
سخنگوی وزارت خارجه:

کرات هفته جاری   مذا
برگزار می شود

     سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
کرات در مورد  اعالم کرد: زمان برگزاری مذا
مســائل باقی مانده برای لغو تحریم ها در 
یکــی از کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس 
کرات در  قطعی شده و ان شاء اهلل این مذا

هفته جاری برگزار می شود...

رئیس جمهور در دیدار دبیرکل سازمان دی ۸:

 ظرفیت های تجاری
و ترانزیتی  کشورهای دی ۸ 

مغفول مانده است
کید بر اینکه سیاست ایران       رئیس جمهور با تا
همکاری با سازمان های منطقه ای، بین المللی 
و کشــورهای جهان اســت، گفــت: ظرفیت های 
کشــورهای »دی ۸« بــرای افزایــش  زیــادی در 
تبــادالت تجــاری و ترانزیــت کاال وجــود دارد کــه 

مغفول مانده است...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

نگاهی به تحرکات اخیر دیپلماتیک و سفرهای مهم مقامات به منطقه؛

کرات احیای برجام، روی مدار سرعت مذا
   تحــرکات اخیــر دیپلماتیــک حــول محــور ایــران از جملــه ســفرهای الوروف، بــورل و 
مصطفی الکاظمی به تهران از یکسو و سفر قریب الوقوع بایدن رئیس جمهوری آمریکا 
به منطقه از ســوی دیگر می تواند نشــان از تحوالت تازه ای در خصوص احیای برجام 

تفســیر شــود. در دو ماه گذشــته فضایی ســرد و یأس آلود بر حوزه دیپلماســی ســایه 
کرات  افکنده بود و تقریبا همه تحلیل ها به یک نتیجه واحد منتهی می شد که گویا مذا

  || صفحه  صفحه 22  وین و احیای برجام به بن بست رسیده است...

گار« کنکور سراسری سال 1401 را زیر ذره بین برد »روز

یک قدم تا  ماراتن  نفسگیر کنکوریک قدم تا  ماراتن  نفسگیر کنکور

صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 بازیگری ایران و قطر 
در یک میدان

4

 سناریوی تکراری 
افزایش قیمت شکر

3

 یکه تازی خودروسازان 
در بازار بی رقیب

3

انتشار لیست ابربدهکاران بانکی؛

اقدامی آرایشی و بی نتیجه
3

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

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

 نوبت دوم

ــه مراحــل  ــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلی ــی اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول زی شــرکت شــهرکهای صنعت
www. برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت 
در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ 1401/04/05 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 15 مورخ 1401/04/05 تا ساعت 15 مورخ 1401/04/09 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 15 مورخ 1401/09/23 

زمان بازگشایی پاکات: طبق جدول زیر 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 

ومیه تلفن: 33489626 - 33489616 فاکس 33489609  ونیک و صنایع غذایی ار ی الکتر ی - جاده سیر - شهرک فناور ومیه - پل قویون خیابان شهید باقر آدرس: ار
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی آذربایحان غربی 

عنوان فهرست پروژه ردیف 
مبلغ ضمانتنامه مبلغ برآورد اولیه )ریال( بها 

محل 
تامین 
اعتبار 

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه 

آخرین مهلت 
تسلیم پیشنهاد 

زمان 
گشایی  باز

کات  پا

1

تجدید مناقصه 
اجرای روکش و 

آسفالت نوارهای 
حفاری معابر شهرک 

صنعتی بوکان 

فهرست بهای 
پایه رشته راه 

باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 
و راهداری سال 

 1401

27/۸7۸/66۸/9۸51/393/933/450

بودجه 
داخلی 
و منابع 
عمرانی 
استانی 

از تاریخ 1401/04/05 تا 
تاریخ 1401/03/09 

تا ساعت 
خ  15 مور

 1401/04/23

ساعت 
خ  10:00 مور

 1401/04/25

2

تجدید مناقصه 
زیرسازی 

جدولگذاری 
آسفالت و ترمیم 
نوارهای حفاری 
شهرک صنعتی 

پیرانشهر

فهرست بهای 
پایه رشته راه 

باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 
و راهداری سال 

 1401

بودجه 40/402/3۸۸/7412/020/119/43۸
داخلی 

ازتاریخ 1401/4/5
تا تاریخ

1401/3/9

تا ساعت 
خ  15 مور

 1401/04/23

ساعت 
خ  10:00 مور

 1401/04/25
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پایگاه خبری

مخابرات منطقه کرمانشاه

به اطالع می رساند مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401/4 
بمدت 10 روز تمدید می گردد.

1.مهلت فروش اسناد تا تاریخ 1401/04/11
2.مهلت تحویل پاکات تا تاریخ 1401/04/21

3.زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1401/04/22

گهی تمدید مناقصه ظ عمومی  گهی تمدید مناقصه ظ عمومی  آ  آ
یک مرحله ای یک مرحله ای 44 /   /  14011401

مخابرات منطقه کرمانشاهمخابرات منطقه کرمانشاه

تدابیر جلوگیری از مهاجرت دائمی 
پژوهشگران و نخبگان کشور

  علــی موســوی دبیــر دبیــران انجمــن علمــی دانشــجویی 
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 

بســیاری از نخبگان علمی کشــور با مشــاهده برخی 
بی تفاوتی ها و بی مهری ها از ســوی مدیران دولتی و نبود 
جاذبه ها و بستر مناسب برای فعالیت های تحقیقاتی، اقدام 
به مهاجرت به کشورهای توسعه یافته به خصوص قاره اروپا 

می کنند.
بــه نظــر می رســد الزم اســت برای حل این مشــکل و 
استفاده حداکثری از پتانسیل عظیم استعدادهای علمی 
پژوهشــگران داخلی در برای رفع مشکالت رایج کشور و 
تحقق یافتن تمدن نوین اســالمی، باید اقداماتی مؤثر و 
اساسی با حمایت دولت و مجلس شورای اسالمی صورت 

پذیرد.
در نظر گرفتن فعالیت های تحقیقاتی به عنوان یک شغل 
دولتــی و در ازای آن واریــز حقــوق ماهیانــه و مکفی به 
پژوهشگران، می تواند یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش 

سیل مهاجرت نخبگان به کشورهای اروپایی باشد.
باید واقع بین بود که حداقل ســن یک دانشــجوی دوره 
دکتری از ۲۵ ســال شــروع می شود و تعداد بسیار زیادی 
از آنــان متأهــل و دارای فرزند هســتند. چگونه می توان 
بدون دریافت حقوق ماهیانه و اختصاص تسهیالت مالی، 
از پژوهشــگران انتظار داشــت تا به صورت تمام وقت و با 
آرامش فکری در محیط آزمایشگاه ها حضورداشته باشند؟
در دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان کشــور در ســال 
۱۳۹۵، ایشــان فرمودند: »در دفاع از جامعه نخبگان و از 
حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد 
و می دانم این حرکت، حرکت با برکتی اســت و ان شاء اهلل 

عاقبت به خیر است.«
همچنین در رابطه با حمایت مالی ایشــان فرمودند: »به 
دلیــل امتیازهای فراوان غرب برای جوانان ایرانی، تعداد 
قابل توجهــی مهاجرت می کنند و می توان با دادن همان 
امتیازها، جوانان نخبه را برای کشور نگه داشت زیرا هیچ 
جوانی سرزمین مادری خود را به غربت ترجیح نمی دهد.«

در ســال های اخیر شاهد بودیم که برخی از کارشناسان، 
نخبگان مهاجر را وطن فروش و خائن خطاب می کنند. در 
حالی که بهتر اســت به جای هتک حرمت به نخبگان که 
ذخایر ارزشــمند کشور هستند، به رفع مشکالت و موانع 

آنان پرداخت.
همچنین، بهره گیری از پتانسیل بسیار مفید فرصت های 
مطالعاتی چندماهه یا یک ســاله برای دانشگاهیان بسیار 
کار شایسته ای بوده، زیرا علم و دانش مرزی ندارد و تعامل 
بین المللی در حوزه فعالیت های تحقیقاتی امری ضروری 
اســت. راهکار پیشــنهادی دیگــر، به کارگیری نخبگان 
فارغ التحصیل در شرکت های دانش بنیان و صنعت است. 
نداشتن امنیت شغلی عامل مهم و مؤثر در افزایش ساالنه 

مهاجرت نخبگان بوده است.
افزایش تعامل بین دانشــگاه و صنعت موضوع موردبحث 
برای دولت و مجلس در سال اخیر بوده است که باید بپذیریم 
در این موضوع پیشرفت بسیار کمی داشته ایم. در صنایع 
مختلف کشور، مشکالت اساسی و نواقصی وجود دارد که 
با به به کارگیری دانش ارزنده پژوهشــگران داخلی تا حد 

قابل توجهی قابل حل است.
اختصاص امتیازاتی ویژه به صنعت گران به منظور آموزش 
و بــه عهده گرفتن مســئولیت کارآموزی دانشــجویان، 
مشکل محدود بودن پژوهشگران به محیط دانشگاهی را 
حل خواهد نمود. مسئوالن باید با ارج نهادن به فعالیت های 
ارزشــمند علمی و حمایت های مالی و معنوی از جوانان 

نخبه، مسیر پیشرفت ایران اسالمی را هموار کنند.

یادداشت

نامه ۴۰ نماینده به قالیباف : 

پشت پرده استیضاح وزیر صمت را  روشن کنید
عضو فراکســیون انقالب اسالمی مجلس از نامه ۴۰ 
نماینده به رییس مجلس برای تعیین تکلیف پشت 

پرده استیضاح وزیر صمت خبر داد. 
علی اکبر علیزاده از نامه ۴۰ نماینده به رییس مجلس 
شــورای اسالمی به جهت بررسی اخبار منتشر شده 
پیرامون فشــار دو نماینده مجلس برای انتصابات به 
فاطمی امین خبر داد. نماینده مردم دامغان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در بین نمایندگان مطرح شده 
اســت کــه دو نفر از وکالی ملت درخواســت های 
غیرقانونی مبنی بر انتصاب برخی افراد از وزیر صمت 
دارند و به همین علت برای اســتیضاح وزیر صنعت 

معدن تجارت فشار می آورند.
عضو فراکسیون انقالب اسالمی ادامه داد: نمایندگان 
در این نامه خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده 
اند، وکالی ملت منتظر پیگیری و پاسخ رییس مجلس 

هستند. بخشی از متن این نامه به شرح زیر است:
پیرو انتشــار خبر اعمال فشــار خارج از قانون چند 
نماینــده مجلس به وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط 

احتمالی این موضوع به مساله پیگیری اعالم وصول 
و انجام اســتیضاح ایشــان در هیات رئیسه مجلس، 
خواهشمند است با قید فوریت دستور فرمایید هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان، جهت دفاع از کیان خانه 
ملت و حفظ انقالبی ماندن مجلس، بررسی صحت و 
سقم این ادعا را بررسی و نتیجه را در اسرع وقت و پیش 
از بررســی احتمالی استیضاح در صحن علنی اعالم 
نماید. بدیهی است نتیجه بررسی ها، چه در صورت 
صحت خبر مذکور و برخورد با خاطیان و چه درصورت 
عــدم صحت، برخورد با مدعیان و اطالع رســانی به 
افکار عمومی منجر به افزایش سرمایه اجتماعی قوه 

مقننه خواهد شد.
 طبق اخبار منتشر شده، ۲ نفر از نمایندگان مجلس 
پس از اعمال فشارهای متعدد به فاطمی امین برای 
انتصاب گزینه های مورد نظر خود در شرکت صنعتی 
و معدنی چادرملو و به نتیجه نرسیدن این فشارها، به 
تازگی در قالب پیامکی تهدیدآمیز، با وی اتمام حجت 
کرده اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی 

چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود.

گهی مناقصه شماره 20010010040001032001001004000103   گهی مناقصه شماره  آ  آ
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

گذار میگردد:      ح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای وا بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شر

گــزار : شــرکت ســاخت و توســعه زیــر بناهــای حمــل و نقــل کشــور بــه نشــانی تهــران - بزرگــراه مــدرس- خیابــان وحیــد دســتگردی - خیابــان فریــد افشــار - نبــش  دســتگاه مناقصــه 
بلــوار آرش

( بــه طــول 14/4 کیلومتــر  بــا مــدت اجــرای کار 36 مــاه  ح پــروژه: عملیــات بهســازی و چهــار خطــه شــدن محــور ســنندج - مریــوان ) حــد فاصــل پــل شــیخ تــا ابتــدای گردنــه تیتــور شــر
در اســتان کردســتان

 ســیر مراحــل دریافــت اســناد و برگــزاری فرآینــد مناقصــه: صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلــت دریافــت 
، مراحــل ثبــت  اســناد از ســامانه مذکــور حداکثــر تــا تاریــخ 1401/04/15 ســاعت 14 میســر خواهــد بــود. ضمنــًا مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مذکــور

نــام در ســایت فــوق و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه بــه انجــام رســانند. تلفــن پشــتیبانی ســامانه : 1456

محــل تحویــل پاکــت شــرکت در مناقصــه )صرفــا پاکــت الــف( اداره کل امــور پیمــان هــا و رســیدگی فنــی- شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور و مهلــت ارســال 
پاکــت هــای پیشــنهاد در ســامانه حداکثــر تــا ســاعت 14 روز شــنبه مــورخ 1401/04/25 و تاریــخ جلســه مناقصــه ســاعت 11/30صبــح روز یکشــنبه مــورخ 1401/04/26 مــی باشــد. 

      مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یکبار قابل تمدید می باشد. 

برآورد : براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401 به مبلغ 2,625,487,000,000 ریال میباشد. 

کار 53 میلیارد ریال تعیین میگردد.  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 

ح : راه یاب ملل  ) تلفن : 88105110  (  مهندسین مشاور طر
ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 
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سیاست 2

سخنگوی وزارت خارجه:

کرات هفته جاری برگزار می شود  مذا
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان اعالم 
کــرد: زمــان برگزاری مذاکرات در مورد مســائل 
باقی مانده برای لغو تحریم ها در یکی از کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس قطعی شده و ان شاء اهلل این 
مذاکرات در هفته جاری برگزار می شــود. ســعید 
خطیب زاده در آخرین نشســت رسانه ای خود در 
سمت سخنگوی وزارت خارجه در جمع خبرنگاران 
داخلــی و خارجــی در  ابتدا اعالم کرد که وزیر امور 
خارجه کشورمان امروز برای دیدار با مقامات ترکیه 
به این کشور همسایه سفر خواهد کرد و پس از آن 
عازم ترکمنســتان می شــود تا در نشست وزیران 
امور خارجه کشــورهای حوزه خزر در عشــق آباد 

شرکت کند. 
این دیپلمات ارشــد کشورمان همچنین در پاسخ 
به سوالی در مورد سفر مصطفی الکاظمی نخست 
وزیر عراق به تهران، و این که آیا وی حامل پیامی 
از ســوی عربستان به تهران بود تصریح کرد: سفر  
آقای الکاظمی به تهران از پیش برنامه ریزی شده 
بود و در این ســفر مقامات دو کشــور در ارتباط با 
موضوعــات دو جانبــه و تحوالت منطقه رایزنی و 
گفــت و گو کردنــد. از جمله در مورد نقش مثبت 
و ســازنده ای که بغداد در ماه های گذشته در مورد 

روابط ایران و عربستان ایفا کردند.
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگر از صحبت 
های خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با سفر اخیر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اروپا به تهران و موضوع از سرگیری مذاکرات احیای 
برجام و رفع تحریم ها بعد از وقفه ای بیش از سه ماهه 
افزود: زمان قطعی برگزاری مذاکرات رفع تحریم ها 

قطعی شده و مکان آن نیز تقریبا مشخص است.
خطیب زاده ادامه داد: ان شاء اهلل یکی از کشورهای 
حوزه خلیج فارس میزبان این گفت وگوها خواهد 
بود و این  گفت و گوها طی روزهای آتی و در همین 
هفته انجام می شــود و شــاید مکان برگزاری این 
مذاکــرات بــا توجه به رایزنی و گفت و گوهایی که 
در حال انجام اســت تا پایان امروز به صورت دقیق 

مشخص و اعالم شود.
خطیــب زاده همچنیــن با بیان این که آقای بورل 
تالش جدی کرد که مذاکرات ادامه پیدا کند و ما 
از نقش تسهیل گری اتحادیه اروپا و آقای بورل در 
این زمینه قدردانی می کنیم افزود: بعد از قطع نامه 
اخیر شورای حکام  آژانس آقای بورل در تماس هایی 
که داشــتند تالش جدی کردند که این مذاکرات 

ادامه پیدا کند. 

رئیس جمهور در دیدار دبیرکل سازمان دی ۸:

 ظرفیت های تجاری و ترانزیتی 
کشورهای دی ۸ مغفول مانده است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیاست ایران 
همکاری با سازمان های منطقه ای، بین المللی 
و کشــورهای جهان است، گفت: ظرفیت های 
زیادی در کشــورهای »دی ۸« برای افزایش 
تبــادالت تجاری و ترانزیت کاال وجود دارد که 

مغفول مانده است.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در دیدار »ایسیاکا 
عبدالقادر امام« دبیرکل ســازمان »دی ۸« با 
تاکید بر اینکه سیاست جمهوری اسالمی ایران 
همکاری با سازمان های منطقه ای، بین المللی 
و کشــورهای جهان است، گفت: ظرفیت های 
زیادی در کشــورهای »دی ۸« برای افزایش 
تبــادالت تجاری و ترانزیت کاال وجود دارد که 

مغفول مانده است.
رئیس جمهور با اشــاره به دستاوردهای دانش 
بنیــان جوانــان ایرانی در پارک هــای علم و 
فناوری کشورمان، اظهار داشت: ایران می تواند 
دســتاوردهای فناورانه و دانش بنیان خود را با 
دیگر کشورهای »دی ۸« به اشتراک بگذارد.

آیت اهلل رئیســی با ضروری دانســتن افزایش 
تبــادالت تجاری میان اعضای گروه »دی ۸«، 
تصریح کرد: اعضای این ســازمان تالش کنند 
ضمن فعال ســازی ظرفیت های خود تبادالت 
تجاری بین کشورهای عضو را افزایش دهند.

رئیسی خاطرنشــان کرد: آمریکا نمی خواهد 
کشــورهای در حال توسعه رشد کنند و عالقه 
مند اســت این کشــورها به هر نحوی به نظام 

سلطه وابستگی داشته باشند.
»ایســیاکا عبدالقادر امام« دبیرکل ســازمان 
»دی ۸« نیــز در ایــن دیدار ایــران را یکی از 
اعضای فعال این ســازمان دانســت و گفت: دو 
نهاد مهم »دی ۸« در تهران و همدان مســتقر 

است.
»ایســیاکا عبدالقادر امام« مــورد توجه قرار 
گرفتن ظرفیت جمعیت برای کشورهای عضو 
ســازمان »دی ۸« و افزایش تبادالت تجاری 
میان اعضا را دو رویکرد مهم مدیریتی خود از 
زمان تصدی دبیر کلی این سازمان عنوان کرد.

یادبود

سخنرانی ترامپ در جمع 
هوادارانش در شهر »ِمنُدن«
  در ایالت ایلینوی آمریکا/

زیارت شهر مکه از  گتی ایمجز
سوی نخست وزیر عراق 
در جریان سفر اخیر 
به عربستان سعودی/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

نگاهی به تحرکات اخیر دیپلماتیک و سفرهای مهم مقامات به منطقه؛

کرات احیای برجام، روی مدار سرعت مذا
تحــرکات اخیر دیپلماتیــک حول محور 
ایران از جمله ســفرهای الوروف، بورل و 
مصطفی الکاظمی به تهران از یکسو و سفر 
قریب الوقوع بایدن رئیس جمهوری آمریکا 
به منطقه از ســوی دیگر می تواند نشان از 
تحوالت تازه ای در خصوص احیای برجام 

تفسیر شود.
در دو ماه گذشته فضایی سرد و یأس آلود 
بر حوزه دیپلماسی سایه افکنده بود و تقریبا 
همه تحلیل ها به یک نتیجه واحد منتهی 
می شــد که گویــا مذاکرات وین و احیای 
برجام به بن بست رسیده است. اقدام خارج 
از منطق و غیر ســازنده رافائل گروســی، 
مدیــرکل اژانس بیــن المللی انرژی اتمی 
در تهیه و تدارک یک قطعنامه ضد ایرانی 
 در شورای حکام نیز موید این جمع بندی

 بود.
بــا ایــن همه پــس از واکنش تنــد ایران 
نســبت به قطعنامه شــورای حکام و ابراز 
نگرانی های کشــورهای اروپایی و ســایر 
طرف های توافق هســته ای ایران نســبت 
به ناکام ماندن و از بین رفت برجام، مجددا 
تحرکات جدیدی در این عرصه اتفاق افتاد 
که از آن جمله می توان به ســفر ســرگئی 
الوروف وزیر امور خارجه روسیه و بالفاصله 
پــس از آن ســفر جوزف بورل مســئول 
 سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا به تهران

 اشاره کرد.

حائــز اهمیت اینکه این ســفرها با ســفر 
مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق به 
تهران معنی دیگری خواهد داشت خصوصا 
اینکــه وی پیــش از عزیمت به تهران هم 
اکنون در ســفری رســمی به عربســتان 
ســعودی رفته اســت. مصطفی الکاظمی 
در مذاکرات اخیر میان ایران و عربســتان 
نقشــی میانجی گر بازی کرده است و این 
احتمــال مــی رود که در حــوزه مرتبط با 
 ایرانـ  عربســتان نیز تحوالت تازه ای در

 راه باشد.
در واقــع بــه گفته برخی ناظران، ســفر 
مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق به 
تهران می تواند حامل نشانه ای از پیشرفت 
گفتگوهای ایران و عربستان و بیانگر جریان 

خون تازه به رگ های دیپلماسی باشد.
در همیــن حــال پیــش از ســفر بورل به 
ایران، انتشــار خبری مبنی بر دســتور جو 
بایــدن رئیــس جمهور آمریــکا برای لغو 
ممنوعیــت صدور ویزا برای آن دســته از 

شــهروندان ایرانی که در ســپاه پاسداران 
خدمــت کــرده اند از ســوی ناظــران به 
عنــوان ســیگنالی مثبــت در راســتای 
 تقویــت مذاکــرات احیای برجــام تلقی 

شده است.
آنچه مشخصا می توان از اظهارات مقامات 
ایرانی و اروپایی پس از دیدار بورل از تهران 
دریافت اینکه مقرر شــده است مذاکراتی 
میان ایران و آمریکا با واســطه یک طرف 

ثالث برگزار شود. 

ایــن می توانــد به معنی احیای برجام و یا 
حتــی آغاز یک روند تازه باشــد که هدف 
آن بــا احیــای برجام یکی خواهد بود و آن 

چیزی نیست جز رفع تحریم های ایران.
در همیــن خصوص مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپا گفته اســت که 
مذاکــرات میــان ایران، اتحادیــه اروپا و 
آمریکا در وین برگزار نخواهد شــد چرا که 
گفت وگوها در قالب ۱+۴+آمریکا نیســت. 
جوزپ بورل نیز در این خصوص اعالم کرد 
احتماال این گفت وگوها در جایی نزدیک تر 
بــه خلیج فارس و به صورت مشــخص تر 
در یک کشــور حاشیه خلیج فارس برگزار 
می شــود، جاییکه اذهــان را متوجه قطر 
مــی کند که از قضا اخیــرا نقش پررنگی 
 در تبــادل پیام میان تهران و واشــنگتن 

داشت.
ایــن موضــوع، اذهان را بــه اهمیت نقش 
معادالت منطقه ای و شــاید محوریت آن 
در ادامه مذاکرات سوق می دهد. بر اساس 
این اظهارات گمانه زنی هایی درباره داد و 
ستدهایی که منطقه یک ضلع از آن خواهد 

بود صورت گرفته است. 
برای روشن شدن ابعاد سفر بورل به ایران 
و اهمیت آن در ســرعت دادن به مذاکرات 
احیای برجام و احتماالً ترکیب آن با نوعی 
 از تفاهــم منطقــه ای باید منتظر روزهای

 آتی ماند.

خبر ویژه

احمد وحیدی گفت: از روزهای آینده ثبت نام عتبات عالیات در سامانه حج و زیارت آغاز می شود تا کسانی که قصد 
مشارکت دارند. می توانند، نام نویسی کنند. 

وزیر کشور در حاشیه نشست ستاد مرکزی اربعین در جمع خبرنگاران درباره آغاز ثبت نام زائران عتبات عالیات گفت: 
از روزهای آینده در سامانه حج و زیارت آغاز می شود و همه عزیزانی که قصد مشارکت در عتبات عالیات دارند می توانند 

نام نویسی کنند تا بدانیم برنامه های خود را برای چه تعدادی آماده کنیم.
احمد وحیدی درباره قیمت روادید هم گفت: امیدواریم با لغو روادید  و قولی که دوستان عراقی دادند مشکلی در این 
زمینه وجود نداشته باشد و بر اساس تعهدی که طرف عراقی داده انشاهلل در ایام اربعین شاهد لغو روادید باشیم البته 
همین االن لغو روادید شــده اما در تعداد محدودی شــامل ۲ هزار ۵۰۰ تا لغو  روادید روزانه اســت که این هم از طریق 

سازمان حج و زیارت صورت می گیرد.
پیش ثبت نام سفر اربعین امسال از ۱۰ تا ۳۱ تیرماه در سامانه سماح انجام می شود و ستاد مرکزی اربعین  برآورد کرده 
امسال  بیش از ۴ میلیون زائر ایرانی در این ایام داشته باشیم. به گفته سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت، 
انتظار می رود با بازگشایی مرز های زمینی، بخش اعظمی از زائران عتبات عالیات از مبادی مرزی شلمچه، چزابه و اروند 

رود به عراق سفر کنند که در این راستا باید برنامه ریزی های دقیق و مناسب برای تسهیل امور زائران اندیشیده شود.
 ستاد مرکزی اربعین همچنین در اطالعیه ای از هموطنانی که قصد عزیمت برای زیارت اربعین دارند خواسته تا نسبت 
به وجود دست کم ۶ ماه اعتبار گذرنامه های خود اطمینان داشته باشند. این دسته از هموطنان، به منظور جلوگیری از 

ازدحام در ایام اربعین از هم اکنون به اداره گذرنامه ناجا مراجعه و نسبت به تجدید گذرنامه اقدام کنند.

وزیر کشورخبر داد:

نام نویسی زائران اربعین از روزهای آینده

بین الملل

نماینده مجلس:

ح استیضاح  احتماال امروز طر
 »فاطمی امین« در مجلس 

اعالم وصول می شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمایندگان 
امروز توضیحات وزیر صمت را قانع کننده ندانستند و 
احتماالً ســه شــنبه طرح استیضاح وی از سوی هیئت 

رئیسه مجلس اعالم وصول می شود.
لطف اهلل سیاهکلی، در تشریح جلسه کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس، اظهار داشت: سید رضا فاطمی امین وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برای بررسی موضوع استیضاح 

وی در جلسه این کمیسیون حضور یافت.
وی بیــان کرد: وزیر صمت توضیحاتی درباره عملکرد 
خود به نمایندگان ارائه کرد اما در نهایت نمایندگان از 

توضیحات وی قانع نشدند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تصریــح کرد: البته به نمایندگان متقاضی اســتیضاح 
فاطمی امین تا صبح ســه شــنبه فرصت داده شد که 
اگر نظرشــان درباره استیضاح وزیر صمت تغییر کرد، 

اعالم کنند.
سیاهکلی تاکید کرد: در صورتی که متقاضیان استیضاح 
وزیر صمت بر نظر خود باقی بمانند، سه شــنبه ۷ تیر 
ماه طرح استیضاح فاطمی امین از سوی هیئت رئیسه 

مجلس اعالم وصول خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت : 

هیچ پیامک تهدیدآمیزی 
دریافت نکرده ام

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت گفــت: هیچ پیامک 
تهدیدآمیــزی از جانــب نمایندگان دریافت نکرده ام و 
طراحان اســتیضاح حتی فشاری برای انتصابات هم به 

من وارد نکرده اند.
سیدرضا فاطمی امین در جلسه کمیسیون صنایع که با 
حضور طراحان استیضاح وی و اعضای کمیسیون برگزار 
شد، در پاسخ به سوالی پیرامون ادعای برخی رسانه ها 
مبنی بر ارســال پیامکی تهدیدآمیز از جانب طراحان 
استیضاح برای انتصاب افرادی به مدیریت یک شرکت 
صنعتی، تاکید کرد: به صراحت می گویم هیچ پیامک 
تهدیدآمیزی برای من نیامده و این موضوع را تکذیب 
می کنم. این مطلب را جایی نگفته ام و هر کســی که 

منتشر کرده خودش باید پاسخگو باشد.
وی با اشــاره به اینکه از جانب برخی نمایندگان برای 
انتصابات پافشاری هایی وجود داشته، افزود: نمایندگان 
امضاکننده استیضاح حتی فشاری برای انتصابات به من 
وارد نکرده اند البته نمایندگان دیگری پافشاری بیش 
از حد درباره انتصابات داشــته اند که اگر الزم باشــد در 

مجلس راجع به آن سخن خواهم گفت.

 »ناصر کنعانی« 
سخنگوی وزارت خارجه شد

»ناصــر کنعانــی« رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در 
قاهره،سخنگوی جدید دستگاه دیپلماسی شد.

 ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشســت خبــری درباره وضعیت حضــور خود در این 
وزارتخانه، اعالم کرد: امروز آخرین روز بنده در کسوت 
سخنگوی وزارت امور خارجه بود و از امروز به بعد »ناصر 

کنعانی« در این مقام حضور خواهند داشت.
وی در مورد آینده شغلی خود هم گفت: من ان شاء اهلل 
در همین وزارت خارجه و در ســمت مشــاور وزیر امور 
خارجه در خدمت مردم و دستگاه دیپلماسی خواهم بود.

نماینده مجلس:

گرام   احتمال فیلتر اینستا
و واتس اپ وجود دارد

غالمرضا نوری نایب رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس 
گفت: سرنوشت طرح صیانت مبهم است. طرح صیانت، 

به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است.
 این نماینده در ادامه اظهار کرد: یک ماه قبل در جریان 
بررسی طرح شفافیت، پیشنهاد دادم تا جلسات، نظرات و 
آرای شورای عالی فضای مجازی شفاف شود که تصویب 
نشــد و پشت ســرش هم در هفته گذشته تصمیما ت 
شــورای عالی فضای مجــازی از هرگونه دادخواهی و 

شکایت افراد و اشخاص مصون شد.
نــوری افزود: با این حــال می توان گفت طرح صیانت 
درجایی اســت که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم 
اســت که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؛ چون دیگر از 
شفافیت و بازخواست هم مصون است، ولی امیدواریم این 
کار را با مردم نکنند. وی گفت: با این مصوبه عمال موضوع 
فیلترینگ تمام ابزار های پرکاربرد فضای مجازی مانند 
واتس اپ، اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی د ارد.

به گفته وی، اگر شورای نگهبان هم مصوبه هفته گذشته 
مجلس درباره اصالح قانون آیین دادرسی و تشکیالت 
دیوان عدالت اداری را تایید کند، هیچ شخص حقیقی 
و حقوقی نمی تواند شــکایت کند که مثال این تصمیم 
شــما برای اقتصاد، کســب وکار، زندگی و گردش آزاد 
اطالعات و برای این بخش از حقوق اساســی ما مضر 

است و درخواست لغو آن را نمی توان داد.
وی با اشاره به ارسال طرح صیانت توسط رئیس مجلس 
به شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در آن مقطعی 
که این طرح را از دست کمیسیون اصل ۸۵ که اکثریت 
اعضا با هماهنگی و مهندسی شده جمع شده بودند که 
صیانت را به زور قانون کنند، مسیر برون رفت خوبی بود؛ 
ولی بعد از آن دو تصمیم که پشت سرش برای شورای 
عالی فضای مجازی آمد در هاله ای از ابهام قرار گرفت. 
نوری گفت: هیچ راهی برای اصالح مصوبه مجلس وجود 
ندارد مگر آنکه شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند.

به بهانه فرارسیدن هفتم تیر؛

 وقتی به شهید بهشتی هم
 شک کردند!

دکتر بهشتی یکی از افراد مؤثر در انقالب بود. حرف هایش 
هم کاماًل واضح و روشن بود. او با درایت و بزرگواری خیلی از 
مشکالت را حل می کرد، ولی ایشان را از نظر شخصیتی به 
حدی تخریب کرده بودند که حتی مذهبی ها و انقالبی ها 

هم به او شک کرده بودند.
 دکتر ســید مســعود خاتمی که در دوران دفاع مقدس 
به عنــوان مســئول بهــداری کل ســپاه نقش آفرینی 
کــرده اســت،  در کتاب »طبیب زنــدان دولتو« روایت 
می کند:وقتی نظام مستقر شد و سیاستش را اعالم کرد 
و دولت موقت استعفا داد، اولین افراد شاخصی که برای 
حمایت از امام ســینه ســپر کردند، سه نفر بودند؛ آقای 
بهشتی، مقام معظم رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی.
دکتر بهشتی رئیس قوه قضائیه بود و مواضعش را خیلی 
محکم اعالم می کرد. مناظره هایی بین توده ای ها و ایشان 
بود که از تلویزیون پخش می شد. آیت اهلل بهشتی خیلی 
قاطع جواب آن ها را می داد. چون دیدگاه های ایشــان 
در اندیشه گروهک های مختلف خیلی مؤثر بود. بر ضد 
ایشان فضاسازی کردند. وقتی تأثیر کالمش را می دیدند، 
تحمل نمی کردند. به هرحال خیلی بر ضد او جوســازی 
کرده بودند؛ به خصوص منافقین. البته این قضیه سابقه 
تاریخی دارد. وقتی حضرت علی )ع( را هم شهید کردند، 
آن قدر علیه ایشان جوسازی کرده بودند که حتی بعضی ها 

می پرسیدند: مگر علی نماز هم می خواند؟!
دکتر بهشتی را هم به بهانه های مختلف مورد هجمه قرار 
می دادند. آنچه بیش از همه مایه تأسف بود، بی بصیرتی 
بعضی از انقالبی ها و مذهبی ها بود. البته بعد که ایشان 
شهید شد، خیلی ها گریه کردند. من تعجب می کنم که 
چطــور بعضی ها این قدر بی بصیرت بودند؟! تا جایی که 
به ما می گفتند: چون شما عکس این سه نفر را در سپاه 
می زنید، حزبی هستید. دکتر بهشتی یکی از افراد مؤثر در 
انقالب بود. حرف هایش هم کاماًل واضح و روشن بود. او با 
درایت و بزرگواری خیلی از مشکالت را حل می کرد، ولی 
ایشان را از نظر شخصیتی به حدی تخریب کرده بودند 
که حتی مذهبی ها و انقالبی ها هم به او شک کرده بودند.
دشمن از جهل آن ها سوءاستفاده کرده بود. دلیلش هم 
کاماًل روشــن است. دشمنان انقالب می خواستند افراد 
مؤثر را از ســر راه بردارند تا راحت تر به اهداف خودشــان 
برسند. البته بعد از شهادت دکتر بهشتی خیلی ها توبه 
کردند.در زمان ریاست جمهوری بنی صدر، دکتر بهشتی 
هم به شیراز آمد. من خودم به استقبال ایشان رفتم. اول 
آیت اهلل بهشتی را به سپاه بردیم. من خیلی مواظب بودم 
که حتی در خود سپاه، حرمت ایشان حفظ شود. حدود 
یک ساعت برای بچه های سپاه سخنرانی کرد و تغییری 
که در روحیه و اخالق و رفتار نیروها ایجاد شد، محسوس 
بود. از دقت نظر بچه ها و سؤال هایی که از ایشان می کردند، 
کامال مشخص بود که نظرشان درباره دکتر بهشتی تغییر 

کرده و به ایشان ارادت پیداکرده اند.

چند نکته مهم درباره گفتگوهای 
هسته ای در قطر که نمی دانید!

طبق اعالم مقامات رســمی کشــورمان و تأیید مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، دور جدیدی از تعامل 
ایران و طرف های غربی دربارۀ روند احیای توافق هسته ای 
یا همان برجام، در روزهای آینده در یکی از کشــورهای 
حاشیه خلیج فارسـ  احتماالً قطرـ  برگزار خواهد شد.

انتشار این خبر، بازتاب زیادی در فضای رسانه ای کشور 
داشت و زمینه ساز انتشار اخبار مختلف و شایعاتی در این 
زمینه شد، با این حال، خبرنگار تسنیم از منابع آگاه کسب 
اطالع کرده است که بخش زیادی از این اخبار، ارتباطی 
با واقعیت ندارد و به نظر می رســد که اشــاره به موارد زیر 
که روایت میدانی از گفتگوهای پیش ِروســت، به دقیق 

شدن تحلیل ها کمک فراوانی می کند:
چیزی برای مذاکره وجود ندارد؛ بلکه طرفینـ  یعنی ایران 
و آمریکاـ  باید تصمیم نهایی خود را با میانجیگری اتحادیه 
اروپا در این زمینه بگیرند، در واقع نام این گفتگوها را باید 
»نشست دوحه« و نه »مذاکرات دوحه« دانست که علت 
عدم حضور کشــورهای E۳ )فرانسه، آلمان، انگلیس( و 
روسیه و چین در این نشست هم به همین دلیل است.

هیــچ مذاکره مســتقیمی بین ایران و آمریکا شــکل 
نمی گیرد. برداشــت های اشــتباه از ســخنان جوزف 
بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برخی 
رسانه های داخلی باعث ایجاد این شبهه شد که احتماالً 
و برای نخســتین بار بعد از خروج غیرقانونی واشــنگتن 
از توافق هســته ای، ایران پذیرفته اســت که با آمریکا 
به صورت مســتقیم گفتگو داشــته باشد؛ در صورتی که 
چنین مسئله ای نیست و تیم ایرانی به سبک سابق و با 
میانجیگری اروپاـ  بدون حضور مستقیم آمریکاـ  در این 

گفتگوها شرکت خواهد کرد.
علت اصلی شکل گیری این گفتگوها، تالش اتحادیه اروپا 
برای به نتیجه رســاندن فرایند مذاکرات وین به منظور 
احیای برجام اســت که در ماه های گذشــته با مخالفت 
و ســنگ اندازی جدی E۳ و اســرائیل و عربستان همراه 
بوده است. ماجرای بازداشت عجیب انریکه مورا، مسئول 
هماهنگ کننده مذاکرات وین در فرودگاه فرانکفورت و 
بعد از بازگشــت از گفتگوهای مثبت در تهران نیز این 
مســئله را نشان داد. حاال، جوزف بورل به عنوان آخرین 
تالش ها برای فاصله گرفتن از سه کشور اروپایی و سعی 
بر نجات اوضاع نابسامان اقتصادی اتحادیه که در روزهای 
پساجنگ اوکراین وضعیت مناسبی ندارد، زمینه را برای 

نشست هسته ای در قطر فراهم کرده است.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گزارش

در نشست با کارگروه بهینه سازی انرژی و 
محیط زیست در صنعت فوالد اعالم شد:

همکاری ایمیدرو با نهادها 
ح های  برای اجرای طر

بهینه سازی مصرف انرژی
  روزگار / گروه اقتصاد 

رئیــس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: این 
ســازمان آماده همکاری با نهادهای ذیربط 
برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف 

انرژی است.
 وجیه ا... جعفری در نشست اعضای کارگروه 
بهینه ســازی انرژی و محیط زیست مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام ضمن بیان این 
مطلــب گفت: صنعت فــوالد به عنوان یک 
صنعــت اســتراتژیک با وجــود اختصاص 
حداکثر ۱۰ درصد انرژی مصرفی کشــور به 
خود، اما در فصل تابســتان با کمبود برق و 
در زمستان با کمبود گاز و متعاقب آن، افت 

تولید مواجه است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر، صنعت فوالد 
ظرفیت تولید ســاالنه بیش از ۴۰ میلیون 
تن را دارد و برنامه های توسعه ای برای ۵۵ 
میلیون تن فوالد تا ۱۴۰۴ تکمیل می شود 
اما به دلیل کمبود انرژی، تولید ســاالنه از 

حدود ۳۰ میلیون تن فراتر نمی رود.
وی افــزود: این در حالی اســت که صنعت 
فوالد از تولید، اشــتغال و صادرات مناسبی 
برخوردار اســت و در شرایط تحریم، درآمد 
ارزی قابل توجهی را برای کشــور به همراه 

داشته است.
ضرورت تضمین مصارف کاهش یافته

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعالم آمادگی 
بر اینکه این سازمان تمایل دارد با نمایندگان 
وزارت نیــرو و نفــت برای اجرای طرح های 
کاهــش مصرف بــرق خانگــی و صنعتی 
)اســتفاده از فناوری های جدید( به توافق 
برسد، گفت: پیشنهاد ما این است که تا قبل 
از فصل سرما، یک برنامه عملیاتی را در این 

زمینه شروع کنیم و به سرانجام برسانیم.
وی افزود: انتظار ما این اســت که وزارتخانه 
هــای مربوطه تضمین دهنــد که مصارف 
کاهــش یافتــه )گاز و برق( را در اختیار این 
صنعــت قــرار دهند و برق و گاز این واحدها 
را قطــع نکند. چرا که این امر، عالوه بر افت 
تولید و کاهش صادرات و ارزآوری، ســبب 
خسارت های قابل توجه به کوره ها می شود.

 احداث 24 نیروگاه 
با ظرفیت 11 هزار مگاوات

جعفری با بیان اینکه ایمیدرو با مشــارکت 
شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی، 
برنامه احداث ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه برق 
را از مهر ۱۴۰۰اجرایی کرده اســت، تصریح 
کــرد: طبــق تفاهم نامه منعقد شــده، ۲۴ 
نیروگاه با ســرمایه گذاری حدود ۷ میلیارد 
دالر طی ۳ ســال احداث می شود.وی ادامه 
داد: نخستین نیروگاه ۳۸۰ مگاواتی با ۱۳۰ 
میلیون سرمایه گذاری تابستان امسال وارد 

مدار تولید می شود.
ایران دارای بدترین شدت انرژی جهان

کاظم کاشــفی، دبیر کارگروه بهینه سازی 
انرژی و محیط زیســت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در این نشســت با بیان اینکه 
در جهان بدترین شــاخص شــدت انرژی را 
داریم، گفت: با روند فعلی مصرف، در ســال 
۱۴۱۱ عــالوه بر اینکه مزیت درآمد ارزی را 
از دســت می دهیم، واردکننده گاز و نفت 

خواهیم شد.
وی ادامه داد: در سال ۵۶، حدود ۵۴۰ هزار 
بشــکه نفت تولید و در ســال ۹۷ این رقم به 
۶.۵ میلیون بشکه رسید. این مصرف در سال 
۱۴۱۲ به ۱۲ میلیون و در ســال ۱۴۲۰ به 

۲۰ میلیون بشکه نفت می رسد.
کاشــفی بیان داشــت: به رغم اینکه قوانین 
مطلوبی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی 
تدوین شــده، اما به نحو مناســبی اجرایی 

نشده است.
وی افزود: برای اصالح رفتار مصرف انرژی، 
نیاز به آیین نامه اجرایی است تا بتوانیم این 
آییــن نامه را با همکاری نهادهای پرمصرف 

تدوین کنیم.
مصرف برق و گاز فوالد مبارکه

عباس اکبری محمدی، معاون بهره برداری 
فوالد مبارکه در این نشست با اشاره به سهم 
مصــرف برق در کشــور گفــت: از کل برق 
مصرفی کشــور، سهم بخش خانگی ۳۲.۹ 
درصد، صنعت ۳۰.۳ درصد، عمومی ۱۷.۵ 
درصد، کشاورزی ۱۴.۷ درصد، صادرات ۲.۳ 
درصــد و مجتمع فوالد مبارکه ۲.۳ درصد 

است.
وی ادامــه داد: مجموع مصرف گاز طبیعی 
در صنعــت فــوالد، ۴ تا ۶ درصد اســت. به 
طوری که ســهم بخــش خانگی، تجاری و 
صنایــع غیرعمده ۳۴ درصد، نیروگاه ۲۸.۳ 
درصــد، صنایع عمــده ۱۶ درصد، صادرات 
۵.۸ درصــد، تزریق گاز ســبک به میادین 
نفتی ۵.۱ درصد، تلفات انتقال و توزیع ۴.۲ 
درصــد، حمل و نقــل ۳.۲ درصد، مصرف 
داخلی )عملیاتی( ۱.۸ درصد، کشــاورزی 
۱.۱ درصد و فوالد مبارکه نیم درصد است.

گزارش

بازار سیاه شکر

 سناریوی تکراری
 افزایش قیمت شکر 

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 سناریوی ادعای خودکفایی در تولید شکر تا 
کمیاب شــدن این محصول در بازار هر سال 
تکرار می شــود. به طوری که شــکر در سال 
گذشــته این محصول چنــد مرتبه افزایش 
قیمت داشــت تا جایی که نرخ شکردر بازار 
آزاد ۲۷۰ درصد نسبت به نرخ دولتی افزایش 

نرخ را تجربه کرد.
طبق آمار ۱۵ فروردین تا ۱۵ بهمن ماه سال 
۱۴۰۰ قیمت شکر چند بار تغییر داشت. در 
فروردیــن ماه قیمت این محصول کیلویی ۶ 
هزارو ۶۵۰ تومان برای عمده فروشــی و ۸ 
هــزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده بود. 
در تیرماه همان ســال نرخ این محصول در 
عمده فروشــی به ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومان، 
در شــهریور ماه ســال گذشته قیمت عمده 
فروشی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در دی ماه 
همان سال ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به انضمام 
۹ درصــد و برای مصرف کنندگان ۱۵ هزار 
تومان عرضه شــده بود.حاال از ابتدای سال 
جاری تا کنون این محصول ســومین رکورد 

افزایش قیمت را داشته است.
در حالــی که مردم شــکر طرح رمضان را با 
قیمــت کیلویی ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان تهیه 
می کردند، امروز قیمت هر کیلو شکر با نرخ 
آزاد دربازار به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده 
است. البته عرضه شکر با نرخ آزاد هم در بازار 

بسیار محدود شده است.
بتازگی شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم 
کرد؛ ۱۴۰ هزارتن شــکر استحصال شده از 
محصول نیشــکر تولید داخل، برای تنظیم 
بــازار ایــن کاالی اســتراتژیک به صورت 
سراسری توزیع می شود، اما هنوزعرضه این 
کاال در بازار آغاز نشــده چراکه هر روزعرضه 

شکر در بازار کمیاب تر و گران تر می شود.
این در حالی اســت که طبق وعده دولت، با 
اصالح قیمت شــکر و ایجاد مزیت وارداتی 
برای آن، ثبت سفارش جدید بخش خصوصی 
برای واردات آن آغاز شــده و به این ترتیب، 
بخشــی از شــکر موردنیاز کشور توسط این 

بخش تامین خواهد شد.
چندی پیش غالمحسین بهمنی دبیر انجمن 
تصفیه کنندگان شــکرگفته بود؛ در ۶ ماهه 
نخست سال با افزایش پیک مصرف، ماهانه 
۲۴۰ هزار تن شــکر مورد نیاز اســت. قیمت 
کنونی هر تن شــکر وارداتی در بنادر ۵۷۰ 
دالر است که با احتساب هزینه های ترخیص 
و تبدیل به شــکر سفید در کارخانجات ۱۷ 
هزار تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تمام می شود.

جمع آوری شکر از فروشگاه ها
شــکر نداریم! این جواب فروشــندگان مواد 
غذایی به مشــتریان شــکر در بازار اســت. 
مشــاهدات میدانی از فروشــگاه های ُخرد 
ســطح شــهر تهران نیز حاکی از آن اســت 
که عرضه شــکر بســیار کم و فروشندگان با 
قیمت باال به فروش می رســانند. از ســوی 
دیگر عرضــه این محصول با قیمت مصوب 
در فروشــگاه های زنجیره ای بسیارمحدود 

شده است.
در همین رابطه اسماعیلی یکی از بنکداران 
مــواد غذایی در تهران می گوید: بیش از دو 
هفته توزیع شکر به فروشگاه ها متوقف شده 
و متأسفانه شکر های موجود در انبار نیز تمام 

شده است.
بــه گفته این فروشــنده؛ بیــش از دو هفته 
از کمیابــی این کاالی اســتراتژیک در بازار 
می گذرد و هرروز هم وعده تنظیم بازار این 
محصول داده می شود، اما متأسفانه وضعیت 
عرضــه و قیمت این محصول بحرانی شــده 

است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه برخی بنکداران 
و صاحبان فروشــگاه های ُخرد ســطح شهر 
اقدام به احتکار شکر کرده اند، گفت: وضعیت 
نابسامان توزیع شکر دلیلی بر کم فروشی و 
انبار هرچند محدود این محصول شده است.
وی تصریح داشــت: همیــن موضوع باعث 
شــده که شــکر با نرخ های متفاوتی در بازار 

به فروش برسد.
به گفته این فعال صنفی؛ هر کیلو شــکر از 
۳۰ هــزار تا ۳۷ هزار تومان در بازار فروخته 
می شــود و این چند نرخی بودن نشــان از 

ضعف مدیران و متولیان تنظیم بازار دارد.
اســماعیلی می گوید: تولید و توزیع شــکر 
بســیار کاهش داشــته است و به دنبال این 
شــرایط برخی از فروشندگان از فروش این 
محصــول امتناع می کنند و این محصول را 
همچنان در انبار ها نگه داشــته اند. در حال 
حاضر هر بســته یک کیلوگرمی شکر برای 
مصرف کننده با قیمت مصوب حدود ۲۳ هزار 
تومان و در مغازه ها و در بازار سیاه با کیلویی 

بیش از ۳۵ هزار تومان فروخته می شود.

انتشار لیست ابربدهکاران بانکی؛

اقدامی آرایشی و بی نتیجه
   کیمیا نجفی/ گروه اقتصاد

 بدون شک برای همه پیش آمده که برای 
دریافت وام از این بانک به آن بانک مراجعه 
کنیم، در آخر هم با دســت خالی بیخیال 
چند میلیون تومان می شویم و به دنبال راه 
دیگری برای حل مشکلمان می گردیم. اما 
در این میان اگر از وام های کالن و کم بهره 
با مهلت بازپرداخت ۴۰ ساله و حتی بیشتر 
صحبت شــود شاید در ابتدا شبیه به یک 
شوخی باشــد، اما باید بدانیم این مسئله 

واقعی است البته نه برای من و شما!
انتشــار لیســت ابربدهکاران بانکی از آن 
دست مسائلی بود که برای ایجاد شفافیت 
بار ها به آن تاکید شــده است؛ بنابراین در 
این راستا بانک مرکزی فهرست بدهکاران 
کالن تسهیالت جاری و غیرجاری را به روز 
کرد. بانک مرکزی در اجرای تکلیف مقرر 
در جزء نخســت از بنــد »د« ذیل تبصره 
)۱۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 
-مصوبه به شــماره ۱۱۴۵۰۴/۷۱۵ مورخ 
۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای 
اســالمی- مبنی بر لزوم انتشار اطالعات و 
جزییات مربوط به تســهیالت و تعهدات 
کالن و همچنیــن تســهیالت و تعهدات 
اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک 
از بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی 
در تارنمــای بانــک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران پس از تعیین مصادیق آن 
در شورای پول و اعتبار در پایان هر فصل، 
آمار تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت 
و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی توسط 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی را 

منتشر کرد.
مســئله تســهیالت ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد 

تومانــی بــا بهره هــای ۴ تــا ۱۲ درصد و 
بازپرداخت ۱۲ ماه تا ۵۰۰ ماه )حدود ۴۰ 
ســال( بسیار عجیب بوده و حاکی از روند 
احتمــاال غیرقانونــی بانک ها در پرداخت 
تســهیالت اســت. البته این تمام ماجرا 
نیســت، در مورد دیگری در این لیســت 
وام های ۳۲ میلیارد تومانی با سود ۴ درصد 
و اقســاط ۱۰ ســاله و استراحت ۳ ساله را 
داریم که وام گیرنده حتی با این شرایط هم 
ریالی از وام خود را به بانک پرداخت نکرده 
اســت. یکی دیگر از نکات عجیب و غریب 
در لیست اعالم شده از ابربدهکاران بانکی 
مسئله وثیقه برای وام های کالن است. در 
این لیســت در مقابل بخشــی از وام های 
پرداخت شــده جای وثیقه خالی گذاشته 
شده است. حاال مشخص نیست این جای 
خالی به معنای این است که وثیقه ای برای 

وام ها دریافت نشده و یا اینکه تعهدنامه ای 
از وام گیرنده دریافت شده است. این جای 
خالی وثیقه هم از آن دســت مســائل پر 
ابهامی اســت که باید به طور کامل شفاف 
شود. البته این پرسش مطرح می شود که 
انتشار لیست ابربدهکاران و مشخص شدن 
همین جزئیات تا چه حد می تواند در ایجاد 

شفافیت موثر باشد؟
»علی ســعدوندی«، کارشــناس بانکی 
در پاســخ به این پرســش گفت: انتشــار 
لیســت ابربدهکاران بانکی و افراد مرتبط 
بــا بانک ها کــه وام هــای کالن دریافت 
کرده اند بدون شــک قدم مفیدی اســت، 
ولی باید در یک سلســله اقدامات این قدم 
هم برداشــته می شــد. به بیانی دیگر باید 
اقدامات تکمیلی انجام می شد تا افرادی که 
وام های کالن را دریافت کرده اند معوقات 

خــود را به بانک ها بــاز گردانند و گزارش 
این فعالیت ها به مردم داده می شــد. اما به 
نظر می رسد نه وزارت اقتصاد و دارایی و نه 
بانک مرکزی کوچک ترین برنامه ای برای 
احیای معوقات در دســتور کار ندارند و در 
این شرایط با انتشار لیست بدهکاران فقط 
انگار ارقام وام ها به رخ مردمی کشیده شده 
اســت که نمی توانند وام های خرد و حتی 
ناچیز از بانک ها دریافت کنند. انگار به مردم 
می گوینــد ما وام های کالن را به برخی ها 
می دهیم که ریالی از آن باز نمی گردد و هیچ 
وثیقه معتبری برای آن ها نمی خواهیم، اما 
شما مردم معمولی قادر نیستید که از نظام 

بانکی وامی دریافت کنید.
وی افزود: با این نوع اطالع رسانی، شفافیت 
نه تنها مفید نیست بلکه بسیار مضر بوده 
و قبح ماجرا ریخته شــده است. اکنون در 

جامعه اینگونه مطرح شــده است که افراد 
و یا گروه هایی می توانند به راحتی وام های 
دانه درشت دریافت کنند و هیچگاه وام ها 
بازگردانده نشــوند. متاسفانه این اقدام در 

عمل به ضد خودش تبدیل شده است.
نظام بانکی باید به مردم جامعه 

سرویس بدهد
این کارشناس بانکی ادامه داد: در دنیا نظام 
بانکی به مردم سرویس می دهد و در خدمت 
مردم جامعه اســت؛ بنابراین هنگامی که 
تجار بزرگ می خواهند وامی دریافت کنند 
معموال به بازار ســرمایه مراجعه کرده و از 
طریق انتشار اوراق و انتشار سهام اقدام به 
جمــع آوری منابع و وجوه می کنند. اما در 
ایران نظام بانکی ســاخته شــده است تا با 
حمایت و تضمین حاکمیت پول خلق کند 
و در اختیار ابرپولداران کشــور قرار بدهد. 
البته بسیاری از افراد در ابتدا پولدار نبودند 
و از طریــق همین رانت ها به جایگاه فعلی 
رســیده اند. اکنون فاصله معناداری بین 
اســتاندارد های بین المللی با آنچه که در 
کشور ما می گذرد وجود دارد. من معتقدم 
ایران نیاز به یک تحول اساســی در نظام 

بانکداری دارد.
وی افزود: کامال واضح اســت که در دولت 
جدید، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بنای 
اصــالح نظام بانکداری را ندارند؛ بنابراین 
به اقدامات آرایشی همچون انتشار لیست 
ابربدهکاران بانکــی روی آورده اند، البته 
همین انتشــار هم با تالش و فشار عده ای 
دلســوز بوده اســت؛ بنابراین نباید گمان 
کنیــم که دولت قرار اســت اقدام جدی 
برای مقابله با وضعیت وخیم فساد و رانت 

و تبعیض در نظام بانکی داشته باشد.

انحصار واردات هیچ تاثیری در تغییر کیفیت خودرو های داخلی ندارد

یکه تازی خودروسازان در بازار بی رقیب
 فشــار و اجبار به مردم در خرید هر خودرویی با هر 
قیمتی، نتیجه سال ها انحصار خودروسازی داخلی 
کشور است که نه تنها هیچ رشدی در این به ظاهر 
صنعت وجود نداشــته که حتی باعث عدم نزول روز 
به روز کیفیت خودرو های تولید داخل شــده است؛ 
بنابراین تنها راه باقی مانده برای رشد کیفیت و کاهش 
قیمت ها، واردات خودرو آن هم با شــرایطی اســت 
که به نفع مردم باشد، نه شروطی که مجدد به نفع 

خودروساز های داخلی تمام شود.
به هر روی، خارج شدن انحصار خودروسازی و قطع 
دست مافیا و رانت خواران این حوزه، منوط به اجرای 
صحیح واردات خودروی خارجی و نظارت دقیق بر 

نحوه آن است.
حسن همتی، نماینده تکاب و شاهین دژ در همین 
خصوص گفت: بی کیفیت و گران بودن خودرو های 
داخلی، موضوعی است که علت و دلیل آن را باید از 

مسئوالن ذیربط جویا شد، اما آنچه مسلم می باشد 
این است که تا وقتی در خودروسازی و حتی صنایع 
دیگر، رقابت وجود نداشته باشد، آن صنعت، مافیایی 
می شود.وی افزود: به هر روی، زمانی که بحث رقابت 
در تولید یک محصولی مثل خودرو وجود نداشــته 
باشــد، آن محصول، بی کیفیت و گران می شود و از 
آن جایی که در بخش خودروسازی کشور ما، رقابت 
وجود ندارد، تقریباً خودروســاز ها خود را به شــکل 
تحریمــی و یکه تازی و فشــار به مــردم هماهنگ 
کرده انــد که نتیجــه اش خودرو های تولیدی فعلی 
است.همتی با تاکید بر اینکه هر شخصی که پشت 
صنعت خودورسازی کشور است، باید به مردم معرفی 
شــود، اظهار کرد: خودرو هایی که در حال حاضر به 
مردم فروخته می شــود، قیمت های نجومی دارند. 
عــالوه بــر این، نه کیفیت و نه کمیت خوبی دارند و 
هر روز که می گذرد از وزن و امکانات دیگر خودروی 

تولیدی، کم می کنند و گویی با این کار، آهن آالت را 
به پالستیک تبدیل می کنند.

ایــن عضو کمیســیون امنیت مجلس تصریح کرد: 
طبیعتاً ما نیز مثل ســایر افراد از اینکه رانت و مافیا 
پشت سر خودروسازی کشور است، شنیده ایم. اگر 
بنده دسترســی به رانت و افراد دخیل در آن را پیدا 
کنم، در اولین فرصت آن را افشا می کنم و نمی دانم 

چرا دیگران این کار را انجام نمی دهند.
وی با اشاره به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: 
با آزادسازی واردات، صد درصد کیفیت خودرو های 
داخلی افزایش پیدا می کند، چراکه بحث رقابت به 
وجــود می آیــد. اما این در صورتی اتفاق می افتد که 
واردات خــودرو را نیز انحصاری و در اختیار عده ای 
معدود قرار ندهند، چراکه نمی توان به اهداف مدنظر 
رسید و تاثیری در افزایش کیفیت خودرو های داخلی 
نخواهد داشت؛ بنابراین واردات خودرو باید به شکلی 

باشــد که هر کســی توانایی واردات را داشت بتواند 
آن را انجام دهد.

عضو مجمع نمایندگان اســتان آذربایجان غربی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده ها حاکی از آن 
اســت که وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را 
به شــکلی در حال تدوین و تنظیم اســت که ممکن 
است به اهداف مدنظر مجلس نزدیک نبوده و به نفع 
مردم نباشــد، اظهار کرد: هر چقدر هم تدوین این 
آیین نامه پنهانی باشد، باالخره مشخص می شود که 
به چه صورت بوده اســت، اما تا زمانی که مشــخص 
نشده نمی توان پیش قضاوت کرد. ولی مردم مطمئن 
باشــند نماینده ها و شــخص خود بنده، پیگیر این 
مسئله هستیم که این مقررات به نفع مردم و نه به 
نفع خودروساز باشد، چراکه ما نماینده مردم هستیم 
و نه نماینده خودروساز ها و باید تمام کارهایمان به 

نفع و سود مردم باشد.

خبر ویژه

جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که 
قرار اســت یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بســتر، به کاالبرگ تبدیل 
شــود تا مردم با مراجعه به فروشــگاه ها بتوانند کاالها را خریداری کنند 
که کارهای آن تا حد خوبی پیش رفته اســت. علی شــهیدی، جانشین 
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا پیرامون طرح اصالح 
نظــام یارانه ها و دربــاره راهکارهای کاهش تورم گفت: تورم های فعلی 
در اقتصاد ناشی از سه محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد نقدینگی و 
افزایش قیمت کاالهای اساســی ناشــی از جنگ اوکراین و روسیه است. 
وی افــزود: یکــی از مهم ترین اعتراضات مردم در بحث یارانه ها این بود 

که پرداخت های یارانه ای جوابگوی افزایش قیمت ها نیست و متاسفانه 
این مسئله برای مردم به درستی تبیین نشد که تورم فعلی ناشی از سه 
محل مختلف است و پرداخت یارانه ها فقط یک بخش از تورم را پوشش 
می دهد. جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
تورم عمومی کشور که در این سال ها به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و 
همچنین تورم ناشــی از جنگ اوکراین و روســیه، خارج از پک یارانه ای 
بود که دولت پرداخت کرد. شــهیدی گفت: قرار اســت یارانه نقدی در 
قالب یک پلتفرم و بســتر، به کاالبرگ تبدیل شــود و مردم با مراجعه به 
فروشــگاه ها بتوانند کاالها را خریداری کنند که خوشــبختانه کارهای 

آن تا حد خوبی پیش رفته، اما فارغ از بحث آماده شــدن این بســتر و 
پلتفــرم، تبدیل پرداخت یارانه نقدی به کاالبرگ خیلی فرقی نمی کند 

و تأثیری بر تورم نخواهد داشت.
 وی افــزود: تبدیــل پرداخت یارانــه نقدی به کاالبرگ هرچند منجر به 
کاهش اندکی از رشــد نقدینگی خواهدشــد، اما به دلیل اینکه پول به 
شکلی غیر از ریال وارد چرخه اقتصادی می شود نهایتاً تأثیری بر تورم 
نمی گذارد.شهیدی معتقد است که پرداخت یارانه ها چه به شکل نقدی 
و چه به شکل کاالبرگ به مردم، انحراف و فسادی ندارد چون مستقیماً 

و به صورت سیستماتیک به دست مصرف کننده اصلی می رسد.

ح »مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها«؛ در راستای اجرای طر

کاالبرگ« تبدیل می شود یارانه نقدی به »

 رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشــاک تهــران می گوید؛ 
حضورپوشاک در لیست خرید خانواده ها کم شده و در موازات آن افزایش تقاضا 
برای مدل های ارزان و کم کیفیت زیادشده است. ابوالقاسم شیرازی گفت: »زمانی 
پوشاک در سبد خانوار مثل خوراک جایگاهی داشت؛ اما اکنون از سبد مصرف 
خانوار خارج شــده اســت. اگر خانواری امروز ســه قلم پوشاک نیاز داشته باشد 

بیشتر از یک قلم خرید نمی کند چون توان خرید را ندارد. «.
وی درخصوص وضعیت بازار پوشاک با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه گفت: 
»قیمت مواد مصرفی ما که شامل پارچه و ملزومات آن )نخ، دکمه و وسایل تزئیناتی 
لباس( اســت، به شــدت بی ثبات شده به طوری که دیگر هیچ وقت تولیدکننده با 
قیمت قبلی به فروشنده پوشاک را تحویل نمی دهد. بازار نباید بی ثبات باشد و 

تا آنجایی که می شود باید هزینه ها را کاهش و بهره وری را باال ببریم، در نتیجه 
بزرگ ترین دغدغه تولیدکنندگان و فروشندگان همین افزایش قیمت است. «این 
فعال اقتصادی پیرامون تغییر قیمت ها و تاثیر آن بر بازار گفت: » این نوسان قیمت 
بازار را از رونق می اندازد.  این مهم ترین مشکل است که اگر حل شود قطعا رونق به 
بازار برمی گردد. افزایش شدید قیمت ها و تورم در بازار رکود  ایجاد کرده و از سوی 
دیگر رقابت های ناســالم مثل دســتفروش ها و فروش پوشاک در فضای مجازی 
نیز بر این موضوع تاثیرگذار است. «شیرازی با اشاره به عالقه تولیدکنندگان به 
ادامه فعالیت با وجود مشکالت زیاد، بیان کرد: »تولیدکنندگان و فروشندگان با 
توجه به افزایش قیمت و تورم نسبت به صنایع دیگر با سود حداقلی کاالیشان را 
فروختند، به  این علت که می خواهند شغل شان را ادامه دهند. آنها با وجود همه 

مشــکالت با عالقه زیادی که به کار خود دارند و امیدواری به آینده به فعالیت 
خود ادامه می دهند. «وی درخصوص میزان تقاضای مردم در بازار پوشــاک با 
وجود شــرایط بد اقتصادی نیزگفت: »تعداد تقاضا کم، ولی قیمت افزایش پیدا 
کرده است در نتیجه  این کاهش فروش، تولید نیز کاهش می یابد و بهروری کم 
می شود. در تولید به هر میزان تیراژ باالتر برود، هزینه کمتر می شود اما االن که 
عرضه زیاد و تقاضا کم است، نتیجه برعکس می شود. «این فعال صنفی با بیان 
 اینکه پوشاک باکیفیت تولید می شود و قیمت به علت افزایش قیمت مواد اولیه 
بیشتر می شود، افزود: »با وجود شرایط بد اقتصادی برخی از تولیدکنندگان به 
تولید پوشــاک ارزان قیمت می پردازند که کیفیت کمتری دارد و دســتگاه های 

نظارتی نباید ازاین موضوع  ایراد بگیرند، چون مردم متقاضی هستند. 

ک ارزان و کم کیفیت افزایش یافت  تقاضا برای پوشا

ج شد ک از سبد مصرف خانوار خار  پوشا
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نفت و انرژی 4

کشوری منتظر روسیه نمی ماند  در بازار  انرژی جهانی هیچ 

بازیگری ایران و قطر در یک میدان

كوتاه از انرژی

بین الملل

کرات اروپایی ها   مذا
برای کاهش مصرف گاز

وزیران انــرژی کشــورهای اتحادیه 
اروپــا درباره گزینه هایی برای محدود 
کــردن جمعی تقاضــا برای گاز بحث 
و گفــت و گــو می کنند.ایــن بلوک با 
کاهــش عرضه گاز روســیه دســت و 
پنجــه نرم کرده و آماده احتمال قطع 
کامل عرضه روســیه می شود.کادری 
سیمســون، کمیســر انرژی اتحادیه 
اروپــا، پــس از ورود به محل مذاکرات 
وزیــران انرژی در لوکزامبورگ گفت: 
قصد دارم گامهای عینی به وزیران ارائه 
کنم و بر این باورم که باید در ســطح 
کشورهای عضو و از سوی کمیسیون، 
آمادگی بهتری داشته باشیم.بر اساس 
گزارش رویترز، کمیســیون اروپا یک 
برنامه برای هماهنگ ســازی آمادگی 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در برابر 
شــوکهای بیشتر عرضه گاز در ژوییه، 
ارائه خواهد کرد.در این بین، قیمت گاز 
طبیعی اروپا با کاهش عرضه از ســوی 
روسیه و کند شدن روند ذخیره سازی، 
افزایش پیدا کرده اســت. قیمت پایه 
بازار اروپایی هفته را با رشد حداکثر ۶.۹ 
درصــد آغاز کرد. با کاهش عرضه گاز 
روسیه از طریق خط لوله نورد استریم 
۱، خریــداران تامین گاز از منابع دیگر 
را دشوار می یابند. سطح ذخایر گاز در 
اروپا روز یکشــنبه یک درصد کاهش 
پیــدا کرد و روند بهبود ســطح ذخایر 
به میانگین پنج ســاله را متوقف کرد.
اگر فعالیت خط لوله نورد اســتریم ماه 
آینــده برای تعمیــرات به طور کامل 
متوقف شود، این وضعیت بدتر خواهد 
شــد. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، 
گفته است نمی تواند مطمئن باشد که 
روسیه ارسال گاز از طریق نورد استریم 
۱ را از ســر خواهد گرفت و دورنمای 
افزایش جدید قیمتها و سهمیه بندی 
گاز در زمســتان را ترسیم کرده است. 
ســطح ذخایر گاز در اروپا روز یکشنبه 
یــک درصد کاهش پیــدا کرد و روند 
بهبود ســطح ذخایــر به میانگین پنج 

ساله را متوقف کرد.

کوادور  توقف تولید نفت ا
تا چند ساعت آینده

وزارت انرژی اکوادور هشــدار داد اگر 
جاده هــا بــاز نشــوند و خرابکاری در 
چاه هــای نفت ادامــه پیدا کند، تولید 
نفت این کشــور ظرف چند ســاعت 
آینــده به طور کامــل متوقف خواهد 
شــد.اعتراضات ضــد دولتی که از ۱۳ 
ژوئن آغاز شــد، با اقدامات خرابکاری، 
تصرف چاه ها و مسدود کردن جاده ها، 
صنعت نفت این عضو ســابق اوپک را 
در معــرض تهدیــد تعطیلی قرار داده 
اســت. مجموعــا، فعالیت ۱۱۷۶ چاه 
نفتی متوقف شــده اســت.معترضان 
زیر چتر یک ســازمان بومی، خواستار 
یارانه های باالتر ســوخت، ممنوعیت 
پروژه هــای نفتــی و معدنــی جدید 
و کنــدی اقدامــات بــرای خصوصی 
کــردن دارایی های دولتی در بحبوحه 
انتقادهــای گســترده از طرح گیلرمو 
الســو، رئیس جمهــور محافظه کار 
این کشــور برای اصالحات اقتصادی 
بــا حمایت صنــدوق بین المللی پول، 
هستند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، 
اکــوادور پیش از این برای قراردادهای 
نفتی وضعیت فورس ماژور اعالم کرده 
بــود تا از جریمه شــدن به دلیل عدم 
عمــل بــه تعهدات و ارســال به موقع 
محموله هــای نفتی اجتناب کند. این 
دومیــن وضعیت فــورس ماژور از ۱۲ 
دسامبر اســت. تولید نفت اکوادور در 
طــول اعتراضات، به ۱۰۱ هزار و ۷۰۰ 
بشــکه در روز رســید که پایین ترین 
میزان از ژانویه سال ۲۰۱۰ بود. مختل 
شدن تولید نفت، به درآمدهای دولت 
اکوادور لطمه زده اســت.طبق بیانیه 
وزارت نفــت اکــوادور، تولید نفت در 
ســطح نگــران کننده ای اســت. آمار 
امــروز بیش از ۵۰ درصــد کاهش را 
نشــان می دهد. در ۱۴ روز اعتراضات، 
دولت اکوادور حدود ۱۲۰ میلیون دالر 
درآمد را از دســت داده است. پیش از 
اعتراضات، تولید نفت حدود ۵۲۰ هزار 
بشــکه در روز بود.دولــت اکوادور روز 
یکشــنبه برای آرام کردن اعتراضات، 
اعــالم کــرد قیمت بنزین و دیزل را به 
میزان ۱۰ ســنت در هر گالن کاهش 

خواهد داد.

به دنبال اخطارهای داده شده

9اداره و نهاد پرمصرف تهران 
معرفی شدند

به دنبال ابالغ مصوبه هیئت دولت مبنی بر 
لزوم کاهش مصرف برق مشــترکان اداری 
و دستگاه های اجرایی به منظور کاهش بار 
شــبکه توزیع برق در ساعات اوج بار میان 
روز، دیروزدوشنبه، ۶ تیر، اسامی ۹ اداره ای 
که در شهر تهران، توجه کافی به اجرای این 
مصوبه نداشته و مصرف برق خود را کاهش 
نداده انــد اعالم شــد.بر اســاس داده های 
حاصل از کنتورهای هوشــمند و باتوجه به 
اخطارهای قبلی داده شده، شرکت شیالت 
جنوب، ســازمان مرکزی تعاون روستایی، 
شــرکت عملیات اکتشــاف نفت، شرکت 
تأسیســات دریایی، بانــک ملت مدیریت 
شــعب منطقه ۵، ساختمان شماره ۲بانک 
شهر، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت 
ملی فوالد ایران و شــرکت شــاتل ۹ اداره و 
سازمانی هستند که دیروز قطع برق شدند.
هیئت وزیران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه 
۱۴۰۱ بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو و اصل 
۱۳۸ قانون اساسی مصوب کردند که کلیه 
دســتگاه های اجرایی، بانک ها، نیرو های 
مســلح، نیروی انتظامی، نهاد های دولتی 
و غیر دولتی موظف اند نســبت به کاهش 
۳۰ درصدی مصرف برق خود در ســاعات 
اداری و کاهــش ۶۰ درصدی در ســاعات 
غیر اداری نسبت به سال گذشته با اولویت 
خاموش کردن روشــنایی های غیر ضرور و 
ســامانه های سرمایشــی اقــدام به صرفه 
جویــی در مصرف برق کنند.این مصوبه با 
هــدف رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی 
در تاریــخ ۲۴ اردیبهشــت ۱۴۰۱به همه 

دستگاه های اجرایی ابالغ شد

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران:

صنایع توان جبران خسارات 
را ندارند

یکی از مشــکالتی که صنایع کشور ساالنه 
با ورود به فصل گرما با آن مواجه می شوند، 
موضــوع قطعی برق بدون برنامه و تعطیل 
شــدن های گاه و بی گاه به دلیل خاموش 
شــدن ماشین آالت و خطوط تولید است. 
مســأله ای کــه منجر به ورود خســارات 
زیــادی به صنایع به ویژه صنایع کوچک از 
جمله آســیب دیدن دستگاه های صنعتی، 
استهالک دستگاه های خط تولید، از دست 
رفتن یک روز کامل کاری و آماده نشــدن 
سفارشات در سالهای قبل شده است.دولت 
نیز هر سال اعالم می کند که خسارات وارده 
را جبران می کند اما تاکنون گزارشی مبنی 
بر جبران خســارات صنایع منتشــر نشده 
و پیگیری هــای مهر نیــز از بابت وضعیت 
جبران خســارات بی نتیجه بوده اســت. 
البته باید اشاره شود که طبق گفته فعاالن 
صنعتی، نمی توان برآورد دقیق از خسارت 
ناشــی از قطعی برق در صنایع و واحدهای 
تولیدی داشــت چرا که عالوه بر استهالک 
دســتگاه ها، مواد اولیه نیز در حین قطعی 
برق طی روند تولید خراب می شوند.در این 
بین با توجه به خسارات و مشکالت زیادی 
که سال گذشته برای صنایع به وجود آمد، 
دولت اعالم کرد که برای امسال قطعی برق 
صنایع با برنامه خواهد بود؛ یعنی بر خالف 
ســالهای قبل که صنایع حین کار با قطعی 
برق مواجه می شــدند امســال قطعی ها از 
قبل اعالم می شود و نهایتاً یک روز به طول 

می کشد.
در ایــن رابطه علی رســولیان مدیرعامل 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران با بیان اینکه امســال عمده 
قطعی هــای برق با برنامــه خواهد بود، به 
مهر گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، 
امســال قطعی بــرق حداکثر یک روز بین 
ســاعات ۱۱ صبح تا ۲۳ شــب خواهد بود.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: طبق تفاهم 
نامــه امضا شــده با وزارت نیــرو، تا میزان 
۲۰۰ کیلــووات بــرق تولیــدی به صورت 
تضمینی خریداری خواهد شــد.وی افزود: 
بــا توجــه به اینکه مشــکل قطعی برق در 
صنایــع باید حل شــود، نیروگاه های خود 
تأمیــن )DG( بنگاه هــای اقتصادی برای 
زمــان اوج مصرف و اســتقرار نیروگاه های 
مقیــاس کوچک )CHP( برای تأمین برق 
صنایع در کوتاه مدت در دستور کار است؛ 
شــیوه کار نیز به این صورت اســت که با 
استفاده از این دو روش، بنگاه های اقتصادی 
مازاد برق تولیدی شــان را ترانزیت کرده و 
به دیگر صنایع می فروشــند. همچنین به 
ازای تولید هر مگاوات برق در شهرک های 
صنعتــی، ۱۰۰ مترمربع زمین رایگان در 
اختیار ســرمایه گــذاران قرار داده خواهد 
شد.رسولیان ادامه داد: همچنین به دستور 
وزیر صمت، مجوز خرید CHP و DGهای 
دســت دوم تا پایان شــهریور امسال اخذ 
شده اســت، که سرمایه گذاران عالقه مند 

می توانند از این فرصت ویژه بهره ببرند. 

مدیر کل پیشین امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی 
وزارت نفت گفت: همانگونه که زمان تحریم ایران از 
سوی اوباما، کشورها منتظر بازگشت ایران نماندند و 
خیلی سریع جای ایران را در بازارها گرفتند، اکنون 
نیز هیچ کشوری منتظر بازگشت روسیه نمی ماند، 
هرچند تحریم روســیه به شدت محدودیت اعمال 
شده علیه ایران نیست.جواد یارجانی ، درباره اوضاع 
تامین انرژی در اروپا و نقش هر یک از کشــورهای 
دارنده نفت و گاز اظهار داشت: بعد از اتفاقات جنگ 
اوکراین شرایط کلی اروپا و بخصوص در زمینه انرژی 
دچار تغییراتی شد؛ این تغییرات در چند بعد خواهد 
بــود، ابتدا حــدس می زدند که با توجه به باال رفتن 
قیمت نفت توجه به انرژی های تجدیدپذیر بیشــتر 
می شود، این اتفاق هم رخ خواهد داد. اما این چیزی 
نیســت که به طور آنی کمبود سوخت های فسیلی 
صادراتی از روسیه را جبران کند. در نتیجه انتخاب 
آسانی در مقابل اروپا وجود ندارد و عمدتا تغییرات 
اصلــی در حوزه انــرژی این اتحادیه حاصل خواهد 
شــد.وی با بیان اینکه مقاصد نفت صادرکنندگان 
تغییــرات جغرافیایی بزرگی را تجربه خواهد کرد، 
گفت: توجه روسیه به بازار شرق بیشتر خواهد شد و 
کشورهای تولیدکننده شرقی ممکن است کم کم به 
سمت اروپا بروند، طبیعی است همه کشورها سعی 
می کننــد باتوجه به اتفاقاتی کــه رخ داده بهترین 
گزینه هــا را انتخــاب کنند تا نقــش پررنگ تری را 

داشته باشند. 

قطر به اتحادیه راه یافت؟
مدیــر کل پیشــین امور اوپــک و ارتباط با مجامع 
انرژی وزارت نفت در ادامه با اشــاره به برنامه قطر 
بــرای ورود به بــازار اروپا گفت: قطر همچون دیگر 
کشورها برنامه های مدونی در راستای حفظ منافع 
ملی خود در نظر گرفته و باتوجه به داده ها و امکاناتی 
که دارد سعی می کند وابستگی خریداران را به خود 
زیاد کند، چراکه وقتی کشورهای بزرگ صنعتی به 
انرژی وابســتگی پیدا می کنند فاکتور مهمی برای 

کشورهای تولیدکننده خواهد بود. 

دنیا منتظر روس ها نمی ماند
وی افزود: همانگونه که زمان تحریم ایران از سوی 
اوباما کشورها منتظر بازگشت ایران نماندند و خیلی 
ســریع جای ایران را در بازارها گرفتند، اکنون نیز 
هیچ کشــوری منتظر بازگشــت روسیه نمی ماند، 
هرچند تحریم روسیه  به شدت محدودیت اعمال 
شده علیه ایران نیست، چون صادرات ایران در کل 
نسبت به صادرات روسیه رقم بزرگی نبود. روسیه 
هــم از نظــر صادرات نفــت و هم گاز رقم بزرگی را 
صادر می کرد و جایگزین کردن نفت و گاز روسیه 
با سختی بیشتری مواجه خواهد بود، حتی ممکن 
اســت باعث شود کشورهایی که به مسائل محیط 
زیســت اهمیت می دهند دوباره به سمت استفاده 
زیاد از زغال ســنگ کشــیده شوند.یارجانی تاکید 
کرد: در شرایط کنونی کشورهایی برنده خواهند که 
از فرصت ها به سرعت استفاده کنند، هر کشوری از 
این امکانات استفاده کند یک قدم برای حفظ منافع 
ملی خود برداشته است.وی در ادامه به نقش قطر به 
عنوان یکی از گزینه های بازیگری در اروپا پرداخت 
و بیان داشت: قطر یکی از بزرگترین صادرکنندگان 
ال ان جــی دنیا بــوده و اکنون با قراردادهایی که با 

غول هــای بزرگ انرژی دنیا امضا می کند، اینگونه 
به نظر می رســد که می تواند نقش پررنگ تری در 
بازارها داشــته باشــد، گرچه امریکا نیز خودش را 
آماده می کند بیشترین نقش را تامین گاز اروپا در 

میان مدت داشته باشد.

بازیگری ایران و قطر در یک میدان
مدیر کل پیشــین امور اوپــک و ارتباط با مجامع 
انرژی وزارت نفت با بیان اینکه قطر حتما می تواند 
نقــش موثــری را در بازار انــرژی اروپا بازی کند، 
تصریح کرد: ایران و قطر به طور مشترک بزرگترین 
ذخایر گازی دنیا را دارند، هر قدر در استفاده از این 
منابع تکنولوژی پیشــرفته تر باشد، میزان تولید و 
بهره وری باالتر می رود. وی با ابراز امیدواری از اینکه 
همکاری های نزدیکی بین ایران و قطر شکل بگیرد، 
گفت: باتوجه به درک سیاســی متقابل می توانیم 
در استفاده بهینه از این ذخایر مشترک همکاری 
نزدیک با قطر داشــته باشــیم، به این ترتیب که  
تکنولوژی مکمل وارد بخش تولید ما خواهد شد و 
در ایده آل ترین حالت این امکان را خواهیم داشت 
که نقش متناســب با ذخایر نفت و گاز خودمان و 

همچنین حفظ منافع ملی ایفا کنیم. 

اوضاع نفت عراق؛ از صدام تا داعش
یارجانی بیان داشت: عراق نیز یکی از کشورهای 
عضو اوپک است که ذخایر باالیی دارد، بسیاری 
معتقدند یکی از علت های حمله آمریکا در سال 
۲۰۰۳ که ۱۰ ســال طول کشــید دسترسی به 
منابع نفتی عراق بوده است، عراق در طول تاریخ 
هم از نظر تولید نفت کشــور مهمی بوده و جزء 
کشــورهایی اســت که اوپک در سال ۱۹۶۰ در 
بغداد پا به عرصه وجود گذاشــته، اما باتوجه به 
جنگ های متعددی که صدام تحمیل کرد صنعت 
نفت این کشور هم با مشکالت فراوان مواجه شد. 
اما این به این معنا نیست که نتوانند تولید خود را 
به ارقام باال برسانند، چون ذخایر باالیی دارند، در 
سال ۲۰۱۳ بعد از پایان مداخله نظامی امریکا در 
همان برنامه اولیه ارقام باالیی را برای تولید اعالم 
می کردند. عراق علیرغم تمام مشــکالتی که بعد 
از جنگ به لحاظ ناامنی داشــت، توانست تولید 
خود را باال ببرد، به اهداف بلندپروازانه نرســید 
اما باتوجه به استفاده از تکنولوژی پیشرفته بعد 
از پایان اشــغال امریکا و همچنین ایجاد امنیت 
نســبی بعد از بین رفتــن داعش ارقام بزرگی را 
تجربــه کرد، در هر حال عراق پتانســیل باالیی 

دارد چون ذخایر باالیی دارد. 

چهارِم اوپک شدیم
مدیر کل پیشــین امور اوپک و ارتباط با مجامع 
انرژی وزارت نفت با بیان اینکه پیشــروی اهداف 
نفتی کشورهای نفتی از جمله عراق قطعا به نفع 
ایران نیســت، گفت: ما همــواره در طول تاریخ 
نسبت به عراق تولید باالتری را داشته ایم، همیشه 
تولیدکننــده دوم اوپک بوده ایــم، اما باتوجه به 
تحریم ها تولید ما کمتر شــده و به رتبه چهارم 
اوپک تنزل کرده ایم که با در نظر گرفتن ذخایر و 
سابقه نفتی این جایگاهی نیست که ما باید داشته 
باشــیم، اکنون همچنان امیدواریم که تحریم ها 
هرچه زودتر لغو شود تا ما هم بتوانیم به جایگاه 

اصلی خودمان بازگردیم.

با توجه به اهمیت ویژه ای که بهبود روابط با همسایگان به ویژه کشور 
ترکمنســتان برای دولت ســیزدهم داشته و پیگیری شورای عالی 
امنیت ملی، قرارداد سوآپ گازی سه جانبه بین ایران، ترکمنستان 
و آذربایجــان )با رقم ســاالنه ۱.۵ تــا ۲ میلیارد مترمکعب گاز( در 
تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۰ منعقد شــده که این قرارداد از ابتدای ســال 
جدید میالدی )۱۱ دی ماه ۱۴۰۰( اجرایی شــده اســت.همچنین 
بــه تازگی در ســفر وزیر نفت به جمهــوری آذربایجان، تفاهم نامه 
افزایش دو برابری ســوآپ گاز از ترکمنســتان به آذربایجان امضا 
شــد و رشــد حدود دو درصدی صادرات گاز طبیعی کشور در سال 
۱۴۰۰ نســبت به سال گذشــته علیرغم محدودیت ها اتفاق افتاد.

تفاهم نامه با ترکمنستان جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی 
و فرآورده های نفتی منعقد شــد و تعامل با کشــورهای روســیه و 
چیــن در خصوص گســترش روابــط در حوزه انرژی و فعال کردن 
کمیســیون های مشترک اقتصادی اتفاق افتاد.عالوه بر این در این 
دولت چهار تفاهم نامه و دو قرارداد با کشــورهای آمریکای التین 
در زمینه های توســعه و تولید میادین نفت و گاز، ارتقا و نوســازی 
پاالیشــگاه ها، صدور خدمات فنی و مهندســی و انتقال فناوری و 
توســعه بازارهای صادراتی امضــا و تفاهم نامه تامین مالی احداث 
خــط لوله تابش بــا بانک ملت به عنوان یک کریدور حیاتی انتقال 
فرآورده های نفتی منعقد شــد. محمد خطیبی - نماینده ســابق 

ایران در اوپک - درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه بین المللی 
صنعت نفت ، گفت: باید بپذیریم که هنوز در شرایط تحریم هستیم 
و تحریم ها ادامه دارد، به همین دلیل بسیاری از کشورها برای ایجاد 
رابطــه بــا ایران مالحظاتــی را لحاظ می کنند .وی با بیان اینکه در 
حد شــرایط موجود دولت سیزدهم عملکرد مناسبی داشته است، 
اظهار کرد: تحریم به معنای بن بست نیست، تحریم ها همه چیز را 
تعطیل نمی کنند، انجام برخی کارها سخت تر می شود اما به معنای 
غیر ممکن شدن امور و عملی نشدن آن نیست، در همین شرایط 
تحریم نیز می توان اقداماتی را انجام داد اما باید بپذیریم که برخی 

کشورها مالحظاتی را رعایت می کنند.

با توجه به اهمیت ویژه بهبود روابط با همسایگان ؛

کجا پیش رفت؟ تعامالت بین المللی در صنعت نفت تا 

خبر  ویژه

ح شد در نشست کارگروه انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطر

با این وضعیت تا 10 سال دیگر واردکننده 
نفت وگاز می شویم

در نشســت اعضای کارگروه بهینه ســازی 
انرژی و محیط زیســت مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام در مورد مصــرف انرژی و 
به ویژه صنایع بحث و تبادل نظر شد.وجیه اهلل 
جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار 
کــرد: صنعت فوالد بــه عنوان یک صنعت 
اســتراتژیک با وجود اختصاص حداکثر ۱۰ 
درصد انرژی مصرفی کشــور به خود، اما در 
فصل تابستان با کمبود برق و در زمستان با 
کمبود گاز و متعاقب آن، افت تولید مواجه 
است.وی افزود: در حال حاضر، صنعت فوالد 
برای تولید ســاالنه بیش از ۴۰ میلیون تن 
ظرفیت دارد و برنامه های توسعه ای برای ۵۵ 
میلیون تن فوالد تا ۱۴۰۴ تکمیل می شود 
اما به دلیل کمبود انرژی، تولید ســاالنه از 
حــدود ۳۰ میلیــون تن فراتر نمی رود. این 
در حالی اســت کــه صنعت فوالد از تولید، 
اشتغال و صادرات مناسبی برخوردار است و 
در شرایط تحریم، درآمد ارزی قابل توجهی 
را برای کشور به همراه داشته است.جعفری 
با اعالم آمادگی بر اینکه این سازمان تمایل 
دارد بــا نمایندگان وزارت نیرو و نفت برای 

اجرای طرح های کاهش مصرف برق خانگی 
و صنعتی به توافق برســد، گفت: پیشنهاد 
ما این اســت که تا قبل از فصل ســرما، یک 
برنامه عملیاتی را در این زمینه شروع کنیم 
و به ســرانجام برســانیم. انتظار ما این است 
که وزارتخانه های مربوطه تضمین دهند که 
مصارف کاهش یافته و گاز و برق را در اختیار 
این صنعت قرار دهند و برق و گاز این واحدها 
را قطع نکند؛ چرا که این امر، عالوه بر افت 
تولید و کاهش صادرات و ارزآوری، ســبب 
خسارت های قابل توجه به کوره ها می شود.

کاظم کاشــفی- دبیر کارگروه بهینه سازی 
انرژی و محیط زیســت مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام- نیز با بیان اینکه در جهان 
بدترین شاخص شدت انرژی متعلق به ایران 
اســت، گفت: با روند فعلی مصرف، در سال 
۱۴۱۱ عالوه بر اینکه مزیت درآمد ارزی را 
از دســت می دهیــم، واردکننده گاز و نفت 
خواهیم شد. وی افزود: علیرغم اینکه قوانین 
مطلوبی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی 
تدوین شــده، اما به نحو مناســبی اجرایی 

نشده است. 

معاون وزیر نفت اعالم کرد؛

گاز   تولید 232 میلیارد مترمکعب 
در سال 1400

 مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران گفت: در 
ســال گذشته ۲۳۲ میلیارد مترمکعب گاز در 
کشور تولید شده است.مجید چگنی در اولین 
رویداد توســعه همکاری های دانش بنیان در 
اســتقرار هوشمندســازی نظام توزیع گاز با 
اشــاره به اینکه در ســال های گذشــته رهبر 
معظــم انقالب تاکید فراوانــی برای حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان داشــتند، افزود: 
امســال به نام تولید دانش بنیان و اشــتغال 
آفرین نام گذاری شده است.وی ادامه داد: باید 
از این ظرفیت عظیم خدادادی که به کشــور 
داده شــده، استفاده درست کنیم و قدرش را 
بدانیم.چگنی با تاکید بر اینکه اگر در این حوزه 
سرمایه گذاری کنیم، نیاز به واردات نخواهیم 
داشــت، گفت: این شــرکت ها تا ۹۹ درصد از 
نیازهای کشور را با توجه به ظرفیت و توانمندی 
می توانند تامین کنند. مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران بیان کرد: این رویداد می تواند ارتباط 
صنعت گاز را با شرکت های دانش بنیان توسعه 
دهد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه صنعت گاز 
در ارتباط به شرکت های دانش بنیان پیشتاز 
بوده است، ادامه داد: با راه اندازی انستیتوها در 

دانشــگاه های کشور، همکاری با شرکت های 
دانش بنیان آغاز شــده است. به گفته چگنی، 
بیش از ۲۶ میلیون مشــترک صنعت گاز در 
کشــور وجود دارد.وی بــا بیان اینکه بیش از 
۷۵ درصد از انرژی موردنیاز کشــور توســط 
شــرکت ملی گاز تامین می شــود، گفت: در 
ســال گذشــته ۲۳۲ میلیارد مترمکعب گاز 
تولید کردیم.معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه 
با مشــارکت و همت شرکت های دانش بنیان 
گوشه ای از نیازهای خود را تامین کنیم، افزود: 
اسناد باالدستی کشور برای بهینه سازی انرژی 
زیاد است و سیاست های ابالغی رهبر انقالب در 
حوزه انرژی راهگشا است. وی ادامه داد: امسال 
باید سامانه توزیع خود را به کنتورهای هوشمند 
مجهز کنیم. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
تاکید کرد: باید تســهیالتی برای مشــتریان 
خــود برای اجرای این طــرح در نظر بگیریم 
البته مدل اقتصادی هنوز نهایی نشــده است.
چگنی با اشاره به اینکه در حوزه سخت افزاری، 
ســاخت کنتورهای هوشمند در اولویت قرار 
دارد، ادامــه داد: در حــال حاضــر در اروپا نیز 

بحث های هوشمندسازی پیگیری می شود. 
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55بانک و بیمه
انتصاب سرپرست مدیریت منابع 

و تعالی انسانی بیمه آرمان

با حکم دکتر مجید قلی پور ، مهران قاسمی به 
عنوان سرپرست مدیریت منابع و تعالی انسانی 

بیمه آرمان منصوب شد .
بــه گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، با حکم 
دکتر مجید قلی پور ، مهران قاســمی به عنوان 
سرپرســت مدیریت منابع و تعالی انسانی بیمه 
آرمــان منصوب شــد . همچنیــن در متن این 

حکم آمده است :
جناب آقای مهران قاسمی؛

بــا عنایت به تجربیات ارزشــمند جنابعالی به 
موجب این حکم به عنوان سرپرســت مدیریت 
منابــع و تعالی ســرمایه انســانی منصوب می 
شوید. امید است در ظل توجهات حضرت ولی 
عصر)عج( در انجام امور محوله و در جهت تحقق 
اهداف شرکت بیمه آرمان موفق و پیروز باشید.

مجید قلی پور
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک، برای 
ایشــان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون را 

دارد

افزایش خدمات نرم افزار فام 
موسسه اعتباری ملل

 در راســتای دسترســی 
آســان و سریع هموطنان 
گرامی بــرای انجام امور 
بانکی خدمــات نرم افزار 
فام موسسه اعتباری ملل 

افزایش یافت.
این موسسه به منظور ارائه خدمات مطلوب به 
مردم عزیز و کاهش مراجعات حضوری، نسبت 

به افزایش خدمات نرم افزار فام اقدام نمود.
گفتنی اســت خدمــات جدیدی کــه در نرم 
افزار فام قابل ارائه می باشــد عبارتند از: امکان 
افتتاح حســاب آنالین در موسسه اعتباری ملل 
)متابانک(،افزودن هوش مصنوعی، بهبود روابط 
کاربــری، امکان ثبت و تاییدیه دریافت ،انتقال 
و استعالم کلیه فعالیت های چک های صیادی 
،امکان استعالم انتقال وجه انجام شده از فام در 
مقصد، افزودن یادآوری چک ها و اتصال به هاب 
فناوران و موارد دیگرهمچنین به منظور کاهش 
تردد شــهری هموطنان خدماتی چون:امکان 
ثبت نام در پرتال مالیاتی،امکان انجام عملیات 
بانکی با فرامین صوتی،امکان مشاوره با بیش از 
۷هزار پزشک وامکان دریافت عدم سوء پیشینه 

در نرم افزار فام تعبیه شده است.
ایــن گــزارش می افزاید: نرم افزار فام به منظور 
ارتقــای کیفیت بصری نســبت به تغییر ظاهر 
لیست مخاطبین، تغییر ظاهر ویرایش اطالعات 
کاربری ،تغییر ظاهرمعرفی به دوستان نیز اقدام 

نموده است
با نصب نرم افزار فام موسســه اعتباری ملل از 
خدمات متنوع بانکی و سازمانها بهره مند شوید

 بانک دی مسابقه » آینده 
 در انتظار مهربانی تو است« 

را برگزار می کند
بانــک دی با هدف ترویج 
فرهنگ استفاده بهینه از 
آب و برق در فصل گرما و 
در راســتای مســئولیت 
اجتماعی، مسابقه » آینده 
در انتظار مهربانی تو است« را برگزار می کند. 

تمامی شرکت کنندگان بدون محدودیت سنی 
می توانند با ضبط یک ویدیوی کوتاه و انتشار پیام 
خالقانه و اثرگذار برای دعوت به صرفه جویی در 
مصرف آب و برق در صفحه اینستاگرام شخصی 

خود در این مسابقه شرکت کنند.
فیلم منتشــر شــده باید به صــورت افقی با 
کیفیــت مطلــوب و حداکثر زمان یک دقیقه 
باشــد.همچنین ضرورت دارد شرکت کننده، 
 صفحــه اینســتاگرام بانــک را به نشــانی
Daybank_24 @دنبــال کــرده باشــد و 
صفحــه خود را در حالــت عمومی قرار دهد 
در غیــر این صورت باید فیلم را برای دایرکت 

اینستاگرام بانک دی ارسال کند.
درج هشتگ های #بانکدی و #ارزشمن_دی 
در ذیل پســت، خودداری از انتشار محتوای 
بازنشــری و رعایــت شــئونات اســالمی از 
 دیگــر الزامــات و شــرایط شــرکت در این 

مسابقه است.
گفتنی اســت، عالقه مندان می توانند آثار خود 
را از روز یکشــنبه پنجــم تیرمــاه تا روز جمعه 
دهم تیر ماه در صفحات شــخصی اینستاگرام 
خود منتشــر کنند. قرعه کشی این مسابقه در 
روز دوشــنبه بیستم تیرماه انجام خواهد شد و 
بــه قید قرعه به ۱۰ نفر از برندگان کارت هدیه 

۱۰ میلیون ریالی اعطا می شود.

اخبار

سلطانی ثانی به عنوان 
 مدیرعامل شرکت سهامی 

بیمه سینا منصوب شد
 بــا انتخاب اعضای هیــات مدیره و تایید بیمه 
مرکزی، عبداله سلطانی ثانی به عنوان مدیرعامل 

شرکت سهامی بیمه سینا منصوب شد
رییس کل بیمه مرکزی در حکم دکتر سلطانی، 
خواستار رشد و توسعه پرتفوی شرکت و طراحی 
محصوالت جدید بیمه ای جهت کســب سهم 
مناســب از بازار بیمه کشــور؛ مدیریت بهینه 
پرتفوی شــرکت و ایجاد تنوع در آن؛ مدیریت 
بهینــه منابــع مالی شــرکت و هدایت آنها به 
سمت سرمایه گذاری های پربازده و برنامه ریزی 
جهــت بهبود وضعیت مالی شــرکت؛ پیگیری 
اجــرای آیین نامه حاکمیت شــرکتی و تقویت 
کنترل های داخلی به ویژه تشکیل کمیته های 
مربــوط با فرایند کاری مشــخص؛ پرداخت به 
موقع بدهی های شــرکت بــه ویژه بدهی های 
قانونی و خســارت بیمه گذاران و زیان دیدگان 
و بازنگری در فرآیندها و توســعه به کارگیری 

فناوری اطالعات در شرکت بیمه سینا شد.
گفتنی است، عبداله سلطانی ثانی دانش آموخته 
دوره دکتری مدیریت زنجیره تامین از دانشگاه 
امیرکبیر بوده و پیش از این به عنوان مدیرعامل 
کارگزاری بیمه سایپا مشغول خدمت بوده است.

، گوشی هوشمند  بیمه نامه بخر
جایزه بگیر

بیمه  تعاون در نظر دارد هرماه از بین همراهانی 
کــه پیج رو فالو دارند و از بیمه تعاون بیمه نامه 
تهیه کردند به قید قرعه یک گوشــی هوشمند 

هدیه بدهد.
برای احترام به همراهان این شرکت، قرعه کشی 
ماهانه برای یک دستگاه گوشی هوشمند برگزار 
می شود. بر این اساس خریداران بیمه نامه بیمه 
تعاون، پس از دنبال کردن صفحه اینستاگرامی 
شرکت به نشانی  taavonins_co @می توانند 
کد بیمه ای خود را در قسمت پیام های شخصی 
ارســال کرده و بر این اســاس در قرعه کشــی 

ماهیانه ثبت نام شوند.
شایان ذکر است که هر ۵۰۰ هزار تومان خرید 
بیمه ای یک امتیاز محســوب شــده و می تواند 

شانس شما را در قرعه کشی افزایش دهد.
همچنین قرعه کشــی، در پایان هر ماه برگزار 
خواهد شد و نتایج آن نیز از طریق فضای مجازی 
و سایت بیمه تعاون، اطالع رسانی خواهد شد

پرداخت 5530 میلیارد ریال 
 تسهیالت بانک توسعه تعاون 

به مددجویان نهادهای حمایتی
بانک  توسعه تعاون تا ۲۸ خرداد بخش مهمی از 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری را 
به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص 
داده است. این بانک در طرح ملی اشتغال پایدار 
روســتایی و عشــایری در حدود ۳۰ هزار و ۶۷ 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است که 
از این میزان حدود ۵۵۳۰ میلیارد ریال به معرفی 
شدگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است. 
از ناحیه این میزان تسهیالت پرداختی ۱۳ هزار 
و ۳۷ طرح توسط مددجویان در سراسر کشور راه 
اندازی شده است. بررسی عملکرد شعب بانک 
توســعه تعاون در سراسر کشور نشان می دهد، 
اســتان خراسان رضوی با ۸۰۵ طرح، فارس با 
۷۹۸، آذربایجان شرقی با ۷۴۶، کرمانشاه با ۶۷۱ 
و کرمان با ۵۹۰ طرح در رتبه های اول تا پنجم 
تعداد طرح های مشــمول پرداخت تسهیالت 
قــرار دارند. میزان تســهیالت پرداختی بانک 
توســعه تعاون به مددجویان نهادهای حمایتی 
نیز تا بیست و هشتم خرداد سال جاری به بیش 

از ۵۵۳۰ میلیارد ریال رسیده است.
اســتان فارس با ۳۸۱ میلیارد ریال، خراســان 
رضوی با ۳۶۶ میلیارد، آذربایجان شرقی با ۳۰۵ 
میلیارد، کرمانشاه با ۲۷۶ میلیارد و خوزستان 
بــا ۲۶۰ میلیارد ریال در رتبه های اول تا پنجم 

میزان پرداخت تسهیالت قرار دارند.

گفتگو آزاد و صمیمی در تاالر  گفتگوی 

تاالر گفتگوی بیمه ایران فضایی صمیمی برای طرح نظرات همکاران است
ســید حسن شهرستانی  مدیر کل گروه 
مشاوران در این خصوص اظهار داشت : 
تاالر گفتگو، فضایی صمیمی برای طرح  
نقطه نظرات و سئواالت و انتقال تجارب 
کاری و بیمه ای  ، بیان مشکالت و مسائل 
مختلفی اســت که همکاران با آن مواجه 

هستند .
شهرستانی با اشاره به تالش ها وحمایت 
های مدیر عامل سابق و فعلی شرکت در 
ایجاد تــاالر گفتگوی بیمه ایران افزود :  
در اواخر سال ۱۴۰۰  در راستای اجرای 
سیاســتهای ابالغی و بــا  پیگیری ها  و 
تاکیدات حســن شــریفی رییس هیات 
مدیــره و مدیــر عامل ، تــاالر گفتگوی 

بیمه ایران را اندازی شد.
وی  هــدف از ایجــاد این تاالر در پرتال 
شــرکت را ، انتقال دانــش، صمیمیت 
و آشــنایی، هم اندیشــی و تبادل نظر ، 
روشنگری و تبیین و تنویر هرچه بیشتر 
عقاید و افکار عمومی کارکنان در مسیر 
صحیــح و اثربخــش  عنوان کرد و گفت: 
در این تاالر همه اعضای گروه می توانند 
، آزادانــه و بدون هیچگونه محدودیت و 

نگرانی ) با تضمین حفظ هویت ، صیانت 
ازحریــم خصوصی و مشــخصات افراد( 
نظرات خود را مطرح و در مقابل منتظر 

عکس العمل و توضیحات مسئولین ذی 
ربــط ویا ســایر همکارانی که از موضوع 

مطرح شده اطالع دارند ، باشند.

مدیــر کل گــروه مشــاوران در ادامــه 
خاطرنشــان کرد : با توجه به همراهی و 
استقبال خوب جمع کثیری از همکاران ، 
فضا و جریان ارتباطی پر تحرک و موثری  
را شاهد هستیم . قطعا همراهی و همیاری 
هر کدام از کارکنان می تواند منجر به ، اثر 
بخشی ، تحول، جذابیت و شکوفایی هر 
چه بیشــتر برنامه ها و ایده های توسعه 

بخش پیش روی شرکت باشد.
شهرستانی  در ادامه با قدردانی از زحمات  
همه گروه ها یی که در راه اندازی این تاالر 
نقش داشتند ، به برنامه های کمی و کیفی 
ارتقای  این تاالر پرداخت وگفت:  در ادامه 
مسیر برای افزایش محتوای فعالیت ها و 
جذاب تر کردن هر چه بیشتر مشارکت 
همکاران وجذب ایده های مختلف ، باید 
از خدمات و دانش مشاورین متخصصی 
که دارای ســوابق  و توان علمی در این 

زمینه هستند، استفاده نماییم .
همچنین با توســعه این  تاالر در آینده 
نزدیک ، نمایندگان و مشــتریان  نیزدر 
آن مشارکت خواهند داشت ، تا این تاالر 
را بــه  پایگاهی بــرای تولید دانش بیمه 

ای تبدیــل نماییــم . قطعا اطالعاتی که 
در اینجا ثبت می شــود ، به مدیران در 
تصمیــم گیری ، تولید محصوالت جدید 
بیمه ای و ارائه راهکارهای عملی و جدید 

کمک زیادی خواهد کرد.
شهرســتانی ارتبــاط این تاالر با ســایر 
مجموعــه ها مانند نظام پیشــنهادها و 
مدیریت دانش را مهم دانســت و اظهار 
داشــت : با بررسی هوشمندانه گفتگوی 
افــراد در ایــن تاالر ، ایده ها و داده های 
بســیار ارزشمندی بدست خواهیم آورد 
کــه  این اطالعــات ، نه تنها برای بخش 
نظام پیشنهادها بلکه برای مدیریت های 
فنی ذی ربط نیز ارزشمند است. مدیران 
شــرکت با جمع بندی نظرات و مباحثی 
که در مورد محصوالت و خدمات شرکت، 
به اشــتراک گذاشــته شده وجذب  ایده 
هــا، دیدگاه ها و تجربیات مختلف ، می 
تواننــد عالوه بر بازخورد غیر مســتقیم 
بــرای تنظیــم و حتی توســعه بازار آن 
محصول ، از مدیریت دانش بدست آمده 
برای  افزایش بینش واطالعات کارکنان 
در بخش های مختلف استفاده نمایند.

تر می شود توسعه سرمایه انسانی موجب دستیابی بانک توسعه تعاون به اهداف باال
چهارمیــن نشســت تخصصی از 
سلسله نشست های اندیشه ورزی 
در بانک توســعه تعــاون با حضور 
مدیرعامــل و اعضای هیات مدیره 
با محوریت چالش های ســرمایه 
انسانی در مسیر توسعه و سودآوری 
پایدار بانک توسعه تعاون برگزار شد.
محمد شــیخ حسینی سرپرست 
بانک توســعه تعاون در این نشست 
ضمن اشاره به محور اصلی نشست و 
تاکید بر مدیریت چالشهای سرمایه 
انسانی در بانک توسعه تعاون، اظهار 
داشــت: با توجه به جوانی بانک و 
داشــتن سرمایه انسانی با قابلیت، 
جوان و با انگیزه، فرصت ها و نقاط 
قــوت کلیدی و واجــد اهمیت در 
ســرمایه انسانی بانک نهفته است 
کــه نیازمند توجــه و برنامه ریزی 

اساسی است.
وی توسعه سرمایه انسانی را پیش 
نیاز توسعه کمی و کیفی ذکر کرد و 
اضافه نمود در صورت تحقق توسعه 
سرمایه انسانی، مسیر توسعه بانک 
توسعه تعاون، بخش تعاون و اقتصاد 

ملی هموارتر خواهد شد.
سرپرســت بانک توســعه تعاون 
ســرمایه انسانی را مهمترین عامل 
حرکت به ســمت توســعه ذکر و 
عنوان نمود: ســرمایه انسانی بانک 
توســعه تعاون در سطوح مختلف 
ســتاد و صف، رده های مدیریتی، 
کارشناسی و اجرایی مزین به ویژگی 
ها و شایستگی های خاصی از جمله 
خــدا باوری و خدامحوری در امور، 
بــاور به تعاون و تعــاون گرایی در 
پیشــبرد فعالیــت هــا و برنامه، 
جــوان و با انگیــزه بودن برای ارایه 
خدمات مردمی، داشتن تحصیالت 
دانشــگاهی همراه با تجربه بانکی، 
همسویی استراتژیک برای تحقق 
ســهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از 
اقتصاد کشــور و موارد مشابه است 
که سکوی پرشی برای بانک جهت 
ایفای نقش برجســته در مســیر 

توسعه کشور محسوب می شود.
شــیخ حســینی همچنین شکل 
گیری کارگروه های معیشت و رفاه 
کارکنان را مصداقی عینی و مشهود 
از با اهمیت قلمداد شــدن سرمایه 
انســانی در بانک توسعه تعاون ذکر 
کرد وگفــت: کارگروه های مذکور 
ماموریت دارند در مســیر ارتقای 
ســطح معیشــت و رفاه ســرمایه 
انســانی به منظور آغــاز نهضت و 
جنبش خدمت و حرکت به ســوی 
تعالــی و بالندگی بانک و در نهایت 
ایفای نقش محســوس در ارتقای 
بخش تعاون و توســعه کشور گام 

بردارد.
دکتر محمد ربیع زاده، کارشــناس 
و صاحــب نظر بانکی؛ ضمن تاکید 
بر اهمیت ســرمایه انسانی در نظام 
بانکــی، گفــت: در عمل و در بطن 
بانــک می بایســت عبارت “کمال 
گرایــی مدیــران و واقــع بینــی 
کارکنان”مــورد توجه قرار گیرد و 
میان کمال گرایی مدیران از یکسو 
و واقع بینی کارکنان از سوی دیگر 

تعادل برقرار شود.
وی افزود: از سویی مدیران به واسطه 
مسولیت، عالقمند هستند برنامه ها 
و ماموریت ها به شــکل مطلوب و 
در حــد ایــده آل انجام شــود و از 
ســوی دیگر کارکنان با واقع بینی 
به پیشــبرد امور نگاه می-کنند و 
اغلب نهاده های خود را با ســتانده 
ها مقایسه و متناسب با آن در محیط 

کاری ایفای نقش می کنند.
ربیــع زاده در بخشــی از صحبت 
هــای خود چالش های ناشــی از 
محیط حقوقی بانک ها و اســتقرار 
حاکمیت شــرکتی را از موضوعات 
مهــم ذکر نمــود و گفت: مدیریت 
تعارض منافع میان ذینفعان بانک، 
یعنی مردم، سهامداران، کارکنان و 
مشــتریان موضوعی واجد اهمیت 
باال محســوب می شود و برقراری 
تعــادل میان منافع ذینفعان بانک 

از مسیر استقرار حاکمیت شرکتی 
میسر خواهد بود.

دکترمحمــد ربیــع زاده با تمایز 
میان اهداف و وظایف بانکی گفت: 
سودآوری، جذب منابع و پرداخت 
تســهیالت هدف نظام بانکی نمی 
باشــد، بلکه هــدف، اموری چون 
توســعه اقتصادی کشور، استقرار 
نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق 
و عــدل، فعالیــت در جهت تحقق 
اهــداف و سیاســتها و برنامه های 
اقتصادی دولت جمهوری اسالمی 
بــا ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد 
تســهیالت الزم جهت گسترش 
تعاون عمومی و قرض الحســنه از 
طریق جــذب و جلب وجوه آزاد و 
اندوخته ها و پس اندازها و ســپرده 
ها و بســیج و تجهیز آنها در جهت 
تأمیــن شــرایط و امکانــات کار و 
سرمایه گذاری به منظور اجرای بند 
“ ۲ ” و “ ۹ ” اصل چهل و سوم قانون 
اساســی، حفظ ارزش پول و ایجاد 
تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل 
مبادالت بازرگانی و تسهیل در امور 
پرداختهــا و دریافتها و مبادالت و 
معامالت و سایر خدمات می باشد 
که با توانمندی و همراهی سرمایه 

انسانی محقق می گردد.
وی همچنین بهره گیری از تجربه 
مشــتریان را بهترین منبع تغییر 
و تحــول در بانکــداری ذکر کرد و 
گفت: مدیریت تجربه مشــتریان 
ابــزاری مهم در تحقیق و توســعه 

بانک محسوب می شود.
دکترمحمد ربیع زاده چالش های 
ســرمایه انســانی را در حوزه های 
چون تفاوت نسلی سرمایه انسانی، 
مشارکت کارکنان در تصمیم سازی 
و تصمیــم گیری، تعادل بین کار و 
خانواده، رفاه و معیشــت کارکنان، 
فناوری های نوین، تمرکز بر مهارت 
مجدد و ارتقــای نوآوری کارکنان 
بجای اســتخدام، برون ســپاری، 
انگیــزه، عوامل ابقــاء و انگیزش، 
کنترل و نظارت و مدیریت ریسک، 
مســیر شغلی، غنی سازی شغلی و 
ارتقاء، مدیریت استعدادها، مدیریت 
عملکرد و بهره وری، جانشین پروری 
و بازنشستگی بر شمرد و متغیرهای 

مذکور را نیازمند توجه دانست.
در ادامه ســید باقر فتاحی رییس 
هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
ضمــن تاکید بر ویژگی های بانک 
ماننــد جوان بــودن، چالش های 
حوزه ســرمایه انســانی را محدود 
ذکر کرد و فرصت ها و نقاط قوت را 

با محوریت مسایل انگیزشی حائز 
توجه و عمده خواند و تصریح نمود 
مسایل انگیزشی می بایست در کنار 
مسایل مالی به حوزه های غیرمالی 

و انسانی متمرکز گردد.
امیر هوشــنگ عصــارزاده عضو 
هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
در این نشســت با اشاره به مغفول 
ماندن چرخه پرورش استعدادها و 
نخبگان در کشــور، این موضوع را 
یک مســاله ملی فرهنگی قلمداد 
نمــود که شایســته اتخاذ تدابیر و 
برنامه ریزی های تحصصی اســت. 
وی اظهار امیدواری کرد با مدیریت 
چالش های سرمایه انسانی با تمرکز 
بر نقاط قوت و فرصت های آن مسیر 

توسعه پایدار بانک فراهم گردد.
محمــد جعفر ایرانــی عضو هیات 
مدیره بانک توســعه تعاون ضمن 
توجه دادن به ســرمایه انســانی 
در بانک، گفت: انســان موجودی 
پیچیــده و چند بعدی اســت که 
مدیریت آن نیازمند کاربست سبک 
هــا و رویکرد های مدیریتی متنوع 
و متناســب با ویژگی های سرمایه 
انسانی در هر محیط کسب و کاری 

است.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش 
و پژوهش بانک توسعه تعاون سهم 
بازار، ســهم ذهنی و سهم عاطفی 
مشــتری را در توســعه بانک حایز 
اهمیت خواند و گفت: هر سه سهم 
مرهون توجه به ســرمایه انســانی 

بانک می باشد.

وی در تببین سرمایه انسانی بانک 
گفت: ســرمایه انســانی مجموعه 
شایســتگی ها، دانش، ویژگی های 
اجتماعی و شــخصیتی، خالقیت 
و توانایــی برای انجام کاری جهت 
تولید با ارزش اقتصادی محســوب 

می شود.
مدیر مرکــز آموزش و پژوهش در 
تشریح ســهم های سه گانه بازار، 
ذهنی و عاطفی گفت: ســهم بازار 
به سنجش عرض جایگاه یک بانک 
و سهم ذهنی به اندازه گیری عمق 
آن می پردازد، سهم ذهنی در واقع 
اولین نام و نشــان تجاری است که 
در صنعــت خاص مانند بانکداری 
به ذهن مشــتریان متبادر می شود 
و ســهم عاطفی در واقع عبارت از 
برندی اســت که مشتریان آن نام و 
نشان را به دیگر برندها ترجیح می 
دهند و متمایل به دریافت خدمت 
و محصول از آن نام و نشان هستند و 
سرمایه انسانی در ایجاد و توسعه هر 

سه نقش برجسته ای دارد.
حســن عاشــقی رییس اداره کل 
آموزش بانک توسعه تعاون ، سرمایه 
انسانی را موتور و هسته اصلی توسعه 
در همه سطوح بین المللی، ملی و 
ســازمانی ذکر کرد و گفت: عبارت 
“بســط انتخاب های انســانی در 
محیط اجتماعی قابلیت زا” عبارت 
کلیــدی توســعه در عصر حاضر 
محسوب می شــود که بر سرمایه 
انســانی، آموزش و توانمندسازی و 

محیط قابلیت زا تاکید دارد.

خبر ویژه

مدیر امور اســتان ها و بازاریابی پست بانک ایران، از 
انعقاد ۶۱ فقره قرارداد و صدور دو هزار و ۶۵۵ کارت 
فعال مروارید، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در 

شعب سراسر کشور خبر داد.
 علیرضــا واحدپور مدیر امور اســتان ها و بازاریابی 
با اعالم این خبر افزود: در ســه ماهه ابتدایی ســال 
جاری، شــعبه مستقل ۶۶۶، مدیریت شعب منطقه 
شرق تهران ۴۵۰، مدیریت شعب استان البرز ۱۹۵، 
مدیریت شــعب منطقه غرب تهران ۱۶۵، مدیریت 

شــعب استان های مرکزی و بوشهر به ترتیب ۱۵۵ 
و ۱۵۴ صادر کرده اند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا پایان خردادماه 
سالجاری ۶۱ فقره قرارداد مروارید کارت منعقد شده 
و بر اساس این قراردادها دو هزار و ۶۵۵ کارت فعال 
مروارید در شــعب سراسر صادر شده است، تصریح 
کرد:  ۶۷ درصد مروارید کارت ها، در مدیریت شعب 
اســتان های البرز، مرکزی و بوشهر، شعبه مستقل و 
مدیریت شــعب مناطق اســتان تهران و ۳۳ درصد 

کارت های فعال مروارید در سایر استان ها صادر شده 
اســت. واحدپور ادامه داد: همچنین شعب تجریش، 
مســتقل، کیش و شهرری در ســالجاری باالترین 
میزان کارمزد و شــعب مستقل و تجریش باالترین 

تعداد کارت صادره را داشته اند.
بر اســاس این گــزارش، خدمــات کارت اعتباری 
مروارید از آبان ماه سال ۹۸ با هدف جذب شرکت ها 
و فروشگاه های ارائه کننده کاال و خدمات در شعب 

بانک راه اندازی شده است.

مدیر امور استان ها و بازاریابی پست بانک خبر داد:

کارت فعال مروارید، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری  صدور دو هزار و 655 

اخبار

مفقودی
یکدســتگاه  کارت  و  مالکیــت  شناســنامه  و  ســندکمپانی 
موتورســیکلت ســریر 125 به رنگ آبی و مدل 1391 به شــماره 
پــالک 85396-582 بــه شــماره موتــور 120NEH000124 بــه 
شــماره شاســی 125S9180190 متعلــق بــه ســید ســیف الــه 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــر مفقــود وازدرجــه اعتب پورچلنب

مفقودی
ــی   شناســنامه مالکیــت هــاچ بــک جــک بــه رنــگ ســفید روغن
مــدل1396 بــه شــماره انتظامــی 534 ق 41-ایــران 46 بــه 
شــماره موتــورHFC4GA31DH0013204 بــه شــماره شاســی 
نــوروزی  بــه ســیروس  NAKSH7323HB148999 متعلــق 

ــار ســاقط مــی باشــد. الیلــه ســر مفقــود واز درجــه اعتب
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کرد؛ کید  کمیته تحول این شرکت تأ مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه 

ضرورت ایجاد نظام نوآوری در شرکت فوالد مبارکه
اصفهان / گروه اســتان ها: محمدیاســر 
طیب نیــا مدیرعامل فــوالد مبارکه در 
جلســه کمیته تحول این شرکت اظهار 
کرد: موضوع نوآوری موضوعی است که 
در ســال های گذشــته در فوالد مبارکه 
مطرح بوده و هم اکنون نیز مطرح است، 
اما بحثی که امروز وجود دارد و باید آن 
را بررسی کرد چگونگی به وجود آوردن 
نظام نوآوری، نهادینه کردن آن و تبدیل 
این اتفاق به جریانی غالب در ســازمان 
اســت.وی افزود: رویکرد فوالد مبارکه 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای 
موجــود اســت کــه این مهــم نیاز به 
نوآوری، توسعه ســرمایه های انسانی، 
توســعه کّمی، کیفی و متوازن دارد. این 
نــوآوری باید با فناوری های نوین همراه 
شــود، چراکه هیچ یک از این رویکردها 
بدون نوآوری و فناوری دســت یافتنی 
نخواهند بود.مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کرد: صنعت ســبز 
یکی از شــاخص هایی است که به عنوان 
ضرورت مطرح  شــده و این موضوع نیز 
بدون نوآوری، قابل دســت یابی نیست. 

موضوع این اســت که چگونه می توانیم 
درون و بیــرون ســازمان را بــا یکدیگر 
هماهنــگ کنیم تا از همه ظرفیت های 
ســازمانی »دو ســو توان« بهره ببریم تا 
هم در اکتشــاف و هم در عملکرد قوی 

عمل کنیم. البته مقدمات این کار پشت 
سر گذاشته شده و می خواهیم عملیاتی 
به این عرصه وارد شــویم و در نقطه ای 
هســتیم که کارهای انجام شده در قالب 
یک نظام در حال شــکل گیری اســت.

طیب نیا تصریح کرد: ما به تشــکیل اتاق 
فکرهای ســازمان یافته با حضور عناصر 
داخل و خارج از شــرکت در عرصه های 
مختلــف نیازمندیم تا این حلقه اتصال 
شــکل بگیرد و جلسات آن ها به صورت 

منظم برگزار شــود و هســته های اولیه 
ایــن اتفاق مهم در فــوالد مبارکه رقم 
بخــورد. ما بایــد بتوانیم در عرصه های 
موردنیــاز، نیروهــای نخبــه داخلی را 
که هنوز شناســایی نشده اند شناسایی 
کنیم و از افراد بیرون ســازمان نیز برای 
همفکــری با این عزیــزان بهره بگیریم.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه عنوان 
کــرد: در همــه راهبردهــا و دیگر امور 
در فــوالد مبارکــه موضوع نوآوری باید 
رواج پیدا کند و حتی بین ســرمایه های 
انســانی نیز موضوع نوآوری باید تبدیل 
بــه یک فرهنــگ و جریان غالب تبدیل 
شــود.وی متذکر شد: دانش بنیان شدن 
و استفاده از شرکت های دانش بنیان در 
مأموریت های شرکت فوالد مبارکه یکی 
از بخش های رویکرد نوآوری اســت و ما 
باید این عرصه را به شکل جامعی حفظ 
کنیــم؛ بنابراین رویکرد نوآورانه باید در 
همه ساختارهای سازمان جریان داشته 
باشــد و موضوع تحول دیجیتال یکی از 
بخش هایی اســت که بایــد در نوآوری 

داشته باشیم.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مشاور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران:

نمایندگان ایثارگران باید خود 
 جوش و داوطلبانه 

فعالیت کنند 
مشهد / سمیرا رحمتی

مشاور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران با بیان 
اینکه ایثارگری وظیفه عموم مردم اســت، 
گفت: نمایندگان ایثارگران باید خود جوش 
و داوطلبانــه فعالیــت کنند این نمونه ای از 
عمل به والیت اســت.حجت االسالم لطف 
ا... ثقفی در گردهمایی نمایندگان ایثارگران 
دستگاه های اجرایی خراسان رضوی که یک 
شنبه پنجم تیر در مشهد مقدس برگزار شد، 
گفت: نباید تکریم خانواده شهدا و ایثارگران 
نباید مختص روزهایی از سال که به نام شهدا، 
جانبــازان وآزادگان نام گذاری شــده، قرار 
بگیرد، این امر باید در طول سال به صورت 
مســتمر انجام شود.مشاور وزیر اقتصاد در 
امــور ایثارگران تصریح کرد: تکریم جامعه 
ایثارگری و زنده نگهداشتن یاد شهدا باید در 
سیستم  ادارات نهادینه شود و مسیر فعالیت 
ســازمان ها در مســیر ایثار و شهادت باشد 
برای مثال جلســات در ادارات به نام شهدا 
برگزار شود.حجت االسالم ثقفی تاکید کرد: 
مســئول امور ایثارگران نباید منتظر برنامه 
و دستور باشد که کار فرمایشی انجام شود، 
فعالیت ها باید خود جوش و  داوطلبانه و در 
مسیر محورهای مشخص باشد، که مجموعه 
فعالیت ها در یک مســیر حرکت کند.وی با 
بیان اینکه در شــبکه اقتصادی کشور بیش 
از ۸۰ هزار خانواده شهید و ایثارگر مشغول 
بــه کار هســتند، افزود: شــاغالن ایثارگر، 
ســرمایه های اجتماعی سازمان ها هستند، 
کــه می توانید در فعالیت هــا از وجود این 
ایثارگران بهره مند شد.وی افزود: متاسفانه 
در برخی از سازمان ها دیدار با مسئوالن به 
سختی انجام می شود، شما نمایندگان پلی 
باشــید برای دیدار ارباب رجوعان ایثارگر با 
مدیران ادارات، که رفع مشــکالت تسریع 
یابــد.وی ادامــه داد: اجرای طرح ســپاس 
مختــص بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
نیســت، انتظار اســت تمامــی مدیران در 
این امر مشــارکت داشته باشند، تا بتوانند 
مشکالت ایثارگران در این دیدارها برطرف 
شــود.وی افزود: دیدار با ایثارگران نباید به 
عدم بودجه گره زده شود، با یک هماهنگی 
و تعامل با سایر سازمان ها، خیلی راحت این 
طرح انجام خواهد شــد، اگر این موضوع به 
عدم بودجه گره زده شــود مشکالتی ایجاد 
می کند، که تبعات آن در جایی دیگر زمانی 
دیگر خودش را نشــان خواهد داد.مشــاور 
وزیر اقتصاد در امور ایثارگران با بیان اینکه 
ایثارگری وظیفه عموم مردم اســت، گفت: 
نماینــدگان ایثارگــران باید خود جوش و 
داوطلبانه فعالیت کنند این نمونه ای از عمل 
به والیت است.وی پیشنهاداتی در خصوص 
زنده نگداشتن یاد و خاطره شهدا بیان کرد و 
گفت: مکانی برای یادواره و یادبود شهدا در 
ادارات ایجاد کنید، فرزندان شهدای سازمان 
را معرفی و تصاویر شهدا را در سازمان نصب 
کنید و نشســت های به صورت مســتمر با 
فرزندان شــهدا و ایثارگران برگزار شــود، 
اجازه بدید طرح ها و پیشــنهادات خود را 

مطرح کنند.

فرماندار شهرستان گالیکش:

بیش از هزار  نفر در گالیکش 
ح نهضت ملی  متقاضی طر

مسکن هستند
گلســتان / گــروه اســتان هــا:  فرماندار 
شهرســتان گالیکش گفت: تاکنون یکهزار 
و ۳۴۴ نفر برای نهضت ملی مســکن ثبت 
نام کرده و تا کنون ۳۹۹ نفر حائز شــرایط 
شدند. علی جوان در جلسه شورای مسکن 
این شهرستان اظهار کرد: در دو قسمت شهر 
گالیکش چهار قطعه زمین با سند تک برگ 
به مســاحت ۴۶ هزار متر مربع برای اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن تهیه شده است. 
وی تصریــح کرد: تعداد ثبت نام کنندگان 
در ایــن شهرســتان یکهزارو ۳۴۴ نفر بوده 
کــه تاکنون ۳۹۹ نفــر از این افراد پاالیش 
شــده و پیش بینی ســاالنه ما در احداث 
مســکن ۳۹۵ نفر است فرماندار شهرستان 
گالیکش خاطرنشــان کــرد: تعداد ۶ هزارو 
۶۵۴ واحد مســکن روستایی مقاوم و چهار 
هزارو ۳۷۴ واحد مسکن روستایی کم دوام 
و غیر مقاوم در روستاهای شهرستان وجود 
دارد وی بیان کرد: امید داریم با حمایت بنیاد 
مسکن، طرح ملی مسکن در این شهرستان 
شــتاب بیشــتری گرفته و نگاه ویژه ای به 
شهرستان در این حوزه شود. جوان گفت: با 
برنامه ریزی صورت گرفته در روز عیدغدیر 
عملیات احداث طرح نهضت ملی مسکن در 

شهر صادق آباد آغاز می شود

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان:

بحران آب در اصفهان دلیلی 
برای حذف یا کاهش فضای سبز 

شهر نیست
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر عامل ســازمان 
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهان 
،عرفان منــش در نشســت خبری بــا اصحاب 
رسانه مطرح کرد: بحران آب در اصفهان دلیلی 
برای حذف یا کاهش فضای ســبز نخواهد بود، 
بلکه با توجه به افزایش آالیندگی ها در این شهر 
باید ضمن نگهداری فضای سبز موجود، نسبت 
به افزایش آن با اســتفاده از گونه های مقاوم به 
کم آبی نیز اقدام شود.وی با بیان اینکه در گذشته 
بیــش از ۶۰۰ هکتار چمــن در اصفهان وجود 
داشــته اســت که امروز به کمتر از ۴۰۰ هکتار 
رسیده است، ادامه داد: بر اساس فرهنگ حاکم 
بر اصفهان، شــهروندان تنها چمن را به عنوان 
فضای سبز می پندارند، اما این نوع دیدگاه را به 
درختان ندارند.مدیر عامل ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان تخریب چمن در 
مکان های گردشــگری از جمله میدان امام )ره( 
اصفهان را ناشــی از فرهنگ نامناســب خواند و 
گفت: برگزاری مســابقاتی همچون چوگان در 
میدان امام )ره(، نشستن روی چمن و قراردادن 
قابلمــه داغ روی چمن همــه از عوامل تخریب 
آن اســت.وی آلودگی هوا، خشکسالی و بحران 
خاک را سه عامل خشکی درختان عنوان کرد و 
افزود: چنار و ناروند درختان بومی شهر اصفهان 
اســت که به دلیل آلودگی هوا در حال خشــک 
شدن است.مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهان ادامه داد: شهرداری 
اصفهان به عنوان نخستین شهرداری در کشور 
طــی ســال های ۸۵ تا ۸۶ بــرای آبیاری فضای 
ســبز نســبت به خرید پساب اقدام کرد و این در 
حالی اســت که هیچ حقی از آب های ســطحی 
)زاینده رود( ندارد.وی با بیان اینکه در اســتان 
اصفهــان از مجمــوع حدود ۳۰ هزار حلقه چاه، 
حدود ۹۰ حلقه چاه فعال در اختیار شــهرداری 
اســت، گفــت: در حال حاضر اصــالح و تعمیر 
شبکه های آبیاری فضای سبز انجام می شود، اما 
در عین حال شاهد سرقت بعضی از این تجهیزات 
هستیم.عرفان منش برای مجتمع مسکونی های 
پر جمعیت پیشــنهاد احداث دو شبکه فاضالب 
را مطــرح کــرد و گفت: در ایــن مجتمع ها باید 
یک فاضالب دستشویی و فاضالب دیگری برای 
جمع آوری آب های خاکســتری تخصیص یابد 
و از ایــن آب برای آبیاری فضای ســبز مجتمع 

استفاده شود.

در مراتع صعب العبور کوهستانی شهرستان 
گرگان صورت گرفت؛

برگزاری اردوی جهادی 
دامپزشکی استان گلستان

 گلســتان / گروه اســتان ها: اردوی جهادی 
دامپزشــکی اســتان گلســتان در ارتفاعات 
شاهکوه و چهارباغ شهرستان گرگان با حضور 
اعضا بسیج و اکیپ های پیشگیری از بیماری 
های دامی دامپزشــکی اســتان برگزار شــد. 
اردوهای جهادی دامپزشــکی به منظور انجام 
عملیــات پایش و پیشــگیری از بیماری های 
دام و در راستای محرومیت زدایی از افراد کم 
برخوردار انجام می شود .مجموعه اقداماتی که  
توسط اکیپ های جهاد  اداره کل دامپزشکی 
در این راستا صورت می پذیرد شامل این موارد 
می باشد: واکسیناسیون و  معاینه رایگان دام 
، سمپاشــی و  ضــد عفونــی، برگزاری کالس 
های آموزشــی بهداشتی دامپزشکی به ویژه 
در خصوص بیماری مشــترک تب خونریزی 
دهنده کریمه کنگو و  توزیع پمفلت آموزشی 
.الزم به ذکر اســت با توجه به سیاســت های 
ســازمان دامپزشکی کشور و پیش بینی های 
صورت گرفته در اداره کل دامپزشــکی استان 
گلستان   این اردوهای جهادی در سایر مناطق 
کم برخوردار و در راســتای محرومیت زدایی 
 از دامــداران عزیز در سراســر اســتان برگزار 

خواهد شد

برگزاری نشست مدیران 
 دستگاه های تابعه 

 وزارت ارتباطات در استان 
با استاندار مرکزی

مرکــزی / گــروه اســتان ها: نشســت مدیران 
دســتگاه های تابعه وزارت ارتباطات در استان با 
استاندار مرکزی برگزار شد. مدیر کل ارتباطات 
و فناوری اطالعات استان در این نشست، ضمن 
تشــریح وظایــف و برنامه های وزارت متبوع در 
ســطح اســتان، آخرین اقدامات انجام شــده 
مجموعه تحت امر خود را در استان تشریح کرد 
.براســاس این گزارش، در ادامه مهندس لطفی 
مدیر مخابرات منطقه مرکزی نیز ، گزارشــی از 
عملکرد مجموعه تحت االمر خود را برای جمع 
حاضر تشریح کرد و جلسه پس از ارایه گزارش 
سایرمدیران دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات در استان با ارائه رهنمودهایی 
از ســوی فرزاد مخلص االئمه، استاندار مرکزی 

خاتمه یافت.

استانها 6

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد:

آمیز بود کالنشهر مشهد در سطح ملی موفقیت  ح چالش تامین آب  طر
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد، درنشست خبری به مناسبت 
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق مشترک مدیران عامل شرکت 
های آب منطقه ای خراســان رضوی و آب و فاضالب مشــهد گفت: 
طرح چالش تامین آب کالنشــهر مشــهد در سطح ملی موفقیت آمیز 
بود .حســین اســماعیلیان یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در 
خصوص تأمین آب مشهد را، طرح چالش تأمین آب کالنشهر مشهد 
در سطح ملی بیان کرد و افزود: خوشبختانه ثمره تالش ها و پیگیری 
های مختلف از ســوی استانداری خراسان رضوی، نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی و سایر دستگاهای ذیربط، در سفر ریاست جمهوری 
و هیئت دولت به مشــهد محقق شــد که بر این اســاس ۵ هزار میلیارد 
تومــان اعتبــار به صورت ارزی و ریالی برای پروژه های آب و فاضالب 
شــهر مشــهد اختصاص داده شد. وی در خصوص انشعابات غیرمجاز 

اظهار داشت: بخش زیادی از این انشعابات در حوزه باغ ویالها صورت 
می گیرد که از سال گذشته و در سال جاری با همکاری و هماهنگی 

دستگاه های مربوطه و دستگاه قضایی، برخورد با انشعابات غیرمجاز 
تشــدید شــده اســت و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی می شــود. 
اسماعیلیان درباره وضعیت آب در روستاهای اطراف مشهد خاطرنشان 
کرد: از ۲۷۰ روســتای تحویلی به آبفای مشــهد در سال گذشته، ۱۴۰ 
روســتا با وضعیت تنش آبی رو به رو بوده اند که با اقدامات گســترده 
و موثری که توســط این شــرکت صورت گرفته، این تعدا به ۹۰ روستا 
کاهش یافته است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد ادامه داد: 
البته برای روســتاهای دارای تنش آبی، آبرســانی به صورت تانکری و 
ســیار برقرار خواهد بود. وی با اشــاره به اقلیم خشــک استان خراسان 
رضوی و شهرستان مشهد، منابع آب این شهرستان را محدود دانست 
و تصریح کرد: با توجه به خشکســالی های اخیر و کاهش منابع آبی، 
لزوم مدیریت مصرف بهینه آب از سوی شهروندان بیش از پیش باید 

مورد توجه قرار گیرد.

خبر ویژه

فارس / گروه اســتان ها: شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچســاران با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء جاده دشــت الر را در شهرســتان باشــت 
بازگشــایی و تعریض کرد.شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران در کنار وظیفه ذاتی خود پس از تولید 
صیانتی، مسئولیت اجتماعی را یکی از اولویت های 
اصلــی خود می دانــد و در چارچوب مقررات جاری 
نفت و در حد توان در اجرای پروژه های عام المنفعه 

در شهرســتان گچساران و جوامع پیرامونی خود به 
گســتردگی ۴ اســتان برای خدمت به مناطق کم 
برخوردار گام های ارزشــمندی برمی دارد.بر اساس 
این گزارش، بنا به درخواست و پیگیری امام جمعه 
و مســئولین اجرایی شهرستان  باشت، شرکت بهره 
برداری نفت و گاز گچساران در یک حرکت جهادی 
و در راستای مسئولیت های اجتماعی در امر تسطیح 
و بازگشــایی جاده دشــت الر با قرارگاه ســازندگی 

خاتم االنبیاء مشــارکت نمود تا بار دیگر، گرهی از 
مشــکالت مردم محروم ایــن منطقه باز نماید و در 
اجرای پروژه های عام المنفعه ســرافراز باشد.شایان 
ذکر است شرکت نفت و گاز گچساران با امدادرسانی 
و کمک در بحران ها و حوادث طبیعی مانند زلزله، 
ســیل، آتش ســوزی، کرونا و کمک به آزادســازی 
زندانیــان جرایم غیرعمــد، همواره در کنار مردم و 

یاری رسان محرومان بوده است.

در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی؛

گشایی شد گچساران باز گاز  جاده دشت الر با مشارکت شرکت نفت و 

کرمانشاه امضاء شد ۸ تفاهم نامه و قرارداد تبادل فناوری در استان 
کرمانشاه / گروه استان ها: هفت تفاهم نامه و یک قرارداد به ارزش 
سه میلیاد تومان بین واحدهای صنعتی و شرکت های دانش بنیان 
در اولین رویداد تبادل فناوری اســتان کرمانشــاه روز چهارشــنبه 
در پارک و علم فناوری امضا شــد.در اولین رویداد تبادل فناوری 
اســتان کرمانشــاه که در برج پارک علم و فناوری برگزار شــد؛ یک 
تفاهم نامه همکاری بین شرکت شهرک های صنعتی و پارک علم 
فناوری به منظور هم افزایی و حمایت های بیشــتر از شــرکت های 
دانش بنیان استان منعقد شد.همچنین در این رویداد دفتر جدید 
کارگزاری »فن بازار« منطقه ای در راســتای انســجام هماهنگی 
شناســایی فناوری موردنیاز واحدهای صنعتی و عرضه و تقاضای 
آن در منطقه در برج پارک علم و فناوری اســتان کرمانشــاه افتتاح 
شــد.در ادامه این رویداد مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
استان کرمانشاه از بسیج تمام دستگاه های اجرایی و امکانات استان 
در راستای حمایت از شرکت های فناوری و دانش بنیان خبر داد و 
گفت: تمام امکانات و زیر ساخت های فیزیکی و نرم افزاری مورد نیاز 
شرکت های فناوری و دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان 

موجود اســت.»بیژن کردستانی« با بیان اینکه در استان کرمانشاه 
۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در اختیار شرکت شهرک های صنعتی 
قرار دارد، افزود: اکنون ۳۰ سوله ۲۰۰ متری برای استفاده شرکت 
های دانش بنیان که بتوانند پروژه های علمی و فناوری خود را در 
آن پیــش ببرنــد، آماده داریم که اگر متقاضیان بخواهند در اختیار 
آنان قرار می دهیم.وی همچنین یکی از وظایف شرکت شهرک های 
صنعتی را آشنایی شرکت های دانش بنیان با حوزه صنعت دانست 

و گفت: شــرکت شــهرک های صنعتی استان عالوه بر فراهم کردن 
زیر ســاخت ها در راســتای تحقق شعار سال برای خود مسئولیت 
ایجاد مجموعه فن بازار منطقه ای تعریف کرده یعنی بازاری واسطه 
بین عرضه و تقاضای شرکت های فناور مورد نیاز بخش صنعتی و 
شــرکت های دانش بنیان و  مصرف کنندگان باشد.کردســتانی در 
ادامه از حمایت این شرکت از شرکت های دانش بنیان در راستای 
حضور در نمایشگاه های کشوری و استان خبر داد و گفت: تا سقف 
۷۰ درصد هزینه پرداخت می کنیم و یا شرکت آنان را در نمایشگاه 
هــا تخفیــف دار می کنیم و همچنین برای راه اندازی پروژه دانش 
بنیان به آنان تســهیالت کم بهره پرداخت می شــود.وی در ادامه 
از شــرکت های دانش بنیان و فناوری خواســت از مسئوالن استان 
مطالبه گری کنند و شرایط و امکانات را بخواهند تا آنان به وظایف 
خود رسیدگی کنند.کردستانی در پایان به برگزاری سه جشنواره، 
۶ اســتارتاپ، ۱۰ قرار داد تجاری ســازی فناوری در شــهرک های 
صنعتی اســتان و کســب سه مقام کشــوری شرکت شهرک های 

صنعتی در طول ۶ سال گذشته خبر داد.
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کنکور سراسری سال 1401 را زیر ذره بین برد  » گار »روز

یک قدم تا ماراتن  نفسگیر کنکور 
  سارا فهیم / روزگار

هــر ســاله تعــداد زیــادی از جوانان و 
خانواده هایشــان درگیر کنکور می شوند 
و اســترس این رقابت نفس گیر را برای 
رقــم خوردن آینده ای روشــن به جان 
می خرند. این موضوع در دو ســال اخیر 
و بــه دلیل شــیوع کرونــا نگرانی های 
مضاعفــی را به داوطلبان و خانواده های 
آنهــا تحمیل کرده بود.اما اکنون ماراتن 
کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ در حالی از 
۸ تیرماه آغاز می شود که امسال روزهای 
صفــر کرونایــی را تجربه می کنیم.حال 
ســوالی که در این بین پررنگ می شــود 
اینکه با کاهش آمار کرونا در کشور رعایت 
پروتــکل های بهداشــتی در حوزه های 
امتحانی برای کنکور امسال چقدر جدی 
و چگونه است و آیا داوطلبان باید نگران 
این موضوع باشــند یا خیر. عبدالرسول 
پورعبــاس، رئیس ســازمان ســنجش 
آموزش کشور در این باره گفت: امسال هم 
پروتکل های بهداشتی همانند گذشته بر 
اســاس مصوبه ستاد ملی مقابله به کرونا 
رعایــت و فاصله یک متر برای داوطلبان 
در نظر گرفته می شود، ولی توصیه کردیم 
که همه داوطلبان ماســک داشته باشند. 
اقالم بهداشــتی مورد نیاز داوطلبان نیز 
در اختیارشــان قرار می گیــرد بنابراین 
داوطلبان از این نظر نیز نگران نباشــند.
پورعباس افزود: دیگر خوداظهاری کرونا 
برای داوطلبان کنکور نداریم و با توجه به 
اینکه بیماری تا حد زیادی کنترل شده و 
بسیاری از استان ها آمار صفر کرونا دارند، 
اگر فردی خودش احســاس بیماری کند 
و یا تســت کرونــای قطعی دارد در همه 
حوزه هــا مکانی مختص این افراد در نظر 
گرفته شــده تا بتوانند به راحتی آزمون 

خود را انجام دهند.

تغییرات کنکور 1401
پورعباس گفت: آزمون سراســری سال 
۱۴۰۱ بر مبنای مصوبه مجلس شــورای 
اســالمی در ســال ۹۲ و ســال ۹۵ که 
آخرین قوانیــن مصوب در حوزه کنکور 
را به تصویب رســاندند برگزار می شــود.

وی گفت: در کنکور ســال ۱۴۰۱ تأثیر 
ســوابق تحصیلی به صورت مثبت و ۴۰ 
درصد و ۶۰ درصد نمره بر اساس آزمون 
سراســری و بر اســاس دروس عمومی و 
دروس تخصصی اســت. منظور از سوابق 
تحصیلی نمرات ۱۰ درس سال دوازدهم 
دانش آموزان اســت که به صورت مثبت 
اعمال می شود به این معنی که در صورتی 
اعمال می شــود که نمره کل داوطلب را 
افزایش دهد. اگر کســی سوابق تحصیلی 
کمتری دارد به همان نســبت هم درصد 
آزمون فرد باالتر محاســبه می شود.وی 
در زمینه تغییرات شــکلی دفترچه های 
کنکور سراســری ۱۴۰۱ که پیش از این 
از آنهــا رونمایی شــده بــود، گفت: این 
تغییر شــکلی در بودجه بندی ســواالت 
اثــرات مثبتــی دارد و داوطلب روان تر و 
راحت تر می تواند به سواالت پاسخ دهد.
وی گفت: در ابتدای جلسه دفترچه های 
دروس عمومی به همراه پاسخنامه ها که 
به آن پیوســت اســت در یک پوشش در 
اختیــار داوطلب قرار می گیرد و داوطلب 
شخصاً باید پوشش را باز کند و ۷۵ دقیقه 
فرصت دارد که چهار درس عمومی زبان 
و ادبیات فارســی، زبان عربی، فرهنگ و 
معارف اســالمی و زبان انگلیسی را پاسخ 

دهد.پورعبــاس افزود: پس از اینکه زمان 
پاســخگویی به دفترچه دروس عمومی 
تمام شــد، فاصله کوتاهی به اندازه کمی 
تنفــس و نوشــیدن آب درنظــر گرفته 
شــده و بعــد از آن بالفاصله دفترچه ها 
و پاســخنامه ها جمــع آوری می شــود. 
بالفاصلــه دفترچه هــای اختصاصی هر 
گروه آزمایشــی به همراه پاســخنامه ها 
که به آن الحاق شــده، توزیع می شــود.

وی افزود: برخی از گروه های آزمایشــی 
در مــدت ۸۰ دقیقــه و برخــی دیگر در 
مــدت ۹۰ دقیقه می توانند به ســواالت 
پاســخ دهند و پــس از آن دفترچه ها به 
همراه پاسخنامه ها جمع آوری می شود. 
تنها تفاوت در گروه علوم تجربی است که 
یک دفترچه بهیاری به همراه پاسخنامه 
هم بــرای داوطلبان این گروه دارند.وی 
گفــت: امســال یکی دیگــر از تغییرات 
دفترچه ها این اســت که تعداد سواالت 
و تعداد گزینه ها یکی است و کاماًل با هم 

تطبیق داده شده است. 

تدابیر امنیتی آزمون بیشتر می شود
پورعباس تاکید کرد: در آزمون امســال 
کار ویــژه ای بــرای امنیت آزمون انجام 
شده است و با همکاری نهادهای امنیتی 

و انتظامی سعی داریم آزمون در آرامش 
کامل برگزار شود.وی با اشاره به استفاده 
از امکانــات غیراســتانداردی که تحت 
عنــوان تقلب از آن یاد می شــود، گفت: 
بدون هیچ گونه اغماضی و با شدت زیاد، 
امنیت آزمون را زیر پوشــش داریم. هر 
گونه وسیله اضافی به منزله تقلب است. 
در واقع هر وســیله اضافه ای که شــبهه 
داشــته باشد تقلب محسوب می شود و با 

سختی با متقلب برخورد می شود.
 

ح ساماندهی سهمیه ها هنوز  طر
نهایی نشده است 

وی درباره سهمیه های کنکور سراسری و 
طرحی که در شورای عالی انقالب فرهنگی 
به منظور ساماندهی سهمیه های آزمونی 
در جریان اســت، گفت: طرح ساماندهی 
ســهمیه ها هنوز نهایی نشــده اســت و 
برای کنکور ســال ۱۴۰۱ سهمیه ها هیچ 
تغییری ندارد و همچنان ســهمیه های 
مناطق، ایثارگران، ۲۵ درصد و ۵ درصد 
اجرا می شود.وی افزود: ما دو نوع پذیرش 
دانشــجو داریم که یکی از طریق آزمون 
سراسری است و دیگری بر اساس معدل 
یا سوابق تحصیلی است و پذیرش بدون 
آزمون اســت. در رشته های بدون آزمون 

مالک معدلی اســت کــه فرد به صورت 
خوداظهــاری درج می کنــد. در واقع از 
داوطلب ســوال می شود و وی هم معدل 
کتبی خود را درج می کند و اگر این معدل 
را درســت درج نکند منجر به لغو قبولی 

می شود.

راه های کنترل استرس در جلسه کنکور
جعفر ثمری صفا، مشاور رسمی آموزش 
و پــرورش هم درباره کنترل هیجانات و 
افکار داوطلبان، گفت: دانش آموزان روز 
جلســه باید افکار غیرمنطقی و منفی را 
از خــود دور کننــد. به این فکر کنند من 
تالش کــرده ام و برنامه هایم را به خوبی 
پیــش بــرده ام پس االن جــای نگرانی 
نیســت و بهتریــن کار در حــال حاضر 
تمرکز روی ســواالت اســت. وی ادامه 
داد: دانش آموزان هنگام پاســخگویی به 
ســواالت به این نکته بایــد توجه کنند 
روی ســواالتی وقت بگذارند که ساده تر 
اســت و در مواجهه با سواالت سخت هم 
باید بتوانند هیجاناتشــان را کنترل کنند 
و روحیه شــان را از دست ندهند و نگران 
نشوند. آنها باید به این فکر می کردند که 
اگر این سوال سخت است و من نمی توانم 
جــواب بدهم مطمئنا رقیب های من هم 
نمی توانند جواب بدهند پس نباید نگران 
شوم. اما بسیاری از بچه ها به دلیل نگرانی 
بیش از حد تمرکزشان را از دست دادند 
و باقی درس ها را هم نتوانستند به خوبی 
پاسخ بدهند. از این رو باید تمرین کنند 
هیجاناتشان را کنترل کنند.بر اساس این 
گزارش، آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به 
منظــور پذیرش دانشــجو در دوره های 
روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوری، 
مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور 
و مؤسســات آموزش عالی غیرانتفاعی و 
غیردولتــی و همچنیــن رشــته های 
تحصیلــی دانشــگاه آزاد اســالمی در 
روزهای چهارشــنبه ۸ تیر، پنجشنبه ۹ 
تیر، جمعه ۱۰ تیر و شــنبه ۱۱ تیر سال 
۱۴۰۱ برگــزار می شــود و نتیجه نهایی 
آزمون نیز در شهریورماه اعالم می شود.

7جامعه
مبنای مسافرگیری 

کسی ها هنوز 3 نفر است تا
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های 
شــهری کشــور گفــت: در زمان اوج 
کرونا در کشور از سوی ستاد مقابله با 
کرونا تصمیم گرفته شد که رانندگان 
تاکســی حداکثر۳ مســافر را ســوار 
کننــد و مبنــای دریافــت کرایه هم 
بر اســاس ۳ نفــر بود.مرتضی ضامنی 
افزود: با بازگشــت بــه حالت کنترل 
شــده کرونایی، سوال برخی از مسافر 
این اســت که آیا وضعیت سوار شدن 
مســافر در تاکسی ها به حالت قبل از 
کرونا برگشــته است؟. که باید گفت، 
مبنای تعداد مســافرگیری در تاکسی 
ها همان ســه مسافر اســت.البته در 
برخی از شــهرداری ها شهرها هر دو 
حالت سه مسافر در زمان کرونا و چهار 
مسافر قبل از زمان شیوع کرونا لحاظ 
می شــود و میزان کرایه تاکســی هم 
در این گونه شــهرها براســاس تعداد 
مســافرهای سوار شــده خواهد بود.
البته ما در اتحادیه تاکســیرانی های 
شــهری کشــور به شــورای ترافیک 
پیشــنهاد داده ایم کــه مبنای تعداد 
سوار کردن حداکثر مسافر در تاکسی 
همان ســه نفر باقی بماند.وی افزود: 
دلیل این پیشــنهاد از سوی اتحادیه 
تاکســیرانی شــهری کشور این است 
که در همه دنیا اســتفاده از تاکســی 
بــه عنوان یــک کاال واز نوع خدمات 
لوکس قلمداد می شــود و هدف این 
است که تاکسی به جایگاه خود برسد، 
هرچند در کشــور ما تاکسی به عنوان 
یک وســیله حمل و نقل عمومی است 
و حتی در چند سال پیش تاکسی ها تا 
۵ نفر هم مسافر را جابه جا می کردند.
وی افزود: با توجه به تجاربی که از نظر 
بهداشتی و کاهش سرایت بیماری در 
زمان کرونا کسب کردیم از سوار کردن 
حداکثر سه مسافر در تاکسی استقبال 
می کنیم، اما از آنجایی که در شرایط 
ســخت اقتصــادی شــاید رانندگان 
تاکسی متضرر شوند، مبنای دریافت 
کرایه از مســافر همان سه نفر مسافر 

خواهد بود.

پوشش بیمه ای تعرفه های 
پرستاری تصویب شد

وزیــر بهداشــت، در پایان هشــتاد و 
هشتمین جلسه شــورای عالی بیمه 
ســالمت، اظهار داشــت: بــا مصوبه 
شــورای عالی بیمه سالمت دو داروی 
مهم بیماران خاص از جمله یک داروی 
بیماران تاالســمی تحت پوشش بیمه 
قرار گرفت.بهــرام عین اللهی با بیان 
اینکــه در ارتباط بــا بیماران خاص و 
صعب العالج تصمیمات خوبی گرفته 
شده که بعد از تخصیص بودجه الزم، 
اجرایی می شود، افزود: این مصوبات به 
وزارت بهداشت کمک می کند تا بتواند 
حمایت های مؤثری از بیماران خاص 
انجام دهد.وی با بیان اینکه قانون تعرفه 
گذاری خدمات پرستاری که همواره از 
مطالبات جامعه پرستاری بوده است، 
از ســال ۱۳۸۶ به تصویب رســیده، 
ولی در این ۱۵ ســال اجرایی نشــده 
بود، گفت: تعرفه خدمات پرســتاری 
امســال در هیأت دولت مصوب شد و 
برای اولین بار در کشور اجرا می شود.

وی افزود: ضوابط و دستورالعمل های 
اجرایــی قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری در شورای عالی بیمه سالمت 
تصویب شد و ســازمان های بیمه گر 
قبــول کردند که اجرایی شــود.وی با 
اشــاره به اینکه جلســه شورای عالی 
بیمه از جلســات بسیار مهم است که 
با حضور نمایندگان تمام ســازمان ها 
و شــرکت های بیمه برگزار می شود، 
تصریح کرد: در این جلســه مصوبات 
بسیار خوبی داشتیم و ضوابط اجرایی 
که در بیمه الکترونیک وجود دارد، به 
تصویب رسید. وزیر بهداشت افزود: ما 
طبــق قانون بودجه باید این ضوابط را 
اجرا می کردیم که تمام ســازمان های 
بیمه متعهد شدند آن را اجرا کنند. وی 
افزود: در مصوبه دیگر این مجوز صادر 
شــد که در صورت قطعی برق، قطعی 
ســامانه و مــوارد احتمالی که ممکن 
است نســخه نویســی الکترونیک با 
اختــالل موقــت مواجه شــود، ۱۲ 
درصد موارد نسخه نویسی و ۲۰ درصد 
 موارد نســخه پیچی، خارج از سامانه 

انجام گیرد.

تبعیض والدین بین فرزندان 
چه پیامدهایی دارد

  شبنم طلوعی ،  روانشناس 
همواره ما روانشناسان نسبت به پیامدهای 
تفاوت در رفتار برخی والدین با فرزندان که 
به تبعیض بین فرزندان منتهی می شــود، 
هشدار داده و می دهیم. در چنین شرایطی 
فرزندانی که بیشــتر به آنها توجه می شود 
دچار طرحواره »استحقاق و بزرگ منشی« 
شده و همیشه انتظارات و توقعات خاص از 
دیگران دارند که باید برآورده شود.درباره 
شکل گیری طرحواره »استحقاق و بزرگ 
منشــی« در فرزندان، بایــد گفت که در 
خانواده هایی که والدین به یکی از فرزندان 
بیشتر از ســایرین توجه می کنند ممکن 
است طرحواره »استحقاق و بزرگ منشی« 
در فرزندی که بیشــتر مورد توجه والدین 
بوده اســت شکل گیرد.درباره خصوصیات 
فرزندانی که دچار طرحواره »اســتحقاق 
و بزرگ منشــی« می شــوند، هم می توان 
گفــت که این فرزندان همواره انتظارات و 
توقعات خاص از همه افراد و در تمام مراحل 
زندگی دارند چراکه والدین به آنها بیشتر 
از ســایر فرزندان رسیدگی کرده اند و آنها 
تصور می کننــد باید در مرکزیت و الویت 
تمام کارها قرار گیرند، این درحالی اســت 
که جامعه به چنین توقعاتی پاسخ نمی دهد 
و این فرزندان وقتی بزرگ می شــوند و در 
جامعه حضــور پیدا می کنند با انتظارات 
بی پاسخ خود مواجه می شوند.والدین باید 
توجه داشــته باشــند که تفاوت در سن و 
جنســیت فرزندان باعث می شود هر کدام 
از آنهــا نیازها و عواطف متفاوتی داشــته 
باشــند، از ایــن رو الزم اســت والدین به 
شــیوه ای خــاص با هر کــدام از فرزندان 
رفتــار کننــد و برخــوردی متفاوت با هر 
کدام از آنها داشــته باشــند، در عین حال 
تاکید کرد که این تفاوت در رفتار والدین 
نباید به تبعیض میان فرزندان منجر شود.
والدین باید مراقب باشند که این تفاوت در 
رفتارتان با هر کدام از فرزندان به تبعیض 
و فــرق گذاشــتن بین آنها منجر نشــود 
چرا که در چنین شــرایطی آســیب هایی 
نظیر حســادت، کج خلقی، رنج درونی و 
پرخاشــگری متوجه فرزندان می شــود و 
ممکن اســت نسبت به خواهر و برادرهای 
خود حسد ورزند. از این رو برای دور ماندن 
فرزندان از این احساســات باید از تبعیض 
میان آنها خودداری کرد.درباره چرایی فرق 
گذاشــتن والدین در رفتار با فرزندان، باید 
گفت که بعضا در خانواده ها ممکن اســت 
یکی از فرزندان مهربان تر از سایرین باشد 
و خــود به خود والدین به آن فرزند جذب 
شــوند. درواقع فرزندان نیز با نوع روحیات 
خود به رفتار والدین جهت می دهند و این 
موضوع اجتناب ناپذیر است.والدین دقت 
کننــد که توجه بیشــتر والدین به برخی 
فرزنــدان و توجه کمتر به ســایر فرزندان 
می توانــد منجــر به ایجاد حــس عقده، 
حقارت، نفرت و بدبینی در فرزندی شــود 
کــه از والدین خود توجه کمتری دریافت 
کرده  اســت و این چشــم و هم چشمی و 
رقابتی که در بین فرزندان ایجاد می شــود 
اثــرات مخرب فراوانی بر روحیات فرزندان 
دارد.همچنیــن اگر والدیــن میان فرزند 
دختــر و پســر خود فــرق می گذارند به 
این معنا اســت که نســبت به توانایی های 
متفاوت این دو جنس آگاهی کمی دارند. 
اگر شــناخت والدین نسبت به توانایی دو 
جنس کامل باشد تبعیض های این چنینی 

در خانواده ها وجود نخواهد داشت.

 شرایط کرونا 
شکننده تر شده است 

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به وضعیت کرونا 
در جهان و ایران، شرایط کرونا را شکننده تر 
از گذشــته دانســت و گفت: در حال حاضر 
کشور ما هم مانند برخی کشورهای دیگر، در 
معرض خطر خیزش موارد ابتال و پیک است؛ 
بنابراین نظام ســالمت باید آمادگی الزم را 
داشــته باشــد و تعداد تست ها و همچنین 
کنترل هــای مرزی اعم از هوایی و زمینی و 
... افزایش یابد.حمید سوری گفت: در حال 
حاضر اوضاع اپیدمی کامال شکننده است و 
حتــی با احتمال ضعیف بازگشــت اپیدمی 
نیاز اســت که محافظت کنیم. هیچ مطالعه  
بومی نداریم که ثابت کند و نشــان دهد که 
نیاز اســت که در فضاهای مختلف ماســک 
بزنیــم ؟. در کشــورهای مختلف مطالعاتی 
انجام شده و باتوجه به سنجش سطح خطر 
مقداری تسهیالت یا سخت گیری ها را تغییر 
دادند. بنابراین برای تحلیل وضعیت، نیاز به 
اطالعات و مطالعات علمی بومی داریم و دوم 
اینکه ســطح خطر را بســنجیم و بر اساس 
ســنجش سطح خطر اعالم کنیم که ماسک 

استفاده کنیم یا خیر.

خبر ویژه

رییــس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی گفت: در حــال دریافت آمار 
دانش آموزان اســتثنایی هســتیم که بیمه ســالمت ندارند و سپس این افراد 
برای دریافت بیمه معرفی می شــوند تا خدمات توانبخشــی را در قالب بیمه 
دریافت کنند.حمید طریفی حســینی افزود: اکنون تالش بر این اســت که با 
تعامل و همکاری با وزارت بهداشــت و ســازمان بیمه گر و سازمان بهزیستی 
بتوانیم گروه های دیگر معلولیت را هم به حوزه بیمه ای وارد کنیم و خدمات 
توانبخشی مورد حمایت بیمه ها را هم توسعه دهیم.وی گفت: در سال گذشته 
حــدود ۶ و نیــم میلیارد تومان خدمات حمایتی به دانش آموزان ارائه شــد، 

خدمات حمایتی که عمدتا در حیطه وظایف سایر دستگاه ها مانند سازمان 
بهزیســتی قرار دارد.همچنین ســازمان آموزش و پرورش استثنایی در کنار 
یاری ســایر دســتگاه ها و نهادها به دانش آموزان، در تالش اســت که دانش 
آمــوزان در تهیــه خدماتی از جمله ســمعک، ویلچر، عینک و مواردی از این 
قبیل یاری رســاند.وی افزود: ســازمان حدود ۶ میلیارد در حوزه توانبخشی 
در بیرون از مدرســه برای دانش آموزان اختصاص داد، به این ترتیب دانش 
آموزان پس از مراجعه به مراکز درمانی و توانبخشی، هزینه خدمات خود را 

از سازمان دریافت می کنند.

شناسایی دانش آموزان استثنایی بدون بیمه برای دریافت خدمات توانبخشی

تک خبر

اینفوگرافی 

چه افرادی باید 
کسن  دوز یادآور وا

کرونا را تزریق 
کنند؟

قبال وزارت بهداشت اعالم 
كرده بود كه نیازی به تزریق 

دوز یادآور واكسن كرونا 
برای تمام افراد نیست و 

تنها سالمندان یا افرادی كه 
دچار بیماری های نقص ایمنی 

هستند، باید آن را تزریق 
كنند. اما ستاد ملی مقابله با 
كرونا در روزهای گذشته 

اعالم كرد بهتر است همه افراد 
باالی ۱2 سال برای تزریق 

دوز یادآور اقدام كنند. 

منبع: همشهری آنالین

: سخنگوی انتظامی کشور

هزینه جرم در ایران پایین است
سخنگوی انتظامی کشور درباره آمار وقوع سرقت در کشور، گفت: سرقت های 
خرد در کشور هشت درصد افزایش داشته است، اما درباره دیگر انواع سرقت ها 
نظیر زورگیری، مســلحانه و ... ما شــاهد کاهش وقوع هســتیم.به گفته سردار 
مهدی حاجیان، از ابتدای امسال تاکنون ۲۵۲ هزار سرقت کشف شده است که 
کشــفیات پلیس در مجموع انواع سرقت ها افزایش چهاردرصدی داشته است.
وی افزود: در حوزه ســرقت منازل نیز در مجموع ۶۲ درصد، ســرقت مغازه ۶۶ 
درصد و ســرقت خودرو نیز ۹۲ درصد منجر به کشــف می شــود که در مجموع 
این ســرقت ها نیز نســبت به پارسال، افزایش ۱۲ درصدی کشفیات را داشتیم.
وی افزود: آمادگی داریم که در صورت فراهم شــدن زیرســاخت ها نســبت به 
جمع آوری معتادان متجاهر از سراســر کشــور اقدام کنیم.حاجیان همچنین از 
برخورد پلیس فتا با الیوهای غیر اخالقی و محتواهای نامناسب تولید شده در 
شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام خبر داد و گفت: برابر قانون مطبوعات 
و قانون مجازات اسالمی انتشار محتواهای غیر اخالقی در فضای مجازی جرم 
انگاری شــده و مرتکبان آن به حبس محکوم خواهند شــد. از این رو انتشــار 
تصاویر منکراتی و عکس های غیر اخالقی در فضای اینســتاگرام ممنوع بوده و 
پلیس با آن برخورد خواهد کرد.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی 
از این الیوگذارها در خارج از کشور حضور دارند و آیا پلیس با آنان نیز برخورد 
می کنــد یــا خیــر؟ گفت: هر فردی که اقدام به ترویج فســاد در فضای مجازی 
کرده و پلیس نیز آن را شناســایی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.وی در 
رابطه با تناســب میان جرم و مجازات های آن، تصریح کرد: متاســفانه هزینه 
جرم در کشــور ما بســیار پایین اســت و در این خصوص از مجلس انتظار داریم 
کــه قوانیــن را بازنگــری کند، هزینه جرم باید افزایــش پیدا کند. البته منظور 
مــا صرفا افزایش زندان نیســت، بلکه بایــد مجازات افزایش پیدا کرده و قدرت 

بازدارندگی قوانین بیشتر شود.
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 خانه تاریخی امیر پرویز
صدای تاریخ در موزه صدای تبریز

موزه صدا تبریز اولین موزه تخصصی صدا در کشور است 
که در دل خانه تاریخی امیر پرویز، دریچه ای رو به دنیای 
زیبای موسیقی گشوده است. در این موزه منحصربه فرد، 
گنجینه ای ارزشمند از اشیاء و ادوات موسیقی در تاالرهایی 
مجزا به نمایش گذاشته شده است. هر تاالر با نام هنرمندی 
از عرصه موســیقی به معرفی انواع ســازهای مضرابی، 
کوبه ای، زهی، کالویه دار، بادی و... می پردازد. جالب است 
بدانید در این موزه خوش صدا عالوه بر سازهای متنوع و 
دل انگیز از گوشه گوشه ایران و جهان، مجموعه ای کامل 
از کلون و کوبه هایی خاطره انگیــز، زنگوله های تاریخی 
از روزگار صفویــه تا به امروز، آرشــیو صوتی گوش نواز، 
شــهرفرنگ، ادوات آیینی و کتابخانه ای تخصصی نیز به 
نمایش درآمده اســت تا برای دوستداران فرهنگ و هنر 
این سرزمین محفلی معتبر، صمیمی و خاطره ساز باشد. 
از دیگر جذابیت های موزه صــدا تبریز، قرارگیری آن در 
خانه تاریخی امیرپرویز است که میزبان این موزه بی نظیر 
شده است. این بنای آجری زیبا یادگاری ارزنده از دوران 
قاجار و پهلوی اول محسوب می شود که در سال ۱۳۸۴ 
نیز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. موزه 
صدا، این صندوقچه ارزشمند هنری، ماحصل چهل سال 
فعالیت حسین ساجدی پژوهشگر و هنرمند خوش ذوق 
تبریزی ست که پس از سال ها مجموعه داری سرانجام در 
سال ۱۳۹۷ توانست خالق موزه منحصربه فرد صدا باشد تا 
نواها و سازهای موسیقی را در این گوشه از تاریخ ماندگار 
کند. با ما همراه شوید تا در این خانه زیبا با زیرو بم موسیقی 

بیشتر آشنا شویم.
بخش های موزه صدا تبریز

طبقه اول
کتابخانــه: طبقه اول موزه، کتابخانه تخصصی ســاز و 
سخن است. این کتابخانه حدود ۱۰۰۰ جلد کتاب در 

زمینه شعر و موسیقی دارد.
کارگاه مرمــت: در این بخش از موزه مرمت ســاز انجام 
می گیرد و هنرمندان به شکلی کامال اصولی به احیای 

سازهای قدیمی می پردازند.
طبقه دوم

( : در این تاالر  تاالر ادوات صوتی )تاالر استاد اقبال آذر
ادوات صوتی مختلفی چون: انواع فونوگراف ها، رادیوهای 
نفتی و المپی، گرام، آپارات، گرامافون های هندلی، چراغ 
شام غریبان، آخرین نسل از تلویزیون مبله در ایران و... به 

نمایش گذاشته شده است. 
تاالر سازهای مضرابی )تاالر استاد سلیمی(: در این تاالر 
نمونه هایی از سنتور، ساز شــورانگیز، تار ایرانی، تنبور، 
ســه تار، چنگ، رباب، ماندولین، قدیمی ترین ســیتار 
)نوعی ساز هندی( نقاشی شــده و ... به معرض نمایش 
گذاشته شــده است. تاالر ســازهای بادی )تاالر استاد 
بابایان( : در این تاالر انواع سازهایی چون: ساکسیفون، 
باالبان، سازدهنی، نی، شیپور قره نی، ترومپت، کالرینت 

دست ساز، بزرگ ترین طوبا و ... وجود دارد.

گردشگری

 »سندباد«؛ آشنایی با جهان 
از دریچه تجربه  جهانگردان

 »ســندباد« با هدف آشــنایی مخاطبــان ایرانی 
بــا کشــورهای مختلف جهــان از دریچه روایات و 
بازگویی تجربه جهانگردان ســایر کشــورها تهیه 

شده است.
 »ســندباد« یکی از تازه ترین تولیدات شــبکه دو 
سیماســت که با هدف آشــنایی مخاطبان ایرانی 
بــا کشــورهای مختلف جهــان از دریچه روایات و 
بازگویی تجربه های جهانگردان ســایر کشــورها از 
ایران و همچنین ایرانیان ســاکن کشورهای دیگر 

تهیه شده است.
یکــی از اهــداف برنامــه »ســندباد« پرداختن به 
موضوعــات مختلف کشــورهای متفاوت در حوزه 
فرهنگ و ســبک زندگی در فرمی جدید و متنوع 
شــامل بخش هــای گوناگونی چــون گفت وگو، 

مصاحبه، گزارش، مستند و مناظره است.
محــور اصلی این برنامــه گفت وگو با جهانگردان و 
گردشــگران خارجی و ایرانیانی است که به نحوی 
تجربه زیست یا ارتباط با خارج از ایران را داشته اند. 
پرداختــن به موضوعات مختلف در حوزه ســبک 
زندگــی و همچنیــن جزئیات مغفول مانده در این 
حوزه از رویکردهای مهم برنامه محسوب می شود.
همچنین ارتباط بدون میانجی و مســتقیم با شرح 
زندگی مســافران از فرهنگ های مختلف و شنیدن 
روایات و تجربیات بی واسطه آن ها تصویری واقعی و 
بدون کژتابی های نشات گرفته از شبکه های مجازی 

و رسانه های خبری را به دست می دهد.
برنامه »ســندباد« هر هفته دوشنبه حوالی ساعت 
۲۲:۳۰ دقیقه از شبکه دو سیما پخش خواهد شد. 
بازپخش این برنامه روز بعد ساعت ۷:۰۰ و ۱۵:۰۰ 

خواهد بود.

برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی 
خ بر اساس زندگی نامه  پاوه سر

شهید چمران
مســابقه بزرگ کتابخوانی پاوه سرخ بر اساس 
زندگی نامه شهید چمران از مورخ ۳۱ خرداد 

ماه لغایت ۱۰ مهر ماه برگزار می شود.
مســابقه بزرگ کتابخوانی پاوه سرخ با موضوع 
زندگی نامه شــهید چمــران با همت کانون و 
موسسه فرهنگی هنری شهید روحی و مجمع 
جوانان شــهید چمران و اعضای ســتاد دائمی 
بزرگداشت شهید چمران )اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی، سازمان تبلیغات 
اداره مشهد، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد، 
موسسه جوانان آستان قدس رضوی، اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان، بســیج دانشجویی، 
بســیج دانش آموزی، اتحادیه انجمن اسالمی، 
اداره کل ورزش و جوانان، بسیج صنعت و روزنامه 

شهر آرا( برگزار می شود.
جوایــز مســابقه:۸ کمــک هزینه زیارتی یک 
میلیون تومانی،۱۴ بســته وسایل ورزشی،۳۱ 
عنوان کتاب شــهید چمــران،۱۱۰ بن خرید 

محصوالت فرهنگی.
زمان برگزاری مسابقه:

از ۳۱ خرداد الی ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱
عالقــه منــدان می تواننــد بــا مراجعــه به 
 ســامانه مرکز مجازی مســابقات کتابخوانی

www.m-ketab.ir در این مســابقه شــرکت 
کنند.

همه ساله در اواخر فصل بهار دشتی از گلهای بابونه در فندقلو شهرستان نمین می روید كه جلوه خاص و زیبایی به منطقه می بخشد./منبع : تسنیم

عکس روز 

افزایش مسمومیت با داروی متادون
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به افزایش مسمومیت 
بــا متــادون به عنــوان داروی ترک اعتیاد و هشــدار در این خصوص 
گفت: یکی از گروه های ســنی در معرض خطر مســومیت با متادون، 
اطفال هســتند که اکثرا به دلیل مصرف اشــتباه دچار مســمومیت و 
حتــی مرگ آنها می شــود. دکتر فهیمــه خیاط افزود: والدین در اکثر 
موارد شــربت متادون را در ظروفی مانند بطری آب معدنی یا نوشــابه 
و یا ظروف شــربت های دارویی )اســتامینوفن - دیفن هیدرامین( در 
یخچال نگهداری می کنند که اشتبا ها به کودک داده می شود. مصرف 
کنندگان متادون باید بدانند مصرف داروی متادون توســط کودکان 
بســیار خطرناک و کشــنده است و والدین مراقب کودکان خود باشند 

که فرزندشان فدای سهل انگاری آنها نشوند.وی ادامه داد: در صورت 
مصرف متادون توسط کودکان عالئم مسمومیت شامل تهوع، استفراغ، 
درد قفســه ســینه و دیگر عالیم مسمومیت بعد از مدت کوتاهی ظاهر 
شده و پس از گذشت چند ساعت با پیشرفت عالئم، کودک جان خود 

را از دست می دهد.
دکتر خیاط بر ضرورت رعایت نکاتی توسط کلیه مراکز درمانی و ترک 
اعتیــاد و مصــرف کنندگان داروی متــادون و خانواده های آنها برای 
پیشگیری از مسمومیت تاکید و توصیه کرد: از تحویل شربت متادون، 
حتی در دوزهای بســیار پایین در شیشــه های غیر قفل کودک اکیداً 
خــودداری گردد و در صــورت امکان، تحویل دوز مورد نیاز به صورت 

روزانه در مراکز ترک اعتیاد انجام پذیرد. معاون غذا و دارو دانشــگاه 
افزود: بدلیل بروز مسمومیت شدید در اطفال و افراد غیر معتاد، شیشه 
های حاوی متادون می بایست دارای برچسب مخصوص هشدار دهنده 
حاوی نام فرآورده و توضیحات الزم مربوط به نحوه مصرف دارو باشند.

وی با تاکید بر اینکه بر روی برچســب دارو حتماً ذکر گردد که دور از 
دســترس اطفال نگهداری شــود، ادامه داد: در شــروع درمان و نیز در 
تمام طول دوره مصرف دارو، عالیم مسمومیت با متادون برای بیمار و 
بستگان وی توضیح داده شود . از جمله این عالئم می توان به اختالل 
هوشیاری، اختالالت تنفسی، نبض ضعیف، اختالالت گوارشی همچون 

تهوع و استفراغ و نیز سفتی و تکانه های عضالنی اشاره نمود.

دریچه علم

فرهنگ و هنر

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز  

 نوبت اول

شــهرداری منطقــه دو اهــواز در نظــر دارد پــروژه زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران دارای صالحیــت از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت رهبــردی ریاســت جمهــوری بــا رتبــه 5 ابنیــه 
واگــذار نمایــد. 

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ اولیه )ریال( موضوعردیف 
مناقصه )ریال( 

مدت اجرای 
پروژه 

ترمیم هندریل پل کانال سلمان واقع در کیانشهر در 1
30 روز 3/931/365/1۸6196/56۸/260منطقه دو شهرداری 

)ســتاد( دولــت  تــدارکات  ســامانه  بــه   19 ســاعت   1401/4/12 لغایــت   1401/4/7 تاریــخ  از  مناقصــه  اســناد  دریافــت  جهــت  آیــد  مــی  عمــل  بــه  دعــوت  شــرایط  واجــد  شــرکتهای   از 
 www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آخریــن مهلــت قبــول پیشــنهاد نــرخ و پاســخ بــه مناقصــه از آخریــن روز دریافــت اســناد بــه مــدت ده روز در ســامانه ســتاد اســت حداکثــر مــدت بارگــذاری اســناد در ســامانه ســتاد روز شــنبه 
مــورخ 1401/04/25 ســاعت 13 مــی باشــد. ضمنــا اخریــن مهلــت تحویــل پــاکات فیزیکــی تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1401/4/26 بــه دبیرخانــه محرمانــه منطقــه 2 شــهرداری بــه 

آدرس کیانشــهر انتهــای بلــوار امــام رضــا )ع( مــی باشــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت میبایســت از درگاه ســامانه تــدارکات دولــت )ســتاد( www.setadiran.ir بــه آدرس مذکــور 
صــورت پذیــرد و مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام را در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی )توکــن( را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. 

پرداخت هزینه انتشار آگهی و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد. 
پیشنهاد قیمت در صورتی قابل بررسی می باشند که اسناد فیزیکی قبال در سامانه بارگذاری و مورد تایید باشند. 

2- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد. 
3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود. 

الف - فیش واریز مبلغ فوق به حساب سپرده 700840282324 نزد بانک شهر شعبه انقالب اهواز به نام منطقه دو شهرداری جهت منطقه 2 شهرداری 
ب - به صورت ضمانتنامه بانکی به نام منطقه دو شهرداری و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها 

ج - چک تضمین شده بانکی به نام منطقه دو شهرداری 
تبصــره: محــل اعتبــارات ایــن مناقصــه از بودجــه جــاری شــهرداری )منابــع داخلــی( بــوده و فقــط ضمانتنامــه هــای معتبــر بانکــی بــا عنــوان شــرکت در مناقصــه مــورد قبــول مــی باشــد. در غیر این 

صــورت پــاکات ب و ج بازگشــایی نخواهــد شــد. )ضمانتنامــه فراینــد ارجــاع کار مربــوط بــه آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــوده و مــورد قبول نمی باشــد( 
4- تاریــخ برگــزاری کمیســیون مناقصــه در ســاعت 14 روز ســه شــنبه مــورخ 1401/4/28 در دفتــر مدیــر منطقــه 2 بــه آدرس فــوق الذکــر مــی باشــد حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه 

مجــاز مــی باشــد. 
5- نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آیین نامه معامالت شهرداری کالنشهرها به برنده اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود. 

6- بــه اســتناد بنــد 5 مــاده 11 آییــن نامــه معامــالت شــهرداری کالن شــهرها میــزان تضمیــن حســن انجــام تعهــدات 5% درصــد مبلــغ پیشــنهادی پیمانــکار مــی باشــد کــه پــس از تحویــل 
موقــت آزاد خواهــد شــد. 

7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد. 
8- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

9- بر اساس ماده 10 قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به کالن شهرها شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد. 
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است. 

نگاهی به کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«

مهاجری از شرق آسیا
غالب افراد وقتی با یک موضوع جدید روبه رو می شوند، در وهله اول ترس را تجربه 
می کنند. اما اگر آن موضوع ملموس باشد، واکنش اولیه شان تالش برای درک مطلب 
از طریق حواس پنجگانه است؛ به این ترتیب که یا آن را لمس می کنند یا می چشند؛ 
اما از این امر غافل اند که چشــم ها پیش قدم شــده و مراتب کسب اطالعات را طی 
کرده اند. برای هر ملتی »جنگ« یک مقوله پیش بینی نشده بوده و خواهد بود؛ فقط 
رفتار اجتماعی و شــیوه مواجهه با آن فرق می کند. اما چیزی که مبرهن است این 
است که هیچ کس جنگ را دوست ندارد؛ حتی خود جنگجوها. در واقع آن ها هم )به 
عقیده خودشان( فقط می جنگند تا احقاق حق کنند. در ملل گوناگون واکنش ها و 
رفتار های سیاسی اجتماعی افراد، دنباله روی فرهنگ آن ملت است. به طور مثال اگر 

کشوری مثل ژاپن را در نظر بگیریم، می توانیم ابعاد گوناگون آن را بررسی کنیم.
همان طور که قریب به اتفاق همه ما می دانیم؛ ژاپن یک کشور پیشرفته در تکنولوژی 
است، سرعت در زندگی تک تک افراد آن جریان داشته و در مقابل سنت قرار می گیرد. 
شاید برایتان جالب باشــد بدانید زندگی ژاپنی ها به دو بازه زمانی تقسیم می شود؛ 
قبل از بمباران هیروشیما و بعد از آن! اگر اهل دیدن فیلم های ژاپنی باشید، حتماً 
می دانید که اصل »هاراگیری« )سپوکو( در بین ژاپنی های سنتی بسیار رواج داشته 
و جزء الینفک زندگی یک سامورایی می دانند. در واقع هاراگیری )که نوعی خودکشی 
آیینی است( در زمان هایی کاربرد داشته که غیرت و حیثیت، )در زندگی یک ژاپنی( 
به خطر افتاده، به تعبیر دیگر زمانی که دیگر شمشیر و حرف و دعوا و تبادل جوابگو 
نبوده، به هاراگیری رو می آوردند، اما اسالم که یکی از ناهیان به منکر خودکشی است 
و در بدنه اصلی خود از گناهان کبیره به حساب می آید، عواقب سختی را برای این کار 
در نظر گرفته است. مطلبی را در زندگینامه یک خانم ژاپنی خواندم که بی ربط به این 
موضوع نیست. »کونیکو یامامورا« ژاپنی االصل بوده و پس از ازدواج با یک تاجر ایرانی 
به ایران مهاجرت کرده و در ایران زندگی می کند. بخشــی از زندگینامه پر هیجان 
این بانو در کتابی با عنوان »مهاجر سرزمین آفتاب« به قلم حمید حسام جمع آوری 
شــده اســت. او در این کتاب روایت می کند که در جنگ جهانی، آمریکایی ها، با 
بمباران شیمیایی، علناً ژاپنی ها را خلع ســالح کردند. پس از آن مردان ژاپنی باید 
یا سرباز آمریکایی ها می شدند یا کشور را تخلیه می کردند! در این میان مردانی که 
نمی توانستند خفت اسارات را متحمل شوند یا جای دیگری برای سکونت نداشتند، 

اقدام به هاراگیری کرده و طی مراسمی سنتی شکم هایشان را دریدند...

همان طور که می دانید اســالم و حتی فرهنگ ایرانی، این امر را نمی پسندد که در 
مواجهه با مشکالت، اولین و ساده ترین راه، یعنی خودکشی را انتخاب کرده و نَفس 
خود را رها کنیم. مصداق این حرف را می توانیم در همان کتاب »مهاجر ســرزمین 
آفتاب« بخوانیم، جایی که یامامورا پس از ازدواجش با آقای بابایی به ایران مهاجرت 
کرده و صاحب سه فرزند می شــود. یامامورا که حاال نام ملکه »سبا« را برای خود 
انتخاب کرده، با یک فرهنگ جدید و مقتدر مواجه می شــود. او که حاال مبارزات، 
ایرانیان در مقابل شــاه و رژیم پهلوی دیده، ناخودآگاه دســت به مقایسه می زند و 
می بیند به غیر از مردان جامعه که سینه سپر کرده و از غیرت و حیثیت ناموس خود 
دفاع می کنند، زنان و بچه ها هم پا در میدان گذاشته و با هر آنچه در چنته دارند، دفاع 
می کنند. پاسخ به ابهامات کودکی او، زمانی محقق می شود که »سبا بابایی« سومین 
فرزند خود را راهی میدان نبرد کرده و می شــود یگانه مادِر شهید ژاپنی؛ اینجاست 
که تأثیر فرهنگ و دین و مذهب نمود پیدا می کند. کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« 
با اینکه یک زندگینامه اســت، اطالعات خوب و مناسبی را در اختیار مخاطب قرار 
می دهد. زندگینامه »کونیکو یامامورا« درس زندگی نیست، حسن ختامی است برای 
رفتار ها و هنجار های دو فرهنگ متفاوت! حمید حسام در این کتاب به خوبی توانسته 
با طراحی میزانسن اجتماعی، این تفاوت را نشان دهد. این کتاب را از انتشارات سوره 
مهر تهیه کنید. یازدهمین دوره مســابقه کتابخوانی »کتاب و زندگی« با همکاری 
مرکز رسانه ای شیرازه و انتشارات سوره مهر و با محوریت کتاب »مهاجر سرزمین 

آفتاب«، از ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ شروع به کار کرده است.
بخشی از کتاب مهاجر سرزمین آفتاب

 همین که پا به اتاق گذاشتم، برادرم، هیداکی، با توپ پُر به سراغم آمد و، درحالی که 
پدر و مادرم می  شــنیدند، ســرم داد زد و با صدای بلند گفت: »تو هیچ می  فهمی 
زندگی با یک مســلمان چه ســختی  هایی دارد؟! آن ها هر گوشــتی نمی  خورند! 
شراب نمی  خورند! اصاًل تو می دانی ایران کجای دنیاست که می خواهی خاک آبا و 
اجدادی ات را به  خاطرش ترک کنی؟!« هیداکی رگ غیرت برادری  اش می  جوشید و 
صورتش مثل کوره سرخ شده بود. بغض کردم و رفتم توی اتاقم؛ همان جا که اتسوکو 
نشسته بود و با غیظ و غضب نگاهم می  کرد. ناامیدی و دلتنگی بر سرم آوار شد. دوست 
داشتم از خانه بیرون می  زدم و صاف می  رفتم مقابل شرکت مرد ایرانی و از او خواهش 

می  کردم دِر خانه ما را نزند و مرا فراموش کند....


