
وزیر ارتباطات:
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در آینده نزدیک 
رونمایی می شود
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نزدیــک  آینــده  را در  آن  از  رونمایــی   و 
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 دولت در امر به معروف 
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اقتصادی مصمم است
     رئیس جمهور گفت: دولت مصمم به 
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کرات می شود؟ دیپلمات اسپانیایی ناجی مذا

گام آخر برجام
   مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پس از ماه ها تالش برای نزدیک شــدن مواضع طرفین 
توافق هســته ای به منظور احیای آن، این بار در یادداشــتی که روز سه شــنبه منتشــر شــد با ایران و 
آمریــکا اتمــام حجــت کــرده و اعــالم کــرد کــه »فضــا بــرای مصالحه بیشــتر تمام شــده اســت«.  توافق 
هسته ای سال ۲۰۱۵ که طی همه این سال ها پس از انعقاد و به ویژه پس از خروج یکجانبه ایاالت 
متحده آمریکا، روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است، روزهای سرنوشت سازی را تجربه 
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افزایش فشار بر فنر تورمی کشور افزایش فشار بر فنر تورمی کشور 

» روزگار «ماجرای خشک  شدن درختان چنار تهران را 
بررسی  کرد

قتل چنارهای ولیعصر

در گذشت چهره علمی و خدمتگزار کشور 

نماینده ادوار مجلس 

جناب آقای دکتر عادل آذر 

 نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسالمی 
عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی

موجب تأثر و تألم بسیار گردید، سراسر عمر با برکت آن دوست عزیز مرحوم ما مملو بود 
از خدمت به نظام و انقاب اســامی و ایران اســامی تا سالیان سال از نتیجه آن دوران 

بهره مند خواهد بود.
اینجانب این ضایعه را خدمت خانواده محترم و دوســتداران و شــاگردان آن مرحوم و 
مردم انقابی اســتان ایام  تســلیت عرض کرده و آرزوی صبری جمیل از خداوند منان 

گهی تجدید مناقصه عمومیبرای بازماندگان دارم.  گهی تجدید مناقصه عمومیآ آ

مهرداد رودبار کالری - شهردار کالرآباد      

الت مختلــف بــه شــرح اســناد مناقصــه از طریــق ایــن آگهــی بــه  شــهرداری کالرآبــاد در نظــر دارد از محــل بودجــه مصــوب ســال 1401 نســبت خریــد آهــن آ
شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .

- سپرده شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال به صورت نقد واریز به حساب سپرده - ضمانت نامه بانکی 
- چاپ نوبت اول 1401/05/02 – چاپ نوبت دوم 1401/05/09

- مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد از 1401/05/02 الی  1401/05/12 ساعت 14:00
- مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد از 1401/05/13 الی  1401/05/23 ساعت 14:00 

- تاریخ بازگشایی مناقصه در سامانه ستاد در تاریخ 1401/05/24 ساعت 10
- تلفن تماس دستگاه مناقصه گذار جهت ارائه اطالعات بیشتر 011-5460-3011

شناسه اگهی : 1353299               

 نوبت دوم

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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همراه با ارزیابی کیفیهمراه با ارزیابی کیفی

روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

1- مناقصه گزار : شرکت   گاز استان   چهار محال  و بختیاری
2- موضوع مناقصه:گازرسانی به روستاهای بهشت آباد از توابع شهرستان اردل    

3- شــرکت گاز اســتان چهارمحــال و بختیــاری در نظــر دارد: مناقصــه موضــوع فــوق را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس WWW.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد.
الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات    53123729 می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1401/05/11 می باشد.
تاریــخ  پنجشــنبه  روز  تــا ســاعت 18  از ســایت:  اســناد مناقصــه  زمانــی دریافــت  5-  مهلــت 

باشــد. مــی   1401/05/13

6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز پنجشنبه تاریخ 1401/05/27 می باشد. 
زیابی مناقصه : ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ  1401/05/29    7- تاریخ بازگشایی پاکت ار

8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30   
   9- نــوع و مبلــغ تضمیــن فراینــد ارجــاع کار  : یکــی ازتضامیــن معتبــر درآییــن نامــه تضمیــن 
معامــالت دولتــی مصوبــه شــماره 123402/ت50659هـــ  مــورخ 94/09/22 هیــات محتــرم وزیران 

بــه مبلــغ818.000.000 )هشــتصد و هجــده میلیــون ( ریــال میباشــد.
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد 
ــع در  ــاری واق ــال و بختی ــتان چهارمح ــرکت گاز اس ــف: آدرس ش ــای ال ــت ه ــه پاک ــه و ارائ مناقص

شــهرکرد ـ خیابــان فارابــی شــمالی بــه شــماره تلفــن 4-33339002-038 )داخلــی 2081(

 نوبت اول

گهی 1357210 شناسه ا
خ 1401/05/09 چاپ نوبت اول : روز یک شنبه مور

خ 1401/05/10 چاپ نوبت دوم : روز دو شنبه مور

یادداشتویترین  پیشنهاد

سیل و سوالی از مدیران کشور
   فریبرز ناطقی الهی، بنیانگذار مقاوم سازی 

و مدیریت بحران در ایران
آیا کشــور ما یعنی ایران بزرگ با این 
قدمت و این سابقه دانش در هیدرولوژی 
و هیدرولیک در ایران باستان که هنوز 
زبان زد دنیا اســت، در وقایع سیل باید 

دچار این تعداد کشته و مفقودی و خسارات مالی بشود؟
حقیقتا این ســوال مهم اســت و پاسخ آن مهمتر؛ چرا در مقابل 
یک ســیل که هم فصل و موســم آن را می دانیم، هم ســابقه و 
محل رخداد آنها را می دانیم، هم هواشناسی قابل قبولی داریم، 
هم پهنه های سیل خیزمان را خوب می شناسیم، هم آمار دقیق 
از شرایط خاک و رطوبت و دیگر عوامل مطرح را داریم، ناگهان 
مدیران کشــور را غافلگیر می کند و این چنان ناتوان و ضعیف 
تسلیم می شوند؟! این نوع مسائل ابتدایی اگر در کشور حل نشود 
ما تا ابد گرفتار خواهیم بود! جمله ای در میان کارشناسان ارشد 
ســازمان ملل وجود دارد که می گویند کشــورهایی که با سوانح 
طبیعی خود کنار نیایند، همواره با یک سانحه بعدی به جای اول 

خود برخواهند گشت و توسعه برای آنها عمال رخ نخواهد داد!
اینکه ما بگویم منابع داریم فوق العاده اســت ولی اینکه در برابر 
ابتدایی ترین مسایل کشور گرفتار باشیم! بی نهایت بد و توهین 
آمیز است! وقتی هم رخ می دهد، همواره دنبال قاتالن و مسببان 
و عامالن کوتاهی می گردیم و اخیرا هم که مد شده چند نفر را به 
عنوان خبره تحت عنوان کمیته حقیقت یاب حکم و سپس اصال 
نتیجه را نه از کمیته دریافت و نه در صورت دریافت بها می دهیم !

کمیته سیل های گذشته گزارش مختصری که داد در حد کالس 
اول دبســتان هم نبود ؟ کمیته های پالســکو، به عنوان یک فرد 
سازه ای عرض می کنم نیم ریال ارزش فنی نداشت؟ گزارشات 
متروپل از نظر فنی در حد یک سمینار دانشجویی لیسانس و از 
نظر بررسی قوانین و خالف های اجرایی، بیان مکررات بود الغیر 
! چرا یک مرتبه مسایل را حل نمی کنیم تا دیگر نیازی به ورود 
ریاست جمهور، مجلس، قوه قضاییه به یک موضوع ساده مثل 
یک سیل نباشیم ؟ انرژی کشور کجا مصروف می شود با اینهمه 

مشکالت جدی و مهمی که باید مد نظر داشته باشیم!  
ادامه در صفحه 2
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سیاست 2

تهران و ریاض آماده اند تا گفتگوهای خود را با یکدیگر، وارد 
فاز سیاسی کنند. روابط ایران و عربستان از سال ۱۳۹۵ 
تاکنون قطع شده است و حاال یک سالی می شود که دو 
طرف در بغداد گفتگوهایی بر سر ایجاد دوباره روابط دارند. 
این گفتگوها تا امروز با حضور مقامات امنیتی دو طرف 
شکل گرفته. اما حاال ریاض درخواست داده تا مذاکرات 
از سوی دیپلمات های دو کشور و در سطح وزرای خارجه 
دنبال شود. عراق هم مایل است تا هرچه زودتر تهران و 
ریاض به نتیجه ای مثبت برسند و الکاظمی بتواند مهر 

میانجی را بر پیشانی خود بزند.
 با صباح زنگنه کارشــناس مســائل خاورمیانه به گفتگو 

نشسته ایم:
در حال حاضر طرف سعودی مایل است تا گفتگوها 
در بغداد به مرحله ای برسد که وزرای خارجه بر سر 
میز مذاکره بنشینند. به نظر شما آیا ما به این مرحله 

نزدیک شده ایم یا موانعی وجود دارد؟
شرایط و مراحلی که گذرانده شده نشان می دهد که زمینه 
ورود به گفتگوهایی در سطح دیپلماتیک فراهم شده و به 
این مرحله رسیده ایم. این موضوع هم مورد درخواست 

ایران و هم عربستان است و مورد تاکید و پیگیری عراق 
هم قرار گرفته. به همین دلیل رسیدن به این مرحله در 

گفتگوهای بغداد، قابل دسترس به نظر می رسد.
مشکات باقی مانده بین دو کشور کدام ها هستند 
و چه چیزی باعث شده در هفت سال گذشته، اتفاق 

ویژه ای بین تهران و ریاض نیفتد؟
مشکل دوجانبه ای بین ایران و عربستان وجود ندارد که 
بنیادی و اساسی و غیر قابل حل باشد. اغلب بحث ها مربوط 
به نوع حضور ایران در کشورهای مختلف است که آن هم 
تا به حال در موردش بارها بحث شده و به نظر نمی رسد 
که مانعی در پیشــبرد گفتگوها باشد. در روابط دوجانبه 
مهم است که ببینیم آیا دو کشور نسبت به تمامیت ارضی 
یکدیگر احترام می گذارند یا خیر؟ آیا نظام و حاکمیت 
فعلی در کشور مقابل را به رسمیت میشناسند یا خیر؟ 
مسائل مهم اینهاست. مشکالت مرزی و سرزمینی بین 
دو کشور وجود ندارد و حمله ای انجام نگرفته. بنابراین 

هیچ بهانه ای برای نداشتن روابط کامل وجود ندارد.
ما شاهد سفر بایدن به ریاض بودیم. این سفر آنطور 
که سعودی ها پیشبینی می کردند پیش نرفت. آیا 

میل ریاض به پیشبرد گفتگوها با تهران، ناشی از 
سرخوردگی است که از سوی ایاالت متحده برای 

آنها ایجاد شده؟
قبل از این گفتگوها هم عربستان خیلی اظهارات موافقی با 
درخواست های امریکا نداشت. بایدن مستقیم به مقامات 
عربستان تلفن کرده بود که تولید نفت خود را بیشتر کنند 
که ســعودی ها نپذیرفتند. خواهان کاهش قیمت نفت 
شدند اما باز هم سعودی ها این را قبول نکردند. عربستان 
نفتش را به چین می فروشد و در برابرش دالر نمی گیرد 
بلکه حاضر شــد در مقابل یوان چین نفت بفروشــد. این 
بــرای امریــکا خیلی مثبت نبود و موافق این کار نبودند. 
بنابراین این نوع اختالف ها و اعتراضات بین دو طرف وجود 
داشت. در سفر بایدن هم همین خواسته ها مجددا مطرح 
شد. عربستان و بقیه اعضای اوپک حاضر نشدند روابط با 
روسیه را منتفی کنند. این شرایط وجود داشته و عموما در 
دوران دموکرات ها روابط عربستان با آمریکا خیلی شیرین 
نیست و دچار تنش و عدم تفاهم می شوند و طبیعی است 

که بخواهند روابط منطقه ای خود را گسترش دهند.
به نظر شــما گفتگوهایی که در بغداد انجام می 

گیرد، می تواند منجر به روابط دوستانه بین ایران 
و عربستان شود یا ممکن است فقط شاهد حداقل 

هایی در برقراری روابط باشیم؟
همین که روابط شروع شود، زمینه برای بازگشت کامل 
روابط به وجود می آید. مهم این اســت که در کشــور ما 
اجازه داده نشــود که به سفارت یا کنسولگری عربستان 
حمله شــود. اگر اعتراضی باشــد باید از طریق رسمی و 
دیپلماتیک بیان کرد. امیدواریم دو طرف اقداماتی علیه 

دیگری نداشته باشند.
پیشبینی شما در کوتاه مدت، یعنی یک سال پیش 

در مورد روابط ایران و عربستان چیست؟
تا انتخابات امریکا پیش نیامده، به نظر می آید این روابط 
می تواند برقرار و آغاز شود. اما انتخابات جدید این کشور، 
ممکن اســت کشور را به سمت قدرت بیشتر جمهوری 
خواهان ببرد و ممکن است سیاست های عربستان هم 
تغییر کند. در حال حاضر به راحتی می شود این کار را 
انجــام داد. البته بهتر اســت بهبــود روابط قبل از این به 
سرانجام برسد که عربستان به روند عادی سازی روابط با 

رژیم صهیونیستی ملحق شود.

عراق به دنبال نقش میانجی؛ 

تهران و ریاض؛یک قدمی میز مذاکره

یادداشت

اعتراض خانواده های بازمانده قربانیان 
حمالت تروریستی 11 سپتامبر به 

برگزاری تورنمنت بین المللی گلف در 
مقابل باشگاه گلف ترامپ در نیوجرسی 

به دلیل حمایت مالی سعودی ها از این 
رقابت ها. 15 نفر از 19 تروریستی که 

عملیات 11 سپتامبر را علیه آمریکا 
انجام دادند، تبعه دولت سعودی بودند. 

/ رویترز

جلسه دادگاه روزنامه 
نگار روسی مخالف جنگ 
اوکراین در شهر مسکو/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

کرات می شود؟ دیپلمات اسپانیایی ناجی مذا

گام آخر برجام
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
پس از ماه ها تالش برای نزدیک شــدن 
مواضع طرفین توافق هسته ای به منظور 
احیای آن، این بار در یادداشــتی که روز 
سه شــنبه منتشر شــد با ایران و آمریکا 
اتمام حجت کرده و اعالم کرد که »فضا 
برای مصالحه بیشتر تمام شده است«. 

توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ که طی همه 
این ســال ها پس از انعقاد و به ویژه پس 
از خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا، 
روزهای پرفراز و نشــیبی را پشــت سر 
گذاشته است، روزهای سرنوشت سازی 

را تجربه می کند. 
جوزپ بوررل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپــا در ادامه تالش هایی که 
در ماه هــای اخیر نمود بیشــتری پیدا 
کرده اســت، روز سه شنبه اعالم کرد که 
پیش نویــس جدیدی را در جهت احیای 
برجام به ایران و آمریکا ارائه کرده است. 
وی البته تاکید کرد که فضا برای مصالحه 

بیشتر تمام شده است. 
هماهنگ کننده برجام در یادداشتی در 
روزنامه »فایننشال تایمز« نوشت: بعد از 
۱۵ ماه مذاکرات فشرده و سازنده در وین 
و تعامالت بی شــمار با طرف های برجام 
و آمریکا من به این جمع بندی رسیده ام 
که فضای برای مصالحه های مهم اضافی 
به پایان رسیده است. من اکنون روی میز 
متنی گذاشته ام که در آن، رفع تحریم ها 
و گام های هســته ای برای احیای برجام 

به تفصیل شرح داده شده اند.
وی افزود: این متن، بهترین توافقی است 
که من به عنوان تسهیل کننده مذاکرات 
آن را ممکــن می بینــم. توافق بی نقصی 
نیســت اما در آن به همه عناصر ضروری 
پرداخته شده و در بردارنده مصالحه های 
ســخت حاصل شده توسط همه طرف ها 
است. الزم است برای مغتنم شمردن این 

فرصت برای موفقیت، تصمیم های الزم 
گرفته شــوند. من هیچ جایگزین جامع 
یا موثر دیگری را در دسترس نمی بینم.

مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
البته در این یادداشت به حساسیت های 
تهــران درباره توافــق احیای برجام نیز 
پرداختــه و نوشــت: این را هم می دانیم 
کــه در تهــران بعــد از تجــارب منفی 
ســال های اخیر تحفظ های مهمی بر سر 
اجــرای کامل توافق وجود دارد. با وجود 
این، توافِق روی میز، عزم همه طرف های 
برجام برای اطمینان از دوام پذیری آن را 
نشان می دهد و از جمله شامل تعهد جو 
بایدن و آمریکا در این زمینه اســت. در 

نتیجــه، این توافق از حفاظ های بهتری 
در برابــر اقدامات یکجانبه برای تضعیف 

آن برخوردار است.
علــی باقری، معاون سیاســی وزیر امور 
خارجــه و مذاکــره کننده ارشــد ایران 
ساعتی بعد در توئیتی که به نظر می رسد 
در واکنش به یادداشت هماهنگ کننده 
برجام منتشــر شده اســت، نوشت: در 
طول هفته گذشــته، تبــادل نظرهای 
جدی و ســازنده ای با طرف های مقابل 
پیرامون مذاکرات وین انجام شده است. 
هماهنگ کننــده ایده های خود را برای 
جمع بندی مذاکرات ارائه کرده است،  ما 
نیز ایده هایی برای جمع بندی مذاکرات، 

هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی داریم 
که به اشتراک گذاشته خواهد شد.

نــد پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریــکا نیــز در ایــن رابطــه گفت که 
کشــورش در حال بررســی پیش نویس 
تفاهم ارائه شــده توســط اتحادیه اروپا 
بــوده و بــا متحدان اروپایی و شــرکای 
خــود در گروه ۱+۵ در این باره در تماس 
است. وی افزود که هنوز به این پیشنهاد 
پاسخ نداده ایم ولی تصمیم داریم این کار 
را به سرعت انجام دهیم و هر پاسخی را 
به طور مستقیم با اتحادیه اروپا در میان 

خواهیم گذاشت.
حســین امیرعبداللهیان روز چهارشنبه 

در گفت وگــوی تلفنــی با جوزپ بوررل 
ضمن قدردانی از تالش های وی و انریکه 
مــورا، معاون وی گفت: هیچ تردیدی در 
اراده دولت جمهوری اسالمی ایران برای 
رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار 
وجــود ندارد. اگر آمریکا با واقع بینی در 
مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق 
گام بردارد، توافق خوب قابل دســترس 

همه طرف ها خواهد بود.
وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران از آغاز مذاکرات 
تاکنون همواره حسن نیت و اراده جدی 
خود را برای رسیدن به توافق نشان داده 
اســت. ایران از تداوم مسیر دیپلماسی و  

مذاکره استقبال می کند.
 انریکه مورا، معاون مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپا نیــز در ادامه 
تالش هــای خود، با اشــاره بــه منافع 
اقتصــادی متن توافق پیشــنهادی این 
اتحادیه از همه طرف های برجام خواست 
قدم آخر را بردارند. وی در توئیتی نوشت: 
بهترین توافق ممکن برای همه طرف ها 
روی میز اســت. این امر منافع اقتصادی 
روشــن و قابــل اندازه گیری برای مردم 
ایران و منافع قابل تایید عدم اشــاعه را 
برای جامعه بین المللی تضمین می کند. 
از همــه طرف ها دعوت می کنم آخرین 

گام را بردارند.
بــه نظر می رســد تالش ها برای نزدیک 
شــدن مواضع طرفین توافق هســته ای 
سال ۲۰۱۵ برای احیای آن وارد مرحله 
جدیــد و البته پایانی شــده اســت که 
هماهنــگ کننده برجام این بار با اعالم 
خــط پایان مصالحه، بــه نوعی با تهران 
و واشــنگتن اتمام حجت کرده اســت. 
روزهای آینده اما مشــخص خواهد کرد 
که آیا دیپلمات اســپانیایی ناجی برجام 

می شود؟

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است و در این 
زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است.

آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی « در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، به همزمانی برگزاری این 
نشست با آغاز ایام سوگواری محرم اشاره کرد و امام حسین)ع( را پرچمدار این فریضه مهم دینی خواند و گفت: حرکت 
عظیم حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( و شــهادت مظلومانه ایشــان، گواهِ اهمیت باالی امر به معروف و نهی از منکر در 

دین اسالم است.
رئیس جمهور پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همه آحاد امت اسالمی دانست و تصریح کرد: جامعه ای 
که نسبت به این فریضه بسیار مهم دینی حساس نباشد، جامعه زنده ای نیست. برای داشتن جامعه تراز انقالب اسالمی 

نباید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سست شود.
آیت اهلل رئیسی به وظیفه قانونی دولت و دستگاه های اجرایی در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و 

گفت: همه دولتمردان و دستگاه های در این رابطه مسئولیت دارند و باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.
رئیس جمهور گفت: اگر امنیت اجتماعی، اقتصادی و اخالقی در جامعه نباشد، همه ضرر می کنند، باید همه در مسیر 

تأمین امنیت اقتصادی و اخالقی باشند تا جامعه از ناهنجاری ها دور باشد.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد که دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسایل اقتصادی و اجتماعی 
است و در این زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است و قدردان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستیم 

که در راستای اجرای این فریضه مهم دینی به دولت کمک می کند.

رئیس جمهور: 

دولت در امر به معروف و نهی از منکرات اقتصادی مصمم است

تحلیل

 تفاهمات مهم تهران- پکن 
برای توسعه همکاری های 

راهبردی اقتصادی
روســای جمهور ایران و چین در گفتگوی تلفنی یک 
ســاعته، تحوالت عمده بین المللی و منطقه ای را مورد 
بررسی قرار داده و بر تقویت هر چه بیشتر همکاری های 

دوجانبه تاکید کردند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با »شی 
جین پینگ« رئیس جمهور خلق چین، دخالت آمریکا 
در امور داخلی کشــورها را در ادامه سیاســت مخرب 
یکجانبه گرایی این کشور دانست که اکنون به تهدیدی 

برای صلح و امنیت جهانی تبدیل شده است.
رئیس جمهوری اسالمی ایران، احترام به حاکمیت ملی و 
حفظ تمامیت ارضی کشورها را از اصول بنیادین سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران ایران دانست و در این 
چارچوب حمایت از سیاســت چین واحد را سیاســت 

قطعی و اصولی جمهوری اسالمی ایران دانست.
رئیســی ضمن تاکید بر عزم کشــورمان برای توسعه 
همــه جانبه روابط با چین فارغ از تحوالت بین المللی، 
همکاری مســتقالنه و مبتنی بر منافع ملی کشورهای 
دارای حاکمیت را الگوی صحیح حکمرانی در ســطح 
منطقه ای و بین المللی برشــمرد و ضمن تاکید بر لزوم 
غلبه عدالت و انصاف در نظم نوظهور بین المللی، هرگونه 
تالش آمریکا برای تکرار الگوی جنگ سرد در جهان را 

نشانه ضعف و افول آن قلمداد کرد. 

 حمایت معاون وزیر خارجه بحرین 
از برجام

یــک مقام ارشــد وزارت امورخارجــه بحرین از توافق 
هســته ای با ایران حمایت کرد و ایران را همســایه ای 

مهم در منطقه برشمرد.
عبــداهلل الخلیفه معاون وزیــر امورخارجه بحرین در 
گفت وگو با شــبکه فاکس نیوز به طرح ادعاهایی علیه 
ایران پرداخت و مدعی شد که جمهوری اسالمی ایران 

همواره در امور داخلی کشورش دخالت کرده است!
وی در ادامه ادعاهای خصمانه و بی اساس خود گفت که  
ایران همسایه ای مسئول نبوده و ثبات خاورمیانه را به 
خطر انداخته است.  عبداهلل الخلیفه در بخش دیگری از 
این مصاحبه که در حاشیه نشست امنیتی آسپن انجام 
گرفته اســت، مدعی شــد که ایران در طول ۴۰ ســال 
گذشته برای انجام کارهای خود مصونیت داشته است.

وی افزود: ما معتقدیم که ایران همسایه ای مهم در منطقه 
است اما ایرانی مسئول که به مرزهای کشورهای همسایه 
احترام بگذارد، از توسعه ظرفیت های هسته ای و موشکی 
خودداری کند و از تروریسم و افراط گرایی حمایت نکند.

این مقام بحرینی همچنین از توافق هســته ای با ایران 
حمایــت کــرد و با تکیه بر ادعاهای نخ نما و واهی علیه 
ماهیت برنامه هســته ای کشورمان گفت که این توافق 
می توانــد بــه مقابله با تهدید مشــترکی که همه با آن 

مواجهند، کمک کند.

درخواست های رهبران عراقی برای ممانعت 
از ایجاد فتنه و حفظ وحدت؛ 

عراق روی موج ناآرامی
در پی برخی ناآرامی ها و اعتراضات حامیان جریان صدر 
در عــراق، رهبران این کشــور در اظهارات جداگانه به 
مناسبت آغاز ماه محرم و سال جدید قمری، خواستار 
ممانعــت از ایجاد فتنــه و حفاظت از وحدت، تمامیت 

ارضی و منافع عراق شدند.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، محمد الحلبوسی، رئیس 
پارلمان عراق از شــهروندان این کشــور خواست تا به 
منظور متشنج نشدن اوضاع با یکدیگر همکاری کنند 
و مسئولیت ملی را برای حفاظت از منافع ملت و وطن 

خود برعهده بگیرند.
الحلبوســی با صدور بیانیه ای اعالم کرد: با فرا رســیدن 
سال جدید هجری قمری از خداوند متعال می خواهیم 
تا حافظ کشورمان باشد و به ما نعمت امنیت و وفاق و 
مصالحه را عطا کند و این سال، سال تفاهم و همکاری 

برای ما باشد.
رئیس پارلمان عراق از همگان خواست که صادقانه برای 
جلوگیری از متشنج شدن اوضاع تالش کنند و مسئولیت 
ملی برای حفاظت از منافع مردم و کشــور و هر کســی 

که به مردم عراق اهتمام نمی ورزد را بر عهده بگیرند.
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق هم با صدور بیانیه ای 
ضمن عرض تبریک به مناســبت ســال جدید هجری 
قمری تاکید کرد: چالش های جدی و بزرگی پیش رو 

داریم. 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق نیز در صفحه 
کاربــری خــود در توئیتــر ضمن عــرض تبریک به 
مناســبت آغاز ســال هجری قمری و یادآوری تقدس 

ماه محرم،خواستار حکمت پیشه کردن همگان شد.
الکاظمی همچنین افزود: ما به تمامی شهروندان عراقی و 
جهان اسالم آغاز سال هجری قمری را تبریک می گوییم 
که دربرگیرنده پیامی انسانی با ارزش های تسامح و صلح 
برای بشریت است. نخست وزیر عراق ادامه داد: در ابتدای 
ماه محرم ما تقدس این ماه را یادآور می شویم و از همگان 
میخواهیم که حکمت پیشــه کنند و از خداوند متعال 

خواستار نعمت محبت و ثبات هستیم.
با این وجود منابع خبری عراق از آغاز دوباره اعتراضات 
در بغداد و ورود معترضان حامی جریان صدر به منطقه 

سبز بغداد و مقر پارلمان خبر دادند.
شبکه سومریه نیوز به نقل از یک منبع امنیتی عراقی 
اعالم کرد که شــماری از حامیان جریان صدر به زغم 
موانع امنیتی ایجاد شده در اطراف منطقه الخضرا)سبز( 
موفق شدند، وارد ساختمان پارلمان در منطقه سبز در 

مرکز بغداد شوند.

سیل و سوالی از مدیران کشور
ادامه از صفحه اول

یادم می آید سال ها پیش در یک سمینار بحران و مدیریت 
بحران ها که توســط یونسکو در ژاپن تشکیل شده بود، 
کشــورهای فقیر و ســیل خیز دنیا سیستم های ساده، 
کم هزینه و خالقانه خود را معرفی می کردند که بسیار 
جالب بود. دقیق یادم نمی آید فلیپین یا بنگالدش بود 
که با نصب زنگوله هایی در سطوح مختلف در مسیل ها 
امکان هشدار سریع را به مردمش می داد! باور بفرمایید 
حل خیلی از چیزها قرن ها و سال ها پیش در دنیا انجام 
شده و به نتیجه رسیده است. واهلل دلم می سوزد و خفت 
است که ما با این همه داشته از پس یک سیل بر نیایم!

برایم خیلی عجیب است، سال گذشته اردیبهشت ۱۴۰۰ 
قبل از شروع بارندگی های فصلی سال قبل، یادداشتی را 

نوشتم و هشدار دادم.
یک ســال و چند ماه از زمان آن مقاله تا امروز گذشــته 
اســت! می شــد این مشکل را به فرصت تبدیل کرد، هر 
دقیقه به تلفات و خسارات مالی وحشتناک افزوده می 
شــود ! یعنی ما به این حد تنزل کرده ایم ؟ پنجاه ســال 
پیش یادم می آید کنار مسیل ها در زمان تهدید سیل، 
تانک ها را بترتیب پشت سرهم دو طرف پارک می کردند 
تا ســیل به مردم زیان وارد نکند، یعنی این موارد را هم 

فراموش کرده ایم!
چه سود که امروز بعد از حادثه امام زاده داود و بقیه موارد 
مشابه وزیر کشور، استاندار و شهردار جلسه بحران داشتند 
! مدیریت این بحران سال گذشته باید صورت می گرفت 

! این جلسه امداد و نجات است!

اروپا و وحشت از زمستان سرد
جنگ اوکراین بحرانی بی ســابقه پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی محسوب می شود. بحرانی که تنها دارای 
ابعاد ژئوپلیتیکی-امنیتی نیست، بلکه تمام اقتصاد جهانی 
به ویژه بخش تأمین انرژی و مواد غذایی را تحت الشعاع 
خود قرار داد. طبق آمارهای منتشر شده روسیه حدود 
۴۰ درصد از گاز طبیعی قاره ســبز را تأمین می کند. با 
وجود این، مسکو با آغاز بحران اوکراین روند صادرات گاز 

به اروپا را کاهش داده است.
خط لوله گاز نورد استریم-۱ به دلیل آغاز روند تعمیرات 
تنها با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کند و ۱۱ ژوئیه روسیه 
به دلیل آغاز روند تعمیرات ساالنه برای ۱۰ روز انتقال گاز 
به آلمان را متوقف کرد. تدوام و تشدید چنین وضعیتی 
موجب نگرانی اروپایی ها در زمینه وضعیت قیمت جهانی 
انرژی و خطر قطعی گاز در فصل سرما شده است. با فرض 
کاهش تدریجی و در نهایت قطع کامل انتقال انرژی به 
قاره اروپا، می توان به بررسی سناریوی تأمین گاز اروپا از 

سایر کشورهای جهان پرداخت.
قطر

قطر به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کننده گاز مایع 
)LNG( در جهان، از جمله امیدهای اصلی اتحادیه اروپا 
برای تأمین انرژی است. این موضوع به شکل جدی در 
»فروم دوحه« و از سوی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین مطرح شــد. با وجود این، قطری ها اعالم کردند 
در کوتاه مدت توان تأمین تمام نیاز اروپا را ندارند. وزیر 
انرژی قطر درباره انتقال گاز به اروپا، بر این نکته کلیدی 
تأکید کرد، اگر قطر به این ســمت حرکت کند در روند 
انتقال گاز به سایر نقاط جهان اخالل ایجاد خواهد شد. 
هم اکنون قطر حدود 6.8 درصد معادل ۳۲ میلیون و 77۰ 
هزار متر مکعب گاز به اروپا صادر می کند. همچنین در 
بخش تأمین گاز مایع سهم قطر از بازار اروپا ۲۴ درصد 

)رتبه دوم پس از آمریکا( است.
قطری ها از پای ننشســتند و به دنبال توســعه میادین 
مشترک گازی خود با ایران موسوم به »گنبد شمالی« 
)پارس جنوبی( هستند. پس از سرمایه گذاری ۲ میلیارد 
دالری توتال فرانسه برای توسعه میادین گاز مایع، انبار 
شــرکت »اینی« ایتالیا به عنوان دومین شــریک برای 

توسعه میدان گازی گنبد شمالی انتخاب شد.
جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان به واســطه استخراج گاز از دریای 
خــزر به یکی از بازیگران تأثیرگذار در بازار انرژی جهان 

تبدیل شده است.
اواســط ماه ژوئیه اورزوال فن در الین، رئیس کمیسیون 
اتحادیه اروپا در ســفر به باکو تفاهم نامه دو برابر کردن 
انتقــال گاز به ایــن اتحادیه را امضا کرد. طبق توافق دو 
طرف، تا سال ۲۰۲7 صادرات گاز آذربایجان به اتحادیه 
اروپا به ۲۰ میلیارد متر مکعب خواهد رســید. تا پیش 
از ایــن، باکــو ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به اتحادیه اروپا 
تحویــل می داد. امضای توافق نامه یعنی در خأل حضور 
نداشتن روس ها در بازار انرژی اروپا، جمهوری آذربایجان 
با نادیده گرفتن منافع »برادر بزرگ تر« جایگاه ویژه در 

امنیت انرژی اروپا یافته است.
بهره سخن

زمان به زیان اروپا در گذر است. با فرسایشی شدن جنگ 
اوکراین و تمایل نداشــتن کی یف برای اعالم آتش بس 
و پایان مخاصمه، بحران انرژی در قاره سبز ابعاد تازه ای 
یافته اســت. بلوک غرب به خوبی می داند برای غلبه بر 
ارتش روسیه باید بتواند فصل سرما را به سالمت پشت 
ســر بگذراند. به همین دلیل اتحادیه اروپا برای عبور 
از ابربحــران بــه دنبال افزایش صادرات گاز از ســایر 

کشورها، به ویژه منطقه غرب آسیاست.
شــاید بروکســل بتواند در میان مدت یا بلند مدت 
میزان وابستگی خود را به منابع هیدروکربنی روسیه 
کاهش دهد، اما در کوتاه مدت دچار چالش های جدی 

خواهد شد. 

سوژه روز

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

غ های الکچری در بازار تخم مر

غ  آماده پرواز   تخم مر
 از سفره ها

    مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 بررســی های میدانی نشــان می دهد؛ تخم 
مرغ های الکچری هم وارد بازار شــده است. 
طبــق اظهارات فروشــندگان این محصول، 
مرغ های تخم گذاری که تنها از ذرت به عنوان 
خوراک طیور اســتفاده می کنند پوست تخم 
مرغ ها با رنگ تیره ترو درشت تر از سایر تخم 
مرغ های عرضه شــده در بازار می باشــد و هر 
شانه ۳۰ عددی این تخم مرغ را به ۱۳۰ هزار 
تومان در برخی از فروشــگاه های مناطقی از 

تهران رسیده است.
فروشــگاه های ســطح شــهر با هر ترفندی 
بدنبال تعیین قیمت وســود بیشتراز فروش 

این محصول هستند.
درشــتی، رنــگ پوســت و تاریــخ تولید، 
مــالک تعییــن قیمت هر شــانه تخم مرغ 
در فروشــگاه های ســطح شــهر شده یعنی 
فروشندگان بر حسب سلیقه و تعیین قیمت 
گذاری از سوی دالالن حلقه توزیع، هر شانه 

تخم مرغ نرخ گذاری می شود.
مشــاهدات میدانــی از خرده فروشــی های 
ســطح شــهر تهران حاکی از رسیدن قیمت 
هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به بیش از ۱۰۵ 
هزارتومان است. این در حالیست که چند روز 
گذشــته قیمت حداکثرآن ۱۰۰ هزارتومان 

بود.
قیمــت کنونــی هــر کیلو تخم مــرغ درب 
مرغداری ۳۵ هزار تومان اســت؛ بررسی های 
میدانی نشان می دهد با نرخ واقعی بیش از ۳۰ 
هــزار تومان اختالف دارد. درحالی که قیمت 
تخــم مرغ در میادیــن مالک قیمت مصوب 
اســت در ایــن مراکز هــر کیلو تخم مرغ ۳۹ 

هزارو 8۰۰ تومان فروخته می شود.
نوسان در بازار تخم مرغ شرایط خرید را برای 

مصرف کننده نهایی سخت تر کرده است.
پــس از گرانی مواد پروتئینی مردم بیشــتر 
متقاضی خرید تخم مرغ شــدند، اما امروز با 
تغییرات روزانه در قیمت کمتر مصرف کننده 

نهایی به سمت خرید تخم مرغ می رود.
هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی در میادین میوه 
و تــره بار بــا قیمت 76 هزار تومان به فروش 
می رســد در حالی کــه در برخی مغازه های 
سطح شهر قیمت هر شانه تخم مرغ به ۱۰۵ 
هزار تومان رسیده و در برخی مناطق این شانه 
تخم مرغ ها ۱۳۰ هزار تومان فروخته می شود.
مدت هاســت موضوع آزاد ســازی قیمت ها 
از ســوی تولید کنندگان مطرح و بر اجرای 
هر چند ســریعتر آن تأکیــد دارند، اما نبود 
نظــارت بر قیمت ها  اجرای چنین اقدامی را 
برای مصرف کننده نهایی بسیار سخت و غیر 

جبران کرده است.
این در حالی اســت کــه ناصر نبی پور رئیس 
هئیت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذارمی گوید: 
تعدد واسطه ها و دالل حداقل ۳ دست از درب 
مرغداری تا مغازه عاملی برای نوسان در بازار 

تخم مرغ می شود.
امــروز با حضور همین دالالن تخم مرغ ها در 
مغازه های ســطح شهر با ترفند های مختلف 
فروخته می شــود. برخی تخم مرغ ها پوست 
تیره تــر و برخی درشــت تر هســتند طبق 
اظهارات فروشندگان، مرغ های تخم گذاری 
که تنها خوراک آن ها ذرت می باشــد پوست 
تخم مرغ های آن ها قهوه ای و این تخم مرغ ها 
از لحاظ ارزش غذایی متفاوت تر از سایر تخم 

مرغ های موجود درفروشگاه ها می باشد.
امــا به گفته کارشناســان ایــن عرصه هیچ 
تفاوتــی در کیفیــت، مزه و طعم تخم مرغ ها 
وجود ندارد و تنها تفاوت در رنگ آنهاســت. 
معمــوال گله های مــرغ مادر و مرغ های تخم 
گــذار قهوه ای رنــگ تخم مرغ قهوه ای تولید 
می کنند که البته تعداد آن ها در کشور بسیار 

کم است.
وقتــی کاالیی کم باشــد قیمــت آن هم باال 
مــی رود. زمانی قیمت تخــم مرغ قهوه ای از 
سفید ارزانتر بود، اما به دلیل اینکه تعداد آن 
کم شــده است گرانتر فروخته می شود. البته 
این راهی برای افزایش قیمت و ســود بیشتر 

برای عده ای خاص است.
براساس نرخ نامه ســازمان مدیریت میادین 
شــهرداری تهران، قیمــت تخم مرغ به این 
شــرح اعالم شــده اســت: تخم مرغ پوست 
قهــوه ای غیربســته بندی ۳۰ عددی داخلی 
شــانه ای 7۱ هــزار و ۲۵۰ تومــان، تخم مرغ 
پوســت قهوه ای غیربســته بندی ۳۰ عددی 
داخلــی هر کیلــو ۳7 هــزار و ۵۰۰ تومان، 
تخم مرغ غیر بســته بندی ۳۰ عددی داخلی 
هر شــانه 7۱ هــزار و ۲۵۰ تومان و تخم مرغ 
غیر بســته بندی ۳۰ عددی داخلی با قیمت 
هــر کیلو ۳7 هزار و ۵۰۰ تومان در این مراکز 

عرضه می شود.

گزارش

 کاالبرگ باید هرچه سریع تر
 جایگزین یارانه نقدی شود

 یارانه نقدی تورم زا است
  محمد آیتی/ گروه اقتصاد

 روزهای سال جاری به تندی سپری می شود و دولت 
ســیزدهم همچنــان از ارائه کاالبرگ الکترونیکی 
به مردم عاجز اســت. به همین واســطه، اعتراض 
نماینــدگان که در بودجــه ۱۴۰۱ این موضوع را 
مصــوب کردنــد، در حال باال گرفتن اســت و باید 
منتظر بود و دید دولت چه زمانی باالخره روی به 

این قانون می آورد.
علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز در این خصوص 
گفــت: بــه نظر من، یارانه نقدی تورم زا اســت و از 
طرفی، سر جای خودش هزینه نخواهد شد و گاهاً 
سرپرست خانوار این پول را گرفته و در جهت ارزاق 
و کمــک به خانواده هزینه نمی کند، بنابراین ارائه 
کاالبرگ توسط دولت خیلی بهتر می تواند باشد.

وی افزود: در این برهه از زمان که جنگ تغذیه در 
دنیا شــروع شده است باید بدانیم که اگر مواظبت 
نکنیم ممکن اســت شــش ماه تا یک ســال دیگر 
به بن بســت برســیم، مخصوصاً در رابطه با گندم، 

ذرت، جو و روغن.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس تصریح کرد: 
ما کشــور خشکســالی هســتیم و مصرف مان هم 
باالســت. از طرفی هم، چون جنس هایی مثل آرد 
و گندم هنوز در کشــور ما ارزان تر از کشــور های 
همسایه است اگر به صورت کاالبرگ یا حساب شده 
نباشد مطمئن باشید که ۳۰ درصد این محصوالت 
به کشور های همسایه قاچاق خواهد شد و این هم، 
دلیلی بر تورم و گرانی اســت و از ســوی دیگر، به 
دولت فشار خواهد آورد. پس کاالبرگ در این برهه 
کمک کننده است و دولت باید هرچه سریع تر مسیر 

ارائه آن به مردم را مهیا کند.
عضو کمیســیون آموزش مجلس اظهار داشت: راه 
دیگر این اســت که قیمت اقالم را به قیمت حوزه 
خلیج فارس برســانیم که در حال حاضر شــدنی 
نیســت و نمی توانیــم این رونــد را دنبال کنیم، 
چــون حقــوق ما به آن میزان نیســت و  ای کاش 
می توانستیم به اندازه آن کشور ها حقوق بدهیم.

وی یــادآور شــد: اگــر حقوق ها در ایــران مثل 
کشــور ترکیه یا کشور های عربی شود باید قیمت 
سوخت، نان و گوشت مان را هم به آن ها برسانیم. 
این مســیر مطمئناً به اصالح ســاختار اقتصادی و 
عدالت شــبیه تر اســت اما، چون شدنی نیست و نه 
دولت توانش را دارد و نه جامعه ظرفیتش را دارد، 
از این رو باید کاالبرگ توزیع شود. جامعه واقعاً در 
شرایط کنونی، ظرفیت گران شدن اجناس را ندارد.
پاک فطــرت گفت: آرمانی ترین حالت، رســاندن 
قیمت ها به کشــور های حوزه خلیج فارس اســت 
و اگر به این نقطه نرســیم همیشــه سیل مهاجرت 
نخبگان را داریم. نخبه برای این روی به مهاجرت 
می آورد که حقوقش را با کشور های دیگر مقایسه 
می کند. مثاًل در ایران با کاری که دارد ۱۰۰۰ دالر 
دریافت می کند، ولی در کشــوری دیگر می تواند 
۱۰۰۰۰ دالر بگیــرد، بنابراین تصمیم به مهاجرت 
می گیرد. این ها نامعادالتی است که باید حل شود، 
زیرا حل نشــدن آن یعنی آســیب بیشتر به کشور 

وارد کردن.
نماینــده شــیراز افزود: فعاًل تنهــا راه موقت برای 
ســامان دادن به قیمت ها و کمک به تامین اقالم 
اساسی، ارائه کاالبرگ است که دولت باید سریع تر 
آن را اجرایی کند، چون هرچه صبر کند، هم تورم 
به وجود می آورد و هم ناامنی و هم قاچاق بیشــتر 
می شــود. از طرفی، نارضایتی ها هم روز به روز در 

حال افزایش است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه بیان کرد: 
امروزه به دلیل اینکه در قشری از جامعه که کوچک 
هم نیستند توان خرید محصوالت پروتئینی وجود 
ندارد، این افراد از لحاظ جســمی در حال ضعیف 
شدن هستند و کم کم دچار سوءتغذیه می شوند و 
ممکن است در آینده، بیماری های زمینه ای بسیار 
زیاد شود، پس کاالبرگ سریع تر باید به همه داده 
شود و قشر ضعیف و قوی هم ندارد. اگر این اتفاق 
بیفتد دســت خیلی از ســودجو هایی که در حال 

حاضر هستند، کوتاه خواهد شد.
پاک فطرت در پاســخ به اینکه می گویند چون 
زیرســاخت ها آماده نیســت، کاالبــرگ ارائه 
نمی شــود، گفت: ایران کشوری قدرتمند است 
و زیرساخت ها نیز آماده است، ولی اگر این اتفاق 
نمی افتد شــاید عده ای در بدنه دولت منفعتی 
برایشــان دارد که اوضاع این گونه باشد و به نظر 
من، مشــکل تفکری است تا زیرساختی. ارشد 
دولت عالقه مند به این کار است، اما بدنه ممکن 
اســت مقاومــت کند، چون ایــن نحوه توزیع و 
قیمت گذاری شــاید به نفع گروهی باشد که در 

حال مقاومت هستند.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: سیستم اقتصادی 
دولــت باید قــوی و هماهنگ تر عمل کند. بعضی 
از مســائل با التماس دعا انجام نمی شــود، بلکه با 
دستور و زمان حل شدنی است. مجلس هم گاهی 
برای دولت زیادی احترام می گذارد، بلکه باید برای 
دولت زمان مشــخص کند و بعد بپرســد مشکل 
کجاست؟ حاال اگر نمی خواهد جلسه علنی بگذارد، 
جلسه غیرعلنی بگذارد. دولت و رییس جمهور باید 
تعارفات را با وزرا و سازمان های مرتبط کنار بگذارند 

تا سریع تر خروجی کار ها نمایان شود.

« از خلف وعده در کنترل سود بین بانکی گار تحلیل »روز

افزایش فشار  بر  فنر  تورمی کشور  
کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش 
نرخ بهره بین بانکی و افزایش بهره در 
شــرایط فعلی، مانند یک خودکشی و 
افزایش فشار بر روی فنر تورمی کشور 
اســت.مدتی اســت که نرخ بهره بین 
بانکی نقل تمام محافل بورسی شده و 
سهامداران بازار سرمایه را به راه اندازی 
پویش های مجازی واداشــته اســت. 
ســهامدارانی که به گفته کارشناسان 

با خلف وعده مواجه شده اند.
موضوعــی که وزیــر اقتصــاد آقای 
احســان خانــدوزی در رابطه با آن در 
جمع خبرنگاران گفت: سیاســت تیم 
اقتصــادی دولت در مــورد نرخ بهره 
بانکــی تغییــر نکرده و اتفاقا برای حل 
این موضوع به زودی در جلسه شورای 
پول و اعتبار تصمیم گیری خواهد شد.

خ بهره بین بانکی با  نر
سیاست های مشخصی کنترل 

خواهد شد
اهمیت موضوع نــرخ بهره بین بانکی 
و تاثیر آن بر بورس باعث شــد تا هفته 
گذشــته جلســه ای بین رئیس بانک 
مرکزی و رئیس سازمان بورس برگزار 
شود. خروجی جلسه نیز وعده کنترل 
نــرخ بهــره بین بانکی بــود و تاکید بر 

موقتی بودن نرخ های فعلی داشت.
آقــای صالح آبادی رئیــس کل بانک 
مرکــزی گفت: دغدغه بازار ســرمایه، 
دغدغــه بانــک مرکزی نیز هســت. 
نــرخ بهره بین بانکی با سیاســت های 
مشــخصی کنتــرل خواهــد شــد و 
تصمیماتــی در این خصــوص اتخاد 

شــده شده اســت. محمد خبری زاده 
کارشــناس بازار ســرمایه در رابطه با 

این موضوع نکاتی را مطرح کرد.

خ بهره و بازار بین بانکی چیست  نر
و چه عملکردی دارد

محمــد خبری زاده: بــازار بین بانکی 
یکــی از بازار هایی اســت که بانک ها 
برای تامیــن نقدینگی خود در کوتاه 
مــدت از آن اســتفاده می کنند یعنی 
بانک هایــی کــه منابع مالــی مازاد 
دارنــد آن را در اختیــار بانک هایــی 
قــرار می دهنــد که کســری دارند. 
ایــن جابه جایی بــا یک نرخی صورت 
 می گیــرد کــه به آن، نــرخ بهره بین 

بانکی می گویند.

خ بهره بین بانکی  چرا روند نر
افزایشی شد؟

محمــد خبری زاده: در یک ســال اخیر 
بانــک مرکزی بــا ابزاری که به آن ریپو 
گفته می شــود در این بازار شــروع به 
دخالت می کند، با این دید که نرخ بهره 
بین بانکی را بین یک داالنی که ســقف 
آن ۲۲ و کف آن 8 درصد است در نوسان 
نگــه دارد. در این عملیات بانک مرکزی 
بــا خریــد اوراق دولتی از بانک ها منابع 
را در اختیارشــان قــرار می داد. زمانی 
که این خرید و تزریق پول بیشــتر بود 
نرخ بهــره بین بانکی اُفت پیدا می کرد 
و بلعکــس زمانــی که این اقدام را کمتر 
انجام می داد و سیاســت انقباضی را در 
پیــش می گرفت، نــرخ بهره بین بانکی 

افزایشی می شــد. دلیل روند افزایشی 
کنونــی نرخ بهره بیــن بانکی تغییر در 
سیاســت های بانک مرکزی است که از 
فروردین ماه در پیش گرفته و عملیات 
خود در بازار بین بانکی را کم کرده است. 
در نتیجــه بانک مرکزی پول کمتری را 
بــه این بازار تزریق می کند و در نتیجه 
بانک هــا نیز در بــازار بین بانکی رقابت 
بیشتری دارند و نرخ ها باال رفته است.

خ بهره بین بانکی  این افزایش نر
سبب چه چیزی می شود؟

محمــد خبری زاده: افزایــش نرخ بهره 
بیــن بانکی باعث افزایش رقابت بانک ها 
در جذب ســپرده می شــود؛ یعنی بانک 
می گوید به جای اینکه برای تامین منابع 

به بــازار بین بانکی با این نرخ ها مراجعه 
کنم، به شعب خود این اجازه را می دهم 
که با نرخ بهره باالتر سپرده بیشتری را از 
مردم جذب کنند که خود این موضوع یک 
رقابت دیگر بین بانک ها برای جذب پول 
از مــردم ایجاد می کند. حاال این موضوع 
افزایش نرخ بهره بین بانکی و افزایش بهره 
در شــرایط فعلی با توجه به تورم، مانند 
یک خودکشــی و افزایش فشــار بر روی 
فنر تورمی کشــور است. البته خیلی ها با 
ایــن نظر مخالف هســتند. اما شــرایط 
بازار ســرمایه کشور در این مدت بیانگر 
حقیقت است. برخالف گزارش های سه 
ماهه خوبی که از صنایع مختلف بورسی 
منتشر شــد بعد از اینکه سرمایه گذاران 
مشــاهده کردند نرخ بهره بین بانکی در 
حال رشــد است و شایعاتی نیز پیرامون 
آن وجود دارد از بازار فرار کرده و به سمت 
بازار هــای دالل محور رفته و می روند که 
همین موضوع باعث شده تا قدرت عرضه 
اولیــه و تامین مالی از بازار ســرمایه کم 
و کم تر شــود و حال دماســنج اقتصادی 
کشــور اصال خوب نباشد.اتقافی که برای 
نرخ بهره بین بانکی رخ داده خلف وعده ای 
دیگر از ســوی مســئوالن را در رابطه با 
بــورس رقم زده اســت. خلــف وعده ای 
که بر بی اعتمادای حاکم بر بازار بیشــتر 
دامن می زند. آقای احسان خاندوزی وزیر 
اقتصاد، در آذر سال گذشته وعده تثبت 
نرخ ســود بین بانکی را با رعایت ســقف 
۲۰ درصــد داد. ایــن وعده وزیر در قالب 
طرحی موسوم به بسته ۱۰ بندی حمایت 
از بورس ارائه و تصویب شده بود وعده ای 

که تاکنون محقق نشده است.

یک مقام مسئول خبر داد؛
خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری می شود

یک مقام مسئول در سازمان استاندارد گفت: خدمات پس از فروش 
در لوزام خانگی اختیاری بود از این رو پس از مطرح شدن در شورای 

عالی استاندارد، اجباری شدن این مولفه ابالغ خواهد شد.
اسماعیل امینی در مورد نرخ کیفیت کاال و خدمات، اظهار کرد: ابتدا 
طرح پایلوت نرخ کیفیت را در ۱۱ استان کشور انجام دادیم. سازمان 
ملی استاندارد در فاز مطالعاتی این طرح وارد شد و بر اساس رضایت 
مشتری و سنجش این رضایت جهت تبدیل شدن به شاخص کالن 

اقتصاد کشور، پیش رفتیم.
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات ســازمان ملی اســتاندارد 
افزود: در ســازمان ملی اســتاندارد، زنجیره ای تحت عنوان زنجیره 
تأمین استانداردسازی که این زنجیره ۵ حلقه دارد. حلقه اول کنترل 
مــواد اولیــه خط تولید، حلقه دوم کنترل فرایند تولید، حلقه ســوم 

بــازار )اجــرای طرح طاها از طریق خرید نمونه از بازار(، حلقه چهارم 
خدمــات پــس از فروش و حلقه پنجم نظرســنجی از مردم در مورد 
کیفیت کاالهاست. در طرح پایلوت نرخ کیفیت، حلقه پنجم را رصد 

می کردیم که در حال حاضر حلقه های قبلی را هم رصد می کنیم.
وی ادامه داد: در ســال ۱۴۰۱ این طرح را در ۳۱ اســتان به مرحله 
اجرا درآوردیم، در فرودین ماه کارهای پرسشگری انجام شد و اخیراً 
هم در حال تجزیه و تحلیل هستیم که نتایج آن منتشر خواهد شد.

امینی تصریح کرد: طی یک فراخوان پژوهشی از تمام دانشگاه های 
کشور خواستیم که با توجه به این زنجیره تأمین استانداردسازی به 
ما مدلی را بدهند که هر ۵ حلقه را همزمان و در طول همدیگر بررسی 
کنیم. در این صورت نرخ کیفیت زنجیره تأمین استانداردسازی را به 

صورت ویژه اعالم خواهیم کرد.

خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری می شود
وی در مورد خدمات پس از فروش، اظهار کرد: خدمات پس از فروش 
یکی از حلقه های مفقوده استانداردســازی اســت که تاکنون به آن 
پرداختــه نشــده بود؛ از این رو اخیــراً خدمات پس از فروش خودرو 
الزامی شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته خدمات پس از فروش 
لوازم خانگی نیز الزامی خواهد شد. پیش از این خدمات پس از فروش 

در این دو بخش به صورت اختیاری بود.
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات ســازمان ملی اســتاندارد 
گفت: چک لیســت ها و اســتانداردهای خدمات پس از فروش لوازم 
خانگی را در مرحله بازرســی داریم و پس از مطرح شــدن در جلســه 
بعدی شــورای عالی اســتاندارد، این مؤلفه طی سال جاری اجباری 

و ابالغ خواهد شد.

خبر ویژه

برنج ارزان می شــود، این خبری اســت که به تازگــی معاون دفتر 
بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده و گفته به زودی 
قیمت جدید برنج بعد از محاسبه هزینه های کاشت، داشت و برداشت 
اعالم می شود. آن طور که مجید حســنی مقدم اعالم کرده؛ به دلیل 
این که وارد فصل برداشت برنج شــده ایم، قیمت ها نزولی است و تا 

رسیدن به قیمت های مناسب، این روند ادامه دارد.
وی متذکر شده؛ سال گذشته خشکسالی شــدید بود، ولی امسال 
شرایط بهتر شده است. براساس گزارش معاونت زراعت وزارت جهاد 

کشاورزی، امسال حداقل ۲۰ درصد افزایش تولید خواهیم داشت. 
این در شرایطی است که سال گذشــته یک میلیون و 8۰۰ هزار تن 
برنج تولید شد و امسال این میزان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن خواهد 
رسید.حسنی مقدم با توضیح این که کشــور ماهانه به ۲۵۰هزارتن 
برنج نیاز دارد، عنوان کرده؛ دوسوم این نیاز یعنی حدود ۱6۰ هزار 
تن از تولید داخــل و مابقی یعنی حدود ۹۰ هزارتــن نیز از واردات 
تامین می شود. وی متذکر شده؛ فصل برداشت برنج در مقطع خاصی 
است و هرچه از زمان برداشت فاصله می گیریم، حجم موجودی برنج 

کاهش می یابد و چون عرضه کم می شود، قیمت ها هم باال می رود. 
بررسی قیمت برنج در بازار نشان نشــان می دهد که هر کیلو برنج 
ایرانی به طور متوسط بین 8۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد. بنا با 
این گزارش، هر کیلو برنج طارم هاشــمی در بازار ۱7۴ هزار تومان 
برنج ممتاز هاشمی ۱۵8 هزار تومان، برنج دم سیاه درجه یک ۱۳۵ 
هزار تومان و برنج مجلسی معطر ۹۹ هزا و 8۰۰ تومان قیمت دارد.

همچنین در بازار هر کیلو برنج ایرانی فجــر ممتاز و معطر با قیمت 
۹۵ هزار تومان و برنج ایرانی عنبربو ۹۰ هزار تومان با فروش می رود.

قیمت جدید برنج اعالم شد

 منتظر ارزانی برنج باشید

وزیر ارتباطات:

کودک و نوجوان   اینترنت 
در آینده نزدیک رونمایی می شود

وزیــر ارتباطات گفت: پــروژه اینترنت کودک و 
نوجوان آماده شــده اســت و برای افتتاح منتظر 
مسووالن هستیم و رسانه ای کردن این موضوع و 
رونمایی از آن را در آینده نزدیک انجام می دهیم.

عیســی زارع پور در پاســخ به این ســوال که راه 
انــدازی اینترنت کودک و نوجوان در چه مرحله 
ای اســت؟ گفت: منتظر هســتیم کــه آقایان 
)مســووالن( وقتی را تنظیم کنند و با هم برنامه 

افتتاح را انجام دهیم.

وی افزود: کار آماده شــده است و منتظر افتتاح 
اســت.وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری 
درباره اینکه گفته شــده بود که برای راه اندازی 
اینترنت کودک و نوجوان منتظر تعیین لیســت 
ســفید هســتید، گفت: این کار انجام شده است 
و در حال حاضر پروژه راه اندازی شــده اســت 
کــه عالقمنــدان می توانند ایــن موضوعات را 
 https://family.ict.gov.ir آدرس  طریــق   از 

دنبال کنند.

ح شد:  در دیدار وزاری صنعت دو کشور در مینسک مطر

 سند جامع همکاری اقتصادی 
ایران- بالروس تنظیم می شود

  روزگار / گروه اقتصاد 

وزیر صنایع معادن و تجارت در دیدار با همتای 
بالروسی خود در مینسک با اشاره به اینکه اقتصاد 
دو کشور مکمل یکدیگرند اعالم کرد جمهوری 
اســالمی برای توسعه روابط اقتصادی در بخش 
های ماشین آالت صنعتی، لیزر و الکترونیک و 
دارو آمادگی دارد. ما در ایران در حوزه صنایع و 
معادن، حجم گســترده ای در حوزه استخراج 
و بهــره برداری در حوزه فلزات داریم.در عمده 

ترین محوری که ما در بالروس داریم توســعه 
ساخت ماشین االت صنعتی است بویژه در حوزه 

صنایع معدنی و میکرو الکترونیک است.
کید وزیر صنعت بالروس   تا

الت به صادرات و واردات ماشین آ
وی در این دیدار با ابراز عالقمندی برای تبادالت 
تجــاری با ایران گفت: امیدواریم  در این ســفر 
بتوانیــم تفاهماتی  در باب صــادرات و  واردات 

تجهیزات و ماشین آالت داشته باشیم.
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نفت و انرژی 4

گیرد  با اجرای تفاهم نامه نفتی 40 میلیارد دالری ایران و روسیه صورت  می 

کثرسازی منافع ملی  تحقق حدا

کوتاه از انرژی

بین الملل

 صادرات گاز روسیه 
به لتونی قطع شد

شــرکت دولتی گازپروم روسیه، روز 
شــنبه عرضه گاز به لتونی را با متهم 
کردن این کشــور همســایه به نقض 
شرایط اســتفاده از گاز، متوقف کرد.

ایــن اقــدام یک روز پس از آن صورت 
گرفــت کــه شــرکت انــرژی لتونی 
اعــالم کرد از روســیه گاز خریداری 
کــرده و به جای روبل که این کشــور 
درخواســت کرده اســت، به یورو پول 
آن را پرداخــت می کند.پیــش از این 
گازپــروم، عرضه گاز به کشــورهایی 
شــامل فنالند، لهستان، بلغارستان و 
هلند را متوقف کرده است. کشورهای 
اروپایی درباره واکنش به درخواســت 
روسیه برای پرداخت پول خرید گاز به 
روبل اختالف نظر دارند و نیروگاه های 
اروپایی به ایــن چالش، واکنش های 
متفاوتــی داشــته اند.در همین حال، 
گازپــروم اعالم کرد عرضه گاز به اروپا 
از طریق مســیر سودژای اوکراین روز 
شنبه ۴۱.۲ میلیون متر مکعب بود که 
نســبت به روز پنج شنبه، بدون تغییر 
مانده اســت. درخواست عرضه گاز از 
طریق ســوخرانوفکا، از سوی اوکراین 
رد شــد.یک مدیر ارشــد گازپروم هم 
روز جمعه با انتقاد از شــرکت زیمنس 
انرژی، اعالم کرد تحویل توربین گازی 
نورد استریم ۱ از کانادا به آلمان پس از 
تعمیرات، مطابق با قرارداد نبوده است.

این اظهارات نشــانه دهنده تشــدید 
اختالفی اســت که تحت آن، روســیه 
مشــکالت توربیــن را علــت کاهش 
عرضــه گاز از طریق خــط لوله نورد 
اســتریم ۱ اعالم کرده است. گازپروم 
از چهارشــنبه گذشته ظرفیت انتقال 
گاز از این مسیر را به ۲۰ درصد کاهش 
داده اســت.ویتالی مارکلوف، معاون 
مدیرعامــل گازپروم گفت: روســیه 
مکررا درباره مشــکالت توربین های 
دیگر به زیمنس انرژی شــکایت کرده 
اســت. وی در یک مصاحبه تلویزیونی 
گفــت: ما مکررا به دفتــر نمایندگی 
زیمنــس در روســیه نســبت به این 
موضوع، درخواســت کرده و ۱۰ نامه 
فرستاده ایم. زیمنس تنها یک چهارم 
از ایرادهای شناســایی شده را برطرف 
کرده اســت.اتحادیه اروپا اســتدالل 
روسیه و گازپروم که مشکالت توربین، 
عامل کاهش چشــمگیر انتقال گاز از 
نورد استریم ۱ است را رد کرده است. 
کاهش شــدید عرضه گاز روســیه از 
این مســیر، ریسک کمبود و سهمیه 
بندی گاز در اروپا در زمســتان امسال 

را برانگیخته است.

 شکاف تولید روزانه 
 اوپک پالس 

به سه میلیون بشکه رسید
گروه اوپک پالس در ژوئن سه میلیون 
بشــکه در روز کمتر از میزان تعیین 
شده بر اساس سهمیه های اختصاص 
یافتــه، نفت تولید کرد.تولید کمتر از 
ســطح تعیین شــده در اوپک پالس 
که ناشــی از کمبود سرمایه گذاری و 
تحریم ها بوده اســت، ضربه بیشتری 
بــه دولت جو بایــدن، رئیس جمهور 
آمریــکا، وارد می کنــد کــه امیدوار 
بــود اوپک تولیــدش را برای جبران 
اختالالت عرضه روسیه، افزایش دهد 
و روند رشــد قیمت سوخت و تورم را 
آهسته تر کند.خبرگزاری اینترفکس 
روســیه به نقل از منابع آگاه نوشــت: 
نرخ پایبنــدی اوپک پالس به توافق 
کاهــش تولید از ۲۵6 درصد در مه و 
۲۲۰ درصد در آوریل، به ۳۲۰ درصد 
در ژوئــن افزایش پیدا کرد. این گروه 
۲.8۴ میلیون بشــکه در روز کمتر از 
ســطح هدف گذاری شده، نفت تولید 
کرد.اکثــر اعضای اوپــک با کمبود 
ســرمایه گذاری به دلیل افت قیمت 
نفت در ســالهای گذشته و همچنین 
فشــار سرمایه گذاری برای رها کردن 
سوخت های فســیلی و یافتن منابع 
انرژی پاک، روبرو شــده اند.بر اساس 
گزارش رویترز، هشــت منبع آگاه در 
اوپــک پالس اظهار کردند: این گروه 
در نشســت هفته جاری خود ممکن 
است تصمیم بگیرد تولید نفت را بدون 
تغییــر حفظ کند یا با افزایش مالیم 
تولید موافقت کند. این در حالی است 
که آمریکا خواســتار افزایش بیشتر 

عرضه از سوی این گروه شده است.

 وزیر نیرو دستور داد؛

تداوم خدمت رسانی صنعت 
آب و برق در سیالب

وزیــر نیرو دســتور داد که صنعت آب و برق 
باید تا حل کامل مشــکالت ناشــی از سیل 
و آبگرفتگــی  اتفاق افتــاده، در کنار مردم به 
خدمت رسانی ادامه دهد.علی اکبر محرابیان 
به تمامی نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق 
دستور داد، ضمن تداوم قرارگیری در حالت 
آماده باش کامل تا پایدار شدن شرایط، تمامی 
اقدامات و تدابیر الزم به منظور پیشگیری از 
بروز خســارات به فوریت پیگیری و اجرایی 
شــود.وی در این دستور تاکید کرد، صنعت 
آب و برق باید تا حل کامل مشــکالت ناشــی 
از ســیل و آبگرفتگی اتفــاق افتاده، در کنار 
مردم به خدمت رســانی ادامه دهد.در ادامه 
دســتور وزیر نیرو آمده است، تمام سازه های 
آبی کشــور به منظور استفاده کامل از منابع 
آبی فراهم شده ناشی از بارش های اخیر باید 
به نحو مطلوب مدیریت شده و زمینه ذخیره 

حداکثری آب فراهم شود.
 

در پی گل آلودگی آب رودخانه های جاجرود 
ج عنوان شد و کر

تامین آب تهران بدون مشکل 
ادامه دارد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران با اشاره به گل آلودگی آب رودخانه های 
جاجرود و کرج گفت: با برنامه ریزی انجام شده 
و نیز با توجه به حجم مناسب مخازن آب تهران 
و پایش مستمر ورودی تصفیه خانه ها تاکنون 
هیچ گونه مشکلی برای تامین آب شرب تهران 
نداریم و در این خصوص جای نگرانی نیست.
محمدرضا بختیاری اظهار کرد: سیالب های 
اخیر کدورت آب ورودی به مخازن ســدهای 
اســتان تهران را افزایش داده است، ولی این 
شــرکت با به کارگیری امکانات و ظرفیت ها 
آب مورد نیاز شــهروندان اســتان تهران را 
تامیــن می کند.مدیرعامــل آبفای اســتان 
تهــران در خصــوص وضعیــت تصفیه خانه 
شــماره 7 تهران نیز گفت: ورودی آب ســد 
ماملو به این تصفیه خانه را کاهش داده ایم تا 
از ورود گل والی به تاسیسات آبی جلوگیری 
کنیــم، ولــی روند تصفیه و توزیع آب در این 
تصفیه خانه قطع نشــده است، انشااهلل ظرف 
چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو  خبرداد؛

آخرین وضعیت تامین آب و برق 
در مناطق سیل زده

مدیــرکل دفتــر مدیریت بحــران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو گفت: در شــهر تهران 
یــک فیــدر در خالزیر و یــک فیدر در جاده 
مخصوص دچار قطعی شــد که اکنون وارد 
مــدار شده اند.ســیداعتضاد مقیمی درباره 
آخریــن وضعیت تامین آب و برق در مناطق 
سیل زده کشور اظهار داشت: تاسیسات آب و 
برق در هر منطقه ای دچار مشکل می شود، ما 
اصالح می کنیم، اما چون بطور مستمر شاهد 
سیل هســتیم شرایط چندان پایدار نیست. 
وی افزود: مثال یزد بعد از ظهر دیروز شرایط 
نرمال شد، به دلیل بارندگی مجدد شهر دچار 
آبگرفتگی شده است و  وقتی آب باال می آید 
کدورت آب افزایش می یابد که با قطع آب و 
یا تامین از مناطق دیگر رفع می شود. در حوزه 
برق هم مشــکل حادی ایجاد نشده، ۳ فیدر 
قطعی داشــتیم تعدادی خاموشی پراکنده و 
فشار ضعیف هم داریم.مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو تصریح 
کرد: در شــهر تهران یک فیدر در خالزیر و 
یک فیدر در جاده مخصوص دچار قطعی شد 

که اکنون وارد مدار شده اند.

اخطار شرکت توزیع نیروی برق 
تهران به پرمصرفان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بــزرگ گفت:مشــترکان بســیار پرمصرف 
تهرانــی در صــورت عدم کاهش مصرف برق 
بــا محدودیت های قانونــی مواجه خواهند 
شــد.آقای کامبیز ناظریان می گوید: بیش از 
6۵ درصد مشــترکان تهرانی الگوی مصرف 
تعیین شده برق را رعایت کرده اند، که حدود 
۳۵ درصد از شهروندان تهرانی بیش از الگوی 
تعیین شده، برق مصرف می کنند که بسیاری 
از این مشــترکان با اندکی توجه بیشتر، قادر 
خواهند بود در دسته مشترکان کم مصرف قرار 
گیرند همچنین شــهر تهران دارای حدود ۳ 
میلیون و ۴۰۰ هزار مشــترک خانگی است، 
که بیش از 6 درصد از این مشــترکان یعنی 
حدود ۲۰۰ هزار مشــترک، ماهانه بیشــتر از 
6۰۰ کیلووات ســاعت برق مصرف می کنند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بــزرگ گفت:  علی رغــم افزایش قابل توجه 
مصرف برق در کشــور طی امســال، شــاهد 
هســتیم که با همکاری مردم، امســال هیچ 

گونه قطعی برقی رخ نداده است.

بــا توجه بــه تاکیــد رئیس جمهــور ایران و 
دولت مبنی بر گســترش همکاری ها با ســایر 
کشــورها، نظر به تحوالت بین المللی به منظور 
اســتفاده از این فرصت و حداکثرســازی منافع 
ملــی و در راســتای رفع نیاز کشــور به جذب 
ســرمایه گذاری های خارجــی، تفاهم نامــه 
همکاری مشــترک بین شرکت ملی نفت ایران 
و شــرکت گازپروم منعقد شد.توســعه هرچه 
سریع تر میادین نفتی و گازی کشور و تبدیل این 
ثروت غیرمولد زیرزمینی به ثروت مولد ضامن 
توسعه زیرساخت های کشور است؛ از همین روی 
همواره توســعه هرچه سریع تر میادین نفتی و 
گازی کشور حائز اهمیت و مورد تأکید مسئوالن 
و مقامات عالی رتبه کشــور بوده است. از سوی 
دیگر، تجربیات کشــور در مجامع بین المللی و 
وزارت نفت در ســازمان اوپک نشــان می دهد 
که همکاری میان کشورهای تولیدکننده نفت 
بــا وجود رقابت های موجود، می تواند ســازنده 
و هم افزا باشــد و می توان از این ظرفیت برای 
همــکاری با غول های نفتی جهان بهره گرفت.

نظر به تأکید بر گســترش همکاری ها وبه ویژه 
همکاری در حوزه نفت و گاز در دیدارهای اخیر 
روسای جمهور دو کشور ایران و روسیه و تمدید 
سند توافقنامه همکاری راهبردی بین دو کشور 
در دولت ســیزدهم، گسترش همکاری های دو 
کشــور در حوزه های نفت و گاز در دســتور کار 
شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته تا این حوزه 
بتواند به عنوان پیشــران همکاری دو کشــور، 
زمینه گســترش همکاری های مشــترک در 
ســایر بخش ها را نیز فراهم کند. چرا که تجربه 
قبلی همکاری با شــرکت های روســی نشــان 
داده اســت که با وجود خروج آمریکا از برجام، 
شــرکت های نفتی و گازی این کشور همچنان 
بــه مذاکــرات خود ادامــه داده و در آن دوران 
قراردادهای توســعه ای امضا کردند، که نتیجه 

آن ســرمایه گذاری بالغ بــر ۴ میلیارد دالر در 
توســعه میادین نفتی کشور است.شرکت ملی 
نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه در خصوص 
توسعه میادین نفتی و گازی، تکمیل پروژه های

LNG و اجــرای پروژه های خط لوله انتقال گاز 
همکاری های مشــترک قبلی داشــته اند که با 
وجود انجام مطالعات فنی و مذاکرات قراردادی، 
بــا توجه به تحــوالت بین المللی منجر به آغاز 
فعالیت اجرایی نشــده بود.بنابراین با توجه به 
تاکید رئیس جمهور و دولت مبنی بر گســترش 
همکاری ها با ســایر کشــورها و نظر به تحوالت 
بین المللــی ، جهــت اســتفاده از این فرصت و 
حداکثرســازی منافع ملی و در راســتای رفع 
نیــاز کشــور به جــذب ســرمایه گذاری های 
خارجــی، تفاهم نامه همکاری مشــترک بین 
شــرکت ملی نفــت ایران و شــرکت گازپروم 
منعقد شــد. این تفاهمنامه با توجه به تحوالت 
بین المللی می تواند ظرفیت الزم را برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی تا ۴۰ میلیارد دالر فراهم 
کند و با توجه به انجام مطالعات فنی و مذاکرات 

انجام شده قبلی، به سرعت وارد فازهای اجرایی 
شــده و عالوه بر فشــارافزایی در پارس جنوبی 
، توســعه ۲ میدان عظیم گازی کیش و پارس 
شــمالی و 6 میدان نفتی آذر، چنگوله )میادین 
مشــترک(، منصــوری، آب تیمور، دارخوین و 
کرنــج را فراهــم نماید که ظرفیــت تولید گاز 
کشــور را بیــش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب در 
روز افزایش داده و در راســتای تحقق ظرفیت 
تولید نفت خام و میعانات کشور به ۵.7 میلیون 
بشــکه در روز، قدم بزرگ و موثری خواهد بود.

همچنین اجرای پروژه های LNG و خطوط لوله 
صادرات گاز زمینه های ورود کشور به بازارهای 
LNG و همچنین بازارهای صادراتی گاز را فراهم 
خواهد کرد.شــرکت گازپروم به عنوان یکی از 
شرکت های بزرگ بین  المللی نفت و گاز جهان 
با در اختیار داشــتن ذخایــر عظیم نفت و گاز 
روسیه، حجم فعالیت های قابل توجه اجرایی و 
تحقیقاتی را در حوزه توســعه، تولید، فرآورش، 
تولید محصوالت و فرآورده های نفتی و توسعه 
تکنولوژی و ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز 

صنایع نفت و گاز را دارد و از همین روی همکاری 
دو شرکت در حوزه های علمی و فناوری می تواند 
فرصت های بزرگ و جدیدی را برای مراکز علمی 
و تحقیقاتی صنعت نفت کشــور فراهم کند.از 
دیگر سوی، با توجه به حرکت جهانی به سمت 
اســتفاده از ســوخت های پاک در حمل و نقل 
و تعهــدات کاهش انتشــار کربــن و تفاهمات 
بین شــرکت های خودروسازی و صنایع بزرگ 
صنعتی، همکاری های مشــترک دو کشور در 
خصوص بررســی اســتفاده و ایجاد واحدهای 
Mini LNG و زنجیــره مصــرف آن در حمــل و 
نقــل و مصارف دیگر می توانــد به عنوان یکی 
از فرصت های جذب و بومی ســازی تکنولوژی 
در زنجیره LNG برای کشــور محسوب شود.از 
سوی دیگر باید توجه کرد که شرکت ملی نفت 
ایــران امکان مذاکرات در محورهای تفاهم نامه 
را با سایر شرکت های داخلی یا خارجی داشته 
و با ارایه پیشنهادات فنی- مالی، انتخاب بهترین 
پیشنهاد و عقد قرارداد توسط شرکت ملی نفت 
ایران انجام خواهد شد.بنابراین در این گام شرکت 
سرمایه گذار متحمل هزینه های مختلفی برای 
اجرای تفاهم نامه از جمله هزینه های مطالعات 
و ارائــه پیشــنهادات فنــی و مالی خواهد بود و 
شــرکت ملی نفت هیچ هزینه ای به این شرکت 
پرداخت نخواهد کرد، ضمن آنکه به طور رایگان 
امکان دریافت طرح های توسعه ای و نتایج آن را 
خواهد داشــت که هرکدام این طرح ها چندین 

میلیون دالر ارزش خواهند داشت.
همچنین با توجه به تأکید رهبر معظم انقالب بر 
لزوم پیگیری و نهایی سازی تفاهم نامه ها و عقد 
قراردادهای مشــترک ایران و روســیه، شرکت 
ملــی نفــت ایران تمام توان خود را برای اجرای 
محورهای همکاری مشــترک بــه کار خواهد 
بســت تا اجرای این تفاهم نامه بتواند زمینه ساز 

همکاری های بلندمدت دو کشور شود.

توجه دولت ســیزدهم به نیروی انســانی در صنعت نفت با 
تبدیل وضعیت ایثارگران این صنعت، افزایش حقوق کارکنان 
پیمانکاری و استخدام فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت 
در اولویت قرار گرفت که باعث شده تا اعتراضات نیروی انسانی 
که در دولت گذشــته به دلیل بی توجهی وزارت نفت هر روز 

گسترده تر می شد،کنترل شود.
نیــروی انســانی به عنوان مهمتریــن رکن هر صنعتی مورد 
توجه اســت. تا آنجا که بدون حضور نیروی انســانی متعهد و 
متخصص، توسعه در هیچ یک از بخش ها اتفاق نمی افتد.در 
این میان صنعت نفت به عنوان موتور پیشــران ســایر بخش 
هــای اقتصــادی در ایران اهمیت ویژه ای دارد.با این حال در 

دولت گذشــته عدم توجه به وضعیت نیروی انســانی چه از 
لحاظ معیشــتی و چه از نظر کرامت انســانی باعث نارضایتی 

های گسترده شده بود. 
تــا آنجــا که در ماه های پایانی دولت ســیزدهم از نیروهای 
پیمانکاری گرفته تا نیروهای اقماری و رسمی این صنعت هر 
روز دســت به اعتراضات و اعتصابات گســترده می زدند و این 
نگرانی وجود داشت تا این نارضایتی نیروی انسانی، تولید نفت 
کشــور که به بهانه تحریم پایین آمده بود را با کاهش بیشــتر 
همراه کند.با روی کار آمدن دولت ســیزدهم اما ســاماندهی 
نیروی انســانی شــاغل در صنعت نفت در اولویت قرار گرفت. 
تا آنجا که اکنون و درحالی که کمتر از یک سال از عمر این 

دولت می گذرد، نه تنها دیگر از اعتراضات خبری نیست بلکه 
اقدامات اساســی در تبدیل وضعیت نیروهای انسانی صنعت 

نفت انجام شده است.
یکــی از مهمترنــی این اقدامات تبدیل وضعیت ۳۰ هزار نفر 
از ایثارگران صنعت نفت با اجرای کامل بند )و( قانون برنامه 
پنجم توســعه کشــور و بند )د( ماده ۲۰ قانون بودجه اســت 
که تا کنون۴۱ درصد پیشرفت داشته است.تا کنون با ایجاد 
ظرفیت ساختاری، مقرراتی بالغ بر ۵ هزار و 6۰۰ نفر از ایثارگر 
صنعت نفت مشمول بند )و( قانون برنامه پنجم توسعه کشور 
و ۲۳ هزار و ۹۲۹  نفر ایثارگر صنعت نفت مشــمول بند )د( 

قانون بودجه ۱۴۰۰ تبدیل وضعیت شده اند.

ساماندهی نیروی انسانی صنعت نفت در دولت سیزدهم؛ 

اعتراضات خاموش شد

خبر  ویژه

راه اندازی بندر خدماتی و صادراتی سیراف پارس رقم می زند

گوگرد   افزایش ظرفیت صادرات 
گاز مایع سرد در منطقه پارس 2 و 

بازدید کارشناسی به منظور بررسی و پیگیری 
وضع پیشــرفت طرح بندر خدماتی و صادراتی 
سیراف پارس، ازســوی کارشناسان مدیریت 
برنامه ریــزی تلفیقــی انجام شــد. این بندر با 
مســاحت کل ۳6۰ هکتــار در منطقــه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس ۲، بین پاالیشــگاه های 
فازهای ۱۳ و ۱۹ قرار گرفته و با هدف صادرات 
ال پی جــی و گوگرد تولیدی پاالیشــگاه های 
پارس ۲ در دســت اجرا اســت که بخش های 
»ترمینال گوگرد«، »اسکله صادرات گوگرد« 
و »اسکله صادرات گاز مایع )ال پی جی سرد(« 
را در بــر گرفته اســت.در ترمینال گوگرد که 
مشــتمل  بر ۲ انبار با ظرفیت مجموع 86 هزار 
تن می شود، تجهیزات صادرات گوگرد و ۲ هزار 
و ۳۰۰ مترمربــع ســاختمان های ترمینال در 
مرحله احداث و راه اندازی است.اسکله صادرات 
گوگرد با ظرفیت بارگیری هزار تن در ســاعت 
برای شناورهای تا ۵۰ هزار تن ظرفیت و تمامی 
متعلقات مرتبط )فندرها، بوالردها و نردبان ها(، 
پیش بینــی می شــود امســال تکمیل و برای 
صادرات گوگرد آماده بهره برداری شود.اسکله 
صادرات ال پی جی سرد دارای دو پهلوگاه است 

که هریک ســه بازوی بارگیری دارند )یک بازو 
مختص پروپان، یک بازو مختص بوتان و بازوی 
وســط به صورت مشــترک( با ظرفیت هر بازو 
۲ هــزار و ۵۰۰ مترمکعــب در ســاعت، برای 
عملیــات بارگیری به کشــتی های خریداران 
مربوطه اســتفاده می شود. این اسکله قابلیت 
پهلوگیری کشــتی های بــا ظرفیت ۵۰ هزار 
تن را دارد.هم اکنون ال پی جی ســرد تولیدی 
پاالیشگاه های فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ از مسیر 6 
رشته خط  لوله عایق  )شامل دو رشته خط  لوله  
۲۴ اینچ و ۴ رشته خط  لوله ۱6 اینچ برای انتقال 
پروپان و بوتان و خطوط برگشتی( و ال پی جی 
سرد تولیدی پاالیشگاه فازهای ۱۹ و ۱۲ و در 
آینده پاالیشــگاه فاز ۱۴، از مسیر چهار رشته 
خط  لوله )دو رشــته خــط  لوله ۲۴ اینچ برای 
انتقال و ۲ رشته خطوط  لوله ۱6 اینچ برگشتی( 
به اســکله مذکور منتقــل و از طریق بازوهای 
بارگیری به کشــتی های حمل گاز مایع ســرد 
بارگیری می شــود. در اسکله یادشده پروپان با 
دمای منفی ۳8 درجه ســانتی گراد و بوتان با 
دمای منفی ۵ درجه ســانتی گراد در پهلوگاه 

تحویل داده می شود.

مدیر عامل اسبق شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی :

 پتروشیمی ها برای بنزین 
طراحی نشده اند

مدیر عامل اســبق شــرکت پاالیش و پخش 
فراورده هــای نفتــی گفت: پتروشــیمی ها 
بــرای تولید بنزین طراحی نشــده اند، میزان 
آروماتیک و ترکیبات حلقوی پتروشــیمی ها 
بــاال و در حــد 7۰ تا 8۰ درصد بوده که برای 
محیط زیســت مضر اســت.عباس کاظمی ، 
درباره احتمال واردات بنزین در کشور اظهار 
داشــت: ما توان تولید به طور متوســط ۱۰۰ 
میلیون لیتر بنزین در روز را داریم،  ۴۰ میلیون 
متر مکعب هم ظرفیت ســی ان جی است و با 
توجه وارد مدار شــدن ستاره خلیج فارس به 
لحاظ تولید مشکل خاصی نداریم.  وی افزود: 
در حــال حاضر پاالیشــگاه ها غیر از تعدادی 
که ممکن است در مرحله اورهال و تعمیرات 
باشند بقیه به طور کامل در مدار سرویس قرار 
دارند و مشکل خاصی وجود ندارد.مدیر عامل 
اسبق شــرکت پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی تصریح کرد: مسئله این است که اکنون 
مصرف باال رفته اســت، طی دو ســال گذشته 
به دلیل شــیوع کووید ۱۹ مســافرت ها کم و 
تقاضا کاهش یافته بود و به همین دلیل مازاد 
عرضه و صادرات داشــتیم اکنون مصرف باال 

رفته، ضمن اینکه در فصل تابســتان هم همه 
ســاله میزان تقاضا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشــتر 
می شــود.وی درباره احتمــال تولید بنزین از 
پتروشیمی ها گفت: پتروشیمی ها برای تولید 
بنزین طراحی نشــده اند، میزان آروماتیک و 
ترکیبات حلقوی پتروشــیمی ها باال و در حد 
7۰ تا 8۰ درصد است که برای محیط زیست 
مضر است و ضمن اینکه این ترکیبات حلقوی 
را می تواننــد با قیمت باالتر در بازار بین الملل 
بفروشــند، فراورده هایی که به عنوان بنزین 
پتروشیمی مطرح اســت خوراک واحدهای 
رنگ سازی است و قیمت آن هم در بازارهای 
جهانــی باالتر از بنزین اســت.کاظمی تاکید 
کــرد: در دهــه 8۰ بــه دلیــل کمبــود؛ در 
پتروشیمی ها بنزین تولید می شد، اما درواقع 
ایــن محصوالت مصــارف صنعتی دارند.وی 
میزان آروماتیک بنزنین یورو ۴ پاالیشــگاهی 
را کمتر ۳۵ درصد و بنزین یورو ۵ را کمتر از 
۳۰ درصــد عنوان کرد و افزود: تفاوت بنزین 
پتروشیمی و پاالیشگاهی در میزان اروماتیک 
و اکتان است که میزان باالی آروماتیک برای 

محیط زیست مضر است.
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55بانک و بیمه ح کرد: معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران مطر

رشد تسهیالت اعطایی در پنج 
حوزه تاثیرگذار اقتصادی

 معاون اعتبارات بانک توسعه 
صادرات ایران از رشد اعطای 
تسهیالت این بانک طی سال 
حــوزه   پنــج  در   ۱۴۰۰
کشاورزی و صنایع تبدیلی و 
تکمیلی ،  استخراج معدن ،  صنعت ،  خدمات فنی و 
مهندســی  و  بازرگانی  خبر داد.رضا ســاعدی فر در 
خصوص تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات در 
سال گذشته به بخش های مختلف اقتصادی، گفت: 
بالغ بر۳6 هزار و 6۰۵ میلیارد ریال تسهیالت به بخش  
کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی  اعطا شده که 
نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۰7 درصدی داشته 
است.ساعدی فر در ادامه به رشد ۱۰۴ درصدی اعطای 
تسهیالت در حوزه  استخراج معدن در دوره مذکور 
اشــاره و اظهــار کرد: ۱۱ هــزار و 7۵۰ میلیارد ریال 
تســهیالت درســال گذشــته به فعاالن این حوزه 
تخصیص داده شــده است.به گفته معاون اعتبارات 
بانک توســعه صادرات ایران، طی سال گذشته یک 
هزار و 7۱۳ میلیارد ریال از منابع بانکی صرف ارائه 
تســهیالت به حوزه بازرگانی داخلی و خدمات داده 
شده که نسبت به سال قبل از آن ۲۵۱ درصد رشد 
داشــته است.ســاعدی فر در ادامه به تشریح حجم 
تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ارائه شده به 
بخــش صنعت پرداخت و افــزود: ۱۰۹ هزار و 6۲۰ 
میلیارد ریال تسهیالت به بخش صنعت اعطا شده 
که نسبت به سال ۹۹ بالغ بر 8 درصد رشد تسهیالتی 
را در این بخش شاهد بوده ایم.وی مجموع تسهیالت 
تخصیصی به بخش  خدمات فنی و مهندسی  را در 
سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰ هزار و ۲۲ میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: رشــد تسهیالت اعطایی بانک توسعه 
صادرات ایران طی ســال ۱۴۰۰ در بخش یاد شــده 

نسبت به سال ۹۹ رشدی چشمگیر بوده است.

بیمه سینا به دنبال نوآوری و 
استفاده از فناوری های نوین است

مدیرعامل بیمه سینا به همراه برخی مدیران ارشد این 
شرکت از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
مالی )بورس، بانک و بیمه( بازدید کرد.دکتر عبداله 
ســلطانی ضمن بازدید از غرفه ی شرکت های فعال 
صنعت بیمه، ســرعت و سهولت در ارائه خدمات به 
مشتریان را برای صنعت بیمه کشور، ضروری دانست 
و گفت: مشــتریان همواره انتظار دارند خدمات را با 
ســهولت و کیفیت مطلوب دریافت کنند؛ بنابراین 
دقت، سرعت و کیفیت در ارائه خدمات باید همواره 
مد نظر باشد تا بتوانیم شاهد رضایت مندی مستمر 
مشــتریان باشــیم.مدیرعامل بیمه سینا در جریان 
بازدید و گفتگو با برخی مدیران شرکت ها و غرفه های 
ارائه کننده خدمات بیمه ای اظهار داشت: ظرفیت و 
توانایی های مطلوبی در بیمه سینا نهفته است که این 
توانایی و قابلیت ها از تفکر جوان مدیران و کارکنان آن 
نشأت می گیرد.نایب رئیس هیئت مدیره بیمه سینا 
تاکید کرد: اعتماد به صنعت بیمه سرمایه ای ارزشمند 
است که این سرمایه را باید با ارائه خدمات متنوع و 
هوشمند حفظ کرد.وی افزود: استفاده از فناوری های 
نوین و نوآوری در صنعت بیمه به منظور دسترسی 
بیشتر افراد به خدمات مالی، بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفته و بیمه سینا هم با استفاده از منابع انسانی 
متخصص و جوان با شتاب به سمت این  مهم در حال 
حرکت اســت .گفتنی است چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللــی، صنعــت مالی )بــورس بانک، بیمه( با 
مشــارکت شــرکت های داخلی و خارجی، از دوم تا 
پنجــم مردادماه بــه مدت چهار روز در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

اخبار

  صعود بانک ایران زمین 
به قله سبالن

در راســتای حمایت از محیط زیســت کشور 
پرچــم بانــک ایــران زمین در قله ســبالن 
به اهتزاز درآمد.منوچهر قاســمی مســئول 
شــعبه قزوین با صعود به ســومین قله مرتفع 
ایــران، پرچم بانک ایــران زمین را به اهتزاز 
درآورد.بانــک ایــران زمیــن، ضمن آرزوی 
توفیــق بــرای این همکار گرامی، ســالمتی 
 و تندرســتی را بــرای وی از خداونــد متعال 

خواستار است.

 برای حمایت از پروژه های ساختمانی 
در حوزه مسوولیت اجتماعی

 از مدیرعامل بانک مسکن 
تجلیل شد 

  نشان حامی مسوولیت اجتماعی در صنعت 
ساختمان با توجه به حمایت های بانک مسکن 
از پروژه هــای ســاختمانی در ایــن عرصه به 
مدیرعامل بانک مســکن اعطا شد. نخستین 
گردهمایی »مســوولیت اجتماعی و صنعت 
ساختمان« با موضوع هم اندیشی و توان افزایی 
در صنعت ســاختمان، فرصت ها و چالش ها 
بــا حضور اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی، محمود شــایان مدیرعامل 
بانک مســکن، حسین علی شهریاری رییس 
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی، 
حمزه شــکیب رییس سازمان نظام مهندسی 
کشور و اقبال شاکری نماینده مجلس شورای 
اســالمی برگزار شد.در این همایش به مدیر 
عامل بانک مســکن نشــان حامی مسوولیت 
اجتماعی در صنعت ساختمان اعطا شد.بانک 
مسکن این نشان را به سبب حمایت های ویژه 
از پروژه های ساختمانی که در آن مسوولیت 
اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، دریافت 
کردهمچنیــن در این همایــش از همکاری 
مهــدی طحافچی مدیر عامل شــرکت گروه 
ســرمایه گذاری مســکن بــرای حمایت از 
پروژه های ســاختمانی در این حوزه تشکر و 
قدردانی صورت گرفت.حسین علی شهریاری 
رییس کمیســیون بهداشت مجلس شورای 
اســالمی نیز با بیان اینکه کارهای بزرگی در 
بانک مسکن در حیطه مسوولیت اجتماعی و 
ساختمان صورت گرفته از دکتر شایان تشکر 
و قدردانی کرد.همچنین در این مراســم پیام 
عــزت ا… ضرغامی وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی توســط مریم 
جاللی سرپرســت مجموعه فرهنگی تاریخی 
نیاوران قرائت شــد.این رویداد با مشــارکت 
وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری، بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی، مرکــز تحقیقات 
وزارت راه و شهرســازی، بانک های مســکن 
 و ملت، دانشــگاه های تهران و شهید بهشتی 

و … برگزار شد.

 حمایت همه جانبه  بانک تجارت از زوج های جوان

بانک تجارت در بازه زمانی تیرماه سال 
۱۴۰۱، بــه ۱۴ هــزار و ۵86 نفــر وام 
قرض الحســنه ازدواج و ۱۰ هزار و ۳8۱ 
فقره تســهیالت فرزنــدآوری پرداخت 
کرد. این بانک در راســتای ایفای نقش 
در حوزه مســئولیت اجتماعی و تسهیل 
شرایط ازدواج و معیشت زوج های جوان، 
اعطای تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
را در اولویــت برنامه هــای خود قرار داده 
و در همیــن راســتا ۱۴ هزار و ۵86 نفر 
از متقاضیــان در تیرمــاه امســال تس 
قرض الحســنه ازدواج خود را از شــعب 
ایــن بانک دریافــت کرده اند. ۲۱ هزار و 
۹7۱ متقاضی دیگر نیز با تشکیل پرونده 
در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج قــرار دارنــد که پــس از تکمیل 
مــدارک و معرفــی ضامنین بر اســاس 
ضوابط تعیین شــده، تســهیالت خود را 
بالفاصلــه دریافت خواهنــد کرد.بانک 
تجــارت همچنین با هدف اجرای قانون 
حمایت از فرزندآوری، تعداد ده هزار ۳8۱ 
فقره تســهیالت در بازه زمانی تیرماه به 
قرض الحســنه  تســهیالت  متقاضیان 
پرداخت کرده اســت.در خرداد ماه سال 
جــاری نیز بانک تجارت تعداد ده هزار و 
۴6۹ فقــره تســهیالت در این بخش به 

متقاضیان اعطا کرده است.بانک تجارت 
ســال ۱۴۰۰ با اعطای تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج به بیش از ۱۰6 هزار زوج 
جــوان در کمک به ازدواج جوانان ایران 
اســالمی، نقش فعالی را ایفا کرده است.
هموطنانی که وام قرض الحســنه ازدواج 
خــود را از بانک تجــارت دریافت کنند 

همچنین می توانند از تســهیالت ۳۰۰ 
میلیــون ریالــی طرح زوج مهر این بانک 
نیز بهره مند شوند. براساس این طرح که با 
هدف اعطای تسهیالت به زوج های جوان 
بــرای تامین جهیزیــه و مایحتاج اولیه 
زندگی طراحی شده، همه زوج های جوان 
دریافت کننده وام قرض الحسنه ازدواج از 

شــعب این بانک می توانند با خرید لوازم 
خانگی از فروشندگان طرف قرارداد بانک 
در ایــن طرح )گروه انتخاب الکترونیک، 
گروه لوازم خانگی پاکشــوما و مجموعه 
آقای فــرش( حداقل به میزان چهارصد 
و پنجــاه میلیون ریال٬ عالوه بر دریافت 
وام قرض الحســنه ازدواج از تســهیالت 

مرابحــه در ایــن طرح به مبلغ ســیصد 
میلیون ریال بهره مند شــوند.متقاضیان 
دریافت این تسهیالت پس از ثبت نام وام 
ازدواج در سامانه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و انتخاب بانک تجارت برای 
دریافت این وام به شــعب بانک مراجعه 
کــرده و هریک از زوجین پس از دریافت 
وام ازدواج می توانند با مراجعه به ســایت 
شــرکای تجاری این طرح شــامل گروه 
انتخــاب الکترونیک، گروه لوازم خانگی 
پاکشــوما و مجموعه آقای فرش و خرید 
کاال به میزان حداقل ۴۵۰ میلیون ریال 
و دریافــت فاکتــور خرید، برای دریافت 
تسهیالت ۳۰۰ میلیون ریالی طرح زوج 
مهر به شعبه بانک تجارت مراجعه کنند.

سود طرح تسهیالتی زوج مهر۱۵ درصد با 
دوره بازپرداخت ۳6 ماهه بوده که از همه 
شعب بانک تجارت در سراسر کشور قابل 
دریافت است. زوج های متقاضی دریافت 
وام قرض الحســنه ازدواج و تســهیالت 
طــرح زوج مهــر می تواننــد اطالعات 
کامــل از شــرایط دریافت تســهیالت 
مذکــور را از پایگاه اطالع رســانی بانک 
 www.tejaratbank.ir تجارت به نشانی 

دریافت کنند.

اخبار

۴۲ هزار فقره تســهیالت تکلیفی در تیرماه ســال جاری توســط 
بانــک ســپه در حوزه هــای ازدواج ، فرزندآوری، وام بدون ضامن و 
قرض الحســنه خوداشتغالی کمیته امداد امام)ره( و قرض الحسنه 
خوداشتغالی بهزیستی پرداخت شد.این بانک، در راستای همراهی 
با سیاست های دولت محترم و اجرای تکالیف ابالغی از سوی بانک 
مرکزی، درتیرماه سال جاری نسبت به پرداخت ۱۰ هزار و سیصد 
و پنجــاه و نه فقره تســهیالت فرزنــدآوری به مبلغ بیش از ۴ هزار 
میلیارد ریال اقدام و مدیرعامل بانک ســپه نیز به تمامی شــعب 
بانک در سراســر کشــور ابالغ کرده که نسبت به تسریع در تکمیل 
پرونده و پرداخت تســهیالت فرزندآوری به مشــموالن این طرح 
اقدام کنند.بانک سپه برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی 
و تولیدکنندگان واقعی نیز با پرداخت مبلغ 8 هزار و هفتاد و ســه 
میلیارد ریال تسهیالت برای نزدیک به ۲۱ هزار و 7۱۴ فقره پرونده، 
تسهیالت بدون ضامن به شرکت ها و اشخاص صاحب کسب وکار در 

تیرماه ســال جاری پرداخت کرد تا گامی ارزشــمند در تحقق رشد 
اقتصادی کشــور برداشــته باشد.این بانک از ابتدای سال جاری نیز 
با پرداخت ۱۱ هزار و ششــصد و نود و دو میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد به هشــت هزار و پانصد 
زوج جوان تازه ازدواج کرده، همچنان در زمینه پرداخت تسهیالت 
براساس سهمیه، نرخ مصوب و دریافت وثیقه طبق ضوابط و مقررات 
اعالم شــده در بودجه ســنواتی، در زمره بانک های برتر کشور قرار 
دارد.اختصــاص یک هــزارو ۲۰۴ میلیارد ریال به یک هزار و ۴۲۰ 
فقره پرونده تســهیالتی قرض الحسنه خوداشتغالی به مددجویان 
کمیتــه امــداد امام خمینی)ره( و نیز اختصاص ۱6۵ میلیارد ریال 
به یکصد و هشــتاد و پنج فقره پرونده تســهیالتی قرض الحســنه 
خوداشتغالی به مددجویان بهزیستی از جمله اقدامات حمایتی از 
واحدهای تولیدی و رفع نیازهای تســهیالتی خرد مشتریان بانک 

سپه بوده است.

توسط بانک سپه در تیرماه انجام  شد؛

اعطای 42 هزار فقره تسهیالت ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی 

خبر  ویژه

ک 1140/41 اصلی گهی فقدان سند مالکیت پال آ
آقــای ســید کاظــم حســینی طــی درخواســت وارده شــماره 9082 مــورخ 1401/5/8 منضــم بــه دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه 
بــه تاییــد دفتــر اســناد رســمی شــماره 37 ایــالم رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــالک 
1140/41 اصلــی واقــع در ایــالم بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت کــه برابــر پرونــده ثبتــی ســند مالکیــت ششــدانگ 
پــالک مذکــور ذیــل ثبــت 49336 جلــد 267 صفحــه 225 صــادر و تســلیم گردیــده اســت لــذا مراتــب در اجــرای تبصــره ذیــل 
مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــالم تــا هــر کــس کــه ســند مالکیــت نــزد وی بــوده و یــا مدعــی انجــام معاملــه مــی باشــد 
ــه را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک  ــا ســند معامل ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اصــل ســند مالکیــت و ی
شهرســتان ایــالم ارائــه نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مهلــت قانونــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ک شهرستان ایالماقــدام قانونــی بــه عمــل خواهــد آمــد رئیس ثبت اسناد و امال
شناسه 1358266

کلیه مدارک )سند - کارت - بیمه نامه و ...( 
موتــور ســیکلت پالــس 180 قرمــز رنــگ مــدل 
1389 بــه شــماره پــالک ایــران 87626 - 128 
و   NEQDJGBSB46650 موتــور  شــماره  و 
بــه    NEO***180A8991878 تنــه  شــماره 
از  و  مفقــود  بهابــادی  ملــک  مرتضــی  نــام 

ــار ســاقط مــی باشــد. درجــه اعتب
گناباد

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

ثبــت  اداره  در  مســتقر  مذکــور  قانــون  اختــالف  هــل  هیــات  صــادره  رای 
اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــالک شــماره 9 فرعــی 
شــماره  رای  برابــر  کــه  بروجــرد  یــک   بخــش  در  واقــع  اصلــی   3348 از  
کــوه  محمــد  آقــای  بنــام    1401/04/09 مورخــه    140160325004000715
ــاحت  ــه مس ــکونی  ب ــاختمان مس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــر در شش ــد اصغ ور فرزن
محمــد  و  غفــاری  )ماشــااله  رســمی  مالــک  از  خروجــی  مربــع  متــر    119.35
جدیــدی( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو 
ــی در  ــان حقوق ــایر صاحب ــن و س ــالع مالکی ــت اط ــه 15 روز جه ــه فاصل ــت ب نوب
روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق 
تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر 
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ 
الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف 
مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت 
اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد 
در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت و پــس از 
انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا 
بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور 

ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26

سید مهدی موسوی 
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

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

ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات   1401/03/24 مــورخ   140160318603003193 شــماره  رای  برابــر 
و  مالکانــه  تصرفــات  ناحیه2رشــت  ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی  واحــد  در  مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی 
درقریــه  رشــت   از  صــادره   4470 شناســنامه  شــماره  بــه  محمدحســن  زنــد  فر عطــری  علــی  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض 
شــالکو درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 1645.19 مترمربــع پــالک فرعــی 41509 از 
اصلــی77 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 287 از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــود 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی  ســعادتمند شــالکوهی محــر
ــد از تاریــخ  مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
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 :1401/04/25 

ک ناحیه 2رشت-سعید بدویونوبت دوم:1401/05/09 رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318015000507 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک خمــام تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم حمیــده 
زنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 42  صــادره از خمــام درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل برانبــاری  احمــدی کتــه ســری فر
بــه مســاحت 124.27 مترمربــع پــالک 483 فرعــی از 14 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 2 و غیــره فرعــی از 14 اصلــی واقــع در 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  بخــش 5 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســید محمــد قاســمی  محــر
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 :1401/04/25 ونوبــت دوم:1401/05/09
ک 6225                                                                       محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

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

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــورخ 1401/04/09 هی ــماره  140160318001000762م ــر رای ش براب
ــارض  ــه و بالمع ــات مالکان ــت تصرف ــک رش ــه ی ــک ناحی ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
متقاضــی آقــای رامیــن راســتگوی یکتــای یوســف محلــه  بــه شــماره شناســنامه 1355 و کدملــی 5189437078  صــادره از 
زنــد احمــد درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 343/70 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 229  خشــکبیجار فر
از پــالک شــماره 85 فرعــی از اصلــی 8  واقــع در یوســف محلــه بخــش 9 گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک 
رســمی اولیــه زهــرا خداجــوی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر مح
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 :1401/05/09 ونوبــت دوم:1401/05/24
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

قائم مقام موسسه اعتباری ملل در همایش مسئوالن حقوقی :

با تعامل با مشتریان نسبت به وصول مطالبات اقدام نمایید
قائم مقام موسسه اعتباری در همایش مسئوالن حقوقی موسسه اعتباری ملل،که با حضور آقایان اکبری معاونت اعتبارات، 
صادقی نیا مشاور مدیرعامل در امور حقوقی، دکتر سجادی رئیس اداره حقوقی و جمعی ازکارکنان اداره حقوقی ،مناطق 
و حوزه ها درمشــهد مقدس برگزار شــد، با اشــاره به اهمیت وصول مطالبات گفت: با وصول مطالبات ســرمایه های راکد 
موسسه به چرخه تسهیالت اعاده و موجب سودآوری موسسه خواهد شد.آقای مروجی با تاکید بر استفاده از تجربه و خط 
مشی متخصصان در جهت وصول مطالبات گفت:کمیته ها و کمیسیون های وصول مطالبات در حوزه ها و مناطق نقش 
فعال تری در این امر داشــته باشــند و پرونده های مطالباتی را کمتر به اداره حقوقی ارســال نمایند.وی با اشــاره براین نکته 
که در بخش پیگیری و وصول مطالبات بحث دعاوی و حقوقی می بایست آخرین مرحله باشد افزود: همکاران در تعامل 
با بدهکاران و پرونده های مطالباتی نهایت ســعی خود را بر مذاکره و گفتگو بر اســاس دســتورالعمل ها متمرکز ســازند و 
بحث دعاوی را به مراحل نهایی موکول کنند.ایشان در خصوص راهکارهای وصول مطالبات اظهار داشت : فرهنگ وصول 
مطالبات در بین همکاران باید جاری باشد و پیگیری مستمر و مداوم اقساط از ابتدای شروع اقساط از طریق شعب انجام 
گیرد.قائم مقام موسســه در خاتمه ضمن تشــکر از فعالیتهای همکاران حقوقی ابراز امیدواری کرد با همدلی و همراهی 

همکاران به شرایط مطلوب و ایده آل مد نظر موسسه دست یابیم.
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آستان قدس رضوی: مدیر ارتباطات 

حرم امام رضا )ع( دانشگاه، پناهگاه و درمانگاهی برای مردم است
مشهد / سمیرا رحمتی 

مشــاور فرهنگی و مدیــر ارتباطات 
آســتان قدس رضوی گفت: حرم های 
ائمه دانشگاه، پناهگاه و درمانگاه است، 
افراد زیادی وقتی ناامید می شــوند به 
امــام معصــوم پناه می برند و هر کس 
به این درمانگاه مراجعه کند داروهای 
شفابخشــی که دیده نخواهد شــد، 
عنایت می شود.حجت االسالم  عباس 
فرازی نیا  در مراســم تقدیر از زوجین 
منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی که در هتل مدینه الرضا برگزار 
شــد؛ بیان کرد: در اعتقادات شــیعی 
قائل به این موضوع هســتیم که حرم 
های ائمه دانشگاه، پناهگاه و درمانگاه 
اســت لذا ما امام رضا )ع( رابه عنوان 
عالم آل محمد می شناســیم و حجت 

خدا و معصوم هستند.
عضــو کمیســیون بررســی مدعیان 
شــفایافتگان امام رضا )ع( با اشــاره 
بــه داروی جامع امــام رضا )ع(و امام 
کاظم)ع( در درمان بیماری ها به ویژه 
در ایــام کرونا گفت: این حرم پناهگاه 
اســت، افراد زیــادی وقتی ناامید می 
شــوند به امام معصــوم پناه می برند 
و درمانــگاه نیــز هســت و هر کس به 
این درمانــگاه مراجعه کند داروهای 

شفابخشــی که دیده نمی شود عنایت 
می شود.

وی با اشــاره به تشکیل کمیسیونی در 
ســال ۹6 متشکل از پزشکان و قاضی 
و خــادم بــرای بررســی پرونده های 
شفایافتگان حرم مطهر رضوی؛ اظهار 
داشت: بعد از تایید توسط همه اعضای 
کمیسیون، نقاره خانه های حضرت به 
صدا در می آیند.حجت االسالم فرازی 

نیــا خطاب به زوج هــای جوان اظهار 
داشــت: شما در  آغاز زندگی مشترک 
مشرف به زیارت امام مهربانی ها شدید، 
امــام جــواد )ع( فرمود: "هر کس درب 
خانــه امام رضــا)ع(  برود راضی بر می 
گردد" و برای اینکه خلق از خدا راضی 
شود و هم خدا از خلق راضی شود واسطه 
امام رضا )ع( هستند.معاون فرهنگی و 
دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی دراین مراسم با اشاره به 
تشکیل باشگاه فرهنگی خانواده ، گفت: 
یکی از نتایج فعالیت های این باشــگاه 
به عنوان اولین دســتاورد جشــن عقد 
آسمانی است.سمیه اسماعیلی افزود: 
با توجه به شــکل گیری قانون جوانی 
جمعیت دانشگاه بهشتی نیز به عنوان 
یکی از دانشــگاههای طراز اول کشور 
قرارگاه جوانی جمعیت را تشکیل داد.

وی با بیان اینکه ماحصل تشــکیل این 
کمیته تاسیس باشگاه فرهنگی خانواده 
بوده اســت، گفت:  در قالب این باشگاه 
برنامه هایی تدارک دیده شده است که 
یکی از نتایج فعالیت های این باشــگاه 
به عنوان اولین دســتاورد جشــن عقد 
آسمانی است. در آن جشن قرعه کشی 
از میان ۱۴ زوج دانشجویان، کارمندان 
و اعضای هیئت علمی دانشــگاه که در 
ســال ۱۴۰۰ و ۴۰۱ عقد کردند، انجام 
شد.اســماعیلی بیــان کــرد: یکی از 
نقاط ضعف همه دانشــگاهها نداشتن 
اطالعات منســجمی از متاهلین است 
که این باشگاه بانک اطالعاتی را تشکیل 
می دهد و با جمع آوری اطالعات، برای 
گروه هدف برنامه های منســجم تری 
داریم.معــاون فرهنگی و دانشــجویی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بــا بیان اینکه در حوزه جوانی جمعیت 
خوابگاهــی را در این دانشــگاه اضافه 
خواهیــم کرد؛ گفت: برنامه ویژه پایش 
نیز دیده شده تا سطح بینش و نگرش 
در رابطه با ازدواج بهنگام افزایش پیدا 
کنــد.در پایــان دو کتاب )خطابه های 
فقهــی رهبری( و )فتاوای جدید فقهی 
مقــام معظم رهبری( بــه این زوج ها 

هدیه گردید.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

طی مراسمی؛

مدیر عامل جدید شرکت 
 شهرک های صنعتی 

استان خراسان رضوی منصوب شد
مشهد / سمیرا رحمتی

جعفر فرشــچی طوســی  بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی 
استان خراســان رضوی معرفی گردید.در مراسم 
تکریم و معارفه که در ســالن اجتماعات ســازمان 
صمت استان با حضور  رضا رحیمی  معاون توسعه 
مدیریت و منابع و  عســکری مجتهدزاده   مشــاور 
مدیر عامل و مدیر حراست سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی ایران  مرتضی دهقانی  معاون 
توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی  
سید امیر مرتضوی   معاون قضایی دادگستری کل 
خراسان رضوی   امیر رجبی   رئیس سازمان صنعت 
معدن و تجارت استان و جمعی از مقامات استانی 
برگــزار و از خدمــات >>محمدابراهیم کیانفر<< 
سرپرســت پیشین شرکت شــهرکهای صنعتی 
استان تشکر و قدردانی شد و >>جعفر فرشچی<< 
بعنــوان رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل جدید 
شــرکت شــهرکهای صنعتی خراســان رضوی با 
حکمی از سوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان 
صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران معرفی 
گردید.گفتی است ؛  فرشچی طوسی   پیش از این 
مســئولیت های رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  
شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان قم ؛  مشاور 
مدیر عامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای 
صنعتی ایران  ؛ مدیرعامل موسســه گردشــگری 
ســازمان همیاری های استانداری خراسان رضوی 
؛ عضو هیئت مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت 
شهرکهای صنعتی استان خراسان را برعهده داشته 
است.خراسان رضوی با ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی 
مصوب، ۴۰ شهرک قابل واگذاری و دو هزار و 7۹۰ 
واحد صنعتی بهره برداری شده، زمینه اشتغال 78 

هزار 8۲۹ نفر را فراهم کرده است.

 سردار شاهوار پور 
 برترین فرمانده سپاه کشور 
در جشنواره مالک اشتر شد

خوزســتان / گروه استان ها: جشنواره مالک اشتر 
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، با شعار  تکوین و 
تکامل قدرت ســپاه  و با حضور ســردار سرلشــکر 
پاســدار حســین ســالمی فرمانده کل ســپاه، 
فرماندهان نیروهای چندگانه سپاه، رئیس سازمان 
بســیج مستضعفین، فرماندهان رده های هم تراز و 
ســپاه های استانی در ســتاد فرماندهی کل سپاه 
برگزار  و فرماندهی سپاه استان خوزستان برترین 
فرمانده ســپاه کشــور معرفی گردید.جشــنواره 
حضرت مالک اشتر که منسوب به چهره درخشان 
و نامدار شــهید بزرگ صدر اســالم و یاور بصیر، 
شجاع، فداکار و مخلص حضرت امیرالمومنین علی 
)ع( اســت، نمادی از تکریم فرماندهان و مدیران 
پر تالشــی اســت که عمر خود را وقف پاسداری از 
اسالم و جهاد در راه خدا نمودند و به صورت موثر 
و همه جانبه در پیشــروندگی و پیشــرانی انقالب 

اسالمی در حیطه مسئولیت خود گام برداشتند.

برگزاری نشست تعاملی مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان با مسئوالن 

شهرستان چادگان
اصفهان / گروه اســتان ها: مهندس ایرج رخصتی 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با حجت االســالم 
محمــود بنی جمالــی، امام جمعه و مهندس جواد 
شمســی پور فرماندار شهرستان چادگان دیدار و 
گفتگــو کرد.امام جمعه چادگان در این نشســت 
ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری 
شــهادت اباعبدا... و یاران باوفایش گفت: صنعت 
کشــور در شــرایط کنونی اهمیت ویژه ای برای 
مقابلــه با توطئه دشــمنان دارد و صنعت گران از 
جمله کسانی که در ذوب آهن اصفهان در خدمت 
اقتصاد کشــور هســتند ، وظایف خود را به خوبی 
انجــام داده انــد .وی افزود : ذوب آهن اصفهان در 
اشتغال زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان 
و کشور نقش مهمی ایفا نموده و امیدوارم با توسعه 
صنعت کشور ، شاهد رفاه و بهبود بیشتر معیشت 
مردم باشیم .فرماندار شهرستان چادگان نیز ، ذوب 
آهن اصفهان را از جمله صنایع مهم کشور دانست 
که در نیم قرن گذشــته منشا خدمات بسیار برای 
کشور بوده است .وی توجه مسئولین صنایع کشور 
به مشکالت مردم را بسیار اثرگذار و مهم توصیف 
کرد .مهندس رخصتی نیز در این دیدار از مسئولین 
و مردم شهرســتان چادگان کــه از دیرباز میزبان 
کارکنان ذوب آهن ، دیگر صنایع و سازمان ها و سایر 
مردم در اماکن گردشگری این شهرستان هستند 
قدردانــی نمود و گفت : ذوب آهن اصفهان ، توجه 
به مسئولیت های اجتماعی را یکی از وظایف اصلی 
خــود مــی داند و در این راه از ظرفیت های قانونی 
خــود بهره مــی گیرد .وی ابراز امیدواری نمود که 
تعامل و همکاری ذوب آهن اصفهان و شهرســتان 
چادگان در راه خدمت به مردم و پیشرفت صنعت، 

تداوم و توسعه یابد.

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان:

فنی و حرفه ای رقیب هیچ 
نهادی نیست

گلســتان / گــروه اســتان هــا:  مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای گلســتان با تأکید 
بر به روزرســانی تجهیزات فنی و حرفه ای 
در گلســتان، گفــت: برخی از کارگاه های 
فنی و حرفه ای در گلســتان دیگر قابلیت 
اســتفاده ندارد.حمزه کرایلو در مراســم 
بزرگداشــت هفته ملی مهارت که با حضور 
معاون آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار 
شــد، اظهار کرد: تمامی تجهیزات آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان گلســتان در حال 
ِدمده شــدن اســت و برخی از کارگاه های 
ما دیگر قابلیت اســتفاده ندارد.وی با بیان 
اینکه برای به روزرســانی تجهیزات فنی و 
حرفه ای با تمامی نمایندگان مردم گلستان 
در مجلس شــورای اسالمی مکاتبه کردم، 
افزود: ما چاره ای جز به روز رســانی برخی 
از کارگاه هــای فنــی و حرفــه ای نداریم، 
آموزش های مهارتی فرصت اشتغال ایجاد 
مــی کنــد و با توجه به ایــن مهم باید در 
راستای تأمین و به روزرسانی تجهیزات گام 
برداشــت.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
گلســتان به کیفیت بخشــی آموزش های 
فنی و حرفه ای تأکید کرد و یادآور شــد: 
اســتان گلستان با محدودیت مربی فنی و 
حرفه ای مواجه است، در استان گلستان با 
یک هزار روستا و ۱۴ شهرستان تنها ۱۲۰ 
مربــی فنی و حرفه ای وجود دارد.کرایلو با 
بیان اینکه با اســتفاده از ظرفیت آموزش 
های آزاد در راســتای رفــع کمبود مربی 
فنی و حرفه ای در گلستان تالش کردیم، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱8 کارگاه 
فنی و حرفه ای در استان گلستان فعالیت 
می کند که یک نقطه قوت محســوب می 
شــود.وی بــا بیان اینکه بالــغ بر ۱۹ گروه 
هدف به فنی و حرفه ای مراجعه می کنند، 
خاطرنشان کرد: آموزش های حوزه فنی و 
حرفه ای را در چهار حوزه خدمات، صنعت، 
کشــاورزی و فرهنگ و هنر تقسیم بندی 
کردیم که صنعت با بیشترین تعداد حرفه 
و دوره در صدر قرار دارد.مدیرکل آموزش 
فنــی و حرفه ای گلســتان با بیان اینکه از 
راه اندازی مراکز جوار کارگاهی در اســتان 
گلســتان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
گلســتان استانی کشــاورزی است فنی و 
حرفه ای باید به توسعه حوزه کشاورزی و 
رونــق صنایع تبدیلی کمک کند.کرایلو با 
بیــان اینکه مجموعه بخش خصوصی فنی 
و حرفه ای مجموعه ای فعال و بالنده است، 
تأکید کرد: درخواســت ما از دستگاه هایی 
مانند کمیته امداد، شــهرک های صنعتی 
و دیگر دســتگاه ها این اســت که شرکای 
اجتماعــی ما را رقیب خــود نپندارند و از 

ظرفیت این بخش بهره مند شوندپ

مدیر کل نوسازی مدارس استان 
کرمانشاه اظهار کرد:

مشارکت بیش از 5 هزار نفر 
کرمانشاهی در پویش  صحن 

حرم مدرسه ام 
کرمالنشــاه / گروه اســتان هــا:  مدیرکل 
نوســازی مدارس استان کرمانشاه با اشاره 
به اجرای پویش ملی  صحن حرم، مدرسه ام  
در اســتان کرمانشــاه، گفت: این پویش، 
پنجمین پویشی است که در راستای طرح 
تحولــی آجر به آجر در حال اجرا اســت و 
از این محل، 8 مدرســه به نیت امام هشتم 
در اســتان های برتر برای دانش آموزان با 
نیازهای ویژه )کودکان استثنایی( احداث 
می شــود.مهندس نظری گفت:  تالش در 
راســتای ترویج فرهنگ مدرسه ســازی و 
ایجــاد انگیــزه و ترغیب آحاد جامعه برای 
مشــارکت در این امر مقدس با بهره گیری 
از هر ظرفیت و بســتری در دستور کار این 

اداره کل قرار دارد .
وی در ادامــه بیان داشــت:  مــردم عزیز 
دیارمان کرمانشاه همیشه پیشتاز کارهای 
خیر و نیکوکاری هســتند و از این حیث با 
مشــارکت بیش از پنج هزار هم استانی در 
جایگاه دوم در کشــور هستیم و امیدواریم 
بــه همت مردم نیک اندیــش، اهداف این 
پویش بیش از پیش محقق شود .مدیرکل 
نوسازی مدارس اســتان کرمانشاه افزود:  
عالقه منــدان و نیک اندیشــان می توانند 
تا پایان شــهریور ماه بــا مراجعه به کانال 
مهر مدرســه در شــبکۀ اجتماعی شاد و یا 
از طریق وب ســایت ajorBajor.ir در این 

پویش خیرخواهانه شرکت کنند .
گفتنی است، پیش از این پویش های  مهر 
را با محرم آغاز کنیم ،  من مادرم، بچه های 
ایــران فرزندمــن،  آجرهای مهربانی  و  به 
رنگ مدرســه  در راســتای طرح  آجر به 
آجر  اجرا شــده اســت که استان کرمانشاه 
در پویش هــای مذکــور بــه همت مردم 
ســخاوتمند هم اســتانی جز استان های 

برتر کشور بوده است.

استانها 6

برای اولین بار در کشور و از سوی خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان؛

»پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند « برگزار شد
اصفهان / گروه استان ها: برای اولین بار در کشور از سوی خانه فرهنگ 
آب آبفای اســتان اصفهان »پویش حامیان آب ویژه مادر وفرزند « 
برگزار شد.رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان در خصوص 
هدف برگزاری این پویش گفت: زنان که همانا مدیران اصلی خانواده 
هستند می توانند با اندیشه و تدبیر خود برای تامین نیازهای خانواده 
و چگونگی مصرف آب برنامه ریزی کنند و در انتقال فرهنگ و الگوی 
صحیح مصرف به فرزندان، همسر و نزدیکان خود نقش اصلی داشته 
باشند.زهره تشیعی با بیان این که اصالح الگوی مصرف یک رسالت 
ملی اســت اعالم کرد: درک زنان از مصرف و چگونگی اصالح الگوی 
مصرف می تواند در همه خانواده ها تاثیر گذار باشــد و اگر احســاس 
وظیفه حفظ سرمایه های کشور در زنان ایجاد شود، این امر خود به 
خود عاملی برای ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسل های بعدی 
خواهــد بــود.وی با بیان این که نقش جهادی زنان در محیط خانواده 

در زمینه بهینه ســازی الگوی مصرف و ارائه راهکارهای مناســب 
یکی از دالیل اصلی راه اندازی پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند 

در ســطح اســتان اصفهان بوده افزود: مقرر گردید در فصل تابستان 
آبفای استان اصفهان با مشارکت فرهنگ سراهای شهرداری ، مراکز 
فرهنگی و کانون های فرهنگی هنری “پویش حامیان آب ویژه مادر 
و فرزند” در سطح استان برگزار شود.رئیس خانه فرهنگ آب آبفای 
استان اصفهان گفت: اولین پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند در 
باغ بانوان صدف در پارک کوهستانی صفه برای مادران و فرزندان به 
منظور ترویج مصرف بهینه آب در محیط خانواده برگزار شد.تشیعی 
افزود: در این پویش برنامه های متنوعی در زمینه آموزش مبانی صرفه 
جویی به مادر و فرزند در قالب شــعر، داســتان، موسیقی، انیمیشن 
و مســابقه برنامه ریزی شــده است.وی اعالم کرد: در پویش حامیان 
آب ویژه مادر و فرزند مصرف درســت آب در بخش خانگی از طریق 
استفاده ازابزارهای کاهنده مصرف و الگوهای مناسب رفتاری توسط 

مربیان مجرب آموزش داده می شود.

 اردبیل / گروه استان ها: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اردبیل از افزایش ۳ و نیم برابری اعتبارات پروژه های 

چهارخطه اردبیل خبر داد.
داود شــایقی، رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
اردبیــل اظهــار کرد: ۲۰۰ میلیــارد تومان اعتبار مصوب چهار 
خطه هــای اســتان به بیش از 7۵۰ میلیــارد تومان ارتقا یافته 
است و این نشان از افزایش ۳ و نیم برابری اعتبارات پروژه های 
چهارخطــه اردبیــل را دارد.وی بــا بیان اینکه امســال بودجه 
اســتان ۵۴۳ میلیارد تومان اســت که رقم آنچنان چشمگیری 
نیســت افزود: تالش می کنیم تا با اولویت طرح های اساســی 
 بتوانیم بخشی از پروژه های نیمه تمام را در سطح استان آماده 

بهره برداری کنیم.

اختصاص 1100 میلیارد تومان به پروژه های پیشران اردبیل
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، از اختصاص 
یک هزار میلیارد تومان منابع از محل ســفر رئیس جمهور به 
صورت نقد به طرح ها و پروژه های مهم و پیشران استان خبر داد.
شایقی عنوان کرد: این منابع عمدتا صرف راه آهن، چهارخطه 
راه های استان و تکمیل سدها و پروژه ها یی آبرسانی شده است.
وی با بیان اینکه 8۰۰ میلیارد تومان در ســال گذشــته برای 
پروژه ریلی اســتان تزریق شــده اســت، خاطرنشــان کرد: در 
ســال جاری نیز از منابع مختلف تالش بر این اســت تا راه آهن 
اردبیــل ســرعت عملیاتی و اجرایی مطلوبی بــه خود بگیرد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اردبیل گفت: 
مجوز ماده ۲۳ برای ۱۳7 کیلومتر محور سربند- مشگین شهر 

و مســیر گرمی- بیله سوار به طور 7۹ کیلومتر اخد شد.شایقی 
افزود: برای تکمیل سدشــهید پســتی و توســعه بیمارستان 
 ولیعصر مشگین شــهر نیز تزریق منابع را از این ردیف شــاهد 

هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بیان کرد: 
ســال گذشــته از ردیف های ملی بیش از ۲ هزار و 7۰۰ میلیارد 
تومان جذب طرح ها و پروژه های زیربنایی و اساســی اســتان 
اردبیل شــده است.شایقی گفت: سال گذشته یک هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان از ردیف های ملی به صورت نقد و اســناد برای 
اســتان اردبیــل تخصیص یافته که جــذب عمده این منابع را 
شاهد بودیم و تنها ۳۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه باید تا آخر 
شهریور ماه جذب طرح ها و پروژه های مهم و اساسی استان شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خبر داد؛

افزایش 3 برابری اعتبارات پروژه های 4 خطه استان اردبیل

خبر  ویژه

رئیس کل دادگستری استان گلستان:

گردشگری می شود گرگان با رفع موانع موجود پایلوت  روستای زیارت 
گلستان / گروه استان ها: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: 
با رفع موانع گردشــگری روســتای زیارت تمام تالشمان را می 
کنیم تا این روســتا به پایلوت گردشــگری تبدیل شود. حیدر 
آسیابی در جمع نمایندگان مردم روستای تاریخی و گردشگری 
زیارت گرگان و مدیران دســتگاه های اجرایی گلســتان اظهار 
کرد: با رونق گردشــگری زیارت جلوی ســاخت و ساز غیر مجاز 
در روســتا گرفته می شود.رئیس کل دادگستری گلستان ادامه 
داد: زیــارت مواهب خدادادی مانند جنگل، آبشــار، رودخانه، 
کوهســتان و آبگرم دارد ولی متاســفانه اقدام قابل توجهی در 
حوزه گردشگری آن انجام نشده است.وی افزود: اگر می خواهیم 

ساخت و سازهای غیرمجاز برای همیشه در این منطقه متوقف 
شــود، باید ظرفیت گردشگری زیارت توسعه پیدا کند.آسیابی 
همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی با ساخت و ساز غیرمجاز 
برخورد می کند و همزمان با تامین منافع اهالی روســتا و رفع 
موانع گردشــگری اقدام کرده در صورت نیاز با ابزار قهری این 
کار را انجام می دهیم.رئیس کل دادگســتری گلســتان با بیان 
اینکه روستای زیارت گرگان پایلوت گردشگری می شود، تاکید 
کرد: دستگاه قضا تمام قد در کنار مردم روستای زیارت گرگان 
بــرای احیای ظرفیت های فراوان در بخش اشــتغالزایی نظیر 

گردشگری، کشاورزی و دامپروری است.
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کوتاه از جامعه

کرد گار «ماجرای خشک  شدن درختان چنار تهران را بررسی   » روز

قتل چنارهای ولیعصر
  سارا فهیم / روزگار

چند روزی است که ماجرای خشک شدن 
چندین اصله از درختان چنار خیابان ولیعصر 
تهران در مقابل یک ملک نوساز مطرح شده 
اســت.در واقع در محدوده خیابان ولیعصر 
همه درختان سبز هستند و تنها در مقابل 
این پالک درختان خشک شده است، که 
خشک کردن این درختان ارزشمند یعنی 
از بین بردن ســرمایه های طبیعی شهر و 
اگر فردی نســبت بــه از بین بردن فضای 
سبز، باغ و یا زمین مشجر به صورت عمدی 
اقدام کند باید مطابق قانون با وی برخورد 
شود.مدیران شهری هم تاکید دارند که این 
خشک شدن عمدی بوده و از سوی مالک 
رخ داده اســت.ذبیح ا اعظمی سخنگوی، 
کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: به 
عنوان یک گیاه پزشک می گویم که  شک 
نداریم خشــک شدن همزمان ۱۰ درخت 
در یک محل دارای عاملی انسانی و اقدامی 
مخرب محیط زیســت اســت.به نظر من 
علت خشک شدن می تواند ریختن سم و 
نفت و موادی نظیر این ها باشد؛ استفاده از 
همه این مواد محتمل است و مالک ملک 
مقابل این درختان باید حتماً پاسخگو باشد. 
علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان 
بوستان ها و فضای سبز شهر تهران هم از 
عمدی بودن خشک درختان توسط مالک 
ســاختمان بلند مرتبه خبر داد و گفت: با 
توجه به حساسیت موضوع در کوتاه ترین 
زمان ممکن نامه ای به شهردار منطقه یک 
ارسال شد تا از هر گونه عملیات ساختمانی 
برای مالک ساختمان عنوان شده ممانعت 
به عمل بیاید و پرونده مالک به کمیسیون 
ماده 7 ارسال شود که این کار در کوتاه ترین 
زمان ممکن انجام شد. در جلسه کمیسیون 
مــاده 7 نیز موضــوع مطرح و اعمال ماده 
۴ قانون به میزان کاشــت درخت سه برابر 
محیط بن درختان خشک شده، انجام شد. 
بر اســاس این گزارش، به گفته مسووالن 
شهری  مالک این ساختمان عمدا نسبت 
به خشک کردن درختان اقدام کرده، لذا این 
موضوع جرم محسوب می شود و بر همین 
اساس از مالک این پالک ثبتی در دادستانی 

شکایت شده تا نسبت به آن اتخاذ تصمیم 
صورت بگیرد. شــهرداری منطقه ۱ هم  تا 
صــدور رأی دادگاه هیچ مجوزی برای این 
ملک صادر نخواهد کرد.همچنین موضوع 
در شــعبه ۳8 دادســتانی مطرح و پرونده 
باز شــده اســت. مهدی پیرهادی، رئیس 
کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شــهر تهران دراین بــاره می گوید:  اقدام 
به خشک کردن و قطع درخت ناشایست 
است. خیابان ولی عصر یک خیابان قدیمی 
و طالنی ترین خیابان خاورمیانه اســت و 
قدمــت زیادی دارد.لــذا فارغ از اینکه این 
خیابان معمولی نیست درختان با ارزشی  
هــم دارد و نبایــد اتفاقات این چنینی رخ 
دهــد.وی با تاکید بر این موضوع که بحث 
حقــوق عمومی مطرح اســت گفت:  این 
موضوع در یک معبر اصلی رخ داده است و 
قدمت درختان باالست و این موضوع قابل 
گذشــت نیست. البته این را هم بگویم که 
جریمه قطع این درختان باالی ۱۰ میلیارد 

تومان است. 

چنار توان خود را برای زندگی در 
شهرها از دست داده است

احمدرضا محرابیان، دانشــیار اکولوژی 

گیاهی دانشــگاه شــهید بهشتی درباره 
حفــظ گونه های درختــی در محدوده 
شــهری، گفــت: از دیربــاز بین حفظ 
گونه های درختی و ایجاد ساختمان های 
جدید در اکثر مناطق شهرداری ها تعارض 
وجود داشته است. نکته مهمی که وجود 
دارد این اســت که تنهــا یک مولفه بوم 
شــناختی در نابــودی درختــان تاثیر 
ندارنــد بلکه مجموعــه ای از مولفه های 
بوم شــناختی در ایــن زمینه ها موثرند.
وی افزود: بســیاری از گونه ها متناســب 
با فضای اقلیمی شــهر تهران نیســتند و 
این یک چالش جدی است. طی سالیان 
گذشــته در تهران درخت چنار کشــت 
وسیعی داشته اســت.در گذشته تهران  
آب و هوایی پاک و شرایطی مناسب برای 
این گونه داشت و جمعیت و آالینده های 
محیطی نیز کمتر بودند ولی با گذشــت 
زمان و تغییرات اقلیمی و تهران خشک تر 
و آالینده های محیطی نیز بیشــتر شدند 
دیگر آن مطلوبیت زیست محیطی برای 
این گونه گیاهی وجود ندارد و این موجب 
شــده اســت که بسیاری از گونه ها مانند 
چنــار توان خود را بــرای زندگی در این 
شــهرها از دست دهند و از بین بروند.به 

گفته محرابیان، گونه های درختی قدیمی 
همچــون چنار کــه در اکثر نقاط تهران 
وجود دارد، میراث باســتانی و فرهنگی 
ایران محسوب می شوند و نیاز به مراقبت 
و محافظت جدی دارند. اما مراقبت از این 
گونه ها به دلیل اینکه در اراضی شــهری 
قــرار دارنــد و این مناطق به طور دائم در 
حال تغییرات کاربری از خانه های قدیمی 
با چنارهای قدمت دار به ســاختمان های 
نوساز هستند بسیار دشوار است. مدیریت 
این گونه ها در گرو رضایت همه ذینفعان 
اعم از مالکان و متولیان شــهری اســت.
وی بــا اشــاره به اینکه قطــع گونه های 
درختی و کهنسال و از بین بردن آنها به 
شیوه های مختلف همیشه وجود داشته 
است، گفت: این نکته چالشی جدی است 
که مدیریت آن بسیار دشوار است؛ تامین 
منافــع مالکان اراضی حــاوی درختان 
کهنســال جهت حفاظت از این گونه ها 
بسیار ضروری است. متاسفانه در بسیاری 
از موارد مالکان اراضی حاوی این گونه ها 
به شــیوه های مختلف درختان را خشک 
می کنند که مشــمول به ســابقه است و 
درفضاهای شهری بسیاری وجود دارد.به 
گفته وی، در بسیاری از کشورها درختان 

باســتانی وجود دارد که برای هر کدام از 
درخت ها شناسنامه صادر و شماره گذاری 
شده  است و تحت حمایت شهرداری ها و 
سازمان های محیط زیستی هستند. برای 
درختــان تهران نیز اولین کاری که باید 
انجام شود تهیه شناسنامه برای تک تک 
درختان قدمت دار و شماره گذاری آن ها 

است تا بر آن ها نظارت شود.

خزان تابستانی چنارهای تهران
وی همچنین با اشــاره به خزان زودرس 
چنارهای تهران، گفت: در سال های اخیر 
چنارهــای تهران دچار خــزان زودرس 
شــده اند چراکــه چنار در حــال حاضر 
بــا همــه مناطق اقلیمی تهران ســازگار 
نیست. تغییرات اقلیمی، خشکی محیط، 
آالینده های جوی و گرد و خاک نیز موجب 
تشدید تنش های محیطی علیه گونه های 
گیاهی می شــوند. به عنوان مثال درختی 
که در حالت عادی می توانست خشکسالی 
را تحمل کند دیگر توان تحمل این تنش 
را ندارد، چرا که شــدت تنش های دیگر 
ســبب کاهش بردباری این گونه ها شده 
اســت.وی توصیه کرد : با توجه به شرایط 
اقلیمی موجود، تنش های محیط زیستی 
و شــرایط و امکانات شــهر باید گونه های 
مناســبی جایگزین شــده و یا در سطح 
وسیع تر کشت شوند. گونه های بومی مانند 
انواع بادام وحشــی، رز وحشی، داغداغان 
)درخــت تا( و..براســاس نــوع منطقه 
وســازگاری به شــرایط خاک شناختی 
و اقلیمی منطقه پیشــنهاد می شــوند.بر 
اســاس این گزارش، خشــک کردن ۱۳ 
درخت خیابان ولیعصر توســط مالک یک 
ساختمان اگر چه تاسف بار است اما اولین 
بار نیســت و آخرین بــار نیز نخواهد بود. 
مرگ خاموش درختان چه در شهر و چه 
در مناطق جنگلی، اتفاق جدیدی نیست، 
یک روز با سوزاندن ریشه ها و دیگر روز با 
بریدن و قطع کردن درختان رخ می نماید، 
درختانی که ســرمایه های ملی و میراث 
طبیعی کشور هستند و خسارت آن با هیچ 

جریمه ریالی جبران پذیر نیست.

7جامعه
 دستور وزیر بهداشت 

کز درمانی  به اورژانس و مرا
برای رسیدگی به سیل زدگان

در پی وقوع ســیل در برخی اســتان ها و 
تداوم بارش ها ، وزیر بهداشــت، سازمان 
اورژانس و رؤســای دانشــگاه های علوم 
پزشــکی سراسر کشــور را ملزم کرد تا 
ضمن آمادگــی کامل، تدابیر الزم برای 
رســیدگی فوری به سیل زدگان و بسیج 
همــه امکانــات شــامل اورژانس پیش 
بیمارســتانی و بیمارســتانی، اقدامات 
تشــخیصی و ارائه خدمات درمانی سریع 
و مطلوب به مصدومان احتمالی را اتخاذ 
کنند.دکتر بهــرام عین اللهی به رییس 
سازمان اورژانس و روسای دانشگاه های 
علوم پزشــکی  سراسر کشور دستور داد 
تمــام امکانات خود را برای رســیدگی 
بهنــگام و مؤثر بــه مصدومان احتمالی 
سیل بسیج کنند.وی افزود: ضروریست 
اورژانس پیش بیمارستانی، مراکز درمانی 
و کادر تخصصی درمان برای ارائه خدمات 
ســریع و کیفی به مصدومان در آمادگی 
کامل به سر برده و رسیدگی های درمانی  
آســیب دیدگان ســیل  را در دستور کار 
قرار دهند.وی همچنین سازمان اورژانس 
کشــور  و دانشــگاه های علوم پزشکی را 
موظــف کرد تا گزارش بر خط اقدامات و 
تدابیر صورت گرفته در زمینه های مذکور 

را به وی اعالم کنند.

طول مدت بیماری در پیک 
هفتم کرونا چقدر است؟

رئیــس انجمن عفونی، در رابطه با دوره 
بیمــاری برای مبتالیــان کرونا در این 
پیک، اظهار کرد: شــدت و مدت بیماری 
در ایــن پیک به میزان و نوع واکســنی 
اســت که فرد مبتال قبــال تزریق کرده 
اســت.آمیتیس رمضانی افزود: افرادی 
که واکســن پاستوکوک را به عنوان دوز 
پوســتر تزریق کرده اند دوره بیماری در 
آنها بســیار کم و در حد ۵ تا 6 روز بوده 
اســت. اما افرادی که ســینوفارم تزریق 
کرده انــد یــک هفته تــا ۱۰ روز ممکن 
اســت طول بیماری آنها باشد.رمضانی 
همچنین در رابطه با زمان بازگشــت به 
کار افــراد مبتال به این بیماری نیز گفت: 
این موضوع بســتگی شــدت عالئم آنان 
دارد. اگــر عالئم این افراد خفیف باشــد 
اســتعالجی آنها ۵ روز تا یک هفته است 
و اگر عالئم آنها متوســط یا شــدید باشد 
مرخصی آنها ۱۰ روز است.وی همچنین 
در رابطه با وضعیت آبله میمونی در ایران 
نیــز اظهار کــرد: در حال حاضر با توجه 
به اینکه تمامی موارد مشــکوک را ما در 
پاســتور چک می کنیم خوشبختانه در 
حال حاضر هیچگونه مورد مثبت و قطعی 
را مشاهده نکرده ایم.وی بیان کرد: ما باید 
بدانیــم که کشــورهای اطراف ما درگیر 
این بیماری شده و با توجه به این ما هم 
باید آماده باشیم چرا که امکان دارد این 
بیماری به ایران هم وارد شــود.رمضانی 
گفــت: در حال حاضر آمادگی هایی برای 
این موضوع انجام شده و وزارت بهداشت 
اقدام به خرید واکسن این بیماری کرده 
است.البته این واکسن برای عموم نبوده و 
برای شرایط خاص در نظر گرفته خواهد 

شد. 

سازمان نوسازی مدارس؛

فعال گزارشی از خسارت 
مدارس در سیل  نداشته ایم

مدیرکل روابط عمومی سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور در تشریح 
آخریــن وضعیــت مــدارس در مناطق 
سیل زده گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی 
مبنی بر خســارات احتمالی به فضاهای 
آموزشی دریافت نشده است.ولی تیم های 
ارزیابــی خســارات احتمالی نوســازی 
مدارس در استان ها فعال هستند و نتیجه 
نهایی اعالم خواهد شــد.میثم حاجی پور 
گفــت: پــس از جمع بنــدی اطالعات و 
گزارشات دریافتی، نسبت به برنامه ریزی 
برای رفع ایرادات و مشــکالت احتمالی 
تصمیم گیــری و با همــکاری نهادهای 
خدمات رسان و امدادرسان در بحران، در 
کمتریــن زمان ممکن مدارس مورد نظر 
تعمیــر و برای حضور دانش آموزان آماده 
می شــود.وی درباره استفاده از مدارس 
برای اســکان و یا امدادرســانی به مردم 
در ایــن مناطــق اظهار کرد: این آمادگی 
وجود دارد و فضاهای ورزشی و آموزشی 
همواره در حوادث غیرمترقبه برای حضور 

در اختیار مردم قرار می گیرند.

 به مناسبت نهم مرداد 
روز ملی انتقال خون؛

 وضعیت تأمین خون 
در کشور چگونه است؟ 

نهم مرداد روز ملی انتقال خون و سالروز 
تأسیس سازمان انتقال خون ایران است.

مصطفــی جمالی، مدیرعامل ســازمان 
انتقال خون ایران، با اشــاره به اینکه یک 
چهارم خون اهدایی کشور برای بیماران 
تاالسمی استفاده می شود، گفت: در حال 
حاضر در کشور ۲۳ هزار بیمار تاالسمی 
داریم که حدود چهار هزار نفر از این تعداد 
به طور مقطعی خون اســتفاده می کنند 
و باقی افــراد از مصرف کنندگان دائمی 
خون هســتند.وی افزود: بــرای تأمین 
ســالمتی این بیماران ساالنه ۵۰۰ هزار 
واحد خون تهیه و توزیع می شود که اغلب 
از خون کم لوکوسیت و فیلتر شده یا اشعه 
دیده است تا عوارض ناشی از تزریق خون 
مکــرر در این بیماران به حداقل برســد.

جمالی همچنین با بیان اینکه در گذشته 
که این امکانات کمتر بوده است یک بیمار 
تاالسمی به ندرت به سن بلوغ می رسید 
و خیلــی از افــراد در آن ســنین از دنیا 
می رفتند، اظهار داشــت: در حال حاضر 
شــاهد ازدواج و فرزندآوری این بیماران 
نیز هستیم و خدمات انتقال خون کیفیت 
زندگی این عزیزان را افزایش داده است.

وی با اشاره به تأمین خون نادر خصوصاً 
kell منفی برای مبتالیان به تاالســمی، 
گفت: خوشــبختانه با اســتمرار اهدای 
خون توسط هموطنان، بیماران نیازمند 
به خون خصوصاً عزیزان تاالسمی نگرانی 
بابــت تأمین خون در کشــور ندارند. وی 
در ادامــه وضعیت تأمین خون را مطلوب 
دانســت و افزود: باید از وجود ارزشــمند 
بانوان و نسل جوان اهدای خون در کشور 
بهره مند شویم و رسالت مؤسسات مردم 
نهــاد در این زمینه بیشــتر خواهد بود.

جمالی با اشاره به رویکرد سازمان انتقال 
خون سراســر کشور جهت تأمین خون، 
اظهار کرد: در حال حاضر شــرایط اهدا 
و تأمیــن خــون از ثبات خوبی برخوردار 
اســت اما نباید به ایــن راضی بود و باید 
برای ارتقای بســیاری از مولفه ها تالش 
کنیم.وی با عنوان اینکه برای پایداری و 
استمرار ذخایر خون باید از ظرفیت همه 
مناطق کمک گرفت و امکان اهدای خون 
برای جمعیت روستایی کشور نیز فراهم 
شود، افزود: در گذشته میزان ذخایر خون 
۵ روز در نظر گرفته می شد، اما: طی ۳ ماه 
اخیر میانگین کشوری به حدود ۱۰ روز 
رســیده است. مدیرعامل سازمان انتقال 
خون ایران همچنین گفت: با وجود روند 
افزایشــی توسعه بیمارستان ها، اما تعداد 
نیروی انســانی در انتقال خون اســتان 
تهــران با کاهش مواجه شــده و همین 
مســئله باعث کاهش مراکز اهدای خون 
پایتخت در ۱۰ ســال گذشته شده است 
بــه طوری که ۳۰ درصد خون مورد نیاز 
بیمارســتان های استان تهران از طریق 
استان های دیگر تأمین می شود. جمالی 
افزود: در اســتان تهــران فقط در مرکز 
وصال شــیرازی، ظرفیت ذخیره سازی و 
توزیع خون برای بیش از ۱6۰ بیمارستان 
و مراکــز درمانــی داریم که برای پدافند 
غیرعامــل نیاز به توســعه و گســترش 
زیرساخت ها در نقاط دیگر استان داریم 
تا توزیع خون بیمارســتان ها با ســرعت 
بیشتری صورت بگیرد. مژده نخلستانی، 
سرپرســت دفتر برنامــه ریزی جذب و 
نگهداری اهدا کنندگان خون ســازمان 
انتقال خون ایران هم با اشــاره به سالم تر 
بودن خون بانوان، ســهم زنان در اهدای 
خون را ناچیز عنوان کرد و اظهار داشت: 
بررسی ها نشان می دهد شیوع رفتارهای 
پرخطر در بین بانوان کمتر بوده، در پاسخ 
گویی به پرسش های پزشک انتقال خون 
صداقت بیشــتری دارند و در واقع یکی 
از ســالم ترین منابع خونی در دســترس 
هســتند. وی با ابراز تأسف از سهم اندک 
زنان در اهدای خون که به طور متوســط 
تنها حدود ۴ درصد از خون های اهدایی 
اســت، گفت: در کشورهای توسعه یافته 
این مشــارکت به ۳۰ تــا ۵۰ درصد هم 
می رســد، این در حالی اســت که بیش 
از ۵۰ درصــد مصــرف کنندگان خون و 
فرآورده هــای خــون را در مراکز درمانی 
زنان تشکیل می دهند و شاید دلیل اصلی 
آن خون ریزی های هنگام زایمان، عمل 
ســزارین و…، باشــد. نخلستانی خاطر 
نشــان کــرد: نقش خانم هــا در نهادینه 
ســازی فرهنگ اهدای خون بین اعضای 
خانواده و جامعه نیز غیرقابل انکار اســت 
و افزایش شاخص اهدای خون زنان عالوه 
بر کمک به ارتقای سالمت جامعه و رفع 
نیــاز به خون و فراورده های آن می تواند 
گامی مهم در راســتای توسعه اجتماعی 
و تغییر نگرش های کاذب جنســیتی در 

جامعه باشد.

خبر ویژه

معاون برنامه ریزی اداره کل داروی سازمان غذا با 
اشاره به اینکه تمامی اطالعات مورد نیاز در مورد 
قیمت های جدید داروها قابل دسترســی اســت، 
گفــت: قیمت تمامی داروها به صورت شــفاف و 
برخط روی ســایت سازمان غذا و دارو و یا سامانه 
تی تک برای تمامی مردم قابل دسترســی است.

حسین شمالی با تاکید بر اینکه قیمت دارو برای 
مردم و بیماران افزایش پیدا نکرده اســت، افزود: 

مردم با داشتن بیمه و در صورت تجویز دارو توسط 
پزشــک شاهد هیچ گونه افزایش قیمت نخواهند 
بود. وی با اشاره به اینکه در طرح دارویار داروهای 
بدون نسخه مشــمول هیچگونه افزایش قیمتی 
نشده اند، گفت: مردم با مشاهده هرگونه مغایرت 
قیمت داروها نســبت به قیمت های درج شده در 
ســایت و یا آزاد فروشــی داروها در داروخانه ها 
بــه رغم طــرف قرارداد بودن با بیمه ها، می توانند 

با شــماره ۱۹۰ و یا اطالع به دانشــگاه های علوم 
پزشــکی این تخلفات را گزارش کنند.وی تصریح 
کــرد: ســازمان غذا و دارو قیمــت تمامی داروها 
را به صورت شــفاف و برخط روی ســایت خود 
 منتشــر کرده و هموطنان با مراجعه به ســایت

http://irc.fda.gov.ir/nfi و یــا برنامــه ســامانه 
تی تک و اســکن QR کد روی بســته محصوالت 

در لحظه قیمت دارو را مشاهده کنند.

گرفت قیمت جدید داروها در دسترس مردم قرار 

اینفوگرافی 

هنگام جوش 
آوردن خودرو 

چه باید کرد؟
جوش آوردن خودرو، 

ممکن است موجب 
سوختن واشر سر 

سیلندر، جام کردن 
موتور و خرابی قطعات 
الستیکی داخل خودرو 

شود. بایدها و نبایدهایی 
که در هنگام جوش 
آوردن خودرو باید 

رعایت کنیم به این شرح 
است

حذف ممنوعیت انتقال به داخل 
دانشجویان پزشکی ورودی بعد از 2019

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با اشاره به برگزاری شورای عالی برنامه 
ریزی علوم پزشــکی درباره جدیدترین تصمیم برای دانشــجویان ایرانی شــاغل به 
تحصیل در خارج از کشــور و متقاضی انتقال به داخل کشــور، گفت: در این جلســه 
درباره ســاماندهی انتقال دانشــجویان ایرانی که در دانشگاه های مورد تایید وزارت 
بهداشــت، مشــغول به تحصیل هستند، تصمیم گیری شد.دکتر غالمرضا حسن زاده 
گفت: بر اســاس رای شــورای عالی برنامه ریزی علوم پزشــکی و به درخواست مرکز 
خدمات آموزشی وزارت بهداشت، در مورد دانشجویانی که قبل از سال ۲۰۱۹ برای 
ادامه تحصیل به خارج کشور رفتند و قصد انتقال به ایران را دارند، آزمون صالحیت 
علمی برگزار می شــود.همچنین دانشــجویانی هم که بعد از سال تحصیلی ۲۰۱۹ تا 
۲۰۲۳ میالدی در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و در رشته های پزشکی، 
دندانپزشــکی و داروســازی تحصیل کردند شــامل این آزمون می شوند و در صورت 
تقاضای انتقال باید در آزمون صالحیت علمی شــرکت کنند.وی افزود: این تصمیم 
برای دانشجویان متقاضی انتقال است که در دانشگاه های معتبر تحصیل می کرده 
اند و بعد از ســال ۲۰۱۹ به خارج رفته بودند.وی یادآور شــد: هنوز تصمیمی برای 
دانشجویان که بعد از سال ۲۰۱۹ به دانشگاه های غیرمعتبر خارجی رفته بودند اتخاذ 
نشده است.حسن زاده با اشاره به تصمیم شورای عالی برنامه ریزی برای دانشجویانی 
که بعد از ســال تحصیلی ۲۰۲۳_ ۲۰۲۲ به خارج کشــور رفته اند، گفت: این افراد 
هم در صورت تقاضای انتقال می توانند در آزمون صالحیت علمی شرکت کنند اما 
فقط می توانند به رشــته های مقطع کارشناســی منتقل شــوند. در واقع دانشجویان 
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در صورت قبولی در آزمون صالحیت علمی تنها 
می توانند به رشته هایی با مقطع کارشناسی منتقل شوند.وی افزود: خانواده ها بهتر 
اســت فرزندان خود را ترغیب کنند تا برای ادامه تحصیل در مقاطعی که مورد نیاز 
است، در کشور حضور داشته باشند که این مسئله شرایط تحصیل و زمینه اشتغال 

فارغ التحصیالن را هم تسهیل می کند.
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 سفیدچاه
 گورستانی اسرارآمیز

 

در شمالی ترین نقطه ایران، روستای معروفی وجود 
دارد که دلیل شهرت آن گورستان اسرار آمیزی است 
که داخل روستا قرار گرفته است. این گورستان که 
به اسم سفید چاه یا گورستان سپید معروف است در 
شهرستان بهشهر استان مازندران، روستای سفید 
چاه واقع شــده که میتوان گفت اولین قبرســتان 
مسلمانان در ایران است. گورستانی که اهالی اعتقاد 
دارند، خاک ســفیدش، نمی گذارد اجســاد مرده 
ها پوسیده شــود. همچنین این قبرســتان دارای 
نقوش مختلف روی ســنگ های ایستاده است که 
از شخصیت، کســب و کار و حتی خلق و خوی فرد 

آرمیده در آن حکایتها دارد.
گورستان سفید چاه که به "گورســتان سپید" نیز 
شهرت دارد، در شهرســتان بهشهر، بخش یانه سر، 
روستای ســفید چاه واقع شــده که مربوط به دوره 
تیموریان است و اولین قبرستان مسلمانان در ایران 
است.روستای ســفیدچاه با گورستان اسرارآمیزش 
شناخته میشــود. در منطقه گلوگاه بهشهر، تقریبا 
کسی نیست که چیزی از داستان های شگفت انگیز 
گورستان تاریخی این روستا نشــنیده باشد. مردم 
گلوگاه از ۵۰ پارچه آبادی دور و اطراف، مرده هایشان 
را به دوش می گیرند و اهلل اکبرگویان به سفیدچاه می 
آورند تا جایی در گورستان این روستا برایشان دست 
و پا کنند. آنها معتقدند که خاک ســفید این روستا 

نمی گذارد اجساد مردگانشان بپوسد.

گورستانی با خاک سفید 
گورستان پرطرفدار ســفیدچاه روز به روز بزرگ و 
بزرگ تر می شود و کم کم خانه ها و زمین ها را پس 
می زند تا برای مردگان جا باز کند. این گورســتان 
به جز خاک ســفیدرنگش، یک تفاوت دیگر هم با 
دیگر گورســتان های ایران دارد؛ در بخش تاریخی 
گورستان، تقریبا تمام ســنگ قبر ها باالی سر مزار 
متوفیان سر پا ایستاده اند. ســنگ قبرهایی که هر 
کــدام تابلوی اعالناتی هســتند برای شناســاندن 

شخصیت فردی که فوت شده است.
سرشناس ترین اهالی گورستان روستای سفیدچاه 
۳ نواده امام موسی بن جعفر)ع( هستند؛ ابراهیم)ع(، 
منصور)ع( و عبدالرحمان)ع( که از ظلم و جور خلفای 
مستبد فراری شدند و برای همین در این دیار ماندند. 
از جمله دیدنی های مقبره این ۳ تن، صندوقچه ای 
چوبی است که اهالی روستا از آن محافظت می کنند.
سنگ  قبرهای ایستاده گورستان سفیدچاه از اسم و 
رسم مردگان گورستان می  گویند؛ از شغل و کسب و 
کار آنها و یا حتی خلقیات و روحیه  شان که بر سینه 

سنگ  قبرهای ایستاده سفید چاه نقش بسته اند.
نقوش حیوانات مختلف از کبوتــر و روباه گرفته تا 
خرگوش و شتر را در این گورســتان خواهید دید. 
کبوتر، نماد پیام آوری، پیک ناهید و عشــق است. 
روباه، نماد دنیایی است که فریبکار و نیرنگ  باز است 
و خرگوش، نشان شخص باهوش و بادرایتی است که 
فریب دنیا را نمی  خورد. میان سنگ  قبرهای سفید 
چاه حتی شتر هم دیده می  شــود. شتری که البد 
حکایت از کاروانی دارد و البد متوفی، در مسیر عبور 

از این روستا دار فانی را وداع گفته است.
نقوش گیاهی: سرو بدون شــک پرجمعیت  ترین 
گیاه این گورســتان است. ســرو برای ما ایرانی  ها 
نماد جاودانگی و فناناپذیری بوده است. گل نیلوفر 
نشــانه  پاکی و تولد مجدد بوده و گل انار نماد پاکی 

و بی آالیشی.
ابزارهای کاربردی: اسباب و اثاثه نقش شده روی 
ســنگ  قبرها در بیشتر موارد شــغل و کسب و کار 
شــخص متوفی را بر مال می کند. شمشــیر، کمان، 
تفنگ و باروت  دان، نشانه  اشخاص شجاع و جنگاور 
است. بر سنگ  قبر بافندگان، قیچی، ماسوره و ابزار 
بافندگی به چشم می  خورد و از ابزار نجاران نقش تبر، 

اره و مته بر سنگ قبرشان نقش بسته است.
نقوش نمادین: خورشــید نشــانه حق  پرستی و 
گرایش به بلند پروازی است و آینه، نماد خودشناسی 
و معرفت. بر ســنگ قبر بانوان، شــانه دو طرفه و بر 
ســنگ قبر آقایان شــانه یک طرفه نقرشده است. 
نقوش نمادین، بیشتر در میان سنگ  تراشان متاخرتر 
که ظاهرا کم  حوصله  تر از حجــاران صفوی بودند، 

رایج بود.
نقوش تاریخی: امکان اینکه در میان آن  همه سنگ  
قبر یک سنگ تیموری یا صفوی پیدا کنید کم است. 
باید بین سنگ  های زرد رنگ ضخیم بگردید تا بلکه 
با یکی از آن شــاهکارهای هنر سنگ  تراشی روبه رو 
شوید. این سنگ  ها عموما مانند محراب  هایی هستند 
که با خطوط ظریف و اسلیمی  های پر پیچ  وتاب پر 
شده اند. خطوط خوِش حک شــده بر این سنگ  ها 
به جز نام متوفی و سال درگذشت وی، شامل صلوات 

کبیر، احادیث، آیات و روایات نیز می  شوند.

گردشگری

 نابودی بافت تاریخی یزد پس از سیل/ منبع : ایرنا

عکس روز 

کرونا این آدامس را بجوید! برای مقابله با 
دانشمندان آدامسی طراحی کردند که با جویدن آن ویروس کرونا به 
دام میافتد و می تواند روند انتقال فرد به فرد بیماری را کاهش دهد.
همه گیری کرونا به یکی از چالش برانگیزترین مشکالت بهداشتی 
کشــور ها تبدیل شــده اســت.گرچه در ابتدا تصور می شد با ظهور 
واکســن های کووید ۱۹ شــاهد کنترل این همه گیری خواهیم بود، 
اما ظهور مداوم سویه ها و زیرسویه های جدید این ویروس کار را برای 
دانشمندان سخت کرده است.دانشمندان برای کاهش روند انتقال 
ویــروس کرونا میان افراد اقدام به طراحی آدامس ویژه ای کرده اند. 
زمانــی که فرد اقدام بــه جویدن این آدامس می کند ویروس کرونا 
در بــزاق بــه دام افتاده و همین موضوع باعث کاهش انتقال ویروس 
میان افراد می شود.این آدامس حاوی پروتئین ACE۲ است که در 

ســطح ســلول های بدن وجود دارد. ویروس کرونا با اتصال خود به 
سطح سلول وارد آن می شود. حال این پروتئین ویروس را به اشتباه 
انداختــه و پــس از اتصال کوویــد ۱۹ با آن، ویروس به دام می افتد.

دانشــمندان در مطالعات آزمایشــگاهی این آدامس با سویه دلتا و 

امیکرون مشــاهده کردند این دو ســویه با اتصال به سطح پروتئین 
ACE۲ به میزان بسیار زیادی توانایی انتقال خود را از دست دادند. 
محققان پروتئین ACE۲ را با کمک مهندسی ژنتیک از سلول های 
کاهو استخراج کردند. در آزمایشی دیگر، پروتئین ACE۲ که از پودر 
لوبیا به دســت آمده بود موفق شــد عالوه بر به دام انداختن ویروس 
کرونا، ویروس آنفلوآنزا را نیز تحت کنترل درآورد.دانشمندان تاکید 
دارند از آنجا که انتقال بیماری های ویروســی همانند کووید ۱۹ و 
آنفلوآنزا از راه تنفســی و دهانی اســت، توسعه روش هایی که بتواند 
این موضوع را تحت کنترل درآورد ضروری اســت.این امر می تواند 
در کنــار زدن ماســک روند انتقال فرد به فــرد بیماری را به میزان 

زیادی کاهش دهد.

دریچه علم

»نخل گردانی« ؛

آیین عزاداری مردم یزد
یــک پژوهشــگر تاریــخ تشــیع گفــت: مضامین 
اجتماعی مانند ظلم ســتیزی، حق طلبــی در آیین 
 عــزاداری مردم شــهر یــزد از جلوه های عــزاداری 

این شهر است.
ســعید طاوسی مســرور مدرس و پژوهشــگر تاریخ 
اســالم و تشــیع گفت: یکی از جلوه های عزاداری در 
ســال های اخیر در شــهر یزد ســینه زنی به صورت 
دسته جمعی است، البته ســینه زنی همواره جمعی 
صورت می گیرد، امــا در در یک جمع بســیار زیاد از 
عزاداران و استفاده از نوحه هایی با مضامین اجتماعی 
مانند ظلم ســتیزی، حق طلبی که در سال های اخیر 
 توجــه را به خود خصوصــا در فضای مجــازی جلب 

کرده است.

آیین نخل گردانی شهر یزد
به گفته طاوسی نمی توان از عزاداری یزد سخن به میان 
آورد و اشاره ای به نخل گردانی نکرد، آیین نخل گردانی 
به این شکل است که در روز عاشــورا برگزار می شود 
و هنگام برگزاری این مراســم عده ای از مردان جوان 
و تنومند نخل که یک سازه ی چوبی سیاه پوش شده 
است را از محل استقرارش خارج و روی شانه های خود 

بلند می کنند و با آدابی خاص در مسیری از پیش تعیین 
شده می گردانند.

او می گوید: نخل عالوه بر سیاه پوش شدن آذین هایی 
هم ویژه ایام محرم به آن بسته می شود، به این افرادی 
که نخل را حمل می کنند نخل بــر یا نخل کش گفته 
می شود، و هر چه قدر نخل سنگین تر باشد در واقع به 

تعداد بیشتری از افراد نیاز است.

نخل عزا و ماتم
طاوســی گفت: نخل در واقع یک تابوت واره یا اتاقکی 
شبیه حجله است، مشــبک و از جنس چوب به شکل 
مکعب مستطیل که در شــهر یزد نقل تلفظ می شود، 
وصف های مختلفی از آن می شود که از آن با عباراتی 
مثل نخل عزا و ماتم، نخل تابوت، نخل شهیدان، نخل 

عاشورا، نخل محرم یاد می شود.

نخل ؛ نمادی از تابوت امام حسین )ع(
به گفته طاوسی در واقع در فرهنگ عامه نخل نمادی 
از تابوت امام حسین )ع( و منظور از آیین نخل گردانی 
تشیع جنازه نمادین امام حسین )ع( است، اینکه چرا 
به آن نخل گفته می شود استاد علی بلوک باشی بر این 
نظر است که احتماال در قدیم این تابواره ها را از چوب 
درخت خرما می ســاختند و از این جهت به آن نخل 

گفته می شود.
او می گوید: نخل در اندازه های مختلفی ساخته می شود 
بعضی ها از آن ها بزرگ و سنگین است که برای حملش 
به ده ها نفر نیاز است، و برخی از آن ها هم کوچک است، 
نخل را روی زمین یا روی چهارپایه یا تخته های چوبی 
میگذارند و هنگام حرکت دادن سرک بیرون آمده ی 

تیره های کف پوش را گرفته و روی دوش میگذارند.
این مدرس تاریخ تشیع گفت: اگر به میدان امیر چخماق 
در بافت تاریخی یزد رجوع کنیم نخل عزاداری همواره 
در گوشه ی میدان خودنمایی می کند و در روز عاشورا 
از آن استفاده می شود و در ســایر ایام زینت بخش آن 

میدان تاریخی است.

طاوسی گفت: در دهه ی محرم چند روز مانده به تاسوعا 
نخل را  با انواع پارچه های سبز و ســیاه و شال و ترمه 
آماده می کنند و برای تزئین آن از آیینه، چراغ، ابزار های 
جنگی مثل سپر، شمشیر، کاله خود، شمایل ائمه علیه 
سالم گاهی چشــم زخم نظر قربانی و زنگوله استفاده 

می کنند.
او می گوید: به این مراسم نخل آرایی یا نخل بندی گفته 
می شود و به کسی که نخل را تزئین می کند نخل آرا یا 

نخل بند می گویند.
طاوسی گفت: یکی از مهم ترین مراکز آیین نخل گردانی 
شهر یزد و همین طور در شهر دیگر استان یعنی تفت و 
روستا های اطراف این شهر ها مراسم نخل گردانی برگزار 
می شــود، برای مثال در ایام محرم شاهد مراسم نخل 

گردانی روستای زارچ در اطراف یزد بوده ام.
به گفته طاوسی معموال نخل در آن فضای تعیین شده 
چند بار گرداننده می شود و مراسم عزاداری و سوگواری 
برگزار می شود، هنگامی که مراسم تا حدی پیش رفت 
و دل ها آماده شد نخل را همراه با اوج هیجان و عاطفه 
مذهبی ســوگواران و عزاداران امام حســین )ع( بلند 

می کنند.
طاوسی گفت: در مسیر حرکت نخل که به سمت هدفی 
مثل میدانگاه، امامزاده، منزل شــخصیت برجســته 
مذهبی، شهید می رود ممکن اســت چند بار نخل را 
روی زمین بگذارند و در این هنگام که نخل روی زمین 
گذاشته می شود افرادی که حامل نخل یا اصطالحا نخل 
بر هستند اســتراحت می کنند و چایی و شربت نذری 
می خورند و عزاداران هم سراغ نخل برای دخیل بستن 

می روند و نذورات خود را به متولیان نخل می دهند.
او می گوید: با نزدیک شدن به غروب عاشورا مراسم نخل 
گردانی به پایان می رسد و پس از پایان مراسم شام غریبان 
نخل به جایگاه خود در حسینیه، میدان یا امامزاده برمی 
گردد و بعد تزئینات را از آن باز می کنند و تا سال بعد همان 

جا به امانت می ماند تا اینکه سال بعد از آن استفاده شود.

ع نخل گردانی از دوره صفویه شرو
طاوسی گفت: پوشش سیاه نخل توسط برخی هیات ها 
تا اربعین یا پایان ماه صفر از نخل باز نمی شود، قدمت 
نخل گردانی به دوره ی صفویه می رسد و اگر چه نخل 
گردانی در تفت و یزد شهرت دارد، اما در سایر شهر های 
مناطق مرکزی ایران مثل کاشان، ابیانه، نائین و دیگر 

شهر های استان یزد همانند میبد اجرا می شود.

آداب و رسوم 

طنز

گهی تجدید مناقصه عمومی  گهی تجدید مناقصه عمومی  آ  آ
به شماره به شماره 20010057690000452001005769000045 - مرحله سوم  - مرحله سوم 

علی یعقوبی -  شهردار هشتگرد

شــهرداری هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1401 نســبت بــه برگــزاری و انجــام تشــریفات قانونــی مناقصــه عمومــی جدولگــذاری 
شــهرک کوثــر 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 
وژه: شهرک کوثر هشتگرد  2- نشانی محل اجرای پر

3- موضوع مناقصه: جدولگذاری شهرک کوثر 
4- مبلغ مناقصه: 18/348/000/000 )به حروف هجده میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون ریال( 

وف نهصــد و هفــده میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال( مــی باشــد کــه مــی بایســت بــه  5- ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ 917/400/000 )بــه حــر
وشــهای ذیــل ارائــه گــردد: ضمانتنامــه بانکــی معــادل مبلــغ 5% کــه از تاریــخ درج آخریــن آگهــی مناقصــه دارای حداقــل 120 روز اعتبــار و قابــل  یکــی از ر

تمدیــد باشــد و یــا واریــز فیــش نقــدی بــه حســاب 0105612974005 بانــک ملــی شــعبه شــهرداری هشــتگرد کــد شــعبه 2658
6- متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند. 

7- مناقصــه گــران جهــت دریافــت اســناد مناقصــه مــی بایســت از تاریــخ 1401/05/11 لغایــت 1401/5/20 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت اقــدام نماینــد. 

8- مــدت اعتبــار پیشــنهادها )موضــوع بنــد ی مــاده 2 و بنــد الــف مــاده 21 قانــون( مــی بایســت از تاریــخ ارائــه پیشــنهاد قیمــت هــا بــه مــدت یــک مــاه 
اعتبــار داشــته باشــد. 

9- مناقصــه گــران جهــت ارائــه پیشــنهادات مــی بایســت از تاریــخ 1401/5/20 لغایــت 1401/5/31 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
اقــدام نماینــد. 

10- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است. 

 نوبت اول

 حق انتخاب و ذبح
 با چکش برقی!

  به قلم وحید حاج سعیدی

اقتصــاد در همــه جای دنیا پیچیده اســت در 
مملکــت ما پیچیده تــر! الکردار مثل هزارالی 
شکم گوسفند در حال قاچاق است که هر طرفش 
را می گیری از طرف دیگر در می رود. شــرکت 
های ماست بندی و خودرو سازی را از یک طرف 
جریمه میلیاردی می کنند، از طرف دیگر همان 
شرکت ها به عنوان شرکت تجاری برتر معرفی 
می کنند! از ســویی ثبت سفارش کاالهایی که 
در مملکت فراوان اســت ممنوع است، از طرف 
دیگر ســالی چند صد تن ســنگ و پا و سنجاق 
قفلی وارد مملکت می شــود! برنج پاکستانی با 
گاز تهاتر می شــود. عبدالرضا موســوی رئیس 
انجمن شــرکت های هواپیمایی فرموده اند  که 
قیمت یک چلوکباب با نوشابه و دسر و مخلفات 
زیر یک میلیون نیســت و بیشتر از قیمت بلیط 
هواپیماســت. جناب تاج که قرارداد ترکمنچای 
فوتبالــی را منعقــد کرده و ۲۰۰ میلیارد تومان 
به فوتبال مملکت ضرر زده اســت دوباره برای 
انتخابات فوتبال کاندیدا و تائید شــده اســت. 
خالصــه مــا که از این هزار الی مخوف اقتصاد و 

مافیای اقتصاد چیزی سر در نیاوردیم.
اما یکی دیگر از مقوالت پر پیچ و خم اقتصادی 
بحث دام و دامداری اســت. االن هم به سالمتی 
عــده ای بــه قاچاق دام زنده روی آورده اند و اگر 
در فرانســه و آلمان صحبت از تولید سوســیس 
و کالباس از گوشــت اسب زیاد است، اینجا نقداً 
»شــد از گاو گیتی پــر از گفت گوی...«  رئیس 
شــورای تامین دام کشــور در گفت وگو با یک 
برنامه رادیویی گفت، به علت فقر مراتع، کم آبی 
و گرمــا بایــد بخشــی از دام را از حیطه دامدار 
خــارج و صادر کنیــم. با صادرات یک رأس دام 
اساسا سبب رونق تولید ۱۰۰رأس خواهیم شد. 
منصــور پوریــان افزود: با این حال وزارت جهاد 
کشــاورزی، صادرات دام زنــده را ممنوع کرده 

است.) به نقل از جراید(
هر چند صادرات دام ســبک و سنگین موافقان 
و مخالفانــی دارد ولی اقتصاد کاری به مخالفان 
و موافقان ندارد و با عنایت به قانون نا ننوشــته 
»گرانــی در داخــل ، قاچاق از خارج و گرانی در 
خارج، قاچاق از داخل« فعاًل اوضاع کشمشــی 
اســت. فلذا به شــیوه معهود و رسم مالوف چند 
پیشنهاد راهبردی در این خصوص ارائه می شود:
الف( تغییرات دائمی قیمت دام زنده: توصیه 
می شود قیمت دام و گوشت را به صورت روزانه یا 
هفتگی کم و زیاد کنیم. با این شیوه قاچاقچیان 
در قاچاق دام به خارج از کشور یا قاچاق به داخل 
کشــور دچار ســردرگمی شوند و اگر یک ماه با 
این شــیوه کار کنند طرف مقابل در اون ور آب 
صدایــش در می آید کــه » داداش باالخره چه 
کاره ای ؟! میخــوای صــادر کنی؟! وارد کنی؟! 
مــی خوای قاچاق معکــوس  کنی؟! تکلیف ما 
رو مشــخص کن. چرا اینقدر شل کن سفت کن 

در می آری؟«
ب( اســتفاده از سیستم های رد یابی: راه 
دیگر مبارزه با قاچاق دام ، اســتفاده از سیســتم 
ناو بری فضایی بیدو)Beidou( می باشد. نه پدر 
جان GPS دیگر از مد افتاده است و جواب نمی 
دهد. با این شــیوه مدرن رد یابی دام حتی اگر 
شنزبه هم باشد ) همان گاو معروف کلیله و دمنه( 
یا بزبز قندی از نقشه ها و جیک و پیک شان آگاه 
می شــویم و نمی توانند از آبادی بیرون بروند 

چه برسد به اینکه بتوانند از مرز خارج شوند!
پ( حق انتخاب به دام: البته آزاد گذاشــتن 
دام هــا بــرای خروج از مرز هم یک راهکار دیگر 
است. یعنی دام ها را تا لب مرز ببریم تا خودشان 
تصمیــم بگیرند حاضر به مهاجرت و زنده زنده 
پوســت شــدن و ذبح با چکش برقی هستند یا 
نه؟! باالخره باید به آنها هم حق انتخاب بدهیم!


