
مدیرعامل شرکت ملی نفت:

بزرگترین میزان سرمایه گذاری 
خارجی در تاریخ صنعت 

نفت ایران کلید خورد
از  نفــت  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل       
امضــای بزرگترین ســرمایه گذاری خارجی 
در صنعــت نفــت خبــر داد و گفــت:  ارزش 
تفاهم نامــه ای کــه بیــن شــرکت ملــی نفت 
ایران و گازپروم روســیه امضا شــد حدود 

چند ده میلیارد دالر است...

روح االمینی در نشست کمیته دارو و غذای 
کمیسیون بهداشت مجلس :

تامین منافع و داروی 
 مردم مهمترین اولویت 

مجلس است
ح دارویار اعضای       در نشست بررسی طر
کید کردند که مهمترین اولویت  کمیسیون تا
تأمین منافع مردم و توجه به تأمین، تدارک و 
ح  داروی مــردم و همچنیــن موفقیت این طر

است...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 44  

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور ترکیه:

حمله نظامی به شمال سوریه به ضرر ترکیه و به نفع تروریست ها خواهد بود
   حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به برخی نقل قولها مبنی بر حمله نظامی به شمال سوریه، 
کید کردند: این کار قطعاً  هم به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام  تأ
سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اســامی خاطرنشــان کردند: حفظ تمامیت ارضی ســوریه بســیار مهم اســت 

و هــر گونــه حملــه نظامــی در شــمال ســوریه قطعــاً  بــه ضرر ترکیه، ســوریه و همــه منطقه، و به نفع 
، حجــم و کیفیــت تبــادالت و  تروریســتها خواهــد بــود. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار
کید کردند:  همکاریهای اقتصادی دو کشور را بسیار کمتر از ظرفیت های موجود خواندند و تأ

کرات بین رؤسای جمهور حل و فصل شود...   || صفحه  صفحه 22  این مسئله در مذا

گار « از  نشست سه  جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه تحلیل » روز

»آستانه« در تهران  »آستانه« در تهران  
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گهرزمین منتخب برتر حوزه کارآفریین 
 مراسم استانی تجلیل از انتخاب چهره های برتر حوزه کارآفرینی سازمان تامین اجتماعی در سالن تامین اجتماعی استان کرمان برگزار شد.

در این مراسم از شرکت گهرزمین بعنوان کارفرمای برتر حوزه کارآفرینی سازمان تامین اجتماعی تجلیل شد.
شــایان ذکر اســت این شــرکت تاکنون توانســته است در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و همچنین بحث های مختلف از جمله 

اشتغالزایی پایدار، مسوولیت های اجتماعی و... گام های موثری را بردارد.

 کوچ بازنشستگان دولتی
به بخش خصوصی
   احسان سهرابی

مشاور حقوقی کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشور 

مدیــران بازنشســته درچندین 
شــرکت جزء اعضای هیئت مدیره 
هستند و جای بسیاری از نیروهای 
جوان را گرفته اند.  بررسی مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
۹۵۷ هزار و ۲۷۱ نفر از جمعیت فارغ التحصیالن کشور، بیکار 
هســتند؛ یعنی در سال گذشته ۱۳.۶ درصد از کل جمعیت 
فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند که نســبت 

به سال ۹۹ حدود ۶ دهم درصد کاهش را نشان می دهد.
 ۴۰ درصد از بیکاران کشور

غ التحصیل دانشگاهی هستند فار
همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۵۳ نفر بیکار 
در کشور داریم که بررسی سهم »جمعیت بیکار تحصیل کرده 
از مجموع جمعیت بیکار کشور« حاکی از آن است که ۴۰.۳ 
درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ التحصیالن آموزش عالی 
قرار دارند که این سهم در سال ۹۹، معادل ۳۸.۹ درصد بود.
یکی از عمده ترین مشــکالتی که فضای اشــتغال را اشــباع 
کرده اســت حضور مدیران بازنشسته است که نمی توانند از 
خأل احترام و رفاهیات  جدا شــوند لذا شاهد هستیم مدیران 
بازنشسته دولتی در چندین شرکت جزء اعضای،هیئت مدیره 

هستند .
مهم ترین نقدی که به قوای مقننه وارد اســت اجازه فعالیت 
اشــتغال مجدد تبصره ۲ ماده واحده قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان اســت که بزرگ ترین ظلم به جوانان بیکار 
کشــورمان باالخص اشــتغال جوانان تحصیل کرده را کرده 
است حتی بازنشستگان دستگاه های اجرایی یا بازنشستگان 
اســتخدام خــاص بانک ها ..  جایی بــرای کار کردن جوانان 

نگذاشته اند.
برخــی نیــز نه به دلیل تأمین معیشــت بلکه ادامه احترام و 
اعتبار از کار جدایی ناپذیر هستند آنان که توانسته اند ارتباط 
سیاسی خوبی برگزار کنند جایگاه و مناسباتی خواهند داشت 
تحت عنوان مشاوره اعضای کمیته ها و کمیسیون ها ،شوراها، 
مدارس غیرانتفاعی ،آموزشــگاه ها ، مشاغل اداری و دفتری 

حفظ کنند.
به دلیل اســتفاده عنوان و پســت در سال های آخر در ادارات 
دولتی و بهره از مســتمری متأســفانه نشاط و پویایی از بین 
رفته که می توان با دلیل حفظ جایگاه تأثیر مهمی در فرایند 
کار داشته باشد به نوعی برخی کارها نیز قفل می شود و پس 
از بازنشستگی با همین نگرش دستوری در بخش خصوصی 

واردشده اند که دو آسیب دارد.
یکی اینکه به دلیل اینکه تازه بازنشست شده است زمینه های 
رانت و گشایش های غیراصولی به دلیل ارتباط با محل کاری 
ایجاد می شــوند و دوم اینکه از ســوی دیگر نیز به دلیل نوع 
فعالیت آنان نگاه دستوری و حاکمیتی در بخش خصوصی را 
تزریق می کنند که جوانان نیز تاب آوری این نوع تفکر رادارند 
و باعث می شود بهره وری کاهش پیدا کند ویا ادامه همکاری 

با آن شرکت به دلیل حضور این افراد قطع شود .
ایــن نوع کوچ بازنشســتگان دولتــی به بخش خصوصی 
کلکسیونی است که در همه رده ها دیده می شود و باید اذعان 
کرد در خصوص اشــتغال بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات مشخص و روشنی وجود 

دارد.
یکی از مهم ترین مسائل و مشکالتی که کشور با آن مواجه 
است و دغدغه مهم ما هم به حساب می آید، موضوع معیشت 
بازنشســتگان است که به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه، 
آن چنان کــه بایــد از توان اقتصادی مناســبی برخوردار 

نیستند.
در دوران بازنشستگی عالوه برافزایش هزینه های خانوار، سایر 
هزینه ها ازجمله هزینه های درمانی ویژه هم اضافه می شوند، 
اما متأسفانه با عدم توجه به این مشکالت افزایش ۱۰ درصدی 
حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگان، هزینه های زندگی 
آن ها را به خوبی پوشش نمی دهد. به همین دالیل متأسفانه 
شاهدیم که برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی برخالف 

میل خود و به ناچار به بعضی مشاغل روی می آورند.
امیدواریم روزی برسد که شاهد رفع کامل نیازهای رفاهی، 
درمانی و معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران همراه با 
تکریم این عزیزان باشیم، طوری که حقوق مناسب شأن آن ها 
باشــد. وقتی مستمری بازنشستگی، کفاف زندگی را ندهد، 
در آن شــرایط باید به بازنشســته حق داد وارد مشاغلی شود 
که باید با شرایط سنی کار سخت انجام دهد و فضای جوان 
بیکار را پر کند . اشتغال مجدد بازنشستگان تأمین اجتماعی 

، معموالً از سر ناچاری است.
سازمان تأمین اجتماعی تالش کرده که با تسهیل گری در 
حوزه بازنشستگان، اوضاع رفاهی آن ها را بهبود بخشد. میزان 
افزایش حقوق ساالنه به دلیل عقب ماندن چندین ساله حقوق 
بازنشستگان از نرخ تورم، هنوز اوضاع رفاهی بازنشستگان به 
شــرایط مطلوب نرسیده که همین عامل به افزایش اشتغال 
مجدد بازنشستگان تأمین اجتماعی دامن زده است . هرکدام 
از این موارد و انتخاب آن ها در صورتی جوابگو خواهد شد که 
سیاســت گذاری های بلندمدت و تفکری آینده نگر در پشت 

آن قرارگرفته باشد.
ضــروری اســت در این میان با بازنگــری ماده واحده قانون 
ممنوعیــت به کارگیــری بازنشســتگان فضای اشــتغال 

فارغ التحصیالن مهیا کنیم.

یادداشت

وزیر کشور: 

 عادی انگاری کرونا مهم ترین 
عامل افزایش این ویروس است

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، عادی انگاری 
را مهم ترین عامل افزایش این ویروس دانست و گفت: باید با 
روحیــه و رویکــرد جهادی اجازه تشــدید ویروس کرونا را در 

کشور ندهیم. 
 احمد وحیدی در چهل و پنجمین نشست قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور نمایندگان دستگاه ها در 
محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به روند افزایشی سویه 
جدید ویروس کرونا در کشور، افزود: باید برای استان هایی که 
با افزایش ابتال به ویروس کرونا مواجه شده اند؛ مداخالت موثر 

برای کنترل هر چه سریع تر بیماری داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت افزایش محدودیت های تجمع و دورهمی 
در شهرهای قرمز کشور، ادامه داد: عادی انگاری بیماری کرونا 
مهم ترین عامل افزایش ویروس اســت و برای همین باید با 
افزایش رعایت مقررات بهداشتی همچون استفاده از ماسک و 
تزریق ُدز یادآور، اجازه رشــد دوباره ویروس کرونا را در کشــور 
ندهیم. وزیر کشــور پس از شــنیدن گزارش وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در خصوص افزایش حدود ۶ درصدی 
بســتری های کرونایی در کشور گفت: اجرای هر چه کامل تر  
»طرح شهید سلیمانی« همواره مورد تاکید ستاد ملی مدیریت 
ویروس کروناست و برای همین باید به صورت همگانی در امر 

مقابله با کرونا بسیج شویم.
موضوع تعیین تکلیف شدن وضعیت شرکت های واکسن ساز 
داخلی از دیگر محورهای مورد اشاره فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا بود که گفت: براســاس گزارش ارائه 
شده در حال حاضر هفت نوع واکسن در کشور در حال تولید 
است و در این خصوص مسئوالن وزارت بهداشت باید نسبت 
به ادامه فعالیت شــرکت های واکســن ساز حسب تخصص و 
توانمندی علمی و نیاز کشور تصمیم گیری الزم را داشته باشند.

اخبار كوتاه

امکان سنجی حذف دالر از مبادالت ایران و روسیه

؟! مساله این است روبل یا دالر
همزمان با سفر والدیمیر پوتین به ایران، گمانه زنی هایی درباره مجموعه ای از 
مقوالت مختلف سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه و جهان که احتمال 
طرح و بررســی آنها توســط طرفین وجود دارد مطرح شــده است. از جنگ 
اوکراین و اقتصاد انرژی گرفته تا بررسی تبعات سفر بایدن به منطقه و آینده 
تحوالت ســوریه، موارد بالقوه مورد بحث پوتین با مقامات کشــور ما در سفر 
جاری خواهد بود. در این میان، بحث اقتصاد کالن بین الملل که روند های نوین 
و تحول آفرینی پیرامون آن در حال تکوین است، به یکی از مهمترین محورهای 
این سفر بدل شده که حساسیت و توجه تحلیل گران را به خود جلب کرده 
است. بیش از هشتاد سال پیش و در بزنگاه بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا 
بهترین فرصت را در کنفرانس »برتون وودز« بدســت آورد تا اقتصاد آینده 
جهان را مهندسی کند. بدین روی، سه نهاد بانک جهانی، صندوق بین المللی 
پول و گات )که بعد ها به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد(، وظیفه داشتند 
پایه های اقتصاد جهان را بر پایه مکتب لیبرالیســم و ســرمایه داری پی ریزی 
کنند. ضعف اروپای جنگ زده و فقدان ابتکار عمل دیگر کشور ها باعث شد 
این ترتیبات جدید، خیلی زود مصوب و عملیاتی شوند؛ در واقع جهان در آن 
زمان مثل  موسسه ای بود که آمریکا به مثابه رییس هیات مدیره، قوانین و 

دستورالعمل های باب میل خودش را به دیگر اعضا تحمیل کرد.
در سال ۱۹۹۱ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، عمال گفتمان 
اقتصادی رقیب آمریکا شکست خورد و نظم نوین جهانی در بعد اقتصادی هم 
برای مدت ها حاکم شد. اما در برتون وودز عالوه بر نهادهایی که گفته شد، 
آمریکا دالر را هم به عنوان پول بین المللی به دنیا تحمیل کرد. این مهم در 
اثر سال ها خرید و ذخیره طال توسط آمریکا میسر می شد که پشتوانه قابل 

توجهی را برای این ارز نوظهور فراهم آورد. جمهوری اسالمی ایران همواره 
پیشرو در طرح لزوم حذف دالر از مبادالت بین الملل بوده است. رهبر انقالب 
در این باره فرموده بودند »اگر مسئوالن و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به 
معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خالص کنند 
و ارزش و آقایی دالر را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز 
نجات داده اند و برای آنها الگو خواهند شد.« در زمان حال، چین و بخصوص 
روسیه در کنار  بعضی کشور های دیگر، به این نتیجه رسیده اند که تضعیف 
هژمونی آمریکا و رهایی از سلطه آن، بدون تضعیف دالر امکان پذیر نیست. 
قریب به پنج سال پیش، قبل از اینکه جنگی در اوکراین در کار باشد، پوتین 
طی نشســتی در شــهر سوچی روسیه گفته بود: »ما در حال رفتن به سمت 
حذف دالر از اقتصاد خود هستیم. ما این کار را فقط به خاطر تضعیف دالر 
انجام نمی دهیم بلکه ما می خواهیم امنیت خود را تامین کنیم در حال حاضر 
ما با تحریم ها روبرو هســتیم و این تحریم ها امکان مبادله با دالر را برای ما 

فراهم نمی کنند.«
این امر پس از بروز بحران اوکراین و اعمال تحریم های شدید علیه روسیه، 
مجددا مد نظر این کشور قرارگرفته است و به نظر می رسد بین ایران و روسیه 
به عنوان دو کشور تحت تحریم غرب، درباره تدبیر فوری در کاهش وابستگی 

به دالر تصمیمات جدی در حال اتخاذ است.
در همین راســتا مصطفی قمری وفا، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی 
ایران با انتشار پیامی توییتری اعالم کرده بود که با راه اندازی نماد معامالتی 
روبل روسیه از روز سه شنبه )۲۸ تیر/۱۹ ژوئیه( صادرکنندگان ایرانی از طریق 
بانک ها و صرافی های کارگزار بازار متشــکل معامالت ارز می توانند همانند 

اسکناس دالر و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند. در عین 
حال سال گذشته، یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین، اعالم کرده بود که 
دولت این کشور در حال برنامه ریزی برای همکاری با سایر کشورهای آسیایی 
به منظور تقویت استفاده از ارزهای محلی در  تجارت و سرمایه گذاری به عنوان 
بخشی از یک طرح گسترده تر برای تقویت قدرت اقتصادی منطقه ای است.

در حال حاضر هنوز بخش اعظم مبادالت اقتصادی جهان با دالر آمریکا صورت 
می پذیــرد، امــا در صــورت وجود یک عزم و برنامه ریزی همه جانبه در بین 
کشورهای بریکس و پیمان شانگهای، جایگزینی دالر با یک ارز جدید غیر 
ممکن نیست. سفر پوتین به تهران چنانچه گفته شد، می تواند نقطه عطفی در 
این تحول به حساب آید، کما اینکه پیشتر هم طلیعه های آن پدیدار شده اند؛ 
به عنوان مثال والدیمیر پوتین در ترکمنستان به رییس جمهور کشور ما گفته 
بود: »روابط ما واقعا از سرشــتی عمیق و راهبردی برخوردار اســت« و اشاره 
کرد که تجارت میان دو کشور در سال گذشته، ۸۱ درصد رشد کرده است.

قرار اســت در ماه ســپتامبر و در اجالس ســران در ازبکستان، ایران به گروه 
چندجانبه امنیتی سازمان همکاری های شانگهای بپیوندد که روسیه و چین 
هم عضو آن هستند. به هر ترتیب تحوالت پیش روی را باید بسیار عظیم و 
راهبردی در نظر گرفت. جنگ اوکراین ســرآغاز جدیدی در چالش شــرق با 
هژمونی آمریکا بود. چالشی که چندی پیش رهبر انقالب در جمع دانشجویان 
در رابطه با آن فرمودند: »جهان در آستانه ی یک نظم جدید است؛ یک نظم 
بین المللی جدید در پیش است ... در مقابل نظم تک قطبی ای که بوش پدر 
بیست و چند سال پیش اعالم کرد.« این نظم جدید الجرم می بایستی در 

زمینه اقتصاد بین الملل و حذف هژمونی دالر هم صورت پذیرد.
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سیاست 2
تحلیل

آوارهای ساختمانی در شهر 
جنگ زده ماریوپُل اوكراین/ 

ساختمان پارلمان خبرگزاری آناتولی
سریالنکا در شهر كلمبو 
در محاصره نیروهای 
امنیتی/ رویترز

گزارش تصویری

گار « از  نشست سه  جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه  تحلیل » روز

»آستانه« در تهران
نشست سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، 
روســیه و ترکیــه در تهران کــه با هدف 
یافتــن یک راه حل بومی برای بحران های 
منطقــه ای صورت گرفت از نقش محوری 
ایــران در حل مناقشــات پیچیده منطقه 

حکایت دارد.
مهمترین دســتور کار نشســت تاریخی 
تهران موضوع اوکراین، سوریه، افغانستان 
و همکاری هــای چند جانبه برای ارتقای 
ســطح همکاری های سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی بین کشورهای تأثیرگذار منطقه 
و کاهش تدریجی سلطه دالر بر تعامالت 

اقتصادی اوراسیا، بود.
در این نشست به طور طبیعی بحران سوریه 
محوری ترین موضوع مورد بحث رؤســای 
جمهوری اسالمی ایران، روسیه و ترکیه بود 
زیرا حضور نیروهای ترکیه در استان ادلب 
و آماده بــاش نیروهای دموکراتیک مدافع 
خلق کرد ســوریه بــرای تقابل فیزیکی با 
ارتش ترکیه نگرانی هایی برای ســه کشور 
هم پیمان یعنی ایران، روسیه و سوریه ایجاد 

کرده است.
ارتش ترکیه از سال ۲۰۱۶ به بهانه مقابله 
بــا نفوذ نیروهای دموکراتیک مدافع خلق 
سوریه در نوار مرزی سوریه و ترکیه بخش 
مهمی از استان ادلب در شمال غرب سوریه 

را اشغال کرد.
از همان زمان اختالف میان روسیه و دولت 
رجب طیب اردوغان آغاز شــد زیرا حضور 
نیروهــای ترکیه در عمق ۳۰ کیلومتری 
خاک ســوریه آن هــم بدون هماهنگی با 
دولت ســوریه از نظر مســکو قابل توجیه 

نیست.
جمهوری اســالمی ایران نیز به عنوان 
هم پیمان اســتراتژیک ســوریه بارها 
نســبت به ادامه حضور نظامی ترکیه 
در شــمال غرب ســوریه هشدار داده 
اســت زیرا از نظر تهران حضور ارتش 
ترکیه در ادلب به تشدید بحران داخلی 
سوریه کمک خواهد کرد. لذا در نشست 
رؤســای جمهــوری ایــران، ترکیه و 
روســیه در تهران موضع بحران سوریه 
و ضرورت کمک سه کشور برای پایان 
دادن به این بحران ۱۱ ساله مورد تاکید 

قرار گرفت.
موضــوع کلیدی دیگری که در نشســت 
تهران مورد بحث جدی قرار گرفت مسئله 
بحران اوکراین بود که ایران به دلیل نقش 
محوری در حل مناقشات منطقه ای، راهکار 
مناسبی برای پایان دادن به این بحران ارائه 
داد کــه این راهکار می تواند امنیت پایدار 
را برای دو کشــور همسایه یعنی روسیه و 

اوکراین تضمین کند.
همچنیــن مســئله تشــکیل یک بلوک 
اقتصادی شمال-جنوب که حلقه اتصال آن 
کشورهای اوراسیا است یکی از مهمترین 
موضوعات مورد بحث نشســت تهران بود 
زیرا اگر کریدور تجاری شــمال جنوب باز 
تعریف و احیا شــود می تواند در آینده به 
توسعه پایدار کشورهای غرب آسیا، آسیای 

میانه و جنوب قفقاز کمک کند.
تشــکیل بلوک اقتصادی با شرکت ایران، 
روســیه، چین، هند و بعضی کشــورهای 
شــرق و غرب آســیا که نیمی از جمعیت 
جهان را تشــکیل می دهنــد می تواند به 

شــکل گیری یک مجموعه اقتصادی در 
شرق منجر شود.

ایــن مجموعه بــه دلیل برخــورداری از 
ظرفیت هــای باالی اقتصــادی و انرژی 
فســیلی قادر خواهد بود ســلطه دالر بر 
تعامالت منطقه ای و بازارهای انرژی جهان 
را در آینده کاهش دهد و با شکل گیری یک 
ارز جدید وابستگی این کشورها به اقتصاد 

غرب کاهش به تدریج قطع خواهد شد.
به نظر می رســد نشســت تهران که یک 
نشســت کامــاًل راهبردی اســت نوعی 
بازتعریف سیاســت های کالن کشورهای 
محوری منطقه پس از شکست سفر اخیر 
جــو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا به 

منطقه تلقی می شود.
جو بایدن در ســفر به فلســطین اشغالی و 
عربستان در ایجاد یک ناتوی عبری-عربی 
علیه ایران و محور مقاومت با شکست مواجه 
شــد و این نشــان می دهد که کشورهای 
هم پیمان ســنتی ایاالت متحده در غرب 
آسیا اعتماد خود را نسبت به توانمندی های 
آمریکا برای ایجاد چتر حمایتی از دســت 

داده اند.
از ایــن رو نشســت تهــران پاســخی به 
جریان ســازی های جو بایدن علیه ایران، 
چین و روسیه خواهد بود که خروجی این 
نشست قطعاً به تغییر موازنه های قدرت به 
سود ایران و محور مقاومت منجر می شود، 
زیرا فصل جدیدی از افزایش همکاری های 
نظامــی ایران و روســیه در آینده نزدیک 

گشوده خواهد شد. 
آمادگی برای برگزاری نشســت ۳ کشور 
مهم روند آســتانه یعنی ایران، روســیه و 
ترکیه بازتاب گســترده ای در منطقه پیدا 

کرده است.

 همکاری منطقه ای 
در برابر مداخله خارجی

ســخنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر بازگشــت به خاورمیانه، یکی از 
اخباری بود که در چند روز گذشته توجه 

رسانه های منطقه و جهان را به سوی خود 
جلب کرد.

بایدن که به ســرزمین های اشــغالی و از 
آنجا به ریاض و جده عربســتان سعودی 
رفته بود، تصور می کرد که می تواند موج 
جدیدی راه بیندازد تا بر اســاس آن نظم 
امنیتی منطقه را تغییر دهد. او تالش کرد 
رژیم صهیونیستی را به کشورهای عربی 
نزدیک کند و از دیگر سو به دنبال تامین 
منابع ارزان انرژی بود. اما به جرات می توان 
گفت در هیچ کدام از این اهداف به نتیجه 
نرسید و الگوی همکاری منطقه ای ایران، 
روسیه و ترکیه، این واقعیت را نشان می 
دهد که تکلیف مســائل مهم سیاســی و 
امنیتی منطقه با اجماع نظر این سه قدرت 

مهم تعیین خواهد شد.
از این نظر نشســت عالی تهــران، نمونه 
روشــنی از همکاری منطقه ای و ارائه یک 
الگوی مســتقل برای سیاست خارجی و 

تامین امنیت منطقه است.
روزنامــه های ترکیه نشســت تهران را با 
عبارت »نشســت عالی« توصیف کردند 
چرا که قرار اســت ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهــور ایران، والدیمیــر پوتین رئیس 
جمهور روســیه و رجب طیــب اردوغان 
رئیس جمهوری ترکیه به عنوان سه قدرت 
مهم منطقه عالوه بر سوریه در مورد دیگر 
مسائل امنیتی منطقه با هم گفتگو کنند.
آیا سیاست ترکیه در سوریه تغییر می کند؟

 بــرای آن که نگاهــی عینی و واقع بینانه 
به سیاســت های ترکیه در سوریه داشته 
باشــیم، الزم است رویکرد و اقدامات چند 
ســال پیش این کشــور را یک بار به شکل 

اجمالی مرور کنیم.
رجب طیب اردوغان و رهبر حزب عدالت و 
توسعه پیش از آغاز تحوالت مهم موسوم به 
بهار عربی و بیداری اسالمی، روابط خوبی 
با ســوریه برقرار کرده بود. ترکیه و سوریه 
طی چند دهه متمادی مشکالت سیاسی 
و جغرافیایی جدی داشتند، اما در آخرین 
دهه قرن بیســتم، بین ترکیه و ســوریه 

مقدماتی برای عادی ســازی روابط ایجاد 
شد که یکی از دستاوردهای آن، توافقنامه 

آدانا بین آنکارا و دمشق بود.
مدتی بعد، رجب طیب اردوغان به عنوان 
اولین نخســت وزیر ترکیه به سوریه سفر 
کــرد. عالوه بــر اردوغان، احمد داود اوغلو 
وزیر امور خارجه اسبق ترکیه که به عنوان 
معمار سیاســت خارجــی حزب عدالت و 
توسعه شناخته می شد، در خاطرات خود 
ذکر کرده که ده ها بار به دمشق سفر کرده 
اســت. او که به زبان عربی هم تسلط دارد، 
بارها با بشار اسد و مقامات سیاسی و امنیتی 
دمشق گفتگوها و مذاکرات طوالنی داشته 

است.
اردوغــان و داود اوغلــو مــی خواهند این 
تصویر را القا کنند که در گذشــته از بشــار 
اســد خواســته اند به توســعه سیاسی و 
دموکراسی بیندیشد. اما واقعیت این است 
که در آن دوران، خود ترکیه هم از توسعه 
سیاسی قابل توجهی برخوردار نبود و چنین 
به نظر می رســد که گل، اردوغان و داود 
اوغلو به دنبال نفوذ بیشتر در سوریه بودند.

پس از آغاز بحران سوریه و تغییر معادالت 
این کشــور، میل و اشتیاق مقامات ترکیه 
برای دســتیابی به نفوذ و قدرت در سوریه 

شکل متفاوتی پیدا کرد.
اهداف تیم اردوغان در ســوریه به قدری 
خطرناک بود که بســیاری از مشــکالت 
امنیتی، اجتماعی و تراژدی های انسانی در 
سوریه را ملتهب تر و وحشتناک تر کرد. چرا 
که سرویس اطالعاتی ترکیه و هنگ های 
مرزبانی در مرز ترکیه و ســوریه، چشمان 
خود را به روی تردد افراطی ها بستند و ده 
ها هزار نفر از افراطی ها از آســیای میانه، 
ترکســتان شرقی، اروپا و آمریکا به سوریه 
رفتند و یکی از خطرناک ترین جنگ های 
امنیتی چند سال اخیر را در خاک سوریه 

رقم زدند.
ترکیه به این باور رســیده بود که می تواند 
بــا حمایت از معارضیــن نزدیک به خط 
فکری اخوان المسلمین و دیگر نحله های 

سیاسی همچون عرب های لیبرال و بخشی 
از کردها و ترکمن ها در ســوریه دولتی بر 
ســر کار بیاورد که تا حد زیادی وابسته به 

آنکارا باشد.
آنکارا در این مسیر پول های فراوانی صرف 
کــرد. صدها هزار نفر از معارضان مســلح 
ســوری را زیر یک چتر مســتقل و واحد 
گردهم آورد و پیشرفته ترین تسلیحات و 
امکانات را در اختیار آنها گذاشت. در همین 
حــال برای معرضین سیاســی، گذرنامه 
سیاســی صادر شــد و آنان می توانستند 
بــا حمایت های آنکارا، بــه آمریکا، اروپا و 

پایتخت های عربی سفر کنند.
اما این مجموعه تالش ها نتوانست منجر 
به ســقوط دولت بشار اســد در سوریه 
شــود، چرا که اوالً مردم ســوریه در برابر 
مهاجمین مقاومت کردند و دوم این که 
دو قدرت منطقه ای مهم یعنی روسیه و 
ایران مانع ســقوط سوریه شدند. ترکیه 
نیز که در این مســیر به نتیجه نرســیده 
بود، به روند آستانه پیوست تا جایگاهی 
در مدیریــت ابعاد مختلــف این پرونده 

دست و پا کند.

 پرچم سوریه
مانع از حمله جدید ترکیه

تحول امنیتی مهم پیش از آغاز نشســت 
تهــران، توجه  مقامات سیاســی و افکار 
عمومی ترکیه را به سوی خود جلب کرد. 
بسیاری از روزنامه های ترکیه و شبکه های 
تلویزیونی این کشور عکس ها و تصاویری 
پخش کردند که نشان می دهد بر تپه های 
مرتفع شهر کردنشین عین العرب یا کوبانی 
در شمال سوریه برای نخستین بار پس از 
چندین ســال، پرچم رسمی دولت سوریه 

به اهتزاز درآمده است.
البته با وجود همه دستاوردهای روند آستانه 
باید به برخی چالش های پیِش روی آن که 
از ابتدا نیز وجود داشته است اشاره کنیم. 
به خالف جمهوری اسالمی ایران که اهداف 
خود را همسو با نظام سوریه تعریف کرده 
است، سایر بازیگران به ویژه ترکیه اهداف 
دیگری نیز از این روند دنبال می کنند که 
نتیجــه آن گاهی منجــر به تأخیر افتادن 
برخی از تصمیمات مؤثر در بحران سوریه 
شــده است، همچنین ترکیه به حمایت از 
گروه های معارض ســوریه ادامه می دهد و 
به غیر از داعش، ســایر گروه های افراطی 
فعال در سوریه را جزء گروه های تروریستی 

نمی داند.
عــالوه بــر آن ترکیه به دلیل منافع خاص 
در موضوع کردها و تالش برای گســترش 
نفوذ خود در شــمال سوریه، گاهی اقدام 
بــه یک جانبه گرایــی می نماید که با روح 
چندجانبه گرایی روند آســتانه در تعارض 
اســت. از نمونه  اقدامات بارز آنکارا در این 
زمینه می توان به عملیات های نظامی آن 

در شمال سوریه اشاره کرد.
اما به طور کلی فرآیند عمومی روند آستانه 
به کاهش سطح بحران سوریه کمک کرده 
و دســتاوردهای آن بیشــتر از چالش ها و 
ناکامی ها بوده است و کشورهای حاضر در 
روند آستانه می بایست در حفظ آن تالش 
نمایند و برای ادامه مسیر، تأمل بیشتری 

داشته باشند.

خبر ویژه

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به برخی نقل قولها مبنی بر حمله نظامی به شمال سوریه، تأکید کردند: این کار قطعاً  هم 
به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق 
نخواهد کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه و هیئت همراه با تأکید بر لزوم افزایش همکاریهای دو کشور به ویژه همکاریهای تجاری، رژیم صهیونیستی را از 
عوامل اصلی ایجاد اختالف بین کشورهای اسالمی برشمردند و با تأکید بر اینکه آمریکا و رژیم غاصب نمی توانند جلوی 
حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند، در خصوص مسئله سوریه خاطرنشان کردند: حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم 
است و هر گونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعاً  به ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه، و به نفع تروریستها خواهد بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، حجم و کیفیت تبادالت و همکاریهای اقتصادی دو کشــور را بســیار کمتر از 

ظرفیت های موجود خواندند و تأکید کردند: این مسئله در مذاکرات بین رؤسای جمهور حل و فصل شود.
ایشان با تأکید بر اینکه نباید به امریکا و رژیم صهیونیستی تکیه کرد، گفتند: امروز نه رژیم صهیونیستی، نه آمریکا و نه 

دیگران نخواهند توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند و عاقبت کار به نفع مردم فلسطین خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه، مسئله تمامیت ارضی سوریه را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به برخی نقل قولها 
مبنی بر حمله نظامی به شمال سوریه، تأکید کردند: این کار قطعاً  هم به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر 

منطقه است و اقدام سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.
ایشان با اشاره به اظهار نفرت رئیس جمهور ترکیه از گروههای تروریستی، گفتند: با تروریسم حتماً باید معارضه کرد اما 

حمله نظامی در سوریه به نفع تروریستها خواهد بود البته تروریستها نیز محدود به یک گروه خاص نیستند.

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور ترکیه:

حمله نظامی به شمال سوریه به ضرر ترکیه و به نفع تروریست ها خواهد بود

اردوغان: 

 هیچ گاه در مقابل اجحاف 
کت ننشسته ایم علیه ایران سا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و هیات همراه 
با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 

دیدار کرد.
 اردوغان در این دیدار با تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، 
اتحاد امت اسالمی و افزایش همبستگی ایران و ترکیه 
را الزم دانست و گفت: ترکیه هیچ گاه در مقابل اجحاف 
علیه ایران ســاکت ننشسته و برادری ایران و ترکیه در 

همه زمینه ها باید گسترش پیدا کند.
اردوغــان با تأکید بر اینکه همواره مخالف تحریم های 
یکجانبه علیه ایران بوده و خواهیم بود، گفت: از انتظارات 
مشروع ایران در برجام، حمایت و شرکت های ترکیه ای را 

به سرمایه گذاری در ایران تشویق می کنیم.
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به درگیری ایران و ترکیه با 
تروریستها در طول سالهای متمادی، گفت: در سوریه 
گروههای تروریستی، مورد حمایت تسلیحاتِی سنگین 
از طرف کشــورهای غربی همچــون آلمان، انگلیس، 

فرانسه و به ویژه آمریکا هستند.
اردوغان با بیان اینکه موضع ترکیه در خصوص تمامیت 
ارضی سوریه مشخص است، افزود: از دولت سوریه انتظار 
داریم روندهای سیاسی را آغاز کند. در اجالس آستانه 
مســئله ســوریه به صورت ویژه در دســتور کار است و 

امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

امیرعبداللهیان:

 راه حل تکراری نتیجه تکراری 
به دنبال دارد

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که معتقدیم راه 
حل تکراری نتیجه تکراری را به دنبال خواهد داشــت، 
گفت: واقع بینی مبتنی بر تحلیل درســت نیاز امروز 
حــکام آمریکا برای رســیدن به توافقی پایدار اســت. 
حسین امیرعبداللهیان با اشاره به گفتگوی تلفنی خود 
با »»جوزف بورل« مســوول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
» با آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا به صورت تلفنی در خصــوص آخرین وضعیت 

گفتگوها برای رفع تحریم صحبت کردم.
 آقای بورل از اراده مثبت جمهوری اسالمی ایران و ابتکار 
عمل ما برای عبور از موانع و حل و فصل اختالفات باقی 
مانده در مذاکرات تقدیر کرد و گفت به تالشهایشان برای 

نزدیک کردن دیدگاه ایران و آمریکا ادامه خواهد داد.
من هم از آقای بورل و آقای مورا به دلیل تالشهای مثبت 
و بی وقفه اشان تشکر کردم و به تبیین دالیل اختالفات و 
راه حل آن پرداختم. به آقای مورا صراحتا گفتم آمریکا 
باید زیاده خواهی و تردید را کنار بگذارد. معتقدیم راه 
حل تکراری نتیجه تکراری را به دنبال خواهد داشــت. 
واقع بینی مبتنی بر تحلیل درست نیاز امروز حکام آمریکا 
برای رسیدن به توافقی پایدار است. به آقای بورل گفتم 

آمریکایی ها با اهرم فشار به نتیجه نخواهند رسید.«

سخنگوی وزارت امور خارجه:

رژیم صهیونیستی جرأت رویارویی 
نظامی با ایران ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت وگویی 
با تاکید بر اینکه واشــنگتن همه مطالب ایران را که در 
متن توافق سال ۲۰۱۵ آمده است، نپذیرفت، خاطرنشان 
کرد: طوالنی کردن زمان مذاکرات به نفع هیچ طرفی به 

ویژه آمریکا نیست.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در گفت وگویی 
تفصیلی با شبکه العالم به سواالتی پیرامون »سیاست های 
همکاری دولت سیزدهم با کشورهای منطقه«، »آخرین 
وضعیــت تماس های دیپلماتیک ایران و عربســتان«، 
»واکنش ها به ســفر بایدن بــه منطقه« و »واکنش ها 

به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی« پاسخ داد.
کنعانی در این گفت وگو تاکید کرد: رژیم صهیونیستی 
جرأت رویارویی نظامی با ایران را ندارد و تهدیدهای اخیر 

رژیم صهیونیستی صرفا جنگ روانی است.
وی گفت: این رژیم جرأت و قدرت رویارویی نظامی 
با ایران را ندارد و پاســخ ایران به هرگونه حماقتی 
که رژیم صهیونیســتی مرتکب شود، ویران کننده 

خواهد بود.
ســخنگوی وزارت خارجه در بخشــی از گفت وگوی 
خود خاطرنشان کرد: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
در تشــکیل ائتالفی نظامی ضد ایران شکست خورد و 

کشورهای منطقه به آمریکا اعتمادی ندارند.

سخنگوی قوه قضاییه:

کبر طبری در دو اتهام  پرونده ا
مورد اعاده قرار گرفت

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده اکبر طبری گفت: 
پرونــده در دو اتهــام مــورد اعاده قــرار گرفت نه بقیه 
محکومیت ها، به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و 
جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی بزودی 

آغاز می شود.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 
دیروز در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به پذیرش 
اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو اتهام او، 
این پرونده در چه وضعیتی است؟ آیا رسیدگی آغاز شده 
و مانند دادگاه قبلی علنی اســت یا خیر؟ گفت: پرونده 
در دو اتهامی که اشــاره کردید و مورد اعاده قرار گرفت 
نه بقیه محکومیت ها، به شعبه هم عرض کیفری ارجاع 
شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی 
بزودی آغاز می شــود. در مورد اینکه دادگاه علنی باشد 
یا خیر هم باید گفت اصل بر علنی بودن محاکم است 

مگر به تشخیص قاضی.

گشت بایدن با دست های خالی باز
به نظر می آید ســفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه با 
ناکامی مواجه شد و اهدافی که مدنظر داشت، به دالیلی 
ازجملــه اینکه عربســتان و دیگر کشــورهای عربی با 
راهبردهای ضد روسی و ضد چینی دولت بایدن چندان 
همراهی نکردند و سیاست های ضد ایرانی نیز عماًل نتیجه 
مشخصی نداشت، شکست خورد. جو بایدن ۲۲ تیرماه 
با استقبال رئیس و نخست وزیر رژیم صهیونیستی وارد 
ســرزمین های اشغالی شــد و در ادامه سفر منطقه ای 
خود در بیت لحم با محمود عباس، رئیس تشــکیالت 
خودگردان فلسطین و در جده با مقام های عربستان دیدار 
و گفت و گو کرد.بایدن با چهار هدف اساسی به منطقه 
غرب آسیا سفر کرد: کسب حمایت صهیونیست ها برای 
انتخابات میان  دوره ای مجلس نمایندگان، بهبود روابط 
واشــنگتن و ریاض و متقاعد کردن عربســتان سعودی 
بــه افزایــش تولید نفت، عمیق تر کردن روابط تل آویو و 
ریاض، ایجاد اجماع منطقه ای ضد جمهوری اســالمی 
ایران. ارزیابی ســفر بایدن نشــان می دهد تنها عمیق تر 
شدن روابط عربستان و رژیم صهیونیستی محقق شده 
و سایر اهداف نه تنها تأمین نشده بلکه عماًل سفر بایدن، 

سفری شکست خورده محسوب می شود.
سفر بایدن به غرب آسیا با انتقادهای گسترده ای مواجه 
شد؛ در داخل آمریکا، بیشتر تحلیل ها حاکی از این بود 
که وی در موضع ضعف به منطقه سفر کرد. تحلیل گران 
بر این باور هســتند که ســفر به اراضی اشغالی نه تنها به 
حمایت صهیونیست ها از دموکرات ها در انتخابات آتی 
مجلس نمایندگان آمریکا منجر نخواهد شد بلکه حتی 
تقویت رابطه رژیم صهیونیستی با دولت بایدن را نیز به 
دنبال نخواهد داشت. به عنوان نمونه، در حالی که بایدن در 
اراضی اشغالی از راه حل دو دولتی حمایت کرد، یئیر الپید، 
نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی اعتقادی به این راه 
حــل نــدارد یا اینکه در حالی که بایدن از ادامه مذاکرات 
با ایران حمایت کرد، الپید بر لزوم متوسل شدن به زور 
علیه ایران تأکید می کرد. محور دیگر انتقادها به دیدار 
بایدن با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی مربوط است. 
بایدن پیش تر بن سلمان را در قتل جمال خاشقجی، فعال 
مخالف سعودی مقصر عنوان کرده بود و گفت عربستان 
را به »کشوری مطرود« تبدیل خواهد کرد. با وجود این، 
بایدن از شــعار خود عقب نشینی کرد و مجبور به دیدار 
با ولیعهد سعودی در داخل عربستان شد. دنیل کوهن، 
خبرنگار وبگاه خبری نیوز مکس در مصاحبه با یک رسانه 
صهیونیستی گفت: بایدن از موضع ضعف و برای گدایی 
وارد غرب آسیا شد. رئیس جمهور باید به عربستان برود 
و به نوعی آنچه از صاحب نظران می شنویم این است که او 
با کاسه گدایی در دست خواهد گفت از شما می خواهیم 

نفت بیشتری تولید کنید.
احتماالً انتقاد از بایدن تنها به زمان سفر نیز محدود نخواهد 
شــد، زیرا برخی منابع منســوب به کنگره آمریکا اعالم 
کردند دولت بایدن در آســتانه لغو ممنوعیت یک ساله 
خود بر فروش تســلیحات تهاجمی به عربستانی ها قرار 
دارد. در صورتی که دولت بایدن چنین تصمیمی اتخاذ 
کند باید انتقادهای حتی به مراتب بیشتری را تحمل کند.
تغییر چندانی در روابط واشنگتن- ریاض ایجاد نمی شود
بایدن در ســفر به عربســتان درصدد این بود که روابط 
آمریکا با عربســتان را بهبود بخشــد. با وجود این، روند 
تحوالت و همچنین تصاویر منتشــر شــده از این سفر و 
دیدارهای بایدن و مقام های سعودی به ویژه محمد بن 
سلمان نشان داد نمی توان انتظار داشت سفر بایدن سبب 
تغییر چندانی در روابط واشنگتن – ریاض شود. بایدن در 
حالی در فرودگاه جده از هواپیما پیاده شد که بن سلمان 
شخصاً در فرودگاه به استقبال بایدن نرفت و مقام های 
نه چندان عالی رتبه عربســتان با گل رز از وی اســتقبال 
کردند. بن سلمان مقابل کاخ »السالم« منتظر بایدن ماند. 
عالوه بر این، سلمان بن عبدالعزیز حتی مقابل کاخ السالم 
نیامد و در درون کاخ منتظر رئیس جمهور آمریکا ماند.

موضوع دیگر نیز این اســت که بن ســلمان حتی زمانی 
که افزایش تولید نفت عربستان را اعالم کرد، گفت »این 
تصمیم را پیش از این اعالم کرده بودیم و تا سال ۲۰۲۷ 
ظرفیــت تولید خود را افزایــش می دهیم«. فیصل بن 
فرحان، وزیر امور خارجه عربستان نیز در نشست جده 
اعالم کرد »در این نشســت موضوع تولید نفت مطرح 
نشد«. می توان گفت تا حدود زیادی بایدن درباره افزایش 

تولید نفت به هدف خود دست نیافته است.
دربــاره ایــران نیز گرچه بایدن جملــه تکراری »اجازه 
دستیابی ایران به سالح هسته ای را نخواهیم داد« بیان 
کرد، اما محمد بن سلمان بر لزوم همکاری ایران با آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی تأکید کرد. همچنین ولیعهد 
سعودی در ادبیاتی نرم اعالم کرد ایران را به همکاری با 
کشورهای منطقه دعوت می کنیم. عالوه بر این، فیصل 
بن فرحان نیز در نشست جده با تأکید بر اینکه مذاکرات 
میان عربستان و ایران مثبت بوده، ادعاها درباره تشکیل 
ناتوی عربی را رد و اعالم کرد: نمی دانم اسم ناتوی عربی 

از کجا در آمده است.
رســانه ها از مدت ها قبل تبلیغات درباره ســفر بایدن به 
منطقه غرب آسیا را آغاز کرده و در حین سفر نیز پوشش 
وسیعی به آن دادند. با وجود این، به نظر می آید دستاورد 

سفر بایدن در همین حد پوشش رسانه ای باقی ماند:
عربســتان و دیگر کشــورهای عربی با راهبردهای ضد 
روسی و ضد چینی دولت بایدن چندان همراهی نکردند.
سیاســت های ضد ایرانی نیز عماًل نتیجه مشــخصی 
نداشــت و ادبیات مقام های عربســتان درباره ایران نرم 
بود و حتی امیر قطر در نشست جده و در حضور بایدن 
از حق برخورداری کشورهای منطقه از انرژی صلح آمیز 
هسته ای دفاع کرد که اشاره تلویحی به حقوق هسته ای 

ایران بود.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد خبر

روح االمینی در نشست کمیته دارو و 
غذای کمیسیون بهداشت مجلس :

تامین منافع و داروی مردم 
 مهمترین اولویت 

مجلس است

در نشست بررسی طرح دارویار تاکید شد 
که پیوســت رســانه ای طرح دارویار باید 
دیــده می شــد و نماینــدگان مجلس و 
نخبگان باید توجیه می شدند؛ در این طرح 
در صــورت عــدم تامین به موقع منابع از 
سوی سازمان برنامه و بودجه، بار گردش 
نقدینگــی بــر داروخانه هــای کوچک و 
ضعیف تحمیل می شود و ممکن است در 
تأمیــن نقدینگی داروخانه ها با مشــکل 
مواجه شویم. همچنین اعضای کمیسیون 
در نشســت تاکید کردنــد که مهمترین 
اولویــت تأمیــن منافع مــردم و توجه به 
تأمین، تدارک و داروی مردم و همچنین 

موفقیت این طرح است.
به گزارش روزگارپرس به نقل از خبرگزاری 
خانه ملت، نشســت کمیته دارو و غذای 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس با 
حضور مسئوالن مربوطه به منظور بررسی 

طرح دارویار برگزار شد.
عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی رئیس 
کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و 
درمان با تشــکر از دست اندرکاران اجرای 
طرح دارویار، گفت: ظهر چهارشــنبه به 
من اطالع دادند که این طرح می خواهد 
اجرا شود و پس از اینکه در جریان اجرای 
طرح قرار گرفتیم دستور کار کمیته را لغو 
و نشست را به بررسی این طرح اختصاص 
دادیم زیرا طرح مالحظات و حواشی دارد 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته در نشست کمیسیون 
بهداشــت دست اندرکاران اجرای طرح از 
جمله بیمه ها، سازمان غذا و دارو و برنامه 
و بودجه به ســواالت کلیدی مطرح شده 

توسط نمایندگان پاسخ دادند.
روح االمینی با اشــاره به ســواالت مطرح 
شــده در نشست کمیســیون بهداشت، 
گفت: ســواالتی مبنی بر اینکه آیا منابع 
این طرح قبل از شــروع عملیاتی و تامین 
شــده و همچنین مالحظات طرح و بحث 
پوشش بیمه ای و داروی قاچاق در طرح 
دیده شــده مطرح شده است. همچنین 
اینکه آیا پوشش بیمه های متفرقه مانند 
جانبازان، بنیاد شــهید و صدا و ســیما در 
طــرح مذکور مورد توجــه قرار گرفته از 

جمله سواالت مطرح شده بوده است.
نماینــده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلس یادآور 
شد: تامین اجتماعی معتقد بود که بدهی 
خود را از آبان ماه پرداخت نکرده اســت. 
همچنیــن مطالبات نیروهای مســلح تا 
پایان اسفند پرداخت شده و ۳۰۰ میلیارد 
۳ ماهه ۱۴۰۱ پرداخت کردند و روی هم 
رفته نیروهای مســلح ۵۲۱ میلیارد دیگر 
بدهــی دارد؛ البته بنیاد شــهید ۲ هزار و 
۷۰۰ میلیارد کســری اعتبار دارد و پیش 
بینی آن ها برای بار اضافی طرح دارویار در 
صورت حذف ارز داروهای وارداتی که فعال 
اعمال نشده است، ۱۵۰۰ میلیارد است.

وی ادامــه داد: بنیاد شــهید به جانبازان 
بدهــی دارد و مقدار بدهی زیاد شــده و 
همچنین ۷ تا ۸ ماه به داروخانه ها بدهی 

دارد.
روح االمینــی یــادآور شــد: اجرای این 
طرح به تنهایی از عهده وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی، برنامــه و بودجه خارج 
اســت، زیرا همه بایــد از ابر اختیاری به 
نــام رئیس جمهور مســئولیت بگیرند و 
دســتگاه ها را با هم هماهنگ کنند و اگر 
رئیــس جمهور این اختیــار را به یکی از 
اجــزا بدهد، طرف حســاب ما هم همان 
بــود، در غیر این صورت نمایندگان اگر از 
وزیر جواب نگیرند ســراغ رئیس جمهور 
می روند زیرا مجلس با ســازمان برنامه و 

بودجه رابطه مستقیم ندارد.
رئیــس کمیتــه دارو غذای کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه 
پیوســت رســانه ای طرح دارویار باید دیده 
می شــد، افزود: ؛ مطرح شــده که در این 
طرح بیمار اضافه پرداختی نخواهد داشــت 
و صنعت پولش را می گیرد اما ممکن است بار 
گردش نقدینگی بر داروخانه های کوچک و 
ضعیف تحمیل  شود و ممکن است در تأمین 
نقدینگی داروخانه ها با مشکل مواجه شویم؛ 
مهمترین اولویــت ما تأمین منافع مردم و 
توجــه به تأمین، تــدارک و داروی مردم و 

همچنین موفقیت این طرح است.

گزارش

اوایل مردادماه ؛

 فرصت نهایی دولت برای تعیین 
تکلیف افزایش حقوق  بازنشستگان

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: دولت 
مکلف است به مّر قانون در ارتباط با افزایش حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعی عمل کند و اوایل 
مردادماه فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای 
رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد.
دکتر محمدرضــا پورابراهیمی دربــاره موضوع 
افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی 
اظهار کرد: براســاس روال قانونی، همه ســاله با 
تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه 
افزایش حقوق به دولت ابالغ شــده و دولت تائید 
می کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعی در کشور بود.
وی افزود: امســال این موضوع را با تاخیر، هیئت 
امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه 
آمده بود برای حداقل بگیــران با یک فرمول )۵۷ 
درصد( و برای ســایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق 
محاسبه شــود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ 
خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، 
مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد 

افزایش حقوق اتفاق بیفتد.
پورابراهیمــی تصریح کرد: وقتــی مصوبه دولت 
نهایی شــد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی 
تواند خود را جایگزین ســازمان تامین اجتماعی 
کند و ماده ۹۶ قانون در این بــاره گفته تصویب 
مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست 
و دولت آن را تائید می کند و اساســا جایگزینی 
دولت با ســازمان در تصویب حقوق بازنشستگان 

خالف صریح قانون است.
نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس ادامه داد: 
ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت 
تطبیق مطرح شــود و در خالل این مباحث، چند 
جلســه با بازنشستگان در کمیســیون اقتصادی 
برگزار و در جلسه جمع بندی در هیئت تطبیق که 
۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعالم کردیم و هیئت، 
بعد از بررسی کارشناسی به این جمع بندی رسید 
که مصوبه دولت مغایر قانون اســت و نمی تواند 

اجرایی شود.
وی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت 
به دولت باید ابالغ می شــد و دولت براساس بازه 
زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و 

موضوع مغایرت را رفع کند.
پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، الیحه 
دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در 
پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک های جبرانی 
حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد 
کردند که برای بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 
جبران بشــود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت 
امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا 
مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شــده و 
برای دومین بــار مغایرت با قانــون ۲۰ تیرماه به 

هیئت دولت ارسال شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: 
دولت مکف اســت به مّر قانون در ارتباط با این 
موضوع عمل کنــد و اوایل مــرداد فرصتی که 
هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه 
با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه 
بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت 
هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر 
تعیین تکلیف شــود و امیدواریم دولت هر چه 
سریع تر این مسئله را براســاس مصوبه هیئت 
امنای صندوق بازنشســتگان تامین اجتماعی 

تائید کند.
وی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا 
سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق 
به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری 
بودجــه دولت نــدارد، امیدواریــم دولت مصوبه 
افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق 
سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابالغ آن قانونی 

و اجرایی شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار 
یا ســازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند 
براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی به عنوان 
ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می 
شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس 

قرار خواهد گرفت.
نماینده مــردم کرمان و راور در مجلس شــورای 
اســالمی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان 
تامین اجتماعــی اعالم کرد: مطالبات ســازمان 
در سال های اخیر عمدتا تســویه نشده و در حال 
انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های 
اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم 
بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات 
باقی نماند و این خســران برای تامین اجتماعی 

است.
وی افــزود: باید زودتــر طلب ســازمان تامین 
اجتماعی تسویه شــود و اگر تبدیل به دارایی، 
ملک و زمین شــود و امکاناتی کــه دولت بابت 
بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشســته ها باقی 
می ماند. اکنون با نرخ ســود ســپرده بانکی اگر 
بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین 
۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، 

بازنشستگان ضرر می کنند.

ایران بهشت فراریان مالیاتی؛

 نظام کارآمد مالیاتی رویایی دور از دسترس
اصلی ترین منبع درآمد در اقتصاد کشورها 
به مالیات ســتانی مربوط می شــود؛ با این 
وجود در ایران به دلیل »سیاســت گذاری 
های اشــتباه«، »ضعف در اجرای قوانین« 

درآمدهای مالیاتی بالقوه محقق نمی شود.
به گــزارش مهــر، اقتصاد جهــان در طی 
۵۰ ســال اخیر با تغییراتی همــراه بوده و 
تئوری های اقتصادی قدیمی فراموش شده 
است، به طوریکه اکثر کشورهای پیشرفته، 
»مالیات« را به عنوان محور منابع درآمدی 
خود قرار داده اند. هر چند مقایسه وضعیت 
اقتصاد ایران با کشــورهای توســعه یافته 
چندان منطقی به نظر نمی رسد اما همواره 
مسئوالن اقتصادی کشور داعیه حرکت به 
ســوی اقتصادهای برتر را داشته اند؛ با این 
وجود در ایران، »مالیات« جایگاه واالیی در 
درآمدهای کشور نداشته و بیشترین سهم 
در ترکیب درآمدهای کشــور همچنان به 
فروش نفت خام و مشــتقات آن اختصاص 

پیدا می کند.
البته بررسی روند کشــور بیانگر آن است 
که با تشــدید تحریم های غــرب، دولت ها 
به دلیل کاهش درآمدهای نفتی به ســوی 
تحقق درآمد مالیاتی حرکــت کرده اند اما 
این اقدامات کاماًل مقطعی بــوده و پس از 
رفع تحریم ها یا افزایــش قیمت نفت خام، 
بار دیگر سیاســت اقتصادی راحت و بدون 
دردســر یعنی فروش نفت خام جایگزین 
مالیات ستانی شده و قوانین مالیاتی نادیده 

گرفته شده اند.
نکتــه اساســی این بــوده کــه مالیات و 
فعالیت های اقتصــادی دارای تأثیر متقابل 
بوده و جهت دستیابی به یک رشد اقتصادی 
پایدار و افزایش سهم مالیات از درآمدهای 
دولت نیاز اســت یک بازنگــری جدید در 

سیاست های اقتصادی صورت گیرد.
شــرکت ها«،  »مالیات بردرآمــد 
»مالیات بردرآمد اشــخاص«، »مالیات بر 
مصرف«، »مالیــات امالک مســکونی«، 
»مالیات خودرو«، »مالیات جاده«، »مالیات 

زیست محیطی« انواع درآمدهای مالیاتی 
اســت که در حال حاضر در کشــورهای 
توسعه یافته دریافت می شود و جای خالی 

بعضی از آنها در کشور ما احساس می شود.

 مقایسه مالیات ستانی در ایران 
با سایر کشورهای جهان

بررسی ساختار مالیاتی ایران نشان می دهد 
که »مالیات بردرآمد اشــخاص حقیقی«، 
»مالیات بر شرکت ها«، »مالیات بر ثروت« 
و سایر مالیات ها نظیر »واردات« و »مالیات 
بر کاالهای خاص« به عنــوان درآمدهای 
مالیاتی کشور شــناخته می شوند، البته در 
سال های اخیر طرح های از قبیل »مالیات 
بر امالک«، »خودروهای لوکس«، »مالیات 
بر عایدی سرمایه« مطرح شــده است اما 
اجرای ناقص این طرح ها باعث شده است نه 
درآمد چندان باالیی عاید حاکمیت شود و نه 
خاصیت تنظیم گری خاصی اینگونه طرح ها 

احساس شود.
اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی بیانگر 
آن است که میزان تحقق درآمدهای مالیاتی 

کشور در سال گذشته برابر ۳۰۶ هزار میلیارد 
تومان بوده اســت؛ به عبارت دیگر، تحقق 
درآمدهای مالیاتی نســبت به بودجه ۱۱۲ 
درصد است، با وجود اینکه عملکرد مالیاتی 
کشــور در ســال های اخیر بهبود یافته اما 
مقایســه ایران با دیگر کشــورها همچنان 

حکایت از فاصله بسیار زیاد دارد.
یکــی از اصلی ترین شــاخص ها به منظور 
بررسی روند مالیاتی کشــور به »شاخص 
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص 
داخلی« مربــوط می شــود، پژوهش های 
بین المللی بیانگر آن بوده کــه این نرخ در 
کشورهای پیشرفته جهان بیش از ۲۴ درصد 
بوده اســت. برخی از یافته های بین المللی 
دیگر نیز نشــان می دهد که ســهم درآمد 
مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد 
کشورهای توســعه یافته حدود ۴۰ درصد 
است که این رقم برای اقتصاد کشورهای در 

حال توسعه تنها ۱۵ درصد است.
این در حالی است که نسبت مالیات به تولید 
ناخالــص داخلی در ایــران در دهه انتهای 
قرن ســیزدهم )۱۳۹۰-۱۴۰۰( بین ۶ تا 

۹.۲ درصد در نوسان بوده و در حال حاضر 
حدود ۶.۲ درصد است البته بر اساس برنامه 
پنج ساله ششم توســعه این نرخ باید به ۱۰ 
درصد افزایش پیدا کنــد که به دلیل پایان 
مدت زمان این برنامه و شرایط مالیات ستانی 
کشــور، دسترســی به این رقم غیرممکن 
خواهد بود.نکته جالــب توجه این بوده که 
شاخص نســبت مالیات به تولید ناخالص 
داخلی در سال ۱۳۴۵ و با آغاز به کار سازمان 
امور مالیاتی حدود ۷.۵ درصد بوده است و 
با اینکــه در مقاطعی افزایــش یافت اما در 
مجموع شاهد یک روند ثابت در این شاخص 
بوده ایم و این امر حکایت از ضعف بســیار 

جدی در نظام مالیاتی کشور است.
پژوهش های صورت گرفته بیانگر آن است 
که »محدود بودن پایه هــای مالیاتی نظیر 
مالیات بر عایــدی ســرمایه«، »نرخ های 
پایین مالیات«، »عدم شفافیت«، »فقدان 
پایگاه اطالعات اقتصادی«، »در نظرگرفتن 
معافیت ها و اســتثنائات فراوان«، »حجم 
باالی اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی« از 
مهم ترین دالیل پایین بودن نسبت مالیاتی 

ایران در مقایســه با سایر کشورهای جهان 
است.

از طرفی بررســی در خصوص نرخ مالیات 
بردرآمد اشــخاص حقیقی نیز نشــان از 
تفاوت فاحش ایران با دیگر کشــورها دارد 
به گونه ای که باالترین نرخ مالیات بردرآمد 
اشــخاص حقیقــی در ایــران، ۲۵ درصد 
کمتر از سایر کشورها اســت که این مورد 
از نظر عدالت اجتماعی بسیار بااهمیت است 
بنابراین ارتقای فرهنگ مالیاتی و همراهی 
مالیات دهندگان با اصالحات مالیاتی در این 

میان نقش پراهمیتی دارد.
ناگفته ماند در ایران تعداد اظهار نامه های 
مالیاتی به ازای هــر کارمند مالیاتی تفاوت 
فاحش با کشورهای دیگر دارد، این نسبت 
در ایران حــدود ۱۶۰ و به طور متوســط 
برای کشــورهای دیگر ۱۵۰۰ اســت، به 
بیان دقیق تر در ایران هر کارمند مســئول 
رسیدگی به اظهار نامنه ۱۶۰ نفر است که 
نسبت به متوســط جهانی فاصله ۹ برابری 
دارد، که این امر به شیوه اخذ مالیات کشور 

مربوط است.
بررســی روند اخذ مالیات در ایران و سایر 
کشورها بیانگر آن اســت که فاصله بسیار 
عظیمی میان درآمدهــای مالیاتی ایران و 
کشورهای توسعه یافته وجود دارد، از سوی 
دیگر با وجود تصویب قانون جدید مالیاتی 
در سال ۱۳۹۸ اما این قانون به شکل دقیق و 

جامع اجرا نمی شود.
عالوه بر این یکی از اصلی ترین مســائل در 
حوزه نظــام مالیاتی به بحث بــه روز بودن 
قوانین مربوط می شود متأســفانه در این 
زمینه نیز اقداماتی صورت نگرفته اســت و 
یک نیاز جدی جهت مطالبه و آگاه ســازی 
احساس می شود. با این تفاسیر خبرگزاری 
مهر در سلسله گزارش های »ایران و مالیات« 
به بررسی وضعیت نظام مالیاتی ایران و دیگر 
کشورها، قوانین، نقاط قوت و ضعف و به بیان 
کلی مطالبه گری در حوزه مالیاتی کشــور 

خواهد پرداخت.

صنعت خودرو قصد سروسامان گرفتن ندارد

کیفیت با رشد قیمت گیر افت  رقابت نفس 
 ســالها اســت مســئله کیفیت پایین خودرو داد مردم را 
درآورده، به خصوص در دولت گذشته که معیشت و حتی 

آب خوردن مردم به برجام گره خورده بود.
در حالــی کــه کارشناســان حــوزه خــودرو و صنعت 
از ســال ها قبــل ضمن هشــدار به دولت هــا از افزایش 
سرســام آور قیمــت خودرو همراه بــا کیفیت پایین آن 
انتقــاد می کردنــد و راهکارهایی را برای افزایش کیفیت 
خودروها ارائه می کردند، اما دولت گذشــته بدون توجه 
به این کارشناســی ها در ریلی که مدنظرش بود حرکت 
کرد و بدون توجه به دلسوزی کارشناسان حوزه صنعت 

مسیر انتقادها را بست!
 افزایش سرســام آور قیمت خودرو در حالی تحفه دولت 
قبل به دولت مردمی سیزدهم بود که نه تنها برجام گرهی 
از مشــکالت و مســائل مردم را باز نکرد، بلکه مسئوالن و 
دولتمردان قبل هرگونه انتقاد از کابینه و عملکرد آن دولت 
را با بدترین پاسخ و زننده ترین واکنش مواجه می کردند.
با این مقدمه ســراغ اســماعیل حسین زهی و سید البرز 
حســینی، اعضای کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســالمی رفته تا درباره وظایف سازمان استاندارد ایران، 
دلیــل گرانــی خودرو و کاهش کیفیت آن با این نماینده 

مجلس به گفت وگو بپردازیم.
 حســین زهی بــا بیان اینکه اقدامــات و عملکرد دکتر 
اسالم پناه در دوران ریاست بر سازمان استاندارد ایران را 
مثبت می دانم، گفت: در دولت گذشته خودروها کیفیت 
الزم را نداشتند، اما در دولت مردمی سیزدهم سعی شده 
خودروهای بی کیفیت و از رده  خارج شده مشمول بازتولید 

نباشــند.  وی اضافه کرد: سازمان استاندارد ایران به حق 
برای افزایش کیفیت کاالها و خدمات از جمله خودروها 

ورود پیدا کرد.
 این نماینده مجلس شورای اسالمی یادآور شد: همچنین 
کاالهایی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران قرار 
می گیرد باید با استانداردهای حالل و موازین فقه اسالمی 

انطباق داشته باشد.

  مقابله جدی سازمان استاندارد 
با تولید کاالهای بی کیفیت

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
اینکه سازمان ملی استاندارد ایران باید در راستای تولید 
خودروهای باکیفیت و مقابله با تولید خودروها و کاالهای 
بی کیفیت جدی تر باشــد، ادامه داد: با مقاومت سازمان 
ملی استاندارد ایران مقابل تولید خودروهای بی کیفیت 
چند اتفاق مثبت خواهد افتاد، نخســت اینکه کاالهای 
داخلی قدرت رقابت با کاالهای خارجی را خواهند داشت.
 این نماینده مجلس شورای اسالمی تبیین کرد: دومین 
اتفاق مثبت در نتیجه مقاومت ســازمان ملی استاندارد 
ایــران مقابل تولید کاالهای بی کیفیت حفظ مشــاغل 
موجود در بخش های تولیدی اســت و گســترش و ایجاد 
مشــاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدید در 
نتیجه کاهش نرخ بیکاری و گسترش چرخه های تولید به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم از دیگر مزایاست.
 حســین زهی در پاســخ به این سوال که آیا سازمان ملی 
اســتاندارد ایران موفق به عملی کردن این مولفه ها شده 

است، بیان کرد: در دوره مدیریت دکتر اسالم پناه بیشتر 
تمرکز بر روی افزایش قدرت تولید در کشــور و پرهیز و 

مخالفت با تولیدات بی کیفیت بوده است.
 عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی در 
بخش دیگری از گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به تولید 
خودروهای بی کیفیت در دولت گذشــته توضیح داد: در 
نتیجه این تولیدات شاهد تلفات انسانی زیادی در جاده ها 
بودیم و تاییدیه خودرو باید از فیلتر سازمان ملی استاندارد 
عبور کند و این سازمان نقش اصلی را در افزایش یا کاهش 

کیفیت تولید دارد.
 وی ادامــه داد: بــا افزایش کیفیت خودروها قطعاً تلفات 
جــاده ای کاهــش می یابد و عالوه بر این پول مردم صرف 
خرید خودروهای بی کیفیت نخواهد شــد و خودروهای 
خارجی نیز قافیه را به خودروهای داخلی خواهند باخت.
 عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی متذکر 
شــد: با مدیریت دکتر اسالم پناه و تالش ایشان اقدامات 
و دســتاوردهای سازمان ملی اســتاندارد ملموس بوده 
و غیرقابل انکار جلوگیری از انتقال ارز بواســطه تامین 
نیازها از تولیدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیت 
رقابتی در جهانست و مجلس نیز اقدامات مثبت سازمان 
ملی استاندارد ایران را زیر ذره بین دارد و از تالش دکتر 

اسالم پناه قدردانی می کند.
 حســین زهی یادآور شــد: دکتر اسالم پناه متخصص در 
حــوزه صنعت بوده و در این زمینه فعالیت های بســیار 
خوبی داشته و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی نیز با 
مدیریت صحیح ایشــان انجام پذیرفته و در آینده شاهد 

اتفاقات خوبی در ســازمان ملی استاندارد و تولید داخل 
خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه ســازمان ملی اســتاندارد ایران در 
مدیریت دکتر اســالم پناه از ورود خودروهای بی کیفیت 
به بازار جلوگیری کرده، افزود: در دولت قبل شاهد ورود 
خودروهای بی کیفیت به بازار بودیم و نارضایتی مردم از 
این معضل به اوج رسیده بود، اما در مدیریت جدید سعی 
شده عالوه بر نظارت دقیق بر کیفیت خودروهای تولیدی 

رضایت مردم نیز جلب شود.
 این نماینده مجلس شورای اسالمی تشریح کرد: با افزایش 
کیفیت کاالها عالوه بر جلوگیری از انتقال ارز به واسطه 
تامین نیازها از تولیدات داخلی، صادرات تقویت خواهد 

شد و مزیت رقابتی در جهان را به وجود خواهد آورد.
 

دنیا روی کنترل کیفیت خودروها نظارت دارد
دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی هم 
با تأکید بر اکنون بیشــتر مردم از وســیله نقلیه استفاده 
می کنند و اینکه خودرو ابزار جدانشدنی زندگی امروزی 
اســت، عنوان کرد: برخی کشــورها صادرکننده صنعت 
خودرو و برخی کشورها نیز واردکننده این صنعت هستند 
و ایران اســالمی با توجه به قوانین کشــور بضاعت خود را 

روی تولید داخل گذاشته است.
 سید البرز حسینی با تأکید بر اینکه در دنیا روی کنترل 
کیفیــت خودروها نظارت صورت می گیرد، ادامه داد: در 
کنــار تولیــد خودروها روی کنتــرل کیفی آن اقدامات 

اساسی صورت می گیرد تا جان مردم ایمن باشد.

خبر ویژه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: اقدام ایمیدرو برای سرمایه گذاری در مناطق 
محروم، یک اقدام مثبت اســت، زیرا موجب توسعه 
اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشــتغال و کاهش 

محرومیت در این مناطق خواهد شد.
 نماینده مردم تهران در مجلس و عضو هیات علمی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به سرمایه گذاری 
ایمیدرو در مناطق محروم کشور تاکید کرد: البته این 
سرمایه گذاری نباید برای محیط زیست آسیب رسان 

باشد و باید با در نظر گرفتن سالمت محیط زیست 
اقدامات الزم انجام شود.غالمحسین رضوانی با اشاره 
اظهارات رییس هیات عامل ایمیدرو مبنی بر رشد 
۳۰ درصدی صادرات محصوالت فوالدی در فروردین 
امسال به نسبت مدت مشابه ســال گذشته، گفت: 
این اقدام مســووالن ایمیــدرو در افزایش صادرات 

محصوالت فوالدی کار بسیار ارزشمند است.
رضوانی افزود: اگر تولید صنعتی افزایش یابد و عالوه 
بر نیاز داخلی بــه صادرات هم بیانجامد، در رشــد 

شاخص های اقتصادی کشور موثر است.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش تولید فوالد می تواند 
عالوه بر تامین نیاز داخلی موجب صادرات هم شود 
و اقدام ایمیدرو در این زمینه مثبت ارزیابی می شود.

»زنجیره فوالد و محصوالت مرتبط« با یک میلیارد 
و ۵۸۰ میلیون دالر و سهم ۴۸.۲ درصدی از مجموع 
صادرات، بیشترین میزان صادرات محصوالت بخش 
معدن و صنایع معدنی را در بهار امســال تشــکیل 

داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

گذاری ایمیدرو، افزایش اشتغال و کاهش محرومیت را در پی دارد سرمایه 
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نفت و انرژی 4

تعداد دشت های ممنوعه از ۱۵ به ۳۳۵  افزایش یافت 

مرثیه ای  برای  آب های زیرزمینی

كوتاه از انرژی

بین الملل

شرکت برق فرانسه ملی 
می شود

دولت فرانســه ۱۲ یورو به ازای هر سهم 
پیشــنهاد کرد تا کنترل کامل شــرکت 
برق فرانســه )EDF( را به دست بگیرد.

به این ترتیب دولت فرانســه همزمان با 
اوج گیری بحران انرژی اروپا، با پرداخت 
۹.۷ میلیــارد یورو )۹.۸۵ میلیارد دالر(، 
کنتــرل شــرکت EDF را که بزرگترین 
اپراتور نیروی هسته ای در اروپاست را به 
دست می گیرد.وزارت دارایی فرانسه در 
بیانیه ای اعالم کرد قیمت پیشــنهادی، 
۵۳ درصد باالتر از قیمت نهایی ســهام 
شــرکت EDF در پنجم ژوییه، یک روز 
پیــش از اعالم تصمیم دولت برای ملی 
کردن این گروه اســت.بر اساس گزارش 
 EDF رویترز، دولت فرانســه در شرکت
حدود ۸۴ درصد سهم دارد. این شرکت 
بــا اختالالت غیرمترقبه در راکتورهای 
هسته ای، تاخیر و افزایش هزینه ساخت 
راکتورهــای جدید و ســقف تعرفه برق 
اعمال شده از سوی دولت برای حمایت 
از مصرف کنندگان فرانســوی در برابر 

افزایش قیمتهای برق، روبروست. 

صادرات سوخت چین 
سقوط کرد

 صادرات بنزین و دیزل از ســوی چین 
بــا ادامه تالش های مقامات چینی برای 
کاهش فــروش خارجی ســوخت ها و 
اختصاص ســهمیه های صادرات کمتر 
به پاالیشگرها، در نیمه اول سال ۲۰۲۲ 
کاهــش پیدا کرد.آمــار گمرکی چین 
نشــان داد صادرات بنزین در نیمه اول 
امســال در مقایسه با مدت مشابه سال 
۲۰۲۱، بــه میــزان ۴۲ درصد و دیزل 
بــه میــزان ۸۴ درصد کاهش پیدا کرد.

شرکت مشاوره جی ال سی برآورد کرد 
صادرات سوخت چین ماه میالدی جاری 
با اختصاص سهمیه های صادرات جدید 
به پاالیشــگاه ها، بهبود پیدا خواهد کرد.

ابتــدای مــاه میــالدی جــاری، چین 
جدیدترین سهمیه های صادرات سوخت 
را برای پاالیشــگاه ها صادر کرد. مجموع 
سهمیه ها از ابتدای سال میالدی جاری 
تاکنون، ۳۹ درصد کمتر از مدت مشابه 
سال ۲۰۲۱ بوده است که نشان می دهد 
صادرات سوخت از سوی چین بعید است 
به حل کمبود در بازار جهانی ســوخت 
کمــک کند.رویترز به نقل از منابع آگاه 
گــزارش کرد مقامات چین جدیدترین 
ســهمیه های صادرات سوخت به میزان 
پنــج میلیون تن را تصویب کردند. این 
سهمیه برای درآمدزایی پاالیشگاه ها از 
فــروش در بازار صــادرات کافی خواهد 
بــود اما به حدی نخواهد بود که کمبود 
در بازار جهانی ســوخت را برطرف کند.

چین امســال در نخستین سهمیه های 
صــادرات که برای ســال ۲۰۲۲ صادر 
کرد، مجوزهای صادرات ســوخت را به 
میــزان قابل مالحظــه ای کاهش داد و 
تمایــل خود برای محدود کردن فروش 
خارجی ســوخت و محدود کردن تولید 

بیش از حد پاالیشگاهی را نشان داد. 

 آغاز فروش نفت روسیه 
به درهم امارات

روســیه در پی حمله نظامی به اوکراین 
کــه از اواخر ماه فوریه آغاز شــد، هدف 
تحریم های گسترده آمریکا و متحدانش 
قرار گرفته اســت که مبادالت دالری را 
برای این کشــور دشــوار کرده است.در 
صورتحسابی که توسط رویترز مشاهده 
شــده اســت، هزینه عرضه نفت به یک 
پاالیشگر  هندی، به دالر محاسبه شده، 
در حالــی کــه پرداخت به درهم امارات 
درخواست شده است.شرکت روس نفت 
نفت را از طریق شــرکت های بازرگانی 
شــامل اورست انرژی و کورال انرژی به 
هند که به دومین مشــتری بزرگ نفت 
این کشور پس از چین تبدیل شده است، 
ارســال می کند.تحریم های غربی باعث 
شــده است بســیاری از واردکنندگان 
نفت از معامله با مســکو خودداری کنند 
و قیمت محموله های نفت تک روســیه 
تخفیف باالیی در مقایســه با گریدهای 
دیگر پیدا کند. این امر باعث شده است 
پاالیشــگاه های هندی که نفت روسیه 
را بــه دلیل هزینه های حمل باالی آن، 
بــه ندرت خریداری می کنند، از فرصت 
ارزانی قابل توجه آن در مقایســه با نفت 
برنت و گریدهای نفتی خاورمیانه، بهره 

برده و خریدار نفت روسیه شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

بزرگترین میزان سرمایه گذاری 
خارجی در تاریخ صنعت نفت 

ایران کلید خورد
مدیرعامل شرکت ملی نفت از امضای بزرگترین 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت خبر داد 
و گفت:  ارزش تفاهم نامه ای که بین شرکت ملی 
نفت ایران و گازپروم روســیه امضا شد حدود 
چند ده میلیارد دالر است.محســن خجسته 
مهر با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند 
ســرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفت و 
گاز با اولویت میادین مشــترک است گفت:  به 
منظور توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه 
میادین مشترک برنامه های تولید پیش بینی 
شده به طوری که بر اساس یک برنامه هشت 
ســاله با انجام ۱۶۰ میلیارد دالر برای توسعه 
میادین نفت و گاز ظرفیت تولید نفت به ۵.۷ 
میلیــون بشــکه در روز و گاز بــه ۱.۵ میلیارد 
مترمکعــب در روز خواهد رســید.وی افزود: 
ما امروز در دولت ســیزدهم که جهت گیری 
و رویکــرد زیربنایی، تحقق رشــد اقتصادی 
کشــور است سرمایه گذاری در میادین را جزو 
اولویت ها قرار داده ایم و دولت سیزدهم با یک 
جهش با اهمیت و قابل مالحظه در این بخش 
مواجه است.خجســته مهر  عنوان کرد: یکی 
از جهت گیری ها این اســت که با شرکت های 
بزرگ و صاحب نام بین المللی همکاری کنیم 
و سبد سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران 
را متنوع کنیم.مدیرعامل شرکت ملی نفت با 
بیان اینکه سال گذشته با یک دیپلماسی فعال 
با کشــور روسیه از جمله شرکت گازپروم که 
جزو شــرکت های صاحب نام این کشور است 
مذاکرات فشرده ای را برگزار کردیم که عالوه 
بر قرارداد جدید تفاهم نامه هایی نیز امضا شد،  
اظهار کرد: سال گذشته دو قرارداد جدید با دو 
شرکت روسی و چهار تفاهم نامه جهت نهایی 

سازی قراردادها امضا کردیم.

مدیرعامل شرکت پاالش نفت تهران:

پاالیش تهران مزرعه خورشیدی 
۵۰۰ مگاواتی احداث می کند

 مدیرعامل شــرکت پــاالش نفت تهران از 
احداث مزرعه خورشــیدی ۵۰۰ مگاواتی 
برای نخســتین  بار در شرکت پاالیش نفت 
تهران خبر داد.حامد آرمان فر ضمن ترسیم 
اهداف و چشــم انداز این شرکت اظهار کرد: 
با توجه به مصرف باالی ســوخت در کشور 
نگاه ها نســبت بــه عملکرد پاالیشــگاه ها 
دقیق تر شــده اســت.وی با اشاره به اینکه 
ســال گذشــته ۵۰ درصد از سوخت هوایی 
کشور از پاالیشگاه تهران تأمین شد، تصریح 
کرد: با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشور 
کارکنان شرکت با تبدیل تحریم به فرصت 
دریچــه ای جدید به بحث تولید که همواره 
مورد تأکید مقام معظم رهبری اســت، باز 
کردند.مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفت 
تهران چشم انداز شرکت پاالیش نفت تهران 
را حرکت به ســمت انرژی های تجدیدپذیر 
عنوان و تصریح کرد: شــرکت پاالیش نفت 
تهران نخســتین شــرکت پاالیشی کشور 
خواهد بود که در راســتای انرژی های پاک 
و تجدیدپذیــر، مزرعه خورشــیدی ۵۰۰ 
مگاواتــی را احــداث می کند که این مهم با 
برگزاری مناقصات در آینده ای نزدیک اجرا 
خواهد شد. در چشم انداز جدید نگاه ما عالوه 
بر تأمین سوخت، تأمین انرژی کشور است.

آرمان فر به بحث کیفی ســازی محصوالت 
شــرکت، تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری 
از خام فروشی اشاره کرد و افزود: پاالیشگاه 
تهران اگر به فروش محصوالت کنونی اکتفا 
کنــد در آینده محکوم به فناســت. باید در 
راستای تکمیل زنجیره ارزش و به روزآوری 
واحدهای فرآیندی به ســمت پتروپاالیشی 
شدن حرکت کنیم که خوشبختانه گام های 
مثبتی در این زمینه برداشته شده و بی شک 

منافع بلندمدت پاالیشگاه مدنظر است. 

مدیرعامل توانیر اعالم کرد؛

تر  احتمال ثبت رکوردهای باال
مصرف برق

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران )توانیر( گفت: باتوجه به افزایش دمای 
هوا، احتمال ثبت رکوردهای باالتر مصرف برق 
در کشــور وجود دارد.آرش کردی اظهار کرد: 
افزایــش دمــای هوا باعث بــاال رفتن میزان 
مصرف برق در کشــور شده است.مدیرعامل 
توانیر خاطرنشــان کرد: در شرایط کنونی و با 
توجه به افزایش نیاز مصرف برق در کشور، به 
منظور تداوم خدمت رسانی و تامین برق پایدار 
به ویژه در مناطق جنوبی کشور که  برق حکم 
زندگــی را دارد، همــه هموطنان می توانند با 
مصرف صحیح، ما را در پایداری شبکه  یاری 
کنند.کردی گفت:  قراردادن کولرهای گازی 
روی ۲۴ درجه، استفاده از دور کند کولرهای 
آبی و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف سه 
راهکاری است که می تواند در مدیریت مصرف 

برق به میزان زیادی موثر باشد.

کســری منابــع آب زیرزمینی در ۴۳ ســال اخیر 
نشــان می دهد از ســال ۵۷ تقریبا مقدار تخلیه آب 
زیرزمینی از تغذیه بیشتر بوده و از حجم سفره ها و 
ذخیره استاتیک کم شده و هر سال کسری مخزن 
داشــته ایم. در این مدت بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد 
متر مکعب ذخایر استاتیکی را که از قبل جمع شده 
بود برداشــت کرده و به سمت تولید بردیم.ابراهیم 
رئیســی ، درباره تداوم خشکسالی و وضعیت منابع 
آب زیرزمینی اظهار داشت: قرار بود با اجرای طرح 
تعادل بخشــی آب های زیرزمینی کاهش برداشت 
داشــته باشــیم، ما ۳۰ میلیارد متر مکعب اضافه 
برداشت داریم و این بدان معناست بیش از آنچه که 
باید برداشت شده است، کسری منابع آب زیرزمینی 
در ۴۳ ســال اخیر نشان می دهد. از سال ۵۷ تقریبا 
مقدار تخلیه آب زیرزمینی از تغذیه بیشــتر بوده و 
از حجم ســفره ها و ذخیره اســتاتیک کم شده و هر 
ســال کسری مخزن داشــته ایم. در این مدت بین 
۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد متر مکعب ذخایر اســتاتیکی 
را که از قبل جمع شــده بود برداشــت کرده و به 

سمت تولید بردیم. 

 کشاورزان زوال آب های زیرزمینی را 
درک می کنند

وی افزود: امســال مرئی کردن آب های زیرزمینی 
نامگذاری شــده مثال وقتی از آب سطحی برداشت 
می شود محسوس است اما برداشت از آب زیرزمینی 
نامحسوس است و شاید تنها کشاورزان متوجه شوند 
زیرا هر سال باید از سطح پایین تری برداشت داشته 

باشند. 

 تعداد دشت های ممنوعه را 
از ۱۵ به ۳۳۵ دشت افزایش دادیم

ایــن عضو هیات مدیره فدراســیون صنعت آب در 
ادامه تصریح کرد: در ســال ۱۳۴۷ از ۶۰۹ دشــت 
ممنوعه کشور تنها ۱۵ دشت ممنوعه بوده این رقم 
در ســال ۹۵ به ۳۵۵ دشــت رسیده که این پیام را 
می دهد نمی توانیم زیاد برداشت آب داشته باشیم. 

چارچوب منابع آب در کشــور ما اینگونه اســت که 
۶۰ درصد به آب زیرزمینی وابسته است و تکنولوژی 
هم این وابســتگی را بیشــتر و راحت تر کرده است، 
ضمن اینکه ســوخت و برق ارزان هم مزید بر علت 
اســت. عالوه بر اینها آب زیرزمینی منبع مشــترک 
اســت و اینگونه اســت که کشاورز این تصور را دارد 
اگر برداشــت کمتری داشته باشد کشاورز همسایه 
بیشتر برمی دارد و این در اقتصاد به نام تراژدی منابع 

مشترک عنوان می شود.

بحران آب زیرزمینی تبدیل به بحران سرزمین 
خواهد شد

وی تاکید کرد: امســال باید مشــکل آب زیرزمینی 
عیان شــود و بگوییم در زیِر زمین چه خبر اســت، 
ســفره های آب زیرزمینی در تخلخل سنگ ها قرار 
دارند و وقتی آب را بر می داریم ســنگ ها روی هم 
قــرار می گیرند و کمترین حالت اینکه حجم مخزن 
کوچک می شــود، بعد از آن فرونشست رخ می دهد 
یعنی بحران آب زیرزمینی تبدیل به بحران سرزمین 
خواهد شــد. وقتی زمین پاییــن می رود لوله های 
آب، برق، گاز، کابل و جاده ها از بین می روند، اینها 
هزینه های اضافه هســتند که جدای از کمبود آب 

دچار می شویم و با روند فعلی این اتفاقات شدیدتر 
می شــود، ما از یک طرف مهار آب های ســطحی را 
جدی نمی گیریم و از یک طرف دیگر از آب زیرزمینی 
به شدت استفاده می کینم، زیرا تصور می کنیم دادن 
مجوز حفر چاه عین اشــتغال زایی ارزان اســت، اما 
در حوزه اقتصاد ایجاد یک مشکل شدیدتر است. 

انرژی گران شود تا استحصال آب ارزان نباشد
رئیســی بیان داشت: برای حل مشکل ابتدا باید در 
رابطــه بــا نظام تولید غذا صحبــت کنیم رابطه و و 
همبستگی بین آب و غذا و انرژی در آب زیرزمینی 
را مشخص کنیم، اکنون از انرژی استفاده می کنیم 
کــه آب را از زیــِر زمین بیرون بکشــیم و غذا تولید 
کنیم که فقط ۳۰ درصد آن را استفاده کنیم و ۷۰ 
درصد مابقی از بین می رود اگر قرار باشــد کســی 
آب زیرزمینی اســتفاده کند ابتدا باید انرژی گران 
شــود که استحصال آب اینقدر ارزان نباشد و دیگر 
اینکــه مواد غذایی خوب مصرف شــود، همچنین 
یکــی از روش هــای مهم مهار اســتفاده از آب های 
زیرزمینی اقتصاد گردشی است که سعی می شود از 
پسماند مواد غذایی استفاده کرده و به پروسه تولید 
برگردانیــم. یعنــی با میزان راندمان باالتری از مواد 

غذایی استفاده کنیم، مسئله آب زیرزمینی فقط آب 
نیســت مســئله غذا هم باید حل شود و در غیر این 

صورت دچار مسائل متفاوتی هستیم. 

 کاهش آب های زیرزمینی 
مانع افزایش راندمان نیروگاه ها

وی ادامه داد: قرار بود که نیروگاه های گازی سیکل 
ترکیبلی شــوند یعنی به جای اســتفاده از یک متر 
مکعب  ســوخت برای تولید ۳ کیلووات ســاعت، 
۵ کیلووات ســاعت بــرق تولید کرده و میزان قابل 
توجهی از ســوخت صرفه جویی شــود اما این هدف 
نیاز به آب دارد، تمام نیروگاه ها برای تبدیل شــدن 
به سیکل ترکیبی نیاز به آب دارند و همگی هم در 
دشــت های ممنوعه هســتند که امکان استفاده از 
آب های زیرمینی را ندارند و از آب شیرین استفاده 
می کننــد، بهرحال اکنون آب زیرزمینی باعث عدم 
امکان افزایش راندمان برق در نیروگاه های کشــور 
شــده و تبعات این پایین رفتن آب زیرزمینی را در 

بخش برق هم شاهدیم.

 ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب از دست رفته 
جبران می شود؟

این کارشــناس حوزه آب خاطرنشــان کرد: راهکار 
اینکــه ابتــدا باید میزان ورودی به مخزن از مصرف 
بیشــتر شــود، بنابرایــن در بلندمــدت باید ۱۳۰ 
میلیارد متر مکعب از دســت رفته را جبران کنیم، 
در کوتاه مــدت میزان مصــرف و تولید برابر کنیم، 
می توانیم از منابع دیگر استفاده کینم و یا راندمان 
را باال ببریم، ســیگنال قیمتی اعمال کنیم و انرژی 
را افزیــش دهیم. ابزارهای سیاســتی برای افزایش 
بهره وری در کشــاورزی بدون اینکه به معیشــت 
مردم فشــار وارد شــود، بکار بگیریم، برای استفاده 
بهتر از آب مهمترین موضوع بهره وری غذایی است 
و اســتفاده از معیشــت جایگزین غیرمرتبط با آب 
زیرزمینی مثل تجدیدپذیر و گردشــگری روستایی 
است تا کشاورزان بتوانند با آب کمتر درآمد بیشتری 

کسب کنند.

معاون ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و شــکوفایی از اختصاص 
بخشی از درآمد حاصل از احیای چاه های کم بازده و غیرفعال نفتی 
به این صندوق خبر داد و گفت: در صورتی که منابع مالی این طرح 
توســط صندوق نوآوری تامین شــود، طبق مصوبه شورای اقتصاد 
بخشــی از درآمدهای احیای چاه های کم بازده و غیر فعال نفتی، 
در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در این 
حــوزه، به ایــن صندوق اختصاص خواهد یافت.دکتر علی ناظمی، 
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به مصوبه 
شــورای اقتصاد در خصوص برنامه جامع صیانت و ازدیاد برداشــت 
مخازن نفت، گفت: بر اساس این مصوبه و به منظور ارتقای احیای 

چاه های کم بازده و غیرفعال و افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور 
با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و فناور در بخش باالدستی 
نفت، شرکت ملی نفت ایران اقدام به تعریف پروژه احیای چاه های 
کم بازده و غیر فعال نفتی کرده اســت. وی با بیان اینکه صندوق 
نوآوری و شــکوفایی به عنوان نهاد متولی تأمین مالی شــرکت های 
دانش بنیان کشور، عالوه بر نقش هماهنگ کننده نظام تامین مالی 
این طرح، در طرح ها نیز مســتقیما مشــارکت خواهد کرد، خاطر 
نشان کرد: مطابق مصوبه شورای اقتصاد، شرکت های دانش بنیان و 
فناوری که بتوانند با استفاده از فناوری های نوین در ازدیاد برداشت 
از منابــع غیرفعــال و کم بازده نفت نقش آفرینی کنند، بخشــی از 

درآمد حاصل متعلق به آنها خواهد بود. میزان این درآمد به نحوی 
پیش بینی شده که جذابیت باالیی برای این شرکت ها در پی داشته 
باشــد. صندوق نوآوری و شــکوفایی نیز هم به عنوان سرمایه گذار و 
هم حامی شرکت های دانش بنیان آمادگی تأمین مالی آنها را دارد. 
مطابق با مصوبه یاد شــده در صورت مشــارکت صندوق نوآوری در 
این پروژه ها، عالوه بر ســهم مشــارکت، یک دالر مازاد نیز به ازای 
هر بشکه نفت تولیدی به صندوق نوآوری تخصیص خواهد یافت.

وی تاکید کرد: این صندوق نیز متعهد است که در طول دوره طرح، 
منابع درآمدی حاصل از این پروژه ها را مجددا به ســرمایه گذاری 
در توسعه فناوری احیای چاه های نفتی کم بازده اختصاص دهد .

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد؛

کم بازده  به صندوق نوآوری ح احیای چاه های  اختصاص بخشی از درآمدهای طر

خبر  ویژه

با حضور شرکت های معتبر روسی در ایران رقم می خورد؛

گذاری ۴۰ میلیارد دالری روسیه   سرمایه 
گاز در پروژه های نفت و 

بــه دنبــال همکاری هــای راهبــردی ایران و 
روســیه، در هفته های اخیــر توافق اولیه برای 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی روسیه 
ازجملــه گازپروم در ایران صورت گرفت.پیش 
از این، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه، 
مسئوالن ارشــد شرکت گازپروم را ملزم کرده 
بود در اســرع وقت به ایران ســفر کنند و توافق 
اولیه با ایران برای سرمایه گذاری در پروژه های 
نفت و گاز ایران را انجام دهند.در همین راستا، 
مســئوالن ارشد گازپروم در روزهای گذشته به 
تهران سفر کردند و در جریان مذاکرات با مقامات 
ارشد نفتی ایران، بحث های کارشناسی به اتمام 
رسید و متن تفاهم نامه آماده شد که امروز به امضا 
رســید.این توافق شامل سرمایه گذاری روسیه 
بــرای اجرای اولین حفــاری در میدان پارس 
شمالی ، اجرای پروژه فاز دوم میدان گازی کیش، 
پروژه فشارافزایی پارس جنوبی )کاری که توتال 
قرار بود انجام دهد و انجام نداد(، سرمایه گذاری 
در طرح هــای ال ان اجــی، احداث خطوط لوله 
صادرات گاز، ســوآپ گاز و فرآورده های نفتی 
)که به زودی عملیاتی می شود( همکاری های 
علمی و تکنولوژی، صادرات کاتالیست و تولید 

تجهیزات حساس صنعت نفت است.این توافق، 
تحول بزرگی در صنعت نفت ایران محســوب 
می شــود چراکه با ســرمایه گذاری ۴۰ میلیارد 
دالری شرکت های روسی انجام خواهد شد که 
بزرگترین ســرمایه گذاری خارجی در صنعت 
نفــت و حتــی اقتصاد ایران اســت.الزم به ذکر 
اســت هم اکنون شــرکتهای روسی   ۴ میلیارد 
دالر قــرارداد درحال اجرا در میادین نفت و گاز 
ایــران دارند و با توافق امروز قرار اســت ارزش 
سرمایه گذاری روسیه در صنعت نفت ایران ۱۰ 
برابر شود. به عبارت دیگر اگر تفاهم نامه امروز 
هم به قرارداد منجر شود رقم قراردادهای نفتی 
روسی در ایران به ۱۰ برابر افزایش پیدا می کند.

بالفاصله پس از امضای تفاهم نامه، مذاکره برای 
جزئیات و تبدیل آن به قرارداد شروع می شود 
و به ســرعت قرار اســت به قراردادهای اجرایی 
تبدیل شوند.   مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
امضای تفاهمنامه با شــرکت گازپروم روسیه را 
بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاریخ صنعت 
نفــت ایران دانســت و گفــت: روس ها چندده  
میلیارد دالر در توســعه میادین نفتی و گازی 

ایران سرمایه گذاری می کنند.

کید کرد: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأ

 بهره گیری از ظرفیت های داخلی 
در مسیر توسعه متوازن صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی بر 
احداث طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی با 
استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی ها 
تأکید کرد. مرتضی شاهمیرزایی  اظهار کرد: باید 
سیره رسول اکرم )ص(، حضرت علی )ع( و امامان 
همواره مورد توجه باشد و در تمامی مراحل زندگی 
آموزه های دینی ســرلوحه زندگی ما قرار گیرد.

معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه ظرفیت های 
بســیاری برای توســعه صنعت پتروشیمی در 
کشــور وجــود دارد، تأکیــد کرد: توســعه این 
صنعت در ســواحل جنوبی کشور به دلیل آب بر 
بودن صنعت پتروشــیمی به ویژه در استان های 
بوشهر و خوزستان، همچنین منطقه مکران در 
حال انجام است و محصوالت متنوعی در بخش 
باالدســتی پتروشیمی تولید می شود.وی ادامه 
داد: در دیگر نقاط کشــور نیز می توان همســو با 
تکمیل زنجیره ارزش، محصوالت مورد اشاره را 
به صنایع تکمیلی تبدیل و با کاهش خام فروشی 
به ســوی تولید محصوالت نهایی و ایجاد ارزش 
افزوده بیشــتر حرکت کرد.شاهمیرزایی افزود: 
۶۸ مجتمع پتروشــیمی با ظرفیت ۹۰ میلیون 
تن در کشــور در حال فعالیت هســتند و با توجه 

به برنامه ریزی های انجام شده تا ۱۰ سال آینده، 
ظرفیت تولید به بیش از ۲۰۰ میلون تن خواهد 
رســید که این دســتاورد افتخاری برای کشور و 
صنعت پتروشیمی ایران است.مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه همه فعاالن 
خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی باید با استفاده از 
همه توانایی ها و دانش خود شبانه روز تالش کنند 
تا اهداف پیش بینی شــده تحقق یابد، گفت: در 
گذشته ساخت و نگهداری مجتمع ها را نیروهای 
خارجی انجام می دادند، اما امروز با تالش نیروهای 
توانمند ایرانی بســیاری از بخش های توســعه 
صنعت از سوی شرکت های داخلی انجام می شود.

وی اظهــار کــرد: باید تالش کرد از ظرفیت های 
دانشگاهی، مراکز پژوهشی، همچنین سازندگان 
داخلی بیش از گذشته بهره مند شد و در این زمینه 
نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و پارک های 
علم و فناوری نیز می تواند اثربخش باشد.با تالش 
و پشــتکار می توان برنامه های توســعه ای را در 
مسیر تکمیل زنجیره ارزش تحقق بخشید و در 
ســال های آینده نقش جوانان برای توسعه این 
صنعت ارزش آفرین دارای اهمیت خاصی خواهد 

بود و باید آنها صنعت و دانش را تکمیل کنند.
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55بانک و بیمه
تقدیر از بانک مسکن برای ایفای 

نقشی پررنگ در آزادسازی 
زندانیان جرایم غیرعمد

تقدیر از بانک مسکن برای ایفای نقشی پررنگ در 
طرح مسوولیت اجتماعی ویژه آزادسازی زندانیان 

جرایم غیرعمد، مورد تقدیر قرار گرفت.
مراســم اختتامیه مرحله اول آزادی ۱۱۰ نفر از 
مادران و همسران معسر زندانیان جرایم غیرعمد 
به همت آســتان قدس رضوی و به میزبانی بنیاد 

کرامت رضوی برگزار شد.
در این مراســم، حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی، تولیت آستان قدس رضوی، مالک رحمتی 
قایم مقام تولیت آســتان قدس رضوی، محسن 
منصوری اســتاندار تهــران، غالمعلی محمدی 
رییــس ســازمان زندان ها و اقدامــات تامینی و 
امنیتی کشــور، محمدحسین اســتادآقا مدیر 
بنیاد کرامت رضوی،مصطفی زمانیان دســتیار 
وزیراموراقتصادی و دارایی، مصطفی خاکســار 
قهــرودی قایم مقام کمیتــه امداد امام خمینی 
)ره(،محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن و 

برخی مسووالن دیگر برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین مروی تولیت آستان 
قدس رضوی، کمک به آزادی بانوان زندانی جرایم 
غیر عمد مالی را از ارزشمندترین و محبوب ترین 

اعمال خیر نزد خداوند متعال دانست.
همچنین مالک رحمتی قایم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی با اشاره به اهمیت انفاق و نقش مادر 
در کانون خانواده، گفت: آزادی یک زندانی زن آزاد 
کردن یک نفر نیست، بلکه نجات یک خانواده است. 
محمدحسین استادآقا مدیر بنیاد کرامت رضوی 
نیز، در این مراسم، با تقدیر از نقش بانک مسکن 
در امر آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، عنوان 
کرد: چهار بانک از جمله بانک مسکن، تاکنون در 
بحث مسوولیت اجتماعی مشارکت خیلی خوبی 

داشتند.
محمدی رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی 
و امنیتی کشــور، نیز در این مراســم از خیرین به 

ویژه بانک مسکن تقدیر و تشکر کرد.
این مراســم در محل بنیاد پژوهش های اسالمی 

آستان قدس رضوی برگزار شد.

 بانک دی در سه ماه نخست 
سال جاری بیش از ۸۰۰۰ فقره 

تسهیالت پرداخت کرد

با نگاهی به عملکرد و اقدامات بانک دی در حوزه 
اعتباری به نظر می رســد که این بانک سیاســت 
اعتباری خود را بر اعطای تسهیالت خرد و متوسط 

متمرکز کرده است.
 در نشستی با مسئوالن حوزه اعتباری بانک دی 
که با حضور فریدون رشــیدی، معاون اعتبارات و 
عضو هیئت مدیره، حســین دهقان نیری، رییس 
اداره اعتبارات، سجاد عسگری، رییس اداره بررسی 
طرح ها و محمد حســن رمضانــی، رییس اداره 
ارزیابی و نظارت بر مصارف این بانک برگزار شد، 
سواالتی درباره وضعیت و روند اعطای تسهیالت 

مطرح کرد.
  اولویت های سیاست اعتباری 

بانک دی چیست؟
فریــدون رشــیدی، معــاون اعتبــارات و عضو 
هیئت مدیره: به منظور تحقق شــعار سال ۱۴۰۱ 
که از ســوی رهبر معظم انقالب اســالمی، سال 
»تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین« تعیین شد و 
به منظور هم سویی با سیاست های دولت، سیاست 
اعتباری بانک دی در سال جاری با تمرکز بر اعطای 
تسهیالت خرد و متوسط با دوره بازپرداخت کوتاه 

مدت تدوین شد.
از دیگر محورهای سیاست اعتباری بانک می توان 
به تأکید بر اعطای تسهیالت در بخش های صنعت 
در قالب سرمایه در گردش و تأمین مالی واحدهای 
تولیدی و اعطای تســهیالت رفــع نیاز خانوار و 
قرض الحســنه به اقشــار مختلف به ویژه جامعه 

ایثارگران و خانواده معزز شهدا اشاره کرد.
در واقع تاکید سیاســت اعتباری بانک بر اعطای 
تسهیالت در سطح خرد و متوسط )غیرکالن( با 
دوره بازگشت کوتاه مدت در بخش های تولیدی، 
خدماتی و کشاورزی مطابق الزامات بانک مرکزی 
بوده و عالوه بر آن اعطای تسهیالت در زمینه های 
رفع نیازمندی اقشار مختلف به ویژه خانواده معزز 
شــهدا و ایثارگران، اعطای وام های قرض الحسنه 
ازدواج، فرزندآوری و تهیه و تأمین مسکن و ایجاد 
اشتغال و کارآفرینی برای مشتریان به ویژه جامعه 
ایثارگری مورد تأکید هیئت مدیره و مدیران ارشد 

بانک است.

اخبار

 اعتقاد، ایمان، التزام و اهتمام
 باید در ترویج فرهنگ 

قرض الحسنه نهادینه شود

»عیســی امامــی« رئیس هیــات مدیره و 
»مصطفی عبدلی« رئیس اداره کل ســازمان 
و برنامه ریزی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
بــا هدف نظارت بر عملکرد شــعب از صف و 
ستاد استان خراسان شمالی بازدید کردند.

»عیســی امامــی« رئیس هیــات مدیره و 
»مصطفی عبدلی« رئیس اداره کل ســازمان 
و برنامــه ریزی بانک قر الحســنه مهر ایران، 
طی دو روز از شــعب و ســتاد استان خراسان 

شمالی بازدید نمودند.
در این بازدید، امامی با حضوردر شعب شیروان، 
مرکزی و طالقانی بجنود، آشــخانه و گرمه و 
جاجرم، ضمن شــنیدن پیشنهادات و نقطه 
نظرات همکاران شــعب، به بررسی و تجزیه 
و تحلیل آمار عملکردی هر شــعبه براساس 
پارامترهــای داشــبورد عملیاتی پرداخت 
و ضمــن تحلیل نقاط ضعف، پیشــنهاداتی 
جهــت تقویــت آن ها در هر شهرســتان و 
باتوجه به ظرفیت های بوم- زیســت منطقه، 
چارچوبهای سیاست های کالن بانک جهت 
رســیدن به هدف انگیزشی ۲۰۰ هزار میلیاد 
تومان )۲۰۰ همت( را تا پایان ســال ۱۴۰۱ 

تبیین و ابالغ نمود.
عبدلی، رئیس اداره ســازمان و برنامه ریزی 
نیز در این بازدید، خاطرنشان کرد که جایگاه 
خراسان شمالی در اولین مجمع فصلی صف 
و ســتاد که در پایان خرداد ماه برگزار شــد، 
جایگاه واقعی متناســب با ظرفیتهای استان 
نبوده و اهتمام بیشــتر همکاران اســتان در 
تحقــق اهداف بویژه افزایش ســهم بانک از 
نقدینگی در اســتان به دوبرابر میزان کنونی، 
افزایش ضریب نفوذ خدمات الکترونیک بانک 
بــه ۸۰ درصد و تغییر پرتفوی جذب منابع و 
ایجــاد تعــادل میان منابع جاری و پس انداز 

را خواستار شد.
در ادامه این بازدید، نشستی با حضور روسای 
شــعب و دوایر ســتاد، با محوریت »تبیین و 
ابــالغ اهداف طرح انگیزشــی ۲۰۰ همت« 
برگزار گردید. در این نشســت، امامی رئیس 
هیات مدیره بانک بیان نمود: اعتقاد، ایمان، 
التزام و اهتمام، می بایست در ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه در بین همکاران و آحاد جامعه 
نهادینه شود. وی در این نشست، تغییرات پایه 
پولی کشــور ناشــی از نرخ تسعیر ارز نیمایی 
بــه ارز دولتی را اصلی ترین عامل در افزایش 
نقدینگی کشــور در ســال جاری باتوجه به 
اصالحات اقتصادی دولت، عنوان نمود و این 
عامــل را ظرفیت بســیار خوبی برای تحقق 

هدف ۲۰۰ همت در سال جاری دانست.
امامــی تاکید بر تحقــق ضریب نفوذپذیری 
بــاالی ۸۰ درصــد خدمــات الکترونیک و 
اســتفاده از ظرفیتهای موجود در حمایتهای 
دولــت محتــرم و بانک مرکزی از بانک های 
قرض الحسنه بویژه بانک قرض الحسنه مهر 
ایــران را فرصت ازشــمند دیگــری در ارائه 
خدمت صادقانه و خالصانه هرچه بیشــتر به 

آحاد جامعه عنوان نمود.

تحقق تولید و اشتغال در سایه حمایت های بانک توسعه تعاون
بــا مشــارکت بانک توســعه تعاون و 
صندوق توســعه ملی تسهیالت ۱۰۰ 
میلیــارد ریالــی بانک برای ســاخت 
کارخانــه کیک و کلوچــه بهفر برای 

پنجاه نفر اشتغال ایجاد شد.
سرپرســت بانــک توســعه تعاون در 
بازدیــد از کارخانه چای رفاه اســتان 
گیالن گفت: بسته های حمایتی بانک 
توســعه تعاون زمینه و بستر مناسبی 
را جهــت بهــره منــدی صنعتگران و 

تولیدکنندگان فراهم نموده است.
شــیخ حسینی سرپرست بانک توسعه 
تعــاون به همراه تعــدادی از مدیران 
ســتادی و استانی این بانک در بازدید 
از هولدینــگ بــرادران ابراهیمــی ، 
کارخانجــات چای رفــاه ، و کارخانه 
کیــک و کلوچــه بهفــر و چای تیمن 
اســتان گیالن در شهرستان الهیجان 
با اعالم این مطلب گفت: بانک توسعه 
تعاون بر اســاس رســالتی که بر دوش 
دارد همــواره در کنار تولیدکنندگان 
و کارآفرینــان بــوده تا با حمایت های 
همه جانبه خود ضمن حفظ اشــتغال 
موجود، توسعه اشتغال و کارآفرینی را 
به عنوان یکی از ارکان مهم در جامعه، 

رونق بخشد.
سرپرســت بانک توسعه تعاون، استان 
گیالن را یکی از استان های برخوردار، 

صنعتی و کشاورزی ، گردشکری کشور 
دانست و خاطرنشان کرد: وجود منابع 
انسانی پرتالش، با انگیزه و خوش فکر 
و نیــز و وجود محصوالت نظیر برنج و 
چــای، و منابع طبیعی، مرز بین الملی 
مواصالتــی از راه زمینــی و دریایــی 
اســتان گیالن را به پتانســیل خوبی 
جهت ســرمایه گذاری کشــور تبدیل 

کرده است .
محمد شیخ حسینی با تبیین و تشریح 

خدمات حمایتی بانک توســعه تعاون 
از صنایع تبدیلی کشاورزی بنگاه های 
تولیــدی، به ظرفیت های این بانک در 
حمایــت از تولید اشــاره کرد و افزود: 
بســته های حمایتی و تسهیالتی ویژه 
ای در ســبد خدمات این بانک وجود 
دارد که صنعتگران اســتان می توانند 
در تعامل با بانک توســعه تعاون از این 

بسته ها و خدمات بهره مند گردند.
حسن شریفی معاون مدیر عامل در امور 

عملیات بانکی، بانک توسعه تعاون نیز 
در جلسه منعقده با مدیرعامل کارخانه 
رفاه بر حمایت های بانک توسعه تعاون 
از ســرمایه انســانی و پرسنل شرکت 
هــا و صنایــع تبدیلی اشــاره و افزود: 
طرح هــای متنوعی بــرای کمک به 
معیشت کارگران و پرسنل زحمتکش 
کارخانجــات و صنایع تولیدی داریم 
که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته 
مــورد رضایت مراجعین و مشــتریان 

بانک بوده است.
وی با اشاره به میزان و تنوع تسهیالت 
پرداختی به عموم مشتریان بخصوص 
تولیدکنندگان و کارآفرینان، رســالت 
بانک توســعه تعاون را کمک به تولید 
دانســت و افزود: عاملیت بانک توسعه 
تعاون در بســیاری از طرح ها و برنامه 
های ملی و دولتی نشــان از توان باال و 
ویژگــی های بارز این بانک در حمایت 

از اقشار مختلف جامعه دارد.
محمدی مدیر امور شعب بانک توسعه 
تعاون نیز با بیان اینکه اســتان گیالن 
بر اســاس آمــار و مســتندات قطب 
تولیدکننده چای کشور محسوب می 
شود و وجود صنایع تبدیلی و کارخانه 
های معتبر و برند مهم در این اســتان 
زمینه مناسبی برای ارائه خدمات بانک 
توسعه تعاون فراهم نموده است، یادآور 
شد: بانک توسعه تعاون از محل تفاهم 
نامه با صندوق حمایت از صنعت چای 
در استان گیالن تسهیالت متنوعی را 
به کارخانه های چای برای بهســازی و 
تعمیر کارخانه پراخت کرده که امکان 
توسعه بیشتر این صنایع تبدیلی را به 
دنبال خواهد داشت و این مسئله برای 
بانک توســعه تعــاون زمینه ای فراهم 
نموده تا خدمات حمایتی بیشــتری را 

ارائه نماید.

اخبار

برنامه پرمخاطب »عصر جدید« همزمان با فرا رسیدن عید بزرگ 
غدیر؛ حمایت گســترده بانک شهر و معرفی استعدادهای برگزیده 

به پایان رسید.
فینال فصل ســوم برنامه »عصر جدید« به عنوان پرمخاطب ترین 
برنامه ســال جدید، در شــب عید ســعید غدیر، با معرفی استعداد 
هــای برتر برگزار و ۶ فینالیســت ایــن دوره، جوایز خود را از بانک 

شهر دریافت کردند.
دکتر سجادی معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک شهر 
نیز در حاشــیه اهدای جوایز فینالیســت ها با تشــریح فعالیت ها و 
اقدامات این بانک در حوزه مســئولیت اجتماعی، گفت: بانک شهر 
همواره تالش کرده اســت کیفیت زندگی شــهروندان در شهرهای 

مختلف کشور را ارتقاء داده و بهبود بخشد.

سجادی با بیان اینکه حمایت از نخبگان و استعداد های درخشان 
ایران اســالمی نیز در اولویت های بانک شــهر قرار دارد، افزود: به 
عنوان کارکنان بانک شهر به خود می بالیم که در این برنامه حضور 
داشــته و می توانیم ضمن حمایت از استعدادهای کشورعزیزمان، 

مسیر پیشرفت آنان را هموار کنیم.
این گزارش می افزاید، “علی طوالبی” در پایان ماراتن بزرگ فصل 
سوم برنامه عصر جدید با آرای مردمی و کسب بیش از ۵ میلیون رای 
به عنوان برگزیده این فصل انتخاب شد. همچنین گروه “پهلوانک 
های ایران زمین” با کســب بیش از ۴ میلیون رای در جایگاه دوم 
قــرار گرفتنــد و “پیمان ابراهیمی” از اصفهان با بیش از ۳ میلیون 
رای ســوم شــد. “ساینا شــیخی” در رتبه چهارم، “ستیال و آنیسا” 

در رتبه پنجم و “احسان یاسین” نیز در رتبه ششم قرار گرفتند.

“عصر جدید” با حمایت بانک شهر از استعدادهای جوان ایران اسالمی به پایان رسید

خبر  ویژه

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ۱۳  آ
سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود 
بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز جهــت اطــاع مالکیــن و 
ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق 
تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از 
تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود 
تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت 
تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر 
ــا  ــور و ی ــدت مذک ــای م ــس از انقض ــت و پ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ــی ب ــورت متقاض اینص
عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
مورخــه   ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۴۵۶ شــماره  رای  و   ۱۴۰۱۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۰۵۱ کاســه  پرونــده 
ــر حســن نســبت بــه ششــدانگ  زنــد می ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ بــه تقاضــای آقــای حمیــد ســهرابی پوالدونــد فر
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۶۹/۹۰ متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ۲۰ فرعــی مجــری شــده 

از پــاک ۹ فرعــی از ۹۳ اصلــی واقــع در بخــش ۴ شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت: عیدی بهرامسری و امین اله سرائی و جعفر یاراحمدی و اصغر مالکی

انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳    انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
مصطفی امان اله بهاروندی
ک شهرستان دورود رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م الف ۱۵۶

گهی فقدان دانشنامه تحصیلی "نوبت دوم" آ
زنــد نقــی دارای شناســنامه شــماره  بدینوســیله خانــم نســیم عباســی فر
مــی  اظهــار  متولــد ۲۳/۰۷/۱۳۷۳  میانــدوآب  از  ۲۹۶۰۳۰۴۱۰۱ صــادره 
دارد کــه دانشــنامه دائــم شــماره - تاریــخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۸ ایشــان مفقــود 

گردیــده اســت.
لــذا بموجــب ایــن آگهــی گواهینامــه مذکــور ابطــال مــی شــود. از یابنــده 
خواهشــمند اســت مــدارک فــوق را بــه مدیریــت امــور آموزشــی دانشــگاه 

تبریــز تســلیم نمایــد.

گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۱۰۱۵-۱۴۰۱/۰۳/۲۸هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
عبــاس توکلــی بنکــده فرزنــد محمــود بــه شــماره ملــی ۶۵۳۹۲۷۵۰۵۶  درشــش دانــگ یــک بــاب آپارتمــان ســه طبقــه روی 
پیلــوت بــه مســاحت ۱۷۸/۷۴ مترمربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــاک ۳۱ و ۱۰۴  فرعــی ازســنگ ۳ اصلــی واقــع 
در رودبــرده بخــش ۱۲گیــان کــه بــرای آن پــاک شــماره ۳۱۵۱ فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــک رســمی حســین 
مصلــح محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی می شــود در صورتی 
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 یــک 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 انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۴/۲۹

ک سنگر کدل-رئیس ثبت اسناد وامال کاظمی پا علی 

برگــه ســبز وکارت ماشــین پرایدوانــت ۱۵۱مشــکی 
شــماره  نیشــابوری  زینــب  نــام  بــه   ۱۳۹۳ مــدل 
شــماره   NAS۴۵۱۱۰۰E۴۹۰۷۸۷۷ شاســی 
  ۵۰۸۰۲۳۷ موتــور  شــماره  شــهربانی۹۵۹ط۲۳ 
میباشــد. اعتبــار  فاقــد  و  اســت  گردیــده  مفقــود 

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳  آ
رسمی

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۰۷۶۲ - ۱۴۰۱/۳/۱۶ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــدر  ــی بوشــهر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای حی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
زنــد غامحســین بــه شــماره شناســنامه ۵۶۷ صــادره از شــبانکاره بــه شــماره ملــی ۶۱۰۹۶۳۱۸۹۲ در  پارســی دوســت فر
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۷۴/۷۸ متــر مربــع پــاک ۳ فرعــی از ۱۸۸۷ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 

ــت. ــده اس ــمی گردی ــک رس ــداری از مال ــهر خری ــش دو بوش ــع در بخ ــی واق اصل
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخهــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
۲۴۴۹7۳
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۴/۱۴    تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۴/۲۹
ک شهرستان بوشهر         م / الف ۲۰۱ رئیس اداره ثبت اسناد و امال

عملکرد چشمگیر بانک شهر در سه ماهه نخست ۱۴۰۱
اطالعات منتشر شده در سامانه کدال، نشان از عملکرد چشمگیر بانک شهر در سه ماهه نخست سال جاری دارد.

بر اساس اطالعات منتشر شده در سامانه کدال، بانک شهر در بهار امسال، برای هر سهم سودی بالغ بر ۵۸۵ ریال شناسایی کرده است.این درحالیست 
که در دوره مشابه قبل برای هر سهم ۱۲۷ ریال سود شناسایی کرده بود.

عملکرد ۳ ماهه بانک شهر با رشد ۳۵۹ درصدی همراه بوده است که مجموع سود خالص به ۹۱۱ میلیارد تومان رسید.این درحالی است که مجموع 
درآمد های عملیاتی ۶۷۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش را شاهد بوده است.

البته که نقش خالص ســایر درآمد ها و هزینه ها بر روی ســود ۵۸۵ ریالی بی تاثیر نبوده که خالص ســایر درآمد ها و هزینه ها حدود ۷۰۶ میلیارد 
تومان بوده است.

سهم چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی بانک سینا 

از تسهیالت کمک ودیعه مسکن
سهم بانک سینا از تسهیالت کمک ودیعه 
مســکن چهار هــزار و ۶۰۰ میلیارد ریال 

تعیین شد.
پیرو ابالغ بخش نامه بانک مرکزی به شبکه 
بانکی کشــور و با اســتناد به ماده ۴ قانون 
جهش تولید مسکن و در راستای حمایت از 
مستاجرین کم درآمد، پرداخت تسهیالت 

کمک ودیعه مســکن در بانک سینا اجرایی شد.
طبق این بخشــنامه ســهم بانک ســینا از تسهیالت کمک ودیعه مسکن مبلغ چهار هزار و ۶۰۰ 

میلیارد ریال تعیین شــده که نســبت به پرداخت آن به واجدین شــرایط اقدام خواهد شد.
سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن در تهران یک میلیارد ریال، مراکز استان ها ۷۰۰ میلیون 
ریال و ســایر نقاط شــهری ۴۰۰ میلیون ریال اســت و نرخ ســود آن ۱۸ درصد با بازپرداخت ۵ 

ساله است.
طی ۱۰ روز از اجرایی شــدن این طرح در بانک ســینا، تعداد ۱۲۵ فقره تســهیالت به مبلغ ۶۸ 

میلیارد ریال پرداخت شده است.
متقاضیــان بایــد بــرای ثبت نام و دریافت کمک ودیعه مســکن از طریق ســامانه وزارت راه و 

شهرســازی به نشانی htt://saman.mrud.ir اقدام کنند.
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد:

ذخایر آبی شهر مشهد به یک چهارم رسیده است
مشهد / سمیرا رحمتی

بــا حضور مدیرکل تبلیغات اســالمی 
خراســان رضوی و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب مشــهد، تفاهمنامــه 
همکاری بــا محوریت مدیریت بهینه 
مصرف آب به امضا رســید. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب مشــهد در این 
جلســه با اشاره به شرایط ویژه بحران 
آب اظهار کرد: خشکسالی های مداوم و 
کاهش بارندگی ها طی سال های اخیر 
موجب افت شدید منابع آبی شهرستان 
مشــهد شــده و هم اکنون ذخایر آبی 
این شــهر به یک چهارم رسیده است.

حسین اسماعیلیان افزود: برنامه ریزی 
هــای الزم با نگاه بدبینانه به شــرایط 
موجود صورت پذیرفته و تالش شبانه 
روزی مــا بــرای تأمین خدمات پایدار 
می باشــد؛ ضمن اینکه جیره بندی و 
قطع آب خط قرمز ماســت و بیشتر به 
دنبال فعالیتهای آموزشــی - فرهنگی 
هستیم تا با همکاری نهادهای فرهنگی 
از جمله ســازمان تبلیغات اسالمی در 
جهــت ترویج فرهنگ مدیریت بهینه 
مصرف آب در جامعه گام برداریم. وی 
با بیان اینکه ما چاره ای جز سازگاری 
با شــرایط اقلیمی خــود نداریم و می 

بایســت بر اســاس امکانات و وضعیت 
موجــود عمــل کنیــم ؛ تصریح کرد: 
مشــهد، کمترین میزان مصرف سرانه 
آب در بین کالنشــهر های کشــور را 
دارد ولــی با توجه به کمبود منابع آب 
و اقلیم خشک منطقه، با رعایت کامل 
بهداشت و صرفه جویی می توان همین 
میزان مصرف را تا ۴۰ یا ۵۰ درصد نیز 

کاهش داد و اقداماتی نظیر نصب لوازم 
کاهنده در کاهش مصرف آب بســیار 
موثر بوده که هنوز مورد اقبال عمومی 
جامعه واقع نشده است و الزم است تا 
در این خصوص اطالع رسانی و فرهنگ 
سازی بیشتری صورت پذیرد.مدیرکل 
تبلیغات اســالمی خراسان رضوی نیز 
با بیان اینکه مســئله کم آبی در حال 

حاضر ممکن اســت بر معیشت مردم 
نیز اثر مســتقیم داشــته باشد گفت: 
یکــی از مولفه هــای جهاد تبیین که 
از ســوی رهبر معظم انقالب بیان شد 
اهمیت و توجه به محیط زیســت و به 
تبع آن موضوع آب است و می بایست 
آگاهی بخشــی و فرهنگسازی در این 
خصــوص بیش از پیش انجام شــود. 

حجت االســالم هــادی صاحبقرانی 
اظهار داشــت: ما مــی توانیم با ایجاد 
یک گروه تبلیغی از طالب، بر اســاس 
مبانــی دینــی و به صورت عملیاتی به 
ترویــج فرهنگ مصــرف بهینه آب در 
ســطح جامعه بپردازیم. وی افزود: دو 
گروه اجتماعی در جریان سازی و مسیر 
فرهنگ سازی همواره مورد غفلت واقع 
می شــوند؛ گروه اول بانوان جامعه که 
نقــش بی بدیل و اثرگذار در جریانات 
اجتماعی دارندکه با فعال سازی بانوان 
کنشــگر، خیلی زود مــی توانیم تأثیر 
اقدامات ایشان را مشاهده کنیم و گروه 
دوم نوجوانان هســتند که باید بتوانیم 
گروه نوجوانان در ســطح جامعه را نیز 
در حوزه آب و ترویج فرهنگ مدیریت 
مصــرف فعال کنیم. مدیرکل تبلیغات 
اســالمی خراســان رضوی با تاکید بر 
هم افزایی هرچه بیشــتر سازمان های 
مرتبط در این حوزه، فرهنگ ســازی 
رسانه ای را هم به عنوان عامل اثربخش 
در اجتماع عنوان کرد.گفتنی است در 
پایان این جلسه، تفاهمنامه همکاری 
بین شرکت آب و فاضالب مشهد و اداره 
کل تبلیغات اســالمی خراسان رضوی 

به امضا رسید.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر کل آموزش و پرورش استان 
خراسان رضوی اظهار کرد:

نظارت بر فرآیند پروژه مهر 
استان توسط شورای معاونین 

آموزش و پرورش 
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان در 
نشســت ویدیــو کنفرانس پــروژه مهر با 
حضور ادارات ۴۷ گانه اســتان خراســان 
رضــوی گفت: شــورای معاونین نظارت 
دقیق بر پروژه مهر با تشــکیل تیم هایی 
بررسی حضوری مدارس و اعزام به مناطق 
خواهنــد داشت.ســید امیر شوشــتری 
افــزود: از ویژگــی های پروژه مهر ۱۴۰۱ 
بازگشــایی مدارس بعد از دو ســال است 
که بایســتی تا جای ممکن از تشــریفات 
اضافــه در اجرای آن خــودداری کرده و 
بــه اصل پروژه بپردازیــم.وی بیان کرد: 
پروژه مهر یک پروژه همگانی اســت؛ باید 
در جلســات از ظرفیت، مسئولین محلی، 
نمایندگان مجلس، مجمع خیرین، رسانه 
ها و واحدهای نظارتی اســتفاده شــود تا 
مشــکالت موجود همان جــا طرح و راه 
حل ارائه شــود و و از برگزاری جلســات 
هم افزایی و انتقال تجربیات غافل نشوند.

شوشــتری افزود: برای اجرای هرچه بهتر 
پروژه مهر باید از اطالعات به روز در کنار 
تجربیات گذشــته بهــره ببریم.مدیرکل 
آمــوزش و پــرورش خراســان رضوی با 
درخواســت از مدیران برای اجرای پروژه 
بــا نیروهای موجود اعالم کرد: اگر لزومی 
برای افزایش نیرو احساس شود از نیروهای 
حق التدریس به صورت سنجیده و طبق 
ضوابط استفاده خواهیم کرد.وی با اشاره 
به تبعات مجازی کردن کالس های برخی 
مــدارس گفت: اینترنــت باید به صورت 
کنترل شده در اختیار دانش آموزان قرار 
گیرد و باید اعالم شــود که هر دانش آموز 

چه ساعتی از روز نیاز به اینترنت دارد.

ک؛  با هدف برند سازی در حوزه پوشا

 اتاق بازرگانی اصفهان 
به دنبال تسهیلگری است

اصفهــان / گروه اســتان هــا: محمدرضا 
پاکروان مشاور امور فرهنگی بین المللی و 
عضو کمیته راهبردی دانشگاه های مجازی 
جهان با اشــاره به ظرفیت باالی اســتان 
اصفهان در صنایع مختلف به ویژه صنعت 
نســاجی گفت: می توان بــا برنامه ریزی و 
مدیریت صحیح و اســتفاده از پتانســیل 
نخبگان حوزه پوشــاک، اقدامات ویژه ای 
در ایــن عرصــه انجام داد.وی با اشــاره به 
هجمه آمریــکا در حوزه مباحث فرهنگی 
کشــور گفــت: باید از تمــام ظرفیت های 
موجــود برای بی اثر کــردن القاء فرهنگ 
غرب در مد و پوشــاک ایران استفاده کرد.
پاکروان همچنین بر ضرورت اســتفاده از 
فناوری های نوین در عرصه مد و پوشــاک 
کشــور و پیوســتن به عرصــه بین المللی 
همچنین بهره مندی از توانایی شرکت های 
دانش بنیان در این حوزه تاکید کرد.مشاور 
امــور فرهنگی بین المللــی و عضو کمیته 
راهبردی دانشــگاه های مجــازی جهان 
اســالم در ادامه از آغاز به کار نخســتین 
کنفرانــس و نمایشــگاه بین المللی ایران 
اســکوکواکس از ۲۷ تــا ۳۰ مهرمــاه در 
تهــران خبر داد و از اتاق بازرگانی اصفهان 
برای حضور در این نمایشگاه دعوت نمود.
پاکــروان همچنین گفــت: آمادگی داریم 
تفاهــم نامه ای میان دانشــگاه های جهان 
اســالم و اتاق بازرگانی اصفهان به منظور 
اســتفاده از ظرفیت هــای طرفین منعقد 
نماییم.ســید آرش امامی دبیرکمیسیون 
صنایــع اتاق بازرگانــی اصفهان نیز حجم 
بازار نســاجی و پوشــاک ایران را در حالی  
۱۵تا ۲۰ میلیارد دالرعنوان کرد که نزدیک 
یک ســوم آن از طریق واردات است.وی با 
اشاره به سهم ۱.۹ درصدی  استان اصفهان 
از صنعت پوشاک کشور گفت: برای اعتالی 
صنعت پوشــاک ابتدا باید زیرساخت های 
آن را مهیا کنیم که شــهرک پوشاک یکی 
از این زیرساخت هاســت که اتاق بازرگانی 
اصفهان پیگیر راه اندازی این شهرک است 
و در این شــهرک به دنبــال به کارگیری 
روش های نوین تولید پوشــاک هســتیم.

امامی عدم وجود برند پوشاک در کشور را 
یکی دیگر از معضالت این صنعت دانست 
و افــزود: علی رغم وجــود تولیدکنندگان 
بــزرگ پوشــاک در کشــور در این حوزه 
برندســازی نشده و اتاق بازرگانی به دنبال 
تســهیلگری برای برند ســازی در حوزه 

پوشاک کشور است.

در 4 ماهه نخست سال جاری محقق شد؛

ساخت و بازسازی ۸۰۰ قطعه 
تخصصی در نیروگاه بندرعباس

هرمــزگان / گروه اســتان هــا: مدیرعامل نیروگاه 
بندرعباس از طراحی، ســاخت و بازســازی ۸۰۰ 
قطعه تخصصی از ابتدای ســال جاری تاکنون در 
این نیروگاه خبر داد.حسین سلیمی اظهار داشت: 
با توجه به شرایط تحریم و موانع موجود در تأمین 
قطعات خارجی، استفاده از توانمندی های ساخت 
داخل بهترین گزینه برای تأمین قطعات، جهت تولید 
برق پایدار در این نیروگاه است که حرکت در مسیر 
ســاخت داخل موجب حمایت از تولیدکننده های 
داخلــی، کمــک به اشــتغال و صرفه جویی ارزی 
خواهد شد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: این 
مجموعه تا اواخر تیر امســال، موفق به بومی سازی 
بیش از ۸۰۰ قطعه مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی 
شده که عالوه بر صرفه جویی ارزی، گام بسیار مهمی 
در عرصه افزایش دانش این بخش مهم صنعت برق 
کشــور برداشته است.وی اظهار داشت: در این بازه 
زمانی قطعات یدکی ولوهای آب شــیرین کن، نازل 
تفلونی و هدر آب پاش آب شیرین کن، قطعات فرم 
بانداســکرین، توری، قرقره، زنجیر بانداســکرین، 
ساخته شده است.سلیمی در ادامه افزود: هوزینگ 
مکانیکال سیل، کاسه نمد، قطعات کمپرسور شامل: 
اینترکولر سوپاپ ولوها، رینگ پیستون ها، گلندهای 
روغن، دیافراگم، شاتون، شفت و پیستون کمپرسور 
فیلترهای هوا، قطعات پوسته یاتاقان بانداسکرین، 
یاتاقان و پوســته یاتاقان G.R.FAN، پروانه پمپ 
بلودان آب شیرین کن، کمربند و نازل جهت انشعاب 
جدید مســیر آب دریا در کلرزنی، ســاپورت های 
داخلی تانک میکس بد، استم اکچویتور کنترل والو 
آب شــیرین کن، پولی کمپرسور هیدروژن، شافت 
پمپ بلودان آب شــیرین کن در این مدت توســط 
متخصصان داخلی نیروگاه بومی سازی شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان:  

۵۰ درصد واحدهای مسکونی 
روستایی مراوه تپه مقاوم سازی شد

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر کل بنیاد مسکن 
گلســتان گفت: به مناســبت تولد امام هادی)ع( و 
عیدی به مردم محروم شهرســتان مراوه تپه مبلغ 
۷۰۰ میلیون تومان برای اسفالت معابر روستایی و 
بازنگری طرح هادی به روســتای قرقیجق از توابع 
مراوه تپه تخصیص پیدا کرد. سید محمد حسینی در 
مراسم افتتاح متمرکز ۱۰۰ واحد مسکن روستایی 
در روستای قرقیجق در قالب تفاهم نامه سه جانبه 
اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن و احداث مسکن 
در روســتاهای استان گلستان در قالب تفاهم نامه 
های سه و پنج جانبه سبب امید بخشی در بین مردم 
و اعتماد انها نســبت به دولت ســیزدهم شده است.

وی تصریح کرد: هم افزایی بین مسئوالن و همکاری 
انها با دولت در اســتان گلســتان سبب رقم خوردن 
اتفاقات خوب در این استان به ویژه در حوزه احداث 
واحدهای مسکن روستایی شده است.مدیرکل بنیاد 
مســکن گلستان خاطرنشان کرد: شهرستان مراوه 
تپه به عنوان نخســتین شهرســتان کشــور دارای 
جمعیت روستایی باالیی بوده و بیش از ۸۲ درصد 
جمعیت این شهرستان در بیش از ۱۰۰ روستا ساکن 
هستند.وی ادامه داد: ۱۲ هزار سکونتگاه روستایی 
در روســتاهای این شهرســتان واقع بوده که در ۱۶ 
سال گذشته تنها هفت درصد انها مقاوم سازی شده 
و امروز شــاهد مقاوم ســازی بیش از ۵۰ درصد این 
واحدهای مســکونی هستیم.حسینی گفت: در دو 
سال گذشته بیش از دو هزار واحد مسکونی روستایی 
در این شهرستان از محل کمک های کمیته امداد و 
دولت و بنیاد مسکن مقاوم و نوسازی شده است.وی 
با اشاره به احداث ۳۰۳ واحد مسکونی روستایی در 
قالب تفاهم نامه سه جانبه در گلستان ابراز کرد: در 
قالب تفاهم نامه ســه جانبه مقرر شــد در کشور ۱۰ 
هزار واحد مسکن روستایی ویژه مددجویان کمیته 
امداد انداث شود که سهم استان گلستان ۳۰۳ واحد 
بوده و تالش داریم این واحدهای مسکونی را به ۳۲۸ 

واحد  مسکونی افزایش دهیم.

با حضور مدیرعامل توزیع برق استان گیالن 
صورت پذیرفت؛

بازدید از پست فوق توزیع در 
حال ساخت شهرستان لیسار

گیالن / گروه اســتان هــا: محمدتقی مهدیزاده 
مدیرعامــل بهمــراه معــاون بهــره بــرداری و 
دیسپاچینگ و جمعی از مدیران شرکت و مقامات 
شهرستان تالش از روند اجرای احداث این پست 
فوق توزیع بازدید کردند. طی این بازدید مهدیزاده 
گفت: طبق دستورالعمل ها و فرآیندهای موجود، 
احداث پست های فوق توزیع بر عهده شرکت برق 
منطقه ای می باشد و توزیع انرژی برق تولیدی از 
پســت مذکور جز وظایف و رسالت شرکت توزیع 
برق گیالن اســت.وی افزود: آمادگی کامل و صد 
درصدی از لحاظ نیروی انســانی و دانش فنی در 
توزیع برق وجود دارد و به محض راه اندازی و بهره 
برداری از این پســت فوق توزیع و به منظور رفاه 
حال مردم منطقه، آماده ایم خروجی ها ، فیدرها و 
اتصال به شبکه های فشار متوسط را احداث کنیم 
مدیرعامل توزیع برق گیالن در پایان تاکید کرد: 
تامین منابع مالی جز الینفک و بدیهیات برای انجام 
پروژه های مهم می باشــد و امیدواریم در اجرای 
این پروژه نیز مسئوالن استان و شهرستان همراه 

و پشتیبان صنعت برق باشند.

استانها 6

کرد؛ ح  مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهر اصفهان مطر

ازدیاد مصرف برق در باال نشین های  اصفهان
اصفهان / گروه استان ها: مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شــرکت توزیع برق اصفهان از مصرف باالی شــهروندان در قســمت 
هــای جنــوب شــهرگالیه دارد و به این موضوع اشــاره کرد که در 
مناطق ۵و ۶ شــهر اصفهان مصرف برق بســیار باالست وبرای اینکه 
بتوانیــم میــزان مصرف در این مناطــق را کنترل کنیم نیازبه نصب 
کنتور های هوشــمند اســت ، در حال حاضر مشــترکین دیماندی 
و ادارت دارای کنتور هوشــمند هســتند و باید در برخی از مناطق 
شهر اصفهان برای مشترکین خانگی نیز کنتور های هوشمند نصب 
شــود .صالحی در پرســش کارشناس خبر شــرکت درباره تعطیلی 
مــدارس و دانشــگاه ها درمیــزان کاهش بار بر شــبکه را این گونه 
پاســخ داد: هم اکنون ۱۷۰ مدرســه دولتی و غیر دولتی در اصفهان 
فعالیت دارند که درزمان بازگشایی مدارس بیش از۱۰ مگا وات برق 
شــبکه را مصرف می کنند؛همچنین در زمان فعالیت ۴۲ دانشــگاه 
فعال در اصفهان ۱۰ مگا وات برق از شــبکه به این مراکز اختصاص 
داده مــی شــود کــه جمع مصرف این مراکز بــه بیش از ۲۰ مگاوات 
بــرق می رســد.وی تاکید کرد: ازخــرداد ماه تاکنون از۶۴۰ اداره ای 
که دراصفهان مســتقر هســتند به ۳۰۰ اداره اخطار قطعی برق داده 
شــده اســت که ۱۰ درصد از آن ها به اخطار ها توجهی نمی کنند، 

اما با برنامه های ترویجی انجام شده ۵درصد ازادارت الگوی مصرف 
خود را اصالح کردند و ۵ درصد از مشــترکین اداری هنوز در بحث 
رعایت الگوی مصرف برق خاطی هستند.صالحی اشاره کرد: براساس 
قولــی کــه داده بودیم تا نــام ادارات متخلف را اعالم نماییم ، در این 
هفته برق بیش از ۴۰ اداره پرمصرف شامل بانک های رفاه، رسالت، 
ملی ، توســعه تعاون،صادرات،کشاورزی،سپه،موسسه مهر، آموزش 
و پرورش،ســازمان میادین،دبیرخانه دانشگاه آزاد منطقه۴،سازمان 

عمران زاینده رود،میراث فرهنگی،فروشــگاه اتکا،خانه کارگر،بنیاد 
مســکن،هتل پارسیان،شرکت تعاونی مصرف فوالد،مدیریت ناژوان 
و غیــره را قطــع نمودیــم که البته برای وصل برق این ارگان ها تعهد 
کتبی ازآنان دریافت می شــود و درصورت تکرار با حکم دادســتانی 
وارد می شــویم.وی با اشــاره به اینکه به صورت تصادفی روزانه ۳۰۰ 
مورداخطارو ۴۰ مورد قطعی برق برای ادارات در اصفهان اعمال می 
شــود افزود:خوشبختانه درهفته گذشته این تعداد به ۳۵ مورد اداره 
رسید و امیدواریم که تمکین از قانون و صرفه جویی در بحث انرژی 
ســرلوحه برنامه همه ادارات اســتان قرارگیرد .مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با قدردانی از ارگان هایی که درزمان 
پیک مصرف از دیزل ژنراتور های خود استفاده می کنند نام اداراتی 
که در این زمینه همکاری خوبی داشته اند را شامل اداره کل کمیته 
امداد،کتابخانه مرکزی شهرداری،بانک تجارت شیخ بهایی،بانک ملی 
سپه،سرپرستی بانک کشاورزی،دانشگاه فنی مهاجر،برق منطقه ای 
اصفهان و شــهرداری منطقه ۱۳ عنوان کرد .وی با یادآوری مصوبه 
دولت در میزان برق مصرفی ادارات گفت:ارگان ها باید بعد ازساعات 
اداری ۶۰ درصد در مصرف کاهش داشــته باشــند و درزمان ساعات 

کاری نیز ۳۰ درصد صرفه جویی برق داشته باشند

اردبیل / گروه اســتان ها: حســین پیرموذن در جلسه فعاالن 
بخش خصوصی استان اردبیل با رئیس سازمان بسیج تجار و 
فعاالن اقتصادی کشور گفت: طرح آمایش صنعتی استان یکی 
از مطالبه های ما بود که سپاه استان توسط بسیج سازندگی 
ایــن کار را انجــام داد و ایــن اقدام قابل تقدیر اســت. رئیس 
اتاق بازرگانی اردبیل افزود: نیاز اســت که مطالعه تکمیلی و 
اجرای طرح آمایش صنعتی استان اردبیل به منظور هدایت 
سرمایه گذاری موثر و مولد توسط دستگاه های دولتی پیگیری 

شــود. او تاکید کرد: حضور بســیج در اتاق بازرگانی ایران و 
تاســیس بســیج تجار یک نیاز بود که ما در زمان حضور در 
هیئت رئیســه اتاق بازرگانی آیین نامه فعالیت بسیج تجار را 
با کمک دکتر حسن پور آماده کردیم. پیرموذن ادامه داد : از 
دکتر حسن پور، رئیس سازمان بسیج تجار و فعاالن اقتصادی 
کشور تشکر می کنم که بسیار فعال هستند و در همه استان ها 
فعالیت می کنند تا کمک حال فعاالن بخش خصوصی باشند. 
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود 

گفت: باید از ظرفیت ســپاه برای حضور در بازار کشــورهای 
منطقه استفاده کنیم که بخشی از این تسهیل گری را سازمان 
بسیج تجار کشور انجام می دهد و جای تشکر دارد.   او تصریح 
کرد: همه دســتگاه ها در اســتان اردبیل برای حل مشکالت 
بخش خصوصی در کنار هم هستند ولی مشکالت زیرساختی 
و کالن زیــادی وجــود دارند که باید در ســطح ملی پیگیری 
شوند تا بخش خصوصی بتواند به عنوان سربازان خط مقدم 

اقتصاد کشور موثر باشند.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل:

ح آمایش صنعت استان توسط سپاه قابل تقدیر است  مطالعه طر

خبر  ویژه

به مناسبت گرامیداشت دهه والیت و امامت صورت گرفت؛

کرمانشاه توزیع ۲۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: آئین نهضت کمک مومنانه توزیع 
۲۵۰۰۰ بســته معیشــتی بین نیازمندان در ســطح استان در 
مجموعه ورزشــی امام خمینی ره در اســتان کرمانشــاه برگزار 
شد.ســرهنگ سعید بهشــتی راد معاون هماهنگ کننده سپاه 
حضرت نبی اکرم )ص( استان کرمانشاه در رزمایش کمک های 
مومنانه که به مناسبت دهه والیت و کرامت برگزار شد در جمع 
خبرنگاران افزود: ارزش ریالی هر بسته ۵۰۰ هزار تومان است و 
این بسته های معیشتی حاوی اقالمی مثل برنج، روغن و… است 
که چند قلم کاالی اساسی را در برمی گیرد.سرهنگ بهشتی راد 
افزود: با توجه به توزیع این ۲۵۰۰۰ بســته معیشــتی، ۶ هزار 
از این بســته های معیشــتی در شهرستان کرمانشاه و بقیه هم 

در ســایر شهرســتان های استان بین نیازمندان توزیع می شود.
وی با اشــاره به اینکه در پویش نذر قربانی ۱۲۵ راس گوســفند 

ذبــح و بین نیازمندان توزیع شــد بیان کــرد: در روز عید غدیر 
هم ۳۰ راس گوســفند و ۲ راس گوســاله ذبح خواهد شد.معاون 
هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم )ص( استان کرمانشاه 
همچنین به مناسبت دهه والیت و امامت از برپایی چند جشن 
بــزرگ در محلــه های دولت آباد، زاگرس، زیتون، جهاد و پارک 
الله شــهر کرمانشــاه خبر داد و گفت: در روز عید غدیر همایش 
بزرگ پیاده روی خانوادگی از ساعت ۸ صبح که از پارک فدک 
تا میدان معلم برگزار می شود و در آنجا مردم می توانند از سفره 
اطعــام علــوی که ۲۴ هزار پرس غذا بین حاضران توزیع خواهد 
شــد بهره مند شــوند. همچنین در طول مســیر پیاده روی ۴۰ 

غرفه فرهنگی، هنری، ورزشی و.. برپا می باشد.
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كوتاه از جامعه

آبی  این روزهای دریاچه ارومیه را مورد بررسی قرار داد « وضعیت بی  گار » روز

آواز مرگ برای دریاچه ارومیه
  سارا فهیم / روزگار

دریاچــه ای که قرار بود احیا شــود حاال 
بــه نفس زدن افتــاده، طوری که برخی 
پیش بینی می کنند آخر تابستان امسال 
بدتریــن وضعیت تاریــخ دریاچه از نظر 
کم آبی رقم می خورد. این در حالیســت 
که با توجه به ارزش اکولوژیک  و زیست 
گونه هــای در معرض انقراض در منطقه، 
نقــش دریاچه ارومیــه و احیای آن در 
معیشــت جوامع محلی، جذب گردشگر 
و لزوم پیشــگیری از تبدیل شدن آن به 
یــک کانــون گرد و غبــار، نیازمند نگاه 

ویژه ای است.

وضعیت این روزهای دریاچه ارومیه 
چگونه است؟

عبــاس محمدی، فعال محیط زیســت  
دربــاره وضعیت ایــن روزهای دریاچه 
ارومیــه گفــت: شــرایط االن دریاچه 
ارومیه مشــابه ســال ۱۳۹۳ اســت که 
ســتاد احیــای دریاچــه کار خودش را 
شــروع کــرد، طوری که اگر قــرار بود 
تــا ســال ۱۴۰۴ دریاچه بــه تراز نرمال 
خودش یعنی ۱۲۷۴ متر برســد اما االن 
تراز دریاچه ۱۲۷۰ متر است، مسئوالن 
ســتاد گالیه دارند بودجه کم اســت اما 
چیــزی حدود ۱۵ هــزار میلیارد تومان 
در عمر تشــکیل این ســتاد هزینه شده 
اســت و نتیجه آن االن صفر است، اینکه 
می گویم صفر خیلی واضح است، چرا که 
وضعیــت کنونی دریاچه همان وضعیت 
عمیقاً بحرانی در ســال ۱۳۹۲ اســت و 
دریاچــه به صورت مرده درآمده و گفته 
می شــود شاید تا آخر تابستان امسال به 
بدترین وضعیت تاریخی خودش برسد. 
وی افــزود: در تمام ســال هایی که ادعا 
می شد وضعیت دریاچه رو به بهبود است، 
ســال هایی بود که بارندگی از میانگین 
باالتر بود، یعنی ســال های ۹۶، ۹۷، ۹۸ 
و ۱۳۹۹ میانگین بارندگی بسیار باال بود، 
در این سال ها دریاچه به حدود ۴ میلیارد 
متر مکعب آب رســید، درحالی که تراز 
اکولوژیــک دریاچه حــدود ۱۲ میلیارد 

مترمکعب اســت، بنابرایــن دریاچه به 
لطف و کرم آسمان از مرگ حتمی نجات 
پیدا کرد، اما در دو سال بارش کم یعنی 
ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دریاچــه به 

سال ۱۳۹۳ برگشت.

مهم ترین مشکل در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه چیست؟

وی درباره مهم ترین مشکل در حوضه 
آبریــز دریاچه ارومیه، گفت: در بخش 
کشــاورزی نتوانستیم مدیریتی انجام 
دهیــم که مصــرف آب پایین بیاید، 
همانطور که در بخش سد سازی هیچ 
عملی انجام نشد، اگرچه جلوی ساخت 
یکی دو ســد گرفته شــد اما همچنان 
عملیات ســاخت آنها در دســتور کار 
اســت. هیچ کدام از ســدهایی هم که 
قباًل ساخته شده بود و قرار بود توسط 
آنهــا آب به دریاچه برســد این کار را 
انجام ندادند، بنابراین همچنان آب را 
پشت سدها نگه می دارند و آن را برای 
کشــاورزی، صنعت و شــرب مصرف 
می کننــد که این موضوع باعث شــد 

دریاچه در بی آبی بسوزد.

ضرورت احیای دریاچه ارومیه 
محمد موسوی خوانســاری، کارشناس 
حــوزه آب به ضرورت احیای حتمی و 
بدون شــک دریاچه ارومیه اشاره کرد 
و گفت: هیچ راه برگشــتی نداریم. بنابر 
گفته بعضی افراد درباره قابل احیا نبودن 
دریاچه اصال مورد تایید نیست و دریاچه 
باید احیا شود چراکه فرهنگ و سنت دو 
استان آذریایجان شرقی و غربی در آن 
درگیر است. لطافت و رطوبت هوای این 
منطقه در امیدواری مردم و ایجاد حس 
امیــد تاثیر دارد.وی مهم ترین اقدامات 
ســخت افزاری انجام شــده در دریاچه 
ارومیه را برشــمرد و گفت: اولین اقدام 
توقف سدهای در دست مطالعه و ساخت 
بوده  است. در صورت اجرای این طرح ها 
و به بهره برداری رســیدن سدها تقریبا 
دریاچه ارومیه تمام می شد.وی در ادامه 
به اقدام برای رهاســازی آب از سدهای 
موجود به ســمت دریاچه ارومیه اشاره 
کرد و افزود: تمام نهادهای متولی مانند 
جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای 
، ســازمان حفاظــت محیط زیســت، 
وزارت صنعت،معدن و تجارت)صمت( 
آذریایجــان  اســتان  ســه  هــر  و 

شــرقی،آذربایجان غربی و کردستان 
باید زیر نظر استانداری ها بر سر میزان 
آب تجدیدپذیــر و قابل برنامه ریزی به 
توافق برسند و در نهایت سهم آب محیط 
زیســت و دریاچه ارومیه مشخص شود 
که باید رها شود.وی به اقدام آزادسازی 
یا الیروبی مســیر رودخانه ها به سمت 
دریاچه ارومیه اشــاره و اظهار کرد: این 
الیروبی باعث شد آب رهاسازی شده از 
ســدها بتواند خود را به دریاچه برساند.

وی اختصاص پســاب تصفیه خانه های 
فاضــالب به دریاچه را از دیگر اقدامات 
ســخت افزاری دانســت و توضیح داد: 
پســاب تصفیه خانه ها نیــز حجم آب 
قابــل توجهــی کــه در مجموع حدود 
۲۲۰ میلیون متر مکعب در سال است را 
می تواند وارد دریاچه کند.وی همچنین 
مشــکل کنونی دریاچه  ارومیه را تداوم 
پیدا نکــردن اقدامات ســخت افزاری 
دانســت. موســوی تاکید کــرد: همه 
اقدامــات باید در یــک قالب مدیریت 
واحد و بر اساس ۱۹ دستور العملی که 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه در ســال 
۹۴ توســط هیئت دولت تصویب شد، 
عملیاتی شوند. تمام اقدامات به ترتیب 

باید توســط اســتانداری ها اجرا شوند. 
رها کردن اقدامات به صورت نیمه کاره 
اصال درســت نیست و نمی تواند موجب 
احیای دریاچه ارومیه شــود.وی افزود: 
امیدواریم دولت ســیزدهم عزم را جزم 
کند تا همه مســووالن ذیربط دور یک 
میز در اســتان های ذی نفع جمع شوند 
و بتوانند مدیریت جامع حوضه آبریز را 
عملیاتی کنند. بر اســاس این گزارش، 
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تداوم 
احیای دریای دریاچه ارومیه در دستور 
کار قرار گرفت و جلسه کارگروه نجات 
دریاچــه ارومیــه شــنبه )۲۵ مهرماه 
۱۴۰۰( به ریاست محمد مخبر، معاون 
اول رئیس جمهوری برگزار شــد. مخبر 
در این جلســه ضمن تاکیــد بر اینکه 
احیای دریاچه ارومیه عالوه بر موضوع 
محیط زیســت به ســالمت و معیشت 
مردم و اعتبار و حیثیت نظام جمهوری 
اســالمی ایران مرتبط دانست و گفت: 
اثرات مخرب زیســت محیطی خشک 
شــدن این دریاچه می تواند کشور را با 
آسیب ها و مشکالت زیادی مواجه کند.
وی همچنین بر اتمام و تکمیل اقدامات 
و طرح های نیمه تمام و ســخت افزاری 
احیای دریاچه ارومیه از جمله طرح های 
انتقال آب از حوضه های آبریز و اقدامات 
محقــق کننده تثبیت دریاچه ارومیه تا 
پایان سال گذشته تاکید و دستگاه های 
اجرایی را نسبت به انجام کامل تعهدات 
خود در خصوص احیای دریاچه ارومیه 
مکلف کــرد. رئیس جمهوری ۲۹ مهر 
۱۴۰۰  نیــز با نمایندگان اســتان های 
آذربایجــان شــرقی و غربی در مجلس 
دیــدار کــرد و در پاســخ بــه دغدغه 
نماینــدگان آذربایجــان غربی درباره 
وضعیــت دریاچه ارومیه و آثار و تبعات 
زیســت محیطی ناشی از خشکسالی و 
کمبود آب در منطقه گفت: ستاد احیای 
دریاچه ارومیه به زودی با شــکل جدید 
فعال خواهد شد تا با کمک نمایندگان، 
مدیران اســتان و دغدغه مندان کار را 

دنبال و اقدامات الزم را انجام دهد.

7جامعه
نحوه تهیه داروی بیماران 
ح »دارویاری«  مزمن در طر

اعالم شد
پیــش از این، افــراد دارای بیماری های 
مزمــن کــه اغلب هم مســن هســتند، 
مجبــور بودند برای تمدید دارو هر بار به 
پزشــک مراجعه و ســپس از داروخانه ها 
دارو دریافت کنند. خوشبختانه با اصالح 
سیاســت های ارزی دارو یــا همان طرح 
»دارویاری« که از پنجشنبه گذشته کلید 
خورده اســت، این امکان فراهم شده که 
نسخه بیماران تا دو بار بدون نیاز به ویزیت 
پزشک، مجدد تمدید شود.همچنین الزم 
به ذکر اســت با اجــرای طرح دارویاری، 
تهیه دارو با نسخه هیچ افزایش هزینه ای 
برای بیمار نخواهد داشــت، اما اگر بدون 
نسخه و به صورت آزاد برای دریافت دارو 
مراجعه شود، فرد مشمول افزایش هزینه 
خواهد شــد.طبق اعالم وزارت بهداشت، 
داروهایی که تهیه آن نیاز به نسخه پزشک 
نــدارد )OTC(، افزایش قیمتی نخواهند 
داشــت. در عین حال وزارت بهداشتی ها 
اعــالم کرده اند با توجه بــه اینکه تعداد 
زیــادی از مردم کشــور به صورت روزانه 
از این داروها استفاده می کنند و با توجه 
به دســتور رییس جمهــور در این باره، 
تعداد ۱۱۹ قلم از داروهای بدون نســخه 
کــه تواتر مصرف بیشــتری دارند، تحت 
پوشــش بیمه قرار گرفته اند.بنابر اعالم 
ســازمان غذا و دارو، همچنین داروهایی 
که قبال تحت پوشــش بیمــه نبودند از 
جمله ســیتاگلیپتین، رزوواســتاتین، 
امپاگلیفلوزین، کابرگولین، پنتوپرازول، 
مشــابه  مــوراد  و  کالریترومایســین 
خوشبختانه مشمول این طرح می شوند 
و هزینه هایشــان توســط بیمه پرداخت 
می شــود.همچنین گفتنی است که سه 
دهک اول جامعه به صورت خودکار تحت 
پوشــش بیمه رایگان قرار گرفته اند.سایر 
افــراد فاقد بیمه نیز می توانند با ثبت نام 
در ســامانه بیمه سالمت، جهت پوشش 

بیمه ای خود اقدام کنند.

آغاز عملیات شناسایی 
بازماندگان از تحصیل 

مشاور وزیر آموزش و پرورش در قرارگاه 
عدالت تربیتی و نصیب آموزشــی برابر، 
دربــاره یکــی از مهمتریــن برنامه های 
قــرارگاه عدالت تربیتی در ســال جاری، 
گفــت: یکــی از اتفاقات مهمــی که در 
شــرف انجام اســت، تشکیل قرارگاه ها و 
نضهت های عدالت آموزشی در استان ها 
اســت. کار قــرارگاه، کار بخشــنامه ای 
نیســت و ناظر به حل مشــکالت است.
حمیدرضــا خان محمدی افزود: قرارگاه 
عدالــت تربیتی، نقش تنظیم گری دارد. 
مســائل با محوریت قرارگاه شناسایی و 
بــرای رفع آنها تدابیری اتخاذ می شــود. 
یکی از مســائل بزرگ ما که قرار است به 
کمک مجموعه های مرتبط اعم از معاونت 
ابتدایی و متوسطه، نهضت سوادآموری، 
خیرین و اســتانداری ها ساماندهی شود، 
بحث بازماندگان از تحصیل اســت.وی با 
اشــاره به اینکه دوران کرونا، به مشکالت 
مربوط بــه بازماندگان از تحصیل، دامن 
زده اســت، اظهار کرد: عملیات شناسایی 
بازمانــدگان از تحصیل در چند اســتان 
شــروع و به مرور در استان های دیگر نیز 
آغاز خواهد شد. عددهایی که درباره تعداد 
بازماندگان وجود دارد، مختلف اســت و 
هنوز به عدد قطعی نهایی نرســیده ایم، 
اما عدد باالســت و باید اینها را در مرحله 
اول شناسایی و سپس جذب کنیم.وی از 
طراحی و رونمایی از یک اپلیکیشن جدید 
برای ســاماندهی و آموزش بازماندگان از 
تحصیــل تحت عنوان »بانک زمان« خبر 
داد و گفت: دوره هایی از طریق بانک زمان 
کــه به زودی رونمایی می شــود، برگزار 
خواهد شــد. بانک زمان یک اپلیکیشن 
است که اطالعات بازماندگان از تحصیل 
روی آن ثبت می شود و تعدادی از معلمان 
نیز به ارائه خدمت آموزشــی می پردازند. 
در واقع در دوره های ترتیب داده بخشی 
از نواقص که بازماندگان شناســایی شده 
در دروس داشــتند جبران می شود و اول 
مهر با قدرت به مدرســه برمی گردند.وی 
درباره نحوه جمع آوری اطالعات در بانک 
زمان و همچنین نحوه پیوســتن معلمان 
به این طرح، گفت: همانند شــبکه شــاد 
که اطالعات دانش آموز در آن ثبت شده، 
اطالعــات بازماندگان از تحصیل را وارد 
می کنیم. معلمانی که داوطلب هســتند 
به این افراد متصل شــده و آموزش ها در 

بستر شاد دنبال می شود. 

پوشش ۳ تا ۵ میلیون 
 دانش آموز 

ح تغذیه رایگان در طر
معاون تربیت بدنی و ســالمت با اشــاره به 
اینکه بیش از۲۴۰ مدرســه شــبانه روزی 
ویژه عشــایر در کشــور وجود دارد، گفت: 
وزارت آموزش و پرورش توجه و نگاه مثبتی 
به عشــایر، مناطق محروم و مرزی و بســط 
عدالت آموزشــی در این مناطق دارد و این 
توجه در این دوره و بر اساس برنامه عدالت 
محوری دولت سیزدهم، با شتاب بیشتری 
دنبال می شود.صادق ستاری فرد گفت: در 
ســال تحصیلی جدید در حوزه ســالمت و 
تربیــت بدنی، تغذیه رایگان دانش آموزی 
احیا خواهد شد و سه تا پنج میلیون دانش 
آموز تحت پوشــش تغذیــه رایگان دانش 
آمــوزی قــرار خواهند گرفــت، لذا تالش 
می کنیــم تمامــی دانش آموزان عشــایر 
کشور تحت پوشــش تغذیه دانش آموزی 
قرار گیرند.ستاری فرد افزود: مدارس شبانه 
روزی دارای امکانات حداقلی هستند و در 
تالش هستیم تا پایان سال تحصیلی آینده 
برای هر مدرســه شبانه روزی حداقل یک 

فضای ورزشی ایجاد کنیم.

آیا همه افراد دارای معلولیت 
 می توانند ویلچر 

دریافت کنند؟
اخیرا در باب کمبود تجهیزات توانبخشی به 
ویژه ویلچر اخبار متعددی منتشر و در برخی 
اخبار حتی به این امر اشــاره شده است که 
نبود ویلچر باعث شده است برخی معلوالن 
خانه نشین شوند امری که از سوی مسئوالن 
سازمان بهزیستی کشور رد شد.علی محمد 
قادری نیز طی روزهای گذشته درباره تامین 
ویلچر، گفت: حوزه توانبخشــی کارهایی را 
انجام داده  و از طریق شرکتهای دانش بنیان 
پیگیری می کنــد تا این موضوع به صورت 
حرفه ای بومی ســازی شود. هیچ کسی در 
هیچ اقلیمی نباید به دلیل نداشتن »ویلچر« 
نتوانــد در جامعــه تردد کنــد.وی افزود: 
شــیوه نامه هایی در زمینــه دریافت ویلچر 
بــرای افــراد دارای معلولیت وجود دارد که 
آنها هر پنج سال می توانند درخواست ویلچر 
دهند که درخواســت داده ایم این مدت به 
ســه ســال کاهش پیدا کند.اصغر کاظمی، 
معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیستی 
کشــور نیز در این باره گفت: ما به هر کسی 
ویلچر نمی دهیم. ویلچر فقط به افراد دارای 
معلولیتی داده می شود که وضعیت جسمی 
آنها برای استفاده از ویلچر متناسب باشد.به 
طور مثال افراد مبتال به دیستروفی عضالنی 
مادامی که می توانند روی پاهایشــان وزن 
بــدن را بیاندازند، نباید از ویلچر اســتفاده 
کنند.کاظمی خاطر نشــان کرد: مسائلی از 
این دســت موجب می شــود برای دریافت 
ویلچر پشت نوبتی داشته باشیم و ۶۰ درصد 
کل اعتبارات تجهیزات در اســتان ها هزینه 

می شود.

 اپیدمی کرونا در ایران 
رو به افزایش است

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی درباره »آخرین وضعیت 
کرونــا در کشــور«، بیــان داشــت: روند 
اپیدمــی همچنــان رو به افزایش اســت و 
کســی نمی داند چه زمانی به قله این پیک 
می رســیم؛ارتفاع این پیک چقدر اســت و 
با چه ســرعتی پیک ســیر نزولی طی می 
شود.حمید ســوری افزود: حتی الگوهای 
پیــک اخیــر در هیچ کشــوری نمی تواند 
قابل استناد به پیک کشور ما باشد. الگوی 
خیــزش اخیر هــم کامال با پیک های قبل 
متفاوت اســت.وی افزود: مدل های پیش 
بینــی هم به دالیل مختلف از جمله ناقص 
بــودن و بی اعتبار بودن داده ها نتیجه اش 
فقط رســوایی پیش بینی کننده ها خواهد 
بود.وی ابراز کرد: متولیان مدیریت اپیدمی 
و مــردم بازیگــر اصلی قابل مداخله در این 
صحنه هســتند. حجاج در حال بازگشــت 
هســتند، اربعین پیش روســت و تا بیش از 
یک ماه دیگر مدارس و دانشگاه ها کار عادی 
خــود را آغاز می کنند؛ اینها همه خطرات 
بالقوه ای هســتند که نگرانی را بیشتر می 
کنند.سوری گفت: چند متغیر در توفیق ما 
بــرای کم کردن بار این پیک اهمیت دارد.
ســرعت عمل برای مداخالت موثر اهمیت 
فراوان دارد. تصمیمات مناسب باید سریع 
گرفته شود و به سرعت اجرا درآید؛ چرا که 
تغییرات اپیدمی ســریع اســت.وی با بیان 
اینکه بیماریابی فعال و پیگیری آنها متغیر 
مهم دوم است، گفت:درس مهم گرفته شده 
از پاندمی این است که جلوی طغیان بیماری 
را می توان گرفت ولی وقتی گســترده شد 
و تبدیــل به پاندمــی یا اپیدمی کنترل آن 
تقریبا غیر ممکن اســت؛ لذا شناســایی و 
کنترل سریع طغیان ها اهمیت بسیار دارد. 

خبر ویژه

رئیس پلیس فتای ویژه شــرق استان تهران گفت: 
اخیرا در مواردی مشاهده شده که مجرمین سایبری 
پیامکی با ایجاد حســاب کاربری در شــبکه های 
اجتماعی و قراردادن تصویر اداره پست در قسمت 
پروفایل، اقدام به ارسال پیام برای شهروندان کرده 
و خود را مامور پســت معرفــی کرده اند. این افراد 
بــا طرح بهانه هایی نظیــر دقیق نبودن آدرس و ... 
دلیل ارسال پیام را برای کاربران توجیه کرده و در 

ادامه از آنها خواسته اند تا نرم افزاری را نصب کنند 
تا بتوانند بســته های پستی خود را تحویل بگیرند. 
ســرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی افزود: با نصب 
این نرم افزار که در واقع بدافزار اســت، دسترســی 
ســودجویان به حســاب کاربری شهروندان فراهم 
شده و آنان می توانند نسبت به سرقت و سواستفاده 
از اطالعــات کاربــری و دیگر موارد موجود بر روی 
این گوشــی ها اقدام کنند. ســلطان آبادی با اشاره 

بــه اینکه ماورین اداره پســت هیچــگاه از طریق 
شــبکه های اجتماعی اقدام بــه برقراری ارتباط با 
مردم نمی کنند، هشــدار داد: شــهروندان به هیچ 
عنوان نباید از لینک های ارســالی در شــبکه های 
اجتماعی و یا نصب اپلیکیشــن های جعلی ارسالی 
برای مشاهده بارکدپستی یا ابالغیه قضایی و امور 
مشابه استفاده کنند، زیرا اینگونه اقدامات ترفندی 

برای کالهبرداری از آنان است.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری به بهانه بسته پستی

اینفوگرافی 

دردسرهای 
الغری زیاد

افرادی كه سیستم 
بدنی شان به گونه ای 

است كه الغر هستند هم 
در الغری دردسرهای 

زیادی را باید تحمل 
كنند.

منبع: شهرآرا نیوز

 »تأهل« و »داشتن فرزند« 
آزمون  کتبی داوطلبان  آزمون  به نمره 

استخدامی اضافه می کند
معاون امور آزمون های سازمان سنجش کشور درباره شبهه ایجاد شده در خصوص 
۲ درصــد امتیــاز تاهل در آزمون فراگیر دســتگاه های اجرایی و آموزش و پرورش و 
شــیوه تاثیرگذاری آن در نتیجه نهایی توضیح داد:  نمره آزمون اســتخدام حداکثر 
۱۰ هزار است و امتیاز مربوط به تاهل و قانون جوانی جمعیت نیز هزار نمره در کل 
به داوطلب مشــمول اضافه می کند. حاال این نمره چطور اضافه و محاســبه می شود؟ 
۲۰۰ نمره به ازای تاهل و ۲۰۰ نمره به ازای هر فرزند به نمره داوطلب مشمول این 
شرایط اضافه می کند البته این قانون برای مناطقی است که رشد جمعیت آنها بیش 
از ۲.۵ درصد نباشــد، بنابراین اگر کســی چهار فرزند داشــته باشد، با احتساب تاهل، 
هزار نمره به هر نمره ای که گرفته باشــد اضافه می شــود و این مســئله هیچ ربطی به 
نمره مکتســبه داوطلب ندارد و فرد پس از احتســاب این اعداد، در تراز مربوط به 
خودش قرار می گیرد. حســن مروتی تاکید کرد: البته این نکته را نیز اضافه می کنم 
که به ازای هر یک فرزند ۲۰۰ امتیاز به فرد داده می شــود، اما حداکثر امتیاز هزار 
است و اگر فرد فرزندان بیشتری داشته باشد در این امتیاز تغییری ایجاد نمی شود.

با توجه به توضیحات سرپرســت معاونت امور آزمون های ســازمان ســنجش الزم به 
ذکر اســت که در ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده اســت: 
کلیه دســتگاه های دولتی موظف هســتند در به کارگیری، جذب و استخدام به ازای 
تاهل و نیز داشــتن هر فرزند دو درصد )۲٪( مجموعا حداکثر تا ده درصد )۱۰٪( به 
امتیاز هر فرد اضافه کنند.در صفحه پنجم دفترچه اســتخدامی دســتگاه های دولتی 
نیز این قانون بدین صورت مطرح شــده اســت: به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو )۲( 
درصد، مجموعاً حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه 
می شود، که امتیازات مطروحه در بند فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری 

شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، باالی ۲.۵ درصد نباشد. 
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؛ موزه کارتون تبریز
شیرین ترین موزه خاورمیانه

تبریز عالوه بر طبیعت زیبا دارای جاذبه های تاریخی 
بسیار اســت از این رو ســالیانه پذیرای گردشگران 
داخلی و خارجی بسیاری است. موزه کاریکاتور تبریز 
تنها یکی از مجموعه موزه  های این شهر است که شما 
را با اوج فرهنگ و هنر ایران از گذشته تا کنون آشنا 
می کند. موزه کاریکاتور تبریز بعد از موزه کارتون گابرو 
بلغارستان، دومین موزه بزرگ دنیا از نظر وسعت است. 
این موزه خاستگاه آثار بزرگانی در سراسر جهان چون 
التوفسکی، کوزوبورکین، کوراوغلی، درژنین و غیره 
است که این مکان را به یکی از موزه های دیدنی ایران 

تبدیل کرده است.
تاریخچه کاریکاتور در آذربایجان

قبل از هرچیز جالب اســت کمی دربــاره تاریخچه 
کاریکاتورآذربایجان و اولین نمونه های آن در این شهر 
بپردازیم: از آنجایی که بخشی از جاده ابریشم در این 
شهر قرار گرفته است نشان می دهد تبریز به عنوان 
یکی از شهرهای مهم دروازه ای مابین دنیای شرق و 
غرب بوده است از این رو تبریز در بسیاری از عرصه ها 
مانند کاریکاتور به نسبت سایر شهرهای ایران پرچم 

دار بوده است.
ورود کاریکاتور به تبریز را می تــوان همزمان با ورود 
دســتگاه  های چاپ ژاتینی بدانیم که برای انتشــار 
شب نامه های سیاســی و اجتماعی در دوران انقالب 
مشــروطه استفاده می شــوده اســت که هم اکنون 
می توانید از این دستگاه در موزه مشروطه تبریز واقع 
در خانه تاریخی که متعلق به حاج مهدی کوزه کنانی 
در این شهر است بازدید کنید. از آنجایی که شب نامه ها 
به هنگام شب توزیع می شده اند، اطالعاتی از مکان نشر 
آن ها موجود نیست اما نشریه مالنصرالدین را می توان 
از پیشکسوتان در زمینه کاریکاتور بدانیم. نشریه ای 
که این هنر را به صورت جدی در کارهایش استفاده 
کرد و باعث مطرح شدن و انتشار این هنر شد. جالب 
است بداند این نشریه اوایل در شهر تفلیس و سپس در 
باکو منتشر می شــد و بعد به ایران وارد شد و در شهر 
تبریز کار خود را از ســر گرفت. اما مطالعات باستان 
شناسان نشان می دهد که پیشــتر از این ها می توان 
در سنگ نگاره ها، مجســمه ها و حتی سرستون ها 
نمونه های اولیه از کارتون را ببینیم. مجســمه  هایی 
که در شهریئری) نیک شــهر( واقع در مشکین شهر 
اردبیل قرا دارد سندی بر این ادعا است و تاریخدانان 
و باستان شناســان قدمت آن را حدود ۴۰۰۰ سال 
می دانند.از این رو این مجسمه ها را می توان از قدیمی 
ترین نممونه های کاریکاتور وکارتــون در جهان به 
شمار آورد. با اینکه کاریکاتو و کارتون در ایران قدمت 
بلندی دارد اما پس از طی کردن فراز و نشیب هایی در 
زمان قاجار، مشروطه و بعد از انقالب دانشجویان در 
نهایت انجمنی تحت عنوان انجمن کارتونیست ها در 
شهر تبریز که خواستگاه این هنر بود در سال ۱۳۸۰ 
شکل گرفت. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این 
انجمن تنها انجمن رسمی کارتون در ایران است که 
نمایندگی فکو را نیز تمثیل می کند. این مکان اکنون 
تحت نظر داره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است اما با 
اینکه گنجینه ای بی نظیر و دیدی در نوع خود است از 
طرف دولت دارای بودجه سالیانه نیست. از این رو اداره 
کردن این موزه از محــل درآمدهای حاصله از همین 
انجمن کارتونیست ها اســت. در این موزه ۲ گالری 
وجود دارد که در آن ها می توانید شاهد تعداد ۶۰ اثر 
از بزرگان کاریکاتوریست های جهان باشید. همچنین 
بخش های دیگری چون کتابخانــه، کالس و بخش 
اداری نیز به چشم می خورد. مخزن این موزه محلی 
برای نگهداری تعداد حدود ۲۰ هزار اثر اصل است که 
همگی از ۱۰۰ کشور جهان جمع آوری شده است. از 
جمله این آثار می توان به ۱۴ هزار اثری که متعلق به 
بزرگانی چون زالتوفسکی، کوزوبورکین، کوراوغلی، 
درژنین، کولمشکینو، پرومبیتا، بایرام حاجی  زاده و… 
در سطح جهانی است اشاره کرد. عالوه براین ها تعداد 
۲ مجسمه کارتونی که به دست آقای مغفوریون ساخته 
شده و مجموعه ارزشمندی از پوسترها، کارت پستالها، 
تمبرها و کارت ویزیتهای کارتونی و کتاب  های چاپ 
شده کارتونی به معرض بازدید قرار گرفته است. الزم 
به ذکر است که همه آثاری که در این موزه نگهداری 

می شوند اصل هستند.

گردشگری

 حقوق شهروندی
 و سونامی سالمندان!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
سال گذشته سونامی دهه شصتی ها خاطر خطیر 
برخی دوســتان را مکدر ســاخت و در صدد چاره 
اندیشی برای این معضل درشت برآمدند. هر چند 
ما دهه شصتی نیستیم که عزیزان همه مشکالت 
مملکــت را گردن ما بیاندازنــد ولی خدا وکیلی 
اوضاع ما دهه پنجاهی ها هم چندان روبراه نیست. 
چرا که با ۲۵ سال سابقه معلمی هنوز حقوق مان 
به خط فقر نرسیده و هر وقت هم نزدیک می شود 
ســکه و دالر رم مــی کننــد و با یک جفتک تمام 
معــادالت را بــه هم می ریزند! اوضاع دارایی ها و 
اموال منقول و غیر منقول ما هم کشمشــی است 
تا جایی که رئیس پلیس اســتان فارس خودروی 
ملی اطلسی رنگ مدل ۸۶ با دو ماه بیمه شخص 
ثالــث مــا را »ارابه مرگ« صدا می کند و ســایر 
دوســتان هم منزل مسکونی صدقه سری مردی 
که می خواست همه کارها را یک تنه انجام دهد، 

»قوطی کبریت« می نامند و باقی داستان!
بــا این احوال بنده شــخصاً اعتقاد دارم که نباید 
همیشــه بــه نیمه خالی آفتابه نــگاه کرد چرا با 
همین شــرایط موجود دوســتان امید به زندگی 
در کشــور را تا مرز ۷۵ ســالگی هل داده اند و در 
تالش هســتند باز هم این رکورد را جابجا کنند. 
بــه هــر حــال در مملکتی که با یک دم و باز دم یا 
یک وعده غذایی غیر ارگانیک، چند قاشق سرب 
و گوگرد و آرســنیک و به عبارت فصیح تر نیمی 
از عناصر جدول تناوبی خدا بیامرز مندلیف، وارد 
امعاء و احشــاء بدن مان می شــود؛ در کنار آمار 
تصادف و طالق که از روند ساعتی میل به دقیقه 
پیدا کرده اند و ســایر آمار ها و رکوردهای دســت 
نیافتی نظیر عصبانی ترین مردم دنیا ، سرانه باالی 
مصرف نمک و نوشابه و فست فود و کم تحرکی، 
ریز گرد ها، طوفان نمک و ... رسیدن به متوسط 
۷۵ ســال عمر با برکت، جای دست مریزاد و خدا 
قوت دارد!  دم همه شــما گرم ... اما اصل خبر به 

روایت جراید
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دهد، 
شــاخص » امید به زندگی « در مردم ایران طی 
۴ دهه اخیر رشــد خیره کننده داشته و ایران ۸۲ 
کشور را پشت سر گذاشت. رشد »امید به زندگی« 
هم در ایران طی ۴۰ سال اخیر از ۱۸۰ کشور دنیا 
بیشتر شد.  میزان امید به زندگی ایرانی هادر چهل 
سال گذشته ۵۴ سال بوده که این رقم در آخرین 
گزارش  به بیش از ۷۵ سال رسیده است که رشد 

حدود ۲۲ سال را نشان می دهد.
حقیقتاً دســت َمَملی... در واقع این آمار نشــان 
مــی دهد که رعایت حقوق شــهروندی که یکی 
از شــاخص های توســعه در کشور های پیشرفته 
اســت در کشــور ما به اعلی درجه مورد اهتمام و 
توجه اســت که ماحصل آن افزایش خیره کنند و 

نجومی امید به زندگی در ایران است!
هر چند نوع نگاه مردم و توجه به فرموده سهراب 
که »چشــم ها باید شســت جور دیگر باید دید«، 
هم در این داستان بی تاثیر نبوده است. در گذشته 
بیشــتر نیمه خالی آفتابــه توجه مردم را به خود 
جلب می کرد. شــاهد مثال » من از بی نوایی نیم 
روی زرد . . . رخ بینوایان رخ زرد کرد!« خوب مرد 
حســابی چرا باید از صبح تا غروب رخ بینوایان را 
آچــار کشــی کنی تــا زردی رخ آنها را به خودت 
جــذب کنــی! ما اینجا به جــای نالیدن از حقوق 
بخــور و نمیــر خودمان، به حقوق نجومی و باالی 
بیســت میلیون برخی دوستان که اتفاقاً شرعی و 
قانونــی هــم دریافت می کننــد، نگاه می کنیم و 
از کائنــات برای نامنبردگان طلب عشــق و برای 
خودمان افزایش حقوقی متناسب با ژن خانوادگی 
و میزان تورم جامعه طلب می کنیم! یعنی همین 
قــدر کــه حقوق مان با تورم تاتی تاتی کند و زیاد 
عقب نیفتد کفایت است و ذوق می کنیم. مالحظه 
فرمودید؟!  یک نفر دیگر حقوق نجومی می گیرد 
ما امید به زندگی مان تا حوالی ۸۰ ســال یورتمه 
می رود، فکر کنم اگر فقط اندازه این حقوق های 
نجومی به ما وام ۲۴ درصد هم بدهند، شیرین صد 
سال عمر کنیم! علی ای حال از آن جا که توسعه 
حقوق شهروندی با افزایش امید به زندگی رابطه 
مستقیمی دارد، دوستان عنایت داشته باشند زیاد 
هم پر گاز و به تاخت جلو نروند که مردم خوش به 
حال شــان شــود و چند صباح دیگر سونامی دهه 
شصتی ها جای خود را به سونامی سالمندان باالی 

صد سال بدهد! از ما گفتن بود...

  میهمانی ۱۰كیلومتری عیدغدیر/ منبع : تسنیم

عکس روز 

کرونا باعث افزایش سکته مغزی شد
رئیس کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی ایران، در ارتباط با سکته مغزی 

و روش های تشخیص و درمان این عارضه، توضیحاتی ارائه داد.
 محمدرضا قینی،گفت: در کنگره امسال پیرامون کووید و سکته مغزی، 

بحث خواهد شد.
رئیس بیســت و نهمین گنکره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی ایران افزود: 

سکته مغزی جزو عوارض برجسته کووید است.
قینی ادامه داد: کرونا باعث شد افراد دچار سکته مغزی به مراکز درمانی 

مراجعه نکنند و همچنین، درمان را به تأخیر انداخت.
وی در ارتباط با رابطه واکسن کرونا و بروز سکته مغزی، گفت: طرح این 
موضوع که واکسن با بروز سکته مغزی ارتباط دارد، باید با مستندات علمی 

و تحقیقات باشد و برای سکته مغزی و ارتباط آن با واکسن کرونا، چنین 
مستنداتی وجود ندارد.

قینی در ارتباط با استرس و سکته مغزی، افزود: از نظر علمی، کسی که 
زمینه سکته مغزی را داشته باشد، ممکن است کم خوابی و استرس منجر 

به سکته مغزی شود.
رئیس کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی ایران گفت: ثابت شده ایست 

تنفسی خواب، یک عالمت برای بروز سکته مغزی است.
قینی افزود: ۱۰۰ تا ۱۵۰ مورد سکته مغزی از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
کشور، تا قبل از دوران کرونا، ثبت شده که تقریباً آمار باالیی است. قطعاً با 

شروع دوران کرونا، این آمار افزایش یافته است.

وی در ارتباط با داروهای بیماران سکته مغزی، گفت: بهترین زمان درمان 
بیمار سکته مغزی، زیر ۳ ساعت است و داروی اورژانسی این بیماران در 

بیمارستان هایی که این بیماران را پذیرش می کنند، موجود است.
قینی ادامه داد: در مرحله بعد، داروهایی هستند مثل آسپرین که آنها هم 

به راحتی در دسترس بیماران سکته مغزی قرار دارد.
وی درباره بیماری پارکینســون نیز گفت: مهم ترین موضوع در بیماری 

پارکینسون، این است که مقداری دیر تشخیص داده می شود.
قینی افزود: متأسفانه در جهان، هیچ درمانی برای بازگشت پارکینسون 
وجود ندارد و در ایران، نوع خوش خیم آن را شاهد هستیم و درمان هایی 

که داریم، هم تراز درمان ها در جهان است.

دریچه علم

با اشاره به سریال »مستوران« عنوان شد:

چالش های بازی در نقش رییس قبیله وحشیان
مستوران این شب ها از شــبکه  یک پخش می شود. این 
مجموعه به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی و مسعود 
آب پرور، براساس کتاب »مســتوران« نوشته ی محمد 
حنیف ساخته شده است. خادمی پیش از این در سریال 
»۸۷ متــر« کیانوش عیاری مقابل دوربیــن قرار گرفته 
است. وی در ســریال های »زیر هشت« سیروس مقدم، 
»آشپزباشی« محمدرضا هنرمند و »پروانه« جلیل سامان 

نیز بازی کرده  است.
این بازیگر درباره نقش خود در مســتوران یادآور شد: از 
ابتدا برای نقش غزال انتخاب شدم. منتهی من تقریبا سه، 
چهار ماه آخر فیلم برداری به گروه اضافه شــدم. به دلیل 
اینکه سازندگان سریال قرار بود در پایان، سراغ لوکیشن 
بازی غزال یا همان لوکیشن وحشیان بروند. چهره ی من 
به شخصیت غزال نزدیک بود و من هم تست گریم دادم 
و اینطور شد که غزاِل ســریال »مستوران« شدم. من در 
زمانی که آقای آب پرور به عنوان کارگردان حضور داشت، 
به گروه اضافه شدم اما سکانس معرفِی من با آقای حاتمی 
بود. فیلمنامه را که خواندم خیلی نقش را دوست داشتم. 
به دلیل اینکه نقش غزال بسیار ویژه  و خاص است و البته 
زمان زیادی هم برای آمادگِی نقش نداشــتم. چون قرار 
بود خیلی سریع فیلم برداری لوکیشن وحشیان و نقش 

من آغاز شود.
خادمی درباره گریم کاراکتر غزال در ســریال مستوران 
نیز توضیح داد: گریم شــخصیت غزال متفاوت از بقیه ی 

بازیگران است و چیزی روی صورتش شبیه به ماه گرفتگی 
است. گریم این شخصیت واقعا سنگین بود. هر روز گریم 
من یک ســاعت زمان می برد و عالوه بر این ماه گرفتگی، 
ترکیب الکل ۹۶ درصد و رنگ را روی صورت می پاشیدند. 
به همین علــت کار زمان بر و خیلی ســختی بود و روی 
پوست سوزش ایجاد می کرد. درنهایت هم ماسک روی این 
ماه گرفتگی قرار می گرفت و تحمل یک جسم اضافه  روی 
صورت برای اینکه بازی ام را تحت تاثیر قرار ندهد، دست 
و پا گیر نشــود و همچنین به بخشی از شخصیت تبدیل 
شود، سخت بود. من لنز هم داشتم و با توجه به اینکه در 
فضای باز فیلم برداری داشتیم، ما بیشتر روی اسب و در 
کوه و دشت بودیم که این فضاها پر از گرد و غبار و برای لنز 
بسیار دردسرساز است. حتی یک بار در زمان فیلم برداری 
از شدت دود خیلی زیاد، لنز در چشمم تقریبا خاصیتش 
را از دست داد، فاسد شد و ما مجبور شدیم یک لنز جدید 
جایگزین کنیم. به هر حال این مسائل ریسک محسوب 
می شود. این بازیگر درباره طراحی لباس های بازیگران 
اظهار کرد: طراحی لباس هم برعهده ی خانم زکی زاده بود 
و بسته به شخصیت غزال، لباس طراحی شد. با اینکه آقای 
ُرناسی و خانم زکی زاده، تالش کردند شرایطی فراهم شود 
که من به عنوان بازیگر بتوانم راحت کارم را انجام دهم اما 

باز هم کار به این شکل بسیار سنگین بود.  
خادمی درباره ویژگی های گریم خود در سریال مستوران 
همچنین گفت: ماه گرفتی چشم چپ درواقع یک نشان 

مربوط غزال است. این نشــان را آقای ُرناسی طراحی کرد 
که منحصرا برای غزال باشد. اما از دید مخاطب شاید مثل 
یک چشم نابینا به نظر برســد. قرار بود که چشم دو رنگ 
باشد. چون در بعضی از افراد این یک مشکل ژنتیکی است. 
اما طراحِی تیرگی که در ســمت چپ صورت آمده بیشتر 
باعث شده که حالت نابینا برای چشــم چپ ایجاد شود. 
البته صحبت هایی که با تهیه کننده ی ســریال داشتیم، 
قرار بر این بود که این حالت نشانی باشد که نشان قبیله ی 
وحشیان است و رئیس قبیله این نشــانه را برای خودش 
طراحی می کند. یعنی گاهــی می بینیم که رئیس قبیله 
جلوی آینه می رود و برای خودش نشان ها و عالئم مختلفی 
را در صورتش و در این قسمت از چشمش طراحی می کند. 
اما متاسفانه در فصل اول سریال این مجال فراهم نشد که 
ما چنین پالن هایی را ضبط کنیم و این طراحی کردن را در 

صورت غزال ببینیم. شاید در فصل دوم این اتفاق بیفتد.  
وی درباره سریال »مستوران« که براساس کتابی با همین 
نام نوشته ی محمد حنیف، ساخته شده است، نیز گفت: 
فقط با فیلمنامه جلو رفتم. به دلیل اینکه کتاب در پایان 
فصل اول به دست ما رسید و چاپ شد.  ورودی شخصیت 
زمانی است که لیث و لطیفه به قبیله ی وحشیان می روند 
تا از این طریق برای پیدا کردن پسرشان راهی پیدا کنند. 
مخاطب در این بخش فقط صدای غزال را می شنود که 
بسیار با ابهت و خوب از آب درآمده است. صدا در استودیو 
و بعد از پایان سریال ضبط شد. آن قسمت مربوط به همان 

شش قســمت بود که آقای حاتمی کارگردانی سریال را 
برعهده داشتند. بعد از اینکه سریال به پایان رسید، همراه 
با آقای حاتمی و آقای حسین قورچیان صدا را در استودیو 
ضبط کردیم. اما در فیلمنامه قرار نبود صدا ضبط شود و 
زمانی که لیث و لطیفه به قبیله ی وحشــیان می آیند، با 
غزال روبه رو می شوند و با او صحبت می کنند. اما به دلیل 
اینکه در آن زمان هنوز بازیگر نقش غزال به جمع بازیگران 
ملحق نشده بود، تصمیم بر این شد که سکانس ها گرفته 
شود و بعد که من به گروه اضافه شدم، صدا را در استودیو 
ضبط کردیم. به همین علت فیلمنامــه تغییر کرد و به 
شکلی که از تلویزیون پخش شد، درآمد و نتیجه هم خوب 

شد و محدودیت باعث خالقیت شد.
بازیگر نقش غزال در مستوران درباره این کاراکتر افزود: 
طبیعتا نقش غزال، نقش خیلی پرچالشــی بود. زمانی 
که من فیلمنامه را خواندم این نقش خیلی برایم جذاب 
بود. نقشــی که ما کمتر دیده ایم یا شاید اصال ندیده ایم. 
بزرگ ترین چالش من در مواجهه بــا این نقش این بود 
که این شخصیت را که ما تا به حال شبیهش را ندیده ایم، 
چطور می توان معرفی کرد که باورپذیر باشد. نکته ی دیگر 
اینکه چه کنیم که تیپ نشود و کاراکتر باشد و مخاطب، 
غزال را به این شکلی که هست، بپذیرد. از طرف دیگر هم 
کلیت کار در کنار بقیه ی نقش ها و شخصیت ها قرار بگیرد 
و کاراکتر جدا نشــود، بلکه با بقیه ی نقش ها ادغام و در 

سریال تنیده شود. 
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آدرس بــا   » )ســتاد(  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  »ســامانه  طریــق  از   ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ 

www.setadiran.ir    در قسمت مزایده اموال غیر منقول قابل دریافت می باشد. 
بازگشــایی  و  پــاکات  ارســال  اســناد،  دریافــت  شــامل  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  -کلیــه 

مــی شــود.  انجــام  فــوق  از طریــق ســامانه  پیشــنهادات قیمــت 

تاریــخ  تــا  اداری   ســاعات  در  روزه  همــه  آگهــی  انتشــار  تاریــخ  از  میتواننــد  متقاضیــان   -
آذری بــا  آقــای مهنــدس  ۱۴۰۱/۵/۰۳جهــت بازدیــد بــا هماهنگــی مســئول  ایســتگاه ) 
شــماره تمــاس ۰۹۱۳۱۸۵۳۶۵۵( بــه آدرس کیلومتــر ۱۸ جــاده شــهرکرد - اصفهــان مقابــل 

کارخانــه شــیر پــگاه مراجعــه فرماینــد
شناسه اگهی ۱۳۵۳۳۳۹ 

گهی مناقصه عمومی شماره ۱9۱9//۱۴۰۱۱۴۰۱/ع/ع گهی مناقصه عمومی شماره آ آ

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد پــروژه" ارائــه خدمــات پشــتیبانی ســخت افــزاری و نرم افزاری سیســتم های 
نظــارت تصویــری )دوربیــن هــای مداربســته ( " خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا 
ــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه وبســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی WWW.GEG.IR بخــش مناقصــه و مزایــده  ــان می توانن متقاضی
زیابــی تأمیــن کننــدگان دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات ســاعت ۹ الــی  مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ار
۱۴ روز چهارشــنبه مــــورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ در محــــل دفترکمیســیون معـــامات مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا 
ــت  ــت ضمان ــت فرم ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــده اس ــرر ش ــورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ مق ــنبه م ــه روز چهارش ــوع مناقص ــرای موض ــل اج ــد از مح بازدی
ــه گــردد. شــرکت معدنــی و صنعتــی  ــا فرمــت ارائــه شــده در اســناد مناقصــه تهی ــأ مطابــق ب نامه هــای شــرکت در مناقصــه بایســتی عین

گل گهــر در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.


