
کل بانک مرکزی برای بازار ارز خبر مهم رییس 

بازار ارز به آرامش رسید
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کیــد بــر وضعیت بســیار خوب ذخایر ارزی گفت: چه در     رییــس کل بانــک مرکــزی بــا تا
بازار حواله و چه در بازار اسکناس نسبت به عمق بخشی بیشتر بازار و پوشش تمامی 
نیازهای واقعی مردم اقدام خواهیم کرد.  علی صالح آبادی در آئین رونمایی از سامانه 

برخط بازار متشکل ارزی گفت: مدتی قبل بنده در بازدید از صرافی های مرکز شهر گفتم 
کــه ایــن صفــوف زیبنــده مــردم نیســت و بــا توجــه بــه اینکه مشــکلی از جهــت تأمین ارز 

  || صفحه  صفحه 33  نداریم باید با کمک بازار مشکل ارزی این صفوف جمع آوری شود...

رهبر انقالب :

  طرفدار   طرفدار 
 توقف جنگ  توقف جنگ 
در اوکراین هستیمدر اوکراین هستیم
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سخنگوی صنعت برق:

 تغییر ساعت رسمی کشور 
بین ۱ تا ۲ درصد صرفه جویی 

به همراه دارد
    مصطفــی رجبــی مشــهدی در مــورد تغییــر 
 بــر پیــک 

ً
گفــت: اوال ســاعت رســمی کشــور 

 پیک 
ً
مصرف تأثیر خواهد داشت که ما عمدتا

مصرفمان در شــب اتفاق می افتد و تأثیر دوم 
آن بر مصرف انرژی است...

سخنگوی دولت خبر داد؛

 دستور ویژه رییس جمهور 
درباره جام جهانی قطر 

     ســخنگوی دولــت، تســهیل تــردد گردشــگران، 
افزایــش پروازهــا بیــن تهــران بــه دوحه، اســتفاده از 
کشــتی های تفریحــی و مســافربری دارای امــکان 
اقامتی و دعوت از برخی تیم های شرکت  کننده برای 
ســفر به ایران را از برنامه های دولت در ایام برگزاری 

جام جهانی قطر عنوان کرد....   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

آخرین وضعیت 
نیروگاه های پشت بامی

4

ح جدید برای  یک طر
عرضه تک نرخی خودرو

3

 مجرمان مجازی 
 زیر ذره بین 

پلیس پایتخت
7

در آستانه بزر گترین 
ریزش تاریخی مسکن 

قرار داریم
3

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربیشرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

نوبت دوم

مبلغ براورد اولیه عنوان فهرست بهاپروژهردیف
)ریال(

مبلغ 
ضمانتنامه)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه

آخرین مهلت 
تسلیم پیشنهاد

گشایی  زمان باز
کات پا

۱

تجدید مناقصه 
پروژه اجرای تکمیل 

نواقصات تصفیه 
خانه فاضالب و 

تاسیسات مربوطه 
شهرک صنعتی 

شماره 3 ارومیه  

تاسیسات مکانیکی و 
برقی و ابنیه و شبکه 

توزیع آب و شبکه جمع 
آوری و انتقال فاضالب 
سال و تجهیزات آب و 
فاضالب        سال ۱400 

داخلی- ۱5,8۲5,3۱0,60۲79۱,۲65,530
ملی 

از تاریخ ۱400/۱۲/۱۱ تا 
تاریخ۱400/۱۲/۱8

تا ساعت 
خ  ۱5 مور

۱40۱/0۱/08

ساعت 
خ  ۱۱:00مور
۱40۱/0۱/09

۲

پروژه جدولگذاری 
زیر سازی و آسفالت 
معابر شهرک فناوری 
الکترونیک و صنایع 

غذائی ارومیه

فهرست بهاء تجمیع 
شده راه باند،فرودگاه 
و زیر سازی راه آهن 

سال۱400

داخلی- 5۱8,008,577,03۱۲,590,4۲8,85۱
ملی 

از تاریخ ۱400/۱۲/۱۱ تا 
تاریخ۱400/۱۲/۱8

تا ساعت 
خ  ۱5 مور

۱40۱/0۱/08

ساعت 
خ  ۱۱:00مور
۱40۱/0۱/09

شناسه 1285004

شــرکت شــهرکهای صنعتــی آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول زیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات  الکتریکــی دولــت برگــزار نمایند.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات 
ــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام  از دریافــت اســناد مناقصــه ت
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق 

ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ 1400/12/11 مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 12 مورخ 1400/12/11 تا ساعت 15 مورخ 1400/12/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 1401/01/08 
کات : طبق جدول زیر گشایی پا زمان باز

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
آدرس : ارومیه – پل قویون خیابان شهیدباقری-جاده سیر-شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه تلفن : 33489616-33489626 فاکس :33489609

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

آذربایجان غربی لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی 

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

سید رضا ابراهیمی - شهردار رستمکال

شــهرداری رســتمکال باســتناد مجــوز شــماره 34 مــورخ 1400/12/1 شــورای اســالمی شــهر رســتمکال در نظــر 
دارد نســبت بــه تامیــن نیــروی انســانی خدمــات شــهر، فضــای ســبز ، اداری، معــدن، جایــگاه ســی ان جی 
و نگهبانــی از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای صالحیــت از اداره تعــاون ، کار 
و رفــاه اجتماعــی بــه مــدت 12 مــاه بــا مبلــغ بــرآورد اولیــه  61/460/200/838 ریــال )شــصت و یــک 
میلیــارد و چهارصــد و  شــصت میلیــون و دویســت هــزار و هشــتصد و ســی و هشــت ریــال ( بــرای 50 نفــر 
نیــرو از محــل اعتبــار منابــع داخلــی اقــدام نمایــد از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی 

آیــد جهــت دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه بــه ســامانه ســتاد  مراجعــه نماینــد
 ۱( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) سامانه ستاد( 

الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه: 
*- تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 3/100/000/000 ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای 
اعتبــار یکســاله از تاریــخ  چــاپ آگهــی یــا فیــش واریــزی بــه حســاب ســپرده   شــماره 0108476093005 

شــهرداری نــزد بانــک ملــی.
*- شــرکت کننــدگان در مناقصــه، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات 

الکترونیــک دولــت بارگــذاری نماینــد.
ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) سامانه ستاد ( 

گشایش پیشنهادها: مازندران - رستمکال- شهرداری رستمکال از طریق سامانه  ج( محل 
ستاد

 *- شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت 
بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد .

*- تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول 1400/12/4 و در نوبت دوم 1400/12/11 می باشد.
ــز قیمــت ترتیــب اثــر داده  *- بــه پیشــنهادها و قیمــت هــای مشــروط، مبهــم و مخــدوش و بــدون آنالی

نخواهــد شــد.
*- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

*-تاریخ دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد  از 1400/12/7 تا 1400/12/14می باشد.
*- مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ 1400/12/25  می باشد.

*- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه راس ساعت  11 مورخ 1400/12/26 می باشد.

 نوبت دوم

 احتمال پیوند خوردن پرونده هسته ای ایران 
و »جنگ اوکراین«

 پای بحران اوکراین 
به  اقتصاد ایران باز می شود؟
   محمد مهدی حاتمی

کارشناس سیاسی
آثار اقتصــادی جنگ اوکراین به 
زودی در اقتصاد ایران و جهان رخ 
می نماید. در ایران، قیمت گوشت 
و برخــی مــواد غذایی صعودی 
خواهد شــد و در دیگــر بخش های جهان، افزایش قیمت 
انــرژی می توانــد »زنجیره های تامین« را با اختالل جدی 
مواجه کند. اما جدا از این، آیا ممکن است روسیه با گروکشِی 
پرونده هســته ای ایران و گره زدن آن به جنگ اوکراین، به 

نحوی دیگر هم بر اقتصاد ایران اثر بگذارد؟
جنگ اوکراین با بازار های جهانی )و از جمله بازار ها در ایران( 
چه خواهد کرد؟ این پرســش مهمی اســت که می تواند در 
ماه های آینده، همچنان بسامد داشته باشد، چرا که پیش 
بینی می شــود جنگ در اوکراین، طوالنی تر از آن باشد که 

روس ها برایش برنامه ریزی کرده اند.
از طرفی، با جدی تر شدِن احتمال قطع دسترسی روسیه به 
شبکه بین المللی »سوئیفت« )SWIFT( و حتی احتمال 
اعمال تحریم علیه بانک مرکزی روسیه و یا مصادره اموال 
روس ها در کشور های اروپایی، بحران اقتصادی می تواند به 
موازات واکنش های محتمل روسیه به این تحریم ها، ابعاد 

مختلفی پیدا کند.
اما مهم ترین پیامد اقتصادی جنگ اوکراین تا به این لحظه، 
بــروز اختــالل در بازار انرژی در جهان بوده که می تواند در 

آینده میان مدت به یک بحران هم بدل شود.
قیمــت ســبد های نفتی مختلف در روز هــای اخیر برای 
نخســتین بار از ســال ۲۰۱۴ میالدی به باالی ۱۰۰ دالر به 
ازای هر بشکه رسیده و حتی مرز ۱۰۵ دالری را هم رد کرده 
است. این در حالی است که پیش بینی نفت ۱۱۰ دالری هم 
به میان آمده است. همزمان، واکنش مسکو به تحریم های 
اقتصادی علیه این کشور می تواند به قطع صادرات نفت و 
گاز به اروپا از سوی روسیه ختم شود، موضوعی که به نوبه 
خود، وضعیت انرژی را در »قاره سبز« بحرانی خواهد کرد.
کشور های اروپایی ساالنه حدود ۲۵۰ میلیارد مترمکعب گاز 
از روسیه وارد می کنند و به درجات مختلف به این گاز واراتی 
وابسته هستند. آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا، حدود ۴۹ 
درصد از نیاز خود به گاز را از طریق روسیه تامین می کند 
و این در حالی اســت که کشــوری مانند فنالند، حدود ۹۴ 
درصد به گاز وارداتی از روســیه وابســته است. )در کشوری 
مانند »مقدونیه شمالی«، این نسبت به ۱۰۰ درصد می رسد.

روس ها هم به درآمد نفت و گاز صادراتی به اروپا بسیار وابسته 
هستند و بعید است »پوتین« شیر گاز به اروپا را ببندد. با این 
همه، حمله به اوکراین هم بسیار بعید بود و »پوتین« بار ها 
بــه صراحــت گفته بود این کار را نمی کند. می توان حدس 
زد که شــوِک قطع گاز صادراتِی روســیه به اروپا برای مدِت 
مثال یک هفته، چه بر سِر اقتصاد اروپا و متعاقب آن اقتصاد 

جهانی خواهد آورد.
ادامه در صفحه ۲

یادداشت

 اصرار دولت برای حذف ارز ترجیحی 
همچنان ادامه دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درخواست 
روشن و مشخص دولت این است که ارز ترجیحی 
حذف شــود و حتی تاکید آنان بر این اســت که 
می تواننــد این کار را بــدون آنکه تبعات ویژه ای 

داشته باشد، انجام دهند.
ســید مهدی طغیانی ، درباره تصمیم دولت برای 
ساماندهی توزیع ارز ترجیحی، اظهار کرد: اعضای 
کمیســیون تلفیــق بودجه، ۹ میلیــارد دالر ارز 
ترجیحی برای تامین دارو، گندم و نهاده های دامی 
و کشاورزی برای سال آینده در نظر گرفتند. البته 
هنــوز در این باره در صحن مجلس تصمیم گیری 

نشده است.
وی با اشــاره به اینکه در ســال گذشته هم مجلس 
۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی برای تامین کاالهای 
اساسی در نظر گرفته بود، متذکر شد: باید راهکار 
حذف ارز ترجیحی و نحوه جبران آن مشخص شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در حال حاضر درخواســت روشــن و 
مشــخص دولت این است که ارز ترجیحی حذف 
شود و حتی تاکید آنان بر این است که می توانند 
این کار را بدون آنکه تبعات ویژه ای داشــته باشد، 

انجام دهند.

ــورخ 1400/10/22  ــماره 30750 م ــند ش ــت س ــتناد رونوش ــه اس ب
بــا شناســه ســند 140011456954000204 دفتــر اســناد رســمی 
44 گنــاوه شــرکت تعاونــی لنــج باربــری شــاداب ســاحل تمامــی 
شــش دانــگ ســهام خــود در مالکیــت لنــج بــاری بــه شــماره ثبــت 
11552- بندرعبــاس را بــه آقایــان حمیــد خلیفــات فرزنــد محمــود 
زنــد عبــاس )هرکــدام نســبت بــه 3 دانــگ(  و علــی مرادپــور فر

انتقــال قطعــی داده اســت.
آگهــی  ایــران  دریایــی  قانــون   25 مــاده  اســتناد  بــه   مراتــب 
می گردد.                                     

شناسه اگهی: 1280700

 نقل و انتقال لنج باری  نقل و انتقال لنج باری 
به شماره ثبت به شماره ثبت 1155211552- بندرعباس- بندرعباس

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

یاسر احمدی   شهردار بهشهر- محمد فالحتی مدیر عامل سازمان

ســازمان حمــل ونقــل همگانــی شــهرداری بهشــهر درنظــردارد جهــت  تامیــن نیــروی  خدمــات اداری بــا بــرآورد 
اولیــه )16/947/358/805( ریــال کــه بــه مــدت 12 مــاه از طریــق مناقصــه عمومــی  بــه پیمانــکاران 
  )www.setadiran.ir( دارای تاییــد صالحیــت از اداره کار و رفــاه اجتماعــی باشــرایط زیــر در ســامانه ســتاد

واگذارنمایــد.
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :

 تضمیــن شــرکت درمناقصــه بــه مبلــغ  هشــتصد و چهــل وهفــت میلیــون و ســیصدو شــصت وهفــت هــزار 
و نهصــدو چهــل )847/367/940( بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  

چــاپ آگهــی ویــا فیــش مبلــغ واریــزی بــه حســاب ســپرده  1034517691/1 نــزد بانــک رســالت .
 شرکت کنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در سامانه تدارکات الکترونیک 
دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن )پاکــت الــف( ،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت شــامل) مــدارک 
شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه , کارت ملــی , کارت پایــان خدمــت( دعوتنامــه , پیــش قــرارداد 
تاییــد شــده , اساســنامه ، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ،کــد کاربــری پایــگاه ملــی مناقصات،کداقتصــادی،  
برگــه صالحیــت پیمانــکاری از اداره کار  ,گواهــی صالحیــت ایمنــی و مفاصــا حســاب از ســازمان تامیــن اجتماعــی 

ســال 1399, تمامــًا بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده باشــد در پاکــت ) ب(
 برگه  پیشنهادقیمت را درپاکت )ج( ارائه وارسال گردد.

ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
گشایش پیشنهادها: مازندران – بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد ج( محل 

*شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت بــه 
نماینــد. مراجعــه    )www.setadiran.ir(ســتاد ســامانه 

 به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.
 تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول /111400/12 و در نوبت دوم  /181400/12 می باشد.

 شهرداری در ردیاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.
 تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ /111400/12 الی  181400/12 می باشد.

 مهلت قبول پیشنهادها تا روز پنج شنبه  1400/12/28 ساعت 10:00 در سامانه ستاد می باشد.
 تاریــخ بازگشــایی اســناد مناقصــه و قیمتهــای پیشــنهادی در ســامانه ســتاد روز پنــج شــنبه 1400/12/28 

ســاعت 11:00 مــی باشــد.

 نوبت اول

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری
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سیاست 2
یادداشت

شهروندان اوکراینی در حال 
ساخت »کوکتل مولوتف« برای 
دفاع در برابر تهاجم روسیه/ 

تظاهرات ضدجنگ رویترز
در شهر برلین 
آلمان/ رویترز و گتی 
ایمجز

گزارش تصویری

بحران پناهجویان در اروپا؛ 

این بار آوارگان اوکراینی
با ادامه عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین، 
صدهــا هزار پناهجو به ســمت کشــورهای 

اروپایی سرازیر شده اند.
عملیــات نظامی روســیه علیه اوکراین چند 
روزی اســت که آغاز شــده است. شهروندان 
اوکراینــی برای فرار از این عملیات نظامی به 
سمت مرز های اوکراین با کشور های همسایه 
می رونــد تا بتواند خودشــان را نجات دهند. 
کشــورهایی، چون لهســتان، مجارستان، 
رومانی و... میزبان مهاجران اوکراینی هستند. 
البتــه باید به این موضوع نیز اشــاره کرد که 
اوکراین خروج مردان ۱۸ تا ۶۰ سال را ممنوع 

کرده است.
کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
می گویــد که از زمانی که روســیه عملیات 
نظامی را در روز پنجشــنبه )۲۴ فوریه( آغاز 
کرد، حداقل ۱۰۰ هزار نفر در اوکراین پس از 
ترک خانه های خود آواره شده اندو این تعداد 
در نهایــت می تواند به ۱ تا ۵ میلیون افزایش 
یابد. جامعه بین المللی در حال آماده ســازی 

برای برآوردن نیاز های بشردوستانه است.
شــبیا مانتو، سخنگوی کمیســاریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه 
گفت: "ما معتقدیم که حدود ۱۰۰ هزار نفر باید 
خانه های خود را ترک کرده و ممکن است در 
داخل کشور آواره شده باشند و هزاران نفر از 

مرز های بین المللی عبور کرده اند. "
افشان خان، مدیر منطقه ای یونیسف در اروپا 
و آســیای مرکزی، در یک نشست توجیهی 
سازمان ملل در ژنو گفت: "ما در حال بررسی 
محدوده های ۱ تا ۳ میلیون نفری در لهستان 

هستیم. "
کمیســر عالی فیلیپو گراندی در عین حال 
نگرانی جدی خود را از وخامت ســریع اوضاع 
در اوکراین ابراز کرد و از کشــور های همسایه 
خواست تا مرز های خود را برای کسانی که به 
دنبال امنیت و سرپناه هستند باز نگه دارند، 
زیرا عملیات نظامی روســیه منجر به اولین 

تلفات جنگ شده است.
تنها چند ساعت پس از آغاز عملیات روسیه 
در صبح پنج شــنبه، ترافیک گســترده شد، 
بلیت هــای قطار فروخته شــده و صف های 
طوالنــی جلوی دســتگاه های خودپرداز در 

کی یف به وجود آمد.
 Save ایرینا ســاغویان، مدیر اروپای شرقی
the Children گفــت: "تحــرک قابــل 
توجهی در جمعیت وجود دارد، اما نمی توان 
گفــت که آیا مردم به طور دائم یا کوتاه مدت 

جابه جا می شوند. "
در حــال حاضــر، اروپای مرکزی با آغوش باز 
از اوکراینی ها اســتقبال می کند. کشور های 
پذیرنده شــامل لهستان است که قصد دارد 
تــا ۱ میلیــون اوکراینی را در خود جای دهد، 
همچنین رومانی، مجارســتان، اســلواکی و 
مولداوی نیز پذیرای مهاجران هستند و حدود 
۴۰۰۰ اوکراینی روز پنجشنبه به این کشور ها 
آمدند. اما این کشــور ها در حال حاضر برای 
رسیدگی به حجم پناهجویانی که احتماالً در 

هفته های آینده به مرزهایشان می رسند مجهز 
نیستند، و رهبری اروپا و آمریکا باید برای کمک 

به ایجاد این ظرفیت تالش کنند.
کشــور های مهاجرپذیــر اولیــه در اروپای 
مرکزی به سادگی ظرفیت پاسخگویی به این 
نیاز هــا را در مقیاس بــزرگ و طوالنی مدت 
ندارند. به عنوان مثال، لهســتان تنها حدود 
۵۲۰۰ پناهنده را در ۹ ماه اول ســال ۲۰۲۱ 
پذیرفت. یک میلیون نفر گام بزرگی اســت. 
دانیل بالسون، مدیر حمایت از اروپا و آسیای 
مرکزی سازمان عفو بین الملل، گفت: "میزان 
منابعی که به این امر اختصاص داده می شود 
ممکن است برای دامنه و مقیاس کامل بحران 

کافی نباشد. "
نیاز هــای اوکراینی ها فراتــر از مواد غذایی، 
پوشاک و سرپناهی است که می تواند آن ها را 
در هوای ســرد حفظ کند. آن ها با چشم انداز 
آوارگی طوالنی مدت روبرو هستند و این بدان 
معناست که آن ها به مسیر های رسمی برای 
وضعیت قانونی، دسترسی به خدمات اسکان 
مجدد، مسکن دائمی، آموزش و مراقبت های 
بهداشــتی نیــاز دارند. آن هــا همچنین به 
واکسیناسیون برای کووید-۱۹ نیاز دارند که 
در ماه های اخیر اوکراین را ویران کرده است. 
تنهــا حدود ۳۶ درصد از اوکراینی ها تاکنون 

واکسینه شده اند.
کشــور های اتحادیه اروپــا احتماالً بار عمده 
هرگونه هجوم احتمالی پناهندگان اوکراینی 
را متحمــل خواهند شــد. ایــن موضوع به 
پول و زیرســاخت های زیــادی نیاز دارد که 
ســازمان های کمک رسان نمی توانند به طور 
کامل آن را فراهم کنند. تعداد اوکراینی هایی 
که بــه کمک های بشردوســتانه نیاز دارند 

می تواند به سرعت افزایش یابد.

اروپا برخالف بحران های گذشته از 
پناهندگان استقبال می کند

اروپا با بزرگترین بحران پناهجویان از ســال 
۲۰۱۵، زمانی که بیش از یک میلیون مهاجر 
و پناهنده وارد این قاره شــدند، مواجه است. 
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اورسوال فون 
در الین، روز پنجشــنبه گفــت که اتحادیه 
اروپا هفته ها با هماهنگی با کشــور های عضو 
خــط مقدم، آماده »پذیرایــی و میزبانی« از 

پناهندگان احتمالی اوکراینی است.
فــون در الیــن گفت کــه عملیات حفاظت 
مدنی و کمک های بشردوســتانه اروپا، بازوی 
بشردوســتانه اتحادیه اروپا، آماده اســت تا 
نیاز های اولیه و فوری آوارگان داخلی اوکراین 
را تامیــن کند. اتحادیه اروپا کمک های مالی 
خود را برای پناهندگان فراتر از کمک های ۱.۲ 
میلیارد دالری که در حال حاضر در دسترس 
اســت افزایش خواهد داد، اگرچه هنوز مبلغ 

دقیقی را متعهد نشده است.
تاکنون، همســایگان غربی اوکراین متعهد 
شده اند که پناهندگانی را که از اوکراین فرار 
می کنند، بپذیرند. در روز پنجشنبه، هزاران نفر 
از اوکراینی ها در مرز های خود حاضر شــدند 
و با توجه به شلوغی جاده ها، به نظر می رسد 

تعداد بیشتری نیز در راه هستند.
انتظار می رود لهســتان، بزرگترین کشور در 
جناح غربی اوکراین، مقصد اصلی پناهجویان 
باشــد. در حال حاضر هشــت نقطه پذیرش 
در امتــداد هر گذرگاه مــرزی وجود دارد که 
پناهجویان می توانند غذا، کمک های پزشکی 
و اطالعــات دریافت کننــد. حمل و نقل در 
دسترس است تا در صورت نیاز آن ها را از آن 
سایت ها به سایر مناطق کشور ها منتقل کند.

بــالژی پوبوژی، معاون وزیــر امور داخلی و 
امور اداری لهســتان، به رادیو ZET لهستان 
گفت: "ما درخواســتی داریم که امنیت ملی 
خود را تضمین کنیم، اما بهترین شــرایط را 
برای شهروندان اوکراینی که به دنبال سرپناه 

در لهستان هستند، تضمین کنیم. ".
اما حتی کشــور هایی که مستقیماً با اوکراین 
هم مرز نیستند، حمایت خود را ارائه کرده اند: 
برای مثال، جمهوری چک پیشنهاد داده که 
نیروی پلیس خود را در مرز شــرقی اسلواکی 
مستقر کند تا به مدیریت هجوم پناهندگان 

کمک کند.
این نوع بســیج در سراسر اروپا برای کمک به 
اوکراینی ها در تضاد با واکنش های گذشــته 
به بحران های مهاجران اســت. تنها چند ماه 
پیش، لهســتان تصمیم گرفــت از نیرو های 
نظامی استفاده کند و یک دیوار ۴۰۰ میلیون 
دالری بــرای دفع پناهجویــان در مرز خود 
با بالروس بســازد. در چند ســال گذشــته، 
مجارســتان قوانینــی را تصویــب کرده که 
حمایت از پناهجویان را جرم انگاری می کند 
و حق پناهندگی را محدود می کند و به پلیس 
اجازه داده اســت تا هر مهاجر غیرمجاز را به 
طور خودکار اخراج کند؛ و در ســال ۲۰۱۵، 
هجوم ســوری ها به ظهور احزاب پوپولیست، 
ضد مهاجرت، اروپا شکاک و راست افراطی در 

سراسر اروپا دامن زد.

چرا این بار متفاوت است؟
کشــور های اتحادیه اروپا ممکن اســت برای 
جذب اوکراینی هایی که از دشــمن خود فرار 
می کنند، آغوش بازتری داشته باشند. کریش 
اومــارا ویگناراخا، رئیس و مدیر عامل لوتران، 
گفت که ممکن اســت تمایل بیشتری برای 

پذیرش اوکراینی ها وجود داشــته باشد، زیرا 
آن ها سفیدپوست، اروپایی و اکثریت مسیحی 

هستند.
هنوز کشور های اروپایی باید کار های زیادی را 
انجام دهند، از جمله یافتن اقامتگاه های دائمی 
بیشتر برای اوکراینی ها. این شامل توسعه یک 
طرح اســکان مجدد منطقه ای و اطمینان از 
عدم تکرار آن نوع ازدحام بیش از حدی است 
که در یونان و ایتالیا در ســال ۲۰۱۵ رخ داد. 
اوکراینی ها می توانند تا ۹۰ روز بدون ویزا در 

اتحادیه اروپا بمانند.
جغرافیــا حکم می کند کــه اروپای مرکزی 
احتماال کانــون بحران پناهندگان اوکراینی 
خواهد بود. بالسون گفت: "مسئولیت حمایت 
از پناهجویان در اروپا نمی تواند مســتقیماً یا 
منحصراً بر عهده اروپایی ها باشد. آمریکا دائماً 
در مورد نیاز به نشــان دادن همبســتگی در 
حوزه هــای مختلف صحبت می کند. نیاز به 
همبســتگی در حمایت از پناهجویان وجود 

دارد. "
برخی از کارشناسان مهاجرت در لهستان این 
نگرانی را مطرح کرده اند که لهستان آنطور که 
وعده داده ظرفیت جذب ۱ میلیون پناهنده 
را نــدارد. از اوایل این ماه، تنها ۲۰۰۰ مکان 
برای پناهندگان در تمام مراکزی که توسط 
اداره اتباع خارجی دولت اداره می شد وجود 
داشت. گارد مرزی لهستانی تنها برای ۸۰۰ 
نفر جا داشت )تجهیزات آن در مجموع ۲۳۰۰ 
نفر را در خود جای می دهد(، هرچند مقامات 
گفتند که می توانند مکان های بیشــتری را 
در اختیار داشــته باشــند. باید این کار را و 
به ســرعت انجام دهد و احتماالً برای تحقق 
این توســعه ها به منابع مالی و کارکنان بین 

المللی متکی است.
آژانس پناهندگان ســازمان ملل که مدت ها 
در اوکراین حضور دارد، از جامعه بین المللی 
۱۹۰ میلیــون دالر کمــک بشردوســتانه 
درخواســت کــرده، درخواســتی که تا روز 
چهارشنبه هنوز به آن پاسخ داده نشده بود. 
شــابیا مانتو، سخنگوی آژانس گفت که این 
به بودجه طرح واکنش بشردوســتانه آژانس 
برای اوکراین در سال ۲۰۲۲ کمک و نیاز های 
حــدود ۱.۸ میلیون نفــر را برآورده می کند 
که تقریباً نیمی از آن ها کودک یا سالخورده 

هستند.
 Save ،در روز پنجشنبه، نگرانی های ایمنی
the Children را مجبــور کــرد که دفاتر 
خــود در اوکراین را که به گفته ســاغویان از 
ســال ۲۰۱۴ بــه بیــش از ۳۵۰ هزار کودک 
خدمات رسانی کرده اند، ببندد، اگرچه هنوز با 
گروه های جامعه مدنی در محل برای کمک به 
آوارگان همکاری می کند. سیاست هایی وجود 
دارد که آمریکا می تواند آن را دنبال کند که به 
برخی از اوکراینی ها کمک می کند در ایاالت 
متحده مســتقر شوند. بایدن می تواند فورا و 
بــه طور یکجانبه تعداد مکان های اختصاص 
داده شــده به اروپایی ها تحت برنامه پذیرش 

پناهندگان آمریکا را افزایش دهد.

خبر ویژه

حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه اوکراین قربانی سیاست بحران سازی امریکا شده است تاکید کردند: ما طرفدار توقف 
جنگ در اوکراین هستیم. گزیده سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناسبت عید مبعث پیامبر)ص( به این شرح است :
-مبعث رسول اکرم را به همه امت بزرگ اسالمی و به ملت عزیز ایران و به همه آزادگان جهان. روز مبعث و شب مبعث، 
روز و شبی است که بزرگترین هدیه عالم وجود که از آن تعبیر شده است در دعای شب مبعث به تجلی االعظم به نبی 
مکرم اسالم، برترین بنده خداوند اعطا شد و هدیه داده شد. البته بعثت، بعثت نبی مکرم )ص( هدیه ی به همه ی بشریت 
هم هست. اگر ما در میان ارزشهای فراوان اسالم، سلسله ی ارزش های اسالمی، اگر فقط دو ارزش را در نظر بگیریم یعنی 
عنصر گسترش عقالنیت و عنصر پرورش اخالق -که مجموعه ی ارزشهای اسالمی خیلی گسترده است- این دو عنصر 
برجســته از این ارزشهاســت. - بنظر من اوکراین هم قربانی سیاســت بحران سازی آمریکاست.آمریکا اوکراین را به این 
نقطه کشاند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی آن کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت ها، حرکت مخملی به وجود 
آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت را برداشتن 
آن دولت را گذاشتن طبعاً به همین جاها منتهی می شود. -ما البته با جنگ و تخریب در هر جای دنیا مخالفیم. این 
حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملتها تایید نمی کنیم در هر جای دنیا که اتفاق بیفتد. 
ما مثل غربیها نیستیم که چنانچه بمب را سر کاروان عروسی در افغانستان بیندازند و عروسی را به عزا تبدیل کنند این 
را مبارزه با تروریسم بدانیم و جنایت نیست. اینها منطق شان این شکلی است. در افغانستان در عراق آمریکا در شرق 

سوریه چه می کند. چرا نفت سوریه و پول ثروت ملی افغانستان را می دزدند و غصب می کنند؟!

- ما در اوکراین طرفدار توقف جنگ هستیم و می خواهیم جنگ در آنجا تمام شود منتها عالج هر بحرانی صرفا در صورتی 
ممکن است که ریشه بحران شناخته شود. ریشه بحران در اوکراین سیاست  های آمریکا و غربیهاست. اینها ریشه بحران 

است. اینها را باید شناخت و بر اساس اینها قضاوت و داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم، اقدام کرد.
-در قضیه ی اوکراین دو عبرت وجود دارد؛ یکی این است که پشتیبانی قدرتهای غربی از کشورهایی که دست نشانده 
آنها هســتند و دولتهایی که دســت نشــانده آنها هســتند یک سراب است. این را همه دولت ها بدانند. آن دولتهایی که 
پشتگرمی شان به آمریکا و به اروپاست، ببینند. امروز اوکراین، دیروز افغانستان. هم رئیس جمهور اوکراین، همین چند 
روز پیش گفت و هم رئیس جمهور فراری افغانستان چندی قبل گفت. گفت ما اعتماد کردیم به آمریکا، اعتماد کردیم 
به دولتهای غربی ما را تنها گذاشتند.... آن کسانی که متکی به آمریکا هستند از این عبرت درس بگیرند و این را بفهمند.
-عبرت دوم اینکه مردم مهمترین پشــتوانه دولتها هســتند. اگر مردم وارد میدان می شــدند در اوکراین، وضع دولت 
اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمیشد. مردم وارد میدان نبودند چون دولت را قبول نداشتند. عیناً مثل آن وقتی که 
آمریکا به عراق دوران صدام حمله کرد، مردم دفاع نکردند؛ کنار رفتند آمریکا مسلط شد اما در همین عراق وقتی که 
داعش حمله کرد مردم وارد میدان شدند داعش را که خطر بسیار بزرگی بود توانستند به عقب برانند توانستند سرکوب 
بکنند. مردم عامل اصلی استقالل کشورها مردم هستند. ما ایران را تجربه کردیم در دفاع مقدس. با این که همه قدرتها 
 از صدام حمایت میکردند به او کمک میکردند، جمهوری اســالمی به کمک مردم توانســت غلبه پیدا کند و دشــمن 

را ناکام بگذارد.

رهبر انقالب :

 طرفدار توقف جنگ در اوکراین هستیم

سخنگوی دولت خبر داد؛

 دستور ویژه رییس جمهور 
درباره جام جهانی قطر 

ســخنگوی دولت، تســهیل تردد گردشگران، افزایش 
پروازها بین تهران به دوحه، اســتفاده از کشــتی های 
تفریحی و مســافربری دارای امکان اقامتی و دعوت از 
برخی تیم های شــرکت  کننده برای ســفر به ایران را 
از برنامه هــای دولــت در ایام برگزاری جام جهانی قطر 

عنوان کرد. 
علــی بهادری جهرمی در گفت وگویی درباره جزییات  
دســتور ویژه رئیس جمهور برای بهره گیری از ظرفیت 
گردشــگری جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار داشــت: 
برگزاری مسابقات جام جهانی قطر فرصتی ویژه برای 
جذب گردشگر، معرفی ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و 
اجتماعی ایران به گردشگران و فعال سازی مجموعه های 
اقتصادی بخش دولتی و خصوصی اســت که می تواند 
هم در جهت خنثی سازی تحریم ها و هم ارائه چهره تی 
واقعی از ایران و شکست پروژه ایران هراسی مؤثر باشد.

وی افــزود: در همین راســتا وزارت میراث فرهنگی و 
گردشــگری از حدود سه ماه پیش تاکنون با همکاری 
برخی دســتگاه های دولتی همچــون وزارتخانه های 
خارجه، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، نیرو و صمت 
و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و برخی دستگاه های 
دولتی دیگر جلسات متعددی برگزار و برنامه مدونی برای 
فعال سازی و استفاده بیشتر از ظرفیت های گردشگری و 
اقتصادی  مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر طراحی و 
آماده کرده اند. سخنگوی دولت تصریح کرد: این برنامه 
دو هفته قبل از ســفر رئیس جمهور به قطر به آیت اهلل 
رئیسی ارائه شد و در جریان سفر با مقامات قطری نیز 

رایزنی های مربوطه صورت گرفت.
بهادری جهرمی ادامه داد: بر همین اساس رئیس جمهور 
به معاون اول دستور داد کارگروه ویژه ای برای هم افزایی 
و هماهنگی بیشتر دستگاه های مختلف دولتی در این 

جهت تشکیل شود.
وی افزود: برنامه های پیشنهادی آماده شده در زمینه های 
مختلفی از جمله تســهیل تردد گردشــگران، افزایش 
تعداد پروازها از تهران به دوحه و بالعکس، اســتفاده از 
کشتی های تفریحی و مسافربری دارای امکان اقامتی، 
دعوت از برخی تیم های شرکت کننده برای حضور در 
ایران و امثال اینهاست که برای ایام برگزاری مسابقات 

جام جهانی تهیه و در دست بررسی است.
به گفته سخنگوی دولت، دولت عالوه بر این قصد دارد 
بخش غیر دولتی و عمومی و تورهای گردشگری بخش 
خصوصــی را هم برای اســتفاده حداکثری از ظرفیت 

موجود در این ایام فعال کند.

 طعنه تند مهاجری
 به »عاشقان پوتین«

فعال رسانه ای اصولگرا ، با طعنه تندی ، موضع حامیان 
پوتین در ایران را نقد کرد.

محمد مهاجری در توئیتی نوشــت: تا حاال می گفتیم  
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و درست می گفتیم. 
حاال عشاق پوتین می گویند: روسیه هر غلطی بخواهد 
مــی توانــد بکند و ما همیــن غلط ها را کامال صحیح و 

درست می بینیم .

سفیر انگلیس در سازمان ملل:

اوکراین در آستانه فاجعه انسانی 
قرار دارد

در نتیجه تصمیم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
بــرای انجام یک حمله تمام عیــار به اوکراین، در حال 
حاضر این کشور با ۴۴ میلیون جمعیت در آستانه فاجعه 

انسانی قرار دارد.
ســفیر انگلیس در سازمان ملل در یکی از نشست های 
فوق العاده شورای امنیت هشدار داد، اوکراین در آستانه 

یک فاجعه انسانی قرار دارد.
به نقل از دیلی میل، همزمان با ادامه حمله نظامی روسیه 
به اوکراین، باربارا وودوارد، ســفیر انگلیس در ســازمان 
ملــل یکی از دیپلمات هایی بود که در ســازمان ملل، 
کرملیــن را به انجام »حمالت کورکورانه علیه مردان، 
زنان و کودکان« و همچنین نقض قوانین بشردوستانه 

بین المللی متهم کرد.

کرات وین:  ادعای نماینده چین در مذا

به مرحله آخر رسیده ایم
مذاکره کننده ارشد چین پس از پایان نشست غیر رسمی 
اعضای برجام در وین اظهار داشت که مذاکرات به مرحله 
آخر رسیده و مشارکت کنندگان ر گفت وگوها، روشنایی 
پایان تونل را می بینند. وی ابراز امیدواری کرد که تمام 
طرف ها در راستای حصول توافق نهایی در کوتاه ترین 
زمان کار کنند. وی افزود که زمان دست یابی به توافق 

نهایی رسیده است.
 مذاکره کننده ارشــد چین پس از پایان نشســت غیر 
رسمی اعضای برجام در وین اظهار داشت که مذاکرات 
به مرحله آخر رسیده و مشارکت کنندگان ر گفت وگوها، 
روشنایی پایان تونل را می بینند.»وانگ کوان« دوشنبه 
شــب این مطلب را به خبرنگاران مقابل هتل کوبورگ 
گفت و ابراز امیدواری کرد که تمام طرف ها در راستای 
حصول توافق نهایی در کوتاه ترین زمان کار کنند. وی 
افزود که زمان دست یابی به توافق نهایی رسیده است.

دقایقی بعد میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه 
از هتل کوبورگ خارج شــد و به خبرنگاران گفت ما به 
توافق نهایی خیلی نزدیک هســتیم، اما به تالش های 
بیشــتری در روز هــای آینده نیاز اســت. وی که قبال 
پیش بینی کرده بود مذاکرات تا پایان ماه فوریه )امروز( 
به پایان می رسد، گفت: متاسفانه مذاکرات امروز خاتمه 

نیافت، اما ابتدای مارس تکمیل می شود.

 احتمال پیوند خوردن پرونده هسته ای ایران 
و »جنگ اوکراین«

 پای بحران اوکراین 
به  اقتصاد ایران باز می شود؟

ادامه از صفحه اول

ایران: از نفت تا گندم
برای ایران، ماجرا می تواند متفاوت باشــد. ایران تا 
همیــن جا از افزایش قیمت نفت منتفع شــده و به 
همین دلیل، در روز های اخیر، ســقف درآمد نفتی 
دولت در بودجه ســال ۱۴۰۱ هم به صورت رســمی 
افزایش پیدا کرده که نشــان می دهد فرض افزایش 
درآمد های نفتی پیشاپیش در نظر گرفته شده است.
اقتصاد ایران هم )به دلیل تحریم ها( درهم تنیدگی 
کمی با اقتصاد جهانی دارد و تورم ناشــی از افزایش 
قیمت حامل های انرژی، احتماال اثر تخریبِی کمتری 
بر اقتصاد ایران خواهد داشت تا بر اقتصاد کشور های 
مشــابه. امــا همه چیز نفت و گاز و انرژی نیســت. 
روســیه و اوکراین، هر دو در میان ۷ تولیدکننده و 
صادرکننده بزرگ گندم در جهان هستند، محصولی 
که در تهیه بسیاری از محصوالت غذایی دیگر در کل 
جهان، نقشــی اساسی دارد. با آغاز جنگ و احتمال 
طوالنی شــدِن آن، توانایــی اوکراین برای صادرات 

گندم کاهش پیدا می کند.
اگر روســیه تحریم شود، صادرات گندم از مبدا این 
کشــور هم دچار مشــکل می شود و حتی شاید خوِد 
روس ها هم از افزایش قیمت گندم اســتقبال کنند. 
به این ترتیب، قیمت مواد غذایی در سراســر جهان 
بــه زودی افزایــش پیدا می کند و میلیون ها نفر )به 
ویژه در آفریقا( ممکن اســت با کمبود مواد غذایی 

رو به رو شوند.
کمبود گندم در ایران هم احســاس خواهد شــد، اما 
پیــش از آن، احتمــاال قیمت محصوالت پروتئینی 
افزایش پیدا می کند. به تازگی، »کسری لشکری«، 
بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران از احتمال ایجاد مشــکل در واردات نهاده های 
دامی و غالت به ایران در پی حمله روسیه به اوکراین 
خبر داده و گفته بود »بسیاری از شرکت ها اعالم کرده 
اند که در شرایط فعلی نمی توانند به قرارداد های خود 
عمل کنند و ارسال محموله ها به بعد از شرایط جنگی 

موکول خواهد شد.
او ایــن را هــم اضافه کرده بــود که »ذرت مورد نیاز 
ایران تاکنون از کشــور های برزیل، روسیه، اوکراین 
و رومانی تامین می شده، اما با توجه به جنگ میان 
دو کشور از چهار کشور و با توجه به این که در حال 
حاضر فصل برداشــت ذرت در برزیل نیســت، ایران 
بدون تردید با چالش و کمبود نهاده ذرت در ماه های 

آینده مواجه خواهد شد.«

 سرنوشت تحریم های ایران 
چه خواهد شد؟

از دیگر ســو، پرونده هســته ای ایران هم می تواند 
بــه صورت بالقــوه با بحران اوکراین گره بخورد. اگر 
فشــار های جهانی علیه روســیه باال بگیرد، روس ها 
ممکن اســت در مذاکرات هسته ای، جانب ایران را 
بگیرند، اما این احتمال هم وجود دارد که روســیه 
در مســیر حصول یک توافق ســنگ اندازی کند تا 
بحــراِن اوکراین به موضوع پرونده هســته ای ایران 
پیونــد بخــورد و هر دو، به اهرم فشــاری بر آمریکا 

بدل شوند.
ایــن احتماِل دوم، از ایــن جهت اهمیت دارد که با 
تضعیف موضع دموکرات ها در آمریکا، موقعیت »جو 
بایدن« را متزلزل می کند و موضوع را به سیاســت 
داخلــی آمریــکا می کشــاند. حل و فصــل پرونده 
هســته ای ایران یکی از وعده های انتخاباتی بایدن 
بود و حاال بحران اوکراین هم به آن اضافه شده است.
همزمــان، ایران اعالم کــرده که حدود ۸۰ میلیون 
بشکه نفت آماده صادرات روی آب های بین المللی 
دارد، رقمی که می تواند دســت کم بحران انرژی در 
جهان را برای چند هفته ای به تاخیر بیندازد. با این 
همه، بعید اســت آمریکایی ها این پیشنهاد ایران را 
به عنوان همکاری برای حل مشــکل جهانِی انرژی 
تلقــی کننــد و روس ها هم اجازه نخواهند داد ایران 

چنین سودی ببرد.

 از »سوئیفت« تا طال: قیمت ارز 
به کدام سو می رود؟

زمزمه قطع دسترســی روســیه به شبکه بین بانکی 
»ســوئیفت« هم باال گرفته و تــا لحظه تنظیم این 
گزارش، تقریبا تمام قدرت های جهانی در مورد قطع 
دسترســی برخی بانک های روسیه به این شبکه به 

توافق رسیده اند.
امــا این موضوع چه تاثیــری بر بازار های جهانی بر 
جای خواهد گذاشت؟ روسیه اقتصاد بزرگی دارد و 
قطع دسترسی روس ها به دارایی های بانکی شان در 
شبکه بانکی جهانی، می تواند به معنای بلوکه شدِن 
دست کم ده ها میلیارد دالر در این بانک و آن بانک 
در چهارگوشه جهان باشد. این حجم از نااطمینانی، 
موجب رشد قیمت طال )به عنوان پناهگاه دارایی ها( 

در جهان خواهد شد.
در کوتاه مدت، قیمت ارز در ایران هم می تواند اندکی 
باال برود، اما به دلیل چشــم انداز دسترســی دولت 
ایران به درآمد های نفتِی مازاد )به دنبال نفت ۱۰۰ 
دالری(، در طوالنــی مــدت نرخ ارز های خارجی در 

ایران نوسان شدیدی نخواهد داشت.
منبع: فرارو

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

 خبرهای ضد و نقیض در خصوص
 قیمت لوازم خانگی

  قیمت لوازم خانگی 
کاهش نیافت

 افزایش افســار گســیخته قیمت لوازم خانگی، 
شــکایت مشــتری و مراکز توزیع را در پی داشت 
در همین راستا وزارت صمت پیگیر کنترل قیمت 
ها شــد. لوازم خانگی یکی از کاالهایی اســت که 
جــز اقالم ضروری بوده و نمیتوان گفت به دلیل 
افزایــش قیمــت آن را خریداری نکرد، بر همین 
اســاس واکنش ها به ایــن افزایش قیمت ها در 

روزهای اخیر به شدت افزایش یافت.
بــه گفتــه صاحبان مراکز عرضــه، قیمت لوازم 
خانگــی در مــدت یک هفتــه بالغ بر ۱۰ الی ۱۲ 
درصد افزایش داشــته اســت، روند این افزایش 
روزانه بوده اســت و تداوم این روند ســبب ایجاد 

تشنج در بازار لوازم خانگی شده است.
در جلســه ســتاد تنظیم بازار که روز چهارشنبه 
برگزارشد، روند این افزایش قیمت بررسی شد.

در این جلسه معاون اول رییس جمهور با تاکید بر 
اینکه آشفتگی قیمت ها در بازار باید کنترل شود، 
اظهار داشت: باید با برنامه ریزی و نظارت در بازار 
این اقالم ضروری، از افزایش آن جلوگیری کرد.

کز  مقصر افزایش قیمت لوازم خانگی مرا
عرضه نیستند

یکی از صاحبان مراکز عرضه اظهار داشت: برخی 
مراکز عرضه را مقصر افزایش قیمت می دانند در 
صورتــی کــه نظارت ها از این مراکز مرتب انجام 
می شــود و کاالها طبق استاندار و قوانین قیمت 

گزاری می شود.
محمد آرمندی با اشاره به اینکه روز به روز عرصه 
را برای فعالیت های ما تنگ تر می کنند، افزود: از 
سوی کارخانه ها قیمت ها را افزایش می دهند و 
از ســویی برخی ما را مقصر می دانند و این روند 

سبب بی رونق تر شدن این صنف شده است.
وی بیــان کــرد: ما به دلیل این آشــفتگی ها در 

بازار در تامین معیشت خانواده خود مانده ایم.
افزایش قیمت مواد اولیه را کاهش دهید تا 

قیمت اقالم تولیدی کاهش پیدا کند
مدیرعامل یکی از شرکت های تولید لوازم خانگی 
در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار اظهارداشت: ما 
نیز خواســتار کاهش قیمت تولید لوازم خانگی 
هســتیم و درصورت افزایش قدرت خرید مردم 

فروش ما نیز افزایش پیدا می کند.
صالح برهانی با اشاره به اینکه اکنون قیمت موارد 
اولیه، دستمزد کارگر و هزینه حمل ونقل افزایش 
یافته است، بیان کرد: برای کاهش قیمت ها ابتدا 

باید قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.
وی خاطر نشان کرد: حمایت های خوبی از صنف 
تولید کنندگان لوازم خانگی صورت گرفته است 
اما باید در بحث مهار تورم و افزایش قیمت مواد 
اولیه نیز تالش کرد تا به بازار آشفته تولید و عرضه 

لوازم خانگی سامان داد.
نماینده بانه و ســقز در مجلس شورای اسالمی، 
بیــان کرد: در صورتی که کاهش قیمت ها انجام 
نشــود و تولید کنندگان تمکین نکنند ناچار به 

واردات لوازم خانگی هستیم.
کاهشی در حوزه لوازم خانگی شاهد نبودیم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنعت و معدن در 
پاسخ به اینکه آیا راه حل ورود کاالهای وارداتی 
لوازم خانگی بــرای کنترل افزایش قیمت لوازم 
خانگی داخلی صحیح است یا خیر، اظهار داشت: 
در حــال حاضر تولید کنندگان وارد فاز انحصار 

شدند.
بهــزاد رحیمی با بیــان اینکه این انحصار در هر 
حوزه سبب افزایش قیمت می شود، عنوان کرد: 
در حــوزه تولید لوازم خانگی نیز شــاهد همین 

اتفاق بوده ایم.
نماینده بانه و ســقز در مجلس شورای اسالمی، 
بیــان کرد: در صورتی که کاهش قیمت ها انجام 
نشــود و تولید کنندگان تمکین نکنند ناچار به 

واردات لوازم خانگی هستیم.
وی در واکنش به بیان کاهش قیمت لوازم خانگی 
از سوی وزارت سمت گفت: ما کاهش قیمتی در 

این حوزه شاهد نبوده ایم.
کز عرضه در افزایش قیمت  مقصر خواندن مرا

لوازم خانگی عقالنی نیست
احمــد پازوکی در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار 
در واکنــش به مقصر خوانــدن مراکز عرضه در 
افزایش قیمت لوازم خانگی اظهار داشت: مقصر 
خوانــدن مراکز عرضــه در افزایش قیمت لوازم 

خانگی عقالنی نیست.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی بیان 
کــرد: تنهــا در تهران بالغ بر دو هزارو ۵۰۰ مرکز 
عرضــه لــوازم خانگی وجود دارد و غیر ممکنه به 
یکبــاره قیمت لوازم خانگی در تمامی این مراکز 

به یکباره افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در ماه های اخیر شرکت های 
تولیــد لــوازم خانگی بین ۵ تا ۱۲ افزایش قیمت 
داشــتند، گفت: در روز هــای اخیر برخی اقالم 
تولیدی شرکت ها کاهش پیدا کرده و مابقی نیز 

در هفته های آینده کاهش میابد.
با چانه زنی و پاســکاری مقصر اصلی، قیمت ها 
کاهــش پیــدا نکرده و وضعیــت در این صنعت 
ســاماندهی نمی شــود عزم جدی باید در این 

حوزه انجام شود.
بــا انعکاس اخبار امیــدوار کنند هیچ امیدی در 
جامعه گســترش پیدا نمی کند و ممکن اســت 

پاسخ معکوس از اعتماد مردم دریافت کنید.

اخبار اقتصادی

ح جدید برای عرضه  یک طر
تک نرخی خودرو

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران 
از طراحی یک مدل جدید برای عرضه خودرو 
در بستر این بورس خبر داد و گفت: با اجرای 
این طرح، قیمت خودرو تک نرخی شــده و 
توسط عرضه و تقاضا مشخص می شود.جواد 
فالح  با اشاره به شیوه قیمت گذاری خودرو 
در کشــور، اظهار کرد: تا کنون خودروی نو 
در کشــور، مخصوصا در ســال های اخیر، 
توســط دولت قیمت گذاری شــده است و 
تولیدکنندگان بر اســاس قیمتی که دولت 
تعییــن کرده خــودرو را عرضه کرده اند. بر 
این اســاس خودرو در بازارهای دست دوم 
با قیمت های بســیار متفاوت با قیمتی که 
توســط خودروســاز عرضه می شود، مورد 
معاملــه قرار گرفته و این مدل معامالتی به 
دلیــل صف تقاضایی که ایجاد کرده اســت 
باعث شده توسط قرعه کشی مشخص شود 
چه افرادی صاحب خودروهایی شــوند که 
اختالف قیمت شدیدی با بازار دارند.وی در 
مــورد مدلی کــه در بورس کاال برای عرضه 
خودرو طراحی شده است، توضیح داد: یکی 
از مدل هایی که در بورس کاال مطرح شــده 
این اســت که خودرو در بورس کاال عرضه 
شود و کشف قیمت بر اساس مکانیسم بازار 
و عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. برای این مدل، 
می توان از قراردادهای سلف استاندارد بهره 
برد. یعنی خودروســاز، خودروی خود را در 
قالب قرارداد سلف عرضه کند. قاعدتا برخی 
عرضه ها می تواند در قابل سلف کوتاه مدت 
و برخی ســلف بلندمدت باشد. خریدار نیز 
خودرو را در قالب قرارداد سلف پیش خرید 
می کند و در زمان سررسید قرارداد،  خودرو 
را از خودروساز تحویل می گیرد.  مدیر توسعه 
بــازار فیزیکی بورس کاالی ایران ادامه داد: 
از زمانــی هــم که خودرو در بورس معامله و 
خریدار مشــخص میشود، تا زمان سررسید 
می توان از امکان بازار ثانویه اســتفاده کرد 
کــه اگر فردی که خودرو را خریداری کرده 
است تمایل داشته باشد آن را در بازار ثانویه 
به شخص دیگری بفروشد، بتواند این معامله 
را انجــام دهد.فالح درمورد مزیت این طرح 
توضیح داد: مزیت این طرح نســبت به مدل 
فعلی این است که خودرو تک نرخی می شود 
و یک قیمت که همان قیمت کشف شده در 
بازار است، خواهد بود. این قیمت هم قیمتی 
خواهــد بود که بر اســاس مکانیزم عرضه و 
تقاضا در بورس کشف می شود. شخصی که 
خودرویی را در قالب قراردادهای یادشــده، 
روی تابلوی بورس خریده اســت، می تواند 
آن را همانطــور کــه خودروســاز خودرو را 
میفروشــد، روی تابلو به فــرد دیگر عرضه 
کنــد.وی بــا بیان اینکــه  تضمین تعهدات 
خودروســاز در بورس اتفاق می افتد، گفت: 
اگر خودروســاز به هر دلیل نتوانســت کاال 
را در زمــان سررســید تحویل دهد، بورس 
خســارت را از محل تضامینی که از عرضه 
کننده اخذ کرده اســت، به خریدار خودرو 
پرداخت می کند.مدیر توسعه بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران با بیان اینکه مدل مذکور 
را می توان برای خودروهای پرتیراژ استفاده 
کرد، افزود: خودروســازی برای خودروهای 
کم تیراژ که تصوری برای شــکل گیری بازار 
ثانویه و فروش مجدد برای آن ها وجود ندارد، 
می تواند از بســتر بازار فرعی بورس کاال به 
صورت بازار  یک بار معامله در قالب قراردادی 
که می تواند سلف یا نقدی باشد بهره ببرد.

 شیرینی عید  گران شد 
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شــیرینی 
فروشــی تهران با اشــاره به قیمت مصوب ۵ 
نواع شیرینی گفت: با وجود تالش انجام شده 
برای عدم افزایش قیمت شــرینی برای عید 
امسال نرخ این محصوالت به دلیل باال رفتن 
هزینه تولید ۳۰ درصد افزایش یافته است.

علــی بهره منداظهار داشــت:  برای تامین 
مــواد اولیه صنف قنادان مشــکالتی ایجاد 
شــده اســت به طوری که برای تهیه روغن 
تخصصی قنادی با مشــکل مواجه هســتیم 
و مجبور به تهیه این محصول از واســطه ها 
هســتیم.وی افــزود: کمبود برای تهیه مواد 
اولیــه قنادی های وجــود ندارد اما ۲ ماهی 
است که این محصول نایاب است و باید از بازار 
سیاه و با قیمت های باالیی خریداری کنند.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شــیرینی 
فروشی تهران ادامه داد: قیمت شکر نیز اخیرا 
افزایش داشته است به طوری که برای خرید 
ایــن محصول باید باید ۱۷۵۰۰ هزار تومان 
پرداخــت کنیم.وی تصریح کرد: اتحادیه در 
تالش اســت که در حــد امکان قیمت ها را 
افزایــش ندهــد اما با توجه به افزایش هزینه 
های تولید مجبور به تغییر قیمت های خود 

هستیم.

پیش بینی قیمت مسکن پس از احیای برجام

 در آستانه بزرگ ترین ریزش تاریخی مسکن قرار داریم
برخــی از کارشناســان اعتقاد دارند اگر 
برجام احیا شــود، مســکن بزرگ ترین 
ریزش تاریخی خود را تجربه خواهد کرد.

 چه سرنوشتی در انتظار قیمت ها در بازار 
مســکن است؟ این سوالی است که این 
روز ها و در روز های پایانی ســال از ذهن 
بســیاری از خریداران و متقاضیان بازار 
مسکن می گذرد؛ آن هم در شرایطی که 
مذاکرات برجام در وین در جریان اســت 
و برخی از تحلیلگران، از رفتار ریزشــی 
بازار پس از توافق وین سخن می گویند. با 
این حال، هنوز سرنوشت نهایی مذاکرات 
در هالــه ای از ابهام قرار دارد و گا ها فقط 
خبر هایــی از چگونگی روند مذاکرات به 

بیرون درز می کند.
در ایــن میان، در شــرایطی که عموم 
طرفیــن حاضر در مذاکــرات احیای 
برجام در شــهر ویــن اذعان دارند که 
گفتگو هــا به مرحله نهایی رســیده، 
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده با باال 
گرفتن تنش ها بر سر بحران اوکراین و 
آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ، مذاکرات 
در وین با وقفه کوتاهی روبه رو شــده 
اســت. در واقع به نظر می رســد اوج 
گرفتن تنش ها در اوکراین باعث شده 
طرف هــای غربی تمرکز خود را تا حد 
زیــادی معطوف به این بحران عاجل تر 

کنند.
اگرچه ســخنگوی کمیســیون امنیت 
ملــی در تازه تریــن اظهارنظــر گفت؛ 
اتفاقــات اخیــر در اوکراین و روســیه 
تاثیری بر مذاکرات وین نخواهد داشت. 
به اعتقاد محمود عباس زاده مشــکینی، 
طبق اخباری که از وین مخابره می شود، 
شرایط برای یک توافق خوب مهیا شده 
است و پیشرفت هایی صورت گرفته شده 

اســت، اما به نتیجه رسیدن این موضوع 
بستگی به طرف های مقابل دارد.

متوسط قیمت مسکن از 33 میلیون 
تومان عبور کرد

بر اســاس اعالم بانک مرکزی، در بهمن 
ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع 
مســکن در شــهر تهران به ۳۳ میلیون و 
۶۰ هزار تومان رســید که نســبت به ماه 
قبل و مدت مشــابه سال قبل به ترتیب 

۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است.
در میــان مناطــق ۲۲ گانه شــهرداری 
تهران، بیشــترین متوســط قیمت یک 
مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 
معــادل ۷۰.۲ میلیون تومان به منطقه 
یک و کمترین آن با ۱۵.۶ میلیون تومان 

به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن 
اجــاری در شــهر تهــران و کل مناطق 
شــهری در بهمن مــاه ســال ۱۴۰۰ 

نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۸.۴ 
و ۵۲.۲ درصد نســبت به ماه مشابه سال 

قبل است.
فروشنده ها زیاد می شوند

در ایــن شــرایط، اما بازار مســکن در 
انتظــار نتیجه مذاکرات وین نشســته 
اســت و تحلیل ها در این ســمت و ســو 
اســت که در صورت اعــالم توافق وین، 
بایــد منتظر ریزش قیمت ها باشــیم؛ تا 
جایــی کــه رییس اتحادیــه امالک در 
رابطه با بازار مســکن گفته؛ بازار فروش 
در انتظار نتیجه مذاکرات برجام است و 
با شوک مثبتی که توافقات به بازار وارد 
می کنــد، فایل های فــروش در ماه های 

آینده افزایش خواهد داشت.
بــه اعتقاد مصطفی قلی خســروی، بازار 
به ســمت خریــدار و قیمت رو به پایین 
بــه ثبات خواهد رســید. وی همچنین 
دربــاره وضعیــت بازار مســکن پس از 

توافــق وین عنــوان کرده؛ ما باید بدانیم 
که با تالش مســووالن، احتمال این که 
افزایش قیمتی در حوزه مســکن داشته 
باشــیم، وجود ندارد. تازه اگر واقعا دولت 
یک برنامه مطلوب تری برســد و از طرف 
دیگــر، دســتور ریاســت جمهوری در 
خصوص فروش مــازاد امالک عملیاتی 
شــود، به طور مسلم کاهش قیمت خانه 

را شاهد خواهیم بود.
وی در پاســخ به این پرســش که میزان 
کاهش قیمت مســکن تا چقدر ارزیابی 
می شود؟ تصریح کرده؛ خدا کند که ملک 
مفت و مجانی شــود. باید حرکتی انجام 
شــود و خانه های خالــی به بازار بیاید و 
امــالک مازاد به فــروش رود. ما منجم 
نیستیم که بگوییم خانه ۶۰، ۷۰ درصد 
پاییــن می آید، ولی افت قیمت خواهیم 

داشت.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک متذکر 

شــده؛ ما راضــی به زیان هیچ کســی 
نیســتیم، ولی اگر حرکتی صورت گیرد، 
مثــل قطعه قطعنامه ۵۹۸، قطعه ای هم 
در بهشــت زهرا خواهیم داشت. افرادی 
طماع پول و دالر را بلوکه کردند و ملک 
خریدند و احتکار کردند. به طور مســلم 
ما راضی به زیان نیســتیم، ولی احتمال 

سقوط قیمت هست.
بزرگ ترین ریزش تاریخی مسکن 

اتفاق می افتد
اما محمد صادق الحســینی، کارشناس 
اقتصــادی در الیــو اینســتاگرامی بــا 
پیش بینی بازار مسکن، گفته؛ اگر برجام 
احیا شــود، پیش بینی مدل ها این است 
که مســکن بزرگ ترین ریزش تاریخی 
خود را خواهد داشــت؛ به طوری که ۲۰ 
تا ۳۰ درصد در شــهر های بزرگ کاهش 
قیمت مسکن را تجربه خواهیم کرد و در 
شــهر های کوچک میزان کاهش قیمت 

کمتر است.
به اعتقاد وی، اگر برجام اتفاق نیفتد و در 
صورت عدم هر گونه توافق، باز هم مسکن 
دارایی خوبی برای ســال ۱۴۰۱ نیست، 
زیرا قیمت مسکن در بازار براساس دالر 

۳۳ هزار تومانی است.
صادق الحســینی تاکید کرده؛ مسکن به 
نظر من دارایی خوبی برای ســال آینده 
نیست و این که می گویند قیمت مسکن 
در سال آینده گران می شود و االن خانه 

بخرید، من موافق آن نیستم.
وی متذکــر شــده؛ این نکتــه را در نظر 
داشــته باشــید کــه اگر توافــق اتفاق 
نیفتد، منظور این نیســت که مســکن 
رشــد نخواهد داشــت، اما رشد قیمت 
 مســکن در ســال آینده کمتــر از تورم 

خواهد بود.

خبر مهم رییس کل بانک مرکزی برای بازار ارز

بازار ارز به آرامش رسید
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر وضعیت بســیار 
خوب ذخایر ارزی گفت: چه در بازار حواله و چه در بازار 
اسکناس نسبت به عمق بخشی بیشتر بازار و پوشش 

تمامی نیازهای واقعی مردم اقدام خواهیم کرد.
 علی صالح آبادی در آئین رونمایی از ســامانه برخط 
بازار متشکل ارزی گفت: مدتی قبل بنده در بازدید از 
صرافی های مرکز شــهر گفتم که این صفوف زیبنده 
مردم نیست و با توجه به اینکه مشکلی از جهت تأمین 
ارز نداریم باید با کمک بازار مشکل ارزی این صفوف 
جمع آوری شود.وی افزود: البته در این سامانه عرضه 
کننده مرکزی نیســت و در واقع محلی برای ارتباط 

صادرکنندگان و متقاضیان واقعی و مردم است.
وی با بیان اینکه خوشــحالیم طبق وعده ای که داده 

بودیم با همکاری بازار متشــکل ارزی توانســتیم این 
سامانه را راه اندازی کنیم، افزود: این اتفاق هم موجب 
تکریم ارباب رجوع و مشــتریان می شــود و هم روش 
دسترســی آســان مردم به بازار را فراهم می کند که 

امکان برنامه ریزی را هم برای فرد فراهم می آورد.
صالح آبادی تصریح کرد: فقط نمی خواهیم ارز مسافری 
را در این ســامانه عرضه کنیم، بلکه هرگونه تقاضای 
واقعی از را در این سامانه عرضه کنیم. در حال حاضر 
نیز مصارف ۲۳ گانه ای مشــخص شده و محدودیتی 
وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه این سامانه با محوریت 
بازار متشکل ارزی و کانون صرافان است، افزود: هدف 
ما این است که روزی بگویم هیچ نیاز واقعی نیست که 
در این ســامانه امکان ثبت آن وجود ندارد. البته االن 

با ارز مسافرتی شروع کرده ایم و به مرور با هماهنگی 
دستگاه ها، سایر نیاز ها هم پوشش داده می شود.

ذخایر ارزی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشــان کرد: البته این 
سامانه به معنای نفی سایر دسترسی ها برای اخذ ارز 
نیست.وی افزود: بازار متشکل هم خوشبختانه دوره 
موفقی را پشــت ســر گذاشته است و حجم معامالت 
آن در یک ســال اخیر ۱.۶ میلیارد دالر که نســبت به 
ســال گذشــته حدود ۴ برابر شده است.صالح آبادی 
تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که وضعیت بازار 
ارز خوب، متعادل و روان اســت. می توانیم بگوییم در 
یکی از بهترین شرایط از لحاظ ذخیره ارزی هستیم.
وی افــزود: امســال بیش از ۲۶ میلیــارد دالر ارز در 

ســامانه نیما عرضه شــده است که رشد بسیار خوبی 
نســبت به سال گذشته داشته است در مجموع بیش 
از ۵۰ میلیارد دالر برای کاال های اساسی و سایر نیاز ها 
تأمین ارز داشــته ایم.رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه بانک مرکزی خود را متعهد به ایجاد بستر های 
معامالتی آسان تر می داند افزود: با توجه به سابقه بنده 
در بازار سرمایه فکر می کنیم شفافیت، ایجاد بستری 
آســان و برخط برای تعادل عرضه و تقاضا بسیار مهم 
اســت و از این جهت چه در بازار حواله و چه در بازار 
اســکناس نسبت به عمق بخشی بیشتر بازار هدایت 
خواهیم کرد و به هر پیشنهادی که به شفافیت بیشتر 
و ســهولت مردم برای دسترســی آسان تر کمک کند 

بانک مرکزی از آن استقبال خواهد کرد.

یک کارشناس بازار کار:

فضای مجازی فرصتی بی نظیر برای ایجاد مشاغل جدید
یک کارشناس بازار کار، استفاده از فضای مجازی و اینترنت را یک فرصت بی 
نظیر برای توسعه بازار کار و ایجاد مشاغل جدید در کشور دانست و ضمن تاکید 
بر نظارت و قانونمند شدن کسب و کارهای اینترنتی، گفت: هرچه دولت فعاالنه 
وارد فضای مجازی برای صدور مجوز کسب و کارها شود و از این فرصت برای 
ایجاد مشاغل جدید استفاده کند، تهدیدها در بخش فضای مجازی و اینترنت 

به همان نسبت کاهش پیدا می کند.
حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره کلیات طرح صیانت 
از فضای مجازی، درباره فعالیت کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: معتقدم 
دو عامل اساسی باعث می شود که خیلی از فرصت ها را در کشور تهدید تلقی 
کنیم؛ یکی سیاست زدگی است که باعث شده نتوانیم کارها را با دیدگاهی فنی، 

تخصصی و کارشناسی دنبال کنیم و دومین موضوع، بحث نگاه و رویکرد امنیتی 
نسبت به موضوعات مختلف است.

وی افزود: این دو عامل همواره در کشور ما غالب بوده و از این نواحی برای توسعه 
کشور لطمه خورده ایم، در حالی که می تواند برای کشور منافع به دنبال داشته 
باشــد.این کارشــناس بازار کار ادامه داد: تاکید ما این اســت که باید این دو نگاه 
در حوزه مسائل تخصصی و فنی کشور تعدیل شود تا شرایط برای استفاده از 

فرصتهای فراوان به وجود آید.
به گفته حاج اسماعیلی، هم اکنون فضای مجازی، اینترنت و پلتفرم های اینترنتی 
یک فرصت بی نظیر به شــمار می روند و نباید نگاه امنیتی و سیاســی در این 
بخشــها را آنقدر غالب کنیم که از فرصتهای خوبی که برای توســعه بازار کار و 

ایجاد اشتغال، امر خدمات رسانی و چابک سازی امور و کاهش هزینه ها در کشور 
ایجاد می شود، باز بمانیم.

این کارشناس افزود: ما می توانیم تهدیدات فضای مجازی را با ثبت و مجوز رسمی 
و بازگشایی های جدید در حوزه مشاغل اینترنتی و صدور مجوز ها کاهش بدهیم.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: هرچه دولت فعاالنه وارد فضای مجازی برای صدور 
مجوز کسب و کارها و استفاده از فرصت ها برای مشاغل جدید شود، تهدیدها 
در بخش فضای مجازی و اینترنت به همین نسبت کاهش پیدا می کند. بنابراین 
مجلس و دولت باید فضای اینترنت را در کشــور برای توســعه بازار کار و ایجاد 
مشاغل جدید یک فرصت تلقی کنند و در عین حال به طرف نظارت و قانونمند 

شدن این کسب و کارها پیش برویم.

خبر ویژه

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت:در شــرایط فعلی هرگونه حذف ارز ترجیحی 
می تواند بخش های تولیدی کشور را دچار مشکالت 

عدیده ای کند.
محسن علیزاده با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی 
در کشــور گفت: بنده بــا حذف ارز ترجیحی از این 
زاویه که باعث رانت و فساد می شود موافق هستم.

وی تاکیــد کــرد: اما از این زاویه که ارز ترجیحی به 

یکباره حذف شود و باعث ایجاد فقر بیشتر در جامعه 
شده و به تورم دامن بزند، مخالفم.

ایــن نماینــده مجلس گفت: در شــرایط فعلی که 
معیشــت مــردم در خطر اســت نبایــد حذف ارز 

ترجیحی رخ دهد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشــت: 
حتماً باید دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی مدلی 
را تعییــن کند که ایــن یارانه در قالب ارز ترجیحی 

به صورت مســتقیم به دســت مردم و مصرف کننده 
واقعی برسد.

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس تاکید کرد: در 
شــرایط فعلی هرگونه حذف ارز ترجیحی می تواند 
حتی بخش های تولیدی کشــور را دچار مشــکالت 
عدیده ای کند.وی بیان داشــت: باید برنامه جامعی 
در این بخش از ســوی دولت ارائه شــود تا نگرانی ها 

تا حدودی فروکش کند.

ضرورت مشخص شدن برنامه دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی؛

تولیدکنندگان با حذف یارانه ارزی دچار مشکل می شوند
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نفت و انرژی 4

از 4۱5 واحد نیروگاه خورشیدی انشعابی طی دو ماه بهره برداری شد

آخرین وضعیت نیروگاه های پشت بامی 

کوتاه از انرژی

کوتاه از انرژی

 تصمیم گیری توتال 
درباره سرمایه گذاری های 

نفت و گاز در روسیه
وزیر دارایی فرانســه اعالم کرد فرانسه 
و شــرکت توتــال انرژیز تــا چند روز 
دیگــر در خصوص کســب و کار نفت 
و گاز این گروه در روســیه تصمیم می 
گیرند.برونو لومر به رادیو فرانس اینفو 
گفت: مســئله اصول مطرح است. وی 
با مدیر شــرکت توتــال انرژیز و گروه 
انــرژی انژی درباره فرانســه صحبت 
خواهــد کرد.لومر گفت: اتحادیه اروپا 
و آمریکا جنگ اقتصادی علیه مســکو 
به راه انداخته اند که باعث فروپاشــی 
اقتصاد این کشور خواهد شد.غولهای 
نفتی رقیب توتال شامل شل، بریتیش 
پترولیــوم و اکوئینور نروژ اعالم کرده 
اند از سرمایه گذاریهایی که در روسیه 
دارنــد، خارج می شــوند و فشــار بر 
شرکتهای غربی دیگر که در پروژه های 
انرژی روسیه سهم دارند، افزایش پیدا 
کرده اســت.بر اساس گزارش رویترز، 
انتظــار می رود با تشــدید تحریمها و 
اقدامات نظامی روســیه در اوکراین، 
 شــرکتهای غربی بیشتری از روسیه 

خارج شوند.

 صادرات نفت روسیه 
به آمریکا ادامه دارد

دو محموله نفت روســیه اواخر هفته 
گذشــته بــه مقصــد بنــادر آمریکا 
بارگیری شــدند و ممکن اســت جزء 
آخرین محموله های صادراتی باشند 
زیرا بازار در بحبوحه تشدید تحریمها 
علیه سیســتم مالی روســیه به دنبال 
منابع دیگری است.  اطالعات شرکت 
تحلیلی ورتکسا نشان می دهد شرکت 
بازرگانی کاالی ویتول کشتی های الی 
و ماترهــورن اســپریت را برای حمل 
۷۸۰ هــزار بشــکه نفت خــام یا نفت 
کوره برای تحویل در آمریکا در مارس 
رزرو کرده اســت. بررسی گزارشهای 
کشتیرانی توسط بلومبرگ نشان می 
دهد هیچ سفارش جدیدی برای نفت 
روســیه به مقصد آمریکا از ۲۱ فوریه 
وجود نداشــته است و رزروهای فعلی 
نشان می دهند جمعه آخرین روز برای 
یک محموله روسی است که به مقصد 
آمریکا بارگیری می شود.اگرچه آمریکا 
وعده داده است از تحریمهای مستقیم 
صادرات نفت روســیه خودداری کند 
اما کاهــش رزرو محموله های آتی از 
روسیه نشان می دهد احتمال اقدامات 
بیشتر در آینده وجود دارد. با این حال 
به نظر می رســد بعضی از خریداران 
اروپایــی به احتیاط اولیه در خصوص 
خریــد نفت از روســیه فائق آمده اند.

طبق گزارش ورتکسا، این دو محموله 
بخشــی از ۱۲.۴ میلیون بشکه نفت و 
فرآورده های نفتی روسیه هستند که 
در مسیر رسیدن به آمریکا قرار دارند. 
معموال ســه تا چهــار هفته زمان می 
برد تا یک نفتکش از روسیه به آمریکا 
برسد.معامله گران آمریکایی به دنبال 
جایگزینهایی برای نفت روسیه هستند 
زیرا احتمال تحریمها همچنان وجود 
دارد. در این بین، آمریکا و متحدانش 
در حال بررســی آزادسازی حدود ۶۰ 
میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری 
بــرای آرام کــردن نگرانیهای عرضه 
 در بحبوحــه تشــدید تحریمها علیه 

روسیه هستند. 

 کشف 4 ذخیره  گازی 
در عربستان

وزیــر انرژی عربســتان اعالم کرد که 
شــرکت ســعودی آرامکــو در چهار 
منطقه این کشــور چهار ذخیره گازی 
کشــف کرده است.خبرگزاری دولتی 
عربســتان بــه نقــل از عبدالعزیز بن 
سلمان اعالم کرد که شرکت سعودی 
آرامکو در چهار منطقه این کشور چهار 
ذخیره گاز طبیعی کشــف کرده است.

این ذخایر در منطقه  مرکزی، صحرای 
ربــع الخالی، نزدیکی مرز شــمالی و 
منطقه شرقی این کشور واقع هستند.

عربســتان خواستار افزایش تولید گاز 
و باال بردن ســهم گاز طبیعی در سبد 
انرژی خود و جایگزین کردن آن با نفت 
خام و نفت کوره است تا نیاز افزایشی 
برق این کشــور را تأمین کند و نفت 

بیشتری برای صادرات داشته باشد.

برگزاری هفدهمین اجالس 
 همکاری های مشترک 

ایران و ارمنستان
در جریــان دیــدار وزیر نیرو با ســفیر جدید 
ارمنستان، طرفین درباره برگزاری هفدهمین 
اجالس کمیســیون مشــترک همکاری های 
تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان به گفت وگو 
پرداختند.علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در دیدار 
با ارسن آواکیان، سفیر جدید ارمنستان که به 
تازگی در محل مأموریت خود در تهران مستقر 
شده، درخصوص موضوعات مهم همکاری دو 
کشــور به بحث و گفت وگــو پرداختند.طبق 
اعالم وزارت نیرو، در این دیدار، طرفین ضمن 
بررســی موضوعات مهم همکاری دوجانبه، در 
خصوص تصمیمات ســازنده  به منظور توسعه 
همکاری هــای تجاری و اقتصادی و همچنین 

حوزه انرژی گفت وگو کردند.

 از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
منتشر شد؛

 گزارش آسیب شناسی 
ح کهاب  اجرای طر

عملکرد و توجیه اقتصادی
دفتر مطالعــات زیربنایی مرکز پژوهش های 
مجلس طی گزارشــی با عنوان آسیب شناسی 
اجــرای طرح کهاب)کاهــش، هدایت، انتقال 
و بازیافــت بخــار بنزین( -عملکــرد و توجیه 
اقتصادی به بررســی این طرح پرداخته است.

در این گزارش آمده که انتشــار بخارات بنزین 
از جایگاه های عرضه سوخت یکی از مهمترین 
عوامل آلودگی هواســت و این عامل جزو آن 
دسته از منابع آالینده هوا است که عالوه  بر ضرر 
و زیان ناشی از ایجاد آلودگی هوا، زیان اقتصادی 
دیگری از منظر اتالف سوخت در کشور ایجاد 
می نمایــد. بنابراین کنترل و جلوگیری از این 
تبخیر اهمیت دوچندان پیدا می کند. در ایران 
اقدامات مربوط به جلوگیری از تبخیر بنزین از 
ســال ۱۳۸۵ و همزمان با پیمان کیوتو شروع 
شــد و اولین مصوبه در این خصوص در ســال 
۱۳۸۷ تصویــب گردیــد که مطابق آن وزارت 
نفت مکلف شــد طرح کهاب )کاهش، هدایت، 
انتقال و بازیافت بخار بنزین( را در تمامی مسیر 
انبارش تا مصرف بنزین در کشــور اجرا نماید. 
با این حال با گذشت بیش از ۱۳ سال از زمان 
ایــن مصوبه هنوز این طــرح به صورت کامل 
در کشــور انجام نشــده است.در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس تصریح شده که از مجموع 
بیش از ۳۰ انبار سوخت در کشور کمتر از ۱۰ 
عدد از آنها درحال اجرای طرح کهاب هستند. 
از حدود ۱۲هزار تانکر حمل سوخت در کشور 
نیز حدود ۷۰ درصد هنوز به الزامات طرح کهاب 
مجهز نشــده اند. در جایگاه های توزیع سوخت 
نیز بخش دوم این طرح که تجهیز نازل هاست به 
هیچ وجه عملیاتی نشده است. البته اجرای هر 
طرحی می بایســت براساس مطالعات فایده به 
هزینه انجام گیرد. همانطور که اشاره شد فواید 
اجرای طرح کهاب شامل کاهش اتالف سوخت 
و کاهش آلودگی هواست. براساس محاسبات 
صــورت گرفته در صــورت اجرای کامل طرح 
کهاب ۱۶.۶۷۹.۰۴۰ میلیون ریال صرفه جویی 
اقتصادی براساس کاهش هدرروی سوخت در 
ســال در کل کشور بدســت خواهد آمد که با 
مقایســه هزینه تکمیل طــرح کهاب در کل 
کشــور که برابــر ۲۶.۷۸۴.۰۰۰ میلیون ریال 
می باشــد، طول دوره بازگشت سرمایه تکمیل 
طرح کهاب حدود ۱ ســال وهفت ماه برآورد 
می شود. همچنین براساس محاسبات صورت 
گرفته در خصوص شهر تهران، اگر فایده ناشی 
از کاهش آلودگی هوا را هم به صرفه جویی ناشی 
از مصرف ســوخت اضافه نماییم، اجرای کامل 
طرح کهاب در جایگاه های عرضه سوخت این 
شهر بین ۲.۲۶۸.۸۲۵ تا ۲.۲۶۳.۸۰۰ میلیون 
ریــال عایدی اقتصادی خواهد داشــت که در 
مقایسه با هزینه اجرای آن که برابر ۸۰۴.۰۰۰ 
میلیون ریال است، مدت زمان بازگشت سرمایه 
حدودا ۴ ماه برآورد می شــود. بنابراین تکمیل 
طرح کهاب در کشــور کامال از منطق و توجیه 
اقتصادی برخوردار بوده و بازگشت سرمایه آن 
به سرعت اتفاق خواهد افتاد.در این گزارش با 
بیان اینکه برای تهیه ساز و کار مناسب جهت 
دریافت ســرمایه و پرداخــت عایدی اجرای 
طرح کهاب، ابتدا می بایســت کارگروهی ملی 
در دولــت )ترجیحــاً وزارت نفــت( با حضور 
نمایندگان تمامی ذی نفعان تشــکیل گردد، 
آمده که نمایندگانی از وزارت نفت، ســازمان 
برنامه و بودجه، یک بانک عامل، پاالیشگاه های 
خصوصی، شرکت های حمل سوخت، جایگاه 
داران، پیمانــکاران طرح کهــاب و افرادی به 
نمایندگی از مردم تشکیل شده و موانع اجرای 
آن را بررســی و راهکارها تعیین گردد. برخی 
از ایــن موضوعات عبارتند از: کمیته تخصصی 
فنــی، کمیته تخصصی مالی و بودجه، کمیته 
تخصصی امور حقوقی و قرارداد و ... .برای تنظیم 
ســازوکار مالی جهت سرمایه گذاری در طرح 
کهــاب، می توان صندوقــی با عنوان صندوق 
ســرمایه گذاری اجرای طرح کهاب نزد یکی از 

مراکز مربوطه، تأسیس نمود. 

آمارها حاکی اســت که کم استعدادترین منطقه 
ایران از نظر تابش خورشید که سواحل خزر است، 
دو برابــر آلمان ظرفیت دارد. بنابراین با توجه به 
این که ایران ســاالنه بیش از ۲۹۰۰ ســاعت از 
آفتاب بهره مند است، یکی از کشورهای مناسب 
جهــان در حوزه تولید انرژی های خورشــیدی 
بــه شــمار مــی رود؛ به گونه ای که مشــترکان 
خانگــی می تواننــد با خرید پنل خورشــیدی 
و تاســیس نیروگاه روی پشــت بام خانه خود، 
عالوه بر تامین نیاز، مازاد برق تولیدی شــان را 
 ۱۰ برابــر گران تر به شــرکت توزیع برق تهران 

بزرگ بفروشند.
در ایــن راســتا، از ســال ۱۳۹۵ تاکنون، پیرو 
مصوبــه وزیر نیرو دربــاره خرید تضمینی برق 
از نیروگاه هــای تجدیدپذیر، عقد قرارداد خرید 
تضمینی برق خورشیدی از مشترکان غیردولتی 
آغاز شد و با توجه به روند فرهنگ سازی، استقبال 
شهروندان از این طرح رشد چشم گیری داشت؛ 
به طوری که طی ســال ۱۳۹۶، میزان قراردادها 
و ثبت نام مشــترکان به طرز قابل توجهی نسبت 

به سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است.

تجدیدپذیرها در تهران
تاکنون سه مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی 
در پایتخت نصب و راه اندازی شــده و همچنین 
توســعه اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیر و 
بهره بــرداری از دو مگاوات دیگر نیز در دســت 
اقدام اســت، آنطور که نقی اکبرپور - مدیر دفتر 
نظــارت بــر مولدهای مقیــاس کوچک، تولید 
پراکنده و انرژی های نو شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ به ایسنا گفته، ظرفیت سامانه های 
خورشیدی نصب شده در سازمان های دولتی و 
نهادهــای عمومی غیردولتی پایتخت، در حدود 
دو مگاوات اســت کــه در این میان بانک ملی و 
شــهرداری تهران بیشترین ظرفیت نصب شده 
را بــه خــود اختصاص داده انــد. از نیروگاه های 
خورشــیدی نصب شده در سال گذشته ۴۰۰۰ 
مگاوات ســاعت، انرژی تولید شده است که این 

مقــدار انرژی، معادل صرفــه جویی در  ۶۰۸۶ 
بشکه نفت خام بوده است.

بهره برداری از 4۱5 واحد نیروگاه خورشیدی 
انشعابی طی دو ماه

در ایــن بیــن دولت عــزم جدی برای توســعه 
تجدیدپذیرها دارد، جعفر محمدنژاد - سیگارودی 
ســخنگوی ســازمان ســاتبا هم با اشاره به نقش 
حمایتی سازمان ساتبا و هماهنگی مناسب ایجاد 
شــده با شرکت های توزیع برق کشور در این باره 
اظهــار کرده اســت: در دو مــاه اخیر، با راه اندازی 
و بهره برداری از ۴۱۵ واحد نیروگاه خورشــیدی 
انشــعابی، بیــش از ۲.۴ مــگاوات بــه ظرفیت 
نیروگاه های تجدیدپذیر کشور افزوده شده است.

وی بــا بیان اینکــه تاکنون بیش از ۶۶۷۴ واحد 
نیــروگاه خورشــیدی انشــعابی در کشــور به 
بهره برداری رسیده است، گفت: ورود سازمان های 
حمایتی مانند کمیته امداد امام )ره(، ســازمان 
بســیج مستضعفین و غیره به این حوزه با هدف 
ایجــاد اشــتغال برای خانواده هــای محروم در 
مناطق روســتایی از طریق احداث نیروگاه های 
خورشیدی در قالب قرارداد خرید تضمینی ۲۰ 
ساله با سازمان ساتبا بسیار مهم است و امیدواریم 

روند توســعه و احداث نیروگاه های خورشیدی 
خانگی همچنان پرشتاب و ادامه دار باشد.

چگونه در پشت بام خود نیروگاه بسازیم؟
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه مهرسان 
یا مراجعه حضوری به شرکت های توزیع نیروی 
بــرق نزدیک محل ســکونت و احداث نیروگاه، 
نســبت به دریافت مجوز مربوطه و عقد قرارداد 
خرید تضمینی برق به مدت ۲۰ سال اقدام کنند. 
بدین صورت که مشــترک باید به شرکت توزیع 
برق محل سکونت خود مراجعه و قرارداد ساده ای 
را که از قبل طراحی شده، امضا  کند، از حدود ۳۰ 
تا ۴۰ پیمانکاری که در هر شهری فعال هستند، 
یک پیمانکار انتخاب و نیروگاه ظرف سه تا چهار 

روز احداث می شود. 
شرکت توزیع نیز بر اساس قرارداد، کنتور را برای 
مشترک نصب می کند و همان لحظه خرید برق 
انجام می شود.مشــترک باید سیستم های مورد 
نیاز را خریداری و با همکاری و مشــاوره وزارت 
نیرو نصب کند. اگر مشترک تصمیم داشته باشد، 
برق تولیدی را به شبکه تزریق کند، وزارت نیرو 
کنتــور را قرائت کــرده و هزینه برق تولیدی به 
صورت ماهانه به آن ها پرداخت می شود. این نوع 

نیروگاه در مقایسه با سایر پروژه های تجدیدپذیر 
دارای دوره بازگشت سرمایه کوتاه تری هستند، 
تأسیس این نیروگاه ها در شهر تهران که فضای 
باز برای تأسیس و استفاده از نیروگاه وجود ندارد، 

یک مزیت محسوب می شود. 
به همین دلیل در راســتای سیاســت هایی که 
دولــت و وزارت نیــرو بــه خصوص طی ســه تا 
چهار ســال گذشته برای حل این مشکل داشته 
اســت، تسهیالت و پتانسیل های خوبی را برای 
جلب سرمایه گذاری در این بخش چه در تهران 
و چه در ســایر اســتان ها در نظر گرفته اســت.
شــخصی که نیروگاه خورشیدی تأسیس کند، 
قرارداد ۲۰ ســال خریــد تضمینی امضا خواهد 
شــد. هم چنین برق تولیــدی بیش از ۱۰ برابر 
مبلغی که یک مشــترک به وزارت نیرو پرداخت 
می کند، از مشــترک خریداری می شــود. این 
مشــترکان هــم می تواننــد بــرق تولیدی را 
خودشان مصرف کنند و هم می توانند به شبکه 
توزیع وصل شــوند. کلیه مشــترکان متقاضی 
می تواننــد از ظرفیت هــای زیــر کیلــووات تا 
۱۰۰ کیلووات و تا ســقف قدرت انشــعاب، مولد 
خورشــیدی احداث کنند، درصورتی که تعداد 
افراد عالقمند به ســرمایه گذاری در این کار باال 
 باشد، این کار از طریق سازمان ساتبا امکان پذیر 

خواهد بود. 
انــرژی تولیدی مولدهای منصوبه از محل خرید 
تضمینی برق خورشــیدی، از طریق کنتورهای 
هوشــمند طرح فهام در هر دوره قرائت، قرائت 
شــده و به حســاب مالک مولد واریز خواهد شد، 
مبلغ خرید تضمینی به ازای برق تزریق شــده 
براساس قرائت دستگاه های اندازه گیری و صورت 
حســاب صــادره خواهد بــود. قرائت به صورت 
دوره ای توســط مأمور قرائت این شــرکت انجام 
و براســاس صورتحساب و جدول تعرفه، هزینه 
فــروش برق به متقاضی در فواصل زمانی معین 
و پس از تأیید صورت وضعیت توســط شــرکت 
ســاتبا، از ســوی شــرکت توزیع برق پرداخت 

خواهد شد.

یــک تحلیلگــر مقیــم پکن به پالتس گفت: ایــران راه را برای 
بازگشــت رســمی به بازار جهانی هموار می کند و خریداران 
مشتاقانه منتظر ورود نفت ایران برای جبران کاهش احتمالی 
عرضه روسیه هستند. بازار انتظار دارد زمانی که تحریمها رفع 
می شــوند، شــرکت ملی نفت ایران عرضه تخفیف برای فروش 
نفــت را متوقــف کند. اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیکس  در 
یادداشتی به تاریخ ۲۳ فوریه اعالم کرد ما مبنا را بر یک توافق 
موقتی تا آوریل گذاشــته بودیم اما پیشــرفت دیپلماتیک قابل 
توجــه در دور اخیــر مذاکرات اکنون بازگشــت کامل به توافق 
هســته ای ســال ۲۰۱۵ را از نظر ما محتمل کرده است. توقف 

تا پایان فوریه می تواند به اجرای کامل توافق هسته ای و رفع 
تحریمها علیه صادرات نفت ایران تا ماه مه، منتهی شود. برآورد 
می کنیم که این وضعیت رشــد تولید ۷۵۰ هزار بشــکه در روز 
را در مدت سه ماه پس از رفع تحریمها و صادرات حدود ۳۰۰ 
هزار بشــکه در روز از ذخایر شــناور را تسهیل کرده و صادرات 
نفت خام و میعانات را در اوت به ۱.۷۵ میلیون بشــکه در روز 
می رساند.در حال حاضر چین محموله های نفت ایران را تحت 
عنوان گریدهای نفتی دیگر مانند مالزی بِلند، عمان و آپرزاکوم 
وارد می کند.پاالیشگاههای خصوصی در شرق استان شاندونگ 
تقریبــا همه ایــن محموله های نفت را که به ۲۲.۸ میلیون تن 

معادل ۴۵۸ هزار بشــکه در روز در ســال ۲۰۲۱ بالغ شــدند و 
همچنین ۲.۲۷۵ میلیون تن را در ژانویه خریداری کردند.یک 
معامله گر در شــهر کینگدائوی استان شاندونگ گفت: شرکت 
وی تنهــا ۱۰۰ هــزار تن نفت ایران بــرای تحویل در فوریه در 
مقایسه با حدود ۳۰۰ هزار تن در ماههای پیش دریافت کرده 
است.بر اساس گزارش ها در این بین منابع بازار اعالم کردند تا 
زمانی که پرداخت کامل انجام نشود، تخلیه نفت ایران ذخیره 
شــده در ذخایر شــناور در آبهای شــاندونگ دشوار می شود. 
پیــش از این، محموله های نفــت ایران پس از پرداخت ودیعه 

قابل تخلیه بودند.

کرات برجامی؛ با پیشرفت مذا

کاهش یافت فروش محموله های نفت ایران به چین 

خبر  ویژه

اخطار صنعت برق ؛

پرمصرف ها مراقب باشند
هیئت وزیران پنجم دیماه با استناد به حکم 
مندرج در بند )ی( تبصره )۸( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰  کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه 
برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجرای آن 
از اول بهمن را به وزارت نیرو ابالغ کرد.  طبق 
این مصوبه، مشــترکانی که مصرف برقشان 
زیر الگوهای تعیین شــده باشــد، مشمول 
هیچ افزایش قیمتی نشــده و همچنان برق 
را بــه قیمت یارانه ای اســتفاده می کنند؛ 
اما مشــترکانی که مصرف برقشــان بیشتر 
از الگو باشــد، به صورت پلکانی و در سطوح 
الگــو تــا ۱.۵ تا ۲ و بیــش از دو برابر الگو، 
یارانه کمتــری دریافت کرده و باید قیمت 
 مــازاد بر مصرف الگو را با تعرفه های جدید 

پرداخت کنند.
مصطفــی رجبی مشــهدی - ســخنگوی 
صنعــت برق درباره نحوه محاســبه قبوض 
، گفت: محاسبه قبوض برق بستگی به این 
دارد  کــه میــزان مصرف مشــترک در چه 
پله ای باشد، موضوع قابل توجه این است که 
برخی مشــترکان در نزدیکی الگوی مصرف 
قــرار دارند و حتی بعضا مصرف آن ها بیش 

از الگو قرار می گیرد اما  میزان جزئی از الگو 
باالتر هستند؛ این دسته از مشترکان ممکن 
است مصرفی باالتر از الگو داشته باشند اما 

خیلی پرمصرف نیستند.
وی با اشاره به مشترکان پرمصرف و کسانی 
که بیش از دو برابر و یا بیش از ۱۰ برابر الگو 
مصرف برق دارند، اظهار کرد: این دســته از 
مشــترکان قبوض ســنگین تری را با توجه 
به میزان مصرف و در مقایســه با دوره های 
قبل تجربه می کنند؛ پله هایی که به صورت 
مازاد دو برابر الگوست، با ضریب ۳.۵ ضرب 
در هزینه تامین انرژی و البته ضرب در ۷۵ 
صدم محاســبه می شود.سخنگوی صنعت 
برق افزود: اعدادی که محاســبه می شــود، 
متناســب با میزان مصرف است و آنچه که 
مازاد بر دو برابر باشــد، قطعا با ضریب ۳.۵ 
عدد بزرگ تری خواهد شــد، این دســته از 
مشــترکان باید توجه بیشــتری به میزان 
مصرف خودشــان داشته باشــند و میزان 
مصــرف خود را کاهش دهند و صرفا به این 
نکته که امکان پرداخت قبض را دارند توجه 

نکنند. 

سخنگوی صنعت برق:

 تغییر ساعت رسمی کشور 
بین ۱ تا ۲ درصد صرفه جویی به همراه دارد

 در روزهای گذشته زمزمه هایی مبنی بر طرح 
عدم تغییر ســاعت رســمی کشــور از مجلس 
شورای اسالمی به گوش رسید. استدالل آن ها 
نیــز این بــود که این طرح تأثیر بر مصرف برق 
کشور ندارد و بر ساعت بیولوژیک انسان اختالل 
ایجاد می کند.در همین رابطه مصطفی رجبی 
مشــهدی، سخنگوی صنعت برق کشور گفت: 
در مورد تغییر ســاعت رســمی کشور تاکنون 
پژوهش ها و تحقیقات متعددی از جانب صنعت 
برق، مرکز پژوهش های مجلس و مراکز علمی 
منتشر شده و به نوعی در همه آن ها اذعان شده 
که در صورت تغییر ســاعت رســمی کشور، دو 
تأثیــر مهم اتفاق خواهد افتاد.وی افزود: اوالً بر 
پیک مصرف تأثیر خواهد داشــت که ما عمدتاً 
پیک مصرفمان در شب اتفاق می افتد و تأثیر دوم 
آن بر مصرف انرژی است.رجبی مشهدی ادامه 
داد: در هر کدام از پژوهش های مذکور، درصد 
صرفه جویی بســته به نوع محاسبه و سال های 
مختلف متفاوت اســت ولی می توان ادعا کرد 
کــه حدود ۲ درصــد در اوج مصرف و ۱ درصد 

در مصرف انرژی تأثیر دارد.ســخنگوی صنعت 
برق با بیان اینکه میزان تأثیر تغییر ســاعت بر 
مصرف برق در هر سالی متفاوت است و آمار و 
مقاالت علمی آن در دســترس است، افزود: در 
حال حاضر نیز حدود نیمی از کشورهای جهان 
ساعت خود را تغییر می دهند، حتی برخی دوبار 
در ســال انجام می دهند و برخی بیش از یک 
ســاعت انجام می دهند تا بیشتر از نور طبیعی 
روز اســتفاده شــود. این کار از دیرباز نیز سابقه 
داشته و زمانی که برقی در کار نبوده، به منظور 
صرفه جویی در مصرف شمع ساعت خود را تغییر 
می دادند.وی تصریح کرد: یک جنبه دیگر این 
کار این است که در مناطق گرمسیر ساعت کار 
یک ســاعت زودتر شروع می شود و یک ساعت 
و نیم زودتر خاتمه میابد. بنابراین اگر مثل هر 
سال اصالح ساعت صورت بگیرد، این به معنای 
دو ســاعت صرفه جویی است؛ گویی که ساعت 
کاری را بین ۵ تا ۱۲ آورده ایم.رجبی مشهدی 
تاکید کرد:  کاهش بار سرمایشی ادارات میزان 

قابل توجهی صرفه جویی را رقم می زند.
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55بانک و بیمه
ح کرد: مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطر

لزوم توجه و حمایت از 
هلدینگ های بزرگ صادراتی

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: 
ایــن بانــک آمادگی الزم جهــت همکاری 
با شــرکت »ومعادن« در راســتای تســهیل 

سرمایه گذاری های معدنی را دارد.
سیدعلی حســینی در نشست هم اندیشی با 
مدیران عامل شــرکت »ومعادن« با اشــاره 
بــه ظرفیــت های بین المللی بانک توســعه 
صــادرات ایــران و ارائــه خدمــات متنوع و 
متعدد مالی در حوزه های تولیدی وصادراتی، 
اظهار داشــت: این بانک همواره در راســتای 
تســهیل سرمایه گذاری های معدنی از طریق 
ایجــاد کانال های مالی و اعطای تســهیالت 
 ارزی در بخش معدن پیشــگام بوده اســت.
وی در ادامه یادآور شــد: کارخانه کک طبس 
با افتتاح اعتبار اســنادی بالغ بر ۳۱ میلیون 
یورو توســط بانک توســعه صــادرات ایران 
 تامین مالی و به بهره برداری رســیده اســت.
در ادامــه این نشســت، امیرحســین نادری 
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری توسعه 
معــادن و فلــزات با اشــاره به رشــد ارزش 
کامودیتی هــا در ســال های گذشــته، بــر 
لــزوم تقویت روابط اقتصادی با کشــورهای 
همســایه از طریق توســعه ســرمایه گذاری 
 در بخــش معــدن این کشــورها تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه سیاسی کشور 
در منطقــه، گفــت: در حــال حاضر ایران در 
بین کشــورهای منطقه از موقعیت مناســب 
و مطلوبی برخوردار اســت و با توجه به نگاه 
کشــورهای همسایه به توانمندی ها و قدرت 
ایران، الزم اســت با شناســایی ظرفیت ها و 
تعریف فرصت های همکاری، پیوند اقتصادی 
 عمیق تری را با کشورهای منطقه ایجاد کنیم.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری توسعه 
معــادن و فلــزات، تقویت روابــط اقتصادی 
با ســایر کشــورها را یکی از وظایف فعاالن 
حــوزه اقتصادی دانســت و تصریــح کرد: با 
توجــه به وجود ذخایــر معدنی خوبی که در 
منطقه وجود دارد، یکی از زمینه های توسعه 
همکاری اقتصادی با کشــورهای همســایه، 
حوزه معدنی اســت و ایران با توجه به دانش 
و تخصصــی که در ایــن بخش دارد می تواند 
در این حوزه ســرمایه گذاری های مناســب و 
 ســودآوری را در این کشــورها داشته باشد.
نادری با یادآوری رشــد ارزش کامودیتی در 
ســال های گذشته بر ضرورت سرمایه گذاری 
در ایــن حــوزه تاکید کرد و افزود: پیش بینی 
کــه برای آینده حوزه معدن و صنایع معدنی 
وجــود دارد و در کنــار آن توجــه به افزایش 
رقابت در بین کشــورها، لزوم سرمایه گذاری 
 در پروژه هــای بین المللی را افزایش می دهد.

وی همچنین به تجارب و سابقه بانک توسعه 
صادرات ایران در ایجاد بســترهای مناســب 
تجارت خارجی اشــاره کــرد و گفت: یکی از 
چالش هــای موجود برای تجارت بین المللی 
وجود مســیرهای امن مالــی برای مراودات 
تجاری اســت که خوشــبختانه بانک توسعه 
صــادرات ایران بــا توجه به ظرفیت و تجارب 
موفقی که در این زمینه دارد، می تواند نقش 
 مهم و مثبتی را در حل این چالش داشته باشد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صادرات، این نشست هم اندیشی، در راستای 
تعامل بیشتر برای اجرای تفاهم  نامه همکاری، 
به میزبانی بانک توســعه صادرات و با حضور 
دکتــر علی اکبری معاون مالــی و اقتصادی 
»ومعــادن«، مهنــدس زنــدی مدیر عامل 
شــرکت کک طبس و دیگر مدیران ارشــد 

طرفین برگزار شد.

اخبار

آغاز ساخت چهل و یکمین 
مدرسه بانک اقتصاد نوین

 عملیات اجرایی ســاخت 
چهل و یکمین مدرســه 
بانــک اقتصــاد نوین در 
قاســم آباد  روســتای 
شهرستان تاکستان واقع 
در استان قزوین آغاز شد. با آغاز عملیات اجرایی 
ساخت این مدرسه، مدارس بانک اقتصاد نوین 
به ۴۱ باب می رسد که ازا ین تعداد، تاکنون ۳۳ 
مدرسه به بهره برداری رسیده و ۸ مدرسه دیگر 
در مرحله احداث قرار دارد. گفتنی است، مدرسه 
شــش کالســه بانک اقتصاد نوین در روستای 
قاســم آباد شهرستان تاکستان استان قزوین با 
اعتبــاری بالغ بــر ۲۴ میلیارد ریال در زمینی به 
مساحت ۱۷۰۰ مترمربع و با ۳۲۷مترمربع زیربنا 
در حال احداث اســت و طبق برنامه ریزی انجام 
شــده با آغاز ســال تحصیلی آینده به کودکان و 

نوجوانان این روستا تقدیم خواهد شد.

پرداخت 70 هزار میلیون ریال 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

در بهمن ماه سال جاری
جزئیات پرداخت تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه از 
سوی بانک رفاه کارگران در بهمن ماه سال جاری، 
اعالم شد. باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به 
تشکیل آن و در راستای ایفای نقش موثر در حوزه 
مســئولیت اجتماعی، بانک رفاه در بهمن ماه سال 
جاری ۸۴ فقره تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به 
 مبلغ ۷۰ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.

براساس این گزارش و بر مبنای اطالعات استخراج 
شــده از ســامانه ازدواج بانک مرکزی، تعداد ۷ هزار 
و ۸۵۷ متقاضــی نیــز تــا پایان روز پنج شــنبه ۵ 
اســفند ماه سال جاری در صف دریافت تسهیالت 
 و تهیــه جهیزیه از بانک رفــاه کارگران قرار دارند.
الزم بــه ذکر اســت، بانک رفــاه کارگران از ابتدای 
ســال جــاری تا پایان بهمن مــاه، تعداد ۵۰ هزار و 
۷۰۷ فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه 
جهیزیــه به مبلــغ بیش از ۴۳ هزار و ۳۳۴ میلیارد 

ریال پرداخت کرده است.

پای حرف های مشتری های بانک ایران زمین

تعامل بلندمدت و موثر بین بانک و مردم
یکــی از مهمتریــن تحوالتی که در زمینه بهبــود عملکرد بانک ها در 
بانکــداری نویــن رخ داد، موضــوع رضایت مشــتری به عنوان یکی از 
ابعــاد و الزامــات اصلی سیســتم های مدیریتی بانک هــا بود. در این 
راســتا، مدیریت ارتباط با مشــتری یک اســتراتژی راهبردی اســت 
کــه در جهــت بقــای هر بنــگاه خدماتی، صورت گرفــت. با توجه به 
 اهمیت این مســاله بود که بانک ها در ایران نیز، بر آن تمرکز کردند.

برای این که بدانیم بانک ایران زمین پس از سال ها تالش برای برقراری 
ارتباطات بلندمدت با مشتری توانسته اثر معناداری بر رضایت مشتریان 
خود داشــته باشــد، به چند شــعبه این بانک سر زدیم و با مشتری ها 
هم کالم شدیم. مصطفی از مشتری های جدید بانک ایران زمین است 
که او را بیرون شــعبه نیاوران می بینیم. برای کاری مرتبط با چک به 
این شــعبه مراجعه کرده و می گوید همیشــه این شــعبه از بانک را به 
خاطر نظم خاص و مدیریت درســت آن انتخاب می کند. او می گوید: 
»مــن به تازگــی به این بانک روی آورده ام و با حســاب متصل به چک 
خود بســیار راحت هســتم. کارمندان بانک، بسیار فراتر از آنچه انتظار 

می رود کار را به سرعت و دقت پیش می برند«.
آرزو که برای افتتاح حساب پسرش به این شعبه سر زده، از مشتری های 
قدیمی ایران زمین محســوب می شــود. او معتقد است تسهیالتی که 
این بانک به صورت منعطف با عنوان »تســهیالت انتخاب« در اختیار 
مشــتری هایش قــرار می دهــد، می تواند عامل جــذب مهمی برای 
مشــتری ها باشــد. او تاکنون دو بار از این تسهیالت استفاده کرده و از 
آن جا که میزان دریافت تســهیالت و شــیوه بازپرداخت آن را توانسته 

خودش انتخاب کند ذوق زده است.

در مســیر خود از شــمال به مرکز، به شــعبه پارک ملت در خیابان 
ولی عصــر می رویــم. بیرون در منتظر می مانیم تا با مشــتری هایی که 
بیرون می آیند هم کالم شــویم. محمد از شــلوغی شعبه کمی کالفه به 
نظر می رســد اما می گوید به هر حال برای روزهای پایانی ســال، این 
میزان از مشــتری طبیعی اســت. او خود را جزو مشــتریان فعال بانک 
می داند، چرا که هم عضور باشــگاه مشــتریان است و هم از خدمات آن 
بهره می برد و هم در امور مربوط به باشــگاه مشــارکت می جوید. وقتی 
از او درباره نوع مشارکتش می پرسیم می گوید: »ایران زمین در سایت 
خود پرسشنامه ای برای نظرسنجی دارد و شما می توانید تاثیر مستقیم 
نظرهای خود بر تصمیم گیری مدیران و رفع خألها را با مشــارکت در 

آن ببینید«.
تا وقت اداری به پایان نرســیده خودمان را به یکی از شــعبه های مرکز 
شــهر هم می رســانیم. شعبه بازار حتی شــلوغ تر از شعبه پارک ملت 

اســت. بدیهی هم به نظر می رســد چون به هر حال اغلب مشتری های 
این شــعبه صاحبان کســب و کارهای بازار تهران هستند. ازقضا چون 
زیاد با امور بانکی ســر و کار دارند، نســبت به چگونگی ارائه خدمات، 
ســختگیرتر هم به نظر می رســند. از همین روســت که وقتی با فاضل 
که در بازار پارچه فروش اســت و از مشــتری های قدیمی این شــعبه 
محســوب می شود هم صحبت می شــویم می گوید انتظارش از بانک 
بیش از این هاســت. وقتی از او می خواهیم منظورش را دقیق تر بیان 
کند، می گوید: »ایران زمین بدون شــک از بانک های پیشــرو در امور 
بانکداری الکترونیک اســت. اما الزم اســت که این بانک بیش از پیش 
زیرســاخت ها در این حوزه تقویت کند. مثال در ارتباط با حضور این 
بانک در شبکه های اجتماعی انتظار می رود این حضور با اینکه کم رمق 

هم نیست، گسترده تر از این باشد«.
احمد، می خواهد برای انجام کاری به داخل شعبه برود. به او می گوییم 
منتظــرش می مانیــم تا پیش از پایان کار بانک کارش را انجام دهد و 
ســپس کمی وقتش را بگیریم. ســیزده دقیقه بعد او بیرون می آید و 
می گوید از کســانی اســت که در بخش »طرحی نو دراندازیِم« سایت 
بانک ایران زمین به ثبت ایده هایش پرداخته است؛ جایی از سایت که 
مشتری ها می توانند طرح های پیشنهادی خود را در راستای تعامل 
موثرتر با مشتری ها بارگزاری کنند. او از وجود چنین تعاملی راضی 
است و می گوید مطمئن است این بانک در آینده ای نزدیک، تبدیل 

به الگویی تمام و کمال در بانکداری دیجیتال خواهد شد.
آن طور که به نظر می رسد، درصد رضایت مشتری های بانک ایران زمین 

از خدمات شعب این بانک، درصد قابل قبولی است.

خبر ویژه

بیمه میهن با هدف تسریع در روند اعالم، کارشناسی و پرداخت خسارت مالی و جانی 
تصادفات و تسهیل در رسیدگی به پروندهای خسارت مالی بیمه نامه های شخص ثالث 
و بدنه خودرو، سامانه تمام اینترنتی ارزیابی و پرداخت خسارت را برای بیمه گذاران این 
شرکت فعال کرد. مهدی گشادرو معاون فنی بیمه میهن در جلسه معرفی و راه اندازی 
این سامانه در مورد تمهیدات و اقدامات بیمه میهن در انعقاد قرارداد با مؤسسه ارزیابی 
خسارت همراه بیمه خلیج فارس برای ارزیابی و پرداخت خسارت آنالین بیمه نامه های 
ثالث و بدنه اتومبیل توضیحاتی ارائه کرد و گفت این سامانه از امروز )شنبه ۷ اسفند( 
در ســطح کشــور برای همه بیمه گذاران اتومبیل، شعب و نمایندگی های بیمه میهن 
عملیاتی و اجرایی می شود و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی و استفاده بیمه گذاران 

از این سامانه با حداقل زمان ارزیابی خسارت صورت بگیرد و از این طریق رضایتمندی 
 مشــتریان و بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل بیش از پیش جلب و فراهم شــود.

در این جلسه مدیر فنی مؤسسه ارزیابی خسارت همراه بیمه خلیج فارس، فرایند و نحوه 
کارایی و عملکرد این ســامانه را که با تمهیدات و ابتکارعمل مدیرعامل و هماهنگی و 
پیگیریهای مدیریت بیمه های اتومبیل راه اندازی شده است، برای تعدادی از مسئوالن 
 و کارشناســان فنی شــعب تهران تشــریح و آموزش های الزم را به ایشــان ارائه کرد.

با راه اندازی این ســامانه، بیمه گذاران اتومبیل بیمه میهن می توانند در صورت وقوع 
تصادف برای دریافت خسارت، بدون نیاز به مراجعه حضوری نسبت به اعالم خسارت و 

hamrahacapp.com .تشکیل پرونده از طریق این لینک اقدام نمایند

بیمه میهن راه اندازی کرد:

سامانه آنالین برای ارزیابی و پرداخت خسارت

اخبار

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف    آ
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضــوع  هیــات   1400/12/03 مــورخ   140060318603013659 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی 
اقــای هوشــنگ مزدائــی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه ملــی 2580169512  
صــادره از رشــت درقریــه شــالکوه درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای 
ــروز و  ــی77 مف ــی41124 از اصل ــالك فرع ــع پ ــاحت 334/55 مترمرب ــه مس ــی ب احداث
مجــزی شــده از پــالك347 باقیمانــده از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری 
از مالــك رســمی محمدعلــی هدایتــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
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 انتشار نوبت اول :1400/12/11 ونوبت دوم:1400/12/26

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

آئین نامه قانون تعیین تکلیف  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ   
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضــوع  هیــات   1400/11/27 مــورخ   140060318603013479 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی 
اقــای شــمس علــی احــدی زنــاب فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 357  صادره 
از خلخــال درقریــه شــالکو درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی 
بــه مســاحت 297/23  مترمربــع پــالك فرعــی 41123 از اصلــی77 مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالك 178 از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی 
رمضانعلــی موســی نــژاد شــالکوهی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن 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 انتشار نوبت اول :1400/12/11 ونوبت دوم:1400/12/26

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی 

مفقودی 
موتــور  کمپانــی  ســند  ســبزو  بــرگ 
مــدل   125CDI تیــپ  پیشــتاز  ســیکلت 
پــالک  شــماره  مشــکی  رنــگ  بــه   1390
شــماره  بــه   43251-769 ایــران 
NEG1103308 بــه شــماره تنــه  موتــور 
علــی  نــام  بــه   NEG***125A9005020
اصغر جهانگیری فرزند ابوالقاســم مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری 
رنــو تنــدر لــوکان L90 بــه رنــگ نقــره ای 
متالیــک مــدل 1387 بــه شــماره انتظامــی 
بــه شــماره موتــور  ایــران 46  492 ج 62 
شــماره  بــه   8200871592W005950
 NAALSRALD8A031587 شاســی
متعلــق بــه مجیــد فرختــار فرزنــد محمــود 
مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 

مفقودی 
 1399 مــدل  تیبــا  سبزســواری  بــرگ 
شــهربانی  شــماره  بــه  ســفید  رنــگ  بــه 
ایــران74-949 هـــ 13 بــه شــماره موتــور 
شاســی  شــماره  و   M15/8978698
نــام  بــه   NAS811100L5704924
مفقــود  رضــا  زنــد  فر معراجــی  حمیدرضــا 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده 

. شــد میبا

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران:

درخواست تسهیالت بیشتر از سقف شعبه پیگیری می شود
رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران گفت:اختیارات این شعبه مانند سایر شعب استانی است و در 
صورتی که سقف تسهیالت درخواستی مشتریان باالتر از سقف شعبه باشد آن را به کمیته اعتباری مرکز 
ارجاع داده و پیگیر پرداخت آن خواهیم بود. محمدحســن حاجیان در نشســت مجازی تخصصی مدیران 
بانک توســعه صادرات ایران با فعاالن اقتصادی، صادرکنندگان و مقامات اســتان قم، اظهار داشــت: هدف 
اصلی پرداخت تسهیالت در اگزیم بانک ایران، تامین مالی تولیدات صادرات محور است و بیشتر تسهیالت 
پرداختی شــعبه قم به خوشــه های صادراتی )تولید گرانول(، فلزات غیرآهنی )آلومینیو و ســرب(،کفش 
ماشینی،لوازم خانگی، محصوالت کشاورزی )خرما( و مواد بهداشتی )صابون( اختصاص می یابد اما این به 
 معنای آن نیست که اگر شرکتی خواهان دریافت تسهیالت در سایر حوزه ها بود، مورد بررسی قرار نگیرد.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز طی سه سال گذشته و تاثیر آن بر افزایش صادرات تصریح کرد: پیشنهاد ما 
در بانک توسعه صادرات به فعالین اقتصادی این است که با هدف شروع درخواست تسهیالت از بانک توسعه 
 صادرات و ورود به جمع صادر کنندگان، بخشی از گردش مالی خود را به شعبه قم این بانک منتقل کنند.
وی در این وبینار اعالم کرد: در حال حاضر ســقف تســهیالتی که شــعبه قم می تواند به مشتریان پرداخت 
کند، ۱۲۰ میلیارد ریال اســت و در صورتی که مشــتریان خواهان دریافت تســهیالت بیشــتری باشــد، 
 بعد از اعتبارســنجی و بررســی اهلیت، درخواستشــان را به کمیته اعتباری مرکز، منعکس خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار بانک توسعه صادرات ایران، این وبینار صبح دیروز سوم اسفندماه، با حضور جمعی از 
صادرکنندگان استان قم، سیدحسین حسینیان رییس اداره کل صادرات کاال، مسعود عبدیان رییس اداره 
کل بازاریابی بانک توسعه صادرات، محمد حسن حاجیان رییس شعبه بانک توسعه صادرات قم، محسن 
بوالحسنی مدیرعامل شرکت صرافی توسعه صادرات و جواد عباسی معاون شعبه ارزی بانک توسعه صادرات 

و علیرضا حسنی رییس اداره بازاریابی و امور کارگزاری های صندوق ضمانت صادرات برگزار شد.

مراســم اختتامیه دوره آموزشــی کوتاه مدت سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی با 
حضور شخصیت هایی همچون مدیرعامل بانک، سرپرست روابط عمومی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای برگزار شد.
دوره آموزشی سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی که با برگزاری ۵ کارگاه آموزشی 

و بازدید از خبرگزاری ایِبنا همراه بود، به پایان رسید.
آموزش مهارت های اصلی مورد نیاز نمایندگان روابط عمومی استان ها

در مراسم اختتامیه این دوره دو روزه، دکتر »روح اهلل قاسمیان«، رئیس اداره کل روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره ضرورت برگزاری این دوره گفت: پیش 
از این فعالیت های مناســبی در روابط عمومی بانک صورت گرفته بود؛ اما به منظور 
تقویت آن و همچنین راه اندازی صفحات استانی روی وب سایت بانک، نیاز بود دانش 
همکاران ارتقا یابد. قاسمیان افزود: این دوره با حضور استادان مطرح کشور برگزار شد 
و مهارت های اصلی مورد نیاز نمایندگان روابط عمومی در استان ها آموزش داده شد. 
به همه همکاران گواهینامه رسمی این دوره آموزشی ارائه می شود و بخش آموزش 
بانک نیز به زودی آزمونی برای همکاران برگزار می کند تا در صورت قبولی، در سوابق 
کاری آن ها نیز ثبت شود. رئیس اداره کل روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
اظهار کرد: برگزاری دوره آموزشی ارتقای سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی، نماد 
و نمونه ای از اهمیت این موضوع و محوری مهم برای بانک قرض الحســنه مهر ایران 
محســوب می شــود. قاسمیان خطاب به نمایندگان روابط عمومی بانک در استان ها 
گفت: هر اندازه ماهیت رسانه ها و مناسبات رسانه ای در عصر کنونی پیچیده تر می شود؛ 
وظایف و مسئولیت های روابط عمومی ها نیز سخت تر و پیچیده تر می شود. در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، روابط عمومی ها زحمت مضاعفی دارند. شما مسئوالن روابط 
عمومی از یک سو باید اقدامات اقناعی الزم را جهت ترویج فرهنگ قرض الحسنه در 
میان مخاطبان استانی خود صورت دهید و از سوی دیگر به رصد و مواجهه با فرصت ها و 
تهدیدات موجود در فضای رسانه ای بپردازید. وی تأکید کرد: »رصد آگاهانه« مهم ترین 
رکن جهاد تبیین در عرصه رسانه و روابط عمومی محسوب می شود. یک روابط عمومی 

خالق باید تصویر واقعی، عمیق و جامعی از منظومه رسانه ای کشور ترسیم کند و بر 
مبنای آن، اقدامات الزم و عملیاتی را صورت دهد.

ضرورت بهبود اطالع رسانی در حوزه بانکی
دکتر »محمد اسکندری«، مدیرعامل مؤسسه ایماپژوه اندیشه ورز نیز سخنران دیگر 
مراسم اختتامیه بود. وی در نقل قولی قریب به مضمون از مقام معظم رهبری)مد ظله 
العالی(، گفت: متأسفانه بخشی از فضای رسانه ای کشور را به علت برخی اهمال کاری ها 
از دست داده ایم. اسکندری گفت: شاهدیم که برخی از خدمات بانک های کشور بی دلیل 
مورد خدشه قرار می گیرد و الزم است در حوزه اطالع رسانی خدمات بانکی بیش از پیش 
تالش شود. وی خاطرنشان کرد: مؤسسه ایماپژوه اندیشه ورز در راستای گفتمان انقالب 
اسالمی و فرمایشات مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( فعالیت می کند و خرسندیم 

که یک همکاری عالی با بانک قرض الحسنه مهر ایران را تجربه کردیم.
آینده بانکداری در گرو رفتن به سوی مشتری است

دکتر »سید مرتضی موسویان« مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای ایران نیز با اشاره به 
تغییر برخی پارادایم ها و روش ها در عرصه های آموزشی و اطالع رسانی، گفت: ۵ فراروند 

دست به دست هم می دهند تا یک انقالب فراتحولی را رقم بزنند.
وی این ۵ فراروند را این گونه برشمرد: شبکه و زیرساخت، قدرت پردازش، شبیه سازی 

محیط، هوش مصنوعی و شبیه سازی ۵ حس انسان.
موسویان درباره تغییرات در حوزه خدمت رسانی بانک ها نیز خاطرنشان کرد: در آینده 
مشتری برای دریافت خدمت به سراغ بانک نمی آید و بانک باید به سراغ مشتری برود. 

در نتیجه باید برای این دوره زیرساخت های الزم آماده شود.
بانک قرض الحسنه مهر ایران یک نهاد فرهنگ ساز است

»مهدی محمدی«، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی که دیگر ســخنران این مراســم بود، گفت: تا پیش از این فعالیت ها در حوزه 
روابط عمومی وزارت اقتصاد و سازمان های اقتصادی مبتنی بر قواعد اقتصادی بود و 

ما در این حوزه یک خأل ارتباطی داشتیم.

برگزاری دوره آموزشی سواد رسانه ای در بانک  قرض الحسنه مهر ایران
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مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خراسان رضوی:

۳۰۰ نفر از مادران متقاضی سقط جنین از انجام آن منصرف شدند
مشهد / سیده زهرا حیدری

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی 
گفت: خدمات مرکز نفس کمک های بســیارخوبی در 
بحث پیشــگیری از سقط جنین داشته و تاکنون ۳۰۰ 
نفر از مادران متقاضی سقط جنین در خراسان رضوی 
از انجام این کار منصرف شده اند.محســن ذاکریان در 
نشســت خبری خود با اصحاب رســانه که به مناسبت 
سالروز تاسیس سازمان بسیج جامعه پزشکی برگزار شد، 
اظهار کرد: سازمان بسیج جامعه پزشکی عقبه پرافتخاری 
از روزهای آغازین نهضت حضرت امام خمینی)ره( دارد و 
نمونه های بارز حضور پررنگ پزشکان بسیجی در حادثه 
۲۳ آذر مشهد بود.وی تصریح کرد: سازمان بسیج جامعه 
پزشــکی شــهدای زیادی تقدیم کرده که در اینجا نام و 
یاد شهیدان دیالمه، قاسمی، کاظمی آشتیانی، رحیمی، 
عقیلی و احمدی و همچنین تمامی شــهدای پرافتخار 
مدافع ســالمت را گرامی می داریم.مســئول سازمان 
بســیج جامعه پزشکی خراســان رضوی با بیان اینکه 
نیروهــای این مجموعــه در طول ۲۵ ماهه کرونایی در 
صف اول خط مقدم جبهه مبارزه با ویروس کرونا حضور 
داشــتند، خاطرنشان کرد: در این مدت جمع زیادی از 
کادر بهداشت و درمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند 
که جمعی از آنان پزشکان بسیجی بودند، فعاالن سازمان 
بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی به جز حوزه های 
بهداشــت و درمان در بحث ارائه خدمات معیشــتی به 
خانوارهای آســیب دیده از کرونا خدمت رسانی کردند.
ذاکریان ادامه داد: جلوه بارز خدمات ســازمان بســیج 
جامعه پزشــکی خراسان رضوی در قالب طرح مسجد 

سنگر سالمت )طرح شهید سلیمانی( در ماه های آبان 
و آذر ماه ســال گذشــته در ۲۵۵۹ مسجد استان بود و 
 ،pcr در ادامه در بحث رهگیری ها، تســت های رپید و
نقاهتگاه  ویژه بیماران کرونایی، واکسیناســیون مردم 
با محوریت جمعیت ســاکن در مناطق حاشــیه شهر، 
تامیــن داروهــای موردنیاز بیمــاران کرونایی، تزریق 
داروی رمدســیویر به ۲۱ هزار بیمار کرونایی سرپایی، 
مشــاوره معنوی و روانی و رزمایش حضرت زینب)س( 
بود.وی  با اشــاره به اینکه میزان واکسیناســیون پیش 
از ورود ســازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی 
به مناطق حاشــیه شهر در خوشبینانه ترین حالت زیر 
۴۰ درصد بود، بیان کرد: در زمان انجام واکسیناسیون 
کرونا گروه سنی حاشیه شهر را با هماهنگی های صورت 
گرفته ۱۰ سال پایین تر آوردیم و حدود ۲۵۰ هزار ُدز در 

مشهد و نزدیک به ۲۷۰ هزار ُدز در استان توسط اعضای 
بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی تزریق شد.مسئول 
ســازمان بســیج جامعه پزشکی خراسان رضوی افزود: 
بیمارســتان صحرایی امــام خمینی)ره( در ایام بحران 
کرونا در مشــهد فعال شــد و در کنار تامین ۳ دستگاه 
اکسیژن ســاز با اعتبار ۶ میلیارد تومان با تامین اعتبار 
و دســتور فرمانده کل ســپاه داشتیم و در نقاهتگاه هم 
۱۱۵۰ نفر روز بستری شده داشتیم.ذاکریان تصریح کرد: 
بابت عادی انگاری های موجود در جامعه نگران هستیم و 
معتقدیم اگر می خواهد تعطیلی و یا فعالیتی باشد باید 
متناسب با آن مکان و منطقه تصمیم گیری شود نه آنکه 
همه جا تعطیل یا فعال باشد.وی در خصوص فعالیت های 
سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در حوزه 
محرومیت زدایی، بیان کرد: از آبان ماه ســال گذشــته 

تاکنون ۱۵ نقطه هدف در مناطق حاشــیه شهر مشهد 
شناســایی شــده و بیماران توســط گروه های امین در 
مناطق کانونی و محله ای مشخص شده شناسایی شده 
و ویزیت می شــوند، در این اعزام ها چمدان دارو نداریم 
و فرآینــد توزیع رایــگان دارو در داروخانه ها با حمایت 
موقوفه عبداهلل رضوی در داروخانه های نزدیک منطقه 
ی ویزیت انجام می شود.ذاکریان افزود: در بحث مقابله 
با سقط جنین که سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان 
رضوی ورود پیدا کرده روزی هزار سقط جنین داریم که 
۳ درصد قانونی، ۲ درصد ســقط نامشــروع و ۹۵ درصد 
جنین سالم هستند که ۹۳ درصد آن سقط های مشروع 
هســتند، متاسفانه روزی ۸۰ سقط در خراسان رضوی 
داریم که ۳۰ درصد ســقط ها به مســائل اقتصادی، ۴۷ 
درصد سقط ها رسیدن به تعداد فرزند مطلوب، ۷ درصد 
به دلیل جنسیت جنین و ۱۶ درصد دیگر شامل مواردی 
همچون مهاجرت، تحصیل، زیباسازی و غیره بوده است.
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی 
با تاکید بر اینکه سقط القایی ۵ درصد خطر مرگ مادر 
را در پی دارد، گفت: در حوزه شناسایی موارد متقاضی 
بــا همکاری متخصصان زنان و مامایی گام های موثری 
ظرف مدت ۶ ماه با هدف مقابله با ســقط انجام شــد و 
متقاضیان سقط به مرکز نفس معرفی شدند و هفته ۵۰ نفر با 
این مرکز تماس می گیرند که به آنها قول حمایت های مشاوره ای، 
معنوی، درمان اعتیاد پدر یا مادر، معیشتی، اسکان و غیره جهت 
پیشــگیری از انجام این کار می دهیم.ذاکریان اضافه کرد: کل 
موالید اســتان در ســال زیر ۱۰۰ هزار نفر بوده و اگر جلوی ۱۰ 
درصد سقط ها گرفته شود حداقل ۱۰ هزار تولد افزوده می شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

برگزاری نشست بررسی 
فرصت های تجاری و 

سرمایه گذاری اصفهان و الهور
اصفهان / گروه اســتان ها: بهرام سبحانی، 
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 
به مشترکات و قرابت های فرهنگی، مذهبی 
و اجتماعی بین ایران و پاکســتان تصریح 
کــرد: ارتباطات تجاری میان شــهروندان  
ایــن دو کشــور از قدمت زیادی برخوردار 
اســت.وی اصفهــان را یکی از شــهرهای 
بــزرگ ایران و از قطب های اصلی صنعت، 
گردشگری و تجارت ایران دانست و تصریح 
کرد: این اســتان از ظرفیت های بی نظیری 
در صــادرات فــوالد، مواد پتروشــیمی 
و فرآورده هــای نفتــی، خدمــات فنــی 
-مهندسی، محصوالت صنایع ساختمانی، 
تجهیزات و ماشین آالت  و صنایع غذایی به 
کشور پاکستان برخوردار است.عضو هیئت 
رئیســه اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با 
اشــاره به توانمندی های بی نظیر اصفهان 
در حوزه های فوالد، نساجی و گردشگری؛ 
همکاری اصفهان و الهور را در این حوزه ها 
بسیار ارزشمند دانست.سبحانی در ادامه با 
اشــاره به موانع تبادل کاال میان دو کشور 
از آمادگــی اصفهان برای توســعه تجارت 
با پاکســتان و تامین مواد اولیه مورد نیاز 
صنایع این کشــور خبر داد.در ادامه نومان 
کبیــر)Nauman Kabir( رئیــس اتــاق 
بازرگانی الهور با بیان اینکه اتاق بازرگانی 
الهــور بــا ۳۲ هزار نفر عضو و صد ســال 
قدمــت از قدیمی ترین اتاق های بازرگانی 
کشور پاکستان است، افزود: ما حامل پیام 
صلح و دوســتی از پاکستان هستیم.وی با 
اشــاره به تسهیل قوانین مربوط به تجارت 
با پاکســتان از خصوصی ســازی صنعت 
فــوالد در این کشــور خبــر داد و گفت: ما 
خواســتار حضور ایــران در مناقصات این 
حوزه هســتیم.رئیس اتاق بازرگانی الهور 
حجم تعامالت تجاری ایران و پاکســتان را 
علیرغم اشتراکات مذهبی و هم مرز بودن، 
نامناسب دانست و افزود: مشکالت مربوط 
به انتقال ارز و مشکالت بانکی، مانعی برای 
گسترش مبادالت تجاری با این کشور بوده 
است.وی همچنین اظهار داشت: طی سفر 
وزیر صنعت پاکستان به ایران طی ماه های 
گذشته وتمهیدات مجلس این کشور قرار 
است ساز و کارهای مناسب برای گسترش 
تعامــالت اقتصادی طرفین فراهم شــود . 
نومان کبیر از تمایل بخش خصوصی الهور 
برای تعامل تجاری و اقتصادی با همتایان 
ایرانــی خود خبر داد و ابراز امیدواری کرد 
راه های بدیعی برای برقراری این تعامالت 

خلق شود.

 مسئول نمایندگی ولی فقیه 
در بنیاد مسکن استان گلستان:  

 هزار سرپناه ایمن و مقاوم 
برای محرومان ساخته می شود

گلســتان / گروه استان ها: حجت االسالم 
ولی نژاد با بیان اینکه تأمین مســکن برای 
محرومان جزو مأموریت ها و اولویت های 
اصلی بنیادمسکن است، گفت: طرح   هر 
روســتا، ســاخت یک خانه محــروم  در 
اســتان اجرا می شــود. حجت االســالم 
نورالــه ولی نژاد مأموریت و اولویت اصلی 
این بنیاد را تأمین مسکن محرومان عنوان 
و اظهار کرد: خدمات رســانی به مناطق 
محــروم جزو اولویت های بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی اســت و ایــن مجموعه 
خدمت به اقشــار نیازمند و مستضعف را 
برای خود یک تکلیف می داند.مســئول 
نمایندگــی ولــی فقیه در بنیادمســکن 
گلســتان افزود: در شمال و جنوب استان 
روستاهای دورافتاده و کمتر برخورداری 
داریم که وظیفه ما خدمات رسانی به مردم 
این مناطق اســت.وی گفت: یکی از طرح 
های بنیادمســکن در استان گلستان   هر 
روســتا، یک خانه محروم  اســت که قرار 
شــده در هزار روســتای استان برای هزار 
خانواده محروم خانه ســاخته شود. ضمن 
اینکه در قالب طرح مسکن محرومان نیز 
پروژه های خوبی در اســتان شــروع شده 
است.حجت االســالم ولی نژاد بیان کرد: 
شناســایی خانــواده های محــروم فاقد 
مســکن در روســتاها با کمک دهیاران و 
امامان جماعات روســتاها انجام شــده و 
عملیات ســاخت برخی از این واحدها نیز 
شــروع شده است.وی با بیان اینکه هدف 
ما این اســت که هیچ خانواده محرومی، 
بــدون خانه نباشــد، گفــت: این طرح را 
در ســال آینده با کمک خیران گسترش 
خواهیم داد تا بتوانیم مشــکل مسکن که 
از ضروریات زندگی اســت را برای اقشــار 

محروم و نیازمند برطرف کنیم.

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای 
خوزستان عنوان کرد؛

نصب کنتورهای بازار برق 
روی تمام مبادی شبکه برق 

منطقه ای خوزستان  
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیر بازار 
برق شــرکت برق منطقه ای خوزستان با 
بیان اینکه از ابتدای ســال جاری ۴۴۱ و 
در مجموع بیش از ۳ هزار کنتور بازار برق 
بر روی شــبکه نصب شده، گفت: بر روی 
کلیه مبادی شبکه انتقال و فوق توزیع این 
شــرکت کنتورهای بازار برق نصب شده 
است.فرامرز شــادفر بیان کرد: از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ تاکنون ۴۴۱ دستگاه کنتور 
بــازار برق بر روی شــبکه تولید، انتقال، 
فیدرهــای توزیع و مشــترکین خاص در 
همه ســطوح ولتاژی با اســتفاده از فیبر 
نوری و ANP نصب و راه اندازی شده است 
که هدف از آن، قرائت برخط )آنالین( کلیه 
مبادی شبکه انتقال و فوق توزیع است.وی 
با بیــان اینکه در مجموع کل کنتورهای 
منصوبــه در محدوده تحت پوشــش برق 
منطقه ای خوزســتان به ۳۰۷۰ دستگاه 
رسیده اســت، افزود: امکان دسترسی به 
دیتای قرائت شــده و بر خط و دسترســی 
مراجــع ذی صــالح به این دیتا، شــفاف 
سازی و ثبت دیتای تولید، انتقال و توزیع 
و محاســبه دقیق تلفات شبکه، شناسایی 
نقاط بحرانی شــبکه و انجــام مانورهای 
بهره برداری در کوتاه ترین زمان ممکن از 
جمله اهداف نصب و راه اندازی کنتورهای 
بازار برق است.مدیر بازار برق شرکت برق 
منطقه ای خوزستان تصریح کرد: کاهش 
چشــمگیر هزینه هــای بهره بــرداری با 
ایجــاد تعــادل در بار عبــوری از خطوط 
و ترانس هــای شــبکه، امکان پیش بینی 
بار و تعیین نقاط مناســب جهت توســعه 
شبکه و در نهایت قابلیت اطمینان شبکه 
و کاهش خاموشی ها از دیگر مزایا و اهداف 
تکمیــل و اتمام نصب کنتورهای برق در 
کلیــه مبادی شــبکه انتقال و فوق توزیع 
این شرکت اســت.گفتنی است، شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان وظیفه تامین 
و پایداری برق در دو اســتان خوزســتان 
و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

دستور رئیس جمهور برای 
بررسی علت افزایش قیمت ها 

خ ارز با وجود کاهش نر
وزیر صمت در نشســت ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت اعالم کــرد  صادرات 
غیرنفتــی کشــور از ۳۵ میلیارد دالر در 
سال ۹۹ به ۴۷ میلیارد دالر رسیده است  
و رئیس جمهور هم به دو وزیرش مأموریت 
داد  بــا توجــه به کاهش نــرخ ارز، علت 
افزایــش قیمت اقالم خوراکی، پوشــاک 
و اجاره بهای مســکن را بررسی کنند .در 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
به ریاســت آیت ا...  ســید ابراهیم رئیسی 
، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشــی 
از وضعیــت صادرات غیرنفتی کشــور به  
ویژه در ماه های اخیر ارائه کرد.بر اســاس 
گزارش مذکور، صادرات غیرنفتی کشــور 
از زمان اســتقرار دولــت جدید افزایش 
قابل توجهی داشــته و از رقم ۳۵ میلیارد 
دالر در ســال ۹۹ به ۴۷ میلیارد دالر در 
ســال ۱۴۰۰ رسیده اســت.وزیر صمت 
همچنین پیشــنهادهای ایــن وزارتخانه 
بــرای بهبود تجارت با کشــورهای هدف 
به ویژه همســایگان و کشورهای منطقه 
را مطــرح کرد.رئیس جمهور پس از ارائه 
این گزارش با اشاره به ظرفیت های عظیم 
کشــور در بخش تولید و صادرات، از همه 
دستگاه ها خواســت برای بهره برداری از 
ایــن ظرفیت ها در جهت افزایش صادرات 
غیرنفتی و کاهش هرچه بیشتر وابستگی 
بــه درآمدهای نفتی تالش کنند.در ادامه 
این جلســه گزارشــی از رونــد افزایش 
قیمــت کاالهــای خوراکی، پوشــاک، 
اجاره بهای مســکن در چند ماه اخیر ارائه 
شــد که آیت اهلل رئیســی در این زمینه به 
وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، 
معــدن و تجارت دســتور داد با توجه به 
روند کاهشــی قیمت ارز، بررسی دقیق و 
کارشناسانه از علت افزایش قیمت ها انجام 
دهند و پیشــنهادات عملیاتی خود برای 
مدیریت این موضوع را به ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت ارائه کنند.

کید رئیس جمهور بر جلوگیری   تأ
ل بازی و رشد قیمت ها   از دال

در آستانه نوروز
رئیس جمهــور همچنیــن بــا تأکید بر 
لــزوم تالش برای جلوگیــری از تحمیل 
هزینه های بیشتر به مردم، از دستگاه های 
اجرایی ذی ربط خواست برای جلوگیری 
از دالل بازی و رشــد قیمت ها به ویژه در 
روزهای پایانی سال اقدامات و تدابیر الزم 

و فوری را به کار گیرند.

استانها 6

ج: رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری کر

اثرات اجتماعی و فرهنگی احداث  مجموعه تئاتر شهر ارزیابی می شود
البــرز / گــروه اســتان هــا: معــاون شــهردارورئیس ســازمان 
فرهنگی،ورزشــی،اجتماعی وهنری شــهرداری کرج از آغاز مطالعات 
ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث مجموعه تئاتر شــهر 
اطالع داد.علی احمدی با اشاره به روند اقدامات سازمان در خصوص بررسی 
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ها پیش از احداث )اتاف(،گفت:پس از 
آغاز مطالعات در دو پروژه پیاده راه سازی خیابان دانشکده و باز طراحی سه 
میدان شهید خانی )مهران(،استقالل و شهید مدنی،مطالعات کارشناسی 
در خصوص تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث  مجموعه تئاتر شهر  نیز زیر 
ذره بین کارشناسان سازمان فرهنگی قرار گرفت.معاون شهردارورئیس 
سازمان فرهنگی،ورزشی،اجتماعی وهنری شهرداری مرکزاستان البرز با 
بیان این که تئاتر و سینما به عنوان یک مقوله فرهنگی،تأثیرات اجتماعی 
بسیار زیادی بر مخاطبان دارد،اظهار داشت:با توجه به ارتباطی که میان 
پروژه احداث تئاتر شهر کرج و موضوعاتی همچون روابط اجتماعی،اوقات 
فراغت،امنیت،آسیب های اجتماعی و... وجود دارد و با توجه به تأثیرات 
مثبت و منفی ای که این گونه پروژه ها می تواند در زندگی شــهروندان بر 
جای گذارد،ضرورت بررسی تاثیرات آن در دستور کار سازمان قرار گرفت.
احمدی با اشاره به این که طرح یاد شده،ماهیتی چند جانبه دارد و از جمله 
آن می توان به ابعاد ترافیکی،تاریخی،فرهنگی،منظرین و اجتماعی اشاره 
کرد،عنوان داشت:بر همین اساس اجرای طرح،تغییراتی را در حوزه های 
کالبدی و کاربری نیز در پی خواهد داشت و بدون شک مواجهه با چنین 
اقدام چند وجهی ای نیازمند شناخت کامل از طرح پیشنهادی و محیط 
اجتماعی طرح دارد.وی خاطر نشان کرد:پس از اقدامات پژوهشی اولیه 
توســط تیم اتاف،به منظور شــناخت کلیه حوزه های مرتبط نســبت به 

موضوع،جلســه ای با حضور ناظر علمی،مجری پروژه و نمایندگان کلیه 
معاونت ها،ســازمان های ذیربط)معاونت فنی و عمرانی به عنوان مجری 
پروژه و معاونت شهرســازی و معماری، معاونت حمل و نقل و ترافیک و 
سازمان سیما منظر و فضاهای سبز شهری،شهرداری منطقه ۲ به عنوان 
دستگاه های همکار یا بهره بردار(برگزار شد.به گفته سرپرست سازمان 
فرهنگی ورزشــی و اجتماعی شــهرداری کرج،مدت زمان انجام مطالعه 

حدود ۸ ماه پیش بینی شده است.

دوازده زندانی درایام دهه مبارک فجر آزاد شدند
معاون شهردار از ارائه خدمات ویژه در حاشیه مراسم جشن انقالب اطالع 
داد و گفت:آزادی ۱۲ زندانی یکی از این خدمات به شمار می آمد که انجام 
شد.علی احمدی ضمن تبریک و گرامی داشتن ایام مبارک دهه فجر به 
اقدامات سازمان فرهنگی با همکاری مناطق دهگانه، سازمان های تابعه 
و ... در مجموعه مدیریت شهری اشاره کرد و گفت:از مهم ترین اقدامات 
صورت گرفته مدیریت شهری دراین ایام برپایی جشن انقالب با همکاری 

پایگاه بســیج حوزه هشــت حضرت سیدالشهدا در روز ۱۲ بهمن سالروز 
ورود امــام خمینــی)ره(،در محل تاالر شــهیدان نژاد فالح بود.احمدی 
بابیان این که با همکاری بنیادهای نیکوکاری در حاشــیه این جشــن به 
مناسبت ۱۲ بهمن ماه، ۱۲ زندانی آزاد شدند،به اهدا ۱۲ جهیزیه،توزیع 
۱۲ هزار بسته معیشتی و ۱۲۰ هزار پرس غذا در این مراسم اشاره کرد.
سرپرســت سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری مرکزاستان 
البرز همچنین از تقدیر از ۱۲ نفر از نخبگان علمی کمیته امداد در این 
مراســم اطالع داد و عنوان کرد:خانواده های شــهدای انقالب نیز در این 
مراسم تجلیل شدند.احمدی در خصوص دیگر اقدامات مدیریت شهری 
کرج در این ایام، اظهار کرد:آذین بندی میادین اصلی و شــوارع محوری 
و ســاختمان های اداری از اقدامات روتین دهه فجر در همه ســال های 
متمادی بوده و سال جاری نیز اجرا شد.معاون شهردار اضافه کرد:اجرای 
ویدیو مپینگ و نورپردازی ســه بعدی با تصاویر و شــعارهای انقالبی بر 
روی یکی از ســاختمان های بلند در هر منطقه،از دیگر اقداماتی بود که 
ســازمان فرهنگی با همکاری مناطق دهگانه همزمان با دهه فجر انجام 
داد.وی همچنین به نورافشانی ۲۲ بهمن، هم زمان با ساعت اهلل اکبر در 
تمام مناطق دهگانه اشاره کرد و افزود:اکران بنرهای شهری به مناسبت 
ایام مبارک دهه فجر نیز با همکاری مناطق دهگانه، سازمان سیما،منظر 
و فضای ســبز شــهری و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
کرج صورت پذیرفت.احمدی در پایان از چاپ و اکران بنر در پیشــانی 
ناوگان حمل ونقل عمومی به عنوان دیگر اقدام مدیریت شهری در دهه 
فجر یادکرد وافزود:با همکاری سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهری بر 

روی تمام تاکسی ها،پرچم ایران نصب شد.

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل راه و شهرســازی گلستان از پرداخت هزار 
و ۲۶۰ فقره تســهیالت بافت فرســوده در گلســتان از سال ۹۵ تاکنون خبرداد.

حســین محبوبی  اظهار کرد: هدف ما این اســت که از حاشیه نشینی در شهرها 
جلوگیری کرده نه اینکه آن را توســعه داد و به شــهر الحاق کنیم.مدیرکل راه 
و شهرســازی گلســتان افزود: حاشیه نشینی یک معضل اجتماعی، ساختاری و 
فرهنگی است که در برخی از شهرها اتفاق می افتد و باید بازآفرینی در روستاها 
و شــهرهای کوچک و ســپس شــهرهای بزرگ اجرا شود.وی با اشاره به برخی از 
مشــوق ها از جمله پرداخت تســهیالت کم بهره، ادامه داد: با توجه به ســهمیه 
اســتان از ســال ۹۵ تاکنون دو هزار و ۸۸۹ وام فرســوده در استان داشتیم که از 

این تعداد هزار و ۲۶۰ فقره آن پرداخت شده است.محبوبی بیان کرد: امیدواریم 
با افزایش وام ها و کاهش درصد سود و ارائه مشوق های دیگر، مالکان نسبت به 
تجمیع و نوسازی و بازسازی واحدهای خود اقدام کنند.مدیرکل راه و شهرسازی 
گلســتان بیان کرد: در بافت تاریخی گرگان هم باید همه دســتگاه های از جمله 
مجریــه، مقننــه و قضائیه بــرای بازآفرینی ورود کنند.وی گفت: ارائه یک طبقه 
مازاد بر ضوابط در بافت فرسوده گرگان، همچنین تسهیالت کم درصد و معافیت 
عوارض شهری در مناطق فرسوده گرگان از جمله مشوق های این بخش است.

طبق گفته وی همچنین نظام مهندســی ۵۰ درصد هزینه های خدمات خود را 
محاسبه و دریافت می کند

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان:

۱۲60 فقره تسهیالت بافت فرسوده پرداخت شد

ح کرد؛ دبیر شورای فرهنگی دینی آبفای استان اصفهان مطر

آبفای شهر اصفهان گانه  سنگر به سنگر شدن ائمه جماعات در مناطق 6 
اصفهان / سمیه کربالیی بادی

دبیــر شــورای فرهنگی دینی آبفای اســتان 
اصفهان از ســنگر به سنگر شدن ائمه جماعات 
مناطق ۶ گانه شــهر اصفهان خبر داد. ســید 
اکبر هاشــمی گفت: این جابه جایی هر ســه 
ســال یک بار با هدف تنوع و آشــنایی هر چه 
بیشــتر ائمه جماعات با مناطق مختلف آبفای 

اســتان، ترویج آموزه های اسالمی و همچنین 
بهره مندی کارکنان از تجارب ائمه جماعات در 
زمینه مسائل فرهنگی و دینی صورت می گیرد.
ســید اکبر هاشــمی خاطرنشان کرد: بر اساس 
مصوبات امور فرهنگی وزرات نیرو، جابه جایی 
ائمه جماعات در سایر شهرستان های استان  نیز 
در ماه های آینده انجام می شــود.وی با اشاره به 

این که آبفای استان اصفهان در زمینه برپایی و 
اهتمام به نماز جماعت، حائز رتبه برتر در میان 
شرکت های آب و فاضالب کشور و رتبه نخست 
در میان دســتگاه های اجرایی استان اصفهان 
شــده اســت گفت: همه روزه این فریضه الهی 
در  ۳۵ مجموعه این شــرکت برگزار می شــود 
و بیــش از ۸۰ درصد کارکنان در نماز جماعت 

اول وقت شرکت می کنند.دبیر شورای فرهنگی 
دینی آبفای اســتان اصفهان رویکرد این شورا 
را ترویج و توســعه فرهنگ اقامه نماز اول وقت 
برشمرد و افزود: در ایام شیوع ویروس کرونا نیز 
مراســم نماز جماعت با رعایت شیوه  نامه های 
بهداشــتی و فاصله گذاری های مصوب در این 

شرکت اقامه شده است. 
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یادداشت

دنیای دیجیتال هم همانند دنیای واقعی مجرمانی دارد؛

 مجرمان مجازی 
زیر ذره بین پلیس پایتخت

امــروزه زندگی ما یــک جنبه مهم و جدا 
نشــدنی به نــام زندگی دیجیتــال دارد. 
دنیــای دیجیتال هم مانند دنیای حقیقی 
مجرمانــی دارد و جرایمــی در آن اتفاق 
می افتــد. جــرم ســایبری در واقع یک 
فعالیــت مجرمانه اســت که در آن هدف 
اصلی، یک کامپیوتر یا شبکه است. برخی 
از جرائم ســایبری با هدف حمله مستقیم 
به رایانه ها یا دســتگاه های دیگر به منظور 
شکســتن یا غیرفعال کــردن آنها انجام 
می شــود. سایر جرائم سایبری، رایانه ها را 
برای پخش بدافزارها، ســرقت اطالعات و 
... درگیر می کند.سرهنگ داوود معظمی 
گودرزی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ 
درباره وقوع جرائم سایبری در کشور، گفت: 
متاسفانه باید بگویم که یکی از مهم ترین 
دالیل وقوع جرائم سایبری به خصوص برای 
شهروندان عدم آگاهی و کم اطالعی آنان از 
نحوه حضور در فضای مجازی و استفاده از 
امکانات این فضا است و مجرمان سایبری 
نیز با سوءاســتفاده از همین اطالعات کم، 
اهداف مجرمانه خود را پیش می برند.وی با 
بیان اینکه پلیس فتا از حدود یک دهه قبل 
برای مقابله با جرایم حوزه سایبری از جمله 
جرائم اقتصادی، اخالقی و ... تشکیل شد، 
گفت: بر این اساس پلیس فتا طبق قانون با 
موارد و اقدامات مجرمانه نظیر جرائم حوزه 
بانکــداری الکترونیکــی مثل کارت های 
بانکی، فیشــینگ، اسکیمر، کالهبرداری 
اینترنتی، باج گیری، هتک حرمت، توهین، 
هرزه نگاری، قمار و شــرط بندی آنالین، 
فروش دارو و محصوالت ســالمت محور، 
فروش مواد مخدر و ســالح، نقض حریم 
خصوصی و هر آنچه که ســالمت و امنیت 
روانی و اقتصادی را در فضای مجازی تهدید 

کرده و به خطر بیاندازد مقابله می کند.
گاهی  اقدامات پلیس برای افزایش آ

 مردم در برابر سودجویان 
فضای مجازی 

وی درباره اقدامــات پلیس برای افزایش 
آگاهی مردم در برابر ســودجویان فضای 
مجــازی نیز گفت: پلیــس در این زمینه 
اقدامــات قابــل توجهی انجــام داده اما 
دســتگاه های دیگــر نیز بایــد به پلیس 
کمک کنند، رســانه ها از طریق آموزش و 

افزایــش آگاهی مــی توانند در این زمینه 
موثر باشند. حتی دیگر دستگاه ها نیز می 
تواننــد نحوه صحیح اســتفاده از خدمات 
خــود را به کاربرانشــان آمــوزش داده و 
زمینه هــای ارتــکاب جــرم و خالءهای 
موجــود در محصــوالت و خدمات خود را 
نیز رفع کنند.معظمی گودرزی، کودکان 
و سالمندان را دو قشر آسیب پذیر در برابر 
مجرمــان ســایبری توصیف کرد و گفت: 
مجرمان سایبری تالش می کنند تا هربار 
به بهانه های مختلف از مردم کالهبرداری 
کننــد و گرچه آنهــا طعمه های خود را از 
میان تمام اقشار و سنین انتخاب می کنند، 
اما در بســیاری از پرونده ها مشخص شده 
که کودکان و سالمندان یکی از گروه های 

هدف این مجرمان هستند.
 شایع ترین جرائم فضای مجازی 

در تهران
وی افزود: در ماه های اخیر نیز جرائم مربوط 

به حوزه رمز ارز و ارز دیجیتال افزایش داشته 
و افراد سودجو و کالهبردار با سوءاستفاده از 
عــدم آگاهی افراد حاضر در این بازار اقدام 
بــه کالهبرداری یا خالی کردن کیف پول 
دیجیتال آنان کرده اند.معظمی گودرزی 
درباره اینکه شــایع ترین جرائم مجازی در 
تهران، گفت: ما این موضوع را بر اســاس 
پرونده های تشــکیل شــده در پلیس فتا 
بررسی و اعالم می کنیم و در تهران بزرگ 
کالهبرداری هــا و جرائــم مرتبط با حوزه 
مالی بیشــترین فراوانی پرونــده را دارد. 
در این میان نیز متاســفانه مدتی است که 
روند شــکایات مربوط به سامانه جعلی ثنا 
افزایش پیدا کرده و به نوعی می توان گفت 
که شــکایت از پیامک های جعلی سامانه 
ثنا بیشــترین کالهبــرداری حال حاضر 
محســوب می شــود. موضوعی که بازهم 
ناشــی از ناآگاهی شهروندان است. وی در 
توضیح این شــیوه کالهبرداری، افزود: در 

این شیوه مجرمان سایبری با ارسال پیامک 
از سرشماره های شخصی یا غیرمرتبط به 
کاربران اعالم می کنند که شکایت قضایی 
از آنان صورت گرفته و باید برای مشاهده 
ابالغیه الکترونیک وارد ســامانه شوند. در 
پایان پیامک نیز لینکی جعلی در سامانه ثنا 
را قرار می دهند. این لینک جعلی به  چند 
شیوه می تواند به کاربران آسیب بزند. اول 
اینکه اقدام به دریافت وجه از کاربران کرده 
و مبلغی حتی اندک را از آنان دریافت کند.

شیوه دوم این است که لینک حاوی بدافزار 
بوده و گوشی تلفن همراه فرد کلیک کننده 
بــر روی آن را آلــوده کنــد و از این طریق 
از تمــام اطالعــات موجود در تلفن همراه 
سوءاســتفاده کند. همچنین سودجویان 
ســایبری می توانند از طریق فیشــینگ 
اطالعات بانکی کاربر را به ســرقت برده و 
مورد سوءاســتفاده قرار دهند.وی با تاکید 
بــر اینکه پیامک  های ســامانه ثنا فقط از 

سرشــماره ADLIRAN ارسال می شود، 
گفت: سرشــماره موضوع مهمی است که 
شهروندان باید آن را مورد توجه قرار دهند. 
در قسمت شماره پیامک سامانه ثنا عبارت 
ADLIRAN قرار گرفته و هیچ شــماره ای 
مشخص نیست. کاربران باید توجه داشته 
باشند که هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی 
از طریق شــماره شخصی پیامکی را برای 
آنان ارسال نمی کند. همچنین یکی دیگر 
از روش هــا برای شناســایی آدرس های 
 https اینترنتی امن شــروع آدرس آنها با

است. 
گر روی لینک مشکوک کلیک کردیم  ا

چه کنیم؟
رییــس پلیس فتای تهــران بزرگ با بیان 
اینکــه اگر فردی بر روی لینک ناشــناس 
کلیک کرده و وارد آن شــد چه کاری باید 
انجام دهد؟ گفت: اوال که به هیچ وجه نباید 
وارد لینک مذکور شد و بهتر است به سرعت 
پیامک پاک  شود؛ اما اگر پیامک برای فردی 
ارســال شد و این فرد وارد لینک شد، الزم 
است بالفاصله اینترنت گوشی خود را قطع 
کرده و به پلیس فتا یا کارشناسان متخصص 
و مورد تایید امنیت سایبری مراجعه کند. 
معظمی گــودرزی با بیان اینکه مجرمین 
سایبری نیز با طراحی برنامه های مخرب و 
بدافزار به دنبال نفوذ به گوشــی های تلفن 
همراه و ســرقت اطالعات کاربران هستند، 
گفت: از این رو توصیه می شود که کاربران 
اپلیکیشن ها و برنامه های مورد نیاز خود را 
از اپ اســتورها و مراکز معتبر دانلود کرده 
و حتماً به مجوزهای درخواســتی هنگام 
نصب یک اپلیکیشــن دقت و از یک آنتی 
ویـــروس و برنامه امـــنیتی بر روی تلفن 
همراه خود استفاده کنند.وی با بیان اینکه 
پلیس فتا به طور مستمر بر فضای مجازی 
نظارت دارد، گفت: پلیس فتا در کنار دیگر 
پلیس های تخصصی و در اجرای طرح هایی 
چون رعد، کاشف، ظفر، اقتدار و ... حضور 
دارد. ما با رصد جرائم و مجرمان در فضای 
مجازی اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو 
بخواهند از مــردم کالهبرداری یا اخاذی 
کنند اما الزم است خود کاربران نیز دانش 
 و آگاهی خود در مورد حضور در این فضا را 

ارتقاء دهند.

7جامعه
والدین اتاق بهم ریخته 
نوجوان را مرتب نکنند

  دکتر مژگان احمدپور ، روانشناس

در بســیاری از جلسات مشاوره دیده 
می شــود که والدین و به ویژه مادران 
می گوینــد اگــر صد بار هم به نوجوان 
تذکــر دهیم کــه اتاقش را جمع کند، 
باز هم این کار را انجام نمی دهد و این 
ما هستیم که مجبوریم اتاق او را جمع 
کنیم، بنابراین خودمان اقدام به جمع 
کردن اتاق نوجوان می کنیم. حال آنکه 
به هیچ عنوان والدین و به ویژه مادران 

نباید اتاق نوجوان را مرتب کنند.
همچنیــن خیلــی از والدیــن مطرح 
می کننــد که بعضا در مواقعی که قرار 
است مهمان به منزل آید و اتاق نوجوان 
نامرتب اســت، به خاطر ترس از آبرو 
اقــدام به مرتب کــردن اتاق نوجوان 
می کنند، والدین و به ویژه مادران باید 
بهم ریختگی اتــاق نوجوان را تحمل 
کرده و به هیچ عنوان اتاق نوجوان ولو 
اینکه اتاق تبدیل به یک انباری شــود 
را تمیــز نکننــد. گاهی همین ترس از 
آبرو نشــان دهنده افسردگی والدین و 
یا کمال گرایی والدین اســت که تا این 
انــدازه روی حرف مردم و تمیز بودن 

اتاق حساس اند.
 نوجــوان باید خــودش اقدام به تمیز 
کردن و مرتب کردن اتاق کند و والدین 
نباید در این امر دخالت کنند.هر باری 
که اتاق نوجوان کثیف و نامرتب باشد 
و والدین اقدام به جمع کردن و مرتب 
کــردن اتاق او کنند، نوجوان این طور 
تلقی می کند که هر دفعه کسی هست 
که اتاقش را جمع کند، از این رو مرتب 
کــردن اتــاق را وظیفه خود نمی داند. 
بنابراین هر بار که اتاق نوجوان نامرتب 
می شــود، والدین باید تنها یک تذکر 
دهند و هیچگاه خودشان اتاق را جمع 
نکننــد تا اینگونه نوجــوان یاد بگیرد 
وظیفــه مرتب کــردن اتاق بر عهده او 
اســت.باید توجه داشت که زندگی داد 
و ستد است و انسان ها برای هر امری با 
یکدیگر قراردادی دارند، در این زمینه 
نیز باید بین نوجوان و والدین قراردادی 
وجود داشــته باشد، به طوری که اگر 
نوجوان اتاق خود را مرتب نکرد والدین 
نیز قولی که در هر زمینه ای به نوجوان 
داده اند و برای او مهم اســت را انجام 

نکنند. 
اینگونــه نوجوان شــروع بــه وظیفه 
شناســی می کند.بــا توجه به اهمیت 
»وظیفه شناســی« نوجوان در انجام 
امور شخصی از جمله مرتب کردن اتاق 
خــود، والدین باید به نوجوان یادآوری 
کننــد که چــه وظایفی دارد و اگر این 
وظایــف را انجــام ندهد والدین نیز در 
انجام وظایف خود نســبت به نوجوان 

کوتاهی خواهند کرد.
والدیــن در ابتدا مطابق با قرارداد خود 
با نوجوان پیش روند و به او بگویند که 
هم نوجوان و هم والدین وظایفی دارند 
که باید انجام دهند و ســپس از طریق 
تقویت مثبت و پاداش دادن به نوجوان 
اقدام کنند.در راســتای تقویت مثبت 
برای وظیفه شناسی، اگر نوجوان یک 
بــار اقدامی مثبــت ولو کوچک )نظیر 
آوردن ظــروف کثیف موجود در اتاق 
به آشــپزخانه( برای مرتب کردن اتاق 
انجــام داد، والدین بایــد به او پاداش 
آنی دهند.همچنین والدین می توانند 
از پیش پاداشــی و یــا جایزه ای را در 
نظــر گرفته و در لحظه نیاز به نوجوان 
بدهند، از طرفی والدین نباید به خاطر 
اتاق بهم ریخته نوجوان با پرخاشگری 
او را ســرزنش و یا تهدید کنند، چراکه 
ایــن امر شــرایط را بدتر هم می کند. 
حتی اگر نوجــوان کوچکترین کاری 
نظیر آوردن یک لیوان به آشپزخانه را 
انجام داد باید از ســوی والدین تشویق 
زبانی شود. والدین باید سرزنش را کنار 
گذاشــته و این کارهای کوچک مثبت 
را دائمــا برای نوجــوان تکرار کنند تا 
نوجوان به ضرورت وظیفه شناسی پی 
ببرد. فراموش نشــود که والدین باید 
وظیفه شناســی و مسئولیت پذیری را 
از کودکی به فرزندان خود یاد دهند و 
خود نوجوان باید اتاقش را جمع کند. 

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی 
انقالب فرهنگی:    

 پرونده بورسیه های 
بالتکلیف بسته شد

رئیــس هیــأت عالی جذب شــورای عالی 
انقالب فرهنگی با اشاره به آخرین وضعیت 
تعیین تکلیف بورسیه های بالتکلیف گفت: 
بــه جز این پیگیر وضعیــت حدود ۳۹ نفر 
از بورســیه ها نیز هســتیم.محمدعلی کی 
نــژاد ادامه داد: همچنیــن کمتر از ۲۰ نفر 
از کارمنــدان ایثارگــر را که ادامه تحصیل 
داده انــد را نیــز بــه وزارت علــوم معرفی 
کرده ایم، تا بر اســاس مــاده ۲۱ برای این 
افراد حکم صادر کنند و در مراکز تحقیقاتی 
و دانشــگاه ها مشغول فعالیت شوند.رئیس 
هیــأت عالی جذب شــورای عالی انقالب 
فرهنگی افزود: از نظر ما تمام بورســیه های 
دارای حکم یعنی افرادی که شورای بورس 
وزارت علــوم برای آنهــا حکم بورس صادر 
کرده، تعیین تکلیف شده اند. وی ادامه داد: 
یک تعداد از افراد نیز هســتند که همچنان 
مطرح می کنند آنها را نیز وزارت علوم معرفی 
کــرده و تعهــد داده اند و باید تعیین تکلیف 
شــوند، ولی هیأت عالی جذب شورای عالی 
انقــالب فرهنگی در پرونده این افراد ورود 
پیدا نمی کند. وی افزود: در جلساتی هم که 
با مسئوالن مربوطه وزارت علوم داشته ایم، 
اعــالم کرده ایم که وزارت علوم کار اجرایی 
این افراد را انجام دهد. کی نژاد تاکید کرد: 
هیــأت عالی جذب فقــط زمانی ورود پیدا 
می کند که حکم قطعی این افراد را شورای 
بورس وزارت علوم صادر کرده باشد بنابراین 
از نظر ما پرونده بورسیه ها بسته شده است.

شیرین شدن کام صاحبان 
ح جدید  چهار قلو با طر

حمایتی دولت
معــاون وزارت راه و شهرســازی ضمــن 
آغاز اجــرای قانون مجلس در حمایت از  
خانواده و جوانی جمعیت با اهدای زمین 
مســکونی رایگان به خانواده ای که اخیرا 
صاحب ۴ قلو شــده اند، با اشــاره به اینکه 
قانــون اعطای زمین به خانواده ها با هدف 
تعالی و جوانی جمعیت صورت می گیرد، 
اظهار کرد: بر اساس قانون جدید مصوب 
مجلس زوج هایی که از آذر امسال صاحب 
فرزندان ســوم به بعد شوند از مشوق های 
دولتــی مانند زمین بهره مند می شــوند. 
محمــودزاده افــزود: بــه نحــوی که در 
شــهرهای زیر ۵۰۰ هــزار نفر جمعیت و 
بیشــتر سه دانگ یک زمین به نام خانم و 
ســه دانگ دیگر به نام آقا اختصاص داده 
می شــود.همچنین خزعلی، معاون زنان 
رئیس جمهور نیز به تشریح حمایت های 
دولت برای فرزندآوری پرداخت.به گفته 
خزعلی، سال ۱۴۰۰، سه تا پنج قلو و ۲۳ 
تــا چهــار قلو به دنیا آمده اند که دولت به 
تمــام این خانواده ها زمین رایگان را اعطا 
خواهد کــرد.وی در ادامه گفت: مجلس 
در بودجه ۱۴۰۱  تســهیالت متنوعی را 
براســاس قانون حمایت از خانواده درنظر 

گرفته است.

 عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس:

 تامین بودجه تنها 
مانع پیش روی استخدام 

معلمان حق التدریس است
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس درباره موضوع اســتخدام معلمان 
حق التدریس مرحله سوم گفت: مجلس به 
جد پیگیر این موضوع اســت و در جلساتی 
که در کمیســیون آموزش برگزار شود این 
موضوع نیز بررسی خواهد شد.مهرداد ویس 
کرمی در پاســخ به این ســوال که در حال 
حاضر مهمترین مانع بر سر راه این موضوع 
چیســت گفت:با رایزنی هــای انجام گرفته 
مشــکل عمد های در ایــن خصوص وجود 
نــدارد و تنها بحثی که مطرح اســت بحث 
تامین بودجه آن است. وی در مورد اعطای 
کد کارمندی به معلمان حق التدریس که از 
سوی وزیر آموزش و پرورش مطرح شده بود 
گفت:این موضوع در حیطه وظایف مجلس 
نیســت و وظیفه بررسی آن با سازمان امور 
اســتخدامی با همــکاری آموزش و پرورش 
اســت، مجلس تنهــا می تواند در این حوزه 
نظارت بر اجرای این قانون داشــته باشــد 
و بــه طــور کلی دخالتــی در این امر ندارد.

وی در مــورد وعــده وزیر آموزش و پرورش 
در مــورد اعطای کــد کارمندی به معلمان 
حــق التدریس نیز گفــت: پیگیری این امر 
بــا آموزش و و پرورش و مســئولیت انجام 
آن نیز با ســازمان امور استخدامی است این 
نهاد با تامین بودجه برای این امر اســتخدام 
آن هــا انجام می دهنــد مجلس تنها در این 
امــر ناظر اجرای قانون اســت و دخالتی در 

این امور ندارد.

خبر ویژه

ســازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد: زمان 
ثبت نام در آزمون کارشناســی ارشــد دوره های 
فراگیر دانشگاه پیام نور سال ۱۴۰۰ )نوبت بیست 
و دوم( تغییــر کرد.قــرار بود ثبت نــام در آزمون 
کارشناســی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام 
نور ســال ۱۴۰۰ )نوبت بیست و دوم( از امروز سه 
شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۰ آغاز شود.با توجه به نامه 
شماره ۳۲۶۵۵۳/۲ مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ معاون 

آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر 
پذیرش دوره های فراگیر برای سایر دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی، ثبت نام برای این دوره ها 
در دانشگاه پیام نور امروز، سه شنبه ۱۰ اسفند انجام 
نخواهد شد.تاریخ جدید ثبت نام برای دانشگاه پیام 
نور و سایر مراکز آموزش عالی پس از بررسی نحوه 
پذیرش برای رشته های این مراکز ، از طریق پایگاه 
اطالع رســانی سازمان سنجش آموزش کشور به 

متقاضیان اطالع رسانی خواهد شد.بر اساس این 
گــزارش ، پیــش از این قرار بود ثبت نام در آزمون 
کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور 
ســال ۱۴۰۰ )نوبت بیست و دوم( از طریق سایت 
سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org از 
سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ آغاز و در روز جمعه ۲۰ 
اســفند ۱۴۰۰ پایان پذیرد. زمان برگزاری آزمون 

در تیرماه ۱۴۰۱ اعالم شده بود.

بر اساس نامه وزارت علوم ؛

گیر پیام نور لغو شد کارشناسی ارشد فرا ثبت نام آزمون 

سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خبر داد؛

تعیین حریم صوتی بزرگراه های پایتخت
سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با 
اشــاره به وضعیت ایستگاه های سنجش آلودگی 
صوتی در شــهر تهران، گفت: در حال حاضر ۳۶ 
ایستگاه سنجش آلودگی صوتی در سطح شهر و 
در محدوده های مختلف وجود دارد. ۳۴ ایستگاه 
از بین این تعداد فعال هســتند و دو ایســتگاهی 
که  فعالیت ندارند، به علت جابه جایی محل آنها 
به طور موقت غیر فعال شده اند.سید محمد مهدی 
میرزایی قمی افزود: دیوارهای صوتی در مناطق 
مختلف شــهر و در مجاورت بزرگراه ها بر اساس 

میزان مواجهه با آلودگی صوتی نصب می شوند.
وی بــا بیــان اینکه یکی دیگــر از برنامه های ما 
تعیین حریم صوتی بزرگراه ها بر اساس رنگ های 
مختلف است، گفتد: این حریم با رنگ های سفید، 
نارنجی و قرمز مشــخص می شود. رنگ سفید به 
محدوده ای گفته می شود که تا ۵۵ دسی بل است.  
بین ۵۵ تا ۶۵ دسی بل با رنگ نارنجی و محدوده 
باالی ۶۵ دسی بل با رنگ قرمز مشخص می شود.

وی افــزود: بــا همکاری های صورت گرفته میان 
معاونت شهرســازی و معماری شهرداری تهران 

قرار شده تا ساختمان هایی که در الیه قرمز قرار 
دارند، با محدودیت های بیشــتری ساخته شوند 
و در  ساخت و ساز آن ها از پنجره های دو یا چند 
جداره برای جلوگیری از آلودگی صوتی استفاده 
شــود. این محدودیت ها باید در صدور پایان کار 
نیز اعمال شــود.وی گفت: آلودگی صوتی تبعات 
متعددی روی سالمتی انسان دارد و این تاثیرات 
به دو دســته کوتاه مدت و بلند مدت تقســیم 
می شــوند. آلودگی صوتی موضوعی اســت که 
تاکنون کمتر از آلودگی هوا به آن پرداخته شده 

اســت و عالوه بر تبعات بلند مدت روی سالمتی 
انســان، ســبب بروز اضطراب و پرخاشگری نیز 
می شــود.وی افزود: سطح استاندارد تراز صوتی 
برای مناطق مســکونی در روز ۵۵ دســی بل و 
در شــب ۴۵ دســی بل است این در حالیست که 
در مجاور بیشــتر معابر تهران ســطح صدا بسیار 
فراتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست 
است.وی گفت: در معاینه فنی در کنار موضوعات 
ایمنی و آلودگی هوا، آلودگی صوتی نیز باید مورد 

توجه قرار گیرد. 

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

کشور رو به افول است »ُامیکرون« در 
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا درباره وضعیت کووید۱۹ 
با سویه اُمیکرون در کشور، با بیان اینکه داریم به سمتی می رویم 
که اُمیکرون را کنترل کنیم، اظهار داشــت: خوشــبختانه موارد 
اُمیکرون در کشــور رو به افول اســت و مشاهدات میدانی ما نشان 
می دهد که موارد ســرپایی بیماری از نصف هم کمتر شــده است 
و موارد بســتری هم رو به کاهش اســت. دکتر مســعود مردانی در 
ادامه با بیان اینکه متاسفانه همچنان در آی سی یو بیمارستان ها، 
بیماران بدحال بســتری هســتند، گفت: به همین دلیل هم هست 
که همچنان مرگ و میر ما در حد باالیی بوده و به نظر می آید که 

تــا دو هفتــه دیگر احتماال این میزان مرگ و میر ادامه یابد. بعد از 
آن که موارد ابتال و بستری کاهش یابد، میزان مرگ های کرونایی 
نیز کاهش پیدا می کند. عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا 
در ادامه با بیان اینکه تعداد شهرهای قرمز کرونایی نیز در کشور به 
شدت رو به کاهش است، خاطر نشان کرد: اگر خدا بخواهد داریم 
به سمتی می رویم که اُمیکرون را کنترل کنیم، البته اگر واریانت 
جدیدی اتفاق نیفتد. عضو کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا 
در ادامه اظهار کرد: مشــاهدات میدانی ما نشــان می دهد که گذر 
از قله پیک ششــم کرونا در کشــور دارد اتفاق می افتد. این عضو 

کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا همچنین با اشاره به تعطیالت 
نوروز بیان داشت: مردم در این شرایط باید هوشیاری خود را حفظ 
کرده و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. وی در ادامه تاکید 
کرد: مردم ماســک بزنند، فاصله اجتماعی را رعایت کنند. افرادی 
هم که هنوز واکسن تزریق نکرده یا واکسیناسیون شان را تکمیل 
نکرده اند، نسبت به انجام آن اقدام کنند. فکر نکنند که کرونا تمام 
شــده و هوشــیار باشند. عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا 
در پایان تصریح کرد: اگر مردم این موارد را رعایت کنند، امیدوار 

هستیم که عید خوبی در پیش داشته باشیم.
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گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی مناقصه عمومی یک مرحله ایآ آ

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در نظر دارد پروژه خود را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت برگزاری
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

 مدت محل اجراموضوع مناقصهشماره فرآخوانشماره مناقصهردیف
برآورد اولیه )ریال(اجرا کار

مبلغ تضمین 
شرکت در

مناقصه)ریال(

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

تکمیل راه روستایی بیدو۱95/400-47۲000003583000۱09
به چهار راه بی بی حکیمه

شهرستان
۱۲44.۱۲0.445.۱38۲.۲۱0.000.000ماهگناوه

رتبه 5 رشته
راه و ترابری

تعمیرات اساسی پل دوم۲95/400-44۲000003583000۱۱0
گاه نماز

شهرستان
6۱9.98۲.608.۲44۱.000.000.000ماهدشتستان

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)
به آدرس http://www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه 12 / 21 / 1400 می باشد.

۱ - زمان و محل توزیع اسناد : از تاریخ 12 / 12 / 1400 لغایت روز دو شنبه ساعت 14:00 مورخ 16 / 12 / 1400 از طریق درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)
آخرین مهلت تحویل مدارك: تا ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 28 / 12 / 1400 میباشد.  - ۲

http://www.setadiran.ir 3 - نشانی محل تسلیم مدارك: درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) به آدرس
آدرس: بوشهر – خیابان ریسعلی دلواری- چهار راه کشتیرانی – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر کت الف به  4 - ارائه پا

5 - مدت اعتبار پیشنهادات تا 170 روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه می باشد.
کات: زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 15 / 01 / 1401 رأس ساعت 09:00 صبح در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل گشایی پا 6 - جلسه باز

و نقل جاده ای استان بوشهر میباشد .
7 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه میبایست به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی تهیه و در پاکت ( الف) تحویل گردد.

8 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
ــا شــماره تلفــن 3 - 07733331281  ــا ب ــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه نشــانی http://iets.mporg.ir مراجعــه و ی ــد بــه پایــگاه مل ــان مــی توانن جهــت کســب اطالعــات بیشــتر متقاضی

تمــاس حاصــل فرماینــد.
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، خانه ای  خانه سرخه ای تبریز
متعلق به داماد شاه قاجار 

خانه سرخه ای در شهر تبریز واقع شده است. 
صاحب اصلی خانه ســرخه ای تبریز فردی به 
نام میرزا مهدی فراشباشــی می باشد، میرزا 
مهدی داماد مظفرالدین شــاه قاجار بود. وی 
در زمان قاجار منصب سیاســی مهمی داشت. 
منزل او امروز به یکی از اثرهای تاریخی شــهر 
تبریز تبدیل شده است. خانه سرخه ای را در دو 
طبقه ساخته اند، مساحت این منزل تاریخی به 
۱۴۰۰ مترمربع می رسد. خانه سرخه ای جزو 
زیباترین منزل های باستانی شهر تبریز است. 
معماری و نمای بی نظیر این منزل هر کســی 
را حیرت زده می کند. این ساختمان از بخش 
هایی همچون حوض، آشــپزخانه، اتاق های 
طبقه پایین، اتاق های زمســتانی و تابستانی، 
تاالر و زیرزمین تشکیل شده است. این منزل 
با این که عمر زیادی کرده است، هنوز زیبایی 
خود را از دست نداده. ســاالنه توریست های 
زیادی برای دیدن این منزل تاریخی به تبریز 
سفر می کنند. در خانه سرخه ای تبریز شما می 

توانید هنر معماری قاجار را به خوبی ببینید.
سبک معماری خانه سرخه ای

همانطور که گفتیم خانه ســرخه ای تبریز در 
دو طبقه مجزا ساخته شده که یک هشتی در 
ضلع جنوبی ســاختمان قرار دارد. برای وارد 
شدن به بخش های داخلی خانه می توانید از 
حیاط بیرونی استفاده کنید. بخش اصلی این 
ســاختمان را یک طنبی وسیع تشکیل داده و 
ابعاد این طنبی در جهت های مختلف به ترتیب 
۵/۹ در ۵ متر می باشد. پنجره های ساختمان 
به ایوان، حیاط درونی و باغچه مشرف هستند، 
معمار در ســاخت ایوان از ستون کمک گرفته 
اســت. طنبی چیســت؟ طنبی، یک ایوان در 
حیاط خانه های قدیمی بود که معموال خودش 

بخشی از یک ایوان بزرگتر محسوب میشد.
عمارت در دو طبقه ساخته شده است و حیاط 
اندرونی و بیرونــی دارد. هشــتی بنا در ضلع 
جنوبی قرار گرفته اســت و اگر بخواهید وارد 
بخش اندرونی شوید، تنها راه موجود از طریق 
حیاط بیرونی اســت. قســمت اصلی عمارت 
طنبی وسیعی به ابعاد ۵/۹ متر در ۵ متر است 
که پنجره  های آن مشــرف به ایوان، حیاط و 
باغچه  ضلع جنوبی اســت. ایوان  ها ستون دار 
هستند و دسترسی آنها به یکدیگر از دو طرف 
طنبی می باشــد. زیرزمین خانــه حوضخانه  
بزرگی دارد کــه از زیباترین بخــش  های بنا 
است. حمام میرزا مهدی نیز در ضلع شمالی بنا 
ساخته شده است که متاسفانه بعدها این حمام  
ها تفکیک شد و به افراد دیگری واگذار گردید. 
از مهم  ترین ویژگی  هــای خانه گچ  بری  های 
متنوع داخل و خارج بنا و تزئینات چوبی و آینه 

کاری  های سقف آن است.
خانه  ســرخه  ای در ۱۹ مرداد مــاه ۱۳۷۹ به  
شماره  ۲۷۷۹ در فهرســت آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده است.

گردشگری

 شتاب منفی خودروها 
و رودربایستی مدیریتی!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
یکــی از مشــکالت کالن و گنــده ایــن روزهای 
مملکت ما رودربایســتی اســت! در جریان هستید 
که اصطالح عامیانه رودروایســی و به عبارت دقیق 
و رســمی رودربایســتی، حالتی است که فرد بنا به 
دالیــل مختلفی اعم از ناتوانی در مخالفت، حرمت 
نگه داشتن، خجالت کشیدن و... فشارهایی را تحمل 
کرده و تن به خواسته های طرف مقابل می دهد. اما 
یک مدل رودربایســتی داریم که مخصوص مدیران 
اســت و در رودربایســتی مدیریتی داستان تومنی 
هشــت صنار فرق می کنــد و ۸۰ میلیون فدای دو 
سه هزار نفر می شوند! بس که ما ایرانی ها ماخوذ به 
حیا و اخالق مدار هستیم و اصاًل دلمان نمی خواهد 
قند توی دل کسی آب شود. حاال می خواهد فرماندار 
رفسنجان باشد که استاندار دلش نیامد عزلش کند 
و وزیر کشور مجبور به عزلش شد یا مدیر عامل ایران 
خودرو و ســایپا که هر از گاهی به صرف شــیرینی و 
چای به نهاد های باال دســتی دعوت می شــوند و با 
سراتو به محل کارشان باز می گردند! طرف ماشین 
درســت کرده که مقاومتــش در تصادفات از گاری 
آن دستفروش شیرازی کمتر است و در دعوای ۵۰ 
خودرو با هم کیســه هوای هیچکدام باز نشده، بعد 
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بدون اینکه خنده اش بگیرد در تلویزیون 
اعالم می کند چون خودروها در حین تصادف شتاب 
منفی داشــتند، از شدت ضربه کاسته شده و کیسه 
های هوا باز نشده است! نمی دانستیم موقع تصادف 
باید به جای ترمز باید بیشــتر گاز بدهیم تا خودرو 

شتاب بگیرد و کیسه هوایش عمل کند!
چندیــن هــزار خانه لوکس و ماشــین الکچری در 
مملکــت داریم کــه هنوز برای گرفتــن مالیات از 
صاحبان آنها دست دست می کنیم ولی پیش پیش 
چالــه مالیات افزایش حقوق احتمالی فرهنگیان با 
رویکــرد رتبــه بندی را با بیــل بکو کنده اند و چند 
حســابدار در وزارتخانــه آمــوزش و پرورش نوبتی 
کشــیک می دهند تا خدای ناکرده وقفه ای در این 

دریافت مالیات وارد نشود!
یعنی اگر شما در بالد کفر که از آدامس جویدن خلق 
اهلل هــم مالیــات می گیرند بگوئید که در مملکت ما 
از معلمی که در ســال کمتر از ۱۰۰ میلیون درآمد 
دارد مالیات گرفته می شــود ولی پزشــک با ۳۰۰ 
میلیــون درآمد در ســال از پرداخت مالیات معاف 
اســت، دســته جمعی به مشاعر شما شک می کنند 
و حتی ممکن اســت از این ژاکت های آســتین بلند 
مخصوص خفت کردن دیوانگان تن شما کنند!کالم 
آخر اینکه در رودربایستی معمولی نهایتاً فرد دچار 
افســردگی می شــود که با چهار تا قرص و ثبت نام 
در باشــگاه ورزشی و شرکت در چند دورهمی حل 
است ولی رودربایستی مدیریتی کار را به جایی می 
رســاند که یک عده از اینکه نمی دانند دیگر با پول 
هایشــان چه چیز خریداری کنند دچار افســردگی 

می شوند! جالب نیست؟

 پوتین 
در باتالق 
 اوکراین 

گرفتار شد!
محمد فرجی با انتشار 

کارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به موج 

گسترده انتقادات و واکنش 
های بین المللی نسبت به 

حمله روسیه به اوکراین و 
وضعیت فعلی ارتش این 

کشور در اوکراین، پرداخت.

تاراسبولبا،روایتیازرشادتهاوخیانتها
 تــاراس بولبــا  رمانی اســت اثر نیکــوالی گوگول 
)۱۸۰۹–۱۸۵۲(، نویسندهٔ روس، که در سال ۱۸۳۵ 
میــالدی به همراه چند داســتان دیگر در مجموعٔه  

میرگرود  انتشار یافته  است.
 نیکــوالی گوگول در این داســتان راجع به زندگی 
کازاکی به نام  تاراس بولبا  و دو پســرش  اُســتاپ  و  
آندری  سخن می گوید و شرح حال زندگی آن ها اعم 
از رشــادت ها و خیانت ها را توصیف می کند. داستان  
تاراس بولبا ، به دلیل اهمیتی که داشت و توفیقی که 
بعدها در بین مخاطبان حاصل کرد، به صورت رمان 
جداگانه ای به چاپ رســید و اکنون اگر معروف ترین 

اثر گوگول نباشد بی شک یکی از شناخته شده ترین 
و معروف ترین رمان های او به شمار می رود.

وقایع رمان در قرن شانزدهم می گذرد؛ قرن شمشیر 
و جنگ که هر کس که در خور نام انســان اســت در 
حال پیکار اســت. تاراس بولیا، کازاک پنجاه ساله ای 
که همچنان آماده جنگیدن و کشــتار در راه اعتقاد 
خود است، با دو پسرش اوستاپ و آندری به اردوگاه 
کازاک ها در  ســچ ، واقع در جزیره ای در رود دنیپر، 
می روند. شــب و روز در اســتپ ها، اســب می تازند و 
درست هنگامی به آنجا می رسند که کازاک ها پشت 
به هزیمت داده از قایق پیاده می شوند و با خشم تمام 

نقل می کنند که  یهودی ها کلیساهای ما را به اجازه 
می گیرند و کاتولیک ها، مسیحیان ارتدوکس رابه ارابه 
می بندند، چطور می توان در سرزمین روس این همه 
از دست کفار شکنجه دید و تحمل کرد!  جنگ آغاز 

می شــود و کازاک ها پس از آنکه تمام یهودیان دور و 
بــر را به رود دنیپــر می اندازند، به غارت دهات آن ها 
می پردازند. هنگام حمله به یک قلعه، جوانترین پسر 
تاراس، یعنی آندری، که در کی یف عاشــق دختری 
لهســتانی شده بود، به خودی ها خیانت می کند و به 
دشــمنان می پیوندد، اما اسیر می شود و خود تاراس 
بولبا او را می کشد. اوستاپ پسر بزرگ تر نیز سرنوشت 
بهتری ندارد؛ او هم به دست لهستانی ها اسیر می شود. 
تاراس که از مرگ خسته اســت می خواهد پسرش را 
نجات دهد، ولی از بخت بد شــاهد شــکنجه علنی 
فرزندش می شود و کاری نمی تواند بکند. تنها کاری 

که می کند این است که با فریاد به پسرش می فهماند 
که در آنجاست و شاهد قهرمانی اوست و قول می دهد 
که انتقامش را بگیرد. از این پس، تاراس حالت سبعیت 
و درندگی پیدا کرده، به  ســچ  برمی گردد، نخســت 
سرهنگ سپاه بزرگی و سپس فرمانده لشکر مستقلی 
می شود و تخم ویرانی و وحشت را در شهرهای لهستان 
می افشــاند، تا روزی که باالخره اسیر می شود و قرار 
است که زنده در آتش سوزانده شود. آخرین کلماتی 
که می گوید برای این است که راه فرار را به رفقایش 
نشــان دهد، و بعد در میان شــعله های آتش جان 

می دهد.

چاقی شکم منجر به انسداد این اندام حیاتی می شود
نتایــج یــک مطالعه جدید نشــان می دهد که چاقی 
شــکمی ممکن اســت منجر به خطر بیشتر بیماری 
انسدادی مزمن ریه و آسم شود.مطالعات قبلی نشان 
داده اســت که زنان با وجودی که کمتر ســیگار می 
کشــند، اما اختالل عملکرد ریه بیشــتری را تجربه 
می کنند و نســبت به مردان در معرض خطر بیشــتر 

ابتالء به بیماری انسدادی مزمن ریه هستند.
عالوه بر این، زنان ســیگاری، در مقایســه با مردان 
ســیگاری، کاهش ســریع تری در عملکــرد ریه بین 

۴۵ تا ۵۰ ســالگی تجربه می کنند. میزان بروز آســم 
و میزان بســتری شــدن در بیمارستان به دلیل آسم 
نیز در زنان بیشتر از مردان است. اعتقاد بر این است 
که هورمون های زنانه در بروز بیشــتر بیماری آســم 
در زنان نقش دارند.مشــخص شده است که چاقی بر 
خطر ابتالء به این بیماری های انسدادی مجاری هوایی 
تأثیر می گذارد و می تواند منجر به کاهش عملکرد ریه 
شــود. بروز بیماری انسدادی مزمن ریه در افراد چاق 
به طور قابل توجهی بیشتر از افراد دارای وزن طبیعی 

است. عالوه بر این، زنان چاق بیشتر از مردان چاق در 
معرض ابتالء به آســم هستند.محققان به این نتیجه 
رســیدند که هر چه شــاخص توده بدنی و اندازه دور 
کمر بیشتر باشد، خطر این بیماری های ریوی بیشتر 
اســت. عالوه بر این، وزن کم نیز به عنوان یک عامل 
خطر برای بیماری انسدادی مزمن ریه در زنان یائسه 
شــناخته شــد، که نشان می دهد کنترل وزن و حفظ 
تناســب بدنی سالم کلیدی برای کمک به پیشگیری 

از بیماری انسدادی مزمن ریه و آسم در زنان است.

دریچه علم
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