
وزیر امور خارجه:

دستگاه دیپلماسی ایران 
مانع خباثت اشغالگران 

فلسطین خواهد شد 
     حســین امیرعبداللهیــــــــــــان در پســتی 
گرامی نوشــت: عــاوه بــر گفت وگو با  اینســتا
وزیــر امــور خارجــه قطــر و دبیــر کل ســازمان 
ملل، با وزرای خارجه ســوریه و لبنان نیز در 
خصــوص تجــاوز رژیــم صهیونیســتی به غزه 

به صورت تلفنی گفت وگو کردم...

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 ایران تسلیم تهدید
 فشار و تحریم 

نخواهد شد
     عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
کید  خارجی مجلس شــورای اســامی با تا
بر اینکه جمهوری اســامی ایران تســلیم 
هیچ گونه تهدید، فشار و تحریم نخواهد 
کرات  شــد، از طرف غربی خواســت در مذا

هسته ای عقانی عمل کند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

کرات؛ چالش های اساسی پیش روی مذا

 قفل توافق در وین
باز می شود؟

کثری تحریم ها و کوچک کردن لیست تحریم ها، دریافت ضمانت های کافی برای خارج     رفع حدا
نشدن دوباره آمریکا از برجام و اعام خاتمه سواالت و ابهامات آژآنس درباره موضوعات پادمانی، 
کرات در وین میان ایران و آمریکا و نماینده اتحادیه  ســه موضوع مهمی هســتند که در دور تازه مذا

  || صفحه  صفحه 22  اروپا مورد بحث است...
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نذرهای سبز را ترویج کنیم
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قیر تهاتری

گار« وضعیت گرانی این روزهای بازار برنج را بررسی کرد »روز

صفحه 3 

قهر برنج با سفره مردمقهر برنج با سفره مردم

تاثیر افزایش تنش در تایوان بر تولید خودرو 

موج جدید افزایش قیمت  
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گهی مزایده شماره 22--4545--14011401 گهی مزایده شماره آ آ

  اداره کل راه آهن هرمزگان

 نوبت اول

اداره کل راه آهــن هرمــزگان  در نظــر دارد نســبت بــه برگــزاری مزایــده  ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی www.setadiran.ir بــه شــرح زیــر اقــدام نمایــد . مزایــده گــران  
موظفنــد بــرای شــرکت درمزایــده نســبت بــه ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی اقــدام نماینــد.الزم بــه ذکراســت کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از انتشــار آگهــی تــا انتخــاب 

بــور انجــام مــی گــردد.     برنــده ازطریــق ســایت مز
1-شماره مزایده  :  2-45-1401

ح موضوع مزایده : اماکن  موجود در ایستگاههای مسافری اداره کل راه آهن هرمزگان  2-شر
گذاری ((    کن قابل وا ))لیست اما

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )مزایده( ریال

قیمت کارشناسی 
سالیانه )ریال( نوع کاربری کن مساحت اما کن محل اما ح  شر ردیف

86/400/000 1/728/000/000 تجاری 12 دهانه ایستگاه راه آهن   بندر عباس بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری ایستگاه بندر عباس 1

5/400/000 108/000/000 تجاری 12 ایستگاه راه آهن   بندر عباس اجاره مکان جهت فروش، امانت و مطالعه کتاب  2

108/900/000 2/178/000/000 تجاری 15 ایستگاه راه آهن  بندر عباس کن سوپرمارکت، کافی شاپ و سوغات و  بهره برداری از اما
خشکبار و تنقالت  3

15/840/000 316/800/000 تجاری 10 ایستگاه راه آهن  بندرعباس بهره برداری از اتاق اسباب بازی و صنایع دستی 4

13/320/000 266/400/000 تجاری 10 ایستگاه راه آهن  بندرعباس کسی سرویس بهره برداری از کانکس تا 5

9/360/000 187/200/000 تجاری 61 ایستگاه راه آهن  بندر عباس بهره برداری از اتاق آب معدنی 6

17/400/000 348/000/000 تجاری 114 شهرک راه آهن  بندرعباس فروشگاه شهرک راه آهن بندرعباس 7

6/300/000 126/000/000 تجاری 42 ایستگاه راه آهن
بهره برداری از مکان اغذیه ) ساندویچی(  بندر عباس 8

54/000/000 1/080/000/000 تجاری 354 ایستگاه راه آهن
بهره برداری از رستوران و آشپزخانه   بندر عباس 9

1/080/000 21/600/000 تجاری 12 ایستگاه راه آهن فین مکان تریا و تنقالت ایستگاه راه آهن فین 10

12/000/000 240/000/000 تجاری 40 شهرستان  سیرجان بهره برداری از مغازه دو دهانه 11

3/120/000 62/400/000 تجاری 9 ایستگاه راه آهن سیرجان مکان تریا و تنقالت ایستگاه راه آهن سیرجان 12

5/400/000 108/000/000 تجاری 60 ایستگاه راه آهن سیرجان بهره برداری از فروشگاه شهرک سیرجان 13

2/100/000 42/000/000 تجاری 6 تابلو)90*3/50( 
1تابلو)90*2( ایستگاه راه آهن  سیرجان بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری ایستگاه سیرجان 14

5/100/000 102/000/000 تجاری 150 ایستگاه راه آهن سیرجان بهره برداری از رستوران سیرجان 15

1/800/000 36/000/000 تجاری 20 ایستگاه راه آهن سیرجان کسی بیسیم اتاق تا 17

3- مهلت خرید اسناد : حداکثر تا ساعت 13:00 روز سه شنبه  مورخ 1401/05/25. 
4-مهلــت بارگــذاری )در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( و محــل تحویــل پیشــنهاد : حداکثــر تــا ســاعت 9:00 روز ســه شــنبه  مــورخ 1401/06/08 بــه نشــانی : بندرعبــاس- بلــوار راه آهــن - 

ســاختمان اداره کل راه آهــن ، طبقــه دوم ، اداره منابــع انســانی و رفــاه 
5-ضمانتنامه های شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست سه ماه از تاریخ تحویل اسناد اعتبار داشته و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد . 

6-زمان تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها : ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/06/08  به نشانی فوق . 
7- بهره بردار می بایست کلیه قوانین و مقررات مربوط به اماکن عمومی از جمله دریافت پروانه کسب را رعایت نماید.

8-فراخوان مزایده  فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
شــایان ذکراســت دریافــت اســناد صرفــًا میبایســت ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت) ســتاد( صــورت پذیــرد. در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل و ابهــام بــا شــماره 1456 ) پشــتیبانی ســامانه 

ســتاد ( تمــاس حاصــل نماینــد.
1358670 شناسه آگهی 

گهی تملک اراضی گهی تملک اراضیآ آ

شرکت آب و فاضالب استان همدان

 نوبت دوم

بــه اطــالع میرســاند شــرکت آب و فاضــالب اســتان همــدان در صــدد تملــک اراضــی جهــت احــداث مخــزن آب شــرب  واقــع در روســتای دولــت آبــاد از توابــع شهرســتان 
اســدآباد  مطابــق نقشــه پیوســت مــی باشــد،  لــذا بدینوســیله از تمامــی مالکیــن و صاحبــان حقــوق عرصــه و اعیــان مشــخص شــده دعــوت مــی گــردد ظــرف مهلــت 15 
روز از تاریــخ انتشــار ایــن اطالعیــه ضمــن معرفــی کارشــناس رســمی دادگســتری بــا در دســت داشــتن اســناد و مــدارک مالکیــت خــود بــه دفتــر حقوقــی شــرکت آب و 

فاضــالب اســتان همــدان بــه نشــانی همــدان: میــدان بیمــه ) مالیــات( جنــب اداره ثبــت احــوال- شــرکت آب و فاضــالب اســتان همــدان مراجعــه نماینــد.

گهی مناقصه عمومی  شماره 11 / یک خدمات / یک خدمات گهی مناقصه عمومی  شماره آ آ

گاهی مند - شهردار صالحیه محمد آ

بدینوســیله شــهرداری صالحیــه در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پــروژه عملیــات لکــه گیــری و آســفالت معابــر ســطح شــهر بــه شــماره ) 2001096018000008 ( را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
بــه آدرس ) www.setadiran.ir ( برگــزار نمایــد. 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 و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/11

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13:30 روز سه شنبه تاریخ 1401/05/18
*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 13:30 روز شنبه تاریخ 1401/05/29

*زمان بازگشایی: ساعت 08:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30
*اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــا آدرس: تهــران- شهرســتان بهارســتان- شــهر صالحیــه - خیابــان ســی متــری 

ولیعصر)عــج(- خیابــان شــهید جهــان آرا ســاختمان مرکــزی شــهرداری صالحیــه
*شماره تلفن: ۵۶۶۲۵۰۵۱-۰۲۱ ، فکس: 021-5665090

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

چاپ نوبت اول: 1401/5/11     چاپ نوبت دوم: 1401/5/18

 نوبت دوم

یادداشتویترین  پیشنهاد

جنگ با عالمت های غیرواقعی اقتصاد
   علی اصغر سمیعی

رییس اسبق کانون صرافان
 اگــر وضعیت اقتصادی کشــور را 
بررســی کنیم، در می یابیم کشور 
قبــل از هــر چیز و مهم تر از هر چیز 
دیگر، نیاز به مســووالن اقتصادی 
مستقل، مقتدر، با اراده و با جرات،  دارد که امور اقتصادی 
کشور را در دست گرفته و اقدامات اصالح گرانه و ریشه ای 

را آغاز کند.
بــه عبارتــی، باحــذف هرگونه نرخ  غیرواقعــی، چه برای 
حامل هــای انرژی، چه برای تعرفه های گمرکی، چه برای 
انــواع مالیات هــا و عوارض ها و به خصوص برای ارز و واقعی 
شدن قیمت ها، باعث شود تا قیمت ها به عنوان عالمت کار 

خودشان را به طور صحیح انجام دهند.
چنانچه این گونه مســووالن شــجاع و مدبر و دلسوزی در 
راس امور اقتصادی کشور قرار گیرند، با آزاد شدن و رقابتی 
شدن کسب و کار، احتماال کسب انواع مجوزها هم از حالت 
سختگیرانه و رانتی خارج می شود و تمدید مجوزها هم برای 
فعاالن اقتصادی با انواع بهانه جویی ها روبه رو نخواهد شد.

اما بهترین کاری که یک مســوول اقتصادی که هم اکنون 
در راس یکی از نهادهای اقتصادی کشــور اســت می تواند 
انجــام دهــد، اگر اراده و جرات اصالح را در خود نمی بیند، 
این است که حداقل جرات کناره گیری از آن مقام را داشته 
باشد. اگر توانایی کار را در خود نمی بیند، حداقل کنار رود، 
تا انشــااهلل جایگزینی مناســب و صالح و با اراده و با جرات 

وارد شود و زمام امور اقتصاد را در کف بگیرد.
مــن بــار دیگر تاکیــد می کند اقتصاد زمانــی می تواند به 
شــکوفایی و پویایی برســد که رقابت در آن واقعی باشــد 
و ایــن بــا چند نرخی بــودن و امتیازهای ویژه برای برخی 
از فعــاالن اقتصــادی و بــا وجود مقررات دســت و پاگیر و 
محدودکننده و سختگیرانه برای دادن مجوز یا تمدید مجوز 

برای شغل های مختلف، ممکن نخواهد بود ... 
ادامه در صفحه 2
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 11 محرم  1444   9 آ سه شنبه 18 مرداد 1401  شماره پیاپی 2169

سیاست 2

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اسالمی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران تسلیم هیچ گونه تهدید، فشار و تحریم نخواهد 
شــد، از طرف غربی خواســت در مذاکرات هسته ای 

عقالنی عمل کند.
جلیل رحیمی جهان آبادی درباره مذاکرات ۱+۴ که 
در وین در حال برگزاری است و برنامه سازمان انرژی 
اتمی ایران برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی 
اورانیوم، گفت: مذاکرات جمهوری اســالمی ایران با 

طرف غربی بر پایه اثبات حسن نیت ایران است. چرا 
که پیش از این همکاری های جمهوری اسالمی ایران 
فراتــر از پروتکل الحاقــی و حتی فراتر از برجام بوده 
و غربی هــا و آژانــس بین المللی انرژی اتمی هم این 

موضوع را تایید کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس 
با اشاره به بدعهدی طرف غربی و آمریکایی در توافقات 
گذشته افزود: پس از بدعهدی آمریکا، مجلس شورای 
اســالمی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را 

تصویــب کــرد که بر پایــه آن دولت موظف به انجام 
برخی از اقدامات در صنعت هســته ای است از جمله 
افزایش غنی سازی، گازدهی و تولید سانتریفیوژهای 
نســل جدید و دیگر موارد که در دســتور کار سازمان 

انرژی اتمی ایران است.
رحیمی جهان آبادی پیام ایران به طرف غربی را عدم 
تسلیم شدن برابر هر گونه تهدید، فشار و تحریم عنوان 
کــرد و گفــت: امیدواریم طرف غربی پیام جمهوری 
اســالمی ایران را به درســتی درک کند. چرا که قرار 

نیســت جمهوری اسالمی ایران تاسیسات هسته ای 
خــود را اوراق کنــد، میزان غنی ســازی را کاهش 
دهد، اوانیوم غنی ســازی شده را رقیق کند و نظارت 
فراپادمانی و فراپروتکل الحاقی را هم بپذیرد، ولی طرف 
غربی تضمین ندهد، توافق را امضا نکند و هیچ تضمینی 
برای عدم خروج از پیمان و بازگشــت پول حاصل از 
فروش نفت را قبول نکند. قطعا هیچ کشوری با چنین 
منطق غربی ها مذاکره نخواهد کرد و بهتر است در دور 

جدید مذاکرات، آمریکا عقالنی عمل کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران تسلیم تهدید، فشار و تحریم نخواهد شد

یادداشت

سنگر نیروهای اوکراین در 
اطراف شهر خارکیف/ رویترز

رزمایش چین در واکنش 
به سفر تحریک آمیز اخیر 
رییس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان/ رویترز

گزارش تصویری

کرات؛ چالش های اساسی پیش روی مذا

قفل توافق در وین باز می شود؟
رفــع حداکثری تحریم هــا و کوچک کردن 
لیســت تحریم ها، دریافت ضمانت های کافی 
برای خارج نشــدن دوبــاره آمریکا از برجام و 
اعالم خاتمه ســواالت و ابهامات آژآنس درباره 
موضوعات پادمانی، سه موضوع مهمی هستند 
کــه در دور تــازه مذاکرات در وین میان ایران و 
آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا مورد بحث است.
تضمین  ذاتی یکی از موضوعات مهمی اســت 
کــه هم چنان میان ایران و آمریکا مورد بحث 
است. مقامات کشورمان از روز نخست مذاکرات 
احیای برجام بر این مســاله تاکید کرده اند که 
بازگشــت به برجام بایــد منوط به تضمین یا 
تضمین های سیاســی، حقوقــی و تجاریـ  
اقتصادی باشــد که مانع از خروج یک جانبه 
یک عضو از آن شده و به تکرار تجربه می ۲۰۱۸ 
منجر نشود. اما مقامات آمریکایی ارایه تضمین 
حقوقی و سیاسی را با توجه به محدودیت های 
قانونی قوانین این کشــور رد کردند و مدعی 
هســتند با توجه به اینکه برجام یک معاهده 
نیست اساسا هیچ تضمینی در این که رییس 
جمهــور بعدی آمریکا ایــن توافق را رد نکند 

وجود ندارد.
با این حال این مساله از نگرانی های عمده تیم 
مذاکره کننده کشورمان در روند مذاکرات بوده 
اســت و تالش دارند به نحــوی برای رفع این 
نگرانی، فرمول و دستور العملی طراحی شود.

طرح ایده ها و پیشــنهادهای مختلف در این 
رابطــه راه بــه جایی نبرد تــا اینکه در نهایت 
مقامات و مسئوالن هسته ای و سیاسی به این 
نتیجه رسیدند که بهترین تضمین حفظ پویایی 
و فعال بودن صنعت هســته ای کشور در برابر 
هر گونه عهد شکنی از سوی طرف های مقابل 
اســت؛ همان طور کــه ضمانت برجام چیزی 
نبود جز حفظ توان و امکان بازگشــت ســریع 

به فعالیت های هسته ای.
در عین حال هنوز بر ســر این مسئله اختالف 
نظرهای جدی وجود دارد و تا نهایی شدن این 

موضوع زمان باقی است.
از دیگر موضوعات مورد بحث در مذاکرات وین، 
مساله رفع تحریم ها و ابعاد آن است. از مهم ترین 
مسایل مورد بحث در مذاکرات از ابتدا تا کنون 
موضوع رفع تحریم های یک جانبه آمریکا به 
ویژه آن بخش از تحریم هایی اســت که تحت 

عناوین دیگری به جز هســته ای، انجام گرفته 
است و در عمل رفع تحریم ها در چارچوب برجام 
را بــی اثر مــی کند. عالوه بر این، اقدام آمریکا 
در تحریم برخی نهادهای حاکمیتی همچون 
سپاه از دیگر چالش هایی است که مذاکرات را 

به چالش کشیده است.
موضوع دیگری که محل بحث مذاکره کنندگان 
ایران و آمریکا و اتحادیه اروپاست و به نظر به یکی 
از چالش ها در این دور تبدیل شده، سواالت و 
ابهاماتی است که آژانس در رابطه با سه مکان 

غیرهسته ای در ایران دارد.
بر اســاس بیانیه مشترک میان ایران و آژانس 
در تاریــخ ۵ مارس ۲۰۲۲، ایران حســن نیت 
خود را در تعامل با آژانس با ارائه اطالعات فنی 
دقیق نشان داد و انتظار این بود که آژانس نیز 
با رویکردی مســتقل، بی طرفانه و حرفه ای، 
اقدامی ســازنده و واقع بینانه در جهت عادی 
ســازی موضوعات پادمانی که به اذعان خود 
آژانــس بــه هیچ وجه نگرانی عدم اشــاعه ای 
نداشــته، صورت دهد اما متاســفانه این اتفاق 
نیفتــاد و در میان مذاکــرات ایران و آژانس و 
برخالف بیانیه مشــترک ایران و آژانس برای 
خاتمه پرونده های ادعایی؛ ســه کشور اروپایی 
بــا وجود دسترســی ایران بــه دو مکان و ارایه 
اطالعات تکمیلی با چراغ سبز آمریکا و اسراییل 

مسیر تشدید فضا و تصویب قطعنامه علیه ایران 
را در پیش گرفتند.

قطعنامه پیشــنهادی آمریکا و تروئیکای اروپا 
علیه ایران، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ با وجود مخالفت 
جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تصویب 
رســید. در این قطعنامه نویسندگان نسبت به 
ادعاهای ســاختگی درباره پیدا شــدن مواد 
هســته ای در ســه مکان اعالم نشده در ایران 
ابراز نگرانی کرده و خواســتار همکاری کامل 
ایران با آژانس بین المللی هســته ای شدند. در 
این قطعنامه از ایران خواسته شد تا برای »انجام 
تعهدات قانونی خود بر اساس فوریت عمل کند 
و بدون تأخیر، پیشنهاد مدیرکل آژانس را برای 
تعامل بیشتر برای شفاف سازی و حل و فصل 

همه مسائل پادمان باقی مانده را بپذیرد.«
متعاقــب این اقدام، ایران برخی از همکاری ها 
بــا آژانــس را که فراتــر از پادمان بود و تنها بر 
مبنای حسن نیت و در چارچوب برجام انجام 
مــی گرفــت از جمله فعالیــت  دوربین های 
فراپادمانی، دستگاه اندازه گیری بر خط سطح 
غنا OLEM و فلومتر آژانس را قطع کرد. هم 
چنین ســازمان انرژی اتمی نســبت به نصب 

سانتریفیوژهای پیشرفته اقدام کرد.
ایران معتقد اســت، هیچ موضوع پادمانی در 

خصوص فعالیت های هسته ای کنونی ایران که 
همواره نیز در گزارش های مختلف تایید شده، 
وجود ندارد و ادعاهای مطرح شده در خصوص 
سال های ۲۰۰۳ نمی  تواند مبنای فشار جدید 
بر ایران باشد. در حالی که داوطلبانه به تعامل 
عملی و ســازنده خود با آژانس ادامه داده و از 
نزدیک با آژانس برای رسیدگی به سؤاالت مورد 
بحث همکاری کرده و در دو دهه اخیر آژانس 
نتوانسته ادعاهای طرف اسرائیلی را اثبات کند 
اما متأسفانه تعامل مثبت و سازنده ایران با پاسخ 

مناسب از سوی آژانس مواجه نشد.
مقامات ایران در رابطه با سواالت آژانس در مورد 
چهار مکان مورد سوال که به گفته مقامات یکی 
از این مکان ها رفع ابهام شده است، معتقدند: 
سواالت آژانس باید مبتنی بر مبانی، مدارک و 
دالیل جدی باشد. سواالت مبتنی بر ادعاهای 
معطوف به جاسوسی و مواردی از این دست به 
هیچ وجه قابل قبول نبوده و نخواهد بود و فراهم 
آوردن امکان دسترسی برای آژانس مشروط به 
آن اســت که سواالت و ابهامات یک بار و برای 

همیشه تمام شود.
ظاهرا مقامات آمریکایی و اروپایی عضو برجام 
یادشــان رفته که تمام موضوعات گذشته در 
چارچوب پی ام دی به یک باره و برای همیشه 
در ۱۵ دســامبر ۲۰۱۵ توســط شورای حکام 

بسته شد و در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز این موضوع 
مورد تایید قرار گرفت. این کشــورها به خوبی 
مــی دانند کــه ادعاهای مطرح شــده درباره 
فعالیت های هســته ای ایــران در مکان های 
مورد اشاره ساختگی، جعلی و سیاسی هستند، 
همان طور که ادعاها درباره ابعاد نظامی برنامه 
هسته ای ایران )پی ام دی( سیاسی و ساختگی 
بود و یک شــبه بعد از تفاهم بر ســر برجام این 

مساله نیز با یک چکش روی میز بسته شد.
نکته قابل توجه این است که اگر این کشورها 
خواهــان همکاری "کامــل" ایران در رابطه با 
ســواالت پادمانی هستند خوب می دانند که 
بایــد همزمان و متقابال تحریم های برجامی و 
فرابرجامــی علیه ایران را به طور "کامل" رفع 

کنند.
عالوه بر این، چگونه کشورهای اروپایی و آمریکا 
درباره ســواالت پادمانی آژانس آن را کامال در 
چارچوب اختیارات این نهاد و مستقل از برجام 
مــی دانند در حالی کــه درباره رفع تحریم ها 
یــا همکاری ها با آژانس در چارچوب پروتکل 
الحاقی، معتقدند رویه باید همانی باشد که در 
برجام ۲۰۱۵ در پیش گرفته شــد؟ بنا براین 
همــان طور که در در ۲۰۱۵ همزمان موضوع 
پی ام دی مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت و 
به طور رسمی خاتمه یافت، چند سوال مطرح 
از ســوی آژانس هم باید در همین چارچوب 

بررسی شود.
همان طور که در روند مذاکرات منتج به برجام 
جامع اقدام مشترک اتفاق افتاد، هیچ تردیدی 
نیست که حل و فصل اتهامات ساختگی علیه 
ایــران در قالب پــی ام دی، فقط با یک تفاهم 
سیاسی ممکن شد. اکنون هم حل ابهامات و 
سواالت جزیی و کم اهمیت آژانس درباره چند 
مکان غیر هسته ای در ایران که برخی آنها مورد 
بازدید و بازرســی آژانس نیز قرار گرفته است، 

جز با یک تفاهم سیاسی امکان پذیر نیست.
به نظر می رســد این سه موضوع چالش اصلی 
پیش روی مذاکره کنندگان در شهر وین است. 
دو طرف در حال چانه زنی برای رسیدن به نقطه 
مطلوب در بحث تضمین ها و لیست تحریم ها 
هستند اما سخت ترین چالش وین رسیدن به 
یک راه حل برای بسته شدن پرونده های ادعایی 

آژانس خواهد بود.

خبر ویژه

سازمان فضایی ایران اعالم کرد: از تصاویر ماهواره »خیام« برای ارتقاء توانایی مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه های 
مختلف کشــاورزی، منابع طبیعی، محیط زیســت، منابع آبی، معادن و پایش مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه و ... 

استفاده می شود. 
ســازمان فضایی ایران با اشــاره به پرتاب ماهواره خیام با پرتابگر ســایوز از پایگاه فضایی بایکونور قزاقســتان طی هفته 
جاری، اعالم کرد که برخی شــایعات منتشــره در خصوص اســتفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی ســایر 

کشور ها صحت ندارد.
 در اطالعیه ســازمان فضایی درباره ماهواره "خیام" که در روز ۹ اوت )سه شــنبه، ۱۸ مرداد( از پایگاه فضایی بایکونور 
قزاقستان با پرتابگر سایوز به فضا پرتاب خواهد شد، آمده است: ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور و متعلق به 

جمهوری اسالمی ایران است. تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره برداری از این ماهواره از روز اول و بالفاصله پس 
از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خاک 

جمهوری اسالمی ایران انجام و صادر خواهد شد.
مرکز کنترل عملیات ماهواره، ارســال فرامین و ایســتگاه های اخذ داده های ماهواره ای ماهواره "خیام" تنها در خاک 
جمهوری اسالمی ایران و تحت مدیریت سازمان فضایی ایران است و مهندسین و محققان ایرانی در آن مستقر هستند. 
ارسال فرامین و دریافت اطالعات از این ماهواره تماما طبق الگوریتم رمزنگاری شده ای که قبال توسط محققان سازمان 
فضایی در آن تعبیه شده است، انجام شده و در این فرآیند هیچ کشور دیگری امکان دسترسی به اطالعات آن را نداشته 

و برخی شایعات منتشره در خصوص استفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشور ها صحت ندارد.

سازمان فضایی ایران اعالم کرد

رد شایعات درباره استفاده از تصاویر »خیام« برای مقاصد نظامی

تحلیل

 پیام رئیس قوه قضاییه
به مناسبت روز خبرنگار

رئیس قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر 
کرد. حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای، طی 

پیامی، ۱۷ مرداد روز خبرنگار را گرامی داشت.
متن این پیام به شرح ذیل است:

رسالت اصحاب رسانه و خبر در همه مقاطع بویژه دوران 
حاضر بســیار خطیر و ارزشــمند است؛ در عصر جنگ 
ترکیبی دشمنان حق و حقانیت علیه اسالم ناب و تالش 
همه جانبه ســلطه گران برای نفوذ فرهنگی در کشور، 
خبرنگاران و اصحاب رســانه می توانند در جبهه جهاد 
تبیین و روشنگری، فعاالنه و حق طلبانه کنشگری کنند 
و به پاسداشت ارزش های واالی انسانی و ارتقای اخالق و 
معنویت در جامعه بپردازند. ۱۷ مرداد روز خبرنگار، که 
امسال مقارن با روز عاشورا، روز شهادت مظهرحق طلبی 
تمام اعصار شــده اســت را گرامی می داریم و از خداوند 
متعال برای خبرنگاران و اصحاب رســانه ای کشــور، 
استواری و ثابت  قدمی در نشر حقایق و فضایل و دوری 
و احتراز از کژی ها و ناراستی ها را مسئلت می نماییم و 
آرزو داریم که آنها با قول سدید و قلم و بیان رسا و شیوا، 
بیش از پیش در مســیر جهاد تبیین و بیان ارزش های 
الهی و انسانی وتزریق روحیه امید در جامعه کوشا باشند.

 ایران هتک حرمت به قرآن 
در هامبورگ را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تحریک آمیز تعداد 
اندکی از معاندین در هتک حرمت کالم اهلل مجید و اهانت 
به مقدسات اسالمی در برابر مرکز اسالمی هامبورگ در 
آلمان، در روز تاسوعای حسینی را شدیدا محکوم کرد.

 ناصــر کنعانی تأکید کــرد: این اقدام هتاکانه، مصداق 
بارز فتنه انگیزی و نفرت پراکنی اســت و از ســوی همه 
مســلمانان، موحدان و وجدان های پاک و معتقدان به 

همزیستی و گفتگوی بین ادیان قویا محکوم است.
وی  همچنین نســبت به پیامدها و عواقب خطرناک 
اینگونه اقدامات جســارت آمیز و فتنه انگیزانه هشدار 
داد و افزود؛  اینگونه جســارت ها نســبت به مقدسات 
اسالمی، وجه دیگری از افراطی گری و خشونت آفرینی 
تکفیری و داعشی است که برخورد قوی و بازدارنده علیه 
آن از مسؤلیت های دولتهای مدعی حقوق بشر، آزادی 

و دموکراسی است.

 ارتش چین از ادامه مانورها 
در اطراف تایوان خبر داد

ارتش چین اعالم کرد که مانورهایش در آب ها و آسمان  
اطراف تایوان ادامه خواهد داشت.

فرماندهی شرقی ارتش آزادی بخش خلق چین در پستی 
در شــبکه اجتماعی ویبو اعالم کرد: نیروهای نظامی 
چیــن انجام حمالت ضد زیردریایی و حمالت دریایی 
را تمرین خواهند کرد.   به دنبال ســفر نانســی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، ارتش چین 
مانورهای دریایی و هوایی چند روزه بی ســابقه ای را در 

مناطق اطراف این جزیره برگزار کرده است.

کرات وین: نماینده روسیه در مذا

 پنج دقیقه یا پنج ثانیه 
با خط پایان فاصله داریم

نماینده روســیه در سازمان های بین المللی در وین، با 
اعــالم این که مذاکرات بــه مراحل نهایی خود نزدیک 
می شود، گفت که پنج دقیقه یا پنج ثانیه با خط پایان 
فاصله داریم. »میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین، با اعالم این که مذاکرات 
به مراحل نهایی خود نزدیک می شــود، گفت که پنج 

دقیقه یا پنج ثانیه با خط پایان فاصله داریم.
وی کــه در چهارمیــن روز مذاکرات وین، در محوطه 
خارجی هتل کوبورگ با خبرنگاران صحبت می کرد، 
»سه یا چهار موضوع باقی  مانده است گه باید حل و 
فصل شــود«. اولیانوف ادامه داد: »مذاکرات به ویژه 
برای ایرانی ها و آمریکایی ها حساس است. نمی توانم 
ضمانت کنم؛ اما برداشــتی که در حال حاضر وجود 
دارد، این است که گفت وگوها در مسیر درست پیش 

می رود«.

وزیر امور خارجه:

دستگاه دیپلماسی ایران مانع خباثت 
اشغالگران فلسطین خواهد شد 

حسین امیرعبداللهیان در پستی اینستاگرامی نوشت: 
عــالوه بــر گفت وگو با وزیر امور خارجه قطر و دبیر کل 
ســازمان ملل، با وزرای خارجه ســوریه و لبنان نیز در 
خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه به صورت تلفنی 
گفت وگو کردم. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران در رایزنی با متحدین و همسایگان ضمن محکوم 
کردن جنایت رژیم صهیونیستی همواره از مقاومت فعال 
که مانع از خباثت اشغالگران خواهد شد دفاع خواهد کرد.

  ما معتقدیم آنها که روزی به دنبال گستراندن جنایتشان 
از بحــر تا نهر بودند امــروز در انزوای کامل به دور خود 
دیوار کشیده اند و هر از چند گاهی برای سرپوش نهادن 
بر بحران های  چند الیه درون سرزمین های اشغالی ، 
حمالت کوری را علیه زنان و کودکان به راه می اندازند 
که هر بار هم شکست خورده و سر افکنده تر از گذشته 

به دیوار کشیدن به دور خود ادامه می دهند.
  آنها از جنگ ۳۳ روزه تا امروز هدفشــان تغییر موازنه 
قدرت و وحشت بود که ناظران عادل و عاقل می توانند 
شــهادت بدهند آنها پیروز شــده اند یا شکست خورده 
اند؟ آتش بس برقرار شد زیرا صهیونیست ها فقط زبان 

قدرت را می فهمند.

جنگ با عالمت های غیرواقعی اقتصاد
ادامه از صفحه یک:

... اینکه مثال صرافان را مجبور می کنند که سرمایه 
خودشــان را تا چندین برابر باال ببرند، یا آنها را به 
علت این که سنشــان مثال از ۷۰ ســال باالتر است 
از تصدی صرافی خود منع می کنند، یا خواســتار 
مدارک تحصیلی خاص یا به قول خودشان مرتبط 
از آنها می شوند، کمکی به وضعیت اقتصادی کشور 

نمی کند.
زمانی می شود به شکوفایی اقتصادی کشور امیدوار 
بود که تبعیض و رانت برداشته شود. حداقل درب اتاق 
مسووالت میانی به روی مراجع، )ارباب رجوع سابق( 
باز باشد و برای طرح مشکل با یک کارمند معمولی 
نیاز به کســب اجازه تلفنی از او نباشــد، یا حداقل 
کارمندها موظف به جوابگویی تلفن هایشان باشند.

بنده به عنوان یک ریش ســفید عرض می کنم ۲۰ 
سال پیش وقتی می خواستم مجوز صرافی را تمدید 
کنم، فقط ۴۸ ساعت طول کشید، ولی برای تمدید 
در دوره اخیر تا هم اکنون بیش از دو سال طول کشیده 
و هنوز حتی جواب نامه ما را نمی دهند. نمی خواهم 
موضوع را شخصی کنم، ولی فقط برای ارائه تصویری 
از طرز کار یکی از بهترین و مورد اعتمادترین نهاد 

های اقتصادی، خواستم مثالی بیاورم.
منبع: خبرآنالین

 حفظ تعادل در مسیر روابط با غرب 
و شرق؛ دیپلماسی جدید ایران

با روی کار آمدن دولت ســیزدهم، رویکرد نگاه به 
شــرق و توسعه روابط با همسایگان آبی و ارضی به 
راهبرد اصلی وزارت امور خارجه ایران تبدیل شد. 
راهبرد کالن در این بســتر، نگاه به شــرق و راهبرد 
ُخرد، توسعه روابط همسایگی است. در بستر راهبرد 
ُخرد، ایران به سه دسته روابط همسایگی توجه دارد. 
این سه دسته به همسایگان شرقی و آسیای میانه، 
غربی و قفقاز و در نهایت کشــورهای حوزه خلیج 

فارس تقسیم می شود.
در حوزه همسایگان شرقی و شمال شرقی کشور، 
اســتقبال گرم از بالول بوتو زرداری به عنوان وزیر 
امور جدید امور خارجه پاکســتان، برقراری روابط 
نســبتاً با ثبات با طالبان در افغانســتان، دیدارهای 
نزدیــک به هم و پیوســته با دولت های آســیای 
میانه از جمله قزاقســتان، ازبکستان، ترکمنستان 
و به ویژه تاجیکســتان بســیار حائز اهمیت است. 
چرا که بازگشــت آرامش به روابط پرتنش ایران و 
تاجیکستان، عماًل ایران را صاحب جاپای محکم در 
آسیای میانه می کند. در حوزه همسایگان غرب و 
قفقاز، ایران با ارمنستان روابط ویژه ای دارد. روابط با 
آذربایجان نیز به اقرار طرفین، از مرحله سو تفاهمات 
گذشته عبور کرده است. علی رغم کاهش نفوذ ایران 
در عــراق و لبنــان اما همچنان ایران تعیین کننده 
و دارای پیوندهای غیرقابل انکار اســت. در سوریه 
نیــز ایــران یکی از بازیگران اصلی اســت و حتی با 
کاهش نیروهای روســی ممکن اســت بر اهمیت، 
نفوذ و گســترش ارتباطات با ســوریه افزوده شود. 
روابط با ترکیه سردتر شده اما هم ترکیه و هم ایران 
به خوبی می دانند که تقابل به ضرر هر دو کشــور 
اســت. به همین علت تشنج های مقطعی به روابط 
پرمنفعت طرفین ضربه کاری وارد نخواهد کرد. از 
آن سو، دیدار هیئت های ایرانی با هیئت های مصری 
و اردنی با وساطت عراق،  نشان از پیدایش افق های 
روشن در روابط این دو کشور عربی با ایران شده است.  
در حوزه همســایگان جنوبی و خلیج فارس، ایران 
باالترین سطح روابط دیپلماتیک را با عمان و قطر 
دارد. امارات علی رغم گسترش ارتباطات با اسرائیل 
اما به صورت واضح در پی تنش زدایی در روابط با ایران 
است. ایران نیز با توجه به حجم مبادالت تجاری با 
امارات، همواره جایگاه ویژه ای برای روابط با کشور 

در نظر گرفته است. 
نکتــه قابل توجــه در این میان، ایجاد خوش بینی 
محض نســبت به موقعیت های ایجاد شــده است. 
بدون شــک، بستر مناسبی از ســوی وزارت امور 
خارجه با پیشــبرِد راهبرِد ُخرد و کالن سیاســت 
خارجی ایران به وجود آمده است. این بسترسازی 
مناسب، می تواند موجد منافع سیاسی و اقتصادی 
فراوانی باشــد. اما در این میان تعادل در سیاســت 
خارجی را نباید فراموش کرد. تعادلی که به توازن 
میــان روابط ایران با شــرق و غرب بیانجامد. بیراه 
نگفته ایم اگر بگوییم که بهره بردن از منافعی که در 
سطور پیشین به آن اشاره شد در گرو تنش زدایی 
از روابط ایران و غرب است. چرا که در صورت ادامه 
تنش های کنونی، اگر تفاهمی نشــود بدون شک 

تنش ها در همین سطح باقی نخواهد ماند. 
قالــب برجام در حال حاضر، بســتر بالقوه ای برای 
تنش زدایی از روابط میان ایران و غرب اســت. اما 
عدم اســتفاده از این بســتر سبب می شود کارکرد 
مخالف آن فعال شود و با تنش زایی فزون تر، سطح 
تنش های میان ایران و غرب را بیش از پیش کند. 
این مسئله زمانی بغرنج تر می شود که مکانیسم ماشه 
از طرف یکی از دول اروپایی فعال شود و تحریم های 
سازمان ملل برگردد. آن زمان بسترهای ایجاد شده 
از مسیِر راهبردهای سیاست خارجی، به شدت تحت 
تاثیر قرار خواهند گرفت و عماًل فرصت های پیش 

آمده را به زمین سوخته تبدیل خواهد کرد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد کوتاه از اقتصاد

 زنگ خطر کاهش چشمگیر 
مصرف لبنیات

مدیرعامــل اتحادیه تعاونــی فرآورده های لبنی 
گفت: ســرانه مصرف لبنیات به ۴۰ تا ۴۵ کیلو 
رســیده در حالی که طبق برنامه ششــم توسعه 

باید ۱۸۰ کیلو باشد.
علی احســان ظفری گفت: با اصالح نظام یارانه 
و افزایــش قیمت لبنیات، میزان مصرف کاهش 
یافــت کــه این امــر منجر بــه تعطیلی برخی 
کارخانه های لبنی شــده اســت و تعداد اندکی از 
کارخانجات که افزایش قیمت خارج از مجوز های 

قانونی داشتند، مشمول جریمه شدند.
بــه گفته او، دولت برای افزایش ســرانه مصرف 
لبنیــات بایــد تمهیداتــی بیندیشــد، در غیر 
اینصورت لبنیات به طور جدی از ســبد مصرفی 

خانوار حذف می شود.
ظفــری می گوید: با اصالح نظام یارانه، ســرانه 
مصرف لبنیات به ۴۰ تا ۴۵ کیلو رسید، درحالی 
که طبق برنامه ششم توسعه باید ۱۸۰ کیلو باشد.
مدیرعامــل اتحادیه تعاونــی فرآورده های لبنی 
گفت: کمک دولت در تخصیص سهمیه با قیمت 
مناسب حداقل به یک تا ۲ قلم محصول لبنی در 
اختیــار تمامی دهک های جامعه باید قرار گیرد 
چرا که بدلیل هزینه های باالی سالمت، هر یک 

نفر بیمار معادل تامین لبنیات ۱۰۰ نفر است.
بنابر آمار در سال ۸۹ به سرانه مصرف ۱۲۰ کیلو 
رســیدیم که هر ســال با افزایش قیمت، سرانه 
مصــرف کاهش می یابد که اگر دولتی ســهمیه 
لبنــی با قیمت مناســب تخصیص ندهد، عالوه 
بــر تعطیلی واحد های لبنی ســالمتی جامعه به 

خطر می افتد.

ریزش شدید معامالت مسکن 
با توجه به گزارش بانک مرکزی در ماه گذشــته 
شــاخص تورم اجاره بهای مسکن در تهران رشد 

۴.۵ درصدی را ثبت کرده است.
 روند صعودی معامالت مسکن در بهار ادامه دار 
نبود و در نخستین ماه فصل تابستان باز مسکن 

با ریزش معامالت مواجه شد.
براســاس آمار بانک مرکزی تعداد معامالت ثبت 
شده در تیر ماه نسبت به ماه قبل ۲۵.۸۰ درصد 
کاهش داشــته است. منطقه ۹ با ریزش ۳۷.۸۷ 
درصدی رکورد دار کاهش معامالت بوده اســت. 
در ایــن مــاه ۲۷۵ معامله در ایــن منطقه انجام 
شــده است. در منطقه ۱۵ نیز۱۷۶ معامله انجام 
شــده که نسبت به ماه گذشــته ۳۵.۵۲ درصد 
کاهش معامالت مســکن را تجربه کرده اســت. 
منطقه ۱۶ نیز در جایگاه ســوم ریزش معامالت 
مســکن قرار دارد و کاهش ۳۱.۸۶ را پشــت سر 
گداشته است. مناطق ۱۰،۲،۱۳،۷،۱۲و ۱۱بیش 
از متوســط ریزش معامالت مســکن در تیرماه، 

دچار ریزش خریدار شده اند.
در حالی که تمام مناطق تهران کاهش معامالت 
را تجربه کرده، اما منطقه ۱۹،۲۰و ۱۸ نســبت 
به ســایر مناطق کم ترین ریزش معامالت را در 
تیــر ماه داشــته اند. منطقــه ۵ به عنوان یکی از 
مناطــق محبــوب خریداران مســکن با ریزش 
۲۴.۷۵ درصدی۲ هزار و ۸۷ معامله مســکن در 

تیرماه داشته است.

 هزینه وام مسکن 
باز هم کاهش یافت

روند کاهشــی هزینه وام مســکن ادامه دارد و در 
حالی که متاهل های ســاکن پایتخت حدود ۱۰ 
روز قبــل بــرای اخذ ایــن وام باید بیش از ۱۳۴ 
میلیون تومــان پرداخت می کردند، اکنون باید 

بیش از ۱۲۹ میلیون تومان پرداخت کنند.
 بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مســکن 
نشان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه(  
در فروردین ماه ۱۳۲ هزار و ۳۰۰، در اردیبهشت 
ماه ۱۳۲ هزار و ۹۰۰  و در خردادماه سال گذشته 
نیز ۱۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال 
گذشته ۱۳۲ هزار و ۸۰۰، در مرداد سال گذشته 
۱۳۳ هزار و ۵۰۰ و در شــهریور ســال گذشته با 
قیمت ۱۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می شود. 
این اوراق در ماه مهر ســال گذشــته ۱۳۲ هزار و 
۹۰۰ تومان، در آبان ماه ۱۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و 
در آذرماه ۱۳۴ هزار و ۷۰۰تومان قیمت داشتند.
اوراق تســهیالت مســکن در دی  و بهمن ســال 
گذشته نیز با قیمت های ۱۳۴ هزار و ۳۰۰  و ۱۳۴ 
هزار و ۱۰۰  تومان معامله می شــود. این اوراق 
در فروردین ماه ســال جاری ۱۳۵ هزار  تومان 
قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت 

نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند 
تا ۲۸۰ میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند 
که شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مســکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ 
لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
این تعداد اوراق با تســه ۱۳۵ هزار تومانی، ۵۴ 
میلیون تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 
۸۰ میلیــون تومــان وام جعاله که برای آن باید 
۱۶۰ ورق به مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان 
خریــداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 

۷۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان می رسد.

گزارش

 درآمد نجومی مشاوران امالک
 متاورسی در ایران

ل ها در کمین هستند دال
در شــرایطی که بسیاری از کشورها با تورم دست 
و پنجه نرم می کنند و کسب و کارها هنوز شرایط 
کرونایی را نپذیرفته اند؛ در دنیای متاورس شغلی 
غوغا به پا کرده است که در گذشته حتی قابل تصور 
هم نبود. شاید در همین لحظه هم برای خیلی از 
مردم دنیا ملک مجازی غیر قابل باور باشد. خرید 
و فــروش ملک در متــاورس محدود به طرح های 
کاله برداری و توهم عده ای از فعالین فضای مجازی 
نیست، بر اساس پیش بینی های شرکت تحقیقاتی 
Technavio، ارزش بازار امالک و مســتغالت در 
متــاورس تــا ســال ۲۰۲۶ از ۵ میلیارد دالر عبور 
خواهد کرد. در نتیجه متاورس به دنیایی ملموس  
تبدیل می شــود و افراد بیشتری عالقه مند به این 
فضا می شوند. در نهایت هم بازار امالک متاورسی 
تحــت تأثیر این محبوبیت رشــد می کند. در این 
گزارش همراه ما باشــید تا نگاهی به گزارش های 
جهانی از امالک متاورســی و مشاورین امالک در 

این فضا داشته باشیم.
ک متاورسی 2 برگ برنده برای امال

بــر اســاس گزارش ها، بازار امالک و مســتغالت 
متاورســی به واســطه ۲ عامل رشد خواهد کرد. 
اولین عامل تبدیل متاورس به یک تجربه واقعیت 
ترکیبی تر اســت تا بازدیدکنندگان در آن ساکن 
شوند. عامل دوم رونق بازار ارزهای دیجیتال است. 
امالک متاورسی به رمزارزها نیاز دارند تا مشاورین 

مسکن خانه ها را رهن یا اجاره دهند.
چرا افراد عالقه مند به مسکن متاورسی شدند؟

در ســال ۲۰۲۰ مســکن متاورســی کلیدواژه 
جســتجو در ســایت ها بود و افراد زیادی جذب 
ایــن موضوع شــدند. برای همه ما این ســؤال 
مطرح اســت کــه چرا باید خانــه در متاورس 
داشــته باشیم. شــاید مهم ترین دلیل ترس از 
دســت دادن موقعیت های متاورس باشــد. در 
میــان مردم ترســی به وجود آمده اســت که 
زمین هــای متاورس به همین منوال به صورت 
صعودی ارزشــمند خواهند شــد. دومین دلیل 
عدم وجود محدودیت های جغرافیایی و ملیتی 
در متاورس اســت. شــاید خیلی ها عالقه مند 
باشــند که در همسایگی شخصیت های مهمی 
مثل ایالن ماســک یا بازیگران مورد عالقه خود 
زندگی کنید. همچنین شاهد ثبات بیشتر بازار 
زمین های متاورس نسبت به معامالت رمز ارزها 

هستیم.
مدل های مختلف ملک در متاورس

در دنیــا واقعــی بــرای خرید ملک یــا زمین باید 
تصمیــم بگیرید که قصــد خرید آپارتمان، زمین 
کلنگی، زمین کشــاورزی، مغازه و یا خانه ویالیی 
را دارید. در دنیا متاورس امالک و مســتغالت به 
زمین خام، فروشــگاه، ورزشــگاه، مترو، فرودگاه، 
کشتیرانی، کافه و رستوران تقسیم بندی می شوند. 
زمین های متاورس به صورت نقشه هایی در فضای 

آنالین و مبتنی بر بالک چین هستند.
ک متاورسی قیمت گذاری متفاوت امال

بازار مســکن در متاورس بــا بازار واقعی امالک و 
مســتغالت بسیار تفاوت دارد. زمین های مجازی 
قیمــت خاص خود را دارد. در نتیجه قیمت زمین 
مجــازی از الگوی قیمت گــذاری دنیای فیزیکی 
پیــروی نمی کند. ارزش دارایی های دیجیتال، به 
نحوه درک خریداران از قیمت آن بســتگی دارد. 
با وجود این تفاوت ها، فروش امالک و مســتغالت 
متاورس تا پایان سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد دالر 
خواهد رســید. اولین شهر در دسنترالند متشکل 
از ۹۰۰۰ قطعــه یــا توکن غیر قابل تعویض ان  اف 

تی ساخته شد.
راه و روش خرید خانه در متاورس

بــرای خرید ملــک در دنیای متــاورس، باید در 
 Decentraland، یک پلتفرم متاورســی ماننــد
The Sandbox، Axie Infinity و غیــره ثبــت نام 
کنیــد. در مرحلــه بعد به یک کیف پول دیجیتال 
با بودجه مناســب نیاز دارید. شــما می توانید از 
 MANA اتریوم" یا ارزهای بومی متاورســی مانند"
یا Sandbox استفاده کنید. در مرحله آخر پلتفرم 
خریــد خود را انتخاب کنید. همچنین می توانید، 
از پلت فرم های واســطه کمــک بگیرید و امالک 
متــاورس را از آن ها خریداری کنید. محبوب ترین 
Non-Fungible. و OpenSea پلتفرم های واسطه

com هســتند. متاورس هم همانند دنیای واقعی 
مشــاورین امالک دارد. این افــراد را می توانید از 
لینکدیــن و دیگر پلتفرم ها جســتجو کنید. البته 

مراقب کاله برداران این حوزه باشید.
اعــداد و ارقام عجیب مشــاورین امالک 

متاورس
بر اساس اخبار منتشر شده از فضای مجازی برای 
خرید زمین در متاورس مشــاورین امالک حدود 
۲۰۰۰ دالر هزینــه می گیرند! همچنین در ایران 
آگهی های متفاوتی در فضای مجازی منتشر شده 
اســت که برای مشــاوره خرید ملک در متاورس 
بیــن ۶۰ تا ۲۰۰ میلیــون تومان هزینه پرداخت 
می شــود. اگر چه بازار مشاوران امالک متاورسی 
رونق گرفته اســت اما شــاهد ریزش ۸۰ درصدی 
قیمت زمین های متاورس در شــش ماه گذشــته 

بودیم.

کرد گرانی این روزهای بازار برنج را بررسی  « وضعیت  گار »روز

قهر برنج با  سفره مردم
یک تولید کننده برنج گفت: سیاست های 
دولت سیزدهم به حدی ویران کننده بوده 
که احتمال گران تر شدن برنج باز هم زیاد 
است؛ قطعاً هیچ یک از دهک های جامعه 
توان خرید آن را نخواهند داشــت و برنج 

قوت ثروتمندان کشور خواهد شد.
 گزارش جدید مرکز آمار و مقایسه قیمت 
اقالم اساســی در تیرماه امسال نسبت به 
تیرماه ســال گذشته نشــان می دهد که 
قیمــت برنــج ایرانی درجــه یک ۱۸۸.۴ 
درصد گران شد. این در حالی است که در 
حالی معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت 
جهاد کشاورزی به تازگی اعالم کرده قیمت 
جدیــد برنج بعد از محاســبه هزینه های 
کاشــت، داشت و برداشت اعالم می شود. 
البته در یکســال اخیر افزایش غیرمنطقی 
قیمت برنج داخلی، میزان تولید و مصرف 

واقعی را بسیار کم کرده است.
 افزایــش قیمــت برنــج ایرانی ازجمله 
گرانی هایی اســت که دریک سال اخیر 
با شــدت بسیار زیادی با آن مواجه بوده 
و البتــه همراه با ایــن محصول ایرانی، 
انــواع خارجی آن هم به دلیل ممنوعیت 
واردات و حــذف ارز ترجیحی، افزایش 
نرخ داشته هرچند با لغو این محدودیت 
وارداتی پیش بینی وضعیت بهتر قیمت 
برنج خارجی مردم را امیدوار کرده بود، 
امــا تاکنون خبری از کاهش قیمت این 
محصول خارجی نبوده است.براســاس 
گــزارش مرکز آمار ایران قیمت برنج در 
فروردین ســال جاری نسبت به فرودین 
ســال گذشــته ۱۱۴.۶ درصد رشــد 
قیمت داشته است.رامین میرحسینی، 
تولیدکننــده و واردکننــده برنج با بیان 
اینکــه نبود آمار واقعی و دقیق از تولید 

و نیــاز مصرف واقعی در کشــور چالش 
اصلی در بخش تنظیم بازار برنج اســت 
به اقتصاد ۲۴ می گوید: دولت ســیزدهم 
بــر خالف وعده هــا، برنج را به طرز غیر 
قابــل جبرانی وارد بحران قیمت و حتی 
مصرف کرده اســت تا جایی که رکورد 
کاهــش مصرف در این دولت شکســته 
شــد.این تولید کننده برنج درپاســخ به 
این ســوال که میــزان تولید و مصرف 
برنج در کشــور به چه شرایطی رسیده، 
گفت: ناهمخوانی تولید و صادرات و نبود 
آمار دقیق از تولید داخلی خود از جمله 
دالیل مشــکالت این بخش به ویژه در 
یکی دوســال گذشته بوده است. تولید 
برنــج در کشــور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تن و نیاز کشــور ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن محاسبه می شــود وکسری سالیانه 

برنج با احتساب ذخیره استراتژیک ۷۰۰ 
هزار تن اســت که باید از محل واردات 

تامین شود.
میرحســینی گفــت: طبق آمــار وزارت 
بهداشــت مصرف بهینه برنج در کشــور 
در ســال به حدود ۳۰ کیلوگرم می رسد. 
البته این ســرانه در سال هایی که قیمت و 
میزان محصول شرایط مناسبی دارد به ۳۷ 
کیلوگرم می رسد که در معنا روزانه هر فرد 

۱۱۱ گرم برنج مصرف می کند.
این فعال بازار برنج تأکید داشــت: تقریباً 
حدود یکســال گذشته به دلیل گرانی این 
محصول مصرف برنج به یک سوم کاهش 
یافته اســت در واقع مصرف سرانه هر فرد 
در بهترین شرایط به ۱۲ کیلو گرم رسیده 

است.
وی تصریح داشــت: این خبر خوبی برای 

سالمت مردم و همچنین بازار برنج نیست. 
مردم به جای برنج از حبوبات، سیب زمینی 
و ... تامین کند و شرایط بازار برنج علی رغم 

گرانی وارد رکود عمیق تری شده است.
ایــن وارد کننده برنج ادامه داد: با ســرانه 
۳۶ کیلوگــرم کنونی در عمل میزان برنج 
مصرفی کشور حدود ۳ میلیون تن است، 
از ایــن میــزان، ۲ میلیــون تا ۲ میلیون و 
۲۰۰ هــزار تن در داخل تولید و بین ۸۰۰ 
هــزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن هم از 
محل واردات تامین می شــود؛ البته میزان 
واردات به تناسب تولید و ... تغییر می کند.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته بازار 
همواره بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن کســری برنج داشت، گفت: برنج 
وارداتی با ارز نیمایی از ســفره بسیاری از 
دهک های ضعیف جامعه حذف شــده؛ در 

واقع دهک های ضعیف جامعه توان خرید 
این محصول را ندارند.

میرحســینی تأکید می کنــد: در واقع در 
شــرایطی که تولید افزایــش نیافته بود، 
واردات هــم کــم شــد؛ در این بین، چون 
دهک های ضعیف جامعه توان خرید برنج 
را نداشــتند و حجم قابل توجهی از خرید 
کاســته شده است.به گفته این فعال بازار 
برنج؛ عالوه بر گرانی نرخ ارز واردات برنج و 
کاهش تولید و افزایش هزینه های تولید هم 
اکنون قیمت هرکیلوگرم برنج ایرانی درجه 
یک در بازار های شمال در حدود ۹۰،۰۰۰ 
تومان بــه فروش می رود، اما متاســفانه 
وقتی این برنج مرغوب به بازار های تهران 
می رســد باوجود اینکه برخی افراد به این 
برنــج ناخالصی و خرده اضافه می کنند در 
حدود ۱۵۰۰۰۰ تومان به فروش می رسد!

میر حسینی تأکید داشت: با سیاست هایی 
که دولت ســیزدهم پیش گرفته احتمال 
رسیدن برنج به مرز ۲۰۰ هزار تومان خیلی 
بعید نیست هرچند در این زمان جمعیت 
کوچــک ثروتمنــدان تنها مصرف کننده 
برنج در کشــور خواهد شــد موضوعی که 
طبق شــواهد دولت از آن استقبال خواهد 

کرد.
فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود 

در بازار در زیر آمده است:
کیسه های ۱۰ کیلویی برنج طارم هاشمی 
۱۸۳۰۰۰۰ تومان، برنج ممتاز هاشــمی 
۱۶۰۰۰۰۰ تومان، برنج طارم ۱۳۸۰۰۰۰ 
تومان، برنج دم سیاه درجه یک ۱۴۵۰۰۰۰ 
تومان، برنج صدر ۱۵۹۰۰۰۰ تومان، برنج 
دودی ۱۵۷۰۰۰۰ تومان، برنج نیمدانه پر 
محصــول ۷۸۰۰۰۰ تومان، برنج نیمدانه 

معطر ۸۶۰۰۰۰ تومان می باشد.

تاثیر افزایش تنش در تایوان بر تولید خودرو 

موج جدید افزایش قیمت  خودرو از ابتدای پاییز
چند هفته ای است که قیمت ها در بازار خودرو ساکن شده 
است و اگر تغییر قیمتی هم وجود داشته باشد، کاهش یا 

افزایش اندک و غیرمحسوس قیمت هاست.
کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند که این شرایط قیمتی 
در بازار خودرو با گذشته متفاوت است؛ چراکه پیش از این 
تغییرات قیمتی به صورت فصلــی اتفاق می افتاد، اما در 
چند سال گذشته بازار خودرو رفتاری خارج از عرف فصلی 
خود نشان داده و برخالف روند ســاالنه، رکود و تنفس 

قیمتی در تابستان و حتی شب عید اتفاق افتاده است.
به اعتقاد آنها، موضوعاتی، چون واردات خودرو و مساله 
برجام در این جابه جایی بی تاثیر نبــوده و در دوره های 
رونق فصلی، باعث رکود در بازار و تعلل خریداران شده و 

دوره های فصلی را جابجا کرده است.

روند تورم در بازار خودرو
در همین خصوص، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو 
گفت: بررسی روند تورم نشان می دهد تغییرات قیمتی در 
بازار ها به صورت پیوسته اعمال نمی شود، بلکه به صورت 
پلکانی با افزایش در بازه های کوتاه زمانی و ثبات نسبی 

بعد از از آن در بازار اعمال می شود.

بازار خودرو در دوره تنفسی بهار
این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: در بازار خودرو 
معموال این پریود ها فصلی صورت می گیرد. در چند سال 
گذشــته بازار خودرو رفتاری خارج از عرف فصلی خود 
نشان داده اســت و برخالف روند سالیانه، رکود و تنفس 

قیمتی در تابستان و حتی شب عید اتفاق افتاده است.
زاوه افزود: هرچند نقش موضوعاتی مانند واردات خودرو و 
مسئله برجام در این جابه جایی را نمی توان نادیده گرفت 
که در دوره های رونق فصلی باعــث رکود در بازار و تعلل 

خریداران شد و لذا دوره های فصلی را جابجا کرده است.
وی عنوان کرد: هم اکنون هم بازار بیشتر از آنکه منتظر 

واردات خودرو، رونق تولید و یا تاثیر برجام باشد، در دوره 
تنفسی تورم بهار قرار دارد و این خطر وجود دارد که در 

ابتدای پاییز قیمت ها دوباره با رشد نجومی مواجه شوند.
این کارشــناس صنعت خــودرو تصریح کــرد: عوامل 
تاثیرگذار بــر کنترل قیمــت مانند واردات خــودرو از 
اردیبهشــت در پروسه عجیب و البته شــبهه دار وزارت 

صمت متوقف است.
زاوه متذکر شد: در حالی که وزارت صمت اصرار دارد هیچ 
اطالعاتی از آیین نامه را حتی با فعاالن این حوزه و انجمن 
واردکنندگان به اشــتراک نگذارد، وزیر خبر از مذاکرات 
گروهی برای واردات خودروی اقتصادی می کند که خود 

تایید بر یک رانت سیستماتیک و فسادی گسترده است.
وی گفت: برجام هم تبدیل به یک پرونده مزمن بی انت ها 
شده است و حتی در صورت اجرایی شدن با تزلزل زیادی 
مواجه است.این کارشــناس صنعت خودرو یادآور شد: 
انتقادات گســترده به تیم قبلی مبنی بــر عدم دریافت 
تضامین کافی و اشتباه راهبردی در برخورد با امریکا، مانند 
تمامی انتقاداتی که در این سال ها به سایر موضوعات مانند 
توسعه و رشــد اقتصادی و کنترل تورم می شود در مقام 
مسئولیت و عمل به هیچ دستاورد بیشتری ختم نشد و 

به نظر نمی رسد بشود. در واقع برجامی هم صورت بگیرد 
برجامی بی خاصیت به نظر می رسد که حتی دوره اول را 

نیز تکرار نخواهد کرد.

اثر تنش تایوان روی بازار خودرو
زاوه عنوان کرد: در موضوع افزایش تولید هم، وزیر از روز 
اول قول هایی دادند که به آرزو شــبیه بود و نهایتا بعد از 
گذشت یک سال و تجربه تولید ناقصی بالغ بر ۱۷۰ هزار 
دستگاه به روندی معقول تر بازگشته؛ هرچند همچنان 
بلندپروازی های مضر در صنایع خودروســازی کشور در 
جریان اســت.وی تاکید کرد: اصرار بــر طراحی و تولید 
محصوالت جدید در حالی که تیراژ محصوالت بسیار نازل 
است و قدرت خرید مردم در محدوده ۸ تا ۱۰ هزار دالر 

است، تنها به وخیم تر شدن موضوعات ختم خواهد شد.
این کارشــناس صنعت خودرو متذکر شد: رونق محدود 
تولید هم به نظر نمی رسد چندان پایدار باشد و با افزایش 
تنش در تایوان، احتماال رونــد تولید خودرو در ایران هم 
دچار وقفه های جدیدی می شود که نشان از بی اطالعی 
معاونت خودرویی وزارت صمــت از تحوالت بین المللی 

دارد.

زاوه گفت: هرچند تالش می شــود شــکنندگی تولید 
در ایران بــا تولید اس کی دی چینــی در خطوط بخش 
خصوصی به تیراژ مضحک حل و فصل شود، ارزبری شدید 
این مدل تولید فاقد ارزش افزوده احتماال محل درگیری 
وزارت صمت و بانک مرکزی خواهد شــد. این تقابل ها 
و شکنندگی ها دســتیابی به تیراژ ۱.۵ میلیون دستگاه 
را غیرممکن و احتماال ســقف تولید را در حد ۸۰۰ هزار 
دستگاه متوقف می کند؛ هرچند همین تیراژ هم نیاز به 
نقدینگی زیادی دارد که تامین آن از شیکه بانکی به شدت 

به تورم دامن می زند.

موج جدید افزایش قیمت ها از ابتدای پاییز
این کارشناس صنعت خودرو گفت: مجموعه عوامل نشان 
می دهد این رکود در قیمت ها، یــک پایداری در کنترل 
تورم نیست و از طرفی آمار نگران کننده کسری بودجه در 
کنار افزایش شدید نقدینگی در کشور و البته بی انضباطی 
مالی شــدید دولت و عدم نظارت بر شبکه بانکی، به نظر 
می رسد دستیابی به تورم هدف ۳۵ درصد ناممکن باشد و 
احتماال تورم در کشور تا انتهای سال به کمتر از ۴۰ درصد 
نرسد.زاوه یادآور شــد: این روند تورمی به معنی افزایش 
دوباره قیمت ها در بازار است که نهایتا به افزایش محدود 
عرضه تنها دوره ای به تعویض می افتد یا سرعت آن کمتر 
می شود، ولی در روند کلی افزایش خللی ایجاد نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رســد ثبات قیمت ها از 
انتهای تابستان و یا ابتدای پاییز دوباره از بین بروند و موج 
بعدی افزایش قیمت ها در نیمه پاییز و ابتدای زمستان به 
بازار بازگردد، حال اگر دوباره اصرار بر سرکوب قیمت ها و 
تکذیب تورم در دولت کمافی السابق صورت بگیرد، حتما 
شدت آن افزایش می باید و اگر دولت به شناوری قیمت ها 
در مبدا تولید رسمیت بدهد، می توان به شدت پایین تر 
آن امید داشت، ولی به هر صورت از این موضوع نمی توان 

فرار کرد.

خبر ویژه

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان 
خواهان نوسان در بازار نیستند ممکن است نوســان هایی قیمتی سود 
لحظه ای عاید آنها شود و آنها خواهان حاشیه سود امن و یکنواخت هستند 
و کسب سود از حاشــیه خرید مواد اولیه چندان برای آنها جذاب نیست. 
نیما بصیری طهرانی با بیان اینکه اظهار نظر کردن در شرایط فعلی درباره 
افزایش نرخ مواد سلولزی برای تولیدکنندگان گران تمام می شود، گفت: 
در حال حاضر سازمان حمایت قیمت های مواد سلولزی را دستوری ثابت 
نگه داشتند از این رو تولید برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد.وی 
ادامه داد: تولیدکنندگان باهدف کســب درآمد و سود اقدام به تولید می 

کنند؛ اگر تولید برای تولیدکننده توجیه اقتصادی نداشــته باشد انگیزه 
تولید را از دست می دهد همچنین با تولیدکنندگان در صورت کسب سود 
می توانند هزینه های جانبی از جمله دستمزد کارگر و حامل های انرژی را 
بپردازند.این فعال اقتصادی دلیل کمبود دستمال کاغذی و پوشاک در بازار 
را به غیراقتصادی بودن تولید این محصوالت در کشور نسبت داد و افزود: 
تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چالش های جدی درگیر هستند و 
همچنین بعد از فروش کاال خریداران به موقع پول  پرداخت نمی کنند.  
بصیری با انتقاد از سیاست کنترل دستوری قیمت ها، تصریح کرد: تجربه 
نشان داده است اقتصاد دستوری در یک بازه زمانی کوتاه می تواند نتیجه 

بخش باشد و در درازمدت منتج به شکســت خواهد شد..بصیری با بیان 
اینکه بیش از ۵۰ درصد مواد پوشاک و حتی چسب دور آن وارداتی است، 
اذعان کرد: در روند تولید پودر جذاب نقش مهمی را ایفا می کند که این 
کاال وارداتی اســت و الیه های بیرونی و اسپاندکس پوشاک داخل کشور 
تولید می شود. نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به مادران 
توصیه کرد که پوشاک مورد نیاز کودک شــان را از فروشگاه زنجیره ای 
تامین کنند چراکه این فروشگاه های تخفیف هایی برای خریداران در نظر 
می گیرند و همچنین مادران تا آنجا که امکان دارد برای کاهش هزینه های 

خانواده زودتر کودشان را پوشاک بگیرند.

ک در بازار دلیل کمبود دستمال کاغذی و پوشا

 50 درصد مواد اولیه وارداتی است
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نفت و انرژی 4

علت تغییر منابع تأمین قیر رایگان از سوی نمایندگان مجلس چه بود؟

دردسرهای بی پایان قیر تهاتری

کوتاه از انرژی

بین الملل

 چرا غرب از تحریم ها 
علیه نفت روسیه 
عقب نشینی کرد؟

در حالی که اتحادیه اروپا همچنان مصمم 
مانده اســت روســیه را بر سر جنگ در 
اوکرایــن، مجازات کند اما کمبود انرژی 
و مواد غذایی باعث شده است این گروه 
در تحریم هایــش تجدیدنظــر کند. اگر 
از یــک مقام اتحادیه اروپا بپرســید آیا 
ایــن بلوک باید بــه تالش برای مجازات 
روسیه بر سر حمله به اوکراین ادامه دهد، 
پاسخ مثبتی خواهد داد. این مقام اروپایی 
همانطــور که در مصاحبه های متعدد با 
رسانه ها مطرح شده است، خواهد گفت 
که پتانســیل تحریم به حد نهایی خود 
رســیده اســت اما دلیل نمی شــود که 
اتحادیه اروپا بخواهد فشــارهای خود را 
کاهــش دهند. با این حال اروپا بی ســر 
و صــدا در حال تســهیل تحریم ها علیه 
مســکو است. نشریه اکسپرس انگلیس، 
این حرکت را موافقت با درخواست های 
پوتین خوانده و بلومبرگ از آن به عنوان 
اصالح تحریم های پیشین نام برده است. 
امــا آن را هــر چه بنامیم، به این واقعیت 
می رسیم که اتحادیه اروپا شرایط را برای 
خود دشــوار کرده اســت و این وضعیت 
تنها شــامل اتحادیه اروپا نیســت. برای 
شــروع، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت به 
معافیت ها برای تحریم های روسی اضافه 
کند که به کشورهای خارج از این بلوک 
اجازه می دهد با نهادهای روســیه تحت 
تحریــم از جمله بانک ها و شــرکت های 
دولتی مانند روســنفت همکاری کنند. 
آنطور که بلومبرگ گزارش کرده اســت، 
این معافیت ها برای نهادهایی هستند که 
به نظر می رســد برای صادرات کاالهای 
کشــاورزی، مــواد غذایــی و نفــت به 
کشورهای خارج از اتحادیه اروپا ضروری 
به شمار می روند. به نظر می رسد اتحادیه 
اروپــا تالش زیادی می کند تا دیگران را 
متقاعد کند تحریم ها علیه روســیه، به 
هیــچ وجه ارتباطی با اختالالت تجارت 
مواد غذایی یا انرژی نداشــته اســت یا 
حداقل آنها قصد نداشــتند اتفاق بیافتد.

اتحادیه اروپــا در بیانیه های مطبوعاتی 
که از ســوی شــورای اروپا منتشر شد تا 
جدیدتریــن دور تحریم هــا علیه طالی 
روســیه را اعــالم کند، این مســئله را 

مستقیما مطرح کرد. 

 تحریم ها مانع 
 پرداخت بدهی برقی 

افغانستان شدند
افغانســتان بــه دلیــل تحریم هایی که 
علیــه حکومت طالبان اعمال شــده اند، 
بــرای پرداخــت بدهی برقــی خود با 
مشــکل روبرو شده است.وزارت نیروی 
ازبکســتان اعالم کرد افغانستان بدهی 
چند میلیون دالری به ازبکســتان برای 
تامین برق را تسویه کرده است. شرکت 
برق افغانستان، بدهی معوقه به ازبکستان 
برای ۲۱۵۱.۳ کیلووات ساعت برقی که 
در سال ۲۰۲۱ تامین کرده بود را تسویه 
کرد. این شــرکت همچنین پول واردات 
برق در ســال میالدی جاری را به موقع 
پرداخت می کند.وزارت نیروی ازبکستان 
به میزان طلبی که از افغانســتان داشت، 
اشاره نکرد. با این حال، دولت افغانستان 
در مــاه مه اعالم کرده بود ۱۰۰ میلیون 
دالر بــرای واردات برق به ازبکســتان و 
تاجیکســتان بدهکار است که عمده این 
بدهــی به میزان ۷۰ میلیون دالر مربوط 
به واردات از ازبکســتان است. این کشور 
به دلیل مشکالت مربوط به تحریم شدن 
حاکمان طالبان که انتقال پول از طریق 
سیستم بانکی بین المللی را دشوار کرده 
اســت، قادر نبود بدهی خود را پرداخت 
کند. اکنون راه کاری پیدا کرده است اما 
هیچ کــدام از طرفین درباره این راه کار 
توضیح ندادند.در مقابل، تاجیکســتان 
اعــالم کرد هنوز قــادر به دریافت طلب 
خود نشــده اســت. مدیر شرکت نیروی 
دولتی تاجیکســتان دوم ماه اوت اعالم 
کرد این شــرکت هنوز نتوانســته است 
مشــکل بدهی معوقه افغانســتان را از 
زمان به قدرت رســیدن طالبان در سال 
گذشــته، حل کند و بــه دلیل وضعیت 
ژئوپلیتیکــی در منطقــه و در جهان که 
بعضی از بانک هــای تامین کننده مالی 
خرید برق، تحــت تحریم قرار گرفتند، 
انتقال وجوه مالی بین دو شرکت دشوار 
شــده است. شرکت نیروی افغانستان در 

تالش برای حل این مسئله است.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات 
آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران

مشکلی برای بهره برداری از 
سدها نیست

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات 
آبــی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران 
گفــت: با فعالیت ســامانه بارشــی وضعیت 
ورودی  ســدها نســبت به سال گذشته بهبود 
یافت به نحوی که در ســدهای پنجگانه تهران 
طــی ۱۵ روز مردادماه جــاری ۴۲.۲ میلیون 
مترمکعب ورودی داشــتیم که این میزان در 
مدت مشابه مرداد ماه سال گذشته حدود ۲۴ 
میلیــون متر مکعب بود.محمد شــهریاری  با 
بیــان اینکه در حــال حاضر موجودی مخازن 
سدهای تهران ۵۵۲ میلیون متر مکعب است 
که این حجم در روز مشابه سال گذشته ۶۵۸ 
میلیون متر مکعب بوده و کسری مخزن ۱۰۶ 
میلیون مترمکعبی را شــاهد هســتیم، اظهار 
کرد: بارندگی های اخیر شــرایط را به گونه ای 
رقــم زد که در مــرداد ماه تاکنون یک رکورد 
جدید به جهت مقدار بارندگی ها در مقایسه با 
متوسط بلند مدت ثبت شده است.وی افزود:  از 
اول مرداد ماه سالجاری تا کنون ۲۸.۵ میلیمتر 
بارش داشتیم که در مقایسه با سال گذشته که 
در همین بازه زمانی معادل ۶.۵ میلیمتر بوده 
و حتی نســبت به متوســط بلند مدت افزایش 
چشمگیری را نشان می دهد.وی با بیان اینکه  
از ابتدای ســال آبی تاکنون به دلیل اینکه دو 
ســال پی در پی با خشکســالی مواجه بودیم، 
شــرایط بارش ها همچنان بــا کاهش مواجه 
اســت، گفت: از مهــر ۱۴۰۰ تاکنون ۲۰۸.۶ 
میلیمتر بارش در حوزه عملکرد استان تهران 
داشــتیم که این میزان در مقایســه با متوسط 
بلند مدت ۵۳ ســاله که حدود ۲۷۴ میلیمتر 
بوده کاهش ۲۴ درصدی را نشان می دهد.وی 
اظهار کرد:  امیدواریم با تداوم بارش ها بخشی 
از این کســری ها جبران شود.به گفته وی، اثر 
افزایشــی که این بارش ها در باالدست و روی 
مخازن ســدها گذاشــته حدود ۱۶.۵ میلیون 
مترمکعــب بوده و بیشــترین میزان تاثیر در 
حوزه شــرق تهران و ســد ماملو با افزایش ۶.۵ 
میلیون مترمکعب بوده است.وی در خصوص 
آخرین وضعیت الیروبی و رسوبزدایی سدهای 
تهران گفت:خوشبختانه  حوضه آبریز سدهای 
تهران به لحاظ بحث های فرسایش و رسوبزایی 
شــرایط بهتری داشــته و  چنــدان نیازمند 
تخلیه رســوب نیســتند و تنها در ســد لتیان 
و  باتوجــه به دســتورالعمل های بهره برداری 
هر ســال پس از اتمام فصل آبگیری مخزن و 
در انتهای فصل بهار عملیات فالشینگ انجام 
می شــود و بخشــی از رسوبات مخزن سد را از 
این طریق تخلیه می کنیم.وی ادامه داد: برای 
ســایر سدها نیز این نیاز وجود ندارد چراکه بر 
اساس بررســی های دوره ای و انجام عملیات 
هیدورگرافی دریاچه ســدهای تحت پوشش، 
میزان آورد رسوب بر اساس طراحی اولیه بود 

و نیازی به رسوب زدایی وجود ندارد.

ح احداث   مجری طر
نیروگاه های صنایع معدنی توانیر 

نخستین واحد نیروگاهی 
 احداثی توسط صنایع 

وارد مدار شد
مجــری طرح احداث نیــروگاه های صنایع 
معدنی توانیر از ســنکرون نخســتین واحد 
نیروگاهی احداث شده توسط صنایع معدنی 
و ثبت رکوردی جدید در احداث نیروگاه های 
حرارتی کشــور خبر داد.سیدزمان حسینی 
ادامــه داد: نخســتین واحد نیــروگاه گازی 
ســمنان از طــرح احداث ۱۰ هــزار مگاوات 
نیروگاه هــای صنایع معدنی به ظرفیت ۱۸۳ 
مــگاوات کــه عملیات اجرایی آن از اســفند 
ماه ۱۴۰۰ آغاز شــده بود با شــبکه سنکرون 
شــد که یک رکورد جدید و بی نظیر در این 
زمینه محســوب می شود.وی افزود: ظرفیت 
نیروگاه ســمنان از ۲ واحد گازی هر کدام به 
ظرفیت ۱۸۳ مگاوات به ســه واحد رســیده 
اســت، عملیات اجرایی فاز دوم توســعه آن 
به عنوان واحد ۴ نیز آغاز شــده است. پیشتر 
مجری طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
توسط صنایع گفت: ظرفیت مورد تقاضا برای 
احداث نیروگاه در شروع تفاهم نامه ۱۰ هزار 
مگاوات بود که با اســتقبال صورت گرفته در 
یــک مرحله به ۱۲ هــزار و در حال حاضر به 
۱۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته اســت.
سید زمان حســینی افزود: فروردین  امسال 
تفاهم نامه احداث نیروگاه ها توسط صنایع در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی تصویب و 
پشــتوانه قانونی به خود گرفت و براین اساس 
وزارتخانه هــای نیرو، صمــت و نفت ملزم به 
اجرای آن شــدند.وی با اشــاره به همکاری 
و تعامــل میان مدیــران وزارتخانه های نیرو، 
صمــت و صنایــع معدنــی در زمینه احداث 
نیروگاه توســط صنایع، ادامه داد: به طورکلی 
دوره پیشــبرد احــداث نیــروگاه که ۱۴ تا 
۱۸ مــاه به طــول می انجامد، با پیگیری ها و 
هماهنگی هــای انجام شــده به ۶ ماه کاهش 
یافت که در نوع خود رکورد محسوب می شود. 

در حالی که وزارت نفت به دلیل برخی مالحظات، 
از اعطــای ســهمیه قیــر رایــگان بودجه ۱۴۰۱ 
خــودداری می کند، نمایندگان مجلس با اصالح 
قانون بودجه، خواستار تأمین اعتبارات آن از منابع 
داخلی شرکت نفت شدند. بر اساس بند »ز« تبصره 
۱ قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف به 
واگذاری قیر رایگان به وزارت راه و شهرســازی تا 
سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان شده است.بر اساس 
این قانون وزارت نفت مکلف است ماهانه از ابتدای 
سال جاری هر تن قیر را به قیمت ۷.۵ میلیون تن 
به دستگاه های اجرایی واگذار کند اما نرخ تحویل 
وکیوم باتوم )ماده اولیه تولید قیر( به شرکت های 
قیرســاز بر اساس کشــف قیمت وکیوم در بورس 
کاالســت و مابه التفاوت تُنی ۷.۵ میلیون تومان 
با قیمت بورس کاال را شــرکت نفت باید از محل 
تعدیــل قیمت ماهانه خوراک از شــرکت پاالیش 
نفــت را جبران و اعمال حســاب کند.با این حال 
بنــد مذکور از تبصره ۱ قانون بودجه امســال که 
در خصــوص قیر تهاتری بــود، در مرداد ماه تنها 
پــس از ۴.۵ مــاه از زمان تصویب، اصالح شــد که 
قرار شــد شــرکت نفت از محل منابع داخلی خود 
هزینه مابه التفاوت وکیوم باتوم بورس کاال با رقم 
مندرج در قانون بودجه )تنی ۷.۵ میلیون تومان( 
را به پاالیشگاه ها بدهد.نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه در صحن علنی 
مجلس در جریان بررســی الیحه اصالح بند »ز« 
تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشــور با بررسی دوفوریتی این اصالحیه موافقت 
کردند.متن اصالح شــده قانون قیر رایگان بودجه 
امسال به شرح زیر است:در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت 
مکلف اســت معادل مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان 
نفت خام از محل منابع داخلی شــرکت ملی نفت 
ایران در اختیار پاالیشــگاه ها قرار داده و به میزان 
آن، به صورت ماهانه از ابتدای ســال ۱۴۰۱ مواد 
اولیــه قیر )وکیوم باتوم( در اختیار دســتگاه های 
اجرایــی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت 
مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون 
ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معامالتی 

مــواد اولیــه )وکیوم باتــوم( در بورس را با تعدیل 
قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش 

و پاالیش جبران  کند.

علت تغییر منابع تأمین قیر رایگان از سوی 
نمایندگان مجلس، چه بود؟

به نظر می رســد نماینــدگان مجلس در پی عدم 
اختصاص قیر تهاتری در نظر گرفته شده در قانون 
بودجه امســال از ســوی وزارت نفت به پروژه های 
عمرانــی، به فکر تغییر منابــع تأمین قیر رایگان 
افتاده اند.پیش از این نیز ســید حسین میرشفیع 
مشــاور وزیر راه و شهرســازی در امور پروژه های 
عمرانی اظهار کرده بود: سهمیه قیر رایگان که در 
قانون بودجه امســال آمده، به پروژه های عمرانی 
تحویل نشــده و روند اجرایی آن آغاز نشــده است.

وی با بیان اینکه وزارت نفت مســئول تهیه آئین 
نامه مربوط به قیر رایگان برای تصویب در هیئت 
وزیران است، گفت: وزارت نفت تا کنون آئین نامه 
قیر تهاتری را تنظیم نکرده و به دولت نداده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه تا کنون به 
برخی دســتگاه های اجرایی تابعه این وزارت خانه 
از قیــر داده شــده، تتمه و باقــی مانده حواله های 
قیری اســت که در اســفند سال گذشته صادر شد 

ولی پرداخت نشــد؛ با پیگیری ها و مذاکراتی که 
داشتیم توانستیم با وزارت نفت هماهنگ کنیم تا 
این حواله ها را پرداخت کنند.این برای دومین بار 
اســت که مجلس در راســتای سوءاستفاده برخی 
رانــت جویــان از قانون قیر رایگان قدم برمی دارد.

بار نخســت، نمایندگان در جلســه علنی یکشنبه 
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی با ۱۷۸ 
رأی موافــق، ۱۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از 
مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو 
فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ 
موافقت کردند.بر اســاس این طرح، سهمیه باقی 
مانده از قیر رایگان ۱۴۰۰ تا نیمه نخست ۱۴۰۱ 

قابل پرداخت بود.

اصرار برای غیر شفاف تر شدن منابع قیر 
رایگان چیست؟

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه اخیر 
مجلس که محل تأمین منابع قیر رایگان را از فروش 
نفت به منابع داخلی شــرکت نفت تغییر داده، یک 
گام به عقب و به معنی غیر شــفاف تر شــدن منابع 
قیر رایگان است.از آنجایی که در قانون قبلی )قبل 
از اصــالح قانون بودجه ۱۴۰۱(، میزان فروش نفت 
بــه طور کامل و با همه جزئیات در دســترس بود، 

رقــم مابه التفاوت فروش نفت با میزان نفتی که به 
پاالیشــگاه ها برای تولید وکیوم باتوم داده می شد، 
کامــاًل قابــل رهگیری بود.این در حالی اســت که 
کارشناســان اقتصادی بر این اعتقادند که احتمال 
ردیابــی میزان مصرف منابع داخلی شــرکت نفت 
برای اختصاص به پاالیشــگاه ها جهت تولید وکیوم 
باتوم، به شــدت کاهش یافته و در مقابل، احتمال 
بروز برخی مفاســد افزایش می یابد.علی عالماتی 
سرپرست معاونت بازرگانی یک شرکت قیرساز تابعه 
یک هلدینگ وابســته به سازمان تأمین اجتماعی 
در خصــوص ادعای مطرح شــده با عنوان کاهش 
صــادرات قیر ایران به هنــد و جایگزینی آن با قیر 
تولیدی روســیه به دلیل تخفیف های این کشــور، 
اظهــار کرد: در حــال حاضر مصرف جهانی بالغ بر 
۱۰۳ میلیون تن است و پیش بینی می شود حداقل 
۵ درصد در سال پیِش رو به این تقاضا افزوده شود 
که دلیل آن هم رونق مجدد پروژه های عمرانی در 
کشورهای در حال توسعه است.عالماتی ادامه داد: 
کاهش مقادیر صادرات نفت در ماه های گذشته، اوالً 
به دلیل رواج پدیده مانســون در شبه قاره هند بود 
و از ســوی نیز باید به این نکته توجه کرد که هند 
خود جزو تولیدکنندگان قیر اســت و خرید نفت از 
روســیه به دلیل برخی مالحظات بین المللی علیه 
روس ها، سبب شده تا بهای تمام شده را تا حدودی 
کاهش دهد که این موضوع خود باعث انتظار کاهشی 
بازار هند از تولیدکنندگان خاورمیانه جهت کاهش 
نرخ محصوالت بوده است.وی در خصوص بازارهای 
جدیــد قیر صادراتی ایران افــزود: بازارهای آفریقا 
باالخــص غرب آفریقا و آمریکای جنوبی و چین از 
اصلی ترین بازارهای صادراتی قیر ایران محســوب 
می شــوند.این مقام مسئول در این شرکت قیرساز 
دربــاره اینکه آیا بازارهــای داخلی اولویت دارند یا 
صادراتی؟ تصریح کرد: مصرف بازار داخل مشخص 
اســت و با فرض مقادیــر تولید در حال حاضر بالغ 
بــر ۴ میلیون تــن امکان صادرات وجود دارد. البته 
در صورت همکاری پاالیشگاه ها و افزایش ظرفیت 
خوراک که دور از دسترس نیز نیست، امکان افزایش 

۲ برابری صادرات فراهم است.

دبیرخانــه هیات دولت عراق به تازگــی از پایان یافتن طراحی 
ســاخت ســدی بزرگ بر روی اروندرود از ســوی یک شرکت 
ایتالیایی خبر داده و عنوان کرده که این سد میلیاردها مترمکعب 
آبی را که به خلیج فارس ریخته می شود، جمع کرده و به شکل 
نهایــی بــه کم آبی در مناطق جنوبی پایان خواهد داد.در همین 
رابطه، نجم عبد طارش، مشاور کمیته بهبود کیفیت آب وابسته 
به دبیرخانه هیات دولت اظهار کرده: سدی که شرکت ایتالیایی 
تکنیکال طراحی آن را تمام کرده موجب مدیریت حرکت آب و 
متوقف سازی ریخته شدن و هدررفت آن به خلیج فارس خواهد 
شد و عالوه بر این، سد مذکور مانع از شکل گیری زبانه نمک و 

حرکت آب شــور به داخل اراضی عراق به خصوص اســتان بصره 
خواهد شــد و حجم آب زیادی برای اســتان های جنوبی به ویژه 
بصره و ذی قار تامین کرده و عالوه بر پایان دادن به مشکل کم آبی 
در این منطقه، به تغدیه و آب رسانی به تاالب ها در صورت کاهش 
ســطح آب کمک خواهد کرد.او همچنین عنوان کرده است که 
ایــن پــروژه احتمال دارد با اعتراض طرف ایرانی به خاطر تاثیر 
پذیرفتن بنادر این کشور در اروندرود از این سد همراه شود اما 
این مسئله را می توان با ساخت سدی در جنوب بصره حل کرد 
و به طرف ایرانی اطمینان داد که بنادرش تحت تاثیر این ســد 

قرار نخواهند گرفت.

محمــد درویش ، درباره تاثیــر اجرای این پروژه بر ایران اظهار 
داشــت: ابتدا اینکه منطقه اروند دشــت است و امکان سدسازی 
وجــود نــدارد تنها اقدامی که می توان انجام داد، مشــابه همان 
اقدام ایران جهت احداث ســد تنظیمی روی بهمن شــیر جهت 
جلوگیری از شــوری نخلســتان ها اســت که به کمک هلند در 
حال انجام اســت، برنامه عراق هم این اســت که هنگام مد آب 
خلیج فارس وارد نخلستان ها نشود.  وی افزود: در هر حال تاثیر 
این ســد بر ایران بســتگی به این دارد که کجا احداث شود، اگر 
قبل و یا بعد از اروندکنار احداث شود روی ایران تاثیر دارد، کال 

رودخانه های مرزی پروتکل های خاص دارند .

کارشناس حوزه آب و محیط زیست  خبر داد؛

پروژه های آبی عراق؛ از تغییر مسیر دجله تا سدسازی روی اروند

خبر  ویژه

بر  اساس  گزارش ها ؛

 خاورمیانه ، به دنبال افزایش تولید 
گاز طبیعی است و صادرات 

خاورمیانه که بزرگترین منطقه صادرکننده نفت 
در جهان است، همزمان با رشد تقاضای داخلی 
و جهانی برای گاز طبیعی در سالهای آینده، به 
دنبال افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی است.

قطــر که یکــی از بزرگترین صادرکنندگان گاز 
طبیعی مایع )LNG( جهان اســت، سالهاست 
بزرگترین تولیدکننــده گاز در خاورمیانه بوده 
است در حالی که سایر کشورهای گازخیز منطقه 
خلیج فارس در زمینه توسعه پروژه های گازی، 
عقب بوده اند.اما اوضاع فرق کرده است. عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی که تولیدکنندگان 
بزرگ نفت عضو اوپک به شمار می روند، سرگرم 
کار برای افزایش تولید داخلی گاز طبیعی هستند 
و پروژه هایی را در کنار پروژه های جذب کربن 
به منظور کاهش آالیندگیها برنامه ریزی کرده 
اند. عمان که در اوپک عضویت ندارد اما در گروه 
اوپک پالس حضور دارد، تولید بیشتر گاز و توسعه 
اکتشــاف و تولید جدیــد گاز را دنبال می کند.

نوسان شدید بازار جهانی گاز از زمان حمله نظامی 
روســیه به اوکراین و پیش بینی تقاضای قوی 

برای LNG در اروپا که تالش می کند وابستگی 
به واردات از روســیه را قطع کند، عوامل مثبتی 
برای تولیدکنندگان نفت و گاز خاورمیانه هستند 
که قصد دارند LNG بیشــتری صادر کنند. بر  
اساس این گزارش تقاضا برای گاز غیرروسی در 
اروپا در ســالهای آینده قوی خواهد بود زیرا این 
بلوک به دنبال یافتن هر چه سریعتر جایگزینی 
بــرای واردات گاز روســیه از طریــق خط لوله 
است. خریداران LNG به قراردادهای بلندمدت 
بازگشــته اند تا تامین بلندمدت گاز غیرروسی 
را تضمیــن کــرده و خود را از افزایش ناگهانی و 
شدید قیمت محموله های تک در امان نگه دارند.

خاورمیانه که صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز آن 
معموال قراردادهای بلندمدت را ترجیح می دهند، 
 LNG می تواند نقش بسیار بزرگتری در تامین
جهان تا پایان دهه جاری ایفا کند. قطر با اجرای 
بزرگترین پروژه توسعه LNG جهان، در واکنش 
خاورمیانه به تقاضای جهانی به LNG پیشــتاز 
بوده است. سایر تولیدکنندگان خلیج فارس هم 
قصد دارند تولید و صادرات گاز را افزایش دهند.

رئیس پارک فناوری نفت :

 قوانین حوزه دانش بنیان 
تسهیل شود

رئیس پــارک فناوری نفت گفت: در زمینه 
تولیــد دانش بنیان ما ضعف های جدی در 
زمینه قوانین داریم و باید این قوانین تسهیل 
شود.اســماعیل کفایتی در رابطه با وظیفه 
این پارک فناوری گفت: پارک های فناوری 
در همه جای دنیا وظیفه اشــتراک و به هم 
رســانی فناوری و بــازار و همچنین ارتقای 
شرکت های دانش بنیان را دارند. تجربه دنیا 
نشان داده شرکتهایی که در این سمت و سو 
حرکت کردند موفق تر بودند و ریسکشــان 
هم کمتر بوده است.وی افزود: تجربه نشان 
داده شــرکت های نوپا در این زمینه با ۸۰ 
درصــد موفقیت روبرو بودند در حالی که از 
آن طــرف ۹۰ درصد کارهای فناورانه خارج 
از این چارچوب با شکســت مواجه شــدند.
کفایتی در رابطه با ساز و کار پارک فناوری 
نفت گفت: در حالت اول یک شرکت توانمند 
را به مجموعه ای که نیازمند هســت متصل 
میشود و رفته رفته این شبکه توان متشکل از 
شرکت های توانمند تشکیل می شود. یعنی 

شرکت ها با یکدیگر شرکت ها با دستگاه ها، 
پژوهشکده ها و... این شبکه باید متصل شود 
چه به صورت مذکور و چه به صورت برعکس 
یعنی متقاضی نیاز خود را به این شبکه اعالم 
کند و شــرکت های توانمند اعالم آمادگی 
کنند.کفایتی ادامه داد: هرچقدر این شبکه 
گسترده تر باشد بهتر است و موضوع به رقابت 
سازنده شرکت ها با یکدیگر می شود.رئیس 
پارک فناوری نفت گفت در ادامه مدل شتاب 
دهنده ها مطرح شدند در مدل سنتی، مدل 
اســتاد شاگردی بود و یک شرکت نوپا کنار 
یک شــرکت جا افتاده اعتبار کسب می کرد 
و خودش را جا می انداخت اما این مدل این 
مدل بســیار کند اســت و نهایتاً در صنایع 
خدماتــی جواب می دهــد. در مدل جدید 
شتاب دهنده ها میایند برای اینکه یک ایده 
یک پایان نامه و غیره سریعتر رشد پیدا کند 
کمک می دهند و به نتیجه می رسانند این 
هم در حوزه خدماتی و آی تی بیس مطرح 

است در تولید هم بوده ولی کمتر. 
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55بانک و بیمه
 مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم( بانک 

کثر سهامداران برگزار شد سینا با حضور حدا

 رشد 51 درصدی سوددهی 
بانک سینا

 بیش از ۷۶ درصد ســهام 
)حضوری و آنالین از طریق 
وب ســایت بانک به نشانی 
www.sinabank.ir( و بــا 
حضور معاون بانک و بیمه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل دفتر امور 
بانکــی و بیمه وزارت اقتصــاد به عنوان نماینده 
دولــت، معــاون برنامه ریزی و امور مجامع بنیاد، 
مدیرکل مجامع بنیاد، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار، اعضــای هیئت مدیــره، معاونان 
مدیرعامل، مدیران بانک و سهامداران برگزار شد، 
صورت های مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۰ 
بانک مطرح و به تصویب رســید. در ابتدای این 
جلســه گزارش عملکرد ساالنه توسط سرپرست 

بانک سینا تشریح شد.
مجمع عمومی عادی ســاالنه )نوبت دوم( بانک 
سینا ساعت ۱۰ روز پنج شنبه ۱۳ مردادماه سال 
جاری با حضور حداکثری سهامداران درآمد نیوز 
ـ این مراســم که با حضور دارندگان بیش از ۷۶ 
درصد سهام )حضوری و آنالین از طریق وب سایت 
بانک به نشــانی www.sinabank.ir( و با حضور 
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
مدیــر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد 
به عنــوان نماینده دولت، معــاون برنامه ریزی 
و امــور مجامــع بنیاد، مدیــرکل مجامع بنیاد، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، اعضای 
هیئت مدیــره، معاونان مدیرعامل، مدیران بانک 
و سهامداران برگزار شد، صورت های مالی منتهی 
به اسفندماه سال ۱۴۰۰ بانک مطرح و به تصویب 
رســید. در ابتدای این جلســه گزارش عملکرد 
ســاالنه توسط سرپرست بانک سینا تشریح شد. 
غالمرضا فتحعلی در ســخنانی گفت: بانک سینا 
بــا یک برنامه ریزی مدون و در چارچوب ضوابط 
و مقررات بانک مرکزی، در پرداخت تســهیالت 
در ســال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ درصد رشــد داشته 
است. در این سال حدود ۳۸۷ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت پرداخت شده که این رقم در سال قبل 
از آن ۲۵۹ هــزار میلیارد ریال بوده اســت.  وی 
اظهار داشت: بانک سینا در پایان اسفندماه سال 
۱۴۰۰ شاهد رشد ۴۲ درصدی منابع بوده است و 
به این ترتیب منابع بانک در پایان سال ۱۴۰۰ به 
بیش از ۴۶۷ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین 
بانک سینا با انجام اقداماتی نظیر اصالح ترکیب 
منابــع، گام های مؤثری در جهت کاهش قیمت 
تمام شده پول برداشته است به نحوی که قیمت 
تمام شــده پول از ۱۶.۸۹ درصد در پایان ســال 
۹۹ به ۱۶.۴۸ درصد در پایان اســفندماه ســال 

۱۴۰۰ کاهش یافت.

موافقت بانک مرکزی با افزایش 
75٫000 میلیارد ریالی سرمایه 

نظارتی بانک ملت
 بانــک مرکزی با افزایش 
بیــش از ۷۵ هزار میلیارد 
ریالــی ســرمایه نظارتی 

بانک ملت موافقت کرد.
بــا موافقت بانک مرکزی 
به عنوان نهاد ناظر، ســرمایه نظارتی این بانک 
در مقطــع منتهی به ۲۹ اســفندماه ۱۴۰۰، از 
مبلغ ۳۹۹٫۵۱۵ میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال به 
۴۷۴٫۸۳۲ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال افزایش 
یافت که نشان دهنده افزایش معادل ۷۵٫۳۱۶ 

میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال است.
با افزایش سرمایه نظارتی)سرمایه پایه نافذ( که 
مبنای بســیاری از شاخص های نظارتی سالمت 
بانک ها به شــمار می رود، قدرت بانک ملت در 
اعطای تسهیالت و تعهدات کالن، کاهش ریسک 
هــای بانــک ) اعتباری، بازار و عملیاتی( و کمک 
به رونق تولید و مشــارکت در پروژه های دارای 
ارزش اقتصــادی کالن، افزایش خواهد یافت. در 
عین حال با تحقق این مهم، بانک ملت قادر خواهد 
بود از منابع خود نیز به نحو بهینه اســتفاده کند 
و تســهیالت بیشتری را در ســال تولید، دانش 
بنیان و اشــتغالزایی به مشتریان ارزنده و بزرگ 
خــود بپردازد که این عوامل موجب افزایش تراز 
عملیاتی و ســودآوری گشته و سرآمدی خود را 
در بین بانک های بورسی تداوم بخشد و در نهایت 
موجبات رضایتمندی بیشتر سهامداران و سپرده 
گــذاران را فراهم آورد . بر اســاس این گزارش، 
سرمایه نظارتی )Regulatory Capital(، میزان 
ســرمایه مورد نیازی است که بر اساس مقررات 
ابالغی مقام ناظر محاسبه و نگهداری می شود. بر 
این اساس، برای کشورهایی که توافقنامه بازل ۲ 
را پذیرفته اند، رکن اول توافقنامه، حداقل سرمایه 
مورد نیاز را تعیین کرده است و همچنین در رکن 
دوم آن، فرآیند ارزیابی داخلی کفایت ســرمایه 
)ICAAP( معرفی شــده اســت کــه به بانک ها 
اختیار می دهد سرمایه موردنیاز خود را به صورت 
داخلی محاسبه و مشخص کنند که برای پوشش 
ریسک های موسسه به سرمایه اضافی نیاز هست 
یا خیر؟ در توافقنامه بازل۲ حداقل سرمایه مورد 
نیاز یک بانک برابر با مجموع ســرمایه مورد نیاز 
برای پوشش ریســک های اعتباری، عملیاتی و 

بازار است.

اخبار

حضور فعال و مشارکت حوزه 
مقاومت بسیج پست بانک 

ایران در موکب شهدای وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات

حوزه مقاومت بسیج پست بانک ایران در موکب 
عزاداری و اســتقبال از ۵ شــهدای مدافع حرم 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات که عصر 
پنجشنبه ۱۳ مرداد در میدان امام حسین )ع( 
تهــران برگزار شــد، مشــارکت و حضور فعال 

داشت .
ســخنرانی سردار ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مراسم استقبال و 

وداع با ۵ سردار شهید مدافع حرم
ســردار ســالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ضمن حضور در مراسم وداع با 
۵ ســردار شهید مدافع حرم در سخنانی ضمن 
تجلیل از ایثارگریها و فدارکاری های شــهدای 
مدافــع حرم به تشــرح نقــش و جایگاه آنها در 
پاسداشــت و زنده نگهداشــتن قیام عاشورا و 

نهضت امام حسین )ع( پرداخت.
همچنین ســرهنگ تیموری فرمانده بســیج 
ادارات تهــران بــزرگ ، حــاج آقا ســرهنگ 
عوضدخت معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه 
در بسیج وزارت خانه ، سرهنگ تفرشی فرمانده 
مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ، ضمن حضور در مراســم ، از موکب 
عزاداری وزارت بازدید و با حجت االسالم آقایی 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج پست بانک ایران 
دیدار و از برگزاری موکب عزاداری تقدیر کردند.
مراســم استقبال و وداع با ۵ شهید مدافع حرم 
با حضور پر شــور آحاد مردم برگزار و در پایان 
مراســم مداحــان اهل بیت بــه ذکر مصیبت و 
رشــادت های شــهدای کربال و شهدای مدافع 

حرم پرداختند.

کت های نخستین  گشایش پا
ک بانک دی مرحله مزایده امال

پاکت های نخستین مرحله مزایده امالک مازاد 
بانک دی در سال ۱۴۰۱ بازگشایی شد.

در این مراسم که امروز چهارشنبه ۱۲ مرداد با 
حضور مدیرعامل بانک و مقام های نظارتی در 
محل ســاختمان مرکزی بانک دی برگزار شد، 

برندگان این مزایده مشخص شدند.
بانک دی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
امالک مازاد خود را در دوره های زمانی مشخص 

از طریق مزایده به فروش خواهد رساند.

مشارکت بانک ملت در اجرای دو طرح بزرگ پاالیشگاهی
تفاهم نامه ســاخت پتروپاالیشگاه »شهید 
قاســم سلیمانی« و پاالیشــگاه »مروارید 
مکــران« با مشــارکت بانــک ملت و چند 

بانک دیگر به امضا رسید.
تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی ساخت 
پتروپاالیشگاه »شهید قاسم سلیمانی« با 
ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰ هزار بشــکه  
نفت خام ســنگین و پاالیشگاه »مروارید 
مکران« با ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰ هزار 
بشــکه نفت خام سنگین و فوق سنگین با 

حضور رئیس جمهوری امضا شد.
براساس این گزارش، تفاهم نامه مشارکت 
و تأمین مالی احداث پاالیشــگاه »مروارید 
مکران« با ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰ هزار 
بشــکه نفت خام ســنگین و فوق سنگین 
در جاســک بــا بــرآورد ۷ میلیــارد دالر 
سرمایه گذاری با مشارکت گروه اقتصادی 
مفیــد، بانک ملت و دو بانک دیگر اجرایی 

خواهد شد.
اســتفاده حداکثری از تجهیزات ســاخت 
داخل و بهره مندی از قانون تنفس خوراک 

از ویژگی های طرح ساخت پاالیشگاه نفت 
مروارید مکران است.

در عیــن حــال، تفاهمنامه مشــارکت و 
تأمین مالی احداث پتروپاالیشگاه »شهید 
قاسم سلیمانی« با ظرفیت پاالیش روزانه 

۳۰۰ هزار بشــکه نفت خام ســنگین نیز با 
برآورد ۱۱ میلیارد دالر ســرمایه گذاری با 
مشارکت بانک ملت و سه بانک دیگر، گروه 
تدبیر انرژی، شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، شرکت سرمایه گذاری اهداف 

و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران به امضا رسید.

در  تولیــدی  فرآورده هــای  ترکیــب 
پتروپاالیشــگاه شهید سلیمانی با ظرفیت 
پاالیش روزانه ۳۰۰ هزار بشــکه نفت خام 

ســنگین، ۶۵ درصد ســوخت و ۳۵ درصد 
محصوالت شیمیایی خواهد بود و قرار است 
این طرح پس از گذشت پنج سال از زمان 

اجرا تکمیل شود.
ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی 
در مسیر همسویی با نگاه دولت و پیش بینی 
سند تحول، جلوگیری از واردات بنزین به 
کشــور، افزایش ظرفیت پاالیشی و تولید 
فرآورده های نفتی در کشور، اشتغال زایی 
و به کارگیری توانایی شــرکت های داخلی 
و ظرفیــت دانش بنیان هــا، مقابله فعاالنه 
بــا تحریم ها و جلوگیری از تحریم پذیری، 
هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری 
مولد، عبور از پاالیشگاه سازی و حرکت به 
ســمت احداث پتروپاالیشگاه ها و استمرار 
حضــور ایران در بازارهای جهانی از جمله 

اهداف این طرح ها به شمار می آیند.
ســهامداری این پاالیشگاه می تواند باعث 
ایجــاد ارزش افزوده مناســب برای بانک 
ملت شــود و اثرات مثبت بر ســهام بانک 

داشته باشد.

خبر ویژه

رحیم مصدق که پیش از این سمت معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی را بر عهده داشت بر اساس حکم مجید قاسمی رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد 
به عنوان مشاور مدیرعامل و عضو شورای فنی این شرکت منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:
جناب آقای رحیم مصدق

نظر به شایســتگی، قابلیت و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم در اجرای بند ۲مصوبه مورخ ۹/۵/۱۴۰۱ هیأت مدیره به عنوان مشــاور مدیرعامل و عضو 
شورای فنی منصوب می گردید. امید است با اتکال به الطاف واسعه الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

رحیم مصدق مشاور مدیرعامل و عضو شورای فنی بیمه پاسارگاد شد

اخبار

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

رای صــادره هیــات هــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــاعی 1946 اصل ــه مش ــمتی از محوط ــی از 1946 و قس ــماره 1 فرع ــالک ش ــل پ ــرح ذی ــه ش ب
دو بروجــرد کــه برابــر رای شــماره 140160325004000852  مورخــه 1401/02/21  بنــام خانــم اعظــم زمــان  
فرزنــد محمــد حســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت 211.72  متــر مربــع خروجی 
از مالــک رســمی )محمــد زمــان( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن 
ــت  ــه 15 روز جه ــه فاصل ــت ب ــمی در دو نوب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در 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 
ــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف  را کتب
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 : 1401/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال سید مهدی موسوی-معاون مدیر 

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

امــالک شهرســتان  و  اســناد  ثبــت  اداره  اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در  رای صــادره هیــات هــل 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــالک شــماره 82 اصلــی واقــع در بخــش ســه  بروجــرد کــه برابــر رای شــماره 
آقــای علــی جمــال پــور فرزنــد کوهرنــگ در  140160325004000594  مورخــه 1401/03/28  بنــام 
ششــدانگ یــک بــاب مرغــداری  بــه مســاحت 9006.63  متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی )آقــای 
شــیرعلی گــودرزی( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع 
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در 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 : 1401/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال سید مهدی موسوی-معاون مدیر 

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

برابــر رای شــماره 140160318603003959 مــورخ 1401/04/20هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
زنــد علــی بــه شــماره  ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای مهیــار پــات فر
شناســنامه 1 صــادره از ســیاهکل درقریــه بوســار درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بربنای 
احداثــی بــه مســاحت 251.82 مترمربــع پــالک فرعــی 25629 از اصلــی 55 مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 100 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی گداعلــی رمضــان زاده 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15  پســتکی محــر
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 انتشار نوبت اول :1401/05/03 

نوبت دوم:1401/05/18
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

رای صــادره هیــات هــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد 
بــه شــرح ذیــل پــالک شــماره 4 فرعــی از 11 اصلــی واقــع در بخــش چهــار  بروجــرد کــه برابــر رای شــماره 
در  ابراهیــم   زنــد  فر خســروی  محمــود  آقــای  بنــام    1401/02/15 مورخــه    140160325004000339
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت 126.60  متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی )کریــم 
ــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  خســروی( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ ل
ــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصل ثبت
ســایر صاحبــان حقوقــی در 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 
ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد  صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال سید مهدی موسوی-معاون مدیر 

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

رای صــادره هیــات هــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد بــه 
شــرح ذیــل پــالک شــماره تشــکیل شــده از شــمار 12 فرعــی و قســمتی از پــالک 2 فرعــی )کــه پلــه و ایــوان بــوده 
و بــر اثــر تخریــب و احــداث بنــا در محــل موجــود نمــی باشــد( از 2335  اصلــی واقــع در بخــش یــک بروجــرد 
زنــد  کــه برابــر رای شــماره 140160325004000596  مورخــه 1401/03/29  بنــام خــان عفــت گــودرزی فر
هــادی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت 40.72  متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی 
)متقاضــی( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و 
ســایر صاحبــان حقوقــی در 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 
ــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد  دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملی
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 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال سید مهدی موسوی-معاون مدیر 

مفقودی 
بــرگ سبزســواری پژوتیپ405GLX1800Iمــدل 1384بــه رنــگ نقــره 
ای-آبی-متالیــک بــه شــماره شــهربانی ایــران36- 228م 98بــه شــماره 
صــادق  نــام  14263115بــه  شاســی  شــماره  موتــور12484170673و 
کیــذوری بــه شــماره ملــی 0780775686مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــار ســاقط میباشــد. اعتب
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کید کرد؛  عضو هیات مدیره تا
کرمان ارائه خدمات متنوع بانک توسعه تعاون به شرکت های صنعتی و معدنی 

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید از چند شرکت صنعتی 
و معدنی کرمان بر توسعه خدمت رسانی بانک به شرکت های موجود 

در این استان تاکید کرد.
امیر هوشنگ عصارزاده طی بازدید از شرکت صنایع مس شهید باهنر 
کرمان و در جلســه با ضیایی مدیر عامل این شــرکت اظهار داشــت: 
حضور بانک توســعه تعاون در طرحهای ملی به عنوان بانک عامل و 
نیز ظرفیت های باالی شــرکت صنایع مس شــهید باهنر کرمان می 
تواند منجر به تفاهم دو جانبه و همکاری های فیمابین مالی و بانکی 
در ابعاد سپرده ای ، تسهیالتی و خدمات تخصصی گردد. وی با اشاره 
به مزیت های اقتصادی اســتان کرمان اعالم کرد: بانک این آمادگی 
را دارد که در مدیریت مالی و ســپرده ای شــرکت مس شــهید باهنر 
کرمــان خدمــات تخصصی و مطابق معیارهای بانکداری اختصاصی و 
شــرکتی ارائه دهد و همچنین انواع خدمات اعتباری و صدور ضمانت 
نامه و اعتبار اســنادی برای شــرکت و کمک به تســهیل روابط مالی و 
اقتصادی میان شــرکت و مشــتریان آن را به این شرکت بزرگ معدنی 
بــه صــورت ارزی و ریالی ارائه نماید. عضو هیات مدیره بانک توســعه 

تعاون همچنین پیشــنهاد داد: این بانک آمادگی انجام عملیات مالی 
مربوط به واریز حقوق کارکنان و ارائه تســهیالت پرســنلی را مطابق 

تفاهم های فیمابین به عهده بگیرد.
عصارزاده در ادامه با ســفر به شهرســتان بم در دیدار با تجریشی عضو 
هیات مدیره شــرکت خودرو ســازان بم اعالم کرد: همکاری مناسبی 

بین بانک توســعه تعاون و این شــرکت وجود دارد، اما این ظرفیت 
وجود دارد که ســطح همکاری ها گســترش یابد. وی ادامه داد: بانک 
توسعه تعاون تا پیش از این سه میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در قالب ال 
سی و ۳۴۰ میلیارد ریال در قالب تسهیالت سرمایه در گردش به این 

شرکت پرداخت کرده است.
عصــارزاده در ادامــه از جدیدتریــن خطوط رنگ آمیزی خودرو که به 
زودی راه اندازی می شود و دو مدل خودروی برقی جدید بازدید کرد.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون همچنین از شرکت کرمان موتور 
بازدید و با مهندس گرگانی ،عضو هیات مدیره این شرکت گفت وگو 
کرد. شرکت کرمان موتور به عنوان یکی از سهامداران شرکت خودرو 
سازان بم ، محصوالت جدید کی ام سی و جی ام سی را به خط تولید 
اضافه نموده است. عصارزاده از توسعه همکاری با شرکت کرمان موتور 
استقبال کرد و گفت: بانک توسعه تعاون می تواند خدمات متنوع ارزی 
و ریالــی را در باالتریــن کیفیــت عرضه کند. وی بیان کرد: این بازدید 
می تواند پایه گذار بســیاری از مناســبات برای آغاز دوره ای جدید از 

همکاری بین بانک توسعه تعاون و شرکت کرمان موتور باشد.
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برگزاری مراسم عزاداری حضرت ابا عبدا.. الحسین )ع( در شرکت برق منطقه ای سمنان
ســمنان / گروه اســتان ها: همزمان با ایام سوگواری سید و ساالر 
شهیدان ، حضرت ابا عبدا.. الحسین )ع( ، مراسم عزاداری با حضور 
مدیران و کارکنان شــرکت برق منطقه ای ســمنان در نمازخانه 
این شرکت برگزار گردید.حجه االسالم عباسعلی محرابیان در این 
مراســم ، ضمن تســلیت شهادت امام حسین )ع( و یاران وفادارش 
، عزاداری شــیفتگان اهلبیت )ع( در رثای شــهدای دشت کربال و 
حضرت ابا عبدا.. الحســین )ع( را موجب خشــنودی قلب مادرش 
حضرت زهرا )س( و رضایت خداوند متعال دانســت و گفت : رمز 
ماندگاری واقعه عاشــورا ، شــور و عشــق عاشقان اهلبیت )ع( در 
مصیبت عظمای حادثه کربال می باشــد.وی با بیان فرمایشــی از 
حضرت امام حسین )ع( در مورد فردی که توانایی گناه را نداشت 
گفت : امام حسین )ع( به شخصی که نمی توانست از گناه خودداری 

کند فرمودند " پنج کار انجام بده و سپس اگر خواستی گناه کن، 
روزی خداوند بزرگ را نخور ، از حکومت و سرپرســتی خدا خارج 

شو ، در مقابل دیدگان خدا گناه نکن ، حضرت عزرائیل را در هنگام 
گرفتــن جــان، از خود دور کن و در روز قیامت از جهنم دوری کن 
. "حجه االســالم محرابیان ، ورود مال حرام در زندگی را یکی از 
مهم ترین عوامل شــروع گناه و نافرمانی خداوند متعال برشــمرد و 
گفت: آنچه که مردم عصر امام حسین )ع( را در مقابل آن حضرت 
قرار داد دنیاپرســتی و کســب روزی حرام بود که به فرموده خود 
آن حضرت باعث گردیده بود که دل ها و گوش هایشــان پذیرای 
نصایح حجت الهی نگردد. در ادامه این مراســم با مداحی و نوحه 
ســرایی، حاضران به عزاداری پرداختند.گفتنی ســت به همین 
مناســبت از ابتدای فرا رســیدن ماه محرم ، مراســم قرائت زیارت 
عاشــورا در شــرکت برق منطقه ای سمنان با حضور جمع کثیری 

از کارکنان این شــرکت برگزار بود. 

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان ایالم:

 حماسه سازی های شهدا 
 و ایثارگران در عملیات 

تنگ کوشک معرفی شود
ایالم / گروه اســتان ها: مدیرکل ایثار ایالم 
گفت: حماسه سازی های شهدا و ایثارگران 
در عملیات تنگ کوشــک در ســطح استان 
معرفی شود.جمال اسدی در سفر به ایوان و 
دیدار با فرمانده سپاه ناحیه ایوان با تقدیر از 
تالش های وی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت، اظهار داشت: بنیاد و سپاه همواره در 
همه برنامه هایی که در جهت ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت در استان برگزار می شود در 
کنــار یکدیگر در تالش هســتند.وی افزود: 
یکی از برنامه های ســفر به شهرستان ایوان 
تقدیر از همراهی سپاه ناحیه ایوان با بنیاد در 
جهت ترویج ایثار و شهادت است، از این رو 
به اینجا آمدیم تا از زحمات این سپاه ناحیه 
ایــوان تجلیل نمائیم.مدیرکل ایثار ایالم در 
ادامه به حماسه تنگه کوشک در دوم و سوم 
مردادماه سال ۶۷ اشاره کرد و گفت: حماسه 
ســازی های شــهدا و ایثارگران در عملیات 
تنگ کوشک در سطح استان معرفی شود.

ساماندهی گلزارهای شهدا از 
مطالبات خانواده های معظم 

شهدا و ایثارگران است
وی در ادامــه در دیــدار بــا  فرماندار ایوان 
گفــت: یکــی از برنامه های اصلی ســفر به 
هر یک از شهرســتان های اســتان، دیدار با 
ائمه جمعه و فرمانداران است.اســدی افزود: 
فرمانداران به عنوان مســئوالن اجرائی هر 
شهرســتان، کارهــای شــاخصی در حوزه 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت به انجام می 
رســانند.وی همچنین در ادامه با اشــاره به 
لزوم معرفی شــهدای عملیات تنگه کوشک 
و ســارات و ســومار بیان داشــت: در جهت 
معرفی حماســه ســارات و ســومار و تنگه 
کوشــک، ضمن تشکیل ستاد گرامیداشت 
این حماسه بزرگ، باید در خصوص معرفی 
شهدای گرانقدر این عملیات ها تالش کرد.
مدیرکل ایثار ایالم به ســاماندهی گلزارهای 
منور شــهدا ایوان نیز اشــاره کرد و گفت: 
ســاماندهی و نگهــداری از گلزارهای منور 
شهدا از مطالبات خانواده های معظم شهدا 
و ایثارگران اســت.حجت اله اکبری فرماندار 
ایوان نیز در این نشست ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا شهدای سارات و سومار 
که در تاسوعا و عاشورا سال ۱۳۵۹ به فیض 
شــهادت نائل آمده اند، گفت: برای خانواده 
های معظم شــهدا و ایثارگران باید هر آنچه 
در تــوان داریم انجام دهیم، امنیت و اقتدار 
امروز ما حاصل خون شــهدا و جانفشــانی 

ایثارگران است.
 

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت 
استان بوشهر اظهار کرد: 

پرداخت 44 میلیارد تومان 
 تسهیالت مشاغل خانگی 

در حوزه صمت 
بوشــهر / گــروه اســتان هــا: مدیــر کل 
صنعت،معدن و تجارت اســتان بوشهر گفت 
: از سال گذشته تا کنون تعداد ۷۲۲ پرونده 
تسهیالت مشاغل خانگی در حوزه صمت به 
مبلغ ۴۴ میلیارد تومان از طریق بانک های 
عامل در اســتان بوشهرپرداخت شده است. 
مهدی صفــوی افزود: در بازه زمانی مذکور 
تعــداد ۹۰۰ پرونده متقاضیان تســهیالت 
مشاغل خانگی درحوزه صمت تشکیل شده 
کــه از ایــن تعداد ۷۲۲ پرونده در بانک های 
عامل منجر به پرداخت تســهیالت گردیده 
و مابقی در دســت اقدام می باشــند .صفوی 
اضافه کرد: از مجموع ۷۲۲ پرونده پرداختی  
تعداد ۶۴۶ پرونده مربوط به تســهیالت در 
قالب  مستقل و ۷۶ پرونده در قالب تسهیالت 
پشتیبان بوده است که مجموع اشتغال ایجاد 
شــده در طرح های مذکور تاکنون  ۱۱۶۴ 
نفر بوده اســت . ایشان عنوان کرد: در طرح 
ساماندهی مشاغل خانگی در حال حاضر ۵۱ 
حرفه و شغل مربوط به این سازمان می باشد 
که  اکثر متقاضیان در رشــته های قالیبافی 
، گبــه بــاف ، طراح ســنتي قالي ، خیاطی و 
دوخت انواع لباس ، تعمیرات موبایل و تلفن 
،مکرومه بافی ، تایپیست ، تولید کننده جعبه 
و اســتندهای چوبی  دکوری و غیره فعالیت 
دارند.مدیر کل صمت اســتان تصریح کرد: 
بمنظــور حمایت و رونق بیشــتر مشــاغل 
خانگی ، در این رابطه پوشــش تســهیالت 
مربوطه درقالب طرح های جدید مشــاغل 
خانگی در حوزه صمت در دســتور کار این 
اداره کل می باشد که در آینده نزدیک اجرا 

خواهد شد.

 مدیر عامل شرکت آبفای استان لرستان 
ح کرد؛ مطر

خسارت سیل به روستاهای 
شهرستان سلسله و الیگودرز

لرستان / گروه استان ها: مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب لرستان از خسارت وارده به روستاهای 
شهرستان سلسله و الیگودرز خبر داد.حمید رضا 
کرم وند گفت : شرکت آب و فاضالب لرستان با 
توجه به اخطار های مکرر در خصوص بارندگی 
های شــدید، با برگزاری جلسات متعدد کمیته 
بحران نسبت به آماده کردن تیم های عملیاتی 
بــا امکانات موجود ، آبگیــری تمامی مخازن با 
حداکثر ظرفیت برای قطعی احتمالی آب شرب ، 
نصب علمک بر روی چاهها ، مهار خطوط انتقال 
آبی که در معرض احتمالی سیل بودند و...خود 
را برای مقابله با سیل آماده نمود.کرم وند گفت:  
در اثر بارندگی های اخیر در حدود ۳ کیلومتر از  
خطوط انتقال آب شرب  روستاهای پرسک علیا 
و سفلی در شهرستان سلسله خسارت وارد شده 
است.وی افزود: همچنین در شهرستان الیگودرز 
به ۵ روستا عالوه بر خطوط انتقال آب به مخازن 
و شــبکه توزیع خسارت وارد شدکه بازسازی ۴ 
دهنه چشــمه در دســتور کار قرار گرفت.مدیر 
عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان لرستان از 
هزینه های خسارت سیل به این روستاها گفت: 
هزینه عملیات اجرایی درروستاهای شهرستان 
سلسله بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و در روستاهای 
الیگــودرز ۶۰ میلیارد ریال می باشــد.کرم وند 
در پایــان ادامه داد که خوشــبختانه علی رغم 
شــدت بارندگی ها و با توجــه به آمادگی برای 
مقابله با این حوادث مشــکل خاصی در تامین 
آب شــرب روستاها وجود مداشت و مواردی که 
نیاز بوده بوســیله تانکر انجام گرفته است.الزم 
به ذکر است که دو روستای سیل زده شهرستان 
سلســله دارای جمعیتــی بالغ بــر  ۱۶۰ خانوار 
و ۵ روســتای شهرســتان الیگودرز ۲۰۰ خانوار 

می باشد.

 توسط مدیر کل راه و شهرسازی 
استان هرمزگان صورت گرفت؛

بازدید از پروژه های در حال 
ساخت نهضت ملی مسکن 

بندرعباس
هرمــزگان / گــروه اســتان ها: مدیــرکل راه و 
شهرســازی اســتان هرمــزگان در نشســت و 
تورخبری بازدید از واحدهای نهضت ملی مسکن 
گفت: درصد پیشــرفت فیزیکی در پروژه های 
در دســت ســاخت قریب به ۱ درصد و باالترین 
آن ۵۵ درصد اســت.عباس کمالی در حاشــیه 
ایــن بازدیدها در نشســت خبری با خبرنگاران 
ســهمیه استان در ســاخت واحدهای نهضت 
ملی مســکن را اعالم کرد و اظهار داشــت: سهم 
اســتان هرمزگان از طرح ملی نهضت مســکن 
۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد در نظر گرفته شده است، 
و بر اســاس میانگین جمعیتی ســهم اســتان 
هرمــزگان به صورت ســالیانه ۱۲ هزار و ۴۸۸ 
واحد مســکونی است.مدیرکل راه و شهرسازی 
هرمــزگان ادامــه داد: پروژه های ۱۶۰ واحدی، 
۲۵۶ واحدی و ۸۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن 
از مهمترین پروژه هایی بود که خبرنگاران از آنها 
در شهر بندرعباس بازدید کردند.وی گفت: کل 
واحدهای مسکونی در حال ساخت در این پروژه 
ها بالغ بر ۱۶ هزار واحد است و درصد پیشرفت 
فیزیکی آنها هم از ۱ درصد تا ۵۵ درصد اســت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: 
در حــال حاضر طبق آخرین آمارها بیش از ۹۸ 
هزار و ۹۸۱ نفر برای طرح نهضت ملی مســکن 
در سطح استان ثبت نام کردند که تا کنون افزون 
بر ۲۳ هزار نفر حائز شرایط اولیه بوده اند و بالغ 
بر ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر نیز تایید نهایی شــدند.

کمالی خاطرنشــان کرد: در بخش خودمالکین 
نیز ۳ هزار و ۵۸۸ واحد معرفی به بانک و پذیرش 
شــده اســت که از این تعداد ۱ هزار و ۶۳۵ واحد 
در قالب ۱۷۰ پروژه دارای قرارداد و طی فرآیند 
پرداخت تسهیالت هستند.گفتنی است در پایان 
این نشســت از اصحاب رســانه و خبرنگاران با 
اهداء لوح تقدیر و هدیه از سوی مدیر کل راه و 
شهرسازی استان هرمزگان تجلیل بعمل آمد .

ح کرد؛ شهردار منطقه 4 تبریز مطر

تخریب 16 مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز در پارک بزرگ شهر تبریز

آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: شــهردار 
منطقه ۴ تبریز از تخریب ۱۶ مورد حصارکشی 
در محدوده پارک بزرگ تبریز خبر داد.مســعود 
علیلو با اعالم این خبر گفت: در راستای صیانت 
از حقوق شــهروندان و جلوگیری از ســاخت و 
ســاز غیــر مجاز، بــا حکم قضائــی و همکاری 
معاونت خدمات شــهری، اجرای احکام منطقه 
و نیروی انتظامی، ۱۶ مورد ســاخت و غیر مجاز 
در حریــم پارک بزرگ تبریز تخریب و به حالت 
اولیه بازگردانده شــد.وی اظهار کرد: جلوگیری 
از ســاخت و ســازهای غیر مجاز موضوع مهمی 
است و با توجه به اینکه این نوع ساخت و سازها 
فاقد اصول شهرســازی بــوده و تعرض به معابر 
عمومــی را در پــی دارد، بــا جدیت این مهم را 

پیگیری و با آن برخورد می کنیم.

استانها 6

گان؛ در پی رای اعتماد اعضای خانه مطبوعات استان هرمز

گان تعیین شد مدیرعامل خانه مطبوعات استان هرمز
هرمزگان / گروه اســتان ها: در پی رای اعتماد اعضا و ابقای هیات 
مدیره، علی اکسیر به عنوان مدیرعامل و اشرف پورباقری به عنوان 
رئیس هیات مدیره جدید خانه مطبوعات و رســانه های اســتان 
هرمزگان انتخاب شدند.تغییرات مذکور با تایید اداره کل فرهنگ 
و ارشاد هرمزگان در روزنامه رسمی کشور منتشر و به ثبت رسید.

ماه گذشــته پس از نظرســنجی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان هرمزگان، بار دیگر اعضا به ماندگاری هیئت مدیره فعلی 
رای دادنــد و  در راســتای ایجــاد وحدت بین اهالی رســانه و رفع 
دغدغه های صنفی جلسات هیئت مدیره تشکل شد.در پی برپایی 

این جلســات و برگزاری انتخابات هیات رئیســه، »علی اکسیر« با 
رای حداکثری به عنوان مدیرعامل و خزانه دار و »اشرف پورباقری« 
نیز به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شد.بر اساس این انتخاب، 
»یعقوب دبیری نژاد« سمت نایب رئیسی و »سعیده دبیری نژاد« 
نیز ســمت منشــی هیات مدیره را بر عهده گرفت.گفتنی اســت از 
این پس تمامی اســناد و نامه نگاری های خانه مطبوعات و رســانه 
های اســتان هرمزگان تنها با مهر و امضای هیات رییســه وجاهت 
قانونی خواهد داشت و این گروه نماینده تمامی رسانه های استان 

در تمامی مجامع رسمی خواهند بود.

خبر ویژه

 ایالم / گروه استان ها: سرپرست دامپزشکی استان 
ایــالم از آغــاز صــادرات مرغ ایالم به کشــور عراق 
خبر داد.دکتر یونس احمدی اظهار داشــت: صادر 
کردن مرغ پدیده ای اســت که با اســتانداردهای 
باال و بین المللی انجام می گیرد و شــامل کشورهای 
محدودی در دنیاســت و اینکه ما خوشــبختانه به 
کمــک تولیدکننــدگان و مجموعه اداری اســتان 

توانســتیم ایــن کار را انجــام دهیم بارقه امیدی در 
میان تولیدکنندگان مرغ گوشتی ایالم ایجاد کرده 
است.وی افزود: در هفته گذشته با حمایت استاندار 
و معاونــت اقتصادی، ســازمان جهاد کشــاورزی 
و همچنیــن مجموعــه امنیتی و قضایی اســتان، 
خوشبختانه این زمینه فراهم شد که از استان ایالم 
به کشــور عراق صادرات مرغ داشــته باشــیم که با 

مجوزهای دامپزشکی صورت گرفته است.سرپرست 
دامپزشــکی استان ایالم همچنین خاطرنشان کرد: 
یــک محموله ۱۴ تنی جگر مرغ توســط نیروهای 
امنیتی و نظامی در مرز کشــف و توســط بازرســان 
دامپزشــکی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت که 
مجوز الزم برای امحاء و معدوم ســازی این محموله 

توسط دامپزشکی استان صادر شده است.

سرپرست دامپزشکی استان ایالم:

کشور عراق آغاز شد غ استان ایالم به  صادرات مر

استاندار مازندران:

کالن راهبردی داشته باشد مدیریت شهرداری ساری برای توسعه شهر برنامه 
مازندران / گروه استان ها: سید محمود حسینی پور در دیدار با جواد 
طالبی، شهردار ساری با عنوان اینکه توسعه و پیشرفت مرکز استان 
می بایست محور فعالیت مدیریت شهری قرار گیرد، اظهارداشت: 
مجموعه مدیریت شــهرداری ســاری برای توسعه و پیشرفت مرکز 
استان باید برنامه کالن راهبردی داشته باشد و برای حل مشکالت 
شــهر و شــهروندان چاره اندیشی کند.استاندار مازندران افزود: در 
راستای پیشرفت و توسعه ساری از شهرداری حمایت الزم را صورت 
خواهیم داد و انتظار داریم مدیران شــهرداری اقدامات شایسته در 
شان مردم مرکز استان انجام دهند تا شاهد توسعه متوازن و عادالنه 

مناطق مختلف شهری باشیم.

ایجاد نظم و انضباط مالی در شهرداری ساری
در ادامه شهردار ساری با عنوان اینکه علیرغم همه مشکالت پیش رو 
بدنبال اجرای پروژه های مهم و ارائه خدمات مطلوب به مردم شهرمان 
هستیم، تصریح کرد: برای حل مشکالت موجود و اجرای برنامه های مان 
نیازمند کمک و حمایت های دلسوزانه مدیریت ارشد استان هستیم و 
انتظار داریم همه دستگاه های اجرایی به کمک شهرداری ساری بیایند.

شهرداری ساری اظهار کرد: بروز کردن بیمه تامین اجتماعی کارکنان 
شهرداری و پرداخت بدهی به پیمانکاران که در یک سال اخیر بصورت 
عادالنه پرداخت گردید از جمله اقداماتی بود که در راستای ایجاد نظم 

و انضباط مالی در شهرداری ساری صورت گرفت.

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد کرونای استان کرمانشاه عنوان کرد؛

افزایش شهرهای قرمز کرونایی در استان کرمانشاه 
کرمانشاه / گروه استان ها: رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد کرونای استان کرمانشاه از قرارگرفتن 
چهار شهرستان استان کرمانشاه در شرایط قرمز شیوع ویروس کرونا خبر داد.حامد بهرامیان 
رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد کرونا کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس اعالم رنگ بندی کرونایی 
وزارت بهداشت و مشخص شدن رنگ بندی استان کرمانشاه شهرستان های گیالنغرب، کنگاور، 
صحنه و هرسین در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه بر اساس اعالم 
وضعیت کرونایی ۶ شهرســتان اســتان کرمانشــاه در شرایط نارنجی کرونایی قرار دارند، گفت: 
شهرستان های کرمانشاه، اسالم آبادغرب، سرپل ذهاب، روانسر، جوانرود و پاوه در شرایط نارنجی 
کرونایی قرار گرفته اند.رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد کرونا کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به 
رنگ بندی کرونایی جدید شهرســتان داالهو، ســنقروکلیایی، قصرشیرین و ثالث باباجانی در 
وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته است.بهرامیان خاطر نشان کرد: انواع واکسن کرونا در استان 
کرمانشــاه وجود داشــته و افراد باالی ۱۸ ســال که سه ماه از زمان تزریق نوبت دوم آنها گذشته 
می توانند برای دریافت دز سوم به مراکز واکسیناسیون کرونا شهری و روستایی استان مراجعه 
کنند.رئیس کمیته اطالع رســانی ســتاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید 
کرد: افرادی که تاکنون برای دریافت واکسن کرونا اقدام نکرده اند هرچه سریع تر برای تزریق 

واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمانشاه خبر داد؛

 اتصال بیش از 140 خانوار روستایی سرپل ذهاب 
به شبکه ملی اطالعات

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمانشاه طی بازدید 
از روســتای گنجوره شهرســتان سرپل ذهاب در جهت بررسی طرح کیفیت سرویس اینترنت، 

گفت: تاکنون ۵۱۸ نفر در این روستا به خدمات اینترنت پرسرعت مجهز شده  اند.
شــهریار بهنیا مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان کرمانشــاه در بازدید از روســتای 
گنجوره شهرستان سر پل ذهاب و با اشاره به طرح بررسی کیفیت سرویس اینترنت پرسرعت 
این روســتا، گفت: ارائه ســرویس اینترنت پرســرعت در راســتای کاهش شکاف دیجیتالی در 
 مناطق روستایی از جمله اقدامات مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در استان کرمانشاه 

است.
بهنیا افزود: در حال حاضر با احداث یک ســایت مخابراتی جدید در این روســتا امکان اســتفاده 
از ســرویس اینترنت نســل دوم، ســوم و چهارم در روســتای گنجوره برقرار است و مشترکین 
روســتایی مشــمول طرح می توانند از خدمات این سرویس بهره مند شوند.وی تصریح کرد: در 
این طرح ۱۴۱ خانوار با جمعیت ۵۱۸ نفر در روستای گنجوره از اینترنت نسل چهارم و پوشش 

تلفن همراه توسط اپراتور همراه اول بهره مند شدند.
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یادداشت

قدم هایی برای داشتن محرم محیط زیستی 

نذرهای سبز را ترویج کنیم
  سارا فهیم / روزگار

امســال مراســم عزاداری ایام محرم در 
سومین سال شیوع ویروس کرونا برگزار 
می شــود؛ البته وضعیت کرونایی کشور 
نســبت به دو سال گذشــته در شرایط 
مطلوب تــری قرار دارد اما رعایت برخی 
نکات بهداشــتی به ویــژه در برگزاری 
مراســم های عــزاداری در هیأت های 
مذهبی موضوع بســیار مهمی است که 
باعث حفظ ســالمتی عزاداران حسینی 
و حفظ شأن عظیم این ایام حزن و اندوه 

می شود.

 نظارت رابطان بهداشتی 
بر هیات های عزاداری 

رییــس اداره بهداشــت موادغذایی و 
بهســازی اماکن عمومی مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشــت با اشاره 
به ابالغ دســتورالعمل رعایت شــیوه 
نامه بهداشــت محیــط در ایام محرم 
و صفــر و نظارت رابطان بهداشــتی بر 
هیات هــای عزاداری با رویکرد آموزش 
و اقناع ســازی، گفت: اولویت برگزاری 
مراسم عزاداری محرم و صفر در فضای 
باز و یا فضای مســقف با تهویه مناسب 
بــا رعایــت فاصله فیزیکــی عزاداران 
حسینی است.سید رضا غالمی با بیان 
اینکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
برای حفظ ســالمت عزاداران، ضروری 
است، گفت: اســتفاده از ماسک بویژه 
در محیط هــای بســته، رعایت فاصله 
فیزیکی در فضای باز و بســته و تهویه 
مناســب اماکن عــزاداری، از اهمیت 
باالیــی برخوردار اســت. توصیه ما به 
سالمندان این است که تا حد امکان از 
حضور در محیط های شلوغ خودداری 
کنند و یا در محیط های شــلوغ، حاضر 
نشوند.وی ادامه داد: برنامه ریزی الزم از 
سوی بازرسان بهداشت محیط از چند 
روز قبــل از ماه محرم و هماهنگی ها با 
هیئت ها و ســازمان تبلیغات اسالمی 
انجام شده است. نظارت های بهداشتی 
شبانه روزی توسط نیروهای بهداشت 

محیط دانشــگاه های علوم پزشکی در 
حال انجام اســت و تاکنون گزارشــی 
از مشــکل هیئت ها و تکایا نداشته ایم. 
رویکرد ما آموزش و اقناع سازی هیئت ها 
بوده است. وی افزود: رابطان بهداشتی 
با هیات های عزاداری همکاری دارند و 
نکات بهداشتی توسط اعضای هیئت ها، 
کنترل و بازرسی می شود. تاکنون بیش 
از ۶۵ درصــد هیئت هــا، این رابطان را 
بــه مراکز بهداشــتی و درمانی معرفی 
کرده انــد.وی افزود: برای پیشــگیری 
از انتقــال بیماری هــای واگیــردار به 
عــزاداران، توجه به نکات بهداشــتی 
مواد غذایی، ضروری اســت. ســالمت 
آب توســط نیروهای وزارت بهداشت و 
آبفا در سطح شهرها و روستاها کنترل 
می شــود. در دســتورالعمل ابالغی، 
مشخص شده که اولویت اطعام دهی و 
نذورات، مواد غذایی خشــک است.او با 
اشــاره به ضرورت حفظ نکات در طبخ 
غذای گرم، اظهار کرد: یکی از نکات مهم 
در سالمت غذای گرم، رعایت بهداشت 
فردی افرادی اســت که در تهیه، طبخ 
و توزیــع نذورات، درگیر هســتند. از 
ســوی دیگر، رعایت بهداشت محیط 

طبــخ و توزیع غــذا نیز اهمیت زیادی 
دارد. باتوجــه به گرمــای هوا، توصیه 
می شــود که غذای گرم بســته بندی، 
بیــش از دو ســاعت در فضای بیرون، 
نگهداری نشود. عزاداران هم الزم است 
در سریع ترین زمان، غذای نذری را میل 
کرده و یا ســریعا در یخچال، نگهداری 
کنند. رییس اداره بهداشت موادغذایی 
و بهسازی اماکن عمومی مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشــت در ادامه 
گفت: ظروف یکبار مصرف برای اطعام 
و نذورات هم باید مناســب و ترجیحا 
ظروف پلمیرهای با منشا گیاهی برای 
غذا و نوشیدنی گرم و ظروف پالستیکی 
نازک برای غذا و نوشــیدنی های سرد، 
مورد اســتفاده قرار گیرد. ظروف یک 
بــار مصرف پالســتیکی، تجزیه پذیر 
نبوده و تخریب پذیر هســتند و ممکن 
اســت مشکالتی را برای محیط زیست 
و انســان ها ایجاد کنند.وی تاکید کرد: 
تهویه مناســب در فضاهای مسقف در 
دستور کار هیات امنای هیئت ها و تکایا 
قرار گیرد به ویژه در مناطق گرم، حتما 
همزمان با استفاده از سرمایش، درب و 

پنجره ها باز باشد.

 حفاظت از محیط زیست 
در ایام محرم فراموش نشود

از طرفی هر ســاله با فرا رســیدن ماه 
محــرم و فصــل پذیرایــی از عزاداران 
حسینی در مساجد و تکایا و ادای نظر 
میزان اســتفاده از ظروف یکبار مصرف 
از قاشــق و چنــگال گرفته تــا لیوان 
افزایــش پیدا می کند. به گفته مهدی 
صمــدی، عضو هیئــت مدیره انجمن 
تولید کننــدگان ظروف یکبار مصرف 
ایــران تقاضــای ظروف پالســتیکی 
نســبت به محرم ســال قبــل دو برابر 
شده اســت. در این میان کارشناسان 
پیشــنهادهایی را درباره نحوه استفاده 
از ظروف یک بار مصرف  و برخورداری 
از محیط زیستی سالم تر ارائه می دهند. 
مسئوالن نیز به اقدامات انجام شده در 
این زمینه اشاره می کنند.عادل خزایی، 
معــاون راهبری و هماهنگی اداره کل 
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
تهران ضمن تاکید بر ضرورت اشــاعه 
فرهنگ »مصــرف کمتر ظروف یکبار 
مصرف، طبیعت سالم تر« به تالش های 
امسال شهرداری تهران اشاره می کند 
کــه حمایت هــای همه جانبــه ای از 

هیئت هــای مذهبــی دارد. به همین 
جهــت می تواند در کنار این حمایت ها 
در مسیر فرهنگ سازی کاهش مصرف 
ظــروف یکبار مصرف گام بردارد. یکی 
از اقدامات انجام شــده در ســال ۹۹ به 
گفته معاون راهبری و هماهنگی اداره 
کل محیــط زیســت و توســعه پایدار 
شــهرداری تهران با توجه به شــرایط 
ویژه افزایش تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا، این بود که دستورالعمل محیط 
زیســتی در راســتای آیین های ملی و 
دینی تدوین و اجرا شــد که بر اســاس 
این دســتورالعمل، بــا توجه به تهیه و 
پخش نذری و بســته های معیشتی در 
مســاجد، ادارات محیط زیست مناطق 
مکلف به توزیع کیسه های پارچه ای به 
منظور کاهش اســتفاده از کیسه های 
پالســتیکی جهت توزیع این بسته ها 
هســتند، همچنین استفاده از ظرفیت 
کانون هــا جهت شناســایی و آموزش 
افرادی که در محله ها هر ســاله غذای 
نذری تهیه می کنند به منظور تشــویق 
ادای نــذری به شــکل خــام و توزیع 
آن میــان افــراد نیازمند و کم بضاعت 
مورد تاکید اســت. معــاون راهبری و 
هماهنگــی اداره کل محیط زیســت و 
توســعه پایدار شهرداری تهران با بیان 
اینکــه در این راســتا باید مخزن های 
مخصــوص زباله جهــت جمع آوری 
ماسک و دستکش های مستعمل تأمین 
و در مکان های مناســب تعبیه شــود، 
اظهار می کند: تشــویق مساجد، تکایا، 
حسینیه ها و هیئت هایی که در فضای 
باز به عزاداری می پردازند به استفاده از 
 LED و SMD  المپ ها و پروژکتورهای
جهــت کاهش مصرف انرژی، تاکید بر 
اســتفاده از ظــروف یکبــار مصرف از 
انــواع ظروف بــا پایه گیاهی یا کاغذی 
و هر اقدام محیط زیســتی دیگری که 
تضادی با مصوبات ســتاد ملی کرونا و 
پروتکل های بهداشتی نداشته و موجب 
تجمع افراد نشــود، از دیگر موارد این 

دستورالعمل است.

7جامعه
 مصائب خبرنگاران 

در یک تیتر نمی گنجد
  سارا فهیم / روزگار

خبرنگاران اگرچه همواره پل ارتباطی 
بین مردم و مســئوالن،گوش شــنوا و 
چشــم بینای جامعــه و درمان کننده 
مشــکالت اجتماعی لقب گرفته اند اما 
همواره مشکالت صنفی متعدد فعاالن 
این عرصه را در تنگنا قرار داده اســت. 
بارها گفته شــده که خبرنگاران زبان 
گویا و چشــمان بینــای جامعه و پل 
ارتباطی بین مردم و مسئوالن هستند 
و بــا فعالیت های خود در حوزه اطالع 
رســانی و تنویــر افکار عمومی به حل 
مســایل و مشــکالت جامعــه کمک 
مــی کننــد. با این وجــود دردناک و 
غیــر قابل تصور اســت که خبرنگاران 
که خود حالل مشــکالت دیگر اقشار 
جامعه هســتند با مسایل و چالش ها 
و کمبودهای ریز و درشــتی رو به رو 
هســتند کــه برخی از آنهــا از حقوق 
اولیــه و ابتدایی و بدیهی در هر صنف 
به شمار می رود. خبرنگاران برای نشان 
دادن مشکالت مردم و کشف حقیقت 
تالش می کنند، اما خودشــان همیشه 
جزو فراموش شــدگان هســتند. در 
واقع خبرنگاران برای نشان مشکالت 
مردم و کشــف حقیقت از هیچ تالشی 
فروگذار نیستند اما خودشان همیشه 
جزو فراموش شدگان هستند، مسائل 
و مشــکالت خبرنــگاران و اصحــاب 
رســانه را بایــد بــه دو بخش صنفی و 
غیر صنفی تقســیم کرد. از مهم ترین 
مشــکالت صنفی خبرنگاران نداشتن 
امنیت شــغلی، فقدان بیمه، حقوق و 
مزایای کم اشــاره کرد. امنیت شغلی 
پاییــن و حقــوق و مزایای نا کافی در 
بین خبرنگاران موجب شده تا به ناچار 
خیلی از آنها به ســمت انتخاب شــغل 
دوم و یا حتی ســوم بروند و به همین 
دلیل شان و منزلت و جایگاه این حرفه 
زیر ســؤال برود، با این حال بســیاری 
از این قشــر به دلیل عشــق و تعهدی 
کــه در کار خود دارند شــرافتمندانه 
و عزتمندانــه در راســتای تنویر افکار 
عمومی قلم می زنند. نبود تشــکیالت 
صنفی قوی، منسجم و مستقل از دولت 
کــه بتواند مســائل و مطالبات صنفی 
این قشر را پیگیری کند را هم باید به 
اهم مشکالت و چالش های پیش روی 
اصحاب رســانه در کشور بیافزاییم، از 
ســویی خبرنگاران با مشکالت حجیم 
شــده دیگری هم مواجه هســتند که 
محدودیت در دسترســی به اطالعات 
و آمار، کم طاقتی و نداشتن تحمل نقد 
در بین بسیاری از مسووالن و پاسخگو 
نبودن برخی آنان از این دسته هستند. 
یک مشــکل دیگر اصحاب رســانه در 
زمان حاضر نبود معیار مشــخص برای 
ورود افراد به این حرفه بر خالف سایر 
حرفه ها است که باعث می شود تا شان 
و منزلت این حرفه با خدشــه رو به رو 
شــده و به دلیل رفتارهای غیر حرفه 
ای و نابلــدی این افراد، برخی مدیران 
دیدگاه غلطی نســبت به خبرنگاران 
پیــدا کنند که این موضوع اجحاف در 
حق خبرنگارانی است که به شکل حرفه 
ای و چارچــوب دار فعالیت می کنند. 
بهرحال حمایت از رسانه ها باید بیش 
از پیش مورد توجه دولت و مجلس قرار 
بگیرد و البته باید به گونه ای باشد که 
استقالل آنها را دچار خدشه نکند، برای 
حمایت از خبرنگاران نیازمند بازنگری 
در قوانین و همچنین اجرای درســت 
برخی قوانین هســتیم که مغفول واقع 
شده اســت. امروز مهم ترین وظیفه و 
رســالت خبرنگاران طرح مطالبات و 
مسائل معیشتی مردم است و در کنار 
این موضوع باید به انعکاس اخبار خوب 
و امیــد بخش نیــز پرداخت تا امید و 
نشــاط در جامعه حفظ و تقویت شود 
چــرا که پمپاژ نــا امیدی در جامعه را 
باید نوعی خیانت دانســت که کمکی 
به حل مشکالت نخواهد کرد. بهرحال 
آنچه مســلم است، نداشــتن امنیت 
شــغلی برای خبرنــگاران بزرگترین 
چالــش جدی برای نــگاه حرفه ای به 
خبر اســت، وقتی امنیت شغلی نباشد 
خبرنگار نمی تواند با نگاه بلند مدت قلم 
بزند و باید اذعان کرد خبرنگاران بدون 
 امنیت شــغلی معموالً بــه روزمرگی 

دچار می شوند.

ج میالد   ایمن سازی گود بر
تا پایان 1401

رئیس کمیته عمران شــورای شــهر تهران 
در مــورد وضعیــت گود بــرج میالد گفت: 
شــهرداری تهران چندی پیش پیمانکاری 
را بــرای ایمن ســازی گود بــرج میالد که 
بــه مرحله خطرناکی رســیده بود، انتخاب 
کرد. حجت الســالم آقامیری با بیان اینکه 
پیمانــکار نیــز در حال حاضر در حال ایمن 
سازی گود است، تصریح کرد: در حال شمع 
کوبی هســتند تا استحکام گود حفظ شود. 
آقامیری در مورد زمان ایمن ســازی گود با 
تاکید بر اینکه بر اساس برنامه ریزی ها مقرر 
شده تا پایان سال این مهم انجام شود، گفت: 
همچنین براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته بعد از ایمن ســازی گود باید در این 
محل متناسب با فضای پیرامونی برج میالد، 

مجموعه فرهنگی ساخته شود.

کمبود معلم در مدارس 
 شهرستان های تهران 

حتمی است
مدیر کل آموزش و پرورش شهرســتان های 
استان تهران پیرامون آخرین اقدامات انجام 
شده جهت ساماندهی نیروی انسانی با توجه 
به فرصت باقی مانده تا مهرماه و آغاز ســال 
تحصیلــی، اظهار کرد: نتایج نقل و انتقاالت 
معلمان هفته گذشته اعالم شد و با توجه به 
اینکه امسال نقل و انتقاالت براساس شرایط 
سامانه انجام شد در حال پاالیش هستیم تا 
وضعیت ورودی و خروجی های مان مشخص 
شود.مســعود بهرامی افزود: نقل و انتقاالت 
یکی از مولفه های موثر در ساماندهی نیروی 
انسانی است.به گفته وی، همچنین دومین 
مولفه، قطعی شــدن وضعیت ورودی های 
ماده ۲۸ اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان یا 
همان آزمون اســتخدامی است که مصاحبه 
پذیرفته شــدگان انجام شــده و نتایج نیز به 
زودی اعــالم می شــود.بهرامی به وضعیت 
خــروج نیرو و بازنشســتگی فرهنگیان نیز 
اشــاره کرد و گفت: در حــال حاضر حدود 
۴۸۰۰ نفر از همکاران ما شرایط بازنشستگی 
دارند. در حال بررسی هستیم که چه تعداد 
متقاضی بازنشســتگی و چه تعداد مایل به 
اســتمرار خدمت اند. در کنار این سه مولفه 
مهــم، مــوارد دیگری چــون مرخصی ها، 
وضعیت جذب سرباز معلم ها و مانند آن نیز 
در ســاماندهی نیروی انسانی اثرگذار است.

البته فرایند ســاماندهی، متوقف نشده و ما 
این کار را از تیرماه آغاز کردیم. با مناطق ۲۱ 
گانه پیش نویس تفاهم نامه نیروی انســانی 
رد و بدل شده و تقریبا مناطق تا حد زیادی 
می دانند که قرار است چه اتفاقی بیفتد و در 
حال برنامه ریزی هســتند.وی با بیان اینکه 
حتما کمبود نیرو خواهیم داشــت، گفت: از 
سپردن حق التدریس به همکاران موظفی، 
خرید خدمات آموزشی و سایر روش ها برای 
جبــران کمبودها بهره می گیریم و وضعیت 
نیروی انســانی تا پایان مرداد تعیین تکلیف 
خواهد شــد.بهرامی عوامــل موثر در بروز 
کمبود نیروی انســانی را برشــمرد و گفت: 
بــه علت نزدیکی شهرســتان های تهران به 
شهر تهران، تقاضا برای انتقال به شهر تهران 
باالســت. از سوی دیگر با افزایش چشمگیر 
جمعیت دانش آموزی مواجهیم که یک علت 
آن مهاجرت هــای درون و برون اســتانی و 
دیگری به علت افزایش جمعیت اتباع است 
و در نهایــت امســال با افزایش چشــمگیر 
جمعیت دانش آمــوزی مواجهیم.مدیر کل 
آموزش و پرورش شهرســتان های اســتان 
تهران افزود: به همین جهت امســال حدود 
۱۴۰۰ کالس درس به شهرستان های استان 
تهران افزوده می شــود. نگرانی برای نیروی 
انســانی به حق است اما در حال تالشیم که 
در سال تحصیلی جدید دچار مشکل نشویم.

ح نذر خون از ابتدای  طر
محرم تا پایان صفر ادامه دارد

مدیر کل انتقال خون اســتان تهران گفت: 
امســال هم همانند سال های گذشته طرح 
اهدای نذر خون را داریم و این طرح از ابتدای 
محرم ماه محرم تا پایان ماه صفر ادامه دارد 
و مردم نوع دوست، برای کمک به نیازمندان 
به خون و فرآورده های آن می توانند در این 
مــدت اقدام کننــد. محمد رضا مهدی زاده 
افزود: پویش اهدای خون امســال در محرم 
و صفر با شعار »ایثار حسینی و اهدای خون 
آگاهانه« و »خون، بهای عشــق اســت« که 
برگرفته از فرهنگ حسینی مانند سال های 
گذشته برقرار است.وی گفت: هموطنانی که 
قصد اهدای خون دارند بهتر است که در طول 
ماه هــای محرم و صفر اقدام به اهدای خون 
کنند زیرا نیاز به خون یک نیاز همیشــگی 
اســت و اهدای خون باید به صورت مستمر 
و مکرر انجام شــود تا بتوانیم ســطح ذخایر 
خون را حفظ کنیم و مشکلی در تامین خون 

نداشته باشیم. 

خبر ویژه

معاون برنامه ریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو در خصوص طرح دارویاری 
و هوشمندسازی حوزه دارو، گفت: یارانه دارو قرار نیست حذف شود بلکه یارانه 
ارز دارو به انتهای زنجیره یعنی بیمه ها ارائه می شود.حســن شــمالی با اشاره به 
اینکه پیش تر ارز دارو به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده پرداخت می شد، گفت: 
بــه اعتقاد کارشناســان یارانه این چنینی هــدر رفت منابع را به دنبال دارد ولی 
دولت در بودجه ۱۴۰۱ اختیار ساماندهی داشت و تصمیم گرفت یارانه ارز دارو 
را بــه انتهــای زنجیــره یعنی بیمه ها ارائه دهد.وی با تاکید بر اینکه از این طریق 
بار مالی جدید به بیماران تحمیل نخواهد شــد، گفت: این باعث می شــود که ما 

مطمئن شــویم مصرف کننده یارانه، بیماران هســتند.وی در پاسخ به چگونگِی 
هزینه کرد مردم برای داروهایی که زیر نظر بیمه نیستند، گفت: این طرح بسته 
خدمتی بیمه را توســعه می دهد؛ لذا عالوه بر پوشــش بیمه ها تا کنون، چندین 
قلم داروی اساسی و ضروری مردم احصا شده و مشمول دریافت یارانه شده اند.

او افــزود: به رغــم افزایش قیمت این چند قلم، باز هم این داروها تحت پوشــش 
بیمه قرار گرفته و بیماران هیچ گونه افزایش قیمتی را نخواهند داشت. از طرفی 
۱۱۹ داروی ارزان  قیمــت کــه مردم به صورت عادی مصرف می کنند، در آینده 

نزدیک تحت نظر بیمه پوشش داده می شوند.

یارانه و ارز دارو حذف نمی شود

اینفوگرافی 

 چطور با کودکان بازی کنیم؟
بهتر است با قواعد بچه ها بازی کنید و بازی را با آموزش تلفیق نکنید. / منبع: بهداشت نیوز

 احتمال ابتالی مجدد 
به »ُامیکرون« وجود دارد

یک اپیدمیولوژیست درباره طول دوره ابتال به اُمیکرون و چگونگی انتقال آن، گفت: 
باید توجه کرد که در کرونای اُمیکرون ممکن اســت فرد مبتال باشــد، اما بیماری اش 
بدون عالمت باشد و مشخص نباشد. با این حال فرد مبتال حتی بدون عالمت، می تواند 
بیماری را به دیگران منتقل کرده و افراد دیگر را به بیماری و حتی به فرم های شدید 
بیمــاری مبتــال کند. باید توجه کرد که طول دوره بیماری معموال حدود ســه هفته 
اســت و طــول دوره ای که فرد می تواند بیمــاری را به دیگران منتقل کند نیز حدود 
دو هفته اســت. بنابراین مهم اســت که در این مدت مراقبت های الزم انجام شــود.

در عیــن حــال در بیمــاری کووید۱۹، ۲۰ تــا ۳۰ درصد موارد ابتال به النگ کووید یا 
کووید طوالنی مدت تبدیل می شوند. البته باید توجه کرد که در النگ کووید، شدت 
بیماری به شدت دوره حادش نیست و به مرور زمان عوارضش کمتر می شود. طیف 
متنوعی هم دارد. در عین حال النگ کووید ممکن است فرد را تا هفته ها و ماه ها دچار 
اختالالت گوارشی کند یا بی حالی و بی حسی، تب های خفیف، بی اشتهایی، کاهش 
حس بویایی و چشایی و... برایش ایجاد کند.دکتر حمید سوری با بیان اینکه درباره 
علت بروز النگ کووید بررســی هایی شــده، اما هنوز نمی دانیم که علت آن چیســت، 
گفت: در عین حال در النگ کووید ممکن است PCR مثبت باشد یا نباشد و خیلی 
چارچوب آن مشخص نیست و در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین وقتی بیماری 
برای هفته ها و ماه ها ادامه داشته باشد، النگ کووید محسوب می شود.سوری درباره 
دربــاره احتمــال ابتالی مجدد بــه کرونای اُمیکرون نیز گفت: احتمال ابتالی مجدد 
در افراد هم بستگی به شدت ابتال و میزان آنتی بادی که در بدن فرد ایجاد می شود، 
دارد؛ اما به طور متوســط فردی که به کووید۱۹ مبتال می شــود، بین چهار تا شــش 
ماه مصونیت دارد. بعد از آن باید مجددا واکسن تزریق کند یا خودش را مصون نگه 
دارد تا مبتال نشــود.وی گفت: انتقال کرونا در هر شــرایط و زمانی می تواند رخ دهد، 

مگر زمانیکه PCR منفی باشد. 
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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. 

۱- 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  ۲- 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  ۵- ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ 9۱7/4۰۰/۰۰۰ )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. 
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گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  - مرحله اول گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  - مرحله اولآ آ
پروژه پروژه 7070 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان بیله سوار واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان بیله سوار

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان اردبیــل در نظــر دارد پــروژه 70 واحــدی نهضــت ملــی مســکن شهرســتان بیلــه ســوار )اجــرای فونداســیون و اســکلت بتنــی بــا بتــن ریــزی 
ســقف طبقــات ،دیــوار برشــی و راه پلــه بصــورت دســتمزدی و بــدون مصالــح(  را بشــرح جــدول ذیــل و  بــر اســاس مشــخصات فنــی منضــم بــه اســناد مناقصــه از طریــق برگــزاری 

مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد:

برآورد اولیهشهرستاننام پروژه
مبلغ تضمین

شرکت در
مناقصه) ریال(

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه

مدت 
اجرای 
پروژه

مساحت محل اعتبار پروژه
زیربنای پروژه

پروژه نهضت مسکن  
ضمانتنامه بانکی /1٫750٫000٫000 ریال35٫000٫000٫000 ریالبیله سوارملی )70 واحد(

اعتبارات داخلی 365 روزواریز وجه نقد
بنیاد مسکن

 10051٫02
مترمربع

1- نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای
۲- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

3- موضــوع مناقصــه: اجــرای فونداســیون ، اســکلت بتنــی بــا بتــن ریــزی ســقف ، دیــوار برشــی و راه پلــه )مرحلــه ســفت کاری( پــروژه 70 واحــدی نهضــت ملــی مســکن 
شهرســتان بیلــه ســوار  براســاس نقشــه هــا و مشــخصات فنــی اجرایــی منضــم بــه اســناد مناقصــه.

وش اســناد مناقصــه: از ســاعت 8:00 روز شــنبه  مــورخ 1401/05/15 الــی ســاعت 14:00 روز چهارشــنبه مــورخ 1401/05/19  در واحــد امــور قراردادهــا و  4-  زمــان و محــل فــر
کنتــرل پــروژه بنیــاد مســکن اســتان اردبیــل واقــع در دروازه آســتارا فلکــه جهــاد جنــب فروشــگاه شــماره یــک رفــاه 

(طبــق  ۵- مهلــت تحویــل پیشــنهادات از ســوی مناقصــه گــران : از روز پنــج شــنبه  مــورخ 1401/05/20 تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1401/05/31 )حداقــل10 روز
بند)ب(ماده15قانــون برگــزاری مناقصــات

۶- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: دبیــر خانــه بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان اردبیــل. شــرکت کننــدگان مــی تواننــد بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه بــه آدرس فــوق 
مراجعــه نمایند.

7- تضمین شرکت در مناقصه : 
1-7( ضمانتنامه بانکی.

2-7( واریز وجه نقد به حساب1309629813 نزد بانک تجارت شعبه آزادی اردبیل)کد13090( بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل
( معتبر باشد. 8- مدت اعتبار پیشنهاد ها: از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه )قابل تمدید برای یک دوره سه ماه دیگر

زیابی کیفی : ساعت 10 قبل از ظهر روز سه شنبه  مورخ 1401/06/01 9- تاریخ بازگشایی پاکت )الف،ب و ج( و ار
وژه: از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل میباشد. ۱۰- اعتبار پر

۱۱- شــرایط مناقصــه گــران: کلیــه شــرکتهای تشــخیص صالحیــت شــده دارای رتبــه ابنیــه  از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و پیمانــکاران حقیقــی، کــه ارائــه یــک نســخه 
از گواهــی رتبــه بنــدی و آخریــن آگهــی تغییــرات اساســنامه در روزنامــه رســمی شــده در زمــان خریداســناد الزامــی می باشــد.

12- جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت زیر و  اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل مراجعه نمایید:
    http://bonyadmaskan.ir
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روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

گهی مزایده مرحله اول گهی مزایده مرحله اولآ آ

ارسطو گویلی -شهردار سقز

شــهرداری ســقز در نظــر دارد باســتناد مفــاد مــواد 5 و 13 آئیــن نامــه مالــی معامالتــی شــهرداریها و در اجــرای بنــد یــک مصوبــه  شــماره 148  مــورخ 1401/3/22  
شــورای محتــرم اســالمی نســبت بــه برگــزاری فراخــوان عمومــی محــل کارت پــارک هــای ســطح شــهر بصــورت اجــاره ماهانــه بــه مــدت دو ســال متوالــی از طریــق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد ایــران( اقــدام نمایــد.الزم اســت متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده و دریافــت گواهــی توکــن بــه ســامانه 
ســتاد الکتــرو نیکــی دولــت مراجعــه نماینــد و همچنیــن کلیــه مراحــل شــرکت در مزایــده اعــم از پرداخــت تضمیــن ، پیشــنهاد قیمــت ، بازگشــایی پــاکات از طریــق 
ــا  ــا مرکزپشــتیبانی ســامانه ســتاد ب ــروز هــر گونــه اشــکال ب ــرد. در صــورت ب درگاه الکترونیکــی ســامانه ســتاد بــه نشــانی www.setadiran.ir انجــام مــی گی

شــماره تلفــن 1456 تمــاس حاصــل فرمائیــد. 
شرایط شرکت در مزایده:

1- متقاضیــان بایســتی  نســبت بــه ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــه میــزان 10 درصــد قیمــت  پایــه اجــاره کارشناســی بعنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه 
مبلــغ دو میلیــارد و یکصــدو شــصت میلیــون ریــال  در وجــه شــهرداری ســقز  اقــدام و تصویــر آن را در ســامانه بارگــذاری و ثبــت نماینــد و اصــل ضمانتنامــه را  

در روز یکشــنبه  مــورخ 1401/6/6   تحویــل مســول امــور مالــی نماینــد  در غیــر ایــن صــورت پیشــنهاد متقاضــی ابطــال خواهــد گردیــد.
2-مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ        1401/5/18   لغایت  1401/6/5  

3-مهلت دریافت اسناد مزایده از   تاریخ       1401/5/18   لغایت  1401/5/26  
-لذا مزایده گران می بایست تا تاریخ  1401/5/26  کلیه اسناد مزایده را دانلود نمایند در غیر این صورت امکان شرکت در مزایده فراهم نخواهد بود.

4( بازگشایی مزایده روز دوشنبه  مورخ  1401/6/7  ساعت 8 صبح خواهد بود.
5(شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

ــاده 8  ــتناد م ــه اس ــان ب ــپرده آن ــد س ــدام ننماین ــرارداد  اق ــد ق ــاد عق ــه انعق ــبت ب ــت روز  نس ــا هف ــالغ ت ــخ اب ــوم از تاری ــا س ــرات اول ت ــدگان نف ــرگاه برن 6( ه
آئین نامــه مالــی شــهرداریها بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد گردیــد.

7( رعایت سایر مقررات مالی و عقد قرارداد واگذاری الزامی می باشد .

گهی: 1361371 شناسه آ

 نوبت اول

؛   روستای طامه نطنز
 بهشتی در دل کوه کرکس

  

روستای طامه، روســتایی از توابع بخش مرکزی 
شهرستان نطنز در اســتان اصفهان ایران است. 
روستای طامه روستایی در دل کوه کرکس دارای 
آب و هوایی ســرد و کوهستانی اســت. در ادامه 
با این روســتای خوش آب و هوا و دیدنی بیشتر 
آشنا خواهید شد.در انتهای روستای طامه، رود 
کوچکی که سرچشــمه آن از دامنه های کرکس 
است جریان دارد که در مسیر خود چندین آبشار 
زیبا را پدید آورده است و دوستداران طبیعت را 
به خود جذب می کند. در قسمت غربی روستای 
طامه، دو دره زیبا دیده می شــود که در انتهای 
یکی از این دره ها بــه نام پاپول، آبشــار زیبای 
طامه با ارتفاع تقریبی ۲۳متر وجود دارد که باغها 
روستای طامه و باغهای باغشهر تاریخی نطنز را 

سیراب می کند.
به دلیل وجود آب فراوان در منطقه، آبشــارهای 
زیبایی در مسیر قله ی کرکس به چشم می خورد 
که زیباییهای این منطقه را دو چندان کرده است.
دره دیگر نیز که به پاکدار معروف است، به دلیل 
وجود آب فراوان، آبشارهای زیبایی در مسیر قله 
کرکس بوجود آورده است. در مسیرهای جنوبی 
قله ی کرکس )از مبدا روستای کشه( و همچنین 
مسیر شمالی )از مبدا روســتای اوره و امامزاده 
سلطان( نیز آبشارهای فصلی بســیار زیبایی به 
چشم می خورند. چشمه دالوون، چشمه الگله، 
چشمه خواجه فاضل، امامزاده سیدفاضل طامه با 
بقعه  دوره تیموری، خانه های ســنتی با پوشش 
چوب و خار و پشت بام هایی با پوشش کاه گل، از 
دیگر دیدنی های روستای تاریخی طامه هستند.

گردشگری

؛  فیلم علفزار
 روایتی تلخ اما واقعی

فیلــم علف زار به نویســندگی و کارگردانی کاظم 
دانشی و تهیه کنندگی بهرام رادان است.

برخــی از بازیگــران این فیلم عبارتنــد از: پژمان 
جمشــیدی، سارا بهرامی، ســتاره پسیانی، ترالن 
پروانــه، مهدی زمین پــرداز، عرفان ناصری، مائده 
طهماســبی، رویــا جاویدنیــا و بــا معرفی صدف 

اسپهبدی.
فیلم علف زار داستانی واقعی دارد که از چند پرونده 

قضایی گرفته شده است.
در واقع یک داســتان اصلی دارد و چند داســتان 
فرعی که در حاشیه فیلم به طور موازی جلو می رود.

تقریبــا کل فیلم در محوطه دادســرا فیلمبرداری 
شــده است و بازپرس نقش اصلی را دارد که درگیر 

پرونده های مختلف است.
پژمــان جمشــیدی در نقش بازپــرس متفاوت از 
نقش های دیگرش ظاهر شــده اســت و نشان داد 
کــه عــالوه بر نقش های طنــز، نقش های جدی را 
هــم می تواند به خوبــی بازی کند. او برای بازی در 
فیلــم علف زار نامــزد بهترین بازیگر نقش اول مرد 
در چهلمین جشــنواره فیلم فجر شد.فیلم علف زار 
نقدهای متفاوتی را از منتقدان گرفته است، بعضی ها 
فیلم را جسورانه و بعضی ها فیلم را شعاری و حوصله 
سربر دیدند.در واقع شاید داستان فیلم و دیالوگ ها، 
موضوع همیشگی آقازاده ها و کارهای پنهانی شان، 
شــعاری باشــد اما حقیقت جامعه امروز ما همین 
اســت، داســتان هایی که از دل جامعه بیرون آمده 
اســت و عنوان کردن چنین موضوعاتی، آن هم به 
این صراحت، در یک فیلم جســورانه اســت و البته 
که برای مخاطبان هم جذابیت دارد.فیلم از همان 
ســکانس ابتدایی بیننــده را غافل گیر می کند و با 
وجود اینکه تمام سکانس ها در دادسرا گرفته شده 
اســت اما حوصله را ســر نمی برد و فیلم تا آخر برای 
دنبال کردن جذابیت الزم را دارد.بازی بازیگران از 
نکات مثبت فیلم است که هرکدام در نقش خود به 

 آیین عزاداری زارخاک در روستای قورتان استان اصفهان/ منبع : ایرناخوبی ظاهر شدند.

عکس روز 

خطر حمله قلبی در »تنهایی« افزایش می یابد
بیانیه علمی جدید انجمن قلب آمریکا هشــدار می دهد که انزوای اجتماعی و 
تنهایی افراد را ۳۰ درصد بیشتر در معرض خطر حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ 

ناشی از هر یک قرار می دهد.
 دکتر »کریستال ویلی سنه«، سرپرست تیمی که این بیانیه را نوشت، گفت: »بیش 
از چهار دهه تحقیق به وضوح نشان داده است که انزوای اجتماعی و تنهایی هر دو با 
پیامدهای نامطلوب سالمتی مرتبط هستند. با توجه به شیوع گسست اجتماعی، 

تأثیر سالمت عمومی بسیار قابل توجه است.«
انزوای اجتماعی عبارت است از داشتن حداقل تماس حضوری با افراد برای روابط 
اجتماعی، مانند خانواده، دوستان یا اعضای یک جامعه یا گروه مذهبی. تنهایی 
زمانی اســت که احســاس می کنید تنها هســتید یا کمتر از آنچه می خواهید با 

دیگران ارتباط دارید.
برای بررسی رابطه بین انزوای اجتماعی و سالمت قلب، عروق خونی و مغز، گروه 
نویسندگان، تحقیقات در مورد انزوای اجتماعی که تا جوالی ۲۰۲۱ منتشر شده 

بود، را بررسی کردند. آنها دریافتند:
 انزوای اجتماعی و تنهایی از عوامل مکرر اما نادیده گرفته شده ای هستند که بر 

قلب، عروق خونی و مغز تأثیر می گذارند.
 فقــدان ارتباطــات اجتماعی با خطر باالتر مرگ زودرس به هر علتی به خصوص 

در مردان مرتبط است.
 افرادی که ارتباط اجتماعی کمتری داشتند، احتمال بیشتری داشت که عالئم 
فیزیکی استرس مزمن را نشان دهند. انزوا و تنهایی با افزایش التهاب مرتبط است.

 هنگام ارزیابی عوامل خطر برای انزوای اجتماعی، مهم است که به یاد داشته باشید 
افسردگی ممکن است باعث انزوا شود و انزوا ممکن است افسردگی را تشدید کند.
 انزوای اجتماعی در دوران کودکی با افزایش عوامل خطر سالمت قلب، از جمله 

چاقی، فشار خون باال و افزایش سطح قند خون مرتبط است.
 حمل و نقل، مسکن، نارضایتی خانواده ها، بیماری های همه گیر و بالیای طبیعی 
چند عامل اجتماعی و محیطی هستند که بر تعامالت اجتماعی تأثیر می گذارند.
شواهد قوی وجود دارد که انزوای اجتماعی و تنهایی را با افزایش خطر بدتر شدن 
سالمت قلب و مغز به طور کلی مرتبط می کند. با این حال، داده های مربوط به 
ارتباط با پیامدهای خاص، مانند نارسایی قلبی، زوال عقل و اختالالت شناختی 

بسیار اندک است.

دریچه علم

پرده نقره ای


