
رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا؛

روند نزولی بیماری کرونا 
 منجر به 

عادی انگاری نشود
کید بر اینکه نباید روند       رئیس جمهور با تا
نزولی بیماری کرونا منجر به عادی انگاری 
نشــود گفــت: رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشــتی برای تثبیت وضعیت باید مورد 

توجه قرار گیرد...

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

 احتمال از سرگیری تولید
 تندر ۹۰ با قطعات روسی

     وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که 
کراتی برای تبادل قطعات خودرو بین  مذا
ایران و روسیه در جریان است و قرار است 
به ویژه در خودروهای مشــترک مثل تندر 
۹۰، قطعات از روسیه وارد و تولید تندر ۹۰ 

از سر گرفته شود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

در پی سفر »بورل« به ایران؛

تقالی غرب برای حفظ آخرین نفس های برجام
   دولت فرانسه از ایران خواسته است تا از سفر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به این کشــور برای دســت یافتن به توافق هســته ای اســتفاده کند. ســفر »از 
پیش اعالم نشده« بورل زمانی انجام می شود که گفتگو ها برای احیای برجام به بن بست 
خورده است.ســفر بورل که اولین ســفر او به تهران از فوریه ۲۰۲۰ اســت، می تواند عاملی 

تعیین کننده در احیای برجام باشد. وزرات خارجه فرانسه پیش از سفر بورل به ایران در 
بیانیــه ای گفــت »مــا آماده ایــم تــا در مورد این توافق به نتیجه برســیم و از ایران می خواهیم 
در حالی که هنوز امکان احیای برجام وجود دارد از این فرصت دیپلماتیک برای نهایی 

  || صفحه  صفحه 22  کردن آن استفاده کند«...

گار« به بهانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بررسی کرد؛ »روز

اعتیاد؛ گردابی که اعتیاد؛ گردابی که 
قربانی می گیرد قربانی می گیرد 
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و آینده برجام
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 خطر کمبود گوشت 
و لبنیات از چند ماه آینده
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یارانه جدید
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 »سیاست خارجی متوازن« 
استراتژی دولت سیزدهم

   سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل بین المللی 

سیاســت خارجــی متوازن 
و فعــال دولت ســیزدهم در 
حوزه های گوناگون امنیتی، 
سیاسی،  تجاری،  اقتصادی، 
بانکی و بندری به آرامی در حال جواب دادن است؛ 
این سیاست خارجی که با تاکید بر تعمیق و گسترش 
روابط با کشــورهای مســلمان، همسایه، دوست و 
غیرمعاند به صورت متوازن و با تاکید بر محور اقتصاد 
اعالم شد، در طول قریب بر ۱۰ ماه گذشته با جدیت 
از جانب رئیس دولت و دســتگاه سیاســت خارجی 
دنبال شــد و آخرین دســتاورد آن پایان رؤیای ۲۲ 
ساله راه اندازی کریدور جهانی شمال_جنوب است.

فعالیــت کریدورهــا و محورهای مهم کشــور در 
ســال های اخیر کاهش داشــته است و آمار مربوط 
به ترانزیت کشور، این موضوع را مشخص می کند. 
ترانزیت در سال ۹۹ به کمترین میزان یعنی هفت 
میلیون تن رسید که در مقایسه با بیشترین ترانزیت 
در ســال های ابتدایی دهه گذشــته که معادل ۱۳ 
میلیــون تــن بود، حدود ۶ میلیــون تن کاهش را 

نشان می دهد.
دولت ســیزدهم در نظر دارد با جذب ۱۰ میلیون 
تن بار روسیه و ترانزیت آن تا پایان امسال، ترانزیت 
از کشــور را به ۲۰ میلیون تن و درآمد آن را به ۲۰ 
میلیارد دالر برســاند. کریدور دیگری که قرار است 
به زودی در ایران فعال و زیر بار ترافیک آزمایشــی 
برود، کریدوری است که از قزاقستان-ترکمنستان-

ایران به ســمت ترکیه و اروپا می رود. این محور که 
شــرقی-غربی است برای انتقال بار از چین به اروپا 

اهمیت زیادی دارد.
در روزهای اخیر، اقدامی مهم و راهبردی به صورت 
آزمایشی انجام شد که آن حمل بار از بندر سالینکا 
در بندر آســتاراخان روســیه به بندری در هند بنام 

نهاوشوا است.
ایــن محموله ها در گذشــته به صــورت موردی و 
مقطعــی شــکل گرفته بود اما بــا تالش های تیم 
کشــتیرانی ایران موفق شــد به صورت سراسری و 
البته پایلوت سازوکاری را ایجاد کند که کانتینرها 
از روســیه به هند یا آســیای دور فقط با یک بارنامه 
سراســری حمل شــود که این مهــم دقیقاً هدف 
 و روح اصلــی راهگــذر شــمال–جنوب خواهــد

 بود.
کاهــش هزینه های حمل شــامل هزینــه بنادر و 
گمرک، کاهش مــدت زمان ماندگاری کانتینرها، 
ســرعت در تحویــل کاال، حذف خطــر صاحبان 
کاال در حمــل داخلــی کانتینر پر و خالی، ســند 
حمــل معتبــر جهت مســائل حقوقــی و جبران 
خســارت احتمالی، تســریع در عملیــات بانکی و 
 افزایش اعتبار تجاری از مزایای بارنامه سراســری

 است.
ایــن محمولــه آغاز رونــق ترانزیــت خارجی در 
مســیر کریدور شــمال-جنوب تلقی می شود، به 
نظر می رســد با هدف گذاری انجام شــده از طرف 
ســه کشــور یاد شــده، در آینده نزدیک شــاهد 
شــکوفایی در حــوزه ترانزیــت کاال و درآمدزایی 
 بــرای دولت های روســیه و ایــران و هند خواهیم

 بود.
ایــن اقدامات عالوه بر درآمدزایــی ارزی، ایران را 
بــه عنوان مرکز ترانزیت منطقه مطرح می کند که 
عــالوه بر افزایش قدرت اقتصادی در افزایش توان 
دیپلماتیک کشــور نیز تأثیرگذار اســت؛ در واقع 
تأثیر و تأثر سیاســت خارجی و دیپلماســی فعال و 
متوازن بــا راهبرد اقتصاد مقاومتی و خنثی کننده 
 تحریــم، در ایــن طــرِح راهبردی کاماًل آشــکار 

است.
منبع: ایمنا

یادداشت

ح مجلس برای تعیین تکلیف بیمه  طر
 ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی

عضو هیئت رئیســه کمیسیون اجتماعی مجلس از تعیین 
تکلیف بیمه ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی با طرح مجلس تا 

پایان سال خبر داد.
کیومرث سرمدی واله عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی 
مجلس شــورای اســالمی در تشریح آخرین وضعیت طرح 
تعیین تکلیف بیمه کارگران ساختمانی و فصلی،گفت:کلیات 
این طرح در جلســه علنی به تصویب رســید و طرح جهت 
بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون 
تخصصی ارجاع شد. وی افزود: پس از ارجاع طرح ساماندهی 
بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون به دلیل وجود طرح ها 
و لوایحی که در دستورکار کمیسیون قرار دارد، رسیدگی به 

این طرح هنوز در دستورکار قرار نگرفته است.
عضو هیئت رئیســه کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: 
متاســفانه بســیاری از این کارگران یا بیمه ندارند یا اگر بیمه 
دارند حق البیمه آنها به صورت ناقص واریز شــده که عمال 
فایده ای برای آنها ندارد که در این طرح نمایندگان، برای حل 

این معضالت راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
ســرمدی بــا بیان اینکــه در حال حاضــر ۸۰۰ هزار کارگر 
ساختمانی از نظر بیمه ای بالتکلیف هستند، افزود:با تصویب 
و اجرایی شدن این طرح حدود ۲ میلیون کارگر ساختمانی 

و فصلی از لحاظ بیمه ای تعیین تکلیف می شوند.
وی با بیان اینکه بار مالی برای اجرای این طح در نظر گرفته 
شــده اســت، گفت: بخشی از حق بیمه توسط کارفرمایان و 

بخش دیگر از سوی خود کارگران پرداخت خواهد شد.
نماینده اســدآباد در مجلس درباره زمان اجرایی شــدن این 
طرح و تعیین تکلیف بیمه کارگران فصلی و ســاختمانی، 
گفــت: با توجه به اهمیت موضوع احتماال کار بررســی این 
طرح به زودی در کمیســیون تمام و برای بررســی به جلسه 

علنی ارجاع خواهد شد.

اخبار كوتاه رئیس قوه قضاییه:

با قوی شدن اقتصاد، بسیاری آسیب های اجتماعی مرتفع خواهد شد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأثیر امر تقویت اقتصاد 
و تولید ملی بر کاهش و زدودن آسیب های اجتماعی 
بیان داشت: با قوی شدن اقتصاد و تولید ملی و به تبع 
آن افزایش ثروت ملی و توزیع درســت و صحیح آن، 

بسیاری از آسیب های اجتماعی مرتفع خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در چهارمین 
روز از هفته قوه قضاییه، در نشست با تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و فعاالن شــرکت های دانش بنیان ضمن 
گرامیداشــت هفته قوه قضاییه، به تبیین و تشــریح 
اقتضائــات و ضروریات تقویت بنیه اقتصادی و تولید 
ملــی پرداخــت و اظهار کرد: باور دارم که دولت نباید 
متولی باشــد بلکه باید هدایتگر، ناظر و حامی باشــد؛ 
بــاور دارم که نه امروز بلکه در همه زمان ها، مســئله 
کار، کارآفرینی، خالقیت و افزایش بهره وری به اشکال 

مختلف، یک ارزش فوق العاده دارد.   
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای حفظ و ارتقاء عزت 
و استقالل کشور باید بر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی 
اهتمام داشته باشیم، تصریح کرد: امروز یکی از مسائل 
مهم برای اســتقالل کشور در همه ساحت ها، اهتمام 
ورزیدن به امر تقویت اقتصاد پویا، سالم و تولیدگر است 
و چنانچه اقتصاد و تولید قوی نداشــته باشیم، برخی 

امور به ما تحمیل خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأثیر امر تقویت اقتصاد 
و تولید ملی بر کاهش و زدودن آسیب های اجتماعی  
بیان داشت: با قوی شدن اقتصاد و تولید ملی و به تبع 
آن افزایش ثروت ملی و توزیع درســت و صحیح آن، 

بسیاری از آسیب های اجتماعی مرتفع خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع اهمیت حمایت 
فعاالن بخش خصوصی از افراد خالق و متخصص در 

امور دانش بنیان اشــاره کرد و گفت: تولیدکنندگان 
و صنعتگــران و بــه طور کلی فعاالن بخش خصوصی 
می توانند در میدان عمل دادن به افراد خالق و مبتکر، 
پیش قدم و پیشتاز شوند و آنها را در زیر چتر حمایتی 
خــود قــرار دهند؛ قطعا تحقق تمام و کمال این مهم، 
ثمرات بسیاری در وهله نخست برای خود فعاالن بخش 

خصوصی دارد.  
 محســنی اژه ای در ادامه نشســت با تولیدکنندگان، 
کارآفرینــان و فعــاالن شــرکت های دانش بنیان به 
طرح چند سؤال از آنها پرداخت و گفت: شما فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان آیا تاکنون محاسبه کرده اید 
کــه زیرمجموعه خودتان و مردمی که مصرف کننده 
محصوالت شــما هســتند، چه میزان از فعالیت شما 
رضایت دارند؟ آیا محاســبه کرده اید که چه میزان از 
نارضایتی هــا و ضعف ها به نحوه مدیریت خود شــما 

بازمی گردد؟ شــما فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
برای رفع کاســتی های مدیریتی خود چه اقداماتی را 

ترتیب داده اید؟
»از نگاه شــما فعاالن بخش خصوصی و کارآفرینان، 
مسائل و مشکالت اولویت دار کدام است؟« این سؤال 
دومی بود که رئیس دستگاه قضا از فعاالن اقتصادی 
و تولیدی حاضر در جلسه پرسید و خطاب به آنها بر 
ضرورت اولویت بندی مسائل در راستای رفع آنها تاکید 
کرد و گفت: من به دنبال این هســتم تا در این قبیل 
جلسات، چند مشکل و مسئله اولویت دار را شناسایی 
کنم و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را انجام دهم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از فعاالن اقتصادی و تولیدی 
حاضر در جلســه پرســید که چه میزان از ضعف ها و 
ایرادات صنف خود مطلع هســتید؟ رئیس عدلیه در 
همین راســتا گفت: باور من این اســت که اطالعات و 

اشراف رؤسا و اعضای اصلی صنوف نسبت به مسائل و 
مشکالت و ضعف های صنف مربوط به خود، در بسیاری 
اوقات، بیشتر از دستگاه های نظارتی و اطالعاتی است.  
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فوق الذکر به طرح 
ســؤاالتی مهم پرداخت و گفت: رؤسا و اعضای اصلی 
صنوف چه میزان برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع 
فساد و تقلب و تبانی در صنف خود تالش کرده اند؟ آیا به 
فردی که در صنف شما مسیر خطا و فساد را پیش گرفته 
است، در وهله نخست تذکر داده اید؟ آیا برای مقابله با 
این هم صنف احیاناً خطاکار و فاسد با بخش های ذیربط 
حکومتی همکاری و مساعدت داشته اید؟  آیا شما به 
عنــوان فعاالن بخش خصوصی حاضرید برای اصالح 
صنــف خــود هزینه کنید و در مقابل فردی خطاکار و 
خواهان رشوه در یک بخش حکومتی بایستید؟ شما 
تولیدکننــدگان چه میزان این آمادگی را دارید برای 
دفاع از اعتبار و حیثیت هم صنف خود در محکمه حاضر 

شوید و یا به جبران خسارت او بپردازید؟ 
رئیــس قــوه قضاییــه در ادامه با اشــاره به آمادگی 
دســتگاه قضا برای ارائه هر نوع کمک و مســاعدت به 
تولیدکننــدگان و کارآفرینان و فعاالن شــرکت های 
دانش بنیان، بیان داشت: شما رؤسا و اعضای هر صنف 
می توانید افراد امین و دارای حســن شــهرت صنف 
خود را به ما در دســتگاه قضایی معرفی کنید تا آنها 
با همکاری و مســاعدت همکاران ما، به بررسی و رفع 

مسائل اولویت دار صنف مربوطه بپردازند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی 
این آمادگی را داریم که افرادی متخصص  دیگری را 
هم برای پیگیری های امور قضایی و سایر مسائل مربوط 

به تولیدکنندگان در هر صنف بکار بگیریم.       

گهی مناقصه 11811181//0101ق ق  گهی مناقصه آ آ

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر در نظــر دارد طراحــی، تامیــن، حمــل، نصــب، اجــرا و 
راه انــدازی سیســتم روشــنایی معابــر عمومــی شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر را از 

طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق: 

و  هــا  مزایــده  بخــش   WWW.GISDCO.COM آدرس  بــه  شــرکت  اینترنتــی  ســایت   -
نماینــد.  اقــدام  هــا  مناقصــه 

ــنهاد  ــه پیش ــل از ارائ ــروژه، قب ــی پ ــوارد فن ــوال از م ــه س ــاز ب ــورت نی ــران در ص ــه گ - مناقص
فنــی بــا جنــاب آقــای مهنــدس عبدالکریمــی 09103679528 تمــاس و نســبت بــه ارائــه 

ــد.  ــر نماین ــام نظ ــود اع ــی خ ــی و مال ــنهاد فن پیش
و   212 داخلــی   02188197670-04 هــای  شــماره  بــا  بیشــتر  اطاعــات  کســب  جهــت   -
09133919110 بــه نــام آقــای قاســمی در روزهــای شــنبه الــی چهارشــنبه در ســاعات اداری 8 

تــا 16:15 تمــاس حاصــل فرماییــد. 
مناقصــه حاضــر بــه صــورت دو مرحلــه ای مــی باشــد. بنابرایــن نحــوه ارســال پــاکات 

مناقصــه بــه ترتیــب ذیــل مــی باشــد: 
مناقصــه گــران در ابتــدا مــی بایســت پاکــت الــف و ب را شــامل ضمانــت نامــه و پیشــنهاد 
ر تحویــل نماینــد. پیشــنهاد فنــی ارائــه شــده توســط واحــد  فنــی خــود را در زمــان و محــل مقــر
مهندســی بررســی شــده و پــس از تاییــد نحــوه ارایــه پیشــنهاد مالــی پاکــت ج اطــاع رســانی 

خواهــد گردیــد. 
ژانتیــن، خیابــان الونــد، خیابــان ســی و یکــم غربــی، پــاک  تحویــل مــدارک: تهــران، میــدان آر
رگانــی جنــاب آقــای قاســمی بــا شــماره  22 شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر واحــد باز

تمــاس 09133919110 تحویــل فرماییــد. 
آخرین مهلت ارسال مدارک: 1401/04/21 

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

سازمان امور مالیاتی  کشور

)۹۹۸63۹2246( قای حمیدرضا مشفقی فر آ
کارمند امور مالیاتی شهر واستان تهران

نظــر بــه اینکــه در اجــرای رای شــماره 3/140/1150هــب مورخ1401/01/28صــادره 
از ســوی شــعبه ســوم هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری ســازمان متبــوع 
بــه مجــازات ))ااخــراج از دســتگاه متبوع((محکــوم شــده اید.بدینوســیله مفــاد رای 
ــد  ــی باش ــر م ــد نظ ــل تجدی ــور قاب ــا رای مذک ــی گردد.ضمن ــاغ م ــما اب ــه ش ــور ب ب مز
ودر صــورت اعتــراض حداکثــر ظــرف مــدت 30روز پــس از نشــر آگهــی اعتــراض خــود 
را بــه تهران،میــدان امــام خمینی)ره(،خیابــان داور،ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
اداره کل منابــع انســانی ورفاه)امــور قضایی(تســلیم نماییــد.در غیــر اینصــورت 
بــه اســتناد تبصره1مــاده4 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری ایــن رای از تاریــخ 

انقضــاء مهلــت مذکــور الزم االجــرا میباشــد
گهی 134۰3۸5            میم الف 1256 شناسه ا

سازمان امور مالیاتی  کشورسازمان امور مالیاتی  کشور
گهی اخطار گهی اخطارآ آ
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

26 ذی القعده 1443   26 ژوئن2022 یکشنبه 5 تیر 1401  شماره پیاپی 2135

سیاست 2
تحلیل

عکس یادگاری»مارین 
لوپن« رهبر حزب 

راست افراطی فرانسه 
با نمایندگان تازه 

منتخب فراكسیون 
حزبی در پارلمان 

فرانسه/ رویترز

یک زندانی سیاسی عربستانی 
كه به دلیل حضور در 
اعتراض های خیابانی دستگیر 
شده بود و در آستانه اعدام قرار 
گرفته بود، از زندان آزاد شده 
است/فرارو

گزارش تصویری

در پی سفر »بورل« به ایران؛

تقالی غرب برای حفظ آخرین نفس های برجام
دولت فرانســه از ایران خواسته است تا از سفر 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به این کشــور برای دست یافتن به توافق 

هسته ای استفاده کند.
سفر »از پیش اعالم نشده« بورل زمانی انجام 
می شــود که گفتگو ها بــرای احیای برجام به 
بن بست خورده است.سفر بورل که اولین سفر 
او به تهران از فوریه ۲۰۲۰ است، می تواند عاملی 

تعیین کننده در احیای برجام باشد.
وزرات خارجه فرانسه پیش از سفر بورل به ایران 
در بیانیه ای گفت »ما آماده ایم تا در مورد این 
توافق به نتیجه برسیم و از ایران می خواهیم در 
حالی که هنوز امکان احیای برجام وجود دارد 
از ایــن فرصت دیپلماتیک برای نهایی کردن 

آن استفاده کند«.
جوزف بورل نماینده عالی سیاســت خارجی 
و امــور امنیتــی اتحادیــه اروپا با حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در 
محل وزارت امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
به گفته ســخنگوی وزارت امور خارجه در این 
ســفر که در چارچوب رایزنی های جاری میان 
ایــران و اتحادیــه اروپایی انجام می شــود در 
خصوص مناسبات دوجانبه، برخی موضوعات 
منطقــه ای و بین المللــی و همچنین آخرین 
وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها بحث و تبادل 

نظر صورت خواهد گرفت.
پیتر استانو، سخنگوی بورل به این خبرگزاری 
دولت گفته اســت که ســفر مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا به ایران »در راســتای 
تالش های جــاری برای بازگرداندن برجام به 

اجرای کامل است.«
وزیــر امور خارجــه ایران اخیــرا تاکید کرد 
کــه جمهوری اســالمی برای دســتیابی به 

توافق»جدی« است.
با توقف مذاکرات برای احیای برجام، تنش های 
مربوط به پرونده هسته ای ایران افزایش یافته 

است.
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
۱۸ خرداد، به یک قطعنامه انتقادی رای داد و 
خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس شد. به 
دنبال تصویب این قطعنامه، ایران، دوربین های 

نظارتی آژانس را غیرفعال کرد.
پس از خروج آمریکا از برجام، ایران گام به گام 
از اجرای محدودیت های این توافق خودداری 

کرده است.
روز پنجشــنبه، انریکه مورا، هماهنگ کننده 
مذاکرات اتحادیه اروپا، در توییترش تصویری 
از خود در حال صرف غذا همراه با بورل و رابرت 
مالی، مذاکره کننده آمریکا در رســتورانی در 

بروکسل منتشر کرد.
انریکه مورا از قول رابرت مالی نوشت که »ایاالت 
متحده متعهد به بازگشت به معاهده برجام« 

است.
رایزنی هــای دیپلماتیک بــرای احیای برجام 

در روز های اخیر شــدت گرفته اســت. سرگی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در سفر اخیر 
به تهران در این مورد با مقام های ایران مذاکره 
کرد و وانگ یی وزیر خارجه چین هم با حسین 
امیر عبدالهیان تلفنی گفتگو کرده است. طرف 
چینی در این تماس گفته است آمریکا باید در 
مذاکرات برجام »صادقانه مسئولیتش را بپذیرد 
و به درخواست های منطقی طرف ایرانی پاسخ 

مثبت بدهد.«
وزیر امورخارجه در نشست خبری با 

بورل:  آمادگی داریم در روزهای آینده 
کرات را از سر بگیریم مذا

وزیــر امورخارجه کشــورمان بــا بیان اینکه 
گفــت وگوهای مفصل و عمیق و دقیقی را در 
خصوص مطالبات ایران با نماینده عالی سیاست 
خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشــتیم، 
اظهار داشت: آمادگی داریم در روزهای آینده 
مذاکرات را از سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت 

ایران برای دولت مهم هست.
وزیــر امور خارجه کشــورمان و نماینده عالی 
سیاســت خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا 
پس از این دیدار در نشســت خبری مشترک 

حضور یافتند.
در ابتدای این نشست خبری امیر عبداللهیان 
وزیر امورخارجه کشورمان ضمن خوشامد به 
جوزف بورل نماینده عالی سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا گفت: مــا امروز گفت و گوهای 
طوالنی اما مثبتی را درخصوص همکاری های 
جامع جمهوری اســالمی ایران و اتحادیه اروپا 

داشتیم.
امیرعبداللهیان گفت: جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال روابط متوازن در سیاســت خارجی با 
جهان است. قاره اروپا برای ما از جایگاه مهمی 
برخوردار اســت حفظ و گسترش روابط با قاره 
اروپا به شــمول تمام کشــورهای این قاره چه 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه کشورهای 

خارج از اتحادیه اروپا از جمله اولویت های ما در 
پیگیری مناسبات با این قاره است.

وی بیــان کرد: در پــی این گفت وگو ما امروز 
میزبان آقای بورل و مورا و تیم دستیاران ایشان 
در تهران هستیم. گفت وگوهای مفصل، عمیق 
و دقیقــی را درخصــوص مطالبات جمهوری 
اســالمی ایران داشــتیم. به آقای بورل تاکید 
کردیــم ما آمادگی داریم که در روزهای آینده 

مذاکرات را از سر بگیریم.
کرات وین   بورل: مذا
از سر گرفته خواهد شد

در ادامه این نشست خبری جوزف بورل نماینده 
عالی سیاســت خارجی و امور امنیتی اتحادیه 
اروپا گفت: برای ما مهم بود که به ایران بیایم و 
هنوز سفر ما تمام نشده است و جلسه دیگری 
خواهم داشــت.هدف اصلی سفر من شکستن 

بن بست برجام و کم کردن تنش ها است.
وی ادامه داد: برای من مهم هست که بن بست 
برجام را از بین ببریم و قرار است مذاکرات برجام 

را در روزهای آینده و به سرعت آغاز کنیم.
بورل تاکید کرد: ما به عنوان هماهنگ کننده 
برجــام ، در ماه مارس پیشــنهاداتی را مطرح 
کردیم و یک سری متن و سواالتی بود که قرار 
بود ایران و آمریکا آن را پاسخ بدهند و قرار شد 
مذاکرات متوقف بشود تا این سواالت پاسخ داده 
شود اما قرار نبود سه ماه متوقف بشود، اما امروز 
باید مذاکرات از سر گرفته شود و این تصمیمی 
است که باید در تهران و واشنگتن گرفته شود.
نماینده عالی سیاســت خارجی و امور امنیتی 
اتحادیه اروپا اظهار داشــت: بعد از ســفر من، 
مذاکرات وین آغاز می شــود و تیم من در آنجا 
خواهند بود  ، رسیدن به توافق برای کل دنیا و 
جهان مهم است چراکه ما از ماه فوریه در دنیای 
دیگری زندگی می کنیم و جنگی بین روسیه و 
اوکراین آغاز شده و اگر در چنین فضایی توافق 

تاریخی ما به نتیجه برسد، بسیار مهم است.

خبر ویژه

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید روند نزولی بیماری کرونا منجر به عادی انگاری نشود گفت: رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی برای تثبیت وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد. حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش آمار ابتالء و فوتی های ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹، از تالش ها و زحمات 

کادر درمان در طول دو سال اخیر قدردانی کرد و اقدامات آنها در صیانت از جان مردم را امیدآفرین خواند.
رئیس جمهور گفت: اگر امروز شاهد وضعیت متفاوتی به لحاظ شیوع کرونا در کشورمان نسبت به برخی کشورهای 
دیگر جهان هســتیم و در دل مردم از بابت بازگشــایی کســب و کارها و مراکز آموزشــی امید به وجود آمده، این از لطف 

خداوند و ثمره ایثار و تالش بی وقفه پزشکان و پرستاران و کادر درمان است.
وی تســریع در پرداخت حقوق و مطالبات بیمارســتان ها و کادر درمان را جلوه عملی قدردانی از پزشــکان و پرســتاران 

زحمتکش کشور دانست و از وزیر بهداشت خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به ســیر نزولی کاهش ابتالء و خسارات جانی ناشی از کرونا تاکید کرد: 
اینکه میزان ابتالء به بیماری کاهش یافته و در برخی روزها به لطف خدا حتی یک مورد فوتی هم نداشتیم، نباید سبب 

عادی انگاری نسبت به رعایت اصول بهداشتی شود.
رئیس جمهور بر همین اساس از آحاد مردم خواست که در مراکز درمانی و بهداشتی و اماکن عمومی پرتردد و پر ازدحام 

و همچنین وسایل نقلیه، همچون گذشته دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند تا وضع موجود تثبیت شود.
رئیسی استمرار اطالع رسانی و آموزش درباره بیماری کرونا و هشدارهای الزم برای پیشگیری از آن را امری ضروری دانست 
و گفت: آموزش عمومی درباره یک بیماری مسری مثل کرونا، مسئله ای مقطعی و محدود به زمان و مکان خاصی نیست.

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا؛

کرونا منجر به عادی انگاری نشود روند نزولی بیماری 

دشتی اردکانی خبر داد

؛ نشست مشترک   امروز
مجلس و قوه قضاییه

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری 
نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه امروزیکشنبه )۵ 

تیر( خبر داد.
محمدرضا دشتی اردکانی در گفت و گو با ایسنا اظهار 
کرد: به مناســبت هفته قوه قضاییه، یکشــنبه نشست 
تعاملی مجلس و قوه قضاییه به دعوت قوه قضاییه برگزار 

می شود.
به گفته وی این نشســت در ســاختمان قوه قضاییه و 

ساعت ۱۴ خواهد بود.
این عضو هیات رییســه مجلس شورای اسالمی گفت 
که در این نشست مشترک درباره مسائل جاری کشور، 
لوایــح و طــرح های مربوط به قــوه قضاییه تبادل نظر 

صورت می گیرد. 

نامه بیش از 10 سازمان به بایدن: 

توافق هسته ای ایران را نجات بده
بیــش از ۱۰ ســازمان ملــی در آمریــکا در نامه ای به 
رئیس جمهور این کشــور، از او خواســتند »مدیریت و 
شــجاعت سیاسی« نشان دهد و توافق هسته ای ایران 

را نجات دهد.
بیش از ده  سازمان ملی نامه ای به جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا ارسال کردند و از او خواستند »مدیریت و شجاعت 
سیاسی« نشان دهد و توافق هسته ای ایران را نجات دهد 
و همچنیــن ابــراز حیرت کردند که چرا اجازه می دهد 
سیاســت داخلی آمریکا مانع از احیای »توافق معقول 

منع گسترش« شود. 
در این نامه آمده است: »به عنوان سازمان هایی که متعهد 
به جلوگیری دیپلماتیک از یک ایران مجهز به سالح اتمی 
هستند، به شدت نگران پیامدهای این تحول برای عدم 
اشاعه هستیم. اکنون بیش از هر زمان دیگری، مدیریت 
و شجاعت سیاسی برای جلوگیری از مرگ کامل توافق و 
فرار از عواقب احتمالی آن » جنگ با ایران یا ایران مجهز 

به سالح اتمی« مورد نیاز است«.
طبق گزارش پایگاه تحلیلی آمریکایی »ریسپانســیبل 
 J Street، اســتیت کرفت«، این گروه ها - که شامل
 Quincy Institute for و   Indivisible
Responsible Statecraft هســتند، افزودند 
که خود بایدن و بسیاری از مقامات ارشد دولتش قباًل 
اعالم کرده اند که خروج ترامپ از توافق یک فاجعه بوده 
است. در ادامه این نامه آمده است: برخی از این مقامات 
همچنین خاطرنشان کرده اند که مخالفان توافق، ترامپ 
را تحت فشــار قرار دادند تا قرص های ســمی سیاسی 
داخلــی ایجاد کند مانند قرار دادن ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی ایران در فهرست موسوم به »گروه های 
تروریستی« - با این هدف که کار را برای هر ورود دوباره هر 
جانشینی به توافق دشوار کند.  آن ها افزودند »به همین 
دلیل است که بیش از پیش حیرت آور است که دولت شما 
اجازه داده این حرکت سیاسی مانع از تجدید به لحاظ 
استراتژیک حیاتی برجام شود« و سپس مدعی شدند: 
همانطور که شما و همکاران سابقتان در دولت اوباما به 
درستی تصریح کردید، ایران بازیگر خطرناکی است - اما 
اگر سالح اتمی داشته باشد خطرناک تر خواهد بود. این 
گروه ها تاکید کردند »بایدن در نهایت مسئول شکست 
برجام خواهد بود، زیرا این تنها راه دیگری برای دوبرابر 
کردن اســتراتژی فشار حداکثری ترامپ است« که آن 

را »زخم وارد شده از طرف خود« خوانند.
»نانســی پریش« مدیــر اجرایی »کنــش زنان برای 
جهت های جدید«، یکی از امضاکنندگان گفت: رئیس 
جمهور بایدن، ما از شما می خواهیم مذاکرات را دوچندان 
کنید و توافق ایران را قبل از اینکه خیلی دیر شــود به 

خط پایان برسانید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

 مسئول ساماندهی صنعت خودرو 
فقط فاطمی امین نیست

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: مشــکالت صنعت خودرو کشــور یا معادن فقط 
به شــخص وزیر صمت مربوط نشده و برای ساماندهی 
آن اراده حاکمیتی نیاز است. الهویردی دهقانی درباره 
استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: نســبت به شــرایط صنعت کشور به ویژه 
خودروسازی انتقادهای جدی وجود دارد ولی ساماندهی 
صنعــت خودرو فقط در دســت وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیست و خود دولت و حاکمیت برای ساماندهی 

شرایط این صنعت باید اراده ای محکم داشته باشند.
عضو کمیسســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به جلساتی که این کمیسیون با فاطمی 
امین در موضوع خودرو برگزار کرده است، افزود: شرایط 
داخلی کشور در کنار بازار جهانی و مسائل اقتصادی در 
جهان سبب ایجاد مشکالت فراوان دراین صنعت شده 

که علت آن فقط شخص وزیر نیست.
نماینده مردم ورزقان در استان آذربایجان غربی با بیان 
اینکه صنعت خودرو پیچیده و سرمایه بر است، گفت: 
باید برای این صنعت، سندی نوشته شود و چشم اندازی 
در نظر گرفته شود که  چه برنامه ای  برای این صنعت 
داریــم. امــا نوع نگاهی که در صنعت خودرو وجود دارد 
به مانند دیگر صنایع است در حالی که صنعت خودرو 
بسیار وسیع، گسترده و آثارش برای امنیت و اقتصادی 
کشور مهم ماندگار است. وی یادآور شد: صنعت خودرو 
باامنیت جانی مردم، اقتصاد کشــور، محیط زیســت، 
منافع ملی، مصرف سوخت و حفظ سوخت های فسیلی 
بسیار اثرگذار است. چرا که متوسط مصرف سوخت در 
خودروهای کشورهای پیشرفته کمتر از ۴ لیتر  در ۱۰۰ 
کیلومتر اســت ولی برای خودروهای داخل کشور این 

عدد به ۸ تا ۹ لیتر می رسد.

جنگ اوکراین و آیندۀ برجام 
جنگ اوکراین ســرآغاز یک نظم جدید جهانی است. 
بدون توجه به رهبر یا رهبران فعلی و آیندۀ روســیه، 
روابط مســکو و غرب برای چندین دهه در رویارویی 
خواهد بود و اروپا را بار دیگر به جغرافیای زورآزمایی 
میان روســیه و آمریکا تبدیل خواهد کرد. کشورهای 
غربی در ۱۱هزار مورد، روســیه را تحریم کرده اند و 
آمریکا فرصتی تاریخی از زمان فروپاشی شوروی پیدا 
کرده تا روسیه را تضعیف، تحدید و تحقیر کند. با توجه 
به منابع غنی روسیه، رشد اقتصادی این کشور تداوم 
پیدا می کند اما هزینۀ تمام شــده کاال و خدمات از 
یک طرف و کیفیت و رشد آن از طرف دیگر به خاطر 
به حداقل رسیدن ارتباطات با اروپا، آمریکای شمالی 

و ژاپن دچار صدمات جدی خواهد شد. 
بر خالف آنچه در ظاهر نمایان است، آلمان، انگلستان و 
فرانسه در رویارویی با روسیه، همراه واشنگتن نیستند. 
کمک های مالی و نظامی خزندۀ این سه کشور به اوکراین 
از اختالف غرب اروپا با شرق اروپا در نوع رهیافت نسبت به 
امنیت ملی روسیه حاکی است. جغرافیا، نگاه سرسختانۀ 
لهستان را مشخص و حفظ رتبۀ چهارم جهانی در اقتصاد، 
منافع ملی آلمان را تعریف می کند. شرق اروپا در تقابل 
با روســیه اســت و غرب اروپا می خواهد با مسکو تعامل 
کند. روحیۀ زیرین استقالل طلبی فرانسه نیز خود را در 
جنگ اوکراین به وضوح نشــان می  دهد. انگلســتان نیز 
ســیگنال  های متعدد می فرستد که هر مخاطبی بنا به 
منافع و مصلحت خود، سیگنال الزم را دریافت می  کند. 
عموِم کشورهای متوسط و کوچک اروپا از ترس و حس 

ناامنی به آمریکا پناه آورده اند.
جنگ اوکراین باعث شد آنچه آمریکایی ها طی دو دهه 
در پی جلوگیری از تحقق آن بودند صورت پذیرد: نزدیک 
تر شدن چین و روسیه. رئیس جمهوری چین، پوتین را 
بهترین دوست خود در جهان خطاب می کند و طی دو ماه 
گذشته، واردات انرژی چین از روسیه تا ۳۰ درصد افزایش 
یافته است. هرچند چین نرخ رشد اقتصادی باالی پنج 
درصد را نتوانسته محقق کند اما حداقل چهار درصد رشد 
را تجربه کرده و چهرۀ نسبتاً مثبتی در میان کشورهای 
جهان سوم کسب کرده است به طوریکه همزمان ۱۵۰۰ 
پروژۀ عمرانی در آســیا و آفریقا را مدیریت می کند. هم 
اکنون چین ابتکار وسیعی برای حفظ اروپا در منظومۀ 
اقتصادی و سیاسی خود را آغاز کرده و بهترین دیپلمات  
های خود را به پایتخت  های اروپایی گسیل داشته است. 
مهمترین عاملی که نشان می دهد چین افق قدرتمند 
شــدن در صحنه جهانی را برای خود ترســیم کرده، باال 
بردن سطح اقتدارِ حکومت بر فعالیِت بخش خصوصی 
چین اســت به طوری که مقرر کرده عموم شرکت های 
IT چین باید در چارچوب مصالح ملی این کشوردر سطح 
جهانی عمل کنند. این رهیافت جدید که به نظر می رسد 
در اجالس ماه نوامبر امسال در گردهمایی حزبی تثبیت 
شود نوعی تنش میان رشد پایدار اقتصادی توسط بخش 
خصوصی و قدرت سیاسی و امنیتی حاکمیت چین پدید 
خواهد آورد. این تنش زود هنگام )اولویت های سیاسی 
براقتصادی( ممکن اســت رویارویی های جدیدی میان 
آمریکا و چین حداقل در منطقه شــرق آســیا به وجود 
آورد و دو دهه تعامل مدیریت شدۀ میان دو قدرت را به 

رقابت های نظامی، دریایی و امنیتی سوق دهد. 
چینی هــا در دریای جنوبی چین، ۲7 جزیرۀ مصنوعی 
درســت کرده اند و به ازای هر کشــتی جنگی آمریکا در 
خاور دور، دوازده کشتی به آب انداخته اند. ۳۰ سال پیش 
آمریکایی ها ۲۶۶ هزار سرباز، ۵ هزار تانک و ۵ هزار بمب 
هسته ای در اروپا داشتند. امروز تعداد سربازان آمریکایی 
به ۶۵هزار و بمب های هســته ای به ۱۵۰ تقلیل یافته 
است. در سال ۲۰۰۰، بودجه نظامی چین و روسیه تنها 
۱۳ درصد از بودجۀ نظامی آمریکا بود. در ســال ۲۰۲۲ 
این دو کشور بودجه نظامی خود را تا ۶7 درصد بودجۀ 

نظامی آمریکا ارتقاء بخشیده اند.
هرچند دو دهه طول کشید تا جهان تک قطبی )۲۰۰۰-
۱۹۹۰( به جهان ســه قطبی )روســیه، چین و آمریکا( 
تبدیل شود ولی جنگ اوکراین بود که تقسیم بندی ها و 
سیم کشی های تو در توی نظام جدید جهانی را نمایان 
کرد. جهان ســه قطبی امروز برای آن دســته از کشورها 
که به اســتقالل خود حساسیت بیشتری دارند بهترین 
فرصت ها را فراهم کرده است. شش کشور به خوبی این 
نظم و منظومه جهانی را تشخیص داده و سیاست خارجی 
خود را با این واقعیت جدید تنظیم کرده اند: هند، آفریقای 
جنوبی، مکزیک، ترکیه، عربستان و برزیل. این کشورها 
و بسیاری درجهان سوم، روسیه را محکوم نکردند چون 
مخالف جهان تک قطبی هســتند. هر شــش کشور در 
عرصه های مختلف صنعتی، فن آوری، منابع طبیعی و 
نیروی کار متخصص، مزیت های نســبی دارند و با بارور 
کردن توانمندی های درونی خود مانند بخش خصوصی 
موثر و کارآمد، ارتباطات گســترده مالی، یادگیری در 
توان تولید و رقابت و سیاست خارجی متکثر، نهایت بهره 
برداری را از امکانات و فرصت های روسیه، چین و آمریکا 
می نمایند. هر شش کشور، به اهمیت نکات زیر پی برده 
اند: بدون روابط عادی با آمریکا، نمی توان از فرصت های 
محتمِل روسیه و چین استفاده کرد. حداقل برای دو دهه 
آینده، آمریکا این توان را دارد که در صورت تعارض های 
جدی با این شش کشور ردۀ دوم قدرت در جهان، مانع 
از همکاری های گستردۀ آنان با چین و روسیه شود؛ )به 
عنوان مثال، مکزیک رسماً اعالم کرده روسیه را به خاطر 
جنگ اوکراین تحریم نخواهد کرد ولی در عین حال ۶۵۰ 
میلیارد دالر با آمریکا تبادل کاال و خدمات دارد(. ترکیه 
فرصت های استثنایی را برای سرمایه گذاری اتباع روسیه 
فرآهم آورده، با چین روابط گسترده اقتصادی برقرار کرده 
ولی در عین حال نیم تریلیون دالر سرمایه گذاری اروپا و 

آمریکا را نیز پذیرفته است.

یک ادعای عجیب؛

 دو نماینده مجلس وزیر صمت را 
کردند! تهدید 

اگرچه اســتیضاح یکی از ابزار های نظارتی مجلس 
است و نمایندگان حق دارند که طبق قانون اساسی 
و آییــن نامــه داخلی مجلس بر عملکرد وزرا نظارت 
داشــته باشند؛ اما اطالعات خبرنگار ما حاکی از آن 
است که برخی از نمایندگان از حربه استیضاح برای 

اهداف شخصی خود استفاده می کنند.
در موضوع اســتیضاح وزیر صمت قاطبه نمایندگان 
مجلس معتقد هستند دالیل متقنی برای استیضاح 
فاطمی امین با توجه به عملکرد ۱۰ ماهه وی در وزارت 
صمت وجود ندارد و هنوز برای قضاوت درباره عملکرد 

وی در این وزارتخانه عریض و طویل زود است.
خبرنگار ما با خبر شــد دو نفر از نمایندگان مجلس 
که از طراحان و پشــت صحنه های اســتیضاح وزیر 
صمت هستند پس از فشار های متعدد در آخرین بار 

در قالــب پیامکی تهدید آمیز، اتمام حجت کرده اند 
کــه باید گزینه آن ها در شــرکت صنعتی و معدنی 
چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود. معدن چادرملو 
در طول یک سال گردش مالی سنگینی دارد و وقتی 
نماینده ای مطالبه انتصاب مدیران خود را در چنین 
بنگاه اقتصادی بزرگی دارد، قطعا اهداف خاص مالی 
را هــم دنبال می کند. این در حالی اســت که رهبر 
انقــالب بارهــا، از جمله در دیــدار اخیر نمایندگان 
مجلس، نســبت به دخالت نمایندگان در انتصابات 
دستگاه های اجرایی تذکر داده بودند. به زودی اسامی 
نمایندگانی که در حال اعمال فشار برای مهره چینی 
در دســتگاه های اجرایی هستند پس از بررسی های 
بیشتر و گزارش به مراجع ذی صالح منتشر خواهد 

شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس : 

 تفاهم نمایندگان پارلمانی ایران و گرجستان 
برای اتصال بنادر ایران به دریای سیاه

نایــب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفت که سطح همکاری های ایران و 
گرجستان مطلوب نیست و باید فعالیت های بیشتری 
رخ دهد. در نشستی که هفته های گذشته نمایندگانی 
از مجلس ایران با نایب رئیس کمیسیون امنیت و رئیس 
گروه دوستی پارلمانی گرجستان داشتند، در زمینه 

ارتباطات و تحقق تعامل دو کشور تأکید شد.
بر اساس گزارش هایی که نمایندگان از این نشست ها 
ارائه داده اند، تداوم همکاری ها در زمینه اقتصادی، فنی 
و مهندسی و فرهنگی و مسائل دیگر از جمله آب به 
بحث گذاشته شده است. مسئوالن دولتی در گفت وگو 
با مقامات کشــورهای خارجی بر اتمام طرح کریدور 
شمال جنوب تأکید کرده اند؛ در این طرح، خلیج فارس 
در جنوب ایران می تواند با یک مســیر حمل و نقلی، 

به دریای سیاه در جنوب شرقی قفقاز متصل شود که 
ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و بلغارستان 
در آن نقش دارند. رســانه ها اواخر خرداد ماه گزارش 
دادند که کشتیرانی ایران برای اولین بار با یک محموله 
ترانزیت چندوجهی، مســیرش را از کریدور شــمال 
جنوب آغاز کرده؛ بر اساس طرح کریدور شمال جنوب، 
با عبور دریای سیاه، کاال به بنادر بلغارستان می رسد 
 و راهی برای دســتیابی به اتحادیه اروپا وجود خواهد
 داشــت. ســفیر ایران در روسیه گفته تقویت کریدور 
شــمال جنوب و بهبود ارتباط زمینی ایران با روسیه، 
مدت زمان ســفر را در این مســیر تا ۲۰ روز کاهش 
می دهــد و بــا صرفه جویی هزینه ها تــا ۳۰ درصد، 
 حمــل و نقل از مســیر کانــال ســوئز را جایگزین

 می کند.

اخبار كوتاه
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وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

 احتمال از سرگیری تولید
 تندر ۹۰ با قطعات روسی

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت که مذاکراتی 
برای تبادل قطعات خودرو بین ایران و روســیه در 
جریان اســت و قرار اســت به ویژه در خودروهای 
مشــترک مثل تندر ۹۰، قطعات از روســیه وارد و 

تولید تندر ۹۰ از سر گرفته شود.
 سیدرضا فاطمی امین در نشست خبری به مناسبت 
دهــه تولید و تجارت، بــا بیان اینکه بحث پلتفرم 
مشترک خودرو بین ایران و روسیه مطرح نیست، 
اظهار کرد: صنعت خودروی روســیه بعد از جنگ 
روســیه و اوکراین دچار مشکل شده است. در این 
شرایط مذاکراتی برای خرید قطعات خودرو، به ویژه 
در خودروهایی که در هر دو کشــور تولید می شده 
مثــل تندر ۹۰ و همچنیــن فروش قطعات تولید 
ایران که در روسیه مورد نیاز است، در جریان است.

وی بــا بیان اینکــه انتظار می رود با واردات خودرو 
شــکاف عرضه و تقاضا پر شــود و سبد محصول که 
حاال محصوالت اقتصادی و ارزان قیمت را کم دارد، 
کامل شود، تصریح کرد: در حال حاضر سه پلتفرم 
مناســب خودرو یعنی تارا، شــاهین و تندر ۹۰ در 
کشور وجود دارد، اما پلتفرم سمند، پژو و پراید قابل 
توســعه نیست. اما قیمت خودروهای پلتفرم های 
مناسب باالست. البته ایران خودرو در حال طراحی 
یک پلترفم برای خودروی ارزان قیمت است که تا 
میانه سال بعد وارد بازار می شود، اما در این فاصله 
زمانی باید نیاز بازار برطرف شود و بعدا هم داخلی 

سازی شوند.
چند شرط مهم در واردات خودرو

وزیر صمت با بیان اینکه در این شرایط عمده واردات 
خــودرو، مربوط به خودروهــای زیر ۱۰ هزار دالر 
خواهد بود، گفت: اینطور هم نیســت که خودروها 
بی کیفیت باشند. خودروهای برند و استاندارد زیر 
۱۰ هــزار دالر حتــی در اروپا هم وجود دارد، چون 

این تقاضا در جهان وجود دارد.
البته به گفته وی هنوز مشــخص نیست خودرو از 
کدام کشــورها وارد شــود و این موضوع وابسته به 
بخش خصوصی اســت. اما شرط واردات این است 
که حتما خدمات پس از فروش داشته باشد، منجر 
به انتقال فناوری شود و واردات خودروهای دست 

دوم هم همچنان ممنوع است.

 بازار مسکن نصف تورم
 رشد کرد

در شرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر قیمت 
کاالهای اساســی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان 
رشــد سالیانه قیمت مســکن در شهر تهران ۲۶ 
درصــد بود که دقیقا نصــف میزان افزایش تورم 

محسوب می شود.
 بازار مســکن پس از یک دوره رکود یک ســاله در 
اردیبهشت امسال مقداری به تحرک رسید. رشد 
۱۶۶ درصدی معامالت شــهر تهران نشان دهنده 
تالش برای حفظ ســرمایه از طریق خرید ملک 
بود. با توجه به شــرایط اقتصادی موجود و تغییر 
قیمت کاالهای اساســی، مســکن به عنوان یک 
دارایی امن، بخشــی از سرمایه های سرگردان را 

به سمت خود جذب کرد.
از جمله عوامل رکود بازار مسکن در سال گذشته 
می تــوان بــه قرار گرفتــن در مقطع قبل و بعد از 
انتخابات، انتظار برای احیای برجام و افت شدید 
توان متقاضیان خرید ملک اشــاره کرد. طی بازه 
زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسکن حدود ۶۰۰ درصد 
رشــد قیمت را تجربه کرده بود و به همین لحاظ 
متقاضیان واقعی توان خرید خود را از دست دادند. 
پــس از آنکه در ســال ۱۴۰۰ بازار ملک به رکود 
رســید پیش بینی می شد که دست کم این رکود 

۱۰ تا ۱۲ فصل باقی بماند.
اما تحرک نســبی بازار در اردیبهشت سال جاری 
از عوامــل متعددی نشــأت گرفــت؛ اول اینکه با 
تغییر قیمت کاالهای اساســی مواجه شــدیم که 
مقــداری به انتظارات تورمی و تالش برای حفظ 
سرمایه از خرید دارایی های ثابت دامن زد. مساله 
دیگر اینکه معموال اردیبهشت ماه به دلیل نزدیک 
شدن به پیک جابه جایی و عبور از ماه نیمه تعطیل 
فروردین، مقطع پررونقی در بازار مسکن محسوب 
می شود. سومین عامل افزایش قیمتی بود که در 
نهاده های ساختمانی ایجاد شد و به رکود ساخت 

و ساز دامن زد.
بر اســاس گزارشــی که مرکز آمارارایه داد تورم 
نهاده های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته 
۵۵ درصــد بوده اســت. نرخ تورم عمومی هم در 
اردیبهشــت امســال به رقم بی سابقه ۵۲ درصد 
رســید. مجموع این عوامل باعث تحریک طرف 
تقاضا و افزایش قیمتهای پیشــنهادی، بخصوص 
برای واحدهای نوســاز در بازار مسکن شد.با همه 
این تفاســیر قیمت واقعی مســکن کاهش یافته 
اســت. نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۶ درصد 
بــوده، در حالی که تورم عمومی ۵۲ درصد اعالم 
شد. این نشان می دهد اگرچه قیمت اسمی مسکن 
افزایش پیدا کرده، نرخ رشــد ســالیانه قیمت به 
حــدود نصــف میزان افزایش تورم رســیده و در 
واقع قیمت واقعی مســکن کاهش یافته اســت. 
کارشناســان پیش بینی می کنند که این وضعیت 
در سال جاری ادامه پیدا کند. یعنی ممکن است 
قیمت اسمی مسکن با رشد مواجه شود اما احتماال 
نــرخ رشــد آن در محدوده کمتــر از نرخ تورم به 

حرکت خود ادامه خواهد داد.

كوتاه از اقتصاد

عضو کمیسیون عمران مجلس:

  باید وقت بیشتری به وزرا داد
  در ۹ ماه نمی شود

 شق القمر کرد
عضو کمیســیون عمــران مجلس با بیان اینکه 
فاطمی امین وزیر پرتالش گفت: ایشــان برای 
حــل مشــکالت وزارتخانه شــبانه روز تالش 
می کند و یکی از وزرای سالم کابینه است. ضمن 
اینکه تعامل خوبی با مجلس و نمایندگان دارد.

به گزارش تســنیم، غالمرضا شریعتی نماینده 
بهشهر و نکاء در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به طرح اســتیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: اینجانب معتقدم 
باید با وزیر مدارا کرد و فرصت بیشــتری برای 

حل مشکالت داد.
 وی افــزود: آقای فاطمــی امین یکی از وزرای 
پرتالش کابینه اســت و شــبانه روز برای حل 

مشکالت وزارتخانه تالش می کند.
عضو کمیســیون عمــران مجلس با بیان اینکه 
آقای فاطمی امین یکی از وزرای ســالم کابینه 
است، گفت: ایشان تعاملی خوبی با نمایندگان و 
مجلس شورای اسالمی دارد و در تالش است با 
استفاده از ظرفیت های مجلس مشکالت فعلی 

وزارتخانه را حل کند.
 شریعتی با بیان اینکه البته آنچه که وزیر وعده 
داده بــا آنکه امــروز در جامعه می بینیم فاصله 
داریم، افزود: بخشــی از مشکالت وزارت صمت 
مشکالت ساختاری وزارتخانه است و هر وزیری 
در راس وزارتخانه قرار بگیرد باید با این مشکالت 

دست و پنجه نرم کند و ربطی به وزیر ندارد.
 وی تصریــح کــرد: در ســاختاری که با چنین 
مشکالتی مواجه است، یک فرد نمی تواند ظرف 

هشت - نه  ماه در آن شق القمر کند.
 عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اگر 
از انصاف نگذریم باید به وزیر فرصت بیشــتری 
داد تا بتواند در این وزارتخانه بزرگ که از چند 

وزارتخانه تشکیل شده تحول ایجاد کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 مخالف استیضاح
 فاطمی امین هستم

 نائب رئیس اول کمیســیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه مخالف اســتیضاح »سیدرضا فاطمی 
امین« وزیر صنعت، معدن و تجارت هستم، گفت: 
طرح اســتیضاح را امضا نکردم و معتقدم باید به 

وزیر کمک کرد.
حجت االسالم و المسلمین »سید کاظم موسوی« 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: استیضاح وزیر 
صمت در شــرایط فعلی به صالح کشور نیست و 

اینجانب هم بنا به مصلحت هایی با آن مخالفم.
نائــب رئیس اول کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفت: همه ما باید دست به دست هم بدهیم و در 
جهت ارتقای کیفیت صنعت کشور کمک کنیم.

حجت االسالم موسوی تصریح کرد: باید به دولت 
آیت اهلل رئیســی کمک کرد تا برنامه ها و اهداف 

ترسیم شده را محقق کند. 
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: فعال زمان استیضاح 
نیست و وزیر در مجلس استیضاح نخواهد شد.

تمام نانوایی ها تا پایان تیرماه 
هوشمند می شوند

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح فروش 
نان با دستگاه های کارتخوان هوشمند حداکثر 
تا پایان تیر در کل کشور به مرحله اجرا می رسد.

محمــد قربانی افــزود: برای اجرای طرح توزیع 
نان با دســتگاه های کارتخوان در کشور، نیاز به 
۸۳ هزار دستگاه کارتخوان است که در صورت 
تجهیز همه نانوایی ها، این طرح عملیاتی خواهد 
شــد. همچنین طرح هوشمندسازی یارانه آرد 
و نــان پیــش از ایــن در اســتان های زنجان، 
قزوین، گیالن، فارس، ایالم، گلســتان، همدان، 
چهارمحال و بختیاری و ســمنان اجرایی شده 
بود و اجرای مرحله اول این طرح از ۳۰ خرداد 
در اســتان تهران نیز آغاز شــده است. حدود ۹ 
هزار دســتگاه کارتخوان به نانوایی ها اختصاص 

پیدا می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: با اجرای 
فروش نان با دســتگاه های کارتخوان هوشمند، 
خرید نان با کارت بانکی فرد که به کد ملی آن 
شخص متصل است، انجام می شود و قیمت نان با 
نرخ سال قبل محاسبه می شود؛ ضمن اینکه هیچ 
تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شــده 
صــورت نمی گیرد. جلوگیری از گرانفروشــی، 
قاچــاق آرد و تخصیــص آرد بر مبنای فعالیت 
نانوایی ها از مهم ترین نقاط قوت این طرح عنوان 

شده است.
بــر این اســاس ســرعت نصب دســتگاه های 
کارتخوان در استان های زنجان، گلستان، فارس 
و قزوین افزایش یافته و حاال با اجرای این طرح 
در پایتخت، خطاهای این طرح مشخص و مرتفع 

می شود.

رانت توزیع نهاده دامی درچند شرکت دولتی

خطر کمبود گوشت و لبنیات از چند ماه آینده
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

در حالی که هنوز مشــکل نهاده های مورد 
نیــاز دامــداران و مرغــداران رفع نشــده، 
واردکننــدگان نهاده ها به ایجاد موج جدید 
کمبود و گرانی این محصول به واسطه پابرجا 
بودن قوانین و محدودیت در واردات هشدار 

دادند.
مشــکالت تامیــن و توزیع نهاده های دامی 
همچنان پابرجاست و تولیدکنندگان باز هم 
بــه تازگی درباره وضعیت تولید محصوالت 
پروتئینی در ماه های آینده هشدار می دهند 
و با ادامه روند فعلی تامین نهاده های دامی، 

تولید با مشکل مواجه شده است.
آنــان معتقدنــد؛ در حال حاضــر نهاده به 
اندازه کافی وجود ندارد ضمن اینکه قیمت 
نهاده های به بیش از شــش برابر رســیده به 
همیــن دلیل تولیدکنندگان نقدینگی الزم 

را برای خرید این نهاده ها ندارند.
در همین رابطه کســری لشــکری بازرس 
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران گفت:امروز پروژه مردمی سازی یارانه 
در خصوص نهاده های دامی توســط دولت 
کلید خورده؛ اما نابســامانی های بازار تأمین 
این محصوالت بیشتر شده و در حال حاضر 
دامــداران و خریداران بــرای تهیه و خرید 

نهاده ها دچار مشکل شده اند.
وی ادامه داد: پس از اینکه دولت تصمیم به 
تک نرخی کردن ارز گرفت، مقرر شــد آزاد 
سازی قیمت محصوالت نهاده دامی در بازار 
اجرا و قوانین دســت و پاگیر موجود حذف 
شود که در نهایت وارد کننده بدون در نظر 
گرفتن سهمیه بندی محصوالت را به راحتی 

در بازار به فروش برساند.
بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
وطیــور ایران گفت: متاســفانه با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی، نه تنها قوانین تغییر نکرد 

و آزاد ســازی قیمت ها صورت نگرفت بلکه 
کمــاکان ملزومات ســهمیه بندی با همان 
محدودیت هــای زمانــی همچنــان برای 

خریداران و دامداران باقی مانده است.
لشکری ادامه داد: نه تنها پروژه مردمی سازی 
یارانه موفق نشده بلکه تصمیمات فعلی دولت 
منجر به ایجاد بازار های جانبی در بازار اصلی 
توزیع نهاده های دامی شده است. بر همین 
اساس می توان اذعان داشت، تنها این بخش 
از اقتصاد، مردمی ســازی نشده بلکه پروژه 
دولتی ســازی اقتصاد با ســرعت و شــدت 

بیشتری در حال اجراست.
بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
وطیور ایران تأکید داشت: متاسفانه با توجه 
بــه وضعیت موجــود در زمینه تأمین نهاده 
دامــی تا کنون حمایتی از واردکننده نهاده 
دامــی صورت نگرفته و تســهیالتی جهت 
تأمین نقدینگی بــرای واردات محصوالت 
مــورد نیــاز )نهاده و خــوراک( تولید دام و 

طیور در اختیــار وارد کنندگان و دامداران 
و مرغداران قرار نگرفته است.

بــه گفته لشــکری؛ قیمت هــای کمیته 
ارزی جهاد کشــاورزی برای ثبت سفارش 
نهاده های دامی، جو، ذرت و کنجاله ســویا 
منطبق با واقعیت بازار های جهانی نیســت 
بــه همین علت وارد کننده ای توان واردات 
این محصوالت را با توجه به نرخ پُر نوسان و 

متغیر ارز را ندارد.
وی تصریح داشت: از زمانی که شرکت های 
دولتــی مانند امور پشــتیبانی امــور دام، 
ســازمان تعاون روستایی مسئولیت واردات 
نهاده دامی را بر عهده گرفته اند قیمت این 
محصــوالت در بــازار داخلی باالتر از قیمت 
مصوب شده که نشان دهنده پیگیری شدید 
پروژه دولتی سازی است و این موضوع برای 

بخش تولید بحران زاست.
بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
وطیور ایران با اشــاره به اینکه متأسفانه در 

پروژه دولتی واردات نهاده دامی با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، شــرکت های جدید و بدون سابقه 
معرفی شدند، گفت: پس از دو ماه از اجرای 
این طرح هیچ نهاده ای برای تولید به تولید 

کنندگان دام طیور تخصیص نیافته است.
لشــکری ادامــه داد: مقصر ایجاد شــرایط 
فعلــی در تأمین نهاده هــای دامی، دولت و 
وزارت جهاد کشاورزی است. زمانی که وارد 
کننده هــای بخش خصوص متولی واردات 
و تأمیــن این محصول بودند، پس از عرضه 
نهــاده به بازار پول آن ها برگشــت نخورد و 
منجر به ایجاد وضعیت نابسامان درفعالیت 

این بخش شد.
وی تصریح داشــت: با تخصیص مسئولیت 
واردات به شــرکت های جدیدالتاســیس و 
جدیدالورود دولتی رانت در سیســتم توزیع 
نهاده دامی شــکل گرفت و در نهایت قیمت 
این محصول در بازار باالتر از قیمت مصوب 

شد.

لشــکری تأکید داشت: متاسفانه این پروژه 
دولتی با شکســت مواجه شــده و ضربه ای 
محکم بــه بدنه صنعت دامداری وارد کرده 
اســت. حاال باتوجه به شرایط فعلی، حذف 
ارز۴۲۰۰ تومانــی، اعمال ارز نیمایی و ادامه 
داشــتن سهمیه بندی مشــکل بزرگتری 
ایجاد می شود و افزون برآن بازار های جانبی 
با قیمت هایی باالتر از بازار ایجاد می شــود و 
صرفاً تولید کننده زیان می بیند که به معنی 

متضرر شدن بخش خصوص است.
به اعتقاد این مســئول؛ به نظر می رســد با 
شرایط حاضر؛ در آینده نه چندان دور دیگر 
دامنــه فعالیت صنعت دام و طیور بســیار 
کوچک خواهد شــد؛ صنعتی که به عنوان 
صنعت پیشرو در ایران و منطقه حرف هایی 
برای گفتن داشــت!وی تصریح داشــت: در 
حــال حاضر اغلب دامداران به دلیل کمبود 
نهاده هــای دامی و قیمت گزاف آن اقدام به 
کشــتار دام های خود کرده اند تا جایی که 
شــاید برای مدت کوتاهی قیمت گوشت در 
بــازار کاهش یابد، اما در ادامه این وضعیت، 
گوشت قرمز و سفید و همچنین شیر و تخم 
مــرغ و ســایر فرآورده دامــی دچار کمبود 
خواهد شد.لشــکری تأکید داشــت: تولید 
در بحث نهاده ها دچار کمبود است و دولت 
نمی توانــد نهاده های دامی مانند جو را وارد 
کنــد و صرفاً جو داخلی موجود که به دلیل 
خشکسالی از کیفیت پایینی برخوردار است 
تنها برای سه ماه خوراک دام کافیست. افزون 
بر آن با توجه به نوســانات فعلی دولت هیچ 

برنامه ریزی برای واردات جو ندارد.
این مسئول یادآور شد: نکته قابل تأمل، ذرت 
کافی وارد شده است، اما اجازه ترخیص آن 
داده نشده، ارز مورد نظر را تحویل نداده اند و 
برنامه ای برای توزیع این محصول بین تولید 

کنندگان دام و طیور ندارند.

کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم  بی سابقه

دومینوی تورم با پرداخت یارانه جدید
  موناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

ســازمان هدفمندی یارانه ها تاکنون زمان مشخصی 
برای واریز یارانه معیشتی در تیرماه اعالم نکرده؛ اما 
تجربه ماه های گذشته نشان می دهد تاریخ بیستم یا 
بیست و یکم هر ماه زمان پرداخت یارانه هاست؛ البته 
عدم اطالع رسانی در مورد برنامه های اقتصادی دولت، 
عادت یکساله دولت است؛ تا جایی که حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی به صورت شبانه انجام شد.
در این میان ســخنگوی دولت اعالم کرده تا زمانی 
که زیرســاخت های کاالبرگ فراهم نشود، پرداخت 
یارانه ها به صورت نقدی ادامه خواهد داشت؛ بنابراین 
ازآنجایی که هنوز شرایط آن مهیا نیست یارانه نقدی 

ادامه خواهد داشت.
پرداخت یارانه یا کاالبرگ؟

یک اقتصاددان گفت: با توجه به تورم های بی سابقه 
و کاهش قدرت خرید مردم، بهتر است فعاًل تا پایان 

سال ۱۴۰۱ پرداخت یارانه های جدید به صورت نقدی 
فعلی ادامه یابد.عباس علوی راد با اشاره به اینکه بعد 
از حــذف ارز ترجیحــی و پرداخت یارانه های ۳۰۰ و 
۴۰۰ هزار تومانی توسط دولت سیزدهم پرسش های 
متعددی در سطوح مختلف جامعه ایران مطرح شده 
است، گفت: یکی از پرسش ها این است که پرداخت 
یارانه ها به صورت نقدی فعلی ادامه خواهد داشت یا 
به صورت کاالبرگ خواهد بود؟ پرسش دیگر این است 
که کدام شــکل پرداخت یارانه تبعات منفی کمتری 

نظیر تورم خواهد داشت؟
لیست یارانه بگیران آب می رود

این اســتاد دانشــگاه گفت: به طور کلی با توجه به 
ضــرورت پرداخت یارانه های جدید قبل از حذف ارز 
ترجیحی و اصالح قیمت ها از یکســو و مهیا نبودن 
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب از سوی 
دیگر و همین طور سایر مالحظات، دولت تصمیم به 

پرداخت یارانه های جدید به صورت نقدی گرفت.
علــوی راد ادامــه داد: هرچند رقم دقیق تعداد افراد 
جامعــه که یارانه جدیــد دولت را دریافت می کنند، 
مشخص نیست؛ اما به نظر می رسد بعد از حذف ارز 
ترجیحی، دولت مجموع رقمی که چه به صورت نقدی 
یا کاالبرگ بخواهد به مشموالن دریافت آن پرداخت 

کند کمتر از وضعیت قبلی خواهد بود.
 کاهش قدرت خرید مردم 

به دلیل تورم های بی سابقه
این اقتصاددان گفت: تورم زا بودن پرداخت یارانه های 
جدیــد؛ چه به صورت نقدی یا کاالبرگ به چگونگی 
تاثیرگذاری آن بر کسری بودجه دولت مرتبط خواهد 
بود. واقعیت این است که درآمد سرانه واقعی جامعه 
ایران در دهه ۱۳۹۰ به شــدت کاهش یافته و عالوه 
بر این، به دلیل تورم های بی ســابقه ســه سال اخیر، 
قدرت خرید هم به شــدت کاهش یافته است.علوی 

راد ادامه داد: از طرف دیگر همه ما می دانیم کشــور 
ما از نبود یک سیســتم تامین اجتماعی یکپارچه و 
کارآمد و بانک جامع اطالعات درآمدی و سطح رفاه 

افراد جامعه و خانوار ها رنج می برد.
پرداخت یارانه نقدی ادامه یابد

ایــن اقتصــاددان به دولت توصیه کرد: با توجه به این 
واقعیت ها در شــرایط فعلی بهتر است دولت محترم 
ســه توصیه را مد نظر قرار دهد.علوی راد در تشــریح 
این سه توصیه گفت: ۱. دولت بهتر است تا حد امکان 
خانوار های بیشــتری را مشــمول یارانه جدید کرده 
و همگرایی دهک های درآمدی تورم زده کشــور را 
تقویت کند. ۲. بهتر اســت فعاًل تا پایان ســال ۱۴۰۱ 
پرداخت یارانه های جدید به صورت نقدی فعلی ادامه 
یابــد. ۳. دولت قبــل از حذف ارز ترجیحی دارو الزم 
است پوشش بیمه ای مناسب و کارآمد را به حداکثر 

ممکن جامعه ایران تعمیم دهد.

خبر ویژه

تعدادی از شرکت های هواپیمایی ایران اعالم کردند نرخ بلیت پرواز در مسیرهای 
داخلی برای اتباع غیرایرانی، از این پس ارزی محاسبه می شود.

 انجمن شرکت های هواپیمایی در آذرماه سال ۱۴۰۰ در بحبوحه گرانی بلیت 
پروازها در مســیرهای داخلی، در دســتورالعملی به ایرالین ها، نرخ بلیت در 
مســیرهای داخلی را برای مســافر غیرایرانی متفاوت اعالم کرد.بر این اساس، 
سقف نرخ پروازهای داخلی زیر یک ساعت ۱۰۰ دالر و از یک ساعت بیشتر ۱۵۰ 
دالر تعیین شده است.مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت های 
هواپیمایی  نیز گفته بود: محاسبه قیمت فروش بلیت به این مسافران معادل 
قیمت "بیزینس کالس" است. این مصوبه به شرکت های هواپیمایی ابالغ شده و 
مسافرانی که بخواهند با گذرنامه بلیت خریداری کنند، اتباع خارجی محسوب 

می شوند.حاال پس از گذشت حدود هفت ماه از ابالغ آن دستورالعمل، تعدادی 
از شــرکت های هواپیمایی به دفاتر خدمات مســافرتی و مراکز فروش بلیت 
اطالع دادند از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ نرخ بلیت هواپیما در مســیرهای داخلی 
برای اتباع غیرایرانی ارزی محاسبه می شود.شرکت های هواپیمایی درحالی به 
عرضه خدمات پروازی در مسیرهای داخلی به نرخ ارزی اقدام کرده اند، که در 
روزهای اخیر زمزمه گرانی بلیت هواپیما بلند شده است و سازمان هواپیمایی 

نیز چندین مرتبه به این شرکت ها اخطار داده است.  
در هفته گذشــته نیز، هتل داران ایران در نشســتی با وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، عرضه خدمات به مسافران غیرایرانی به نرخ ارزی 
را درخواســت کردند. این درحالی اســت که درحال حاضر برخی هتل ها بدون 

مجوز خدمات خود را به مسافر غیرایرانی با نرخ متفاوت و معادل ارزی عرضه 
می کنند.تعدادی از تورگردان ها و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی نسبت به اقدام 
بخش های خدماتی ســفر برای دو نرخی کردن و عرضه محصول به نرخ ارزی 
و دالری، معترض شــده و فروش خدمات با نرخی متفاوت و ارزی به مســافران 
غیرایرانــی را نــه تنها رفتاری تبعیض آمیز و تاییدنشــده به لحاظ اقتصادی و 
اجتماعی دانستند، که در عین حال این احتمال را قوی دانستند که سفر ایران 

برای اتباع خارجی گران و از فهرست مقاصد سفر خارج شود.
پرســش تورگردان ها از شــرکت های هواپیمایی این است که آیا در کشورهای 
دیگر هنگام فروش بلیت هواپیما و سایر خدمات، از مسافر بابت این که ملیت 

دیگری دارد، پول بیشتری می گیرند؟ 

نرخ بلیت هواپیما برای مسافران غیرایرانی دالری شد! 

معاون وزیر صمت گفت: در یکی از انبارهای بزرگ در تهران دستگاه های 
لوازم خانگی دســت دوم را تجهیز و نو می کردند که تبدیل به شــبکه هم 

شده بودند؛ در نهایت با این شبکه برخورد شد.
 محمدمهدی برادران در نشست خبری افزود: اخذ کد شناسه و رهگیری 
بــرای کلیــه کاالهای لوازم خانگی صورت گرفت و در ســطح عرضه نیز 
اقدامات مناسبی انجام شد، به عنوان نمونه با یکی از انبارهای بزرگ در 
تهران برخورد شــد. در این انبار دســتگاه های لوازم خانگی دست دوم را 
تجهیز می کردند که تبدیل به شــبکه هم شــده بودند که در نهایت با این 

شبکه برخورد شد.
وی بــا بیــان اینکه مبارزه با کاالهای قاچــاق و تقلبی در قطعات یدکی، 
لــوازم خانگــی و محصوالت دخانی را از ابتدای ســال کلید زدیم، اظهار 
کرد: ۱۰ میلیارد دالر حجم بازار داخلی قطعات یدکی خودرو اســت که 
۹۰ هزار شناســه صادر شــده و برای ۳۹ میلیون قطعه کد رهگیری در 

قطعات یدکی به جمع بندی رسیدیم.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: پارســال در حوزه دخانیات ۱۱ 
میلیارد نخ ســیگار قاچاق در بازار بوده که قطعاً در بخش خرده فروش 

با قاچاق مقابله نمی کنیم بلکه با قاچاق ســازمان یافته مثاًل قاچاق برند 
ماربلو مقابله خواهیم کرد و براین اساس ۳۰۴۱ کد شناسه در این حوزه 

صادر کردیم.
وی گفــت: ۱۲ هــزار میلیارد تومان امســال حقــوق دولتی از دخانیات 

دریافت خواهیم کرد.
برادران با بیان اینکه امســال ۱۸ میلیون دســتگاه لوازم خانگی امســال 
تولید خواهیم کرد، افزود: در بهار امســال کاهش ۱۵ درصدی ارزبری، 
افزایش ۱۰ درصدی عمق داخل و افزایش ۱۰ درصدی صادرات داشتیم.

معاون وزیر صمت خبر داد:

کاالی دسته دوم به جای نو! فروش 
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نفت و انرژی 4

کدام سمت می رود ؟ گاز به  بازار  

کرات گازی قطر و اروپا  پیچیدگی در مذا

كوتاه از انرژی

اخبار ویژه

رئیس کل بانک مرکزی:

مقدار قابل  توجهی از 
وجوه حاصل از صادرات 

گاز وصول شده است
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: 
همان گونه کــه وزیر نفت نیز پیش تر 
اعــالم کرد مقدار قابل توجهی از وجوه 
حاصــل از صادرات گاز وصول شــده 
است.علی صالح آبادی درباره عملیاتی  
شدن پیمان های پولی دو یا چندجانبه 
گفت: امضــای پیمان های پولی دو یا 
چندجانبــه و اینکه بتوانیم با ارزهای 
ملی تســویه های خــود را انجام دهیم 
اهمیت بســیار باالیــی دارد و در این 
زمینه رایزنی هایی مطلوب با بعضی از 
کشورها انجام شده است و به زودی به 
یکی از کشورها سفر می کنم تا عملیاتی 
شــدن این موضوع را پیگیری کنم.وی 
درباره وصول مطالبات ایران از کشــور 
عــراق اظهار کرد: همان گونه که وزیر 
نفــت نیز اعالم کرد مقدار قابل توجهی 
از وجــوه حاصل از صادرات گاز وصول 

شده است

مصرف انرژی بیت کوین 
شیب نزولی پیدا کرد

طبق برآورد مصرف برق توسط الکس 
دو وریز، اقتصاددان ارز دیجیتال، طی 
چند هفته گذشــته مصرف برق بیت 
کوین بیش از یک ســوم کاهش پیدا 
کرده اســت.عطش بیــت کوین برای 
مصــرف انرژی، باعــث نگرانی فعاالن 
محیط زیست و مدافعان حقوق مصرف 
کننده نســبت به آلودگی و قیمت برق 
شده اســت. مصرف انرژی بیت کوین 
بر مبنای ساالنه از ۲۰۴ تراوات ساعت 
در یازدهم ژوئن، به حدود ۱۳۲ تراوات 
ساعت در ۲۳ ژوئن کاهش پیدا کرد. با 
وجود کاهش مصرف، این میزان مصرف 
همچنان بســیار باال محسوب می شود 
و تقریبا معادل میزان برقی اســت که 
آرژانتین در یک سال مصرف می کند.
این که شــبکه بیــت کوین چه میزان 
انــرژی مصرف می کنــد، به ارزش آن 
مربوط اســت؛ هرچه ارزش بیت کوین 
باالتر باشــد، ماینرها انگیزه بیشتری 
برای افزایش فعالیتشــان دارند و شاید 
دســتگاه های جدیدی برای استخراج 
بیت کوین خریداری کنند. قیمت بیت 
کوین در نوامبر سال ۲۰۲۱، به حدود 
۶۹ هــزار دالر رســید. در زمان پیک 
قیمت بیت کوین، مصرف برق ســاالنه 
بــالک چین، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ تراوات 
ساعت بود که مشابه میزان مصرف برق 
ساالنه همه دیتاسنترهای جهان بود.
ارزش بیت کوین ماه هاســت که روند 
نزولــی پیدا کرده اســت اما به کاهش 
فوری مصرف انرژی منتهی نشده است 
زیــرا قیمت این رمزارز باالی ســقف 
کلیدی مانده اســت. اگر قیمت باالی 
۲۵ هزار و ۲۰۰ دالر بماند، شبکه بیت 
کوین می تواند فعالیتهای استخراج که 
ساالنه حدود ۱۸۰ تراوات ساعت برق 

مصرف می کنند، را حفظ کند. 

عراق بدهی های معوق 
ایران را پرداخت کرد

وزارت برق عراق ضمن اعالم پرداخت 
کامل بدهی معوقه خود به ایران، تأکید 
کــرد که میزان صــادرات گاز ایران به 
عراق هنوز کمتر از میزان توافق شــده 
اســت.احمد موسی سخنگوی وزارت 
بــرق عــراق گفت که تولیــد برق در 
عــراق هم اکنون حدود روزانه ۲۰ هزار 
مگاوات است و این مقدار هنوز با حجم 
مصرف روزانــه فاصله دارد.وی گفت 
کــه عراق منتظر افزایش گاز ارســالی 
از ایران به منظور افزایش نسبی تولید 
برق است.سخنگوی وزارت برق عراق 
تأکید کــرد که بغداد همه بدهی های 
معوقــه خود بابت خریــد گاز از ایران 
را پرداخــت کــرده و اعالم کرده که به 
۵۰-۵۵ میلیون متر مکعب گاز در روز 
نیاز دارد.وی گفت که حجم گازی که از 
ایران وارد می شود هم اکنون حدود ۴۰ 
میلیون متر مکعب اســت و با افزایش 
ایــن مقدار می توان تولید برق عراق را 
به ۲۴ هزار مگاوات رساند.موسی تأکید 
کرد که توافــق عراق و ایران صادرات 
روزانه دست کم ۵۰ هزار مگاوات است 
و تماس ها با طرف ایرانی برای رسیدن 

به این مقدار جریان دارد.

با پیش بینی افزایش دمای هوا؛

سومین فهرست ادارات پرمصرف 
تهران منتشر می شود

شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعالم 
کرد: به دنبال اخطارهای داده شده به مشترکان 
اداری مبنی بر لزوم اجرای مصوبه هیئت وزیران 
در خصــوص کاهش مصرف برق بخش اداری، 
روز سه شــنبه هفته جاری مورخ هفتم تیرماه، 
ســومین فهرست اسامی ادارات و دستگاه های 
اجرایی پرمصرف پایتخت جهت اطالع عموم، 
منتشــر خواهد شد.شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ از همه مشــترکان بخش اداری و 
دســتگاه های اجرایی شهر تهران، درخواست 
دارد بــا حداکثــر صرفه جویی در مصرف برق 
به تأمین انرژی مصرفی این کالن شهر، کمک 
کنند.همچنین از همه مشترکان بخش خانگی 
و تجــاری پایتخت، تقاضا می شــود باتوجه به 
شــرایط خــاص آب وهوایی، بــا صرفه جویی 
حداقــل ده درصــدی در مصرف برق، خادمان 
خــود را در حفظ پایداری شــبکه توزیع برق 

شهر تهران، یاری کنند. 

با تالش دولت سیزدهم؛

2.5 مگاوات دیگر به ظرفیت 
تولید نیروگاه های تجدیدپذیر 

افزوده شد
تالش دولت ســیزدهم برای رونق اســتفاده از 
ظرفیــت انرژی هــای تجدیدپذیر در کشــور با 
مــورد بهره برداری قرار گرفتن یک نیروگاه ۲.۵ 
مگاواتی وارد مراحل جدی تری شــد تا نشــان 
دهد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر یک شعار 
نیست.بر اساس این گزارش یکی از برنامه هایی 
کــه »علی اکبر محرابیان« به عنوان وزیر نیروی 
دولت ســیزدهم مطرح کرد تالش برای احداث 
۱۰ هزار مگاوات نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر 
در طی چهار ســال آینده اســت. بر اساس قانون 
پنج ســاله برنامه ششم توسعه )۱۴۰۰- ۱۳۹۶( 
دولت می بایست سهم نیروگاه های تجدیدپذیر 
و پــاک را تــا پایان اجرای برنامه، حداقل به پنج 
درصد برساند، عالوه برآن ماده ۵۰ قانون برنامه 
ششم، دولت را مکلف کرده که سهم نیروگاه های 
تجدیدپذیر و پاک را با اولویت ســرمایه گذاری 
بخــش غیردولتی )داخلی و خارجی( با حداکثر 
استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون 
برنامــه به  حداقل پنــج درصد ظرفیت برق کل 
کشــور برســاند.بر اســاس تصویب نامه هیئت 
وزیران در ســال ۹۵ و با اســتناد به اصل ۱۳۸ 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران مقرر 
شــده وزارتخانه ها، مؤسســه ها و شرکت های 
دولتــی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، 
شــهرداری ها، بر اساس فهرستی که وزارت نیرو 
تعیین و منتشر کرده، باید طی دو سال دست کم 
۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان های خود را 
از انرژی هــای تجدیدپذیر تأمین کنند.با وجود 
این الزام قانونی آن گونه که بایدوشــاید استفاده 
از انرژی هــای تجدیدپذیر در دولت قبل جدی 
گرفته نشد و با عدم ساخت نیروگاه و عدم افزایش 
ظرفیت تولید برق باعث افزایش خاموشی ها در 
کشور بود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و 
انتخاب »علی اکبر محرابیان« به عنوان وزیر نیرو 
توجــه به این منبع مهم تولید انرژی موردتوجه 
جدی قرار گرفت.پیش تر »علی اکبر محرابیان« 
توجه به توسعه انرژی های تجدیدپذیر به خصوص 
توسعه نیروگاه های خورشیدی و بادی را از رئوس 
برنامه های وزارت نیرو در دولت سیزدهم عنوان 

کرده بود .

 عبور ظرفیت تولید گاز کشور 
از مرز 1۰۰۰ میلیون مترمکعب 

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در تبیین توسعه 
و تولید از میدان های گازی کشور با اولویت میدان 
گازی پــارس جنوبی آورده اســت: وزارت نفت 
دولت ســیزدهم تمرکز بر توســعه میدان گازی 
پارس جنوبی، اتخاذ تمهیدات الزم و اســتفاده 
از تمامــی ظرفیت های موجود بــرای افزایش 
تولید گاز غنی از این میدان مشــترک گازی را 
دســتور کار قرار داده اســت و همسو با این مهم، 
بــا بهره برداری از فازهــای میدان گازی پارس 
جنوبــی، میزان تولید گاز غنی ایران از کشــور 
قطر با وجود ســهم دو برابری این کشــور از این 
میدان گازی مشــترک، پیشــی  گرفته  است.در 
این گزارش با اعالم اینکه توســعه فازهای ۱۳ و 
۲۴-۲۲ پارس جنوبی به اتمام رسیده و پیشرفت 
فیزیکی فاز ۱۴ در انتهای ســال ۱۴۰۰ بیش از 
۹۱ درصد بوده، اعالم شده است: توسعه فاز ۱۱ 
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در حال 
انجام است و تولید اولیه از این فاز طبق پیش بینی 
در سال ۱۴۰۱ محقق می شود.پیشرفت فیزیکی 
طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بر اســاس 
ایــن گــزارش در انتهای ســال ۱۴۰۰ بیش از 
۳۴ درصد اعالم شــده است.در گزارش معاونت 
برنامه ریزی وزارت نفت همچنین آمده اســت: 
به پشــتوانه افزایش جهشی تولید گاز کشور در 
پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز خام کشور برای 
نخستین بار از مرز ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در 

روز عبور کرد.

قطــر بر شــرایطی اصرار دارد که کشــورهای 
اروپایــی را ملزم به خریــد LNG با قراردادهای 
بلندمدت که ممکن اســت به ۲۰ ســال برسد، 
می کنــد. اقدامــی که برخــی آن را پیچیده تر 
کردن هدف کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
در اروپا می دانند. قطر با کاهش عرضه روســیه 
و جستجوی منابع جدید سوخت در پی تهاجم 
به اوکراین، نقش مهمی در حل بحران گازی که 
اکثر کشــورهای اروپایی آن را تجربه کرده اند، 
ایفا کرده اســت.یک معضل بزرگ در پر کردن 
خأل گاز روســیه در کشــورهای آسیا در د وحه 
وجود دارد چــون قطر با قراردادهای بلندمدت 
معامله می کند که کشــورهای اتحادیه اروپا آن 
را رد می کنند. بحران فزاینده گاز در اروپا، پس 
از کاهش عرضه روســیه و تعلیق آن در بسیاری 
از موارد، بســیاری از تحلیلگران را بر آن داشــت 
تــا در مورد موضع کشــورهای اروپایی در قبال 
شرایط قطر، به ویژه پس از بسته شدن تحقیقات 
اتحادیه اروپا در مورد عرضه گاز، قراردادهای گاز 
مایع بین قطر انرژی و تعدادی از شرکت اروپایی 
ســؤاالتی را مطرح کنند.قطر بر شرایطی اصرار 
دارد کــه کشــورهای اروپایــی را ملزم به خرید 
LNG با قراردادهای بلندمدت که ممکن اســت 
به ۲۰ سال برسد، می کند. اقدامی که برخی آن 
را پیچیده تر کردن هدف کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای در اروپا می دانند.به گزارش بلومبرگ، 
قطــر، بزرگتریــن صادرکننده گاز طبیعی مایع 
در جهان، از کشورهای اتحادیه اروپا می خواهد 
قراردادهای بلندمدت امضا کنند. این در زمانی 
اتفاق می افتد که کشورهای اتحادیه اروپا قصد 
دارند قراردادهای کوتاه مدت برای دستیابی به 
اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اجرای 
تعهــدات آب و هوایی خود را امضا کنند.توافقی 
که اخیراً توسط آلمان برای واردات گاز طبیعی 
مایــع از ایاالت متحده امضا شــده که مدت آن 
حداکثر ۲۰ ســال خواهد بود، موقعیت دوحه را 

تقویت کرده است.

اعتراض اروپا
این در شــرایطی اســت که اروپایی ها استدالل 
می کننــد کــه پیشــنهادات دوحه ســفت و 
ســخت اســت و برخالف پیشــنهادات موجود 
در قراردادهــای ایاالت متحــده، به آن ها اجازه 
نمی دهــد که منابــع را منحرف کنند. مذاکرات 
بیــن قطر و کشــورهای اروپایی کــه به دنبال 
یافتن راه حل های ریشــه ای بــرای بحران گاز 
ایــن قاره در رابطه با مــدت قراردادهای تامین 
 گاز هســتند، از ماه مارس گذشــته به بن بست 

رسیده است.
کشــورهای اروپایی، به رهبری آلمان، در برابر 
فشــار قطر به دلیل نگرانی هایی مبنی بر اینکه 
ماهیت این امر به این معنی اســت که آنها نیاز 
به ادامه واردات ســوخت های فسیلی حتی پس 
از هــدف منطقه برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانــه ای دارند، مقاومــت می کنند.به گفته 
منابــع، بحران گازی که تعدادی از کشــورهای 
اروپایی در روزهای اخیر به آن دســت یافته اند 
و آخرین آن اعالمیه آلمان مبنی بر فعال سازی 
فاز دوم طرح اضطراری بود، ممکن است آنها را 

به بازنگری در شرایط قطر وادار کند.

منابع متنوع شوند
اگر قطر عقب نشینی نکند یا کشورهای اروپایی 
شرایط دوحه را بپذیرند. توانایی اروپا برای تنوع 
بخشــیدن به عرضه گاز غیر از روســیه ممکن 
اســت با موانعی روبرو شــود، به ویژه با توجه به 
کمک تعدادی از کشورهای آسیایی برای امضای 
قراردادهای بلندمدت با دوحه.جنجال بر سر مفاد 
قراردادهای گازی در حالی است که اتحادیه اروپا 
رسما تحقیقات مربوط به قراردادهای بلندمدت 
با انرژی قطر برای تامین LNG را بســته اســت. 
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۸ تحقیقات رسمی 
را آغاز کرده بود تا ارزیابی کند که آیا قراردادهای 
عرضــه بیــن صادرکنندگان LNG قطر انرژی و 
واردکننــدگان اروپایی مانــع از جریان آزاد گاز 
در منطقه اقتصادی اروپا شــده اســت یا خیر.

اروپــا در حال رقابت برای یافتن جایگزین هایی 
برای واردات ســوخت روسیه - بزرگترین تامین 
کننــده قاره - پس از حمله مســکو به اوکراین، 
و ایجاد راه حل های ریشــه ای برای بحران گاز 
و واردات گاز مایع از قطر اســت که نیاز به ده ها 
میلیارد دالر سرمایه گذاری است. افزایش تولید 
در ســال های آینده، می توانــد بخش مهمی از 

تالش هــا برای تنوع بخشــیدن بــه گزینه های 
جایگزیــن را حــل کند.عالوه بــر قطر و ایاالت 
متحــده، چند صادرکننده LNG دیگر نیز وجود 
دارنــد کــه به طور قابل توجهی عرضه را در دهه 
آینده افزایش خواهند داد، به خصوص که جنگ 
در اوکراین احتماالً برنامه های توســعه روسیه را 

مختل خواهد کرد

تقاضای گاز
تقاضای اروپا برای LNG قرار است تا سال ۲۰۳۰ 
افزایش یابد، در حالی که قطر باید مشتریان خود 
را متعهد به قراردادهای بلندمدت برای حمایت 
از یک طرح توســعه گســترده LNG کند. قطر 
قصد دارد تولید ساالنه گاز طبیعی مایع خود را 
تا سال ۲۰۲7 به حدود ۱۳۰ میلیون تن برساند.

در مقابل، قرارداد اخیراً امضا شده آلمان با ایاالت 
متحده - اگرچه مدت زمان آن ۲۰ سال است - 
اجــازه می دهد محموله ها با هزینه های کمتری 
تغییر مســیر داده یا حتی لغو شوند.اگر تقاضای 
آلمان برای گاز در آینده در میان دگرگونی بخش 
انرژی کاهش یابد، این شرایط ممکن است مفید 
باشد. در مقابل، قطر معموالً به خریداران اجازه 
ارســال محموله به بنادر مختلف یا لغو تحویل 
بدون پرداخت ارزش کامل محموله را نمی دهد.

کره موضع نهایی برای مذا
ســعد الکعبی وزیر انرژی قطر سه شنبه گذشته 
تایید کرد که »ناراحتی زیاد« بر مذاکرات دوحه 
و برلین ســایه افکنده اســت. رابرت هابک، وزیر 
اقتصاد آلمان، در ماه مارس به قطر ســفر کرد و 
با شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر و سعد الکعبی، 
وزیر انرژی قطر، به عنوان بخشــی از تالش های 
برلین برای حل بحران گاز و تنوع بخشــیدن به 
منابع خارج از مسکو، دیدار کرد.قطر اعالم کرد 
که LNG می تواند از ســال ۲۰۲۴ از یک پایانه 
جدید در آمریکا که در آن ســهام دارد به آلمان 

ارسال شود، اما توافق مشخصی وجود ندارد.

معاون اسبق امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره احتمال 
کارشکنی برخی کشورها از جمله روسیه گفت: اروپا قطعا دنبال 
متنوع ســازی ســبد انرژی اســت و ما این امکان بالقوه را داریم 
که در میان مدت بتوانیم در این بازار حضور داشــته باشــیم و در 
صورت رفع تحریم هیچ کشور دیگری نمی تواند ما را از این بازار 
محــروم کند.علی ماجدی ، درباره تغییرات در مســیر تجارت 
انرژی اظهار داشــت: قطعا جنگ روســیه و اوکراین دو فاکتور را 
به شدت تحت تاثیر قرار داده یکی امنیت غذایی و تامین غالت 
جهان و دیگری انرژی اســت، یعنی در شــرایطی هســتیم که 
برخی کشــورها مثل چین و هند با تخفیف هایی که می گیرند 

بهره برداری می کنند و برخی نیز مثل اروپایی ها دچار مشــکل 
شــدند، بنابراین از این پس امنیت انرژی به شــکل دیگری رقم 
خواهد خورد. وی افزود: بخش عمده گاز و نفت اروپا از روســیه 
بــوده بنابرایــن این اوضاع تغییر خواهد کرد، اتحادیه اروپا برای 
امنیت انرژی آینده ی خود در حال برنامه ریزی میان مدت است، 
در این بین اگر ما بتوانیم سرمایه گذاری خارجی انجام دهیم و 
مشروط به اینکه مشکالت تحریم نباشد می توانیم سهمی را در 
بازار انرژی اروپا داشته باشم، اما اکنون ما از  این بازار بی بهره ایم. 
معاون اسبق امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره احتمال 
کارشکنی برخی کشورها از جمله روسیه  تاکید کرد: اروپا قطعا 

دنبال متنوع ســازی ســبد انرژی اســت و ما این امکان بالقوه را 
داریم که در میان مدت بتوانیم در این بازار حضور داشته باشیم 
و در صــورت رفــع تحریم هیچ کشــور دیگری نمی تواند ما را از 
این بازار محروم کند، ما کشــور مســتقلی هستیم .وی در ادامه 
درباره بهره برداری مشــترک از ذخایر خزر و صادرات به اروپا، 
اظهار داشت: بهره برداری از نفت و خزر داستان طوالنی دارد و 
بعد از فروپاشی شوروی مطرح شده اما هنوز کشورها در زمینه 
رژیم حقوقی دریاچه و بویژه نفت و گاز به توافق نرسیده اند، یک 
توافق نانوشته و برخی کشورها به صورت نوشته درباره تقسیم 

منابع نفت و گاز خزر جاری است. 

معاون اسبق امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت خبر داد؛ 

گاز ایران شروط اروپایی شدن 

خبر  ویژه

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت اعالم کرد:

افزایش 4 درصدی برداشت از پارس جنوبی 
در سال 14۰۰

معاونــت برنامه ریزی وزارت نفت اعالم کرد: 
ظرفیت تولید گاز خام کشــور در سال ۱۴۰۰ 
برای نخســتین بار از مــرز یک هزار میلیون 
مترمکعب در روز عبور کرد و برداشــت گاز از 
میدان مشــترک پارس جنوبی هم نسبت به 
سال قبل از آن )۱۳۹۹( بیش از چهار درصد 
افزایش یافت.معاونت برنامه ریزی وزارت نفت 
در تبیین توســعه و تولید از میدان های گازی 
کشــور با اولویت میدان گازی پارس جنوبی 
آورده است: وزارت نفت دولت سیزدهم تمرکز 
بر توســعه میدان گازی پارس جنوبی، اتخاذ 
تمهیدات الزم و استفاده از تمامی ظرفیت های 
موجــود برای افزایــش تولید گاز غنی از این 
میدان مشترک گازی را دستور کار قرار داده 
اســت و همســو با این مهم، با بهره برداری از 
فازهــای میــدان گازی پارس جنوبی، میزان 
تولیــد گاز غنی ایران از کشــور قطر با وجود 
سهم دو برابری این کشور از این میدان گازی 
مشــترک، پیشی  گرفته  است.در این گزارش 
با اعالم اینکه توســعه فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ 
پارس جنوبی به اتمام رســیده و پیشــرفت 
فیزیکی فاز ۱۴ در انتهای ســال ۱۴۰۰ بیش 

از ۹۱ درصد بوده، اعالم شده است: توسعه فاز 
۱۱ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در 
حال انجام است و تولید اولیه از این فاز طبق 
پیش بینی در ســال ۱۴۰۱ محقق می شــود.
پیشــرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی بر اســاس این گزارش در انتهای سال 
۱۴۰۰ بیش از ۳۴ درصد اعالم شــده اســت.
در گــزارش معاونت برنامه ریزی وزارت نفت 
همچنیــن آمده اســت: به پشــتوانه افزایش 
جهشــی تولید گاز کشــور در پارس جنوبی، 
ظرفیت تولید گاز خام کشــور برای نخستین 
بــار از مــرز ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در روز 
عبــور کرد.میانگین تولید گاز غنی از میدان 
گازی مشترک پارس جنوبی در سال های اخیر 
از روند افزایشــی قابل توجهی برخوردار بوده 
و در دی ماه ۱۴۰۰ توانســت به رکورد 7۰۵ 
میلیون مترمکعب در روز برســد. این رقم در 
ســال ۱۴۰۰ نسبت به پارسال )۱۴۰۰( بیش 
از ۴ درصد رشــد داشته اســت، با راه اندازی 
فازهــای جدید پــارس جنوبی، میزان تأمین 
گاز کشــور از این میدان در ســال ۱۴۰۰ به 

حدود 7۰ درصد ارتقا یافته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا:

 قطعی آب 
برنامه ریزی شده نداریم

مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشور گفت: با همکاری مردم و تالش بی وقفه 
همــکاران شــرکت های آب و فاضالب قطعی 
برنامه ریزی شــده آب نداریم.اتابک جعفری با 
حضور در برنامه ای تلویزیونی در مورد وضعیت 
ذخیره سدهای کشــور گفت: میزان بارندگی 
نسبت به میانگین بلندمدت در کشور ۲۲ درصد 
کاهش یافته و ذخیره حال  حاضر سدهای کشور 
۲۶.۵ میلیارد متر مکعب است که این میزان ۵۳ 
درصد ظرفیت کل مخازن سدهاست.جعفری 
ادامه داد: رعایت الگوی مدیریت مصرف با وجود 
افزایش جمعیت به ویژه در بخش خانگی ارتقا 
یافته است و در سایر مصارف )غیرخانگی( هم 
نیازمند بهبود رفتار مصرف هستیم.او در پاسخ 
به نحوه برخورد با صاحبان استخرهای خانگی 
در شهری مثل تهران که به دلیل مصرف بیش 
از حد آب از ســوی بخش کوچکی از جمعیت 
موجب تضییع حقوق سایر شهروندان می شود 
توضیــح داد: عمــوم مردم یعنــی ۶۵ درصد 
جمعیــت کم مصــرف و در حد الگو هســتند، 
۲۵ درصــد پرمصــرف و بیــش از الگو مصرف 
می کنند و ۵ درصد بدمصرف هســتند که در 

شــهر تهران این ۵درصد جمعیت، حدود ۱۵ 
درصد مصرف را به خود اختصاص داده اند که در 
وهله اول درخواست توجه بیشتر و رعایت الگوی 
مصرف از سوی آن ها را داریم.مشاور وزیر نیرو 
تصریح کرد: در بحث تعرفه ها با افزایش تعرفه 
مشــترکان پرمصرف، سعی در کنترل الگوی 
مصرف شــده است و اگر رعایت نکنند، مطابق 
جداول طراحی شــده از نیم ساعت تا ۵ ساعت 
با قطع آب مواجه خواهند شد، اما امیدواریم به 
این مرحله نرســیم و با همکاری مردم، مصرف 
مدیریت شود.جعفری بخش دیگری از سخنان 
خود از تالش  شــرکت های آب و فاضالب برای 
کاهش هدررفت شبکه توزیع خبر داد و گفت: 
هم اکنون حدود ۲۰ درصد هدررفت داریم که 
این عدد بزرگی است و تالش می کنیم به زودی 
به۱۰ تا ۱۳درصد رسیده و مدیریت شود.وی در 
مورد آب رسانی به روستاها در قالب طرح جهاد 
آب رســانی تشریح کرد: با تصویب این طرح از 
اســفند سال گذشــته آب رسانی به روستاها با 
همکاری نهادهای انقالبی و بخش خصوصی و 
همکاران آب و فاضالب بسیار جدی تر پیگیری 

می شود. 
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55بانک و بیمه
 برگزاری همایش مدیران و روسای 

شعب بیمه سرمد

 رشنوادی: باید سهم خود را 
از بازار بیمه افزایش دهیم

مدیرعامل بیمه سرمد گفت: یکی از اهداف اصلی 
سرمد، افزایش سهم از بازار در صنعت بیمه است 
و باید پس از افزایش ســهم از بازار، بتوانیم سهم 

خود را تثبیت کنیم.
همایش سراســری مدیران و روسای این شرکت 
با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی و 

شعب در مشهد مقدس برگزار شد.
یعقوب رشــنوادی مدیرعامل بیمه سرمد در روز 
اول ایــن همایش با اشــاره بــه آغاز فصل جدید 
فعالیت هــای این شــرکت، گفت: بیمه ســرمد 
موفق شد با پست سر گذاشتن چالش ها، اعتماد 
مشــتریان بزرگی مانند سازمان تامین اجتماعی 
را جلــب کند و این ســازمان بــزرگ را به جمع 

بیمه گذاران خود اضافه کند.
وی افــزود: جلــب اعتماد بیمه گــذاران بزرگ، 
روزهــای خوبــی را پیش روی ســرمد قرار داده 
اســت، به طوری که نهاد بزرگــی مانند کمیته 
امــداد امام خمینــی )ره( رضایتمندی کاملی از 

خدمات ما دارد.
مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره به ورود این شرکت 
به سومین سال برنامه استراتژیکش گفت: بعضی 
شاخص ها و اهداف برنامه سه ساله شرکت محقق 
نشــده است که روسای شعب استانی باید تالش 
بیشتری برای تحقق این شاخص ها داشته باشند.

رشــنوادی خاطر نشان کرد: ما باید ضمن تحقق 
اهــداف برنامه ســه ســاله قبلی، خــود را برای 
دســتیابی به اهداف برنامه ســه سالی توسعه با 
افــق ســال ۱۴۰۴ آماده کنیم کــه تا آذر ماه به 

تفکیک استان ها تدوین و ابالغ خواهد شد.
وی هم چنین به برنامه سرمد برای رشد پرتفوی 
هم اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه، بیمه سرمد 
در ســال ۱۴۰۱ باید پرتفوی ســه هزار میلیارد 
تومانی را محقق کند که دستیابی به این پرتفوی 
در صنعت بیمه که یک صنعت ۱۱۵ هزار میلیارد 
تومانی است، دور از دستس نیست و اگر بخواهیم 
جایگاه سرمد را در صنعت تثبیت کنیم، باید به 

عدد چهار تا پنج هزار میلیارد تومان برسیم.
مدیرعامل بیمه سرمد با بیان اینکه صنعت بیمه 
امکان رشــد زیادی دارد، افزود: زمانی پرتفوی 
صنعت بیمه در ایران کمتر از چهار هزار میلیارد 
تومــان بــود و وعده افزایش حق بیمه تولیدی به 
۹۰ هزار میلیارد تومان داده شــد، و امروز شاهد 
تولیــد ۱۵۰ هــزار میلیارد تومــان حق بیمه در 
صنعت هســتیم که با حساب نرخ تورم، رسیدن 
بــه عدد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پنج ســال 

آینده دور از انتظار نخواهد بود.
رشــنوادی بیمه گری و سرمایه گذاری را دو بال 
حوزه بیمه دانســت و گفت: یکی از اهداف اصلی 
سرمد، افزایش سهم از بازار در صنعت بیمه است 
و باید پس از افزایش ســهم از بازار، بتوانیم سهم 
خود را تثبیت کنیم. به زودی این شرکت به بلوغی 
خواهد رســید که مثال زدنی خواهد شــد و در 
این راســتا انتظار می رود مدیران شــعب سرمد 
در استان ها، فرصتها و تهدیدهایی که برای بازار 
بیمه در آن منطقه وجود دارد را شناســایی و به 

مدیران ارشد شرکت اعالم کنند.
وی هم چنیــن به بازنگــری آیین نامه های بیمه 
ســرمد و تغییر حدود اختیارات شــعب استانی 
اشــاره کرد و گفت: به زودی آیین نامه جدید به 
شعب استانی سرمد ابالغ می شود که اجرای آن، 
مســیر تحقق اهداف مــا را بیش از پیش هموار 

می کند.
مهدی مهدوی قائم مقام مدیر عامل بیمه سرمد 
نیز در روز اول همایش مدیران و روســای شعب 
این شرکت، با اشاره به آیین نامه ۶۹ شورای عالی 
بیمــه و آیین نامه توانگری، گفت: شــرکتی که 
نتواند به تعهدات خود عمل کند و به سودآوری 
پایدار دســت یابــد، نمی تواند کارنامه موفقی از 

خود به جای بگذارد.
وی افــزود: بیمه ســرمد به 7۵ درصد حاشــیه 
سود در عملیات بیمه گری نیاز دارد، لذا باید در 
سرمایه گذاری ها دقت بیشتری شود و نقدینگی 

را به سمت درستی هدایت کرد.
مهدوی اظهار داشت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، 
صنعت بیمه کشور با ۲۲ هزار نماینده فعال، سرانه 
تولید حق بیمه اش پنج میلیارد تومان است، اما 
این سرانه در بیمه سرمد کمتر است، و باید برای 
افزایش این سرانه و سهم از بازار خود غافل نشویم 

تا به نقطه ایده آل برسیم.
پس از صحبت های رشنوادی و مهدوی، معاونان 
و جمعی از مدیران شعب استانی و ستادی بیمه 
سرمد، راهکارها و پیشنهادهای خود برای ارتقای 
بیمه ســرمد در صنعت بیمه و افزایش پرتفوی و 
ســهم از بازار شرکت بیان کردند و این راهکارها 

مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
همایش سراســری مدیران و روسای شعب بیمه 
سرمد اول و دوم تیر ماه ۱۴۰۱ در مشهد مقدس 

در حال برگزاری است.

اخبار

 معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری 
وزیر نفت اعالم کرد:

گام های عملی برای ارائه 
تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان صنعت نفت

معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزیر 
نفــت گفــت: به زودی با صدور مجوز از ســوی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی شــاهد گام های 
عملی برای ارائه تسهیالت بانکی به شرکت های 

دانش بنیان صنعت نفت خواهیم بود.
وحیدرضــا زیدی فر در مراســم امضای تفاهم 
نامه همکاری بین بانک توســعه صادرات ایران 
و وزارت نفت، با ذکر این مهم که پنجاه درصد 
از شرکت های دانش بنیان صنعت نفت، مشتری 
بانک توسعه صادرات ایران هستند، اعالم کرد: 
نقش بانک توسعه صادرات در حمایت از شرکت 
های دانش بنیان و فناور صنعت نفت قابل توجه 
و چشــمگیر است؛ این تفاهم نامه نیز به منظور 
توســعه ظرفیت ها، ایجــاد هم افزایی و تحقق 
اقتصــاد دانش بنیان بــه طور اخص در صنعت 

نفت به امضا طرفین رسیده است.
وی بــا تأکیــد بر اینکه صــدور خدمات فنی و 
مهندسی ایران به دیگر کشورهای جهان یکی 
از اولویت های وزارت نفت اســت، گفت: یکی از 
دالیل انتخاب بانک توسعه صادرات ایران برای 
اعطای تسهیالت تشویق شرکت ها و سازندگان 
دانش بنیان برای موضوع صادرات خدمات فنی 

و مهندسی است.
همچنین عرفان ریاحی، مدیرکل امور فناوری 
معاونــت مهندســی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت نیز در این آئین با اشــاره به ظرفیت های 
موجود در بند الف تبصره ۱۸ قانون برای حمایت 
مالی از شــرکت های دانش بنیان صنعت نفت 
گفــت: با صــدور مجوز از ســوی وزارت امور 
اقتصــادی و داریــی در آینده ای نزدیک، بانک 
توســعه صادرات ایران اعطای وام های ۹ درصد 
بــه شــرکت های دانش بنیان و کوچک صنعت 

نفت تأیید شده را آغاز خواهد کرد.
وی بــه بودجه مناســب صنــدوق پژوهش و 
فنــاوری وزارت نفت بــرای حمایت و اعطای 
وام بــه شــرکت های دانش بنیان صنعت نفت 
گفت: هم اکنون بحث ازدیاد برداشــت نفت از 
چاه های نفت و گاز، فناوری های روزآمد تکمیل 
زنجیره ارزش افزوده در صنایع پایین دســتی، 
تولیــد تجهیــزات بار نخســت و جلوگیری از 
سوزانده شدن گازهای همراه نفت مورد تأکید 
وزارت نفــت برای انجام پژوهش و به کارگیری 

فناوری های روزآمد جهان است.
مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش 
و فناوری وزارت نفت با اشــاره به انتخاب ۱7۸ 
شرکت از میان ۳۵۴ شرکت دانش بنیان کشور 
برای فعالیت در صنعت نفت گفت: تاکنون ۱۰ 
هزار میلیارد تومان پروژه پژوهشــی تأیید و به 
چهار بانک ملت، ملی، تجارت و توسعه صادرات 
ایران برای اعطای تسهیالت معرفی شده است.
بــه گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی 
بانک توســعه صــادرات ایران، بانک توســعه 
صــادرات ایــران و وزارت نفت بــرای حمایت 
ازشــرکت های دانش بنیــان نفتی تفاهم نامه 

ای را منعقد کرده است.

کرد: کید  مدیرعامل بیمه تعاون تأ

ارائه خدمات متنوع دارای اولویت نسبت به ارائه خدمات آنالین است
  مدیرعامــل بیمــه تعاون در گفتگویی تأکید کرد: ترجیح ما به عنوان 
یک شرکت سنتی آن است که بستری برای ارائه خدمات متنوع ایجاد 

کنیم نه آنکه خدمات آنالین ارائه دهیم.
»اگرچــه ورود فنــاوری به حوزه هایی مانند تجارت، بانکداری و حمل و 
نقل انجام بسیاری از امور را به کلی متحول کرده، صنعت بیمه کشور 
هنوز نتوانسته آنچنان که باید از پتانسیل های تکنولوژی، استارت آپ ها 
و شــرکت های دانش بنیان بهره مند شــود. سرمایه گذاری اندک برای 
توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات در صنعت بیمه در کنار فقدان 
فضای رقابتی مناسب ناشی از رگوالتوری سنتی باعث شده که مسیر 
رشد استارت آپ های این حوزه پیچیده تر از سایر عرصه ها باشد و این 
صنعت اساسا با تکنولوژی و خدمات فناوری محور غریبه باشد. امروزه 
در دنیا راهکارهایی مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند در زمینه تخمین 
ریســک، ارائه پیشــنهاد های به صرفه و برآورد آنالین خســارت به کار 
بیاید، اما به نظر می رسد سیاستگذاران این عرصه تمایل دارند بازیگران 
سنتی با روش های قدیمی همچنان این صنعت را حفظ کنند. نتیجه 
این شده که هم اکنون نهایت تحول فناورانه اکثر شرکت های بیمه ای 
کشور محدود به فروش آنالین بیمه  است. حتی توفیق حاصل شده در 
این حوزه نیز چندان چشمگیر نیست؛ در حالی که آمارهای جهانی سهم 
فروش برخی شاخه های بیمه از طریق کانال های آنالین را تا ۳۰ درصد 
برآورد می کنند، این رقم در کشور ما حتی به ۵ درصد نیز نمی رسد.«

این گزارش تأکید می کند که »در بسیاری مواقع ماهیت خاص صنعت 
بیمه اقتضا می کند که بخش قابل توجهی از فرآیند فروش و سرویس دهی 
به صورت حضوری انجام شود. با این حال در برخی بخش ها می توان به 
کمک فناوری های دیجیتال بســتری فراهم کرد تا هم مشتری بتواند 

دسترسی ساده و بهینه ای به سبد خدمات بیمه ای داشته باشد و هم 
صرفه اقتصادی حاصل برای شرکت های سرویس دهنده افزایش یابد. 
اکنون صنعت جهانی بیمه در مسیری است که از فناوری های اطالعاتی 
برای تحلیل ریســک مشــتریان، برآورد و پردازش آنالین خســارت و 
همچنین قیمت گذاری هوشمند )شخصی ســازی شــده متناسب با 
عملکرد هر مشــتری( استفاده می شــود و همین هوشمندسازی، در 

حال ایجاد بهینگی در فرآیندهاست. اما کسب وکارهای فناوری محور 
بیمه ای فعال در ایران معتقدند که حتی در مســیر فروش و بازاریابی 
آنالیــن بیمه نیز با مشــکالت متعــددی مواجهند و همین امر امکان 
توسعه خدمات به سطوح باالتر را از آنها سلب کرده است. این درحالی 
اســت که سرمایه گذاری مطلوب در صنایع حساس و پیچیده ای مثل 
بانکداری در دهه اخیر باعث شــده کار از ارائه آنالین خدمات بانکی 
فراتر رود و ارائه خدماتی مانند اعتبارسنجی آنالین و ایجاد شاخه های 
جدیدی مانند وام دهی آنالین -لندتک )LLLLLLLL( ممکن شود.«

در ادامه این گزارش، گفتگویی با مدیرعامل بیمه تعاون در این خصوص 
گرفته شده است که مطرح می کند »با این حال ترجیح شرکت های سنتی 
فعال در این صنعت احتیاط در زمینه توسعه و نوآوری و حفظ روند های 
قدیمی است. یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون )یکی از شرکت های 
ســنتی بیمه( در پاســخ به این سوال که چرا کسب وکارهای سنتی این 
صنعت گرایشی به سرمایه گذاری بیشتر در توسعه زیرساخت های فنی 
ندارند به »دنیای اقتصاد« می گوید: اساسا هر شرکتی در تقسیم بودجه 
موجود از اســتراتژی مشخصی اســتفاده می کند و ترجیح ما به عنوان 
یک شرکت سنتی آن است که بستری برای ارائه خدمات متنوع ایجاد 
کنیــم نــه آنکه خدمات آنالین ارائه دهیم. به اعتقاد مظلومی، بر خالف 
ســرویس هایی مانند تاکســی آنالین و خرید غذا که خدمت مورد نظر 
ظرف مدت کوتاهی ارائه و مصرف می شود، فروش بیمه نامه یک فروش 
بلندمدت است و جلب اعتماد خریدار در خریدهای حضوری و رو در رو 
بسیار ساده تر از حالت آنالین است. در نتیجه ما به عنوان یک کسب وکار 
فعــال در این حــوزه تالش می کنیم تمرکز خود را بر روندهای قدیمی 

حفظ کنیم و با احتیاط بیشتری به سراغ نوآوری برویم.«

اخبار

  مدیرعامل بانک تجارت دردیدار با مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت 
تبریــز بر لــزوم حمایت از تامین مالی طرح جامع این مجموعه تاکید 
کرد.  دکتر هادی اخالقی فیض آثار، دردیدار با باقری مدیرعامل شرکت 
پاالیــش نفــت تبریز در مجموعه تاریخی بانک تجارت واقع در میدان 
امام خمینی که با حضور حســین زاده مدیر شــعب آذربایجان شرقی 
برگــزار شــد، با تاکید بر لزوم حمایــت از تامین مالی طرح جامع این 
مجموعه گفت: بانک تجارت از دیرباز با حمایت از بخش انرژی همواره 
جزو بانک های اول این صنعت محســوب می شــده است و با در اختیار 
داشتن کارشناسان متخصص مالی همسو با برنامه ها و پروژه های این 
شرکت ها در مسیر سودآوری و تحق اهداف آن ها حرکت می کند. وی 
با اشــاره به همکاری دیرینه بانک تجارت با حوزه نفت و انرژی گفت: 
نگاه بلند مدت بانک تجارت و حمایت از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

در سال های اخیر با نگاه تخصصی به این حوزه ها همراه بوده و توانسته 
در قالب طرح های ویژه مانند گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، صدور 
ضمانت نامه، تنزیل LC داخلی این همکاری ها را تداوم بخشــد. مدیر 
عامل بانک تجارت ادامه داد: همکاری با بخش های مختلف حوزه نفت و 
انرژی همواره جزو اولویت ها و برنامه های اصلی بانک محسوب می شود. 
بانک تجارت با وجود تحریم های بین المللی خود را موظف می داند در 
کنار شرکای تجاری خود و همسو با اهداف این مجموعه ها گام بردارد.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تبریز با اشاره به تجربه همکاری بانک 
تجارت با شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی گفت: بیشترین حجم 
فعالیت های اعتباری شــرکت، به بانک تجارت تعلق دارد و مدیران و 
کارشناسان بانک همواره با مشاوره های خود این مجموعه را همراهی 

می کنند.

ح جامع شرکت پاالیش نفت تبریز حمایت بانک تجارت از تامین مالی طر

خبر  ویژه

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

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  1401/03/19هیــات  140160318021000333مــورخ  شــماره  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای 
ابراهیــم هاشــمی کنارســری فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 419 صــادره از رشــت در  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه بــاب 
خانــه مشــتمل برمحوطــه بــه مســاحت 254.11  مترمربــع پــاك 1647 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 215 فرعــی از 7 اصلــی واقــع در قریــه 
جوبیجــارکل خریــداری از مالــك رســمی آقــای قربانعلــی فــروزان جوبجــارکل محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/05 ونوبــت دوم:1401/04/20

نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

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

برابــر رای شــماره 140160318021000334مــورخ 1401/03/19هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم حمیــده محمدجانــی 
کــوزه گرانــی فرزنــد غامحســین بــه شــماره شناســنامه 244 صــادره از الهیجــان در  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه بــاب خانــه 
مشــتمل برمحوطــه بــه مســاحت 254.11  مترمربــع پــاك 1647 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 215 فرعــی از 7 اصلــی واقــع در قریــه جوبیجارکل 
خریــداری از مالــك رســمی آقــای قربانعلــی فــروزان جوبجــارکل محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/05 ونوبــت دوم:1401/04/20

نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  گهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13  آ
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160324001000560 مــورخ 1401/2/22 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید مســعود  ــدر گن حــوزه ثبــت ملــک بن
موســوی فرزنــد یــد عبــداهلل بــه شــماره شناســنامه 2 کدملــی 3539792996 صــادره از 
گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 180/60 متــر مربــع در قســمتی 
از پــاک 197 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای عبــاس پیــش 
ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه  آهنــگ و شــرکا محــرز گردیــده اســت ل
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/21   تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/5
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 153

آیین نامه قاون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب 
1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140160306006000171 مــورخ 1401/02/08 هیــات اول موضــوع مــاده یــک 
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم 
بتــول غیاثــی نوقابــی فرزنــد غامرضــا در ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت کل 325/60 متر مربع 
از پــاک هــای شــمارات 612 فرعــی و 634 فرعــی از 117 اصلــی واقــع در اراضــی خشــوئی بخــش یــک حوزه ثبت ملک 
گنابــاد خریــداری شــده از ســید محمــد حســین شــریعت زاده )نســبت بــه 258/20 متــر مربــع از پــاک 612 فرعــی 
از 117 اصلــی ســهام ثبــت شــده( و رجبعلــی کلــوخ )نســبت بــه 67/40 متــر مربــع از پــاک 634 فرعــی از 117 اصلــی 
ســهام ناثبــت( مالــکان رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی / کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا در 
صورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و 
رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد که در ایــن صورت 
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل 
نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه 

صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰3/22      تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰4/۰5
گناباد ک   رئیس ثبت اسناد و امال
شماره 1346

سرپرست مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی منصوب شد
تعامل سازنده مرکز توسعه مدیریت ریسک با واحدهای فنی صنعت 
بیمه و حرکت متناســب آن با طرح های نوین و مبتکرانه می تواند 

به رفع مشکالت صنعت بیمه منتهی شود.
سرپرســت جدید مرکز توســعه مدیریت ریسک نهاد ناظر با حضور 
دکتر علی بنیادی نائینی عضو هیأت عامل و معاون طرح و توســعه 

رسماً آغاز به کار کرد.
بر اساس این گزارش، دکتر بنیادی در آیین معارفه ضمن قدردانی از 
خدمات دکتر محمود اسعدسامانی - مدیر سابق این مرکز- با تشریح 
ابعاد گوناگون مدیریت ریسک در کشور، اظهار داشت: کنترل ریسک 
از مهمترین ماموریت های صنعت بیمه به شمار می رود که به دلیل 

تمرکز مدیریت آن در نهادناظر از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی تصریــح کرد: توجه ویــژه رئیس کل بیمه مرکزی به مأموریت 
های خطیر مرکز توسعه مدیریت ریسک، وظایف کارکنان و مدیران 

آن را چند برابر می کند.

در ادامه این نشست، علی جعفری- سرپرست مرکز توسعه مدیریت 
ریسک- با ابراز خرسندی از اعتماد رئیس کل بیمه مرکزی به وی، 
افزود: مدیریت ریســک به یک حرکت هماهنگ جمعی نیاز دارد و 

در این مســیر دســت همکاری و تعامل را به سوی تمامی کارکنان 
مجموعه دراز می کنم.

وی با تاکید بر ضرورت بازیابی جایگاه مدیریت مرکز توسعه مدیریت 
ریســک نسبت به ارتقای سطح عملکردی این مرکز ابراز امیدواری 

کرد.
بر اســاس این گزارش، در انتهای این نشســت همکاران این مرکز 

رضایت خود را این انتصاب ابراز داشتند.
گفتنی است مهندس مجید بهزادپور- رئیس کل بیمه مرکزی- در 
حکم سرپرست مرکز توسعه مدیریت ریسک، ضمن تاکید بر بهره 
گیری از تجارب ارزشمند قبلی، نسبت به گسترش و توسعه فعالیت 

های این مرکز در چارچوب قوانین تاکید کرد.
شــایان ذکر اســت در ســال های اخیر بنا بر اهمیت ویژه سنجش و 
کنترل ریسک در کشور و صنعت بیمه این مجموعه از سطح اداره 

کل به مرکز توسعه مدیریت ریسک ارتقا یافته است.

  در ادامه کسب موفقیت های نهادناظر صنعت بیمه 
در گسترش زیر ساخت های فن آوری اطالعات

بیمه مرکزی بار دیگر به عنوان یکی از دستگاه های 
برتر در حوزه دولت الکترونیک شناخته شد

با اعالم شورای اجرایی فناوری اطالعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان 
فناوری اطالعات و بیمه مرکزی ایران به عنوان دســتگاه های برتر در شــاخص های 

دولت الکترونیک و هوشمند معرفی شدند.
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات نهاد ناظر بیمه ای، برای ششــمین بار در طی نه 
دوره ارزیابــی خدمــات الکترونیکی، یکی از رتبه های برتر در حوزه اســتقرار دولت 

الکترونیک را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش بیمه مرکزی با داشتن 7 خدمت و ۳۱ زیر خدمت در بین ۱7۰ 
ســازمان و ۱۶۶۲ خدمت مشــمول ارزیابی در چهار محور ارزیابی، دولت یکپارچه 
و دولت مشــارکتی امتیاز کامل ۱۰۰ ،در محورهای دولت کاربر محور ۹7 و دولت 

شفاف ۹۵ را کسب نموده است.
شایان ذکر است کسب این جایگاه در نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی یکصد 
و هفتاد دستگاه کشور از سوی سازمان فناوری اطالعات و بر اساس کارشناسی دقیق 

و شاخص های علمی، صورت گرفته است.
گفتنی اســت ســامانه ســنهاب به عنوان پنجره واحد فرآیندها و ارائه خدمات 
الکترونیکی این دســتگاه، یک ابزار نظارتی از عوامل اصلی شــفافیت صنعت بیمه 
به شمار می رود و به همین خاطر نهاد ناظر صنعت بیمه با رصد آنالین عملکرد 
شــرکت های بیمه، ســرعت، دقت و جامعیت نظارت خود را به شــکل محسوسی 

افزایش داده است.
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: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیش از 500 میلیارد تومان اعتبار برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز مصوب شد
آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز، 
در گفتگــوی اختصاصی با خبرنگار ما 
گفــت: اولویت اول و آخر در خصوص 
پــروژه های عمرانی، اتمام پروژه های 
نیمه تمام اســت.دکتر بهمن نقی پور 
با بیان اینکه در ۸ ماه گذشــته، هیچ 
پروژه جدیدی آغاز نشــده است گفت: 
بــا توجه به وضعیت اقتصادی و منابع 
موجود، کلنگ زنی و شــروع پروژه ای 
جدیــد، منطقی و معقوالنه نیســت و 
فقط اتالف ســرمایه است لذا تصمیم 
گرفته ایم که با جدیت و شتاب بیشتر، 
ابتدا پــروژه های نیمه تمام را تعیین 
تکلیف کنیم ســپس در مورد اهداف و 
پــروژه های مــورد نیاز دیگر، تصمیم 
گیــری کنیم.رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز ادامه داد: از قبال پروژه 
هــای نیمه تمــام، بدهی های زیادی 
بر دوش دانشــگاه علوم پزشکی مانده 
است که خوشبختانه در ماههای اخیر 
توانسته ایم حدود ۲۳۰ میلیارد تومان 
از ایــن بدهــی هــا را از طریق تهاتر و 
اوراق، با کمک سازمان برنامه و بودجه 

پرداخت کنیم.

جذب بیش از 5۰۰ میلیارد تومان 
 اعتبار در سفر ریاست جمهوری 

به استان
دکتــر نقی پور در ادامــه این گفتگو 
با بیان اینکه در ســفر اخیر ریاســت 
محترم جمهوری به استان، تصمیمات 
و مصوبات خوبی برای توســعه استان 
گرفته شــده است گفت: در این سفر، 
بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
دانشــگاه علوم پزشکی مصوب شد که 
تمــام تالش خود را انجام خواهیم داد 
تا این اعتبار را به شــکل کامل جذب 
کنیــم.وی گفت: بــا این اعتبارات که 
جدای از بودجه مصوب استانی است، 
می توان بخش عمده ای از مشــکالت 
و کمبودهای حوزه درمان و ســالمت 

را جبران کرد.

 شتاب بیشتر در ساخت 
بیمارستان هزار تخت خوابه

دکتر بهمن نقی پور در بخش دیگری 
از این گفتگو با اشــاره به روند ساخت 
بیمارســتان بزرگ هزار تخت خوابه 
در تبریز گفت: این بیمارســتان که در 
صورت تکمیل، می تواند سرانه درمانی 
اســتان را افزایش دهد، از ســالها قبل 
کلنگ زنی شــده اســت اما متأسفانه 
بــه دالیلی از جملــه افزایش هزینه 
های ســاخت و کمبود منابع مالی، به 
کنــدی در حال احداث بود.وی افزود: 
خوشبختانه در ماههای اخیر، با تالش 
مسئولین ارشد استانی و تأمین منابع 
مالی، ســاخت این بیمارستان شتاب 
بیشــتری گرفته اســت و امیدواریم با 
تخصیص اعتبار ویژه ســفر ریاســت 
جمهوری که اشــاره شــد، تا ســال 

۱۴۰۲ ، فــاز اول این بیمارســتان که 
حدود ۳۰۰ تختواب اســت، افتتاح و 

به پذیرش بیماران بپردازد.

شعار تیم جدید، عدالت اجتماعی 
در حوزه سالمت است

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز، 
بــا ابراز نارضایتــی از توزیع ناعادالنه 
امکانات و تجهیزات درمانی و بهداشتی 
گفت: در دوره مدیریت و تیم جدیدی 
که مستقر شده است، اصلی ترین شعار 
و رویکرد مــا، توزیع عادالنه امکانات 
درمانی در ســطح اســتان اســت به 
طوری که هیچ تفاوتی به مرکز استان 
با مناطق محروم، قائل نباشیم.وی در 
ایــن خصوص ادامه داد: دور از انصاف 
اســت که مردم مناطق محروم استان، 
بــرای دریافــت کوچکترین خدمات 
درمانی، بــا صرف هزینه های زیاد به 
مرکز اســتان مراجعه کنند، لذا سعی 
خواهیــم کرد که همین امکانات را در 
شهرســتانها ایجــاد کنیم و اگر پروژه 
جدیدی هم شــروع شود، اولویت در 

مناطق محروم خواهد بود.

 کارنامه قابل دفاع کشور 
در بحران پاندمی کرونا

نقــی پــور در ادامــه ایــن گفتگوی 
اختصاصی، با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدای مدافعین سالمت، افزود: در 
اســتان هم حــدود ۲۰ نفر از عزیزان 
جبهــه ســالمت، در دوران مبارزه با 
شــیوع ویــروس منحــوس کرونا به 
شهادت رســیدند.وی گفت: بحران و 
دوره بسیار سختی بود که شاید از هر 
صد ســال یکبار چنین شرایطی باشد، 
از هــر لحاظ کادر درمان در فشــار و 
تنگنا بــود ولی با این حال، هیچوقت 
شغل و وظیفه خود را رها نکردند.بهمن 
نقی پور با بیان اینکه ایران در مقایسه 
با کشــورهای به ظاهر توسعه یافته و 
مدعی دنیا، کارنامه درخشــان و قابل 
قبولــی در زمینه مقابله با این بحران 

داشت گفت: با وجود همه محدودیت 
و تحریم های ظالمانه، کشور ایران در 
زمینه کنترل، درمان و واکسینه کردن 
مردم، نســبت به خیلی از کشورهای 
اروپایی، بهتر عمل کرده است.وی ادامه 
داد: در شرایطی که شاهد فوت روزانه 
بیش از هزاران نفر در کشــور آمریکا و 
برخی از کشورهای اروپایی بودیم، اما 
به همت کادر درمان و مسئولین متولی 
در کشور، تعداد فوتی های ایران به زیر 
صد نفر رسیده بود.نقی پور تزریق صد 
میلیون دوز واکسن در یک ماه را یکی 
از ماندگارترین رکوردهای کشــور در 
حوزه کنترل بیماری کرونا دانســت و 
گفت: تزریق این میزان واکســن، یک 
رکورد منحصر به فرد بود که با روحیه 
جهادی و همدلی که در حوزه بهداشت 

و درمان حاکم بود، میسر شد.

 کمبود نیروی انسانی 
 در حوزه بهداشت و درمان 

باید برطرف شود
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز، با 
اشــاره به کمبود نیروی انسانی و نیاز 
مبرم به جذب کادر درمانی در استان 
گفت: مــا همین االن هم برای جذب 
نیروی انسانی، درخواست داده ایم که 
متأســفانه روند جذب، بسیار زمان بر 
شده است و همین عامل، باعث کمبود 
نیروی انسانی و فشار کار بر روی کادر 
درمان شده است.وی گفت: شیوه های 
جذب و اســتخدام در حوزه بهداشت 
و درمــان، هر چه زودتــر باید اصالح 
شــود برای مثال، بــا روی کار آمدن 
شــرکت های خصــوص و پیمانکاری 
در حــوزه جذب، شــاهد پایین آمدن 
ســطح کیفی کارکنــان و حذب افراد 
غیر متخصص هستیم.نقی پور با بیان 
اینکه همیشه از استانداردهای جهانی 
در زمینه نیروی انسانی، عقب هستیم 
گفت: این کمبود باعث افزایش فشار به 
کارکنان موجود و پایین آمدن راندمان 
خدمات به بیماران می شود که بسیار 

خوشــبین هســتیم در دولت جدید، 
برای این مشــکل هم، اقدامات مثبتی 

صورت خواهد گرفت.

 سطح دریافتی کارکنان
 به هم نزدیک شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، در ادامه 
این گفتگو با اشــاره به میزان دریافتی 
کادر درمــان و حوزه بهداشــت گفت: 
همیشــه انتقادهایی در زمینه تفاوت 
فاحــش بین میــزان حقوق و مزایای 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و کادر 
درمان وجود داشــت و بسیاری معتقد 
بودند که میزان درآمد یک پزشــک، 
بــا بقیه کادر درمان، تفاوت فاحشــی 
دارد.نقی زاده افزود: در راستای همین 
عدالــت اجتماعی در حوزه ســالمت، 
تصمیــم گرفته ایم که میزان دریافتی 
ها، به هم نزدیک باشد که این اتفاق هم 
رخ داده است و به جز حدود ۵ درصد 
از پزشــکان، بقیه کارکنــان، میزان 
دریافتــی و حقوقشــان به هم نزدیک 

تر شده است.

 توجه ویژه به مناطق محروم
نقی پور توجه ویژه دولت و تیم جدید 
به مناطق محروم را یک اتفاق مبارک 
دانســت و گفت: بر همین مبنا، در زیر 
مجموعــه های دولــت هم به مناطق 
محروم، توجه ویژه می شــود تا بلکه 
بتوان، این شــکاف و فاصله را کاهش 
داد.وی گفت: در دانشگاه علوم پزشکی 
هــم اولویت را به تخصیص اعتبارات و 
امکانــات در مناطق محروم ، قرار داده 
ایم به طوری که از 7 پروژه اتمام شده 
در 7 ماه گذشــته، همــه پروژه ها در 

مناطق محروم بوده است.

جو منفی و تفاوت فاحش 
درآمدی، دو عامل اصلی مهاجرت 

پزشکان و پرستاران
موضــوع افزایش مهاجرت پزشــکان 
و پرســتاران از کشــور، محــور دیگر 
گفتگوی اختصاصی با رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز بــود که وی در 
ایــن خصــوص گفت: متأســفانه در 
ســالهای اخیر، هجمه ها و جو منفی 
علیــه جامعه پزشــکی به خصوص در 
فضای مجازی شــکل گرفته اســت 
کــه این جو، باعــث دلخوری گروهی 
از پزشــکان و پرســتاران شده است و 
احساس می کنند، شأن و منزلت آنها 
حفظ نمی شــود و از این تهمت ها و 
اتهامات بی اساس، دلخور هستند.نقی 
پــور افزود: همانطور که گفتم، شــاید 
حدود ۵ درصد از پزشکان، درآمدهای 
نجومی داشته باشند که آن هم دالیل 
مختلفی دارد اما بقیه جامعه پزشکی، 
به آنصورت که تبلیغ می شود، درآمد 
غیــر معقول و خــارج از عرف ندارند، 
هــر چند که در همه کشــورها، افراد 
متخصص و تحصیــل کرده، از لحاظ 

امکانــات رفاهی و مالی، باالتر از دیگر 
افراد هستند و این یک چیز غیر عادی 
نیست.وی، تفاوت فاحش بین درآمد و 
حقوق های دریافتی در کشور، نسبت 
به سایر کشورها را دلیل دیگر مهاجرت 
پزشــکان و پرستاران از کشور دانست 
و گفت: متأسفانه این تفاوت به قدری 
زیاد اســت که برخی از همکاران، علی 
رغم میل باطنی و با وجود مشــکالت 
جانبی، حاضر می شــوند که به کشور 
دیگر مهاجرت کنند.رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه انصاف 
نیست با وجود صرف هزینه های کالن 
برای آمــوزش و تربیت این نیروهای 
متخصــص، ثمره آن را کشــورهای 
دیگر ببرند گفت: باید با حفظ کرامت 
و ارزش نیروهــای خود، فراهم کردن 
بسترهای رفاهی و مالی و دیگر شرایط، 

جلوی این مهاجرت ها، گرفته شود.

 توجه ویژه ای به شرکت ها و 
ح های دانش بنیان داریم طر

توجه به شــعار سال و دغدغه رهبری 
در خصوص شرکت های دانش بنیان، 
از اهداف جدی دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز اســت که رئیس این دانشــگاه 
پیرامــون این موضــوع گفت: تمامی 
شــرکت ها، طرح ها و ایده های دانش 
بنیان، از طرف ما حمایت خواهند شد 
و مطمئن باشــید که از هر نوع طرح، 
اســتقبال خواهیم کرد.نقی پور افزود: 
در مرکز رشــد دانشگاه تبریز که یکی 
از برترین مراکز رشــد کشور است، به 
لحاظ مکانی، شرایط استقرار شرکت 
های دانش بنیان را فراهم کرده ایم و 
بقیه زیرســاخت ها و ملزومات هم در 
حال فراهم شدن است.وی با بیان اینکه 
یکی از مشــکالت شرکت های دانش 
بنیــان، بازاریابی و عرضه محصوالت 
اســت گفت: با استفاده از ظرفیت ها، 
ارتباطات و بســترهای دانشگاه علوم 
پزشــکی، در زمینه بازاریابی و فروش 
محصوالت شرکت های دانش بنیان، 

کمک خواهیم کرد.

 دانشکده داروسازی استان
 قطب داروسازی کشور

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز، 
سطح دانشگاه و همچنین دانشجویان 
دانشــگاه علوم پزشکی استان را بسیار 
خوب توصیف کرد و گفت: دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریز، همــواره جزو 
دانشــگاههای ممتاز کشور و حتی در 
برخی از رشــته ها، جزو دانشگاههای 
برتر آســیا هست.وی گفت : در بحث 
داروســازی، استان ما به عنوان قطب 
داروسازی کشور و دانشکده داروسازی 
اســتان هم به عنوان رتبه برتر کشور 
شناخته شده است که برای نگه داشتن 
این عنوان و باالبردن ســطح دانشگاه، 
برنامــه ها و اهداف کوتاه مدت و بلند 

مدت داریم.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

در جریان سفر رئیس اتاق بازرگانی استان 
اردبیل به مسکو محقق شد؛

توافق اتاق بازرگانی استان اردبیل 
و مسکو برای ایجاد مرکز تجاری 

ایران در مسکو

اردبیل/ گروه اســتان ها: حسین پیرموذن رئیس 
اتاق بازرگانی اردبیل در ســفرخود به روســیه در 
دیدار با اعضای اتاق بازرگانی این کشور در شهر 
مسکو ، برای بررسی راهکارهای توسعه همکاری 
گفتگــو کردند.رئیس اتاق بازرگانی اردبیل برای 
ایجاد مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی محصوالت 
ایرانی در کشور  روسیه اعالم آمادگی کرد.حسین 
پیرمــوذن در ایــن دیدار مطالب مهمی  را مطرح 
و پیشــنهاد دادنــد؛ تعیین نماینــدگان دو اتاق 
بازرگانی مســکو و اردبیل برای ارتباط دائمی و 
تبادل اطالعات تجاری و نمایشگاهی و فرصتهای 
سرمایه گذاری فیمابین دو اتاق- دعوت از سرمایه 
گذاران روســیه برای برگزاری همایش در استان 
اردبیل و گیالن در زمینه های کشــاورزی و مواد 
غذایی و گردشگری و معدنی و ایجاد زیرساختهای 
ریلی و ....-اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری بصورت 
مســتمر -توسعه همکاریهای بانکی و بیمه ای و 
گمرکی-پی گیریهای الزم برای امضا و توافقات 
نهایی گمرکات دو کشور برای انعقاد تعرفه های 
ترجیحی-توســعه همکاریهای مرکز داوری اتاق 
بازرگانی مســکو و اتاق بازرگانی ایران در انعقاد 
قراردادهای تجاری، ثبت شــرکت و رسیدگی به 
اختالفات و دعاوی فعالین اقتصادی دو کشــور-
همــکاری در قرارداهای خواهرخواندگی- تالش 
برای جذب ســرمایه گذاران روسی برای اتصال 
راه آهن اردبیل -مغان بصورت فاینانس-سرمایه 
گذاری مشــترک برای ایجــاد پایانه صادراتی و 
سورتینگ و بسته بندی محصوالت کشاورزی و 
غذایی و گلخانه ای در منطقه مغان اردبیل- تالش 
برای توســعه زیرساختهای حمل و نقل و توسعه 
حمل دریایی از طریق بنادر ایران به بنادر ماخاچ 
قلعه و آســتراخان روســیه از طریق بکار گرفتن  
کشــتی های رو رو بصورت خرید و یا استیجاری 
در دریای خزر-توسعه همکاریهای دو اتاق برای 
بازاریابی و مارکتینگ و برندسازی و قراردادهای 
تجاری محصوالت تولیدی ایران با فروشگاههای 

زنجیره ای روسیه

۸ تفاهم نامه و قرارداد تبادل 
 فناوری در استان کرمانشاه 

امضاء شد
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: هفــت تفاهم نامه 
و یــک قــرارداد به ارزش ســه میلیاد تومان بین 
واحدهای صنعتی و شرکت های دانش بنیان در 
اولین رویداد تبادل فناوری استان کرمانشاه روز 
چهارشــنبه در پارک و علم فناوری امضا شد.در 
اولین رویداد تبادل فناوری اســتان کرمانشــاه 
کــه در بــرج پــارک علم و فناوری برگزار شــد؛ 
یک تفاهم نامه همکاری بین شــرکت شــهرک 
هــای صنعتی و پارک علم فناوری به منظور هم 
افزایی و حمایت های بیشتر از شرکت های دانش 
بنیان استان منعقد شد.همچنین در این رویداد 
دفتــر جدید کارگزاری »فن بازار« منطقه ای در 
راســتای انســجام هماهنگی شناسایی فناوری 
موردنیــاز واحدهــای صنعتی و عرضه و تقاضای 
آن در منطقه در برج پارک علم و فناوری استان 

کرمانشاه افتتاح شد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان خبر داد؛

 تحقق درآمد 1۰ میلیونی 
 از فروش برق خورشیدی 

برای مشترکین

اصفهان / گروه استان ها: مدیر دفتر بازار برق 
شرکت توزیع برق اصفهان در خصوص اهمیت 
احداث نیروگاه های برق خورشیدی و ضرورت 
اســتفاده ازاین انرژی پاک در شرایط مختلف 
گفت : هر شــخص حقیقی یا حقوقی می تواند 
در هــر محلــی که دارای انشــعاب برق دائم 
غیردولتی است، سامانه برق خورشیدی نصب 
کند. یعنی مشترکین برق خانگی، کشاورزی، 
تجاری، عمومی و صنعتی می توانند تا دو برابر 
ظرفیت انشعاب خود و تا سقف ۲۰۰ کیلووات، 
سامانه برق خورشیدی نصب کنند.مالک ملک 
و انشــعاب برق، مالک سامانه برق خورشیدی 
و طــرف قرارداد خریــد تضمینی خواهد بود.  
صالحــی در خصوص اینکه مردم می توانند با 
فــروش برق از ایــن طریق حتی تا ده میلیون 
تومان هم درآمد داشــته باشند اظهار داشت : 
میزان درآمد وابسته به ظرفیت منصوبه سامانه 
برق خورشــیدی است. در حال حاضر برخی 
مشترکین مالک سامانه های برق خورشیدی 
۱۰۰ کیلوواتــی، بالــغ بر ۵۰۰ ملیون ریال در 
ماه درآمد دارند و سامانه های برق خورشیدی 
۱۰ کیلوواتی خانگی )ویژه انشــعاب ۲۵آمپر 
تکفاز( برای مثال در ســال پنجم بهره برداری، 
ماهانه درآمدی بالغ بر 7۰ میلیون ریال کسب 
می کنند.وی ابراز داشــت  :سرمایه گذاری در 
این خصوص تا حد زیادی می تواند موثر باشد 
و به عبارتی قطع به یقین این ســرمایه گذاری 
در حوزه تولید و با ریسک حداقلی است، تولید 
بدون درگیری با نیروی کار، فاقد هزینه تولید، 
بدون نیاز به مواد اولیه و بدون نیاز به بازاریابی 
و ... لذا این شیوه سرمایه گذاری می تواند برای 
بسیاری از افراد که تمایل دارند سرمایه اندک 
خود را در حوزه ای فاقد ریســک با بازده قابل 
قبول برای کســب درآمد پایدار صرف نمایند، 

بسیار مطلوب و مناسب باشد. 

ح کرد؛ ج مطر رئیس شورای شهر کر

تامین منابع مالی پروژه قطار 
ج، با بارگذاری  شهری کر

ایستگاه های مترو
البرز / فاطمه کیاحیرتی 

رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اینکه منابع 
شهرداری برای تامین پروژه قطارشهری کرج 
کافی نیســت، گفت: بارگذاری ایستگاه های 
مترو و تجاری سازی آنها راهکاری برای تامین 
منابع مالی این پروژه اســت.جواد چپردار در 
بازدید رحمانیان، قائم مقام ســازمان بازرسی 
کل کشــور از ایســتگاه k )چهارراه طالقانی( 
پروژه قطار شــهری کرج که با همراهی غفور 
قاســمپور فرمانــدار کــرج، منوچهر غفاری 
سرپرســت شهرداری کرج، خلیل کوزه کنانی 
سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری 
کرج و دیگر مسئوالن مربوطه صورت گرفت، 
به تشــریح اقدامات مدیریت شهری در حوزه 
قطارشهری از آغاز دوره ششم شورا پرداخت.

وی با اشاره به اینکه مقرر شده بود تنها ایستگاه 
k به طول شش کیلومتر به بهره برداری برسد، 
اظهار داشــت: این مســیر کوتاه در کالنشهر، 
مشکلی را از مردم حل نمی کرد بر همین اساس 
برنامه ریزی ها انجام شد که این ایستگاه را به 

ایستگاه شهید سلطانی برسانیم.

 مدیر کل فنی و حرفه ای استان گلستان 
اظهار کرد:

کز  آموزش 1۹ هزار نفر در مرا
مهارتی استان گلستان

گلســتان / گروه اســتان ها:  مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای گلســتان از آموزش ۱۹ هزار 
نفر در مراکز مهارتی اســتان در سال گذشته 
خبرداد و گفت: امسال این عدد افزایش خواهد 
یافت.حمزه کرایلو اظهار کرد: ۱۸ مرکز دولتی 
و ۱۱۸ کارگاه در زمینه آموزش مهارت آموزان 
در گلســتان فعالیت می کنند و بیش از ۵۰۰ 
آموزشگاه خصوصی در سطح استان داریم که 
شرکای کاری ما هستند.مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای گلســتان افزود: ســال گذشته سه 
میلیون و ۲۶۶ هزار نفر ساعت در بخش دولتی 
و معادل آن در بخش خصوصی در زمینه های 
مختلف آموزش داده شده و ۱۹ هزار نفر از این 
خدمات بهره مند شدند و امسال این عدد ۱.۵ 

برابر خواهد شد.

استانها 6

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی:

تولیدات هنری در ترویج فرهنگ نماز بسیار موثر هستند
خراســان رضوی / گروه اســتان ها: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
رضوی در نشســت تخصصی رابطین شــورای اقامه نماز کشــور در مشهد بیان 
کرد: اثری که تولیدات هنری در ترویج فرهنگ نماز دارد، بســیاری از فعالیت 
های دیگر ندارد. محمد حســین زاده افزود: ما در مســاجد با پدیده ای رو برو 
هستیم که صف اول و دوم در اختیار افراد مسن است و حضور دو قشر نوجوان 
پرتحرک و افراد مسن آرام همیشه به عنوان چالش جدی بین نوجوانان مسجد 
و کهنســال ها مطرح بوده اســت.وی ادامه داد: مســجد برای همه است لذا باید 
مراعات افراد مسن، کودکان، جوان کسبه شود و امام جماعت به گونه ای نماز 
نخواند که موجب نیامدن یک گروه به مسجد شود، نماز متعادل، نه سریع و نه 
طوالنی خوانده شــود.مدیر کل فرهنگ و ارســاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
در بیش از چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی یک فیلم و نصفی در خصوص 
نماز در فیلم های سینمایی داریم، شاید پیوست هایی به نماز بوده اما تنها یک 
فیلمLســربه مهرL به صورت مســتقیم به نماز پرداخته است در حالی که اثری 
که تولیدات هنری در ترویج  فرهنگ نماز دارد، بســیاری از فعالیت های دیگر 
ندارد.وی حســین زاده با ارائه پیشــنهادی گفت: اگر انیمیشــنی با موضوع نماز 
و ترویج فرهنگ نماز ســاخته شــود و با اســتفاده از ظرفیت کانون های مساجد، 

امور مســاجد و بســیج و 7۵ هزار مســجد در مساجد به صورت همزمان پخش 
شود ، با این اقدام ما با زبان هنر حرف خود را زدیم که اثرگذاری بسیار بیشتری 
خواهد داشــت و بار زیادی از دوش ادارات برداشــته می شــود.وی با بیان اینکه 

حجم مطالعه و رمان خواندن دختران ما بسیار باال است اما در حوزه نماز رمان 
نداریم؛ گفت: در حوزه موســیقی اوایل انقالب ســرود برای نماز داشتیم اما االن 
نداریم .حســین زاده بیان کرد: کارهای کوچک خرد محلی در حوزه نماز مهم 
اســت اما نیاز به کار بزرگ داریم مانند فیلم یوســف که در بازپخش های آن 
جمعیت میلیونی را پای تلویریون می کشــاند.وی با بیان اینکه ارشــاد اســتان 
برای ورود هنرمندان در موضوع نماز حاضر اســت از ســهم استان در اختیار این 
حوزه قرار دهد؛ افزود: ما نیازمند کار بزرگ و فاخر هستیم و پیشنهاد می کنم 
در ســتاد وزارت خانه یک فیلم ســینمایی، انیمیشن، رمان و موسیقی در حوزه 
نماز انجام شود.مدیر کل فرهنگ و ارساد اسالمی خراسان رضوی با بیان اینکه 
در دولت سیزدهم فضای همکاری با آموزش و پروش به گونه ای است که تمام 
ایــن محصــوالت می تواند در مدارس پخش شــود؛ گفت: هم اکنون فضا برای 
تعامل با آموزش و پرورش فراهم اســت لذا همت شــما را می طلبد که در این 
حوزه ورود کنید.حســین زاده در پایان ســخنان خود بعضی کارها را کوچک اما 
اثرگذار دانســت و گفت: برخی در فضای مجازی تصاویری از افراد که در محل 
کار یــا کنــار خیابــان نماز می خوانند را پخش می کنند اگر چه این کار کوچک 

است اما تاثیر گذار است .
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كوتاه از جامعه

کرد؛ « به بهانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بررسی  گار »روز

اعتیاد؛ گردابی که قربانی می گیرد 
  سارا فهیم / روزگار

هر ســاله ۲۶ ژوئن مطابق با ۵ تیرماه به 
عنــوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
و اعالم آن به عنوان »مشــکلی جهانی« 
گرامی داشته می شود.اعتیاد از آن دست 
آسیب های اجتماعی در کشور محسوب 
می شود که اگر جلوی گسترش آن گرفته 
نشــود می توانــد روز به روز موجب بروز 
آسیب اجتماعی جدید شود،  برای مثال 
امروزه بســیاری از طالق های رخ داده در 
جامعه به دلیل اعتیاد رخ می دهد و این 
تنها یک مورد از عواقب اعتیاد به مصرف 
مواد مخدر در کشور است.اعتیاد امروزه 
متأسفانه نوجوانان و دانش آموزان را نیز 
تهدید می کند. در واقع معضل چالش بر 
انگیز اعتیاد و روند رو به رشد آن به ویژه 
در بین جوانان و زنان، زنگ خطری برای 
خانواده ها و جامعه اســت، چرا که منشأ 
بیــش از نیمی از جرایم کشــور مربوط 
به مواد مخدر اســت. متأسفانه بسیاری 
از جوانان به علت احســاس درماندگی، 
ناکامی یا برای رهایی از تنهایی و فشــار 
روانی معتاد می شوند که رهایی از آن به 

سادگی میسر نیست. 

»ساقی« هایی که در مقابل 
دبیرستان ها بساط می کنند

دکتر غالمعلی افروز، روانشناس و استاد 
ممتاز دانشــگاه تهران ضمن هشــدار 
نســبت به مصرف مواد اعتیاد آور نظیر 
گل، حشــیش و کــراک در بیــن دانش 
آموز دبیرســتانی گفــت: مکان فروش 
برخی از فروشــنده های مــواد مخدر و 
اعتیــادآور نظیر گل، حشــیش و کراک 
مقابــل دبیرستان هاســت و برخــی از 
دکه ها و مغازه ها در کنار کاســبی خود 
گل، حشــیش و ... می فروشند که نشان 
از سود این مواد برایشان دارد.دکتر افروز 
بــا بیان اینکه نظارت ما در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر ضعیف اســت، تاکید کرد: 
باید بازرسی انجام شود اما نمی توان تمام 
دکه های کل کشور را نظارت کرد. نظارت 
اصلی بر دوش معلمان و والدین اســت. 
معلمــان و والدین باید از حاالت چهره و 

تمرکــز بچه ها، مصرف مواد اعتیادآور را 
تشخیص دهند.

دانش آموزانی که به زور خود را در 
مدرسه نگه می دارند

این روانشــناس عالئمی نظیر بیقراری، 
اضطراب، افســردگی، افت تحصیلی، بی 
نظمی، تیرگی پوســت، بی حوصلگی و 
تندخویی را از جمله نشــانه های مصرف 
مواد مخدر و اعتیادآور در نوجوانان عنوان 
کرد و به والدین و معلمان هشــدار داد: 
معلمــان و والدین باید این عالئم را بهتر 
بداننــد و از دانش آموزان مراقبت کنند. 
برای مثال ممکن اســت نوجوانی تندخو 
باشــد و دائما برای مصرف مواد مخدر و 
اعتیادآور به ســرویس بهداشتی برود و 
پس از آن حالش بهتر شــود که والدین 
و معلمــان باید به این عالئم توجه کنند. 
در این شــرایط فرار از مدرســه زیاد می 
شود چراکه این دانش آموزان در مدرسه 
تمرکز ندارند و به زور خود را در مدرسه 
نگه می دارند و اگر مواد نکشند احساس 
نا امنی می کنند.وی  با بیان اینکه برخی 
ســودجویان، مواد مخدر و اعتیادآور را 
در قالب دمنوش، قرص تقویتی و شــیوه 
های مختلف دیگر می فروشــند نسبت 

به عادی ســازی مصرف حشیش در بین 
دانش آموزان و دانشجویان هشدار داد.

سورپرایز »حشیش« در مهمانی ها 
برای »سرخوشی«

وی بــا اشــاره به کاهش ســن مصرف 
مــواد مخدر و اعتیاد آور گفت که برخی 
نوجوانان با اهدافی نظیر سرخوش شدن 
ایــن مواد را مصرف کرده و یکدیگر را به 
مصرف آن ترغیب و تشــویق می کنند.

وی افزود: بعضا نوجوانان و جوانان حاضر 
در مهمانی هایی نظیر جشن تولد همراه 
با دوســتان خود، مواد اعتیادآوری نظیر 
حشیش را به عنوان سورپرایز آن مهمانی 
مصــرف مــی کنند و یا ایــن مواد را در 
قالــب قرص به یکدیگر تعارف می کنند 
تا به سرخوشــی برســند، حال آنکه این 
سرخوشــی محدود است و پس از مدتی 
دچار کســالت می شــوند.افروز معتقد 
اســت که اعتیاد به وسایل الکترونیکی و 
اعتیاد به مواد مخدر دو اعتیاد خطرناک 

در کشور محسوب می شوند.

حدود 3۰ درصد دانش آموزان پسر 
»دیپلم ردی« هستند

وی به پدیده »دیپلم ردی« و بی اشتهایی 

تحصیلــی و ارتباط آن بــا مصرف مواد 
اعتیادآور در بین دانش آموزان نیز اشاره 
کرد و توضیح داد: دیپلم ردی در کشور 
ما به نســبت دیگر کشورها بیشتر است. 
ورودی دانــش آموزان پســر به مدارس 
در مناطق شــهری و روســتایی ایران ۴ 
تا ۵ درصد از دخترها بیشــتر اســت اما 
خروجــی دخترها ۲۵ درصد از پســرها 
بیشتر اســت. در واقع حدود ۳۰ درصد 
پسرها دیپلم نگرفته و دچار دیپلم ردی 
می شــوند که یکی از دالیل آن می تواند 
بی اشتهایی تحصیلی در پی مصرف مواد 

اعتیادآور باشد.

تجارت مرگ آور
وی از فروش مواد مخدر با عنوان »تجارت 
اعتیــاد مرگ آور« یاد و تاکید کرد: یکی 
از تجارت هــای مهــم و مرگ آور جهانی 
همیــن تجــارت اعتیاد اســت. مافیای 
مشروبات الکی، سیگار و مواد مخدر فوق 
العاده پیچیده و گسترده است و تجارت 
مــواد اعتیادآوری نظیر گل، حشــیش، 
دراگ و... در کنــار تجــارت اســلحه و 
مشروبات الکلی یکی از بزرگترین تجارت 
های جهانی اســت. به طوری که سرمایه 
برخی کشــورها از طریق مواد مخدر می 

گردد و مبارزه با قاچاقچیان آنها از سخت 
ترین مبارزه ها اســت. این در حالیست 
کــه ایران نیز در راه مبارزه با موادمخدر 
چندین هزار شهید داشته است.وی باند 
قاچاقچیان مواد مخدر در دنیا را بســیار 
خطرناک و »تجارت اعتیاد مرگ آور« در 
سطج  جهان را بسیار سودآور دانست و با 
بیان اینکه شــبکه این قاچاقچیان بسیار 
گســترده است، تصریح کرد: شیوه های 
شــارژ و مصرف این مواد نیز جدید شده 
اســت به طوریکه شاهد خرید اینترنتی 
موادمخــدر و حتی قلم هایی شــبیه به 
خودکار هستیم که برای استنشاق مواد 

مخدر از آنها استفاده می شود.

دسترسی و سهولت مصرف مواد 
مخدر خطری جدی در کمین 

جوانان
مرتضی پدریان، جامعه شــناس و استاد 
دانشگاه در خصوص مصرف مواد مخدر، 
می گویــد: مصرف مــواد مخدر افزایش 
یافتــه و در ایــن میان مواد با ســهولت 
مصــرف بــه خطری جدی برای نســل 
جوان تبدیل شــده اســت؛ سن مصرف 
مــواد اعتیــادآور نیز به شــدت کاهش 
یافته و بر اساس برخی اخبار و اطالعات 
به طور میانگین به هفت سالگی رسیده 
است.وی در خصوص افزایش اعتیاد زنان 
ادامه می دهد: میزان آسیب زایی و آسیب 
دیدگی زنان بیشتر از آسیب زایی و آسیب 
دیدگی مردان اســت، در حقیقت زنان 
معتاد در معرض آسیب دیدگی بیشتر و 
آسیب زایی باالتری نسبت به مردان قرار 
دارند و اثرگذاری آنان کاماًل متفاوت است 
و در حقیقت از نظر میزان آســیب زایی 
و آســیب دیدگی زنان معتاد در مقایسه 
با مردان فوق العاده بیشــتر است. خطر و 
انتقــال بیماری ها، ارتکاب بزهکاری ها، 
برچسب های منفی و … از مضرات وجود 
اعتیاد در زنان است، همچنین نگاه های 
تحقیرآمیــز و منفی که به یک زن معتاد 
در اجتماع می شــود، بسیار متفاوت تر و 

بیشتر از مرد معتاد است.

7جامعه
 انتشار لیست موسسات 
 غیر مجاز روان شناسی 

تا 15 روز آینده
رئیس ســازمان نظام روان شناســی 
و مشــاوره کشــور در مورد ورود روان 
شناســان غیر متخصص به عرصه روان 
شناسی، گفت: با شیوع کرونا و افزایش 
۳ برابــری مخاطبین فضای مجازی و 
افزایش استرس و فضای روانی ناشی از 
بحران کرونا و نیاز مردم به مشاوره های 
روان شناسی شاهد رشد قارچ وار روان 
شــناس نما ها در فضای مجازی بوده و 
متاســفانه بر تعداد افراد غیر متخصص 
در این عرصه افزوده شده است.محمد 
حاتمــی افــزود: با توجه بــه افزایش 
شــکایت های مردمی به سازمان نظام 
روان شناسی و اعالم سوء استفاده های 
مالی و اخالقی و دریافت شکایت هایی 
مبنــی بر مشــاوره های غیر تخصصی 
پیگیری هایی انجام و با تشکیل پرونده 
مشــخص شد که اغلب این افراد روان 
شــناس نیستند و افراد غیر متخصص 
می باشــند.حاتمی افــزود: افردای که 
مجــوز فعالیت از ســازمان نظام روان 
شناســی و مشــاوره کشــور را ندارند 
حــق ارائــه خدمات مشــاوره و روان 
شناســی به مردم و استفاده از عناوین 
این حرفه را ندارند و روان شناســان و 
مشــاوران دارای مجوز نیز باید عنوان 
و شــماره نظام روان شناســی خود را 
در ســربرگ و تابلو خود درج کنند.وی 
افــزود: مردم قبــل از دریافت خدمات 
مشاوره ای و روان شناسی شماره مجوز 
روان شناســان و مشاوران را در سایت 
ســازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
کشــور جســتجو و از صحت شــماره 
پروانــه آنها اطمینان حاصل کنند.وی 
همچنین گفت: سازمان مشاوره روان 
شناسی در برابر مردم مسئولیت دارد، 
اســامی ۲۴۰ نفر از کارشناســان فاقد 
مدرک تخصصی و مدرک روان شناسی 
به سازمان صداوسیما اعالم شده است 
تا از این افراد در هیچ برنامه تلویزیونی 
دعوت نشــود.وی از تهیه لیست سوم 
روان شــناس نما ها خبــر داد و افزود: 
برای تهیه لیست سوم احصاء و هویت 
یابی تعداد بیشتری از صفحات مجازی 

انجام شده  است.

 ورود گرد و غبار 
به نوار غربی کشور

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطرات وضع هــوا درباره 
شــرایط جوی کشور، اظهار کرد: بر اثر 
فعالیت یک سامانه بارشی که از دیروز 
فعال شده امروز یکشنبه در مناطقی از 
گیالن، مازندران و ارتفاعات استان های 
قزوین، البرز و تهران نیز رگبار پراکنده 
گاهــی با رعدوبرق و وزش باد شــدید 
موقت رخ می دهد و گستره آن مناطقی 
از اردبیل، زنجان، کردستان و کرمانشاه 
را فرا می گیرد. بر اثر فعالیت این سامانه 
امــروز در مناطقی از گیالن، مازندران 
و ارتفاعــات اســتان های قزوین، البرز 
و تهــران نیز رگبــار پراکنده گاهی با 
رعدوبــرق و وزش باد شــدید موقت 
رخ می دهــد. صــادق ضیاییان افزود: 
ایــن وضعیت دوشــنبه )۶ تیرماه( در 
شــمال استان های آذربایجان شرقی و 
آذربایجــان غربی همچنین ارتفاعات 
اردبیل ادامه خواهد داشت.وی افزود:با 
توجه به جریانات گرم و مرطوب جنوبی 
از امروز تا دوشنبه در جنوب سیستان 
و بلوچســتان، جنوب کرمان و شــرق 
هرمزگان نیز رگبار و رعدوبرق و وزش 
باد شدید موقت پیش بینی می شود.به 
گفته ضیاییان سه شــنبه)7 تیرماه( و 
چهارشنبه)۸ تیرماه( در بیشتر مناطق 
کشور جو پایدار و آسمان آفتابی خواهد 
بود و توده هوای به نسبت گرم تا پنج روز 
آینده در بیشــتر مناطق کشور مستقر 
است و از بعدازظهر شنبه تا دوشنبه به 
تناوب شرایط برای خیزش گرد و خاک 
در کشور عراق و انتقال آن به استان های 
واقع در نوار غربی کشــور، بخش هایی 
از مرکــز و همچنین دامنه های جنوبی 
البــرز فراهــم اســت. وی افــزود: از 
بعدازظهــر امروز تا اواخر هفته در نوار 
شــرقی، به ویژه شــمال شرق و شرق و 
همچنین نواحی مرکزی کشور سرعت 
وزش بــاد افزایش خواهد یافت که در 
برخــی از ایــن مناطق موجب خیزش 
گــرد و خــاک و کاهــش کیفیت هوا 

می شود.

»شهریه« مدارس غیر دولتی 
اعالم شد

رئیس ســازمان مــدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش  اظهار کرد: امسال در 
نظر داشتیم رویکردهای تربیتی را در تعیین 
شــهریه مدنظر قرار دهیــم، به همین خاطر 
در کنــار آیتم هایی چون امکانات، تجهیزات 
و فضاهــای آموزشــی، حــدود ۳۵ امتیاز از 
۱۰۰ امتیــاز را بــه فعالیت های پرورشــی و 
رویکردهــای تربیتــی مــدارس اختصاص 
دادیم.احمد محمودزاده افزود: امسال درصد 
افزایش برای شــهریه مدارس اعالم نکردیم، 
بلکه شهریه هر مدرسه متناسب با عملکردش 
افزایش پیدا کرده اســت. طبیعتا اگر عملکرد 
مدرسه ای در ایجاد زمینه های سخت افزاری، 
امکانات، تجهیزات و نیروی انســانی مناسب 
باشــد مشمول افزایش بیشتری شده است. با 
موسسان در تهران و استان ها جلسه داشتیم 
و در شــورای نظارت به جمع بندی رسیدیم 
و با ســازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز  
طرح موضوع شــده و شهریه ها نهایی شدند. 
وی با بیان اینکه بر این اساس کمترین شهریه 
مصوب ثابت چهار میلیون تومان و بیشترین 
شــهریه ۳۵ میلیون تومان خواهد بود که در 
سامانه مشارکت ها برای هرمدرسه مشخص 
شده اســت. سقف شهریه مصوب برای دوره 
متوســطه دوم، ۳۴ میلیون تومان، برای دوره 
متوسطه اول، ۳۳ میلیون تومان و برای دوره 
ابتدایی ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اســت 
و شهریه ای باالتر از رقم اعالم شده نخواهیم 
داشت. محمودزاده ادامه داد: بار دیگر تاکید 
می کنــم که شــهریه اعالمی، شــهریه ثابت 
اســت که می تواند به آن افزوده شــود. البته 
این افزایش برای فوق برنامه ها باید از شورای 
نظارت منطقه و استان تاییدیه گرفته و مصوبه 
انجمن اولیاء و مربیان مدرســه را نیز داشــته 
باشــد. هزینه هایی چون ایاب و ذهاب، تغذیه 
و لباس فرم جزو شهریه ثابت مدارس نیست.

2۸ درصد کالس های درس 
 تهران نیازمند تخریب
بازسازی و مقاوم سازی

معاون برنامه ریزی و توســعه مشارکت های 
مردمی ســازمان نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشــور با اشــاره به اینکه حدود ۴۰ 
هزار خیر در حوزه مدرســه ســازی در کشور 
داریــم، گفــت: در قالب طــرح آجر به آجر تا 
کنون چهار پویش برپا شــده اســت و پویش 
پنجم »صحن حرم مدرسه ام« است که از دهه 
کرامت آغاز شــده و دو رکن اساســی دارد که 
نخست ترویج فرهنگ رضوی و دوم مشارکت 
در امر مدرســه ســازی است. حمیدرضا تقی 
پور با اشــاره به اینکه ۲۴۲۰ مدرسه از سوی 
سازمان آتش نشانی در تهران بررسی شده بود 
که از ۹۲۴ مدرسه ایراداتی گرفتند، گفت: از 
این تعداد در ســطح استان تهران، ۱۰ درصد 
کالس های درس، نیازمند تخریب و بازسازی 
و ۱۸ درصد نیازمند مقاوم ســازی هستند. ما 
بقی ایرادها و اشــکاالتی که گرفته می شــود 

خارج از این دوگروه است.

جزئیات ارسال سوابق تحصیلی 
برای تأثیر در کنکور

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به جزئیات 
ارســال ســوابق تحصیلی )نمرات امتحانات 
نهایی( دانش آموزان پایه دوازدهم به ســازمان 
ســنجش آموزش کشور برای تأثیر در پذیرش 
داوطلبان در دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی کشــور، اظهار کــرد: اطالعات هویتی و 
نمــرات دانش آموزان پایه دوازدهم در ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ پــس از اعالم نتایج 
قطعــی امتحانــات نهایی در تیــر ماه ۱۴۰۱، 
توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آمــوزش و پرورش در اختیار ســازمان 
ســنجش آموزش کشور قرار می گیرد.محسن 
زارعی افزود: در آن زمان دانش آموزان می توانند 
با مراجعه به سامانه ساهت یا دیپکد به آدرس 
 sahat.medu.ir و   dipcode.medu.ir
ضمن رویت و بررســی مشخصات و اطالعات 
شناســنامه ای و تحصیلــی خــود، در صورت 
مشاهده مغایرت، مراتب را در همین سامانه ها 
اعالم کنند تا توسط کارشناسی سنجش مناطق 
بررســی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.زارعی 
تصریــح کرد: بر همین اســاس ضرورت دارد 
دانش آمــوزان در بــازه زمانی که متعاقبا اعالم 
می شود با مراجعه به سامانه، از صحت اطالعات 
مربوط به خود اطمینان حاصل کرده و حتما کد 
تأیید سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند.وی 
تأکید کرد: ســوابق تحصیلی فارغ التحصیالن 
سال های قبل و افرادی که ترمیم نمره داشته اند، 
هم اکنون در سامانه های مذکور قابل مشاهده 
و بررســی اســت.وی گفت: تأثیر نمره سابقه 
تحصیلی برای ســنجش و پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی جاری 
به صورت ۴۰ درصد مثبت اســت که از ســال 

آینده به صورت قطعی خواهد بود.

خبر ویژه

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله با کرونــا، پیگیری 
پرداخت مطالبات و معوقات پزشــکان، پرستاران و 
بیمارســتان ها را از ســوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی، دفتر ریاست جمهوری و سازمان 
برنامــه و بودجه، به عنوان یکی از مصوبات جلســه 
دیروز این ستاد اعالم کرد. دکتر عباس شیراوژن در 
ادامه دیگر مصوبات جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با 

کرونا را این گونه تشریح کرد: توصیه موکد به استفاده 
از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اماکن 
مســقف شــلوغ، پرتردد و پر ازدحام، وسایل نقلیه 
عمومی و بیمارســتان ها می شود.البته در شهرهای 
زرد و آبی )فعال همه شــهرهای کشــور(، در ســایر 
اماکن )به خصوص فضاهای باز( الزامی به اســتفاده 
از ماسک وجود ندارد.همچنین توصیه اکید بر تزریق 

یک نوبت واکســن یادآور سال ۱۴۰۱ در کلیه گروه 
های سنی باالتر از ۱۲ سال که ۶ ماه از آخرین نوبت 
تزریق واکسن شان گذشته است. مانند واکسن های 
آنفلوآنزای هر ساله و اینکه تا اواسط تابستان جاری 
هم تزریق شــود. در این صورت سطح ایمنی جامعه 
در آســتانه سال تحصیلی، سفر  اربعین و آغاز فصل 

پاییز به سطح خوبی می رسد.

بر اساس مصوبات جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد؛

پیگیری پرداخت مطالبات و معوقات پزشکان و پرستاران

اینفوگرافی 

 توصیه هایی 
 برای شب قبل 

و روز امتحان 
هر موضوعی هر قدر هم 

كه جالب باشد، زمانی كه با 
آگاهی از ارزیابی آن توسط 

دیگران مطالعه شود ما را 
دچار اضطراب و استرس 

می كند و هر كدام از ما 
بارها این حالت ها را تجربه 
كرده ایم كه با اسم امتحان 

دچار اضطراب می شویم. به 
این منظورسعی كردیم در 

این اینفوگرافی راهکارهای 
مقابله با اضطراب و كم 
كردن فشارهای روانی 

امتحان را یادآور شویم.
منبع: بهداشت نیوز

آشنایی محیط بانان   لزوم 
با مسائل حقوقی 

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت در افتتاحیه اولین دوره آموزش محیط بانی، 
اظهــار کــرد: در ایــن دوره محیط بانان آموزش های علمی را در حوزه های مختلف از 
جمله حیات وحش، به کارگیری اسلحه، مقابله با آالینده ها، حفظ مناطق حفاظت 
شده، آموزش های عملی، مقابله با آتش و دفاع شخصی را فرا می گیرند. علی سالجقه 
بیان کرد: این مرکز به خاطر شــیوع کرونا به مدت دو ســال تعطیل بود اما به خاطر 
نیازی که در این حوزه داشــتیم مرکز آموزش محیط زیســت و تربیت محیط بان بار 
دیگر فعال شد.وی افزود: با توجه به مسائلی که در سال های اخیر بروز کرد آشنایی 
محیط بانان با مسائل حقوقی در برخورد با متخلفان به امری ضروری تبدیل شده است 
و سعی در آموزش این مسائل را داریم.وی افزود: امروز آسیب های جبران ناپذیری به 
محیط زیست وارد شده است، بنابراین مجبور به آن هستیم که گاهی برای حفاظت 
از محیط زیســت از برخوردهای قهری اســتفاده هستیم.ســالجقه گفت: باید تمام 
ظرفیت های موجود را به کار ببریم تا بتوانیم از محیط زیست کشور حفاظت کنیم، 
البته برای اینکه به تراز جهانی برسیم باید امکانات خود را ارتقا دهیم.وی افزود: اگر 
وضعیت جســمانی محیط بانان را ارتقا دهیم در برخورد با متخلفان زیســت محیطی 
موفق تر عمل می کنیم و تخلف کمتری را نیز شاهد خواهیم بود.وی افزود: وضعیت 
محیط زیســت کشــور مناسب نیســت و آموزش محیط بانان می تواند به حفاظت از 
آن کمک شــایانی کند.جمشــید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
کشــور بیان اینکه نوســازی ناوگان خودرویی محیط بانان امسال در دستور کار قرار 
گرفته، گفت: یکی دیگر از برنامه های سال جاری را تجهیز محیط بانان به تکنولوژی 
های نوین است، بایستی ارتباط چهره به چهره محیط بانان با متخلفین کمتر شود 
که اســتفاده از تکنولوژی های نوین در دســتور کار قرار گرفته اســت تا این ارتباط 
در مبارزه با متخلفان محیط زیســت و شــکارچیان غیرمجاز کمتر شود ضمن اینکه 
کارآمد نیز باشــد.وی مطالعات این برنامه را در حال انجام دانســت که برای محیط 

بانان چه تجهیزاتی می تواند وارد این حوزه از سال ۱۴۰۲ شود.
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مخمل کوه ؛ رخت مخملی بر تن 
طبیعت زیبای لرستان 

در سرزمین کوه های سر به فلک کشیده،  آبشارها و 
چشمه های خروشان کوهی به نام مخمل کوه وجود 
دارد که منطقه ای مورد عالقه برای خرم آبادی ها و 

بسیاری از مردم شهرهای اطراف است.
 مخمل کوه نام کوهی بلند در ارتفاعات شمال شرق 
خرم آباد است که به تنگ شــبیخون نیز شهرت 
دارد. این کوه و تنگه ای که در دامنه آن قرار دارد، 
از نظر تاریخی اهمیت بســیاری داشته و اتفاقات 
تاریخی مهمی را به خــود دیده اند. همچنین این 
منطقه از دیدگاه طبیعت بکر و آب و هوای مطلوب 
هم در میان گردشگران بخصوص عالقه مندان به 
طبیعت گردی بسیار پرطرفدار است.  نام مخمل 
کوه از گلسنگ های سبزرنگ و زیبایی گرفته شده 
که سرتاسر این کوه را پوشانده اند. این گلسنگ ها 
به خصوص در فصل بارندگی جلوه زیبایی همانند 

یک پوشش مخملی به این کوه می دهند.
دیدنی های مخمل کوه

در انتهای شمالی مخمل کوه لرستان پارک جنگلی 
زیبایی ســاخته شــده که به عنوان محل گردش 
خوبی برای مردم منطقه و شهرهای اطراف به شمار 
می رود. همچنین بسیاری از کوهنوردان و سنگ 

نوردان یکی از طرفداران این کوه زیبا هستند.
به عالوه در این منطقه آبشــار زیبایی به نام آبشار 
شبیخون قرار دارد که محبوبیت آن را دو چندان 
کرده است. این آبشار از میان صخره ها و گلسنگ ها 
مســیر خود را باز کرده و به سمت دامنه ها جاری 
می شود. اگر به این منطقه سفر کردید دیدن این 

آبشار زیبا را از دست ندهید.
مخمل کوه کجاست؟

این کوه باشــکوه در نزدیکی شــهر خرم آباد قرار 
دارد. فاصله مخمل کوه تــا خرم آباد در حدود ۳۵ 
کیلومتر بوده و در دره ای قــرار دارد که دو طرف 
آن به دو تنگه بسیار مهم از نظر تاریخی می رسد. 
بنابراین می توانید در مسیر رسیدن به این منطقه 
از دیگر جاهای دیدنی لرستان مانند آبشار نوژیان 

دیدن کنید.
بهترین زمان سفر به مخمل کوه

این منطقه یکی از ییالقات شــهر خرم آباد بوده 
و معموال آب و هوایی معتدل و بهاری دارد. ســفر 
به دامنه ها و دره شبیخون در فصل های گرم سال 
مانند بهار و تابستان بهتر است. چرا که آب و هوای 
مطلوب آن در این فصول بســیار روح نواز اســت. 
اگر قصد کوهنوردی داشــته باشید، بهتر است در 
فصول گرم تر مانند تابســتان و اواخر بهار به این 

کوه سفر کنید.
هفت حوض

هفت حوض در مسیر خرم آباد به الشتر و نزدیکی 
مخمل کوه قرار دارد. حوضچه های متعدد بزرگ و 
کوچک از وجود رودخانه ای در این منطقه شــکل 

گرفته  و زیبایی ویژه ای به آن بخشیده اند.
دره کهمان

یکی از معروف ترین دیدنی هــای اطراف خرم آباد 
منطقه کهمان است. دره زیبای کهمان که در این 
منطقه قرار دارد، دارای طبیعتی سرسبز و خوش 
آب و هوا بوده و گردش در آن بسیار روح نواز است.

رودخانه کهمان
رودخانه کهمان را می توانید در پایین دســت دره 
کهمان پیدا کنید. ایــن رودخانه زیبایی و طراوت 
بسیاری به دره و مناطق اطرافش داده است. گردش 
در اطراف رودخانه و استفاده از هوای پاک و خنک 
آن قطعا به یکی از خاطرات فراموش نشدنی تبدیل 

خواهد شد.
کا رضا آبشار کا

در روستایی در نزدیکی مخملکوه آبشاری خروشان 
وجود دارد که به آبشار کاکا رضا معروف است. مردم 
محلی به آن آبشار گل هو نیز می گویند. ارتفاع آبشار 

کاکا رضا یا گل هو به ۲۰ متر هم می رسد.
کا رضا پل شاپوری کا

روی رودخانه کاکا رضا پلی تاریخی وجود دارد که 
قدمت آن به دوران ساســانی بازمی گردد. این پل 
در میانه مسیر الشتر به خرم آباد واقع شده است. 
بخش زیادی از پل تاریخی کاکا رضا تخریب شده و 

تنها بخش کوچکی از آن قابل رویت است.
اقامت در سفر به مخمل کوه

در ابتــدا باید گفــت در مخملکــوه و مناطق 
اطرافش هتل یا اقامتــگاه مدرنی وجود ندارد. 
با این حال اگر قصد دارید شب را در این منطقه 
صبح کنید، باید چادر مسافرتی به همراه داشته 
باشــید. در این صورت حتما وسایل گرمایشی 
و لباس اضافه نزد خود داشــته باشید. به عالوه 
می توانیــد از خانه های اجــاره ای مخصوص 
گردشگران در روستا های نزدیک به مخمل کوه 

خرم آباد نیز استفاده کنید.

گردشگری

 یحیی گل محمدی
 و زمین غله خیز مرو!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
یــک ضــرب المثل قدیمی خفــن داریم با این 
مضمــون: » جایی که پول می شــمارند غیبت 
نمی شــود!« کجاش خفنه؟! همین ضرب المثل 
نیم خطی دنیای فوتبالیســت ها را عوض کرده 
و اگر فوتبالیســت ها دســت به هر کاری  بزنند 
حتی مثل کنعانی زادگان خواستار تغییر کاربری 
اتوبوس تیم ملی شــوند، خیال مان راحت است 
که دستکم غیبت نمی کنند و گوشت برادر مرده 

شان را نمی خورند! 
البته چند سال قبل عده ای از خدا بی خبر درصدد 
بودند باب غیبت در فوتبال مملکت گشوده شود 
و برای قرارداد های فوتبالیست ها سقف تعیین 
کرده بودند تا شمارش پول سریعتر انجام شود و 
بساط غیبت پهن شود؛ که خدا را شکر با تدابیر 
دوستان در فدراسیون و عزیزان دالل، بساط این 
مسخره بازی ها جمع شد و االن برای پیشگیری 
از غیبت در دور همی های فوتبالیست ها و کادر 
تیم های فوتبال، یک شاباش و بریز و بپاشی در 

فوتبال می شود که بیا و ببین... 
در آخرین حرکت فرهنگی و به منظور پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی و اشــاعه منکر غیبت، 
عزیزان برای یحیی گل محمدی ســر مربی تیم 
پرسپولیس، ملبغ ناچیز ۵۰۰ میلیون تومان برای 

هر بازی تصویب کردند! 
قرارداد یحیی گل محمدی با پرســپولیس هم از 
آن دســت قراردادهای عجیب فوتبالی است که 
دائــم دارد »ری« می کنــد. از یــک پیمانه برنج 
ری دار خوب حدود سه پیمانه چلو در می آید که 
دقیقــا همان کارکرد قرارداد یحیی گل محمدی 

با پرسپولیسی ها را دارد.
قدیم زمین های طرفای مرو حاصلخیز بود االن 
زمین های فوتبال ری دار شده اند! به قول شاعر 
»زمین مرو غله خیز اســت؛ در سال اول صد ری 

می کند و در سال دوم هزار«
البته بعد از انتشار این خبر پرسپولیسی ها بیانیه 
دادند که رسانه ها اشتباه کردند و حقوق یحیی 
طبق قانون کار به اندازه حقوق کارگران است و 
تنها تفاوت دارا بودن آپشن صبحانه، ناهار، شام، 
جای خواب، بیمه ۳۰ روزه و ۳۳۰ میلیون تومان 
برای هر بازی است و این ماجرای ۵۰۰ میلیون 
برای هر مسابقه، بازی کثیف رسانه بوده است! 
راســتش را بخواهید فرانکلین پ آدامز روزنامه 
نــگار آمریکایی معتقد اســت بهترین قســمت 
آثار تخیلی در بســیاری رمان ها تذکریســت که 

شخصیت ها صرفاً تخیلی هستند! 
اما این داستان حقوق های نجومی و » ری دار« 
به هیچ عنوان تخیلی نیست فلذا ما بیشتر نگران 
مدیران پا به ســن گذاشــته و دارای نوه نتیجه 
هســتیم. چرا که ممکن اســت دو روز دیگر با 
مختصــری بوتاکس، لیپوساکشــن، لیفت ابرو، 
بی بــی فیــس کردن صورت و به زبان ســاده تر 
دستکاری در نمای ظاهری )شاید هم کوبیدن از 
نو ساختن( و پخش یک کلیپ از فوتبال خیابانی 
با نوه ها و دوستان شان، جلو مدارس فوتبال صف 
کشــیده و خواهان ثبت نام در دوره های فشرده 
آموزش فوتبال شدند؛ چرا که برای این بزرگواران 
سن تنها یک عدد است و اضافه وزن، کهولت سن، 
عصا و عینک و ســمعک و ...  را مانع رســیدن به 
هدف خود یعنی فوتبالیست شدن و نهایتا ورود 
به کادر فنی تیم پرســپولیس نمی دانند! خدا به 

خیر بگذراند ...

»به قطار نرسیدیم« چاپ شد
 کتاب »به قطار نرسیدم« نوشته نیلوفر کاظمی 
نویســنده و مترجم زبان و ادبیات آلمانی اســت 
که به تازگی توسط نشر سرو راهی کتابفروشی ها 
شده است.داستان این کتاب در مورد خبرنگاری 
به نام نگار است که خیلی عالقه ای به تهیه خبر 
درباره جنگ ندارد، او برای شرکت در جشنواره 
گل نرگس و تهیه گزارش به خوزستان می رود، 
اما گویا دست تقدیر ماجرای دیگری را برایش رقم 
زده است.اولین شب ماندگاریش در اهواز شبی 
اســت بس عجیب و پر هیجان شــب بعد، از قضا 
مهمان پیرزن خون گرم اهوازی می شود که در 
انتظار سی ساله بازگشت پسرش از جنگ هرشب 
برایش جشــن دامادی می گیرد و با کبوترهای 
مهمــان جشــن یزله می رقصــد، او ناخودآگاه 
درگیر داســتان این خانواده می شــود و دیدن 
لحظه لحظه زندگی و شــنیدن داستان هایشان 
از جنگ، قلم نگار را برای نگارش بهترین گزارش 
دوران خبرنگاری اش آماده می کند؛ گزارشــی 
از مردمانی که هنوز بعد از گذشــت ســال ها با 
تبعات شــوم جنگ دست و پنجه نرم می کنند. 
»چه قرابت عجیبی است میان اهواز و ننه غالم 
بانوی ســالخورده اهوازی که پیشینه ای شگرف 
پشت سر دارد. زخم ها برداشته، دردها کشیده. 
رنج ها دیده، اما هنوز سرپا است. لبخندش گرچه 
بی رمق، اما هنوز گرم و گیراســت. ایران عادل 
را کســی به نام نمی شناســد. مثل همه مادران 
این سرزمین، هویتشان با فرزندانشان معنا پیدا 
می کند. غالمرضا تمام زندگی و هویت ننه غالم 
بود پســری که رفت تا هویت کشــورش زنده 

بماند.«
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عکس روز 

روند پیشرفت سرطان سینه در شب سریع تر است
یک مطالعه شــگفت انگیز در ســوئیس نشان می دهد که وقتی بیماران 
مبتال به سرطان سینه می خوابند، سلول های تومور ممکن است بیدار 

شده و از طریق جریان خون پخش شوند.
 به گفته محققان دانشگاه بازل، سلول های سرطانی در گردش که بعداً 

گسترش )متاستاز( می یابند، به طور مداوم ایجاد نمی شوند.
»نیکوال آســتو«، سرپرست این مطالعه، می گوید: »وقتی فرد مبتال به 

سرطان، خواب است، تومور بیدار می شود.«
وی افزود: »تحقیق ما نشــان می دهد که فرار ســلول های سرطانی در 
گــردش از تومور اصلی توســط هورمون هایی مانند مالتونین کنترل 

می شود که ریتم روز و شب ما را تعیین می کند.«
ساالنه حدود ۲.۳ میلیون نفر در سراسر جهان به سرطان سینه مبتال 
می شــوند. محققان خاطرنشــان کردند وقتی ســرطان آنها به موقع 
تشــخیص داده می شــود، بیماران معموالً به خوبی به درمان پاســخ 
می دهند. اما در صورت گســترش ســرطان که زمانی رخ می دهد که 
ســلول ها از تومور اصلی جدا شــده و از طریق رگ های خونی به نقاط 

دیگر بدن بروند، درمان دشوارتر است.
محققان کشــف کردند که تومورها ســلول های در گردش بیشتری را 

زمانی که فرد بیمار خواب است تولید می کنند.

ســلول هایی که شــب ها تومور را ترک می کنند نیز ســریع تر تقسیم 
می شــوند و بنابراین پتانسیل بیشتری برای تشکیل تومورهای جدید 
نســبت به ســلول های در گردشی دارند که تومور اصلی را در طول روز 

ترک می کنند.
در مرحله بعد، محققان باید دریابند که چگونه می توان از این یافته ها 

برای بیشترین استفاده از درمان های سرطان موجود استفاده کرد.
آستو همچنین می خواهد بررسی کند که آیا سایر سرطان ها نیز مانند 
ســرطان ســینه رفتار می کنند و آیا اگر بیماران در زمان های مختلف 

درمان شوند، درمان های موجود می توانند موفقیت آمیزتر شوند.

دریچه علم

كتابکده

کاهش فروش سینمای ایران

قهر ۶ میلیون نفری
در ۳ ماه  نخســت ســال جاری فیلم های 
موقعیت مهدی، گل به خودی، قدغن، سگ 
بند، روز صفر، شادروان، مردبازنده، انفرادی، 
المینور، مغز اســتخوان، مجبوریم، چند 
می گیری گریه کنی۲، علف زار، ســلفی با 
دمکراسی، پســران دریا، بدون قرار قبلی، 
نقره داغ، والدین امانتــی، هناس، بی صدا 
و حلزون« روی پــرده ســینماها رفته و 
۳میلیون  و ۹۱۳ هزار و ۳۳۹ نفر تماشاگر 

هم داشته اند.
اگر بهار ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰ را درنظر 
نگیریم که به واسطه بحران پاندمی کرونا، 
سینماها تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و آمار 
حدود ۴میلیونی مخاطبان ســینماها را با 
اکران بهار ادوار گذشته مقایسه کنیم متوجه 
می شویم که ریزش تماشاگر در سینمای 
ایران به شکل بی ســابقه ای افزایش داشته 
است. این آمار رســمی تعداد تماشاگران 
اکران بهار ۹۸ است؛ یک سال قبل از کرونا: 

۹ میلیون و ۹۲۴هزارو۲۳۱ نفر.
مقایســه تعداد تماشــاگران اکران بهاری 
امسال با ۳ سال پیش از کاهش ۶ میلیون 
نفری مخاطبان ســینمای ایران حکایت 
می کنــد؛ اینگونه کــه اعداد با ما ســخن 
می گویند ریزش مخاطب مهم ترین بحران 
حال حاضر سینمای ایران است. قهر مردم با 
سینما تقریبا در هیچ زمانی چنین جدی و 
عمیق نبوده است. جوری که می شود گفت 
سینما رفتن برای بسیاری از مردم تبدیل به 

سنتی منسوخ شده است.
منحصر کردن بحران مخاطب به یک عامل 
و نادیده گرفتن بقیه عوامــل، حکم گول 
زدن خود را دارد. نمی شــود همه چیز را به 
گردن افزایش بهای بلیت سینماها انداخت 
و بســته بندی غیرجذاب فیلم های اکران 
بهار را نادیده گرفت. همچنان که نمی توان 
مجموعه ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی 
که مستقیما ربطی به سینما ندارند ولی در 
میزان اســتقبال مردم از فیلم ها تأثیرگذار 

هستند را نادیده گرفت.
در این زمینه برخی اعتقاد دارند فیلم های 

اکران شده در ۳ ماه اول سال آن قدر جذاب 
نبوده اند که مردم خود را مجاب به دیدنشان 
کنند. ســینماداران با اشــاره به مجموعه 
عوامل در کاهش مخاطبان به تعداد اندک 
فیلم های کمدی در اکران بهاری هم اشاره 
کرده انــد. البته که موضــوع فقط کمبود 

کمدی نیست.
 در این زمینه محمد قنبری، مدیر پردیس 
سینمایی مگامال به ایسنا گفت: »به نظر من 
مقایسه فروش امسال سینما با سال های ۹۸ 
و ۹7 اشتباه اســت و حتی مقایسه ای که 
میان اســتقبال مردم از بعضی کنسرت ها 
و تئاترهای گران قیمت  می شود نیز درست 
نیست چون حدود 7۰ تا ۸۰ درصد مخاطب 
سینما از قشر متوسط جامعه هستند ولی 
هم اکنون این قشر توان رفتن به سینما را 
از دســت داده چرا که یک بار سینما رفتن 
هزینه پارکینگ، تنقالت و شــام را نیز به 

همراه دارد که دست کم به ۵۰۰ هزار تومان 
می رسد.

البته این تنها دلیل ســینما نرفتن مردم 
نیســت و یک دلیل دیگر به فیلم های در 
حال اکران برمی گردد، یعنی انتخاب فیلم ها 
در چرخه اکران بســیار تأثیرگذار است و 
متأسفانه در بهار امســال فقط ۳-۲ فیلم 
پتانسیل اســتقبال مخاطبان را داشتند و 

مابقی چندان قابلیت فروش ندارند.«
خانواده های مذهبی سینما نمی روند

رئیس سازمان سینمایی اعتقاد دارد یکی 
از دالیل کاهــش مخاطب این اســت که 
خانواده هــای مذهبی ســینما نمی روند. 
محمد خزاعی در نشست شــورای اداری 
دســتگاه های فرهنگی و هنری اســتان 
کرمانشاه با تأیید برخی مشکالت در سینما 
گفت: »مخاطبان سینما در کل کشور ۱۰ تا 
۱۲ درصد جمعیت را تشکیل می دهند که 

معادل 7 تا ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور 
را شامل می شود.« خزاعی مشکل اساسی 
صنعت سینمای کشور را کمبود مخاطب 
عنوان کرد و گفت: »اگر همه ســالن ها و 
مجتمع های فرهنگــی را مجهز کنیم باید 
به این مســئله نیز توجه شود که در جذب 
مخاطب و رونق ســینماها چگونه می توان 
اثرگذار بود. مردم از حضور در دستگاه های 
دولتی برای دیــدن فیلم پرهیز می کنند و 

اقبال آنها به سینماهای خصوصی است.«
وی با اشــاره به کمیت مخاطبان ســینما 
افزود: »هم اکنون بنابر دالیل مختلف ۸۰ 
درصد خانواده های مذهبی و انقالبی ما به 
ســینما نمی روند، مگر اینکه آثاری مانند 
موقعیت مهدی یا بدون قرار قبلی روی پرده 
باشد. یادمان باشــد مخاطب دوست دارد 
مضامین و مفاهیم دلخــواه خود را در یک 

سالن مدرن تماشا کند.«

صدایی که شنیده نشد
تعداد مخاطبان سینمای ایران سال هاست 
که روند کاهشــی دارد. مثال در گزارشی که 
مرکز آمــار ایران درباره میزان تماشــاگران 
سینما در سال۹۶ منتشــر کرد چنین آمده 
است: در سال۱۳۹۶ تنها ۱۹درصد از مردم به 
سینما رفته اند که حدود ۳۰درصد این تعداد 
فقط یک بار، ۲۸درصد آنها ۲ بار و ۴۲درصد 
هم بیش از ۲ بار به ســینما رفته اند. به این 
ترتیب و طبــق این آمــار در واقع ۸۱درصد 
مردم اصال به سینما نرفته اند. یعنی براساس 
آمار یادشده از جمعیت ۸۰میلیونی ایران در 
حدود ۶۴میلیون نفر اساسا بیننده سینمای 

ایران نیستند.
۲ســال بعد اوضاع به مراتب بدتر شــده بود 
و خبرگــزاری ایرنــا بــا این تیتــر گزارش 
هشــداردهنده ای درباره ریــزش مخاطبان 
منتشــر کــرد: »7۸درصد مردم ســینما 
نمی رونــد.« این آمــار براســاس پیمایش 
»مصرف کاالهــای فرهنگــی در ایران« در 
سال ۹۸ به دست آمده است پژوهشی که در 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با ۳ محور 
»فعالیت فرهنگــی«، »مصرف« و »تقاضای 
فرهنگی« مورد بررسی و سنجش قرار گرفت 

و ابعاد مختلفی داشت.
بیشــترین میزان مصرف اینترنت در ایران 
از طریــق موبایل انجــام می شــود. حدود 
7۸درصد مــردم اصال به ســینما نمی روند 
که این عدد نشــان دهنده وضعیت وخیمی 
است.« براســاس این نظرســنجی می توان 
نتیجه گرفــت که بخش عمــده ای از اوقات 
فراغت مردم با رســانه های رقیب پر می شود 
و این یکی از عوامل ریزش مخاطبان است. با 
این همه مجموعه ای از عوامل باعث شد روند 
ریزش مخاطبان بعد از بحران کرونا شــدت 
بیشــتری بیابد که نتیجه اش را می توانیم در 
ریزش ۶میلیون نفری مخاطبــان در اکران 
بهار۱۴۰۰ مشــاهده کنیــم. یافتن راه حل 
بــرای بازگردانــدن مخاطبــان گریزپا به 
 سینما می تواند مهم ترین ماموریت سازمان 

سینمایی باشد.

پرده نقره ای 

طنز


