
مردم منتظر اثر مثبت اقدام دولت باشند

قدرت های مافیایی نگران حذف ارز ترجیحی

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

الن و قدرت های مافیایی تمایلی به حذف ارز    یک کارشــناس مســائل اقتصادی  با بیان اینکه دال
الن  ترجیحی ندارند گفت: دولت اقدام خوبی در این زمینه انجام داده که باعث کوتاه شدن دست دال
می شود و مردم اثرات مثبت آن را خواهند دید. بهرام هاشمی   ادامه داد: وقتی حقوق پایه کارگری را با 

۵۷ درصد اضافه در نظر بگیریم تقریبًا چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان می شود که ۷۰ درصد این 
حقوق صرف مایحتاج مثال یک خانواده چهار نفره برای تامین نیازهای پایه می شــود و عمال تمام آن 

  || صفحه  صفحه 33  هزینه می شود که در اینجا باید کاری کرد که فشار به چنین خانواده هایی وارد نشود...

پایتخت بار دیگر آلوده شد؛

تاخت  و تاز  »ازن« تاخت  و تاز  »ازن« 
در هوای تهراندر هوای تهران

صفحه 7 
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

اجازه نمی دهیم هیچ چیز 
 در روابط راهبردی ایران 
و روسیه خلل ایجاد کند

ایــران  روابــط  دربــاره  خطیــب زاده     
و  تهــران  میــان  روابــط  گفــت:  و روســیه 
مســکو یک رابطه راهبردی اســت و اجازه 
نمی دهیــم هیچ چیــز در ایــن روابــط خلل 

ایجاد کند...

وزیر آموزش  و پرورش:

 صالح و رستگاری 
در کنکور و مدرک نیست

در  گفــت:  آموزش وپــرورش  وزیــر       
ســال های گذشــته همــواره دنبــال کنکــور 
بودیــم در حالــی کــه صالح و رســتگاری در 
کنکــور و مــدرک نیســت بلکــه در مهــارت 

است...   || صفحه  صفحه 77    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 دستورالعمل های 
 بانک مرکزی 

در تناقض با یکدیگر
3

چرا کشوری با پیشینه 
۵۰۰۰ ساله باید نگران 

فروش نفت باشد؟
4

 اروپا  
روی خط بحران

2

خطر جدی در کمین 
اقتصاد ایران

3

ارزهای دیجیتال؛ فرصت نوین 
خنثی سازی تحریم ها

   علیرضا مرتضوی،  اقتصاد دان 
ارزهای دیجیتال به عنوان یک 
پول نوین الکترونیکی در برخی 
کشورها مانند پول رسمی مورد 
شناسایی و استفاده قرار گرفته 
است. بســیاری از شرکت های 
معتبــر در جهــان، کاالی خــود را در قبال ارزهای 
دیجیتــال واگذار می کنند. امــروز در عصر اینترنت 
قــرار داریــم و دیجیتالی شــدن ارز، یک امر در حال 

گسترش است.
گسترش ارزهای دیجیتال، فرصتی طالیی برای تجار 
ایرانی به شــمار می رود؛ چراکــه پیگیری روش های 
پرداخت ارزهای دیجیتال نســبت به دیگر روش های 
معامالتی، دشوارتر است و این امر در دوران تحریم ها 
و کاهش اثر آن، کمک شایانی به تجار کشور و به طور 
کلی اقتصاد کشورمان می کند. مبادله ارزهای دیجیتال 
بــا محصــوالت و کاالهای ایرانی، این فرصت را به تجار 
ایرانی می دهد تا به نوین ترین شیوه ممکن، تحریم های 
اقتصادی را دور بزنند و نقش مؤثری در خنثی ســازی 
تحریم های مذکور داشــته باشــند. عالوه بر آن، تولید 
این گونه ارزها در داخل نیز بســیار مفید فایده اســت؛ 
زیرا بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشــور را در دوران 

سخت تحریم تأمین می کند.
در ایــن راســتا می توان با ایجاد فرصــت برای حضور 
تولیدکننــدگان قانونی ارزهای مورد نظر و متخصصان 
این حوزه، فعالیت تولید ارزهای دیجیتال را گســترش 
داد. با توجه به اینکه تولید ارزهای دیجیتال، برق زیادی 
را مصرف می کند، می توانیم با اســتفاده از پایگاه های 
برق خورشــیدی و پایگاه های برق بادی یا به طورکلی 
انرژی های پاک، تولید ارزهای دیجیتال را بیش از پیش 

تسهیل کنیم... 
 ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

شماره 2001001403000051 مورخ 1401/2/25 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 73 سال 1401 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه اســتاندارد ســازی قســمتی از انشــعابات 
آب روســتاهای اونلیــق میانــه و رازلیــق ســراب از محــل اعتبــارات عمرانــی و از طریــق مناقصــه )عمومــی( از طریــق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای رتبــه آب واگــذار نمایــد کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکتروتیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد بدیهــی اســت هزینــه آگهــی 

از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل 8568288846 ریال 
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل 428414442 ریال می باشد. 

د( مدت اجرای کار: یک ماه 
ه( دستگاه نظارت: مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

و( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی  ( پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده تضمیــن هــای معتب ز
ر در اســناد  شــرکت واریــز و حســب مفــاد اســناد منقصــه ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه را بــه صــورت اصــل در وقــت مقــر
بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ســپرده هــای مخــدوش ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر چــک و 

 www.abfaazarbaijan,ir نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ســایت
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 1401/3/2 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 1401/3/17 
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 1401/3/17 

شناسه 1318731

 نوبت دوم

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

مبلغ تضمین مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهردیف
)ریال(

صالحیت 
نوع مناقصهشماره مناقصهمبنای برآوردمورد نیاز

1

احداث راه روستایی سروشان-نیارک و زیرسازی و 
آسفالت راه روستایی قره چم و روکش آسفالت راه 
روستایی علی آباد-ماهین واقع در بخش طارم 

سفلی شهرستان قزوین

رتبه 5 راه 5/664/000/000  113/278/900/071
و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
خ 1391/08/14 موضوع  مور

فهرست بهای تجمیع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو مرحله ای2001001316000009

ایمن سازی ورودی آوج 2
رتبه 5 راه 2/736/000/000  54/707/719/619)احداث میدان اول(

و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
خ 1391/08/14 موضوع  مور

فهرست بهای تجمیع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو مرحله ای2001001316000010

بهسازی و آسفالت راه های روستایی باورس-3
رتبه 5 راه 70/138/820/7503/510/000/000ورس و اوزوندره

دو مرحله ای2001001316000011فهرست بهای راهداری  1401و ترابری

بهسازی، زیرسازی و آسفالت راه های روستایی 4
رتبه 5 راه 7/603/000/000  185/104/042/900الموت شرقی شهرستان قزوین

و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
خ 1391/08/14 موضوع  مور

فهرست بهای تجمیع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو مرحله ای2001001316000012

 اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان قزویــن در نظــر دارد  پــروژه  هــای ذیــل را براســاس شــرایط ذکــر شــده و بــه شــرح مشــخصات، اطاعــات و جزئیــات منــدرج در اســناد 
مناقصــه از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد صاحیــت  واگــذار نمایــد.

1- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1401/02/27 لغایت1401/03/02
2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23  -3
4- تاریخ جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت در روز سه شنبه مورخ  1401/03/24 راس ساعت 08:30 صبح می باشد.

5- ارسال پاکت الف )اصل تضامین شرکت در مناقصه( به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین )دبیرخانه ساختمان شماره1( الزامی است.
6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطاع پیمانکاران خواهد رسید.

7- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.
8- جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 33659499-028 و یــا بــه آدرس قزویــن- چهارصــد دســتگاه-انتهای بلــوار حکیــم اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 

قزویــن  اداره پیمــان ورســیدگی مراجعــه نماینــد.
9- اطاعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه ( )www.setadiran.ir در استان قزوین 02833241067 و مرکز تماس 02127313131میباشد.

شناسه اگهی 1318582
آگهی نوبت اول 1401/02/27    آگهی نوبت دوم  1401/02/28

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اداره 

 نوبت دوم
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

16 شوال 1443   18 می 2022 چهارشنبه 27 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2104

سیاست 2
یادداشت

تظاهرات فلسطینی ها در 
هفتادوچهارمین سالروز 

»نکبت« )سالروز تشکیل رژیم 
اسراییل(/ کرانه باختری/ 

رویترز

دیدار »امانوئل ماکرون« 
رییس جمهوری فرانسه 
با رییس جدید امارات 
متحده عربی در ابوظبی/ 
رویترز

گزارش تصویری

آنچه در پیش روست؛ پیوستن فنالند و سوئد به ناتوو 

اروپا روی خط بحران
نزدیک به سه ماه از حمله ی روسیه به رهبری 
والدیمیــر پوتین بــه اوکراین می گذرد و حاال 
کشور های اروپایی بیش از پیش از جانب روسیه 
احساس خطر می کنند و یکی پس از دیگری 
خواهان پیوســتن به ناتو هستند. سوئد، نروژ 
و فنالند کشــور هایی هســتند که پس از آغاز 
حمله ی روســیه به اوکراین خواهان پیوستن 

به ناتو شدند.
دو  روز گذشــته رئیس جمهور و نخست وزیر 
فنالند رسما اعالم کردند که دولت این کشور 
قصد دارد برای عضویت در ناتو درخواست دهد. 
فنالند حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مرز با روسیه دارد 
و اولین کشور دارای بیشترین مرز مشترک با 
روســیه محسوب می شود که قرار است عضو 
ناتو شــود. درخواست فنالند، اما واکنش تند 
روسیه را در پی داشته است. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه در گفتگو با همتای 
فنالندی خود از تصمیم این کشور برای پیوستن 
به ناتو ابراز نارضایتی کرده و آن را یک اشتباه 

خوانده است.
معاون نماینده روسیه در سازمان ملل نیز پیشتر 
هشدار داده است که عضویت فنالند و سوئد در 
ناتو و حضور نظامی این ائتالف در این دو کشور 
ســبب می شود قلمرو آن ها به هدف احتمالی 
ارتش روسیه تبدیل شود. آلکسی ژوراولیوف، 
معــاون کمیته دفاعی کرملین هم از ســوی 
دیگر مدعی شــد فنالند می تواند در ۱۰ ثانیه 
با موشــک مافوق صوت شیطان-۲ نابود شود 
و روســیه می تواند کشور های بالتیک را »مثل 

بادام زمینی« درهم بشکند.
این تهدید های روســیه، اما تنها مانع فنالند و 
سوئد برای پیوستن به ناتو نیست؛ مقامات ترکیه 
نیز اعالم کرده اند که با عضویت این دو کشور در 
پیمان آتالنتیک شمالی مخالف هستند. رجب 
طب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان این 
که فنالند و سوئد خانه بسیاری از سازمان های 
تروریستی هســتند گفت: کشورش دیدگاه 
مثبتی نسبت به عضویت این دو کشور اروپایی 
در ناتو ندارد. این نکته را نیز باید در نظر داشت 
که برای عضویت در ناتو، باید تمامی ۳۰عضو 
کنونی این ائتالف موافقت خود را اعالم کنند.

پیوســتن به ناتــو چه عواقبی بــرای فنالند 
دارد؟مهدی مطهرنیا کارشــناس مسائل بین 
الملل در گفتگو با فرارو ضمن اشاره به آخرین 
وضعیت جنگ اوکراین به بررســی پیامد های 
الحاق فنالند و سوئد به ناتو پرداخت و در این 
باره گفت: آنچه هم اکنون باید به آن توجه کرد 
وضعیت متزلزل روسیه در ارتباط با جامعه ی 
بیــن الملی از منظر هیبت و حیثیت مســکو 
اســت. روسیه اساســا به عنوان یک ابر قدرت 
بــه جامانــده از متن کهن تاریخی و میراث دار 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شناخته 
می شود، از سوی دیگر روس ها مدعی یک نظام 
تزاریستی کهن هستند که در منطقه ی خود 
و در حوزه ی بین المللی دارای قدرت بوده اند.

او در ادامه گفت: »پوتین با ارزیابی جنگی ساده 
با اوکراین وارد بحرانی بسیار گسترده و عمیق 
شــده اســت که هیبت و حیثیت مسکو را نزد 
جهانیان زیر ســوال بــرده؛ روس ها به بهانه ی 
پیوســتن اوکراین به پیمان آتالنتیک شمالی 
به این کشور حمله کردند. برداشت اولیه مسکو 
و هواداران روســیه آن بود که ظرف یک هفته 
جنگ به پایان خوهد رســید؛ زلنسکی از کار 
بر کنار شده، کی یف فتح خواهد شد و دولت 
متمایل به مسکو روی کار می آید.این در حالی 
است که پس از گذشت سه ماه از جنگ شاهد 
ایجاد فضایی هستیم که در آن ایاالت متحده 
آمریکا بدون اینکه بخواهد پنجه های خود را بر 
روی روســیه باز کند توانسته توسط نیرو های 
اوکراینی و حمایت از مقاومت در برابر مســکو 

هیبت روسیه را زیر سوال ببرد.«
مطهرنیا در ادامه افزود: »از طرفی دیگر اتحاد 
میاد اوکراین و ایاالت متحده آمریکا بیشتر شد 
و همانگونه که بار ها گفته ام خرس روسی باعث 
شد تا بال های عقاب آمریکایی در اروپا بیشتر باز 
شود؛ در عین حال لبه ی مقاومت در برابر مسکو 

در اروپا نیز برجسته تر شده است.«
ایــن تحلیلگــر مســائل بین الملل گفت: 
»ســوئد، نروژ، فنالند و کشور های دیگری 

کــه از منظر ســنتی رویکرد های بی طرف 
در مســائل نظامی و امنیتی داشتند اکنون 
خواهان پیوســتن کشورهایشــان به ناتو 
هستند و بالطبع این موضوع موجب عکس 
العمل شدید مسکو می شود. روسیه در آغاز 
تحــرک آمریکا در حمایت از کی یف اعالم 
کــرد کــه ماهواره ها را هــدف قرار خواهد 
داد، ســپس صحبت از حمله ی اتمی شــد. 
در همین راســتا هواپیما های ساعت مرگ 
مســکو نیز در آســمان به پرواز درآمدند و 
پوتین کیف رمز کالهک های هسته ای اش 
را بــه ظاهر حمل کرد. اکنون می بینیم که 
ســخن از بین بردن یک کشور ظرف کمتر 
از ده ثانیه به میان می آید. گویی که در واقع 
غولی می خواهد پشه ای را در آسمان شکار 
کنــد و آنــرا از بین ببرد. این نوع گفتگو ها از 
ســوی رهبران نظامی بیش از آنکه دارای 
ارزش عینی و عملیاتی باشد، نمایانگر نوعی 
از هم پاشیدگی و بهم ریختگی استراتژیک 

است.«
مطهرنیا درباره اقدامات اخیر روسیه نظیر قطع 
صــادرات بــرق به فنالند و اینکه چقدر چنین 
تصمیاتی می تواند بر نظر فنالند در پیوســتن 
بــه ناتــو اثر بگذارد نیز گفــت: »اروپا و آمریکا 
سالهاســت که در پی استقالل در حوزه انرژی 
و بــازار ترکیبی خرید بوده اند. آن ها به موازات 
جایگزیــن کردن منابع انرژی دیگر جای نفت 
و گاز تالش داشــته اند که بازار ترکیبی خرید 

خود را کامل کنند. امروز آمریکا به نفت و گاز 
کشور های دیگر نیاز ندارد و خود در آستانه ی 
تبدیل شدن به یکی از مهم ترین صادر کنندگان 

نفت در جهان است.«
وی افــزود: »از طرفی دیگر اروپا ســعی در 
جایگزینی نفت و گاز روسیه دارد و تا حدودی 
می تواند موجب تجهیز رقبای اســتراتژیک 
روسیه در بازار انرژی شود. عربستان، امارت 
و کشــور های دیگری کــه دارنده گاز و نفت 
هستند در بازار انرژی جهان از جمله ایران، 
با مسکو در حال رقابت اند. اکنون حرکت های 
مســکو در ارتباط با پرونده ی هسته ای ایران 
بیش از هر چیز متوجه نگرانی از ورود نفت و 
گاز ایران به بازار های جهانی و بالطبع کاهش 
نفوذ روسیه در بهره برداری از اهرم فشار نفت 

و گاز است.«
مطهرنیا گفت: »لذا باید بگوییم که اگرچه این 
مورد بی اثر نیست و اثرات خود را در ارتباط با 
اهرم فشار مسکو به جا می گذارد، اما ترفند ها و 
تدابیری در جهت دور زدن این حرکت روسیه 
نیز از سوی کشور های اروپایی در جریان است.«
او در خصوص افزایش تنش میان فنالند، سوئد 
و روســیه و احتمال بروز جنگ بین این کشور 
نیز گفت: »همیشه امکان جنگ و درگیری و 
منازعه وجود دارد، اما احتمال آن مهم اســت. 
امکان یعنی امری »دور از دسترس« و هیچ چیز 
در سیاست نیست که در دسترس نباشد بالطبع 
هیچ تحلیلگری نمی تواند بگوید که امکان وقوع 

جنگ میان روسیه و کشور های دیگر که هدف 
روس ها قــرار می گیرند وجود ندارد. پس این 
امکان وجود دارد، اما با توجه به اینکه روس ها 
در ارتباط با اوکراین با چالش های جدی ای رو 
به رو هستند و ارتش قدرتمند روسیه اکنون با 
پرسش های جدی در باب توان نظامی خود روبه 

رو است این احتمال کاهش می یابد.«
مطهرنیا درباره چالش های پیش روی مســکو 
افزود: »از یک طرف به واســطه فشار هایی که 
روی پوتین و مسکو در ارتباط با اوکراین وجود 
دارد بــاز کردن یک جبهــه ی دیگر می تواند 
زمینه های رهایی از نگاه های نقادانه نسبت به 
پوتین و روســیه را در کی یف کاهش دهد.از 
طرف دیگر دلیل ضعفی که مسکو در اوکراین 
از خود نشان داده است باز کردن یک جبهه ی 
دیگر در ارتباط با توان مســکو چالش برانگیز 
محسوب می شود؛ لذا باید گفت احتمال وقوع 
درگیری کم اســت، اما در صورت فشار بیشتر 
بر روســیه این کشور تالش خواهد کرد از این 
راه نجات، نیز تا حدودی بهره ببرد و یا حداقل 
تهدید به حمله ی نظامی را در دستگاه تبلغات 

نظامی خود بار دیگر مطرح کند.«
مطهرنیا درباره احتمال پیشرفت مذاکرات میان 
روســیه و اوکراین در صورت پیوستن فنالند و 
سوئد به ناتو و تقویت پیمان آتالنتیک شمالی 
نیز گفت: »آنچه که اکنون دیده می شــود آن 
اســت که روس ها باید به یک پیروزی معنادار 
در جهت کسب امتیاز در اوکراین نایل آیند. در 
وضعیت کنونی که هم زلنسکی و هم متحدان 
اوکراین به هیچ وجه حاضر نیستند که از مواضع 
خــود در برابر پوتین کوتاه بیایند بالطبع باید 
گفت که مسکو در وضعیت مذاکره ی مطلوب 
قرار ندارد و از این جهت به نظر می رســد که 
شاهد ایجاد فضایی هستیم که در آن رسیدن 
به یک توافق چندان در دسترس نیست و این 
جنگ در اوکراین را در ماه های آینده استمرار 

می بخشد.«
او درباره مخالف های ترکیه با پیوستن فالند و 
سوئد به ناتو نیز گفت: »روس ها در منطقه ی 
خاورمیانــه و به ویژه در ارتباط با مســئله ی 
ســوریه تنش های معناداری با ترک ها دارند. 
از طرف دیگر ماجرای آذربایجان و ارمنستان 
و اســتحکاک های موجود در این منطقه نیز 
ترکیه را در لبه ی مقاومت شکننده با روس ها 
قــرار می دهد. با توجــه به این معانی، به نظر 
می رســد که ترکیه تالش دارد که سیاستی 
محافظه کارانه در ارتباط با پیوستن کشور های 
اروپایی جدید به ناتو اتخاذ کند. باید اضافه کنم 
که سیاست های اعالمی رجب طیب اردوغان 
با سیاست های اعمالی او در این زمینه همگون 

نخواهد بود.«

خبر ویژه

روز گذشته با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور، عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای 
جدید آغاز شد و در جریان این برنامه رئیس جمهور نسبت به روند اجرای پروژه طی ۹ ماه گذشته انتقاد کرد و گفت: 

نیمی از هزینه های مردم به مسکن اختصاص می یابد که باید این مشکل برطرف شود.
 جلسه شورای عالی مسکن با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی  رییس جمهور برگزار شد. در جریان برگزاری این 
نشست رییس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس، دستور آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای 

جدید را صادر کرد.
رئیسی در جریان این نشست با بیان توصیه هایی در خصوص وظایف دستگاه های مرتبط با پروژه نهضت ملی مسکن 
گفت: برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست که ۹ ماه از دولت بگذرد و ما در این زمینه بحث کنیم که خط اعتباری 

بانک مرکزی برای تامین اعتبارات محقق شده یا نشده است؛ یا مالیات واریز شده یا بعضی از ادارات و سازمانها هنوز 
بحث دارند که آیا زمین به این قضیه اختصاص دهند یا ندهند. این بحث ها برای االن نیست، برای سه چهار ماه اول است.

وی تاکید کرد: ما در این زمینه عقب ماندگی داریم. اگر بعضا می گوییم که دولتهای گذشته آنچنان که باید وظایف خود 
را انجام نداده اند این سوال االن نسبت به خود ما هم هست که آیا ظرف این مدت آنچنان که باید کارها پیش رفته است؟
رییس جمهور با بیان اینکه همواره با تشکیل جلسات مسکن موافقت کرده است گفت: ما مسائل کاالهای اساسی را 
و اصالحات اقتصادی را باید دنبال کنیم. اینکه من اهمیت می دهم به قضیه مســکن برای این اســت که اولویت دارد. 
در حال حاضر خیلی از اســتانداران مســائل مهمتری دارند. اینکه آقایان نشســته اند باید یک کاری انجام شــود. وقتی 

استانداران می آیند باید یک اتفاقی بیفتد.

ح شد در جریان آغاز عملیات اجرایی 100 هزار واحد مطر

انتقاد رئیس جمهور نسبت به روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن

نماینده مجلس :

 کام مردم با رفع ایرادات طرح شجاعانه 
اصالح یارانه ها شیرین می شود

صالح جوکار گفت: اقدام دولت در اصالح تخصیص ارز 
ترجیحی برای کاالهای اساســی اقدامی شجاعانه و به 

نفع عموم مردم بود.
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اصالح صورت گرفته در تخصیص ارز 
ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی گفت: اقدام دولت 
در این زمینه اقدامی شجاعانه بود که درواقع این اقدام 

به نفع عموم جامعه نیز هست.
وی افــزود: از همــان ابتدا هم بایــد یارانه مربوط به ارز 
ترجیحی مســتقیما به حساب مصرف کنندگان واریز 
می شــد، نه اینکــه پول مردم به جیــب عده ای دالل 

ریخته شود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: قطعا 
با رفع ایرادات جزئی و اجرای هرچه بهتر و کامل تر طرح 
دولت برای اصالح در تخصیص ارز ترجیحی مردم ثمرات 

شیرین آن را در زندگی خود حس خواهند کرد.
جوکار خاطرنشــان کرد: این کار باید از ســال های قبل 
شروع می شد، اما ما شاهد تاخیر در اجرای آن بودیم، ولی 
به هر حال دولت آقای رئیسی این کار را با شجاعت انجام 
داد. وی در پایان گفت: باید مراقب بود که سودجویانی 
که از اجرای این طرح متضرر شده اند، با ایجاد بی نظمی 
و فضاســازی ها به اجرای طرح آســیب نزنند و در این 
رابطه باید با نظارت قوی جلوی هر گونه گرانفروشــی 

و احتکار را گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام : 

دولت رئیسی تورم را مهار می کند
 مصباحی مقدم در رابطه با عوامل ایجاد شرایط فعلی و 
گرانی های افسار گسیخته، اظهار کرد: وضعیت فعلی 
اقتصاد و معیشــت کشــور هیچ ربطی به جنگ روسیه 
و اوکرایــن نــدارد؛ ربطی به برجــام هم ندارد. این یک 
امر داخلی اســت. ما همواره نیازمند این بودیم که نرخ 
کاالهایمان در بازار بر اثر عرضه و تقاضا تعیین شــود 
نه اینکه قیمت ها دســتوری تعیین شود. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:  دولت ها معموال 
تالش کرده اند که قیمت ها را به طور دستوری کنترل 
کنند. و معموال نســبت به برخی از کاال ها ارز با قیمتی 
متفاوت در نظر گرفته می شــود که براســاس همین 
قیمت های دستوری بتوانند ضروریات زندگی مردم را 

در سطح پایینتری پاسخ بدهند. 
وی ادامه داد: همیشــه گفته شــده است که اصالح این 
روش و رویه به اقدامی مثل جراحی اقتصادی نیاز دارد و 
دولت ها معموال جرات این جراحی را نداشتند . حتی در 
این موضوع  به تاخیر افتاده بودیم حاال دولتی به میدان 
آمــده و عــزم دارد تا این جراحی را انجام بدهد، اگر این 
جراحی انجام نگیرد این چالش استمرار پیدا می کند و 
این مشکالت ادامه خواهد داشت. مصباحی مقدم بیان 
داشت: اگر این جراحی صورت بگیرد اصالحی اساسی 
در انتظار کشور است اما درد دارد. دولت رئیسی، دولت 
نزول تورم اســت وی افزود: دولت برای مهار تورم نباید 
قیمت هــا را کنتــرل کند بلکه باید عوامل تورم را از بین 
ببرد. وی گفت: چون افزایش قیمت ها حاصل اقدامات 
پیشینی و حاصل عوامل دیگری است. یکی حاصل تورم 
و دو نرخی کردن ارز است یکی حاصل چند نرخی کردن 
نرخ برخی کاالها و خدمات است. دولت اگر تورم را مهار 
کند می تواند موفق باشد. این دولت به طور اساسی در 

صدد کنترل تورم بر آمده است.

نماینده مجلس :

 دولت تیم اقتصادی خود را 
ساماندهی کند

نماینده مردم صومعه ســرا در مجلس شورای اسالمی 
گفــت: دولت بــرای اجرای حــذف ارز ترجیحی تیم 
اقتصادی خود را ســاماندهی کند تا یک صدا از درون 
دولت شــنیده شــود. کاظم دلخوش اباتری، با اشاره به 
اینکه 6 ماه است به دالیل مختلف به نحوه عملکرد دولت 
در حذف ارز ترجیحی نقد داریم، اظهار کرد: آقای رئیسی 
زحمت زیادی می کشــند و ما دلمان می خواهد دولت 
موفق باشــد، اما معتقدیم زیر مجموعه ها خصوصاً در 

بخش های اقتصادی باید تقویت شوند.
وی بیــان کــرد: دولت می گوید ما به پنج قلم کاال یارانه 
می دهیم که باید از آنها پرسید آیا زندگی مردم همین 
چند قلم کاالست و اقالم دیگر از اینها تأثیر نمی گیرد؟ 
آیا می توانید افزایش قیمت متأثر از این چند قلم را در 
ساندویچ مردم تا کفش، لباس، کرایه خانه و ... را کنترل 
کنیــد؟ معتقدم دولــت برنامه ای برای کنترل افزایش 

قیمت ها ندارد و این مسئله نگران کننده است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: مالک و معیار در دهک بندی ها درســت 
نیســت. سه سال در هدفمندی یارانه ها کار کردیم، 
بــاز هم نتوانســتیم آنگونه کــه باید به صورت کامل 
دهک ها را ســاماندهی کنیــم. لذا هرچند معتقدیم 
جراحی برای اقتصاد کشــور الزم اســت، اما شرایط 
جراحی برای بیماری که ضریب هوشی پایینی دارد 
باید با مالحظات بســیار زیاد صورت گیرد و اقتصاد 
کشــور در چنین شــرایطی قرار دارد و دولت در این 

زمینه عجله کرد.
دلخــوش بــا تصریح اینکه باید دولت را کمک کرد و ما 
هــم این کار را می کنیم، افزود: نمایندگان بر اســاس 
اصل 67 قانون اساســی قســم خورده انــد که مدافع 
حقوق مردم باشند، این شیوه در دولت با پراکندگی در 
تصمیم گیری ها و افراد مختلفی که در سطوح گوناگون 

پای کار آمده اند نتیجه خوبی ندارد.
وی اظهار کرد: دولت باید تیم اقتصادی خود را ساماندهی 

کند و یک صدا از دولت شنیده شود. 

ارزهای دیجیتال؛ فرصت نوین 
خنثی سازی تحریم ها

ادامه از صفحه اول:
بــا فضــا دادن به فعاالن حوزه تولیــد انرژی های 
الکتریکی و فعاالن حوزه اســتخراج رمزارز و ایجاد 
ارتباط هرچه بهتر میان آن ها، امکان گسترش این 

فرصت طالیی را برای کشور فراهم ساخت. 
مشاوران تخصصی این حوزه می توانند با مشاوره و 
آگاهی دادن به تجار ایرانی، مسیر آنان را در دریافت 
ارزهای دیجیتال در مبادله کاال و محصوالت ایرانی 

با این پول نوین هموار کنند.
توسعه ارزهای دیجیتال، یک تحول بزرگ در اقتصاد 
جهان به شــمار می رود؛ زیرا با گســترش و مقبول 
شــدن این ارز توســط کشورهای جهان می توانیم 
شاهد کم اثر شدن دالر در مبادالت تجاری باشیم. 
درحال حاضــر بیش از 6۰ درصــد مبادالت مالی 
جهان با دالر انجام می شــود که با گســترده شدن 
ارز دیجیتال، می توان این وابستگی را کاهش داد. 
این موضوع، موجب می شــود تا اهرم تحریم برای 
ایاالت متحده آمریکا بیش از گذشته تضعیف شود. 
امید است با استفاده از ظرفیت های دنیای نوین در 
جهت خنثی ســازی تحریم های ظالمانه بهره برده 
و اقتصاد کشــور عزیزمان ایران را بیش از پیش در 

مقابل تحریم ها تحکیم و تقویت کنیم.
منبع: ایمنا

طالبان

 آمریکا را دشمن نمی دانیم
وزیر کشــور دولت موقــت طالبان گفت: آمریکا را 
دشــمن خود نمی دانیم و در آینده روابط حسنه با 
واشنگتن و سایر کشورهای جهان خواهیم داشت.

»سراج الدین حقانی« وزیر کشور دولت موقت 
طالبــان در مصاحبه با یک شــبکه آمریکایی 
درباره تمایل طالبان برای روابط با کشــورهای 
جهــان خصوصا آمریکا و بازگشــایی مدارس 

سخن گفت.
حقانی در گفت وگو با شــبکه خبری ســی ان ان در 
پاســخ به این ســؤال که آیا طالبان هنوز آمریکا را 
به عنوان دشمن خود می داند، گفت: »در حال حاضر 
ما به آنها به عنوان دشــمن نگاه نمی کنیم و بارها و 
بارها درباره  دیپلماســی صحبت کرده ایم. زمان آن 

است تا درباره  دیپلماسی حرف بزنیم.«
وزیــر کشــور طالبان تاکید کرد کــه این گروه در 
آینده روابط حســنه با آمریکا و ســایر کشورهای 

جهان خواهد داشت.
وی در این گفت وگو با اشــاره به توافق دوحه میان 
طالبان و امریکا، تأکید کرد که طالبان به این توافق 
پایبند بوده و افغانستان هرگز تهدید تروریستی برای 

واشنگتن نخواهد بود.
حقانــی در بخش دیگری از ایــن مصاحبه درباره  
بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان نیز اظهار 
داشــت: »کار بر روی مکانیسم بازگشایی مدارس 
دخترانه ادامه دارد و ما باید شرایطی را فراهم کنیم 
تا بتوانیم عزت و امنیت دختران را تضمین کنیم.«

وی در ادامه تأکید کرد هیچ کس مخالف تحصیل 
دختران نیست و مردم افغانستان به زودی خبرهای 

خوبی درباره این موضوع خواهند شنید.
این در حالی است که آمریکا برای بازداشت سراج 
الدین حقانی ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده و 
وی همچنان در لیســت تروریستی این کشور قرار 

دارد.

رای دوباره لبنان به مقاومت
حــزب اهلل بــا بیش از ۳6۵ هــزار رای ویژه )رای به 
نماینده ســر لیست( ۲۲هزار رای بیشتر نسبت به 

انتخابات سال ۲۰۱۸ کسب کرد.
مقبولیت حزب اهلل نســبت به سایر احزاب سنتی 
در لبنان، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشــته است، 
علت افزایش رای حزب اهلل و جریان های متحد مانند 
جنبــش امل و جریان آزاد ملی لبنان، کمک های 
حزب اهلل در شــرایط سخت اقتصادی این کشور و 
تقابــل رقبای تحت حمایت جریان غربی، عبری- 
عربی بود. مردم لبنان و حامیان مقاومت را تشویق 

به حمایت بیش از نظرسنجی ها از مقاومت کرد. 

 احتمال وقوع حمله های 
توپخانه ای در اوکراین

وزارت دفــاع انگلیــس در تازه ترین ارزیابی خود از 
حــوادث اوکراین ادعا کرد که روســیه احتماالً در 
هفته های آتی به حمالت سنگین توپخانه ای انبوه 
ادامه خواهد داد تا شــتاب خود را برای پیشــروی 
در دونباس بازیابد. در بیانیه ادعایی روز سه شــنبه 
وزارت دفاع انگلیس تخمین زده شده که حدود ۳ 
هزار ۵۰۰ ساختمان در منطقه Chernihiv واقع در 
شمال کی یف، در جریان پیشروی روسیه به سمت 
پایتخت اوکراین تخریب شــده یا آسیب دیده اند. 
این بیانیه با اشــاره به اینکه »۸۰ درصد خســارات  
به ساختمان های مسکونی وارد شده است« افزود: 
مقیاس این آســیب نشــان دهنده آمادگی روسیه 
برای اســتفاده از حمالت توپخانه ای علیه مناطق 

مسکونی، با حداقل توجه به تبعات آن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

کند اجازه نمی دهیم هیچ چیز در روابط راهبردی ایران و روسیه خلل ایجاد 
خطیب زاده درباره روابط ایران و روســیه گفت: »روابط میان تهران و مســکو یک رابطه راهبردی اســت 
و اجــازه نمی دهیــم هیچ چیــز در این روابط خلل ایجاد کند«. ســخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر 
راهبــردی بــودن روابط میان ایران و روســیه گفت که اجــازه نمی دهیم که هیچ چیز خللی در این روابط 
ایجاد کند. ســعید خطیب زاده همچنین تاکید کرد که گســترش ناتو و بی اعتنایی غرب به مالحظات 
امنیتی روسیه، دالیل وضعیت فعلی اوکراین است و »ناتو باید بداند که مسیر تقابل پایان خوشی ندارد و  
ریشه تمام چیزهایی که امروز در اوکراین شاهد آن هستیم، گسترش ناتو یا نادیده  گرفتن حقایق اروپا، 

در حقیقت بی اعتنایی کشــورهای غربی به مالحظات سیاســی و امنیتی شــمار کشورها به ویژه روسیه و 
توافقاتی است که یکدهه پیش نهایی شده بود.

گفتنی است، پنج اسفند پارسال »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه به درخواست کمک جمهوری های 
دونباس دونتسک و لوهانسک برای دفاع در مقابل حمالت اوکراین، دستور آغاز عملیات نظامی ویژه در 
اوکراین را صادر کرد و گفت که قصد اشغال قلمروهای اوکراین را ندارد و هدف این عملیات خلع سالح 

و نازی زدایی اوکراین است.

اخبار کوتاه

بین الملل
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3اقتصاد خبر

 ثبت نام از متقاضیان 
 دریافت یارانه برای افراد جدید 

و جامانده آغاز شد
 ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد 
جدید و جامانده در راستای تکلیف مقرر در جزء 
۱ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه ســال ۱4۰۱ 
کل کشــور و در راستای مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها از سوی سازمان هدفمندسازی 

یارانه ها آغاز شد.
سرپرســتان خانوارهایــی که تاکنون از گرفتن 
یارانــه جامانده انــد و یا متقاضی جدید دریافت 
یارانه می باشند، ابتدا الزم است برای کسب اطالع 
 از آخرین وضعیت ثبت نام خود کد دســتوری 
#کد ملی*4۳۸۵7*4* را شماره گیری نمایند 
 my.gov.ir و سپس با مراجعه به آدرس اینترنتی
نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار 
خود اقدام کنند. متقاضیان برای ثبت نام، نیازی 
به مراجعه حضوری به هیچ سازمانی را ندارند.

زمــان ثبت نــام از متقاضیــان جدیــد یارانه و 
جامانده بر اســاس آخرین رقم سمت راست کد 
ملی در روزهای سه شــنبه و چهارشــنبه ۲7 و 
۲۸ اردیبهشــت ماه ۱4۰۱ بــرای اعداد زوج و 
همچنین روزهای پنجشــنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ 
اردیبهشــت ماه ۱4۰۱ برای اعداد فرد از طریق 

این درگاه می باشد. 
درصورتــی که این متقاضیان به هردلیلی موفق 
به انجام ثبت نام در روزهای یادشــده نشــوند، 
می توانند در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت  و یکشنبه 
۱ خرداد ماه ۱4۰۱ نسبت به ثبت نام خانوار خود 
اقدام نمایند. الزم به ذکر اســت ثبت نام پس از 
ایــن تاریخ متوقف نخواهد شــد و تاریخ جدید 
برای افرادی که در زمان مقرر موفق به ثبت نام 

نشوند، متعاقباً اعالم می شود.
برای ثبت نام در اختیار داشتن شماره همراه به 
نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ 
تولد و شــماره شبای بانک مربوط به سرپرست 

خانوار ضروری است.
بدیهی اســت، پس از ثبت نــام کلیه اطالعات 
سرپرستان جهت تعیین دهک به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ارسال می گردد که در صورت 
واجد شرایط بودن متقاضی، یارانه معوقه مطابق 
با دهک خانوار مربوطه از اردیبهشت ماه ۱4۰۱ 

به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
معترضین به دهک بندی اعالم شــده و یا قطع 
یارانه اردیبهشــت ماه ۱4۰۱ کمــاکان باید از 
 hemayat.mcls.gov.ir طریق آدرس اینترنتی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود 

را ثبت و پیگیری نمایند.
بــر اســاس ایــن فراخــوان، افــرادی که در 
اردیبهشــت ماه ۱4۰۱ بر اســاس اعالم وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی مشــمول دریافت 
یارانــه قرار گرفته اند، نیازی به ثبت نام مجدد یا 

مراجعه به درگاه های اعالم شده ندارند.

گزارش

 اثرات تجمعی 
طوفان های شن و گرد و غبار بر اقتصاد

 خطری جدی 
در کمین اقتصاد ایران

 بر اســاس گزارش جدید سازمان ملل متحد، 
بیــش از ۵۰۰ میلیــون نفــر در هند و بیش 
از ۸۰ درصــد از کل جمعیت ترکمنســتان، 
پاکســتان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران در 
معرض کیفیت هوای نامناسب و طوفان های 

شن و گرد و غبار هستند.
طوفان هــای گرد و غبار یک اتفاق رایج برای 
جمعیت های ســاکن در محیط های خشک و 
نیمه خشــک اســت و می تواند منجر به انواع 

تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت شود.
 صنعت کشاورزی 

در تیررس طوفان های شن و گرد و غبار
طوفان های شــن و گرد و غبار تأثیرات منفی 
زیادی بر بخش کشاورزی دارد که از آن جمله 
می توان به کاهش عملکرد محصول از طریق 
دفن نهال ها در زیر رســوبات شــن و ماســه، 
از بیــن رفتن بافــت گیاهی و کاهش فعالیت 
فتوسنتزی در نتیجه سندبالست و تأخیر در 

توسعه گیاه اشاره کرد.
خطر خشکسالی، ایجاد آسیب و کاهش بهره 
وری دام، افزایش فرسایش خاک و تسریع روند 
تخریب زمین و بیابان زایی، پر شــدن کانال 
های آبیاری از رســوبات، پوشاندن مسیرهای 
مواصالتــی، تأثیر بر کیفیت آب رودخانه ها و 
نهرهــا و تأثیر بر کیفیــت هوا از دیگر تبعات 

طوفان های شن و گرد و غبار است.
تأثیر اقتصــادی کوتاه مدت طوفان های گرد 
و غبار قابل توجه اســت، اما با بالیای طبیعی 
بزرگ که کل شهرها را ویران می کنند، رقابت 
نمی کند. به عنوان مثال، خســارت ناشــی از 
طوفان های گرد و غبار در چین به طور متوسط 
حدود 6.۵ میلیارد دالر در سال است و این در 
حالی است که یک زمین لرزه بزرگ می تواند 
صدماتی به اندازه پنج برابر این رقم وارد کند. 
با این حال، کارشناســان اســتدالل می کنند 
کــه تعیین تأثیر اقتصادی واقعی طوفان های 
گــرد و غبار، به ویژه طوفان هایی که از مناطق 
بیابانی سرچشــمه می گیرند، به دلیل عواقب 
بلندمدتی که بر معیشت مردم ساکن در این 

منطقه دارند، دشوار است.
هنگامی که طوفان های گرد و غبار در زمین 
های خشــک کشــاورزی که تخریب شده اند 
شروع می شود، خاک سطحی را از میان می برد 
که باعث بیابان زایی بیشتر می شود. در نتیجه 
امرار معاش کشاورزان به معنای واقعی کلمه 
از بین می رود. این چرخه، اگر کنترل نشود، 
موجب جابه جایی جمعیت عظیم کشاورزان 

خواهد شد.
ایــن طوفان های عظیم گرد و غبار همچنین 
می توانند با ریشــه کن کردن درختان، سقوط 
خطوط برق و آسیب رساندن به ساختمان ها 
و خانه ها ضربه های مهلکی به اقتصاد کشــور 

بزنند.
کدام مناطق بیشترین آسیب را از 

طوفان های شن متحمل می شوند؟
طوفان های گرد و غبار قادر به انتقال رسوب 
در طول هزاران کیلومتر هستند، اما به دلیل 
نزدیکی منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا به 
صحــرای بــزرگ آفریقا ایــن مناطق یکی از 
غبارآلودترین مناطق در جهان هســتند. در 
حالــی که منابع طبیعــی مانند صحرا عامل 
اصلــی طوفان های گرد و غبار در این مناطق 
اســت، تغییرات کاربری زمین و تغییرات آب 
و هوایی ناشــی از فعالیت های انســانی نیز در 

این امر بی تاثیر نبوده است.
مطالعات صورت گرفته حاکی از آن اســت 
که رشــد اقتصادی در غرب آفریقا به دلیل 
قــرار گرفتــن در معرض گرد و غبار طی ۲ 
سال ۳ درصد کاهش یافته است و از طرف 
دیگــر تولید محصوالت کشــاورزی در این 
منطقه در اثر گرد و غبار به طور متوسط ۲ 
درصد کاهش یافته اس؛ اثراتی که می تواند 
عاملی مؤثر در کاهش توســعه اقتصادی در 

غرب آفریقا باشد.
عالوه بر اثرات مخرب طوفان های شن و گرد و 
غبار بر سالمتی، گرد و غبار بر محیط زیست، 
کشــاورزی، حمل و نقل و زیرســاخت ها نیز 
تأثیر می گذارد. در ســطح جهانی، خسارات 
رفاهی ناشی از گرد و غبار تقریباً ۳.6 تریلیون 

دالر است.
عــالوه بر ســرمایه گذاری در سیســتم های 
هشــدار زودهنگام، دولت ها در سراسر جهان 
در حال طراحی سیاســت هایی برای کاهش 
تأثیــر طوفان های شــن و گرد و غبار، هم در 
ســطح ملی و هم در سطح منطقه ای هستند. 
ســازمان جهانی هواشناســی )WMO( یک 
سیســتم هشدار طوفان شن و گرد و غبار راه 
انــدازی کــرد که هــدف آن ارائه پیش بینی 
های قابل اعتماد طوفان گرد و غبار از طریق 
شبکه ای از سازمان های تحقیقاتی در سراسر 

جهان است.

مردم منتظر اثر مثبت اقدام دولت باشند

قدرت های مافیایی نگران حذف ارز ترجیحی
  روزگار/ گروه اقتصاد

یک کارشناس مسائل اقتصادی  با بیان اینکه 
دالالن و قدرت های مافیایی تمایلی به حذف 
ارز ترجیحــی ندارند گفت: دولت اقدام خوبی 
در این زمینه انجام داده که باعث کوتاه شدن 
دست دالالن می شود و مردم اثرات مثبت آن 

را خواهند دید.
بهرام هاشــمی   ادامــه داد: وقتی حقوق پایه 
کارگــری را با ۵7 درصد اضافه در نظر بگیریم 
تقریباً چهار میلیون و ۱7۹ هزار و 7۵۰ تومان 
می شود که 7۰ درصد این حقوق صرف مایحتاج 
مثال یک خانواده چهار نفره برای تامین نیازهای 
پایه می شــود و عمال تمام آن هزینه می شــود 
که در اینجا باید کاری کرد که فشار به چنین 

خانواده هایی وارد نشود.
 وی با اشــاره به اینکه دولت قبل ارز ترجیحی 
را به تولید نهاده های دامی و حتی برای تولید 
کائوچو در صنعت الستیک سازی اختصاص داد 
و آنها را نیازهای پایه دانســت تا وضعیت تورم 
را کنتــرل کنــد در حالی که واقعیت مردم اثر 
آن را در ســفره های خود ندیدند افزود: امروز 
منفعت طلبــان و قدرت های مافیایی تمایلی 
به حذف ارز ترجیحی ندارند و مخالف اجرای 

طرح هستند.
هاشمی با بیان اینکه ارز ترجیحی وقتی دست 
دالالن  می افتد شــاهد مســائلی و مشکالتی 
می شــویم که در خصوص مرغ شــاهد بودیم 
گفت: یک اتفاقی را هم در آزادســازی بنزین 
شاهد بودیم که یک شبه و بدون اطالع رسانی، 

معضلی حادث شد.
وی با تاکید به اینکه حذف ارز ترجیحی نیاز به 
افزایش ارزش پول ملی دارد تا شــاهد اتفاقات 
ناخوشــایندی در صــادرات از جمله قاچاق 
ماکارونی تا روغن نباشــیم  خاطرنشــان کرد: 
وقتی درآمد باال باشد با باال رفتن قیمت کاالها 
هم مشکلی به وجود نمی آید چون توانایی خرید 
وجــود دارد و در نتیجه کم کم ارز ترجیحی از 
روی کاالهای مصرف روزانه کم می شــود و به 
سمت زیرساخت ها و اقدامات عمرانی می رود.

این مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری در 

همدان با اشــاره به اینکه متاسفانه دولت قبل 
ارزش پول ملی را به شدت پایین آورد و وقتی 
نقدینگی با یارانه باال رفت به اصطالح علم اقتصاد 
اثر شالق چرمی آغاز شد که شاهد نوسان باالی 
قیمت ها بودیم افزود: متاسفانه این شرایط را در 
هــر محصولی دیدیم و باید راهکاری هایی در 

کنترل وضعیت ارائه شود.
وی تصریح کرد: دولت فعلی اقدامات خوبی در 
خصوص کاهش سطح نقدینگی انجام داد و با 
باال بردن قدرت پول ملی تورم را مهار کرد که 
اثرات مثبتی خواهد داشــت اما به مرور  مردم 
توجه خواهند شد. این مشاور ارشد اقتصادی و 
سرمایه گذاری در همدان با اشاره به اینکه حذف 
ارز ترجیحی شوک اثرات سرمایه اجتماعی را 
هم به دنبال دارد در حالی که در سفره های مردم 
ندیدیم اما منفعت طلبان از آن شوک استفاده 
کردند و به دولت فشار آوردند و اظهار داشتند 
که قیمت ها را باال می برند عنوان کرد:  نیاز لود 
دولت اطالع رسانی الزم را داشت تا به دولت و 

مردم فشار بیاورند.
هاشــمی با بیان اینکه اثرات تبلیغی حذف ارز 
ترجیحی متوجه افراد ســودجو است و در این 
موقعیت باید تعامل بین مجلس و دولت اتفاق 

بیافتــد گفــت:  وقتی دولت ارز ترجیحی را به 
دســت خود گرفت و گفت که آنها را در جای 
مورد نیاز مثل تامین دارو و آرد استفاده می کند 
و از مجلس خواست اختیار هزینه آن در دست 
خودش باشــد اما نتوانست روی افراد سودجو 
اثــر بگــذارد چرا که هیچ گاه عنوان حذف را به 

کار نبرد.
وی بــا بیــان اینکه دولت اســتفاده موثر از ارز 
ترجیحــی و نظــارت عالی را مطــرح کرد اما 
اطالع رســانی خوبی در حوزه های اقتصادی و 
صنعتی نداشت تا مردم آگاهی خوبی پیدا کنند 
و همراهی الزم را داشته باشند ادامه داد: وقتی 
به مردم یارانه نقدی داده می شود تورم باال می 
رود چون نقدینگی صورت گرفته و بازار قیمت 

ها را باال می  برد.
این مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری در 
همدان با پیشنهاد به اینکه یارانه مردم نباید ثابت 
باشد چرا که روی بازار تاثیر دارد و باعث می شود 
تورم را بازار باال ببرد و گفت: مسئله دیگر ضریب 
جینی است که در مسئله بنزین شاهد بودیم و 

اتفاقی خیلی جالبی نبود.
وی بــا اشــاره به اینکه باید زیرســاخت های 
اطالعاتی و بروکراتی را برای اصالح اقتصادی 

آماده کرد و تعارض منافع را با شدت در حاکمیت 
حل کرد گفت: شفاف سازی بازار های مسکن، 
خودرو، طال، دالر، تخفیف ارز ، صادرات، واردات 
مالیات و درآمد را باید حل کرد و وقتی این اتفاق 
نیافتد ضریب جینی مدام باال میرود و بار دیگر با 
این ساختار فاصله بین دهک باال و دهک پایین 

باال خواهد رفت.
هاشمی رفتار سیستماتیک را در کنترل قاچاق 
و احتکار الزم دانســت و با بیان اینکه قابلیت 
رهگیری کاالها در انبارها موقع ورود و ترخیص 
یک ضرورت است افزود: طبق بیانات مقام معظم 
رهبری باید مدیریت تعالی ســازمانی داشت، 
یعنی مشــکالت سازمانهای مختلف دولتی و 
خصوصی شناسایی و برای آنها برنامه داشت. 
وی با اشاره به اینکه متاسفانه مدیریت تعالی 
ســازمانی ملی وجود ندارد و بیشتر سازمانها 
و نهادهــا واگرایــی دارنــد و همگرایی ندارند 
خاطرنشان کرد: در یک برنامه اقتصادی چند 
وزارتخانه هماهنگ نیستند در حالی که باید 

یک برنامه کالن داشت و به جلو پیش رفت.
این مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری در 
همدان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در 
حوزه اقتصادی مقاومتی به مسئله تولید تاکید 

دارند و باید مورد توجه جدی باشــد افزود: در 
حال حاضر در بسیاری از قسمتها  شاهد تولید 
هستیم اما چون دانش بنیان نبوده و تکنولوژی 
باالیــی ندارد، قابل ماندگاری و رقابت پذیری 
نیست و این باعث می شود کاالها از کشور دیگر 

وارد شود و مکمل پیش نرود.
وی با اشاره به اینکه رهبری در بند سوم شعار 
امسال موضوع اشتغال آفرینی را مطرح کردند 
کــه در این راســتا باید پایه گــذار تولید بود و 
سیاســت گذاری های کالن کشــوری داشت 

گفت: متاسفانه این ها همگرا نیستند.
 هاشــمی با اشــاره به اینکه برنامه اول تا ششم 
توســعه طراحی شد اما در اجرا مشکل داشت 
و ارزیابــی مدیریــت ریســک نداریم گفت: 
برنامه های چشم انداز ده ساله و ۲۰ ساله ۱4۰4 
و نیز اقتصاد مقاومتی وجود داشت اما آن طور 

که باید توسط دولت و مجلس پیش نرفت.
وی اضافه کرد: برنامه های باال دســتی را خود 
تنظیــم می کنیــم اما نیم نگاهــی هم به آن 
نمی اندازیم و این می شــود که متاســفانه به 

خیلی از اهداف ۱4۰4 نمی رسیم.
این مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری در 
همدان با تاکید به اینکه حذف یارانه ها می تواند 
گشایشی ایجاد کند اما در کنارش باید ارزش 
پولی تقویت شــود و این مسئله باید تدریجی 
پیش برود گفت: در دنیا دو سیاست وجود دارد 
یکی  تولید انبوه و نتیجه گرا  است کشور آمریکا 
و اروپا از آن استفاده می کنند و دیگری روند گرا 

که ما باید این سیاست را پیش ببریم.
 وی با بیان اینکه در سیاست نتیجه گرا، یا چیزی 
به شدت از بین می رود یا به پادشاهی می رسد و 
ما چون در شرایطی نیستیم که بین صفر تا صد 
عمل کنیم باید روندگرا باشیم و کم کم چیزی 
را اصالح کنیم گفت: در کشور ما باید همه چیز 
باهم و هماهنگ پیش رود مثال وقتی یارانه ثابت 
می شود و تورم ماه به ماه به خاطر نقدینگی و 
یارانه باالتر می رود، بازار نقدینگی را به جیب 
خــود می زند اما اگــر یارانه را برای دهک های 
مختلف هر ماه متغیر کنیم همزمان که ارزش 
پول باال می رود این مسئله مدیریت می شود.

ابعاد تعیین سقف 200 میلیونی برای وام های خرد

دستورالعمل های بانک مرکزی در تناقض با یکدیگر
 هفته آخر فرودین ســال جاری خبری منتشــر شد که 
مبنی بر آن ســقف تســهیالت قرض الحسنه اعطایی به 
اشخاص حقیقی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده 
و دوره بازپرداخت آن 6۰ ماهه اســت. بر اســاس همین 
خبــر نیــز رئیس دایره اعتبارات بانک های تجاری بانک 
مرکزی درباره افزایش وام قرض الحسنه در سال ۱4۰۱ 
خبر داد که: »ســقف تســهیالت قرض الحسنه اعطایی 
به اشخاص حقیقی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا 
کرده و دوره بازپرداخت آن 6۰ ماهه است.«هاشم موالیی 
که در همان زمان در گفت و گویی با رادیو ســخن هم 
چنین افزوده بود که: »سقف تسهیالت اشتغالزایی برای 
کسب و کار های خرد و کوچک هم به ۵۰۰ میلیون تومان 
افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن حداکثر ۸4 ماه 
تعیین شــده و به بانک های قرض الحســنه مهر رسالت 

نیزابالغ شده است.«
شاید در ابتدا شنیدن این خبر و مساله تعیین تکلیف وام 
۲۰۰ میلیون تومانی برای کسب و کار های خرد و کوچک 
برای بسیاری با خوشحالی نیز همراه بود به خصوص که 
در ادامه این رقم می توانست تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز 
افزایش یابد. اما کمتر از یک ماه بعد و بامصوبه تازه بانک 
مرکزی به نظر می رســد شــاهد بخشنامه های متضاد با 
هــم و گیج کننده هســتیم کــه چندان به نفع وضعیت 
شهروندان نیستند.روز ۵ اردیبهشت سال جاری، اما بانک 
مرکزی »دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد« را 
در راســتای ایجاد شرایط الزم برای تسهیل بهره مندی 
متقاضیان از تسهیالت خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی 

برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرد.در این دستورالعمل 
سقف مبلغ تسهیالت خرد معادل دو میلیارد ریال )۲۰۰ 
میلیون تومان( تعیین شد؛ و همچنین در دستورالعمل 
یاد شــده ضمن احصای فهرســتی از تضامین و وثایق 
قابــل اخذ از متقاضیان دریافت تســهیالت خرد، مقرر 
شــده اعطای تسهیالت خرد به متقاضیان دارای سابقه 
و امتیاز اعتباری بر اســاس اعتبارســنجی، در قبال أخذ 
حداکثر دو مورد وثیقه انجام شود.براســاس این ابالغیه 
از تاریخ ابالغ دســتورالعمل، مؤسســه اعتباری موظف 
است، تسهیالت خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز 
اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در 
قالب قرارداد های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، 
مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت کند.

حداکثر مجموع اصل تسهیالت ریالی خرد قابل پرداخت 
به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ 
دو میلیارد ریال است که ضوابط، شرایط و سایر جزئیات 
اجرایی مربوط به نحوه اعطای تســهیالت خرد از قبیل 
دوره و شــیوه بازپرداخت اقســاط یا تسویه تسهیالت، 
شــیوه محاسبه ســود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه 
دین، حســب مورد تابع مقررات ابالغی مربوط از جمله 
مفاد دســتورالعمل های اجرایی عقود و الزامات مقرر در 
فرم های یکنواخت قرارداد های اعطای تسهیالت بانکی 
است.هم چنین در ماده ۳ از فصل دوم این بخشنامه تاکید 
شده است که حداکثر مجموع اصل تسهیالت ریالی خرد 
قابل برداشت به هر مشتری در سطح تمامی موسسات 
اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال یعنی معادل ۲۰۰ میلیون 

تومان است.با توجه به این که در فصل اول بخشنامه یعنی 
در بخش تعاریف گفته شده است که منظور از موسسات 
اعتباری، بانک یا موسســه اعتباری غیربانکی اســت که 
تحــت قانــون و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند، 
مفهوم آن این اســت که این سقف تسهیالت خرد برای 

بانک ها نیز اعمال خواهد شد.
تناقض در دستورالعمل های بانک مرکزی

در حقیقت اگر شــخصی یک بار یک وام ۲۰۰ میلیون 
تومانی دریافت کند در سیســتم یکپارچه بانکی ثبت 
شــده و تا زمان تسویه این رقم امکان دسترسی دوباره 
به وام بانکی را نخواهد داشت.این شرایط در حالی است 
که ماده ۱۲ و ماده ۱۳ از فصل چهارم این بخشــنامه 
تاکید می کند که تسهیالت قرض الحسنه وام ازدواج و 
تسهیالت خرید و جعاله مسکن مشمول شرایط و احکام 
و ضوابط خود هستند که همین مساله نشان از تناقض 
موجود و شــاید عدم شــرح دقیق مساله را دارد.سوال 
این اســت که آیا وجود این دو ماده بر این امر تصریح 
دارند که دریافت وام ازدواج و وام مســکن نیز منجر به 
عــدم پرداخــت این وام در ادامه خواهد شــد یا این که 
این بند ها صراحت بر آن دارد که با وجود دریافت این 
وام ها باز هم چنان شهروندانی که چنین وامی هایی را 
دریافت کرده اند آیا مشمول وام ۲۰۰ میلیونی و سقف 
آن وام می شــوند یا خیر؟تناقض مصوبات در مورد وام 

ازدواج و مسکن و قانون تازه
اگر فرض کنیم که ســقف ۲۰۰ میلیون تومان، ســقف 
نهایی وام باشــد یعنی به این ترتیب شــهروندی که وام 

برای مســکن دریافت کرده اســت عمال از دسترسی به 
هــر وام دیگــری منع می شــود و زوج جوانی که از وام 
قرض الحســنه تســهیالت ازدواج اســتفاده کرده اند 
یعنی تا پایان تسویه وام ازدواج خود از دریافت وام های 
دیگر منع می شــوند و نکته مهم تر این که اگر ســقف 
وام ۲۰۰ میلیون تومان برای شــهروندان اعمال شــود 
شــخصی که وام ازدواج دریافت کرده آیا تا زمان تسویه 
تســهیالت ازدواج امکان دریافت وام مسکن ندارد؟این 
موارد از جمله سواالتی است که بخشنامه بانک مرکزی 
برای بســیاری از شــهروندان ایجاد کرده است. از دیگر 
پرســش های مطرح شــده نیز این است که اگر برخی از 
وام ها همچون وام ازدواج یا مســکن مشمول معافیت از 
این دستورالعمل تازه بانک مرکزی باشد چرا باقی وام ها 
نباید برای شــهروندان مشمول چنین معافیتی شوند و 
آیــا این معافیت منجــر به ایجاد تفاوت میان گروه های 
شــهروندان نمی شود؟از ســوی دیگر در ابتدای همین 
گزارش به بخشــنامه دیگری در تاریخ فروردین ســال 
۱4۰۱ توسط بانک مرکزی اشاره شد که هر چند سقف 
تسهیالت را برای دو موسسه مالی اعتباری ۲۰۰ میلیون 
تومان تعیین کرده بود، اما اجازه افزایش آن تا سقف ۵۰۰ 
میلیون تومان را نیز داده است. حال با دستورالعمل تازه 
بانــک مرکزی آیا دســتورالعمل قبلی که اجازه اعطای 
وام تــا ســقف ۵۰۰ میلیون تومان را بــرای تعدادی از 
موسسات مالی و اعتباری صادر کرده است دچار مشکل 
 نخواهد شــد و این دو بخشــنامه در تنالقض با یکدیگر

 نیستند؟

خبر ویژه

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: با عنایت به 
تکلیــف قانــون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص واگذاری 
زمین یا واحد مســکونی به خانوارها پس از تولد فرزند ســوم و بیشــتر، به 
اطالع می رســاند متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند ســوم یا بیشتر آنها بعد 
از تاریخ ۱4۰۰/۰۸/۲4 باشــد، می توانند با مراجعه به قســمت ثبت نام 
 نهضت ملی مســکن در ســامانه طرح های حمایتی مســکن به آدرس

saman.mrud.ir بــا انتخاب گزینه “متقاضیان دارای ســه فرزند به باال 
)قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(” در بخش نوع سرپرســتی، 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

بدیهی اســت پس از ثبت نام از متقاضیان، در صورت واجد شــرایط بودن 
متقاضی، ســایر اقدامات حسب ضوابط و مقررات مربوطه صورت خواهد 
پذیرفت.تذکر۱: آن دســته از خانوارهای دارای ســه فرزند و بیشــتر )که 
تاریخ تولد فرزند ســوم یا بیشــتر آنها بعد از تاریخ ۱4۰۰/۰۸/۲4 باشــد( 
مشــمول اســتفاده از امتیازات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
در حوزه مسکن می شوند که عالوه بر دارا بودن شرایط الزم، نرخ باروری 

شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند باالی ۲٫۵ نباشد.
تذکر۲: متقاضیانی که قباًل در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، 
امکان اســتفاده همزمان از امتیاز طرح های حمایتی نهضت ملی و قانون 

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند. متقاضیانی که طبق قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واجد شرایط هستند و قباًل در سامانه 
نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده اند، جهت بهره مندی از قانون مذکور 
در صورتی که متقاضی به ویرایش اطالعات خود دسترســی دارد، وارد 
کارتابل خود در قسمت “مشاهده و پیگیری درخواست ها” شده و اطالعات 
سرپرستی خود را ویرایش کند.در صورتی که متقاضی پس از مراجعه به 
کارتابل خود در قسمت “مشاهده و پیگیری درخواست سامانه”، دسترسی 
به ویرایش اطالعات خود را نداشــته باشــد، باید از درخواست های قبلی 

خود انصراف داده و مجدداً نسبت به ثبت نام اقدام کند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد:

ثبت نام مسکن خانوارهای دارای ۳ فرزند شروع شد

وزیر اقتصاد:

 اصالح تخصیص ارز ترجیحی 
خواسته فعاالن اقتصادی بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تغییر و اصالح 
نحوه تخصیص ارز ترجیحی یکی از خواسته های 
فعاالن اقتصادی بود که با همکاری دولت و بخش 

خصوصی می تواند، موفقیت آمیز باشد.
 ســید احســان خاندوزی در نشســت شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخش خصوصــی با بیان 
اینکــه اصــالح تخصیص ارز ترجیحــی یکی از 
خواســته های چند ســال اخیر سیاست گذاران و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود، افزود: این 
مهم با همکاری جمعی سیاست گذاران و فعاالن 
اقتصادی امروز انجام شده است؛ آن هم در زمانه ای 
که این اصالحات می تواند برای اقتصاد مفید باشد و 
اگر ارزیابی سیاست گذار حاکی از تعادل بهتر باشد، 
می توانیم با سهولت بیشتری در ماه های آینده در 

مورد بهبود اقتصادی صحبت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی از تدابیر 
اقتصادی برای کشور برنامه ریزی شده که می تواند 
وجه مشترکی میان دولت و بخش خصوصی باشد؛ 
به همین دلیل باید به اجرایی شدن آن کمک کنیم 
تا با کمترین آسیب به ثبات اقتصاد کالن، بعد از یک 
دوره تغییر و اصالح، به موفقیت بزرگی دست یابیم.

وی بــا بیان اینکه بعــد از این موفقیت می توانیم 
در مورد اصالح اقتصادی بیندیشیم، تصریح کرد: 
در حال حاضر اولین اقدام توسط ستاد اقتصادی 
دولت انجام شده است که سال ها مورد درخواست 
فعاالن اقتصادی بود.خاندوزی با بیان اینکه باید از 
اخاللــی که برخی قیمت های انحرافی در اقتصاد 
ایران به وجود آورده است، جلوگیری شود، اضافه 
کرد: با تصمیم دولت به جای اینکه ارز ترجیحی، 
فرصتی برای دسترسی ویژه عده ای خاص باشد، 
در اختیار مردم قرار می گیرد؛ این گام آغاز شــده 
و بخش مهمی از کاال های اساســی به غیر از نان و 
دارو که ارز ترجیحی دریافت می کردند، از دستور 
کار خارج شدند.وی با بیان اینکه نمی توان مدعی 
بی ایــراد بــودن طرح در جزئیات بود، گفت: نباید 
اجازه دهیم ترمیم ایرادات جزئی، فعاالن اقتصادی 
و مردم را از شــاهراه و مسیر اصلی، منحرف کرده 

و مانع ایجاد کند.  

گزارش
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نفت و انرژی 4

کمیسیون اروپا  بر اساس  پیش بینی  

سکته اقتصادی در کمین اروپاست

کوتاه از انرژی

بین الملل

 عراق جلوی 
 حضور بیشتر چین 

در میادین نفتی ایستاد
مقامــات نفتی و مدیران صنعتی عراق 
می گوینــد از ابتــدای ســال ۲۰۲۱ 
طرحهای شــرکت لوک اویل روســیه 
و شــرکت اکســون موبیل آمریکا برای 
فروش سهم خود در میادین نفتی بزرگ 
عراق به شرکتهای تحت حمایت دولت 
چیــن، با مداخله وزارت نفت عراق، به 
مانع خورده اســت.منابع آگاه به رویترز 
گفتند: فروش ســهم به یک شــرکت 
دولتــی چینــی، یکــی از گزینه های 
متعدد مورد بررســی شرکت انگلیسی 
بریتیش پترولیوم بود اما مقامات عراق 
این شــرکت را متقاعد کردند فعال در 
عــراق بماند.چین بزرگترین ســرمایه 
گــذار در عــراق اســت و بغداد ســال 
گذشــته بزرگتریــن بهــره را از ابتکار 
کمربنــد و جــاده چین بــرد و ۱۰.۵ 
میلیــارد دالر فاینانس برای پروژه های 
زیرساخت شــامل یک تاسیسات برق 
و یــک فروگاه دریافــت کرد. اما وقتی 
موضوع سرمایه گذاری بیشتر چین در 
میادین نفتی بزرگ مطرح شــد، بغداد 
یک خط قرمز مشخص کرد.هفت مقام 
دولتــی و مدیر شــرکتهای عراقی در 
مصاحبــه ای به رویترز گفتند: دولت و 
مقامات شــرکتهای دولتی عراق نگران 
این هستند که کنترل بیشتر شرکتهای 
نفتــی چینی بــر میادین نفتی، ممکن 
اســت مهاجرت شرکتهای نفتی غربی 
از این کشور را تسریع کند.به گفته سه 
منبع آگاه، احسان عبدالجبار، وزیر نفت 
عراق، با حمایت مقامات شــرکت نفتی 
دولتی، سال گذشته مانع از آن شد که 
لوک اویل ســهم خود در قرنه غربی ۲ 
)یکی از بزرگترین میادین نفتی عراق( 
را به شــرکت چینی سینوپک بفروشد.
مقامات عراقی ســال گذشته مداخله 
کردند تا مانع شــوند شرکتهای تحت 
حمایت دولت چین، ســهم اکســون 
موبیــل در میدان نفتــی قرنه غربی ۱ 
را خریــداری کنند و بریتیش پترولیوم 
را متقاعد کردند به جای فروش ســهم 
خــود در میــدان نفتــی رمیله به یک 
شــرکت چینی، در عراق بماند.رمیله و 
قرنه غربی، نیمی از نفت عراق را تولید 
می کنند کــه صاحب پنجمین ذخایر 
بــزرگ نفت در جهان اســت. دو مقام 
دولتــی به رویتــرز گفتند: دولت عراق 
نگران اســت که نفوذ چین باعث شود 
جذابیت سرمایه گذاری در عراق نسبت 
به کشــورهای دیگر کمتر شود.تحکیم 
روابط چین با عراق، به موقعیت پکن در 
این کشــور کمک کرده است اما وزارت 
نفــت عــراق نگران واگــذاری کنترل 
بیشــتر منابع کلیدی این کشور است. 
یــک مقام عراقی دیگــر گفت:  ما نمی 
خواهیــم بخش انــرژی عراق به عنوان 
بخشــی شناخته شــود که تحت نفود 
چین اســت و درباره این موضوع میان 
دولت و وزارت نفت توافق وجود دارد.

 ردپای انرژی 
 در رشد 67 درصدی 

کسری حساب جاری ترکیه
ترکیــه تحــت تاثیر افزایــش جهانی 
قیمتهــای انرژی کــه ناترازی تجارت 
خارجــی این کشــور را تشــدید کرد، 
بــرای پنجمیــن ماه متوالی کســری 
حســاب جــاری را گــزارش کرد.آمار 
بانک مرکزی ترکیه نشــان داد کسری 
حساب جاری ترکیه در مارس به ۵.۵۵ 
میلیارد دالر رســید که باالتر از ۳.۳۳ 
میلیــارد دالر در مدت مشــابه ســال 
گذشــته بود. در نظرسنجی بلومبرگ 
از ۱۵ تحلیلگر، کســری حساب جاری 
ترکیــه ۵.7 میلیارد دالر برآورد شــده 
بود.کسری تجارت کاالی ترکیه تحت 
تاثیــر افزایش هزینــه واردات انرژی، 
6.۳4 میلیارد دالر بود که در مقایسه با 
۲.۹۹ میلیارد دالر در مدت مشابه سال 
گذشته، افزایش داشت.بخش خدمات 
تحت تاثیر افزایش درآمد گردشگری، 
۲.۳۳ میلیارد دالر مازاد داشت. ذخایر 
رســمی ترکیه به میزان 4.۵۱ میلیارد 
دالر کاهــش یافت.بر اســاس گزارش 
بلومبرگ، شــهاب قافجی اوغلو، رئیس 
بانک مرکزی ترکیه، اواخر آوریل گفته 
بود توازن پایدار حســاب جاری ترکیه، 
برای دســتیابی به اهداف ثبات قیمت، 

کلیدی است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد؛ 

 تغییر مسیر فراورده های روس 
به سمت بازار ایران

رئیس اتحادیــه صادرکنندگان فرآورده های 
نفــت، گاز و پتروشــیمی گفــت: آنچه باعث 
نگرانی اســت موضوع فراورده ها است، روسیه 
روزانــه حــدود ۲.۵ میلیون بشــکه صادرات 
فراورده هایــی مثــل ، گاز مایــع ، روغن پایه ، 
مازوت و گازوئیل دارد که بازارهای کشورهای 
همسایه را تحت تاثیر قرار می دهد.سیدحمید 
حســینی ، درباره تصاحب بازار نفت ایران از 
ســوی روســیه اظهار داشــت: اخیرا کپلر که 
کشــتی های نفتکــش را ردیابی می کند، ادعا 
کــرده کــه صادرات نفت ایــران در ماه اوریل 
۳4 درصــد کاهش پیدا کرده اســت. از طرف 
دیگر خبرگزاری دیگری مدعی شده است که 
صادرات نفت روســیه به هند که رقم پایینی 
در حد ۲۰ هزار بشکه بوده، االن به 6۰۰ هزار 
بشکه در روز  افزایش پیدا کرده است. همچنین 
بلومبرگ  ادعا کرده که روســیه در هر بشــکه 
نفــت  ۳۰ دالر تخفیــف می دهد.وی افزود: تا 
زمانــی که اروپا نفت روســیه را تحریم نکرده 
خیلی نگرانی وجود ندارد چون روسیه می تواند 
4.۵ تــا ۵ میلیون بشــکه نفــت در روز  صادر 
کنــد کــه ۵۰ درصد آن به اروپا می رود و همه 
کشورهای اروپایی نیز این میزان را خریداری 
می کنند، ممکن اســت روسیه بازارهایی مثل 
کانادا و امریکا را از دســت بدهد که فعال هند 
جایگزیــن شــده و حدود 6۰۰ هزار بشــکه 
در روز بــه این کشــور صــادر می کند.رئیس 
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی گفــت: روســیه یک خط 
لولــه هم به چیــن دارد که از قبل حدود یک 
میلیون بشــکه نفت را در روز به این کشــور 
انتقال می داد، بنابراین آن میزان نفت روسیه 
که بدون مشــتری مانده و بارگیری شــده و به 
ســمت بازارهای جهانی حرکت می کند، رقم 
عمده ای نیســت، اما قیمت های بازار را دچار 
مشــکل می کند.وی در ادامه بیان داشت: در 
هر حال قطعا با توجه به اینکه نفت و شــرکت 
نفت روسیه تحریم نیست و امریکایی ها هم به 
چینی هــا در این رابطه معافیت داده اند، چون 
نمی خواهند کمبود در بازار جهانی ایجاد شود، 
همه این موارد حکایت از این دارند که روس ها 
باالخره سهم ما را خواهند گرفت و باید هشیار 
باشیم که در آینده نزدیک هیچ بعید نیست که 
ســهم ما در بازار نفت چین کاهش پیدا کند.
حســینی تاکید کرد: آنچه باعث نگرانی است 
موضوع فراورده ها اســت، روسیه روزانه حدود  
۲.۵  میلیون بشکه صادرات فراورده هایی مثل 
مازوت و گازوئیل دارد که بازارهای کشورهای 

همسایه را تحت تاثیر قرار می دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

حمل نفت خام در دولت 
سیزدهم 2 برابر شد

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به 
افزایــش دو برابــری حمل نفت خام در دولت 
ســیزدهم گفت: شرکت ملی نفتکش که یکی 
از شــرکت های زیرمجموعه صندوق هاست، 
دستاوردهای مطلوبی داشته و برای حمل نفت 
هیچ مشــکلی ندارد.حجت اهلل عبدالملکی، با 
بیــان اینکــه طبق گزارش های اعالم شــده، 
شرکت ملی نفتکش ایران جزو سه ناوگان بزرگ 
جهان به شــمار می رود که برای داخلی سازی 
فعالیت هــای خوبی انجام داده اســت، گفت: 
بی تردید از این داخلی سازی حمایت خواهیم 
کرد.وی با اشاره به شرایط سخت کارگران در 
حوزه نفت و انرژی اظهار کرد: مسئله کارگری 
در شــرایط سخت در شورای  عالی کار مدنظر 
اســت، بخش زیــادی از جامعه ما را کارگران 
تشــکیل می دهند که درباره تعیین دستمزد 
و وضــع آنها در شــورای  عالی کار نمایندگان 
جامعــه کارگری و کارفرمایی حضور دارند و با 
نگاه سه جانبه گرایی توافق ها انجام می شود که 
دولت نیز از این تصمیم ها کمک و پشــتیبانی 
می کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
کــرد: در دولت ســیزدهم در حوزه اقتصادی 
تمرکز بر تحول الگوی مدیریت با نگاه جهادی 
و اســتقرار مدیران انقالبی اســت. این تغییر 
رویکرد دستاوردهای خوبی داشته است که به 
رکورد در تولید و سودآوری برای شرکت های 
زیرمجموعه های صندوق های پنجگانه وزارت 
کار منجر شــده اســت.عبدالملکی با اشاره به 
افزایــش دو برابــری حمل نفت خام در دولت 
ســیزدهم گفت: شرکت ملی نفتکش که یکی 
از شــرکت های زیرمجموعه صندوق هاســت 
دســتاوردهای خوبی داشته است، برای حمل 
نفت نیز هیچ مشــکلی ندارد و ظرفیت حمل 
افزایش یافته اســت.وی اظهــار کرد: یکی از 
اتفاق های خوب در شــرکت های تابع وزارت 
کار، گرایــش به رویکــرد دانش بنیان و تولید 
داخلی است، یکی از شرکت های زیرمجموعه 
این وزارتخانه در حوزه پاالیشــگاهی موفق به 
داخلی ســازی ۱۵۰۰ قطعه شده است و سایر 
شرکت ها برای برطرف  کردن نیازهای فناورانه 
با شرکت های دانش بنیان وارد مذاکره شده اند.

کمیســیون اروپا در پیش بینی جدیدی اعالم کرد اگر 
اختالالت جدی در عرضه گاز طبیعی از ســوی روســیه 
وجود داشــته باشد، روند احیای اقتصادی منطقه یورو 
از پاندمی تقریبا متوقف خواهد شــد و قیمتها افزایش 
بیشــتری پیدا می کنند.تحت سناریوی وخیمی که در 
آن، دولتها برای جایگزین کردن واردات گاز از روســیه 
به مشکل برخواهند خورند، اقتصاد منطقه یورو امسال 
حدود ۰.۲ درصد رشد می کند و تورم به بیش از ۹ درصد 
صعود می کند. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ یک درصد 
پایین سطح پایه خواهد بود.در نخستین پیش بینی های 
اتحادیه اروپا از زمان حمله نظامی روســیه به اوکراین، 
مقامات اروپایی در سناریوی پایه خود تجدیدنظر و پیش 
بینی کردند تولید ناخالص داخلی امســال ۲.7 درصد و 
در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۳ درصد رشد خواهد کرد که 
کمتــر از نرخهــای چهار درصد و ۲.7 درصد پیش بینی 
شــده در فوریه بود.نرخ تورم برای  امســال 6.۱ درصد 
و ســال آینده ۲.7 درصد پیش بینی شــد که باالتر از 
پیــش بینــی قبلی ۳.۵ درصــد و ۱.7 درصد بود. انتظار 
می رود تورم در ســه ماهه دوم ســال ۲۰۲۲ اوج بگیرد.

پائولو جنتیلونی، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در 
بیانیه ای گفت: حمله روســیه به اوکراین، رنج ناگفته و 
ویرانی به همراه داشته است و روی روند احیای اقتصادی 
اروپا هم ســنگینی می کند. سناریوهای دیگری هم که 
تحت آن رشد اقتصادی ممکن است کمتر و نرخ تورم باالتر 
از پیش بینی جدید ما باشد، محتمل هستند.جنگ روسیه 

و تحریمهایی که علیه این کشــور اعمال شده اند، باعث 
افزایش قیمتهای انرژی و اختالالت زنجیره تامین شده و 
دورنمای اقتصاد جهانی را تیره کرده است. منطقه یورو در 
میان مناطقی است که به دلیل وابستگی به انرژی روسیه 
و نزدیکی به منطقه درگیری، بیشــترین آسیب را دیده 
است.اکنون انتظار می رود احیا از محدودیتهای کرونایی، 
آهسته تر از برآورد قبلی باشد. رشد قیمت مصرف کننده 
ماه گذشته به رکورد باالی جدیدی صعود کرد و تقریبا 
چهار برابر باالتر از ســقف دو درصد بانک مرکزی اروپا 
شــد.اختالالت عرضه گاز از ســوی روسیه، یک ریسک 
مهم مانده و ممکن اســت به کمبود انرژی منتهی شــود 

که می تواند کشورهایی مانند آلمان را به رکود بکشاند. 
اوالف شولتس، صدراعظم آلمان، درباره بحران اقتصادی 
جدی در چنین سناریویی هشدار داده است.کمیسیون 
اروپا تاکنون ممنوعیت واردات نفت از روسیه را پیشنهاد 
کرده است که اقدام کم هزینه تری دیده می شود. با این 
حال این پیشنهاد با مخالفت مجارستان روبرو شده و باعث 
شــده است دیپلماتهای اتحادیه اروپا تاخیر در تصویب 
این پیشنهاد را بررسی کند.بهای معامالت گاز هلند که 
قیمت پایه بازار اروپاست، روز دوشنبه حداکثر سه درصد 
کاهش یافت و به افت ۹.۲ درصدی روز جمعه اضافه کرد. 
کمیســیون اروپا قرار اســت دستورالعمل جدیدی را به 

خریداران گاز روسیه درباره نحوه پرداخت پول که رضایت 
خاطــر کرملیــن را جلب می کند و در عین حال از نقض 
تحریمهای وضع شده علیه مسکو اجتناب ی کند، ارائه 
کند.معامله گران منتظر دستورالعمل جدید کمیسیون 
اروپا هستند چرا که مهلت پرداخت پول خرید گاز روسیه، 
تا پایان ماه سر می رسد. کمیسیون اروپا تاکنون ممنوعیت 
واردات نفت از روســیه را پیشــنهاد کرده است که اقدام 
کم هزینه تری دیده می شــود. با این حال این پیشــنهاد 
با مخالفت مجارســتان روبرو شــده و باعث شــده است 
دیپلماتهای اتحادیه اروپا تاخیر در تصویب این پیشنهاد 
را بررســی کند.بهای معامالت گاز هلند که قیمت پایه 
بازار اروپاست، حداکثر سه درصد کاهش یافت و به افت 
۹.۲ درصدی روز جمعه اضافه کردروسیه از شرکتهایش 
خواسته است شیوه های پرداختی را قبول کنند که شامل 
افتتاح دو حساب یکی به یورو یا دالر و دیگری به روبل 
نزد گازپروم بانک است. انتظار می رود تورم در سه ماهه 
دوم سال ۲۰۲۲ اوج بگیرد.پائولو جنتیلونی، کمیسر امور 
اقتصادی اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت: حمله روسیه 
به اوکراین، رنج ناگفته و ویرانی به همراه داشته است و 
روی روند احیای اقتصادی اروپا هم ســنگینی می کند. 
بهای معامالت گاز هلند برای ماه آتی در آمســتردام به 
۹4 یورو به ازای هر مگاوات ســاعت کاهش پیدا کرد.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، بر مبنای سفارشهای دریافت 
گاز، انتظار می رود جریان گاز روسیه که از اوکراین عبور 

می کند، روز دوشنبه کمتر شود.

خبر ویژه

وزیر نفت در دیدار با وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های ارمنستان بر آمادگی 
شبکه گازی ایران برای آغاز سوآپ گاز از ترکمنستان و نیز افزایش صادرات گاز به 
این کشــور تأکید کرد. جواد اوجی پس از دیدار با گنل سانوســیان ضمن تأکید بر 
مذاکرت مثبت و سازنده دو طرف گفت: مذاکرات برای سوآپ گاز از ترکمنستان به 
ارمنســتان از خاک ایران آغاز شــده است و به زودی با توجه به ظرفیت باالی شبکه 
خطوط لوله گازی کشــور به نتایج خوبی در این زمینه دســت خواهیم یافت.وی با 
بیان اینکه در مذاکرات امروز خود با طرف ارمنستانی بر آمادگی ایران برای سوآپ 
گاز از ترکمنســتان به این کشــور تأکید شد، گفت: امروز در این مذاکرات در زمینه 

افزایش صادرات گاز، محصوالت پتروشیمی و توسعه همه جانبه توافق های خوبی 
انجام شد.هشتم فروردین ماه امسال وزیر نفت در دیدار با آرتاشس تومانیان، مشاور 
نخســت وزیر ارمنســتان در زمینه تعمیق روابط تهران-ایروان در حوزه انرژی برای 
بلندمدت مذاکره کردند.بر اساس این گزارش، نخستین نشست کارگروه انرژی ایران 
و ارمنستان ۲6 آبان ماه پارسال به صورت مجازی برگزار شد، در این نشست نمایندگان 
شرکت های ملی گاز ایران، صنایع پتروشیمی، پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
توانیر و مدیریت شبکه برق ایران با نمایندگان وزارت مدیریت منطقه ای و زیرساخت 

و نیروگاه ارمنستان درباره مسائل مرتبط با انرژی بحث و مذاکره کردند. 

وزیر نفت خبر داد؛

گاز از ترکمنستان به ارمنستان کرات ایران برای آغاز سوآپ  مذا

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری :

کشوری با پیشینه 5000 ساله باید نگران فروش نفت باشد؟ چرا 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با انتقاد از عدم توجه کافی به حوزه دانش بنیان ها و آثاری 
که می توانند در توسعه کشور داشته باشند گفت: چرا باید کشوری با پیشینه ۵۰۰۰ ساله، نگران 
فروش نفت خود باشــد؟ ســورنا ســتاری در همایش »ثروت ملی و عدالت بین نسلی«، با تاکید بر 
اهمیت ســرمایه گذاری مناســب و صحیح در حوزه دانش بنیان و بخش های مختلف اظهار کرد: 
مگر می شــود کشــوری در آموزش و پژوهش خرج کند ولی وضعیت مناســب و مطلوبی نداشــته 
باشــد، بخشــی از این ایراد به این برمی گردد که یکســری موارد اشــتباه چیده شــده است.وی بر 
اهمیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: هیچ وقت از پول دولت در پژوهش، 
محصولی خارج نمی شود چون ساختار به نحوی است که نمی شود تجاری سازی کرد، محصول، 
حاصل سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: 
اگرچه اقداماتی صورت گرفته ولی برای تحول باید ســاختار  بازنگری اساســی شــود؛ چرا کشوری 

با وجود پیشینه ۵۰۰۰ ساله در تاریخ، دانش، کارآفرینی و ... همچنان نگران این باشد که چطور 
نفت بفروشــد، در حالی که آنقدر ظرفیت وجود دارد که می توان در رونق و توســعه و تامین مالی 
از آن استفاده کرد.وی در ادامه به برخی ایرادهای موجود اشاره و با انتقاد از جریان واردات گفت: 
۱۰۰ ســال که این سیســتم واردات چی در کشــور وجود دارد،  در حالی که خود امکان و ظرفیت 
تولید داریم؛ این در حالی اســت که در قانون جدید جهش تولید مصوب مجلس ســعی کردیم 
بخشی از ایرادها در این رابطه را برطرف کنیم و تغییر جهت دهیم.ستاری با اشاره به لغو معافیت 
حقوق ورودی ماشــین آالت تولید در بودجه امســال گفت: از بزرگترین اشــتباهات اوایل انقالب، 
همین تعرفه هایی است که برای ماشین آالت در نظر گرفته شده و مانند نهاده با آنها برخورد شد 
که حداکثر به ۱۰ درصد رسید  که در کنار فسادی که داشت، باعث نابودی صنایع تولید ماشین 

آالت که ظرفیت آن در کشور وجود داشت شد.

موسسه تحقیقات آب اعالم کرد؛

کاهش 21 سانتی متری میانگین تراز آب 
دریای خزر

 بررســی گزارش تازه موسســه تحقیقات آب 
وزارت نیرو بیانگر آن است که کاهش میانگین 
تراز آب دریای خزر در ســال ۲۰۲۱ میالدی 
در حالی رخ داده که در ســال ۲۰۲۰ میالدی 
سطح آب 4 سانتی متر و در سال ۲۰۱۹ سطح 
آب ۱۳ سانتی متر کاهش یافته بود.این مقدار 
کاهش ســطح آب معادل دو و نیم برابر حجم 
دریاچه ارومیه در دوره پرآبی اســت که طی 
یک سال از حجم آب دریای خزر کاسته شده 
است.در افت قابل مالحظه تراز آب دریای خزر 
در ســال ۲۰۲۱ میالدی، کاهش میزان بارش 
در حوضه آبریز خزر نسبت به متوسط ساالنه و 
افزایش یک درجه ای میانگین دمای سطح آب 
دریا در این سال نسبت به میانگین بلندمدت 
و اثر آن در افزایش میزان تبخیر از سطح آب، 
تأثیرگذار بوده است.بررســی تغییرات درون 
ســالی دمای سطح آب نشان داده که متوسط 
دمای آب در سه ماه تابستان نسبت به دو سال 
گذشته این دریا، افزایش ۱.۵ درجه ای در سال 
۲۰۲۱ میالدی داشــته است.عالوه بر عوامل 
اقلیمی، در ۹ ماه اول ســال ۲۰۲۱ میالدی، 

آبدهی رودخانه ولگا )۱۹۱ میلیارد مترمکعب( 
نســبت به دوره مشــابه سال ۲۰۲۰ میالدی 
)۲۲۵ میلیارد مترمکعب(  ۱۵ درصد کاهش و 
در مقایسه با میانگین بلندمدت حدود ۳ درصد 
کاهش داشــته است.بر اساس این گزارش، از 
سال ۱۹۹۵ تاکنون، سطح آب دریای خزر به 
میزان ۱7۰ سانتی متر کاهش یافته است. در 
این بازه زمانی، در ســال های ۱۹۹6،۲۰۱۱ و 
۲۰۱۵ کاهش بیش از ۲۰ سانتی متر در سال 
همانند ســال ۲۰۲۱ میالدی رخ داده اســت.
نکته حائز اهمیت این است که در این سال ها، 
کاهش تراز آب با کاهش قابل مالحظه آبدهی 
رودخانــه ولگا همراه بوده به طوری که حجم 
آبدهــی رودخانه ولگا بیــن ۲۰ تا ۳۰ درصد 
کمتر از متوسط بلندمدت بوده است، لکن در 
ســال ۲۰۲۱ میالدی درحالی که آبدهی ولگا 
کاهش زیادی نداشته، این مقدار افت سطح آب 
مشاهد شده است.این مسئله نقش تأثیرگذار 
افزایــش دما و به تبع آن افزایش میزان تبخیر 
از ســطح آب دریا را در کاهش های اخیر بیان 

می کند.

بر اساس   آمار اوپک ؛

کاهش صادرات نفت ایران   شایعه 
رد شد

 بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط اوپک، 
تولید نفت ایران در ماه گذشته میالدی ۳6 هزار 
بشکه بیشتر شده است. با توجه به ثابت ماندن 
مصرف نفت در کشور، ایران نه تنها در این مدت، 
کاهش صادراتی نداشته بلکه با افزایش صادرات 
نیز رو به رو بوده اســت.مهمترین بازار صادرات 
نفت ایران، کشور چین است. چین چه در زمان 
رفع تحریم ها و چه زمیانی که تحریم های یک 
جانبه آمریکا به اقتصاد ایران بازگشت، بزرگترین 
بازار صادراتی نفت ایران بوده است.حتی زمانی 
که دولت ترامپ در آمریکا در فکر به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران بود، چین با همراهی ایران 
برای دورزدن تحریم ها به خرید نفت از کشورمان 
ادامه داد و حتی تا توقیف نفتکش های خود نیز 
در این راه پیش رفت.با این حال ادامه خرید نفت 
ایران توسط چین باعث شد تا تالش آمریکا برای 
موفقیت در تحریم ها ناکام بماند.حاال درســت 
در شرایطی که ایران بر اساس آمارهای داخلی 
و البته بین المللی توانســته صادرات نفت خود 
را تا 4۰ درصد افزایش دهد، شــایعاتی مبنی 
بــر کاهش صــادرات نفت ایران به چین مطرح 

شده است.شایعاتی که با تکیه بر خبرهای جنگ 
روسیه و اوکراین و احتمال تحریم نفت روسیه 
توســط اروپا بیشــتر به گوش می رسد.نگاهی 
بــه آمارهــا اما رد این مدعــا را به دنبال دارد.بر 
اســاس آخرین گزارش اوپک که در خصوص 
تولید نفت اعضای این ســازمان در ماه گذشته 
میالدی)آوریل( منتشر شده، تولید نفت ایران 
در ماه آوریل در مقایســه با ۳ ماهه اول ســال 
۲۰۲۲ میالدی رشــدی ۳6 هزار بشکه ای را به 
همراه داشته است.ایران در ماه آوریل روزانه ۲ 
میلیون و ۵64 هزار بشکه نفت تولید کرده که 
این رقم در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری میالدی ۲ 
میلیون و ۵۲۸ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۱ حدود 
۲ میلیون و ۳۹۲ هزار بشکه بوده است.با توجه 
بــه آنکه ایران در این مدت تغییری در ظرفیت 
پاالیشی خود نداشته و میزان مصرف نفت خام 
در کشور تغییری نکرده ، بنابراین این افزایش 
تولید صرف صادرات شده است و با توجه به اینکه 
چین استراتژیک ترین بازار نفت صادراتی ایران 
به شمار می رود، احتماال این افزایش تولید نیز 

راهی بازار چین شده است.
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55بانک و بیمه
آغاز به کار شعب تخصصی 

شرکت های دانش بنیان بانک ملی 
ایران برای نخستین بار در کشور

شــعب تخصصی شــرکت هــای دانش بنیان 
فخــر رازی و باهنــر بانک ملــی ایران با حضور 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره بانک و دستیار 
ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

آغاز به کار کردند.
دکتــر محمد رضــا فرزین مدیر عامل بانک در 
مراســم افتتاحیه شعبه دانش بنیان فخر رازی 
بــا بیان اینکه این شــعبه امــروز به عنوان یک 
شــعبه مشــاور محور برای شرکت های دانش 
بنیان افتتاح شــد، گفت: باید برای تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان یک الگوی خاص وجود 
داشــته باشد و در ســال جاری عالوه بر تامین 
مالی این شــرکت ها، در زمینه مشاوره آنها نیز 

مشارکت خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه این شعبه در همکاری با سایر 
شــعب رویه ها را ســاده و تخصصی کرده و در 
نهایت شکل گیری شرکت های دانش بنیان را 
تســهیل می کند، افزود: در سال های گذشته 
اقدامات خوبی  در عرصه علم و فناوری کشــور 
انجام شده  که شکل گیری معاونت فناوری نیز 
یکی از آنهاست و اگر بانک ها نیز در بحث تامین 
مالی دانش بنیان ها ورود کنند، می توانیم جزو 
کشورهای دارای رتبه خاص و صاحب سبک در 

این زمینه باشیم.
فرزین بیان کرد: در ســال گذشته 6۸7 شرکت 
دانش بنیان با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد 
ریال توسط بانک ملی ایران تامین مالی شدند.
علیرضــا صادقی معاون بانکداری جامع بانک 
نیز با تاکید بر توجه خاص مدیران بانک ملی 
ایران بر ارایه خدمات ویژه تر به شرکت های 
دانش بنیان گفت: بر همین اســاس کارگروه 
ویژه ای در بانک تشــکیل و دفتر بانک ملی 
ایران در صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان 
مرکز اصلی و واحد ســتادی اتحاذ تصمیمات 
برای ارایه ســرویس به شــرکت های دانش 

بنیان انتخاب شد.
وی تصریح کرد: البته همه شعب بانک می توانند 
شعب عامل برای ارایه سرویس به شرکت های 
دانش بنیان باشــند و شــعب فخر رازی و باهنر 
به عنوان شــعب مشــاور محــور در ارتباط با 

شرکت های دانش بنیان انتخاب شدند.
صادقی ادامه داد: در این شعب خدمات از پایه 
شــروع شده و از ایده تا تجاری سازی محصول 
و ارایه آن به بازارهای خارجی در کنار شرکت ها 

خواهیم بود.
معــاون بانکــداری جامع بانک با بیان اینکه در 
سال ۱4۰۱ برنامه ویژه ای طراحی کرده ایم و 
امیدواریــم تجربه خوبی را فراهم کنیم، خاطر 
نشــان کرد: ارایه خدمات ارزی و ریالی و انجام 
تســهیل گری های الزم در زمینه ارایه خدمات 
مالی به شرکت های دانش بنیان به صورت ویژه 

در بانک  دنبال  می شود.
همچنین علیرضا دلیری دســتیار ویژه معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن تحسین 
بانک ملی ایران برای پیش قدمی در تدوین بستر 
حوزه دانش بنیان کشــور گفت: عملکرد سال 
های اخیر شــرکت های دانش بنیان در عرصه 
اقتصاد کشــور بســیار موفق بوده است. ضمن 
اینکه امســال نیز مقام معظم رهبری بسیار در 
صحبت هایشــان به موضوع شرکت های دانش 
بنیان اشاره داشتند چرا که یک باور کلی وجود 
دارد که تنها راه نجات اقتصاد کشــور، تکیه بر 

این شرکت هاست.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه فرهنگ دانش 
بنیانی در جامعه و بازار مالی ما شــکل گرفته 
اســت، افزود: امروز فضای ســرمایه گذاری در 
حــوزه فناوری های نوین ایجاد شــده و برخی 
بانــک ها نیز ورود خوبــی در حوزه دیجیتالی 

شدن داشته اند.
دلیری با بیان اینکه بانک ملی ایران در بسیاری 
از حــوزه های خدمات بانکــداری الکترونیک 
مانند سفته و برات الکترونیک گام های خوبی 
برداشــته است، تاکید کرد: قرار است کارگروه 
فنــاوری های نوین در بانک مرکزی تشــکیل 
شــود و همانطور که بانک ملی ایران توانســته 
در بحــث فناوری های نوین و خدمت رســانی 
به شــرکت های دانش بنیان فعال باشــد، باید 
بتوانیم خدمات تســهیل گرانه در این حوزه ها 

ارایه کنیم.
همچنین طی مراسمی، دومین شعبه تخصصی 
شــرکت های دانش بنیان در بانک ملی ایران 

افتتاح شد.
در مراســم افتتاح این شــعبه عباس شــفیعی 
رییس هیات مدیره، سید فرید موسوی و صمد 
عزیز نژاد اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران 

ارشد و کارشناسان بانک حضور داشتند.
دومین شــعبه تخصصی شــرکت های دانش 
بنیــان بانک ملی ایران )ملی پالس( در خیابان 

باهنر تهران قرار دارد.

اخبار

مسعود بادین، رئیس هیئت 
رئیسه سندیکای بیمه گران شد

در جلسه هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران، 
مدیرعامل بیمه آسیا به عنوان رئیس هیئت رئیسه 
این سندیکا انتخاب شد.  در جلسه امروز دوشنبه 
۲6 اردیبهشــت ماه هیئت رئیسه سندیکای بیمه 
گران ایران، مدیرعامل بیمه آســیا به عنوان رئیس 

هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران انتخاب شد.
گفتنی است، هیئت رئیسه از ارکان اصلی سندیکای 
بیمه گران ایران پس از اصالح اساســنامه در سال 

۱۳۹۸ محسوب می شود.

 مهمترین برنامه ها، اهداف 
 و استراتژی های روابط عمومی 
بیمه تجارت نو در سال جاری

مدیــر روابط عمومی بیمــه تجارت نو، مهمترین 
برنامه هــا، اهــداف و اســتراتژی های تبلیغاتی و 

رسانه ای این شرکت بیمه ای را تشریح کرد.
پورقاســم به مناسبت ۲7 اردیبهشت ماه، سالروز 
جهانی ارتباطات و روابط عمومی در یادداشــتی، 

سرفصل این برنامه ها را اعالم کرد.
وی گفــت: در ســال ۱4۰۰بــا عنایت به وضعیت 
عملیات بیمه ای و حق بیمه تولیدی شرکت های 
بیمه در ســال ۱4۰۰، سیاســت این مدیریت در 
راستای اهداف استراتژیک و برنامه های عملیاتی 
شــرکت همســو بوده و تبلیغات آن در راســتای 

موضوعات ذیل جهت گیری شده است.
وی راه اندازی ســایت فروش محصوالت بیمه ای 
در بســتر وب، ارائــه خدمات آنالیــن بیمه ای به 
مشتریان، ارایه سرویس های ویژه به بیمه گذاران 
برتر، تقویت بازاریابی دیجیتال و کمپین تبلیغاتی 
این شرکت با محوریت خدمات آنالین به خصوص 
در حــوزه بیمه های زندگــی را از اهم برنامه های 
تبلیغاتی این مدیریت برشمرد. پورقاسم همچنین 
حضور در نمایشگاه های نفت و انرژی، پتروشیمی، 
بانک، بورس و بیمه و فرصت های سرمایه گذاری و 
حضور پررنگ در راستای مسئولیت های اجتماعی 
و ورزشــی را نیــز مورد تاکید قــرار داد و از تالش 
برای عضویت حقوقی این شرکت در انجمن روابط 

عمومی ایران خبر داد.
مدیــر روابط عمومی بیمــه تجارت نو، رونمایی از 
اپلیکیشــن هــا و نرم افزارهــای نوین بیمه ای در 
راســتای دیجیتالی شــدن خدمات این شرکت را 

یادآور شد و در پایان خاطر نشان کرد:
روابط عمومی شرکت تجارت نو با تالش مضاعف در 
راستای سیاست های شرکت و در بستر هوشمند 
سازی عملیات بیمه ای، برنامه های منظمی دارد و 

در این جهت حرکت خواهد کرد.
این مدیریت بر اســاس ســند استراتژیک شرکت 
تــالش می کند با اتــکاء به برنامه های عملیاتی به 

بازارهای خرد و پرتفوی مستقل تمرکز کند.

گردهمایی سراسری مدیران ارتباطی وزارت اقتصادی و دارایی:  مدیرعامل بانک مسکن در 

مبانی اقتصادی دولت را برای مردم تبیین کنید
 مدیرعامل بانک مســکن گفــت: جریانی که در 
مقابل هیاهو و جنجال ســازی ها باید ایستادگی 
کند، جریان رســانه و مدیــران ارتباطی و روابط 
عمومی در مجموعه های مختلف کشور هستند.

دکتر محمود شــایان مدیر عامل بانک مسکن در 
گردهمایی سراسری مدیران ارتباطی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی که به مناسبت هفته ارتباطات 
و روابط عمومی در سالن همایش های این بانک و با 
حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
برگزار شــد، با بیان اینکه کشــور امروز در شرایط 
خاصــی از لحاظ اقتصادی قرار دارد، گفت: اجرای 
برنامه هایی که دولت در زمینه مســائل اقتصادی 
در پیش گرفته کار ســختی اســت که اگر در این 
مســیر همدلی، وفاق و دوســتی نباشد هر کدام از 
ایــن برنامه ها چالش های خود را به همراه خواهد 
داشت. اما با همدلی و وفاقی که در سیستم وزارت 
اقتصاد و دارایی وجود دارد می توان مطمئن بود که 
این مسیر پرفراز و نشیب با قوت طی خواهد شد.

مدیــر عامل بانک مســکن افــزود: امروز رئیس 
جمهوری بر دولت حاکم اســت که در جمالتش 
ایــن جملــه را به کار می بــرد که “من طعم فقر 
را چشــیدم نه اینکــه بشــنوم”. بنابراین امروز 
کســی نمی تواند بگوید سیاست های اقتصادی ما 
علیه دهک های پایین جامعه اســت چراکه مگر 
می شــود کســی طعم فقر را بچشد و برخالف آن 
 عمــل کند، قطعــا چنین فردی برای اصالح امور 

عمل خواهد کرد.

شایان همچنین خاطر نشان کرد: امروز می بینیم 
کــه دولت بــا رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم 
انقالب، شــجاعانه پای کار ایســتاده و این تحول 
بزرگ اقتصادی را انجام داده و بر این باور هستیم 
که خیر و برکات این طرح به زودی در سفره مردم 

آشکار خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از این تحول عظیم 
اقتصادی مربوط به بانک مسکن است، عنوان کرد: 
همکاران من در بانک مسکن در طول سال گذشته با 
تالش بی شائبه خود توانستند رکوردهای مختلفی 
را در تمام آمارها و ارقام جابه جا کنند. در این مسیر 

کمتر پیش می آید یک بانک در تمام شاخص های 
عملیاتی خود رشــد پیدا کند اما بانک مســکن در 
سال گذشته در تمامی شاخص ها رشد چشمگیر 

و قابل توجهی را ثبت کرد.
شــایان در ادامه به دیگر موفقیت های به دســت 
آمده در بانک مســکن اشــاره کرد و افزود: بانک 
مســکن توانســته در طرح نهضت ملی مسکن به 
رقم ثبت نام و افتتاح حساب 4۰۸ هزار نفر دست 
یابد و این نشان می دهد که مردم در این راه پیش 

قدم شده و در امور مشارکت می کنند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بانک مرکزی 

۲7 بانک و موسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده 
تا تسهیالت بخش مسکن را پرداخت کنند، گفت: 
ســهم بانک مسکن 6۳ هزار میلیارد تومان برای 
۲۱۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن بود 
و بانک مسکن به نام افرادی که توسط وزارت راه و 
شهرسازی معرفی شدند تشکیل پرونده و قرارداد 
الزم را منعقــد کرد. در عین حال بانک مســکن 
توانســت لنگرگاه تنظیم بازار بین بانکی باشــد. 
در ســال جاری نیز امیدوار هستیم ترازنامه بانک 

مسکن بعد از چندین سال به سوددهی برسد.
وی در ادامــه با اشــاره به طــرح تحول اقتصادی 
دولت و فراز و نشــیب های این راه، اظهار داشت: 
در این مســیر البته منفعت طلبانی نیز هســتند 
که راحت نخواهند نشســت. معلوم است کسانی 
که منفعت شــان را با اجرای این طرح از دســت 
داده اند ســکوت نکرده و آرام نخواهند نشســت. 
به هربهانه ای هم صدایشــان را بلند خواهد کرد. 
آن جریانــی کــه در مقابل ایــن هیاهو و جنجال 
ســازی ها باید ایســتادگی کند، جریان رسانه و 
مدیران ارتباطی و روابط عمومی در مجموعه های 

مختلف کشور هستند.
شــایان در پایــان بــا اشــاره به نقــش کلیدی 
روابط عمومی در دســتگاه های اجرایی کشــور، 
گفت: شــغل اصحاب رســانه و مدیران مرتبط با 
روابط عمومی ها بســیار پراســترس است و بابت 
 خدمات شایســته آنان باید از این عزیزان تشــکر 

و قدردانی کرد.

گرفت نئوبانک »هوشمند فردا« در دسترس قرار 
نســخه اولیه نئوبانک »فردا« )نئوبانک 
مشــترک بانک ایران زمین و هلدینگ 
هــای وب( از امــروز ســه شــنبه ۲7 
اردیبهشــت در اختیــار کاربــران قرار 

گرفت.
نویــد رجائی پــور مدیرعامل نئوبانک 
هوشــمند »فــردا« با اعــالم این خبر 
گفــت: پس از مراحل تســت و دریافت 
نقــاط ضعف و قوت، نســخه اصلی آن 

بارگذاری می شود.
رجائی پور در نشستی خبری روز گذشته 
افزود: با حمایت بانک ایران زمین و بازوی 
فناوری این بانک یعنی شــرکت آرمان 
وفاداری آریا )آوا( و هلدینگ “های وب” 
توانستیم وارد حوزه نئوبانک ها شویم و 
در واقــع ما تنها نئوبانکی هســتیم که 
در درون بانک شــکل نگرفته و از درون 

صنعت فعالیت خود را آغاز می کند.
مدیــر عامــل نئوبانک هوشــمند فردا 
در این نشســت گفت:» ما در شــرکت 

“های وب” ســال ها در تالش بودیم که 
به عنوان یکی از بزرگ ترین اپراتورهای 
کشور خدماتی را به مشترکین خود ارائه 
دهیم که محور این خدمات امور بانکی 
بود و در تالش بودیم که بتوانیم خود را با 
یکی از بانک های فعال در حوزه فناوری 
اطالعــات هماهنگ و از آنها ســرویس 

دریافت کنیم که در نهایت توانســتیم 
بــا کمک بانک ایران  زمین این کار را به 

سرانجام برسانیم.
وی افــزود: از این کــه بانک ایران زمین 
توانســته به صورت آهســته و پیوسته 
مسیر خود را به انتها برساند، شگفت زده 
شــدیم. سیستم ها و ســامانه های این 

بانک همه نیاز ما را پوشــش می دهند. 
همچنیــن وجه دیگــر موضوع این بود 
که اغلب شــرکت های بانکی با بزرگ تر 
شدن، کند می شوند که این تجربه را در 
شــرکت آرمان وفاداری آریا )آوا( که به 
عنوان بازوی دیجیتال بانک ایران زمین 
کار می کند شــاهدش نبودیم و سرعت 
خوبی در این زمینه داشــتند و ثمره آن 
فعالیت ها و ارتباطات منجر به تاســیس 
شــرکتی به اسم آوای فناوری و نوآوری 
هوشــمند فــردا و ایجــاد نئوبانکی با 
مشــارکت “بانک ایران زمین” و شرکت 

“های وب” شد.
نســخه اولیه نئوبانک فردا از امروز ســه 
شنبه ۲7 اردیبهشت در دست کاربران 
قــرار می گیرد و ایــن بانک می خواهد 
بــه کمــک زیرســاخت های های وب 
بتواند توســعه خود را نه فقط در تهران 
بلکه تمام شــهرها و روســتاهای کشور 

گسترش دهد.

اخبار

مدیرعامــل بانک کارآفرین همزمان با فرا رســیدن روز ارتباطات 
تاکید کرد: به عنوان نخســتین بانک در اجرای رای وحدت رویه، 
در بانک کارآفرین کارخانه یا واحد تولیدی به واسطه اقدام حقوقی 
تعطیل نخواهد شد و این یکی از افتخارات بانک کارآفرین است.

مدیرعامــل بانک کارآفرین همزمان با فرا رســیدن روز ارتباطات 
تاکید کرد: به عنوان نخســتین بانک در اجرای رای وحدت رویه، 
در بانک کارآفرین کارخانه یا واحد تولیدی به واسطه اقدام حقوقی 
تعطیل نخواهد شد و این یکی از افتخارات بانک کارآفرین است.

بــه گــزارش درآمد نیوز  به نقــل از روابط عمومی بانک کارآفرین، 
دکتر احمد بهاروندی در مصاحبه با خبرنگار واحد ارتباطات بانک 
با تاکید بر این که در طی سالهای گذشته در بانک کارآفرین هیچ 
واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی تملیک نشده است، گفت: واحد 
حقوقی بانک  در راستای رویه سازی وصول مطالبات، این فرآیند را 
پیش از این در دستور کار داشت. وی در ادامه افزود: در طی سالهای 

گذشته پیگیری مطالبات بدهکاران بزرگ در دستور کار بانک بود 
و پس از ابالغ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
کشور و همچنین مجمع  عمومی بانک در تیر ماه سال ۱۳۹۹، نیز  
این رویه ادامه یافت و مقرر شد تا در راستای اجرای دستور العمل 
های بانک مرکزی با مشتریان بانک_بدهکاران بزرگ – وارد مذاکره 
شــده و بدهی های معوق بانکی تعیین تکلیف شــوند. وی با اشاره 
به بدهکاران تعیین تکلیف شده اظهار داشت: فرآیند اجرا شده در 
طی سالهای گذشته و پس از ابالغ رای وحدت رویه موجب شد، در 
کمیته فرا دســتگاهی بانک مرکزی، بانک کارآفرین بعنوان الگوی 
ســایر بانکها در این فرآیند تعریف و شناســایی شــود. بهاروندی با 
اشــاره به ماهیت بانک که حمایت از کارآفرینی اســت خاطر نشان 
کرد: بیشترین همکاری برای تسویه مطالبات را با واحدهای تولیدی 
داشــتیم تا از حیث پرداخت بدهی های بانکی هیچ واحد تولیدی 

و هیچ کارگری متضرر نشود.

هیچ واحد تولیدی را تملیک نکردیم

خبر  ویژه
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برابــر رای شــماره 140160318002000097 و 140160318002000099 و 140160318002000098  مــورخ 1401/01/10 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك انزلــی تصرفــات مالکانــه و 
بامعــارض متقاضــی آقایــان البرز-ارژنــگ و خانــم ابریشــم جملگــی عادلــی فرزنــدان محمدتقــی بــه شــماره شناســنامه 1031 و 430 و 3320  
کدملــی 2722531062 و2721604937  و 2722553988  در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــا کاربــری تجــاری ودر حریــم میــراث فرهنگــی 
بــه مســاحت 52/67 مترمربــع در قســمتی از پــاک 1 الــی 15 فرعــی از 3512 اصلــی بخــش 6 گیــان حــوزه ثبــت ملــک انزلــی کــه شــماره پــاک 
فرعــی 20 بــرای آن در نظرگرفتــه شــده اســت محــرز گردیــده اســت. .لــذا جهــت  اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل  تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع محتــرم قضائــی تقدیــم نماینــد وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویل نماید. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.ضمنا صدور ســند 

مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد. تاریــخ انتشــارنوبت اول:1401/02/14 ونوبــت دوم:1401/02/28

عباس نوروزی -رئیس ثبت اسناد وامالك بندرانزلی

گهی فقدان سند مالکیت  آ
خانــم زهــره حســینی بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی درخواســت 
مورخــه 1401/02/20 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی ششــدانگ پــاک 
469 فرعــی از 3 اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان گنابــاد کــه 
حســینی  زهــره  نــام  بــه   139620306013001411 الکترونیکــی  دفتــر  ثبــت  ذیــل 
صــادر و تســلیم گردیــده و در رهــن و بازداشــت نمــی باشــد حســب اعــام مالــک 
/ متقاضــی ســند مالکیــت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود شــده را نمــوده اســت 
دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 اصاحــی آییــن 
نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجام 
معاملــه یــا وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ 
انتشــار آگهــی اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه 
اداره ثبــت محــل ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام مــدت 
ر اعتــراض ارائــه نگــردد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند  مقــر
معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود. 
تاریخ انتشار: 1401/2/28 
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کید استاندار قم بر ادامه تعامالت بانک ملی ایران با فعاالن اقتصادی تا
استاندار قم در بازدیدی که عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان داشت، بر ادامه همکاری ها و تعامالت 
این بانک با فعاالن اقتصادی اســتان تاکید کرد. حســن مونســان عضو هیات مدیره بانک در این بازدید که روســای ادارات کل بانکداری 
تجاری و اداره کل بازرســی، رییس اداره امور شــعب اســتان قم، اســتاندار قم و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان حضور داشتند، 
با تاکید بر حمایت از بنگاه های اقتصادی، اولویت بانک را حمایت از شرکت های دانش بنیان، سالمت محور، صادرات محور، پروژه های 
نیمه تمام و طرح های توسعه ای بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و دولت بیان کرد. سید رسول میرخلفی رییس اداره امور شعب 
استان قم نیز گزارشی از خدمات ارائه شده و تسهیالت پرداختی به طرح های ایجادی، توسعه ای، نیمه تمام و غیرفعال سلفچگان ارائه 
کرد. همچنین ســیدمحمدتقی شــاهچراغی اســتاندار قم نیز ضمن تقدیر از حمایت های بانک ملی ایران به عنوان بانک حاکمیتی، بر 
ادامه همکاری و تعامل بانک با فعاالن اقتصادی استان به ویژه در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تاکید کرد. در ادامه مونسان به اتفاق 
اســتاندار قم و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ســلفچگان از شــرکت های کاســپین خودرو )تولیدکننده کامیون و کشنده دوو(، کیمیا 

گستر آرا )تولیدکننده موتور سیکلت های برقی( ، تیدا ارتباط نیایش با نام تجاری نیرا و همچنین پروژه کنارگذر غربی بازدید کرد.
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در راستای توسعه فناوری بومی؛

فوالد مبارکه با شرکت ملی گاز ایران و شرکت پتروشیمی خلیج فارس تفاهم نامه همکاری منعقد کرد
اصفهــان / گروه اســتان ها: شــرکت 
فــوالد مبارکه در راســتای توســعه 
فناوری بومی با شــرکت ملی گاز ایران 
و شــرکت پتروشــیمی خلیج فارس، 
تفاهم نامــه همــکاری منعقــد کرد.
تفاهم نامه همکاری  میان شرکت ملی 
گاز ایران و شــرکت فــوالد مبارکه در 
زمینه توســعه فناوری  بومی و استقرار 
یــک واحد ذخیره ســازی گاز طبیعی 
به صورت مایع، توســط مجید چگنی 
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایران 
و محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامــل 
شــرکت فــوالد مبارکه در بیســت و 
ششمین نمایشــگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی به امضا رسید.
در این تفاهم نامه شرکت فوالد مبارکه 
و شــرکت ملی گاز ایران توافق کردند 
همــکاری دوجانبه به منظور طراحی، 
ســاخت، راه انــدازی و بهره برداری از 
یــک واحد ۱۰۰ تــن در روز LNG به 
همراه مخازن ذخیره سازی به ظرفیت 
حداقل ۲۵ هزار تن با استفاده از ظرفیت 

شــرکت های دانش بنیــان داخلی به 
گونــه ای که دانش فنی گردد؛ فناوری 
واحدهــای مذکور در مقیاس صنعتی 
بــه صــورت کامل بومی سازی شــده 

و کشــور از دانــش فنی ایــن واحدها 
بی نیــاز گردد.همچنین طرفین در این 
تفاهم نامه موافقت کردند در خصوص 
توســعه فناوری  بومی و اســتقرار یک 

واحــد ذخیره ســازی گاز طبیعــی به 
صورت مایع همکاری کنند.محمدیاسر 
طیب نیــا، مدیرعامل فوالد مبارکه در 
این آیین امضای تفاهم نامه همکاری با 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
اظهار کرد: شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس و فوالد مبارکه به عنوان ۲ 
قدرت تجاری صنعتی کشور محسوب 
می شــوند و باید بــا یکدیگر همکاری 
کنند؛ متاسفانه در کشور کمتر تمرین 
با هم بودن را داشــته ایم و الزم اســت 
تــا برای انجــام کارهای بزرگ، صنایع 
و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشــور در 
کنار هم باشند.وی افزود: فوالد مبارکه 
به عنوان شرکتی که سهم یک درصدی 
از تولیــد ناخالص ملی)GDP( را دارد، 
در حوزه هــای مختلف مانند آب، برق، 
حمل و نقل، فعال ســازی و اســتخراج 
میادیــن گازی ورود پیدا کرده اســت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: 
شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج 
فارس ســابقه دیرینه ای دارد و امضای 
تفاهمنامه همکاری با این شرکت اتفاق 
مبارکی است؛ امیدوارم با حمایت های 
وزارت نفت، شــرایط مساعدی پیش 

روی هر ۲ صنعت قرار گیرد

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل کمیته امداد استان گلستان خبر داد؛

رایگان شدن خدمات بستری 
مددجویان کمیته امداد

گلســتان / گــروه اســتان هــا: خودپرداخت 
)فرانشــیز(خدمات بستری مددجویان کمیته 
امداد رایگان شــد.مدیرکل کمیته امداداستان 
گلستان گفت: با تصویب هیات وزیران، فرانشیز 
خدمــات بســتری مددجویان کمیته امداد در 
قالب نظام ارجاع از ابتدای ســالجاری رایگان 
شد.عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان 
گلســتان در این باره افــزود: با تصویب هیات 
وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشــخیصی 
و درمانی ۱4۰۱ در بخش دولتی، خودپرداخت 
)فرانشــیز( تمام مددجویان شهری و روستایی 
کمیتــه امداد برای خدمات بســتری در قالب 
نظام ارجاع در بخش دولتی رایگان شــد.بابایی 
افــزود: براســاس این تصویب نامــه، خدمات 
ســرپایی درمــان برای مددجویــان با درنظر 
گرفتــن نظام ارجاع از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد 
کاهــش یافتــه اســت.مدیرکل کمیته امداد 
استان گلستان گفت: فرانشیز بیماران خاص و 
صعب العــالج تحت حمایت کمیته امداد برای 
خدمات سرپایی نیز در قالب نظام ارجاع رایگان 
اعالم شــده است. وی افزود: همچنین فرانشیز 
مراجعه به پزشــک خانــواده برای مددجویان 
شــهری کمیته امداد تحت پوشــش سازمان 
بیمــه ســالمت در طرح نظــام ارجاع حداکثر 
7۲۰۰ تومان اســت.بابایی تصریح کرد: پیش 
از این ۱۰ درصد هزینه های خدمات بســتری 
بخــش دولتی بــرای خانواده های روســتایی 
برعهــده مددجویان بود که با این تصویب نامه، 
فرانشیز خدمات بستری برای تمام مددجویان 
کمیته امداد رایگان شــدمدیرکل کمیته امداد 
اســتان گلســتان ادامه داد: تعــداد 7۸۱۵6 
خانوار یعنی ۱4۸۵4۵ نفر از مددجویان تحت 
پوشــش از بیمه تکمیلــی درمان کمیته امداد 
برخوردار میباشــند.وی با اشــاره به بهرمندی 
6۵۰۰۰ نفــر از مددجویــان تحت حمایت این 
اســتان از خدمات تامین هزینه فرانشیز و مابه 
التفاوت دارویی، پاراکلینیک و بستری، درسال 
گذشــته، خاطرنشان کرد: بیش از 4 میلیاردو 
۵۰۰ میلیون تومان دراین خصوص هزینه شد.

 برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی 
در مخابرات منطقه کرمانشاه 

کرمانشــاه / گــروه اســتان ها: نشســت هم 
اندیشــی اقتصادمقاومتی با حضور سرپرست 
مخابرات کرمانشــاه دکتــر امیری ومعاونین با 
رئیس مرکزگســترش اقتصاد مقاومتی استان 
کرمانشــاه برگزار گردید.در این نشســت  که 
درســاختمان مرکزی مخابرات برگزار گردید 
،راه هــای تحقــق اقتصاد مقاومتی حول محور 
سیاســت های ابالغی  توســط مقــام معظم 
رهبــری مــورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت  . 
در این دیدار دکتر امیری ، سرپرست مخابرات 
منطقه کرمانشــاه ضمن اشاره به دست آوردها 
وخدمــات مخابرات خاطر نشــان کرد که این 
خدمــات در حالــی صورت گرفتــه که بدلیل 
تحریــم هــا ، مخابرات  در تامیــن امکانات  و 
تجهیزات مخابراتی با مشکل جدی روبرو بوده  
که اگر تکیه بر اقتصاد مقاومتی نبود قطعا قادر 
بــه ارائــه  خدمات  مخابراتــی در زمینه تلفن 
ثابت و اینترنت به مشــترکان نبودیم.درادامه 
رئیس مرکزاقتصادمقاومتی اســتان برتعامل 
وهمکاری این مرکزباشــرکت مخابرات استان 
درتمــام زمینه ها به جهت ارائه  خدمات دهی 

مناسب به مردم وتوسعه استان تاکیدکرد .  

وزیر امور خارجه: 

 گرمی روابط همسایگان
دشمنان منطقه را مایوس می کند

تهران  / حدیث براتی 
وزیــر امور خارجه با اشــاره به دیــدار خود با 
رئیــس جدید امارات متحده عربی، روابط گرم 
همســایگان را عامل ناامیدی دشمنان منطقه 
عنوان کرد.حســین امیرعبداللهیان بامداد سه 
شــنبه در توئیتــی نوشــت: »صفحه جدیدی 
در روابط جمهوری اســالمی ایــران و امارات 
گشوده شد. به گرمی دست همسایگان خود را 
می فشاریم. گرمی روابط همسایگان، دشمنان 
منطقه را مایوس می ســازد«.امیر عبداللهیان 
وزیر امور خارجه که برای ابراز تسلیت در مراسم 
درگذشت رییس فقید امارات متحده عربی به 
ابوظبی ســفر کرده بود، روز گذشته)دوشنبه( 
بــا محمد بن زایــد رئیس جدید امارات درباره 
مســائل مشــترک گفت وگو پرداخت.برخی 
موضوعات مورد عالقه و مســائل مشــترک از 
جمله حل مشکل ایرانیان مقیم امارات و تسهیل 
در امــور آنها، محور گفت  وگو امیرعبداللهیان 
با رئیس جدید امارات اســت.پس از درگذشت 
شــیخ »خلیفه بن زاید«، شــورای عالی فدرال 
امارات روز شنبه »محمد بن زاید« را به عنوان 

رئیس امارات متحده عربی انتخاب کرد.

 معاون امالک اداره  کل راه و شهرسازی 
ح کرد؛ استان اصفهان مطر

 اختصاص 1932 هکتار زمین 
برای تامین مسکن اقشار مختلف 

استان اصفهان
اصفهان / گروه استان ها:  عبدالحسین پارسایی راد 
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی 
استان اصفهان اظهار داشت: این اداره کل در حوزه 
امالک و حقوقی همچون گذشــته در بخش های 
مختلف، برای ۱۲ ماهه سال ۱4۰۰ بیش از ۱۰۰ 
درصد از برنامه اجرایی پیشــی گرفته اســت.  وی 
افزود: مطابق با برنامه های اجرایی که همه ســاله 
از ســوی سازمان ملی زمین و مسکن برای ادارت 
کل اســتانی تعریف و ابالغ می شود الزام به تامین 
آنها طبق سررســید هرفصل اعالم شده است، لذا 
این اداره کل موفق شده است تا براساس اقدامات 
بعمل آمده از برنامه پیشــی بگیرد.  معاون امالک 
و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
بیان داشــت: از جمله این بخش ها شامل تحصیل 
اراضی ملی و موات داخل حریم، اخذ صورتمجلس 
تفکیکی در ســطح و طبقات، ســاماندهی عرصه 
مسکن مهر، واگذاری و تامین مسکن اقشار ویژه، 
واگــذاری اراضی و واحدهای مســکونی، پاالیش 
اطالعــات موجودی اراضی، تعیین تکلیف اراضی 
دارای رای موات کمیسیون ماده ۱۲، تعیین تکلیف 
اراضــی تحویل و تحول شــده بــا منابع طبیعی، 
جانمایی و تدقیق اراضی بر روی نقشــه های پایه 
و ســاماندهی بایگانی الکترونیکی اعالمی از سوی 

سازمان ملی زمین و مسکن بوده است.  

 در جریان بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد 
از بندر امام خمینی)ره( عنوان شد؛

 لزوم تقویت همکاری ها 
با هدف تسهیل خروج کاالهای 

اساسی و آرامش بازار
خوزســتان / گروه استان ها: معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران در جریان 
بازدید از مجتمع بندری امام خمینی)ره( با اشاره 
به اینکه بندر امام خمینی)ره( هاب غالت کشــور 
است و عمده کاالهای اساسی از این بندر به کشور 
وارد می شــود، اظهار داشــت: هدف از بازدید این 
اســت که از رســوب کاالهای اساسی جلوگیری 
شــود و از دو ســال گذشته این موضوع به جدیت 
پیگیری می شــود.مهدی اسالم پناه تصریح کرد: 
دولت ســیزدهم یک ســری اقدامات خوبی برای 
روان سازی ورود و خروج کاالی اساسی اتخاذ کرده 
است و تسهیل جریان ورود و خروج کاالی اساسی 
به خوبی پیش می رود و مردم نگران در دســترس 
بودن کاالی اساســی نباشــند.وی در ادامه افزود: 
مــواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، تبدیلی، 
خوراک دام و واحدهای روغن کشی به وفور وجود 
دارد و  موجبات آرامش بازار  را فراهم آورده است.
رئیس ســازمان ملی استاندارد با اظهار خرسندی 
از قــوت گرفتــن این اقدامــات همزمان با اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه ها، جریان خروج کاال  از 
بندر را مطلوب ارزیابی کرد.اسالم پناه در خصوص 
برنامه های این سازمان خاطر نشان کرد: استاندارد 
از ماه ها قبل در روند ترخیص کاالها نقش مهمی 
داشته و با عملیاتی کردن برنامه مبتنی بر  محور 
"یــک  نمونه گیری و یک نتیجــه واحد" درصدد 
کاســتن از موازی کاری در این فرآیند اســت.وی 
تصریح کرد: یک ســری مســائل باید در ســطح 
ملی پیگیری شود و یکسری آزمایش ها به تهران 
ارســال و باید این مشــکل حل شود و این نمونه ها 
را باید تجمیع کنیم و شــرایطی را برای اســتقرار 
نهادهای آزمایشــگاهی در بنادر فراهم کنیم و به 

نتایج نمونه ها باید اعتبار ببخشیم.

یک مقام مسئول در اداره کل آموزش فنی 
وحرفه ای استان خوزستان اظهار کرد: 

تعیین صالحیت حرفه ای بیش از 
3 هزار نفر در استان خوزستان 

خوزســتان / گروه استان ها: رییس اداره سنجش 
وتعیین صالحیت حرفه ای اداره کل آموزش فنی 
وحرفه ای خوزســتان گفت: بیش از۳۰۰۰نفردر 
اولین مرحله آزمون هماهنگ سال۱4۰۱ مهارت 
آموختــگان فنــی وحرفه ای در اســتان تعیین 
صالحیت شــدند. محمدعنایتی راد رییس اداره 
ســنجش وتعیین صالحیت حرفــه ای اداره کل 
آمــوزش فنی وحرفه ای خوزســتان با اعالم این 
مطلــب اظهارکرد:اولین مرحله آزمون هماهنگ 
مهــارت آموختگان مراکز آمــوزش فنی و حرفه 
ای در دو بخش دولتی و خصوصی ســال جاری با 
شرکت ۳ هزارو۲6۰ نفر اجراشد. عنایتی راد افزود: 
در این آزمون از مجموع شــرکت کنندگان تعداد 
۲۱7۳مــرد و۱۰۸7 زن که در۲۲۸حرفه مهارتی 
و۲7 حــوزه آزمــون همزمان با سراسرکشــور در 
ســطح استان حضور داشــتند. عنایتی راد بیان 
کرد: داوطلبان پس از شــرکت در آزمون کتبي و 
کسب نمره قبولي براساس برنامه زمانبندي اعالم 
شده از سوی اداره سنجش شرکت در آزمون عملي 
باید به حوزه هاي تعیین شــده مراجعه کنند. وی 
اظهــار کرد: متقاضیانی که حد نصاب نمره قبولی 
در آزمون کتبی را اخذ نمایند، می توانند در آزمون 
هــای عملی که در مرکز و کارگاه های ســنجش 
برنامه ریزی و اجرا می گردد، شرکت وپس از قبولی 

نهایی گواهینامه دریافت خواهندکرد.

استانها 6

در سومین روز نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی صورت گرفت؛

 انعقاد تفاهم نامه فنی-مالی بین مناطق نفتخیز جنوب 
و شرکت توسعه پترو ایران

خوزســتان /گروه استان ها: شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یک 
تفاهم نامه فنی/مالی را با شــرکت توســعه پترو ایران در ســومین روز 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی امضا کرد.ارائه 
پیشنهاد فنی/ مالی در خصوص استفاده از پوشش های پلیمری خاص 
بر روی ســطوح بتنی و فلزی از جمله محوطه های نگهداری کننده ی 
عملیات حفاری چاه های نفت و گودال سوخت عالوه بر مخازن و خطوط 
لوله، موضوع این تفاهم نامه می باشد.شایان ذکر است آیین امضا این 

تفاهم نامه با حضور مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و  
مدیر شــرکت توســعه پترو ایران در روز یکشنبه )۲۵ اردیبهشت ماه 
۱4۰۱( در محل غرفه شــرکت توســعه پترو ایران برگزار شد.بیســت 
و ششــمین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی  با شعار »نفت 
دانش بنیان، تولید ایرانی، صادرات جهانی« طی روزهای ۲۳ الی ۲6 
اردیبهشت ماه از ساعت ۹ الی ۱6 در محل نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود.

مشهد / سمیرا رحمتی
معاون امور توسعه پیشگیری خراسان رضوی گفت: ۳۸۹ مرکز درمان 
، بازتوانی و کاهش آسیب اعتیاد تحت نظارت بهزیستی استان هستند 
که در نتیجه فعالیت آنها ۵۹ هزار نفر در سطح استان از خدمات درمان، 
کاهش آسیب و بازتوانی، بهره مند شده اند.غالمحسین دلبری افزود 
: در۲۸۲ مرکز درمان ســرپایی)کلینیک( ۳۲ هزار و 4۵۹ نفر تحت 
درمان بصورت سرپایی قرار گرفته و خدمات روان شناسی، مددکاری 
و توانمندسازی دریافت داشته اند.دلبری یاد آور شد: در حال حاضر 6۰ 
مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی اعتیاد در سطح استان فعال می باشند 
که به ۲۰ هزار و ۸4 نفر افراد خود معرف، برابر تعرفه های تصویبی 
هیات وزیران در سطوح رتبه بندی ۱، ۲ و ۳ خدمات درمان و توانمند 
سازی اعتیاد ارائه می نمایند.وی ادامه داد: ۹ مرکز کاهش آسیب گذری 
،۳ ایستگاه کاهش آسیب ) کانکس( یک مرکز سیاری کاهش آسیب 

)موبایل ون( نیز به معتادین کارتن خوابی که در محیط های پرخطر 
حضور دارند خدماتی مانند غذای گرم،  وســایل بهداشــتی، مشاوره 
های روان شناسی و دارو ارائه مي کنند.معاون امور توسعه پیشگیری 
خراسان رضوی یاد تصریح داشت : همچنین 7 سرپناه شبانه در سطح 
استان فعال می باشد که به معتادین بی خانمان که تمایل دارند شب 
را در این مراکز سپری نمایند خدمات درمان سرپایی، مشاوره ای و 
بهداشــتی ارائه می کنند.به گفته دلبری، ۲۲ مرکز درمان معتادین 
متجاهر ماده ۱6 در شهرستان های مشهد، قوچان،گلبهار، سبزوار، 
نیشــابور و تربت حیدریه تحت نظارت بهزیســتی استان با همکاری 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دادستانی، نیروی انتظامی، 
دانشگاه علوم پزشکی در زمینه نگهداری، بازتوانی و توانمند سازی 
معتادین متجاهر  فعال هستند که در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ نفر 

در مراکزسطح استان را نگهداری مي کنند.

معاون امور توسعه پیشگیری استان خراسان رضوی عنوان کرد؛

بهره مندی 59 هزار نفر از شهروندان از خدمات بازتواني اعتیاد بهزیستی 

خبر  ویژه

مدیر کل استاندارد استان اردبیل خبر داد؛

کیفیت  کنترل  آموزش برای مدیران  برگزاری 5 هزار نفر ساعت 
اردبیل / گروه استان ها: مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: 
۵ هزار نفر ســاعت دوره آموزشــی برای مدیران کنترل کیفیت 
واحدهای تولیدی اردبیل در ســال گذشــته برگزار شد.هاشــم 
عالیــی در جمــع خبرنگاران با بیــان اینکه طبق آئین نامه تأیید 
صالحیــت مدیــران کنترل کیفیت باید حداقل ســاالنه ۱6 نفر 
ســاعت دوره آموزشــی را در راستای ارتقای سطح علمی و فنی 
طی کنند، اظهار کرد: ۵ هزار نفرســاعت دوره آموزشــی برون 
سازمانی اداره کل استاندارد استان برای مدیران کنترل کیفیت 
واحدهای تولیدی در ســال ۱4۰۰ استان اردبیل برگزار شد.وی 
نقــش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در ارتقا کیفیت 
محصوالت تولیدی بســیار حائــز اهمیت و کلیدی عنوان کرد و 
گفت: این دوره عالوه بر مدیران کیفی، برای کارشناسان استاندارد 
و سایر مخاطبان استان اعم از مصرف کنندگان، تولید کنندگان 

و صادرکنندگان برگزار شــد که نســبت به برنامه مصوب اداره 
کل ۱۱4 درصد تحقق عملکرد داشــته است.مدیرکل استاندارد 
اســتان اردبیل با اشــاره به عناوین دوره های برگزارشده از سوی 
ســازمان ملی استاندارد ایران افزود: دوره های آموزشی مدیریت 

زمان، آشنایی با آموزش های الکترونیکی، آشنایی با مدل تعالی 
ســازمان EFGM، آشــنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی و 
آشنایی با استانداردهای مواد غذایی حالل، ابالغ و اجرا شد.عالیی 
ادامه داد: برای کارشناسان و کارکنان اداره کل استاندارد استان 
نیــز با بهره گیری از ظرفیت آموزش های مجازی ســازمان ملی 
استاندارد ایران و مرکز آموزش و پژوهش استانداری استان، حدود 
4۵۰۰ نفر ســاعت دوره آموزشــی برگزار شد که نسبت به برنامه 
عملیاتی ۱۸7 درصد تحقق عملکرد داشــته اســت.وی در ادامه 
گفت: در راســتای اجرای اصل 44 قانون اساســی و برون سپاری 
امور تصدی گری به بخش خصوصی دوره های آموزشــی برگزار 
شده برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد و سایر 
افراد با همکاری شرکت های آموزشی همکار تأیید صالحیت شده 

اداره کل استاندارد استان انجام گرفته است.

ح کرد؛ مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان مطر

کید بر نقش پررنگ روابط عمومی در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی  تا
ســمنان / گروه اســتان ها:  مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان سمنان در نشست با کارکنان دفتر روابط 
عمومی شــرکت گفت: نقش روابط عمومی در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و اســتراتژیک، بســیار 
قابل توجه است.ســید محمد حســینی نژاد ضمن تبریک ۲7 اردیبهشــت "روز جهانی ارتباطات و روابط 
عمومی"، بیان کرد: اهمیت جایگاه روابط عمومی در دورانی که اطالع رســانی در همه عرصه ها پیشــتاز 
است، دو چندان گردیده به گونه ای که بخشی از موفقیت سازمان ها، به عملکرد روابط عمومی وابسته است. 
وی با اشاره به این که روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه اتصال بین مدیران و کارکنان، مسئولیت 
خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارد تصریح کرد: به همین دلیل توجه ویژه 

به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده، در جهت 
ایجاد، حفظ و گســترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بســیار حائز اهمیت اســت. حسینی 
نژاد خاطرنشــان کرد: برای گذر از پیک بار تابســتان امســال، نقش روابط عمومی برای موضوعات آموزش، 
فرهنگ سازی، مدیریت بهینه مصرف برق و اطالع رسانی،  کلیدی است و در این زمینه می بایست با بهره 
گیری از تمامی ظرفیت ها، بیش از پیش تالش نمود. گفتنی است: به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط 
عمومی، از رابطین روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان های هشتگانه و امور برق بسطام با اعطای 

لوح تقدیر مدیرعامل شرکت و هدایایی تجلیل به عمل آمد.
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یادداشت

لوده شد؛ آ پایتخت بار دیگر 

تاخت  و تاز  »ازن« در هوای تهران 
  سارا فهیم / روزگار

با شــروع روزهای گرم ســال »ازن« بار 
دیگــر به یکی از آالینده های شــاخص 
تهران تبدیل شــده این در حالیست که 
ورود توده هــای گرد و خاک در برخی از 
روزهای هفته هــای اخیر، غلظت ذرات 
معلق را نیز در پایتخت باال برده اســت.
دکتر ســید محمدمهدی میرزائی قمی، 
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران با اعالم اینکه شــدیدترین حالت 
گرد و غبار مشــاهده شده در شهر تهران 
را در فروردین ۱4۰۱ شاهد بودیم، افزود: 
در ماه گذشته، کیفیت هوای پایتخت با 
شــاخص ۵۰۰ در شرایط خطرناک قرار 
گرفــت، ضمن اینکه غلظت ذرات معلق 
کوچک تــر از ۱۰ میکرون نیز به بیش از 
۱7۰۰ میکروگرم بر مترمکعب رســید.
وی با اشــاره به اینکه وقوع طوفان های 
گرد و غبار در شــهر تهران در ســالیان 
گذشته نیز کم و بیش مشاهده شده است، 
اظهــار کرد: اما توالی وقوع این طوفان ها 
و شدت آنها، حداقل در ۱۲ سال گذشته 
هیچ گاه به شــدتی که در ســال ۱4۰۱ 
شــاهد آن هســتیم، نبوده است و از این 
رو، بررســی های کارشناسی برای تعیین 
دالیل و عوامل وقوع طوفان های ریزگرد 
و کانون آنها در دستور کار شرکت کنترل 
کیفیــت هوا قرار گرفت.وی با بیان اینکه 
بر اســاس بررسی های انجام شده در این 
شــرکت با استفاده از تصاویر ماهواره ای 
و داده های هواشناســی ثبت شــده در 
ایســتگاه های بین المللــی، کانون های 
اصلی تولید طوفان های ریزگرد در شــهر 
تهــران، عمدتاً در خارج از کشــور واقع 
شــده اند، تصریح کــرد: البته از آنجا که 
وقــوع این پدیده ها همــواره با وزش باد 
با ســرعت باال همراه است، بدیهی است 
طوفــان ریزگرد در طول مســیر خود با 
گــذر از کانون های داخلی، این کانون ها 
را  نیز فعال می کند.وی با اشاره به اینکه 
به موجب این بررســی ها، در طوفان های 
ریزگرد سال ۱4۰۱ و به ویژه طوفان هایی 
که به محدوده شــهر تهران رســیده اند، 

کانون هــای ریزگــرد واقــع در خارج از 
کشــور، نقــش بســیار پــر رنگ تری از 
کانون های داخلی داشته اند، اظهار کرد: 
به طور مشخص، سهم عمده طوفان های 
۱۹ و ۲۰ فروردین ماه گذشــته، مربوط 
به کانون های واقع در کشــورهای عراق، 
ســوریه و اردن بوده و در طوفان های ۱7 
و ۱۸ اردیبهشت ماه جاری نیز کانون های 
واقع در کشورهای عراق و عربستان، نقش 

اصلی را داشتند.

گرد کجاست؟ فعالیت کانون های ریز
میرزائــی قمی با بیــان اینکه بر مبنای 
بررســی های اخیــر، فعالیت کانون های 
ریزگرد به ترتیب در کشــورهای عراق و 
ســوریه که در پایین دست رودخانه های 
دجلــه و فرات قرار دارند، در ســال های 
اخیــر افزایش داشــته که با ســرعت نه 
چندان باالی باد، حجم بســیار باالیی از 
ریزگردها، تولید و در هوا پخش می شوند، 
تصریح کرد: در این میان، تنها بخشــی 
از طوفان هــای ریزگرد شــکل گرفته به 
محدوده شــهر تهران می رســد و عمده 
این طوفان ها، صرفاً مناطق غربی کشــور 
را تحت تأثیر قرار می دهند.وی با اشــاره 

بــه اینکــه در کنار فعالیت منابع ریزگرد 
در منطقه، بررسی سایر متغیرها از جمله 
میزان رطوبت خاک و ســطح پوشــش 
گیاهــی نیز نشــان دهنده تأثیرپذیری 
کانون های ریزگرد در کشورهای سوریه 
و عــراق از کاهش ورود آب رودخانه های 
دجله و فرات به این کشورهاست، اظهار 
کرد: رطوبت خاک و پوشــش گیاهی در 
مناطــق دارای کانون هــای ریزگرد در 
ســال های اخیر، روند کاهشــی به خود 
گرفتــه که می تواند در توالی طوفان های 
ریزگرد و شــدت آنها نقــش مهمی ایفا 
کند.میرزائی قمی با بیان اینکه تغییرات 
مذکور که بر اثر احداث ســدهای متعدد 
در مســیر رودخانه هــای دجله و فرات 
در ســال های اخیر توســط کشور ترکیه 
ایجاد شــده اســت با افزایش بیابان زایی 
در کشورهای عراق و سوریه، کانون های 
متعــدد ریزگرد را در آنها فعال کرده که 
تا حد زیادی مناطق غربی کشــورمان را 
تحــت تأثیر قرار داده اند، تصریح کرد: در 
برخی مواقع، شــدت طوفان های ریزگرد 
به حدی باالســت که تا مناطق شــرقی 
کشــور و به شهر مشهد نیز می رسند.وی 
با تأکید بر اینکه با توجه به تغییرات ایجاد 

شــده در حوضه هــای آبریز و منابع آبی 
منطقه در کنار آثار و پیامدهای تغییرات 
اقلیمــی، می تــوان پیش بینی کرد که با 
ادامــه روند حاضر، شــاهد افزایش وقوع 
طوفان های ریزگرد در کشورمان باشیم، 
خاطرنشــان کرد: با عنایت به شــرایط 
موجود، فعال ســازی دیپلماسی محیط 
زیســت و همکاری با کشورهای دخیل 
در این پدیده به ویژه ترکیه، عراق و سوریه 
بــا هدف اتخاذ و اجرای اقدامات الزم به 
منظور مهار کانون های ریزگرد از اهمیت 

و ضرورت ویژه ای برخوردار است.

لوده هوا تغذیه در روزهای آ
تحقیقات نشان می دهند تماس طوالنی 
مــدت با آلودگی هوا می تواند باعث بروز 
مشکالت ریوی شود.آلودگی هوا می تواند 
زمینه ســاز سرطان ریه شود و این امکان 
نیز وجــود دارد که حضور طوالنی مدت 
در هــوای آلــوده، بــا ابتالء به آســم در 
ارتباط اســت.علیرضا یارقلی، متخصص 
طب ایرانی اســالمی در خصوص توجه به 
سالمتی و تغذیه در روزهای آلودگی هوا 
به چند راهکار اشاره کرد و گفت: روزهای 
آلــوده بــا آب نمک رقیــق و گرم بینی و 

حلق خود را شستشــو دهید، حفره بینی 
و شــقیقه ها را بــا روغن هایی مانند بادام 
شــیرین و کدو چرب کنید و پاکســازی 
بدن و اصالح یبوست مزاج انجام دهید.وی 
گفت: همچنین توصیه کرد ســعی کنید 
خــواب خود را منظم و تنظیم کنید و هر 
شب سر یک ساعت بخوابید.وی ادامه داد: 
در خانه و محل کار از گیاهان تصفیه کننده 
هــوا ماننــد سانســوریا، زامیفولیا، گیاه 
گندمــی و ســرخس اســتفاده کنید. از 
دســتگاه بوخور و تهویه هوا استفاده شود 
و حتــی می توانید روی گاز در یک ظرف 
آب، پوست نارنگی، لیمو و پرتقال بگذارید 
و محیط خانه را ضدعفونی و ریه های خود 
را تقویت کنید. عالوه بر این، بوخورهای 
گیاهــی ماننــد بابونه، عناب، آویشــن، 
اُکالیپتــوس و مرزنجــوش نیــز توصیه 
می شــود.وی افزود: توصیه می شــود در 
روزهایی که هوا آلوده اســت، از پرخوری 
و درهم خوری پرهیز شود. عالوه بر این، از 
خوردن غذاهایی که سریع فاسد می شود 
مانند گوشــت، شیرینی، ماهی، شیر و در 
میوه ها نیز آلو، شــفتالو، هندوانه، خربزه 
و خیار پرهیز شــود. همچنین بهتر است 
در صورت تمایل به اســتفاده از گوشت، 
از گوشــت پرندگان همراه با سماق، قوره 
و آبلیمو اســتفاده شــود.از سوی دیگر، 
خوردن خوراکی هایی که باعث نشــاط و 
تقویــت اعضایی ماننــد قلب، مغز و کبد 
می شــود، توصیه می شود و برای تقویت 
معده و رفع مشــکالت گوارشی نیز از آلو 
بخارا، انار، خرفه، رازیانه، زرشک، گالب، 
نارنج، نارنگی و … نیز اســتفاده شود.وی 
بیان کرد: به هموطنان توصیه می شــود 
از فعالیــت در محیط های باز پرهیز کنند 
و فعالیت ورزشــی در این روزهای آلوده 
نداشــته باشــند.وی گفت: خوردن آب، 
مایعات فراوان، ماســت کم چرب و میوه 
و سبزیجات تازه نیز توصیه می شود و در 
این شرایط بدن راحت تر می تواند سموم 
را دفع کند و توصیه می شــود ۸ لیوان در 
حالت طبیعی و در آلودگی هوا این میزان 

بیشتر شود.

7جامعه
 توصیه های »روانشناختی« 

به داوطلبان کنکور ارشد
  شبنم طلوعی ، روانشناس 

با توجه به  شــروع برگــزاری کنکور 
کارشناســی ارشــد و اهمیت آرامش 
داوطلبان در جلسه آزمون، باید گفت 
که اســترس می تواند به میزان بسیار 
اندک یا همان صفر درصدی، متوسط 
و یا بسیار زیاد یا همان صد درصدی در 
تمام مراحل حساس زندگی برای افراد 
وجود داشته باشد و مسلما وقتی میزان 
آن صفر درصد اســت، انگیزه و موتور 
محــرک فرد برای انجــام آن فعالیت 
خاموش شــده و اگر صد درصدی نیز 
باشــد اســترس بیش از اندازه باعث 
می شــود به طور کلی فرد دست از آن 
فعالیت بکشد.وجود مقداری استرس 
در هنــگام انجــام هــر فعالیتی و در 
تمام مراحل حســاس زندگی از جمله 
شــرکت در آزمون ها و جلسات کنکور 
الزم اســت، بنابراین نباید همیشــه 
نگاه بدبینانه ای به »اســترس« داشته 
باشــیم.در بســیاری از مواقع ترس و 
استرســی که فرد برای کنکور تجربه 
می کنــد به ســبک زندگی خاص او و 
خانــواده اش باز می گردد، به این معنا 
که بعضا خود شــخص و یــا خانواده 
از افــراد انتظاراتــی دارند که خارج از 
توان اوســت و نهایتا این اســترس از 
حالــت نرمــال تبدیل به صفر و یا صد 
درصد شده است.حفظ آرامش نسبی 
داوطلبــان آزمون کارشناســی قبل 
از شــروع آزمون، مهم اســت، قبل از 
شــروع آزمون از خودگویه های مثبت 
اســتفاده کنید چرا که گفتمان شما با 
خودتان به شــدت بر روی عزت نفس 
شما اثر گذار است. برای مثال جمالت 
منفی نظیر »من هیچ چیزی نخواهم 
شد« خودگویه هایی هستند که تمام 
عزت نفس شما را ویران می کنند. در 
این راســتا بایــد از جمله های مثبت 
جایگزیــن نظیر »تمــام تالش خود 
را کــرده ام و امیــدوارم نتیجه خوبی 
بگیرم« استفاده کنید.از طرفی داشتن 
خود پنداره »کاذب« نیز َســمی برای 
روان افراد محســوب می شود. عموم 
مردم تصور می کنند وقتی خود پنداره 
به صورت کاذب و به شــدت باال باشد 
پیشــرفت مضاعفی برای فرد حاصل 
می شــود در حالی که بر خالف تصور 
عمــوم خودپنداره کاذب و توقع اینکه 
افراد در تمام زمینه ها عالی هســتند و 
باید به موفقیت صد در صدی دســت 
یابند؛ نهایتا به شدت گرفتن استرس 
فرد می انجامد.الزم است هم خود فرد 
و هــم خانواده  او بدانند موفقیت افراد 
در زندگــی به گرفتن نتیجه مثبت در 
کنکور خالصه نمی شــود و فردی که 
عــزت نفس و خود پنداره واقعی دارد 
نهایتا مســیرش را پیــدا خواد کرد و 
موفق خواهد شد.بهتر است داوطلبان 
در روز کنکور از  پوشــش راحت و از 
تکنیک هایی نظیر »ریلکسیشــن« و 
تنفــس عمیق بــرای بازیابی آرامش 
مقطعی خود استفاده کنند.همچنین 
اگر استرس جلسه امتحان بر شما غلبه 
کرد به اندازه پنج دقیقه مداد را بر روی 
میز بگذارید، چشمان خود را ببندید و 
نفس عمیقی بکشید تا اینگونه بتوانید 
آرامش نســبی خود را بیابید و آزمون 
را با آرامش ادامه دهید.داوطلبان باید 
بدانند که ماحصل واقعی مطالعات چند 
ماهه خود را خواهند دید، بنابراین در 
جلسه آزمون تمام تالش خود را برای 
حفظ تمرکز قرار دهند تا آرامش آنها 
بهــم نخــورد. بعد از اعــالم نتایج نیز 
مسلما افرادی که هدفمند هستند به 
دنبال برنامه ریزی می روند، کســانی 
که قبول شــده اند برای ادامه تحصیل 
و پذیرش اقدام می کنند و افرادی که 
قبول نشده اند نیز برای مطالعه مجدد 
برنامه ریزی می کنند. نداشتن انرژی 
برای آزمون مجدد درسال بعد نشان از 
بی هدفی داوطلب دارد و این افراد باید 
بــر روی هدف گذاری خود کار کنند.
هدف گذاری برای آزمونی نظیر کنکور 
عالوه بر نیاز به انگیزه که موتور اصلی 
حرکت فرد محسوب می شود؛ نیازمند 
پشــتیبانی است تا افراد بتوانند مسیر 
حرکــت خود را رصد و بازنگری کرده 
و در صورت لزوم مســیر مطالعه خود 
را تغییر دهند تا در کنکور ســال بعد 
موفقیت حاصل شود. بنابراین حمایت 
خانوده ها از داوطلبان کنکور بســیار 

مهم است.

وزیر آموزش  و پرورش:

 صالح و رستگاری 
در کنکور و مدرک نیست

وزیــر آموزش وپرورش با اشــاره به توصیه 
برخی علمــا مبنی بر واجب بودن ورزش، 
گفت: برخی مراجع مقدمه واجب را واجب 
دانستند مثل رابطه وضو و نماز، برای انجام 
کاری باید ورزش هم واجب شود؛ همچنین 
رهبــر معظــم انقالب موضــوع تحصیل، 
تهذیــب و ورزش را مطــرح می کنند که 
تهذیب به معنای آماده شدن برای دریافت 
ایمان اســت و نیاز به داشــتن جسم قوی و 
قوت علمی دارد.یوســف نوری ، اصل ســه 
سند تحول بنیادین را درباره بخش تربیت 
بدنی دانســت و تصریح کرد: در این اصل 
تاکید شــده اســت که بخش تربیت بدنی 
باید زمینه را برای شــکوفایی اســتعدادها 
فراهم کند.وی افزود: فعالیت های ورزشی 
برای دانش آموزان باعث می شود جسم آنها 
قوی تر شــود و با حضور در مســابقات ملی 
و جهانی، برای جامعه هم سودمند باشند.
وی اصــل در نظــام آموزشــی را بر تربیت 
دانســت و تاکید کرد: ورزش باعث ایجاد 
تعادل روحی و جســمی در افراد می شود 
و به همین دلیل اســت که افراد ورزشــکار 
صبور و اخالق مدار هســتند چون ســخت 
کار کرده انــد.وی توجه به تربیت اخالقی 
دانش آمــوزان را یکی از موضوعات ســند 
تحــول بنیادیــن عنوان کــرد و گفت: در 
ســال های گذشــته همواره دنبال کنکور 
بودیم در حالی که صالح و رســتگاری در 
کنکور و مدرک نیست بلکه در مهارت است.

وزیر جوانان:

 دسترسی آسان 
کز تخصصی مشاوره  به مرا
ازدواج در اولویت قرار گیرد

وزیــر ورزش و جوانان اظهار کرد: فراموش 
نکنیم که در حال حاضر ایران در مقایسه با 
سایر کشورها و نمونه های جهانی، ساختار 
جمعیــت قــوی و خوبــی دارد و به عبارت 
جمعیت شــناختی در »پنجره جمعیتی« 
به ســر می بریم ولی ســرعت کاهش نرخ 
باروری در ایران ســبب می شــود در چند 
سال آینده نه تنها فرصت پنجره جمعیتی 
را از دســت بدهیم بلکــه در ورطه کاهش 
جمعیــت روزافزون قــرار بگیریم از این رو 
با تمام توان بایســتی در ســال های پیش 
رو جهت جلوگیری از سقوط در این ورطه 
تالش کنیم.ســیدحمید ســجادی با بیان 
اینکه اسناد باالدستی و قوانین خوبی برای 
جوانی جمعیت وضع شده است، افزود: همه 
ما کاستی ها و مشکالت را می دانیم و درک 
مــی کنیم و اقتضائات اجرای این قوانین را 
می دانیم اما باید با تالش و مساعی مجموعه 
نظام و سیاستگذاری، برنامه ریزی و فعالیت 
جهادگونــه و عملیاتــی مســئولین موانع 
موجــود به ویژه در زمینه های اشــتغال و 
مسکن مرتفع شود و فرهنگ سازی مناسب 
برای ترویج و ترغیب نسل جوان به تشکیل 
نهاد خانواده و فرزندآوری برای اســتحکام 
و تقویــت این نهاد صورت پذیرد.وی افزود:  
در کنار رفع مســائل اقتصادی و معیشتی، 
بایــد اقدامات فرهنگی و آموزشــی موثر و 
دسترسی آســان به مشاوره به ویژه مراکز 
تخصصــی مشــاوره ازدواج و خانواده را در 
اولویــت قرار دهیم تــا به جوانان عزیزمان 
برای بهتر اندیشیدن و تصمیم گرفتن کمک 
کنیم.همچنین تربیت فرزندان برای حضور 
در اجتماع و مسئولیت پذیری آنان را نباید 

از نظر دور داشت.

 گزارش کشف حجاب 
 در خودرو ملزم 

به داشتن سند تصویری شد 
ســخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری 
اســالمی اظهار کرد: برابر ماده 6۳۸ قانون 
مجازات اسالمی کشف حجاب جرم مشهود 
شــناخته است. ســردار مهدی حاجیان با 
اشــاره به ثبت پیامک های اشــتباه کشف 
حجاب و ایــرادات این طرح، تصریح کرد: 
تمامی ایرادات از طرف سامانه ناظر نیست؛ 
در برخــی موارد مالک، خودرو خود به فرد 
دیگری غرض داده است و آن فرد در خودرو 
کشــف حجاب کرده اســت اما ما صاحب 
پالک را می شناسیم، به همین دلیل افراد 
موجهــی مراجعــه می کردند و می گفتند 
کشــف حجاب نکردم در حالی که خودرو 
وی دست فرد دیگری بوده و کشف حجاب 
صورت گرفته اســت. وی خاطر نشان کرد: 
سیستم طرح ناظر، دو ماه پیش مجدد مورد 
بازبینی قرار گرفت تا اشتباهات به حداقل 
برســد و در حال حاضر اشــتباهات بسیار 
کم شــده است، جدیدا از کشف حجاب در 
خودرو و خود پالک عکس گرفته می شود 
و ارسال می شود، پیش از این عکسبرداری 

صورت نمی گرفت.

خبر ویژه

سرپرســت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
درباره روند ثبت نام و چاپ کتب درســی برای سال 
تحصیلــی جدیــد، گفت: ثبت ســفارش اینترنتی 
کتاب های درســی سال تحصیلی ۱4۰۲-۱4۰۱ از 
۲۸ فروردین ماه آغاز شده و در حال حاضر مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد.حجت االسالم و المسلمین 
علی لطیفی افزود: چاپ کتاب های درســی نیز در 
حال انجام است و کارها در روال طبیعی خود پیش 

می روند.سرپرســت سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی در پاسخ به پرسشی پیرامون به روز رسانی 
محتوای اموزشــی کتب درســی در سال تحصیلی 
آینده، گفت: امســال به روز رســانی  کلی در کتاب 
های درســی نداشتیم؛از ســال آینده نیز اگر کار بر 
اســاس روال خودش پیش برود، در راســتای تولید 
اجزای متنوع بسته های تربیت و یادگیری در برخی 
پایه ها یک سری تغییرات آزمایشی خواهیم داشت.

لطیفی ادامه داد: باید در همین زمینه یک سری پیش 
نیازها و اســناد را آماده کنیم و به تصویب شــورای 
عالی آموزش و پرورش برســانیم که امســال پیگیر 
هســتیم در مســیر تدوین چارچوب های راهنمای 
برنامه درســی حوزه ها بتوانیم کارهای تکمیلی را 
انجام دهیم. هنوز جزئیات به روز رســانی آزمایشی 
به صورت تفصیلی و دقیق مشخص نیست و پس از 

تکمیل فرایندها اعالم خواهد شد.

کتاب های درسی برخی پایه ها ایجاد تغییرات آزمایشی در 

اینفوگرافی 

 چند راهکار 
برای عادت کردن 

به کتابخوانی
اگر اهل کتاب خواندن 
نیستید این توصیه ها به 

شما کمک می کند تا عالوه 
بر عادت به مطالعه لذت 

کتاب خواندن را هم به 
مرور تجربه کنید.

منبع: مشرق

کسیناسیون حجاج  آخرین تصمیماِت وا
کرونا« و »مننژیت«  علیه »

معــاون حج و عمره مرکز پزشــکی حج 
و زیــارت جمعیــت هــالل احمر گفت: 
عربســتان ســبد واکســنی را به عنوان 
واکســن های کرونای مــورد تایید برای 
حجــاج اعالم کرده اســت و برخی از این 
واکسن ها مانند ســینوفارم، آسترازنکا و 
اسپوتنیک در سبد واکسیناسیون کشور 
ما هم قرار دارند.کسانی که این سه واکسن 
را در کشور ما تزریق کردند و حداقل دو دز 
را تزریق کرده باشــند، طبق دستورالعمل 
ســعودی ها مشــکلی برای اعزام ندارند.

در عین حال کســانی که واکســن کرونا 
بــه جز این واکســن ها را تزریق کرده اند، 
معاون بهداشــت وزارت بهداشت، به تمام 
دانشگاه های علوم پزشکی دستورالعملی 
را ابالغ کردند که همه افرادی که متقاضی 
سفرهای بین المللی هستند و واکسن های 
مورد قبول کشــور مقصد، خارج از ســبد 
واکسیناســیون کشور ما بوده است، مجاز 
هســتند که دز چهارم و پنجم واکســن 
سینوفارم را تزریق کنند تا هم به طور قانونی 
مشکلی نداشته باشند و در عین حال کارت 
واکســن بین المللی را هم دریافت کنند.

دکتر درودی افزود: بنابراین توصیه مان به 
زائرانی که واکسنی به جز این سه واکسن که 
مورد تایید عربستان هم بوده است،  تزریق 
کرده اند، این است که در این هفته تزریق 
اول واکسن سینوفارم را انجام دهند.با توجه 
بــه فاصله حدود چهار هفته ای که باید با 
تزریق دز دوم داشــته باشند، قبل از اعزام 
به حج زمان دز دوم شان بوده و دز دوم را هم 
تزریق کرده و بدون مشکل اعزام می شوند. 
درودی در ادامه گفت: در عین حال افرادی 
هم که تاکنون یک دز واکســن آسترازنکا 
را تزریق کرده اند، با توجه به اینکه در حال 
حاضر این واکسن در سبد واکسیناسیون 
کشور موجود است، به راحتی می توانند دز 
دوم را هم تزریق کنند و مشکلی برای اعزام 
نخواهند داشت.وی درباره واردات واکسن 
مننژیت برای واکسیناســیون حجاج نیز 
گفت: سفارش گذاری واکسن مننژیت هم 
به تعداد حجاج انجام شد و در حال بارگیری 
و انتقال به کشور است.فکر می کنیم که تا 
پایان هفته آینده واکســن مننژیت هم در 
استان ها با توجه به ترکیب و توزیع زائران 

در استان ها توزیع شود.
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 غار خربس قشم؛ غاری با نقش 
لود  و نگارهای رمز آ

غارها، یکی از پدیده های جالب و شــگفت 
انگیز دوره های زمین شناختی هستند. غار 
زیبای خربس که نمونه ای از این پدیده های 
طبیعی است؛ در پانزده کیلومتری قشم، در 
سمت راست جاده قشم به روستای خربس 
و روستای رمچاه قرار دارد. جزیره  قشم یکی 
از جزایر تاریخی ایران اســت. غار تاریخی 
خربس در ۱۵ کیلومتری جنوب این جزیره 
قرار گرفته است که گفته می شود قدمت آن 
به دوره ی مادها می رسد. بیرون و درون غار 
شکل و نقش بسیار رمزآلودی دارد. قصه های 
مختلفی در مورد آن وجــود دارد که اغلب 

نشان از کاربرد مذهبی آن دارد.
غار خربس که یکی از جاذبه های گردشگری 
جزیره  ی قشم و اســتان هرمزگان است، در 
۱۵ کیلومتری جنوب قشم و در سمت راست 
جاده ی قشم به روستای خربس و روستای 

رمچاه قرار دارد.
این غــار که قدمــت آن بــه دوره ی مادها 
می رســد و دنباله های چین خوردگی های 
رشــته کوه های زاگرس اســت، معماری 
عجیب و مرموزی دارد و دورادور آن را تپه ی 
های مرجانی کوتاه و بلند فرا گرفته اســت. 
ساختار غار را شبیه به دخمه های آذربایجان، 
کردستان، لرستان، بوشهر، اهواز و شوشتر 
می دانند. ارتفــاع دیواره های صخره ای غار 
خربس ۲۰ الی ۳۰ متر اســت و با گذشت 
زمان و در نتیجه ی فروکش کردن آب دریا به 
شکل کوه با حفره هایی تو در تو نمودار گشته 
اســت. در گذر زمان نیز مردم شکل خاصی 
به  آن بخشیده و کنده کاری هایی روی آن 

انجام داده اند.
ورودی غار از ۹ روزنه تشــکیل شده است و 
پشت این روزنه ها تاالری قرار گرفته است که 
در آن دو طاقچه ی کوچک جاچراغی ساخته 
شــده اســت. درون غار تاالرها، دهلیزها، 
اتاق ها، چشــمه ها و روزنه هــای متعددی 
وجود دارد که به هم متصل هســتند. این 
اتاق ها و تاالرها ابعــادی حدود 4*۵.۵ متر 
دارند. در پایین دهانه ی غار برکه ای وجود 
دارد که برای نگهداری آب باران اســتفاده 
می شود و در ایام بارانی سال همواره پرآب 

است.
در مورد مردمان این منطقه در گذشــته و 
کاربرد غار در آن زمان نظریه های متعددی 
وجود دارد. برخی می گویند در عصر مادها 
از این غار به عنوان پرستشگاه مهر و الهه ی 
میترا استفاده می شــد. حتی گفته می شود 
از تاالر غار بــرای برگزاری مراســم یادبود 
اموات اســتفاده می کردند. روایتی دیگری 
می گوید پس از این که مــردم این منطقه 
پیرو آیین زرتشــت شــدند از آن به عنوان 
»استوادان« استفاده می کردند، یعنی جایی 
که استخوان های مردگان را در آیین زرشت 

نگه می دارند.
نظریه ی دیگری وجود دارد که معتقد است 
غار خربس پناه گاه مردم بی دفاعی است که 
در گذشته مورد حمله ی دزدان دریایی قرار 
می گرفتند. آن ها حفره های درون غار را حفر 
کرده بودند تا در زمان خطر کودکان، زنان و 
کهن ساالن بتوانند آن جا پناه بگیرند. آن ها 
آب و غذا و سنگ هایی برای پرتاب و دفاع از 
خود در این غار می گذاشتند و مردان جوان 

هم به جنگ مهاجمان می رفتند.
در ســال های کنونی در سمت راست داخل 
غــار هنرمنــدان ســنگ تراش دهلیزها و 
داالن های جدیدی ایجاد شده است تا الگوی 
جدیدی برای شناسایی غارهای اصلی باشد. 
در درون این داالن هــا و دهلیزهای جدید، 
طرح هایی شــبیه طرح های باستانی کنده 
کاری شده اســت تا به اصالت آن لطمه ای 

وارد نشود.
مردم محلی می گویند بر فراز غار خربس، در 
ارتفاعات صخره ای همواره یک جفت عقاب 
ماهیگیر زندگی می کنند و تخم می گذارند. 
این عقاب ها از جمله گونه های نادر و مرغوب 
جهان هستند. هم چنین در حفره های زیرین 
و زوایای تاریک غار خفاش  های دم موشــی 
زندگی می کنند. کارشناسان می گویند نسل 
این نــوع خفاش  در حال انقراض اســت اما 
خوشبختانه در غار خربس این خفاش ها در 

امنیت به سر می برند.

گردشگری

 جایگاه رودربایستی 
در اقتصاد مملکت!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
درست است سرپرست مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از مردم خواسته برای ارتقای سالمت 
خــود ورزش کنند، حتی اگر شــده بی دلیل 
بخندند ولی شما زیاد حرفش را جدی نگیرید 
و سنگین باشــید. چرا که ما ایرانی ها اساساً 
انسان های ماخوذ به حیای و مشتی ای هستیم 
و تعارف و رودبایســتی در فرهنگ ما جایگاه 
منیعی دارد! تا جایی که هشت سال تمام همه 
می دانستیم شاباش ارز 4۲۰۰ تومانی به ضرر 
اقتصاد جامعه است و اقتصاد را به خاک سیاه 
می نشــاند ولی این رودربایستی الکردار مانع 
از آن می شد بساطش را جمع کنیم و پرونده 
اش را به زباله دان تاریخ بسپاریم. تا جایی که 
محصوالت ما تا عمق 4۰۰ کیلو متری قاچاق 
می شــدند و حتی یارانه ماکارونی کل دنیا را 
از جیب مــی دادیم و به ۵ قــاره دنیا صادرات 
ماکارونی و مخلفات داشــتیم ولی خم به ابرو 

نمی آوردیم!  
طرف از واردات کاال بــا دالر 4۲۰۰ تومانی به 
اندازه یارانه کل کشــور ســود کرده ولی حتی 
رویمان نمی شود اسمش را به زبان بیاوریم حاال 
بازپس گرفتن پول و مجازات بــه کنار ... اصاًل 
صحبتش را نکنید.  رســانه ملی چند بار عنوان 
کرده که یک شــرکت لبنیاتی 6۰ میلیون دالر 
ارز دولتی جهــت واردات کره دریافت کرد ولی 
دریغ از واردات یک قالب کره... با این حال شرم 
و حیا اجازه نمی دهد رسانه ملی اسم شرکت را 

عنوان کند.
باور بفرمائید االن نارضایتی که در سایر ممالک 
به ویژه کشــورهای همســایه بابت حذف ارز 
ترجیحــی رخ داده از نارضایتی مردم کشــور 

خودمان بیشتر است!
بس که با دالر جهانگیری مواد اولیه وارد کردیم 
و کاالی آماده را مفت کالذی به ســایر کشورها 

صادر کردیم!
یعنی کار جوری از خرک در رفته بود که در طول 
این چند سال هر کس که سیمش وصل می شد 
یا اسم رمز را بلد بود از خوان دالر 4۲۰۰ تومانی 
برای خودش کیســه ای دوخت و خرش را دو 

سره کرایه داد! 
از واردات ســنجاق سر و زین شــتر و سنگ پا 
گرفته تا تشتک نوشابه و خاک زیر گربه و کش 
تنبان و ... باز خوب است یک عده خنزر پنزر وارد 
کردند. جماعتی دالر 4۲۰۰ تومانی می گرفتند 
و همانجا جلوی تحویل دار بانک به صرافی زنگ 

می زدند و آبش می کردند. 
با این حال این هفته دوستان شجاعت به خرج 
دادند و دســتکم رودربایســتی با افرادی را که 
به دالر 4۲۰۰ تومانی دسترســی داشتند کنار 
گذاشتند و این غده چرکین را جراحی کردند. 
فقط خدا کند این البال به رودربایستی با کسانی 
که معیشــت مردم را گروگان مــی گیرند آغاز 
شود و داستان به انفصال خدمت یکی دو نفر از 

خدمات دولتی ختم نشود!

کشف شد داروی زوال عقل 
نوع رفتاری دمانس فرونتوتامپورال )bvFTD( دومین شــکل شایع زوال عقل 
در بیماران جوان تر اســت و می تواند در ســن 4۵ ســالگی رخ دهد.حدود 4۵ 
درصد از موارد bvFTD ناشــی از وجود بیش از حد پروتئین تاو در مغز اســت 
که با ساختار عصبی تداخل می کند و منجر به تخریب عصبی می شود.میزان 
و فعالیت آنزیمی موســوم به فســفاتاز PP۲A( ۲( با کاهش ســطوح تخریب 
عصبی مرتبط اســت. بنابراین تثبیت و تنظیم مجدد این آنزیم ممکن اســت 
به کاهش تجمع تاو کمک کند.مطالعات نشــان داده اســت که سدیم سلنات 
فعالیت PP۲A را تنظیم می کند و ســطح تاو را در مدل های حیوانی مبتال به 
زوال عقل و بیماری آلزایمر خفیف تا متوســط کاهش می دهد.دانســتن اینکه 
آیا این یافته ها ممکن اســت در انســان نیز تکرار شــوند، می تواند راه را برای 

گزینه هــای درمانــی جدید هموار کند.اخیراً، محققان آزمایش فاز ۱b را برای 
 bvFTD درک مشــخصات ایمنی و تحمل ســدیم سلنات در بیماران مبتال به
 bvFTD انجام دادند.محققان دریافتند که سدیم سلنات در بیماران مبتال به
ایمن و به خوبی قابل تحمل اســت و اکنون مطالعات بیشــتری برای بررســی 
این دارو ضروری است.برای این مطالعه، محققان ۱۲ شرکت کننده مبتال به 
bvFTD را با میانگین ســنی 6۱ ســال ثبت نام کردند. هر کدام ۱۰ میلی گرم 
ســدیم ســلنات را ســه بار در روز دریافت کردند، در هفته 4 شروع به دریافت 
۱۵ میلی گرم سدیم سلنات کردند که به مدت ۵۲ هفته ادامه داشت.بیماران 
در شــروع مطالعه، در طول درمان و چهار هفته پس از اتمام، تحت معاینات 
بالینی قرار گرفتند.اقدامات بالینی شــامل اســکن MRI در ابتدا و در هفته ۵۲ 

برای محاســبه تغییر حجم مغز، در کنار جمع آوری نمونه های خون و مایع 
مغزی نخاعی برای تأیید تغییرات در نشانگرهای عصبی بود.بیماران همچنین 
پرسشنامه های مختلفی را برای ردیابی معیارهای شناختی، عاطفی و رفتاری 
پر کردند.در پایان، محققان دریافتند که سدیم سلنات برای بیماران مبتال به 
bvFTD ایمن و به خوبی قابل تحمل اســت.در حالی که بیماران هیچ عارضه 
جانبی جدی را تجربه نکردند، همه آنها حداقل یک عارضه نامطلوب را تجربه 

کردند که شایع ترین آنها آلوپسی و اختالالت ناخن بود.
محققان همچنین خاطرنشان کردند که بیماران در طول دوره مطالعه دچار 
کاهش اندکی در شناخت و رفتار شدند. آنها همچنین هیچ تغییری در میزان 

تاو پس از درمان نداشتند.

دریچه علم

بازدید رایگان از موزه سینما
بازدید از موزه سینما در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه 
۱۳۰۱ به مناســبت روز جهانی موزه رایگان اعالم 
شد. همزمان با روز جهانی موزه در روز چهارشنبه 
۲۸ اردیبهشــت ماه، بازدید از موزه سینما رایگان 
است و عالقمندان برای بازدید می توانند از ساعت 
۹ تا ۱۹ به این مجموعه تاریخی- فرهنگی در خیابان 
ولیعصر، باغ فردوس مراجعه کنند.تاالرهای موزه 
ســینمای ایران دارای بخش هــای؛ معاصران، 
بین الملل، کودک، دفاع مقدس، تماشــاخانه، 
نام آوران و خانه فرهاد است؛ این تاالرها نمایانگر 
سیر سرگذشت و تحوالت سینمای ایران از آغاز 
این هنرصنعت تا به امروز است. بازدیدکنندگان 
این موزه با آغازگران ســینمای ایران، نخستین 
تجهیزات سینمایی، افتخارات بین المللی آشنا 
شــده و از مجموعه جوایــز، یادگارها ، تصاویر 
و اســناد شــخصی و تندیس هنرمندان بازدید 
خواهند کرد .ســپس در ادامه بازدید در ســالن 
تماشــاخانه که مدل بازسازی شده سینماهای 
دهه های گذشــته است به تماشای گزیده ای از 
فیلم های تاریخ سینمای ایران خواهند نشست.

 »  پژمان جمشیدی با »علفزار
به سینماها می آید

همشهری آنالین  : دو فیلم »علفزار« و »چند 
می گیری گریه کنی ۲« از امروز چهارشنبه ۲۸ 

اردیبهشت ماه به نمایش در می آیند.
روح اهلل سهرابی مدیرکل عرضه و نمایش فیلم 
بــا اعالم خبری گفت: بــا توجه به عدم معرفی 
نمایندگان صنوف که الزمه تشــکیل شــورای 
صنفی نمایش اســت و نظر به پایین آمدن کف 
فروش فیلم های سینمایی »شادروان« در گروه 
ماندانــا و »مــرد بازنده« در گروه ملت، از امروز 
چهارشــنبه مورخ ۲۸ اردیبهشــت فیلم های 
ســینمایی »علفزار« در گروه ســینمایی ملت 
و »چنــد می گیــری گریه کنــی ۲« درگروه 

سینمایی ماندانا به نمایش در می آیند.

فرهنگ و هنر

تهران آلوده ترین شهر جهان/ منبع : ایسنا 

عکس روز 

علت شهرت جهانی خیام نیشابوری چیست؟

خیام نیشابوری، نماد فلسفه شرقی
او از بزرگتریــن دانشــمندان عصر خود به 
حســاب می آمد و دارای هوشی فوق العاده 
بوده و حافظه ای نیرومند و قوی داشــت. در 
دوران جوانی خود به فراگیری علم و دانش 
پرداختــه به طوری که در فلســفه، نجوم و 
ریاضــی به مقامات بلندی رســید و در علم 
طب نیز مهارت داشــته به طوری که گفته 
شده او سلطان سنجر را که در زمان کودکی 
به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه کرد.

او بــه دو زبــان فارســی و عربی نیز شــعر 
می ســرود و در علــوم مختلف کتاب های با 
ارزشــی نوشته اســت. خیام در زمان خود 
دارای مقام و شــهرت بوده است و معاصران 
او همه وی را به لقب های بزرگی مانند امام، 
فیلسوف و حجة الحق ستوده اند. او در زمان 
دولت ســلجوقیان زندگی می کرد که قلمرو 
حکومت آنان از خراســان گرفته تا کرمان، 
ری، آذربایجــان و کشــور های روم، عراق و 

یمن و فارس را شامل می شد.
خیــام معاصــر با حکومت آلپ ارســالن و 
ملکشاه سلجوقی بود. در زمان حیات خیام 
حــوادث مهمی به وقوع پیوســت از جمله 
جنگ های صلیبی، ســقوط دولت آل بویه، 
قیام دولت آل ســلجوقی و.... خیام بیشــتر 
عمر خود را در شــهر نیشــابور گذراند ودر 
طی دوران حیات خود فقط دو بار از نیشابور 
خارج شد سفر اول برای انجام دادن مراسم 
حج و ســفر دوم به شــهر ری و بخارا بوده 
است. خیام در علم نجوم مهارتی تمام داشت 
بــه طوری که گروهــی از منجمین که با او 
معاصــر بودند در بنای ســاختن رصد خانه 
ســلطان ملکشاه سلجوقی همکاری کردند 
و همچنین به درخواســت سلطان ملکشاه 
ســلجوقی تصمیم به اصــالح تقویم گرفت 
که به تقویم جاللی معروف اســت. خیام در 

دوران زندگی خود از جهت علمی و فلسفی 
به معروفیت رســید و مــورد احترام علما و 

فیلسوفان زمان خود بود.
شــهرت او گرچه بیشــتر به شاعری است، 
امــا در واقع خیام فیلســوف و ریاضی دانی 
بود که به آثار ابوعلی ســینا پرداخت و یکی 
از خطبه هــای معــروف او را در باب یکتایی 
خداونــد به فارســی ترجمه کــرد. اولین 
اشــاره ای که به شــعر خیام شده، صد سال 
پس از مرگ اوســت. نوشــته اند که خیام را 
به تدریس و نوشــتن کتاب رغبت چندانی 
نبود. شاید به دلیل آنکه شاگردان هوشمند 
برگزیده ای پیرامــون خود نمی یافت و چه 
بســا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، 
که مقارن حکومت ســلجوقیان و مخالفت 
شــدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ها و 
جدل های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته 
ابراز اندیشه های آزاد و بلند نمی دید. با این 
همه، از او نوشــته های بســیار برجای مانده 

که در قرون وســطی به التین ترجمه شد و 
مورد توجه اروپائیان قرار گرفت.

رســاله وی در جبــر و مقابله و رســاله ای 
دیگــر، که در آن به طرح و پاســخگویی به 
مشکالت هندسه اقلیدس پرداخته، از جمله 

مشهورترین آثار ریاضی اوست.
خیــام منجم بــود و تقویم امــروز ایرانی، 
حاصل محاســباتی اســت که او و عده ای از 
دانشــمندانی دیگــر، در زمان جالل الدین 
ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی 
تقویم جاللی خوانده می شود. خیام در باب 
چگونگی محاســبات نجومی خود رساله ای 
نیز نوشته است. وی عالوه بر ریاضی و نجوم، 
متبحر در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و 
فقه نیز بود. علوم و فلســفه یونان را تدریس 
می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی 
و پرورش نفس تشویق می کرد. از همین رو، 
بســیاری از صوفیان و عارفان زمان، او را به 

خود نزدیک می یافته اند.

بنا به روایتی خیام سفر هایی به سمرقند و بلخ 
و هرات و اصفهان کرد و همه جا با روشــنی 
تمام در باب حیرت و سرگشــتگی فلســفی 
خویش سخن می گفت و معتقدات دینی را 
مورد تردید قرار می داد. رساله ای در کیفیت 
معراج، رســاله دیگر درباره علوم طبیعی و 
کتاب های بسیار به زبان های فارسی و عربی 

حاصل زندگی نسبتا طوالنی اوست.
از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، 
رســاله نوروز نامه اســت که با نثری ساده و 
شیوا، پیدایی نوروز و آداب برگزاری آن را در 
دربار ساسانیان بازگو کرده. او در این رساله 
با شــیفتگی تمام دربــاره آیین جهانداری 
شاهنشــاهان کهــن ایرانــی و پیشــه ها و 
دانش هایی که مورد توجه آنان بوده ســخن 
رانده و تنی چند از شاهان داستانی و تاریخی 

ایران را شناسانده است.
گی های شعرخیام ویژ

شــعر خیام، در قالب رباعی، شــعری کوتاه، 

ســاده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه 
و در عین حال حاوی معانی عمیق فلســفی 
و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در 
مقابل اســرار عظیم آفرینش اســت. تعداد 
واقعی رباعیات خیام را حدود هفتاد دانسته 
اند، حال آن که بیش از چند هزار رباعی به 
او نسبت داده می شود. در دنیای ادب و هنر 
بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیســی 
زبان، خیام معروف ترین شــاعر ایرانی است 
که شــهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار 
فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه 
رباعیات او به وسیله ادوارد فیتز جرالد شاعر 
انگلیســی است. اوست، که در قرن نوزدهم 
میالدی، افکار بزرگ فیلســوف و شاعر را به 
جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به 

این اعجوبه علم و هنر شد.
در حدود دوازده اثر از خیام در علم و فلسفه 
به جای مانده اســت، اما همین آثار اندک، 
وی را در سراســر جهان به شهرت رسانده 
است. از مهمترین آنها" کتاب جبر" اوست 
که بهترین اثر در نوع خود در ریاضیات است. 
از دیگر آثار او می توان به رســاله فی شــرح 
ما اشــکال من مصادرات اقلیدس، رســاله 
فی ابراهین علی المســائل الجبر و المقابله 
)جبر خیام(، میزان الحکم، رســاله الکون و 
التکلیف، الجواب عم ثالث مســائل اضیاء 
العقلی، رســاله فی الوجود، رساله فی کلیه 
الوجود، نوروزنامه و کتاب الزیج الملکشاهی 
که به رومی نیز ترجمه شــده، اشــاره کرد.

اشــعار خیام بیشــتر به زبان پارسی و تازی 
هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و 
حیرت، توجه به مرگ و فنا و تذکر در مورد 
مغتنم شــمردن عمر آدمی است.سرانجام 
شــاعر بزرگ در ســال ۵۱7 ه. ق در شهر 

نیشابور دارفانی را وداع گفت.

چهره ها 

طنز


