد رمزریال و هدف دولت از 
انتشــار آن وجود دارد. یوســف کاووسی، 
کارشــناس پولی و بانکی توضیحاتی درباره 

این ابهامات ارائه کرد.

 مرحله پیشرفته تری از 
بانکداری الکترونیکی

کاووســی در ابتدا به این موضوع اشاره کرد 
که باید رمزریال را از زوایای مختلف بررسی 
کنیم و ببینیم که اساســا به چه منظوری 
می خواهیــم از آن اســتفاده کنیــم و چه 

کاربرد هایی می تواند داشته باشد؟
وی در ایــن بــاره گفــت: قطعــا رمزریال 
نمی تواند اعتبار ریال را افزایش دهد. تفاوتی 
در ماهیت ریال، چه به صورت فیزیکی باشد 
و چه رمزپول وجود ندارد. تنها ویژگی مثبت 
این موضوع برای دولت و بانک مرکزی بحث 

روانی آن است.
این کارشــناس اقتصــادی در ادامه اظهار 
کــرد: همه ما عکس ها و فیلم هایی از مردم 
ونزوئال دیدیم که با بســته های بزرگ پول، 

کاالهایی مثل نــان را خریداری می کنند. 
در اقتصــاد ایــران هم در واقع همین اتفاق 
می افتد اما چون خرید و فروش ها به وسیله 
کارت های بانکی اتفاق می افتد، این موضوع 

حس نمی شود.
وی افــزود: بــه وجود آمدن رمزریال هم در 
همین راستا است. دولت و بانک مرکزی هم 
می خواهند بخشی از کاهش ارزش پول را در 

قالب رمزریال پنهان کنند. به جز این مورد، 
رمزریال هیچ منفعتی برای اقتصاد ندارد و 
باعث کاهش تورم یا خلق پول هم نمی شود.
کاووســی همچنین تاکید کــرد: رمزریال 
تنهــا یک مرحله پیشــرفته تر از بانکداری 
الکترونیکــی فعلــی اســت. در این روش 
بــه جــای جابه جا شــدن مبلــغ پول در 
حســاب های بانکی، بین اشخاص »توکن« 

تبادل می شود.
 قانون گذاری رمزریال 

به چه شکل است؟
یکــی از ابهاماتــی که در مورد رمزارز وجود 
دارد، بحث قانون گذاری آن است. برخی از 
کارشناسان معتقدند اگر قانون گذاری این 
ابزار به درستی اجرا نشود، می تواند در آینده 

مشکالت زیادی را به وجود آورد.

کاووســی درباره این ابهامات تصریح کرد: 
مقررات مربوط به رمزریال، تحت چارچوب 
بانــک مرکــزی قــرار دارد. بنابراین همه 
مقررات پولی و بانکی از جمله مبدا و منشا 
مبادالت رمزریال باید مشــخص باشد. در 
نتیجه امکان انجام اقداماتی مانند پولشویی 
به وسیله آن امکان پذیر نیست.وی ادامه داد: 
به دلیل اینکه رمزپول در چارچوب قوانین 
بانک مرکزی منتشــر می شود، باید خود را 
در ترازنامــه این نهاد نشــان دهد. بنابراین 
اثرات ایجاد نقدینگی و تورم آن مشــخص 
خواهد شــد و دولت نمی تواند با استفاده از 

آن، خلق پول بی رویه انجام دهد.
 رمزریال ابزاری 

برای دور زدن تحریم ها؟
یکــی از موضوعاتــی کــه پیرامون بحث 
رمزریال وجود دارد، این اســت که برخی از 
کارشناســان معتقدند که دولت قصد دارد 

به وسیله آن تحریم ها را دور بزند.
با این وجود کاووســی این موضوع را مردود 
دانســته و خاطرنشــان کــرد: در صورتی 
می توان از رمزریال برای دور زدن تحریم ها 
اســتفاده کرد که کشورهای دیگر هم ریال 
ایران را به رسمیت بشناسند. به این ترتیب، 
تبادل آن با چند کشور شکل بگیرد. با این 
وجــود، در حال حاضر چنین فضایی وجود 
ندارد و این موضوع هم امکان  پذیر نیست.

پیش بینی جدید از قیمت سکه

حباب سکه در آستانه ترکیدن
طالی جهانی یکی از مواردی اســت که می تواند روی 
قیمت طال و قیمت ســکه در داخل تاثیرگذار باشــد. 
امــا با وجود کاخش قیمــت انس جهانی قیمت ها در 
بازار داخلی هنوز در مســیر کاهشی قابل توجهی قرار 

نگرفته است.
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
بیان کرد: درحال حاضر انس جهانی دچار تغییر شده 
و نوسانات کاهشی آن به ۱۷۴۶ دالر رسیده است. این 
مساله می تواند روی طالی داخلی و سکه موثر باشد.

 قیمت سکه در مدار سقوط
او ادامه داد: اما درمورد اینکه چرا درحال حاضر طالی 
داخلی و ســکه چندان کاهشــی نشده است باید گفت 
قیمت دالر حرکت کاهشی این دو فلز را کند کرده است. 
البته انتظار می رود در روزهای آینده روند بیش از این، 
کاهشی شود و بازار آرامش و ثبات قیمتی را پیدا کند.

محمدولی در مورد چشــم انداز طال و ســکه گفت: اگر 
قیمت دالر کاهش داشته باشد، احتمال بیشتری برای 

کاهش قیمت سکه وجود دارد.
ثبات قیمتی در بازار طال و سکه

همچنیــن نادر بذرافشــان، دبیر هیات مدیره اتحادیه 

طال و جواهر تهران گفت: من معتقدم اکنون قیمت ها 
نســبت به اوج آنها در ۲۰ روز گذشــته به ثبات نسبی 
خوبی رســیده است.او ادامه داد: در هفته های گذشته 
نوســانات بیــن یک تــا دو درصدی وجود داشــت و 
درمورد انس جهانی نوســانات کاهشــی بیشــتر بود.
بذرافشــان همچنیــن گفت: باتوجه بــه عید قربان و 
حالــت نیمه تعطیل بــازار، روند قیمت هــا در هفته 
گذشته کاهشی بوده و نوسانات به حداقل رسیده است.
او درمــورد روند قیمتــی طال تا پایان هفته بیان کرد: 
احتمال نوســانات چشــمگیر در قیمت طال و سکه تا 

پایــان هفته جاری پایین اســت. نهایتا بین یک تا دو 
درصد حرکت کاهشی یا افزایشی رخ دهد

دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: 
البته این مساله به انس جهانی نیز بستگی دارد. درحال 
حاضر نســبت به کاهش قیمت طالی جهانی قیمت 

طالی داخلی نوسان کمی داشته است.
بذرافشان درخصوص وضعیت فعلی بازار گفت: درحال 
حاضر ثبات نســبی خوبی در بازار وجود دارد و مردم 

می توانند به راحتی مبادالت خود را انجام دهند.
او در پایان توضیح داد: بخشــی از قیمت طال و ســکه 

به خبرهای سیاســی و اقتصادی بســتگی دارد که اگر 
اتفاقی خاصی رخ ندهد بین یک تا دو درصد نوســان 

در طول هفته وجود دارد.
پیش بینی قیمت طال و سکه

علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی گفت: قیمت 
طال به دو مقیاس طالی جهانی و قیمت دالر وابستگی 
دارد. طالی جهانی باتوجه به سیاست هایی که آمریکا 

در پیش گرفته مسیری کاهشی را می پیماید.
او ادامــه داد: از طرفــی قیمــت دالر باتوجه به اینکه 
مدتی در ســقف قیمتی خود قرار گرفته اســت. درصد 
احیای برجام افزایش یافته اســت و احتماال رشد قابل 

توجهی نداشته باشد.
این کارشــناس همچنین بیــان کرد: باتوجه به اینکه 
حبابــی در قیمــت طالی داخلی و ســکه وجود دارد، 
برآورد من این است که حتی به صورت موقت، تخلیه 

این حباب انجام و قیمت سکه و طال کاهشی شود.
طباطبایی توضیح داد: در مورد اینکه روند افزایشــی 
این فلز ادامه داشته باشد، باید منتظر نتیجه مذاکرات 
و قیمــت دالر باشــیم. اگــر قیمت دالر تا زیر ۲۷ هزار 
تومان کاهش داشته باشد، قیمت طال نیر پایین می آید.

خبر ویژه

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: شمار قابل توجهی از بازرگانان مشمول 
کاهش ۵۰ درصدی مالیات علی الحساب شده اند. این تخفیف شامل تمام 
مواد غیرمصرفی اعم از مواد اولیه تولید و تجهیزات بیمارستانی است.

محمدتقی پاکدامن در پاســخ به این شــبهه که نصف شــدن مالیات 
علی الحســاب مشمول تولیدکنندگان نمی شــود، چرا که پیش از آن 
هم از مالیات علی الحســاب معاف بوده اند، توضیح داد: بخشــنامه اخیر 
وزیر اقتصاد تمام اشــخاص حقیقی و حقوقی که مالیات علی الحســاب 
واردات کاالهــای غیرمصرفی را به میزان ۴ درصد پرداخت می کردند، 

شــامل می شــود و مالیات علی الحســاب آنها به نصف یعنی ۲ درصد 
کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: بخشنامه ۱۵ تیرماه وزیر اقتصاد تمام تجاری که کاالهای 
غیرمصرفی را وارد می کردند، شــامل می شــود و این طور نیســت که 
بخشنامه درباره افرادی صادر شده باشد که پیش ازاین، معاف از مالیات 

علی الحساب بوده باشند.
پاکدامن در پاســخ به اینکه بخشــنامه اخیر شــامل کدام دســته از 
واردکنندگان اســت، گفت: تمام واحدهای تولیدی، خود واردکننده 

مواد اولیه خود نیســتند و بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز آنها 
از طریق تجار تأمین می شــود که بر این اســاس، تصمیم اخیر اتخاذ و 

بخشنامه صادر شد.
معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی بیان کرد: این تصمیم با هدف 
کاهش هزینه تولید و تورم انجام شده و بر اساس آن، مالیات علی الحساب 
واردات کاالهای غیرمصرفی فارغ از اینکه واردکننده آن چه شــخصی 
باشد، مشمول مالیات علی الحساب کاهش نرخ از ۴ درصد به ۲ درصد 

شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی پاسخ داد؛

چهگروههاییمشمولکاهشمالیاتعلیالحساببه۲درصدمیشوند؟

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاال، از بررســی عرضه خودرو 
در بورس در شــورای عالی بورس خبر داد و گفت در صورت موافقت 

قطعی این شورا، خودرو در بورس عرضه خواهد شد.
ســید جــواد جهرمی در مورد آخریــن وضعیت تصمیم گیری عرضه 
خودرو در بورس کاال توضیح داد: شــورای عالی بورس در این زمینه 
تصمیم گیری خواهد کرد. در این راستا کمیسیون فرعی شورا تشکیل 
شــد و اعضای این کمیســیون که از اعضای اصلی شورای عالی بورس 
ماننــد رئیس ســازمان بورس، نماینــده وزارت صمت، نماینده بانک 
مرکزی، نماینده دادســتانی و… به همراه کارشناســان تشکیل می 

شوند با فرایند عرضه خودرو در بورس موافق هستند.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به موافقت شورا، خودرو در بورس عرضه 

خواهــد شــد، اظهار کرد: اگر عرضه خــودرو در بورس به طور قطعی 
مصوب شــود، احتماال یک کالس خاص از خودروها عرضه می شــوند 
نه خودروهای یک شــرکت. برای مثــال خودروهای کم تیراژ عرضه 

می شود.
بر اســاس این گزارش، قرار بود دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی در 
بورس کاال عرضه شــوند اما وزارت صمت دقیقا در روز عرضه طی دو 
نامــه ایــن عرضــه را ملغی و وزیر صمت پس از ان اعالم کرد که از یک 
مــاه و نیــم قبل با بورس کاال مذاکراتی در این باره صورت گرفته بود، 
اما روال را جلو بردند. نامه یک روز قبل به بورس کاال در مورد توقف 
عرضه خودرو نیز در واقع یک اتمام حجت بود. بورس کاال برای عرضه 
کاالهای بی نام و نشــان )برند( مثل فوالد اســت من با عرضه خودرو 

در بورس مخالف نیســتم، اگر چه این کار حرفه ای نیســت. در مورد 
عرضه خودرو در بورس کاال رانت وجود داشت و کسانی که رانت آنها 

از بین رفت فضای رسانه ای را معکوس کردند.
در این راســتا، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاال نیز اعالم 
کرد که عرضه خودرو در بورس کاال بر اساس مقررات صورت گرفته و 
عرضه کننده پیش از عرضه اعالم کرده بود که هیچ محدودیتی برای 
عرضه وجود ندارد. اما بورس کاال از ســوی وزارت صمت تهدید شــده 
و مصوبه ســران قوا مبنی بر اینکه عرضه خودرو نباید صورت گیرد را 
ارائه کرده است. مصوبه ای که به گفته جهرمی وزارت صمت تفسیر 
اشتباهی از آن داشته و به همین دلیل این موضوع دوباره در شورای 

عالی بورس درحال بررسی است.

در صورت موافقت شورا صورت می پذیرد؛

ویراژ خودروهای داخلی در بورس
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نفت و انرژی 4

گویای شرایط مطلوبی نیست آبی در ایران  آمار و ارقام منابع 

موج تشنگی در سدهای كشور

كوتاه از انرژی

بین الملل

ذخایر آبی نروژ آب رفت
در حالی که اروپا در تالش برای ذخیره 
ســازی کافی گاز پیش از فرا رسیدن 
زمســتان اســت، نروژ که بزرگترین 
تولیدکننــده نفــت و گاز این منطقه 
اســت، با مشــکل متفاوتی دست و 
پنجــه نــرم می کند. خشکســالی، 
ذخایــر آب نــروژ برای بــرق آبی که 
منبــع ۹۰ درصــد از تولید برق این 
کشــور اســت را تقلیل داده اســت. 
حــدود ۱۰ درصد دیگر تولید برق در 
نروژ با اســتفاده از نیروی بادی انجام 
می شود.اگرچه نروژ از گاز برای تولید 
نیرو اســتفاده نمی کند اما بحران گاز 
و انرژی اروپا، در این کشور هم حس 
می شــود. تولیدکنندگان برق آبی در 
هفته های اخیر از استفاده بیشتر از آب 
برای تولید برق آبی منصرف شده و آب 
بیشتری را برای زمستان نگه می دارند. 
همچنین از شرکتهای نیروی نروژی 
خواســته شده است برق بیشتری به 
ســایر بخشهای اروپا صادر نکنند زیرا 
ذخایر آبی مانند ســالهای گذشــته، 
فراوان نیســتند و بــه واردات از اروپا 
کــه خود با کمبود انرژی روبروســت 
هــم نمی توان تکیــه کرد.طبق آمار 
اداره منابع آب و انرژی نروژ، در پایان 
هفته گذشته، ذخایر آبی نروژ به ۵۹.۲ 
درصد رســید که پایین میانگین ۲۰ 
ساله بود. سطح ذخایر آب این کشور 
در مــدت مشــابه از ســال ۲۰۰۲ تا 
۲۰۲۱، ۶۷.۹ درصد بود. سطح ذخایر 
آبــی مرکز نــروژ ۸۲.۳ درصد بود اما 
سطح آب در جنوب غربی این کشور 
در پایان هفته گذشــته، ۴۵.۵ درصد 
بود.بعضــی از نیروگاههای نروژی از 
جمله شرکت تولیدکننده برق  استات 
کرافت  درخواســت  اســتات نت  – 
اپراتور سیســتم انتقال نیرو – را برای 
عــدم تولید بیش از حد برق پذیرفته 
است. مدیرعامل  استات کرافت  گفت: 
مــا اکنون به میزان بســیار کمتری 
نیرو از آنچه بدون ریســک سناریوی 
سال خشــک و سهمیه بندی انرژی 
در اروپــا می توانســتیم تولید کنیم، 
تولید می کنیــم. در این بین، وزارت 
نفــت و انرژی نروژ اعالم کرد مقامات 
نروژ هفته گذشــته با درخواستهای 
اپراتورهــا بــرای افزایش تولید چند 

میدان گازی موافقت کردند. 

 اشتباه 
انرژی بزرگ و گران اروپا

اروپــا در اولویت قــرار دادن امنیت 
انــرژی خود شکســت خــورده و در 
نتیجه به شــدت به انرژی روســیه 
وابسته مانده و قیمتهای باالیی برای 
نیرو پرداخت می کند.فرانســه قصد 
دارد شرکت نیروی EDF را ملی کند. 
این موضوع چندان مهم به نظر نمی 
رســد زیرا دولت فرانسه همین حاال 
هم ۸۴ درصد از ســهام این شــرکت 
را در اختیار دارد. دولت فرانســه می 
خواهد تولید هســته ای در فرانسه را 
 EDF توسعه دهد و می خواهد شرکت
پول زیادی برای نوسازی پایگاههای 
متعدد تولید نیروی هسته ای، هزینه 
کند. دولت فرانسه این شرکت را برای 
پذیرش این سیاستها تحت فشار قرار 
داده و به عنوان ســهامدار بزرگ، این 
خواســته را احتماال پیش می برد.اما 
هیات مدیره شــرکت با مســئولیت 
امانــت داری در قبال ســهامداران 
و ســایر تامین کنندگان ســرمایه، 
شرایط دشواری را برای تصویب یک 
اســتراتژی که پرریســک به نظر می 
رسد یا از نظر اقتصادی رقابتی نیست، 
خواهد داشت. شرکت EDF واحدی 
از وزارت دفاع نیست بلکه یک شرکت 
خصوصی اســت که دولت فرانســه، 
بزرگترین سهامدار آن است. حداقل 
این ظاهری اســت که می خواهد به 
ســهامدارانش بدهد. اگر فرانســه به 
دالیل ژئوپلیتیکی یا اســتراتژیکی، 
نیروی هســته ای بیشتری بخواهد 
حتــی اگر از نظر مزیــت هزینه ای 
در بازار نداشــته باشــد، نمی توان با 
ایــن تصمیم مخالفت کرد. مســئله 
این اســت که سیاست فعلی مستلزم 
این اســت که سهامداران غیردولتی 
بــار امنیت ملی را به دوش کشــیده 
و ریســکهای مالی را به جان بخرند 
 کــه در واقــع منحصــرا متعلــق به 

دولت هستند. 

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد؛

 گواهی صرفه جویی انرژی
ابزار جدید مالی در بورس

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: گواهی 
صرفه جویی انرژی به عنوان یک ابزار جدید 
مالی در بورس به ســرمایه گذاران و افرادی 
که اقداماتشان به کاهش مصرف انرژی منجر 
شود، تعلق می گیرد. علی نقوی در خصوص 
گواهــی صرفه جویی انرژی، مصرف باالتر از 
الگوی متعارف و استاندارد را یکی از معضالت 
حوزه مصرف انرژی برشــمرد و تصریح کرد: 
معضــل مصرف زیاد انــرژی در بخش های 
مختلف صنعتی، کشاورزی و خانگی مشاهده 
می شود که در همین راستا ایجاد بازار مصرف 
بهینه انرژی و محیط زیست توسط شورای 
عالی انرژی تصویب شــده است.مدیرعامل 
بــورس انرژی ایــران ادامه داد: برای اجرای 
این آئین نامــه، گواهی صرفه جویی انرژی 
بــه عنوان یک ابزار جدیــد مالی در بورس 
انــرژی طراحی و به تصویب شــورای عالی 
بورس رســید.وی افزود: بر اساس این مدل 
ســرمایه گذارانی که در بخش های مختلف 
کشــور سرمایه گذاری می کنند و نتایج آن 
ســرمایه گذاری ها منجر به کاهش مصرف 
انــرژی در بخش هــای مختلف از جمله گاز 
و برق می شــود، گواهی صرفه جویی انرژی 

تعلق می گیرد. 

ح کرد؛ کارشناس صنعت برق مطر

الت فرسوده  تاثیر ماشین آ
صنایع در افزایش مصرف برق 

یک کارشــناس صنعت بــرق گفت: بخش 
صنعت و کشاورزی به دلیل داشتن تجهیزات 
فرســوده به مصرف کنندگان عمده برق در 
کشور تبدیل شده اند.سیروس حیدری نژاد 
افزود: بســیاری از تجهیزات صنعتی کشور 
بــه روز نشــده و همچنــان از فّناوری های 
قدیمی اســتفاده می کنند؛ همین امر سبب 
شده این صنعت برق بیشتری را برای تولید 
محصــوالت اســتفاده کنــد.وی ادامه داد: 
همچنین بســیاری از چاه های کشاورزی از 
پمپ های قدیمی اســتفاده می کنند و این 
موضوع هم به بیشــتر شــدن مصرف برق 
توســط بخش کشــاورزی دامن زده است.
این کارشــناس صنعت نیروگاهی کشــور 
گفــت: عالوه بر ایــن بخش های صنعت و 
کشــاورزی همــواره از حمایت های خیلی 
خــوب دولتی برخوردار بوده، به گونه ای که 
ایــن حمایت ها منجر به برخورداری آنها از 
برق تقریباً رایگان شــده است.حیدری نژاد 
ادامه داد: این حمایت های خیلی خوب سبب 
شــده بخش صنعت و کشــاورزی تبدیل به 
عمده ترین مصرف کنندگان برق در کشــور 
شوند.وی بیان کرد: اکنون و باتوجه به شرایط 
تأمین برق نیاز اســت، تعرفه های برق برای 
این دو بخش به طور جدی اصالح شود تا آنها 
ترغیب به اصالح شده و از تجهیزاتی برخوردار 
شوند که برق کمتری را نیاز داشته باشد.این 
کارشــناس صنعت برق گفت: صنایع بزرگ 
کشــور همچنان وابسته به برق ارزان شبکه 
سراسری هستند و هیچ برنامه ای برای قطع 

این وابستگی تاکنون تدوین نشده بود.

کچری   پر کردن استخرهای ال
با آب یارانه ای

در شــرایطی که حجم آب ســدهای تهران 
نسبت به پارسال ۱۹ درصد کاهش بافته اما 
پرشدن استخرهای الکچری بالی جان آبی 
شده اند که یارانه به آن تعلق گرفته و این ظلمی 
مضاعف به سایر مردم است.مردم تهران در روز 
۱۰ تیرماه امسال یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون 
متــر مکعب آب را درحالی مصرف کردند که 
میزان ورودی آب ســدهای پنج گانه استان، 
از ابتدای ســال آبی جــاری تاکنون، حدود 
۹۸۰ میلیون مترمکعب اســت که این مقدار 
در مدت مشــابه ســال آبی گذشته بیش از 
۱۲۰۳ میلیــون مترمکعب بوده و  ۱۹ درصد 
کاهش یافته است.از طرف دیگر از ابتدای سال 
آبی )ابتدای مهر سال ۱۴۰۰( تاکنون بیش از 
۱۸۰.۱ میلی متر بارندگی در حوزه عملکردی 
استان تهران ثبت شده که این مقدار نسبت 
به  ۲۶۹ میلیمتر بارندگی متوسط بلندمدت 
۵۳ساله ، کاهش ۳۳ درصدی را نشان می دهد.
این میران مصرف همچنین در شرایطی است 
که  بدانیم بهای تمام شده تولید هر مترمکعب 
آب در تهران ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و متوسط 
قیمت فروش ۷۰۰ تومان است بنابراین، در هر 
مترمکعب آب ۲۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت 
می شــود.این روند نگران کننده مصرف آب 
ســبب شــد در روزهای اخیر شــرکت آب و 
فاضالب اســتان تهران با ارســال پیامکی به 
شهروندان آنان  را نسبت به موضوع  مدیریت 
مصرف حساس کند.این در حالی است که به 
نظر می رسد رفتار مصرفی برخی مشترکان 
همچنان رفتار غلطی است که ناشی از جوابگو 
متناسب نبودن جریمه در نظر گرفته شده با 

جرم است.

ســال گذشــته منابــع آبی وضعیــت خوبی را 
نداشــتند؛ به طوری کــه میزان بارش ها در ۵۰ 
سال اخیر بی  سابقه بود و پیش بینی های سازمان 
هواشناسی در مورد امسال نیز وضعیت زیر نرمال 
را نشان می دهد. در این مدت میزان بارندگی ها 
از ۲۵۰ میلی متر به ۲۳۶ میلی متر کاهش یافته 
و آنطور که فیروز قاسم زاده - سخنگوی صنعت 
آب - اعالم کرده درحال حاضر حدود چهار تا پنج 
شــهر در وضعیت قرمز از نظر زیرساخت ها قرار 
دارند؛ برای این شهرها به صورت اضطراری آب را 
تامین می کنیم و از شهرهایی که وضعیت زرد و 
نارنجی دارند طرح هایی را برنامه ریزی کرده ایم 

که در مردادماه به بهره برداری می رسند. 
در حال حاضر حدود ۳۰۰ شهر در مرحله تنش 
آبی قرار دارند.وی با اشــاره به میزان مصرف آب 
در بخش خانگی اظهار کرد: در حال حاضر حدود 
۸.۲ میلیــارد مترمکعب در بخش شــرب مورد 
اســتفاده قرار می گیرد که این عدد در تابستان 
متفاوت است. در دو هفته اخیر به دلیل افزایش 
گرمای هوا شــاهد افزایــش مصرف بوده ایم، به 
گونه ای که اکنون از پیک ســال گذشــته عبور 
کرده ایم اما امیدواریم پیک های جدید را تجربه 

نکنیم. 
مصرف را با تهران مورد ســنجش قرار می دهیم 
و در حــال حاضــر ۴۴ هــزار لیتر بــر ثانیه آب 
وارد شــبکه توزیع تهران می شــود که تاکنون 
توانســته ایم بدون مشــکل از این وضعیت عبور 
کنیم.این آمار در شــرایطی اســت که بر اساس 
آخرین آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور، 
با ســپری شــدن ۲۹۰ روز از ســال آبی، تا ۱۸ 
تیرماه )ســال آبــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل 
حجم آب در مخازن ســدهای کشــور به حدود 
۲۴.۵۹ میلیارد مترمکعب رســیده که نسبت به 
مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر چهار درصد 
کاهش داشــته است.بررســی وضعیت ورودی 
ســدهای کشــور نشــان می دهد که ورودی به 
مخازن در ســال آبی جــاری به ۲۸.۱۵ میلیارد 

متر مکعب رســیده که نســبت به مدت مشابه 
ســال آبی گذشــته چهار درصد افزایش را نشان 
می دهد. در تهران نیز حجم ذخیره آب سدهای 
تامین کننده آب شــرب اســتان در حال حاضر 
۶۲۲ میلیون مترمکعب اســت که در مقایسه با 
ذخیره ۷۵۶ میلیون مترمکعبی روز مشابه سال 
 گذشته، حدود ۱۳۳ میلیون مترمکعب کاهش را 

نشان می دهد. 
میزان ورودی آب ســدهای پنج گانه اســتان، از 
ابتدای ســال آبی جــاری تاکنون، حدود ۹۸۰ 
میلیــون مترمکعب می باشــد که این مقدار در 
مدت مشــابه ســال آبی گذشته بیش از ۱۲۰۳ 
میلیــون متر مکعب بــوده و  ۱۹ درصد کاهش 
یافته است.از ابتدای سال آبی )ابتدای مهر سال 
۱۴۰۰( تاکنون بیش از ۱۸۰.۱ میلی متر بارندگی 
در حوزه عملکردی اســتان تهران ثبت شده که 
ایــن مقدار نســبت بــه  ۲۶۹ میلیمتر بارندگی 
متوسط بلندمدت ۵۳ ساله، کاهش ۳۳ درصدی 
را نشــان می دهد.حجم آب سد امیرکبیر تا روز 

۱۴ تیرماه حدود ۱۳۳ میلیون مترمکعب اعالم 
شده، در حالی که این میزان در روز مشابه سال 
گذشته ۱۷۷ میلیون مترمکعب بوده است. حجم 
آب ســد طالقان نیز از ۲۸۶ میلیون مترمکعب 
سال گذشته به ۲۶۴ میلیون مترمکعب و حجم 
آب ســد لتیان نیز از ۵۵ میلیون مترمکعب روز 
مشابه ســال گذشته، به ۵۴ میلیون مترمکعب 
رســیده، همچنین حجم ذخیره آب ســد الر در 
۱۴تیر ماه سال گذشته، ۱۳۶ میلیون مترمکعب 
بوده که در مقایســه بــا موجودی ۱۱۰میلیون 
مترمکعبی امسال، ۲۶ میلیون مترمکعب کاهش 

را نشان می دهد. 
حجم آب سد ماملو نیز از ۱۰۲ میلیون مترمکعب 
روز مشــابه ســال گذشته، در حال حاضر به ۶۰ 
میلیون مترمکعب رســیده است.همانطوریکه 
مســتحضرید کشــور ایران یک کشــور خشک 
اســت، متوســط بارندگی حدود ۲۵۰ میلیمتر 
یعنی یک سوم متوسط بارندگی جهانی است، در 
ایران سرانه آب تجدیدشونده با افزایش جمعیت 

کاهــش یافتــه و از نظر معیارهای جهانی به مرز 
بحران نزدیک می شود. 

استان تهران در فقر مطلق آبی است
در این رابطه صادق یونســلو - مدیر پدافند غیر 
عامل شــرکت آب و فاضالب تهران - به ایســنا 
گفت: بطور متوســط در ایران ۱۲۰۰ مترمکعب 
به ازای هر نفر در ســال آب وجود دارد یعنی در 
تنش آبی قرار داریم ولی این رقم در استان تهران 
متفاوت است، استان تهران ۲۵ درصد جمعیت 
کشــور را بــه خود اختصــاص داده اما در مقابل 
پنج درصد منابع را در اختیار دارد، یعنی استان 
تهران در فقر مطلق آبی است. میزان سرانه آب 
تجدیدشــونده حوزه آبریز استان تهران حدود 
۳۳۰ مترمکعب به ازای هر نفر اســت؛ یعنی از 
بحران مطلق که عدد ۵۰۰ بود نیز عبور کرده ایم. 
فعال کمبود آب مورد نیاز ساکنان استان تهران با 
انتقال آب بین حوزه ای جبران شده است. امروزه 
با اســتفاده بهینه از منابع آب و بازچرخانی آن 
بســیاری از کشورها با ارقام سرانه کمتر از ۸۰۰ 
متر مکعب در ســال نیز برنامه های توسعه ملی 
خود را به پیش می برند.به گفته وی، متوســط 
بارندگی در استان تهران نیز ۲۳۱ میلیمتر است 
ولی از طرفی تهران نســبت به ســایر استان ها 
مصرف آب بیشــتری دارنــد، حدودا هر تهرانی 
۲۲۰ لیتر در شــبانه روز آب مصرف می کند در 
حالــی که در تابســتان تنها یک کولر در تهران 
بیــش از ۲۰۰ لیتر آب مصرف می کند. از طرفی 
حــدود ۲۸ درصد بارندگی ها و ۲۷ درصد حجم 
ســدها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده 
است، در حال حاضر در شهر تهران در هر ثانیه 
حــدود ۴۱ هزار لیتر مصرف آب داریم. این عدد 
بسیار بزرگ است و این عدد در استان تهران به 
۵۲ هزار لیتر در ثانیه می رسد.وی با بیان اینکه 
با دو مشــکل خشکســالی ناشی از تغییر اقلیم و 
خشکسالی ناشی از ساخت انسان مواجه هستیم، 
گفت: یعنی عامل ایجاد ۵۰ درصد خشکسالی ها 

را انسان ها با اقدامات خود ایجاد کرده اند. 

صادرات نفت خام و میعانات گازی به نســبت گذشــته و پیش 
از دولت ســیزدهم افزایش یافته و از همه ظرفیت ها اســتفاده 
شــده تا صادرات به حداکثر برســد و آنطور که مدیر نظارت بر 
تولیــد نفت و گاز شــرکت ملی نفــت ایران اعالم کرده اکنون 

آماده بازگشت تولید به حداکثر رقم ممکن است.
وزارت نفت طی ۱۰ ماهه ســال ۱۴۰۰، موفق شــد مطابق با 
مصوبه های شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، بیش از ۱۵۰ 
درصــد تعهدهای ارزی را محقق کند، همچنین منابع تبصره 
۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر منابع حاصل از فروش 
فرآورده هــای نفتــی در داخل و صادرات به میزان ۱۱۲ درصد 
به حســاب صندوق هدفمندســازی یارانه ها واریز شده است.

در واقــع وزارت نفــت مکلف بــود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان از 
محل این تبصره در ســال ۱۴۰۰ واریز کند.بر اســاس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، سیاست های 
انرژی دولت سیزدهم و افزایش فروش و صادرات به آن منجر 
شــد که ۲۲۷ هزار میلیارد تومان کســری بودجه سال ۱۴۰۰ 

جبران شود. 
باید توجه داشــت که تحقق این اهداف از مسیرهای مختلفی 
صورت گرفت که به کارگیری روش های جدید صادراتی نفت 
خــام از قبیــل تهاتر نفت با کاال، تهاتر نفت با ســرمایه گذاری 
و تهاتــر نفت خام و میعانــات گازی با مطالبات پیمانکاران از 
جمله آنها هستند، اگرچه خود این موارد را می توان به عنوان 

دســتاوردی بــرای دولت و ابتکار عملی برای خنثی ســازی 
تحریم ها برشــمرد.آنطور که جواد اوجی - وزیر نفت - گفته 
ســهم دولت از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، 
میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در ۹ ماهه ســال 
۱۴۰۰، با تکیه بر سیاســت های دولت ســیزدهم و افزایش 
فروش نفت که در نتیجه دیپلماسی راهبردی وزارت نفت در 
منطقه و عرصه بین الملل محقق شــد، ۱۱۴ درصد بود.علی 
صالح آبادی - رئیس بانک مرکزی - نیز  بر این موضوع صحه 
گذاشت و ابتدای خردادماه ۱۴۰۱ از افزایش ۳ میلیارد دالری 
درآمدهای حوزه نفت )نفت و پتروشــیمی( در دو ماه نخســت 

سال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. 

درآمدهای حوزه نفت ۳ میلیارد دالر  افزایش یافت

روی خوش بازار به نفت ایران

خبر  ویژه

گر  کمک  نفتی   عربستان به  روسیه  اما  و  ا

کرد که عربستان دنیا را شوکه  روزی 
وقتی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، 
ماه گذشــته در گوش جو بایدن زمزمه کرد 
عربستان سعودی ظرفیت مازاد تولید بسیار 
اندکی برای افزایش تولید دارد، به نظر رسید 
رئیس جمهور آمریکا متعجب شــده است.

بایدن قرار است ماه میالدی جاری به ریاض 
سفر کند و احتماال همین پیام ناگوار را خواهد 
شنید که روی عربستان سعودی برای کمک 
به جبران افت عرضه روســیه حساب نکنید.

در شرایطی که قیمتهای جهانی باال مانده و 
تولید جهانی با محدودیت روبرو شده است، 
عربستان سعودی که به عنوان بانک مرکزی 
نفت جهان دیده می شود، واقعا چه میزان می 
تواند نفت تولید کند. عربســتان سعودی که 
می گوید می تواند ۱۲ میلیون بشکه در روز 
نفت تولید کند، در گذشته همواره ثابت کرده 
اســت افرادی که نسبت به این کشور تردید 
داشته اند، در اشتباه بوده اند.اما با روبرو شدن 
جهــان با یکی از بدتریــن بحرانهای عرضه 
انــرژی، ناظــران صنعت نفت، منابع اوپک و 
کارشناســان دیگر می پرسند آیا عربستان 
ســعودی با تولید فعلی ۱۰.۵ میلیون بشکه 

در روز، واقعا می تواند به سرعت ۱.۵ میلیون 
بشــکه در روز دیگر به تولیدش اضافه کند.

عاملــی که به ایــن تردیدها درباره ظرفیت 
مازاد تولید عربســتان سعودی افزوده است، 
تولید این کشور در سطح پایینتر از سهمیه 
اوپک با وجود قیمتهای باالی نفت است. آمار 
اوپک نشان می دهد حفاری چاه های جدید 
در این کشور، سال میالدی گذشته پایینتر از 
سطح پیش از دوران پاندمی کووید ماند.یک 
منبــع صنعتی بلندپایه که اخیرا با مدیریت 
شرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی دیدار 
کرده است، گفت: به وی گفته شده است این 
شــرکت یک میلیون بشــکه در روز ظرفیت 
مازاد تولید دارد که آماده عرضه اســت.یک 
منبع آگاه گفت: اگر شــرایط ایجاب کند تا 
ظرفیــت مازاد تولید مورد بهره برداری قرار 
گیــرد، آرامکــو یک میلیون بشــکه در روز 
عرضه اضافی را می تواند فورا روانه بازار کند 
امــا نمی تواند این میــزان تولید را به مدت 
طوالنــی حفظ کند.آرامکــو در زمان دیدار 
 این مقام، ۱۰.۵ میلیون بشــکه در روز نفت 

تولید می کرد .

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی پاسخ داد:

گران نمی شود؟ چرا بنزین 
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی گفت: اینکه قیمت ها 
بایــد باتوجه به افزایش قیمت جهانی انرژی 
بایــد تغییر کند، درســت اســت، اما اینکه 
چگونــه می تــوان ایــن کار را انجام داد که 
جامعه دچار تنش نشــود، بســیار اهمیت 
دارد.حمید حسینی ، درباره احتمال افزایش 
قیمت بنزین اظهار داشت:  دولت اگر عالقه 
هم داشته باشد قیمت ها را تغییر دهد باتوجه 
به وضعیت اقتصادی جامعه و فشــار تورمی 
کــه وجود دارد، هیچ اقدامی جهت افزایش 
قیمــت گازوئیل و بنزین انجام نخواهد داد. 
امســال ارز ترجیحــی را حذف کرده و پایه 
گمرکی را از دالر ۴۲۰۰ تومانی به دالر ۲۳ 
هزار تومان افزایش داده، این دو عامل خود 
بیشــترین تورم را بر کشور تحمیل کرده به 
طوری که یک ســال گذشــته تورم بیش از 
۱۲ درصــد بوده اســت. بنابراین اگر دولت 
هم بخواهد افزایش قیمت اعمال کند نظام 
اجــازه نمی دهد در این جهت حرکت کند و  
مجددا شــوکی به اقتصاد کشــور وارد شود. 
وی افزود: در صورتی صالح است که افزایش 

قیمت اتفاق بیفتد کلیاتی که در برنامه هفتم 
توسعه که در دست تهیه است، مصوب شود. 
همچنین دولت و مجلس توافق کنند قیمت 
حامل های انــرژی افزایش پیدا کند. اینکه 
قیمت هــا بایــد باتوجه بــه افزایش قیمت 
جهانی انرژی باید تغییر کند، درست است، 
اما اینکه چگونه می توان این کار را انجام داد 
که جامعه دچار تنش نشــود، بسیار اهمیت 
دارد.وی تصریح کرد: زمانی که قیمت بنزین 
و گازوئیل در پایین ترین ســطح جهانی قرار 
دارد باید نســبت به تغییر نرخ اقدام کنیم، 
زمانی در شــرایط کرونــا نفت به ۱۰ تا ۲۰ 
دالر رســید و قیمت بنزیــن با قیمت های 
ایران همســان شــد، ما پیشنهاد کردیم که 
اکنون بهترین فرصت اســت که دولت خود 
را از ســهمیه و قیمت گذاری بنزین رها کند 
و قیمــت  فراورده ها را به نرخ های جهانی را 
وصــل کند، در آن زمان حتی می توانســت 
قیمت بنزین آزاد را کاهش دهد ولی تجربه 
دولــت قبل در خصوص افزایش نرخ بنزین 
باعث شد دولت کنونی تن به افزایش قیمت 

حامل های انرژی ندهد. 
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55بانک و بیمه
دوستان بانک آینده با افتتاح 

 غیرحضوری حساب
پاداش می گیرند

 بانک آینده در طرح 
»دعوت به آینده« و 
در راســتای تعاملی 
مؤثرتــر و ارزش آفرین برای مشــتریان عزیز، 
به عنــوان عضوی از خانواده بزرگ بانک آینده، 

پاداش در نظر گرفته است.
بر این اســاس، همه مشــتریان بانک آینده با 
نصــب »کیلید« و اســتفاده از گزینه »دعوت 
از دوســتان« و ارســال انفرادی یا گروهی کد 
معرف به دوســتان و آشــنایان، آن ها را برای 
افتتــاح »غیرحضوری« حســاب بــا حداقل 
موجودی ده میلیون ریال )یک میلیون تومان( 
دعوت می نمایند که به ازای هر مشتری جدید 
حاصــل از ایــن دعوت، در آخــر ماه  ۴۰۰ هزار 
ریال )۴۰ هزار تومان( به عنوان پاداش معرف، 
دریافــت می کنند. امکان ارســال کد معرف از 
طریق پیامک و اشــتراک گذاری در شبکه های 
اجتماعــی و بــدون محدودیــت و هم چنین 
اطالع رسانی به معرف نسبت به تعداد مشتری 
جذب شده از محل کدهای دعوت ایشان، برای 
شما همراه و عضو خانواده آینده که در این طرح 

مشارکت می نمایید فراهم است.
دعوت از دوســتان و نحوه افتتاح غیرحضوری 
 حســاب از طریــق »کیلیــد« این جا اســت:

https://ba24.ir/news/263 

 بازدید مدیران هلدینگ 
 خلیج فارس و بانک سپه 

از پتروشیمی اروند
معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و مدیرعامل 
بانک ســپه در راس هیأتی عالی در پتروشیمی 
ارونــد حضور یافتند. در این دیدار، مدیرعامل 
پتروشــیمی اروند با ارائه گزارشــی از دســت 
آوردهای شــرکت، روند ســودآوری و توسعه 
شــرکت پتروشــیمی اروند را ارائه و چشم انداز 
ترســیم شــده مجتمع در راستای تحقق شعار 
ســال، خودکفایی و حمایــت از صنایع پایین 
دســتی و شــرکت های دانش بنیان را تشریح 
کردند. در ادامه این نشســت صمیمانه، نشــان 
زاده معاونت برنامه ریزی و توســعه کســب و 
کار گــروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با 
اشــاره به ظرفیت های همکاری و تامین اعتبار 
طرح های توسعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس توســط بانک ســپه، نقش محوری گروه 
در حمایــت از صنایع پائین دســتی و افزایش 
اشــتغال در منطقه و ســطح ملی را تشــریح و 
نقش پتروشیمی اروند به عنوان شرکت مادر در 
توسعه صنایع تکمیلی و پائین دستی را کلیدی 
عنوان کردند. مدیرعامل بانک سپه در ادامه این 
نشست، عالقه مندی بانک سپه در تامین مالی و 
توســعه طرح های پتروشیمی اروند با توجه به 
پتانسیل و سودآوری این شرکت  را اظهار کرد.

 حمایت بانک توسعه تعاون 
از مددجویان مرکز توانبخشی 

امام علی)ع(

همزمان با عید سعید قربان بانک توسعه تعاون 
در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی کمک 
هایی را به مرکز خیریه نگهداری دختران دارای 

معلولیت ذهنی امام علی )ع(اهدا کرد.
بانک به عنوان نهاد مالی توسعه ای و در جهت 
یاریگر اقشــار ضعیف جامعــه اقدام به اهدای 

کمک به مرکز توانبخشی امام علی کرد.
امید غالمرضایی، قائم مقام مرکز توانبخشــی 
امام علی با تقدیر از اقدام بانک توســعه تعاون 
گفت: در این مرکز ۲۰۰ دختر دارای معلولیت 
جســمی و ذهنــی نگه داری می شــوند.وی 
افزود:مرکز توانبخشــی امام علی زیر نظر بنیاد 
خدام الحسین فعالیت می کند و ۱۳۰ نفرنیروی 
انســانی وظیفه خدمت رسانی به معلوالن این 
مرکــز را برعهــده دارند. غالمرضایی ادامه داد: 
هزینــه های جاری این مرکز نیز همراه با تورم 
موجود افزایش شــدید داشــته و نیاز اســت 
خیــران نگاه ویــژه ای به مددجویان این مرکز 
داشته باشند. گفتنی است بانک توسعه تعاون 
همزمان با عید ســعید قربان نســبت به تأمین 
مالی کمک هزینه جهت اختصاص ســبدهای 
معیشــتی بهداشــتی ۲۰۰ نفر از مددجویان و 
کارآمــوزان به میــزان ۶۵۰ میلیون ریال اقدام 
نمود،پیــش از این نیز بانک توســعه تعاون در 
سال های گذشته در جهت حرکت در راستای 
اهداف توســعه ای و عمل به مســولیت های 
اجتماعــی در حوادث طبیعــی همچون زلزله 
ســرپل ذهاب،سیل لرســتان کمک های قابل 

توجهی به شهروندان کرده است.

اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
بانک شهر و باشگاه فرهنگی 

ورزشی پرسپولیس
بــا حضور مدیرعامل بانک شــهر و مدیرعامل 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی پرسپولیس، تفاهم 
نامه همکاری مشــترک طی مراسمی میان دو 

طرف امضاء شد.
سیدمحمدمهدی احمدی در این مراسم با اشاره 
به ظرفیت های بانک شــهر در حوزه های مالی 
و پولی، گفت: به عنوان مشــاوری قوی در کنار 
دو باشگاه پرطرفدار استقالل و پرسپولیس قرار 
گرفته و برای توانمندی ســازی اقتصادی آنان 

تالش می کنیم.
احمدی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه 
همکاری مشــترک میان بانک شــهر و باشگاه 
پرســپولیس، تصریح کرد: در تعامل با باشــگاه 
بزرگ و محبوب کشور، منافع بانک را به حداقل 
رسانده و امیدواریم با موفقیت این باشگاه، دل 

میلیون ها هوادار آن شاد شود.
وی عنــوان کرد: با توجه به حضور دو باشــگاه 
پرسپولیس و استقالل در بازار سرمایه و فروش 
ســهام آنان در بازار بورس؛ لزوم شــفاف سازی 
صــورت هــای مالی و افزایش تــوان مالی این 
باشگاه ها در اولویت قرار گرفته است. درهمین 
راســتا بانک شهر با توجه به ظرفیت های خود 
توانسته بسته ای از خدمات را به آنان ارائه دهد.
مدیرعامل بانک شــهر با تاکید بر اینکه در این 
تفاهم نامه اسپانسری بانک از باشگاه پرسپولیس 
مطرح نیســت، افزود: بــه دنبال حمایت از این 
باشگاه برای شکوفا شدن ظرفیت های اقتصادی 
آن هستیم. احمدی با بیان اینکه بخشی از درآمد 
باشــگاه پرسپولیس که حاصل از فروش سهام 
خواهد بود در بانک شهر سرمایه گذاری می شود، 
گفت: این باشــگاه را به عنوان شریکی محبوب 
و مطمئــن در کنــار خود می بینیم. مدیرعامل 
بانک شــهر سرمایه بزرگ باشگاه پرسپولیس را 
هواداران میلیونی و حسن شهرت عنوان کرد و 
ادامه داد: با تشکیل باشگاه مشتریان پرسپولیس 
و استفاده هواداران این باشگاه از خدمات بانک 
شــهر در تمامی حوزه ها ؛ قطعا انتفاع بســیاری 

نصیب این تیم پرطرفدار خواهد شد.

قرارداد بیمه آسیا و مركز خدمات حوزه های علمیه كشور برای هشتمین سال، تمدید شد
  قــرارداد بیمــه آســیا و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه کشور، 
در نشستی با حضور نایب رییس 
هیــأت مدیره و مدیرعامل بیمه 
آسیا و رییس مرکز خدمات حوزه 
های علمیه، در شــهر مقدس قم، 

امضا شد.
مسعود بادین، نایب رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در 
این نشســت گزارشی از عملکرد 
موفقیت آمیز این شرکت در سال 
۱۴۰۰ ارائــه کرد و با اشــاره به 
کیفیت مطلوب و رضایت بخش 
خدمات ارائه شــده به روحانیون 
و طالب کشــور، تمدید قرارداد 
بیمه آســیا و مرکز خدمات حوزه 
های علمیه را مدبرانه و حرفه ای 

ارزیابی نمود.
وی افزود: در این قرارداد نیز نکته 
با اهمیت، ارائه خدمات سریع و با 
کیفیت و همچنین نظارت دقیق 
در اجرای آن است وامیدواریم با 

تعامــل طرفین، همگی از برکات 
ایــن قراداد ارزشــمند بهره مند 

شویم.
مدیر عامل بیمه آســیا در ادامه 
اظهــارات خود بــر این موضوع 
تاکیــد کــرد که بیمه آســیا در 
جــذب پرتفوی در بــازار بیمه 
همــواره به دنبــال قراردادهای 
بــا کیفیــت و همچنین ترکیب 
پرتفوی مناسب با ریسک سنجی 
حرفه ای اســت تا از سودآوری و 
بهــره وری منطقی در این زمینه 
برخوردار شــود. عملکرد ســال 
های اخیر بیمه آســیا به ویژه در 
کاهش چشمگیر نسبت خسارت 
و افزایش ســهم بــازار موید این 

موضوع است.
حجت االسالم و المسلمین دکتر 
میرمحمدی، مدیر مرکز خدمات 
حوزه های علمیه سراســر کشور 
نیــز در این جلســه با قدردانی و 
اظهار رضایت طالب و روحانیون 

و خانــواده هــای آنها از خدمات 
بیمــه ای بیمــه آســیا، اظهار 
داشــت که اهمیت ابعاد معنوی 
این قرارداد در خدمت رســانی به 
روحانیون بــر بعد اقتصادی آن 

ارجحیت دارد.

دکتــر حــدادی نــژاد، معاون 
ســالمت و امور بیمــه ای مرکز 
خدمات حوزه های علمیه نیز در 
این نشســت، خالصه ای از روند 
اجرای قرارداد در سال گذشته را 
تشریح کرد و پایبندی به رعایت 

اصل حســن نیت از طرف هر دو 
مجموعه در باالترین سطح، نگاه 
مرکــز خدمات بــه صنعت بیمه 
به عنــوان اقتصاد ملی و رعایت 
مصالح ملی، نگاه ارزشــی بیمه 
آســیا به مرکز خدمــات حوزه 

های علمیــه، مدیریت مطلوب 
و کنتــرل ریســک از طرف بیمه 
گذار، جایگاه شایسته بیمه آسیا 
در صنعــت بیمه، نرخ حق بیمه 
کارشناسی و شفافیت اطالعات 
فیمابیــن بیمــه آســیا و مرکز 
خدمات حــوزه های علمیه را از 
عوامل اصلی تــداوم همکاری و 
تمدید قرداد برای هشتمین سال 

متوالی اظهار نمود.
بنا بر این گزارش در این نشست، 
اعضای هیــات مدیره، معاونین 
فنــی، مشــاور مدیرعامل و تنی 
چنــد از مدیران و رئیس شــعب 
استان قم، مدیر عامل بیمه آسیا 

را همراهی می کردند.
گفتنی اســت، براساس قرارداد 
مذکور، طالب سراســر کشور و 
خانــواده هایشــان به مدت یک 
ســال تحت پوشــش بیمه های 
درمــان تکمیلی و عمر و حوادث 
گروهی بیمه آسیا قرار می گیرند.

خبر ویژه

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت سی ویکمین سالگرد تاسیس این 
بانک، خطاب به جامعه صادراتی کشور، مشتریان و همکاران پیام تبریک صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ، متن پیام دکتر حسینی بدین 
شرح است:

صادرکنندگان گرامی، مشتریان عزیز و همکاران تالشگر
در آستانه فرارسیدن سالروز تاسیس بانک توسعه صادرات ایران و در سالی که " تولید 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین" نام گرفته، این بانک درصدد اســت تا یکی از اهداف 
راهبردی دولت ســیزدهم مبنی بر افزایش ســازوکارهای کارآمد هدایت نقدینگی به 

سمت تولید را در قالب زنجیره ارزش صادرات نشانه گیری کند.
بانــک توســعه صادرات ایران با هــدف افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش 
افزوده و درآمدهای ارزی پایدار برای کشور، بیش از گذشته در خدمت تامین 

مالی شــرکت های دانش بنیان، پروژه های توســعه ای و بخش های تولیدی با 
مزیت رقابتی اســت. رشــد ۱۰ درصدی تسهیالت اعطایی به شرکتهای دانش 
بنیان در سال گذشته نیز بیانگر اهتمام و دوراندیشی اگزیم بانک ایران نسبت 
به ضرورت ها و الزامات توجه به این امر مهم و نقش آفرین در تحقق دیپلماسی 

اقتصادی کشور است.
اینجانب به نمایندگی از اعضای هیات مدیره و مدیران، فرارسیدن ۱۹ تیرماه سالروز 
تأســیس این نهاد اثرگذار صادراتی را حضور تمامی همکاران و صادرکنندگان عزیز 
تبریک گفته و موفقیت این مجموعه را در جهت تحقق اهداف کالن تجارت بین الملل 

از خداوند منان خواستارم.
سیدعلی حسینی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

پیام دکتر حسینی به مناسبت سی و یکمین سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات ایران 

اخبار

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

ــی اراضــی  ــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــر رای شــماره  140160318001000759  مــورخ 1401/04/09 هی براب
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی خانــم راضیــه تدیــن نبــوی  بــه شــماره شناســنامه 364 و کدملــی 0901118079  صــادره از کاشــمر فرزنــد عبــاس 
درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 589.56 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 204 از پــاک شــماره 75  
فرعــی از اصلــی 31 واقــع در بســته دیــم بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالک رســمی اولیــه  گل عابدی 
بســته دیمــی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت دوم:1401/05/04
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318021000333مــورخ 1401/03/19هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک کوچصفهان تصرفــات مالکانــه و بامعارض 
متقاضــی آقــای ابراهیــم هاشــمی کنارســری فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 419 صــادره از رشــت در  ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه بــاب خانــه مشــتمل برمحوطــه بــه مســاحت 254.11  مترمربــع پــاک 1647 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 215 فرعــی از 7 اصلــی واقــع در قریــه جوبیجــارکل خریــداری از مالــک رســمی آقــای قربانعلــی فــروزان جوبجــارکل محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/05 ونوبــت دوم:1401/04/20
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

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

ــی اراضــی  ــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــورخ 1401/04/08 هی ــر رای شــماره  140160318001000706  م براب
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی آقــای حســن مظلومــی جورکویــه بــه شــماره شناســنامه 11 و کدملــی 5189888533 صــادره از رشــت فرزنــد احمــد 
درســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 323.65 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 227 از 
پــاک شــماره 8 فرعــی از اصلــی 8 واقــع در یوســف محلــه بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی 
اولیــه  علــی قلــی پــور یوســفی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی 
ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه  محــرز گردیــده اســت. .ل
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت دوم:1401/05/04
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318021000345 مــورخ 1401/03/22 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی آقــای ســید امیــر غدیــری فرزنــد ســید محمــد بــه شــماره شناســنامه 12954 صــادره از تهــران در یــک دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 597.50 مترمربــع پــاک 1736 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 483 فرعــی از 41 اصلــی واقــع در قریــه رشــت آبــاد خریــداری از مالــک رســمی آقــای رمضانعلــی صبحــی رشــت آبــادی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/04 ونوبــت دوم:1401/04/19
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره  140160318001000708  مــورخ 1401/04/08 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی آقــای ســیروس رســولی  بــه شــماره شناســنامه 919 و کدملــی 2591403988 صــادره از رشــت فرزنــد نقــی درشــش 
دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 223.49 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 228 از پــاک شــماره 18 فرعــی از اصلــی 
8 واقــع در یوســف محلــه بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه  طاهــر شــریفی یوســفی 
احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت دوم:1401/05/04
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

گهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
برابــر آراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد  ثبــت مریــوان تصــرف مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــر
تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
بخش 24 مریوان

1- آقــای ســید صــدر الدیــن کهنــه پوشــی فرزنــد ســید جعفــر بــه شــماره شناســنامه 56 صــادره از مریــوان بــه شــماره ملــی 
راعــی دیــم بــه مســاحت 14043 متــر مربــع پــاک فرعــی از 540 اصلــی 382022313 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ز

تاریخ انشار نوبت اول : 14۰1/4/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/5/4
ک مریوان فایق نگاری رئیس ثبت اسناد و امال

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

برابــر رای شــماره  140160318001000705  مــورخ 1401/04/08 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی آقــای احمــد مظلومــی جورکویــه  بــه شــماره شناســنامه 6 و کدملــی 5189797465 صــادره از رشــت فرزنــد محمــد 
درســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 323.65 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 227 از 
پــاک شــماره 8 فرعــی از اصلــی 8 واقــع در یوســف محلــه بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی 
اولیــه  علــی قلــی پــور یوســفی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی 
ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه  محــرز گردیــده اســت. .ل
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت دوم:1401/05/04
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318021000334مــورخ 1401/03/19هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
خانــم حمیــده محمدجانــی کــوزه گرانــی فرزنــد غامحســین بــه شــماره شناســنامه 244 صــادره از الهیجــان در  ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه بــاب خانــه مشــتمل برمحوطــه بــه مســاحت 254.11  مترمربــع پــاک 1647 مفــروز و مجــزی شــده از 
ــی فــروزان جوبجــارکل محــرز  ــی واقــع در قریــه جوبیجــارکل خریــداری از مالــک رســمی آقــای قربانعل پــاک 215 فرعــی از 7 اصل
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/05 ونوبــت دوم:1401/04/20
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

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

ــی اراضــی  ــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــر رای شــماره  140160318001000758  مــورخ1401/04/09 هی براب
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی آقــای غامحســن روحــی بلســی  بــه شــماره شناســنامه 399 و کدملــی 5189304299  صــادره از خشــکبیجار  فرزنــد 
رحیــم  درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 181.69 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 960 از پــاک شــماره 11 
فرعــی از اصلــی 6 واقــع در خشــکبیجار بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه  حســن طیــار 
خشــکبیجاری احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت دوم:1401/05/04
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318021000344 مــورخ 1401/03/22 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی خانــم مهــری علیــزاده جیرســرائی فرزنــد  یونــس بــه شــماره شناســنامه 8944  صــادره از تهــران در پنــج دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 597.50 مترمربــع پــاک 1736 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 483 فرعــی از 41 اصلــی واقــع در قریــه رشــت آبــاد خریــداری از مالــک رســمی آقــای رمضانعلــی صبحــی رشــت آبــادی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/04 ونوبــت دوم:1401/04/19
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای ســعید پالنــگ و خانــم زهــرا محمــد علــی پــور قمــی بــا ارائــه 2 بــرگ استشــهادیه المثنــی کــه در دفترخانــه 119 بابــل تصدیــق 
امضــا شــده و طــی درخواســت شــماره 140121710004009766 مــورخ 1401/04/08 تقاضــای صــدور ســند المثنــی ششــدانگ 
)هــر یــک بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ( تحــت پــاک 5 فرعــی 1795 اصلــی بخــش یــک شــرق ثبــت بابــل کــه ســند 
مالکیــت آن ذیــل دفتــر الکترونیکــی 139620310004006208 و شــماره ســریال ســند مفقــودی 152052 ســری ب 95 بــه نــام 
ایشــان صــادر و تســلیم گردیــده در اثــر جابجایــی مفقــود شــده را نمــوده انــد در اجــرای مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون 
ثبــت و تبصــره هــای ذیــل آن اعــام مقتضــی اســت چنانچــه ســند مالکیــت مذکــور هــر عنــوان بــه آن دفترخانــه ارائــه گــردد از 
انجــام هرگونــه اقــدام خــودداری و الشــه ســند را از آورنــده اخــذ و بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد. تذکــر برابــر ســند رهنــی 25510 

مــورخ 1398/05/23 دفترخانــه 119 بابــل در رهــن بانــک مســکن مــی باشــد.
14۰1/۰4/۲۰ : تاریخ انتشار
سید مهدی حسینی کریمی
ک بابل رئیس اداره ثبت اسناد و امال
شناسه 1346۲69

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

برابــر رای شــماره 140160318603003166 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
آقــای محمدرضــا وطــن دوســت کویخــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 692 صــادره از رشــت درقریــه شــالکو درشــش 
دانــگ اعیــان بانضمــام 4 ســهم از 7 ســهم از 5 ســهم از 9 ســهم ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
بــه مســاحت 241.50 مترمربــع پــاک فرعــی 41496 از اصلــی 77 مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 413  باقیمانــده از اصلــی77 
واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین آرمنــد اشــکیکی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت دوم:1401/05/04
ک ناحیه ۲رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

 تکریم مشتریان و حرکت 
 در مسیر قانون دو هدف اصلی شعب 

در ارائه خدمت به مشتریان است
مدیرعامل بانک دی در نشســت 
ارزیابی عملکرد شعب گفت: ابالغ 
سیاســت های اعتباری، تمرکز 
بانک بر اعطای تســهیالت خرد و 
متوســط، ابالغ دســتورالعمل 
آسان سازی فرایند ارائه تسهیالت 
خرد به مشــتری و جامعه هدف 
بنیادشــهید و حذف درخواست 
کپی از مدارک هویتی مشتریان 
گوشــه ای از مهم ترین ابالغیه های ســتاد به شعب است که در راستای تکریم مشتریان اجرایی 

شده است.
در نشست ارزیابی عملکرد سه ماهه ابتدایی شعب تهران در سال جاری که با حضور مدیرعامل، 
رییس و اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونان و مدیران ارشــد ســتاد و روســای شعب تهران 
برگزار شــد، علیرضا قیطاســی ارزیابی عملکرد شعب را مهم ترین راهکار آسیب شناسی شعب 
در تحقق اهداف دانست و تصریح کرد: بررسی های دوره ای و پایش ماهانه عملکرد شعب طی 
ســه ماه گذشــته نقطه عطفی در رفع موانع موجود بر ســر راه تحقق اهداف شعب بوده است که 

نتیجه آن نیز در رشد و بهبود شاخص های عملیاتی شعب نمود پیدا کرده است.
قیطاســی با اشــاره به لزوم حرکت بانک به ســمت سودآوری، بهبود صورت های مالی و تحقق 
انتظــارات ســهامداران گفــت: در ابتدای ورود تیم مدیریتی جدید بــه بانک، برگزاری مجمع 
صورت های مالی سال ۱۳۹۹ و بازگشایی نماد دی مهم ترین وعده هیئت مدیره به سهامداران 
بود که در مدت زمان کوتاهی محقق شد و امروز با همت شبانه روزی همکاران در فاصله کمتر 
از دو ماه آماده برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۰ در پایان تیرماه هستیم.

وی ادامه داد: شفافیت و تحقق وعده های هیئت مدیره به سهامداران، رشد شاخص های عملیاتی 
بانک و برخورداری از دارایی های ارزشمند، مجموعه عواملی است که پشتوانه اعتماد سهامداران 
به تیم مدیریت بانک شده است که امیدواریم در کنار تالش شبانه روزی همکاران برای بهبود 

صورت های مالی پاسخ مناسبی به اعتماد سهامداران بدهیم.
مدیرعامل بانک دی مشــتری مداری و تکریم ارباب رجوع را راه موفقیت رشــد شــاخص های 
عملکردی شــعب دانســت و تأکید کرد: ابالغ سیاســت های اعتباری، تمرکز بانک بر اعطای 
تسهیالت خرد و متوسط، ابالغ دستورالعمل آسان سازی فرایند ارائه تسهیالت خرد به مشتری 
و حذف درخواست کپی از مدارک هویتی مشتریان گوشه ای از مهم ترین ابالغیه های ستاد به 

شعب است که در راستای تکریم مشتریان اجرایی شده است.
وی ادامه داد: ابالغیه های بانک مرکزی و حرکت در مسیر قانون تعیین کننده خط اصلی حرکت 

شعب در ارائه خدمت به مشتریان است
قیطاســی با اشــاره به ابالغ خط مشــی ها و سیاست های عفاف و حجاب به دستگاه های دولتی و 
بانک ها از ســوی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کشــور گفت:  آراســتگی و پوشش مناسب 
کارکنان ســتاد و شــعبه در مراودات روزانه با مشــتریان و همکاران باید به عنوان خط مشــی 

رفتاری تکریم مشتری از سوی تمامی همکاران رعایت شود.
وی در این نشســت، حوزه های سرپرســتی شــعب را مکلف کرد که با تشــکیل کمیته وصول 
مطالبات و جذب منابع و برگزاری جلسات روزانه، مسائل مرتبط با وصول مطالبات شعب تهران و 
راهکارهای جذب منابع، صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت  نامه در تمامی شعب را بررسی کنند.

در این مراســم شــعب البرز، بندرعباس و اقدســیه تهران به عنوان سه شعبه برتر کشور معرفی 
و از عملکرد همکاران این شعب قدردانی شد.

همچنین در پایان این نشســت طی احکامی جداگانه از ســوی مدیرعامل، جلیل بی نظیر به 
عنوان سرپرســت مدیریت امور شــعب و مســعود رشــیدی به عنوان سرپرست اداره دعاوی و 

اجراییات بانک منصوب شدند.
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آذربایجان شرقی خبر داد؛ کل فرهنگ و ارشاد استان  مدیر 

اختصاص 240 میلیارد تومان به حوزه فرهنگ و هنر 
آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
آذربایجان شرقی، در نشست با خبرنگاران، از تخصیص ۲۴۰ میلیارد تومان 
به حوزه فرهنگ و هنر استان در سفر رییس جمهور به آذربایجان شرقی خبر 
داد. سیدقاسم ناظمی، در این نشست به سهم فرهنگ و هنر از سفر رییس 
جمهور و هیات دولت به استان اشاره کرد و گفت: با همکاری رسانه های استان، 
موضوع مقبره الشعرا به یک مطالبه جدی میان گروههای مرجع و نخبگان 
و اهالی فرهنگ و هنر تبدیل شد و این امر باعث شد تا در سفر اخیر رئیس 
جمهور به آذربایجان شرقی ۱۲۰ میلیارد تومان برای بهسازی مقبره الشعرا 
اختصاص یابد.وی افزود: از این مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از منابع ملی و ۴۰ 
میلیارد تومان از منابع استانی اختصاص یافته است.ناظمی اظهار امیدواری 
کرد تا با اهتمامی که در مسئولین استانی ایجاد شده و پیگیری شهرداری 
تبریز در ماههای آتی شاهد اتفاقات خوبی در بهسازی مقبره الشعرا باشیم.وی 
همچنین از پیش بینی اعتبار صد میلیارد تومان برای تکمیل تاالر شهر تبریز 
خبر داد و گفت: با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این سفر بیست 
میلیارد تومان نیز برای تکمیل پروژه های فرهنگی استان تخصیص یافته است 

که امیدواریم جذب این اعتبارات موجب رشد سرانه فرهنگی استان شود.

 فرصت های برابری را 
برای دیده شدن اهالی فرهنگ و هنر فراهم نموده ایم

 وی با اشاره به اینکه حیات و زیست فرهنگی هر کشوری منوط به برگزاری 
رویدادها و اتفاقات فرهنگی اســت، گفت: نهادهای مختلفی در این زمینه 
فعالیت می کنند تا زمینه را برای انجام فعالیت های فرهنگی در جامعه فراهم 
کنند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی براساس قانون، نهاد سیاستگذار عرصه 
فرهنگ است و وظیفه ذاتی ماست که فضای جامعه را به یک فضای مطلوب 
برای زیست فرهنگی تبدیل کنیم.وی افزود: در طول سال ۱۴۰۰ و علیرغم 
محدودیتهای کرونایی سعی کردیم از همه فرصت ها بهره گیریم و عالوه بر 
اینکه در ســطح اســتان فرصت ها را توسعه دادیم، دامنه این فرصت ها را به 
سطح ملی گسترش داده و سعی کردیم تا فرصت های برابری را برای دیده 
شدن و طرح دیدگاههای اهالی فرهنگ و هنر در سطح ملی فراهم نماییم 

تا چهره جدیدی از استان در سطح کشور ارائه شود.

همایش یکصد سال ادب و هنر پایداری در آذربایجان برگزار می شود
 وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه آذربایجان و تبریز در زمینه تاریخی و 

فرهنگی نقش مهمی به ویژه در ۱۰۰ سال اخیر که ایران به سمت تغییرات 
اجتماعی جهانی حرکت کرده، ایفا نموده اســت، در این راســتا شهریورماه 
امسال همایشی با عنوان یکصد سال ادب و هنر پایداری آذربایجان برگزار 
می شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بخش 
های مطالعاتی برگزاری این همایش در حال انجام است، گفت: با برگزاری 
چنین همایش هایی ادبیات مرتبط با این موضوع در حوزه پژوهش ایجاد 
می شود و درخواست داریم تا نهادهای علمی و دانشگاهی نیز از این فرصت 
برای بازنمایی مجدد تاریخ آذربایجان و مکتب تبریز در جریان سیاســی و 

اجتماعی کشور این اداره کل را یاری کنند

رویکرد اداره کل تحقق بخشیدن به عدالت فرهنگی است
 وی در ادامه با اشاره به بخشی از فعالیتهای فرهنگی و هنری که در روزها 
و هفته های آتی در سطح استان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: برگزاری 
جشنواره فیلم تبریز یکی از این رویدادهای فرهنگی و هنری است که در دو 
سال ایام کرونا برگزار نشده بود و امسال برای پاسخگویی به مطالبات اهالی 
سینما و نشان دادن ظرفیت سینمایی استان برگزار می شود و آثار ارسالی 
به این جشــنواره از یک رشــد قابل توجه از نظر  کیفیت و کمیت برخوردار 
است.وی همچنین از برگزاری جشنواره حیدربابای شهریار در هفدهم تیرماه 
جاری در خشکناب زادگاه استاد شهریار خبر داد و گفت: یکی از رویکردهای 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تحقق بخشیدن به عدالت فرهنگی 
در استان است و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در شهرستان 
ها زمینه را برای این امر فراهم می کند.ناظمی همچنین از برگزاری بیست و 
دومین جشنواره شعر غدیر در شهرستان بناب در طی ماههای آتی خبر داد.

ناظمی، برگزاری آیین های بزرگداشت فرهیختگان فرهنگی، ادبی و هنری 
استان را از دیگر رویکردهای این اداره کل برشمرد و گفت: در راستای این 
طرح در کنار معرفی و بازنمایی بزرگان فرهنگ و هنر، در هر فصل از چند 
پیشکسوت و استاد فرهیخته در رشته های مختلف فرهنگی و هنری که در 

قید حیات هستند، تجلیل می شود.

 ریل گذاری فعالیت های فرهنگی استان 
با عملیاتی شدن سند مهندسی فرهنگی

 وی در ادامه با اشــاره به برش اســتانی ســند مهندسی فرهنگی کشور، 
افزود: برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی در سال ۱۴۰۰ تدوین و در 
شورای فرهنگ عمومی و شورای برنامه ریزی استان تصویب شد و سپس 
به شورای عالی انقالب فرهنگی کشور ارسال و پس از تصویب در آن طی 
ســفر رییس جمهوری رونمایی شــد.وی با بیان اینکه در صورت اجرای 
عملیاتی این سند، بخش عمده ای از فعالیت های استان در حوزه فرهنگ 
و هنر ریل گذاری می شود، یادآوری کرد: هم اکنون مراحل اجرایی این 
سند برای جذب منابع در حال انجام بوده و اجرای این سند می تواند به 
فضای فرهنگی و هنری استان تاثیر بگذارد و بعد از این سایر نهادها نیز در 
ذیل این سند فعالیت های خود را طراحی و اجرا خواهند کرد.ناظمی، در 
پاســخ به پرســش یکی از خبرنگاران مبنی بر اعتبارات تخصیص یافته 
به موسســات فرهنگی و هنری در ماههای اخیر، اظهار داشــت: در سال 
۱۴۰۰ از عملکرد فصل پنج اعتبارات )جدول ۱۷( حدود ســه میلیارد 
تومان اعتبار برای اختصاص به موسسات فرهنگی و هنری در اختیار این 
اداره کل قرار گرفته بود که با تالش و همت مجموعه مدیریتی اداره کل، 
این اعتبار به هفت میلیارد تومان افزایش یافت و پس از فراخوانی که به 
موسســات برای ارائه طرح داده شــد،  مبلغ یاد شــده با تصویب کارگروه 
تخصصی و شــورای قانونی به ســیزده موسسه فرهنگی و هنری جهت 
اجرای پروژه های فرهنگی و هنری اختصاص یافت.وی اظهار امیدواری 
کرد در ســال جاری این رقم به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد.مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همچنین در ادامه  به مقوله ساختمان 
دانشسرای تبریز اشاره کرد و گفت: این مجموعه واجد ارزشهای تاریخی 
و فرهنگــی اســت و می تواند در صــورت واگذاری به اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به عنوان یک نفس گاه فرهنگ و هنر و به فضای کالبدی 

فرهنگی در مرکز شهر تبدیل شود.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد:

امکان بهره برداری کامل از 
منابع تأمین آب داخل شهر 

مشهد فراهم شد
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در 
نشست بررسی آخرین وضعیت ساماندهی 
کشــف رود کــه با حضور معــاون عمرانی 
اســتاندار و مدیر کل دیوان محاسبات در 
ســالن جلسات اداره کل دیوان محاسبات 
خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اگر 
۸۲ درصد شــبکه فاضالب در مشهد اجرا 
نمی شــد، امروز از ۲۳۰ حلقه چاه موجود 
در مشهد یک چاه هم قابل استفاده نبود و 
همه چاه ها آلوده بود.حسین اسماعیلیان با 
بیان اینکه شبکه فاضالب در تهران با وجود 
قدمت بیشتر، به اندازه مشهد توسعه نیافته 
اســت، در مورد تصفیه خانه های فاضالب 
شــهر مشــهد گفت: در حال حاضر ۲۶۳ 
هــزار مترمکعب ظرفیت تصفیه خانه های 
فاضالب در این شهر می باشد که البته ۳۰ 
هزار مترمکعب آن به دلیل عملیات ارتقاء، 
از مدار بهره برداری خارج شــده است؛ در 
واقع ظرفیت تصفیه خانه های فعلی ۲۳۰ 

هزار مترمکعب در شبانه روز است.
وی تصریح کرد: متوســط فاضالبی که در 
مشــهد به صورت روزانــه جمع آوری می 
شــود بین ۲۵۰تا ۲۶۰ هــزار مترمکعب 
در شــبانه روز اســت و در حال حاضر ۱۰ 
درصد از فاضالب این شهر بیشتر از ظرفیت 
تصفیه خانه های موجود است. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب مشــهد با اشاره به 
اینکــه ظرفیت دو تصفیــه خانه فاضالب 
التیمور و خین عرب ۱۶۵ هزار مترمکعب 
بوده و تصفیه در آن با هزینه بسیار سنگینی 
انجام می شــود، خاطر نشان کرد: انتهای 
تصفیه خانه های فاضالب مشهد در منطقه 
اولنــگ قــرار دارد و بر اســاس اطالعات 
شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی، 
فاضــالب آلودگی چندانــی در خروجی 
اولنــگ ندارد اما مشــکل مربوط به زمانی 
اســت که فاضالب صنعتی یا ســپتاژ وارد 
این فاضالب می شود. حسین اسماعیلیان 
اضافه کرد: پیشــنهاد شرکت آبفای مشهد 
به سازمان محیط زیست این است که این 
حداقــل آلودگی نیز اصالح شــود. وی در 
مــورد ارتقای تصفیه خانه پرکند آباد ۲ در 
مشهد اظهار کرد: ارتقای این تصفیه خانه 
از ســال ۱۳۹۵ با ســرمایه گذاری بخش 
خصوصــی آغاز و خرید تضمینی برای آن 
در نظر گرفته شد اما پیشرفت فیزیکی این 
تصفیه خانه طی چهار سال گذشته متوقف 
شده زیرا ۸۰ درصد منابع مالی احداث آن 
به صورت تســهیالت در نظر گرفته شــده 
بود. اســماعیلیان بیان کرد: خوشبختانه با 
پیگیری های انجام شــده اکنون تخصیص 
تســهیالت مذکور به نتیجه رســیده و در 
همین شــرایط بخشی از آن تأمین شده تا 
تصفیه بخشــی از فاضالب در غرب مشهد 
انجــام گــردد. مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب مشــهد در خصــوص مدل پایدار 
پســاب برای مشــهد بیان کرد: این مدل با 
مشــارکت شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی و با هدف تأمین آب در مشهد تعریف 
شــده و طرح بســیار کارشناسی شده ای 
اســت. اسماعیلیان ادامه داد: در این مدل 
سهم تعهدات دولت، منابع داخلی شرکت 
ها و سهم بخش خصوص و همچنین تعداد 
تصفیه خانه و میزان تأمین آب مشــخص 
شــده که بــر همین اســاس، یک تصفیه 
خانه در حال ســاخت و یک طرح آبرسانی 
هم اجرا شــده اســت. وی در مورد نتیجه 
پیگیری مصوبات ســفر ریاست جمهوری 
گفــت: از مجموع ۷ هــزار میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص داده شــده برای خراسان 
رضوی در حوزه وزارت نیرو، ۵ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان مربوط به مشــهد می باشد.

اسماعیلیان تصریح کرد: باید این نکته در 
نظر گرفته شــود که احداث هر متر مکعب 
تصفیــه خانه فاضــالب ۱۰ میلیون تومان 
هزینــه دارد و بــرای ۱۰۰ هزار متر مکعب 
تصفیــه خانه فاضالب، به طور متوســط 
هــزار میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که 
خوشبختانه مصوبات مورد اشاره تا بخشی 
به نتیجه رسیده است.وی خاطرنشان کرد: 
از مجموع مصوبات سفر ریاست جمهوری 
به مشهد، ۴۵.۵ میلیون یورو در یک بخش 
و یــک تصفیه خانه با هزینه ۳۵۰ میلیارد 
تومان با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب مصوب 
شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
مشــهد گفت: مشــکل اساسی مشهد این 
اســت که آینده آب این شــهر به فاضالب 
گره خورده است؛ امکان ندارد در مشهد از 
محل پســاب فروشی تصفیه خانه فاضالب 

ایجاد شود.

ح های مسکن راه و شهرسازی  رئیس نظارت بر طر
استان گلستان خبر داد؛

آغاز دوباره نام نویسی مسکن ملی از 
نیمه دوم تیر

گلســتان / گروه اســتان ها: خواجه، رئیس نظارت 
طرح های مسکن راه و شهرسازی گلستان از ثبت 
نام مجدد طرح جهش تولید مســکن از نیمه دوم 
تیرماه خبرداد و گفت: تاکنون شــش هزار و ۷۰۰ 
نفر از متقاضیان در گلســتان تایید نهایی شده اند.
محمدمهدی خواجه اظهارکرد: ثبت نام دوباره برای 
جاماندگان در طرح جهش تولید مسکن، نیمه دوم 
تیرماه امسال میسر خواهد شد و متقاضیان می توانند 
با مراجعه به سامانه ثمن در آن ثبت نام کنند.رییس 
اداره نظارت طرح های مســکن اداره کل مســکن و 
شهرسازی گلستان افزود: تاکنون ۹۰ هزار گلستانی 
در این طرح ثبت نام کرده که از این تعداد تاکنون ۶۱ 
هزار نفر واجد شرایط اولیه شناخته شده اند.خواجه 
بیان کرد: با توجه به فراخوان اعالم شده برای تشکیل 
پرونده و ارائه مدارک تاکنون شش هزار و ۷۰۰ نفر از 
متقاضیان تایید نهایی شده و امکان تخصیص پروژه 
در صورت واریز وجه به آن ها وجود دارد.وی با بیان 
اینکه تاکنون ۱۸۴ هکتار از اراضی متعلق به سازمان 
ملی زمین و مســکن برای این امر اختصاص یافته 
اســت، اضافه کرد: همچنین براساس توافقات اخیر 
۳۳ هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان هم برای این 
امر اختصاص یافته که در مرحله انتقال سند است.
رئیس نظارت طرح های مســکن راه و شهرســازی 
گلستان ادامه داد: علی رغم همکاری منابع طبیعی 
استان برای شناسایی اراضی ملی، با توجه به اینکه 
این اراضی دارای تصرفاتی بوده اند، امکان سیاست 

گذاری برای این طرح را نداشتند.

مدیر کل بنیاد شهید استان گلستان:

توفیق خدمت رسانی به جامعه 
ایثارگری، نعمتی الهی است

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران اســتان گلســتان گفت: خدمت به 
خانواده شــهدا و ایثارگران توفیق بزرگی اســت که 
خداونــد نصیب ما کــرده و باید قدردان این نعمت 
بزرگ باشیم. اسرافیل وزیری دیدار چهره به چهره 
با جامعه ایثارگری را در تسریع روند حل مشکالت 
بسیار مؤثر دانست و افزود: خدمات رسانی مطلوب، 
پاســخگویی و پیگیــری بهتر مطالبــات جامعه 
ایثارگری از مهم ترین اهداف مالقات عمومی است.
وی افزود: شــهدا و ایثارگــران با تقدیم جان و مال 
خود حماسه های بی نظیری را آفریدند و امروز ما نیز 
وظیفه داریم پاسدار خون های پاکی باشیم که امنیت 
کشور را برای همه ما رقم زدند.وی بر ادامه راه شهدا و 
جانبازان تأکید کرد و افزود: مردم ایران قدردان ایثار 
و فداکاری شــهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های 
معزز آنان هستند چراکه اگر این ایثارگری نبود کشور 

و انقالب حفظ نمی شد

 بازدید معاون دریایی 
 سازمان بنادر و دریانوردی 

از بنادر استان بوشهر
بوشهر / فاطمه کرمپورنیا 

عضو هیات عامل و معاون دریایی ســازمان بنادر و 
دریانوردی از آخرین وضعیت بنادر محمد عامری، 
بوالخیر و الور ساحلی درشهرستان های تنگستان و 
دشتی بوشهر بازدید کرد.علی نازی در بازدید از بنادر 
محمدعامری، بوالخیر و الور ساحلی بوشهر، وضعیت 
ایمنی حوضچه ها، سیستم های ثابت اطفای حریق، 
شــناورهای آتشخوار  وجستجو ونجات مستقر این 
بنادر را مورد بررسی قرار داد. محمد شکیبی نسب؛ 
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: امید است 
با اجرا طرح جامع در بنادر بوشهر این بنادر بتوانند 
نقش خود در رونق اقتصادی اســتان و کشــور را به 
نحو مطلوبی ایفا کنند.وی اظهار کرد: مرزنشــینان 
بندر بوشهر شایسته برخورداری از بهترین امکانات 
و زیرســاخت ها در حوزه دریانوردی هســتند که 
ســازمان بنادر برای تحقق این مهم از هیچ تالشی 

دریغ نخواهد کرد.

 پیشرفت فیزیکی پایانه مسافربری 
دریایی مطلوب است

معاون دریایی ســازمان بنــادر و دریانوردی روند 
پیشــرفت فیزیکی پایانه مسافربری دریایی بندر 
بوشهر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد، 
پایانه مســافری بوشــهر تا پیش از آغاز مسابقات 
جــام جهانی فوتبال در قطر آماده شــود.وی بیان 
کرد: پایانه مسافربری دریایی بوشهر از الزمه های 
اصلی بندر بوشهر برای رونق گردشگری است که 
در ســازمان بنادر به عنوان پروژه  اولویت دار به آن 

نگاه می شود.

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان سمنان؛ 

مشاور امور زنان و خانواده شرکت 
توزیع برق استان سمنان منصوب شد

سمنان / گروه استان ها:  مشاور مدیرعامل در امور 
زنان و خانواده شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
سمنان منصوب شد.در حکمی از سوی سید محمد 
حســینی نژاد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
سمنان، فریبا بیطرف به عنوان مشاور مدیرعامل در 

امور زنان و خانواده این شرکت منصوب شد.

استانها 6

در مراسم تقدیر از تالشگران حادثه متروپل صورت گرفت؛

 تجلیل از عملکرد شرکت نفت و گاز اروندان 
در امدادرسانی به حادثه متروپل آبادان

خوزســتان / گروه اســتان ها: طی مراسمی از سوی شرکت پاالیش 
نفت آبادان، از برخی مســؤلین شــهری و شــرکت های نفتی فعال 
در خدمت رســانی و امداد رسانی حادثه ریزش ساختمان متروپل 

آبادان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
در این مراســم که در باشــگاه گلستان شرکت پاالیش نفت آبادان 
برگزار شد، از آقای امید نصیری رئیس روابط عمومی شرکت نفت 
و گاز اروندان به نیابت از سوی مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل 
و دیگر همکاران تالشــگر این شــرکت، از ســوی دکتر حکیم قیم 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادن با اهداء لوح تقدیری قدردانی 

و تشــکر به عمل  آمد.شــایان ذکر اســت شرکت نفت و گاز اروندان 
از مجموعه هایی بود که در ساعات اولیه این حادثه در کنار مردم 
شــریف و داغ دیده آبادان حضور یافت و به رســم وظیفه و بمنظور 
خدمات رسانی به حادثه دیدگان از تمامی ظرفیت های خدماتی، 
نیرو و لجستیکی خود جهت خدمت رسانی استفاده کرد و با تشکیل 
قرارگاه پشتیبانی با همکاری شرکت مناطق نفتخیز جنوب و ملی 
حفاری ایران در کنار پاالیشــگاه نفت آبادان و پایگاهای مقاومت 
بسیج، ادارات Hse و سایر بخش های این شرکت ها تا آخرین روز 

در صحنه باقی ماندند.

البرز / گروه اســتان ها: جلســه کمیسیون فرهنگی شهرداری و شورای 
اســالمی شهر هشــتگرد به ریاست حاج رضا واحدی رئیس کمیسیون 
فرهنگی ، حجت االســالم فالحتکار رئیس امور مســاجد شهرســتان ، 
معاونین شهردار ، فرمانده و اعضای شورای پایگاه بسیج شهدای گمنام 
شــهرداری هشتگرد در ســالن جلسات این شهرداری برگزار گردید .از 
جمله موارد مطرح شــده در این جلســه برنامه ریزی مدون و اجرایی 
برای دهه امامت و والیت و بزرگداشــت این ایام بوده اســت .واحدی 
رئیس کمیسیون فرهنگی شهرداری و شورا با تقدیر از زحمات کارکنان 
شــهرداری و به ویژه بســیجیان در بزرگداشت ایام و مناسبت های ملی 

و مذهبی ، خواســتار برنامه ریزی برای اســتفاده از ظرفیت ها و امکانات 
موجود برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی در این ایام گردید .وی گفت: 
برگزاری جشن بزرگ عید غدیر با حضور هنرمندان و سخنرانان برجسته، 
آذین بندی و فضاســازی محیط شــهری ، تجلیل از ســادات شاغل در 
شــهرداری ، نورافشــانی و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی از جمله 
برنامه هایی اســت که در این ایام اجرا خواهد شــد .واحدی به ظرفیت 
مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی در شهر هشتگرد اشاره کرد که می توان 
عالوه بر میزبانی مراســمات و همایش های شهرســتانی از این فضای 

ارزشمند برای امورات فرهنگی نیز بهره جست .

طی جلسه ای صورت گرفت؛

 تشریح برنامه های ویژه مدیریت شهری هشتگرد 
برای دهه امامت و والیت

خبر  ویژه

برای اولین بار؛

ح ایستگاه صلواتی تولید محتوای دیجیتال در مشهد برگزار می شود طر
مشهد / سمیرا رحمتی

به مناســبت عید غدیر برای اولین بار در کشــور طرح ایستگاه صلواتی 
تولید محتوای دیجیتال در مشهد برگزار می شود.در این طرح مجموعه 
استودیوهای صوتی و تصویری نیتک و تجهیزات حرفه ای فیلمبرداری 
و صدابــرداری بــه صورت صلواتی در اختیــار تیمها و افرادی قرار می 
گیرد که برای عید غدیر بخواهند محتوای متناسب با فضای مجازی 
تولیــد کنند.خانه خالق و نواوری محتوای دیجیتال نیتک بزرگترین 
پارک تولید محتوای کشــور اســت که با ظرفیت ۸ استودیوی صوتی و 
تصویری از سال گذشته فعالیت خود را در شهر مشهد آغاز کرده است.
حمیدرضا بحرینی مدیرعامل خانه خالق و نواوری محتوای دیجیتال 

نیتــک دربــاره ایــن طرح گفت: بنا داریم طرح نذر فرهنگی غدیر را در 
راستای تولید محتوای دیجیتال متناسب با غدیر برای انتشار در فضای 
مجــازی با همــکاری برخی تیمهای تولید محتوا اجرا کنیم.وی ادامه 
داد: در قالــب ایــن طرح خانه خالق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک 
مجموعــه اســتودیوهای خــود را در روز ۲۳ تیرماه جاری برای ضبط 
کلیــپ هــا، ویدئوها و برنامه های اینترنتی و... با موضوع غدیر بصورت 
کامال رایگان در اختیار تیمهای مختلف قرار میدهد.بحرینی با تقدیر از 
افرادی که برای مشــارکت در این طرح اعالم آمادگی کرده اند، گفت: 
در کنــار تیــم بزرگ نیتک،  فریلنســرها و تیمهای همکار در این نذر 
فرهنگی، تامین تجهیزات و نیروی انســانی مورد نیاز را تا حد امکان 

فراهم خواهند کرد.وی ادامه داد: این طرح ویژه والگرها، تیمهای تولید 
محتوا و کسانی که ایده ای برای تولید محتوا برای غدیر دارند خواهد 
بود و محتوای خروجی ان در قالب ویدئو، پادکست، تیزر، سرود، برنامه 
های اینترنتی در فضای مجازی منتشــر خواهد شــد.مدیرعامل خانه 
خــالق و نــواوری محتوای دیجیتال نیتک آخرین فرصت ثبت نام در 
طــرح را  ۲۱ تیرمــاه ۱۴۰۱ اعــالم کرد و گفــت: عالقمندان از طریق 
 واتســاب با شــماره ۰۹۱۵۵۰۴۷۱۳۶ و از طریق اینستاگرام در صفحه
 nitechpark @ بــرای حضــور در ایــن طرح اعالم امادگی کنند.
بحرینــی تاکیــد کرد: برای تیمهای ثبت نام کننده یک روز جلســات 

مشاوره و منتورینگ نیز بصورت رایگان برگزار خواهد شد.
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كوتاه از جامعه

گاهی با مرگ و میر در زلزله ها مرتبط است؟ آ آموزش و  آیا 

زلزله نكشد، ترس زلزله می كشد
  سمانه زین  العابدین / گروه جامعه

ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای 
جهان با گســل های فراوانی است که 
حــدود ۹۰ درصــد مســاحت آن را 
می پوشــاند. بر اساس آمار کشورمان 
ســومین کشــور زلزله خیز در جهان 
اســت و  تنها در ۲۰ ســال گذشــته 
حدود ۳۷ هزار کشــته ناشــی از زلزله 
داشته اســت.راهکار برای کاهش این 
آمار عالوه بر زیست در ساختمان های 
ایمــن، نحوه صحیــح واکنش در برابر 
این رخداد طبیعی اســت. اخبار نشان 
مــی دهد در برخــی از زلزله هایی که  
بزرگــی زیــادی نــدارد واکنش های 
نادرســت افراد سبب مصدومیت و گاه 
فوت شده است. دستپاچگی و فرار، دو 
واکنش اشــتباه افــراد در هنگام وقوع 
زلزله اســت که ناشی از فقدان آگاهی 
افــراد بوده و خطرات و آســیب های 
احتمالی را افزایش می دهد. بررســی 
الگوهای پناه گیری هنگام وقوع زلزله 
با توجه به بررســی های انجام شــده 
در ارتبــاط با چگونگــی رفتار هنگام 
زلزله در دنیا تا ســال ۲۰۰۴ تنها یک 
مدل پذیرفته شــده در کشورهای دنیا 
به نام DCH بوده که برگرفته از ســه 
کلمه Drop )بنشــین(، Cover )سر و 
گردن را بپوشــان( و on Hold )جایی 
را محکم نگهدار( اســت.در این حالت 
بــه افراد توصیه می شــد تا در هنگام 
زلزله برای حفظ تعادل خود بالفاصله 
روی زمین نشسته، سپس به سرعت در 
مکان مناســبی )مانند زیر میز محکم، 
گوشــه دیوار داخلــی( پناه گرفته و از 
ســر و گردن خود محافظت کرده و تا 
اتمام لرزش های زمین در این وضعیت 
باقی بمانند.اما در ســال ۲۰۰۴، کاپ 
که مسئولیت یک تیم غیردولتی امداد 
و نجات را در آمریکا بر عهده داشــت، 
با اســتناد بر مشــاهدات خود در چند 
زلزلــه مختلف، روش دیگری را تحت 
 Triangle of Life عنــوان مثلث حیات
پیشــنهاد داد. تئوری مثلث حیات به 
افــراد توصیه مــی کند تا به جای پناه 

گرفتــن در زیر میز، در کنار اجســام 
ســنگین و متراکم مانند یخچال پناه 
بگیرنــد. بنابرایــن، می تــوان نتیجه 
گرفــت کــه دو روش DCH و مثلــث 
حیــات Triangle of Life تنهــا روش 
های مطرح شده تاکنون برای واکنش 
و پناه گیری در هنگام زلزله هستند.با 
توجه به اطالعات جمع آوری شــده از 
سراســر دنیا، هم اکنون در بسیاری از 
 DCH کشورهای جهان همچنان روش
توصیه می شــود و روش مثلث حیات 
به صورت رسمی پذیرفته نشده است.   

آیا پناه گیری درست، از 
مصدومیت ها می کاهد؟

آگاهی از نحوه پناه گیری در زمان وقوع 
زلزله تا حدی آسیب های ناشی از آن 
را مــی کاهد. در پژوهشــی، به منظور 
شــناخت در صد نسبی سطح آگاهی 
مخاطبــان از روش های پناه گیری در 
زمان وقوع زلزله، از آنها ســوال شد که 
آیــا قبل از زلزله از پناه گیری در زمان 
زلزله اطالع داشــتید. از مجموع ۲۹۰ 
مصاحبه شــونده، ۴۴/۸  درصد پاسخ 
مثبت دادند. به نظر می رســد ســطح 
آگاهــی مردم نســبت بــه این پدیده 

مطلوب نبوده است.بررســی ها نشان 
می دهد که »دانشجویان«، »معلمان« 
و »مهندســان ســاختمان، نیروهای 
نظامــی و انتظامی، امدادگران و نجات 
گران« بــه ترتیب آگاهی بیشــتری 
نسبت به دیگر گروه های شغلی دارند.

همچنین بررســی ها نشــان می دهد 
که رابطه مســتقیمی بین تحصیالت و 
میــزان آگاهی افراد از روش های پناه 
گیــری وجود دارد. در واقع، با افزایش 
سطح میزان تحصیالت، میزان آگاهی 
افراد نیز بیشتر می شود. عالوه بر این، 
رابطه ســن افراد با میزان آگاهی آنان 
از روش هــای پناه گیری مورد مطالعه 
قرار گرفت. اینطور به نظر می رسد که 
با افزایش ســن، میزان آگاهی افراد در 
مــورد روش های پناه گیری در زمان 
زلزله کاهش پیــدا می کند.مطالعات 
مــوردی انجام شــده رفتارهای مردم 
هنگام زلزله در ایران و دیگر کشــورها 
نشان می دهد که عکس العمل طبیعی 
و ناخودآگاه همه افراد در هنگام زلزله 
ترس، دستپاچگی و فرار است.آموزش 
های ایمنی در برابر زلزله ســعی دارد 
به جای دســتپاچگی و فــرار، افراد را 
آماده کند تا اقدام به پناه گیری کنند. 

ایــن امر چون برخالف فطرت طبیعی 
انســان است، نیاز به آموزش و تمرین 
زیــاد دارد تا در ضمیر ناخودآگاه افراد 
جــای گرفته و آنهــا بتوانند به صورت 
خودکار با کمترین میزان دستپاچگی 
اقدامــات صحیــح را انجــام دهند.بر 
اســاس مطالعات انجام شده و با توجه 
به اینکه اکثر افراد منبع آموزشی خود 
را مدرسه، کتاب های درسی و برگزاری 
مانور های آموزشــی معرفی کرده اند، 
پیشنهاد می شود به برگزاری مانورهای 
مداوم و برنامه ریزی شــده در مدارس 
توجه بیشــتری صورت گیرد و دانش 
آموزان در دوره های زمانی متناوب به 
طور مثال به صورت فصلی مانور را اجرا 
کنند و فقط به اجرای مانور سالی یکبار 

)۸ آذر هر سال( اکتفا نشود.

 آموزش مداوم پناه گیری 
کنش   سبب بهترین وا

در هنگام وقوع زلزله می شود
مهــراب شــریفی، معــاون آموزش و 
پژوهــش و فــن آوری جمعیت هالل 
احمــر در ایــن خصوص گفت: هنگام 
وقوع زلزله و درک آن از سوی ساکنان 
تــا تخریب محیط زمان بســیار کمی 

اســت؛ که افراد بتوانند از آنجا خارج 
شــوند.وی افزود: توصیــه به افرادی 
کــه در خانه های یــک طبقه زندگی 
و بــه ســرعت امکان دسترســی به 
محوطه هــای باز را دارنــد، خروج از 
خانه اســت. این افراد که بیشــتر در 
محوطه هــای روســتایی زندگی می 
کنند، بهتر اســت هرچه سریع تر خانه 
را ترک کرده و در یک محوطه ایمن تا 
پایان زلزله بمانند.شریفی ادامه داد: اما 
افرادی که در خانه های چند طبقه قرار 
دارند بهترین روش، پناه گیری مناسب 
در هنگام وقوع زلزله است؛ افراد ساکن 
در ایــن خانــه پیش از وقوع زلزله باید 
محیط ایمن خانه را شناســایی کرده 
و تــا وقوع حادثه بــه انجا بروند. تا در 
هنگام وقوع زلزله دچار دســتپاچگی 
نشــوند و با آرامش پناه بگیرند.معاون 
آموزش و پژوهش و فن آوری جمعیت 
هــالل احمر آموزش کامل به اعضای 
خانواده بخصــوص کودکان و تمرین 
مــداوم  آن را ضــروری ارزیابی کرد و 
گفــت: خانواده ها بایــد پیش از وقوع 
زلزله تمرین پناه گیری را بارها و بارها 
تمرین کرده باشند،   تا در هنگام وقوع 
زمین لرزه انجــام دهند.وی توجه به 
اشــیاء محیطی را یکی دیگر از موارد 
مهم دانســت و گفت: افراد باید مراقب 
پرتاب اشیاء مثل ساعت، تابلو، گلدان 
به ســوی سر و بدنشــان باشند؛ زیرا 
بسیاری از مصدومان زلزله ها دچار این 
شکل از آسیب شده اند.وی پناه گرفتن 
در کنار هر نوع پنجره ای اشتباه ارزیابی 
کرد و گفت: خرد شــدن شیشه ها در 
بیشــتر پنجره ها هنــگام وقوع زلزله 
اتفــاق مــی افتد که می تواند منجر به 
صدمات جدی فرد شود.شریفی افزود: 
افراد ساکن در ساختمان پس از پایان 
تکان هــا باید بــا آرامش از خانه خارج 
شوند و به محیط های باز همانند پارک 
و سالن های ورزشی بروند البته در تمام 
این موارد توجه داشته باشند در جایی 
قرار نگیرند که احتمال افتادن اجسام 

وجود داشته باشد.

7جامعه
دلیل افزایش جمعیت 

موش در پایتخت چیست؟
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری 
تهــران در خصــوص افزایش جمعیت 
مــوش در تهــران، گفــت: »زباله فقط 
عامل افزایش موش ها در تهران نیســت 
و خلــل و فرجــی که در زمین به وجود 
می آید و عدم رسیدگی به شهر هم یکی 
از دالیل این موضوع اســت. در شورای 
شهر هم مطرح شد که فرسودگی فقط 
در خانه هــای مردم نداریم که در خود 
شهر و زیر ساخت های شهری هم داریم 
زیرساخت های شــهر مدت ها استفاده 
شده است. یک زمانی و در یک برهه های 
مدیریتی زیرساخت های خوبی در شهر 
انجام شده مانند دوران آقای قالیباف و 
بعــد از آن کمتر بــه این موضوع توجه 
شده و سبب این فرسودگی شده است«.

حسین نظری تاکید کرد: »بازسازی این 
فرسودگی شهر نیاز به یک برنامه ریزی 
منســجم و نیاز به بودجه منسجم دارد 
که اکنون در نهضت آســفالت اقدامات 
گســترده ای انجام داده و به اندازه ۶ ماه 
اسفالت در چند ماه انجام شده است«.

آیا معلمان زیر دو سال سابقه 
مشمول قانون رتبه بندی 

معلمان می شوند؟
ســخنگوی وزارت آمــوزش و پرورش 
گفــت: بــا روی کار آمدن دولت جدید 
موضــوع رتبه بندی بــه عنوان مطالبه 
جدی فرهنگیــان که هم رضایتمندی 
شغلی معلمان و هم ارتقای کیفی نظام 
تعلیــم و تربیت را به دنبال دارد، مطرح 
شــد و در نهایت در شــکل فعلی اش در 
مجلس به تصویب رسید و از سوی دولت 
ابالغ شد.صادق ستاری فرد با بیان اینکه 
۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه 
بندی در بودجه سنواتی پیش بینی شده 
است، در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت 
عدم شــمولیت نومعلمان با زیر دو سال 
سابقه استخدامی در رتبه بندی، گفت: 
هم در قانون و هم مفاد آیین نامه به نحوی 
پیش بینی شــده است که همه معلمان 
فارغ از اینکه سنوات خدمتی شان چقدر 
است، شــامل رتبه بندی می شوند.وی 
افزود: در هفته گذشته در برخی رسانه ها 
مطرح شــده بود که معلمان زیر دوسال 
خدمت مشــمول رتبه بندی نمی شوند 
اما خوشبختانه ما هم مفاد آیین نامه را 
بررسی کردیم و هم در گفت وگویی که 
با ســازمان اداری و استخدامی داشتیم، 
تلقی و برداشــت این شــد که با توجه 
بــه صراحت متن قانــون، همه معلمان 
فارغ از ســنوات خدمتی شان مشمول 
رتبــه بندی شــوند.وی با بیــان اینکه 
البتــه در متن قانــون محدودیت هایی 
برای شمولیت در رتبه بندی ذکر شده 
که از جمله آنها می توان به مامورشدگان 
به دیگر دستگاه های اجرایی اشاره کرد، 
گفت: اما خوشبختانه هیچ محدودیتی 
از حیث سنوات خدمتی مدنظر نیست.

وی همچنین در پاســخ به این موضوع 
که گفته می شــود آیین نامه اجرایی به 
گونه ای طراحی شده که معلمان هرچه 
قــدر کار کنند نمی توانند به درجه باال 
برســند، گفت: اینطور نیست.هرچند 
تمام اساتید دانشگاه هم به درجه استاد 
تمامی نمی رسند .در رتبه بندی فرایند، 

رقابتی است. 

 پهپادها به کمک 
محیط بان ها می آیند

رئیس ســازمان محیط زیســت گفت: 
تاالب هــا و طبیعت باید ارزش گذاری 
اقتصــادی شــوند و از نظر ظرفیت های 
تولیدی باید قیاس شوند.علی سالجقه 
گفت: اصالحیه قانون حمل ســالح به 
مجلس فرســتاده شــده اســت از نظر 
استاندارد جهانی باید به ازای هر هکتار 
یک محیط بان داشته باشیم اما به ازای 
هــر ۸ هکتــار یک محیط بان داریم که 
این کمبود نیروی انسانی یکی از دالیل 
بــه خطر افتادن جــان محیط بانان ما 
اســت.وی گفت: می خواهیم با استفاده 
از ظرفیت های دانش بنیان مانند پهپاد 
ها کمبود نیروی انسانی را جبران کنیم، 
می توانیم با راه اندازی اتاق مانیتورینگ 
در هر پاســگاه منطقــه را رصد کنیم و 
با ثبت تصویر چهره شــکارچیان، پالک 
خودرو و تعداد زادآوری و سرشــماری 

حیات وحش مشکل را برطرف کنیم.

 هشدار درباره 
گشت دوباره کرونا باز

عضــو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا درباره شرایط فعلی کرونا در کشور، 
گفت: تقریبا از دو الی سه هفته قبل تعداد 
بیمارانی که با عالئم امیکرون با سویه های 
احتمالــی BA۴ و BA۵ مراجعه  کردند، 
تعداد کمی داشتند و همین سبب شد که 
دلخوشــی شکل گیرد که افراد فکر کنند 
بــا از بین رفتن پاندمی مواجه هســتیم. 
در رابطه با رعایت مســائل بهداشــتی و 
عدم حذف ماســک از مجامع عمومی در 
اتوبــوس،   مترو، هواپیما و ســایر مجامع 
سربســته باید دقت کافی صورت گیرد تا 
مردم همچنان ماســک بزنند اما با توجه 
به اینکه پیش از این ســتاد ملی مقابله با 
کرونــا اعالم کرد که شــیوع این بیماری 
کاهش یافته و مصوباتی درباره اســتفاده 
از ماســک داشــتند، مردم میزان رفت و 
آمدها در جشــن، عروسی و مسافرت و ... 
را بــدون رعایت پروتکل ها افزایش دادند.
دکتر ســید احمد طباطبایی در خصوص 
پیش بینی شــرایط روزهــای آتی کرونا 
در کشــور، گفــت: بحث ما جمعیت های 
میلیونی اســت که ممکن اســت مبتال 
شــوند.تقریبا بــا فاصله یک یــا دو ماه از 
سایر کشورها ما هم همان الگویی که آنها 
طی کردند را تجربه می کنیم. در رابطه با 
کرونــای آلفا، بتا، دلتا و... این اتفاق افتاد 
که ما با فاصله دو تا سه ماه از جهان همان 
الگوها را در کشور دیدیم. اکنون در برخی 
کشــورهای اروپایی کرونا شیوع زیادی 
داشــته اســت. با توجه به افزایش درصد 
واکسیناســیون در کشــور که می تواند 
عاملی برای جلوگیری از بروز فرم شــدید 
بیماری باشد اما هنوز هم عوامل افزایشی 
بیمــاری وجــود دارد؛ به عنوان مثال اگر 
به مهر و آبان برســیم شاید دوباره همان 
الگوی افزایشی سایر کشورها را در ایران 
طی کنیم.او با اشــاره به اهمیت تکمیل 
واکسیناســیون کرونا، گفت: برای تزریق 
دز سوم توصیه این است که حتما بعد از 
گذشــت مدت زمان معین تلقیح واکسن 
دز سوم صورت گیرد؛ زیرا ایمنی ها کاهش 
می یابد. اکنون یکی از مشــکالت ما این 
است که به دلیل عدم استقبال مردم، اکثر 
مراکز واکسیناسیون که پیش تر به شکل 
گســترده فعالیت می کردند جمع آوری 
شــده اســت و االن فقــط مراکز خاصی 
هستند که واکسن تزریق می کنند، اما این 
حالت با تشویق مردم و روی آوردن آنها به 
تزریق واکسن می تواند تغییر کند تا دولت 
موظف شــود مراکز بیشتری برای تزریق 
واکســن فراهم کنــد.او با تاکید بر اینکه 
تزریق واکســن دز چهارم برای گروه های 
خاص همچنان مطرح اســت، بیان کرد: 
افراد دارای نقص سیستم ایمنی، بیماران 
مزمن،   کسانی که داروی سرکوب کننده 
سیستم ایمنی مصرف می کنند، افرادی 
کــه در مراکز مراقبــت از بیماری ها کار 
می کنند و کادر درمان، از کسانی هستند 
کــه توصیه به تزریق دز چهارم واکســن 
برایشان صورت گرفته است.وی افزود: در 
مورد کودکان زیر ۱۸ سال نیز واکسن دز 
سوم فعال توصیه نشده است اما متاسفانه 
مشکلی که وجود دارد این است که هنوز 
کودکان زیادی هســتند که حتی دز اول 
و دوم واکسن را تزریق نکرده اند و به نظر 
نمی آیــد که این بی توجهی خانواده ها به 
این موضوع به نفع این کودکان تمام شود. 
در حال حاضر مجوز تزریق واکسن برای 

کودکان باالی ۵ سال صادر شده است.

معاون رئیس جمهور: 

برای حمایت از زنان 
سرپرست خانوار برنامه داریم

معــاون رئیــس جمهور در امــور زنان و 
خانــواده گفت: برای حمایــت از بانوان 
سرپرســت خانوار برنامــه داریم و اعتبار 
خاصی برای آنان در نظر گرفته شده است.
انســیه خزعلی افزود: برنامه تامین اعتبار 
برای اشتغال زایی و توانمندسازی بانوان 
به صورت ویژه در دســتور کار اســت.وی 
از اختصاص اعتبار برای اشــتغال بانوان 
در بخــش کشــاورزی خبــر داد و گفت: 
اگر طرح های حوزه کشــاورزی و صنایع 
تبدیلی مناسبی در روستاها داشته باشیم 
بدون سقف مورد پشتیبانی قرار می دهیم.

وی گفت: امیدواریم مجموعه دولت قدر 
این ســرمایه ها را بدانــد و برنامه ریزی و 
پشــتیبانی خوبــی را بــرای حمایت از 
بانوان داشــته باشد.وی مشکل بازاریابی 
و رســاندن محصوالت به بازار همچنین 
حمل و نقل را از مشــکالت جدی بانوان 
در سطح کشور عنوان کرد و گفت: انتظار 
اســت استانداری  و شــهرداری ها زمین 
مناســب به منظور ایجاد بازارچه دائمی 

برای بانوان را در اختیار بگذارند.

خبر ویژه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: استفاده 
از ماسک در کلیه فضاها )چه باز و چه سر پوشیده( 
در شــهر های قرمز و نارنجی الزامی است.عباس 
شیراوژن با بیان اینکه در شهر های آبی و زرد، در 
نقاط سرپوشــیده یا پر ازدحام و پرتردد این کار 
ضروری است، افزود: تزریق واکسن یادآور جدی 
گرفته شــود.وی افزود: وزارت بهداشــت تعداد و 
ســاعات خدمت رســانی مراکز واکسیناسیون 

را بــرای ایجاد تســهیل در امر واکسیناســیون، 
افزایــش خواهد داد.وی گفت: با توجه به ابتالی 
فراوان در کشور های همسایه از ترکیه تا امارات، 
مراقبت های بهداشــتی مــرزی در تمامی مرز ها 
باید تقویت شود.همچنین علیرضا زالی، فرمانده 
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران 
با اشــاره به ضرورت دریافت دوز یادآور واکســن 
کرونا برای شهروندان، گفت: مجموع کسانی که 

در اســتان تهران تاکنون واکســن کرونا دریافت 
کرده اند ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که ۱۰ 
میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از آنها دوز اول را دریافت 
کــرده و ۹ میلیــون و ۸۶۰ هــزار نفر دوز دوم و ۵ 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دوز ســوم و ۴۵ هزار نفر 
نیز دوز چهارم و برخی گروه های خاص که تعداد 
آنها به ۵۸۲ نفر می رسد، دوز پنجم واکسن کرونا 

را دریافت کرده اند.

گشت دوباره ماسک به جامعه  باز

اینفوگرافی 

هر گروه سنی 
به چه مقدار 

 خواب 
نیاز دارد؟

در این اینفوگرافیک 
مقدار زمانی كه هر 

گروه سنی برای 
خوابیدن نیاز دارد، 

ببینید.

منبع : شهرآرا نیوز

 محکم کاری های بهداشتی 
در اربعین 14۰1 

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، در نامه ای به روسای دانشگاه ها و 
دانشــکده های علوم پزشــکی کشور دستورالعمل مدیریت مهندسی بهداشت محیط در مراسم 
معنوی اربعین ســال ۱۴۰۱ را ابالغ کرد.کمال حیدری در این نامه با یادآوری مراســم باشــکوه 
اربعین، تاکید کرده است: با توجه به درگیری کشورها به پاندمی کووید ۱۹، گرمی هوا و خطر 
شــیوع بیماری های واگیر ازجمله التور، اعمال نظارت های بهداشــتی از حساســیت بیشــتری 
برخوردار اســت.در این دســتورالعمل بر اجرای برنامه های پشتیبانی و خدماتی همچون: برنامه 
ریزی و آماده ســازی تجهیزات و وســایط نقلیه مورد نیاز بازرســی برای کلیه تیم های عملیاتی، 
تعیین محل مناسب جهت استقرار تیم های عملیاتی، آمادگی آزمایشگاه های آب و فاضالب و 
مواد غذایی شــهرهای نزدیک به پایانه های مرزی، تهیه مواد گندزدای محیطی به مقدار الزم، 
تمهیدات الزم به منظور صدور کارت بهداشــت متصدیان و کارگران شــاغل در مراکز، اماکن و 
خادمین موکب های تحت پوشش مشمول اخذ کارت بهداشت، تاکید شده است.اجرای برنامه 
های کنترل، نظارت و بازرســی نظیر: بازرســی بهداشــتی از منابع تأمین و مخازن آب، بازرسی 
بهداشــتی از مدیریت پســماند موکب ها و ایســتگاه های صلواتی و محل های اســکان زائران با 
اولویت بهداشت فردی از جمله  واکسیناسیون، استفاده از ماسک و رعایت فاصله از جمله موارد 
تاکید شده در این دستورالعمل است. در این دستورالعمل همچنین به بازرسی بهداشتی از کلیه 
مراکز و اماکن مســیر حرکت زائران به ویژه زائران خارجی در داخل کشــور، بازرســی بهداشتی 
از تأسیســات عمومی شــامل پارک ها، ســرویس های بهداشتی بین راهی، اقامتگاه ها و ایستگاه 
های عرضه ســوخت و نیز کنترل بازرســی مســتمر از شــبکه های توزیع آب آشامیدنی، کنترل 
و بازرســی مواد غذایی به ویژه موادغذایی عرضه شــده در ورودی و خروجی شــهرها )کیوســک 
ها و دستفروشــان موادغذایی( در مســیر تردد زائرین، کنترل و بازرســی بهداشتی وسایط نقلیه 
عمومی انتقال زائرین، کنترل و بازرســی بهداشــتی پایانه های مرزی )مختص دانشــگاه های 

درگیر مرزی( تاکید شده است. 
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مرحله دوم مرحله دوم 

علی یعقوبی شهردار هشتگرد

شــهرداری هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1401 نســبت بــه برگــزاری و انجــام تشــریفات قانونــی تجدیــد مناقصــه عمومــی خریــد حمــل و پخــش 
آســفالت معابــر اصلــی ســطح شــهر از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. 

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شهرداری هشتگرد واقع در شهر هشتگرد – بلوار آیت اله خامنه ای – سایت اداری – ساختمان اداری شهرداری 
ــلیمانی –  ــردار س ــاد – س ــر – جه ــوار کارگ ــگار – بل ــی )ره( و آزادگان و خبرن ــام خمین ــای ام ــهر خیابانه ــطح ش ــی س ــر اصل ــفالت معاب وژه: آس ــر ــرای پ ــل اج ــانی مح 2- نش

ــا بــه صاحدیــد کارفرمــا مــی باشــد.  شــریعتی و موقعیــت هــای جدیــد کــه بن
3- موضوع مناقصه: خرید، حمل و پخش آسفالت معابر اصلی سطح شهر 

4- مبلغ مناقصه: 27/523/000/000 )به حروف بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون ریال( 
5- ســپرده شــرکت در مناقصــه: 1/376/150/000 ریــال )بــه حــروف یــک میلیــارد و ســیصد و هفتــاد و شــش میلیــون و یکصــد و پنجــاه هــزار ریــال( مــی باشــد کــه 
مــی بایســت بــه یکــی از روشــهای ذیــل ارائــه گــردد: ضمانتنامــه بانکــی معــادل مبلــغ 5% کــه از تاریــخ درج آخریــن آگهــی مناقصــه دارای حداقــل 120 روز اعتبــار و قابــل 

تمدیــد باشــد و یــا واریــز فیــش نقــدی بــه حســاب 0105612974005 بانــک ملــی شــعبه شــهرداری هشــتگرد کــد شــعبه 2658 
6- متقاضیــان مــی بایســت دارای حداقــل رتبــه 5 رشــته راه و ترابــری از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و یــا پروانــه بهــره بــرداری تولیــد آســفالت از وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت باشــند. 
7- مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست از تاریخ 1401/4/14 لغایت 1401/4/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. 

8- مدت اعتبار پیشنهادها )موضوع بند ی ماده 2 و بند الف ماده 21 قانون( می بایست از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت ها به مدت یک ماه اعتبار داشته باشد. 
9- مناقصه گران جهت ارائه پیشنهادات می بایست از تاریخ 1401/4/20 لغایت 1401/4/30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. 

10- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است. )مورخ 1401/3/9( 

تاریخ انتشار نوبت اول 14۰1/4/13         تاریخ انتشار نوبت دوم 14۰1/4/۲۰

 نوبت دوم

 فوالد مبارکه کشورمان را 
از واردات این محصوالت خاص بی نیاز کرد

وی عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار، کاهش چشمگیر مصرف آب 
و تولیــد محصــوالت ویژه را قابل تقدیر دانســت و با بیان اینکه در حال 
حاضر کشــور ما، هم تولیدکننده و هم صادرکننده فوالد اســت، گفت: 
پیش ازاین زمانی که قصد تولید الکتروموتور را داشتیم، فوالد الکتریکی 
را از دیگر کشــورها خریداری و وارد می کردیم که خوشــبختانه فوالد 

مبارکه کشورمان را از واردات این محصوالت خاص بی نیاز کرد.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره بــه اهمیت تثبیت قیمت انواع 
محصــوالت فــوالدی در بازارهای داخلــی تصریح کرد: فوالد مبارکه با 
جبران کســری محصوالت به خوبی توانســت مدیریت بازار را نیز انجام 

دهد و در حفظ تعادل آن تأثیرگذار باشد که جای تقدیر دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این شرکت در حوزه 
فناوری نیز اقدامات مؤثری انجام داده و عالوه بر این، با سرمایه گذاری های 

قابل توجهی که انجام داده، مصرف آب واحدهای خود را نسبت به سایر 
تولیدکنندگان فوالد جهان به کمترین حد ممکن کاهش داده است.

 فوالد مبارکه دغدغه کشور 
در حوزه تولید فوالدهای الکتریکی را برطرف کرد

وزیــر صنعــت، معدن و تجارت یکــی از دغدغه های این وزارت خانه را 
دست یابی به توانمندی تولید فوالدهای ویژه، نظیر فوالدهای موردنیاز 
صنعت تولید ترانسفورماتورها دانست و در همین خصوص خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه فوالد مبارکه با تحقیق و به روزآوری دانش فنی و در 
ادامه نیز با اجرا و به بهره برداری رســاندن طرح های توســعه هدفمند، 

دغدغه این وزارت خانه و کشور را برطرف ساخت. 

کامل شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه 
فاطمــی امیــن در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر اهمیت 

تکمیل حداکثری زنجیره تولید در کشــور تصریح کرد: در بســیاری 
مواقع با حلقه مفقوده در زنجیره تولید مواجه هســتیم و این باعث 
می شــود که ســرمایه گذاری ها ارزش افزوده الزم را بهمراه نداشته 
باشند و همچنان به واردات نیازمند باشیم. خوشبختانه در این زمینه 
شــاهد هســتیم که فوالد مبارکه با سرمایه گذاری های هدفمند و با 
دست یابی به دانش فنی تولید فوالدهای سیلیکونی و در ادامه نیز با 
احــداث خطــوط نورد این قبیل محصوالت، زنجیره تولید را در حال 

کامل کردن است.   
وی ادامه داد: همان طور که مقام معظم رهبری اشــاره کرده اند، تولید، 
جهاد در برابر دشمن است. علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان، 
حجم تجارت خارجی ایران در ســال گذشــته ۱۲۰ میلیارد دالر بوده و 
این نشــان دهنده جهادی اســت که در تولید و تجارت رقم خورده است 
و جــا دارد از حرکــت جهادگونــه رزمندگان و ســربازان جبهه صنعت 

قدردانی کنیم.

در جریان بازدید وزیر صمت از فوالد مبارکه صورت گرفت؛در جریان بازدید وزیر صمت از فوالد مبارکه صورت گرفت؛

قدردانی از عملكرد فوالد مباركه در تنظیم بازار، كاهش چشمگیر مصرف آب و تولید محصوالت ویژهقدردانی از عملكرد فوالد مباركه در تنظیم بازار، كاهش چشمگیر مصرف آب و تولید محصوالت ویژه

وزیر صمت، در جریان سفر به استان اصفهان ضمن دیدار با مدیرعامل 
گــروه فــوالد مبارکــه چنــد پــروژه صنعتــی در مجتمــع فوالد ســبا را افتتاح و از 

نزدیک از خطوط تولید این شرکت بازدید کرد.
سیدرضا فاطمی امین در این آیین که جمعی از نمایندگان مردم اصفهان 
و شهرســتان های لنجــان و مبارکــه در مجلــس شــورای اســالمی نیــز حضور 
داشــتند، پــس از افتتــاح واحدهــای گاززدایــی و کربن زدایــی تحــت خــأ 
)V.O.D & V.D( و اسمز معکوس ثانویه )RO2( فوالد سبا و بازدید از فوالد 
مبارکــه گفــت: امــروز به پــاس قدردانــی از زحمــات و تالش های مدیران و 

کارکنان سخت کوش فوالد مبارکه، از این مجموعه دیدن کردم.

 سد میل مغان ؛ 
 محفل با شکوه پرندگان مهاجر

ســد میل مغان از نقاط دیدنی و گردشــگری استان 
اردبیل اســت که در شهرســتان پارس آباد و ســه 
کیومتری شــهر اصالنــدوز بــر روی رودخانه مرزی 
ارس ســاخته شده شده است. پشت ســد میل مغان 
استراحتگاه پرندگان مهاجر است که از شمال و سیبری 
به ســمت جنوب در حال حرکت هستند. همچنین 
منظره پشت سد و اطراف سد به عنوان تفرجگاه مردم 
محلی و گردشگران می باشد.پارس آباد اولین شهر در 
راه گذرگاِه مهاجرت پرندگان اســت و تعداد زیادی از 
گونه های مختلف در تاالب  ها، آب بند ها، شــالیزارها، 
حاشــیه رودخانه  ها و مزارع اینجا برای اســتراحت و 
زمستان  گذرانی می آیند. بیش از ۳۲ هزار پرنده مهاجر 
به مهمانی و مهمان نوازی ایــران می آیند تا برکت ما 

باشند. بسیاری از مناظری که اینجا خواهید دید، هرگز 
از خاطرتان پاک نمی شود. دیدن اینکه بیشمار پرنده 
سفید زیر تاللو نور آفتاب در کنار هم مثل یک خوشه 
انگور سفید روی آب به آرامی شناور هستند و این سو 
آن سو می روند و گردن های درازشان را به هم می مالند 
الهام بخش ما می شــود تا دوباره ذات آرامش بخش 
زندگی را کشف کنیم. اردک سردسیری، اردک مرمری، 
غاز پیشانی سفید کوچک، پلیکان پا خاکستری هرکدام 
با پروازشان بر فراز این آبگیر زیبا، پیامی منحصر به فرد 
برای شــما دارند که تا از نزدیک نبینید حرف آن ها را 
نمی فهمید. پیام هایی که شاید مسیر زندگی ما را عوض 
کنند. چون طبیعت همیشه آموزگان انسان بوده است. 
به لحاظ قرار گرفتن منطقه مغان در مسیر مهاجرت و 
کوچ پرندگان، مساعد بودن شرایط آب و هوا و امکان 
تغذیه مناسب، تاالب های این منطقه مکان مناسبی 
برای زمســتان گذرانی پرندگان اســت. بیست هزار 
پرنده آبزی و کنار آبزی اینجا منزل دارند که بر اهمیت 
این مکان از نظر محیط زیســت می افزاید. درناهای 
خاکستری، قوی گنگ، قوی فریاد کش، پلیکان، غاز 
خاکســتری، عروس غاز، انواع اردک، فاخته، زنگوله 
بال، خروس کولی این تاالب را برای زیســتن انتخاب 
کرده  اند. حفاظت از محیط زیست منطقه در این سد 
که موقعیت ژئوپولتیکی و اکوپولتیکی بسیار حساسی 

دارد، برای ایران بسیار مهم است. 

گشت بدافزار جوکر   باز
در اپلیکیشن های پلی استور

بدافزار خطرناک جوکر در بیش از ۱۰۰ هزار 
اپلیکیشن نصب شده، مشاهده شده است.

 گــوگل در امنیــت اپلیکیشــن هایی که در 
فروشگاه پلی استور عرضه می کند، پیشرفت 
کرده است. اما با وجود تالشهای این شرکت، 
محققان امنیت ســایبری مرتبا بدافزارهایی 
را شناســایی می کنند که خود را در پوشش 
اپلیکیشــن های بی ضرر برای دانلــود در این 
پلتفرم، مخفی کرده اند. یکی از این تهدیدها، 
بدافزار جوکر بوده اســت که یــک تروجان 
جاســوس افزار بوده و امکان بهــره برداری از 
دستگاه قربانیان و نصب بدافزارهای خطرناک تر 
را فراهم می کند. اکنون ایــن بدافزار یک بار 
دیگر برگشته و در بیش از ۱۰۰ هزار اپلیکیشن 
نصب شده در فروشــگاه پلی استور شناسایی 
شده است.شرکت تحقیقات امنیت سایبری 
"پرادئو" بدافزار جوکر را در چهار اپلیکیشــن 
شــامل پیامهای اس ام اس هوشمند، کنترل 
فشار خون، مترجم صوتی و کوئیک تکست اس 
ام اس، شناسایی کرده است. این تیم به گوگل 
اطالع داده و از آن زمان این اپلیکیشــن ها از 
پلی استور حذف شده اند اما بیش از ۱۰۰ هزار 
اپلیکیشن آلوده به این بدافزار که نصب شده اند، 
به معنای آن است که همین حاال هم کاربران 
زیادی دچار مشکل شــده اند. این محققان به 
کاربران توصیه کردند اگر این برنامه ها را نصب 
کرده اند، آنها را فورا حذف کنند زیرا به منزله 
دریچه ای برای نفوذ هکرها به دســتگاههای 
اندرویدی با اســتفاده از انواع دیگــر بدافزار 
هستند.فروشگاه برنامه گوگل با بدافزار جوکر 
ناآشنا نیست. این بدافزار نخستین بار در سال 
۲۰۱۷ شناسایی شد و به شکلی طراحی شده 
بود تا در هنگام دانلود و نصب اپلیکیشن، قابل 

شناسایی نباشد.

غذاهایتندبرایسالمتمضرنیستند
چالش غذای تند این روزها رایج است، اما آیا خوردن فلفل قرمز و سس های تند می تواند به بدن 

شما آسیب برساند.
 یکی از متخصصان تغذیه مرکز پزشکی کلیولند در اوهایو پیشنهاد می کند که اگرچه ممکن است 
غذاهای تند زبان شــما را ســر میز شــام بســوزاند و در بدن شما باعث ایجاد ناراحتی های گوارشی 

شود، اما در واقع می تواند به بهبود سالمت در طول عمر کمک کند.
کپسایسین، ماده ای که در فلفل یافت می شود و باعث گرما می شود، یک ترکیب شیمیایی روغن 
مانند اســت که به گیرنده های درد روی زبان و در سراســر دســتگاه گوارش متصل می شــود. این 
کپسایســین اســت که وقتی فلفل هاالپینو را گاز می زنید باعث می شــود مغزتان احساس کند در 

حال سوختن هستید.
»جاینا متالونیس«، متخصص تغذیه، توضیح داد: »اما کپسایســین در واقع شــما را نمی ســوزاند. 
بلکه مغز شــما را فریب می دهد تا فکر کند تغییر دما رخ داده اســت و در نتیجه احســاس گرما و 

درد ایجاد می کند.«
این فقط تالش بدن شــما برای خنک شــدن و پاک کردن عالئم ناشــی از ادویه ها، مانند آبریزش 
بینی، عرق کردن، و اشک ریختن است. این مطالعه نشان داد که هنگام مصرف غذای تند، دمای 
بدن در تالش برای خنک کردن بدن افزایش می یابد.کپسایسین معموالً پس از حدود ۲۰ دقیقه از 
گیرنده های درد در دهان جدا می شود، اما پس از شروع حرکت در سیستم گوارش، عالئم جدیدی 

شــروع می شــود. با عبور ماده محرک، می تواند باعث احســاس سوزش در قفسه سینه، سکسکه، 
تورم گلو، حالت تهوع، استفراغ، حرکات دردناک روده و حتی اسهال شود.اما محققان معتقدند که 
مبارزه کوتاه مدت ممکن است ارزش آن را برای بازدهی بلندمدت داشته باشد.به گفته متالونیس، 
»تحقیقات نشان داده است کسانی که ۶ بار در هفته غذای تند می خورند، در مقایسه با افرادی که 
کمتر از یک بار در هفته غذای تند می خورند، با خطر کمتر مرگ زودرس روبرو هستند. این فواید 
شــامل کاهش کلســترول، کاهش احتمال بیماری قلبی، سالمت بهتر معده و روده و حتی کاهش 
وزن بود.«کپسایسین همچنین عنصر کلیدی در تعدادی از داروهای مسکن است که برای درمان 

بیماری ها ازجمله آرتریت تا فیبرومیالژیا و سردرد استفاده می شود.

چهره ها

فناوری

دریچه علم


