
ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

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

آزاد؛ اتفاق مهم در مناطق 

تاسیس بانک آف شور
   دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اطالعیه ای را منتشر کرد که در آن آمده است: تاسیس بانک های 
ح بوده و برای مناطق آزاد پیش بینی شده و در تمامی  آف شور، قانونی است که از ۲۰ سال پیش مطر
این سال ها به علت های مختلف مغفول مانده است، اما این بار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

پیرو مکاتبات صورت گرفته توســط دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی 
مبنی بر درخواست صدور مجوز تاسیس و فعالیت بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی، پس 
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صفحه 4 

افزایش قیمت کا الهای اساسی در 1401

ماه عسل حقوقی کوتاه کارگرانماه عسل حقوقی کوتاه کارگران
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رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

انجام سفر های نوروزی 
کسن  با تزریق ۲ دز وا

امکان پذیر شد
     رئیس جمهور گفت: چون بخش قابل 
کســن را  توجهی از مردم هنوز دز ســوم وا
کســن  تزریــق نکرده انــد، تزریــق ۲ دوز وا
کافــی  نــوروزی  ســفرهای  انجــام  بــرای 

است...

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

 هرگز اجازه نخواهیم داد 
به ایران اتهام بزنند

     رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آژانس 
بیــن المللــی انرژی اتمــی نمی تواند با نفوذ 
و ارتباطــات سیاســی، روابــط مــا را خــارج از 

  || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  چارچوب خارج کند...

نگرانی ها از تاثیر عمیق جنگ 
اوکراین بر اقتصاد جهانی

2

 تغییر تعرفه های آب 
مصوب شد

4

مجلس دنبال تنظیم بازار 
خودرو است، نه واردات 

خودروهای لوکس
2

 عید پر دردسر 
کسن گریزها با وا

7

 بیم و امیدهای دوران
پس از رفع تحریم ها

  حمیدرضــا حســینی 
دانــا، رئیــس اندیشــکده 
و  رســــــــــانه ها  راهبــردی 

فضای مجازی 
۱. تابستان ۱۴۰۰ است. 
دولت ســیزدهم مستقر 
می شود. آمریکا و اعضای برجام به طور یک صدا 
خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره هستند اما 
ایــران بــه دلیل خروج آمریکا از برجام، حاضر به 
مذاکره مجدد با او نیست. همچنین فرصتی الزم 
دارد تا وضعیت جدید را بررسی کند اما واشنگتن 
با طرح شروط جدید، افکار عمومی جهان را تهییج 

می کند تا مذاکرات از سر گرفته شود.
۲. مقــام معظم رهبــری در بیاناتی به بدعهدی 
آمریکا می تازد و کارشــکنی آن ها در دسترسی 
ایــران بــه دارو و تحریم های ظالمانه را یادآوری 
می کند. جهان ســاکت می شود و فضای بسیار 
مناسبی برای اقدامات آفندی رسانه های ایرانی 
برای تحت فشار قرار دادن امریکا به وجود می آید.

۳. آمریکا حدود ۲ ماه عقب نشــینی می کند. در 
این وضعیت، هیچ یک از رسانه های ایرانی از این 
فضا استفاده نمی کنند. لذا آمریکا به تدریج خود 

را به پشت دروازهٔ مذاکرات می رساند.
۴. پــس از آغاز مذاکرات رفع تحریم ها، امریکا با 
حضور در وین در پس زمینهٔ جلسات، بیشترین 
تأثیر را بر گفتگوها می گذارد. طرف های اروپایی 
دائماً اولتیماتوم زمانی می دهند اما رســانه های 

ایرانی منفعل هستند.
۵. اخبار جلســات مذاکره از زبان آمریکایی ها، 
اعراب خلیج فارس و صهیونیســت ها شــنیده 
می شود. نخبگان، کارشناسان و رسانه ها داخلی 
منتظر اخبار مذاکرات هستند تا بتوانند با تولید 
راهکارهای فنی به تیم مذاکره کننده کمک کنند 

اما در داخل خبری منتشر نمی شود.
۶. بــا رخداد جنگ اوکرایــن و افزایش جهانی 
قیمت نفت، نظرها به توافق بین ایران و اعضای 
برجــام اســت تا حداقل بازار نفــت را به آرامش 
برســاند. رســانه های مهاجم فارسی زبان که از 
ابتــدای مذاکرات، برچیده شــدن تحریم ها را 
غیرمحتمل می دانستند، اکنون مشوق گفتگوها 
هســتند. برخی شــایعات به گوش می رسد که 
طرفیــن مذاکرات برای کمک به جامعهٔ جهانی 
و بازارهای انرژی در حال دستیابی به توافق های 
حداقلی هستند. باز هم خبری از تکذیب یا تأیید 
طرف ایرانی نیست و مذاکرات به پایان می رسد.

۷. رهبر  انقالب در بیاناتی بر ضرورت قوی شدن 
کشور تأکید می کنند. ایشان ضمن توصیه به اغوا 
نشدن خواص، خاطرنشان کردند: دشمن قصد 
دارد بــا کاهش ایمان و اعتمادبه نفس عمومی، 

ملت را مأیوس و ناامید کند.
رهبــر انقــالب، ارکان قدرت ملــی را در »علم و 
فناوری« و »تفکر و اندیشه ورزی و آزاد فکری« 
دانســتند و عواملــی مانند: »امنیــت و قدرت 
دفاعــی«، »اقتصاد و رفاه عمومی و آســودگی 
معیشــتی مــردم«، »قدرت سیاســت ورزی و 
چانه زنــی بــرای تأمین منافع ملــی در عرصه 
منطقه و جهان«، »فرهنگ و ســبک زندگی«، 
و »منطــق جذاب و تأثیرگذار بر دیگر ملت ها« 
را بازوهای قدرت ملی خواندند که برای ملت ها 

عمق راهبردی ایجاد می کند. 
ایشان تأکید کردند که هیچ یک از این بازوهای 
قدرت ملی نباید به نفع یک رکن و بازوی دیگر 

قطع شود...
  ادامه در صفحه 2

یادداشت

اختالف تازه میان ایران و آمریکا 
کرات وین چیست؟ در مذا

پایگاه خبری »میدل ایســت ای« در گزارشی به 
موضوع وقفه در مذاکرات هسته ای ایران پرداخته 
و از بروز یک اختالف جدید میان ایران و آمریکا 
خبر داد. میدل ایســت آی نوشــت: »آمریکا در 
واپســین پاســخ خود به ایران، خواســته های 
نامشخص جدیدی را درخواست کرده که باعث 

شگفتی و عصبانیت طرف ایرانی شده است«.
 بنابر گزارش پایگاه خبری »میدل ایست ای« در 
گزارشــی به موضوع وقفه در مذاکرات هسته ای 
ایران اشاره کرد.این پایگاه خبری در مقاله خود 
نوشت: »موضوع توقیف نفتکش ها تنها مانع باقی 
مانده برای احیای توافق هسته ای ایران نیست، 
اما یکی از موضوع هاســت«.میدل ایســت آی 
نوشت: »آمریکا در واپسین پاسخ خود به ایران، 
خواســته های نامشخص جدیدی را درخواست 
کرده که باعث شگفتی و عصبانیت طرف ایرانی 

شده است«.
این پایگاه خبری اضافه کرد: »آمریکا از برداشتن 
نام ســپاه پاســداران انقالب اســالمی از لیست 
سازمان های تروریستی خارجی آمریکا خودداری 
می کند. همچنین موضوع ابعاد نظامی احتمالی 
فعالیت های هسته ای ایران میان ایران و آژانس 

بین المللی انرژی اتمی هنوز حل نشده است«.
میدل ایســت آی نوشت که یک منبع ایرانی به 
ایــن پایگاه خبری دربــاره موضوع باقی ماندن 
ســانتریفیوژ های پیشرفته در ایران گفته است: 
»بــه عقیده من، حتی اگر کنگره آمریکا به طور 
معجره آســایی با توافق موافقت کند، اگر آن ها 
بخواهند می توانند طی چند ســاعت آن را لغو 
کنند؛ بنابراین در شــرایطی که آمریکا تصمیم 
بگیــرد دوبــاره به نقض توافق بپــردازد، وجود 
ســانتریفیوژ های پیشــرفته در ایران ضمانت 
قدرتمندتری از هر چیز دیگری است که آمریکا 

می تواند آن را ارائه دهد«.

خبر ویژه عربستان و خالء نفت روسیه در بازار های جهانی 
جنگ میان روسیه و اوکراین، مشکالت 
بسیاری برای اروپا و آمریکا در بر داشته 
است که مهمترین آنها کمبود صادرات 
انرژی از روسیه و قیمت های سربه فلک 
کشیده انرژی در عرصه بین المللی است. 
شــاید همین امر ســبب شده بایدن در 
مجاب ســاختن عربســتان سعودی و 
امارات به افزایش تولید نفت تالش کند. 
باید اذعان داشــت همزمان با تشــدید 
تحریم های غرب علیه روســیه، قیمت 
جهانــی نفت به باالتریــن رقم خود در 
طول ۱۴ سال افزایش یافته و هر بشکه 
نفت به بیش از ۱۳۰ دالر رسیده است. 
افزایش سرسام آور قیمت انرژی در اروپا 
و آمریکا، رئیس جمهور آمریکا را واداشته 
تا با فشار بر متحدین عربی خود، زمینه 
افزایــش تولید و کاهش قیمت نفت را 
رقم زد، امری که به نوشته ی وال استریت 
ژورنال به ناکامی کاخ سفید منتهی شده 
اســت و گمانه زنی هایی چون افزایش 
نزدیکــی میان روســیه و عربســتان و 
پیش بینی تداوم ســیر صعودی انرژی 
بدلیل عدم همکاری کشــورهای عربی 
با آمریکا را به دنبال داشــته است. برای 
بررســی بیشــتر این مهم با »حســن 

بهشــتی پور« کارشناس بین الملل به 
 گفتگو نشســته ایم که بخشــی از آن را 

می خوانید:

  تداوم سیر صعودی انرژی و عدم 
همکاری اعراب با آمریکا چطور 

می تواند به چالش میان عربستان و 
آمریکا در بحث انرژی منجر شود؟

این چالش خیلی جدی نیســت، بلکه 
بحث این اســت که آمریکا درخواستی 
را از عربســتان سعودی مطرح کرده  که 
تولید نفت را افزایش بدهد تا قیمت نفت 
باالتر نرود. طرف عربستان هم به خوبی 
اطالع دارد که در داخل آمریکا موضوعات 

داخلی در انتخابات تا سیاست خارجی 
خیلی اثرگذارتر است، سیاست خارجی 
هم اثرگذار هست اما اگر مثال ۲۰ درصد 
سیاســت داخلی اثر بگذارد 8۰ درصد 
تحوالت داخلی آمریکا در نتایج انتخابات 
چه در مجلس نمایندگان و چه سنا و چه 

ریاست جمهوری تاثیرگذار است.
عربســتان این موضوع را خوب می داند 
و در ایــن مــورد به اصطــالح در حال 
گربــه رقصانی بــرای آمریکا اســت. 
زمانــی که بایدن ســرکار آمد از اولین 
درخواســت هایش این بود که جنگ را 
در یمن پایان بدهد و تاکید داشــت که 
این جنگ بی حاصل اســت و نمی تواند 

منافع آمریکا و عربســتان را تامین کند 
و از عربستان خواست که  بهتر است به 
راه حل برســید تا این جنگ پایان پیدا 
کند. عربســتان به این موضوع معترض 
بــود بخصوص زمانی کــه بخش های 
محرمانه ای از گزارش ۱۱ ســپتامبر در 
مورد نقش عربســتان ســعودی در ۱۱ 
ســپتامبر در دوره بایدن و توســط وی 

افشا شد.
اکنون کاری ندارند که بعد از آن گفتند که 
خسارت ۱۱ سپتامبر را باید از افغانستان 
گرفت و ۴.۵ میلیارد دالر پول این کشور 
را بلوکه کردند. اما عربستان آن حرکت 
دموکرات ها را خیلی علیه خودش تفسیر 
کرد و اکنون در حال اســتفاده از آمریکا 
برای گرفتن امتیاز است که اوال از موضع 
عربستان در یمن همچنان حمایت کند 
و ارسال سالح را همچنان ادامه بدهد و 
از سوی دیگر نیز گزارش ۱۱ سپتامبر و 
نقش عربستان در آن را مسکوت نماید.

عربستان همچنین به دنبال این است که 
پرونده خاشقچی که محمدبن سلمان 
در آن دســت داشته به نوعی مسکوت 
شــود و با وی به عنوان یک فرد عادی 

برخورد کنند.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگیسرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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سیاست 2
خبر خوب سخنگوی دولت 
برای دارندگان سهام عدالت

علی بهادری جهرمی گفت: برای اولین بار 
سود هرنفر یکجا و پیش ازپایان سال واریز 

می شود.
سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود 
نوشــت: »واریز سود سهام عدالت برای 
بیش از ۴۳ میلیون نفر آغاز شــد تا برای 
اولین بار سود هرنفر یکجا و پیش ازپایان 

سال واریز شود.«
به گفته بهادری جهرمی مبلغ ســود سه 

برابر واریزی های قبلی است.
ســخنگوی دولت این را هم نوشــت که 
»حدود ۵۷۵ هزار تومان برای کسانی که 
سهام خود را تکمیل نکرده و بیش از یک 
میلیون تومان برای کسانی که سهام خود 
را تکمیل کرده باشند واریز خواهد شد.«
مجید عشــقی رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار هم  ۱۶ اســفند گفته بود 
»سود سهام عدالت از ۲۱ اسفند امسال 

از حساب مردم قرار می گیرد.«

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

 هرگز اجازه نخواهیم داد 
به ایران اتهام بزنند

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نمی تواند با نفوذ 
و ارتباطات سیاسی، روابط ما را خارج از 

چارچوب خارج کند.
 اســالمی در همایــش روز ملی راهیان 
نور گفت:ســفر اخیر مدیــرکل آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی بــه تهران در 
راستای تعامل متقابل بود. تالش ما این 
اســت که هرگز اجازه ندهیم دشــمن با 
شــیطنت و نفوذ صهیونیست ها به ایران 

اتهام بزنند.
به گفته اسالمی مقررات و روابط ما فنی 
و حرفه ای اســت و نفوذ ، ارتباط و تاثیر 
سیاسی نمی تواند روابط ما را از چارچوب 

قوانین و مقررات آژانس خارج کند.
اشــاره اســالمی به دیــدار نفتالی بنت 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی پیش 
از ســفر رافائل گروســی رئیس آژانس 

بین المللی انرژی به تهران بود.
در حالــی که مذاکــرات وین روز های 
آخرخود را پشت سر می گذارد، نخست 
وزیر رژیم صهیونســیتی پیش از سفر 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بــه تهران با وی در مورد مذاکرات وین 
دیدار کرد تا آخرین تالش های خود را 
برای جلوگیری از شکل گیری هرگونه 
توافق احتمالــی با ایران، صورت داده 

باشد.

کرات   بررسی مذا
در جلسه غیرعلنی

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی گفت: یکشنبه  با حضور رئیس 
ســازمان انرژی اتمی و به منظور بررسی 
آخریــن وضعیــت پرونده هســته ای و 
مذاکرات وین، مجلس جلسه غیرعلنی 
خواهد داشت. سید نظام الدین موسوی 
اعالم کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی به 
منظــور ارائه گزارش از آخرین وضعیت 
پرونده هسته ای کشــورمان، مذاکرات 
وین و ســفر اخیر گروســی رئیس کل 
آژانــس بیــن اللمللی انــرژی اتمی به 
نمایندگان در جلســه غیرعلنی مجلس 

حضور پیدا می کند. 
وی گفــت: در این جلســه تعــدادی از 
نمایندگان نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات 
خــود خواهند پرداخت و رئیس مجلس 
نیز ریاست جلسه غیرعلنی فردا را برعهده 

خواهد داشت.

رئیس جمهور گفت: چون بخش قابل توجهی از مردم هنوز دز سوم واکسن را تزریق نکرده اند، 
تزریق ۲ دوز واکسن برای انجام سفرهای نوروزی کافی است.

حجت االسالم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت این ستاد در وهله اول بر لزوم 
فرهنگ سازی و تشویق مردم به تزریق ۳ دز واکسن کرونا تاکید دارد اما از آنجا که بخش 
قابل توجهی از مردم هنوز دز ســوم واکســن را تزریق نکرده اند، ســتاد تزریق ۲ دز واکسن 
را مبنای سفرهای نوروزی قرار می دهد. براساس آخرین آمار مجموعاً ۶۳ میلیون و ۴۶۶ 
هزار و ۳۲۲ نفر دوز اول واکســن کرونا را دریافت و ۵۶ میلیون و ۷۲ هزار و ۹۶۷ نفر دوز 

دوم را دریافت کرده اند.

 ۲۴ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۳۰۴ نفر نیز دوز سوم را نیز دریافت کرده اند.
رئیس جمهور در این جلسه دستور داد حتما بر صدور گواهی های عدم ابتالی افرادی که 
قصد ورود به کشــور را دارند نظارت دقیق و جدی شــود و اگر نســبت به گواهی تست های 
انجام شده در خارج از کشور تردید وجود دارد، حتما در داخل کشور از افراد مشکوک مجددا 
تست گرفته شود. پیش از این محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ۱8 اسفند در جلسه 
رؤسای کمیته های تخصصی کرونا  گفت: باید کنترل الزم روی مسافرانی که از کشور های 
خارجی به داخل می آیند در مبادی ورودی و مرز های هوایی، زمینی و دریایی انجام شود 

تا شاهد اشاعه بیماری در کشور نباشیم.

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

کسن امکان پذیر شد انجام سفر های نوروزی با تزریق ۲ دز وا

خبر ویژه یادداشت

مجلس دنبال تنظیم بازار خودرو است، نه واردات خودروهای لوکس
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس،  
با انتقاد از معطل ماندن طرح ســاماندهی 
صنعت خودرو در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: بعضا گفته می شود که مجلس 
دنبال واردات خودروهای لوکس اســت، در 
حالی که ما در این طرح به دنبال تنظیم بازار 
خودرو هستیم. عزت اهلل اکبری تاالرپشتی 
نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری فارس، با اشاره به دستورالعمل 8 
بندی اخیر رئیس جمهور برای کیفی سازی 

و کمی سازی صنعت خودرو پس از بازدید 
وی از کارخانه ایران خودرو،  اظهار داشت:  ما 
در عین حال که تأکید داریم دستورالعمل 
رئیس جمهور باید توســط وزارت صنعت و 
خودروسازان به طور دقیق اجرا شود، اما در 
عین حال نســبت به تحقق برخی بندهای 
آن تردید داریم و معتقدیم زیرساخت های 

الزم برای آن باید فراهم شود.
وی افــزود: یکــی از محورهای دســتور 
رئیس جمهــور، افزایش ۵۰ درصدی تولید 
خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ 

اســت که در این خصوص زیرساخت های 
کافی از جمله در حوزه قطعه ســازی باید 

فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
در رابطه با خروج خودروهای فاقد کیفیت 
و ایمنــی از چرخــه تولید نیز گفت: مدتی 
پیش از بازدید رئیس جمهور، با مســؤوالن 
دو خودروســازی کشور صحبت کردیم که 
آنها هم نسبت به مسأله به صرفه نبودن تولید 
برخی خودروها تأکید داشتند و اعالم شد که 
پژو ۴۰۵ و سمند هزینه بسیار باالیی دارد و 

باید از چرخه تولید خارج شود.
اکبری همچنین با اشــاره به دستور دیگر 
رئیس جمهــور برای رفــع موانع قانونی و 
اجرایی واردات خودرو گفت:  موانع اجرایی 
این کار در دولت وجود دارد و توســط خود 
دولت باید برطرف شود، اما موانع قانونی آن 
توسط مجلس و در طرح ساماندهی صنعت 
خودرو و مصوبه بودجه ای اخیر برای واردات 
۷۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده رفع 
 شــده و این مصوبــات باید تعیین تکلیف

 شود.

تظاهرات علیه توافقات 
دولت آرژانتین و 

صندوق بین المللی 
پول در مقابل ساختمان 

کنگره آرژانتین 
در شهر »بوینوس 

آیرس«/ رویترز

پناه بردن سرباز اوکراینی 
در شیار سنگر برای 
در امان ماندن از حمله 
بالگردهای روسیه/ 
رویترز

گزارش تصویری

 بیم و امیدهای دوران
پس از رفع تحریم ها

ادمه از صفحه اول
... اکنــون یــک پیشــنهاد از ســوی 
کارشناسان مطرح می شود مبنی بر اینکه 
تجمیع توان اندیشه ورزی کارشناسان 
داخلــی می توانــد بــه رفــع گره های 
احتمالی ایجادشــده توسط طرف های 
مذاکره کننــده کمک کند.  یک نگرانی 
هــم بابت مدیریــت دورهٔ پس از توافق 
در بیــن نخبگان به وجود آمده اســت. 
تجربه نشــان می دهد در هر دوره ای که 
درآمدهای ارزی کشــور جهش ناگهانی 
داشته، دروازه های واردات با شعار »تالش 
برای آسایش مردم« به طور کامل بازشده 
و خســارت های فراوانی را به کشور وارد 
کرده اســت. تجربهٔ افزایــش ناگهانی 
قیمت نفت در دههٔ ۱۳۵۰ و آزاد شــدن 
پول های بلوکه شده پس از امضای برجام، 
این تجربیــات ناامیدکننده را به همراه 
داشته است. این در حالی است که سوء 
مدیریت ها در اجرای برنامه های توسعهٔ 
پنج ســاله و برخی فسادهای اقتصادی، 
بــر تلخی این تجربیات می افزاید. مضافاً 
اینکــه پــس از یک دورهٔ چهل ســاله، 
به تازگی چرخ های تولید کشور شروع به 
حرکت کرده و هرلحظه بیم آن می رود که 
واردات افسارگسیخته، بار دیگر پروندهٔ 
اشتغال و تولید ملی را به بایگانی بفرستد.
 منبع: خبرگزاری آنا

بایدن: 

پوتین شکست خورد
رئیس جمهور آمریکا در توییتی نوشت: 
پوتین علیه اوکراین هرگز پیروز نخواهد 

بود.
جــو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا با 
انتشــار توئیتی والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روســیه را بازنده جنگ اوکراین 

دانست.
بایدن نوشــت: رئیس جمهور آمریکا در 
توییتی نوشــت: پوتیــن علیه اوکراین 
هرگــز پیروز نخواهد بود. او امیدوار بود 
بدون جنگ بر اوکراین مســلط شود. او 
امیدوار بود که عزم اروپا را شکست دهد. 
او امیــدوار بود که اتحاد فرا آتالنتیک را 
تضعیف کند. او امیدوار بود که آمریکا را 

از هم جدا کند. او شکست خورد.

زلنسکی: 

اوکراین در لحظه سرنوشت ساز 
به سر می برد

در شــرایطی که آمریــکا تحریم های 
جدیدی علیه برخی از مقام های ارشــد 
کرملین و الیگارش هــای روس اعمال 
کرده اســت، رئیس جمهوری اوکراین 
گفت که کشورش در جنگ با نیرو های 
روسیه که به نظر می رسد دوباره در حال 
تجدید قوا برای حمله احتمالی به کی یف 
هستند، در »لحظه سرنوشت ساز« به سر 
می برد. با ادامه حمله روسیه به اوکراین 
در ســومین هفته، ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهــوری اوکرایــن گفت که 
کشــورش به »لحظه سرنوشت ســاز 

استراتژیک« رسیده است.
او تاکید کرد: نمی توان گفت چند روز تا 
آزادی سرزمین اوکراین باقی مانده است. 
اما می توانیم بگوییم که ما این کار را انجام 
می دهیم. ما در حال حرکت به ســمت 

هدفمان و پیروزی هستیم.

صندوق بین المللی پول هشدار داد

نگرانی ها از تاثیر عمیق جنگ اوکراین بر اقتصاد جهانی
روز شــنبه صندوق بین المللی 
پول  هشدار داد تشدید درگیری 
در اوکراین پیامدهای اقتصادی 
»مخربــی« را در سراســر جهان 
خواهد داشــت. افزایش قیمت 
هــای انــرژی و کاالها به افزایش 
تورمــی که جهان پیش از حمله 
روســیه به اوکراین تجربه کرده 
بــود، مــی افزایــد. در زمانی که 
توافق هســته ای با ایران امید به 
تکیه کردن به نفت ایران را فراهم 
مــی کند، احتمال دارد روســیه 

مذاکرات را بر هم زند.
صندوق بین المللی پول همچنین 
هشــدار داد کــه عــالوه بر خود 
درگیری، تحریم های غرب علیه 
روســیه »تأثیــر قابل توجهی بر 
اقتصــاد جهانی ، بازارهای مالی و 
تاثیر جانبی برای ســایر کشورها 

خواهد داشت.«
افزایش شدید قیمت انرژی و مواد 
خام اکنون  با هر بشکه نفت حدود 
۱۲۰ دالر و قیمــت یک مگاوات 
ساعت گاز که در اروپا از ۲۰۰ یورو 

فراتر رفته است.
پــول  بین المللــی  صنــدوق 
پیش بینــی می کنــد: »جهش 
قیمت هــا در سرتاســر جهان، 

به ویژه بر خانوارهای کم درآمدی 
که هزینه های غذا و انرژی ســهم 
بیشتری از متوسط بودجه آنها را 
تشــکیل می دهد، تأثیر خواهد 

داشت.«
در فرانسه، شرکت بیمه اعتباری 
اویلر هرمس پیش بینی می کند 
کــه احتمــال دارد هزینه انرژی 
خانوارهای فرانســوی در ســال 
جــاری ۴۰۰ یورو افزایش یابد و 

به ۲.8۰۰ یورو برسد.
آنا بواتا، مدیر تحقیقات اقتصادی 
شرکت اویلر هرمس، پیش بینی 
می کند: »اگر آنها بخواهند تأثیر 

بحران اوکراین بر رشد اقتصادی 
خــود را محدود کننــد، دولت 
ها چــاره ای جز اعمــال تدابیر 
حمایتــی عمومی برای خانوارها 

نخواهد داشت«.
عــالوه بر قیمــت انرژی، گندم و 
ذرت نیز در حال انفجار هســتند. 
روز جمعــه، گندم با ۷.۹۲ درصد 
افزایــش بــه ۴۱۲ یورو در هر تن 
و ذرت بــا ۶.۳۳ درصــد به ۴۰۳ 
یــورو در هر تن رســید. اوکراین 
یک کشــور مهم تامین مواد خام 
کشاورزی است. در مورد فلزات، 
نیــکل از مرز ۳۰ هزار دالر در هر 

تــن فراتر رفت که برای اولین بار 
از سال ۲۰۰8 بود.

با ادامه جنگ در اوکراین، بحران 
انسانی بدتر شده است، به طوری 
که ۱.۳۷ میلیون نفر از آغاز حمله 
در بیست و چهارم فوریه به خارج 

از کشور پناه برده اند.
صبح روز شنبه، وزیر دفاع اوکراین 
اعتــراف کرد که روس ها در چند 
جهت پیشروی کرده اند. او مسکو 
را بــه تغییر تاکتیــک و تعقیب 
غیرنظامیــان پس از رویارویی با 
مقاومت شــدید اوکراین متهم 

کرد.

بــه گفته مقامــات اوکراین، دور 
ســوم مذاکرات بــا روس ها روز 
دوشــنبه برگزار می شود. اما به 
نظر می رســد احتمال دستیابی 

به پیشرفت اندک باشد.
روز شنبه سرگئی الوروف گفت 
کــه تحریــم های اعمال شــده 
علیه روســیه به دلیل درگیری 
در اوکرایــن، از دیدگاه مســکو 
»مشکلی« در مورد انرژی هسته 
ای ایران ایجاد کرده اســت. این 
درخواســت روسیه که می تواند 
ماه ها گفت وگوی غیرمســتقیم 
بین تهران و واشــنگتن را بر هم 
زنــد، در زمانی مطرح می شــود 
کــه به نظر می رســد مذاکرات 
غیرمســتقیم ایــران و امریکا در 
آستانه موفقیت قرار گرفته باشد. 
به گفته یک مقام ارشد ایرانی این 
درخواست روسیه برای مذاکرات 
بیــن تهران و قدرت های جهانی 
بــرای احیای توافق هســته ای 
»سازنده« نیست. این درخواست 
اندکــی پس از آن صورت گرفت 
که تهران اعالم کرد با نقشــه راه 
تشکیالت هسته ای سازمان ملل 
متحد برای حل مسائل باقی مانده 

موافقت کرده است.

کوتاه از سیاست

بین الملل
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3اقتصاد بازار

کرات وین  سیگنال جدید از مذا
به قیمت دالر و سکه

  بازار آرایش 
صعودی گرفت

بــازار ارز و طــال دیروز با خبر 
توقــف مذاکرات وین شــاهد 
افزایــش قیمــت دالر ، قیمت 
ســکه و قیمت طال بود.قیمت 
دالر در ابتــدای معامــالت 
بازار دیروز شــنبه ۲۱ اسفند 
۱۴۰۰ نسبت به روز پنجشنبه 
گذشته ۵۳۰ تومان باالتر بود. 
این اسکناس آمریکایی دیروز 
با ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان مبادله 
شــد. نرخ دالر در نیمه روز بر 
روی ۲۶ هزار و ۲۴۰ تومان قرار 
گرفت. در بازار متشــکل ارزی 
هم قیمت دالر  رشد اندکی را 
ثبــت کرد و با ۲۴ هزار و ۴۲۲ 
تومان مبادله شد که نسبت به 
دو روز پیش رشد ۴۷ تومانی را 

نشان می دهد . 
خ حواله درهم رشد کرد  نر

نرخ حواله درهم در بازار دیروز 
همزمان با افزایش قیمت دالر 
رشد کرد . قیمت درهم دیروز 
۱8۰ تومان بر ارزش خود افزود 
و با ۷ هزار و ۲۰۰ تومان معامله 
شــد. با ضرب کــردن قیمت 
درهــم در نرخ تبدیل درهم به 
دالر )۳.۶۷۳( عــدد ۲۶ هزار و 
۴۴۵ تومان به دســت می آمد 
که نســبت بــه قیمت دالر در 

بازار باالتر بود.
دالر به کمک بازار سکه رفت

قیمــت اونــس طــال در بازار 
دیروز نوسان چندانی نداشت 
و با ۱۹۹۱ دالر معامله شد. اما 
در بازا داخلی ایران قیمت طال 
۱8 عیار و قیمت ســکه امامی 
بــا کمک نــرخ دالر افزایش را 
تجربــه کردند . قیمت طال ۱8 
عیــار دیروز بــا ۷ هزار و ۶۰۰ 
تومــان به ۱ میلیــون و ۲۲8 
و ۲۰۰ تومان رســید . قیمت 
ســکه هم  توانست ۱۶۵ هزار 
تومان بــر ارزش خود بیفزاید 
و بــا ۱۲ میلیــون و ۴۰۰ هزار 

تومان معامله شود.  
سیگنال جدید از وین به 

بازار ارز 
اخبار مذاکرات برجام  بار دیگر 
در بازار ارز تهران داغ شده است. 
اخبار رسیده حکایت از توقف 
موقــت مذاکرات دارد. آن طور 
که گفته شده مذاکرات به علت 
عوامــل خارجی بــه وقفه نیاز  
دارد  اما متن نهایی اساسا آماده 
و روی میز است.به نظر می رسد 
که درخواست روسیه مبنی بر 
گرفتن تضمین از آمریکا برای 
تحت تحریم نبــودن تجارت 
خارجی تهران و مسکو در پسا 
برجــام به یــک چالش جدید 
تبدیل شــده اســت.بازار ارز 
تهران هم در واکنش به همین 
عامل خارجی و توقف مذاکرات 
 ارایش صعودی  به خود گرفته 

است.

گزارش

موبایل دوباره
 گران شد

 نبــض قیمت ها در بــازار تلفن 
همــراه در دســت دالر اســت. 
قیمت انــواع موبایل که هفته ها 
بود با نوسانات اندک رو به ارزانی 
می رفت، در آســتانه شب عید به 
دلیل افزایش قیمت دالر از شب 

گذشته، رو به گرانی گذاشت.
 ارتباط مستقیم 

قیمت گوشی با دالر
یــک فروشــنده تلفــن همراه  
گفــت: قیمت موبایل همیشــه 

تابع قیمت دالر است.
شــاهین شــاهوردی افــزود: 
برعکــس بازار هــای دیگر که با 
افزایش قیمــت دالر، قیمت ها 
افزایش پیدا می کند، ولی کاهش 
قیمــت دالر، آن کاال ها را ارزان 
نمی کنــد، ولــی در بازار موبایل 
عمال بــا افزایــش قیمت دالر، 
قیمت گوشــی افزایش می یابد 
و با کاهــش قیمت دالر، قیمت 

کاال کاهش پیدا می کند.
دلیل نوسان لحظه ای قیمت 

گوشی در بازار ایران
این فروشــنده موبایل در بازار 
چارســو با بیــان اینکه ما تلفن 
همراهــی داریم که ۶ ماه پیش 
۴ میلیــون بوده و االن به دلیل 
قیمــت دالر کاهــش یافته و ۳ 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومان 
قیمــت خورده اســت، گفت: 
این در حالی اســت که معموال 
قیمت جهانــی کاال ها تغییری 

پیدا نمی کند.
شاهوردی ادامه داد: به طور مثال 
آیفون قیمت ثابتی دارد و اگر به 
هر نمایندگی در آمریکا مراجعه 
کنیــد به یــک قیمت واحد یک 
مدتــی فروخته می شــود، ولی 
مهم تریــن دلیــل در بازار ایران 
کــه باعــث کاهــش و افزایش 
قیمت گوشــی موبایل می شود 

نوسان قیمت دالر است.
عوامل موثر بر قیمت موبایل

ایــن فعال بازار تلفــن همراه با 
بیــان اینکه عالوه بر دالر، عوامل 
دیگــری هم بر قیمت گوشــی 
دخیل هســتند، گفــت: عوامل 
دیگــری همچون عرضه و تقاضا 
هم بر قیمت گوشــی موثر است 
هرچنــد تاثیــر قیمــت دالر را 
ندارند. هرچقدر تقاضا بیشــتر 
باشــد، قاعدتا قیمــت موبایل 

باالتر می رود.
شاهوردی ادامه داد: نکته بعدی 
میــزان موجــودی کاال در بازار 
اســت. برخــی مواقع بــه دلیل 
واردکننــدگان مختلفی  اینکه 
کاال را وارد می کننــد کاهش یا 
افزایش عرضه را شــاهدیم و به 
همین دلیــل افزایش یا کاهش 
موجــودی، قیمــت موبایــل را 

تعیین می کند.

اگر به مسئله احتمال تکرار 
جهش هــای تورمی اتفاق 
افتاده در سالیان گذشته را 
هم بیفزاییم؛ پر واضح است 
که در وضــع موجود اعالم 
افزایــش ۳8 تا ۵۷ درصدی 
 ۱۴۰۱ ســال  دســتمزد 
کارگران  بــرای  نمی تواند 
خبری، خوشــحال کننده 
حیــدری،  باشــد.علیرضا 
فعــال کارگــری و عضــو 
کمیته حقوق و دســتمزد 
خانــه کارگــر در این باره 
می گویــد: مصوبه افزایش 
دســتمزد های سال ۱۴۰۱ 
نمی توانست چیزی بیشتر 
از این باشد؛ اعضای کارگری 
نهایت تالش خود را کردند، 
اما از اینجا به بعد هیچ کس 
نمی تواند تضمینی در برابر 
اثر بخشــی ایــن افزایش 
بدهــد.وی می گویــد: بــا 
که  نامعلومــی  سیاســت 
دولــت در رابطــه با حذف 
افزایــش  ترجیحــی،  ارز 
درآمد هــای مالیاتــی و در 
یــک کالم بودجه انقباضی 
و ریاضــت اقتصــادی که 
درپیــش گرفتــه شــاید 
تاثیــر افزایش مزد صورت 
گرفتــه در همان هفته های 
نخستین فصل بهار خاتمه 
یابــد؛ به بیــان دیگر قبل از 
آنکــه خانوار های مزدبگیر 
متوجه تاثیر افزایش قدرت 
در  بشــوند؛  خریدشــان 
زندگی روزمره خود با ابعاد 
جدیــدی از آثار فقر مواجه 

شوند.
حیــدری ادامه می دهد: در 
زندگی خانورا های کارگری 
فاصله میــان دخل و خرج 
یــک جبر تاریخی اســت؛ 
واضح اســت کــه حتی اگر 
بــرای ســال ۱۴۰۱ اتفاق 
اقتصــادی بدی برای عموم 
مــردم نیفتــد بازهم کمتر 
کارگــر حداقل بگیری قادر 

خواهــد بود تــا درآمد ۵.۷ 
میلیــون تومانــی خود را 
به ســبد ۹ میلیون تومانی 
معیشــت نزدیک کند.وی 
می افزاید: حتــی اگر همه 
چیز مطلوب و تحت کنترل 
باشــد بازهم برای سال بعد 
شــاهد افزایــش قیمت ها 
خواهیــم بود و یعنی از یک 
مقطع زمانی به بعد افزایش 
دســتمزد ها کارکرد خود را 
به مرور از دست خواهد داد.

وی با یادآوری اینکه در بازار 
کار ایران عمــده کارگران 
بــدون طرح طبقــه بندی 
مشــاغل و مزایــای مزدی 
مربوط به آن مشغول کارند؛ 
حتی اگر فرض کنیم که در 
وضعیت موجود کارگاهی با 
پرداخت مزیای اضافه کاری 
و. هیچ مشکلی ندارد بازهم 
درآمــد یک کارگر ســاده 
هرگز به ســبد معیشــت 
نخواهد رســید و این یعنی 
خانوار هــای مزدبگیر باید 
به اتکای داشــته های خود، 
سرپرستانشــان  شــانس 
در یافتــن فرصت شــغلی 
جبرانــی و بازبینی جدی تر 
مدیریــت هزینه هایشــان 
از عهده مخارج یک ســال 

پیشرو بربیایند.
خاتمــه  در  حیــدری 
می افزایــد: از ســال ۹۷ به 

این سو دیگر همه می دانیم 
کــه در پــس هــر افزایش 
مزدی می تواند دســت کم 
یک نوسان اقتصادی نفس 
گیر باشــد که به فقر شدید 
مردم منجر می شــود؛ خواه 
ایــن قضیه عامــل بیرونی 
داشــته باشد یا از جایی در 
داخل جامعه ناشی شود؛ در 
هر صورت نمی توان خوش 
بین بــود و روی وعده های 
اقتصادی مسئوالن حساب 

کرد.
 پرونده افزایش دستمزد های 
سال ۱۴۰۱ کارگران زودتر 
از موعدی که معاون وزارت 
کار مد نظر داشــت؛ بسته 
شــد. قرار بود ایــن اتفاق 
شــامگاه شــنبه بیست و 
یکم اســفند ماه باشــد، اما 
حــاال ایــن اتفــاق دو روز 
زودتر افتاده اســت؛ در این 
میان، امــا انگار طنز تلخی 
هم اتفاق افتاده اســت؛ ۵.۷ 
میلیون تومانی که به عنوان 
حداقل دستمزد ماهانه یک 
کارگر تعیین شــده است به 
صورت محسوسی از سقف 
مالیاتی ۵.۶ میلیون تومانی 
تعیین شــده بــرای حقوق 
بگیران بیشــتر اســت و به 
بیان دیگر برای سال آینده 
عموم کارگران قرار اســت 
به عنــوان مالیات دهنده، 

تامین کننده مخارج دولت 
باشند.

بن و مسکن مشمول 
تعیین دستمزد نیست

وی افــزود: تعییــن ایــن 
درصد هــا نشــان از آن دارد 
که سیاست ها همگون بوده 
و از هــم تبعیت خواهد کرد. 
وقتــی به ترکیــب اقالم نیز 
نگاه می کنیم، می بینیم که 
حدود یک و نیم میلیون آن 
کمک هزینه بن و مســکن 
اســت و عمــال تأثیــرات 
مزدی ندارد. این استراتژی 
پرداخــت مزد که بند ۲ ماده 
۴۱ است ســال ها است که 
در شــورای عالی کار مطرح 
اســت، اما صراحت این ماده 
شامل بن و مسکن نمی شود. 
در واقع تعریف مزد شامل بن 
و مســکن نمی شود چرا که 
وقتــی مــزد را در قانون کار 
تعریف می کنیم مشــمول 
کار های جانبی نمی شــود.

وی افزود: در حقیقت خالص 
دستمزد است که معنی پیدا 
می کنــد و ماده ۴۱ صحبت 
از ایــن می کند که مزد باید 
حداقل معیشــت را پوشش 
دهد، بنابراین ما هنوز فاصله 
بسیاری با اجرای کامل این 
تکلیف قانونی داریم. اما این 
اتفــاق داده و یــک افزایش 
شکل گرفته است، اما اینکه 

این افزایش چگونه می تواند 
معیشت کارگران را تنظیم 
کنــد و پوشــش دهد، من 
تصور می کنم که تنها زمان 
کوتاهــی دســتمزد جدید 
می توانــد ایــن کار را انجام 

دهد.
مزد سال 1401 و کوتاه 

بودن ماه عسل حقوقی 
کارگران

حیــدری بیان کــرد: بانک 
جهانــی با در نظــر گرفتن 
ثبات سیاســی و اجتماعی 
حاکــم بر ایران برای ســال 
تــورم را  ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ 
۴۰ درصد پیش بینی کرده 
اســت در حالــی که یکی از 
تعیین  بــزرگ  متغیر های 
کننده تورم که ارز ترجیحی 
باشــد را تغییــر می دهیم. 
تغییــر قیمــت کاال هــای 
اساســی که بخش بزرگی از 
سبد معیشتی خانواده های 
کارگری را تشکیل می دهد 
با رشد و جهش قیمت بسیار 
زیادی مواجه خواهد شــد و 
به دنبــال آن دیگر کاال ها و 
خدمات نیز با افزایش قیمت 
روبه رو خواهد شــد. در واقع 
این افزایش قیمت ها منجر 
بــه کوتاه بودن ماه عســل 
حقوقی کارگران خواهد شد.

وی یادآور شــد: مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی نیز 
بر اســاس ماده ۱۱۱ و ۱۹۶ 
قانون تأمین اجتماعی متأثر 
از این افزایش قیمت خواهند 
بود. تقریبا مستمری بگیران 
و شــاغلین از ایــن افزایش 
قیمت هــا متأثر شــده و در 
نیمه دوم سال قطعا گرفتار 
خواهنــد شــد؛ بنابرایــن 
مصوبه افزایش دستمزد در 
ســال آینده پایدار نخواهد 
ماند و بی اعتبار خواهد شد 
و ســال بسیار سختی برای 
مجموعه هــای حقوق بگیر 

خواهد بود.

افزایش قیمت کاال های اساسی در 1401

ماه عسل حقوقی کوتاه کارگران

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اطالعیه ای را منتشر کرد که در آن آمده 
است: تاسیس بانک های آف شور، قانونی است که از ۲۰ سال پیش مطرح 
بوده و برای مناطق آزاد پیش بینی شده و در تمامی این سال ها به علت های 
مختلف مغفول مانده اســت، اما این بار بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران، پیرو مکاتبات صورت گرفته توســط دبیرخانه شــورایعالی مناطق 
آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر درخواســت صدور مجوز 
تاسیس و فعالیت بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی، پس 

از سال ها به صورت مکتوب این درخواست را قابل رسیدگی دانست.در این 
اطالعیه تاکید شده است: آف شور بانک تنها امکان فعالیت های خارج از 
مرز را دارند و در چارچوب سیستم های بانکی بین المللی فعالیت می کنند 
و ایجاد آنها مشــکلی در سیســتم ارزی یا ریالی و همینطور ساختار داخل 
کشــور ایجاد نمی کند و این اقدام مثبت بانک مرکزی، چراغ ســبزی برای 
ایجاد بانک آف شــور در مناطق آزاد و بهره مندی کشــور از مزایای مهم و 

کلیدی آن به شمار می رود.

اتفاق مهم در مناطق آزاد؛

تاسیس بانک آف شور

خبر ویژه
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کوتاه از انرژی

بین الملل

معاون برنامه  ریزی وزیر نفت 
خبرداد؛

اتصال سامانه وزارت 
نفت به درگاه ملی 

مجوزهای کسب  وکار
معــاون برنامه ریــزی وزیر نفت 
از اتصــال ســامانه وزارت نفــت 
)MOP( به درگاه ملی مجوزهای 
کسب وکار به میدان داری وزارت 
اقتصاد خبر داد.هوشنگ فالحتیان 
با اشــاره به اینکه دستگاه ها تا ۱8 
اســفندماه امسال فرصت داشتند 
بــه درگاه ملــی مجوزها متصل 
شــوند و برای صــدور مجوزهای 
را  اســتعالمات  کســب وکار 
به صورت الکترونیک انجام دهند، 
اظهــار کــرد: وزارت نفت در این 
ارتباط اجرای طرح های ان جی ال 
)مایعات گازی(، اجرای طرح های 
ال ان جی )گاز طبیعی مایع شده(، 
اجــرای طرح های پتروشــیمی / 
جی تــی ال )تبدیل گاز طبیعی به 
مایع(، اجرای طرح های پاالیشی / 
پتروشیمی و احداث ایستگاه های 
گاز و ســی ان جی را در این درگاه 
ملــی قرار داده اســت.وی با بیان 
اینکــه هم اکنون ارتباط ســامانه 
وزارت نفت و شرکت های اصلی آن 
با درگاه ملی مجوزهای کسب وکار 
برقرار شــده اســت، تصریح کرد: 
تمامــی متقاضیان مجوز از وزارت 
نفــت و شــرکت های اصلی از این 
پس می توانند بــا مراجعه به این 
درخواســت    )  )g4b.ir درگاه 
خــود را ثبت کننــد تا در صورت 
بارگذاری اطالعــات مورد نیاز از 
سوی متقاضیان، نسبت به صدور 

مجوز آنها اقدام شود.

تولید 10 هزار مگاوات 
 انرژی خورشیدی 

طی چهار سال
تفاهم نامه ای میان سازمان منابع 
طبیعــی و آبخیزداری کشــور و 
ســازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهــره وری انرژی بــرق به امضا 
رســید. معاون وزیر نیرو و رئیس 
ســازمان انرژی های تجدیدپذیر 
در ابتــدای این جلســه در حوزه 
انرژی هــای تجدیدپذیر گفت: ما 
حدود۹۰۰  مگاوات انرژی محصور 
داریم کــه این میزان، حدود یک 
درصد انرژی برقی کشــور اســت 
و مــا باید این میزان را گســترش 
دهیم؛ چه بســیار کشــورهایی 
هســتند که میزان بهره برداری از 
انرژی هــای تجدیدپذیر را به ۵۰ 
درصد رسانده اند.وی افزود: ما نیز 
باید در آینده توســعه را به سمت 
۱۰ هزار مگاوات طی چهار ســال 
که میزان زیادی نسبت به گذشته 
اســت، پیش ببریم که برنامه های 
آن فراهم  و تصویب شد؛ در بودجه 
۱۴۰۱ هم دولت، بودجه مورد نظر 
این فعالیت را پیشنهاد داده است 
و مقدمات کار انجام شــده است.
محمــود کمانی ادامــه داد: برای 
انرژی بــادی هم منتظر مصوبات 
هســتیم و صنایع بزرگ بسیاری 
اعالم آمادگــی کرده اند که برای 
احداث نیروگاه ها همکاری کنند. 
ایــن بار در اجرای برنامه تغییراتی 
ایجاد کردیم و در مدل جدید ابتدا 
ســرمایه گذاران را دعوت کردیم و 

تفاهم نامه ای امضا شد. 

اوپک پالس چقدر 
ظرفیت برای تولید 

نفت بیشتر دارد؟
تحلیلگــران مــی گوینــد 
عربســتان سعودی و امارات 
متحده عربی در میان معدود 
تولیدکننــدگان نفــت در 
جهان هســتند که ظرفیت 
مــازاد تولید بــرای افزایش 
سریع ســطح تولید و کمک 
بــه جبران اختــالل عرضه 
روســیه و کنتــرل قیمتها 
دارند.آژانــس بیــن المللی 
انــرژی اعالم کــرده که این 
دو تولیدکننــده عضو اوپک 
حــدود ۱.8 میلیون بشــکه 
در روز ظرفیــت مازاد تولید 
دارند که معــادل دو درصد 
از تقاضــای جهانی اســت 
و در مجمــوع ۲.۲ میلیــون 
بشــکه در روز ظرفیت مازاد 
تولید موجود است.شــرکت 
تحقیقاتــی ریســتاد انرژی 
برآورد کرده است که امارات 
متحده عربی، عراق و کویت 
در مجمــوع حــدود چهار 
میلیون بشکه در روز ظرفیت 
مازاد تولید را در مدت سه تا 
شــش ماه می توانند به بازار 
وارد کننــد. به گفته لوئیس 
دیکســون، تحلیلگر ریستاد 
انــرژی، اکثر این کشــورها 
مخــازن نفتــی عظیمی در 
خشــکی دارند که می توانند 
از آنهــا بهره برداری کنند که 
بــه معنــای اختصاص چند 
میلیون بشــکه نفت بیشتر 
بــه صــادرات در مدت چند 
هفته است.با این حال میزان 
مذکور کمتر از تولید روسیه 
اســت. روســیه با صادرات 
حدود هفت میلیون بشــکه 
در روز نفــت و فرآورده های 
نفتی ، با عربســتان سعودی 
بــرای عنــوان بزرگتریــن 
رقابت  صادرکننده جهــان 
می کند.پــس از آغاز حمله 
نظامی روسیه به اوکراین در 
۲۴ فوریه، نگرانیها نسبت به 
مختل شدن عرضه باعث شد 
قیمتهای نفت در بازار جهانی 
به باالترین حد از سال ۲۰۰8 
صعود کند و هفته گذشته به 
بیش از ۱۳۹ دالر در هر بشکه 
رسید. با این حال قیمتها از آن 
زمان با این انتظار که بعضی از 
تولیدکنندگان ممکن است 
نفت بیشــتری تولید کنند، 
عقب نشینی کرده اند.اوپک 
پالس که شامل اعضای اوپک 
و متحدانشــان نظیر روسیه 
اســت، توافقی برای افزایش 
تولیــد به میــزان ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز در هر ماه دارد. 
قیمــت نفت هفته گذشــته 
پس از این که ســفیر امارات 
متحده عربی در آمریکا اعالم 
کرد ابوظبی از افزایش تولید 
حمایت مــی کند و اوپک را 
تشــویق می کند تولید باالتر 
را بررســی کنــد، ۱۳ درصد 

ریزش کرد. 

نفت و انرژی 4

پایگاه خبری آمریکایی بلومبرگ ؛

جلوس چین بر جای خالی غول های 
نفتی غربی در روسیه

پایگاه خبــری آمریکایی بلومبرگ 
اخیرا به نقل از منابع آگاه نوشت: در 
بحبوحه خروج شــرکتهای اروپایی 
و آمریکایی از روســیه، شرکتهای 
چینــی درصدد برآمــده اند جای 
آنهــا را بگیرند.طولــی نخواهــد 
کشــید که این اتفاق بیافتد. عالوه 
بر این، شــرکتهای چینی برخالف 
همتایــای و رقیبان غربی خود واقع 
بین هستند. بنابراین پس از این که 
شــرکتهای بریتیش پترولیوم، شل 
و تقریبــا همه شــرکتها بجز توتال 
انرژیــز پــس از بحــران اوکراین، 
روســیه را ترک کردند، شرکتهای 
انرژی چینــی دولتی به فکر رفتن 
به روســیه افتادند.بــه گفته منابع 
آگاه، دولــت چین ســرگرم گفت و 
گــو با چهار شــرکت دولتی درباره 
خرید ســهم در شــرکتهای نفت و 
فلزات روســیه اســت. این نهادها 

شــامل شــرکت ملی نفــت چین 
)CNPC(، شــرکت پتروشــیمی 
چین )سینوپک(، شرکت آلومینیوم 
و گروه فلزات معدنی چین هستند.

مذاکرات بین شــرکتهای چینی و 
روســی در جریان اســت و اگرچه 
گفتن این کــه مذاکرات مذکور به 
قرارداد ختم می شــوند، هنوز زود 
است. با این حال احتمال توافق زیاد 
است. این یکی از واضح ترین نمونه 
های مزایای دو جانبه اســت. چین 
به مواد خام برای رشد اقتصادی نیاز 
دارد و روسیه به مواد خام و پول نیاز 
دارد. این یک وضعیت برد-برد است 
و احتماال دستاوردهای مهمی دارد 
و مبادالت غیردالری میان دو کشور 
را تحکیم می کند و ســلطه جهانی 
دالر را بــه مرور زمان تضعیف کرده 
و دو کشــور را در برابر تحریمهای 

آتی در امان نگه می دارد.

مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی بنیاد مستضعفان خبر داد؛

اضافه شدن 1۶0 مگاوات به ظرفیت شبکه 
برق جنوب شرق

مدیرعامــل هلدینگ بــرق و انرژی 
بنیــاد مســتضعفان اعــالم کــرد: 
واحد بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی 
چابهــار به ظرفیــت ۱۶۰ مگاوات به 
شبکه سراســری برق کشور متصل 
شد.محســن امیری با اشاره به اینکه 
با ســنکرون این واحد ظرفیت تولید 
بــرق این نیروگاه به عنوان بزرگترین 
نیروگاه استان سیستان و بلوچستان 
بــه ۵۷۵ مــگاوات افزایــش یافت، 
اظهــار کرد: با بهره بــرداری از واحد 
بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار، 
ضمــن افزایش راندمــان نیروگاه به 
حــدود ۵۰ درصد، از هدر رفت بیش 
از ۲۵۰ میلیون لیتر گازوییل در سال 
که ارزش جهانی آن بر اســاس فوب 
خلیج فارس، حدود ۲۰۰ میلیون یورو 
اســت، جلوگیری خواهد شد.طبق 
اعــالم وزارت نیــرو، امیــری اضافه 
کرد: بخش بخار این نیروگاه توســط 

گروه مپنا بعنوان سازنده و همچنین 
پیمانــکار نصب و راه اندازی پروژه، در 
۱۵ کیلومتری شــرق شــهر چابهار 
احداث شــده است و با بهره برداری از 
آن، پایداری شــبکه برق جنوب شرق 
کشــور افزایش قابل توجهی خواهد 
یافت. مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی 
بنیاد مســتضعفان هزینه احداث این 
نیــروگاه را بیش از ۱۳۰ میلیون یورو 
اعــالم کرد و گفت: در دوران احداث 
بخش بخار نیروگاه، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
نفر در این پروژه مشــغول بکار بودند 
.امیری افزود: نیروگاه چابهار به دلیل 
عدم توســعه خطــوط گاز به جنوب 
استان، تنها نیروگاه تمام گازوئیل سوز 
شبکه برق کشور است و لذا راه اندازی 
بخــش بخار عالوه بر افزایش ظرفیت 
نیــروگاه به ۵۷۵ مــگاوات، از جنبه 
حفظ ثروت ملی نیز از اهمیت باالیی 

برخوردار است.

مدیرعامــل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ایــران از لزوم تمرکز 
و ســرمایه گذاری بــرای افزایش ظرفیت 
انتقــال شــبکه خطوط لوله نفت کشــور 
خبر داد.جلیل ســاالری در نشســت ارائه 
گزارش عملکرد ســاالنه شــرکت خطوط 
لولــه و مخابــرات نفت ایران با اشــاره به 

اینکه ظرفیت انتقال از شــبکه خطوط لوله باید افزایش یابد و جایگزین 
حمل ونقل زمینی شود، اظهار کرد: راه اندازی دو خط لوله گوره - جاسک 
و ستاره خلیج فارس از جمله اقدام هایی است که به منظور توسعه شبکه 
خطوط لوله نفت انجام شــده اســت.وی یادآور شــد: نیاز به تحول در 
همه حوزه های خط لوله احســاس می شــود و الزم اســت در آینده ای 

نزدیــک، پایه هــای ســازمانی و نیرو های 
انســانی شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت به صورت اساسی ارتقا یابد.مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی به نقش فرهنگی شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران اشاره کرد 
و گفت: نگاه ما در شرکت نباید فقط تأمین 
سوخت باشد و با راه اندازی نهضت بهینه سازی مصرف انرژی، باید نقش 
مهم خود را در کاهش سرمایه ســوزی به درســتی ایفا کنیم.ســاالری با 
اشــاره به تأمین ســوخت نوروزی نیز اظهار کرد: تأمین بنزین روز های 
عید وظیفه ماســت و همچون تأمین ســوخت در ۶ ماه گذشــته باید به 

بهترین شــکل ممکن انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد ؛ 

کشور لزوم افزایش ظرفیت انتقال شبکه خطوط لوله نفت 

وزیر نیرو :

تغییر تعرفه های آب مصوب شد
وزیــر نیرو با اعــالم اینکه تغییر 
تعرفه هــای آب در جلســه اخیر 
هیات دولت مصوب شــده است، 
گفت: تعرفه های جدید از ســال 
آینده اجرایی خواهند شــد.علی 
اکبر محرابیان در حاشــیه دیدار 
از مرکز کنترل و دیســپاجینگ 
شــرکت توزیع برق تهران بزرگ 
اظهار داشت: براساس این مصوبه 
تعرفه آب برای مشترکانی که بیش 
از الگوهای تعیین شــده مصرف 
کننــد، افزایش خواهد یافت.وی 
ادامه داد:  مشــترکانی براساس 
رعایــت الگوهای تعیین شــده 
مصرف داشــته باشند، مشمول 
هیچ افزایشی نخواهند شد.وزیر 
نیرو تغییر تعرفه ها را گامی برای 
اصالح رفتار مشــترکان و رعایت 
الگوهای مصرف برشمرد و گفت: 
تعرفه های جدید از ســال آینده 
اجرایی خواهند شــد.محرابیان 

افزود: براســاس قانــون بودجه 
۱۴۰۰ آیین نامه ای تقدیم دولت 
شد و دولت آن را بررسی کرد و در 
جلسه قبل هیات دولت  این آیین 
نامه به تصویب رســید.وی خاطر 
نشان کرد: از مشترکان درخواست 
می کنیــم به طور حتم الگوهای 

مصــرف را رعایت کرده و مصارف 
بیش از الگو را کاهش دهند.وزیر 
نیرو گفت: معدود مشترکانی که 
مصارفــی بیش از حد الگو دارند، 
باید بیشتر رعایت کنند؛ زیرا آب 
در شــبکه شرب در سطح بسیار 
باالیــی تصفیه و عمده آبی که در 

شبکه های شهری توزیع می شود، 
از باالترین ســطح اســتانداردها 
ادامه  برخودارهستند.محرابیان 
داد: در اغلب کشورهای جهان آبی 
که در شبکه شهری توزیع می شود 
آب بهداشــتی است، درحالی که 
در شبکه های آب کشورمان این 

آب هم بهداشتی و هم قابل شرب 
است. برای تامین، انتقال و تصفیه 
و توزیع آب ســرمایه گذاری های 
سنگینی می شود.وی اضافه کرد: 
از طرفی منابع آبی محدود هستند 
و  ســرمایه گذاری های عظیمی 
انجام شده است، بنابراین ضرورت 
دارد ایــن آب را با حداکثر صرفه 
جویی مصــرف کنیم.وزیر نیرو 
خاطرنشــان ساخت: در فرهنگ 
مــردم صرفه جویی وجود دارد و 
مشــترکانی داریم که از این آب 
مصــارف غیرمعقول دارند و برای 
شســت و شوی خودرو و آبیاری 
فضای ســبز و پرکردن استخرها 
استفاده می کنند.محرابیان ادامه 
داد: ایــن آیین نامه و قانون تاکید 
دارد تــا افــرادی که مصرف غیر 
معقــول دارند، به صورت پلکانی 
نرخ تعرفه آنهــا افزایش خواهد 

یافت.
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سامانه های الکترونیکی 
بانک قرض الحسنه مهر 

ایران بهبود می یابد
 دکتر »سید سعید 
 » د ا شمســی نژ
بانک  مدیرعامل 
لحســنه  ض ا قر
مهر ایران به همراه دکتر »احمدرضا 
کریمی« مشاور مدیرعامل و »یوسف 
نجدی« مدیر امور استان ها از مدیریت 
شعب استان خوزستان بازدید کردند.
شمسی نژاد از بخش های انفورماتیک، 
بازرســی و ســایر دایره های ستادی 
مدیریت شــعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در خوزســتان بازدید کرد 

و با کارکنان به گفت وگو پرداخت.
 خدمات الکترونیکی بانک 

بهبود می یابد
ترویج خدمات بانکداری الکترونیک 
تقویــت  مشــتریان،  میــان  در 
زیرســاخت های الکترونیکــی برای 
افزایــش ســرعت در ارائه خدمت به 
مشتریان و بررسی مشکالت کارکنان 
از جمله مواردی بود که در این بازدید 

در خصوص آن  گفت وگو شد.
همچنیــن در ایــن بازدید بر تقویت 
سرویس ها و سامانه های الکترونیکی 
بانــک برای تســریع و بهبود در ارائه 
خدمات به مشتریان و کسب رضایت 

حداکثری آن ها تاکید شد.
شمســی نژاد در ادامه ســفر خود از 
شــعبه های »مرکزی«، »گلستان«، 
»حفاری« و »آزاد شهر« بازدید کرد.
اســتفاده مشــتریان از خدمــات 
غیرحضوری، ترافیک شعبه ها را کم 

می کند
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران در ایــن بازدیدها بــه ترویج 
اســتقبال مشــتریان از خدمــات 
بانکداری الکترونیک و بهبود سرعت 
ســامانه ها اشــاره کــرد و بر تقویت 
زیرســاخت ها و جلوگیری از قطعی 
ســامانه ها به منظور افزایش سرعت 
ارائــه خدمات و کاهــش بار مراجعه 

کنندگان به شعبه ها تاکید کرد.
همچنیــن بــا توجــه بــه افزایش 
تعــداد مشــتریان، مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به پیگیری ها 
و بررســی برای افزایش شــعبه ها در 
ســطح استان و همچنین جابه جایی 
برخی شعبه ها به مکانی بزرگ تر اشاره 
کرد. خرید دستگاه چاپ کارت برای 
تســریع در صدور نفت کارت پرسنل 
شــرکت مناطق نفت خیــز از موارد 
دیگری بود که در این بازدید ها مورد 

توجه قرار گرفت.
ســرعت در پرداخت تســهیالت به 
مشــتریان، ترویــج فرهنگ قرض 
الحســنه، تالش برای استفاده بیشتر 
مــردم از نســخه الکترونیک بانک و 
مشــتری مــداری از نکاتــی بود که 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایران در گفت وگو با پرسنل و رؤسای 

شعبه ها بر آن تأکید کرد.

 قرض الحسنه
فراتر از یک ارزش

 
قاســمیان ، رئیــس اداره کل روابط 
عمــوی بانــک قرض الحســنه مهر 
ایــران در یادداشــتی بیان کرد: فرا 
رسیدن هفته قرض الحسنه، فارغ از 
این که یادآور یک فرهنگ اســالمی 
اصیل در کشــور عزیزمان اســت، 
دغدغه هــای مهمی را در عرصه های 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی به 
ذهن متبادر می سازد. به  راستی چرا 
بزرگان و پیشوایان دین مبین اسالم 
تا این اندازه نســبت به قر ض الحسنه 
و گردش نقدینگی ســالم و مولد در 
جوامع مسلمان تاکید می فرمایند؟ 
شــاید برخــی تصور کننــد، تاکید 
بر ترویــج فرهنگ قرض الحســنه 
صرفــا با هدف همیــاری دیگران و 
جلوگیــری از گســترش فقر مطلق 
در جامعه صــورت می گیرد اما این 
تنها یکی از کارویژه ها و ابعاد فرهنگ 

قرض الحسنه محسوب می شود.
وی در بخــش دیگری از این مطلب 
نوشت: محدودســازی آثار ترویج و 
تثبیــت فرهنگ قرض الحســنه به 
»مبــارزه با فقر«، مصــداق قرائتی 
ناقــص از ایــن فرهنگ محســوب 
می شــود. فرهنگ قرض الحسنه در 
کنــار »دفع تهدیــدات اقتصادی« 
یک فرهنــگ اقتصادی و اجتماعی 
فرصت ســاز به شــمار آمــده و در 
میان مــدت و بلندمــدت به تقویت 
شاخصه های تولید و رشد اقتصادی 

در کشور منجر خواهد شد.
رئیــس اداره کل روابط عموی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران بیان کرد: 
صورتبندی این مســاله اصال دشوار 
نیست! ترویج فرهنگ قرض الحسنه 
منجر به مبارزه با »ربا« و دیگر عوامل 
بازدارنده رشــد اقتصادی در جامعه 
محســوب می شــود. زمانی که ربا 
ترویــج پیدا کند، هزینه های تولید و 
افزایش  ریســک ســرمایه گذاری 
یافته و بســیاری از ســرمایه ها را از 
مــدار تولید خارج خواهد ســاخت. 
بنابرایــن، ترویج قرض الحســنه به 
مثابــه یــک فرهنگ پویــا، مولد و 
فرصت ســاز می تواند شاخصه های 
رشــد اقتصــادی ماننــد میــزان 
ســرمایه گذاری و ســرمایه پذیری 
را درجامعــه تقویت کــرده و از این 
طریق، ساختار مالی و تجاری کشور 
را سامان دهد و باید برای این هدف 

از جان مایه گذاشت.

ســید باقر فتاحی در ســخنانی پیش از 
مراســم امضای تفاهم نامه که با حضور 
ســید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت برگزار شــد، گفت: 
۶۰ درصــد پورتفوی تســهیالت بانک 
توســعه تعاون به بخش صنعت و معدن 

اختصاص دارد.
وی افــزود: یکی از پیش نیازهای اجرای 
طرح بزرگ تأمین مالی زنجیره ای وجود 
اسناد الکترونیک همچون صورتحساب 

الکترونیک است.
فتاحی ادامه داد: با راه اندازی و عملیاتی 

شــدن ســامانه جامع تجارت مشکل فاکتورهای صوری تا حدودی حل شده 
است.

رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعاون تصریح کرد: راه اندازی ســامانه جامع 
تجــارت )افــق( به افزایش شــفافیت و کارایی منابع در نظــام بانکی کمک 

مؤثری می کند.
وی بیان کرد: بانک توسعه تعاون زیرساخت های مناسبی برای اجرای طرح های 
نوین بانکی دارد. بر این اساس از ابتدای سال آینده سفته الکترونیک و برات 

الکترونیک در بانک توسعه تعاون عملیاتی می شود.
رئیــس هیات مدیره بانک توســعه تعــاون تأکید کرد: تأمین مالی زنجیره ای 
به دلیل آثار اقتصادی به واســطه کمک به تخصیص کارا و هموار منابع مالی 

می توانــد به میزان قابل توجهی به ثبات 
مالی اقتصاد کمک کند.

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت نیز در 
این مراســم گفت: پرداخت تسهیالت 
بر اســاس صورتحســاب سامانه جامع 
تجــارت از انحراف و هــدر رفت منابع 

جلوگیری می کند.
رضا فاطمی امین افزود: از نظام بانکی که 
در اجــرای طرح تأمین مالی زنجیره ای 
همکاری خوبی داشــته است صمیمانه 

تشکر و قدردانی می کنم.
وی ادامــه داد: پرداخت تســهیالت در 

قالب زنجیره ای هزینه فرصت را به شدت کاهش می دهد.
وزیر صمت خاطر نشــان کرد: امیدوارم با اجرای طرح تأمین مالی زنجیره ای 

مشکالت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بخش تولید را حل کند.
در انتهای این مراسم تفاهم نامه تأمین مالی زنجیره ای با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به امضای رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، مدیرعامل 
بانک آینده، مدیرعامل بانک کشاورزی با سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی 

و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
گفتنی است، گام اول طرح تأمین مالی زنجیره ای که در این هفت بانک آغاز 
گردیده، شــامل صنایع لوازم یدکی و قطعــات مصرفی خودرو، لوازم خانگی، 

صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی، مصالح ساختمانی می باشد.

رئیس هیات مدیره: 
گرفت  بانک توسعه تعاون در چرخه تأمین مالی زنجیره ای قرار 

خبر ویژه

اخبار

تقدیر از معاون امور بانکی پست بانک 
دکتــر حســینی معاون امــور بانکی، 
بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی در آیین رونمایی 
از ســامانه دریافــت غیرحضــوری و 
الکترونیکــی قــرارداد تســهیالت و 
برقــراری ارتبــاط آنالیــن و افتتاح 
هم  زمــان ۲۵باجه بانکی روســتایی 
پســت بانک ایران، از فعالیت های این 
بانک در توســعه خدمات بانکی نقاط 
محروم و کم  برخودار تقدیر و بر اجرای 
پنج دســتور رئیس جمهور به بانک ها 
بــرای بهبود عملکرد، اجرای عدالت و 

اصالح آن ها تأکید کرد.
در این مراســم که در حاشــیه جلسه 
بررســی عملکــرد، برنامه هــای آتی 
و پیشــنهادهای ایــن بانــک برگزار 
شــد، دکتر حســینی گفت: اقدامات 
پست بانک ایران برای توسعه خدمات 
بانکــی در سراســر کشــور و مناطق 
کم برخــوردار کــه در مســیر عدالت 
است، شایســته تقدیر است که نشان 
از عزم و اراده راسخ مدیران و کارکنان 
 ایــن بانــک بــرای خدمت بــه مردم 

و مشتریان دارد.
دکتر حسینی اظهار داشت: باید تالش 
شود این خدمات با توسعه و آماده سازی 
زیرساخت های الزم و فناوری های روز، 
بهتر و با وسعت بیشتر گسترش یابد و 

حمایت از این کار در اولویت مجموعه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

معــاون وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
با اشــاره به پنج دستور رئیس جمهور 
به نظــام بانکی که با محوریت عدالت 
می باشــد، افزود: پرداخت تسهیالت 
خرد بدون ضامن یکی از این دستورات 
بوده که پســت بانک ایران نیز آن را در 

دستور کار دارد.
وی در ادامــه تصریــح کرد: دســتور 
دوم، اعطاء نسخه الکترونیکی قرارداد 
تســهیالت اعطایی به مشتریان توسط 
بانک ها اســت که امروز در پست بانک 

ایران سامانه آن رونمایی شد.
دکتر حســینی با اشــاره به دســتور 
ســوم رئیس جمهــور بــه بانک هــا 
مبنی بر اســترداد ســودهای مازاد بر 

نرخ هــای مصوب به مشــتریان اضافه 
کــرد، مطابــق رأی وحدت رویه ۷۹۴ 
بانک هایــی که نرخ ســود مــازاد بر 
نرخ های مصوب شــورای پول و اعتبار 
از مشــتریان دریافــت کرده اند، باید 
آن را به مشــتریان خــود بازگردانند 
 و اطالع رســانی الزم را در ایــن زمینه 

به عمل آورند.
وی در ادامه با یادآوری تبیین دســتور 
چهارم مبنی اعالم اســامی بدهکاران 
بزرگ و بدحســابان بانک ها، افزود این 
دســتور با رویکرد شفافیت نظام بانکی 
و لزوم جلوگیری از سوءاســتفاده افراد 
ســودجو و به منظــور تقویت نظارت 
مردمی صادر شده است و همه بانک ها 

مکلف به اجرای آن هستند.
دکتر حســینی دســتور پنجم ابالغی 

ریاســت جمهــوری را اصــالح نظام 
بانکی کشور اعالم کرد و گفت: اصالح 
نظام بانکی با محوریت اســتانداردها، 
الزامــات، قوانین و مقــررات حاکم بر 
آن اســت کــه در این زمینــه از همه 
مدیران و دست اندرکاران نظام بانکی، 
درخواســت می شود دیدگاه ها و نقطه 
نظرات پیشــنهادی و اصالحی خود را 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال 

نمایند.
وی ضمــن تأکید بــر افزایش کفایت 
سرمایه پست بانک ایران گفت: اصالح 
اساســنامه بانک دغدغه همه ما هست 
و باید با تأمین الزامات آن را به شورای 

پول و اعتبار ارائه نماییم.
دکتر حســینی به کارگیــری مدیران 
جــوان را جــزء سیاســت های دولت 
ســیزدهم و وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی ذکر کرد و گفت: در این راستا، 
اســتفاده از نیروهای جوان، پرتالش و 
باانگیزه در پســت بانک ایران نیز دنبال 

می شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های 
دولتــی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در پایــان ســخنان خود بــر رعایت 
قوانیــن و مقــررات، پــاک دســتی 
 و شــفافیت در پســت بانک ایــران، 

تأکید کرد.

مفقودی
تــک  زنــی  ســاچمه  ســاح  حمــل  مجــوز  اصــل 
12مــدل چخماقــی ســاخت کشــور  کالیبــر  لــول 
نــام  بــه   91480711 ســاح  شــماره  بــه  ترکیــه 
زنــد طهماســب  آقــای قــدرت الــه امیدیــان فر
ملــی  کــد  و   89 شناســنامه  شــماره  بــه 
4529831620 متولــد 1345مفقــود گردیــده 

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و 

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

برابــر رای شــماره 14006018015003480-1400/12/02 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای مازیــار عاشــوری دافچاهــی 
فرزنــد نــادر بــه شــماره شناســنامه 971 صــادره از خمــام در یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه 
مســاحت 323.73 مترمربــع در پــاک شــماره 477 فرعــی از 14 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده 
از پــاک 2 فرعــی از 14 اصلــی واقــع در مرزدشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســید محمــد 
قاســمی پــور محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
ــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  اعت
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

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

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره  استشــهادیه  بــرگ  دو  ارائــه  بــا  غامــی  افســانه  خانــم  میــدارد  اعــام 
47051 مــورخ 1400/12/15 دفتــر 142 کرمانشــاه مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
1.5 دانــگ پــاک 3286 از 93 اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بنــام 
نامبــرده بشــماره ســریال 411976 صــادر و تســلیم گردیــد کــه بعلــت ســهل انــگاری 
ــذا طبــق مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت  مفقــود شــده اســت ل
اگهــی میشــود چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند 
مالکیــت در نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بمــدت ده روز مراتــب را 
بایــن اداره اعــام دارنــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت ده روز نســبت 
بصــدور ســند مالکیــت اقــدام و ســند مالکیــت اولیــه از درج اعتبــار ســاقط خواهــد 

شــد. رونوشــت جهــت اطــاع و اقــدام بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام.

کرمانشاه ناحیه یک - از  محمد عباسی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
طرف علیرضا محمدیان

ابالغیه
بدیــن وســیله بــه خانــم بتــول دارابــی گاکیــه بــه شــماره ملــی 3251936921 
ســاکن: کرمانشــاه – ســجادیه – کــوی 17 پــاک 51 ابــاغ مــی شــود کــه 
ــند ازدواج 38435  ــتناد س ــه باس ــول مهری ــت وص ــری جه ــا صف ــم فریب خان
بــه کاســه  اجرائــی  پرونــده  و  نمــوده  اجرائیــه صــادر  مــورث شــما  علیــه 
140002541 در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 1400/12/11 
، محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده، لــذا بنــا بــه  مامــور
تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 و 19 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط 
یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و 
چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی 
ــات  ــد، عملی ــدام ننمایی ــود اق ــورث خ ــی م ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــردد، نس گ

اجرائــی جریــان خواهــد یافــت.
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اخبار استان

اخبار استان

معاون اقتصادی استاندار خوزستان 
ح کرد؛ مطر

 لزوم توجه به 
توسعه گیاهان دارویی

 
خوزســتان / گروه اســتان ها: معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خوزستان در آیین افتتاح پروژه های 
منابــع طبیعی خوزســتان همزمان 
با سراســر کشــور به صــورت ویدیو 
کنفرانــس بــا حضــور وزیــر جهاد 
کشــاورزی بر لزوم توجه به توســعه 
گیاهــان دارویی و اهمیت طرح های 
آبخیزداری در استان به منظور کاهش 
مخاطرات زیست محیطی تاکید کرد.

آقارضــا فتوحــی، در این آیین ضمن 
تبریــک هفته منابــع طبیعی اظهار 
داشــت: کشــور ما در ناحیه خشک 
و نیمه خشــک واقع شــده اســت از 
ایــن رو بــرای حفــظ منابع طبیعی 
بایــد با دانامحوری نســبت به آینده 
و آینــدگان نقــش موثری ایفا کنیم.

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اجــرای  خوزســتان  اســتانداری 
پروژه هــای آبخیزداری را رکنی مهم 
در کاهش مخاطرات زیست محیطی 
و ریزگردهــا عنوان کرد.وی در بخش 
دیگری از ســخنان خــود به اهمیت 
توجــه به گیاهان دارویی در اســتان 
اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت 
خوبی که در نقاط مختلف اســتان در 
زمینــه گیاهان دارویــی وجود دارد 
توســعه آن مهم و درخور توجه است 
بــه ویژه اینکه می توان در این زمینه 
عالوه بر اشــتغالزایی در زمینه تولید 

دارو نیز بهره برد.

توسط هیات کوهنوردی شرکت نفت 
و گاز اروندان صورت گرفت؛

صعود به ارتفاعات امام زاده 
محمد بن زید)ع( گتوند

خوزستان / گروه استان ها: ۱۹ اسفند 
۱۴۰۰، هیات کوهنوردی شرکت نفت 
و گاز اروندان، در اولین صعود خود پس 
از دو ســال وقفه فعالیت های ورزشی 
بــه علت همه گیری بیماری کرونا، به 
ارتفاعــات امام زاده محمد بن زید)ع( 
گتوند صعود کردند.روح ا... سیاتیری 
مســئول امور ورزش شــرکت نفت و 
گاز اروندان با اشــاره به برگزاری این 
صعود به مناســبت گرامیداشت اعیاد 
شــعبانیه بیان داشت: با نزدیک شدن 
به پایان همه گیری ویروس منحوس 
کرونــا و واکسیناســیون همگانی در 
کشــور، برنامه های مختلف ورزشی 
شــرکت نفت و گاز ارونــدان پس از 
دو ســال وقفه آغاز شــده است، و این 
شــرکت اهتمام ویژه ای به توســعه 
فعالیت های ورزشی خود در راستای 
سالمت و شور و نشاط کارکنان دارد.

خاطرنشــان می ســازد، این تیم در 
برنامه های گذشــته خــود موفق به 
صعــود به قله ها و ارتفاعات متعددی 
همچون دماوند، ســبالن، سفیدکوه، 
زرد کوه، توچال، علم کوه، اشترانکوه، 
الوند، کرکس، هزار کرمان و منگشت 

گردیده است.

مدیرعامل سازمان فضای سبز 
شهرداری اصفهان اظهار کرد:

 کاشت ۵ میلیون بوته گل 
در اصفهان

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اقدامات نوروزی و 
گل کاری در ســطح این کالن شــهر، 
گفــت: جنبش کاشــت پنج میلیون 
گل تا پایان اردیبهشت سال آینده، در 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان 
انجام خواهد شــد.مجید عرفان منش 
، اظهــار کرد: گل های مورد نظر برای 
کاشــت شامل گل های فصلی، دائمی 
و پیازی گیاهان پوششــی است.وی با 
بیان این که از دیگر اقدامات ســازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری نصب 
8۰۰ فالورباکس در ســطح شــهر و 
رونمایــی از ۱۶۰ المان فضای ســبز 
است، افزود: در فصل کاشت، ۳۰۰ هزار 
اصله درخت و درختچه در شهر واکاری 
شده است.مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح 
کــرد: با توجه به هماهنگی های انجام 
شــده با اداره کل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان، درختکاری 
در منــزل خانــواده شــهدا ماهیانه و 
به صورت مستمر در منزل پنج شهید 
انجام خواهد شــد.وی خاطرنشــان 
کــرد: در اولین رویداد درختکاری در 
منــزل خانواده شــهدا، این برنامه به 
مناســبت روز جانباز در منزل جانباز  
تقی شاه ســنایی  و جانباز  محمدرضا 
شاه ســنایی  در محله جنیران واقع در 
منطقه ۹ شهرداری انجام شد و پس از 
آن در منزل شــهید مدافع حرم  علی 
شاه سنایی ، مدافع امنیت شهید  سجاد 
شاه ســنایی  و منزل شهید کردستان  
حسین شاه سنایی  درخت کاشته شد

گیر انجام شد؛ در قالب اقدامی فرا

 بهسازی تاسیسات 
توزیع برق سمنان

ســمنان / گروه اســتان ها:  رزمایش 
عملیاتــی به منظــور اصالح و بهینه 
سازی تاسیســات توزیع برخی نقاط 
سطح شهرســتان سمنان به اجرا در 
آمد.مدیر توزیع برق شهرستان سمنان 
بــا اعالم این مطلب بیان کرد: با هدف 
شناســایی و رفع نقاط خطر شبکه و 
تاسیســات توزیع برق، بهبود ایمنی 
تجهیزات برقی، ارتقا و پایداری خطوط 
برق رسانی و افزایش ضریب اطمینان 
شــبکه، این طرح جهادی- ضربتی به 
انجام رسیده است.مهدی پاک طینت 
گفت: در راستای این طرح تعمیراتی، 
آچارکشــی تعدادی ایستگاه هوایی 
توزیع برق و اصالح ۵۲ پایه برق و ۱۱۵ 
انشعاب، ۵۲ مورد نصب و جوشکاری 
درب پایه های تلســکوپی روشنایی 
معابر ســطح شهرستان، جوشکاری 
درب هشت تابلوی لوازم اندازه گیری 
مربوط به ترانس های توزیع برق و ۱۰ 
مورد بهسازی جمپرهای شبکه فشار 
متوسط، از جمله مهم ترین اقداماتی 
اســت که توسط اکیپ های عملیاتی 
این مدیریت صورت گرفته است. وی 
با اشــاره به این که کلیه فعالیت های 
یادشده ظرف پنج ساعت و با مشارکت 
۹ گروه، با استعداد ۲۶ سیمان شبکه 
عملیاتی شــده خاطر نشــان کرد: با 
بهره گیری از این ظرفیت، بیشــترین 
بهــره وری به دســت آمده و با اعمال 
کمتریــن حجم خاموشــی، رضایت 
مندی مشترکان نیز حاصل شده است.

استانها 6

مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان خبر داد؛

صدور سند برای فضاهای مسقف در مرکز لجستیک راه آهن اینچه برون
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیــزداری گلســتان گفت: دولــت تنها به فضاهای 
مســقف مراکز ســرمایه گذاری در مرکز لجســتیک 
راه آهن شــمال شرق دو سند خواهد داد.عبدالرحیم 
لطفــی اظهــار کرد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار منطقه آزاد 
به گلســتان واگذار شــده که آن را در استان تعریف و 
اماکنی که برای فعالیت های اقتصادی پتانسیل داشت 
با مشورت جمعی مشخص شد.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری گلســتان افــزود: هم اکنون برای اینکه 
ســند تحویل داده شــود اصالحات هندسی در حال 
انجام اســت تا در ادامه کســی برای مســائل تعارضی 
بــه ما مراجعه نکنــد.وی بیان کرد: تمامی عرصه های 
مستثنیات را از این مناطق حذف و پروژه هایی همچون 

پتروشــیمی، پســماند، شهرک اهزار هکتاری اترک و 
مرکز لجستیکی راه آهن را به عنوان مناطق اقتصادی 
واگذار کردیم.لطفی اضافه کرد: هم اکنون مشکلی در 
خصوص واگذاری سند و ورود سرمایه گذاران به مرکز 

لجســتیکی راه آهن اینچه برون وجود ندارد.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: منطقه راه 
آهن جزو منطقه آزاد محسوب شده و احتماالً به صورت 
قانون منطقه آزاد اداره خواهد شد.وی ادامه داد: اداره 
کل راه آهن با ما اختالف داشــت زیرا به دنبال گرفتن 
سند بود و دولت در قانون افزایش بهره وری، یک نکته 
اضافه کرده که تنها به قســمت های مسقف سند داده 
می شود و اگر خارج از حق بهره وری باشد باید از دولت 
اجازه گرفته شــود که آیا براساس سیاست های دولت 
است یا خیر؟لطفی بیان کرد: اداره کل منابع طبیعی 
به ازای فضای مسقف به منطقه لجستیک سند خواهد 
داد و هم اکنون این مشکل بین دو دستگاه حل شده 

است و کارها به نحو احسن انجام خواهد شد

اصفهــان / گروه اســتان ها: مدیــر آبفای تیران و کرون 
از اتصال ۶ روســتای این شهرســتان به طرح آبرســانی 
مجتمع روستایی تیران و کرون خبر داد.سعید عابدینی 
خاطرنشــان کــرد: با توجه به کمبــود آبدهی و کاهش 
کیفیت چاه های روســتاهای علی آباد، افجان، ســوران، 
جعفرآبــاد، گالب و قلعــه ناظر پس از اجرای ۹۹۰۰ متر 
لوله گذاری با هزینه ای بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال عملیات 

آبرسانی پایدار به این ۶ روستا پایان یافت.وی گفت: با اتصال شبکه آب این ۶ 
روستا به مجتمع روستایی شهرستان تیران و کرون، ۱۷۰۲ خانوار با جمعیت 

۵۳۰۰ نفر از آبرســانی پایدار بهره مند می شــوند.مدیر 
آبفای تیران و کرون با اشاره به این که شهرستان تیران 
و کرون شامل ۲ بخش کرون و مرکزی است، افزود: این 
شهرســتان دارای ۳ شهر تیران، رضوانشهر و عسگران و 
۴۶ روستاســت که جمعیت شهرها، ۳۰۱۶۷ و روستاها 
۴۱۰۱۱ می باشد.عابدینی از شهروندان شهرستان تیران 
و کرون خواســت با توجه به نزدیک شــدن به ایام نوروز 
و انجــام خانــه تکانــی در مصرف آب صرفه جویی کنند تا بدون دغدغه ســال 

جدید را آغاز کنیم.

مدیر آبفای تیران و کرون عنوان کرد؛

آبرسانی پایدار کرون از  بهره مندی ۶ روستای تیران و 

خبر ویژه

درخواست تاشکند برای استفاده از تجارب مدیریت شهری 
مشهد در حوزه گردشگری

مشهد / سیده زهرا حیدری 
شــهردار تاشکند گفت: برای من جالب 
بود که ســالیانه سی میلیون گردشگر 
بــه شــهر مشــهد ســفر می کنند به 
همین دلیــل تمایل داریم از تجربیات 
شهرداری مشهد در این زمینه بهره مند 
شویم.جهانگیر اورتگوجایف در دیدار با 
شــهردار مشهد، اظهار کرد: از فرصتی 
که پیش آمد تا در حاشــیه این نشست 
با شــما گفت و گو کنم بسیار خوشحال 
هســتم، جمعیت مشهد با تاشکند برابر 
بوده و هر دو شــهر بیش از ســه میلیون 
نفــر جمعیت دارند.وی افزود: مشــهد 
شــهری آشنا برای ما است و کتاب های 
زیادی درباره مشهد و بزرگان این شهر 
مطالعه کرده ایم و می دانیم که ششصد 
سال قبل بین کشور ما و ایران فاصله ای 
وجــود نداشــت و تمام دانشــمندان 
معروف می توانستند بین این دو کشور 

ســفر کنند.شهردار تاشکند بیان کرد: 
تاشــکند یکی از بزرگ ترین شهرهای 
آســیای مرکزی اســت در پنج ســال 
اخیر اتفاقات خوبی در ازبکســتان رخ 
داده و درهای این کشــور به روی همه 
باز اســت.اورتگوجایف ضمن پیشنهاد 
بــرای ایجاد مرکزی برای طبخ غذاهای 
ایرانی در شــهر تاشکند، تصریح کرد: با 

توجــه به  حضور باالی گردشــگری در 
مشــهد تمایل داریم از تجربیات شــما 
در این زمینه بهره مند شــویم.در ادامه 
این دیدار  سید عبداهلل ارجائی  شهردار 
مشــهد نیز گفت: این دیدار را ســرآغاز 
رابطه بین دو شــهر می دانم و پیشنهاد 
می کنــم هیئت هــای دو جانبه طریقه 
برقراری ارتباطات بیشــتر را بررســی 

کنند.وی ادامه داد: یکی از مســائلی که 
می توانیــم در آینده بــه آن فکر کنیم 
خواهرخواندگی این دو شــهر اســت، 
در همین راســتا به صورت رســمی از 
جنابعالــی دعــوت می کنم تا به جهت 
مذاکرات بیشــتر به شــهر مشهد سفر 
کنید.شــهردار مشــهد بیان کرد: برای 
انتقــال تجربیات حوزه گردشــگری 
آمادگــی داریــم و در زمینه توســعه 
زیرســاخت های گردشــگری تاشکند 
می توانیم برای انعقاد قراردادهای الزم 
پس از بررســی های کارشناسی اقدام 
کنیم.وی با تشــریح ویژگی های شهر 
مشــهد از اقدامــات مجموعه مدیریت 
شــهری در زمینه های توســعه محیط 
زیســت و حمل و نقل شهری، مدیریت 
پسماند، گردشــگری و شهرهوشمند 
گفت و از همکاری های دوطرفه در این 

زمینه استقبال کرد.

گلســتان / گروه اســتان ها:  در مراســم 
درختکاری در شهرک صنعتی بندرترکمن 
که با حضور فرماندار و تنی چند از مدیران 
شهرســتان برگزار گردیــد. مدیر عامل 
شرکت شهرکهای صنعتی استان با تاکید 
به اینکه توســعه فضای ســبز در استان 
ســبب پاکیزگی هوا و سر سبزی محیط 

زیست و افزایش نشاط روحی شهروندان 
می گردد گفت پیشوایان دینی ما همواره 
بــر درختکاری و ایجــاد فضای با طراوت 
در محــل زندگی تاکید نمودند فلذا همه 
مــا موظف هســتیم در اجــرای فرامین 
پیامبــر)ص( و امامان معصوم )ع( به این 
مهم توجه ویژه داشته و شرایط ایجاد نشاط 

و شادابی را برای شهروندان فراهم سازیم.
رضا شــهمرادی اظهار داشت: ۴.8 هکتار 
از ۱۰ هکتار فضای ســبز طی ســالجاری 
در شــهرک صنعتــی بندرترکمن ایجاد 
شــده و امیدواریم در ســال آینده بتوانیم 
در ســایر شــهرکهای صنعتی استان این 
چنین بوســتانهایی را داشته باشیم.مدیر 

عامل شــرکت شهرکهای صنعتی استان 
همچنین در پایان گفت : در انتخاب نهالها 
ســعی شده با نظارت کارشناسان خبره و 
با توجه به شــرایط آب و هوایی منطقه از 
نهالهای مناسبی استفاده شود که شرایط 
ماندگاری و مقاومت آنها متناسب با شرایط 

منطقه باشد

کنون؛ از ابتدای سال جاری تا

10 هکتار فضای سبز در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان ایجاد شد
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کوتاه از جامعه

گول«  برای ازدواج »
جایگاه اجتماعی افراد 

را نخورید
  دکتر محمد ابراهیم تکلو

روانشناس
دربــاره اهمیت گفــت و گو 
زن و مرد درباره مســائل مهم 
زندگــی و پیش از ازدواج باید 
گفت کــه بعضا افراد خواهان 
ازدواج، موضوعات و مســائل 
مهــم زندگی مشــترک را با 
هم مطرح نمی کنند و روحیه 
پرســش گری و کنجکاوی را 
ندارند.این در حالیســت که 
زن و مــرد پیش از ازدواج باید 
با طرح پرســش هایی درست 
به شــناخت درستی از طرف 
مقابل برســند.بعضا جوانان 
در جلســات مشاوره پیش از 
ازدواج نــکات تخصصی ارائه 
شــده از ســوی روانشناس را 
نادیــده می گیرنــد چــرا که 
هیجانات بر آنها غالب شــده و 
نهایتا انتخاب نادرستی برای 
ازدواج دارنــد، ممکن اســت 
افراد در زمینه شــغلی، علمی 
و اجتماعــی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده و موفقیت های 
بســیاری داشته باشند اما در 
روابــط عاطفی خــود کامال 
کودکانــه عمل و رفتار کنند، 
از ایــن رو نبایــد برای ازدواج 
گول ظاهر و جایگاه اجتماعی 
و ســواد افراد را خورد و حتما 
پیش از ازدواح برای شــناخت 
روحیــات افراد اقدام کرد.چرا 
کــه معمــوال زن و مرد برای 
دوری از مواجهــه با اضطراب 
از طرح پرســش های اساسی 
که پاســخ آنها بــرای زندگی 
مشترک مهم است دوری کرده 
و در نهایت با این مسائل مهم 
پــس از ازدواج و درون زندگی 
مشــترک مواجه می شوند که 
بعضــا منجر به بروز اختالفات 
و جدایی نیز می شــود.دو فرد 
خواهان ازدواج با یکدیگر باید 
در مولفه هــای کلــی زندگی 
نظیــر جهان بینــی، دیدگاه 
فرهنگــی و مذهبــی، نگاه به 
تربیــت فرزنــد، موضوعات 
اقتصــادی و خرج کردن پول 
در زندگی، ارتباطات و عالیق 
شبیه به یکدیگر باشند.اگرچه 
در اول رابطه و دوران آشنایی 
هیجانات و احساســات شیب 
تنــدی دارد اما افــراد نباید 
برای ازدواج عجله کنند، بلکه 
حتمــا زن و مرد متناســب با 
چارچوب هــای ارتباطی خود 
زمانــی را برای پیــدا کردن 
شناخت  از یکدیگر اختصاص 
دهند.در برخــی موارد دیده 
می شــود زوجیــن پس از دو 
ماه آشــنایی تصمیم به ازدواج 
گرفته اند و کل رابطه شــان بر 
مبنای احســاس و نه تعقل و 
منطق پیش رفته است و پس 
از ازدواج به اختالف خورده اند. 
وقتی رابطه بر اساس احساس 
و نــه عقل و منطق پیش رود، 
انتخاب هایمان غلط می شود. 
برای جلوگیری از این انتخاب 
غلط، حتما زوجین از مشاورین 
کمک بگیرند تا ابهامات ذهنی 

خود را بر طرف کنند.

خط تولید داخلی کارت 
ملی هوشمند راه افتاد

با فعال ســازی مجدد خط صدور 
کارت هوشــمند ملی در دو ماهه 
اخیــر و با بهــره گیری از ظرفیت 
هــای داخلی در رونــد تولید ، از 
اواخــر دی ماه تاکنون بیش از ۲ 
میلیون قطعه کارت هوشمند ملی 
صادر گردیده است.هاشم کارگر 
معــاون وزیر و رییس ســازمان 
ثبــت احوال کشــورضمن اعالم 
ایــن خبر، گفت: ضمن راه اندازی 
مجدد تولید کارت هوشمند ملی، 
برنامــه ریزی الزم جهت صدور و 
ارائــه کارت به تمامی متقاضیان 
کارت هوشمند ملی که در گذشته 
موفــق به تکمیل ثبت نام خویش 
گردیــده انــد و بالغ بر حدود ۱۰ 
میلیــون نفــر می باشــند انجام 
پذیرفتــه و امیدواریــم که تا قبل 
از پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ آن 

را دریافت کنند.

 ابالغ شیوه نامه سفارش 
کتاب های درسی سال 

تحصیلی 1401-140۲
دولــت  توســعه  راســتای  در 
الکترونیک و به منظور تســهیل 
دسترســی دانش آمــوزان بــه 
کتاب هــای درســی، نظــارت 
نظام منــد بــر فرآینــد توزیــع 
مواد آموزشــی، ثبت ســفارش 
کتاب های درسی سال تحصیلی 
۱۴۰۲-۱۴۰۱ دوره های آموزش 
ابتدایی، متوســطه اول، متوسطه 
دوم وکتاب های درســی تکمیلی 
دوره اول متوســطه ویــژه دانش 
آموزان اســتعدادهای درخشان 
و همچنیــن کتاب های درســی 
دانــش آمــوزان اســتثنایی از 
طریق ســامانه فــروش و توزیع 
مواد آموزشــی، از سوی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی، 
»شــیوه نامه ســفارش و توزیع 
کتاب های درسی سال تحصیلی 
۱۴۰۲-۱۴۰۱« بــه ادارات کل 
آموزش و پرورش اســتان ها ابالغ 
شد.براســاس ایــن شــیوه نامه؛ 
ضروری است ادارات کل آموزش 
و پرورش استان ها و مناطق ضمن 
اطالع رسانی به مدارس نسبت به 
ثبت ســفارش کتاب های درسی 
ســال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با 
فرض قبولی دانش آموز در ســال 

تحصیلی جاری اقدام کنند. 

از سوی وزیر میراث فرهنگی 
ح شد؛ مطر

پیشنهاد محدودیت سفر 
در مناطق قرمز کرونایی 

عــزت ا... ضرغامــی، وزیر میراث 
فرهنگــی بــا بیان اینکــه نوروز 
ویــژه ای بــا توجه به آغــاز ماه 
مبارک رمضان و برداشــته شدن 
محدودیت های کرونایی در پیش 
اســت، گفت: در ستاد تسهیالت 
ســفر برای نقاطی که رنگ بندی 
کرونایــی آنهــا در مرز هشــدار 
 بوده، قرار اســت کنترل شــده تر 

عمل شود.

7جامعه

سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا با انتشار توییتی مشروح تصمیمات جلسه 
دیروز ســتاد ملی را تشــریح کرد.دکتر عباس شــیراوژن در این پیام توییتری، 
نوشت: » نکاتی از  ستاد ملی کرونا )۲۱اسفند(:۱. لزوم رعایت جدی تر و کنترل 
دقیق شــیوه نامه های بهداشــتی در ایام نیمه شعبان، شهر مقدس  قم و مسجد 
مقدس  جمکران با توجه به اجتماع پرشــور زائران گرامی. ۲. تاکید می شــود 
که هموطنان عزیز دوز ســوم را تزریق نمایند. برای ترددهای بین شــهری در 
سفرهای نوروزی واکسیناسیون کامل انجام شود. ۳. در مورد  سفر به خارج از 

کشور و ورود به کشور بر اساس رویه بین المللی، عالوه بر  واکسیناسیون کامل، 
تست منفی مورد اطمینان هم الزم است. ۴. ضرورت تسریع در حضوری شدن 
 آموزش مدارس و دانشگاه ها؛ آموزش غیرحضوری در شرایط فعلی تخلف است. 
۵. تقدیر از زحمات همکاران بهداشتی و درمانی و استانداری ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی در عبور از موج ششم کرونا و تأکید بر پیگیری پرداخت مطالبات 
.۶. افتخار به شــش واکســن ایرانی و افتتاح خط تولید واکســن  برکت؛ آمادگی 

برای صادرات واکسن«.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :

کرونا  اعالم شد مصوبات جدید ستاد ملی مقابله با 

خبر ویژه

ح ترافیک ۷:30 تا 1۷ درسال  1401 خواهد بود ساعت اجرای طر
سرپرست معاونت بهره برداری از سیستم های حمل 
و نقل و محدوده های ترافیکی شــهرداری تهران؛ 
ساعت اجرای طرح ترافیک تا شرایط شیوع بیماری 
کرونا در سال جدید را از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ اعالم 
کرد.عمار سعیدیان فر با بیان اینکه همزمان با آغاز 
سال ۱۴۰۱ طرح ترافیک اجرا می شود، افزود: ساز 
و کار اجرایی مصوبه مدیریت محدوده طرح ترافیک 
و کنترل آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱  مطابق با طرح 

ترافیک سال ۱۴۰۰ است و تنها تفاوت آن نسبت به 
ســال ۱۴۰۰، افزایش تعرفه ها طبق مصوبه شورای 
اسالمی شهر تهران است.به گفته وی؛ طبق مصوبه 
شــورای شهر تهران نرخ عوارض تردد در محدوده 
طرح ترافیک  در ســال آینده، ۲۵ درصد نســبت به 
ســال ۱۴۰۰ افزایش یافته اســت. وی با بیان اینکه 
رزرو طرح ترافیک سال ۱۴۰۱ همانند سال ۱۴۰۰  
از طریق درگاه اینترنتی و اپلیکیشن »تهران من« 

انجام می شــود، گفت: افرادی که به صورت روزانه 
قصد ورود به طرح ترافیک را دارند، باید تردد خود 
را رزرو کننــد. عملیات رزرو را می توانند به صورت 
هفتگــی و از چهارشــنبه هفته قبل انجام دهند یا 
به صورت روزانه رزرو کنند.حتی پس از بازگشــت 
بــه مبدأ، تا ســاعت ۲۴ همــان روز در صورتی که 
 ســهمیه تردد روزانه تکمیل نشــده باشــد امکان 

رزرو دارند. 

، چگونه تحویل خواهد شد؟ کسن گریز »سال نو« با ۲۶درصد هموطن وا

کسن گریزها عید پردردسر با وا
حدود ۲ سال از شیوع ویروس کشنده 
و مرگبــار کرونا می گذرد، برخی افراد 
همچنــان درگیر اما و اگر برای تزریق 
واکســن کرونا هســتند چون به دلیل 
برخــی باورهای غلــط تمایل به زدن 
واکســن ندارنــد و شــاید همین امر 
باعث شــده که اکنون آمار واکســن 
نزده هــای کشــور باال باشــد؛ اگرچه 
برخــی از این آمار به کودکان ۵ تا ۱۲ 
ســال برمی گردد اما براســاس آمارها 
۱۲ تا ۱۵ درصد افراد باالی ۱۲ ســال 
هیچ تمایلی به زدن واکسن ندارند که 
بســیار برای اطرافیان آنها زمینه خطر 
را فراهم می کند. اگرچه ممکن اســت 
جمعیت زیر ۱۲ سال در روزهای آینده 
بــرای تزریق اقــدام کنند اما برای آن 
دســته از گروه های هــدف باالی ۱8 
سال  نیاز است که دلیل واکسن نزدن 
آنها بررسی بیشتری شود.برخی افراد 
تمایلی برای تزریق واکســنی را ندارند 
که مرگ، بیماری، بســتری و گرفتار 
شــدن در بیمارســتان را در پی دارد؛ 
این مســاله بسیار مهمی است چرا که 
عالوه بر اینکه جان خود آنها را به خطر 
می اندازد، ممکن اســت برای افرادی 
که واکسینه شده اند نیز خطرناک باشد 
چون براساس آمار وزارت بهداشت ۹۰ 
درصد افراد بســتری یا فوت شــده از 
این افرادی اســت کــه تمایل به زدن 
واکســن ندارند، بلکه برای دیگر افراد 
نیز مشکالتی را ممکن است به دنبال 
داشــته باشــد کــه جان آنهــا نیز به 
خطــر بیفتــد.از روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ 
واکسیناســیون سراســری در ایران 
آغاز شــد و از همان روزها برخی افراد 
باورهای غلطی را برای زدن واکســن 
داشــتند که بعد از گذشــت یکسال از 
تزریق واکســن دیگر افراد جامعه که 
تاکنون بدون هیچ عارضه ای به زندگی 
خود ادامه می دهند اما این افراد اصال 
تمایل به واکسینه شدن ندارند و حتی 

برخــی از آنها اعضای خانواده را نیز از 
تزریق واکسن کرونا محروم می کنند.
در حالی که تمامی اپیدمیولوژیست ها 
و پزشکان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا 
بهترین واکســن را در دسترس ترین 
واکسن می دانند اما برخی از مردم هیچ 
یک از واکســن های تولیدی در ایران 
و حتی در جهان را هم نمی پســندند 
که این هم خود یک نوع مشکل دیگر 
اســت چون تمایل نداشتن به تزریق 
واکسن یک مشــکل و قبول نداشتن 
واکسن های تولیدی هم معضلی دیگر 
اســت که باید به آن توجه کرد.اما این 
مسایل نباید باعث شود که بخاطر نظر 
شــخصی برخی افراد جان افراد دیگر 
هم به خطر بیفتد؛ شــاید اگر اهمیت 
دادن به تزریق واکسن کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از سوی همه 
جدی گرفته می شــد تا حدودی آمار 
روند کاهشــی داشــت و خانواده های 
کمتری داغدار می شــدند، باید همه 
بــرای رونــد نزولی کرونا و پایان دادن 
به این ویروس تالش کنیم تا شــاهد 

شکست این ویروس تاجدار باشیم.

روند کاهشی امیکرون و پشت سر 
گذاشتن پیک ششم

برای بررسی بیشتر آمار افراد واکسینه 
نشــده و وضعیت ســویه امیکرون در 
کشــور، عباس شــیراوژن سخنگوی 

ستاد ملی مقابله با کرونا درباره وضعیت 
کنونــی امیکرون در کشــور، گفت: با 
وضعیتــی که  در حال حاضر کشــور 
در زمینه امیکرون دارد، خوشــبختانه 
ما تقریبا قله و پیک بیماری را پشــت 
ســر گذاشــته ایم چون آمارها نشان 
می دهد که میزان ابتال و بســتری در 
مراکز درمانی و بیمارستانی نزولی شده 
است.اما میزان فوتی هنوز روند نزولی 
ندارد و معتقدیم که این روند فوتی ها 
با تاخیر نزولی می شــود که امیدواریم 
در روزهای آینده شــاهد کاهش آمار 
فوتی هــا و رونــد نزولی آن باشــیم.

شــیراوژن افزود: اگــر با همین میزان 
رعایتی که مردم از نظر شــیوه نامه ها و 
پروتکل های بهداشتی انجام می دهند 
و حتی درصد رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی و انجــام واکسیناســیون 
گروه های هدف نیز روند مطلوب تری 
داشته باشد، به طور یقین پیک ششم 
را پشــت سر خواهیم گذاشت ولی اگر 
مردم رعایت نکنند یا از واکسیناسیون 
خــودداری کنند ممکن اســت پیک 

همچنان ادامه داشته باشد.

تزریق دز سوم باید به رقم باالی ۹0 
درصد برسد

وی درباره آمار کلی تعداد افراد واکسن 
زده در کشــور نیــز گفت: براســاس 
آمارهــای موجــود در حال حاضر ۹۱ 

درصد از جمعیت هدف کشــور دز اول 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند که در 
این زمینه آمار نســبتا خوبی است اما 
می بایست در دز دوم و سوم نیز به چنین 
آماری برسیم تا زمینه ایمنی بیشتر در 
جامعه نیز فراهم شود. شیراوژن درباره 
تزریق واکسن در دزهای دوم و سوم در 
گروه های هدف این آمار را ارایه داد و 
گفت: اکنون در دز دوم 8۰ درصد و دز 
ســوم حدود ۳۰ درصد جمعیت هدف 
تزریق واکســن کرونا را انجام داده اند 
که باید برای ایمنی بیشتر مردم برای 
تکمیل واکســن خود در دزهای دوم و 
سوم ســریع اقدام کنند.وی در پاسخ 
به ســوالی که چنــد درصد جمعیت 
کشــور هنوز واکسن نزده اند، تصریح 
کرد: بخشــی از جمعیت کودکان زیر 
پنج سال و بخشی از کودکان ۵ تا ۱۲ 
سال در کشور وجود دارند که متاسفانه 
به دلیل اینکه واکسن زدن این کودکان 
دیر انجام شــد و درصدی از ســنین 
مختلف در گروه هــای هدف تاکنون 
اقــدام به تزریق واکســن نکرده اند که 
باید این افراد نیز برای داشــتن ایمنی 
و باال رفتن آمار واکسیناسیون و کاهش 
افراد واکسینه نشده هرچه سریعتر به 
این جمعیت باالی افراد واکسینه شده 
بپیوندند.البتــه تعدادی از افرادی که 
مدت زمانی از واکسن آنها گذشته باشد 
نیــز می توانند در معرض خطر ابتال به 
این ســویه باشــند چون ممکن است 
بیش از ســه ماه یا ۱۰۰ روز از آخرین 
تزریق واکسن آنها گذشته باشد که این 
موضوع باعث می شود که سطح ایمنی 
در دز اول و دوم در ایــن افــرد پایین 
آید.وی گفــت: در مجموع ۲۶ درصد 
از جمعیت کشــور شامل کودکان زیر 
۱۲ ســال و دیگر گروه های هدف اصال 
واکســن نزده اند که این خود می تواند 
برای این بخش  از جمعیت کشور بسیار 
خطرناک و در واقع نگران کننده باشد.
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اخبار فیک و دسته بیل 
پرزیدنت!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
امروز همین طور اتفاقی و بیخودی 
یــاد دســته بیــل هــای معروف 
پرزیدنــت روحانی افتادم که با آنها 
کمــر تحریم ها و کرونا را ســیاه و 
کبــود کرده بــود! ای کاش همان 
روزی کــه پرزیدنت دو تا دســته 
بیل برای شکســتن کمر تحریم ها 
و کرونا ســفارش داد، آدرس ابزار 
یراق فروشــی را که از این دســته 
بیل های کمر شــکن می فروشد، 
مــی گرفتیم! آن وقت مجبور نمی 
شــدیم برای ساخت چند تا دسته 
بیــل کاربــردی، مزایده و مناقصه 
برگــزار کنیــم تا یک عده  به بهانه 
خدمــت به جــان جنگل بیفتند و 
برای آماده کردن سفارش ما، لعن و 
نفرین هر چه پرنده و چرنده و جک 

و جانور را به جان بخرند. 
البد از خودتان می پرسید این دسته 
بیل ها به چه کار می ایند؟! کمر چه 

کسانی را قرار است بشکند؟!
حقیقت امر این روزها با وجود اینکه 
ســواد رسانه ای مردم باال رفته است 
و هشــتاد نود درصد مردم تحصیالت 
آکادمیک دارند، باز هم عده ای گول 
اخبــار جعلی و فیک را می خورند. از 
بنگاهی سر کوچه گرفته که در صدد 
تمهید مقدمات اخذ فوق لیســانس 
است تا کبابی سر بازار که از قضا فوق 
لیسانس عمران دارد!کار تا جایی بیخ 
پیدا کرده که امسال بهار بر و بچه های 
اســتارتاپی مرکز فن آوری های علوم 
اجتماعی ، از سامانه فکت یار رونمایی 
کردند تا خلق اهلل بتوانند اخبار جعلی 
را از اخبار غیر جعلی تشخیص دهند. 
البتــه فعاًل تمرکز این ســامانه روی 
صحت اخبار اینترنت است؛ فلذا این 
ســامانه خللی در بازنشر اخبار جعلی 
و درپیت اینســتاگرام و تلگرام توسط 
شــوهر عمه ها و شــوهر خاله ها در 
گروه های فامیلی و خانوادگی ندارد!

هــر چند ما منکــر توانمندی ها و به 
روز بــودن جاعالن اخبار نیســتیم 
و گاهــی اوقات اخباری منتشــر می 
کننــد که تشــخیص بودن آن حتی 
برای کارشناســان هم دشــوار است 
ولی خدا وکیلی عقل هم چیز خوبی 
است و اینکه چرا عده ای آن را کریس 
خواب نگهداری می کنند، دســتکم 
بر حقیر پوشــیده اســت! یک چینی 
روزی نیم لیتــر گازوئیل می خورد!  
مرد حســابی ، تیلر به زور روزی نیم 
لیتر گازوئیل مصرف می کند! کنکور 
حذف می شــود! پدر آمرزیده کنکور 
صد تا صاحب دارد، مگر امتحان ثلث 
دوم است که یک شبه حذف شود؟! 
علــی ای حال یادمان باشــد مبارزه 
با جاعــالن اخبار به راحتی مقابله با 
تحریم ها و کرونا نیســت که با دو تا 
ضربه کاری دســته بیل دراز به دراز 
روی زمیــن ولو شــوند!  مختصری 
گرفتاری و درد ســر هــم دارد. فلذا 
بهتر است هم ما و هم مسئوالن یک 
نموره ســواد رسانه ای خودمان را باال 
ببریــم و قبل از باور و بازنشــر فوری 
کمی هم تفکر کنیم! التماس تفکر ...

طنز

عمارت کازرونی، عمارت 
تاریخ ساز بوشهر 

عمارت کازرونی مربوط به اوایل 
دوره قاجار اســت و در بوشهر، 
محله قدیمی بهبهانی واقع شده 
اســت. عمارت کازرونی بوشهر 
کــه از بناهای مربــوط به اوایل 
دوره قاجار است در بوشهر محله 
قدیمی بهبهانی واقع شده است. 
مالک این عمارت ســید محمد 
رضا کازرونی است که از تاجران 
نامدار بوشهر بود، پس از او وارثان 
این ملک را به ســازمان میراث 
فرهنگی هدیه کردند. این خانه 
که هم اکنون محل اداره میراث 
فرهنگی بوشهر است روزگاری 
تجارت خانه حــاج محمدرضا 
کازرونی بود کــه نقش مهم در 
تجارت و توسعه شــهر داشت. 
زیبایی این عمارت به کنار، تاریخ 
آن نیز جذاب است. کازرونی از 
طــرف علمای نجــف ماموریت 
داشت که خانه ها و تجارت خانه 
هــای کلیمی ها را بخــرد یا هر 
ملکی را که آنها می خواســتند 
بخرند او با نرخــی باالتر بخرد. 
کازرونی همان بازرگانی اســت 
که نخستین فرودگاه را در بوشهر 
راه انداخت و قرار داد بین محمد 
علی شاه و شرکت یونکرز آلمان 

را اجرا کرد.
معماری بنا

الزم به ذکر است که ساختمان ها 
در بوشهر شبیه بناهای دو بندر 
کراچی و بمبئی هســتند و این 
نوع ابنیه را می تــوان در دیگر 
مناطق ساحلی خلیج فارس نیز 
دید. از ویژگی هــای این بناها 
مرتفع بودن آنهاســت، ساختن 
خانه های چند طبقه در این شهر 
متداول بوده، مردم برای گریز از 
گرمای طاقت فرسا در تابستان 
به طبقــات باال نقــل مکان می 
کرده انــد، در ضمن وجود درها 
و پنجره هــای متعدد برای اتاق 
های وســیع موجب جریان باد 
از هر طــرف شــده و اندکی از 
فشــار گرما می کاست. خانه ها 
را به فاصله بسیار کم از یکدیگر 
می ســاختند به صورتی که گاه 
فاصله آنها از یک متر هم کمتر 
می شد. همانطور که ذکر شد از 
خصوصیت های ایــن بنا ارتفاع 
زیاد آن می باشد و معماری این 
بنای تاریخی، همانند ساختمان 
های دو بنــدر کراچی و بمبئی 
به  صورت چند طبقه و با ارتفاع 

زیاد است. 

گردشگری

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشان داده اند که سویه اُمیکرون نسبت به 
سویه اصلی، توانایی کمتری در فرار کردن از سیستم ایمنی بدن دارد.

، افرادی که به واسطه واکسیناسیون یا قرار گرفتن در معرض کروناویروس، در برابر 
سویه اصلی آن مصونیت پیدا کرده اند، احتماال از نوعی محافظت در برابر سویه اُمیکرون 
نیز برخوردار هستند. گروهی از پژوهشگران دانشگاه پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز با 
همکاری موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی( و شرکت ایمونواسکیپ باور دارند 
که دلیل این امر را می توان بدین صورت تعریف کرد؛ جهش هایی که به پیدایش این 
ســویه منجر شــده اند، در قســمت هایی از ویروس که یک نوع پاسخ ایمنی سلولی را 

تحریک می کند، یافت نمی شوند.
با وجود این، پژوهشگران هشدار می دهند که یافته های آنها فقط به یک نوع ایمنی 

حاصل از ســلول مربوط می شــود. این ایمنی، دفاع بدن در برابر مهاجمانی اســت که 
پادتن های در حال گردش را شامل نمی شوند. همچنین، ممکن است پاسخ ایمنی، 
با پادتن موسوم به ایمنی هومورال مرتبط باشد که وقتی اُمیکرون به عفونت های قابل 
توجه منجر می شود، از کار می افتد.اندرو رد، دانشیار پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز و 
پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: ما طی پژوهشی که در ژانویه سال ۲۰۲۱ انجام شد، 
دریافتیم در افرادی که پیشتر به سویه اصلی کووید-۱۹ مبتال شده اند، اپی توپ های 
خاص ویروس، با ســلول های ایمنی موســوم به سلول های تی کشنده تشخیص داده 
می شــوند و این تشــخیص، امکان حمله به واســطه سلول را علیه کووید-۱۹ فراهم 
می کند. ما در آخرین پژوهش خود متوجه شــدیم که این اپی توپ ها تقریبا توســط 

جهش های موجود در سویه اُمیکرون، دست نخورده باقی مانده اند. 

توانایی ُامیکرون در فرار از سیستم ایمنی بسیار کم است

دریچه علم

چهره ها 

کارتون 

روسیه با مردم 
اوکراین چه کرد!

صفحه نیشخط در 
اینستاگرام با انتشار 

کارتونی از پاول 
کوزینسکی به یورش 

ارتش روسیه به اوکراین 
که موجب کشته شدن و 
آوارگی مردم این کشور 

شد، واکنش نشان داد.

آیین رونمایی از تازه ترین آلبوم استاد 
شــهرام ناظری به نام »خنیاگر« بر 
اساس موسیقی شــمال خراسان با 
آهنگسازی مسعود خضری ظهر امروز 
۲۱ اسفند ۱۴۰۰۰ در موزه موسیقی 

برگزار شد.
علی نصیریــان بازیگر پیشکســوت 
ســینما و تلویزیون در ابتدای مراسم 
درباره شخصیت هنری شهرام ناظری 
گفت: صدا و نغمه های شهرام ناظری 
چندین دهه است که آرام بخش روح 
و جان مردم ایران است و ما با صدای و 

آوازهای او زندگی کرده ایم.
وی افزود: زنده یاد محمدرضا شجریان 
و شــهرام ناظری غزل های حافظ و 
موالنا را برای مردم ایران معنا کردند 
که این  کار کمی نبوده گرچه دســت 
کم گرفته می شــود. این دو هنرمند 
نماینده فرهنگ و هنر در ایران و حتی 
دنیا هستند، این ها شعار نیست بلکه 
واقعیت هایی است که عرض می کنم.

خوشحالم که اشــعار پدرم را 
خوانده اند

در ادامــه چهرزاد بهــار دختر ملک 
الشعرا بهار به مناسبت دو قطعه ای که 
در آلبوم با استفاده از اشعار بهار توسط 
شــهرام ناظری خوانده شــده است، 
گفت: همیشــه فرهنگ و هنر ایران 
جاودان باد، من با این سن و سال آمدم 
که به فرهنگ احترام بگذارم. اســتاد 
چند غزل از پدرم بهار خواندند که زیبا 
هستند، پدرم وقتی فوت کرد من ۱۴ 

ساله بودم و نتوانستم ایشان را درک 
کنم ولی در طول زندگی وقتی اشعار 
ایشــان را می خواندم، از شــخصیت 
ایشــان پی می بردم و خوشحالم که 
اشــعار پدرم توسط اســتاد ناظری 

خوانده شده است.
شــهرام ناظری اســتاد پیشکسوت 
موسیقی دستگاهی و مقامی در ادامه 
با اشــاره به آلبوم جدید خود توضیح 
داد: آلبوم »خنیاگر« با تفکر موسیقی 
مقامی شمال خراسان و ترکمن تولید 

شده اســت. این آلبوم ۷ سال پیش 
تولید شــده بود که به دلیل همکاری 
نکردن مدیران قبلی و توجه نکردن به 
این اثر نتوانستیم این آلبوم را منتشر 
کنیم که بــا حضور آقای افشــاری 
مدیرعامل جدید ســروش این آلبوم 

پس از هفت سال منتشر شد.
وی افــزود: باتوجه بــه صحبت های 
آقای نصیریان و ســرکار خانم بهار، 
همه چیز ناراحت کننده است، همه ما 
منزوی هستیم، ۴۲ سال است که در 
خانه هستم و در صدا و سیما فعالیت 
ندارم. بــا این حال در طول ســال ها 
فعالیت هنری خودم توانستم بالغ بر 
۵۰ آلبوم را تاکنون با دســت خالی و 

بدون حمایت منتشر کنم.
شــوالیه آواز ایران افزود: من ده ها اثر 
و آلبوم تولید کرده ام که هنوز منتشر 
نشده است، آثاری از شاهنامه فردوسی 
و اشعار نیما یوشــیج که امیدوارم به 

زودی منتشر شود.

« شهرام ناظری پس از هفت سال منتشر شد گر »خنیا

۴۲ سال است که در صداوسیما فعالیت ندارم


