
سالار عقیلی
 خواننده تیتراژ 
      آتش سرد شد

                                  

مرزبندی درست
محسن مهدیان

سازمان رسانه ای شیاطین از همان ابتدا و بالفاصله پس از واقعی سازی 
قیمت ها، پرچم تجزیه طلبی و آشوب و آتش و تخریب را باال برد و بی محابا 

فرمان اغتشاش را بدون هرگونه رنگ ولعابی صادر کرد.
پرده ها افتاده و مرزبندی ها روشن است؛ این مهم را دست کم نگیرید. 
اینها ثمره جامعه رشد یافته است. جامعه ای که در آن دشمن از مرحله 

نفاق گذشته است و بی پرده دشمنی می کند، جامعه ای بلوغ یافته است.
گذشت تیر ۷۸ وخرداد ۸۸ و دی ماه ۹۶ که الزم بود عمارها بایستند و 
روشنگری کنند تا غبار فتنه بنشیند و مرز حق و باطل روشن شود تا نامردم 

از صف مردم جدا و بی حیثیت شود.
امروز میداندار اصلی مردمند. عمار نه از میان مردم که نماد این مردم 
است. امروز اغتشاش هست اما فتنه نیست. آتش هست اما غبار نیست. 
دشمن هست اما نفاق نیست. فیلم های رسانه های آشوب را رصد کنید. 

آشوبگر در حلقه بی اعتنایی مردم رسواست و همه چیز شفاف و عیان.
 وقتی مردم رشد یابند جریان خصمانه نفاق تبدیل به جریان دشمنی 
آشکار می شود؛ خالص سازی جبهه حق منجر به خالص سازی جبهه 

باطل میشود.
ثمره آگاهی مردم، یارگیری دشمن از ارذل و اوباش است. وقتی مردم 
نباشند، ناچار باید آدم اجیر کنند و مزدور به خدمت بگیرند.  چنین مردمی 

فخر دارند و قیمتی اند.
اما مردم معترضند. معترضند به تصمیم هایی که نمی توانند پیشبینی 
کنند و به وعده هایی که نمی دانند چقدر وفا می شود. حق هم دارند؛ حق 

دارند نگران باشند.
این نگرانی شان بی حساب نیست. هنوز خاطرشان نرفته است که بارها 
و بارها مدیران وقت چشم در چشم مردم دوختند و همه چیز کتمان کردند 
و اما شبانه قیمت ها را باال بردند. یادشان نرفته که وقتی عصبی شدند در 
پاسخ شنیدند “من هم صبح جمعه فهمیدم”. تلخی آن پنهانکاری و تکبر 

دیوان ساالرانه همچنان باقیست.  
باید حافظه تاریخی مردم را ترمیم کرد. راز و رمزش نیز در شفافیت 
صادقانه با مردم است. در گفت وگو و پاسخگوئی صمیمانه است. باید اقناع 
کرد. باید هر روز مقابل دوربین نشست و با مردم سخن گفت. هیچ شبهه و 

نگرانی نباید بدون پاسخ بماند.
و البته نظمیه باید میدان دار باشد و عدلیه جریان سوداگر و فرصت طلب 
را افشا و محاکمه و بی آبرو کند. همان که رئیس جمهور محترم گفت و اقدام 

کرد...این اراده امتداد میخواهد و استمرار.

۷۰۰ میلیارد تومان کجا هزینه شد:

پیدا و پنهان بودجه درمان ناباروری
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مرتضی محمدی- کارشناس روابط عمومی و امور رسانه
همه ما و هم نسل های ما دوره خواندن روزنامه های دیواری بر روی دیوار راهرو های مدارس 

و یا خواندن تیتر روزنامه های جلوی دکه های روزنامه فروشی را تجربه کرده ایم.
در سال های نه چندان دور بعد از اعالم نتایج کنکور، انبوهی از جمعیت مشتاق، جلوی 
دکه های روزنامه فروشی جمع میشدند و بعد از خرید روزنامه هر کسی دنبال اسم خودش می 
گشت تا ببیند راهی دانشگاه خواهد شد یا خیر.... اما امروزه وب سایت رسمی سازمان سنجش 
یک تنه بار همه ی کارها را به دوش می کشد.  فقط با چند کلیک ساده بر روی موس کامپیوتر 
و یا لمس چند کلید دیجیتال بر روی موبایل از کل دنیا باخبر می شویم.  این اتفاق در همه ی 
زمینه ها افتاد در همین روابط عمومی خودمان   که در این مقاله می خواهیم به چالش های 
روابط عمومی و رسانه ها در عصر جدید بپردازیم.زمانی، روزنامه نگار ها مطالب را می نوشتند 
و پس از چند مرحله ویرایش و کلی دردسر برای حروفچینی و چاپ به دست مخاطب می 
رساندند ولی حاال یک کلمه جلوی این همه هیاهو را گرفته است “شهروند خبرنگار” با وسیله 
ای به نام “موبایل”...در سالهای اخیر با ورود ابزارهای نوین و توسعه تکنولوژی های ارتباطی، 
نسل پیشین رسانه های گروهی و به عبارتی ) سنتی ( کارکرد خبری و اطالع رسانی خود را از 
دست داده اند.همانطور که اشاره شد، امروزه مخاطب منتظر انتشار اخبار از منابع و ابزارهای 
ارتباطی قدیمی از جمله رادیو، تلویزیون و مطبوعات نمی نشیند چون هر آنچه می خواهد در 
سریعترین و کوتاه ترین زمان از طریق رسانه های مجازی و ابزارهای در اختیار از جمله تلفن 
همراه و یا رایانه دریافت می کنند. فارغ از صحت و سقم انبوه اخبار و اطالعاتی که روزانه از طریق 
فضای مجازی منتشر می شود و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد باید پذیرفت که رسانه 
های سنتی باید به فکر یک نوآوری و تغییر کارکرد ارتباطی خود باشند. از سوی دیگر باید پذیرفت 
که رسانه های جمعی سنتی دیگر بعنوان پل ارتباطی جامعه و دستگاهها و حتی حکومت تلقی 
نمی شوند چون رهبریت افکار عمومی در اختیارکاربران و تولید کنندگان محتوای در فضاهای 
مجازی قرار گرفته است .وستلی و مک لین دو محقق و نظریه پرداز ارتباطات به این نتیجه 
رسیدند که “درست است که تولید کنندگان محتوا ناگزیر به دروازه بانی هستند اما مخاطبان 

هم دروازه بان و گزینشگر هستند و دست به انتخاب می زنند”. براساس این نظریه هم رسانه 
و هم مخاطب در انتخاب و برجسته سازی سوژه فعال هستند . اگر بین انتخاب سوژه رسانه و 
انتخاب سوژه مخاطب فاصله زیاد باشد، مخاطبان از طریق ارتباطات میان فردی یا رجوع به 
رسانه های دیگر دست به انتخاب می زنند و به موضوعات مورد نیاز خود می رسند .بنابراین 
زمانی که ما با این دید و نگاه به رسانه بنگریم انتخاب نوع سوژه و نوع پرداخت به آن عوض می 
شود.روانشناسان اجتماعی بر این باورند که معموالً افکار عمومی یک جامعه این گونه عمل 
می کند که باشنیدن اولین خبر حتی اگر صحت نداشته باشد اما با پیشینه ذهنی و تفکرات او 
سازگار باشد، آن را باور و در برابر سایر خبرها و اطالعات حتی اگر صحیح و دقیق باشد موضع 
می گیرد و آن را توجیه تلقی می کند در حقیقت ” اولین خبر صحیح ترین خبراست حتی اگر 
دروغ باشد ”حال در این فرایند پیچیده ارتباطی که سرعت انتقال حرف اول را می زند طبیعی 
است رسانه های سنتی قادر به پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی و حتی جریان سازی خبری 
نیستند و این سایت ها، شبکه های مجازی و کانال های ارتباطی دوسویه هستند که جریانهای 
خبری را مدیریت می کنند .بدیهی است این شرایط برای رسانه های سنتی و فعاالن حوزه 
روابط عمومی که تا پیش از این با اطالعات و اخبار هدایت شده از طریق اینگونه رسانه ها، خود 
را به جامعه مخاطب عرضه می کردند یک تهدید جدی و البته برای هوشمندان این حوزه یک 
فرصت مناسب است .هر چند آمار دقیق و صحیحی از تیراژ روزنامه ها و نشریات داخل کشور 
وجود ندارد اما می توان به گفته مسئوالن نظارتی این حوزه استناد کرد که مجموع تیراژ تمامی 
مطبوعات ایران کمتر از 1 میلیون نسخه است و این برای جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی ایران 
بسیار ناچیز است.باید بر این نکته تاکید کرد که روابط عمومی ها با یک بحران نهفته روبرو 
هستند که هر لحظه ممکن است دامنگیر آن شوند .از یک طرف شیوه پیشین ارتباط با رسانه 
های سنتی به دالیل مطرح شده دیگر پاسخگوی نیازها نیست و از طرفی کنترل و مدیریت 
انتشار اخبار و رویدادهای در بین افکار عمومی تقریباً غیر ممکن و بسیار سخت و دشوار شده 
است .می توان گفت که این بزرگترین بحران و چالش روابط عمومی ها در دوران اخیر است که 

بی تردید اهمیت حرفه ای گرایی و هوشمندی دست اندرکاران این امر را می طلبد.

ِشکر هست، مدیریت نیست

حضرت آیت اهلل خامنه  ای با صدور پیامی با تسلیت 
درگذشت حجت االسالم حاج سّید عبداهلل فاطمی نیا 
تصریح کردند: بیان جذاب مرحوم فاطمی نیا منبعی پر 

فیض برای جوانان بود. 
متن پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت عالِم واعِظ درس آموز، جناب حجت االسالم 
آقای حاج سّید عبداهلل فاطمی نیا رضوان اهلل علیه را به خاندان 

گرامی و همه ی صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان 
تسلیت عرض می کنم.اطالعات گسترده و بیان جذاب و لحن 
شیرین این عالم محترم، منبعی پر فیض برای جمع زیادی از 
جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه  تاسف و اندوه است. از 
خداوند متعال مسئلت می کنم که رحمت و غفران خود را شامل 

حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند.   
 سّید علی خامنه ای 2۶ اردیبهشت ماه 1۴01

رهبر انقالب درگذشت آیت اهلل فاطمی نیا را تسلیت گفتند
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  سرویس اقتصادی
وضعیت بارشی کشور رفته رفته و با گرم تر شدن 
دمای هوا روبه کاهش گذاشته است به گونه ای که این 
هفته و هفته منتهی به ۶ خردادماه از میزان بارش ها 
به طور قابل مالحظه ای کاسته می شود و درعین حال 
حوضه آبریز دریای خزر در این وضعیت باالترین 

میزان بارش را خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، وضعیت بارشی سال آبی جاری )مهر 
۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱( به اعتقاد کارشناسان بخش 
آب از نظر کم بارشی ترین سال های آبی است که گرچه 
در فصل زمستان گذشته و بهار امسال بارش داشته، اما 
همچنان در ردیف کم بارش ها قرار دارد. تازه ترین گزارش 
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو هم بیانگر آن است که از 
میزان بارش های کشور کاسته شده است و روند آن رو به 
کاهش دارد و بارش های آن هم پراکنده خواهد بود. بر این 
اساس برای هفته جاری، وقوع بارش های پراکنده برای 
مناطقی واقع در نواحی شمالی به خصوص شمال غرب 
کشور پیش بینی می شود. همچنین باتوجه به چشم انداز 
بارش پیش بینی شده برای هفته دوم، وقوع بارش ها برای 
بیشتر مناطق کشور ناچیز پیش بینی می شود. وضعیت 
بارش ها برای هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت ماه در حوضه 
آبریز دریای خزر باالترین میزان بارش را خواهد داشت 
به گونه ای که بیشینه بارش این حوضه آبریز ۲۵ میلیمتر 
با متوسط محدوده ۳ میلیمتری خواهد بود. حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه در هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت بیشینه 
بارش ۱۸ میلیمتری و متوسط محدوده ۲ میلیمتری را 
تجربه می کند. برای حوضه آبریز فالت مرکزی هم بیشینه 
بارش ۱۴ میلیمتری با متوسط محدوده صفر میلیمتر 
گزارش شده است. حوضه آبریز قره قوم در این هفته بیشینه 
بارش ۱۳ میلیمتر با متوسط محدوده ۲ میلیمتری دارد . 
کمترین میزان بارش در هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت 
برای حوضه آبریز مرزی شرق و خلیج فارس و دریای عمان 
با بیشینه ۲ میلیمتر بدون متوسط بارش پیش بینی شده 
است. در هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت از مجموع ۳۰ 
حوضه آبریز درجه دو کشورمان یازده حوضه بارشی 
نخواهند داشت. وضعیت بارش ها برای هفته منتهی به ۶ 
خردادماه در حوضه آبریز دریای خزر باالترین میزان بارش 
را خواهد داشت به گونه ای که بیشینه بارش این حوضه آبریز 
۳۰ میلیمتر با متوسط محدوده یک میلیمتری خواهد بود.

  سرویس اقتصادی
رئیس سازمان فضایی ایران اعالم کرد: اگر 
ماهواره سازها به قرارداد خود عمل کنند، تا پایان 
۱۴۰۱ در مجموع هفت ماهواره تکمیل شده و آماده 

پرتاب خواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، حسن ساالریه، درباره تعداد 
ماهواره های بومی که تا پایان سال جاری ساخته 
یا تکمیل شده و در مرحله پرتاب قرار دارد، افزود: 
سری ماهواره های »ناهید« ماهواره های مخابراتی 
هستند که در کشور توسط پژوهشگاه فضایی 
ساخته می شوند، بخشی دیگر ماهواره ها، سنجشی 
هستند که عنوان سری پارس را برای آن ها انتخاب 
کرده ایم. رئیس سازمان فضایی ایران گفت: برای 
ساخت ماهواره با شرکت های دولتی یا خصوصی 
سازنده ماهواره، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها قرارداد 
می بندیم. اکنون نمونه دوم ماهواره »ظفر« ساخته 
شده و دانشگاه »علم و صنعت« طبق قراردادی که 
داریم متعهد است در مدت کوتاهی )طی یکی دو 
ماه آینده(، با نصب و آزمایش محموله سنجشی 
مربوط به ماهواره، نمونه دوم ماهواره را تکمیل و 
به سازمان فضایی تحویل دهد. با توجه به اینکه 
پیش از این تامین منابع الزم مالی انجام شده است 
و با تجربه باالیی که دانشگاه علم و صنعت در این 
خصوص دارد، قاعدتا باید مراحل تکمیلی کار نیز 

بدون مشکل انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با این توضیح که بخشی از 
ماهواره های در حال ساخت و طراحی در پژوهشگاه 
فضایی ایران مخابراتی هستند که آن ها را با نام ناهید 
می شناسیم و بخش دیگر ماهواره های سنجشی 
هستند که آن را سری پارس نامگذاری کرده ایم، 
خاطرنشان کرد: تا پایان ۱۴۰۱، اگر شرایط بر 
اساس قراردادهای منعقد شده پیش برود، نمونه 
دوم ماهواره »پارس ۱« که یک ماهواره از کالس 
مینی و با قابلیت های بسیار خوب در این کالس 

است، برای پرتاب آماده می شود.
وی افزود: عالوه بر آن نمونه نخست ماهواره 
»ناهید ۲« نیز تکمیل می شود. این ماهواره جزو 
ماهواره های با فناوری ارتباط مخابراتی و مجهز به 
تراستر و دارای توان انجام مانورها و اصالحات مداری 
نیز است و می تواند یک قدم مهم در مسیر ساخت 
منظومه های مخابراتی ارتفاع پایین به حساب آید.

رونق صنعت فضایی با عزم جدی دولت سیزدهم؛
۷ ماهواره ایرانی در مرحله تکمیل یا آماده پرتاب است

 یادداشت 

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو پیش بینی کرد؛
حوضه آبریز دریای خزر دارای باالترین میزان بارش

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

   سرویس اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس گفت: سوئیس مثل 
گذشته شریک استراتژیک ما است. این روابط نه تنها به خاطر دارو 
و تجهیزات پزشکی، بلکه نقش پررنگ شرکت های سوئیسی در 

واردات و تولید ایران است.
به گزارش ایلنا، شریف نظام مافی درباره حجم مبادالت ایران و 
سوئیس در سال جدید گفت: سطح مبادالت و تجارت ایران با سوئیس 
تفاوت چندانی با گذشته نداشته  و چیزی که می دانم این است که 
سوئیس تبدیل به شریک اول تجاری اروپایی ایران شده است. به 
خصوص در حوزه تجارت و در زمینه غالت، بزرگترین شرکت های 
غالت جهان در سوئیس قرار دارند و سطح تجارت آنها با ایران در 
سال گذشته بسیار باال بوده است.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و سوئیس در ادامه با اشاره به روابط تجاری این دو کشور خاطرنشان 
کرد: از این جهت سوئیس مثل گذشته یا حتی بیشتر از گذشته در 
اصل شریک استراتژیک ما است. این روابط نه تنها به خاطر دارو 
و تجهیزات پزشکی است بلکه شرکت های سوئیسی نقش بسیار 

پررنگی را چه در واردات و چه در تولید ایران بازی می کنند.
نظام مافی درباره واردات غالت از سوئیس تصریح کرد:  شرکت های 

غالت سوئیسی  و حتی شرکت های  زنجیره غالت سوئیسی یعنی 
تکنولوژی، افزودنی ها، بازرسی خیلی نقش پررنگی در صنعت غالت 
ایران دارند. به همین منظور اتاق ایران و سوئیس بزرگترین کنفرانس 
غالت ایران را هفته گذشته در تهران برگزار کرد. در این کنفرانس 
۸۵۰ مخاطب حضور یافتند که ۴۲ نفر آنها خارجی و از ۳۵ کشور 

مختلف دنیا بودند. روابط ایران و سوئیس در زمینه غالت بسیار 
پررنگ است.فعال اقتصادی درباره سطح مبادالت تجاری ایران 
با سوئیس در آینده گفت: همه چیز بستگی به برجام دارد. حتی 
اگربرجام برای مدت کوتاهی توافق شود، شکوفایی اقتصادی برای 
ما به همراه خواهد آورد. از این لحاظ که همه پول های بلوکه شده ما 
آزاد خواهد شد و این موضوع کمک بسیار بزرگی به زیرساخت های 

صنعتی ما و نهایتا دولت برای واردات اقالم اساسی خواهد کرد.
 رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس با بیان اینکه عمده 
واردات ما از سوئیس، غالت و دارو به ویژه غالت است، ادامه داد: 
غالت موضوع جالبی است چون اتفاقا برداشت آن از کشور سوئیس 
نیست و برای مثال ممکن است ذرت از برزیل بیاید، ولی قرارداد و 

پرداخت پول آن در سوئیس انجام می شود.
نظام مافی افزود: دفتر مرکزی بزرگترین شرکت های غالت جهان 
ثبت ژنو است و در این صورت معامالت آنها در این کشور انجام 
می شود اما کشور مبداء این غالت ممکن است استرالیا، برزیل و یا 
کشورهای دیگر باشد.  این موضوع به خاطر امکانات خوب مالیاتی 
و زیرساخت های خوب برای کار است که شرکت ها به خصوص در 

زمینه غالت عالقه دارند، دفترهای مرکزی شان در ژنو باشد.

سوئیس، شریک اول تجاری ایران در اروپا شد

راهکار تاب آوری اقتصادی

 محمد صابر شاهنوش
به جرات می توان گفت تحقق اقتصاد مقاومتی پس از انقالب اسالمی و 
علی الخصوص پس از جنگ تحمیلی در الیه های زیرین اقتصادی کشور 

آغاز شده است.
اقتصاد مقاومتی بارها در بیانات مقام معظم رهبری مطرح شده و در سالهای 
گذشته تحت عناوین مختلفی همچون جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی، 
کار و سرمایه ایرانی، از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفته است که این امر نشان 
از پیش بینی دقیق شرایط کنونی از سوی ایشان دارد. مقام معظم رهبری نکاتی 
را برای سوق دادن مدیران کشور به سوی یک اقتصاد خود بسنده و متکی به 
توان داخلی در راستای کاهش و قطع وابستگی های خارجی در سال های اخیر 
مطرح نموده اند که از جمله آنها تاکید بلیغ ایشان بر کاهش اتکای بودجه عمومی 
بر درآمدهای نفتی، شفاف سازی سیاستهای تشکیل صندوق توسعه ملی و 
اختصاص بخشی از منابع آن به حمایت از فعالیت های اقتصادی زاینده و مولد 
بوده که همه و همه نشان از تدبیر مقام معظم رهبری برای اصالح رویکردهای 
مدیریتی، اجرایی و اقتصادی کشور است، تا بتوانیم امروز در مقابل دشمنان 
مقاومت کنیم. از جمله رویکردهای تزریق شده از مفهوم اقتصاد مقاومتی می 
توان به جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، 
پیشرو بودن و برون گرایی اشاره کرد که جاری سازی این رویکردها در سطوح 
مختلف مدیریت اجرایی و اقتصادی کشور قطعا” می تواند موجبات شکوفایی 
اقتصاد کشور را در پی داشته باشد. اما برای تبیین و فهم اقتصاد مقاومتی ذکر چند 
نکته مهم الزمست. اوال” مفهوم مقاوم بودن یک مفهوم طیفی بوده و مفهومی 
مطلق و دارای اندازه ای مشخص نیست. ثانیا” اقتصاد مقاومتی قبل از دین و 
نقل، یک مفهوم عقلی است. شاهد بر این مدعا این است که در هر جای دنیا 
اصل بر استحکام، مقاومت و قوام است و این یک اصل عقلی ست و لذا استفاده از 
تجربیات سایر کشورها جهت مقاوم سازی بافتهای اقتصادی کشور را الزم می 
نماید. ثالثا” اقتصاد مقاومتی یک فرهنگ است و یک بنیان و یک نسخه کوتاه 
مدت و گذرای ایدئولوژیک و سیاسی نیست، بلکه می بایست در الیه های تصمیم 
ساز و تصمیم گیری کشور تنیده شده و به عنوان یک راهبرد اقتصادی متناظر 
با مفهوم “تاب آوری اقتصادی” در ادبیات متعارف مسیر پر پیچ و خم تعالی 
کشور را پشتیبانی نماید. اما این راهبرد چگونه در سیاستگذاری ها و تصمیم 
گیری های مدیریتی، اجرایی و اقتصادی کشور جاری سازی می گردد؟ برای 
جاری سازی این راهبرد می بایست مولفه های کلیدی استخراج شده از متن و 
بندهای سیاستهای کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار داد که با بررسی 
مطالعات و پژوهش های مختلفی که در کشور در این زمینه انجام پذیرفته 
است، تعدادی مولفه کلیدی به شرح ذیل برای جاری سازی اقتصاد مقاومتی 
قابل احصا خواهد بود که با ضرب این مولفه ها در رویکردهای اشاره شده در 
باال به تعداد زیادی از برنامه های و اقدامات متناظر با سیاستهای اصلی خواهیم 
رسید که هر یک از آنها می تواند سرلوحه تغییر نگرشها و برنامه ریزی ها برای 
مدیران و کارشناسان کشور باشد. از جمله مولفه های استخراج شده از متن و 
بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه 
کارآفرینی و مشارکت عمومی، اقتصاد دانش بنیان، رشد و بهره وری و استفاده از 
مزیت جغرافیایی مناطق، استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه ها، سهم بری 
عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، تولید داخلی کاالهای اساسی، تامین 
امنیت غذا و دارو، مدیریت و اصالح الگوی مصرف، اصالح و تقویت نظام مالی، 
حمایت از صادرات کاالها و خدمات، توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری، استفاده 
از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی، مقابله با ضربه پذیری درآمدهای گاز و نفت، 
گسترش ذخایر راهبردی و استفاده از ظرفیت میادین مشترک نفتی، افزایش 
ارزش افزوده در حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و برق، صرفه جویی در هزینه 
های عمومی کشور، اصالح نظام درآمدی دولت )مالیات(، کاهش وابستگی 
بودجه به نفت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبیین و گفتمان سازی ابعاد مختلف 
اقتصاد مقاومتی، روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار ارز، افزایش پوشش 
استاندارد. لذا برای مثال هرگونه اشتغالزایی و کارآفرینی )مولفه اول( از نظر 
اقتصاد مقاومتی، به عنوان ارزش تلقی نمی گردد بلکه اشتغالزایی مد نظر است که 
رویکردهای ۷ گانه اقتصاد مقاومتی اعم از جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت 
ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در آن لحاظ شده 
باشد و اال تفاوتی با کارآفرینی به معنای آنچه در علوم رایج و متعارف مطرح می 
شود، نخواهد داشت و اینجاست که اقتصاد مقاومتی و مولفه های آن از اقتصاد 
به معنای عام آن جدا و متمایز می گردد. به جرات می توان گفت تحقق اقتصاد 
مقاومتی پس از انقالب اسالمی و علی الخصوص پس از جنگ تحمیلی در الیه 
های زیرین اقتصادی کشور آغاز شده است، چرا که با پیروزی انقالب اسالمی و 
خروج صاحبان تکنولوژی و پیمانکاران از صنایع بزرگ و ملی و از سوی دیگر وقوع 
جنگ تحمیلی، علی رغم همه سختی ها و موانع پیش رو، مردان و زنان این مرز 
و بوم با پشتکار و تالش فراوان چراغ تولید و توسعه را در صنایع راهبردی کشور 
روشن نگه داشتند و امروز نیز در راسـتای کاهش ریسکهای ناشی از بدعهدی ها 
و تحریمهای خارجی، صنایع کشور می توانند بـا تکیه با رویکردها و مولفه های 
اقتصاد مقاومتی در مسـیر رشـدی پایدار و مقاوم در برابر بحران های احتمالی 
حرکت کنند. امیدواریم طی آنچه از سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز برآمده است 
گفتمان سازی در این حوزه از سوی نخبگان کشور بیش از پیش در دستور کار 
قرار گرفته و با تبیین و تسری و جاری سازی دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، 

ارتقاء بهره وری از ظرفیتهای عظیم خدادادی به این مرز و بوم را شاهد باشیم.

در نخستین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور؛

بانک گردشگری، بانک سال ورزش شناخته شد

 سرویس اقتصادی 
بانک گردشگری در نخستین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد 
و صنعت ورزش کشور، در حوزه بانکی به عنوان بانک سال ورزش 

شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در مراسم تجلیل از 
برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور، در حوزه حامی بانکی، 
بانک گردشگری تندیس این جشنواره را دریافت کرد. این جشنواره با 
هدف انتخاب و معرفی برترین ها در حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت 
ورزش با حضور ۸۰ شرکت، موسسه و اشخاص حقیقی و حقوقی، در 
تهران برگزار شد. بانک گردشگری که به عنوان یک بانک خصوصی 
زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند، همواره 
حمایت از بخش ورزش کشور را در برنامه ریزی ها لحاظ کرده است. 

بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

 سرویس اقتصادی

با وجود افزایش قیمت شکر از ۱۳هزار و ۲۰۰ 
تومان به ۱۸هزار تومان درب کارخانه، این محصول 
بر اساس گزارش های میدانی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان 
به فروش می رسد و با کاهش عرضه این محصول 

مواجه هستیم.
به گزارش تسنیم، قیمت شکر در روزهای اخیر 
افزایش یافته است و در برخی از شهرها با کاهش 

عرضه این محصول مواجه هستیم.
 در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر 
درب کارخانه از ۱۳.۲ هزار تومان به ۱۸ هزار 
تومان افزایش یافته است اما این محصول در بازار با 
قیمت های باالیی به فروش می رسد به طوری که بر 
اساس گزارش های میدانی برای خرید یک کیلوگرم 

شکر باید ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان پرداخت کرد.
قیمت  تعیین  که  است  حالی  در  ین  ا
۱۸هزارتومانی شکر و افزایش قیمت این محصول، 
واردات آن را نیز برای تجار به صرفه می کند؛ بر این 

اساس در آینده  شاهد افزایش واردات و تنظیم 
بازار خواهیم بود.

  شکر هست، مدیریت توزیع نیست
فریبرز کریمی زند مدیرعامل شرکت کشت و 
صنعت نیشکر دهخدا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: کمبود شکر در 
کشور نداریم بلکه مشکل در مدیریت توزیع است؛ به 
همین دلیل در یک شهر با کاهش عرضه و در شهری 
با فراوانی مواجه هستیم.وی افزود: فصل تولید 
شکر چغندری تمام شده است و شکرهایی که در 
بازار عرضه می شود از محل تولید نیشکر و بخشی 
نیز شکر چغندری پاییزه در جنوب کشور است 

که باید این محصوالت در کل کشور توزیع شود.
زند ابراز کرد: دولت نیز واردات شکر دارد که 
قدام به توزیع این محصول  ر، ا برای تنظیم بازا

می کند.
  افزایش انگیزه واردات شکر

وی گفت: با باال رفتن نرخ مصوب شکر به 
ین محصول نرخ  ر تومان، ا هرکیلوگرم ۱۸ هزا
خود را به نرخ  شکر وارداتی نزدیک کرده است 

به طوری که تجار می توانند با در نظر گرفتن ۱۰ 
درصد سود این محصول را به قیمت ۱9 تا ۲۰ هزار 
تومان عرضه کنند و به نظر می رسد با این اقدام 
برخی تجار بخش خصوصی به ویژه صنایع شیرینی 

و شکالت اقدام به واردات کنند.
  موجودی شکر کارخانه جات در اختیار دولت قرار 

داده شد
علیرضا اشرف رئیس انجمن صنایع قند و شکر 
ایران نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصای خبرگزاری 
تسنیم یادآور شد: اعضای تولیدکننده انجمن از 
اول مهر ماه تا پایان اسفند ماه اقدام به تولید شکر 
می کنند و طبق دستور دولت، محصول خود را 

ضمن تولید به فروش می رسانند.
وی اضافه کرد: در الباقی ایام سال برای تنظیم 
تژیک و  یر استرا ز محل ذخا ر شکر، دولت ا زا با
مجوزهای واردات شکر خام، اقدام به تأمین نیاز 
بازار و تنظیم بازار می کند؛ هر زمانی ستاد تنظیم 
بازار مجوز  های واردات را به موقع انجام دهد و 
واردات سرموقع انجام شود، بازار نیز تعادل دارد.

رئیس انجمن صنایع قند و شکر ایران ادامه داد: 

انجمن از طریق مکاتبات متعدد، موجودی انبارهای 
کارخانه جات تولیدکننده شکر و نیاز به واردات را 
به دولت اعالم کرده است و بخش حاکمیتی برای 

تنظیم بازار این محصول اقدام می کند.
وی افزود: اعضای انجمن، تنها تولیدکننده شکر 
هستند و در این که نظام تنظیم بازار به درستی عمل 
می کند یا خیر  نقشی ندارند، تنها در یک مقطعی 
در سال های قبل مسئولیت تنظیم بازار به انجمن 

سپرده شده بود.
بنابر این گزارش حجت براتعلی مدیرکل توزیع 
و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران روز گذشته 
از توزیع۶۰ هزار تن شکر در کشور با هدف حفظ 

آرامش بازار و ثبات قیمت ها خبر داد.

فروش شکر ۱۸هزارتومانی به قیمت ۲۵هزار تومان:

 شکر هست، مدیریت نیست 

 Economic service
Iran exported 17 billion cubic meters (bcm) of gas in the past 
Iranian calendar year 1400, the managing director of National 
Iranian Gas Company announced. Majid Chegeni made the 
remarks in a press conference held on the sidelines of the 26th 
International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition 
of Iran on Sunday. The official also announced that the coun-
try has exported averagely 20 million cubic meters (mcm) of 

gas per day to Iraq in the past year, which is 35 mcm at the 
present. “We also exported about nine mcm of gas to Turkey 
per day in the previous year”, he added. The NIGC’s manag-
ing director also announced that Iran’s daily gas production 
increased 45 mcm in the past year. He said that 98.4 percent 
of the cities in the country enjoy natural gas at the moment, 
which will reach 99 percent, and 85.4 percent of villages enjoy 
natural gas which will reach 89 percent.

لوازم یدکی خودرو20درصد گران شد
  سرویس اقتصادی 

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی می گوید: لوازم یدکی از ابتدای 
اردیبهشت تاکنون ۲۰ درصد گران شده است؛ تورم، افزایش حقوق و 

افزایش مالیات از مهم ترین دالیل رشد قیمت بوده اند.
آقای کاظمی می گوید: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و ۵۰ درصد 
حق بیمه کارگران از دیگر دالیل افزایش قیمت لوازم یدکی عنوان 
می شود. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، پیشتر گفته بود “حدود 
۴۰ درصد بازار قطعات یدکی را محصوالت تقلبی و قاچاق تشکیل 
میدهد که حذف آن ها از بازار، قیمت ها را تا ۸ درصد افزایش داده. 
“ در فروردین پارسال نیز قیمت لوازم یدکی خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ 
درصد گران شده بود. پیشتر وزارت صمت این صنف را مکلف کرده 
بود تا برای ۵۳ قلم از لوازم یدکی شناسه کاال مشخص کند که در گام 

اول کمک فنر و باطری خودرو شناسه دار شدند.

وزیر راه و شهرسازی:

وام ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون، وام خرید ۷۰۰ میلیون
 سرویس اقتصادی

وزیر راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد افزایش وام 
ودیعه مسکن در تهران به ۱۰۰ و خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون 
تومان در جلسه فردای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس 

جمهور خبر داد.
به گزارش مهر، رستم قاسمی در حاشیه دیدار با وزیر 
زیرساخت ارمنستان در جمع خبرنگاران درباره وام ودیعه مسکن 
گفت: در خصوص بازار مسکن باید گفت این بازار ملتهب و در 
ستاد تنظیم بازار جلساتی برای آن در نظر گرفته شده است. 
بسته ای هم در این خصوص وزارت راه و شهرسازی به ستاد 

تنظیم بازار ارائه کرده است.
وی درباره وام ودیعه مسکن اظهار داشت: فردا رقم جدید وام 
ودیعه مسکن در شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور به 
تصویب می رسد. پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی افزایش این 

وام درتهران به ۱۰۰ میلیون تومان است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با شورای پول و اعتبار در 
خصوص نرخ سود وام ودیعه مسکن مخالفیم، گفت: نباید سقف 
قرارداد اجاره مسکن در تهران از ۲۵ درصد بیشتر شود. قرار است 
فردا در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور 
موضوع انتقال سامانه اتحادیه مشاوران امالک به سامانه وزارت 
راه و شهرسازی مطرح و تصویب شود. در این صورت می توانیم 
از رقم قرارداد اجاره ساالنه هر واحد مطلع شویم و اجازه ندهیم 

موجری از سقف تعیین شده مبلغ اجاره را افزایش دهد.

قاسمی درباره وام خرید مسکن تصریح کرد: فردا همچنین 
در جلسه شورای عالی مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن 
مطرح خواهد شد. پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ۶۰۰ تا ۷۰۰ 

میلیون تومان در تهران است.
وی در خصوص اجرای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: 
شرکت بازآفرینی شهری با شهرداری ها و دیگر دستگاه های 
تابعه ساخت ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در بافت های 
فرسوده را به امضا رسانده و همچنین ساخت ۱۶۷ هزار واحد 
مسکن روستایی از ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در نظر گرفته 
شده آغاز شده و امسال به سقف مورد نظر در خصوص مسکن 

روستایی دست خواهیم یافت.
وی افزود: تأمین زمین دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن 

شهری در حال اتمام است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن 
بارگذاری شده و بقیه در مسیر الحاق و بارگذاری هستند. یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اجرا 
داریم که از مراحل مختلف از خاکبرداری تا سفت کاری در 

دست اجرا است.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بین ۱.۵ تا دو سال 
ساخت مسکن در کشور به طول می انجامد، گفت: برنامه ما این 
است که شعار مسکنی دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد 
را در دو پارت دو میلیون واحدی اجرا کنیم تا قبل از شهریور 

امسال ساخت پارت نخست آن نهایی خواهد شد.
به گفته وی سهمیه شهرهای جدیداز نهضت ملی مسکن 
۶۰۰ هزار واحد است که فردا با حضور رئیس جمهور ساخت 

صد هزار واحد آن کلنگ زنی خواهد شد.
قاسمی تصریح کرد: ما روی زمین خشک و خالی کلنگ 
نمی زنیم مگر آنکه پیمانکار آن تأمین شده باشد و زیرساخت ها 

نهایی شده باشد.
وزیر راه و شهرسازی درباره علت عدم پرداخت تسهیالت ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومانی در سال گذشته از سوی بانک ها برای ساخت 
مسکن، گفت: مشکل سال گذشته این بود که باید با شورای پول 
و اعتبار در خصوص سهمیه هر بانک و دیگر نکات فنی آن مکاتبه 
می کردیم که این اتفاق افتاده است. ما در شش ماهه نخست 
دولت سیزدهم کارهایی مانند تهیه نقشه مجتمع های مسکونی 

و تأمین زیرساخت ها را به اتمام رسانده ایم.
قاسمی با بیان اینکه ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده 
و فردا در شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور این ۲۰۰ 
هزار واحد تعیین تکلیف می شوند، بیان کرد: ما از مسکن مهر در 
نهضت ملی مسکن الگو برداری و ایرادات آن را برطرف کردیم. 
به عنوان مثال تراکم خانوار در مسکن مهر ۱۲۷ خانواده در هر 
هکتار است که در نهضت ملی مسکن به ۵۰ خانواده در هر هکتار 

کاهش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص مشکالت شهرهای جدید 
هشتگرد و پردیس اظهار داشت: مردم این دو شهر جدید مشکالت 
عدیده ای دارند و ما به آن واقف هستیم. ۱۰ هزار واحد مسکونی 
در پردیس کمبود داریم و مردم بعضاً آورده مورد نیاز یا حتی 
اقساط آن را پرداخت کرده اند اما مسکنی ساخته نشده است 
که فردا در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور 

به این موضوع خواهیم پرداخت.
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روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

اخبار  استان ها

  چهارمحال و بختیاری- مهوش نوری زاده- خبرنگار یاقوت وطن 
در مراسمی با حضور مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری معرفی 

و از ابراهیم شریفی، مدیرکل سابق این اداره قدردانی شد.
در این مراسم، پیام احمدی به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری معرفی شد.گفتنی است، پیام احمدی متولد سال 1367 و دانش آموخته 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است. از جمله سوابق اجرایی وی می توان به کارشناس 
مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در استان چهار محال و بختیاری، دستیار مدیر کل 
تبلیغات اسالمی استان چهار محال و بختیاری، سرپرست جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
استان چهار محال و بختیاری، معاون اجرایی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
شهرستان بروجن، مسئول تحلیل بررسی و فرهنگی در بسیج دانشجویی و بسیج محالت، 
عضو هیات مدیره موسسه مردم نهاد آدینه و همکاری با سایر موسسات مردم نهاد مانند 
گروه تفحص سیره شهدا و شبکه جوانان رضوی و موکب ریحانه النبی )س( و همکاری با 
ماهنامه پیام و بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج( اشاره کرد.مهدی رمضانی، مدیرکل امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم با اشاره به جوان گرایی در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، اظهار داشت: 70درصد انتصابات جدید مربوط به دهه شصتی ها 
است. وی با اشاره به اینکه سرپرست جدید این اداره کل در استان چهارمحال و بختیاری 
جوان ترین مدیرکل است ادامه داد: برای تحقق عدالت فرهنگی در این استان الزم است به 
ظرفیت های این استان توجه ویژه شود.پیام احمدی، سرپرست جدید اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم با اشاره به حمایت تمام 
گرایش ها و نظرات، بیان داشت: تشکیل کارگروه رصد فرهنگی استان از اولویت های جدید 
این اداره کل است.وی با اشاره به مسئله و راهبرد تمرکززدایی، گفت : توسعه فرهنگی در 
شهرستان های 10 گانه استان چهارمحال و بختیاری به اقتضای هر شهرستان اتفاق می افتد.

معرفی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری

حال و هوای رستوران ها و فست فودهای شیراز:

گره کور گرانی بر فعالیت غذاخوری های شیراز

  همدان- سید علی اکبر حوائجی- خبرنگار یاقوت وطن
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان 
گفت: مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان 
آماده پذیرایی از مسافران در ایام تعطیالت عید 

فطر است.
صفر صادقی راد در کمیته حمل و نقل سوخت 
وخدمات سفر استان گفت: با توجه به برنامه 
ریزی های انجام شده برای انجام سفر های ایام 
تعطیالت عید فطر باید تالش کنیم با ارائه بهترین 
خدمات میزبانی شایسته برای مسافران باشیم. وی 
افزود: برای ارتقای سطح خدمات رسانی به کاربران 
جاده ای نظارت ویژه ای بر عملکرد مجتمع ها و 
همچنین پایانه های مسافربری استان کماکان انجام 
می شود. مدیرکل راهداری همدان ادامه داد: در این 
بازدید ها وضعیت نمازخانه، رستوران، سرویس های 
بهداشتی، فروشگاه، راه دسترسی، فضاسازی 
مناسب، نظافت عمومی مجتمع های خدماتی رفاهی 
بین راهی و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
در راستای جلوگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا 
مورد بررسی قرار می گیرد. صادقی راد در ادامه به 
فعالیت مرکز مدیریت اطالغات راههای استان اشاره 
و خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راه های استان با 
تلفن 1۴1 به شکل شبانه روز و با ۲۵7 خط تلفن و 
اپلیکیشن1۴1 و همچنین سایت1۴1 در خدمت 
همه هموطنان برای اطالع از وضعیت راههای استان 

است. مدیرکل راهداری همدان یاداور شد: رانندگان 
عزیز در هنگام سفر باید حد سرعت متوسط خودروی 
خود را در بین دوربین های کنترل سرعت جاده 
ها رعایت کنند. صادقی راد از پلیس راه خواست 
تمهیدی برای اتومبیل هایی که پالک های خود را 
مستتر و یا مخدوش کرده اند، بیندیشد. وی در ادامه 
با ابراز گالیه ازاینکه در ورودی شهر زیبنده نیست 
که این همه زباله وجود داشته باشد، افزود: به همین 
دلیل پویشی همگانی با همه ظرفیت های استان 
اجرا خواهد شد تا ورودی شهرهای استان عاری از 
زباله شوند. این مسئول در ادامه به اقدامات ایمنی 
در سطح جاده ها اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری 
از تصادفات جاده ای، اقدامات ایمنی از قبیل انجام 
خط کشی ها، نصب روشنایی، نصب نیوجرسی و 

گاردریل را در سطح استان نیز انجام شده است.

  اراک- انسیه سادات میرهندی- خبرنگار یاقوت وطن 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی؛ 
عملکرد مناسب همکاران بهداشت، از دالیل مهم 

مدیریت این بیماری بوده است.
دکتر سید محمد جمالیان در آیین تقدیر 
از پرسنل بهداشت گفت؛ همکاران این حوزه 
در روزهای کرونایی نشان دادند برای حفظ 
سالمت همنوعان خود از هیچ تالشی دریغ نمی 
کنند. وی افزود؛ در نظارت عملکرد وزارتخانه 
نیز ،نام حوزه و معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی اراک در بین سایر دانشگاه ها و استان 
ها می درخشد. وی تاکید کرد؛ در حوزه های 
مختلف از جمله آمار خوب واکسیناسیون، 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها،گشت های 
نوروزی و غیره همواره عملکرد خوب حوزه 
بهداشت را به رخ سایر استان ها کشیده که 
نشان از تالش شبانه روزی همکاران این حوزه 
است.دکتر جمالیان در ادامه خاطر نشان کرد؛ 
در برهه ای از زمان هستیم که باید خود را برای 
تغییر سبک زندگی آماده کنیم و شاید در این 
راه با مخالفت ها و مقاومت هوایی روبرو شویم. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت؛ ادامه 
زندگی با همین منوال با توجه به مخاطراتی که 
سیاره زمین را تهدید می کنند دشوار خواهد شد 
و در کشوری همچون ایران اسالمی که آیات 
و روایات مختلفی در مورد استفاده صحیح و 

عدم اصراف موجود است می تواند تصحیح روش 
زندگی را  راحت تر از سایر کشورها به خصوص 
کشورهای اروپایی هموار کند. وی تاکید کرد؛ 
همکاران بهداشت می توانند در این زمینه 
مطالبه گر باشند و در کل مناطق تحت پوشش 
دانشگاه به مردم و مسئوالن برنامه ارایه دهند. 
دکتر جمالیان هرگونه توسعه صنعتی را ضمن 
راحت تر شدن شیوه زندگی، برای سالمتی 
افراد جامعه تهدیدآمیز دانست و گفت؛ دولت 
ها برای رفاه حال ملت همواره به فکر فراهم 
کردن زیرساخت های الزم برای زندگی بهتر 
هستند اما پیوست سالمت و زیست محیطی 
آن نیز باید در اولویت باشد که این مهم وظیفه 
ی همکاران حوزه ی بهداشت و درمان است که 
البته یاری مردم و حمایت همکاری مسئوالن و 

دستگاه های اجرایی را نیز می طلبد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی:
عملکرد حوزه ی بهداشت در روز های کرونایی افتخار آمیز بوده

در کمیته حمل و نقل سوخت و خدمات سفر مطرح شد:
آمادگی مجتمع های خدمات رفاهی همدان برای پذیرایی از مسافران 

اصالح سیستم یارانه ها و در پی 
آن افزایش قیمت محصوالت 
باعث شده تا در روزهای اخیر 

بسیاری از مشاغل در یک 
بهت فرو روند و صنوفی مانند 

ساندویچی ها و رستوران داران 
شیراز برای ادامه فعالیت سر 

درگم شوند

سرویس خبر

اصالح سیستم یارانه ها و در پی آن افزایش قیمت 
محصوالت باعث شده تا در روزهای اخیر بسیاری 
از مشاغل در یک بهت فرو روند و صنوفی مانند 
ساندویچی ها و رستوران داران شیراز برای ادامه 

فعالیت سر درگم شوند.
به گزارش ایلنا، این روزها با گذر در مراکز و میادین 
خرید شهر به راحتی می توان در چهره شهروندان بهت 
و  تعجب شان را از باال رفتن یک شبه قیمت بسیاری از 
اجناس دید. مردمی که از ترس تمام شدن روغن و مرغ 
ساعت ها برای دریافت نان در نانوایی ها منتظر می مانند، 
از سوی دیگر گرانی های یکباره  باعث  می شود تا کم 
کم بسیاری از نیازهای ثانویه مردم نیز  از سبد کاالی 

خریدشان حذف شود.
آن طور که احمد پناه رئیس اتحادیه پیتزا فروشان 
و اغذیه شیراز می گوید: در حال حاضر وضعیت مغازه 
های ساندویچی و فست فود در شهر شیراز بسیار خراب 
و بد تر از قبل شده  و با توجه به اینکه گوشت، مرغ، سیب 
زمینی، آرد، روغن و ....... مواد اصلی ساندویچی ها و 
فست فود ها به شمار می رود بنابراین افزایش قیمت 
این مواد مشکالتی را برای مغازه داران این صنف ایجاد 

کرده است.
بعدی  هدف  فودها  فست  و  رستوران ها    

ترکش گرانی ها

محمدرضا احمدپناه با اشاره به اینکه در حال حاضر 
مغازه داران و ساندویچی ها برای متضرر نشدن از افزایش 
قیمت باید نرخ ساندویچ و فست فود را با شیب مالیم 
گران کنند می افزاید: متاسفانه فعالیت با قیمت های 
روز گذشته به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست و در 
شرایط فعلی فعالیت ساندویچی ها در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. رئیس اتحادیه پیتزا فروشان و اغذیه شیراز 
با اشاره به اینکه طی جلسه ای که روز گذشته برگزار 
شد مسئوالن اعالم کردند که قیمت اقالم و محصوالت 
فست فود ها و ساندویچی ها حدود 70 الی 100 درصد 
افزایش یافته است می گوید: ذکر این نکته ضروری 
است که نرخ نهایی ساندویچ و فست فود در شیراز در 

این هفته مشخص خواهد شد.
رئیس اتحادیه پیتزا فروشان و اغذیه شیراز در ادامه 
با اشاره به اینکه قطعا افزایش قیمت ها باعث می شود 
تا تنها ۲0 الی 30 درصد مردم از خرید فست فود و 
ساندویچ استقبال کنند ادامه می دهد: امیدواریم که 

دولتمردان همواره به فکر مغازه داران باشد.
احمدپناه در ادامه با اشاره به اینکه هنوز تاثیرات 
گرانی ها بر مغازه داران ساندویچی ها و فست فود به 

صورت کامل مشخص نشده است.
  شوک عجیب گرانی به صنف رستوران داران شیراز

نائب رئیس اتحادیه رستوران ها و سفره خانه های 
ینکه قطعا زمانی که  مه با بیان ا دا ز در ا سنتی شیرا
قیمت مواد اولیه افزایش می یابد نرخ غذا هم گران می 
شود،می گوید: با توجه به اینکه حدود ۲0 هزار کارگر در 

سطح رستوران های شیراز فعالیت می کند اما ذکر این 
نکته ضروری است که نیروی کار و مواد اولیه دو مؤلفه 

مهم در رستوران داری و سالن های غذا خوری است.
ینکه بی شک  ره به ا شا کبر قوی پنجه با ا علی ا
مصرف غذای خوب تاثیر مستقیمی بر سالمت  مردم و 
شهروندان دارد ادامه می دهد: زمانی که مردم تغذیه 
مناسب مصرف کنند به مراتب کمتر به دکتر نیاز پیدا 
می کنند و عدم تغذیه مناسب سبب شده تا مردم روز 
به روز سرو کارشان به پزشک ها بیفتد و برای مراجعه 

باید زمان  و پول  زیادی هزینه کنند.
نائب رئیس اتحادیه رستوران ها و سفره خانه های 
ز  ینکه در حال حاضر بعضی ا ز با بیان ا سنتی شیرا
رستوران های سطح شهر به صورت غیر قانونی و بدون 
مجوز فعالیت می کنند ادامه می دهد: قطعا بعضی از 
رستوران ها با هدف استفاده از مواد اولیه درجه دو و 
سه از دریافت پروانه کسب و مجوز خودداری می کنند.

قوی پنجه با اشاره به اینکه افزایش مواد اولیه بی شک 
بر قیمت تمام شده تاثیر می گذارد می گوید: اگرچه 
قیمت استیک و سینه مرغ در روزهای گذشته کیلویی 
67 هزار تومان بود اما متاسفانه نرخ این محصول در 
روز گذشته دو برابر و به رقمی بالغ بر کیلویی 1۲۲ هزار 

تومان افزایش یافته است.
قوی پنجه در ادامه با اشاره به اینکه  افزایش قیمت 
رستوران داران را در یک شوک عجیب فرو برده است و 
مغازه داران نمی دانند که محصوالت شان را باید با چه 
قیمتی در اختیار مردم و مشتریان قرار دهند، بیان می 

کند: به نظر می رسد مغازه داران در روزهای آینده با 
مشکالت متعدد مواجه می شوند.

نائب  رئیس اتحادیه رستوران ها و سفره خانه های 
سنتی شیراز در ادامه با انتقاد از موضوع مالیات بر ارزش 
افزوده از رستوران ها می گوید: متاسفانه سازمان مالیاتی 
به هیچ وجه نمی پذیرد که رستوران ها و غذا خوری ها 
محصوالت شان را با سود اندک به مردم می فروشند و 
این در حالی ست که در هیچ کجای دنیا از صنف غذا 

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی کنند.
قوی پنجه در ادامه با بیان اینکه مالیات بر ارزش 
افزوده زمانی بر رستوران ها اعمال شد که قیمت هر 
پرس چلو کباب حدود 18 هزار تومان بود می گوید: 
اما در حال حاضر که قیمت هر پرس چلو کباب به90 تا  
130 هزار تومان رسیده باعث می شود تا فشار زیادی 

بر مردم و مشتریان بیاید.
وی با اشاره به اینکه برای  تعادل قیمت ها از مسئوالن 
تقاضا کردیم هر چه زودتر جلسه ای را تشکیل دهند 
، می گوید: قطعا افزایش قیمت برای رستوران و مغازه 
داران به مراتب بد تر از این گرانی ها است . چون باال 

رفتن قیمت ها بازار ما را کسادتر  از قبل می کند.
نائب رئیس اتحادیه رستوران ها و سفره خانه های 
ینکه اخذ مالیات بر ارزش  ز با اشاره به ا سنتی شیرا
.. باعث شده تا  و افزوده، نداشتن بازگشت سرمایه و.
رستوران داری  برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد، 
خاطر نشان می کند: امیدوارم آینده پر خطری در انتظار 

رستوران و غذاخوری های شیراز نباشد.

 سرویس خبر 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه خشکسالی به 
۹۰ درصد مزارع گندم دیم خسارت وارد کرد گفت: 
تاکنون بیش از ۲۹ هزار تن گندم از مزارع استان 

بوشهر برداشت شد.
به گزارش تسنیم، در آستانه فصل تابستان این 
روزها شاهد برداشت غالت از جمله گندم، جو و 
دانه روغنی در نقاط مختلف کشور از جمله استان 

بوشهر هستیم.
امسال برداشت گندم درحالی در استان بوشهر 
آغاز می شود که تداوم خشکسالی به محصول کشت 
گندم به ویژه گندم دیم خسارت 90 درصدی وارد 

کرده است.
به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی استان بوشهر در سال زراعی جاری 

90 هزار هکتار اراضی استان به کشت گندم دیم 
اختصاص یافت و 1۴ هزار و ۵00 هکتار اراضی تحت 
پوشش گندم آبی قرار گرفت که کاهش بارندگی و 
تداوم خشکسالی به 90 درصد کشتزار های دیم و 
۲۵ درصد مزارع آبی خسارت وارد کرده است.کبری 
توکلی سطح بیمه زیر کشت گندم را مورد اشاره قرار 
داد و اظهار داشت: بر اساس آمارها 6۵ هزار و ۲0۵ 
هکتار مزارع استان بوشهر تحت پوشش صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی قرار دارد که زمینه جبران بروز 
خسارت به مزارع را فراهم کرده است.وی به میزان 
برداشت گندم پرداخت و با بیان اینکه در برداشت 
رند تصریح کرد:  گندم ۲9۵ کمباین مشارکت دا
تاکنون برداشت گندم از سطح ۲۴ هزار و ۵00 هکتار 
از اراضی استان بوشهر شامل 1۴ هزار و ۵00 هکتار 
اراضی دیم و 10 هزار هکتار مزارع آبی انجام شده 
است.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 

استان بوشهر با بیان اینکه سال گذشته حدود 60 
هزار تن گندم از مزارع استان برداشت و ذخیره شد 
خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان برداشت 
گندم 30 هزار تن گندم برداشت شود که نسبت به 
سال گذشته کاهش چشمگیری دارد.توکلی از خرید 
تضمینی گندم در استان خبر داد و بیان کرد: آمارها 
نشان می دهد حدود ۲0 هزار تن گندم از کشاورزان 
خریداری و تحویل انبارها شده است.وی از برداشت 
بیش از ۲9 هزار تن گندم از مزارع استان بوشهر 
خبر داد و اضافه کرد: تاکنون 16 هزار و ۵00 تن 
گندم معمولی، 3 هزار تن گندم قراردادی، 9 هزار و 
۵00 تن بذر گندم از کشاورزان خریداری در انبارها 
ذخیره شده است.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
استان بوشهر هم میزان برداشت گندم در  استان 
نسبت به سال قبل کاهش ۴۲ درصدی دانست و 
خاطر نشان کرد: تاکنون 19 هزار و 700 تن گندم از 

کشاورزان استان بوشهر خریداری و تحویل انبارهای 
13 گانه شده است.

جمال زارعی از پرداخت 1۴1 میلیارد تومان از 
مطالبات کشاورزان گندم کاران استان خبر داد و 
افزود: تاکنون 1۴1 میلیارد و ۵00 میلیون تومان 
بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت شده و 
تالش می شود در کوتاه ترین زمان ممکن مطالبات 
گندم کاران پرداخت شود.وی با بیان اینکه خرید 
گندم از کشاورزان تا نیمه خرداد ماه ادامه دارد 
تصریح کرد: پیش بینی می شود که امسال حدود ۲۵ 

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

۲۹ هزار تن گندم از مزارع استان بوشهر برداشت شد

سرویس خبر
مدیر جهاد کشاورزی محالت گفت: ۷۰۳ میلیون واحد انواع گل و گیاهان زینتی 

پارسال در ۷۰۰ هکتار از گلخانه های تونلی و فضای باز این شهرستان تولید شد.
به گزارش ایرنا، امیر عربی افزود: 16۵میلیون گل  شاخه بریده از گونه های گالیل، 
میخک، داوودی، لیسیانتوس، آنتوریوم و لیلیوم در ۲66 هکتار از گلخانه های تونلی و 
فضای باز بخشی از این تولیدات را شامل می شود.وی اظهار داشت: 31 میلیون گلدان انواع 
گل های آپارتمانی گلدار شامل حسن یوسف، گل سنگ، کاکتوس، دیفن باخیا، پتوس و 
فیکوس  نیز پارسال در 1۲1هکتار از گلخانه های تونلی در محالت تولید شده است. وی 
گل های  آپارتمانی، نشایی و فصلی را شامل انواع اطلسی، بنفشه، میمون، سلوی، پریوش 
و آهار دانست و گفت: ۲61میلیون گلدان گل های آپارتمانی برگ زینتی در 81هکتار از 
گلخانه های تونلی و 1۵6 میلیون بوته گل های فصلی و نشایی در 19۲ هکتار از گلخانه های 

فضای باز پارسال در شهر گل ایران برداشت شد.

۷۰۳ میلیون واحد انواع گل و گیاه زینتی در محالت تولید شد

بهینه سازی ۳91 موتورخانه بخش خانگی در استان کرمانشاه 
در سال 14۰۰

کرمانشاه- محمد فرجی- خبرنگار یاقوت وطن
به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی ودر راستای کمک به اقتصاد خانواده ها 
در سال 14۰۰ تعداد ۳۹1 واحد موتورخانه بخش خانگی در استان کرمانشاه بهینه سازی 
شد که زمینه صرفه جویی 1۰ درصد در مصرف گاز طبیعی جهت مشترکین مذکور فراهم 

شده است.
سیروس شهبازی مدیر عامل گاز استان، بیان داشت: در راستای سیاست های شرکت ملی گاز 
به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، شرکت گازاستان کرمانشاه در مرحله اول اقدام به 
شناسایی و ثبت نام از تمامی مشترکین خانگی که دارای سیستم موتورخانه هستند کرده که تاکنون 
از 8۲6 واحد دارای سیستم موتورخانه در بخش خانگی تعداد 6۴3 واحد ثبت نام کرده اند و باتوجه 
به تعداد واحد بهینه سازی شده درسال 1۴00 نسبت به برنامه پیش بینی شده رشد130درصدی 
داشته است.وی افزود: باتوجه به برنامه ریزی بعمل آمده پیش بینی می شودتمامی واحدهایی که 
ثبت نام کرده اند درسال جاری موتور خانه های آنها بهینه سازی شود،الزم به ذکر است نظر به اینکه 
تعداد واحدهای موتورخانه در محاسبات به ازای هر ۵00 متر مربع زیربنا یک واحد موتورخانه در 
نظرگرفته می شود می توان گفت تا کنون 813 واحد موتورخانه در بخش خانگی در استان کرمانشاه 
بهینه سازی شده است.مدیرعامل گازاستان کرمانشاه درپایان یادآوری کرد: قابل توجه اینکه در 
بحث بهینه سازی موتورخانه بمنظور صرفه جویی وکمک به اقتصاد خانواده ها بصورت رایگان سه 
کار عمده در واحدهای موتورخانه ازجمله عایق بندی موتورخانه ها،تنظیم دمای مشعل وهمچنین 

نصب رسوب گیر انجام می گیرد.

با کسب دانش بومی تولید تایر در کویرتایر رقم خورد:

ماندن ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر در کشور

 سرویس خبر
کارخانه کویرتایر بیرجند توانسته با تولید دانش بومی تولید تایر، ۳ میلیون و ۳۰۰ 

هزار دالر صرفه جویی ارزی داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مهندسان کارخانه کویرتایر بیرجند 33 
نوع الستیک در این کارخانه تولید شده و ۲3 درصد نیاز الستیک سواری کشور از این 
طریق تأمین می شود.عالوه بر این، مهندسان توانسته اند دستگاه های پرس پخت را نیز که 
مورد نیاز صنعت تولید تایر است در این کارخانه تولید کنند.کویرتایر کارخانه ای است که 
جوانان بومی زیادی را مشغول به کار کرده تا عالوه بر بهره گیری از دانش آنها، منبع درآمد 
ثابتی برای خانواده هایشان ایجاد کند.یکی از کارکنان کویرتایر گفت: در چند سال پیش 
خارجی ها تکنولوژی های تولید تایر و نرم افزار های مورد نیاز را به ما نمی دادند، اما اکنون 
خودمان توانایی تولید آن ها را به دست آورده ایم. وی گفت: وقتی در کارخانه 33 نوع تایر در 
اندازه های مختلف تولید می شود، نشان از همت و پشتکاری دارد که ثمره اش عدم وابستگی 
به خارج از کشور است. یکی از مهندسین مشغول به کار در کویرتایر نیز گفت: دستگاه های 
پرس پخت را توانسته ایم در این کارخانه تولید کنیم و این موضوع سبب صرفه جویی در 
هزینه ها شده است. وی گفت: دستگاه های پرس پخت موجود در این کارخانه 17 تا است.
زینلی مدیر عامل کارخانه کویرتایر بیرجند گفت: در صورتی که قرار بود تکنولوژی 
تولید هر اندازه از الستیک را از کشور های خارجی بگیریم، باید 100 هزار دالر ارز از کشور 
خارج می کردیم. وی گفت: اکنون 33 نوع الستیک داریم که با داشتن تکنولوژی این 33 
نوع، 3 میلیون و 300 هزار دالر صرفه جویی ارزی در کشور انجام شده است. زینلی گفت: 
دستگاه های پرس پخت این مجموعه 3۵ درصد ارزان تر از دستگاه هایی است که می توانیم 
از کشور های خارجی وارد کنیم.مدیر عامل کارخانه کویرتایر بیرجند گفت: تالش می کنیم 

امسال ۲0 دستگاه پرس پخت در کویرتایر تولید کنیم.

سرپرست محیط زیست کرمانشاه:

هوای قصرشیرین در شرایط بحرانی است

سرویس خبر
سرپرست محیط زیست کرمانشاه با اشاره به ورود توده ریزگردها به استان 

کرمانشاه از سمت کشور عراق، گفت: هوای قصرشیرین در شرایط بحرانی است.
به گزارش مهر، احد جلیلیان اظهار کرد: بر اساس اطالعات به دست آمده از ایستگاه های 

پایش کیفیت هوا در ایستگاه قصرشیرین کیفیت هوا در شرایط بحرانی قرار دارد.
وی افزود: عدد شاخص لحظه ای کیفیت هوا در ایستگاه قصرشیرین ۵00 بوده و عدد 
غلظت ذرات معلق با شعاع کمتر از ۲ و نیم میکرون 3۴3 و شعاع کمتر از 10 میکرون در 

هوا ۵00 میکروگرم در متر مکعب است .
سرپرست محیط زیست کرمانشاه تصریح کرد: عدد شاخص لحظه ای کیفیت هوا در 
ایستگاه اسالم آبادغرب 3۲، پاوه فرمانداری 80، زیباپارک ۵1، سرپل ذهاب 99، کرمانشاه 
شهرداری مرکزی ۲9 و کنگاور 7۲ است. جلیلیان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 
آلودگی هوا حاصل از ذرات معلق موجود در هوا به شهرستان های مجاور نیز رسیده و کیفیت 

هوای دیگر شهرستان ها نیز تأثیر پذیرد. 

 Provinces service
As announced by a provincial official, 25 idle mines were 
revived in Zanjan province in the past Iranian calendar year 
1400. Naser Faghfouri, the head of the province’s Industry, 
Mining and Trade Department, said that 355 mines are al-
ready active in Zanjan province, of them over 12 million 
tons of minerals is annually extracted. He said that 2,978 
persons are working in the mines of the province at the pres-
ent. Of the total 355 mines of the province, 134 mines are in 

Zanjan county, of them over three million tons of minerals 
is annually extracted, the official further stated. According 
to the data released by Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organization (IMIDRO), 453 
idle small-scale mines have been revived throughout the 
country in the previous Iranian calendar year. Based on the 
IMIDRO data, the revived mines in the previous year created 
jobs for over 3,000 people and increased the country’s min-
eral output by 22.5 million tons.
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 Over 100 tons of
drugs confiscat-
ed in 2 months

رئیس سازمان نظام پرستاری:

کمبود بیش از100هزار پرستار 
در کشور

     سرویس اجتماعی
رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به کمبود ۱۰۰ هزار پرستار 
در کشور از قطع همکاری برخی دانشگاه های علوم پزشکی با ۵۰۰۰ 

پرستار پس از فروکش کردن آمار کرونا خبر داد.
به گزارش تسنیم، محمد میرزابیگی در نشست خبری سازمان نظام 
پرستاری با بیان این که پرستاری در ایران در بسیاری از زمینه ها قدرتمندتر 
از سایر کشورهاست، اظهار داشت: پرستاری ایران به لحاظ تکنولوژی 
آموزش و سواد با چند کشور اول جهان برابری می کند اما به دلیل عدم 
رعایت استانداردهای نیروی انسانی نسبت به جمعیت، تخت و پزشک، 
نتوانسته ایم استانداردهای جهانی را پیاده سازی کنیم با این وجود در دو 
سال کرونا پرستاران بر بالین بیماران حاضر شدند. وی افزود: نزدیک به 
200 پرستار شهید در ایام کرونا داشته ایم. سرمایه گذاری در پرستاری 
و احترام به حقوق او برای تأمین سالمت جهانی شعار روز پرستار است. 
در روز پرستار مقام معظم رهبری فرمودند پرستاران را تقویت کنید و اگر 
تقویت نکنید در بحران ها دچار شکست می شویم. اگر بخواهیم سالمت 
مردم را تأمین کنیم باید در ابعاد آموزشی، استانداردهای خدمتی و 

حرفه ای و ... توانمند باشیم.
رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان این که پیگیری تحقق استانداردها 
وظیفه سازمان نظام پرستاری است، گفت: بحث استانداردسازی نیروی 
انسانی یکی از این پیگیری هاست. باید به ازای هر هزار نفر حداقل 4 پرستار 
داشته باشیم؛ به ازای هر تخت بیمارستانی در 24 ساعت باید 6 پرستار 
داشته باشیم اما ما به رقم 2 5. اکتفا کردیم و االن 1.2 پرستار به ازای هر 
تخت در 24 ساعت داریم. به ازای هر پزشک باید حداقل 3 پرستار داشته 

باشیم اما تعداد پرستاران بسیار کمتر است.
وی با بیان این که 29 مکاتبه با دفتر ریاست جمهوری داشته ایم که 
عمده موضوعات آن، بحث تبدیل وضعیت و تأمین نیروهای انسانی است، 
گفت: بیش از 100 هزار پرستار در کشور کمبود داریم و باید سازمان امور 
اداری و استخدامی مجوزهایی به وزارت بهداشت بدهد. در دولت قبلی 
30 هزار تخت بیمارستانی اضافه شد که بیش از 60 درصد آنها، تخت ویژه 
بود و این مسئله نیاز به نیروی پرستاری را افزایش می دهد و هر تعداد 
مجوز استخدام پرستاری که در دولت قبل داده شد صرف تأمین نیروی 
تخت های جدید شد و برای رفع کمبود نیروی پرستاری باید تالش کنیم.

      یک پرستار به ۱۱ بیمار خدمت می کند!
میرزابیگی خاطرنشان کرد: در یک بیمارستان در بخش اطفال یک 
پرستار به 11 بیمار خدمت رسانی می کرد که قطعاً مردم و بیماران از این 
کمبود نیرو ضرر می بینند. وی با انتقاد از عملکرد برخی دانشگاه های علوم 
پزشکی گفت: عملکرد برخی دانشگاه ها برخالف قانون و فرمایشات مقام 
معظم رهبری بود؛ در سه ماه گذشته در برخی از این دانشگاه ها 5000 نفر 
نیروی پرستاری که در دوره کرونا مشغول به خدمت بودند را تمدید طرح 
کردند و قول همکاری به آن ها داده اند اما حاال با فروکش کردن کرونا، با 
آنها قطع همکاری کرده اند در حالی که مقام معظم رهبری فرموده بودند 
که با پرستاران مانند کارگران فصلی برخورد نکنید و کمبود نیرو نیز داریم.
وی با اشاره به تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصریح 
کرد: تعرفه گذاری نیاز به تدوین آیین نامه اجرایی، تعیین منابع الزم برای 
اجرای آن، تعریف کای پرستاری، تعریف ارزش های نسبی و بازتوزیع داشت. 
خوشبختانه چهار مرحله اول انجام شده است. در حال تدوین آیین نامه ای 
برای بازتوزیع هستیم و جلساتی مشترک با وزارت بهداشت داریم. از ابتدای 
دی ماه سال گذشته، خدمات ارائه شده در سیستم HIS بیمارستان ثبت 
شده تا بازتوزیع ابالغ شود، پس از ابالغ آیین نامه بازتوزیع، معوقات مربوط 
به تعرفه گذاری خدمات پرستاری از دی ماه پرداخت می شود. وی با بیان 
اینکه خدمات مراقبت از بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار خواهد 
گرفت؛ بیان کرد: تعرفه گذاری خدمات پرستاری یکی از ابعاد اصالح نظام 
پرداخت است و زمینه برای اجرای عدالت در پرداخت را آماده می کند. 
هر اقدامی که در بحث تعرفه گذاری انجام می دهیم برای همه بخش های 
دولتی و غیردولتی اعم از بخش خصوصی، دولتی، نیروهای مسلح و ... 
است.  وی یادآور شد: در حوزه کرونا دو قانون در مجلس پیگیری می کنیم 
که یکی تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری و دیگری حمایت از پرستاران 

آسیب دیده از کرونا در قالب طرح شبه ایثارگری است.

اخبار اجتماعی

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

    سرویس  اجتماعي
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به 
واردات کاالهای سالمت  محور بدون مجوز سازمان غذا 

و دارو هشدار داد.
به گزارش مهر، همایون سامه یح، ضمن تاکید بر 
این نکته که واردات کاالهای سالمت محور باید تحت 
نظارت و مجوز سازمان غذا و دارو باشد، گفت: حتی اگر 
دارویی که مورد نیاز است، در کشور کم باشد، ولی شخص 
حقیقی یا حقوقی بدون مجوزهای الزم، اقدام به واردات 
کند، ترخیص آن کاال تا زمانی که سازمان مجوز نداده، 

دارای اشکال است.
وی در خصوص واردات شیرخشک و دارو بدون ثبت 
سفارش و مجوز سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: تاکنون 
چنین موردی به ما گزارش نشده ولی اگر چنین اتفاقی 
رخ داده باشد، تداخل در مسئولیت ها است که خالف 

قانون است. اینکه هر ارگانی بخواهد در مسئولیت های 
ارگان دیگر دخالت کند، به جز هرج و مرج چیزی عاید 
کشور نمی شود و مسئولین باید با این اقدامات برخورد 

جدی داشته باشند.
سامه یح تاکید کرد: اگر واردات کاالهای سالمت 
محور بدون مجوز سازمان غذا و دارو انجام شود، به 
روالی برای سایر ارگان ها تبدیل می شود که هر کاالیی 
که بخواهند را بدون مجوز قانونی وارد کنند؛ خصوصاً 
کاالهای استراتژیک مانند دارو و کاالهای سالمت محور 
که عدم نظارت بر آنها می تواند زندگی مردم را به خطر 
بیاندازد و عواقب بلندمدت آن چیزی جز ضرر و زیان 

برای کشور نخواهد بود.
سامه یح در خصوص راه پیشگیری و برخورد با این 
فرایندهای غیر قانونی گفت: اگر چنین اتفاقی افتاده 
باشد و سازمان متولی امر به ما گزارش دهد، این گزارش 

را در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی و به 
کمیسیون اصل 90 ارجاع می دهیم تا با این تخلفات در 
دستگاه ها برخورد شود و ما شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درواکنش 
به درگیری دو سازمان گمرک و غذا و دارو درباره شیر 
خشک های رژیمی و ادعای سازمان غذا و دارو مبنی 
بر اینکه واردات شیرخشک های دپوشده در انبارهای 
گمرک بدون ثبت سفارش بوده و سازمان از این واردات 
اطالعی نداشته، اظهار کرد: مسئولین کشور سامانه 
جامع تجارت را راه اندازی کردند تا از تخلف، رانت و 

سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند.
 اگر گمرک در این امر با سایر دستگاه ها همراهی 
نکند و اطالعات خود را به این سامانه متصل نکرده و در 
اختیار سازمان هایی مانند سازمان غذا و دارو قرار ندهد، 
این برخالف مصلحت کشور و تخلف است. در صورتی 

که گزارشی به ما برسد، قطعاً این موارد را در مجلس 
پیگیری خواهیم کرد؛ زیرا این مسائل یقیناً به ضرر 

کشور و مردم خواهد بود.
گفتنی است؛ در ماجرای کمبود شیرخشک های 
رژیمی، سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران مدعی 
بود که از بهمن 1400، شیرخشک ها وارد کشور شده 
و در انبارها موجود بوده ولی همانطور که گفته شد، 
سازمان غذا و دارو مدعی است از موجودی انبار گمرک 
مطلع نبوده تا اقدامات الزم جهت ترخیص را انجام دهد.

    سرویس  اجتماعي
وزیر بهداشت، در هجدهمین کمیسیون همکاری 
های اقتصادی ایران وکوبا دیپلماسی سالمت را مسیر 
تحکیم روابط با کشورهای مستقل خواند و گفت: 
روابط ایران و کوبا، دارای سابقه انقالبی و عدالت 

خواهانه است.
به گزارش مهر، بهرام عین اللهی، با بیان این مطلب در 
هجدهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
فی ما بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کوبا، 
اظهار داشت: ایجاد ارتباطات راهبردی بین کشورهای 
دوست از سیاست های دولت جدید است که رئیس 
جمهور بر آن تاکید دارند.  وی با قدردانی از حضور 
معاون نخست وزیر کوبا در ایران و نشست افتتاحیه 
این کمیسیون، افزود: متأسفانه هنوز روابط تجاری و 
اقتصادی دو کشور به سطح روابط سیاسی که در تراز 
باالیی قرار دارد، نرسیده است و امیدواریم با طرحی 
جدید در کمیسیون بتوانیم در حوزه های مختلف 
اقتصادی، صنعتی و علمی به توسعه همکاری بپردازیم 
و به تفاهمات جدید برسیم. وزیر بهداشت گفت: ایران 
هفت سال است که ریاست کمیسیون مشترک دو 
کشور ایران و کوبا را به عهده دارد و طی سالیان گذشته 
1۷ کمیسیون مشترک تشکیل شده است. عین اللهی 
با بیان اینکه ایران و کوبا دارای سابقه همکاری مشترک 
بسیار خوبی در تولید واکسن ضد کرونا هستند، اظهار 

امیدواری کرد که این تجربه موفق الگوی روابط تجاری و 
بانکی قرار گیرد. وزیر بهداشت اظهار داشت: کشورهای 
مدعی حقوق بشر با تهاجم ناجوانمردانه در قالب وضع 
تحریم ها علیه ایران و کوبا حتی به کودکان هم رحم 
نکردند و این تحریم ها خسارت های ناشی از کرونا را 
چند برابر کرد. عین اللهی ادامه داد: دولت سیزدهم 
با روزانه ۷00 فوتی کرونا، کشور را تحویل گرفت و 
خوشبختانه امروز فوتی ها تک رقمی شده و از این 
بحران عظیم جهانی به سالمتی عبور کرده ایم.وی 
در پایان اظهار امیدواری کرد هجدهمین کمیسیون 
مشترک دو کشور ایران و کوبا دستاوردهای خوبی برای 
گسترش و تعمیق روابط دوجانبه به همراه داشته باشد. 
در این مراسم همچنین معاون نخست وزیر جمهوری 
کوبا گفت: آماده ایم که سطح روابط اقتصادی با ایران 

را به سطح روابط سیاسی برسانیم.

    سرویس اجتماعی
رئیس سازمان حج و زیارت از تکمیل حدود ۹۰ 
درصد ظرفیت کاروان های حج پیش رو خبر داد.

به گزارش تسنیم،  سید صادق حسینی در نشست 
مسئوالن دفاتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری 
در مناطق و استان ها درتهران با اشاره به استقبال 
صورت گرفته از ثبت نام در کاروان های حج تمتع، 
اظهار کرد: نزدیک به 90 درصد ظرفیت کاروان های 
حج پیش رو تکمیل شده است و برای پرشدن 
ظرفیت درصورت نیاز اولویت های بعدی از زائران 
حج 99 اعالم خواهد شد. وی به شروط عربستان 
برای پذیرش زائران حج امسال اشاره کرد و با بیان 
اینکه اقدامات و برنامه های مورد نظر سازمان حج و 
زیارت به صورت  وبینار با طرف های سعودی پیگیری 
شده است، گفت: مذاکره با هتلداران برای اجاره  12 
هتل در مدینه و 30 هتل در مکه صورت گرفته و 
اقدامات در بخش تغذیه و رفاه زائران نیزانجام شده 
است. حسینی با تاکید براینکه همکاری خوبی بین 
نهادهای همکارسازمان حج و زیارت در داخل برای 
اعزام زائران به سرزمین وحی وجود دارد، خطاب به 
مسئوالن دفاتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری 
در مناطق و استان ها،گفت: توصیه های شما می تواند 
در رعایت بیشتر دستورالعمل های بهداشتی و درگیر 
نشدن زائران به بیماری کرونا موثر و راهگشا باشد. وی 

تصریح کرد: وظیفه ما و شما حفظ آرامش و عزت و 
کرامت زائران ایرانی در این سفر معنوی است و تالش 
کرده ایم که مدت اقامت زائران در کشور میزبان از 
سال های گذشته کمتر شود. رئیس سازمان حج و 
زیارت در پایان آغاز پروازهای حج را 23خرداد ماه 
و پایان آن را ۷ مرداد ماه عنوان کرد و اظهار کرد: با 
هماهنگی های انجام شده با هواپیمایی، برای تسهیل 
در اعزام زائران به سرزمین وحی، ایستگاه های 
مختلف پروازی در نظرگرفته شده است و سفر 
امسال طوالنی نخواهد بود. درادامه این همایش 
اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت 
به تفصیل برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه 
اجرایی حج را تشریح کرد و گفت: هزینه حج امسال 

با نگاه انقباضی  برآورد و اعالم شد.

وزیر بهداشت: 

ایران از بحران جهانی کرونا به سالمت عبور کرده است
رئیس سازمان حج و زیارت: 

تکمیل حدود ۹۰ درصد ظرفیت کاروان های حج

سرویس  اجتماعي

رقمی که سال گذشته برای کمک به درمان زوجین نابارور 
اختصاص یافت، ۷۰۰ میلیارد تومان بود که سازمان بیمه 

سالمت عهده دار مدیریت این بودجه است.
به گزارش مهر، مطالعات و آمارهای رسمی نشان می دهد 
که در حدود 15 تا 20 درصد زوجین در سنین باروری، دچار 
مشکل هستند که اگر درمان شوند، می تواند سهم قابل توجهی 
در فرزندآوری و افزایش جمعیت داشته باشد. این در حالی 
است که هزینه های درمان ناباروری، برای اغلب زوجین نابارور 
قابل پرداخت نیست و از همین رو، قید بچه دار شدن را می زنند. 
در صورتی که اگر این زوجین، مورد حمایت مالی در تأمین 
هزینه های درمان ناباروری قرار بگیرند، قطعاً انگیزه بیشتری 
برای صاحب فرزند شدن خواهند داشت و همین موضوع می تواند 
به افزایش جمعیت کشور کمک کند. درمان های ناباروری چند 
تیپ کلی دارد که شامل درمان سرپایی، درمان در مرکز درمان 
ناباروری IUI، درمان IVF )لقاح تخمک و اسپرم خارج از بدن 
مادر و انتقال جنین به بدن مادر( است. برخی دیگر نیز نیاز به اهدا 
و درمان جایگزین پیدا می کنند. بررسی ها و اطالعات کسب شده 
از بیماران نابارور، نشان می دهد که هزینه های درمان ناباروری 
از ابتدا تا انتها که به نتیجه برسد، از 3 میلیون تا 20 میلیون 
تومان، متغیر است. زیرا، روند درمان ناباروری عالوه بر زمان بر 
بودن، بعضاً با شکست در مسیر درمان مواجه می شود و همین 

مسئله در افزایش هزینه ها تأثیرگذار است.
  بودجه درمان ناباروری به درستی هزینه نمی شود

علی صادقی تبار مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا وابسته 
به جهاد دانشگاهی، با بیان اینکه حمایت از زوجین نابارور از 

دو منظر اهمیت دارد، گفت: اول آنکه حق جوانان ایرانی است 
که مشکالتشان را رفع کنیم. حدود 15 تا 20 درصد زوجین 
نابارور هستند و باید زندگی سالمی داشته باشند. دوم آنکه 
جمعیت در کشور ما مقوله مهمی است؛ مشکل جمعیت در 
برخی کشورهای خارجی با پذیرش مهاجران تعدیل می شود 
و در کشور ما جوانی جمعیت با ایجاد شرایط و تسهیالتی برای 
خانواده ها محقق می شود. وی با عنوان این مطلب که در سال های 
گذشته بودجه درمان ناباروری به وزارت بهداشت داده می شد 
که متأسفانه خروجی مناسبی نداشت، افزود: دو سال است که 
این بودجه در اختیار بیمه ها قرار دارد و از سال گذشته سازمان 
بیمه سالمت، متولی مدیریت بودجه درمان ناباروری شد. 
صادقی تبار با ابراز تأسف از اینکه بودجه درمان زوجین نابارور 
به درستی هزینه نمی شود، گفت: در بودجه سال 1400 برای 
درمان زوجین نابارور به ازای هر زوج نابارور ۷ میلیون تومان 
تخصیص یافت که این رقم نمی تواند سایر هزینه های جانبی 
درمان ناباروری زوجین را پاسخگو باشد. وی تاکید کرد: سازمان 
بیمه سالمت باید بسته حمایتی به زوجین نابارور ارائه بدهد. 
زیرا، ممکن است برخی از زوجین تا 20 میلیون تومان هزینه 
کنند. صادقی تبار گفت: رویه ای که سازمان بیمه سالمت در 
ارتباط با تأمین هزینه درمان ناباروری در پیش گرفته، منجر به 
شکست طرح خواهد شد. وی افزود: بودجه درمان ناباروری در 
سال 1400، ۷00 میلیارد تومان بود که در اختیار سازمان بیمه 
سالمت قرار گرفت و چون با تأخیر این بودجه را گرفته است، به 
خوبی استفاده نشده است. به گفته صادقی تبار، تنها هزینه اتاق 
عمل بیماران نابارور در مراکز جهاد دانشگاهی در سال گذشته ۷ 
میلیون و ۷00 هزار تومان و در مراکز خصوصی تا 14.5 میلیون 
تومان بوده است که هزینه داروها و سایر خدمات درمانی نیز به 

این هزینه ها اضافه می شود.

  ۱۵ درصد خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه نیست
این در حالی است که گفته می شود، 15 درصد خدمات درمان 
ناباروری که در دنیا به آن سیکل خدمت می گویند، در کشور 
ما پوشش بیمه ای ندارد. محمدرضا صادقی رئیس مرکز درمان 
ناباروری ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی، با اشاره به افزایش 
هزینه های درمان ناباروری، گفت: ما اعتقاد داریم بیمه ها باید 
به کمک زوجین نابارور بیایند. وی افزود: بیمه ها باید دغدغه 
و نگرانی مراکز درمان ناباروری را بشنوند. زیرا، هزینه های این 
مراکز به گونه ای است که می بایست حمایت مالی شوند. اگر 
تعامل بین بیمه ها با مراکز درمان ناباروری وجود نداشته باشد، 
این مراکز بعد از مدتی نخواهند توانست خدمات خود را به صورت 
بیمه ای ارائه بدهند. صادقی ادامه داد: پرداخت مطالبات مراکز 
درمان ناباروری باید در اسرع وقت انجام شود تا این مراکز در 

ارائه خدمات دچار مشکل نشوند.
 بیمه ها باید به مراکز درمان ناباروری کمک کنند

در همین حال، احمد وثوق معاون پژوهشگاه رویان، گفت: 
نحوه پوشش حمایتی از درمان ناباروری در کشور ما باید به 
گونه ای باشد که اولویت را به زوجین جوان نابارور اختصاص 
بدهیم. وی با عنوان این مطلب که دو سوم درمان زوجین نابارور 
کشور در مراکز غیر دولتی انجام می شود، افزود: اگر می خواهیم به 
افزایش جمعیت کمک کنیم، حتماً باید به مراکز درمان ناباروری 
در بخش غیر دولتی توجه ویژه ای شود. وثوق گفت: اگر این 
حمایت ها صورت نگیرد، قطعاً روند درمان زوجین نابارور دچار 

مشکل خواهد شد.
  هشدار وزیر به بیمه ها

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با عنوان این مطلب که 
خدمات درمان ناباروری در راستای رضایت مردم نیست، افزود: 
برخی از مراکز، با ارجاع بیماران به بخش خصوصی به مرکز 

تقاضای القایی یا درآمدزایی بدل شده اند که موجب افزایش 
هزینه های درمان ناباروری برای مردم شده است. اگر خدمات 
یک مرکز کامل باشد، ارجاع بیمار به بیرون تخلف است. وی با 
تاکید بر اینکه ارجاع بیمار به خارج از مراکز درمانی دولتی باید 
دلیل قابل قبول داشته باشد، گفت: ارجاع غیرضروری بیمار نه 
فقط برای نازایی بلکه برای همه موارد قابل قبول نیست و برای 
درمان ناباروری به دلیل هزینه های باال، باید به صورت ویژه 
نظارت شود. وزیر بهداشت با اشاره به بودجه های اختصاص 
یافته برای پوشش بیمه ای درمان ناباروری، یادآور شد: بیمه ها 
امسال باید هزینه های درمان ناباروری را خوب پوشش دهند و 
اگر در این راستا مشکلی وجود دارد اعالم کنند تا قرارگاه درباره 
آن تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. به نظر می رسد که زوجین 
نابارور برای داشتن فرزند حاضرند هر سختی را به جان بخرند، 
به شرطی که از هزینه های سنگین درمان ناباروری کاسته شود. 
این اتفاق به شرطی رخ می دهد که بودجه اختصاص یافته به 
درمان ناباروری، در اختیار مراکز درمان ناباروری قرار بگیرد و 
آنها نیز ملزم باشند مستندات خود برای ارائه خدمت به زوجین 

نابارور را به دستگاه های مربوطه گزارش دهند.

۷00 میلیارد تومان کجا هزینه شد:

پیدا و پنهان بودجه درمان ناباروری

  Social service
A total of 100 tons of narcotics have been seized coun-
trywide since the beginning of the current [Iranian cal-
endar] year (March 21), Majid Karimi, the chief of the 
Iranian anti-narcotics police, has announced. Noting 
that last year, about 190 organizers and main elements 
of drug trafficking were identified and arrested at the 
eastern borders of the country, he added that since the 
beginning of this year, 7 drug smugglers have been ap-

prehended. Iran has achieved good results in narcotics 
seizure, as discovered 1,100 tons of drugs in 2021 and 
230 tons in the first four months of 2022, he stated, 
IRIB reported. Iran holds the record for narcotics con-
fiscation in the world, Eskandar Momeni, the director 
of anti-narcotics police headquarters said in December 
2021. Since the 1979 Islamic Revolution, more than 
3,800 people have been martyred and 12,000 wounded 
in the fight against drug trafficking. 
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
واردات کاالهای سالمت  محور بدون مجوز سازمان غذا و دارو تخلف است

کتابخوانی، یکی از برنامه های موثر در 
پیشگیری از وقوع جرم

  سرویس اجتماعی 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: 
افزایش آگاهی و دانش جامعه خصوصًا در حوزه شناسایی آسیب ها 

و دسیسه های دشمن را نقش بر آب خواهد کرد.
به گزارش فارس، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یکی از 
مهمترین برنامه های موثر در پیشگیری از وقوع جرم را کتابخوانی دانست و 
گفت: ما معتقدیم افزایش آگاهی   مردم به افزایش مهارت شان کمک می کند 
و آنها را از بسیاری آسیب ها مصون نگه می دارد، چرا که بسیاری از آسیب ها 
و جرم ها مثل سرقت و مال باختگی، ناشی از بی اطالعی مردم است. کتاب 
نقش بسیار مهمی در رشد آگاهی  مردم دارد  تا با ارتقای سواد، خود را 
مصون بدارند  واین دانش را به دیگران انتقال دهند. وی درباره نقش معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در گسترش کتابخوانی بیان کرد: 
استان های کشور مسابقات کتابخوانی برگزار می کنند و در حوزه های 
پیشگیری از جرم، خودمان جزواتی تهیه می کنیم که سواد حقوقی، مالی 
و... مردم را ارتقاء دهیم تا در بخش هایی که درگیر هستند، استفاده کنند. 
جهانگیر با اشاره به اینکه نظارت بر کتاب ها از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است، افزود: اگر کتاب هایی مغایر موازین اسالمی باشند، حتما 
مراجع قضائی به عنوان مدعی العموم وارد می شوند. وی گفت: علی رغم 
کار زیادم شب ها بدون استثنا سه تا چهار ساعت مطالعه دارم. تقریبا 30 
سال است که به طور مستمر چنین برنامه ای را دارم. هم در زمینه کاری ام، 
هم در زمینه های مدیریتی و هم حوزه های اسالمی و کالم و فلسفه کتاب 
می خوانم. جهانگیر با بیان اینکه می توانستیم در ایام کرونا که مردم از هم 
فاصله گرفتند، فاصله را با کتاب پر کنیم، ابراز امیدواری کرد که در نمایشگاه 
امسال بخشی از این مساله جبران شود. وی با اشاره به سوء استفاده های 
دشمن برای تغییر جهت جامعه، افزود: با توجه به تالش های دشمن برای 
هجمه به ارزش های دینی ملی و ارزش های اخالقی، توجه ویژه به فرهنگ 
مطالعه الزم و ضروری است؛ قطعا افزایش اطالعات فتنه های دشمن را 
ز وقوع جرم قوه قضاییه  خنثی می کند. معاون اجتماعی و پیشگیری ا
تصریح کرد: افزایش آگاهی و دانش جامعه خصوصاً در حوزه شناسایی 
آسیب ها، تهدیدها و دسیسه های دشمن را نقش بر آب خواهد کرد و این 
فرصت را به دشمن نخواهد داد که از کمبود امکانات در عرصه تولید محتوا 
بهره برداری کند در نتیجه النه گزینی در حوزه ارزش های فرهنگی کشور 
توسط دشمن قطعاً ابتر خواهد ماند. جهانگیر در پایان پیرامون کتاب های 
منتشر شده در حوزه های تخصصی گفت: در بخش کتاب های تخصصی 
که در نمایشگاه منتشر شده و در اختیار عالقمندان قرار گرفته است باید 
توجه و دقت بیشتری در نظر گرفته تا از ورود کتاب های تکراری که فقط 
عناوین آن تغییر کرده خودداری شود؛ زیرا عالقمندان به کتاب از دیدن 

کتاب های تکراری دل زده می شوند.
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یادداشت

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

تسهیل گری دولت؛ راهکار مهمی برای رفع چالش های فوالدسازان

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آئین   13 قانون وماده   3 آگهی موضوع ماده 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  0301 
14006030200700 مورخ 25 / 01 / 1401  هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ایران حشمت قهدریجانی فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 288 وکدملی 1111055841 صادره 
از فالورجان درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 78 / 544 مترمربع پالک 4 فرعی از 386 
اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای محمد تقی هادیان فرزند حاجی علی  
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
محمد علی ناظمی اشنی – رئیس ثبت اسناد وامالک 
فالورجان – تاریخ انتشار نوبت اول 27 / 02 /1401 – م 
/ الف /  1317058  – تاریخ انتشار نوبت دوم :  11 /  03 

/ 1401  – م / الف / 1317060 
                    

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آئین   13 قانون وماده   3 آگهی موضوع ماده 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  0582 
14006030200700 مورخ 17 / 02 / 1401  هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین علی محمدی فرزند رمضان بشماره 
شناسنامه 569 وکدملی 1111130272 صادره از 
فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 88 / 
174 مترمربع پالک 289 فرعی از 386 اصلی واقع در 
قهدریجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای 
محمد حسین اسماعیلی قهدریجانی فرزند حبیب اله  
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
محمد علی ناظمی اشنی – رئیس ثبت اسناد وامالک 
فالورجان – تاریخ انتشار نوبت اول 27 / 02 /1401 – م 
/ الف /  13171186  – تاریخ انتشار نوبت دوم :  11 /  03 

/ 1401  – م / الف / 13171188
                    

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آئین   13 قانون وماده   3 آگهی موضوع ماده 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  0600 
14016030200700 مورخ 18 / 02 / 1401  هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حجت اله صادقی کلیشادی فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه 146 وکدملی 1111836566 
صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه نیمه 
سازبه مساحت 95 / 204 مترمربع پالک 19 اصلی واقع 
در کلیشاد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای 
عزیزاله رحیمی کلیشادی محرزگردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد . محمد علی ناظمی اشنی – 
رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان – تاریخ انتشار نوبت 
اول 27 / 02 /1401 – م / الف /  1317017  – تاریخ 
انتشار نوبت دوم :  11 /  03 / 1401  – م / الف / 1317023

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1 - رای شماره 1037 - 08 / 02 / 1401 
هیات اول آقای محسن خیامیم به شناسنامه شماره 
1985 کدملی 1284780661 صادره اصفهان فرزند 
مصطفی در 28 و دو - یکصد وبیست و پنجم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
30 / 290 مترمربع قسمتی از پالک شماره 53 فرعی 
از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 47 دفتر 789 امالک
ردیف 2 - رای شماره 1039 - 08 / 02 / 1401 هیات 
اول خانم نفیسه خیامیم به شناسنامه شماره 2248 
کدملی 1284962962 صادره اصفهان فرزند مصطفی در 

21 و یکصد و بیست و چهار - یکصد و بیست و پنجم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
30 / 290 مترمربع قسمتی از پالک شماره 53 فرعی 
از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 47 دفتر 789 امالک

ردیف 3 - رای شماره 1038 - 08 / 02 / 1401 هیات 
اول خانم فاطمه خیامیم به شناسنامه شماره 3489 
کدملی 1292187727 صادره اصفهان فرزند مصطفی در 
21 و یکصد و بیست و چهار - یکصد و بیست و پنجم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
30 / 290 مترمربع قسمتی از پالک شماره 53 فرعی 
از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 47 دفتر 789 امالک

تاریخ انتشار نوبت اول : 27 / 02 / 1401 - م الف 
1317434

تاریخ انتشار نوبت اول : 11 / 03 / 1401 - م الف 
1317446

شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان

آگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین 
تکلیف مستقر در حوزه ثبتی آرادان 

شماره   رای  بر  برا  -  1
140060329126003782مورخه 1 / 12 / 1400 
صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
و بالمعارض  آقای علی اکبر دهقانی فرزند فرج اله در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق استفاده از 
مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن به مساحت 
95 / 8888  متر مربع تحت قسمتی از قطعه 156 تفکیکی 
از پالک 77 اصلی واقع در کهن آباد بیع نامه عادی  و 
به صورت مع الواسطه از سید محسن دهقانی موضوع 
پرونده کالسه 126000209-1399 محرز گردیده 
است. 2- برابر رای شماره 140060329126002690 
مورخه 30 / 8 / 1400 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی اکبر دهقانی فرزند 
فرج اله در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق 
استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن 
آن به مساحت  00 / 19500 متر مربع تحت قسمتی از 
قطعه 222 تفکیکی از پالک 77 اصلی واقع در کهن آباد 
بیع نامه عادی و به صورت مع الواسطه از رضا عامری 
موضوع پرونده کالسه  126000126- 1400محرز 

گردیده است.
3 - برابر رای شماره 140160329126000139 
مورخه 21 / 1 / 1401 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی اکبر دهقانی فرزند 
فرج اله در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق 
استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن 
آن به مساحت 11697 متر مربع تحت قسمتی از قطعه 
42 تفکیکی از پالک 77 اصلی واقع در کهن آباد  بیع 
نامه عادی و به صورت مع الواسطه از رضا عامری موضوع 
پرونده کالسه  126000127- 1400محرز گردیده است. 
4 - برابر رای شماره 140060329126002881 
مورخه  18 / 9 / 1400 صادره از هیئت قانون تعیین 
تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی اکبر دهقانی 
فرزند فرج اله  در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی 

شدن آن به مساحت  25000 متر مربع تحت قسمتی 
از قطعه 132 تفکیکی از پالک 77 اصلی واقع در کهن 
آباد بیع نامه عادی و به صورت مع الواسطه از رضا عامری 
موضوع پرونده کالسه  126000128 - 1400محرز 

گردیده است.
 لذا در اجرای مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند مراتب به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
نموده و گواهی مربوطه را به اداره تسلیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 27 / 02 / 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم : 12 / 03 / 1401

امیر حسین آذرنیان رئیس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان آرادان 

م الف : 1315189

تحدید حدود اختصاصی
شماره نامه: 140185602025001891 تاریخ 
ارسال نامه: 24 / 02 / 1401 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب ساختمان پالک شماره552 / 45 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مجزی شده از پالک 
اصلی مذکور که طبق پرونده ثبتی به نام سکینه ظهیری 
نژاد فرزند علی شماره شناسنامه 1915 و شماره ملی 
6219352254 در جریان ثبت است و رای شماره 
139560302025010242 مورخ 10 / 5 / 1395 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون 
ت ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 17 / 03 / 
1401 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. و طبق ماده 86 
آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد. تاریخ انتشار: 27 / 02 / 1401 – ابوالفضل 
شهریاری نایینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ، 1318501

 سرویس اقتصاد برتر

سال هاست که از چالش ها و تعارض های موجود در 
زنجیره فوالد صحبت می کنیم و از دولت انتظار داریم 
تسهیل گری الزم در این خصوص انجام شود تا فعاالن 
زنجیره فوالد بتوانند چالش های موجود را حل وفصل 
کنند؛ به عبارت دیگر، انتظار این است که مصوبات، 
قوانین، مجوزها و تسهیل گری ها در جهت رفع این 

چالش ها باشند.
به گزارش یاقوت وطن، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکه این شرکت  راهکارهای مناسبی 
برای گذر از چالش های صنعت فوالد دارد و گفته 
می شود ظرفیت های آخر زنجیره فوالد 105 درصد 
است، اما با 35 درصد ظرفیت در این بخش ها فعالیت 
می شود اضافه کرد:  در ابتدای زنجیره فوالد خأل 
وجود دارد؛ پس باید مشوق هایی ایجاد شوند که آخر 
زنجیره فوالد نیز با قوت به تولید بپردازد، اما باز شاهد 
تعرفه گذاری برای صادرات فوالد هستیم، از طرف 
دیگر گفته می شود نیاز داخلی به فوالد تنها نیمی از 
تولید آن است و فوالدسازان محصول خود را حتما 
در بورس کاال عرضه کنند و اگر تقاضا نباشد، فوالد 
را صادر کنند. حال سوال اینجاست که چرا تعرفه و 

عوارض وضع می شوند.
 کنترل قیمت ها توسط فوالد مبارکه به صورت داوطلبانه

محمد یاسر طیب نیا با بیان اینکه طی ماه های 
اخیر تنها صنعت فوالد توانست در انتهای زنجیره 

قیمت ها را کنترل کند، افزود: شرکت فوالد مبارکه 
به صورت داوطلبانه این کار را انجام داد. این در حالی 
است که طی 5 تا 6 سال گذشته قیمت مواد اولیه 
19 برابر شده، اما قیمت شمش در انتهای زنجیره 
10 برابر شده است.وی تاکید کرد: همچنین طی 5 
سال گذشته قیمت گاز 20 برابر و قیمت برق 13 برابر 
شده، اما از سوی دیگر گفته می شود همین صنایع 
بزرگ به حوزه ایجاد زیرساخت و احداث نیروگاه ورود 
پیدا کنند. وزارت نیرو به فوالد مبارکه اعالم کرده 
نیروگاه احداث کند، اما از سوی دیگر وزارت نفت اعالم 
کرده گاز نیروگاه به فوالد مبارکه اختصاص نمی یابد 
و سازمان محیط زیست نیز مجوز نمی دهد. اینها 
تعارض هایی هستند که باید در این همایش مطرح و 

با ارائه راهکارهای صحیح برطرف شوند.
مدیر عامل فوالد مبارکه با اشاره به مشکل 
حمل ونقل و کمبود زیرساخت ریلی در کشور 
تصریح کرد: فوالد مبارکه قصد سرمایه گذاری در حوزه 
زیرساخت حمل ونقل را دارد، اما متولی امر در وزارت 
راه می گوید اگر برای حمل ونقل ریلی سرمایه گذاری 
کنید، آن را به شما برنمی گردانیم و مانع ایجاد می کند. 
این در حالی است که ما به دلیل کمبود لکوموتیو 
مجبور به خرید آن هستیم و این مشکالت همچنان 

ادامه پیدا می کند.
 وقتی فوالد مبارکه تحریم ها را از طریق بومی سازی 

شکست می دهد
وی با اشاره به تجربه موفق فرصت دهی دولت 
به بخش خصوصی یادآور شد: فوالد مبارکه اکنون 

توانسته از طریق بومی سازی قطعات و تجهیزات 
موردنیاز خود، تحریم ها را شکست دهد؛ این شرکت 
در حوزه نیروگاهی و تولید برق با چالش مواجه بود 
که متولی این امر یعنی وزارت نیرو با ورود فعاالنه 
و حتی تعیین کننده  برای سرمایه گذاران، شرایط 
ساخت نیروگاه های موردنیاز به ویژه نیروگاه های 
انرژی های تجدیدپذیر را فراهم کرد. طیب نیا با اشاره 
به ایجاد بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور توسط 
فوالد مبارکه تا حداکثر یک سال  و نیم آینده افزود: 
با تحقق این امر فوالد مبارکه برداشت خود از شبکه 
سراسری برق را به صفر خواهد رساند و در تامین برق 
موردنیاز کشور نیز در کنار دولت خواهد بود. برای 
سرمایه گذاری در ایجاد دیگر زیرساخت ها همچون 
گاز نیز اعالم آمادگی کرده ایم و انتظار داریم بستر 

این کار فراهم شود.
 ایجاد وقفه در عملیات توسعه ای و وارداتی فوالد مبارکه 

با صدور بخشنامه های محدودکننده
مدیر عامل فوالد مبارکه با اشاره به هدف گذاری 
کشور برای دستیابی به اقتصاد غیرنفتی متذکر شد: 
در چنین شرایطی وقتی سخن از بحران ارزی و لزوم 
تالش صادرکنندگان برای واردات ارز به میان می آید 
یا وقتی شرکتی به دولت برای توسعه زیرساخت ها 
کمک می کند، انتظار نداریم مصوبه یا بخشنامه ای در 
دولت تصویب شود که صادرکننده نمونه را تنبیه کند، 
بلکه انتظار داریم متناسب با این اقدامات توسعه ای در 
کشور، بتوانیم ارز حاصل از صادرات خود را به راحتی 
برای این توسعه ها استفاده کنیم. وی ادامه داد: صدور 

بخشنامه های محدودکننده باعث ایجاد وقفه در 
عملیات توسعه ای و وارداتی فوالد مبارکه است و این 
امر در حالی است که فوالد مبارکه از پیشتازان عرصه 
بومی سازی کشور است؛ بنابراین انتظار درک، همراهی 
و حمایت های بیشتر و همچنین رفع تعارض های 

موجود از بدنه دولت در میان است.
 قوانینی که مانع ورود فوالد مبارکه به حوزه اکتشافات 

معدنی می شوند
طیب نیا با بیان اینکه در حال حاضر تعادل و 
توازن در زنجیره فوالد وجود ندارد، تاکید کرد: 
در بخش پایین دستی با صدور مجوزهایی به اندازه 
دو برابر برنامه از پیش تعیین شده، ظرفیت مازاد 
بر نیاز کشور ایجاد شده که همچنان نیز در حال 
گسترش است، اما در بخش باالدستی نه تنها شاهد 
توسعه متناسب نبوده ایم، بلکه افراد متولی در این 
بخش نیز خود در بخش پایین دستی سرمایه گذاری 
کرده اند. اینها مواردی است که به اشتباه طی دو دهه 
گذشته اتفاق افتاده و اکنون باید اصالح و از تداوم 
آنها جلوگیری شود.وی با اشاره به چالش کمبود 
مواد اولیه فوالدسازان کشور تصریح کرد: فوالد 
مبارکه سال هاست که به عنوان فعال عرصه تولید 
فوالد کشور، قصد ورود به حوزه اکتشافات معدنی 
را دارد تا بتواند بخشی از خأل موجود را جبران کند، 
اما ظرفیت های قانونی این اجازه را به این شرکت 
نداده است؛ بنابراین بخشی از این رخدادها مربوط 
به سیاستگذاری و بخش دیگر آن با فعاالن زنجیره 

فوالد مرتبط است.

   سرویس  اقتصاد برتر
عبدالحسین محجل امامی مدیر عامل شرکت فوالد مهر- در بسیاری از کشورها 
برنامه ریزی  به گونه ای است که نقش دولت به  عنوان مجری قانون بر نظارت گری 

بیشتر بر امور متمرکز شود.
 در واقع شرکت های خصوصی و دولتی زیر نظر قوانین به تولید و عرضه محصوالت خود 
می پردازند. در چنین شرایطی، هریک از بنگاه های اقتصادی کامال از رسالت خود آگاهند و 
در جهت رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی می کنند. در ایران، با توجه به آموزه های دینی 
)مثال امر به معروف و نهی از منکر( و نظام حقوقی، نقش دولت به عنوان یک نهاد نظاره گر 
اهمیتی دوچندان می یابد و کلیه شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی در چارچوب قانون 
فعالیت می کنند. با این حال، در برخی موارد، رویکردهای تعیین شده برای اجرای قانون نه 
تنها منجر به برقراری نظم و تسهیل در انجام امور نمی شوند، بلکه خود زمینه بروز چالش ها 

را مهیا می کنند.
  موانعی پیش روی توسعه شرکت های خصوصی

چنان که اشاره شد، چالش های حقوقی ناشی از تفسیر نادرست یک قانون و اجرای ناقص 
آن است. در اینجا به برخی از این چالش ها اشاره می شود. تفکیک نامناسب حقوق مالکیت و 
مدیریت شرکت ها را می توان یکی از چالش های حقوقی کشور در نظر گرفت، زیرا در شرایطی 
که دارنده شرکت در نقش مدیر نیز فعالیت می کند، ممکن است از صالحیت و دانش کافی 
برای اداره امور شرکت برخوردار نباشد. به همین دلیل، الزم است تفکیکی مناسب میان تیم 
مدیریتی و مالکیت شرکت ها صورت گیرد. عالوه بر این، در کشور، مدیریت دولتی در اغلب 
بخش های خصوصی کشور تسلط دارد که این مساله بسیاری از تصمیم گیری ها را دشوار 
می کند و بر خالف بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی، بخش خصوصی کشور مجال 
چندانی برای نقش آفرینی در توسعه و فناوری ندارد.قراردادها از ارکان اصلی فعالیت  یک 
بنگاه  اقتصادی به شمار می روند که میان دو یا چند سازمان به صورت توافقی در چارچوب 
قانون بسته می شوند. انعقاد قرارداد یک توافق الزامی است که حقوق هریک از طرفین معامله 
را تعیین می کند. برای تنظیم قراردادها و پایبند کردن دو طرف معامله به آن، در هنگام عقد 
قرارداد، برای اجرای آن و حتی نقض قرارداد توسط هریک از طرفین قوانین و قواعدی تنظیم 
شده است. در تمامی قراردادها، طرفین معامله تعهدات گوناگونی در قبال یکدیگر دارند و 
در صورت انجام ندادن این تعهدات، دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی مطرح می شود؛ 
یعنی اگر هریک از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می تواند الزام به انجام 
تعهد را از او مطالبه کند و این مساله به معنای فسخ قرارداد نیست. همچنین زمانی که یک 
ارگان متعهد می شود که در مدت زمان معین، امور تعیین شده ای را برای وصول مطالبات 

انجام دهد، قرارداد وصول انواع مطالبات شکل می گیرد.
در صورتی که ارگانی در موعد مقرر اقدام به وصول مطالبات یا تعهدات خود نکند، باید از 
طریق دادگاه اقدام شود. فرآیند وصول مطالبات از طریق دادگاه و ایجاد الزام در انجام تعهدات، 
زمان بر و بعضا پیچیده است. البته تاخیر در انجام تعهدات و پرداخت ها نیز خود یک چالش 
حقوقی دیگر برای شرکت ها به شمار می آید. انعقاد قرارداد فقط میان شرکت های داخلی 
صورت نمی گیرد، بلکه یک شرکت می تواند برای تامین مواد اولیه، فروش محصول، تهیه 
قطعات، تامین مالی و ... قراردادهای خود را با شرکت های خارجی تنظیم کند. در واقع امور 
روابط بین المللی کشورها نیز کامال وابسته به انعقاد قراردادهاست. کامال بدیهی است که با 
توجه به نظام حقوقی حاکم بر هر کشور، قوانین و مقررات بازرگانی و نحوه تنظیم قراردادهای 
هریک نیز با دیگری متفاوت خواهد بود. برای نمونه، »اصل حاکمیت اراده« یکی از عمیق ترین 
مفاهیم حقوقی در کشور به شمار می رود، زیرا اراده مهم ترین عامل شکل گیری قراردادهاست و 
طرفین معامله با میل و اراده خود مفاد ذکرشده در قرارداد را پذیرفته اند. طبق ماده 968 قانون 
مدنی که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است، تعهدات ناشی از عقود تابع »قانون 
محل وقوع عقد« هستند، اما تاکید بر حاکمیت اراده می تواند به عنوان یکی از چالش های 

حقوقی مطرح  شود و تاثیرات نامطلوبی را برای تجارت بین المللی به همراه داشته باشد.
  برطرف کردن چالش ها، مستلزم توجهی فراگیر

چنان که اشاره شد، چالش های حقوقی ممکن است موجب صرف و هدررفت چشمگیر 
هزینه و سرمایه یک بنگاه اقتصادی یا حتی یک صنعت شوند. این امر توجه و آمادگی 
تمامی ارگان های دولتی و بعضا خصوصی را می طلبد که در وهله اول قوانین تعیین شده را 
به درستی تفسیر کنند. بی شک تفسیر درست یک قانون اجرای کامل و بی ابهام آن را نیز 
به دنبال دارد. عالوه بر این، الزم است شیوه قانون گذاری های دولتی نیز به گونه ای شفاف 
و آشکار باشد و از پیچیدگی های آن قدری کاسته شود تا چالش ها در این عرصه به حداقل 
برسند. برطرف کردن درهم تنیدگی بخش خصوصی و دولتی و تفکیک این دو بخش از 
یکدیگر می تواند در برطرف کردن چالش های حقوقی موثر واقع شود. البته ذکر این نکته 
ضروری است که بنگاه های اقتصادی نیز، با توجه به تحوالت حوزه کسب وکارها و میزان 
پیچیدگی فعالیت هایشان، با استقرار یک واحد حقوقی در مجموعه خود، می توانند سهم 
قابل توجهی در کاهش چالش های حقوقی خصوصا در حوزه قراردادها داشته باشند.شرکت 
فوالد مهر سهند یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت لوله و پروفیل فوالدی و برترین 
تولیدکننده در شمال غرب کشور به شمار می آید که به همت تیم مهندسی و متخصص، 
این مجموعه فوالدی محصوالت متنوع و باکیفیتی را متناسب با نیاز مشتریان خود تولید 
می کند. شرکت فوالد مهر سهند با برند انحصاری خود وارد حوزه رقابت شده است و همواره 
می کوشد جایگاه خود را در صنعت فوالد ارتقا دهد. بر همین اساس، در مواجهه با چالش ها 
در بسیاری از حوزه ها عملکرد مناسبی داشته است، اما بی شک این شرکت نیز، همانند سایر 
بنگاه های اقتصادی کشور، با چالش های حقوقی مذکور مواجه می شود. برای مثال، چالش ها 
در حوزه تنظیم قراردادها و الزام به انجام تعهدات توسط طرفین یا حقوق رقابت می تواند بر 
روند تولید و فروش این شرکت نیز اثرگذار باشد. با این حال، تحریم ها و چالش های حقوقی 
نتوانسته اند مسیر تجارت را برای این شرکت دشوار کنند و این شرکت، با برخورداری از 
حمایت بانک های کشور و تعامل با آنها، در دو سال گذشته عملکرد مناسبی در صادرات 
محصوالت خود داشته است. در پایان باید اذعان کرد که اگر چاره اندیشی مطلوبی برای 
حل وفصل چالش های حقوقی بخش صنعت کشور صورت نگیرد، بی شک این چالش ها 

می توانند فعالیت شرکت فوالد مهر سهند را نیز تا حد زیادی متاثر سازند.
  لزوم ایجاد تحول در قانون تجارت

قانون تجارت یکی از قوانین قدیمی کشور است که نیاز به اصالح و بازنگری دارد و یکی از 
بخش های اصلی آن موضوع اشخاص حقوقی است. با توجه به تحوالت و تغییرات پیش آمده 
در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور و دنیا و نیز اینکه عمده اشخاص حقوقی فعالیت های 
اقتصادی دارند، قانون تجارت در تمام بخش های اقتصادی تاثیرگذار است و اصالح و به روز 
کردن این قانون باعث سامان یافتن بخش های اقتصادی و تولیدی می شود. قانون تجارت 
زیرساخت همه قوانین، تعامالت اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب 
می آید و مهم ترین قانون کشور در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. این قانون در 
سال 1311 توسط مجلس شورای ملی کشور تصویب شد و در سال 1347 بخشی از مواد 
این قانون مورد اصالح قرار گرفت. بیش از 85 سال است که قانون تجارت بر روابط تجاری و 
بازرگانی کشور حاکم است.پیشرفت جوامع، سرعت تغییر و تحوالت در عرصه های اقتصادی، 
گسترده شدن روابط بین المللی و پیچیده شدن قراردادهای تجاری، از یک سو و سکوت 
قانون در حوزه های جدید تجارت جهانی، قدیمی و تفسیرپذیر بودن و پاسخگو نبودن آن 
به نیازهای روز، از دیگر سو، اصالح این قانون را اجتناب ناپذیر  کرده است.فعاالن بخش 
خصوصی، با توجه به اینکه بخش هایی از قانون تجارت قدیمی است و پاسخگوی نیازهای 
روز نیست، با بازنگری و اصالح آن کامال موافق هستند. با این حال از آنجا که فضای کسب و کار 
کشور سال های طوالنی با قانون سابق کار کرده، الزم است که برای اجرای اثربخش فرآیند 
بازنگری و اصالح این قانون، ضمن شفافیت و دقت بیشتر در منطق حاکم بر نگارش قانون 
جدید )از جمله الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و موفق در این حوزه و متناسب سازی 
آن با شرایط کشور(، دیدگاه های فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی کشور، به عنوان یکی 
از مهم ترین دروندادهای این فرآیند، دریافت و بررسی شوند. این رویکرد موجب می شود 
مشکالت ناشی از اجرای قانون تجارت در فضای کسب و کار کشور برطرف شود، نه اینکه با 
تصویب قانون جدید، عالوه بر مشکالت گذشته، مشکالت جدیدی نیز گریبان گیر اقتصاد 
کشور شود. در غیر این صورت، پیش بینی می شود شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود 
که در فضای فعلی اقتصاد کشور که با تحریم های ظالمانه مواجه است، چندان به صالح 
نیست.در انتها، به منظور راهبری بهتر و حل و فصل مسائل تجاری کشور، بهتر است این 
قانون در مجلس شورای اسالمی، برای تدوین یک قانون تجارت مترقی و باکیفیت نیازمند 
بهره مندی از دیدگاه های خبرگان )اعم از حقوق دانان، اقتصاددانان و قضات رسیدگی کننده 
به اختالفات تجاری( و با مشارکت ذی نفعان کلیدی در یک فضای علمی و کارشناسی بررسی 
شود تا تمام جنبه های مورد نظر در قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد و شاهد اصالح و بهبود 

قانون تجارت کشورمان باشیم.

موانعی پیش روی توسعه شرکت های خصوصی
 وجود دارد

 

  سرویس اقتصاد برتر
در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای اصفهان با حضور 
سید حمید حسینی مدیر بهداشت و محیط زیست و بابک 
بیگی مدیر ایمنی و آتش نشانی ذوب آهن اصفهان، اقدمات 
این مجتمع عظیم صنعتی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه 

ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
به گزارش یاقوت وطن، مدیر بهداشت و محیط زیست 
ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: این شرکت از یک 
واحد طب کار توانمند برخوردار است که افرادی که در معرض 
آسیب هستند ساالنه به صورت مداوم به این واحد معرفی و 
چکاب کامل می شوند. همچنین برای ارتقاء این شرایط پروژه 

های مختلفی را با مشارکت دانشگاه ها در حال اجرا داریم .
حسینی، گفت: پروژه خوبی در زمینه ارگونومی و ارزیابی 
پوسچرها )انواع شکل بدن( در حال اجراست که طی آن وضعیت 

فیزیک کارکنان در حین کار بررسی می شود و اگر ریسکی 
وجود داشته باشد که بیماریا سکلتی، عضالنی حادث شود، 

رسیدگی شده و پروژها صالحی تعریف می شود.
وی افزود: همچنین پروژه بزرگ شناخت معضالت روان 
شناختی را داریم که با دانشگاه معتبری انجام می شود. پروژه 
تغذیه سالم و پروژه اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و 

شیمیایی برای همه مشاغل نیز در حال اجراست.
مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان اظهار 
داشت: ذوب آهن عملکرد خوبی در مواجهه با شیوع بیماری 
کرونا داشته است. در حال حاضر99 درصد کارکنان این شرکت 
دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند که از آمار کشور و استان 
باالتر است. همچنین در دز دوم 85 درصد و در دز سوم، این 

رقم باالی 60 درصد است.
وی افزود: برای واکسیناسیون، دو واحد تجمیعی در شرکت 

و فوالد شهر ایجاد شده است که با همکاری مرکز بهداشت 
استان و شهرستان انجام وظیفه می کنند. در این فرایند، 
پرسنل با تبلیغات ، ترغیب به تزریق واکسن شدند و استفاده 

از اجبار صورت نگرفت.
بابک بیگی مدیر ایمنی و آتش نشانی ذوب آهن اصفهان نیز 
گفت: ماموریت اصلی این مدیریت تدوین استراتژی های کالن 
ایمنی در سازمان است و هدف آن پیشگیری از بروزحوادث و 

بیماری های شغلی و ایمن سازی محیط کاراست.
مدیر ایمنی و آتش نشانی ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 
حدود 1200 شغل در ذوب آهن وجود دارد که برای آنها 
دستورالعمل های ایمنی عمومی و تخصصی تدوین و جاری 

سازی شده است که به صورت مداوم به روز می شود. 
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته برای ارتقاء 
ایمنی در ذوب آهن اصفهان تشکیل سپاه ایمنی است که 

مسئولین سازمان و رده های مختلف عضو آن هستند تا فرهنگ 
ایمنی به خوبی در سازمان نهادینه شود. همچنین به صورت 
مداوم ارزیابی ریسک و شرایط مخاطره آمیز انجام می شود و 

اقدامات اصالحی تعریف و اجرا می گردد.
بیگی، بازدید های ایمنی در سه سطح را یکی دیگر از اقدمات 
ذوب آهن در حوزه ایمنی معرفی نمود و گفت: سطح اول مربوط 
به بازدیدهای ایمنی روزانه است که توسط مسئولین ایمنی 
هربخش انجام می شود. سطح بعدی، بازدید های هفتگی است 
که توسط بازرسان ارشد سازمان انجام می شود. عالی ترین 
سطح بازدید، مربوط به کمیته عالی ایمنی است که مدیران 

شرکت عضو آن هستند.
وی اظهار داشت: آموزش های مختلف عمومی و تخصص 
در حوزه ایمنی نیز در ذوب آهن به صورت مداوم انجام می شود 

که نقش بسیاری در ارتقاء ایمنی کارکنان دارند.

پیشتازی ذوب آهن اصفهان در ایمنی و بهداشت حرفه ای با بیش از نیم قرن تجربه

Top Economy News Service
Iran exported 17 billion cubic meters (bcm) of gas in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 20), the managing director of 
National Iranian Gas Company (NIGC) announced.Majid Chegeni 
made the remarks in a press conference held on the sidelines of the 
26th International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition 
of Iran (Iran Oil Show 2022).The official also announced that the 
country has exported averagely 20 million cubic meters (mcm) of gas 
per day to Iraq in the past year, which is 35 mcm at the present.“We 

also exported about nine mcm of gas to Turkey per day in the previ-
ous year”, he added.The NIGC’s managing director also announced 
that Iran’s daily gas production increased 45 mcm in the past year.He 
said that 98.4 percent of the cities in the country enjoy natural gas at 
the moment, which will reach 99 percent, and 85.4 percent of villages 
enjoy natural gas which will reach 89 percent.The official put the 
number of cities and villages supplied with natural gas at 1,221, and 
35,575, respectively, and said that gas is being supplied to 29 cities 
and 2,952 villages.

 Iran exports 17

 bcm of gas in a

year
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handed two-year 
ban from foot-
ball activities

جعل امضا در ژیمناستیک!

بیرانوند گزینه قطعی پرسپولیس 
برای تابستان

   سرویس ورزشی
رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک با تایید جعل شدن امضایش در 
فدراسیون ژیمناستیک اظهار داشت: چیزی که من دیدم، ظاهراً اینگونه 
است. من خودم به فدراسیون رفتم و دیدم من برای برخی افراد حکم 
زده ام، در حالی اصل ماجرا کذب محض است. حکم من این است که 
از 2 شهریور 85 رئیس فدراسیون شدم و قبل از آن نبودم که بخواهم 

برای کسی با امضایم حکم بزنم.
به گزارش تسنیم، احمد محتشمی ادامه داد: شواهد و قرائن و چیزهایی که من 
دیدم، خیلی گسترده تر از این مباحث است. امیدوارم وزارت ورزش به طور جدی 
پیگیری کند. خودم هم پیگیری می کنم. محتشمی در پاسخ به این سوال که آیا 
خودش هم شکایت می کند یا نه؟ گفت: بله، برخی این مسئله  را به من گفته اند، 
ولی گذاشته ام که وزارت ورزش و بازرسی کارها را انجام بدهد. من هم به عنوان 
شاهد این موضوع و به عنوان کسی که امضایش جعل شده، حتما پیگیر خواهم 
بود.رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک با ابراز تاسف از این اتفاق گفت: ان شاءاله 
که درست نباشد، ولی براساس شواهد و قرائن و چیزی که ما دیدیم و مدارکی که 
وجود داشت، این مسئله صحت داشته است. وی عنوان کرد: برای خودشان حکم 
زده اند که رئیس کمیته پزشکی هستند، ولی ما که قرارداد نبسته بودیم. رئیس 
کمیته پزشکی ما در آن زمان دکتر اردیبهشت بوده و می توانید از او سوال کنید، 
چون در تمام دوره حضور من او حضور داشت.محتشمی با بیان اینکه برای سمت ها 
فقط حکم زده است، عنوان کرد: کدام فدراسیون قرارداد بسته که من دومی اش 
باشم؟ برای یک نفر از طرف من حکم زده و قرارداد بسته اند که او مربی تیم ملی 
در یکی از شاخه ها بوده است. ان شاءاهلل که درست نباشد، ولی این مسئله کذب 
محض است، چون در آن زمان هادی قاسم پور مربی تیم ملی بوده و سرمربی هم 
یکی از قهرمانان دنیا از کشور فرانسه بود و دو، سه ماه یکبار به ایران می آمد و وضعیت 
ورزشکاران را زیر نظر می گرفت و به مربی دستوراتی را می داد که ورزشکاران مثالً تا 
ماه بعد به مرحله خاصی برسند و سپس از ایران می رفت. وی در پایان گفت: حکم 
زده شده، نه اینکه قرارداد بسته شده باشد که برای مثال هر ماه فالن تومان بگیرد. 

این خالف رویه قانونی است و درست نیست.

   سرویس ورزشی
با اینکه پرسپولیس در نیم فصل نتوانست موفق به جذب بیرانوند شود، 
همچنان پیگیر ماجرای انتقال اوست تا حداقل دروازه اش را برای فصل بعد 

بیمه کند.
ایران ورزشی در این باره نوشت: علیرضا بیرانوند با انتشار پستی از هواداران 
بواویشتا خداحافظی کرد تا طبق قرارداد به آنتورپ برگردد و البته پیشنهادهای 
دیگرش را بررسی کند. بیرانوند در بواویشتا روزهای خوشی را سپری نکرد. 
سرمربی تیم به دروازه بانی ۴۰ ساله به نام براکلی اعتقاد داشت و به جز ۹ دیدار، 
در تمام مسابقات از او استفاده کرد. دروازه بانی که چند هفته قبل قرارداد خود را 
تمدید کرد تا خروج بیرانوند از بواویشتا قطعی شود. از مدت ها قبل، حتی وقتی 
پرسپولیس در نیم فصل لیگ بیست و یکم دنبال جذب دروازه بانی ششدانگ بود، 
بحث انتقال بیرانوند به لیگ ایران مطرح شد. در آن مقطع یک مشکل بزرگ پیش 
روی این انتقال جذاب وجود داشت. اینکه پرسپولیس و بیرانوند باید با دو باشگاه 
معامله و مذاکره می کردند و به همین دلیل سخت بود که همزمان توافقنامه 
سه جانبه ای امضا شود. به همین دلیل ماجرای بیرانوند - پرسپولیس منتفی شد 

و این تیم احمد گوهری را از نفت مسجدسلیمان جذب کرد.
با حضور بیرانوند که تجربه سال ها بازی برای پرسپولیس را در کارنامه دارد، 
خیال سرمربی بعدی این تیم می تواند بابت دروازه آسوده باشد. بخصوص که 
بیرانوند هم انگیزه باالیی برای موفقیت دارد و در سال منتهی به جام جهانی 
دوست دارد در تیمی باشد که کامل بازی کند. این تیم پرسپولیس است که 
مذاکره با بیرانوند را از چند هفته قبل آغاز کرده و طرفین به توافق هایی نیز دست 
یافته اند. آنتورپ نمی خواهد به سادگی علیرضا بیرانوند را از دست بدهد. این 
تیم یک فصل دیگر با بیرانوند قرارداد دارد و اگر علیرضا بخواهد با انتقالی قرضی 
به پرسپولیس بیاید، باید قرارداد خود را یک فصل دیگر تمدید کند. آنتورپ با 
توجه به حضور احتمالی بیرانوند در جام جهانی، روی او سرمایه گذاری کرده 
و مسئوالن این باشگاه بر این باروند شاید او با تیم ملی بدرخشد و باشگاه های 
متمولی سراغ جذب او بیایند. آن وقت آنتورپ که صاحب بیرانوند است می تواند 
از راه انتقال او درآمدزایی کند.از طرفی دیگر حضور بیرانوند در جام جهانی 
می تواند برای پرسپولیس هم سوددهی داشته باشد. فیفا بابت هر بازیکن ۲۲۱ 
هزار و ۷۸۰ دالر به باشگاه هایی که آنها را در ۲ سال اخیر در اختیار داشته باشند 
پاداش پرداخت می کند. هر تیمی که بیشتر در جام جهانی حضور داشته باشد، 
پاداش بیشتری نصیب باشگاه هایی می شود که در آن تیم بازیکن ملی پوش 
دارند. یعنی اگر تیم ملی ایران موفق به صعود از گروه خود شود، هر باشگاه بابت 
هر بازیکن بیشتر از ۲۲۱ هزار و ۷۸۰ دالر می گیرد و سود بیشتری هم از صعود 
تیم ملی نصیب باشگاه ها می شود.اگر بیرانوند به پرسپولیس بیاید و ایران هم 
فقط در دور گروهی جام جهانی حضور داشته باشد و به مرحله دوم صعود نکند، 
یک چهارم این مبلغ نصیب پرسپولیس خواهد شد. یعنی مبلغی در حدود ۵۵ 
هزار دالر که می تواند بخشی از هزینه قرارداد با بیرانوند را پوشش بدهد. از سویی 
دیگر بواویشتا نیمی از این مبلغ را دریافت می کند و یک  چهارم دیگر آن هم در 

اختیار آنتورپ قرار می گیرد. 

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

   سرویس ورزشی
عنایت اله آتشی کارشناس بسکتبال در مورد انتخاب 
سعید ارمغانی به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: 
این انتخابی شایسته بود که رئیس فدراسیون می توانست 
داشته باشد به خصوص با توجه به پیشینه ای که سعید 
ارمغانی در بسکتبال داشته و مسیر رشد و موفقیت را به 

صورت پیوسته طی کرده است.
به گزارش مهر، اتشی ادامه داد: سعید جزو مربیان خاکی 
و خاص بسکتبال است اما پیش از این هم تیم ملی مربیان 
خوبی داشته است، این تیم را مهران حاتمی در کاپ آسیا دوم 
شد، با مهران شاهین طبع راهی المپیک شد در حالی که تا 
پیش از آن هیچ وقت تیم ملی با کادر کاماًل ایرانی سهمیه 
المپیک نگرفته بود. بعد از وی هم مصطفی هاشمی هدایت 
تیم ملی را بر عهده گرفت. حاال سعید ارمغانی عهده دار این 
مسئولیت شده است و باید تیم ملی را به حدی از آمادگی 
برساند که در آینده سخت که با انتخابی جام جهانی، کاپ 
آسیا و جام ملت ها همزمان می شود، بتواند نتیجه بگیرد. این 
کارشناس بسکتبال در مورد اینکه »مهمترین یا به نوعی 
اولویت سرمربی جدید تیم ملی چه مسئله ای باید باشد؟«، 
گفت: او باید از تمام نفراتی که در لیگ موثر نشان داده اند، چه 
جوان و چه قدیمی و با تجربه تر دعوت کند. بسکتبال ایران 

تورنمنت های مهمی در پیش دارد و نباید فرصت را برای در 
اختیار داشتن همزمان همه بازیکنان از دست بدهیم. حتی 
خوب است که تیم دوم تشکیل شود تا در مواقع ضرورت امکان 
جابه جایی بازیکنان وجود داشته باشد. توجه به این مسئله با 
توجه به سختی دیدارهایی که در پیش داریم، ضرورت است.

آتشی بر مهیا شدن دیدار با تیم های خارجی و طراز اول 
هم تاکید کرد و یادآور شد: در این صورت است که می توان 
مانع از غافلگیری دوباره در برابر تیمی مانند قزاقستان شد. 
باید با تیم های بزرگ بازی کرد و کسب تجربه کرد. وی در 
پاسخ به این پرسش که »شما به استفاده همزمان از همه 
بازیکنان موثر لیگ - چه جوان و چه قدیمی- تاکید کردید. 
یعنی ضرورتی بر جوانگرایی در این مقطع زمانی نیست؟« 
گفت: پوست اندازی یک روند طبیعی است که هر سال بنا 
به دالیلی انجام می شود.همین امروز در برخی از پست های 
تیم ملی ضعف داریم. سرمربی جدید تیم ملی باید به فکر این 
پست ها باشد و فکر اساسی برای آن داشته باشد. باید در هر 
پست دو سه بازیکن هم طراز داشته باشیم. الزمه داشتن تیم 

ملی همیشه آماده همین مسئله است.
کارشناس بسکتبال در بخشی از این گفتگو مسائل روحی 
و روانی، فنی و فیزیکی را به عنوان سه اصل مهم و اساسی در 
موفقیت مستمر هر تیمی و به خصوص تیم ملی عنوان کرد 

و به این پرسش که »جذب مربی خارجی یکی از گزینه های 
فدراسیون بسکتبال بود. فکر می کنید تیم ملی با مربی ایرانی 
مانند سعید ارمغانی هم به نتایج و اهداف موردنظر می رسد 
یا بهتر بود مربی خارجی جذب می شد؟«، پاسخ داد.: ما 
همیشه به دنبال مقایسه هستیم در حالی که باید توجه داشته 
باشیم مربی خارجی زمانی می تواند در بسکتبال کشورمان 
مثمرثمر باشد که جزو طراز اول های جهان باشد و کارنامه 
موفقی در اروپا و جهان داشته باشد. چنین مربی هم قاعدتاً 
به دنبال ارتقای بیشتر خود است و کم پیش میاید راضی به 
همکاری با کشوری مانند ما شود. در واقع برای داشتن مربی 

خارجی درجه یک باید هزینه های سنگینی پرداخت شود، 
مربی خارجی درجه دو و سه هم به درد بسکتبال ما نمی خورد 
آن هم وقتی که ما خودمان مربیانی با توانایی های باال داریم.

آتشی اضافه کرد: شاید با توجه به وضعیت اقتصادی موجود 
انتخاب گزینه داخلی برای هدایت تیم ملی مناسب بود اما 
برنامه ها و تصمیماتی که از این پس اجرا و اتخاذ می شود خیلی 
مهم است. همه مربیان ما توانایی دارید و می توانند موفق باشد 
اما باید موقعیت ایجاد کرد و هزینه و سرمایه گذاری الزم را 
هم داشت. برای اینکه بسکتبال کشورمان قد علم کند نباید 

از این دو اصل غافل شد.

کارشناس بسکتبال مطرح کرد؛ 

» ارمغانی « گزینه ای شایسته برای تیم ملی بسکتبال 

    سرویس ورزشی
ورزش های  فدراسیون  زنان  رییس  نایب 
افزایش مدال های  و  نتایج  ناشنوایان گفت: 
چشمگیر زنان ورزشکار ناشنوا در بازیهای 2۰2۱ 
برزیل حکایت از عملکردی شایسته و درخشنده  
این قشر از ورزشکاران بود و حمایت بیشتر مدیران 

ورزشی برای موفقیت های بهتر را می طلبد.
زهرا داودی ادامه داد: ۱۶ ورزشکار  زن ناشنوا  با 
۴ طال، ۳ نقره و ۵ برنز عملکرد بسیار خوبی داشتند و 
نسبت به مردان ورزشکار ناشنوا  در برزیل بهتر عمل 
کردند. وی بیان کرد: زنان ناشنوا در سه رشته کاراته 
، تکواندو و تیراندازی در بازیهای المپیک شرکت 
کردند و در کاراته یک مدال طال ، ۳ نقره و ۳ برنز و 

در تکواندو ۳ طال و ۲ برنز کسب کردند.
داودی گفت: با آنکه دختران تیرانداز ناشنوا 
تالش زیادی برای کسب مدال داشتند و توانستند 
رکوردهای خود را در تمریناتشان تکرار کنند  اما 
موفق به کسب مدال نشدند که دلیل آن آمادگی 
بسیار باال و توانمندی تیراندازان سایر کشورها بود 
و حکایت از تمرینات طوالنی و بهتر آنان داشت. این 
مدیر ورزشی عنوان کرد: اگر ما بخواهیم در آینده 
در  رشته تیراندازی  المپیک ناشنوایان مدال آور 
باشیم ، باید برنامه ریزی و تمرینات منسجم تر و 
بیشتری داشته باشیم . وی در ادامه ارزیابی عملکرد 
ورزشکاران زن ناشنوا در المپیک برزیل گفت: زنان 

ورزشکار ناشنوا در المپیک ۲۰۱۷ سامسون ترکیه 
یک طال، سه نقره و ۶ برنز کسب کردند ، در حالی 
که در المپیک برزیل موفق به کسب ۴ طال ، ۳ نقره 
و ۵ برنز شدند که  نشان از این است که به نسبت 
نتیجه و مدال و از نطر فنی عملکردی بسیار موفق 

تر عمل کردند.
داودی اظهار امیدواری کرد تا با برنامه ریزی 
و تالش بیشتر مسئوالن فدراسیون ورزش های 
ناشنوایان و ورزشکاران در میادین ورزشی آینده 
عناوینی بهتر برای ایران کسب شود. کاروان ایران  
با ۷۵ ورزشکار زن و مرد در ۸ رشته ورزشی فوتبال، 
والیبال ساحلی، دو و میدانی ، کشتی آزاد و فرنگی، 
تیراندازی ، تکواندو ، کاراته و جودو در این دوره از 

بازی ها شرکت کردند.  

    سرویس ورزشی
حسین بادامکی  بر این باور است تصمیمات 
اشتباه مدیران شهرخودرو باعث شده که این تیم 

به ورطه سقوط برود.
به گزارش ایسنا، بادامکی در خصوص نتایج 
شهرخودرو در هفته های اخیر و کسب تنها ۲امتیاز از 
۹ امتیاز ممکن در راه بقا، گفت: به نظر من شهرخودرو 
فوتبال خوبی را ارائه می دهد. این تیم هم در مقابل 
گل گهر و هم در مقابل استقالل خیلی زیبا بازی کرد 
و حریفان این تیم انتظار چنین نمایشی را نداشتند 
اما به هر حال فشارهای موجود روی بازیکنان و 
ترس از شکست باعث شد تا این تیم نتواند برابر 
گل گهر، استقالل و پیکان به برتری برسد. وی ادامه 
داد: شهرخودرو بازی های سختی از جمله دیدار با 
پرسپولیس و سپاهان دارد و این شانس تیم را برای 
بقا کم می کند اما باید امیدوار ماند. نمایش فنی 
شهرخودرو سبب شده تا ما بتوانیم حداقل به گرفتن 
امتیاز مقابل پرسپولیس و سپاهان امید داشته باشیم 
اما این نکته را می گویم اگر هم شهرخودرو سقوط کرد، 
مشکالت غیرفنی و مدیریتی این تیم تاثیرگذارتر از 

مشکالت فنی بود.
بادامکی در خصوص مشکالت مدیریتی باشگاه 
شهرخودرو عنوان کرد: من داخل تیم نیستم و شرایط 
را نمی دانم اما می دانم سیدعباسی و کادرش تمام 
تالششان را کردند و یک سری تصمیم های مدیریتی 

اشتباه شهرخودرو را به ورطه سقوط رساند. وقتی از 
اواسط فصل تیم را از شهر و مردمش دور می کنند و به 
تهران می برند، چه انتظاری می توان داشت؟ امکاناتی 
که باید در اختیار این تیم قرار نگرفتند و فکر می کنند 
هر چیزی با تغییر محل تمرین و یا تغییر سرمربی حل 
می شود. با تصمیم هایی که مدیران شهرخودرو گرفتند، 
اکنون تیم کارش به اینجا کشیده شده و نمی توان با 
عملکرد هفته های اخیر شهرخودرو، این نتیجه گیری 
را به مسائل فنی ربط داد. وی در خصوص این که آیا در 
صورت سقوط شهرخودرو، این تیم هم سرنوشتی مانند 
پیام و ابومسلم خواهد داشت یا خیر، گفت: شهرخودرو 
اصال شبیه پیام و ابومسلم نیست. این تیم خصوصی 
است و معلوم نیست در صورت سقوط مدیرانش چه 

تصمیمی برای آن خواهند گرفت.

داودی: عملکرد زنان در المپیک درخشان بود تصمیمات مدیریتی، عامل قعرنشینی شهرخودرو

چهار دلیل قهرمانی استقالل، از فرهاد تا مدیریت
سرویس ورزشی

استقالل با پیروزی خارج از خانه مقابل فوالد و با 
توجه به باخت پرسپولیس مقابل سپاهان، ۳ هفته 
زودتر از پایان لیگ، به قهرمانی رسید و به سلطه 
5 ساله پرسپولیس در لیگ برتر پایان داد. فرهاد 
مجیدی با قهرمانی ای که همراه با آبی ها به دست 
آورد، تبدیل به دومین سرمربی ای شد که با استقالل 

در لیگ برتر قهرمان می شود. 
ملی متعددی  ین فصل استقالل عوا نی ا قهرما
ین گزارش چهارعامل اصلی آن را  داشت که در ا

بررسی کرده ایم.
    انتخاب های درست برای استقالل

فرهاد مجیدی این فصل برای اولین بار از ابتدای 
لیگ روی نیمکت استقالل نشست.

 انتخاب نفراتی که در استقالل به میدان بروند در 
ابتدای فصل، این فرصت را به مجیدی داد تا با توجه 
به تفکرات خود دست به انتخاب مهره برای آبی ها 
بزند. او خریدهای خیلی خوبی هم داشت؛ هم بازیکن 
خارجی باکیفیت )کوین یامگا( به استقالل آورد و هم 
بازیکنی جوان را انتخاب کرد تا برای تیمش ستاره 

)امیرحسین حسین زاده( شود. جعفر سلمانی که در 
لیگ پرتغال بازی می کرد، دیگر خرید خوب فرهاد 
برای استقالل بود. فرهاد عالوه بر خریدهای خوب در 
ابتدای فصل، در تعطیالت زمستانی هم خریدهای 

کارآمدی داشت.
 او با وجود اینکه دو مدافع اصلی خود محمدحسین 
مرادمند و سیاوش یزدانی ملی پوش را به دلیل سرباز 
شدن از اسفندماه در اختیار نداشت، با آوردن رافائل 
سیلوا برزیلی از لیگ عربستان جای خالی آن ها را 
پر کرد. صالح حردانی مدافع ملی پوش فوالد دیگر 
نتخاب خوب فرهاد برای استقالل در تعطیالت  ا
زمستانی بود. با حضور حردانی، وریا غفوری کاپیتان 
آبی ها نیمکت نشین شد و در بازی حساس مقابل 
فوالد، حردانی  ستاره این تیم بود و با زدن یک گل و 
دادن یک پاس گل، نقش اول برتری آبی ها در اهواز و 

قهرمانی زودهنگام آن ها در این شب بود.
    تصمیمات خوب فرهاد

ز نقاط برتری اش  ین فصل یکی ا استقالل در ا
نسبت به فصول گذشته، انسجام دفاعی اش بوده است.

درستی  به  فصل  بتدای  ا در  مجیدی  فرهاد   
ا تعیین کرد و دست به تغییر  تژی خود ر استرا
تاکتیک برای آبی ها زد. استفاده از یک مربی سرشناس 

ایتالیایی به نام گابریله پین، کمک شایانی به مجیدی 
برای عملی کردن ایده هایش بود و استقالل پس از 
سال ها دارای یک سیستم دفاعی منسجمی شد که 
یان هفته  ز حریفان گل نخورد و در پا به راحتی ا
بیست وهفتم لیگ برتر با ۱۰ گل خورده، بهترین 

خط دفاعی لیگ را هم در اختیار دارند.
 فرهاد عالوه بر بحث تغییر سیستم در استقالل، 
در جریان بازی هم عملکرد فوق العاده ای داشت. تیم 
او این فصل در چند بازی زمان هایی که کارش گره 
می خورد، با تعویض طالیی فرهاد  توانست به بازی 
برگردد. استقالل در این فصل ۱۱ امتیاز را در لیگ 
برتر از تعویض های طالیی فرهاد به دست آورده است. 

    تیم مدیریتی کارآمد
مصطفی آجورلو بعد از چند سال دوری از سطح 
یران، این فصل به عنوان  اول مدیریت در فوتبال ا
مدیرعامل استقالل انتخاب شد. او در استقالل کارنامه 
قابل قبولی داشت؛ وضعیت مالی آبی ها در زمان 
مدیریت او خوب شد و تنش هایی که در گذشته برخی 
مدیرعامالن این باشگاه با فرهاد مجیدی داشتند هم 

دیگر وجود نداشت. 
و هم عملکرد خوبی در استقالل  تیم حقوقی ا
داشتند و توانستند در یکی از پرونده های جنجالی 

این فصل )مهاجم گابنی گل گهر( به پیروزی برسند 
تا تساوی در سیرجان برای آن ها به برد ۳ بر صفر 
تبدیل شود و ۲ امتیاز به امتیازات آبی ها اضافه شود. 
آجورلو یکی دیگر از کارهای خوبی که در استقالل 
انجام داد، آوردن انتخاب های خارجی فرهاد به این 
تیم بود. آن ها در زمانی که دو مدافع اصلی خود را از 
دست دادند، سریعا یک مدافع برزیلی را جذب کردند 
و ۳ انتخاب خارجی دیگر فرهاد هم بدون دردسر به 
استقالل پیوستند. خارجی های استقالل مشکالتی 
که در سال های گذشته بازیکنان خارجی این تیم از 
نظر مالی داشتند را نداشتند و بدون دغدغه به کار 

خود در استقالل ادامه دادند.
    ثبات و ذهن برنده

مل  ز عوا ه استقالل یکی دیگر ا ثبات در باشگا
موفقیت این تیم بود. مدیریت این باشگاه دست به 
کادرفنی آبی ها در فصل جدید نزد و همین امر یکی از 
عوامل انسجام آبی ها در لیگ برتر شد. فرهاد یک کار 
بزرگ دیگر هم در استقالل این فصل انجام داد؛ تیم 
او با ذهن برنده وارد زمین می شد و بارها پیش آمد 
که آبی ها در روزی که اصال بازی تماشاگرپسندی از 
خود به نمایش نگذاشتند و امیدگل آن ها هم پایین تر 

از حریف بود، با زیرکی با برد از زمین خارج شدند. 

فرهاد عالوه بر بحث تغییر 
سیستم در استقالل، در جریان 
بازی هم عملکرد فوق العاده ای 
داشت. تیم او این فصل در چند 
بازی زمان هایی که کارش گره 

می خورد، با تعویض طالیی 
فرهاد  توانست به بازی برگردد

نیم نگاه

خارج از گود

Sports service 
The Ethics Committee of the Football Federation of the Is-
lamic Republic of Iran (FFIRI) has announced that Shahabed-
din Azizi Khadem has been banned for two years from all 
football activities.Azizi Khadem was found guilty of “various 
acts of misconduct over a year”.Members of the federation’s 
board of directors held an extraordinary meeting in February 
in which Azizi Khadem was temporarily removed from the 
presidency of the federation in accordance with article 35, 

paragraph 14 of the FFIRI Statutes.Mirsahd Majedi was ap-
pointed as acting president of the federation until an extraor-
dinary assembly is held on May 31.Given that, Azizi Khadem 
has no chance of returning to presidency of FFIRI. In Febru-
ary 2015, a series of managerial mistakes and financial and 
economic ambiguities by Shahabuddin Azizi Khadem and the 
ambiguity about the verdict in the case of Mohammad Hos-
sein Kananizadegan led to the seriousness of Azizi Khadem’s 
dismissal plan.



کتاب های پرمخاطب دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب

تبریزی: ضعف بزرگ سینما تهی شدن از ژانر است
  سرویس فرهنگ و هنر

نویسنده و کارگردان سینما بر این باور است که در 
مقطع کنونی ضعف بزرگ و اساسی سینمای ایران در 
زمینه فیلم های بلند و کوتاه سینمایی، تهی شدن از 

ژانر است.
به گزارش تسنیم، عادل تبریزی ادامه داد: در زمینه 
فیلم کوتاه، به نگاه های بکر فیلم سازان جوان و سلیقه ها و 
نگاه های مختلف نیاز داریم؛ این نگاه هاست که ما را به تنوع آثار 
می رساند نه اینکه فیلم سازان جوان لزوماً فضایی را رصد کنند 
که از طریق آن بتوانند در جشنواره ها مطرح شوند؛ آنها باید 
دیدگاه خودشان را مطرح کنند. وقتی تنوع دیدگاه ها وجود 
داشته باشند و این دیدگاه ها در بسترهای مختلف به درستی 
ارائه شوند، این وضعیت در جذب مخاطب هم تأثیر خواهد 
گذاشت. تبریزی در ادامه سخنان خود بیان کرد: پرداخت 
به ژانر مبحثی مجزاست، پرداخت به نگاه ها و هویت فردی 
هر شخص در جایگاه فیلم ساز مبحث مجزای دیگری است؛ 

بدین معنا اگر هر فیلم ساز ماهیت اصلی و درونی خود را کشف 
کند و تحت تأثیر جریان های روز سینما و فیلم هایی که در 
داخل یا خارج مطرح می شوند این هویت فردی را شفاف 
سازد، آنگاه می تواند نگاه خاص خود را وارد فیلم سازی کند 
و این امر منجر به خلق و تقویت ژانرهای متنوع خواهد شد. 
کارگردان فیلم کوتاه »ضدضربه« افزود: این روزها این 
تصور وجود دارد که فیلم ساز فقط باید دغدغه مند اجتماعی 
باشد؛ درحالی که در همین زمینه هم ژانر کودک و ژانرهای 
متنوعی داریم که می توانند بستر دغدغه های اجتماعی 
قرار گیرند. کارگردان فیلم سینمایی »گیجگاه« ضمن 
ضعیف برشمردن حضور ژانر در برنامه های آموزشی سینما 
گفت: قطعاً پرداختن به ژانر در حوزه آموزش سینما چه در 
دانشگاه ها و چه در آموزش های انجمن سینمای جوانان 
ضعیف بوده است. به زعم من در انجمن سینمای جوانان باید 
تاریخ سینمای ایران به شکل اساسی تدریس شود نه فقط 
سرفصل ها و تعدادی فیلم ساز مهم؛ ما در دهه 70 بهترین 

فیلم های سینمای کودک را داریم، بهترین حالت سینمای 
اکشن ما در این دوره است، باید در برنامه های آموزشی، 
تاریخ سینمای از قبل از انقالب تاکنون بررسی و ارائه شود تا 
فیلم سازی که وارد این عرصه می شود، فکر نکند افق دیدش 
محدود به همین چند سال اخیر سینمای ایران است؛ اگر 

این فکر را بکند، یعنی شکست.
مدرس اردوی فیلم سازی »ایده تا تولید« انجمن سینمای 
ـ فانتزی«  جوانان ایران که سابقه ساخت فیلم در ژانر »کمدی 
دارد، درباره دیدگاه و برنامه خود برای هدایت فیلم سازان 
این اردوی فیلم سازی عنوان کرد: سعی من بر این است که 
هیجان فیلم سازی و لذت بردن فیلم سازان از فیلم ساختن 
را در وجودشان ایجاد کنم و سپس این حس لذت را افزایش 
دهم؛ چراکه اگر در فیلم سازی هیجان وجود داشته باشد و 
عشق و عالقه به کار به وجود بیاید در کیفیت  اثر هم تأثیر 
می گذارد. کنار هم به اشتراک گذاشتن آثار و شور و هیجان 
فیلم سازان برای من به عنوان مربی بسیار جذاب است، ضمن 

اینکه به زعم من هرچه فیلم سازان باتجربه و حرفه ای در بستر 
مناطق دور و محروم تر قرار گیرند، نتایج پربارتری برایشان 

به همراه خواهد داشت..

  سرویس فرهنگ و هنر 
سبا سلیمانی با اشاره به اینکه سریال »خوشنام« اولین تجربه 
بازی در یک اثر کمدی برای او بوده، عنوان کرد که جدی بازی کردن 
در برابر امیر کربالیی زاده با توجه به توانایی او در ایفای نقش طنز 

کار بسیار سختی است.
سلیمانی اظهار داشت: در سال 1385 در مجموعه تلویزیونی »سبز، 
آبی، مهر« حضور داشتم که قرار بود این برنامه از شبکه خراسان رضوی 
پخش شود. کارگردان این اثر هادی حاجتمند بود که پس از این اثر، 
فیلم سینمایی »مدیترانه« را ساختند و من در این فیلم ایفای نقش 
کردم. » خوشنام « اولین تجربه جدی من در تلویزیون بود. سلیمانی 
اضافه کرد: در فیلم »مدیترانه« نقش مکمل داشتم ، دختری که در 
دوران عقد باردار شده بود و معضل بزرگی برای او به وجود آمده بود 
و از آنجا که سن کمی داشتم و کمتر مقابل دوربین قرار گرفته بودم 

نقشی که در این فیلم بازی کردم برایم نقش سخت و پر چالشی بود.
وی افزود: وقتی متن سریال »خوشنام« را خواندم نمی دانستم که این 
سریال قرار است با چه گروه و در چه فضایی ساخته شود ولی وقتی سر 
لوکیشن رفتم دیدم که بازیگران خوبی از جمله هومن حاجی عبدالهی 
و... در آن حضور دارند و به همین دلیل مشتاقانه بازی در این سریال 
را پذیرفتم. متن را بیشتر و با دقت خواندم متوجه شدم که فضا کمدی 
است و این اولین تجربه من در فضای کمدی بود و به همین دلیل واقعاً 
بازی در این فضا برایم ترسناک بود چرا که کمدی واقعاً سخت است و 
سخت تر این بود که من باید نقش جدی بازی می کردم و چون اصطالحاً 
فردی خوش خنده هستم قرار گرفتن در این فضا برایم هیجان انگیز 

و جذاب بود.
سلیمانی عنوان کرد: من سال ها تئاتر کار کردم و از سال حدوداً 

89 - 90  فعالیتم در عرصه تئاتر را با نمایش های عروسکی آغاز کردم و 
پس از آن به عنوان بازیگر فعالیتم را ادامه دادم. آخرین نمایشی که در 
آن ایفای نقش کردم را هومن حاجی عبدالهی دید و فکر می کنم علیرضا 
نجف زاده هم این نمایش را دیده است و به نظرم پس از آن نمایش بود 
که برای »خوشنام« انتخاب شدم. من برای این سریال تست ندادم ولی 
تست گریم و لباس شدم و صحبت هایی داشتیم که پس از آن پذیرفته 
شدم. از این سریال واقعاً بازخوردهای خوبی داشتم و اکثر مخاطبانی 
که سریال را دیده بودند از آن راضی بودند و ارتباط برقرار کرده بودند.
این بازیگر در ادامه درباره ورود چهره های جدید به عرصه بازیگری 
گفت: بازیگری مثل همه شغل ها است و همانطور که یک عالقه مند به 
پزشکی می تواند به دکتر سمیعی تبدیل شود یک بازیگر عالقه مند هم 
می تواند به نوید محمدزاده تبدیل شود. قطعاً فقط استعداد کافی نیست 
و مسائلی چون پشتکار، تالش، سواد و کسب تجربه بسیار مهم هستند؛ 

من سال هایی که نوید محمدزاده در تئاتر کارش را آغاز کرده بود به یاد 
دارم. او با پشتکار زیادی تمرین می کرد و بارها دیدم که واقعاً وقتی کار 
تمام می شد او به شدت خسته بود. پدرم هم به یاد دارم که همیشه با 
خستگی از تمرین تئاتر می آمد چرا که با جدیت به این کار نگاه می کرد.
وی افزود: پشتکار بخش اصلی ماجرا است و جوانان امروز و به خصوص 
هم نسل های من انتظار دارند همه چیز برایشان مهیا باشد و اصطالحاً 
می خواهند ره صد ساله را یک شبه بروند. قطعاً همه جا مسائلی چون 
ند عواملی باشند که یک نفر را به هدفش  پارتی بازی و رانت می توا
برسانند اما اطمینان دارم که تنها راه موفقیت رانت داشتن نیست و ما 
امروز بازیگران فوق العاده ای داریم که هیچ رانتی نداشتند. این بازیگر 
درباره ادامه مسیر حرفه ایش گفت: تئاتر همیشه برایم جذاب بوده و به 
نوعی اولویت داشته اما تصویر هم جذابیت های خودش را دارد. البته 
من هیچوقت نمی خواستم که صرفاً فردی مشهور باشم و عالقه داشتم 
برای بازیگری و تواناییم به موفقیت برسم و دیگران من را به تواناییم در 
این هنر بشناسند و برای رسیدن به این هدف واقعاً دارم تالش می کنم. 
شاید ما در نسل های قبل بازیگرانی چون فاطمه معتمدآریا و سوسن 
تسلیمی داشتیم اما همچنان به ظهور چنین نام هایی امیدوار هستم 

و نیاز به زمان است که چنین بازیگرانی ظهور کنند و ما بشناسیم.
سلیمانی در پایان گفت: از نظر من محدودیتی بین زن و مرد در 
بازیگری وجود ندارد اما در کشور ما بیشتر فیلمنامه هایی که نوشته 
می شوند و در واقع فیلم هایی که ساخته می شوند، نقش های اصلی شان 
مرد هستند و به نوعی سینمای ما بیشتر یک سینمای مردانه است و این 
باعث می شود که بازیگران زن فرصت کمتری داشته باشند. البته کم کم 
شاهد هستیم که با سریال هایی مثل »شهرزاد«، »جیران«، »خاتون« 

و... نقش زنان در آثار دراماتیک بیشتر می شود.

سلیمانی: 

» خوشنام « اولین تجربه جدی من در تلویزیون بود
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 سرویس فرهنگ و هنر

در نمایشگاه کتاب تهران آثار مختلفی عرضه شده اند که 
از جنبه های مختلفی می توان آنها را موفق ارزیابی کرد؛ اما 
آثاری که بیشترین تجدید چاپ را تجربه کرده اند،  به راحتی 
آثار موفقی قلمداد می شوند. کتاب هایی همچون »مربع های 
قرمز«، »حوض خون«، »بابا رجب«، »هدایت سوم«، »تقویم 

تاریخ دفاع مقدس« و »سفرنامه عشق«.
به گزارش ایبنا، گزارش ها و شواهد میدانی نشان می دهد که 
بازدید از نمایشگاه کتاب بسیار باال بوده و در این میان ناشران 
حوزه دفاع مقدس هم سرشان شلوغ بوده است. هرچند در 
البه الی صحبت هایشان برخی چندان رضایتی از میزان خرید 
بازدیدکنندگان ندارند و به ظن آنها خرید از ناشران حوزه های 
دیگر وضع بهتری دارد. البته خریداری کتاب های پر طرفدار دفاع 
مقدس وضعیت دیگری دارد و این کتاب ها در نمایشگاه مجازی 
و بخش حضوری نمایشگاه مشتریان خاصی دارند و بسیاری از 
بازدیدکنندگان این کتاب ها را نه به شکل مواجهه تصادفی بلکه 

با هدف خرید قبلی در نمایشگاه پیدا می کنند.
  مربع های قرمز

کتاب »مربع های قرمز: خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا 
از کودکی تا پایان دفاع مقدس« یکی از آن دست کتاب هاست 

که هم اکنون نوبت چاپ 28 این کتاب در دسترس عالقه مندان 
قرار گرفته است. این کتاب به قلم زینب عرفانیان و ویراستاری 
حسین قرایی است. کتاب مذکور در 544 صفحه نوشته شده 
است و انتشارات شهید کاظمی آن را روانه بازار نشر کرده است. 
این کتاب دارای 14 فصل است که عناوین آن به این شرح است: 
صدای انقالب، جنگ که بچه بازی نیست، روپوش های سرخ و 
سفید، لباس خاکی ها، شهادت حساب و کتاب دارد، خداحافظ 
فرمانده، مربع های قرمز، انگار جنگی نیست، به فاو خوش آمدید، 
چشم شیشه ای، راه خون، زیر دریایی، دختر مردم، تلخ تر از زهر.

  حوض خون
کتاب »حوض خون« یکی دیگر از آثار پر طرفدار در نمایشگاه 
کتاب است و هم اکنون چاپ چهاردم این اثر در نمایشگاه به 
عالقمندانش عرضه می شود. این کتاب توسط نسرین تتر و مهناز 
الفتی پور به رشته تحریر درآمده است و منیره زین  العابدین آن 
را ویراستاری کرده است. البته برای این اثر محققان دیگری هم 
حضور داشته اند. )سمانه نیکدل، زهرا بختور، نرگس میردورقی، 
آمنه لهراسبی، فاطمه سادات میرعالی( این کتاب توسط انتشارات 
راه یار منتشر شده و آخرین نوبت چاپ این کتاب مربوط به سال 
جاری است. اثر مذکور 504 صفحه دارد. از جمله ویژگی های 
این کتاب این است که در بخش انتهایی آن تصاویری از شهدای 
منتسب به خانم های رخت شوی را دارد و مکان رخت شویی و 
بیمارستان شهید کالنتری در دهه 90 را هم به قصه های مربوط 

به رخت شوی های دوران دفاع مقدس اضافه کرده است.
  بابا رجب

کتاب »بابا رجب: روایت زندگی طوبی زرندی همسر شهید 
رجب محمدزاده )بابا رجب( جانباز دفاع مقدس« اثری موفق  
به قلم نسرین رجب پور است که آخرین نوبت چاپ آن در 
سال 1400 منتشر شد. هم اکنون در نمایشگاه چاپ هفتم 
این کتاب به فروش می رسد. عناوین فهرست این کتاب به این 
شرح است: خواستگاری، خانه ما، مادر رجب، خداحافظی، بی 
خبری، دیدار رجب، دیگر صورتی نمانده، فکر آینده، ازدواج، 
دیدن پدر، اعزام به آلمان، بازگشت به خانه، زن همسایه، صورت 
جدید، حمام با محمدرضا، هوس بیرون رفتن، نفس کشیدن، 
چه زود پیر شدم، خانه جدید، جانباز بیچاره، در حسرت یک 
بوسه، بابام ترس نداره، آلبوم عکس، سوغاتی ها، غذا خوردن در 
ماین جمع، عزاداری تنها، دلم شکست، شهر غریب، در میان 
مردم، قاب تلویزیون، سنگ مزار، حاللیت، دستمال متبرک، 

بازهم زندگی می کنم. 
  هدایت سوم

کتاب »هدایت سوم« اثری از انتشارات سوره مهر است که 
به خاطرات سردار محمد جعفر اسدی از انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس اختصاص دارد. این کتاب به قلم سید حمید سجادی 
منشر است که در سال 1396 منتشر شد و هم اکنون چاپ ششم 
این کتاب در اختیار عالقمندان قرار دارد. این کتاب مربوط به 

خاطرات سردار محمد جعفر اسدی از فرماندهان دوران دفاع 
مقدس و سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.

  سفرنامه عشق
کتاب »سفرنامه عشق: ویژه آشنایی با حماسه دفاع مقدس« 
یکی از کتاب های دیگر در حوزه دفاع مقدس است که تا کنون 
انتشارهای مکرری را تجربه کرده است. این کتاب توسط انتشارات 
حدیث راه عشق منتشر شده است و محسن نصری آن را به رشته 

تحریر درآورده است.
هم اکنون این کتاب از طریق بخش مجازی نمایشگاه کتاب 
قابل تهیه است و نوبت چاپ هفدهم آن در اختیار عالقمندان 
این اثر قرار گرفته است. فصل های این کتاب با عنوان »خاکریز« 
نام گذاری شده اند. خاکریز اول این کتاب تحلیل تهاجم دشمن 
و دفاع مقدس ملت ایران نام گرفته است که به موضوع چرایی 
و تحلیل هایی درباره عملکرد جمهوری اسالمی ایران در دوران 
دفاع مقدس می پردازد. نویسنده کوشیده تا دالیل پیروزی نظام 
جمهوری اسالمی ایران در جنگ را نیز تشریح کند. در خاکریز 
بعدی کتاب )فصل دوم( کتاب سراغ آشنایی مخاطب با مناطق 
عملیاتی و زیبایی های دفاع مقدس می رود. در خاکریز سوم 
)فصل سوم( نویسنده تالش کرده به ابهامات و سواالت درباره 
دفاع مقدس پاسخ دهد و در نهایت خاکریز چهارم کتاب )فصل 
آخر( نویسنده تالش کرده به زمان حال بپردازد و دهه چهارم و 

جنگ نرم را مورد واکاوی قرار دهد.

فرهنگ استان ها

  سرویس فرهنگ و هنر 
همزمان با پایان تدوین سریال آتش سرد به کارگردانی رضا ابوفاضلی و تهیه کنندگی 
علی مهام و انجام مراحل پایانی تولید سریال، ساالر عقیلی به عنوان خواننده تیتراژ 

این سریال  معرفی شد.
ر جشنوارهٔ موسیقی فجر سال 1375، ساالر عقیلی در سن 18 سالگی، برای نخستین بار 
روی صحنه آمد. حریر شریعت زاده نیز در آن کنسرت حاضر بود و به دلیل تسلط بر آوازهای 
ایرانی، با شنیدن صدای ساالر عقیلی به استعداد وی پی برد. پس از اتمام برنامه در رابطه 
با آوازهای ایرانی به صحبت نشستند و همین امر موجب همکاری های بعدی و در نهایت 
ازدواج این دو شد. عقیلی پس از این اجرا برای همکاری با ارکستر ملی به رهبری فرهاد 
فخرالدینی دعوت شد. همسر وی حریر شریعت زاده نوازنده پیانو و دف است.ساالر عقیلی 
هم اکنون عالوه بر اجرا و ضبط آثار موسیقی، به تدریس در آموزشگاه های موسیقی و نیز، 
تدریس در هنرستان موسیقی مشغول است. او مدیر آموزشگاه موسیقی راز و نیاز است. 
او همچنین گروه راز و نیاز را تشکیل داده است و به همراه این گروه کنسرت های متعددی 
در داخل و خارج از کشور اجرا کرده است. عقیلی سابقه همکاری با ارکستر موسیقی ملی 
ایران، ارکستر سمفونیک اصفهان، گروه دستان، گروه راز و نیاز و ارشد تهماسبی را دارد.
]12[ ساالر عقیلی سرود ایران جوان را با اجرای ارکستر ملل خوانده است.ترانه »آتش 
سرد« با شعری از محمدمهدی سیار  و تنظیم دانیال ساالری  و علی وانیار ساخته شده 
است. سریال »آتش سرد« یک ملودرام اجتماعی در شبکه دو سیماست که در خالصه 
داستان آن آمده است: فرید پدر و مادرش را در یک حادثه از دست داده و وارث نیمی 
از کارخانه های بزرگ است. محسن تاجیک شوهر عمه فرید که قیم قانونی او نیز است 
متوجه دستکاری در حساب های کارخانه می شود و ... .بازیگرانی همچون پرویز فالحی 
پور، عبدالرضا اکبری، فریبا متخصص، شیوا خسرومهر، مهسا کرامتی، جعفر دهقان، مهدی 
سلوکی، بهزاد خداویسی، پویا امینی، مریم موسویان، مرتضی ضرابی ، شیوا خسرومهر، یلدا 
قشقایی، سارا احمدیان، پرهام امینی، سودابه علیپور، کامران ملکی، حسین حاجیعلی، 
رویسا طاهری، امیرعلی موسوی، حمید عرب سرخی، ستاره حیدر آبادی، آرش احمدی، 
رومینا حاجی حسنی، علی دهقانی، میالد شوریده، حمید شکوهی فر، عاطفه شاکری، نسیم 

سروش ، سمیرا چراغی، فریبا قدرتی و شاهد احمدلو در این سریال نقش آفرینی دارند.

ساالر عقیلی خواننده تیتراژ آتش سرد شد

کتاب های پرطرفدار دفاع 
مقدسی در نمایشگاه مجازی 
و بخش حضوری مشتریان 
خاصی دارند و بسیاری از 

بازدیدکنندگان این کتاب ها را نه 
به شکل مواجهه تصادفی بلکه با 
هدف خرید قبلی در نمایشگاه 

پیدا می کنند

  سرویس فرهنگ و هنر
فیلم کوتاه »آپارات« به نویسندگی و کارگردانی حسن نجم آبادی در ادامه حضورهای 
موفق خود در جشنواره های بین المللی به بخش مسابقه هفتمین جشنواره کینوالب 

لهستان و سومین هفته فیلم آسیا به نمایش در می آید.
جشنواره کینوالب یک جشنواره بین المللی فیلم  کودکان و نوجوانان است که از سال 
2015 توسط بنیاد IKS در لهستان برگزار می شود و هر ساله تقریباً 11000 بیننده 
دارد. این جشنواره که یکی از مهمترین جشنواره های کودک و نوجوان اروپاست 10 تا 

23 ژوئن برابر با 20 خرداد تا 2 تیر در شهرهای جنوب لهستان برگزار می شود.
هفته بین المللی فیلم آسیا با هدف ترویج تبادالت فرهنگی بین آسیایی از طریق 
نمایش فیلم برگزار می شود. این رویداد به فیلم ها برای ورود به بازار کمک می کند 
تا درکامل ترین کانال های پخش آسیا و شبکه جهانی ارائه شوند وهمچنین با کمک 
مشترک اتحاد و شرکت های درگیر در ژاپن، کره جنوبی، تایلند، سنگاپور، چین و سایر 
مناطق، خدمات بازار فیلم آسیا را برای صدها فیلم ارائه کرده است. هفته بین المللی 
فیلم آسیا 7 تا 14 می برابر با 7 تا 24 اردیبهشت درپکن چین برگزار می شود. مهدی قلی 
زاده، ابراهیم نجم آبادی، عماد محبی، ابوالفضل نجم آبادی، امیر نجم آبادی، امیرمحمد 
نجم آبادی، محمدرضا نجم آبادی، زری نجم آبادی و مهدی رضایی در این فیلم کوتاه 

به ایفای نقش پرداخته اند.

رقابت »آپارات« ایرانی در لهستان و چین

  سرویس فرهنگ و هنر 
معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با توجه به 
ظرفیت و جمعیت اصفهان، نگاه ویژه ای به تخصیص اعتبارات فرهنگی این استان داریم.

سیدمحمد هاشمی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان افزود: فرهنگ و هنر اصفهان جایگاه خاصی در وزارتخانه داشته است و تخصیص 
اعتبارات با توجه به ظرفیت و جمعیت استان ها در نظر گرفته می شود که استان اصفهان 
هر دو مولفه را دارد. وی با بیان  اشاره به ضرورت هم افزایی بین دستگاه های حاکمیتی هنر، 
فرهنگ و رسانه اظهار داشت: استان اصفهان بستر بسیار خوب و طالیی در زمینه فرهنگ و 
هنر دارد زیرا بیشتر مدیران کل فرهنگی، هم راستای هم هستند. هاشمی اضافه کرد: ظرفیت 
قانونی در زمینه فرهنگ و هنر بسیار خوب است و باید کادرسازی ویژه ای در اصفهان انجام 

شود زیرا ظرفیت نیروی انسانی این استان در کشور کم نظیر است.
معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه 
ما از اصفهان توقع ویژه ای در دو زمینه هم افزایی و کادرسازی داریم، عنوان کرد: ما بدنبال 
دمیدن جان تازه ای در کالبد فرهنگ و هنر اصفهان با تغییر مدیریت آن هستیم. وی گفت: 
اصفهان ظرفیت و کشش خوبی برای برنامه های فرهنگی دارد اما این مساله به تدبیر 
مدیرکل و برنامه های مشترکی که او ارائه می دهد نیز بستگی دارد و ارائه برنامه های خوب، 

جذب کننده بودجه و خدمات است.
هاشمی گفت: بودجه فرهنگی استان ها همزمان با چند برنامه راهبردی در راستای 
عدالت محوری چیده شده است که خدمات فرهنگی، توانمندسازی فرهنگی در مناطق 
محروم و کادرسازی فرهنگی در محوریت رویکرد وزارت ارشاد قرار دارد. وی اضافه کرد: 
اعتبارات استانی در این دوره بصورت پررنگ دیده شده و طبق تبصره 14، باالی 60 درصد 
از تخصیص اعتبارات استانی در سال گذشته و سال جاری به استانها اختصاص یافته است 

و در برنامه ریزی فرهنگی با رویکرد عدالت محوری ارائه می شود.
گفتنی است، در مراسمی با حضور معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان و سایر مسووالن استانی، 
اصغر آذربایجانی بعنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان معرفی شد. در 
این مراسم از حجت االسالم رمضانعلی معتمدی مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان تقدیر شد. حجت االسالم معتمدی از 13 خرداد 1399 تاکنون تصدی 

مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان را بر عهده داشت.

نگاه ویژه وزارت ارشاد به تخصیص
 اعتبارات فرهنگی اصفهان

 Cultural service
 “Atabai” directed by Niki Karimi was named best film at the 14th 
Celebration of Iranian Cinema Critics and Screenwriters on Saturday. 
Winners were announced in a press release as the organizers can-
celed their party due to the country’s critical condition. “Due to the 
unemployed filmmakers’ appalling economic and mental conditions 
and bad living conditions, we didn’t want to hold a party,” said the 
president of the celebration, Jafar Gudarzi. “Atabai” also brought 

Karimi the award for best director. “Atabai” takes us into a world of 
tradition, hopes and expectations.  Kazem returns from a business trip 
to discover that his brother-in-law has sold his orchard to a stranger, 
Shirazi. Kazem finds himself falling in love with Shirazi’s daughter 
but first must face his past. With its intertwined use of Azerbaijani 
and Farsi languages, alongside the fabulous landscapes of northwest 
Iran, this film brings a fresh perspective to Iranian cinema and seeks 
to build bridges between generations and communities.

 Atabai””
 picked as best
film by Irani-

an critics

اخبارفرهنگی 

مفقودی
SAINA : برگ سبزسواری سیستم: سایپا  تیپ
شماره موتور:M15/9338823 وشماره شاسی: 

NAS831100M5749506
رنگ : سفید- روغنی مدل 1400پالک: 576 ط 22 ایران87

 به نام خانم لیال رضایی یگانه مفقود
 و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگه کمپانی و برگه سبز و کارت ماشین و بنچاق محضری 
خودرو  سواری پیکان وانت 1600 به رنگ سفید روغنی  

مدل 1377به شماره موتور 5269وشماره شاسی 5467و 
شماره پالک 483ط86 ایران68 بنام رحیم امیری 

هاوستین مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 
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ما را در 

فضای مجازی 

دنبال کنید

هر زمامداری كه از نيازمندی های مردم، خود را پنهان 
سازد، خداوند از او و خواسته هايش در رستاخيز، پنهان 
شود و اگر زمامدار ، هديه بپذيرد، خيانتکار باشد و اگر 

رشوه قبول كند، پس او مشرک است. امام علی )ع(

ریم و هب کس بد نکنیم فرض ازید بگذا
وآنچه گویند روانیست نگومیی رواست

   عضـو تعاونی مطبوعـات كشـور 
   عضو انجمن صنفی مديران رسانه 
 عضو انجمن مديران نشريات ايران
 عضـو خانـه مطبوعـات ايـران

تشکل های مرتبط سخن بزرگانحدیث روز

تکمیل مرکز صنایع دستی سرایان نیازمند اعتبار

      سرويس گردشگری
مدير ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی سرايان گفت: تکميل پروژه 
ساختمان مركز آموزش صنايع دستی شهرستان سرايان نيازمند تخصيص 
اعتباری بالغ بر 9500 ميليون ريال است تا صنعتگران و عالقمندان به آموزش 

صنايع دستی از بالتکليفی و مستأجری خارج شوند.
به گزارش شبستان، محمد عرب از شروع ادامه عملیات اجرایی ساختمان 
مرکز آموزش صنایع دستی شهرستان سرایان خبر داد و گفت: با بهره مندی از 
محل منابع ملی و اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان در سال جاری، زمینه 
بهره برداری از این پروژه فراهم شود. مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی سرایان فراوانی رشته های متنوع صنایع دستی و استقبال بخش خصوصی 
را در این خصوص یادآورشد و افزود: در صورت مهیا شدن این مرکز، صنعتگران، 
هنرمندان و عالقمندان صنایع دستی از ظرفیت های متمرکز در این مجموعه 
بیشتر از قبل بهره مند خواهد شد و موجبات رونق اشتغال در این شهرستان را به 

دنبال خواهد داشت.وی ادامه داد: فاز اول ساختمان چند منظوره مرکز آموزش 
صنایع دستی شهرستان، بازارچه صنایع دستی و فضای اداری، واقع در سایت 
اداری به مساحت 250 مترمربع در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و به زودی قسمت 
اداری این مجموعه به بهره برداری خواهد رسید و سایر قسمت ها نیز تا حدودی 
تکمیل خواهد شد. عرب گفت: مبلغ چهار میلیون ریال از محل اعتبارات سفر 
ریاست جمهور به این پروژه اختصاص یافته که اجرای اندود گچ، آستر سیمان، 
کاشی و سرامیک، سقف کاذب، ساخت پنجره و در، دیوار چینی، نماسازی، اجرای 
کامل تاسیسات گرمایشی و خرید تجهیزات مورد نیاز، اجرای سیستم روشنایی 
و خرید انشعابات، اجرای شبکه آب و فاضالب، خرید قسمتی از تجهیزات اداری 
مورد نیاز و... پیش بینی شده که قسمت بیشتر عملیات پیش بینی شده اجرا و یا 
در مراحل پایانی قرار دارد.وی افزود: این ساختمان دارای 700 مترمربع زیربنا 
که سال 1389 عملیات اجرایی آن آغاز و به دلیل محدودیت های اعتباری 
تاکنون به بهره برداری نرسیده است. به گفته مدیر میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی سرایان، با اعتبار پیش بینی شده قسمت اداری تکمیل و فضای 
بازارچه و آموزشی نیز به میزان اعتبار تخصیصی تکمیل خواهد شد. وی اضافه 
کرد: با اختصاص اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان، مجموعه ظرف سال 
جاری به بهره برداری خواهد رسید.گفتنی است، حوله بافی، چادر شب بافی، 
سرمه دوزی، خراطی سنتی، میناکاری، سفالگری، تراش سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی، افزایش کارگاه های آهنگری و زنگوله سازی از جمله رشته های 
رایج در این شهرستان است که دارای کارگاه های تولیدی بوده و عده زیادی در 

این کارگاه ها مشغول فعالیت هستند.

خبر گردشگری

ناپدید شدن تپه های باستانی در محصوالت کشاورزی دزفول

      سرويس گردشگری
رييس اداره ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی دزفول گفت: كشت و زراعت بيش 

از حد در اطراف تپه های باستانی موجب ناپديد شدن اين آثار شده است.
به گزارش فارس، عباس چراغ چشم اظهار کرد: در شهرستان دزفول 90 تپه باستانی 
وجود دارد که برای 83 تپه پرونده تشکیل شده است. وی افزود: تپه های باستانی شهرستان 
در معرض تعرض و آسیب قرار دارند که در بعضی از موارد مساحت آن ها کاهش و یا بطور 
کلی ناپدید شدند. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول ادامه داد: 
گرچه مشکالت زیادی ازجمله کمبود نیروی حفاظت برای بازرسی از آثار و اماکن تاریخی 
وجود دارد اما درصورت انتقال امور تپه ها به میراث فرهنگی، از مشکالت فعلی کاسته خواهد 
شد. عباس چراغ چشم اضافه کرد: طی مصوبات قبلی باید ظرف مدت یک ماه اقدامات الزم 
جهت انتقال مالکیت و واگذاری امور به اداره میراث فرهنگی توسط جهاد کشاورزی و اداره 
ثبت اسناد و امالک انجام شود.گفتنی است، در جنوب شهرستان دزفول و حدفاصل بین 
شوشتر و شوش، تپه های میان رودخانه دز و کارون از یک تپه بزرگ و نسبتاً مرتفع و چند 
تپه کوچک تشکیل شده اند. این تپه ها روزگاری پوشیده از کوزه شکسته های فراوانی بود که 
پس از نخستین مطالعه و بررسی روشن شد از عهد پیش از خط باقی مانده اند. هلن جی کانتر 
درباره کاوش های چغامیش در موزه ایران باستان و در سال 1351 سخنرانی ای در خصوص 

چغامیش با عنوان »شهری در سپیده دم تاریخ« ایراد کرده  است.

توسعه گردشگری درمانی با استفاده از ظرفیت های غار نمکی قشم
      سرويس گردشگری

نخستين غار نمکی جهان در سرزمين آب و آفتاب 
مملو از شگفتی برای توسعه گردشگری درمانی است 
كه فراهم آوردن تمهيدات و امکانات الزم برای استفاده 
از اين ظرفيت بی نظير می تواند برای كنترل و بهبود 
مشکالت بيماری های تنفسی و حساسيتی از طريق 
نمک درمانی مفيد و به لحاظ اقتصادی برای كشورمان 

درآمدزا باشد.
به گزارش ایرنا، صنعت گردشگری )توریسم( یکی از موفق 
ترین صنایع جهان است؛ زیرا نتایج و دستاوردهای قابل توجهی 
در بر دارد که از آن  جمله می توان به کسب درآمدهای سرشار 
ارزی، توسعه روابط علمی، فرهنگی، ایجاد اشتغال به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم و نمایش ثبات و امنیت کشور اشاره 
کرد. در  جهان امروز، گردشگری رویکرد گسترده ای به موضوع 
طبیعت گردی)اکوتوریسم( دارد. انسان ها خسته از زندگی 
شهری و ماشینی همواره به دنبال گریزگاه هایی هستند که 
دمی را دور از هیاهو و روزه مرگی های زندگی ُمدرن بگذرانند. 
برای این افراد، طبیعت بهترین گریزگاه و پناهگاه است. در 
میان جاذبه های گردشگری متعدد موجود در کشور، خصوصا 
در جزایر و سواحل ایرانی خلیج فارس، پدیده های طبیعی 
گنبدهای نمکی)Salt Diapirs( و غارهای نمکی موجود در 

آن از جایگاه ویژه و بسیار با اهمیتی برخوردار است.
در سواحل ایرانی خلیج فارس)از جمله حوالی بندرعباس 
به بندر خمیر( و چندین جزیره ایرانی خلیج فارس )از جمله 
جزایر قشم، هنگام، الرک و هرمز( چندین گنبد نمکی وجود 
دارد که هر یک از این گنبد های نمکی به نوبه خود در دنیا 
کم نظیر و یا حتی در مواردی بی نظیر می باشد، از این رو این 
امر، سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس را به منطقه ای بسیار 
مستعد برای ایجاد ژئو پارک وتوسعه گردشگری بدل کرده 
است. مناظر و چشم اندازهای موجود در سطح این مناطق در 
کنار زیبایی های شگرف پنهان در غار نمکی، از جاذبه فراوانی 
برای عموم بازدیدکنندگان برخوردار است. به ویژه به واسطه 
وجود بسیاری از پدیده های زمین شناسی، این مناطق مورد 
عالقه خاص محققین علوم زمین برای انجام مطالعات است.

از این گذشته، بر اساس ادعای مطرح شده در تعداد 
زیادی از سایت های اینترنتی و ارگان های مرتبط با این هم 
در سطح جهان، حضور و تنفس در فضای این غارهای نمکی، 
تاثیرات درمانی موسوم به هالوتراپی)نمک درمانی( در 
خصوص کاهش عوارض و کمک به بهبود طیف گسترده ای 
از بیماری های تنفسی و حساسیتی دارد. بی شک، این مسئله 
از جایگاه ویژه ای در موضوع توریست درمانی برخوردار است. 
اکتشاف و مطالعه نخستین و پنجمین غار تعبیر نمکی جهان 
در جزایر »قشم« و »هرمز« به عنوان بخشی از دستاوردها و 
نتایج پژوهش های چند ساله اخیر گروه مشترک تحقیقاتی 
دانشگاه شیراز و دانشگاه چارلز جمهوری چک و آکادمی علوم 
این کشور، که انعکاس گسترده ای در محافل علمی و خبری 

جهان داشته، شاهد و سند محکمی در خصوص قابلیت ها و 
پتانسیل های باالی این منطقه برای جذب گردشگران از سراسر 

گیتی به سوی کشور است.
برای  نمکی  غارهای  انحصاری  های  ويژگی   

گردشگری
یکی از نتایج بسیار مهم این تحقیقات، کشف دو غار از 
طوالنی ترین غارهای نمکی جهان است. یکی از این دو غار، با 
نام نمکدان N3(3( به طول ۶ هزار و 580 متر، طوالنی ترین 
غار در میان غارهای نمکی جهان شناخته می شود که در بخش 
جنوب شرقی گنبد نمکی نمکدان واقع در قسمت غربی جزیره 
قشم قرار دارد. غار نمکدان 3 نه تنها از نظر طول بلکه به واسطه 
برخورداری از چند ویژگی دیگر، در میان غارهای نمکی و حتی 
از برخی جنبه ها در میان تمامی غارهای جهان منحصر به فرد 
 )Micro climate( است. نخستین ویژگی آن وجود ریز اقلیم
شگفت انگیر )هوای راکد با دمای 30 درجه سانتی گراد و 
رطوبت نسبی 80 درصدی( است. وجود 2 پدیده مخروط 
افکنه )Alluvial fan( و به دنبال آن کانال های مارپیچ 
)Meandering( رودخانه ای از دیگر ویژگی های منحصر 

به فرد این غار است. در واقع وجود این دو پدیده در زیر زمین، 
امری بی نظیر است. همچنین تشکیل یک حوضچه و یک 
دریاچه نسبتا بزرگ)به طول 300 متر و حداکثر عمق یک متر( 
در داخل این غار در پشت سدهای طبیعی، جاذبه و زیبایی 
غار را صد چندان کرده است.شنا در این حوضچه و دریاچه، به 
دلیل وجود نیروی شناوری)Buoyancy Force( ناشی از 
غلظت باالی نمک )350 گرم در لیتر( همانند »بحرالمیت« و 
»دریاچه ارومیه« ، از جذابیت خاصی برخوردار است. وجود 
فضاهای وسیع که از پایداری مناسب برخوردار بوده و در طول 
زمان به طور نسبی محفوظ مانده و توسعه یافته از دیگر شگفتی 
های دور از انتظاری است که در این غار نمکی تحقق یافته 
 )Hangar( - »است. از جمله این موارد، تاالر »بزرگ آشیان
به ابعاد 35 در 20 متر و ارتفاع 1۶ متر و توسعه چندین گنبد 
ریزشی )Collapse Domes( که ابعاد آنها تا ۴0 در 20 
در 15 متر می رسد، 2 هال وسیع )به ابعاد 200 در 100 متر( 
و نیز »اَبَرگنبدها« - )Megadomes( به عنوان جلوه هایی 
دیگر از جذابیت های شگفت انگیز این غار، قابل برشمردن 
است. دومین مورد مهم از غارهای مکشوفه توسط این گروه 

تحقیقاتی، غاری است که به نام غار »دانشجو« نامگذاری شده 
و به عنوان پنجمین غار از طویل ترین غارهای نمکی جهان 
محسوب می شود که در گنبد نمکی جزیره هرمز قرار دارد. 
در طول تهیه این گزارش از این ظرفیت بی بدیل در محدوده 
غارهای گنبد نمکی نمکدان در جزیره قشم، بارها افرادی 
را مشاهده کردم که ادعا می کردند که به توصیه پزشکان 
متخصص اروپایی برای حضور در این غارها به منظور کنترل 
و بهبود مشکالت بیماری های تنفسی یا حساسیتی، به این 
منطقه مراجعه کرده اند.جالب است که تعدادی از کشورهای 
به رغم آنکه به طور طبیعی فاقد گنبدها و غارهای نمکی اند، 
با وارد کردن مقادیر فراوان نمک، اقدام به ساخت اتاقکها و 
غارهای مصنوعی نمکی کرده و از این طریق با رونق صنعت 
گردشگری از طریق توریسم درمانی، منافع فراوانی به دست می 
آورند. از این رو شایسته است مسوولین پس از انجام تحقیقات 
الزم و نظر خواهی از پزشکان متخصص، در صورت امکان از 
اثرات مثبت این روش درمانی، با در نظر گرفتن تدابیر الزم، 
در خصوص فراهم کردن امکانات و تسهیالت مورد نیاز، برای 

این امر برنامه ریزی کنند.

تنگه برنجان ایالم، مکانی رویایی به دور از هیاهوی شهر
سرويس گردشگری

اگر به دنبال مکانی رويايی و به دور از هياهوی شهر 
هستيد تنگه برنجان می تواند انتخاب مناسبی باشد.

تنگه ای با طبيعت بکر و رويايی در استان زيبای ايالم  
كه شايد كمتر كسی با آن آشنايی دارد. در واقع تنگه 
برنجان با چشم اندازهای زيبايی كه دارد، شور و هيجان 
را تقديم كسانی می كند كه از راه دور و نزديک به آنجا 

سفر می كنند. 
برای رسیدن بهه این تنگه بعد از اینکه حدود 25 کیلومتر 
از شهر لومار دور شدید، و از کنار رودخانه سیمره عبور کردید، 
به تنگه برنجان ایالم می رسید که پس از آبگیری سد سیمره به 
جذابیت آن افزوده شده و امروزه به جایی عالی برای قایق سواری، 

ماهی گیری و کمپ زدن تبدیل شده است. وجود گونه های 
گیاهی متنوع، پرندگان رنگارنگ، هوای تمیز و با لطافت و 
مناظر زیبا چیزی است که در تنگه برنجان ایالم دیده می شود 
و روحتان را تازه می کند.  همچنین اگر دوست دارید تا شب  ها 
به تماشای آسمان پرستاره بنشینید، تنگه برنجان ایالم می تواند 
جای مناسبی باشد و تجربه ای ناب را در گنجینه خاطراتتان به 
ثبت برساند. اگر دوست دارید بدانید که چه زمانی را برای سفر به 
ایالم انتخاب کنید، الزم است به شما بگوییم که فصل بهار زمانی 
عالی برای راهی شدن به این شهر است، چرا که در این موقع از 
سال، هوا در اوج لطافت بوده و نسیم خنک بهاری شما را سرحال 
می کند. در این زمان دشت ها مملو از گل و گیاهان سرسبز 
می شوند و می توان نوای فرح بخش پرندگان را شنید. در ادامه 
سفرتان به روستای چم شیر منطقه عرب رودبار می رسید که 
چشم انداز زیبایی دارد و با ماجراجویی کردن در آنجا می توانید 

اطالعات خوبی درباره فرهنگ و تاریخچه ی این سرزمین نیز 
کسب کنید. تنگه برنجان ایالم تنها تنگه ی تماشایی این استان 
نیست و اگر فردی کنجکاو هستید، خوب است تا از تنگه سازبن 
و تنگه کافرین هم دیدن کرده و مات و مبهوت جذابیت های آن 
شوید. تنگه کافری یکی از زیبایی های زاگرس به شمار می رود 
که پشت سد سمیره یا هینی مینی و در منطقه ای کوهستانی 
و در میان کوه های کبیرکوه، دینارکوه و مانشت جای گرفته 
است. یکی از علت های شکل گیری این تنگه و سایر زیبایی های 
ایالم، وجود همین ارتفاعات است. رودخانه ای که در تنگ کافری 
جریان دارد از کوه های سربه فلک کشیده و استوار کبیرکوه 
سرچشمه می گیرد که پس از عبور از میان کافرین، خود را 
به رودخانه معروف سیمره می رساند. این رودخانه به همراه 
چشمه های آب این دره را تشکیل می دهند. طول این تنگ 
رویایی دو کیلومتر است که در ارتفاع 700 متری از سطح دریا 

قرار دارد و با داشتن چشم اندازی خیره کننده به رودخانه و سد 
سیمره، یکی از پرطرفدارترین مکان های دیدنی بدره محسوب 
می شود.البته دیدنی های ایالم کم نیستند و پیشنهاد ما به شما 
این است که تا از دره ارغوان، منطقه حفاظت شده مانشت، 
آبشار گچان، منطقه تفریحی گل انار، قلعه اسماعیل خان، سنگ 
نوشته تخت خان و ... بازدید کرده و با عکاسی کردن در آنجا 
تصاویری معرکه را در آلبوم خاطراتتان به ثبت برسانید. الزم به 
یادآوری است که ساکنین استان ایالم از نژاد لر و کرد هستند 
و با داشتن فرهنگ و رسومات خاص خود، میزبان خوبی برای 
مسافران و ماجراجویان خواهند بود و می توانید از آن ها خوراکی 
محلی تهیه کرده و طعمی نو را تجربه کنید. فراموش نکنید تا 
طی سفر به این دیار با خرید صنایع دستی مختص ایالم مانند 
قالی دست بافت، گلیم، ظروف سفالی و غیره با چمدانی پر از 

هدایای نفیس به منزل برگردید.

  Tourism service  
If you are one of those people who are interested in hiking and 

mountaineering in the forest and nature, we suggest a trip to Pashakla 
village. Pashakla is a very beautiful and clean village 64 km south of 
Sari, which is located in the eastern Alborz.

This unique village, which looks like a painting, houses about 50 
families. The mood of the people of Pashakla has a great impact on 
the beauty of this village. The people of this village are clean, kind, 
warm-hearted and hospitable, who cultivate rice with their suffering 
hands and earn a halal living on their tables through agriculture and an-
imal husbandry. Among Pashakola’s tourist attractions are its beautiful 
forests with soaring trees, a river with clear and drinkable water with 
delicious fish, a region with water with medicinal properties for joint 
and kidney pains, and so on. Pashakla velvet forests with the sound of 
birds and streams provide a relaxing place for tourists.

اگر از جمله افرادی هستيد كه به پياده روی و كوه پيمائی در جنگل و طبيعت عالقه داريد، 
سفر به روستای پاشاكال را برای شما پيشنهاد می كنيم. پاشاكال يک روستای بسيار زيبا و 
باصفا در 64 كيلومتری جنوب شهرستان ساری است كه در محدوده البرز شرقی قرار دارد.
این روستای بی نظیر که همچون یک نقاشی به نظر می رسد، حدود 50 خانوار را در خود جای 
داده است. خلق و خوی مردم پاشاکال خود تاثیر بسزایی بر زیبایی این روستا دارد. مردم این روستا 
بی آالیش، مهربان، خونگرم و مهمان نواز هستند که با دست رنج خود برنج می کارند و از راه 
کشاورزی و دامداری روزی حالل بر سرسفره هاشان می برند. از جاذبه های گردشگری پاشاکوال 
هم می توان به جنگل های بسیار زیبای آن با درختانی سر به فلک کشیده٬ رودخانه ای با آب زالل 
و قابل شرب با ماهی های خوشمزه٬ منطقه ای دارای آب با خاصیت پزشکی برای دردهای مفصلی 
و کلیوی و…. جنگل های مخملین پاشاکال با صدای پرندگان و جویبارها، مکانی آرامش بخش را 

برای گردشگران فراهم می کنند.

روستای پاشا كال در ساری

Pasha village in Sari
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