تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﯾﺮان

رهبرانقالبخطاببهبسیجیان:

ُافت  ۱۷هزار واحدی شاخص
شاخص بورس و اوراق بهادار هفته اخیر با ُافت  ۱۷هزار واحدی روبرو شد و به کانال یک میلیون و  ۳۹۳هزار واحدی بازگشت.

شاخص بورس و اوراق بهادار هفته اخیر را با نوساناتی همراه بود با این وجود کار خود را با روند نزولی در ابتدای هفته آغاز کرد و پایان هفته نیز با روند منفی به کار خود پایان داد.

شاخص بورس و اوراق بهادار هفته گذشته کار خود را از کانال یک میلیون و  ۴۱۰هزار واحدی آغاز کرد و در پایان هفته کار خود را در کانال یک میلیون و  ۳۹۳هزار واحدی به پایان رساند که ُافت

بیش از  ۱۷هزار واحدی داشته است.شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معامالت روز شنبه  ۲۹آبان  ۱۴۰۰با ریزش بیش از  ۲۷هزار و  ۲۹۲واحدی به پله یک میلیون و  ۳۸۳هزار واحدی

رسید و فرابورس با ُافت بیش از  ۱۸۱واحدی در پله  ۱۹هزار و  ۹۶۷واحدی قرارگرفت.شاخص در دومین روز کاری هفته مورخ  ۳۰آبان  ۱۴۰۰روند صعوی به خود گرفت و با رشد سه هزار و ۴۸۰
واحدی به یک میلیون و  ۳۸۶هزار و  ۹۷۲واحد رسید.روند بورس در سومین روز کاری هفته مورخ  ۱آذر  ۱۴۰۰با رشد بیش از  ۲۰هزار و  ۱۹۲واحدی به پله یک میلیون و  ۴۰۷هزار واحدی رسید.

شاخص بورس و اوراق بهادار در معامالت  ۲آذر  ۱۴۰۰دوباره نزولی شد و با افت دو هزار و  ۳۲۱واحدی به یک میلیون و  ۴۰۴هزار و  ۶۱۱واحد رسید.در معامالت آخرین روز کاری هفته مورخ

روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

 ۳آذر  ۱۴۰۰شاخص بورس در معامالت  ۳آذر  ۱۴۰۰با ریزش بیش از  ۱۰هزار و  ۴۵۶واحدی به پله یک میلیون و  ۳۹۴هزار واحدی رسید.
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نگاه روز
چرخی را که نچرخد باید از نو اختراع کرد
ضیا دانشی /پژوهشگر حوزه آب و منابع طبیعی-مدیریت نادرست منابع آبی و
تداوم یک دهه خشکسالی در حوضه زایندهرود ،سبب تشدید وضعیت عدم تعادل منابع و
مصارف این حوضه آبریز شده و چالشهای جدی در زمینه تأمین آب بخشهای مختلف
مصرف را ایجاد کرده اســت.مدیریت مناقشــات موجود میان چهار استان چهارمحال و
بختیاری ،یزد ،خوزســتان و اصفهان بر ســر حقابه و تخصیص از منابع آبی حوضه آبریز
فــالت مرکزی و بخصوص زایندهرود ،نیازمند بازاندیشــی در نظام حکمرانی آب در این
حوضه آبریز اســت؛ چراکه خشکسالیهای دورهای و گسترده منجر به تنشهای فراوانی
در حوضه آبی زایندهرود شــده کــه اعتراضهای مدنی و صنفــی قابلتأملی را در این
ســالها به بار آورده اســت و نمونهای از آنها ،در روزهای اخیر در اصفهان و شــهرکرد
شکل گرفت.آیتا ...رئیسی ،رئیس جمهور محترم برای حل این مسأله که در دولتهای
قبل به ســرانجام نرسید ،در جمع نمایندگان استانهای ســمنان ،قم و اصفهان گفت:
«به رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری مأموریت دادم مطالعات علمی
را در زمینه احیای زایندهرود آغاز کنند .کارگروه فعالی برای رســیدگی به این مســأله
تشــکیل خواهد شــد تا احیای زایندهرود و رفع مشــکل مربوط به آن ،مثل فرونشست
زمین در مناطق مرکزی کشور ،بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و یک طرح علمی و
عملیاتی برای رفع آن تهیه شود».با توجه به مأموریت رئیسجمهور به مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاستجمهوری در خصوص برنامهریزی راهبردی «احیای زایندهرود و ارائه
راهکارهای عملیاتی حل مســائل این حوضه آبریز» ،دکتر محمدصادق خیاطیان ،رئیس
مرکز بررســیهای استراتژیک ریاستجمهوری ،طی نامهای به رؤسای  ۹دانشگاه ملی و
استانی از آنها خواست که پیشنهادات و راهکارهای خود را در محورهایی شامل چالشها،
عوامــل ،راهبردها ،راهکارها ،نتایــج کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمــدت تا ۴آذر۱۴۰۰
ارائه دهند.در واکنش به این اقدام ،رئیس ســابق مرکز بررســیهای استراتژیک ریاست
جمهوری ،رشــتهتوئیتی منتشر کرد و نوشت« :لطفاً چرخ را دوباره اختراع نکنید!» او در
این رشــته توئیت بیان کرده است که مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در
دورۀ مدیریتش در ذیل اقدامات اجرایی برای بازتعریف نظام حکمرانی آب ،برنامه ستاد
احیای حوضه آبریز زایندهرود را تدوین کرده اســت تا در شش سال به این اهداف برسد:
اهداف ســالهای اول و دوم :دستاوردهای سریع ( )Quick winو شناسایی راهکارهای
احیا با جلب مشــارکت ذینفعان؛ اهداف سالهای ســوم و چهارم :نهادسازی و احیای
نظام حکمرانی آب حوضه ،تثبیت حقوق آب؛ اهداف سالهای پنجم و ششم :ساماندهی
مصارف و به حداقلرسانی مصارف غیررسمی ،توسعه منطقهای کم آببر در حوضه آبریز
زایندهرود ،انتقال مدیریت رودخانه به بهرهبرداران با هدف تثبیت پایداری زیست محیطی
و تسهیم عادالنه آب بین مصرفکنندگان.باید به مشاور دکتر حسن روحانی ،یادآوری کرد
که اکنون وظیفه شما ارائه گزارش عملکردها و نشان دادن دستاوردهای دولت یازدهم و
دوازدهم است ،نه یادآوری کردن اهداف به دولت سیزدهم! بدیهی است که چرخ را نباید
دوباره اختراع کرد ،اما آیا این چرخ ،همان چرخی نیست که بنا بود هم در اقتصاد داخلی
و هم در سیاســت خارجی ،همزمان بچرخد ولی در هیچ کدام نچرخید؟ آری! چرخی را
که نچرخد باید از نو اختراع کرد؛ کاری که مردم ،در روز ۲۸خرداد ۱۴۰۰و در سیزدهمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری انجام دادند.

معاوناقتصادیرئیسجمهور :

خام فروشی مواد نفتی آتش زدن به ثروت ملی کشور است

صفحه 2

فساد و نابودی صنعت دارو
نتیجه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی

را در حوزه زاینده رود به حدود هزار هکتار توسعه
دادیم که گیاه کم آب بر و کشــت گیاهان دارویی
هم حدود سه هزار هکتار است.
جمــال محمدولی ســامانی ,اســتاد دانشــگاه و
کارشناس مسائل آب هم با حضور در این برنامه با
اشاره به اینکه مصارف آب شامل کشاورزی ،شرب،
صنعت و بخش محیط زیست است ,گفت :بر اساس
آمارها 80 ،تا  90درصد مصارف آب کشور متعلق
به کشاورزی است.
وی ادامــه داد :در اوایل انقالب ,میزان ســطح زیر
کشــت زراعی و باغی حدود  80هزار هکتار بود و
بر اساس آمارها ،اکنون این رقم حدود سه تا چهار
برابر افزایش یافته است.
محمدولی افزود :حدود  300هزار هکتار کشت آبی
داریم.
این کارشــناس مســائل آب گفت :در برنامه سوم
تا ششــم توســعه و همه برنامه های بودجه های
سنواتی ،الگوی کشت ،توصیه و به عنوان تکلیف به
وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده اما تاکنون الگوی
کشت در سطح کشور وجود نداشته است.
وی افــزود :ســطح کشــت فعلی بیــش از توان
اکولوژیــک و اکنون بار اضافی از دیدگاه زیســت
محیطی بر سرزمینمان تحمیل شده است و الگوی
کشت متناسب با منابع آبی کشورمان نیست.
محمدولی تاکید کرد :باید الگوی کشت بهینه و با
سطح زیر کشت متناسب با توان اکولوژیکی منطقه
باشد که این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود :حق آبه بخش کشــاورزی حوزه زاینده
رود از ســال  1377تاکنون حداقل دو برابر شــده
است.

عملکرد آبیاری در حوضه زاینده رود
باالی  70درصد است
علی مراد اکبری معاون وزیر جهاد کشــاورزی در
امــور آب و خاک هم گفــت :درحوضه زاینده رود
تاکنون  50هزار هکتار سیستم های مدرن آبیاری
انجام شده است.
وی افــزود 17 :هــزار کیلومتر انتقــال آب با لوله
انجام شده است میزان شبکه های آبیاری زهکشی
حــدود  15هزار هکتار ،کانال های عمومی آبیاری

تورم ،بهانهای برای
عدم اجرای همسانسازی
و افزایش حقوق
صفحه 2

ساخت مسکن
در سراشیبی
صفحه 4

مزد عرق جبین کشاورزان
در کیسه دالالن

صفحه 2

شاه کلید چالش آب دراصالح الگوی کشت
مهمترین چالش آب کشــور امــروز عدم مدیریت
منابع آبی اســت .در حالی که با همین میزان آب
می توان ضمن تامین آب شــرب و صنعت ،تولید
کشاورزی را هم تا  ۳برابر افزایش داد ،ولی استفاده
غلط از منابع آب به ویژه در کشاورزی ،امروز کشور
را با چالش مواجه کرده است.
علیمراد اکبری با بیان اینکه الگوی کشــت کشور
آماده و فاز نخست آن در پاییز وارد مرحله عملیاتی
شده است ,افزود :این الگو در چهار سناریو از جمله
سناریوهای کم آبی شــدید ،کم آبی متوسط ،کم
آبی خفیف و نرمال آماده شــده است .وی با اشاره
به اینکه برای اجرای الگوی کشت ،الزاماتی از جمله
منابع مالی ،همکاری همه دستگاه ها و سازمان ها
و مسئوالن اســتان و کشور الزم است ,اضافه کرد:
الگوی کشــت در استان اصفهان ،سازگار با شرایط
حوزه زاینده رود آماده شــده و وزارتخانه هم آماده
اجرای این الگو اســت مشروط بر اینکه الزامات آن
تامین شود.
اکبری درباره آب مصرفی بخش کشــاورزی گفت:
حدود پنج سال پیش  35محصول با سطح پوشش
بــاالی  85درصد و تولید حــدود  90درصد را در
برنامه عملیات میدانی قرار دادیم تا آب را در داخل
مزارع ,اندازه گیری کنیم اکنون حدود  34محصول
به پایان رســیده و فقط یــک محصول باقی مانده
اســت که پس از آن ,نتیجه بررسی ها منتشر می
شود.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور آب و خاک با
بیان اینکه مصرف آب کشــاورزی 69 ،میلیارد متر
مکعب بوده است ,افزود :اگر میزان آب کشور حدود
 110تا  115میلیارد متر مکعب باشــد حدود 65
درصد می شود.
اکبــری اضافه کرد :در اصفهــان تاکنون حدود دو
هزار و  100هکتــار گلخانه را که یکی از مصادیق
بهینه کردن مصرف آب اســت ,اجــرا کردیم که
حــدود هزار و  100هکتــار از آن در حوزه زاینده
رود است.
وی گفت :در توســعه کشت نشــایی در صیفی و
سبزی حدود سه هزار هکتار و توسعه کشت ارقام
میان رس و زودرس ،حدود پنج هزار هکتار است.
اکبری ادامه داد :برای تامین غده های سیب زمینی
زودرس حدود هزارو  500هکتار و کشــت زعفران
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حدود  746کیلومتر ،تســطیح لیزری برای توزیع
یکنواختــی آب حدود  15هــزار هکتار و تجهیز و
نوســازی مدرن حدود  20هزار هکتار انجام شده
است.
اکبــری ادامــه داد :با این عملیــات بیش از 150
میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی خاطر نشــان کرد:
موضوع آبیاری تحت فشار در حوضه زاینده رود با
جاهای دیگر متفاوت است سامانه های نوین آبیاری
در حوضه زاینده رود و عملیات تجهیز و نوســازی
به نحوی انجام شده که االن راندمان آبیاری باالی
 70درصد است؛ متوسط راندمان آبیاری در کشور
ما  45درصد است که این شرایط با مشارکت مردم
منطقه و بهره برداران محقق شده است.
وی تصریح کرد :ما بهترین کشاورزان را در حوضه
زاینده رود داریم کشــاورزان حوضه زاینده رود از
نظر خرد علمی ،فناوری و آموزش آمادگی پذیرش
هر گونه نوآوری را دارند.
اکبری گفت :آبیاری مــدرن را در جایی می توان
انجام داد که آب پایدار داشــته باشــد و ما در سد
زاینــده رود آب پایدار نداریم یــا منابع آب کامل
نداریم و امکان توســعه سیســتم های مدرن در
جاهایی کــه آب پایدار وجود نــدارد امکان پذیر
نیســت بنابراین به سمت تسطیع لیزری ،تجهیز و
نوســازی ،انتقال آب با لوله و شبکه های کم فشار
رفتیم.
وی افزود :االن در کل پروژه ها ســاالنه قسمتی از
منابع خودمــان را برای ارزیابی پروژه ها به صورت
موردی در داخل مزرعه هزینه می کنیم و آنچه که
اتفاق افتاده موجب شــده که کارآیی آبیاری را به
طور متوسط در سیستم های مدرن آبیاری از 45
درصد تا  75درصد برسانیم.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور آب و خاک
خاطر نشــان کرد :بارگذاری بیــش از حد در دهه
های گذشته در موضوع حوضه زاینده رود برای آب
شــرب و صنعت موجب شده که فشار مضاعفی به
بخش کشاورزی وارد شــود یعنی صنایعی که در
حاشیه زاینده رود مستقر شده اند طبیعتاً جای آنها
اینجا نبوده است که مسئوالن استانی باید مدیریت
کنند تا این وضع توسعه پیدا نکند.

روزنامه یادگار امروز منتظرارائه پیشنهادات و نظرات شما می باشد
yadegar_emrooz@yahoo.com

صفحه 4

مصرف برق رمزارزهای غیرمجازبه اندازه سه کالنشهرکشور
مجری طرح تامین برق رمزارزها در شــرکت
توانیر با اشــاره به براوردهــای صورت گرفته
توســط وزارت نیرو مبنی بر ظرفیت  2هزار
مگاواتی استخراج غیرمجاز رمز در ایران گفت:
این میزان که در بهار امســال از طریق روش
های تحلیلی شناســایی و براورد شد ،معادل
یا حتی بیشتر از مجموع مصرف سالیانه برق
در سه کالنشهر مشهد ،اصفهان و تبریز بود .
به همین دلیــل در پیش نویس الیحه جدید
اســتخراج رمز ارزها ،مجازات های سنگینی
برای متخلفان پیش بینی شده است.
محمد خدادادی اظهارداشــت :الزام به تامین
برق و گاز بــا قیمت تکلیفــی و یارانه ای از
مهم ترین عوامل شیوع اســتخراج غیرمجاز
رمزارزها در کشــور به شمار می رود و راهکار
بنیادین مقابله با آن واقعی شدن قیمت حامل
های انرژی است.
خدادادی با بیان این که اســتخراج غیرمجاز
رمز ارز قاچاق سوخت است ،خاطرنشان کرد:
همانند سوخت که اختالف قیمت در داخل و
خارج از کشور به ایجاد پدیده قاچاق سوخت
در مرزها مــی انجامد ،در بــرق نیز اختالف
به شــدت معنادار نرخ برق در ایران و ســایر
کشورها به رواج پدیده استخراج غیرمجاز رمز
ارز منجر شده است.
براساس براوردهای صورت گرفته ،حدود 10
درصد کســری پیش بینی شده برای گاز در
کل کشــور در زمستان امســال نیز ناشی از
فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز است.
به گفته وی نســبت قیمت بــرق در ایران با
کشــورهای دیگر یک بیســتم و در مواردی
حتــی تا یک هشــتادم می رســد که همین
موضوع ،استخراج غیرمجاز رمزارز در ایران را
شدت بخشیده و مبارزه با آن را سختتر کرده
اســت .وی افزود :ازین منظر کســب سود از
طریق ماینینگ غیرمجاز در واقع سواستفاده
از رانت دسترســی به برق یارانه ای است که

مدت قراردادهای اجاره
 5ساله می شود
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت :در
قانــون اجارهداری حرفــهای ،دولت بــه عنوان
تسهیالتدهنده و تامینکننده زمین ،قیمت ثابت
برای واحدهای اجــارهای تعیین میکند و زمان
اجاره از یک سال به  ۳تا  ۵سال افزایش مییابد.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی
اخیرا تدویــن آییننامه اجــارهداری حرفهای را
از برنامههــای وزارتخانــه در بخش ســاماندهی

اثرات منفی جبران ناپذیری بر اقتصاد ،صنایع
و محیط زیست کشور دارد.
مجری طرح تامین برق رمزارزها در شــرکت
توانیر با اشــاره به براوردهای صورت گرفته
توســط وزارت نیرو مبنی بر ظرفیت  2هزار
مگاواتی استخراج غیرمجاز رمز در ایران گفت:
این میزان که در بهار امســال از طریق روش
های تحلیلی شناسایی و براورد شد ،معادل یا
حتی بیشتر از مجموع مصرف سالیانه برق در
سه کالنشهر مشهد ،اصفهان و تبریز بود.
خدادادی با بیان این که بررسی های صورت
گرفته همچنین نشــانگر آن بــود که حدود
 20درصد کســری برق در تابســتان امسال
ناشــی از فعالیت مراکز استخراج رمز ارز بود،
خاطرنشــان کرد :همچنیــن پیش بینی می
شود که حدود  10درصد کسری پیش بینی
شده برای گاز در کل کشور در زمستان امسال
نیز ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز
باشد.
وی با اشاره به این که این میزان خسارت تنها
توســط کمتر از یک درصــد متخلفان به کل
جامعه تحمیل می شــود ،ادامه داد :کمبود
برق و گاز در فصل های گرم و ســرد ســال
خاموشی های وسیع صنایع را در پی دارد که
آن نیــز منجر به دامن زدن به تورم و بیکاری
در شرایط سخت اقتصادی کشور می شود.
وی عدم الزام قانونی به شــفاف سازی نحوه
واردات ،خرید و فروش و اســتفاده از دستگاه
های اســتخراج رمزارز با راندمــان پایین و
همچنین عدم بازدارندگی جریمه های درنظر
گرفته شــده برای ماینینــگ غیرمجاز را از
نقاط ضعف قوانین و مقررات جاری کشور در
برخورد با اســتخراج غیرمجاز رمزارز برشمرد
و افزود :خوشبختانه در راستای از بین بردن
این نواقص ،در پیش نویس پیشنهادی الیحه
مربوط به استخراج رمزارزها تمهیدات الزم در
نظر گرفته شده است.

بازار اجاره اعالم کرده و گفته اســت :واحدهای
مسکونی اجارهای از آنجایی که با حمایت دولت
احداث میشوند و شامل اراضی با اجاره  ۹۹ساله،
تســهیالت ارزانقیمت و سایر مشوقها هستند،
واحدهایی محســوب می شوند که کامال قابلیت
قیمتگــذاری دارنــد.وی گفته اســت :در نظر
اســت تا بازار فعلی اجاره با تاسیس شرکتهای
اجارهداری ساماندهی شود که به این شرکتها،
مشوقهای مالیاتی ارایه میدهند.بر اساس تدبیر
دولت کار این شرکتها به نفع مالکان است و در
عین حال دولت ،مانع اجارهداری سنتی نمیشود؛
ولی مشــوقهای مالیاتی که در حوزه اجارهداری

بــه گفته مجری طرح تامین برق رمزارزها در
شــرکت توانیر ،در پیش نویس الیحه جدید
اســتخراج رمزارز ،اطالعات مربوط به تمامی
دستگاه های اســتخراج رمزارز از لحظه ورود
به کشــور یا تولید در داخل و تا لحظه نصب
و بکارگیری در مراکز مجاز و قانونی استخراج
رمزارز در ســامانه جامع تجارت وزارت صمت
ثبت خواهد شد.
خــدادادی با بیان این کــه این عملیات باید
به گونه ای تعریف شــود که دستگاه ها قابل
رهگیری باشــد ،تصریح کرد :براین اســاس
هرگونه تجهیزات اســتخراج که اطالعات آنها
در ســامانه مذکور موجود نباشد بعنوان ماینر
غیرمجاز ضبط و معدوم خواهد شد.
وی در خصــوص جرایم در نظر گرفته شــده
برای استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز گفت :در
صورتی که فردی بــرای اولین بار مرتکب به
استفاده از برق یا گاز یارانه ای برای استخراج
رمزارز شــود ،جریان برق یــا گاز محل وقوع
تخلف حداکثر به مدت ســه ماه قطع شده و
خسارتی به اندازه حداکثر  5برابر هزینه برق
یا گاز مصرف شده برای اســتخراج رمزارز با
قیمت صادراتی از متخلف اخذ خواهد شد.
خــدادادی افزود:همچنیــن در صورتــی که
متخلف اقــدام به تکرار قانون شــکنی نماید
مجــازات وی عالوه بر جرایــم فوق ،حبس و
قطع دائم و جمع آوری انشــعاب برق و یا گاز
محل وقوع تخلف خواهد بود.
مجری طرح تامین برق رمزارزها در شــرکت
توانیر با بیان این که اعمال مجازات های ذکر
شــد در پیش نویس الیحه مذکــور ،نیاز به
تصویب آن در مجلس شــورای اسالمی دارد
 ،اظهار امیدواری کرد :با همراهی نمایندگان
مجلس ،بعــد از تصویب موارد فوق شــاهد
کاهش هرچه بیشتر این فعالیت غیرقانونی که
باعث تخریب امنیت اقتصادی و تامین انرژی
پایدار در کشور می شود ،باشیم.

حرفهای دیده شــده اســت حتما در دوره زمانی
مشخص میتواند ساماندهی بازار اجاره را در پی
داشته باشد.محمودزاده در ادامه گفت  :بر اساس
آخرین آمار بیش از  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار واحد
مسکونی خالی در کشور وجود دارد.

۲

گوناگون
خبر
آموزش و پرورش نهاد رها شده بیارزش

میتوان نتیجه گرفت که هیچ جامعهای بدون نهاد آموزش و پرورش و صرفا با
نهادهایی چون اقتصاد و سیاست به رستگاری نخواهد رسید ،چرا که افرادی
که نتوانند آموزش صحیح و عادالنه ببینند و رشد نکنند در نهایت به آگاهی
و دانش الزم جهت اصالح جامعه نخواهند رسید و بدین ترتیب جامعهای که
روز به روز در جهت اصالح و کارآمد شــدن خود برنیاید جامعه ای به شدت
شکست خورده خواهد بود.
آموزش و پرورش که در آن فرآیند جامعه پذیری رخ میدهد ،جزو مهمترین
و با اهمیتترینهای یک سرزمین محسوب میشود.
نبود عدالت در مسئلهی آموزش
در فرآینــد آموزش و پرورش اســت که افراد در کنــار مهارتهایی که یاد
میگیرند ،اجتماعی هم میشــوند و توســط جامعه به رســمیت شناخته
میشوند ،دوستانی مییابند و با همدیگر اندیشه ،تفکر ،فرهنگ و ...را مبادله
میکنند.
بــه عبارتی میتوان گفت فرهنگ از این طریق هم دوام مییابد و هم منتقل
میشــود؛ در این فرآیند اســت که اعتقادات ،ارزشها ،هنجارها ،دانشها و
مهارتهای جامعه به نسل جدید منتقل میشود...
میتوان نتیجه گرفت که هیچ جامعهای بدون نهاد آموزش و پرورش و صرفا با
نهادهایی چون اقتصاد و سیاست به رستگاری نخواهد رسید ،چرا که افرادی
که نتوانند آموزش صحیح و عادالنه ببینند و رشد نکنند در نهایت به آگاهی
و دانش الزم جهت اصالح جامعه نخواهند رسید و بدین ترتیب جامعهای که
روز به روز در جهت اصالح و کارآمد شــدن خود برنیاید جامعه ای به شدت
شکست خورده خواهد بود.
این نهاد مهم در کشــور ما و البته در بســیاری از کشورها دارای نقصهای
زیادی است و یکی از مشکالت آشکار آن ،به نبود عدالت در مسئلهی آموزش
برمی گردد.

بحران عدالت آموزشی در دوران کرونا ،بیشتر خود را نشان
داد

بحران عدالت آموزشــی مخصوصا در دوران اپیدمی کرونا ،بســیار بیشتر از
قبل خود را نشــان داده و همه ی آحاد جامعه و مخصوصا اقشــار فرودست
این مســئله را با تمام وجود حس کرده و آســیب دیدنــد عقب ماندگی در
عدالت آموزشی نقطه ضعف و حساس سرزمین ماست ،و تا اصالح و رفع آن
زمان و نیروی زیادی نیاز است و همچنین نیازمند متخصصین و کاربلدهای
این طرح میباشــد که بتوانند آموزش صحیح ،کاربردی و عادل را در جامعه
پیاده کنند.
در همین راستا نیازمند شخصی هستیم که بتواند در رأس این نهاد قرار گیرد
و با مدیریت صحیح ،این ضعف را برطرف نماید.
با این وجود در تمام این ســالها که دولتها و کابینههای متفاوتی روی کار
آمده اند و در جهت تصدی این نهاد برآمدند ،کســی که واقعا توانسته باشد
عامل تغییر و تحول اساســی در این زمینه باشد را نداشته ایم و چه بسا که
روز به روز ضعفها زیاد تر و راه حلها ناقصتر هم شده اند.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسنادذمه)
موجــب پرونده اجرایی کالســه 7700103صادره له خانمها مهناز ،شــهین و شــهناز معمارزاده
همگی به عنوان وارث مرحومه حشــمت خزائی و علیه آقای رحمان چنگائی اعالم میدارد .مقدار
سهم 0,3125از کل سهم  ۶بعنوان مالک سه هزار و صدوبیست وپنج ده هزارم دانگ مشاع از شش
دانگ باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی در صفحه  ۲۶۸دفتر امالک جلد  ۲۹ذیل شــماره 3903ثبت
گردیده است به مالکیت نامبرده ثبت گردیده است .به آدرس :خرم آباد -خیابان امام -منطقه علوی،
نرســیده به میدان امام ،نبش کوچه خیراله حقیر و محدود اســت به شماال :در سه قسمت اول پی
اســت بطول ()8/20هشت متروبیست سانتیمتر به بحریم نهر شاجوی دوم پی است بطول هشت
متر و بیســت سانتیمتر به بحریم نهر شــاجوی سوم پی از به طول ده متر و پنجاه وپنج سانتیمتر
به بحریم نهر شــاجوی شرقا :پی اســت به طول هفت متر و شصت وپنج ســانتیمتر به بپاده رو
خیابان ششــم بهمن جنوبا :پی به پی بطول بیست وهشت متر و بیست وپنج سانتیمتر به شماره
یکصدوهفتادویک فرعی ازچهل وچهاراصلی غربا:پی به پی بطول هفت متر و پنجاه ســانتیمتر به
شماره یکصد وشصت ونه فرعی از چهل وچهار اصلی .به مساحت 257,53متر مربع ،پالک مزبور در
خصوص بدهی نامبرده به مرحومه فرشته معمارزاده مستند به سند ازدواج شماره ،4613دفترخانه
ازدواج شــماره یک شهر خرم آباد استان لرســتان ،بازداشت گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی
در مورخ 1400/08/01مقدارســه هزاروصدوبیســت وپنج ده هزارم دانگ مشاع از شش دانگ به
اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مبلغ( پنج میلیارد و دویســت و هشتاد و یک میلیون و سیصد و
هفتاد و شــش هزار و نهصدوپنجاه وســه ریال) ارزیابی شده که طبق محاسبه امور مالی این اداره
مقدار 0,699سهم مشاع از 0,3125سهم مشاع از کل سهم ششدانگ به مبلغ یک میلیارد و یکصد
و هشتاد و دو میلیون وهشتصدوپانزده هزاروسیصدوسه ریال میباشد به مزایده گذارده می شود که
پالک فوق دارای 257/53مترمربع عرصه ،با قدمت حدود  ۴۵سال که بنابر نظر کارشناس کاربری
ملک موصوف مطابق سند ابرازی که صحت و سقم آن در صالحیت کارشناس نمیباشد تجاری ذکر
گردیده ولی مطابق وضع موجود ملک مذکور بصورت تجاری و مسکونی می باشد که شامل مغازه
قنادی حدود  ۲۱متر مربع در ضلع شــرقی ملک و مابقی در قسمت پشت مغازه بصورت دو طبقه
مسکونی می باشد و نمای ساختمان سنگ کاری و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد الزم
به ذکر اســت که طبق نظرات کارشناسان رسمی دادگستری ملک در اختیار آقای میرزایی مقدم
می باشــد و طبق اظهارات ایشان مغازه از سال  ۱۳۵۹به صورت سرقفلی از آقای شکراهلل نصرتی(
مستاجر اولیه مغازه) اجاره گردیده است و در حال حاضر در تصرف آقای میرزایی مقدم می باشد.
پالک فوق الذکر ازساعت 9الی  12مورخ  1400/09/21در اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد واقع
در خرمآباد ۶۰ -متری مدیریت بلوار شــهید شــفیع پور ،خیابان  ۲۴متری شهید چمران ،خیابان
شهید جهان آرا ،از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ فوق الذکر کارشناسی شده شروع
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط
به آب  ،برق،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای
آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه نظر
قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق
مزایده نقداوصول می گردد .ضمناچنانچه روزمزایده تعطیل رســمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از
تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .درضمن مورد مزایده برابر نامه وارده به
شــماره 1400/09/03-36006233فاقد بیمه می باشد .ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت
ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد و برنده مزایده مکلف است مابهالتفاوت
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید در صورتیکه ظرف
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به
حساب خزانه واریز خواهد شد.
علی رحیمی -رییس اداره اجرای اسناد رسمی خرم آباد

روزنامه یادگار امروز منتظرارائه پیشنهادات و نظرات شما می باشد

yadegar_emrooz@yahoo.com

www.yadegaremrooz.ir
yadegar_emrooz@yahoo.com
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فساد و نابودی صنعت دارو نتیجه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
الیاس کهــزادی ،مدیرعامل البــرز دارو گفت:
اختصــاص ارز  ۴۲۰۰تومانی بــه صنعت دارو
اشتباه است و نتیجه آن ایجاد فساد ،نارضایتی
دولــت ،تولیدکننــدگان ،توقــف گاه و بی گاه
خطوط تولید دارو و کمبود در بازار است.
ادامــه ارائــه ارز  ۴هــزار و  ۲۰۰تومانــی به
صنعت دارو موافقان و مخالفان بســیاری دارد؛
موافقان معتقدند در صــورت حذف ارز از این
صنعت ،فشــاری مضاعف به مردم بابت هزینه
هــای درمان وارد می شــود و در نتیجه مردم
کمتر برای درمان مراجعــه می کنند و همین
باعث افزایش هزینه های دولت در نتیجه عدم
دریافت به موقع درمان می شود.
بنابراین وقتی ارز دولتی باشــد ،حجم عملیات
کم می شود .بازار متناسب با تورم بزرگ شده،
نرخ ها زیاد شــده و قیمت ها باال رفته اما توان
خرید رشد نکرده چون حجم عملیات و فروش
متناسب با بازار رشد نکرده است .بنابراین خود
به خود به مشکل می خوریم چون مایحتاج مان
را از بازار می خریم.

وی خاطر نشــان کــرد :اگر با ایــن دید نگاه
کنیم که قصد داریم مشــکالت را مرتفع کنیم
خواهیم دید که چاره اندیشی برای این معضل

ساده ترین قسمت ماجرا است؛ دولت به خاطر
ارز دولتــی که در اختیار مــردم قرار می دهد
هزینه های زیادی را متحمل می شــود .ارزی

افزایش  ۸۶درصدی معاینات همسرآزاری روانی

مطابق با آمار منتشر شده از سوی
مرکز آمار ایران ،طی چهار ســال
اخیر همواره بالغ بــر  ۹۴درصد
معاینــات مربــوط بــه مدعیان
«همســرآزاری جسمی» پزشکی
قانونــی معطوف به زنان بوده و از
ســوی دیگر در رابطه با مدعیان
همسرآزاری روانی نیز این آمار در
همین بازه زمانی یعنی طی چهار
ســال اخیر ،بین  ۵۵تا  ۹۰درصد
برای زنان در نوسان بوده و حتی
در مقاطعی نظیر سال گذشته به
 ۹۴درصد نیز رسیده است.
آمار منتشر شــده از سوی مرکز
آمار ایران نشان میدهد که حدود
 ۹۶درصــد از مجمــوع  ۸۰هزار

و  ۱۸۷مــورد معاینــه مربوط به
مدعیان «همسر آزاری جسمی»
پزشــکی قانونی در سال گذشته
( )۹۹معطوف به زنان بوده است.
از سوی دیگر طی سال گذشته از
مجموع  ۱۸۲مورد معاینه مربوط
به مدعیان «همسرآزاری روانی»
پزشــکی قانونی تنهــا  ۱۰مورد
معاینه مربوط به مردان بوده و د
رواقع ســهم زنان از این معاینات
در سال گذشــته  ۹۴درصد بوده
است.
رشد  ۷درصدی معاینات
همسرآزاری جسمی و
 ۸۶درصدی معاینات
همسرآزاری روانی
مطابق با آمار مذکور ،در بهار سال

جــاری نیز مجموعــا  ۲۰هزار و
 ۷۳۵مورد معاینه مدعیان همسر
آزاری جسمی در پزشکی قانونی
انجام شــده است که از این تعداد
 ۶۹۹مورد برای مردان و  ۲۰هزار
و  ۳۶مورد برای زنان بوده است.
همچنین از میان  ۵۶مورد معاینه
مدعیان همسرآزاری روانی در بهار
 ۱۴۰۰نیــز  ۱۴مورد برای مردان
و  ۴۲مورد برای زنان انجام شده
است.
در واقــع معاینــات مربــوط به
مدعیان همسرآزاری جسمی در
بهار امسال به نســبت بهار سال
گذشــته با رشــد هفت درصدی
و معاینــات مربوط بــه مدعیان
همســرآزاری روانی نیز در همین
بــازه زمانی و در قیاس با بهار ۹۹
با رشــد  ۸۶درصدی مواجه بوده
است.
زنان صدرنشین این
معاینات
همچنیــن در بهار امســال ۹۶
درصد از معاینات مدعیان همسر
آزاری جســمی و  ۷۵درصــد از
معاینات مدعیان همســر آزاری
روانی معطوف به زنان میشود.

تولیدکننده می گویم اصــال آزاد کن اما از آن
طرف قیمت متناســب برای دارو تعیین کنید
چون از محل این لطفی که دولت می کند نابود
می شویم.
از طــرف دیگر نیز نگاه ارزشــی وجود دارد که
باید به فکر مصرف کننده بود که نگاه درســتی
هم هســت .قشری ضعیف هســتند که باید به
فکر شــان بود .هرچند هزینه دارو به جز موارد
خاص ســهم عمده ای از سبد خانوار را به خود
اختصاص نمی دهد اما با فرض اینکه تاثیر مالی
هم بر روی سبد خانوار بذارد که برای خیلی ها
مشکل اســت ،این نگاه ارزشی را باید دولت از
محل همیــن هزینه ای که به تولید کننده می
دهــد به بیمه ها بدهد کــه مصرف کننده این
دارو را با قیمت قبلی یا حتی رایگان خریداری
کنــد .بنابراین این بخش را بیمه باید پوشــش
دهــد .دولت االن هزینه می کنــد اما در جای
اشــتباه ،جایی هزینه می کند که هم خودش،
هم تولید کننده ناراضی هستند و در نهایت هم
فساد آور هم هست.

که دولت می تواند با نیمایی بفروشــد به تولید
کننــده  ۴هزار و  ۲۰۰تومان می دهد .بنابراین
ما به تفــاوت را دولت می دهد امــا به عنوان

معاوناقتصادیرئیسجمهور:

خام فروشی مواد نفتی
آتش زدن به ثروت ملی کشور است
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:
خام فروشــی مواد نفتــی و گاز ،آتش زدن به ثروت
ملی کشور اســت ،در حالی که با ساخت پاالیشگاه
های مدرن میتوانیم از این اقدام پیشگیری کنیم.
رضایی اظهار داشــت :زمانی بنا بــود خارجیها با
ایجاد کنسرسیومی متشــکل از چند کشور اروپایی
این مجموعه را بسازند ،اما در تحریمهای اقتصادی
ساخت این پروژه را رها کردند و از کشور رفتند.
وی ادامه داد :پس از آن جوانان کشور آستین همت
را بــاال زدند و یکی از پیچیدهترین پاالیشــگاههای
مــدرن جهان را در این محل ســاختند که در حال
حاضر بیش از  ۴۵میلیون لیتر بنزین و تعداد زیادی
فرآورده دیگر را تولید و به مردم عرضه میکند.
معاون اقتصــادی رئیس جمهور خاطرنشــان کرد:
هدف احداث پاالیشــگاه جلوگیری از صادرات مواد
خــام و تبدیل آن به فرآوردههای با ارزشتر اســت
که امروز شاهد تحقق این مساله با استفاده از دانش
متخصصان داخلی هستیم.
معــاون اقتصــادی رئیسجمهــور با بیــان اینکه
پاالیشــگاه ســتاره خلیجفارس یکــی از نمونههای
مدیریت جهادی در کشور ما در عرصه صنعت است،
گفت :مهمتر از هر چیز دیگر دانش فنی است که ما
در ساختن این نوع پاالیشگاهها به دست آوردهایم.

رضایی ابراز داشــت :در حال حاضر جوانان با تجربه
و دارای دانش کامل در زمینــه احداث و راهاندازی
پاالیشــگاههای مدرن فرآوری میعانات گازی را در
اختیار داریم و تعــداد زیادی از چنین واحدهایی را
میتوانیم بســازیم و صادرات بهتری از انرژی داشته
باشیم.
بازدیــد از ازبندر شــهید رجایی ،مجتمع کشــتی
سازی ،شرکت نفت ستاره خلیجفارس ،بازدید هوایی
از مناطــق زلزلــه زده فین بندرعباس شــرکت در
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
ونشست شــورای برنامه ریزی اســتان هرمزگان از
مهمترین برنامه سفر یک روز معاون اقتصادی رئیس
جمهوری به هرمزگان است.

تورم ،بهانهای برای عدم اجرای همسانسازی و افزایش حقوق
رضا عرب احمــدی رئیس کانون هماهنگی
شوراهای اســالمی کار استان سمنان گفت:
در حــال حاضــر هر جا دســت میگذاریم
صاحب منافع هســتند .همسویی
دولتها
ِ
منافع بین دولتها و کارفرمایان باعث شده
وزنــهی تصمیماتی که به نفــع کارفرمایان
گرفته میشود ،سنگینتر باشد.
نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال تصویب
طرحی هستند تا مزد را در روستاها توافقی
اعالم کنند .به اعتقاد آنها نیروی کار ارزان
قیمت مشوقی خواهد شد برای سرمایهگذاری
مهاجرپذیری روستا
در روستا و این موضوع
ِ
را افزایــش میدهــد .فعــاالن کارگری اما
معتقدند آنچه مجلــس میگوید صرفا یک
دلیل آنکه
ادعاســت و اجرای این طــرح به ِ
نیــروی کار را بیانگیزه میکند مانع رشــد
تولید در روستاها و همچنین باعث مهاجرت

روستائیان به شهرها میشود.
وی تاکید کرد :در حال حاضر هر جا دســت
صاحب منافع هستند و به
میگذاریم دولتها
ِ

دنبال این هستند که حافظ سرمایهی خود
باشــند و این باعث میشود سه جانبهگرایی
رنگ ببازد .به همین دلیل کارگران در عمل

قدرتی ندارند و همســویی منافع بین دولت
و کارفرما باعث شــده وزنهی تصمیماتی که
به نفع کارفرمایان گرفته میشود ،سنگینتر
باشد.
ماندن دستمزدها از نرخ تورم
عقب
ِ
عرب احمدی در بخش دیگری از صحبتهایش
به ادعای تورمزا بودن دستمزدها اشاره کرد
و گفــت :با مطرح کردن این ادعای غلط هم
مانع اجرای همسانســازی میشوند و هم
امکان افزایش واقعی دستمزدها را میگیرند.
دستمزدها همیشــه از تورم عقبتر بوده و
این موضو ِع کامال ملموســی است .اتفاقا ما
تقاضا داریم قبل از پایان سال  ۱۴۰۰حقوق
امسال مورد بازنگری قرار بگیرد چراکه بعد
از افزایش دســتمزد ،نرخ تورم افزایش قابل
توجهی داشته و افزایش ۳۹درصدی حقوق
در عمل اعتبار خود را از دست داده است.

رئیس کانون هماهنگی شــوراهای اسالمی
کار اســتان ســمنان در پایان بــه موضوع
کمتوجهی به کارگران به خصوص کارگران
بخش تولید اشــاره کرد و گفت :دولتها در
دوره کرونا مشاغل را ردهبندی کردند و طبق
ایــن ردهبندی کارگران بخــش تولید ملزم
بــه حضور در محل کار حتــی در دورههای
پیک شــدند .با ایــن وجود بعد از شــروع
واکسیناسیون ،کارگران در هیچ ردهای قرار
نگرفتند .این درحالیســت که کارمندان که
بارها دورکار شــده بودند در واکسیناسیون
هم اولویت داشــتند .در واقع با یادآوری این
موضوع میخواهم بگویم که در حق کارگران
کم لطفی میشود .آنها که شعار پشتیبانی
از تولید میدهند برای ســرمایههای اصلی
تولید اهمیتی قائل نیستند.

همه صندوقهای بازنشستگی ورشکسته هستند
علی دهقان کیــا رئیس کانون بازنشســتگان
تأمین اجتماعی اســتان تهران گفت :شــصت
درصد از بازنشســتگان تحت پوشــش تامین
اجتماعــی حداقل بگیر هســتند و جزو قشــر
اجاره نشین هستند و زندگیهای پر از مشقتی
دارند که واقعا شرح دادن مشکالتشان هم قابل
تحمل نیست.
دهقــان کیا درباره مشــکالت مالی ســازمان
تامین اجتماعی برای تامین نیازهای معیشــتی
بازنشســتگان به میزان گفت :ســازمان تامین
اجتماعی به صورت ماهانه با کسریهایی مواجه
است .یعنی این سازمان حدود چهار تا پنج هزار
میلیارد تومان به صورت ماهانه کســری بودجه
دارد .دلیل این مســاله هم همین مهمانهای
ناخواندهای است که سر سفره تامین اجتماعی
نشســته اند .اگــر دولت دســت از جیب این
ســازمان بردارد امکان حل این مشــکالت به
وجود خواهــد آمد .اصل بیســت و نهم قانون
اساســی هم تاکید دارد که دولت مکلف است

به آحاد مردم خدمات درمانی ،بازنشستگی و از
کارافتادگی ارائه کند.
وی ادامــه داد :بــر طبق نص قانون اساســی
اینهــا جزو وظایف دولت اســت نه ســازمان

تامین اجتماعی .اما متاسفانه به دالیل مختلف
در این چند ســال گذشــته شــرایطی شکل
گرفته که هم ســازمان تامیــن اجتماعی و هم
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی به صورت

نهادهایی دولتی درآمده و مدیریت این نهادها
با کارگزاران دولتی است .در واقع همه مدیران
این حوزه دولتی هســتند و به همین خاطر هم
با برنامههایی که دولتهای ما در این سالهای
اخیر داشــته اند همراهی کرده اند .دولت طی
ســالهای گذشــته هیچ مبلغی را به سازمان
تامین اجتماعی اختصاص نداده اســت .اما از ۹
نفری کــه اعضای هیات امنای تامین اجتماعی
هســتند  ۶نفرشــان دولتی و یک نفر نماینده
کارگران ،یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر
هم نماینده مجموعه امور صنفی هستند.
دهقان کیا اذعان داشــت :با این شرایط قابل
انتظار است که آن شش عضو دولتی هیات امنا
همه کاره باشــند و هر برنامهای که بخواهند را
بتوانند پیاده کنند .متاسفانه در سالهای اخیر
دولتهای ما به راحتی قانون را نقض کرده اند
و مراعاتی در این زمینه نداشته اند .اما همواره
بــه دیگران تذکر داده اند کــه قانون را رعایت
کنند .در اینجا که سه جانبه گرایی حاکم است

و صاحبان اصلی باید دخالت بکنند و دولت هم
باید در مقام نظارت باشــد .اما شاهد بوده ایم
که دولتهای مــا در مدیریت تامین اجتماعی
مداخلههای بی حسابی داشته اند.
رئیس کانون بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی
اســتان تهران در واکنش به طــرح انتقادها از
ســاختار اداری و حجم باالی نیروی انســانی
صندوقهای بازنشســتگی که باعث نابسامانی
این صندوقها شــده گفــت :همه صندوقهای
بازنشستگی ما در حال حاضر دچار ورشکستگی
شــده اند .ما شــانزده صندوق در اختیار داریم
به جز یک صندوق که متعلق به وکال اســت و
این مورد هم ،چون جدید اســت و هنوز به مرز
بازنشستگی نرسیده که بخواهد حقوق پرداخت
کند و فعال پــول جمع میکند .به جز این یک
صندوق ،باقــی صندوقهای بازنشســتگی ما
همگی ورشکسته هستند.

www.yadegaremrooz.ir
yadegar_emrooz@yahoo.com
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یادواره
بازسازی دیوار ورودی مدرسه تاریخی امام

خمینی (ره) آمل با معماری ایرانی اسالمی

آمل-خبرنگاریادگارامروز-شــورای اسالمی شهر و شــهرداری آمل در
راســتای احیا و غنا بخشــی به آثار تاریخی و ثبت ملی بناهای با ارزش
حوزه شــهری  ،بازسازی دیوار ورودی مدرسه تاریخی امام خمینی (ره)
را اجرایی کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شــهرداری آمل ،رئیس ســازمان سیما و
منظر و فضای شــهری شهرداری آمل ،گفت :این طرح هنری با نظارت
و پیگیری ســازمان فضای سبز و سیما و منظر شهری پس از بررسی و
نهایی شدن طرح پیشنهادی در شــورای اسالمی شهر توسط پیمانکار
این حوزه اجرا شد.
علــی رحیمی خنکداری دربــاره جزییات اجرای این طــرح افزود :در
اجرای این طرح و در دو ســمت ورودی مدرســه با شــعر یک بیتی از
جامی شاعر پرآوازه ی ایرانی و با مضمون (( اگر در جهان نبود آموزگار
شود تیره ازبی خرد روزگار)) از جنس فلز و آجرنما برگرفته از معماری
ایرانی اسالمی کار شد.
رحیمی هزینه اجرای این طرح را حدود 1میلیارد و یکصد میلیون ریال
اعالم و اضافه کرد :مدرســه امام خمینی (ره) بعنوان یکی از مراکز مهم
آموزشی با قدمت تاریخی دارای هویت به علت واقع شدن در مرکز شهر
آمل دارای اهمیت بوده و از نقش ویژه ای برخوردار است.
وی خاطر نشــان کرد :مدیریت فعلی شهرداری آمل با همراهی شورای
اسالمی شــهر توجه ویژه ای به حفظ و احیای بناهای باارزش تاریخی
شهر با همکاری ادارات مربوطه در راستای زیباسازی حوزه شهری دار

سرپرستشهرداریكرمانشاه :

زون تفریحی پارک سراب قنبر کرمانشاه احداث میشود
کرمانشــاه-فریده محمدی ،خبرنگار
یادگارامروز -سرپرســت شهرداری
کرمانشاه گفت :زون تفریحی پارک
ســراب قنبر کرمانشــاه در راستای
توســعه گردشــگری توسط بخش
خصوصی احداث میشود
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط
عمومی شهرداری کرمانشاه ،مهندس
امیر رحیمی اظهار داشت :در راستای
ایجاد فضای تفریحی شــهروندان و
همچنین توســعه زیرســاخت های
گردشگری ،شهرداری کرمانشاه زون
تفریحی پروژه سراب قنبر را بصورت
قرار داد  BOLTبه بخش خصوصی
واگذار کرده است.
وی افزود :این قرارداد در راســتای
شــرایط واگذاری طرح های تملک
دارایی ســرمایه ای بــه بخش غیر

دولتی موضوع ماده  27قانون تنظیم
بخشــی از مقررات مالی دولت  2که
مصوبه شــورای اقتصاد است صورت
گرفته است.
سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان

معاونبنیادمسکنكرمانشاه:

اعطای تسهیالت یک میلیارد ریالی
به واحدهای روستایی

تنظيم  80قرارداد و مناقصه با پيش بيني
اعتبار بيش از  1180ميليارد ريالی

آگهی مزایده اموال منقول(خودرو-ذمه)

ت

 001144ش 5
ه شادروان لطیف
خود بدرود زندگی

دری فرزند لطیف
 538دخترمتوفی
ری فرزند لطیف
رای ش ش 283

امور حسبی را در
اشد از تاریخ نشر
شد.
اختالف مهاباد

ظامی  11564انزلی
 KNمتعلق به نیره

مریم چرخچی با
حقوقی بندرانزلی
ه شما مهلت داده
اوراق طالق اقدام
وع نیست .نشانی
سوم دفتر رسمی

ق( )7بندرانزلی

به موجب پرونده اجرائی کالسه  9800698تمامت یک دستگاه خودرو سواری سمند
 LXبه رنگ بژ متالیک مدل  1383نوع سوخت بنزین به شماره انتظامی ایران
 463-56ب  16متعلق به مرحوم ابراهیم متوائی به انضمام کلیه منضمات و متعلقات
شرعیه و عرفیه با مشخصات ذیل :بشماره موتور  12483077713و شماره شاسی
 83841269وضعیت شماره گذاری با ارائه اسناد مثبته قابلیت شماره گذاری دارد
وضعیت بیمه دارای بیمه نامه شخص ثالث نزد بیمه البرز تا تاریخ بیست و دوم
مهرماه هزار و چهارصد می باشد و اتومبیل در حد مدل سالم است موتور نیاز به
سرویس دارد شیشه ها سالم –درب موتور و درب صندوق عقب نقاشی مجدد شده
است الستیک های جلو هشتاد درصد و عقب شصت درصد آج دارد و خودروی
موصوف در ید حافظ اموال آقای آرمین حیدرپور قرار دارد.خودرو مزبور در قبال
قسمتی از مهریه خانم معصومه حیدرپور موضوع سند ازدواج شماره  1385مورخ
پنج فروردین ماه هزار و سیصد و هفتاد و هفت دفتر  184بندرانزلی طی نامه اجرای
ثبت بندرانزلی تحت بازداشت قرار گرفته و به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی وراث
مدیون تمامت خودروی مزبور درقبال مطالبات بستانکار و حقوق دولتی بشرح زیر
ازطریق مزایده به فروش می رسد .الزم به ذکر است که خودرو موصوف در ید حافظ
اموال آقای آرمین حیدرپور قرار دارد .تمامت خودروی فوق بموجب نظریه شماره
 1400050185930001832مورخ چهارم آبان ماه هزار وچهارصد کارشناس
رسمی دادگستری به مبلغ ششصد میلیون ریال ارزیابی و بهای آن قطعیت یافته و
از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ  1400/09/21از ساعت  9صبح الی  12ظهر در
نشانی بندرانزلی خیابان تکاوران جنب دادگستری بندرانزلی پارکینگ دادگستری به
فروش می رسد تمامت خودروی فوق از مبلغ ششصد میلیون ریال ارزیابی قطعیت
یافته شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد طبق بند 19
اصالحی ماده  136آئین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در
جلسه مزایده می باشد برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که
ظرف مهلت مقر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ واریزی اولیه
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت
بدهی های مربوط به بیمه و تخلفات راهنمایی و رانندگی و غیره و نیز بدهی های
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار :روز شنبه مورخ 1400/09/06
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی-عباس نوروزی

اینکه زون تفریحی واگذار شــده به
بخش خصوصی شــامل رســتوران،
مجموعه تفریحی ورزشی ،سرگرمی
خدماتی و رفاهی است تصریح کرد:
ایــن قــرارداد از پروژه های ســتاد

اقتصاد مقاومتی اســتان و با میزان
 45میلیــارد تومان ســرمایه منعقد
شده است.
رحیمی با بیان اینکه قرارداد این امر
مهم منعقد شده و هم اکنون درحال
اجراســت گفت :هدف از اجرای این
طرح ،توسعه زیرساخت های صنعت
گردشگری اســت چراکه در قسمت
جنوبی شــهر بدلیل نبــود امکانات
گردشــگری ،میتواند باعث افزایش
گردشگر و ایجاد یک فضای تفریحی
برای شهروندان کرمانشاهی شود.
وی در پایــان تاکید کــرد :این زون
تفریحی در دو فاز برنامه ریزی شده
اســت که فاز اول آن طی یکســال
آینده و فاز دوم طی دو ســال و نیم
آینده به بهره برداری خواهد رسید.

طیجلسهبافرماندارونمایندهمردممهاباددرمجلسانجامشد؛

شركتشهركهايصنعتيمازندراندرسالجاريبرگزاركرد،

ســاری –امیری فر،خبرنگاریادگارامروز-مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی مازندران گفت :تمام پروژه هاي عمراني و زیرساختها و معامالت
شــركت شهركهاي صنعتي استان ،در قالب مناقصه و مزایده و از طریق
سامانه ستاد انجام میشود.
یاســر امیني تصریح كرد :با توجه به لزوم ایجاد بســتر سالم و به دور از
رانتهای اطالعاتی در انتخاب پیمانکاران ،مشــاوران و تأمینکنندگان
کاال و خدمات در معامالت دولتی ،سامانه ستاد طراحی شده است.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی مازندران افزود :مناقصات در
حوزه امــور قراردادها ،براي تكمیل زیرســاختهاي شــهركها و نواحي
صنعتي ،در قالب انجام پروژه هاي مختلف ،برگزار مي گردد.
امیني بیان داشت :تمام مراحل انجام مناقصات و مزایدات از طریق سامانه
تداركات الكترونیكي دولت (ستاد) به نشاني WWW.setadiran.ir
انجام شده و همه پیمانکاران ،مشاوران و تأمینکنندگان کاال و خدمات
میتوانند از طریق این ســامانه و بصورت شــفاف ،الکترونیکی و به دور
از بوروکراسی اداری ،در معامالت دستگاههای دولتی شرکت نمایند.
مدیرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران اظهار داشت :این شركت
در ســال جاري براي اجراي پروژه هاي زیرساختي در شهركها و نواحي
صنعتي اســتان  48فقره قرارداد با اعتبار بیــش از  737میلیارد ریال
منعقد نموده اســت.وي تأكید كرد :همچنین در سال  1400تعداد 13
فقره قرارداد با اعتبار  133میلیارد ریال در مرحله انعقاد قرارداد و تعداد
 19فقــره قرارداد نیز با پیش بیني اعتبار بیش از  310میلیارد ریال در
مرحله برگزاري مناقصه قرار دارند.

اخبار استان ها

کرمانشــاه-فریده محمدی،خبرنگاریادگارامروز-معــاون بنیاد مســکن
اســتان کرمانشــاه گفت :تســهیالت یک میلیارد ریالی بــه واحدهای
روستایی تعلق میگیرد.
فرهاد فقیهی اظهار کرد :در مهر ماه سال گذشته تفاهم نامهای با عنوان
مســکن محرومین ،که شــامل  ۲۰۰۰واحد در سطح استان بود تنظیم
و اجرا شد.
وی افزود :امســال  ۳۰۰۰واحد مســکن روســتایی در طرح مســکن
محرومین قرار گرفته که شــامل پرداخت تسهیالت یک میلیارد ریالی
میشود.
معاون بنیاد مسکن اســتان کرمانشاه ادامه داد :از ابتدای سال تا کنون
یک هزار و  ۶۰۰واحد تکمیل شده و کار عملیاتی و اجرائی احداث ۸۰۰
واحد نیز آغاز شده است.
فقیهی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار طی سالهای گذشته  8۴هزار
واحد از  118هزار واحد مســکن روستایی به اتمام رسیده ،یادآور شد:
این رقم ( 8۴هزار واحد) حدود  ۷۰درصد واحدها را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد :خوشــبختانه در بحث مسکن روستایی رتبه نخست را در
کشور به دست آوردیم.
معاون بنیاد مســکن استان کرمانشــاه تاکید کرد :علی رغم اعالم آمار
ناصحیح در خصوص مبلغ تســهیالت ،در انتظار تایید و ابالغ تسهیالت
 ۲میلیارد ریالی هستیم و در حال حاضر تسهیالت یک میلیارد ریالی به
واحدهای مسکونی روستایی تعلق میگیرد.

قدردانی از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق آذربایجان غربی

ارومیه -مینا اصالنی،خبرنگاریادگارامروز-
در جلسه شورای هماهنگی مدیران عامل صنعت آب و برق با نماینده
مردم شــریف مهاباد در مجلس شورای اســالمی و فرماندار مهاباد،از
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی قدردانی شد.
در این جلســه که در فرمانداری مهاباد برگزار شــد ،فرماندار مهاباد
درخواست اصالح ولتاژ برق شهر گوگ تپه را مطرح نمود.
از دیگــر مطالبات فرمانــدار مهاباد راهاندازی واحد اتفاقات در شــهر
گوگتپه بود که نیازمندیهای الزم برای اجرای این موضوع نیز مورد
بحث و بررســی قــرار گرفت و مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق
استان در این خصوص قول مساعد داد .همچنین تامین برق مساکن
مهر مهاباد از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
در نشســت مشــترک شــورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق
آذربایجان غربی با نماینده مهاباد در مجلس و فرماندار این شهرستان،
محمودزاده نماینــده مهاباد از تالشهای مدیرعامل شــرکت توزیع
نیــروی برق آذربایجان غربی و مدیریت توزیع برق مهاباد بابت اصالح
شبکه توزیع برق در ســطح این شهرستان و روشنایی معابر قدردانی
کرد.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق آذربایجان غربی در ادامه
این نشســت موافقت کرد عالوه بر تبدیل  ۴0کیلومتر شبکه مسی به
کابل خودنگهدار که قبال برنامه ریزی شــده بود ۲۰ ،کیلومتر دیگر
نیز در نیمه دوم ســال  ۱۴00و ســه ماهه اول  ۱۴0۱از شبکه مسی
به کابل خودنگهدار تبدیل شود .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
آذربایجان غربی در ادامه افزود در ســالجاری برای بهسازی تعداد ۳۴
روستا در مهاباد برنامه ریزی شده است.وی در این راستا عالوه بر ۳۴
روستای برنامه ریزی شده بر بهسازی و اصالح شبکه  ۵روستای دیگر
دســتور الزم صادر نمود.بنابراین گزارش ،با توجه به مطالبه نماینده
مردم شــریف مهاباد احداث پست زمینی تاناکورا و جابجایی تیرهای
برق روســتایی در دســتور کار قرار گرفت.مهندس اکبر حسن بکلو
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در این جلسه
ضمــن قدردانی از تالش همکاران برق اســتان اضافه کرد :اگر امروز
صنعت برق پرچم دار خدمت رســانی پایدار به مردم اســت مرهون
تالشها و زحمات خستگیناپذیر پرســنل صنعت برق میباشیم که
پرسنل خدوم شرکت توزیع نیروی برق استان نیز همواره برای تامین
بیوقفه و مستمر برق مردم شریف استان از هیچ کوششی دریغ نمی
کنند.

دیدار مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان غربی با رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ارومیه -مینا اصالنی،خبرنگاریادگارامروز-
دکتــر فریده جعفــری مدیرکل بیمه ســالمت
اســتان آذربایجان غربی در اولیــن دیدار خود
با دکتــر ولی زاده رئیس جدید دانشــگاه علوم
پزشــکی ارومیه تعامل اداره کل بیمه ســالمت
با دانشگاههای اســتان را در سطح کشور مثال
زدنی توصیف نموده  ،افزود  :ما سازمانهای بیمه
گر و دانشــگاه علوم پزشــکی در یک سنگر در
جهت تامین بهداشــت و سالمت استان هستیم
و دیدگاه ما مردم محور و استانی است که ماباید
همگی در جهت بهداشــت و درمان استان قدیم
برداریم.

دکتر جعفری در خصــوص روند پرداخت های
اداره کل بیمه ســالمت به دانشــگاههای علوم
پزشــکی اســتان گفت  :ما از سالهای قبل هیچ
بدهی به دانشگاههای استان نداریم و همکنون
تا اســناد شهریور ماه را تســویه کرده ایم و در
طــول هفته آتی نیز  38میلیــارد تومان مجددا
به دانشگاههای علوم پزشــکی استان پرداخت
خواهیم نمود .
مدیر کل بیمه ســالمت استان تعامل واحدهای
مالی اداره کل بیمه سالمت را با واحدهای مالی
دانشگاهها بســیار مطلوب ارزیابی کرده  ،اضافه
نمــود  :همــکاری این واحدها به نحوی اســت

که مااحســاس میکنیم در یک سازمان مشغول
فعالیت هستیم و این احساس موجب تسهیل در
روند ارتباطات سازمانی و بهبود انجام فرایندهای
کاری میگردد که این اقدامات درنهایت موجبات
بهینه ســازی روند بهداشــت و درمان را درپی
دارد.
در پایان دکتر جعفــری آمادگی اداره کل بیمه
سالمت را درجهت پیشبرد همکاری همه جانبه
با ریاست جدید دانشــگاه علوم پزشکی ارومیه
اعالم نموده  ،هدیه ای را به جهت انتصاب دکتر
ولی زاده به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه به ایشان اهدا کرد .

پاالیشگاه اصفهان پیشگام درحوزه پتروپاالیش کشور
اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگاریادگارامــروز-
حرکت امروزه کشــورهای پیشــرفته دنیا بهســمت ایجاد واحدهای پتروپاالیشی (تجمیع
واحدهای پتروشــیمی و پاالیشگاهی) است و
این رونــد اهمیت ویژه آن را نشــان می دهد.
افزایش حاشــیه ســودآوری فرآورش خوراك،
کاهش آلودگی ،کاهش هزینه تأمین خوراک و
سایر هزینه هاي عملیاتي و مدیریت یکپارچه از
مزایای پتروپاالیش محســوب مي شود .شركت
پاالیــش نفت اصفهــان بعد از تبریز توانســته
دومین شــرکت پاالیشی باشــد که در زمینه
پتروپاالیش شــدن گام بــردارد و برای تبدیل
شــدن به هاب بزرگ انرژی در کشــور برنامه
ریزي كند.
معــاون مالی و اقتصادی شــرکت پاالیش نفت
اصفهان گفت :در چشم انداز این شركت مبني
بر تبدیل شــدن به یكي از هلدینگهاي موفق
پتروپاالیشي كشــور ،افق بلند مدتي طراحی
گردیده است .در این مسیر نیز گامهای اساسي
برداشته شده و ســرمایهگذاری هایی نیز انجام

شده است؛ مهمترین استراتژی ما در این چشم
انداز ،توســعه ارزش در شرکتهای زیر مجموعه
و خلق ارزشــهای مشــتركی اســت که منافع
ذینفعــان را به طور متوازن تأمین مي كند و به
طور حتم در این راه با استفاده از پتانسیلهای
بالقــوه طرفین ،آینده روشــنی را بــرای این
هلدینگ رقم خواهیم زد.
مهدی صرامی با اشــاره به اینكه پاالیشــگاه
اصفهان یکی از بزرگترین پاالیشگاه های کشور
به شمار می رود که تنوع زیادی در محصوالت
دارد و سودآوری و تداوم آن با توجه به بورسی

بودن؛ رهین متنوع ســازي ســبد درآمدهای
عملیاتی و غیر عملیاتی اســت ،ادامه داد :برای
افزایش حاشــیه سود پاالیشــگاه و سودآوری
سهامداری ،تا كنون موفق به خرید  44درصد
از سهام پتروشیمی اصفهان و  17درصد سهام
نفت سپاهان شدهایم .از آنجاییكه  100درصد
خــوراک پتروشــیمی اصفهــان و تقریبا تمام
خوراك نفت سپاهان از سوی پاالیشگاه تأمین
می شود و محصوالت بســیار متنوعی در سبد
عرضه خــود داریم ،می توانیم از این فرصت در
بورس نیز استفاده كنیم.
وي یکی از مزایای تبدیل شدن به پتروپاالیش
را دستیابی به اســتانداردهای زیست محیطی
و تولید محصوالت دوســتدار محیط زیســت
توصیف كرد و اظهار داشت :پاالیشگاه اصفهان
از ســال های گذشته همسو با برنامه های خود
پروژه های زیست محیطی و اقتصادی زیادي را
در برنامه های خود قرار داده است تا محصوالت
تولیدی اش را در حد اســتانداردهاي یورو  4و
یورو  5ارتقاء دهد.
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درجلسهمشترکمعاونآموزشمتوسطه
بامدیرعاملمجمعخیریناستانتاكیدشد؛

ضرورت ایجاد تحول در احداث و تجهیز
هنرستانهای کاردانش و فنی و حرفهای
ساری –امیری فر،خبرنگاریادگارامروز-جلسه مشترکی پیرامون ارتقای وضعیت
هنرستان های استان با حضور هاشمی مدیرعامل مجمع خیرین استان ،تعدادی
از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین و دهقان معاون آموزش متوســطه برگزار
شد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پروش مازندران؛ جلسه
مشــترکی پیرامون ارتقای وضعیت هنرســتان های اســتان با حضور هاشمی
مدیرعامل مجمع خیرین استان ،تعدادی از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین
و دهقان معاون آموزش متوسطه برگزار شد.
سید حسین هاشــمی با تأکید بر ضرورت احداث مدرسه در مناطق پرجمعیت
دانش آموزی تصریح کرد :رویکرد مجمع خیرین استان کمک به احداث و تجهیز
هنرستان هاســت تا دانش آموزان بیشتر با مهارت های شغلی آشنا شده و بعد
از فارغ التحصیلی بتوانند وارد بازار کار شــوند.همچنین تنوع شاخه های رشته
فنی حرفه ای و کاردانش و لزوم فراهم کردن اشــتغال برای دانش آموزان این را
حائز اهمیت میکند.
مدیرعامل مجمع خیرین اســتان با اشاره به اینکه فعالیت و تجهیز هنرستان ها
نیازمند بازنگری و تحول است ،گفت :با پیگیری مجمع خیرین آموزش و پرورش
کشور اتفاق های خوبی برای هنرستان هایمان می افتد.
علی دهقان نیز در ابتدای این جلسه ضمن قدردانی از تالش های مجمع خیرین
استان ،جنس خیرین را جنس فداکاری و از خود گذشتگی توصیف کرد و افزود:
خیرین با حرکت ارزشمند خود اعتماد را در جامعه افزایش داده و همواره سعی
کردند تا در مدار حرکت تحولی نظام تعلیم و تربیت گام بردارند.
وی گفت :امروزه یکی از مهمترین دغدغههای موجود در کشور بحث اشتغالزایی
بــرای جوانان و کاهش بیکاری در جامعه اســت که با توجــه به نیاز جامعه به
اشتغال ،مهارت آموزی و آموزش های فنی و حرفه ای یکی از ارکان اصلی ایجاد
اشتغال محسوب می شود

اجرای  ۱۱کیلومترخط انتقال
با افزایش ظرفیت تامین آب در مرزن آباد چالوس
ســاری –امیری فر،خبرنگاریادگارامروز-مدیر امور آبفا چالوس گفت :به منظور
افزایش ظرفیت و تامین آب در شــهر مرزن آباد ۱۱کیلومتر خط انتقال جدید
اجراء شده است
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس صادق سلطانی
در گفتگویی با اشــاره به اجرای  ۱۱کیلومتر خط انتقال جدید در کنار خطوط
انتقال قدیمی در مرزن آباد چالوس اظهار داشــت :آب آشــامیدنی این شهر از
ســه دهنه چشمه تامین می شــود که بیش از  ۱۰۰لیتر در ثانیه دبی دارد لذا
به دلیل فرســوده بودن و عدم ظرفیت خطوط انتقال  ،ضمن بهسازی چشمه و
احداث حوضچه آبریز ۱۱ ،کیلومتر خط انتقال جدید در کنار خط انتقال قدیمی
اجراء شد.
وی افزود :اجرای این خط انتقال موجب افزایش ظرفیت آبرســانی از چشمه به
مخزن ذخیره با دبی  ۲۰لیتر در ثانیه شده است.
مهندس سلطانی تعداد جمعیت بهره مند از این پروژه را بالغ بر  ۸هزار نفر اعالم
کرد و افزود :برای اجرای این خط انتقال بیش از  ۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان
اعتبار صرف شد.

بهمناسبتگرامیداشتهفتهبسیج؛

پایگاه مقاومت بسیج در صندوق بیمه روستاییان و
عشایر مازندران افتتاح شد
ساری –امیری فر،خبرنگاریادگارامروز -همزمان با گرامیداشت هفته بسیج پایگاه
مقاومت بسیج شهید سلیمانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان  ،روستائیان و
عشایر مازندران با حضور علی بابایی کارنامی نماینده مردم شریف شهرستان های
ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی  ،سردار ملکی مدیرکل حفظ آثار
و نشــر ارزش های دفاع مقدس مازندران  ،سرهنگ محمد رضا شعبانی مسئول
ســازمان بسیج ادارات و کارمندان ســپاه کربال ،دکتر فرزاد گوهردهی مدیرکل
بهزیســتی مازندران  ،محمد ابراهیمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
و روســتائیان استان و مدیران کل شــورای هماهنگی وزارت تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی در استان افتتاح شد .در پایان این مراسم از یادمان سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی رونمایی شد

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم مهناز قادری دارای شناسنامه شماره  441شرح دادخواست به کالسه  001144ش 5
ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لطیف
قادری به شناسنامه  10676مهاباد در تاریخ  1400 /8 /9در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به  :یک پسر ،پنج دختر و زوجه
 .1اسمعیل قادری فرزند لطیف دارای ش.ش  112پسر متوفی
-2مهناز قادری فرزند لطیف دارای ش ش  441دخترمتوفی  - 3پری ناز قادری فرزند لطیف
دارای ش ش  714دخترمتوفی  - 4 .شهناز قادری فرزند لطیف دارای ش ش  538دخترمتوفی
 -5سنور قادری فرزند لطیف دارای ش ش  416دختر متوفی  -6زهرا قادری فرزند لطیف
دارای ش ش  25404دختر متوفی  -7رعنا خلیفه زاده فرزند رحمن دارای ش ش 283
زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده  362قانون امور حسبی را در
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ایوبی  -رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

آگهی مفقودی

شناسنامه مالکیت سواری استیشن کیا تیپ اسپورتیج به رنگ پرتقالی به شماره انتظامی  11564انزلی
به شماره موتور  G4KECH498317به شماره شاسی  KNAPC8129D7417535متعلق به نیره
سادات پورسیدرضا فرزند سید اسمعیل مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

اخطاریه دفترخانه

آقای پدرام دستوانه بدینوسیله به اطالع شما میرساند همسرتان خانم مریم چرخچی با
مراجعه به این دفترخانه و ارائه حکم صادره از شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی بندرانزلی
تقاضای ثبت طالق را نمودند لذا از تاریخ این اخطاریه به مدت ده روز به شما مهلت داده
می شود تا با مراجعه به این دفترخانه نسبت به ثبت و امضاء ذیل اسناد و اوراق طالق اقدام
نمایید در غیراینصورت وفق مقررات قانونی اقدام و اعتراض بعدی شما مسموع نیست .نشانی
دفترخانه بندرانزلی غازیان خیابان طالقانی مجتمع تجاری دیاموند طبقه سوم دفتر رسمی
ازدواج ( )9و طالق( )7بندرانزلی 01344437547
سردفتر سید علی هاشمی -دفتر رسمی ازدواج ( )9و طالق( )7بندرانزلی

آگهی مز

به موجب پرونده اج
 LXبه رنگ بژ م
 463-56ب  16مت
شرعیه و عرفیه با
 83841269وضع
وضعیت بیمه دار
مهرماه هزار و چه
سرویس دارد شیش
است الستیک ها
موصوف در ید ح
قسمتی از مهریه
پنج فروردین ماه ه
ثبت بندرانزلی تح
مدیون تمامت خو
ازطریق مزایده به
اموال آقای آرمین
85930001832
رسمی دادگستری
از طریق مزایده رو
نشانی بندرانزلی خ
فروش می رسد تم
یافته شروع و به ب
اصالحی ماده 136
مبلغ پایه کارشناس
جلسه مزایده می
مدت پنج روز از ت
ظرف مهلت مقر م
قابل استرداد نبود
بدهی های مربوط
مالیاتی و عوارض
شده یا نشده باش
پرداختی بابت هز
نیم عشر و حق مز
گردد مزایده روز اد
تاریخ انتشار :رو

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﯾﺮان

چاپ :کار و کارگر 02166817317
نشــانی دفتــر تهــران :خیابــان جمهــوری خیابــان دانشــگاه  -کوچــه ماســتری فراهانــی
پــالک  6طبقــه اول
سازمانشهرستانها:
تلفن تماس - 66373678-66461770-66973714 :داخلی 3
ایمیل yadegar_Emrooz@yahoo.com :
تلگرام و واتساپ 09027833627 :

روزنامه اجتماعی ـ اقتصادی
تلفن دفتر تهران 021 - 66461770 - 66973678 :
صاحبامتیاز و مدیر مسئول :حسن نجف وند
نشانی دفتر خرم آباد :خیابان علوی -کوچه شهید شاهرخی -پالک  9مجتمع مطبوعاتی
سردبیر :زیر نظر شورای سیاست گذاری
تلفن خرم آباد 33405109 :ـ  066نمابر 33438620 :ـ066
مدیر هنری :فاطمه بازگیر
روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

شنبه  6آذر ماه   1400شماره 848

مجید عشــقی رییس ســازمان بورس با اشاره به این که
امسال  ۲۷۰شرکت از طریق سجام سود پرداخت کردند،
گفت :تقسیم سود ســهام عدالت را باید در شورای عالی

خبر
مزد عرق جبین کشاورزان در کیسه دالالن
علیزاده برمی عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس با انتقاد از بیمهریها
به بخش مولد کشــاورزی در کشور گفت :موانع بسیاری در مسیر ناهموار
پیشروی کشــاورزان وجود دارد.بخش کشاورزی عالوه بر تامین امنیت
غذایی جامعه و عمل به این تکلیف مهم و اســتراتژیک ،بســیار بیشتر از
حوزههای دیگــر آوردههای اقتصادی و مالی داشــته و دارد ،به طوریکه
برخیها در اهمیت و جایگاه آن رقیب و مانندی برای بخش کشــاورزی
نمیبینند.رکــن اصلی فعالیت در این بخــش چرخش حول محور تولید
آن هم با دایرهای بســیار گسترده اســت که همه افراد جامعه را منتفع و
ذینفع میکند ،اینگونه است که بســیاریها معتقدند کشاورزی را باید
رکن و محور اصلی قدرت یک کشــور برشــمرد و اهمیت و جایگاه آن را
نادیده نگرفت.با همه عواید و فواید یاد شــده ،ام این روزهای فعالیت در
ایــن بخش تولیدی برای تولیدکنندگان آن مقرون به صرفه نیســت ،در
حقیقت حاصل عرق جبین کشاورزان در پایان فصل برداشت نه به جیب
آنان که به حســاب دالالن و واســطهگرانی میرود که بیهیچ زحمتی تا
توانستهاند حلقههای بین زنجیره تولید و مصرف را گسترده کرده و از این
آب ماهی که نه ،شــاه ماهی میگیرند.از سویی دولتها در ادوار مختلف
آنگونه که در شــعار سنگ کشــاورزان و فعاالن تولید در این عرصه را به
سینه زدهاند ،در عمل قدمهای محکم و تاثیرگذاری برای حمایت از آنان
برنداشته و به عبارت خودمانی "یار خاطر" که نه بلکه "با ِر خاطر" بودهاند.در
ادامه گفتوگوی ما با علیاکبر علیزاده برمی عضو کمیســیون کشاورزی
مجلس را درباره مشکالت و موانع پیش روی بخش کشاورزی ،ظرفیتها
و پتانســیلهای موجود در این حوزه و همه گامهایی که مجلسیها برای
تقویت این بخش برداشتهاند را میخوانید.علیزاده برمی :در وهله اول باید
گفت ســقوط ارزش پول ملی کشــور ،افزایش چند برابری قیمت دالر و
بــه تبع آن باال رفتن نرخ واردات و کاالها از مهمترین موضوعاتی اســت
که موجب افزایش قیمت محصوالت در حوزههای مختلف شــده است.به
عبارت بهتر گویی افزایش چنــد برابر کاالهای دیگر موضوعی طبیعی و
باورپذیر بوده ،اما این موضوع درباره محصوالت کشــاورزی ،لبنی و دامی
صــدق نمیکند ،بنابراین افزایش نهادهها و هزینههای مراحل کاشــت تا
برداشت محصول در نهایت تولید را برای فعاالن آن مقرون به صرفه نکرده
است.خرید بذور و نهادهاها با نرخهای نجومی از بازار بیرحم آزاد ،توقف
در پشــت چراغ قرمز نرخ خرید حداقلی و بدون منطق تضمینی ،تحمل
هزینههای کمرشــکن مراحل کاشت تا برداشت و دهها و صدها مشکل و
مانع دیگر رمق و انگیزهای را برای ادامه فعالیت تولیدی در کشاورزان باقی
نگذاشته و با بایر ماندن بسیاری از زمینهای حاصلخیز ،صاحبان آنها را
به ناچار راهی کالنشهرها و سکونت در حاشیه شهرها کرده تا شاید این بار
بتوانند با نان کارگری روزگار بگذرانند.

کارت اعتباری خرید کاال بهترین
روش حمایت از کمدرآمدها
علی نقیب عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران گفت :دولت
به جای کاهش هزینهها ،هزینه بیشــتری مانند سیاست ارز دولتی را
برای خود میتراشد که نه تنها منفعتی برای بیشتر افراد جامعه بلکه،
کســری بودجه و تورم بیشــتر به دنبال دارد.وی با بیان اینکه یارانه
دولتی به نام اقشار کم درآمد داده شد اما به دست آنها نرسید و کاال
بــا قیمت باال در بازارها عرضه گردید ،افزود :اگر هدف دولت حمایت
از اقشار متوسط و ضعیف است میتواند از راهکارهای دیگری استفاده
کند که هم باعث اشــتغالزایی در جامعه شــود و هم قشر ضعیف از
سوبسید دولتی بهره مند شود.نقیب با اشاره اینکه تداوم سیاست ارز
دولتی باعث ایجاد کسری بودجه و تورم بیشتر شده ،ادامه داد :دولت
دارای دیوانساالری گسترده و هزینههای زیاد است اما به جای کاهش
هزینه ها ،هزینه بیشــتری مانند ارز دولتی را برای خود میتراشد که
نه تنها منفعتی برای بیشــتر افراد جامعه بــه دنبال ندارد ،و با ادامه
سیاســت ارز  4200تومانی ،کســری بودجه بیشتر و در نهایت تورم
بیشتر خواهد شد . .ارز  4200تومانی نتیجهای به جز تورم مضاعف و
پایین آمدن ارزش پول ملی با انتشــار پول و رشد نقدینگی کشور به
همراه ندارد.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود :دولت
بایــد ریاضت اقتصادی برای خود درنظــر بگیرد و هزینههای خود را
کاهــش دهد و اقداماتی کــه به عنوان حمایت از اقشــار ضعیف در
جامعه پیاده میکند را به روشهای دیگر اجرا نماید تا بیشــتر از این
تورم در کشــور ایجاد نشــود .نقیب با اشاره به لزوم استفاده دولت از
راهکارهای مناســب برای شفاف سازی اذهان عمومی در زمان حذف
سیاســت ارز  4200تومانی گفت :اقشار کارمند و متوسط و پایین با
توجــه به تورم موجود و نرخ کاالها با دالر بازار آزاد با مشــکل روبرو
هستند اما سیاست ارز ترجیحی نتوانسته کمک زیادی برای معیشت
مردم به همراه داشــته باشد و آنها را راضی کند بنابراین جلوی تداوم
این سیاست باید گرفته شود.

آگهی مفقودی کوهدشت
مجوز حمل سالح  5تیر گلنگدنی ساخت کشور آلمان به شماره کالیبر  7/92و شماره سالح  4206به
نام احمد میرزائی فرزند رضامراد به شــماره ملی  4198848513متولد  1359مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی کوهدشت
مجوز حمل ســالح تکلول ته پر کوســه ساخت کشور روســیه به شــماره کالیبر  12و شماره سالح
 05029353به نام احمد میرزائی فرزند رضامراد به شــماره ملی  4198848513متولد 1359
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پایبنــدی بــه اصــول دینــی ،توجــه بــه واقعیــت هــای عینــی ،احتــرام به
اســتقالل و حاکمیــت ملی ،پاسداشــت ارزشــهای انســانی ،دفــاع از آزادی
قلــم ،انتشــار دقیــق وبــدون سانســور اخبــار ؛دوری از رانــت و فســاد،
رعایــت حقــوق شــهروندی ،خــود داری از تهمــت و افتــراء و فعالیــت
هــای رســانه ای بصــورت حرفــه ای

از اهداف این رسانه است

www.yadegaremrooz.ir

ساخت مسکن در سراشیبی

توپ پرداخت سود  ۵۰میلیون سهامدار عدالت در زمین شورای عالی بورس
بورس پیشــنهاد دهیم و مصوب کنیم تا ســود امسال از
طریق ســپرده گذاری مرکزی پرداخت شود.عشــقی در
حاشیه جلســه اخیر هیات مدیره گفت :سیاست سازمان
بورس و اوراق بهــادار در خصوص اعطای مجوز نهادهای
مالی« ،رفع انحصار و توســعه بخشی» اســت تا افرادی
که تمایل دارند در نهادهای مالی ســرمایهگذاری کنند،
مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.رییس سازمان بورس
و اوراق بهــادار افزود :در حــال حاضر کمیتههای مربوط
به اخذ مجوز در حال بررســی درخواستهای ارائه شده
هســتند .روز گذشــته نیز مجوز «موافقت اصولی» یک

«منشوراخالقی»

کارگزاری در جلســه هیات مدیره ســازمان بورس برای
تاسیس کارگزاری صادر شد.عشقی افزود :این روند ادامه
خواهد داشــت و کســانی که از قبل درخواست داده اند
درخواستهایشــان در حال بررسی اســت .اکنون از 38
درخواست تاسیس کارگزاری تاکنون  4درخواست پاسخ
داده شــده 3 ،درخواست رد شده و سایر درخواستها نیز
در حال رسیدگی است.وی بیان کرد :این درخواستها به
مرور و با دقت برای رعایت همه الزامات بررسی می شوند
و در تالش هستیم تا هفته ای یک تا دو مجوز را در هیات
مدیره بررسی و نظر نهایی را اعالم کنیم.

روند ساخت و ساز مسکن سیر نزولی گرفت و با
وجود اینکه معموال نیمه اول سال بازار مسکن و
ســاخت و ساز رونق میگیرد ،گزارش مرکز آمار
نشــان میدهد که در فصل بهار امسال وضعیت
ســاخت و ساز از زمستان سال گذشته بدتر بود.
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در فصل
بهار امسال میزان ساخت و ساز مسکن در تهران
نســبت به فصل زمستان  ۹۹حدود  ۱۳.۸درصد
کاهش داشــت و این نسبت برای ساخت و ساز
مسکن در کل کشــور از کاهش  ۲۴.۶درصدی

حکایــت دارد.بررســی نتایج طــرح "گردآوری
اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط
شهرداریهای کشور" در فصل بهار سال 1400
نشــان میدهد که ساخت و ســاز کاهشی شد.
مرکز آمــار ایران در تازهترین آمار خود از بخش
مسکن اعالم کرد که در بهار  ۱۴۰۰برای ساخت
 ۱۱هزار و  ۵۵واحد مســکونی در تهران پروانه
صادر شده اســت که این تعداد حاکی از کاهش
 ۱۷.۲درصــدی صدور پروانه ســاخت مســکن
نســبت به فصل گذشته است .میزان پروانههای

صادرشده فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱۳.۸درصد کاهش داشته است .بر
اساس این گزارش متوسط تعداد واحد مسکونی
در هر یک از پروانههای احداث ســاختمان 7.9
واحد بوده است.مجموع مســاحت زیربنایی که
پروانه احداث از ســوی شهرداری تهران دریافت
کــرده ،بالغ بر  ۲۰۸۴هزار مترمربع بوده اســت
که نســبت به فصل گذشته حدود  11,4درصد
و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8.6
درصد کاهش داشــته اســت .متوسط مساحت
زیربنای این دســته از پروانههــا در دوره مورد
بررسی حدود  1494مترمربع بوده است.

زمین فروشی در مناطق آزاد برای پرداخت حقوق پرسنل

صدمه می زند.
وی با بیان اینکه آیت ا ...رئیسی بر اجرای قانون ماده  65در
مناطق آزاد تاکید کرده است ،توضیح داد :براساس این قانون
تمام امور به دســت مدیران مناطق اجرا می شود مگر موارد
امنیتی ولی االن دســتگاه های اجرایی درآمدهای خود را بر
می دارند ولی تعهدات خود را قبول نمی کنند.
مشاور رییس جمهور با اشاره به فشار مضاعف برخی دستگاه
هــا بر مناطق آزاد و فعاالن اقتصادی اظهار کرد :این فشــار
باعث شــده مدیران برای جبران هزینه ها به ســمت زمین
فروشی در مناطق آزاد بروند و حتی حقوق پرسنل از فروش
زمیــن تامین میکند .باید مدیران قــوی بگذاریم تا نگرانی
هایی که به دلیل فساد ،رانت و البی ایجاد شده برطرف شود و
در فضای شفاف اقتصادی سرمایه گذاران بتوانند ورود کنند.

سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه "فضای
رانت و فساد را از مناطق آزاد جمع میکنیم" ،گفت :خط اهن
گلستان باید به شاهرود متصل شود.
وی با بیان اینکه  8منطقه آزاد فعال در کشــور داریم ،افزود:
 7منطقه جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و
ابالغ شده که راه اندازی آنها در دستور کار است.
وی با یــادآوری اینکه اخیراً رهبر معظــم انقالب (مدظله)
تحول در مناطق آزاد و توجه به بحث فرهنگی و اجتماعی را
مورد تاکید قرار دادهاند ،اضافه کرد :متاسفانه بومیان مناطق
آزاد از نظر فرهنگی دچار آسیب شدهاند و دنبال پیوست های
فرهنگی برای مناطق آزاد هستیم .توسعه مناطق آزاد باید با
لحاظ پیوست های فرهنگی و اجتماعی باشد و شاخص های
اقتصادی نباید به جامعه آسیب بزند.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد با اعالم اینکه تنها  2درصد
صادرات کشور از مناطق آزاد انجام می شود ،گفت :همچنین
 7درصد از ســرمایه گذاری کشــور و یک درصد از فعالیت
تولیدی کشور در مناطق آزاد انجام می شود.
تدوین طرح تحول در مناطق آزاد
محمــد از برنامه ریزی برای طرح تحول در مناطق آزاد خبر
داد و افزود :با توجه به اینکه مناطق آزاد جدید مصوب شده
همه در مرز کشور حضور دارند همکاری با کشورهای منطقه

را هم در دستور کار قراردادیم و تالش داریم با مشوقات این
مناطق مثل معافیــت گمرک ،معافیت مالیاتی و تردد بدون

ویزا موجب رونق این مناطق شویم .متاسفانه حذف معافیت
مالیات بر ارزش افزوده که مصوب شده به فعاالن این مناطق

ضرر  ۳۰۰۰میلیارد تومانی بیابانزایی به اقتصاد ایران در  ۱سال

وحیــد جعفریان مدیر کل امور بیابان ســازمان جنــگل ها گفت :افت
آبهای زیرزمینی در سالهای اخیر یکی از مهمترین عوامل بیابانزایی
افراطی و شتابان در کشور ما بوده است.
مدیــر کل دفتر امور بیابان ســازمان جنگلها با اشــاره به اینکه 13,5
میلیون هکتار کانون فرســایش بادی در کشــور وجود دارد ،از خسارت
سه هزار میلیاردی این پدیده به اقتصاد ایران بر اساس صورتهای مالی
سال  97خبر داد.
وی گفت :اگر با فشــار بهرهبرداری زمینه تخریب عرصههای طبیعی را
فراهم کنیم ،گاهی با هزینههای گزاف هم نمیتوانیم چیزی که از دست
دادهایم را مجددا به دست بیاوریم.
مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها عنوان کرد :مفهوم بیابانزایی
اغلب با بیابان اشتباه گرفته میشود .نکته اصلی این است که بیابان یک
اکوسیســتم طبیعی اســت که در طی تاریخ زمین شناسی یک تعادلی
را ایجاد کرده اســت ولی بیابانزایی یک بازخورد ناشی از سوء مدیریت
عوامل انســانی است که منجر به تخریب سرزمین شده است و سرزمین
چهرهای شبیه بیابان یافته است.
وی افــزود :آمار تخریب ســرزمین و بیابانزایی در کشــور ما آمار قابل

توجهی اســت .توســعه عرصههای بیابانی در پایین دست ،حاصل سوء
مدیریت وسوء تدبیر در حوضههای آبریز هستند .اگر از منابع به درستی
اســتفاده نشود ،حاصل آن گســتره شورهزارها ،ماســه زارها و افزایش
خسارات است.
در برنامه هفتم به مدیریت آب و خاک توجه شود
جعفریــان گفــت :افت آبهــای زیرزمینی در ســالهای اخیر یکی از
مهمترین عوامل بیابانزایی افراطی و شــتابان در کشــور ما بوده است.
تدبیر و مدیریت شایســته آب و خاک باید به درستی در سیاستگذاری
ملی کشور ما دیده شود .در تدوین برنامه هفتم و بودجه  ،1401باید به
این مسئله توجه شود.
وی تاکید کرد :هر سرمایهگذاری در مناطق بیابانی بدون توجه به الگوها
ورویکردهای مقابله با بیابانزایی ،سرمایهگذاری ناپداری است و عمال با
مخاطرات متعددی روبرو است.
مدیر کل دفتر امور بیابان ســازمان جنگلها بیان کرد :در سال ،1400
سیاست اصلی ســازمان جنگلها در تبیین برنامههای راهبردی ،تعریف
الگوی مشارکتی در عرصههای بیابانی است.
وی ادامــه داد :تالش میکنیم از طریق تنوع بخشــی به منابع اعتباری
این حوزه و ایجاد مشــوقها ،حمایتها و بسترسازی بیشتر برای جلب
سرمایهگذار از سایر بخشها و یا از طریق جوامع بومی که در این عرصهها
زندگی میکنند و میتوانند یکی از بهترین محافظین و نگهبانان مقابله
با بیابانزایی باشند ،برنامههای مشارکتی را توسعه دهیم.
وی در تشــریح پروژههای مشــارکتی بخش بیابان عنوان کرد :اقداماتی
مثــل بومگردی ،پرنده نگری ،گردشــگری در شــبهای مناطق کویر،
ژئوتوریســم و دیدن رخسارههای منحصر به فرد این مناطق و آشنایی با
فرهنگ غنی اهالی این عرصه میتواند از جاذبههای ســرمایهگذاری در
حوزه بیابان باشد.

موضع دوگانه گمرک درباره ماده  ۸قانون مقررات صادرات و واردات
معاونــت حقوقــی گمرک بایســتی
موضع دقیق و شــفاف این ســازمان
در خصــوص ماده  ۸قانــون مقررات
صادرات و واردات را اعالم کند.
حدود دو ســال قبل گمــرک ایران،
در الیحه دفاعیــه تجدیدنظر دیوان
عدالــت اداری درباره پرونده ترخیص
لوازم خانگی ،نــکات حائز اهمیتی را
مطرح کرده بود که بازخوانی آن موارد
و مقایســه با موضــع فعلی گمرک
میتواند حقایق تازه ای از این چالش
را آشکار کند.
در ایــن الیحه امــده بود ،بررســی
تمدید ثبت ســفارش و صدور مجوز
ثبت منشــاء ارز از اختیارات گمرک
نمیباشــد .بنابراین هیچگونه تخلف
از قوانین یا مقررات از ســوی گمرک
ایــران در خصوص موضــوع صورت
نگرفته اســت .شــایان ذکر است با
التفات به ســطرهای پایانی دادنامه تا
مجوزهای الزمه چــون تمدید ثبت
ســفارش و مجوز ثبت منشــاء ارز از

ســوی ســازمان های مربوطه صادر
نگردد مستند به ماده  8قانون مقررات
صادرات و واردات که اعالم مینماید:
واردکنندگان کاالهای مختلف اعم از
دولتــی و غیردولتی جهت اخذ مجوز
ورود و ثبــت ســفارش باید منحصرا
بــه وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
مراجعه نمایند ،عمال هیچگونه اقدامی
از ســوی گمرک جمهوری اســالمی
ایــران در خصــوص ترخیص کاالی

موضوع پرونده متصور نمیباشد.
مســتند به بند ب ماده  3قانون امور
گمرکی که تشخیص و وصول حقوق
ورودی و ســایر وجــوه قابل وصول
قانونی را در حیطه وظایف و اختیارات
گمــرک ایران تلقی نموده و با عنایت
به اینکــه خواهان نیز ایــراد موثری
بــر نحوه عملکرد گمــرک جمهوری
اسالمی ایران وارد ننموده است ،اساسا
دعوی شــاکی مستند به بند پ ماده

 53قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالــت اداری متوجه گمرک
ایران نمیباشد.
درادامه دیوان عدالت اداری این موضع
گمرک ایران را مورد قبول دانسته بود.
بر این اســاس دو شکایت از گمرک و
بانک مرکــزی تایید شــده و بر این
اساس ثبت سفارش تمدید و کد ساتا
از طرف بانک مرکزی صادر میشــود.
اما باتوجه به اینکه کاال اصال به مرحله
گمرک نرسیده بود شکایت از گمرک
عمال به جایی خاصی نرسید و صدور
رای به نفع گمرک نیز معنای خاصی
نداشت.
نکته جالــب توجه اینکــه در الیحه
گمــرک به مــاده  8قانــون مقررات
صادرات و واردات اشــاره شده است.
بر این اســاس واردکنندگان کاالهای
مختلــف اعم از دولتــی و غیردولتی
جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش
باید منحصرا به وزارت صنعت ،معدن
و تجارت مراجعه نمایند.

اینچه برون کریدور اقتصادی شمال-جنوب
محمد با بیان اینکه برای شــروع کار اینچه برون به گلستان
آمده ایم ،تصریح کرد :گلســتان ظرفیت باالی دیپلماســی
اقتصادی دارد و با توجه به اینکه از کریدور شــمال  -جنوب
در حال حــذف بودیم می تواند محل صــادرات محصوالت
کشــاورزی شود.این منطقه می تواند معیشت مردم گلستان
را ارتقاء دهد ولی باید حرکت های اقتصادی را بهبود داد.

خبر

خطوط انتقال آب ،گاز و فاضالب
در معرض خطر فرونشست

معصومه آمیغ رئیس اداره ترازیابی دقیق ســازمان نقشــه برداری
کشــوری گفت :در مناطق  ۱۷ ،۱۱ ،۱۰ ،۹و  ۱۸تهران فرونشست
در حال کشــیده شــدن به مناطق شهری اســت و به عنوان مثال
در منطقه چهاردانگه ســرعت فرونشســت در یک بازه کم در حال
افزایش است.رییس اداره ترازیابی دقیق سازمان نقشه برداری کشور
در خصوص وضعیت بحرانی فرونشست زمین در کشور و تنش آبی
گفت :بحث گرمایش جهانی مشــکل کمبود آب را برای کل دنیا به
وجود آورده اســت و کشــور ما نیز بر روی کمربند خشک و نیمه
خشــک جهان قرار دارد و از این پدیده مستثنی نیست و از طرف
دیگر رشــد جمعیت در جهان منجر به گســترش کشاورزی شده
اســت و کشور ما نیز به سمت گسترش کشاورزی پیش رفته است
که به معنا تقاضا بیشــتر برای آب در شرایطی است که بارندگی ها
کاهش پیدا کرده است وبا بحران آبی مواجه هستیم.
وی در ادامه افزود :صنعت کشاورزی بیشتر به منابع آبی زیرزمینی
متکی اســت و اســتخراج بی رویه منابع آبــی زیرزمینی منجر به
فشرده شدن سطوح خاکی خواهد شد و در نتیجه گسترش صنعت
کشاورزی فرونشست های گســترده ای را در سراسر کشور شاهد
هستیم.
بحرانی ترین مناطق ایران از نظر فرونشست
آمیغ پی در ادامه با اشــاره به این موضوع که با ســرعتی که کشور
به ســمت فرونشست و از بین رفتن سفره های آب های زیرزمینی
حرکت می کند به ســرعت به ســمت بیابان زایــی میرود؛ گفت:
روندی که در پیش گرفتیم احتماال از میان رفتن صنعت کشاورزی
در سال های آینده در کشور را افزایش می دهد.
وی در ادامه در پاســخ به این پرســش که بحرانــی ترین مناطق
ایران از نظر فرونشســت کدام مناطق هستند؛ گفت :در حال حاضر
وضعیت فرونشست در استان کرمان خیلی بحرانی است و وضعیت
فرونشست در استان های فارس ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
گلســتان ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اصفهان نیز بحرانی
است.وی در ادامه با اشاره به اینکه سدسازی های بیرویه و انتقال
آب بحث فرونشســت زمین را تشدید کرده است؛ گفت :در گذشته
منابع آبی به صورت قنات بوده اســت که در آن صورت تبخیر آب
نیز بسیار پایین بوده است و حال سدسازی های بی رویه که انجام
شده است فرونشست زمین را تشدید کرده است و در استان هایی
مانند خوزستان این سدسازی های بی رویه بیش از سایر استان ها
حیات آبی آن منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.
آمیغ پــی در آخر افزود :خطوط انتقال نیــرو مانند خطوط انتقال
نفــت ،گاز و حتی خطوط انتقــال فاضالب نیــز در معرض خطر
فرونشست هستند .

