
چه زمانی قیمت ها  شکسته می شود؟

نسخه های  شکست خورده  در بازار مسکن
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

    مهمترین عامل رکود در بازار مسکن تهران، افزایش قیمت مسکن و عدم تناسب با قدرت 
خرید مردم و وضعیت موجود بازار بوده است. کارشناسان این بازار معتقدند؛ امسال مردم بی 
خانمان تر از سال گذشته خواهد شد و با ادامه وضعیت موجود، وعده خانه دار شدن مردم 

بــه دلیــل تــورم و افزایــش فقرغیــر واقعی اســت.همانطور کــه آمار بانک مرکزی نشــان می دهد؛ 
متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در پایان سال ۱۳۹۶ 

  || صفحه  صفحه 33  به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده....

مژده آزادی قدس از جای جای ایران طنین انداز شد

شکوه همبستگیشکوه همبستگی
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فرمانده کل سپاه:

رژیم صهیونیستی شرایط 
را  برای نابودی خود 

فراهم می کند
     فرمانــده کل ســپاه پاســداران گفــت: 
آمریکا تکیه گاه مطمئنی برای شما نیست 
و به بیت عنکبوتی تبدیل شده است کاخ 
ســفید امــروز بــه همراه نظام امنیتی شــما 

یک النه عنکبوتی است...

وزیر نفت :

 کل درآمد حاصل از 
فروش نفت و میعانات 

وصول شده است
     وزیــر نفــت گفــت: کل درآمــد آنچــه کــه 
از نفت، میعانات و محصوالت پتروشیمی 
فروختیم، هنگام ســر رســید وصول شــده 

است...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  
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پایگاه خبری

گهی  مناقصه عمومی  گهی  مناقصه عمومی  آ  آ
یک مرحله ای یک مرحله ای 

شهرداری بندرانزلی

 نوبت دوم

شــهرداری بندرانزلــی در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری بیمــه تكمیلــی درمــان، عمــر و حــوادث كاركنــان شــهرداری بندرانزلــی از طریــق مناقصــه  عمومــی بــه 
شــماره 2001005230000001 ثبــت در ســامانه ســتادبمدت یكســال  طبــق ضوابــط و مقــررات بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. 

مبلغ برآورد: 19/000/000/000 ریال
مبلغ تضمین: 950/000/000 ریال

نــوع تضمیــن : ضمانتنامــه بانكــی شــركت در مناقصــه یــا یــا واریــز نقــدی در وجــه شــهرداری و بــه شــماره حســاب 3100006799001بانــك ملــی بــه نــام 
شــهرداری بنــدر انزلــی و بارگــزاری در ســامانه ســتاد

هزینــه خریــد اســناد مناقصــه : مبلــغ  1/000/000 ریــال واریزبــه حســاب شــماره 0107632759001 بانــك ملــی بحســاب شــهرداری بندرانزلــی از طریــق 
ســامانه ســتاد

تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 1401/02/06 لغایت 1401/02/21
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ1401/02/06 لغایت 1401/02/14

مهلت ارائه پیشنهاد و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد از تاریخ 1401/02/15 لغایت 1401/02/25
 زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 10 صبح روز  یكشنبه مورخ 02/25/ 1401 دفترشهردار محترم 

شــركت كننــدگان میبایســت اصــل پاكــت الــف یعنــی مبلــغ تضمیــن شــركت در مناقصــه را بصــورت فیزیكــی و مهــر و مــوم شــده بعــد از ثبــت در ســامانه ســتاد 
تــا ســاعت 8 صبــح روز یكشــنبه  مــورخ  1401/02/25 شــهرداری مركــزی بــه دبیرخانــه تحویــل دهنــد.

كلیه پاكتهای الف و ب و ج بصورت الكترونیكی در بستر سامانه ستاد بارگزاری و ارسال گردد.
بــه پاكتهــای)ج( ارائــه شــده بصــورت  فیزیكــی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.و برگــه پیشــنهاد قیمــت پــس از دانلــود اســناد و درج مبلــغ در ســامانه بارگــزاری 

گردد. 
ر واصــل شــود و همچنیــن پیشــنهادهای فاقــد ســپرده  بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهادهایی كــه بعــد از انقضــای مــدت مقــر

ر  چــك شــخصی و نظیــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. یــا ســپرده هــای مخــدوش ویــا كمتــر از میــزان مقــر
-مدت اعتبار پیشنهاد مالی : پیشنهاد مالی ارائه شده می بایست به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاكت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد. 

، رزومــه و گواهــی امضــا بــرای صاحبــان امضــا، كــه همگــی بایــد برابــر اصــل باشــد و در ســامانه ســتاد بارگــزاری  شــركتها  اساســنامه؛ آخریــن تغییــرات معتبــر
گــردد و هیــچ یــك از شــركت كننــدگان در مناقصــه نمــی تواننــد بیــش از یــك پیشــنهاد تســلیم نماینــد. تمــام اســناد )خریــداری شــده(مناقصه از جملــه شــروط 
اوراق مناقصــه بایــد بــه مهــر و امضــای مجــاز  تعهــد آور پیشــنهاد دهنــده برســد و در مســتندات ســامانه تــداركات الكترونیــك دولت)ســتاد( بارگــزاری شــود.

متقاضیان میتوانند برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44508266 واحد پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمایند
كلیه مراحل شركت درمناقصه از خرید اسناد تا  تحویل در بستر سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir  انجام میشود.

به پاكتهای)ج( ارائه شده بصورت  فیزیكی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 شماره پشتیبانی ثبت نام 02141934 )داخلی 1(
شماره پشتیبانی مزایده 02141934 )داخلی 5(

مراحــل ثبــت نــام از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت قابــل انجــام میباشــد. و جهــت كســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص مراكــز ثبــت نــام بــه ســایت شــهرداری 
بندرانزلــی بــه آدرس ANZALI.IR  مراجعــه شــودو ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.-در صــورت انصــراف نفــر اول ســپرده 

ایشــان ضبــط و بــا نفــر دوم قــرارداد منعقــد و در صــورت  انصــراف نفــر دوم نیــز بــه همیــن منــوال عمــل خواهــد شــد
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بنا به صرفه و صالح شهرداری مختار می باشد. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
بازگشایی پاكتها با حداقل سه پاكت پیشنهاد واصله انجام می پذیرد .

نوبت اول:1401/2/7          نوبت دوم:1401/2/10 

 آیا توافق تهران و ریاض 
از مسیر بغداد می گذرد؟

  رضا میرابیان
تحلیلگر مسائل غرب آسیا 

 دور پنجــم گفتگوهــای میــان ایران و 
عربستان پس از وقفه ای کوتاه، پنج شنبه 
گذشته در بغداد برگزار شد. مذاکراتی که 
از آوریل 2021 با حضور عراق و عمان در 
ردای میانجی گر و در پایتخت عراق کلید خورد. ورود نمایندگان 
ایران به مقر ســازمان همکاری اســامی در شــهر جده، در ژانویه 
2022 ، امیدها را برای از ســرگیری روابط رســمی میان دو کشور 
پررنگ تر کرد. این اولین حضور نمایندگان تهران در عربستان از 

زمان بحران 2016 بود.
از چهار دهه گذشته به این سو و پس از پیروزی انقاب اسامی در 
سال 1979، روابط تهران و ریاض عمدتا خالی از تنش و مناقشه 
نبوده است. در این سالها روابط ایران و عربستان با چاشنی خصومت، 
رقابت هــای فرقه گرایانه، منافع متضاد ژئوپلیتیکی و عدم اعتماد 
مطلق همراه بوده اســت. اصطکاک جدی در روابط دو کشــور در 
ژانویه 2016 و با اعدام شیخ نمر باقر النمر یکی از رهبران برجسته 
جامعه شیعی عربستان و خشونت متعاقب آن در اماکن دیپلماتیک 
عربستان در ایران بوجود آمد. نتیجه آنکه کانال دیپلماتیک میان 
تهران و ریاض در همان سال قطع شد و روابط دو کشور در سایه 
تیرگی قرار گرفت. هر دو طرف پیگیر منافع متضادی در منطقه 
و با ایدئولوژی خاصی در سیاست خارجی بودند. در ادامه انبوهی 
از مسائل، از یمن و مخمصه ای که عربستان در آن به پا کرد و به 
قیمت اعتبار این کشور تمام شد، تا حمایت ریاض از کارزار فشار 
حداکثری واشنگتن علیه تهران و موضع سعودی ها در خصوص 
برجــام و تــاش برای بازنمایی خود به عنوان یکی از کنشــگران 
اصلی و تأثیرگذار در این پرونده نتیجه ای جز تنش آفرینی بیشتر 

در روابط دو کشور نداشت.
جمهوری اسامی اما اهداف خود را مبتنی بر ارزیابی استراتژیک 
جدیدی از تهدیدات و فرصت های پیش رو، در روند عادی سازی 
دنبــال مــی کند. آنچه ایران در ارزیابی راهبردی خود از مذاکرات 
انتظار دارد، عبور معنادار سعودی ها از حمایت از طرح های چالش 
آفرین واشنگتن در قبال تهران است. احیای روابط دوجانبه می تواند 
منجر به محدود شــدن دامنه برخورد دو کشــور از جمله در یمن، 
سوریه، لبنان و عراق شود. در برهه کنونی سطح روابط تهران ریاض 
پایین بوده با این حال برگزاری مذاکرات این قابلیت را دارد تا به نوعی 
مارپیچ غیرمستقیم رویارویی در منطقه را متوقف کند و کاهش 

نگرش های تقابلی علیه یکدیگر را موجب شود.
قدر مســلم نمی توان از آنچه روی میز عادی ســازی روابط ایران و 
عربســتان قرار دارد، انتظار یک تعامل همه جانبه را داشــت. حتی 
به فرض احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، محتمل ترین 
سناریو در جایگزینی رقابت به جای خصومت است.با این حال دو 
کشور می توانند با کاهش دامنه تنش ها بر تقویت روند عادی سازی 

روابط متمرکز شوند.
 از آنجاییکه مذاکرات میان ایران و عربستان هنوز در ابتدای مسیر 
خود قرار دارد، نباید چندان بر موانع پیش روی عادی سازی روابط 
تهران و ریاض متمرکز شد. هر دو کشور در این مسیر تاش می 
کنند. از همان ابتدا مانعی از ســوی جمهوری اســامی در مسیر 
مذاکرات ایجاد نشده و این سعودی ها بودند که تن به مذاکره نمی 
دانند. اما شرایط منطقه بویژه بحث بحران یمن و حتی بحران تازه 
در اوکراین، پیشروی انصاراهلل، بحث توافق احتمالی برجام، بحث 
های نظامی و امنیتی ومجموعه این عوامل دســت به دســت هم 
دادند و تا ســعودی ها به این جمع بندی برســند که دنباله روی 
سیاست گذشته به مصلحت آنها نیست و لذا ناچار شدند برای این 
مذاکرات پیش قدم شوند.  4 دور مذاکرات میان ایران و عربستان 
و به میانجی گری عراق و عمان در ماه های گذشته انجام و پنجمین 

دور این مذاکرات هم پنج شنبه گذشته برگزار شد.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

تحریم رمزارزی در راه است؟
نهادهای نظارتی آمریکا دوباره دست به کار شدند 
و طبــق گزارش ها احتمال می رود ایرانی ها تحریم 
رمزارزی شوند. چگونه از دست تحریم فرار کنیم؟

پارسال بود که موسسه سایفرتریس اعام کرد که 
اطاعــات آدرس کیف پول های دیجیتال ایرانی را 
سناسایی کرده است. به دنبال آن خبری در رابطه 
با احتمال بلوکه شدن استیبل کوین ها منتشر شد و 
همه را نگران کرد. حاال هم با باال رفتن احتمال شکست 
مذاکرات، نهادهای نظارتی آمریکا دوباره برای تحریم 
بیشتر دست به کار شدند. انجمن باکچین ایرانی در 
بیانیه ای نسبت به شرکت هایی مانند سایفرتریس، 
کریســتال، چینالیســیس و الیپتیک که در حال 
حاضر مشغول ارائه سرویس های متنوع شناسایی و 
برچسب زنی دارایی ها دیجیتال هستند هشدار داد. 
دارایی های دیجیتال ماهیت شفافی دارند و می توان 
به راحتی تراکنش های مقصد را شناسایی کرد. جتی 
کسانی که با IP خارج از کشور فعالیت می کنند زمانی 
شناسایی می شوند که دارایی های خود را برای نقد 
کــردن به صرافی های ایرانی منتقل می کنند. پس 
فیلترشــکن و تغییر IP کمی در شناسایی نشدن 
ایرانی ها نمی کند. چند ســالی می شود که فعالیت 

ایرانی هــای در بزرگ ترین صرافی های دنیا مانند 
بایننــس و کوکوین ممنوع اســت. از طرفی حوزه 
باکچین هیچ حمایتی نمی شود و صرافی های ایرانی 
بستر مناسبی ندارند. حتی کارمزد باالتری نیست به 
استاندارد جهانی می گیرند.  اگر دعوای سیاسی به 
آنجا ختم شود که دارایی دیجیتال ایرانی ها تحریم 
شود کار فعاالن بازار رمزارزها سخت می شود. عاوه 
بر اینکه فعالیت در بازار سخت می شود، حفظ دارایی 
هم سخت می شود. برخی از ارزهای دیجیتال مانند 
تتر قابلیت فریز شــدن را دارند. از طرفی هر لحظه 
ممکن است یک صرافی خارجی دارایی ایرانی ها را 
بوکه کند. انجمن باکچین در رابطه با راهکارهای فرار 
از تحریم نوشت: رعایت نکات امنیتی توسط کسب 
و کارهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است و بخشی از 
مسئولیت آن ها برای امن نگه داشتن دارایی کاربران 
و محسوب می شود. کاربران هم باید نکات ساده ای 
مثل عدم استفاده از اسکنرهای خارجی )اکسپلورر یا 
موتور جستجوی باکچین( و یا صرافی های خارجی 
ارز دیجیتال با IP ایرانی و یا انتقال دارایی به صورت 
مستقیم بین پلتفرم ها که احتمال شناسایی و اعمال 

تحریم دارند را نیز فراگرفته و رعایت نمایند.

تبريك

جناب آقای مهندس غالمرضا اقبالی جناب آقای مهندس غالمرضا اقبالی 

عبدالعلی زاده 
آذربایجان شــرقی گار  در  مدیریت روزنامه روز

انتصــاب  بخــش  مســرت  نویــد 
بــه  عالــی،  حضــرت  ی  شایســته 
عنــوان مدیرعامــل شــرکت عمــران 
و  تبریــک  را  ســهند  جدیــد  شــهر 
گاه  در  از  و  نمــوده  عــرض  تهنیــت 
از  سرشــار  خدمتــی  بــرای  توفیقــات  مزیــد  منــان  ایــزد 
شــور و نشــاط و مملــو از تــوكل الهــی در جهــت رشــد و 

داریــم. مســالت  اســالمی  ایــران  شــكوفایی 
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سیاست 2

قالیباف:

 امت اسالمی به باورهای خود 
در خصوص فلسطین استوار است

رئیس مجلس شــورای اســامی، تاکید کرد: از 
همینجا به تمام دولتمردان خیانتکار کشورهای 
اسامی که به دنبال عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیســتی هستند می گویم که بدانند امت 
اســامی به باورهای خود نســبت به فلسطین 

ایستاده است.
محمدباقــر قالیباف در حاشــیه راهپیمایی روز 
قــدس در جمع خبرنــگاران، بیان کرد: حضور 
مردم در راهپیمایی روز قدس نشــان می دهد 
هنوز روحیه وحدت و مبارزه با استکبار در امت 
اسامی پابرجاست. امســال دیدیم مجاهدین 
فلســطینی در قلب تل آویو بــا اقتدار عملیات 

انجام دادند و مردم با حضور خود در راهپیمایی 
 نشــان دادند همیشــه پشــتیبان فلســطین

 هستند.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: از همینجا به تمام 
دولتمردان خیانتکار کشــورهای اسامی که به 
دنبال عادی سازی روابط و حیات سیاسی رژیم 
صهیونیســتی هستند می گویم که بدانند امت 
اســامی به باورهای خود نســبت به فلسطین 
ایســتاده و این راهپیمایی با شــکوه نشــانگر 
اســتحکام این باور هاســت. ان شــاءاهلل هرچه 
زودتر شاهد آزادی قدس و پیروزی فلسطینی ها 

خواهیم بود.

فرمانده کل سپاه:

 رژیم صهیونیستی شرایط را 
برای نابودی خود فراهم می کند

فرمانده کل ســپاه پاسداران گفت: آمریکا تکیه گاه 
مطمئنی برای شــما نیســت و به بیت عنکبوتی 
تبدیل شــده است کاخ سفید امروز به همراه نظام 
امنیتی شما یک النه عنکبوتی است.سردار سرلشکر 
پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اســامی پیــش از خطبه های نماز جمعه 
تهران گفت: در گذشته صهیونیست ها بی رحمانه 
قتل عام می کردند اما امروز به نقطه ای رســیده اند 
که حتی مجروح شــدن یک فلسطینی برای آن ها 
عقوبت فراوانی دارد، دیگر فصل آن فجایع غم انگیز 
برای فلسطین گذشته است. وی افزود: فلسطین از 
دست های خالی عبور کرده است، فلسطین مسلح 

است و مردانش در میانه میدان آماده نبرد هستند 
و رژیم اسراییل در حال فروپاشیدن است.

ســامی عنوان کرد: شما وضعیت کشتی هایتان را 
در دریا دیدید؛ شما شلیک هزاران راکت نیروهای 
فلســطینی را در ســیف القدس و ناتوانــی گنبد 
آهنین تان را دیدید، شــما همانند اژدها و شــیر 
حزب اهلل را به مسلح در شمال سرزمینی که اشغال 
کرده ایــد می بینید، شــما محاصره در قلب جهان 
اسام را حس می کنید، شما درهم شکستگی نظام 
سیاســی تان را می بینید، شــما می بینید که دیگر 
آمریکا تکیه گاه مطمئنی برای شما نیست و به بیت 

عنکبوتی تبدیل شده است.

یادداشت

تخریب مجسمه نماد 
دوستی بین دو ملت 

روسیه و اوکراین 
در شهر »کی یف«/ 

رویترز

والدیمیر پوتین رییس 
فدراسیون روسیه در 
مراسم تجلیل از قهرمانان 
المپیک و پارالمپیک روس 
در کاخ کرملین/ رویترز

گزارش تصویری

آزادی قدس از جای جای ایران طنین انداز شد مژده 

شکوه همبستگی
روز گذشــته کوچه و خیابان هــای ایران، 
صحنه دیدنی های بسیار در حمایت از مردم 
مظلوم و مقتدر فلســطین شد؛ از نوجوانانی 
کــه »نامگــذار« روز قدس را ندیدند اما پای 
آرمــان بلندی که دلیــل این نامگذاری بود 
ایستاده اند، تا زنان و مردانی که قدس را فراتر 
از هر مفهوم سیاسی دانسته و در حمایت از 

آن به صحنه آمدند.
روز 16 مرداد ۵۸، مطابق با 1۳ رمضان 1۳99 
قمری، آغاز راهی بود که اجازه تحریف تاریخ 
را به رژیم جعلی صهیونیســتی نداد. روزی 
که امــام خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری 
اســامی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
را به نام »قدس« قبله نخســتین مسلمانان 
نامگذاری کرد تا گرامیداشــت آن از ســوی 
مــردم ایران و آزادیخواهــان جهان، اجازه 
فراموشی ستم های غاصبان صهیونیست بر 
مردم فلسطین را ندهد. چهل و سه سال پس 
از این نامگذاری، ایران، نهم اردیبهشت ماه، 
یکصدا و فارغ از جناح بندی ها و گروه گرایی ها 
و قومیت ها، مظلومیت قدس و غزه را فریاد 

زدند.
راهپیمایی عظیم و حماســی مردم روزه دار 
و استکبارستیز ایران اسامی در حمایت از 
مردم مظلوم و مقتدر فلســطین در تهران و 
دیگر شهرستان ها از ساعت 10 صبح آغاز شد 
اما بسیاری از مردم از ساعات اولیه صبح برای 
حضور در راهپیمایی در مبادی مســیرهای 

اعام شده گردهم آمده  بودند.

رونمایی از خیبرشکن و عماد  
مســیرهای راهپیمایــی روز قدس میزبان 
دســتاوردهای جدید دفاعی ایران اسامی 
بود: موشــک »خیبرشــکن«؛ جدیدترین 
موشک بالستیک ایران با بُرد 14۵0 کیلومتر 
که دوربُردترین موشک بالستیک تاکتیکی 
جهان به شمار می آید و موشک »عماد« که 
آخرین موشــک ساخت سازمان هوافضای 

سپاه پاسداران انقاب اسامی است. 
موشــک قدر هم از دیگر تسلیحات دفاعی 
ایران اسامی است که همزمان با روز قدس 
در میدان های تهران به نمایش درآمد. تصاویر 
یادگاری و سلفی های مردم به ویژه جوانان با 
موشــک های ایرانی هم صحنه های جالب و 

هیجانی در خیابان های تهران رقم زد.
بَنر شــهدای یمنی در کنار تصویر ســردار 
شــهید، حاج قاسم ســلیمانی در مجاورت 
موشک خیبرشکن از دیدنی های قابل تأمل 
روز قــدس تهران بــود که پیام مهمی برای 
دشــمنان انقاب اسامی و جبهه مقاومت 

دارد.
  خیابان های منتهی به انقاب و غرفه های آن 
مزین به تصاویر شهدا، محصوالت فرهنگی و 
کتاب است و غرفه های فرهنگی دایر شده در 
مسیر راهپیمایی روز قدس حد فاصل میدان 
آزادی تا میدان انقاب پُر تعداد و متنوع است.

در مســیر راهپیمایــی روز قدس امســال، 
غرفه ای برای »انتفاضه سوم ملت فلسطین« 

تشکیل شد  و در آن آغاز انتفاضه سوم اسرای 
فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی 
را با توجه به عملیات های اخیر استشهادی 

در سرزمین های اشغالی تشریح کرد.
همچنین همزمان با روز جهانی قدس بَنری 
از جنایات رژیم ســعودی در یمن به صورت 
اینفوگرافیک در محــل چهارراه ولی عصر 

)عج( نصب شده بود.
حضور گروه های مردمی با تصویر ســرداران 
شهید حاج قاسم سلیمانی، احمد متوسلیان 
و محسن فخری زاده در مسیر راهپیمایی روز 
قدس از دیدنی های خیابان های تهران بود.

حضور دهه نودی ها در راهپیمایی امسال روز 
قدس به ویژه در میدان  انقاب چشــم نواز 
بود و نشان از آن دارد که نسل جدید در هر 
موضوعی تفاوت نظر داشــته باشد، حمایت 
از مظلومیت مردم فلسطین نقطه مشترک 

همه نسل هاست.
ورزشــکاران هم آمدند تا در میادین تهران 
ماننــد میدان های مبارزه، آرمان حمایت از 

فلسطین را فریاد بزنند: حضور تکواندوکاران 
و کاراته کارها در حوالی میدان ولی عصر برای 

نمایش حرکات رزمی قابل توجه بود.
 گروه هــای مختلفــی از مــردم یمــن و 
افغانستان، همپای مردم ایران در چهارراه 
ولی عصــر تهران حضــور یافته اند. تصویر 
شــیخ زکزاکی، رهبر شــیعیان نیجریه و 
نیز طرح نگاره ی »شــیخ احمد یاســین« 
از مبارزان برجســته مقاومت فلسطین در 
حاشــیه راهپیمایی روز قدس هم از دیگر 
صحنه هایی است که پازل مقاومت جهانی 
در برابر زیاده خواهی های نظام ســلطه را 

درخیابان های تهران تکمیل کرده است. 
با گذشت دقایقی از آغاز راهپمایی، جمعیت 
و صفــوف راهپیمایان در خیابان انقاب هر 
لحظه فشرده تر می شد و گروه های مختلف 
مردمی از دانشــجو و دانش آموز تا ورزشکار 
و هنرمند و... با در دســت داشــتن پرچم 
های فلســطین و جبهه مقاومت از تقاطع 
چهارراه ولی عصر )عج( به جمع راهپیمایان 

می پیوســتند و پس از دو ســال تعطیلی 
کرونایی، شــور و حال مردمی به روز قدس 

بازگشته بود. 

حضور مقامات لشکری و کشوری 
مقامات لشکری و کشوری هم از دقایق اولیه 
راهپیمایی به صفوف مردمی پیوسته اند تا 
همصــدا با ملت بزرگ ایران انزجار خود از 
صهیونیست ها و حمایت از فلسطین و آزادی 
قدس شــریف را اعام کنند: »سیدمجتبی 
خامنــه ای« فرزند مقــام معظم رهبری، 
سرلشکر »حسین ســامی« فرمانده کل 
ســپاه پاسداران انقاب اســامی، سردار 
»علی فدوی« جانشــین فرمانده کل سپاه، 
سردار »علیرضا تنگسیری« فرمانده نیروی 
دریایی سپاه، »محمدباقر قالیباف« رئیس 
مجلس شــورای اســامی، آیت اهلل صادق 
آملــی الریجانی رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، »محمد اســامی« معاون 
رئیــس جمهــور و رئیس ســازمان انرژی 
اتمــی، »محمــود احمدی نــژاد« رئیس 
جمهور پیشــین و عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، »نرگس ســلیمانی« دختر 
ســردار شهید قدس )حاج قاسم سلیمانی( 
و عضو شورای شهر تهران ، سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و 
رئیــس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران، 
»محمدحســن نامــی« رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشــور، »همایون سامه یح 
نجف آبادی« نماینده کلیمیان در مجلس، 
سردار »حسین رحیمی« فرمانده انتظامی 
تهران بــزرگ و »احمدرضا رادان« رئیس 
سابق پلیس پایتخت، »ناصر سراج« رئیس 
ســازمان بازرسی کل کشــور، »سیدرضا 
فاطمــی امیــن« وزیر صنعــت، معدن و 
تجــارت، »جواد اوجی« وزیر نفت، »پرویز 
فتاح« رئیس بنیاد مستضعفان و ... از جمله 

مسئوالن حاضر در راهپیمایی بودند.

خبر ویژه

رئیس جمهور آزادی قدس را بر اســاس وعده خدا و پیامبر اســام )ص( حتمی دانســت و اظهار داشت: 
این حرکت عظیم که امروز در قالب راهپیمایی شــاهد آن هســتیم نماد همبســتگی امت اسامی است 

که به نابودی رژیم صهیونیستی منتهی خواهد شد.
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی صبح جمعه با حضور در جمع عظیم راهپیمایان روز جهانی قدس 
در پاسخ به این سوال خبرنگاران که پیام حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در این راهپیمایی چیست؟ 
گفت: پیام این حضور این اســت که امروز این جوانان و نوجوانان فلســطینی و محور مقاومت هســتند 

که ابتکار عمل را در میدان عمل به دســت گرفته و در حال رقم زدن سرنوشــت مقاومت طوالنی ملت 
فلسطین هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه آینده سرزمین فلسطین را همین مجاهدین جوان و نوجوان به دست خواهند 
گرفت ، اظهار داشت: ما بر اساس وعده خداوند پیامبر گرامی اسام )ص( آزادی قدس را حتمی می دانیم 
و این حرکت عظیم که امروز در قالب راهپیمایی شاهد آن هستیم نماد همبستگی امت اسامی است 

که به نابودی رژیم صهیونیستی منتهی خواهد شد.

رئیس جمهور:

آینده قدس در دست نوجوانان و جوانان فلسطین است

امیرعبداللهیان خبر داد: 

 برگزاری نشست ویژه 
 سازمان همکاری اسالمی 

در ارتباط با فلسطین
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جریان مقاومت 
در بهترین شرایط خود در سطح منطقه، لبنان و 

فلسطین قرار دارد .
حســین امیر عبداللهیان در حاشیه راهپیمایی 
روز جهانــی  قــدس همچنین خبر داد :  در هفته 
پیش رو ، نشست ویژه سازمان همکاری اسامی 
در سطح نمایندگان کشورهای عضو  در جده در 
ارتباط با موضوع فلســطین و جنایت های اخیر 
رژیم صهیونسیتی علیه مردم این منطقه برگزار 

می شود .

وزارت اطالعات از انبوه اتهامات خبر داد ؛
  انهدام هسته تشکیالتی 

گروهک کمونیستی« «
اداره کل اطاعات اســتان کردســتان اعام کرد: 
هســته تشــکیاتی گروهک تروریستی کومله 
کمونیست شناسایی و اعضای آن بازداشت شدند.
اداره کل اطاعات اســتان کردســتان اعام کرد: 
در آســتانه روز جهانی قدس، با اشراف اطاعاتی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( هسته تشکیاتی 
گروهک تروریستی کومله کمونیست شناسایی 

و اعضای آن بازداشت شدند.
در این اطاعیه آمده اســت، گروهک کومله که 
ســابقه اقدامات تروریســتی و ترور شهروندان را 
در کارنامه خود دارد، طی ســال های اخیر تحت 
هدایت ســرویس های اطاعاتی با هدف انحراف 
در مســیر مطالبات صنفــی، اجتماعی عاوه  بر 
فعالیت های مخفی، به صورت ســازماندهی شده 
تبلیغ علیه اســام و ســیاه نمایی علیه کشــور و 

ساماندهی هسته های تبلیغی اقدام کرده است.
اعضای این هســته که از خارج از کشــور هدایت 
می شــدند، قصــد داشــتند با امنیتــی نمودن 
مناســبت ها، روز جهانــی قــدس و روز کارگر را 

تحت شعاع قرار دهند.
جمــع آوری اطاعــات از اصناف و مشــکات 
اقتصــادی، تحریــک بــه تجمــع در مقابــل 
فرمانداری هــا، تــاش برای ایجــاد درگیری و 
اغتشاش و مستندسازی تجمعات و خبرپراکنی 
دروغ از کشته شــدن یا خودکشــی زنان ُکرد و 
توهین به مقدســات مذهبی از فعالیت های این 

هسته تشکیاتی بوده است.

 اردوغان بعد از ۵ سال 
به عربستان سفر کرد

 »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه بعد 
از پنج سال به عربستان سفر کرد.

طبق گزارش وبگاه شبکه خبری العربیه، اردوغان 
که از ســال 2017 به عربســتان سفر نکرده وارد 
فــرودگاه بین المللی »ملک عبدالعزیز« در جده 
شــد و مورد استقبال »خالد الفیصل«، امیر مکه 

قرار گرفت.
دفتر ریاســت جمهوری ترکیه پیش از این اعام 
کرده بود این ســفر بنا به دعوت »ملک سلمان«، 

پادشاه عربستان سعودی انجام می شود.
دفتر اردوغان پیشتر در بیانیه ای اعام کرده بود: 
»در گفتگو هایی که در این ســفر انجام خواهند 
شد تمامی جوانب روابط میان ترکیه و عربستان 
سعودی و گام های الزم برای افزایش همکاری ها 
میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهند 

گرفت.«
روابط عربســتان ســعودی و ترکیه بعد از قتل 
»جمال خاشقچی«، روزنامه نگار منتقد سعودی 
در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در 

سال 201۸ دچار تنش شد.

زلنسکی در نشست خبری با گوترش:

کره فوری    آماده مذا
با روسیه هستیم

رئیس جمهوری اوکراین اعام کرد، کی یف آماده 
آغاز مذاکرات فوری با روسیه پیرامون تخلیه امن 
غیرنظامیان از مجتمع متالورژی آزووستال و دیگر 

مناطق شهر ماریوپل است.
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین در 
کنفرانس خبری مشــترکی با آنتونیو گوترش، 
دبیــرکل ســازمان ملل گفــت: اوکراین برای 
مذاکــرات فوری درباره تخلیــه غیرنظامیان از 
ماریوپل آماده اســت و انتظار کمک از ســوی 

سازمان ملل را دارد.
وی افزود: ما شاهد هستیم که علی رغم اظهارات 
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه درباره 
توقــف ادعاشــده درگیری هــا و خصومت ها در 
ماریوپــل، مجتمع متالورژی آزووســتال تحت 
بمباران »وحشیانه« ارتش روسیه قرار دارد. این 
حمات حتی در دوران ســفر گوترش به مســکو 

نیز ادامه داشتند.
زلنســکی تصریح کرد: من از گوترش می خواهم 
تا برای جلوگیری از انتقال شــهروندان اوکراینی 

به روسیه تاش کند.
وی افزود: سازمان ملل هر کار بتواند برای کمک به 
تخلیه مجتمع متالورژی آزووستال انجام می دهد.
در همین حال روسیه عصر پنجشنبه همزمان با 
حضور دبیرکل ســازمان ملل در شهر کی یف، به 

این شهر حمله موشکی کرد.

 آیا توافق تهران و ریاض
 از مسیر بغداد می گذرد؟

ادامه از صفحه اول:
... از طرف ایران یکی از اعضای شــورای امنیت ملی و از 
طرف دولت عربستان هم مسئول امنیت ملی این کشور و 
نیز کارشناسان امنیتی و نظامی دو کشور حضور داشتند.
 آنچه که در جلسه روز پنج شنبه مهم ارزیابی می شود 
این بود که طرفین به این جمع بندی رسیدند که ۵ دور 
مذاکرات گذشــته در قالب امنیتی و نظامی برگزارشده 
و بنا شــد برای دور ششــم این مذاکرات ریاست مذاکره 
کنندگان برعهده مقامات سیاسی قرار گیرد، که عمدتا 
انتظار می رود وزرای خارجه دو کشــور ریاســت آن را 
بپذیرند. این پیشنهاد فعا مطرح شده و باید منتظر آینده 
شد و دید پاسخ سعودی ها چه خواهند بود. اگر مذاکرات 
دور ششم به ریاست وزرای خارجه دو کشور باشد، عمدتا 
مسائل سیاسی و دیپلماتیک محور مذاکرات خواهد بود.
 آنچــه کــه برای ما مهم و قابل اهمیت بوده، بحث روابط 
ایران و عربستان است. اما اولویت سعودی ها روابط منطقه 
ای و مشخصا بحران یمن بود. اما تاکید جمهوری اسامی 
بر این بوده که در ابتدای امر برای رسیدن به بحث مسائل 
منطقه ای، میان دو کشور باید روابط سیاسی برقرار باشد 
و سفارت خانه های دو طرف بازگشایی شود. که در آن 
صورت امکان ادامه مذاکرات بیشتر و بحث بر سر سایر 

موضوعات مورد نظر دو طرف فراهم می شود.
توافــق آتش بس اخیــر در یمن بر روند مذاکرات میان 
ایران و عربستان ، از این منظر که می تواند مقداری فضا 
مذاکرات را تلطیف کند، تاثیر می گذارد این توافق توانست 
فضای حاکم میان دو کشور را برای برگزاری دور پنجم 
مذاکرات مهیا کند. در واقع وقتی سعودی ها اعام آتش 
بس کردند، یک هفته قبل از آن انصاراهلل اعام کرده بود، 
که آتش بس برقرار خواهد شد. اما سعودی برای اینکه 
ابتکار عمل در این زمینه در اختیار انصاراهلل قرار نگیرد، 
در واقع خود این پیشــنهاد را ارائه داند تا ابتکار عمل از 
دستشان خارج نشود، که البته این کار با تاش عمانی 

ها صورت گرفت.
طبیعتا انصاراهلل هم این پیشنهاد را پذیرفت، البته مشروط 
بــر اینکــه محاصره یمن لغو شــود و در واقع بمباران ها 
و تجاوزهای ســعودی به یمن متوقف شــود. جمهوری 
اســامی هم از این موضوع اســتقبال کرد و به طبع این 
خود بســتر را برای دور بعدی مذاکرات میان دو کشــور 

فراهم کرد.
 شرایط منطقه ای در واقع به نفع عربستان نخواهد بود. 
این موضوع طبیعتا می تواند امیدوارکننده باشد از این 
حیث که برای یک بار سعودی به طور جدی به پای میز 
مذاکره برای بحث بر سرمســائل منطقه ای بیایند. در 
واقع این قدم سعودی ها و اینکه حاضر شدند به پای میز 
مذاکــره بیاینــد را می توان به فال نیک گرفت. امیدوارم 
که مذاکرات نتیجه بخش بوده و به ســرانجام برســد. اما 
هنوز برای قضاوت در خصوص نتیجه این مذاکرات زود 
است. زیرا مسائلی که در این مذاکرات مطرح شده صرفا 
در حد طرح موضوع بوده و توافقی بر سر این موضوعات 

هنوز حاصل نشده است.
بستر و فضای منطقه ای از هر جهت به نفع سعودی ها 
نیست از جمله در آستانه توافق قرار گرفتن برجام، بحران 
اوکراین، وضعیت ناخوشایند روابط عربستان و آمریکا و 
عدم اعتماد شدید میان دوطرف، طرف سعودی اعتماد 
خود را نســبت به آمریکا از دســت داده، از طرف دیگر 
تحــوالت یمــن را داریم، در واقع انصاراهلل که قرار بود به 
واسطه عربستان سرنگون شود، االن به یک قدرت منطقه 
ای تبدیل شده و آینده یمن را ترسیم می کند. بنابراین 
ســعودی ها ناچار هســتند تا با همسایه های خود بر سر 
میز مذاکره بیایند و اگر بخواهند جایگاهی برای خود در 
منطقه داشته باشند، چاره ای ندارند جز اینکه با همسایه 
بزرگ خود یعنی جمهوری اسامی از کانال مسالمت آمیز 

و روابط همسایگی گفتگو داشته باشند.
منبع: راهبرد معاصر

 نارضایتی مردم آمریکا 
از عملکرد اقتصادی بایدن

درصد قابل توجهی از شهروندان آمریکایی، عملکرد 
اقتصــادی رئیــس جمهور این کشــور را نامطلوب 

ارزیابی کرده اند.
عملکــرد ضعیــف اقتصادی جو بایــدن نارضایتی 
شــهروندان این کشــور را در پی داشــته است. این 
گزارش می افزاید بر اســاس نظرسنجی جدید، تنها 
دو درصد از آمریکایی ها وضعیت اقتصاد تحت ریاست 

جمهوری جو بایدن را »عالی« می دانند.
نظرسنجی مؤسسه گالوپ که روز چهارشنبه منتشر 
شــد نشــان می دهد تنها 2 درصــد از آمریکایی ها 
وضعیت اقتصاد تحت ریاســت جمهوری جو بایدن 
را »عالی« ارزیابی می کنند. این نظرسنجی که در بازه 
زمانی یکم تا 19 آوریل انجام شد، نشان می دهد از هر 
پنج فرد بزرگسال آمریکایی، 4 نفر شرایط اقتصادی 
کنونی در این کشور را متوسط )۳۸ درصد( یا ضعیف 

)42 درصد( ارزیابی می کنند.
بر اســاس این نظرســنجی، تعداد کمــی از افراد 
بزرگســال آمریکایی شــرایط اقتصادی را عالی )2 
درصد( یا خوب )1۸ درصد( توصیف می کنند. عاوه 
بــر این، 76 درصد از آمریکایی ها تصریح کردند که 
اقتصاد کشــور در حال بدتر شدن است، 20 درصد 
هم گفتند وضعیت اقتصادی رو به بهبود اســت و 
۳ درصــد نیز فکر می کننــد که وضعیت اقتصادی 

تغییری نکرده است.

بین الملل

اخبار کوتاه
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3اقتصاد اقتصاد گزارش

موبایل بخریم یا صبر کنیم؟ 

 پیش بینی قیمت ها بعد از 
ممنوعیت واردات آیفون

در روز هــای گذشــته با ادامه انتقادهــا از واردات 
گوشــی های باالی 600 دالر، اعضای کمیســیون 
اصــل 90 مجلس وعده داده اند تا نیمه اول ســال 
1401 واردات آیفون ممنوع شود. به نظر می رسد 
تصمیمــات جدیدی بــرای ممنوعیــت واردات 
گوشــی های بــاالی 600 دالر و در صدر آنها برند 
اپل گرفته شــده  است. از طرف دیگر این گوشی پر 

طرفدار در کشور ما فروش باالیی دارد.
رضــا عالیان-ســخنگوی انجمــن واردکنندگان 
موبایل  در رابطه با ممنوعیت واردات برخی کاالها 
اظهارکرد:هر کشــوری هنگام رویارویی با مشکل 
منابع ارزی یکســری اولویــت بندی های منطقی 
دارد امــا به این معنی نیســت که برای تحقق آنها 
حتما باید ممنوعیتی ایجاد کرد. بلکه باید همانند 
سال 94 تا االن شرایط را مدیریت کرد که تا جای 
امکان به سمت ممنوعیت نرفت. البته در بعضی از 
حوزه هــا مانند ممنوعیت واردات خودرو مجبور به 

اینکار شدند.
تبعات ممنوعیت واردات قابل کنترل نیست

وی در ادامــه در خصوص تبعات ممنوعیت واردات 
کاال گفت:ممنوعیت واردات تبعاتی دارد که به هیچ 
وجه قابل کنترل نیست. در پس هر ممنوعیتی فساد 
و انحصار ایجاد خواهد شد. زمانیکه صحبت از اقتصاد 

آزاد می شود دیگر ممنوعیت مفهومی ندارد.
سخنگو انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه 
آیفون تنها گوشــی باالی 600 دالر نیســت افزود: 
موضوعی که در این میان مغفول مانده است، اطاق 
لوکــس بودن به موبایل های آیفون به دلیل قیمت 
بــاالی 600 دالری آن ها اســت. در حوزه فناوری 
مفهمومــی با عنوان لوکس وجود ندارد. مدل های 
متنوعــی از دیگــر برندها در این رده قیمتی وجود 
دارنــد و آیفــون در این رده قیمتی تنها نیســت. 
دســته بندی موبایل هــا فارغ از قیمت  بر اســاس 
امکانــات و ویژگی هــای کاربردی آن ها اســت. به 
ایــن ترتیب که موبایل هایی با امکاناتی برتر در رده 
پرچمداران قرار می گیرند که اتفاقا قیمتی بیشــتر 

از 600 دالر دارند.
وی با اشاره به اینکه فناوری مفهوم لوکس بودن به 
خود نمیگیرد گفت: برخی معتقدند، گوشــی های 
آیفون لوکس و کاالی غیر ضروری است در نتیجه 
بایــد جلوی واردات آن گرفته شــود تا منابع آن را 

صرف چیز های دیگری کنیم.
کاالی لوکس تعریف دارد

عالیــان در ادامه اظهارکرد: منافع حاصل از واردات 
قانونی تلفن همراه که نصیب دولت می شــود باید 
صرف خود تلفن همراه شــود که یکی از انها تولید 
است.زمانیکه واردات آیفون ممنوع شود، بخشی از 
درامد دولت که باید صرف حمایت از تولید موبایل 

در کشور می شد را محدود می کنیم.
سخنگو انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه 
کاالی لوکــس تعریف دارد بیان کرد:کاالی لوکس 
کاالیی است که در دسترس مردم نباشد. ویژگی های 
بصری و تزئیناتی خاصی داشته باشد که هر کسی 
نتواند سراغ آن بروند. مگر می شود یک کاالی لوکس 
سهم اول بازار موبایل جهان را داشته باشد. در یک 
سال گذشته بیش از 1 میلیون دستگاه آیفون وارد 
کشور شده یعنی ما یک میلیون ادم لوکس در ایران 
داریم؟ این اعداد و رقم به هم نمی خورد.وی با اشاره 
به اینکه پسوند لوکس به گوشی آیفون تبعاتی دارد 
تصریح کرد: این کار موجب افزایش شکاف اجتماعی 
و ارزش افزوده کاذب به کاالیی می شود که آن را از 
کاربردی بودن خارج و تجماتی می کند. شاید اگر 

می گفتند گوشی گران نرخ منطقی تر بود.
عامل گرانی گوشی آیفون چیست؟

عالیان در خصوص نرخ باالی گوشــی های آیفون 
گفت: وضعیت اقتصادی فعلی عامل این گرانی است. 
اقتصاد ما باعث شده است که یکسری کاالها ارزش 
و نرخ کاذب پیدا کنند اما مفهوم این نیست که این 
کاالی گران، لوکس اســت. حدود ۵ ســال پیش با 
نرخ فعلی گوشــی آیفون امکان خرید یک خودرو 
چینی شاسی بلند فراهم بود. اگر می گوییم قیمت 
گوشی آیفون درحال حاضر برابر با یک خودرو چینی 
شاسی بلند ۵ سال پیش است باید به نرخ فعلی آن 
خودرو نیز نگاه کنیم که شاید حدود ۸00 میلیون 

تومان باشد.
وی پیرامون تاثیرات این ممنوعیت در قیمت ها بیان 
کرد: درحال حاضر که تنها صحبت این موضوع است 
که شــاید در شــهریور ماه این اقدام صورت گیرد و 
مســئوالن تصمیم قطعی نگرفته اند در بازار شاهد 
افزایش نرخ هستیم. اگر دوستان مجلسی شرایطی 
را به وجود می آوردند که قبل از این نظرات با انجمن 
واردکنندگان موبایل مشورت کنند، قطعا نظر انها 

اصاح می شد.
توصیه ای به خریداران موبایل

ســخنگو انجمن واردکننــدگان موبایل در پایان 
بــا پیشــنهادی بــه مردم بــرای خرید گوشــی، 
اظهارکرد:چند روز گذشــته ارز این کاالها تامین 
نمی شــد و جهش قیمتی در بازار به علت شــوک 
روانی رخ داد. اما با تامین کاال در بازار، عرضه و تقاضا 
به یک تناســب منطقی برســند شاهد قیمت های 
منطقی تری خواهیم بود. التهاب بازار کم می شود 
و فرصــت خرید و فروش به وجــود می اید. توصیه 
من این است که مردم هر زمان به موبایل نیاز پیدا 
کردند، بخرند. چون بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز 
و اتفاقاتی که باعث این تغییرات می شود، اصا قابل 

پیش بینی نیست.

گفت و گو

کارشناس مسکن بررسی کرد:

ح  موانع پیش روی طر
 نهضت ملی مسکن

دولت در شرایطی که همزمان با تحریم و کرونا مقابله 
می کند، برای کنترل و مهار قیمت مسکن به میدان 
آمده و عزم خود را جزم کرده با مدیریت بازار مسکن، 

به قیمت خرید و اجاره سامان  دهد.
ســاخت و ساز و تامین مسکن نه تنها یک وزارتخانه 
خاص، بلکه به طور کلی تمام دولت و حاکمیت را با 
خود درگیر می کند و یکی از شــاخص های ارزیابی 

عملکرد هر دولتی به همین حوزه مربوط می شود.
نه فقط شرایط خاص اقتصادی، بلکه ضرورت تامین 
مسکن به عنوان کاالی اساسی زندگی مردم و اینکه 
سهم نسبتا بزرگی در ایجاد اشتغال و شتاب بخشی 
بــه اقتصــاد دارد، این حوزه را همــواره جزو اولویت 

دولت ها قرار می دهد.
با در نظر گرفتن این مطلب که در کشــور تقریبا ۳0 
درصد مردم مستاجرند برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
می تواند راهکار اصلی برای عبور از بحران مسکن و 

کنترل بازار باشد.
سهراب مشهودی، کارشناس مسکن و مسئول گروه 
شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران در گفت و گو 
با »راهبرد معاصر« در خصوص علت گرانی مســکن 
گفت: مسکن یک امر معلولی است یعنی متغیر هایی 
مانند اقتصاد کان و اقتصاد خرد خانوار روی آن اثر 

می گذارد.
وی در ادامه افزود: عرضه و تقاضا که از عوامل داخلی 
در بازار مسکن هستند تاثیر آنچنانی بر روی قیمت 
مســکن ندارند و به نوعی دلیل اصلی افزایش قیمت 

مسکن، کاهش ارزش پول ملی است.
مشــهودی با بیان اینکه دولت باید مشکات حاشیه 
نشینان را حل کند تا بازار مسکن به ثبات برسد گفت: 
برآوردهای اولیه نشــان می دهد 19 میلیون حاشیه 
نشین در اطراف شهرها وجود دارد که این 19 میلیون 
حاشیه نشین به علت اینکه اغلب سکونت گاه هایشان 
در بیرون از شــهر قرار دارد برای آن ها ســند صادر 
نمی کنند و به نوعی مســکن غیر رســمی محسوب 

می شوند.
این کارشــناس مســکن اظهار کرد: اگر دولت واقعا 
میخواهد در حوزه مسکن کار کند باید فکری به حال 
این 19 میلیون کند که ۳0 درصد جمعیت کشور را 
شــامل می شــود. بنابراین اگر به آن ها سند بدهند با 
این سند قادر خواهند بود از بانک وام بگیرند و منازل 

خودشان را بازسازی کنند.
وی در ادامــه افــزود: اگر برای مســکن های مناطق 
حاشیه نشین سند صادر شود آنگاه سکونت رسمی 
تلقی می شــوند و سایر دستگاه های اجرایی موظف 
هســتند به انها خدمات بدهند و این می تواند خیلی 
بیشتر از آن 4 میلیون مسکن اجتماعی که دولت در 
4 سال وعده داده است افراد را خانه دار کند. به همین 
خاطر دولت باید فکری برای این حاشیه نشینی کند 

تا مشکل مسکن برطرف شود.
مشهودی با بیان اینکه نمونه طرح نهضت ملی مسکن 
در دولت سیزدهم را ما در سال های قبل در مسکن 
مهر دیده ایم گفت: این مسکن ها در جاهای نامناسب 
ساخته شده اند و هنوز هم خالی هستند و بدتر از آن 
اقداماتی هست که در شهرهای جدید رخ داده است.
این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند 
با این طرح مردم را جذب کند گفت: ۳0 سال است 
که دولت مشــغول ســاخت 1۸شهر است که به طور 
میانگین از 4 میلیون ظرفیت هر شهر، 1 میلیون آن 
پر شــده است. یعنی دولت با این ساخت و سازهایی 
که انجام میدهد نمی تواند مردم را جذب کند. علت 
ان هم این است که مطابق با استانداردهایی که مردم 

متقاضی آن هستند مسکن ساخته نمی شود.
مسئول گروه شهرســازی جامعه مهندسان مشاور 
ایران با برشمردن استانداردهای ساخت و ساز تصریح 
کرد: این استاندارد ها را شورای عالی شهرسازی وضع 
کرده اســت که بر اســاس جمعیت باید برای هر نفر 
آموزش و پرورش، درمان و خدمات وجود داشته باشد. 
وقتی این استانداردها رعایت بشود دیگر این مسکن 
ها برای خانوارهای متوسط روبه باال قابل دسترسی 
اســت چون از حیث هزینه برای دهک های پایین 
جامعه امکان پذیر نیســت در نتیجه دولت اگر این 

کار را هم انجام بدهد شکست میخورد.
مشهودی در پاسخ به این سوال که آیا دولت میتواند به 
وعده خود مبنی بر ساخت سالی یک میلیون مسکن 
عمل کند گفت: یک نسبتی بین درآمد ملی و هزینه 
در بخش هــای مختلف وجــود دارد که این عدد در 
بخش مســکن حدود 12 درصد اســت یعنی بیش از 
12 درصد نمیتوان از درآمدهای ملی برای ســاخت 
مســکن اســتفاده کرد مثل کاری که در مسکن مهر 
کردنــد کــه خروجی آن افزایش تورم و ضربه زدن به 
بازار مسکن شد. در نتیجه به نظر من کشور ما توان 

ساخت یک میلیون مسکن در سال را ندارد.
وی ادامه داد: مســکنی که ســاخت آن یک میلیارد 
هزینــه بــرای دولت دارد، به طور میانگین مردم باید 
برای خرید آن ماهیانه ۵ الی 6 میلیون تومان اقساط 
پرداخت کنند، بالطبع افرادی که قدرت خرید خانه 
ندارند نمیتوانند ۵ میلیون هم اقساط وام را بدهند.

مشــهودی مهمترین راهکار بــرای کاهش قیمت 
مســکن را ســند دادن به 19 میلیون حاشیه نشین 
دانست و اظهار کرد: این اقدام فشار را از بازار مسکن 
برمیدارد و از این طریق جلوی مهاجرت هم به شهرها 

گرفته می شود.

گرهای افزایش تعرفه اینترنت اما و ا

با افزایش قیمت اینترنت کسب و کارها آسیب نمی بینند!
رییــس کمیســیون کســب و کارهای 
دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر 
انتظار توســعه داریم و اینکه پهنای باند 
بیشــتر و کیفیت خدمات بهتر شود، باید 
تعرفه ها عوض شود، در حالیکه 6 یا 7 سال 

بود که تعرفه ها تغییر نکرده بود.
افشــین کاهی دربــاره باالرفتن تعرفه 
اینترنت و تاثیر آن روی کسب و کارهای 
آناین گفت: واقعیت این است که هر جا 
خدماتی بخواهد ارایه شــود باید روی آن 
سرمایه گذاری کرد. کسانی که زیرساخت 
اینترنــت و پهنای باند برای اینترنت ارایه 
می کنند هم به نوعی کســب و کار برای 
آنها محســوب می شود. اگر انتظار توسعه 
داریم و اینکه پهنای باند بیشتر و کیفیت 
خدمــات بهتر شــود، باید تعرفه ها عوض 
شود. در حالیکه 6 یا 7 سال بود که تعرفه ها 

تغییر نکرده بود.
رییــس کمیســیون کســب و کارهای 
دانش بنیــان اتــاق بازرگانی ایران با بیان 
اینکه کمی دور از واقعیت است که بگوییم 
تعرفه را پایین نگه داریم تا توسعه در کسب 
و کارهای آناین بیشتر شود، تاکید کرد: 
شاید در کوتاه مدت این کار درست باشد 
ولــی در بلندمدت این شــرکت ها دچار 
چالش و ضرر و زیان می شــوند. کســب و 
کارهای آناین هم باید خودشان را با تغییر 
قیمت ها مثل صنایع دیگر وفق دهند. در 
صنایع دیگر هــم همین اتفاق می افتد و 
صنعــت بایــد خود را بــا آن وفق دهد. ما 
نمی توانیم قیمت ها را همیشه پایین نگه 
داریم و قطعا جایی افزایش قیمت خواهیم 

داشت مثل قیمت دالر و بقیه موارد.

وی افــزود: در اینجا هــم به عنوان بنگاه 
کســب و کار اقتصادی باید بتواند توسعه 
بدهد و خدمات بهتری ارایه دهد. بنابراین 
نمی توانیم بگوییم چون در پایین دســت 
شرکت های کوچک و متوسط از اینترنت 
استفاده می کنند ما در باالدست تغییری 
ندهیم، در صنایع دیگر هم برای توســعه 

این اتفاق می افتد. 
کاهــی دربــاره اولویت دولت در تجارت 
خارجــی که به جای صادرات مواد خام یا 
نیمه خام باید به ســمت صادرات کاالی 
دانــش بنیان رفت، اظهار کرد: اینکه این 
موضوع باید سیاســت کشور باشد حرف 
کاما درستی است ولی اینکه چطور بتوان 
آن را عملی کرد، با چالش مواجه اســت. 
برای اینکه بتوان این حرف را عملی کرد، 

بیشــتر از اینکه نیاز به طرح و برنامه هایی 
داشــته باشد که قطعا هم دارد بیشتر در 
فضــای عمومی جامعه نیــاز به تصمیم 
گیری هایی دارد که شاید در دست وزارت 

صمت است.
رییــس کمیســیون کســب و کارهای 
دانش بنیــان اتاق بازرگانی ایران  در ادامه 
تاکید کرد: اولین قدم برای مشــارکت و 
تجارت دانش بنیان این است که ما روابط 
خوبــی با دنیا داشــته باشــیم و به جای 
اینکــه یک کاال و محصــول خاصی را به 
کشــورهای دیگر صادر کنیم، باید سعی 
کنیم با کشــورهای دیگر و با شرکت های 
دیگر مشارکت و داد و ستد فناوری داشته 
باشــیم. باید برای سرمایه گذاری خارجی 
در داخل کشــور تولیــد کنیم که باعث 

می شــود دانش فناوری ما سطحش باالتر 
رود و به مزیت های رقابتی خودمان تکیه 
کنیــم. باید بتوانیــم در بازارهای خارج از 
کشور در یک فضای رقابتی  وارد شویم تا 
در زنجیره های ارزش جهانی قراربگیریم 
که پیش نیاز آن ارتباط خوب با کشورهای 

دیگر است.
وی افــزود: برای رســیدن به این هدف، 
قطعا طرح ها و برنامه هایی نیاز اســت که 
در قســمت دوم سازمان توسعه و تجارت 
روش درستی را پیش گرفته و برنامه های 
خوبی در این زمینه ارایه داده اســت. این 
برنامه های ســازمان توســعه و تجارت به 
شــرکت ها اباغ شده که تسهیاتی را نیز 
برای آن در نظر گرفته اند. فکر می کنم هر 
چــه در حوزه صادرات کاالی دانش بنیان 

سرمایه گذاری کنیم باز اندک بوده و این راه 
درســتی است اما امیدوارم پیش نیازهای 
اولیه آن هم در داخل کشور تامین شود و 
ارتباط مناسبی بتوانیم با کشورهای دیگر 

داشته باشیم.
رییــس کمیســیون کســب و کارهای 
دانش بنیــان اتاق بازرگانی ایران در پایان 
به پیگیــری کانون جهش و تولید دانش 
بنیان در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: 
این موضوع را دنبال می کنیم که از مجلس 
برگه آن به شــورای نگهبان ارسال شده و 
امیدوارم شــورای نگهبان به زودی آن را 
تصویــب کند تا برکات آن را در این حوزه 
ببینیم. چون اتفاق بسیار مهمی است که 
در کشور روی می دهد. 10 سال پیش ما 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
را داشتیم که قانون مترقی و خوبی بود و 
در نتیجه آن بعد از ده ســال اکوسیســتم 
نوآوری ایجاد شد و محصوالت دانش بنیان 
بلوغــی پیدا کرده اند که می توان روی آن 
حســاب کرد.وی افزود: گام دوم این طرح 
جشنواره دانش بنیان است. این موضوع در 
تاریخ ما سابقه ندارد و هنوز قوانینی داریم 
که دهه ها از آن گذشته است و کسی آن را 
تاییــد یا قانون و طرح جدیدی درباره آن 
نداده اســت. اما در اینجا ما طرحی داریم 
که بعد از ده ســال دوباره به قانون قبلی 
کمک می کند و دوباره جنبه های دیگری 
را می بیند و هدف گذاری اصلی این طرح 
هم این است که بحث اقتصاد دانش بنیان 
بتواند بخشی از فضای کلی اقتصاد ما شود 
و بتواند سهم بزرگتری را از کیفیت اقتصاد 

ما بدست بیاورد.

چه زمانی قیمت ها  شکسته می شود؟
نسخه های  شکست خورده  در بازار مسکن

 مهمترین عامل رکود در بازار مســکن تهران، افزایش قیمت مســکن و عدم 
تناسب با قدرت خرید مردم و وضعیت موجود بازار بوده است. کارشناسان این 
بازار معتقدند؛ امسال مردم بی خانمان تر از سال گذشته خواهد شد و با ادامه 
وضعیت موجود، وعده خانه دار شدن مردم به دلیل تورم و افزایش فقرغیر واقعی 
است.همانطور که آمار بانک مرکزی نشان می دهد؛ متوسط قیمت فروش هر 
متر خانه در تهران از ۵ میلیون و 760 هزار تومان در پایان سال 1۳96 به ۳۵ 
میلیون و 120 هزار تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده، بنابراین متوسط 
قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال 1۳96 تا پایان سال گذشته 
با رشد 6 برابری مواجه شده است.حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن 
انبوه سازان استان تهران گفت: در بازه زمانی سال های 1۳97 تا 1400 قیمت 
مسکن در تهران حدود 600 تا ۸00 درصد افزایش داشته است.وی ادامه داد: 
با توجه به افزایش نرخ ارز در این ســال ها )1۳97 – 1400( به تدریج قیمت 
مسکن هم افزایش داشت و همزمان با افزایش نرخ دالر، قیمت در بازار مسکن 
روند صعودی گرفت.عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران وضعیت 
بازار مسکن در سال جاری را چنین پیش بینی کرد؛ تعیین قیمت و شرایط 
معامات در بازار مسکن، بستگی به لغو تحریم ها دارد. هرچند مذاکرات برجام 

همچنان در سکوت و ابهام قرار دارد، اما سرنوشت این نشست ها تعیین کننده 
وضعیت بازار مسکن کشور است.محتشم گفت: اگر قیمت ارز با همین سرعت 
در حال افزایش باشد قطعاً قیمت مسکن بیش از این گران می شود و به طبع 
آن تقاضا در این بازار به دلیل ضعف قدرت مالی مردم به شدت کاهش می یابد.

وی تصریح داشت: مردم قدرت خرید مسکن ندارند و تقاضای مصرف در این 
بازار به نقطه صفر می رسد و شرایط معامات در بازارمسکن از مدارمتقاضیان 
واقعی و مصرفی خارج و به سمت سرمایه گذاری عده ای خاص می رود.عضو 
هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: در 4 سال گذشته بخشی 
از معامات در بازار مسکن مصرفی بود، اما بخش عمده آن سرمایه ای بود. به 
دلیل گرانی خانه، بخش زیادی از پول های سرمایه ای از سایر بازار ها خارج و به 
سمت بازار مسکن وارد شد.وی تصریح داشت: حاال مردم به سختی در تهران 
صاحب خانه می شــوند و محدوده معامات مســکن در سال جاری در صورت 
عدم تغییرشرایط اقتصادی کشور، بسیار کوچکتر خواهد شد.محتشم با بیان 
اینکه اگر شرایط بازار مسکن در همان فضای 4 سال گذشته باقی بماند، گفت: 
ســال 1400 تورم مســکن زیر نرخ تورم اقتصاد بود و مردم 40 درصد تورم در 
بخش مسکن را تجربه کردند.وی با تأکید بر اینکه در 6 ماه نخست سال جاری 

وضعیت گرانی و تورم در بازار مسکن پیش بینی می شود، گفت: تغییر و بهبود 
شرایط در بحث قیمت مسکن، تنها به نتایج مثبت مذاکرات و لغو تحریم ها و 
درنهایت آزاد سازی منابع مالی کشور، بستگی دارد که در این صورت ارزش 
پول ملی تقویت و ثبات نرخ دالر را به همراه دارد و به موازات آن قیمت ها در 
بازار مسکن شکسته خواهد شد.عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان 
تهران گفت: بیش از 90 درصد بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی است و 
کاهش قیمت مسکن تابع تقویت ارزش پولی ملی و کاهش نرخ ارز است. از این 
رو در زمان اجرای برجام، مسکن از این قاعده تبعیت می کند و قیمت ها هرچند 
به طور موقت ریزشی خواهد شد و احتمال کاهش قیمت ها در بازار مسکن در 
پسابرجام خیلی زیاد است.محتشم با تأکید بر اینکه شرایط بازار در صورت عدم 
اجرای برجام به چه سمت می رود، گفت: ظرفیت مسکن در 4 سال گذشته پُر 
شده و اصوالً نوسانات نرخ مسکن سینوسی ارزیابی می شود، پس از دو سه سال 
افزایش قیمت، حدود دو سال قیمت ها بدون تغییر باقی می ماند و سپس رشد 
خزنده ای زیر نرخ تورم افزایش پیدا می کند، اما این کسری نرخ تورم را دوباره با 
جهش قیمت جبران می کند.وی ادامه داد: به نظر می رسد اگر با همین شرایط 

اقتصادی پیش برویم، نرخ مسکن زیر نرخ تورم با افزایش مواجه خواهد شد.

 این روزها ســیگنال های مختلفی برای بازار ارز وجود دارد، از طرفی دولت 
با انتشار اخبار مختلف سعی در کنترل ارز دارد. با این شرایط قیمت دالر به 
کدام سمت می رود و در چه محدوده ای نوسان دارد؟روز هشتم اردیبهشت 
1401 در بازار آزاد دالر معامات با قیمت 2۸ هزار تومان آغاز شــد. ســقف 
معامات نیز در رقم 2۸,170 و کف معامات در رقم 27,9۸0 قرار داشت.

باتوجه به اخباری مختلفی که این روزها ســیگنال های کاهشــی و افزایشی 
برای دالر دارند و ســعی دولت برای کنترل نرخ ارز چه چشــم اندازی برای 

قیمت دالر وجود دارد؟
تالش دولت برای کنترل قیمت دالر

علی چشــمی، کارشــناس بازارهای مالی دراین خصوص بیان کرد: من فکر 
می کنم از هفته آینده همچنان از ســمت دولت اخباری مخابره می شــود تا 

نرخ ارز را کاهش دهد. درحال حاضر نیز به عنوان مثال بانک مرکزی اعام 
کرده است که مقداری از پول مربوط به انگلستان را دریافت کرده یا اخباری 
مرتبط با مذاکرات کره جنوبی و آمریکا مخابره شــد که کره جنوبی پیگیر 
اســت تا پول های بلوکه شــده ایران را آزاد کند.او ادامه داد: دولت سعی دارد 
هیجانات نرخ ارز را رو به پایین نگه دارد، اما از نظر واقعی اتفاقی که در بازار 
ارز می افتد این است که نرخ تورم نقطه به نقطه درحال افزایش است و بعد از 
چند ماه این موضوع قیمت دالر را افزایش می دهد.چشمی بیان کرد: از سوی 
دیگــر رئیس جمهــور اعام کردند مجلس تکلیف کرده تا ارز 4200 تومانی 
را به ارز نیمایی تبدیل کنند؛ این موضوع هم روی ســطح واقعی قیمت ها و 
قیمت کاالهای اساســی موثر اســت و مقداری آثار تورمی دارد؛ همانطور که 
در هفته های اخیر نیز داشته است. از این زاویه نیز نرخ ارز می تواند افزایش 

داشته باشد.این کارشناس در پایان گفت: به ظور کلی همه شرایط به صورت 
واقعی نشان می دهد نرخ ارز رو به افزایش خواهد بود، هرچند که دولت تاش 

می کند با کارهای رسانه ای این روزها نرخ ارز را رو به پایین نشان دهد.
محدوده نوسانات دالر

علی صادقین، دیگر کارشناس بازارهای مالی معتقد است: دالر باتوجه به روند 
بازارســاز در سیاســت های چند روز گذشته نرخ نزدیک به 2۸ هزار تومان را 
خط قرمز داشــته اســت و مادامی که دالر نرخ 2۸ هزار و ۳00 هزار تومان را 
رد نکند به نظر من می تواند تا 27 هزار ۸00 تومان نیز کاهش داشته باشد.

او درایــن مــورد ادامه داد: بنابراین باتوجه به اخبار سیاســی این روزها فعا 
انتظار نوسانات شدیدی را ندارم و قیمت دالر در همین محدوده 27 هزار و 

۸00 تا 2۸ هزار و ۳00 می تواند نوسان داشته باشد.

خبر ویژه

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قرا رنیست قیمت نان افزایش 
یابد و همین قیمت های فعلی ادامه دارد اما به زودی شیوه پرداخت 

یارانه نان تغییر می کند.
اظهارات روز گذشــته مســعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشــور، آب پاکی را روی دســتان عده ای افراد سودجود که 
بــه اســتقبال گرانی رفته بودند ریخــت، آنجا که اعام کرد افزایش 
قیمــت آرد صنعتــی ارتباطی به حــذف ارز 4200 تومانی ندارد و 
قیمــت نــان هم افزایش نمی یابد و آرد نانوایی ها همچنان با قیمت 

قبلی عرضه خواهد شد.

پــس از تصمیــم دولت مبنی بر افزایش قیمت آرد صنفی و صنعتی، 
برخــی آن را مقدمــه ای بــرای حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی 
دانستند اما مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
جهــت گیــری این تصمیم ربطی به قیمــت نان ندارد و آرد نانوایی 

همچنان با قیمت قبلی عرضه می شود.
وی همچنین گفت: دولت در نظر دارد به جای اینکه به واسطه ها و 
دالل ها برسد، از طریق اصاح قیمت ها یارانه مستقیم به مردم بدهد.

وی همچنین تاکید کرد که قیمت آرد نانوایی ثابت است و فعا قرار 
نیست افزایشی در این بخش داشته باشیم اما روش فعلی پرداخت 

یارانه به آرد نانوایی فسادزا است و قرار است تغییراتی در این زمینه 
داده شــود.آنطور که میرکاظمی گفته قرار اســت یارانه آرد مستقیم 

به مردم و مصرف کننده پرداخت شود.
هــر کیلــو گندم وارداتی برای کشــور حدود 1۳ هــزار تومان تمام 
می شــود اما کیلویی 6۵0 تومان به نانواهای دولتی می دهد و این 

عامل فساد و قاچاق شده است.
فرمانده انتظامی کشــور روز گذشــته اعام کرد در ســال 1400 به 
میزان ۳۵0 هزار تن آرد قاچاق کشــف شــده اســت که رشد 2000 

درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه:

قیمتنانگراننمیشود

پیش بینی جدید عدد دالر در بازار

 احتمال ریزش دالر
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نفت و انرژی 4

آیا نفت 100 دالری ضررهای میلیاردی را جبران می کند؟

مهاجرت ابرغول ها از روسیه

خبر ویژه

بین الملل

 تاثیر تولید روسیه 
 بر سیاست نفتی 

اوپک پالس
شش منبع آگاه اعام کردند اوپک 
پــاس با وجود پیش بینی کاهش 
بیشتر تولید نفت روسیه، احتماال 
به توافق فعلی ادامه می دهد و در 
نشست پنجم مه، با افزایش اندک 
تولید بــرای پنجم ژوئن موافقت 
می کند.اوپک و متحدانش شامل 
روسیه سرگرم تسهیل محدودیت 
عرضه کم ســابقه ای هســتند که 
در اوج بحــران پاندمی در واکنش 
بــه ریزش تقاضا در ســال 2020 
بــه اجرا گذاشــتند.تحت توافقی 
که ژوئن ســال میادی گذشــته 
تصویب شــد، اوپک پاس هر ماه 
تا پایان سپتامبر هدف تولیدش را 
به میزان 4۳2 هزار بشــکه در روز 
افزایــش می دهد تا به محدودیت 
عرضه خاتمه دهد. ماه گذشته این 
گروه برای ادامه این روند و افزایش 
تولید مشــابه برای ماه مه موافقت 
کرد.مصرف کنندگان بزرگ که در 
راس آنها آمریکا دیده می شــود، 
این گروه را برای افزایش بیشــتر 
تولید تحت فشــار قرار داده اند به 
خصــوص از زمانی که تحریمهای 
غربی، تولید روســیه را متاثر کرده 
اســت. با این حال این گروه برای 
تولیــد طبق اهداف تعیین شــده 
با مشــکل روبرو شــده است و این 
وضعیت احتماال ادامه پیدا خواهد 
کرد.طبــق آمار، با آغاز افت تولید 
روسیه، تولید نفت اوپک پاس در 
مارس 1.4۵ میلیون بشکه در روز 
پایینتــر از اهداف تولید این گروه 
شــد.بر اســاس گزارش رویترز، 
اسناد وزارت اقتصاد روسیه نشان 
می دهد تولید نفت این کشــور در 
ســال 2022 حداکثر 17 درصد 
ســقوط خواهد کــرد. میزان این 
کاهش، قابل توجه ترین کاهش از 
دهه 1990 است که صنعت نفت از 
کمبود سرمایه گذاری آسیب دید.

وزارت برق عراق اعالم کرد؛

توافق تهران و بغداد 
برای پرداخت بدهی 

عراق به ایران
سرپرســت وزارت بــرق عراق که 
اخیرا سفری به تهران داشت اعام 
کــرد که این کشــور درخصوص 
پرداخت بدهی های خود به ایران 
و از ســرگیری واردات گاز با طرف 
ایرانی به توافق رسیده است. عادل 
کریم، سرپرست وزارت برق عراق 
تاکید کرد: در سفر اخیر به تهران 
در خصــوص واردات گاز از ایران 
بــه عراق در تابســتان بــه توافق 
رسیدیم و طرف ایرانی متعهد شد 
که نیــروگاه ها و واحدهای تولید 
بــرق را تجهیز کنند.وی گفت که 
بغداد به خاطر واردات گاز از ایران 
بدهی هایــی به تهران دارد و برای 
پرداخــت این بدهــی ها به توافق 
رسیدیم، آن ها اوضاع عراق را می 
داننــد و انتظار داریم که در فصل 
تابســتان و زمستان تامین گاز به 
خوبی انجام شــود.عادل کریم در 
ادامه خاطرنشــان کرد که تامین 
گاز در ســطح جهانی نیز با کمبود 
مواجه اســت و این سوخت به یک 
کاالیی بســیار مهم تبدیل شــده 
اســت و دســت یابی عراق به گاز 
یک دســتاورد به شمار می رود.به 
گزارش ایســنا، جواد اوجی، وزیر 
نفت ایران روز چهارشنبه در دیدار 
بــا عادل کریــم، وزیر برق عراق و 
هیــات همراه بر توســعه هر چه 
بیشــتر همکاری ها در حوزه نفت 
و گاز تاکید کرد و گفت: امیدوارم 
در ایــن چنــد روزی که در ایران 
هســتید تصمیم های خوبی اتخاذ 
شــود.وزیر برق عــراق نیز در این 
دیدار ایران را کشور دوست خواند 
و افزود: خوشحال هستم که برای 
دومین بار شما را ماقات می کنم. 
ما دوســت شما هستیم و دوست 
داریــم همکاری های دو کشــور 
تــداوم یابد.دو طرف در این دیدار 
بر توسعه هر چه بیشتر همکاری ها 
به ویژه در بخش گاز تأکید کردند.

صادرات هندوانه در شرایط 
آبی فعلی چه توجیهی دارد؟

اخیرا خبری مبنی بر صادرات روزانه بیش 
از 700 کانتینــر هندوانه از ایران به ترکیه 
منتشــر شــد؛ خبری که بــا واکنش های 
متعددی روبرو بود، چراکه ایران در شرایط 
بحــران آب قرار دارد و صــادرات هندوانه 
درواقع صادرات آب به حســاب می آید. بر 
اســاس شاخص های بین المللی اگر بیش از 
40 درصد از آب تجدیدپذیر مصرف شــود 
تنــش آبی ایجاد می شــود و این در حالی 
اســت که  در بعضی از مناطق کشــور در 
حــال مصــرف بیــش از 100 درصد از آب 
تجدیدپذیر هســتیم. یعنی ما سالی حدود 
۵.۵ میلیارد بیش از آن مقداری که ســفره 
آب زیرزمینی تغذیه می شــود برداشــت 
می کنیم و این ســبب شــده چیزی حدود 
1۳6 میلیارد مترمکعب کســری مخزن در 
ســفره های آب زیرزمینی داشــته باشیم.
ایران در در منطقه ای خشک و نیمه خشک 
قرار گرفته که متوسط بارندگی آن به 2۵0 
میلیمتر در ســال نیز نمی رسد و به همین 
دلیل  در بخش های زیادی از کشــور دچار 
کم آبی هســتیم. در این بین در حال حاضر 
90 درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی 
استفاده می شود که اگر بتوانیم 10 درصد از 
آب کشــاورزی را صرفه جویی کنیم حدود 
9 میلیارد مترمکعب آب ذخیره می شــود و 
خیلی از مشــکات در زمینه تأمین منابع 
آبی برطرف خواهد شــد.اما نه تنها تدبیری 
برای این مســاله صــورت نمی گیرد بلکه 
شاهد صادرات محصوالت آب بر کشاورزی 
همچــون هندوانه نیز هســتیم. آنطورکه 
قاســم تقی زاده خامسی معاون سابق وزیر 
نیرو در صفحه اینستاگرام خود نوشته برای 
تولید هر کیلوگرم هندوانه بطور متوســط 
۳۵0 لیتــر آب مصرف می شــود و قیمت 
تمام شــده هر لیتر آب در کشــور حدود 
700 تومان اســت.به گفته وی کشوری که 
دچار خشکسالی بوده و بیش از ۵0 درصد 
ســدهای آن خالی از آب بوده و ســرانه آب 
آن بــه کمتر از 1100 مترمکعب رســیده 
اســت چــرا بایــد آب را در قالب هندوانه و 
گوجــه فرنگــی و… به ترکیــه صادر کند 
کــه ســرانه آب بــاالی 1700 مترمکعب 
دارد؟خامســی نوشــت: خرداد سال 99 را 
یادآور می شــوم که ترکیه با افزایش تعرفه 
واردات باعــث فاســد شــدن 10 هزار تن 
هندوانه کشــاورزان ایرانی در مرز بازرگان 
شد. ترکیه بعد از چین دومین صادرکننده 
هندوانه در جهان اســت!صحبت های تامل 
برانگیز معاون ســابق وزیر نیرو این مساله 
را در ذهن متبلور می کند که ارزش واقعی 
آب در کشور شناخته نشده و آنطور که باید 
برای حفظ این مایه حیات تاش نمی شود.

داریوش مختاری، کارشــناس ارشد حوزه 
مدیریــت منابع آبی در ایــن رابطه گفت: 
بیــش از 99 درصد هر کیلوگرم هندوانه و 
انــواع طالبــی  و محصوالت جالیزی، را آب 
تشــکیل داده است و ماده خشک آن کمتر 
از یک درصد وزن آن است. این یک خطای 
کارشناسی بوده که محصول هندوانه را جزو 
محصــوالت آب بر زراعی قلمداد می کنند. 
محصول هندوانه جزو محصوالت زراعی کم 
آب بر است و کشت هر هکتار این محصول 
بــه کمتــر از 2 تــا ۳ ماه به آب نیاز دارد و با 
مصرف آب در حدود 2 تا ۳ هزار متر مکعب، 
از  تنــاژ تولیــد 70 تا 100 تن در هر هکتار 
برخوردار است.به گفته وی بازدهی هر متر 
مکعب آب برای مصرف هر متر مکعب آب 
مصرفی این محصول حدود 2۵0 تا حداکثر 
۵00 لیتر اســت. به واقع عمده آبی که در 
مرحله آبیاری مصرف می کند در میوه آن 
ذخیره می شــود و تبخیر و تعرق برگ این 
گیاه اندک اســت. این در حالی اســت که 
آب مصرفــی هر کیلوگرم محصوالت گندم 
و جــو بیش از 1۵00 لیتر اســت. چنانچه  
محصــول هندوانه، بازار داخلی و صادراتی 
خوبی داشته باشد بازده ریالی هر متر مکعب 
آب مصرفی هندوانه نیز از بقیه محصوالت 
زراعــی و باغی مرکبات پیشــی می گیرد. 
به طور نســبی تولید محصول هندوانه در 
مقایسه با محصول گندم، خرما و محصوالت 
باغی مرکبات و انار و بسیاری از محصوالت 
باغــی و زراعی دیگــر، آب کمتری مصرف 
می کند.این کارشناس ارشد حوزه مدیریت 
منابع آبی ادامه داد: با این حال آیا صادرات 
هندوانه اقدامی منطقی است؟ پاسخ ساده و 
منفی است. صادرات هندوانه یا هر محصول 
کشــاورزی که بــا منابع آب چاه تولید می 
شــود، کاما غیر منطقی است. با این حال، 
چنانچه بتوان همانند بسیاری از محصوالت 
صیفی، تولید گلخانه ای هندوانه داشــت، 
صادرات آن منطقی و پر بازده است.به گفته 
مختاری، دانــش گلخانه های الکترونیک 
سال هاســت در پارک علم و فناوری تهران 
فراهم شده و نیازمند تامین و حمایت های 
مالی گسترده برای اجرایی شدن در مناطق 
مختلف به ویژه مناطق معتدل کشور است. 

 حمله نظامی روســیه به اوکراین باعث 
شد ابرغولهای انرژی جهانی روابط خود 
با مسکو را قطع کنند و همزمان قیمتهای 
نفت و گاز را به شدت افزایش داد. نتیجه 
ایــن وضعیت در فصل درآمدهای ســه 
ماهه اول پر از تناقض بوده اســت و این 
شرکتها از یک طرف سود عملیاتی باالیی 
را ثبت کرده اند و از سوی دیگر ضررهای 
چشمگیر را متحمل شده اند.پنج شرکت 
نفتــی بین المللی بزرگ جهان بدون در 
نظر گرفتن ضرر و زیان خروج از روسیه، 
مجموعا ۳4 میلیارد دالر درآمد خالص را 
گزارش خواهند کرد. این باالترین رقم از 
سال 2011 است اما می تواند با مجموع 
ضرر و زیان شــرکتهای اکسون موبیل و 
شل از خروج از پروژه نفت و گاز ساخالین 
و واگــذاری ســهام روس نفت توســط 
بریتیــش پترولیوم برابری کند.وضعیت 
آن طور که تصور می رود بد نیست. ضرر 
حســابداری به معنای آن نیست که پول 
از شــرکت خارج می شــود و آماری که 
برای سرمایه گذاران واقعا اهمیت دارند 
یعنــی جریان نقدینگی آزاد، به باالترین 
حد در 14 ســال اخیر می رســد. چشم 
انداز باقی مانده سال هم قوی است.لورا 
هوی، تحلیلگر سهام در شرکت هارگریوز 
لنــزداون در این باره می گوید: خروج از 
روســیه، درآمدهای صنعت نفت را نباید 
چنــدان از روندی که داشــت دور کند. 
قیمتهای نفت احتماال در کوتاه مدت باال 
مــی مانند زیرا کمبود عرضه ادامه دارد.

توتــال انرژیز فصل اعام درآمدها را روز 
پنج شنبه آغاز می کند و پس از آن اکسون 
موبیل و شــورون درآمدهای ســه ماهه 
خــود را اعام خواهند کرد. شــرکتهای 
بریتیش پترولیوم و شــل درآمدهایشان 
را هفتــه آینده اعام می کنند. در حالی 

که همتایان روســی این شرکتها مانند 
نواتک نتایج مالی ســه ماهه را منتشــر 
نمی کند.برای غولهای نفتی ســه ماهه 
نخســت ســال 2022 تا حدود زیادی 
مشــکات مالی پاندمی ویروس کرونا را 
به فراموشــی می ســپارد. پس از حمله 
نظامی روسیه به اوکراین قیمتهای نفت 
بــرای مدت کوتاهی تا مرز 140 دالر در 
هر بشکه صعود کرد و قیمت گاز طبیعی 
اروپا رکورد جدیدی را شکســت. قیمتها 
در هفته های اخیر عقب نشینی کرده اند 
اما به دلیل مذاکرات اروپایی برای محدود 
کردن واردات انرژی روسیه، همچنان در 
ســطح بسیار باالیی مانده اند.شرکتهای 
نفتی بزرگ در موقعیت رشک برانگیزی 
قرار دارند. دیگر خبری از کلنجار رفتن با 
قیمتهای اندک، افت تقاضا و انتقاد رو به 
رشد از تغییرات اقلیمی نیست. در عوض، 
دولتهای سراسر جهان به یکباره به شدت 

تاش می کنند تولیدکنندگان انرژی را 
جذب کرده و عرضه اندکی که وجود دارد 
را جذب کنند.با انتظار برای اوقات بهتری 
کــه پیش رو وجود دارد، ارزش ســهام 
شل، اکسون و شورون امسال حدود ۳0 
درصد رشــد کرده است. اما سایه جنگ 
در اوکراین همچنان بر ســر صنعت نفت 
مانده و سهام بریتیش پترولیوم و توتال 
که شرکتهایی با بیشترین آسیب پذیری 
مربوط به روسیه هستند، عملکرد خوبی 

نداشته اند.

مهاجرت ابرغول ها از روسیه
توتال تنها شــرکت نفتــی بزرگی بوده 
که حاضر نشــده اســت از روسیه خارج 
شــود. این شرکت 19.4 درصد سهم در 
شــرکت گازی نواتک و سهام بزرگی در 
پروژه هــای LNG دارد. پاتریک پویانه، 
مدیرعامــل توتال گفته اســت خروج از 

روســیه منابع ارزشــمند را به رایگان به 
پوتیــن برمی گرداند اما آســیب پذیری 
ناشــی از داراییهای روسی این شرکت به 
قوت خود باقی اســت.بریتیش پترولیوم 
نخستین شــرکت بزرگی بود که خروج 
از روســیه را اعام کرد اما بزرگی هزینه 
خروج این شرکت، ضرر شرکتهای دیگر 
را تحت الشعاع قرار داد. این شرکت حدود 
20 درصد ســهام در روس نفت را واگذار 
مــی کند که حداکثــر 2۵ میلیارد دالر 
ضرر و زیان دارد. این شــرکت در جست 
و جوی یک خریدار، با شرکتهای دولتی 
در آسیا و خاورمیانه تماس گرفته است.
شــرکت شــل با خریداران چینی درباره 
27.۵ درصــد ســهمش در پــروژه گاز 
طبیعــی مایع ســاخالین 2 مذاکره می 
کند. اکســون اعام کرده که روی خروج 
از پــروژه نفتــی ســاخالین یک کار می 
کند. تنها آســیب پذیری شورون مربوط 

به خط لوله سی پی سی است که نفت خام 
تولید شــده در قزاقستان را به بندری در 
ساحل دریای سیاه روسیه می برد.آسیب 
ناشــی از ترک روسیه ممکن است کمتر 
از دههــا میلیــارد دالر ضرر و زیان پیش 
بینی شده در سه ماهه نخست باشد.پیدا 
کردن خریدار ممکن است به این راحتی 
نباشد. قانونگذاران روسیه از اوایل مارس 
در حال بررســی الیحه ای هستند که تا 
یک نظارت خارج از سازمانی بر داراییهای 
روســیه تحت تملک شــرکتهای متعلق 
بــه دولتهای غیردوســت ایجــاد کنند.

تحلیلگــران پیش بینــی می کنند پنج 
ابرغــول انــرژی ۳6 میلیارد دالر جریان 
نقدی آزاد در ســه ماهه نخســت ســال 
2022 تولیــد خواهند کرد که باالترین 
میزان از ســال 200۸ است و پیش بینی 
می شود این رقم در سه ماهه دوم افزایش 
بیشتری پیدا کند. بنابراین پرسش مهم 
برای مدیــران عامل این ابرغولها ممکن 
است تاثیر جنگ در اوکراین نباشد بلکه 
این ســوال باشــد که با این همه پول چه 
کار خواهند کرد؟سیاستمداران و مصرف 
کنندگان ترجیح می دهند شاهد افزایش 
ســرمایه گذاری برای تولید سریع نفت و 
گاز باشــند که می توانــد کمبود عرضه 
فعلــی را برطــرف کرده و خا ناشــی از 
تحریمهای بیشــتر علیه روسیه را جبران 
کنــد. اما این اقدام به معنای عدم تحقق 
وعده شــرکتها برای دادن نقدینگی آزاد 
به سهامدارانشــان خواهد بود.بر اساس 
گــزارش بلومبرگ، یک بخشــی که این 
صنعت می تواند تولیدش را سریعا افزایش 
دهد، شیل آمریکاست اما تولیدکنندگان 
به خصوص در منطقه پرمیان باســین، با 
هزینــه تورم باال و کمبــود نیروی کار و 

تجهیزات دست و پنجه نرم می کنند.

وزیر نفت گفت: کل درآمد آنچه که از نفت، میعانات و محصوالت 
پتروشــیمی فروختیم، هنگام سر رســید وصول شده است.جواد 
اوجی درباره چگونگی استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
در وزارت نفت گفت: وزارت نفت برای اســتفاده از این ظرفیت در 
حوزه کاری خود و در بحث بهینه ســازی مصرف ســوخت، افزایش 
تولید به خصوص در عرصه های کم بازده، زنجیره صنایع تکمیلی 
پتروشیمی، جمع آوری گازهای مشعل و از همه مهمتر ادوات مورد 
نیاز صنعت نفت که وارداتی اســت، فراخوان داده اســت.وی ادامه 
داد: 1۵0 شــرکت از میان همه شــرکت های دانش بنیان مشخص 
شــدند و دوســتان مراحل نهایی بررســی را طی می کنند که این 

شــرکت ها به اســتان ها معرفی و از تســهیات وام های کم بهره و 
تســهیل چتر وزارت نفت برخوردار می شوند.وزیر نفت خاطرنشان 
کرد: از توان این شرکت های دانش بنیان در حوزه های اشاره شده 
و برای افزایش بهره وری در حوزه صنعت نفت، کاهش هزینه ها و 
اشــتغال آفرینی اســتفاده می شود.اوجی در بخش دیگری از گفت 
وگــو بــا ارائــه توضیحی به اظهارات خود مبنــی بر اختصاص ۸0 
میلیــارد دالر یارانه و گزارش ســازمان جهانی انرژی از اختصاص 
2۵ میلیارد دالریارانه در ایران، گفت: این قیاس با توجه به میزان 
اتاف انرژی در کشور انجام شد. وی ادامه داد: نرخ هر متر مکعب 
گازی که به مردم ارائه می شــود، زیر یک ســنت است در حالی که 

در بازارهای جهانی تا 400 ســنت هم خرید و فروش می شــود. به 
همیــن خاطــر اگر این را با قیمت های جهانی ارزش گذاری کنیم، 
می بینیــم کــه عمده محصوالت میعانات ما خارج از الگوی مصرف 
در کشــور، مصرف می شــود و اختصاص یارانه بیش از ۸0 میلیارد 
دالر در موارد مازاد انرژی و اســرافی که در بخش انرژی در کشــور 
رقم می خورد، اعمال می شــود.وی در پاســخ به این سوال ایرنا که 
آیا جمهوری اسامی درآمد ارزی حاصل از سوخت های صاداراتی 
را با توجه به تحریم ها در اختیار می گیرد یا نه، گفت: هر چه نفت 
و میعانات محصوالت پتروشــیمی که فروختیم همه را زمان ســر 

رسید وصول کردیم.

وزیر نفت :

کل درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات وصول شده است  

خبر  ویژه

پژوهشگر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو:

امدادرسانی مدیریت بحران سیل باید 
متناسب با وضعیت  هر منطقه باشد

کارشــناس پژوهشــی گروه مدیریت کمی و 
کیفی حوضه های آبریز پژوهشــکده مطالعات 
و تحقیقات منابع آب موسســه تحقیقات آب 
گفت: کارآمدسازی امدادرسانی و امدادپذیری 
مدیریت بحران سیل باید متناسب با وضعیت 
بومــی هــر منطقــه باشد.مهشــید طالبی 
صومعه ســرایی دربــاره مدیریــت صحیح در 
ســیاب ها افــزود: بایــد در مدیریت صحیح 
ســیاب از مشکات تمرکزگرایی آموزشی در 
مدیریت بحران )که به دلیل شرایط مرکز کشور 
بیشتر مبتنی بر مواجهه با زلزله است( کاسته 
شود تا از شوک های اجتماعی ناشی از ناآگاهی 
در شــرایط بحران جلوگیری شود.وی با اشاره 
به انجام مطالعه ای موردی درباره سیل استان 
گلســتان در موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 
ادامه داد: نتایج بررسی های موسسه تحقیقات 
آب نشــان داد که مســائل اجتماعی در سطح 
خرد و کان در مدیریت ســیاب در اســتان 
گلســتان نقش بســزایی دارد.این پژوهشگر 
موسسه تحقیقات آب خاطرنشان کرد: مسائل 
اجتماعی مختلفی قبل، حین و بعد از سیاب 
در اســتان گلستان وجود دارد که بدون لحاظ 

آن ها دامنه مخاطرات در برابر این واقعه طبیعی 
تشدید خواهد شد.طالبی صومعه سرایی گفت: 
در پــروژه ای پژوهشــی کــه در این باره انجام 
گرفــت، ابتدا همه اســناد و قوانین موجود در 
رابطه با مدیریت سیاب بررسی شده و بعد از 
آن به بررســی شرح وظایف عملکرد نهادهای 
متولی مدیریت ســیاب پرداخته شــد با این 
وجود از آنجا که ابعاد اجتماعی سیاب متنوع 
بوده و مدیریت نهادی تنها یک بعد از مدیریت 
بحران سیل از منظر اجتماعی را در برمی گیرد، 
بنابرایــن در گام بعدی با خبرگان ســازمانی، 
دانشگاهی و محلی در استان گلستان در رابطه 
با شناسایی مهم ترین مسائل اجتماعی سیاب 
در مناطق مختلف مصاحبه نیمه ساختاریافته 
تلفنی انجام شده و از طریق کدگذاری سه گانه 
مهم تریــن مقوله هــا در این زمینه جمع آوری 
شــد.وی ادامه داد: نتایج نشــان داد که اگرچه 
وظایف وزارت نیرو در این زمینه طی سال های 
اخیر فراتر از مهار سیاب بوده و به امر پیش بینی 
و مطالعات سیاب نیز توجه شده است، اما در 
برنامه های توســعه اخیــر )از برنامه چهارم تا 

ششم( این امر مغفول مانده است.

؛ بر اساس اطالعات شرکت کپلر

فروش نفت ایران ۳0 درصد زیاد شد
تحریم های غرب علیه روســیه و عدم تمایل 
چین برای خرید نفت ارزان این کشور باعث 
شده صادرات نفت ایران در سه ماهه اول سال 
جــاری میادی ۳0 درصد نســبت  به مدت 
مشــابه سال گذشته افزایش یافته و به ۸70 
هزار بشــکه در روز برســد. اطاعات شرکت 
کپلر نشــان می دهد صادرات نفت ایران در 
ســه ماهه اول سال جاری میادی ۳0 درصد 
نسبت  به سال گذشته افزایش یافته و به ۸70 
هزار بشــکه در روز رسیده است. این درحالی  
اســت که چین به عنوان اصلی ترین خریدار 
نفت خام ایران، واردات نفت خود از روســیه 
را پایین آورده اســت.ایران سریع ترین روند 
افزایش تولید را در ســه ماهه نخست 2022 
نســبت به ســایر تولیدکنندگان خاورمیانه 
داشته  و حجم صادرات آن به باالترین رقم از 
زمان خروج دونالد ترامپ از قرارداد برجام در 
201۸ رسیده است.حمله روسیه به اوکراین 
جریــان تجارت جهانی نفت را مختل کرده و 
بــه ایران فرصت افزایش صادرات به چین را 
داده اســت، درحالی که ایران هنوز هم تحت 
تحریم های آمریکا قرار دارد و هیچ دورنمای 
نزدیکی از قرارداد اتمی به چشم نمی خورد. 
چیــن هم به عنــوان بزرگ ترین واردکننده 

نفــت دنیا تمایلی به خرید نفت ارزان قیمت 
روســیه نشــان نمی دهد.ایران بیشتر نفت 
خود را به چین می فروشــد و جریان فروش 
نفــت ایران به این کشــور هیــچ گاه از زمان 
اعمــال تحریم های ترامپ در 201۸ متوقف 
نشده اســت. طبق گفتــه یکی از تحلیلگران 
کپلــر، چین تمایل بیشــتری برای واردات 
نفــت خام ایران دارد و نگــران تحریم های 
ثانویه آمریکا به خاطر معامله با ایران نیست، 
چون به نظر می رســد ظرفیت واشــنگتن با 
روســیه پر شده است.جواد اوجی، وزیر نفت 
ایــران به تازگی اعام کــرده  صادرات نفت 
این کشــور در ســال 1400 شمسی بیش از 
40 درصد افزایش یافته اســت.وی همچنین 
تاکید کرد وزارت نفت ایران هرگز شیوه ها و 
مقاصــد صادرات نفت خود را فاش نمی کند.
دراین بیــن، پاالیشــگاه های چین عجله ای 
برای خرید نفت سنگین ارزان قیمت روسیه 
را ندارنــد چــون نمی خواهنــد در بحبوحه 
ســخت تر شدن تحریم های روسیه، به عنوان 
خریدار نفت مســکو شناخته شوند. چین که 
اخیراً روابط نزدیکی با روسیه در زمینه انرژی 
برقرار کرده بود، رسماً پوتین را به خاطر جنگ 

اوکراین محکوم نکرده است.
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55بانک و بیمه
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

 در صیانت از حقوق مردم
 مماشات و گذشت 

از تخلف نداریم
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی 
گفــت: در صیانــت از حقوق مــردم، با 
کســی مماشــات نکرده و از هیچ تخلفی 

نخواهیم گذشت.
میرهاشــم موســوی در جلســه ای بــا 
اعضای بســیج جامعه پزشــکی سازمان 
تأمین اجتماعی افزود:در سیاســت های 
کلــی تأمین اجتماعی که توســط مقام 
معظــم رهبــری ابــاغ شــده، تمامی 
ایده آل های انقاب اسامی با ایده اصلی و 
دال مرکزی عدالت مورد توجه قرار گرفته 
است و بسیجیان سازمان تأمین اجتماعی 
در تبیین و تحقق این سیاســت ها نقش 

محوری دارند.
وی با اشــاره به اینکه تأمین اجتماعی با 
اباغ این سیاســت ها وارد دوران جدید 
می شود گفت: در این دوره تاش می کنیم 
عملکرد ســازمان را براساس مولفه های 
اصلی انقاب اســامی بررسی و ارزیابی 
کنیــم و به این موضــوع بپردازیم که تا 
چه اندازه توانسته ایم به اهداف موردنظر 
انقاب در حوزه تأمین اجتماعی دســت 

یابیم.
موسوی با بیان اینکه در ماه های گذشته، 
دوره اســتقرار مدیریتی در سازمان طی 
شده است، گفت: برخی افراد و جریانات 
کــه وضع موجود را ایجاد کرده و عامل و 
مســبب کاستی ها و نواقص هستند، با از 
دست دادن مناصب مدیریتی، تبدیل به 

منتقد شده اند.
مدیر عامــل تامین اجتماعی با تاکید بر 
اینکه صیانت از حقوق ذی نفعان خط قرمز 
ماســت و از تخلفات و تقصیرات به هیچ 
عنوان نخواهیم گذشت و با جدیت عمل 
می کنیم، افزود: در برخی بیمارستان های 
تأمین اجتماعــی متأســفانه تعاماتی با 
بخش هــای خصوصی شــکل گرفته بود 
و در شــرکت های اقتصــادی تابعــه نیز 
پرونده هــای تخلف و فســادهایی وجود 
دارد که همه این مسائل را بدون کمترین 
اغمــاض و در چارچــوب قانون پیگیری 
خواهیــم کرد و در مســیر احقاق حقوق 

مردم از هیچ تخلفی نمی گذریم.
دکتر موسوی درباره فرایند انتصابات در 
ســازمان تأمین اجتماعی افزود: برخاف 
انتقــادات نــاروا و شــایعاتی که ازطرف 
برخــی محافل خاص و افراد معلوم الحال 
منتشر شده، در انتصابات مدیران سازمان 
تأمین اجتماعی ظرفیت نیروهای انقابی 
ســازمان را شناســایی کــرده و به کار 
گرفته ایــم و ایــن روند بــا جدیت تداوم 
دارد، کمــا اینکــه در ماه های اخیر 90 
درصد از انتصابات از درون بدنه ســازمان 

و وزارت خانه صورت گرفته است.
وی گفت: درحالی که از سوی تشکل های 
اصیــل و شناســنامه داری همچــون 
بســیجیان ســازمان هیچ گونه سفارش 
و پیگیری برای انتصاب نداشــته ایم؛ اما 
از ســوی دیگر برخی افراد و انجمن های 
مجهول الهویــه کــه از انتصابات صورت 
گرفتــه متضرر شــده اند، بــا روش های 
مختلف به دنبال فشــار سیاســی و حتی 

تخریب و اتهام هستند.
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی 
همچنین با اشــاره به اینکه معیار اصلی 
بــرای انتصابات، انقابی و مردمی بودن، 
تخصص و مقابله با فســاد اســت افزود: 
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص 
موردنظر ما نیســت و از طرف دیگر پس 
از انتصــاب مدیران نیز با هیچ کس عهد 
اخــوت و دائمــی نبســته ایم و معیار ما 

پایبندی به همان شاخص هاست.
وی در پایــان گفــت: اگر جایی به نتیجه 
برسیم در انتصابی اشتباه کرده ایم یا فردی 
بــه هر دلیل پــس از مدتی از معیارهای 
اصلی فاصله گرفته یا تغییر کرده باشــد؛ 
بدون هیچ اســتاندارد دوگانه ای تصمیم 
به تغییر می گیریم و در صیانت از حقوق 

مردم با کسی مماشات نخواهیم کرد.

اخبار

دکتر شایان: نقش بانک مسکن 
در تحکیم بنیان خانواده 
زندانیان جرایم غیر عمد

مدیرعامــل بانک مســکن گفــت: این بانک 
در راســتای انجام رســالت و مسوولیت های 
خود، همچون گذشته، با مشارکت در پویش 
»دوباره زندگی« در آزادی زندانیان و حمایت 

از خانواده های آنان سهیم شد.
به گزارش ایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، 
دکتــر محمود شــایان با اشــاره به فضیلت 
هــای ماه مهمانی خدا اظهارداشــت؛ پویش 
مســوولیت اجتماعی »دوبــاره زندگی« در 
راســتای حمایت از تحکیم بنیان خانواده در 
ماه مبارک رمضان و با مشــارکت 1۵ بانک و 

شرکت بیمه اجرا می شود.
مدیرعامل بانک مســکن تصریح کرد: در پی 
نشست وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی 
با مدیران عامل بانک ها و بیمه ها، مقرر شــد 
هــر بانــک و بیمه ســهم معینی را در این امر 

خیرخواهانه پرداخت کند.
وی افزود: بانک مســکن ســهم خود را در این 
پویــش به میزان 10 میلیارد ریال اهدا کرده 

است.
دکتر شــایان گفــت: کارکنان ایــن بانک، 
پیش ازایــن نیــز بــا اهــدای کمک هــای 
خیرخواهانــه، در آزادی 14 زندانــی جرایم 

غیر عمد سهیم بوده اند.
وی با اشــاره به دیگر اقدامات بانک در حوزه 
مســوولیت  اجتماعــی گفت: در ســال های 
گذشــته، 1۸ مدرسه توســط بانک مسکن 
بــرای دانش آموزان مناطق محروم ســاخته 
شده است و 9 مدرسه در حال احداث نیز به 

این تعداد افزوده خواهد شد.
مدیرعامل بانک مســکن ادامــه داد: تجهیز 
بیمارستان ها و مساجد مناطق محروم نیز از 
دیگر اقدامات بانک مسکن درحوزه مسوولیت 

اجتماعی است.

مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش:

مهم ترین رکن اجتماعی سازی 
کارکنان نهادینه کردن درک 
 اهمیت خدمت به مشتریان 

و جامعه ایثارگری است
مدیرعامــل بانــک دی در جلســه اختتامیه 
دوره اجتماعی سازی کارکنان بدو خدمت بر 
ضرورت فرهنگ ســازی خدمت به مشتریان 
و جامعه هدف بانک، خانواده معزز شــهدا و 

ایثارگران در میان کارکنان تأکید کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک دی؛ علیرضا 
قیطاسی در بازدید از اداره آموزش این بانک 
بــا حضور در جلســه اختتامیه کارکنان بدو 
خدمــت گفــت: مهم ترین هــدف این دوره 
آموزشــی عاوه بر ارتقای مهارت ها و دانش 
امــور بانکــداری، آشناســازی نیروهای بدو 

خدمت با فرهنگ سازمانی بانک دی است.
وی افزود: مهم ترین رکن فرهنگ ســازمانی 
و مأموریــت بانــک دی، خدمت رســانی به 
مشــتریان و خانواده معزز شهدا و ایثارگران 
اســت که امیــدوارم این دوره آموزشــی در 
نهادینــه کــردن اهمیت خدمــت به جامعه 

ایثارگری موثر باشد.
قیطاســی با اشاره به اهمیت خدمت رسانی 
مطلوب در شــعبه گفت: کارکنان شــعب، 
صــف مقــدم بانــک در خدمت رســانی به 
مشتریان و مهم ترین عامل در تعیین میزان 
رضایتمندی مشتری هستند و بر این اساس 
انتظار مــی رود یکایک کارکنان با پایبندی 
به اصل مشــتری مداری و پاسخگویی سریع 
و نتیجه محــور در افزایــش رضایتمنــدی 
مشــتریان بکوشــند. گفتنی است در دوره 
آموزشــی اجتماعی ســازی کارکنان که به 
مــدت دو هفته برگزار شــد کارکنان ضمن 
فراگیری دروس بانکــداری داخلی، حقوق 
بانکــی، تحویلداری، حســابداری، مبارزه با 
پولشویی و نرم افزار بنکو، با حضور در شعبه 
به صورت تجربی نیز با فرآیندهای بانکداری 

آشنا شدند.
در پایان این جلســه، مدیرعامل از سه فراگیر 

برتر این دوره آموزشی تقدیر کرد.
همچنیــن در حاشــیه این دیدار، مدیرعامل 
بانک دی با حضور در سایر دوره های آموزشی 
مرکــز آمــوزش با کارکنان و مدرســان این 

دوره ها گفت وگو کرد.

 فعالیت ارزی بانک توسعه تعاون 
همگام با سایر عملیات بانکی افزایش می یابد

حســن شریفی معاون مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون در امور عملیات بانکی در 
هفتمین جلسه هم اندیشی مسائل ارزی 
بانک اظهار داشــت: این بانک با رویکرد 
توســعه ای و حمایــت از کارآفرینان و 
تعاونگران مشــغول به فعالیت اســت و 
تامین نیاز ارزی مشــتریان و تعاونگران 
از جمله خدمات بانک به شمار می رود.

وی افــزود: بانک توســعه تعاون اهداف 
و برنامه هــای مشــخصی را در زمینــه 
اعطای تسهیات، تجهیز منابع، خدمات 
اعتبــاری، صدور ضمانت نامه و خدمات 
بانکی در دوره های زمانی مختلف دنبال 
می کنــد و توســعه فعالیت ارزی نیز از 
مهمترین رئوس برنامه های بانک است.

شــریفی خاطر نشــان کرد: همکاران 
تخصصــی واحدهــای ارزی در صورت 
کســب تجارب موفق در این جایگاه ها 
ایــن امکان را می یابند تا با طی مســیر 
پیشرفت شــغلی به جایگاه های باالتر 
بانکــداری نائل شــوند و با بهره مندی 
از تخصــص همزمــان در ریال و ارز، از 
ســرمایه های بانک محســوب خواهند 

گردید.
معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون 

گفت: همزمان با ترسیم مسیر پیشرفت 
همکاران ارزی، موضوع انتقال تجارب و 
جانشین پروری نیز حائز اهمیت است تا 
امکان حضور همکاران جدید در جایگاه 
ارزی و نیز توسعه فعالیت ارزی به لحاظ 

کمی و کیفی فراهم آید.
وی گفــت: همزمــان با برگــزاری این 

سلســله جلســات، این انتظار می رود 
کــه نتایــج ملموس و اثربخشــی این 
هم اندیشــی ها ایجاد گــردد و انطباق 
ریسک صورت پذیرفته و بازدهی حاصل 
شــده نیز در برآیند کلی عملیات ارزی 

حائز اهمیت است.
ســعید معادی معاون مدیرعامل بانک 

توســعه تعــاون در امــور اســتان ها و 
بازاریابــی گفت: در حال حاضر فعالیت 
ارزی در چارچــوب مشــخص و در 12 
واحــد منتخب ارزی انجام می شــود و 
سلســله مراتب حاضر در اســتان های 
منتخب از جمله مدیر اســتان، معاون 
ارزی، رییس و معاون شعبه و همکاران 

ارزی در تحقق اهداف ســالیانه نقشی 
مهم بر عهده دارند.

وی افزود: شناسایی مشتریان، برگزاری 
جلســات برای ارتقای سطح همکاری و 
انجام و پیگیری سریع سفارش مشتریان 
از جمله مواردی است که انتظار می رود 
ارکان ارزی بانــک در انجام آنها اهتمام 

کافی را داشته باشند.
فرشید طهمورثی مدیر امور بین الملل 
بانک توســعه تعاون گفت: طی ســال 
گذشــته به میــزان ۳۵0 میلیون یورو 
فعالیــت ارزی در واحدها صورت گرفته 
اســت و مطابق برنامه ســال جاری، هر 
واحد مکلف است تا سطح فعالیت را به 

تا سطح مناسبی افزایش دهد.
در این جلسه احمد محمدی مدیر امور 
اســتان ها و شــعب ، مجتبی جعفری 
رئیــس اداره کل عملیات ارزی، عباس 
ایارده رئیس اداره کل خارجه و محسن 
عزیــزی قلیچی بازرس ویژه نیز حضور 
داشــتند و با برقراری ارتباط به صورت 
ویدئو کنفرانســی بــا واحدهای ارزی، 
مســائل و مشــکات واحدها با حضور 
برخی مدیران و معاونین اســتانی مورد 

بررسی قرار گرفت.

آوری اطالعات مزیتی   ایجاد فرآیند سیستماتیک جمع 
برای سنجش نیازهای مشتریان بانک ایران زمین است

مفهوم کلمه تجربه مشــتری یکی از مفاهیمی اســت که در کســب 
و کارهای امروزی از اهمیت باالیی برخوردار اســت. تجربه مشــتری 
نتیجه ی درک مشتری از تعامل با یک کسب و کار یا سازمان است.

می توان گفت از زمانی که یک فرد به عنوان مراجعه کننده یا درخواست 
کننده خدمات وارد یک کسب و کار، سازمان یا فضای مجازی و اینترنت 
می شود، تا زمانی که تعامل بین مشتری و مجموعه به پایان می رسد، 

این مفهوم شکل می گیرد.
مجتبی شیروانی قائم مقام بانک ایران زمین خلق یک تجربه مشتری 
موثر، عالی و لذت بخش را از ویژگی های این بانک بیان کرد و گفت: 
در دنیای امروز مبنای رقابت با دیگر فعاالن اقتصادی براساس میزان 

رضایت و کسب تجربه مطلوب مشتریان سنجیده می شود.
شــیروانی افزود: بانک ایران زمین با ایجاد فرآیند سیســتماتیک جمع 
آوری اطاعات مشــتریان از طرق مختلف همچون شــعب، ســامانه 
مدیریــت خدمات فناوری اطاعات، مرکز ارتباط با مشــتریان که به 
صورت شبانه روز پاسخگوی مشتریان هستند، توانست سایق مختلف 
را بســنجد و با توجه به نیازهای مشــتریان خدمات متمایز و جدید 

طراحی و ارائه دهد.
قائم مقام بانک ایران زمین ایجاد تغییرات در ســاختار و خدمات هر 
سازمان را اقدامی سخت بیان کرد و گفت: هر تغییری با بازخوردهای 
متفاوت از درون و بیرون مجموعه مواجه اســت و بانک در این مدت 

با پشــتکار و تاش همه همکاران توانســت این چالش را با موفقیت 
پشــت ســر بگــذارد و وارد مرحله جدیدی در حــوزه خدمات بانکی 
که همان بانکداری دیجیتال اســت شــود. شیروانی خاطرنشان کرد: 
بــا بررســی های صــورت گرفته در حوزه خدمــات دیجیتال، میزان 
"تاش مشــتری” کاهش داشــته است. با توجه به شاخص های تاش 
مشــتری مــی توان فهمید که مشــتریان کمتریــن تاش فیزیکی را 
برای دریافت خدمات در کمترین زمان داشــته اند و برای انجام امور 
بانکی خود مثل انتقال وجه یا افتتاح حســاب، کمترین تاش ذهنی 
 را صرف کرده اند که در نهایت موجب رضایت و تجربه موثر مشتریان 

شده است.

خبر ویژه

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران بخشنامه »تخصیص ۵0 درصد 
حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیات به همان 

منطقه« را به تمام شعب بانک در سراسر کشور اباغ کرد.
 برطبق بخشــنامه ۳4۳۸72/00 مــورخ 2۳/11/1400 مدیریت 
کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران با موضوع » تخصیص و هدایت موثرمنابع 

بانکی« بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، حداقل ۵0 درصد 
از منابع سپرده ای تجهیز شده در هر منطقه را به اعطای تسهیات 

در همان منطقه اختصاص دهند.
براســاس این بخشــنامه، انتقال منابع ســپرده ای در هر منطقه به 
ســایر مناطق با توجیه عدم امکان تخصیص منابع ســپرده ای به 
همان منطقه، در صورت اختصاص ۵0 درصد از منابع ســپرده ای 

به همان منطقه امکان پذیر خواهد بود.
بر اســاس این گزارش، بانک ها و موسســات اعتباری غیر بانکی که 
نســبت مجموع تســهیات اعطایی آنها در هر منطقه آزاد تجاری 
– صنعتــی و ویــژه اقتصادی به مجموع ســپرده های آنها در همان 
منطقه کمتر از ۵0 درصد باشــد، موظف هســتند این نســبت را به 

حداقل ۵0 درصد ارتقا دهند.

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به شعب سراسر کشور ابالغ کرد؛

تخصیص ۵0 درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیالت به همان منطقه

اخبار

 پیام دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران 
به مناسبت روز جهانی قدس

دکتر بهزاد شــیری مدیر عامل پســت بانک ایران ضمن بیان قبولی 
طاعات و عبادات مومنان عزیز در ماه مبارک رمضان و گرامیداشت 
روز جهانی قدس به همکاران، سهامداران، بازنشستگان و خانواده 

بزرگ پست بانک ایران، پیامی به همین مناسبت صادر کرد.
متن پیام تبریک دکترشیری بدین شرح است:

در آخرین آدینه ماه مبارک رمضان الشریف، در سایه ی باورهای ظلم 

ستیزانه و استکبارگریز امت بزرگ اسام، با آرمان های آزادیخواهی 
مسلمانان جهان تجدید میثاق خواهیم کرد تا تاریخ بداند که نفوذ 

وحدت یک امت قدرتی فراتر از سلطه ی غاصبان ستمگر دارد.
ضمــن قبولــی طاعات و عبادات مومنان عزیز، روز جهانی قدس را 
گرامی می داریم و از درگاه خداوند بلند مرتبه ســرافرازی همگان 

را خواستاریم.ش

مفقودی
ســندكمپانی وشناســنامه مالكیــت ســواری ام وی ام تیــپ 110 
بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 1386 بــه شــماره پــالک 735 
 MVM372FG6004545 ب78-ایــران46 بــه شــماره موتــور
بــه شــماره شاســی IR85211004569 متعلــق بــه احمــد مســتان 

آج بیشــه مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
ســندكمپانی و شناســنامه مالكیــت ســواری هــاچ بــک ســایپا تیــپ 
111SE بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1398 بــه شــماره پــالک 465 
بــه شــماره   6265141/M13 بــه شــماره موتــور م 69-ایــران46 
شاســی NAS431100K1054888 متعلــق بــه ســید عرفــان امینــی 

فرزنــد تقــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اخطاریه دفترخانه )نوبت اول(
آقــای علــی صمیمــی نشــانی: مجهــول المــكان. احترامــا خانــم فریبــا عســكری زاده جورشــری 
بــا ارائــه دادنامــه قطعیــت یافتــه شــماره 140034390007068768-1400/11/30 صــادره 
شــعبه 5 دادگاه خانــواده شهرســتان رشــت تقاضــای ثبــت و اجــرای صیغــه طــالق بائــن را 
نمــوده اســت علیهــذا بدینوســیله بــه جنابعالــی اخطــار مــی گــردد طــی مــدت یكهفتــه پــس 
از انتشــار ایــن اخطاریــه در روزنامــه كثیراالنتشــار بــه ایندفتــر مراجعــه و ذیــل اوراق واســناد 
بــور اقــدام قانونــی  طــالق را امضــاء فرمائیــد در غیراینصــورت پــس از ســپری شــدن مهلــت مز
الزم بعمــل خواهــد آمــد. والســالم. ادرس دفترخانــه: لشــت نشــا خیابــان شــهید منتظــری 

جنــب شــركت تعاونــی و روســتائی طبقــه فوقانــی.
سردفترطالق رسمی شماره 12 لشت نشا حوزه ثبتی رشت

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar
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رئیس شورای شهر هشتگرد:

مالقات مردمی فرصتی برای هم اندیشی با شهروندان است
البرز / راضیه دارابی

جلســه  ماقات مردمی مهندس افشاری رئیس 
شورای اسامی شهر هشتگرد با شهروندان برگزار 
شــد. افشــاری در ماقات این هفته با اشــاره به 
لزوم مشورت و بهره گیری از نظرات شهروندان در 
عمران و آبادانی شهر ، به تدوین بودجه عملیاتی بر 
اساس نیازها اشاره کرد و گفت :  بودجه ای که در 
حال اجرای آن هستیم بر اساس نیازها و اولویت ها 
تدوین شده و شورای ششم شهر در زمینه عدالت 
محوری و توجه به همه محات تاکید دارد . وی 

افزود : با همت و تاش اعضای پارلمان شــهری 
طی ماههای اخیر اقدامات بزرگ و موثری در شهر 
انجام شده است که از آن جمله می توان به پیگیری 
برای احداث تصفیه خانه و  احداث بیمارســتان 
اشــاره کرد .افشاری گفت : کاروانسرای تاریخی 
ینگی امام به عنوان اثری فاخر در شهر هشتگرد 
واقع گردیده و متاســفانه بعلت عدم رســیدگی ، 
این بنای تاریخی با اســتفاده مانده است. رئیس 
شورا بیان کرد : تحویل این کاروانسرا  به شهرداری 
هشــتگرد از جمله مواردی اســت که به جدیت 

پیگیری شده و تا کنون مکاتبات  متعددی با اداره 
میراث فرهنگی، فرمانداری ، اســتانداری و سایر 
مبادی ذیربــط در این خصوص صورت پذیرفته 
و نیز در بازدید رئیس جمهور محترم از اســتان 
البرز ، درخواست مدیریت شهری هشتگرد برای 
تحویل ، بهســازی و مرمت این بنای تاریخی به 
معاون رئیس جمهور تقدیم گردید .افشاری از از 
زحمات شــهردار و پرسنل شهرداری در پیشبرد 
امور شهر  تقدیر و تشکر نمود و  تسریع در اجرای 
پروژه های عمرانی را موضوع مورد تأکید اعضای 

شــورا عنوان کرد.رئیس شورا از کلیه شهروندان 
محترم درخواست نمود تا با مشارکت در طرح ها 
و پروژه های شــهرداری در عمران و آبادانی شهر 
سهیم باشند .وی گفت : احداث جاده کمربندی 
جنوبی شــهر یکی از پروژه های مد نظر مدیریت 
شــهری می باشــد و در مســیر اجرایی این طرح 
نیــاز اســت تا تعدادی از اماک و مســتحدثات 
توســط شــهرداری تملک و مسیر تعریض گردد 
که مشــارکت شــهروندان و مالکین می تواند در 

این امر تسریع نماید .

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛

افزایش چشم گیر تولید تختال شرکت فوالد مبارکه در فروردین ماه
اصفهان / گروه اســتان ها: غیورمردان 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه با تولید 7۵1 هزار 
و 100 تن تختال در فروردین ماه سال 
جدید توانســتند از رکورد قبلی تولید 
ماهیانه به میزان 712 هزار و ۳61 تن 
تختال کــه در مهرماه 1400 محقق 
شــده بود عبور کنند و خودباوری را 
بــه منصــه ظهــور برسانند.قاســم 
خوشــدل پور مدیر ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گــری مداوم در خصوص این 
رکورد ارزشمند اظهار کرد: تاشگران 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
بــا اســتعانت از خداونــد متعال و با 
بهره گیری هوشــمندانه از روش های 
انعطاف پذیر در آماده سازی تجهیزات 
موفق شــدند با کار گروهی و منسجم 
به تولید ماهیانه 7۵1 هزار و 100 تن 
تختال در فروردین ماه 1401 دســت 

یابند.
وی افــزود: ایــن حجــم از تولیــد با 
شناســایی و کاهش زمان های توقف 
تجهیزات، افزایش زمان آماده به کاری 
تجهیــزات، اســتفاده حداکثری از 

زمان های کاری و با تاش، پشــتکار و 
همدلی سرمایه های انسانی هوشمند 
و زحمت کــش ناحیه فوالدســازی 
و ریخته گــری مداوم شــرکت فوالد 
مبارکــه محقــق شــد.مدیر ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گــری مداوم 

شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
قطعا تفکر کار گروهی و فراواحدی در 
کلیه قسمت های ناحیه فوالدسازی و 
حمایت کامل واحدهای پشــتیبانی و 
ســتادی فوالد مبارکه در تحقق این 
رکوردشــکنی بزرگ  تأثیرگذار بود. 

رکــورد تولید ماهیانــه قبلی تختال 
بــه میــزان 712 هــزار و ۳61 تن در 
مهرماه 1400 محقق شــده بود.وی 
اذعان داشت: در فروردین ماه 1401، 
بــه میزان 4 هــزار و 140 ذوب تولید 
شد که رشد بیش از 6 درصدی نسبت 

به زمان مشــابه ســال قبل داشت. در 
این ماه اکثر کوره های قوس الکتریکی 
بیــش از ۵00 ذوب تولیــد کردند که 
کوره شــماره ۸ ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گــری مداوم بــا تولید ماهیانه 
۵4۵ ذوب در ایــن زمینــه رکورددار 
بوده است.خوشدل پور بیان کرد: این 
در حالی اســت که طی مدت مشــابه 
ســال قبل، یکــی از کوره های قوس 
الکتریکی به تنهایــی به میزان ۵01 
ذوب تولیــد کرد. مدت زمان تخلیه تا 
تخلیــه هریک از ایــن کوره ها به ۸۳ 
دقیقــه رســیده و کاهش 7 دقیقه ای 
نســبت به فروردین ماه 1400)زمان 
90 دقیقــه ای( داشــته که نشــان از 
افزایش بهره وری تجهیزات این ناحیه 
دارد.کاظم آخوندی رئیس حمل مواد 
شــرکت فوالد مبارکــه اظهار کرد: با 
همــت و تاش تمام نیروهای تولیدی 
و پشــتیبانی و با تکیه بر توان داخلی، 
همــراه بــا برنامه ریــزی و مدیریت 
فرایندهــا، رکــورد ماهیانه تولید در 
ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری 

مداوم ارتقا یافت.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

شهردار گرگان:

 تپه قلعه خندان ظرفیت خوبی 
برای جذب گردشگر است

گلســتان / گروه اســتان ها: شهردار گرگان از تپه 
قلعه خندان به عنوان یک ظرفیت بســیار خوب 
برای جذب گردشگر نام برد.در مهندس محمدرضا 
ســبطی در جمع اهالی روزه دار مســجد حضرت 
ابوالفضــل )ع( کوی دانش ســرا گــرگان گفت: 
رویکردی که مســئوالن شهرداری و شورای شهر 
در قالب لباس خدمت به شهروندان عزیز آغاز کرده 
ایــن اســت که با محوریت محلــه محوری به رفع 
مشکل مردم در محات بپردازند.وی افزود: هدف 
مــا از حضور در محات و جمع شــهروندان عزیز 
در ماه مبارک رمضان شــنیدن مشکات مردمی، 
رســیدگی و بررسی به درخواست های مطروحه و 
احصاء نیازهای مناطق است.ســبطی خاطر نشان 
کرد: باتوجه به برنامه ریزی انجام شــده و ضرورت 
رفع نیازهای محات در حوزه های مختلف، اقدامات 
الزم در اســرع وقت برای رفع مســائل و مشکات 
صورت گیرد.وی با اشاره به محله دانش سرا گفت: 
این محله دارای یک ظرفیت گردشگری خوبی به 
نام »تپه قلعه خندان« اســت که یکی از تپه های 
باستانی و میراث تاریخی و گنجینه ای گرانبها برای 

استان و شهر گرگان محسوب می شود

در نشست مشترک مدیرعامل شرکت گاز گلستان 
و معاون شعب بانك ملت استان صورت گرفت؛

 امضای تفاهم نامه همکاری 
بانك ملت و شرکت گاز استان گلستان

گلســتان / گروه اســتان ها: در نشســت مشترک 
علی طالبی مدیرعامل  شرکت گازاستان گلستان 
و عمادیانی معاون اداری مالی شــعب بانک ملت 
اســتان  ، تفاهم نامه همکاری  مشــترک بین دو 
دســتگاه منعقد شــد .در این تفاهم نامه مشترک  
برگســترش سطح همکاری و تعامات فی مابین 
مورد تاکید قرار گرفت در این نشســت همچنین 
مقرر شد شرکت گاز استان  از خدمات بانک ملت 
در زمینه های مختلف در سطح شرکت گاز  و  ارتقای 
مراودات ویژه بانکی و استفاده از ظرفیتهای موجود 
جهت تحقق اهداف دو ســازمان  به نحو مطلوبی 

بهره مند شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اظهار کرد:

 تدوین سند تحول آموزشی 
 با هدف بین المللی سازی 

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
سمنان / گروه استان ها: شیبانی، مهمترین سیاست 
دانشــگاه علوم پزشــکی شاهرود را بیشترین ارائه 
خدمت با باترین ســطح تعامل درونی و برونی با 
تأکید بر توجه به مناطق محروم بر مبنای توسعه 
متوازن برشــمرد و تصریح کرد: پیگیری دریافت 
مجوز پنج دانشــکده جدید، راه اندازی 2 خوابگاه 
نوســاز، راه اندازی مرکز جامع خدمات ســامت 
روستای قلعه نو خرقان، راه اندازی پایگاه اورژانس 
فرومــد و دریافــت مجو برای پایگاه اورژانس جاده 
ای سطوه و نیز پایگاه شماره پنج شهر شاهرود در 
ناحیه دانشگاه، از جمله اقدامات انجام شده در 120 
روز گذشته است.وی با اشاره به توجه این دانشگاه 
به حوزه پژوهش یادآور شــد: فعال شــدن قرارگاه 
جمعیت و گسترش مرکز رشد دانشگاه در راستای 
عمل به شعار سال از جمله برنامه های پیش رو است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین 
از تحویل رایگان تجهیزات بیمارســتان میامی به 
ارزش یکهزار میلیارد ریال در هفته آتی خبر داد و 
گفت: با پیگیری های انجام شده 60 میلیارد ریال 
اعتبار برای بازسازی بخش هایی از بیمارستان امام 
حسین )ع( دریافت شد که عملیات اجرایی تعدادی 

از آن ها امروز انجام می شود.

در فروردین ماه امسال صورت پذیرفت؛

جابه جایی بیش  از یک میلیون و  
12۳ هزار تن کاال از استان مازندران 

مازندران / گروه استان ها: رئیس اداره حمل و نقل 
کاالی راهــداری و حمــل و نقل جاده ای  اســتان 
مازندران عنوان کرد : در در فروردین ماه امســال 
بیش از 1میلیون و 12۳ هزار  تن کاال از مازندران 
به سراسر کشور جابجا شد. سید رحمت اله موسوی 
افزود: عمده کاالي جابجا شــده در این مدت شن 
ماســه، ذرت دامي- گندم انســاني- انواع بنزین-  
فراورده هاي لبنایتي- نفت گاز - ســیمان کیســه 
اي- مرکبات- ســیمان فله اي – بنزین معمولي 
بوده است. وی تصریح کرد : ۸7 هزار و ۵0۸  فقره 
بارنامه توسط عوامل ذیربط صادر شده است . وی 
همچنین کاالی اساسی حمل شده از بنادر استان 
با ســایر نقاط کشــور را در فروردین ماه  سالجاری، 
164هزارو 61۸تن اعام و خاطر نشــان ســاخت:  
از بنادر امیر آباد، نوشــهر و فریدونکنار 7   هزار و   
1۵7  فقره بارنامه توســط شــرکتهاي حمل ونقل 
کاال مســتقر دربنادر به ســایر نفاط کشــور صادر 
گردیداســت .رئیس اداره حمل و نقل کاالی اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای  اســتان مازندران 
خاطر نشان کرد 1۳4شرکت حمل ونقل و شعبات 

در سطح استان مازندران فعال هستند.

در دیدار مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
ح شد؛ جنوب با کارکنان عملیاتی مطر

ساماندهی نیروهای موجود 
مهمترین برنامه مدیریت منابع 

انسانی مناطق نفتخیز است
خوزستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب گفت: ســاماندهی نیروی 
انســانی موجــود مهمترین برنامه این شــرکت 
در حوزه مدیریت منابع انســانی اســت.مهندس 
علیرضا دانشــی شــامگاه دوشنبه)۵ اردیبهشت 
1401( در دیــدار صمیمی بــا کارکنان مجتمع 
بهره برداری شــماره 2 اهواز اظهار داشت: در نظر 
داریم بسیاری از کارهایی را که در دوران گذشته 
باید انجام می شــد انجــام دهیم که از جمله آنها 
رسیدگی به مسائل نیروی انسانی است و در این 
راســتا نگاه مان ساماندهی نیروی انسانی موجود 
اســت.وی افزود: هم اکنون ســه چهارم نیروی 
انســانی در مناطــق نفتخیز جنــوب از نیروهای 
ارکان ثالث تشــکیل شــده اند که بسیاری از آنها 
پایش و به نیروهای رســمی تبدیل وضعیت شده 
و عاوه بر آن 1۵00 نیروی گروه الف دانشــگاه 
نیز جذب شــده اند.مهندس دانشــی ادامه داد: 
جــذب نیرو از طریق برگزاری آزمون نیز صورت 
خواهد گرفت و در این جذب توجه ما به نیروهای 
بومی خواهد بود.مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب تاکید کرد: باید برنامه ریزی کنیم 
که آموزشگاه ها حرفه ای دوباره فعال شوند هرچند 
که به شکل سابق نمی توانیم آموزش و جذب نیرو 
داشته باشیم اما می توانیم نیروهای ارکان ثالث را 
آنالیز نموده و با برگزاری دوره های تخصصی و با 
کمک اداره مهندسی ساختار و بهره وری وضعیت 
نیروی انســانی را در بخش سمت های سازمانی و 
ساختاری اصاح و بر اساس علم مدیریت سازمانی 
نیروی انسانی را ارتقاء دهیم.وی در ادامه با اشاره 
به جایگاه و اهمیت ویژه واحدهای عملیاتی بیان 
داشت: مناطق عملیاتی با وضعیت مطلوب فاصله 
دارند هرچند که در سال های گذشته فرصت ها را 
از دست داده ایم اما برای احیای این فرصت ها باید 
قدم های بزرگی را برداریم.مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به نامگذاری امسال 
به نام »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
از ســوی رهبر معظم انقاب اسامی گفت: توجه 
به مســئله دانش بنیان قطعاً در سرلوحه کارهای 
مــا قــرار دارد و محــل ظهور و بروز آن در مناطق 
عملیاتی است و این نگاه در مدیریت فعلی مناطق 
نفتخیز جنوب، شــرکت ملی نفت ایران و وزارت 

نفت شکل گرفته است.

با سرلوحه قرار دادن شعار سال؛

 اهداف خدمت رسانی 
 شرکت توزیع برق استان سمنان 

عملیاتی می شود
ســمنان / گروه اســتان ها:  مدیرعامل شــرکت 
توزیع برق اســتان سمنان بیان کرد: تحقق شعار 
ســال در حوزه ماموریت و مسئولیت این شرکت 
در ســرلوحه برنامه ها قرار گرفته و طرح ریزی و 
اجرایی می شود. سیدمحمد حسینی نژاد با عنوان 
این که سیاســت ها و رویکردهای ســال جاری 
شــرکت متاثر از اهداف کان و اســتراتژی های 
تدوین شــده آماده گردیــده گفت: کلیه واحدها 
می بایســت ضمن توجه در اجرای آن، نســبت به 
ارائه شاخص های قابل اندازه گیری در موعد مقرر 
اقدام نمایند. وی با اشــاره به طراحی و اســتقرار 
نظــام جامع مدیریت دارایی بــا تاکید بر ارتقای 
فرایندهــای نگهــداری، تعمیرات و اجرای پروژه 
های اصاح و بهینه سازی، بهبود ولتاژ و کیفیت 
توان اظهار کرد: توســعه بهینه مولّدهای مقیاس 
کوچک و انرژی های تجدید پذیر، توسعه خدمات 
غیرحضوری، ارتقای نظام جامع جذب، توسعه و 
انگیزش سرمایه انسانی، ارتقای فرهنگ سازمانی، 
توجــه آگاهانــه به بهبود کیفیــت زندگی کاری 
همکاران برای افزایش انگیزش و بهبود دستاورد 
ها، از جمله برنامه های امســال به شــمار می رود.
وی یادآور شــد: رعایت رفتار منصفانه و صادقانه 
با کارکنان، اعتقاد به مشارکت کارکنان به عنوان 
ابزاری برای افزایش تعهد ســازمانی، شناسایی و 
به کارگیری نوین وصول مطالبات از مشــترکین، 
پیاده ســازی مدیریت خلق منابع، نهادینه سازی 
فرآیند هوشمند سازی، شناسایی، کنترل ریسک 
ها، تامین بهداشت حرفه ای و ایمنی شرکت، توجه 
به حقوق مشــترکین در قوانین و مقررات حوزه 
خدمات مشــترکان و اســتفاده از ظرفیت سمت 
مشــترکین، از دیگر مواردی است که تحقق آنها 
مورد انتظار است.حســینی نژاد به انجام فعالیت 
های فرهنگی، تبلیغاتی و اجرایی الزم در راستای 
افزایش آگاهی مشترکین و جابه جایی مشترکان 
پرمصرف و خوش مصرف به پله های پایین تر اشاره 
نمود و اضافه کرد: توســعه برنامه های فرهنگی 
و دینی، گســترش خط گرم و اتوماســیون شبکه 
توزیع، توســعه و تکمیل شبکه فیبر نوری، ارتقاء 
سطح امنیت با مدل معماری نوین امنیت، توسعه 
و تکمیل پنجره واحد خدمات مشترکین و گذرگاه 
تبادل داده و خدمات، تاش در جهت اســتقرار 
اســتانداردهای حاکمیت و مدیریت خدمات فاوا 
و تاش در جهت یکپارچه ســازی سیســتمهای 
کاربردی ســازمان )EAI( با رویکرد های نوین، از 
دیگر برنامه هایی هستند که می باید مورد اهتمام 

واقع شده تا به نحوی شایسته عملیاتی شوند.

استانها 6

در نتیجه هم افزایی میان متخصصان شرکت های ملی حفاری و مناطق نفتخیز جنوب؛

عملیات تکمیل چاه شماره 22 اهواز زودتر از برنامه محقق شد
خوزستان / گروه استان ها: در نتیجه هم افزایی و همیاری میان 
متخصصان شــرکت ملی حفاری ایران و شــرکت ملی مناطق 
نفتخیــز جنــوب،  عملیات تعمیر و تکمیل چاه شــماره 22 در 
میدان نفتی اهواز با کاربســت دســتگاه حفاری ۵2 فتح، 11 روز 
زودتر از برنامه محقق شد.، کمیل بابایی رئیس دستگاه ۵2 فتح 
در این باره توضیح داد: مدت تعمیر این چاه که در حوزه فعالیت 
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون است از سوی کارفرما 4۵ 
روز پیش بینی شــده بود که با تاش موثر و مســتمر کارکنان 
دکل و ســایر بخش های عملیاتی ، پشــتیبانی فنی و خدمات در 
مدت ۳4 روز انجام و چاه در چرخه تولید قرار گرفت.وی گفت: 

در جریان تکمیل این چاه که با رعایت نکات ایمنی و تخصصی 
صورت گرفت تجهیزات ســرچاهی تعویض و ضمن بررسی چاه 
از نظر بهره برداری، آستری، مشبک کاری، شست و شوی آن از 
ســطح تا انتها انجام و نســبت به تعویض رشته تکمیلی به میزان 
2 هزار و 700 متر اقدام گردید و چاه با فشــار و دبی مناســب 
تولیدی شد.بابایی افزود: دکل سنگین حفاری ۵2 فتح از شمار 
دکل های تحت سرپرســتی مدیریت عملیات حفاری خشــکی 
۳ اســت که در اســفندماه  ســال   1۳7۸  به ناوگان شرکت ملی 
حفاری ایران پیوست و  تاکنون حفاری و تکمیل 69 حلقه چاه 

نفت و گاز به متراژ  بیش از 6۵ هزار  متر را در کارنامه دارد.

مشهد / سمیرا رحمتی
سیدامیر شوشتری سرپرست آموزش و پرورش خراسان رضوی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: آیین نامه رتبه بندی 
معلمان اســتعداد ارتقا و تغییرات بســیار مفید و مثبت برای 
ایجــاد خاقیت در نظام آموزشــی و جلوگیری از ایســتایی و 
رکود کلیه همکاران و مجموعه های آموزشی را در خود نهفته 
دارد.سید امیر شوشتری در نشست خبری با اصحاب رسانه به 
ضرورت اجرای قانون رتبه بندی معلمان اشاره کرد و افزود: سند 
رتبه بندی  معلمان بعد از حدود 26 نگارش با کار کارشناســی 
تمام عیار و کوشــش شبانه روزی متخصصان همراه بوده و پس 
از گذراندن ۵0 هزار نفر ساعت جلسه و پگیری مستقیم به این 

مرحله رسیده است.
سرپرســت آمــوزش و پرورش خراســان رضــوی ضمن اعام 
هماهنگی کلیه قوای تصمیم گیرنده در راســتای پیاده ســازی 
و تصویب نهایی قانون مهم رتبه بندی اذعان داشــت: خألهای 

قانونی و مشــکات اداری با همکاری و هماهنگی بســیار جدی 
میان مجلس شورای اسامی، شورای نگهبان و دولت سیزدهم 
مرتفع شده و به امید خدا به زودی شاهد اجرای این قانون می 

باشیم.وی در ادامه ضمن قدردانی از حضور پرشور اصحاب رسانه 
در این کنفرانس خبری، به اهمیت همراهی رسانه ها با دستگاه 
تعلیم و تربیت اســتان اشــاره کرد و افزود: آموزش و پرورش در 
همه زمینه ها نیاز به حضور، حمایت و مشارکت رسانه ها دارد 
تا چالش های موجود در این نهاد بزرگ و پهن پیکر به مدد خرد 

جمعی و همراهی همه ارکان جامعه مرتفع گردد.
شوشــتری در پاسخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر چالش های 
بازگشــایی مدارس گفت: در بحث بازگشایی مدارس مشکات 
و کمبودهای اعم از مســائل بهداشــتی، آموزشی، کمبود جدی 
نیرو، ســرویس های مدارس و ... وجود داشــت که به فضل الهی 
تا این لحظه بسیاری از آن ها به طور جدی حل شده است و ما 
برای اجرای بهتر موضوع بازگشــایی همچنان نیازمند همراهی 
والدین ارجمند و صبوری دانش آموزان عزیز هســتیم تا از این 
افت تحصیلی جلوگیری کرده و دیگر به ایام تعطیات کرونایی 

باز نگردیم.

سرپرست آموزش و پرورش استان خراسان رضوی:

رتبه بندی معلمان قانونی با استعداد، جلوگیری از ایستایی در نظام آموزشی است

خبر  ویژه
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کوتاه از جامعه

اقبال عمومی به جایگاه حرفه روانشناسی بهتر شده است

دوستی با روانشناسان
بسیاری اعتقاد دارند که مراجعه به روانشناس 
تنها برای کسانی که دچار اختال های روانی 
و یا مشــکات روحی هستند الزم است در 
صورتی که این تصور اشتباه است. امروزه با 
وجود فشار ها و استرس هایی که همه  ما در 
زندگی تحمل می کنیم وجود شــخصی که 
بتواند ذهن آشفته  ما را به آرامش برساند بسیار 
اهمیت دارد.بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره 
و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور 
اظهار کرد: به نظر می رسد که اقبال عمومی 
نسبت به جایگاه حرفه روانشناسی و خدمات 
این حوزه نسبت به گذشته مطلوب تر شده 
و دولــت در برنامه ریزی هــای اجتماعی، 
روانشناســی و مشــاوره را مورد توجه قرار 
گرفته اســت به ویــژه در برنامه ریزی های 
معطوف به خانواده، مداخله های تخصصی، 
آموزش هــای پایه ســامت روان، آموزش 
ارتقــای خانواده، آمــوزش پیش از ازدواج، 
تشــکیل خانواده، مشــاوره قبل از طاق 
و… ازجملــه برنامه های دولت با اســتفاده 
از ظرفیت خدمات روانشناسی و مشاوره ای 
اســت.وی افزود: موضــوع دیگر اهمیتی 
اســت کــه دولت به ســامت روان محیط 
کار قائل اســت و نقشــی که روانشناســی 
صنعتی و ســازمانی برای توســعه سامت 
روان شناختی محیط کار، بهره وری سازمان، 
بهره وری محیط های کاری به آن می پردازد 
و امیدواریم بیش از گذشــته این موضوع با 
تأکیدات دولت در دستور کار قرار گیرد.وی 
تأکید کرد: امروزه اهمیت حرفه های یاورانه 
و اســتفاده از ظرفیت های تخصصی آنها و 
به ویژه شغل روانشناسی و مشاوره برای عموم 
مردم بیشــتر شــناخته شده است و به نظر 
می رســد برای اینکه بتوانیم جامعه سالم تر 
و مداخات پیشگیرانه و سطح بندی داشته 
باشــیم، باید روانشناسی در کنار مددکاری 
و مراقبت های متقابل آن در کنار نگاه های 
پزشکی و بهداشتی قرار گیرد تا خدمت دهی 
به افراد تسهیل شده و تنوع بیشتر خدمات 

را در جامعه شاهد باشیم.

 شیوع کرونا تجربه 40 درصدی 
اختالل روانی

وی افزود: بر اســاس اعام وزارت بهداشت 
در ســال گذشــته، حدود ۳0 درصد افراد 
جامعه )1۵ تا 6۵ ســال( به نوعی اختال 

روانــی را تجربــه کرده اند و این موضوع در 
افــرادی که مبتــا به کرونا بودند یا تجربه 
کرونــا داشــتند معــادل 40 درصد بوده 
اســت. سازمان بهزیستی از ابتدای پاندمی 
کرونا، ســامانه خودارزیابی روان شناختی 
را فعــال کرده و حســب مطالعاتی که در 
ســال گذشــته صورت گرفت، حدود ۳0 
درصد افراد استرس، اضطراب و افسردگی 
متوســط و شــدید را تجربه می کنند.وی 
با بیان اینکه توســعه دسترســی عموم به 
خدمات پیشگیرانه در حوزه سامت روانی 
و اجتماعی ضروری است، اظهار کرد: برای 
تحقق خدمات رفاه عمومی و یکپارچه، باید 
زیرساخت های الزم جهت تأمین خدمات 
دیده شــود تا دغدغه مربوط به دسترسی 
به آن خدمت کمتر باشد. خدمات مشاوره 
و روانشناسی ازجمله خدماتی است که به 
بهزیســتی روان شناختی و اجتماعی افراد 
و سامت اجتماعی جامعه کمک می کند. 
البته زمانی می توان به این مهم دست یافت 
که بیمه پایه خدمات روان شــناختی شکل 

گرفته باشد.

 عدم تحقق بند ج ماده 102 
قانون ششم توسعه

وی افــزود: بــرای بهره مندی از پوشــش 
خدمات بیمه روان شناختی نیاز به تسهیل 
دسترسی به خدمات روانشناختی در کشور 
است، هرچند این طور نبوده که فاقد قوانین 
حوزه خدمات بیمه روان شــناختی باشیم 
به عنوان مثــال بر اســاس بند ج ماده 102 
قانون ششــم توســعه، دولت مکلف بوده 
آموزش و مشــاوره مستمر برای گروه هایی 
ازجملــه جوانان، نوجوانــان قبل، حین و 
دســت کم پنج ســال بعد از ازدواج در قالب 
پوشــش بیمه پایه و تکمیلی ارائه دهد در 
بحــث بیمه تکمیلــی بخش های مختلف 
در ایــن حوزه ورود پیــدا کرده اند، اما برای 
بیمه های پایه ســازمان بهزیستی جلساتی 
را برگزار و بسته های استاندارد بیمه را برای 
این گروه ها طراحی و آن را به تأیید شورای 
عالی بیمه سامت رسانده و پیگیری هایی 
نیز جهت پیاده سازی داشته است.وحیدنیا 
بــا بیان اینکه برای اجرای بند ج ماده 102 
قانون ششــم توســعه باید هیئت دولت در 

خصوص پیاده سازی قانون تصمیم بگیرد، 
گفت: در حال حاضر زیرساخت های تأمین 
خدمــت با توجه به جایــگاه برنامه ریزی، 
ظرفیت هــای تخصصی، اســتانداردهای 
ترســیمی و سامانه های نظارتی در سازمان 
بهزیســتی وجود دارد. همچنین با توجه به 
جنس خدمات مذکور و نقش آن در توسعه 
سامت اجتماعی، پیاده سازی بیمه خدمات 
مذکور می تواند راهگشا باشد.وی اظهار کرد: 
بیمه های پیشگیرانه یکی از موضوعاتی است 
که در اقتصاد ســامت باید به آن پرداخته 
شــود و اقتصاد ســامت روان نیز بخشی از 
این موضوع است. همچنین بار ناتوانی ناشی 
از بیماری ها یکی از موضوعات اساسی است 
که دولت ها در طرح ریزی برنامه باید به آن 
بپردازنــد.وی گفت: در ایران هرم جمعیتی 
به ســمت سالمندی در حال حرکت است. 
در این بخش اهمیت پوشــش های بیمه ای 
برای خدمات پیشــگیرانه و مشاوره اهمیت 
مضاعفی دارد که انتظار می رود با پیگیری ها 
و حساس سازی در رسانه ها و توجهات دولت 

بتوان آن را به نتیجه رساند.

کز مشاوره بخش  ۸0 درصد مراجعان مرا
دولتی افراد نیازمند هستند

وی افزود: سیاســت گذاران در برنامه ریزی 
سیاست های کلی تأمین اجتماعی باید نگاه 
جامعی داشــته باشند. مقام معظم رهبری 
به صراحت به بحث نظام جامع رفاه اجتماعی، 
یکپارچگی برنامه ریزی ها و توسعه عدالت و 
حفظ کرامت انسان ها اشاره کردند، کرامت 
انســان ها ایجاب می کند برنامه ریزی های 
مبتنی بر رفاه اجتماعی را طوری پیش بینی 
کنیم که افراد قبل از اینکه نیازمند استمداد 
از کســی یا مجموعه ای شــوند، توانمندی 
الزم برای فائق آمدن به مشــکات را داشته 
باشــند.وحیدنیا با بیان اینکــه بالغ بر ۸0 
درصــد از مراجعان مراکز مشــاوره بخش 
دولتی بهزیســتی افراد نیازمند هســتند، 
گفت: ســازمان بهزیستی ساالنه مبالغی را 
به عنوان کمک هزینه خدمات روان شناختی 
در نظــر گرفتــه و آن را برای کمک به افراد 
نیازمند بــا اولویت بندی هزینه می کند؛ به 
لحــاظ اهمیتی که اختاالت و مشــکات 
روان شــناختی دارد، موارد ضروری و فوری 
را با تشــخیص مــددکاری موردحمایت و 
پشــتیبانی قرار می دهیم، به عنوان مثال در 
زمینه مشاوره های خانواده به افراد نیازمندی 
که از طریق سامانه تصمیم شناسایی می شوند 
پس از ارزیابی مددکاری، کمک هزینه های 
مشــاوره های کاهش طاق، در قالب یاری 
برگ ارائه می شــود.وی ادامه داد: در حوزه 
خانواده، کودک و حوزه های مداخات بالینی 
نیز روند همین گونه است. توجه به این حرفه، 
توجه به نقش روانشــناس و همچنین توجه 
به ســامت خدمت، از موضوعاتی است که 
انتظار می رود جامعه روانشناسی )انجمن ها، 
تشکل ها، مؤسسات، گروه ها و افراد اثرگذار( 
در سیاست های پیشــرو و طرح ریزی های 
تعاملی با سیستم های حاکمیتی به آن توجه 
کند.وحیدنیا تأکید کرد: امید می رود دولت 
نیز بتواند برنامه های حمایتی و پشــتیبانی 
خود را برای ایجاد فضاهای مناســب رشــد 
حرفه ای روانشناســی و مشاوره و گسترش 
نگاه پیشــگیرانه و نگاه انتخــاب آگاهانه و 
عاقانه برای کیفیت زندگی و سبک زندگی 
مبتنی بر ارزش های ایرانی و اسامی از قبل 
وجود ظرفیت های تخصصی توانمند جامعه 

روانشناسی پیش ببرد.

7جامعه
معاون آموزش دوره متوسطه:

ح تجمیع رشته هایی   طر
 با قرابت محتوایی 

در دست بررسی است
معاون آموزش دوره متوســطه وزارت 
آموزش و پرورش در مورد طرح تجمیع 
رشــته های نظری که با یکدیگر قرابت 
دارند و شــرایط انجام چنین طرحی، 
گفت: این طرح فعا در دست بررسی 
اســت. موضوع بحث این اســت که با 
توجه به قرابت محتوایی دروس رشته 
ریاضــی و تجربــی به خصوص در پایه 
دهــم کــه اختاف چندانــی در پایه 
درســی این دو رشته نداریم، می توان 
این دو رشــته را تجمیع کرد و شــاید 
بــه کاهش تب کنکور هم کمک کند.
محمدمهدی کاظمی افزود: در برخی 
رشــته های دیگر هــم چنین امکانی 
وجود دارد، اما به طور کل رشته هایی 
مدنظر است که قرابت محتوایی زیادی 
با هم داشــته باشند و در اینجا بیشتر 
رشــته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
مدنظر ماست. بعد از بررسی یا این دو 
رشــته تبدیل به یک رشته می شوند 
یا به رشــته ای با پایه های مشــترک 
می رسیم. این موضوع پیشنهاد ماست 
و باید ســه رکــن در مورد آن تصمیم 
بگیرند. این موضوع باید توسط معاونت 
آموزش متوســطه، سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی و شورای عالی 
آمــوزش و پــرورش مطرح و در مورد 
آن تصمیم گیــری کننــد. او در ادامه 
در مــورد برنامه هــا و دغدغه هــای 
معاونت متوســطه آموزش و پرورش 
در ایجــاد انگیزه به دانش آموزان برای 
ادامه تحصیل و اشــتغال در کشــور و 
جلوگیــری از مهاجرت آنها، گفت: ما 
آماری در مورد میزان دانش آموزانی که 
در این دوره مهاجرت می کنند، نداریم 
و بیشــتر مهاجــرت بعد از پایان دوره 
متوســطه و قبولی در دانشــگاه اتفاق 
مــی افتد. دانــش آموزان به این دلیل 
که شــاید در رشــته مورد عاقه خود 
در کنکور قبول نشــده باشند، تصمیم 
بگیرند برای تحصیل در رشــته مورد 
نظرشــان بــه خارج از کشــور بروند. 
برخی از موارد مهاجرتی هم که صورت 
می گیرد برای تحصیل است و خیلی از 
آنها بعد از پایان تحصیات به کشــور 
برمی گردند.در هرحال توانمندسازی 
دانش آمــوزان و در اختیار قرار دادن 
فرصت های آموزشــی مطلوب که در 
پــی آن دانش آمــوز بتواند همین جا 
دانشــی کسب کند و اطمینان داشته 
باشد که می تواند از طریق آن، فرصت 
کسب و کار و کارآفرینی هم به دست 
آورد، موجب انگیزه مندی او می شود. 
وقتــی بحث کســب وکار برای دانش 
آمــوزان می شــود، طبیعتــا با ایجاد 
رشته های فنی و حرفه ای وکاردانش 
این فرصت برایشــان فراهم می شود 
و انگیزه مهاجرت کمتر می شــود. ما 
دانش آموزان بســیار خاقی داریم که 
توانسته اند اثرهای مختلفی از خود به 
جا بگذارند و گاها کارهای خارق العاده 
ای هم انجام داده اند و فرصت کسب و 
کاری به دست آورده اند. کاظمی تاکید 
کرد: هیچ جایی مثل کشور ما فرصت 
کسب و کار وجود ندارد به خصوص که 
فرصت کسب و کار در ایران بسیار بکر 
اســت. بخشی از این بسترهای کسب 
و کار را مــا در آموزش و پرورش ایجاد 
می کنیم و این امر با ایجاد رشته های 
مختلــف و ایجاد زمینه های حمایتی 
از آینــده دانش آموزان اتفاق می افتد 
و اقداماتــی هــم در این زمینه صورت 
گرفتــه مانند وام هایــی که به دانش 
آموزان اعطا می شــود یا زمینه ای که 
برای کســب و کار آنها فراهم می شود 
کــه همه این مــوارد می تواند طبیعتا 
مانع مهاجرت متخصصان شــود. او در 
مورد مهارت آموزی معلمان هم گفت: 
دنبال این هستیم که یک هسته دانش 
بنیان از بین معلمان خودمان که فعال 
هستند و خودشان شرکت دانش بنیان 
دارند تشــکیل بدهیم و از ظرفیت آنها 
اســتفاده کنیم و اصا خودشــان این 
هســته را شکل بدهد و زمینه توسعه 

در بین معلمان ادامه پیدا کند.

دستورالعمل نقل و انتقاالت 
معلمان با رویکرد خانواده 

محوری اصالح شد
سخنگوی آموزش و پرورش با انتشار پیامی 
در حســاب کاربری توییتر خود نوشت: با 
دستور وزیر، برای اولین بار در طول تاریخ 
آمــوزش و پرورش، دســتورالعمل نقل و 
انتقاالت معلمان با رویکرد خانواده محوری 
و منطبــق بــر اصل دهم قانون اساســی 
بازنگری، اصاح و تســهیل شــد.صادق 
ســتاری فرد افزود: حفظ کرامت و منزلت 
معلمی از خانواده تا مدرســه و جامعه نه 
باهیاهــو و شــعار، بلکــه در مقام عمل به 
ِجد دنبال می شــود.بر اساس این گزارش، 
دســتورالعمل نقل و انتقاالت معلمان در 
راســتای عدم تمرکز، افزایش بهره وری و 
استفاده بهینه از نیروی انسانی، همچنین 
افزایش رضایت شــغلی و کمک به تأمین 
رفاه و آســایش نسبی فرهنگیان محترم، 
شــیوه نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، 
رســمی آزمایشــی، پیمانی و قراردادی 
متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون 
استانی با رعایت عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد 
و ســایر ضوابط و مقررات مربوط در ســال 

تحصیلی 1402- 1401 اباغ شد.

 EPT ثبت نام آزمون
 خردادماه دانشگاه آزاد 

تا 2۳ اردیبهشت ادامه دارد
ثبت نــام آزمــون EPT خردادماه 1401 
دانشــگاه آزاد اســامی که از پنج شنبه ۸ 
اردیبهشت ماه آغاز شد، تا ساعت 24 جمعه 
2۳ اردیبهشــت ماه ادامه خواهد داشت.
ایــن آزمون روز جمعه مورخ 6 خرداد ماه 
1401 هم زمان در شهرهای تهران، تبریز، 
مشــهد، اهواز ، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، 
رشــت، کرمان، اردبیل، کرج، ساری، یزد، 
همدان، ارومیه، قزوین، گرگان، خرم آباد، 
اراک، بوشــهر و زاهــدان جمعاَ 21 حوزه 
برگــزار خواهد شــد. زمان دریافت کارت 
ورود به جلسه روز چهارشنبه 4 خردادماه 
اســت.کلیه دانشجویان دکتری تخصصی 
دانشگاه آزاد اسامی می توانند در صورت 
تمایل با مراجعه به ســامانه مرکز سنجش 
https://english.iau. و پذیرش به نشانی

ac.ir/ept نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 همکاری هالل احمر 
با شرکت های دانش بنیان 

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هال 
احمر از تولید داروهایی با ساخت فن آوری 
باال با کمک شرکت های دانش بنیان خبر 
داد.علیرضا عســکری ضمــن اعام خبر 
توافق هال احمر با معاونت علمی ریاست 
جمهــوری افزود: در این راســتا به زودی 
رئیــس جمعیت هال احمــر با معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری تفاهم 
نامه رسمی امضا خواهند کرد و این اتفاق 
وارد فاز عملیاتی می شود و پس از آن شاهد 
تبلور حضور مؤثر شرکت های دانش بنیان 
در تولید تجهیزات پزشکی و داروهای با فن 
آوری باال خواهیم بود.وی یکی از نتایج این 
تفاهــم نامه را تولیدات جدید در معاونت 
درمان هال احمر با توجه به توانمندی ها و 
سابقه این بخش ارزیابی کرد و افزود: از این 
تکنولــوژی های جدید مبتنی بر ظرفیت 
های دانش بنیان، می توان در تولید اروتز و 
پروتز معاونت درمان هال احمر بهره برد؛ با 
توجه به وقوع جنگ های متعدد در منطقه 
عرضه این محصوالت می تواند بســیاری 
از نیازهــای درمانی کشــورهای منطقه را 
تامین کند و برای کشور ارزآوری مطلوب 
داشته باشــد.وی دستاورد امضای تفاهم 
نامــه با معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری را محدود به ســازمان تدارکات 
پزشــکی و معاونــت درمــان هال احمر 
ندانســت و گفت: دیگــر بخش های این 
جمعیت همچــون معاونت امداد نجات و 
معاونت پژوهش نیز دســتاوردهای خوبی 
از ایــن تفاهم نامه خواهند داشــت.وی از 
آمادگی داروخانــه هال احمر برای ارائه 
خدمات آناین به بیماران خبر داد و افزود: 
به هیچ عنوان پسندیده نیست در حالی که 
امکان دریافت کاالها  در منزل افراد وجود 
دارد، جانبازان عزیز و شریف اعصاب روان و 
یا سایر بیماران نیازمند جامعه مثل افرادی 
که داروهای شــیمی درمانی استفاده می 
کنند و یا افرادی که انسولین نیاز دارند از 
اقصی نقاط تهران برای تهیه داروهای شان 
به داروخانه های هال احمر که معموالً در 
نقاط پر ترافیک شهر قرار دارند بیایند.وی 
افزود: با اعام آمادگی داروخانه های هال 
احمر برای ارائه آناین داروها به بیماران، 
ســازمان غذا و دارو نیــز نوید ارائه مجوز 
به  داروخانه هال احمر را داده اســت که 

امیدوارم بزودی اجرایی شود. 

خبر ویژه

رئیــس مرکز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا گفت: بر اساس تحلیل آخرین 
نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز شنبه )10 
اردیبهشــت( در اســتان های کرمان، هرمزگان، 
یزد، گلســتان، خراســان شمالی و رضوی رگبار 
باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت،  در برخی 
نقــاط خیزش گرد و خاک و در مناطق مســتعد 
ریزش تگرگ پیش بینی می شود.صادق ضیاییان 

با بیان اینکه روز یکشنبه )11 اردیبهشت( سامانه 
بارشی عمدتا در نیمه شمالی کشور فعال خواهد 
بود، گفت: همچنین دوشــنبه)12 اردیبشهت( 
و با شــدت کمتر ســه شنبه )1۳ اردیبهشت( در 
نواحی شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات 
و دامنه های جنوبی البرز، شــمال شــرق و شرق 
رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید موقت 
پیش بینی می شود. وی افزود: امروز شنبه )10 

اردیبهشــت(، در بخــش هایی از جنوب، جنوب 
شرق، شرق،شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز 
افزایش ســرعت باد ودر نواحی مستعد، خیزش 
گردوخاک انتظار می رود و همچنین یکشنبه )11 
اردیبهشــت( نیز با تشــکیل توده گرد و خاک در 
کشــورهای همسایه غربی و انتقال آن به غرب و 
جنوب غرب کشور برای این نواحی غبار و کاهش 

کیفیت هوا انتظار می رود.

کشور کثر استان های  وقوع رگبار باران در ا

کارآفرینی شهری دارد کوسیستم  تهران زیرساخت های مناسبی برای تبدیل شدن به ا
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
در دومین جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی 
مشاغل خانگی با بررسی ماده سوم مصوبه برنامه 
های توســعه مشــاغل خانگی در معرض آسیب، 
پیشــبرد این روند را گام نهادن در مسیر تسهیل 
گری عنوان کرد و افزود: ما زنجیره ای ایجاد می 
کنیــم در حالــی که همه این زنجیره در دســت 
شــهرداری نیســت و تنها بخشــی آن به عهده 
شــهرداری است و سایر بخش های آن در اختیار 
سایر ارگان های مختلف است. محمدامین توکلی 

زاده بــا بیــان اینکه وجود مراکزی همچون کوثر 
،توتیا و حتی مراکز توانمندســازی زیرســاخت 
های خوبی در تبدیل شــهر تهران در غالب یک 
اکوسیســتم کارآفرینی شهری است، بر استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به ویژه حوزه 
هــای دانــش محور تاکید کرد و گفت: با توجه به 
مواجهه اصولی با گروه های جامعه هدف همچون 
زنان سرپرست خانوار، معلولین، معتادین متجاهر 
و ســایر گروه های کم برخوردار جامعه ، طراحی 
بسته ای ویژه حمایتی برای این افراد را به عنوان 

یکی از ماموریت های مدیریت شهری در راستای 
ایفای مســئولیت اجتماعی در نظر داریم.احمد 
احمدی صدر مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات 
و مشــارکت های اجتماعی شهرداری تهران، نیز 
استفاده از ظرفیت شهرداری تهران در حمایت از 
بازاریابــی و فروش محصوالت و تولیدات افراد در 
معرض آسیب ، کمک به ارتقاء وضعیت اقتصادی 
افراد در معرض آســیب، کمک به کاهش آسیب 
های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری و ایجاد انگیزه 
در افراد در معرض آســیب در راســتای گسترش 

کار افرینی را از جمله اهداف این نشســت عنوان 
کرد.سوده نجفی عضو شورای اسامی شهر تهران 
نیز با ابراز امیدواری از تغییر راهکارهای پیش رو 
با رویکرد جدید مدیریت شهری جدید، بر حضور 
کارآفرینان اجتماعی در این اکوسیســتم و نقش 
آفرینی آنان در حوزه مشــاغل خانگی تاکید کرد 
و گفــت: نقش آفرینی بانــوان در تولید ناخالص 
ملی بر موضوع توســعه فرهنگ کار و کارآفرینی 
در بین خانوارها و بهبود معیشت خانوارها دارای 

اهمیت است.

رئیس انستیتو پاستور ایران:

کسن »پاستوکووک« در انبار است ۳ میلیون دز وا
رئیــس انســتیتو پاســتور ایران دربــاره آخرین وضعیت واکســن 
پاســتوکووک، اظهار کرد: واکسن پاستوکووک که مجوزهای مصرف 
در کودکان و بزرگساالن را دارد، بیش از 14 میلیون دز مورد قرارداد 
بوده که تمام آن تحویل شده است. در عین حال ظرفیت تولید ماهانه 
چهار تا پنج میلیون دز واکســن پاســتوکووک و پاستوکووک پاس را 
بــه صورت تجمیعــی داریم.دکتر علیرضا بیگلــری افزود: با توجه به 
درخواســت وزارت بهداشــت و میزان واکسنی که اعام نیاز می شود، 
برای تولید واکسن پاستوکووک برنامه ریزی انجام می شود که مطابق 
درخواســت برنامه تولید را انجام می دهیم. در حال حاضر غیر از 14 

میلیون دزی که تحویل داده شــده، حدود ســه میلیون دز واکسن هم 
در انبار داریم که در صورت درخواســت وزارت بهداشــت تحویل داده 
خواهد شد.بیگلری درباره احتمال افزایش ظرفیت تولید با توجه به نیاز 
بــه تزریــق دز یادآور برای کرونا، گفت: ظرفیت تولید در صورت اعام 
وزارت بهداشت افزایش پیدا می کند.وی گفت: باید توجه کرد که هر 
دو فناوری واکســنی که داریم؛ اعم از پاســتوکووک که تولید مشترک 
با کوبا است و پاستوکوواد که بر پایه آدنوویروس است، منحصربه فرد 
هستند. واکسن پاستوکووک که مشترک با کشور کوباست، واکسنی 
اســت که برای کودکان با ســن بســیار پایین، قابل استفاده است که 

از این نظر منحصر به فرد اســت و از این بُعد که تنها واکســنی اســت 
که برای کووید ســاخته شــده و چند ظرفیتی است هم منحصر به فرد 
اســت. زیرا تمام واکســن های دیگری که در دنیا برای کووید ســاخته 
شــده،  واکســن های تک ظرفیتی بوده و با یک جهش می توانند مقابله 
کنند، اما واکســن پاســتوکووک این امکان را دارد که بتوان با آن با 
جهش های مختلف مقابله کرد که از این نظر نسل آینده واکسن های 
کووید محســوب می شود. رئیس انستیتو پاستور ایران در ادامه تاکید 
کرد: این واکسن با فناوری بسیار پیشرفته کنژوکاسیونی که دارد، در 

داخل کشور فراهم شده است.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 28 رمضان 1443   30 آپریل 2022شنبه 10 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2092

                2092 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

مسجد تاریخانه ، قدیمی ترین 
مسجد ایران

تاریخانه )به معنای خدایخانــه، خانه خدا( از آثار 
باســتانی دامغان اســت که طبق تحقیقات اداره 
کل باستان شناسی، پیش از تسلط اعراب بر ایران، 
آتشــکده بوده و بعداً به مسجد تبدیل شده است. 
مسجد تاریخانه یکی از مهمترین بناهای بازمانده 
از قرون اولیه اسامی در این کشور می باشد و بنا به 
نوشته بعضی از کتب در زمان جلوس اولین خلیفه 
عباسی)ســفاح( درســال 1۳2 هجری قمری و 
سلطنت هارون الرشید 170 هجری قمری ساخته 
شده است. ســاختمان بنای مجدد آن مربوط به 
قرن دوم هجری است و اسلوب ساختمان آن نیز 
به سبک بناهای دوره ساسانیان می باشد. در طی 
قــرون، تاریخانه دامغان بارها مرمت و بازســازی 
شده است. مناره ای آجری در عهد سلجوقیان به 
این مجموعه اضافه شــده است که اکنون 26 متر 
ارتفاع دارد و بدنه آن با آجرکاری تزیین شده است. 

تاریخانه در ترکی به معنای خانه خداست.
این اثر در تاریخ 1۵ دی 1۳10 با شماره ثبت ۸0 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
نام مســجد از دو واژه تاری و خانه تشــکیل شده 
است که تاری لفظ ترکی و به معنای خدا می باشد. 
خدای خانه از اولین نمونه های مســاجدی است 
که در آن مناره نیز یکی از عناصر تشکیل دهنده 
می باشد. پان این مسجد عبارتست از یک حیاط 
مربع شکل در سمت قبله یک تاالر ستون دار و در 
سه ســمت دیگر یک ردیف رواق. تاالر ستون دار 
آن در حال حاضر دارای هفت ناو طولی و ســه ناو 
عرضی است و ناو وســطی آن عریض تر و رفیع تر 
از ناوهای طرفین است و شامل محراب می باشد. 
عده ای سبک معماری مسجد را عربی می دانند 
و ساخت آن را مشابه مسجد مدینه عنوان نموده 
اند اما آثار به جای مانده از ســتون های یک کاخ 
ساسانی در نزدیکی دامغان شباهت بسیار زیادی 
با ستونهای مســجد تاریخانه دارد. در این مسجد 
ستون هایی مدور قرار دارد که با آجرهایی به طول 
۳۵ و به عرض ۳4 و 7 سانتی متر ساخته شده و به 
نام »چهل ســتون« معروف است. تعداد ستون ها 
26 عدد می باشد که 1۸ ستون آن در یک طرف و 
۵ ستون در ســمت دیگر و ۳ ستون در مقابل قرار 

گرفته است.
آقای آندره گدار باستان شناس فرانسوی ضمن ارائه 
رساله ای مفصل سبک معماری مسجد تاریخانه را 
صد درصد ساسانی می داند و متذکر می شود که 
در ساخت مســجد تاریخانه تمام اشکال معماری 
ایرانی خالص اســت و حتی در بکار بردن مصالح ، 
همان مصالح بکار رفته در معماری ساسانی یعنی 
آجر و خشت و گچ و چوب استفاده شده است. بدین 
ترتیب که از آجر برای ساخت قوس ها و ستونها و 
از خشت برای ســاخت دیگر قسمت های مسجد 
استفاده گردیده همچنین برای ساخت قوس های 
بی نظیر طاق ها ، چوب برای استحکام و گچ برای 
اندود سطوح مختلف بکار رفته است.  قوس های 
بکار رفته در تاریخانه گهواره ای یا آهنگ بوده که 
این کار در ایران تازگی نداشته و در هفت تپه شوش 
نیز دیده شده است. استفاده از قوس های جناغی 
در سمت رو به حیاط ، همچنین گنبدهایی که بر 
روی ستون ها زده شده هیچ تناسبی با اصل بنای 
مسجد نداشته و مربوط به دوران بعد می باشد. این 
مسجد در گذشته دارای الحاقاتی بوده که اکنون از 
بین رفته است. صحن مرکزی تنها با ماده ای آهکی 

یا گچی پوشیده شده است.

مناره مسجد تاریخانه دامغان
مناره اولیه مســجد تاریخانه در داخل مســجد 
بوده که تخریب گردیده و در ساخت آن از خشت 
استفاده شده بود و پان آن با توجه به نقشه آندره 
گدار، مربع شکل بوده است. مناره کنونی مسجد 
تاریخانه در جنب مســجد بنا شده و مانند برخی 
دیگر از ابنیه استان ســمنان به دستور ابو حرب 
بختیاربن محمد حاکم ایالت قومــس در دوران 
غزنویان ساخته شده است. این مناره سکو ندارد و 
مستقیما از روی زمین و با محیط دایره ایجاد شده 
و هر چه به ارتفاع مناره اضافه می گردد از قطر آن 
کاسته می شود. مناره دارای 26 متر ارتفاع و ۸6 پله 
است. نقوشی از آجر در روی منار هست که به منزله 
نما و تزیین آن محسوب می شــود.در طی قرون، 
تاریخانه دامغان بارها مرمت و بازسازی شده است. 
مناره ای آجری در عهد سلجوقیان به این مجموعه 
اضافه شده است. طبق کتیبه کوفی مسجد، مناره 
به همت بختیاربن محمــد، در قرن پنجم هجری 
احداث و به مجموعه تاریخانه الحاق شــده است.
ارتفاع این منار در قدیم بیشــتر بوده و گویا در اثر 

زلزله قسمتی از باال و کاهک آن فروریخته است.

گردشگری

چاپ نشریات مکتوب بدون کاغذ!
  به قلم وحید حاج سعیدی

درســت اســت که ما به صورت مســتقیم با مافیا و 
اعوان و انصارشــان در ارتباط نیستیم ولی آنقدر هم 
از سر و سرشان بی اطاع نیستیم. این روزها دوستان 
مافیا در یک چالشــی شــرکت کرده اند که هر کس 
بتوانــد قیمــت اجناس حوزه خودش را ســریع تر و 
بیشــتر از بقیه افزایش بدهد، برنده اســت! این البا 
هم علی رغم حدســیات غلط شــما، مافیای کاغذ با 
اختاف در صدر جدول است و هر بند کاغذ شوخی 
 شــوخی به بیش از یک میلیون تومان رســیده است!
البتــه گرانــی کاغذ به خلق اهلل فشــار چندانی نمی 
آورد و این گرانی مثل گرانی خودرو فراگیر نیســت 
که مســئوالن بافاصله چاره اندیشــی کنند و دست 
به دســت هم بدهند تا پراید از 200 میلیون تومان 
باالتر نرود! کتاب که قربانش بروم کًا از سبد خانوار 
حذف شده است و اگر کسی در صف انتظار پزشک یا 
مترو کتاب بخواند، مردم کلهم اجمعین به مشاعرش 
شــک می کنند و با انگشــت همه نشــون میدن منو 
ماه پیشــونی ... ببخشــید با انگشــت او را به همدیگر 
نشان می دهند و از زیر ماسک خیلی راحت پوزخند 
می زنند! می ماند روزنامه ها و نشــریات کاغذی که 
آن هم با تولید انواع و اقســام شــوینده چند کاره و 
شیشــه شــوی نانو و غیر نانو،  دیگر در خانه تکانی 
هــا کاربــرد چندانی ندارند و بــرای زیر کابینت هم 
 اخیراً از موکت های مســتعمل اســتفاده می شــود!
با این حال تیراژ کم مطبوعات دلیل نمی شود که وزیر 
مملکت بی خیال کاغذ مطبوعات شــود و وعده داده 
مشکل ظرف چند روز آینده حل می شود. یعنی ظرف 
۳6۵ روز یا ۵4۵ روز آینده حل خواهد شد! نه پدر جان 
شــوخی کجا بود؟! من سر صبحی چه شوخی با شما 
 دارم؟! اصل خبر به روایت جراید کاغذی و غیر کاغذی ...
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفــت: امیدوارم با 
کارهایی که انجام می شود، مشکل حوزه مطبوعات در 
 مورد کاغذ تا یک سال یا یکسال و نیم آینده حل شود. 
ماحظــه فرمودید؟! البته ســال 9۸ هم دوســتان 
وعــده داده بودنــد تــا ســال آینده مشــکل کاغذ 
مطبوعــات حــل شــد. ظاهــراً در وزارت ارشــاد 
حــرف مــرد یکی اســت و هــر وزیری کــه می آید 
 تــاش دارد مشــکل کاغذ را ســال آینده حل کند!
علــی ای حــال از آنجــا که چه مــا از بخواهند و چه 
نخواهند ما با ارائه راهکار های کارگشــا و عملیاتی، 
حجت را بر دوستان تمام می کنیم، امروز با ارائه یک 
پیشــنهاد ماریناد شده و راهبردی سعی می کنیم از 
دغدغه دوســتان حوزه مطبوعات و نشریات کاغذی 
 بکاهیم. و اما طرح پیشــنهاد جدید با عنوان حکانم...
 طرح »حکانم« مخفف عبارت »حذف کاغذ از نشریات 
مکتوب« است! این که اصرار داشته باشیم حتماً برای 
چاپ نشریه باید از کاغذ استفاده کرد، باتشبیه حرف 
مفت و غیر کارشناســی اســت. ما خودمان این هفته 
ماســت خیار درســت کردیم بدون خیار! اتفاقاً بد هم 
نشــده بود و اهل منزل اســتقبال کردند و االن هم 
داریــم روی طرح املت بــدون گوجه کار می کنیم! 
چاپ نشــریات مکتوب بدون کاغذ می تواند انقابی 
در نشــریات مکتــوب ایجاد کند و مــا می توانیم به 
عنوان آوانگارد یا پیشــرو اولین کشــوری باشــیم 
 کــه نشــریات مکتوب را بــدون کاغذ چاپ می کند!
ایــن طرح کــه عاوه بر صرفه اقتصــادی مانع قطع 
درختان بســیاری در کشــور می شــود، می تواند در 
ســایر مقوالت اقتصــادی و غیر اقتصادی هم کاربرد 
داشته باشد و به عنوان الگو مورد مطالعه قرار گیرد!

اثراتپاندمیکووید۱۹برمغز
متخصصان از دســت دادن حافظه، خســتگی و مشکل در تمرکز را از 

نشانه های ابتا به کووید19 اعام کرده اند.
متخصصان همچنین معتقدند کسانی که به کووید19 مبتا نشده اند 
هم بر اثر همه گیری دچار افزایش خستگی، اختال در تصمیم گیری 

و کاهش تمرکز و دقت شده اند.
متخصصان اظهار کرده اند که شرایط غیر قابل پیش بینی زندگی در 
دوران کووید و تاثیری که روی برنامه منظم روزانه افراد داشته منجر 

به ایجاد مشکاتی شده است.
یکی از متخصصان مشــهور عصب شناســی رفتاری درخواست کرده 

تحقیق های بیشتری در این باره انجام شود.
یکــی از متخصصــان در این بــاره می گوید: مــردم در طول زندگی 
عادت هایی پیدا می کنند. مثًا ما دوســتانمان را روز های بخصوصی 
در هفته می بینیم و بعد ازظهر های مشخصی ورزش می کنیم که بهم 
خوردن این نظم و ترتیب می تواند وضعیت بسیار مشکلی ایجاد کند. 
قــرار گرفتن در موقعیت نامعلــوم بر بیولوژی مغز تأثیر می گذارد. ما 
معموالً می توانیم تا حدی با شــرایط غیر منتظره وفق پیدا کنیم، اما 
هر چه مدت طوالنی تری در این شــرایط باقی بمانیم، برای مغزمان 
بدتر خواهد بود. تحقیقات زیادی درباره تأثیر عفونت ناشی از کووید بر 

مغز انجام شده است. ما در ضمن می دانیم زندگی در شرایط همه گیری 
هم، به خودی خود بر عملکرد و سامت مغز ما تأثیر داشته است.

تحقیقات بســیاری درباره تأثیر طوالنی مدت ابتا به کووید و کووید 
طوالنی انجام شــده اســت، اما بسیاری از افراد که به این ویروس مبتا 
نشــده اند معتقدند دو ســال زندگی با محدودیت های مختلف تأثیر 

فراوانی روی آن ها گذاشته است.
 این روز ها درخواســت های بیشــتری برای تحقیق درباره تأثیر های 
روانــی زندگــی در دوران همه گیری بر کســانی که به بیماری مبتا 

نشده اند وجود دارد.

دریچه علم

کتابی برای  »تفکر نقادانه« ؛
آموزش و شناخت این مهارت

کتاب »تفکر نقادانه )چشم انداز مفهومی و راهنمایی های 
عملی(« نوشته کریستوفی پی دیوئر یک مفهوم سازی 
جدیــد از تفکــر نقادانه را ارائه و مورد بحث قرار میدهد و 
به همین دلیل اثر متمایز و منحصر به فردی به حساب 
می آید. کتابی که با افزایش چشمگیر تولید ساالنه دانش، 
منطبق است.یکی از مباحث جالب روانشناسی تربیتی 
که به صورت عملی می توان در زندگی روزمره از آن بهره 
برد مبحث تفکر و به ویژه تفکر نقادانه اســت. از طریق 
تعریف دقیق تفکر نقادانه و آموزش روش های سنجش 
و یادگیری آن می توان امیدوار بود استدالل ها به شیوه 
ای منظم و سازمان یافته ارائه شوند که در مقایسه با روش 
های سنتی آموزش منجر به بهبود یادگیری و گسترش 
عملکرد حافظه و درک مطلب می شود. هدف کتاب پیش 
رو این اســت که توصیفی جدید و دقیق از تفکر نقادانه 
ارائــه دهــد تا بتوان آن را در امور تحصیلی به کار برد. به 
بیان دیگر، هم آموزش دهندگان و دانشــجویان بتوانند 
از آن اســتفاده کنند تا با عملکرد جدید دانش در قرن 
بیســت و یکم آشنا شوند و بر سردرگمی های احتمالی 
پیشین در خصوص تفکر نقادانه غلبه کنند. برای بررسی 
تفکر نقادانه در این کتاب عاوه بر مطرح کردن تعاریف و 
توصیف مفهوم سازی های متفاوت تفکر نقادانه، دیدگاه 
های تاریخی درمورد تفکر نقادانه و فرآیندهای اساسی 
الزم را نیز مورد بررســی قرار می گیرد. عاوه بر این، در 
طول کتاب راهنمایی های عملی برای ارزیابی و آموزش 

تفکر نقادانه مطرح شده است.

کتابکده

»بی رویا« ؛ سردرگم در ژانر
 منتقد سینما در مورد فیلم سینمایی »بی رویا« 
کــه ایــن روزها خبر اکرانی جهانی آن پیش از 
اکران در ایران خبرســاز شده است، گفت: این 
فیلم درگیر یک سردرگمی است که نه تنها در 
جلو بردن داســتان که در ژانر آن نیز مشــهود 

است.
 فیلم سینمایی بی رویا که این روزها بار دیگر 
حاشــیه ساز شــد، فیلمی بود که اولین اکران 
خــود را در چهلمیــن جشــنواره فیلم فجر به 
تصویــر کشــید. این فیلم در همــان زمان به 
دلیــل محتوای شــائبه برانگیزش مورد توجه 
قرار گرفت. محتوایی که گفته می شد آنچه به 
تصویر کشــیده می شود نیست بلکه آن چیزی 
اســت که در انتهای فیلم نوشــته شده است. 
نوشته ای که توضیحی مختصر از اسکیزوفرنی 
را برای مخاطب تشــریح کرده و البته به دلیل 
عدم همخوانی با قصه، زمزمه تحمیلی بودن را 
در خود داشت و ظاهرا فیلمساز ناچار به اضافه 

کردن آن به انتهای فیلم شده بود.
در روزهای گذشته دوباره نام بی رویا بر سر زبان 
ها افتاد؛ داستان از این قرار بود که کارگردان این 
فیلــم اعــام کرده بود که بی رویا پس از پخش 
جهانــی، در ایران اکران می شــود. آرین وزیر 
دفتری اعام کرده بود: در حال برنامه ریزی برای 
پخش بین الملل بی رویا هستیم و پخش کننده 
فیلم نیز روی این مساله بسیار تاکید دارد که بعد 
از حضور فیلم در جشنواره های بین المللی برای 
اکران عمومی آن در کشور برنامه ریزی کنیم.

کارگردان فیلم سینمایی بی رویا گفته بود: البته 
این را هم باید بگویم که برخی از جشنواره های 
بین المللی نســبت به دوره های قبل حساس تر 
شــده و بــا توجه به اهمیــت اولین اکران فیلم 
در جشــنواره، بر این مســاله تاکید دارند که 
اولین نمایش فیلم ها در جشــنواره مورد نظر 
باشــد. به احتمال زیاد تا آخر سال جاری برای 
حضور بی رویا در جشنواره های بین المللی صبر 
می کنیــم و بعد از آن بــرای اکران عمومی در 
کشور برنامه ریزی های الزم را انجام می دهیم.

بر این اســاس این فیلم سینمایی که در اولین 
اکران خود در ســال 1400 هم حواشــی ای را 
برانگیخته بود در ســال 1401 هم حاشیه ساز 
شــد؛ اما داســتان حواشی این فیلم به ماهیت 
غیرقابل دریافــت آن بازمی گردد. قصه ای که 
اگرچــه نوعی از یک همدســتی جمعی برای 
طرد یک فرد و شــاید باالکشــیدن یک پول را 
به ذهن مخاطب می رســاند اما در انتها مدعی 
روایت دیگری می شــود و کل قصه را به روایت 
یــک بیمار دچار اختال اســکیزوفرنی تقلیل 
می دهد )روان گســیختگی، اســکیزوفرنی یا 
 )Schizophrenia :شــیزوفرنی )به انگلیسی
یک اختال روانی اســت که با دوره های مداوم 
یا عودکننده روان پریشــانه مشخص می شود؛ 
عائم اصلی شامل توهم )غالبا توهم شنیداری(، 

هذیان و اختال تفکر است(.
حــاال که خبر اکــران جهانی این فیلم پیش از 
اکــران آن در ایران مطرح شــده بار دیگر این 
شــائبه که فیلم مخاطب را گمراه کرده و شاید 
بــه ناچار ماهیت آن را تغییر می دهد یا ناگزیر 
از این تغییر ماهیت می شود را به ذهن متباطر 

می سازد؛ یعنی شاید مبنا بر این است که فیلمی 
نزدیک به حقیقت قصه برای مخاطب خارجی 
به تصویر کشــیده شــود. اگرچه کارگردان در 
این مورد هم گفته اســت: فکر نمی کنم نسخه 
نهایی با نسخه ای که در جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد تفاوتی داشــته باشد، چرا که ما 
قبل از حضور در جشنواره فیلم فجر زمان زیادی 
برای آماده کردن نســخه نهایی خود داشــتیم 
و نســخه ای که در این جشــنواره به نمایش 
گذاشته شد، نسخه نهایی برای اکران عمومی 

و بین المللی است.
فیلمی که در بازنمایی ژانر لنگ می زند

آنتونیا شــرکا منتقد ســینما در گفت وگو با 
خبرنگار ســینمایی ایرنا و در مورد ماهیت این 
فیلم بیان کرد: نوشتار پایانی بی رویا چنانچه در 
نشست خبری این فیلم در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر مطرح شد، ظاهرا تحمیلی بوده و به 
هر دلیلی اضافه شده و قرار نبوده است که باشد.
وی ادامه داد: با توجه به نوشتار پایانی این فیلم 
دو ورژن متفاوت را پیش روی ما می گذارد؛ اگر 
نوشتار پایانی فیلم را ملحوظ نظر بداریم با یک 

بیمار روانی و اســکیزوفرنی مواجه هستیم، در 
حالی که به گفته فیلمنامه نویس و کارگردان 
قرار است بحث هویت های چندگانه ای را که 
این آدم ها با آن درگیر هستند را در فیلم نشان 
دهیم نه یک بیمار روانی که اختال روانی دارد.
شــرکا تاکید کرد: فرض را بر این می گذاریم 
که کپشــن تحمیلی اســت و آن را نادیده می 
گیریم؛ اگرچه ابتدای فیلم که با آن جلو رفتیم 
تصوری از یک رابطه خوب است اما از جایی که 
این زن بعد از عمل چشم اولین سیاهی را می 
بینید، در واقع قرار اســت که کلیدی در شروع 
تغییر هویتی که این آدم درگیر آن می شــود، 

به مخاطب داده شود.
وی افزود: اما از این جا به بعد فیلم درگیر یک 
ســردرگمی می شــود؛ نه تنها سردرگمی در 
جلوبردن داستان بلکه حتی در سردرگمی در 
ژانر؛ بر اساس همین سردرگمی است که تکلیف 
ما به ژانر فیلم مشخص نیست. در جاهایی فیلم 
به ژانر وحشــت نزدیک می شــود و در جاهایی 
دیگر به یک ملودرام خانوادگی و حسادت های 
زنانه؛ از ســوی دیگر در جاهایی به فیلم های 

روانشــناختی نزدیک می شود و در جاهایی به 
گفته خود کارگردان شاه کلید درک فیلم بحث 

هویت است.
یک »پرسونای« ناقص

این اســتاد دانشــگاه با اشاره به تشابه این فیلم 
با یک فیلم کاســیک ســوئدی، اظهار داشت: 
نمایــی که اولین بار این زن از بیمارســتان به 
خانه باز می گردد، فیلم پرســونای برگمان را 
بازنمایی می کند؛ یعنی در همان نماهایی که 
چهره ها با هم حرف می زنند ولی انگار باکسی 
دیگــر حرف مــی زنند؛ در جایی راکورت باهم 
ندارند اما رویکردشــان با هم دیگر متناســب 
اســت. در فیلم سینمایی پرسونا شخصیت ها 
محــدود بود همچنان که در این داســتان دو 
شخصیت هستند که آدم احساس می کند دو 
زن هســتند که دو هویت دارند و در جاهایی با 
هم همپوشــانی دارند ولی در بی رویا فیلمساز 
نتوانســته اســت که قصه ای با چنین ابهامی را 
دربیاورد )پرسونا Persona فیلمی در ژانر درام 
روان شــناختی و رازآلود به کارگردانی اینگمار 
برگمان محصول 1966 کشــور سوئد است که 
در آن بیبی اندرسون و لیو اولمان نقش آفرینی 
کرده انــد. برگمان در کتاب خود به نام تصاویر 
از ایــن فیلم به عنــوان یکی از پراهمیت ترین 

فیلم هایش یاد کرده است(.
شرکا خاطرنشان کرد: دو شخصیت بی رویا در 
این فیلم با هم درگیر هستند و به هیچ وجه با 
هم همراه نمی شوند؛ به شخصه تا انتهای فیلم 
حتی نتوانستم بفهمم هویت واقعی این زن چه 
هســت و نســبت آدم هایی که در بیرون از این 
دو زن قرار دارند یعنی پدر و مادر، دوســتان و 
همکاران و... با این موارد چه هست و حاال این 
آدم که دچار سردرگمی هست به کنار اما پدر و 
مادر او که در این قصه نقش دارند، چه هستند؟
وی تاکید کرد: من تا انتهای فیلم نتوانســتم 
کلیــدی بــرای ورود به فیلم پیــدا کنم و این 
موضوع باعث شــد که درک و پســندی از این 

فیلم نداشته باشم.

پرده نقره ای 

تابلوی راهنمای 
انسان های 

وحشی!
محمدرضا میرشاه ولد با 

انتشار کارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به انتشار 
تصاویر دلخراش از تلف 

شدن یک قالده خرس 
و شکنجه یک خرس 

دیگر جمعی از مردم در 
شهرهای مختلف، واکنش 

نشان داد.

کارتون 

طنز


