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 اصالح بازار اجاره بها
نیازمند اقداماتی جامع و بلندمدت

  محمد نائیج حقیقی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی خانواده ایرانی و اصلی ترین 
بخش هزینه خانواده ها در کشور به حساب می آید. توجه به اهمیت 
بخش مسکن در کشور و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از 
تحــوالت ایــن بخش و اثر آن بر کل اقتصــاد بیانگر نیاز به ورود 
جدی و فوری دولت برای کنترل و اصالح و قاعده گذاری بخش 

مسکن خواهد بود.
نــگاه به روند بازار مســکن در ســال های اخیــر حکایت از بروز 
رکود_تورمی در این بازار داشــته که علی رغم وجود نیاز مبرم 
بــه جهت افزایش قیمت مســکن و کاهــش قدرت خرید مردم 
تقاضای مصرفی برای خرید مسکن روند کاهشی داشته است. در 
مقابل باتوجه به کاهش درصد مالکیت مســکن در کشور نگاه به 
اجاره نشینی به عنوان عامل جایگزین موردتوجه ویژه قرار گرفته 
و تالطمات این بازار بیشتر شده است. از طرفی دیگر سهم اجاره 
از کل هزینه خانوار، رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد به عبارتی 
اقشار پایین جامعه، درصد بیش تری از هزینه خود را صرف اجاره 

مسکن می کنند.
نگاه به روند مالکیت در دهه منتهی به آخرین سرشماری کشور در 
سال ۱۳۹۵ حکایت از حدود کاهش ۱۰ درصدی مالکیت در بازه 
زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ داشته است. کاهش درصد مالکیت 
و افزایش میزان اجاره در شرایط تورمی اقتصاد موجب باالرفتن 
هزینه اجاره بها و به تبع آن افزایش هزینه خانواده ها شده است؛ این 
در حالی است که نگاه به روند افزایشی شاخص دسترسی به مسکن 
در سال های اخیر که به بیش از ۸۰ سال رسیده است خود عامل 
مهمی برای اهمیت بخش مسکن و تحلیل بازار اجاره خواهد بود.
مطابــق بررســی آخرین گزارش آمــاری بانک مرکزی در حوزه 
مسکن، در فروردین ماه ۱۴۰۱ شاخص کرایه مسکن اجاری در 
شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب رشد ۴۵/۶ و۵۰/۱ درصد 
نســبت به ماه مشــابه سال قبل افزایش یافته است که در جدول 
زیر روند این افزایش در دهه اخیر به خوبی قابل مشاهده است که 
باتوجه به شــروع آغاز فصل معامالت و افزایش تقاضای مصرفی 
برای اجاره مسکن تا پایان شهریورماه انتظار می رود این شاخص 

روند افزایشی را در پیش گیرد.
روند افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش روند بهای اجاره 
در ســال های اخیر عالوه بر مشکالت اقتصادی مشکالت زیادی 
در حــوزه اجتمــاع ایجاد کرده کــه از آن می توان به مهاجرت به 
حاشــیه شهرها به خصوص در کالن شهرهایی مثل تهران و بروز 
آسیب های اجتماعی متعدد به جهت نبود سرانه مناسب رفاهی 
و بهداشتی و…در کنار شکل گیری سکونتگاه های نامناسب در 
این مناطق و همچنین مهاجرت به اســتان های دیگر و اختالل 
در توازن جمعیت استان ها بدون برنامه ریزی قبلی و... را به وجود 
آورده اســت که نیاز به سیاســتگذاری راهبردی در این حوزه را 

روزبه روز نمایان تر می کند.
دولت ســیزدهم نیز در برنامه های خود برای اصالح بازار اجاره، 
گام هایی چون عرضه مسکن اجاره ای در قالب اجاره داری حرفه ای، 
پرداخت وام ودیعه مسکن، تعیین نرخ افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ 
درصد در سال و ایجاد برخی محدودیت ها برای موجران در قبال 
مستأجرها برداشته است که نه تنها بازار اجاره به نفع مستأجرها 
تنظیم نشد، بلکه گروه قابل توجهی از موجران از عرضه واحدهای 

خود به بازار اجاره خودداری کردند.
چند سالی است که وام ودیعه مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین 
برنامه های دولت برای افزایش توان پرداخت اجاره مستأجران جای 
خود را در ادبیات اقتصادی و رفاهی حوزه مسکن بازکرده است. این 
در حالی است که دولت برای سال ۱۴۰۱، سقف تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان ها و سایر مناطق شهری به 
ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان تعیین کرده اســت که با 
نرخ سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله در روزهای آتی به 
متقاضیان پرداخت خواهد شد. نگاه به اعداد و ارقام شاخص کرایه 
مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری و مقایسه آن 
با میزان وام پرداختی توسط دولت نشان از تأثیر کم این وام ها در 
افزایش توان پرداخت اجاره و اصالح روند کلی بازار اجاره بها دارد. 
از طرفی دیگر نگاه به شرایط و سود وام پرداختی به مستأجر در 
شهر تهران، ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هزینه خانوارها 
افزوده خواهد شد که خود عاملی برای کاهش قدرت خرید خانوار 

در سال پیش رو و سال هایی بعد خواهد بود.
بااین وجود اگرچه که دغدغه دولت برای کاهش اثرات منفی ناشی 
از افزایش اجاره بها قابل توجه اســت لکن فقدان برنامه راهبردی 
بلندمدت برای مسکن اجاره ای، سیاست گذاری در این حوزه را 
مقطعی و بدون نقشه راه نموده است؛ این در حالی است که اصالح 

بازار اجاره بها نیازمند اقداماتی جامع و بلندمدت است.
بدین منظور دولت می تواند در یک سیاســت مؤثر از طریق 
وضع پایه های مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات 
بر خانه های خالی از مســیر افزایش ریســک و ایجاد هزینه 
برای خالی نگه داشــتن واحدهای مسکونی، حجم زیادی از 
آپارتمان های آماده عرضه و احتکار شده را به بازار مسکن روانه 
کند که اولین اثر آن افزایش عرضه به بازار اجاره و کمک به 
سامان دهی این بازار است؛ از طرفی دیگر دولت با کمک عرضه 
زمین و تسهیل در فرایند ساخت و عرضه واحدهای مسکونی 
ملکی اقدام به اثرگذاری جدی بر مالکیت خانواده ها به خصوص 
در دهک های پایین درآمدی گذارد. اما عماًل در سال های اخیر 
با اعمال دخالت به جای حمایت و تســهیل در فرایند اصالح 
نظام مالیاتی و یا تولید و عرضه مسکن، مسیر انحرافی را در 
پیش گرفته، در نتیجه این سیاست ها نه تنها افزایش عرضه 
به بازار اجاره و مسکن ملکی را به دنبال نداشت، بلکه در سه 
ســال اخیر در شــکل کاهش عرضه واحدهای استیجاری و 

ملکی نمود پیدا کرد.

یادداشت

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس:

ایران خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد 
تومان زیان انباشته دارند

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آورده است: ایران 
خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، 
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به آسیب 
شناسی وضعیت مالی شرکت های ایران خودرو و سایپا و 

ارائه پیشنهادهای اصالحی پرداخت.
در این گزارش بیان شــده اســت: صنعت خودرو در کشور 
ما با چالش ها و معضالت متعددی در دوره های مختلف 
مواجه بوده اســت. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین 
محصوالت، عدم رضایتمندی مشــتریان، ســاختارهای 
مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک 
تصمیــم گیران و ذی نفعــان اصلی بازار و صنعت خودرو 
از معضــالت و چالــش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات 
نادرست و مداخالت غیراصولی در این صنعت و عدم اراده 
کافی در اجرای پیشــنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی 
بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت 

است.
در این گزارش تصریح شــده اســت: در این میان، یکی از 
نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه 
بزرگ خودروسازی )ایران خودرو و سایپا( بوده که خود را 

در »زیان دهی« فعالیت در این صنعت نشان داده است.
در ادامه این گزارش ذکر شده است: عملیات خودروسازی 
توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید 
آن اســت. مجموع زیان انباشــته این دو شرکت که در اثر 
عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت 
های مالی حسابرسی شده )منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰( برابر 
با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با 
صــورت های مالی تلفیقی، این عــدد برای مجموع گروه 
ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران 
خودرو و گروه خودروســازی ســایپا براساس صورت های 
مالی حسابرســی شــده منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰ به ترتیب 
برابر با ۴/۵۲ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد 
تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی 
ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور 
بــه ترتیــب برابر با ۶/۳۴ هــزار میلیارد تومان و ۹/۱۹ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
در ادامه این گزارش بیان شده است:  تجدید ارزیابی دارایی 
های این دو بنگاه در انتهای سال ۱۳۹۸ سبب شد تا صورت 
وضعیت مالی )ترازنامه( و ساختار مالی این بنگاه ها به طور 
موقت اصالح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی 
ها ســرفصل ســرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش 
سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت 
و هر دو بنگاه از شمول ماده )۱۴۱( قانون تجارت خارج شدند. 
با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان 
طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد 

مشمول ماده )۱۴۱( قانون تجارت شده اند.

اخبار كوتاه  دومین پیشنهاد ایران به سازمان همکاری شانگهای؛

بیایید بانک تاسیس کنیم!
ایران در دومین پیشنهاد خود به سازمان همکاری 
های شــانگهای ایجاد بانک مشــترک و سامانه ای 

مانند سوئیفت را ارائه کرده است.
به تازگی آورام نوآم چامســکی، فیلســوف، مورخ، 
منتقد اجتماعی و فعال سیاسی آمریکایی اظهاراتی 
درباره نظم نوین جهانی داشت و با بیان اینکه نظم 
جهان در حال تغییر شــکل است گفت که در مورد 
نظم آینده جهانی باید توجه داشــت بیشــتر جهان 
به آمریکا و اروپا نمی پیوندد چراکه در یک ســوی 
جهان انگلیسی زبان و اروپا )با تعداد کمی از متحدان 
آسیای شرقی( و در مقابل، جهانی است که مخالف 

این توسعه غربی است، قرار دارند.
به گفته چامســکی وزن جهــان غیر غربی، مقابل 
آمریکا و اروپا نیز در حال افزایش است و در اینجا، 
ما با ترکیبی از قدرت چین و روسیه و متحدان آنها 
مانند ایران روبه رو هستیم؛ ترکیبی که شاهد تبلور 

و افزایش قدرت آن هستیم. 
حاال یکی از این اعضای جهان غیر غربی یعنی ایران 
فعالیت خود را در حوزه دیپلماسی اقتصادی بیش از 
پیش کرده و پشت سرهم پیشنهاداتی را به متحدان 

خود ارائه می کند.
نیمــه خرداد بود که معاون دیپلماســی اقتصادی 
وزارت خارجــه گفــت یک ماه و نیم پیش به عنوان 
عضو ناظر در نامه ای به سازمان همکاری شانگهای 
پیشنهاد دادیم تا پول واحدی را میان اعضا تعریف 
کند و این نامه را پیگیری می کنیم و امیدواریم این 

ایده به نتیجه برسد.
به گفته آقای صفری، اگر این ایده عملیاتی شــود 
می تواند مسائل تجاری میان کشور های عضو پیمان 
شانگ های و کشور های قدرتمندی همچون چین، 

هند، پاکستان و روسیه را حل کند.
ســازمان همکاری شانگهای، سازمانی میان دولتی 
اســت که در ســال ۲۰۰۱ توسط کشور های چین، 
روســیه، قزاقستان، قرقیزســتان، تاجیکستان و 
ازبکســتان برای همکاری های چندجانبه امنیتی، 
اقتصــادی و فرهنگی پایه گذاری شــد و پس از آن 
در سال های بعد، ایران، مغولستان، پاکستان، هند، 
افغانســتان و بالروس به عنوان اعضای ناظر به این 

سازمان پیوستند.
عضویت کشــور های هند و پاکستان به عنوان عضو 
اصلی ســازمان همکاری شــانگ های که در سال 
۲۰۱۵ مورد تایید قرار گرفت، در ســال ۲۰۱۷ در 

اجالس سران کشور های عضو این سازمان در کشور 
قزاقستان به تصویب رسید.

دو کشور »چین« و »روسیه« نقش اصلی و تعیین 
کننــده را در این ســازمان بــازی می کنند، عالوه 
بر اعضای اصلی، ابتدا مغولســتان در ســال ۲۰۰۴ 
عضو ناظر شــد و یک سال بعد رهبران این سازمان 
درخواســت آمریکا را برای عضو ناظر شــدن در آن 
رد کردنــد. در همان زمــان آن ها توافق کردند که 
جایگاه ناظر را به ایران، هند و پاکســتان بدهند و 
بدین ترتیب ایران، پاکستان و هند در سال ۲۰۰۵ 
و افغانستان در سال ۲۰۱۲ و پس از آن بالروس به 

عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شد.
شهریور پارسال هم ایران پس از ۱۶ سال حضور به 
عنوان عضو ناظر در ســازمان همکاری شانگ های 

توانست به عضویت دائم این سازمان درآید.
انــدازه اقتصاد ۱۲ عضــــو ســــازمان همکاری 
شــانگهای، معــادل ۹/ ۲۲ درصد از اقتصاد جهانی 

است.
در واقع ســازمان همکاری شانگ های یک سازمان 
اقتصادی_امنیتــی و بــر خالف ســازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( و پیمان ورشو سابق است 
که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را در خود جای 

می دهد و از ظرفیت بسیار باالیی برای تبدیل شدن 
به یک قطب بزرگ اقتصادی در جهان از جمله بهره 
مندی از نزدیک به ۳۵ درصد خشــکی های جهان، 
عضویت دو قدرت بزرگ شــورای امنیت در درون 
خود و البته عضویت ۳ کشور قدرتمند گروه بریکس 

برخودار است.
هند، چین و روســیه ســه قدرت نوظهور اقتصادی 
هســتند که در قالب گروهی به نام » بریکس « نیز 
با دو کشور برزیل و آفریقایی جنوبی همکاری های 

گسترده سیاسی و اقتصادی دارند.
بریکس نام گروهی به رهبری قدرت های اقتصادی 
نوظهور اســت که از به هم پیوســتن حروف اول نام 

انگلیسی پنج کشور عضو آن تشکیل شده است.
در ابتدا نام این گروه بریک نام داشــت، اما پس از 
پیوستن آفریقای جنوبی، به بریکس تغییر نام یافت؛ 
هرچند اعضای گروه بریکس در ردهٔ کشورهای در 
حال توســعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند، 
اما عموماً به واسطهٔ اقتصادهایی با رشد پرشتاب و 
فراگیر و نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی و منطقه ای 

از دیگر کشورها متمایز می شوند.
رشــد اقتصادی کشــورهای عضو پیمان بریکس 
براساس نظام لیبرال دموکراسی بوده است که پس 

از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است. این کشورها 
از این نظم برای پیشرفت خودشان استفاده کرده اما 
قواعد آن را که از ســوی آمریکا به عنوان ســردمدار 
این تفکر شــناخته می شــود نپذیرفتند و ماهیت 

خود را حفظ کردند.
ســه کشــور هند، روســیه و چین نیز که به عنوان 
اعضای اصلی بریکس شناخته می شوند، به ترتیب 
در مناطق چابهار، کریدور »شمال-جنوب« و طرح 

»یک کمربند و یک راه« با ایران همکاری دارند.
حاال هم ایران در راســتای سیاست اول همسایگان 
دولت ســیزدهم با تمرکز بر همســایگان خود در 
آســیای میانه و شــرکای خود در سازمان همکاری 
های شــانگهای پیشــنهادی مبنی بر تاسیس یک 

بانک ارائه داده است.
حاال هم ایران در راســتای سیاست اول همسایگان 
دولت ســیزدهم با تمرکز بر همســایگان خود در 
آســیای میانه و شــرکای خود در سازمان همکاری 
های شــانگهای پیشــنهادی مبنی بر تاسیس یک 

بانک ارائه داده است.
بــه گفتــه محمدحســین فضلی رئیس شــورای 
سیاستگذاری رویداد بین المللی ایران اسکوکواکس 
۲۰۲۲ ) نمایشــگاهی برای به اشــتراک گذاشتن 
فعالیت های اقتصادی بین کشــورهای ســازمان 
همکاری شــانگهای، حوزه خلیــج فارس با هدف 
بی اثرســازی تحریم ها که قرار اســت مهر امســال 
با مشــارکت ۲۶ کشــور برگزار شــود( پیشــنهاد 
ایجــاد بانک مشــترک و ایجاد ســامانه ای مانند 
 ســوئیفت بــه کشــورهای عضو این پیمــان ارائه 

شده است.
در تجربه ای مشــابه کشورهای حوزه اتحادیه اروپا 
بانک مرکزی اروپا را تأسیس و این بانک را مسئول 
اجرای سیاست پولی منطقه یورو شامل ۱۹ کشور 
با هدف حفظ تعادل قیمت ها از طریق کنترل تورم 

کردند.
از وظایــف مهم بانک مرکزی اروپا در منطقه یورو، 
می توان به ارائه دستورالعمل عملکردی مالی برای 
۱۹ کشــور عضو اتحادیه اروپا که از یورو اســتفاده 
می کنند و همچنین تعیین نرخ بهره و سیاست های 

پولی منطقه اشاره کرد. 
 ( ECB با همه ی این تفاســیر مهمترین وظیفه ی
بانک مرکزی اروپا( حفظ ثبات قیمت در کشورهایی 

است که واحد پولی مشترک دارند.
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سیاست 2

معاون پارلمانی رئیسی :

کنون وقت استیضاح نیست  امیدواریم نمایندگان مجاب شوند ، ا
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه انتظار داریم به دالیلی که می شود از آن ها صرف نظر کرد استیضاح 
در مجلس انجام نشود، تاکید کرد که برخی نمایندگان امضایشان درخصوص استیضاح وزیر صمت را پس گرفته اند.

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفت: دولت سیزدهم 
بیشترین تعامل را با نمایندگان داشته است ، از شخص آقای رئیس جمهور گرفته که هم در تهران و هم در سفرهای 
استانی جلسات متعددی با نمایندگان داشته است و همین طور بقیه ی وزرا و معاونین، آماری که ما داریم غیر قابل 
مقایسه با گذشته است. متقابال نیز مجلس تعامل خوبی تاکنون داشته است، ما در دوره های قبل تا ده ماه اول گاهی 
اوقات حتی ۷ کارت زرد داشــته ایم ،مثال در دولت دوازدهم ۷ کارت زرد داشــته ایم ولی اکنون فقط یک مورد بوده 
است که از ۱۲ سوالی که مطرح شده فقط یک بار نمایندگان قانع نشده اند و در بقیه موارد مثال ما روز گذشته از وزیر 
بهداشت سوال داشتیم و سوال کنندگان قانع شدند و دیگر به رای گذاشته نشد. ما همکاری الزم را داریم و توقع داریم 
همان رهنمودهایی که مقام معظم رهبری فرمودند مدنظر باشــد، مثال یکی از مواردی که مطرح شــده این اســت که 
الیحه را در طرح اولویت دهند که نمایندگان نیز اعالم کردند که این کار را خواهند کرد، و امیدواریم که در عمل نیز 
این گونه شود. یا اینکه فرمودند که در اجرا دخالت نمی کنیم و نمایندگان نیز گفتند که بر اساس رهنمودهای رهبری 

عمل می کنیم باید عملیاتی و اجرایی شود.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا این قضیه درمورد وزیر رفاه نیز از ســوی نمایندگان مطرح اســت، گفت: نمایندگان 
پیشــنهادات خود را می دهند ما هم گزینه های آنان را با آقای رئیس جمهور مطرح می کنیم ولی به هر حال این 
درحد مشورت است و دخالت نیست، در هر حال در نهایت رئیس جمهور باید وزیر رفاه ، تعاون و کار را معرفی کند 

که این کار انجام خواهد شد.
سید محمد حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای خاندوزی اعالم کردند که با مجلس تعامل کردند تا الیحه 
ی وضع مالیات بر سوداگری مسکن به تصویب علنی مجلس برسد، این مساله اکنون در چه مرحله ای است گفت: این 
مساله در کمیسیون مطرح می شود و جزئیات تخصصی آن را خود آقای خاندوزی اعالم می کنند ولی ما هر الیحه ای 
که از دولت تصویب می شود در نهایت پیگیری می کنیم تا با همکاری نمایندگان تصویب شود و همانطور که اشاره 

کردم اصل باید بر الیحه باشد و طرح های متعددی که مطرح می شود باید کار کارشناسی انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که تعدادی از نمایندگان امضایشان درخصوص استیضاح وزیر صمت را پس گرفته اند گفت: 
بله، برگه ای که دیروز به ما داده اند۳۶ نفر اسم داشت البته ما قبال ۲۲ نفر داشته ایم که این ۲۲ نفر تعداد قابل توجهی 
از آن ها امضایشــان را پس گرفته اند ولی روز دوشــنبه و بعد از اینکه اعالم شــد که ما بحث اســتیضاح را به کمیسیون 
صنایع فرستاده ایم، حدود ۱۴ امضا صورت گرفت. طبق خبری که اکنون من دارم از ۳۶ نفری که دیروز امضا دادند روز 
گذشته ۲۰ نفر منصرف شدند، یعنی با توضیحاتی که به آن ها داده شد ابهاماتی که داشتند برطرف شد و امیدواریم که 
تا اوایل هفته آینده که در کمیسیون صنایع مطرح می شود بقیه نمایندگان هم مجاب شوند که اکنون وقت استیضاح 
نیست ، وزرا اکنون با تمام توان درحال کار کردن هستند و قابل مقایسه با گذشته نیستند و شرایط کشور به گونه ای 
نیست که تلقی نوعی تقابل صورت بگیرد البته ما این را حق نمایندگان می دانیم و به هر حال با تاکیداتی که وجود 
 داشــته که ســه قوه با هم همکاری کنند ما انتظار داریم که به دالیلی که می شــود از آن ها صرفنظر کرد اســتیضاح

 در مجلس انجام نشود.

بین الملل

پیروزی  »گوستاوو پترو« نامزد 
چپگرا در انتخابات ریاست 

نبرد نیروهای اوكراین جمهوری كلمبیا/ رویترز
در یک منطقه صنعتی در 
دونتسک/ رویترز

گزارش تصویری

آسیای میانه، مهمترین دستاورد دولت سیزدهم است؛ گسترش روزافزون روابط با 

روابط همسایگی روی ریل توسعه
چه بخواهیم چه نخواهیم گسترش روابط 
با کشــورهای آســیای میانه و همسایگان 
در یک سال گذشــته، جزء دستاوردهای 
خوب، مهم و موثر و چه بســا بتوان گفت 
مهمترین دســتاورد دولت ســیزدهم به 
ریاســت ســید ابراهیم رئیسی بوده است. 
این که دولت اولویت خود را به گســترش 
روابط با این کشورها قرار داده و اهمیت ویژه 
ای برای کشــورهای این حوزه که شــامل 
ترکمنســتان، تاجیکســتان، قزاقستان، 
قرقیزســتان و ازبکســتان می شود، قائل 

شده، اتفاق بسیار خوب و میمونی است.
باید بپذیریم که طی ســالیان گذشــته ما 
از همســایگان خود غافل شــده بودیم تا 
آنجــا که روابطمان با کشــور مهمی چون 
قزاقســتان به حداقل رســیده بود و حجم 
تجارتمــان با این کشــور بــه حدود ۲۵۰ 
میلیون دالر کاهش یافته بود. روابطمان با 
تاجیکستان به اندازه ای تیره شده بود که 
دولت این کشور مراکز فرهنگی ما را بست، 
تا مدتی کاهش ســطح روابط داد و حتی 
در اقدامی تالفی جویانه به گسترش روابط 
با عربستان ســعودی پرداخت. روابطمان 
با ترکمنســتان نیز بــر همین منوال بود، 
اختالفات دو کشور از جمله بر سر واردات 
گاز، تیره شده بود و سطح روابط به شدت 
کاهش یافته بود. روابطمان با قرقیزســتان 
نیز تعریفی نداشت. ازبکستان نیز با وجود 
این که برای سرمایه گذاری در پروژه چابهار 
ابراز تمایل کرده بود، اما بی عملی ما برای 
گســترش روابط ســبب شده بود تا سطح 
روابطمان در ســطح پایین باشــد و عمال 

اتفاق خاصی نیفتد.
از ابتدای آغاز به کار دولت ســید ابراهیم 
رئیسی او یک بار به تاجیکستان برای شرکت 
در اجالس شانگهای رفت که مورد استقبال 
خوب و شایان طرف تاجیک قرار گرفت. با 

رئیس جمهوری ترکمنستان انتقال سوآپ 
گازی از خــاک ایران به آذربایجان را امضا 
کــرد و دیدارهــای خوبی با مقامات حاضر 

در نشست شانگهای انجام داد. 
سفر مداوم مقامات ارشد کشورهای حوزه 
آسیای میانه که در سفر روسای جمهوری 
تاجیکســتان، ترکمنســتان و قزاقستان 
باالترین ســطح آن بــود، و طی آن تفاهم 
نامه های اقتصادی و سیاسی مهمی به امضا 
رســید می تواند آغازگر تحولی شگرف در 
روابط ایران با کشــورهای این حوزه باشد. 
لغو روادید ۱۴ روزه میان ایران و قزاقستان 
و رایزنی برای لغو رودادید با تاجیکســتان 
می تواند اتفاق مثبتی باشــد که به توسعه 

بیش از پیش روابط کمک کند. 
از طرف شــمال غرب نیــز روابطمان با 
آذربایجــان کــه در برهه ای به شــدت 
رو به تیرگی گذاشــت تا آنجا که رئیس 
جمهــوری آذربایجان اظهارات تندی را 

علیه ایران بیان می کرد، ظرف ماه های 
اخیر بهبود یافته اســت. رفت و آمدهای 
بسیاری میان مقامات دو کشور در سطوح 
و زمینه های مختلف انجام شده و پروژه 
هــای متعدد اقتصــادی میان دو طرف 
تعریف شده که بر گسترش خوب روابط 
تاکید موثر دارد. در رابطه با ارمنستان نیز 
تحوالت خوبی در جهت گسترش روابط 

در حال انجام است.
حضــور موثر ایران در حوزه های آســیای 
میانــه، قفقاز و اوراســیا می تواند منافعی 
کالن را برای ایران به ارمغان آورد. ســطح 
روابــط تجــاری ایران با اوراســیا برای ۴ 
میلیارد دالر ظرف یک سال آینده تعریف 
شــده است که بی شــک توانایی افزایش 
بیشتر را نیز دارد. در همین رابطه، این روزها 
سفر مقامات روسیه و ایران به پایتخت های 
یکدیگر افزایش یافته و قرار اســت تا پایان 
هفته ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 

روسیه نیز به ایران بیاید، تسهیل در حضور 
موثرتر ایران در حوزه اوراسیا از محورهای 

گفت وگوهای دو طرف است. 
سطح روابط تجاری میان ایران و قزاقستان 
نیز به گفته سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان، تا سقف ۳ 
میلیارد دالر تا ســال آینده تعریف شــده 
است که می تواند جهش بزرگی در روابط 

دو کشور محسوب شود. 
ایران و تاجیکســتان نیز امیدوارند تا پایان 
ســال جاری حجــم مبادالت تجاری خود 
را کــه اکنــون در حدود ۳۰۰ میلیون دالر 
اســت به بیش از یــک و نیم میلیارد دالر 
برســانند که اتفاق مهمی است. همکاری 
های دو کشور در مساله مبارزه با تروریسم 
و جرائم سازمان یافته و همچنین در پرونده 
افغانســتان می تواند در تقویت روابط دو 

کشور موثر باشد. 
تمایل کشــورهای آسیای میانه برای بهره 

بــرداری از ظرفیــت های بنــدر چابهار و 
گسترش کریدور ترانزیتی شمال – جنوب 
می تواند ضمن احیای جایگاه استراتژیک 
ترانزیتــی ایــران در تقویت روابط ایران با 
محیط پیرامونی اش بســیار موثر باشــد. 
کشورهای آســیای میانه به آب های آزاد 
دسترسی ندارند و سواحل جنوبی ایران می 
تواند برای آنها جذاب باشــد و بســیاری از 
نیازهای آنها را برای رســیدن به قاره های 

دیگر برطرف کند. 
احیای کریدورهای شمال – جنوب و شرق 
– غــرب که وارد فاز اجرایی شــده و باید 
گسترش یابد اتفاق بسیار میمونی است که 
می تواند در تقویت جایگاه منطقه ای ایران 
بســیار موثر باشد. انتقال کاال میان قطر و 
امارات متحده عربی از طریق ایران با ترکیه، 
تقویت روابط با کشورهای اوراسیا و اتصال 
بنادر جنوبی ایران به مرزهای شمالی ایران 
از جمله آذربایجان، ارمنســتان، ترکیه و از 
ســمت شرق با کشــورهای آسیای میانه، 
همچنیــن انتقال کاال میان پاکســتان و 
ترکیــه از طریق ایران مــی تواند مزایای 
اقتصادی بسیاری داشته باشد و از تحمیل 
بار سنگین تحریم ها بر کشور نیز بکاهد.

گســترش روابط با همســایگان از جمله 
آسیای میانه و قفقاز دستاورد مهمی است 
که دولت ســیزدهم با جدیت و پیگیری به 
آن دســت یافته اســت و باید برای حفظ و 
تداوم آن تالش کند. این درســت است که 
رفع تحریم ها و احیای برجام خیز بلندی در 
تقویت این روابط خواهد بود، اما دولت باید 
در هر حالتی گسترش روابط با این کشورها 
را در نظر داشته باشد، چه با احیای برجام 
چــه بدون آن، چرا که حفظ جایگاه ایران 
و کاســتن از فشارهای بی امان اقتصادی و 
سیاسی در گرو گسترش این روابط مهم و 

استراتژیک است.   

خبر ویژه

رئیس جمهور به معاون اول، معاونت حقوقی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر بخش های ذیربط دستور داد که 
خواسته های بازنشستگان را درباره مستمری شان پیگیری نمایند.  حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
در جلسه هیئت دولت، امید آفرینی در جامعه را از مطالبات مقام معظم رهبری و وظیفه مهم دولت برشمرد و تاکید 

کرد: حواشی نباید دولت را از متن کار که خدمت به مردم و امیدآفرینی در دل هاست، بازدارد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر مصطفی چمران و سرلشکر حاج قاسم سلیمانی که با امید و روحیه جهادی 
از مشکالت و سد »نمی شود« ها عبور کردند و با کمترین امکانات کارهای بزرگی را در میدان مبارزه با دشمنان تا بُن 
دندان مسلح انجام دادند، از آنها به عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کرد. رئیسی اقدامات و تالش های پزشکان و پرستاران 
در مواجه با همه گیری کرونا را از دیگر مصادیق امیدآفرینی در جامعه دانست و افزود: کادر درمان بویژه شهدای سالمت 

در شــرایط بســیار ســخت همه گیری کرونا که زندگی همه مردم را تحت الشــعاع خود قرار داده و نگرانی هایی را برای 
خانواده ها به وجود آورده بود، با جانفشانی و از خودگذشتگی علی رغم همه کمبودها در عرصه خدمت رسانی میدان 

داری کردند و زمینه بازگشت امید و نشاط به جامعه را فراهم کردند. 
رئیسی همچنین با اشاره به دیدارهایی که در حاشیه سفر به استان چهارمحال و بختیاری با عشایر داشت، گفت: عشایر 
عزیز ما در دوران دفاع مقدس ۱۰ هزار شهید دادند و متحمل سختی های فراوان شدند و امروز هم با مشکالتی مواجه 

هستند اما از روحیه امید و ایستادگی برخوردارند و ذره ای یأس و ناامیدی در دل آنها نیست.
رئیســی به معاون اول، معاونت حقوقی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر بخش های ذیربط دســتور داد که 

خواسته های بازنشستگان عزیز را درباره مستمری شان پیگیری نمایند.

در جلسه هیئت دولت صورت گرفت؛

کار جهت پیگیری درخواست بازنشستگان دستور رئیس جمهوربه مخبر و وزارت 

سخنگوی دولت:

 هیچگونه تغییر قیمت نان و بنزین 
در دستور کار دولت نیست

علی بهادری جهرمی گفت: تالش دولت این است تا زیر 
ساخت کاالبرگ الکترونیکی افراهم شود اما همچنان 

پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.
سخنگوی دولت در حیاط دولت درباره نحوه پرداخت 
یارانه ها تا فراهم شدن زیر ساخت کاالبرگ الکترونیکی 
گفت: قانونگذار روش کاالبرگ را پیش بینی کرده است 
و دولت تالش می کند تا زیر ســاخت آن را فراهم شــود 
و تا زمانی که زیر ســاخت فراهم نشــود، پرداخت یارانه 

نقدی تداوم خواهد داشت.
سخنگوی دولت همچنین اعالم کرد که در مورد تهاتر 
شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی اصالحی 
صورت گرفت تا امکان تهاتر در مالیات ها و تسویه بدهی 
های شرکت های دولت به بخش خصوصی وجود داشته 
باشد.  سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی 
دربــاره احتمــال تغییر قیمت بنزین و نان با بیان اینکه 
هیچگونه تغییر قیمت نان وبنزین در دستور کار دولت 
نیست و هیچ طرحی در این زمینه وجود ندارد، گفت: 
زیرساخت هایی در حوزه نان درحال توزیع است که به 
تدریج پیش می رود تا در تمام کشور فراهم شود و پس از 
فراهم شدن زیرساخت ها نیز هیچگونه تغییری در قیمت 
نان که از جیب مردم پرداخت شود اتفاق نخواهد افتاد.

رشیدی کوچی نماینده مجلس: 

 نمایندگان گاهی بدون دقت 
رای می دهند

مردم دیگر نباید نگران بسته شدن اینستاگرام، واتس 
آپ و اینترنت باشند چراکه مواد مربوط به این مسائل 
در طرح حل و فصل شد. در واقع موادی که برخی دنبال 
می کردند که اتفاق بیفتد حذف شده است و در مسیر 

درست خودش پیش می رود.
نماینده مردم مرودشــت در مجلس با اشــاره به مصوبه 
مجلس مبنی بر مستثنی شدن مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از فرآیند 
بررسی شکایت ها در دیوان عدالت اداری، گفت: اینکه 
ما مصوبات این دو شورا را از بررسی دیوان عدالت خارج 
کنیم مصوبه جالبی نبود ما نباید اســتثنایی خارج از 
مسائل امنیتی قائل شویم. دیوان عدالت نهادی است که 
مردم می توانند شکایاتشان را آنجا ببرند و  درست نیست 
دست مردم را ببندیم. مجلس می توانست به این مسئله 
ورود نکند تا این حرف و حدیث ها نیز پشــتش اتفاق 
نیفتد. جالل رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که آیا 
مجلس هیجانی تصمیم گرفت یا قصد و نیتی پشت این 
مصوبات بوده است اظهار کرد: امیدوارم که این مصوبات 
هیجانی نباشــد در برخی از رای گیری های که دیدم 
بعضی از همکاران آنگونه که باید دقت نظر ندارند و به 
محتوا و مفهومی که می خواهد رای گیری شود توجه 
ندارند؛ باید موقع رای گیری دقت زیادی شود و جوانب 
رایی که ما می دهیم در نظر گرفته شــود. اینکه اثرات 
آن بر چه قشری است و پیامدهای آن را بررسی کنیم 
بعد رای بدهیم. صرف رای دادن یا شــرکت نکردن در 

رای گیری مالک نیست.

رئیس مجلس:

ک و اسکان«   »سامانه امال
پس از یک سال تکمیل نشده است

آقای قالیباف به وزارت راه و شهرســازی تذکر داد که 
این وزارتخانه نتوانسته سامانه امالک و اسکان را پس از 
یک سال تکمیل کند. رئیس مجلس در جریان بررسی 
کلیات طرح کنترل اجاره بهای امالک مســکونی گفت 
که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری 
مالیات دریافت شده؛ او گفت که »رویم نمی شود بگویم از 
چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.«

وزارت راه و شهرســازی از نیمه دی ماه ۹۹ با »اصالح 
بخشــی از قانون مالیات های مســتقیم« که به »قانون 
مالیات بر خانه های خالی« مشــهور شــده، مسئولیت 

سامانه امالک و اسکان را بر عهده دارد.
با این حال نمایندگان مجلس در ماه های اخیر از ناقص 
ماندن این ســامانه که به شناســایی امالک مسکونی 
خالی کمک می کنــد، انتقاد کرده اند. مهدی طغیانی 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ۶ خرداد  ماه گفت 
که وزارت راه و شهرســازی قانون مالیات بر خانه های 

خالی را معطل نگه داشته است.

رئیس قوه قضائیه  در مراسم تجدید میثاق با 
آرمان های امام خمینی )ره(:

خداوند به ما توفیق کوتاه کردن دست 
مفسدین را بدهد

حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای و مسئوالن 
عالی دستگاه قضا همزمان با نخستین روز از هفته قوه 
قضائیه با حضور در حرم امام خمینی )ره( با آرمان های 

امام راحل )ره( تجدید میثاق کردند.
محســنی اژه ای در ادامه، طی سخنانی با بیان اینکه 
قوه قضائیه طی بیش از ۴ دهه اخیر شهدای گرانقدری 
را تقدیم اسالم و انقالب و کشور کرده است، و در ایام 
کرونا نیز از خانواده دستگاه قضا شهدایی تقدیم میهن 
اسالمی شده است، اظهار کرد: امروز در نخستین روز 
از هفته قوه قضائیه و در آستانه سالگرد شهادت معمار 
دســتگاه قضایی آیت اهلل بهشــتی و یاران ایشان، در 
جوار مرقد مطهر امام راحل، با بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمی و شــهدا و مردم تجدید میثاق می کنیم تا 
بتوانیم مسئولیت خطیری را که قانون اساسی، شرع 
انــور و رهبــری معظم انقالب بر دوش ما نهاده اند به 
نحو احســن ایفا کنیم و از آرمان های واالی انقالب 

اسالمی و امامین انقالب پاسداری کنیم.

 ناتو در رویای آسیا
 سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در اجالس آینده 
خود در مادرید که قرار است روزهای ۲۸ تا ۳۰ ژوئن)۷ 
تا ۹ تیر( برگزار شود، از سران چهار کشور منطقه آسیا 
و اقیانوسیه شامل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند 
نیز دعوت کرده اســت؛ موضوعی که نظر بســیاری از 

تحلیل گران را به خود جلب کرده است.
 در حاشیه اجالس آتی رهبران سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو(، سران کشورهای آسیا-اقیانوسیه و غیرعضو 
ناتو شــامل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند نیز به 
عنوان کشــورهای شریک، نشستی چهارجانبه برگزار 
خواهند کرد که محور اصلی آن بررسی راه های مقابله 

با نفوذ منطقه ای چین خواهد بود.
پیش بینی می شود در این نشست چهارجانبه موضوعات 
کلیدی از جمله اجرای تعهدات در قبال امنیت منطقه 
هند-اقیانوسیه به عنوان "منطقه باز و آزاد"، جلوگیری 
از هرگونه تنش در برابر اقدامات احتمالی تحریک آمیز 
از سوی کشورها ، راههای مقابله با نفوذ چین و بررسی 
پیامدهــای جنگ اوکراین مورد بحث و تبادل نظر قرار 

بگیرد. 
پیشینه 

برپایه گزارش "رادیو آزاد آســیا" RFA، مطرح شــدن 
دوبــاره اســتراتژی امنیتی آمریکا در منطقه آســیا-
اقیانوســیه در قالب شکل گیری "ناتو آسیایی" موضوع 
تازه ای نیســت و پیش تر نیز این آمریکا و متحدانش از 
جمله اســترالیا و ژاپن به دنبال راه هایی برای اجرایی 

کردن این پروژه بودند. 
با وجود این که »لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا در سخنان 
اخیرش در اجالس امنیتی آسیا »شانگری ال دیالوگ« 
ادعا کرد کشورش به دنبال رویارویی و درگیری و حتی 
ایجاد جنِگ سرد جدیدی به دنبال شکل گیری "ناتویی 
آســیایی" و یا جداســازی منطقه ای و ســاختن روابط 
خصمانه میان کشورهای این منطقه نیست، مهم ترین 
اولویت خود را استراتژی امنیت منطقه ای آمریکایی در 
هند-اقیانوســیه ترسیم کرد که می تواند آغازگر مسیر 

مشابه جنگ اوکراین در این منطقه باشد.
اهمیت موضوع

به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین، برای کشورهایی 
مانند کره جنوبی و ژاپن زنگ خطری نواخته شد. رهبران 
این دو کشور دالیلی برای جدی گرفتن روسیه به عنوان 
تهدیدی برای کشــورهای خود دارند. ژاپن با داشــتن 
مرزهای دریایی با روســیه که محل مناقشه دراز مدتی 
برای دو کشــور بر ســر تمامیت ارضی و حق حاکمیت 
بوده و هســت. این درحالی است که پشتیبانی تاریخی 
کرملین از کره شمالی، به عنوان تهدیدی بالقوه همواره 

برای سئول به شمار می رفته است. 
از ســوی دیگــر بــه نظر می رســد ناتو کــه به اهمیت 
افزایش یارگیری در میانه جنگ اوکراین پی برده است 
و کشورهایی مانند فنالند و سوئد درخواست عضویت خود 
در ناتو را مطرح کردند.دانمارک نیز اخیرا در مسائل دفاعی 
اتحادیه اروپا همگام می شود. تحوالت تازه ژئوپولتیکی در 
گسترش مرزهای ناتو در اروپا هشداری برای روسیه است. 
در همین راستا، حضور »فومیو کشیدا« نخست وزیر ژاپن 
و »یون سوک یئول« رئیس جمهوری کره جنوبی برای 
اولین بار به عنوان ناظران اجالس ناتو در کنار استرالیا و 
نیوزیلند تهدیدی مشابه از گسترش مرزهای ناتو تا آسیا 

برای چین به حساب می آید. 
چرا که بســیاری از کارشناسان غربی معتقدند عملیات 
نظامی روسیه در اوکراین براساس اقدامات تحریک آمیز 
ناتو در گسترش مرزهایش به سمت شرق آغاز شد و این 
می تواند مانند الگویی مشابه در منطقه آسیا و اقیانوسیه 
با اقدامات تحریک آمیز علیه چین، بار دیگر تکرار شود و 

جهان به سوی جنگ هایی تازه پیش رود.
چین پیش تر روابط خوبی با ناتو داشــت و در رزمایش 
های مشــترک این ســازمان شرکت می کرد اما در حال 
حاضر که برخورد ناتو با چین خصمانه شده است، پکن 
بارها هشدار داده درباره مسائلی از جمله تایوان، در صورت 
لزوم و با در خطر دیدن تمامیت ارضی خود دســت به 

اقدامات شدید و جدی خواهد زد.
همچنین اعضای ناتو و در راس آنها آمریکا که مقابله با 
نفوذ چین به عنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی جهان 
را در فهرست مهم ترین اولویت های خود قرار داده اند، 
سعی دارند تا از طریق گسترش مرزهای ناتو تا نزدیک 
مرزهای چین، امکان بهتری برای نظارت، کنترل و مهار 
اژدهای زرد بدســت آورند. ایجاد رد پای ناتو در منطقه 
آسیا-اقیانوسیه می تواند باعث بر هم خورد توازن قدرت 
در این منطقه حساس و پرخطر از جهان شده و اصرار ناتو 
و غرب برای تقویت حضور خود در شرق، می تواند تبعات 

خطرناکی برای جهان بدنبال داشته باشد. 
تالش برای مهار کره شمالی را نیز شاید بتوان در فهرست 
اهداف ناتو برای هم پیمانی با چند کشــور شــرق آسیا و 

اقیانوسیه نام برد.
ارزیابی 

به نظر می رســد مهم ترین هدف ناتو از این تحرکات، 
یار گیری از میان مهم ترین کشورهای آسیا-اقیانوسیه، 
هرچند به صورت غیرعضو، برای این ائتالف نظامی است 
و نکته اینجاســت که ناتو در تالش اســت تا در یارگیری 
آســیایی خود ، از میان کشــورهایی انتخاب کند که در 
تقابل با چین قرار دارند تا از این طریق ابزارهای الزم را 
برای هرگونه رویارویی احتمالی با اژدهای زرد در آینده 
در اختیار داشته باشد. همچنین کشورهای بسیار کوچک 
که به شکل جزایر پراکنده در این منطقه واقع شدند اما در 
عین حال به لحاظ ژئوپولتیکی بسیار تعیین کننده اند و 
همین جزایر کوچک در استراتژی های امنیتی تاثیری 

بسیار مهم دارند. 

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گز ارش

برنج ارزان؛ خداحافظ!

  حذف برنج ایرانی 
از سفره طبقه متوسط

  مریم بهنام راد / گروه اقتصاد
نرخ گذاری برنج به دســت برنج فروشــان و 
خواربار فروشــان گیــالن و مازندران افتاده و 
این گروه تعیین کننده قیمت این محصول پُر 

تقاضا در بازار های کل کشور شده اند.
متأســفانه دولت ســیزدهم علی رغم ادعای 
سیاســت عدالــت محور در تنظیــم و ثبات 
قیمت ها همچنان در کنترل نرخ مواد غذایی 

و خوراکی اساسی مردم موفق نبوده است.
قیمت برنج از شــهریور ســال گذشته دقیقاً 
ابتدای فصل برداشــت محصــول تا به امروز 
بیــش از ۱۳۰ درصــد افزایش نــرخ را تجربه 
کرده اســت که به دنبــال این گرانی تقاضای 

برنج بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
حــاال افزایــش عجیب و غریب قیمت برنج در 
بازار، نه تنها خریداران، بلکه دولت را در تنظیم 
و ثبات قیمت این محصول پُر تقاضا سردرگم 

کرده است.
اگرچه برخی فعاالن این عرصه یکی از دالیل 
اصلی گرانی برنج ایرانی را، کاهش ســطح زیر 
کشــت این محصول می دانند، اما دبیر انجمن 
برنج معتقد اســت هنوز خشکســالی خود را 
در زمین هــای برنج نشــان نداده و تولید این 

محصول کاهش نداشته است.
امروز بازار نه به میزان تولید برنج کار دارد نه 
بــه حجم تقاضای این محصول! بلکه افزایش 
قیمــت برنج را به بهانــه گرانی کاال ها بدنبال 
حذف ارز ترجیحی بهترین توجیه برای مرقون 

به صرفه بودن فروش این محصول می داند.
حال زمان ورود برنج های تازه تولید شــده به 
بازار فرا رســیده و مشــتریان این محصول در 

انتظار قیمت های جدید هستند.
این روز ها در بازار اســتان گیالن و مازندران 
حال و هوای جدیدی به راه افتاده تا جایی که 
خواربار فروشان و برنج فروشان این دو استان، 
برنج کشت دوم را از کیلویی ۱۰۵ تا ۱۳۴ هزار 

تومان قیمت گذاری کرده اند.
برنــج هاشــمی درجــه یــک کیلویی ۱۲۲ 
هزارتومــان، صدری و طارمی محلی کیلویی 
۱۰۵ هــزا رتومــان و برنج نیم دانه به کیلویی 

۵۰ هزار تومان رسیده است.
رامین میر قربانی بنکدار و برنج فروش گیالنی 
بــا توجه به اینکه برنج های کشــت امســال 
وارد بــازار مصرف شــده به اقتصاد ۲۴ گفت: 
فروشــندگان برنج هنوز قیمت نهایی فروش 
برنج را نمی دانند، اما قطعاً با توجه به افزایش 
هزینه های کشــت، برنج کوبی، حمل و نقل، 
انبارداری و سایر هزینه های جاری، قیمت برنج 

از رقم های بازار فراتر خواهد رفت.
این بنکدار برنج ادامه داد: از شــهریور ســال 
گذشــته تا امروز به دلیل گرانی بیش از ۱۰۰ 
درصــدی قیمــت برنج، تقاضــای خرید این 
محصــول حــدود ۶۰ درصد کاهش داشــته 
اســت. به طوری که اقشــار ضعیف جامعه به 
کل از لیست خرید برنج ایرانی حذف شده اند!

وی تأکید داشت: با ادامه روند گرانی در سال 
جاری احتمال حذف طیف گسترده ای از اقشار 
متوسط جامعه از لیست خریداران برنج ایرانی 

وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی قیمت 
برنج به ثبات نسبی می رسد؛ گفت: هز رمانی 
کــه دولت بتواند جلــوی افزایش قیمت های 
افســار گســیخته در ســایر بازار ها را بگیرد 
می توان امید داشــت که قیمــت برنج نیز به 
ثبات می رســد چراکه زنجیره تأمین نیاز های 
سفره مصرف هر فرد در جامعه به هم وابسته 

است.
میــر قربانــی ادامــه داد: از افزایــش کرایه 
دســتگاه های شالیکوبی تا نرخ مراحل تبدیل 
شــلتوک به برنج ســفید و اجاره کامیون های 
حمــل و؛ و در نهایــت اجــاره بهــای انبار و 
فروشگاه های عرضه برنج تماماً بر قیمت نهایی 

برنج برای مصرف کننده تأثیر گذار است.
وی تأکید داشــت: خود دولت هم می داند که 
تنهــا راه کاهش قیمــت برنج، ثبات و تنظیم 
ســایرمولفه های تأثیر گذار اســت. اگر دولت 
قصــد افزایــش تقاضا در بازار برنج را دارد باید 
هزینه هــای جانبی تأثیر گذار بر تولید برنج را 

کاهش دهد.
ایــن بنکدار برنج در گیالن گفت: با شــرایط 
موجود در تولید و توزیع احتمال افزایش بیش 
از ۲۵ درصد قیمت برنج تنها در ماه های عرضه 

برنج های کشت امساله وجود دارد.
به گفتــه دبیر اتحادیــه بنکداران مواد غذایی 
تهران، برنج خارجی از ۲۷تا ۳۷هزار تومان در 
هر کیلو در سطح عمده فروشی عرضه می شود 
که با احتســاب ســود حداقلی خرده فروشی 
یعنی ۱۰درصد، قیمــت برای مصرف کننده 

بین ۳۰تا ۴۰هزار تومان خواهد بود.
قاســم علی حســنی قیمت برنج ایرانی را نیز 
در بنکداری هــا بیــن کیلویی ۶۰تا ۱۱۰هزار 
تومــان عنــوان کرد و افزود: بنکداران، برنج را 
با ســود ۳درصد عرضــه می کنند. این گفته 
حســنی به این معناســت که قیمت فروش 
برنــج در اســتان های تولیدکننده به حداقل 

۵۸و حداکثر ۱۰۶هزار تومان رسیده است.

گفت و گو

همکاری با روسیه کیفیت خودرو را باال می برد؟

 در ماجرای واردات با یک رانت 
اطالعاتی روبه رو هستیم

   کیمیا نجفی/ گروه اقتصاد
 بازار خودرو مدت هاســت در رکود به ســر می برد و 
هیچ اتفاقی نتوانســته موجب تحرک بازار شود. اما 
حاال پس از انتشار دو خبر برخی از فعاالن از ایجاد 
تحولی بزرگ در بازار صحبت می کنند و بر این باورند 
که در آینده ای نه چندان دور تغییرات چشمگیری 

در صنعت و بازار خودرو رخ خواهد داد.
اخیرا خبری مبنی بر تولید خودرو با همکاری ایران 
و روســیه منتشر شده است. بر اساس گزارش ها در 
جریان سفر علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت 
و رئیس سازمان توسعه تجارت به روسیه، دو طرف 
مذاکراتــی را دربــاره تولید یک خودرو مشــترک 
نهایی کرده اند. این درحالی اســت که وزیر صمت 
نیز اخیرا اطالعات جدیدی از واردات خودرو مطرح 
کرده اســت. فاطمه امین در گفت وگوی اخیر خود 
در خصوص واردات خودرو اشــاره کرده اســت:  ما 
بــر واردات خــودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی 
خودرو هایــی کــه زیــر ده هزار دالر باشــند؛ زیرا 
می خواهیم پژو، ســمند و تیبا را از رده خارج کرده 
و خودرو هایی مانند تارا و شــاهین که قیمت های 
باالتری نســبت به خودرو هــای اقتصادی دارند را 
جایگزین کنیم، پس الزم است برای قشری از جامعه 
که خودرو هایی ارزان تر می خواهند محصول داشته 
باشیم، بنابراین در این آیین نامه تمرکز ویژه کردیم 
که خودرو های اقتصادی ارزان تر وارد شود تا هم نیاز 
مردم را پوشش دهند و هم به تدریج به سمت ساخت 
داخل برویم و نقص ترکیب محصوالت داخلی را با 
از رده خــارج کردن خودرو هایی باقیمت پایین، اما 
بی کیفیت و جایگزین کردن یک خودروی اقتصادی 
باکیفیت، برطرف کرده و سبد محصوالت را کامل 
کنیــم. خودرو های وارداتی تنها خودرو های چینی 
نیستند و خودرو های اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار 
دالر نیز وجود دارد و گفتگو هایی نیز برای انجام این 

کار آغاز شده است. 
بازار در انتظار یک تحول؟

مهم ترین پرسشی که اکنون مطرح میشود این است 
کــه واردات خودرو های زیــر ۱۰ هزار دالر و تولید 
خودرو مشــترک میان ایران و روســیه چه تاثیری 
در بــازار و صنعت خودروی ایران خواهد داشــت؟ 
همانطور که اشــاره شــد هستند کسانی که بر این 
باورند بازار و صنعت خودرو در پی اجرا شــدن این 
دو تصمیم با تغییراتی همراه خواهد بود و یک فرصت 
مناسب در انتظار صنعت خودروسازی ایران است. 
اما از ســوی دیگر برخی از کارشناســان معتقدند 
همکاری با روسیه هیچ سودی برای صنعت خودرو 
ایران نداشــته و جزئیات مطرح شــده درخصوص 
واردات خودرو حکایت از یک رانت اطالعاتی دارد.  
فربد زاوه ، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص 
بــه اقتصــاد ۲۴ گفت: قطعا رابطه ما با روســیه در 
حوزه خودروسازی همانند رابطه ما در دیگر حوزه ها 
منتهی به نتیجه درست و خوبی نخواهد شد. در واقع 
ذات روس ها در معامله اینگونه اســت که کسی در 
معامله با آن ها به نتیجه برنده ای نمی رسد؛ لذا من 
معتقدم همکاری ما با روسیه برای تولید خودرو یک 

کار بی اثر خواهد بود.
زاوه در پاســخ به این پرســش که آیا همکاری ایران 
بــا روســیه برای تولید خــودرو تاثیری در کیفیت 
خودرو های تولیدی خواهد داشت یا خیر؟ گفت: تا 
زمانیکه بازار، یک بازار بسته، غیررقابتی، تحریم زده 
و شعاری است هیچ کاری منجربه افزایش کیفیت 

خودرو های تولیدی نمی شود.
این کارشــناس صنعــت خودرو ادامــه داد: بازار، 
تولیدکنندگان را به افزایش کیفیت مجبور می کند 
نه دستور رئیس؛ لذا مشکل کیفیت با دستور و این 
نوع همکاری ها درست نمی شود، فشار بازار و رقابت 
تنها اهرمی است که می تواند این مسئله را حل کند. 
این در حالی است که روسیه چیزی برای عرضه ندارد 
و معلوم نیست که بدون حضور رنو بتواند همان موتور 
را تولید کند. در این شرایط ما میلیون ها دالر پول 
هزینه می کنیم و معلوم نیســت چیزی که تحویل 

می گیریم درست کار کند.
ما با یک رانت اطالعاتی روبه رو هستیم

وی در بخــش دیگری از صحبت هایش به ماجرای 
واردات خودرو های زیر ۱۰ هزار دالر اشــاره کرد و 
در این باره گفت: در ماجرای واردات یک مســئله 
مهم وجود دارد که مبهم مانده و آنهم این است که 
وقتی آیین نامه واردات نهایی و منتشر نشده چطور 
یک عده در حال مذاکره برای واردات هســتند و از 
جزئیات آن خبر دارند؟ این چه رانت اطالعاتی است 
که در صورت نهایی نشــدن آیین نامه می آییم و به 
طور شفاف از واردات صحبت می کنیم؟ این بدون 
شک یک رانت بوده و سوال این است که چگونه یک 
عده خاص به این رانت اطالعاتی دسترسی دارند؟

ایــن کارشــناس صنعت خودرو تاکیــد کرد: من 
معتقدم این دو مسئله )واردات خودرو های زیر ۱۰ 
هــزار دالر و همــکاری ایران با روســیه برای تولید 
خودرو( در بازار مصرف به شــدت بی تاثیر خواهد 
بــود و در ماجــرای واردات با رفتاری که وزیر صمت 
و وزارتخانه در پیش گرفته مشــخص است که این 
اتفاق هیچ عایدی برای مردم نخواهد داشــت، اما 
احتماال یک واردکننده خاص از این وضعیت منتفع 

خواهد بود.

اجاره بها سر به فلک گذاشت

فنر تقاضای بازار اجاره در رفت
 بسیاری از مستاجران از نابه سامانی بازار اجاره 
گالیه منــد بوده و معتقدند دولت باید در این 
حــوزه دخالت کند. بر این اســاس یکی از پر 
اســتفاده ترین سیاست هایی که در بازار اجاره 
کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، 
سیاســت کنتــرل افزایش اجاره بها اســت. 
سیاســتی که در بسیاری از کشورهای جهان 
اعمال می شــود و به نوعی حتی در آزادترین 
اقتصادهای دنیا نیز شاهد دخالت دولت در بازار 
اجاره هســتیم.بر این مبنا در جلسه سران قوا 
که روز شنبه ۲۸ خردادماه با حضور سران قوا 
و به ریاســت سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، 
بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای 
عالی سران قوا که شامل تعیین افزایش سقف 
تمدید قراردادهای اجاره بها در ســال ۱۴۰۱ 
مورد تصویب قرار گرفت.در این نشست، سران 
سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات الزم 
برای مدیریت حوزه مســکن سریع تر اجرایی 
و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس 
شــورای اســالمی نیز در اولویت تصویب قرار 
گیرد.بر همین اساس با توجه به افزایش قابل 
توجه رشــد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 
۱۴۰۱ و چشــم انداز رشــد آن در ادامه سال 
جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال 
مســتاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه 
مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، 
تعیین سقف اجاره بها مورد تصویب قرار گرفت.

به اســتفاده ماده ۱ این طرح تصویب شــده، 
همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در 
ســال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابالغ این مصوبه به 
صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر 
با نرخ های زیر نســبت به قراردادهای موجود 
تمدید می شــود.در همیــن رابطه به منظور 
بحث پیرامون بازار اجاره مســکن و همچنین 
ســاماندهی بازار به ســراغ  فرهــاد بیضایی 
کارشــناس حوزه مسکن رفتیم تا درباره این 

مسئله با وی به گفت وگو بنشینیم.
دولت مردمی به منظور ساماندهی بازار 
اجاره مسکن به ســراغ مسئله تعیین 
سقف اجاره بها و همچنین تمدید خودکار 
قراردادهای اجاره مسکن رفت، نظر شما 

راجع به این اقدام دولت چیست؟
بیضایی: در مسئله اقدام دولت و همچنین بازار 
اجاره مســکن دو نکته مهم وجود دارد، در گام 
ابتدایی دولت مسئله تعیین سقف اجاره بهای 
مسکن را در دستور کار قرار داد اما با توجه به خالء 

حضور ضمانت اجرایی مناسب کار انجام شده 
بیشتر شبیه به شوخی با بازار بود، بر این اساس 
وزارت راه و شهرسازی در تکمیل تصمیم قبلی 
خود مســئله تمدید خودکار اجاره بها را مطرح 
کرد. حال باید از خود بپرسیم، آیا این بهترین کار 
ممکن بوده است که انجام شده، پاسخ این سوال 
قطعا خیر است. این کار بهترین فعالیت نبوده 
است اما در شرایط حال حاضر و در کوتاه مدت 
این تنها کاری بوده است که دولت می توانست، 

انجام بدهد.
به عقیده کارشناسان این تصمیم گیری 
در فضــای اقتصادی کشــور ما تبعات 
زیادی دارد، نظر شما راجع به این مسئله 

چیست؟
بیضایی: ببینیــد، نکته ای که وجود دارد این 
اســت که شما به صورت دستوری دارید بازار 
را نگه  می دارید. این موضوع در طی سال های 
کرونا هم وجود داشــت و زمینه تجمیع فشار 
تقاضا را مهیا کرده اســت که نتیجه آن را در 
افزایش ناگهانی اجاره بها می بینیم. به معنای 
دیگر اقدامات از این دســت با وجود افزایش 
تورم در بلند مدت نتایج خوبی به همراه ندارد. 
این یک تصمیم اضطراری اســت و نمی تواند 
به روال تبدیل شود. در زمان بیماری کرونا ما 
گفتیم اجاره خانه ها به صورت خودکار تمدید 
شــود، حال که برای ســال سوم این سیاست 
را تمدیــد می کنیــم زمینه پس زدگی بازار را 

به همراه دارد.
االن مطرح می شــود که بســیاری از 

کشــورهای دنیا هم اکنون از سیاست 
تعیین سقف اجاره بها استفاده می کنند، 
چرا این سیاست نباید به طور متمادی در 

کشور ماه هم اجرا شود؟
بیضایی: نکته اول این است که سیاست گذاری 
در این کشــورها به صورت منطقی و در نظر 
گرفتن منافع طرفین است، نکته بعدی اینکه 
عموما نرخ رشد اجاره بها منطبق بر نرخ تورم 
است و همین مسئله زمینه کاهش تنش میان 

مستاجر و موجر را در پی خواهد داشت.
در بازار مسکن نرخ گذاری باید از یک نظام تبیین 
شده تبعیت کند و بدون نگاه به شرایط واقعی 
بازار نباید قیمت گذاری کرد، بله می توان در یک 
ســال و شــرایط اضطرار این کار را انجام داد اما 
انجام طوالنی مدت آن به معنی فشرده کردن 
فنــر قیمت در بازار نســبت به تورم در جامعه 
است و تبعات خطرناک اقتصادی به همراه دارد.
 اساســا بازار مسکن در بخش اجاره چرا در 
سال جاری با این جهش قیمتی مواجه شد؟

بیضایی: چندین عامل دست به دست هم داد 
که در ســال جاری با جهش قیمت اجاره بها 
مواجه شویم، مسئله بی توجهی طوالنی مدت 
به عرضه مسکن، انتظارات تورمی ایجاد شده 
در جامعــه به واســطه تصمیمات اقتصادی، 
افزایش ورود مهاجران کشورهای همسایه به 
کشور و تخلیه فنر تقاضای فشرده شده به دلیل 
دو ســال شــیوع بیماری کرونا از جمله دالیل 
مهم جهش قیمت اجاره مسکن در بازار است.
حــاال اگر بخواهیم متولی در بازار اجاره 

مسکن پیدا کنیم باید سراغ کدام نهاد 
برویم؟

بیضایی: مسئولیت اصلی کنترل بازار مسکن 
چــه در حوزه  مســکن ملکی و چه مســکن 
اســتیجاری، بر عهده  وزارت راه و شهرسازی 
اســت. تنظیم کننده بازار باید این وزارتخانه 
باشد. بعضا گمان می کنند که حتما این کنترل 
باید با اســتفاده از ابزارهای مستقیم مثل نرخ 
گذاری یا دخالت دولتی انجام بشود. کما این که 
در کشورهایی که به اندازه کافی شفافیت وجود 
دارد، ابزارهایی وجود دارد که بشود به صورت 
دستوری هم قیمت بازار اجاره را کنترل کرد 
ولی در نهایت ابزارهای غیرمســتقیم هستند 

که کارآمدی های بیشتری دارند.
مثــل ابزارهــای مالیاتی که باعث می شــود 
خانه هایــی که راکد ماندند و احتکار شــدند 
وارد حوزه  بازار اجاره بشــوند و موجب بشوند 
که عرضه مســکن اســتیجاری افزایش پیدا 
بکند. یا ســامانه امالک که باید اتفاق بیافتد. 
یــا اپراتورهای اجاره داری ایجاد بشــوند که 
می توانند دســت دولت را برای قاعده گذاری 
یا فعالیت رگوالتوری در بازار اجاره باز بگذارد. 
متاســفانه در کشور ما چنین نهادهایی وجود 
ندارند و باید ایجاد بشوند. اینها عواملی هستند 
که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می توانند 

در کنترل بازار اجاره مفید باشند.
ولی نکته ای که وجود دارد این است که دولت 
برنامه ای را برای ســاماندهی بازار اجاره ندارد. 
همانطوری که برای بحث بازار ملکی ندارد. در 

نهایت فشار اصلی بر مستاجران وارد می شود. 
ما بیشــتر از این که نیازمنــد ابزارهای مالی 
باشیم، نیازمند استفاده از اختیارات دولتی در 
این حوزه هستیم. مثل عرضه  زمین یا استفاده 
از ابزارهای مالیاتی که بتواند بازار مســکن را 
کنترل بکند و فشار تقاضا را در بازار اجاره کم 
کند. در برهه هایی از زمان، با طرح هایی که در 
گذشته در خصوص مسکن ملکی اتفاق افتاده، 
تا حدی فشار در مقاطعی از زمان کنترل شده. 
ولی خب با قطع شدن برنامه هایی که در حوزه  

تولید مسکن وجود دارد.
فــارغ از ماهیت غلط یا درســت بودن 
تصمیــم دولت در بازار اجاره ما ســال 
گذشــته شــاهد این تصمیم بودیم اما 
نبود ضمانت اجرایی سبب شد تا مطابق 
آمار بانک مرکزی قیمت اجاره مسکن از 
ســقف تعیین شده بیشتر شود، به نظر 
شما ضمانت اجرایی برای تصمیم فعلی 

وجود دارد؟
بیضایی: تعیین ســقف اجاره بهای مســکن 
سیاســتی بدون ضمانت اجرایی اســت اما در 
نظر گرفتن تمدید خودکار خود نوعی ضمانت 
اجرایی برای کنترل افزایش اجاره بهای مسکن 
به حساب می آید. حال باید دید، چند درصد از 
موجران و مستاجران به سمت پیگیری قانون 
می روند. در این حالت به دلیل استقرار تقاضا در 
واحدهای مسکونی خود در کوتاه مدت حجم 
بازار کمتر شده و فشار تقاضا کمتر می شود. این 
سیاست بهترین و تنها کار ممکن نیست اما در 
شرایط فعلی تنها راه چاره بازار مسکن است.

آیا سیاســت تمدید خودکار تبعاتی به 
همراه دارد؟

بیضایی: آثار منفی این سیاست ناشی از تغییر 
باالنس بازار مسکن از چندماه آتی تا چند سال 
آینــده زمینه ضربه به بازار مســکن را فراهم 
می کند و وزارت راه و شهرسازی برای کنترل 
این تبعات باید مو به مو برنامه داشته باشد تا 

زمینه بهبود شرایط را فراهم کند.
به نظر شما این سیاست می تواند به کنترل 
بــازار اجاره و تعیین افزایش قیمت ها در 

سطح 25 درصد منتهی شود؟
بیضایی: در کوتاه مدت فشــار تقاضا کاهش 
می یابد اما قطعا افزایش قیمت بیشــتر از نرخ 
تعیین شــده است زیرا ماده دو بسته حمایتی 
و همچنین واحدهای مســکونی جدید زمینه 
افزایش نرخ اجاره بها را به دنبال خواهد داشت.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: 

کتشاف معدنی پایا، به سمت تدوین برنامه های جدید پیش رود کنسرسیوم ا
  روزگار / گروه اقتصاد

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: توسعه اکتشاف 
در کشــور، نیازمند نگاه جدید است و کنسرسیوم پایا 
بایــد به ســمت تدوین برنامه هــای جدید در حوزه 
اکتشــاف پیش رود. وجیه ا... جعفری در نشســت با 
اعضای کنسرسیوم شرکت مدیریت اکتشاف معدنی 
پایا ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه موضوع تامین 
بلندمــدت مــواد اولیه معدنی و با هدف بهره گیری از 
ظرفیت شــرکت های بزرگ بخــش معدن و صنایع 
معدنی در توسعه اکتشاف، این شرکت با مشارکت ۱۲ 

شرکت در نیمه دوم سال ۹۸ تاسیس شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه مجموعه 
کنسرسیوم پایا باید نگاه ملی به حوزه اکتشاف داشته 
باشد و نه نگاه بنگاهی، اظهار داشت: این کنسرسیوم 
باید با حفظ انسجام درونی و رویکرد مشترک، تصمیم 
هــای تحول برانگیز بگیــرد و از ظرفیت و توانمندی 
باالی موجود، برای اجرای طرح های بزرگ اکتشافی 

استفاده کند.
وی افــزود: عملــی کردن ظرفیت ها و ارائه نتایج موثر 
اکتشافی، موجب می شود تا این کنسرسیوم به عنوان 

یک شرکت توانمند و پیشرو، هنگام واگذاری محدوده 
ها، ارجح باشــد. جعفری ادامه داد: شرکت های فعال 
در قالب کنسرســیوم، با داشــتن نگاه ملی، می توانند 
به ســمت ایده های جدید همچون اکتشــاف معادن 

کشورهای همسایه روی آورند.
کتشاف ضرورت داشتن خطرپذیری در ا

وی با بیان اینکه از جمله دالیل اصلی ضعف در اکتشاف، 
نداشتن روحیه خطرپذیری در این حوزه است، گفت: 
ذات اکتشــاف، خطرپذیری است و نیازمند این است 
که در محدوده های وسیع صورت گیرد. بدون شک، 
با اکتشاف یک معدن در میان محدوده های مختلف، 

همه هزینه های صرف شده، جبران می شود.
کتشاف کمبودهای جدی در حوزه ا

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به کمبودهای بخش 
اکتشاف تصریح کرد: در این بخش از نظر آزمایشگاه، 
استاندارد های بین المللی، دانش اکتشاف در عناصر 
جدید، ماشــین آالت حفاری و ... با کمبودهای جدی 
مواجه هستیم و این مسائل موجب می شود تا نتوانیم 
به برنامه های پیش بینی شده )یک میلیون متر حفاری 

در سال( دست پیدا کنیم.

وی ادامــه داد: بایــد فضای جدیدی تعریف و اقدام به 
اکتشــاف معادن فلزی و دارای ارزش کنیم. به گفته 
جعفری، کنسرسیوم پایا از نظر مالی، توانمندی های 
قابل توجهی دارد و می تواند نســبت به اســتفاده از 

پیمانکاران خارجی برای انجام اکتشاف اقدام کند.
افزایش سرمایه شرکت در برنامه قرار گیرد

جعفری با اشاره به اینکه سهامداران شرکت مدیریت 
اکتشــافات معدنی پایا تا روز تشکیل مجمع، برنامه و 
چشــم انداز بزرگتری ارائه کنند، اظهار داشــت: برای 
چابک کردن شرکت، تصمیمات جدیدی را به اجماع 
برسانید.وی ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه شرکت و 
اختیارات نیز مطرح شود و سهامداران عضو کنسرسیوم 
با حفظ ریسک اکتشاف، بودجه مناسبی را برای حوزه 

اکتشاف اختصاص دهند.
کتشاف صدور 20 پروانه ا

علــی یزدانی، رئیس هیات مدیره شــرکت مدیریت 
اکتشــاف منابع معدنی پایا در این نشســت گفت: این 
شــرکت از نیمه دوم ۹۸ تاکنون، اکتشــاف حدود ۶۰ 
هــزار کیلومتــر مربع را در ۷ اســتان فعالیت به پایان 
رسانده است که منجر به صدور ۲۰ پروانه اکتشافی شد.

وی ادامه داد: از جمله موانع موجود، وجود معارضان 
محلی و مسائل زیست محیطی برای ادامه کار است. 
وی اظهار داشــت: واقعیت این اســت که برای انجام 
۱۰۰ هــزار متر حفاری، به ۳۰۰ میلیارد تومان پول 

نیاز است.
حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل شرکت پایا نیز در نشست 
مذکور گفت: برنامه این شرکت تا شهریور ۱۴۰۱ شامل 
دریافت ۲۱ پروانه اکتشاف، دریافت نخستین گواهی 
کشــف، تکمیل مطالعات پی جویی و نیز ۴۱ پروانه 
اکتشاف، دریافت ۷ گواهی کشف و تکمیل مطالعات 

۱.۵۰۰۰ مرحله عمومی تا اسفند ۱۴۰۱ است.
در این جلســه، ســهامداران به عارضه یابی در زمینه 
کندی فعالیت های شــرکت اکتشــافات معدنی پایا 
پرداختنــد و پیشــنهاداتی هم برای خــروج از روند 

موجود ارائه دادند.
بنا به این گزارش، کنسرسیوم اکتشاف )پایا( متشکل 
از شرکت های گل گهر، چادرملو، توسعه معادن فلزات، 
صبانور، گهر زمین، توسعه صنایع معادن غدیر، مبارکه، 
فوالد خوزســتان، میدکو، ذوب آهن اصفهان، سرمایه 

گذاری ماهان و صدر تامین است.

خبر ویژه

رئیس کل بانک مرکزی از فراهم شدن امکان انجام معامالت توافقی ارز در 
صرافی ها از هفته گذشته و بازار متشکل ارزی در دیروز خبر داد.

 علی صالح آبادی درباره وضعیت بازار ارز گفت: با توجه به شرایط خوب ارزی 
کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و همچنین پوشش 
حواله جات سامانه نیما انتظار داریم وضعیت بازار ارز به زودی بهبود یابد.

وی افزود: از هفته گذشــته امکان انجام معامالت توافقی برای صرافی ها با 
هماهنگی کانون صرافان فراهم شد، از امروز نیز این امکان در بازار متشکل 
ارزی ایجاد شده است و این امکان فراهم شده تا صرافان ارز را به نرخ مورد 

نظر صادرکنندگان خریداری کنند.
رئیس کل بانک مرزی تصریح کرد: آرامش بیشتری در روزهای آینده در 

بازار ارز حاکم می شود و انتظار داریم قیمت ها متعادل تر شوند.
وی در خصوص عدم همکاری برخی بانک ها با متقاضیان تسهیالت خرد 
اظهار کرد: امسال با توجه به درج تسهیالت از قبیل وام ازدواج، فرزندآوری 
و ودیعه مسکن در قانون بودجه، پرداخت آنها جزو اولویت های بانکی است 

که بانک ها حتماً باید به متقاضیان اعطا کنند.
صالح آبادی ادامه داد: دیروز در شــورای پول و اعتبار پرداخت وام کمک 

ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به مستأجران مصوب شد که 
بر این اســاس به مســتأجران تهرانی ۱۰۰، کالن شهرها ۷۰ و سایر شهرها 

۴۰ میلیون تومان پرداخت می شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی این مبلغ، کمک ودیعه است و قبول داریم 
همه ودیعه مسکن را پوشش نمی دهد. وزارت راه و شهرسازی سامانه معرفی 

مستأجران به بانک ها را راه اندازی کرده است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: اولویت با پرداخت وام هایی است که 

قانون اعطای آنها را به متقاضیان تصویب کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی:

خ ارز به زودی متعادل تر می شود نر
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نفت و انرژی 4

« به مناسبت  هفته صرفه جویی در مصرف آب   گار گزارش  »روز

نفس های نیمه جان  آب  

كوتاه از انرژی

بین الملل

چین دو میلیون بشکه نفت 
از ایران وارد کرد

اطالعات شــرکت ورتکسا آنالیتیکس 
نشــان داد محمولــه ۲۶۰ هزار تنی که 
توســط کشــتی دورنا متعلق به شرکت 
ملــی نفــت ایران حمل شــد، در بندر 
ژانجیانــگ تخلیــه شــد.یک تحلیلگر 
ورتکســا به رویتــرز گفت: این محموله 
برای ذخایر دولتی بوده اســت. واردات 
قبلی نفت ایران برای ذخایر دولتی چین 
هم توسط کشتی های شرکت ملی نفت 
ایران انجام شــد و در ژانجیانگ تخلیه 
شــد.این محمولــه، چهارمین محموله 
نفتی ایران اســت که از دسامبر گذشته 
بــرای ذخایــر دولتی وارد می شــود و 
احتمــاال جزییات آن از ســوی گمرک 
چیــن در آمــار واردات ژوئن منتشــر 
خواهد شــد.آمار گمرکی چین که اوایل 
هفته جاری منتشــر شــد، نشــان داد 
چیــن ۲۶۰ هزار تن نفت ایران را در ماه 
مه وارد کرده اســت. این ســومین آمار 
واردات نفت ایران بود که چین از دسامبر 
منتشر می کند.بر اساس گزارش رویترز، 
چین گاهــی نفت از ایران وارد می کند 
اما پاالیشــگاه های خصوصی این کشور 
در دو ســال گذشته، میزان زیادی نفت 
ایــران را به رغم تحریمهای آمریکا علیه 

صادرات نفت ایران، خریداری کردند.

دوبی پایگاه جدید 
 تولیدکنندگان 
نفت روسیه شد

با دشــوار شــدن همکاری واسطه های 
ســوئیس،  در  مســکو  بــا  تجــاری 
تولیدکنندگان بزرگ نفت روسیه دفاتر 
تجاری خــود را در دوبی دایر می کنند.
ســوئیس به مدت چندین دهه میزبان 
واســطه هایی بوده که کمــک کرده اند 
تولیدکنندگان روسی، برای کاالهایشان 
در سراســر جهان خریــدار پیدا کنند. 
اکنون تشــدید تحریم ها باعث مهاجرت 
این واســطه ها از سوئیس به دوبی شده 
است.سه تولیدکننده بزرگ نفت روسیه 
در حال ارزیابــی دوبی برای فعالیتهای 
تجاری هســتند و چندین شرکت دیگر 
به به این امیرنشــین نقل مکان کرده اند. 
برای سوئیس که ممنوعیت اتحادیه اروپا 
در هدف قرار دادن صادرات روســیه را 
دنبــال کرد، بعضی از مهاجرتها غیرقابل 
اجتنــاب به نظر رســید.ووتر جیکوبز، 
مدیــر مرکز کاال و تجارت اراســموس 
در دانشــگاه اراســموس روتردام در این 
باره گفت:  تجارت ادامه خواهد داشــت. 
حوزه های قضایی خاورمیانه و شــرقی، 
اکنــون اهمیت بیشــتری نســبت به 
وضعیــت یورو محور تجارت کاالها پیدا 
خواهند کرد.تحریمهای محدودکننده 
تدریجــی، تجارت را برای شــرکت های 
دولتی روســیه به خصوص شرکت های 
مسئول حمل و نقل کاالهای این کشور 
دشــوار کرده اند. تحریم خودخواســته 
غیررســمی هم مشــکل ساز شده است 
چرا که بسیاری از بانکها خطوط اعتباری 
را بــرای قراردادهــای تامیــن مالی لغو 
کرده اند و شــرکتهای بیمه و کشتیرانی 
هم خدماتشــان را قطــع کرده اند. برای 
دوبــی کــه از اعمــال تحریمهــا علیه 
اشــخاص و نهادهای روســی خودداری 
کرده اســت، این وضعیــت، فرصتی را 
برای رقابت با ســوئیس به عنوان مرکز 
تجــارت جهانی کاالهــا، به وجود آورده 
اســت.مدیران شــرکت روس نفت که 
بزرگتریــن تولیدکننده نفت روســیه 
است، ماه گذشته برای بررسی ایده یک 
مکان تجاری، به دوبی رفتند. در این بین،  
گازپروم نفت  که ســومین تولیدکننده 
بزرگ نفت روسیه است، به دنبال توسعه 
حضورش در این شــهر اســت. لیتاسکو 
کــه بازوی فــروش و تجارت غول انرژی 
لوک اویل روسیه است، در حال بررسی 
انتقال تجارت و کارکنانش از ژنو به دوبی 
اســت.امارات متحده عربی از زمان آغاز 
جنگ در اوکراین، روســهای ثروتمند و 
پــول آنها را جــذب کرده و اکنون نوبت 
شرکت های دولتی و شرکت های کاالی 
خصوصی رسیده است.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، امارات زیرســاخت مالی خود 
را بــرای چنین لحظه ای توســعه داده 
اســت. فراوانــی مناطق تجــارت آزاد 
دوبی، نزدیکی به تولیدکنندگان انرژی 
خاورمیانه و مالیات اندک، این شــهر را 
جذاب کرده است؛ هر چند که این شهر 
هنوز به پای مراکز جهانی مانند سنگاپور، 

لندن، ژنو و استمفورد نرسیده است.

برای بازه زمانی 20 ساله؛

برنامه  ریزی برای ۱0 هزار 
 مگاوات برق هسته ای 

انجام شد
 معاون ســازمان انرژی اتمی کشــور با بیان 
اینکه ســند جامع راهبردی تقویت صنعت 
هســته ای ایران تدوین شــده است، گفت: 
یکی از بخش های ســند برنامه ریزی برای 
۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای است.پژمان 
شــیر مردی با اشــاره به اینکه سند جامع 
راهبردی برای ۲۰ ســال آینده در سازمان 
انرژی اتمی کشــور تدوین شــده اســت، 
تاکید داشــت: اجرای متوازن و پیش بردن 
فعالیت های هسته ای محور این سند است.
وی بــا بیان اینکه یکی از برنامه های تدوین 
شده ســند جامع راهبردی سازمان انرژی 
اتمی تقویت نیروگاه های هســته ای است، 
تاکید داشــت: برنامه ریزی ۲۰ ســاله برای 
تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای در این 
سند دیده شده است.معاون سازمان انرژی 
اتمی کشور از وجود ۳۰۰ هزار کیت دارویی 
خبــر داد و افزود: ایــن تعداد کیت دارویی 
عالوه بر نیاز داخل در بحث پرتوها می توانیم 
صادرکننده باشیم همچنین تا سال ۱۴۰۲ 
تولید رادیو داروها در ایران بین دو الی ســه 
برابــر افزایش پیدا می کند و محدودیتی در 
تولید این مواد نداریم.شــیر مردی با بیان 
اینکه ۹۰ درصد فعالیت هســته ای با مردم 
ارتباط دارد، افزود: اگر رادیو داروها نباشــد 
مردم دچار مشکل می شوند و در این زمینه 
متخصصان و پژوهشگران تمام تالش خود را 
در بحث تولید به کار گرفتند که نیاز کشور 
به بیگانگان قطع شــود و بلکه صادرکننده 
باشــیم.وی با اشاره به گزارش عدم انحراف 
ایران در بحث هســته ای در سازمان آژانس 
اتمی، گفت: نگاه جمهوری اسالمی ایران به 
بحث انرژی هسته ای نگاه صلح آمیز است و 
هیچ اعتقادی به خالف این موضوع نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

 راه نجات صنعت برق 
از مسیر بورس انرژی می گذرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
استفاده از ظرفیت بورس انرژی برای جبران 
کســری برق صنایع در صورت عدم مداخله 
دولت، بســیار موثر است.روح اهلل ایزدخواه 
گفــت: دولت قبــل برنامه ای برای مدیریت 
برق صنایع نداشــت و در زمان پیک مصرف 
یک شــبه برق این واحد ها را قطع می کرد؛ 
اما دولت ســیزدهم در برنامه ای زمان بندی 
شــده به صنایع اعالم کــرده که برق آن ها 
را چــه زمانی قطع خواهــد کرد. قطع برق 
صنایع راه جبران کسری برق نیست و راه حل 
اساســی برای جبران کســری برق صنایع، 
اســتفاده از ظرفیــت نیروگاه های کوچک 
بخش خصوصی است. اگر دست آن ها را باز 
بگذاریم می توانند در کوتاه مدت و زمان های 
پیک مصرف، به کمک جبران کسری انرژی 
بیایند. او می گوید: برای جبران کسری برق 
استفاده از ظرفیت بورس انرژی راه حل بسیار 
خوبی اســت، البته شرط آن مردمی بودن و 
عدم مداخله دولت و قیمت گذاری دستوری 
است. دولت به جای قیمت گذاری دستوری 
بایــد با نظارت بر معامــالت اجازه دهد که 
مــردم با مردم و بخــش خصوصی با بخش 
خصوصی در قالب بورس انرژی معامله کنند؛ 
این مسیر در بسیاری از موارد واقعاً مشکل را 
حل می کند چرا که نیازی به سرمایه گذاری 
دولتی هم ندارد.عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلــس گفت: انجمن های صنعتی 
نیــز بایــد وارد گود شــوند و دولت به آن ها 
مســئولیت دهد؛ یعنی خودشان مدیریت 
کنند که کدام واحد برق مازاد و کدام کمبود 

دارد و با یکدیگر تعامل کنند.  

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات 
شرکت پاالیش نفت تهران خبر داد؛

 آغاز تعمیرات اساسی 
در پاالیشگاه نفت تهران

رئیــس اداره کل نگهــداری و تعمیــرات 
شــرکت پاالیــش نفت تهران )پاالیشــگاه 
تهران( گفت: تعمیرات اساســی واحدهای 
ســولفورزدایی نفت سفید، سولفورزدایی از 
نفت گاز، هیدروژن شــماره ۳، گوگردسازی 
شــماره ۳، آمین شــمالی ۲ و جنوبی و آب 
ترش پاالیشگاه نفت تهران آغاز شد. محمد 
علی هاشــمی افزود: شــرکت پاالیش نفت 
تهــران به طــور عمده از ۲ پاالیشــگاه نفت 
شمالی و جنوبی به همراه واحدهای زیست 
محیطی مشترک بین ۲ پاالیشگاه و تعدادی 
واحدهای جانبی و واحدهای تامین آب، برق 
و بخار سرویس دهنده به واحدهای پاالیشی 
تشکیل شده است.وی یادآور شد: با توجه به 
گستردگی زیاد و تعدد واحدهای عملیاتی، 
در این شــرکت به طور معمــول تعدادی از 
واحدهای عملیاتی هم زمان تحت تعمیرات 

اساسی قرار می گیرند.

  سارا فهیم  / گروه  انرژی 
این روزها متاسفانه کمبود آب و بحث تنش آبی شدید 
در هر استان و شهری مطرح می شود و خطر کم آبی و 
خشکسالی کشورعزیزمان ایران را به شدت تهدید می 
کند و بدون شــک موثرترین و مهمترین راه، مدیریت 
مصرف و صرفه جویی آب توسط همه مردم می باشد. 
میزان حجم آب در کره زمین ثابت و در مداری بسته به 
طور دائم در حال گردش است و  تنها ۳درصد از کل آب 
های کره زمین که برای مصارف انسانی مانند کشاورزی 
و صنعت و شــرب مناســب است شیرین می باشد. از 
این مقدار نیز ســه چهارم در یخ های قطبی و خارج 
از دسترس انسان است. بنابراین درصد بسیار کمی از 
آب دنیا برای ما قابل استفاده می باشد.پیش بینی ها 
حاکی از آن است که ذخائر آب شیرین جهان هر سال 
رو به کاهش است و تا ربع قرن آینده نیمی از جمعیت 
جهان با مشــکل کمبود آب شــیرین مواجه خواهند 
شــد. مطالعات انجام یافته نشــان میدهد اکنون یک 
سوم جمعیت دنیا در نقاطی زندگی می کنند که آب 
کافی ندارند. در نواحی روستایی وضع به مراتب وخیم 
تراســت. تنها ۲۹درصد مردم به منابع آب دسترســی 
دارند و تعداد کسانی که از تاسیسات بهداشتی استفاده 
می کنند، حتی به ۱۳درصد هم نمی رسد.   مشکل آب 
چندین سال است که کشور ایران را درگیر خود کرده 
است. جمعیت زیاد ایران، کشاورزی ناکار امد، کمبود 
بارش با توجه به اقلیم  این کشور و خیلی عوامل دیگر 
موجب شده تا امروزه مسئله ی آب بحرانی شود. با توجه 
به افزایش دمای هر ساله جهان می توان گفت میزان 
بارش ها کاهش پیدا می کند. با مصرف بیشتر از سفره 
های آب زیر زمینی و کمبود بارش ها تا خشکســالی 
خیلی فاصله نداریم. راه های صرفه جویی آب در منازل 
جلوگیری از هدر رفت آب از جمله مواردی است که به 
صورت یک احساس مشترک در همه انسان ها وجود 
دارد، اما اغلب خود را درگیر این مســئله نمی کنند و 

حاضر نیســتند تغییری در زندگی روزمره خود ایجاد 
کنند. خانه یکی از محل های صرفه جویی آب اســت. 
صرفه جویی آب در منازل در وهله اول ممکن است بی 
اهمیت به نظر برسد، ولی کسانی که با دشواری های 
کمبود آب آشنا هستند، می دانند که اگر هر مشترک 
بتواند نقشــی هر چند اندک در صرفه جویی آب ایفا 
کند، با توجه به تعداد زیاد مشترکان، در نهایت مقدار 
زیادی آب صرفه جویی خواهد شــد. شــرایط و فضای 
زندگی افراد متفاوت است. مسلما راهکار و صرفه جویی 
در آب را هر کس می داند و تالش می کند روش صرفه 
جویی و استفاده درست را پیدا کند. ترغیب به صرفه 
جویــی خانــواده های بی اعتنا به این کار، و در اختیار 
گذاشتن اطالعات ارزشمند درباره حفظ و صرفه جویی 

از آب بسیار حائز اهمیت است.

آموزش کودکان و نوجوانان در خصوص 
مدیریت مصرف آب

در آموزش هــای آبــی، مخاطبی که انتخاب می 

شــود می تواند از میان اقشــار مختلف باشد. اما 
در ایــن میــان، دانش آموزان و نوجوانان جایگاه 
ویژه ای دارند چرا که از یک ســو دانش آموزان 
تاثیــر پذیــری و آموزش پذیری باالیی دارند و از 
دیگر سو می توانند بر روی افراد دیگر نظیر افراد 
خانواده و همســاالن تاثیرگذار باشند و آموزش 
هــا را منتقل نمایند. همچنین، دانش آموزان، با 
فاصلــه زمانی کوتاهی، در جایگاه بهره برداران، 
تصمیم گیران و تصمیم ســازان منطقه و کشور 
خود قرار می گیرند و از طریق آموزش ایشــان، 
می توان نســلی با آگاهی و حساســیت نسبت به 
حفاظت آب داشت. دانش آموزان بهترین رسانه 
برای رساندن پیام اهمیت آب هستند. کودکان و 
نوجوانان هم تاثیر پذیر و هم تاثیر گذار هستند. 
بنابراین آموزش و مشــارکت دادن آنها در طرح 
هایی مثل همیار آب یا حامی آب و از این قبیل، 
نظیــر آنچه در طرح همیار پلیس رخ داد، عالوه 
بــر تقویت حس مســئولیت پذیری در آنها، می 

 تواند موجبات تعمیق باورها و ترویج هنجارهای 
درســت در مدیریت مصرف منابع آب از طریق 

آنها در سطح خانواده ها را فراهم سازد. 

اهمیت اصالح الگوی مصرف در کشاورزی
آب از دیرباز مهمترین عامل توســعه در جهان بوده 
اســت. انســان ها در دوران اولیــه زندگی نزدیک 
رودخانــه هــا و منابــع آب تجمع مــی کردند و به 
فعالیت های کشــاورزی می پرداختند. ۹۷ درصد 
منابع آبی غیر قابل استفاده برای کشاورزی بوده و 
مقدار بســیار محدودی از آن ها به طور مســتقیم از 
ســوی انسان مورد استفاده قرار گرفته است. از کل 
اراضی ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور، در حال حاضر 
۱۸.۸ میلیــون هکتــار در چرخه تولید محصوالت 
کشــاورزی قرار دارد. از این مقدار حدود ۸ میلیون 
هکتــار به صورت آبی و حــدود ۶.۳ میلیون هکتار 
بــه صــورت دیم و بقیه به صــورت آیش آبی و دیم 
مــورد بهره بــرداری قرار دارنــد. در ارتباط با منابع 
آب نیــز از حــدود ۹۳ میلیارد متــر مکعب منابع 
آب مصرفی کشــور حــدود ۸۶ میلیارد متر مکعب 
به حســاب مصارف کشــاورزی منظــور می گردد. 
فدراســیون صنعت آب ایران  بــه عنوان بزرگترین 
مجموعه صنعت آب کشــور در راستای چشم انداز 
و ماموریت خود یعنی   دسترســی عادالنه همگان 
به  آب سالم و کافی  با رویکرد توسعه پایدار   ضمن 
دعوت از آحاد مردم شــریف ایران به صرفه جویی 
در مصــرف آب و رعایــت الگوی مصرف  امید دارد  
مجموعه حکمرانی کشور با رویکرد توسعه پایدار و 
اســتفاده از همه ظرفیتهای تخصصی و کارشناسی 
بتواند ضمن کاهش خســارات ناشــی از  تغییرات 
اقلیمی و کاهش بارندگی ها و خشکسالیهای شدید، 
کشور عزیزمان ایران را برای مواجهه درست و علمی 

با شرایط پیش رو سازگار و  مهیا کند.

نایــب رئیــس اتحادیه نفت کوبا  در دیــدار با مدیرعامل گروه 
پتروپارس از تمایل این اتحادیه، به عنوان بزرگ ترین مجموعه 
نفتی کوبا، برای همکاری با گروه پتروپارس خبر داد.  نســتور 
پِِرز فرانکو  در این دیدار که در دفتر مدیرعامل گروه پتروپارس 
برگزار شــد با اشــاره به اولین دیدار و مذاکره میان دو مجموعه 
در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی گفت: بعد از این مالقات اقدام به بررسی و مطالعه 
ســوابق پتروپارس کردیم و در این مدت متوجه شــدیم که 
ایــن مجموعه، قدرتمندترین شــرکت ایرانی در حوزه نفت و 
گاز اســت.نایب رئیس اتحادیه نفت کوبا با اشــاره به برگزاری 
جلســه ای با مهندس اوجی وزیر نفت کشــورمان ادامه داد: 

خوشــحالیم که در این جلســه وی هم پتروپارس را به عنوان 
شرکتی توانمند برای همکاری معرفی کردند و با توجه به دارا 
بودن سوابق موفق، انگیزه زیادی برای همکاری با این شرکت 
در زمینه های اســتخراج و تولید نفت، تعمیر چاه ها و مخازن 
و همچنین آموزش پیدا کرده ایم.در ادامه این جلســه ســید 
شــمس الدین موســوی مدیرعامل گروه پتروپارس بر جدیت 
این مجموعه برای همکاری با کشور کوبا برای توسعه صنعت 
و نفت و گاز تاکید کرد و گفت: بر اســاس پیشــنهادات اولیه 
ارائه شده توسط Cupet، بررسی های کارشناسی و فنی اولیه 
در گــروه پتروپــارس انجام و در نهایت پیشــنهاد اولیه گروه 
پتروپارس به شــکل رســمی برای سفیر کوبا ارسال شده است 

و امید داریم با تعامالت بیشتر و ایجاد ارتباط در سطوح فنی، 
کارشناسی و مدیریتی و بررسی های دقیق تر، تصمیمات نهایی 
برای آغاز همکاری گرفته شود.همچنین در این جلسه مهندس 
محمدصــادق عظیمی فر، دســتیار ویــژه وزیر نفت، گفت: در 
صورت توافق مقدماتی و تایید پیشــنهادات پتروپارس توسط 
طــرف کوبایــی در آینده ای نزدیک یک گروه کارشناســی از 
پتروپــارس جهت انجام بررســی ها و تبــادل اطالعات فنی و 
تخصصی به این کشور اعزام می شوند و پس از بررسی گزارش 
این گروه، در مرحله بعدی یک تیم مدیریتی در سطح مدیران 
ارشد گروه پتروپارس به منظور نهایی سازی تصمیمات و امضای 

تفاهم نامه و قراردادهای الزم به کوبا سفر خواهند کرد.

بر اساس خبرها؛

کند کوبا با صنعت نفت ایران همکاری می  اتحادیه نفت 

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

 آمادگی ایران برای صدور 
خدمات فنی و مهندسی به عراق

مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران از 
آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و 
مهندســی به عراق خبر داد و گفت: ایران 
مایل اســت از مشارکت عراق در توسعه 
صنعــت نفت و گاز بهره گیرد.محســن 
خجسته مهر در نشست کارگروه مشترک 
همکاری هــای نفتی ایران و عراق با بیان 
اینکــه همه تالش ما این بوده اســت که 
در زمینه های مختلف نفت، گاز و توسعه 
روابط اقتصادی دو کشــور گام برداریم، 
تصریح کرد: زمان آن فرا رســیده اســت 
ایــران و عراق برای همــکاری در زمینه 
فعالیت هــای نفتی و گازی و بخش های 
علمی فناوری و آموزشی گام های عملی 
بردارند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
با اشاره به اینکه ایران و عراق ظرفیت  باالیی 
در منطقه و جهان دارند و دو کشور پرنفوذ 
و صاحب صالحیت در سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( هستند که باید 
همکاری های مجدانه برای تأمین امنیت 
پایــداری انــرژی در منطقه انجام دهند، 
تصریــح کرد: بــرای تأمین امنیت پایدار 
انرژی مســتلزم همکاری در بخش های 
مختلف تولیدی و علمی هســتیم.معاون 

وزیر نفت با یادآوری اینکه ایران در مجموع 
ذخایر نفت و گاز جهان در جایگاه نخست 
جهان قرار داد، افزود: جمهوری اســالمی 
دارای ۴۰۰ مخــزن نفت و گاز اســت که 
بعضی از این مخازن در مرز ایران و عراق 
قرار دارد.خجسته مهر مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران ظرفیت کنونی تولید نفت 
ایران را حدود ۴ میلیون بشکه در روز و گاز 
را یک میلیارد مترمکعب در روز اعالم کرد 
و ادامه داد: برای رســاندن ظرفیت تولید 
نفت خام به حدود ۶ میلیون بشکه در روز 
در هشــت سال آینده به ۹۰ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری و برای رساندن ظرفیت 
تولید گاز به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر 
مکعب به ۷۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز است.وی با بیان اینکه مایلیم بخشی 
از این سرمایه گذاری از همکاری مشترک 
با عراق محقق شــود، تصریح کرد: امروز 
فرصت مغتنمی اســت تا در زمینه های 
اکتشــاف، اســتخراج و تولید همکاری 
مشترک داشــته باشیم، ما ساختارهای 
اکتشافی پرشمار از شمال میدان نفت شهر 
تا جنوب آبادان در مرزهای مشــترک با 

عراق داریم.

در راستای هوشمندسازی توزیع گاز انجام می شود؛

گاز  کنتورهای هوشمند   نصب 
با اولویت مشترکان پرمصرف

اولین رویداد توســعه همکاری های دانش بنیان 
در اســتقرار هوشمندســازی نظــام توزیع گاز 
طبیعــی، دوشــنبه ۶ تیر مــاه ۱۴۰۱ در تهران 
صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری 

برگزار می شود.
ایــن رویــداد در چهار محــور موضوعی، کنتور 
هوشمند، زیرساخت های انتقال داده، پلتفرم های 
تحلیــل داده و الزامــات و مقررات و تنظیم گری 
بــا حضــور وزیر نفــت، معاون علــم و فناوری 
رییس جمهوری، مدیرعامل و معاونان شــرکت 
ملــی گاز ایران و برخی نمایندگان کمیســیون 
انرژی مجلس برگزار می شــود. نخستین رویداد 
توســعه همکاری های دانش بنیان در اســتقرار 
هوشمندســازی نظام توزیع گاز طبیعی شامل 
دو بخش نمایشــگاهی و ارائه محور اســت، در 
بخش نمایشگاهی شرکت های فعال در زنجیره 
ارزش هوشمندســازی و اندازه گیری هوشمند، 
توانمنــدی و محصــوالت خــود را بــه نمایش 
می گذارنــد، بنابرایــن مهم تریــن محصول در 
این بخش پلتفرم کنترل و مدیریت هوشــمند 
کنتورهای گاز است که قرار است وارد فاز اجرایی 
بشــود. این محصول حاصل همکاری گروه های 
مختلف اســت، از دانشــگاه خاتم، کنتورسازی 
اکباتان، ایرانســل تا شرکت فناپ زیرساخت که 

پلتفرم هوشمند این پروژه را مبتنی بر اینترنت 
اشیا طراحی و پیاده سازی کرده است.

در بخش ارائه محور این رویداد، افزون بر حضور 
مســئوالن ارشد شرکت ملی گاز ایران، ارائه ها و 
پنل های تخصصی با موضوعات تشریح و بررسی 
ابعاد تقاضای شــرکت ملی گاز ایران در زمینه 
اندازه گیری هوشــمند، الزامات، تنظیم  گری و 
زیرســاخت ها و... انجام می شــود. هدف از این 
ارائه ها و پنل ها آشــنایی هرچه بیشتر مخاطبان 
و شــرکت ها با نیازهای واقعی شــرکت ملی گاز 
ایران در زمینه اندازه گیری هوشــمند اســت. 
گفتنی اســت شــرکت ملی گاز ایران بر اساس 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، برای اصالح الگوی 
مصرف، موظف است در راستای هوشمندسازی 
توزیع گاز و نصب کنتورهای هوشمند با اولویت 
مشترکان پرمصرف اقدام کند. این شرکت قصد 
دارد در انجام این پروژه بزرگ و مهم از توانمندی 
شــرکت های دانش بنیان و فناور استفاده کند و 
اولین رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان در 
استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی، 
بســتری برای ارائه توانمندی های شرکت های 
دانش بنیــان در حوزه هوشمندســازی انرژی، 
شناســایی و تعامل مســتقیم و بی واسطه آنها با 

شرکت ملی گاز ایران است .
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55بانک و بیمه
پست بانک به 873 نفر در سراسر 
کشور وام فرزند آوری پرداخت کرد

اداره کل اعتبارات پســت بانک ایران اعالم کرد 
: از مجمــوع چهار هزار و ۸۵۳ نفر متقاضی اخذ 
تسهیالت قرض الحسنه فرزند آوری که تاکنون 
تعیین شعبه شده اند، سه هزار و ۳۸۰ نفر پذیرش 
و در مرحله تکمیل پرونده، ۸۷۳ نفر تسهیالت 
خود را دریافت کرده و تســهیالت ۶۰۰ نفر نیز 

در شرف پرداخت قرار دارد.
اداره کل اعتبارات بانک با اشاره به اینکه سهمیه 
تعیین شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و شیوه نامه 
پرداخت تســهیالت قرض الحسنه فرزند آوری 
طی بخشــنامه شماره ۴۴/۰۱/ب مورخ ۲۰/۰۲/ 
به تمامی مدیریت شعب استا ن ها و مناطق بانک 
ابالغ شــده اســت، اعالم کرد: با گذشت سه ماه 
از ابتدای ســال، حجــم ثبت نام متقاضیان این 
تســهیالت بالغ بر ۱۵۰ درصد مجموع سهمیه 
تعیین شــده برای این بانک در ســالجاری است 
و در حال حاضر پذیرش درخواست متقاضیان، 
تکمیل پرونده و پرداخت تســهیالت به آنان در 

دست اقدام قرار دارد.

پیام مدیر عامل بیمه آسیا به 
مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد 

تاسیس بیمه مرکزی

 مسعود بادین، نایب رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل بیمه آسیا در پیامی، پنجاه و یکمین سال 
تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران را 

به مهندس بهزاد پور تبریک گفت.
در این پیام آمده است: عرض تبریک صمیمانه 
خــود، اعضــای هیات مدیره و خانــواده بزرگ 
بیمه آســیا را به جنابعالی، اعضای محترم هیات 
عامــل و همــکاران عزیــز در بیمــه مرکزی به 
مناســبت پنجاه و یکمین ســال تاسیس بیمه 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران، پذیرا باشید.
در این پیام آمده است: تداوم موفقیت های صنعت 
بیمه به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، 
مرهون راهبردهای سنجیده و نظارت دقیق این 
نهاد ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
حضور تاثیر گذار روسای کل آن در بیش از نیم 
قرن قدمت و ارائه خدمات شایســته، به ویژه با 
ســکانداری مهندس بهزاد پور، رییس کل بیمه 

مرکزی و اعضای هیات عامل آن است.
همچنین مدیرعامل بیمه آسیا اظهار امیدواری 
کرد : در این دوران ســخت اقتصادی، همگام با 
دولت انقالبی و در معیت مشــفقانه حضرتعالی، 
فصلی تازه را در تحول صنعت بیمه کشــور رقم 
بزنیم و شاهد یکدلی و همراهی فنی و حرفه ای 
هرچه بیشتر شرکت های بیمه در مسیر خدمت 

رسانی به مردم عزیز کشورمان باشیم.

افتتاح محل جدید شعبه آرژانتین 
بانک پارسیان

آیین بازگشایی شعبه آرژانتین بانک پارسیان در 
محل جدید و با طراحی مدرن و فضایی مناسب 
تر، صبح روز دوشــنبه ۳۰ خرداد ماه با حضور 
ســیامک دولتی، معاون شعب و پشتیبانی بانک 
به همراه تعدادی از مدیران ســتادی، مناطق و 

کارکنان شعبه برگزار شد.
ســیامک دولتی معاون شعب و پشتیبانی بانک 
پارسیان در آیین بازگشایی این شعبه در جمع 
مدیران، کارکنان و مشــتریان بانک، گفت: این 
دارایی مردم، ملت، ســپرده گذاران و سهامداران 
اســت و باید از ظرفیت هــای موجود آن به نحو 
شایسته ای در جهت رونق اقتصاد و تولید کشور 

و خدمت به مردم و مشتریان استفاده شود.
سیامک دولتی بابیان اهمیت موقعیت جغرافیایی 
این شعبه و قرارگرفتن در منطقه ای متراکم ازنظر 
شرکت های بزرگ حقوقی و بازرگانی ضمن تأکید 
بر ارائه خدمات متناسب و مطلوب به مشتریان 
، شناخت و مرتفع نمودن درخواست های آن ها 
را مهم برشــمرد. گفتنی است؛ شعبه آرژانتین 
بانک پارسیان در محل جدید به نشانی: تهران، 
خیابان خالد اســالمبولی )وزرا( روبروی خیابان 
پانزدهم، برج رویال، از امروز ۳۰ خردادماه آماده 

ارائه خدمات به مشتریان ارجمند است.

اخبار

تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی بانک توسعه تعاون از 

30 هزار میلیارد ریال گذشت

بانک توســعه تعاون از ابتدای اجرای  طرح 
ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری  تا ۲۸ 
خرداد سال جاری ۳۰ هزار و ۶۷ میلیارد ریال 
تسهیالت به متقاضیان پرداخت کرده است.
بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد مالی توسعه 
ای و به عنوان بانک عامل در این طرح بزرگ 
ملی توانســته اســت به ۲۷ هزار و ۳۵۰ طرح 
در تمام استان های ایران تسهیالت اشتغال 

پایدار را تخصیص دهد.
اطالعات ســامانه کارا نشان می دهد، استان 
کرمانشاه با ۵۹۳۶ اشتغال ایجاد شده در رتبه 
اول، اســتان های خراسان رضوی با ۴۲۹۹، 
سیســتان و بلوچســتان با ۲۸۰۶، فارس با 
۲۵۵۳ و هرمــزگان بــا ۲۲۸۸ در رتبه دوم تا 

پنجم اشتغال زایی قرار دارند.
اســتان های کرمانشــاه بــا ۴۷۹۷ طــرح، 
سیســتان و بلوچستان با ۱۹۶۳، گلستان با 
۱۴۶۱، گیــالن بــا ۱۳۵۳ و فارس با ۱۱۹۲ 
طــرح در رتبه هــای اول تــا پنجــم تعداد 
 طرح هــای پرداختــی در ایــن طــرح ملی 

قرار دارند.
همچنین اســتان های کرمانشاه با پرداخت 
۲۳۹۸ میلیارد ریال، سیســتان و بلوچستان 
با ۱۷۳۳، خراسان رضوی با ۱۶۵۸، مازندران 
بــا ۱۲۹۱وگیالن بــا ۱۲۵۶میلیارد ریال در 
رتبه هــای اول تــا پنجم میــزان پرداخت 

تسهیالت قرار دارند.
از ابتدای اجرای طرح  اشتغال پایدار روستایی 
وعشایری ، بانک توسعه تعاون به عنوان بانک 
عامــل این طرح اقدامات و فعالیت های قابل 

توجهی در این موضوع انجام داده است.
بانک توســعه تعاون در کنار دو بانک و یک 
صندوق کارآفرینی وظیفه پرداخت تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی وعشایری را بر عهده 
دارد. این طرح بزرگ ملی از ســال ۱۳۹۷ به 

طور رسمی آغاز شده است.

آیین معارفه سرپرست معاونت 
 فنی بیمه های اشخاص 

بیمه آرمان با حضور مدیر 
عامل برگزار شد

جلســه معارفه سرپرست معاونت فنی بیمه 
های اشــخاص با حضور دکتر مجید قلی پور 
مدیر عامل، دکتر داوود الماســی عضو هیات 
مدیره و جمعی از معاونان و مدیران دوشنبه 

۳۰ خردادماه برگزار شد.
جلســه معارفه سرپرست معاونت فنی بیمه 
های اشــخاص با حضور دکتر مجید قلی پور 
مدیر عامل، دکتر داوود الماســی عضو هیات 
مدیره و جمعی از معاونان و مدیران دوشنبه 

۳۰ خردادماه برگزار شد.
در ایــن جلســه دکتر مجیــد قلی پور، برای 
مسعود همتی سرپرست جدید معاونت فنی 

بیمه های اشخاص آرزوی موفقیت کرد.

کل بانک مرکزی: رئیس 

تسویه بدهی شهرداری ها به بانک شهر تسریع می شود
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: 
شهرداری ها مطالبات متعددی از دولت 
دارند که مقرر شد با هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و محوریت کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی موضوعات 

پیگیری شود.
علی صالح آبادی در تشــریح نشســت 
مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی 
و مجمع شهرداران کالن شهرها که در 
مجلس شــورای اســالمی برگزار شد، 
گفت: دستورکار این نشست، با حضور 
شهردار تهران و شهرداران کالن شهرها 
در زمینه تامین مالی شهرداری ها بود، 
یکی از بانک هایی که در خصوص تامین 
مالی شهرداری ها کمک می کند بانک 

شهر است.
وی بــا تاکیــد بر اینکه شــهرداری ها 
مطالبات متعــددی از دولت دارند که 
مقرر شد با هماهنگی سازمان برنامه و 

بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اســالمی موضوعات پیگیری 
شود، عنوان کرد: مطالبات شهرداری ها 

از دولت باید به نحوی تادیه شــود که 
بتوانند بدهی ها را با بانک شهر تسریع 

و تسویه کنند.
رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره به 
اینکــه یکــی دیگــر از مباحث مطرح 
شــده در خصوص امالک و اموالی بود 
که شــهرداری ها می توانند در اختیار 
بانک شــهر قــرار دهند تــا این بانک 
آنهــا را در بــازار به منظور تامین مالی 
عرضــه کند، افــزود: در این خصوص 
نیز مقرر شــد تعامل شــهرداری ها با 
 بانک شــهر برای نقد شــدن دارایی ها 

صورت بگیرد.
صالــح آبادی با بیــان اینکه در زمینه 
افزایــش ســرمایه بانــک شــهر نیز 
شــهرداری ها متعهــد شــدند ۳ هزار 
میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه به 
ایــن بانک پرداخت کنند، گفت: برخی 
ضوابــط و مقررات نیــز وجود دارد که 
باید در شــورای پول و اعتبار در جهت 
تســهیل فعالیت شهرداری ها در نظام 

بانکی کشور مطرح شود.

خبر ویژه

مدیر امور حراســت بانک ایران زمین، در راســتای انجام بازرسی های دوره 
 ای و تقویت امنیت شــعب از تعدادی از شــعب اســتان خراســان رضوی 

بازدید کرد.
علیرضــا یارقلی مدیر امور حراســت این بانــک در این بازدیدها با تاکید بر 
نقش محوری حراســت در جلوگیری از هر گونه مســئله حفاظتی به عنوان 
مشــاوری امین و مورد اعتماد میتواند با شناســایی تهدیدات و آســیب ها و 
نقاط قوت و ضعف و ارائه اطالعات به موقع نقش موثری در کاهش آســیب 
پذیری مجموعه داشته باشد. یارقلی با اشاره اهمیت موضوع امنیت در بانکها 

اظهار داشــت: بانکها امانت دار مشــتریان هستند و رعایت اصول و مقررات 
امنیتی جزو الینفک امور بانکی است.

وی افــزود: مــا در بازدیدهای دوره ای نکات امنیتی شــعب را چه به لحاظ 
فیزیکی و ســایر موارد بررســی می کنیم و موارد الزم را به همکاران شــعبه 

منتقل می کنیم تا از مشکالت جلوگیری کنیم.
وی در پایان این بازدیدها از همکاران خواست تمامی نکات ایمنی را رعایت 
و در صورت برخورد با موارد حســاس، موضوع را به مدیریت حراســت بانک 

منتقل کنند.

بازدید مدیر امور حراست بانک ایران زمین، از شعب استان خراسان رضوی

اخبار

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیت یکدســتگاه موتورســیکلت 
لبالوئــی مــدل 1383 بــه شــماره  آ شــتاب 125cc بــه رنــگ 
انتظامــی 4775-رشــت9 بــه شــماره موتــور 03056611بــه 
زنــد  شــماره شاســی 8315674 متعلــق بــه علــی اخــوان فر

ــار ســاقط مــی باشــد. حســن مفقــود وازدرجــه اعتب

مفقودی
شناســنامه مالکیــت تراکتــور کشــاورزی ای تــی ام 285 بــه 
رنــگ قرمــز روغنــی مــدل 1391 بــه شــماره انتظامــی 225 ک 
شــماره  بــه   LFW05949Y موتــور  شــماره  بــه  12-ایــران79 
شاســی N3HKA1CE2TAM04420 متعلــق بــه محمود غفاری 
فرزنــد محمدحســن مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــماره   ،  405 پــژو  ســواری  ســبز  بــرگ 
شــماره   ،  12 ج   562 ایــران   78 پــاک 
شاســی  شــماره   12489064500 موتــور 
فردیــن  بنــام   NAAM11CA7AK620387
اســت. اعتبــار  فاقــد  و  مفقــود  ســاعدی 

ح شد: در دیدار مدیرعامل بیمه کوثر با کارکنان مطر

کار تیمی و انسجام سازمانی در تحقق اهداف کید و تقدیر از همدلی،  تا
  ایجاد اعتماد، همسویی، فرصت های یادگیری، کنترل بهتر ریسک ها 
و بهبود عملکرد با هوشمندی و اتحاد و انسجام در کار تیمی و سازمانی 

حاصل می شود.
در ادامه برگزاری سلســله جلســات مدیرعامل با همکاران، این جلسه 
در نمازخانه ســتاد شــرکت برگزار شد و مدیران و کارکنان مهم ترین 
موضوعات، اهداف و راهبردهای شرکت را از زبان مدیرعامل شنیدند.

ابوالفضل آقادادی با تبریک ایام ذی القعده، خودکنترلی را عامل مهمی 
در توسعه فردی دانست و گفت: هر نفر خودش بهترین قاضی درباره 
کارکرد فردی است و با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود و در نتیجه 

رفع و بهبود آن می تواند در مسیر تعالی حرکت کند.
وی بزرگ ترین مزیت رقابتی کشــورها و ســازمان ها را داشتن نیروی 
انســانی توانمند دانســت و بر اهمیت سرمایه انسانی در ارتقای رشد و 
بهره وری شرکت تاکید کرد و افزود: منبع انسانی می تواند با ورودی های 
موثر آموزش، سالمت و ارزش های اخالقی و ارزش آفرینی به سرمایه 
انسانی تبدیل  شود. در کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت سعی 
می شــود با ارزیابی دقیق عملکرد، عالوه بر شناســایی ســرمایه های 
انســانی ارزشــمند شرکت، با ارائه راهکارها و آموزه های مفید به سایر 
همکارانمان برای رسیدن به بهره وری بیشتر و ارتقای توانمندی های 

مختلفشان کمک کنیم.
مدیرعامل بیمه کوثر استفاده از تجربیات افراد مختلف را که نوع تفکر، 

زاویه دید و نگرش متفاوتی نســبت به مســیرها و اهداف دارند یکی از 
محاســن کار تیمی برشــمرد و تاکید کرد: بنده به ما بودن اعتقاد دارم 
چون من ها به تنهایی، شاید فقط به موفقیت های کوتاه مدت و کوچک 
برسند؛ از این رو، سعی ما این است که موضوعات به صورت کمیته ای 
و شــورایی تصمیم ســازی شود. قدرت یک تیم از هر عضو آن و قدرت 
هــر عضو از تیم اســت. از مزیت هــای مهم کار در تیم حمایت اعضا از 
یکدیگر در زمان بروز مشــکالت و چالش هاســت. البته کسی می تواند 
کار تیمی انجام دهد که فردی مســئولیت پذیر باشــد. ذهن یک تیم 
وقتــی تصمیم گیری  کند، یعنی مجموعه افراد تصمیم گرفته اند پس 

باعث حرکت رو به جلو در تیم می شود.
آقــادادی فــروش بالغ بر یک هزار  و ۲۰۰ میلیارد تومانی بیمه کوثر در 
فصل بهار را خوب ارزیابی کرد و گفت: توجه داشته باشیم که این توفیق 
در حالی حاصل شده که ضمن رشد و حفظ ترکیب مناسب پرتفو، ما 
برنامه جدی برای پرهیز از ورود به هر قیمت در پرتفوهای پرریســک 
را در دستور کار قرار دادیم و امیدوارم به همت همکارانم در شرکت تا 
پایان ســال بتوانیم اهداف کالن برنامه و نصاب های هدف گذاری شده 

را به صورت کامل محقق کنیم.
وی افزود: سود شناسایی شده از محل سرمایه گذاری ها از ابتدای سال 
۱۴۰۱ تا امروز حدود ۴هزار میلیارد ریال است که در بخش سهام رشد 
فوق العاده ای داشــته و با برنامه ریزی صورت گرفته سود سال جاری را 

مناسب تر از همیشه برآورد کرد.
مدیرعامل شــرکت در پایان، یادآور شــد: شــعار ما خیر کثیر اســت، 
بنابرایــن بایــد به نحــوی عمل کنیم که خیر کار و رفتار و برنامه ریزی 
ما به همگان برســد؛ بنابراین از همه شــما همکاران گرامی می خواهم 
بــا ارائــه پیشــنهادها، نظرهــا، و اعــالم نقایص و راهــکار حل آن از 
طریق ســامانه نظام پیشــنهادها، شــرکت مان را برای رســیدن به 
تعالــی کمــک کنید؛ زیرا با رشــد و ارتقای شــرکت همه ذی نفعان 
 شــامل ســهام داران، بیمه گذاران، بیمه شــدگان و کارکنان منتفع 

خواهند شد.

تحقق سود 20۱ ریالی نماد  وتجارت 
مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک تجارت با حضور 
۶۴.۵۶ درصــدی ســهامداران این بانــک برگزار و 
صورت هــای مالی  وتجارت  به تصویب ســهامداران 

این بانک بزرگ بورسی کشور رسید.
ســهامداران بزرگ ترین بانک بورســی کشور، رأس 
ســاعت یازده روز سه شــنبه ۳۱ خــرداد ۱۴۰۱ در 
ســالن غدیر ســاختمان مدیریت امور اعتباری بانک 
تجــارت، واقــع در خیابان طالقانی در مجمع عمومی 
عادی ســالیانه این بانک به ریاســت فرشید فرخ نژاد 
رئیس هیات مدیره بانک تجارت حاضر شدند و در این 
مجمع صورت های مالی منتهی به ســال ۱۴۰۰ این 
بانک با تحقق ۲۰۱ ریال سود برای هر سهم وتجارت 
تصویب و گزارش عملکرد و گزارش حسابرس قانونی 

بانک قرائت شد.
دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت 
گزارشی مبسوط از اقدامات این بانک در سال ۱۴۰۰ 

ارائه کرد.
اخالقــی در ایــن گزارش به موفقیت ها و برنامه های این 
بانک در حوزه عملیات بانکداری و پروژه هایی همچون 
بانکــداری متمرکــز، بانکداری باز، نئو بانک و بانکداری 

دیجیتــال اشــاره و ابــراز امیدواری کرد با اســتفاده از 
ظرفیت های مختلفی همچون بازار سرمایه و با حمایت 
و همراهی سهامداران و مشتریان، گام های موفقیت آمیز 

بیشتری توسط بانک تجارت برداشته شود.
مدیرعامــل بانک تجــارت در ادامه مواردی همچون 
توســعه ابزارهــا و کانال های خدمت رســانی، توجه 
محســوس به مشتریان حقیقی در کنار رسیدگی به 
مشتریان حقوقی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک 
تجــارت در عملکرد دوازده ماهه خود تا مقطع پایان 
اسفندماه سال ۱۴۰۰ در شاخص سپرده های جاری 
۸۰ درصد افزایش، در مانده تعهدات اعتبارات اسنادی 

ریالــی ۱۴۲ درصــد و در صدور انواع ضمانتنامه های 
ریالی افزایش ۹۷ درصدی نســبت به اسفندماه سال 

۱۳۹۹ را محقق ساخته است.
افزایش ۶۰۴ درصدی ســود انباشــته، افزایش ۵۶۲ 
درصدی خالص ســود حاصل از ســرمایه گذاری ها 
و تشــریح رویکردها و اســتراتژی های بلندمدت این 
بانک در تثبیت و ارتقای هرچه بیشــتر شاخص های 
عملکردی در اقتصاد کشــور از دیگر مواردی بود که 

مدیرعامل بانک در گزارش خود به آنها پرداخت.
ارائــه گزارش حســابرس، گزارش بــازرس قانونی، 
تصمیم گیــری درخصوص تقســیم ســود، انتخاب 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل، 
تعیین روزنامه کثیراالنتشــار از دیگر مواردی بود که 
در مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک تجارت مورد 

بررسی قرار گرفت.
در ایــن مجمع همچنین پرداخت ۲۰ ریال از ســود 
محقق شــده به ســهامداران تصویب شد، که مطابق 
جدول زمان بندی منتشــر شــده در ســایت کدال و 
روزنامه های رسمی بانک تجارت به حساب سهامداران 

محترم واریز خواهد شد.
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جشنواره بازار سفر البرز در پارک چمران کرج افتتاح شد 
البرز / مهدی فالح رفیع 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان البرز اعالم کرد: 
با اقدامات انجام شــده طلســم ۲ ساله 
رکــود کرونایی در بخش گردشــگری 
این اســتان زیبا و پرجاذبه شکسته شده 
است.فریدون محمدی در آیین گشایش 
جشــنواره بازار ســفر استان البرز که در 
پارک شــهید چمران کرج برگزار شــد، 
افزود:  البرز دومین استان پس از تهران 
اســت که ظرفیت برگزاری جشــنواره 
بازار سفر را دارد.وی ادامه داد: در آینده 
نزدیک با حضور مسووالن کشوری نماد 
بازار گردشــگری البرز رونمایی می شود 
و این نماد در تقویم نمایشــگاهی استان 
قرار می گیرد.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی البــرز 
تاکیــد کرد: در قالــب این نماد ظرفیت 
های تولیــدی، گردشــگری، خدمات 
گردشــگری، صنایع دســتی، درمانی و 
ورزشــی استان البرز به بازارهای جهانی 
و بین المللی معرفی خواهد شد.مدیرکل 
میــرث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 

دســتی البرز افزود: اگرچه ۲ سال کرونا 
ســبب رکود گردشــگری شد اما اکنون 
فضــا بــرای معرفی جاذبــه ها و جذب 
گردشــگران فراهم شــده اســت.وی با 
اشاره به موقعیت جغرافیایی، جمعیتی، 

ارتباطی، تاریخی و طبیعی اســتان البرز 
بیان داشــت: اکنون فضا برای اشــتغال 
آفرینی در بخش گردشــگری و صنایع 
دستی البرز باز است و سرمایه گذاران با 
کمترین هزینه می توانند بیشترین بهره 

را ببرند.احمدرضــا رضایی رییس هیات 
مدیره تعاونی زیر ســاخت گردشــگری 
سیمرغ  و مجری برگزاری جشنواره بازار 
سفر البرز گفت: در این جشنواره آژانس 
های هواپیمایی، مراکز اقامتی، پذیرایی 

و آموزشــگاه های راهنمایی گردشگری 
استان البرز به معرفی ظرفیت ها و جاذبه 
های استان می پردازند.وی بیان داشت: 
جشنواره بازار سفر البرز با مشارکت اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی، اتاق بازرگانی استان البرز، شورا 
و شــهرداری کــرج و بخش خصوصی با 
هدف معرفی جاذبه های گردشــگری و 
تاریخی استان برپا شده است و امیدواریم 
این جشــنواره در سال های آینده تکرار 
شود.وی افزود: اولین جشنواره بازار سفر  
از ۳۰ خردادماه تا ســوم تیرماه در سالن 
۲ هزار متری نمایشــگاهی باغ گل های 
پارک شهید چمران کرج  بر روی عموم 
مردم باز اســت؛ غرفه داران برای معرفی 
بســته های ســفر و تورهای خود در این 
نمایشــگاه مکان ویــژه  دارند.وی تاکید 
کرد: با توجه به اینکه کرونا طی مدت ۲ 
سال آســیب زیادی به زیر ساخت های 
گردشــگری کشور و به خصوص استان 
البــرز وارد کرد، برپایی این نمایشــگاه 
فرصتی برای احیای صنعت گردشگری 

استان خواهد بود

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

در دومین دوره مسابقات مهارت های شغلی 
محقق شد؛

کسب دو رتبه توسط گروه عملیاتی 
شرکت توزیع برق استان سمنان 

در منطقه شرق کشور
ســمنان / گروه استان ها: گروه عملیاتی اعزامی 
شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان ســمنان 
به مســابقات مهارت های شــغلی شــرکتهای 
منطقه شــرق کشــور مفتخر به کسب دو رتبه 
ارزشــمند شد.سرپرست معاونت بهره برداری و 
دیســپاچینگ شرکت توزیع برق استان با بیان 
این مطلب گفت: دومین دوره مسابقات مهارت 
های شــغلی از ۲۷ لغایت ۳۰ خرداد ماه ســال 
۱۴۰۱ به میزبانی شرکت توزیع برق شهرستان 
مشــهد به اجرا در آمده است.مصطفی کرمی با 
بیان این که در این دوره از مسابقات هشت تیم 
عملیاتی منطقه شــرق کشور حضور داشته اند 
افــزود: ۹۸ نفر از همکاران شــرکت های توزیع 
برق خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، شــمال اســتان کرمان، جنوب استان 
کرمان، ســمنان و مشــهد به رقابت پرداخته و 
تیم های برتر تعیین شــدند.وی یادآور شد: تیم 
عملیاتی شرکت توزیع برق استان سمنان موفق 
شد  رتبه نخست  در رشته مهارت احداث کابل 
خودنگهدار و همچنین در رشته  جایگزین سیم 
مسی با کابل خودنگهدار به رتبه سوم  نائل شده 
و از ســوی علی حیدری تفرشــی، مدیر اجرایی 
انجمــن صنفی کارفرمایی شــرکت های توزیع 
برق کشــور و محمدرضا رمضانی، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
شهرســتان مشــهد، با اعطای لوح تقدیر هایی 
جداگانه به مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
ســمنان و اعضای گروه اعزامی این شرکت، این 
موفقیت ارزنده را پاس داشتند. وی اضافه کرد: 
شهرام قلی بیکی به عنوان نماینده این شرکت و 
محمدحسن عزت دین، قربانعلی دوستمحمدی، 
ســعید ضمیری فرد، علی باللی، علی ایمانی و 
فرشید شورونی، اعضای گروه اعزامی از شرکت 
توزیع برق اســتان سمنان جهت حضور در این 

دوره از مسابقات هستند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران 
پیشگام شبکه بانکی کشور در 

برگزاری مجامع عمومی شد
بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور با برگزاری 
مجمع عمومی عادی خود در تاریخ ۱۸ خرداد، 
پیشگام بانک های کشور شد.دکتر  سیدعباسی 
حســینی  معاون وزیر اقتصاد در جلســه مجمع 
عمومــی بانک گفت:اقدامات الزم برای افزایش 
سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران تا ۱۰هزار 
میلیارد تومان انجام شــود.بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران در بانکداری خــرد به گونه ای عمل 
کرده که هم بانکداری اســالمی اســت و هم از 
اقشــاری دستگیری می کند که نیاز بیشتری به 
مساعدت و کمک دارند.الزم است بانک از سمت 
کارمزدمحوری به خدمت محوری حرکت کند.

دکتر  ســید سعید شمسی نژاد  مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران:به علت افزایش تعداد 
مشــتریان، رویکرد بانک باید توســعه خدمات 
غیرحضوری باشد.وی افزود :باالترین سود بانک 
در ۱۵ سال اخیر به مبلغ ۱۸هزار میلیارد ریال به 
دست آمده است. مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: 
کمترین معوقات در تاریخ این بانک به میزان نیم 
درصد در سال مالی ۱۴۰۰ به دست آمده که در 

شبکه بانکی کشور بی نظیر است.

شهردار هشتگرد:

توجه به امور جزیی، زمینه ساز 
اقدامات بزرگ خواهد بود

البرز / گروه اســتان ها: جلسه مهندس یعقوبی 
شــهردار هشــتگرد بــا معاونین و مســئولین 
واحدهای شــهرداری با موضوع هم اندیشــی 
در خصــوص فعالیــت های شــهرداری برگزار 
شــد .یعقوبی در این جلســه خواستار همکاری 
و مشــارکت کارکنان در تمامی امورات به ویژه 
در زمینه های ایمنی شــهروندان شد .وی گفت 
: برخــی از امور جزئی و وظایف مجموعه بزرگ 
شــهرداری که به آنها توجهی نمی شــود زمانی 
حایــز اهمیت مــی گردد که لطمــات جبران 
ناپذیــری از عــدم توجه به آنها به مجموعه وارد 
گردد .وی به صورت نمونه به بهینه سازی مبلمان 
پارکی و وســایل بازی کودکان اشــاره کرد که 
نگهداری و استاندارد سازی آن از جمله وظایف 
شــهرداری اســت و در صورت عدم توجه به این 
موضوع می تواند موجب حادثه برای شهروندان 
گردد .وی افزود : هرچند شهرداری اقدامات الزم 
برای اجرای بیمه مســئولیت مدنی شهروندان 
انجام داده لیکن انجام اقدامات پیشگیرانه برای 
حفــظ جان شــهروندان و ایمنی آنها از اولویت 
برخوردار بوده و می بایســت نظارت مســتمر و 

شبانه روزی بر این تجهیزات صورت پذیرد .

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا:

ح میان مدت آبرسانی غدیر  طر
پیشرفت بسیار خوبی دارد

خوزستان / گروه استان ها: معاون وزیر نیرو 
در امور آب و آبفا گفت: در تابســتان امســال 
شرایط کمی و کیفی آب شهر اهواز، شهرهای 
پایین دست استان و روستاهای حاشیه کرخه 
با بهره برداری از طرح میان مدت غدیر بهبود 
پیدا خواهد کرد.محمد جوانبخت در حاشیه 
بازدید از طرح آبرســانی غدیر در شهرستان 
کرخه خوزستان اظهار کرد: طرح میان مدت 
آبرسانی غدیر در راستای سیاست های دولت 
جدید و جهت تامین کمی و کیفی آب شرب 
مردم خوزستان، از ماه های گذشته آغاز شده 
اســت.وی با بیان اینکه ســال ها است بحث 
طرح آبرسانی غدیر در خوزستان مطرح است، 
افزود: متاسفانه مشکالتی در بحث آب شرب 
خوزستان وجود داشت که با رویکرد جدید در 
دولت سیزدهم تحت عنوان پروژه های طرح 
میان مدت آبرســانی غدیر، این مشکالت در 
حال مرتفع شــدن است.مدیرعامل شرکت 
مدیریــت منابــع آب ایران گفت: طرح میان 
مدت آبرســانی غدیر از ماه های گذشته آغاز 
شــده و خوشــبختانه پیشرفت بسیار خوبی 
دارد. اکنون در ایستگاه پمپاژ w۲ از کانال دز و 
خطوط انتقال آب از بخش آبگیر w۲ به اهواز 
اقدامات خوبی انجام شده است. همچنین در 
ایســتگاه ام الدبس نیز اقدامات خوبی شده و 
کار در مراحل نهایی اســت.جوانبخت عنوان 
کرد: در تابستان امسال شرایط کمی و کیفی 
آب شهر اهواز، شهرهای پایین دست استان 
و روســتاهای حاشیه کرخه با بهره برداری از 
طــرح میان مدت غدیر بهبــود پیدا خواهد 
کرد و همه این بخش ها به خط غدیر متصل 

خواهند شد.

شهردار قدس:

شهرستان قدس نیازمند 
توسعه زیر ساختی و ریشه یابی 

مشکالت است
قدس / زهرا قره باغی

مهندس شــهلی شــهردار قدس در بیست و 
پنجمین جلســه شورای معاونین شهرداری 
ضمن اشــاره به لزوم اصالح امور اجرایی، بر 
تالش برای توســعه زیرساخت ها و نگاه ویژه 
برای حل مشکالت به  صورت ریشه ای تأکید 
کرد.شهردار قدس در جلسه شورای معاونین 
شــهرداری بیــان کرد: شــهرقدس با وجود 
پتانســیل ها و ظرفیت هــای فراوان نیازمند 
توســعه و ســاماندهی زیرساخت هاست تا 
بتوان برای گســترش و بهبود ارائه خدمات 
برنامه ریزی جامع و کامل داشــت.وی افزود: 
مجموعه مدیریت شهری قدس در دوره ششم 
عــالوه بــر اقدامات اجرایــی و ارائه خدمات 
مطلــوب روزمــره، تالش دارد در راســتای 
ســاماندهی و توســعه زیرســاخت ها و رفع 
مشکالت و معضالت به صورت ریشه ای گام 
بردارد.شهردار قدس با اشاره به گذشت حدود 
یک سال از دوره ششم مدیریت شهری قدس 
گفت: با تصمیمات اعضای محترم شــورای 
اسالمی در حوزه ورزش توسعه و احداث زمین 
و سالن ورزشی، بازسازی و بهسازی سالن ها، 
احداث کارخانه آسفالت جهت رفع مشکالت 
معابــر، مشــاوره و مطالعه بــرای طرح های 
ترافیکی، تجهیز ابزار و ماشــین آالت، احیای 
بافــت فرســوده و... در دســتور کار اجرایی 
شــهرداری قرار گرفته است.وی خاطرنشان 
کرد: توسعه زیرساخت ها در عمران و آبادانی 
و ارتقــای رفاه اجتماعی نمود بارزی خواهد 
داشت که با گذشت زمان اهمیت اجرای آن 
بیش از پیش مشخص خواهد شد و شهروندان 

نتایج مطلوب آن را خواهند دید.

کید کرد؛ سرپرست شرکت گاز استان ایالم تا

حمایت شرکت گاز استان ایالم 
 از واحدهای تولیدی 

و اشتغال زا 
ایالم / گروه اســتان ها: سرپرســت شرکت 
گاز اســتان ایــالم گفت:در راســتای تحقق 
نامگذاری ســال جاری توســط مقام معظم 
رهبری، شــرکت گاز اســتان از شرکت های 
تولیدی و اشــتغالزا حمایت ویژه ای خواهد 
کرد.محمود کشاورز در دیدار با معاون اجرایی 
شــرکت پتروشــیمی هلیالن از گســترش 
همکاری جدید بین این مجموعه و شــرکت 
پتروشــیمی هلیالن خبر داد و افزود: تعامل 
دو ســویه شــرکت گاز و پتروشیمی هلیالن 
باعث حمایت از شرکت های تولیدی و تقویت 
حمایت از اشتغال در واحدهای صنعتی استان 
می  شود.وی اظهار داشت: شرکت پتروشیمی 
هلیالن در آینده نزدیک عمده ترین مشترک 
شرکت گاز استان خواهد بود چرا که خوراک 
اصلی این شرکت، گاز طبیعی است.سرپرست 
شرکت گاز استان تصریح کرد: عالوه بر اینکه 
خوراک اصلی شرکت پتروشیمی هلیالن گاز  
طبیعی است، منبع تُامین انرژی نیروگاه آن 

شرکت نیز از گاز طبیعی خواهد بود.

استانها 6

کید شد؛ در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی استان اصفهان تا

کشور است قیمت تعادلی تنها راه نجات اقتصاد 
اصفهان / گروه اســتان ها: دوازدهمین جلســه کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شــد. در ابتدای این جلســه محمدرضا رجالی 
رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان بر ضرورت توجه به 
توسعه خدمات در شرایط بحرانی امروز که توسعه اشتغال مورد تاکید 
قــرار گرفتــه تاکید کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را ناشی از تصمیم گیری ها و سیاست های 
۵۰ ســال گذشته دانســت و تصریح نمود: متاسفانه دخالت مستقیم 
دولت در امور اقتصادی کشــور دارای تبعات منفی زیادی بوده و این 
در حالی اســت که دولت تنها باید نقش داور داشــته باشد.رجالی افت 
ســرمایه گذاری، کاهش قدرت خرید، افزایش رانت و فســاد و افزایش 
تورم را از نتایج و تبعات دخالت دولت بر قیمت ها دانست و تاکید کرد: 
قیمت تعادلی مهم ترین ابزارپایداری اقتصادی بوده و زاییده یک بازار 
آزاد است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان افزود: دولت 
هزینه غیرتعادلی بودن قیمت ها را با بودجه خود می پردازد و این امر 

موجــب ایجــاد بی انضباطی مالی در بودجه شــده و این نتیجه ای جز 
قیمت های غیرواقعی و غیرتعادلی نداشــته که منجر به رکود، تورم و 
شوک های قیمتی با فاصله کوتاه در اقتصاد خواهد شد. رجالی تصریح 

کــرد: در صورت تــداوم دخالت دولت در قیمت گذاری در صورتی که 
توان پرداخت آن وجود نداشته باشد شوک های مستمر شالوده اقتصاد 
و اجتمــاع را نابــود کرده و اتاق های بازرگانی به عنوان مشاورســه قوه 
تبعات منفی این وضعیت را هشــدار می دهند.ســید آرش امامی دبیر 
کمیســیون صنایع نیز کمبود شــدید نقدینگی در تامین مواد اولیه، 
بــاال بــودن قیمت مواد اولیه و ورود مواد اولیــه نامرغوب در بازار، باال 
بودن قیمت ارز، افزایش بی رویه دستمزدها، کمبود مواد اولیه به دلیل 
افزایش قیمت دالر، واردات فلزات از روســیه و کمبود ســفارش صنایع 
وابسته به خودروسازی ها را از مشکالت عمده دو ماهه اول سال جاری 
واحدهای صنعتی کشور عنوان کرد. وی همچنین گفت: با وجود تاکید 
بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ صنایع پیشرفته و دانش بنیان در بدنه 
صنعتی کشور راه های تحقق این مهم برای فعاالن اقتصادی مبهم بوده 
زیرا بسیاری از برنامه های پیشران ارتقاء تولید دانش بنیان دارای هیچ 

آیین نامه و دستورالعملی نیست.

خبر ویژه

هرمزگان / گروه اســتان هــا: معاون بهره برداری 
نیروگاه بندرعباس از وارد مدار شــدن واحد ۳۲۰ 
مگاواتی شــماره ۴ بخار این نیروگاه پس از خروج 
اضطراری خبر داد. مهدی مرادی عنوان کرد: این 
واحد که به دلیل خروج اضطراری و آمادگی هرچه 
بیشتر، برای پیک تابستان از مدار خارج شده بود، 
با تالش بی وقفه کارکنان ســخت کوش تعمیرات 

مکانیک و پس از عملیات  فشــرده ۷۲ ســاعته ، 
مجددا به مدار تولید بازگشت.معاون بهره برداری 
نیــروگاه بندرعباس افزود: در این برنامه عملیاتی 
فشــرده که در دمای ۷۰ درجه محیط و رطوبت 
۸۰ درصــد صــورت گرفت، رفع گداختگی از هدر 
باکس و داکت جی آر فن و ســرویس کندانســور 
و رفــع نشــتی از بویلر و کارهــای روتین واحد به 

ســرعت انجام شــد.این گزارش حاکی است، با به 
مدار آمدن واحد ۴ بخار نیروگاه بندرعباس و رفع 
موانع یادشــده هم اکنــون تمامی واحدهای این 
نیــروگاه در مــدار تولید  برق قــرار دارند.نیروگاه 
بندرعباس با دارا بودن چهار واحد بخار و دو واحد 
گازی بــه ظرفیت ۱۳۲۰ مگاوات نقش مهمی در 

پایداری شبکه سراسری برق ایفا می کند.

پس از ۷2 ساعت تعمیرات فشرده؛

واحد شماره چهار نیروگاه بندرعباس وارد مدار تولید شد

در همایش علمی فرصت ها و چالش های استان خوزستان عنوان شد؛
آفرین برای تولید دانش، اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است نفت یك منبع ثروت 

خوزستان / گروه استان ها: رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب ضمن ارائه مقاله برگزیده با عنوان فرصت توسعه شبکه 
ارزش منابــع هیدروکربــوری در همایش مذکور گفت: نفت یک منبع 
ثروت آفرین برای تولید دانش، اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است.

دکتر محمد گلســتانباغ  روز ســه شــنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ در همایش 
علمی فرصت ها و چالش های خوزســتان در تحقق شــعار سال ۱۴۰۱ 
در سالن همایش دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد 
اظهار داشــت: زمانی که رشــد و توسعه را انتخاب می کنیم، بدون شک 
بحران و چالش را هم برگزیده ایم.وی افزود: مجموعه چالش ها در کنار 
هم بحران می آفرینندوهربرنامه حرکتی رو به توســعه بدون شــک ما را 
با چالش هایی مواجه خواهد نمود، چون چالش و بحران جزئی از مسیر 
رشــد و به عبارتی فرزند رشــد و توســعه است.وی با بیان اینکه بحران و 
چالش نقطه عطف هر برنامه علمی و اجرایی است، اظهار داشت: نقطه 
عطــف جایی اســت که بایــد از آن نقطه به بعد پرش کنیم و به عبارتی 
تغییر مســیر هوشــمندانه دهیم،اما اینکه چگونه این پرش رخ می دهد 
و از چه منابعی و با چه امکاناتی می بایســت برای تغییر مســیر استفاده 
نمود بسیار حائز اهمیت است.دکتر گلستانباغ با اشاره به اینکه فرصت 
ها، ثمره چالش ها و بحران هاست افزود: زمانی که از استراتژی صحبت 
می  کنیم می دانیم که وضع موجود چیست و مقصد مطلوب ما کجاست 
اما باید بدانیم که با چه راهی می خواهیم به آن برسیم،  راهی که ما را به 
وضع مطلوب می برد می شود استراتژی.وی بیان داشت: استراتژی دو 
بال دارد یکی برنامه ریزی و دیگری اجرا و عمل، اما نکته مهم نوع عمل 
و اجراست. ما در برنامه ریزی و دانش چیزی کم نداریم اما عمل و اجرای 
متناسب با برنامه نکته مهم هر استراتژی اجرایی است.رئیس پژوهش و 
فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ما خوب فکر میکنیم و 

خوب برنامه تولید می کنیم اما گاهی در برخی موارد بد عمل می کنیم. 
به عنوان نمونه پاالیشــگاهی را در جایی که نباید احداث کنیم احداث 
می کنیم یا پتروشیمی را در جایی که نیابد به آن خوراک بدهیم احداث 
و برای ده سال خوراک آن برنامه ریزی می کنیم.وی با بیان اینکه برنامه 
را باید متناســب با زمینه عملیاتی اجرا نمود افزود: بار اصلی اســتراتژی 
در اجراســت لذا ضرورت دارد در اســتراتژی های خود مدل برتری رشد 
ماندگار را با توجه به ظرفیت عملیاتی که وجود دارد انجام دهیم.دکتر 
گلستانباغ با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ایران قوی گفت: 
در این بیانات منظور از قدرت فقط قدرت نظامی نیست بلکه منظور این 
اســت که باید اقتصاد کشــور قوی شــود و وابستگی به نفت تمام شود و 
جهش علمی و فناوری ادامه داشته باشد.وی با تاکید بر مولفه های قدرت 
از جمله جغرافیا و ظرفیت های دانش گفت: آنچه نمیتواند توسط بیگانگان 
از ما گرفته شود به ما قدرت می دهد به شرط آنکه تفکر و برنامه ریزی 
متناسب با عمل باشد در غیر این صورتمولفه های قدرت آفرین اقتصاد 
تئوریزه می شوند.رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب با اشاره به ظرفیت های استان خوزستان گفت: مدیریت۸۵ درصد 
منابع نفتی و گازی کشــور، حدود ۹۵ درصد تامینخوراک پاالیشگاهی 
کشــور و ۲۰ درصد منابع گازی کشــور در این اســتان اســت که نشان 
میدهد با منبع عظیمیدر استان خوزستان روبرو هستیم.وی با اشاره به 
امکان تولید محصوالت متنوع از نفت خام گفت: مطابق منابع، نفت خام 
از عدد کربن یک تا عدد کربن۷۰را شــامل می شــود. برخی منابع تعداد 
محصوالت رسمی تولیدی از نفت خام را ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ اعالم کرده اند 
اما برخی محققان با فرآوری محصوالت نوین به نظریه تعداد محصوالت 
متناسب با ایزومرهای متنوع هیدروکربوری معتقدند.دکتر گلستانباغ 
افزود: به عنوان مثال از کربن۱۶ )ستان(می توان۶۰۵۳۳ ایزومر تولید کرد، 

و منابع متعدد تنوع ایزومری را تنوع محصوالت نهایی عنوان می کنند و 
با این نگاه انقالب محصوالت و ارزش آفرینی در منابع هیدروکربوری را 
شاهد هستیم.برای نمونه ایزومر سین پالتین به عنوان یک داروی درمان 
سرطان استفاده می شوددر حالی که ایزومر ترانس آن،هیچ نوع خاصیت 
پزشکی ندارد و این تنوع ایزومری خود شاخص های محصوالت را تغییر 
می دهد لذا این حوزه می تواند از لحاظ دانش و اشتغال و قدرت اقتصادی 
مورد توجه قرار گیرد.رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب گفت: آمار تولیدی نفت و گاز ســال ۱۳۹۸کشــور نشان می دهد 
که از مجموع تولیدی نفت و گازحدود۱۸ درصد آن صادرات ، ۴۳ درصد 
تبدیل به سوخت ،۱۰ درصد خوراک پتروشیمی ها،۱۶ درصد اتالف،۸ 
درصد تزریق و ۵ درصد نیز فلرینگ صورت گرفته است، مطابق این آمار 
حدود ۷۵ درصد منابع هیدروکربوری خام فروشــی یا خام خواری/خام 
سوزی شده است.وی با بیان اینکه نفت یک منبع ثروت آفرین برای تولید 
دانش، اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است گفت: مطابق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس و منابع متعدد عدد تولید ثروت و ارزش افزوده در 
برخی محصوالت نیمه خام یا خام صادراتی در صورت ادامه زنجیره می 
تواند حدود ده برابر ارزش فعلی ثروت و ۲۰۰ برابر میزان فعلی اشتغال 
تولید کند.گلستانباغ با تاکید بر ضرورت توسعه ارزش افزوده در صنایع 
پاالیشگاهی و پتروشیمی و تولید هوشمند نفت گفت: ما در دنیا شاهد 
پاالیشــگاه هایی با ظرفیت ۲۰۰۰ بشــکه در روز نیز هســتیم و این در 
حالی است که توسعه پاالیشگاه در کشور با بی مهری مواجه شده است.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در پایان بر 
ضرورت ساماندهی محیط حکمرانی و برنامه ریزی در حوزه نفت و گاز، 
القای نگرش سودمحوری به جای سوخت محوری و نقش پررنگ صنعت 

پاالیش در توسعه متوازن تاکید کرد.
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كوتاه از جامعه

کردیم  کرونا طی  مسیر سختی برای عبور از روزهای مرگبار 

تاج ویروس تاجدار از سرش افتاد
  مهناز بیرانوند / گروه جامعه

زمانی که فردی بر اثر یک بیماری یا حتی 
تصادف راهی بیمارستان می شود و حال 
وخیمــی گریبان او را می گیرد، در اغلب 
اوقات روزها و شاید ماه ها طول می کشد 
که آن فرد جان خود را از دســت بدهد، 
اما مرگ هایی که در دوران کرونا شــاهد 
بودیــم این معادله را هــم تغییر داد، از 
زمانی که خبر ابتالی یک فرد به کرونا را 
می شنیدیم تا زمان مرگ در برخی اوقات 
روزها و حتی شاید ساعت ها بیشتر طول 
نمی کشــید.کرونا ویرانگر و جان گیرنده 
آمــد، روزی که خبر از ابتالی یک فرد را 
می شنیدیم تنها کاری که می توانستیم 
بــرای خانواده او انجام دهیم این بود که 
دعــا کنیم برای دل داغدار خانواده اش؛ 
چون گاهی دیده شد که یک خانواده به 
طور همزمان چند عضو خود را به خاطر 
کرونا از دست داده است، اما چه بالهایی 
که ســر خانواده ها نیاورد و حتی در یک 
خانواده چند عضو خانواده در فاصله کمتر 
از یک ماه جانشــان تسلیم این ویروس 
نامرئی شــد.کرونا در میان اغلب خانواده 
از اقوام دور و نزدیک، وابستگان و دوستان 
حتما نفراتی را راهی آرامســتان ها کرد؛ 
آرامســتان هایی که آن روزها حال و روز 
خوشی نداشتند، قبرستان ها هم از دست 
کرونا در امان نبودند، مرگ ها پشــت سر 
هم  اتفاق می افتاد، غســالخانه ها لحظه 
به لحظه مملو از اجســادی بود که برای 
همه عزیز بودند و آنان مجبور به تشییع 
پیکر این افــراد بدون حضور خانواده ها 

می شدند.

 روزهای سخت کرونایی 
در آرامستان ها

روزهایــی که کرونا نصیــب ما ایرانیان 
کرد هرگز از ذهن مان پاک نخواهد شد، 
ایرانیــان به برگزاری مراســم عزاداری 
همیشه مشهور بوده اند، عزاداری ایرانیان 
برای سیدالشــهدا )ع( و دیگر ائمه اطهار 
در ذهــن مردم جهان به یــادگار مانده 
است، حتی وقتی عزیزی از یک خانواده 

جــان خود را از دســت می دهــد نه به 
اندازه عزاداری پرشور حسینی، اما برای 
دل خونبار خودشــان به بهترین شــیوه 
عزاداری و ســوگواری می کنند اما کرونا 
این عزاداری باشــکوه مردم برای عزیزان 
را هــم از آنهــا گرفت.آرامســتان های 
شــهرهای مختلف شلوغ بود اما بخاطر 
شــرایط کرونایی و اینکه ممکن اســت 
حتی جســم بی جان افــرادی که کرونا 
جــان آنها را گرفته بود، عامل ســرایت 
بیماری به افراد حاضر در آرامســتان ها 
شــود، این شلوغی تنها تا پشت درهای 
بسته آرامســتان ها وجود داشت؛ برای 
خاکســپاری و تشییع فقط یک یا دو نفر 
از اعضای خانواده فرد جان باخته مجبور 
به حضور بودند؛ آن هم ایســتاده از دور 

و نظاره گر.

روزهایی که داغ بر دل مردم 
گذاشت

مســئوالن بهداشــتی و غســالخانه با 
لباس هــای مخصوص و پــس از آهک 
پاشــیدن در داخــل قبــر و پــس از 
خاکســپاری بر روی افراد جان باخته از 
کرونا، تشــریفات تشییع و خاکسپاری 

افراد را انجام می دادند چون در آن زمان 
هنوز کرونا ناشناخته بود و نمی دانستند 
راه انتقال چگونه اســت، معتقدند بودند 
که کرونا ممکن اســت از راه دست زدن 
بــه فرد مبتال هم بــه دیگر افراد منتقل 
شود، به همین خاطر اجازه حضور اعضای 
فرد متوفی را تا شــعاع چند متر بیشــتر 
نمی دادنــد. اینکه فرزندی نتواند از پدر 
یــا مادر و یــا والدین نتوانند از فرزندان، 
اقوام و وابســتگان خود در هنگام مرگ 
خداحافظــی کنند و اینکه مرگ آنها به 
گونه ای باشــد که حتی اجازه حضور بر 
مزار آنها را نداشــته باشــیم همه در حد 
حرف آسان است، اما وقتی خانواده امکان 
حضور بر ســر مزار پدر نداشته باشند تا 
بــه آرامــش لحظه ای از نظــر روحی و 
روانی برســند چون بــه قول ما ایرانیان 
کــه معتقدیــم خاک مــرده آدم را آرام 
می کند، اینها همه داغی اســت که تا ابد 

بر دل آنها باقی خواهد ماند.

کرونا عزاداری ها را هم تغییر داد
دیگر مانند گذشته نبود که عزیزی از یک 
خانواده جان خود را از دست می داد، مراسم 
تشــییع، خاکسپاری، شــب سوم، هفتم، 

چهلم و ســالگرد برگزار می کردند، کرونا 
اینها راهم تغییر داد، عزاداری در سکوت و 
در اعالمیه ها هم این موضوع آورده می شد 
که بخاطر کرونا از عدم حضور شما عزیزان 
معذرویم، حتی برای عزیزترین فرد زندگی 
آدم ها هیچ کس نمی توانســت در روزهای 
اول کرونــا بــرای عــزاداری بیاید، همه 
مراســم بدون حضور افراد بود، در تنهایی 
باید عزاداری می کردیم، دیگر کرونا اجازه 
حضور در مراســم عزا و عروسی را به هیچ 
کــس نمی داد، انگار آمده بود که دو قبضه 
دنیــا را در دســتمان بگیــرد و همه چیز 
باب میل این ویروس کشــنده باشد. تمام 
مراســم عزاداری حتــی در غیاب اعضای 
اصلی خانواده ها برگزار می شــد، حتی تا 
ماه ها و شــاید در دو ســال گذشته بخاطر 
این شــرایط سخت، نمی توانستند بر مزار 
عزیزان خود حاضر باشند چون کرونا تا ماه 
گذشته همچنان از عزیزان ما جان گرفت و 
چنان مانند اســبی تیزپا می تازید که هیچ 
چیز نمی توانست او را از این تاختن بازدارد.

 حاال در پس آن شرایط سخت 
چه می بینیم؟

حاال تــا حدودی کرونا فروکش کرده 

و روند عادی به زندگی مردم برگشته 
اســت.مرگ ناشی از کرونا از ۷۰۰ نفر 
در روز حاال دیگر نیست و بعد از مدت 
ها در روزهای اخیر ســه بار روز بدون 
مــرگ کرونایی را تجربه کردیم، دیگر 
آن همــه غم و مرگ بــه خاطر کرونا 
خانواده های داغدار را عذاب نمی دهد 
و نمی بینند که فرزند یا والدین شــان 
جلوی چشمان شــان بــه خاطر کرونا 
جــان خود را از دســت می دهند، آن 
روزهای ســخت هم گذشــت و امروز 
مــردم به روند عادی زندگی خود پای 
نهاده انــد، اما همچنان مســئوالن و 
کارشناسان بهداشتی اصرار بر رعایت 
ســیر و روند گذشــته این ویروس و 
به عبارتی پروتکل های بهداشــتی را 
دارنــد چرا کــه به راحتی این ویروس 
 آمــد و با چه ســختی بــه این روزگار 

رسیده ایم. 
اگر همت مردم بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی نبود، اگر تالش مسئوالن 
برای واردات واکســن و اصرار به مردم 
برای واکسیناسیون نبود، اگر اهتمامی 
برای رسیدن وضعیت واکسیناسیون 
کرونا به ۷۶ درصد جامعه هدف نبود، 
امروز شــاهد شلوغی بازار و خیابان ها 
از مــردم نبودیم؛ بنابراین کرونایی که 
با مرگ ۲ نفر در قم شروع شد و اکنون 
مجموع جان باختگان آن به ۱۴۱ هزار 
و ۳۷۰ نفــر در مدت ۲ ســال و ۳ ماه 
پس از شیوع رسیده است؛ مرگ هایی 
کــه داغ بزرگی بر دل خانواده ها نهاد، 
کووید۱۹ دســت هیــچ خانواده ای را 
از مرگ خالی نگذاشــت و جان افراد 
نزدیک و دور اغلب خانواده ها را گرفت 
اکنون بسیار ضعیف شده است. پس با 
رعایت پروتکل های بهداشتی نگذاریم 
دوباره آن روزهای سخت با مرگ های 
بــاور نکردنی فرا برســد. حــال تاج 
ویروس تاجدار دیگر از ســرش افتاده 
پس نگذاریم دوباره همه چیز را تحت 
کنتــرل خود قرار دهــد و مرگ را به 

خانواده ها ارزانی کند.

7جامعه
 افزایش ۴0 درصدی 

اعتبارات بهزیستی
مدیــرکل روابــط عمومــی و بین الملل 
سازمان بهزیستی از افزایش ۴۰ درصدی 
اعتبارات این سازمان در سال جاری خبر 
داد و گفت: امســال ســرفصل بودجه ای 
خاص برای روابط عمومی ها درنظر گرفته 
کــه نویددهنده ارتقای بکارگیری نیروی 
انســانی و بهره مندی از تجهیزات خواهد 
بود.احســان جعفری افزود: سازمان های 
مختلفی در بخشــی از خدمات ســازمان 
بهزیســتی کشور مســئولیت دارند که از 
جملــه این خدمات می تــوان به اجرای 
قانــون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
مــاده ۱۶ و قانــون حمایت از افراد دارای 
معلولیت اشــاره کرد بنابراین مسئوالن 
روابط عمومی با رعایت اخالق از متولیان 

مطالبه گری کنند.

تشدید نظارت بر فعالیت 
آموزشگاه های علمی آزاد

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش از تشدید نظارت 
بر فعالیت آموزشــگاه های آزاد و برخورد 
بــا متخلفان ایــن عرصه خبر داد و گفت: 
درخواست جدی ما از مدیران کل استان ها 
این بوده که مراکز غیرمجاز، شناســایی و 
فهرســت آنها به مراجع ذی صالح اعالم 
شــود تــا جلوی فعالیت آنهــا را بگیرند.

احمــد محمودزاده با بیــان اینکه اغلب 
مشــکالتی که در ایــن حوزه داریم نظیر 
اخذ شــهریه باالتر از ســقف مصوب و یا 
برگزاری کالس هایی که مسائل فرهنگی 
را رعایت نمی کنند در مراکزی که مجوزدار 
نیستند اتفاق می افتد، اظهار کرد: به دنبال 
آن هســتیم با همکاری ســایر دستگاه ها 
به سمت تعریف دقیق ماموریت ها برویم. 
اگر طبق قانون قرار بر این است که مجوز 
آموزشــگاه های متولی آموزش برای سن 
زیر ۲۰ سال، آموزش و پرورش باشد باید 
به قانون عمل شود.وی افزود: الزم است در 
قالب همکاری  مشترک با سایر دستگاه ها 
ماموریت ها مشخص و محل صدور مجوز 
مشــخص و تکلیف آموزشــگاه هایی که 
از نهادهــای دیگــر مجــوز گرفته اند نیز 
روشــن شــود.در کنار ایــن موضوع به 
دنبال کیفیت بخشــی آموزشــگاه های 
مجوزدار خودمان هســتیم و شاخص ها 
را به اســتان ها اعالم کرده ایم.وی افزود: 
از آموزشــگاه ها می خواهیم متناســب با 
آیتم های کیفیت بخشــی ما فعالیت خود 
را انجام دهند و اگر شهریه ای اخذ می شود 

مطابق با شهریه مصوب باشد.

اعالم نتایج آزمون 
استخدامی آموزش  و پرورش 

در گروی یک تبصره است
مشاور رئیس سازمان سنجش کشور درباره 
منتشــر نشــدن نتایج آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش، گفت: نتایج این آزمون 
از ابتدای خرداد آماده شــده است.علیرضا 
کریمیان افزود: به اســتناد قانون حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیت و بر اســاس 
مندرجات صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت 
نام نهمین دوره آزمون استخدامی و به تبع 
آن آزمون اســتخدامی اردیبهشت ۱۴۰۱ 
وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده است به 
ازای تاهل و نیز هر فرزند ۲ درصد و مجموعا 
حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز آزمون کتبی 
داوطلب اضافه شــود.اختصاص این امتیاز 
مشروط به این مسئله است که نرخ باروری 
شهرســتان محل زادگاه داوطلب یا فرزند 
وی، باالی دو و نیم درصد نباشد.وی افزود: 
نظر به اینکه تاکنون چگونگی احتســاب 
این امتیازات و نرخ باروری شهرســتان ها 
به ســازمان ســنجش اعالم نشده لذا این 
ســازمان در طی یک ماه گذشته مکاتبات 
و مذاکراتی با سازمان اداری و استخدامی 
و وزارت آموزش و پرورش داشته است.به 
گفته کریمیان، حســب پیگیری به عمل 
آمده اخیرا سازمان ثبت احوال کشور نرخ 
باروری شهرستان ها را برای سازمان اداری 

و استخدامی ارسال کرده است.
 

ک به تهران نفوذ گرد و خا
اداره کل هواشناســی اســتان تهــران با 
صدور هشدار زرد رنگ از وزش باد شدید، 
احتمال وزش باد خیلی شــدید، خیزش 
گرد و خاک ، احتمال نفوذ و گسترش گرد 
و غبار انتقالی از عصر دیروز چهارشــنبه 
تا جمعه در نیمه جنوبی و غربی اســتان 

تهران اثر خبر داد. 

در گفت و گوی» روزگار « با عضو نظام 
ح شد؛ روان شناسی و مشاوره  مطر

طراحی استراتژی های 
عاقالنه و عاشقانه قبل از 

ازدواج چیست؟
ازدواج و ورودیه روابط زناشویی به عنوان 
یکی از مهمترین و پیچیده ترین روابط 
انسانی تلقی می شود که سالمت جسم 
و روان زوجیــن در گرو کیفیت و میزان 
کارآمدی روابط در آن می باشد. پیوندی 
که در ازدواج حاصل می شود، می تواند 
بــرای طرفیــن آن آرام بخش باشــد و 
موجب اســتواری پایــه و بنیان خانواده 
شــود.از طرفی زوجین از طریق مشاوره 
های پیش ازدواج به منافع زیادی دست 
پیدا می کنند. زوج هایی که در جلســه 
های آمادگی برای ازدواج شــرکت می 
کنند، در مقایســه با سایرین در افزایش 
مهارت های مدیریت ارتباط و مشکالت، 
تعهد بیشــتر به همسر، نگرش مثبت تر 
بــه ازدواج و کاهــش احتمال طالق ۷۰ 
درصــد کمتــر و بالتبــع کاهش وجود 
فرزنــدان بزرگ شــده در خانواده های 
طالق موفق تر هســتند . بخش زیادی 
از بزرگســاالن کنونی، نســل اول و دوم 
خانواده های طالق هســتند که پیامدها 
و عواقــب طــالق در زندگی این افراد و 
زندگی دوســتان و خانواده های شــان 
مشــاهده شده است.روانشناسان طیف 
وســیعی از ابزارها را در دســترس دارند 
که به کمــک آنها می توانند، ارتباطات 
بهتــر، روش حــل و فصل درگیری ها و 
افزایــش رضایــت از رابطه را به زوج ها 
آموزش دهند.در همین راستا و در رابطه 
با آشنایی پیش از ازدواج شمن  رضایی، 
کارشناس ارشد روانشناسی و عضو نظام 
روان شناســی و مشــاوره گفت: یکی از 
ســواالتی که ذهن بسیاری از جوانان را 
مشــغول خود کرده، مدت آشنایی قبل 
از ازدواج است. امروزه شاهد طالق زوج 
هایی هســتیم که مــدت زیادی قبل از 
ازدواج یکدیگر را می شناخته اند و حتی 
گاه نسبت فامیلی داشتند.مشکل زمانی 
بحرانی می شود که مهمترین خواسته و 
اهدافشان در ازدواج نادیده گرفته شود.
خودمانی شــدن زمان آشنایی شاید تا 
حدی به شــناخت بیشتر کمک کند اما 
باعث بروز مشــکالت دیگری می شود. 
به همین دلیل باید مشــخص، هدفمند 
و کنترل شده باشد .بهرحال دوران پیش 
از ازدواج دورانی است که در آغاز رابطه از 
شش ماه و در نهایت تا دو سال به طول 
مــی انجامد، این دوره از زندگی، دارای 
ســطح باالیی از عشــق، شور و حرارت 
است، در این دوره، دو طرف برای یکدیگر 
جاذبه شدیدی دارند، یکدیگر را به وجد 
می آورند و طرف مقابل خود را شریکی 
ایــده آل می پندارند.از طرفی هر چقدر 
اطالعاتتان در مورد مســئله ای بیشتر 
باشد، آگاهانه تر به سمت آن می روید و 
طبیعتا تصمیمات بهتری نیز در مورد آن 
موضوع می گیرید. ازدواج نیز از این قاعده 
مستثنی نیســت.آگاهی قبل از ازدواج 
شــامل این موارد می شود:۱- آگاهی از 
وضعیت خانوادگی.۲ - آگاهی از وضعیت 
مالــی.۳- آگاهی از اعتقادات.۴- آگاهی 
از شرایط اجتماعی و فرهنگی.همچنین 
توصیه های قبل از ازدواج عبارتند از:۱- 
صحبت های قبل ازدواج.۲- با دوستانش 
مالقــات کنید.۳- تن به خواســته های 
غیر معقول ندهید.۴- ســعی در تغییر 
نداشته باشید.مواردی که قبل از ازدواج 
باید توافق شود شامل توافقات شخصی 
اســت که فقط میان شما و همسر آینده 
تان قرار دارند.مانند: نحوه ارتباط شــما 
با دیگران، )ارتباط با دوستانتان، رفت و 
آمد های خانوادگی، نحوه ارتباط شــما 
با محیط کاری اتان (، فرزندان، مســائل 
مالــی و توافقــات خانوادگی. در ارتباط 
بــا ازدواج با یک فــرد مطلقه باید توجه 
داشته باشید که قبل از ازدواج با چنین 
فــردی باید شــرایط را ارزیابی کنید و 
باید بدانید چه ســواالتی برایتان وجود 
دارد که می خواهید از همســر احتمالی 
خود بپرسید.شــما در ابتدا باید مطمئن 
شوید که با فردی که طالق گرفته است، 
مشکلی ندارید، با افراد خانواده نزدیک او 
رابطه برقرار می کنید و شــریک زندگی 
بالقوه تــان آماده اســت قبل از هر چیز 
دیگری به شــما به عنوان نامزد متعهد 
شــود.بهرحال هر ازدواجی نیاز به دقت 
و ریــز بینی زیــادی دارد، ازدواج با فرد 
مطلقه نیز همانند ســایر ازدواج ها است 
و ... ولــی بــه دلیل تفاوت در دیدگاه ها ، 
تجارب ، توقعات و ... بهتر اســت چنین 
ازدواج هایی با احتیاط و بررســی های 
بیشــتری صورت بگیرد. در ضمن عجله 
و رفتارهــای هیجانی می تواند منجر به 

یک شکست دیگر شود.

خبر ویژه

رئیــس پلیــس راهــور فراجا از موافقــت پلیس با 
واردات خودروهای ایمن خبر داد.سردار سید کمال 
هادیانفر در حاشیه همایش همیاران پلیس در این 
باره گفت: ورود خودروهای ایمن در گذشــته باعث 
کاهش کشــته ها شــده همچنین واردات باعث شد 
خودروسازهای داخلی وارد یک رقابت شود که البته 
از سال ۸۷ به بعد و با واردات خودرو، خودروسازان به 
دنبال کیفی سازی خودروهای خود رفتند.وی افزود: 

انتظار این اســت که خودروهای کیفی و ایمن وارد 
کشور شود همچنین طرحی تعریف شده که از هند 
می خواهند خودرو شش هزار دالری وارد کنند؛ اگر 
این چنین است که ما پراید و تیبا را در کشور داریم.

وی بــا بیان اینکه بایــد خودروهایی وارد کنیم که 
مناسب باشد، افزود: در دستورالعمل مجلس شورای 
اسالمی آمده است که در ازای صادرات قطعه و خودرو 
می توان خودرو وارد کشــور کرد اگر به این صورت 

باشــد خودرو به درســتی وارد نخواهد شد.به گفته 
وی، مصوبه مجلس شورای اسالمی واردات اتوبوس 
ســه ســال زیر مدل است و در دوره گذشته دو هزار 
اتوبوس وارد شــده اســت، همچنین ۶ هزار اتوبوس 
برای سراســر کشــور در حال پالک گذاری است و 
مشــکل در حوزه اســقاط است همچنین شهردای 
مجوزی دریافت کرده که اتوبوس هایی که می تواند 

دوباره وارد چرخه فعالیت کند.

موافقت پلیس با واردات خودروهای ایمن

اینفوگرافی 

بیماری وبا از 
عالئم تا درمان 

وبا یک بیماری حاد 
اسهالی است كه از طریق 

مصرف آب و غذای 
آلوده ایجاد می شود. این 

بیماری در فصل گرم 
بسیار شایع است.

منبع: ایمنا

وضعیت کنکوری هایی که سوابق 
تحصیلی ندارند چه می شود؟

معاون فنی و آماری ســازمان ســنجش آموزش کشور در خصوص جزئیات تاثیر 
معدل و سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۰، گفت: معدل در رشته های دانشگاهی 
که به صورت با آزمون پذیرش در این رشــته ها صورت می گیرد و کنکور برای 
این رشــته ها برگزار می شــود هیچ تاثیری ندارد و در این رشــته ها که حدودا 
۱۵ درصد رشــته های دانشــگاهی را تشکیل می دهد دروس آموزش و پرورش 
تاثیرگذار خواهد بود که نمرات آنها مســتقیما از این وزارتخانه دریافت خواهد 
شــد.دکتر احســان جمالی افزود: نمرات داوطلبان از آموزش و پرورش در تاریخ 
حدود ۲۰ تیر ماه جاری دریافت خواهد شد و این نمرات از طریق سایت سازمان 
ســنجش در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.دکتر احســان جمالی با بیان اینکه 
تاثیر معدل برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صرفا در رشته های 
بدون آزمون تاثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: حدود ۸۵ درصد رشته های ما 
بر اساس معدل و سوابق تحصیلی دانشجو پذیرش می کند.وی همچنین خاطر 
نشان کرد: تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور امسال در مقایسه با سال 
گذشته ۱۰ درصد بیشتر شده است و این تاثیر به صورت ۴۰ درصد قطعی اعمال 
خواهد شــد.وی در خصوص وضعیت داوطلبانی که ســوابق تحصیلی ندارند نیز 
گفت: بر اســاس مصوبه ای که به ما ابالغ شــده ذکر شــده است که تاثیر سوابق 
تحصیلی حداکثر ۴۰ درصد باشــد و این ســوابق در رشــته های با آزمون اعمال 
شــود اما اگر داوطلبان به صورت کامل ســوابق تحصیلی داشته باشند. این تاثیر 
به صورت ۴۰ درصد ســوابق و ۶۰ درصد آزمون خواهد بود و اما اگر هر بخشــی 
از داوطلبان سوابق تحصیلی الزم را نداشته باشند آن بخش از سوابق تحصیلی 
به نمره کنکور انتقال پیدا می کند و داوطلبانی نظیر فنی حرفه ای، کاردانش یا 
هنر که ســوابق تحصیلی ندارند مالک عمل نمره کل کنکور خواهد بود و ۱۰۰ 

درصد سواالت کنکور تاثیرگذار خواهد بود.
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 دیرگچین؛
 مادر کاروانسراهای ایران

کاروانسرای دیرگچین  در قم با قدمت ۱۷۵۰ سال 
معروف به مادر کاروانســراهای ایران در حاشیه 
غربی کویر بزرگ نمک پذیرای واقع شده است.
کاروانسرای دیرگچین ، کاروانسرایی بسیار استوار 
و پرشکوه اســت که در دل پارک ملی کویر واقع 
شده به عنوان منزلگاهی بســیار مهم در مسیر 
یکی از راههای باستانی منزلگاه های ایران بوده 
است. کاروانســرای دیرگچین با توجه به قدمت، 
وســعت و اهمیت آن که در بیشتر منابع و متون 
به عنوان مادر کاروانسراهای ایران از آن نام برده 
شده است. بنای اولیه کاروانسرای دیرگچین را به 
دوره حکومت اردشیر ساسانی نسبت می دهند 
و البته این کاروانســرا در دوره صفویه تغییرات 
اساسی پیدا کرده و به شکل کاروانسراهای معمول 
و متداول صفویه از رونق و اعتبار خاصی تا پایان 

دوره قاجاریه برخوردار بوده است.
کاروانســرای دیر گچین که مادر کاروانسراهای 
ایران نام دارد، در ۶۰ کیلومتری قم واقع شــده 

است.
یکی از دالیل نام نهادن کاروانســرای دیرگچین 
به عنوان مادر کاروانســراهای ایران وجود تمام 
مایحتاج مســافران در داخل کاروانســرا شامل 
مسجد، آسیاب، حیات خلوت، حمام و سرویس 

های بهداشتی است.
دیرگچین ، کاروانسرایی بسیار استوار و پرشکوه 
اســت که در دل پارک ملی کویر واقع شده و در 
متون تاریخی به نام های  دژ کردشیر ،  دیرالجص،  
قصرالجص  ،  قصرگچ  و  قلعه دیر  نیز خوانده شده 
و به عنوان منزلگاهی بسیار مهم در مسیر یکی از 
راههای باستانی منزلگاههای ایران بوده است. بنای 
اصلی این مکان دارای پالن مربع شکل است که 
در چهار گوشه دارای چهار طاق نماست و ورودی 
آن مستطیل شکل و گنبدی بر باالی آن قرار دارد.
در کاوش هایی صورت گرفته باستان شناسان، با 
بررسی مصالح به کار رفته در آن پی بردند که این 
کاروانسرا به دوره ساسانی تعلق دارد، ولی بعدها 
در دوران سلجوقی و صفوی تعمیرات و تغییرات 
اساســی در آن صورت گرفتــه و در دوره قاجار 

قسمت هایی نیز به آن ملحق شده است.
بنای امامزاده سید ســلطان هم در بخش میانی 
روستای خاوه از توابع دهستان بهنام عرب جنوبی 
بخش جواد آباد واقع شــده است . سابقه تاریخی 
دیرگچین را اگر در کتاب های تاریخی جستجو 
کنیم، به متونی می رسیم که عمر این بنا را به هزار 
و ۷۵۰ سال قبل و به دوران اردشیر ساسانی نسبت 
می دهند و آن را یکی از پررونق ترین کاروانسراهای 
عصر می داننــد. اهمیت این کاروانســرا در دوره 
ســلجوقیان با رونق گرفتن مسیر ســاوه و قم به 
ورامین باز هم بیشتر شد و کاروانسراهای دیگری 
به نام های قلعه سنگی محمدآباد کاج و قلعه گلی 
در نزدیکی آن ساخته شدند تا این مسیر پر رونق 

هر چه بیشتر آباد شود.
شایان ذکر است این بنا که محققان قدمت آن را 
دوران ساسانی - صفوی می دانند در حال حاضر 
به محل نگهداری احشام روستاییان محل تبدیل 

شده و مالکیت آن نامشخص است .
کاروانسرا دارای شش برج است که چهار برج به 
قطر شش متر در گوشه ها و دو برج نیمه مدرن در 

طرفین ورودی قرار دارد.
مجموع مســاحت این دژ و ملحقات آن در خارج 
از کاروانســرا شــامل بنای مخروبه خشتی کنار 
کاروانســرا، کوره آجرپزی، آب انبار و قبرستان 

حدود ۱۹ هکتار است.
کاروانســرای دیرگچین چهار ایوانی بوده که در 
هر طــرف ۱۲ حجره یک طبقه وجود داشــته و 
شترخوان ها به صورت داالن های طویل به عرض 
تقریبی شش متر با ســقف های ضربی در پشت 

حجره قرار دارد.
معرفی برخی از بخش های کاروانسرا

مسجد: این بنا با وسعتی حدود ۳۰۰ مترمربع در 
گوشه جنوب شرقی کاروانسرا واقع شده است که 
با توجه به قرار گیری کاروانسرا در خارج از محور 
شمالی- جنوبی و چرخش ۲۲ درجه آن به سمت 
غرب محراب مسجد در وســط ضلع جنوبی و به 

صورت مستقیم ایجاد شده است.
پالن مســجد مربع بوده و با توجه به ستون های 
قطور وســط آن، طرح یک چهارطاقــی را به یاد 
می آورد و در قرون اولیه اسالمی با تغییر کاربری 

مجموعه به کاروانسرا و مسجد تبدیل شده است.
حمام: این بنا در گوشــه جنوب غربی کاروانسرا 
واقع شده است و پس از عبور از راهروی شترخانه 
جنوب غربی در سمت راست، ورودی حمام واقع 

است.

گردشگری

 اداره دارایی و لبخند 
کنش های بانکی! به ترا

  به  قلم وحید حاج سعیدی
حقیقت امر ما هر وقت نوشــتن ســتون طنز را 
آغاز می کنیم انواع و اقسام احساسات و حالت 
های مختلف به ســراغ مــان می آیند و بعد از 
احوالپرسی می روند پی کارشان! اما علی رغم 
اینکه کار ما پی رنگ طنز و شوخی دارد و علی 
االصول بیشتر با باید شادی و لبخند کار کنیم، 
بیشتر هراس داریم! عمده هراس مان هم به این 
دلیل اســت که نکند دو روز دیگر مسئوالن از 
طرح های فلک فسا و سوفسطایی الگوبرداری 
و آنها را به نام خودشان ثبت کنند و فحش و بد 
بیراهش برای ما بماند! نمونه اش همین طرح 
گرفتن مالیات که ما استارت زدیم و پیشنهاد 
دادیم که دولت ها اخذ مالیات را جدی بگیرند؛ 
حــاال هم دولت عزمش را جزم کرده اســت تا 
خرتناق از مردم مالیات دریافت کند. نقداً هم 
مالک دســتگاه کارت خوان است. آنهایی که 
زورشــان می رســد دستگاه کارت خوان شان 
را جمــع کردنــد و یا اصاًل نصب نکردند و برای 
ویزیت در خواســت پول نقد می کنند!  خلق 
اهلل هــم فقط همان مقدار پول نقد برای مطب 
در جیب شان می گذارند و جاهای دیگر کارت 
می کشند. جالبتر اینکه بانک ها هم این البال 
کف تراکنش ۲ میلیون تومانی را تا ۱۵ میلیون 
تومان باال بردند! یعنی اگر شــما فروشنده رب 
محلی یا ســمنوی خانگی باشــید و در ماه دو 
میلیون تومان درآمد داشــته باشــید باید ۱۳ 
میلیون دیگر کارت بکشید تا بانک دستگاه پوز 
شــما را در لیست سیاه جمع آوری قرار ندهد! 
آخر ســال هم اداره دارایی به مجموع تراکنش 
های حســاب بانکی شــما لبخند می زند و به 
بلک لیســت بانک و جمع آوری دستگاه پوز و 

... کاری ندارد!
مثل رئیس اتحادیه دامداران که گفته با صادرات 
دام، قطعاً  قیمت گوشت باال می رود و ما کاری به 
این داستان نداریم، اینجا هم اداره دارایی کاری 
بــه ماهیت و محتــوی تراکنش ها ندارد و فقط 

مبلغ نهایی را عشق است. 
البته این یک طرف داســتان است و وقتی مردم 
مــی بینند اراده ای برای دریافت مالیات از خانه 
هــای خالی، خانه های الکچری، ماشــین های 
آنچنانی و ســکه و طالهای چند صد میلیاردی 
نیست به لطایف الحیل سعی می کنند از زیر بار 

مالیات شانه خالی کنند! 
یکی دستگاه پوزش را جمع می کند! یکی شماره 
حساب همسر و فرزندش را می دهد! یکی فقط 
پول نقد می گیرد! یک عده هم این البال به دالر 

کاسبی می کنند و قس علی هذا ... 
بــه قــول مالنصرالدین خدا بیامرز که می گفت: 
همــه از مــرگ می گریزند حتــی بهائم ... حاال 
اینجــا هــم همه از مالیات مــی گریزند حتی ۴ 

درصدی ها ... 
فقط در این مقوله ســر کارکنان دولت بی کاله 
مانده است که قبل از اینکه حقوق شان را دریافت 
کنند، مالیاتش کسر می شود و قانون مالیات ها 
کاماًل در این خصوص به احســن وجه اجرا می 

شود!  بر ما ببخشائید...

کتاب  یک زمستان با کولبرها  
منتشر شد

 کتاب  یک زمســتان با کولبرها  نوشــته صادق 
امامی، خبرنگار توســط انتشــارات ســوره مهر 
منتشر شده است، این کتاب روایتی تکان دهنده 
از همراهی نویســنده کتاب با کولبرها در نقطه 

صفر مرزی است.
امامی دی ماه ســال ۹۸ در پی حادثه هایی برای 
کولبــران خــود را به نقطه صفر مرزی رســاند و 
۱۳ کیلومتــر با آنها همراه شــد و از مشــکالت 
آنها نوشــت، این گزارش ها در ۱۵ دی ماه ۹۸ و 
۱۵ مرداد ۹۹ تیتر اول روزنامه فرهیختگان هم 
شــد. امامــی این موضــوع را رها نکرد و با برخی 
فعــاالن اجتماعی و صاحب نظران نیز گفت وگو 
کرد که حاصل این تالش ها کتاب  یک زمستان 
با کولبرها  شــده که در نمایشــگاه کتاب امسال 
در غرفه انتشارات سوره مهر رونمایی شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
 بیشتر فعالیت مردم روستای دزلی، کشاورزی، 
دامــداری، باغداری، خدمات و صنایع دســتی 
اســت. زیبایی های روســتا در زمستان آن طور 
که باید مشــهود نیســت، اما در بهار و تابســتان 
چشــمه های جوشان و باغ های سرسبز پیرامون 
روســتا به قدری زیباست که سرمایه داران کرد 
را به آن جا کشانده تا همان کاری را که همتایان 
تهرانی شأن با شمال ایران کرده اند، آنها با دزلی 
بکنند. مثل شمال که از دل زمین های کشاورزی، 
ویال سبز شده است، دردزلی هم رگه هایی از این 
خوش نشــینی ها به چشــم می خورد. حدود ده 
کیلومتر پس از دزلی، به روســتای دره کی می 
رسیم. در فصل بهار، گروه های موسیقی و رقص 
کردی به دزلی و دره کی می آیند و در دشت های 
سرســبز این روستاها برنامه اجرا می کنند. این 
برنامه ها در کنار پوشــش زیبــای محلی مردم 
روستا، دزلی و دره کی را به مقصد تمام تورهای 

گردشگری استان تبدیل کرده است. 
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عکس روز 

گرمای شدید خطرات قلبی را به همراه دارد
انجمن قلب آمریکا می گوید گرمای بی سابقه هوا، خطرات قلبی قابل توجهی 

را به همراه دارد و باید اقداماتی را برای محافظت از خود انجام دهید.
 این مسئله به ویژه برای افراد مسن و افراد مبتال به فشار خون باال، چاقی 

یا سابقه بیماری قلبی یا سکته صادق است.
گرما و کم آبی قلب را وادار می کند تا با پمپاژ بیشــتر خون و انتقال آن از 
اندام های اصلی به زیر پوست، برای خنک کردن خود سخت تر فعالیت کند.
تحقیقات نشــان می دهد که وقتی دمای هوا به حداکثر دمای روزانه ۴۲ 
درجه سانتیگراد برسد تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی ممکن 
اســت دو یا ســه برابر شــود و هر چه دما در طول تابستان بیشتر در نوسان 

باشد، ممکن است سکته  های قلبی شدیدتر شود.

دکتــر  دونالــد لویــد جونز ، رئیس انجمن قلب آمریکا، می گوید:  در حالی 
که مرگ ها و بیماری های ناشــی از گرما قابل پیشــگیری هستند، ساالنه 
تعداد زیادی از افراد در اثر گرمای شــدید جان خود را از دســت می دهند. 
اگر بیماری قلبی دارید یا ســکته کرده اید، بیش از ۵۰ ســال ســن دارید یا 
اضافه وزن دارید، بســیار مهم اســت که در گرما برای محافظت از سالمت 

خود اقدامات احتیاطی خاصی انجام دهید. 
بــه گفتــه محققان، برخــی از داروها مانند مســدودکننده های گیرنده 
 ،]ACE[ مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین ،]ARBs[ آنژیوتانسین
مسدودکننده های بتا، مسدودکننده های کانال کلسیم و دیورتیک ها که بر 
پاسخ های فشار خون تأثیر می گذارند یا بدن را از سدیم تخلیه می کنند، 

می توانند پاسخ بدن به گرما را اغراق آمیز کنند و باعث شوند شما در گرمای 
شدید احساس بیماری کنید.اما محققان تاکید می کنند مصرف داروهای 
خود را قطع نکنید. یاد بگیرید که چگونه خونســردی خود را حفظ کنید 
و در مورد هر گونه نگرانی با پزشک خود صحبت کنید.حتی اگر داروهای 
قلبــی مصــرف نمی کنید، باید در گرمــا اقدامات احتیاطی را انجام دهید.
لوید جونز توصیه می کند:  حفظ آب بدن راهکار اصلی اســت. قبل، حین 
و بعد از بیرون رفتن در هوای گرم آب بنوشــید. منتظر نمانید تا احســاس 
تشــنگی کنید. و بهترین راه برای دانســتن اینکه آیا مایعات کافی دریافت 
می کنید این است که بر خروجی ادرار خود نظارت کنید و مطمئن شوید 

که رنگ ادرار کم رنگ است. تیره یا غلیظ نیست. 

دریچه علم

كتابکده

گیتی معینی: 

بابت سلفی با مردم از پرواز جا ماندم
گیتی معینی بازیگر باســابقه ســینما و 
تلویزیون، دربــاره فعالیت های اخیر خود 
توضیــح داد: چند ماه پیــش مدتی برای 
برنامه هــای ویژه مــاه رمضــان رادیو، در 
مصال حضور داشــتیم و بعــد از آن هم به 
ایام هفته کتاب رسیدیم. بعد از آن هم در 
شبکه سالمت برخی پیام های بهداشتی را 
می خواندیم. در حال حاضر کار خاصی در 
دست ندارم. برای برخی کار های سینمایی 
قرارداد امضا کرده ام، امــا هنوز برای آن ها 
اتفاقی نیفتاده است. کاًل گفته اند پروژه ها 
در ســکوت پیش می رود تا زمانی که کلید 

زده شود.
این بازیگر درباره نقش آفرینی تحسین شده 
خود در فیلم  ابلق  به کارگردانی نرگس آبیار 
که هنوز به اکران عمومی نرسیده است هم 
گفت: فیلم  ابلق  تحت تأثیر شرایط کرونایی 
و عدم استقبال مردم از سینماها، به گونه ای 
مسکوت باقی ماند، اما به نظرم از آنجایی که 
کرونا کم رنگ تر شده است، این فیلم هم به 

زودی اکران خواهد شد.
وی دربــاره تجربه های خود پــس از فیلم  
ابلق  هم افزود: در ســریال  باخانمان  برزو 
نیک نژاد حضور داشتم. در سریال دیگری 
هم حضور داشتم که قرار است در ایام محرم 
از تلویزیون پخش شــود. در یک مجموعه 
طنز هم حضور داشــتم. درباره پروژه های 

سینمایی هم فعاًل نمی توانم چیزی بگویم.
معینی درباره شــرایط دشــوار حضور در 
پروژه هــای ســینمایی بــرای بازیگران 
پیشکســوت افزود: برای ما که سنی از ما 
گذشته است این شرایط دشوار وجود دارد، 
اما بار ها گفتن آن هم تأثیری ندارد. باالخره 
مدتی هیچ پیشنهادی برای کار نیست و در 
مقطعی ناگهان ۱۰ پیشنهاد همزمان مطرح 
می شود. این شــرایط همواره بوده، من در 

حال حاضر نزدیک به دو ماه است که برای 
یک پروژه سینمایی معطل هستم و در این 
دوماه خیلی کار های دیگر می توانستم انجام 
دهم. زمانی پیشــنهاد بازی در فیلم  شهر 
گربه ها  را داشتم و بسیار هم عالقه مند بودم 
برای آن پروژه به شمال بروم، اما اعالم کردند 
امکانش نیست و باید در اختیار پروژه دیگری 
باشید؛ نه توانستم در آن فیلم حضور داشته 
باشم، نه این پروژه هنوز به سرانجام رسیده 
است. ما وقتی به یک پروژه تعهد داریم، هیچ 

فعالیت دیگری نمی توانیم داشته باشیم.
این بازیگر درباره کمبود فیلم های مرتبط 
با سالمندان در سینمای ایران گفت: ما که 
در هر چیز تقلید می کنیم ای کاش در این 
زمینه هم از سینمای غرب تقلید می کردیم. 
ما فقط شعار می دهیم. شرایطی که به وجود 

آورده ایم حتی مطابق دین مان هم نیست. 
خواهر و برادر های من خارج از کشور هستند 
و بار ها به من هم گفته اند که بیا پیش ما، اما 
من با ِعرق میهن پرســتانه ایران را دوست 
دارم و نمی توانم جــای دیگری بروم. حتی 
اگر شرایط هم در جای دیگر بهتر باشد، من 
روحیه و ثباتی که در کشورم دارم را در جای 

دیگر نمی توانم داشته باشم.
وی افزود: من وطنم را دوست دارم و حتی 
برای مسافرت کوتاه یک ماهه هم نمی توانم 
به خارج بروم، اما اینجا هیچ مسئولی قدر ما 
را نمی داند؛ تنها مردم هستند که قدر ما را 
می دانند. مواجهه مردم با ما همواره به همراه 
با عزت و لطف بوده است. حتی در یک صف 
اداری و یا خرید دارو مردم نسبت به ما ابراز 

لطف می کنند.

معینی با اشــاره به عالقه مردم به گرفتن 
عکس ســلفی با خود، گفت: من یک بار به 
واسطه همین عکس گرفتن ها از پروازم در 
فرودگاه جا ماندم و خدا به بچه های حراست 
فرودگاه خیر بدهد که بــرای پرواز بعدی 
جایی را به من دادند. مردم واقعاً لطف دارند، 
اما بعضی اوقات ابراز این لطف مایه دردسر 
هم می شود! مردم در عین اینکه لطف دارند 

باید کمی هم رعایت احوال ما را بکنند.
وی افزود: تمام افرادی که بازیگر می شوند، 
قطعاً عالقه دارند که دیده شوند، اما برخی 
مواقع آنقدر کالفه می شویم که از این میزان 
دیده شدن، پشــیمان می شویم! مردم هم 
در عین لطفــی که دارند بایــد گاهی ما را 
درک کنند. ما هــم باالخره آدم فضایی که 
نیستیم، ما هم مریض می شــویم و ما هم 

گاهی مشکالتی داریم. واقعیت این است که 
مردم ما بسیار خوب، باعاطفه و قدرشناس 

هستند.
این بازیگر درباره آخریــن حضور خود در 
ســالن ســینما و فیلم دیدن همراه مردم 
هم گفت: واقعیت این اســت که من زیاد 
اهل سینما رفتن نیستم. گشت و گذار در 
طبیعت را معموالً به حضور در سالن سینما 
ترجیح می دهم. گاهی، اما به سینما می روم 
چرا که احساس می کنم سالن سینما برایم 
یک دانشگاه است و باید خیلی چیز ها را از 
آن یاد بگیرم. البته در حــال حاضر آنقدر 
ابتذال و دیالوگ رکیک در آثار زیاد شــده 
که بعضاً آدم احســاس چندش می کند از 

مواجهه با آن ها!
معینی با تأکید بر اینکــه فیلم های خود را 
بر پرده سینما می بیند، ادامه داد: در حال 
حاضر فیلم  چند می گیــری گریه کنی ۲  
را در حال اکران دارم کــه هنوز فرصتش 
پیش نیامــده به تماشــای آن بروم، چون 
ســانس بندی مناســبی ندارد. در یکی از 
سینما ها تک سانس ساعت ۱۰ شب داشت! 
من اگر ســاعت ۱۰ به ســینما بروم، چه 

ساعتی می خواهم برگردم؟
این بازیگــر که در حیــن نقش آفرینی در 
فیلم  ابلق  به واســطه حمله برخی اراذل 
دچار آسیب دیدگی شــده بود، درباره این 
اتفاق هم توضیــح داد: آن ها درواقع محل 
زندگی شــان همان جا بود و از آنجایی که 
حضور ما کار های مربوط به موادفروشــی 
آن ها را مختل کرده بود، می خواستند زودتر 
ما را از منطقه بیرون کنند. یک روز آمدند 
تا دوربین را بشــکنند که زدند پای من را 
شکستند! با این همه زحمتی که برای آن 
فیلم کشیدم، حقم واقعاً ســیمرغ بود، اما 

سیمرغم فروخته شد!

چهره ها 

طنز


