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مدیرکل بازرسی سازمان حمایت:

کثر شرکت های  ا
هواپیمایی بلیت را 

غیرقانونی گران کردند
     یــک مقــام مســئول گفــت: بعضــی از 
بــدون مجــوز  شــرکت هــای هواپیمایــی 
اقــدام بــه افزایــش قیمــت بلیــت کردند که 
گران فروشــی  یــک شــرکت هــم به علــت 
بلیــت پروازهــا، ۱۰ میلیــارد تومــان جریمه 

شد...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

روابط  تهران  آنکارا  به  کجا می رسد؟

چرخش های بی پایان  اردوغان 
   در حالــی کــه کمتــر از شــش مــاه دیگــر شــاهد برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و ریاســت 
جمهوری در ترکیه خواهیم بود و حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان 
تــاش دارد کــه ریاســت دو دهــه ای خــود بــر ترکیــه را همچنــان تــداوم دهــد، یکــی از 

پرونده های مهم در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران، تاش بر گسترش 
روابط اقتصادی با ترکیه و تاش برای اجرای برنامه جامع همکاری های راهبردی میان 

  || صفحه  صفحه 22  تهران و آنکارا است...
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فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ایفراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای
ک و مستغالت ک و مستغالتفروش امال فروش امال

 روابط عموی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی 

 نوبت دوم

اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان آذربایجانشــرقی در نظــر دارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود را از طریــق 
مزایــده عمومــی و بــا مشــخصات ذیــل و جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 

)www.setadiran.ir(  و بــا شــماره مزایــده  2001003978000001  الــی  2001003978000004  بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.
ــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مزایــده بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی  ــذا از کلی ل
دولــت )ســتاد( مراجعــه و پــس از تکمیــل، اســناد و قیمــت پیشــنهادی خــود را در ســامانه مذکــور بارگــذاری نمــوده و عــالوه بــر آن ودیعــه 
)تضمیــن شــرکت در مزایــده( را بصــورت فیزیکــی در قالــب پاکــت    الــف   تحویــل دبیرخانــه اداره کل بــه آدرس:  تبریــز - خیابــان ارتــش جنوبــی 

- تقاطــع خیابــان مصلــی - ســاختمان مرکــزی،  نماینــد.
- زمان انتشار مزایده در سامانه:   از ساعت 18 مورخه  1401/11/03

- مهلت دریافت اسناد مزایده:     تا ساعت 14 مورخه  1401/11/16
- تاریخ بازدید: صرفًا از تاریخ  1401/11/04 تا تاریخ 1401/11/30 غیر از ایام تعطیل، در بازه زمانی ساعت 9 صبح الی ساعت 14

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  تا ساعت 14 مورخه    1401/11/30  -
گشایی قیمتها:  ساعت  10 روز  سه شنبه مورخه   1401/12/02 - زمان باز

- زمان اعالم به برنده:                                     مورخه   1401/12/04
گزار تسلیم می شود:  مبلغ ودیعه )تضمین شرکت در مزایده(  فقط  به یکی از صورتهای زیر به دستگاه مزایده 

1.  رسید بانکی واریز وجه به حساب شماره  4054026207565567              )بانک مرکزی ایران(
) شناسه واریز         933113754113791205510000000003 (    )درج شناسه واریز الزامی است(

1-1:  درج شــماره حســاب )ترجیحــًا ســیبا( بنــام شــرکت و شــماره تلفــن همــراه، بصــورت دقیــق و خوانــا در پشــت رســید بانکــی، جهــت اســترداد  
الزامــی اســت و شــرکت کننــدگان بایــد بالفاصلــه جهــت تأییــد پرداخــت خــود بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی، بــه امــور مالــی اداره کل 

واقــع در ســاختمان مرکــزی مراجعــه نماینــد.
کــد اقتصــادی:  آذربایجــان شــرقی، بــا  گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان  کل میــراث فرهنگــی،    2.  ضمانت نامــه بانکــی بــه نفــع اداره 

IR880100004054026207565567  :و شــماره شــبا ملــی: 14000197620  411368646577  و شناســه 
2-1:  مــدت اعتبــار ضمانتنامــه برابــر بــا اعتبــار پیشــنهادها بــوده و حداقــل 3 مــاه پــس از تاریــخ افتتــاح پیشــنهادها مــی باشــد و بــرای 3 مــاه 

دیگــر نیــز قابــل تمدیــد می باشــد. بدیهی اســت ضمانتنامه هــای بانکــی بایــد طبــق فرم هــای مــورد قبــول تنظیــم و بنــام شــرکت باشــد.

گذاریردیف تضمین شرکت در مزایده )ریال(مبلغ پایه  )ریال(شهرستانزمین های قابل وا

ک ثبتی 44 اصلی از 1694 فرعی1 29/138/655/0001/456/932/750شبسترقطعه زمین با پال

ک ثبتی 44 اصلی از 171 فرعی2 22/879/890/0001/143/994/500شبسترقطعه زمین با پال

ک ثبتی 44 اصلی از 212 فرعی3 95/722/300/0004/786/115/000شبسترقطعه زمین با پال

ک ثبتی 44 اصلی از 1451 فرعی4 21/171/600/0001/058/580/000شبسترقطعه زمین با پال

 پیشــنهادات واصلــه از طریــق ســامانه و در محــل اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان واقــع در ســاختمان مرکــزی 
بــه آدرس:  تبریــز، خیابــان ارتــش جنوبــی ، تقاطــع خیابــان مصلــی مفتــوح خواهــد شــد.

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگــزاری مزایــده صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد 
مزایــده، پرداخــت ودیعــه )تضمیــن شــرکت در مزایــده( ، ارســال پیشــنهاد قیمــت ، بازگشــایی پــاکات ، اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن 

مزایده گــران محتــرم و اعــالم بــه برنــده از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
2- موکدًا پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد، از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- کلیــه اطالعــات امــالک و مســتغالت شــامل مشــخصات، شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده، 
بررســی و انتخــاب مــی باشــد.

گواهــی الکترونیکــی ( توکــن ) بــا شــماره ذیــل تمــاس حاصــل  4- عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت 
نماینــد :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:    1456  و  021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه )www.setadiran.ir( بخش   ثبت نام/ پروفایل مزایده گر  موجود است.

ــوده و  ــی ب ــده الزام ــناد مزای ــت اس ــت دریاف ــت جه ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــدگان در س ــرکت کنن ــه ش ــام اولی ــت ن ــت ثب ــی اس   بدیه
ــود. ــد ب ــده خواه ــدگان مزای ــده برن ــی بعه ــه کارشناس ــق الزحم ــی و ح ــاپ آگه ــه چ هزین

میم الف 3222

حلقه مفقوده اقتصاد ایران
  دکتر علی سعدوندی ، اقتصاد دان

علم اقتصاد مملو از مکاتب و عقاید مختلف است که در برخی از 
زمینه ها با هم توافق دارند؛ اما در برخی موارد اختالف نظرهای 
جدی  در بین مکاتب به چشم می خورد. در میان ایرانیان نیز 
تمام این مکاتب و عقاید حضور و ظهور دارند که توصیه های 
سیاستگذاری متعدد و متضاد در سیاستگذاری می کنند که 
در بسیاری موارد این تعدد آرا و نظرات، مهم ترین دلیلی است 
که سیاستگذار در نهایت مسیری به غیر از مسیر توصیه شده 
اقتصاددان هــا را طی می کند. با وجــود این، می توانیم ادعا 
کنیــم که در یک مورد خــاص، اجماع در بین اقتصاددان ها 
وجــود داشــته و آن لزوم اجــرای کامل و بدون نقص نظارت 
بانکی اســت. بخش عمده اقتصاددان های کشــور بر نظارت 
بانکی تاکید ویژه داشته اند؛ چراکه بدون نظارت جدی بانکی 
مشکل تورم حل نخواهد شد. اما چرا نظارت بانکی در ایران 

با مشکل روبه رو است؟
پاسخ به این سوال روشن است، متاسفانه تعارض منافع به طور 
گسترده، در تخصیص منابع بانکی مشاهده می شود که همین 
موضوع به بی نتیجه ماندن تالش های صورت گرفته در جهت 

نظارت بانکی منجر شده است.
در اینجا توصیه هایی در زمینه نظارت بانکی ارائه می شود که 
امیدوارم در آینده مورد توجه قرار بگیرد و در نهایت شــاهد 

اجرایی شدن موضوع نظارت بانکی باشیم.
نکته اول آنکه برای نظارت بانکی احتیاج به افرادی دلســوز، 
آگاه، باتجربه و فکور در این عرصه بانکداری است. البته این 
افراد نباید از نظام بانک های تجاری به معاونت نظارتی بانک 
مرکزی منتقل شــوند. در این باب متذکر می شــوم که  چاقو 
هیچ گاه دســته خود را نمی برد . اگر به دنبال نظارت بانکی 
به صورت جدی هســتیم، اینکه معموال افرادی از بانک های 
تجاری به نهاد نظارت بانک مرکزی مهاجرت می کنند یا پس 
از پایان خدمت خود از بانک مرکزی به نظام بانکی نقل مکان 
می کنند و  مسوولیت می گیرند، مورد قبول نیست و الزم است 

این مسیر تغییر کند.
در نتیجه باید یک زنجیره دســتگاه های نظارتی مســتقل در 
کشور تشکیل شود. به طور معمول در دنیا نظام نظارتی چند 
الیه بر نهادهای مالی حاکم است؛ به این صورت که در ابتدا باید 
 )Compliance(  در داخل بانک ها واحد  تطبیق با مقررات
ایجاد شود. مسوولیت این واحد آن است که از اجرای قوانین 
در داخل بانک مطمئن شود. در واقع واحد تطبیق با مقررات 
به عنوان پلیس پولی-بانکی عمل می کنند که در داخل نظام 
بانکی حضور دارند و جالب اســت که بانک پرداخت حقوق 
این افراد را تقبل کرده و آنها در اســتخدام بانک هســتند. این 
واحد اولین الیه نظارت بانکی اســت. الیه دوم نظارت بانکی، 
معاونت نظارتی بانک مرکزی اســت؛ البته همیشــه چنین 
نیست که بانک مرکزی یا بخشی از آن نظارت بر نظام بانکی 
FDIC را عهده دار باشــند. به عنوان مثال در کشــور آمریکا 
 )Federal Deposit Insurance Corporation(
ناظر اصلی بانکی است. این نهاد یک موسسه عمومی است که 
سپرده های خرد را در نظام بانکی تضمین )بیمه( می کند )در 
ایران هم نهادی تحت عنوان صندوق ضمانت سپرده همین 

مسوولیت را عهده دار است(... 
ادامه در صفحه 3

یادداشت

برآینــد اظهارات وزرای امور خارجه کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا در آستانه نشست مشترک وزیران، از یک 
عقب نشینی آشکار دربرابر قطعنامه بدعت گونه پارلمان 
اروپــا درخصوص افزودن نام ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی به فهرست سازمان های موسوم به تروریستی 

حکایت دارد.
به گزارش ایرنا، قریب به اتفاق وزرای امور خارجه کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا، افزودن نام سپاه به فهرست سازمان های 
تروریستی را مشروط به حکم دادگاه توسط یکی از کشورهای 
اروپایی توصیف کردند. در واقع یکی از اعضای ۲۷ کشــور 
اروپایی باید پیش قدم شده و حکمی را از طرف دادگاه ارائه 
کند که در آن ســپاه به اقدامات تروریســتی در آن کشــور 
متهم شده باشد. استدالل مطرح شده در این حکم هم باید 
به حدی قوی باشــد که در دیوان دادگستری اروپا محکمه 
پسند باشد. جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران پیش از ورود به نشست 

شورای امور خارجی اتحادیه اروپا به طور شفاف این مساله را 
تبیین کرد و گفت با وجود دیدگاه های متفاوتی که در این 
زمینه وجود دارد اما نمی توان بدون رای دادگاه درباره سپاه 
تصمیم گیری کرد. او با کنایه به قطعنامه ضد ایرانی هفته 
گذشته پارلمان اروپا علیه سپاه توضیح داد که انتصاب عنوان 
تروریستی به یک شخص یا نهاد، مستلزم روند قضایی است 

و بر اساس تمایالت صورت نمی گیرد. 
بورل گفت؛ تنها هنگامی می توان یک سازمان را به فهرست 
تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کرد که دادگاه یک کشور عضو 
اتحادیه اروپا حکم حقوقی صادر کند و  بعد از آن ما در سطح 

اروپایی موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. 
در همیــن پیوند وزیــر امور خارجه آلمان که اخیرا مواضع 
نســنجیده، تند و غیرحرفه ای علیه ایران در پیش گرفته 

است، موضوع افزودن سپاه به فهرست یادشده را پیچیده تر 
از وضع تحریم علیه ایران توصیف کرد.

امــا  ژان آســلبورن، وزیر امور خارجــه لوکزامبورگ 
امکان قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های 
تروریســتی را عمــال منتفی می دانــد. او پیش از آغاز 
نشســت شــورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در 
بروکسل گفت: در این زمینه ما به تصمیم ]دادگاه[ یکی 
از کشورها نیاز داریم که آن ها یک سازمان تروریستی 
هستند. در واقع یکی از ۲۷ کشور باید به لحاظ حقوقی 
تصمیم بگیرد )ادعا کند( که ســپاه در آن کشــور اقدام 

تروریستی صورت داده است. 
وی حکم محکمه پسند دادگاه در این زمینه را حائز اهمیت 
توصیف کرد و گفت: چون ممکن اســت دیوان دادگستری 

اروپا آن را رد و اعالم کند که )اجرای این حکم( امکان پذیر 
نیســت. نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه هفته گذشته 
بــه یک گزارش ادعایی درباره اغتشاشــات اخیر که در آن 
درخواست نامتعارف افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست 
موســوم به ســازمان های تروریستی خارجی اتحادیه اروپا 

مطرح شده است، رای مثبت دادند.
در گزارش موســوم به  پاســخ اتحادیه اروپا به تظاهرات ها 
و اعدام ها در ایران  ادعاهایی علیه ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی درخصــوص حــوادث اخیر و ادعای مشــارکت 
تســلیحاتی با روسیه در جنگ اوکراین، مطرح و در بدعتی 
خطرناک از شورای اروپا تقاضا شده بود که نام این نهاد رسمی 
نظامی ایران را به فهرســت موسوم به گروه های تروریستی 
اضافه کند. تصمیمات پارلمان اروپا پیشــنهادی محسوب 

شده و تصمیم  نهایی را شورای اروپا می گیرد. شورای اروپا 
هــم در خصــوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و 
نه اکثریت تصمیم گیری می کند. در واقع قطعنامه پارلمان 
اروپا سندی غیرالزام آور است و نمی تواند شورای اروپا را ملزم 

به اجرای آن کند.
جمهوری اسالمی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد ایرانی 
اروپا به ویژه علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نهاد 
نظامی رسمی کشورمان هشدار داده بود. مقامات کشورمان 
با بیان اینکه سپاه پاسداران یک نهاد نظامی رسمی کشور 
بشمار می رود، هشدار داده اند که تحریم آن اقدامی غیرقانونی 

بشمار می رود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تعرض به ســپاه از هر 
نوعی که باشد، تعرض به امنیت ملی ایران است و نتایج آن 
حتما متوجه تعرض کننده خواهد بود. البته سپاه پاسداران 
نیروی بسیار بزرگ و قدرتمندی است و کسی نمی تواند این 

قدرت و توانمندی را نادیده بگیرد.

عقب نشینی اروپایی ها درباره سپاه
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سیاست 2
گزارش روز

تظاهرات 150 هزار نفری 
 مخالفان نتانیاهو در شهر 
سفر بوریس جانسون تل آویو/ آسوشیتدپرس

نخست وزیر اسبق 
انگلیس به شهر جنگ 
زده  بورودیانکا  اوکراین/ 
رویترز

گزارش تصویری

کجا می رسد؟ آنکارا  به   روابط  تهران  

چرخش های بی پایان  اردوغان 
در حالی که کمتر از شش ماه دیگر شاهد 
برگــزاری انتخابات پارلمانی و ریاســت 
جمهــوری در ترکیه خواهیم بود و حزب 
عدالت و توســعه به ریاســت رجب طیب 
اردوغان تالش دارد که ریاست دو دهه ای 
خود بر ترکیه را همچنان تداوم دهد، یکی 
از پرونده هــای مهم در عرصه سیاســت 
خارجی جمهوری اسالمی ایران، تالش بر 
گسترش روابط اقتصادی با ترکیه و تالش 
برای اجــرای برنامه جامع همکاری های 

راهبردی میان تهران و آنکارا است.
حسین امیر عبداللهیان در حالی سه شنبه 
هفته گذشته برای دومین بار از زمان تصدی 
ریاســت وزارت امــور خارجه جمهوری 
اســالمی راهی آنکار شــد که پیش از این 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم 
کرده بود که امیرعبداللهیان روز سه شنبه 
۲۷ دی ماه قرار اســت با  سرگئی الوروف  
همتای روس خود در مســکو دیدار کند 
و از ســوی دیگر مولود چاووش اوغلو وزیر 
خارجه ترکیه هم در اظهاراتی اعالم کرده 
بود که  در روز سه شنبه در آنکارا با همتای 
ایرانی خود دیدار و رایزنی می کند، در نهایت  
در روز ســه شنبه سفر امیر عبداللهیان به 
ترکیه انجام شد و سفر این دیپلمات عالی 
رتبه ایرانی  به روسیه براساس توافق صورت 
گرفته بین مقامات تهران و مسکو به زمان 
دیگری موکول شد تا سفر منطقه ای اخیر 
وزیر خارجه ایران در ادامه سفر به بیروت و 

دمشق با سفر به آنکارا تکمیل شود.
 در همیــن چارچوب  وزیــر امور خارجه 
جمهوری اســالمی در ســفر یک روزه به  
آنکارا ضمن انجام  دو دور گفت وگو با  مولود 
چاووش اوغلو  همتای ترکیه ای خود، بیش 
از ۹۰ دقیقــه  نیــز با  رجب طیب اردوغان  
رییــس جمهور ترکیه دیــدار و در مورد 
مباحــث دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
گفت وگــو و رایزنــی کــرد و بین طرفین 
موضوعات دوجانبه سیاســی، اقتصادی و 

فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.  
بر اســاس اعــالم مقامات دو کشــور در 
جریــان این دیدار ها، در خصوص افزایش  
تعامــالت در حوزه های انــرژی، تجاری، 
فرهنگــی، گردشــگری، تعامالت مالی و 
زیســت  محیطی  و گسترش همکاری در 
حوزه امنیتی، انتظامی و مبارزه با تروریسم 

رایزنی و گفت وگو شده است.
بارها مقامات آنکارا و تهران بر این موضوع 
تاکید کرده اند که ســطح تعامالت کشور 
در حــوزه اقتصادی متناســب با ظرفیت 
های دو کشور نیست و در همین چارچوب 
ارتقاء تبادالت تجاری دو کشــور به سطح 
۳۰ میلیارد  دالر را در دهه ۹۰ شمســی 
هدفگذاری کردند، هدف گذاری که محمد 
فرازمند  سفیر ایران در ترکیه در ارتباط با آن  
به ایسنا می گوید  برخالف برخی تصورات 
که ممکن اســت رقم تعیین شده را دور از 
دســترس و یا آمال و آرزو بدانند، به نظرم 
تحقق این رقم دور از دسترس نیست و ما 
در دهه ۸۰ شمسی در مقطعی شاهد بودیم 
که سطح مبادالت بین دو کشور به باالی ۲۰ 
میلیارد دالر رسید و حتی رقم ۲۲ میلیارد 

دالر را نیز تجربه کرده ایم.
 فرازمنــد با اشــاره به رقــم کنونی میزان 
تعامــالت تجاری بین ایران و ترکیه اضافه 
کرد: از طرف ما، براســاس ســال هجری 

شمســی و ســازوکارهای گمرک و دیگر 
ســازمان های مسئول اعالم آمار در حجم 
تبادالت خارجی از جمله سازمان تجارت 
این رقم حدود ۱۱ میلیارد دالر عنوان شده 
و رقم اعالم شــده از سوی ترک ها در سال 

۲۰۲۱، هشت میلیارد دالر بوده است.
وی با بیان این که نفت که یکی از اقالم اصلی 
در مبادالت تجاری بین دو کشور بوده است 
کــه  اکنــون در این رقم وجود ندارد، ادامه 
داد: بنابراین بدون در نظر گرفتن موضوع 
نفت رقم هشت یا ۱۱ میلیارد دالر روابط 
تجاری بین دو کشــور، رقم پایینی نیست 
در شــرایطی که همچنــان تحریم های 
غیرقانونــی آمریکا علیــه ایران در جریان 
است، تجارت جهانی تحت تاثیر کرونا در 
رکود به سر می برد و بحران اوکراین نیز بر 

این موضوع تاثیرگذار بوده است.
وی با بیان این که برخی از ســازوکارها در 
روابط تجاری دو کشــور را به دلیل شرایط 
خــاص از جمله اعمــال تحریم های غیر 
قانونــی آمریکا علیه ایران، نتوانســته ایم 
بــه صورت کامل اجرایی کنیم که در این 
زمینــه می توان به اجــرای موافقت نامه 
تعرفه ترجیحی بین دو کشور اشاره کنیم، 
تصریح کرد: این موافقت نامه در گذشــته 
اجرا می شده ولی اکنون وقفه ای در اجرای 

آن به وجود آمده است.
اقتصاد دو کشــور ایــران و ترکیه مکمل 
یکدیگر هستند، از جمله این که ترکیه به 
انــرژی  ایــران  نیــاز دارد و از طرفی دیگر 
ترکیه صادرکننده برخی از اقالمی اســت 
کــه ما بــه آن نیاز داریم و ما نیز می توانیم 
اقالمی که ترکیه به آن نیاز دارد از جمله مواد 
پتروشیمی را به این کشور صادر کنیم و این  
ظرفیتی است که برای بهره برداری از آن با 
توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور باید 
برنامه ریزی جدی تری از سوی مسئوالن 
دو کشــور از جمله ایــران با حل برخی از 
مشکالت تبادالت بانکی انجام شود که از 
جمله پیش شرط های تحقق این موضوع، 
اســتقرار رایزن بازرگانــی ایران در ترکیه 
اســت، سمتی که مدتی است خالی مانده 

در حالی که پیش از این مقامات کشــور از 
معرفــی هرچه زودتر رایزن بازرگانی ایران 

در ترکیه خبر داده بودند.
یکی  دیگر از محورهای اساسی گفت وگوها 
بین مقامات آنکارا و تهران تمرکز بر اجرای 
هــر چه ســریع تر و کامل تر برنامه جامع 
همکاری هــای راهبــردی ایران و ترکیه  
اســت، ســندی که در جریان سفر سال 
گذشــته ) ۲۰۲۲ ( اردوغان به تهران در 
راســتای تعمیق روابط و دستیابی هرچه 
ســریع تر بر اهداف تعیین شده  در مورد 
گسترش روابط دو کشور به امضای وزیران 
امور خارجه  ایران و ترکیه رسید و به نظر 
می رسد که از زمان امضای این سند  در 
اواخر تیرماه ۱۴۰۱، تاکنون اقدام عملی 
و موثری برای اجرای این ســند از ســوی 
طرفین انجام نشــده است و یا حداقل در 
عرصه رســانه ای در این زمینه صحبت 

چندانی نشده است.
 به نظر می رســد یکی از دیگر محورهای 
در دســتور کار مقامات ایران و ترکیه در 
مدت اخیر فراهم کردن مقدمات برگزاری 
هشتمین جلسه شورای عالی روابط  تهران  
و آنکارا با حضور روسای جمهور دو کشور 
در جریان سفر آتی ابراهیم رییسی رییس 
جمهــور ایران بــه ترکیه به دعوت رجب 
طیب اردوغان اســت، سفری که قرار بود 
در ماه های  پایانی سال ۲۰۲۲ انجام شود 
ولی به درخواست ایران انجام این سفر به 

سال ۲۰۲۳ موکول شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
سه شنبه هفته گذشته در نشست خبری 
مشــترک با همتای ترکیه ای خود در این 
ارتباط اظهار کرد: در خصوص برنامه ریزی 
برای سفر آتی آقای دکتر رئیسی به ترکیه 
گفت وگو کردیم. آقای رئیسی برنامه ای را 
برای سفر به ترکیه در روزهای پایانی سال 
میالدی داشــتند و هماهنگی های الزم از 
سوی همکاران ما در ترکیه به عمل آمده 
بود، ولی به دلیل تراکم کار روزهای پایانی 
ســال از برادرم چاووش اوغلو درخواست 
کردم این ســفر با قدری تاخیر و در زمانی 

خــارج از ایام پرترافیک کاری آقای رئیس 
جمهور و مقامات کشــور دوســت و برادر 
ترکیه انجام شود. امیدواریم بزودی شاهد 

انجام این سفر باشیم.
 بــه نظر می رســد یکــی دیگر از  پرونده 
های  مهم برای ایران در جریان تحوالت 
منطقــه  و تعامل بــا ترکیه، تالش برای 
کاهــش تنش در روابط آنکارا و دمشــق 
و ایفــای نقــش جدی تر در این زمینه در 
کنار دولت مسکو است ، در همین راستا 
مقامــات تهران بارها تاکید کرده اند  که 
جمهوری اسالمی ایران همواره از نزدیکی 
روابط دمشــق و آنکارا استقبال کرده در 
همین راســتا امیر عبداللهیان وزیر امور 
خارجه ایران در جریان  نشست مطبوعاتی 
با همتای ترکیه ای خود در آنکارا  ضمن 
اعــالم مجدد مواضــع ایران در خصوص 
گفت وگوهــای آنکارا و دمشــق  و ضمن 
ابراز خرســندی از پیشرفت های صورت 
گرفته در این زمینه تصریح کرد: ما امروز 
شاهد پیشرفت هایی در این زمینه هستیم 
با آقایان بشــار اســد و اردوغان و وزیران 
امورخارجه دو کشــور نیز گفت وگوهای 
مهمی در این ارتباط داشــتیم و هدفمان 
این بود که روابط نیرومندتری میان ترکیه 
و سوریه برقرار شود و نگرانی های طرفین 
کاهــش پیدا کند. بــا طرف روس هم در 
تماس مســتمر و مســتقیم هستیم. من 
در ماه ســپتامبر در نیویورک در نشست 
سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ایده ای را 
از ســوی جمهوری اسالمی مبنی بر این 
مطرح کردم که اکنون زمان آن فرارسیده 
که سوریه به عنوان یک کشور در مذاکرات 

آستانه به جمع ما بپیوندد.
امیرعبداللهیان بیان کرد: بخشی از این ایده 
در گفت وگوهایی که در ســطح امنیتی و 
نظامی بین ترکیه و سوریه صورت گرفت، 
تحقق پیدا کرد. ما به جمع بندی  و ایده های 
بهتری دست پیدا کردیم که این مشورت ها 
و نقش ایران و روســیه به منظور کمک به 
ترکیه و سوریه برای برون رفت از این چالش 
بیش از پیش تقویت شود و  شتاب هر چه 

بیشتری به همکاری ها داده شود.
موضــوع همــکاری دو کشــور در حوزه 
محیط زیســت و ضــرورت اتخاذ تدابیر 
الزم در خصوص اســتفاده منصفانه از آب 
رودخانــه  ارس  و رعایت حق آبه تاریخی، 
عرفی و زیست محیطی مناطق پایین دست 
در مورد این رودخانه یکی دیگر از دستور 
کارهای جدی ایران در تعامل با ترکیه است، 
موضوعــی که باید به صورت جدی تری از 
سوی مسئوالن مربوطه مورد توجه بگیرد 
و در جریان  ســفر آتی ابراهیم رییســی به 
ترکیه یکی از دستورکارهای مهم و جدی 
گفت وگو بین مقامات دو کشور باشد چنان 
که  تهران  بار دیگر با صراحت بیشتری از 
آنکارا  بخواهد از ادامه اقدامات ضد محیط 

زیستی خود در منطقه دست بردارد.
 در همیــن ارتباط کیومرث یزدان پناه در 
مورد اقدامات مخرب و ضد محیط زیستی 
ســال های اخیر ترکیه در منطقه و تاثیر 
آن بر پوشش زیسن محیطی ایران اظهار 
کرد : ترکیه با طرح داپ و افتتاح سدهای 
جدید به ویژه سد ایلیسو، به دنبال عملی 
کردن هیدروهژمونی خود در باالدســتی 
منطقــه آناتولی بوده و با در پیش گرفتن 
استراتژی هیدرو پاور )قدرت آبی( در صدد 
تحمیل اراده خود به سه کشور ایران، عراق 

و سوریه است.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه ابراز داشت: 
جالب اســت بدانیم که دولت ترکیه روی 
سرچشمه هایی ســد ساخته که بخشی 
از خاک ارزشــمند کشــورمان بوده که در 
دوره پهلوی و حماقت محض رضاخان به 
آتاتورک داده شــد و اگر قدرتی در کشــور 
داشتم تمام اراده خود را بر بازگشت مجدد 

آن به خاک ایران می گذاشتم. 
ایــن کارشــناس مســائل بیــن الملل 
همچنین ابراز عقیده کرد: در حال حاضر 
درگیری های بیش از حد ما در حوزه های 
غیر پیرامونی، ما را نسبت به آنچه در بیخ 
گوش مرزهای ســرزمینی مان می گذرد، 
غافل ساخته است. این مساله ممکن است 
برای ایران بسیار گران تمام شود. در نظر 
بگیرید تنها ســد ایلیسو منجر به کاهش 
۶۰درصدی ورودی آب به دجله شده و ما 
آثار سوء و تبعات زیست محیطی آن را در 
سال ۲۰۲۲ در تاالب هورالعظیم مشاهده 
کردیم. اکنون هم با بهره برداری از سدهای 
باال دســتی، درست جایی که حوضه های 
آبریز رودخانه بســیار مهم و حیاتی ارس 
به  شــمار می آیند، این رودخانه را حتی 
بدتــر از دجله و فرات با مخاطرات جدی 

روبرو کرده است.
وی در ادامه گفت: در خصوص سرریزهای 
رودخانه ارس نیز سه کشور ایران، ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان باید دست به اقدامات 
بازدارنده علیه ترکیه بزنند. تردیدی وجود 
ندارد که تمایل دولت ترکیه به اســتمرار 
جنگ دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
و متعاقب آن ســرگرم کردن ایران در این 
تنــش، خرید زمان بــرای تکمیل پروژه 
های ســد سازی خودش بوده و در نهایت 
با ســناریوی هیدروهژمونــی، به آرزوی 
دیرینه خود یعنی رهبری ژئوپلیتیکی بر 
سه منطقه حساس قفقاز جنوبی، آناتولی و 
خاورمیانه مرکزی است تا بیخ گوش خلیج 

فارس برسد.

خبر ویژه

رییس جمهوری گفت: امروز افتخار حوزه سالمت ما این است که بیش از ۹۰ درصد داروهای ما تولید داخل هستند و 
بسیاری از تجهیزات پزشکی در کشور تهیه می شوند.  

سیدابراهیم رئیسی در بیست و هشتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی با بیان اینکه این نشست 
نمادین و برای تجلیل از مقام پژوهشگران و فعاالن عرصه سالمت است، اظهار کرد: در این آزمون بزرگی که فعاالن این 
عرصه در کرونا دادند، بسیار خوش درخشیدند و مردم ما قدردان زحمات آنان هستند که از جان مردم حفاظت کردند.
وی افزود: از پژوهشگرانی که در تولید دانش ما را سربلند کردند و افتخار آفریدند هم متشکریم. من وقتی به سازمان 
ملل رفتم، دبیرکل از من در دیداری عذرخواهی کرد و گفت که خیلی تالش کردیم تحریم ها را نسبت به مردم ایران 
در مواجهه با کووید ۱۹ برداریم، اما موفق نشدیم و من گفتم آقای دبیرکل امروز عالوه بر اینکه مردم ما تا ۷۰ درصد 

واکسینه شدند، از تولیدکنندگان واکسن و صادرکنندگان آن هستیم.
رئیس جمهوری تاکید کرد: امروز افتخارات حوزه سالمت ما این است که بیش از ۹۰ درصد داروهای ما تولید داخل 
هستند و بسیاری از تجهیزات پزشکی در کشور تهیه می شوند که کار استاندارد و قابل رقابت با تولید مشابه خارجی هم 
هست. رئیسی با تاکید بر اینکه ما باید دانایی را زمینه توانایی کنیم، ادامه داد: همه پژوهشگران باید احساس حمایت 
از ایده پردازی و شــغل محترمانه داشــتن را داشــته باشند. ما در بنیاد نخبگان توانسته ایم بسیاری را جذب کنیم و این 
افتخاری برای ماست. وی افزود: همه دستگاه ها برای جذب نخبگان آمادگی کامل دارند و از این امر استقبال می کنند و 
آنان سرمایه ای برای کشور و دستگاه ها محسوب می شوند که باید کارش مورد حمایت باشد و در آرامش و امنیت امور 

خود را پیش ببرند و این هدف در دستگاه های کشور در حال اجراست.

رییس جمهور در جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی:

بیش از 90 درصد داروهای ما تولید داخل است

عضو کمیسیون بهداشت خبر داد؛

 بررسی استیضاح
 وزیر بهداشت در مجلس

عضو کمیســیون بهداشــت از ارجاع اســتیضاح  وزیر 
بهداشــت  به کمیســیون متبوعش برای بررســی در 

نشست هفته آینده خبر داد.
 عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی از ارجاع استیضاح 
بهرام عین اللهی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
خبر داد و اظهار کرد: استیضاح وزیر بهداشت در نشست 

هفته آینده این کمیسیون بررسی می شود.
وی افزود: استیضاح با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان 
استیضاح کننده بررسی خواهد شد و بر اساس آیین نامه 
داخلی مجلس، گزارش آن به هیئت رئیسه مجلس ارائه 

خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۲۰ آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان 
می  تواننــد  با در نظر گرفتن اصل هشــتاد و نهم )۸۹( 
قانون اساسی، وزیر یا هیئت وزیران را استیضاح کنند و 
استیضاح زمانی قابل طرح در مجلس است که به امضای 
دست کم ده نفر از نمایندگان برسد. همچنین در ماده 
۲۲۱ آیین نامه آمده است که در استیضاح باید موضوع 
به صــورت صریــح و با ذکر مورد یا موارد معین شــود و 

به صورت کتبی تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود.
هیئت رئیسه موظف است بالفاصله طرح استیضاح را به 
کمیســیون تخصصی ذی ربط ارجاع کند و کمیسیون 
مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ضمن اطالع رسانی 
به استیضاح کنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه موارد 

استیضاح را بررسی کند.
پــس از مــدت مذکور در صورتی کــه حداقل ده نفر از 
امضاکنندگان اســتیضاح از طرح آن منصرف نشــوند، 
اســتیضاح در اولین جلســه علنی طرح می شود و پس 
از طرح اســتیضاح در جلســه علنــی، کاهش امضای 
نمایندگان تاثیری در مطرح شــدن اســتیضاح ندارد و 
وزیر موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود و 
هیئت رئیسه در همان روز متن استیضاح را برای وزیر 
یا وزیران مورد استیضاح ارسال و هم زمان چاپ و بین 

نمایندگان توزیع کند.

رئیس قوه  قضائیه:

 تالش داریم نادمان اتفاقات اخیر 
گردند به آغوش خانواده باز

رئیس قوه قضاییه گفت: امیدواریم دولت در این دو ماه 
باقی مانده از ســال تا آغاز ماه مبارک رمضان و ســال نو، 
اقدامات بیشــتری را در جهت رفع مشکالت معیشتی 
مردم انجام دهد. حجت االســالم والمسلمین محسنی 
اژه ای طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، 
ضمن  تبریک و تهنیت حلول ماه پرخیر و برکت رجب، 
اظهار کرد: در این ماه پرخیر و برکت رجب باید بتوانیم 
اقدامــی را در جهــت رضایت خداوند و خدمت به نظام 

اسالمی و مردم انجام دهیم.
رئیس دســتگاه قضا با اشــاره به هوشــیاری و بیداری 
دستگاه های اطالعاتی و انتظامی کشور و همچنین قوه 
قضاییه در امر مقابله و مبارزه با ناامنی ها، اظهار داشت: 
دشمن نهایت تالش خود را برای ایجاد ناامنی می کند 
لذا در موضوع امنیت و آرامش مردم نباید کوچکترین 
غفلتی داشت؛ البته همانطور که بارها تاکید کرده ام باید 
میان افراد فریب خورده و جوانانی که تحت تاثیر القائات 
دشمنان قرار گرفته و احیاناً اقدام مجرمانه ای را مرتکب 
شــدند با عناصر اصلی اغتشاشات تفکیک قائل شد؛ بر 
همین اســاس در تالش هســتیم در ایام جشن و سرور 
پیش رو بستری را برای عناصری که در جریان اتفاقات 
اخیر لغزش کردند و اکنون نادم هستند فراهم آوریم تا 

بتوانند به آغوش جامعه بازگردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه :

به اروپا هشدار داده ایم 
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه همکاری های 
کره بــرای پرداخت مطالباتش به ایران رضایت بخش 
نیســت، گفت: انتظار دولت و ملت ایران این اســت که 
دولت کره در این ارتباط به مسئولیت ها و تعهدات قانونی 
خود عمل کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در آغاز نشست هفتگی خود با 

خبرنگاران فرا رسیدن ماه رجب را تبریک گفت.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه قطعنامه 
پارلمان اروپا قطعنامه ای غیر الزام آور است و یک قطعنامه 
توصیه ای به شــورای اروپا است تصریح کرد: ایران این 
اقدام را غیر مسئوالنه و غیر منطقی می داند. آن را محکوم 
و مردود می شمارد. وی با اشاره به رایزنی های دیپلماتیک 
ایران از مجاری مختلف در ارتباط با این موضوع تاکید 
کرد: از طریق مجاری دیپلماتیک هشــدارهای الزم با 
جدیت در این ارتباط به طرف های اروپایی داده شده و 

طبیعتا این تالش ها ادامه می یابد.

فرانسه ایران را به اعمال تحریم 
تهدید کرد

وزیر امورخارجه فرانسه گفت: ما در حال بررسی اعمال 
تحریم های بیشتر علیه سپاه پاسداران هستیم.

کاترین کولونا وزیر امورخارجه فرانســه از آغاز نشست 
شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل در جمع 
خبرنگاران به بیان اظهاراتی ضد ایرانی پرداخت و گفت 
که کشــورش هیچ امکانی را برای اعمال تحریم علیه 

ایران رد نمی کنیم.
بنابر گزارش وب ســایت شــورای اروپا، کولونا در ادامه 
مداخله های فرانســه و سایر کشورهای اروپایی در امور 
داخلی کشورمان گفت که پاریس سرکوب ها در ایران 
را محکــوم می کند و این کشــور باید مطابق با قوانین 
بین المللی به موازین حقوق  بشــر که آنها را امضا کرده 

است، احترام بگذارد.

در دیدار دوجانبه  قالیباف  با همتای روسی 
ح شد؛ خودمطر

 توافق برای دور تند 
 اجرای قرارداد 25 ساله  

رئیس مجلس شــورای اسالمی و رئیس دومای دولتی 
مجلس فدرال فدراســیون روســیه در دیدار دوجانبه بر 
ضرورت اجرای ســریع قرارداد ۲۵ ســاله ایران و روسیه 

تاکید کردند.
محمدباقر قالیباف در دیدار با ویاچسالو والودین رئیس 
دومای دولتی مجلس فدرال فدراســیون روســیه که 
در حاشــیه ســومین نشست کمیسیون عالی مشترک 
همکاری های پارلمانی مجلس شورای اسالمی و دومای 
دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه برگزار شد، گفت: 
بسیار خرسندیم که دوران شیوع ویروس کرونا تمام شده 
و می توانیم سومین کمیسیون عالی مشترک دو پارلمان 
را در تهران تشکیل دهیم. هرچند بین برگزاری نشست 
دوم تا سوم زمان بسیاری گذشت، اما در این مدت اتفاقات 
مهمــی در جهان و منطقه رخ داده اســت، این اتفاقات 
سبب شد در سال های اخیر شاهد افزایش ارتباطات در 
بخش های مختلف بین فدراسیون روسیه و ایران باشیم.
رئیس مجلس شــورای اســالمی در ادامه اظهار کرد: 
کمیسیون عالی مشترک زمانی در حال برگزاری است 
که هر دو طرف به درک مشــترکی از حساســیت ها و 
همکاری ها رســیده اند و امیدواریــم روابط پارلمان ها 
در ســال ۲۰۲۳ با شــتاب بیشتری در عرصه سیاسی و 
اقتصادی و همچنین سایر همکاری های راهبردی مسیر 

خود را پیدا کند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت توجه به فرصت ها، 
افــزود: پــس از ورود به هر پدیــده و اتفاقی، فرصت ها و 
تهدیدهایی به وجود می آید و درســت این اســت که 
مسئوالن دو کشور، پارلمان ها، دولت ها و ملت ها بتوانند 
به نوعی عمل کنند که حداکثر استفاده از فرصت ها شود 
و تهدیدها نیز به فرصت تبدیل شود، در غیر این صورت 
فرصت ها را از دســت می دهیم و همچنین فرصت ها به 

تهدید تبدیل خواهند شد.
قالیباف تصریح کرد: مسئوالن ما در جمهوری اسالمی 
ایران و فدراســیون روســیه می دانند که در روابط دو و 
چندجانبه و موضوعات ملی و منطقه ای در نقطه ای مهم 
قــرار گرفته ایــم و زمان مهمترین عنصر در این تصمیم 

گیری است.
وی ادامــه داد: مــا باید نگاهمان به آینده باشــد و توافق 
راهبــردی ایران و روســیه باید مــورد توجه قرار گیرد. 
ما باید قرارداد ۲۵ ســاله را در ســریع ترین زمان ممکن 

اجرایی کنیم.
والودین: در زمینه پارلمانی می توانیم سهم بزرگی 

برای توسعه روابط داشته باشیم
در ادامه این دیدار ویاچسالو والودین ضمن تشکر از دعوت 
رئیس مجلس ایران و دیدار و گفتگوهای حضوری پس از 
به پایان رسیدن دوران کرونا، گفت: روابط ایران و روسیه، 
مسیر توسعه مثبتی را پیدا کرده و روابط رؤسای دو کشور 
نیز نشان از روابط خوب دوجانبه دارد. ما در سطح پارلمان 
روســیه از همه تالش های خود برای اجرای تصمیمات 
اتخاذ شده در کمیسیون عالی مشترک استفاده خواهیم 
کرد، همچنین در زمینه پارلمانی می توانیم سهم بزرگی 

را برای توسعه روابط داشته باشیم.
رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراســیون روسیه 
افزود: امیدواریم در این کمیسیون مشترک به نتایجی 
دســت یابیم که منافع دو کشــور را تأمین کند، در این 
کمیســیون مشترک مســائل مختلف در زمینه های 

اقتصادی و تجاری مطرح خواهد شد.
وی یادآور شــد: با توجه به توســعه روابط پارلمانی ایران 
و روســیه به دنبال یافتن ســاختارهای جدید توسعه و 

تعمیق روابط هستیم.
این مقام بلندپایه روسی به قرارداد ۲۵ ساله ایران و روسیه 
اشــاره کرد و گفت: این قرارداد تنها شــامل روابط جدید 
نیست، بلکه بنایی را برای توسعه روابط ایجاد خواهد کرد.
رئیس دومای روسیه ضمن اشاره به نقش دکتر قالیباف 
در عقد قرارداد ۲۵ ســاله و ارائه پیش نویس آن در ســفر 
ایشان به مسکو به مقامات روسی اظهار کرد: امیدوارم در 
آینده نزدیک این قرارداد مورد بررسی رؤسای دولت های 
دو کشور قرار گیرد. این قرارداد تنها یک قرارداد راهبردی 
نیســت، بلکه بنایی برای توســعه همکاری ها در تمام 
زمینه هاســت و همچنین بنای جدیدی برای همکاری 

هر چه بیشتر دو کشور خواهد بود.
وی تأکید کرد: ما به خوبی آگاهیم که باید همه تالش 
خود را به کار ببندیم تا معماری جدیدی در برابر جهان 
ایجاد کنیم و این به اراده دو کشــور بســتگی دارد. ایران 
و روســیه قطعاً از مفهــوم معماری جهانی چندقطبی 
حمایت می کنند. ویاچسالو والودین با اشاره به تهدیدها 
و چالش های پیش روی دو کشور گفت: ایران و روسیه 
مدت طوالنی با تحریم ها و چالش ها مواجه هستند که 
این تهدیدات مانع توســعه روابط ما نمی شــود، در واقع 
هــدف اصلی تحریم ها حفظ هژمونی ایاالت متحده در 
جهان است، اما ما از حاکمیت ملی خود دفاع می کنیم و 
سرنوشت خود را خودمان تعیین می کنیم. ما از سنت ها، 
ادبیات و زبان خود حمایت می کنیم و حامی سیاســت 

مستقل کشورها هستیم.
رئیس دومای روســیه تصریح کرد: آن ها به دخالت در 
دیگر کشورها عادت کرده اند و می خواهند از همه منابع 
جهــان برای افزایش ثروت خود اســتفاده کنند. البته 
ایاالت متحده در حال حاضر آســیب دیده، اما اتحادیه 
اروپا سیاست های آمریکا را دنبال می کند، رهبران اروپا 
باالجبــار باید انــرژی و گاز مورد نیاز خود را از بازارهای 
غیر روسیه و با قیمت های بیشتر از قبل تهیه کنند که 

این برای آن ها بسیار سخت است.

اخبار کوتاه
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دورنمای مالیات بر عایدی سرمایه
یک کارشــناس امور مالیاتی بر این باور اســت که اجرای طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه، عدالت مالیاتی را در پی خواهد داشت.سیاوش غیبی پور با اشاره به بررسی 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار کرد: یک نقصی در قوانین موجود 
مالیاتی چه مالیات بر ارزش افزوده و چه مالیات های مستقیم وجود داشت مبنی 
بر اینکه افرادی که درآمدهای خاص داشتند شناسایی نمی شدند و در تور مالیات 
قرار نمی گرفتند. به عبارت دیگر سیستم مالیات ستانی طوری بود که بسیاری 
از معامالت جز در بخش مالیات دیده نمی شــد. درحالی که درآمدهایی اســت 
ناشی از انتقال امالک، طال، ارز و خودرو و میزان مالیات معامالت این چهار گروه 
درحال حاضر بسیار پایین است.وی ادامه داد: میزان مالیات فعلی که برای یک 
خرید و فروش متعارف و طبیعی است اما افرادی که درآمدشان سرشار و ناشی 
از منابع است شناسایی نمی شدند، یعنی اگر فردی ۵۰ خانه می فروخت مانند 
فردی است که یک خانه فروخته است و مالیاتی که پرداخت می کند متناسب 

با درآمدی که کسب می کند، نیست.
این کارشناس امور مالیاتی افزود: از سوی دیگر ممکن است رانت هایی ایجاد شود 
که این رانت ها سبب درآمدهای سرشار و باال برای مالکین هستند. برای مثال 
ممکن اســت شــخصی زمین بزرگی کنار جاده ای بخرد، جاده تبدیل به اتوبان 
شده و دو طرف جاده ارزش و کاربری تجاری پیدا کند. این افراد در قانون فعلی 
مشمول مالیات خاصی نمی شوند.غیبی پور با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی 
سرمایه به عدالت نزدیک است، درمورد چالش های اجرای این طرح توضیح داد: 
تهدیــدی کــه وجود دارد و می تواند اجرای این قانون را با تاخیر مواجه کند این 
است که در ساختار مالیاتی بانک اطالعات هوشمند وجود ندارد. در چهار بخشی 
که پایه های مالیات بر عایدی سرمایه هستند )ملک، طال، ارز و خودرو( اطالعات 
هوشمند وجود ندارد. برای مثال خرید و فروش روز امالک ثبت نمی شود و فقط 
ارزش دفتری ثبت می شود. اگر معامله ارز و سکه در صرافی و بانک صورت بگیرد، 

اطالعات معامله ثبت می شــود اما اطالعات ســکه ها یا ارزی که در حاشیه بازار 
معامله می شود، ثبت نمی شود.وی ادامه داد: چالش دیگر، تداخل هایی است که در 
مجموعه ای از مقررات مختلف درمورد این چهار قلم کاال وجود دارد. باید مقررات 
متمرکز شوند و یک خروجی جدیدی ایجاد شود که قوانین موازی حذف شوند که 
البته فرایند سختی است.این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت به نتیجه نمی رسد، عنوان کرد: پیاده سازی آن 
زمان بر است و می توان گفت تا دو سال آینده این قانون یک قانون مترقی برای 
کشور خواهد بود. از طرف دیگر ممکن است فرهنگ سازی آن زمان بر باشد، زیرا 
به طور کلی در پرداخت مالیات مقاومت وجود دارد. شفافیت های قوانین، رفع 
تردید و... به اجرای آن و فرهنگ سازی کمک می کند. از آنجا که اخذ مالیات به 
درآمد مردم ربط دارد ممکن است در پرداخت ان مقاومت کند. همان اتفاقی که 
در خانه های خالی رخ داد. باید عدم شفافیت کم رنگ و اطالع رسانی کامل شود.

گزارش

پیش بینی قیمت طال در هفته آینده

طال بخریم یا منتظر بمانیم؟

  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
 قیمت طال و ســکه در حالی از روز چهارشــنبه 
دوبــاره یک روز در میان، کانال عوض می کند 
که شاهد ثبت رکورد های جدید در قیمت طال 

و سکه هستیم.
قیمت طال در لحظه تنظیم این خبر به هر گرم 
دو میلیون و ۱۸۳ هزار تومان رسیده است. این 
در حالی اســت که قیمت طال در روز دوشــنبه 
هفته گذشــته پیش از آغاز موج جدید افزایش 
قیمت ها در یک هفته اخیر، یک میلیون و ۹۲۱ 

هزار تومان بود.
قیمت ســکه امامی نیز که در روز دوشــنبه ۲۶ 
دی ۱۴۰۱، ۲۱ میلیــون و ۱۹۸ هــزار تومان 
بود، پس از آغاز تنش های جدید سیاسی میان 
غرب و تهران، کنتور انداخت و به سرعت گران 
شــد تا امروز که در لحظه تنظیم این گزارش 
به ســطح بی ســابقه ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان رسیده است.
عــالوه بر این در لحظه تنظیم این خبر، قیمت 
سکه طرح قدیم ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، 
نیم ســکه ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع 

سکه ۱۰ میلیون تومانی شد.
اما سوال اصلی این است که آیا در حال حاضر 
طــال بخریم یا منتظــر بمانیم؟ و قیمت طال و 

سکه در آینده به چه سمت و سویی می رود؟

قیمت طال ارزان می شود؟
عباداهلل محمدولی، کارشناس بازار طال و سکه 
در ایــن رابطه گفت: مــن فکر می کنم تا نیمه 
دوم اســفندماه همچنان قیمت طال و ســکه 

افزایشی است.
وی با بیان اینکه با ادامه شرایط فعلی اقتصادی و 
سیاسی در کشور نباید انتظار کاهش قیمت ها را 
داشته باشیم، ادامه داد: تقاضای طال و سکه چند 
روز مانده به عید ۱۴۰۲ و با آغاز ماه رمضان خود 
به خود کاهش پیدا می کند و احتماال قیمت ها 
ثابت خواهد شد. البته با وضع فعلی کشور نباید 
انتظار داشته باشیم که قیمت طال و سکه پایین 
بیاید. همین که قیمت در همین سطح بماند و 

گران تر نشود، هنر است.

 افزایش تقاضای طال و سکه 
با تضعیف پول ملی

این کارشــناس بازار طال و سکه معتقد است با 
تصویــب قطعنامــه ضدایرانی در پارلمان اروپا 
در روز پنجشــنبه با وجود اینکه روز شــنبه و 
یکشــنبه اکثریت بازار ها و بورس های جهانی 
تعطیل اســت، اما شاهد کنتور انداختن قیمت 
طال و ســکه در بازار داخلی هســتیم و به طور 
قطــع روز دوشــنبه قیمت ها به این تنش های 

سیاسی، واکنش نشان می دهد.
محمدولی ادامه داد: زمانی که ما در مورد اقتصاد 
داخلی کشــور کار های بنیادی انجام ندهیم و 
روی بــه واردات محصول از کشــور های دیگر 
بیاوریــم خــود به خود پــول ملی مان ضعیف 
خواهد شــد و طبیعی اســت که شــاهد ثبت 
رکورد های جدید قیمتی در بازار طال و سکه و 

البته دالر باشیم.

چرا تب طال نمی خوابد؟
این کارشــناس بازار طال و ســکه با اشــاره به 
عرضه پیش فروش ۴۵۰ هزار ربع ســکه از سه 
شنبه هفته جاری در بورس، گفت: هرچند بانک 
مرکزی در دور دوم عرضه ربع ســکه به بورس 
تالش می کند از هیجان خرید ســکه و طال در 
میان مردم بکاهد و قیمت ها را کاهشی کند، اما 
این کار نمی تواند قیمت طال و ســکه را کنترل 
کند و این بازار ها نیازمند یک سازماندهی قوی 
است.محمدولی ادامه داد: امیدوارم ظرف چند 
ماه آینده گشایشی در این گره ها صورت بگیرد 

که برای مردم ما خوش یمن باشد.

االن وقت مناسبی برای خرید طالست؟
این کارشــناس بازار طال و ســکه با بیان اینکه 
برای خرید دو نکته را همیشه باید مدنظر داشته 
باشید، گفت: نخست اینکه هر زمان بازار طال و 
سکه نوسانی می شود و به اصطالح  دریا موجی 

می شود ، سعی کنیم وارد بازی نشویم.
بــه گفته محمدولی، نکته دوم این اســت که 
هیچگاه برای کوتاه مدت وارد بازار طال و سکه 
نشوید، زیرا ریسک زیادی دارد، بلکه تنها برای 
میان مدت و بلندمدت به بازار ورود پیدا کنید.
وی افزود: بازار طال امن ترین بازار برای سرمایه 
گذاری است؛ البته به شرطی که با دید بلندمدت 

وارد این بازار شوید.

یادداشت

حلقه مفقوده اقتصاد ایران
ادامه از صفحه اول:

..  با وجود این توصیه می شــود در کشــور ما برای 
تحکیم نظارت بانکی معاونت نظارت بانک مرکزی 
تقویت شــود.در این بین ســوال این است که چرا 
معاونــت نظارت بانک مرکزی، قدرت نظارت را بر 
نظام بانکی ندارد؟ پاسخ به این سوال روشن است: 
این معاونت از حمایت قضایی، حقوقی و ساختاری 
برخوردار نیســت.روال کشورهای پیشرفته چنین 
است که اگر ساختار نظارتی شبیه کشور ما داخل 
بانک مرکزی باشد، معاون نظارتی بانک مرکزی از 
سوی همان نهادی تعیین می شود که رئیس بانک 
مرکزی را انتخاب می کند. در نتیجه ریاست بانک 
مرکزی قدرت عزل و نصب معاونت نظارتی و اعمال 
فشــار بر او را ندارد. به این صورت معاونت نظارتی 
از اســتقالل کافی در جهت اعمال نظارت بر نظام 

بانکی برخوردار می شود.
عالوه بر این معموال یک نهاد باالدستی باید بر بانک 
مرکزی نظارت کند که می توان از آن تحت عنوان 
هیــات امنا یا هیات مدیره بانــک مرکزی نام برد. 
این هیات از دو گروه افراد تشــکیل شــده اســت، 
برخی اعضا، مســوولیت اجرایی در بانک را دارند. 
همچنین به طور مشــخص ریاست بانک مرکزی و 
معاونت نظارتی باید عضو این شــورا باشــند. سایر 
اعضا باید افرادی خوشــنام از نخبگان اقتصادی و 
بانکی انتخاب شوند. توصیه می شود این افراد شغل 
تمام وقت داشــته و برای امرار معاش به جای دیگر 
متکی نباشند. مسوولیت این شورا نظارت بر تمام 
ارکان بانک مرکزی از جمله معاونت نظارتی است. 
در نتیجــه بر معاونــت نظارتی هم نظارت صورت 

می گیرد.
اما در کشورهای موفق در زمینه سیاستگذاری های 
پولی، ممکن اســت یک دستگاه نظارتی در خارج 
از بانک مرکزی شکل بگیرد که توصیه می شود به 
همین صورت در کشور ما هم عمل شود. به عنوان 
مثــال  بافین  در کشــور آلمــان بر نظام بانک های 
تجاری، بازار ســرمایه، بیمه های بازنشســتگی و 
شــرکت های بیمه عمر نظارت مجزایی داشــته و 
قدرت گسترده ای در اعمال نظارت در اختیار دارد.

توصیه می شــود که در ایران نیز موسسه ای مشابه 
موسســه  بافیــن  ایجاد شــود تا بتوانــد بر بانک 
مرکزی و نظام بانک های تجاری، ســازمان بورس 
اوراق بهادار، شــرکت های بیمــه و صندوق های 
بازنشســتگی نظارت قدرتمند داشــته باشد. این 
نهاد می تواند از دل ســازمان بازرســی کل کشور 
متولد شود.عالوه بر همه نهادهای نظارتی فوق الذکر 
حداقــل در اروپــا، بانک مرکزی اروپا خود نظارتی 
جداگانه را بر نظام بانک های تجاری کشــورهای 
عضو اعمال می کند؛ به عنوان مثال در آلمان عالوه 
بر بانک مرکزی کشور و بافین، بانک مرکزی اروپا 
هم ناظر بانکی اســت. این نظارت چند الیه الزمه 
موفقیت نظارت بانکی است.تا زمانی که در کشور 
ما از تجربیات موفق جهانی اســتفاده نشــود، بعید 
است در عرصه نظارت بانکی موفق بشویم. باید به 
این نکته نیز اشــاره داشــته باشم که وقتی نظارت 
بانکی به درستی صورت بگیرد در آن زمان است که 
می توان اطمینان یافت که نظام بانکی در تخصیص 
بهینه منابع به خوبی عمل کرده است. اگر نظارت 
بانکی جدی گرفته نشــود، بعید نیست نظام بانک 
های تجاری حیــاط خلوت نفوذ گروه های خاص 
شــود و به نظام ملوک الطوایفی تبدیل شود.تاکید 
می کنم، الزمه کنترل تورم در کشــور ما، عملکرد 
سالم نظام بانکی است که نیازمند پشتوانه دانشی، 
حقوقی و قضایی اســت.الزم به ذکر اســت هیات 
مدیره هــای بانک های تجاری نیز در زمینه نظارت 
نقــش جدی می توانند ایفا کنند، درنتیجه باید در 
انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ها دقت شــود تا 
اعضا از سواد و  تجربه کافی برخوردار و سالمت مالی 
و اخالقی داشــته باشند. هرچند بانک مرکزی در 
کشــور ما درباره اعضای هیات مدیره بانک ها اعالم 
نظر می کند، اما نتیجه با آنچه باید وجود داشــته 
باشد فاصله دارد. به امید روزی که بانک های تجاری 
امــکان یابند یک نظام بانکداری ســالم و عاری از 

تعارض منافع را ایجاد کنند.

جزئیات و شرایط استفاده از 
سهمیه ارزی 5000 یورویی

از امروز چهارم بهمن مردم می توانند تا سقف ۵۰۰۰ 
یورو یا معادل آن از صرافی ها ارز به نرخ بازار متشکل 
ارزی بخرند. این ســهمیه که ســاالنه یکبار است، 
برای متقاضیانی که از سهمیه ۲۰۰۰ دالری امسال 
خود استفاده کرده اند، قابل فروش نیست.براساس 
بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره خرید و فروش 
ارز که به صرافی ها ابالغ شده و همچنین اظهارات 
رئیس کل بانک مرکزی، از فردا صرافی ها می توانند 
تا ســقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن از اشــخاص 
حقیقی و حقوقی ارز بخرند. البته این معامله پس 
از احراز هویت مشتری و با ثبت در سامانه سنا قابل 
انجام است.در این میان صرافی ها می توانند تا سقف 
۵۰۰۰ یورو یا معادل آن ارز به اشــخاص حقیقی 
)اشــخاص ایرانی باالی ۱۸ ســال ( و حقوقی مقیم 
ایران بفروشند.براساس این بخشنامه و گفته های 
رئیس کل بانک مرکزی، ســقف تعیین شده برای 
خرید ارز توســط صرافی هــا ۳۰ هزار یورو در روز 
اســت و اگر صرافی باالتر از این ســقف را خریداری 
کند، حداکثر تا پایان روز کاری بعد از آن باید مازاد 

آن را بفروشند.

ح کرد؛ کارشناس بازار سرمایه مطر

کاال موهبتی برای صورت های مالی خودرو سازان بورس 
  سمیه شوریابی/ گروه اقتصاد

 مدرس و کارشــناس بازارهــای مالی در خصوص عرضه 
خودرو در بورس کاال و تأثیرات آن، اظهار داشت: وضعیت 
صنعت خودرو با تصمیمات اشتباهی که در سالیان پیش در 
حوزه قیمت گذاری دستوری گرفته شده است به خصوص 
برای دو خودروســاز کشــور، زیان های انباشته سنگینی 
را باعث شــده و علی رغم اینکه طی ســال های گذشــته 
بــا روش هایی همچون افزایش ســرمایه از محل تجدید 
ارزیابی ســعی کرده اند این زیان های انباشــته را پوشش 
دهند اما تداوم قیمت گذاری دستوری باعث شده که این 
زیان های انباشــته بیشتر شوند به طوریکه اکنون مجدداً 
مشمول اصل ۴۱ شده اند و باید عاجال تصمیم و تدبیری 
در این حوزه برای این دو خودروساز انجام شود.حق شناس 
با بیان اینکه در این چند ماه با عرضه خودرو در بورس کاال، 
وضعیت صورت های مالی این دو خودروساز در حال بهبود 
می باشد، ابراز داشت: در مصاحبه مدیرعامل ایران خودرو 

اشــاره شــد چنانچه بتوانند خودرو را در بورس کاال عرضه 
کنند؛ می توانند تدبیری برای زیان های انباشــته کنند، 
عرضه خودرو در بورس کاال باعث شده قسمت اعظم مابه 
التفــاوت بیــن قیمت مصوب و بازار به جای جیب دالل به 
حساب کارخانه رود و شاهد هستیم که در صورت های مالی 
به خصوص در ایران خودرو اثرات خود را نشان داده است.

بورس کاال موهبتی برای صورت های مالی 
خودرو سازان

این کارشناس بازارهای مالی تأثیر دیگر عرضه خودرو در 
بورس کاال را کاهشی شدن قیمت ها در بازار عنوان کرد 
و افزود: مصرف کننده واقعی به راحتی و بدون شــرکت 
در التــاری مــی تواند از بورس کاال خودرو را تهیه کند و 
اگر حجم عرضه ها در بورس کاال باال رود و خودروهای 
دیگری نیز اضافه شوند می توان چاره ای جهت جبران 

زیان انباشته سنگین شود.

 سنگ اندازی صاحبان قدرت 
در مسیر عرضه خودرو در بورس کاال

حق شــناس همچنین در ادامــه تأکید کرد: این 
روزها شــاهد هستیم که اتفاقاتی دیگری در حوزه 
ســازمان بازرسی و نهادهای نظارتی و نیز از جانب 
مجلس در حال شــکل گیری است و سنگ اندازی 
می شود برای عرضه ها که نباید مابه التفاوت قیمت 
مصوب و عرضه خودرو در بورس کاال به حســاب 
خزانــه و جیب دولت برود، در حال حاضر ما تاوان 
تصمیمات اشــتباهی را که در دهه های گذشــته 
برای این صنعت گرفته شــده اســت را می دهیم 
و می بینیم که چه زیان های انباشــته ســنگینی را 
باعث شــده اند، ســنگ اندازی برای عرضه خودرو 
در بورس کاال، تداوم سیاست های اشتباه گذشته 
است و امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد و عرضه ها 

همچنان ادامه داشته باشد.

تبدیل بحران به فرصت از مسیر بورس کاال
این مدرس بازار سرمایه در جواب کسانی که می گویند 
در کجای دنیا، خودرو در بورس کاال عرضه می شــود، 
بیان داشــت: در کجای دنیا با تصمیمات غلط و قیمت 
گذاری دستوری و همچنین با ایجاد رانت برای دالالن و 
نیز تصویب قیمت های کذایی، زیان های انباشه سنگین 
به صنعت خودروسازی تحمیل می کنند، در حال حاضر 
این دو خودروساز در شرایط بحران به سر می برند و برای 
خروج از بحران نیازمند هســتند که عرضه خودروها در 
بورس کاال تداوم داشته باشد.حق شناس در نهایت خاطر 
نشان کرد: افزایش عرضه خودروها در بورس کاال و نیز 
روی کار آمدن خودروهای پرتیراژ می تواند تأثیر بگذارد 
بر قیمت بازار و روند آن را کاهشــی کند همچنین این 
دو خودروســاز از افزایش قیمتی که از قیمت مصوب تا 
قیمت عرضه در بورس کاال است؛ منتفع می شوند و می 
توانند در پی آن صورت های مالی خود را اصالح کنند.

گار « از پیش بینی قیمت دالر در یک ماه آینده گزارش  »روز

پالس های نگران کننده در بازار دالر
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 قیمت دالر از دوشــنبه هفته گذشــته با 
افزایــش تنش های سیاســی میان تهران 
و غرب پس از ســه هفته ثبات، شــروع به 
افزایــش کرد؛ تا جایی کــه هر یک روز در 
میان، دالر کانال عوض می کند.قیمت دالر 
در حالی به ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده که 
رئیس کل بانک مرکزی را به تکاپو انداخت 
تا تریبون به دست گیرد و خبر از راه اندازی 
بازار مبادله ارز و طال تا دو هفته آینده بدهد. 
محمدرضا فرزین در دومین گفتگوی خبری 
خود گفت:  در ســامانه ناخدا که به زودی 
رونمایی می شــود براســاس مستندات به 
متقاضیان ارز خواهیم داد. همین ســخنان 
کافــی بود تا معامله گران و بازیگران دالر و 
ارز در معامالت شــبانه به طنز بگویند  مگر 
قرار است غرق شویم که  ناخدا  برای کشتی 
دالر تعیین کرده اند؟ به نظر می رســد این 
بار رئیس کل بانک مرکزی تالش می کند با 
گفتاردرمانی، جلوی التهابات عجیب قیمت 
دالر را بگیرد یا حداقل از سرعت آن بکاهد؛ 
اما سوال اصلی این است که آیا موفق خواهد 
شــد؟ و آیا هجوم مردم به بازار دالر کاهش 

پیدا می کند؟

تنها شرط کاهش قیمت دالر
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات 
علمی دانشــگاه شهید چمران اهواز در این 
رابطه گفت: فعال پتانســیل قیمت دالر رو 
به باالســت و با همین اخبار منفی و مثبت 
مرتبــط با تنش تهران و غرب، این افزایش 

تند یا ُکند می شود.
وی بــا بیان اینکه امروز و فردا این قطعنامه 

در شورای اروپا برای عملیاتی شدن بررسی 
می شود، ادامه داد: به نظر من، شورای اروپا 
قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه را تصویب 
نخواهــد کرد و در صورت تصویب نشــدن 
قطعنامــه، ثبات قیمت دالر یا اصالح اندک 
آن در هفته های آینده، محتمل خواهد بود.

 معامله گران ارزی 
در انتظار تصمیم شورای اروپا

عضو هیات علمی دانشــگاه شهید چمران 
اهواز با اشــاره به تبعات عملیاتی شدن این 
قطعنامه در شــورای اروپــا، گفت: اگر این 
قطعنامه عملیاتی شود، قیمت دالر با شیب 
تندی افزایش پیدا می کند و در کوتاه مدت 
به سرعت ۵۰ هزار تومان را رد خواهد کرد.

افقه ادامه داد: پیش بینی بلندمدت قیمت 

دالر به این عوامل بســتگی دارد که اگر این 
قطعنامه تصویب شود قطعا ایران هم مقابله 
بــه مثل خواهد کــرد و اگر این کار را کند، 
فضا کامال جنگی می شــود و قیمت دالر و 
ارز و به تبع آن نرخ تورم، افسارگســیخته 
می شود. این ها واقعیاتی است که نمی توان 

چشم خود را بر آن ها بست.

پالس های نگران کننده در بازار دالر
ایــن اقتصاددان با اشــاره به صحبت های  
رئیــس کل بانک مرکزی در صداوســیما 
گفت: هرچند رئیس کل بانک مرکزی تالش 
می کند با گفتاردرمانی از جهش قیمت دالر 
بکاهد، اما تاثیرگذار نیســت. تیم اقتصادی 
دولت و همینطور رئیس کل بانک مرکزی 
تا به حال باید فهمیده باشــند که انتظارات 

مردم االن انتظارات ثابت نیســت که ایشان 
این ادبیات غیرعلمی را به کار می برند.

افقه ادامه داد: انتظارات مردم دچار التهاب و 
هیجان شده و به همین دلیل به بازار دالر و 
سایر بازار های مالی هجوم برده اند. همچنین 
سخن وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه کانال های 
دالر فردایی در ترکیه قیمت سازی می کنند 
نشان از ضعف دولت است، زیرا اینکه یک نفر 
بتواند با یک کانال تلگرامی در مقابل دولت 
بــا این عظمت و این همه ادعا تاثیرگذارتر 

باشد یک حرف مضحک است.

 عامل جهش قیمت دالر 
این بار غیر اقتصادی است

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران 
اهوازگفت: تقاضا برای دالر و ارز به دو دلیل 

عمده در شرایط کنونی، افزایشی شده است، 
یکی تورم و دیگری انتظارات نگران کننده. به 
همین دالیل، مردم دارایی های ریالی خود را 
به یک دارایی باثبات تر ازجمله دالر تبدیل 
می کنند.افقه، تلنگر اصلی به قیمت دالر را 
قطعنامه هفته گذشته پارلمان اتحادیه اروپا 
دانســت و ادامه داد: قطعنامه هفته گذشته 
پارلمــان اروپا تلنگر اصلی را به قیمت دالر 
وارد کرد و تاثیرات آن تا به امروز ادامه دارد. 
اینکــه دولت های اروپایی هم آن را تصویب 
کننــد می تواند بــر قیمت دالر تاثیر مثبت 
یــا منفی بگذارد، زیرا اگر آن ها هم تصویب 
یا تایید کنند قیمت دالر این بار با شــیب 
تندتــری بــاال می رود و اگــر برعکس، این 
قطعنامــه را تعدیل کردنــد احتماال روند 
افزایشــی قیمت دالر متوقف شود و اگر در 
هفته های آینده مساله تازه تری پیش نیاید 

قیمت دالر حتی کاهشی نیز خواهد شد.

هشدار نسبت به تورم افسارگسیخته
ایــن اقتصاددان با بیــان اینکه حرف های 
تیــم اقتصادی دولــت از بس ضد و نقیض 
بــوده اعتماد مردم را دیگر جذب نمی کند 
به اقتصاد ۲۴ گفت: فعال پتانســیل قیمت 
دالر رو به باالست و با همین اخبار منفی و 
مثبت مرتبط با تنش بین المللی این افزایش 
تند یا ُکند می شــود.افقه خاطرنشان کرد: 
قیمت دالر تا پایان بهمن ماه به همین عوامل 
بســتگی دارد که اگر این قطعنامه تصویب 
شود ایران هم مقابله به مثل خواهد کرد و در 
چنین شرایطی، فضا کامال جنگی می شود 
و قیمــت دالر و ارز و بــه تبــع آن نرخ تورم، 

افسارگسیخته خواهد شد.

خبر ویژه

یک مقام مســئول گفت: بعضی از شــرکت های هواپیمایی بدون 
مجــوز اقــدام به افزایش قیمت بلیت کردند که یک شــرکت هم 
به علت گران فروشی بلیت پروازها، ۱۰ میلیارد تومان جریمه شد.

 جــواد احمــدی در مــورد افزایش نــرخ بلیــت هواپیما اظهار 
کرد: در گزارشــاتی که چند روز گذشــته به ما رســیده اســت 
 بعضــی از شــرکت های هواپیمایــی نرخ بلیــت را بدون مجوز 

افزایش دادند.
وی با بیان اینکه قباًل هم تذکرات الزم به شرکت های هواپیمایی 

داده شــده بود، گفت: با شــرکت های هواپیمایی، انجمن شرکت 
هواپیمایی و سازمان هواپیمایی مکاتبه کردیم که تاکنون پاسخی 
به مکاتبات ما داده نشــده اســت و فرآیند قانونی افزایش قیمت 
باید طی شــود، هنوز مجوز قانونی صادر نشــده است بنابراین اگر 
افزایشــی صورت گیرد غیرقانونی اســت و اگر این روند ادامه یابد 

برخورد الزم صورت می گیرد.
مدیرکل بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت گفت: اگر 
در هر مسیری گران فروشی کنند از ضوابط قانونی تخلف کردند 

چنانچه تبعیتی از هشدارها صورت نگیرد، برخورد می شود.
وی افزود: با توجه به رصدهای صورت گرفته بیشــتر شرکت های 
هواپیمایی افزایش غیرقانونی نرخ بلیت داشــتند، حکمی روی 
میز من از یک شــرکت هواپیمایی اســت که ۱۰ میلیارد تومان 

جریمه شده است.
احمدی گفت: ســازمان حمایت نقش نظارتی دارد اگر تبعیتی 
صــورت نگیرد به ســازمان تعزیرات معرفی می شــوند و میزان 

بازدارندگی و تأثیرگذاری به آرای داده شده مربوط می شود.

مدیرکل بازرسی سازمان حمایت:

کثر شرکت های هواپیمایی بلیت را غیرقانونی گران کردند ا

خبر
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نفت و انرژی 4

آیا ورود نفت به بورس انرژی عملیاتی می شود؟

ورود نفت به  بورس راهی برای افزایش واسطه ها یا درآمد

کوتاه از انرژی

بین الملل

 ایران یک پله جایگاه 
 از دست رفته خود 

در اوپک را پس گرفت
آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود از بازار نفت جهان، 
کل تولید نفت اوپک در آخرین ماه سال 
میالدی گذشته را ۲۹.۱۹ میلیون بشکه 

در روز اعالم کرده است.
مجمــوع تولید نفت ۱۳ عضو اوپک در 
دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن 
۴۰ هزار بشــکه در روز کاهش داشــته 
اســت.این نهــاد بین المللی همچنین 
تولید نفت خام ایران در دسامبر ۲۰۲۲ 
را ۲.۷۲ میلیــون بشــکه در روز اعالم 
کرده اســت که این رقم نســبت به ماه 
قبل از آن تغییری نداشــته اما نســبت 
بــه ماه اکتبر ۲۱۰ هزار بشــکه در روز 
افزایش داشــته است. تولید نفت ایران 
در اکتبر امسال ۲.۵۱ میلیون بشکه در 
روز اعالم شده بود.بر اساس این گزارش 
ایــران با افزایش قابل توجه تولید نفت 
خود طی ماه های اخیر توانسته است در 
دره بندی تولیدکنندگان بزرگ اوپک 
یــک پله باالتــر بیاید و جای کویت در 
جایــگاه چهــارم را بگیرد.ایران که در 
پــی تحریم های غیرقانونــی آمریکا با 
کاهــش قابل توجــه تولید نفت مواجه 
شــده و از دومیــن تولیدکننده بزرگ 
اوپــک به جایگاه پنجم نزول کرده بود 
طی ماه های اخیر توانســته است بخش 
مهمــی از تولید از دســت رفته خود را 
بازیابد و در ماه های نوامبر و دســامبر 
۲۰۲۲ به جایگاه چهارمین تولیدکننده 
بزرگ اوپک صعود کرده است.کویت در 
ماه نوامبر ۲.۶۸ میلیون بشکه در روز و 
در ماه دســامبر ۲.۶۶ میلیون بشکه در 
روز نفــت تولید کرده که کمتر از ایران 
بوده اســت.کویت در اکتبر امسال ۲.۸ 
میلیون بشــکه در روز نفت تولید کرده 
بود در حالی که تولید نفت ایران در این 
ماه ۲.۵۱ میلیون بشکه در روز گزارش 
شــده بود.عربســتان با تولیــد روزانه 
۱۰.۴۸ میلیون بشکه نفت بزرگ ترین 
تولیدکننده اوپک در دســامبر ۲۰۱۲ 
بوده و پس از این کشور، عراق با ۴.۴۵ 
میلیــون بشــکه در روز در رتبه دوم و 
امارات با ۳.۲۳ میلیون بشــکه در روز 

در رتبه سوم قرار گرفته اند.

کاسبی از تحریم نفت روسیه 
داغ شد

تحریم نفت روســیه توســط آمریکا و 
اتحادیه اروپا، باعث سرازیر شدن نفت 
ارزان روسیه به سنگاپور و ترکیب شدن 
در این کشور با گریدهای نفتی دیگر و 
صادرات مجدد آن به بازارهای جهانی 
شده است.ممنوعیتی که اتحادیه اروپا 
و آمریکا اواخر ســال گذشته علیه نفت 
روســیه به اجرا گذاشــتند، مسکو را 
ناچار کرد در جســت وجوی خریداران 
بیشتری در شرق باشد. عالوه بر افزایش 
تقاضای چین و هند برای واردات نفت 
از روســیه، سیل نفت ارزان این کشور 
به ســنگاپور ســرازیر شده و در آنجا، با 
گریدهای نفتی دیگر ترکیب شــده و 
مجددا به جهان صادر شــده اســت و 
ســودهای کالنی نصیب معامله گران 
می کند.گفته می شــود فرآورده های 
نفتی روسیه، تابستان گذشته به چین 
فروخته شــده و در قالب محموله های 
چینــی، بــه بازارهــای اروپایی صادر 
شــدند. پیش از حمله نظامی روســیه 
به اوکراین، اروپا بزرگترین واردکننده 
نفت و فرآورده های نفتی روســیه بود. 
اما این روزها، تحریم های غربی، روسیه 
را وادار کرده است جریان تجارت انرژی 
خود را به سمت شرق تغییر دهد.طبق 
گزارش بلومبرگ، مسکو دریافته است 
که عالوه بر توسعه خطوط لوله به آسیا 
و مناطق دیگر که ممکن است ساخت 
آنها ســال ها طول بکشند، استفاده از 
نــاوگان نفتکش های شــبح، بهترین 
شــیوه برای حمل نفــت خواهد بود. 
اکنون تقاضا در ســنگاپور برای مخازن 
ذخیره ســازی که پذیرای نفت ارزان 
روسیه خواهند بود، افزایش پیدا کرده 
اســت.مدیر یــک اپراتور مخزن و ارائه 
دهنــده مشــاوره بــه معامله گران در 
ایــن باره گفت: فضای ذخیره ســازی 
در ســنگاپور با افزایش عالقه و ســود 
حاصل از ترکیب سوخت ارزان روسیه 
بــا محموله های منابع دیگر، خریداری 
شــده اســت. این اقدام کمک می کند 
مبدا اصلی این محموله ها مخفی بماند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی CNG عنوان کرد؛

افزایش 8 میلیون لیتری مصرف 
CNG بنزین با قطع گاز جایگاه های

این روزها خبر تعطیلی سی ان جی ها در شهرهای 
مختلف یکی پس از دیگری شــنیده می شــود، اما 
آیا ســردی هوا منجر به چنین اتفاقی شده است؟ 
اردشــیر دادرس، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
CNG در رابطــه با ایــن موضوع به مهر می گوید: 
حدود یک چهارم یعنی ۲۰ تا ۳۰ درصد ســی ان 
جی ها تعطیل هستند که علت این امر افت فشار 
در پایانه های گاز رسانی مناطق شمالی و سردسیر 
کشور است.وی با اشاره افزایش ۵ تا ۸ میلیون لیتری 
مصرف گاز در روز اضافه کرد: به علت قطعی سی ان 
جی ها مصرف بنزین در روز ۵ تا ۸ میلیون تومان 
افزایش داشته است که بیشتر مربط به حمل و نقل 
عمومی می شودو دولت باید نسبت به این موضوع 
چــاره اندیشــی کند.دادرس اضافــه کرد: اکنون 
اســتان های شمالی به خصوص مشهد، آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی و تعدادی جایگاه در استان 
مازندران قطع شده اندو به طور کلی ۳۰ درصد از 
ســی ان جی های فعال در کشــور با مشکل مواجه 
شده اند.به گفته وی در شهرستان هایی که مشکلی 
برای سی ان جی ها وجود ندارد به دلیل آن است که 
در مسیر گازرسانی قرار دارند و فشار گاز به صورت 
مناسب بوده است.وی در خاتمه اضافه کرد: هر روز 
قطعی جایگاه های سی ان جی ها معادل ۲۵ میلیون 

لیتر بنزین است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد؛

 لزوم استفاده از 
 فناوری های دیجیتالی 

در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی 
گفت: صنعت پتروشــیمی ایران باید در مســیر 
توســعه پایدار و متوازن بر اســتفاده از قابلیت های 
فناوری های دیجیتال توجه و تأکید داشــته باشد.
مرتضی شاهمیرزایی در همایش سراسری تحول 
دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان که با هدف حمایت 
و توانمندســازی راهکارهــای نوآورانــه فعاالن و 
متخصصان صنعت برگزار شد، اظهار کرد: صنعت 
پتروشیمی ایران با توجه به وجود ذخایر گسترده 
نفت و گاز در کشــور در مســیر رشد و توسعه قرار 
گرفته است.وی با بیان اینکه استفاده از محصوالت 
متنوع پتروشیمیایی در جهان در حال رشد است و 
بر اساس آمارها هر ۲۰ سال تقاضا ۲ برابر می شود 
که این موضوع بر اقتصاد و صنعت تأثیرگذار است، 
افزود: باید در کشورمان با استفاده از ظرفیت های 
موجــود و بهره گیری از دانش و فناوری های نوین 
شــکوفایی ایــن صنعت ارزشــمند را رقم بزنیم.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه 
داد: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران اکنون 
حــدود ۹۰ میلیون تن اســت که تــا پایان برنامه 
هشــتم توسعه این رقم به حدود ۲۰۰ میلیون تن 
خواهد رســید و سبد محصوالت پتروشیمی ایران 
متنوع تــر خواهد شد.شــاهمیرزایی تصریح کرد: 
همکاری صنعت پتروشــیمی با مراکز دانشگاهی، 
پژوهشــی و شــرکت های دانش بنیــان می تواند 
بــه تحــول در ایــن صنعــت ارزش آفرین منجر 
شــود و خوشــبختانه شــرکت پژوهش و فناوری 
پتروشــیمی در زمینه داخلی ســازی دانش فنی و 
کاتالیســت ها دستاوردهای مطلوبی را ثبت کرده 
است، به طوری که تا پایان فعالیت دولت سیزدهم 
تمامی کاتالیســت های مورد اســتفاده در صنعت 
پتروشیمی ایران بومی سازی خواهد شد.وی ادامه 
داد: بایــد با تکیه بر تــوان داخلی، کاهش واردات 
محصــوالت پتروشــیمی را تحقق بخشــیم و از 
واردات مواد اولیه از خارج از کشــور بی نیاز شــویم 
و از ســوی دیگر با توجه به توانمندی ســازندگان 
ایرانــی کاالها و تجهیــزات می توان نیاز طرح ها و 
مجتمع های پتروشــیمی را از داخل کشور تأمین 
کرد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به 
نقــش مهم و تأثیرگذار همکاری صنعت و فناوری 
اشاره کرد و گفت: باید برای توسعه از فناوری های 
مختلــف بهره برد و در صنعت پتروشــیمی نیز با 
توجه به قابلیت های این صنعت پیشرو می توان از 
فناوری های دیجیتال بهره برد.شاهمیرزایی اظهار 
کرد: سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه صنعت 
پتروشــیمی بر اساس راهبرد شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی انجام می شود و از تمامی هلدینگ ها، 
سرمایه گذاران، صندوق های بازنشستگی و فعاالن 
این صنعت پیشــرو و ارزش آفرین می خواهیم به 
ســرمایه گذاری در ایــن صنعت بــا هدف تکمیل 
زنجیــره ارزش و تولید محصوالت نهایی بپردازند.
وی افزود: حدود ۱۰۰ طرح پتروشیمی در کشور در 
دست احداث است، بنابراین باید ذخایر نفت و گاز 
کشور برای تکمیل زنجیره ارزش محصوالتی مانند 
متانول به کار رود و به کاهش خام فروشی و ساخت 
محصوالت نهایی با ارزش افزوده بیشــتری منجر 
شــود.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
بیان اینکه توسعه در قطب های جدید پتروشیمی 
منجر به تحول در صنعت پتروشیمی ایران می شود، 
گفت: قطب های مکران، انرژی بر پارسیان، فاز دوم 
ماهشــهر و جاسک به عنوان قطب های نو صنعت 
ارزش آفرین پتروشیمی با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شــده به تولید محصوالت مهم و راهبردی 
پتروشــیمی خواهند پرداخت که افزون بر تأمین 
نیــاز داخلــی، در افزایش صادرات نیز نقش آفرین 

خواهند بود.

  حامد شایگان/  گروه انرژی  
رییس جمهور در اظهارات روز یکشــنبه 
خود در مجلس درباره تأمین سرمایه از 
محل فروش دارایی ها و تهاتر نفت برای 
تولید در بودجه سال آینده سخن گفت و 
بر مبنای آن پیش بینی ۵۴۰ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری شرکت های دولتی 
در بودجه لحاظ شــده اســت؛به همین 
دلیل دولــت اینبار نمی تواند از فروش 
داخلی نفت دســت بکشد. موضوع تهاتر 
نفتی سال گذشــته هم در بخش هایی 
از فعالیت هــای اقتصادی دولت مطرح 
شــده بــود، اما این موضــوع فقط روی 
کاغذ باقی ماند و با وجود ظرفیت ایران 
بــرای معامله نفــت در بورس انرژی اما 
مشکالتی همچون اعطای صالحیت به 
خریداران نفت و چگونگی اســتفاده از 
نفت خریداری شــده مانع از اجرای آن 

شده است.

 فروش نفت به خصولتی ها 
از بورس کاال

وزیــر نفت هم چند وقــت پیش اعالم 
کــرده بــود آمادگی کامل بــرای تهاتر 
نفت با دســتگاه های اجــرای متقاضی 
و پیمانــکاران طلبــکار را دارد، اما برای 
این کار نخســت باید دستگاه ها از جمله 
وزارت راه و شهرســازی دربــاره تهاتر 
نفتی درخواســت ارائه دهند، ســپس 
طبق ضوابط وثیقه ارائه کنند. از طرفی 
طلبــکاران نیز باید از ســازمان برنامه 
و بودجــه در ایــن باره مجــوز بگیرند و 
این ســازمان رقم طلب آنها را به صورت 
مشــخص بــه وزارت نفت اعالم کند، از 
ســوی دیگر دریافت کنندگان هم باید 
بــرای فروش نفت ظرفیت بازار جدیدی 
ایجاد کنند و از مشــتریان سنتی وزارت 
نفت اســتفاده نکنند.رئیس کمیسیون 
انــرژی اتاق بازرگانی ضمن اشــاره به 

اینکه در حوزه صادرات نفت مشــکالت 
گذشــته را داریم، گفــت: ایران تنها در 
بازار غیررســمی مشتریان را پیدا کرده 
اما به تازگی در بازار غیررسمی هم روس 
هــا رقیبی جدی شــده اند و با توجه به 
محدودیت سقف ۶۰ دالری که اروپایی 
هــا بــرای هر قیمت نفت گذاشــته اند 
قیمت نفت ایران هم افت کرده اســت. 
از طرف دیگر مهمترین مشــکل فروش 
نفت در بازار غیررســمی عدم ورود پول 
حاصــل از صــادرات بوده و حتی معلوم 
نیســت این منابع وارد کشــور می شود 
یــا خیر.حمیدرضا صالحی با بیان اینکه 
با بیان اینکه دولت برای عبور از مشکل 
صادرات غیر رسمی نفت به دنبال تهاتر 
نفت برآمده است، افزود: در مقطع کنونی 
دولت باید ســرمایه گذاری روی پروژه 
های گاز را تســهیل کند هرچند امروز 
شــرکت های چینــی وارد پروژه های 
گاز در قطــر شــده اند و امــروز از ایران 
فاصلــه گرفته اند و این مســاله چالش 

برانگیز شــده اند.او افزود: قبال موضوع 
عرضه نفت در بورس کاالی انرژی کیش 
مطرح شده، اما موفقیت آمیز نبود و اگر 
در مقطع کنونی شــرایط خرید خارجی 
ها در بورس کاال فراهم نشــود عرضه به 
مشتریان ایرانی می تواند چالش برانگیز 
شــود بــه همین دلیل نگرانــی از ورود 
بابــک زنجانی هــای جدید وجود دارد.
او با اشــاره به اینکه فروش فراورده های 
نفتی ایران همچون گازوئیل و بنزین در 
بورس کاال امکان پذیر است، اظهار کرد: 
حتی بخش خصوصی هم می تواند وارد 
معامله فرآورده ها شوند البته در گذشته 
شرط ضمانت نامه برای ورود به معامله 
ســوخت در بورس کاال گذاشــته بودند 
که بســیار سنگین بود و تنها خصولتی 
ها می توانستند وارد آن معامله ها شود، 
در واقــع صدور ضمانت نامه ۱۵ درصد 
قیمــت معامله و تعهد برای پیمان ارزی 
و... باعث بروز چالش های برای اجرای آن 
وجود داشت به همین دلیل عده ای از این 

فضا سواستفاده کردند و در نهایت طرح 
عرضه نفت در بورس کاال شکست خورد.
او با اشاره به تجربه عرضه نفت در بورس 
کیش، تصریح کرد: در چند سال پیش در 
کیش خارجی ها نفت خریدند و درست 
در زمانی که برجام به نتیجه رسیده بود 
و محدودیت های کنونی وجود نداشت. 
باید توجه داشت که ماهیت بورس کاال 
باید رقابتی باشــد امــا در بورس انرژی 
کیش قیمت گذاری دســتوری بود و به 

نوعی دهن کجی به بازار بود.

 آیا بورس انرژی فرآوری نفت را 
فعال می کند؟

طبق الیحــه بودجه ۱۴۰۲ دولت باید 
تعداد مشــخصی بشــکه نفت در روز به 
برخــی دســتگاه ها و نهادهای موضوع 
تبصــره یــک بودجه تحویــل بدهد تا 
آن دســتگاه ها محموله هــای نفتی را 
فروخته و با نظر سازمان برنامه و بودجه 
و ســازوکارهای پولی بانک مرکزی در 

حوزه های تعیین شده هزینه کنند. این 
درحالی اســت که پیش تر تنها شرکت 
ملی نفت ایران متولی اصلی و رســمی 
فــروش نفــت بوده اســت، هرچند در 
مقطعی به خصوص در اوایل دهه ۹۰، با 
هدف دورزدن تحریم های نفتی و امکان 
فروش بیشتر نفت، برخی افراد و نهادها 
در قامت فروش نفت برآمدند، اما در آن 
زمان حاشــیه هایی در این زمینه ایجاد 
شــد. بنابراین به نظر می رســد اجرای 
صحیح تهاتر نفت در بودجه امری دشوار 
و پیچیده باشد.ک استاد دانشگاه ضمن 
اشاره به اینکه در حال حاضر که تحریم 
ها علیه ایران تشــدید شده و همچنین 
قیمــت نفت کاهــش یافته عرضه نفت 
در بــورس کاال می تواند موفقیت آمیز 
باشد، گفت: البته در شرایط کنونی بستر 
فــروش نفت در بورس کاال وجود ندارد 
و ابتدا باید زمینه آن فراهم شود.حسن 
مــرادی با بیان اینکه معامالت نفت در 
بورس کاال باید توســط شرکت ها برای 
ایجــاد ارزش افزوده یا صادرات باشــد، 
افزود: به دلیل محدودیت هایی که برای 
صــادرات نفــت در مقطع کنونی وجود 
دارد فروش نفت در بازار خارجی توسط 
بخش خصوصی هم ســخت خواهد بود 
زیرا شناسایی بازارهای صادراتی جدید 
سخت خواهد، اما فرآوری نفت و صادرات 
آن بســیار راحت تر است.براساس این 
گزارش پیش بینی می شود که بار دیگر 
صندوق های بازنشستگی و شرکت های 
خصولتی به معامالت تهاتری نفت ورود 
کنند و بخشــی از ســوخت خریداری 
شــده را فــرآوری و بخشــی را هم در 
بورس کاال به شــرکت های داخلی و ... 
بفروشند و عمال نمی تواند گردش مالی 
چندانی برای کشــور به وجود بیاورد و 
 تنهــا عرضه کننده و تعداد واســطه ها 

افزایش می یابد. 

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: ماجرای بودجه نفت و گاز زمانی 
آغاز شد که در بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از میزان 
کل درآمدی ۶۸۶ هزار میلیارد تومان ۱۴.۵٪ مربوط به سهم شرکت 
ملی نفت و گاز و ۳٪ مربوط به ســهم مناطق محروم و ۴۰ درصد 
مربوط به صندوق توســعه ملی با مابقی معادل ۴۲.۵ درصد ســهم 
دولت تصویب شد.حشمت اهلل رضایی ، درباره راه حل جبران وضع 
موجود تولید و تامین در کشور گاز اظهار داشت: امروز برای خیلی 
از مردم ایران با توجه به جایگاه دوم جهان و همچنین میزان ذخایر 
گاز طبیعی موجود در مخازن هیدروکربنی ایران که بیش از ۱۲۰۰ 

تریلیون فوت مکعب است و همچنین دارا بودن ٪۱۷ درصد سهم 
گاز جهان ذخایر گازی این قطعی گاز، جای سوال دارد.وی با بیان 
اینکه تاریخچه پیدایش گاز در ایران را می توان همزمان با کشــف 
میدان نفتی مسجد سلیمان دانست، افزود: اولین مشتری صادرات 
گاز ایران که کشور ترکمنستان  بود و خرید گاز از ایران را در سال 
۱۹۹۷ آغاز کرد و دومین مقصد صادرات گاز کشور، ترکیه بود که 
طرح احداث خط لوله گاز بین دو کشــور در ســال ۲۰۰۲ به پایان 
رســید و صادرات گاز به این کشــور آغاز شــد. ارمنستان سومین 
واردکننده گاز از ایران است که در سال ۲۰۰۹ دست به این اقدام 

زده و بعد عراق و پاکستان و هند مشتری احتمالی گاز ایران بودند،  
اما اکنون باید پرسید ماجرا به کجا می رود و گاز ایران چطور به این 
روز افتاده است. مقصر اصلی عدم توسعه و همچنین محدود کردن 
وزارت نفت در بودجه و همچنین کاهش سهم وزارت نفت فقط به 
۱۴٪ از فروش است، در سال ۱۴۰۱ بسیاری از کارشناسان بخش 
انــرژی و مخصوصــاً وزارت نفت؛ چهارده و نیم درصد از درآمدهای 
نفتی و تخصیص آن به شرکت نفت و گاز را مورد انتقاد قرار دادند 
و گفتند مانند آن است که دست یک شناگر را ببندیم و حاال به او 

بگویید در خلیج فارس شنا کند .

یک کارشناس حوزه انرژی  پاسخ داد: 

گاز چیست؟ راه حل جبران قطعی 

خبر  ویژه

رئیس آژانس بین المللی انرژی اظهار کرد : 

 محدودیت عرضه بازار انرژی 
در سال  2023 تشدید می شود

رئیــس آژانس بین المللی انرژی ضمن پیش بینی 
افزایــش محدودیت عرضه در بازارهای انرژی در 
سال جاری میالدی نسبت به باال نرفتن قیمت ها 
ابراز امیدواری کرد.فاتح بیرول با بیان اینکه احتمال 
می رود بازارهای انرژی در سال ۲۰۲۳ با محدودیت 
عرضه بیشتر روبه رو شوند، ابراز امیدواری کرد که 
به منظــور کاهش فشــار بر کشــورهای در حال 
توســعه واردکننده انرژی قیمت ها افزایش نیابد.
وی در گفت وگویــی با رویترز در حاشــیه مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس گفت: چشــم انداز بنده 
درباره بازار قدری نگران کننده است و این احتمال 
وجود دارد که بازارهای انرژی در ســال ۲۰۲۳ با 
محدودیت عرضه و فشاری فراتر از حد کارشناسان 
و تحلیلگران بازارهای جهانی روبه رو شــوند.نفت 
خام شاخص برنت دریای شمال اکنون در سطوح 
باالی ۸۴ دالر برای هربشــکه معامله می شــود.

سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات و امین ناصر، 
مدیرعامل شــرکت دولتی نفت ســعودی آرامکو 
به تازگــی اعالم کردند کــه برآوردها از تعادل در 
بازارهــای جهانی نفت در ســال جاری میالدی 
حکایــت دارد.بیــرول گفت: با وجود اینکه اکنون 

بازار مشــکل چندانی ندارد، ابهام هایی وجود دارد 
که باید مراقب آنها بود و آن هم مربوط به تقاضای 
نفت از ســوی چین و چگونگی عرضه این کاالی 
راهبردی از ســوی روسیه است.وی افزود: اقتصاد 
چین که بسیاری از مؤسسه های مالی انتظار رونق 
آن را می کشند ممکن است با افزایش تقاضا روبه رو 
شود و این شرایط می تواند بازارها را زیر فشار بگذارد.
رئیس آژانس بین المللی انرژی درباره شرایط عرضه 
نفت روســیه با توجه به چالش تحریم های غرب 
علیه مسکو گفت: درباره توان صادراتی این کشور 
به دلیل رویارویی با تحریم های غرب و در درازمدت 
چالش هــای داخلی عالمت ســؤال های فراوانی 
وجود دارد.بر اســاس این خبربیرول تصریح کرد: 
شــرکت های خارجی که به بهره وری میدان های 
نفتی روسیه کمک می کردند، همگی از پروژه های 
نفت و گاز این کشــور کناره گیری کرده اند.آژانس 
بین المللی انرژی تأثیر تحریم های غرب بر حجم 
صادرات نفت روســیه در آغاز تنش های مســکو-

کی یف را با اختالفی بسیار زیاد ارزیابی و اعالم کرده 
بود که بازارهای نفت ممکن است عرضه حدود ۳ 

میلیون بشکه در روز از دست بدهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران:

 وضعیت سدهای تهران 
مساعد نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران گفت: 
علی رغــم بــارش برف در تهــران اما وضعیت 
سدهای پنجگانه مناسب نیست، نیازمند روان 
آب هستیم و پیش بینی می شود که در ماه های 
آینده وضعیت بهتر شــود.محمدرضا بختیاری 
با بیان اینکه موقعیت ســدهای تهران اکنون 
مســاعد نیســت، اظهار کرد: دو سال قبل نیز 
سال خشک بود و امسال سومین سال خشک را 
سپری می کنیم، سال های قبل بارش ها عمدتا 
باران بود و بارش برف نداشــتیم اما با جلساتی 
که برگزار شــد، توانستیم تابستان را پشت سر 
بگذاریم.وی با بیان اینکه پیش بینی هایی برای 
شــرایط بحرانی آب تهران در تابستان صورت 
گرفت که خوشــبختانه توانستیم از آن شرایط 
بدون حتی یک ساعت قطعی آب عبور کنیم، 
گفت: در شرایط فعلی وضعیت سختی داریم، 
مردم گمان می کنند چون تابستان تمام شده، 
وضعیت بد نیســت، قطعا بارش ها تاثیر گذار 
خواهد بود اما به دلیل اینکه بارش ها به صورت 
برف است، روان آب نداریم.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب تهران با بیان اینکه بارندگی ها 

مناســب هستند و ذخیره خواهند شد، گفت: 
در ماه های آینده که هوا گرم تر شود می توانیم 
از این ذخیره اســتفاده کنیم، بهمن ماه بسیار 
ســختی خواهد بود که باید پشت سر بگذاریم.

بختیاری با اشــاره به جداســازی آب شرب از 
آب غیر شرب در تهران گفت: این مساله به دو 
دلیل در تهران اجرایی نشــد، یکی بحث فنی 
و دیگری  بحث اقتصادی بود، اساســا تفکیک 
آب شرب و غیر شرب در تهران معنا و مفهومی 
ندارد به دلیل اینکه کیفیت آب خام بسیار باال 
است.وی افزود: آب شرب و غیر شرب دو مقوله 
هستند، در تهران ۹۰۰۰ کیلومتر شبکه داریم، 
در صورتی که تصمیم بر اجرا گرفته شود باید 
۹۰۰۰ کیلومتر شــبکه راه اندازی کنیم، یعنی 
۹۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه الزم است که 
بــه لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیســت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران با بیان 
اینکــه عالوه بــر این، آب خام در ایران کیفیت 
باالیی دارد، گفت: در بســیاری از کشــورهای 
اروپایی آب خام کیفیت پایینی به نســبت آب 

تصفیه شده ،دارد .
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55بانک و بیمه قرارداد 204 هزار و 212 واحد 
نهضت ملی در بانک مسکن 

منعقد شد
 سرپرست بانک مسکن با 
اعالم اینکه تاکنون ۸۰۵ 
هــزار و ۷۶۵ نفر در طرح 
نهضت ملی مسکن افتتاح 
حســاب کردند از انعقاد 
قرارداد پرداخت تسهیالت با ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ 
واحــد به مبلغ ۶۹ هــزار و ۴۷۵ میلیاردتومان 
خبر داد. علی عسکری سرپرست بانک مسکن 
در گفت وگــو با وزارت راه و شهرســازی، روند 
ارایه تســهیالت، افتتاح حساب و قراردادهای 
منعقد شده طرح نهضت ملی مسکن را توضیح 
داد و گفــت: تاکنــون ۸۰۵ هــزار و ۷۶۵ نفر 
متقاضــی پذیرفته شــده در طرح نهضت ملی 

مسکن در بانک افتتاح حساب کردند.
سرپرســت بانک مســکن ادامه داد: مبلغ کل 
واریزی به حساب سازندگان از محل تسهیالت 
و آورده ۴۷ هــزار و ۲۱۶ میلیاردتومان اســت 
کــه از این میزان تســهیالت، ۳۰ هزار و ۱۷۲ 
میلیاردتومان از محل تســهیالت و ۱۷ هزار و 
۴۴ میلیاردتومان از محل آورده واریز شده است.

عســکری توضیح داد: بانک مســکن تاکنون با 
۲۰۴ هــزار و ۲۱۲ واحــد به مبلــغ ۶۹ هزار و 
۴۷۵ میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.

ج   رییس جدید شعبه کر
بیمه آرمان معارفه شد

 مراســم تودیــع و معارفه 
رییس جدید شــعبه کرج 
بیمه آرمان برگزار شــد. در 
جلســه برگزار شده مورخ 
۲۹/۱۰/۱۴۰۱  در شــعبه 
کرج که با حضور هادی رئیس الذاکرین سرپرست 
معاونت فروش و بازریابی بیمه آرمان ، امین سوزنگر 
سرپرســت منطقه مرکز ، نمایندگان و همچنین 
کارگزاران برگزار شد، مراسم تودیع و معارفه رئیس 
جدید شعبه کرج نیز صورت گرفت. گفتنی است 
در این مراسم  عنایت ریاضی  به عنوان سرپرست 
جدید شعبه معرفی و از زحمات امیر عبدی رییس 
پیشین شعبه تقدیر بعمل آمد. همچنین در ادامه 
،معاونت فروش و بازریابی بیمه آرمان ضمن تبیین 
اهداف پیش روی شرکت به بررسی مسائل طرح 

شده توسط نمایندگان و کارگزاران پرداخت .

اخبار

جهش 260 درصدی سود خالص 
بانک ملت

 سود خالص بانک ملت در 
۹ ماهه امســال نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل با 
جهش خیره کننده ۲۶۰ 

درصد رو به رو شد.
سود خالص وبملت در پایان آذرماه سال گذشته 
رقمی حدود ۴٫۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در 
پایان ۹ ماهه امســال با رشــد۲۶۰ درصدی به 
بیش از ۱۷٫۰۰۰ میلیارد تومان رســیده است.
بر اســاس این گزارش، سود پایه هر سهم بانک 
ملت از ۱۸۱ ریال در پایان فصل ســوم ســال 
گذشــته به ۶۵۱ ریال در پایان ۹ ماهه امســال 
افزایش یافته که نشــان دهنده رشدی معادل 
۲۶۰ درصد است.در همین حال، سود عملیاتی 
هر سهم وبملت نیز با ۲۱۳ درصد جهش از ۲۲۶ 

ریال به ۷۰۷ ریال افزایش یافته است.
گــزارش ۹ ماهــه منتشــره از ســوی بانک 
۲۶۲٫۰۰۰ میلیــارد ریالی ملــت حکایت از 
آن دارد که درآمد تســهیالت اعطایی، سپرده 
گــذاری و اوراق رهنی ایــن بانک خصوصی 
شده در پایان آذرماه امسال حدود ۷۶۵٫۰۱۲ 
میلیارد ریال به ثبت رسیده که نسبت به مبلغ 
۴۶۴٫۲۳۰ میلیارد ریالی مقطع مشــابه سال 
گذشــته، رشدی ۶۵ درصدی را تجربه کرده 
است.خالص درآمدهای کارمزدی بانک ملت 
نیز در حالی که در پایان فصل پاییز پارســال 
رقمــی بالغ بر ۲۳٫۱۱۹ میلیارد ریال بوده در 
پایان سه ماهه سوم امسال با ۱۱۳ درصد رشد، 
بیش از ۴۹٫۲۷۰ میلیارد ریال گزارش شــده 
است.بر این اساس، جمع درآمدهای عملیاتی 
وبملــت از ۲۴۸٫۰۶۷ میلیارد ریال با افزایش 
۱۱۰ درصــدی، رقمی نزدیک به ۵۲۰٫۵۵۵ 
میلیارد ریال را در پایان آذرماه سال جاری ثبت 
کرده است.این گزارش حاکی است، بانک ملت 
در بخش سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 
نیز با رشــد ۱۲۷۴ درصدی رو به رو شــده و 
رقم این شــاخص از حــدود ۴٫۰۹۸ میلیارد 
 ریــال به رقــم ۵۶٫۳۱۱ میلیارد ریال نزدیک 

شده است.

ح نوآورانه بیمه ملت برای دوچرخه سواران؛  طر

با خیال آسوده رکاب بزنید
بیمه ملت، با طراحی بیمه نامه نوآورانه   راه ســبز ملت  و دریافت 
مجــوز از بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایــران، یک بیمه نامه 
جامع برای پوشش ریسک هایی که دوچرخه سواران با آنها روبه رو 

هستند، ارائه کرده است.
دوچرخــه کــه زمانی بهترین خاطــرات کودکی ما را رقم می زد، 
ایــن روزهــا بیش از پیــش برای رفت وآمدهــای کوتاه، تفریح و 
ورزش، دوباره به زندگی شــهری برگشــته است، از دوچرخه های 
شــهری که شهرداری ها در شهرهای بزرگ برای کنترل آلودگی 
و ترافیک، در اختیار مردم قرار داده اند تا دوچرخه های شــخصی 
 که با حضورشان در شهر، رنگارنگی زیبایی را به چهره شهری ما 

افزوده اند.
اما رفت وآمد با دوچرخه، خطرات خاص خود را هم به همراه دارد و 
این احتمال را باید در نظرگرفت که شما در زمان دوچرخه سواری 
ممکن اســت به عابری برخورد کنید یا به اموال اشــخاص آسیب 
بزنید یا حتی خودتان در هنگام دوچرخه ســواری  آسیب ببینید. 
احتمال هایی که با یقین به خاطر هزینه های که به دوچرخه سوار 
تحمیــل می کننــد، دغدغه ما را برای بهره بردن هرچه بیشــتر از 

این وسیله نقلیه پاک را افزایش می دهد.
ایــن موضــوع، بیمه ملت را بر آن داشــت تا با نگاهی ۳۶۰ درجه 
بــه ریســک های دوچرخه ســواران و با انگیزه هــای خود برای 
ترویج فرهنگ دوچرخه ســواری و کمک به رونق هرچه بیشــتر 

دوچرخه سواری و پاکی مضاعف هوای شهرهای کشورمان ایران، 
ایــن بیمه نامــه را همگام با محصــوالت بیمه ای به روز در جهان، 
طراحی و برای نخستین بار در ایران همراه با پوشش های تکمیلی 
جذاب از جمله حوادث شــخص دوچرخه ســوار، خسارت وارد به 
دوچرخه در اثر حادثه تصادف با وسیله نقلیه موتوری، هزینه های 
نقل و انتقال دوچرخه در صورت عدم امکان حرکت دوچرخه ناشی 

از حادثه و هزینه های دفاع و دادرســی ناشــی از دعاوی مرتبط با 
موضوع بیمه نامه را ارائه کند.

http://apps. دوچرخه ســواران می تواننــد با مراجعه بــه آدرس
نزدیکترین   mellatinsurance.ir/AgentsSales/find-agent
نمایندگی بیمه ملت به محل ســکونت یا محل کار خود را یافته 
و بیمه نامه مســئولیت مدنی دوچرخه ســواران در قبال اشخاص 

ثالث را تهیه کنند.
به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، دوچرخه 
که زمانی بهترین خاطرات کودکی ما را رقم می زد، این روزها بیش 
از پیش برای رفت وآمدهای کوتاه، تفریح و ورزش، دوباره به زندگی 
شهری برگشته است، از دوچرخه های شهری که شهرداری ها در 
شــهرهای بزرگ برای کنترل آلودگی و ترافیک، در اختیار مردم 
قرار داده اند تا دوچرخه های شــخصی که با حضورشــان در شهر، 

رنگارنگی زیبایی را به چهره شهری ما افزوده اند.
اما رفت وآمد با دوچرخه، خطرات خاص خود را هم به همراه دارد و 
این احتمال را باید در نظرگرفت که شما در زمان دوچرخه سواری 
ممکن اســت به عابری برخورد کنید یا به اموال اشــخاص آسیب 
بزنید یا حتی خودتان در هنگام دوچرخه ســواری  آسیب ببینید. 
احتمال هایی که با یقین به خاطر هزینه های که به دوچرخه سوار 
تحمیــل می کننــد، دغدغه ما را برای بهره بردن هرچه بیشــتر از 

این وسیله نقلیه پاک را افزایش می دهد.

اخبار

در جلسه ای با حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، معاون شعب، 
معاون فناوری اطالعات و جمعی از روسای شعب بانک دی، از طرح 
تحول بانک در کسب و کار کارتخوان های فروشگاهی رونمایی شد.

سید محمود احمدی رئیس هیئت مدیره بانک در این جلسه که به 
صورت وبینار برگزار شد با بیان این که بانکداری روز دنیا، بانکداری 
خارج از شــعبه اســت، گفت: سامانه های متعدد و متنوع بانک دی 
این توانایی را دارند که در عین جذب منابع ارزان قیمت، خدمات 

مطلوبی را به مشتریان ارائه کنند.
وی بــا بیــان این که بانک دی با توســعه خدمــات غیرحضوری و 
بانکداری الکترونیک، به سمت کاهش قیمت تمام شده پول حرکت 
می کند، اظهار کرد: سیاست کنونی بانک، ایجاد زنجیره از خدمات 
بانکی در داخل و خارج شعب است، به گونه ای که با پرستاری مداوم 

و ارائه خدمات فنی بهینه به مشــتریان، ســرعت ورود منابع ارزان 
قیمت به بانک افزایش یابد..

امیر عباس هاشــمی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی نیز در 
این جلسه با بیان این که تالش بی وقفه ای به منظور ارائه طرح های 
نوین حوزه بانکداری در این بانک آغاز شده است، گفت: توسعه ابزار 
بانکــداری الکترونیک، ســاده ترین،کم هزینه ترین و در عین حال 

پربازده ترین امکان برای جذب منابع ارزان قیمت است.
وی همچنین با تاکید بر این که هیئت مدیره بانک، پشتیبان اقدامات 
تحول آفرین در حوزه بانکداری الکترونیک است، خاطرنشان کرد: 
طرح تحول بانک در کسب و کار کارتخوان های فروشگاهی می تواند 
نقطه عطفی در توســعه خدمات بانکداری خارج از شــعبه بانک 

دی باشد.

ح کرد؛  نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی مطر

هدف بانک دی توسعه خدمات الکترونیکی برای جذب منابع ارزان است

خبر  ویژه

اســناد مالکیــت بــرگ کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
شــماره  روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه   1383 مــدل   1600 پیــکان 
پــالک  شــماره   11283106596 موتــور   83470816 شاســی 
64 – 128 ق 42 شناســه IRFC831V0VA470816  مفقــود 

گردیــده از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
مریوان

زنــد  فر ســفرنگ  شــیوا  اینجانبــه  ارشــد  کارشناســی  مــدرک 
امیــن شــماره شناســنامه 8008 صــادره مریــوان بــا کــد ملــی 
حقــوق  رشــته  ارشــد  کارشناســی  مقطــع  در   3820080090
جــزا و جــرم شناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و 
تحقیقــات تهــران )کردســتان( مفقــود گردیــده از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد .                                                           مریــوان

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان )محــل ایســتگاه TBS(  پــالک 1144 فرعــی از 59 اصلــی 
واقــع در ایــالم - روســتای چشــمه کبــود کــه توســط شــرکت گاز اســتان ایــالم درخواســت ثبــت گردیــده اســت ، حســب 
تقاضــای شــرکت گاز اســتان ایــالم مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت، تحدیــد حــدود اختصاصــی پــالک فــوق الذکــر در 

ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1401/11/25  بــه عمــل خواهــد آمــد.
لــذا بــه صاحبــان امــالک مجــاور و افــرادی کــه خــود را ذیحــق میداننــد اخطــار میگــردد در تاریــخ فــوق در محــل وقــوع ملــک 
حضــور بــه هــم رســانند و در صــورت عــدم حضــور مجاوریــن تحدیــد حــدود طبــق حــدود اظهــار شــده از طــرف متقاضــی 
انجــام خواهــد گرفــت. لــذا هــر یــک از مجاوریــن کــه بــه حــدود پــالک فــوق اعتــراض داشــته باشــند . اعتــراض آنهــا از 

تاریــخ تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز از طــرف اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان ایــالم پذیرفتــه خواهــد شــد.
تاریخ انتشار : 1401/11/04
ک شهرستان ایالم رئیس اداره ثبت اسناد و امال
گهی1444272 شناسه ا

گهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی آ
هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونــده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 

گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح ذیــل تأییــد نمــوده انــد:
زنــد عــزت الــه،  بــوط بــه تقاضــای خانــم خدیجــه ســلطان محمــدی فر بــوط بــه پرونــده کالســه 1401114430002001291 مر 1- رأی شــماره 140160330002014977 مر
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 114 مترمربــع درقســمتی از پــالک شــماره فرعــی از 1967 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره 

دو قــم مبایعــه نامــه عــادی وخریــداری مــع الواســطه از مهــدی شــاکری طــی ســند قطعــی شــماره 5796 مــورخ 1335/03/27 دفترخانــه 11 قــم )م الــف16022(
زنــد محمــد درقســمتی از  بــوط بــه تقاضــای آقــای خدارضــا مهرجــو فر بــوط بــه پرونــده کالســه 1401114430002000197 مر 2- رأی شــماره 140160330002015331 مر
ــا شــده بــه مســاحت 126 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2100 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم  ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن

مبایعــه نامــه عــادی وخریــداری مــع الواســطه از ســلیمه یارمحمــدی طــی ســند قطعــی شــماره 37283 مــورخ 1394/12/27 دفترخانــه 52 قــم )م الــف16023(
زنــد مهــدی درقســمتی  بــوط بــه تقاضــای آقــای یونــس ابــی پــور فر بــوط بــه پرونــده کالســه 1401114430002000950 مر 3- رأی شــماره 140160330002015396 مر
ازششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 83/90 مترمربــع پــالک شــماره  فرعــی از 2593 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 

قــم مبایعــه نامــه عــادی وخریــداری مــع الواســطه از محمــد عبداللهــی ثبــت دفتــر الکترونیکــی)م الــف16024(
زنــد ابوالفضــل  4- رأی شــماره 140160330002015041 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1401114430002001081 مربــوط بــه تقاضــای آقــای میــالد نــوروزی حســن آبــادی فر
درقســمتی ازششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 85/80 مترمربــع پــالک شــماره  فرعــی از 2560/5/31/63 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه 

ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی از اعظــم نــوروزی حســن آبــادی ثبــت دفتــر الکترونیکــی 3482-1401)م الــف16026(
ر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه  مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــر
مالکیــن مشــاعی مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه ی دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
ر  خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن را بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند براســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــر

بــه دادگاه نخواهــد بــود.
نوبت اول: 1401/11/04     وبت دوم: 1401/11/19
آبادی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم عباس پورحسنی حجت 

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مشــاعی هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی 
متقاضیــان پرونــده تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح ذیــل تأییــد نمــوده اند.

1- رای شــماره 140160330001010818مربــوط بــه پرونــده کالســه 1400114430001000472مربــوط بــه تقاضــای شــهرداری قــم بــه شناســه 14002879398 در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 20400 مترمربــع پــالک شــماره 11248/13 و 11245 و 11243 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم 1-مســتندات پــالک ثبتــی 11248/13 اصلــی ســند مالکیــت 
مشــاعی صــادره در دفتــر 317 صفحــه 479 نســبت بــه 1950 سهم2-مســتندات پــالک ثبتــی 11243 اصلــی خریــداری بــه موجــب ســند رســمی شــماره 162127 مــورخ 1388/10/24 دفترخانــه 3 
قــم نســبت بــه 1150 ســهم 3- مســتندات پــالک ثبتــی 11245 اصلــی خریــداری بــه موجــب اســناد رســمی بــه شــماره هــای 163794 و 163736 مــورخ 1389/04/02 و 164126 و 164124 مــورخ 

1389/04/28 و169039 مــورخ 1390/10/10 دفترخانــه 3 قــم نســبت بــه 16020 ســهم )م الــف 16025(
2- رای شــماره 140160330001009181مربــوط بــه پرونــده کالســه 1401114430001001000مربــوط بــه تقاضــای خانــم اعظــم جعفــری اتابــک فرزنــد حبیــب الــه درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 61/46 مترمربــع پــالک شــماره 10293 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 243 

صفحــه 522 و 519خریــداری بــه موجــب ســند رســمی شــماره 47137 مــورخ 1401/05/25 دفترخانــه 22 قــم)م الــف 16028(
زنــد رضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک  3- رای شــماره 140160330001009180 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1401114430001000999مربــوط بــه تقاضــای آقــای علــی مداحــی یــزدی فر
بــاب ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 61/46 مترمربــع پــالک شــماره 10293 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 243 

صفحــه 522 و 519 خریــداری بــه موجــب ســند رســمی شــماره 47137 مــورخ 1401/05/25 دفترخانــه 22 قــم)م الــف 16027(
زنــد ســید جمــال در  بــوط بــه تقاضــای آقــای ســید مهــدی کافــی موســوی نجــف آبــادی فر بــوط بــه پرونــده کالســه 1400114430001001567مر 4- رای شــماره 140160330001010636 مر
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 154/17 مترمربــع پــالک شــماره 10455 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 

308 صفحــه 495 خریــداری بــه موجــب ســند رســمی شــماره 27946 مــورخ 1397/08/01 دفترخانــه55 قــم)م الــف 16029(
5- رای شــماره 140160330001010690مربــوط بــه پرونــده کالســه 1401114430001000706مربــوط بــه تقاضــای خانــم حســنا حائــری فرزنــد عبدالصاحــب در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 16/02 مترمربــع پــالک شــماره 5010/2 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از کریــم رفیعــی ســند مالکیــت مشــاعی صــادره 

در دفتــر 417 صفحــه 36 خریــداری بــه موجــب ســند رســمی شــماره 108495 مــورخ 1388/08/05 دفترخانــه6 قــم)م الــف 16030(
ر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب  مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــر
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه 
یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن را بــه ایــن اداره 

ر بــه دادگاه نخواهــد بــود. تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند براســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــر
نوبت اول: 1401/11/04      نوبت دوم: 1401/11/19
ع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم مهدی زار
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استانها
گلستان / گروه استان ها: مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از برگزاری جلسات 
مداوم ستاد استانی و شهرستان بازآفرینی شهری در راستای نوسازی و مقاوم 
سازی بافت فرسوده ناکارآمد شهری استان خبر داد.مهدی ملک دبیر ستاد 
بازآفرینی شــهری گلســتان اظهار کرد: در اســتان گلستان دو هزار و ۸۹۵ 
هکتار بافت ناکارآمد شناسایی شده که مجموعا ۱۸ درصد از بافت استان را 
در بر می گیرد.دبیر ســتاد بازآفرینی شــهری گلستان ادامه داد: در مجموع 
این ۱۸ شــهری که دارای بافت ناکارآمد هســتند، دو هزار و ۳۵ هکتار بافت 
فرســوده شناســایی و در دو شهر استان ۴۲۸ هکتار سکونت گاه غیر رسمی 
شناســایی و تعیین محدوده شــده است.وی افزود: در راستای شناسایی این 
نقاط و با هدف بهبود وضعیت بافت های ناکارآمد و فرسوده، در سال ۱۴۰۰، 
یک جلسه ستاد بازآفرینی استانی و پنج جلسه ستاد بازآفرینی شهرستانی 
توســط اداره کل راه و شهرســازی استان برگزار شد.ملک همچنین تصریح 

کرد: در ســال ۱۴۰۱ نیز تاکنون، دو جلســه ســتاد استانی و ده جلسه ستاد 
بازآفرینی شهرســتانی، در شــهرهای گرگان ، گنبدکاووس، رامیان، علی 
آباد، بندرگز و آزادشــهر برگزار شــده است.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان 
افزود: در این ســری جلســات مواردی در راســتای نوســازی و مقاوم سازی 
بافت فرســوده و ناکارآمد شــهری اســتان مطرح شــده و تصمیماتی در این 
حوزه اتخاذ می شــود.وی در ادامه گفت: شــرکت بازآفرینی شهری ایران نیز 
اقداماتی در راســتای بهســازی این نقاط در دستور کار قرار داده که می توان 
به پروژه های زیربنایی، شامل پروژه هایی نظیر شبکه فاضالب، آب، برق و... 

و پروژه های روبنایی اعم از پروژه هایی نظیر فضاهای آموزشــی، ورزشــی و 
چندمنظوره، بهداشتی – درمانی، خانه محله، فرهنگی )کتابخانه( و انتظامی 
اشاره کرد.ملک همچنین اظهار کرد: این شرکت اقدامات دیگری نیز در حوزه 
عمران شهری و نوسازی و مقاوم سازی مسکن انجام می دهد.رئیس شورای 
هماهنگی امور راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: شرکت بازآفرینی شهری 
ایران همچنین با توزیع قیر رایگان گام مهمی در راستای توسعه زیرساخت 
معابر شــهری کشــور برداشته است.وی افزود: در سال ۱۴۰۰ برای ۱۷ شهر 
هدف استان گلستان، دو هزار و۱۳۲  تن معادل ۲۰۰ میلیارد ریال حواله قیر 

رایگان صادر شد.ملک در ادامه گفت: این حجم از قیر رایگان به شهرداری های 
گنبد، گرگان، علی آباد ، کالله، مینودشت، رامیان ، خان ببین ، بندرترکمن 
، آزادشهر ، کردکوی ، فاضل آباد ، آق قال ، ، بندرگز ، سیمین شهر و گمیش 
تپه واگذار شــد.مدیرکل راه و شهرســازی گلستان گفت: همچنین در استان 
گلستان سهمیه پیشنهادی برنامه تولید مسکن در محالت هدف بازآفرینی 
در اجرای طرح نهضت ملی مسکن طی چهار سال ۱۱ هزار و ۶۰۷ واحد پیش 
بینی شــده اســت.وی افزود: این در حالی اســت که ظرفیت تولید واحدهای 
جدید پس از نوسازی مسکن در بافت های هدف استان گلستان  معادل ۸۰ 
هزار و ۷۲۲ واحد  می باشد.ملک همچنین تصریح کرد:  گفتنی است که در 
دولت ســیزدهم از محل اعتبارت بند )الف( تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ 
کل کشور، هزار و ۹۷  واحد به بانک معرفی و ۵۱۸ واحد در این حوزه منجر 

به انعقاد قرارداد شده است.

کارآمد صورت می گیرد؛ با هدف مقاوم سازی بافت فرسوده و نا

برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی شهری استان گلستان 
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ج: کر رئیس شورای شهر 

قطار شهری کرج عزم جهادی دولت سیزدهم و مدیریت شهری را به نمایش گذاشت
البرز /  زهره فالحی 

رئیس شورای شهر کرج گفت: پروژه بهره 
برداری از شبکه خطوط قطارشهری کرج 
یکی از بزرگتریــن پروژه های ترافیکی 
وعمرانی کشــور محســوب می شود و 
گره بسیاری ازمشــکالت ترافیکی این 
کالنشهر را خواهد گشود.علی قاسم پور 
در حاشیه انجام تست گرم قطار شهری 
کرج که با حضور شهردار و اعضای شورای 
شهر کرج، مدیران شهری و اصحاب رسانه 
انجام شد با اشاره به گذشت دو دهه از آغاز 
عملیات این پروژه از راه اندازی آزمایشی 
قطار شــهری کرج در دهه مبارک فجر 
به یمن پیروزی انقالب اسالمی خبر داد 
و اظهار کرد: امید اســت این امر موجب 
شــود مسئولین کشــوری باور کنند که 
این کالنشــهر نیز مترو دارد و در همین 
راســتا برای عملی شدن مصوبات تالش 
واهتمام بیشتری داشته باشند و با ایفای 
نقش دولــت بتوانیم خط های بعدی را 
نیز افتتاح کنیم.رئیس شــورای اسالمی 
شــهر کرج تصریح کرد: در بســیاری از 
کالنشــهرهایی کــه پس از کــرج این 
پروژه را آغاز کردند، خط یک مترو بهره 
برداری شــده اســت.وی با بیان اینکه 
برخی از کالنشــهرها عملیات خط دو را 
نیز آغاز کرده و برخی دیگر مانند مشهد 
و اصفهان وارد خط ســه شــده اند، بیان 

کرد: جای بســیار خرسندی است که با 
تالش مجموعه شهرداری و شورای شهر 
و شهرداران قبلی، قطار شهری کرج روی 
ریل قرار گرفته اســت. قاسم پور اذعان 
کــرد: امــروز راه اندازی و بهره برداری از 
این خط با برق انجام می شود که تالش 
۱۶ ماهه شورای ششم و مدیریت شهری، 
این امر را رقم زد. رئیس شورای اسالمی 
شهر کرج بیان کرد: تالش گذشتگان را 
برای اجرای بخش هایی از قطار شــهری 

کــرج را ارج مــی نهیم اما باید بدانیم که 
متروی کرج زمانبر شــد. وی ادامه داد: 
تاخیر در راه اندازی قطار شــهری کرج 
به دغدغه بزرگی برای مســووالن استان 
البرز از جمله اســتاندار تبدیل شــد اما 
اینــک زمــان آن فرا رســیده تا پس از 
گشــایش قطعه نخســت قطار شهری، 
گام های بعدی را بلندتر برداریم . قاسم 
پور  با اشــاره به حمایت دولت سیزدهم 
از پــروژه قطار شــهری کرج اظهار کرد: 

اختصاص زمین) ۲۵ هکتار( برای محل 
نگهداری تجهیزات قطار شهری کرج در 
ســفر هیات دولت به البرز گره گشــای 
بخشــی از کاستی های این پروژه عظیم 
شــد. وی یکی از اهداف احداث خط ۲ 
قطار شهری کرج را اتصال متروی تهران 
به مناطق مختلف شهر کرج و شهرهای 
اطراف آن دانست و بیان کرد: این هدف 
بــا اتصال ایســتگاه چهار راه طالقانی به 
ایســتگاه شهید ســلطانی کرج در حال 

تحقق اســت . این مســئول  یادآور شد: 
امروز با انجام تست گرم قطار شهری کرج 
همه به این باور رســیدند که متروی این 
کالنشــهر آماده خدمات رسانی به مردم 
اســت. به گفته رییس شــورای اسالمی 
شــهر کرج؛ قطار شــهری کرج همزمان 
بــا ایــام ا... دهه مبــارک فجر به صورت 
آزمایشــی مســافران را جابه جاخواهد 
کــرد و پــس از آن با آمدن رام دوم، قطار 
شــهری فعالیت رسمی خود را آغاز می 
کنــد.وی یادآور شــد: بودجه الزم برای 
اجرای مصوبات مربوط به قطار شــهری 
کرج، بیش از میزان اعتبار تخصیص یافته 
در ســفر رئیس جمهور به اســتان البرز 
بود، حداقل انتظار ما از دولت این اســت 
که زمین دانشــگاه خوارزمی برای دپوی 
متروی کرج در اختیار شهر قرار گیرد تا 
به هدف نهایی مدیران شهری که کمک 
بــه تحقق هوای پاک و کاهش ترافیک و 
آلودگی اســت، دست یابیم. قاسم پور با 
اشاره به اینکه وزیر علوم و تحقیقات با این 
موضوع موافقت نکرد و بررســی موضوع 
به جلســه بعدی موکول شــد که اکنون 
درحــال پیگیری های الزم در این رابطه 
هستیم. هدف نهایی، اتصال خط متروی 
تهران – کرج از میدان شهید سلطانی به 
کمالشهر است تا بار ترافیکی موجود در 

این مناطق کاهش یابد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

تا پایان سال جاری صورت می گیرد؛

 انجام بذرکاری و بذرپاشی 
در سطح  9 هزار هکتار از اراضی 

مرتعی خراسان رضوی
مشهد / سارا رحمتی

تاپایان سال جاری حدود ۹ هزار هکتار از عرصه 
های مرتعی خراسان رضوی عملیات بذرکاری و 
بذرپاشــی اجرا می شود.رئیس اداره امور مراتع 
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراســان 
رضــوی بــا بیان این مطلب گفــت: از  مجموع 
۶ میلیــون و پانصد هــزار هکتار اراضی مرتعی 
اســتان حدود ۹ هزار هکتار در عرصه هایی که 
دارای طرحهــای مرتعداری و بهره برداری بوده 
و احاله شــده و دارای مجری مشخص می باشد 
عملیات بذر پاشــی و بذرکاری اجرا می گردد.

محمدحسین پورعباس افزود: مزیت اجرای این 
طرح آن اســت که بصورت مشارکتی وبا حضور 
ساکنین محلی اجرا می شود.پور عباس ، احیاء 
و توســعه مراتع اســتان را از آن جهت با اهمیت 
دانست که باتوجه به ممیزی های صورت گرفته 
از   ۷ میلیون واحد دامی موجود در استان که فقط 
۳ میلیون آن مجاز شناخته شده وپروانه چرای 
بــرای آنها صادر گردید در صورتیکه این میزان 
نیز بیش از ۲ برابر ظرفیت مراتع می باشد.رئیس 
اداره  امور مراتع یادآور شد اقدامات حفاظتی و 
حمایتــی از مراتــع ضمن افزایش تولید علوفه و 
توســعه رویشگاههای گیاهان دارویی در نهایت 
موجبات ارتقاء  بنیه اقتصادی ساکنین محلی را 
فراهم آورده و افزایش حفاظت  و صیانت از عرصه 
های مرتعی را به دنبال خواد داشــت.پور عباس 
اضافــه کرد از ۹ هزار هکتار عرصه مرتعی مورد 
نظر حدود ۴ هزار هکتارآن بذرپاشــی گیاهان 
علوفــه ای و ۵ هــزار هکتــار از گیاهان دارویی 
بوده که قابلیت اقتصادی دارد.وی گفت: از اکثر 
بــذوری کــه در این عرصه ها النگاتوم . کوخیا ، 
سکاله  ، عجوه و درمنه که کامال با اقلیم استان 

سازگاری دارند استفاده می شود.

بازدید مدیر مخابرات منطقه 
گلستان از مرکز امور مشترکین 

مخابرات گنبد
گلستان / گروه استان ها: مدیر مخابرات منطقه 
گلســتان از مرکــز امور مشــترکین مخابرات 
شهرســتان گنبــد بازدیــد کــرد .  مراکز امور 
مشــترکین ادارات مخابرات اســتان علی رغم 
تعطیلی ادارات به دلیل برودت هوا و صرفه جویی 
در مصــرف انرژی فعالیت کرده و پاســخگوی 
مشــترکین می باشند .از این رو دکتر غالمعلی 
شهمرادی با حضور در مرکز امور مشترکین اداره 
مخابرات شهرستان گنبد با قدردانی از تالشهای 
همکاران در پاسخگویی و رفع نیازهای مخابراتی 
مردم ، جلب رضایت حداکثری مشتریان را مهم 
ارزیابی کرد و گفت : ارائه خدمات وسرویس های 
با کیفیت وبرخورد مناسب با مراجعه کنندگان 

مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل آب و فاضالب استان کرمانشاه:

برای تکمیل تصفیه خانه های 
آب و فاضالب سنقر 280 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم
کرمانشاه / گروه استان ها: رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل آب و فاضالب اســتان کرمانشــاه 
گفــت: برای تکمیل تصفیــه خانه های آب و 
فاضالب سنقر، در شرایط حاضر، ۲۸۰ میلیارد 
تومــان اعتبار الزم داریــم. دکتر رضا داودی 
افزود: برای تکمیل طرح آبرســانی به سنقر از 
سد سلیمانشاه، ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
داریم،  که ۱۳۰ میلیارد آن برای تصفیه خانه 
آب و ۵۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل سایر 
مؤلفه های طرح می باشــد.به گفته مدیرعامل 
آبفای استان کرمانشاه، غیر از تصفیه خانه آب 
که حدود ۳۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد، 
سایر مؤلفه های تصفیه خانه، نظیر ۱۶ کیلومتر 
خــط انتقال از محل ســد تا تصفیه خانه، ۶.۵ 
کیلومتر خطوط بین مخازن در سایزهای ۴۰۰ 
و ۴۵۰ فوالدی و دو مخزن ۳۵۰۰ مترمکعبی 
زون مرتفــع و ۲۰۰۰ مترمکعبی میان راهی با 
۸۵ درصد پیشرفت در دست اقدام هستند.وی 
ظرفیت تعریف شــده برای این تصفیه خانه را 
۲۲۰ لیتر در ثانیه برای جمعیت ۵۰ هزارنفری 
ذکــر کرد.نماینده وزیر نیرو و رئیس شــورای 
مدیران صنعت آب و برق اســتان کرمانشــاه 
درخصوص شرایط تصفیه خانه فاضالب سنقر 
نیز گفت: پیشرفت تصفیه خانه فاضالب سنقر 
۱۵ درصد است که کندی پیشرفت فیزیکی آن 
به دلیل عدم تخصیص اعتبار کافی می باشــد 
و بــرای تکمیل آن حدود ۱۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داریم.دکتر داودی ظرفیت فاز اول 
این تصفیه خانه را نیز، ۷ هزار و ۴۰۰ مترمکعب 
در شــبانه روز اعالم کرد و خاطرنشــان کرد: 
فازهــای بعدی تصفیه خانــه متعاقبا تکمیل 

خواهد شد.

 در دیدار سرپرست دانشگاه سمنان 
ح شد؛ و مدیرکل منابع طبیعی استان مطر

لزوم حل مشکالت علمی حفاظت 
و احیاء عرصه های منابع طبیعی 

سمنان / گروه استان ها: دیدار سرپرست دانشگاه 
ســمنان و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان ســمنان به امر پژوهش خواســتار حل 
مشــکالت علمی درامر حفاظت و احیاء عرصه 
های منابع طبیعی و حوزه های آبخیز اســتان  
و همکاری برای برگزاری هفته منابع طبیعی و 
آبخیزداری پیش رو شدند.در نشست صمیمانه 
جعفرمــرادی حقیقی، مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان سمنان به همراه معاونین و 
روســای ادارات ستادی اداره کل با دکتر سیف 
ا... ســعدالدین، سرپرست دانشــگاه سمنان و 
دکتر ذوالفقاری معاونت پژوهشــی دانشــکده 
کویر شناســی این دانشگاه، ایجاد ارتباط بیشتر 
در جهت  حل مسائل و ارائه راه حل های علمی 
از ســوی دانشــکده های دانشگاه و پارک علم و 
فناوری مورد تاکید طرفین قرار گرفت.  در این 
نشست ابتدا مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان ، ضمن تبریک والدت حضرت فاطمه زهرا 
سالم ا... علیه و روز زن، انتصاب دکتر سعدالدین 
به ســمت ریاســت دانشگاه ســمنان را تبریک 
گفتند. ایشــان در ادامه ضمن تشکر از اقدامات 
انجام شده  با ایجاد دفتر ارتباط با دانشگاه سمنان 
در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال گذشته 
و با توجه به نگاه ویژه ســید محمدرضا هاشمی 
استاندار محترم سمنان به امر پژوهش خواستار 
حل مشکالت علمی درامر حفاظت و احیاء عرصه 
های منابع طبیعی و حوزه های آبخیز اســتان  
و همکاری برای برگزاری هفته منابع طبیعی و 
آبخیزداری پیش رو شدند.در ادامه دکتر سیف 
ا... ســعدالدین، رئیس دانشــگاه سمنان، ضمن 
تبریــک والدت صدیقه کبری ســالم ا... علیه و 
روز زن، بــه اهمیــت نقش بانوان در جامعه  وبه 
اســتفاده از ظرفیت باالی دانشــگاه سمنان در 
بکارگیری بانوان در جایگاه اساتید و دانشجویان 
اشــاره کردند . ایشــان همکاری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری، دانشگاه سمنان را موجب 
ایجاد  امید در راستای حفظ سرسبزی و نشاط 
جامعه عنوان کرده  و به استفاده ازظرفیت باالی 
دانشــگاه در فعالیت های پژوهشی و نوآوری  با 
ایجــاد بانک ایده و به کارگیری هوش مصنوعی 
برای حفاظت از  عرصه های منابع طبیعی تاکید 
کردند.  سرپرســت دانشــگاه سمنان همچنین 
جذب دانشــجویان پست دکترا برای بکارگیری 
این نخبگان در جهت حل مســائل و مشــکالت  
بخــش اجرا را گامی بلند برای حفظ ســرمایه 
های کشــور و سربلندی ایران اسالمی دانستند. 
در پایان دکتر ســعدالدین آمادگی دانشــگاه را 
برای برگزاری هرچه با شکوه تر روز درختکاری 
و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ســالجاری 
در دانشــگاه ســمنان اعالم نمودند. نخستین 
پژوهشگر پســا دکتری دانشکده کویر  شناسی 
دانشــگاه سمنان با همکاری و حمایت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان پذیرش شد. 
جعفرمــرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان از جذب نخستین پژوهشگر 
پسا دکتری دانشگاه سمنان در رشته مهندسی 
منابع طبیعی با همکاری و حمایت  این اداره کل 
خبر داد.عضویت در بنیاد ملی نخبگان، کســب 
عنوان دانشجو استعدادهای درخشان در مقاطع 
کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتری، انتشار 
مقــاالت با کیفیت علمی در برخی از نشــریات 
معتبــر ملی و بین المللی و مشــارکت در تهیه 
چندیــن عنوان طرح پژوهشــی و مطالغاتی در 
حوضه های آبخیز اســتان بخشــی از افتخارات 
این پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه سمنان است.

شهردار اهواز در جلسه شورای مدیران مناطق 
کید کرد؛ تا

 شهر اهواز تا پایان بهمن ماه 
باید خالی از نخاله باشد

خوزستان / گروه استان ها: جلسه شورای اداری 
شــهرداری اهواز با حضور رضا امینی شــهردار 
اهواز، معاونین و مدیران مناطق برگزار شد.رضا 
امینی گفت:ســه اقدام اساسی باید در خصوص 
نخاله های ساختمانی انجام گیرد، معاونت حمل 
و نقل و ترافیک با مدیران مناطق هماهنگ شوند 
و در زمین هایی که تعیین شــده، تخلیه نخاله 
انجام گیرد. هماهنگی با پلیس راهور انجام شود 
تا با ماشــین های خاطی برخورد صورت گرفته 
و اداره کل ارتباطــات شــهرداری اهــواز نیز در 
این خصوص اطالع رسانی نماید..وی ادامه داد: 
مدیران مناطق و معاونت خدمات شــهری اهواز 
تا پایان بهمن باید شهر را خالی از نخاله کرده و 
با برنامه ریزی، از نخاله ریزی مجدد پیشگیری 
کنند.شــهردار اهواز در خصوص رفع چاله های 
خیابانی افزود: برای هر منطقه آســفالت ســرد 
خریداری شــده و در اختیار مناطق قرار گرفته 
است و به عنوان طرح فوری تا قبل از دهه فجر 
در یک ســاعت خاص که ترافیک کم باشــد و به 
صورت مداوم تمام چاله هایی که می شود با این 
آسفالت برطرف کرد، را برطرف می کنیم.امینی 
در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه قرار شد 
کــه با هماهنگی معاونت ها و مدیران مناطق تا 
تاریخ ۱۰ اسفند ماه، ۲۵ میدان اصلی شهر اهواز 

بهسازی و آذین بندی شوند.
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ح شد؛ در دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با رئیس دانشگاه پیام نور تبریز مطر

ح های پژوهشی و دانش بنیان اهتمام ویژه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به طر
تبریز / روح اله عبدالعلی زاده 

 مدیــر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه آذربایجان 
شــرقی در نشســت مشترک با ریاست و مسئولین دانشگاه پیام نور 
استان از امضای تفاهم نامه همکاری، علمی و پژوهشی این منطقه 

با دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی خبر داد.
ناصر راشــدی با اشــاره به جایگاه صنعت نفت در رشــد و توســعه 
اقتصادی کشور و ارتباط آن با احاد جامعه اظهار داشت: همکاری 
با دانشــگاه ها و مراکز علمی فرصتی اســت تا جایگاه پژوهش در 
جامعه امروزی ایران ارتقاء یافته و راهکارهای مفید و موثری در حل 
مسائل موجود ارائه گردد.مدیر منطقه آذربایجان شرقی ضمن بیان 
اهمیت انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه امور مربوط 
به تأمین و توزیع سوخت و مصرف بهینه انرژی اظهار داشت، عدم 

استفاده بهینه از منابع، ظلم به نسل آینده کشور است. 
براین اســاس در شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اهمیت و 
اهتمــام ویژه ای به امــر تحقیق، پژوهش و طرحهای دانش بنیان 
داده می شــود، دانشــجویان، محققان و پژوهشگران می توانند با 

مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی  randd.niopdc.ir از اولویت های 
پژوهشــی شــرکت اطالع یافته و با این شــرکت همکاری نمایند.

ناصر راشــدی در خاتمه ضمن تشــکر از حضور ریاست و مسئولین 
دانشــگاه پیام نور اســتان اظهار امیدواری کرد که همکاری با این 
دانشــگاه منجر به تعامل و گفتگوی ســازنده و قدمهای ارزشمند و 

ماندگاری در توســعه و تعالی فعالیت های شــرکت گردد.در ادامه 
دبیر کمیته پژوهش و فناوری منطقه آذربایجان شــرقی گزارشــی 
از فعالیــت هــای علمی منطقه ارائه و نســبت به همکاری با مراکز 

دانش بنیان و دانشگاهها تأکید کرد. 
دکتر مکائیل جمال پور رئیس دانشــگاه پیام نور استان آذربایجان 
شرقی هم در ادامه با تقدیر از زحمات و خدمات مطلوب مجموعه 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: توجه به پژوهش در 
مجموعه ها نشان دهنده اهمیت این امر بوده و حرکتی رو به جلو 
در صیانت از ســرمایه های ملی اســت. جمال پور با اشاره به  وجود 
۲۹ شعبه دانشگاه پیام نور در استان اظهار داشت ، یکی از برکات 
انقالب اســالمی ایران گســترش مراکز علمی و دانشگاهی بوده و 
اکنون به برکت منویات مقام معظم رهبری در سازمانها و دانشگاهاه 
امور دانش بنیان و مســئله پژوهش فعال تر شــده است.در خاتمه 
این نشست، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی ما بین شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی و دانشگاه 
پیام نور استان در حوزه فعالیت های کاری شرکت منعقد گردید.

خبر ویژه

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
خراســان رضوی گفت :هم اینک فقط ۲ جایگاه 
ســی. ان. جی برای عرضه سوخت به تاکسی های 
مشهد فعال اســت.علی اصغر اصغری افزود: افت 
فشــار گاز و تعطیلی جایگاههای ســی. ان. جی از 
۲۲ دی تــا آخــر دی ماه باعث مصرف ۵۵ میلیون 

لیتر بنزین در این منطقه شــد که نشانگر افزایش 
۱۳ درصدی نســبت به شــرایط عادی است.وی 
ادامــه داد : از مجمــوع ۱۴۷ جایگاه عرضه بنزین 
در خراســان رضوی، ۵۵ جایگاه و از ۱۳۹ جایگاه 
ســوخت ســی.ان.جی در این استان، ۷۶ جایگاه 
در مشهد واقع است.اصغری اظهار داشت:شرکت 
ملــی پخش فراورده های نفتی منطقه خراســان 

رضوی هم اکنون شهرستان های مشهد، چناران، 
کالت، بینالود، فیروزه، نیشــابور، فریمان، قوچان، 
تربت جام، تایباد، درگز و ســرخس را زیر پوشش 
خدمات خود دارد.وی افزود:دیگر شهرستان های 
خراسان رضوی زیر پوشش خدمات ۲ شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه و 

منطقه سبزوار هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی:

تعطیلی جایگاه های سی. ان.جی مصرف بنزین را 13 درصد افزایش داد

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان:

گاز محور توسعه است
هرمزگان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان 
در دیدار با فرماندار و دیگر مســئولین شهرســتان حاجی آباد، به 
نقش و اهمیت گازرســانی در توســعه هر منطقه اشــاره کرد.علی 
ذاکری، مدیر عامل شــرکت گاز استان هرمزگان در ماموریت یک 
روز خویش به شمال استان هرمزگان و شهرستان حاجی آباد در 
دی ماه سال جاری، ضمن دیدار با فرماندار، دهیاران و دیگر مردم 
این شهرستان، به نقش و اهمیت گازرسانی اشاره و افزود: بی شک، 
گاز محور توسعه است و با ورود این نعمت خدادادی به هر منطقه، 
کوی و برزن، سبب توسعه آن منطقه، اشتغال پایدار و حفظ محیط 
زیست می شود.وی بیان کرد: با تالش همکاران ما در شرکت گاز 
اســتان هرمزگان، شــهر حاجی آباد به عنوان اولین شــهر سبز در 
استان در زمینه برخورداری از گاز طبیعی، شناخته شده و باتوجه 
به اقلیم و شرایط آب و هوایی این شهرستان، گازرسانی به بخش 
احمدی، فارغان و روســتاهای این محدوده نیز در اولویت شــرکت 
گاز جهت گازرسانی قراردارد.ذاکری تصریح کرد: باتوجه به شرایط 
آب و هوایی کشور از همه مشترکین گاز و به خصوص مشترکین 

در شهرســتان حاجی آباد، دعوت می کنیم تا با مدیریت مصرف 
بهینه گاز در پویش  هرخانه یک اتاق گرم  مشــارکت کنند.مدیر 
عامل شرکت گاز استان هرمزگان در رابطه با چگونگی مشارکت در 
این پویش و بازه زمانی آن، عنوان کرد: پویش سراسری  هر خانه 
یک اتاق گرم  از روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه به مدت یک ماه برگزار 
شــده و هموطنان عزیز می توانند در این مدت با گرم نگه داشــتن 
صرفاً یک اتاق در هر خانه و خاموش کردن تجهیزات گرمایشــی 

در اتاق های دیگر در این اقدام ملی مشارکت کرده تا مثل همیشه 
ثابت کنند در سختی ها، با تقسیم مهربانی ها در کنار هم هستند.

وی با بیان این که پوشــیدن لباس مناســب فصل زمستان به جای 
افزایش درجه حرارت محل ســکونت نقش بســزایی در پایداری 
شــبکه گاز کشــور دارد، ابراز کرد: هم اســتانی ها می توانند ضمن 
انجام این اقدامات با ارســال نام و خانوادگی و شــماره تلفن همراه 
به سرشماره ۳۰۰۰۱۹۴ با عنوان  شهروند مسئولیت پذیر  در این 
پویش شرکت کنند و شرکت ملی گاز ایران در پایان دوره پویش 
به قید قرعه به تعدادی از مشارکت کنندگان جوایزی را اهدا خواهد 
کرد.گفتنی است در ادامه این جلسه نیز، فرماندار شهرستان حاجی 
آباد و دهیاران، ضمن تشکر از زحمات و خدمات ارایه شده توسط 
شرکت گاز استان هرمزگان در این شهرستان، به بیان دغدغه های 
خویش در زمینه گازرســانی به ســایر روستاهای این شهرستان، 
پرداختند.خواندنی اســت در این جلســه ســایر همکاران در امور 
مهندسی و اجرای طرح ها، حراست و اداره گاز شهرستان حاجی 

آباد نیز حضور داشتند.
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کوتاه از جامعه

گذاشت لودگی هوای پایتخت  مرز خطر  را هم پشت سر  آ

تهران ، شهر دودی 
آلودگــی هوا مدت زیادی اســت که 
گریبانگیــر تهران و کالن شــهرهای 
دیگر شــده و زندگــی مردم را تحت 
تأثیــر قــرار داده  و همچنان قربانی 
می گیرد.قوانیــن و مقررات زیادی در 
خصوص موضــوع آلودگی هوا وجود 
دارد. اما اجرای این قوانین گویا در رفت 
و برگشــت بین سازمان های مسئول 
جا مانده اســت. بسیاری از پروژه های 
زیست محیطی به حال خود رها شده 
و همچنین شاهد هستیم که سازمان 
ها و ارگان های مربوطه به وظایف خود 
آنطــور که باید در زمینه قانون هوای 

پاک عمل نمی کنند.

لودگی هوا چیست؟ دالیل آ
برخــی می گویند خألهــای قانونی 
وجــود دارد و بایــد قانون هوای پاک 
تغییــر کند. یک بار در ســال ۱۳۷۴ 
مصوبه ای درباره آلودگی داشــتیم و 
همچنین در سال ۹۶ هم قانون هوای 
پاک در مجلس تصویب شد.جمعیت 
، وســایل نقلیه و سوخت های فسیلی، 
پاالیشگاه ها و مصارف خانگی، وارونگی 
دما، فصول ســرد و... از جمله عوامل 
آالینده در تهران هستند.آلودگی هوا 
بــه یک پدیده غالب در تهران تبدیل 
شــده و هر ساله شاهد هستیم که در 
نیمه دوم ســال به دلیل وارونگی دما، 
آلودگی در پایتخت افزایش می یابد و 
در روزهای سرد به اوج خود می رسد. 
هر چند که همه منتظر هســتند که 
بادی بوزد تا آلودگی جابه جا شود. از 
طرفی آلودگی هوا زندگی شهروندان 
را تحت الشعاع قرار داده است. کمیته 
اضطرار هم تشــکیل جلسه می دهد و 
بــا تعطیلی مدارس، زوج و فرد کردن 
خودروهــا از در منزل، ورزش نکردن 
در فضــای باز و... نســخه موقت برای 
آلودگــی می پیچد. مدتی اســت که 
مدارس پی در پی تعطیل می شــوند 
تــا جایی که وزیــر آموزش و پرورش 

گفت وقتی مدارس تعطیل می شــود 
بچه هــا در خانه نمی مانند و ســفرها 
همچنان ادامه دارد و مدیران شــهری 
هم می گویند فقط ۲۵ درصد سفرهای 
شــهری مربوط به سفرهای آموزشی 
اســت. شــهردار تهران هم می گوید 
در موضوع آلودگی هوا ۲۲ دســتگاه 
مســئول هســتند و تنها شهرداری 
مســئول نیســت اما ما بیشتر از حد 

وظایف خودمان ورود کرده ایم.

لودگی هوا حل نمی شود؟ چرا آ
مهدی پیرهادی، عضو شــورای شهر 
تهــران می گویــد که دســتگاه های 
متولی اصلی آلودگی هوا باید گزارش 
عملکــرد خود را به مردم ارائه کنند و 
مــردم بدانند که چرا آلودگی هوا حل 
نمی شــود. حتی در بسیاری از موارد 
دغدغه ای برای رفع آلودگی هوا وجود 

ندارد.

لودگی هوا خسارت 2 میلیارد   آ
دالری برای تهران دارد

آلودگــی هوا به صورت مســتقیم بر 

ســالمت شهروندان تأثیر می گذارد و 
ساالنه قربانیان زیادی می گیرد.سوده 
نجفی، عضو شــورای شهر تهران می 
گویــد کــه آلودگی هوا خســارت ۲ 
میلیــارد دالری بــرای تهــران دارد. 
ســردرد، کاهش هوشــیاری، حمله 
قلبی، ســوزش چشم، تنگی و سفتی 
قفســه سینه، ســرفه، افزایش فشار 
خــون و... از جملــه مواردی اســت 
کــه شــهروندان را طــی چند هفته 
گذشته راهی بیمارستان کرده است. 
پایتخت نشــینان همچنــان در یک 
شــهر دودی زندگی می کنند و تهران 
در ماه هــای آبــان و آذر و دی و بهمن 
روزهــای آلوده زیادی را تجربه کرده 

است.
البته هشــدار داده شــده که تا چند 
روز آینده شاخص آالیندگی باالست 
و اینجا این سوال پر رنگ تر می شود که 
واقعا راهکار برای کاهش آلودگی هوا 
از سوی مسئوالن چیست؟ البته گفته 
شــده که معادن کارخانه سیمان هم 
تعطیل شــده است و یکی از مصوبات 
کارگروه این بوده که واحدهای تولید 

شــن و ماسه و آسفالت و بتن فعالیت 
خود را فعال متوقف کنند.

از سختی تنفس در تهران تا 
لودگی هوای تهران بحرانی شدن آ

بهرحال ســال هاســت که از بحرانی 
شدن آلودگی هوای تهران می گذرد. 
تنفــس در تهــران به ســختی انجام 
می شــود. وارونگــی در فصل ســرد 
ســال زمانی رخ می دهد که الیه هایی 
از هــوای گــرم باالی هوای ســرد در 
مجــاورت کــره زمین قرار گیرد و اگر 
بادی نوزد شــاهد آلودگی هستیم.  از 
طرفی با وجود اینکه لوایح و قانون های 
زیادی در خصوص رفع آلودگی وجود 
دارد، امــا می بینیم که دســتگاه های 
مســئول در این زمینه به وظایف خود 
به درستی عمل نمی کنند. چند سال 
اســت که قانون هــوای پاک تصویب 
شــده اما همچنان مســئوالن بر سر 
یافتــن علت آلودگی هــوا با یکدیگر 
اختالف نظر داشته و توپ را در زمین 
یکدیگــر پاســکاری می کنند. دولت 
بایــد به وظایف قانونی خود در زمینه 

توســعه حمل و نقل عمومی بپردازد، 
در صورتی که اگر حمل و نقل توسعه 
یابد بســیاری از مشــکالت آلودگی 
برطرف می شود. حبیب کاشانی عضو 
شــورای شــهر تهران می گوید: گره 
آلودگی هوا به دســت رئیس جمهور 
باز می شــود. این موضوع درباره جان 
انســان هاست و باید این مشکل حل 
شــود و فقط شهرداری در این زمینه 
مســئول نیست. باید با ترک فعل ها در 

این زمینه برخورد شود.

لودگی هوای تهران را  برخی آ
سیاسی می کنند

 مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر 
تهران دربــاره آلودگی هوا، می گوید: 
نبایــد آلودگی هوا را سیاســی کنیم. 
مــا به دنبال این نیســتیم که بگوییم 
قبلی هــا مقصر هســتند، این کارها 
بچه بازی اســت. در مورد آلودگی هوا 
جان مردم مطرح اســت اما متأسفانه 
در مســئله آلودگی هوا دچار آلودگی 
سیاســی شده ایم. رئیس شورای شهر 
تهران معتقد است که انداختن مشکل 
آلودگی هوا بر گردن شهردار تهران نه 
تنها بی انصافی اســت بلکه بی اطالعی 
و از روی بغــض و کینــه اســت. بیش 
از ۲۰ دســتگاه در آلودگــی هوا نقش 
دارنــد و همــه آنها باید پای کار بیایند 
تــا بتوانیم این مشــکل دیرینه را حل 
کنیم. بر اســاس این گزارش، آلودگی 
همچنان در تهران ادامه دارد. در برنامه 
چهارم توسعه به موضوع  توسعه حمل و 
نقل عمومی به جد توجه شده است اما 
باید تمام دســتگاه های متولی پای کار 
بیایند و نسخه پیچی موقت جوابگوی 
رفع مشکل دیرینه نیست. حال باید دید 
چه زمان دستگاه های مسئول برای رفع 
مشکل دیرینه تهران پای کار می آیند؟ 
اما باید گفت که در این شهر دودی مردم 
به سختی نفس می کشند و باید هر چه 

سریع تر این مشکل برطرف شود.

7جامعه
آخرین فرصت ثبت نام نهایی 

 زائران عتبات دانشگاهی 
اعالم شد

ســتاد عمــره و عتبــات دانشــگاهیان اعالم 
کــرد: تمام زائرین اصلــی و ذخیره اعزام های 
هوایی و زمینی بیســت و سومین دوره عتبات 
دانشگاهیان تا روز چهارشنبه ۵ بهمن ماه باید 
نســبت به نهایی کردن ثبت نام خود در سامانه 
جامع عتبات دانشــگاهیان اقدام نمایند.کلیه 
پذیرفته شــدگان اصلــی و ذخیره اعزام های 
هوایی و زمینی، ضرورت دارد که در مهلت در 
نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطالعیه 
های ثبت نام و فراهم نمودن مدارک مورد نیاز 
www. به پایگاه اطالع رســانی لبیک به نشانی

labbayk.ir مراجعه و نســبت به نهایی کردن 
ثبت نام خود اقدام نمایند.زائرینی که در موعد 
مقرر نسبت به نهایی کردن ثبت نام خود اقدام 
نکنند به منزله انصراف آنها از اعزام تلقی خواهد 
شد و از زائرین ذخیره جایگزین آنها می شود.

زائرین ذخیره می بایســت تمامی مراحل ثبت 
نــام را ماننــد زائرین اصلی انجام و مدارک را به 
موقــع تحویل دهند. اعزام این دســته از افراد 

منوط به انصراف زائرین اصلی خواهد بود.

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت دانشگاه فرهنگیان خبر داد؛

اعالم زمان برگزاری آزمون جامع 
 استخدامی های 1400 

آموزش و پرورش 
سرپرســت معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت دانشــگاه فرهنگیان جزئیات برگزاری 
آزمــون صالحیت حرفــه ای مهارت آموزان را 
اعــالم کــرد و گفت: این آزمــون در نیمه دوم 
بهمن ماه برگزار خواهد شد.ایوب ابراهیمی در 
این باره گفت: مهارت آموزان یا پذیرفته شدگان 
آزمون اســتخدامی در پودمان یک، دوره های 
آموزشی را گذراندند که تابع آزمون هایی بوده 
که در پایان دوره به عمل آمده است.وی افزود: 
سه مولفه فرهنگی، تربیت حرفه ای یا موضوع 
کارآمــوزی و آزمون صالحیت حرفه ای در این 
دوره ســنجش می شــوند. مولفه فرهنگی نیز 
تابع آزمون هایی اســت که در آزمون پیش رو 
سنجش خواهد شد.وی با بیان اینکه در ادامه 
کار یکی از مولفه های دیگر این دوره که آزمون 
صالحیت حرفه معلمی اســت برگزار می شود 
گفت: آزمون صالحیت حرفه ای مبتنی بر ماده 
واحده ای است که شورای عالی انقالب فرهنگی 
آن را در جلســه ۸۳۳ به تصویب رسانده است. 
برمبنای این ماده واحده، شرط اشتغال به کار 
در حرفــه معلمی در مــدارس اعم از دولتی و 
غیردولتی گذراندن آزمون صالحیت حرفه ای 
و اخذ گواهینامه مربوطه است.ابراهیمی درباره 
کسانی که می توانند در این آزمون شرکت کنند، 
گفت: همه افرادی که از آزمون استخدامی سال 
۱۴۰۰ وارد دوره شــده مهارت آموزی شده اند 
)ورودی هــای ۱۴۰۱( می توانند در این دوره 
شــرکت کنند؛ باتوجه به اینکه باید حدنصاب 
های الزم را در مولفه های کارآموزی و فرهنگی 
کســب کرده باشند.وی افزود: همچنین اجازه 
داده شده افراد باقی مانده از دوره های قبل که 
تاکنون دومرتبه در آزمون جامع شرکت کرده 
و نمره الزم را کسب نکرده اند، برای آخرین بار 
در این آزمون شــرکت کننــد.وی تاکید کرد: 
تمدیــد احــکام و پیمان نامه هــای نومعلمان 
منوط به احراز شرایط الزم برای کسب گواهی 

صالحیت حرفه ای است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی:

 بودجه معلوالن 
باید افزایش پیدا کند

ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی مجلس 
شــورای اســالمی با تاکید بر ضرورت توجه 
به معلوالن در الیحه بودجه ســال آتی، بیان 
کــرد: آنطور که باید و شــاید بــه معلوالن در 
الیحه بودجه ســال آتی توجه نشــده است و 
کمیســیون اجتماعی قطعا در بررسی الیحه 
بودجه آینده به معلوالن توجه خواهد داشــت 
و در جریان ارائه پیشــنهادات و چکش کاری 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس باید به وضعیت 
معلوالن کشــور رسیدگی شود. حسن لطفی 
در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه خط فقر 
حدود ۱۸ میلیون تومان پیش بینی شده است 
قطعا مجلس و دولت باید عنایت ویژه تری به 
معلوالن جامعه داشــته باشند. با ماهی ۵۰۰ و 
۶۰۰ هزار تومان کمک معیشــت به معلوالن، 
آنها قادر نیستند امورات خود را پیش ببرند و 
با این بودجه معلوالن با چالش اساسی مواجه 
خواهند شــد. نماینــده مردم رزن در مجلس 
شورای اســالمی، تصریح کرد: معتقد هستم 
کــه بودجه معلوالن باید افزایش پیدا کند.وی 
افــزود: ما نیز تالش خواهیم کرد تا در جریان 
تصویب بودجه در مجلس این امر محقق شده و 
نگاه ویژه تری به بودجه معلوالن داشته باشیم.

ثار مخرب   چگونه آ
  پشت میزنشینی  را 

کاهش دهیم؟
  سیده معصومه تقی زاده ، کارشناس تغذیه

کــم تحرکــی عامــل مهم اضافــه وزن و 
چاقی اســت، اظهار کرد: در ســال ۱۴۰۰، 
۵۳.۳۸ درصد خوزستانی ها افراد با فعالیت 
فیزیکی کم بودند. با توجه به اینکه میزان 
کــم تحرکی در افراد شــاغل در ادارات و 
مراکز جمعی کارمندان بیشتر است و اغلب 
این افراد پشت میز و سیستم ها مشغول به 
خدمت هستند، این گروه از افراد بیشتر در 
معــرض  افزایش وزن قرار دارند. از طرفی 
نشســتن بیش از حد معادل استعمال یک 
پاکت ســیگار در روز اثر دارد در حالی که 
تنها  ۵ دقیقه فعالیت در ســاعت می تواند 
آثار مخرب نشستن را خنثی کند. بنابراین 
یکی از راه های ترویج سبک زندگی سالم، 
تشویق کارکنان به شرکت در فعالیت های 
ورزشی است که منجر به سالمت کارکنان 
و تضمینی  برای افزایش بهره وری کارکنان 
می شود. در کل انجام فعالیت های فیزیکی 
بــرای از بین بردن آثار مخرب پشــت میز 
نشــینی توصیه می شــود،  کارمندان باید 
بــه صورت منظــم وقفه هایی در کار خود 
ایجــاد کننــد و مرتب از جــای خود بلند 
شوند یا کمی راه بروند. همچنین می توانند 
حرکات کششی مالیم انجام دهند. با توجه 
به احتمال توجه نکردن به زمان پشت میز 
نشســتن، افراد می توانند در گوشی همراه 
یا سیســتم کامپیوتر برای یادآوری زمان 
تحرک، از ساعت یادآور استفاده کنند. دقت 
شود که کارمندان باید از کمترین زمان برای 
تحرک استفاده کنند، کارمندان زمانی که 
با تلفن صحبت می کنند می توانند بایستند 
یا بدن شــان را حرکت دهند یا در فرصت 
صحبت با همــکاران، راه بروند. همچنین 
کارمندان پشــت میز نشین می توانند یک 
گام شــمار تهیه کنند یــا نرم افزار مربوطه 
را روی گوشــی همراه خــود نصب کنند. 
برای جابه جایی بین طبقات نیز باید از پله 

استفاده کنند.

 شناسایی کودکان خیابانی 
با روش های جدید

سرپرســت دفتــر امــور آســیب دیدگان 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور درباره 
آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه برای 
شناســایی کــودکان خیابانی، گفت: ما در 
ســنوات گذشته کودکان  را از طریق مراکز 
روزانه شناسایی می کردیم، اغلب کودکان به 
همراه خانواده به صورت فصلی در یک محلی 
زندگی می کنند و ممکن اســت در فصلی 
دیگر به منطقه  ای متفاوت تر مهاجرت کنند 
به طوری که یک کودک در سال ممکن است 
چندیــن نقطه را بــرای کار کردن انتخاب 
کند، کما اینکه در زمســتان منطقه جنوب 
کشور بهترین نقطه برای این کودکان است.

محمدرضا حیدرهایی در ادامه بر شناسایی 
ادامه دار کودکان خیابانی از طریق اســکن 
عنبیه تأکید و خاطرنشان کرد: ما کودکان 
خیابانی را که اقدام به تکدی گری می کنند 
از طریق اســکن عنبیه شناسایی می کنیم، 
در مواقعی این کودکان خود را به ما معرفی 
می کنند و از آنجایی که اوراق هویتی ندارند 
نامــی مســتعار را بر خــود می گذارند.وی 
درباره اقدامات جدید ســازمان بهزیســتی 
برای شناســایی کــودکان خیابانی، گفت: 
از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تصمیــم گرفتیم 
اطالعات هویتی کودک را از طریق اســکن 
عنبیه ثبت و در ســامانه ۱۲۳ وارد کنیم، 
این ســامانه یک به ما کد یکتا می دهد که 
اگر کودک در جایی دیگر مشــاهده شــد 
قابل شناســایی باشــد .پس از این اقدام، 
بانــک اطالعاتی به ما می گوید این کودک 
یک بــار دیگــر در یک منطقــه دیگر دیده 
شــده است.وی با اشاره به آخرین جزئیات 
از راه اندازی شــبکه تشخیص کودکان کار 
خیابانی از طریق اسکن عنبیه در استان ها، 
گفــت: با توجه به اعتبار ما در جدیدســال 
۱۴۰۰ توانســتیم ۱۳ دســتگاه خریداری 
کنیــم. اما از آنجایــی که از محل اعتبارات 
تملــک دارایــی خریداری شــود در پایان 
ســال ۱۴۰۰ موفق نشــدیم دیگر استان ها 
را مجهــز کنیم.قول هایــی داده اند تا پیش 
از پایان ســال جاری سایر استان ها و مراکز 
حمایتی آموزشی ما که ۶۰ مرکز در کشور 
هســتند مجهز شــوند و دولت باید حمایت 
کند تا سایر مراکز ما مجهز به دستگاه ثبت 
اطالعــات هویتی از طریق دســتگاه عنبیه 
مجهز شــود.تجهیز دستگاه ثبت اطالعات 
هویتی از طریق دســتگاه عنبیه موجب می 
شود تا ما یک  بانک یکپارچه در سال ۱۴۰۲ 
داشته باشیم و هر کودکی که مشاهده شود 
اســکن عنبیه شود  تا موجب شناسایی آن 
کودک خیابانی در تمامی نقاط کشور شویم.

خبر ویژه

رئیس سازمان غذا و دارو، از رفع برخی کمبودهای 
تجهیزات پزشکی در کشور خبر داد. حیدر محمدی، 
در توضیح بیشــتر با اشــاره به اینکــه دلیل برخی 
کمبودهــای تجهیزات پزشــکی تأمین دیر هنگام 
ارز و تعلل شــرکت های خارجی بود، اظهار کرد: با 
اقدامات صــورت گرفته میزان کمبودهای مقطعی 
در حوزه تجهیزات پزشــکی با شــیب مناسبی رو به 

کاهش است. وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر 
وضعیت مســاعدی را در تأمین تجهیزات پزشــکی 
داریــم به طوری که تعداد کمبودها در این حوزه رو 
به کاهش اســت. رئیس ســازمان غذا و دارو در ادامه 
بیان کرد: برخی تجهیزات پزشکی به دو دلیل تأمین 
دیر هنگام ارز و تأخیر شرکت خارجی در تأمین کاال 
به کمبود موقت مواجه شده بود که با پیگیری های 

صورت گرفته در حال رفع هســتند. رئیس سازمان 
غذا و دارو در ادامه با اشــاره به اینکه نمونه داخلی 
تمام تجهیزات پزشکی خارجی دارای کمبود در بازار 
موجود است، عنوان کرد: به تازگی چند شرکت دانش 
بنیان در حال تولید تجهیزات پزشــکی هستند که 
تاکنون نمونه داخلی آنها تولید نشده بود و به زودی 

پس از اخذ مجوز وارد بازار خواهند شد.

رئیس سازمان غذا و دارو:

کاهش است کمبود تجهیزات پزشکی رو به 

تک خبر

اینفوگرافی 

7 دلیل برای 
مصرف مرکبات

مصرف منظم میوه های 
خانواده مرکبات سیستم 

ایمنی بدن را تقویت 
کرده و عالوه بر آنکه 

از شما در برابر ابتال 
به برخی بیماری های 

واگیردار تنفسی 
محافظت می کند، 

می تواند ما را مقابل 
سرطان ها نیز محافظت 

کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضمن هشدار درباره اُفت تحصیلی 
دانش آمــوزان دربــاره برگزاری کالس جبرانی برای تعطیالت اخیر مدارس، اظهار 
کــرد: تعطیلــی مــدارس و آموزش مجازی به هیچ عنوان مطلوب نیســت و مورد 
رضایت وزارت آموزش و پرورش و خانواده دانش آموزان نبوده و همه نسبت به این 
وضعیت گالیه دارند چرا که آموزش مجازی در بهترین شرایط حداکثر ۶۰ درصد 
می تواند اثربخش باشد.محمدمهدی کاظمی افزود: عالوه بر آموزش، موضوع تربیت 
دانش آموزان نیز دارای اهمیت اســت باید توجه داشــت که مســائل تربیتی و رشد 
اجتماعی دانش آموزان فقط از طریق حضور در مدرســه، ارتباط و در جمع بودن 
شــکل می گیرد.وی گفت: از تمام مســئوالن به خصوص استانداران تقاضا داریم تا 
موضوع تعطیلی مدارس به عنوان آخرین راهکار درنظر گرفته شود حتی اگر تعطیلی 
برخی از دســتگاه ها و بخش های اداری را برای کنترل آلودگی هوا داشــته باشــیم 
شــاید ضرر آن در مقایســه با تعطیلی مدارس کمتر باشد.کاظمی گفت: تعطیالت 
مدارس به دلیل آلودگی هوا در تمام کشور فراگیر نیست و در کالن شهرها به ویژه 
اســتان تهران شــاهد این موضوع هستیم، از سوی دیگر در موضوع صرفه جویی در 
مصرف ســوخت شــاهد تعطیلی اکثر مدارس کشور بودیم اما اگر دانش آموزان در 
مدرســه حضور یابند می توان فرهنگ ســازی در زمینه مصرف بهینه انرژی را انجام 
داد ضمن اینکه غیرحضوری شدن مدارس تأثیر چندانی بر کاهش مصرف گاز ندارد. 
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه درباره جبران تعطیلی 
اخیر مدارس گفت: برای جبران اُفت تحصیلی و آسیب های یادگیری دانش آموزان 
باید از تمام ظرفیت های موجود اســتفاده کرد یکی از راهکارها اســتفاده از نوبت 
عصر مدارس و روزهای پنجشنبه به عنوان تنها زمان در اختیار آموزش و پرورش 
برای جبران اُفت یادگیری در طول ســال تحصیلی اســت و باید برای اســتفاده از 
این ظرفیت ها پیش بینی منابع الزم انجام شــود. وی بیان کرد: شــورای آموزش و 
پرورش استان ها باید نسبت به اجرای آموزش جبرانی برای دانش آموزان در راستای 

تعطیالت اخیر و غیرحضوری شدن مدارس اقدام کنند.

 چرا تعطیلی مدارس 
آخرین راهکار باشد باید 
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کند داروی سرفه می تواند به درمان پارکینسون کمک 
داروی سرفه  آمبروکسل ، معموالً برای رقیق کردن و تجزیه خلط برای 
رفع احتقان استفاده می شــود. همچنین خاصیت ضد التهابی دارد و 
سرفه را تسکین می دهد. در سال های اخیر، محققان کشف کردند که 
آمبروکسل سطوح GCase را افزایش می دهد، پروتئینی که به سلول ها 
اجازه می دهد پروتئین های زائد، از جمله آلفا سینوکلئین را که نشانگر 

زیستی بیماری پارکینسون است، حذف کنند.
در طول فاز ۲ کارآزمایی بالینی، محققان دریافتند که آمبروکسل بی 
خطر و به خوبی قابل تحمل اســت.بیماری پارکینسون یک اختالل 
عصبی است. کارشناسان بر این باورند که هم حساسیت ژنتیکی و هم 

عوامل محیطی ممکن است در ایجاد این بیماری نقش داشته باشند.
چهار عالمت اولیه پارکینسون عبارتند از:• لرزش• ماهیچه های سفت 
شــده• اختالل در کنترل ارادی حرکتی• اختالل در تعادل و تغییر در 
وضعیت بدن.محققان بر این باورند که پارکینســون به دلیل تجزیه یا 
مرگ سلول های عصبی در جسم سیاه، بخشــی از مغز که حرکت را 
کنترل می کند، ایجاد می شود.در اوایل ســال ۲۰۲۳، محققان فاز ۳ 
کارآزمایی بالینی آمبروکسل، داروی ضد سرفه را برای بررسی توانایی 
آن در کاهش پیشرفت بیماری پارکینسون راه اندازی خواهند کرد.این 

دارو بیش از سه دهه است که در بیش از ۵۰ کشور استفاده می شود.

دکتر  آنتونی شاپیرا ، محقق ارشد فاز ۳ کارآزمایی بالینی از دانشگاه کالج لندن، 
گفت:  به طور کلی این دارو کاماًل بی خطر در نظر گرفته می شــود. مطالعات 
ما در آزمایشــگاه نشــان می دهد که این دارو نه تنها برای کســانی که جهش 
ژنتیکی برای ابتالء به پارکینســون دارند، بلکه ممکن اســت برای کسانی که 
جهش ندارند نیز مفید باشد.  جهش در GBA۱ یک عامل خطر ژنتیکی 
شناخته شده رایج برای ایجاد بیماری پارکینسون است. اعتقاد بر این 
است که GBA۱ دستورالعمل ساخت آنزیمی به نام گلوکوسربروزیداز 
)GCase( را ارائه می دهد. طبق گزارش مطالعه اخیر، آمبروکسل باعث 
افزایش سطح GCase در بیماران مبتال به بیماری پارکینسون می شود.

دریچه علم
آتشکده آذرگشسب؛ 

گنج پنهان و رازهای مگویش 

همیشــه از جاذبه های طبیعی و دیدنی غرب ایران 
شــنیده ایم؛ اما بناهای تاریخی این خطه هم بسیار 
تماشــایی هســتند. هرکدام از این بناها با قدمت 
چندین هزارســاله اصالــت و فرهنگ غنی ایران را 
روایت می کنند. آتشــکده آذرگشســب یکی از آن 
آثــاری اســت که در کتاب های ارزشــمندی مثل 
شــاهنامه و اوســتا درباره اش نوشته اند. اگر دلتان 
می خواهد در زمان سفر کنید و به گذشته ها بروید، 
بار ســفر ببندید و همراهمان شــوید. در این مقاله 
می خواهیم از چندوچون این آتشــکده پررمز و راز 
برایتان بگوییم. اگر قصد بازدید از این آتشــکده را 
دارید، باید به شمال غرب ایران و استان آذربایجان 
غربی سفر کنید؛ البته مقصد اصلی روستای نصرت 
آباد در ۴۵کیلومتری شهرســتان تکاب اســت. در 
نزدیک این روســتا منطقه ای به اسم تخت سلیمان 
تکاب اســت که بنایی تاریخی به همین اســم در آن 
وجود دارد. بعضی ها این منطقه را به اســم شیز هم 
می شناســند. آتشــکده آذرُگَشسب را در بخشی از 

بنای تخت سلیمان ساخته اند.

معرفی آتشکده آذرگشسب
آتشــکده تخت سلیمان از اصلی  ترین آتشکده های 
ایران است که قدمتش به دوره ساسانیان می رسد. 
در دوره ایران باســتان با روی آوردن مردم به دین 
زرتشــت ساخت آتشکده ها بسیار پراهمیت بود. به 
همین خاطر در شــهر بزرگی مثل تخت ســلیمان 
چندیــن آتشــکده بزرگ و کوچک ســاختند؛ اما 
آتشــکده آذرگشسب ویژگی برتری نسبت به دیگر 
آتشــکده ها داشــت. در دوره ساســانیان سه آتش 
مقدس در ایران روشن بود که از آن ها در سه آتشکده 
بزرگ نگهداری می کردند. این آتش ها بخشــی از 
آتــش )وهرام( یا بهــرام بودند و هرکدام به یکی از 
طبقه های اجتماعی تعلق داشــت. زرتشتی ها باور 
داشــتند که آتش بهرام ترکیبی از ۱۶ آتش بود و 
بــه آن خدای جنگ می گفتند. طبق باور آن ها این 
آتش جاودانه بود و به همه جا روشنایی می بخشید.

آتــش بُرزین مهر )آتش عشــق و واال( به برزیگران 
)کشــاورزها( تعلق داشــت و از آن در آتشــکده ای 

نزدیک نیشاپور نگهداری می کردند.

گردشگری

راهکاری موثر برای خالصی 
همیشگی از تایپ انگشتی

با تنظیم تایپ صوتی در رایانه  خود می توانید 
برای همیشه از تایپ انگشتی خالص شوید.

از هر سیستم عامل و نرم افزاری که استفاده 
می کنید، می توانید انــواع ابزار های رایگان 
و بســته های تجاری را برای ترجمه صدای 

خود بیابید. 

 ورد مایکروسافت در ویندوز
اگر از پردازشگر کلمه مایکروسافت در رایانه 
ویندوزی استفاده می کنید، چندین گزینه 
تشخیص صدا دارید. این بخش به سه مورد 
از آن ها می پردازد که بیشــتر بر روی برنامه 
Windows Speech Recognition ساخته 

شده در این سیستم عامل تمرکز دارد.
ســرویس یکپارچه تشــخیص صدا بر روی 
هــر برنامــه کاربــردی وینــدوز، از جمله 
ورد مایکروســافت کار خواهد کــرد. برای 
راه اندازی آن،  تشــخیص گفتار ویندوز  را 
در کادر جستجو در نوار وظیفه تایپ کنید، 
هنگامی که برنامه ظاهر شد روی آن کلیک 
کنید. اولین باری که این نــرم افزار را اجرا 
می کنید، باید به ابزار کمکی آموزش دهید 
که صدای شــما را تشــخیص دهد. ویندوز 
دارای یک جادوگر گام به گام کوتاه است که 
شــما را به صورت گام به گام در این فرآیند 
راهنمایی می کند. با گذشت زمان، سیستم 
باید در تشــخیص صدای شــما بهتر شود؛ 
می توانید با کلیک راســت بر روی کنسول 
 Configuration تشــخیص گفتار، انتخاب
 Improve Speech و کلیک کــردن روی

Recognition، آن را آموزش دهید.

 Apple Pages و macOS 
در ورد مایکروسافت 

هماننــد وینــدوز، macOS شــامل یک 
سیســتم دیکته صوتی یکپارچه است که با 
هر برنامــه ای از جمله ورد مایکروســافت و 
 Apple Pages پردازشگر کلمه اختصاصی

کار می کند.
برای تنظیــم آن، روی منوی Apple کلیک 
کنیــد، System Preferences را انتخاب 
کنید، سپس Keyboard and Dictation را 
انتخاب کنید. دیکته را روشــن کرده و کادر 
Enhanced Dictation را عالمت بزنید که 
به شــما امکان می دهد در زمــان آفالین از 
این ویژگی اســتفاده کنیــد. در مرحله بعد 
 Apple یک ســند را در ورد مایکروسافت یا
 Start گزینه Edit باز کنید یا از منوی Pages
Dictation را انتخاب کنید و یا دکمه میانبر 
را فشار دهید. به طور پیش فرض، این میان بر 
روی دو ضربه روی کلید Function تنظیم 
شــده اســت، اما می توانید آن را در قسمت 

Dictation تنظیمات تغییر دهید.

Google Docs در هر سیستم عامل
 ،macOS یــا Windows برای رایانه هــای
می توانید دیکته صوتی را در Google Docs با 
همان فرآیند ساده تنظیم کنید. از آنجایی که 
Docs یک برنامه مبتنی بر وب اســت، نیازی 
به نصب نرم افــزار اضافی نداریــد فقط از هر 

مرورگری که ترجیح می دهید استفاده کنید.
با باز کردن یک ســند Google Docs روی 
 Voice و انتخاب Tools صفحه، انتخاب منوی
typing شروع کنید. همچنین می توانید یک 
میانبر صفحه کلید بزنید: Ctrl+Shift+S در 
ویندوز و Cmd+Shift+S در مک. یک دکمه 
میکروفون جدید روی صفحه ظاهر می شود. 
برای شــروع صحبت کردن و دیکته کردن، 
روی این کلیک کنید، اگرچــه ابتدا ممکن 
است الزم باشد به مرورگر خود اجازه استفاده 

از میکروفون رایانه را بدهید.
سیستم تشخیص صدای گوگل بسیار دقیق 
اســت، بنابراین مجبور نیســتید کلمات یا 
کاراکتر های زیــادی را اصــالح کنید. اگر 
سیســتم در مورد چیزی که شــما گفتید 
مطمئن نیســت، زیر عبارت مورد نظر خط 
می کشــد، می توانید برای مشاهده لیستی 
از پیشــنهادات جایگزین، روی این کلمات 
کلیک راست کنید. برای درج عالئم نگارشی 
مانند نقطه، کاما، عالمت تعجب، یا عالمت 
ســوال، یا افزودن خطوط یا پاراگراف های 
جدید، فقــط نام آن هــا را بگوییــد. عالوه 
بــر ایــن، Google Docs از مجموعه ای از 
دستورات صوتی برای انتخاب و قالب بندی 
متن، افــزودن و ویرایش جداول، حرکت در 
اطراف سند و موارد دیگر پشتیبانی می کند. 
برای فهرست کامل دســتورات، به صفحه 
پشــتیبانی Google Docs برویــد. وقتی 
دیکته کردن تمام شــد، دوباره روی دکمه 
میکروفــون کلیک کنید یــا بگویید  گوش 

کردن را متوقف کن .

عکس روز 

 تماشای شفق قطبی در مناطق مختلف کره زمین / منبع : کجارو

فناوری

معراج پیری- مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز

تبریــز در نظــر دارد  آمــوزش وپــرورش ناحیــه 3  مدیریــت 
اللــه.  معرفــت   -  2 رقیــه.  حضــرت   -  1 ورزشــی   ســالنهای 
عالمــه   -  5 یــک.  طباطبائــی  عالمــه   -  4 امیرخیــزی.   -  3
طباطبائــی 2 را از طریــق مزایــده بصــورت اجاره واگذار نمایـــد.
شـــرکت  نحــوه  و  ازشـــرایط  اطــالع  جهــت  عالقمنـــدان  لـــذا 
ــنبه  ــبح روز چهارش ــاعت 9 صـ ــد ازس ــده میتواننـ ــن مزایـ در ای
مــورخ 1401،11،05  بــه ســامانه ســتاد )ســامانه تــدارکات 

نماینــد. مراجعــه   ) دولــت  الکترونیکــی 

گذاری استیجاری  گهی مزایده وا گذاری استیجاری آ گهی مزایده وا آ
سالنهای ورزشیسالنهای ورزشی
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پایگاه خبری

گهی مناقصه عمومی شماره 1111//14011401 گهی مناقصه عمومی شماره آ آ
یک مرحله اییک مرحله ای

مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان 

کننده مناقصه : مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان    1- نام دستگاه برگزار 
کننده مناقصه: بندرعباس ، گلشــهر ، رســالت جنوبی ، ســاختمان مرکزی مخابرات-طبقه اول -اداره تدارکات وپشــتیبانی-  2-آدرس دســتگاه برگزار 

شماره تلفن -33308259-33308255-33308258
3- موضوع مناقصه : خرید کابل فیبرنوری 12-24-48کر

 4-دستگاه نظارتی :  اداره تدارکات وپشتیبانی منطقه هرمزگان
5- نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه یا چک تضمینی بانکی در وجه مخابرات منطقه هرمزگان.

6- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :540.000.000 ریال
7- قیمت اسناد مناقصه وشماره حساب : مبلغ500/000 ریال به شماره حساب16422422/32 جام بانک ملت باکد شناسه 3200080143138

7- مهلت فروش اسناد : 1401/11/4 لغایت1401/11/10
کات : 1401/11/11 لغایت 1401/11/19  8- مهلت تحویل پا

کات :1401/11/23 گشایی پا 9-  تاریخ باز
کات : سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکزی مخابرات گشایی پا 11- مکان باز

12-  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
13- شرکت مخابرات در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.

14- حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات حداقل1شرکت می باشد.
15- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

پرده نقره ای 

خاطرات  درخت گردو  و ِخس ِخس نفس ها
بمباران شیمیایی شهر مرزی سردشت فجیع ترین و وحشتناک ترین تهاجم شیمیایی ای بود که آثار و 
پیامدهای منفی زیادی به بار آورد. این جنایت جنگی عاملی شد تا فیلمی به نام  درخت گردو  ساخته 
شود. وقتی در فضای موهوم و سایه روشن سینما قرار می گیریم متوجه می شویم که این مکان اعجاز 
دارد؛ معجزه ی سینما در آن است که شرایطی را برای مخاطبان خود آماده می کند تا با آن در دل زمان 
سفر کنند و پای خاطرات تلخ و شیرین راویان یک داستان بنشینند و با آن اشک بریزند یا لبخند بزنند. 
موضوع این گزارش از مجموعه خاطره بازی با جشنواره فیلم فجر از آن دست روایت هایی است که نفس 
را در سینه به ِخس ِخس وا می دارد چرا که داستان فیلم طعم تلخ  و درد تاولی کاربرد سالح شیمیایی 
در جریان جنگ عراق علیه ایران  را به نمایش گذاشته اســت.در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر  
درخت گردو  در ۱۱ رشته؛ نامزد دریافت جایزه شد. داستان درخت گردو در سه بازه زمانی سال های 
۱۳۶۶، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵ روایت شده است و بر پایه داستان واقعی و تلخ زندگی فردی رنج کشیده اهل 
آذربایجانغربی، به نام  قادر موالن پور  در روستای مرزی  رش هرمه  در نزدیکی سردشت ساخته شده 
است. قادر و خانواده اش درگیر فاجعه بمباران شــیمیایی سردشت شدند. در این فیلم پیمان معادی 
نقش  قادر موالن پور  را بازی کرده است. او برای بازی در این فیلم برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش 

اول مرد شد.

داستان تلخ سردشت
رژیم بعث عراق که از پیروزی در جبهه های جنگ علیه ایران ناامید شده بود، تصور می کرد با حمالت 
شیمیایی می تواند خواسته های خود را بر ملت ایران تحمیل کند. از این  رو در روزهای هفتم و هشتم 
تیرماه ۱۳۶۶، هواپیماهای بمب افکن عراق با بمب های شــیمیایی به چهار نقطه پرازدحام و متراکم 
جمعیتی شهر سردشت حمله کردند و زن و کودک و ُخرد و کالِن و مردم بی گناه آن شهر و اطراف آن 

را آماج گازهای کشنده و دهشتناک شیمیایی قرار داد.

نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان
بمباران شیمیایی شهر مرزی سردشت فجیع ترین و وحشتناک ترین تهاجم شیمیایی ای بود که آثار 
و پیامدهای منفی زیادی به بار آورد. جمهوری اســالمی ایران، این تهاجم را غیرانسانی اعالم کرد و 
شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شــیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته ای 

هیروشیما نامید.
حمله شــیمیایی هواپیماهای متجاوز رژیم بعث عراق به شهر سردشــت، به شهادت ۱۱۰ نفر و 
مجروح شدن ۵۰۰۰ تن انجامید و هنوز هم تعدادی از مردم شهرستان سردشت با آثار و پیامدهای 
این بمباران دست به گریبان هســتند. به رغم ارتکاب این جنایت هولناک، مجامع جهانی هیچ 
اقدامی در جلوگیری از ادامه تجاوز به عمل نیاوردند، حتی آن رژیم  را هم مالمت نکردند و چون 
گذشته بی اعتنا از کنار این حادثه گذشتند.سردشت اولین شــهر قربانی فاجعه شیمیایی، فقط 
نماد مظلومیت ملت ایران نیســت، نماد برخورد دوگانه مجامع بین المللی در جهت تامین منافع 
ابرقدرت ها و مستکبرین نیز هست. برابر گزارش ها، بیش از  ۴۰۰ شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی 
از عراق برای تجهیز شیمیایی حمایت کردند که بیشــترین آنها از آلمان و انگلیس بودند. این در 
شرایطی است که آلمان به عنوان تنها کشوری شناخته می شــود که هم کنوانسیون ژنو را امضا 
کرده و هم اتحادیه اروپا اجازه دارد با بازرسی از صنایع شیمیایی آن کشور مانع از تولید سالح های 

شیمیایی به وسیله آلمان شود.


