
ماجرای یک ویرگول جنجالی در قانون بودجه

افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   فقــط یــک »ویرگــول اشــتباه« در بودجــه، امــروز تبدیل به شــکایت بازنشســتگان 
کارگــری شــده؛ اشــتباهی کــه افزایــش ۵۷ درصــدی حقــوق بازنشســتگان را به عقب 
انداخته است. این در شرایطی است که بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای 

سال افزایش حقوق را برای جبران تورم و گرانی ها دریافت می کنند، اما بازنشستگان 
 کارگـــــــــری بایــد انتظـــــــار بکشـــــــند تــا افزایــش حقوق شــــــــان در هیــــــــات دولــت 

  || صفحه  صفحه 33  به تصویب برسد...

گرد و غبار عازم تهران شد؛

آلودگی هوای پایتخت  این بار با ریزگردهاآلودگی هوای پایتخت  این بار با ریزگردها
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 عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی :

 توسعه صنعت باید 
در حاشیه دریاها رقم بخورد

     یــک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
لحــاظ  از  هــم  کــرد:  کیــد  تا اســامی  شــورای 
منطق اقتصادی و هم از لحاظ سیاســت های 
جمعیتی توسعه صنعت و کشاورزی و به دنبال 
آن تثبیــت جمعیــت جدیــد باید در کنار دریاها 
بــوده و انتقــال آب بــه فــات مرکــزی چنــدان 

گار با منطق نیست... ساز

سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور خبر داد؛

 کنترل ترافیک 
با استفاده از پهبادها

     ســخنگو و معــاون فرهنگــی اجتماعــی 
فرماندهــی انتظامــی کشــور دربــاره یــگان 
پهبــادی  یــگان  گفــت:  ناجــا،  پهبــادی 
انتظامــی کشــور با اهــداف مختلفی ایجاد 

شد...   || صفحه  صفحه 77    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

  برگ برنده ایران 
در برجام
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احتمال هیجانات بیشتر 
 قیمت خودرو 
از اردیبهشت
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 طالی سیاه 
۳ رقمی می ماند
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دالر با ادامه شرایط فعلی 
 از ۳۰ هزار تومان 

عبور می کند
3

چرایی همکاری موشکی چین و عربستان سعودی

 آنچه دیگران نمی دهند
پکن می دهد؟ 

   حامد حسینی
 پژوهشگر امور خاورمیانه 

 ،2021 دســــــــامبر  در 
سازمان های  اطالعاتی آمریکا 
اعــالم کردنــد که عربســتان 
ســعودی با کمک چین در حال 
تولید موشــک های بالستیک سوخت جامد است. این 
خبر را CNN با کمک نقشــه های ماهواره ای نشــان 
داد که کارخانه موشک ســازی در شــهر الدوادمی در 
نزدیکی ریاض پایتخت این کشور ساخته شده است. 
چین و عربســتان ســعودی مناســبات خود را از آغاز 
روابط دیپلماتیک در ســال 1990 توسعه دادند. پس 
از سفر رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی در 
سال 2016، دو طرف توافقنامه جامع و راهبردی امضا 
کردند. در فوریه 2019، پس از سفر محمد بن سلمان 
به پکن، دو کشور 35 قرارداد به ارزش 28 میلیارد دالر 
امضا کردند. این قراردادها به تدریج روابط دو کشور را 
از یک همکاری تجاری به یک مشــارکت استراتژیک 

فراگیر تبدیل کرد.
در سال های اخیر، عربستان سعودی برای خرید و تولید 
موشک فشار آورده است. پیش ازاین ریاض درآمدهای 
نفتــی خــود را صرف خرید تجهیــزات نیروی هوایی 
می کرد، اما جنگ یمن نقاط ضعف ارتش ســعودی را 
برجســته کرد و ریاض متوجه شــد که نیروی هوایی 
پیشــرفته به تنهایی تعیین کننده سرنوشــت جنگ 
نیســت و موشــک های یمنی تاثیر قابل توجهی در 
معادالت جنگ دارند. عالوه بر این، به موازات افزایش 
نفوذ ایران، عربســتان ســعودی را نسبت به تغییرات 
موازنــه قدرت در منطقه نگــران کرده و حضور ایران 
در برخی از کشــورهای عربی گمانه زنی ها را در مورد 
قدرت نظامی این کشــور افزایش داده اســت. اگرچه 
نیــروی هوایی و تجهیزات نظامی عربســتان از ایران 
پیشــرفته تر اســت، اما تهران می تواند از موشک های 
خود مانند سجیل، ذوالفقار، شهاب 1 و 2 و 3، فاتح-

110، ســفیر، رعد، خرمشهر و باور-373 برای هدف 
قرار دادن دارایی های اســتراتژیک عربستان استفاده 
کند. در واقع، تهدید ایران دلیل اصلی شــروع و تولید 

موشک توسط عربستان سعودی هست.
از ســوی دیگــر، توانایــی تولید انبوه موشــک های 
بالســتیک با پویایی گســترده تری در استراتژی ملی 
عربستان ســعودی همخوانی دارد. تخصیص بودجه 
دفاعی عربستان سعودی در سال 2022 باعث کاهش 
10 درصــدی درمجمــوع هزینه ها شــده و بر تولید و 

بومی سازی چندین قابلیت تأکید دارد. 
مخالفــت آمریکا با فروش موشــک های بالســتیک، 
بیرون کشــیدن پیشرفته ترین سامانه دفاع موشکی و 
باتری های پاتریوت از عربســتان سعودی و نقل مکان 
به شــرق آســیا، عربســتان را مصمم تر به دنبال این 

استراتژی کرده است. 
در سال 1988، عربستان سعودی اولین موشک های 
خــود را بــه نام DF-3 از چین خریــداری کرد. آنها 
فاقد دقت و تحرک بودند و طبق گزارش ها، عربستان 
سعودی هرگز از آ ها استفاده نکرد. ریاض برای دومین 
بار در ســال 2007 موشــک های DF-21 را از چین 

خریداری کرد که در سال 2014 رونمایی شد. 
همــکاری چیــن بــا عربســتان ســعودی در تولید 
موشــک های بالستیک نشــان دهنده رویکرد نظامی 
نرم چین در خاورمیانه اســت. چین با امتناع از ایجاد 
تنش با قدرت های نظامی مسلط در خاورمیانه مانند 
آمریکا با حضور تقریبا 50 هزار پرســنل و انگلیس و 
فرانســه با 3 هزار پرســنل، تالش کرده اســت تا یک 
حضور نظامی نرم در خاورمیانه و پادشاهی های خلیج 
فارس ایجاد کند. حضور نرم نظامی به معنای شرکت 
در عملیات صلح موقت نظامی، شــرکت در مانورها، 
نیروهای حافظ صلح، خدمات فنی نظامی، موسسات 
آموزشی نظامی و سرمایه گذاری نظامی در کشورهای 
هم پیمــان به جای ایجــاد پایگاه های نظامی فیزیکی 
اســت. در حقیقت، گسترش بیشتر حضور نظامی نرم 
چیــن در خارج از محیــط منطقه ای برای حفاظت از 
سرمایه گذاری های تجاری خارجی رو به رشد و سایر 

منافع آن ضروری است.
همچنین در راستای رویکرد نظامی نرم، چین از طریق 
عملیــات چندجانبه به تامیــن امنیت در خاورمیانه 
کمک کرد. به عنوان مثال، در سال 2006، چین یکی 
از اولین کشــورهایی بود که به نیروهای حافظ صلح 
ســازمان ملل در لبنان کمک کرد. به همین ترتیب، 
در سال 2008، چین کشتی های نیروی دریایی خود 
را برای شرکت در عملیات ضد دزدی دریایی به دنبال 
قطعنامه سازمان ملل به خلیج عدن فرستاد. ازاین رو، 
با حضور نظامی نرم و عمیق تر، مانند سرمایه گذاری در 
تولید مشترک فناوری نظامی، چه بسا بهتر از تحریک 
رقبا در کشور میزبان با ایجاد پایگاه های نظامی است.
همــکاری عربســتان ســعودی بــا چیــن در تولید 
موشک های بالستیک صرفاً انتقال تخصص نیست... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

 طرح تغییر ساعت رسمی کشور 
مجددا در دستورکار کمیسیون اجتماعی 

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، به منظور جلب نظر شورای 
نگهبان در این  هفته به رفع ایرادات طرح تغییر ســاعت رســمی 
کشــور می پردازند. دستورکار جلسات کمیسیون اجتماعی در 
مجلس شــورای اســالمی در هفته پیش رو اعالم شد که بررسی 
طرح تغییر ساعت رسمی کشور )اعاده شده از شورای نگهبان( با 
دعوت از شورای نگهبان و با حضور نمایندگان وزارت نیرو، مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی و دستگاه ها و سازمان های 
مرتبط در دستورکار اعضای کمیسیون قرار گرفته است. بر اساس 
این گزارش، رســیدگی به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی 
کشور در دستورکار جلسه علنی روز )سه شنبه 24 اسفندماه سال 
1400( نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار داشت که وکالی 
ملت با 155 رأی موافق با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت 
رسمی کشور موافقت کردند. در ادامه جلسه با توجه به اینکه طرح 
مذکور یک شــوری بود لذا بالفاصله جزئیات طرح نیز در جلســه 
علنی مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با ماده واحده طرح 
با 115 رأی موافق موافقت کردند و طرح برای بررسی و تایید به 
شورای نگهبان ارسال شد. پس از آن  سخنگوی شورای نگهبان در 
روز )یکشنبه 29 اسفند( طی توئیتی نوشت:»طرح تغییر ساعت 
رسمی کشور« در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه 
به بررسی های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود 
داشت، مراتب جهت اصالح مصوبه به مجلس اعالم خواهد شد.

اخبار كوتاه

دیپلماسی انرژی و »تثبیت سهم ایران در بازار فروش نفت« 
دبیر کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفــت: دولت با پیگیری دیپلماســی انرژی در 
فروش نفت، تالش دارد سهم ایران را در بازار نفت 
تثبیت کرده و امنیت انرژی را محقق کند. حسین 
حســین  زاده درباره عملکرد دولت سیزدهم در 
بخش نفت و فراوردهای نفتی گفت:خوشبختانه 
عملکرد مجموعه وزارت نفت در دولت سیزدهم، 
رضایت بخش بوده و کارهای بســیار مثبتی در 
حوزه نفت و فرآوردهای نفتی، دیپلماسی انرژی، 
رشد شــرکت های دانش بنیان در حوزه انرژی، 
صیانت از مخازن و نگهداشــت تولید انجام شده 
اســت. دبیر کمیســیون انرژی مجلس با بیان 
اینکه در راستای توسعه پتروشیمی ها در دولت 
ســیزدهم  گام های بسیار مهمی برداشته شده 
اســت، افزود: فروش نفت بیش از دو و نیم برابر، 
افزایش یافته و به همین مقدار درآمدهای دولت 

از این محل نیز افزایش پیدا کرده است .

دیپلماسی انرژی سهم ایران در بازار فروش 
نفت را تثبیت خواهد کرد

نماینده مردم الرســتان در مجلس اضافه کرد: 

دولت با پیگیری دیپلماســی انرژی در فروش 
نفــت، تالش دارد ســهم ایــران را در بازار نفت 
تثبیت کرده و امنیت انرژی را محقق کند، این 
امر یکی از کلید واژه های مهم دولت ســیزدهم 

در حوزه نفت و انرژی است.
حسین زاده با اشاره به دیپلماسی انرژی که توسط 
دولــت و وزارت نفت در ماه های گذشــته انجام 
شده است، اظهار داشت: با کشورهای پاکستان، 
عراق، عمان، ترکمنســتان و آذربایجان رایزنی 
های ارزشمندی صورت گرفته و قدم های خوبی 
در این راستا برداشته شده است که در آینده ای 

نزدیک به ثمر می رسد.
 وی درباره عملکرد دولت در تامین گاز زمستانی 
کشور گفت: در این بخش هم به درستی مدیریت 
الزم توســط دولت و وزارت نفت انجام شــد تا 
هموطنان در فصل زمســتان با مشــکل کمبود 
گاز مواجه نشوند و این نوید بخش روزهای خوبی 

برای آینده است.
حســین زاده در ادامه تصریــح کرد: مهمترین 
چالش در ســال های آینده، افت تولید در میدان 
پارس جنوبی اســت و باید دولت در این زمینه 

ورود کرده و برنامه ریزی کالن در این باره انجام 
دهد. چرا که ســال به ســال نیاز کشــور به گاز 

بیشتر می شود.
بهینه ســازی مصرف ســوخت نیاز امروز کشور 

است
وی با اشاره به افزایش 30 درصدی مصرف بنزین 
در عید سال 1401، گفت: با توجه به کاهش کرونا 
و افزایش میزان سفرهای مردم، لزوم بهینه سازی 
مصرف ســوخت و توسعه ناوگان عمومی کشور، 
بیش از پیش احساس می شود تا کشور نیازمند 

واردات بنزین نشود.
دبیر کمیســیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم 
توســعه پتروشیمی تاکید کرد: استمرار تولید و 
افزایش بهره وری در گروی دانش بنیان شــدن 

اقتصاد نفت و گاز است.
وی با بیان اینکه درآمد کشــور وابســته به نفت 
است، گفت:  در بودجه سال 1401 نیز مقرر شد 
یک میلیون 400 هزار بشــکه نفت با قیمت هر 
بشکه حدود 70 دالر به فروش برسد که نشان از 
وابستگی50 تا 60 درصدی بودجه به نفت است.

وی اضافه کرد: موتور پیشران اقتصاد کشورهمچنان 

وابسته به نفت است و منابع مالی کشور از فروش 
نفت تامین می شود،لذا توجه ویژه  به این بخش 
ضــروری اســت. البته مجلس ایــن آمادگی را 
 دارد بــا تصویب قوانین یــا اصالح آنها به دولت

 کمک کند.

انعقاد قرار دادهای سوآپ گازی نتیجه 
دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم است

حســین زاده درباره ســوآپ گازی میان ایران، 
آذربایجــان و ترکمنســتان گفــت: انعقاد قرار 
دادهای ســوآپ گازی نتیجه دیپلماسی انرژی 
موفق دولت ســیزدهم است. ایران آمادگی دارد 
 روزانــه 40 میلیــون متر مکعب ســوآپ گازی

 انجام دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سوآپ گازی 
در حوزه دیپلماسی انرژی یکی از اقدامات قابل 
تقدیر دولت ســیزدهم است،یادآور شد: برای 
سوآپ گازی با روسیه هم مذاکراتی انجام شده 
اســت. امیدواریم چنین قراردادهایی توســعه 
 پیــدا کنــد تا صنعت نفــت و گاز بیش از این 

نقش آفرین شود.

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ

پیام صدقی- مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد خریــد اقــام زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای در بســتر ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه 
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــائی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتادیران( بــه آدرس 

WWW.SETADIRAN.IR  انجــام خواهــد شــد.

ف
دی

ر

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار مناقصه )ریال(موضوع مناقصه )خرید(شماره مناقصه در سامانه ستاد ایران

550/000/000خرید  1000 عدد میز معّلم طبقه دار12001004217000002

550/000/000خرید 1000 ست نیمکت و صندلی دوره دوم ابتدائی22001004217000003

1/470/000/000خرید 7000 عدد صندلی بازودار بدون سبد42001004217000004

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
1- بصورت نقدی در وجه شماره حساب 4054030607565573 تمرکز وجوه سپرده  اداره کل نوسازی مدارس استان یا شماره شبا IR190100004054030607565573 , شناسه 

واریز 905127654100004054030607565573
2- بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی  به سرر سید 3 ماه از تاریخ  صدور

                                                                                                                                                                 
*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :  تا ساعت 13:30  روز دو شنبه مورخه 1401/01/22  می باشد.

*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:30 روزدو شنبه مورخه 1401/02/05 می باشد.
کت ها : ساعت 10 صبح روز یک شنبه 1401/02/06 می باشد. گشائی پا *زمان باز

*هزینه آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .
شناسه اگهی 1298096

 نوبت دوم

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری
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سیاست 2
یادداشت

پوستر نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه در 

مقابل شورای شهر »اپیلی« 
پیرمرد 98 ساله اوكراینی فرانسه/ رویترز

در كنار خانه ویران شده 
اش از حمالت ارتش 
روسیه در روستای 
»اسلوبودا« اوكراین/ 
رویترز

گزارش تصویری

واشنگتن و تهران بیش از هر زمان دیگری به توافق با یکدیگر نزدیک شده اند؛

برگ برنده ایران در برجام
افزایــش نــرخ نفت و همچنیــن تنش های 
ژئوپولیتیکی در جهان، واشنگتن را بیش از هر 
زمان دیگری به لزوم حصول توافق زودهنگام 

با تهران نیازمند کرده است.
 بــا آغــاز جنــگ در اوکراین و شــکل گیری 
تحریم هــای بی ســابقه علیه روســیه طی 
هفته های اخیر، بخش انرژی به ویژه نرخ نفت 
و گاز به شدت تحت تاثیر این تحریم ها واقع شده 
و افزایشی چشمگیر را تجربه کرد. در ادامه روند 
افزایش نرخ نفت اما، کشورهای صنعتی جهان 
به رهبری ایاالت متحده نســبت به آزادسازی 
ذخایر نفتی استراتژیک خود در بازار به منظور 
کاهش نرخ نفت و تاثیرات تورم زا ناشی از آن 

بر اقتصاد این کشورها اقدام نمودند.
البته به نظر می رســد آزادســازی این ذخایر 
اســتراتژیک نفتی در حالی صورت گرفت که 
غرب تصور می کرد درگیری در اوکراین ظرف 
مدت کوتاهی پایان یافته و بازارهای جهانی به 
رویه عادی خود باز خواهند گشت. اکنون اما با 
ادامه جنگ در اوکراین و حتی وخامت بیشتر 
درگیری هــا در اطــراف چرنیهف، ماریوپول و 
شهرهای اطراف کی یف، ظاهرا امیدی نسبت 
به کاهش تنش در کوتاه مدت وجود نداشــته 
و لذا بازار انرژی از بازگشــت مجدد نفت و گاز 

روسیه ناامید شده است.
با اینحال، علیرغم نا امیدی شــکل گرفته در 
خصوص بازگشــت نفت روســیه به بازار، طی 
روزهای گذشــته شاهد کاهش محسوس نرخ 
نفــت در بازارهای جهانی بوده ایم که در ادامه 

به دالیل آن خواهیم پرداخت.

 موج جدید کرونا در چین 
و کاهش تقاضای نفت

با ایجاد موج جدید همه گیری کرونا در چین، 
عالوه بر ترس ایجاد شده در بازارهای جهانی که 
منجر به ریزش و اصالح نرخ سهام شرکت های 
بین المللــی و حتی بازار بورس امریکا شــد، 
قرنطینه و تعطیلی ناشی از این موج منجر به 

بسته شدن موقت کارخانه های صنعتی بزرگ 
به ویژه در شانگهای به عنوان صنعتی ترین شهر 
چیــن و البته کانــون موج جدید کرونا در این 

کشور شد.
روزنامه گاردین روز سه شنبه با انتشار گزارشی 
از خانه نشین شدن تمامی 26 میلیون سکنه 
شهر شانگهای در پی وضع قرنطینه سنگین در 
این شهر خبر داد. همه گیری کرونا در این شهر 
صنعتــی چین تا جایی بوده که برخی خبرها 
حاکی از مختل شدن زنجیره تامین مواد اولیه 
در این شــهر اســت؛ موضوعی که البته دولت 

چین آن را رد می کند.
به هر حال باید پذیرفت که تعطیلی چند روزه 
یکــی از بزرگترین شــهرهای صنعتی جهان 
می توان تاثیری شگرف بر تقاضای بازار انرژی 
و در نتیجه کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی 

بگذارد.

توافق هسته ای با ایران و احیای برجام
امــا یکــی از موضوعاتی که طی روزهای اخیر 

دوبــاره به تیتر مهم رســانه های غربی تبدیل 
شده، نزدیک شــدن ایران و شرکای برجامی 
بــه عالوه امریکا به توافقی جدید برای احیای 
برجام اســت. علیرغم نشانه رفتن انگشت دو 
طرف به ســوی یکدیگر به عنوان مقصر عدم 
احیای برجام، ظاهرا واشــنگتن و تهران بیش 
از هر زمان دیگری به توافق با یکدیگر نزدیک 

شده اند.
این در حالیســت که محمد اســالمی، رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشــنبه 
اعــالم کرد که تهران حاضر اســت در صورت 
احیای برجام و بازگشت طرف مقابل به تعهدات 
خــود ذیــل این قرارداد، بــه محدودیت های 
گذشــته خود در غنی سازی هسته ای و تعداد 

سانتریفیوژهای فعال بازگردد.
در ایــاالت متحــده نیــز به نظر می رســد 
واشــنگتن بیش از هر زمان دیگری حتی در 
قیاس با دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، 
خوستار حل و فصل مشکالت موجود با ایران 
و تنش زدایی در روابط خود با تهران اســت. 

دلیل این خواسته امریکا نیز مشخص است. 
نخســت اینکه با وجود درگیری در اوکراین، 
افزایش تنش ها با چین به ویژه بر سر مسئله 
تایوان طی ماه های گذشته از روی کار آمدن 
دولت بایدن و همچنین تشدید فعالیت های 
نظامی موشــکی و هسته ای کره شمالی در 
شــرق آسیا، هرگونه تنش زدایی در روابط با 
تهران می تواند بار ســنگین تهدیدات ایجاد 
شده علیه منافع ملی امریکا را تا حد زیادی 

کاهش دهد.
توافق با ایران در شــرایطی که به گفته آژانس 
بین المللــی انــرژی )IEA( روزانه بیش از 3 
میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی جهان 
در حال کاهش است، می تواند منجر به تزریق 
چشمگیر نفت به بازارهای جهانی و در نتیجه 
کاهش شدید نرخ نفت در پس افزایش عرضه 

و کاهش التهاب تقاضای بازار شود.
پنین توافقی در شــرایطی بیش از پیش برای 
دولت امریکا ضروری شده که دولت عربستان 
ســعودی نیز در پی اختالفات نســبتا عمیق 

شــکل گرفته میان ریاض و واشــنگتن بر سر 
بسیاری از مسائل از جمله جنگ یمن، مسئله 
مذاکــرات هســته ای با ایــران و حتی موارد 
کهنه ای چون ماجرای قتل جمال خاشقجی، 
به درخواست های مکرر واشنگتن برای تزریق 
بیشتر نفت در بازار به منظور کاهش التهاب و 
قیمت، واکنشــی نشان نداده و ظاهرا از وضع 

فعلی بازار خشنود به نظر می رسد.

نا امیدی جهان از جایگزینی منابع سوختی 
غیر فسیلی با نفت

با شکل گیری حریم های اقتصادی علیه روسیه 
و کاهش تولید و توزیع نفت در بازارهای جهانی، 
ناگهان چشم جهانیان به سمت منابع سوختی 
غیر فســیلی برای جارگزین کردن آن با نفت 
رفــت که امید می رفت مــواردی چون انرژی 
خورشــیدی، هیــدروژن و... بتوانند به میدان 
آمــده و بخش بزرگــی از نقصان نفتی بازار را 

جبران کنند.
اما تنها با گذشــته چند روز، ظاهرا نا امیدی 
از جایگزین شــدن این دست انرژی ها با نفت 
بــه زودی بــروز پیدا کــرد. در همان روزهای 
اول جنگ اوکراین، ایالن ماســک مدیرعامل 
سرشناس شــرکت تسال که به نوعی رهبری 
جهان انرژی های غیر فسیلی را بر عهده دارد، 
با انتشــار توئیتی خواستار افزایش تولید نفت 
شده و تاکید کرد که سوخت های غیر فسیلی 
قادر به جبران نقصان ایجاد شده در بازار انرژی 
جهان در کوتاه مدت نبوده و مدت زمان زیادی 
برای اتکاپذیر شــدن این دست انرژی های در 

جهان الزم است.
در تازه تریــن این دســت اظهارات، هلدینگ 
بانکی گلدمن ساکس نیز با انتشار گزارشی در 
هفتــه جاری تخمین زد که تنها 50 درصد از 
خودروهای امریکا تا سال 2050 برقی خواهند 
شــد و امکان دستیابی به اهداف بزرگتر از این 
برای برقی ســازی خودروهای امریکایی وجود 

ندارد.

خبر ویژه

 نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعیین 4 نقطه از استان اردبیل با همان ترکیب قبلی که شامل نمین 
و پارس آباد نیز بوده مورد تاکید است و اجرای ناقص منطقه آزاد استان را نمی پذیریم.

سید کاظم موسوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیگیری ها در خصوص منطقه آزاد استان به صورت مکرر و مداوم 
ادامه دارد و موضوعی که در حال حاضر در فضای مجازی مطرح شده یکی از 2 پیشنهادی است که توسط دبیرخانه 
مناطق آزاد ارائه شده و پیشنهاد اول این دبیرخانه تعیین 4 نقطه از استان با همان ترکیب قبلی شامل نمین و پارس آباد 
بوده است. وی افزود: ایجاد این منطقه در استان قطعی است اما اختالف نظرهای فنی در خصوص حدود آن وجود دارد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مردم خاطر جمع باشند که خادمشان در مجلس بر روی مصوبه 
قبلی مجلس تاکید داشته و معتقد است که بایستی تمام مناطق مرزی استان از این امتیاز برخوردار باشند و به عنوان 

یک خانواده بزرگ نباید اختالف و ناراحتی بین اهالی استان به وجود بیاید و با فراهم آوردن ملزومات الزم طبق مصوبه 
مجلس 4 نقطه از استان شامل منطقه آزاد استان شوند. موسوی خاطرنشان کرد: اجرای ناقص منطقه آزاد استان را 
نمی پذیریم و تالش می کنیم هم پارس آباد و هم نمین شامل منطقه آزاد استان باشند چرا که بعداً در الحاق این دو 
شهرستان با چالش های جدیدی مواجه خواهیم شد. وی افزود: طی آخرین تماس با سعید محمد ضمن تاکید بر قطعی 
نبودن نقاط منطقه آزاد اردبیل، به اولویت داشتن تعیین چهار نقطه نمین تا پارس آباد از سوی شورای مناطق آزاد تجاری 
تاکید نمود. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بر اجرایی شدن مصوبه 
مجلس در خصوص اجرایی شدن منطقه آزاد با ترکیب قبل تاکید داریم و امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم 

در نهایت به این نتیجه برسد، در صورت عدم حصول نتیجه در روند فعلی، فرآیند آن به صورت فرا قوه ای خواهد بود.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس:

اجرای ناقص منطقه آزاد استان اردبیل را نمی پذیریم

 خبر نوید بخش اقتصادی 
رییس جمهور برای مردم

خبر ویژه آیت اهلل رئیســی برای مردم نویدبخش یک 
شروع خوب در سال 1401 برای اقتصاد ایران است.

آیت اهلل رئیسی در یک اقدام شجاعانه به تردیدافکنی 
های جریان های رانتی پایان داد و نوشت: اوایل امسال 
حذف ارز 4200 تومانی به نحوی اتفاق خواهد افتاد که 

شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود.
ایــن اقــدام دولت باعث کاهش شــدت تورم و کاهش 
نوســانات ارزی در بازار می شــود که یکی از پایه های 
ایجاد ثبات و حرکت رو به جلو در اقتصاد کشور است. 
این اقدام دولت باعث ایجاد شوک در اقتصاد نمی شود 
و جریان ســازی های ذی نفعان رانتی با هدف حفظ 
این رانت صدها هزار میلیارد تومانی انجام می شــود و 

مبنای علمی ندارد. 

احضار وزیر کار به مجلس
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: 8 
سوال درباره وزیر تعاون اعالم وصول شده که در صحن 

مجلس باید پاسخ داده شود.
خلیل بهروزی فر در گفتگوی ویژه خبری با اشــاره به 
سوال نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان 
کرد: نمایندگان وظیفه نظارت بر کار دولتمردان را دارند 
و بر این اساس درباره نحوه تغییر و تحول این وزارتخانه 

سواالتی مطرح شد.
نماینده فومن و شفت در مجلس ادامه داد: همچنین در 
خصوص به کارگیری مدیران ضعیف و ناکارآمد که بر 
اساس سفارش و رفاقت در این وزارتخانه به کار گرفته 

شده اند نیز از وزیر مربوطه سوال شد.
بهروزی فر با اشاره به ادامه دار بودن سوال از وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: 8 ســوال درباره وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم وصول شــده که در 

صحن مجلس باید پاسخ داده شود.

نماینده سازمان ملل: 

 به آتش بس در اوکراین
 خوشبین نیستم

همزمــان با اعالم مقامات اوکراینی در 14 فروردین )3 
آوریل( مبنی بر آزادســازی تمامی مناطق پایتخت از 
کنترل نیرو های روســیه، تصاویری دلخراش از اجساد 
غیرنظامیان در خیابان های شــهر »بوچا« منتشر شد 

که جهان را بهت زده کرد.
مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور 
اضطراری بشردوستانه پس از گفتگو های سطح باال در 
مسکو و کی یف گفت که به برقراری آتش بس برای توقف 

درگیری ها در اوکراین خوشبین نیست.
هماهنگ کننده امور اضطراری ســازمان ملل به وقت 
محلی گفت: فکر می کنم این کار آســانی نخواهد بود، 
زیرا دو طرف آنطور که درک کرده ام، اعتماد بسیار کمی 

به یکدیگر دارند.
وی در خصــوص احتمــال آتش بس در اوکراین اظهار 

داشت: من خوشبین نیستم.

رایزنی وزرای خارجه ایران و عراق 
درباره تحوالت منطقه

»فؤاد حســین« وزیر امور خارجه عراق با »حســین 
امیرعبداللهیان« وزیر خارجه کشورمان، تلفنی درباره 

تحوالت منطقه گفتگو کردند.
فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در این تماس تلفنی 
ضمن تبریک متقابل ســال جدید و نوروز و همچنین 
فرارســیدن مــاه مبارک رمضــان، در خصوص برخی 
موضوعات مورد عالقه فیمابین از جمله روابط دوجانبه، 
تحوالت منطقه و مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه عراق ضمن ارائه گزارشــی از آخرین 
تحوالت داخلی عراق، به ســفر اخیرش به مســکو و 
گفتگوهایش با وزیرخارجه روســیه اشــاره و به مرور 

تحوالت اوکراین پرداخت.
وزیــر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران نیز ضمن 
تبریک ماه مبارک رمضان، بر ضرورت تمرکز بر گفتگو 
و راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل بحران اوکراین 
تاکید و پرداختن به ریشــه های بحران کنونی را امری 
کلیدی برای صلح و ثبات پایدار در منطقه اوراسیا خواند.

 ابهامات درباره پیش نویس 
متن توافق برجام

مطهری خطاب به افرادی که براساس اخبار غیر رسمی 
اظهــار نظر هایی را پیرامــون موضوع مذاکرات مطرح 
می کنند گفت: متاســفانه برخی همکاران اظهاراتی را 
مطرح می کنند که به غیر از تضعیف تیم مذاکره کننده 

و وزیر امورخارجه دستاورد دیگری ندارد.
نماینده گرمسار در مجلس گفت: وقتی وزیر امور خارجه 
می گوید پیش نویسی وجود ندارد، چه اصراری داریم که 
بگوییم پیش نویس وجود دارد. متاسفانه برخی همکاران 
اظهاراتــی را مطــرح می کنند که به غیر از تضعیف تیم 
مذاکره کننده و وزیر امورخارجه دستاورد دیگری ندارد.

اردشیر مطهری با اشاره به اقدامات تیم مذاکره کننده 
گفت: روند مذاکرات در مســیر خود قرار گرفته است و 
باید همه به آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و تیم 

مذاکره کننده کمک کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تا زمانی 
که چیزی قطعی نشده است باید در اظهارنظر ها احتیاط 
کنیم چراکه اگر در مســیر دیگری قدم برداریم باعث 
تضعیــف تیم مذاکره کننده و حتــی وزیر امورخارجه 
می شــود تصریح کرد: بسیاری از موضوعات در جریان 
مذاکرات هنوز قطعی نشــده اســت و صرفا رایزنی ها و 

اظهارات طرفین است که مطرح می شود.

چرایی همکاری موشکی چین و عربستان سعودی

 آنچه دیگران نمی دهند
پکن می دهد؟ 

ادامه از صفحه اول:
 بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی 
)SIPRI(، عربستان سعودی بزرگ ترین واردکننده 
تسلیحات به ارزش 13130 میلیون دالر در سال های 
2017-2020 بوده است. این کشور به ترتیب از سال 
2017 تا 2020 بیشترین تسلیحات را از 11 کشور از 
جمله ایاالت متحده، انگلیس، فرانسه، کانادا، آلمان، 
چین، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، بلغارستان و ترکیه وارد 
کرده اســت. چین ششمین تامین کننده تسلیحات 
عربستان سعودی است. ممکن است پنج کشور برتر 
نیز شرایطی را برای کمک به عربستان در تولید موشک 
ارائه کرده باشند، اما ریاض چین را به دلیل شرایط ویژه 

همکاری انتخاب کرده است. 
ایــاالت متحده، یکــی از حامیان اصلی عربســتان 
ســعودی، با درخواســت های مکرر این کشور برای 
خرید موشــک های بالســتیک مخالفت کرده است.  
ایاالت متحده نگران مســابقه تسلیحاتی در منطقه 
اســت زیرا چنین موشــک هایی قادر به حمل سالح 

هسته ای هستند. 
عالوه بر این، واشــنگتن به امنیت اســرائیل و برتری 
نظامی آن متعهد است. عالوه بر این، ایاالت متحده عضو 
 )MTCR( و بنیان گذار رژیم کنترل فناوری موشکی
در ســال 1987 اســت که صادرات هر موشکی را که 
بتواند محموله حداقل 500 کیلوگرم را به برد حداقل 

300 کیلومتر برساند، ممنوع کرده است. 
اروپا، به ویژه بریتانیا، فرانسه، آلمان و بلژیک، دومین 
تامین کننده بزرگ تســلیحات عربســتان سعودی 
هســتند، امــا در تامین نیازهای فناوری پیشــرفته 
سخاوتمند نیستند. کشورهای اروپایی جدا از نگرانی 
بابت توسعه مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه، صادرات 
فناوری های نظامی و غیرنظامی پیشرفته را به رعایت 
حقوق بشر و مداخله در امور سیاسی کشورها منوط 
می کنند. جامعه مدنی نیز در کشورهای غربی بسیار 
فعال و قدرتمند است و با عرضه نظامی به کشورهایی 
که سابقه بد حقوق بشری دارند و درگیر جنگ هستند 
مانند عربســتان ســعودی مخالف است. موسسات و 
سازمان های غیردولتی حقوقی و خصوصی در بریتانیا، 
فرانسه، ایتالیا، دانمارک، فنالند و آلمان بارها با صادرات 
سالح به عربستان سعودی برای استفاده در جنگ یمن 

مخالفت کرده اند.
ســطح فناوری عامل دیگری اســت که به عربستان 
ســعودی اجازه نمی دهد به راحتی با ســایر کشورها 
تعامل نظامی کند. عربستان سعودی هیچ تجربه ای 
در تولید یا آزمایش موشک های بالستیک ندارد و به 
کشــوری نیاز دارد که بتواند این موشــک ها را به طور 
کامل برای ریاض بومی کند. عربستان سعودی در سال 
2018 در سیســتم موشــکی Grom-2 با اوکراین 
مشارکت مخفیانه داشت. این موشک بالستیک با برد 
280 کیلومتر و دقت باال و از دوران شوروی وجود داشته 
است. بنا به گزارش ها، اوکراین منابع مالی الزم برای 
تکمیل آن را نداشته است، بنابراین عربستان سعودی 
کمک مالی کرد، اما این سیستم نتوانست به تقویت 

سیستم موشکی ریاض کمک کند.
بر اســاس توضیحات، چین بهترین گزینه ای اســت 
که عربســتان ســعودی در حال حاضــر برای تولید 
موشــک های بالســتیک دارد. ریاض دو تجربه خرید 
موشک با پکن دارد. عربستان سعودی چین را به عنوان 
یک شریک قابل اعتماد می بیند زیرا محدودیت های 
کمتری برای اشــتراک گذاری فناوری دارد. برخالف 
روســیه که اهداف ژئوپلیتیک و سیاسی را راهنمای 
سیاست و نفوذ خود در خاورمیانه می داند، چین نگران 
توســعه اقتصادی است که حساسیت کمتری دارد و 
اهداف ژئوپلیتیکی خود را پشت فعالیت های اقتصادی 

پنهان می کند. 
ابتکار کمربند و جاده چین )2013( به عنوان راهنمای 
اهداف اقتصادی چین در خاورمیانه تلقی می شــود و 
عربســتان سعودی جایگاه ویژه ای در این ابتکار دارد. 
ازاین رو، حوزه دریایی بخش مهمی از جاده ابریشــم 
دریایی در طرح کمربند و جاده چین است و به موازات 
ایــن اهمیــت، حوزه امنیت دریایی در شــبه جزیره 
عربســتان )کریدور عدن-دریای ســرخ( یک عنصر 
اصلی برای پکن اســت و به امنیت عربستان سعودی 

حساس است.
چین در تالش اســت بین ایاالت متحده و متحدان 
خلیج فارس فاصله ایجاد کند. در اواسط ژانویه 2022، 
شــورای همکاری خلیج فارس )GCC( متشکل از 
وزرای امــور خارجــه از پکن بازدید کردند و وانگ یی، 
وزیر امور خارجه چین در این دیدارها اظهار داشــت: 
خاورمیانه از ناآرامی ها و درگیری های طوالنی مدت به 
دلیل مداخالت خارجی رنج می برد... ما معتقدیم که 
مردم خاورمیانه ارباب خاورمیانه هستند... خأل قدرت 
وجود ندارد و نیازی به پدرســاالری از بیرون نیســت. 
بدین لحاظ، چین روابط کنونی بین ایاالت متحده و 
پادشاهی های خلیج فارس را نامطلوب می بیند و قصد 
دارد آن را به نفع خود برقرار کند. به این ترتیب چین به 
دنبال تعامل با روابط نظامی و فناوری های حساس و 
پیچیده مانند موشک های بالستیک و شبکه 5G است 
تا به تدریج روابط آمریکا و خلیج فارس را به نفع خود 
مختل کند و به نظر می رسد که عالقه به مشارکت در 
پروژه موشک های بالستیک عربستان سعودی ممکن 

است برای این منظور طراحی شده باشد.
منبع:  دیپلماسی ایرانی

افغان هراسی، اسم رمز شروع دوباره جنگ هیبریدی علیه ایران
در ایران ما، در برخی موارد ذهنیتی از مهاجرین افغان برپایه غلو ساخته شده 

و مردم در مواجهه با افغان ها با انبوهی از کلیشه ها مواجه هستند.
5 مرداد پارســال، اشــرف غنی رئیس جمهور ســابق افغانستان از این کشور 
فرار کرد تا اوضاع همسایه شرقی ما دچار تغییراتی بیش از آنچه در گذشته 
وجود داشت شود.حاکمان جدید در افغانستان شیوه ای دیگر برای حکمرانی 
برگزیدند، قوانین قبلی تغییر کرد و بخشــی از مردمی که با سیاســت های 
جدید سازگاری پیدا نکردند، مهاجرت را راهی جایگزین به جای زندگی در 

افغانستان جدید دانستند.
از کشــور های حاشــیه خلیج فارس گرفته تا اروپا و آمریکا، میزبان مهاجرین 
افغانســتانی شــدند. در این بین، اما ایران که از زمان تشکیل افغانستان )28 
مرداد 1298( بیشترین میزبانی را از مردم همسایه خود کرده بود ایران بود 

بازهم پذیرای مردم افغانستان شد.
بنابر آماری که مرکز آمار ایران منتشــر کرده، مهاجران افغانســتانی بیشــتر 
در اســتان های تهران، خراســان رضوی، اصفهان و کرمان زندگی می کنند 
و طبق آنچه حسین امیرعبداللهیان وزیرخاجه کشورمان، اخیرا در نشست 

همسایگان افغانستان گفت، هم اکنون پنج میلیون پناهنده افغانی در ایران 
زندگی می کنند.

مهاجران قانونی افغانستان در ایران در دو دسته کارت آمایش و گذرنامهٔ اقامتی 
حق اقامت در ایران دارند. مهاجران افغانستانی که به عنوان پناهنده شناخته 
می شوند و به اصطالح کارت آمایش دارند که هر ساله در طرحی به نام طرح 

آمایش اقامت آن ها به مدت 1 ساله تمدید می شود.
با این وجود هستند مهاجرینی که آمار مشخصی هم از تعداد آن ها وجود ندارد و 
در ایران زندگی می کنند. حادثه ای که دیروز در حرم مطهر رضوی رخ داد یکی 
از دالیلش همین حضور خارج از آمار های رسمی اتباع خارجی در کشور بود.
سومین روز از ماه رمضان در حال تمام شدن بود که فردی از اتباع افغانستانی به 
3 طلبه حاضر در صحن پیامبر اعظم )ص( حرم امام رضا )ع( مشهد به نام های 
حجج االسالم دارایی، پاکدامن و اصالنی را با ضربات چاقو مورد حمله کرد و 

یکی از آن ها یعنی حجت االسالم اصالنی را به شهادت رساند.
ضارب، فردی 21 ساله، به نام عبداللطیف مرادی، ازبک تبار است که یک سال 
پیش به صورت غیرقانونی از مرز پاکســتان وارد ایران شــده و سپس به همرا 

برادرش در مشهد مقدس اقامت گزیدند.
عبداللطیف مرادی به خالف مسلمانان اهل سنت، دارای تفکرات تکفیری است 
که شیعیان را رافضی و مجوس می داند و معتقد است باید خون آنان ریخته 
شود. او ساعت 13 سه شنبه با همراه داشتن یک چاقو وارد حرم مطهر رضوی 
)ع( می شود و در صحن پیامبر اعظم )ص( منتظر می ماند تا به افرادی که در 

لباس روحانیت هستند حمله کند.
این 3 طلبه از طالب جهادی بودند که سال ها برای محرومیت زدایی حاشیه 
شهر مشهد مشغول خدمت هستند. جمعیت حاشیه نشین مشهد 1.3میلیون 
نفر اعالم شــده و گفته می شــود حدود 400 هزار نفر از این تعداد خارجی و 

از اتباع بیگانه اند.
روز های قبل این حادثه و مخصوصا از همان مرداد پارسال کلیپ های در فضای 
مجازی پخش می شد که حاکی از هجوم مردم افغانستان به مرز های ایران، 
درگیری مرزی با نیرو های حکومت تازه مســتقر در کابل بود. این حواشــی 
رســانه ای تا همین چند روز پیش و با بازپخش کلیپی تکراری دوباره بحث 

وجود و ورود مهاجرین افغانستانی در ایران داغ شود.

اخبار كوتاه
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چرا قیمت خودرو پایین نمی آید؟

احتمال هیجانات بیشتر قیمت 
خودرو از اردیبهشت

 

بازار خودرو در ســال 1400 نوســانات قیمتی 
زیــادی داشــت. جهــش بی ســابقه قیمت 
محصــوالت داخلــی وضعیت این بازار را برهم 
زد. حاال در سال 1401 نیز قیمت خودرو مسیر 

نوسانی خود را ادامه می دهد؟
در این زمینه امیرحســن کاکایی، کارشناس 
صنعت خودرو گفت: نرخ دالر، میزان عرضه و 
تقاضا در بازار و شرایط روانی در قیمت خودرو 
تاثیرگذار اســت. مدتی است که مذاکرات وین 
مســئله اصلی در سیاســت است، تمام بازار ها 
چشم به نتیجه این مذاکرات دوخته اند. اگر این 
مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، ثبات قیمتی 
بــه بازار برمی گردد. اگر توافقی صورت نگیرد، 
مانند ســال گذشــته متغییر ها تعیین کننده 

قیمت محصوالت دربازار خواهد بود.
بــه گفته کاکایی؛ اگــر یک توافق مختصر هم 
در ادامه این نشســت ها حاصل شود قطعاً دالر 
را در کانــال 25 هــزار تومان ثابت نگه خواهد 
داشــت و همین موضوع باعث کاهش نوسانات 

قیمتی در بازار خودرو خواهد شد.
وی تصریح داشت: موضوع مهم دیگرحذف ارز 
4200 تومانی است. با حذف این دالر از چرخه 
اقتصــاد هزینه های تولیــد در صنعت خودرو 
ســازی کشور شش برابرافزایش می یابد. یعنی 
20 تــا 21 درصد به قیمت تمام شــده افزوده 

می شود.
کاکایــی گفت: با حــذف دالر ترجیحی تعرفه 
واردات قطعات خودرو 5 برابر گران تر می شود؛ 
یعنــی معــادل 2 هزار دالر قیمت تمام شــده 

خودرو باال می رود.
نقش برجام بر بازار خودرو

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بازار 
در وضعیت رکود بسر می برد گفت: در صورت 
توافق و یا عدم توافق برجام چشــم انداز خوبی 
از بازار وجود ندارد. در ســال جاری امیدی به 
بهبود وضعیت تولید نیســت و در صورت ادامه 
همین وضعیت چشم انداز خوبی از تولید و بازار 

خودرو در سال جاری دیده نمی شود.
با اجــرای برجام وضعیت واردات قطعه جهت 
تأمین نیاز تولید در مســیر بهبود قرار خواهد 
گرفــت، اما قیمت تولید خودرو پایین نخواهد 
آمد. کاکایی با بیان این مطلب دلیل آن را چنین 
توضیح داد: اگر قیمت دالر را در بهترین شرایط 
ثابــت نگــه دارند با برنامه و بودجه ای که برای 
ســال 1401 پیش بینی شده، 40 درصد تورم 
در راه است پس قیمت خودرو باال خواهد رفت.
وی تصریح داشت: در صورت عدم اجرای برجام 
واردات و افزایــش تولید منتفی خواهد شــد. 
بــرای افزایش تولید موانع زیادی وجود دارد و 
قیمت ها چنددرصد بیشــتر از 40 درصد گران 

خواهد شد.
تأثیر واردات خودرو بر قیمت های بازار

به اعتقاد کاکایی؛ واردات خودرو تاثیری بر بازار 
قیمت خودور های پُر تقاضا در کشور ندارد. به 
غیــر از یک دهــک باال تمام دهک های جامعه 
دسترســی به خودرو های وارداتی ندارند. پس 
آزاد سازی واردات خودو هیچ کمکی به ثبات و یا 
کاهش قیمت ها در بازار خودرو نخواهد داشت.
این کارشــناس خودرو در مورد واردات خودرو 
افزود: اگر برجام اجرایی شــود؛ واردات نیاز به 
قانون نخواهد داشت و بالفاصله واردات خودرو 
انجام می شود. در حال حاضر ممنوعیت واردات 
نمایشی است. دست دولت خالی است از این رو 
اجازه واردات خودرو را نمی دهد. پس زمانی که 
برجام درست شود واردات خودو آزاد می شود 
وهم واردات قطعات خودرو نیز با کیفیت بهتر 

و قابل رقابت انجام می گیرد.
زمان خرید خودرورا از دست ندهید

بــه گفته این کارشــناس صنعــت خودرو؛ در 
مجمــوع رونــد قیمــت در بازار تــا زمانی که 
مذاکرات وین به نتیجه نرسد افزایشی خواهد 
بــود. این مذاکرات نیز اثر کوتاه مدتی در بازار 
خــودرو نــدارد و در میان مــدت و بلند مدت 

اثرمی گذارد.
وی تصریح داشت: مصرف کننده واقعی امروز 
خــودرو را خریــداری کند بهتر از فرداســت. 
مشــتری واقعی باید یک خودرو را با کمترین 
قیمت فعلی خریداری و درنهایت مصرف کند 
و مطمئن باشــد ارزش پولش پایین نمی رود، 
اما در خرید خودرو برای ســرمایه گذاری باید 

دقت بیشتری شود.
بــه گفته این کارشــناس صنعــت خودرو؛ از 
اردیبهشــت هیجانات بیشتر قیمت خودرو در 
بازار دیده می شود و گرانی محصوالت در بازار 

بیشتر خواهد شد.

گزارش

پیش بینی قیمت دالر در 10 روز آینده

  دالر با ادامه شرایط فعلی 
از 30 هزار تومان عبور می کند

قیمــت دالر تحت تاثیر اخبار آزادســازی 
منابــع ارزی و رونــد مذاکرات در حالی در 
کانــال 27 هزار تومان در حال پیشــروی 
اســت کــه عباس علــوی راد، اقتصاددان 
معتقد اســت اگر شرایط فعلی و بی خبری 
از مذاکرات هســته ای ادامه یابد، در کوتاه 
مــدت ورود قیمــت دالر به کانال 30 هزار 

تومان محتمل است.
 قیمت دالر روز پنجشــنبه گذشــته از مرز 
حســاس 27 هزار و 500 تومان رد شــد 
و هرچنــد تــا 27 هــزار و 720 تومان هم 
پیشروی کرد؛ اما با ریزشی مقطعی در شب 
گذشته به 27 هزار و 540 تومان برگشت.

در دو روز اخیر دو خبر مهم برجســته بود 
و موجب نوســان دالر شد؛ یکی خبری در 
مورد آزادسازی بخش بزرگی از منابع ارزی 
ایران بود که در رســانه ها منعکس شــد و 
دیگــری اظهار بدبینی بلینکن نســبت به 
روند مذاکرات برجام بود که موجب شد نرخ 
دالر در ابتــدای معامالت نقدی به صورت 
هیجانی رشد کند. در این میان این سوال 
مطرح است که با روند فعلی مذاکرات هسته 
ای، دالر چه مسیری را طی خواهد کرد؟

کندی روند مذاکرات هســته ای مشــکل 
ساز شد

یــک اقتصــاددان در این رابطه گفت: دالر 
در زمســتان 1400 همراه با یک نوســان 
اندک روند کاهشــی را طی کرد و حتی به 
کانال 25 هزار تومان هم رسید؛ اما اسکناس 
آمریکایی در هفته ســوم فروردین 1401 
وارد کانال 27 هزار تومان شــد و رکورد 2 

ماه خود را شکست.
عباس علوی راد با بیان اینکه تردیدی وجود 
ندارد که معکوس شدن روند کاهشی قیمت 
دالر و خیز خزنده به کانال 28 هزار تومان 
مبتنــی بر فعل و انفعاالت بنیادی اقتصاد 
ایران نیســت، ادامه داد: موضوع روشــن 
اســت؛ کندی روند مذاکرات هســته ای و 
توقف آن، درست پس از زمانی که طرفین 
بــه نزدیک ترین لحظه برای توافق در پس 
چند دور مذاکرات پیچیده و دشوار رسیده 
بودنــد، انتظارات کارگزاران اقتصادی را تا 

حدودی تغییر جهت داده است.
دالر به 30 هزار تومان می رسد؟

ایــن اقتصاددان معتقد اســت مهم ترین 
رویــدادی که متــن آن می تواند بر میزان 
نوسان و جهت تغییرات قیمت دالر در افق 
سال 1401 موثر واقع شود نتیجه مذاکرات 

هسته ای خواهد بود.
علوی راد در مورد پیش بینی قیمت دالر 
با توجه به طوالنی شدن مذاکرات گفت: 
اگر شــرایط فعلی و بی خبری مذاکرات 
هســته ای ادامه پیدا کند در کوتاه مدت 
ورود قیمــت دالر بــه کانــال 30 هزار 
تومان هم محتمل اســت. اما در صورت 
شکست مذاکرات، سرعت رسیدن قیمت 
دالر بــه کانال 30 هزار تومان ســریع تر 
خواهــد بود. با این همــه در هر صورت 
قیمــت دالر در ســال 1401 ظرفیــت 
 جهش هــای ســال های 97، 98 و 99 را 

نخواهد داشت.
کف قیمتی دالر 23 هزار تومان است

ایــن اقتصاددان در مورد ســناریو ســوم 
بــرای قیمت دالر در ســال 1401 گفت: 
در نقطه مقابل اگر توافق هسته ای صورت 
گیــرد، صرف نظر از کیفیت توافق و میزان 
تحریم هایی که در عمل برداشــته خواهد 
شد قیمت دالر برای سال 1401 در اطراف 

23 هزار تومان قرار خواهد گرفت.
علوی راد افزود: در صورت توافق هسته 
ای، از رویداد های مهم دوره پسا تحریم 
در اقتصــاد ایران، قیمت دالری خواهد 
بود که برای یک دوره حداقل چهار ساله 
به ثبات نســبی خواهد رسید. آن قیمت 
حدود 23 هزار تومان خواهد بود، لیکن 
ایــن موضوع که مقامــات پولی و ارزی 
اجازه تعدیل آرام و پیوسته آن در طول 
زمان همــراه با تحوالت بنیادی اقتصاد 
ایران را بدهند یا خیر، پرســش بســیار 
مهمی اســت که فعاًل جواب قطعی برای 

آن وجود ندارد.

ماجرای یک ویرگول جنجالی در قانون بودجه

افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت
فقط یک »ویرگول اشــتباه« در بودجه، 
امروز تبدیل به شــکایت بازنشســتگان 
کارگری شــده؛ اشــتباهی که افزایش 
57 درصدی حقوق بازنشســتگان را به 
عقب انداخته اســت. این در شــرایطی 
اســت کــه بازنشســتگان کشــوری و 
لشــکری از ابتدای سال افزایش حقوق 
را بــرای جبران تورم و گرانی ها دریافت 
می کنند، اما بازنشستگان کارگری باید 
انتظار بکشــند تا افزایش حقوق شان در 

هیات دولت به تصویب برسد.
داســتان از آنجا شــروع شد که گروهی 
از بازنشســتگان تامین اجتماعی اعالم 
کردند که فیش مســتمری فرودین ماه 
ســال 1401 آنها بر اساس آخرین حکم 
حقوقی ســال 1400 صادر شــده است. 
بر این اســاس، سازمان تامین اجتماعی 
فیش مستمری بازنشستگان را براساس 
میزان افزایش های سال جاری کارگران 

شاغل بروزرسانی نکرده است.
این بازنشســتگان عنوان می کردند که 
حکم حقوقی آنها بر اســاس فرمول های 
مندرج در آخرین حکم حقوقی که اعمال 
افزایش بر اساس ماده 96 و متناسب سازی 
1400، متناسب ســازی 75 درصــد، 
تفاوت تطبیق متناسب ســازی، مزایای 
مســتمری و متناســب  مبالغ مربوط به 

آنها اعمال شده است.
ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان 
تامین اجتماعــی باید از ابتدای 1401 و 
بر اســاس بخشنامه مزدی شورای عالی 
کار بــرای ســال 1401 که افزایش 57 
درصدی دستمزدهای حداقل بگیران و 
38 درصــد به اضافه ی 515 هزار تومان 
برای ســایر ســطوح را مورد تاکید قرار 

می دهد، رفتار کند.
به گفته این بازنشســتگان، افزایش مزد 
و مزایای ناشــی از آن و تصویب افزایش 
مزایای مستمری در هیات امنای سازمان 
تامین اجتماعــی جدا از اعمال افزایش 
مستمری ســالیانه، چارچوبی است که 

در هر صورت باید رعایت شود.
بر همین اســاس، یک شنبه، چهاردهم 
فروردین ماه جلســه مشــترک کانون 
عالــی کارگران بازنشســته کشــور با 
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی به 
همراه کارشناســان و معاونان ایشان در 
خصوص افزایش حقوق بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران ســازمان تامیــن 
اجتماعی برگزار شــد؛ جلسه ای که البته 
نتیجه ای نداشــت و قرار شد درروزهای 
بعد مجددا نشســتی برگزار و در رابطه 
با افزایش حقوق بازنشســتگان کارگری 

تصمیم گیری شود.

البته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
با شرکت در جلسه  نمایندگان کانون های 
افزایــش منصفانــه  از  بازنشســتگی 
مســتمری بازنشستگان در سال 1401 
خبر داده بود. میرهاشــم موسوی اظهار 
امیــدواری کرده بود؛ با اتخاذ تصمیمات 
درست، رضایت بازنشستگان تامین شده 
و به ســمت ایجاد عدالت در پرداخت ها 
که هدف این ســازمان اســت، حرکت 

خواهیم کرد.
جزییات مناقشه بر سر افزایش حقوق 

مستمری بگیران
اما حســن صادقــی، رییــس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگــری درباره 
جزییــات مذاکرات افزایش مســتمری 
بازنشستگان گفته است؛ سازمان تامین 
اجتماعــی در ســال 1400 با پرداخت 
75 درصــد موافقت کرد. این ســازمان 
می خواهــد که 25 درصــد باقی مانده 
تنهــا بــه میانه بگیران پرداخت شــود، 
بلکه 900 هزار نفر را شــامل می شــود 
اما ما موافق این هســتیم که 25 درصد 
بــه همه گروه ها پرداخت شــود؛ حتی 
حداقل بگیران چراکه این حق آنهاست.

به گفته او، بر ســر افزایش مســتمری 
ســال 1401 و اعمــال 25 درصد باقی 
مانده متناسب ســازی مناقشه ای میان 
ما و ســازمان شــکل گرفت. قرار شد که 
ابتدا افزایش مســتمری 1401 بر اساس 
مــواد 111 و 96 قانون تامین اجتماعی 
اعمال شــود و 25 درصد باقی مانده در 

سال جاری اعمال شود.
صادقی یادآور شده؛ البته مناقشه بر سر 
اعمال ماده 96 در مورد ســایر ســطوح 
پابرجاست و ســازمان تامین اجتماعی 
نظــر دیگــری دارد کــه مــا موافق آن 

نیســتیم. در مــورد اعمال افزایش برای 
حداقل بگیران مناقشه ای نیست چراکه 
ماده 111 قانوم تامین اجتماعی تکلیف 
را مشــخص کرده است اما در مورد سایر 
سطوح افزایش باید با ماده 96 دیده شود 

و در آن منطبق شود.
ماجرای یک ویرگول اشتباه

بــا این حــال، دومین نشســت تعیین 
مســتمری بازنشستگان کارگری نیز که 
چهارشنبه، هفدهم فروردین برگزار شد، 
بــاز هم بدون نتیجــه ماند. علی دهقان 
کیا، رییس کانون بازنشستگان کارگری 
تهران در ارتباط با خروجی این نشســت 
گفته؛ بعد از بیش از دو ســاعت مذاکره، 
نشست به نتیجه قطعی نرسید و خاتمه 
یافت. پیشنهاد کارگری ها، افزایش 57.4 
درصدی حداقل مستمری و سایر سطوح 
است که خوشبختانه مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی نیز نسبت به این مساله، 

نگاه مثبتی دارد و موافق است.
او در ارتباط با دلیل به نتیجه نرســیدن 
نشســت توضیح داده؛ افزایش مستمری 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعی پس از 
پیشــنهاد مدیرعامل ســازمان باید به 
تاییــد هیــات وزیران برســد؛ در قانون 
بودجه 1401، یک اشتباه کوچک تایپی 
وجــود دارد و آن اینکــه در تبصــره 12 
قانون بودجه، وقتی افزایش مســتمری 
صندوق هــای زیرمجموعــه دولت را ده 
درصد مشــخص کرده، یــک ویرگوِل 
اشتباه آمده؛ نوشته شده »صندوق تامین 
اجتماعی، نیروهای مسلح«؛ در حالی که 
منظور صندوِق تامین اجتماعِی نیروهای 
مسلح یا همان صندوق لشگری است. این 
اشــتباه تایپــی، تامین اجتماعی را ذیل 
صندوق هــای دولتــی آورده و افزایش 

مســتمری را ده درصــد درنظر گرفته. 
به همین دلیل، کارشناســان ســازمان 
اســتدالل کردنــد اگر قبــل از رفع این 
اشکال، افزایش 57.4 درصدی مستمری 
به هیات دولت فرستاده شود، با این بند 
بودجه تناقض دارد و تصویب نمی شود.

امــا چاره چیســت؛ دهقــان کیا در این 
خصــوص عنوان کــرده؛ در این رابطه 
بــرای رفع این اشــکال کوچک، به طور 
شــفاهی با مجلس مذاکره شــده؛ باید 
درخواســت کتبی به کمیسیون تطبیق 
قوانین مجلس برود؛ و از آنجایی که قانون 
بودجه روزنامه رسمی شده، باید پس از 

اصالح دوباره روزنامه رسمی شود.
او ابراز امیدواری کرده؛ به ســرعت و در 
روزهای آینده این مشکل برطرف خواهد 
شــد؛ مدیرعامل ســازمان وعده داده با 
مکاتبــه با مجلس این مســاله به زودی 
حل می شــود. همه چیــز برای افزایش 
57.4 درصدی مســتمری بازنشستگان 
تامین اجتماعی فراهم است و امیدواریم 

خیلی زود احکام جدید صادر شود.
حســن صادقــی، رییــس اتحادیــه 
پیشکســوتان جامعه کارگری نیز درباره 
جلسه تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی 
که به اســتناد بنــد 4 تبصره 12 قانون 
بودجه ســال 1401 پیش آمده، گفته؛ 
در ایــن بنــد نــام تامیــن اجتماعی به 
اشتباه همراه با یک ویرگول آورده شده 
و نوشته شده »صندوق تامین اجتماعی، 
نیروهای مسلح«؛ این موضوع باعث شده 
ذهنیتی برای ســازمان تامین اجتماعی 
ایجاد شــود که حقوق متوســط بگیران 
تنهــا ده درصد باید افزایش پیدا کند که 
این موضوع مسبوق به سابقه نبوده است.

او تاکید کرده؛ این موضوع به هیچ وجه 

قابل قبول نیست. برای ما مالک مر قانون 
و مر مصوبه شورای عالی کار است و ماده 
96 هم بر مبنای همین باید انجام شود.

رییــس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگــری با بیان این کــه یا این موضوع 
اصالح می شــود و این ویرگول برداشته 
می شــود یا مــا از قوه قهریه اســتفاده 
می کنیم و با فراخوان سراسری به میدان 
می آییم، یادآور شــده؛ اجازه نمی دهیم 
به خاطر یک ویرگول اشــتباه در بودجه، 
حقــوق بازنشســتگان را تنها 10 درصد 

افزیش دهند.
صادقی متذکر شــده؛ البته در جلســه  
امروز معاونت پارلمانی ســازمان تامین 
اجتماعــی نیــز معتقد بــود، وجود این 
ویرگــول در قانــون بودجه و جدا کردِن 
کلمــه  »صندوق تامیــن اجتماعی« از 
»نیروهای مســلح« یک شیطنت است و 
به صورت تلفنی این موضوع را با مجلس 
مطرح کرد و آن ها نیز تاکید داشتند که 
اشتباهی در این خصوص صورت گرفته 

است.
اعالم زمان افزایش حقوق 

مستمری بگیران
در ایــن فضــا، کانــون عالــی کارگران 
بازنشســته کشور دیروز در اطالعیه ای، 
از افزایش حقوق از اردیبهشــت ماه خبر 

داده است.
در این اطالعیه آمده اســت؛ در جلســه 
ای با حضور مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعــی، قائــم مقــام و معاونین این 
ســازمان و همچنین رئیــس و اعضای 
هیئــت مدیــره کانون عالــی کارگران 
بازنشســته و مســتمری بگیر مقرر شد 
افزایــش حقوق مســتمری بگیران در 

اردیبهشت ماه انجام شود.
میرهاشــم موسوی، مدیرعامل سازمان 
تامیــن اجتماعــی در این بــاره گفت: 
بــا همــکاری دولــت افزایــش حقوق 
مســتمری بگیران در اردیبهشــت  ماه 

اجرایی خواهد شد.«
وی افــزود: در مــورد افزایــش حقوق 
بازنشستگان ماده 96 و 111 مورد توجه 
است و بررسی کارشناسی درباره افزایش 
مستمری بازنشستگانی که حداقلی بگیر 
محســوب می شوند، بر اساس ماده 111 
قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر 

سطوح نیز جلسات ادامه دارد.
موســوی تصریح کرد: رویکرد راهبردی 
مــا این اســت که با همفکری شــرکا و 
نمایندگان بازنشســتگان و براســاس 
الزامــات قانونی و مقدورات ســازمان، 
بهتریــن تصمیم در زمینه تحقق عدالت 
و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.

یک کارشناس بازار مسکن

خریداران مسکن برنده شدند
یک کارشــناس بازار مســکن گفت: علت افزایش 
قیمت مســکن شهر تهران در اسفندماه تقاضای 
انباشته ای بود که به قصد ارزانی یک سال منتظر 
مانــده بود و با توجه به احتمال تورم 30 درصدی 
کاالها و خدمات، کســانی که خرید کردند برنده 

شدند.
سعید آسویار اظهار کرد: مردم از آن جا که دیدند 
برجام فعال به نتیجه نرسیده و قیمت دالر کاهش 
چشــمگیری نیافته، مقداری نگران شدند و برای 
مصــون ماندن از تورم احتمالی ســال بعد اقدام 
به خرید مســکن کردند. اصلی ترین دلیل رشد 6 
درصدی قیمت مســکن شهر تهران در اسفندماه، 

انجــام خریدهایی بود که طی یک ســال به امید 
ارزانی جمع شده بود.

وی افــزود: انتظارات تورمی همــواره در اقتصاد 
ایران وجود دارد که اواخر سال بروز پیدا می کند. 
تصور عمومی این بود که در ســال 1401 قیمت  
کاالها و خدمات حدود 30 درصد به طور میانگین 

افزایش می یابد.
این کارشــناس بازار مســکن با اشــاره به رشد تا 
50 درصــدی قیمت مصالح ســاختمانی در یک 
سال گذشته تاکید کرد: کسانی که در اواخر سال 
گذشــته اقدام به خرید مســکن کردند به نظر من 
برنده شــدند؛ چرا که قیمت تمام شده ساخت در 

سال جاری افزایش می یابد.
آســویار بیان کرد: قیمت مصالح ســاختمانی 50 
درصد و عوارض شهرداری 40 درصد افزایش یافته 
اســت. زمین شهری قابل ساخت نیز وجود ندارد. 
بنابراین قیمت زمین باال می رود. نرخ دستمزد هم 
در ظاهر 57 درصد رشد داشته اما عمال وقتی وارد 
نیروی کار می شود به 70 تا 100 درصد می رسد؛ 
زیرا ســازنده ای که به طور مثال 100 نفر پرسنل 
در پــروژه خــود دارد در مواقع بیکاری و بارندگی 

باید دستمزد بدهد.
وی در تشــریح وضعیت بازار ســاخت و ســاز در 
اواخر ســال گذشته گفت: از نیمه دوم اسفندماه، 

دالالن آهن، کاشی،  سرامیک و به طور کلی مصالح 
ســاختمانی از فروش خــودداری می کردند؛ زیرا 
اگر می فروختند باید در اردیبهشت با قیمت های 

باالتری همان کاالها را می خریدند.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: با فروکش 
کردن هیجانات، مردم مقداری نسبت به اتفاقات 
مثبت در اقتصاد ناامید شــده اند. البته شــخصا به 
انجــام کارهای مهــم در این دولت اعتماد دارم و 
معتقدم این نیروهایی که صورت جهادی در وزارت 
راه و شهرســازی حضور یافته اند توانایی افزایش 

ساخت و ساز را دارند.

خبر ویژه

قیمت انواع سکه و طال در ابتدای هفته سوم فروردین ماه سیر صعودی 
داشت و هیجان برای خرید فلز زرد دوباره افزایش یافت اما در روزهای 
پایانی هفته دوباره شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طال در بازار بودیم 

و پیش بینی می شود این روند در هفته آینده نیز ادامه داشته باشد.
نائب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اظهارداشــت: در هفته دوم 
فروردین ماه قیمت انس جهانی همچنان تحت تاثیر جنگ اوکراین و 

روسیه در محدوده 1919 دالر تا 1940 دالر در نوسان بود.
محمد کشــتی آرای افزود: اما هفته گذشــته قیمت طال و سکه تحت 
تاثیر افزایش قیمت ارز قرار گرفت به طوری که روز سه شنبه قیمت 

ارز به باالترین سطح خود در سال جدید یعنی 27 هزار و 800 تومان 
رسید که رکورد جدیدی در شروع سال 1401 بود.

به گفته وی افزایش قیمت ارز موجب شد در حالیکه بهای سکه و طال 
که در حال کاهش بود مجددا افزایش یابد.نایب رییس اتحادیه طال و 
جواهر تهران گفت: قیمت انس جهانی طال در آخرین معامالت امروز 
1926 دالر اســت که نســبت به ابتدای هفته یک دالر افزایش قیمت 
داشت و سکه طرح جدید به طور متوسط 380 هزارتومان و ربع سکه 
50 هزار تومان افزایش قیمت داشــت اما نیم ســکه و ســکه های یک 

گرمی بدون تغییر قیمت در روز پنجشنبه دادوستد شد.

کشتی آرای درخصوص حباب سکه گفت: قیمت انواع سکه با توجه 
به افزایش نرخ ارز قسمتی از حباب خود را که در طول هفته به دلیل 
افزایش تقاضا ایجاد شده بود را از دست می دادند و حباب سکه تمام 
بهار آزادی به پایین ترین سطح خود یعنی 50 هزار تومان رسیده بود 
که رقم بی سابقه ای بود اما مجددا افزایش قیمت ارز و هیجانی که در 
بازار برای خرید سکه به وجود آمد حباب سکه به 150 هزار تومان در 

روز پایانی هفته گذشته رسید.
این فعال صنفی ادامه داد: بهای طالی آب شــده 150 هزار تومان و 
هر گرم طالی 18 عیار 35 هزار تومان افزایش قیمت هفتگی داشت.

 پیش بینی فعاالن بازار درباره آینده قیمت ها چیست ؟

افزایش هیجان برای خرید فلز زرد
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نفت و انرژی 4

کاهش قیمت ندارد  بازار نفت نشانه ای از 

طالی سیاه ۳ رقمی می ماند

كوتاه از انرژی

بین الملل

تصویب ممنوعیت 
 واردات نفت روسیه 

در کنگره آمریکا
کنگره آمریکا در راســتای افزایش 
فشار بر مسکو پس از حمله نظامی به 
اوکراین، به ممنوعیت واردات نفت 
روسیه و تعلیق روابط تجاری عادی 
با روســیه رای داد.الیحه ممنوعیت 
واردات نفــت روســیه با 100 رای 
موافق و بــدون هیچ آرای مخالفی 
در سنا و با 413 رای موافق در برابر 
9 رای مخالف، در مجلس نمایندگان 
آمریــکا تصویب شــد و اکنون باید 
توســط رئیس جمهور آمریکا امضا 
شــود.این الیحه واردات نفت خام، 
گاز، زغال ســنگ، فــرآورده های 
نفتی و هــر گونه محصوالت انرژی 
دیگر از روســیه را ممنوع می کند.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در 
8 مارس با صــدور فرمانی، واردات 
نفت روســیه به آمریــکا را ممنوع 
کرده بود. اگرچه تالش جدی برای 
تبدیل این ممنوعیت به قانون وجود 
داشــت اما ســنا از آن زمان سرگرم 
مــرور جزییات مربــوط بود.الیحه 
دیگری بــرای تعلیق روابط تجاری 
عــادی هم بــا 100 رای موافق در 
ســنا و بدون هیچ مخالفتی تصویب 
شد و به رئیس جمهور آمریکا اجازه 
می دهــد تعرفه های باالتری روی 
واردات روسیه اعمال کند تا اقتصاد 
این کشــور بیــش از پیش ضعیفتر 
شود.این ممنوعیت تنها شامل نفت 
نیســت و LNG و زغال سنگ را هم 
دربرمــی گیرد. آمریکا حدود 500 
هزار بشــکه در روز نفت و فرآورده 
های نفتی روســیه را وارد می کند. 
این ممنوعیت احتماال به تحریمهای 
خودخواسته بیشتر از سوی سایرین 
منجر می شــود.اقدامات مجلس و 
ســنای آمریــکا نخســتین تدابیر 
تصویب شــده از زمان حمله نظامی 
روســیه به اوکراین اســت که برای 
امضا به کاخ ســفید ارسال می شود. 
تاکنــون کاخ ســفید برای مجازات 
روسیه بر سر اقداماتش در اوکراین، 
بــه اقدامات رئیــس جمهور متکی 
بود.بر اســاس گزارش اویل پرایس، 
ســازمان ملل متحــد هم به تعلیق 
روســیه از شورای حقوق بشر  رای 
داده اســت. آمریکا حدود 500 هزار 
بشــکه در روز نفت و فرآورده های 

نفتی روسیه را وارد می کند.

زیان 5 میلیارد دالری 
شل از خروج از روسیه

شرکت شل در سه ماهه نخست سال 
میالدی جــاری در نتیجه تصمیم 
برای خروج از روســیه، حداکثر پنج 
میلیــارد دالر ضرر و زیان متحمل 
خواهد شد که باالتر از برآورد قبلی 
اعالم شــده اســت.با این حال شل 
اعالم کــرد فعالیتهای تجارت نفت 
و گاز این شــرکت به دلیل افزایش 
قیمتهــای انــرژی، تقویت خواهد 
شد.شل پیش از انتشار عملکرد مالی 
سه ماهه نخست خود در پنجم مه، 
اعــالم کرد ضرر و زیان چهار تا پنج 
میلیــارد دالری مربوط به خروج از 
روســیه، بر درآمدهای این شرکت 
تاثیر نخواهد گذاشــت. این شرکت 
پیشــتر اعالم کرده بود زیان مربوط 
بــه خروجش از روســیه به حدود 
3.4 میلیــارد دالر می رسد.شــل 
ماه گذشــته اعالم کرد از فعالیتهای 
 LNG روســی از جمله تاسیســات
ســاخالین 2 خارج می شــود. این 
شــرکت در پروژه مذکور که توسط 
شرکت گازپروم اداره می شود، 27.5 
درصد ســهم داشت. شل همچنین 
قصــد دارد به حضــور در خط لوله 
گازی نورد استریم 2 که از روسیه به 
آلمان احداث شده است، پایان دهد. 
این شــرکت با حضور در کنسرسیوم 
این پروژه، به تامین مالی ساخت آن 
کمک کرده اســت.بر اساس گزارش 
رویترز، شــرکت شل که بزرگترین 
بازرگان گاز طبیعی مایع جهان است، 
 LNG اعالم کرد درآمدش از تجارت
در ســه ماهه نخست سال 2022 در 
مقایســه با سه ماهه قبلی باالتر بوده 
اســت و درآمدش از تجارت نفت به 
میزان قابل مالحظه ای افزایش پیدا 

کرده است.

 مدیر پروژه توسعه ذخیره سازی گاز 
در میدان شوریجه:

 ظرفیت صادرات گاز ایران 
 به کشور های همسایه 

افزایش می یابد
مدیر پروژه توســعه ذخیره سازی گاز در 
میدان شوریجه اعالم کرد: با تکمیل طرح 
توسعه ذخیره سازی گاز در میدان شوریجه 
ظرفیت صادرات گاز ایران به کشــور های 
همسایه افزایش می یابد، همچنین از افت 
فشار در مناطق شمالی کشور جلوگیری 
می شــود. مهدی والیتی با اشاره به آغاز 
عملیات اجرایی فاز دوم ذخیره سازی گاز 
شوریجه با حضور رئیس جمهوری و وزیر 
نفــت، در ایــن باره اظهــار کرد: هدف از 
ذخیره ســازی گاز طبیعی این اســت که 
این انرژی در مخزنی طبیعی و زیر زمین 
ذخیره شــود، زیــرا مقدار مصرف گاز در 
ایران و کل دنیا در تابستان پایین می آید 
و در ایــن فصــل گاز مازاد وجود دارد که 
به مدت هشت ماه ذخیره می شود و چهار 
ماه ســرد ســال از آن برداشت و به خط 
لوله سراســری تزریق می شود.وی ادامه 
داد: این ظرفیت در میدان ذخیره ســازی 
شــوریجه در دوره ای به عنــوان فاز یک 
اجرایی شده و به بهره برداری رسیده است 
و اکنون می خواهیم این ظرفیت دو برابر 
شود.مدیر پروژه توسعه ذخیره سازی گاز 
در میدان شــوریجه تصریح کرد: قرارداد 
شــرکت مهندســی و توسعه گاز ایران با 
شرکت مپنا یکم دی ماه سال 1400 ابالغ 
شــد که زمان اجرای آن 36 ماه اســت و 
در آن زمان باید بهره برداری آغاز شــود 
)یکم دی ماه سال 1403(.والیتی درباره 
ویژگی هــای اجرای این طــرح گفت: با 
تکمیــل آن ظرفیت صــادرات گاز ایران 
به کشــور های همسایه افزایش می یابد، 
همچنین از افت فشار در مناطق شمالی 
کشــور جلوگیری می شود.وی با اشاره به 
عزم شــرکت ملی گاز ایران برای توسعه 
ذخیره ســازی گاز در کشــور، از انجــام 
مذاکراتی با شــرکت مپنــا برای اجرای 
چند طرح ذخیره سازی گاز دیگر خبر داد.

 عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی :

 توسعه صنعت باید 
در حاشیه دریاها رقم بخورد

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی تاکید کرد: هم از لحاظ 
منطق اقتصادی و هم از لحاظ سیاســت 
های جمعیتی توسعه صنعت و کشاورزی 
و بــه دنبال آن تثبیــت جمعیت جدید 
بایــد در کنــار دریاها بــوده و انتقال آب 
به فالت مرکزی چندان سازگار با منطق 
نیســت.مهدی طغیانی با اشاره به طرح 
هــای مطروحه در خصوص انتقال آب از 
خلیــج فــارس و دریای عمان، بیان کرد: 
در خصــوص طرح های انتقال آب از دریا 
یــک نکته مهم وجــود دارد و ان هم این 
است که باید از لحاظ اقتصادی به صرفه 
باشد تا اجرایی شود چراکه دولت هزینه 
آنها را نمی پردازد و عمدتا از سوی بخش 
خصوصی انجام می شود. حال سوال این 
اســت که در چه حوزه هایی انتقال آب 
برای ما مقرون به صرفه است.وی در ادامه 
اظهار کرد: آیا در حوزه کشاورزی برای ما 
به صرفه است که آب دریا را شیرین کرده 
و پس از طی مسافت طوالنی انتقال دهیم 
تا کشاورزی انجام شود. در این حوزه بعید 
اســت. اما برای حــوزه صنعت می تواند 
مقرون به صرفه باشد. اما نکته دیگری که 
وجود دارد این است که با انتقال آب و رونق 
صنعت ما نیروی انسانی را در یک منطقه 
جذب کرده که سکونت آنها نیز با افزایش 
مصرف آب شــرب همراه است. به عبارت 
دیگر در کنار توسعه صنعت مصارف شرب 
نیز افزایش می یابد. آیا منابع ما در نقاط 
مرکــزی و در جاهایی کــه با بحران آب 
مواجه هســتیم کفاف تامین آب شــرب 
ایــن افراد را خواهــد داد یا خیر.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: از سوی دیگر سیاست های 
جمعیتی ما تاکید دارد تا استقرار جمعیت 
جدید در حاشیه دریاها و مرزها و خارج از 
محدوده مرکزی کشور باشد. فلذا توسعه 
صنایع آب بر هم باید در حاشــیه دریاها 
اتفاق بیفتد. انتقال آب با طی کیلومترها 
به مرکز کشور ولو اینکه صرفه هم داشته 
باشد؛ با سیاست های جمعیتی ما سازگار 
نیست.وی در ادامه تاکید کرد: در مجموع 
بــرای تامین آب صنایع موجود می توان 
انتقــال آب را اجرایی کرد ولی توســعه 
صنایــع و کشــاورزی را باید در مناطقی 
معطــوف کنیــم که در جــوار آب و دریا 
هستند چه از نظر منطق اقتصادی و چه 
از نظر انطباق با سیاســت های جمعیتی 

این امر منطقی تر است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز 
و پتروشیمی با اشاره به اینکه روند فعلی 
بازار نشانه ای از کاهش قیمت نفت ندارد، 
گفت: بازگشــت نفــت ایران و ونزوئال به 
بازار می توانــد به تعادل قیمت ها کمک 
کرده و کسری ناشی از افزایش مصرف را 
جبران کند.سید حمید حسینی با اشاره 
به اینکه بازار نفت قابل پیش بینی نیست 
و از همیــن رو احتماالت متفاوتی وجود 
دارد، افزود: شرکت های تجاری دنیا یک 
نــوع پیش بینی می کنند و موسســات 
معتبــر بین المللی معمــوال پیش بینی 
قیمتــی پایین تر از قیمت شــرکت های 
تجــاری دارنــد.  وی ادامــه داد: پیش از 
تنش بین روســیه و اوکراین، با توجه به 
افزایش تورم و رشد مصرف نفت در دنیا 
و پیشــی گرفتن تقاضا از عرضه، قیمت 
طالی سیاه روند صعودی داشت و اغلب 
موسســات بین المللی اعتقاد داشتند که 
کــف قیمت نفت در ســال های 2021 و 
2022 در حــدود 85 دالر خواهــد بود.

حســینی تاکیــد کرد: ایــن پیش بینی 
قیمــت برای ســال های 2022 و 2023 
اکنــون 3 رقمــی اســت و قیمت حدود 
100 دالر را برای هر بشــکه نفت در نظر 
گرفته اند.وی با اشــاره بــه اینکه اکنون 
تقاضای نفت بیش از عرضه است، گفت: 
از سوی دیگر تحریم هایی که روزانه علیه 
روسیه مطرح می شود، نیز بر عرضه نفت 
تاثیرگذار اســت و با توجه به کمبود نفت 
در دنیــا، قیمت ها را افزایش خواهد داد.
به گفته رئیــس اتحادیه صادرکنندگان 
نفــت و گاز و پتروشــیمی، قیمت گاز و 
ال.ان.جی نیز نشــانه کاهش ندارد.وی 
ادامــه داد: مصرف کننــدگان غربی زیر 
فشار هستند و این در شرایطی است که 
انتخابــات کنگره آمریکا و چند انتخابات 
ریاســت جمهوری در اروپا برگزار خواهد 

شــد و از همین رو کشــورهای غربی ها 
تالش می کننــد قیمت را کاهش دهند 
و به کشــورهای تولیدکننده نفت فشار 
می آوردنــد تــا به طور مثال اوپک پالس 
عالوه بر 400 هزار بشکه ای که ماهانه به 
تولید نفت خود اضافه می کند نســبت به 
افزایش تولید اقدام کند.حسینی با تاکید 
بر اینکه برخی کشــورها از جمله عراق، 
امارات و عربستان اکنون ظرفیت افزایش 
تولید را دارند، افزود: همچنین بازگشت 
نفــت ایــران و ونزوئال به بازار می تواند به 
تعــادل قیمت ها کمک کرده و کســری 
ناشــی از افزایش مصرف را جبران کند.
وی با اشــاره به اینکه نفت روســیه هنوز 
رســما توســط دنیا تحریم نشده است، 
گفت: تنها برخی کشــورها و شــرکت ها 
اعــالم کرده اند که دیگر با صنعت نفت و 
گاز روســیه همکاری نمی کنند.به گفته 
حسینی، قیمت نفت اکنون در بازارهای 

جهانی وابسته به 3 عامل تغییر می کند.
وی ادامه داد: جنگ اوکراین و روسیه یکی 
از مهم ترین عوامل در شرایط فعلی است 
که اگر به آتش بس برسد و جنگ متوقف 
شود، تحریم های روسیه شدت نمی گیرد 
و می توان انتظار داشت قیمت ها کاهش 
نســبی داشته باشند.حسینی افزود: روز 
چهارشــنبه اعالم شــد از آنجا که آلمان 
حاضر نشــده پول گاز روســیه را به روبل 
پرداخت کند، روسیه جریان 33 میلیارد 
متر مکعب گاز را قطع کرده اســت. این 
موضوع بر اقتصاد آلمان فشــار می آورد و 
در بازارهای دیگر اثرگذار است.وی تاکید 
کــرد: دومین موضوع کرونا اســت و اگر 
مــوج جدیدی از ایــن بیماری در جهان 
ایجاد شود بر تقاضا اثر می گذارد و باعث 
کاهــش آن خواهد شــد.رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشــیمی 
عامل ســوم را اقدامات فدرال رزرو برای 

کنترل تورم دانست و گفت: در چند دهه 
گذشــته تورم در اروپا و آمریکا پایین تر 
از 3 درصــد بــوده اما اکنون تورم در این 
کشــورها به باالی 5 درصد رسیده است 
و ایــن کشــورها به دنبــال راهکارهای 
انقباضــی برای کاهش تورم خواهند بود.
وی در پایــان تاکید کرد: روند فعلی بازار 
نشــانه ای از کاهــش قیمت نفت ندارد و 
اغلب کارشناســان اعتقــاد دارند قیمت 
نفت 3 رقمی می ماند. با این حال اگر این 
حوادث سیاسی فروکش کند و نفت ایران 
نیز به بازار بازگردد، قیمت نفت تا 85 دالر 
تا سال 2023 کاهش پیدا می کند.  قیمت 
نفت تحت تاثیر برنامه کشورهای مصرف 
کننده برای برداشت 240 میلیون بشکه 
نفت از ذخایر اضطراری، در معامالت روز 
جمعــه بازار جهانــی کاهش پیدا کرد و 
در مســیر ثبت حدود سه درصد کاهش 
هفتگــی قرار گرفت.بهای معامالت نفت 

برنت پس از رشــد بیــش از یک دالری 
در ابتــدای معامالت، 55 ســنت معادل 
0.6 درصــد کاهش یافت و به 100 دالر 
و ســه سنت در هر بشــکه رسید. بهای 
معامــالت وســت تگــزاس اینترمدیت 
آمریــکا با 34 ســنت معادل 0.4 درصد 
کاهــش، به 95 دالر و 67 ســنت در هر 
بشکه رسید. هر دو شاخص پس از ریزش 
پنج درصدی در معامالت روز چهارشنبه، 
روز گذشــته با اندکی کاهش بسته شده 
بودند.آژانس بیــن المللی انرژی میزان 
مشارکت کشــورهای عضو این سازمان 
در برداشت 120 میلیون بشکه از ذخایر 
نفت اســتراتژیک را اعالم کرد. برداشت 
ذخایر نفت آمریکا و متحدان این کشــور 
در آژانــس بین المللی انــرژی، دومین 
برداشــت از ذخایر اضطراری در یک ماه 
گذشــته و پنجمین دور برداشــت از این 
ذخایر در تاریخ این ســازمان است که با 
هدف مقابله با اختالالت بازار نفت انجام 
می گیرد.تحلیلگران می گویند برداشت 
از ذخایر نفت اســتراتژیک که از ابتدای 
ماه مه تا پایان سال به حدود یک میلیون 
بشــکه در روز می رسد، ممکن است رشد 
قیمتهــا در کوتــاه مدت را محدود کند اما 
حجم نفت از دست رفته در نتیجه تحریمها 
علیه روسیه را به طور کامل جبران نمی کند.

تحلیلگران در یادداشــتی نوشتند: اگرچه 
ایــن بزرگترین آزادســازی نفت از ذخایر 
اســتراتژیک است اما عوامل بنیادین بازار 
را نمــی تواند تغییر دهد و احتماال افزایش 
بیشتر تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگ 
را به تاخیر می اندازد. این برداشت چشمگیر 
از ذخایر اضطراری ممکن است مانع از آن 
شود که اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل 
آمریکا حتی با وجود ماندن قیمتها در حدود 
100 دالر در هر بشکه، به افزایش تولیدشان 

سرعت دهند. 

 با توسعه جوامع و افزایش روزافزون گرایش به مصرف لوازم برقی 
در خانواده ها، میزان مصرف برق خانگی نیز افزایش یافته است 
و طبق آمارها مصرف برق خانگی در ایران 2.5 برابر اســتاندارد 
جهانــی اســت؛ یعنــی 37 درصد از انــرژی در بخش خانگی و 
تجاری کشــور مصرف می شــود. در این میان 90 درصد مصرف 
برق خانگی به ســه وســیله الکتریکی پرکاربرد اختصاص داشته 
و می توان با اســتفاده صحیح از این لوازم، مصرف برق و به تبع 
آن هزینــه قبــوض را به میزان قابل توجهی کاهش داد.  یخچال 
و فریزر به تنهایی 35 درصد، کولر 35 درصد و روشــنایی 15 تا 
20 درصد مصرف برق خانگی را به خود اختصاص می دهند. بنابر 

برخی آمارها بخش خانگی، تجاری، اداری و عمومی کشور بیش 
از 50 درصد برق تولیدی کشــور را به خود اختصاص می دهند 
.حال آنکه در بخش خانگی و حتی ســایر بخش ها که از وســایل 
سرمایشی و روشنایی استفاده می کنند، با اندکی توجه و مصرف 
بهینه می توان به تأمین برق کشور به خصوص در اوج بار مصرف 
کمک شــایانی کرد و عالوه بر این مشــمول پرداخت هزینه های 
اضافی در قبوض برق نشد. اما چطور می توان مصرف برق را در 
منزل کاهش داد؟  یخچال و فریزر از جمله لوازم برقی است که 
باید به طور دائم به پریز برق متصل باشــد و قطع برق آن حتی 
برای چند ســاعت می تواند ســبب فاسد شدن موادغذایی شود، 

تنظیم درجه ترموستات یخچال بین 3 تا 5 درجه اقدامی است 
که باعث صرفه جویی برق می شود. باز و بسته کردن مکرر درب 
یخچال و فریزر موجب افزایش 10 کیلووات ساعت مصرف برق 
می شــود، ضمن این که باعث هدر رفت ســرما نیز خواهد شــد. 
خراب بودن الســتیک درب یخچال و فریزر موجب افزایش 20 
درصدی انرژی مصرفی و هزینه برق خانواده می شــود، بنابراین 
الزم اســت نوارهــای دور یخچــال را مرتب کنترل کنید.از کنار 
هم چیدن و چســباندن ظروف و مواد غذایی در داخل یخچال 
و فریــزر خــودداری کنید، چراکــه این کار گردش هوا را در این 
وسایل دچار اختالل کرده و سبب افزایش مصرف برق می شود.

با توزیع قبض های جدید؛

کاهش دهیم؟ چگونه هزینه قبض برق را 

خبر  ویژه

کارشناس ارشد حوزه انرژی :

 ایران می تواند تولید نفت را 
تا 7 میلیون بشکه افزایش دهد

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: از نظر 
میزان ذخایر و مسائل فنی هیچ دلیلی وجود 
ندارد که ما نتوانیم ظرفیت تولید را از آنچه 
که هســت تا بیش از دو برابر افزایش دهیم، 
به عبارتی اگر امــروز می گوییم که ظرفیت 
تولیــد حدود 3.5 میلیون بشــکه اســت تا 
حدود 6 تا 7 میلیون بشکه می توانیم افزایش 

ظرفیت داشته باشیم.
مهــدی حســینی با بیان اینکــه میزان نیاز 
صنعت نفت به ســرمایه گذاری بســتگی به 
ایــن دارد که اولویت های توســعه روی چه 
پارامترهایی اســتوار باشد، اظهار کرد: مهم 
برنامــه ای اســت که در این راســتا تدوین 
می شــود، ســرمایه گذاری کــه در صنعت 
نفت صورت می گیرد می بایســت بر اســاس 
ضرورت هایی که بازار تعیین می کند باشــد.

کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه 
نــگاه بــه نیازهای بازار نفت باید در چشــم 
اندازهــای کوتاه مدت، میان مدت، درازمدت 
و تهدیدها و فرصت هایی که بازار ممکن است 
وجود داشــته باشد تبیین شود، تصریح کرد: 
عالوه بر این موارد باید سیاست ها و برنامه های 

کشــورهای همســایه را زیر ذره بین قرار داد 
و باتوجــه به مجموعه این مــوارد برنامه ای 
تدوین شــود.رئیس ســابق کمیته بازنگری 
قراردادهای نفتی ایران افزود: صنعت نفت به 
چند بخش باالدستی، پایین دستی که خود 
شامل پاالیش و پخش و پتروشیمی می شود 
تقسیم شده که هرکدام از بخش ها برنامه ها 
و سیاســتگذاری  خاص خود را می طلبد که 
از ضرورت های توسعه اقتصادی کشور بوده، 
این موارد چارچوب ها و المان های اصلی است 
که باید تمام این شرایط را در نظر بگیریم و به 
جلو پیش برویم.وی با اشــاره به لزوم توسعه 
در صنایع باالدســتی صنعــت نفت، گفت: 
در شــرایط کنونی متوســط ضریب بازیافت 
ذخایــر نفت در کشــور ما حــدود 23 تا 24 
درصد و ذخایر قابل اســتحصال باالی 150 
میلیارد بشکه نفت است. در همین حال دیگر 
کشورها مثل عربستان دارای ضریب بازیافت 
50 درصد و به باال هستند، عمان 40 درصد 
و نروژ 60 درصد را هدف گرفته اســت. قطعا 
مــا هم با اســتفاده از فناوری های نوین می 
توانیم به 35 درصد ضریب بازیافت برسیم .

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق:

 اصالح تعرفه های برق به تغییر 
رفتار پر مصرف ها منجر شد

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با 
اشاره به اصالح تعرفه های برق گفت: بخشی 
از مشــترکان پرمصرف و فــوق پرمصرف 
نســبت به تغییر الگوی مصرف خود اقدام 
کردنــد. »عبداالمیــر یاقوتی« افزود: یکی 
از عوامل مدیریت مصرف، نرخ برق اســت 
البتــه عوامل دیگری نیز وجود دارد و بنا بر 
آمارهای موجود پس از اعمال تعرفه گذاری 
جدید، بخشی از مشترکان پرمصرف و فوق 
پرمصرف نسبت به تغییر الگوی مصرف خود 
اقدام کردنــد.وی ادامه داد: در فصول گرم 
معموال مصرف برق افزایش پیدا می کند و 
محدودیت های موجود باعث می شــود که 
روش هــای بهتر مصرف مدنظر قرار گیرد.

یاقوتی افزود: میزان مصرف برق 80 درصد 
مشترکان در فصل گرم سال کمتر از الگوی 
مصرف اســت و 15 درصد مشــترکان برابر 
الگوی مصرف و 5 درصد مشترکان نیز بیش 
از دو برابر الگوی تعیین شده برق مصرف می 
کنند که این اعداد نشان می دهد با رعایت 
برخی موارد ســاده می توان الگوی مصرف 
را رعایــت کرد.ایــن مقام مســوول گفت: 

تجهیزات سرمایشــی، یخچال و فریزرها، 
وســایل صوتی و تصویری و روشــنایی 4 
مولفــه اصلــی مصرف برق مشــترکان در 
یک دوره یک ماهه اســت.وی با بیان اینکه 
85 درصد مشــترکان در تهران از کولر آبی 
استفاده می کنند، ادامه داد: درباره وسایل 
سرمایشی نکته های مختلفی وجود دارد، در 
اقلیم هایی مانند تهران، کولرگازی و داکت 
اسپیلت، باعث مصرف بیش از اندازه می شود 
و کســانی که از این نوع وســایل سرمایشی 
اســتفاده می کند قطعا نمی توانند الگوی 
مصرف را رعایت کنند. در زمان ساخت و ساز 
اگر شرایط به نحوی باشد که با ایزوله بودن 
فضا شــاهد خروج انرژی از واحد مسکونی 
نباشــیم، در این شرایط کولرگازی راندمان 
بهتری نســبت به ســایر تجهیزات دارد اما 
بــه دلیل رعایــت نکردن اصول علمی برای 
جلوگیــری از ورود گرمــا و خروج انرژی در 
زمان ســاخت واحد مسکونی، شاهد اتالف 
انرژی فراوان در این بخش هستیم، بنابراین 
کولرهای آبی به لحاظ مصرف انرژی شرایط 

بهتری را برای اقلیم خشک دارد.
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55بانک و بیمه
اولین جلسه بررسی عملکرد شعب 

و تشریح برنامه های سال 140١
 اولین جلســه بررســی 
عملکرد شــعب و تشریح 
برنامه های ســال 1401 

بیمه آرمان برگزار شد.
این جلســه در روز ســه 
شنبه مورخ 16 فروردین ماه در ستاد مرکزی، 
با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، دکتر 
الماســی عضو هیئت مدیــره، آقایان حبیبی و 
رئیــس الذاکرین، معاونین فنــی و بازاریابی، 
مدیران ســتادی و روســای شــعب به صورت 
آنالین در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد .

دکتر قلی پور ضمن تبریک بمناســبت ســال 
نو و همچنین فرا رســیدن ماه مبارک رمضان 
عملکرد شرکت بیمه آرمان در سال گذشته را 
مطلــوب ارزیابی کــرد و تالش کلیه مدیران و 

کارکنان مجموعه را مورد ستایش قرار داد .
در ادامه بررسی عملکرد شعب در سال 1400، 
تشریح اهداف و برنامه ها سال 1401 و بررسی 
مســائل و مشــکالت شعب از جمله موضوعات 

پرداخته شده در این جلسه بود.

پرداخت 356 میلیارد ریال 
تسهیالت ازدواج در اسفند ماه

 بانــک ســامان در طول 
اسفندماه ســال 1400 
نزدیک بــه 356 میلیارد 
ریال تســهیالت ازدواج 

پرداخت کرده است.
بر اســاس اعالم بانک ســامان، طی اسفندماه 
سال گذشته بانک سامان 451 فقره تسهیالت 
ازدواج به مبلغ 355900 میلیون ریال پرداخت 

کرده است.
بر همین اســاس، با احتســاب پرداختی های 
اســفند ماه، بانک سامان از ابتدای سال 1400 
تا پایان اسفندماه 5026 فقره تسهیالت ازدواج 
به مبلغ 3946910 میلیون ریال پرداخت کرده 

است.
همچنین بر اســاس همین گزارش، از ابتدای 
ســال 1400 تا پایان اسفندماه، 3401 نفر در 
انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که 
از این تعداد 2842 نفر در انتظار تعیین شعبه، 
491 نفر در انتظار تکمیل مدارک و 68 نفر در 

انتظار اخذ وام هستند.

 تغییر ساعت کاری 
و نحوه حضور کارکنان واحدهای 

صف و ستاد در محل کار 
 براساس اعالم بخشنامه 
مــورخ  7/01/ب 
16/01/1401 معاونــت 
ســازمان و  برنامه ریزی 
پســت بانک ایران؛ پیرو 
نامه شماره 1248 مورخ 08/01/1401 رئیس 
دفتــر رئیس جمهور در خصوص ابالغ مصوبات 
یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت 
کرونــا مــورخ 06/01/1401، ســاعات کار 
کارکنــان، باجه هــای بانکی روســتایی و ارائه 
خدمات به مشتریان از تاریخ ابالغ این بخشنامه 
به روال قبل از شرایط بحرانی کرونا باز می گردد 
و تمامــی محدودیت های قبیلی تعیین شــده 
مرتبط لغو و حضور تمامی کارکنان در ساعات 
قانونی در محل کار الزامی و به شرح ذیل اعالم 

می شود.
 

ساعت کاری ادارات مرکزی: 
-  شــنبه تا چهارشــنبه ) شروع بکار؛ 7 / خاتمه 

کار؛ 15:45(  
- پنجشنبه ها )تعطیل(

 ساعت کاری ستاد مدیریت شعب و شعب 
استان ها و مناطق و باجه ها: 

- شــنبه تا چهارشــنبه ) شروع بکار؛ 7 / خاتمه 
کار؛ 14:30(  

-پنجشــنبه ها )شــروع بــکار؛ 7 / خاتمه کار؛ 
)13:30

 ساعت ارائه خدمت به مشتریان در 
روزهای عادی:

- شنبه تا چهارشنبه ) شروع کار؛ 7:30 / خاتمه 
کار؛ 13:30 (

- پنجشــنبه ها ) شروع کار؛ 7:30 / خاتمه کار؛  
) 12:30

 ساعت ارائه خدمت به مشتریان در ماه رمضان:
شنبه تا چهارشنبه ) شروع کار؛ 7:30 / خاتمه 

کار؛ 13 (
 پنجشنبه ها ) شروع کار؛ 7:30 / خاتمه کار؛  12 (

شــایان ذکر اســت: با عنایت به مصوبه هیات 
محتــرم دولت و به منظــور بهره مندی هرچه 
بیشــتر از فیوضات ماه مبارک رمضان، ساعات 
کار کارکنــان و کارگــزاران باجه هــا، مندرج 
درجــدول فــوق درایام ماه مبارک رمضان یک 

ساعت زودتر خاتمه خواهد یافت.
ضمناً با ابالغ این بخشــنامه، مفاد بخشــنامه 
شــماره 230/00/ب مــورخ 09/11/1400 
موضوع "ســاعت کاری و نحوه حضور کارکنان 
واحدهای صف و ســتاد "؛ در خصوص ســاعت 

کار واحدهای بانک منسوخ می شود.

اخبار

در دیدار مدیران عامل بانک تجارت و هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس تاکید شد؛ 

ارائه خدمات متناسب با نیاز 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

دکتر اخالقی و دکتر علی عســگری مدیران عامل 
بانک تجارت و هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس 
راهکارهای توسعه همکاری در سال 1401 را مورد 

بحث و بررسی قرار دادند.
دکتر اخالقی به مناســبت فرا رسیدن سال جدید 
با حضور در هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس با 
دکتر علی عسگری مدیرعامل این مجموعه دیدار 

و گفت وگو کرد.
مدیرعامل بانک تجارت ضمن تبریک سال نو و فرا 
رسیدن ماه مبارک رمضان پتروشیمی خلیج فارس 
را از بزرگترین و مهمترین مشتریان بانک تجارت 
دانست و بر آمادگی این بانک برای توسعه همکاری 
با این مجموعه از طریق ارائه بهترین خدمات مالی 
و بانکی در راستای فعال سازی طرح های هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد.
دکتر اخالقی در این دیدار با اشاره به روند همکاری های 
بانک تجارت با شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس گفت: شرکت های زیرمجموعه پتروشیمی 
خلیــج فارس را در مجموع بزرگترین و مهمترین 
مشتری بانک تجارت می دانیم و شعب بانک تجارت 
در تهران و همچنین محل فعالیت پتروشیمی های 
تحت هدایت این هلدینگ همواره آماده ارائه بهترین 
و ســریع ترین خدمات مالی و بانکی متناســب با 

نیازهای آتی این شرکت ها هستند.
مدیرعامل بانک تجارت با اشــاره به سابقه دیرینه 
همــکاری بانــک تجــارت با صنعت نفــت، گاز و 
پتروشــیمی کشــور گفت: طرح های تسهیالت و 
تعهدات بانک تجارت با هدف تامین مالی زنجیره 
تولید شــرکت های پتروشیمی از طریق روش های 
نوین و کارآمد در راستای تکمیل پروژه ها و تامین 
خوراک شرکت های تحت پوشش هلدینگ طراحی 
و آماده سازی شده و ما آماده به کارگیری حداکثر 
توان بانک تجارت در حوزه ارزی و ریالی برای توسعه 

این حمایت ها هستیم.
دکتــر اخالقی همچنین به رویدادها و تصمیمات 
طرح شده در سومین نمایشگاه و همایش تخصصی 
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی اشاره 
کــرد و گفت: این نمایشــگاه و همایش تخصصی 
فرصتی بود تا بانک تجارت با برقراری ارتباط نزدیک 
با شرکت های دانش بنیان و اشتغال زا خدمات خود 
را به این شرکت ها معرفی کرده و نقش خود را در 

جهت توسعه پایدار این صنعت ایفا کند.
علی عســگری مدیرعامل هلدینگ پتروشــیمی 
خلیج فارس با اشــاره به سابقه همکاری راهبردی 
این شــرکت با بانک تجارت گفت: تعامل حرفه ای 
بانک تجارت و شــرکت های هلدینگ پتروشیمی 
خلیــج فارس همواره در مســیر توســعه صنعت 
پتروشیمی کارگشا بوده و امیدواریم شاهد همکاری 
عمیق تر بین دو مجموعه باشیم. شریفیان معاون 
مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان شرکتی 
و تجاری نیز با اشاره به روند همکاری بانک تجارت 
بــا وزارت نفت و صنعت پتروشــیمی در دهه های 
گذشته گفت: مجموعه شعب بانک تجارت با حضور 
کارکنان متخصص و آگاه از نیازهای روز شرکت های 
پتروشــیمی در اندیشه ایجاد رابطه استراتژیک و 
مســتحکم بین دومجموعه هســتند و امیدواریم 
در ســال جدید نیز این روند به صورت افزایشی در 

راستای توسعه اقتصاد کشور تداوم یابد.

امسال، سال تحول بیمه آسماری است
همزمان با فرارسیدن سال نو، مدیرعامل شرکت 

بیمه آسماری پیامی صادر کرد.
متن پیام علیرضا یزدان دوست به این شرح است:

“به نام خداوند بخشنده و بسیار مهربان”
نوروز، پیوند دیرین آدمی است با طبیعت که هر 
ساله با آغاز بهار جشن گرفته می شود. اما امسال، 
سومین سالی است که بهار و نوروز برای ایرانیان 

معنای دیگری دارد.
ویروســی کوچک، آشــوبی بزرگ در دل جهان 
انداخت و همه ابعاد زندگی بشــر را متاثر کرد. 
تعامالت اجتماعی انســانها بســیار محدود شد، 
کسب و کارهای زیادی آسیب دید، اقتصادهای 
بــزرگ دنیــا رکودی بــزرگ را تجربه کردند و 
بســیاری بر اثر ابتال به این بیماری، جان خود را 

از دست دادند.
ســال 1400 را با تمام فراز و نشــیب ها، غم ها و 
شــادی ها و به خصوص با وجود بیماری کرونا 

پشت سرگذاشتیم.
در ســالی که گذشــت با وجود شرایط پیچیده 
بــرای صنعــت بیمه و همچنیــن کال اقتصاد با 
لطــف پروردگار، تالش و ایســتادگی مدیران، 
کارشناســان، صداقت و عشق تمامی همکاران 
چــه در شــعب و چــه در نمایندگیها، با تکیه بر 
تجربه گذشــته و افق پیش رو ضمن تداوم گام 
برداشتن در مسیر رشد و پویایی ، تهدیدها را به 
فرصت هایی بی نظیر مبدل ساختیم و به اهداف 
از پیش تعیین شده دست یافتیم. با اجرای پروژه 
های جدید، بار دیگر، پرتوان در عرصه رقابت برای 
ســازندگی صنعت بیمه کشــور عزیزمان حاضر 

شــدیم و حتی از اهداف تعیین شــده نیز پیشتر 
رفتیم و نتایج درخشانی را رقم زدیم.

شرکت بیمه آسماری با پرتفوی مناسب و تمرکز 
بر روی نرخ های فنی، توانست خدمات خوبی به 
مشتریان خود ارائه کند و خود را از رقابت های 

ناسالم بازار به دور نگه دارد.
شرکت بیمه آسماری به مثابه سازمانی جوان و 
پویا، با سرعت قدم برداشت و همه تالش خود را 
به کار گرفت تا نه تنها پس از وقوع حادثه، دغدغه 
جبران خسارت را از بیمه شدگان و بیمه گزاران 
سلب کند، بلکه آنها را با آرامش به شرایط پیش 

از وقوع حادثه بازگرداند. بیمه آســماری تالش 
کــرد حقوق بیمه گزاران و بیمه شــدگان خود 
را در کمــال احتــرام به آنها بپردازد. و همچنین 
موفق شد پر توان تر از همیشه، قله های توسعه 

و پیشرفت را یکی پس از دیگری فتح کند.
شرکت بیمه آسماری که یکی از مهمترین عوامل 
رشد پرتفوی صنعت بیمه را همراهی و همسویی 
با نیاز مشتریان در طراحی محصوالت می داند، 
اطالعات مشــتریان را از طریق شــبکه فروش 
دریافــت و کمبودهــا در حــوزه نیازهای آنها را 
برطرف نموده است تا خدمات بیمه ای بر اساس 

قوانین، مقررات و آیین نامه های شــورای عالی 
بیمه، به بهترین شــکل برای آنها در دســترس 

باشد.
رشــدهای پیاپی پرتفوی شرکت، دسترسی به 
بازارهای ناشــناخته و نیــز طراحی محصوالت 
منحصــر به فرد، تــا به امروز تنها به کمک بیمه 

شدگان عزیزمان محقق شده است.
اکنون بیمه آسماری به برندی معتبر و شناخته 
شده در بازار بیمه ای کشور تبدیل شده و خدمات 
با کیفیت آن بر همه بیمه شــدگان آشکار است. 
بدیهی اســت تجربیــات و رهنمودهای هیات 
مدیره پرتجربه و دانشــمند بیمه آســماری در 
ایــن موفقیت هــای روزافزون، همواره چراغ راه 

بوده است.
در آســتانه ورود به ســال جدید، برنامه تحول 
شرکت طراحی شده و اقدامات جهشی به منظور 

توسعه بازار در نظر گرفته شده است.
از همه کســانی که کشــتی بیمه آسماری را در 
دریای متالطم بازار بیمه کشور به کمک یکدیگر 

هدایت می کنند، قدردانی می کنم.
بدون شک سال آینده و شروع قرن جدید، با توجه 
به زیرساخت های فراهم شده، سال تحول بیمه 
آسماری خواهد بود، به طوری که نه تنها در حوزه 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بلکه در ســرزمین 
اصلی نیز اقدامات بســیار جدید و متنوعی پیاده 

سازی خواهد شد.
در آســتانه ســال نو، از خداوند متعال برای همه 
هموطنان ســالمت و بهــروزی طلب می کنم و 
آرزو دارم روزهای خوبی پیش روی همه ما باشد.

پست بانک ایران حامی و همکار اقتصاد دانش بنیان 
بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران و علی وحدت رئیس صندوق 
نوآوری و شــکوفایی عصر امروز؛ چهارشــنبه 17 فروردین 1401 با 
هدف تقویت و گســترش تعامالت فی مابین، لزوم برنامه ریزی برای 
تحقق اهداف مشــترک و حمایت از شــرکت های دانش بنیان نشست 

مشترک برگزار کردند.
در این نشست که اعضای مدیره بانک نیز حضور داشتند، دو طرف ضمن 
بررسی و هماهنگی های الزم نسبت به تخصیص سهم بیشتر بر افزایش 
 ســرمایه در گردش شــرکت های دانش بنیان تاکید و توافق کردند.

در ایــن جلســه همچنیــن دو طرف توافق کردند برای مشــارکت در 

طرح های ایجادی و توســعه ای شــرکت های دانش بنیان، نســبت 
 بــه تعییــن حد صدور ضمانت نامه برای آنهــا اقدام و همکاری کنند.

این دیدار با توجه به نام گذاری سال جاری به عنوان سال تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری و با هدف گسترش 
تعامالت فی مابین و ضرورت برنامه ریزی برای حمایت و مشــارکت 
دو نهاد در تامین مالی شــرکت های دانش بنیان برگزار شــد.بر اساس 
این گزارش، مطابق توافقات انجام شــده، دفتر نوآوری و شــکوفایی 
پســت بانک ایران از ســال گذشــته در صندوق نوآوری و شــکوفایی 

مستقر شده است .

اخبار

رشــد درآمد بیشــتر و ســطح زندگی باالتر همه مشتریان به ویژه 
کشــاورزان از اهداف بنیادی نظام راهبردی بانک کشــاورزی است 
و همسو با آن اهداف و فعالیت های راهبردی همچون تامین مالی 
و حمایت از طرح های اولویت دار بخش کشــاورزی ، مدرن ســازی 
کشــاورزی و ایجاد افق های جدید در این بخش،حرکت در مســیر 
بانکداری دیجیتال و اســتفاده از فناوری های نوین،و …. تدوین 

شده است.
روز دوشنبه پانزدهم فروردین ماه سال جاری، جلسه بازنگری سند 

راهبردی و چشم انداز این بانک در افق سال 1404 برگزار شد.
مهدی رضایی سرپرســت بانک کشــاورزی در این جلســه با اشاره 
تشــکیل کارگروه ویژه در این بانک با هدف تحقق شــعار ســال 

درمحورهــای حمایت وتامین مالی تولید دانش بنیان و اشــتغال 
آفریــن، یکی از مهم ترین شــاخص های تدوین ســند راهبردی 
را تــداوم حمایــت از تولید دانش بنیان واشــتغال آفرین در بخش 

کشاورزی دانست.
وی با بیان اینکه ســند راهبردی بانک کشــاورزی تا پایان فروردین 
ماه سال جاری تدوین خواهد شد خاطرنشان کرد: امسال حرکت 
همه حوزه ها بر اساس برنامه های تدوین شده و در چارچوب این 

چشم انداز صورت خواهد گرفت.
رضایی اضافه کرد: ســند راهبردی و چشــم انداز این بانک در افق 
ســال 1404 پــس از بازنگری،اصالح و تأیید بــه واحدهای تابعه 

ابالغ خواهد شد.

کشاورزی تا سال 1404 بازنگری سند راهبردی و چشم انداز بانک 

خبر  ویژه

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

برابــر رای شــماره 14006018015003523-1400/12/09 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
زنــد نــادر بــه شــماره شناســنامه 971 صــادره از خمــام در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  آقــای مازیــار عاشــوری دافچاهــی فر
بــه مســاحت 23.16 مترمربــع در پــاك شــماره 480 مفــروز ومجــزی شــده از 2 از ســنگ اصلــی 14 بخــش 5 واقــع در خمــام 
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر ــور مح ــمی پ ــد قاس ــید محم ــای س ــمی آق ــك رس ــداری از مال ــت خری اول مرزدش
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــه ایــن  ــراض خــود را ب ــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعت ــخ انتشــار اولی ــد از تاری متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
ــررات ســند مالکیــت  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــای مــدت مذک ــت در صــورت انقض ــد بدیهــی اس تقدیــم نماین

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/26 ونوبــت دوم:1401/01/10
ک محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140060318018005350 -1400/12/11 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بامعارض متقاضــی فرهاد 
بــراری نشــرودکلی فرزنــد  گل محمــد بــه شــماره ملــی6539432968 درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن و ســاختمان بــا کاربــری 
مســکونی بــه مســاحت 324/25 مترمربــع مجــزی شــده از پــاک31 و 104 فرعــی از ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 
12 گیــان کــه بــرای ان پــاک شــماره 3115 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی ســید علــی اکبــر رضویــان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع 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 اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/20 ونوبــت دوم:1401/02/05
کدل - رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر کاظمی پا                                                          علی 

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

برابــر رای شــماره140060318021001261 مــورخ 400/12/09 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
ازرشــت  صــادره   961 شناســنامه  شــماره  بــه  غامحســن  زنــد  فر کدوســرائی  کریمــی  عــذرا  خانــم  متقاضــی  بامعــارض 
درششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 1164.84 مترمربــع پــاك 112 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 1 فرعــی 
ز گردیــده اســت.  از 6 اصلــی واقــع در قریــه کدوســرا خریــداری از مالــك رســمی آقــای غامحســن کریمــی کدوســرائی محــر
.لــذا بــه منظــور اطــاع 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 اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــنبه ــت دوم:1401/02/04 یکش ــنبه ونوب ــت اول :1401/01/20 ش ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

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

برابــر رای اصاحــی شــماره 140060318018005358 -1400/12/11 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
زنــد بافــر بــه شــماره ملــی2593748028  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  متقاضــی زهــرا رضائــی فر
و محوطــه بــه مســاحت 233 مترمربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــاک5  فرعــی از ســنگ 3 اصلــی واقــع در 
رودبــرده بخــش 12 گیــان کــه بــرای ان پــاک شــماره 2865 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی حســین 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در یــک نوبــت بــه فاصلــه 30 روز آگهــی مــی شــود در  عاطفــی محــر
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
اگهــی بــه مــدت یــک مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار:1401/01/20 
کدل - رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر کاظمی پا علی 

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

برابــر رای شــماره140060318021001262 مــورخ 400/12/09 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
زنــد غامعلــی بــه شــماره شناســنامه 800 صــادره از کوچصفهــان  آقــای یحیــی شــاکر فرشــمی فر بامعــارض متقاضــی 
درششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه و انبــاری بــه مســاحت 1656.19 مترمربــع پــاك 42 مفــروز و مجــزی شــده از 6 
ز گردیــده اســت.  فرعــی  از 16 اصلــی واقــع در قریــه فرشــم خریــداری از مالــك رســمی آقــای غامعلــی شــاکر فرشــمی محــر
.لــذا بــه منظــور اطــاع 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 اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/20 شــنبه ونوبــت دوم:1401/02/04 یکشــنبه
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

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

برابــر رای اصاحــی شــماره 140060318018005356 -1400/12/11 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی شــیما اقدســی قاضیانــی فرزنــد شــجاع بــه شــماره ملــی 0019661592  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 233 مترمربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــاک5  فرعــی از ســنگ 3 اصلــی 
واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــان کــه بــرای ان پــاک شــماره 2865 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در یــک نوبــت بــه فاصلــه 30 روز آگهــی مــی  حســین عاطفــی محــر
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت یــک مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار:1401/01/20 
کدل - رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر کاظمی پا علی 

بررسی چالش های پروژه خط سوم انتقال برق ارمنستان به ایران 

در نشست مشترک هیات بلند پایه ارمنی با مدیرعامل و هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، 
چالش های موجود در مسیر تکمیل پروژه انتقال برق ارمنستان به ایران بررسی شد.

دکتر سید علی حسینی مدیرعامل این بانک، ضمن تاکید بر اهمیت تکمیل پروژه یاد شده، اظهار 
داشت: انتظار می رود پیمانکاران خوب ایرانی و طرف ارمنی بتوانند اندک مشکالت موجود را با 

همکاری یکدیگر رفع کرده و آن را به پایان برسانند.
وی با ذکر این نکته که ارمنستان کشور مورد اعتماد ماست؛ گفت: اتمام موفقیت آمیز این پروژه 

، می تواند زمینه را برای همکاری های آتی بین دو کشور، فراهم کند.
وی خاطر نشان کرد: تکمیل سریع پروژه یادشده از اهمیت ویژه ای برای دو کشور برخوردار بوده 

و ضروری است دو طرف بر مشکالت موجود در مسیر اجرای این پروژه غلبه کنند.
در ادامه این نشســت، هاکوپ وارتانیان معاون وزیر زیرســاختها و مدیریت ســرزمینی جمهوری 
ارمنســتان، ضمن تشــکر از مدیر عامل بانک توســعه صادرات برای برگزاری این نشســت٫ گفت: 
امیدواریم پس از این نشســت، مشــکالت این پروژه، رفع شــود و شــاهد توسعه تعامالت و تداوم 

دوستی دو کشور، باشیم.
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بزرگترین جشنواره ورزشی جام رمضان در مشهد آغاز شد
مشهد / سمیرا رحمتی

سرپرســت معاونت تربیــت بدنی و 
ســالمت شــهرداری مشــهد گفت: 
بزرگترین جشــنواره ورزشــی جام 
رمضان در سال های اخیر از سه شنبه 
16 فروردین مــاه در بخش آقایان در 
مشــهد آغاز شد.حسین غیاثی با بیان 
اینکه پس از دو سال وقفه در برگزاری 
مســابقات جام رمضان به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، این مســابقات در سال 
1401 مجددا از سر گرفته شده است، 
اظهار کرد: جشــنواره ورزشــی جام 
رمضان امسال با برگزاری رقابت های 
ورزشــی ویژه ورزشــکاران جانباز و 
معلــول به عنــوان یک اتفاق جدید از 
ســوی معاونت سالمت و تربیت بدنی 
شهرداری مشهد برپا شده است.وی با 
بیان اینکه عالقه مندان در بازه زمانی 
15 اسفندماه 1400 تا هشت فروردین 
ماه ســال جاری نسبت به ثبت نام در 
جــام رمضان اقدام کردند، افزود: این 
جشنواره ورزشــی برای اولین بار در 

هشت رشــته ورزشی مختلف شامل 
فوتســال، والیبال، والیبال نشســته، 
فوتبال پایه، گل کوچک، بســکتبال، 
بســکتبال با ویلچر و بوچیا در بخش 
آقایان و مسابقات رشته های پر طرفدار 
فوتسال، والیبال و بسکتبال در بخش 
برگــزار می شود.سرپرســت  بانوان 
معاونــت تربیــت بدنی و ســالمت 
شهرداری مشهد اضافه کرد: بر اساس 
سیاست های تاکیدی شهردار مشهد 
در خصوص حمایت از ورزش جانبازان 
و معلولین، مســابقات ورزشــی جام 
رمضان 1401 در ســه رشته ورزشی 
بســکتبال با ویلچر، والیبال نشسته و 
بوچیا ویژه ورزشکاران جانباز و معلول 
در مجموعه ورزشی 15 خرداد صورت 
می گیرد.غیاثی ضمن اشــاره به بحث 
اســتعدادیابی مخصوصا در حاشــیه 
شــهر، تصریح کرد: بــرای اولین بار 
رقابت های مینی فوتبال ویژه رده های 
سنی 9 و ده سال در زمین چمن پارک 
ملت برگزار خواهد شد؛ این مسابقات 

در راستای استعدادیابی و توجه به امر 
ورزش در حاشیه شهر طراحی شده و 
عمده بچه ها از مناطق حاشیه شــهر و 
کم برخوردار هستند.وی تاکید کرد: با 
هدف بردن ورزش به مناطق مختلف 
شــهر و ایجاد شور و هیجان رمضانی 
در شــب های ماه مبارک، تالش شده 
رقابت هــای امســال در ســالن های 
شــهرداری برگزار شود؛ در این رابطه 
رقابت های فوتسال و بسکتبال بانوان 
از روز پنج شــنبه هجده فروردین ماه 
در ســالن مادر و کودک و رقابت های 
والیبــال بانوان در ســالن صیاد برپا 
می شود.سرپرســت معاونــت تربیت 
بدنی و ســالمت شــهرداری مشهد 
عنوان کرد: مســابقات رشته  فوتسال 
آقایــان در 6 ســالن یاس، بهشــت، 
گوهرشــاد، شــهدای مدافــع حرم، 
ســرافزاران و گلســا برگزار می شود؛ 
همچنیــن والیبال آقایان در ســالن 
مهران و بســکتبال آقایان در ســالن 

امید و زندگی برگزار خواهد شد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان با کارکنان ستاد

گلستان  / گروه استان ها 
 علــی طالبــی مدیرعامــل به همــراه  حامد 
الــه مقصودلــو معاون بهره برداری شــرکت 
گازاستان گلستان پس از تعطیالت نوروزی ، 
طی  دیداری صمیمانه ، شروع سال جدید  را 

به کارکنان ستاد تبریک گفتند.
این دیدار که  در راستای  رعایت پروتکل های 
بهداشتی، درمحل  ورودی شرکت انجام شد، 
مدیرعامل شــرکت گازاستان گلستان ضمن 
خــوش آمدگویی ، توفیقات روز افزون  همراه 
با صحت و ســالمتی را  برای کلیه کارکنان و 

خانواده های آنان مسالت نمود.

عرضه 12,5 میلیارد دالر ارز 
حاصل از صادرات محصوالت 

پتروشیمی در سامانه نیما
وزیــر نفــت گفــت: صــادرات محصوالت 
پتروشــیمی و ارز حاصل از آن به عنوان یکی 
از اصلی تریــن راههــا برای تأمیــن ارز مورد 
نیاز کشــور به  شــمار می رود و سال گذشته 
درمجمــوع 12.5 میلیــارد دالر ارز حاصل از 
صادرات محصوالت پتروشیمی در سامانه نیما 
عرضه شــد .با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
توسعه صنعت نفت بیش از پیش مورد توجه 
قــرار گرفــت، این در حالی بود که تغییری در 
شــرایط تحریمی ایران به وجود نیامده بود،  با 
این حال آن گونه که رئیس دولت ســیزدهم 
نیــز بر آن تأکید کرده اســت، صادرات نفت 
بیــش از 40 درصــد افزایــش یافت.افزایش 
صــادرات نفت، افزایــش درآمدهای نفتی را 
به دنبال داشــت و آن گونه که وزیر نفت اعالم 
کرده سبب شد وزارت نفت بیش از تعهدهای 
خود در بودجه پارســال، منابع مالی به دولت 
تزریق کند.آن گونه که جواد اوجی اعالم کرده 
اســت وزارت نفت حدود 10 درصد بیشتر از 
تعهدی که در تبصره یک و تبصره 14 بودجه 
ســال 1400 داشــته، ایفای تعهد کرده و از 
همیــن رو دولت کســری بودجه ای از محل 
درآمدهای نفتی نداشــته اســت.افزون بر آن 
نیــز 12.5 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشــیمی به سامانه نیما عرضه 
شده که در چرخاندن چرخ اقتصاد واحدهای 

تولیدی نقشی بسزا داشته است.
بخش نخســت گفت وگــو وزیر نفت در ادامه 

می آید.

نفــت یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــا در تأمیــن 
بودجه ســاالنه کشــور است، پارسال با وجود 
ادامــه تحریم هــا امــا تولیــد و صــادرات نفت 
ایران افزایش یافت، آیا وزارت نفت توانست 
در ســال 1400 تعهدهــای خــود را در بودجــه 

محقق کند؟
بر اساس قانون بودجه ساالنه، تکالیف وزارت 
نفت در تبصره یک و تبصره 14 دیده شــده 
است. تبصره یک قانون بودجه مربوط به منابع 
حاصل از فروش و صادرات نفت خام، میعانات 
گازی و خالص صادرات گاز است. از درآمدهای 
نفتی، ســهم وزارت نفت 14.5 درصد و سهم 
صندوق توســعه ملی نیــز 20 درصد برآورد 
می شــود. سهم دولت نیز از درآمدهای نفتی 

65.5 درصد است.
افزایش صادرات و دریافت پول آن سبب شد 
وزارت نفــت نه تنهــا تعهد 199 هزار میلیارد 
تومانــی دولت را محقق کند، بلکه حدود 10 
درصد باالتر از درآمدهای نفتی در سال 1400 

به دولت تحویل شد.
طبق تبصره یک قانون بودجه 1400، صادرات 
نفت ایران روزانه یک میلیون بشــکه در نظر 
گرفته شده بود. درآمد حاصل از صادرات گاز 
نیز در بودجه پارسال 2 میلیارد و 755میلیون 
دالر بــوده اســت. درمجموع ایــران از محل 
صــادرات نفت خــام، میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز باید درآمدی 17میلیارد و 355 
میلیون دالری کســب می کرد که با توجه به 
سهم 65.5 درصدی دولت از درآمدهای نفتی، 
ایــن رقم معــادل 11 میلیارد و 368 میلیون 

دالر بوده است.

ســهم ریالــی درآمــد نفــت در بودجــه 1400 
چقدر بود؟

ســهم دولــت از درآمدهای نفتــی به ریال 
در بودجــه پارســال بــا احتســاب قیمــت 
17 هــزار و 500 تومانــی دالر، حــدود 199 
 هــزار میلیــارد تومــان )199 همت( در نظر 

گرفته شده بود.

شهردار گرگان:

روابط عمومی با نقد وضع موجود، 
 شهرداری را 

به وضع مطلوب می رساند
گلســتان / گــروه اســتان هــا -   محمدرضــا 
سبطی،شــهردار گرگان در نشســت شــورای 
هماهنگی مجموعه روابط عمومی های شهرداری 
گفت: پیشــانی یک سازمان روابط عمومی است 
و بعنــوان پل ارتباطی بــا مردم،از جایگاه واالیی 
برخــوردار اســت.وی افزود: روابــط عمومی در 
ســال 1401 فقط تحسین کننده سازمان نباید 
باشــد بلکه می بایســت نقد کننده خوبی برای 
رفع مشــکالت مردمی در ســازمان متبوع خود 
باشد.ســبطی با اعالم  اینکه نقد سیستمی، باعث 
پیشگیری و رفع نواقص می شود خاطر نشان کرد: 
روابط عمومی در سال جدید،با نقد وضع موجود 
و پیگیــری های الزم، می تواند شــهرداری را در 

طی مسیر به سمت وضع مطلوب یاری رساند.
شــهردار گرگان با توجه به اهمیت جایگاه روابط 
عمومی در جامعه افزود: روابط عمومی ها، گنجیه 
اسرار سازمان هستند و  بعنوان دیپلمات سازمان، 
کار بسیار حساسی دارند و کوچکترین اشتباه آنان 
دچار آسیب به سازمان می شود.وی خاطر نشان 
کرد: روابط عمومی شهرداری گرگان،سخنگوی 
سازمان است و در سال جدید با رویکرد و نگاه نوین 
به اهمیت مسائل مختلف شهری با ابزارهای رسانه 
ای و تبلیغاتی و اطالع رسانی مختلف ورود کند.

معاون شرکت توزیع برق:
ح عمرانی  تهیه بیش از چهار هزار طر

برق رسانی  در استان سمنان
ســمنان  / گروه اســتان ها :معاون برنامه ریزی و 
مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: 
تهیــه چهار هــزار و 737 فقره طرح عمرانی برق 
رسانی، یک دستاورد ارزشمند در عرصه خدمات 
دهی به متقاضیان و مشترکان برق است.رضا علی 
اصغــری بیان کرد: آماده نمودن این تعداد طرح 
در شــرکت توزیع برق استان، برای احداث 103 
کیلومتر شبکه 20 کیلوولت هوایی و زمینی، 246 
هزار متر شبکه فشارضعیف، نصب و بهره برداری 
از 468 ایستگاه توزیع برق هوایی و زمینی و موارد 
مرتبط با شــبکه روشنایی معابر است که از سوی 
واحدهای مهندسی و کنترل پروژه تهیه و توسط 
مدیریت های توزیع برق، در شهرستان های استان 
به اجرا درآمده اســت.وی اظهــار کرد: کنترل و 
نظــارت بر هفــت هزار و 576 فقره ردیف کنترل 
پــروژه از دیگر اقدامات صورت گرفته محســوب 
می شود که در مقایسه با مدت متناظر سال 99، 
قریب 28 درصد رشــد را به همراه داشــته است.

وی با اشاره به این که اطالعات مکانی و توصیفی 
تمام پســت های هوایی و زمینی، خطوط فشــار 
متوسط و مشترکین زیرپستی کل استان در نرم 
افزار سیستم اطالعات جغرافیایی ) GIS( کنترل 
و اصالح گردیده یادآور شد: فرآیند به روزرسانی 
شبکه فشار متوسط در واحدهای طراحی و بهره 
برداری کل مدیریت های توزیع برق اجرایی شده 
و برداشت و ورود اطالعات فشار ضعیف گرمسار، 
ایوانکی، آرادان، دامغان، بســطام و شاهرود اتمام 
یافته و برداشت و ورود اطالعات مکانی و توصیفی 
شبکه فشار ضعیف میامی، شاهرود و دامغان آغاز 

شده است.
 

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه؛

تردد نوروزی بیش از هشت 
میلیون خودرو در محورهای 

مواصالتی کرمانشاه
کرمانشــاه / گروه اســتان ها :مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، در تعطیالت 
نوروز امسال بیش از هشت میلیون وسیله نقلیه در 
محورهای استان تردد کردند که این تعداد نسبت 
به نوروز ســال قبل 22 درصد بیشــتر شده است.
فریبرز کرمی با بیان اینکه از 29 اســفند 1400 
تا 13فروردین امســال تردد هشت میلیون و 75 
هزار دســتگاه خودرو در محورهای کرمانشــاه به 
ثبت رسیده، افزود: این میزان در مدت مشابه سال 
قبل  شــش میلیون و 606 هزار مورد بود و رشــد 
22درصدی را نسبت به سال گذشته داشتیم.وی 
بیشترین تردد ثبت شده را مربوط به خودروهای 
ســواری سبک با هفت میلیون و 379 هزار مورد 
اعالم کرد و ادامه داد: در تردد خودروهای سبک 
نســبت به ســال قبل 25 درصد افزایش داشتیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشــاه از کاهش تردد خودروهای سنگین در 
جاده های کرمانشــاه نسبت به سال قبل هم خبر 
داد و  خاطرنشــان کرد: در حالیکه امســال ترد 
695 هزار دستگاه خودرو سنگین را در محورهای 
کرمانشــاه داشــتیم که این عدد در سال گذشته 
704 هزار مورد با کاهش 1 و نیم درصدی روبرو 
بوده اســت.کرمی اظهار کرد: در تعطیالت نوروز 
امســال بیشــترین تردد در محور کرمانشــاه به 
بیســتون و کمترین تردد در محور قصرشــیرین 

به سرپل ذهاب بوده است.
وی همچنیــن از ثبــت بیش از یازده هزار تخلف 
سرعت غیرمجاز توسط دوربین های ثبت سرعت 
راهــداری هــم خبر داد و عنوان کرد: بیشــترین 
ســرعت ثبت شــده 175 کیلومتر بر ساعت و در 

محور پاوه ثبت شده است.

استانها 6

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد؛

آمدی فرایندها وعملکرد شرکت توزیع برق اصفهان هم راستا با استراتژی1405 کار 
اصفهان  / گروه استان ها 

حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان پس از 
تبریک ســال نو به تمام همکاران گفت :در ســال گذشته تا حد زیادی 
به نقشه راه واستراتژی شرکت نزدیک شدیم وامسال نیز برای رسیدن 
به افق 1405 برنامه ریزی های منسجم صورت گرفته است .وی پس 
از اشــاره به 7 محور چشــم انداز که از سالهای گذشته به عنوان مسبر 
اصلی شــرکت در رضایتمندی بیشــتر مردم موثر بوده گفت :کاهش 
خاموشی ها به عنوان یکی از شاخص های مهم این نقشه راه می باشد 
که از ســال 1393 مطابق با برنامه و حتی جلوتر از آن حرکت کرده 
وبه حمد ا... توانستیم خاموشی ها را از 850 دقیقه به 130 دقیقه به 
ازا هر مشترک برسانیم و قرار است در سال 1401این میزان به 100 

دقیقه به ازا هر مشترک برسد .
مهندس پیرپیران در خصوص ایجاد زیر ساختها برای کاهش خاموشی 
ها در سال جاری ابراز داشت :700 نقطه شبکه 20 کیلو ولت قابلیت 
کنترل و مدیریت شــبکه از راه دور را دارد و می توان با قطع و وصل 
شــبکه معیوب و اســیب دیده به ســرعت در جهت رفع آن براییم .این 
مقام مســئول به دیگر شــاخص ها در  کاهش خاموشــی ها اشاره کرد 
واظهار داشت :افزایش تشخیص خطا و استفاده از خط برق دار )خط 
گرم (،توسعه دیزل ژنراتورها که در حال حاضر به صورت برخط باشد 

می تواند در این امر موثر باشد 
مدیر عامل و رییس هیات مدیره شــرکت تاکید کرد :محور بعدی 

کــه در رضایتمندی مردم موثر اســت ارائه 100 درصدی خدمات 
غیر حضوری به مردم بوده اســت به طوری که درســال گذشــته با 
توجه به شرایط کرونا و سویه جدید آن بیش از 96 درصد خدمات 
و تقاضاهــای مــردم به صورت غیر حضــوری صورت گرفت و امید 
است که درسال 1405 این عدد به 100 درصد برسد به طور قطع 
راه اندازی اپ برق من نیز این مســیر را هموارتر نموده اســت .وی 
تاکید کرد :همشــهریان عزیز اصفهانی می توانند با شــماره تلفن 
1521 تمــاس حاصــل کنند واز کلیه فرایندها و ســواالت خود در 
حوزه برق مطلع شوند و در صورت حوادث و اتفاقات با شماره 121 
تماس حاصل کنند.وی به محور سوم استراتژی اشاره کرد و گفت 

: در شرکت توزیع برق اصفهان پتانسیل زیادی برای کاهش تلفات 
شبکه وجود دارد. از طرفی کاهش تلفات به ویژه در دوره زمانی اوج 
بار از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت، چراکه در این دوره زمانی 
تلفات سیستم انتقال و توزیع در باالترین حد خود قرار داشته و نیز 
محدودیت تولید و ظرفیت شبکه اهمیت تامین نیاز مصرف کنندگان 
را دوچنــدان می کنــد. مهندس پیر پیران محور چهارم را مهمترین 
محور دراستراتژی 1405 عنوان کرد و اظهار داشت :تفاوت فاحشی 
بیــن کــم باری ،میان باری و پرباری به خصوص در ایام پیک وجود 
دارد و تفــاوت در ایــن زمان بین میــان باری و کم باری 35 درصد 
وبین پرباری و کم باری 45 درصد می باشد که برای حذف و برطرف 
کردن این فرایند در تابستان باید سرمایه گذاری های کالنی صورت 
گیرد.وی به محور پنجم اشاره کرد و گفت :تمام پروژه های تعریف 
شــده برای اجرا بر اســاس اصول مهندسی بوده است و تا کنون 90 
درصد آن محقق شــده اســت و با استفاده از فن آوری نوین و رویت 
پذیری وکنترل شبکه ها شرکت  توزیع برق اصفهان در این محور 
نیز  پیشتاز بوده است وپیش بینی می شود که درسال 1401 این 

عدد به 93 درصد برسد .
وی در بخش وصول مطالبات به عنوان محور ششــم درســال 1405 
تاکید کرد : وصول مطالبات  در نقشــه راه  100 درصد دیده شــده و 
در ســالی که گذشــت این عدد 97 درصد بود که شرایط نسبتا خوبی 

را محقق نمود .

البرز /   گروه استان ها 
شــهردار نظرآباد گفت: میراث عظیم 
تپه ازبکی هر چند سند بزرگ تمدن 
کهن این مرز و بوم است اما محلی برای 
انتقال پیام فرهنگ و تمدن کشــور ما 
میان نسل های قدیم و جدید هستند 
و تنها راه حفاظت از آن شناساندن آن 
به مردم اســت.،دکتر علی صفری در 
آیین اختتامیه نوروزگاه ویژه محوطه 
باستانی ازبکی که با حضور مسئوالن 
شــهری و اســتانی برگزار شد با بیان 
اینکــه از برگزاری ایــن  نوروزگاه دو 
هدف داشتیم اظهار کرد: در سرزمین 
زندگــی میکنیم کــه دارای هویت و 
اصالت فرهنگی است و سابقه 9 هزار 
ســاله یکجانشینی و ساختن سرپناه 
در کنــار همکاری های تجاری در آن 
دوران در این بنای عظیم نشان از آغاز 
مدنیت اســت. شهردار نظرآباد با بیان 
اینکه این بنای بزرگ تاریخی نقشــی 
در شناساندن شــهر نظرآباد خواهد 
داشــت، افزود: برگزاری جشن ویژه 
نــوروزگاه  1401 بــا دو هدف برگزار 
گردید؛هدف اول ایجاد روحیه نشاط 
و شادابی در بین شهروندان با عنایت 

به دو سال بیماری کرونا که الزم بود تا 
ما هم در کنار مردم بتوانیم در تقویت 
روحیه نشاط شهروندان کمک کنیم.
صفری تصریح کرد: به هر حال امروز 
افســردگی و بیماری های روانی یکی 
از معضالت شهر است که الزم با نگاه 
فرهنگی و نگاه انســان محور به افراد 
و شــهروندان کمــک کنیم تا روحیه 
نشاط و شادابی در شهر تعریف شود.
این مقام مسئول در شهرداری به هدف 
دوم از برگزاری جشن نوروزگاه اشاره 
کرد و یادآور شــد: شناساندن محوطه 
تاریخی ازبکی به مردم از اهداف دیگر 
است که البته آغاز  راه بوده و ان شاهلل 
در سال های آینده این هدف با روش 
های بهتری انجام خواهد شد.صفری 
خاطرنشان کرد: تمدن انسانی همانند 
درختی اســت که در سایه مراقبت و 
توجه همه مسئوالن فرهنگ شناسان 
،تاریخ شناســان و عموم شــهروندان 
رشد کرده و بارور می شود؛ بدون شک 
پیشــینه این تمدن ریشه این درخت 
اســت ریشــه اگر چه دیده نمی شود 
اما حیات این درخت بســتگی به این 
ریشه دارد . سکاندار مدیریت شهری 

نظرآباد گفت: همه آثار تاریخی ما در 
ایران دارای ارزش های بزرگ فرهنگی 
انســانی دارد از مسجد شیخ لطف اله 
اصفهان تا نصیرالملک شــیراز، از باغ 

ارم شــیراز تا باغ رحیم آباد بیرجند از 
خانه بروجردی ها در کاشــان تا خانه 
سردار مفخم در قزوین و از قلعه فلک 
افــالک خرم آباد تــا محوطه فراتر  از 

تاریخ ازبکــی در نظرآباد حاوی پیام 
های بــزرگ فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصادی هســتند که با درک صحیح 
از آن به پیشــینه پرافتخار نیاکان ما 
پــی میبریم.صفــری تاکید کرد: این 
میــراث عظیم هر چند ســند بزرگ 
تمــدن کهن این مرز و بوم اســت اما 
محلــی برای انتقال پیــام فرهنگ و 
تمدن کشور ما میان نسل های قدیم 
و جدیــد هســتند و تنها راه حفاظت 
از آن شناســاندن آن به مردم اســت.
وی با بیان اینکه اســتریل کردن و به 
موزه تبدیل کردن بنا های تاریخی راه 
مناسب برای حفاظت  نیست، عنوان 
کرد: میــراث فرهنگی توالی فرهنگ 
های نسل های سرزمین ماست و این 
برای فرهنگ باید ادامه دار باشــد تا 
آیندگان در جریان پرافتخار گذشــته 
باشــند و به خود ببالند.صفری اظهار 
کرد: وقتی در این سرزمین و این مکان 
9 هزار سال قبل افراد با هم گفتگو می 
کردند ما چرا نتوانیم با هم بنشــینیم 
و گفتگو کنیم ما که هدف مشــترکی 
داریم و هدف  مشترک ما حفاظت از 

آثار ارزشمند تاریخی است .

شهردار نظرآباد  در اختتامیه نوروزگاه عنوان کرد؛

تنها راه حفاظت از میراث فرهنگی شناساندن آن به مردم است 

خبر  ویژه
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كوتاه از جامعه

گرد و غبار عازم تهران شد؛

آلودگی هوای پایتخت  این بار با ریزگردها
هوای تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور 
به شــدت غبارآلود همراه با گرد و خاک و 
در وضعیت خطرناک است که این موضوع 
می تواند ســالمت مردم را به شدت تهدید 
کند. شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
در این زمینه اعالم کرد: شــاخص آلودگی 
هــوای پایتخت در حــال حاضر روی عدد 
416 قرار دارد که از لحاظ بهداشتی بسیار 
خطرناک است. بر اساس همین گزارش، از 
شهروندان درخواست شده است از فعالیت 
در خارج از منزل خودداری کنند. شاخص 
کیفیــت هوا )AQI( به پنج دســته اصلی 
تقسیم بندی می شود. بر اساس این تقسیم 
بندی از عدد صفر تا 50 هوا »پاک«، از 51 
تا 100 هوا »قابل قبول )سالم( یا متوسط«، 
از 101 تا 150 هوا »ناسالم برای گروه های 
حساس«، از 151 تا 200 هوا »ناسالم برای 
همه گروه ها، از 201 تا 300 هوا »بســیار 
ناســالم« و از 301 تا 500 شــرایط کیفی 
هوا »خطرناک« اســت. مدیر کل مدیریت 
بحران اســتانداری تهران در این باره گفت: 
وضعیــت نارنجی در تهران به وجود آمده و 
ما از شهروندان تهرانی و مخصوصا گروه های 
حساس می خواهیم تا از منزل خارج نشوند و 
در این شرایط از تردد در فضای باز خودداری 
کنند. وی تاکید کرد: در شــرایط فعلی هر 
گونــه تردد برای تمامی گروه های ســنی 
به ویژه کودکان، ســالمندان و افراد دارای 

بیماری قلبی و ریوی خطرناک است.

هشدار وزارت بهداشت به دنبال 
ک کیفیت هوا شرایط خطرنا

دکتر عبــاس شاهســونی، رئیس گروه 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
با اشــاره به شرایط خطرناک آلودگی هوا 
در برخی اســتان ها و پایتخت، گفت: به 
علــت ورود طوفان گــرد و غبار به تهران 
و شــهرهای غربی و شــمال غربی کشور، 
افرادی شامل سالمندان،  بیماران قلبی- 

عروقی، کودکان و... حســاس شــمرده 
می شوند و باید احتیاط کنند. وی افزود: 
بر اســاس دســتورالعمل توصیه شــده 
مبتالیــان به بیماری هــای ریوی، قلبی، 
ســالمندان و کــودکان از منــزل خارج 
نشــوند و فعالیت هــای خود را به حداقل 
برســانند. ســایر افراد نیز می بایســت از 
فعالیت های طوالنی و سنگین و ورزش در 
خــارج از منزل خودداری کنند همچنین 
تعطیلی فعالیت های ورزشــی در فضای 
باز تا فردا نیز الزامی  اســت. شاهســونی 
در ادامه اظهارکرد: وجود چنین شــرایط 
جوی ســبب افرایش بیماری های قلبی، 
ریوی و مــرگ زودرس در بیماران قلبی 
و سالمندان می شــود همچنین افزایش 
شــدید عالئم تنفســی در کل جمعیت 
نیــز اتفاق خواهد افتاد. شــاخص فعلی 
هــوا بیش از 300 اســت و این اخطاری 
جدی برای ســالمت انسان ها است. باید 
بدانیــم که تمــام افراد جامعه تحت تاثیر 
آثــار این آلودگی هوا خواهند بود. رئیس 

گروه ســالمت هــوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشــت در پایان تاکید کرد: با توجه به 
تداوم شــرایط جوی در مناطقی از جمله 
تهران، خوزســتان و... وزارت بهداشــت 
درخواســت می کند تا مدارس به صورت 

غیرحضوری و مجازی فعال باشند.

ک ایران از عراق می آید گرد و خا
محمــد اصغــری، کارشــناس ســازمان 
هواشناســی اظهار داشت: در روزهای قبل 
اعالم کردیم که چشــمه های تولید گرد و 
خاک در شــمال عراق و کشورهای سوریه 
و عربستان همچنان باقی است و متأسفانه 
اســتان های مرزی را از جمله کردســتان، 
کرمانشــاه، ایالم، خوزســتان، آذربایجان 
غربی درگیــر می کند.وی گفت: جریانات 
غربی در الیه های باالیی جو به قدری قوی 
اســت که این گرد و خاک را جارو می کند 
و اســتان های همدان، مرکزی، قم، البرز و 
تهران را تحت تأثیر قرار داده است.اصغری 
افزود: هر چقدر به ســمت شــمال غربی 

پیــش می رویم این گــرد و خاک تضعیف 
می شــود.وی گفت: با توجه به اتفاقاتی که 
در خاورمیانه به جهت کم بارشی داشته ایم 
این موضوع تکرار خواهد شد و اوج این گرد 
و خاک از فروردین تا مرداد است و تا موقعی 
که این چشــمه ها وجود داشته باشد گرد و 
خاک نیز خواهد بود.اصغری افزود: بر اساس 
تصاویر ماهواره ای منشأ این گرد و خاک در 
کشــور عراق است که متأسفانه استان های 
آذربایجان غربی، کرمانشاه، مرکزی، البرز، 
زنجان، قم، تهران و قزوین را تحت تأثیر قرار 
داده اســت.وی گفت: از آخر وقت امروز از 
سمت شمال غربی جبهه هوایی وارد کشور 
خواهد شــد که ســبب بارش می شود و تا 
روز یکشنبه استان های زنجان، تهران، قم، 
مرکزی، همدان، البرز، مرکزی و استان های 
شمال شرق و آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، تهران، البرز، قم، همدان، اردبیل را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد و باعث می شود 
که گرد و خاک شسته شود.اصغری افزود: 
با توجه به آلودگی هوا و شــاخص آن مردم 

از حضــور در فضای بــاز خودداری کنند و 
همچنیــن با توجــه به جریانات جنوبی در 
سواحل دریای خزر و بادهای جنوبی آتش 
ســوزی در جنگل های شــمالی مستعد 
خواهد بود بنابراین مســافران از روشــن 
کردن آتش خودداری کنند تا شاهد آتش 
سوزی جنگل ها نباشیم و مسئوالن امر نیز 
ایــن موضوع را در نظر بگیرند. بر اســاس 
این گزارش، اصوالً توصیه می شــود که در 
شــرایطی که گرد و خاک شدت می گیرد، 
نبایــد در فضــای باز بود. زیرا، تنفس گرد و 
خاک معلق در هوا، ســالمت افراد به ویژه 
بیماران تنفسی و قلبی را تهدید می کند. از 
همین رو الزم است، تا حد امکان از خروج 
غیرضروری از منزل و تردد بی مورد در معابر 
شــهری خودداری کنید. در صورت وجود 
بیماری قلبی، تنفســی، ابتالء به آســم، در 
فضــای باز فعالیت ننمــوده و تا حد امکان 
از حضور در ســطح شهر خودداری نمائید.

کودکان و سالمندان نیز از حضور در سطح 
شــهر خودداری کنند.تــردد خودروهای 
شــخصی و اســتفاده از خودروهــای تک 
سرنشــین را کاهش دهید.در صورت لزوم 
خروج از منزل یا محل کار، حتماً از ماسک 
مناســب جهت جلوگیری از تنفس هوای 
آلوده و همچنین از عینک مناسب استفاده 
کنید. کارکنانی که به واسطه شغلی بیشتر 
در معــرض گــرد و غبار قــرار دارند، حتماً 
از وســایل حفاظت فردی اســتفاده کنند. 
همچنین از مصرف سیگار و قلیان خودداری 
کنید.مصرف شیر، ماست کم چرب، میوه و 
سبزیجات تازه و مایعات را برای دفع سموم از 
بدن افزایش دهید.تا برگشت هوا به شرایط 
مطلــوب، از هرگونــه فعالیتی که منجر به 
افزایــش آلودگی هوا می شــود خودداری 
نمائیــد.در صــورت مواجهه با تنگی نفس 
و هرگونه ناراحتی قلبی- عروقی، ســریعاً 
به نزدیک ترین مرکز بهداشــتی درمانی یا 

بیمارستان مراجعه کنید.

7جامعه
افزایش چشمگیر بیماران 
سرپایی کرونا در پایتخت 

معاون درمان ســتاد کرونای اســتان 
تهران درباره وضعیت کرونا در اســتان 
تهران،  گفت: موضوعی که در دهه دوم 
فروردین با آن مواجه شــدیم افزایش 
موارد ســرپایی بود و تعــداد بیماران 
ســرپایی به شــدت افزایش پیدا کرده 
اســت؛ البته هنوز منجــر به افزایش 
بستری نشــده است. تعداد مراجعین 
حــوزه درمان بــه حدود 3500 نفر در 
روز رســیده است و این در حالی است 
کــه پیش تر این عــدد حتی به زیر دو 
هــزار مراجعه هم رســیده بود. اکنون 
تعــداد کل بســتری کمتر از هزار  نفر 
اســت و مرگ و میر هم که به زیر 10 
نفر در روز رســیده بود، اکنون بین 13 
تا 15 مورد در روز در نوسان است.دکتر 
نادر توکلی افزود: عالئم فعلی بیماران 
مانند آبریزش بینی،  ســرفه،  گلودرد 
و سردرد نشــان می دهد که درصدی 
ویــروس کرونای اومیکرون و درصدی 
آنفلوآنــزا در گردش اســت.توکلی با 
تاکید بر لزوم تکمیل واکسیناســیون 
کرونا، تصریح کرد: در دنیا ثابت شــده 
اســت افرادی که واکســن دز سوم را 
تزریــق کرده اند تقریبا 30 تا 50 برابر 
نســبت به افرادی که واکسینه نشدند، 
مرگ و میر کمتری داشــتند؛ بنابراین 
توصیــه بــه تکمیل واکسیناســیون 
مهم ترین عامل پیشــگیرانه از بیماری 
شــدید اســت و می تواند حاشیه امنی 
ایجاد کند که بیماری شدید و مرگ و 
میر نداشته باشیم.او افزود: مسافرت ها 
و دیــد و بازدیدها در عید آزادانه انجام 
شــد و طبیعتا این موجی از افزایش را 
ایجاد کرده اســت؛ اما اینکه بخواهیم 
تحــت عنــوان پیک هفتــم از آن یاد 
کنیم، هنوز زود است. در حال ارزیابی 
هســتیم تا هفته آینده ببینیم روند به 
چه صورت پیش می رود.وی با اشــاره 
به اینکــه هنوز آثار تعطیالت نوروزی 
بر روند کرونا مشــخص نیست، گفت: 
احتمــاال اگر قرار باشــد موج هفتم به 
وقوع بپیوندد این زمان برای هفته اول 
اردیبهشت ماه پیش بینی می شود، اما 

چندان سهمگین نخواهد بود .

ثبت بیش از هزار مورد 
شکار غیرمجاز در نوروز 1401

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با 
اشــاره به ثبت بیش از هزار مورد شکار 
غیرمجــاز در نوروز 1401، اظهار کرد: 
در مجموع در نوروز ســال جدید 258 
پرونده قضایی تشــکیل شــده است.

جمشــید محبــت خانی با اشــاره به 
اقدامات یگان حفاظت محیط زیســت 
در ایــام نــوروز، گفــت:  در نوروز طی 
جلســه ای که با فرمانده یگان حفاظت 
استان ها برگزار شد توصیه هایی مبنی 
بــر آماده باش کامــل در همه ابعاد به 
یگان حفاظت محیط زیست استان ها 
ارایه شد و نیروی انتظامی، تجهیزات، 
خودروها و موتورها در حالت آماده باش 
قــرار گرفتند.در این مقطع زمانی چند 
موضــوع  مورد توجه قــرار گرفت که 
یکــی از آن ها ورود مــردم به مناطق 
چهارگانه بود. سیاســت ما این بود که 
اگر در منطقه ای مجوز وجود داشــت 
برای ورود مردم به آن همکاری کنیم.

وی افزود: دو موضوع آتش ســوزی و 
پسماند نیز مورد توجه قرار گرفتند.  

 آغاز نام نویسی در آزمون 
وکالت سال 1401 

زمان نام نویسی برای شرکت در آزمون 
وکالت سال 1401 از 20 تا 26 فروردین 
ماه اعالم شــد.بنابراین کارشناســان 
رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه 
قضائیه، داوطلبان »آزمون فوق العاده 
وکالــت« باید از 20 تــا 26 فروردین 
ماه به ســایت دانشــگاه آزاد اسالمی 
 http://www.azmoon.org به نشانی
مراجعــه و ضمن مطالعه دقیق آگهی 
"آزمون وکالت" ســال 1401 نسبت به 
ثبــت نام در این آزمــون اقدام کنند.

همچنیــن آزمون وکالت در روز جمعه 
مــورخ 23/02/1401 برگزار خواهد 
شــد.داوطلبان برای کســب آخرین 
اخبــار و اطالعات تکمیلی در خصوص 
»آزمون وکالت« می توانند به ســایت 
 www.23055.ir مرکز وکال به نشانی

مراجعه کنند.

شبکه های اجتماعی واقعا تاثیر 
»منفی« بر عملکرد تحصیلی 

دانش آموزان دارند؟
جامعــه شــناس و دانشــیار پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعات اجتماعی جهاد 
دانشــگاهی با اشــاره به یافته های آخرین 
پژوهــش خــود در ســال 97 و پیــش از 
پاندمی کووید 19 درباره تاثیر شــبکه های 
اجتماعــی مجازی بــر عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان، گفت: یافته های به دســت 
آمده از این پژوهش بیانگر این اســت که 
شبکه های اجتماعی مجازی تاثیری منفی 
بــر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در آن 
مقطــع زمانی و پیش از پاندمی کووید 19 
نداشته است چرا که تنها یک پنجم دانش 
آموزان فعالیت در شــبکه های اجتماعی 
را باعــث کاهش عملکــرد تحصیلی خود 
می دانستند.دکتر تهمینه شاوردی اظهار 
کــرد: جامعه آماری ایــن پژوهش دانش 
آموزان کالس های دهم، یازدهم و دوازدهم 
مناطق 3، 4، 7، 8، 16، 22  با حجم نمونه 
855 نفر بوده و با اســتفاده از روش نمونه 
گیری چند مرحله ای خوشه ای انجام شد 
که نتایج آن نشان داد شبکه های اجتماعی 
تاثیــری منفی بر عملکرد تحصیلی دانش 
آموزان در آن مقطع زمانی نداشــته است.
وی افزود: در این پژوهش تنها 20.3 درصد 
دانش آموزان اظهار داشتند که معدل سال 
جاری آنها نســبت به سال گذشته و بعد از 
استفاده از شبکه های اجتماعی کمتر شده 
اســت. همچنین تنها  19.5 درصد دانش 
آموزان معتقدند که شــبکه های اجتماعی 
با منحرف کردن ذهن آنها از درس بر روی 
عملکرد تحصیلی شان تاثیر گذاشته است.

وی با بیان اینکه آمار یاد شــده بیانگر این 
اســت کــه تنها یک پنجــم دانش آموزان 
فعالیت در شــبکه های اجتماعی را باعث 
کاهــش عملکرد تحصیلی خود می دانند، 
تصریح کرد: پژوهش یاد شده نشان داد که 
22.8 درصد دانش آموزان به هنگام درس 
خواندن به دلیل دریافت پیام ها در شــبکه 
های اجتماعی به ســختی توانسته اند فکر 
خود را بر روی درس متمرکز کنند و 69.2 
درصد دانش آموزان نیز اظهار داشته اند که 
شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی 
آنها تاثیر منفی نداشته است.وی همچنین 
درباره اثرات مثبت شــبکه های اجتماعی 
مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، 
افــزود: در پژوهش یاد شــده 69.7 درصد 
دانش آموزان اظهار داشته اند که اشکاالت 
و ســواالت درســی خود را از طریق شبکه 
های اجتماعی از دوستانشان می پرسند، به 
عبارتی می توان گفت شبکه های اجتماعی 
فاصلــه زمانــی را برای آنها حل کرده و 38 
درصــد دانش آموزان نیــز دریافته اند که 
شــبکه های اجتماعی مهارت خواندن آنها 
را افزایش داده است.شاوردی با بیان اینکه 
به طور کلی دو رویکرد مختلف نســبت به 
عملکــرد تحصیلی دانــش آموزان تحت 
تاثیر شــبکه های اجتماعی مجازی وجود 
دارد، ادامه داد: از یک منظر صاحب نظران 
معتقدند استفاده مفرط از اینترنت ممکن 
اســت سطوح برانگیختگی روانشناختی را 
تشدید کرده و در نتیجه منجر به کم شدن 
خواب، کوتاهی در خوردن برای یک دوره 
طوالنی و فعالیت جســمی محدود شــود 
کــه تمامی این عوامل باعث برهم خوردن 
تعــادل بــدن و در نتیجه بازماندن از انجام 
فعالیــت های الزم تحصیلی می شــود.به 
گفتــه وی گرچه امــروزه نوجوانان عالقه 
زیادی به اســتفاده از شبکه های اجتماعی 
دارنــد اما با این وجود طرفداران نظریه یاد 
شده معتقدند شبکه های اجتماعی تاثیری 
منفی بر روی تحصیالت دانش آموزان دارد.
وی با اشاره به نظریه دیگری در این رابطه، 
گفت: از منظر دوم، شــبکه های اجتماعی 
به علت دسترســی در همه مکان ها و قابل 
حمل بودن توانســته روش های آموزش و 
راهبردهای نوین یادگیری نوجوانان امروز 
را تغییــر دهــد.وی با بیــان اینکه مطابق 
بــا نتایج برخی از تحقیقــات، نوجوانان از 
شــبکه های اجتماعــی بــرای تعدادی از 
فعالیت های مثبت نیز استفاده می کنند، 
گفت: گروهی از صاحب نظران اعتقاد دارند 
که شــبکه های اجتماعــی پلتفرمی برای 
جوانان به منظور یادگیری و بهبود مهارت 
هــا در حیطه یــک دانش خاص ایجاد می 
کنند. از ســوی دیگــر برخی از مطالعات، 
تاثیر شبکه های اجتماعی بر اُفت در نمرات 
و عملکرد آکادمیک دانش آموزان و کمبود 
زمان برای مطالعه را بررســی کرده اند که 
مطابــق با نتایج آن هیچ همبســتگی بین 
معــدل کلــی دانش آموزان و شــرکت در 
رســانه های اجتماعی همچون فیسبوک 
پیدا نشــده اســت و بر اساس نتایج برخی 
تحقیقات دیگر، حتی رسانه های اجتماعی 
توانسته تعامل بین دانش آموزان و دبیران 

را بیشتر کند.

خبر ویژه

ســخنگو و معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور درباره 
یگان پهبادی ناجا، گفت: یگان پهبادی انتظامی کشور با اهداف مختلفی 
ایجاد شد.سردار مهدی حاجیان با بیان اینکه این یگان با اهداف مختلفی 
راه اندازی شــد، ادامه داد: یکی از این اهداف اشــرافیت در مرزها بود و 
در واقــع کنتــرل تردد در مرزها از طریق پهبادها یکی از اهداف ما بود.

همچنین در بحث ترافیک اســتفاده از تجهیزات پهبادی برای کنترل 
ترافیک و برای امنیت شهرها و مرزها استفاده می شود. سردار حاجیان 
با بیان اینکه این یگان راه اندازی شــده اســت، گفت: راه اندازی این 

یگان از ضرورت های ما بود و در سال گذشته نیز این یگان افتتاح شد 
و در کنترل ترافیک از یگان پهبادی اســتفاده شــد، امسال هم از یگان 
پهبادی برای کنترل ترافیک استفاده شد.وی افزود: این یگان در حال 
توسعه است و یک یگان مستقلی است و در ساختار جدید هم این یگان 
جایگاه مشــخصی دارد و به دنبال توســعه آن نیز هستیم. وی در پایان 
گفت: راه اندازی یگان پهبادی بخشــی از اقدامات انتظامی کشــور در 
مسیر هوشمندسازی است و ظرفیت پلیس را در بحث ارتقای امنیت 

عمومی باال می برد.

سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور خبر داد؛

کنترل ترافیک با استفاده از پهبادها

عضو شورای شهر تهران:

استخدام هر نفر در شهرداری تهران حداقل 15 میلیون تومان بار مالی دارد
عضو شــورای شــهر تهران اظهار داشــت: در 
دوره قبلی شــورای شهر تهران، اعالم کردند 
که 600 تا 700 نفر نیرو به شــهرداری تهران 
جذب شــده اما آنچه تاکنون مشــخص شده 
بدون آمار ســازمان ها و شرکت ها حدود یک 
هزار نیرو در دوره قبلی وارد مناطق و معاونت 
های شــهرداری تهران شده اند.ناصر امانی با 
بیان اینکه شهرداری تهران حدود 50 شرکت 
و سازمان تابعه دارد و آمار استخدام های دوره 

گذشته مدیریت شهری در سازمان ها و شرکت 
ها را هم جمع آوری می کنیم، عنوان کرد: تنها 
در یک سازمان و یک شرکت شهرداری تهران 

حدود 600 نیرو جذب شده اند. 
وی دربــاره بــار مالی اســتخدام های بدون 
آزمون به شهرداری تهران نیز عنوان کرد: بار 
مالی بســیاری در دوره گذشــته به شهرداری 
تهران تحمیل شــده و اگر مسیر استخدام ها 
در ایــن دوره نیز ادامــه پیدا کند، بار مالی به 

شهرداری تحمیل می شود. به گفته امانی، هر 
اســتخدام از روز اول با حقوق، مزایا، پاداش و 
هزینــه درمان حداقل 15 میلیون تومان برای 
شهرداری تهران بار مالی دارد و ساالنه این رقم 
حدود 20 تا 25 درصد افزایش می یابد. عضو 
شورای اسالمی شهر تهران در ادامه تاکید کرد: 
60 درصد اعتبارات شــهرداری تهران صرف 
هزینه های جاری شــهرداری شامل پرداخت 
حقوق و مزایا و هزینه های جاری می شــود و 

40 درصد هزینه عمرانی است و این در حالی 
اســت که این عدد در دهه 90 معکوس بود و 
نهایتــا 40 درصد از بودجه، صرف هزینه های 
جاری می شــد. عضو شــورای شهر تهران در 
ادامه یادآور شــد: بــه همین دلیل بود که در 
دهه 90 کارهای بزرگی در شــهر اتفاق افتاد 
اما در دوره گذشته اتفاق بزرگی رخ نداد و در 
شــش ماهه گذشــته نیز شاهد اتفاق جدید و 

بزرگی نبوده ایم.

سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی:

کردند بیش از 51 هزار معلول هزینه ایاب و ذهاب دریافت 
سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی کشور 
اظهــار کــرد: هزینــه ایاب و ذهاب به ازای هر فــرد دارای معلولیت 
ســالیانه 686 هــزار تومــان معادل میانگین 57 هــزار تومان در ماه 
اســت کــه اکنون به 51 هــزار و 818 نفر خدمات با اعتبارات جاری 
پرداخت می شــود. محســن ایروانی با بیان اینکه 30 هزار نفر از افراد 
دارای معلولیــت در نوبــت دریافت خدمات ایاب و ذهاب هســتند، 
خاطرنشان کرد: اکنون این هزینه برای افراد دارای معلولیت در تهران 
ماهانه 80 هزار تومان، شهرســتان های استان  تهران 60 هزار تومان 
و ســایر کالن شــهرها هم 80 هزار تومان است. سرپرست دفتر امور 

توانمندســازی معلوالن سازمان بهزیستی کشور به خدمات مناسب 
ســازی خودروی افراد دارای معلولیت اشــاره کرد و بیان داشت: سال 
گذشــته خودروی 901 نفر از افراد دارای معلولیت مناسب ســازی 
شــد. ایروانی در ادامه  با بیان اینکه فناوری مناسب ســازی خودرو در 
کشور وجود دارد، افزود: اگر افراد دارای معلولیت بخواهند گزینه های 
بیشــتری برای خودروهایشــان اعمال کنند چون شیوه نامه های ما 
ســقف دارد و بیشــتر از حدی نمی توانیم کمک کنیم بقیه هزینه را 
باید خودشــان بپردازند و اگر آن میزان هزینه ای که پرداخت کردند 
از سقف که پرداخت می کنیم، کمتر باشد کل هزینه آن را بهزیستی 

می پردازد. وی اضافه کرد: در گذشــته، پارس خودرو ســایت کامل 
برای مناسب سازی خودروی افراد دارای معلولیت داشت ولی اکنون 
بیشــتر بخش خصوصی فعال اســت و در شرکت ایران خودرو هم در 
این زمینه خدمات به افراد دارای معلولیت ارائه می دهد. الزم به ذکر 
اســت که در حال حاضر یک میلیون و 600 هزار نفر از افراد دارای 
معلولیت در کشور تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. بسیاری از آنان 
برای رفتن به ســر کار یا محل تحصیل یا دیگر موارد با مشــکل ایاب 
و ذهاب مواجه هســتند و به دالیل مشــکالت جسمی و حرکتی باید 

از خودروهای مناسب سازی شده استفاده کنند.
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روستای گیلوان؛
 روستایی با قدمت هخامنشیان 

روستای گیلوان دقیقاً در مرز استان  های اردبیل 
و گیالن، بین شــهرهای خلخال و رشت واقع 
شده است.گورستان باستانی روستا کشف شده 
در منطقه خانقاه گیلوان، نشانگر بومی بودن قوم 
گیلوان در این روستاست. مردم روستای گیلوان 
به زبان  های تاتی و تالشی سخن می  گویند. نژاد 

مردم گیلوان از نژاد تات یهودی است.
ارتفاع این روســتای کوهپایه ای از سطح دریا 
1080 متر است و آب و هوای آن در زمستان  ها 

سرد و در تابستان  ها معتدل است.
معماری روستا:

معماری روســتای گیلوان به دلیل استقرار 
در ناحیه کوهســتانی، از دیگر روســتاهای 
اســتان اردبیل متفاوت است. سقف خانه  ها 
گلی است و درهای ورودی و پنجره  ها، برای 
جلوگیری از ســرما کوچک انتخاب شــده  
اند. در ســاخت خانه  های قدیمی از مصالح 
 بومی سنگ، مالت کاهگل و چوب استفاده 

شده است.
جاذبه  های گردشگری:

چشــم   انداز رودخانه پرآب گیلوان، ارتفاعات 
پیرامون روســتا، جنگل   های انبوه و سرســبز 
و هوای مــه  آلود، تصویری رویایی پیشــا روی 
گردشگران روســتای گیلوان ترسیم می کند. 
مراتع سرســبز و مزارع طالیی گندم، گرداگرد 
روســتای گیلوان را در برگرفته  انــد. باغ   های 
انبوه و پربار میوه از دیگــر جاذبه   های طبیعی 
این روستاســت. مراتع زیبای روســتا همانند 
گردنبند زیبایی روســتا را در میان گرفته  اند و 
درختان میوه و مزارع گندم جاذبه  های آن را دو 

چندان کرده  اند.
قلعه خشتی:

این قلعــه متعلق به دوران هخامنشــیان در 
وسعتی حدود 6 هکتار ســاخته شده است. 
بدلیل مرمت نکردن و کاوش های غیر اصولی 
در این منطقه بخش هــای اصلی قلعه از بین 

رفته است.
گورستان باستانی گیلوان:

در ســال 1385 در حین خاکبرداری از جاده 
ماسال گیلوان با کشف بقایای مربوط به اسکلت 
کاوش ها در این منطقه شدت گرفت فصل اول 
این مرحله کاوش هــا در منطقه ای حدود 10 
در 15 متر با کشــف 15 اســکلت آغاز شد. در 
حال حاضر فصل چهارم کاوش با کشف 4 گور 
باستانی ادامه دارد.گورهای کشف شده متعلق 

به دوران مفرغ می باشند.
 میرزا کوچک خان جنگلی:

میرزا و یارانش پس از شکست نهضت به طرف 
کوههای گیلوان حرکت کردند ولی دچار بوران 
و طوفان گردیده و ســرانجام زیر ضربات خرد 
کننده سرما و برف در 11 آذر 1300، هنگامی 
که میرزا هوشنگ را به کول گرفته بود، از پای 
در آمدند. قبر میرزا کوچک خان به مدت چهل 
و چهار سال در قبرستان پایین روستای گیلوان 
بوده و طبق درخواست نوه میرزا در سال 1344 

نبش قبر صورت گرفت.
آداب و رسوم:

مراســم عید نوروز، جشن ســده و روز آبانگان، 
همانند ســایر نقاط ایران برگزار می  شــود. روز 
سلطان، دروزه، 45 نوروز و بنجک از جمله مراسم 
ویژه فصل بهار است و مراسم شب یلدا با رسوم 
یوله چله، قصه چله و ســیومو برگزار می  شود. 
اجرای ترانه   های عاشیقی به زبان آذری، به ویژه 
در مراسم عروسی روســتا متداول است. سرنا و 
دهل سازهای محلی این روستاست که در اجرای 
برخی آوازها و رقص  های محلی نواخته می  شوند.

صنایع دستی:
صنایع دستی روستای گیلوان، مشتمل بر بافت 

انواع گلیم، جاجیم، جوراب و شال است.
ک: پوشا

پوشاک غالب مردم روستای گیلوان، لباس  های 
محلی مشابه لباس  های تالشی است. مردان از 
کاله، شلوار، پیراهن جلو بســته با یقه هفت یا 
بسته، نیم تنه یا جلیقه پشمی، شال و دستکش 
)در فصول سرد ســال( استفاده می  کنند. زنان 
روستا مانند زنان تالشــی لباس می  پوشند که 
شــامل پیراهن بلند با دامن پرچین، جلیقه با 
رنگ تیره، پیژامه طرح دار و روسری  های رنگی 
و نقش دار می  باشــد. اســتفاده از پارچه  های 
رنگی و روشن، ویژگی پوشاک زنان روستا است. 
کودکان روستای گیلوان نیز از پوشاک محلی و 

معمولی استفاده می  کنند.

گردشگری

 دلخوشی ما معمولی ها 
و ارابه های نعش کش! 

  به  قلم وحید حاج سعیدی
این روزها که خدا رو شکر کرونا در حال رخت بر بستن 
است و باد بهاری چون نفس مهرویان از هر سو وزان، 
نشــاط و پویایی در جامعه بیــش از هر زمان دیگری 
اســت. از شــما خبر ندارم ولی ما معمولی ها این روزها 
دلخوشی َفت و فراوان داریم تا جایی که این دلخوشی 
ها با رعایت پروتکل های بهداشــتی در حال شســتن 
اثرات و تبعات منفی خط فقر، ضریب فالکت، گرانی، 
تورم، بیکاری، افزایش اجاره بها و ... آن هم به صورت 

یکجا و کلهم اجمعین هستند!
مشت نمونه خروار همین داستان رتبه بندی فرهنگیان 
.... دوســتان در خصوص این طرح که هنوز تکلیفش 
روشــن نشــده و به قولی نه بار اســت و نه به دار، وعده 
داده اند معوقه اش را از 31 شــهریور 1400 پرداخت 
خواهند کرد! دلخوشــی و کیفور شــدن از این باالتر ... 
یعنی از ریش می کنند و به سبیل پیوند می کنند!حاال 
اینکه خوب است. در حوزه دارو و درمان دلخوشی ها به 
مراتب پر رنگ تر و امید بخش تر است. رئیس سازمان 
غــذا و دارو در خصــوص  گرانی دارو فرموده اند گرانی 

دارو از تورم کمتر است.
دارایی با بیان اینکه سال گذشته تورم حوزه دارو 30 
درصد بود، گفت: درحالیکه تورم رســمی کشور بیش 
از این بوده است. بنابراین افزایش قیمت دارو همیشه 
از تورم کشــور کمتر بوده اســت. وی تاکید کرد: آنچه 
مهم است، پوشش بیمه ای داروهاست که باعث شود 
قدر مطلق پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند

مالحظه فرمودید؟! خوشی از این بیشتر که دوستان 
حتــی مراقــب قدر مطلق پرداختــی از جیب ما هم 
هســتند کــه یک وقت خدای ناکــرده آب در دل ما 
تــکان نخورد!حقیقتاً با اوضاع دارو و حمایت از مردم 
آدم دلش می خواهد راه به راه مریض شــود و دارو با 
قیمت پائین تر از نرخ تورم مصرف کند!و اما دلخوشی 
بزرگ تر یا به قولی گل سر سبد دلخوشی این روز ها، 
وعده آزاد سازی واردات خودروی های خارجی است 
که نمی دانیم آن را با این همه خوشی کجای دلمان 
بگذاریم؟! حاال اینکه در سال قرار است چند دستگاه 
خودروی خارجی وارد مملکت شود و چه کسانی می 
توانند آنها را خریداری کنند، به ما ربطی ندارد. فقط 
ســوالی که اینجا مطرح می شــود این است که بعد از 
واردات این خودروها، تکلیف ارابه های مرگ به قول 
رئیــس پلیــس راهور ناجا و یا ارابه های نعش کش به 
قــول نوروزی نماینده والیت ما چه می شــود؟! آنها 
را اوراق می کنند؟! ســه تا صد تومن می فروشــند؟! 
به افغانســتان و سنگال و پاکستان صادر می کنند؟! 
در فیلم های ســینمایی آتش می زنند و ته دره می 
اندازند؟! یا اینکه با آزاد سازی واردات مسئوالن ایران 
خودرو و سایپا یکهو به خودشان می آیند و زه بغل در 
پراید را سرجایش می گذارند و کیسه های هوا را باد 
می کنند؟!شاید هم ننه من غریبم بازی دربیاورند که 
»تلــخ کنی دهان من قند به دیگران دهی/ نم ندهی 
به کشت من آب به این و آن دهی!« آن وقت ممکن 
است مسئوالن دوباره دلشان بسوزد و واردات خودرو 

از خارجه ممنوع شود!

براساس نتایج مطالعات؛

عالیم اومیکرون با سویه دلتا متفاوت است
نتایج یک مطالعه نشــان می دهد که ســویه اُمیکرون عالئم متفاوتی 

از سویه دلتا ایجاد می کند.
یافته ها حاکی از آن است افرادی که به سویه اُمیکرون آلوده می شوند 
معمــوال عالئــم بیماری در آنان برای مدت زمان کوتاه تری ادامه پیدا 
می کند، کمتر در معرض خطر بستری شدن در بیمارستان قرار دارند و 
مجموعه ای از عالئم متفاوت از سویه دلتا در این افراد مشاهده می شود.
متخصصان در یک مطالعه گســترده این موضوع را تایید کردند که 
دوره بیماری در افراد مبتال به سویه اُمیکرون کوتاه تر است و مجموعه 

متفاوتی از عالئم در این افراد ظاهر می شود.

نتایج این مطالعه تنها چند روز پس از آن منتشــر شــد که ســرویس 
سالمت همگانی انگلیس )NHS( 9 عالمت دیگر بیماری کووید-19 
را به عالئم موجود از جمله تب، سرفه مداوم و از دست دادن یا تغییر 

در حس بویایی یا چشایی اضافه کرد.
متخصصان دریافتند افرادی که در زمان شــیوع ســویه اُمیکرون به 
بیمــاری کووید-19 مبتال شــدند، تقریبــا نصف افرادی که در زمان 
شــیوع ســویه دلتا به این بیماری دچار شــدند، حداقل یکی از ســه 

عالمت بیماری را گزارش کردند.
همچنین متخصصان انگلیسی مشاهده کردند که عالئم بیماری در 

زمان غالب بودن سویه اُمیکرون به طور میانگین 6.9 روز ادامه داشته 
درحالی که مدت زمان تداوم عالئم بیماری در زمان سویه دلتا 8.9 روز 
بوده است. عالوه براین در مدت زمان شیوع گسترده سویه اُمیکرون 

احتمال بستری شدن در بیمارستان 25 درصد کمتر بوده است.
به گزارش روزنامه گاردین، نتایج حاکی از آن است که تنها 17 درصد 
از افرادی که در زمان غالب بودن سویه اُمیکرون به کووید-19 مبتال 
شده اند، حس بویایی خود را از دست داده اند. این رقم در زمان غالب 
بودن سویه دلتا 53 درصد بوده است. با این حال، گلودرد و گرفتگی 

صدا هر دو میان افراد آلوده به سویه اُمیکرون شایع تر بوده است.

دریچه علم

 کمک ویژه ما 
 به برگزاری 

! جام جهانی قطر
ایران برای كمک به 

برگزاری جام جهانی 
قطر اعالم آمادگی 

كرده؛ موضوعی كه 
سوژه كارتون امروز 

محمدرضا میرشاه ولد 
در خبرورزشی شده 

است.

كارتون 

ترفند ارسال فایل های بزرگتر 
از 100 مگابایت در واتساپ

در اپلیکیشــن واتســاپ ویژگــی برای 
اشــتراک گذاری فایل هــای بزرگتر از 
100 مگابایــت وجــود نــدارد؛ اما این 

 Apple و Google Drive کار بــا کمــک
iCloud امکان پذیر است. از قابلیت های 
آن می تــوان ویژگی هــای رمزگــذاری 
سرتاسری و اســتفاده همزمان در چند 
دستگاه را نام برد. امکان ارسال فایل هایی 
از جمله تصاویر، فیلم ها، اســناد و موارد 
دیگــر در این برنامه وجود دارد. در حال 

حاضر، حداکثر اندازه مجاز برای اشتراک 
گــذاری فایل هایی مثل فیلم و پیام های 
صوتی در واتســاپ 16 مگابایت است. در 
هنگام بیشــتر شدن اندازه فایل ارسالی 
باید آن ها را به عنوان یک سند به اشتراک 

گذاشت.
راه دیگــر برای ارســال ایــن گونه فایل 

ها، آپلود آن ها در یک ســرویس ذخیره 
ســازی داده مبتنی بر ابر و به اشــتراک 
گذاری پیوند ایجاد شده است. یک کاربر 
اندرویدی برای ارسال یک فایل ویدئویی 
 Google Drive بــا حجم 5 گیگابایت به
مراجعــه و ویدئو را آپلود می کند. پس از 
آپلود فیلم باید روی ســه نقطه و گزینه 

مدیریت افراد و پیوند ها ضربه بزند. سپس 
تنظیمات پیوند را روی نماد »هر کســی 
که پیوند دارد« تنظیم کند. اکنون، باید 
پیوند ویدئو را در کپی کرده و آن را در چت 
WhatsApp برای شــخص موردنظرش 
بفرســتد. این روش برای ارســال فیلم، 

عکس و اسناد word کاربرد دارد.

رضا توکلی:

مردم می خواهند مشکالتشان را در سریال ها ببینند
رضــا توکلی بــا بیان اینکه مردم دوســت 
دارند در مجموعه های تلویزیونی مشکالت 
و دغدغه های فکری خودشان را ببینند، بیان 
کرد: اگر برنامه سازان ما بر اساس دیدگاه و 
مشکالت مردم، سریال ها را به تصویر بکشند 
و راهکار ارائه دهند، اتفاقات خوبی می افتد.
رضا توکلیـ  بازیگر سینما و تلویزیونـ  که 
به تازگی در سریال نوروزی شبکه پنج سیما 
به نام »دردســرهای شیرین« بازی داشت، 
درباره نقشش در این سریال به ایسنا گفت: 
من در این سریال نقش حسام را بازی کردم؛ 
مردی متمول و پدری دلسوز و کارکشته که 
در فراز و نشــیب نقش، گرفتار اتفاقاتی شد 
کــه دخترش باعث آنها بود. این ســریال از 
مشــکالت و دغدغه های مردم و از معیشت 
گفت؛ موضوع آن دشــواری های به دســت 
آوردن حرفه و شــغل مناســب بود که این 
روزها اغلب جوانانمان با آن درگیر هستند.
او سپس تاکید کرد: اگر به این نگاه برسیم که 
برنامه ســازان ما بر اساس دیدگاه و مشکالت 
مردم، سریال ها را به تصویر بکشند و راهکار ارائه 
دهند، فکر می کنم اتفاق خوبی بیفتد. مردم 
هم دوست دارند در مجموعه های تلویزیونی 
مشــکالت و دغدغه های فکری خودشــان را 

ببینند. ســریال »دردسرهای شیرین« هم به 
دغدغــه بیکاری و حمایــت والدین از جوانان 
برای اینکه بتوانند وارد بازار کار شوند، پرداخت.  
ما جوانان متخصصی داریم که دنبال کار می 
گردند. باید شــرایطی ایجاد شود تا با حمایت 

دولت و بزرگتر ها، فضا برایشان فراهم شود.
توکلــی درباره اهمیــت انتخاب و چینش 

بازیگران در ســریال ها گفت:  کســتینگ و 
انتخــاب بازیگران در یک ســریال، باید بر 
اساس جامعه شناسی و تجربه اتفاق بیفتد. 
ارزش بازیگر حرفه ای در چنین شــرایطی 
مشــخص می شــود. نقش باید بــه بازیگر 
بنشــیند. گاه رونــد تولید به گونه ای پیش 
می رود که بازیگر باری به هر جهت می شود و 

در هر نقشی بازی می کند؛ این فاجعه است. 
تــا االن تالش کــردم برای خودم این اتفاق 
نیفتد، ولی خب به هرحال در این زمانه و با 

این اوضاع، چه می توان کرد؟!
ایــن هنرمند درباره تاثیر کرونا بر ســاخت 
ســریال ها گفت: کرونا بر روند تولید توسط 
ســازندگان به شدت اثر گذاشته و ما در این 

مدت متاســفانه بســیاری از عزیزانمان را از 
دست دادیم که همیشه در یاد من خواهند 
ماند. االن هم در موقعیت درســتی کار نمی 
کنیم. کرونا هنوز هست اما با رعایت پروتکل 
ها، تالش می کنیم که بتوانیم سریال های 

مفرح و خوبی را برای مردم  بسازیم.
توکلــی در پایــان با بیان اینکه یک فیلم نامه 
سینمایی با موضوع تربیتی نوشته است، درباره 
ساخت این فیلم و مشکالت تولید، توضیح داد: 
اگر بتوانم سرمایه گذار جذب کنم، این فیلم را 
سال آینده می سازیم. من در بدترین شرایط 
هم فیلم ساخته ام. فیلم ساختن سخت است، 
ما آب دیده و سینه سوخته این حرفه ایم اما یک 
چیزهایی باید سرجایش قرار بگیرد تا آن قاب 
عکس زیبا شکل بگیرد. ما برای ترسیم یک قاب 
عکس زیبا، به خیلی چیزها نیاز داریم که باید 
کنار هم چیده شود. سرمایه گذاری  در سینما 
خیلی مهم است. دست اندرکاران سینما باید 
شرایطی را فراهم کنند تا صنعتگران و سرمایه 
گذاران ما بتوانند در هنر هفتم شریک شوند 
و فیلم سازی رونق پیدا کند. این اتفاق را باید 
خود بچه های ســینما و مسووالن ارشاد رقم 
بزنند. اگر  سرمایه گذار ضرری متحمل شود، 

ارشاد باید پشت سینما بایستد.

چهره ها 

فناوری 

روایت دورانی که زنان بر جهان 
حکومت می کردند

کتاب »شش ملکه مصری« نوشته کاراکونای با ترجمه 
فریبا گل محمدی به همت نشــر نگاه به چاپ رسید.
در توضیح این کتاب می خوانیم: »در جهان باســتان 
زنانی بودند که بر ســرزمین مصــر حکم می راندند؛ 
مرنیث، نفروسوبک، حتشپسوت، نفرتیتی، تاوسرت 
و کلئوپاترا. این زنان در ســایه کاردانی و فراستشــان 
از فرصتی که سرنوشــت در اختیارشــان گذاشته بود 
بهره گرفتند و تا سالها صلح را در سرزمین مصر برقرار 
کردند و نام خود را جاودانه ساختند. این کتاب شرح 
حیات سیاسی این شش ملکه مصری است که به رغم 
مشکالت و بی مهری های روزگار، بر سریر قدرت تکیه 
زدنــد و مصــر را از بحران هایی بزرگ نجات دادند و از 
مهلکه های تاریخی گذراندند.«در مقدمه این کتاب با 
عنوان »چرا زنان بر جهان حکومت نمی کنند؟« نوشته 
شده است: »هزاران سال پیش، در نقطه ای از این کره 
خاکی، برخالف مخالفت های نظام حاکم پدرســاالر، 
زنان بارها و بارها با قدرت رسمی و بدون تقلب حکومت 
را در دست گرفتند. اکثر این زنان، مانند نیتوکریس، 
عنوان خدا پادشاه مصر را از آن خود کردند و صرفا در 
نقش حامی حاکمان مرد در صحنه حاضر نشدند.مصر 
باستان تنها سرزمینی است که برخالف قاعدۀ معمول، 
همواره از زنان حاکم خواسته، به ویژه به هنگام بحران، 
حکومت را در نظم و امنیت، دور از اختالف و با پشتوانه 
ای محکم حفظ کنند.شاید فراموش کنیم که فرهنگی 
تا این حد زیبا، با نقاب های طالیی و مجســمه های 
عظیم، خدایانی با سر تمساح و خط جدید و پیچیده 
هیروگلیف هم می تواند بی رحمانه استبدادی باشد. 
همچنین ممکن است این حقیقت نادیده گرفته شود 
که چنین حکومتی با ساختار به شدت مردانه که با اهرام 
و خدا پادشاهان و هرم ستون های سنگی )أبلیسک( 
توصیف شده، نه تنها با حمایت زنان، که با تکیه بر بنیاد 

قدرت زنانه ممکن شده است.«

كتابکده

طنز


