
وزهای سخت اقتصادی ر
گروه بازار و سرمایه - ابراهیم نکو گفت: گرانی اجناس و آشفتگی ها تصویر رها شدن 
اقتصاد یک کشور را در ذهن جامعه تداعی می کند. در چنین شرایطی جامعه تصور می کند 

که کسی به فکر اقتصاد و معیشت مردم نیست.
بازار کاالهای اساسی این  روزها در آشفتگی به سر می برد. یک روز گرانی محصوالت تیتر 
خبر رسانه ها را به خود اختصاص می دهد و روز بعد کمبود برخی دیگر از کاالها جنجال به 

پا می کند. برای بررسی شرایط کمی به عقب برگردیم، پس از شروع سال جدید قیمت برخی 
از کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی افزایش چشم گیری داشت، گوجه، برنج و پس از 
آن اما و اگرها درخصوص گرانی ماکارونی سروصدای زیادی به پا کرد و حاال نیز خبر کمبود 
کاالهای اساسی نظر مردم و رسانه ها را به خود جلب کرده است. آنطور که گفته می شود 

قفسه فروشگاه ها خالی از برخی اقالم اساسی همچون روغن و ماکارونی شده است و...
شرح در صفحه  8

دولت می تواند جلوی سونامی گرانی ها را بگیرد؟

سرنوشت کیفیت و ایمنی خودرو

چه خواهد شد؟

سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین

همچنان در ابهام

» ابتکار« با لیدا طاهری، تصویرگر کتاب کودک، 

گفت وگو کرد

و زیر سایه  کیفیت خودر
اختالف نظر مدیران

مقدمه چینی برای پایان جنگ 
وع جنگ هسته ای؟ یا شر

فرزند 
هنر باش

پیشخوان

و گران نمی شود و گران نمی شودنان و دار نان و دار
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سخنگوی دولت:
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چرایی رادیکال شدن اعتراضات خیابانی

مدت هاست به بهانه های مختلف اعتراضات خیابانی در 
کشور راه می افتد. هر اعتراض صنفی سریعاً سر از کف 
خیابان درمی آورد و در مرحله بعد فوراً وارد فاز سیاسی 
می شود. اعتراضات صنفی مانند طرح رتبه بندی معلمان، 
طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان و... همه در کف 
خیابان پیگیری می شود و غالباً شاهد فراتر رفتن شعارها 
از موضوع صنفی هستیم. باید این پدیده را امر معناداری 
دانست؛ یعنی پای عللی خاص در میان است که پیش تر 
نبود. اتفاقی نیست که دومینوی اعتراضات خیابانی راه 

افتاده؛ حتماً عامل و علتی در این میان وجود دارد. 
اعتراضات،  جریان شناسی  و  وضعیت  این  چرایی  در 
می توان به مسائل مختلفی اشاره کرد ولی در ظرف این 

یادداشت تنها به چند موضوع و عامل اشاره می کنم .
در گذشته بخش مهمی از مطالبات جامعه خاکستری 
برعهده اصالح طلبان بود. یعنی قشر به اصطالح خاکستری 
طبیعی  طور  به  لذا  داشت.  نماینده  قدرت  در  جامعه، 
مطالباتش را از طریق مجاری رسمی و صندوق رای پیگیری 
می کرد. اما اکنون قدرت رسمی با خالء نماینده این قشر 
این  گویا  بنابراین  است.  شده  روبه رو  متوسط  طبقه  از 
طبقه از این به بعد سعی خواهد کرد مطالبات خود را در 
خیابان فریاد بزند و از کارت خیابان برای دیده و شنیده 
شدن استفاده کند. بازی با کارت خیابان، بازی خطرناک 
و پرهزینه ای است؛ هم برای مردم و هم حکومت. حکومت 
نباید بگذارد برای مردم فقط امکان بازی با کارت خیابان باقی 
بماند. یعنی خیابان راه حل اول و تنها امکان طرح مطالبات 
شود. متاسفانه با شکست و حذف اصالح طلبان صندوق 

محور، افق ایده اصالح طلبی صندوق محور نیز تیره شد.

چالش برای احیای ژن
یوز ایرانی

بیم و امیدها برای حیات وحش ایران ادامه دارد

 صفحه  3
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گسترش سایه های شوم فقر 

فشار وخیم اقتصادی و سودای عدالت شعار زده

یادداشت

یادداشت
اخبار

یک کارشناس مسائل اروپا مطرح کرد

جنگ اوکراین؛ بهانه غرب برای تسویه حساب با پوتین

یک کارشناس مسائل اروپا با تاکید بر این که میان اتحادیه اروپا اختالف 
زیادی بر سر مسئله جنگ روسیه و اوکراین وجود دارد، گفت: غربی ها عالقه 
مند به حل مساله اوکراین نیستند، درواقع بهانه ای پیدا کرده اند برای این که 

با پوتین تسویه حساب کنند.
علی بیگدلی در گفت وگو با ایسنا در تحلیل خود نسبت به روند تداوم 
جنگ میان روسیه و اوکراین اظهار داشت: به نظر می رسد جنگ روسیه ابعاد 
جدیدی پیدا کرده و از محاق اولیه خارج می شود، درواقع جنگ میان آمریکا 
و روسیه است ضمن این که میان اتحادیه اروپا نیز بر سر این مسئله اختالف 

شدیدی به وجود آمده و بسیاری از این شرایط راضی نیستند.
وی تصریح کرد: در صورتی که تحریم ها ادامه یابد به ویژه در حوزه نفت 
و گاز روسیه، اروپا قطعا با مشکل جدی مواجه می شود، شرودر صدراعظم 
پیشین آلمان در مصاحبه ای گفته بود روسیه کشوری نیست که به راحتی 

بتوانیم آن را ببلعیم و یا کنار بگذاریم.
این کارشناس مسائل اروپا همچنین بیان کرد: در حال حاضر آمریکا تالش 
می کند تا روسیه را از مقام تهدید کنندگی پایین بکشد و پوتین را از کار برکنار 
کند، از سوی دیگر پوتین شخصی نیست که از اوکراین دست خالی برگردد، 
در غیر این صورت باید جواب ارتش، مردم و دومای روسیه را دهد . البته 
درصورتی که دست خالی  برگردد دچار سرنوشت خروشچف خواهد شد که 

در مسئله کوبا نهایتا از کار برکنار شد. 
بیگدلی در ادامه با تاکید بر این که جنگ اوکراین بسیار پیچیده شده و از 
حالت نظامی خارج و به سیاسی تبدیل شده است، گفت: اکنون رقابت بین 
حزب دموکرات  آمریکا و روسیه است، اما در صورتی که روسیه به مرحله 
ای برسد که در تنگنای بیشتری قرار گیرد دست به اقدام جدیدی می زند یا 

کشورهای دیگری را درگیر می کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: به نظر می رسد روسیه تصمیم گرفته تمام 
خاک اوکراین را به دست گیرد، از طرفی تهدید حمله مولداوی از سوی روسیه 
می تواند خطرناک باشد، همچنین در مورد لهستان، سوئد یا فنالند این 

مسئله وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: غربی ها یا آمریکایی ها اشتباه می کنند به دنبال هرگونه 
هدفی می روند، جنگ اوکراین می تواند به یک پدیده بین المللی تبدیل شود، 

روسیه هم کشوری نیست که از تهدید بترسد و یا کناره گیری کند.
این کارشناس مسائل اروپا همچنین بیان کرد: غربی ها عالقه مند به حل 
مساله اوکراین نیستند، درواقع بهانه ای پیدا کرده اند برای این که با پوتین 

تسویه حساب کنند.
بیگدلی با بیان این که شرط اول پوتین این است که تحریم ها برداشته شود، 
گفت: برخی از کشورهای اروپایی معتقدند تا کی می خواهیم به زلنسکی کمک 
کنیم، لذا نارضایتی ها از دل اتحادیه اروپا به گوش می رسد، آمریکایی ها قدم 
های اشتباهی بر می دارند ممکن است این مساله به یک بحران بین المللی و 

غیر قابل حل تبدیل شود.

فرهنگی: 

افزایش قیمت اینترنت قابل قبول نیست

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ضعف مدیریت 
در حوزه ارتباطات بسیار آشکار است، گفت: در شرایطی که سرعت اینترنت 
کاهش یافته است، افزایش قیمت بسته های اینترنت قابل قبول نیست و در 

این راستا هم نمایندگان تذکراتی داده اند.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به افزایش قیمت 
بسته های اینترنت گفت: ضعف مدیریت در حوزه ارتباطات بسیار آشکار 
است و نمایندگان هم به این موضوع واقف اند. در همین راستا هم تذکرات 

متعددی به مسئوالن ذیربط داده شده است.
وی افزایش قیمت اینترنت را نادرست خواند و گفت: در کشورهای مشابه 
قیمت اینترنت پایین تر از کشور ما است. حال آنکه کیفیت و سرعت اینترنت 
بسیار بهتر است. پس قابل قبول نیست که سرعت اینترنت را کم کرده و بعد 

تعرفه بسته های اینترنت را زیاد کنند.

مّلت بدون مال
مّلت ویلچری است

پس لرزه های
پارتی گیت برای حزب

جانسون

آیت اهلل جوادی آملی:

حزب نخست  وزیر انگلیس در انتخابات لندن 
شکست سنگینی خورد
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سرمقاله
محمدعلی وکیلی

کیکاوس پورایوبی
منابع  و  ثروت  توز یع  انحصار  در  اجتماعی  گروه های  از  کوچکی  بخش 
تدبیر،  با  که  ثروتمندان  از  گروه  آن  اگرچه   اند،  بوده  مستثنی  همیشه 
کوشش  و پشتکار نه تنها برای خود ثروت و رفاه فراهم کرده اند ، بلکه در 
مبارزه بر علیه فقر آستین باال زده و سفره های ثروت را پهن کرده تا بختک 
کریه فقر و نابرابری را از رویای همنوعان بدور سازند؛ این دستان مبارک را 
باید بوسید و ارج نهاد ،لیکن آن گروه انگل واری که با حیله های شیطانی 
در پوستین فضای عمومی جامعه نفوذ نموده اند و با دست اندازی به بیت 

المال ارتزاق
 کرده و ثروت جامعه را می بلعند و کیسه های ضخیم چند الیه خود را بزرگتر 

می نمایند، این جماعت تا آینده ای دور با ما خواهند بود.
این یک شاخص پذیرفته شده اقتصاد دولتی است ، لیکن بحث اصال در 
زمینه اقتصاد نیست که سررشته ای در آن ندارم؛ درد از مشکل طبقه متوسط 
جامعه است که همانند کوه یخی در مقابل آفتاب تموز در حال ذوب شدن و 

کوچک شدن است؛ 
اگر تا د یروز مسافرت تفریحی، برگزاری جشن ها، رفتن به رستوران ها ،شرکت 
در کنسرت های موسیقی و باشگاه  های ورزشی جزو دغدغه و برنامه اجتماعی 
شان بود، امروز متاسفانه سیر کردن شکم، هزینه های درمانی، تهیه دارو و.... 
دغدغه و دل مشغولی های اساسی شده است؛ حال بماند اجاره خانه خصوصا 

درشهرهای بزرگ و استهالک های دیگر زندگی؛

قدم ها سست شده و سیمای ما در آیینه مکدر؛
بی رحمی را انسان زمانی استنشاق می کند که  یکباره با قیمت ارزاق حیاتی 

مواجه می شود؛
قیمت نان در بعضی از نانوایی های تهران  ده هزار تومان است ،شاید بگویید 
مناطق باالی شهر این اختالفات را دارد، فراموش نکنیم اینجا نیز بخش وسیعی 
از جمعیت شهر را گروه هایی از کارگران، معلمان، کارمندان، بازنشستگان و.... 

تشکیل می دهند.
بنابراین زیرپوستین شهر سخت کلنگی است ؛ اینجاست که آسمان سر آدم 
خراب می شود و فقط می خواهد فریاد بزند و همراه شود با بن بست های 

زندگی؛
 چنگ و قالب انداختن بر روی خدمات و کاالهایی که بن یاد و چرخه های 
زندگی انسان را تشکیل می دهد وظیفه اولیه و ذاتی نهادهای رسمی است و 
اهمال و عدم مدیریت در آنها زیست اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

جامعه را بهم می ریزد؛ 
نان  فقط  البته  هستند،  مقوله  همان  از  نان  چون  اساسی  کاالهای 

نیست، 
توزیع و نظارت بر کاالهای استراتژیک را با گفتاردرمان ی نمی شود حل کرد؛ 
ماجرا مثل صدر مشروطه نشود ، در حالی که نان و قند و شکر کمیاب شده 

بود عین الدوله به بهانه گرانی تجار را به فلک بست.
چیزی که روح و روان  انسان را می خراشد آن آرامش خاطر و طمأنینه باطنی 

بود که رخت بربسته؛
نقل هر مجلسی شده صحبت از گره های کور زندگی، شکاف های عمیق و 

مشکالت سر راه؛
 یک زمانی افالطون می گفت : اگر بردگان و زیردستان نباشند ما چگونه باید 

آزادانه فکر کنیم و تخیل فلسفی داشته باشیم؟
در شگفتم از واژه های تکراری زندگی و حسرت روزهای پرحاصل؛ 

اکنون آرزو داریم دستان پدری را ببینیم که با سبدی پر از خوراکی های 
رنگارنگ و گل های مهربانی در حال رفتن به کانون گرمش است تا سایبانی 
باشد از امید برای تمام خانواده  و شاهد شوق مادرانی که برای استقبال از او تا 
پای پله ها، برای دیدارش می دوند و کودکانی که با لبخند افسونگر خود پدر را 
در آغوش می کشند، خانه رنگین است از عطر زیبای با هم بودن و هیچکس 
زانو ی غمی را در آغوش نگرفته، میهمان این حبیب خدا می آید و چه زیبا آبرو 

داری می شود؛ 
شهر یوتوپیا و خیالی نیست، تعر یف منشور یک زندگی شرافتمندانه برای 

هر ایرانی است.
می گویند خداوند به ما توجه 

ویژه ایی داشته است ،دریاهای پر از صدف و ماهی، نخلستان های پر از 
رطب ، منابع زیر و روی زمین بیشمار و دشت های حاصلخیز و پرمحصول پی 
درپی؛ پس اندوهگین نبا ید بود که سختی می گذرد و همه با هم دوباره  سرود 

شادی خواهیم خواند.

امین جمشیدزاده
قیمت افسار گسیخته اجناس و کاالهای اساسی از اوایل شروع به کار 
دولت سیزدهم تاکنون که دولت در آستانه یک ساله شدن دولت متبوع 
خویش است قاطبه مردم را کالفه کرده است و هیچ نهاد، وزیر و شخص 
مسئولی حاضر به پاسخگویی نیست و کار دولت فقط در حیطه شعار 
درمانی خالصه شده است و شاید پیچ  اصلی و درواقع پیچ تند دولت 
سیزدهم وزیران خوداندیش و پوپولیست احمدی نژادی دولت باشند که 
اگر تجربه موفق مدیریتی و وزارتی در رزومه و بیالن کاری خود می داشتند 
االن وضعیت این چنین نبود و درست گفته شده است در ادبیات مکتوب 
و  بارها  را  این مسأله  که  آزمودن خطاست.«  را  »آزموده  که:  ما  غنی  و 
بارها در سپهر سیاست تئوریسین های علم سیاست و اقتصاد،نمایندگان 
مجلس، نخبگان، اساتید دانشگاه و... به دولت به کرات تذکر داده اند؛ 
اکنون اکثریت جامعه بر این باور هستند که حاال که قوا یک دست و هر 
سه قوه از یک جناح هستند چرا وضعیت با گذشته نه تنها فرقی نکرده 
است و بلکه به مراتب بدتر و بغرنج تر شده است چنین است و باز در بر 
همان پاشنه می چرخد و با قیمت تصاعدی و سر به فلک کشیده نفت 
و گاز در جریان جنگ  روسیه و اوکراین که وارد سومین ماه خود شده 
است و فروش خوب ایران در سبد اوپک و آزاد شدن پول های بلوکه شدن 
انگلستان که در خالل جنگ جهانی دوم تاکنون مسترد و پرداخت  در 
نشده بود باز وضعیت اقتصادی مردم و جامعه رو به روز بدتر می شود 
و هر روز از این باغ بری می رسد یک روز لبنیات، روز بعد سیب زمینی، 
سپس گوجه و آن گاه ماکارونی و قس علی هذا و کسی برای این این 
اقتصاد بیمار ایران که سال هاست دچار دو آفت بزرگ بیماری هلندی و 
رانتیریسم است و چند سالی است ضلع سوم این مثلث متساوی الساقین 
یعنی تحریم ها هم به آن اضافه شده نسخه و درمان خاصی نمی پیچد. 
مذاکرات وین هم فعال تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین به مانع برخورده 
است و راکد مانده است هرچند بحث طرف ایرانی بر سر این است که 

اکنون توپ در زمین آمریکا است و آن ها باید حسن نیت خویش را پس 
از خروج بی قاعده و یک طرفه خویش از برجام در زمان ترامپ و تحمیل 
اندیش و  اقتصادی و پزشکی به ملت آزاده و نیک  تروریسم تمام عیار 
دولت ایران که به اعتراف خویش که مرتب از زبان نفر اول کاخ سفید 
تا وزیر خارجه و ... به آن اذعان می کنند باید این قضیه را چون مشتق 
توابع مثلثاتی در ریاضیات به سوی آن میل کرده است اثبات کنند و از 
بهانه تراشی و فرافکنی و عوض کردن صورت مسئله دست بردارند که راه 

به جایی نخواهد برد.
مذاکرات وین در دولت سیزدهم به روزهای حساس و سرنوشت سازی 
رسیده است و کماکان قاطبه مردم و سپهر عمومی جامعه سخت منتظر 
خبرهای خوش و   مسرت بخشی هستند که از آسمان وین و بخاری های 
گازی هتل کوبورگ اتریش دود سفیدی به آسمان بلند شود ولی فعال در 
تونل تودر توی مذاکرات نوری دیده شده است و موانع قبلی تا حدودی 
باز شده و مرتفع گشته است و حاال توپ در زمین آمریکایی هاست تا نظر 
موافق و اطمینان بخش خود را اعالم کنند و با قاطعیت هرچه تمام تر همه 
تحریم های خصمانه و ظالمانه علیه ایران را بردارند؛ اما تا حصول نتیجه 

اطمینان بخش و راضی کننده طرفین فاصله زیاد است.
باید گفت دولت از بیشتر جوانب نتوانسته انتظارات یا حتی شعارهایی 
که داده بود را محقق و برآورده سازد و تنها روزنه و  جایی که دارد همین 
فرجام برجام است که محصول رایزنی، استراتژی دقیق،سیاست، دیپلماسی 
برتر و دکترین قوی جواد ظریف و دولت قبل است. ولی نکته برجسته 
این است که در صدر هیئت مذاکره کننده علی باقری کنی معاون وزیر 
خارجه و نفر دوم دستگاه دیپلماسی کشور نشسته است که به زعم دو 
جریان همتا و رقیب سنتی در تیم سعید جلیلی و یار گرمابه و  گلستان 
آرامش  و  طمأنینه  یک  با  حاال  و  است  بوده  برجام  جدی  مخالفان  از  او 
خاصی صحبت از حصول توافق در هفته های آتی می کند. تحلیل جامعه 
شدن  فرسایشی  با   توأم  اقتصادی  بغرنج  وضعیت  به  توجه  با  شناسانه 

جنگ روسیه با اوکراین در کالبد اجتماع که بخشی عمده ای از آن ناشی 
از تحریم های ایاالت متحده در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق 
این کشور که در۱۸اردیبهشت۹۷با خروج افراطی و یکجانبه از برنامه اقدام 
مشترک»برجام« و تحمیل تمام عیار تروریسم اقتصادی و پزشکی بر ملت 
و دولت ما و تدوین کور استراتژی فشار حداکثری که عمال به زعم جو بایدن 
همتای دموکرات و رییس جمهوری کنونی آمریکا به بن بست و شکست 
انجامیده است. برنامه هیئت مذاکره کننده را آسان تر می کند و آنها راحت 
تر از هیئت مذاکره کننده قبلی که نفر نخست دستگاه دیپلماسی کشور به 
همراه معاون سیاسی رسماً در بیشتر مذاکرات همراه هم بودند در مذاکرات 
دولت جدید تا اینجای کار مذاکرات حول رایزنی ها و گفت وگوهای معاون 
سیاسی وزارت امورخارجه در جریان بوده است و اکنون دچار وقفه و حسن 
نیت و جواب طرف آمریکایی است و دولت سیزدهم تازه متوجه شده است 
که سیاست و اقتصاد دو علم توأم با هم دنیای امروز هستند که غفلت از 
یکی از آنها در سپهر عمومی جامعه بخش عظیمی از پتانسیل و ظرفیت 
کشور را با چالش و رکود اساسی مواجه خواهد ساخت که تبعات آن به 
مراتب سنگین تر و جبران هزینه های آن صعب تر خواهد بود. عدالتی که 
رییس دولت و تیم سیاسی و اقتصادی از آن دم می زنند این آرمان شهر 
کجاست؟! اینکه در تمام ادبیات و دایره واژگانی دولت و هیئت وزیران باید 
این کار بشود، باید فالن کار نشود و این بایدها و نبایدها از ضمیر غایب 
را کی باید جواب دهد جناب رئیس جمهوری؛ همان گونه الیاس نادران از 
جناح همفکر دولت در بهارستان داد سخن داد: »که رئیس جمهوری با 
صراحت اعالم کند که رئیس تیم اقتصادی دولت کیست؟!« آیا مثل عدالت 
مورد نظر افالطون باید در متون باستانی به دنبالش گشت؟! که حاال به 
دلیل شرایط وخیم اقتصادی جامعه و پیدا نشدن روزنه های امید و تنگ تر 
شدن فشار معیشتی جامعه  چند تن از نمایندگان مجلس که از آن با نام 
مجلس انقالبی و همسو با دولت یاد می شد در راهروهای بهارستان طرح 

عدم کفایت رئیس جمهوری را در دست دارند و با هم زمزمه می کنند.
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 چرایی رادیکال شدن
اعتراضات خیابانی

ادامه از صفحه یک
انگار  مردم  از  بخش  این  وضعیت،  این  در 
امیدی به راه حل غیرخیابانی )که مهمترین آن 
صندوق رای است( ندارند. همانقدر که مردم با 
صندوق رای قهر کردند، همانقدر هم با خیابان 
پیوند خوردند. یعنی مطالبات طبقه متوسط از 
صف رای به کف خیابان کوچ کرد. این امر به 
معنای این است که نهادها و فرآیندهای سیاسی، 
را  اجتماعی  مطالبات  به  پاسخگویی  ظرفیت 
اپوزیسیون  دیگر  از سوی  است.  داده  ازدست 
خارج نشین که مدت ها به خوش نشینی متهم 
می شد و ناکامی های پی در پی داشت، رهبری اش 
کوچ  از  پس  درواقع  شد.  منتقل  داخل  به 
مطالبات به کف خیابان، مجالی برای اپوزیسیون 
طرح  شاهد  بعضاً  اکنون  و  شد  گشوده  هم 
مطالبات آنان در کف خیابان ها هستیم. قطعاً 
راه حل اصلی این مشکل، مشت آهنین نیست. 
بلکه راه حل آن ارتقای ظرفیت سیاسی جمهوری 
اسالمی است. چندان که پیگیری مطالبات از 
مجاری رسمی و صندوق رای، افق روشن تر و 

سهل الوصول تری داشته باشد.

خبر

اخبار

آصفری تاکید کرد

ماکارونی خوراک اقشار ضعیف 
جامعه است

و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو  یک 
شوراها در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
کاالها  ترجیحی  ارز  حذف  روند  بناست  اگر 
ادامه داشته باشد یارانه هر فرد باید حداقل به 

600 هزار تومان افزایش یابد.
محمد حسن آصفری در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان و 
ماکارونی بیان کرد: اینکه ما تاکید داریم حذف 
ارز ترجیحی منجر به فشار به مردم می شود، 
یکی از نمونه های پس لرزه آن اکنون در بحث 
مشاهده  قابل  صنعتی  های  نان  و  ماکارونی 
است. دولت باید نظارت خود را بر توزیع ارز 
را  آن  بخواهد  اینکه  تا  افزایش دهد  ترجیحی 
حذف کند. حذف یکباره ارز ترجیحی افزایش 

قیمت ها را به دنبال دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت باید نظارت 
خود را افزایش دهد و بسنجد که آیا به فردی 
که ارز ترجیحی را می دهد صالحیت دارد؟ آیا 
کاالیی که تولید کرده و یا وارد می کند را در 
اختیار مردم قرار می دهد؟ حذف ارز ترجیحی 
که  ماکارونی  دارد.  همراه  به  نامطلوبی  آثار 
است  جامعه  متوسط  و  پایین  اقشار  خوراک 
با افزایش قیمت از سفره ها حذف می شود. 
به  ماکارونی قطعا  قیمت  برابری  افزایش سه 

مردم فشار وارد می کند.
شورای  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
اسالمی تصریح کرد: اگر هم دولت قصد دارد 
که ارز ترجیحی را حذف کند، باید یارانه ها را 
افزایش دهد. یارانه 45 هزارتومانی دیگر دردی 
از مردم دوا نمی کند. اگر بناست ارز ترجیحی 
فرد حداقل 600 هزار  به هر  باید  حذف شود 
تومان یارانه داده شود. مجلس قطعا نسبت 

به این موضوع کوتاه نمی آید.
قبل  است  توقع  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
از حذف ارز ترجیحی، یارانه ها افزایش یابد. 
60 میلیون نفری که یارانه دریافت می کنند 
هستند.  جامعه  متوسط  و  ضعیف  اقشار  از 
خوراک این قشر موادی ساده نظیر ماکارونی 
و نان های صنعتی بود. انتظار می رود اگر قرار 
است این روند ادامه یابد دولت در کوتاه ترین 
کند.  اقدام  یارانه ها  افزایش  به  نسبت  زمان 
نباید با گرانی فشار بیشتری بر مردم تحمیل 

شود.

رئیسی در گفتگو با الکاظمی: 

انسجام و وحدت در عراق مورد 
تأکید ایران است

رئیس جمهوری با بیان اینکه انسجام و وحدت 
در عراق همواره مورد تأکید جمهوری اسالمی ایران 
بوده و هست، اظهار امیدواری کرد که روند سیاسی 
انتخابات پارلمانی اخیر در عراق هرچه سریعتر با 

تشکیل دولتی مقتدر و قوی به سرانجام برسد.
به گزارش تسنیم، آیت الله سید ابراهیم رئیسی 
روز چهارشنبه در پاسخ به تماس تلفنی »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر عراق با تبریک عید سعید 
فطر به دولت و ملت عراق برای مردم این کشور 

آرزوی سالمت و امنیت کرد.
وی همچنین گفت: انسجام و وحدت در عراق 
همواره مورد تأکید جمهوری اسالمی ایران بوده و 
هست و امیدوارم روند سیاسی انتخابات پارلمانی 
دولتی  تشکیل  با  سریعتر  هرچه  عراق  در  اخیر 

مقتدر و قوی به سرانجام برسد.
نیز  عراق  وزیر  نخست  الکاظمی«  »مصطفی 
متقابالً با تبریک عید سعید فطر به رئیس جمهوری 
و مردم ایران از حمایت های ایران از عراق تشکر 

کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 

یارانه پنهان مستقیمًا به دست مردم 
خواهد رسید

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
اصل شفاف سازی یارانه پنهان آرد از سوی دولت 
اقدامی قابل حمایت است چراکه این یارانه باید 

مستقیماً به دست مردم برسد.
شهباز حسن پور بیگلری در گفت وگو با خبرنگار 
آرد  پنهان  یارانه  به حذف  اشاره  با  ایرنا  پارلمانی 
توسط دولت اظهار داشت: اقدام دولت در حذف 
یارانه پنهان آرد و تبدیل آن به یارانه شفاف برای 
عرضه این یارانه به جامعه هدف، اقدامی صحیح و 

قابل حمایت است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی افزود: حذف یارانه پنهان به معنای حذف 
کامل یارانه آرد نیست، بلکه هدف تغییر در نحوه 
به  یارانه  تا  است  این بخش  در  یارانه  تخصیص 
صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان نهایی 

قرار گیرد.
وی اظهار کرد: دولت باید با جدیت تمام با سوء 
استفاده کنندگان از فضای موجود برخورد کند تا  
لطمه ای به روند اجرای این تحول اقتصادی وارد 

نشود.
حسن پور بیگلری با بیان اینکه باید هر چه زودتر 
در  شفاف  به صورت  و  شود  حذف  پنهان  یارانه 
مردم شیرینی  تا  گیرد  قرار  اختیار جامعه هدف 
اجرای طرح مربوطه را حس کنند، افزود: ما هیچگاه 
نمی خواهیم که جایگاه رئیس جمهوریمان به خاطر 
اقدامات گروهی سوء استفاده گر دچار خدشه شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان 
تاکید کرد:  نباید اجازه داد رانت خوارانی که در این 
چند سال از ارز ترجیحی و یارانه پنهان سو استفاده 
کرده اند و امروز با ایجاد شفافیت در پرداخت یارانه 
منافعشان به خطر افتاده با فشار بر مردم، فضای 
جامعه را ملتهب کنند از این رو باید دولت باید با 

این افراد به طور جدی برخورد کند.

دبیر ستاد حقوق بشر برنامه های سفر 
گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران 

را تشریح کرد
غریب آبادی با تشریح برنامه های سفر گزارشگر 
ویژه سازمان ملل به ایران، گفت: سفر گزارشگر 
ویژه فرصتی است برای آشنایی وی با تاثیر مخرب 

تحریم ها بر مردم ایران.
به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور 
بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، 
ویژه  گزارشگر  دوهان«،  »آلنا  سفر  درخصوص 
اقدامات  منفی  آثار  بررسی  امر  در  ملل  سازمان 
قهری یک جانبه، به جمهوری اسالمی ایران، اظهار 
داشت: »پیرو درخواست گزارشگر ویژه برای سفر 
به ایران و پذیرش این درخواست از سوی ما، خانم 
دوهان از تاریخ ۱۸ اردیبهشت، سفری ۱۱ روزه به 

جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت.«
وی گفت: ماموریت اصلی خانم دوهان، بررسی 
آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی 
مردم از حقوق بشر است و در این راستا، دیدارهای 
مختلفی را با نمایندگان دستگاه های دولتی، بخش 
خصوصی و سازمان های غیردولتی انجام خواهد 
نیز  مراکز  برخی  از  همچنین  ویژه  گزارشگر  داد. 

بازدید به عمل خواهد آورد.
الزم به توضیح است شورای حقوق بشر سازمان 
ملل در سال ۲0۱4 سازوکار گزارشگر ویژه بررسی 
بر بهره مندی  اقدامات قهری یکجانبه  آثار منفی 
به تصویب  را طی قطعنامه  از حقوق بشر  افراد 
رساند. کشورهای غربی هر سال به این قطعنامه 

رای مخالفت می دهند.

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی که شامگاه 
پنجشنبه در برنامه صف شبکه خبر درباره برنامه 
دولت برای رفع مسائل اقتصادی گفت: این دولت 
خود را دولت مردم می داند و مردمی بودن شعار 
مردم  به  باید  است  معتقد  و  است  دولت  اصلی 
با حقوق  را که مرتبط  اطالع داده شود آن چیزی 
مردم است و مردم باید صادقانه در جریان باشند. 
مردم صاحبان حکومت هستند و خود آنها باید در 
فرایند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و جامعه 
نخبگان به عنوان نمایندگان تخصصی همین  مردم 
در حوزه مختلف اظهار نظر کنند. از ابتدای تشکیل 
و  اقتصادی طرح ها  درباره مسائل  دولت سیزدهم 

نظرها برای حل مسائل مردم بیان شده است.
وی ادامه داد: همه اقتصاد ما بیمار است و سال 
های سال مردم این بیماری را لمس می کنند و این 
تبعیض ها را در حوزه اقتصادی می چشند و رانت ها 
و بیکاری ها را سال ها می بیند و همزمان با این هجمه 
اقتصادی دشمن و جنگ اقتصادی علیه مردم که به 
واسطه تحریم های ظالمانه رخ داده آثار آن را مردم 

می بینند.
سخنگوی دولت افزود: یکی از اولویت های اساسی 
دولت مسائل اقتصادی است و به همین دلیل در 
سند تحول دولت هم ۱۲ موضوع درباره اقتصادی 
بیان شده است. در صحن دولت و جلسات فرعی آن 
شاید پربسامدترین بحث در دولت اقتصادی است 
که به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی می شود 

تا بتوان نسخه ایی برای درمان اقتصاد ارائه شود.  
اقتصادی  معضل  ترین  ثابت  می گوید:  جهرمی 
کشور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن 
در کشور شده  و حدود چهار سال است که کشور 
تجربه تورم 40 درصد را دارد و وضعیت اقتصاد ما 
بحرانی شده است و چندین سال متوالی مردم  با 

تورم های باال روبرو هستند.
وی ادامه داد: وقتی دولت در شهریور ماه سال 
گذشته فعالیت خود را آغاز کرد تورم به 60 درصد 
رسیده بود که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است 
تجربه  در کشورمان  ایام جنگ جهانی  در  فقط  و 
کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی 
همراه شد. دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم 
اقتصادی کشور معطوف کرده است. یکی از منشا 
های اساسی تورم  به نظر کارشناسان اقتصادی خلق 

پول است.
راز چهار  درباره هدفمند کردن  سخنگوی دولت 
هزار   و ۲00 تومانی اظهار داشت: دولت با گذشت  
بوده  این مدت مکلف  در  از مدیریت خود  ماه   ۹
که نظام پرداخت یارانه ها را اصالح کند. در قانون 
بودجه سال گذشته وقتی که دولت مردمی شروع 
به کار  کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون بودجه 
۱400  پیش بینی شده بود، تمام شد و منبعی برای 
اما  ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت.  اختصاص 
دولت با روش های مختلف توانست منابعی را تامین 
و سال ۱400 را سپری کند و در قانون بودجه امسال 
هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت نیمایی 
محاسبه کند. یعنی منابعی برای ارز ترجیحی یارانه 

ایی نخواهد داشت.
توضیح  بخش   این  ادامه  در  جهرمی  بهادری 
داد:  برای تامین کاالهای اساسی با ارز یارانه ایی ما 
حدود ۲0 میلیارد دالر منابع نیاز داریم. در حالی که 
در بودجه امسال حدود ۹ میلیارد دالر پیش بینی 
شده است و این یعنی شما توانایی این منابع را در 
چارچوب بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تامین 
کنید. حال چرا اینگونه پیش بینی شده است به این 
دلیل این که سقف منابع واقعی موجود همین بود. 

او مثالی در این باره می زند و می گوید: ما در سال 
های گذشته نظام پرداخت ارز ترجیحی را داشتیم که 
به برخی کاالها این ارز تعلق می گرفت حال که به 
این فرایند در سال های سال باز می گردیم و ارزیابی 
می کنیم، می بینیم آن کاالهایی که ارز ترجیحی 
دریافت می کردند و بنا بوده که مردم بهتر مصرف 

کنند عکس آن اتفاق افتاده است.
سخنگوی دولت در تکمیل این بخش از اظهارات 
خود افزود:  نظام پرداخت ارز ترجیحی آنقدر معیوب 
بوده زیرا طبقه مرفه جامعه منابع بیشتری را برای 
تامین نیازها در اختیار داشتند و طبقه ضعیف تر 
توانایی تامین نداشتند  و فشار تورمی اجاره نداد.  
اینکه این  دلیل دوم هم قاچاق بوده است. بجای 
منابع سر سفره مردم بیاید به دلیل منافذی که وجود 
داشته در کشورهای دیگر مصرف شده و این  مدل 
معیوب باید اصالح شود تا وقتی که  اصالح نشود 
تورم و سایر مسائل  اتفاق می افتد بنابراین بیماری 

باید درمان شود.

بهادری  جهرمی می گوید: یکی از رسالت های 
دولت تحقق عدالت و عادالنه پرداخت کردن یارانه 
و برخورد با قاچاق در کشور است و باید ریشه فساد 

را خشکاند. 
سخنگوی دولت درباره امنیت غذایی مردم گفت:  
دولت در این زمینه با هیچ کس چه در داخل و چه 
حوزه  در  نمونه  عنوان  به  ندارد.  خارج شوخی  در 
واکسیناسیون دولت سیزدهم  با جدیت اقدام به 
ورود  آن کرد و امروز ما به ۷ کشته رسیده ایم در 
حالی که در کشورهای غربی  میزان مرگ و میر به 
۱500 نفر رسیده است. پس دولت زمانی که تمرکز 
خود را بر روی موضوعی بگذارد به سرانجام می رساند 

این اتفاق نیز در کاالهای اساسی رخ داده است.
فقر  رفع  سیزدهم  دولت  اولویت های  از  یکی  او 
مطلق عنوان می کند و می گوید:  یکی از برنامه های 
دولت برای از بین بردن فقر اصالح نظام پرداخت 
یارانه نقدی است و هر چقدر یارانه هدفمند تر باشد 

فقر کاهش می یابد.
دولت شبانه روز پیگیر مسائل اقتصادی مردم است  
سخنگوی دولت گفت: امروز کاالهای اساسی ما در 
حد قابل قبولی موجود است و پیش بینی خریدهای 
آتی و هم  تامین منابع آن از کشورهایی که باید از 
آنها تامین شود صورت گرفته است و تعامل سازنده 
ای در این حوزه بین بانک مرکزی و وزارت جهاد و راه 
شهرسازی و سایر وزارتخانه های مرتبط  برقرار است 
مردم  اقتصادی  مسائل  پیگیر  روز  شبانه  دولت  و 
است  حتی در روز های تعطیل و به عبارتی تعطیلی 

ندارد و دولت نگران در این باره ندارد.
دولت موافق ورود خودروهای لوکس به کشور 

نیست
کشور  در  خودرو  واردات  به  دولت  سخنگوی 
موجود  نظام وضعیت  اصالح  گفت:  و  زد  گریزی 
خودروسازی کشور یکی از اولویت های دولت است و 
رئیس جمهوری هشت دستور را برای اصالح خودرو 
است.  موضوع  این  پیگیر  هم  منظم  و  کرد  صادر 
یکی از راهکار افزایش تولید است اما  ما چند سال 
به دلیل سوء مدیریت با کاهش عرضه چند ساله 
روبه رو بودیم و اکنون افزایش تولید در این مقطع 
پاسخگوی نیازها نیست. بهادری جهرمی ادامه داد: 
وزیر صمت هم  پیشنهاد اخذ مجوز واردات خودرو را 
در دولت مطرح کرد که بحث و بررسی شد اما دولت 
با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را 
نیاز روز مردم ندانست. اما با کلیات طرح موافقت 
شد  که البته در کمیسیون دولت در دست بررسی 
در  دولت  اقدامات  درباره  جهرمی  بهادری  است. 
حوزه دانش  بنیان  توضیح داد: دولت کارگروهی به 
ریاست معاون اول رئیس جمهو تشکیل داد  برنامه 
های برای همه وزارت خانه در راستای تحقق شعار 
سال تدوین شده و اکنون تمام برنامه در حال بررسی 

در کمیسیون های تخصصی دولت است.
بهادری جهرمی این گفت و گو را با تاکید به اینکه 
به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر 
نمی کند و رئیس  جمهوری اجازه گران شدن نان را 

نمی دهد پایان داد.

آیت الله العظمی جوادی آملی تاکید کردند : قرآن کریم از ملّتی 
که جیبش خالی است و کیفش خالی است به عنوان فقیر یاد 

می کند، فقیر به معنای گدا نیست.
به گزارش شفقنا، آیت الله جوادی آملی در مراسم آیین اختتامیه 

کنگره بین المللی اقتصاد، پیامی ارسال کرد.
دراین پیام با بیان اینکه مال در نظام اسالمی به منزله ستون 
فقرات یک ملّت است، اظهار کردند: عناصر محوری اقتصاد را قرآن 
کریم در چند آیه بیان کرده است: عنصر اول این است که مال را 
به منزله ستون فقرات یک ملّت و جامعه معرفی کرد که این ثروت 
مملکت را نباید به دست سفیهان سپرد، زیرا ثروت مملکت عامل 
قیام و استقامت و پایداری یک ملّت است. اگر سفیه ستون فقرات 
یک ملّت را به دست بگیرد این ستون را می شکند و این ملّت را 

زمین گیر می کند.

ایشان اظهار کردند: عنصر دوم آن است که اگر ملّتی نتواند ستون 
فقراتش را حفظ بکند فقیر است؛ یعنی ستون فقرات او شکسته 
است. اگر این ستون محفوظ نماند و در اثر ربا و مانند آن آسیب 
ببیند، این ملّت فقیر می شود. فقیر به آن ملّتی می گویند که ستون 
فقراتش شکسته است، زیرا عامل قیام که ثروت است آن را از 

دست داد و از آن بهره صحیح نبرد.
فقراتش  ستون  که  ملتی  اینکه  بیان  با  شیعیان  تقلید  مرجع 
شکسته است، قدرت قیام ندارد، اظهار کردند: عنصر سوم آن است 
ملتی که ستون فقراتش شکسته است این قدرت قیام ندارد چه 
رسد به مقاومت، تا برسد به اقتصاد مقاومتی. آیه سوره »نساء« 
این است که مال عامل قیام است، ملّتی که عامل قیام ندارد، یک 

ملّت ویلچری است.
ایشان با بیان اینکه ثروت، باید در بخش عمومی باشد، بیان 
داشتند: عنصر چهارم آن است که ثروت نه باید در دست دولت 
باشد نه بخش خصوصی، نه بخش خصولتی، بلکه باید در بخش 
عمومی باشد؛ یعنی برای توده مردم میسور باشد که از مال مملکت 
برای تأمین معاش خودشان زندگی آبرومندانه داشته باشند. البته 
هر کسی به اندازه استعداد اقتصادی خود، قدرت و ادراک و فهم 
اقتصادی خود، تالش و کوشش اقتصادی خود سهم بیشتری می برد 
و این به منزله خونی است که باید در رگ های این ۳60 درجه دایره ای 
جریان داشته باشد و اگر این مال به بخشی نرسد، آن بخش فلج 

می شود، مثل آنکه اگر خونی به عضوی نرسد آن عضو فلج است.
یت الله جوادی آملی با بیان اینکه تولید و اشتغال با ربا ممکن 
نیست و جنگ با خداست، اظهار داشتند: نظام مردمی، بدون 
بانک های منزّه از ربا و مطهّر از نزول، محقق نخواهد شد. تولید و 
اشتغال با ربا ممکن نیست و جنگ با خداست و بنابراین اگر ملّت 

این چنین باشد به تولید و اشتغال توجه می کند.
وی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم در چند آیه در مورد اقتصاد 
بیان کرده است: اواّلً مال را به منزله ستون فقرات یک ملّت و جامعه 

معرفی کرد. زیرا ثروت مملکت عامل قیام و استقامت و پایداری 
یک ملّت است. اگر سفیه ستون فقرات یک ملّت را به دست بگیرد 
این ستون را می شکند و این ملّت را زمین گیر می کند. پس عنصر 
اوّل این است که مال در نظام اسالمی به منزله ستون فقرات یک 

ملّت است.
وی گفت: که اگر این ستون محفوظ نماند و در اثر ربا و مانند 
آن آسیب ببیند، این ملّت فقیر می شود. در فرهنگ قرآن، ملّتی که 
جیبش تهی و کیسه اش خالی است، این ملّت فقیر است. فقیر به 
معنای گدا نیست، در فارسی آن لغت دقیق و عریق را نداریم که از 
ملّتی که ستون فقراتش شکسته است خبر بدهیم. می گوییم گدا! 
واژه گدا بار علمی ندارد. در عربی از گدا به عنوان فاقد و ندار یاد 
می کنند، ولی قرآن کریم از ملّتی که جیبش خالی است و کیفش 

خالی است به عنوان فقیر یاد می کند، فقیر به معنای گدا نیست.
الله جوادی آملی تاکید کرد: عنصر سوم آن است ملتی  آیت 
که ستون فقراتش شکسته است این قدرت قیام ندارد چه رسد 
به مقاومت، تا برسد به اقتصاد مقاومتی. آیه سوره »نساء« این 
است که مال عامل قیام است، ملّتی که عامل قیام ندارد، یک ملّت 

ویلچری است.
وی افزود: عنصر چهارم آن است که در سوره »حشر« مشخص 
باید در  باید در دست دولت باشد نه  این ثروت نه  کرد؛ فرمود 
بخش خصوصی باشد، نه باید در بخش خصولتی باشد، بلکه باید 
در بخش عمومی باشد؛ یعنی برای توده مردم میسور باشد که از 
مال مملکت برای تأمین معاش خودشان زندگی آبرومندانه داشته 
باشند. البته هر کسی به اندازه استعداد اقتصادی خود، قدرت و 
ادراک و فهم اقتصادی خود، تالش و کوشش اقتصادی خود سهم 
بیشتری می برد و این به منزله خونی است که باید در رگ های این 
۳60 درجه دایره ای جریان داشته باشد و اگر این مال به بخشی 
نرسد، آن بخش فلج می شود، مثل آنکه اگر خونی به عضوی نرسد 

آن عضو فلج است.

سخنگوی دولت: 

نانوداروگراننمیشود
سخنگو و رئیس شورای اطالع رسانی دولت ثابت ترین معضل اقتصادی کشور را تورم دانست و گفت: متاسفانه تورم به یک بیماری مزمن در کشور تبدیل 

شده و تمرکز ویژه دولت کنترل تورم و ثبات اقتصادی است.

مّلتبدونمال،مّلتویلچریاستآیت اهلل جوادی آملی: 

وقتی دولت در 

شهریور ماه سال 

گذشته فعالیت 

خود را آغاز کرد 

تورم به ۶0 درصد 

رسیده بود که در 

تاریخ ایران بی 

سابقه بوده است 

و فقط در ایام 

جنگ جهانی در 

کشورمان تجربه 

کردیم

خطیب نماز جمعه تهران مشکالت اقتصادی کشور را نتیجه قطعی سیاست های 
اقتصادی دهه های گذشته دانست و گفت: اگر دولت می خواهد نحوه پرداخت 
یارانه ها را اصالح کند، مردم قبل از اجرای طرح مطلع شوند تا به آرامش برسند.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد در خطبه نماز جمعه 
تهران گفت: اگر قرآن مدار تصمیم گیری و مدیریت باشد،  تصمیم غیرعلمی 
گرفته نمی شود. تصمیمات باید متقن، کارشناسی و قابل دفاع باشد، نه اینکه 

سخنی گفته شود یا تصمیمی گرفته شود که مورد نقد نخبگان قرار گیرد.
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: اگر مدیران و مسئوالن در واجبات و 
مستحبات پیشگام نباشند، مردم هم در عمل به واجبات سست می شوند. به 
این معنا، مسئولیت ما بسیار سخت است. باید مراقب کلمات و تصمیمات خود 
باشیم. اقتدار جمهوری اسالمی بدون شک حاصل ارتباط نزدیک مسئوالن و 

مردم با مباحث دینی و ائمه اطهار است.
برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی باید به قرآن بازگردیم

ابوترابی فرد با بیان اینکه در دفاع مقدس قرآنی عمل کردیم، اظهار کرد: برای 
برون رفت از تنگناهای اقتصادی باید به قرآن بازگردیم یعنی دانش و علم را محور 
تصمیمات قرار دهیم. تصمیمات باید در مجامع علمی ملی و جهانی قابل دفاع 
باشد. امروز غرب با تکیه بر تکنولوژی و سوء استفاده از قدرت سیاسی و نظامی 

اهداف نامشروعش را دنبال می کند. مسئولیت همه ما به ویژه آنان که در سطوح 
باالی مسئولیت هستند، خدا را نصرت کنند و یاری خداوند یعنی یاری دین 
خدا. نصرت خداوند یعنی عاشورایی زیستن. نصرت خداوند یعنی با حق بودن. 
امیرالمومنین همیشه با حق بود. کسی که در کنار علی ابن ابی طالب است، 

مدافع حق و جامعه بشری است.
وی افزود: در ماه مبارک رمضان از بعضی افرادی که خود را در این نظام حتی 
در سطوح پایین مسئول هستند، رفتارهایی دیده شده است. مدیران ارشد باید 
این مسائل را رصد کنند. عدالت و تقوا رمز مدیریت دینی و در نظام سیاسی 

برآمده از اندیشه علی ابن ابی طالب است.
ابوترابی فرد ضمن تسلیت به خانواده نادر طالب زاده به خاطر درگذشت این 
هنرمند، گفت: در جمعه گذشته شاهد حضور امت اسالمی در راهپیمایی تحول 
آفرین قدس بودیم. عموم رسانه ها به این واقعیت اذعان داشته اند که راهپیمایی 
روز قدس در دنیای اسالم با شکوه و عظمت برگزار شد. این حرکت نویدبخش 
وحدت امت اسالم برای دفاع از سرزمین قدس است. تیم اقتصادی دولت بر 

راهکارهای مورد اجماع جامعه علمی سرمایه گذاری کند
به  کرد:  اظهار  کشور  اقتصادی  مسائل  درباره  فرد  ابوترابی  حجت االسالم 
مقامات ارشد و اجرایی کشور توصیه می کنم که راه را برای اجماع علمی هموار 

کنید. جامعه نخبگی باید مورد تعامل و گفت وگو قرار گیرند تا بتوانیم با الهام از 
سیاست های کلی ابالغی از وضعیت موجود بیرون بیاییم. تیم اقتصادی دولت 

در این حوزه سرمایه گذاری کند.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بیش از گذشته نیازمند اصالح ساختار 
اقتصادی هستیم، گفت: باید به طور شفاف برای مردم توضیح داده شود که 
رنج های اقتصادی امروز نتیجه ناگریز و قطعی سیاست های اقتصادی دهه های 
گذشته است. برون رفت از این تنگناهای نیازمند برنامه، اعتماد ملت به دولت، 
و عزم و اراده راسخ برای تحول است. بدون تردید سیاست پولی کشور باید اصالح 
شود. سیاست چاپ، نشر و توزیع گسترده پول تأثیرات از عوامل اصلی رشد تورم 
و کاهش ارزش پول ملی است. سیاست پولی انبساطی، استقراض از سیستم 
بانکی گره گشای مشکالت بود و می توانست نرخ رشد بلند مدت را افزایش دهد، 

هیچ کشوری با مشکالت اقتصادی رو به رو نبود.
ابوترابی فرد با تأکید بر ضرورت شفاف بودن تصمیمات اقتصادی گفت: باید 
از طریق منبرهای رسمی و رسانه ملی برای مردم توضیح دهند که سیاست نرخ 
رشد پول در سطح محدود می تواند نقش موثری در مهار تورم داشته باشد. 
سیاست مالی یعنی تعیین مخارج دولت. مخارج دولت مهمترین ابزار سیاست 
مالی است. بدون تردید می توان اذعان کرد که در طول دهه های اخیر سیاست 

مالی در تأمین ثبات اقتصادی ناتوان بوده است. این سیاست ها باید تجدیدنظر 
شود. دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده اما باید برای مردم هم توضیح 

دهید.

خطیب نماز جمعه تهران:
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گرانی دارو؛ از انکار تا واقعیت

تناقض گویی مسئوالن وزارت 

بهداشت 

وزیر بهداشت مدعی است دارو گران نشده و 
قیمت داروها طبق سال گذشته خواهد بود. در 
حالی که معاون او، افزایش قیمت داروها را تأیید 

کرده است.
به گزارش مهر، موضوع گرانی دارو، این روزها 
به مهم ترین چالش حوزه سالمت کشور تبدیل 
شده است. به طوری که مشاهدات میدانی از 
سطح داروخانه ها نشان می دهد که دارو گران 
شده است. در همین حال، مسئوالن مربوطه 
که در رأس آنها، وزیر بهداشت قرار دارد، منکر 
افزایش قیمت داروها شده است و اصرار دارد که 
دارو با قیمت سال گذشته در دسترس مردم و 

بیماران قرار می گیرد.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، پس از حضور 
در  مجلس،  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  در 
و  بود  خوبی  جلسه  گفت:  خبرنگاران  جمع 
تصمیم گرفته شد که قیمت دارو هیچ تغییری 
باشد، حداقل  نداشته  به سال گذشته  نسبت 
و  داشتیم  اخیر  ماه  در چند  را  قیمت  افزایش 

نمودارها هم بیانگر این موضوع است.
البته این اظهار نظر وزیر، با ابهاماتی همراه 
است. زیرا، مشخص و صریح نگفته که باالخره 
قیمت دارو نسبت به سال گذشته تغییری نکرده 
و اگر افزایش یافته است، چرا مدعی شده که 

قرار نیست قیمت دارو گران شود.
در ادامه وزیر گفته است که حداقل افزایش 
ایم و طرح  اخیر داشته  ماه  را در چند  قیمت 
همین نکته، بیانگر گران شدن دارو در ماه های 

اخیر بوده است.
رئیس سازمان  دارایی  بهرام  در همین حال، 
غذا و دارو، مدعی شده است که افزایش قیمت 
دارو در سال ۱۴۰۰ به خاطر رشد هزینه های تولید 
بوده ولی بسیار کمتر از تورم عمومی جامعه بوده 

است.
وی با عنوان این مطلب که تغییر قیمت برخی 
بوده  ارز  قیمت  تغییر  از  ناشی  دارویی  اقالم 
است، ادامه داد: در یک مقطعی مثل ۶ ماهه 
دوم سال ۱۴۰۰ ارز به دارو تعلق نگرفت، یا در 
ارز  ارزی،  منابع  محدودیت  دلیل  به  مقطعی 

نیمایی به دارو تعلق گرفت.
وی با بیان اینکه در مقطعی مانند ۶ ماهه دوم 
۱۴۰۰ ارز ترجیحی به دارو با تأخیر چند ماهه 
اختصاص پیدا کرد، گفت: در مقطعی به دلیل 
محدودیت منابع ارز ترجیحی، برای جلوگیری از 

کمبود دارو از منابع ارز نیمایی استفاده شد.
البته نکته قابل تأمل، تناقض گویی مسئوالن 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. به 
طوری که رئیس سازمان غذا و دارو، اخیراً در 
نشست خبری که به صورت آنالین برگزار شد، 
تمامی  شکل،  این  به  و  شد  دارو  گرانی  منکر 

ادعاهای خودش را نقض کرد.
نشست  آن  در  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
اشاره  با  شد،  برگزار   ۱۴۰۱ اردیبهشت   ۱۰ که 
به موضوع گرانی دارو که در چند ماه گذشته 
افزایش  گفت:  است،  شده  رسانه ها  تیتر  سر 
قیمت چند قلم را نمی توان به کل بازار دارویی 
کشور تعمیم داد. زیرا، این افزایش قیمت شاید 

مشمول ۵ درصد بازار دارویی کشور باشد.
نکته قابل تأمل، واکنش رئیس سازمان غذا و 
دارو به گرانی دارو است که مردم گالیه دارند. 
وی مدعی شده که مشاهدات مردم مربوط به 

افزایش قیمت داروهای بدون نسخه است.
دولتی  ارز  دارو گفت:  و  غذا  رئیس سازمان 
داروهای OTC طی دو سال گذشته و در دولت 
قبل حذف و نیمایی شد. بر این اساس مردم 
نسخه  بدون  داروهای  قیمت  افزایش  شاهد 

بودند.
اما واقعیت امر این است که دارو گران شده و 
حاال که صدای اعتراض و گالیه بیماران به گوش 
می رسد، مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان غذا 
بازار  بر  آرام ساختن جو حاکم  دارو، به دنبال 

دارویی کشور هستند.
کمیسیون  عضو  بندپی  محسنی  محمدعلی 
اظهارات  به  واکنش  در  درمان،  و  بهداشت 
مدیران وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت 
ادعا می کند که دارو گران نشده است. حقیقت 
ماجرا این است که داروها گران شده و این گرانی 
و تورم را می توان با پوست و گوشت خود لمس 

کرد. 

درپی ممنوعیت حضور دستفروشان در 
قطارهای مترو صورت می گیرد

راه اندازی سامانه شناسایی و 

ساماندهی دستفروشان مترو

و  تهران  مترو  بهره برداری  مدیرعامل شرکت 
حومه گفت: قرار است که شرکت مترو شرایطی 
به جای فعالیت  تا دستفروشان  فراهم کند  را 
در داخل واگن ها و سکوی ایستگاه ها و ایجاد 
مزاحمت برای مسافران، در مکان های مشخص 

دستفروشی کنند.
به گزارش ایسنا، چند روز گذشته مدیرعامل 
شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از پیگیری 
این شرکت برای تصویب قانون »ممنوعیت ورود 
دستفروشان به واگن های مترو« توسط هیئت 
وزیران خبر داد و گفت: این قانون دستورالعمل 
اجرایی دارد که باید توسط هیئت وزیران مصوب 
شود. همچنین هماهنگی های الزم برای تصویب 
و اجرای این قانون در حال انجام است. مقرر 
شده تا پیش نویسی از سمت شرکت بهره برداری 

آماده و به وزارت دادگستری ارسال شود.
این اقدام پس از گذشت چند سال در حالی رخ 
می دهد که شرایط کرونایی همچنان پابرجاست و 
مسافران مترو به مرور درحال افزایش هستند. 
یکی از مهم ترین گالیه و اعتراض مسافران مترو 
درخصوص آلودگی صوتی ست که دستفروشان 
در واگن ها ایجاد می کنند. مسافری که روزانه 
از مترو استفاده می کند از ترافیک سطح شهر 
فرار کرده و به زیرزمین آمده است تا عالوه بر 
و  آرامش  از  هزینه،  و  زمان  در  صرفه جویی 
سکوت شبکه مترو بهره مند شود. اما متأسفانه 
حضور گسترده دستفروشان در مترو باعث شده 
تا مسافران در زیرزمین هم آسایش و آرامش 
ازدحام قطارها در ساعات  بر  باشند و  نداشته 

اوج، دامن بزنند.
حال، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
برای  پیگیری  بر  عالوه  که  است  قرار  حومه  و 
دستفروشان  ورود  »ممنوعیت  قانون  تصویب 
در  را  مترو  دستفروشان  مترو«،  واگن های  به 
ایستگاه ها  سکو  و  قطارها  جز  به  مکان هایی 
ساماندهی کند تا امرار معاش این قشر از جامعه 
آسیب نبیند و عالوه بر آن رضایت مسافران مترو 

پس از سال ها گالیه حاصل شود.
چگونگی  درباره  شایسته اصل،  مهدی 
ساماندهی دستفروشان حاضر در ایستگاه های 
مترو پایتخت، توضیح داد: شهردار تهران برای 
ساماندهی دستفروشان در سطح شهر یک طرح 
کلی مدنظر دارد که بخشی از این طرح مربوط 
به مجموعه مترو می شود. قرار است که شرکت 
بهره برداری مترو تهران در راستای دستورالعمل 
موجود و با هماهنگی شرکت ساماندهی صنایع 
و خدمات  رفاه  سازمان  همچنین  و  مشاغل  و 
اجتماعی، ساماندهی دستفروشان مترو را انجام 

دهد.
تهران  مترو  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
و حومه در ادامه اضافه کرد: طبق ماده ۵ بند 
»د« اساسنامه سازمان رفاه و خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران، این سازمان باید به ساماندهی 
آسیب های اجتماعی کمک کند و از راهکارهای 
پیشگیرانه بروز آسیب های اجتماعی در اقشار 
رویکرد  با  آسیب  معرض  در  و  پذیر  آسیب 
توانمندسازی جامعه مورد هدف، حمایت داشته 
باشد. بنابراین مسئولیت شرکت مترو ساماندهی 
دستفروشان نیست اما طبق اساسنامه شرکت 
و  با کمک  مترو  باید  تهران،  مترو  بهره برداری 
همکاری سازمان رفاه و خدمات اجتماعی مسائل 

مربوط به دستفروشان در مترو را رفع کند.
راه اندازی  به  اشاره  ضمن  شایسته اصل 
مترو،  دستفروشان  شناسایی  برای  سامانه ای 
دستفروشان  به  راه اندازی،  از  پس  گفت: 
عالقه مند اطالع رسانی می شود تا اطالعات خود 
را در سامانه بارگذاری کنند. سپس شرکت مترو 
شرایطی را فراهم می کند تا دستفروشان به جای 
عبور و مرور در داخل واگن ها و سکو ایستگاه ها 
و ایجاد مزاحمت برای مسافران، در مکان های 
معیشت شان  تا  کنند  دستفروشی  مشخص 
آسیب نبیند و گالیه مسافران از این بابت کمتر 

شود.
وی با تأکید براینکه در همین راستا غرفه هایی 
شد،  خواهد  اندازی  راه  مترو  ایستگاه های  در 
افزود: این اقدام سبب می شود تا شرایطی برای 

تأمین معیشت دستفروشان فراهم شود.

به گزارش خبرآنالین، این روزها خبرهای مهمی از 
حیات وحش ایران مخابره می شود. تلف شدن پلنگ 
جویبار به ضرب گلوله ماموران از یک سو و تولد ۳ توله 
یوز ایرانی در شرایط نیمه اسارت از سوی دیگر، دو سر 
طیف اخبار خوب و بد این حوزه را در هفته گذشته 

ساختند.
یوزپلنگ ماده ای که قهرمان این گزارش است، حاصل 
عملیات کشف قاچاق حیوانات است. دوشنبه )۴ دی 
ماه ۱۳۹۶( توله یوز هشت ماهه ماده ای طی همکاری 
مشترک یگان حفاظت محیط زیست و پلیس امنیت 
منتقل  پردیسان  به  و  قاچاقچیان حیوانات کشف  از 
می شود. این توله یوز که »ایران« نام گرفت، در زمان 
کشف از سوء تغذیه رنج می برد و در کنار آن به علت 
جدایی زودهنگام از زادگاه خود، بسیاری از مهارت های 
بقا را فرا نگرفته بود. او مادر توله های تازه تولد یافته ای 

است که امید احیای ژنوم یوز ایرانی هستند.
وارد  توله  این ۳  تولد  با  ایران  احیای حیات وحش 
فصل جدیدی شد چون آنطور که متخصصان می گویند 
شرایط تکثیر یوز در اسارت تاکنون در دنیا تجربه نشده 
نوع  این  از  مورد  اولین  ایران،  توله های  تولد  و  است 

شمرده می شود.
همانطور که پیش بینی می شد زایمان ایران به سختی 
انجام شد و دامپزشکان مجبور به سزارین این حیوان 
در  زیست  محیط  از  سازمان حفاظت  رئیس  شدند. 
این باره گفت: با توجه به حضور تیم دامپزشکی از یک 
هفته گذشته و بررسی شبانه روزی رفتارهای این جانور، 
مشخص شد که بارداری کامل بوده و با توجه به شرایط 
فیزیکی گونه و عدم توانایی در زایمان طبیعی، با نظر 
دامپزشکان مشاور و دامپزشک معتمد سازمان، نسبت 

به انجام زایمان سزارین صحرایی اقدام شد.
سزارین  می گوید  البته  دامپزشکی  متخصص  یک 
ایران کار عجیبی بوده که شاید می شد انجام نشود. 
در  تهران،  دامپزشکی  بیمارستان  رئیس  پیام محبی، 
این باره گفت: برای من این سوال پیش آمد که چرا 
بیابانی  وضعیت  در  این که  کردند.  سزارین  را  ایران 
دارد  سخت زایی  شرایط  حیوان  یک  دهیم  تشخیص 
خیلی دشوار است، از نظر من طبیعی ترین کار برای 
در  نمی خواهم  االن  البته  است،  زاییدن  ماده  حیوان 
تصمیم دامپزشکان آن جا تردیدی ایجاد کنم اما نظرم 
این است که باید زایمان طبیعی انجام می داد، البته 
باید دید دامپزشک میدان به چه چیزی رسیده بوده که 

تصمیم گرفته ایران سزارین بشود.
این سخنان در بین متخصصان حوزه حیات وحش 
سزارین  باید  معتقدند  برخی  و  دارد  هم  مخالفانی 
باره دکتر بهرنگ اکرامی  این  انجام می شد. در  ایران 
دامپزشک متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل، 
یوزهای متولد شده را از دستاورد بزرگ علمی برای ایران 
عنوان کرد، او با بیان این که هر سه توله های متولدشده 
اتفاق  این  کرد:  بیان  هستند  ماده  ایرانی  یوزپلنگ 
نویدبخش آینده ای روشن در جهت زادآوری های نسل 
بعدی و افزایش جمعیت این گونه ارزشمند خواهد بود.

بیماری های  و  مامایی  متخصص  دامپزشک  این 
تولیدمثل افزود: ما یک النه سنگی را برای یوزپلنگ 
تهیه کردیم که با دوربین های مداربسته که درون آن 
تعبیه کرده بودیم، پروسه زایمان را به طور غیرمستقیم 
رصد می کردیم که متوجه شدیم یوزپلنگ مادر بسیار 
بی قرار و بی تاب است و چندین بار وارد النه سنگی شد 
و بازدید کرد اما اتفاقی نیفتاد و زایمان صورت نگرفت 
و با توجه به اینکه اولین زایمان یوزپلنگ بود. عالمت 
سؤال های بسیاری برای ما به وجود آمده بود و ما این ها 

را بر اساس رفتار طبیعی حیوان ورانداز کردیم.
وی ادامه داد: نگرانی ما از ساعت ۱۱ صبح شروع شد 
و تا ساعت ۲ ظهر ما دیدیم که روند زایمان اتفاق نیفتاد 
و یوزپلنگ به علت درد و زورهای مکرر دچار بیحالی 
شده است. حوالی ساعت دو و نیم بعدازظهر زورهای 
زایمانی حیوان کم شد که ما به آن انرژی های ثانویه 
رحمی می گوییم به این معنا که رحم آن قدر زور می زند 

و تخلیه صورت نمی گیرد و باعث می شود عضالت رحم 
خسته شوند و دیگر زوری صورت نمی گیرد. من گفتم 
نظر بنده سزارین است و حتماً باید امروز عمل سزارین 
صورت گیرد با دکتر اکبری - سرپرست معاونت محیط  
زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست - هم  
صحبت کردیم و وضعیت را توضیح دادیم. من گفتم 
با مسئولیت خودم جراحی سزارین را انجام می دهم و 
ما تجهیزات استاندارد اولیه را داریم و چون وضعیت 
یوزپلنگ بحرانی بود و سالمت توله ها بسیار مهم بود ما 
زمان را غنیمت شمردیم و با همکاری دوستان وهمکاری 
دکتر مرعشی که به عنوان دامپزشک ناظر تشریف آورده 
بودند، عملیات بیهوشی حیوان را انجام دادیم، جراحی 
با موفقیت صورت گرفت و سه توله را از رحم خارج 
کردیم که دوتا از توله ها تنفس نداشتند که ما احیا 
کردیم و توله سوم همان اول تنفس خوبی داشت و 

خیلی زود صدای توله ها نشان از سالمتی آن ها بود.
مرگ یک توله همه را شوکه کرد؛ فراخوان نام گذاری 

برای دو توله زنده
اما با وجود امیدهایی که در ابتدای این زایمان در 
دل ایرانیان زنده شد، چیزی نگذشت که متاسفانه یکی 
از توله های ایران تلف شد و از بین رفت. دکتر بهرنگ 
اکرامی از تلف شدن یکی از سه توله ایران، یوزپلنگی 
که ۱۱ اردیبهشت در توران سزارین شد، خبر داد. عضو 
هیئت علمی دانشگاه و متخصص مامایی و بیماری های 
تولیدمثل گفت: این توله از زمان تولد ضعیف و در این 
چهار روز افزایش وزنی نداشت  و بعد از کالبدشکافی 
علت تلف شدن ناهنجاری مادرزادی ریه سمت چپ و 

چسبندگی ریه تعیین شد.
زیست،  محیط  سازمان  باقیمانده،  توله های  برای 
فراخوان داد تا هر کس نام خوبی در نظر دارد پیشنهاد 
دهد. در این فراخوان پویش مردمی که توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست و با همکاری رسانه ملی برگزار 
خواهد شد، به افرادی که نام های ارسالی آنان توسط 
هیات داوران مردمی برگزیده شود، جوایز نفیسی اهدا 
خواهد شد. مسئول دبیرخانه برگزاری رویدادهای ملی 
اشاره  با  بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست  و 
به اهمیت جهانی این رویداد بی سابقه اظهار داشت: 
عالقه مندان می توانند از ۲۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ 

از طریق سامانه پیامکی برنامه طبیعت ۳۶۰ شبکه دو 
http://Farzandan-e- سیما )۳۰۰۰۰۳۶۰( و یا سامانه

iran.ir اسامی پیشنهادی را اعالم کنند.
اشتباه عجیب محیط زیست؛ توله ها ماده نیستند!

توله های  شد،  شنیده  عجیبی  خبر  بعد  کمی  اما 
ایران، هر دو نر هستند. سازمان محیط زیست پس از 
بررسی های الزم و علمی عنوان کرد تشخیص جنسیت 
که  اول  روزهای  در  یوزپلنگ  مخصوصاً  سانان  گربه 
توله ها متولد شده بودند بسیار سخت و حساس بوده و 
اندام های تناسلی آنها به راحتی قابل تشخیص نیست 
که با رشد حیوان، تعیین جنسیت مرحله به مرحله 
آسان تر خواهد بود. دامپزشکان حاذق و مجرب، مجدداً 
توله یوزها مورد معاینه قرار داده و مشخص شد توله ها 

نر هستند.
برای آینده فرزندان »ایران« برنامه داشته باشیم

مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی با بیان اینکه تولد 
توله های »ایران« اتفاقی مهم و بزرگ برای محیط زیست 
کشور است،اظهار کرد: محیط زیست باید برنامه های 

حفاظتی برای »ایران« و توله هایش ارائه دهد.
از ایسنا، مرتضی پورمیرزای نیز  بر اساس گزارشی 
در واکنش به تلف شدن یکی از توله یوزهای »ایران« 
گفت: با توجه به اینکه اولین زادآوری »ایران« بود، از 
ابتدا هم به دلیل اینکه یکی از توله ها هنگام زایمان 
ضعیف بود، احتمال تلف شدن آن دور از انتظار نبود.

اینکه  بیان  با  ایرانی  یوزپلنگ  انجمن  مدیرعامل   
سازمان محیط زیست برای اعالم جنسیت عجله کرده 
است و می توانست دیرتر اعالم کند،اظهار کرد: هم 
زادآوری  برای  می توانند  ماده  هم جنس  و  نر  جنس 

مناسب باشند،به شرطی که زنده و سالم بمانند.
وی افزود: ماده بودن یوزپلنگ ها بهتر بود چرا که 
جنس نر بیشتری در دسترس است ولی نر هم می تواند 
در آینده کمک کند. مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی 
تلف  یوز گفت:دلیل  توله  تلف شدن  به  واکنش  در 
شدن آن مشخص نیست ولی طبق اطالعات سازمان 
محیط زیست،توله یوز کالبدشکافی شده و دلیل تلف 

شدن آن یک مشکل مادرزاده بوده است.
وی با تاکید براینکه سازمان محیط زیست باید برنامه 
مناسبی برای نگهداری از توله ها تدوین کند، گفت: باید 

ببینیم که آیا سازمان محیط  زیست برای این توله ها 
برنامه ای دارد یانه؟ تاکنون برنامه ای اعالم نکرده است 
اما مسیری که به طور ایده آل برای آن ها متصوریم این 
است که »ایران«موفق شده تا شکار را آموزش ببیند 
چراکه ایران از دوران کودکی از طبیعت جدا شده و 
تاکنون موفق به شکار نشده بود و در اولین گام مسئله 
آموزش شکار به توله ها دارای اهمیت است سپس باید 

به فنس های بزرگتر منتقل شوند.
 مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی تاکید کرد: تولد این 
یوزها با اینکه دیراتفاق افتاد ولی بسیار مهم است. نکته 
حائز اهمیت این است که برنامه ای برای آینده آن ها 
برنامه ریزی  بدون  آن ها  داشتن  صرفا  باشیم،  داشته 
فایده ندارد چرا که توله  یوزها در اسارت به دنیا آمده اند 
و بزرگ خواهند شد و اگر برنامه حفاظتی برای آن ها 

نداشته باشیم، صرفا هزینه هستند.
وی اضافه کرد: در طبیعت توله ها حدود ۱۸ ماه با 
مادر زندگی می کنند بنابراین از امروز باید به فکر ۱۸ ماه 

آینده باشیم که یوزها باید از هم جدا شوند.
پورمیرزای افزود: این توله یوزها نمی توانند فعال در 
طبیعت رها شوند و باید تالش کنیم که با کمک آن ها به 
یک جمعیت پشتیبان در اسارت برسیم و از نسل های 
بعدی به بازوحشی سازی و رهاسازی آن ها در طبیعت 
فکر کنیم.»ایران« تنها یوزپلنگ ماده ای است که تاکنون 
طبیعی  به صورت  می تواند  که  داشته ایم  اختیار  در 

جفت گیری کند و زایمان داشته باشد.
وی با بیان اینکه »ایران« حدود پنج سال سن دارد، 
این  که  است  این  دارد  نکته ای که وجود  کرد:  اظهار 
اولین زایمان »ایران« بود. در آفریقا این تجربه وجود 
داشته است که تا  ۱۴ سالگی هم زادآوری در یوزهای 
ماده وجود داشته باشد ولی این مسئله بستگی به نوع 

نگهداری آن ها دارد.
توله ها  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پورمیرزای 
جدا از مادرشان نگهداری می شوند یانه؟ اظهار کرد: 
توله یوزها با توجه به این که مادر سزارین شده جدا 
از مادر نگهداری می شوند ولی باید در اسرع وقت به 
مادر معرفی شوند تا آن ها را بپذیرد و نگهداری کند و به 
توله ها شیر دهد. هرچند تا این لحظه آن ها را نپذیرفته 

است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: ۸۰ تا ۸۵ درصد مرگ ها و 
بستری های کرونایی مربوط به کسانی بود که واکسن نزده بودند.

به گزارش مهر، کمال حیدری، درباره پوشش واکسیناسیون کرونا 
در کشور، افزود: پوشش واکسیناسیون در کشور مطلوب است و 

واکسن مورد نیاز مردم تا پایان سال ۱۴۰۱ تأمین شده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش اثر واکسن ها بعد از چند ماه، 
بروز زیرگونه هایی از کرونا و پیش بینی سازمان جهانی بهداشت 
درباره احتمال تجربه موج جدیدی از ویروس در تابستان، مردم 
تکمیل واکسن را در برنامه خودشان قرار دهند و کسانی که نوبت 
آخر واکسن خود را نزده اند، برای تزریق اقدام کنند. کرونا هنوز در 
هیچ جای دنیا تمام نشده است؛ حتی در برخی کشورهای اروپایی 

نیز تلفات سنگینی را شاهد هستیم.
حیدری با ابراز خوشحالی از تک رقمی شدن آمار مرگ و میر کرونا 
در ایران، گفت: پوشش واکسیناسیون به طور حتم تأثیر به سزایی 

در روند کنترل این ویروس داشت؛ همانگونه که در دو موج شدید 
پنجم با دلتا و ششم با اومیکرون این تأثیر جدی را شاهد بودیم. با 
پوشش واکسیناسیون شرایط خوبی را تجربه کردیم، اما این پیام به 
معنی عادی انگاری شرایط نیست و توقع داریم مردم صبر و تحمل 
پیشه کنند و به پیام ها و درخواست های وزارت بهداشت و ستاد ملی 

مقابله با کرونا توجه کنند.
حیدری با اشاره به وضعیت مطلوب فعلی کرونا در ایران، گفت: 
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت تالش دارد امور زندگی 
ساری و جاری باشد و کسانی که بیماری زمینه ای، نقص ایمنی 
دارند یا سالمند هستند، باید شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند 
و ماسک داشته باشند. کمیته علمی مقابله با کرونا به این موضوع 
اذعان دارد که یکی از موفقیت های ما در دوران کرونا در زمینه 
استفاده از ماسک است و باید آن را ادامه دهیم تا خبر رهایی از این 

بیماری را ببینیم و به شرایط عادی برگردیم.

 بیم و امیدها برای حیات وحش ایران ادامه دارد

چالش برای احیای ژن یوز ایرانی
یوز ایرانی محصور در شرایط نیم اسارت که نام ایران را به او دادند، ۳ توله به دنیا آورد، آن هم با سزارین، ولی یکی از توله ها تلف شد و جنسیت دو تای 

دیگر هم که گفته می شد ماده هستند با بررسی های بعدی نر تشخیص داده شدند.

نباید ماسک ها را برداریممعاون بهداشت وزارت بهداشت:

یکی از توله ها 

تلف شد و 

جنسیت دو 

تای دیگر هم 

که گفته می شد 

ماده هستند 

با بررسی های 

بعدی نر 

تشخیص داده 

شدند

رئیس انجمن دیابت ایران می گوید: تحقیقات نشان داده حدود ۳۰ درصد کسانی 
که مبتال به کرونا می شوند، در دوران پساکرونا گرفتار دیابت خواهند شد.

به گزارش ایرنا، شیب ابتال به دیابت نه  تنها در ایران، بلکه در تمام کشورهای 
جهان رو به افزایش است، سازمان جهانی بهداشت گزارش می دهد  از هر ۱۰ نفر، 
یک نفر دیابتی است و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۴۵ از هر هشت نفر یک 
نفر به دیابت مبتال باشد. بنابراین شیب تند ابتال به دیابت را در سراسر جهان در 

پساکرونا شاهدیم.
آمارهای جهانی گویای آن است که بیش از ۶.۷ درصد از مرگ ومیرهای بزرگساالن 
در سراسر جهان در ارتباط با دیابت و عوارض ناشی از آن است. درحال حاضر حدود 

۱۲ درصد از جمعیت بزرگسال کشور به دیابت مبتال هستند.
هزینه ساالنه دیابت، حدود ۶۷۳ میلیارد دالر برآورد می شود یعنی ۱۲ درصد بودجه 
ملی بهداشت صرف درمان دیابت و عوارض آن می شود. با توجه به این که علت 
اصلی شیوع و افزایش دیابت نوع ، تغذیه ناسالم و کاهش فعالیت جسمی است و 
همه گیری بیماری کرونا طی ۲ سال اخیر مشکالت جسمی و روانی بسیاری را برای 

مردم بوجود آورد که زمینه ساز ابتال به دیابت در دوران پسا کرونا است.
بطوریکه رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی درباره پژوهش های انجام شده درباره ی ارتباط دیابت و کووید-۱۹ 
می گوید: دیده شده در برخی از افرادی که مبتال به کرونا می شوند، بدون سابقه 

قبلی، قندخون افزایش می یابد و دچار دیابت می شوند.
از آغاز اقدامات درمانی و  معاون درمان وزارت بهداشت نیز در همین ارتباط، 

پیشگیرانه برای بیماری های دوران پساکرونا خبر می دهد و می گوید: اکنون دیابت به 
عنوان یک بیماری بسیار مهم برای پساکرونا مطرح است که با عبور از بحران فعلی 

بیماری و پیک ها ما روی آن هم تمرکز کرده ایم.
کمال حیدری می افزاید: درباره دیابت هم بسیاری از متخصصان جهانی هشدار 
می دهند. در بررسی ها مشخص شده که بیماران مبتال به کرونا  ۴۰ درصد بیشتر از 

کسانی که کرونا نگرفته اند در معرض ابتال به دیابت قرار دارند.
اسدالله رجب نیز می گوید: تحقیقات مختلف نشان داده شده دیابت بعد از کرونا 
شیوع باالتری دارد، ویروس کرونا بیشتر ویروس تنفسی است ولی دیابت بیماری 

خاموشی بوده که آسیب های زیادی به اعضای بدن وارد می کند.
وی می افزاید: خستگی، خواب آلودگی و سستی بدن از عالیم اولیه ابتال به دیابت 
است و باید مورد توجه اساسی قرار گیرد، درست است که شیوع کرونا کمتر شده ، 
اما هنوز وجود دارد و باید مسائل بهداشتی بیشتر رعایت شود. این متخصص غدد 
تصریح می کند: کرونا به طور مستقیم باعث تخریب سلول هایی می شود که انسولین 
تولید می کنند و  می تواند سیستم ایمنی را فعال  کند و این سیستم علیه سلول های 
خودی وارد عمل می شود که اصطالحا به آن بیماری خودایمنی می گویند و از این 

طریق باعث تخریب سلول هایی می شود که انسولین تولید می کنند.
رجب تاکید می کند: عالوه بر این، استرسی که هر نوع بیماری  ایجاد می کند منجر 
به فعال شدن هورمون هایی می شود که اثرات ضدانسولینی دارند. این  عامل نیز 
باعث خنثی شدن اثر انسولین یا کاهش ترشح آن می شود و در نتیجه، انسولین که 
هورمون کاهنده ی قند خون است، عمل نمی کند و قند خون افزایش پیدا می کند که 

به آن افزایش قند خون ناشی از استرس می گویند.
وی با اشاره به افزایش چهار برابری بیماران دیابتی کشور در ۲۵ سال گذشته، 
می افزاید: اگر بتوانیم این بیماری را به موقع شناسایی و درمان کنیم، هزینه های 
درمان آن نیز کاهش می یابد و توجه به پیشگیری در ابتالی افراد به این بیماری 
عوامل  وزن،  اضافه  و  چاقی  می گوید:  است. رجب  اهمیت  با  و  بسیار ضروری 
محیطی، نداشتن تحرک و تغذیه سالم از جمله عوامل ابتال به بیماری دیابت که طی 
۲ سال اخیر زمینه ابتال به دیابت را فراهم کرده و ۸۰ درصد افرادی که دارای اضافه 
وزن و چاقی هستند، در معرض ابتال به دیابت نوع ۲ قرار دارند. رئیس انجمن دیابت 
ایران تاکید می کند: استرس به دیابت نوع ۲ بیشتر دامن می زند و به مرور زمان همه 
اعضای بدن را تحت الشعاع قرار می دهد و در دوران پسا کرونا، عوارض استرس ناشی 

از همه گیری این بیماری ابتال به دیابت را تشدید می کند.
رجب خاطرنشان می کند: به همین دلیل دیابت اهمیت زیادی دارد، چراکه 
می تواند عامل بسیاری از بیماری های کلیوی، قلبی و چشمی باشد. بر این اساس 
با همکاری انجمن و متخصصان دیابت کشور، برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا با 

کنترل دقیق تر، عوارض این بیماری را کاهش دهیم.
بر اساس این گزارش ، کرونا تاکنون چهار جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، 
بتا، گاما و دلتا داشته و امیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این ویروس است.   

به گفته علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، کرونا تمام نشده است و فقط شاید بتوان گفت وارد مرحله جدیدی از 
همه گیری )پاندمی( شده ایم. وی افزود: شاهد زنجیره پر ترافیک انتقال ویروس در 

بسیاری کشورها نیستیم و در مرحله آرام تری قرار داریم، اما در بعضی از کشورها 
مانند چین خطر این بیماری همچنان وجود دارد.  اگر از منظر جهانی به این موضوع 

نگاه کنیم، مطمئنا همه گیری به پایان نرسیده است.
ناجی تاکید کرد: در حال حاضر در سطح پایینی از فعالیت ویروس عامل کووید 
۱۹ هستیم و بهترین زمان برای تکمیل دوره واکسیناسیون، دزهای تقویتی و باال بردن 

پوشش واکسیناسیون در دانش آموزان است.

هزینه ساالنه دیابت،  حدود ۶7۳ میلیارد دالر برآورد می شود

ونا افزایش دیابت در پساکر
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گیشه در قبضه فیلم های کمدی 

بهانه عید فطر  به  اکران شده  تازه  فیلم  سه 
در مدت ۱۰ روز حدود ۱۰ میلیارد تومان فروش 
داشته اند که البته بیشترین سهم متعلق به یکی 

از آن ها یعنی کمدی »انفرادی« است.
اردیبهشت ماه  هفتم  از  ایسنا،  گزارش  به 
به کف  نوروزی که  اکران  از  فیلم  با حذف دو 
فروش خود رسیده بودند، سه فیلم جدید برای 
نوبت عید فطر به چرخه اکران اضافه شدند و 
در مجموع پس از ۱۰ روز که در روزهای تعطیل 
عمومی بوده، به فروش ۹ میلیارد و ۸۵۳ میلیون 

تومان رسیده اند.
نوروزی  اکران  فیلم های  حاضر  حال  در 
»سگ بند«، »موقعیت مهدی« و »شادروان« به 
ترتیب سه فیلم پرفروش گیشه سینماها هستند، 
اما میزان استقبال مخاطبان از فیلم های کمدی 
نشان می دهد که به زودی فیلم »انفرادی« با 
بازی رضا عطاران به زودی به رده دوم جدول 
فروش می رسد و رقابت بین دو فیلم کمدی ادامه 
خواهد داشت؛ البته باید یادآوری کرد که اگرچه 
حرف از رقابت است، اما فروش فیلم ها و تعداد 
تماشاگران کلی سینما، چندان دلخوش کننده 

نیست.
براساس آمار سامانه مدیریت فروش و اکران 
سینما )سمفا( که مرتب به روزرسانی می شود، تا 
ظهر جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه فیلم »سگ بند« 
به کارگرانی مهران احمدی با فروختن بیش از 
۹۰۶ هزار بلیت، ۲۹ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان 

فروش داشته است. 
با ۳۵۲  »موقعیت مهدی« هادی حجازی فر 
هزار تماشاگر در رتبه دوم جدول فروش است و 
۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان هم فروش داشته 
است. »شادروان« به کارگردانی حسین نمازی با 
حدود ۲۶۸ هزار مخاطب و پس از گذشت بیش 
از ۵۰ روز به فروش هشت میلیارد و ۹۴۶ میلیون 
تومان رسیده است. »انفرادی« مسعود اطیابی 
که از هفته قبل روی پرده رفته، تاکنون ۲۴۰ هزار 
و ۶۰۰ نفر تماشاگر داشته و هشت میلیارد و 

۵۶۵ میلیون تومان بلیت فروخته است.
»روز صفر« سعید ملکان هم با ۲۴۰ هزار و 
۶۵۳ بلیت، هفت میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان 
فروش داشته است. »مرد بازنده« محمدحسن 
مهدویان هم هنوز تعداد تماشاگرانش به ۲۰۰ 
 ۹۹۰ و  میلیارد  پنج  فعال  و  نرسیده  نفر  هزار 

میلیون تومان فروش بلیت داشته است.
که  مهرجویی  داریوش  صدای  و  پرسر  فیلم 
سر  بر  آمده  پیش  حاشیه های  می شد  تصور 
مجوز نمایش آن باعث جذب مخاطب بیشتری 
شود تا امروز فقط حدود ۲۲ هزار تماشاگر داشته 

و به فروش ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است. 

آغاز امکان ویرایش کتاب ها در 

نمایشگاه مجازی 

ناشران شرکت کننده در بخش فروش مجازی 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا 
۱۹ اردیبهشت فرصت دارند با مراجعه به صفحه 
کاربری خود ویرایش های الزم کتاب ها را انجام 

دهند. 
خبری  ستاد  از  نقل  به  »ابتکار«  گزارش  به 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
ناشران  کتاب های  اطالعات  ویرایش  فرصت 
بخش فروش مجازی از پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت 
آغاز شده و ۱۹ اردیبهشت ماه به پایان خواهد 

رسید.
به  تغییرات  اعمال  برای  ناشران  است  کافی 
صفحه کاربری خود در آدرس ketab.ir  وارد 
شوند و ویرایش های الزم خود را براساس ضوابط 

و آموزش های موجود اعمال کنند.

جواد انصافی با تاکید بر لزوم آشنایی کودکان و نوجوانان با آیین ها و سنت 
نوروز، می گوید: به نظر من کودکان و نوجوانان الزاما باید بدانند که نوروز و در 
واقع آیین های دیگر ایرانی مانند شب یلدا، چهارشنبه سوری، جشن تیرگان و 

غیره، از پشتوانه فکری، علمی و انسانی برخوردارند.
به گزارش ایلنا، »عمو نوروز و ننه سرما در بهار نوروزخوانان« نمایشی به 
نویسندگی و کارگردانی »جواد انصافی« است که با موضوع آیین های نمایشی 
نوروز برای مخاطب کودک و نوجوان روی صحنه کانون پرورش فکری رفته 
است و جواد  انصافی، حمید رئوف تبار، فروغ یزدان، رضا معراجی، امیرمحمد 
 انصافی، امیرحسین  انصافی، نیلوفر  سیاری، تینا نوروزی، مرضیه محمدی، 

هانیه رهگذر و احسان محبیان بازیگران این اثر نمایشی هستند.
این هنرمند تئاتر درباره شکل گیری ایده نمایش می گوید: من به اتفاق همسرم 
خانم یزدان پژوهشی درباره نوروز انجام دادیم که به کل ایران و کشورهای 
همجوار که نوروز را جشن می گیرند مثل تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، 
اکو  ارمنستان، گرجستان، ترکیه و هندوستان که برخی شان عضو سازمان 

هستند سفر کردیم.
انصافی ادامه داد: این سفرها پنج سال به طول انجامید تا پژوهش ما به 
پایان رسید و حاصل آن دو نمایش شد؛ یک نمایش بزرگسال و یک نمایش 
کودک و نوجوان. برای نگارش و تولید نمایش »عمو نوروز و ننه سرما در بهار 
نوروزخوانان« پس از تفکیک موارد پژوهش، قسمت هایی را که برای کودکان و 

نوجوانان مناسب و قابل فهم بود انتخاب کردیم.
این بازیگر پیشکسوت سیاه بازی و تئاتر ایرانی خاطرنشان کرد: به طور 
مثال نیاکان ما در گذشته برای سنت خانه تکانی فرش ها را با چوب می زدند، 
خاک آنها را می تکاندند و بعد می شستند که اکنون دلیل علمی آن ثابت 
شده است که اگر اول خاک فرش گرفته نشود هنگام شستشو در اصطالح 
نمادی در سفره هفت سین  تنها  یا سبزه سبز کردن  قاطی می کند  رنگ 

نیست.
او تصریح کرد: در اصل مادران ما انواع و اقسام بذرها را سبز می کردند تا 
متوجه شوند با آب و هوای منطقه کدام بهتر سبز می شوند تا در کشاورزی آن 

سال بهره ببرند.
او با تاکید بر لزوم آشنایی کودکان و نوجوانان با آیین ها و سنت نوروز، گفت: 
به نظر من کودکان و نوجوانان الزاما باید بدانند که نوروز و در واقع آیین های 
دیگر ایرانی مانند شب یلدا، چهارشنبه سوری، جشن تیرگان و غیره_ که به 

زودی این آیین ها را هم تبدیل به نمایش خواهیم کرد_ از پشتوانه فکری، 
علمی و انسانی برخوردارند. آنها باید چیستی آیین ها که نوروز یکی از مهم ترین 
آنهاست را بدانند و مطلع باشند که هر شهری برای خود نوروزخوانی دارد یا 
اینکه رسم ها و نمادهایی که سر سفره هفت سین وجود دارد چه خاصیت هایی 
دارند و چگونه انتخاب شده اند و چه بهتر که از کودکی این آشنایی و آگاهی 

اتفاق بیافتد.
این بازیگر و پژوهشگر تئاتر خاطرنشان کرد: مسئوالن و خانواده ها برای زنده 
نگاه داشتن فرهنگ ایرانی همگی نقش مهمی دارند و هنرمندان در صدر این 
تأثیرگذاری هستند. چراکه می توانند با دیدگاه خاص شان این آیین ها را در 
قالب های نمایشی چه شادی آور و چه گونه های دیگر برای کودکان دل پذیر و 
در ذهن آنها ماندگار کنند. خانواده ها هم با حضور و استقبال خود می توانند 
در این امر سهیم باشند و در نهایت مسئولینی که در سازمان هایی که در این 
راستا تعاریف و وظایفی دارند مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
مرکز هنرهای نمایشی، سازمان صدا و سیما و... باید تالش کنند تا با همکاری 

هم بتوانیم این آیین ها را به نسل بعدی انتقال بدهیم.
او تصریح کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با توجه به امکانات 
بالقوه و بالفعل خود می تواند بانی این طرح باشد تا در تداوم و پاسداشت آیین  

های کهن زیبا و خردمندانه ایرانی سهیم شود.

جواد انصافی مطرح کرد

وظیفه همگانی زنده نگاه داشتن فرهنگ ایرانی

لیدا طاهری، دانش آموخته نخبه رشته گرافیک دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران، با تصویرگری پنجاه عنوان کتاب ارزشمند 
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان طی بیست و پنج سال گذشته 
و همچنین برگزاری مستمر کارگاه های تخصصی آموزش نقاشی و 
تصویرسازی برای هنرجویان و هنرآموزان رشته گرافیک در هنرستان 
های شهر تهران و به دنبال آن برپایی نمایشگاه های متعدد نقاشی 
و تصویرسازی جهت ارائه آثار برگزیده تولید شده در این گونه 
کارگاه ها به دوستداران هنرهای تجسمی و نیز ارائه شیوه ای خالقانه 
درگردآوری و تدوین مبانی آموزشی مرتبط با آموزش مفاهیم و 
کلمات به صورت تصویری، منطبق با ساحت های ششگانه تعلیم و 
تربیت، در قالب دوازده جلد کتاب کار، چهار جلد کتاب درسی و 
فلش کارت های مصور، جهت آموزش به نوآموزان کم شنوای مقطع 
پیش دبستان، که تنها بخش کوچکی از فعالیت های گسترده وی 
را شامل می شوند؛ توانست نام خود را به عنوان تصویرگری خالق 
و هنرآموزی متعهد، در کنار نام سایر تصویرگران صاحب سبک و 
هنرآموزان مسئولیت پذیر، به ثبت برساند. همه آنچه گفته شد؛ 
مرور کوتاهی بود بر کارنامه درخشان این هنرمند نوآور و تصویرگر 

چیره دست که حقیقتا شایسته تقدیر است.
اکنون به منظور ایجاد آشنایی بیشتر با اندیشه ها و آثار این 
بانوی هنرپرور و نیز به بهانه حضور فعال وی در پنجاه و نهمین 
دوره نمایشگاه کتاب بلونیا، باب گفت وگویی صمیمانه را با ایشان 

می گشاییم.
 خانم لیدا طاهری از چند سالگی و چگونه به استعداد هنری 

خود پی بردید؟
این مسئله بسیار مهم کامال جلب شد؛   وقتی توجه ام به 
که هنوز چند ماهی بیشتر از ورودم به مدرسه و آغاز نخستین 
سال تحصیلی ام نگذشته بود؛ یعنی در سن هفت سالگی، چرا 
که درس شیرین هنر نیز در قالب کالس نقاشی، کنار درس های 
دیگری همچون فارسی، ریاضی و علوم، به همه ما دانش آموزان 
آن روزگار تدریس می شد؛ البته توسط خانم انصاری که در آن 
دوران سرخوشی، معلم کالس اول ابتدایی مان بود. معلم ارجمندی 
که همواره تالش می کرد من را به سمت هنر نقاشی سوق دهد 
و با تشویق های هوشمندانه خود در بزنگاه های مختلف، پیوسته 
می کوشید تا این انگیزه قدرتمند را بیش از هر زمان دیگری، در 
اعماق وجودم تقویت کند. او برای رسیدن به این هدف، حتی از 
احساس عالقه من نسبت به خودش بهره می برد؛ چرا که معتقد بود 
سطح کیفی نقاشی های من، با آنچه هم کالسی هایم می کشیدند 
تفاوت بسیاری داشت و این تفاوت چشمگیر در نقاشی هایم به 
گمان او، سرانجام روزی وی را متقاعد کرد تا با اطمینان خاطر 
از من بخواهد برای تعدادی از دوستان همکالسی ام، در مدرسه 

کالس آموزش نقاشی بگذارم.
تا به این نقطه   استعداد هنری تان چه مراحلی را طی کرد 

رسید؟
 هر چقدر که زمان می گذشت، عالقه من به نقاشی بیشتر 
می شد؛ آنقدر که هر بار از انجام آن، بی نهایت احساس لذت 
می کردم، سرانجام این تعلق خاطر مثال زدنی، کار را به جایی رساند 
که پرداختن به این فعالیت هنری، بزرگترین تفریح زندگی ام شد. 
بنابراین برای تشویق خودم با همان منطق کودکانه، دو تصمیم 
کوشیدم:  پیوسته  صحیح شان  اجرای  در  و  گرفتم؛  مهم  بسیار 
از انجام دقیق تکالیف مدرسه، حداکثر دو ساعت  هر روز بعد 
سرگرم کشیدن نقاشی شوم. همیشه بهترین نقاشی هایم را، به 
کسانی هدیه کنم که دوست شان دارم. البته این نکته را هم باید 
بگویم که در خریدن وسایل نقاشی همچون مداد کنته و لوازم 
التحریر بسیار مرغوبی همچون انواع مداد طراحی، که یکی دیگر از 
عالقه مندی هایم بود؛ همیشه توسط پدرم غافلگیر می شدم؛ چرا که 
او هم در این زمینه صاحب ذوق بود. کم کم تالش هایم  به نتیجه 
رسید و نقاشی هایی که می کشیدم مورد توجه اطرافیانم قرار گرفت 
چه در میان دوستان همکالسی ام و سایر  معلم های مدرسه چه 
در میان اعضای خانواده و اقوام نزدیک. واکنش های دلگرم کننده 
مخاطبانم آنقدر برایم لذت بخش بود که عزمم را در فراگیری هر چه 
بهتر هنر نقاشی، جزم تر کرد؛ به ویژه در مقاطع تحصیلی راهنمایی 
هنری  مسابقات  در  مدرسه  از  نمایندگی  به  که  دبیرستان،  و 

متعددی شرکت کردم و جوایز ارزشمندی را نیز به دست آوردم.
 نخستین سفارش تصویرگری خود را در چند سالگی دریافت 

کردید؟
 این اتفاق هیجان انگیز نخستین بار در سن هشت سالگی 
برایم افتاد؛ یعنی یک سال بعد از این که تمرین های نقاشی ام را به 
طور جدی آغاز کرده بودم. سفارش مورد نظر را البته، از دوست 
خواهرم گرفته بودم؛ که آن زمان دانشجوی دوره تربیت معلم در 
مقطع کاردانی بود. او  داستان جالبی را برایم نقل کرد و از من 
خواست تا آن را برایش به زیبایی تصویرسازی کنم. داستانی که 
به تصویر کشیدم، بسیار خوب از کار درآمد؛ این را از برق نگاهش 
فهمیدم. اما دستمزدی که نصیبم شد، شیرینی تجربه ای بود که از 
انجام این کار به دست آوردم؛ چرا که برای نخستین بار توانستم 

همه تخیالت خود را در این باره، به وسیله یک جعبه ماژیک سی 
و شش رنگ، بر صفحه سفید یک کاغذ گالسه بکشم که برایم 

تازگی داشت.
 معموال تصویرگری چه کتاب هایی جذابیت بیشتری برایتان 

دارد؟
 آثاری که حس تخیل و تصویرسازی ذهنی من را تحریک کند؛ 
همچون کتاب های شعر و داستان هایی که قهرمانان شان حیوانات 

یا موجودات عجیب و افسانه ای باشند.
 در حال حاضر سرگرم تصویرگری چه کتابی هستید؟ 

 چند ماهی است که با جدیت، سرگرم تصویرسازی ۱۶ جلد 
کتاب شعر، از مجموعه آثار مهرداد محمدپور هستم. مجموعه 
خیال انگیزی با عنوان »با الالیی یاد می گیرم« که با زبانی صمیمانه، 
در قالب الالیی کودکانه، به آموزش موضوعات مهمی می پردازد؛ 
که همه ما در طول زندگی، با آن سر و کار داریم. با توجه به 
به  یاد شده،  اثر  بهتر  ارائه هر چه  تالش های صورت گرفته در 

مخاطبانش، به نظر می رسد نتیجه کار کامال رضایت بخش باشد.
 با وجود این که در تصویرگری آثار خود، همواره تمام جوانب 
امر را  مد نظر قرار می دهید؛ اما چرا تا کنون در خصوص انعکاس 

رسانه ای نحوه فعالیت هایتان، اقدام مهمی صورت نگرفته است؟
اصوال در کشور ما، چه هنرهای تجسمی و چه هنرمندانی که 
در این زمینه فعالیت می کنند؛ آن چنان که باید شناخته شده 
نیستند؛ و معموال ورزشکاران، خوانندگان، و اغلب هنرپیشگانی 
که در حوزه سیما و سینما به فعالیت اشتغال دارند؛ مورد توجه 
افراد جامعه قرار می گیرند. آن هم به لطف رسانه های  و تفقد 
ارتباط جمعی که به بهانه های مختلفی درطول سال، بارها از آنها 
یاد می کنند. اما پیش از هر چیزی من یک معلمم و سپس یک 
برای  حتی  کافی  فرصت  وقتی  بنابراین  کودک.  کتاب  تصویرگر 
اطالع رسانی آثارم به مخاطبان را نیز ندارم؛ پرداختن به اینگونه 
موضوعات قاعدتا جزو اولویت هایم نیست. به جای این که وقت 
و انرژی خود را مدام صرف کسب شهرت در جامعه کنم؛ دو نکته 
بسیار مهم را همیشه در انجام وظایفم مد نظر قرار می دهم: تالش 
می کنم تمام تجربیاتم را سخاوتمندانه، به هنرجویانم انتقال دهم؛ 
تا از این اندوخته ارزشمند، هنرجویان بیشتری بهره مند شوند. 
در تصویرگری کتاب هایی که از ناشران مختلف دریافت می کنم؛ 
قبل از هر چیز دیگری به چشم های تشنه کودکان عزیز سرزمینم 
می اندیشم که هر لحظه تا چه اندازه مشتاق دیدن زیبایی های 

خیال انگیز این جهان شکوه مند هستند!
 کمی از مشاهدات خود در مورد نمایشگاه کتاب کودک بلونیا، 

که اخیرا در آن حضور داشتید؛ برایمان بگویید.
صورت  به  سال  هر  که  هنری  فرهنگی  مهم  رویداد  این   
از  بیش  کسب  با  می شود  برگزار  ایتالیا  کشور  در  و  بین المللی 
نمایشگاه های  برگزاری  زمینه  در  موفقیت آمیز  تجربه  قرن  نیم 
متعدد کتاب کودک در شهر تاریخی بلونیا، طی پنجاه و هشت 
تا  از ۲۱  امسال  نیز  را  دروه خود  نهمین  و  پنجاه  دوره گذشته، 
۲۴ مارس ۲۰۲۲ مطابق با ۱ تا ۴ فروردین ۱۴۰۱ با میزبانی تعداد 
قابل توجهی از مخاطبان جهانی فعال در حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان، به شایستگی برگزار کرد؛ که مجموعه منحصر به فردی 
از ناشران، نویسندگان، مترجمان، تصویرگران، طراحان گرافیک، 
معلمان،  کتابفروشان،  کتابداران،  صوتی،  کتب  تولیدکنندگان 
از هفتاد کشور جهان در آن شرکت داشتند؛ تا عالوه بر معرفی 
بهترین آثار یکسال اخیر خود شامل کتاب و تولیدات متنوع چند 
رسانه ای، موقعیت های بهتری را نیز جهت ارائه گسترده تر آثارشان 

در اقصی نقاط جهان فراهم کنند.
ایران نیز در غرفه خود با تهیه و تدارک برنامه های مفصلی که 
دارای سه بخش محوری بود توانست تا با ارائه هنرمندانه بخش 
از  بسیاری  تحسین  حس  داشت؛  اختیار  در  آنچه  از  کوچکی 
شرکت کنندگان فرهیخته این رویداد جهانی را نسبت به خود بارها 
برانگیزد. این سه بخش محوری عبارت بودند از معرفی دقیق سیصد 
عنوان از جدیدترین کتاب های انتشار یافته توسط ناشران موفقی 
چون انتشارات طوطی، سوره مهر، پی نما، آژانس ادبی دایره مینا، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان، به منظور تبادل نظر با ناشرین بین المللی، جهت راهیابی 
به بازارهای جهانی؛ برپایی نمایشگاه کوچکی از عروسک های بسیار 
جذاب کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان، تا شرکت کنندگان 
حاضر در نمایشگاه، قومیت های مختلف ایرانی را بهتر بشناسند. 
و فرم هایی  با رنگ هایی چشم نواز  ایرانی  اقوام  زیبای  لباس های 
ظریف، خوش نشسته بر تن عروسک های دست دوز؛ که اتفاقا 
با استقبال گرمی از سوی اغلب بازدیدکنندگان نیز مواجه شد؛ 
رشته  عالقه مندان  برای  تصویرگری  تخصصی  کارگاه  برگزاری 
و  شد  محول  اینجانب  به  آن،  انجام  مسئولیت  که  گرافیک، 
خوشبختانه مورد استقبال ناشرانی از کشورهای آلمان، انگلیس، 

چین و ترکیه قرار گرفت.
 از دیدگاه شما که عالوه بر داشتن دست کم دو دهه پیشینه 
 تدریس در شاخه های مختلف هنرهای تجسمی، تصویرگری 
ده ها کتاب پر مخاطب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان را نیز 
عهده دار بوده اید؛ چه تعریف قاعده مندی از مفهوم تصویرگری 

در ذهن تان دارید؟
تصویرگری بی تردید هنرمنحصر به فردی است که میان اجزای 
متن و تصویر زبان مشترکی ایجاد می کند تا پیام روشنی را  با در هم 
آمیختن طرح ها و نقش های رویایی که از جادوی خیال تصویرگر 
خالق سرچشمه می گیرد به مخاطبان هنردوست خود پیشکش 
کند. اما در برخی موضوعات همچون تصویرسازی علمی که توجه 
هر  اجزای  کوچکترین  دارد  اهمیت  بسیار  آن  در  واقعگرایی  به 
موضوع را باید با ظرافت و رعایت تمام جزئیات آن به تصویر کشید.

در شعر و متن های داستانی نیز که حس شاعرانگی و عنصر 
تخیل در این گونه های ادبی جلوه گر می شوند، همواره از قدرت 
سحر انگیز خیال و قوه خالقه خود، هوشمندانه بهره می گیرد تا 
پیوسته با خلق آثار بی بدیل و ماندگار در این گونه های تاثیر گذار، 
آنچه  از  فراتر  دنیایی  در  را  عالقه مندانش  خیال پرداز  ذهن 
می خوانند؛ به پرواز درآورد. بنابراین انتقال صحیح پیام نوشتاری 
آن هم در قالب تصویر را باید مهم ترین کارکرد این هنر ارزشمند 
تلقی کرد چرا که موجب می شود میان مخاطب با درونمایه متن و 

یا شعر تصویرسازی شده، ارتباط بهتری شکل بگیرد.
نیز می توان  را  برای هنر تصویرگری، کارکردهای دیگری  البته 
برشمرد؛ از جمله تقویت تدریجی حس تخیل، قدرت تجسم و 
خالقیت، برقراری رابطه عمیق مفهومی، عاطفی و عقالنی صحیح 
میان متن و تصویر، زمینه سازی ذهنی جهت درک هر چه بهتر 
مفاهیم موجود در متن، آشنایی با شیوه های گوناگون به منظور 
خلق آثار هنری، تا یکی از نتایج درخشان آن رشد فزاینده جامعه 
آماری هنرجویان مستعد و تالشگری باشد که به تحصیل هدف مند 
و جدی در این رشته هنری همت می گمارند و در پیمودن بی وقفه 
گام  افراد  سایر  از  قدم تر  ثابت  نشیب،  و  فراز  پر  مسیر  این 

برمی دارند.
 و صحبت پایانی

 ترجیح می دهم کالمم را با طرح دو سوال از مسئوالن ذی ربط 
به پایان ببرم. با وجود این که صنعت چاپ و نشر در ایران، از 
تصویرگران منحصر به فردی بهره می برد که شهرت جهانی دارند؛ 
چرا همچون سال های نه چندان دور، دیگر هیچ خبری از برگزاری 
چرا  نیست؟  ما  کشور  در  تصویرگری  بین المللی  نمایشگاه های 
جایگاه تصویرگران ایرانی که بیشترین جوایز بین المللی را در عرصه 
فرهنگ و هنر به خود اختصاص داده اند، چنانکه شایسته است 
مورد توجه سیاست گذاران این حوزه قرار نگرفته است، به گونه ای 
که حتی دفتر تالیف کتب درسی نیز تصویرسازی کتب متعدد را 

امتیازی برای هنرآموزان محسوب نمی کند و ...

»ابتکار« با لیدا طاهری، تصویرگر کتاب کودک، گفت وگو کرد

فرزند هنر باش
گروه فرهنگ و هنر - یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده کتاب های کودکان و نوجوانان را باید، هنر خیال انگیز تصویرگری دانست که بی تردید سبب ایجاد ارتباطی دو سویه میان بیننده و اثر تصویرسازی 
شده می شود و تصویرگر می کوشد تا به وسیله آن اندیشه ورزی ها و مفاهیم موجود در شعر یا متن نویسنده را به مخاطبانش انتقال دهد. البته با رعایت اصول امانت داری و سایر جوانب امر، آن هم 
جهت وفادار ماندن به موضوع و محتوای اثر؛ تا در پی آن میزان اثربخشی هنر بی مانندش، بر ذهن و فکر عالقمندان این گونه آثار، به تدریج پدیدار شود. آثار تحسین برانگیزی همچون مزرعه گل های 
آفتابگردان، من و یک گلدان خالی، پروانه روی بالش من، مامان کله دودکشی، جک و جونورای امروزی، با تصویرگری لیدا طاهری، که طی سال های اخیر، بارها تجدید چاپ شدند و در دسترس 

دوستدارانش قرار گرفتند.

چرا همچون 

سال های 

نه چندان 

دور، دیگر 

هیچ خبری 

از برگزاری 

نمایشگاه های 

بین المللی 

تصویرگری 

در کشور ما 

نیست؟
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید اسالم مهدوی پور فرزند نوراله 

به شماره شناسنامه 1۹7صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی پیوسته 

رشته مهندسی عمران عمران صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره 

سریال 104801۲مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا 

ارسال  یاسوج  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  میشود 

نمایند

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل1۳8۶ شماره  پالک 4۹،-451ط17شماره  

موتور۲1141۹۳ به شماره شاسی S1412286378787 بنام محمد تقی حقی 

مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

نوبت سوم 

مفقودی مدرک تحصیلی 

به  یداهلل  فرزند  زاده   ظفری  فرشته  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 

شماره شناسنامه 4۲۶00۹۲۳40صادر از گچساران  در مقطع کارشناسی 

رشته کامپیوتر سخت افزار صادر از واحد دانشگاهی گچساران  به شماره 

سریال۹۲0۲۹504۹مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا 

ارسال  گچساران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  میشود 

نمایند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
شــماره  آرا   1400/421 و   1401/003 کالســه  برابــر 
قانــون  اول  موضــوع  140160307114000210 و 211هیــات 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــیروان 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی  خانــم زهــرا صناعــت گــراول 
ــتوده  ــی س ــای یزدانقل ــنامه 78 و اق ــماره شناس ــان  بش ــد قرب فرزن
شــماره شناســنامه 509 و کــد ملــی 0829251456 فرزنــد قربــان 
بالســویه  در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســاحت 290/80 متــر 
ــع  قســمتی از پــالک 255 فرعــی از 13 اصلــی باغــات حومــه  مرب
قطعــه3 شــیروان بخــش 5 قوچــان    ازمحــل مالکیــت مشــاعی خود 
متقاضیــان در خراســان مشــالی حــوزه ثبــت ملــک شــیروان محــرز 
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  شناســه آگهــی :  1305810 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/15 

اکبر اقبالی  -  رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان  5587 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر کالسه 1400/402 و رای شماره 140060307114003911 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول  موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــیروان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی  محبوبــه داوری  فرزنــد رمضانعلی بشــماره شناســنامه 
0820102210 صــادره از شــیروان در ششــدانگ یکبــاب منــزل 
بــه مســاحت 95/35 متــر مربعــدر قســمتی از پــالک 905 فرعی 
ــع در قطعــه 4 شــیروان بخــش  ــی مزرعــه حصــار واق از 2 اصل
5 قوچــان حــوزه ثبــت ملــک شــیروان ازمحــل مالکیــت ســید 
خلیــل کاظمــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
ــت اول :  ــخ انتشــار نوب شــد .  شناســه آگهــی : 1311654 تاری

1401/02/17 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/03/01 
اکبر اقبالی – رئیس ثبت اسناد و امالک  5833 

آگهی فقدان
ــه 149  تهــران  ــه شــماره 118989 مــورخ 1397/11/27 از دفترخان ــه ب ــت نام ــر وکال ــان براب ــای مهــدی رحیمی آق
وتفویــض وکالــت 1098  دفترخانــه 258  فردیــس مــورخ 1400/11/10 از طــرف شــرکت تعاونــی مســکن کارگــزاران 
ســازمان آب و فاضــالب اســتان تهــران ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــالم نمــوده اســت کــه 
ســند مالکیــت یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی بــه شــماره پــالک 77478 فرعــی از 163 اصلــی به مســاحت 94/54 

متــر مربــع )کــه مقــدار
ــه 142   ــاری قطع ــه انضمــام انب ــع آن بالکــن مســقف اســت ب ــر مرب ــار دســی مت ــر و شــصت و چه ــج مت 5/64  پن
ــر زمیــن یــک  ــع واقــع در زی ــه مســاحت 6/78 شــش متــر وهفتــاد و هشــت دســی متــر مرب تفکیکــی بلــوک 5 ب
بانضمــام پارکینــگ واقــع در حیــاط قطعــه 36  تفکیکــی بلــوک 5 بــه مســاحت 11  متــر مربــع واقــع در همکــف ( 
مفــروز و مجــزا از 75719 فرعــی از 163 اصلــی قطعــه 78  ســمت شــمال شــرقی طبقــه 3  واقــع در اراضــی فردیــس 
جــزء حــوزه ثبتــی شهرســتان فردیــس بــه شــماره چاپــی 392646 ســری ب ســال 93  وشــماره دفتــر امــالک 573 

و شــماره صفحــه 182 بــه شــماره ثبــت 60085 مفقــود گردیــده و شــماره رهنــی 93655  مــورخ 1382/06/03 
دفترخانه 149 تهران و شماره رهنی 87731  مورخ 1383/10/20 
دفترخانه 149 تهران و شماره رهنی 95323 مورخ 1383/05/12 
دفترخانه 149 تهران و شماره رهنی 93657  مورخ 1382/06/03 

دفتر خانه 149 تهران و شماره رهنی 111382 مورخ 1393/07/30 
دفترخانــه 149 تهــران در رهــن بانــک ملــی مــی باشــد کــه تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا 
چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم 
نمایــد. بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه 

نگــردد ســند مالکیــت المثنــی برابــر مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
حسن صادق نیارکی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک فردیس 
از طرف محسن هدائی 5842

شماره : 3130 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره140160309068000023 مــورخ1401/01/11 پرونــده کالســه1400114409068000302 هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی نظــری به شناســنامه 
ــاب  ــک ب ــگ ی ــد یوســف در شــش دان ــی دشــت فرزن ــادره از قزوین-رجای ــی5909583417 ص ــماره230  کدمل ش
ســاختمان بــه مســاحت189/50مترمربع شــماره پــالک 53 اصلــی واقــع در قزویــن بخــش5 حــوزه ثبت ملــک منطقه 
ــر ســند شــماره 98105 مــورخ1388/08/10 دفترخانــه36 اســناد رســمی قزویــن از وراث  دو قزویــن خریــداری براب
مرحــوم شــعبانعلی عبداللهــی تاییــد و محــرز گردیــده اســت.  لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15روز آگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01

علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه2 قزوین 5852

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانــم پرویــن پرخــاش هفشــجانی  دارای شناســنامه شــماره7761 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 77/1401ازایــن 
ــجانی  ــاش هفش ــم پرخ ــادروان رحی ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده وچنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ش
بشناســنامه  3966در تاریــخ 1389/4/9اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم 
منحصراســت بــه 1- شــیرین علــی زاده هفشــجانی ش ش 3828 همســرمتوفی 2- دالور فروزنــده فــر ش ش 6621  
، 2- ابرهیــم فروزنــده فــر ش ش 53، 3- ثریــا پرخــاش هفشــجانی ش ش 139، 4-پرویــن پرخــاش  هفشــجانی ش 
ش 776 فرزنــدان متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا 
هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد
قاضی شورای حل اختالف شماره 19 هفشجان نعمت اله سلیمانی 5853

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان ــر رای شــماره 1400603180160001327 مورخــه 1400/12/01 هی براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آبــاد 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد رضــا رمضــان نــژاد اشــکلک فرزنــد صــادق  به شــماره شناســنامه 
18 صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی 6319793902  در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
بــه مســاحت 305/40 مترمربــع پــالک 597  فرعــی از 163 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک – فرعــی از 163 
اصلــی واقــع در قریــه اشــکلک خریــداری شــده از مــورد مالکیــت ســازمان امــوال و امــالک  محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور و عــدم وصول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 10 م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/01/31 تاریخ 

انتشــار نوبــت دوم : 1401/02/14
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد – احسان شعبانی دریاوارسری 5585 

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــورخ 1400/11/19 هی ــماره 140060318020004469م ــر رای ش  براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــود اصغــری فشــکل پشــته   فرزنــد جانعلــی  بشــماره شناســنامه 
ــر بنــای  ــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب 440 صــادره از رودســر و کــد ملــی 2690278642 بصــورت شــش دان
احداثــی بــه مســاحت 455/72 متــر مربــع پــالک 47   ســنگ 35 اصلــی  واقــع در قریــه قاضــی محلــه بخــش 29 
گیــالن خریــداری از زارع صاحــب نســق اقــای محمــد حســن احمــد نــژاد قاضــی محلــه محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد. م الــف: 49 تاریــخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/30 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :1401/02/14
علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای  5541 
ــور  ــماره موت ــه ش ــالک 12-166 ص46 ب ــماره پ ــه ش ــدل 1397 ب ــفید م ــواری 206 س ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
ــده اســت و  ــم مقامــی مفقــود گردی ــام مری ــه ن 182A0024841 وشــماره شاســی NAAPO3PP7JJ542317 ب

ــار ســاقط مــی باشــد .                                                                                       5834 از درجــه اعتب

مفقودی
شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( خــودرو ســواری ســایپا131  بــه شــماره انتظامــی 727ط16 ایــران95 بــه شــماره 
موتــور 4079470 و شــماره شاســی S3412290908856 مــدل 1390 برنــگ ســفید بنــام بهــزاد آســکانی مفقــود و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار( 5845

مفقودی
ســند 3 بــرگ کمپانــی موتــور ســیکلت پیشــتاز 125 بــه شــماره انتظامــی 67182 ایــران 823 بــه شــماره موتــور 
450369 و شــماره تنــه 7558*0602 مــدل 1397 برنــگ ســورمه ای بنــام عبــداهلل محمــودی زاده مفقــود و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار( 5846

مفقودی
شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( خــودرو ســواری هــاچ بــک پــژو206  بــه شــماره انتظامــی 289ص22 ایــران 94 بــه 
شــماره موتــور 2804529 و شــماره شاســی 19841810 مــدل 1384 برنــگ خاکســتری بنــام عبدالکریم غالمــی زاده 

مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار( 5847

مفقودی
ســند 3 بــرگ کمپانــی و شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت پیشــتاز 125 بــه شــماره انتظامــی 73591 ایــران 823 
بــه شــماره موتــور 450691 و شــماره تنــه 04420  مــدل 1398برنــگ آبــی بنــام یعقــوب ســودابه مفقــود و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار( 5848

مفقودی
شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( خــودرو ســواری تویوتــا کــروال1800  بــه شــماره انتظامــی 346ق25 ایــران 95 بــه 
شــماره موتــور 2676317 و شــماره شاســی 860262570 مــدل 2006 برنــگ بــژ بنــام اســمعیل اســپندار مفقــود و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار( 5849

مفقودی
ســند خــام  موتــور ســیکلت پیشــتاز 125 بــه شــماره انتظامــی 74781 ایــران 823 بــه شــماره موتــور 450755 و 

شــماره تنــه 04865  مــدل 1398برنــگ قرمــز مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
)چابهار( 5850

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140060318020003674 مــورخ 1400/10/13 هیــات موضــوع  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای احمدرضــا تبریــز چــی فرزنــد عباســعلی  بــه شــماره شناســنامه 63502 صــادره 
از اصفهــان و کدملــی 1281735507 بــه صــورت ششــدانگ  یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 561 مترمربــع 
پــالک 456 فرعــی در قســمتی از پــالک فرعــی 242 واقــع در قریــه ســورخانی ســنگ 313 اصلــی بخــش 29  گیــالن 

خریــداری رســمی از مالــک رســمی آقــای حســین و خانــم حریــه عبــاس مفــرد محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــودو در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای- نصرتی 5868

 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01
م الف  162

مفقودی 
ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت متــاز 150CC مــدل 1394 بــه رنــگ قرمــز بشــماره انتظامــی 
17176 ایــران 582 و شــماره موتــور 0149NBF208369 و شــماره تنــه NBF9423617150E متعلــق بــه اقــای 
مهــدی پــور قاســمی قاســم ابــاد مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط میباشــد                                               5714 

مفقودی 
شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــزو پــارس ELX-XUM مــدل 1395 بــه رنــک خاکســتری متالیک بشــماره 
 NAAN81UE8FH303556 161 و شــماره شاســیM0005268 انتظامــی 982 ق 19 ایــران 76 و شــماره موتــور
متعلــق بــه اقــای رضــوان حکیــم زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                       5810  

مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی موتورســیکلت سیســتم پیشــرو تیــپ CC زیــپ اســتار 200 مــدل 1391 بــه رنــگ مشــکی 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده

با احترام - هیات مدیره شرکت ذوب آهن سقز

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ذوب 
آهن سقز ) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 9886 
به   شناسه ملی 14004764486  دعوت میگردد تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 
12.00  روز سه شنبه مورخ 1401/02/27 در آدرس تهران 
سعادت آباد ، بلوار سرو غربی ، خیابان ریاضی بخشایش 
 2 واحد  اول  طبق  پیلوت  ساختمان  پنجم  بهار  نبش 

برگزار میگردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : افزایش سرمایه شرکت.
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تغییر در ساعت کاری صنوف پایتخت 
با پایان ماه رمضان

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از تغییر در ساعات 
کاری صنوف با پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.

رمضان  مبارک  ماه  آغاز  با  ایسنا،  گزارش  به 
ساعت کاری برخی از صنوف از جمله فروشندگان 
اغذیه، رستوران ها، آبمیوه فروشی ها، کافه ها و ... 
افزایش یافت و بر این اساس این صنوف اجازه 
پیدا کردند تا حوالی ساعت ۳ بامداد و قبل از اذان 
صبح فعالیت داشته باشند. از سوی دیگر یکسری 
محدودیت ها نیز برای فعالیت واحدهای فروشنده 
مواد خوراکی در طول روز اعمال شده بود. حاال 
با پایان ماه مبارک رمضان فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ از بازگشت ساعات کاری صنوف به حالت 

عادی خبر داده است.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  رحیمی  حسین  سردار 
درباره ساعت کاری صنوف در تهران با پایان ماه 
مبارک رمضان اظهار کرد:  ساعت کاری صنوف 
واحدهای  دیگر  و  شده  گذشته  وضعیت  مانند 
امکان  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  که  صنفی 
فعالیت تا اذان صبح را داشتند، اجازه فعالیت تا 
این ساعت را نداشته و باید تا ساعت ۱۲ شب به 

فعالیت خود پایان دهند.
رحیمی با بیان اینکه فعالیت برخی صنوف تا 
گفت:   بود،  رمضان  مبارک  ماه  ویژه  تنها  سحر 
همانطور که گفتم دیگر چنین اجازه ای به واحدهای 
صنفی داده نشده و آنان باید تا همان ۱۲ شب 
فعالیت کنند و در صورت فعالیت تا ساعات بیشتر 

پلیس مطابق مقررات با آن برخورد خواهد کرد.
اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
روز  طول  محدودیت  دیگر  که  است  طبیعی 
فروشنده  صنوف  برای  مغرب  اذان  از  قبل  تا  و 
موادغذایی و خوراکی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: 
ساعت فعالیت صنوف پس از ماه مبارک رمضان 
آنان  مربوطه  و صنف های  واحدهای صنفی  به 

ابالغ شده و همه باید آن را اجرا کنند.
واحدهای  اکثریت  همکاری  و  همراهی  از  وی 
مقررات  رعایت  در  پلیس  با  صنوف  و  صنفی 
مربوطه در ایام ماه مبارک رمضان نیز قدردانی 
کرد و گفت:  خوشبختانه اکثریت واحدهای صنفی 
همکاری خوبی با پلیس داشتند. در این ایام ما 
وضعیت امنیتی مطلوبی هم در سطح شهر تهران 

داشتیم.

کاله  برداری ۱۰۰ میلیونی در قالب 
کمک به نیازمندان

عمومی  امنیت  پلیس  عملیات  مرکز  رئیس 
پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که با معرفی 
و منتسب کردن خود به یکی از نهادهای دولتی 
از شهروندان  نیازمندان  به  تحت پوشش کمک 

کالهبرداری می کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سعید راستی 
کالهبردار  دستگیری  خبر  جزئیات  تشریح  در 
جنوب تهران گفت: اوایل هفته گذشته شکایات 
متعددی از سوی شهروندان یکی از مناطق جنوب 
تهران در خصوص کالهبرداری فردی که در قالب 
کمک به نیازمندان اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از 
شهروندان کرده بود، دریافت کردیم که موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
اخذ  و  اولیه  بررسی های  در  راستی  گفته  به 
اظهارت از شاکیان مشخص شد این فرد خود را به 
یکی از نهاد های دولتی منتسب و مبلغ یک میلیارد 
ریال تحت پوشش کمک به نیازمندان کالهبرداری 

و از محل سکونتش متواری شده است.
پلیس  روزی  شبانه  تالش های  با  سرانجام 
مخفیگاه متهم در حوالی شهر کرج شناسایی و با 
اخذ نیابت قضائی تیمی از ماموران مرکز عملیات 
روز  ظهر  در  پایتخت  عمومی  امنیت  پلیس 
دوازدهم اردیبهشت ماه به مخفیگاه متهم اعزام و 
در یکی تعقیب و مراقبت چند ساعته متهم را در 
مخفیگاهش دستگیر و به پلیس امنیت عمومی 

انتقال دادند.
رئیس مرکز عملیات در پایان با اشاره به اینکه 
انتسابی جهت سیر  بزه  به  اعتراف  متهم ضمن 
مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد، از شهروندان 
خواست، در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعا 
موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس در میان 

بگذارند.

»اورژانس یار«؛ طرح جدید 
اورژانس تهران

و  ریزی  برنامه  از  تهران  اورژانس  مرکز  رئیس 
انجام هماهنگی های الزم جهت اجرای طرح جدید 

این مرکز خبر داد.
یحیی صالح طبری در گفت وگو با ایسنا درباره 
طرحی که این سازمان قصد اجرای آن را دارد و به 
دنبال انجام هماهنگی های الزم جهت به سرانجام 
رساندن آن است اظهار کرد: طرح جدیدی را در 
نظر داریم که فعال برای آن عنوان »اورژانس یار« را 

در نظر گرفته ایم.
وی گفت: طی این طرح قصد داریم با افرادی 
که پزشک و پرستار هستند یا تحصیالت مرتبط 
این  با فوریت های پزشکی دارند، همکاری کنیم. 
همکاری به نحوی خاص انجام خواهد شد که البته 
باید شرایط آن بررسی و پس از در نظر گرفتن تمام 
شرایط و تمهیدات الزم نسبت به انجام آن اقدام 
کنیم. اورژانس در نظر دارد در هر کوچه یا محله ای 
چند اورژانس یار داشته باشد تا در زمان ضروری به 
اورژانس کمک کنند. رئیس مرکز اورژانس تهران با 
بیان اینکه قصد داریم از افرادی که دارای تحصیالت 
مرتبط و داوطلب هستند در این طرح استفاده کنیم 
گفت: البته این طرح بدون مزایا نیست و حتما 
مزایایی برای افرادی که با اورژانس همکاری می کنند 
در نظر می گیریم که البته جزییات آن باید بررسی 
شود تا به نتیجه قطعی برسیم. درواقع اورژانس یار 
هیچگونه  که  بود  نخواهد  داوطلبانه ای  فعالیت 
مزایایی به افراد تعلق نگیرد. فعالیت این افراد با 
امدادگران داوطلب سایر سازمان ها که حقوق و 

مزایایی دریافت نمی کنند، کامال متفاوت است.
عنوان  تحت  فعالیت ها  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
اورژانس یاری بار حقوقی خواهد داشت یا خیر؟ 
گفت: فردی که پزشک یا پرستار است قطعا بار 
حقوقی کار خودش را می پذیرد. اینطور نیست که 
از افراد بدون تجربه کاری کمک بگیریم، این افراد 
باید حتما در رشته های مرتبط تحصیل کرده باشند 
ارائه  آن ها  به  هم  اورژانسی  آموزش های  حتی  و 
می کنیم تا مدرک معتبر دریافت کنند. این افراد 
باید در حوزه بهداشت و درمان کار کرده باشند. 
در حوزه مسئولیت های مدنی این افراد نیز فکرهایی 
داشته ایم. وی تاکید کرد: جزئیات بیشتر این طرح 
برنامه ریزی های الزم و  انجام  از  آینده و پس  در 

قطعی شدن  آن ها اعالم خواهد شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

سارقان مسلح طال فروشی مشهد 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: سه عضو 
باند سرقت با تیراندازی و چاقوکشی مقابل یکی از 

بازارهای طال فروشی در مشهد دستگیر شدند.
به گزارش مهر، سردار محمد کاظم تقوی اظهار 
و  تیراندازی  با  که  سرقت  باند  عضو  سه  کرد: 
چاقوکشی مقابل یکی از بازارهای طال فروشی در 
مشهد، چند کیلوگرم طال را به سرقت برده بودند، 
با تالش شبانه روزی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 

آگاهی استان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: سردار 
محمد کاظم تقوی افزود: بهمن سال گذشته، سه 
جوان موتورسوار به سمت سرنشینان یک دستگاه 
خودروی سمند در بولوار عدل خمینی )ره( حمله 
چاقوکشی،  و  وحشت  و  رعب  ایجاد  با  و  کردند 
کیف حاوی طالهای بنکداران را از مقابل بازار طال 
تیراندازی  افزود:  وی  بردند.  سرقت  به  فروشان 
و  مردم  در  ترس  ایجاد  برای  تبهکاران  همزمان 
رهگذران، جوی از وحشت را ایجاد کرد و سارقان 
مسلح در حالی که یکی از بنکداران طال معروف 
به )کیفی( را مجروح کرده بودند، از محل متواری 
شدند. تقوی با بیان اینکه یکی از سارقان به گیالن 
گریخته بود، گفت: با تحقیقات میدانی پلیس، این 

سارقان شناسایی و دستگیر شدند.

در  راهور  پلیس  آمارهای  طبق  ایرنا،  گزارش  به 
سال های ۸۳ و ۸۴ به دلیل تصادفات، ساالنه ۲۷ هزار 
نفر جان خود را از دست دادند، اگر چه این آمار به 
عدد ساالنه ۱۶ هزار کشته در سال های اخیر رسیده 
اکنون صدای  که  است  اتفاقی  همان  این  اما  است 
مسئوالن را به گوش همه می رساند چون کیفیت پایین 
و ایمنی نداشتن خودرو این بار را سنگین و سنگین تر 

می کند.
تصادف ۵۸ خودرو در محور بهبهان و منفجر شدن 
چهار خودروی آن، باز نشدن ایربگ این خودروها و 
هزاران مورد تصادف با خودروهای داخلی که منجر 
به مرگ یا مجروحیت مردم شده است، باعث انتقاد 
مسئوالن به ویژه رییس پلیس راهور از پایین بودن 
کیفیت و ایمنی نداشتن خودروها شد که این موضوع 
به نوعی صدای برخی دیگر از مدیران را درآورده است.

ناجا،  راهور  پلیس  رییس  هادیانفر،  کمال  سردار 
دو  خودروهای  پایین  کیفیت  درباره  اظهاراتی  اخیرا 
و  است  کرده  مطرح  ایران  در  خودروسازی  شرکت 
از جمله  نظارتی  برخی دستگاه های  نداشتن  نظارت 
و  جاده ها  وضعیت  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان 
کیفیت و ایمنی نداشتن خودروهای داخلی را عامل 
تصادفات در ایران عنوان کرده است که واکنش ها در 
این زمینه نه تنها موجب تالش خودروسازان برای باال 
بردن کیفیت و ایمنی خودرو نشد بلکه بار انتقادات 
را بیشتر کرد تا به یک موضوع جنجال برانگیز تبدیل 

شود.
درباره  ناجا  راهور  پلیس  رییس  اظهارات  این 
رییس  پاسخگویی  موجب  خودرویی  استانداردهای 
اظهار  نیز  که وی  ایران شد  استاندارد  ملی  سازمان 
داشت: مسائل مربوط به خودرو سال هاست وجود 
دارد، اما چرا برخی طی همین چند ماه انتقادات خود 
را شروع کرده اند؟ در حالی که وظایف ۱۸ گانه ای دارند 

که ملزم به انجام آن هستند.
سخنان  به  نسبت  مسئوالن  واکنش های  این  در 
نمونه  عنوان  به  شد  بدل  و  رد  بحث هایی  همدیگر 
تحت  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رییس  صحبت 
راهور  پلیس  واکنش  نیز  ژنرال های سلبریتی  عنوان 
به این موضوع را در پی داشت که اظهارداشت که ما 
ژنرال سلبریتی در کشور نداریم و همه سربازیم و به 

سرباز والیت بودن افتخار می کنیم.
و  اظهارات  این  آیا  که  هست  سوال  این  اما 
بگومگوهای مسئوالن می تواند مشکل کیفیت و ایمنی 
خودرو را حل کند و باید سوال کرد که این واکنش های 
آنان چه دردی از دردهای مردم را دوا می کند، آیا 
می توان از مرگ روزانه افراد بیگناه در جاده های کشور 
تصادفات  در  مردم  از  باالیی  تعداد  مجروحیت  و 

جلوگیری کرد؟
رییس سازمان ملی استاندارد چه گفت؟

استاندارد  ملی  سازمان  رییس  اسالم پناه،  مهدی 
اینگونه  راهور  پلیس  رییس  اظهارات  درباره  ایران، 
شرکت های  به  اولتیماتوم  با  و   داد  نشان  واکنش 
تولید  فرایند  در  معیوب  چرخه  گفت:  خودروساز، 

خودرو باید اصالح شود.
وی با محکوم کردن بانیان وضع موجود در صنعت 
خودروی کشور به ویژه در هشت سال اخیر افزود: 
صنعت خودروسازی در کشور نیازمند کالبدشکافی 
عمیق است. نظر دولت سیزدهم این است که دولت 
از بنگاه داری در حوزه خودرو خارج شود و در بحث 

نظارت، ورود جدی تری داشته باشد.
سازمان  تحولی  رویکرد  به  اشاره  با  پناه  اسالم 
استاندارد در بحث خودرو، که از دی ماه سال قبل 
کلید خورد، افزود: در نخستین گام، سعی کرده ایم 
دستورالعمل های نظارتی را تصحیح کنیم و شرکت ها و 
آزمایشگاه های همکار استاندارد طبق آن اقدام کنند، از 
طرفی رابطه میان خودروسازان و ناظران کیفی را قطع 

کردیم تا مفسده  ایجاد نشود.
وی اضافه  کرد: در همین رویکرد، پروانه کاربرد نشان 
استاندارد برای خودروسازان که دو ساله بود به یک ماه 
کاهش یافته تا پیوسته مورد رصد قرار گیرند. همچنین 
براساس تعهد اخذ شده از خودروسازان، از آنان تعهد 
گرفته ایم اگر از بابت عدم کیفیت الزم، سرنشینان 
آسیبی ببینند، مدیران عالی رتبه خودروسازی ملزم 

هستند حقوق حادثه دیدگان را ادا کنند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، موافقت خود را 
در خصوص  واردات خودرو برای ایجاد فضایی رقابتی 
اعالم کرد و داشتن خودروی ایمن و با کیفیت را حق 

مردم دانست.
راهور  پلیس  اظهارات  به  واکنش  در  پناه  اسالم   
ناجا در بحث استانداردهای خودرویی، گفت: مسائل 
مربوط به خودرو سال هاست وجود دارد، اما چرا برخی 
طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کرده اند؟ 
در حالی که وظایف ۱۸ گانه ای دارند که ملزم به انجام 

آن هستند.
وی در همین زمینه ادامه  داد: پلیس اگر حرفی در 
بحث کیفیت خودروها دارد، چرا زمانی که ما به عنوان 
تنها سازمان فنی نظام، وارد میدان شده ایم و عملیاتی 
را شروع کرده ایم، آدرس اشتباه می دهند؟ می گویند ما 
جلوی این خودروها را می گیریم، اگر می توانستند چرا 

تابه حال نگرفته اند؟
به  اشاره  با  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رییس 
نشدن  باز  کرد:  تصریح  بهبهان  زنجیره ای  تصادف 
ایربگ خودروها قطعا محکوم است و از خودروسازان 
نمی شود هیچ دفاعی کرد. امکان ندارد که خودرویی 
ایربگ نداشته باشد اما گفته شود دارد، شاید تاخیر 

عملکرد آن محتمل است و این پذیرفتنی نیست.
خودروسازی  صنعت  اینکه  بیان  با  پناه  اسالم 
فناورانه  تولید  اگر  کرد:  اعالم  نیست،  فناورانه  ما 
داشته باشیم و دست مافیای پشت پرده قطع شود، 

خودروسازی ما می تواند متحول شود.
ایران،  استاندارد  ملی  سازمان  رییس  گفته  به 
بعید است بتوانیم در سال جاری، نه سوخت کامال 
استانداردی تولید کنیم نه خودرویی که بتواند در صد 

کیلومتر چهار لیتر بنزین مصرف کند.
پاسخ رییس راهور ناجا به رییس سازمان ملی 

استاندارد چه بود؟
سردار کمال هادیان فر، رییس پلیس راهور ناجا، 
در جدیدترین اظهارات خود درباره کیفیت و ایمنی 
اینکه می گویند ژنرال های  خودروهای داخلی گفت: 
سلبریتی، ما در کشور همچنین کسی نداریم و ما 
سربازیم و به سربازی والیت افتخار می کنیم اینکه ما 
راجع به خودرو صحبت می کنیم وظیفه ذاتی ماست 
و باید دنبال شود امنیت مردم جزو وظایف ذاتی ناجا 

است.
وی ادامه داد: مهرماه سال ۹۸ در دانشگاه علوم 
انتظامی امین راجع به پراید حرف زدم چون ما ۱۱ سال 
تصادفات را تحلیل کردیم و روی سه سال ۹۵ تا ۹۷ 
با توجه به فراوانی آمار متمرکز شدیم، تحلیل این بود 
که پراید به هر چیزی می خورد ۳.۲ دهم درصد یا در 
پراید جان خود را از دست می دهند یا مجروح می شوند 
که در اینجا به ارابه مرگ برای اولین بار اشاره و اعالم 
کردم شما خوردو نمی سازید ارابه مرگ می سازید و هر 

روز شاهد این صحنه ها در جاده های کشور هستیم و 
ایستادگی کردیم و برای همین مساله مکاتبات مکتوب 

داریم و سند آنها وجود دارد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل به شرکت سایپا نامه 
زده شد که توقف شماره گذاری خودروی پراید از سال 
بیفتد و پاسخ، گزارش ها و جلسات  اتفاق  باید   ۹۹
حضوری با سایپا برگزار شد که اعالم کردند، روزانه 
۴۰۰ خوردوی پراید تولید می شود و آیا باید تولید آن را 
متوقف کنیم اما با این وجود ما آخرین شاسی را پالک 
کردیم و بعد از آن دیگر گفتیم که محال است که 

شماره  گذاری شود.
وی تصریح کرد: در نهایت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ابالغ پایان خط تولید پراید را صادر کرد ولی 
پلیس ایستادگی کرد، حال بجای اینکه فرافکنی کنند 
باید اعالم شود که پلیس این حرف را از سال ۸۳ و ۸۴ 
که تصادفات رو به افزایش و تا ۲۷ هزار کشته دادیم 
زده است چون نمی توانیم شاهد باشیم خانواده های 
مردم در جاده ها مچاله شوند به عنوان نمونه در چند 
پراید در اصفهان منفجر شد، سوال  اخیر یک  روز 

اینجاست که کجای دنیا اینگونه اتفاقات می افتد؟
رییس پلیس راهور ناجا گفت: باید به فکر کیفیت 
و ایمنی خودرو بود که به همین منظور پلیس در سال 
۸۴ و ۸۵ در بحث آتش سوزی ۴۰۵ این موضوع را با 
وزارت صنعت پیگیری کردیم و به مجلس می رفتیم 
که در نهایت گفتند شما دنبال نکنید ما این مساله را 
حل می کنیم اما آیا این مشکل حل شد ما هر ساعت 
۲ کشته داریم و اگرچه تصادف یک امر اجتناب ناپذیر 
است اما اینکه منفجر و کشته می شوند و از یک آهن 

پاره نمی توانند خارج شوند باید بررسی شود.
رییس پلیس راهور ناجا ادامه داد: باید بازار رقابت 
در خودروسازی وجود داشته باشد، یکی از آیتم های 
اصلی در سال ۸۵ که کشته ها در طول ۱۰ سال از ۲۷ 
به ۱۷ هزار کاهش یافت و ۵۵۰ هزار مجروح به ۳۶۰ 
مجروح رسید، بحث واردات برای خودروی ایمن بود 
که معتقدیم باید برای خودروسازی رقابت ایجاد شود، 
قرار شد آپشن جدید روی خودرو انجام دهند که در 
سال ۸۸ تا ۹۱ کیسه هوا روی خودرو نصب کردند در 
موضوع  درست شود،  رقابت  اگر  معتقدیم  مجموع 

مطلب خودرو هم کیفی می شود.
سردار هادیانفر اضافه کرد: زمانی خودروی خوب 
تولید می شود که ۲۶۰۰ قطعه آن تولید خودمان باشد 
چرا باید نگاه به بیرون باشد، مونتاژ کردن که کار و 
هنر نشد به نظر من باید این جسارت در خودروسازان 
و سازمان استاندارد وجود داشته باشد تا بخاطر غفلت 
و اشتباهات از مردم عذرخواهی کنند، باید کیفیت 

به معنای واقعی و ایمنی را افزایش دهند چون این 
موضوع به عنوان مطالبه جدی مقام معظم رهبری و 

رئیس جمهوری است.
در  تقصیر  سهم  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
تصادفات اعمال کرده اید، گفت: اینکه از نظر قانونی 
برخی از قانون مطلع نیستند در تبصره سه ماده ۱۴ 
قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی به 
استناد ماده ۵۰۵ قانون مجازات اجتماعی و ۵۲۶ و 
۵۳۶ پلیس می تواند برای هر کسی که در تصادف 

نقشی داشته باشد سهم تقصیر تعیین کند.
وی با بیان اینکه از وظایف خود کوتاهی نمی کنیم، 
خاطرنشان کرد: در حوادثی که رخ می دهد آنچه که 
در کارشناسی به عنوان حادثه حادث مطرح می شود، 
باید خودروساز و سازمانی که مدعی کنترل و نظارت 
است باید نظارت کند و پاسخگو باشد و در این زمینه 

قضات پیگیر هستند که این مساله را دنبال کنند.
سردار هادیانفر درباره اینکه گفته شده پلیس راهور 
وظایف ۱۸ گانه دارد؛ تاکید کرد: چیزی تحت عنوان 
وظایف ۱۸ گانه راهور وجود ندارد و آنچه در قانون 
تعیین  ناجا  برای  قانونگذار  توسط  قانون   ۲۶ است 
شده نه ۱۸ تا، در بند ۱۲ یک وظیفه به پلیس راهور 
واگذار کرده است که اجرای مقررات قوانین راهنمایی 

و رانندگی است.
وی ادامه داد: پلیس به وظیفه خود به طور کامل و 
قاطع عمل کرده است در بند یک تا ۲۶ و نظرسنجی 
ها، گزارش ها و اظهار رضایت مندی مردم به ویژه 
پلیس  که  دارد  این  از  حکایت  رهبری  معظم  مقام 
وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد، اینکه ما می 
گوییم بیشتر نظارت کنید آقای استاندارد ما وظیفه 
خودمان را خوب انجام می دهیم و از این وظیفه کوتاه 

نمی آییم.
وی اظهار کرد: ما مطالبه ای به غیر از کیفیت و 
ایمنی نداریم و هر روز شاهد تصادفات و داغدار شدن 
برخی از هموطنان در جاده ها و شهرها هستیم و باید 

این درست شود.
آنچه مسلم است، تمامی موارد مطرح شده از سوی 
مسئوالن امر در زمینه کاهش آمار تصادفات رانندگی، 
از باالبردن کیفیت و ایمنی خودروها گرفته تا اصالح 
راه ها و... موثر است اما اکنون پیش از هر چیز تعامل 
برای  متولیان  بیشتر همه  و  و همکاری همه جانبه 
حل مساله ای به این مهمی احساس می شود، چون 
تا زمانی که هم افزایی و همفکری برای حل مشکالت 
وجود نداشته باشد، نمی توانیم امید به حل آن داشته 
دوا  را  دردی  نیز  رسانه ای  ملتهب  فضای  و  باشیم 

نخواهد کرد.

سرنوشت کیفیت و ایمنی خودرو چه خواهد شد؟

و زیر سایه اختالف نظر مدیران کیفیت خودر
صدای مهیب تصادف چند خودرو با هم شاید بدترین اتفاقی باشد که انسان آن را می شنود و می بیند؛ کیفیت پایین خودروها در سال های اخیر، خاطرات 
ناگواری در ذهن همه یادآوری می کند که ممکن است با یک تصادف جان سالم به در نبریم و شاید برای سال های زیادی بخاطر مصدومیت جدی خانه نشین 

شویم.

تصادف هر روز 

اتفاق می افتد 

ولی دلیل نمی 

شود هر روز 

مردم جان خود 

را از دست 

دهند و روزانه 

45، ۶0 یا 70 

نفر جان خود را 

از دست دهند، 

کجای دنیا این 

اتفاق می افتد
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 طراح: مجتبی اردشیری

سودوکو
2۰35

حل جدول
2۰3

4

جدول
2۰35

حل سودوکو
2۰3

4

افقی:
۱-نام زنانه فرنگی – گرد سفید شیرینی ۲- جادوگر – نماینده 
یک دولت در کشور بیگانه – حیله گر ۳- همراه »هاج« می آید – 
پاسخ بی ادبانه – پایتخت غنا – نوعی حلوا ۴- ثالثه اش در مصر 
است – شلوار جنگی – پیشوندی به معنای »همه« ۵- نیمه 
»نلیب« – در حوزه خواندن قرآن کریم می گنجد – پشته ها ۶- 
کنده کاری روی چوب – معشوقه ۷- فلزی است – یار »متل« 
– قضییه ای برای نتیجه گرفتن از مقدمه ۸- اکتیو – مبارز – نام 
دخترانه ۹- زنگ طیور – از شهرهای اتریش – کتاب گوگول 
۱۰- همه چیز جز خدا – »چین« آشفته ! – یونجه ۱۱- جوانمرد 
– بیت المقدس ۱۲- گمراه و آواره – روزی که تمام موجودات 
ناراحتی – کالم پرسش ۱۳- مصطفی  آفریده شدند – حرف 
کمال پاشا – نیت – گلزار و گلستان ۱۴- از انواع حدیث – باد – 
فلزی سفید رنگ که مانند آهن محکم است  ۱۵- شهد و شربت 

– یکه – »نرون« آشفته!
عمودی:

۱-سدی در مصر – بازجو – برای وام گرفتن نیاز است ۲- رفیق 
ناباب – سخن چین – اموالی که از مرده باقی بماند ۳- مانند 
سنگ شدن – درد و رنج – از مهم ترین سریال های تاریخ آمریکا 
۴- سمت و جهت – توکل کردن – حرف عصبانیت – خروس 
مازندرانی ۵- مردگان – بحث ۶- خوردنی متعجب – خوردن 
– نویسنده کتاب »راز سر به مهر« ۷- هرج ومرج و بی نظمی 
– سود پول حرام – »زمین« آذری ۸- حرف ندا – هر چیز بد 
همسفر   – حادثه ها  استواری ۹-  و  کردن  محکم   – زشت  و 
»دن کیشوت« – تصدیق کردن امری ۱۰- قالبی – متعفن و بدبو 
– درختی که بیشتر در آب و هوای مدیترانه ای رشد می کند 
۱۱- کاشف اشعه ایکس – جنس لیوان ۱۲- اگر – نوعی زبان 
انگلیسی – زرتشتی ۱۳- صریح و بی پرده – این وسیله ورزشی، 
از میله هایی نامتقارن درست شده است ۱۴- »دروغ« آذری – 
پدر پدربزرگ – روستایی در سمیرم  ۱۵- حاکم خون خوار روم 

– بزرگی – گیرنده امواج تلویزیونی.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

مازندران:

افزایش 45 هزار مشترك به تعداد 
مشتركین توزیع برق مازندران 

درسال 1400

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
هزار 800  از 45  بیش  در سال گذشته  گفت: 
مشترک به تعداد مشترکین  توزیع برق مازندران 

اضافه شد.
داشت:  کارنامی  اظهار  کاظم حسینی  سید 
توزیع  شرکت  حوزه  در  برق  مشترکین  تعداد 
گلوگاه  شهرستان  از  که  مازندران  برق  نیروی 
از یک  تا فریدونکنار را شامل می شود  بیش 
که  باشد  می  مشترک  هزار   516 و  میلیون 
تعداد45 هزار  و 800 مشترک در سال گذشته 

به آن اضافه شده است.
ساتپ  سامانه  اندازی  راه  به  اشاره  وی  با 
منظور  به  متقاضی  توسط  کنتور  جهت خرید 
افزایش سرعت فرآیند واگذاری انشعاب گفت: 
در سال های اخیر یکی از دغدغه های شرکت 
های توزیع تسریع در خدمات به مشترکین و از 
جمله کاهش مدت زمان واگذاری انشعاب بوده 
است. به همین منظور درخصوص تامین کنتور 
و حذف واسطه ها در سال 1400 با راه اندازی 
سامانه ساتپ  در شرکت توزیع برق مازندران 
مشترک مستقیماً می تواند به خرید کنتور از 

تولیدکنندگان اقدام نماید.
حسینی کارنامی افزود: در این روش مشترک 
پس از درخواست انشعاب از یکی از روش های 
غیرحضوری )مراجعه به دفاتر پیشخوان، سایت 
شرکت و سامانه برق من( و طی فرآِیند مربوطه، 
دریافت  با  انشعاب،  هزینه  اعالم  با  همزمان 
پیامکی حاوی لینک پرداخت هزینه کنتور  به 
صورت مستقیم میتواند اقدام به خرید کنتور 
از سیاست های  یکی  نماید. وی تصریح کرد: 
کالن شرکت این است که  با رفع مشکل تامین 
به  خدمت  زمان  مدت  نصب  تجهیزات  سایر 
متقاضیان در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

آغاز تعمیرات اساسی نقاط معیوب 
خطوط لوله گاز در منطقه 9 عملیات

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از آغاز 
تعمیرات اساسی در نقاط معیوب خطوط لوله 

این منطقه عملیاتی در سال جدید خبر داد.
محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: با توجه به اهمیت خط لوله ۳0 اینچ دشت 
شاد - نکا - رشت در انتقال گاز به استان های 
شمالی، پیگرانی هوشمند این خط به طول 719 
کیلومتر با هدف انتقال گاز ایمن، پاک، پایدار و 

بهره ور گاز طبیعی در سال گذشته انجام شد.
محدوده  در  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
استان  میامی  شهر  در  شاد  دشت  تاسیسات 
سمنان آغاز و تا ایستگاه تقویت فشار گاز رشت 
رسید،  اتمام  به  موفقیت  با  گیالن  استان  در 
افزود: همچنین پیگرانی خط 12 اینچ مراوه تپه 
به طول 78 کیلومتر نیز از جمله اقدامات مهم 
جهت آمادگی برای فصل زمستان بوده است که 

در سال گذشته صورت گرفت.
سرپرست منطقه 9 تعداد نقاط برنامه ریزی 
نتایج  از  حاصل  اساسی  تعمیرات  شده جهت 
پیگرانی را ۳09 نقطه اعالم کرد و یادآور شد: 
تعمیرات نقاط معیوب انجام شده از نتایج اولیه 
پیگرانی 66 نقطه است که در سال گذشته به 
اتمام رسیده و سایر اولویت های تعمیری نیز در 

سال جدید در دستور کار قرار گرفته است.
حاصل  تعمیرات  کرد:  خاطرنشان  مفخمی 
از نتایج پیگرانی در سال جدید در خطوط 56 
رشت،   – لوشان  محدوده  سراسری  سوم  اینچ 
۳0 اینچ سرخس – رامسر و 12 اینچ مراوه تپه 
برنامه ریزی و هم اکنون نیز حفاری ها جهت 
تعمیرات برخی از نقاط که در اولویت قرار دارند،                          

آغاز شده است.

توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 

خوزستان صورت گرفت 

بازدید از پست  های برق       
شهرستان رامهرمز

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خورستان به 
همراه نماینده شهرستان رامهرمز، از پست های 
برق این شهرستان برای گذر از پیک تابستان 

1401 بازدید کردند.
محمود دشت بزرگ به همراه ابراهیم متینیان 
نماینده مردم شهرستان های رامهرمز و رامشیر 
بهاروند  هرمز  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
برق  پست های  از  رامهرمز  فرماندار شهرستان 
انتقال و فوق توزیع این شهرستان بازدید کردند .

اضافه  بررسی  و  هرمز  برق  پست  از  بازدید 
کردن یک ترانس جدید و افزایش ظرفیت آن 
برای تامین برق شهرک صنعتی مربچه یکی از 

محورهای این بازدید بوده است .
در ادامه از پست برق دشت الله بازدید صورت 
گرفت و چگونگی افزایش ظرفیت آن برای تامین 
در  که  ابوالفارس  پتروپاالیش  نیاز  مورد  برق 

دست احداث است، مورد بررسی قرار گرفت.
بازدید از پتروپاالیش ابوالفارس یکی دیگر از 
منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل  برنامه های 
خوزستان و مسئولین شهرستان رامهرمز بوده 

است.
در  حضور  با  همچنین  دشت بزرگ  محمود 
پست برق رامهرمز 1 عالوه بر بررسی آمادگی 
شبکه ناحیه مارون برای گذر از تابستان 1401، 
و  به مسائل  و  ناحیه گفت و گو  این  پرسنل  با 

مشکالت آنها رسیدگی کرد.
در این برنامه دیدار و گفت و گو که تا پاسی 
از شب طول کشید، احداث دیسپاچینگ فوق 
توزیع ناحیه مارون در پست برق هرمز رامهرمز 

نیز مورد بررسی قرار گرفت.
کیومرث زمانی معاون برنامه ریزی و تحقیقات، 
سید مهرداد بالدی موسوی معاون بهر  ه برداری 
ناحیه  امور بهره برداری  و رضا محمدیان مدیر 

مارون نیز در این بازدید حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، شرکت برق منطقه ای 
خوزستان وظیفه تامین و انتقال برق در شبکه 
انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

نشت یابی بیش از 9 هزار كیلومتر 
شبکه در شرکت گاز استان گلستان

9250  كیلومتر  شبکه به  همراه  295   هزار  
و 800   انشعاب  در  سال 1400 در شرکت گاز 

استان گلستان نشت یابی شد.
بازرسی  رئیس   ، غریبی   کمال  محمد جواد 
فنی شرکت با بیان این مطلب، عنوان کرد: در 
راستای نگهداری و مراقبت از تأسیسات گاز بویژه 
تأسیسات مدفون شده  و ایمن سازی خطوط 
لوله و شبکه های گازرسانی ، این شرکت در  سال 
1400  توانست  9250  كیلومتر  شبکه تغذیه و 

توزیع  را  نشت یابی کند.
وی افزود: در همین رابطه تعداد     295  هزار  
و 800   انشعاب  گاز  را نشت یابی کرده که   
تعداد 117 هزار و 152 مورد آن فلزی بوده و 178  

هزار و 645 مورد نیز پلی اتیلن می باشد.
کمال غریبی با بیان اهمیت انجام این موضوع 
و  احتمالی  از حوادث  منظور جلوگیری  به  که 
هدر رفت گاز، صیانت از محیط زیست ،استمرار 
جریان گازرسانی به مشترکین گرامی انجام می 
گیرد گفت: انجام نشت یابی  بسیار مهم بوده 
و  كوتاهی و غفلت از این موضوع  صدمات و 
خسارت های  فراوان و جبران ناپذیر به همراه 

خواهد داشت.
رئیس بازرسی فنی شركت گاز استان گلستان 
درپایان با تأكید بر جدی گرفتن نشت گاز به 
مشتركین عزیز توصیه كرد: الزم است مشتركین 
گاز خانگی سیستم های لوله كشی گاز داخلی 
منازل خود را  در طول سال  چند نوبت با كف 
صابون نشت یابی كنند ، ضمن اینكه مشتركین 
واحدهای صنعتی و تجاری نیز شیر ورودی و 
سایر شیرهای مصرف را بسته و فشار محبوس 
و  گیری  اندازه  دقت  به  را  داخلی  شبكه  شده 
بمدت چند ساعت مورد پایش قرار دهند  تا در 
صورت وجود افت فشار با هماهنگی شركت های 
مجری ذی صالح جهت بررسی و رفع نشت گاز 

اقدام نمایند .  

علی نیکزاد  در نشست بازاریان اردبیل اظهار کرد: 
ویژه ای  لطف  آذری نشین  استان های  نماینده   44
دوباره  رئیسی  نایب  برای  و  دارند  بنده  به  نسبت 

پیشنهاد خود را اعالم کردند.
بخش  تخصیص  و  دولت  محدود  منابع  به  وی 
حقوق  پرداختی  به  اعتبارات  این  از  عمده ای 
بازنشستگان و شاغالن اشاره کرد و گفت: از یک هزار 
منابع کشور، یک هزار  تومان  میلیارد  و ۳94 هزار 
حقوق  پرداخت  صرف  تومان  میلیارد  هزار   122 و 
می شود  بازنشسته  و  شاغل  میلیون   6 مزایای  و 
عمرانی  پروژه های  و  طرح ها  به  مبلغ  کمترین  و 

اختصاص می یابد.
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
کرد: در چنین شرایطی همه نیز از پرداختی حق و 
حقوق خود ناراضی هستند و پرداختی شاغالن و 

بازنشستگان تناسبی با شرایط تورمی جامعه ندارد.
نیکزاد افزود: در نقطه مقابل اصناف و بازاریان 
بدون تکیه بر منابع دولتی همواره تالش می کنند 
تا زمینه ساز اشتغال و رونق اقتصادی باشند که ما 

بازاریان را همواره به انصاف و عدالت می شناسیم.
مختلف  عرصه های  در  را  بازاریان  حضور  وی 
گروه های  و  نیازمند  اقشار  به  مساعدت  و  کمک 
به هیچ  و خاطرنشان کرد:  یادآور شد  آسیب پذیر 
وجه افزایش قیمت آرد معقول نیست و دولت باید 
تدبیری مناسب برای پرداخت یارانه نقدی آرد و نان 

اختصاص داده و دل نگرانی مردم را کاهش دهد.
من اگر جای استاندار باشم، در بانک های استان را 

تخته می کنم
در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
از سرمایه گذاری  عمده ای  کرد: بخش  اضافه  خود 
صنعتی کشور در سال های گذشته راهی استان های 
مرکزی کشور شده در حالی که بسیاری از استان ها 

از این سرمایه گذاری های صنعتی بی بهره هستند.
نیکزاد بیان کرد: بانک ها به بهانه منابع و مصارف 
که  حالی  در  می روند  طفره  تسهیالت  پرداخت  از 
بهتر است بانک ها بر اساس شرایط اقتصادی استان 

تدبیری مناسب در این حوزه بیندیشند.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: به هیچ وجه 
منابع اقتصادی استان همچون سایر استان ها نیست 
و بهتر است با حذف قانون منابع و مصارف، پرداخت 
مورد  تولیدی  و  واحدهای صنعتی  برای  تسهیالت 

توجه قرار گیرد.
نیکزاد تصریح کرد: استان اردبیل 10 هزار و 600 

میلیارد تومان بودجه ساالنه دارد که بیش از هشت 
هزار میلیارد تومان آن پرداختی حق و حقوق و مزایا 
و تنها 2 هزار میلیارد تومان صرف کارهای عمرانی 
می شود. وی ضرورت جذب ردیف های اعتباری ملی 
را با تالش مسئوالن و مدیران استان یادآور شد و 
گفت: متأسفانه به رغم همگرایی نمایندگان استان 
در مجلس و اخذ نامه و دستور برای جذب اعتبارات 
ملی، برخی از مدیران کم کاری کرده و پیگیری های 

الزم را انجام نمی دهند.
نیکزاد افزود: به عنوان نمونه وزیر سابق میراث 
فرهنگی در سفر به اردبیل 16 میلیارد تومان قول 
مساعدت به بازار اردبیل و مرمت آن را داده بود که 
متأسفانه به دلیل پیگیری نشدن، ریالی از این اعتبار 

تأمین نشده است.
میراث  در حوزه  استانی  مدیران  از  انتقاد  با  وی 
فرهنگی، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، حمل و 
نقل، شهرک های صنعتی، صنعت، معدن و تجارت 

و… در پیگیری نکردن مصوبات جذب اعتبارات ملی 
در سفر وزرا و معاونان آنها خاطرنشان کرد: تا زمانی 
این  در  مسئولیت  احساس  با  استانی  مدیران  که 
عرصه ورود پیدا نکنند، جذب اعتبارات از ردیف های 

ملی امکان پذیر نخواهد بود.
نیکزاد به اصالح قانون نظام صنفی در مشارکت 
افراد با تجربه بازار در انتخابات اصناف و اتحادیه ها 
قانون  با اصالح  تا  اضافه کرد: تالش خواهیم کرد 
صنفی در مجلس، به گونه ای عمل کنیم تا تبصره 
مربوط به ممنوعیت حضور مجدد معتمدان و ریش 

سفیدان بازار در انتخابات رفع شود.
وی از پیگیری جدی برای حل مشکالت مسکن و 
بهبود شرایط بازار طالفروشان اردبیل خبر داد و بیان 
کرد: سایر مسائل و موضوعات مربوط به اصناف را در 
مجلس و یا از طریق مدیران استانی پیگیری می کنیم 

تا دغدغه های اصناف منصف استان رفع شود.
به طول  از سه ساعت  بیش  که  این جلسه  در 

در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب  انجامید، 
تماس های تلفنی محل برگزاری نشست به مسئوالن 
کشوری و استانی تاکید کرد تا مشکالت و موانع پیش 

روی اصناف و کسبه را رفع کنند.
استان های  اصناف  نمایندگان  جلسه  این  در 
آذربایجان شرقی، غربی و زنجان به همراه رؤسای 
خود  مشکالت  اردبیل  اصناف  اتاق  اتحادیه های 
را در حوزه ساخت مسکن برای این قشر در قالب 
نهضت ملی مسکن، بهبود فضای کسب و کار و رفع 
موانع از پیش روی اصناف در توسعه فعالیت های 
اقتصادی، انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهر با 
مشارکت اتحادیه ها و اصناف فعال در این عرصه، 
هنری  جامعه  عنوان  به  عکاسان  بیمه ای  پوشش 
در قالب بیمه هنرمندان، مرمت بازار طالفروشان، 
کاهش ضرایب مالیاتی برای اصناف و برخی دیگر از 
مشکالت مطرح و نایب رئیس مجلس بر پیگیری این 

مشکالت قول مساعد داد.

نایب رئیس مجلس:

مدیران اردبیل پیگیر اعتبارات ملی باشند 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مدیران استان اردبیل باید با قوت و قدرت پیگیر جذب منابع ملی باشند چرا که اعتبارات استانی بسیار 

محدود است.

اصناف و 

بازاریان بدون 

تکیه بر منابع 

دولتی همواره 

تالش می کنند 

تا زمینه ساز 

اشتغال و رونق 

اقتصادی باشند 

که ما بازاریان 

را همواره به 

انصاف و عدالت 

می شناسیم

با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر ساری

کارگران نمونه شهرداری ساری تجلیل شدند

مراسم بزرگداشت روز کارگر و تجلیل از کارگران نمونه شهرداری ساری با حضور 
جواد طالبی شهردار ساری، اعضای شورای اسالمی شهر ساری، معاونان و 
مشاوران شهردار، شهرداران مناطق، روسای سازمان های تابعه شهرداری 
ساری و اعضای شورای اسالمی کار شهرداری ساری، برگزار شد. رییس 
شورای اسالمی کار شهرداری ساری در این مراسم اظهار کرد: از شهردار 
ساری که همواره حامی حقوق کارگران است قدردانی می کنم. وی 
افزود: برای نخستین بار خدمات بیمه تکمیلی کارگران به صورت کامل 
پرداخت شده و بدهی وجود ندارد. رئیس شورای کارگری شهرداری ساری 
گفت: خدمات رفاهی گسترده در آینده در دسترس کارگران قرار خواهد 
گرفت. در ادامه این مراسم پرویز شعبانی رییس شورای اسالمی شهرساری اظهار 
کرد:در اواخر ماه مبارک رمضان قرار داریم و امیدوارم از معنویات این ماه عزیز بهره مند شده باشیم. وی 
ضمن عرض تبریک به مناسبت عید فطر، افزود: روز معلم و روز کارگر هم از روزهای مبارکی است که در 
تقویم داریم و همواره باید قدردان تالش های کارگران و معلمان باشیم.  رئیس شورای اسالمی شهر ساری 
با اشاره به تاکید بزرگداشت کارگران در دین مبین اسالم، گفت: نبی مکرم اسالم، بر دست کارگران بوسه 
می زد و کارگران را تکریم می کرد. وی با بیان اینکه در نظام اسالمی ما، جایگاه کارگر مقدس است، تصریح 
کرد: افتخار ما این است که از قشر کارگر هستیم و با مشکالت این قشر بیگانه نیستیم. شعبانی با اشاره 
به مشکالت اقتصادی و معیشتی در کشور، ادامه داد: شهرداری ساری هم در سال های اخیر تحت الشعاع 
مسائلی قرار گرفته که این نهاد را تحت تاثیر قرار داده، البته هم طالبی شهردار و هم اعضای شورا در این 
زمینه دغدغه دارند. وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 45 میلیارد تومان در ماه هزینه پرداخت حقوق 
بود و  امسال این رقم به 60 میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرداری ها در سطح 

کشور با چالش مواجه هستند و توفیقات شهرداری ساری متاثر از تالش  کارکنان این نهاد است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

حذف 4 نقطه پر تصادف در جاده های مازندران

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران عنوان کرد :با هدف 
ارتقای ایمنی جاده ها 4 نقطه پر تصادف در جاده های مازندران ایمن 
پر تصادف  نقطه   4 : اظهار کرد  سازی شده است.حسن جهانیان 
سنگتراشان شهرستان ساری، تیرتاش شهرستان گلوگاه، پیچ کلرد 
شهرستان آمل و نیروی هوائی شهرستان بابلسر با اجرای عملیات 
تعریض جاده،احداث و تکمیل تقاطع ،ساماندهی جداکننده ها و 
ایمن سازی نقاط پرتگاهی اجرا شد. وی افزود: تا سال گذشته 20 
از جمله محورهای هراز، سوادکوه،بابل-آمل قدیم، کمربندی  نقطه 
بابلسر،بهشهر-گلوگاه، شهید صالحی بابل، آمل-چمستان، ساری –کیاسر، 
خشرودپی و... ایمن گردیدند. مهندس جهانیان با بیان اینکه آشکارسازی نقاط 
پر حادثه با نصب عالیم و اقدامات ایمنی انجام می شود، یادآور شد: ۳1 نقطه پر تصادف باقی مانده 
استان با اجرای عملیات لکه گیری، روکش آسفالت ، خط کشی، آشکار سازی و نصب عالئم با عملیات 
کم هزینه و زود بازده ایمن شد. وی گفت: اجرای ریزش برداری رانش ها ، مرمت لغزش های جاده 
ای که بر اثر بارش ها در محورهای کوهستانی خصوصا محورهای شریانی استان و محورهای فرعی و 
روستایی اتفاق افتاده است و همچنین شانه سازی محورها ، ساماندهی تقاطعها، اصالح قوسهای افقی 
و قائم، اصالح سطوح راهها)انجام روسازی آسفالت(، اصالح شانه راهها، اصالح، تعمیرات ابنیه فنی ، 
ساماندهی ورودی و خروجی پاسگاهها، ایست بازرسی و مجتمع های خدماتی-رفاهی و هر نوع عملیات 
اتفاقی و اضطراری در راههای شریانی ، نصب نیوجرسی به عنوان جداکننده، نصب عالئم اخطاری، 
انتظامی و اخباری، اجرای روشنایی نقطه ای محور ها و نقاط پر حادثه ، اجرای روشنایی طولی جاده ها، 
نگهداری روشنایی طولی جاده های مازندران، تعمیرات و نگهداری گاردریل در محور های مختلف استان، 

پاکسازی حریم و نگهداری فضای سبز در طول جاده های حوزه استحفاظی اقدام نموده است.

افشین امیریان :

 عنوان برنامه به مناسبت هفته معلم برگزار میشود 

بزرگداشت  هفته  آستانه  در  امیریان   افشین   : خبرنگارابتکار   شهرکرد  
معلم در جمع خبرنگاران استان افزود:دیدار با نماینده ولی فقیه در 
سپاه  افسران جهادی  از  تجلیل  نمونه،  معلمان  از  تجلیل  استان، 
پیشرفت و تشکیل مجمع استانی معلمان بسیجی و زنگ سپاس 
معلم از مهمترین برنامه های این هفته در سطح استان است.وی 
اظهار داشت:هم اکنون 11 گروه فرهنگی و جهادی در سطح مناطق 
محروم استان به خصوص در شهرستان های اردل و کوهرنگ مشغول 
فعالیت هستند تا عدالت آموزشی برابر برای همه دانش آموزان  برقرار 
شود.امیریان با اشاره به اینکه مجمع خیران نقش مهم و اثرگذاری در 
برقراری عدالت آموزشی درسطح استان دارند، افزود: تشکیل مجمع خیران 
در سطح استان یکی از برنامه های پیش رو این اداه کل است.وی بر تدوین برنامه چهار ساله برای 
ریل گذاری و حرکت به سمت جلو در آموزش و پرورش استان تاکید کرد و گفت: با برنامه ریزی مدون 
می توان نظام تعلیم و تربیت را توسعه داد و کاستی ها و مشکالتی که در ایام شیوع ویروس کرونا برای 
نظام تعلیم و تربیت به وجود آمده را رفع کرد.مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه از ابتدای شیوع کرونا تعلیم و تربیت تعطیل نبود و معلمان با استفاده از ظرفیت فضای مجازی 
کار آموزش دانش آموزان را انجام می دادند، افزود: در این مدت افت تحصیلی، بی تحرکی، چاقی، 
استرس در بین دانش آموزان افزایش یافت که با بازگشایی حضوری مدارس این مشکالت رفع خواهد 
شد.وی با اشاره به روند نقل و انتقاالت فرهنگیان در طول دوران کاری گفت: اجرای طرح بومی گزینی 
معلمان در استان در دست اجراست و به مرور در سطح استان اجرا خواهد شد. به گفته وی، آیین نامه 
نقل و انتقال فرهنگیان به استان ها ابالغ شده است و با اجرایی شدن این آیین نامه جابه جایی و نقل و 

انتقال معلمان براساس ساز و کار مشخص و به صورت عادالنه اجرا می شود.

نشست خبری هفته فرهنگی اصفهان  دهم اردیبهشت ماه با 
در مدرسه  اصفهان  فرهنگی شهرداری  معاون  و  حضور شهردار 
علمیه امام جعفر صادق )ع(  برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما 
از اصفهان،  شهردار اصفهان در نشست خبری هفته فرهنگی 
اصفهان ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، در سخنانی با 
اشاره به شعار محوری این دوره مدیریت شهری "اصفهان من ،شهر 

زندگی"گفت: سال هاست یک موج اصفهان ستیزی شروع شده که 
تالش داشته است اصفهان را از کانون دید مردم و جهانیان خارج 
کند. دکتر علی قاسم زاده بر تالش همه جانبه برای دفاع از جایگاه 
اصفهان، تاکید کرد و افزود:در چنین شرایطی قدم اول برای احقاق 
حق اصفهان،  هم گرایی و همدلی میان مردم و مسووالن استان 
است تا بتوانیم در مقابل این موج منفی مقاوت کنیم و خودمان از 
حق خودمان دفاع کنیم.  قاسم زاده با اشاره به این که هویت اصفهان 
خورشیدی است که نمی توان آن را پنهان کرد گفت: هیچ انسان 

عاقلی ریشه تمدنی خود را در معرض تخریب قرار نمی دهد. 
شهردار اصفهان به عواقب برخی تنگ نظری ها در قبال اصفهان 
پرداخت و افزود: مساله کم آبی و بحران آب اصفهان که موجب 
بروز فرونشست ها گردیده، بسیار نگران کننده است . وی تصریح 
کرد: در اثر فرونشست ها، اگر یکی از آثار و ابنیه تاریخی  اصفهان  
آسیب ببیند کل تاریخ و تمدن  کل کشور ایران متضرر خواهد شد. 
وی در ادامه به اهداف برگزاری هفته اصفهان همزمان با بزرگداشت 
والدت شیخ بهایی اشاره کردوگفت:  بزرگداشت هفته اصفهان، با 
هدف حفظ هویت تاریخی و میراثی کالنشهر اصفهان و همچنین 

صیانت از تاریخ کهن این شهر می باشد.
قاسم زاده،  از برگزاری آیین های شهری برای احیا و صیانت از 
میراث ناملموس و میراث تاریخی و فرهنگی شهر خبر داد و بر 

برگزاری هر چه باشکوه تر این هفته فرهنگی تاکید کرد.
 شهردار اصفهان ابراز امیدواری کرد  با پایان یافتن اپیدمی کرونا 
شاهد حضور گردشگران  در شهر  باشیم.  قاسم زاده بر بهره گیری از 
ظرفیت های بی نظیر شهر تاریخی اصفهان اشاره کرد و بر تکمیل و 

توسعه زیرساخت های گردشگری همانند هتل و اقامتگاههای مدرن 
باهدف جذب بیشتر گردشگر و رضایتمندی آنان تاکید کرد.  وی 
بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی برای ساخت هتل در اصفهان 
خبرداد . در ادامه این نشست معاون فرهنگی شهرداری اصفهان با 
بیان این که  هر روز در هفته فرهنگی اصفهان به نام یکی از بزرگان 
و مفاخر شهر اصفهان نام گذاری شده است افزود:گشایش هفته 
فرهنگی اصفهان، در دوازده اردیبهشت ماه  و همزمان با بزرگداشت 
روز شیخ بهایی می باشد.  وی در خصوص نام گذاری دیگر روزهای 
هفته  فرهنگی اصفهان گفت :  سیزدهم اردیبهشت ماه به نام شیخ 
بهائی نامگذاری گردیده که همزمان  دبیرخانه فرهنگی زاینده رود 
فعالیت خود را آغاز می کند. وی ادامه داد :چهاردهم اردیبهشت،  
به نام نکواشت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نامگذاری شده که 
همزمان "ناگفته های مشروطه اصفهان" در خانه مشروطه نیز از 
دیگر برنامه های این هفته فرهنگی است. معاون فرهنگی شهردار 
از ،پانزدهم اردیبهشت ماه به نام سردار شهید حاج حسین خرازی 
نام برو و افزود: برگزاری  رویدادی فرهنگی با نام  گلستان زندگی 
در گلستان شهدا، روز  شانزدهم  اردیبهشت به عنوان روزشیخ صفی 
اصفهانی از شاعران شهیر اصفهان و روز هفدهم  اردیبهشت به نام 
نکوداشت مصورالملکی از استادان شهیر نقاش اصفهان نام گرفته 
پایانی نقاشی کودکان و نوجوانان"و هجدهم  "آئین  که همزمان 
اردیبهشت به نام بانو علویه همایونی و اختتامیه این رویداد ،  روز 
نوزدهم اردیبهشت  با عنوان  نکوداشت عالمه جالل الدین همایی 
نامگذاری گردیده که همزمان،  برگزاری نمایشگاه عکس اصفهان و 

کودکان لهستانی برگزار می شود.

نکوداشت هفته اصفهان؛ به نام مشاهیر به کام نصف جهان

آذربایجان شرقی - فالح: مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز از اجرای 46 مانور آمادگی، 
تمرینی و عملیاتی، طی سال گذشته در این منطقه عملیاتی خبر داد.

فیروز خدائی، با اعالم این خبر اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف سازمانی، 
تعداد 46 مانور آمادگی، تمرینی و عملیاتی در سطوح سه گانه مطابق با ابالغ 
شركت انتقال گاز در شرایط اضطراری و پدافند غیرعامل، از نوع A ،B  و C طی 
سال گذشته در منطقه 8 عملیات انتقال گاز اجرا شده است. خدائی افزود: با اجرای 
مانورهای اضطراری و رعایت اصول پدافند غیرعامل می توان ضمن كاهش خسارات 

اولیه از بروز خسارات و صدمات بعدی جلوگیری نموده و یا تاثیر آنها را تا حد بسیار زیادی كاهش داد.
مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص، ارتقاء قابلیت بقا و 
حفظ جامعه در شرایط بحران، افزایش آستانه مقاومت ملی در مقابل تهدیدات، آسیب شناسی به موقع و 
جلوگیری از هر گونه پیامدهای احتمالی را از اهداف طرح های پدافند غیرعامل و برگزاری مانورهای اضطراری 

دانست.
وی ضمن تاكید بر آموزش و آگاهی از موارد پدافندی و بحران، دستیابی به مسائل علم روز و تجهیز 

زیرساخت های نوین را جهت آمادگی كامل كاركنان، متذکر شد.

در سال گذشته عملیاتی شد؛

اجرای 46 مانور از سوی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
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آسیایی ها از تهران نفت می خرند یا مسکو؟

یک فرصت اکازیون برای طالی 

سیاه ایران

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر برجام 
به نتیجه مثبت برسد، ما می توانیم با گرفتن 
امریکا  از  مناسب  تضمین های  و  امتیازات 
خط  رعایت  و  ملی  منافع  راستای  در  اروپا  و 
را  از مشکالت  خیلی  و  بگیریم  امتیاز  قرمزها 
حل کنیم و وارد گردونه تولید نفت 4 میلیون 

بشکه نفت در روز شویم.
درباره  مومنی  میرقاسم  ایلنا،  گزارش  به 
احتمال حضور نفت روسیه در بازارهای آسیایی 
اظهار کرد: تحریم بانکی، کاالهای استراتژیک 
هم  که  است  مقوله ای  روسیه  گاز  نفت  و 
امریکا و هم اروپا به شدت بدنبال تحریم آنها 
هستند، البته برای تحریم گاز بین کشورهای 
برخی  دارد،  وجود  اختالف نظر  اروپا  اتحادیه 
برای  را  از کشورها حاضر شدند شرط روسیه 
پرداخت هزینه نفت و گاز به روبل قبول کنند 
این  نپذیرفته اند، در  را  این شرط  نیز  و برخی 
بین روسیه هم بدنبال بازارهای جدید نفت و 
گاز بوده و مجبور است مشتریان جدیدی را 

بدست بیاورد.
وی افزود: اکنون روسیه با دو مسئله مواجه 
است، یکی اینکه تصور نمی کرد اروپا و امریکا 
تحوالت  و  تغییر  به  نسبت  شدت  این  به 
اینکه  دوم  و  دهند  نشان  واکنش  اوکراین 
اروپا انسجام اتحادی با محوریت امریکا برای 
تضعیف توان نظامی و اقتصادی روسیه ایجاد 
اروپا  و  امریکا  شد  باعث  مقوله  این  و  کرده 
جهت بستن منابع درآمدی روسیه اتحاد نظر 
داشته باشند و این حلقه محاصره را هر روز 

تنگ تر می کنند. 
با  کرد:  تصریح  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
در  روسیه  صادراتی  انرژی  اوضاع  به  توجه 
اروپا، چین یکی از بازارهای مهم روسیه بوده و 
هست و پکن نیز هرگز سعی نکرده این کشور 
را تحریم کند، اما مسئله مهم اینکه چین یکی 
روسیه  است،  هم  ایران  بازارهای صادراتی  از 
سعی می  کند از تحریم ها عبور کند و نفت را 
آزاد بفروشد. بالطبع ممکن است بخواهد نفت 
رقابتی  و  بفروشد  پایین تری  قیمت  با  را  خود 
جهت کاهش قیمت بین دو کشور اتفاق بیفتد 
و خریداران از این موضوع استفاده کنند و این 
امر نیز محتمل و طبیعی است، چون کاالیی 
که در رقابت فروخته می شود ارزان تر خواهد 

بود. 
وی با بیان اینکه دست گذاشتن روسیه روی 
بازارهای آسیایی به نفع ایران نیست، گفت: 
در این شرایط تنها راهکار ما این است که در 
برجام به نتیجه برسیم و از تحریم های نفتی 
خارج شویم، زیرا در فضای  فعلی هم اروپا و 
هم امریکا به شدت به این نیاز دارند که برجام 
به نتیجه مثبت برسد، ما می توانیم با گرفتن 
امریکا  از  مناسب  تضمین های  و  امتیازات 
خط  رعایت  و  ملی  منافع  راستای  در  اروپا  و 
را  از مشکالت  خیلی  و  بگیریم  امتیاز  قرمزها 
حل کنیم و وارد گردونه تولید نفت 4 میلیون 

بشکه نفت در روز شویم. 
هم  قطعا  برجام  احیای  کرد:  تاکید  مومنی 
درآمدهای ارزی ما را باال می برد و هم اینکه اگر 
تحریم ها برداشته شود یک فرصت استثنائی و 
اکازیون برای ایران است و اگر خوب مدیریت 
شود خیلی از مشکالت اقتصادی و سیاسی ما 
با جامعه جهانی و بخصوص امریکا و اروپا حل 

می شود.  
وی خاطرنشان کرد: اکنون توپ در زمین ما 
کنیم،  بهره برداری  فرصت  این  از  باید  است. 
فرصت سوزی را کنار بگذاریم و از هر فرصتی 
جهت حفظ منافع ملی کمال استفاده را ببریم، 
در غیر این صورت دچار مشکالت عدیده تری 

خواهیم شد.

یک مقام مسئول:

ممنوعیت های واردات ماشین آالت 

 معدنی منجر به افزایش قیمت

شده است

صمت  وزارت  مواد  فرآوری  و  معادن  معاون 
اساس  بر  که  ممانعت هایی  علت  به  گفت: 
مقررات تنظیمی برای واردات ماشین آالت معدنی 
وجود دارد، قیمت این ماشین آالت بسیار باالتر از 

قیمت های جهانی است.
افزود:  محتشمی پور  رضا   ، مهر  گزارش  به 
موضوع اصلی در حوزه ماشین آالت معدنی، امکان 
تأمین است و با ایجاد تسهیل در تأمین این ماشین 
از مسائل مدیریت می شود. وی  آالت، بسیاری 
اضافه کرد: البته پیش از مصوبه لغو معافیت های 
مالیاتی از سوی مجلس، تعرفه کل اقالم وارداتی 
پایه  تغییر  پیرو  معدنی،  ماشین آالت  جمله  از 
محاسبه ارز از چهار هزار و ۲۰۰ به نیمایی، کاهشی 
شده است و با کاهش تعرفه ماشین آالت معدنی، 

شرایط برای واردات آن ها تسهیل شد.

بحران جنگ در اوکراین سه بعدی 

است!؟

بحران جهانی گرسنگی به دنبال افزایش ۲۵ 
درصدی ناامنی غذایی در سال گذشته، در حال 
انفجار است زیرا جنگ در اوکراین قیمت کاالهای 

اساسی را باالتر نیز خواهد برد.
به گزارش ایسنا، اقتصاددان ارشد در برنامه 
علیه  جهانی  شبکه  کردند:  اظهار  غذا  جهانی 
بحران های غذایی هشدار داد که انتظار می رود 
مشکل گرسنگی در سال جاری بسیار بدتر خواهد 
شد. در حالی که جنگ اوکراین برداشت محصول 
و صادرات یکی از بزرگ ترین تامین کنندگان غالت 
و روغن نباتی جهان را مختل کرده است، قیمت 
رسیده  باالیی  رکورد  به  نیز  موادغذایی  جهانی 
است. پیش از این اعالم شده بود که حدود ۱۹۳ 
میلیون نفر در ۵۳ کشور یا منطقه در سال ۲۰۲۱ 
از ناامنی غذایی حاد رنج می بردند، به این معنی 
که کمبود وعده های غذایی آنها تهدیدی فوری 
برای زندگی یا معیشت آنها محسوب می شود. 
 ۱۵۵ گذشته  سال  در  که  است  حالی  در  این 
میلیون در ۵۵ کشور بوده است و یک رکورد در 
۶ سال پس از شروع گزارش است. در گزارشی 
اعالم شد که درگیری ها بحران  را در کشورهایی 
مانند اتیوپی و افغانستان تشدید کرده است و 
شوک های اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ 
دسترسی به غذا را در تقریبا ۲۲ کشور محدود 
کرده است. آب وهوای شدید مانند خشکسالی 
در ماداگاسکار، نیز این مشکل را تشدید می کند.
جهانی  قیمت  بلومبرگ،  گزارش  اساس  بر 
موادغذایی از اواسط سال ۲۰۲۰ حدود ۷۵ درصد 
این سطوح در سال های  و  یافته است  افزایش 
۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ مشاهده شد و به بحران های جهانی 
غذا کمک کرد و فشار بر دولت ها را افزایش داد.

بر اساس این گزارش، جنگ »عواقب شدید« بر 
امنیت غذایی جهانی خواهد داشت زیرا میلیون ها 
کشورهای  از  بسیاری  و  شده اند  آواره  اوکراینی 
وابسته به واردات نمی توانند محصوالت اصلی یا 
کودهای شیمیایی را از اوکراین و روسیه دریافت 
کنند. همچنین مانع از بهبود اقتصاد جهانی از 
دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  می شود.  همه گیری 
سازمان ملل متحد در این گزارش گفت: جنگ در 
اوکراین یک بحران سه بعدی غذا، انرژی و مالی با 
تاثیرات مخرب بر آسیب پذیرترین افراد، کشورها 

و اقتصادهای جهان است.

وقفه ای در تولید ماکارونی ایجاد 

نشده است

رئیس انجمن آرد سازان کشور با اشاره به اینکه 
وقفه ای در تولید ماکارونی ایجاد نشده است، 
گفت: اگر کمبودی در بازار وجود داشته به دلیل 
تغییر قیمت و آماده سازی بسته بندی های جدید 

بوده است.
مرتضوی،  محمدرضا  سید  مهر،  گزارش  به 
مطرح  مباحث  کشور  آردسازان  انجمن  رئیس 
شده درباره توقف خط تولید برخی از کارخانجات 
چنین  گفت:  و  کرد  رد  را  ماکارونی سازی 
تولید  در  وقفه ای  و  ندارد  صحت  موضوعی 
ایجاد نشده است. وی تصریح کرد:  ماکارونی 
هیچگونه خللی در تولید ماکارونی ایجاد نشده 
دلیل  به  داشته  وجود  بازار  در  کمبودی  اگر  و 
تغییر قیمت، آماده سازی بسته بندی های جدید 
و فرایند توزیع با نرخ ها و بسته بندی های جدید 
بوده است. طبیعتا مغازه داران نیز نمی خواستند 
که قفسه های مغازه هایشان خالی شود بنابراین 
در فروش ماکارونی به مردم، گاهی سلیقه ای 

عمل کرده و تعداد آن را محدود کرده بودند.

بازار کاالهای اساسی این  روزها در آشفتگی به سر 
می برد. یک روز گرانی محصوالت تیتر خبر رسانه ها را به 
خود اختصاص می دهد و روز بعد کمبود برخی دیگر از 
کاالها جنجال به پا می کند. برای بررسی شرایط کمی به 
عقب برگردیم، پس از شروع سال جدید قیمت برخی 
افزایش  کشاورزی  محصوالت  و  اساسی  کاالهای  از 
اما و  از آن  چشم گیری داشت، گوجه، برنج و پس 
اگرها درخصوص گرانی ماکارونی سروصدای زیادی به 
پا کرد و حاال نیز خبر کمبود کاالهای اساسی نظر مردم 
و رسانه ها را به خود جلب کرده است. آنطور که گفته 
می شود قفسه فروشگاه ها خالی از برخی اقالم اساسی 
همچون روغن و ماکارونی شده است و این اقالم به 
صورت سهمیه ای در اختیار مردم قرار می گیرد و در 
این میان که بسیاری از شهروندان از کمبود روغن خبر 
داده اند، آمارهای عجیبی از دپوی روغن منتشر شده 
از تجارت نیوز در شرایطی  بر اساس گزارشی  است. 
از کمبود و سهمیه بندی روغن در برخی  که خبرها 
فروشگاه ها خبر می دهند، ۷۰۰ تن روغن در گمرکات 
مانده   و ۱۳۰ هزار تن هم روی آب  کشور دپو شده 
است.  این درحالی است که وضعیت دیگر بخش های 
نمونه  عنوان  به  ندارد،  چندانی  تعریف  نیز  افتصاد 
می توان به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد. پیش از 
شروع سال جدید به کرات وعده کاهش ۱۵ درصدی 
قیمت خودرو را شنیدیم اما نه تنها این وعده محقق 
نشد بلکه از ابتدای سال تا کنون شاهد تمایل بازار به 
افزایش بیشتر قیمت ها هستیم. از سوی دیگر افزایش 
جابه جایی  فصل  در  مسکن  اجاره بهای  سرسام آور 
مستاجران نیز آشفتگی بازار اجاره را نشان می دهد. 
می شود  مطرح  که  پرسشی  مهم ترین  میان  این  در 
این است که دولت در شرایط فعلی چگونه می تواند 
وضعیت آشفته اقتصاد را مدیریت کند ؟ ابراهیم نکو، 
دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ 
به این پرسش به »ابتکار« گفت: دولت برای مدیریت 
اقتصاد در شرایط فعلی باید گوش برخی از مدیران و 
وزیران خود را بکشد و هر چه سریع تر مسئله برجام 

را به نتیجه برساند.
وی افزود: گرانی اجناس و آشفتگی ها تصویر رها 
تداعی  در ذهن جامعه  را  یک کشور  اقتصاد  شدن 
می کند. در چنین شرایطی جامعه تصور می کند که 

کسی به فکر اقتصاد و معیشت مردم نیست. 
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: با توجه به شرایط 
نظر  به  بررسی بخش های مختلف  و  اقتصاد  فعلی 
می رسد که دولت توان مدیریت وضعیت فعلی را به 
واسطه مدیران اقتصادی خودش از دست داده است. 
چرا که اگر گرانی ها به یک یا دو کاال محدود می شد 
تمام  امروز  اما  بیاوریم  آن  برای  می  توانستیم دلیلی 
بخش ها با گرانی روبه رو شده اند و قیمت بسیاری از 
کاالها به صورت افسارگسیخته در حال افزایش است. 
در این شرایط اعتماد مردم نیز نسبت به دولت از بین 
خواهد رفت. اکنون دولت باید به فکر این باشد که با 
چه کارهایی می تواند دوباره اعتماد مردم را بازسازی 
و شعار  وعده  تنها  مردم  روزها  این  متاسفانه  کند. 

دولتمردان را می توانند با یکدیگر مقایسه کنند و نه 
عملکرد آنها را.

مروری بر وضعیت آشفته بازار مسکن
دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش 
دیگری از صحبت هایش به وضعیت آشفته مسکن 
نامناسب  وضعیت  گفت:  باره  این  در  و  کرد  اشاره 
را درگیر  متاسفانه صدها صنوف دیگر  بازار مسکن 
شده و موجب کسادی در بخش های مرتبط با صنعت 

ساختمان شده است. 
اخیر  آشفتگی های  از  نیز  خودرو  بازار  افزود:  وی 
در  قیمت  افزایش  شاهد  روز  هر  و  نمانده  دور  به 
برابر کاهش کیفیت در این بازار هستیم. این مسئله 
نظارتی  سیستم  حتی  متاسفانه  که  می دهد  نشان 
ما نیز ضعیف شده است و کسی گوش مقصران را 

نمی کشد.
اکنون  البته  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
به  نمی توان  و  نیست  نفر  دو  یا  یک  از  از  صحبت 
راحتی تمام مقصران را پیدا و آنها را تنبیه کرد. رئیس 

جمهور باید تمام تالش خود را برای تنبیه وزیران و 
مدیران ناتوان خود به کار بگیرد. دولت باید تعارف را 
کنار گذاشته و وزیرانی که نتوانسته اند به وعده های 
خود عمل کنند را از بدنه دولت حذف کند و در عوض 
مدیرانی که توانا هستند را بر سر کار بیاورد. از سوی 
دیگر مجلس نیز به جای بررسی مسائل بیهوده بر روی 
مسائل مهم اقتصادی تمرکز کرده و برای سر و سامان 

دادن به بخش های مختلف اقدام کند.
ابراهیم نکو گفت: اینکه ما پس از سال ها باز به 
مسئله کوپنی و سهمیه کردن کاالها بازگردیم اصال 
با  مقابله  وعده  دائماً  اینکه  نیست.  جالبی  اتفاق 
محتکران و مقصران داده شود اما در عمل اتفاق رخ 
ندهد فقط مردم را خسته می کند. اگر به جای این 
وعده ها جلوی فعالیت مقصران در بدنه دولت گرفته 

شود بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
ارتباط برجام با اقتصاد کشور

نکو در بخش دیگری از صحبت هایش به مسئله بر 
جامعه اشاره کرد و در این باره گفت: متاسفانه برجام 

با پیچ و خم هایی روبه رو شده است. من معتقدم که 
اگر دولت قبلی در برابر برجام سنگ اندازی نمی کرد 
و برجام هر چه زودتر به نتیجه می رسید وضعیت 
که  است  این  واقعیت  بود.  دیگری  به شکل  اکنون 
برجام  بحث  با  کشور  درون  در  مسائل  از  بسیاری 
مرتبط شده است. بخشی از این ارتباط طبیعی بوده 
اما بخش دیگری از این بهانه ها برای پوشاندن برخی 

از کوتاهی ها است.
وی در پایان گفت: دولت ها تشکیل می شوند که 
مشکالت گذشته را مرتفع کرده و برنامه های بهتری 
برای امور مختلف کشور از جمله اقتصاد داشته باشند 
؛ باید بدانیم که کوتاهی ها و ناتوانی های خود را به 
گردن گذشتگان انداختن از یک سو سرگرم کردن مردم 
و شانه خالی کردن از وظایف خود است و از سوی 
دیگر جنگیدن با دشمن فرضی و خیالی است که هیچ 
دستاوردی برای مردم و کشور نداشته و فقط از دست 
دادن فرصت های خدمت به کشور و مردم را به دنبال 

دارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: با سفر اخیر 
اولین  قرار شد در  ایران،  به  برق عراق  و  انرژی  سرپرست وزارت 
فرصت تتمه بدهی خود را که حدود یک و نیم میلیارد دالر از ۵ 
میلیارد دالری است که به صورت مستمر طلبکار بودیم و پرداخت 

کرده اند را در اولین فرصت پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا، یحیی آل اسحاق درباره آخرین وضعیت مراودات 
اقتصادی و تجاری ایران و عراق گفت: روابط ایران و عراق یک روابط 
مستمر و بلندمدت است و در حال حاضر روال عادی خود را طی 
می کند. وضعیت این مبادالت هم در بخش خصوصی و دولتی، چه 
در حوزه تجارت و چه در حوزه پرداخت ها تقریبا شرایط عالی را دارد. 
در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دالر صادرات بخش خصوصی به 
عراق بود. همچنین نزدیک ۱.۵ تا ۲ میلیارد دالر هم واردات از عراق 

داشته ایم و صادرات برق و انرژی هم وضعیت خوبی دارد.
وی افزود: در حوزه بخش خصوصی برای بازگشت پول هایمان 
هیچ مشکلی نداریم. در بخش خدمات و کارهای عمرانی گاهی 
بین کارفرما و مسئوالن  اختالف نظرهایی وجود دارد که آن هم 
اجرایی شرکت ها که به دالیل تعدیل قیمت و تغییر و تحول ها عادی 
است و با مذاکرات حل می شود. در رابطه با تبادل انرژی برق و گاز 
در اصل قضیه که این تعامالت باید انجام شود، هیچ مشکلی نیست 
و طرفین بر این موضوع توافق دارند، چه فروشنده که ما هستیم و 
چه خریدار که عراق است. اما عراق به دالیل خاصی که  دارد بعضا 
در پرداخت ها با تاخیراتی روبه رو می شود که با سفر اخیر سرپرست 
وزارت انرژی و برق عراق به ایران، قرار شد در اولین فرصت تتمه 
بدهی خود را که حدود یک و نیم میلیارد دالر از ۵ میلیارد دالری 
است که به صورت مستمر طلبکار بودیم و پرداخت کرده اند را در 

اولین فرصت پرداخت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در ادامه خاطرنشان 
کرد: چون معامالت و دریافت های کشور عراق از فروش نفت است 
و نفت را معموال با دالر معامله می کنند، امریکا به دلیل نفوذی که 

روی دالر دارد و نفوذ و نظارتی که روی تصمیم گیران مالی بانک 
مرکزی عراق دارند گاهی مشکالت و تغییراتی برای پرداخت ها برای 
آنها ایجاد می کنند. همچنین به دلیل شرایط خاصی که در عراق به 
دلیل مسائل امنیتی پیش می آید گاها با تاخیر در پرداخت ها مواجه 
می شویم، اما اصل قضیه هیچ مشکلی ندارد و در این توافق اخیر 

قرار شد، صادرات گاز و برق ما ادامه یابد.
با  مذاکراتی  هم  ما  پیمانکاران  با  رابطه  در  افزود:  آل اسحاق 
شرکت ها و مسئوالن آنها در حال  انجام است که در حال برطرف 
شدن است. به طور کلی یک روال عادی بین دو کشور وجود دارد 
و نهایتا تصمیمات و علقه ها بر اساس توسعه روابط است.  ما یک 
قرارداد ۲۰ میلیارد دالری با عراق در سال داریم که در حال حرکت 

به آن سمت هستیم.
وی در ادامه به مبادالت بخش خصوصی با عراق اشاره کرد 
و افزود: رقم ۹ میلیارد  دالر عملکرد اقتصادی بخش خصوصی 
با کشور عراق است و این رقم معوق نیست و پول های بخش 
خصوصی دریافت شده است. امسال هم روند مبادالت رو به 
توسعه و رشد بوده است بطوریکه در سال ۱4۰۰ نسبت به سال 
قبل روابط ما با عراق حدود ۳۵ درصد رشد داشته است. باید 
توجه داشت که یک سری از مبادالت ما با عراق، به صورت ریالی 
است و به نحوی صادرات و واردات آنها انجام می شود که اگر 
آنها را هم در نظر بگیریم، رقم مبادالت ما با عراق بیشتر از ۱۰ 

میلیارد دالر است.
آل سحاق در ادامه با اظهار امیدواری از اینکه روابط ایران و عراق 
هرچه بهتر و آسان تر سامان یابد، ادامه داد: کشور عراق درباره 
بروکراسی و مقررات هم در حال تغییر و تحوالتی است که گاهی در 
کوتاه مدت بعضی کاالها ممنوع می شوند و در ایران هم این اتفاق 
به دلیل مسایل داخلی می افتد که به دلیل اقتضای مدیریتی زمان 
کشورهاست. یک حرکت اصولی دیگر که بین ایران و عراق در حال 
شکل گیری است مسئله ترانزیت کاال از عراق است. ما به دنبال 

ایجاد تعادل بین صادرات و وارداتمان با کشور عراق هستیم که 
در صورت امکان وارداتی را از کشور عراق داشته باشیم. اگر ممکن 
باشد می توانیم از طریق عراق، کاالهایی را که مورد نیازمان است از 
جمله کاالهای اساسی  را وارد کنیم. هنوز قانون ترانزیت به صورت 
کامل در عراق اجرا نمی شود و کاالیی که به عراق وارد می شود اگر 
از عراق مجدد بخواهد صادر شود، مثل کاالی عراقی عوارض برای 
آن مترتب است. مجلس آنها قانون ترانزیت کاال را تصویب کرده و 
دولت آنها هم تصمیماتی در این خصوص دارد و ما هم  این موضوع 

را دنبال می کنیم.
آل اسحاق ادامه داد: قانون ترانزیت اگر در عراق تصویب و قوانین 
آن عملیاتی شود، امکان اینکه باالنس تجاری ما با عراق به سمت 
یک تعادل و توازن برود، وجود دارد. همان طور که ما سال گذشته 
نسبت به سال قبل واردات خود را از عراق به حدود ۲ میلیارد دالر 
رساندیم و از منابع مالی و امکانات ترانزیتی خود در عراق استفاده 
کردیم. این روابط به سمت یک تعادل پیش می رود و عزم ما بر این 

است که یک روابط متوازن و پایدار بین ایران و عراق شکل بگیرد.
وی  با بیان اینکه بازار عراق در میان همسایه های تجاری ایران یک 
بازار تجاری بلندمدت است، تصریح کرد: محیط عراق به دلیل حجم 
کاری و نوع درآمدها و نیازهایی که به خدمات و کاالی ایرانی دارند، 
به دلیل قیمت محصوالتمان رقابت پذیری خوبی دارد. مگر اینکه 
شرایط دیگری در کشور عراق پیش بیاید و فرصت هایی را برای دیگر 

کشورها هم پیش بیاورند.
یحیی آل اسحاق در پایان خاطر نشان کرد: کشور عراق فرصت 
خوبی برای فعاالن اقتصادی ایران چه در زمینه خدمات بازرگانی، 
حوزه  در  است.  گردشگری  خدمات  و  کاال  واردات  و  صادرات 
گردشگری طرفین سالی حدود ۷ میلیون نفر، زائر و گردشگر بین 
از همین روی،  باالیی است.  این رقم بسیار  دو کشور داریم که 
در حوزه های مختلف گردشگری مانند زیارت، سالمت و سیاحت 

می توانیم با کشور عراق همکاری خوبی داشته باشیم.

 دولت می تواند جلوی سونامی گرانی ها را بگیرد؟

وزهای سخت اقتصادی ر

ابراهیم نکو گفت: گرانی اجناس و آشفتگی ها تصویر رها شدن اقتصاد یک کشور را در ذهن جامعه تداعی می کند. در چنین شرایطی جامعه تصور می کند 
که کسی به فکر اقتصاد و معیشت مردم نیست.

 رشد ۳۵ درصدی مبادالت تهران-بغدادکاهش طلب ایران از عراق به 1.5 میلیارد دالر

ابراهیم نکو: 

دولت باید 

تعارف را کنار 

گذاشته و 

وزیرانی که 

نتوانسته اند به 

وعده های خود 

عمل کنند را 

از بدنه دولت 

حذف کند

طی روزهای اخیر برخی واحدهای نانوایی در پی اصالح قیمت آرد صنف و صنعت 
اقدام به گران فروشی می کنند که رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی این اقدام را 

گران فروشی اعالم کرده است.
به گزارش ایرنا، طبق قیمت های مصوب، هر عدد نان سنگک معمولی باید با 
قیمت دو تا ۳ هزار تومان به دست مردم برسد اما واحدهای نانوایی برای تأمین 
هزینه های خود با اضافه کردن برخی مخلفات همچون کنجد، سیاه دانه، کره و سیر 
و شوید و سایر سبزیجات هر عدد نان را تحت عنوان نان سفارشی با قیمت های ۵ 
تا ۷ هزار تومان نیز می فروختند. اما طی روزهای اخیر با تغییر قیمت آرد صنف و 
صنعت برخی واحدهای نانوایی به طور خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان سنگک 
کرده اند. نان یکی از محصوالت و غالت اساسی در سبد غذایی مردم جهان به ویژه 
ایرانی هاست که همیشه با پرداخت یارانه و یارانه مورد حمایت دولت ها بوده تا نان 
با قیمت مناسب به دست مردم برسد. طبق گزارش های موجود نیاز ساالنه کشور به 
گندم و آرد نزدیک ۱۲ میلیون تن است بنابراین دولت نرخ هر کیلوگرم آرد نان دولتی 
را برای واحدهای نانوایی ۶۵۰ تومان و واحدهای آزاد پز ۹۰۰ تومان تعیین کرده و در 
اختیارشان قرار می دهد. این در حالی است که تا چندی پیش قیمت هر کیلوگرم 
آرد صنف و صنعت نیز با یارانه دولتی با نرخ کیلویی ۲۷۰۰ تومان در اختیارشان 
قرار می گرفت حال در پی اصالح قیمت گندم داخلی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و 
قیمت هر کیلوگرم آرد صنف و صنعت به ۱۲ هزار تومان برخی واحدهای نانوایی 
نیز اقدام به گران فروشی کرده اند. در حالی که واحدهای نانوایی همچنان آرد با 
قیمت های دولتی خریداری می کنند و طبق گفته مسئوالن بلندپایه کشوری همچون 

وزیر جهاد کشاورزی و سخنگوی اقتصادی دولت قیمت نان برای مصرف کنندگان 
گران نمی شود. »احسان خاندوزی« وزیر اقتصاد درباره ضرورت تغییر نحوه پرداخت 
یارانه کاالهای اساسی گفت: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کاالهای اساسی 
به جیب مردم ایران نمی رود بلکه به جیب واردکنندگان می رود و بخش زیادی از 
محصوالت به شکل قاچاق از کشور خارج می شود. وی افزود: بنابراین بخش زیادی 
از یارانه کاالهای اساسی به جیب همسایگان می رود و در سال گذشته ۳۳ درصد 
ارزش وزنی واردات کاالهای اساسی داشتیم که نشان دهنده قاچاق آن به خارج است 
چون مصرف مردم این قدر افزایش نیافته است. در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ 
درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است 
و با جنگ اوکراین وضعیت تجارت کاالهای اساسی هم بغرنج شد و قیمت گندم 
و روغن به شدت افزایش یافت و موجب شد قیمت کاالهای اساسی در ایران به 
یک دهم قیمت در کشورهای همسایه کاهش یابد که موجب قاچاق به خارج می شد.

وزیر اقتصاد گفت: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت 
نان سنتی برای مردم هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت باوجوداینکه قیمت آرد اصالح 
خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود. اما تأکید می کنم که با زیرساخت بانکی 

دیده شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.
همچنین طی روزهای اخیر اطالعاتی مبنی بر کم فروشی آرد در کشور توسط 
کارخانجات مطرح شده است که »مسعود امرالهی« مدیرکل بازرسی و نظارت بر 

کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی این کار را غیرقانونی اعالم کرده است.
وی گفت: با توجه به گزارشات و مطالبات مردمی در راستای کم فروشی کارخانجات 

آرد، امروز در ادامه بازرسی هایی که در نقاط مختلف کشور انجام گرفت به چند 
کارخانه تولید آرد در شهرستان ساوجبالغ استان البرز سر زدیم که با توجه به اختالف 
وزن در گونی های آرد، تخلف محرز شد و گزارش تخلف به ماموران تعزیرات حکومتی 
و بازرسین جهاد ذکر شد. وی افزود: با توجه به استاندارد ۱4 درصد رطوبت آرد 
استحصالی، وزن بیشتری از میزان استاندارد کم شده که به ضرر مصرف کننده 
نهایی یعنی نانواها است و با دستور به کارخانجات، مقرر شد خروجی بار با باسکول 
خروجی کارخانه چک و کسری بار آنجا حتماً درج شود تا نانواها با توجه به اختالف 
وزن موجود متضرر نشوند. به گفته وی، با هرگونه کم فروشی کارخانه های آرد برخورد 
قانونی می شود. امراللهی از واحدهای نانوایی خواست چنانچه با موردی از کمبود 
در وزن گونی های آرد مواجه شدند مراتب را به سامانه ۱۲4 و ۱۲۵ سازمان تعزیرات 

حکومتی اطالع دهند تا بازرسین در سراسر کشور با این موضوع برخورد کنند.
برخورد قانونی با گران فروشان نان سنگک

»اصغر پابرجا« رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی درباره گران فروشی نان در 
تهران گفت: قیمت آرد نانوایی هنوز تغییری نداشته است و باید نان سنگک معمولی 
بین دو تا سه هزار تومان به دست مشتری برسد و هرگونه افزایش قیمتی بیش از 
این گران فروشی محسوب می شود مگر اینکه مشتری بخواهد نان سنگک سفارشی 
دریافت کند که قیمت آن نیز با آنچه برخی متخلفان انجام می دهند همخوانی ندارد.

وی اضافه کرد: اما طی سال های اخیر با افزایش نرخ تورم، هزینه های تولید این کاال 
نیز افزایش یافته به طوری که دستمزد کارگری، مواد اولیه، کرایه حمل و نقل آرد و 
اجاره مکان های هزینه سرباری جدا از دیگر هزینه های تولید برای واحدهای نانوایی 

افزایش چشمگیری داشته است اما با این وجود به تمامی واحدهای نانوایی ابالغ شده 
تا تعیین نرخ جدید از سوی دولت افزایشی در نرخ نان صورت نگیرد.

به گفته وی، قرار است طبق دستورالعمل دولت یارانه و یارانه نان به دست مردم 
برسد و قیمت نان برای مصرف کنندگان افزایشی نداشته باشد.

وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای نانوایی 
سنگکی مراتب را به اتحادیه مذکور با شماره تلفن ۸۸4۳۱۵۲۳ ۰۲۱ و یا سامانه ۱۲4 

سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کنند تا با گران فروشان برخورد جدی صورت گیرد.

مردم گران فروشی نانوایی ها را اطالع دهند 

نان گران نشده است

kimia.najafi.23@gmail.com
کیمیا نجفی
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چرا به خودروسازان قطعه نمی دهند؟ 

احتمال سونامی جدید در بازار 

خودرو

سازان  قطعه  همگن  صنایع  انجمن  رئیس 
کشورمعتقد است؛ اگر در همین ابتدای سال 
نقدینگی به صنعت قطعه سازی کشور تزریق 
نشود، تولید خودرو کاهش می یابد و احتمال 
تشکیل سونامی کاهش عرضه خودرو و افزایش 

قیمت های کاذب در بازار زیاد است.
نامناسب  وضعیت  اقتصاد۲۴،  گزارش  به 
به  مردم  نارضایتی  افزایش  و  خودرو  صنعت 
جایی رسید که رئیس جمهوری ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ 
به صورت سرزده به شرکت ایران خودرو رفت و 
برای پایان دادن به این وضعیت ۸ فرمان صادر 

کرد.
یکی از دستور های صریح رئیس جمهوری به 
خودروسازان، تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص 
و عرضه فوری خودرو های دپوشده در انبار های 
است.انحصار  بازار  به  خودروساز  شرکت های 
در تولید و عرضه خودرو باید شکسته شود و 
تامین  فکر  به  زودتر  هرچه  باید  خودروسازان 
قطعات موردنیاز و ترخیص خودروهای دپوشده 

باشند.
تعداد  افزایش  و  خودرو  تولید  کاهش 
خودرو های ناقص در کف پارکینگ شرکت های 
خودروسازی دو اتفاقی است که صنعت خودرو 
با آن روبه رو شده است. این در حالی است که 
پارکینگ های خودروسازی مملو از خودرو هایی 
است که هنوز به مرحله تجاری سازی نرسیده اند 
مورد  قطعات  رسیدن  و  تأمین  انتظار  در  و 

نیازاست.
ریشه افزایش تعداد خودرو های ناقص در کف 
پارکینگ خودروسازان تنها به دلیل عدم تأمین 
قطعات خودرویی است که به گفته نجفی منش؛ 
باعث  به قطعه سازان  نقدینگی  تزریق  افزایش 
رونق تولید خودرو و ثبات در عرضه و تقاضای 

این محصول در بازار می شود.
در همین رابطه محمدرضا نجفی منش رئیس 
انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور گفت: 
به  سازان  قطعه  به  بدهی خودروسازان  میزان 
۴۷ میلیارد تومان رسیده است. قرار بود سال 
گذشته بانک مرکزی ۱۰ هزار میلیارد تومان به 
خودروسازان جهت پرداخت بخشی از مطالبات 
قطعه سازان وام دهد که متأسفانه بانک مرکزی 
به تعهد خود عمل نکرد. با عدم پرداخت وام 
به خودروسازان از سوی بانک مرکزی، وضعیت 
تولید قطعه و در نهایت خودرو همچنان بحرانی 
تأمین  برای  خودروسازان  و  است  مانده  باقی 
قطعات مورد نیاز تولید با کمبود شدید نقدینگی 
جهت پرداخت بدهی خود به قطعه سازان مواجه 

اند.
همگن  صنایع  انجمن  رئیس  گفته  به 
افزایش  بر  جمهور  رئیس  کشور؛  قطعه سازان 
پرداخت  در  تسریع  دارد.  تأکید  خودرو  تولید 
وام از سوی بانک مرکزی به خودروسازان باید 
در اولویت برنامه دولت قرار بگیرد. اگر در سال 
جاری بانک مرکزی وام مورد نیاز خودرو سازان 
نمی توانند  نیز  قطعه سازان  نکند،  پرداخت  را 
قطعات مورد نیاز صنعت خودرو سازی کشور 

را تأمین کنند.
در  قطعه سازان  کرد:  تصریح  نجفی منش 
تولید  افزایش  آمادگی  نقدینگی  تأمین  صورت 
را دارند و در اسرع وقت به تعهدات خود عمل 
خواهند کرد. اما اگر نقدینگی به قطعه سازان 
جاری  سال  در  خودرو  تولید  وضعیت  نرسد، 

خیلی بدتر ازسال ۱۴۰۰ خواهد شد.
سازان  قطعه  همگن  صنایع  انجمن  رئیس 
کشور تأکید کرد: از بهمن سال گذشته تولید 
قطعات خودرو کاهش داشته است و با ادامه 
کمبود نقدینگی احتمال کاهش تولید خودرو در 
سال ۱۴۰۱ توسط شرکت های خودرو ساز به ویژه 
در شرکت سایپا بیشتر خواهد شد. وی گفت: 
تنظیم و ثبات قیمت ها بستگی به تعادل عرضه و 
تقاضای خودرو در بازار دارد. قطعاً برای کاهش 
قیمت های کاذب باید تولید خودرو و عرضه آن 
به بازار بیشتر شود. تأمین نقدینگی قطعه سازان 
و پرداخت مطالبات آن ها از سوی خودرو سازان 
تنظیم  را  خودرو  بازار  وضعیت  زیادی  حد  تا 
خواهد کرد؛ در غیر این صورت اگر جریان کمبود 
نقدینگی و بدهی خودرو سازان به قطعه سازان 
جدید  سونامی  ایجاد  احتمال  باشد،  افزایشی 

قیمت در بازار خودرو ۱۴۰۱ وجود دارد.

سازو کار افزایش قیمت دارو در بودجه 1401 
لحاظ شده است

 مردم حق دارند نگران تامین دارو 

باشند 

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: 
سازو کار افزایش قیمت دارو، همزمان در دل 
درست  اگر  که  است  شده   دیده   ۱۴۰۱ بودجه 
سطح  در  را  قیمت  افزایش  نباید  شود،  انجام 

مصرف کننده ببینیم.
تاثیر  درباره  بوربور  مجتبی  ایلنا،  گزارش  به 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر افزایش قیمت داروها 
گفت: من اسم این ماجرا را گران شدن قیمت 
دارو  قیمت  واقعی شدن  بلکه  نمی گذارم  دارو 
کشور  در  که  اقالمی  عمده  اینکه  برای  است. 
و  بوده  نیمایی  ارز  با  می شود  عرضه  و  تامین 

اکنون می خواهد به آن سمت حرکت کند.
وی افزود: این موضوع را در مصاحبه ای هم 
اعالم کردم که اگر در 5 سال گذشته تورم را 
جمع بزنید، امسال نسبت به سال 95 میزان 
تورم کشور 3۰۰ درصد بیشتر بوده ولی دارو به 
طور متوسط در این مدت ۱۱۰ درصد گران شده  
است. این اثر تجمعی باعث شده که ما شاهد 
احساس افزایش قیمت قابل توجه دارو از سوی 
مصرف کننده باشیم. از آن طرف هم مجلس کار 
هفتاد  و  داده  انجام  بودجه  در  هوشمندانه ای 
هزار میلیارد تومان برای مابه  التفاوت قیمت دارو 
تخصیص داده که از طریق بیمه و یارانه برای 

مصرف کننده پوشش داده شود.
کار  این  کار  و  ساز  اگر  افزود:  ادامه  در  وی 
در  قیمت  افزایش  نباید  شود،  انجام  درست 
جامعه در سطح پایه حفظ شود. ممکن است 
ولی  دهد  پوشش  بیمه  را  دارویی  داخلی  نوع 
همیشه این طور بوده که ما به التفاوت آن را باید 

بیمار پرداخت کند.
بوربور تاکید کرد: بخشی از این افزایش قیمتی 
که اکنون شاهد آن هستیم از نیمه دوم سال قبل 
شروع شده که بعضی از داروها از ارز ترجیحی 
بنا به سیاست هایی که بود، خارج شدند و از ارز 
نیمایی استفاده کردند و دارو چندماهی طول 
مصرف کننده  به  آن  قیمت  تغییر  تا  می کشد 
برسد. چون وقتی تغییر قیمت اتفاق می افتد از 
مرحله تامین که تولید یا واردات باشد تا مرحله ای 
که به دست بیمار برسد چندماهی طول می کشد 

و این اثر تاخیری هست.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: 
به  می یابد،  ادامه  چقدر  روند  این  اینکه  حال 
آن  دولت  اگر  دارد.  بستگی  متعددی  عوامل 
بحث  یعنی  است  آن  زمزمه  اکنون  که  چیزی 
و  اولیه  مواد  تامین  از  ترجیحی  ارز  حذف 
قیمت  کند،  دنبال  را  شده  ساخته  محصوالت 
ارز  که  اندازه ای  همان  به  طبیعتا  محصوالت 
ترجیحی روی همه نهاده های دارویی اثر داشته، 

افزایش می یابد.
این  شدن  اجرایی  کار  سازو  درباره  بوربور 
است  همان  کارش  و  ساز  گفت:  سیاست ها 
که در بودجه تکلیف کرده اند و همان طور که 
سالی  را  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  تقریبا  ما  می دانید 
تومان مصرف می کردیم  حدود ۴۰ هزارمیلیارد 
یعنی مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی حدود 
بودجه  ولی  می شد.  تومان  میلیارد  هزار   ۴۰
کنونی، هفتاد هزار میلیارد تومان برای پوشش 

آن در نظر گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره 
کرد:  اظهار  سیاست ها  این  اجرای  کار  سازو 
این بودجه باید از سوی دولت تخصیص و به 
نهادهای بیمه گر و بیمه ها داده شود و به همان 
نسبت هم پوشش های خود را بیشتر کنند تا 
بیمار، درصد پرداختش به همان نسبت قبلی 
باید  موضوع  این  طبیعتا  کند.  پیدا  کاهش 
بودجه  در  تکلیف  چون  شود  اجرا  سرعت  به 

مشخص است.
عنوان  به  هم  من  خود  کرد:  تصریح  بوربور 
مصرف کننده دارو و هم به عنوان کسی که در 
چرخه دارو فعالیت دارد، متوجه شدم که مردم 
حق دارند که نگرانی در مورد تامین اقالم داشته 
تئوری  مکانیزم ها حداقل در ظرف  ولی  باشند 
درست دیده شده یعنی اگر دولت بتواند آن را 

اجرا کند، آرامش حاصل خواهد شد.

با  دیدار  در  اخیرا  جمهور  رئیس  ایلنا،  گزارش  به 
کارگران از طرح ها و اقدامات بر زمین مانده ای گفت که 
هرچه زودتر باید در حوزه رسیدگی به مشکالت کارگران 
اشاره،  از جمله مهمترین موارد مورد  عملیاتی شود. 
بحث ضرورت تولید ساالنه یک میلیون مسکن در قالب 
طرح مسکن ملی است که بخش زیادی از متقاضیان 
آن کارگران هستند، بحث ضرورت ایجاد سامانه جامع 
کار برای دور زدن و حذف واسطه ها و دالالن اشتغال و 
برخورد شرکت های پیمانکار نیروی انسانی، و همچنین 
زیان آور، همه و همه  و  قانون مشاغل سخت  بحث 
جزئی از مواردی هستند که رئیسی در رابطه با آن سخن 

گفته است. 
پیرامون این طرح ها برخی کارشناسان پیشنهادات و 
انتقاداتی نیز داشته اند. حسن صادقی )رئیس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری( با اشاره به سخنان اخیر 
رئیس جمهور در جمع کارگران به مناسبت هفته کارگر 
گفت: ایشان قاعدتا این مجموعه مطالب را در مشورت 
با مشاوران و وزرای خود مطرح کردند و احتماال درباره 
ابعاد و ضرورت ها و الزامات این مطالبات و اقدامات 
الزم  که  باشند  نداشته  دقیقی  اطالعات  مطرح شده 

است درباره آن ها توضیحاتی داده شود. 
قانون  به  توجه  با بحث »ضرورت  رابطه  در  وی 
مشاغل سخت و زیان آور« که توسط رئیسی مطرح 
درباره  جمهور  رئیس  اظهارات  داد:  توضیح  شده، 
مشاغل سخت و زیان آور نیز به شدت کلی است. آیا 
مشخص است که ما می خواهیم ماده واحده قانونی 
اینکه  یا  کنیم  اصالح  را  زیان آور  و  مشاغل سخت 
مسئله یک کار زیربنایی است؟ این سوال درحالی 
مطرح می شود که انتظار ما ایجاد سازوکاری برای 
تغییر نحوه اجرای این قانون است وگرنه خود ماده 
واحده قانون مشاغل سخت و زیان آور ماده واحده 

خوبی است. 
صادقی در ادامه افزود: اگر خطاب رئیس جمهور به 
دولتی ها باشد، باید از ایشان از دولتی ها بپرسد که این 
قانون چرا این قانون آنقدر بد اجرا شده که امروز به 
قول معروف هم سیخ سوخته و هم کباب! به عبارت 
بهتر، امروز از نوع اجرای این قانون هم سازمان تامین 
اجتماعی آسیب دیده است و هم کارگران برخالف تصور 

رایج از آن آسیب دیدند. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان 
اینکه »چرا باید این قانون با دو بند سختی کار و سقف 
زمانی خروج از زیان آوری هر کارگاه بعد از دو دهه هنوز 
شاهد این باشیم که کارهای سخت و زیان آور به صورت 
شمولیت  دامنه  گفت:  شود«  شناسایی  سلیقه ای 
مشاغل سخت و زیان آور چنان بی در و پیکر است که 
در یک واحد تولیدی با کار سخت و زیان آور، حتی 
تا مدیرعامل، کارمندان اداری، رانندگان، واحد خرید و 
فروش و آبدارچی شرکت که کامال بیرون از محیط تولید 
هستند نیز خود را مشمول مشاغل سخت و زیان آور 
کرده و بنابر این قانون زود بازنشست می شوند و از 
مزایای آن بهره می برند. این مسئله مهمی است که 

حتما دولت باید به آن رسیدگی کرده و پیگیری کند. 
وی در ادامه تاکید کرد: ماده واحده کارهای سخت و 
زیان آور دو بند دارد. آن بند که کارفرما تمایل به اجرای 
آن دارد، بند مربوط به سوابق کارگر در مشاغل سخت 
و زیان آور است که کارفرما اتفاقا را تحریک می کند تا 
از این بند حتما استفاده کند. بند بعدی که تعهدی 
بر دوش کارفرما برای خارج کردن کارگاه خودش بعد 
زیان آوری،  شمولیت  از  قانون  اجرای  از  سال  دو  از 
اتفاقا مطلوب کارفرمایان نیست و متاسفانه اصال اجرا 
نمی شود. شما در کشور حتی به تعداد انگشتان یک 

دست نیز نمی بینید که کارگاه خود را بنابر این قانون از 
وضعیت کار زیان آور خارج کرده باشند. 

صادقی با اشاره به منافع کارفرمایان در اجرای ناقص 
دو بند قانون مشاغل سخت و زیان آور، اظهار کرد: 
اتفاقا برای آنکه به نیروی کار با سابقه خود  کارفرما 
ماده  همین  استناد  به  نکند،  پرداخت  بیشتر  حقوق 
واحده نیروی کار خود را زودهنگام و قبل از افزایش 
میزان حقوق و سنوات شان بازنشسته می کند. این امر 
آنقدر برای کارفرما مزیت دارد که آن ۴درصد مخصوص 
مشاغل سخت و زیان آور را نیز حاضر است پرداخت 
کند. او حتی از بند قانونی ای به نام امکان تقسیط بدهی 
هم استفاده می کند و همان ۴درصد را طی ۶ تا ۷ سال 
پرداخت می کند و به دنبال خارج کردن کارگاه خود از 
شمولیت بند ۲ ماده واحده کارهای سخت و زیان آور 
)خارج کردن شرایط کارگاه از زیان آور ظرف دو سال( 

اقدام نمی کند. 
عضو مرکزیت خانه کارگر جمهوری اسالمی افزود: اگر 
دولت تصور می کند که با قوانین بازنشستگی زودهنگام 
بازار کار در حوزه مشاغل سخت نیز شکوفا می شود، 
کامال در اشتباه است زیرا کارفرما از این مسئله به سود 
خود استفاده می کند. ما تاکنون از مقامات مسئول و 
نمایندگان بسیاری از تشکل های کارگری و کارفرمایی 
درباره اینکه کارفرما باید بعد از دو سال کارگاه خود را از 
شمول زیان آور خارج کند، واکنش و اظهارنظری ندیدیم 
و این بسیار تاسف برانگیز است. قانون مشاغل سخت 
و زیان آور تنها در شرایطی خودش زیان آور نیست که 
به تمامی اجرا شود و اجرای ناقص آن باعث نشود که 
از یک طرف دولت نفع ببرد و از طرف دیگر کارگر زود 
بازنشسته شود و از طرف دیگر کارفرما با ندادن حقوق 
یک کارگر متخصص باتجربه در سنین باال، درب باغ 
سبزی به نام بازنشستگی زودهنگام را به کارگر خود 

نشان دهد. 
وی در ادامه توضیح داد: مشاغل سخت را نمی توان 
از بین برد. کار در معدن، کار در فوالد، کار در ارتفاع 
و بسیاری موارد از این دست کارهایی هستند که باید 
در  را می توان  کار  بودن  »زیان آور«  اما  انجام شوند، 
برابر آالینده های شیمیایی با ماسک مناسب و تهویه 
و مشکالت ارتفاع را با دستگاه های تضمین ایمنی و 
دستگاه تنفسی و وسایل ایمنی برای کار در معدن و 
محافظ صورت برای بسیاری از مشاغل می تواند کار را از 

زیان آوری خارج کند. 
بدانند که  باید  اینکه »کارگران  بر  تاکید  با  صادقی 
آن سوی بازنشستگی مدینه فاضله نیست و بسیاری 
از مشکالت آغاز می شود« گفت: مسئوالن دولت این 
ماده را ابزار برای ایجاد اشتغال جدید ارزیابی می کنند 
و کارفرما آن را ابزار استفاده جهت خارج کردن نیروی 
باسابقه با دستمزد باال و کارگر نیز به آن به عنوان ابزار 
رسیدن به مدینه فاضله موهومی به نام بازنشستگی 
زودتر از موعد می نگرد. اما در انتها هم دولت متضرر 
می شود و اشتغالی ایجاد نمی شود و هم کارگر با درآمد 

اندک بازنشست می شود. 
نگاه غیرتخصصی در تولید مسکن آسیب زده است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه 
با وعده رییس جمهور درباره ساخت یک میلیون واحد 
مسکن گفت: اگر ایشان بحث ساخت ۴۰۰هزار واحد 
را مطرح می کردند و منابع مالی، حجم سرمایه گذاری 
می کردند،  محاسبه  نیز شفاف  را  آن  زمین  قیمت  و 

می توانستیم درباره آن واقعی تر صحبت کنیم. 
وی با بیان اینکه در بحث مسکن هیچ کس به جز 
نداشت،  واقع بینانه  نگاه  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم 
گفت: از ابتدای انقالب کسانی شعار اعطای زمین و 
مسکن را مطرح کردند. یکی از بهترین دوره هایی که 

ساخت مسکن از طریق تعاونی ها بسیار جلو رفت و 
بسیاری از ما کارگران در آن دوره خانه دار شدیم، از 
نیمه دهه شصت تا اول دهه هشتاد بود که این روند با 
سیاست غلط مسکن مهر آقای احمدی نژاد متوقف شد 
و ایشان با بها دادن به پیمانکاران و مافیای مستغالت، 
باعث افزایش قیمت مسکن شدند. ما در دهه شصت 
و هفتاد توانستیم از طریق تعاونی ها و بدون دخالت 
پیمانکاران پرتوقع برای بسیاری از کارگران خانه بسازیم. 
کارگران  مسکن  تعاونی  و  فرهنگیان  مسکن  تعاونی 
موفق ترین  دوره  آن  در  کارمندان  مسکن  تعاونی  و 
دستاوردها را در زمینه ساخت مسکن داشتند که هنوز 

هم می توان آن راه را رفت. 
او با توصیه به رئیس دولت سیزدهم درباره تغییر 
این  سیاست مسکن در قوای اجرایی گفت: توقع ما 
تالش  مالیاتی  سیاست های  با  دولت  ابتدا  که  است 
کند تا این چند میلیون مسکن خالی در کشور را پر 
کرده و قیمت های زمین و مسکن را مدیریت کند. اگر 
دولت مسکن را به یک کاالی لوکس بدل کند، نتیجه 
آن می شود که در دولت احمدی نژاد روند چندبرابری 
شدن قیمت مسکن آغاز شد. اگر آقای رئیسی مسیر 
دولت احمدی نژاد را در این زمینه برود، قطعا شاهد 
آن خواهیم بود که دوباره مسکن گران می شود و سود 
آن به جیب سرمایه داری مستغالت و پیمانکاران خواهد 

رفت. 
وی در پایان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری 
در جمع کارگران در رابطه با بحث ایجاد »سامانه جامع 
کار« برای دور زدن دالالن و پیمانکاران نیروی انسانی 
گفت: این طرح رئیس جمهور خوب است به شرطی که 
دولت به رقیبی برای کاریابی ها تبدیل نشود و با نقض 
غرض، دوباره یک دولت بزرگ و تشکیالت عظیم جدید 

ایجاد نشود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید قطع گاز و 
خاموشی برق در زمستان سال ۱399 و تکرار خاموشی ها در روزهای 
خرداد ۱۴۰۰ تنها نشانه ای از به خطر افتادن امنیت انرژی در ایران 

است.
به گزارش ایسنا، رضا پدیدار بیان کرد: کاهش سرمایه گذاری ها در 
صنعت آب و برق به ویژه پس از تحریم ها باعث آسیب پذیری فرآیند 
تأمین مطمئن انرژی در کشور شده است. افزون بر این، مداخله 
دولت در قیمت گذاری ها هم انگیزه سرمایه گذاری در فرآیند تولید 
انرژی، توزیع و انتقال آن و همچنین بهینه سازی و افزایش بهره وری 

انرژی را از بین برده و بر وخامت اوضاع افزوده است.
وی با اشاره به لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در این عرصه، تصریح 
کرد: در این صورت تجدید ساختار صنعت برق، فرآیند جایگزینی 
سیستم های انحصاری با شرایط رقابتی می تواند به تک تک مشتریان 
اجازه انتخاب عرضه کنندگان برق را داده و پیکربندی مجددی را 
شامل می شود. بدین ترتیب تجدید ساختار صنعت برق به معنای 
جداسازی  طریق  از  صنعت  بر  دولت  عمودی  انحصار  شکست 
زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین برق و تفکیک در قالب 

بخش های رقابت پذیر و رقابت ناپذیر است.
رکن  چهار  برق  تولید  اینکه  بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو 
دارد، توضیح داد: تولید، انتقال، توزیع و بازار خرده فروشی که با 
تجدید ساختار در آن تولیدکنندگان تمام مراحل تولید و انتقــال و 
توزیع را انجـــام می دهند. در این فرآیند ایجاد یک بازار رقابتی برق 
)عمده فروشی( از اولین بخش هایی است که موردتوجه برنامه ریزان 
و سیاست گذاران ساختار جدید قرار می گیرد. بخش دیگری که 
به دنبال بخش تولید امکان ایجاد رقابت در آن وجود دارد بخش 
فروش هست. به این ترتیب با تجدید ساختار، رقابت در بخش های 
عمده فروشی و خرده فروشی برق واردشده و بازارهای عمده فروشی 
به شکلی سازمان دهی می شوند که چندین شرکت تولید برق برای 
فروش برق در تولید متمرکز برق و یا از طریق قراردادهای دوجانبه 

با خریداران به رقابت بپردازد. در این حالت انتقال و توزیع هنوز 
هم انحصار طبیعی تلقی می شوند که نیازمند تنظیم هستند تا از 
دسترسی آزاد و بدون تبعیض تمام شرکت کنندگان بازار به شبکه 

انتقال اطمینان حاصل شود.
پدیدار در تشریح اهداف کالن صنعت برق کشور به سایت اتاق 
ایران گفت: نیاز به تغییر قوانین تنظیمی و نظارتی، ضرورت تحقق 
سیاست خصوصی سازی جامع، توجه به پیش بینی کاهش هزینه ها 
در  ابداع  و  نوآوری  در  بی انگیزگی  با مشارکت بخش خصوصی، 
محیط های تنظیمی و نظارتی و بهبود توجه به مشتریان با افزایش 

رقابت بخشی از موضوعاتی است که باید در این حوزه تغییر کند.
آثار  برق  صنعت  ساختار  تجدید  و  اصالحات  داد:  ادامه  وی 
اجتماعی متعددی را نیز به همراه دارد که از آن جمله می توان به 
بهبود شرایط اجتماعی و کاهش فقر، نظام مند شدن بخش های 
رقابتی صنعت برق از لحاظ سازگاری با محیط زیست و حفاظت از 
مصرف کننده و کاهش آلودگی هوا اشاره کرد. متکی شدن صنعت 
برق ایران برای توسعه این صنعت به درآمدهای داخلی خود به جای 
بودجه عمومی نیز فرآیندی بلندمدت و هزینه زا است که باید چاره ای 
برای این امر اندیشید. با وجود تمامی موارد ذکرشده، خبرگان روند 
تجدید ساختار صنعت برق ایران را مثبت ارزیابی می کنند تداوم 
استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق را الزم و ضروری می دانند.

آسیب نگاه غیرتخصصی در تولید مسکن 

قانون حذف مشاغل زیان آور اجرا شود
حسن صادقی گفت: طرح سامانه جامع کار رئیس جمهور خوب است به شرطی که دولت به رقیبی برای کاریابی ها تبدیل نشود و با نقض غرض، دوباره 

یک دولت بزرگ و تشکیالت عظیم جدید ایجاد نشود.

زنگ خطر برای امنیت انرژی ایرانعضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید

صادقی: طرح 

سامانه جامع 

کار رئیس 

جمهور خوب 

است به شرطی 

که دولت به 

رقیبی برای 

کاریابی ها 

تبدیل نشود

در حالی که بانک مرکزی از رشد ۱۶ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ خبر 
می دهد، مرکز آمار تورم مسکن سال گذشته را 33 درصد و کارشناسان اقتصادی 

تا ۴۰ درصد برآورد می کنند.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران تورم مسکن در سال گذشته را 33 درصد اعالم 
کرد درحالی که بانک مرکزی آمار رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در اسفند 
۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱399 را ۱۶ درصد اعالم کرده بود. همچنین مرکز آمار در 
گزارش تورم بازار مسکن در سال ۱399 این نرخ را ۸۲ درصد عنوان ولی بانک 
مرکزی تورم نقطه به نقطه مسکن در اسفند ۱399 نسبت به اسفند ۱39۸ را 
حدود 9۴ درصد )93.۷( درصد اعالم کرده بود. بانک مرکزی در گزارش خود 
مدعی شده که رشد ۱۶ درصدی قیمت مسکن کاهش چشمگیری در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال قبل از آن داشته ولی مرکز آمار این شاخص را ۲ برابر اعالم 
کرده که با آمار بانک مرکزی تفاوت زیادی دارد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز 
میزان تورم مسکن در سال گذشته را بیش از آمار مرکز آمار و تا حدود ۴۰ درصد 
اعالم می کنند. در روزهای اخیر نیز با موج گرانی ها مواجه شده ایم که به مصالح 
ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد کشیده شده و افزایش قیمت مسکن نوساز 
را در پی خواهد داشت. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی مدعی روند با 

ثبات قیمت مسکن و عدم افزایش آن را پیش بینی کرده اند.
کارشناس اقتصاد مسکن: رشد قیمت مسکن در سال جاری ادامه دارد

در این رابطه احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن درباره بازار مسکن 
در سال جاری گفت: افزایش ۱۶ درصدی قیمت مسکن که بانک مرکزی اعالم 

کرده، مبنای واقعی ندارد و براساس سامانه معامالت مشاوران امالک، می توان 
رشد مسکن در سال گذشته را ۴۰ درصد برآورد کرد.

وی با اشاره به افزایش جهانی دالر، طال، کاالهای جهانی و نیز رشد تورم در 
برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی گفت: پیش بینی من این است که امسال 

هم افزایش قیمت مسکن در پیش خواهیم داشت.
وقتی  افزود:  و  دانست  تورمی  رکود  را  بازار مسکن  دیگر  سرحدی، مشکل 
قیمت ها افزایش یابد، سبب کاهش معامالت و رکود می شود و وقتی معامالت 
کم شد، ساخت وساز نیز کاهش می یابد چون تقاضا نیست. وقتی ساخت وساز 
کم شد، عرضه هم در سال های پس از آن کم می شود و زمانی که عرضه مسکن 
کم باشد، باز هم قیمت باال می رود و این چرخه رکود تورمی ادامه خواهد داشت.
کارشناس اقتصاد مسکن به وضعیت جاری بازار مسکن اشاره کرد و ادامه 
داد: متوسط قیمت مسکن مصرفی در نقاط متوسط تهران متری 3۰ میلیون 
تومان است که هیچ خانه اولی نمی تواند با این قیمت ها مسکن تهیه کند و در 
حال حاضر عمده فعاالن این بازار کسانی هستند که خواهان تبدیل به احسن 
کردن ملک هستند. تا زمانی که اقتصاد شکوفا نشود، تورم مسکن رشد صعودی 

خواهد داشت.
این  به  می تواند  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای  آیا  اینکه  درباره  وی 
وضعیت کمک کند؟ گفت: مشخص نیست دولت بتواند ساالنه یک میلیون 
مسکن بسازد بخصوص که قیمت فعلی مصالح رشد داشته و مرتباً پیمانکاران 
از  بسیاری  آنکه  حال  هستند؛  متقاضیان  اولیه  آورده  افزایش  خواهان 

متقاضیان با امید به کم بودن مبلغ آورده اولیه در این طرح ثبت نام کرده اند. 
همچنین ممکن است این طرح به دلیل گرانی ساخت وساز، فرسایشی شود 
که سرنوشتی مشابه مسکن مهر پیدا کند. این در حالی است که زمان آغاز 
به کار پروژه مسکن مهر، دولت نفت را با قیمت باال می فروخت و به پروژه ها 

تزریق می کرد.
کارشناس اقتصاد مسکن درباره افزایش سقف وام خرید مسکن برای حل 
مشکل کاهش قدرت خرید گفت: به فرض اینکه بانک ها منابع داشته باشند و 
بتوانند وام بدهند، باید اصل و سود این تسهیالت باز پس داده شود. با شرایط 
فعلی، در صورتی که وام خرید مسکن به یک میلیارد تومان برسد، حتی با در 
نظر گرفتن نرخ سود ۱۸ درصد، وام گیرنده باید ماهانه ۱5 میلیون تومان قسط 
بدهد که کمتر کارمند یا شاغلی می تواند این اقساط را پرداخت کند بنابراین تنها 
راه کنترل بازار مسکن این است که قبل از حل مشکل مسکن، باید اقتصاد کالن 
راه اندازی شود تا امکان پس انداز وجود داشته باشد. در دنیا با دو روش پس انداز 
گذشته و آینده )تسهیالت( مردم خانه دار می شدند ولی با شرایط فعلی تورم در 

کشور ما، امکان پس انداز نیست.
سرحدی درباره کنترل اجاره بها با روش دستوری گفت: ما تجربه شکست 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر کنترل اجاره بها تا سقف ۲5 درصد را 
داریم. در حال حاضر آمارها حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها است 

بنابراین با اقتصاد دستوری نمی توان اجاره بها را کنترل کرد.
وی تأکید کرد: از دیگر معایب تعیین سقف اجاره بها این است که مؤجر و 

مستأجر دو نوع قرارداد اجاره امضا می کنند؛ یکی قرارداد رسمی برای ثبت در 
سامانه و دیگری قرارداد غیررسمی میان خودشان که نتیجه آن هم افزایش حجم 

پرونده ها در دستگاه قضائی است.
کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: با گرانی فعلی مصالح و افزایش 
قیمت زمین، هیچ چشم اندازی نه تنها برای کاهش قیمت مسکن بلکه حتی برای 

تثبیت آن هم وجود ندارد.

سرحدی:

چشم اندازی برای توقف رشد قیمت مسکن وجود ندارد
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آگهی حصر وراثت 

آقای سید آرش محمودی دارای شناسنامه شماره 5-003324-688  به 

این دادگاه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 25,401  شرح دادخواست 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عبدالرضا محمودی به 

شناسنامه 310 در تاریخ 14/12/1400 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

،ورثه حین الموت آن مرحوم منحصر است به:

1-متقاضی گواهی حصر وراثت فرزند سید عبدالرضا ش ش 003324-5-

688 ت ت 1382 صادره از بویراحمد  فرزند متوفی

2-سید عارف محمودی فرزند سید عبدالرضا ش ش 8-007038-688ت 

ت 1386 صادره از بویراحمد فرزند متوفی 

3-سید طاها محمودی فرزند سید عبدالرضا ش ش 3-010453-688 ت ت 

13۹0 صادره از بویراحمد فرزند متوفی

4-ماه پرور زهرایی نژاد فرزند نور محمد ش ش 513 ت ت 1357 صادره از 

بویراحمد همسر متوفی

5-سید مسعود محمودی فرزند دارا  ش ش 244 ت ت 1320 صادره از 

بویراحمد پدر متوفی

از  صادره   1327 ت  ت   216 ش  ش  هدایت  فرزند  تهمورسی  6-نزاکت 

بویراحمد مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی 

ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد .

عوض اال آذر فرد رئیس شورای حل اختالف پاتاوه

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید اسالم مهدوی پور فرزند نوراله به 

شماره شناسنامه 1۹7صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی پیوسته رشته 

مهندسی عمران عمران صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال 

1048012مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

پالک  شماره  به  مدل13۹4  سمند  سواری  خودرو  سبز  وبرگ  سند 

شاسی  شماره  به   147H0149818 موتور  شماره   4۹،-۹7۹ط47به 

درجه  واز  مفقود  محمدی  پور  شهریار  بنام   NAACRIHE3FF606660

اعتبار ساقط است

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل1386 شماره  پالک 4۹،-451ط17شماره  

موتور21141۹3 به شماره شاسی S1412286378787 بنام محمد تقی حقی 

مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

آگهي مناقصه عموميآگهي مناقصه عمومي
اداره كل راه و شهرســازی استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر 

شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت 

واگذار نمايد. لذا از كليه شــركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند. به پيشنهادهاي فاقد 

امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راه و شهرسازی استان کهگيلويه و بويراحمد- ياسوج -  ضلع جنوبي ميدان شهيد 

فهميده 

  www.setadiran.ir :1- آدرس سايت اینترنتی مناقصات: سامانه ستاد

2- زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط : از تاريخ 1401/02/11 لغايت 1401/02/17ساعت 14:30 از طريق 

سامانه ستاد به آدرس : www.setadiran.ir  قابل دريافت مي باشد.

3- مناقصه گران مي بايســت پاكات اسناد و پيشــنهادهای خود را حداكثر تا ســاعت 14:30مورخ 1401/02/27 بصورت 

الكترونيكي در سامانه ستاد بارگزاری و ارسال نموده و پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه ( را به صورت فيزيكي والک و 

مهر شده به اداره حراست اداره كل راه و شهرسازی  واقع در یاسوج- ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده - دبیرخانه حراست 

تحويل و رسيد دريافت دارند.

4- جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ 1401/02/28 راس ساعت 8:00 صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه گران و 

يا نماينده رسمي آنها  جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

www.sajar. 5- تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شــرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتی

mporg.ir دارای اعتبار باشد . 

6- مناقصه گران مكلفند نســبت به تكميل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره كل راه 

و شهرســازي ،  كه در چك ليست منضم به اســناد مناقصه درج گرديده اقدام نمايند.درصورت عدم تكميل و ارائه اسناد 

درخواستي مسئوليت به عهده مناقصه گر مي باشد.

7- مدت اعتبار پيشــنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي 

باشد.

8- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

نوبت دوم - اصالحیه

محل اجراكميت و كيفيتموضوع مناقصهرديف
مبلغ برآورد اوليه 

برمبناي فهرست بها 
)ريال(

مبلغ تضمين 
شركت در 

مناقصه )ريال(

حداقل صالحيت 
پيمانکاری مورد 

نياز

اجرای پل بزرگ سريز محور ياسوج – 1
سميرم)دو مرحله ای()تجديد مناقصه1(

عمليات اجرايی مطابق 
برآورد و نقشه های اجرايی

محور ياسوج 
5 راه و ترابری 2699623431479/600/000/000–  سميرم 

2

تکميل عمليات باقيمانده و احداث تقاطع 
های پشه كان و سرآبننيز با كمربندی 
گچساران )احداث بهسازی راه اصلی 
تقاطع شهرک صنعتی چهاربيشه- 

امامزاده جعفر- ميشان- باباكالن - چرام( 
)دو مرحله ای( )تجديد مناقصه1(

عمليات اجرايی مطابق 
5 راه و ترابری 2245464733288/400/000/000گچسارانبرآورد و نقشه های اجرايی

3
تکميل عمليات باقيمانده  ورودی شهر 

دهدشت به سمت چرام حد فاصل 
كيلومتر 4 الی 700+9 )يك مرحله ای(

عمليات اجرايی مطابق 
برآورد و نقشه های اجرايی

محور 
دهدشت - 

چرام
5 راه و ترابری 1772435952677/450/000/000

فراخوان ارزیابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي
 یك مرحله اي به شماره 401/657

5832

نوبت اول

شــرکت بهره بــرداري نفــت و گاز غــرب در نظــر دارد فراخــوان ارزیابــي کیفــي جهــت برگــزاري مناقصــه عمومــي خدمــات تأمیــن خودروهــاي اســتیجاري ســبك، نیمــه ســنگین و 
ســنگین منطقــه عملیاتــي نفت شــهر / تنگ بیجــار بــه شــرح منــدرج در کتابچــه مناقصــه، از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــي دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاري 
فراخــوان ارزیابــي کیفــي از دریافــت و تحویــل اســناد اســتعام ارزیابــي کیفــي تــا ارســال دعوتنامــه و ســایر مراحــل مناقصــه، صرفــاً از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــي 
دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و بــه درخواســتها و مدارکــي کــه غیــر از ایــن ارســال گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.  الزم اســت 
مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــي، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــي امضــاي الکترونیکــي را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. اطاعــات 

و اســناد مناقصــه عمومــي پــس از برگــزاري فرآینــد ارزیابــي کیفــي و ارســال دعوت نامــه از طریــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد.
1- مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: تا تاریخ 1401/02/21
2- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي:  تا تاریخ 1401/03/05

3- مبلغ برآورد اوليه وتقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 193/809/366/648 ریال- منابع داخلي
4- نــوع و كيفيــت و كميــت خدمــات: تأمیــن خودروهــاي اســتیجاري ســبك، نیمــه ســنگین، ســنگین و سرویســي شــامل )ســمند، ســوزوکي، وانــت دوکابیــن، میني بــوس، 

اتوبــوس، کامیــون، جرثقیــل و...( مجموعــاً حــدود 73 دســتگاه بــه صــورت 12ســاعته، 16 ســاعته و 24 ســاعته بــا راننــده در منطقــه عملیاتــي نفت شــهر / تنگ بیجــار
5- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز وجه نقد به مبلغ  7/776/187/333  ریال

6- محل و مدت اجراي خدمات: ساختمان اداري ایام و منطقه عملیاتي نفت شهر / تنگ بیجار در استان هاي ایام و کرمانشاه به مدت 12 ماه شمسی
7- پيش پرداخت: به میزان پانزده درصد نرخ پیشنهادي پیمانکار برنده در مقابل ارائه ضمانت نامه معتبر بانکي.

8- بارگذاري فرم تکمیل شده ي استعام ارزیابي کیفي و مدارک و مستندات مربوطه
9- بارگذاري گواهي تأیید صاحیت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

10- بارگذاري اسناد و مدارک مربوط به تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 
11- بارگذاري اساسنامه و آگهي تأسیس و آگهي آخرین تغییرات هیأت مدیره

12- ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده معتبر )به همراه گزارش حسابرس مستقل( منتهي به سال 99 در زمان انعقاد قرارداد
13- ارائه گواهي صاحیت ایمني پیمانکاران /  نامه تأیید صاحیت ایمني موقت در زمان انعقاد قرارداد

14- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
کرمانشاه، میدان سپاه، بلوار زن، پاک 42 ، کدپستي 6714677745 ، شرکت بهرهبرداري نفت و گاز غرب، دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

تلفکــس امــور حقوقــي و قراردادهــا 38374180-083/ مرکــز تلفــن  38370072-083 / کارشــناس امــور حقوقــي )داخلــي 2213( / کارشــناس امــور قراردادهــا )داخلــي 2218( /
 دبیرخانه کمیسیون مناقصات )داخلي 2522(

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

نوبت اول: 1401/02/17   نوبت دوم: 1401/02/20    
روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غربشناسه آگهی : 1310302   

مربوط به خدمات تأمين خودروهاي استيجاري سبك، نيمه سنگين و سنگين منطقه عملياتي نفت شهر/تنگ بيجار
شماره فراخوان 2001091863000005

ــاند  ــی رس ــرم م ــذاران محت ــرمایه گ ــاع س ــه اط ب
ــرمایه  ــدوق س ــع صن ــخ 1401/02/07 مجم در تاری
گــذاری مشــترک یکــم آبــان  در محل شــرکت ســبد 
ــدگان  ــه ارکان و دارن ــور کلی ــا حض ــان ب ــردان آب گ
واحدهــای ســرمایه گــذاری ممتــاز تشــکیل گردیــد 
ــرم افــزار و  و افزایــش ســقف هزینــه هــای ســاالنه ن
ــب مجمــع رســید .  ــه تصوی ــدوق ، ب حســابرس صن
ــه  ــرات  ب ــل تغیی ــرح کام ــت ش ــور دریاف ــه منظ ب
مراجعــه فرماییــد.     https://abfund.ir ســایت 

مصوبات مجمع صندوق 
سرمایه گذاری مشترک

 یکم آبان   
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مقام اروپایی: 

روسیه دیگر شریک قابل اعتمادی 

نیست

رئیس کمیسیون اروپا با ادعای اینکه روسیه 
اتحادیه  این  برای  اعتمادی  قابل  شریک  دیگر 
نیست، گفت مطمئن است بسته تحریمی جدید 

تصویب می شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، 
اروپا  کمیسیون  رئیس  فون درالین«  »اورسوال 
نسبت به تصویب بسته تحریمی جدید علیه 
روسیه به بهانه جنگ در اوکراین، ابراز امیدواری 

کرد.
فون درالین اروز جمعه طی مصاحبه با روزنامه 
»فرانکفورتر آلگماینه« گفت مطمئن است که 
این اتحادیه بسته جدید تحریم ها را علیه روسیه 

تصویب خواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، وی در این باره 
توضیح داد: »من مطمئن هستم که ما این بسته 
را در مسیر درست قرار خواهیم داد، اگر یک روز 
بیشتر طول بکشد، یک روز هم یک روز است؛ 

اما ما در مسیر درست حرکت می کنیم.«
این مقام اروپایی در ادامه اظهار کرد: »تحریم 
نفتی آسان نخواهد بود، اما با توجه به ارزش های 
روسیه  به  پول  درازمدت  در  نمی توانیم  روسیه 

منتقل کنیم.«
اروپا  اتحادیه  جای  اینکه  بیان  با  فون درالین 
در کنار اوکراین است، افزود: »ما باید وابستگی 
خود به گاز روسیه را کاهش دهیم. روسیه دیگر 

شریک قابل اعتمادی نیست.«
وی پیش از این نیز با متهم کردن روسیه به 
قطع  سناریوی  برای  گفت  گازی«،  »باج گیری 

صادرات گاز روسیه به اروپا آماده شده اند.
به نوشته رویترز، ذخایر گاز اتحادیه اروپا در 
کشورهای  هستند.  پر  درصد   ۳۲ حاضر  حال 
قوانین  درباره  مذاکره  حال  در  اروپا  اتحادیه 
اضطراری هستند که آنها را ملزم می کند تا ماه 
نوامبر سال جاری ۸۰ درصد ذخایر گازی خود را 
پر کنند تا در فصل زمستان، زمانی که تقاضای 
گرمایش گاز به اوج خود می رسد، یک محافظ در 
برابر قطع احتمالی گاز از روسیه را تشکیل دهند.
شرکت روسی گازپروم هفته قبل اعالم کرد که 
عرضه گاز به لهستان و بلغارستان را به دلیل 
عدم پرداخت هزینه گاز به روبل متوقف کرده 

است.

ناتو حضورش را در مرزهای سوئد و 

دریای بالتیک افزایش می دهد

دبیرکل ناتو در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی 
که  حالی  در  کرد  اعالم  سوئد  اس وی تی 
درخواست احتمالی سوئد برای پیوستن به ناتو 
در حال بررسی است، این ائتالف حضور خود 
را در اطراف مرزهای سوئد و در دریای بالتیک 

افزایش خواهد داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
فوریه(  تاریخ ۲۴  )در  اوکراین  به  حمله روسیه 
موجب شد تا سوئد و فنالند درخصوص عضویت 
در ناتو تجدید نظر کنند و اکنون احتمال پیوستن 
این دو کشور به این ائتالف بیش از پیش شده 

است.
طی  ناتو  دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس 
مصاحبه اش عنوان داشت: »من می دانم که راه 
حل هایی برای نیازهای امنیتی سوئد پیدا خواهیم 
ائتالف  این  به  سوئد  که  می خواهد  ناتو  کرد. 
بپیوندد. تعهد بسیار قوی از جانب ناتو وجود 
دارد که می تواند امنیت سوئد را تضمین کند. ما 
حضور خود را در مرزهای سوئد و دریای بالتیک 

افزایش خواهیم داد.«
اما این درحالی است که بارها مسکو به سوئد 
و فنالند هشدار داده است که پیوستن به ناتو، 
و  داشت  خواهد  همراه  به  را  جدی  پیامدهای 
همچنین در صورت پیوستن این دو کشور به 
ناتو، روسیه ممکن است تسلیحات هسته ای و 
موشک های موفق صوت را در منطقه اروپایی 

کالینینگراد مستقر کند.
وزیر امور خارجه سوئد روز چهارشنبه گفت 
که کشورش از طرف ایاالت متحده تضمین هایی 
گرفته که در دوره  ارائه درخواست بالقوه برای 
پیوستن به ناتو و بررسی آن به دست ۳۰ کشور 

عضو این ائتالف، مورد حمایت قرار گیرد.
انتظار می رود سوئد و فنالند همین ماه درباره 

عضویت در ناتو تصمیم بگیرند.

الوروف: 

تحریم های غرب تاثیری در اراده 

مردم روسیه ندارد

مراسم  در  جمعه  روز  روسیه  خارجه  وزیر 
که  گفت  خارجه  وزارت  کهنه سربازان  یادبود 
اراده  نمی تواند  غرب  جانب  از  تحریمی  هیچ 
مردم روسیه را در هم بشکند و این نژادپرستی و 

تبعیض علیه مردم روسیه بی منطق است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، 
در  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگئی 
این مراسم عنوان داشت: »هیچ تنبیهی، هیچ 
تحریمی نمی تواند اراده مردم ما، اراده رهبری 
روسیه که در دفاع از حقایق تاریخی و منافع 
ایجاد  از  و  است  مصمم  کشورش  مشروع 
تهدیدهای مستقیم علیه امنیت، فرهنگ و تاریخ 
مرزهای ما جلوگیری می کند را در هم بشکند. 
این همان چیزیست که سال ها در جریان بوده 

است.«
و  تعریف  اکنون  جهان  آینده  وی،  گفته  به 
مشخص می شود که آیا یک نظام جهانی چند 
آمریکا  توسط  که  داشت  خواهد  وجود  قطبی 
تماما کنترل و براساس خواسته های واشنگتن و 
کشورهای غربی اداره شود و یا جهانی عادالنه و 

دموکراتیک وجود خواهد داشت.
وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: روسیه 
به همراه اکثر کشورهای جهان خواستار جهانی 
براساس نظم عادالنه و منصفانه است. ما به 
را  قوانینی  آمریکا  مثل  که  نیستیم  این  دنبال 
ابداع و سپس آن ها را به دیگران اعمال کنیم. 
منشور  براساس  قوانین  تمامی  می خواهیم  ما 

سازمان ملل متحد باشد.
یک جنگ  اینکه  با  زمان  هم  گفت:  الوروف 
پروپاگاندایی علیه روسیه و مردمانش در جریان 
غربی  کشورهای  تبعیض  و  نژادپرستی  است، 

علیه مردم روسیه بی منطق است.
»شما  کرد:  عنوان  مراسم  این  ادامه  در  وی 
جنگ  نوع  چه  که  کنید  مشاهده  می توانید 
حال  در  روسیه  فدراسیون  علیه  پروپاگاندایی 
برنامه ریزی و اجرا است. این نوعی تبعیض و 
نژاد پرستی است که اکنون به غیرمنطقی ترین 
نقطه خود رسیده است. غرب در تالش است تا 
روسیه را به عنوان کشوری که مسئولیت اصلی 
جنگ جهانی دوم را برعهده دارد، معرفی کند. 
البته ما باید همیشه درس های تاریخ را به یاد 
داشته باشیم؛ به خصوص اکنون که غرب در 
تالش است تا این صفحات باشکوه تاریخ ما را 
پاره کند و کارهایی که انجام شده را خط بکشد. 
حوزه  کشورهای  در  را  آن  مشابه  می توانیم  ما 
بالتیک مشاهده کنیم، می توانیم آن را در اوکراین 
مظاهر جدید  و  نئو-نازیسم  که  جایی  ببینیم؛ 
یهودستیزی در رژیم فعلی کی یف با همدستی 

غرب شکوفا می شود.«

حشد شعبی عراق عملیات داعشی ها 

برای نفوذ به دیالی را ناکام گذاشت

حشد شعبی عراق بر اساس برخی گزارش ها و 
اطالعات، طرح تروریست های داعش برای نفوذ 

به استان دیالی را ناکام گذاشتند.
خبری  شبکه  خبرنگار  ایسنا،  گزارش  به 
المیادین گزارش داد، نیروهای حشد شعبی عراق 
شامگاه پنج شنبه دو حمله تروریست های داعش 
در مناطق امام ویس و ذیابه در استان دیالی را 
دفع کردند. حشد شعبی عراق در بیانیه ای اعالم 
تحرکات  شعبی  زرهی حشد  دوم  گردان  کرد: 
داعشی ها در منطقه امام ویس استان دیالی را 

رصد کرده و با آنها مقابله کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: طبق اطالعات، 
داعشی ها قصد نفوذ به این منطقه را داشتند 
که با هوشیاری نیروهای حشد شعبی طرح شان 

شکست خورد.
عملیات  یک  آغاز  آوریل  عراقی ۲۳  مقامات 
نابودی  و  بازداشت  برای  گسترده  نظامی 
گروهک های داعشی در پنج استان این کشور را 

اعالم کردند.
آغاز  بیانیه ای  در  عراق  امنیتی  رسانه  مرکز 
مرحله دوم این عملیات در استان های االنبار، 

نینوا و صالح الدین را اعالم کرد.
همچنین این مرکز ۲۱ آوریل نیز گزارش داد که 
جنگنده های اف۱۶ ارتش عراق با هدف قرار دادن 
یکی از مخفی گاه های داعش چهار تن از آنها را 

به هالکت رساندند.

در  انگلیس  محافظه کار  حزب  فارس،  گزارش  به 
سنگین  سایه  زیر  که  کشور  این  محلی  انتخابات 
رسوایی های اخیر دولت برگزار شده، شکست سنگینی 

را متحمل شدند.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، نتایج اولیه انتخابات 
انگلیس که صبح جمعه منتشر شده نشان می دهد 
حزب »بوریس جانسون« نخست وزیر این کشور پایگاه 
خود در لندن را به حزب کارگر واگذار کرده و در چند 

ناحیه دیگر نیز شکست خورده است.
محلی  شورای  از  را  جانسون  حزب  انگلیس  مردم 
منطقه کلیدی »وست مینیستر« اخراج کردند تا حزب 
کارگر کنترل این ناحیه را به دست آورد. اکثر مناطقی که 
در شهر لندن از دست محافظه کاران خارج شده است، 

دهه ها تحت تسلط این حزب بوده اند.
انتخابات روز پنجشنبه در بریتانیا، صاحبان هفت 
هزار کرسی شوراهای محلی را مشخص خواهد کرد و 
در نهایت به تعیین ۱۷۰ مقام محلی دولت منتج خواهد 
شد که مسئول رسیدگی به امور روزانه و خدمات به 
شهروندان خواهند بود. »کر استارمر« رهبر حزب کارگر 
انگلیس در جمع هوادارانش در لندن گفت: »نتایج 
شگفت انگیز هستند، کامال شگفت انگیز. باور کنید که 
این یک نقطه عطف بزرگ برای ما از زمان انتخابات 

عمومی سال ۲۰۱۹ است.«
رویترز نوشت، با اینکه حزب حاکم انگلیس در مناطق 
جنوبی این کشور متحمل شکست سختی شده است، 
در مرکز و شمال انگلیس که اکثر مردم در سال ۲۰۱۶ 
از اتحادیه اروپا )برگزیت( رأی داده بودند،  به خروج 
توانسته تسلط خود را حفظ کند. انتخابات محلی دولتی 
در بخش های مختلف بریتانیا از جمله انگلیس، ولز و 
اسکاتلند در حالی برگزار شده که دولت لندن همچنان 
با تبعات رسوایی های اخیرش دست و پنجه نرم می کند.

چندی پیش تصاویر مهمانی مقامات دولت انگلیس 
با حضور جانسون در زمان اوج اعمال محدودیت های 
کرونایی در سال گذشته میالدی انتقادات شدید جامعه 
آن  از  پس  برانگیخت.  را  انگلیس  سیاست مداران  و 
مشخص شد جانسون و نزدیکانش شب خاکسپاری 
شوهر ملکه انگلیس نیز دو مهمانی برگزار کرده بودند. 
تخلف  به  مربوط  گزارش  از  بخشی  انتشار  پی  در 
دولت مردان انگلیس از محدودیت های کرونایی و به راه 
انداختن مهمانی و میگساری، نخست وزیر این کشور 

مجبور به عذرخواهی شد.
قانون توسط جانسون و  این موارد نقض  بر  عالوه 
نزدیکانش، افزایش شدید بهای انرژی نیز از یک اثر 
خود را بر روی قبوض گاز و برق شهروندان انگلیسی 
نشان داده و از سوی دیگر آن ها را با افزایش بهای کاالها 

در قفسه فروشگاه ها روبه رو کرده است.
»تونی تراورز« استاد دانشکده اقتصاد لندن به رویترز 
گفت: »این انتخابات، بدون شک بزرگترین آزمون برای 

بوریس جانسون از زمان برگزاری انتخابات عمومی سال 
۲۰۱۹ محسوب شده و برگزاری آن نیز درست پس از 

برهه ای دشوار برای او و دولتش آغاز شده است.«
نتایج  اینکه  با وجود  انگلیسی،  استاد  این  به گفته 
این انتخابات به حزب محافظه کار جانسون لطمه وارد 
می کند اما او به این دلیل که جایگزینی برایش وجود 
ندارد، به کار خود ادامه خواهد داد. پیش از این نیز 
»اندرو مار« تحلیل گر مسائل سیاسی در انگلیس با 
حضور در رادیو »ال بی سی« گفته بود، جانسون اولین 
نخست وزیر انگلیس است که قوانینی که خودش وضع 
کرده را زیر پا گذاشته است اما محافظه کاران در پارلمان 

اراده یا قصد برکناری او را ندارند.
این تحلیل گر انگلیسی افزود: »آن ها )قانون گذاران(، 
فکر  شنیدند.  و  گفتند  را  توضیحات  و  بهانه ها  انواع 
می کنم آنها اشتباه بزرگی مرتکب شده اند و رأی دهندگان 
زمان  در   ۱۰ شماره  خانه  قانون شکنی های  انگلیسی، 
شیوع کرونا را در حافظه خود نگه خواهند داشت و 
محافظه کاران به رهبری جانسون را تنبیه خواهند کرد«.

پس لرزه های پارتی گیت بر پایگاه های دیرینه حزب 
جانسون

در  این حزب  گرچه  که  می دهد  نشان  اولیه  نتایج 
شکست  خود  دیرینه  مردمی  پایگاه های  از  بعضی 
خورده، اما در مناطق مرکزی و شمالی انگلیس که در 
سال ۲۰۱۶ حامی سیاست خروج از اتحادیه اروپا بودند، 

هنوز طرفداران خود را دارد.

در همین حال، بوریس جانسون به شکست حزب 
این  که  گفت  و  کرد  اذعان  انتخابات  در  محافظه کار 
شکست پیامی از جانب رای دهندگان برای تمرکز بر 

مسائل بزرگ تر است.
جانسون در اولین واکنش علنی به نتایج انتخابات 
که طی آن محافظه کارها شوراهای اصلی در لندن را از 
دست داده اند، گفت که نتایج اولیه مجموعه ای متفاوت 

از نتایج را برای حزبش به همراه داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وی مسئولیت 
نتایج را برعهده می گیرد، گفت که طبیعتاً این انتخابات 
میان دوره ای بوده است. قطعاً مجموعه  متفاوتی از نتایج 
وجود داشت. ما شب سختی را در بخش هایی از کشور 
گذراندیم، اما از جانب دیگر در بخش های دیگری از 
محافظه کارها  که  هستیم  شاهد  همچنان  کشور 
دستاوردهای چشم گیری را در مناطقی رقم زده اند که 

از دیر باز این مناطق به نفع حزب ما رای نداده بودند.
قوانین  نقض  به  میالدی  گذشته  ماه  در  جانسون 
قرنطینه کرونا در سال ۲۰۲۰ محکوم شد و نخستین 
به  فعالیتش،  زمان  در  که  انگلیس شد  نخست وزیر 
برای  انتخابات  این  است.  شده  محکوم  قانون  نقض 

جانسون یک آزمون انتخاباتی به حساب می آید.
جانسون چندین ماه است که برای بقای سیاسی خود 
تقال می کند و از دست دادن شوراهای مناطق کلیدی 
لندن که در آن محافظه کارها تقریبا از صفحه محو 
شدند، فشارها بر روی او را افزایش خواهد داد. این 

نخست وزیر انگلیس با احتمال جرائم بیشتر پلیس به 
اتهام شرکت در دورهمی های دیگر در دوران قرنطینه 

روبرو است.
این انتخابات که روز پنجشنبه برگزار شد، برندگان 
از جمله  می کند،  تعیین  را  تقریبا ۷۰۰۰ کرسی شورا 
تمامی شوراهای بندن، اسکاتلند و ولز و همچنین یک 

سوم کرسی های شورای دیگر نقاط انگلیس.
با این وجود به رغم صدماتی که در انتخابات اخیر به 
حزب محافظه کار وارد آمد، اما کرسی های از دست رفته 
این حزب آنقدرها هم که پیش بینی می شد زیاد نبود. 
استراثکالید  دانشگاه  سیاست  استاد  کورتیس،  جان 
حاکم  که حزب  می دهد  نشان  اولیه  نتایج  می گوید، 
باشد؛  داده  از دست  را  کرسی  احتماال ۲۵۰  انگلیس 
آماری که با عدد پیش بینی شده ۸۰۰ کرسی، اختالف 
زیادی دارد و کورتیس معتقد است که به این ترتیب 
به  آینده  انتخابات  در  کارگر  اپوزیسیون  حزب  شاید 

عنوان بزرگترین حزب ظاهر نشود.
با این حال، برخی از رهبران شوراهای محافظه کار 
زندگی  باالی  هزینه های  و  جانسون  شدن  جریمه 
در دولت او را دلیل از دست دادن کرسی های حزب 
استعفا  خواستند  جانسون  از  و  دانسته  محافظه کار 

دهد.
پیش از این نیز برخی از هم حزبی های جانسون به 
تشکیل  دنبال  به  و  کرده  اعتراض  پارتی گیت  بحران 

جلسه رای اعتماد به این نخست وزیر انگلیس بودند.

روزنامه گاردین در مقاله ای نوشت که اوکراین در حال حاضر 
برنده است و پیروزی را می توان بدون خطر جنگ هسته ای به 
دست آورد. چرا که درگیری نیابتی آمریکا بر سر سرزمین های فعلی 

تحت اشغال روسیه غیرضروری و خطرناک خواهد بود.
موسسه  ارشد  اعضای  از  لیون  آناتول  خبرآنالین،  گزارش  به 
کوئینسی در مقاله ای برای روزنامه گاردین نوشت: اوکراین، با کمک 
غرب، یک پیروزی بزرگ به دست آورد و هدف اصلی تهاجم روسیه 
- تصرف کی یف و جایگزینی دولت اوکراین - کامالً شکست خورده 
است. ارتش روسیه اکنون برای یک هدف بسیار محدودتر در شرق 
سازماندهی مجدد کرده است: تصرف کل منطقه دونباس روس ها 

که مسکو قبال آن را مستقل به رسمیت شناخته است.
اگر ارتش روسیه بتواند در هفته های آینده به این مهم دست یابد، 
نمی توانیم با قطعیت بگوییم حرکت بعدی مسکو چه خواهد بود. با 
این حال، روسیه تلفات زیادی در میان نیروهای زبده خود متحمل 
شده است، و حتی تصرف شهر نسبتا کوچک ماریوپل دو ماه طول 
کشیده است و نیاز به تبدیل شهر به ویرانه دارد. با توجه به این 
موضوع، کمپین بیشتر روسیه برای تصرف شهرهای بسیار بزرگ تری 
مانند اودسا غیرمحتمل به نظر می رسد، و به نظر می رسد که روسیه 
می تواند در حالت تدافعی قرار گیرد و آتش بس و مذاکرات صلح را 

پیشنهاد کند.
پوتین اینگونه به مردم روسیه وانمود خواهد کرد که گرفتن مقداری 
قلمرو اضافی در دونباس یک پیروزی برای روسیه بوده است، اما 
نیازی نیست که غرب با او موافقت کند. حقیقت این است که این 
جنگ یک فاجعه نظامی، سیاسی و اخالقی برای روسیه به اثبات 

رسانده است. شهرت ارتش روسیه از بین رفته است. اقتصاد روسیه 
به شدت آسیب دیده است. و اتحادیه اروپا با سرعت و تصمیم 
شگفت انگیزی در حال حرکت برای پایان دادن به وابستگی خود به 
نفت و گاز روسیه است. این نشان می دهد که در آینده روسیه به 
چین به منظور بازار گاز خود وابسته خواهد بود - یعنی هم تبعیت 
سیاسی از چین و هم توانایی این کشور برای تعیین قیمت برای آن.

پیامدهای گسترده تر شکست روسیه چیست؟ اولین مورد این 
حاکمیت،  در خصوص   - موضوع  ترین  مهم  مورد  در  که  است 
استقالل و همسویی غرب - اوکراین )و غرب( قبالً پیروز شده اند. این 
امر باید در مورد مصالحه بر سر مسائل سرزمینی تا حدی انعطاف 
پذیر باشد، به ویژه از آنجایی که بیشتر مناطق مربوطه از سال ۲۰۱۴ 
در اختیار روسیه بوده است. ثانیاً، اگر هرگز طرحی از روسیه برای 
استفاده از اوکراین به عنوان سکوی پرشی برای تجاوز بیشتر وجود 
داشت، آن هم اکنون به پایان رسیده است. اگر ارتش روسیه نتواند 
شهرهای کمتر از ۲۰ مایلی روسیه را تصرف کند، بعید است که به 

ناتو حمله کند.
روسیه بدون شک از مواضع خود در دفاع از سرزمین های جدا 
شده در مولداوی، گرجستان و قراباغ کوهستانی دفاع خواهد کرد. 
اگر جنگ در اوکراین ادامه یابد، این خطر فزاینده وجود خواهد 
داشت که گرجستان و آذربایجان دوباره به دنبال بازپس گیری 
مناطق از دست رفته خود با زور باشند. نتیجه یک درگیری بسیار 

گسترده تر و حتی خطرناک تر خواهد بود.
چنین جنگ طوالنی مورد استقبال قرار خواهد گرفت اگر اوکراین 
تبدیل به جنگ نیابتی آمریکا علیه روسیه شود؛ امری که نشان می 
دهد دولت بایدن نیز چنین هدفی دارد. لوید آستین، وزیر دفاع 
آمریکا گفته است که ایاالت متحده باید از جنگ در اوکراین برای 
تضعیف روسیه استفاده کند تا از حمله این کشور به کشورهای 
بیشتری جلوگیری کند. صداهای قابل توجه و مهمی در ایاالت 
متحده و بریتانیا می گویند باید به اوکراین کمک شود تا یک پیروزی 
کامل را به دست آورد، که به نظر می رسد به معنای بیرون راندن 
روسیه از تمام سرزمین هایی است که از سال ۲۰۱۴ گرفته است 
یعنی چنان شکست تحقیرآمیزی تحمیل شود تا دولت پوتین را 
دچار فروپاشی کند. به طور باورنکردنی، پیشنهاد شده است که 
حمایت ایاالت متحده از مجاهدین در افغانستان در دهه ۱۹۸۰ - 

با همه پیامدهای وحشتناک آن برای افغانستان، ایاالت متحده و 
خاورمیانه - نوعی الگوی مثبت برای این امر است. پذیرش عمومی 
غرب برای رنج اقتصادی ناشی از تحریم ها با این استدالل که این 
برای دفاع از اوکراین و توقف تجاوز روسیه ضروری است، بسیج شده 
است. تضعیف یا حتی نابودی دائم روسیه موضوع بسیار متفاوتی 
است. حمایت از اوکراین مشروع و ضروری است، اما به مهمترین 
هدف خود نیز دست یافته است: حفظ استقالل و حاکمیت اوکراین 

بر اکثریت بزرگ خاک اوکراین و جلوگیری از تجاوز بیشتر روسیه.
همچنین به طرز وحشتناکی خطرناک است. در وهله اول، حمله 
اوکراینی ها به مواضع مستحکم روسیه در سراسر کشور باز موضوعی 
بسیار متفاوت با دفاع از شهرهای اوکراین خواهد بود. مزیت تاکتیکی 
ناگزیر به سمت روسیه خواهد رفت. اوکراین می تواند از این طریق 

متحمل ضررهای عظیم شود و پیروزی را به شکست تبدیل کند.
از سوی دیگر، اگر اوکراین - با حمایت غرب - در آستانه پیروزی 
کامل به نظر می رسید، تهدید رژیم پوتین و منافع حیاتی روسیه 
به حدی بود که واقعاً به نظر می رسید روسیه ممکن است حمالت 
موشکی علیه تجهیزات ناتو را در مرزهای لهستان را در تالش برای 

ترساندن فرانسه و آلمان برای ایجاد صلح جداگانه افزایش دهد.
هنگامی که یکی از اعضای ناتو مورد حمله قرار گیرد، فشار زیادی 
در ایاالت متحده برای اعالم منطقه پرواز ممنوع در اوکراین وجود 
خواهد داشت - به عبارت دیگر، برای اعزام نیروی هوایی ایاالت 
متحده برای حمایت از نیروهای اوکراینی در زمین. برخی از این 
هواپیماها سپس توسط باتری های موشکی مستقر در خود روسیه 
سرنگون می شوند. تا چه زمانی ایاالت متحده قبل از حمله به خاک 

روسیه این تلفات را می پذیرد؟
سپس با چشم اندازی روبرو می شویم که در طول جنگ سرد، 
هشت رئیس جمهور ایاالت متحده بسیار مراقب بودند که از آن 
اجتناب کنند: روسیه و ناتو موشک هایی به خاک یکدیگر شلیک 
کنند، و درگیری مستقیم در اروپا بین دو ابرقدرت هسته ای، با 
توانایی بین آنها برای نابودی بشریت. رؤسای جمهور ایاالت متحده 
این خویشتنداری را به خاطر همدردی با اتحاد جماهیر شوروی به 
کار نگرفتند، بلکه به دلیل محاسبه خطرات وحشتناک موجود در 
آن بود. و با توجه به شکست راهبردی قبالً به روسیه متحمل شده، 

انجام این خطرات غیرضروری است.

حزب نخست  وزیر انگلیس در انتخابات لندن شکست سنگینی خورد

پس لرزه های پارتی گیت برای حزب جانسون
حزب حاکم انگلیس در انتخابات محلی این کشور در مناطق مختلف پایتخت که دهه ها تحت کنترل داشته، شکست سنگینی را متحمل شده است.

وع جنگ هسته ای؟سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین همچنان در ابهام مقدمه چینی برای پایان جنگ یا شر

پیش از این 

نیز برخی از 

هم حزبی های 

جانسون 

به بحران 

پارتی گیت 

اعتراض کرده 

و به دنبال 

تشکیل جلسه 

رای اعتماد به 

این نخست وزیر 

انگلیس بودند

علی رغم گذشت یک هفته از روز جهانی قدس، اما نظامیان و شهرک نشینان 
صهیونیست همچنان به هتاکی خود علیه قبله نخست مسلمین ادامه می دهند.
رچه از اشغالگری قدس شریف به دست صهیونیست ها بیش از ۷۰ سال 
می گذرد؛ اما هر ساله با فرا رسیدن »روز جهانی قدس« نگاه ها از سراسر جهان 
به این مکان شریف که برای هر سه دین یهودیت، مسیحیت و اسالم محترم 
و مقدس به شمار می رود، جلب می شود؛ توجهی که معموال با تندروی های 

عناصر صهیونیستی در تعرض به ساحت مسجد االقصی ادامه پیدا می کند.
قدس شریف از زمان اشغال به دست صهیونیست ها در سال ۱۹۴۸ میالدی تا 
به امروز، فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است؛ اما با تمام پیچ و خم هایی 
که در این سال ها با آن روبرو بوده است، جوانان فلسطینی نسل اندر نسل در 
برابر بیدادگری نیرو های اشغالگر ایستاده اند و نگذاشته اند پس از گذشت دهه 
ها، آرمان فلسطین به فراموشی سپرده شود. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان در 
سال جاری بار دیگر صهیونیست ها به تعرض های هتاکانه خود علیه قبله نخست 
مسلمانان ادامه دادند؛ اما مسأله ای که توجه ها را به خود جلب کرده، این است 
که به نظر می رسد، صهیونیست ها علی رغم اتمام روز قدس، نه تنها حمالت 
خود را به این حرم شریف کم نکرده اند؛ بلکه طبق گزارش رسانه های خبری، 

تعرضات هتاکانه خود را تشدید نیز کرده اند.
جرقه حمالت جدید از کجا زده شد؟

جرقه درگیری ها در قدس اشغالی امسال زودتر از موعد روز قدس و تقریبا با 

آغاز ماه مبارک رمضان زده شد. همزمان با شروع ماه مبارک رمضان، درگیری ها 
بین صهیونیست ها و فلسطینی ها شدت گرفت؛ به طوری که تا پیش از فرا 
رسیدن »روز جهانی قدس« حمالت مداوم صهیونیست ها به نمازگزاران در 

صحن های مسجد االقصی به اوج خود رسید.
این اقدامات هتاکانه عناصر صهیونیستی، تنها به مسلمانان ختم نشد و پیروان 
ادیان دیگر از جمله مسیحیان را نیز در برگرفت؛ تا جایی که منابع فلسطینی 
اعالم کردند نظامیان صهیونیست با جلوگیری از ورود مسیحیان به کلیسا در 

شهر قدس، به آن ها نیز تعرض کردند.
منابع فلسطینی همان زمان با منتشر کردن برخی از تصاویر نشان دادند 
از ورود مسیحیان برای ورود به کلیسای  با جلوگیری  نظامیان صهیونیست 
»القیامه« شهر قدس که برای انجام اعمال عبادی خود در »شنبه نور« به سمت 

این کلیسا می رفتند با شماری از آنان درگیر شدند.
شبکه المیادین در آن زمان گزارش داد نیرو های اشغالگر صهیونیست چندین 
ایست بازرسی نظامی در محله مسیحیان ایجاد کردند و این درگیری ها تا جایی 
پیش رفت که نظامیان صهیونیست به یک »کشیش ارتدوکس« در حالی که در 
راه کلیسای القیامه بود، حمله کردند. این اقدامات سبب شد تا خشم بسیاری از 

مردم در سراسر جهان برانگیخته شود.
راهپیمایی های گسترده در آمریکا، اروپا و کانادا

در اعتراض به افزایش تجاوز های نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی 

و قدس اشغالی که در پی آن شماری از نمازگزاران فلسطینی در این درگیری ها 
به شهادت رسیدند، راهپیمایی های گسترده ای در آمریکا و هلند برگزار شدند.

معترضان در حمایت از مردم فلسطین و مسجداالقصی، در شهر شیکاگو 
و ایالت فلوریدای آمریکا در حالی که پرچم های فلسطین را در دست داشتند، 

شعار »فلسطین آزاد« سر دادند.
از طرفی دیگر در اتاوا، پایتخت کانادا نیز مردم در همبستگی با مردم مظلوم 
فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیست به خیابان آمدند؛ همچنانکه 
در  تظاهراتی  شاهد  ماستریخت  و  الهه  آمستردام،  شهر های  نیز  هلند  در 
محکومیت یورش خشونت آمیز اخیر نیرو های اشغالگر رژیم صهیونیستی به 

مسجداالقصی بود اند.
حمالتی که با چراغ سبز بنت صورت می گیرد

در همین ارتباط، »آبراهام بلوخ« خبرنگار شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم پس از ۱۲ روز ممنوعیت ورود 
شهرک نشینان به مسجد االقصی به رغم هشدار گروه های فلسطینی در ۷۴ امین 

سالروز اشغال فلسطین با تعرض آن ها به این مسجد موافقت کرده است.
شامل  تنها  مسلمین  مقدسات  حرمت  هتک  که  است  حالی  در  این 
مسجداالقصی نبوده و در دور تازه این یورش ها، مسجد االبراهیمی در الخلیل 

نیز از این حمالت مصون نمانده است.
این  صهیونیست  نشینان  شهرک  حمالت  جدید  دور  به  گسترده  نگاهی 

به  دست  این  از  هتاکی هایی  که  می کند  آشکار  پیش  از  بیش  را  واقعیت 
رژیم  ارشد  فرمان سران  به  قبله نخست مسلمین  و  ساحت قدس شریف 
این هتاکی ها علیه مسلمانان صورت  با هدف عادی سازی  صهیونیستی و 
می پذیرد؛ هتاکی هایی که مسلمانان فلسطینی نشان داده اند در برابر آن 

کوتاه نخواهند آمد.

در پی ادامه هتک حرمت به قبله نخست مسلمین

قدس، زخمی در قلب جهان اسالم که همچنان ملتهب است
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 سبک
با این راهکارها مادر شاداب تری می شویدزندگی

مادر بودن تجربه شیرین و در عین حال سختی است که 
می تواند انرژی زیادی را از شما بگیرد. همه می دانند 
که مادر بودن شغلی 24 ساعته و در برخی از موارد 
نفس گیر و فرساینده است. مراقبت از بچه ها، 
شب زنده داری، کارهای خانه و گاهی کارهای 
مواردی هستند  از  برخی  تنها  از خانه  بیرون 
که در فهرست کارهای بی پایان یک مادر قرار 
می گیرند. احساس خستگی و کمبود انرژی در 
پایان روز برای بسیاری از مادران طبیعی است اما 
برخی عوامل در تشدید خستگی و کم انرژی بودن 
مادران تأثیرگذار است و الزم است مادران بدانند که برای 

یش  ا فز انرژی چه باید و نبایدهایی را باید رعایت کنند تا همچنان با عشق ا
مثال زدنی شان به زندگی خانوادگی و فرزندان شان سر و سامان بدهند.

مسئولیت همه کارها را یک تنه بر عهده نگیرید
برخی مادران تصور می کنند یک مادر فداکار و عالی، مادری است که تمام بار مسئولیت 
زندگی و فرزندان را به تنهایی به دوش بکشد. یک مادر بعد از کلی بی خوابی شبانه، صبح 
زود از خواب بیدار می شود و یکسری کارهای روزانه دیگر مثل شستن لباس ها، آشپزی، 
نظافت و مرتب کردن خانه، خرید و...را انجام می دهد. تکرار هر روز این روند، به مرور 
باعث خستگی و فرسودگی زن خواهد شد. بنابراین، انجام کارهایی که بیشتر از همه 
مهم است را اولویت قرار دهید و بقیه کارها مثل خرید، نظافت و... را به شخص دیگری 
بسپارید. گاهی حتی در مراقبت و نگهداری فرزندتان از دیگران کمک بگیرید و چندساعتی 
فرزندتان را به کسی مثل مادر، مادر همسر و... بسپارید تا کمی فرصت رسیدگی به امور 

شخصی خود را پیدا کنید.
گاهی با دوستانتان وقت بگذرانید

یکی از راه های سریع و لذت بخش برای تمدید انرژی، وقت گذراندن با دوستان 
است. نگرانی های فرزندپروری را برای چند ساعت کنار بگذارید و وقتی را هر چند 
کوتاه با دوستان خود و به دوراز محیط خانه و بچه ها سپری کنید. درک متقابل، یکی از 
مزایای وجود دوست است. هیچ کس به اندازه دوست شما که مادر هم است، متوجه 
نمی شود که گاهی چقدر در زندگی خسته می شوید. صحبت کردن با دوستان، تأثیر 
بسیار زیادی در افزایش انرژی دارد. دانستن اینکه دوستانتان سختی های مشابه یا 
حتی بیشتر از شما را در زندگی تحمل می کنند، می تواند منجر به کاهش فشار روحی 
و افزایش بازدهی شما شود. به همین دلیل الزم است حداقل دو بار در ماه، بدون 

حضور بچه ها، دورهمی های دوستانه داشته باشید.
زمانی از روز را فقط به خودتان اختصاص دهید

اگرچند ساعت وقت داشته باشید تا کار موردعالقه تان را انجام دهید، چه کار می کنید؟! 
به استخر می روید؟ کتاب می خوانید؟ به ظاهرتان رسیدگی می کنید؟ هر کاری که به 
ذهنتان می رسد، همان را انجام دهید. شاید امکان پذیر نباشد که هرروز چندساعتی را برای 
خودتان وقت بگذارید اما حداقل روزی نیم ساعت را باید به خود اختصاص دهید تا فارغ 
از کار خانه و بچه داری، کاری که واقعاً دوست دارید را انجام دهید تا انرژی خود را افزایش 
دهید. از همسر، دوست، خانواده و حتی یک پرستار کمک بگیرید تا این اتفاق بیفتد. به 
یاد داشته باشید که باال بردن روحیه، انرژی و مراقبت از خود، بخشی از چیزی است که 

باعث می شود بهتر از خانواده خود مراقبت کنیم.
عوارض بی خوابی را جدی بگیرید

کم خوابی یا خواب کم کیفیت یکی از علل شایع خستگی و انرژی کم در مادران است. 
اغلب مادران اغلب هنگام خوابیدن دچار اضطراب و نگرانی هستند. ازاین رو، برای داشتن 

خواب عمیق و کافی الزم است به موارد زیر توجه کنید:
کافئین را محدود کنید. کافئین بیش ازحد به خصوص در هنگام عصر، می تواند باعث 
بی خوابی شود. نوشیدنی های کافئین دار را به 5 یا کمتر در روز محدود کنید و از مصرف 

این نوشیدنی ها بعد از شام خودداری کنید.
قبل از خواب تکنیک های مختلف آرامش مثل یوگا، نفس عمیق، فکر کردن به یک صحنه 

آرامش بخش و یا تکرار یک عبارت آرامش بخش در سکوت را امتحان کنید.
مراقبت از بچه را به همسرتان یا فرد دیگری بسپارید و برای چندساعتی بدون فکر و 
دغدغه بخوابید. اگر این کار در طول شب امکان پذیر نیست، در طول روز حتماً کمبود 

خواب شبانه را جبران کنید تا در هنگام مراقبت از بچه ها مادری شاداب تر باشید.
منبع: ایرنا زندگی
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»اپ«تکار
بهترین برنامه های پخش  موسیقی 

برای اندروید

سرویس های  زیاد  بسیار  فراگیری  وجود  با 
هم  هنوز  موسیقی،  جمله  از  محتوا  استریم 
فایل های  تا  می دهند  ترجیح  زیادی  کاربران 
دلخواه خود را به صورت آفالین روی موبایل یا 
سایر دستگاه ها در اختیار داشته باشند. دالیل 
از  که  دارد  برای چنین تصمیمی وجود  زیادی 
مهم ترین آن ها می توان به کاهش کیفیت پخش 
فشرده سازی  دلیل  به  استریم  پلتفرم های  در 
داده یا عدم دسترسی دائمی به اینترنت مناسب 
و ارزان اشاره کرد. واضح است که تنها ذخیره 
کردن قطعات موسیقی روی گوشی به تنهایی 
برنامه های  به  عالقه مندان،  و  نیست  کافی 
نیاز خواهند  برای پخش آن ها هم  اختصاصی 
معرفی  به  ادامه  در  دلیل  همین  به  داشت؛ 
بهترین موزیک پلیر های اندروید در کنار مزایا و 

معایب آن ها خواهیم پرداخت.
بدون شک معرفی یک برنامه خاص به عنوان 
و  نیست  ممکن  اندروید  پلیر  موزیک  بهترین 
گزینه مناسب برای هر کاربر با توجه به نیازهای 
مثل  متنوع  امکانات  بود.  خواهد  متفاوت  او 
اکوالیزر، پشتیبانی از کدک های صوتی گوناگون 
ویجت های  کنار  در  چشم نواز  کاربری  رابط  و 
کاربردی از جمله مواردی هستند که عالقه مندان 
آن ها  به  برنامه هایی  چنین  انتخاب  هنگام  در 

دقت می کنند.
Poweramp Music Player

 Poweramp Music Player اپلیکیشن 
یکی از قدرتمند ترین عناوین پخش موسیقی در 
سیستم عامل اندروید به شمار می رود که در 
کنار اجرای فایل های آفالین موجود روی حافظه 
 HTTP داخلی می تواند از استریم بر پایه پروتکل
هم پشتیبانی به عمل آورد. همچنین از جنبه های 
گوناگون اکوسیستم اندروید مانند اندروید آتو، 
بهره  هم  گوگل  دستیار صوتی  و  کروم کست 
می گیرد که امکان استفاده از قابلیت ها را برای 

کاربر آسان تر می سازد.
 Poweramp Music برنامه  داخل  در 
Player گزینه های متنوعی برای تنظیم اکوالیزر 

حالت های  با  آن ها  از  برخی  که  دارد  وجود 
در  را  دلخواه  تغییرات  می توانند  پیش فرض 
قسمت  کنند.  اعمال  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
تنظیمات اپ هم شامل گزینه های بسیار فراوانی 
است که قطعا می تواند برای عالقه مندان جذاب 
باشد. نسخه رایگان آن در گوگل پلی برای ۱5 
روز قابل استفاده خواهد بود و می توان از نسخه 
کرک شده آن را از منابع غیر رسمی هم دانلود 

کرد.
AIMP 

در  را   AIMP اپلیکیشن بدون شک می توان 
میان بهترین موزیک پلیر های رایگان اندروید 
قرار دارد که نسخه مخصوص دسکتاپ آن نیز 
از محبوبیت باالیی میان کاربران برخوردار است. 
مثل  صوتی  رایج  فرمت های  می تواند  اپ  این 
MP3 و FLAC را به روانی اجرا کند و قدرت 
مانور زیادی در زمینه شخصی سازی و بهره گیری 

از پوسته های سفارشی ارائه می کند.
رقیب  عناوین  با  کمی   AIMP برنامه  محیط 
به  کردن  عادت  دارد  احتمال  و  است  متفاوت 
آن کمی زمانبر باشد؛ اما همچنان بسیار ساده 
نظر  به  آسان  آن  با  کار  و  است  طراحی شده 
می رسد. زبان طراحی متریال دیزاین هم یکی 
از المان های جذاب موجود در اپ است که به 
جذابیت منوها و صفحات افزوده است. اکوالیزر 
قدرتمند، پشتیبانی از استریم HTTP و تطبیق 
خودکار حجم صدا از دیگر قابلیت های مهم این 
برنامه محسوب می شوند. تنها مشکل بزرگ آن، 
ناسازگاری و برخی مشکالت روی دستگاه هایی با 

MIUI و EMUI است.

منبع: دیجیاتو

ماشین 
بازی

تازه های
علمی

ایالن ماسک جزو مدیران عامل معمولی صنعت خودرو نیست. 
فکری  چه  ایکس  اسپیس  و  تسال  مدیرعامل  درباره  نیست  مهم 
می کنید زیرا ماسک فردی خسته کننده، تنبل و بی هویت نیست. 
نابغه و  همین موضوع درباره ارل مانتز نیز صدق می کند، فردی 

کارآفرین که تولید مانتز جت بسیار کمیاب اوایل دهه 5۰ میالدی را 
رهبری کرده است.

در  کایزر-فریسر  نمایندگی  میالدی   4۰ دهه  اواخر  در  مانتز 
متفاوتی  وارد عرصه  که  بود  آن  از  و پس  را می چرخاند  کالیفرنیا 

شد و تلویزیون های ارزان و پایه را با طراحی خودش عرضه کرد. او 
شخصیت خاصی داشت و از جوک ها و تبلیغات متفاوتی برای فروش 

محصوالتش استفاده می کرد.
اما مانتز جت یک جوک نبود. این محصول یک کانورتیبل اسپرت 
و لوکس بود که با کمک فرانک کورتیس طراحی شده بود. کورتیس 
اسطوره مسابقات خودرویی بود و به نصب سقف سخت فایبرگالس 
و جداشدنی روی این خودرو کمک کرده بود. در بطن مانتز جت نیز 
پیشرانه ۸ سیلندر کادیالک قرار داشت. خودروی موردبحث همچنین 
از ویژگی های لوکسی همچون گیربکس اتوماتیک، فرمان هیدرولیک و 
داشبورد نرم سود می برد. این ویژگی ها تا سال ها بعد در اکثر خودروها 
دیده نشد. مانتز جت بین سال های ۱۹4۹ تا ۱۹54 تولید شد. این 
خودرو بر اساس محصول اسپرت و دونفره KSC فرانک کورتیس 
شکل گرفت اما فاصله بین محوری اش افزایش یافت تا فضا برای 
نصب دو صندلی اضافی مهیا شود. مانتز مدعی بود این خودروی 
55۰۰ دالری توانایی دست یابی به سرعت 24۰ کیلومتر را دارد هرچند 
به نظر می رسید سازنده کمی اغراق کرده بود و سرعت خودرو حدود 

5۰ کیلومتر در ساعت کمتر از ادعاها بود.
البته تنها اعداد و ارقام نبودند که وضعیت درستی نداشتند. مانتز 
جت در اوایل دهه 5۰ میالدی قیمت حدود 55۰۰ دالری داشت اما 
هزینه تولید این خودرو ۶5۰۰ دالر بود و به همین خاطر ضررهای 
بعدی باعث شد مانتز مجبور به تعطیلی کسب وکار خود شود. این 
شرکت کمتر از 2۰۰ دستگاه خودرو را کامل کرده بود. او سپس به 
کسب وکار قبلی اش بازگشت و پیشروی سیستم های صوتی خودرویی 
شد. مانتز همچنین تلویزیون های بزرگ خودش را به افراد ثروتمند 

می فروخت.
خودرویی که مشاهده می کنید مانتز جت مدل ۱۹52 است و قرار 
است در حراجی به فروش برسد. این خودرو از پیشرانه ۸ سیلندر 
۱5۰ اسبی لینکلن استفاده می کند. محصول موردبحث در سال 2۰۰۹ 
بازسازی کاملی را تجربه کرده است و احتماالً در حراجی با قیمت 

حدود 2۰۰ هزار دالر به فروش رود.
)pedal.ir( منبع: پدال

الگوریتم جدیدی که توسط محققان مایو کلینیک ساخته شده 
قلبی  نارسایی  دچار  که  را  بیمارانی  مؤثر  طور  به  می تواند  است، 
ساعت  توسط  شده  جمع آوری  داده های  از  استفاده  با  هستند، 
هوشمند اپل تشخیص دهد. آزمایش گسترده ای اکنون در حال انجام 
است تا کاربرد بالینی این الگوریتم در یک میلیون نفر آزمایش شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، در حالی که شرکت اپل 
ساعت های  بوسیله  قلب  نوار  اندازه گیری  قابلیت   2۰۱۸ سال  در 
هوشمند خود را معرفی کرد، اما به تازگی این فناوری شروع به ارائه 
گزارش های معناداری در مورد سالمت افراد کرده است. اگرچه این 
قابلیت ساعت های هوشمند اپل در حال حاضر قادر به تشخیص 
 Atrial( دهلیزی  فیبریالسیون  به  موسوم  قلبی  آریتمی  نوعی 
fibrillation( است، اما هنوز هم توصیه می شود که از این ساعت 

نارسایی های قلبی در کنار  برای تشخیص  ابزاری کمکی  به عنوان 
مراجعه به پزشک استفاده شود.

آزمایش نوارقلب سنتی با قرار دادن حداکثر ۱2 الکترود بر روی 
قسمت های مختلف بدن انجام می شود. این الکترودها به پزشکان 
اجازه می دهد تا فعالیت الکتریکی قلب را ثبت کنند و به دنبال آن 

ناهنجاری های مختلف قلبی را تشخیص دهند.
سیستم ثبت نوار قلب اپل واچ تنها داده ها را از روی یک نقطه بر 

مچ دست کاربر جمع آوری می کند، بنابراین مطمئناً هرگز نمی تواند 
برای  باشد.  دقیق  الکترود   ۱2 با  تخصصی  آزمایش  یک  اندازه  به 
تبدیل داده های نوارقلب اپل واچ به داده های مفید بالینی، محققان 
باید به الگوریتم های هوش مصنوعی روی آورند که برای شناسایی 

سیگنال های کوچک در داده ها طراحی شده اند.
چند سال قبل، گروهی از محققان مایو کلینیک الگوریتم جدیدی 
را توسعه دادند که می توانست به طور خودکار یک بیماری قلبی که 
به عنوان اختالل عملکرد بطن چپ با پمپاژ ضعیف قلب شناخته 
می شود را با استفاده از داده های نوار قلب سنتی تشخیص دهد. این 
عارضه اغلب بدون عالمت است و تخمین زده می شود که نزدیک به 

هفت میلیون آمریکایی به آن مبتال باشند.
پل فریدمن، محقق مایوکلینیک که روی این پروژه کار می کند، 
توضیح داد: اختالل عملکرد بطن چپ 2 تا 3 درصد از افراد در سراسر 
جهان و تا ۹ درصد از افراد باالی ۶۰ سال را مبتال می کند و ممکن 
است هیچ عالمتی نداشته باشد یا با تنگی نفس، تورم پاها یا تپش 
قلب همراه باشد. نکته مهم این است که وقتی متوجه شویم این 
عارضه وجود دارد، درمان های نجات دهنده و پیشگیری کننده از 

عالئم زیادی برای آن وجود دارد.
در بهترین حالت، احتماالً یک یا دو سال طول می کشد تا اپل واچ 

بتواند افراد مبتال به این بیماری خاص قلبی را تشخیص دهد. با این 
وجود، فریدمن خوشبین است که این نوع فناوری هوش مصنوعی 
پزشکی را در آینده متحول خواهد کرد، زیرا ابزارهای پوشیدنی ارزان 
قیمت به طور فزاینده ای قادر خواهند بود بیماری های جدی را در 
انجام  بیمارستان و  بیماران به  نیاز به مراجعه  اولیه بدون  مراحل 

آزمایش های گران یا طاقت فرسا تشخیص دهند.

خودروییجالباماشکستخورده!

تشخیصیکعارضهقلبیبیعالمتبااپلواچ

ویترین

داستان شاعر برنده »نوبل« با الهام 

از نوه هایش

»لوئیز گلیک« شاعر آمریکایی برنده جایزه نوبل 
منتشر  را  داستانی خود  کتاب  نخستین  ادبیات، 

می کند.
»گل  سی بی اس،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
همیشه بهار و رُز: یک داستان« جدیدترین کتاب 
نوشته »لوئیز گلیک« است که این نویسنده ۷۹ 
ساله پس از بیش از ۱۰ مجموعه شعر و دو کتاب 
مقاله، نوشته و قرار است از ۱۱ اکتبر 2۰22 منتشر 
شود. این کتاب ۶4 صفحه دارد و روایت »لوئیز 
گلیک« از افکار یک دوقلوی شیرخوار است. این 
نویسنده پیش تر نیز در مورد کودکان نوشته، به 
ویژه در مجموعه شعر تحسین شده خود در سال 
۱۹۹۰ با نام »آرارات«، اما در حالی که شعرهای 
او تا حدی برگرفته از دوران کودکی و تجربیاتش 
به عنوان یکی از والدین است، کتاب »گل همیشه 
بهار و رُز« با الهام از ویدئوهایی نوشته شده که 
پسرش از نوه هایش امی و لیزی از کالیفرنیا برایش 
فرستاده، چرا که گلیک به دلیل همه گیری کرونا 

قادر به دیدار با خانواده و نوه هایش نبوده است.
»گلیک« اخیرا در مصاحبه ای عنوان کرده بود: 
»به یاد دارم که به کسی گفتم تماشای دوقلوها 
مانند رفتن به باغ وحش است. شما رفتارهایی را 
می بینید که معموالً در نوزادان نمی بینید، زیرا این 
با هر کس دیگری  کودکان قبل از این که تقریباً 
رابطه داشته باشند با یکدیگر رابطه دارند«. صداها و 
تصاویر امی و لیزی در نهایت به کلمات منجر شد و 
»گلیک« فصل کوتاهی نوشت و آن را برای پسرش 
ایمیل کرد و پسرش آن قدر این اثر را دوست داشته 
که آن را با صدای بلند برای خانواده می خواند، حتی 
اگر بچه ها برای درک آن خیلی کوچک باشند. او به 
نوشتن فصل ها و ارسال آن ها ادامه داد و در عرض 
چند هفته نسخه نهایی کتاب »گل همیشه بهار 
و رُز« آماده می شود. »لوئیز گلیک« متولد ۱۹43 
در نیویورک، تاکنون ۱2 مجموعه شعر و تعدادی 
مقاله درباره شعر منتشر کرده است. او در کنار 
فعالیت به عنوان شاعر، در دانشگاه »ییل« نیز به 
عنوان استاد ادبیات انگلیسی مشغول به کار است. 
این شاعر نخستین اثر خود را با عنوان »ارشد« در 
سال ۱۹۶۸ منتشر کرد و مدت زیادی نگذشت که 
به یکی از مهم ترین شاعران ادبیات معاصر آمریکا 
تبدیل شد. از برجسته ترین مجموعه شعرهای او 
»زنبق وحشی« است که در سال ۱۹۹2 منتشر شد 
و »آورنو« دیگر مجموعه شعر مهمش است که در 
سال  2۰۰۶ به چاپ رسید. از دیگر آثار قابل  توجه 
»گلیک« می توان به مجموعه سال 2۰۱4 او با عنوان 

»شب پاکدامن و وفادار« اشاره کرد.


