
رئیس جمهور :

 دشمن نمی خواهد 
در کشور مدال آور 

المپیادی داشته باشیم
گــر در       رئیس جمهــور گفــت: دشــمن ا
گذشــته دنبــال غــارت مخــازن و معــادن 
کشــورها بــود، امــروز در جنــگ شــناختی، 
الکترونیکــی، ســایبری و نرم افــزاری دنبال 
جــذب مغزهــا و نخبــگان دیگــر کشــورها 

است...

جامعه جوانان وزارت ورزش در دولت سیزدهم؛

 از مهارت آموزی
تا اشتغالزایی

     معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان 
بــه عنــوان اصلی ترین نهاد حمایتی قشــر 
انعقــاد  بــا  ســیزدهم  دولــت  در  جــوان، 
شــماری از تفاهمنامه هــا، مهارت آمــوزی 
بیش از 100 هزار نفر را در راســتای حمایت 
از اشــتغالزایی، ازدواج و تشــکیل زندگــی 

مشترک فراهم کرد...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

سی ان بی سی: نسخه جدید برجام متفاوت است؛ تایم: تعلل بایدن چند دلیل دارد

کرات از نگاه جهان روند مذا
   همزمان با ارائه پاسخ آمریکا درباره روند احیای برجام رسانه های دنیا به ارزیابی از آینده این توافق 
پرداختند؛ ســی ان بی ســی برجام جدید را متفاوت تر از قبل می داند و نشــریه تایم به موانع داخلی 
بایدن برای احیای برجام می پردازد. پایگاه پولتیکو در ارزیابی روند گفتگوهای هســته ای نوشــت که 

کنون به احیای توافق سال ۲01۵ نزدیک  ایران و ایاالت متحده پس از 1۷ ماه گفتگوهای غیرمستقیم هم ا
شده اند و در همین حال آمریکا روز چهارشنبه پاسخ مورد انتظار خود را به ایران در مورد پیش نویس 

گرداندن توافق هسته ای به اتحادیه اروپا ارسال کرد...   || صفحه  صفحه 22  پیشنهادی برای باز

گار«به مناسبت 5 شهریور روز داروساز گزارش می دهد  »روز

 داروساز  داروساز 
و چالش های ادامه دار و چالش های ادامه دار 

صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

وزیر نفت:

به کوری چشم دشمنان 
 صادرات نفت 
انجام می شود

4

 عراق 
دچار یک بحران ناتمام

2

 تمرکز بر معادن بیشتر بر تولید
 بدون ارزش افزوده است

 هنوز خام فروش هستیم
3

بازار مسکن در انتظار برجام

معامالت مسکن قفل شد
3

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ
شماره مناقصه شماره مناقصه 5147851478

شرکت گاز استان مازندران

شــرکت گاز اســتان مازنــدران در نظــردارد مناقصــات جــدول ذیــل را بیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط بــا مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده بــه روش مناقصــه عمومــی و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  برگــزار نمایــد. 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجــام 

خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبــل ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .

 نوبت دوم

شناسه اگهی 1367612

شرح مختصر کار : 
1- محل تامین اعتبار : منابع جاری

2- نــوع تضمیــن فراینــد ارجــاع کار : تضمیــن معتبــر براســاس آییــن نامــه تضامیــن معامــات دولتــی مصوبــه هیــات 
وزیــران بــه شــماره 123402/ت 50659 هـــ   مــورخ 1394/9/22 و اصاحــات بعــد از آن در خصــوص کارهــای پیمانــکاری

وژه : در محدوده گاز استان مازندران 3- محل اجرای پر
4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/06/07 می باشد .

5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/09
6- مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد : ســاعت 14:30 روز شــنبه تاریــخ 1401/06/19  ضمنا"اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد 

ارجــاع کاردر ایــن مهلــت ثبــت اتوماســیون اداری و تحویــل دبیــر خانــه رمــز محرمانــه حراســت گــردد (
7- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه  تاریخ 1401/06/20

8-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
9-شرایط متقاضی :

،رفاه و امور اجتماعی با ظرفیت آزاد و مجاز - داشتن گواهی صاحیت از اداره کار
- داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
  http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -

- ارائــه صورتهــای مالــی حسابرســی شــده منتهــی بــه 99/12/29و یــا 1400/12/29 بــرای پیشــنهادهای بــاالی  10برابــر 

ــی و  ــت اجرای ــش ضمان ــای افزای ــه راهکاره ــن نام ــاده 4 آیی ــت م ــا رعای ــت. ب ــی اس ــد الزام ــط باش ــات متوس ــاب معام نص
تقویــت حسابرســی.

- » حداقــل نصــاب پیشــنهاد دهنــده در ایــن مناقصــه ســه مناقصــه گــر مــی باشــد « )مــاک تعییــن تعــداد مناقصــه گــر، 
بعــد از تاییــد صحیــح بــودن محتویــات پاکــت الــف مــی باشــد(.

- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد(
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » 9« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، 

می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعام شده مراجعه  نمایند .
- شــرکت کننــدگان در مناقصــه، میبایســت شــماره ثابــت و شــماره فکــس دفتــر خــود را در ســامانه ســتاد ارائــه نماینــد 
ــر اینصــورت مســئولیت عــدم اطــاع رســانی در مواقــع ضــروری بــه عهــده آن شــرکت مــی باشــد و حــق هیچگونــه  در غی

اعتراضــی نخواهنــد داشــت.
- به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

 www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس -
و پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

- اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
- مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021 

- دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

مبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره در سامانهموضوع مناقصهردیف

گاز تعمیرات و نگهداری تاسیسات ، خدمات حمل و نقل ، ماشین 1 خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات 
گلوگاه بهمراه شهرها و روستاهای تابعه الت و تجهیزات شهرستان های بهشهر ، نکا و  200109157800011310.026.706.000201.335.253.837آ

گاز استان 21402-1401 200109157800011411.474.248.000273.712.379.724مشترکین ، حسابداری و خدمات ادارات 

احیای برجام با گردشگری چه می کند؟
  حسن گرامی، معاون دفتر برنامه ریزی و آموزش گردشگری 

وزارت میراث فرهنگی 
احیــای برجــام و رفع تحریم ها و همزمانی با فروکش کردن 
بیماری کرونا در سطح جهانی، گردشگری ایران را در موقعیت 
ممتازی قرار می دهد تا این صنعت با احیای بازار بین المللی 
خود، فرصتی برای بازنگری سیاســت ها و برنامه ریزی های 

داخلی را هم بدست آورد.
با گذشت ۵۰ ماه از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در ۱۸ 
اردیبهشت ۹۷ )۹ می۲۰۱۸(، هم اینک در فضای بین الملل 
امیدهایی برای احیای مجدد برجام شکل گرفته است. از آنجا 
که گردشگری جزء صنایعی است که تقریبا بالفاصله تحت 
تاثیر اثرات احیای برجام قرار خواهد گرفت، لذا نحوه مواجهه با 
این رویداد در حوزه گردشگری نیازمند تدبیر بیشتری است.
مهمترین هدف تحریم آمریکایی ها این بود تا کشــورمان 
را از یک الگوی توســعه، به عبرتی برای کشــورهای مستقل 
تبدیل ســازند؛ اما پیچیدگی تجارت جهانی و اتخاذ برخی 
سیاست های اثرگذار داخلی و همچنین اثرات جنگ اوکراین 
صحنه بازی آمریکایی ها را به نفع کشورمان تغییر داده است.
اگر آن گونه که از فهوای رسانه های مستقل برمی آید توافق 
قریب الوقوع برجام تحقق یابد، آنگاه شــرایط برای صنعت 
گردشگری حداقل در حوزه پولی و بانکی گردشگری به ویژه 
در اتصال سیستم بانکی به شبکه سوییفت و گشایش اعتبارات 
بین المللی) ال سی( برای طرح های زیرساختی گردشگری و 
امکان استفاده از منابع مالی بلوکه آزاد شده و هدایت بخشی 
از آنها به سوی ساخت و تجهیز تاسیسات گردشگری وفق 

مراد خواهد بود.
همچنیــن ایجاد زیرســاخت الکترونیکی برای اســتفاده 
گردشــگران از کارت های اعتباری بین المللی و شبکه های 
جهانی رزرواســیون، برقراری پوشــش کامــل بیمه های 
بین المللی و رفع مشکالت خرید، ورود و صدور کاال و خدمات 
وابســته به گردشــگری مانند صنایع دستی در حوزه  پولی و 
بانکی گردشــگری از دیگر نتایج اثربخش و قابل پیش بینی 

این توافق است. 
البته احیای برجام در حوزه بازرگانی گردشگری هم بی تاثیر 
نخواهد بود، هدایت شرکت های خارجی برای همکاری در 
صدور کاال، خدمات و سرمایه به ایران، کاهش هزینه و عوارض 
و مالیات در تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای گردشگری 
و خرید وسائط حمل ونقل مناسب از جمله هواپیماها و ورود 
آنها به بازار خدمات گردشگری هم از مواردی است که باید 

از احیای برجام انتظار داشت.
بی تردید پس از احیای برجام اســتفاده از خطوط اعتباری 
کمک های فنی و اعتباری برای بخش گردشگری نسبت به ۵۰ 
ماه گذشته تسهیل می شود و قطعا برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی که بازار خاورمیانه ای آنها در سال های اخیر بشدت 
لطمه دیده است، مشوق هایی تعیین و در نظر گرفته می شود. 
این در حالی است که شرکت های بین المللی بزرگ و برندهای 
مشــهور جهت حضور در بازار گردشــگری ایران ترغیب و از 
سرمایه گذاران ُخرد ایرانی در برابر سرمایه گذاری های بزرگ 

خارجی باید حمایت شود ...  
ادامه در صفحه 2

یادداشت

مناسبات رو به تعمیق ایران با کشورهای آمریکای التین 
و حوزه کارائیب از نگاه مثبت و اعتماد متقابل سرچشمه 
می گیــرد؛ موضوعــی که از زمان تحلیف آیت اهلل ســید 
ابراهیم رئیسی برجسته شد و روسای جمهوری ونزوئال، 
کوبا و نیکاراگوئه، پیروزی وی را تبریک گفتند و نسبت به 

گسترش روابط با تهران ابراز امیدواری کردند.
دولت ســیزدهم از مردادماه ســال ۱۴۰۱ که زمام امور 
اجرایی کشور را به دست گرفت، عالوه بر ترمیم مناسبات 
با همســایگان، نگاهی ویژه نیــز به حیاط خلوت آمریکا 
داشــت تا فرصت های از دســت رفته سال های گذشته 
در زمینــه همکاری های راهبــردی با آمریکای التین را 

دوباره زنده کند.
حدود دو هفته پیش )میانه مرداد ماه ۱۴۰۱(، »سیدمحمد 
حســینی« معاون امور مجلس رئیس جمهور به منظور 

شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب کلمبیا، 
عازم این کشور حوزه التین شد.

وی در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس ســنا و مجلس 
نمایندگان کلمبیا خاطر نشان کرد: امروز جمهوری اسالمی 
ایران با جدیت بیشتری توسعه روابط با کشورهای مختلف 
جهان از جمله آمریکای التین و کلمبیا را دنبال می کند و 
با روی کار آمدن دکتر رئیسی، این امیدواری به وجود آمد 
که روابط تهران با کشورهای جهان، بهتر از گذشته شود.

معــاون امور مجلس رئیس جمهــور ادامه داد: جمهوری 
اسالمی ایران با کوبا، نیکاراگوئه، برزیل، شیلی و ونزوئال و 
دیگر کشورهای آمریکای التین و جنوبی روابط خوبی دارد 

و عدم ارتباط نزدیک با کلمبیا به دلیل سیطره آمریکا بوده 
است که انتظار است در دولت جدید این روابط در عرصه 

های گوناگون توسعه یابد.
الزم به ذکر اســت که »گوســتاوو پترو« رئیس جمهوری 
منتخب کلمبیا نخستین رئیس دولت این کشور است که 

منتقد سیاست های آمریکا است.
کلمبیا طی ســال های گذشــته اهرم اعمال فشــارهای 
آمریکا علیه دولت »نیکوالس مادورو« در ونزوئال و اعمالی 
سیاست های لیبرالی در منطقه آمریکای التین بوده است.

رئیس جمهوری منتخب کلمبیا ســوم ژانویه ۲۰۲۰ )۱۳ 
دی ۹۸( در واکنش به انتشار خبر شهادت سردار سلیمانی 

فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در صفحه توئیترش نوشــته بود: »ســلیمانی معمار غلبه 
بر بنیادگرایان فاشیســت داعش در عراق بود، با کردها و 
سوری های عرب علیه دشمن بزرگ دموکراسی به پیروزی 
دست یافتند، اما آمریکا مزد او را با ترور داد. آمریکا همیشه 

بدترین ها را در خاورمیانه تقویت می کند.«
در دولــت هــای مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده که 
اوج آن را در دولــت نهــم و دهم شــاهد بودیم. به عنوان 
نمونــه میزان  مبادالت  تجــاری ایران و آمریکای التین از 
۹۰۰ میلیون  دالر در ســال ۱۳۷۹ به  نزدیک ۴ میلیارد 
دالر در سال ۱۳۹۲ رسیده بود. همچنین در آن سال ها، 

ایران در روابط  اقتصادی  خود با کشورهای  آمریکای التین 
به متنوع  سازی شرکای  اقتصادی و بازرگانی  پرداخت و طی 
 سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ توانست بیش  از ۲۵۰ توافقتنامه 

 تجاری با کشورهای  آمریکای التین امضا کند.
از جمله این طرح  می توان به توسعه  صنعتی محور آبپوره ـ 
اورینوکو، ساخت۷۰ هزار واحد مسکونی، همکاری های آب 
و برق، فرآورده های  خون و انتقال  فناوری، ساخت  کارخانه 

 مهمات، کارخانه  مونتاژ خودرو و کارخانه  سیمان.
این روابط در دولت یازدهم و دوازدهم با عمق کمتری ادامه 
یافت اما گویی دولت ســیزدهم توجهی ویژه به این پهنه 
جغرافیایــی دارد و همزمان با تالش برای تقویت روابط با 
همسایگان و کشورهای منطقه خاورمیانه، در صدد توسعه 
مناســبات با کشــورهای آمریکای التین به عنوان حیاط 

خلوت آمریکا نیز برآمده است.

تین فراز و فرود مناسبات ایران و آمریکای ال
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سیاست 2
یادداشت

تظاهرات اعتراضی معلمان، 
کارکنان نظام سالمت و 

بازنشستگان علیه دولت 
نیکوالس مادورو رییس 

جمهوری ونزوئال در شهر 
کاراکاس/ رویترز

مراسم روز استقالل 
اوکراین در شهرهای 
استانبول، آتن و لندن/ 
رویترز

گزارش تصویری

سی ان بی سی: نسخه جدید برجام متفاوت است؛ تایم: تعلل بایدن چند دلیل دارد

کرات از نگاه جهان روند مذا
همزمان با ارائه پاسخ آمریکا درباره روند 
احیای برجام رسانه های دنیا به ارزیابی 
از آینده این توافق پرداختند؛ سی ان بی 
سی برجام جدید را متفاوت تر از قبل می 
داند و نشریه تایم به موانع داخلی بایدن 

برای احیای برجام می پردازد.
پایگاه پولتیکو در ارزیابی روند گفتگوهای 
هسته ای نوشت که ایران و ایاالت متحده 
پس از ۱۷ ماه گفتگوهای غیرمســتقیم 
هم اکنون به احیای توافق ســال ۲۰۱۵ 
نزدیک شده اند و در همین حال آمریکا 
روز چهارشنبه پاسخ مورد انتظار خود را 
به ایران در مورد پیش نویس پیشنهادی 
بــرای بازگرداندن توافق هســته ای به 
اتحادیه اروپا ارســال کرد. انتظار می رود 
پاســخ ایاالت متحده بر روی نقطه های 
نهایی مربوط به درخواســت های ایران 
بــرای تضمین هــای اقتصــادی و رفع 
تحریم هــا متمرکز شــود. موضوعی که 
مقامات این کشــور به سختی درباره آن 

صحبت می کنند.
روزنامه واشــنگتن پســت نیــز در این 
خصــوص به نقــل از مقامات آمریکایی 
نوشت که مفاد متن جدید عمدتاً به روز 
رســانی توافق اولیه اســت. جان کربی، 
هماهنگ کننــده ارتباطــات راهبردی 
شــورای امنیــت ملی آمریــکا نیز می 
گویــد که آمریکا نســبت به هفته های 
 گذشــته بــه توافق با ایــران نزدیک تر 

شده است. 
واشــنگتن پســت در گــزارش دیگری 
نوشــت که گروهی متشکل از ۴۰ مقام 
دولتی سابق و کارشناسان برجسته منع 
گســترش تســلیحات از بایدن خواسته 
اند تا مذاکرات برای بازگشــت به توافق 
 هســته ای با ایران را با موفقیت به پایان 

برساند.
خبرگزاری انگلیســی رویترز نیز با اشاره 
به اینکه ایران در حال بررســی پاســخ 
آمریکا اســت نوشت که قیمت نفت روز 
چهارشــنبه پس از یک جلســه تجاری 
پرنوسان به دلیل نگرانی ها مبنی بر اینکه 
ایاالت متحده در پاســخ به پیش نویس 
توافقــی که توافق هســته ای و احتماال 
صادرات نفت خام اعضای اوپک را بازیابی 
می کند افزایش یافت چرا که واشــنگتن 
امتیــازات اضافی را بــرای ایران در نظر 

نخواهد گرفت.
پایگاه سی ان ان نیز بدون اشاره به اقدام 
مخــرب و خروج یکجانبه ایاالت متحده 
از توافق در ســال ۲۰۱۸ نوشت: مقامات 
ایاالت متحده اشــاره کرده اند که هنوز 
مسائلی وجود دارد که باید قبل از موافقت 
ایاالت متحده با پیوستن مجدد به توافق 
حل و فصل شــوند - که به طور رســمی 
بــه عنوان برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( شــناخته می شود. ایران به طور 

فزاینده ای تعهدات خود در قبال توافق را 
نقض کرده و برنامه هسته ای خود را در پی 
خروج ایاالت متحده افزایش داده است.

باراک راوید خبرنگار معروف صهیونیست 
در گزارشــی برای پایگاه آکســیوس از 
قول مقامات اســرائیلی نوشت که ایاالت 
متحده مواضع خود را در واکنش به توافق 
ایران تشــدید کرده اســت. هنگامی که 
ایال هوالتا، مشــاور امنیت ملی اسرائیل 
در این هفته وارد واشــنگتن شد، دولت 
او به شــدت نگران بود که دولت بایدن 
در آســتانه گرفتن امتیازات جدید برای 
دستیابی به توافق هسته ای با ایران است. 
ســه مقام اسرائیلی می گویند که پس از 
این دیدار، این نگرانی کاهش یافته است. 
به نوشــته آکسیوس نگرانی اول مقامات 
صهیونیســت بسته شدن پرونده پرونده 
تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره ادعاها در خصوص کشــف ذرات 

اورانیوم بود.
 نگرانی دوم تســهیل تجارت با شــرکت 
های نزدیک به ســپاه و نگرانی سوم نیز 
ضمانت اقتصادی برای عدم خروج مجدد 

از توافق از جانب آمریکا بود.
همچنین ادعا می شود که طبق اظهارات 
علی منتظری خبرنگار فرانس ۲۴ ســه 
خواســته ایران از ســوی آمریکا رد شده 
است. خواسته نخست ایران درباره حفظ 
توانمندی های هســته ای اش در سطح 
فعلی اســت. امریکایی هــا مخالف این 
موضوع و خواســتار بازگشت توانمندی 
های هســته ای تهران به ســطح زمان 
آغــاز برجام یعنی ســال ۹۴ هســتند. 
ایــران خواهان جمــع آوری و نگهداری 
ســانتریفیوژهای نســل جدید خود در 
انبار تحت نظارت آژانس است اما امریکا 
خواســتار نابودی همه سانتریفوژهای 
مازاد بر آغاز برجام در سال ۹۴ و بازگشت 
تعــداد ســانتریفوژهای موجود ایران به 

ســطح این زمان است. ایران درخواست 
کرده برای توافق، پایان نهایی تحقیقات 
آژانــس درباره ابعاد نظامی احتمالی در 
فعالیت هسته ای تهران از جمله سواالت 
درباره منشاء اورانیوم در سه مرکز هسته 
ای ایران اعالم شود اما امریکا این موضوع 

را رد کرده است.
ادعاها در خصوص پاســخ آمریکا تا آنجا 
پیــش رفت که العربیه روز چهارشــنبه 
در خبری مدعی شــد که ایاالت متحده 
هیچ کدام از خواســته های اضافی ایران 
را نپذیرفتــه اســت. در همیــن حــال 
ســیدمحمد مرندی، مشــاور رسانه ای 
تیم مذاکره کننده هســته ای کشورمان 
در جواب به این ادعا نوشــت: این ادعای 
العربیــه کامال غلط اســت. ایــران تازه 
بررســی پاســخ را آغاز کرده است و بعدا 
هماهنگ کننــده را درجریان جزئیات 

قرار خواهد داد.
گی های توافق جدید ویژ

جواد صالحی اصفهانی، اســتاد اقتصاد 
در ویرجینیا تک، گفت که نسخه جدید 
توافــق هســته ای ایران، کــه به عنوان 
برنامه جامع اقدام مشــترک نیز شناخته 
می شــود، بسیار متفاوت از نسخه اصلی 
خواهد بود. وی که با شبکه سی ان بی سی 
گفتگو می کرد افزود: نسخه دو برجام با 
نســخه یک بسیار متفاوت است. نسخه 
یک توسط یک دولت معتدل اجرا می شد 
که در مجموع به سمت اقتصاد جهانی و 

بازسازی روابط با غرب گرایش داشت.
صالحــی تصریح کرد: برجام جدید، اگر 
اتفاق بیفتد، در فضای بســیار متفاوتی 
قرار خواهد گرفت زیرا ایران در واقع توجه 
خود را از غرب به ســمت شرق معطوف 
می کنــد. بنابراین به یک توافق متفاوت 

نیاز دارد.
علــی احمدی، یکــی از اعضای اجرایی 
مرکز سیاســت امنیتی ژنو نیز گفت: هر 

توافقی که حاصل شــود، اکنون احتمال 
همکاری شرکت های غربی با ایران کمتر 
خواهــد بــود. وی این موضوع را به دلیل 
وجود میراث تحریم ها و دشــواری های 
مربوط به انجام بررســی اصل »مشتری 
خود را بشناســید« را دانســت. احمدی 
گفت: این قابل درک است که شرکت ها 
و ســرمایه گذاران اروپایی منتظر بمانند 
یــا بــه کلی از بازار ایران دوری کنند. اما 
آنهایی که در واقع مشــتاق کشــف بازار 
ایران هستند، کشورهایی در آسیا مانند 
چین، هنــد، ترکیه، مالزی و حتی قطر 
به ویژه چین هســتند. وی افزود: با این 
حــال، با وجود پیوندهای رو به رشــد با 
قدرت های بزرگ شــرقی، تغییر کامل 
به ســمت شــرق "طرح B خیلی خوبی 
نیست". در حالی که چین در حال خرید 
نفــت خام از ایران و فروش منابع و مواد 
اولیه است، بیشــتر شرکت های چینی 
در مــورد تحریم های آمریکا ریســک 
پذیری یکســانی ندارند. آن ها تا زمانی 
کــه خطرات تحریم ها برطرف نشــود، 
تمایلی بــه تعامل عمده با اقتصاد ایران 
نخواهند داشــت. احمدی گفت که این 
در مورد بســیاری از اقتصادهای آسیایی 
کــه ایران می خواهد روابط قوی تری با 
آنهــا ایجاد کند، صــدق می کند. وی با 
اشــاره به ســطح پایین تجارت ایران با 
روســیه عدم وجود توافق را مانعی برای 
 افزایــش روابط تجاری بین دو کشــور

 دانست.
تعلل دولت بایدن برای احیای توافق

نشریه تایم در تحلیلی با اشاره به رسیدن 
مذاکرات به مرحله جدید، انعطاف طرف 
ها را حل کننده نکات کلیدی دانست که 
در گذشته مانع توافق شده بودند. تایم در 
ادامه نوشــت که توافق جدید میلیاردها 
دالر از دارایی های مســدود شده ایران و 
همچنیــن درآمدهای نفت و گاز را آزاد 

می کند و ســپس مدت کوتاهی پس از 
اجــرای کامل، ایران می تواند حدود یک 
میلیون بشکه در روز نفت به بازار عرضه 
کند. نشــریه تایم در ادامه با اشــاره به 
مخالفــت ها در داخــل آمریکا با احیای 
برجام این پرســش را مطرح می کند که 
آیا دولت بایدن معتقد اســت که مزایای 
عدم اشــاعه احیای برجام بر هزینه های 
سیاسی داخلی یعنی امتیاز دادن به ایران 
درســت در نزدیکی انتخابات میان دوره 

ای بیشتر خواهد بود؟
در حالی که سیاست خارجی یک عامل 
تعییــن کننده بــرای رأی دهندگان در 
مــاه نوامبر نخواهد بــود، دموکرات ها 
محتــاط خواهند بود که شــتاب اخیر 
خــود را با توافقی که جمهوری خواهان 
آن را اشتباهی توصیف می کنند، خنثی 
نکننــد - چیزی کــه رای دهندگان آن 
را مجازات می کنند؛ درســت همانطور 
کــه نتایج خروج از افغانســتان نشــان 
را مــی دهــد. تایم در ادامه نوشــت که 
مســائلی چون سوءقصد به جان سلمان 
رشــدی رمان نویس مرتد، ادعای وزارت 
دادگستری آمریکا مبنی برای قصد ایران 
برای ترور جان بولتون و همچنین کاهش 
متوالی قیمت ســوخت در آمریکا منجر 
شــده تا دولت در این مرحله بی گدار به 
آب نزنــد. تایــم افزود: ایران می داند که 
در ســال ۲۰۲۴ اگر جمهوری خواهان 
برنده شــوند به ســرعت توافق را از بین 
خواهنــد برد و اگرچــه از مزایای توافق 
ســود خواهد برد اما شاید به این نتیجه 
برســد که چنین توافق کوتاهی حداقل 
 تا ســال ۲۰۲۴ ارزشی به لحاظ سیاسی 

ندارد. 
بنابراین شــاید ایران در نظر داشته باشد 
که ضمن کنترل تورم، گســترش روابط 
بــا چین و روســیه و همچنین افزایش 
درآمدها از فروش انرژی، با فشــار بیشتر 
به ایاالت متحده برای امتیازگیری، آماده 

تصمیم نهایی برای توافق شود.
امــا تایم به یک معضل اشــاره می کند 
که آن هم طوالنی تر شــدن زمان برای 
حصول توافق اســت که از طرفی منجر 
به سرعت گرفتن برنامه هسته ای ایران 
و از طــرف دیگر فرا رســیدن انتخابات 
ریاست جمهوری در آمریکا می شود که 
چنین موضوعی سبب می شود تا توافق 
برای هر دو طرف مفید واقع نشــود. به 
همین دلیل اســت که در عین حال، هم 
واشــنگتن و هم تهران منافعی در زنده 
نگه داشتن چشم انداز یک توافق دارند، 
حتی اگر قصد دستیابی به آن را نداشته 
باشــند و بنابراین در حالی که هیچ یک 
از طرفین قرار نیســت مذاکرات را پایان 
 دهند، سرنوشــت توافق همچنان مبهم

 است.

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: دشمن اگر در گذشته دنبال غارت مخازن و معادن کشورها بود، امروز در جنگ شناختی، الکترونیکی، 
سایبری و نرم افزاری دنبال جذب مغزها و نخبگان دیگر کشورها است.

سیدابراهیم رئیسی، در دیدار با مدال آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی، خانواده آنها، اساتید و معلمان فعال در 
این حوزه، با ابراز خرسندی از حضور در جمع آنان گفت: برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسالمی و افتخارآفریدن 

برای کشور در هر عرصه ای برای جامعه بسیار شیرین، عزت آفرین و دلپذیر است.
رئیس جمهور موفقیت های علمی نخبگان دانش آموزی را حاصل لطف خداوند متعال برشمرد و گفت: دانش بشری 

جلوه ای از علم خداوند است و اولین اثر آن باید نجات انسان و سپس نجات جامعه باشد.
وی با تاکید بر نقش محوری نخبگان و اندیشــمندان در پیشــرفت و تعالی کشــور، از اراده جدی دولت برای طراحی 

سازوکارهای موثر توسعه شبکه نخبگانی و حفظ نخبگان در کشور خبر داد.
رئیســی نیروی انســانی نخبه را مهمترین ســرمایه کشور در مسیر توسعه پایدار خواند و عنوان کرد: شما مدال آوران 
عرصه های کشوری و جهانی نباید با نامالیمت ها صحنه را خالی کنید، قرار است به دست شما فرهیختگان و نخبگان 

از مشکالت و مسائل جامعه گره گشایی شود.
رئیس جمهور در تشریح وظایف نخبگان و فرهیختگان کشور برای تعالی جامعه، بیان کرد: امید به خدا و الطاف الهی، 
پرهیز از یأس و ناامیدی، تالش خستگی ناپذیر و مجاهدت در کسب علم از وظایف شما نخبگان برای رفع مشکالت 

جامعه است، لذا در این مسیر شتابان و جهادی حرکت کنید.
وی ضمن گرامیداشت یاد شهید کاظمی آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان، اظهار کرد: نام شهید کاظمی یک نماد از اراده، 
تصمیم، علم، دانش و فناوری است. ایشان با شعار »ما می توانیم« و با کمترین امکانات پژوهشگاه رویان را راه اندازی کرد.
رئیسی تأکید کرد: دشمن نمی خواهد در کشور مدال آور المپیادی داشته باشیم که به افزایش تولید، فعالیت شرکت های 
دانش بنیان و راه اندازی واحدهای اشتغال آفرین کمک کنند، اما وظیفه ما این است که در مقابل او مجدانه ایستادگی 

کنیم تا دشمن مستأصل و مجبور به عقب نشینی شود.
رئیس جمهور ادامه داد: دشــمن اگر در گذشــته دنبال غارت مخازن و معادن کشــورها بود، امروز در جنگ شناختی، 

الکترونیکی، سایبری و نرم افزاری دنبال جذب مغزها و نخبگان دیگر کشورها است.

رئیس جمهور :

کشور مدال آور المپیادی داشته باشیم دشمن نمی خواهد در 

بین الملل

با رای اعضا؛

کوسای شد ایران رئیس سازمان ا
جمهوری اســالمی ایران با رای اعضا به ریاســت دوره 
جدید ســازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو 

انتخاب شد.
جمهوری اســالمی ایران با رای اعضا به ریاســت دوره 
جدید ســازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو 

انتخاب شد.
اکوســای سازمان بین المللی اســت که از یازده عضو 
شامل ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، 
ترکمنســتان، تاجیکستان، ازبکســتان، افغانستان، 
آذربایجان و قبرس شمالی تشکیل شده است و چهار 
کشــور بالروس، قطر، کویت و فلســطین اعضای ناظر 

آن هستند.
گفتنی است دوره های ریاست اکوسای سه ساله است.

 گفت وگوی برجامی 
کرون و گروسی در پاریس ما

رئیس جمهوری فرانســه و مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی طــی دیداری در پاریــس در خصوص 

راهکارهای احیای برجام رایزنی کردند.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانســه و »رافائل 
گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی 
دیداری در پاریس در خصوص راهکارهای احیای برجام 

رایزنی کردند.
دو طرف در این دیدار در خصوص یافتن راه حلی مبتنی 
بر مذاکره که به آمریکا و ایران این امکان را می دهد تا به 
اجرای کامل تعهدات برجامی از جمله راستی آزمایی و 
نظارت آژانس بر فعالیت های هسته ای ایران بازگردند، 

گفت وگو کردند.
ماکرون در این دیدار اعالم کرد که از اجرای ماموریت 

بی طرفانه و مستقل این نهاد حمایت می کند.

موساد:

 توافق هسته ای 
فاجعه ای راهبردی است

رئیس ســازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی با ابراز 
نگرانی از احتمال امضای توافق هسته ای با ایران، این 

توافق را یک فاجعه راهبردی توصیف کرد.
دیوید بارنیا، رئیس سازمان موساد در اظهاراتی گفت 
که توافق هسته ای قریب الوقوع با ایران در صورتی که 

امضا شود»فاجعه ای راهبردی« خواهد بود.
وی گفت که این توافق در طوالنی مدت باعث می شود 
که روند دستیابی ایران به سالح هسته ای تسهیل شود.

در روزهای اخیر و در سایه نزدیک شدن به امضای توافق 
هسته ای رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
دیدارهای خود را افزایش داده است و یکی از این دیدارها 

با یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهییونیستی بود.
وی تاکیــد کــرد: ایران به توافق هســته ای باز خواهد 
گشت، زیرا هم تهران و هم واشنگتن منافع راهبردی 
در آن دارنــد و اکنــون فرصت امضای توافق نزدیک به 

۱۰۰درصد است.
رئیس موســاد در دیدار با یائیر الپید با اشــاره به اینکه 
با امضای توافق هسته ای و به محض برداشتن تحریم 
هــا ایران به صدها میلیارد دالر دســت خواهد یافت، 
خاطرنشان کرد: امضای توافق باعث می شود که ایران 

به توانایی های بسیار گسنرده ای دست یابد.
رئیس موســاد همچنین تاکید کرد که توافق موجود 

بسیار بدتر از توافق ۲۰۱۵ خواهد بود.

کنش سخنگوی وزارت خارجه   وا
به ادعای آمریکا؛

 حضور آمریکا در سوریه 
غیرقانونی و محکوم است

ســخنگوی وزارت امور خارجه حضور آمریکا در خاک 
ســوریه و تجاوز به مدافعان استقالل و تمامیت ارضی 

سوریه را غیرقانونی دانست و آن را محکوم کرد.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه در توییتر 
خود نوشــت: آمریکا حمالت اخیر ارتش متجاوز این 
کشــور به گروههای مردمی و نیروهای ضدتروریستی 
سوریه را »پاسخی مستقیم به حمالت و تهدیدات مداوم 

علیه نیروهای ایاالت متحده« خوانده است!
ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نوشــته است: 
حقیقت: اصل حضور آمریکای اشــغالگر در ســوریه و 
تجــاوزات آن به مدافعان اســتقالل و تمامیت ارضی 

سوریه غیرقانونی و محکوم است.
جــو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا بامداد در نامه ای 
حمالت تجاوزکارانه کشورش را به شرق سوریه به اطالع 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس موقت مجلس 
ســنا رســانده و گفته است که این حمالت به دستور او 

انجام شده است.

 رئیس جمهور درگذشت 
آیت اهلل ناصری را تسلیت گفت 

رئیس جمهور در پیامی درگذشت آیت اهلل محمدعلی 
ناصری، اســتاد اخالق و مــدرس حوزه های علمیه را 
به حوزه های علمیه، مردم والیتمدار استان شهیدپرور 
اصفهان، شــاگردان، عالقمندان و خانواده محترم آن 
مرحوم تســلیت گفت.  سید ابراهیم رئیسی در پیامی 
با تســلیت درگذشت عالم وارســته حضرت آیت اهلل 
محمدعلی ناصری تصریح کرد: نقش ایشان در دفاع از 
آرمان های انقالب اسالمی و امام راحل )ره( و رهبری 
معظم انقالب  در تمام مقاطع حساس کشور نیز تحسین 
برانگیز است و نقطه ی امید دلدادگان به نظام و انقالب 
در گروههای مختلف مردم بویژه در اســتان انقالبی و 

شهید پرور اصفهان به حساب می آمد.

 احیای برجام با گردشگری 
چه می کند؟

ادامه از صفحه اول:
... اگر شاخص شرکت های بین المللی برای ورود به بازار 
تاسیسات گردشگری ایران باید بازبینی و گواهینامه های 

استاندارد اعطا شود. 
امــا احیای برجام در حوزه گســترش بــازار و بازاریابی 
گردشگری تحوالتی را ایجاد خواهد کرد، به طور مثال 
گردشــگری های تخصص مانند گردشــگری سالمت 
توسعه می یابد و تجهیزات مورد نیاز آن به راحتی تامین 
خواهد شد. از طرفی با کاهش ایران هراسی و رخ نمودن 
تصویر جدید از ایران بازارهای سنتی ایران در اروپا احیا 
می شــود، عالوه بر ســهولت ورود هرچه بیشتر ایرانیان 
مقیم خارج از کشور، از نظر مقررات ورودی و تشریفات 
گمرکی و فرودگاهی ورود گردشگران خارجی به کشور 
تسهیل می شود. همزمانی رفع تحریم ها با فروکش کردن 
بیماری کرونا در سطح جهانی به طور مضاعفی صنعت 
گردشگری ایران را در موقعیت ممتازی قرار می دهد تا 
این صنعت با احیای بازار بین المللی خود، فرصتی برای 
بازنگری سیاست ها و برنامه ریزی های داخلی را نیز بدست 
آورد. مهمترین اقدامات متصور در این حوزه بازســازی 
تصویر ایران و ترسیم چهره واقعی از کشورمان خواهد بود.

عراق دچار یک بحران ناتمام
نظام سیاسی عراق همچنان دچار بن بست شده است و با 
توجه به روند کنونی تحوالت این کشور، نمی توان امیدی 

به گشایش اوضاع در آینده نزدیک داشت.
ناآرامی ها و کشمکش های سیاسی میان برخی گروه ها 
و شخصیت های عراق که هنوز نتوانسته اند بر سر تعیین 
دولت جدید این کشور با یکدیگر به تفاهم و اشتراک نظری 
برسند همچنان ادامه دارد. اختالف بین دو جریان رقیب 
برای معرفی نخســت وزیر و تشکیل دولت جدید عراق 
موجی از بی ثباتی و ناآرامی را در مهم ترین همسایه ایران 
ایجاد کرده است که دامنه آن روز به روز وخیم تر می شود.

طرفداران دو جریان سیاسی در خیابان های عراق
فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص 
چشم انداز حل بن بست سیاسی عراق اظهار کرد: اکنون 
در عراق شاهد یک نوع جدید از تنش های سیاسی بین دو 
جریان رقیب هستیم که در یک سو جریان صدر به رهبری 
مقتدی صدر و در ســوی دیگر هیئت هماهنگی شیعه 
متشکل از گروه های شیعی و همسو با مقاومت قرار دارد.
وی با اشاره به فراخوان مقتدی صدر برای حضور طرفداران 
خود به خیابان ها، افزود: با این فراخوان طرفداران صدر 
وارد منطقه سبز شدند و با تعرض به پارلمان آن را تصرف 
کردند، این اقدام عمومی مقتدی صدر زمانی آغاز شد که 
هیئت هماهنگی نامزد خود به نام محمد سودانی را به 
عنوان نخست وزیر معرفی کرد و قرار بود که مجلس برای 

رأی گیری نخست وزیر تشکیل جلسه دهد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا مخالفت مقتدی صدر با 
گزینه معرفی شده برای نخست وزیری را آغاز تنش های 
سیاسی در عراق دانست و گفت: مقتدی صدر در مخالفت 
با این نامزد دست به یک اقدام غیرقانونی زد و از هواداران 
خود خواســت که مجلس را تصرف کنند و به دنبال آن 
نیز محمد حلبوسی، رئیس مجلس، پارلمان را به حال 
تعلیق در آورد. وی نتیجه این اقدام خیابانی و فراخوان 
غیرقانونی مقتدی صدر را جلوگیری از تشکیل جلسات 
پارلمان و تعلق روند دولت سازی در عراق دانست و ادامه 
داد: واکنش هیئت هماهنگی در برابر این اقدام آن بود که 
از طرفداران خود خواست به خیابان ها بیایند و تظاهرات، 
در بغداد و شــهرهای بزرگ مانند بصره شــکل گرفت و 
فراخوان سوم نیز با طرفداران هیئت هماهنگی انجام شد.
شــهیدی با اشــاره به تفاوت عملکرد طرفداران هیئت 
هماهنگی با جریان صدر تصریح کرد: حضور و اعتراض 
طرفداران هیئت هماهنگی در خیابان ها کاماًل قانونی و 
مســالمت آمیز بود و به همین دلیل هیچ گونه تعرض و 

درگیری با نیروهای امنیتی پیدا نکردند.
وی دومین تفاوت تظاهرات جریان هیئت هماهنگی 
با صدر را در نوع شعارها دانست و گفت: شعارهای 
طرفداران هیئت هماهنگی عمومی، ملی و در دفاع 
از روند سیاســی و نهادهای قانونی مانند پارلمان، 
دولت و شــورای عالی قضائی بود که قوای سه گانه 
عراق را تشــکیل می دهند همچنین شعارهایی در 
حمایت از مرجعیت سر داده شد که در مجموع سبقه 
ملی داشتند در حالی که جریان صدر از روز اول به 
ویژه هنگام تصرف پارلمان شعارهای جناحی و بر 
ضد نامزد جریان رقیب و حتی جمهوری اسالمی 

ایران سر دادند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا این تغییر ماهیت شعارها 
را نشــان دهنده مدیریت هوشمندانه هیئت هماهنگی 
در ســاماندهی تظاهرات دانســت و یادآور شد: هیئت 
هماهنگی با انتخاب نوع شــعار طرفداران خود به افراد 
داخلی و خارجی این پیام را رساند که ما به دنبال اجرای 
قانون و روندهای قانونی در کشــور هستیم در حالی که 
جریــان صدر با اقدامــات غیرقانونی تالش می کند این 
روند قانونی را متوقف کند. وی با اشاره به اتفاقاتی که در 
صحنه عمل رخ خواهد داد، افزود: صحنه عراق همواره 
دچار پیچیدگی های خاصی بوده اســت، اکنون نیز این 
اختالفات شدت یافته است و به نظر نمی رسد در نمایش 
خیابانی که دو طرف در حال اجرای آن هستند، هیچ یک 
از دو طرف دچار عقب نشینی شوند، بنابراین هم مقتدی 
صدر مانع تشــکیل دولت و نخست وزیری نامزد هیئت 
هماهنگی خواهد شد و هم نشانه ای از عقب نشینی در 
رفتار، عملکرد و گفتار هیئت هماهنگی دیده نمی شود.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

 بازار سهام خیره به سرنوشت 
برجام است

  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
 شاخص کل بورس روز چهارشنبه با رشد 
۱۰ هزار و ۹۹۲ واحدی و ۷۶/ ۰درصدی 
به کار خود پایان داد. شــاخص هم وزن 
نیز رشدی ۵ هزار و ۹۰۰ واحدی داشت. 
با این اوصاف، بازار سرمایه دو روز متوالی 

در مدار صعودی حرکت کرد.
در معامالت بورس تهران، بیش از هفت 
میلیارد و ۵۲ میلیون ســهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار بــه ارزش ۴۲ هزار و ۸۵۵ 

میلیارد ریال نیز معامله شد.
محمد غفوری، کارشــناس بازار سرمایه 
می گوید: مهم تریــن ابهامی کــه بازار 
شاهد آن است و به هر خبر مربوط به آن 
واکنش نشان می دهد، به اخبار و وضعیت 
سیاست خارجی باز می گردد. همچنین 
تغییرات نرخ دالر از دیگر موارد اثرگذار 

بر روند بازار است.
وی ادامه داد: در روز های گذشته بورس 
بازان با توجه به ســیگنال های پیرامون 
اخبار مرتبط با مذاکرات برجامی، رغبت 
بیشتری به سمت خرید گروه های ریالی 
پیدا کرده اند. این موضوع از فاصله فضای 
معامالتی تاالر شیشــه ای که نسبت به 
سه روز ابتدای هفته کامال مشهود است.

 نماد های کوچک تر بورس
رشد بیشتری را ثبت کردند

این کارشــناس بازار ســرمایه با اشاره 
به سبقت شــاخص هم وزن از شاخص 
کل در روز چهارشــنبه هفته گذشــته، 
گفت: در این روز نماد هــای کوچک تر 
بورس، رشــد بیشــتری را ثبت کردند 
 و بازدهی خوبی نســبت بــه نماد های 

بزرگ داشتند.
غفوری ادامــه داد: اخبار مثبت برجامی 
به طور مســتقیم بر گروه هــای بانکی، 
خودرویی، لیزینــگ و آی و تی و حمل 
و نقل تاثیر خواهد گذاشت و این گروه ها 
می توانند با سیگنال های مثبت برجامی 

بازدهی خوبی داشته باشند.

نماد استقالل بخریم یا نه؟
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
نقدینگی جدیدی تاکنون وارد بازار نشده 
اســت، گفت: نقدینگی موجود در بازار 
صنعت به صنعت جابه جا می شود. یکی 
از صنایع مورد اقبال سهامداران در روز 
چهارشنبه، پاالیشی ها بودند. با توجه به 
اینکه بعد از اتمام بازار در روز چهارشنبه، 
صف های خرید چنــد میلیونی را برای 
ایران خودرو و خساپا داشــتیم، انتظار 
داریم این نماد ها همچنان بازدهی خوبی 

را به ثبت برسانند.
غفوری ادامــه داد: این در حالی اســت 
که نمــاد فوالد مبارکه بعــد از چند روز 
منفی، رشــد را تجربه کرد. در هفته ای 
که گذشت، تک سهم ها مورد اقبال بازار 
بودند. همچنین نماد اســتقالل در روز 
گشایش رشد ۳۸ درصد را به ثبت رساند.

گروه های ریالی همچنان مــورد اقبال 
بورس بازان

این کارشــناس بازار ســرمایه با اشاره 
به اینکــه نماد هــای پاالیشــی در روز 
چهارشنبه نقش مهمی در رشد بازار ایفا 
کردند، گفت: اقبال به سمت این دسته از 
نماد ها که با محوریت نماد هایی همچون 
شپنا، شبندر، شــتران و شبریز منجر به 
حرکت رو به جلو شــاخص شد هرچند 
می تواند مقطعی جلوه کند، اما از روند رو 

به افول بازار می کاهد.
غفــوری ادامــه داد: بــازار ســرمایه با 
ریسک های تداوم رایزنی ها درخصوص 
احیای برجام، نوســان روزانه قیمت ارز 
و دخالــت در قیمت گــذاری کاال های 
بورسی دســت به گریبان است. در حال 
حاضر رفتار بورس بازان با در نظر گرفتن 
سناریو های مختلف از نتایج برجام نشات 
می گیرد و حاکی از این است که نقدینگی 
موجود در بازار سهام به سمت گروه های 
ریالی با هدف کســب بازدهی بیشتر در 

حال حرکت است.

جامعه جوانان وزارت ورزش در دولت سیزدهم؛

از مهارت آموزی تا اشتغالزایی
معاونــت جوانان وزارت ورزش و جوانان 
به عنوان اصلی ترین نهاد حمایتی قشــر 
جوان، در دولت سیزدهم با انعقاد شماری 
از تفاهمنامه هــا، مهارت آموزی بیش از 
۱۰۰ هزار نفر را در راســتای حمایت از 
اشــتغالزایی، ازدواج و تشــکیل زندگی 

مشترک فراهم کرد. 
ســازمان ملی جوانان با تصویب قانون ۸ 
دی ماه ۱۳۸۹، در ادغام با سازمان تربیت 
بدنی کشــور تبدیل بــه وزارت ورزش و 
جوانان شــد و امروزه در ۲ حوزه  ورزش  

و  جوانان  فعالیت می کند.
حمایــت از تدویــن و اجرای برنامه های 
مرتبط با امور جوانان، برنامه ریزی و اجرای 
برنامه هــای بین المللی داخلی و خارجی 
در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی 
دستگاه های مرتبط و نمایندگی دولت در 
ســازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با 
جوانان، پیش بینی تسهیالت و تمهیدات 
الزم برای تشــویق و توسعه فعالیت های 
بخــش خصوصــی در حوزه  های مرتبط 
بــا امور جوانان بــا همکاری و هماهنگی 
دســتگاه های ذی ربط در حوزه جوانان و 
حمایت از ایجاد و اداره خانه های جوانان 
از مهمتریــن اهداف و رســالت های این 

سازمان دولتی در حوزه  جوانان  است.
اعمــال تعهداتی کــه در دولت مردمی 
سیزدهم با انعقاد شماری از تفاهمنامه ها 
به منظور همکاری با برخی دســتگاه ها 
سرعت گرفته و با توسعه آموزش جوانان، 
تمرکز بر مهارت آموزی و توانمندسازی، 
توانســت موجبــات اســتفاده بهینه از 
اســتعدادها و توانایی های نسل جوان و 
فرصت اشتغال و تشکیل زندگی مشترک 
را نیز برای برخی جوانان به ارمغان آورد.
یکی از مهمترین اقدامات در این راستا در 
دولت مردمی، انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بیــن معاونت امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانــان با ســازمان پژوهش و نوآوری 
دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح )ســپند(با هــدف بهره برداری 
حداکثری از ظرفیت جوانان و نخبگان و 
همچنین اشــاعه تفکر اصیل علم محور، 
ارتقای سطح زندگی و تعالی روحی انسان 

و استفاده بهینه از امکانات موجود بود.
همچنین راه اندازی و بهره برداری از مراکز 
نوآوری و شتاب دهی جوانان )منش( در 
۱۵ اســتان کشــور با ۲۰۴ رویداد، بیش 
از ۸۰۰ نفر ســاعت مشاوره، فعالیت ۶۲ 
تیــم و برگــزاری ۱۶۸ کارگاه، برگزاری 
دوره هــای مهارت-آموزی اشــتغال و 
کارآفرینــی و مهارت هــای زندگی ویژه 
ســربازان و کارکنــان جوان ســتاد کل 
نیروهــای مســلح )نزدیک به ۱۲۰ هزار 
نفــر(، برگزاری دوره های مهارت آموزی 
اشتغال و کارآفرینی و مهارت های زندگی 
ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال با بهره گیری از 
ظرفیت ۱۱۰ مسجد در سطح کل کشور 
با همکاری ســازمان تبلیغات اسالمی ) 
آمــوزش بیــش از ۵۰۰۰ نفر از جوانان( 

و برگزاری دوره های آموزش اشــتغال و 
کارآفرینــی و مهارت هــای زندگی ویژه 
جوانان ۱۸ تا ۳۵ ســال تحت پوشــش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( با همکاری 
کمیتــه امداد امام خمینی )ره( )آموزش 
بیــش از ۸۰۰۰ نفــر از جوانــان( نیز از 
دیگر اقدامات حائز اهمیت این نهاد طی 
یک ســال اخیر در دولت سیزدهم است 
که بــا هدف آماده ســازی جوانان برای 
برعهده گیری نقش های متعدد اجتماعی 
و فرهنگی و... در جامعه انجام پذیرفت.

 برگــزاری دوره هــای تربیــت مربی در 
حوزه اشــتغال و کارآفرینی با همکاری 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و 
سازمان تبلیغات اسالمی، تولید و پخش 
مســتند ۱۰۰ قسمتی کارآفرینان جوان 
اســتان ها در رســانه ملی و بستر فضای 
مجازی با هدف ارتقای فرهنگ اشــتغال 
و کارآفرینــی در بین جوانان با همکاری 
سازمان جهاد دانشگاهی، تولید محتوای 
رســانه ای و تصویری در حوزه اشتغال و 
کارآفرینــی از جمله تولید ۳۵۰۰ دقیقه 
موشن گرافی با موضوع اشتغال پذیری و 
فرهنگ کار، جهش تولید و اوقات فراغت 
در ســبک زندگی ایرانی اسالمی؛ تولید 
۲۰۰ دقیقه مســتند تصویری با موضوع 
معرفی جوانان کارآفرین روستایی؛ تولید 
۲۷۳ دقیقه مســتند تصویری با موضوع 
معرفی مهارت های کسب و کار در فضای 
مجازی؛ تولید محتوا در حوزه اشــتغال و 
کارآفرینی بــا موضوعات ارائه تجربیات 
موفق کشــورهای جهان اسالم در حوزه 
کارآفرینــی اجتماعــی و اقتصاد، خرده 
روایت های کســب و کار و کســب و کار 
با رویکرد اســالمی با همکاری ســازمان 
جهاد دانشــگاهی؛ تولید محتوا در حوزه 
کارآفرینی اجتماعی و حمایت از اجرای 
طرح شناسایی، استانداردسازی و آموزش 
فعاالن حوزه گردشگری و صنایع دستی 
نیز در این دوران به همت جامعه جوانان 

این وزارتخانه رقم خورد.
حمایــت از اجــرای طــرح راهکارهای 
نحوه ورود فناوری به کســب و کارهای 
جوامــع محلی، ارائه خدمات مشــاوره 
کارآفرینــی بــه جوانــان کارآفریــن 

)دریافت کننده تســهیالت اشــتغال و 
کارآفرینــی( با همــکاری وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، حمایت از اجرای 
طــرح شناســایی، آمــوزش مهارت ها، 
تســهیل گری، ارائه خدمات و مشــاوره 
در حوزه اشــتغال و کارآفرینی به منظور 
توانمندسازی جوانان ساکن در روستاها 
)با همکاری معاونت توســعه روســتایی 
و مناطــق محروم کشــور نهاد ریاســت 
جمهوری( نیز در راستای حمایت دولت 

از توانمندسازی و اشتغال اتفاق افتاد.

اعطای تسهیالت اشتغال و کارآفرینی
یکی دیگــر از اقدامات حائز اهمیتی که 
توســط دولت ســیزدهم و در راســتای 
حمایت از این توانمندســازی و اشتغال 
انجــام پذیرفــت و بی شــک می تواند بر 
ازدواج جوانان و تشکیل زندگی مشترک 
نیز موثر واقع شــود، اعطای تســهیالت 
اشــتغال و کارآفرینی بــه همت جامعه 

جوانان این وزارتخانه بود.
اعطای تســهیالت اشتغال و کارآفرینی 
بــه جوانــان واجــد شــرایط از طریق 
صنــدوق کارآفرینی امید )در اشــتغال 
بخش شــهری( با ۲۰۵ مــورد و اعطای 
تسهیالت اشتغال و کارآفرینی به جوانان 
واجد شرایط از طریق بانک قرض الحسنه 
رســالت )در اشتغال بخش روستایی( با 

۴۸۰ مورد.

 برگزاری 7737 کارگاه آموزشی 
در حوزه ازدواج

 برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع 
ازدواج و خانواده در سطح کشور از طریق 
ادارات کل ورزش و جوانان استان ها برای 
جوانان نیز از اقدامات حمایتی در زمینه 
ازدواج و خانواده اســت کــه در کارنامه 

دولت سیزدهم به ثبت خواهد رسید.
معاونــت جوانان وزارت ورزش و جوانان 
در ایــن عرصه با برگزاری ۷۷۳۷ کارگاه 
آموزشی ازدواج در ۴۱۴ شهرستان کشور 
بــه صورت رایگان )۳۰۹۱ کارگاه آنالین 
ـ ۴۵۸۱ حضــوریـ  ۲۰۸۴۹ ســاعت 
آموزشــیـ  ۱۷۳۹۵۴ شــرکت کننده( 
نقشــی مهم در آگاهی بخشی به جوانان 

و بی تریــد انتخاب های آگاهانه و کاهش 
طالق ایفاء کرده است.

تدوین اطلس روند تحوالت ازدواج و 
طالق در دولت سیزدهم 

تدویــن اطلس روند تحــوالت ازدواج و 
طــالق و تبیین وضعیت آماری ازدواج و 
طالق اســتان ها و شهرستان ها به همراه 
مقایســه تطبیقی با آمار کشــوری، نیز 
یکــی دیگر از اقدامات نوینی اســت که 
در ایــن دوره و بــا اهتمام جامعه جوانان 
به منظور بررســی روند تحوالت ازدواج و 
طالق و طبیعتا فرصت اســتفاده از نتایج 
ایــن اطالعات را در طرح هــا وبرنامه ها 

فراهم آورد. 
و  ارزشــیابی  حمایــت،  راه انــدازی، 
ظرفیت ســنجی مراکز تخصصی مشاوره 
ازدواج و خانواده برای نخستین بار، با هدف 
رتبه بنــدی و اســتفاده بهینه از خدمات و 
ظرفیت های مراکز مشــاوره در ۴۳۰ مرکز 
در سطح کشور، صدور و تمدید مجوز مراکز 
تخصصی مشــاوره ازدواج و خانواده، ارایه 
مشــاوره های رایگان به ۱۲ هزار و ۲۶۹ نفر 
طی ۲۱ هزار و ۳۳۸  جلســه و مراجعه ۱۲ 
هزار و ۷۸۶ نفر برای دریافت خدمات به این 
مراکز و برگزاری دوره-های دانش افزایی با 
هدف ارتقای کیفی روانشناســان و مدیران 
مراکز و دوره تربیت مربی خانواده با هدف 
شبکه-سازی مربیان حوزه ازدواج و خانواده 
)۱۳ دوره ملی(، برگزاری دوره تربیت مربی 
خانواده با هدف شبکه ســازی مربیان حوزه 
ازدواج و خانــواده و تدویــن ۳ جلد کتاب با 
عنوان حدیث زندگی ویژه اساتید و مربیان 
حوزه ازدواج و خانواده نیز از دیگر اقدامات 
موثــر ایــن معاونت در حمایــت از ازدواج 
جوانــان و کمک به انتخاب های آگاهانه در 

دولت ابراهیم رئیسی است.
 تفاهم نامه با ســازمان نظام روانشناسی 
و مشــاوره به منظور تســهیل در شرایط 
راه اندازی مراکز و دفاتر تخصصی مشاوره 
ازدواج و خانــواده در شهرســتان های 
محروم و کم برخوردار، اجرای برنامه های 
بزرگداشــت هفته ازدواج در سطح ملی 
و اســتانی اعم از برگزاری جشــن ملی 
ازدواج با حضور ریاست جمهوری در تاالر 

وحــدت، برگزاری بیش از ۲۰۰ جشــن 
وصال در ۳۱ مرکز استان و شهرستان ها 
به مناسبت هفته ازدواج، تجلیل از هزار و 
۷۹۱ نفر از خادمان و فعاالن عرصه ازدواج 
و خانواده در ســطح کشور، ارایه خدمات 
حمایتی به ۲ هزار و ۶۸۶ مورد از جوانان 
در آستانه ازدواج توسط خیران و فعاالن 
مردمی خودجوش در ســطح کشور نیز 
در این راســتا و با هدف تشویق و ترغیب 
نســل جوان به ازدواج و تشکیل خانواده 

رقم خورد. 
ارایه خدمات مشــاوره رایگان به ۳ هزار 
و ۱۲۹ مــورد از مراجعان جوان توســط 
مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، 
اجرای ۵۰۸ برنامه الگویی و آموزشــی با 
بهره منــدی از ظرفیت هــای موجــود 
استان، برگزاری ۲۸۵ نشست تخصصی 
با صاحبنظــران عرصه ازدواج و خانواده 
در سطح کشور، اجرای ۷۸۴ برنامه ویژه 
مانند مســابقات فرهنگی و ورزشــی به 
مناســبت هفته ازدواج در ســطح کشور 
نیز از دیگر تعهدات انجام شــده در این 

حیطه است. 

تولید بیش از 250 محصول رسانه ای 
در زمینه  ازدواج آسان 

تولیــد بیش از ۲۵۰ محصول رســانه ای 
در موضوعات ازدواج آســان، مهارت های 
زندگــی، انتخاب همســر، فرزندآوری 
و فرزندپــروری، ســواد رســانه ای در 
خانواده هــای جوان، عفــاف و حجاب، 
اعتیــاد در خانواده در قالب  انیمیشــن، 
موشن گرافی، فیلم کوتاه، مستند، کلیپ 
آموزشی، پادکست، اینفوگرافی، پوستر و 
کاریکاتور نیز در این دوره، توسط ادارات 
کل ورزش و جوانان اســتان ها در سراسر 

کشور انجام پذیرفت. 

 رصد پرداخت وام های ازدواج 
به صورت ماهانه 

رصــد و پیگیــری مســتمر موضوع وام 
قرض الحســنه ازدواج به صورت ماهانه از 
بانک مرکزی و تحلیل و ارسال به استان ها 
در نخســتین  سال فعالیت دولت مردمی 
نیــز یکی دیگر از اقدامات مهم این حوزه 
است که نشان از توجه ویژه دولت ابراهیم 
رئیســی به مقوله ازدواج و خانواده دارد. 
در این دوره همچنین ۸۹۷ هزار و ۹۲۵ 
مورد وام قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 
۹۱۸۵۰۷۱۵۷ میلیون ریال به زوج های 
جوان متقاضی تسهیالت ازدواج پرداخت 
شده است.بی شــک نگاه دولت مردم به 
مقوله مهارت آموزی، اشــتغال و ازدواج 
نســل جوان می تواند نقشــی حیاتی در 
تقویت ازدواج جوانان و تشــکیل خانواده 
داشــته و در ســال های آتی ایران را از 
گــرداب پیــری جمعیت نجــات دهد و 
فرصت اســتفاده بهینه از اســتعداد ها و 
توانمندی هــای فرزنــدان این مرز و بوم 

را فراهم سازد.

بازار مسکن در انتظار برجام

معامالت مسکن قفل شد
عطش بازار مسکن برای گرانی، امید اقشار کم درآمد 
را بــرای خریــد خانه کمرنگ کرده اســت و دولت 
همچنان در تالش اســت قیمت ها را ســر و ســامان 
دهــد. اکنون طبق آمارهای بانــک مرکزی و مرکز 
آمار کشــور، میانگین هر متر خانه در تهران نزدیک 
به ۴۵ میلیون تومان است. فرصت از دست رفته برای 
متقاضیان خرید مسکن در کنار طمع سرمایه داران 
بــرای خرید و احتکار واحد های مســکونی، تناقض 
بیرحمانــه ای در ایــن بازار حیاتــی به وجود آورده 
است.مســکن یک نیاز اولیه برای افراد اســت که اگر 
ساماندهی نشود می تواند بنیان خانوارها را برهم بزند 
و معادالت جامعه شناسی را با چالش روبرو می کند.

وعده های مسکنی دولت سیزدهم برای کاهش تنش 
های بازار ســر و صدای زیادی به پا کرد. ولی اکنون 
که یکســال از عمر دولت می گذرد هیچ چشــم انداز 
مثبتی برای مردم ظاهر نشــده و همچنان گره بازار 

مسکن کور مانده است.
سرنوشت طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال

دولت، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ساخت سالی 
یک میلیون واحد مســکونی در کشــور کرده است،  
موضوعی که برای اجرایی شدن باید از سد بسیاری 
از مســائل مهم و بنیادین عبور کند تا به ســرانجام 
برســد. تامین زمین مناسب،  رضایت خریداران، کم 

کاری بانک ها برای پرداخت تسهیالت مرتبط و  عدم 
تعامل وزرات راه و شهرسازی با بخش خصوصی فقط 
بخشی از این مشکالت است که حل کردن هر کدام 

از آنها با اما و اگرهای زیادی روبرو است.
با توجه به وقفه هشت ساله دولت قبل در تولید مسکن 
و افزایــش تقاضا برای این بازار پر طرفدار، دولت جدید 
راهی به جز سرعت بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در 
کشور ندارد، زیرا این موضوع یکی از اصلی ترین اقدامات 

برای تعادل عرضه و تقاضای این بازار حیاتی است.

مردم در پی خانه های کوچک متراژ
در شــرایط فعلی با توجه به گرانی مســکن مردم 

برای خانه دار شدن به سراغ واحدهای قدیمی تر 
می روند و یا خانه های کوچک متراژ را برای خرید 
انتخاب می کنند. بررسی گزارش بانک مرکزی از 
تحوالت بازار مسکن نشان می دهد طی خردادماه 
امســال ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره معامله مســکن در 
شــهر تهران ثبت شــده که نســبت به ماه مشابه 
ســال گذشــته ۱۷۱.۹ درصد رشد داشته است. 
در معامالت مســکن امسال واحدهای تا ۵ سال با 
۳۰.۱ درصد بیشــترین سهم را به خود اختصاص 

داده است.
در خردادماه سال گذشته سهم واحدهای تا ۵ سال 
از کل معامالت مســکن شــهر تهران ۳۵.۸ درصد 

بوده که ۵.۷ درصد کمتر ماه مشابه امسال است. 
در گروه واحدهای ۶ تا ۱۰ سال رشد ۱۲۳.۶ درصد، 
در واحدهای ۱۱ تا ۱۵ ســال ۲۱۶.۷ درصد و در 
واحدهای ۱۶ تا ۲۰ ســال ۱۶۸ درصد معامالت 
افزایش یافته است. به عبارت دیگر تقاضا برای این 
واحدها به واسطه تورم های سنگین بخش مسکن 

رشد داشته است.
در هفته های انتهایی مرداد ماه بازار مســکن وارد 
یک رکود بسیار سنگین شد و طبق نظر مشاوران 
امالک معامله مســکن به شدت کاهش پیدا کرد.

کاهش قیمت ارز از یک سو و دریافت سیگنال های 
مثبت برجامی از سوی دیگر، معامله گران مسکن 
را به شــدت محتاط کرد و خریداران را به کاهش 
قیمت مســکن امیدوارکرد برخی از فروشندگان 
نیــز فایــل ها و آگهی های خود را از ســایت های 

اینترنتی خارج کردند.
افزایش ســاخت و ســاز در کشور، کاهش نرخ ارز 
و اصالح بســتر اقتصادی اقداماتی اســت که اگر 
اجرایی شــوند می تواننــد کمک قابل توجهی به 
بخش مسکن کنند. همچنین دولت باید با برنامه 
ریزی دقیق و مدیریت صحیح با بخش خصوصی 
همکاری بیشــتری کند و مســیر توسعه در بخش 

مسکن را هر چه سریع تر هموار کند.

بورس

 تمرکز بر معادن بیشتر بر تولید
 بدون ارزش افزوده است

 هنوز خام فروش هستیم

  محمد آیتی/ گروه اقتصاد
 یکی از ظرفیت های ارزشمند و غیرقابل انکار 
کشور »معادن« است. پراکندگی معادن در 
بسیاری از نقاط ایران، فرصت توزیع متوازن 
پیشــرفت و ثروت را مهیا کرده اســت که 
متاسفانه در دهه های گذشته از این موهبت 

الهی، بهره الزم برده نشده است.
در همین خصوص، محمدرضا پورابراهیمی، 
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلس به 
اقتصاد۲۴ گفت: در حالی که قرار بود به مرور 
زمان، درآمد های معدنی جایگزین درآمد های 
نفتی شــوند، اما همچنان بخش عمده ای از 
مواد معدنی کشــور به صورت خام فروخته 
می شوند، یعنی به معنای کلمه، روی ایجاد 
ارزش افــزوده این مــواد، کار جدی صورت 
نگرفته است، در حالی که سود اصلی در این 
رابطه در تکمیل زنجیــره تولید تا محصول 

نهایی است.
وی افــزود: صنعت مــا و ایجاد بســیاری از 
زیرســاخت های کشــور، نیازمند محصول 
نهایی است اگر ما شــرکت های دانش بنیان 
و افراد خوش فکر و فعــال در این حوزه را بها 
می دادیم، می توانستیم طی روند های چند 
ساله به مرور به دستاورد بزرگ، یعنی فرآوری 

حداکثری مواد معدنی برسیم.
نماینده کرمان تصریح کــرد: در ایران تا 
حد زیادی، توان تکمیــل زنجیره ارزش 
وجود دارد، اما از آن جایی که کاِر راحت، 
اســتخراج مواد معدنی و فــروش آن به 
صورت خام است، این روند سال هاست در 
دستور کار قرار گرفته است. خوشبختانه 
در چند سال اخیر، الزاماتی از سوی وزارت 
صمت برای جلوگیری از خام فروشــی و 
فرآوری مواد معدنی صــورت گرفت، اما 
این الزامــات کافی نیســت، از این رو در 
مجلــس یازدهم حدود یک ســال و نیم 
است که کار بر روی اصالح قانون معادن 
در حال انجام است که من تصور می کنم 
اگر این طرح به قانون تبدیل شود، بخش 
زیادی از مشکالت حوزه معدن حل و فصل 

خواهد شد.
پورابراهیمی اظهار داشت: از طرفی، وضعیت 
معادن کشور به واسطه نبود ماشین آالت کافی 
و به روز، مناسب نیست. یعنی اگر می خواهیم 
از این ظرفیــت باالی معدنی در کشــور به 
نحو احسن اســتفاده کنیم تا بتوانیم هم به 
صنعت کشــور کمک کنیم و همه ارزآوری 
داشته باشیم، آن هم در دوران سخت تحریم، 
نیازمند واردات ماشــین آالت به روز معدنی 
می باشــیم، زیرا ما همچنــان در این بخش 

وابسته هستیم.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس یادآور 
شــد: در حال حاضر، ماشــین های فرسوده 
زیادی در معادن کشور در حال کار هستند که 
به واسطه این موضوع، نمی توانیم بهره گیری 
الزم را از معادن کشــور داشته باشیم. دانش 
فنی در این رابطه در کشــور پایین اســت و 
از طرفی، میزان تولید شــرکت های داخلی 
برای رفع نیاز معدن داران کم است. از این رو، 
ضمن تقویت کشور در این بخش، نباید روند 
پیشرفت اقتصاد مملکت را معطل بگذاریم. 
یعنی می بایــد هم دانش داخلــی را تقویت 
کنیم و هم به موازات آن، واردات ماشین آالت 

معدنی را داشته باشیم.
وی در ادامه بیان کــرد: از آن جایی که ارز 
مورد نظر، موجود نبوده اســت، در واردات 
ماشــین آالت معدنی به مشکل برخوردیم. 
در سه ســال گذشــته، تراز تجاری کشور 
منفی بوده اســت و برای همین، منابع الزم 
برای تامین نیاز معدن داران جهت اکتشاف 
و اســتخراج مــواد معدنی را نداشــتیم. با 
بررســی هایی که بنده داشتم، متوجه شدم 
تراز تجاری کشور ســه ماهی است که روند 
مثبت به خود گرفته است که اگر این روند 
تا پایان سال ادامه داشــته باشد می توانیم 
به ضرورت کشــور که واردات ماشین آالت 

معدنی است، امیدوار باشیم.
پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: اساس 
کار برای پیشــبرد اهداف اقتصادی کشور، 
حضور بخش خصوصی اهلیت دار اســت. ما 
معتقد هســتیم که دولت باید فعالیت های 
اقتصادی خود را به بخش خصوصی ســالم 
واگذار کند و تنها نظارت دائمی داشته باشد 
تا به اهداف چشــم انداز توسعه کشور دست 
پیدا کنیم. دولت تحت هیچ شــرایطی نباید 
رقیب بخــش خصوصی باشــد و باید بخش 
خصوصی را بازوی خــود در عرصه اجرایی 
اقتصاد بداند؛ کاری که بسیاری از کشور های 
پیشــرفته صورت دادند و خروجی آن را هم 

دریافت کردند.
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نفت و انرژی 4

وزیر نفت:

به کوری چشم دشمنان صادرات نفت انجام می شود

کوتاه از انرژی

بین الملل

 قهر خریداران هندی 
با نفت آمریکا

منابع واردات انرژی هند نسبت به یک 
ســال پیش کامال متفاوت شــده بود. 
ســال میالدی گذشته، سهم روسیه 
از واردات نفــت بــه هند، حدود ۲.۲ 
درصد و ســهم آمریکا ۹.۲ درصد بود. 
اکنون روســیه حدود ۱۲.۹ درصد و 
نفت شــیل آمریکا تنها ۵.۴ درصد از 
بازار نفت هند سهم دارد.هند با وجود 
این که ۸۰ درصد از نفت مورد نیازش 
را وارد می کنــد، هرگز خریدار بزرگ 
نفت روســیه نبوده است. در یک سال 
معمولــی، هنــد تنها دو تا پنج درصد 
از نفت مورد نیازش را از روســیه وارد 
می کــرد کــه تقریبا مشــابه واردات 
نفت آمریکا از روســیه پیش از اعالم 
ممنوعیــت ۱۰۰ درصــدی واردات 
کاالهای انرژی روســی بوده است. در 
واقع، هند در ســال ۲۰۲۱، تنها ۱۲ 
میلیون بشکه نفت از روسیه وارد کرد 
و عمده وارداتش از عراق، عربســتان، 
امــارات متحده عربــی و نیجریه بود.

امــا در ماه مه، گزارش های منتشــره 
از افزایش چشــمگیر واردات نفت از 
روســیه به هند حکایت داشت. طبق 
گزارش رویترز، هند در سه ماه نخست 
پس از حمله نظامی مسکو به اوکراین، 
۵.۱ میلیارد دالر برای خرید نفت، گاز 
و زغال ســنگ روسیه هزینه کرد که 
بیــش از پنج برابر ارزش وارداتش در 
مدت مشــابه سال گذشته بود. با این 
حال، چین بزرگترین خریدار کاالهای 
انرژی روســیه مانده و ۱۸.۹ میلیارد 
دالر در مدت سه ماه تا پایان مه، هزینه 
کــرد که تقریبــا دو برابر وارداتش در 
مدت مشــابه ســال گذشته بود.همه 
این تغییرات مربوط به مســائل مالی 
است. طبق گزارش آژانس بین المللی 
انرژی، نفت اورال روســیه با تخفیف 
کم ســابقه ای عرضه شــده است. الن 
والد، رئیس شــرکت "ترانس ورسال 
کانســالتینگ" به شــبکه سی ان بی 
ســی گفت: شرکتهایی مانند گلنکور 
و ویتــول، نفــت اورال روســیه را به 
ترتیــب با تخفیف ۳۰ دالر و ۲۵ دالر 
در هر بشــکه عرضه می کنند. اورال، 
گرید نفتی اصلی صادراتی از ســوی 
روسیه اســت. کارشناسان می گویند 
مســائل اقتصادی ســاده، بزرگترین 
دلیل بی اعتنایی دهلی نو به فشارهای 
کاخ ســفید برای محدود کردن خرید 
نفت روسیه هستند.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، ند پرایس، ســخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا در پاســخ به 
پرسشــی درباره روابط هند و روسیه، 
خاطرنشان کرد که هند روابط تاریخی 
با روسیه دارد و تغییر آن، امری دشوار 

است.

لمان برای تامین   آ
 نفت و زغال سنگ 

به مشکل خورد
 آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاســت، 
تالش می کند وابستگی خود به انرژی 
روســیه را کاهــش دهد. بــا این حال، 
کاهش بی ســابقه سطح آب رودخانه 
رایــن در هفته هــای اخیر، حمل زغال 
ســنگ و نفــت را مختــل کــرده و به 
مشــکالت انرژی آلمان افزوده اســت 
زیرا صنعت این کشــور به دلیل کاهش 
چشــمگیر واردات انرژی از روسیه، به 
استفاده بیشتر از زغال سنگ و نفت روی 
آورده است.بر اساس سند وزارت اقتصاد 
آلمان که توســط رویترز مشاهده شده 
است: به دلیل کاهش چشمگیر ترابری 
داخلــی، ذخایر زغال ســنگ ممکن 
اســت خیلی ســریع کاهش پیدا کند. 
پایگاههای ذخیره ســازی بیشتری که 
وجود داشته اند و در جنوب آلمان آماده 
شده اند، احتماال تا زمستان پر نخواهند 
شد.ســطح اندک آب در رودخانه راین، 
حجم زغال ســنگی که می تواند توسط 
کرجی ها حمل شود را کاهش داده است 
و بهبود قابل توجه هم پیش بینی نمی 
شود. از سوی دیگر سیستم ریلی که با 
تراکم بار زیادی روبروســت، هم کمک 
چندانی نمــی تواند فراهم کند.هیات 
دولــت آلمان قانونی را تصویب کرد که 
به حمل انرژی در شبکه های ریلی این 
کشــور اولویت می دهد.در سند وزارت 
اقتصاد آلمان همچنین اشــاره شده که 
تامین نفت در مناطق شــمال شــرقی 

ممکن است با مشکل روبرو شود.

مدیر عامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب:

رقم تولید مناطق نفتخیز جنوب 
 به قبل از تحریم 

می رسد
مدیــر عامل شــرکت مناطق نفتخیز جنوب 
گفــت: توانایــی تولید در مناطــق نفتخیز 
جنوب تا انتهای امســال به ۳ میلیون بشــکه 
در روز می رسد و طبق برنامه این میزان طی 
۵ سال به ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز 
خواهد رســید. علیرضا دانشی در مراسم آغاز 
عملیات اجرایی فاز دوم توسعه میدان مشترک 
یاران، آغاز عملیات اجرایی توسعه نگهداشت 
میدان نرگســی، آغــاز عملیات اجرایی طرح 
PDH بیدبلند و افتتاح پروژه های مسئولیت 
اجتماعــی با بیان اینکه ما بر اســاس برنامه 
پیش رونده هدف گذاری کردیم که از لحاظ 
تولید به قبل از تحریم برســیم، اظهار داشت: 
توانایــی تولید در مناطــق نفتخیز جنوب تا 
انتهای امسال به ۳ میلیون بشکه در روز  می 
رسد و طبق برنامه این میزان طی ۵ سال به ۳ 
میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. 
وی بــا بیان اینکه اختیارات بیشــتر و تحقق 
اعتبارات باعث شده اقدامات موثری در حوزه 
جمع آوری گازهای همراه انجام شود، افزود: 
طی ۱۰۰ ســال گذشته هیچ برنامه ای برای 
جمــع آوری گازهــای همراه فزاینده صورت 
نگرفته اکنون موفق شــدیم روی این پروژه 
برنامه ریزی داشته باشیم.مدیر عامل شرکت 
مناطق نفتخیز جنوب گفت: میزان ســرمایه 
برای رســیدن به ۳میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه 
در حال پایش اســت.وی با تاکید بر اینکه با 
نگاه رو به جلو می توانیم آینده خوبی را برای 
نفت متصور باشــیم، به پروژه های مسئولیت 
اجتماعی اشــاره و تصریح کرد: در این حوزه 
گام های موثری برداشتیم.دانشی همچنین 
خاطرنشــان کرد: فعالیت هــای پژوهش و 
فناوری  و موفقتانامه ها در این حوزه با تمرکز 
بر تحقق شعار سال نسبت به گذشته ۳ برابر 
شــده است و در این راستا قراردادهای خوبی 
با دانشگاه شهید چمران، دانشگاه صنعت نفت 

و دانشگاه آزاد منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
عنوان کرد:

ارزآوری 18 میلیارد دالری 
صادرات پتروشیمی

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
بــا بیان اینکــه ظرفیت تولیــد محصوالت 
پتروشیمی به ۹۰ میلیون تن در سال رسیده 
اســت، گفت: امسال پیش بینی می کنیم از 
محل صادرات محصوالت پتروشــیمی ۱۸ 
میلیارد دالر ارز برای کشــور به دســت آید.
مرتضی شــاهمیرزایی اظهار کــرد: از همه 
ســرمایه گذاران دعوت می کنیم تا به کمک 
صنعت پتروشیمی بیایند زیرا سرمایه گذاری 
در این حوزه هیچ ریســکی ندارد.به گزارش 
ایســنا، وی افزود: ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی به ۹۰ میلیون تن در سال رسیده 
اســت و ارزش فروش محصوالت پتروشیمی 
کشــور در ســال گذشــته ۲۵ میلیارد دالر 
بوده اســت.مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی گفت: امسال پیش بینی می کنیم 
از محل صادرات محصوالت پتروشــیمی ۱۸ 
میلیارد دالر ارز برای کشــور به دســت آید.
شاهمیرزایی با بیان اینکه محصوالت زنجیره 
پروپیلن از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، 
عنوان کرد: برای واردات برخی از محصوالت 
مورد نیاز صنایع پتروشیمی ۵ میلیارد دالر ارز 
از کشور خارج می شود.وی افزود: بیش از ۷۰ 
درصد از واردات مربوط به محصوالت زنجیره 
پروپیلن است و به منظور تامین این محصول و 
کاهش وابستگی به خارج باید به توسعه طرح 
های زنجیره ارزش توجه ویژه کرد.مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تامین 
پروپیلــن برای طرح های زنجیره ارزش یک 
چالش مهم صنعت پتروشیمی است و تقاضا 
برای این ماده بسیار زیاد است.شاهمیرزایی 
ادامه داد: ظرفیت تولید پروپلین یک میلیون 
تن در سال است اما میزان نیاز به این محصول 
بیشــتر از ظرفیت اسمی تولید این محصول 
در کشــور اســت.وی با بیان اینکه الزم است 
بــر تامین پروپیلن و تولیــد محصوالت آن 
تمرکز شــود، افزود:  در افق ۱۰ ساله صنعت 
پتروشیمی ۳۵ طرح تولید پروپیلن با ظرفیت 
اســمی ۱۳ میلیون تن در ســال پیش یینی 
شده است.شاهمیرزایی ادامه داد: با فرض رفع 
کمبود مجتمع های تولیدی در افق ۱۴۱۲، 
ظرفیت تولید پروپیلن کشور به ۱۴ میلیون 
تن در سال و میزان مصرف آن به ۱۱ میلیون 
تن در ســال خواهد رســید.وی افزود: امروز 
واحــد PDH بیدبلنــد خلیج فارس که کنار 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس اجرایی می 
شود یکی از طرح هایی است که ما را در این 
افق حرکت خواهد داد.مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی گفت: پروپیلن به عنوان 
یکی از اصلی ترین محصوالت پتروشــیمی و 
به عنوان خاویار صنعت پتروشــیمی است و 
باید به تولید این محصول توجه ویژه داشت.

وزیر نفت با بیان اینکه به کوری چشــم دشــمنان 
صــادرات نفــت انجام می شــود، گفت: اگر به دنبال 
مذاکــرات برجــام بودیم در تامیــن امنیت انرژی با 
مشــکل مواجه می شــدیم.جواد اوجی در مراســم 
رســمی بهره برداری و آغــاز عملیات اجرایی طرح 
های وزارت نفت در خوزستان که ، ۴ شهریورماه در 
اهواز برگزار شــد، اظهار کرد: ما در حال تولید نفت 
هســتیم و امنیت را در خوزســتان و دیگر مناطق در 

حال تولید می بینیم.
وی با بیان اینکه وزارت نفت ســال ســختی را پشت 
سر گذاشت، افزود: در بدو شروع دولت در شهریورماه 
۱۴۰۰ با بررسی اولیه متوجه شدیم که با یک کسری 
گاز ۲۵۰ میلیون متر مکعبی در شــروع فصل ســرما 
به واســطه عدم ســرمایه گذاری دولت قبلی مواجه 
خواهیم شد.وزیر نفت با اشاره به اینکه در دولت قبل 
بحث های ســرمایه گذاری به تحریم ها گره زده می 
شد، گفت: در شروع دولت سیزدهم ۴۶۰ هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه تا پایان سال داشتیم که براساس 
درآمد حاصل از صادرات محصوالت نفتی و غیر نفتی 
برنامه ریزی شــده بود و عمده تامین این بودجه بر 
عهده وزارت نفت بود.اوجی با اشــاره به تالش دولت 
سیزدهم برای فروش نفت و میعانات، عنوان کرد: به 
همت کارکنان صنعت نفت خوشــبختانه با بازاریابی 
که در کشورها و قاره های مختلف انجام شد توانستیم 
صادرات را افزایش دهیم و معوقات درآمدهای ارزی 
را وصول کنیم که کمک بزرگی به دولت یرای تامین 

منابع ارزی بود.وی با بیان اینکه وزارت نفت به تکالیف 
خــود در بودجه ۱۴۰۰ عمــل کرد، افزود: در تامین 
امنیت انرژی نیز توانستیم سطح ذخایر کشور را ۲۵تا 
۳۰ درصد افزایش دهیم و در این زمینه باید گفت که 
اگر در زمستان قطعی گاز و در تابستان خاموشی برق 
نداشــتیم به همت همه کارکنان صنعت نفت و گاز 
کشــور بود.وزیر نفت بیان کرد: امروز ظرفیت تولید 
نفت در میادین خوزستان نزدیک به ۳ میلیون بشکه 
در روز اســت و همچنین بخشــی از تولید گاز کشور 
در این اســتان رقم می خورد.اوجی با بیان اینکه اگر 
به دنبال سرنوشــت مذاکرات برجام بودیم زمستان 

پارسال مردم با مشکل کمبود گاز مواجه می شدند، 
گفــت: خط مقدم جبهه جنگ، حوزه صنعت نفت و 
گاز کشــور اســت که دشمن در این زمینه قصد دارد 
درآمدهــای ارزی کشــور را متوقف کند اما تاکنون 
موفق نبوده است.وی ادامه داد: در آغاز دولت دشمن 
برنامــه ریزی کرد تا به جایگاه های ســوخت حمله 
ســایبری کند و در آبان ماه، ۴۴۰۰ جایگاه ســوخت 
را از مدار فعالیت خارج کرد. در ساعات اولیه با تالش 
انجام شده توانستیم ۷۰۰ جایگاه کلیدی را در کشور 
به مدار فعالیت بازگردانیم و تا پایان شــب توانستیم 
۱۲۰۰ جایگاه را فعال کنیم.وزیر نفت گفت: کارهای 

جهادی صنعت نفت دشــمن را مایوس کرده اســت. 
در ایــن زمینه اگر به دنبــال مذاکرات برجام بودیم 
در تامین امنیت انرژی با مشــکل مواجه می شــدیم.

اوجی ادامه داد: ۱۶۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
برای پروژه های اولویت دار وزارت نفت نیاز اســت تا 
کشــور بتواند از واردات فراورده های نفتی تقریبا بی 
نیاز شود.وی با اشاره به توان مالی بانک ها و هلدینگ 
های اقتصادی داخل کشــور گفت: امروز هیچ پروژه 
ای مثل نفت و گاز و پتروشــیمی ســودآور نیست و 
با شــراکت بانک هــا و هلدینگ های اقتصادی طی 
یکســال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دالر قرارداد و 
تفاهم نامه در بخش های باالدســت و پایین دســتی 
منعقد شده است.وزیر نفت عنوان کرد: برنامه ریزی 
ها و سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه صنایع 
نفــت و گاز، اشــتغالزایی به همــراه دارد و می تواند 
تحوالت بسیار خوبی را در استان خوزستان و استان 
هــای مجاور ایجاد کند.اوجی با بیان اینکه به کوری 
چشــم دشمنان صادرات نفت انجام می شود، گفت: 
در سفرهای استانی دولت، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان برای پروژه هایی که سالیان درازی بالتکلیف 
مانده بود از ســوی دولت در نظر گرفته شــده است.

وی افزود: همچنین در قالب سفرهای استانی دولت 
حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه های مسئولیت 
های اجتماعی در کشــور توسط وزارت نفت اجرایی 
خواهد شــد که ۵۰ درصد از آن مربوط به اســتان 

خوزستان است.

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از بهره برداری ۲ طرح پتروشیمی 
گچســاران و پاالیشــگاه یادآوران تا پایان امسال خبر داد.عبدالعلی علی عسکری با 
گرامیداشــت هفته  دولت و پیش از آغاز عملیات اجرایی طرح تولید پروپیلن از 
پروپان )PDH( شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس از محل این پروژه بر ضرورت 
خاموشــی مشــعل ها برای جلوگیری از سوزاندن ثروت و همچنین آلودگی محیط 
زیستی تأکید کرد.وی با اشاره به اجرای پروژه راهبردی پاالیشگاه بیدبلند خلیج 
فارس در شــرق کارون و طرح پاالیشــگاه یادآوران در غرب کارون همســو با هداف 
یاشده افزود: طرح پاالیشگاه یادآوران به طور جهادی فعال است و امیدواریم تا پایان 

امسال به بهره برداری برسد.مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 
افتتاح پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس در دوسال گذشته با ظرفیت ۱۴ میلیون تن 
در سال اشاره کرد و گفت: برای تکمیل خوراک این پاالیشگاه حدود یک میلیارد 
دالر پروژه تعریف شده است تا افزون بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست، گازهای 
مشعل به محصوالت ارزشمند تبدیل شوند.وی اظهار کرد: سرمایه گذاری طرح تولید 
پروپیلن از پروپان پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس که عملیات اجرایی آن امروز آغاز 
می شــود حدود ۹۰۰  میلیون دالر و نرخ بازگشــت سرمایه آن ۲۳.۲ درصد خواهد 

بود که با تکمیل این آن ثروت قابل توجهی تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد؛

ح هلدینگ خلیج فارس در سال  1401 بهره برداری از 2 طر

صادرات گاز به اروپا؛ 

، ایران و ترکیه از پیشنهاد 20 میلیارد دالری سوئیس تا همکاری قطر
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: قطری ها در نظر دارند که مازاد گاز را از طریق خط لوله به ایران برسانند و 
سپس با همکاری مشترک با ایران گاز را به اروپا ارسال کنند، اگر این پروژه اجرایی شود شاید امنیت انتقال 
گاز بیشتر تضمین شود یعنی خود اروپایی ها درگیر سرمایه گذاری شوند و امنیت خط لوله را در ایران و ترکیه 
و هر مسیری که باشد حفظ کنند، اکنون مذاکراتی در این زمینه جریان است.علی اصغر زرگر اظهار داشت: 
مدت هاست که مسئله صادرات گاز ایران به اروپا مطرح است مثال زمانی که در سال ۲۰۱۵ برجام اول امضا 
شد، سوئیسی ها با پیشنهاد سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالرِی احداث خط لوله از مسیر ایران- ترکیه تا اروپا 
به ایران آمدند، اکنون تا ترکیه خط لوله وجود دارد و ما مازاد گاز را به این کشور صادر می کنیم، قبال هم شاه 
لوله های گاز از جنوب ایران تا روسیه وجود داشته و این کشور از گاز ما استفاده کرده و با قیمت مناسب تری 

به اروپا صادر می کرد و در مقابل آن اعتباری برای ذوب آهن اصفهان و ســایر طرح ها در نظر گرفت، بنابراین 
صادرات گاز ایران به اروپا مسبوق به سابقه است. اکنون باتوجه به اینکه تحریم هایی علیه روسیه اعمال شده 
و این کشور در نظر دارد از این نقطه ضعف اروپا استفاده کند تا سیاست های خود را در قبال اروپا اعمال کند، 
فرصت برای ایران بسیار مهیا شده است. مثال یک پروژه می تواند صادرات گاز قطر از مسیر ایران به اروپا باشد، 
قطری ها در نظر دارند که مازاد گاز را از طریق خط لوله به ایران برسانند و سپس با همکاری مشترک با ایران 
گاز را به اروپا ارسال کنند، اگر این پروژه اجرایی شود شاید امنیت انتقال گاز بیشتر تضمین شود یعنی خود 
اروپایی ها درگیر سرمایه گذاری شوند و امنیت خط لوله را در ایران و ترکیه و هر مسیری که باشد حفظ کنند، 

اکنون مذاکراتی در این زمینه جریان است و به نظر می رسد که قطر هم عالقمند به اجرای این پروژه است.

کارشناس ارشد حوزه انرژی اظهار کرد:

 لزوم بهینه سازی 
مصرف انرژی

یکی از مشکالت موجود در حوزه انرژی ایران 
عدم تراز بین تولید و مصرف اســت، در فصل 
زمســتان مصرف گاز باالتر از میزان تولید بود، 
در شــرایط فعلی نیز مصرف بنزین در برخی 
ایام بیشتر از میزان تولید شده است و به سراغ 
ذخیره ســازی ها رفته ایم، لــذا باید برای این 
مساله راه حلی اندیشیده شود.محمد خطیبی 
کارشــناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه در 
برخی روزها گفته می شــود که مصرف بنزین 
به ۱۲۰ لیتر هم رسیده، درحالی که تولید تنها 
مقداری باالی  ۱۰۰لیتر است، اظهار کرد: برای 
این ناترازی ها باید فکری شود و این مساله صرفا 
از عهده وزارت نفت خارج است و در این مورد 
دولت باید تصمیم جدی بگیرد، چراکه اگر این 
ناترازی ها را برطرف نکنیم، این مصرف بی رویه 
مشکل آفرین خواهد شد.وی با بیان اینکه این 
مســاله باید عالج شود و به دنبال بهینه سازی 
مصرف باشــیم، گفــت: خودروهایی که تولید 
می شــوند، تقریبا دو برابر اســتاندارد جهانی 
مصــرف می کنند، باید سیســتم حمل ونقل 
اصالح شــود، در این صورت مصرف بنزین تا 

حــد زیادی کاهش می یابد.این کارشــناس با 
بیان اینکه مصرف باید بهینه شود و وزارت نفت 
باید در کنار سیاســت های مدیریتی در حوزه 
مصرف برای افزایش تولید نیز برنامه داشــته 
باشد، تاکید کرد: اقداماتی در این بخش صورت 
گرفته اما باید تســریع شود؛ اجرای طرح های 
نفتی اینگونه نیست که در کوتاه مدت پاسخگو 
باشــد، ساخت یک پاالیشگاه به حداقل چهار 
سال زمان نیاز دارد.به گفته خطیبی، همچنین 
برای توسعه یک میدان گازی به سه الی چهار 
سال زمان نیاز داریم، بنابراین باید روی هر دو 
زمینه بهینه سازی مصرف و افزایش تولید نفت 
و گاز فکر جدی شود چراکه ناترازی بین تولید 
و مصرف می تواند مشــکالتی را ایجاد کند.وی 
با بیان اینکه سال گذشته این مساله مدیریت 
شد و امیدواریم امسال نیز این مدیریت صورت 
بگیرد، خاطر نشــان کرد: این موضوع که گاز 
صنایع را قطع می کنیم تا مردم دچار مشــکل 
نشوند، نمی تواند راه حل مناسبی باشد، صنعت 
بخش تولید اســت کــه نباید مورد غفلت قرار 

بگیرد. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد:

 5.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در 16 مخزن خامی مناطق نفتخیز جنوب

مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران گفت: به 
زودی چند طرح راهبردی میادین مشترک در 
منطقه عســلویه به بهره برداری خواهد رسید.

محســن خجســته مهر در مراسم رسمی بهره 
برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح های وزارت 
نفــت اظهار کرد: بــا درایت وزیر نفت و دولت 
ســیزدهم امروز حدود ۹۰۰ میلیون دالر طرح 
و پروژه در خوزســتان کلنگ زنی و یا به بهره 
برداری می رسد.وی افزود: توسعه میادین نفت 
و گاز باید با توسعه پایدار و متوازن قرین باشد 
و مســئولیت هــای اجتماعی نیز باید به طرح 
های ســرمایه گذاری پیوســت باشد تا شاهد 
توســعه پایدار باشــیم.وی گفت: برای توسعه 
فاز دوم میدان مشــترک یــاران حدود ۴۰۰ 
میلیون دالر ســرمایه گذاری انجام شده است. 
آغاز عملیات اجرایی توســعه میدان مشترک 
بالل به ارزش ۴۴۰ میلیون دالر، طرح افزایش 
تولید از میدان نرگسی و ۲۳ پروژه عام المنفعه 
از دیگر طرح هایی اســت که امروز اجرایی می 
شوند.خجســته مهر عنوان کرد: به زودی آغاز 
عملیات بهره برداری از میدان مشترک سهراب 

در غــرب کارون را خواهیم داشــت.وی ادامه 
داد: شــرکت ملی مناطــق نفتخیز جنوب در 
تولید ســال گذشته و امسال حدود ۷۵ درصد 
از ســهم تولید شــرکت ملی نفت ایران را به 
عهده دارد.مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
گفت: یکی از ماموریت های مهم شرکت ملی 
نفت ایران جمع آوری گازهای همراه اســت. 
در این زمینه مزایده تمامی گازهای مشــعل 
منطقه مسجدســلیمان به میزان ۶۵ میلیون 
فوت مکعب و ارزش ۶۵ میلیون دالر به ســه 
پیمانکار واگذار شــده است.خجسته مهر ادامه 
داد: پایان امسال NGL۳۲۰۰ در غرب کارون با 
ظرفیت جمع آوری ۵۰۰ میلیون فوت مکعب 
گاز به بهره برداری می رســد.وی گفت: طرح 
هایی با سرمایه گذاری حدود ۵.۵ میلیارد دالر 
در ۱۶ مخــزن گازی گروه خامی در شــرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب برنامه ریزی شــده 
تا خوراک پتروشــیمی ها را تامین کنیم. برای 
انجام این ماموریت ها باید حداکثر سهم داخل 
را در بحث ساخت و استفاده از توان پیمانکاران 

داخلی در نظر داشته باشیم .
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5بانک و بیمه

پروژه مرمت و ساماندهی بازار 
بزرگ شهر اصفهان رونمایی شد

اصفهــان / گــروه اســتان هــا: محمــد علی 
ایزدخواســتی، مدیرعامل سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان در آئین بهره برداری 
از پروژه مرمت و ساماندهی بازار بزرگ اصفهان، 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بازار اصفهان به 
عنوان ستون فقرات این کالن شهر مورد توجه 
گردشــگران داخلی و خارجی قرار دارد.وی با 
بیــان اینکه بازار بزرگ کــه تاریخ دولت های 
صفوی و سلجوقی را اتصال می دهد، فعال ترین 
شریان جامعه بوده است، افزود: این بازار بزرگ 
از بدو تأسیس تا به امروز به کار خود ادامه داده 
اســت، اما در عرصه سازه و تأسیسات نیازمند 
مرمت و بازسازی بود که این اقدام مهم انجام 
شــد.مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: در پروژه مرمت 
و ســاماندهی بازار بــزرگ اصفهان ۸۸ دهانه 
ســقف مورد مرمت قرار گرفت که ۳۲ ســقف 
در بازار سماورسازها، ۱۲ سقف در بازار قنادها 
و مابقی در شــریان های اصلی بازار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، کف سازی و 
مرمت حدود یک کیلومتر از بازار اصفهان انجام 
شده است، همچنین دو ناکش به عمق یک متر 
در دو طرف بازار حفر شده است که رطوبت زیر 
سطحی را کنترل می کند.ایزدخواستی اظهار 
کرد: بازار اصفهان یک مســیر عبوری نیست، 
بلکه یک مقصد است که دو فضای اصلی شهر 
یعنــی میــدان امام )ره( و میدان امام علی )ع( 
را بــه یکدیگر متصل می کند، در واقع طراحی 
بــازار بزرگ اصفهان به نحوی بوده اســت که 
کالبد حرکتی نیســت، بلکــه کالبد مقصدی 
اســت.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان گفت: بازار بزرگ اصفهان 
به عنوان اساسی ترین شبکه شهر نیاز به مرمت 
و حفاظت دارد، از این رو برنامه های متعددی 
در این زمینه پیش بینی شده است که در قالب 
چهار فاز دیگر آغاز خواهد شــد و امیدواریم با 

مشارکت اهالی بازار این مهم محقق شود.

مدیرکل ارشاد استان ایالم:

320 عنوان کتاب در استان 
ایالم چاپ شده است  

ایالم / گروه اســتان ها: مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان ایالم گفت: طی یکسال 
گذشــته ۳۲۰ عنوان کتاب در استان چاپ 
شــده است.علی هوشمند در نشست خبری 
با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: صدور و 
تمدید مجوز نشر کتاب: صدور ۹ پروانه نشر 
کتاب، تمدید ۱۵ پروانه نشــر کتاب، ترجمه 
۲۹ عنــوان کتاب، خرید ۴ هزار و ۳۵۲ جلد 
کتــاب با اعتباری بالغ ۱۱۳ میلیارد ریال در 
راســتای حمایت از مولفان و نویسندگان و 
چــاپ ۳۰ عنوان کتاب در حوزه کودک نیز 
از دیگر فعالیت های این اداره کل بوده است.
وی  تعــداد کل چاپخانه های اســتان را ۶۷ 
واحد چاپی عنوان کرد و افزود: در یکســال 
گذشته مجوز فعالیت ۲ واحد چاپخانه جدید 
در استان صادر شده است، ۶ واحد چاپخانه 
تمدیــد مجوز شــده و از ۵۶ واحد چاپخانه 
بازدید شــده اســت، در حال حاضر نیز ۸۶ 
موسسه فرهنگی و هنری و ۲۱ انجمن ادبی 
در اســتان فعالیت دارد.مدیرکل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی اســتان ایالم با بیان اینکه 
تمدیــد پروانه مؤسســات فرهنگی قرآن و 
عترت به تعداد ۱۷ مؤسسه و پیگیری تمدید 
پروانه یک مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت، 
از جملــه فعالیت های این اداره کل در حوزه 
عترت و قرآن بوده است، گفت: سهمیه بیمه 
فعاالن قرآنی در سنوات گذشته ۹۰ نفر بوده 
که در ســال جاری با تالش همکاران و ثبت 
نامه ۳۰۰ نفر در سامانه حمد ۲۱۰ نفر تایید 
شده و در مراحل پایان کار می باشد، برگزاری 
تعداد ۲ نشست با مدیران مؤسسات فرهنگی 
قرآن و عترت برگزار شــده اســت.وی تعداد 
محافل قرآنی برگزار شده در سطح مؤسسات 
قــرآن و عتــرت ۳۴ مورد عنوان کرد و ادامه 
داد: تعداد نشســت های قرآنی برگزار شده 
با محوریت نقــش قرآن و آموزه های قرآنی 
در خانواده در ســطح مؤسســات ۳۴ مورد 
بوده اســت و برگزاری برنامه های نمایشــی 
بــا موضوع قرآن و عترت ۴۰ مورد، برگزاری 
کارگاه های خوشنویسی ورکشاپ با موضوع 
قرآن و عترت ۲۰ مورد، کمک و مساعدت به 
فعالیت های فرهنگی مؤسســات ۶ مورد به 
مبلغ ۲۵ میلیون تومان و معرفی ۴ مؤسسه 
فرهنگــی قرآن و عترت به بانک عامل برای 
دریافت تســهیالت از دیگر فعالیت های این 

اداره در حوزه قرآن و عترت بوده است.

خوزســتان / گروه استان ها: معاون 
مدیرتولیــد گاز و گاز مایــع مناطق 
نفتخیزجنوب گفت: مدیریت تولید 
مناطــق نفت خیز جنــوب از ابتدای 
شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان 
تیرماه ۱۴۰۱ به رغم وجود شــرایط 
ســخت اقتصادی ناشــی از شــیوع 
بیماری کرونا و به لطف خدا و با تکیه بر 
منابع انسانی متعهد و متخصص خود 
توانســته است شرایط پایدار تولید را 
حفــظ نماید.محمد منصوری افزود: 
در همین راســتا و در امتداد تعهدات 
تامین خوراک پاالیشگاه های کشور 
و همچنین اســتمرار صیانت نفتی، 
از شــهریور ۱۴۰۰ تاکنون موفق به 
تولیــد میانگیــن ۱۷۷۰ ه.ب.ر نفت 
خام شــده ایم که این میزان تولید در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
)۱۵۳۲ه.ب.ر( ۱۶ درصــد افزایش 

داشته است.

تکمیل زنجیره ارزش با تامین 
ک پتروشیمی ها خورا

مهندس منصوری در بخش دیگری 
از ســخنان خود بــه تامین خوراک 
پتروشــیمی هــا از ســوی مناطق 
نفتخیزجنوب اشاره کرد و گفت : طی 
یک ســال اخیر نیز خوراک مجتمع 
هــای پتروشــیمی و صنایع پایین 
دستی از محصوالت تولیدی مناطق 
نفتخیزجنوب تامین گردید که نقش 
مهمــی در تکمیل زنجیــره ارزش 
فرآورده های شــیمیایی و ارزآوری 

برای کشــور در شرایط تحریم های 
ظالمانه داشــته است.وی یادآورشد: 
در این زمینه می توان به ارســال ۲۲ 
میلیون متر مکعب در روز گاز خوراک 
به پتروشیمی مارون، ۲۲ میلیون متر 
مکعب در روز گازخوراک به شــرکت  
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس ،۴۷ 
هزار بشــکه در روز مایعات گازی به 
مجتمع پتروشــیمی بندر امام و ۱۴ 
هزار بشکه در روز نفتا به پتروشیمی 
بوعلی ســینا در خالل سال گذشته 
اشــاره نمود.معــاون مدیرتولید گاز 
و گاز مایــع مناطــق نفتخیزجنوب 
افــزود: همچنیــن تامیــن خوراک 
مجتمع پتروشــیمی رازی به میزان 
۵/۱ میلیون متر مکعب در روز از منبع 

مخزن ژوراســیک مسجدســلیمان 
از دیگــر دســتاوردهای مناطــق 
نفتخیزجنــوب در خالل مدت ذکر 

شده است.

سهم بسزای مناطق نفتخیزجنوب 
 در تامین سوخت کشور 

درفصل زمستان
معــاون مدیرتولیــدگاز و گاز مایع 
مناطق نفتخیزجنوب در ادامه افزود: 
مناطــق نفتخیزجنوب همچنین در 
تامین سوخت رسانی کشور در فصل 
زمستان سهم بسزایی داشته و میزان 
۷/۱۵ میلیون متر مکعب در روز گاز 
ســبک را به صورت مستقیم و حدود 
۴۰ میلیــون متــر مکعب در روز  گاز 

را به صورت غیرمســتقیم به شــبکه 
توزیع شــرکت ملی گاز ایران تزریق 

کرده است.

سایر اقدامات مدیریت تولید
مهنــدس منصوری در بخش پایانی 
مصاحبــه بــه ســایر فعالیت های 
مدیریت تولید شــرکت ملی مناطق 
نفتخیزجنوب طی یک ســال اخیر 
اشــاره کرد و گفت: ایجاد ســاختار 
ســازمانی معاونــت برنامــه ریزی 
هماهنگــی و نظــارت بر انســجام 
خطــوط لولــه بــه عنــوان متولی 
تعمیرات برنامه ریزی شــده خطوط 
لوله مناطــق نفتخیزجنوب، تعداد 
۱۹ عملیــات توپکرانی خطوط لوله 

نفــت، ایمن ســازی خطوط لوله در 
منطقه تفکیــک پازنان یک ، انجام 
اتصاالت محصــول کارخانه ۱۰۰۰ 
به شبکه خوراک پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس و ارســال گاز خروجی 
کارخانــه یاد شــده به پاالیشــگاه 
بیدبلند با توجه به نیاز مبرم کشــور 
به گاز و ســوخت رسانی،جمع آوری 
گازهای همراه کم فشــار ارسالی به 
مشعل واحد بهره برداری مارون ۶ و 
ارسال به کارخانه گاز و گاز مایع ۴۰۰ 
بــه میــزان ۲۱ میلیون فوت مکعب 
در روز بــا ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصــی، ایمن ســازی خطوط 
لولــه گاز خروجــی ایســتگاههای 
تزریــق گازبازگردانی پازنان ، تزریق 
گازمارون، خطوط لوله گاز تولیدی 
منطقه نفکیک پازنان ۲ و نیز خطوط 
لوله ۶ اینچ مایعات مارون و ۱۴ اینچ 
گاز ایســتگاههای مارون به کارخانه  
گاز و گاز مایــع ۸۰۰/۷۰۰، انجــام 
عملیــات توپکرانی خــط لوله ۴۲ 
اینچ آغار/داالن حدفاصل ایســتگاه 
کلمه)کیلومتــر ۱۳۷( تا ایســتگاه 
لختــه گیر۱۶۰۰)کیلومتر۲۷۸( به 
طول حدود ۱۴۱ متر و برنامه ریزی 
جهت انجام توپکرانی بخش دوم خط 
لوله مذکور حد فاصل ایستگاه ۱۶۰۰ 
لخته گیر۲۰۰۰ و نیز توپکرانی خط 
لوله ۳۲ اینچ خوراک ایســتگاه گاز 
مارون به طول ۸۳ کیلومتر ازمهترین 
فعالیت های مدیریت تولید مناطق 
نفت خیزجنوب محسوب می شود.

ویژه نامه هفته دولت؛

میانگین تولید نفت خام در مناطق نفت خیزجنوب 16 درصد افزایش یافت

5
 سرعت و کیفیت خدمات 

در شعب بانک توسعه تعاون 
افزایش می یابد

 سرپرســت بانک توسعه 
تعاون در بازدید از شــعب 
شــهر اراک، اشراف کامل 
به آمار و اطالعات به روز و 
و  کارکنــان  لحظــه ای 
مســئوالن شعب را در ارتقای سرعت و کیفیت 

خدمات الزامی دانست.
شــیخ حسینی یکی از شــاخص های ارزیابی 
عملکرد مســئوالن شــعب را تسلط به آمارها، 
عملکرد مناسب، هدفمند و برنامه  محوربودن، 
آشنایی با محصوالت و خدمات و اشراف کامل 
به تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک 
و راهبــری و مدیریت مناســب برای کارکنان 

زیرمجموعه دانست.
سرپرســت بانک توسعه تعاون، با اشاره به لزوم 
کوتاه نمودن فرآیند خدمات رسانی به مشتریان 
اظهار داشــت: ساماندهی فرم های مشتریان و 
یافتن راهکار برای انجام امور به بهترین شیوه، 
عالوه بر افزایش بهره وری پرسنل، صرفه جویی 
در هزینه و زمان مشتریان و رضایت آنان را نیز 
به دنبال خواهد داشــت. وی همچنین ارتباط 
موثر و ســازنده با همکاران شــعب را از مدیران 
استان خواستار شد و اضافه کرد: مسئوالنی که 
برای ابراز احساسات و مشکالت همکاران، وقت 
مــی گذارند، نقــش تاثیرگذاری در القاء حس 
همدلی و درک متقابل در پرسنل زیرمجموعه 

ایفا می کنند.
شیخ حسینی، همچنین ضمن دیدار نزدیک با 
تک تک همکاران و بررسی مشکالت و نیازهای 
آنان، از تالش همکاران شعب در استان مرکزی 
قدردانی کرد و خدمات رسانی آنان به مشتریان 
علیرغم دســت و پنجه نرم کردن با مشــکالت 
همه گیری ویروس کرونا، را ستودنی دانست.

وی در ادامه گفت :در شرایط فعلی نیاز اساسی به 
ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیک توســط 
بانک ها ، بیش از پیش احساس می شود و باید 
در ادامه این مسیر، امکانات و خدماتی که امکان 
ارائــه آن به صورت غیر حضوری وجود دارد به 
مشتریان اطالع رسانی شود،همچنین مشتریان 
بانک به استفاده از خدمات غیرحضوری تشویق 
شوند تا شاهد کاهش رفت و آمد مردم به شعب 

بانک باشیم.

اخبار

آئین تجلیل از 193 مسئول باجه 
 بانکی روستایی برتر ، افتتاح 

28 باجه بانکی روستایی و رونمایی از 
4 خدمت جدید باجه ها برگزار شد

همزمان با سوم شهریور و روز باجه های بانکی 
و دومین روز هفته دولت ، با حضور مدیرعامل، 
اعضــای هیات مدیره و مدیران پســت بانک 
ایــران به صورت حضوری و مدیران شــعب 
اســتان ها و مناطق تهــران به صورت ویدئو 
کنفرانس ، از ۱۹۳ نفر از مسئوالن باجه های 
بانکی روســتایی برتر تجلیل، ۲۸ باجه بانکی 
روستایی افتتاح و از چهار خدمت جدید برای 

باجه ها رونمایی شد.
 در این مراســم که با حضور ۳۲ مســئول باجه 
بانکی روستایی برتر از مدیریت شعب استان ها 
و مناطق استان تهران برگزار شد، علیرضا واحد 
پور مدیر امور استانهاها و  بازاریابی گزارشی از 
عملکرد یکساله باجه های بانکی و نحوه انتخاب 

باجه های برتر ارائه کرد. 
در ادامه مراسم مسئوالن بانکی روستای  شهر 
آباد از استان خراسان رضوی و تیرانچی از استان 
اصفهان به نمایندگی از ســایر باجه ها به ارائه 
تجربیات ، دالیل موفقیت و پیشــنهادات خود 

پرداختند .
پس از آن ســه باجه بانکی روستایی ده شمس 
بزرگ با تحت پوشش قرار دادن پنج روستا در 
استان آذربایجان غربی، بوالخیر با تحت پوشش 
قرار دادن ۷۵۰۰ نفر در هفت روستا در استان 
بوشــهر و باشــماق در استان کردستان با تحت 
پوشش قرار دادن جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر 
در فاصله ۳۵ کیلومتری شهرســتان  مریوان با 
برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس و دستور دکتر 

شیری افتتاح شدند. 

بانک قرض الحسنه مهر ایران و شورای فرهنگ عمومی کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند
طی مراســمی با حضور دکتر »سید ســعید شمسی نژاد« مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران و دکتر »سید مجید امامی« دبیر شورای 
فرهنگ عمومی کشــور، تفاهم نامه همکاری در جهت توســعه امور 
فرهنگــی کشــور و بازارپردازی فرهنــگ و تأمین مالی فرهنگ بنیان 

امضا شد.
دکتر »ســید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک در نشست تأمین 
مالی فرهنگ بنیان اظهار داشت: عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
نشان می دهد هر چه بیشتر به حقیقت قرض الحسنه نزدیک می شویم، 

استقبال مردم نیز بیشتر می شود.
وی خاطرنشــان ســاخت: در یک سال گذشته باالترین رشد منابع در 
شــبکه بانکی، با بیش از ۸۰ درصد، مربوط به بانک قرض الحســنه مهر 
ایران بود و منابع بانک در ماه گذشته از مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان 

عبور کرده است.
شمســی نژاد گفت: یکی از اقدامات خوبی که بانک قرض الحســنه مهر 
ایران انجام داده، این اســت که به عنوان حلقه واســط کار فرهنگی و 
مالی عمل می کند. شــعار ما این اســت که کارت بانک قرض الحســنه 
مهــر ایــران باید کارت زندگی مردم باشــد و مردم همه کارهای مالی 

خود را از این طریق انجام دهند.
وی دربــاره همــکاری با نهادهای فرهنگــی توضیح داد: اگر نهادهای 
فرهنگــی، منابــع خود را نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران متمرکز 
کنند، این بانک می تواند در چارچوب طرح اعتبار در حســاب جاری، 
به آن ها وام پرداخت کند. همچنین می توانیم تفاهم نامه های حمایتی 
با سازمان ها داشته باشیم و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به 

سازمان ها وام پرداخت کنیم.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان کرد: اگر نهادهای مختلف 
حقوق و دســتمزد کارکنان خود را از طریق بانک قرض الحســنه مهر 
ایران پرداخت کنند، می توانیم وام قرض الحســنه حقوقی یا حقیقی 

را به آن ها پرداخت کنیم.
وی تأکید کرد: هدف گذاری و سیاســت گذاری بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، این اســت که ســبک زنگی ایرانی-اســالمی را توســعه 
 دهــد. در همیــن راســتا بــه زودی کارمزد برخی از وام هــا را به صفر 

خواهیم رساند.
شمســی نژاد در بخــش دیگری از ســخنانش اظهار کــرد: به برکت 
قرض الحســنه بانک های تخصصی حوزه قرض الحسنه جایگاه خوبی 

در جامعه پیدا کرده اند.
وی گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران حدود ۱۳ میلیون نفر مشتری 
دارد. این بانک تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان به اشــخاص حقیقی و تا 

سقف ۵۰۰ میلیون تومان به اشخاص حقوقی وام پرداخت می کند.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در بخش دیگری از ســخنان 
خود تأکید کرد: بانک های قرض الحسنه فقط نگرش مالی ندارند، بلکه 
کار فرهنگی و اعتقادی انجام می دهند. مردم نیز بازخورد خوبی نسبت 
به این بانک ها داشته اند و کمترین معوقات در شبکه بانکی مربوط به 

بانک های قرض الحسنه است.
بیشترین رشد منابع و کمترین میزان معوقات

شمســی نژاد ادامه داد: بانک قرض الحســنه مهر ایران تنها نیم درصد 
معوقات دارد که بهترین عملکرد در شبکه بانکی به شمار می رود. این 
در حالی اســت که بانک قرض الحســنه مهر ایران در یک سال گذشته 

بیش از ۳ میلیون فقره وام پرداخت کرده است.
وی افزود: اگر ســازمان ها در فروش محصوالت خود مشــکل دارند، ما 
می توانیم امکانی فراهم کنیم تا محصوالت آن ها در بستر قرض الحسنه 

و از طریق کاالکارت به فروش برسد.
شمسی نژاد با اشاره به حمایت بانک از شرکت های دانش بنیان، گفت: 
اگر شــرکت های دانش بنیان در حوزه قرض الحسنه فعالیت می کنند، 
می توانیم با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های دیگری 
همچون صندوق توسعه فناوری های نوین، تا سقف ۵ میلیارد ریال به 

این شرکت ها وام پرداخت کنیم.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در بخش دیگری از ســخنان 
خود اظهار داشت: جشنواره فرهنگی-هنری قرض الحسنه یکی دیگر 
از اقدامتی اســت که بانک قرض الحســنه مهر ایران انجام داده اســت. 
این جشــنواره از کارهای فرهنگی و هنری در حوزه قرض الحســنه 

حمایت می کند.

خبر ویژه

سطح یک توانگری مالی بیمه اتکایی ایران معین برای سال ۱۴۰۱ با نسبت ۲۷۸ 
درصد، از سوی  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأیید شد.

 توانگــری مالــی این شــرکت در حالی برای دهمین ســال متوالی بر اســاس 
صورت هــای مالــی ۱۴۰۰ ، در جایگاه اولین ها قرار می گیرد که در مقایســه با 

نسبت ۲۵۰ درصدی سال گذشته افزایش ۲۸ واحدی را نشان می دهد.
بنابر این گزارش، به دنبال تغییر زمینه فعالیت شرکت از صدور بیمه های جنرال 

به تخصصی اتکایی، تالش بر این است همچون سنوات گذشته با تدبیر مدیریت 
ارشد و همدلی کارکنان نسبت توانگری مالی بیمه اتکایی ایران معین در سطح 
یک حفظ شود.   گفتنی است، نسبت توانگری مالی مهمترین شاخص  ارزیابی 
توانایی شــرکت های بیمه در ایفای تعهدات اســت که در ۵ ســطح توسط عالی 
ترین نهاد صنعت بیمه، ســاالنه با اســتناد به صورت های مالی ارزیابی و اعالم 

می شود تا بیمه گزاران انتخاب اصلحی داشته باشند.

تأیید توانگری مالی اتکایی ایران معین در عالی ترین سطح

اخبار

استانها

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

برابــر رای شــماره 140160318603003957 مــورخ 1401/04/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
مهــدی  حســینی فرزنــد حســن  بــه شــماره شناســنامه 4629 صــادره از رشــت درقریــه پســتک درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 255.10 مترمربــع پــاك فرعــی7228  از اصلــی 56 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 3 و 7 
از اصلــی 56 واقــع در بخــش 4 رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن شــعبان نــژاد پســتکی محــرز گردیــده اســت. .لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/19 ونوبــت دوم:1401/06/05
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی
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کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد؛ در جلسه 

آینده صنعتی استان اصفهان در گرو اجرای 10 استراتژی است
اصفهان / گروه اســتان ها: محمدرضا 
رجالی رئیس کمیســیون صنایع اتاق 
بازرگانی اصفهان در این نشست اظهار 
داشــت: ماده ۱۳۲ قانون مالیات های 
مســتقیم یکی از اصالحات ارزشمند 
قانــون مالیات بود که در گذشــته با 
پیگیری های فراوان به ثمر نشست که 
بخشــی از آن مربوط به معافیت های 
مالیاتــی بــود.وی با اشــاره به اثرات 
مطلوب این قانون در توســعه صنعت 
کشور افزود: متأسفانه اخیراً تالش هایی 
برای تغییر این قانون در جریان است 
اما نباید اجازه داد این پیشــنهادات به 
تصویب برســد چون ضد تولید است.

رجالــی با بیان اینکه در کشــورهای 
 GDP توســعه یافته ۷۰ تا ۸۰ درصد
مربــوط به خدمات اســت، گفت: این 
نرخ در کشورمان نزدیک به ۵۰ درصد 
و در اســتان اصفهان حدود ۴۳ درصد 
اســت. این در حالی اســت که ایجاد 
اشتغال در بخش خدمات کم هزینه تر 
از ســایر بخش ها اســت؛ بنابراین در 
اصــالح قانون مالیاتــی باید به نحوی 

عمل شــود که با اعمال معافیت های 
مالیاتی در بخش خدمات به توســعه 
این بخش بینجامد.رئیس کمیسیون 
صنایع اتــاق بازرگانی اصفهان گفت: 
با فعالیت هایی که در ســال های اخیر 

انجام شد اصفهان از رتبه بیست وششم 
محیط کسب وکار به رتبه پنجم کشور 
رســید که کار آســانی نبود. هنوز هم 
امــکان ارتقای این رتبــه وجود دارد 
و بایــد در ایــن زمینه تــالش کنیم.

اکبر لبــاف نایب رئیس کمیســیون 
انرژی، صنایع پاالیش و پتروشــیمی 
اتــاق بازرگانی اصفهان نیز بیان کرد: 
چالش های صنعت برق در ســال های 
اخیر ســایر صنایــع را تحت تأثیر قرار 

داده و مســئوالن کشــور بــا تصویب 
قوانین و صدور بخشــنامه های جدید 
ســعی در جبران کمبــود برق دارند 
و قوانیــن جدید، صنایع و شــرکت ها 
را بــه ســوی اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر و خودتأمینی ســوق داده 
است؛ اما با توجه به کمبودهای مالی، 
سیاســت های تشــویقی پیشین به 
سیاســت های الزامی و تنبیهی تبدیل 
شــده اســت.وی با اشــاره به حذف 
خریــد تضمینی بــرق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر جدیداالحداث محدود به 
ظرفیت انشعاب صنایع افزود: شرکت ها 
و مصرف کنندگانی که دیماند مصرفی 
آنها بیش از یک مگاوات است، باید طی 
پنج سال پنج درصد مصرف خود را از 
انرژی هــای تجدیدپذیر تأمین کنند، 
در غیــر این صورت تعرفه ۵ درصد از 
بــرق مصرفی آنها مطابق با تعرفه های 
برق تجدیدپذیر، محاسبه خواهد شد. 
همچنین به نظر می رســد واحدهای 
صنعتی به سوی خودتأمینی برق سوق 

داده شده اند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر کل امور اقتصاد و دارایی 
استان خراسان رضوی خبر داد؛

ح سرمایه گذاری   تصویب 28 طر
در 5 ماهه نخست امسال 

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی گفت: 
در پنج ماه نخســت ســال جاری ۲۸طرح سرمایه 
گذاری خارجی به تصویب رسیده است که ۱۳طرح 
ســرمایه گذاری هم در دســت بررسی است.رضا 
خواجه نائینی، در نشســت خبری بااصحاب رسانه  
افزود : ۲۸طرح ســرمایه گذاری در پنج ماه نخست 
سال به ارزش ۵۷میلیون دالر مصوب شده و ۱۳طرح 
با ارزش ۸۱میلیون دالر در دســت بررســی هیئت 
سرمایه گذاری است. همچنین رقمی که در استان 
تاکنون نهایی شــده، ۱۳۸میلیون دالر در مجموع 
برای ۴۱ طرح اســت.وی ادامه داد:ســال گذشته 
در پنج ماه نخســت سال، ۳۴طرح سرمایه گذاری 
خارجی داشــتیم که از لحاظ تعداد، ســال گذشته 
بیشــتر و از لحاظ رقم امسال ۲۱میلیون دالر بوده 
که نســبت به پارســال کمتر بوده است. در زمینه 
ســرمایه گذاری خارجی، باید هم نســبت ساالنه و 
هم وضعیت اســتان را نســبت به سایر استان های 
کشور در نظر بگیریم. استان خراسان رضوی نسبت 
به کشــور وضعیت خوبــی دارد. در زمینه مجوز و 
پروانه کار، سال های پیش فرایند سخت و در تهران 
متمرکــز بود، اما اکنون فرایند کوتاه تر شــده و در 
خود مرکز انجام می شود که به تسریع مجوز کمک 
می کند.خواجه نائینــی بــا بیان اینکه ما با اختالف 
از لحاظ تعداد طرح ســرمایه گذاری در کشــور اول 
هســتیم، افزود: بخشــی از این تعداد ظرفیت های 
شــهر است و بخشی روان ســازی فرایند است که 
سرمایه گذاران استان های دیگر برای تسهیالت به 
این منطقه می آیند.به گفته این مقام مســئول، ما 
در پنج ماه گذشته سال، از لحاظ تعداد با اختالف 
نسبت به پارسال رشد داشته ایم. از لحاظ مشوق ها 
نیز شرایط برای سرمایه گذار مطلوب است. این ارائه 
تسهیالت، مطلوب ما نیست، اما نوع نگاه مهم است 
که حضور مدیران اســتانی و دغدغه آن ها حضور 
سرمایه گذار مطلوب است. سرمایه گذار هم می تواند 
مستقیم برای سرمایه گذاری حاضر شود یا وکالیی 
که تأییدشــده نهاد انتظامی هســتند، حضور پیدا 
کنند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراســان، 
با بیان اینکه بیشــتر ســرمایه گذاری ها در حوزه 
صنعت در استان انجام شده است، گفت: تقاضا برای 
ســرمایه گذاری خارجی یک بخش است، اما اینکه 
شرایط را برای سرمایه گذاری فراهم و ساده کنیم، 
بخش دیگر است که طرح توجیهی اش باید باتوجه به 
شــرایط منطقه ای همگون باشد. برای پروژه های 
بزرگ مقیاس سعی شده است باتوجه به هماهنگی 
بین دستگاهی یک ماه شرایط را فراهم کنیم. برای 
پروژه هــای کوچک مقیاس هم حتی یک هفته کار 
انجام شده است.وی تأکید کرد: در زمینه ورود پول 
از طریق ســرمایه گذاری، قانون گذار شرط گذاشته 
اســت که رد و منشــأ پول باید مشخص باشد. ورود 
سرمایه به کشور باید شفاف باشد و این جزو قوانین 
است که برای ما مشکل ساز است و تحریم اوضاع را 
ســخت تر کرده است. در پروژه های بزرگ مقیاس، 
هماهنگی بین دســتگاهی سخت و زمان بر است، 
اما باتوجه به نگاه اســتاندار، پروژه هایی داشتیم که 
در طول یک ســال خــوب پیش رفته اند. در زمینه 
سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذار تضمین داده 
شده است که اگر روزی تصمیم گرفت سرمایه اش 
را خارج کند، اصل سرمایه و سودش را خارج کند 
و منع قانونی وجود ندارد.به گفته خواجه نائینی، از 
لحاظ پیشــرفت فیزیکی، اگر بعد از ارائه مجوز ها 
پروژه در شــش ماه پیش نرود، مجوز باطل اســت. 
دربــاره میــزان امالک تملیکی در اســتان، طبق 
قانــون فرایند فروش امــوال آزاد، فرایندی زمان بر 
اســت. تاکنون ۴۶ملک در اســتان شناسایی شده 
است. فروش امالک تملیکی از طریق مزایده انجام 
می شــود. در زمینه تعداد ســندی که برای امالک 
دولتی در یک سال گذشته اخذ شده است، مجموعا 
۱۰۰۳۷ سند برای استان در طول یک سال گرفتیم.

وی  گفت: همچنین مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه 
وام های اشتغال زایی و توسعه ای منطقه ای پرداخت 
می شــود. مجلس شورای اسالمی نیز بودجه ای را 
تعییــن کرده و دســتگاه ها می توانند با مراجعه به 
بانک عامل مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تســهیالت خود را دریافت کنند. همچنین میزان 
ســهمیه اســتان از این تسهیالت در سال گذشته 
۱۳۷۰ میلیــارد تومان بوده که از بهمن ماه ســال 
گذشــته اعطا شــده و از این مقدار تاکنون ۷۵۰ 
میلیــارد تومان پرداخت و ۳۵۰ میلیارد تومان نیز 
به بانک ها مصوب شــده است. تا پایان شهریورماه 
نیز فرصت داریم تا ۳۰۰ میلیارد تومان باقی مانده 
را جذب کنیم.خواجه نائینی در پاسخ به سؤال یکی 
از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا راه دریافت وام در 
استان سخت است و استان وضعیت مطلوبی ندارد 
و مردم در صورت شکایت به کجا باید مراجعه کنند، 
گفت: ما از لحاظ میزان تسهیالت و ارائه آن وضعیت 
مطلوبی در کشور داریم. در زمینه شکایت به روند 
پرداخت وام، در مرحله اول حراســت بانک موظف 
اســت پیگیری کند. در مرحله دوم، مرکز بازرسی 
اســتانداری و مرحله سوم اداره کل دارایی است که 
از نماینده وزارتخانه در این حوزه پیگیری می کند.

: فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز

 جهاد تبیین رسالت 
دینی، ملی و انقالبی 

خبرنگاران است
آذربایجــان شــرقی / گــروه اســتان ها: 
فرمانده ســپاه ناحیــه امامت تبریز گفت: 
رســانه ها به عنوان زبــان گویای جامعه، 
باید به مطالبه گری واقعی و بیان حقیقت 
بپردازند.بــه گــزارش خبرنگار ما از تبریز، 
ســرهنگ پاسدار حسین پور اسماعیل در 
مراســم تجلیل از خبرنگاران و رســانه ها 
که در سالن اجالس شرکت سایپای تبریز 
برگزار شد، با پاسداشت هفته دولت اظهار 
داشت: اگر اصحاب رسانه و خبرنگاران، به 
شــکل واقعی و دلسوزانه، به نقد و مطالبه 
گری بپردازند، دیگر رسانه های ضد انقالب 
نمی توانند بر مســائل و مشــکالت داخلی 
موج سواری کنند.وی توجه جدی به جهاد 
تبیین را از دیگر اولویت رسانه ها دانست و 
گفت: دشمنان انقالب با استفاده از حدود 
۳۲۰ شبکه رسانه ای وسیع، در حوزه های 
مختلف فرهنگی، اقتصادی،  سیاســی و ... 
به شــکل هدفمند، دســتاوردهای نظام را  
وارونــه جلوه می دهند که مقابله با چنین 
حمالتی نیازمند شناسایی و با برنامه عمل 
کردن رســانه ها است.فرمانده سپاه ناحیه 
امامت تبریز در ادامه با بیان اینکه بیانیه گام 
دوم انقالب که از سوی رهبر فرزانه، صادر 
شده است، راهگشای مشکالت کشور است 
گفت: اگر همه نهادها، سازمانها و ارگانها، به 
ایــن بیانیه و رهنمودهای آن توجه بکنند، 
مشکالت و موانع کشور حل خواهد شد.وی 
افزود: در این زمینه هم رســانه ها وظیفه 
دارند با پیگیری و مطالبه گری از مسئولین و 
متولیان، از آنها بخواهند که گزارش و نتیجه 
اقدامات خود را در خصوص عمل به بیانیه 
گام دوم انقالب، بیان کنند.پوراســماعیل 
با اشــاره بــه ارزش و جایگاه خبرنگاران و 
رســانه ها در پیشبرد اهداف انقالب گفت: 
این قشــر با تمام مشکالت و دغدغه هایی 
که خودشــان دارند، همواره بدون توجه به 
آمال و خواســته های شــخصی، برای حل 
مشــکالت جامعه پیشقدم بوده اند و بدون 
شــک اگر پیگیری ها، تالش ها و مطالبه 
گری های این قشر نبود، بسیاری از موانع 
و مشکالت کشور، حل نمی شد.وی گفت: 
البته رســانه ها هم باید در بیان مشــکالت 
و مطالبه گری ها، مثل همیشــه، انصاف را 
رعایت کرده و در کنار پرداختن به کمبود 
هــا و مشــکالت،  دســتاوردها و اقدامات 
کــم نظیری که بعد از انقالب شــکوهمند 
اسالمی انجام شده است را هم بیان بکنند.
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز ادامه داد: 
بــرای نمونه و همزمان با آغاز هفته دولت، 
حدود ۱۶۰۰ طرح و پروژه در استان افتتاح 
خواهد شــد که رسانه ها این عملکردهای 
مثبت را هم به منظور افزایش روحیه امید 
و نشــاط، پوشش مطلوب بدهند.سرهنگ 
پاســدار حسین پور اسماعیل در خاتمه با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهید صارمی و 
دیگر شهدای خبرنگار گفت: جامعه رسانه 
و خبر، از زمان آغاز جنگ تحمیلی با تقدیم  
بیــش از ۲۰۰ شــهید، ۵۰ جانباز و حدود 
۱۵۰۰ آزاده خبرنگار ، نشان داده است که 
برای حفظ انقالب اسالمی ایران ، عالوه بر 

قلم، از جانشان هم مایه می گذارند.

 مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی 
اعالم کرد؛

اعطای تسهیالت 350 میلیون 
 تومانی ساخت مسکن 

 به متقاضیان خود مالک 
و بافت های فرسوده 

مرکــزی / گروه اســتان ها: مدیــرکل راه 
وشهرســازی اســتان مرکــزی از اعطای 
تسهیالت ۳۵۰ میلیون تومانی برای ساخت 
مســکن به متقاضیان خود مالک وبافتهای 
فرسوده شهری درطرح نهضت ملی مسکن 
خبــرداد. حمیــد انعامی، مدیــرکل راه و 
شهرسازی استان مرکزی، گفت: متقاضیان 
خود مالک وبافتهای فرســوده شهری برای 
استفاده از تسهیالت ساخت درطرح نهضت 
ملی مســکن می توانند با مراجعه به سامانه 
saman.mrud.ir از تســهیالت خود مالکی 
وتســهیالت بافت های فرســوده شهری در 
طــرح نهضــت ملی مســکن)درچارچوب 
مصوبات شــورای پول واعتبــار( بهره مند 
شــوند.مدیر کل راه وشهر سازی ادامه داد: 
سقف دریافت تسهیالت ۳۵۰ میلیون تومان 
اســت ومدارک مورد نیاز برای اســتفاده از 
تسهیالت، پروانه ساختمانی وسند مالکیت 
ملک مورد نظر برای دریافت این تسهیالت 
ضروری است  ومالکین این اراضی می توانند 
بــه ازای هرواحد، تســهیالت اخذ نمایند.
انعامی درپایان بیان داشت: درمرحله فروش 
اقســاطی افراد مورد نظر جهت اخذ فروش 
اقســاطی به بانک عامل معرفی وافرادی که 
جهت دریافت تســهیالت معرفی میشوند 

نیازی به بررسی فرم)ج( ندارند.

استانها 6

مدیر عامل شرکت سایپای استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: 

افزایش 35 درصدی تولیدات همگن سایپا 
آذربایجان شرقی / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان 
شرقی گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تحریم های ظالمانه علیه 
کشــور، تولیدات همگن در شــرکت سایپا آذربایجان شرقی، افزایش 
۳۶ درصدی را شــاهد هســتیم.روح ا... زینالی در مراســم تجلیل از 
خبرنگاران استان به مناسب گرامیداشت روز خبرنگار و هفته دولت، 
اظهار داشــت: در کنار افزایش تولیدات همگن محصوالت ســایپا در 
استان، از لحاظ صادراتی هم شاهد افزایش ۱۰۹ درصدی محصوالت 
سایپا با ارز آوری بیش از ۱ میلیون دالری هستیم که با توجه به شرایط 
کشور، قابل تحسین است.وی افزود: در سال ۱۴۰۱ هم تاکنون، بیش 
از ۳۰۰ هزار دالر ارز آوری ناشی از صادرات محصوالت سایپا به کشور 
عراق داشته ایم و امیدواریم تا پایان سال، رکورد سال قبل را بشکنیم.
زینالی در ادامه با اشاره به بهبود کیفیت تولیدات این شرکت گفت: 
در حــوزه هــا و معیارهای مختلف، به افزایش تولید محصوالت توجه 
ویژه داریم چرا که معتقد هســتیم با افزایش کیفیت، طبیعتاً شــاهد 

افزایش فروش و صادرات خواهیم بود.مدیرعامل شــرکت ســایپای 
آذربایجان شــرقی، توجه به مسائل رفاهی و کرامت انسانی کارکنان 
در این شــرکت را یک اصل مهم دانســت و گفت: خدمات رفاهی و 

مالــی خوبــی به کارکنان ارائه می دهیم و عــالوه بر افزایش حقوق 
مصوب وزارت رفاه، خود شــرکت هم درصدی قابل توجه به حقوق 
کارکنــان خــود اضافه می کند و به همین خاطر هســت که تاکنون 
موردی از نارضایتی و اعتراض کارگری در این شرکت گزارش نشده 
اســت.زینالی بــا تاکید بر اینکه تبریــز قطب صنعت تولید خودروی 
کشور است، گفت: تبریز ظرفیت های بی همتایی در قطعه سازی و 
مجموعه ســازی دارد و نمایندگان مجلس و مدیران اســتان این مهم 
را پیگیری می کنند و شــرکت ســایپا آذربایجان نیز برای تکمیل 
زنجیره تولید خودرو در تبریز هر وظیفه ای محول شــود را به نحو 
احســن اجرا خواهد کرد.وی از برنامه ریزی برای افزایش صادرات و 
تنوع بخشی به محصوالت و بازار مشتریان سایپا آذربایجان خبر داد 
و اظهار داشــت: ســعی داریم سبد مشتریان سایپا آذربایجان را تنوع 
ببخشــیم و در همین راســتا پمپ هیدرولیک تیبا را که پیش از این 

وارداتی بود، با طراحی و داخلی سازی، تولید کردیم.

مشهد / سمیرا رحمتی
بــا تکمیــل پروژه  عمرانی رواق دارالوالیــه حرم مطهر رضوی، که 
بــا هدف تســهیل حضور زائران صورت گرفــت، این رواق به روی 
زائران بازگشــایی شد.رواق دارالوالیه حرم مطهر حضرت رضا)ع(، 
در قســمت غربی روضه منوره، حد فاصل صحن انقالب اســالمی 
و صحن جمهوری اســالمی قرار دارد که ســاخت آن از ۱۳۶۵ آغاز 
و در ســال ۱۳۶۸ به پایان رســیده اســت. با توجه به گذشت بیش 
از ســه دهه از ســاخت این رواق، اجرای پروژه هایی در آن برای 
تسهیل تشرف زائران ضروری بود. با همین اهداف، سازمان فنی و 
نگهداری حرم مطهر رضوی از اسفند ماه سال گذشته اقداماتی را 
در این خصوص آغاز کرد و پروژه های تعریف شده برای این رواق، 
امروز تکمیل شد و به بهره برداری رسید.محمود غفاریان عصادست 
معاون طرح و برنامه ســازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
درباره جزئیات این پروژه ها گفت: یکی از برنامه هایی که به منظور 
سهولت دسترسی زائران به این رواق اجرایی شد، احداث پله های 
جدید، پله برقی، و رمپ  در رواق دارالوالیه بود. وی افزود: در قالب 

این پروژه، پلکان قبلی این رواق که داری شکســت و تغییر مســیر 
بود، جمع آوری و پلکان های جدید نصب شــد و همچنین جهت 
تسهیل رفت و آمد زائران به رواق دارالوالیه، دو پله برقی در طرفین 
پله سنگی اجرا شد.غفاریان ادامه داد: از دیگر اقداماتی که در این 

پروژه  و برای دسترســی راحت تر به رواق دارالحجه )عج( و رواق 
حضرت معصومه)س( انجام گرفت، تعبیه آسانسور ۱۸نفره در بست 
شــیخ طوســی جنب کفشداری ۱۷ بود که برای جابه جایی زائران 
ســالخورده و همچنین بیماران، بســیار کارآمد و مفید خواهد بود.

معاون طرح و برنامه ســازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
به یکی دیگر از بخش های این پروژه اشــاره و اظهار کرد: در قالب 
پروژه اجرا شده، دو وضوخانه و آب خوری ویژه خواهران و برادران 
در زیر پله های این رواق ایجاد شده است تا دسترسی زائران به آب 
آشــامیدنی و همچنین امکان تجدید وضو تسهیل شود.وی افزود: 
همچنین نرده ها و تمام سنگ هایی که در کف رواق دارالوالیه نصب 
و قابل استحصال و استفاده مجدد بود، دوباره در همین طرح مورد 
اســتفاده قرار گرفته است.غفاریان درباره مدت زمان اجرای پروژه 
نیز گفت: این پروژه از ابتدای اسفند، به صورت ۲۴ ساعته و در سه 
شــیفت کاری آغاز شــد و امروز به بهره برداری رســید تا در آستانه 
میزبانی آستان قدس رضوی از خیل گسترده زائران و عزاداران این 
ایام، عملیات عمرانی پروژه رواق دارالوالیه نیز به اتمام رسیده باشد.

گشایی شد رواق دارالوالیه، حرم مطهر رضوی باز

خبر  ویژه

گلستان: سرپرست شرکت پخش فرآورده های نفتی استان 

تمام جایگاه های سوخت فعال هستند
گلستان / گروه استان ها: سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی گلستان از فعال بودن تمام جایگاه های سوخت استان 
خبرداد.ســید محمد حســینی اظهارکرد: در استان گلستان 
ســوخت به اندازه کافی موجود بوده و تمام جایگاه های بنزین 

در سطح استان فعال هستند.
سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گلستان افزود: 
در برهه یک ساعته به دلیل نبود نفتکش اختالل موقتی داشتیم 
که هم اکنون برطرف شده و تمام جایگاه ها به ارائه خدمت به 

مردم می پردازند.وی توضیح داد که سفرهای تابستان افزایش 
یافته و با توجه به کمبود نفتکش، این مشکل ایجاد شده اما ما 
در گلســتان چالش خاصی نداریم.حسینی عنوان کرد که هم 
اکنون تمام ۸۰ جایگاه گلســتان فعال بوده و ســوخت الزم به 

تمام جایگاه های ارسال شده است.
گفتنی است شهروندان گلستانی از قطعی جایگاه های سوخت 
اســتان شــکایت داشته و از این رسانه خواستند که این مسأله 

را پیگیری کند
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یادداشت

گزارش می دهد  «به مناسبت 5 شهریور روز داروساز  گار »روز

داروساز و چالش های ادامه دار  
  سارا فهیم / روزگار

۵ شــهریور در ایران، همزمان با زادروز 
زکریای رازی، دانشــمند بزرگ ایرانی و 
کاشف الکل و اسید سولفوریک، و به پاس 
زحمات بی دریغ این دانشمند به عنوان 
یکی از اولین کســانی که از علم شــیمی 
در پزشــکی استفاده نمود، روز داروساز 

نامیده شده است.

رشته داروسازی چیست؟
رشته داروســازی یکی از پرطرفدارترین 
رشــته ها در میان فارغ التحصیالن رشته 
علوم تجربی است. این رشته در میان اغلب 
دانشجویان رشــته های علوم پزشکی به 
عنوان سخت ترین رشته تحصیلی شناخته 
می شود. دانشجویان رشته داروسازی باید 
بیــن ۵ تا ۶ ســال دوره دکترای عمومی 
داروسازی را بگذرانند و پس از گذراندن ۲ 
ســال دوره طرح خود می توانند در آزمون 
دکتری تخصصی شــرکت کنند.بهرحال 
داروسازان عضو یکی از قدیمی ترین حرفه 
های پزشکی هستند و اگر به علم شیمی و 
حوزه بهداشت و درمان عالقه زیادی دارید، 
شغل داروساز برای شما کامال مناسب است. 
در این شــغل داروسازان، داروهای تجویز 
شــده توسط پزشکان و سایر متخصصان 
بهداشت را توزیع می کنند و اطالعاتی در 
مورد داروها و استفاده از آنها به بیماران ارائه 
می دهند. البته این حرفه نیاز به یادگیری 
مادام العمر دارد تا از داروهای جدید و روش 

های درمانی مطلع شوید. 

درآمد و بازار کار رشته داروسازی
اکثــر فارغ التحصیــالن داروســازی 
می تواننــد به جایگاه خــوب و درآمد 
باالیــی در بــازار کار دســت یابنــد. 
فارغ التحصیالن رشــته داروســازی 
می توانند در کارخانه های آرایشــی و 
بهداشــتی، صنایع داروسازی )صنعت 
ساخت و کنترل دارو(، درمان و آموزش 
پزشکی، امور اجرایی وزارت بهداشت، 
امور پژوهشی در کارخانه های داروسازی 
و موارد دیگر مشــغول به کار شوند.در 

مورد میزان درآمد یک دکتر داروســاز 
آمــار دقیقی وجود ندارد و تفاوت هایی 
بین کســانی که در بخش خصوصی و 
دولتــی کار می کنند وجود دارد.برخی 
از فارغ التحصیالن رشته داروسازی به 
صــورت مســتقل کار می کنند. به این 
صورت که با کسب مجوزهای الزم و با 
داشــتن سرمایه نسبتاً سنگین، نسبت 
به تأســیس داروخانه اقدام می نمایند. 
البتــه در برخــی مناطق به علت تعدد 
داروخانه هــا مجــوز برای تأســیس 

داروخانه جدید داده نمی شود.

سختی ها و مزایای رشته داروسازی
واحدهای درسی که به حافظه های بسیار 
قوی نیازمندند و پایان نامه های ســخت 
و وقت گیر از جمله ســختی های رشته 
داروسازی هستند. در مقابل داروسازی 
برای آن دسته افرادی که تمایل زیادی به 
کار بالینی ندارند بسیار مناسب است. چه 
در دوران تحصیل و چه دوران کار، شیفت 
شب اجباری ندارند، مگر اینکه خودشان 
بخواهند.بهرحــال داروســازی یکی از 
رشــته های تاثیر گذار بر شــاخص های 

سالمت و اقتصاد هر جامعه ای است 

از داروخانه داری تا فروشگاه دارویی
 ســپیده الیاســی، دکترای داروسازی 
بالینــی با بیان اینکه مشــخص نبودن 
جایگاه داروســازان در سیستم درمانی، 
مهم ترین مشــکل و نگرانی داروسازان 
محســوب می شود، گفت: در حال حاضر 
داروخانه ها بیشــتر شــبیه فروشــگاه 
هســتند تا مرکز ارائــه کننده خدمات 
دارویــی و این مســئله موجب ناراحتی 
داروسازان می شود.وی افزایش بی رویه 
داروخانه ها و دانشکده های داروسازی را 
از دیگر دغدغه های داروســازان دانست 
و تصریح کرد: نبود نیازســنجی درست 
علت این مشــکالت از دغدغه های اصلی 
داروســازان است و امروزه بدون توجه به 
نیاز جامعه، دانشــجوهای داروسازی در 
حال افزایش هســتند و این در حالیست 
کــه جایگاه کاری اغلب آنها در کشــور 
مشخص نیست.الیاسی با اشاره به اینکه 
مــردم نبایــد داروخانه هــا را به عنوان 
مکانــی که فقــط در آن دارو خریداری 
می کنند بشناســند، یادآور شد: بیماران 
باید همانطور که در مطب پزشــک زمان 
می گذارنــد، زمانــی را نیز بــرای ارائه 
خدمات دارویی داشته باشند تا داروساز 

داروی آنها را در داروخانه بررســی کند 
و توضیحات الزم را به آنها ارائه دهد.

 مردم اطالعات دارویی را 
از داروساز بخواهند

ایــن دکترای داروســازی بالینی، بیان 
کرد: اغلب مردم در هنگام ارائه مشــاوره 
های دارویی توســط داروســاز حوصله 
و صبــر کافی را ندارند. فرهنگ ســازی 
در خصــوص آگاه کــردن مردم از اینکه 
چــه خدماتی را بایــد هنگام خرید دارو 
از داروســاز بخواهند، نقــش موثری را 
در حل این مشــکل ایفا می کند؛ چراکه 
اغلب مردم از این موضوع آگاه نیســتند.

الیاسی با اشاره به اینکه داروسازان و مردم 
بایــد در خصوص خدمات دارویی هنگام 
تحویــل دارو در داروخانــه آگاهی های 
الزم را کســب کننــد، افــزود: برخی از 
داروســازان نیز نســبت به وظایف خود 
آگاهــی ندارند، اما این حق مســلم یک 
بیمار است که توضیحات الزم را در هنگام 
تحویل دارو از داروساز دریافت کند.وی 
بــا تاکید به اینکــه در حال حاضر ایران 
از لحاظ علم داروســازی در جایگاه قابل 
قبولی برخوردار اســت، اما در خصوص 

اینکه چگونه باید از این علم در کشــور 
اســتفاده شود، پیشرفت قابل توجهی را 
تاکنون نداشــته است، یادآور شد: اغلب 
داروخانه ها به ســمت فروشگاه شدن در 
حال حرکت هستند و به ندرت می توان 
مشاهده کرد که در یک داروخانه مصرف 
صحیــح دارو، مراقبت هــای دارویی و 
عــوارض دارو ها به مــردم آموزش داده 

شود.

مردم هنگام تحویل دارو از داروخانه 
حقوق خود را طلب کنند

مهدیــه روحانی، دکترای داروســازی 
نیز با اشــاره به اینکه مهم ترین مســئله 
در صنعت داروســازی آشنا بودن مردم 
به حقوق شــان در هنــگام تحویل دارو 
اســت، گفت: افراد باید هنگام مراجعه به 
داروخانه سوال های مربوط به داروی خود 
را از دکتر داروســاز جویا شوند و خدمات 
دارویــی مربوطه را نیز دریافت کنند، اما 
اغلب شــاهد این هســتیم که آنان یا در 
خصوص این مسئله آگاهی کافی را ندارند 
یا دارای صبر و حوصله کافی نیســتند. 
وی با تاکید بر اینکه عدم داشــتن صبر و 
حوصله بیمار هنگام دریافت دارو؛ موجب 
دلســردی دکتر داروساز و ناراحتی وی 
می شود، بیان کرد: افراد باید برای کامل 
شــدن مراحل درمان خود زمان بگذارند 
تا داروســازان نیز که آماده ارائه خدمت 
هستند، بهترین خدمات مشاوره ای را به 
آن ها ارائه کنند. این دکترای داروســازی 
تصریح کرد: اغلب افرادی که در رشــته 
داروســازی تحصیل می کنند توانمند و 
با اســتعداد هســتند و تجربه نیز نشان 
داده اســت که حضور این افراد در داخل 
کشــور می تواند بسیار مفید باشد.وی در 
پایان خاطر نشــان کــرد: باید نیروهای 
داخلی به بهترین شــکل شناخته شوند 
و فرهنگ ســازی مناسبی نیز در جامعه 
ایجاد شــود تا به جای اینکه افراد، کشور 
را برای پیشرفت خود ترک کنند، در ایران 
بمانند و با تعامل های سازنده کشور را به 
سمت پیشرفت های بزرگ هدایت کنند.

7جامعه
دلسوزی برای مجرمان؛ 

ممنوع
  امیر محمود حریرچی ،  جامعه شناس

به نظر می رســد که در کشــور ما برای 
برخــورد با جرائم خشــن ضعف قانونی 
وجــود دارد چرا که تعریف مناســبی از 
جرائم خشــن نداریــم. همین موضوع 
نیــز منجــر به آســودگی خاطر برخی 
از مجرمــان برای ارتــکاب جرائم خود 
شــده اســت و آنها تصور می کنند که با 
سوءاستفاده از خالهای قانونی می توانند 
از مجــازات ســنگین رهایی پیدا کنند.
بــه همین دلیــل نیز معتقدم که قوانین 
بایــد در این زمینه ســختگیرانه تر و به 
عبارتــی دیگر بازدارنده تر شــود. گاهی 
عدم برخورد با خشــونت های کوچک به 
تدریج منجر به بروز خشونت های بزرگتر 
می شــود و از این رو الزم است مجازات 
بسیاری از جرائم به گونه ای باشد که اوال 
فرد اصال به ارتکاب آن فکر نکند و ثانیا اگر 
مرتکب آن شد به گونه ای مجازات شود 
که دیگر به سراغ آن نرود.وقوع جرائمی 
ماننــد همین زورگیری های خشــن و 
انتشــار تصاویــر آن در فضای مجازی، 
اقــدام به ایجاد نا امنی و از آن مهم ترین 
ایجاد احساس ناامنی در جامعه می کند، 
قوانیــن ما در این زمینه باید شــرایطی 
را فراهــم کند که فــرد جرات نکند که 
دســت به رفتارها و جرائم خشونت آمیز 
بزند.برخی تصور می کنند که می توانند 
با رفتار خشونت آمیز حق خود را بگیرند، 
متاســفانه ما شاهد پدیده ای هستیم که 
در آن برخی از مردم با ارتکاب خشونت 
به دنبال گرفتن حق خود هستند. برای 
مثال در صحنه تصادف فردی که مقصر 
اســت با داد و بیداد و اســتفاده از قفل 
فرمان خودرو یا حتی ســالح سرد مانند 
قمه ســعی می کنــد خود را محق جلوه 
دهد و اصطالحا دست پیش را می گیرد 
که پس نیفتد.ما البته نباید تنها خشونت 
فیزیکی را ببینیم، گاهی خشونت کالمی 
نیز آثار بدی روی افراد برجای می گذارد. 
به عنوان مثال سارقانی که ممکن است 
عــالوه بــر رفتار خشــونت آمیز، کالم 
خشــونت آمیزی نیز با مالباخته داشته 
باشــند و از این معتقدم این افراد را نیز 
با جزو ســارقان خشن دسته بندی کرد.
دربــاره تصمیم پلیس و قوه قضاییه برای 
تشــدید برخورد و مجازات جرائم خشن 
و به خصوص زورگیران و سارقان خشن 
نیز باید گفت که این تصمیم خوبی است 
کــه می تواند منجر به کاهش آمار وقوع 
چنین جرائمی شود، اما الزم است که در 
کنار آن در کشور ما هم مانند بسیاری از 
کشــورهای دنیا، قوانین هم اصالح شده 
و به ســمت بازدارندگــی برود، نباید به 
سادگی از کنار خشونت و جرائم خشونت 
آمیز بگذریم. مجرمان جرائم خشن باید 
بدانند که قرار است تاوانی بیشتر از جزای 
نقدی یا حبس کوتاه مدت برای جرم خود 
بدهند.متاسفانه در برخی موارد مجرمان 
خشــن دست به جرائمی خشن از جمله 
قتل، آن هم با برنامه ریزی قبلی می زنند و 
بعد هم برخی در مقام دلسوز ظاهر شده و 
تقاضای بخشش برای مجرمی را می کنند 
که با نیت قبلی چنین جرمی را مرتکب 
شــده است. این موضوع در سطح کالن 
نیز مشــاهده می شود و برخی به دنبال 
دلسوزی برای مجرمان و سارقان خشن 
هســتند. اما وقتی کسی با برنامه ریزی 
خانــواده ای را داغــدار کرده یا به فردی 
آسیب می رساند، باید با مجازاتی سنگین 
و بازدارنده مواجه شود. این موضوع فرق 
دارد با کســی که ناخواسته و بدون نیت 
قبلی مرتکب جرمی شده است.رسانه نیز 
باید آموزش های الزم را در این زمینه به 
مردم ارائه دهند و همزمان مطالبه گری 
هم داشــته  باشند، تا خشونت در جامعه 
کنتــرل و مدیریت شــود. این می تواند 
منجــر بــه برخورد جدی تــر و قاطع تر 
مقام های مســئول با ســرقت ها و انواع 
جرائم خشن هم شود. همچنین افرادی 
که در معرض خشــونت بودند می توانند 
اهمیت موضوع را به مردم و مســئوالن 
نشــان دهند تا همانطور که مســئوالن 
قوه قضائیــه و پلیــس نیز به آن اشــاره 
کردند، برخورد با ســرقت های خشن به 

شکل جدی پیگیری شود.

وزیر علوم: 

گشایی  تمهیدات الزم برای باز
دانشگاه ها اتخاذ می شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه 
دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید به صورت 
کامال حضوری برگزار می شوند، تصریح کرد: 
نیاز اســت که تمهیدات الزم را برای حضور 
پر شــور و نشــاط دانشــجویان انجام شود.

محمــد علی زلفی گل تاکیــد کرد: قبل از 
شــروع سال تحصیلی جدید باید بحث های 
رفاهــی، خوابگاهــی، تغذیه و ایاب و ذهاب 
دانشجویان برنامه ریزی شود تا امکانات الزم 

برای دانشجویان محیا شود.

 چند میلیون ایرانی 
کسن کرونا  فقط  یک دوز وا

تزریق کرده اند؟
آن طور که از گزارش های وزارت بهداشــت 
برداشــت می شــود، تا کنون کمتر از ۶۵ 
میلیون ایرانی فقط یک دوز واکســن کرونا 
تزریــق کــرده اند. به عبارتــی تا کنون ۶۴ 
میلیــون و ۹۵۳ هــزار و ۵۲۱ نفر دوز اول، 
۵۸ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۹۹۷ نفر دوز دوم 
و ۳۰ میلیــون و ۵۸۸ هــزار و ۵۷۶ نفر، دوز 
ســوم و باالتر واکســن کرونا را تزریق کرده 
اند. همچنین مجموع واکســن های تزریق 
شــده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۸۷۶ هزار 

و ۹۴ دوز رسید.

ارائه تخفیف مدارس سمپاد 
برای دانش آموزان بی بضاعت

ســخنگوی آموزش و پــرورش درباره درباره 
هزینــه تحصیل دانش آمــوزان در مدارس 
ســمپاد، اظهــار کرد: نگاه وزیــر به گونه ای 
اســت که بتواند مداس ســمپاد را به سمتی 
هدایت کند که کمک های کمتری از والدین 
دریافت شود.صادق ستاری فرد افزود: در حال 
حاضــر هم به نحوی عمل به گونه ای اســت 
کــه خانواده های با بضاعت کمتر با تخفیفات 
و ترجیحات ویژه رو به رو شــوند، همچنین 
اینکه بخشــی از دانش آموزان مشــمول این 
تخفیفات می شــوند که حتــی تا ۵۰ درصد 
تخفیف را از سوی مدارس مشاهده می کنیم.
سخنگوی آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش 
و پرورش به ســمتی می رود که این خدمات 
را رایگان دنبال کند.ســتاری فرد یادآورشد: 
آموزش و پرورش توسعه کمی و کیفی مدارس 
سمپاد در اقصا نقاط کشور را هم مد نظر دارد، 
همچنین در حوزه سازمان استعداد درخشان 
مبتنی بر مفاد اساســنامه مقرر شــد تا بتواند 
بــرای مناطق محروم هم این امکان را فراهم 
کند.بر اساس این گزارش ، مدارس سمپاد یا 
همان به اصطالح عامیانه مدارس دانش آموزان 
تیزهوشان که نام خود را به اختصار از سازمان 
ملی پرورش اســتعدادهای درخشان گرفته، 
با هدف شناســایی دانش آموزان مســتعد و 
پرورش آنها به منظور افزایش نیروی انســانی 
کارآمد در جامعه تأسیس شده است.بنابراین 
باتوجه بــه حجم بــاالی تقاضا برای تحصیل 
دانش آمــوزان در این مدارس، دانش آموزان 
در صــورت  پذیــرش در آزمون های ورودی 
می تواننــد در این مــدارس به تحصیل خود 
ادامه دهند. براین اســاس، یک آزمون ورودی 
بــرای دانش آمــوزان پایه هفتم و یک آزمون 
تکمیــل ظرفیت برای ورود دانش آموزان پایه 
دهم به مدارس سمپاد هر سال برگزار می شود 
و براســاس گفته های مسئوالن سازمان ملی 
پرورش اســتعداد درخشــان، عرف پذیرش 
دانــش آمــوزان با اســتعداد درخشــان در 
جهان بین ۱.۶۰ تا ۲ درصد اســت که ایران 
هــم از همین قاعده پیــروی می کند.در این 
راســتا، یوســف نوری درباره هزینه تحصیل 
دانش آموزان در مدارس ســمپاد، اظهار کرد: 
دانش آموزان مســتعدی کــه نمره قبولی در 
مدارس ســمپاد را کســب کرده اند، به هیچ 
عنوان به دلیل کمبود بودجه از تحصیل در این 
مدارس محروم نمی شوند.وی افزود: مدارس 
سمپاد به دلیل برگزاری برنامه های فوق العاده 
مانند مدارس هیات امنایی و ســایر مدارسی 
که برنامه های خاص خارج از برنامه درســی 
ارائــه می کنند، مبلــغ کمی از دانش آموزان 
برای برگزاری این کالس ها دریافت می کنند. 
با توجه به حساســیت عمومی برای دریافت 
مبلغ در مدارس ســمپاد، پیشنهاد ما این بود 
که به طریقی این مبلغ حق الثبت را از دانش 
اموازن نگیرنــد اما این موضوع هنوز مصوب 
نشــده است.وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 
دانش آموزان مســتعدی کــه در آزمون های 
سمپاد نمره قبولی کسب می کنند، به واسطه 
کمک هایــی حتما پذیرش می شــوند.نوری 
خاطر نشان کرد: اخبار مربوط به رایگان شدن 
کالس های مدارس سمپاد برای دانش آموزان 
بی بضاعت در فضای مجازی منتشر شده اما 
این موضوع هنوز مصوب نشــده است. امسال 
ثبت نــام دانش آمــوزان آغاز شــده و اگر این 
پیشــنهاد مصوب شود، به ســال های آینده 

موکول می شود.

خبر ویژه

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره آمار زائرانی که برای اربعین 
در ســامانه ســماح ثبت نام کرده اند، گفت: متقاضیان سفر اربعین حسینی 
باید در ســامانه ســماح ثبت نام کرده و روند نام نویســی و پرداخت مبلغ 

بیمه را انجام دهند. 
تاکنون ثبت نام حدود ۲ میلیون نفر از متقاضیان سفر اربعین حسینی در 
ســامانه ســماح انجام شده است.حجت االسالم صحبت ا... رحمانی افزود: 
براساس مذاکراتی که با دولت عراق صورت گرفته ۶ مرز تمرچین، باشماق، 
خسروی، مهران، شلمچه و چذابه برای تردد زائران در ایام اربعین در نظر 

گرفته شده است.وی درباره هزینه تعیین شده برای حمل و نقل جاده ای، 
گفــت: در ایــام اربعین زائــران خود را از طرق مختلف از جمله خودروهای 
شخصی، حمل و نقل جاده ای و ... خود را به مرزها می  رسانند.وی با اشاره 
به لزوم ثبت نام زائران در سامانه سماح و پرداخت هزینه بیمه، گفت: تاکید 
می کنیم زائران با ثبت نام در ســامانه ســماح حتما بیمه شوند. هزینه قابل 
پرداخت برای بیمه نیز ۱۸ هزار تومان است.وی درباره آخرین مهلت ثبت 
نام در ســامانه ســماح، گفت: تا سه الی چهار روز قبل از اربعین امکان ثبت 

نام در سامانه سماح وجود دارد.

تعیین 6 مرز برای تردد زائران در ایام اربعین

اینفوگرافی 

 منابع گیاهی 
امگا 3 را 
بشناسید

اسیدهای چرب امگا 
3 بخش مهمی از 

رژیم غذایی به شمار 
می آیند و برای سالمت 

بدن ضروری هستند. 
اگر به هر دلیل ماهی 

نمی خورید، می توانید با 
گنجاندن غذاهای غنی 

از امگا 3 نیاز بدن به این 
ماده را بدون مصرف 

غذاهای دریایی برآورده 
کنید. 

منبع: خبرآنالین

 صدور باالی 12 هزار شناسنامه 
کودکان دارای پدر اتباع برای 

بنــا بــه گفته معاون امور هویتی و حقوقی ســازمان ثبت احوال، تا کنون ۸ هزار 
نفر از افرادی که فاقد شناســنامه ایرانی بوده اند به ثبت احوال مراجعه و مدارک 
خود را برای دریافت شناســنامه ارائه کرده اند.محمدباقر عباســی افزود: افرادی 
که فاقد مدارک هویتی هستند و مدرکی مبنی بر اثبات ایرانی بودن مانند نسب 
نامه دارند و یا از طریق آزمایش DNA می توانند ایرانی بودن خود را ثابت کنند، 
با مراجعه به دفاتر ثبت احوال می توانند جهت دریافت مدارک هویتی درخواست 
دهند تا پس از روند بررسی مدارک و تایید مراجع رسیدگی از ثبت احوال مدارک 
هویتــی خــود را اخد کنند.وی افزود: ثبت احوال در فرآیند اجرای قانون اعطای 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نیز تا کنون 
۱۲ هزار و ۸۶۴ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر 
ایرانی صادر کرده است.عباســی افزود: تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج 
زنــان ایرانــی با مردان غیر ایرانی یــک وجوهی دارد که باید مراجع نظر دهند و 
ثبت احوال در دو مرحله در این راستا انجام وظیفه می کند در مرحله اول مدارک 
شناسایی مادر ایرانی را تایید می کند و پس از تایید ادارات امور اتباع در مرحله 
دوم ثبت احوال ظرف ۴۸ ســاعت شناســنامه فرزند متولد شــده از مادر ایرانی را 
صادر می کند.علیرضا رضوانی، رئیس اداره تابعیت و امور پناهندگان و مهاجرت 
وزارت امور خارجه نیز در ادامه گفت:  دولت جمهوری اسالمی ایران برابر قانون، 
دو تابعیتی را به رســمیت نمی شناســد ولی وزارت خارجه در بحث اهدا تابعیت 
اولین شناسنامه را صادر کرد و در خصوص اعالم والدت و صدور شناسنامه برای 
اتباع ایرانی کمتر از یک هفته شناسنامه اهدا می شود.وی گفت: مصوبه »اعطای 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« از خرداد سال 
۱۳۹۹ ابالغ و از بهمن ماه ۹۹ از طریق ســامانه های الکترونیک وزارت خارجه 

امکان ثبت در نمایندگی ها فراهم شد.
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 یاسر احمدی   شهردار بهشهر

شــهرداری بهشــهردرنظردارد جهــت  اجــاره  )تابلــو هــا ، پلــه ای عابــر پیــاده و پرتابلهــا را از طریــق آگهــی بــه کانــون هــای تبلیغاتــی کــه دارای مجــوز از اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان مازنــدران (  بــه مــدت یکســال بــه صــورت اجــاره بــه شــرط رضایــت تــا پنــج ســال بــا بــرآورد و کارشناســی بســته یــک  بــه مبلــغ  )2/040/000/000( ریــال و بســته 
  )www.setadiran.ir( ــتاد ــامانه س ــده در س ــق مزای ــال از طری ــک س ــدت ی ــرای م ــال ب ــغ )2/310/000/000 ( ری ــه مبل ــه ب ــته س ــال  و بس ــغ ) 1/938/000/000 ( ری ــه مبل دو ب

واگذارنمایــد.
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :

تضمیــن شــرکت در مزایــده  بســته یــک بــه مبلــغ یکصــد و دو میلیــون  )102/000/000( ریــال بســته دو بــه مبلــغ نــود و شــش میلیــون و نهصــد هــزار )96/900/000( ریــال و 
بســته ســه بــه مبلــغ یکصــد و پانــزده میلیــون و پانصــد هــزار )115/500/000( ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  چــاپ آگهــی ویــا فیــش 

مبلــغ واریــزی بــه حســاب ســپرده  0108013272007 نــزد بانــک ملــی ایــران .
ــناد  ــف( ،اس ــت ال ــن )پاک ــامل تضمی ــتاد( ش ــامانه س ــت )س ــک دول ــدارکات الکترونی ــامانه ت ــد در س ــود را بای ــنهادهای خ ــده و پیش ــناد مزای ــده ، اس ــدگان در مزای ــرکت کنن ش
مزایــده ومــدارک شــرکت شــامل) مــدارک شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه , کارت ملــی , کارت پایــان خدمــت( دعوتنامــه , پیــش قــرارداد تاییــد شــده , اساســنامه 
، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ،کداقتصــادی،  برگــه صاحیــت پیمانکاری,گواهــی صاحیــت ایمنــی, تمامــًا بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده باشــد در پاکــت ) ب(

برگه   پیشنهادقیمت را درپاکت )ج( ارائه وارسال گردد.
ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(  

گشایش پیشنهادها: مازندران - بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد ج( محل 
*شرکت کنندگان می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام و جهت شرکت به سامانه ستاد)www.setadiran.ir(  مراجعه نمایند.

به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.
تاریخ نشر روزنامه در دو نوبت 1401/06/05 و 1401/06/12  می باشد.

تاریخ دریافت اسناد مزایده درسامانه ستاد از تاریخ 1401/06/05 الی  1401/06/12 می باشد.
مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت 11 روز چهار شنبه  1401/06/23 در سامانه ستاد می باشد.

تاریخ بازگشایی اسناد مزایده و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز پنج شنبه 1401/06/24 ساعت 12:00 می باشد.
ضمنًا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

شماره :  1401/2/5579 نوبت اول
تاریخ :   1401/05/31

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ

محمد رضائی  - سرپرست  سازمان 

 نوبت اول

 ســازمان عمــران و بــاز آفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری اراک در نظــر دارد بــر اســاس بودجــه مصــوب ســال جــاری نســبت بــه برگــزاری مناقصــه هــای عمومــی 
بــه شــرح ذیــل اقــدام نماید. 

عنوان مناقصه و مبلغ تضمین 

ک با برآورد مالی بالغ بر 27/461/000/000 ریال و مبلغ تضمین 1/373/050/000ریال آسفالت شهرداری ارا کارخانه  ،خرید و بازسازی  1- تعمیر
2-خرید،حمل و نصب دستگاه وت پرسینگ تک قالب 3 ایستگاه با برآورد مالی بالغ بر60/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 

3/000/000/000ریال
الت سازمان عمران و بازآفرینی با برآورد مالی بالغ بر 46/400/000/000 ریال و مبلغ تضمین  3- بازسازی ، تعمیر و اورهال ماشین آ

2/320/000/000 ریال 

نحوه و زمان دریافت اسناد مناقصه
خ  دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 روز یکشنبه 1401/6/6 تا ساعت 13:30روزشنبه مور

آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر می   1401/6/12 به مدت 7 روز و صرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به 
باشد .

آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت
ج در اسناد مناقصه و تحویل نسخه فیزیکی  آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندر

خ  6/22 /1401  آفرینی فضاهای شهری تا ساعت 13:30 روز  سه شنبه مور ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه سازمان عمران و باز 
می باشد .

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه
( یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان  کار برابر 5 درصد مبلغ برآورد و صرفا  به صورت ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع 
ک  به شماره حساب 100846891868 یا شماره شبا IR600610000001001000821726 نزد  آفرینی فضاهای شهری شهرداری ارا عمران و باز 

ک .   بانک شهر شعبه شهید بهشتی ارا

کمیسیون مناقصه کت ها و محل تشکیل  گشایش پا ک رأس ساعت  12 و حضور زمان  آفرینی فضاهای شهری شهرداری ارا خ   1401/6/23  - دفتر  سرپرست سازمان عمران و باز  روز  چهارشنبه مور
کتبی الزامی می باشد.( کنندگان بالمانع است)ارائه معرفی نامه  شرکت 

کننده گواهی استاندارد و در خصوص حداقل صالحیت شرکت  کننده و فروشنده ها و نمایندگی های مجاز و معتبر دارای پروانه بهره برداری و  شرکت های تولید 
کسب و مجوز از مراجع ذی صالح. الت ، تعمیرگاههای دارای جواز  تعمیرات ماشین آ

ج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود. کم تر از مبلغ تضمین و خار به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان 
کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه خواهد بود . هزینه 

ج است . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندر
کت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : www.setadiran.ir  انجام  گشایی پا کنندگان در مناقصه و باز کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند .  کنندگان در مناقصه در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت  خواهد شد و الزم است شرکت 

لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه امــور قراردادهــای ســازمان عمــران و بــاز آفرینــی فضاهــای شــهری  شــهرداری اراک 
واقــع در کمربنــدی شــمالی ، روبــروی پمــپ گاز cng  آرامســتان ،  ســازمان عمــران و بــاز آفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری اراک مراجعــه  و یــا بــا شــماره تلفــن 

32792124-086 تمــاس حاصــل فرماینــد.

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

 روستای درکش ؛
 جلوه باشکوهی از بلوط ها

روستای درکش واقع در دهســتان آلمه از توابع 
بخش ســملقان شهرستان مانه و ســملقان در 
فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر آشخانه 

واقع شده است.
روســتای درکش آب و هوای معتدل، طبیعتی 
جنگلی و کوهستانی و نیز چشمه سار های بسیار 
دارد. تنها جنگل بلوط شرق کشور در اطراف این 

روستا قرار دارد . 
هوای خنــک این منطقــه و موقعیــت ییالقی 
مخصوصا در فصل تابستان باعث شده گردشگران 
بسیاری به این  منطقه سفر کنند البته این مزیت 
به خاطر گونه های متنوع حیات وحش، باغ های 
فراوان میوه، انواع گیاهان شــفابخش و دارویی، 
چشم انداز های بکر و تپه های باستانی شامل حال 

این منطقه شده است.
در این روســتا تا کنون ۳۸۰ نــوع گیاه دارویی 
توسط گیاه شناسان معرفی شده که ۷۹ نوع آن از 
گونه ی نادر است همچنین تنها جنگل بلوط شرق 
کشور که محل زندگی مرال )گوزن قرمز( متعلق 

به این روستا می باشد.
 بومیان روســتا جز تفکیک ناپذیر زیبایی های 
فضای روستا هســتند. ۲۰۰ خانوار در درکش 
سکنی گزیده و پیشه بیشــتر آن ها کشاورزی 
اســت. البته، فضای روستا شــغل های دیگری 
نظیر باغداری و دامداری را هم برای اهالی ایجاد 
کرده است. محصوالت روستا که در نتیجه کار 
و فعالیت مردمان کرد زبــان کرمانجی حاصل 
شده، شــامل گندم، جو، یونجه، ذرت و چغندر 
قند هستند. در روستای درکش درختان انگور، 
گردو، هلو و سیب هم از شاخص ترین درختانی 

بوده که در باغ های میوه وجود دارند.
رویش گیاهــان دارویی در فصــل بهار همچون 
آویشن، کاکوتی و گون موجب می شود تا تعداد 
زیادی از افراد ســاکن در این استان برای جمع 
آوری این گیاهان به کوه، تپه، جنگل و مراتع این 

منطقه سفر کنند.
اگر شــما از آن عده افرادی باشید که دوستدار 
حیوانات هســتند پــس این مژده را به شــما 
می دهیم که این روســتا همان جایی است که 
شــما می خواهید چرا که در این روســتا انواع 
حیوانات از جمله میش، قــوچ، پلنگ، گرگ، 
خوک، خرس و پرندگان شکاری ازجمله عقاب، 
شــاهین، کبک، و کرکس زندگی می کنند؛ و 
مهیج تر اینکه این منطقــه محل زندگی مرال 
)گوزن قرمز( با آن هیکل بزرگ می باشد طول 
سر و بدن این حیوان ۱۶ تا۲۵۰سانتی متر، دم 
آن ۱۲ تا ۱۵ ســانتی متر، ارتفاع این حیوان از 
زمین ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و وزن آن ۱۰۰ تا 

۲۵۰ کیلوگرم است.
شاخ های بلند با شــاخک های منظم باعث شده 
تا این حیوان شــبگرد و اجتماعی به عنوان یک 
حیوان نادر و زیبا خودنمایی کند. شاخک هایی 
که در ابتــدا مخملی شــکل بوده و با گذشــت 
 زمان تا زمان جفت گیری، به صورت استخوانی 

درمی آید.

گردشگری

»ف.ل.31« ،داستان فرمانده ای که 
حاضر به عقب نشینی نشد

 

کتــاب »ف. ل .۳۱« دربــاره زندگی شــهید مهدی 
باکــری اثر علی اکبــر مزدآبادی به تازگی توســط 
انتشارات ایران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کتاب »ف. ل .۳۱«، حاصل گفت وگوهای مفصلی با 
همرزمــان، نزدیکان و نیروهای فرمانده بزرگ دفاع 
مقدس، شهید مهدی باکری است. شهید باکری در 
جریان پیروزی انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس، 
در سمت های مختلفی به خدمت مشغول بوده و در 
ابتدای انقالب هم مدتی به عنوان شهردار شهر ارومیه 
انتخاب شده بود.در این کتاب، هر یک از همرزمان، 
نزدیکان و نیروهای بســیجی شــهید باکری از زاویه 
نگاه خودشان درباره او سخن به زبان رانده اند و سعی 
بر این بوده تا از منظری متفاوت با روال های مرسوم، 
زندگی این فرمانده برجســته جنگ مورد بررســی 
قــرار گیرد. همچنین، کتــاب روایت گر بخش هایی 
از زندگی این شــهید باشــد که در آثار قبل کمتر به 
آنها پرداخته شــده است.در فصل دوم کتاب اسناد، 
وصیت نامه و نامه های این شــهید و در فصل ســوم 
تصاویر شــهید باکری در کنار خانواده و همرزمانش 
گردآوری شــده است. همچنین نقشه عملیاتی بدر 
که توســط کمیته اطالعات ســتاد تدوین کارنامه 
عملیاتی یگان ۳۱ عاشورا تهیه شده، محل شهادت 
علی تجالیــی، اصغر قصاب عبداللهــی، میرزاعلی 
رســتم خانی و مهدی باکری نیز مشخص است.برای 
تهیه این کتاب، نویســنده در میان اطالعاتی که از 
۵۸ ســاعت مصاحبه در میان بیست و پنج نفر راوی 
به دســت آورده، دوازده تن را شــاخص قرار داده و 
از روایات ســیزده نفر باقــی مانده در جهت تکمیل 
اطالعات اســتفاده کرده اســت.در این کتاب عالوه 
بر بررســی جنبه های شخصی، خانوادگی، اخالقی، 
انسانی، جهادی و رزمی، درباره این فرمانده مباحثی 
طرح می شــود که تاکنون به صورت بســیط روایت 
نشــده و آن، روایت مشــکالتی است که در ماجرای 
تصفیه سپاه ارومیه و جنبشی خطاب کردن برادران 
باکری و متعاقباً ناهماهنگی های ســپاه منطقه ۵ با 

فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا رخ داده است.

که با سیگار برابری می کند قاتلی 
صدها میلیون نفر در جهان روزانه به محل کار خود می روند، پشــت 
میز می نشــینند و عصرها نیز در خانه روی مبل اســتراحت می کنند و 

تلویزیون تماشا می کنند.
  بســیاری از این افراد به این موضوع فکر نمی کنند که چند ســاعت 
نشســته اند و این وضعیت تا چه اندازه برای ســالمتی آنها ضرر دارد.به  
گفته یکی از اســتادان پزشــکی دانشگاه هاروارد، برخی از همکاران او 
نشســتن طوالنی را »سیگار کشــیدن نو« نامیده اند.نشستن طوالنی 
خطر مرگ را افزایش می دهد و زمینه ســاز شــماری از بیماری ها از 
جمله آلزایمر، دیابت نوع دو، افســردگی، اســترس و لخته شدن خون 

در عروق پا است.یافته های نشریه »ورزش و سالمت« در آمریکا نشان 
می دهد که بزرگســاالن به طور متوســط ۹ ساعت از زمان بیداری خود 
را نشســته اند.بر اســاس داده های یک تحقیق دانشگاهی که در سال 
۲۰۱۶ منتشر شد، تقریبا نیمی از زندگی یک فرد معمولی در وضعیت 
کم تحریکی سپری می شود.مطالعه دیگری که در سال ۲۰۱۷ و روی 
۸۰۰۰ داوطلب، انجام شــد نشــان می دهد که ارتباط معناداری میان 

نشستن  طوالنی مدت با خطر مرگ زودهنگام وجود دارد.
بر پایه یافته های این تحقیق، شرکت کنندگانی که بیش از ۱۳ ساعت 
در روز می نشینند، ۲۰۰ درصد بیش از کسانی که ۱۱ ساعت در وضعیت 

نشسته اند، در معرض خطر مرگ قرار دارند.به نوشته نشریه نیویورک 
پســت، عالوه بر مجموع ســاعت های که فرد در وضعیت نشسته قرار 
دارد، فواصل زمانی خارج شدن از حالت نشسته نیز اهمیت دارد. برای 
مثال آنهایی که مدت هر بار نشستن را به نیم ساعت محدود می کنند، 

کمتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند.
بر اســاس یافته های مطالعات انجام شــده، افرادی که به طور معمول، 
بیش از ۹۰ دقیقه یک سره می نشینند، دو برابر کسانی که مدت نشستن 
خــود را بــه ۹۰ دقیقه محدود کرده اند، دچار مرگ زودهنگام یا مرگ 

بدون علت مشخص می شوند.
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کتابکده

آیت اهلل محمدعلی ناصری مجتهد، اســتاد اخالق و 
مروج فرهنگ مهدوی در ســن ۹۲ ســالگی دعوت 

حق را لبیک گفت.
ایــن عالــم ربانی ۱۳۰۹ در اصفهان چشــم به جهان 
گشود. وی تحصیالت خود را ابتدا در دولت آباد آغاز 
کرد و ســپس در حوزه علمیه اصفهان ادامه داد. در 
چهارده ســالگی با مهاجرت پدرش به نجف اشــرف 
راهی نجف شــد. بعد از ســه سال، پس از برگشت پدر 
به ایران، او همچنان به ادامه تحصیل در نجف پرداخت 

و وارد مدرسه صدر نجف شد.
آیــت اهلل ناصری در دوران عمــر بابرکتش از محضر 
علمایی چون محمد کوفی، سیدمحمد کشمیری، شیخ 
عباس قوچانی، سیدهاشــم حداد، سیدجمال الدین 
گلپایگانی به همراه شــخصیت های عرفانی و اخالقی 
چون عالمه طباطبایی، محمداسماعیل دوالبی بهره 
برد و به اذعان شیخ علی بهجت هیچ کس مثل ایشان 

با آیت اهلل بهجت نشست صمیمانه نداشت.
از آثار آیت اهلل ناصری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

»آب حیات« شــامل مجموعه سخنرانی های حضرت 
آیت اهلل ناصری درباره حضرت مهدی عّجل اهلل تعالی 

فرجه
»در امتــداد نور« شــامل مجموعه ســخنرانی های 
حضرت آیت اهلل درباره آیات تاویل شــده به حضرت 

ولی عصر )عج( و آخرالزمان
»رسم بندگی« این کتاب شرح فرازهایی از خطبه بلند 
حضرت امیرالمومنین علیه السالم در مورد حاالت و 

خصوصیات اخالقی متقین است.
»ســخن دوست« شامل گزیده ای از سخنرانی های 
ایشــان درباره قطب عالم امــکان حضرت ولی عصر 

عجل اهلل تعالی فرجه

چهره ها 
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