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جوابیه
سازمان زندانها

مدیر مسئول محترم روزنامه آسیا
سالم علیکم
احترامــاً بدینوســیله بــه موجــب مــاده  23قانــون
مطبوعــات در پاســخ بــه مطلــب انتشــار یافتــه مورخــه
 99/11/30در صفحــه اول آن روزنامــه بــا عنــوان ((تعــداد
بــاالی زندانیــان در ایــران! ))  ،تکذیبیــه ایــن ســازمان ،پس
از وصــول بالفاصلــه در همــان صفحــه و ســتون بــه شــرح
ذیــل منتشــر شــود.
((حســب اعــالم دفتــر آمــار و فنــاوری اطالعات ســازمان
زندانهــا ،آمــار اعالمــی ایــن روزنامــه بــه مــورخ 99/11/30
در خصــوص تعــداد زندانیــان ثابــت و ورودی ســالیانه و نیــز
ظرفیــت اســمی زندانهــا ،بــا توجــه بــه آمــار رســمی
ســازمان ،کامـ ً
ال خــالف واقــع بــوده و تعــداد زندانیــان ثابت
و ورودی ســالیانه بــه مراتــب پاییــن تــر از آمــاری اســت که
ایــن روزنامــه ادعــا نمــوده و همچنیــن ظرفیــت اســتاندارد
زندانهــا بــه مراتــب مطلــوب تــر از آمــاری اســت کــه در
مطلــب منتشــره آمــده اســت و ادعــای ایــن روزنامــه مبنی
بــر نقــل آن از منبــع رســمی ســازمان زندانهــا نیــز خالف
واقع میباشد)).

عاصف حمدالهی
سرپرست اداره کل قضایی
اجرای احکام و امور مجلس

تعداد راکتورهای هستهای
کشورهای آسیایی

بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن
تعــداد راکتورهــای هســتهای
کشــورهای آســیایی بــه شــرح
زیــر اســت:
چین  ۵9ژاپن 3۵
هند  29کره جنوبی2۸
پاکستان ۷تایوان ۶
امارات  ۴ایران 2
علیرغــم تعــداد انــدک
نیروگاههــای هســتهای ایــران و
ســهم ناچیــز  2درصــدی آنهــا از
تولیــد بــرق کشــور ،ایــن برنامــه
پرهزینهتریــن برنامــه هســتهای
جهــان میباشــد کــه جــدا از
هزینــه ســاخت طوالنــی مــدت آن،
فقــط  1تریلیــون دالر تحریمهــای

جانبــی ناشــی از آن بدلیــل تنــش
بــا آمریــکا بــرای اقتصــاد ایــران
خســارت داشــته اســت.
مصــر درحــال ســاخت
 ۴نیــروگاه هســتهای تــا ســال
202۴
عربســتان در حــال ســاخت
1۶نیــروگاه هســتهای تــا 2030
ســودان درحــال ســاخت
 ۴نیــروگاه هســتهای تــا پایــان
ســال 2030
اردن در حــال ســاخت
2نیــروگاه تــا ســال 202۵
ترکیــه درحــال ســاخت
 ۴نیــروگاه هســتهای تــا ســال
202۴

افزایش واردات و تولید واکسن
 8صفحه  3000تومان

شماره 5251
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اخبار خوبی از افزایش واردات و تولید داخلی واکسن دریافت شده است .ابراهیم رئیسی ،رییسجمهور دیروز گفت :نگرانیها درباره ذخایر کاالهای
اساسی رفع شد .دستیار وزیر امور خارجه نیز خبر داد :با همت همکاران و کمک وزارت بهداشت ،امروز  ۵میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور میشود.

 100چهره سال
به انتخاب مجله تایم

مجله تایم برای معرفی چهره سال  ١٠٠ ،٢٠٢١نامزد معرفی کرده است که در این نظرسنجی
تصویر رهبر انقالب اسالمی ایران دیده میشود.
از جمله دیگر چهرههای انتخابی این مجله میتوان به جف بزوس ،امانوئل ماکرون ،گرتا،
محمد بن سلمان ،نانسی پلوسی ،تیم کوک ،نارندی موردی (نخستوزیر هند) ،جو بایدن،
لیونل مسی ،بوریس جانسون ،کاماال هریس ،دکتر آنتونی فائوچی ،رجب طیب اردوغان،
ایالن ماسک ،مارک زوکربرگ ،والدیمیر پوتین ،لبرون جیمز ،آنگال مرکل ،پاپ فرانسیس
و ژی جینپینگ اشاره کرد.

درخواستها برای استعفای وزیردفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا
 90ژنــرال بازنشســته آمریکایــی بــا
امضــای نامــهای اســتعفای لویــد آســتین،
وزیــر دفــاع آمریــکا و مــارک میلــی،
رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش را بــه

علــت خــروج فاجعــه بــار نیروهــای
آمریکایــی از افغانســتان خواســتار شــدند.
در این نامه اذعان شده است:
مــا اکنــون و بــرای ســال هــای مدیــد

واکسیناسیون نانوایان و کارکنان
فروشگاههای زنجیرهای و اینترنتی

ســخنگوی ســتاد کرونــا اعــالم کــرد :برنامهریــزی بــرای
واکسیناســیون مشــاغلی ماننــد هتــلداران ،نانواییهــا و
شــاغالن فروشــگاههای زنجیــرهای و آنالیــن ،انجام شــده اســت
و از مهرمــاه آغــاز خواهــد شــد .البتــه بــرای واکسیناســیون،
ایــن افــراد بایــد در ســامانه وزارت بهداشــت ثبــت نــام کننــد.

بــه عنــوان یــک شــریک غیرقابــل
اعتمــاد در هــر توافقنامــه و عملیــات
بیــن المللــی در نظــر گرفتــه خواهیــم
شد.

 88درصد کودکان ایرانی
زیر  6سال دندانشان پوسیده

محمدحســین خوشنویســان عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت :براســاس آمارهــای ملــی ،کــودکان
زیــر  ۶ســال در بــدو ورود بــه مدرســه بــه طــور متوســط دارای پنــج
دنــدان پوســیده هســتند و فقــط  12درصــد از ایــن گــروه ســنی
پوســیدگی دنــدان ندارنــد.

ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻨﺎت

نساجی فردوس

فروش مستقیم

از کارخانه به خانه ارسال رایگان

www.ferdowstextile.com

www.tarvandsaffron.ir/com

سوپرمارکتهای بینالمللی اسپار
با همکاری اسپار هلند
شعبـات:

گالریا-پاسداران-شمشکASP-
ASP
گالریا-پاسداران-شمشک-
www. Spar.ir

شاگرد استاد قنبری مهر

سازنده ویلن ،ویوال ،تار و...
09121333166
akbari_violin_gallery

خدمــه پــرواز هواپیمایــی ترکیــه کــه از اســتانبول عــازم تورنتــو
بــود بعــد از نشســتن ایــن پــرواز در فــرودگاه دســتهجمعی بــه کانــادا
پناهنــده شــدند.پایگاه اطالعرســانی ایرپــورت هاپیــر نوشــت ،تمامــی
خدمــه ایــن پــرواز بــه دلیــل شــرایط بــد معیشــتی بعــد از نشســتن
هواپیمــا در فــرودگاه تورنتــو از کانــادا تقاضــای پناهندگــی کردنــد.

علــی غالمــی مــدت
20ســال اســت کــه بــه
فــروش روزنامــه مشــغول
اســت .او هــم اکنــون در
تقاطــع اتوبــان مــدرس و
خیابــان بهشــتی مشــغول
فــروش روزنامــه اســت.

زﻋﻔـ ـ ـﺮانﺧﻠﻖﮐﺮدﯾﻢ!

سیاوش اکبری

خدمه پرواز هواپیمایی ترکیه
دستهجمعی پناهنده شدند

روزنامه فروش سیار در تهران

ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ از

کارگاه و نمایشگاه دائمی
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محمود جهانبان
کارشناس و متخصص عینک

لذت دوباره خوب دیدن
ساخت عینک اختصاصی
با پرینتر سه بعدی

021-22737530

بزرگترین بانک اطالعاتی امالک
در اصفهان
در کمترین زمان و در تلفن همراه خود
ملک دلخواه خود را پیدا کنید!
ثبت آگهی رایگان در وبسایت

09131184574-03136270117

مرتضیچگونیان

یک تحول

در صنعت فروش و توزیع

به زودی...

kalaland.co
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صاحب امتیاز :دکتر ساقی باقرینیا
مدیر مسئول و سردبیر :ایرج جمشیدی
٠9١٢384۵937
٢٢٢۶3۶۶۶
مشاور حقوقی :بهمن رازانی
میدان محسنی ،خیابان شاهنظری ،میدان کاظمی ،پالک 3
چاپ  :شاخه سبز
توزیع :نشر گستر امروز ۶١933333

شورای سیاستگذاری

دکتر مهدی نشاط ،مهندس محمد عطاردیان ،دکتر شیرین نوری،
دکتر مهدی کریمی تفرشی ،سعید رضایی ،مهدی امیرآبادی،
مهدی طوسی ،علیرضا نفریه حمید ابدالی

خبر

 3برنامه ملی برای توسعه  2۴گونه گیاه دارویی
ســه برنامــه ملــی بــرای توســعه فنــاوری و فــرآوری  2۴گونــه گیــاه دارویــی در
کشــور بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تعریــف و اجرایــی
شــد.برنامه  10ســاله توســعه فنــاوری و فــرآوری بــذر و انــدام رویشــی گیاهــان دارویــی
کــه توســط موسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال و بــا حمایــت ســتاد
توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری تدویــن شــده اســت ،بــه دنبــال حفــظ و ثبــت ذخایــر ژنتیکــی
 2۴گونــه گیــاه دارویــی در کشــور اســت.گیاهانی چــون گل محمــدی ،کــدو کاغــذی،
انــواع آویشــن ،بابونــه ،انــواع مــرزه ،نعنــاع ،انــواع زیره ،گشــنیز ،ترخــون فرانســوی ،گل
راعــی ،ســنبلالطیب ،رزمــاری ،ســرخارگل ،زوفــا ،ماریتیغــال ،بادرنجبوبه ،گل ســاعتی،
مرزنجــوش ،زعفــران ،مریــم گلــی ،آلوئــه ورا ،رازیانــه ،گل همیشــه بهــار و چــای تــرش.
یکــی از زمینههــای بکــر و مســتعد در عرصــه کشــاورزی ایــران اســتفاده از ظرفیــت
عظیــم گیاهــان دارویــی کشــور اســت کــه بنــا بــه دالیلــی تــا کنون کمتــر مــورد توجه
قــرار گرفتــه اســت .بــا وجــود اینکــه از تعــداد حــدود  ۸هــزار گونــه گیاهــی در کشــور
بیــش از دو هــزار و  ۵00گونــه در تقســیمبندی گیاهــان دارویــی قــرار گرفتهانــد،
امــا فعالیتهــای تحقیقاتــی و اجرایــی صــورت گرفتــه طــی یــک دهــه اخیــر درصــد
ناچیــزی از نیــاز موجــود در ایــن زمینــه را پاســخگو بــوده اســت.
در حــوزه گیاهــان دارویــی کشــور بــه دلیــل ابهامــات علمــی موجــود دســتیابی بــه
بــذر و انــدام رویشــی مناســب و واجــد اصالــت و ســالمت بســیار دشــوار اســت و تهیــه
و اجــرای طرحهــا و پروژههــای تحقیقاتــی بویــژه در زمینــه فنــاوری و فــرآوری بــذر
گیاهــان دارویــی ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
بــا تعریــف ســه برنامــه ملــی قــرار اســت ایــن خألهــا پــر شــود و توســعه فنــاوری و
فــرآوری  2۴گونــه بــذر و انــدام رویشــی گیاهــان دارویــی اجرایــی شــود.
ثبت ذخایر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی گیاهان دارویی
یکــی از برنامههــا در ایــن حــوزه ثبــت ذخایــر ژنتیکــی گیاهــی و ارقــام بومــی و
محلــی گیاهــان دارویــی اســت .ایــن کار نیازمنــد جمــعآوری تودههــای بومــی و محلی
گیــاه ،کاشــت و تهیــه شناســنامه مورفولوژیــک یــا بــه عبارتــی انجــام آزمــون هــای
تمایــز ،پایــداری و یکنواختــی بــه مــدت حداقــل دو ســال اســت .بنابرایــن بــا فــرض
برنامهریــزی بــرای انجــام آزمونهــا در مــورد  ۴گونــه گیاهــی در ســال میتــوان
ســاالنه  2گونــه گیاهــی و طــی  10ســال  20گونــه گیاهــی را بــه ثبــت رســاند.
افزایش استانداردهای مزرعه و بذر ،نهال و نهالستان گیاهان دارویی
اســتانداردها در ایــن حــوزه یــا در جلســات مشــورتی تدویــن یــا بــا اســتفاده از
اســتانداردهای مشــابه انتخــاب میشــود .در مــواردی کــه اطالعــات موجــود در منابــع
علمــی پاســخگوی تعییــن شــاخصهای اســتاندارد نیســت ،بایــد طرحهــای تحقیقاتــی
تهیــه و نســبت بــه بررســی موضــوع اقــدام کــرد .بــا فــرض تدویــن اســتاندارد دو گونــه
گیــاه دارویــی در ســال ،طــی  10ســال میتــوان اســتاندارد بــذر و یــا انــدام رویشــی 20
گونــه گیــاه دارویــی را تدویــن کــرد .در حــال حاضــر بــا حمایتهــای معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری حــدود  10اســتاندارد در ایــن حــوزه تعریــف شــده اســت.
ارتقای پروتکلها و دستورالعملهای کنترل و گواهی بذر و نهال گیاهان دارویی
بــه نقــل از معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری ،کنتــرل و گواهــی بــذر گیاهــان دارویــی
نیازمنــد تدویــن پروتکلهــا و دســتورالعملها بــرای اعمــال اســتانداردها در مراحــل
مختلــف اســت« .تعییــن شــاخصهای کیفــی بــذر»« ،تعییــن مقادیــر شــاخصهای کیفــی
در مزرعــه»« ،تعییــن مقادیــر شــاخصهای کیفــی در آزمایشــگاه»« ،تعییــن روشهــای
بازرســی مــزارع تولیــد گیاهــان دارویــی» و «روشهــای نمونهبــرداری از بــذر (حقیقــی و
غیــر جنســی) گیاهــان دارویــی» از جملــه ایــن پروتکلهــا و دســتورالعملها اســت.

توسعه بیمههای زندگی متکی به تقویت زیرساختهاست
مدیرعامــل شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه ،معتقــد اســت کــه بــرای توســعه
بیمههــای زندگــی در کشــور بایــد بــه زیرســاختهای مــورد نیــاز آن ماننــد تنــوع
محصــوالت و نرمافزارهــای بیمهگــری مناســب توجــه ویــژهای شــود.
مهــدی نوروزی ،مدیرعامــل شــرکت بیمه زندگــی خاورمیانه بــا حضــور در
میزگــرد تخصصــی بــا موضــوع «چشــم انــداز توســعه بیمههای عمــر کشــور» در کالب
هــاوس ،بخــش قابــل توجهــی از توســعه بیمههــای زندگــی را در ارتباطــی مســتقیم با
زیرســاختهای مــورد نیــاز آن دانســت و توســعه بیمههای زندگــی در کشــور بــدون
داشــتن زیــر ســاختهای الزم آن در شــرکتهای بیمــه را امــری دشــوار دانســت.
نــوروزی ،بــا اشــاره بــه نحــوه نگــرش ســهامداران و مؤسســین شــرکتهای بیمــه،
اظهــار داشــت :بهطــور معمــول ســهامداران و مؤسســین شــرکتهای بیمــه عمــر
انتظــار دارنــد کــه بــه ســرعت طرحهــا و برنامههــا بــه نتیجــه رســیده و بــه میــزان
ســودآوری مــورد انتظــار ســهامداران دســت یابد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه حداقــل
 ۴تــا  ۵ســال زمــان الزم اســت تــا بیمههــای عمــر بــه مرحلــه ســودآوری برســد و
افــرادی کــه میخواهنــد در بخــش تأســیس شــرکت بیمــه عمــر و زندگــی فعالیــت
کننــد ،نبایــد انتظــار بازدهــی ســریع و کوتــاه مــدت را داشــته باشــند.
وی ،در ادامــه گفــت :ســالهای اول شــروع فعالیــت در شــرکت بیمــه
زندگی خاورمیانه با مشــکالت و ســختیهای بســیار زیــادی کار را پیــش بردیــم
امــا بــا توجــه بــه زیرســاختهایی کــه ایجــاد شــد امــروز امــور روی غلتــک افتــاده
و نتایــج بســیار خوبــی بدســت آمــده اســت.وی همچنیــن محصــوالت بیمــهای را
یکــی دیگــر از زیرســاختهای ضــروری بــرای توســعه بیمههــای زندگــی دانســت و
گفــت :محصــوالت بیمههــای زندگــی بایــد متناســب بــا نیــاز اقشــار مختلف جامعــه و
متناســب بــا بــازار هــدف شــرکت بیمــه باشــد .همچنین شــبکه فــروش ابتــدا بایــد
محصــول را بــه خوبــی درک و بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد تــا بتوانــد ایــن محصــول را
وارد بــازار کنــد.وی ،اذعــان داشــت کــه از یــک دیــدگاه بایــد شــبکه فــروش را بعنــوان
درگاه فــروش دیــد و در بعضــی از محصــوالت بایــد بــه ســمت فــروش الکترونیکــی
رفــت تــا حضــور اســتارتآپها را بــه صــورت پررنــگ در فــروش بعضــی از محصــوالت
داشــته باشــیم.اما از طرفــی اســتارتآپها در عرضــه و فــروش بخشــی از محصــوالت
بیمــه عمــر ماننــد عمــر و ســرمایهگذاری ،مســتمری و اندوختهدار موفــق نیســتند در
حالیکــه در دیگــر کشــورها هــم نماینــدگان و شــبکه فــروش در ارائــه ایــن محصــوالت
حــرف اول را میزننــد.

مهلت یک هفتهای سیمانیها برای ثبتنام در بورس کاال
پــس از اینکــه روز (دوشنبه-هشــتم
شــهریورماه) ،معــاون امــور معــادن و صنایــع
معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در
ابالغیــهای هرگونــه خریــد و عرضــه ســیمان
خــارج از بــورس کاال را ممنــوع اعــالم کــرد،
اکنــون ضمــن تاکیــد بــر اینکــه چهــار گــروه
هــدف ایــن چرخــه ،بایــد بــرای اخــذ کــد
بورســی خــود اقــدام کننــد ،اعــالم کــرده
اســت کــه واحدهــای تولیدکننــده ســیمان
کــه تاکنــون موفــق بــه اخــذ کــد بورســی
نشــدهاند ،ظــرف مــدت یــک هفتــه فرصــت
دارنــد در بــورس کاال ثبتنــام و نســبت
بــه عرضــه محصــوالت خــود در بــورس کاال
اقــدام کننــد؛ ایــن درحالیســت کــه پیــش
از ایــن ،ســازمان ملــی اســتاندارد مخالفــت
قاطــع خــود را بــرای عرضــه ســیمان
در بــورس کاال بــه وزارت صمــت اعــالم
کرده بود.
اســداهلل کشــاورز در نامــهای خطــاب بــه
روســای ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
 31اســتان وجنــوب کرمــان ،هرگونــه خریــد و
عرضــه ســیمان خــارج از بــورس کاال را ممنوع
دانســت و اعــالم کــرد کــه کلیــه واحدهــای
تولیدکننــده ســیمان کــه تاکنــون در بــورس
پذیــرش نشــدهاند ،بایســتی ظرف مــدت دو
هفتــه از زمــان ابــالغ ایــن نامــه ،در بــورس
کاال ثبتنــام ،کــد بورســی اخــذ و اقــدام بــه
عرضــه محصــول خــود کننــد.
مهلت یک هفتهای کارخانههای سیمان
و عوامل وابسته برای ثبتنام در بورس کاال
طبــق اعــالم وزارت صمت ،معــاون امــور
معــادن و صنایــع معدنــی ایــن وزارتخانــه،
بــا بیــان اینکــه شــرکتهای بتنســاز،
موزاییکســاز و تمامــی واحدهــای تولیــدی
ســیمانبر دارای پروانــه و دیگــر مــدارک

مــورد نیــاز و متناســب بــا پیشــرفت پــروژه)
بایســتی ظرف مــدت تعییــن شــده یــک
هفتهــای ،در بــورس کاال ثبتنــام و نســبت
بــه خریــد از بــورس کاال اقــدام کننــد.

معتبــر بهرهبــرداری از مراجــع ذیربــط
(ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ســازمان
جهــاد کشــاورزی و )...کــه از ســیمان
بهعنــوان مــاده اولیــه اســتفاده میکننــد،
بــا توجــه بــه ظرفیــت پروانــه و ســیمان
مــورد نیــاز بــا اخــذ معرفینامــه از ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت مرکــز اســتان و
شهرســتانها به بــورس کاال مراجعــه و
ظــرف مــدت یــک هفتــه در بــورس کاال
ثبــت نــام و نســبت بــه اخــذ کــد بورســی
اقدام کنند.
کشــاورز گــروه ســوم را همــه خریــداران
مجــاز پروژههــای ملــی ،عمرانــی اعــالم
کــرده و گفــت :ایــن گــروه بــا اخــذ
معرفینامــه رســمی از معــاون عمرانــی
اســتان و انبوهســازان بــا اخــذ معرفینامــه
از ادارات کل مســکن و شهرســازی محــل

برنامهریزی برای اعزام روزانه
2500کامیون و 150واگن به بندر امام
معــاون حملونقــل وزیــر راه و شهرســازی گفــت :مقــرر
شــد روزانــه  2۵00کامیــون و  1۵0واگــن بــه بنــدر امــام
خمینــی (ره) اعــزام شــود.

شــهرام آدم نــژاد اظهــار کــرد :در نشســت  219شــورای
عالــی هماهنگــی ترابــری کشــور مصــوب شــد اقدامــات
الزم جهــت حمــل یکســره کاالهــای اساســی از بنــدر امــام
خمینــی (ره) صــورت پذیــرد و کلیــه دســتگاهها و ارگانهــای
حملونقلــی ،گمــرک ،بانــک مرکــزی و وزارت صمــت در ایــن
خصــوص اعــالم آمادگــی کردنــد.
وی افــزود :مقــرر شــد بــا پیگیــری کــه از طریــق دولــت
انجــام خواهــد شــد صــدور مجوزهــای قرنطینــه و اســتاندارد

تاکید وزیر راه
بر حمل یکسره کاال از بنادر
وزیــر راه و شهرســازی بــر ضــرورت تحقــق
حمــل یکســره کاال از کشــتی بــه مقصــد تاکیــد
کــرد و گفــت :بایــد در بلنــد مــدت ظرفیــت
تخلیــه و بارگیــری بنــادر بــا تامیــن تجهیــزات
مــورد نیــاز افزایــش یابــد.
رســتم قاســمی در نشســت  219شــورای
عالــی ترابــری بــا موضــوع آخریــن وضعیــت
موجــودی کاالهــای اساســی در بنــادر کشــور
و راهکارهــای تخلیــه ســریع ایــن کاالهــا،
اظهارکــرد :حمــل یکســره کاال از کشــتی بــه
مقاصــد داخلــی بایــد در دســتور کار قــرار بگیرد
و تمــام حاضــران در جلســه بایــد در حــوزه
اختیــارات و وظایــف خــود بــرای محقــق شــدن
ایــن امــر تــالش کننــد.
وی افــزود :ضــرورت دارد کــه تمــام ذینفعان
ایــن رونــد نســبت بــه دریافــت مجوزهــای الزم
بــرای حمــل یکســره اقــدام کننــد و وزارت راه
و شهرســازی نیــز تمــام تــوان خــود را بــرای
تامیــن ایــن مجوزهــا بــه کار خواهــد بســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم
همچنیــن از دســتگاههای نظارتــی خواســت
تــا نســبت بــه تســهیل فرآیندهــای بازرســی و
ترخیــص کاالهــای ضــروری کــه الزمــه محقــق
شــدن حمــل یکســره اســت ،اقــدام کننــد.
وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه بــا اشــاره
بــه ضــرورت تامیــن نــاوگان جــادهای و ریلــی
بــرای حمــل کاالهــای اساســی گفــت :وزارت
راه و شهرســازی در کمیتههــای تخصصــی
راهکارهــای افزایــش ظرفیــت حمــل را بررســی
خواهــد کــرد .در بلندمــدت نیــز بایــد نســبت به
افزایــش ظرفیــت تخلیــه و بارگیــری بنــادر بــا

اجــرای پــروژه بایــد ظــرف مــدت مذکــور
نســبت بــه ثبــت نــام و اخــذ کــد بورســی
اقدام کنند.
وی همچنیــن گــروه چهــارم و آخریــن
گــروه را خریــداران مجــاز بــرای مصــارف
عمومــی و مردمــی برشــمرده و اظهــار کــرد:
ایــن گــروه شــامل عامــالن فــروش ســیمان
(کــه مالــک یــک واحــد صنفــی دارای جــواز
معتبــر مصالــح فروشــی در منطقهای مشــخص
بــا دفتــر و انبــار مناســب هســتند و بــرای
عرضــه ســیمان بــا رعایــت ضوابــط اعــالم
شــده از ســوی کارخانــه فعالیــت میکننــد)،
شــرکتهای تعاونــی مصالــح فروشــان (کــه
از فعالیــت هماهنــگ و منســجم چندیــن
عامــل دارای پروانــه تشــکیل میشــوند)،
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی (دارای پروانــه
مجــاز ســاختمانی بــا تعییــن میــزان ســیمان

تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز اقــدام شــود.
قاســمی در پایــان گفــت :الزم اســت
ســازوکاری طراحــی شــود تــا بنــادر از
زمــان تقریبــی رســیدن کشــتیهای حامــل
کاال مطلــع باشــند تــا تمــام دســتگاههای
مســئول بتواننــد بــرای حمــل کاالهــا
برنامه ریزی کنند.
براســاس گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و
شهرســازی ،در ایــن نشســت شــهرام آدمنــژاد،
معــاون حملونقــل وزیــر راه و شهرســازی،
ســعید رســولی ،معــاون وزیــر و مدیرعامــل
شــرکت راهآهــن ،محمــد راســتاد ،معــاون وزیــر
و مدیرعامــل شــرکت بنــادر و دریانــوردی،
داریــوش امانــی ،معــاون وزیــر و رییس ســازمان
راهــداری ،ســیاوش امیرمکــری ،سرپرســت
ســازمان هواپیمایــی کشــوری و مدیرعامــل
شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایــران،
نماینــدگان وزارت صمــت ،گمــرک ،بانــک
مرکــزی ،شــرکت بازرگانــی دولتــی ،انجمــن
ایمنــی راههــا ،بخــش خصوصــی و ســایر اعضای
شــورا حضــور داشــتند.

بصــورت واحــد انجــام شــود تــا امــکان حمــل یکســره کاال
میســر شــود.
براســاس گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی،
معــاون حمــل ونقــل وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد :همچنین
مقــرر شــد بــه منظــور کاهــش انباشــت کاال در بندر و تســریع
در تخلیــه کاالهــای اساســی از بنــدر امــام خمینــی (ره) روزانه
حداقــل  2۵00دســتگاه کامیــون و حداقــل 1۵0واگــن بــه این
بنــدر اعزام شــود.

حمله کم سابقه ترامپ
به ارزهای دیجیتالی!
ترامــپ ارزهــای دیجیتالــی موجــود در بــازار
را یــک فاجعــه قریــب الوقــوع خوانــد.
دونالــد ترامــپ -رییــس جمهــور ســابق
آمریــکا -در گفتگــو بــا فاکــس نیــوز بــا حمله به
ارزهــای دیجیتالــی گفــت :آن هــا یــک فاجعــه
بالقــوه بــرای خریــداران و ســرمایه گــذاران
خــود هســتند کــه روزی بــر سرشــان آوار مــی
شــوند .چــه کســی مــی دانــد اینهــا دقیقــا چــه
هســتند؟ ممکــن اســت یــک تقلــب باشــند.
مــن بیــن ارزهــا ،دالر را ترجیــح مــی دهــم چــرا
کــه ارزهــای دیجیتالــی چیزهایــی هســتند
کــه مــردم خیلــی در موردشــان اطالعــات
درستی ندارند.
ترامــپ ،حفــظ ســلطه دالر در بازارهــای مالی
جهانــی را یک اولویت برشــمرد و افــزود :فناوری
بــالک چیــن دارای ظرفیــت هــای زیادی اســت
کــه مــی تــوان از آن بــرای آینــده بهــره بــرد امــا
ارزهــای دیجیتالــی بــه شــکل فعلــی کــه هــدف
واقعــی سازندگانشــان مشــخص نیســت نبایــد
جایگاهــی در نظام مالی داشــته باشــند.
ترامــپ پیشــتر بــا دفــاع از دالر گفتــه بــود
کــه نیــازی نیســت همــه بیتکویــن هــا را از
چرخــه خــارج کنیــم امــا بایــد خیلــی خیلــی
خیلــی روی تراکنــش هــای مرتبــط بــا آن
نظــارت داشــته باشــیم .وی بیتکویــن را یــک
تقلــب خوانــد کــه شــور و اشــتیاق ایجــاد شــده
نســبت بــه آن در ســطح جهــان باعــث کاهــش
تمایــل معاملــه گــران بــه نگــه داشــتن دالر
شــده است.
ترامــپ بــا هشــدار نســبت بــه تبدیــل شــدن
بیتکویــن بــه ارزی مهــم تــر از دالر گفــت :ارز

افزایش خرید چینیها در بازار نفت

تحلیلگــران و معاملــه گــران پیــش بینــی کردنــد پــس از
چنــد مــاه رکــود بــازار محموله هــای نفتــی تــک ،واردکنندگان
چینــی بــار دیگــر خریدشــان را افزایــش مــی دهنــد.
قرنطینــه هایــی کــه در واکنــش بــه مــوج اخیــر شــیوع
کوویــد  19وضــع شــد ،دلیــل رکــود خریــد نفــت در بــازار
محمولــه هــای تــک چیــن بــود .یــک علــت دیگــر ،اقــدام
دولــت چیــن در کاهــش ســهمیه هــای واردات در راســتای
محــدود کــردن فعالیــت پاالیشــگاههای خصوصــی بــود .امــا
اکنــون کــه بــه نظــر مــی رســد شــیوع ویــروس کرونــا مهــار و
محدودیتها تســهیل شــده اســت .در خصــوص نارضایتــی دولت
چیــن از پاالیشــگاههای خصوصــی هم معاملــه گــران امیدوارند
تحقیقاتــی کــه در خصــوص فعالیــت ایــن پاالیشــگاهها بــه
جریــان افتــاده اســت ،بــزودی تکمیــل شــده و همیــن طــور
محدودیــت در خصــوص فــروش مجــدد ســهمیه واردات از
ســوی شــرکتهای انــرژی دولتــی رفــع شــود.
دولــت چیــن اوایــل ســال میــالدی جــاری در پــی اشــباع
تولیــد ســوخت کــه بــه حاشــیه ســود پاالیشــگرها لطمــه زد،

کشــاورز در پایــان تصریــح کــرد :پــس از اتمــام
ایــن مهلــت هرگونــه خریــد و عرضــه خــارج
از بــورس کاال تخلــف محســوب میشــود
و بازرســان ســازمانهای وزارت صمــت در
صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف بــا ایــن
مــوارد برخــورد جــدی خواهنــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بازار ســیمان بــه عنــوان
یکــی از مهمتریــن مصالــح ســاختمانی در ســه
مــاه گذشــته شــاهد آشــفتگیهای عظیمــی
بــوده کــه در تاریــخ نــه چنــدان کوتــاه تولیــد
و مصــرف ایــن فــرآورده ســاختمانی کــم نظیر
بــوده اســت.
ســیمان در ابتــدای ســال جــاری  220هــزار
تومــان بــه ازای هــر تــن قیمــت داشــت امــا
در مــدت زمانــی کمتــر از ســه مــاه ،بــه یــک
میلیــون و  200هــزار تومــان هــم بــه ازای هــر
تــن رســید کــه ایــن اتفــاق موجــب تعطیلــی
کارخانههــای بتــن آمــاده و توقــف بتنریــزی
پروژههــای ســاختمانی شــد و همچنــان نیــز
ایــن تعطیلیهــا ادامــه دارد.
ســرآغاز شــکلگیری ایــن بحــران عجیــب،
تصمیــم خودســرانه کارخانههــای ســیمان
جهــت تغییــر الگــوی فــروش و وارد کــردن
ســیمان در بــورس کاال بــود .تصمیمــی کــه
بنــا بــه گفتــه وزیــر مســکن و شهرســازی،
بــدون رعایــت ضوابــط و قوانیــن کشــور
اتخــاذ و اجرایــی شــد و علیرغــم مخالفــت
وزیــر مســکن و حتــی ســتاد تنظیــم بــازار
کشــور هــم هنــوز بــه روال ســابق خــود
برنگشته است

پاالیشــگاههای خصوصــی را هــدف گرفــت و فــروش مجــدد
ســهمیه واردات نفــت از ســوی غولهــای انــرژی دولتــی بــه
شــرکتهای خصوصــی را ممنــوع کــرد و تحقیقاتــی را دربــاره
پایبنــدی ایــن پاالیشــگاهها بــه مقــررات محیــط زیســتی و
مســائل مالیاتــی بــه جریــان انداخــت.

غالــب جهانــی بایــد دالر باقــی بمانــد.
از زمانــی کــه بیتکویــن بــا عبــور از ۶۴هــزار
و  ۸29دالر رکــورد تاریخــی تــازه ای را ثبــت
کــرد ،ارزش ایــن رمــزارز بــه طــور قابــل
توجهــی ریــزش کــرده و اکنــون نیــز در
محــدوده ۴۷هــزار دالری قــرار دارد .بــا ایــن
حــال ارزش محبــوب تریــن رمــزارز جهــان از
ابتــدای ســال جــاری میــالدی تاکنــون حــدود
 23درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت .در طرف
مقابــل امــا دالر ســالی کامــال آرام را ســپری
کــرده تــا جایــی کــه ارزش آن مقابــل ســبد
ارزهــای مهــم جهانــی تقریبــا بــدون تغییــر
باقی مانده است.
مقامــات دولــت بایــدن اگرچــه تاکنــون از
لــزوم نظــارت بیشــتر بــر روی عملکــرد ارزهــای
دیجیتالــی ســخن گفتــه انــد امــا اقــدام جــدی
در اعمــال محدودیــت بــر روی معامــالت آن
هــا هــم نکــرده انــد .گــری گنســلر -رییــس
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا-
نیــز تــا حــدی طرفــدار ارزهــای دیجیتالــی
محسوب می شود.

پاالیشــگاههای خصوصــی در یــک چهــارم از ظرفیــت
پاالیــش چیــن کــه در ژوئــن بــه رکــورد  1۴.۸میلیــون بشــکه
در روز رســید ،ســهم دارنــد .بــا ایــن حــال طبــق آمــار گمرکــی،
میانگیــن نــرخ تولیــد روزانــه آنهــا در نیمه نخســت ســال 2021
بــه  1۵.13میلیــون بشــکه در روز رســید کــه پایینتــر از حــد
متوســط بــود.
اعمــال محدودیــت در خصــوص فعالیــت ایــن پاالیشــگاهها
ممکــن اســت بــزودی پایــان بگیــرد .شــرکت انــرژی اســپکتس
اوایــل مــاه جــاری در یادداشــتی اعــالم کــرد ذخایــر نفــت
غولهــای چینــی بســیار انــدک اســت و بمحــض ایــن کــه
دولــت بازرســیها را کامــل کــرده و مجازاتهــا را نهایــی کنــد،
پاالیشــگاههای خصوصــی مــی تواننــد بــار دیگــر نفــت وارد
کننــد.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس ،انتظــار مــی رود ســری
جدیــد ســهمیه هــای واردات در ســپتامبر یــا اکتبــر صادر شــود
کــه بــه معنــای افزایــش واردات محمولــه هــای نفــت بــه چیــن
و متعاقــب آن قیمتهــای باالتــر اســت.
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دالیل افزایش قیمت رب گوجه
دبیــر ســندیکای صنایــع کنســرو ایــران از
حــذف تــن ماهــی از ســفره اقشــار متوســط و
ضعیــف در پــی حــذف ارز دولتــی بــرای ایــن
محصــول و افزایــش  ۶0درصــدی قیمــت رب
گوجــه فرنگــی بــه دلیــل افزایــش قیمــت مواد
اولیــه بــه ویــژه افزایــش بیــش از 1000تومانی
قیمــت گوجــه فرنگــی خبــر داد و ابــراز
امیــدواری کــرد کــه ایــن افزایــش قیمــت
بیشــتر نشــود ،چــرا کــه بــا ایــن رونــد کاهــش
تولیــد گوجــه فرنگــی بــه دلیــل خشکســالی،
احتمــال افزایــش قیمــت مجــدد وجــود دارد.
ســید محمــد میررضــوی علــت افزایــش
قیمــت رب گوجــه را افزایــش قیمــت مــواد
عنــوان کــرد و گفــت :در حــال حاضــر قیمــت
هــر کیلــو گوجــه فرنگــی در شــیراز  ،2۷00در
مشــهد  2۴00و در کرمانشــاه  2۵00تومــان
اســت .علــت پاییــن بــودن قیمــت در مشــهد
ایــن اســت کــه صــادرات بــه افغانســتان تقریبا
صفــر شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
ایــن قیمتهــا در فصــل گذشــته حداکثــر
 1۵00تومــان بــوده اســت.
میــر رضوی بــا اشــاره بــه افزایــش 3۵
درصــدی دســتمزدها ،افزایــش حــدود ۶0
درصــدی قیمــت قوطــی ،درب ایــزی اپــن،
کارتــن ،نایلــن و شیشــه ،اظهــار کــرد :قیمــت
ســایر کنســروها نیــز بــه تبــع همیــن شــرایط
ماننــد افزایــش قیمــت لوبیــا ،نخــود فرنگــی و
غیــره افزایــش یافتــه اســت.
وی افــزود :ســازمان حمایــت ســه ســال
پیــش قیمــت رب گوجــه را  1۶هــزار و ۵00
تومــان تعییــن کــرده و در ایــن مــدت قیمــت

ایــن محصــول تغییــر چندانــی نکــرده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت برخــی
اقــالم ماننــد لبنیــات در ایــن مــدت ۴00
درصــد افزایــش یافتــه اســت .البتــه رب گوجــه
مشــمول قیمتگــذاری دســتوری نیســت.
رب گوجه  ۶٠درصد گران شد؛
امیدواریم بیشتر نشود!
البتــه بــه گفتــه دبیــر ســندیکای صنایــع
کنســرو ایــران در حــال حاضــر قیمــت رب
گوجــه نســبت بــه ابتــدای ســال حــدود ۶0
درصــد افزایــش داشــته اســت .امــا او ابــراز
امیــدواری کــرد کــه ایــن افزایــش قیمــت
بیشــتر نشــود ،چــرا کــه بــا ایــن رونــد کاهــش

آخرین وضعیت سفرهای خارجی از
مرزهای کشور
مدیــرکل ترانزیــت و حملونقــل بینالمللــی
ســازمان راهــداری و حملونقــل جــادهای گفــت:
بــر اســاس پروتکلهــای بهداشــتی کشــورهای
مختلــف بــه ســه دســته ممنوعــه ،پرخطــر و کــم
خطــر دســته بنــدی شــده و بــرای هــر یــک از
آنهــا ضوابــط و پروتکلهــای خاصــی در نظــر
گرفتــه شــده امــا تــا کنــون پروتــکل خاصــی برای
المبــدا اعــالم نشــده اســت.
جــواد هدایتــی دربــاره آخریــن وضعیــت
ترددهــای مــرزی و پروتکلهــای ابــالغ شــده در
ایــن زمینــه اظهــار کــرد :قرنطینــه انســانی در
تمــام مرزهــای زمینــی کشــور اســتقرار دارنــد و
فضــای الزم را بــرای وزارت بهداشــت و هالل احمر
فراهــم کردهایــم تــا در بــدو ورود همــه مســافران
از طریــق پایانههــای مــرزی اقدامــات الزم بــرای
غربالگــری و تســت انجــام شــود.
وی افــزود :در همــه مرزهــای زمینــی مســافران
غربالگــری شــده و همــه آنهــا باید تســت PCR
کرونــا را انجــام داده باشــند و بیشــتر از پنــج روز
از زمــان آن نگذشــته باشــد .همچنیــن در ایــن
پایانههــای مــرزی در صــورت لــزوم تســت رپیــد
یــا تســت  PCRاز مســافران گرفتــه خواهد شــد.
مدیــرکل ترانزیــت و حملونقــل بینالمللــی
ســازمان راهــداری و حملونقــل جــادهای
همــه پروتکلهــای بهداشــتی بــرای مســافران
زمینــی در پایانههــای مــرزی بــه دقــت اجــرا
میشــود ،ادامــه داد :کشــورهای همســایه کــه بــا
ایــران مــرز زمینــی مشــترک دارنــد به ســه دســته
تقســیم بنــدی شــدهاند و برخــی از آنهــا در
ردیــف کشــورهای ممنوعــه قــرار گرفتــه و برخــی
دیگــر جــزو کشــورهای پرخطــر و کــم خطــر بــه
شــمار میرونــد.
هدایتــی بــا بیــان اینکــه تــردد مســافر در
کشــورهای ممنوعــه و پرخطــر محــدود بــه
گروههــای هفتگانــه اعــالم شــده ماننــد
دیپلماتهــا ،دانشــجویان ،تجــار و غیــره اســت،
گفــت :بــه غیــر از ترکمنســتان کــه تــرددی
از مرزهــای ایــران بــا ایــن کشــور انجــام

نمیشــود ،در حــال حاضــر ممنوعیتــی بــرای
کشــوری در نظــر گرفتــه نشــده اســت .البتــه
تــردد بــرای کشــورهایی ماننــد آذربایجــان ،ترکیــه
و عــراق تنهــا محــدود بــه گروههــای هفتگانــه
مذکــور اســت و تــردد بــرای ارمنســتان ،پاکســتان
و افغانســتان تقریبــا بــه صــورت نرمــال و
بــرای کســانی اســت کــه ویــزا را از ســفارت یــا
کنســولگری ایــران داشــته باشــند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه آمادگــی کاملــی بــرای
رعایــت هــر پروتــکل بهداشــتی ابــالغ شــده از
ســوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا را داریــم،
اظهــار کــرد :ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا همــواره
در حــال رصــد وضعیــت کشــورهای مختلف اســت
اگــر نــوع ویــروس یــا گســتردگی آن را خطرنــاک
شناســایی کنــد و شــرایط خاصــی بــرای یــک یــا
چنــد کشــور را بــر ایــن اســاس اعــالم کنــد آن را
ماننــد گذشــته اجــرا خواهیــم کــرد اما در شــرایط
کنونــی بــر اســاس پروتکلهــای بهداشــتی ابــالغ
شــده عمــل میکنیــم و نظارتهــای الزم بــرای
تــردد مســافران انجــام خواهــد شــد.
مدیــرکل ترانزیــت و حملونقــل بینالمللــی
ســازمان راهــداری و حملونقــل جــادهای در
پاســخ بــه ســوالی دربــاره اینکــه بــا توجــه بــه
شــیوع ویــروس المبــدا و شناســایی شــدن آن
در ایــران ،پروتکلــی در ایــن زمینــه ابــالغ شــده
اســت؟ گفــت :تــا کنــون ممنوعیــت ،محدودیت یا
پروتکلــی مختــص ویــروس کرونــا از نــوع المبدا به
پایانههــای مــرزی ابــالغ نشــده اســت.

تولیــد گوجــه فرنگــی بــه دلیــل خشکســالی،
احتمــال افزایــش قیمــت مجــدد وجــود دارد.
صادرات گوجهفرنگی بوتهای را
ممنوع کنید
میررضــوی در ادامــه از دولــت خواســت
کــه صــادرات گوجــه فرنگــی بوتــهای کــه
در کارخانــه تبدیــل بــه رب میشــود را
ممنــوع کنــد ،امــا گفــت کــه تولیدکننــدگان
بــا صــادرات گوجــه فرنگــی گلخانــهای
مشــکلی ندارنــد ،چــرا کــه بــه دلیــل
گرانــی ایــن محصــول امــکان تبدیــل آن بــه
رب گوجه نیست.
وی بــا بیــان اینکــه چــون رب گوجــه

طــی ســالهای گذشــته افزایــش قیمــت
چندانــی نداشــته ،حــاال گرانــی آن بیشــتر
از ســایر محصــوالت کنســرو خــود را نشــان
داده ،تصریــح کــرد :از طــرف دیگــر ســال
گذشــته بــه دلیــل تمدیــد مقطعــی صــادرات،
صــادرات رب گوجــه بــه درســتی انجــام
نشــد و مقــدار زیــادی رب در کشــور مانــد.
بنابرایــن مــا درخواســت داریــم صــادرات رب
گوجــه فرنگــی ممنوع نشــود ،چــون هــم بــه
کارخانجــات و هــم بــه کشــاورزان لطمــه وارد
میشــود .البتــه در حــال حاضــر صــادرات ایــن
محصول آزاد است.
صادرات کنسرو ایرانی حتی به اروپا
و آمریکا
میررضــوی بــا بیــان اینکــه در صــورت
توقــف صــادرات کشــاورزان هــم بــه دنبــال
کشــت نخواهنــد بــود و دچــار کمبــود مــی
شــویم ،اظهــا کــرد؛ صــادرات محصــوالت
کنســرو عمدتـاً بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج
فــارس ،ســی آی اس و البتــه برخــی اقــالم
بــرای اینکــه ســبد محصــوالت کامــل باشــد به
اروپــا و آمریــکا هــم صــادر میشــود .بنابرایــن
محصــوالت کنســرو ایرانــی بــه ویــژه کنســرو
تــن ماهــی در دنیــا شــناخته شــده اســت و
مشــتری خوبــی دارد .اگــر کنســرو تــن ماهــی
همچنــان بــه عنــوان یــک کاالی اساســی مورد
حمایــت دولــت بــود ،در ســبد کاالی مــردم
قــرار داشــت ،امــا از دو ســال قبــل تــن ماهــی
از گــروه یــک خــارج شــد ،دیگــر ارز دولتــی
دریافــت نکــرد و حــاال بــرای واردات ماهــی آن
از ارز آزاد اســتفاده میشــود.

تسهیل سفرهای داخلی و خارجی
برای واکسینه شدهها بزودی
رییــس مرکــز تدویــن مقــررات ایمنــی حمــل و
نقــل ،پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران وزارت راه
و شهرســازی اعــالم کــرد :بــا افزایــش واکسیناســیون
و بهبــود وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور
محدودیتهایــی ماننــد ســفر بــرای آنهایــی کــه بــه
صــورت کامــل واکســینه شــدهاند ،کاهــش مییابــد
امــا در ایــن شــرایط نیــز بایــد پروتکلهای بهداشــتی
رعایــت شــود.رضا نفیســی اظهــار کــرد :تغییــر و
تســهیل محدودیتهــای کرونایــی در حوزههایــی
ماننــد ســفر بــرای افــرادی کــه بــه صــورت کامــل
واکســینه شــده و دو ُدزشــان را دریافــت کردهانــد،
همــواره جــزو موضوعــات مــورد بحــث اســت امــا
هنــوز بــه تصمیــم نهایــی در ایــن زمینــه نرســیدهایم
چــرا کــه افــراد واکســینه شــده هــم از ابتــالء در
امــان نیســتند و میتواننــد ،ناقــل باشــند .البتــه
در ایــن زمینــه کامــال تابــع دســتگاههای متولــی و
پروتکلهــای بهداشــتی ابــالغ شــده هســتیم.وی بــا
بیــان اینکــه اگــر پروتــکل جدیــدی در ایــن زمینــه
ابــالغ شــود آن را بــه ســرعت اجرایــی خواهیــم کــرد،
افــزود :مســلما در ماههــای آتــی اگــر واکسیناســیون
گســترش پیــدا کنــد و وضعیــت شــیوع ویــروس
کرونــا بهبــود یابــد ،محدودیتهــا بــرای افــرادی
کــه بــه صــورت کامــل واکســینه شــدهاند ،تغییــر
خواهــد کــرد همانطــور کــه کشــورهای دیگــر
مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی ایــن کار را انجــام
دادهانــد امــا همــه مــردم بایــد همچنــان رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی را حتــی در شــرایط کاهــش
محدودیتهــای کرونایــی مــد نظــر قــرار دهنــد.
واکسیناسیون رانندگان و فعاالن حوزه
حملونقل
رییــس مرکــز تدویــن مقــررات ایمنــی حمــل و
نقــل ،پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران وزارت راه
و شهرســازی ادامــه داد :کاری کــه در حوزه گســترش
واکسیناســیون انجــام دادیــم اینکــه بیــش از یــک
مــاه اســت بــا همــکاری وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی ،واکسیناســیون رانندههــای درون
شــهری و بــرون شــهری انجــام شــد و پــس از آن
فهرســت دســتاندرکاران بخــش حمــل و نقــل را نیز

بــرای واکسیناســیون اعــالم کردیــم و آنهــا نیــز ُدز
اول خــود را دریافــت کردند.بــه گفتــه نفیســی ،یکــی
از دالیلــی کــه رانندههــا در اولویــت شــغلی بــرای
واکسیناســیون قــرار گرفتنــد ایــن بــود کــه آنهــا در
طــول شــبانه روز در فضــای بســته خودروهــای خود
(اتوبــوس ،مینیبــوس و ســواری) بــا مــردم مختلفــی
در تمــاس هســتند کــه ممکــن اســت ناقــل باشــند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر نیــز
تســهیالتی بــرای ســفرهای زمینــی مســافران
خارجــی در نظــر گرفتــه شــده کــه مختص واکســینه
شدههاســت ،اضافــه کــرد :بــه عنــوان مثــال
میتــوان بــه تســهیالتی بــرای مســافران کشــور
آذربایجــان اشــاره کــرد کــه بــرای ســفر از نخجــوان
بــه باکــو مجبورنــد از منطقــهای در مرزهــای ایــران
تــردد کننــد و بــا توجــه بــه انجــام واکسیناســیون در
ایــن کشــور و اینکــه در ایــن مســیر از خودورهایشــان
پیــاده نمیشــوند ،بــه آنهــا اجــازه تــردد دادیــم.
رییــس مرکــز تدویــن مقــررات ایمنــی حمــل و
نقــل ،پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران وزارت
راه و شهرســازی اعــالم کــرد :امیدواریــم در آینــده
نزدیــک واکسیناســیون در کشــور گســتردهتر شــود
و مــردم بیشــتری واکســن بزننــد تــا محدودیتهــای
کرونایــی کاهــش پیــدا کنــد و شــاهد تســهیل ســفر
و ارائــه خدمــات دیگــر بــه مــردم باشــیم .البتــه
بررســیهایی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه و
اگــر وضعیــت کشــور از نظــر شــیوع ویــروس کرونــا
و گســترش واکسیناســیون بهبــود پیــدا کنــد ،ایــن
تغییــرات محتمــل اســت.

چرا افراد بعد از بازنشستگی هم دنبال کار می روند؟

یــک مقــام مســئول کارگــری بکارگیــری نیروهــای تــازه
نفــس و آمــاده کار را در ورودی هــای تامیــن اجتماعــی اثرگــذار
دانســت و بــا تاکیــد بــر ترمیــم حقــوق و دســتمزد کارگــران و
بازنشســتگان گفــت :اگــر کارگــر و بازنشســته تامیــن باشــند و
دریافتــی آنهــا هزینــه هــای زندگــی را پوشــش دهــد دیگــر در
شــصت ســالگی و بعد از بازنشســتگی دنبال شــغل دوم و ســوم
نمــی رونــد تــا امــورات زندگیشــان بچرخــد!
فتــحاهلل بیــات در گفتوگــو بــا ایســنا بــا تاکیــد بــر اهمیــت
دخــل و خــرج هــای تامیــن اجتماعــی و شــفاف ســازی آن
اظهــار کــرد :یکــی از موضوعــات مهمــی کــه از وزیــر کار
انتظــار داریــم مــورد توجــه قــرار دهنــد ،بحــث ورودی خروجی
هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی و شــفاف ســازی دخــل و
خــرج هــای آن اســت .متاســفانه امــروز میــزان ورودی هــای
ســازمان و حــق بیمــه هــا در حــال کــم شــدن اســت و بــه
تبــع آن اشــتغال هــم کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ از آن طــرف
نیروهــای قدیمــی بســیاری داریــم کــه هنوز بازنشســت نشــده
یــا بازنشســته شــده انــد ولــی بــه جــای آنهــا نیــروی جدیــد به
کار گرفتــه نمیشــود.
وی گفــت :بایــد نیروهــای تــازه نفــس و جدیــد وارد ایــن
چرخــه شــوند تــا از ایــن طریــق هــم اشــتغالزایی بــه وجــود
آیــد و هــم ورودی هــای بیمــه در تامیــن اجتماعــی تقویــت
شــود.
بیــات خاطرنشــان کــرد :طــرح هایــی مثــل افزایــش ســن
بازنشســتگی کــه جــز افزایــش اســترس و فشــارهای روانــی

بــرای نیــروی کار و خانــوار نتیجــه ای بــه دنبــال نــدارد اشــتباه
اســت ،بــه جــای ایــن طــرح هــا بایــد نیروهــای قدیمــی از
چرخــه خــارج شــوند و نیروهــای تــازه نفــس و جدیدتــر بــه
ایــن مجموعــه اضافــه و بــه کار گرفتــه شــوند تــا بــا اشــتغال
جدیــد و افزایــش پرداختــی هــای حــق بیمــه ،ســازمان متحول
شــود.این مقــام مســئول کارگــری در پاســخ بــه ایــن پرســش
کــه چــرا بســیاری از افــراد پــس از بازنشســتگی هم دنبــال کار
هســتند و در چنــد جــا مشــغول کار مــی شــوند؟ اظهــار کــرد:
متاســفانه مخــارج زندگــی بــاال رفتــه و تامیــن هزینه ها دشــوار
شــده اســت .نیروهــای بازنشســته ای کــه اکنــون مــی بینیم در

دو یــا حتــی ســه شــغل کار مــی کننــد بــه ایــن دلیــل اســت
کــه هزینــه هــای زندگــی آنهــا بــا حقــوق و دریافتــی فعلــی
تامیــن نمــی شــود و ناچــار مــی شــوند بعــد از هم بازنشســتگی
هــم کار کننــد.
وی ترمیــم حقــوق و دســتمزد کارگــران و بازنشســتگان را
خواســتار شــد و گفــت :اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد و دریافتــی
کارگــر و بازنشســته هزینــه هــای زندگــی آنهــا را پوشــش دهد
دیگــر در شــصت هفتــاد ســالگی و بعــد بازنشســتگی دنبــال
شــغل دوم و ســوم نمــی رونــد کــه امــورات زندگیشــان بچرخد.
بیــات افــزود :تامیــن اجتماعــی در ایــن شــرایط نامســاعد
اقتصــادی بایــد یــک فکــر اساســی بکنــد و بــه اشــتغال
نیروهــای جــوان آمــاده کار و ترمیــم حقــوق و دســتمزد
بازنشســتگان توجــه کنــد.
رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی در پایــان بــر
لــزوم ســاماندهی قراردادهــای کار تاکیــد کــرد و گفــت :امــروز
جــوان فــوق لیســانس و لیســانس مملکــت بــه کار گرفتــه
میشــوند ولــی پایــه مــزد بــرای آنهــا محاســبه میشــود
در حالــی کــه ایــن کار منصفانــه نیســت و بــه ضــرر ســازمان
تامیــن اجتماعــی اســت .مجمــوع دریافتــی کارگــر نســبت بــه
ســابقه ،شــغل ،مــدرک و مســئولیتهایش بایــد در حــق بیمــه
لحــاظ شــود تــا در ورودی ســازمان تاثیــر بگــذارد و ســازمان
بتوانــد بــا قــدرت عمــل بیشــتری در خصــوص بازنشســتگی
افــراد اقــدام کنــد و در مقابــل نیروهــای کار جــوان و آمــاده بــه
کار را بــه خدمــت بگیــرد.
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گازرسانی در کشور تا کجا پیش رفت؟
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران گفــت :توســعه گازرســانی بــا
ســرمایهگذاری  ۴0هــزار میلیــارد تومانــی ،اتصــال بیــش از  9۶درصــد جمعیت
کشــور بــه شــبکه گاز را بهدنبــال داشــت کــه ایــن توســعه بــا اســتفاده از
منابــع ایجادشــده از محــل صرفهجویــی در ســوخت مایــع و افزایــش ظرفیــت
تولیــد گاز کشــور ،شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفــت.
حســن منتظرتربتــی در خصــوص گازرســانی بــه روســتاها اظهــار کــرد:
اگرچــه ایــران در شــرایط تحریــم بــا کاهــش و عــدم دسترســی بــه درآمدهــای
نفتــی روبــهرو بــود ،امــا بــا افزایــش صــادرات فرآوردههــای نفتــی و ارزآوری
کــه بــا توســعه گازرســانی در کشــور امکانپذیــر شــد ،توانســت تــا حــد امکان،
بــه ســالمت از ایــن شــرایط عبــور کنــد ارثــام موجــود در ایــن بخــش نشــان
میدهــد  9۵.1درصــد کشــور بهطــور مســتقیم تحــت پوشــش گازرســانی
قــرار دارد کــه آمــار بینظیــری نــه در کشــور کــه در جهــان اســت .ارزش ایــن
آمــار آنجاســت کــه عمــر صنعــت گاز در ایــران ،بســیار کوتــاه اســت .درواقــع
میتــوان صنعــت گاز را ثمــره انقــالب اســالمی ایــران در ســال  13۵۷دانســت
کــه بــا شــعار ایجــاد عدالــت ،رویشــی نــو را آغــاز کــرد.
بــه گفتــه وی تــا پیــش از انقــالب اســالمی ،بهجــز در بخشهایــی از
دو شــهر کشــور و چنــد روســتای محــدود ،گازرســانی انجــام نشــده بــود و
ســوخت اغلــب مــردم در منــازل ،صنایــع و نیروگاههــا ،ســوخت مایــع بــود.
ایــن موضــوع اگرچــه در آن زمــان مشــکلی ایجــاد نمیکــرد ،امــا بــه مــرور،
بــا افزایــش مصــرف و رشــد جمعیــت ،لــزوم تعریــف ســوختی پاکتــر و در
دســترستر احســاس شــد .بــا پایــان جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله و تــالش
بــرای توســعه میــدان گازی پارسجنوبــی ،توجــه بــه گازرســانی در سراســر
کشــور مــورد توجــه قــرار گرفــت تــا افــزون بــر تنــوع در ســبد ســوخت ،امنیت
انــرژی در کشــور نیــز افزایــش یابــد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران اظهــار کــرد :ایــن تــالش نتیجــه داد و
رونــد پرشــتاب گازرســانی در ایــن ســالها ،بــه ســالمت مســیر خــود را طــی
کــرد و بــر همیــن اســاس ،تاکنــون حــدود  3۵هــزار روســتا و  11۷3شــهر
از نعمــت گاز برخــوردار شــده و بــر همیــن اســاس ،هماکنــون  9۸.۴درصــد
جمعیــت شــهری و  ۸۴.۶درصــد جمعیــت روســتایی و در مجموع ،بیــش از 9۵
درصــد جمعیــت کل کشــور از نعمــت گاز طبیعــی بهرهمنــد شــدهاند.
انقالب واقعی در گازرسانی روستایی
تربتــی بــا بیــان اینکــه بــرای بسترســازی بــرای نســل آینــده کشــور ،تــالش
شــد گاز طبیعــی جایگزیــن ســوخت مایــع شــود و ایــن ،بــه آنان معناســت که
بــه جــای مصرفکننــدگان جدیــد ،تنهــا نــوع ســوخت آنهــا تغییــر کــرد .بــه
عبــارت دیگــر ،کار گازرســانی در تــراز کل انــرژی مصرفــی کشــور ،تغییــر قابل
ذکــری برجــای نگذاشــت و بــا اقدامهــای صــورت گرفتــه ،چیــزی معــادل
 11میلیــارد لیتــر ســوخت مایــع را کــه پیــش از ایــن ،از راههــای دشــواری
ماننــد بــه دوش کشــیدن ســیلندرهای گاز ،بــا مشــقات فــراوان بــرای مــردم
تأمیــن میشــد ،بــه خانههــای آنــان تحویــل شــد ،گفــت :در ایــن پیونــد،
مهمتریــن دســتاورد آن بــود کــه گازرســانی در مناطــق روســتایی و شــهری
ســرعت گرفــت تــا آنجــا کــه اکنــون بــا اتصــال بیــش از  9۵درصــد از جمعیت
کشــور بــه شــبکه گاز ،کشــور بــه اصطــالح ،ســبز شــده اســت.
وی افــزود :بــا ســرمایهگذاریهای انجامشــده در ایــن زمینــه ،تعــداد
شــهرهای گازدار شــده در ســالهای اخیــر 19۴ ،مــورد بــوده اســت ،امــا
انقــالب واقعــی ،در گازرســانی روســتایی اتفــاق افتــاد و در ایــن مــدت20 ،
هــزار و  ۴09روســتا بــه شــبکه گاز کشــور متصــل شــدند .ایــن اقــدام افــزون
بــر آنکــه ســوخت آســان و پــاک را در اختیــار روســتاییان قــرار داد ،از تخریــب
محیــط زیســت و اســتفاده از چــوب بهویــژه در روســتاهای اســتانهای غربــی
کشــور جلوگیــری کــرد .از ســویی در ایــن مــدت 2 ،میلیــون و  ۴1۷هــزار و
 ۵9۶خانــوار نیــز بــه جمــع مشــترکان گاز اضافــه شــدند.
گازی در پارس جنوبی حبس نشد
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا توســعه تولیــد و مصــرف
گاز در کشــور ،نیــاز بــود تــا زیرســاختهای الزم بــرای رســاندن گاز بــه
مصرفکننــدگان ایجــاد شــود .در ایــن مــدت ،شــبکه انتقــال گاز از یکهــزار
و  ۴00کیلومتــر بــه  3۷هــزار و  ۵00کیلومتــر افزایــش یافــت .ایــن در حالــی
اســت کــه ظرفیــت انتقــال گاز نیــز در ایــن ســالها ،یعنــی از ابتــدای انقــالب
اســالمی کــه  ۴0میلیــون مترمکعــب بــود بــه روزانــه بیــش از  ۸۵0میلیــون
مترمکعــب رســید و رکــوردی بینظیــر را در ایــن زمینــه ثبــت کــرده اســت.
تربتــی در یادداشــت خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه از آنجــا کــه حــدود ۷۵
درصــد گاز مصرفــی کشــور از پــارس جنوبــی تأمیــن میشــود ،توســعه ظرفیت
انتقــال گاز ،مانــع از حبــس گاز در ایــن میــدان مشــترک شــد و ایران توانســت
گاز بیشــتری نســبت بــه قطــر برداشــت کنــد ،همچنیــن ایــن ظرفیــت ،تولیــد
پایــدار از ایــن میــدان مشــترک را فراهــم کــرد ،افــزود :ایــن مهــم ســبب شــد
بــا اینکــه اکنــون  9۵درصــد از جمعیــت کشــور تحــت پوشــش شــبکه گاز قرار
دارنــد و اهــداف اصلــی بــرای توســعه ایــن صنعــت محقــق شــده ،امــا همچنان
انقــالب گازرســانی بهویــژه در بخــش روســتایی در کشــور ادامــه داشــته باشــد،
در ایــن مــدت همچنیــن بــه  ۴هــزار و  ۶۶۴واحــد صنعتــی گازرســانی شــده
یــا خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه «گازرســانی» کمــک
بزرگــی بــه توســعه زیرســاختها و ایجــاد صنایــع تکمیلــی در روســتاها کــرد
و ایــن اقــدام چــه از نظــر احــداث خطــوط اصلــی انتقــال گاز و چــه بهطــور
ویــژه ،در مرحلــه ایجــاد شــبکه توزیــع بــا پشــتوانه ســازندگان داخلــی و بــا
بهکارگیــری متخصصــان و نیــروی کار  100درصــد ایرانــی انجــام شــده
اســت ،اظهــار کــرد :ســاخت داخــل در بخــش توزیــع نیــز  100درصــد اســت و
گازرســانی ســبب زنجیرهای از اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم و ایجاد تقاضا
بــرای کاالهــای ایرانــی در کشــور شــده ،ضمــن آنکــه ارزش افــزوده ایجادشــده
بهدلیــل اســتفاده از گاز بــه جــای ســوخت مایــع ،دســتاورد ارزشــمند دیگــری
بهواســطه تولیــد گاز در پــارس جنوبــی اســت.
محیط زیست؛ برنده اصلی انقالب گازرسانی
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران تاکیــد کــرد :تولیــد گاز در پــارس
جنوبــی یــک برنــده اصلــی دیگــر نیــز دارد کــه آن هــم ،محیــط زیســت
اســت .دیگــر کمتــر کســی از هیــزم و چــوب بــرای گــرم کــردن خانــه
خــود و پختوپــز اســتفاده میکنــد .از طرفــی گاز یــک انــرژی پــاک
اســت و بیشــک آثــار زیســتمحیطی توســعه گازرســانی در چنــد ســال
آینــده بیشــتر خــود را نشــان میدهــد .درواقــع گازرســانی افــزون بــر آنکــه
زمینهســاز افزایــش رفــاه اجتماعــی ،اشــتغالزایی و حفاظــت محیــط
زیســت شــده ،ســبب افزایــش صــادرات فرآوردههــای نفتــی بــه بیــش از
چهــار برابــر نیــز شــده اســت ،همچنیــن شــاهد هســتیم بخــش بزرگــی از
نیروگاههــا کــه پیــش از ایــن ســوخت آنهــا مــازوت و گازوییــل بــود ،امــروز
بــا گاز تأمیــن میشــود کــه ایــن یعنــی زندگــی در هوایــی پاکتــر و
ســالمتر بــا آالیندگــی کمتــر ،یعنــی آینــدهای روشــنتر بــرای نســل
پس از ما.
طبــق اعــالم شــرکت ملــی گاز ایــران ،تربتــی بــا بیــان اینکــه بــر ایــن بــاورم
کــه توســعه گازرســانی بــه روســتاها از  1۴هــزار بــه  33هــزار روســتا ،اهمیــت
بــه محیــط زیســت و تــالش بــرای اســتفاده مــردم از ســوخت پــاک را نشــان
میدهــد کــه نقــش اساســی در دگرگونــی رونــد زندگــی مــردم در حــال حاضر
و بــرای نســلهای آتــی دارد ،گفــت :اکنــون مــا در بحــث تولیــد و برداشــت
از میدانهــای گازی کشــور ،نهتنهــا خودکفــا شــدهایم ،بلکــه صادرکننــده
هــم هســتیم و ایــن افتخــاری بــزرگ بــرای دولــت و نظــام مقــدس جمهــوری
اســالمی ایــران اســت.
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یک اتفاق هولناک برای جامعه

ســاناز بیــان ،نمایشــنامهنویس و کارگــردان
تئاتــر کــه همــراه بــا خانــوادهاش دچــار کرونــا شــده
اســت ،از شــرایط تلــخ ایــن روزهــا ســخت دلگیــر
اســت و میگویــد :نمیدانــم بــرای پســر جــوان
آقــای هژیــرآزاد (یکــی از بازیگــران بــا ســابقه) گریه
کنــم کــه بــر اثــر کرونــا از دســت رفتــه یــا بــرای
بســته شــدن رشــته نمایــش در هنرســتان ســوره
دختــران یــا غصــه پســر هفتــه ســالهام را بخــورم
کــه علیرغــم همــه تالشهایــم دچــار اضطــراب
و افســردگی شــده و هیــچ تصــوری از زندگــی
اجتماعــی نــدارد .بــا هیــچ معیــاری ،ایــن شــرایط
و ایــن زندگــی ،حــق مــا نیســت.
بیــان کــه همســر حمیدرضــا آذرنــگ ،دیگــر
هنرمنــد تئاتــر و سینماســت ،بــه ایســنا میگویــد
 1۸روز اســت ریــهاش درگیــر کرونــا شــده ولــی بــه
دلیــل شــلوغی بیمارســتانها ترجیــح داده در خانــه
دوا و درمــان کنــد.
او توضیــح میدهــد کــه او و همســرش آذرنــگ
و پســر کوچکشــان درگیــر کرونــا شــدهاند
و پــدرش و مــادرش هــم کــه از آنــان مراقبــت
میکردهانــد نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــال
شــدهاند و حــاال یــک خانــواده  ۵نفــری درگیــر ایــن
بیماری هستند.
بیــان کــه بــه ســختی صحبــت میکنــد ،از
هزینههــای بــاالی داروهــای کرونــا غــمزده اســت و

بــه مردمانــی میاندیشــد کــه تــوان پرداخــت ایــن
هزینههــا را ندارنــد.
او میگویــد :ســر و ســامان دادن بــه این شــرایط
در اولویــت نیســت چــون احتمــاال جریانهایــی
تجــاری از ایــن وضیعــت ســود میکننــد و بــه
نفعشــان نیســت ایــن شــرایط متوقــف شــود.
ایــن کارگــردان تئاتــر ادامــه میدهــد :بــا ایــن
وضعیــت روحــی و جســمی کــه دارم ،نمیدانــم
بــرای پســر جــوان آقــای هژیــرآزاد گریــه کنــم
کــه بــه دلیــل کرونــا از دســت رفتــه یــا بــرای
بســته شــدن رشــته نمایــش در هنرســتان ســوره
دختــران .تــا زمانــی کــه مســئوالن مــا دردآشــنا
نباشــند ،فکــری بــرای بهبــودی ایــن وضعیــت
نخواهند کرد.
او کــه حــدود  1۸روز اســت ریــهاش درگیــر
کرونــا شــده ،اضافــه میکنــد :ایــن بیمــاری از
نظــر روحــی هــم خیلــی آدمــی را فلــج میکنــد
 .در ایــن میــان خوانــدن خبرهــای بــد حــال آدم
را بدتــر هــم میکنــد امــا منــی کــه در دل ایــن
ماجــرا هســتم ،میدانــم آدمیــزاد اگــر بخواهــد
کاری کند ،میتواند.
بیــان کــه بــه موضوعــات اجتماعــی و مباحــث
روانشناســی عالقهمنــد اســت ،در ادامــه از
عارضــه روانــی ســایکوپاتی ســخن مــی گویــد و
توضیــح میدهــد :ســایکوپاتی گونــهای از اختــالل

شــخصیتی اســت کــه تازگیهــا بیشــتر دربــاره
آن صحبــت میشــود البتــه در ایــران خیلــی بــه
اشــتباه دربــاره ســایکوپتها اظهــار نظــر میشــود
و آنــان را عمومــا شــخصیتهای خودشــیفته
و جامعــه ســتیز میداننــد درحالیکــه اینهــا
متفاوت هستند .
او تصریــح میکنــد :یکــی از مهمتریــن
ویژگیهــای ســایکوپتها ایــن اســت کــه
توانایــی همدلــی و همــدردی ندارنــد و از بچگــی
رفتارهــای خشــن نســبت بــه طبیعــت ،حیوانهــا،
اطرافیــان و  ...میکننــد  .در ایــن میــان مســئوالن
و سیاســتمداران کالن در عرصــه جهانــی هــم بعــد
از مدتــی ،قــدرت همــدردی خــود را از دســت
میدهنــد .گویــی بــرای اداره دنیــا قــدرت همدلــی
در آنــان از بیــن مــیرود .متاســفانه طمــع و قــدرت
بــا آدمــی چنیــن میکنــد .بــه همیــن دلیــل
معتقــدم بایــد تمــام کســانی کــه ســمتی دارنــد ،از
مدیــر یــک مدرســه تــا ردههــای باالتــر در شــرایطی
مشــابه بــا وضعیــت زندگــی مــردم قــرار داشــته
باشــند تــا شــاید بتوانیــم انســان بــودن و قــدرت
همدلیمــان را نجــات دهیــم و عشــق ورزی بــه
همنــوع را درخــود زنــده نگــه داریــم.
او ابــراز تاســف میکنــد :مــردم دیگــر
نمیتواننــد یکدیگــر را دوســت داشــته باشــند.
عشــقورزی بــه همنــوع از بیــن رفتــه و ایــن
بــرای یــک جامعــه اتفــاق بســیار خطرناکــی اســت.
جامعــهای کــه نتوانــد عشــق بــورزد ،آینــده بســیار
هولناکــی خواهــد داشــت .االن وقتــی دربــاره
واکسیناســیون صحبــت میکنیــم ،اگــر بــه همــه
بچههــای وحشــت زدهای فکــر کنیــم کــه در ایــن
دو ســال خانوادههــای خــود را از دســت دادهانــد،
بچههایــی کــه هیــچ کــس بــه فکرشــان نیســت،
جوانانــی کــه هیــچ چشــماندازی بــرای آینــده
خــود ندارنــد ،شــغلی ندارنــد و میبیننــد در حــد
یــک واکســن ارزش ندارنــد ،ایــن ســرخوردگی مانع
عشــقورزی میشــود .انســانی کــه نتوانــد عشــق
بــورزد و همدلــی داشــته باشــد ،بــرای جامعــه خــود
خطرنــاک اســت و تصــور کنیــم ده بیســت ســال
دیگــر ،آینــده مــا چــه خواهــد بــود .بــه همیــن
دلیــل بــاور دارم فرزنــدان مســئوالن هــم بایــد در
همیــن وضعیــت زندگــی کننــد تــا وقتــی مــردم در
ســختی و فشــار هســتند آنان نیــز همین شــرایط را
درک و لمــس کننــد نــه اینکــه در آرامــش و امنیت
در خــارج از کشــور زندگــی و تحصیــل کننــد.

جای خالی فیلمهای ورزشی در سینمای ایران مشهود است

منتقــد ســینما معتقــد اســت :بعــد از گذشــت چندین دهــه از حضور ســینما
در ایــران ،همچنــان تعــداد آثــار ســاخته شــده بــا موضــوع ورزش ،در قالبهــای
مختلــف ســینمایی انگشتشــمار اســت.بعد از گذشــت چندیــن دهــه از حضــور
ســینما در ایــران ،همچنــان تعــداد آثــار ســاخته شــده بــا موضــوع ورزش ،در
قالبهــای مختلــف ســینمایی انگشتشــمار اســت.
ایــن در حالیســت کــه ســینمای روز جهــان از هالیــوود تــا بالیــوود ،از ایتالیــا
تــا نیوزلنــد و از چیــن تــا ماچیــن ،حضــوری فعــال در ایــن حــوزه داشــتهاند و
هــر ســاله هــم تعــداد آثــار و هــم کیفیت آثــار ســینمایی بــا محوریــت ورزش به
طــور چشــمگیری ارتقــاء و افزایــش مییابد.ســینمای ایــران البتــه در ســالهای
اخیــر توانســته اســت با ســاخت چند مســتند و فیلــم بلند داســتانی تــا حدودی
ایــن نقیصــه را جبــران کنــد .آنچــه در ادامــه میآیــد گفتوگــوی خبرنــگار
فرهنگــی ایرنــا با عزیــزاهلل حاجــی مشــهدی منتقد فیلــم و مــدرس ســینما
اســت .وی در ابتــدا و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کارنامــه تولیدات ســینمای
ایــران در ســاخت آثــار ورزشــی (در دو بخش مســتند و داســتانی بلنــد) را چگونه
ارزیابــی میکنــد ،گفت :واقعیــت ایــن اســت کــه در ســینمای ایــران ،بــه لحــاظ
گونهشناســی ،در ردۀ فیلمهــای ورزشــی ،علیرغــم ســاخته شــدن فیلمهــای
انــدک شــماری چون :خــط پایان (محمدعلــی طالبــی  ،)13۶۴آفســاید (جعفر
پناهــی  ،)13۸۴دیوار (محمدعلــی طالبــی  ، )13۸۶عــرق سرد (ســهیل بیرقــی
 ،)139۶مســتند صفــر تــا سکو (ســحر مصیبــی  ،)139۶تختی (بهــرام توکلــی

 ،)139۷مســتند شهســوار (علی شــاهمحمدی  )13۶۷و ســونامی (میالد
صدرعاملــی  ،)139۷هنــوز جــای کارهــای قابلاعتنــای بیشــتری خالــی اســت.
خاصــه اینکــه ســوژهها و مضامیــن بســیار زیــادی بــا موضــوع ورزش در
رشــتههای مختلــف ورزشــی ،ورزش قهرمانــی ،موفقیتهــای زنــان ورزشــکار
و  ...وجــود دارد کــه میتوانــد دســتمایۀ کار فیلمنامهنویســان و فیلمســازان
قــرار گیــرد و حاصــل آن ســاخت و تولیــد فیلمهایــی جــذاب ،ســرگرمکننده
و در عیــن حــال تأثیرگــذار باشــد.وی ادامــه داد :در یــک نــگاه کلــی بایــد
گفــت کــه بــا توجــه بــه نمونههــای ساختهشــده چــه در بخــش مســتند و
چــه در بخــش فیلمهــای بلنــد داســتانی کــه در برخــی از آنهــا نیــز بــه طــور
غیرمســتقیم بــه مقولــۀ ورزش پرداختــه شــده ،در مقایســه بــا ســینمای جهــان
و فیلمهــای جــذاب ،خوشســاخت و قابلتوجهــی چــون :گاو خشــمگین
( ،)Raging Bullمبــارز ( ،)Warriorبیلیاردبــاز ( ،)The Hustlerدختــر
میلیون دالری ( ،)Million Dollar Babyکشــتیگیر (،)The Wrestler
مشــتزن ( ،)The Fighterنقطــۀ کــور ( ،)The Blind Sideوقتــی مــا
پادشــاه بودیــم ( ( ،When We Were Kingsرودی (( Rudyو معجــزه
(( Miracleکــه ســاختۀ فیلمســازان نــام آشــنایی چون مارتیــن اسکورســیزی،
دارن آرونوفســکی ،رابــرت راســن ،کلینــت ایســتوود و دیگــران بودنــد ،ســینمای
ایــران کارنامه قابلقبولــی ندارد.البتــه در بخــش ســینمای هنــر و تجربــه،
درســهچهار ســال اخیــر بــا پشــتوانۀ خالقیتهــای فــردی برخــی از ســینماگران
جــوان و تجربهگــرا ،از چنــد نمونــۀ قابــل اعتنــا مثــل صفــر تــا ســکو میتــوان
نــام بــرد .وی در ادامــه و در نقــد فیلــم ســینمایی عرق ســرد اظهار داشــت :در
ایــن فیلــم کــه دومیــن ساخته ســهیل بیرقی اســت ،نویســندۀ فیلمنامــه بــا
دســتمایه قــراردادن موضــوع اجــازۀ ســفر و خــروج از کشــور و مخالفــت همســر
یــک بازیکــن فوتســال زن ( افــروز) بــرای حضــور در مســابقات بینالمللــی
میکوشــد تــا بــه برخــی از مباحــث فرهنگــی -اجتماعــی نگاهــی واقعگــرا
داشــته باشــد.از ایــن زاویــه شــاید بتــوان گفــت کــه بــا یــک فیلــم خانوادگــی-
اجتماعــی ســروکار داریــم کــه ســعی دارد در بســتر یــک موضــوع ورزشــی ،بــه
مشــکالت اجتماعــی جامعــۀ مــا بپردازد.حاجــی مشــهدی افــزود :عــرق ســرد در
مجمــوع کار قابلقبولــی بــه نظــر میرســد چراکــه در ارائه تصویــر آشــنایی
از فضــای پُرتنــش روابــط خانوادگــی و آن چــه میــان افــروز ( بــاران کوثــری) و
همســرش یاســر (امیرجدیــدی) مــی گــذرد ،موفــق عمــل کنــد.
وی یــادآور شــد :در زمینــۀ کارگردانــی و بهویــژه بــازی گرفتــن از بازیگــران
نیــز در مقایســه بــا کار قبلــی همیــن کارگــردان ،یعنــی فیلــم ســینمایی من،
بســیار پختهتــر عمــل شــده اســت.

پیام علی نصیریان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

چراغی به آینده برافروزید

بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل هنرهــای
نمایشــی ،علــی نصیریــان هنرمنــد پیشکســوت
تئاتــر ،ســینما و تلویزیــون بــه محمدمهــدی
اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دولــت
ســیزدهم پیــام داد.
متن این پیام بدین شرح است:
بــه گــواه تاریــخ ،هنــر در ســرزمین ســربلند مــا،
پرهیمنــه و هیبــت بخــش بــوده اســت و میراثــی
اگــر بــه مانایــی باقــی اســت ،حکمـاً بــه گوهــر هنــر
اســت .کهــن ســرزمین مــا؛ ایــران ،اگــر بــه همــهی
تاریــخ ،زخمــی بــر تــن داشــته اســت و دارد ،بــه
نوشــداروی هنــر ،رویینتــن اســت و فضیلــت
و فرهیختگــی ایــن خــاک ،ریشــه در معرفــت و
مهــارت و مجاهــدت ،هنرمندانــی دارد کــه بــه

آبــادی و اعتبــار و اعتــالی انســان اندیشــیدهاند و
در صحــرای جهــل و کویــر گمراهــی ،رســتگاری
انســان را آرزو کردهانــد .ازاینروســت کــه تجســم
تاریــخ ،بــدون احصــاء و ابقــای مواریــث هنــری و
نکوداشــت آداب و آییــن ،هنرمنــدان و بیتوجــه
بــه گرانمایــه آثــار آنهــا ممکــن نخواهــد بــود.
شــرح شــریف هنــر و هنرمنــد را میتــوان
ازنظــر معمــار ســخن حضــرت ســعدی نیوشــید
کــه« :هنرمنــد هرکجــا کــه رود قــدر بینــد و
در صدر نشیند.
جناب آقای محمدمهدی اسماعیلی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی
خرســندیم کــه در ایــن نوهمراهــی باهــم در
آیینــه خواهیــم نگریســت کــه مشــحون از راســتی

و رســتگاری اســت و آرزومندیــم کــه در ایــن
همنــوردی بیشازپیــش بــه ارتفــاع عشــق و اوج
آگاهــی نزدیــک شــویم کــه راه دور اســت و دشــوار.
هنــر ،آمــوزگار ســخاوت و کیمیــای جانبخشــی
و گنجینــهی ســعادت اســت .امیدواریــم از ایــن
بخشــش مینــوی ،چراغــی بــه آینــده برافروزیــد
و از پــس ایامــی کــه بــه اعتــزاز روزافــزون هنــر
و ارجمنــدی هنرمنــد خواهیــم اندیشــید ،بــه
مانایــی نــام و نشــان خویــش در خاطــرهی
هنــر ایــن ســرزمین باقــی بمانیــد .ایــدون بــاد
بدین تفأل که:
هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد
خداش در همه حال از بال نگه دارد
علی نصیریان

جیمــز کامــرون یکــی از قدرتمندتریــن
کارگردانــان هالیــوود اســت او خالــق بســیاری
از فیلمهــای مانــدگار تاریــخ ســینما اســت.
گــروه فرهنگ و هنــر خبرگزاری دانشــجو-
زهــرا قربانــی رضوان؛ جیمــز فرانســیس
کامــرون متولــد  1۶اوت  19۵۴کارگــردان
فیلمنامــه نویــس و مختــرع اهــل کانادا اســت
کــه فیلمهایــی در ســبک علمــی تخیلــی
میســازد .اکنــون جیمــز کامــرون یکــی از
قدرتمندتریــن کارگردانــان هالیــوود اســت او
خالــق بســیاری از فیلمهــای مانــدگار تاریــخ
ســینما اســت .او بعــد از تماشــای «اودیســه
 »2001علالقــه اش به ســینما دوچندان شــد.
خــودش در ایــن بــاره میگویــد« :بــا دیــدن
ایــن فیلــم بــه فیلمســازی عالقهمنــد شــدم
نمیتوانســتم تصــور کنــم کــه کوبریــک
چگونــه ایــن کارهــا را انجــام داده اســت مایــل
بــودم آنچــه را او انجــام داده بــود فــرا بگیــرم».
او دوربیــن ســوپر هشــت پــدرش را قــرض
گرفــت و بصــورت تجربــی از اشــیا اطــراف
خــود فیلمبــرداری کــرد .در دوران تحصیل در
مدرســه بیشــتر مشــغول نوشتن داســتانهای
علمــی تخیلــی و فانتــزی بــود .او بــه واســطه
شــغل پــدرش و انتقــال مــکان زندگــی بــه
کالیفرنیــا بــه هالیــوود نزدیکتــر شــد .زمانــی
کــه متوجــه شــد ورود بــه هالیــوود آنچنــان
هــم آســان نیســت تحصیــالت خــود را در
رشــته فیزیــک ادامــه داد .او در جوانــی بــه
کتابخانــه یــو اس ســی رفــت و هــر آنچــه
کتــاب دربــاره تکنولــوژی فیلــم بــود پیــدا
کــرد و شــروع بــه مطالعــه آنهــا نمــود .او
تمــام وقــت در کتابخانــه بــود و از مطالــب
یادداشــت بــرداری میکــرد .او دنبــال آن
بــود کــه چگونــه میتوانــد جلوههــای ویــژه
را فرابگیــرد .از جملــه فیلمهــای او میتــوان
بــه «جنــگ فراســوی ســتارگان»« ،نابودگــر»،
«بیگانههــا»« ،ورطــه»« ،تایتانیــک»،
«آواتــار»« ،نابودگــر :سرنوشــت تاریــک»،
«روزهــای عجیــب و غریــب»« ،تــی 2ســه
بعــدی :نبــرد در میــان زمــان» اشــاره کــرد.
بــا گذشــت زمــان کامــرون در اســتودیو
راجــر کورمــن بــه عنــوان ســازنده دکــور
مشــغول بــه کار شــد .اینجــا بــود کــه
اســتعدادهای جیمــز کامــرون دیــده شــد.
او بعدهــا در فیلمهــای دیگــری بــه عنــوان
مســول طــراح هنــری ،مســول جلــوه ویــژه،
طــراح صحنــه و مشــاور هنــری مشــغول
بــه کار شــد .در ســال  19۸1بــود کــه او
توانســت بصــورت مســتقل اولیــن فیلــم خــود
را کارگردانــی کنــد .ســاختار فیلــم بســیار
بــد بــود و تهیــه کننــده تنهــا یــک حــرف را
گفــت« :فیلــم بیشــتر بــه درد ســطل آشــغال
میخــورد» .جلوههــای ویــژه ایــن فیلــم

جیمز کامرون؛ نابغه

بســیار ضعیــف و ســاختگی بــود و بازیگــران
بــه خوبــی انتخــاب نشــده بودنــد .امــا کامرون
در اوج فشــار روانــی توانســت ایــن فیلــم را
تدویــن کنــد .فشــار روحــی باعــث شــده بــود
او خوابهــای پریشــانی ببینــد کــه یکــی از
همیــن خوابهــا ســناریو بهتریــن فیلــم او بــه
نــام «ترمیناتــور» شــد.
گیــل آن هــارد تهیــه کننــده فیلمهــای
اکشــن بــود کــه فیلمنامــه «ترمیناتــور» را بــه
مبلــغ یــک دالر از کامــرون خریــد .ترمیناتــور
پیشــرفت بســیار بزرگــی بــرای جیمــز بــه
حســاب میآمــد .جلوههــای ویــژه ایــن
فیلــم بــه بهتریــن نحــو انجــام شــده بــود.
فیلــم ترمیناتــور  1بــا بــازی آرنولد شــوارتزنگر
داســتان یــک ربــات انســان نمــا اســت کــه از
ســال  2029بــه ســال  19۸۴بــر میگــردد

تــا خدمتــکار رســتورانی کــه پســرش بعــدا
علیــه ماشــینها اقــدام بــه جنــگ میکنــد
را بــه قتــل برســاند ،امــا  ....تمــام تهیــه
کننــدگان تحــت تاثیــر هنــر ایــن کارگــردان
قــرار گرفتــه بودنــد و ســبب شــد تا پیشــنهاد
ســاخت فیلــم بیگانههــا را بــه آن بدهنــد.
بیگانههــا ســکویی دیگــر بــود تــا کامــرون
را در اوج ببینیــم .فیلمنامــهای حســاب شــده،
بازیهــای قــوی و جلــوه ویــژه باشــکوه
توجــه همــه مخاطبــان را جلــب کــرده بــود.
ایــن فیلــم کاندیــد  ۷جایــزه اســکار شــد کــه
موفــق بــه کســب  ۴اســکار شــد.
کامــرون بــا اســتقبال تمــام همــکاران و
منتقــدان خــود روبــه رو شــده بــود ،امــا ایــن
باعــث خوشــحالی او نبــود .او آرزو داشــت
تــا میتوانســت فیلمــی کامــال مســتقل و

عملکرد ضعیف دانشآموزان در دوران آموزش مجازی
یــک مدیــر مدرســه و کارشــناس تعلیــم و تربیــت بــا طــرح این پرســش
کــه «اکنــون در مــوج پنجــم کرونــا ،آیــا در مجموعــه آمــوزش و پــرورش
ایــن آمادگــی وجــود دارد تــا بــا بازگشــایی دوبــاره مــدارس ،هــم ســالمت
روح و جســم دانــش آمــوزان و هــم آمــوزش و تربیــت آنهــا مــورد توجــه
جــدی قــرار گیــرد؟» گفــت :کیفیــت پاییــن آمــوزش مجــازی ،زنــگ خطــر
بحــران آموزشــی را در کشــور بــه صــدا درآورده اســت.
عملکرد ضعیف دانش آموزان در دوران آموزش مجازی
علــی تفکــری در ایــن بــاره اظهــار کــرد :نقــش آمــوزش و پــرورش در
رونــد توســعه اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی جامعه بســیار مهم
و تعییــن کننــده اســت .بــر ایــن مبنــا ،مدرســه بــه عنــوان قلــب تپنــده و
عنصــر کلیــدی نظــام آموزشــی ،بایــد زمینه رشــد فکــری و اخالقــی جامعه
را فراهــم کنــد.
وی افــزود :هرگونــه آســیبی بــه ایــن نهــاد انســان ســاز مــی توانــد
موجــب زیــان جامعــه و توقــف توســعه پایــدار شــود .ایــن در حالــی اســت
کــه در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی و اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر
نیــز بــر حــق تربیــت مدرســه ای تاکیــد شــده اســت.
ایــن مدیرمدرســه و کارشــناس تعلیــم و تربیــت بــا بیــان اینکــه طــی دو
ســال گذشــته ،ظهــور و پیشــروی همهگیــری جهانــی کرونــا بــه گونــهای
محســوس ،بــر شــکلبندی نظــام هــای آموزشــی جهــان تأثیــر گذاشــته
اســت عنــوان کــرد :در حالــی کــه تجــارب موفــق نظــام هــای آموزشــی
کشــورهای مختلــف در مواجهــه و مقابلــه بــا ایــن بیمــاری و همچنیــن
تمهیــدات و ابتــکارات اتخــاذ شــده در ایــن حــوزه ،مــی توانســت بــرای نظام
آموزشــی مــا مفیــد و آموزنــده باشــد؛ امــا متولیان آمــوزش و پرورش کشــور
در تصمیــم گیــری و سیاســت گــذاری دوران کرونــا ،بــا فاصلــه گرفتــن از
واقعیــت هــای موجــود و پیچیــدن نســخه ای واحــد بــرای مــدارس کشــور،
در حــوزه آمــوزش مجــازی عملکــرد چنــدان مطلوبــی نداشــته انــد.
تفکــری افــزود :بــا وجــود تمــام پیشــران هــا و جذابیــت هایــی
کــه آمــوزش هــای مجــازی دارد ،موانــع و چالــش هایــی نظیــر شــکاف
دیجیتالــی طبقاتــی ،ســنگین بــودن هزینه هــای اینترنــت برای بســیاری از
خانــواده هــا ،قطــع و وصــل پیاپــی اینترنــت ،پهنــای ضعیــف بانــد معطــوف
بــه اپلیکیشــن شــاد ،عــدم وجــود تعامــل کافــی و چهــره بــه چهــره ،دشــوار
بــودن ســنجش یادگیــری و ...بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه هنــوز بــرای
آمــوزش مجــازی صــرف ،آمادگــی کافــی و زیرســاخت هــای الزم در
کشــور وجــود نــدارد .عملکــرد تحصیلــی پاییــن دانشآمــوزان ایرانــی از
میانگینهــای بینالمللــی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس یافته هــای علمــی ،تعطیلــی طوالنی

مــدت و گســترده مــدارس ،خســارت هــای جبــران ناپذیــری ماننــد آســیب
هــای روانــی و جســمی ،افــت تحصیلــی و بازمانــدن دانــش آمــوزان از
تحصیــل را در پــی داشــته اســت گفــت :از ســوی دیگــر نتایــج دو ســنجش
بینالمللــی تیمــز و پرلــز  - 2019کــه ســواد خوانــدن و نوشــتن و ریاضیــات
و علــوم را در دانــش آمــوزان مقطــع ابتدایــی بررســی میکنــد  -گــواه
بــر ایــن اســت کــه عملکــرد تحصیلــی دانشآمــوزان ایرانــی از میانگیــن
بینالمللــی بســیار پاییــن تــر اســت.
ایــن مدیرمدرســه و کارشــناس تعلیــم و تربیــت ادامــه داد :بررســی ایــن
نتایــج بــا وجــود کیفیــت پاییــن آمــوزش مجــازی ،زنــگ خطــر بحــران
آموزشــی را در کشــور بــه صــدا درآورده اســت .اکنــون در مــوج پنجــم
کرونــا ،ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا در مجموعــه آمــوزش و پــرورش
ایــن آمادگــی وجــود دارد تــا بــا بازگشــایی دوبــاره مــدارس ،هــم ســالمت
روح و جســم دانــش آمــوزان و هــم آمــوزش و تربیــت آنهــا مــورد توجــه
جــدی قــرار گیــرد؟ و آیــا اساســا تداوم حیات مدرسه بــا وجــود همهگیــری
کرونــا میســر خواهــد بــود؟ ایــن هــا ســواالتی اســت کــه فضــای جامعــه را
تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت.
فعالیت مدارس از نظر اجرایی ،نیازمند فراهم شدن شرایط و
استلزاماتی است
تفکــری تصریــح کــرد :تصمیــم گیــری دربــاره بازگشــایی مــدارس
مســتلزم آن اســت کــه مســئولین امــر ،ضمــن تبییــن درســت و دقیــق
نحــوه بازگشــایی بــرای جامعــه نگــران ،بــا بررســی مزایای آمــوزش
حضوری نســبت بــه آمــوزش مجــازی در مقابــل مخاطــرات مرتبــط
با بازگشــایی مــدارس ،بهتریــن راه حــل را بــرای حمایــت از یادگیــری و
حفاظــت از ســالمت دانــش آمــوزان اتخــاذ کننــد.

کتاب کرونایي «شیوع» گویا شد

روابــط عمومــی ایــران صــدا ،کتــاب گویــای
«شــیوع» بــا نگاهــی بــه همــه گیــری ویــروس
کرونــا و موضوع واکسیناســیون عمومــی تولید و
منتشــر شــده اســت .ایــن کتــاب بــه تازگــی بــه
داســتان همــه گیــری ویــروس کرونــا در میــان
کارگــران یــک منطقــه پاالیشــگاهی پرداختــه
اســت؛ ویروســی کــه کارگــران را از پــا درمــی
آورد و از جمعیــت پزشــکان و کادر درمــان شــهر
تنهــا چهــار پزشــک زنــده مــی مانــد .در ایــن
وضعیــت ،سیســتم بهداشــت عمومــی تصمیــم

بــه واکسیناســیون همگانــی مــی گیــرد امــا
عــده ای ســودجو بــا قاچــاق واکســن شــرایط را
ســخت تــر مــی کنند.کتــاب گویــای «شــیوع»
توســط هــدی فــالح تهیــه و کارگردانــی شــده و
امیرمحمــد صمصامــی روایــت این اثــر را برعهده
داشــته اســت .همچنیــن محمدرضــا چرختاب و
نگیــن خواجــه نصیــر از بازیگــران ایــن کتــاب
گویــا هســتند.این اثر کــه برگرفته از نمایشــنامه
«تیفــوس» اثــر ژان پــل ســارتر اســت ،بــه قلــم
هــدی فــالح و بــا مشــاوره دکتــر رضــا رئوفــی،

دکتــر غــزل ســندگل و دکتــر ایمــان انصــاری
بازنویســی و اقتبــاس شــده اســت.بنابراین
گــزارش کتــاب گویــای «شــیوع» توســط پایگاه
کتــاب گویــای ایــران صــدا تهیــه و بــه صــورت
رایــگان در اختیــار عالقــه منــدان قــرار گرفتــه
اســت.عالقه منــدان بــرای مطالعــه ایــن کتــاب
مــی تواننــد اپلیکیشــن تلفن همــراه ایــران صدا
را بــرای سیســتم عامــل اندرویــد و  IOSاز
نشــانی  IRANSEDA.IRبــه صــورت رایگان
دریافت کنند.
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ه هول انگیز هالیوود

در زیــر آب را بــه جهــان معرفــی کــرد .هزینــه
بســیار زیــاد ســاخت ایــن فیلــم باعــث خلــق
تصاویــر خــارق العــادهای شــد.
بعــد از موفقیــت ســاخت ســاخت
ترمیناتــور او ســعی کــرد «ترمیناتــور »2
را هــم بســازد کــه ایــن فیلــم بــه یکــی از
بهتریــن نمونههــای جلوههــای ویــژه تاریــخ
ســینما بــدل شــد .داســتان روایــت دو روبــات
بــا ظاهــری انســانی اســت کــه از زمــان آینــده
میآینــد ،یکــی (شوارتســنگر) بــرای مراقبــت
از پســر بچــهای بــه نــام «جــان کانــر»
(فورالنــگ) ـ کــه در آینــده رهبــری مبــارزهی
انســان علیــه کامپیوتــر را بــه عهــده خواهــد
گرفــت ـ و دیگــری «نابودگــر تــی هــزار»
(پاتریــک) کــه بســیار پیشــرفتهتر اســت و
میتوانــد بــه هــر شــکلی دربیایــد .ترمیناتــور

بــا طــرز تفکــر خــود بســازد .فیلــم «ورطــه»
یکــی از مســتقلترین فیلمهــای او نــام
گرفــت .ورطــه را ســالها قبــل در کالس
کســل کننــده زیســت شناســی نوشــته بــود.
داســتان فیلــم دربــاره غــرق شــدن یــک
زیردریایــی اتمــی متعلــق بــه کشــور آمریــکا
در دریــای کارائیــب اســت کــه تیــم جســتجو
و بازیابــی نیــروی دریایــی آمریــکا همــراه بــا
خدمــه یــک ســکوی نفتــی ،در رقابتــی در
برابــر کشــتیهای روســی ســعی در یافتــن
و بازیابــی زیردریایــی غــرق شــده دارنــد .امــا
در اعمــاق دریــا آنهــا بــه چیــزی غیرمنتظره
برخــورد میکننــد .صحنههــای دشــوار و
جلوههــای ویــژه غرقابــل تصــور ســاخت
ایــن فیلــم را دشــوار کــرده بــود .ورطــه
اســتاندارهای جدیــدی از نحــوه فیلمبــرداری

 2در جشــنوراره ام تــی وی موفــق بــه
دریافــت جایــزه بهتریــن اکشــن شــد .حــال
کامــرون هــر آنچــه میخواســت میتوانســت
بســازد او اکنــون یکــی از بهتریــن کارگردانــان
هالیــوود شــناخته شــده اســت.
جیمــز کامــرون در اوایــل ســال 199۵
درگیــر ســاخت جذابتریــن فیلــم خــود
شــد بــه نــام؛ «تایتانیــک» .او بــا یــک گــروه
حرفــهای راهــی اعمــاق دریــا شــد تــا بتوانــد
خــود از نزدیــک تایتانیــک غــرق شــده را
ببینــد .فیلــم بــا بودجــه  12۵میلیــون دالر
تهیــه شــد .تایتانیــک در تاریــخ  19دســامبر
 199۷در آمریــکا بــه نمایــش در آمــد و
توانســت هفتــهای  2۵میلیــون دالر به دســت
آورد و در آخــر تبدیــل بــه اولیــن فیلمی شــود
کــه بیشــتر از یــک میلیــارد دالر بــه فــروش
رســید و پرســودترین فیلــم تاریــخ ســینما
نــام گرفــت .در جریــان ســفر بــا کشــتی
«تایتانیــک»« ،رز» دختــری از خانــوادهای
ثروتمنــد کــه بــرای ازدواجــی اجبــاری
رهســپار آمریــکا اســت ،اقــدام بــه خودکشــی
میکنــد .امــا «جــک» ،مســافری فقیــر از
قســمت درجــه ســه کشــتی ،او را نجــات
میدهــد .ایــن دو بــه یکدیگــر دل میبندنــد.
کمــی بعــد« ،تایتانیــک» بــه یــک کــوه یــخ
شــناور برخــورد میکنــد و رفتهرفتــه غــرق
میشــود و ....ایــن فیلــم توانســت  11جایــزه
اســکار را دریافــت کنــد.
بازیگــران فیلــم تایتانیــک بــا تمام وجــود از
کامــرون میترســیدند ،زیــرا او در کار بســیار
جــدی بــود .آرنولدشــوار تزینگــر بازیگــر فیلــم
ترمیناتــور میگویــد« :هــر وقــت کــه مــا
صحنــهای را بــازی میکردیــم او آنقــدر آن
را تکــرار میکــرد تــا کامــال قابــل بــاور شــود.
ایــن واقعــا نکتــه کلیــدی اســت کــه در هــر
صحنــهای ایــن عمــل تکــرار شــود بــه طــور
مثــال او در ترمیناتــور طــوری بازیگــران را
رهبــری میکــرد کــه در آخــر بــاورم شــده
بــود کــه واقعــا یــک ماشــین هســتم .او یــک
حــس بســیار قــوی دارد و آن هــم اینکــه
میدانــد یــک صحنــه دقیقــا چطــور بایــد
ســاخته شــود .ایــن واقعــا حســی ارزشــمند
بــرای یــک فیلمســاز محســوب میشــود.
«جیمــز کامــرون» در مصاحبــهای دربــاره
کــم و کیــف حضــورش در هالیــوود میگویــد:
در واقــع مــن مدتهاســت کــه از هالیــوود
رفتــهام .البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه هالیوود
هــم جنبــهی خــوب و هــم جنبــهی بــد دارد.
جنبــهی خــوباش ایــن اســت کــه محــل
حضــور کســانی اســت کــه از سراســر دنیــا
میآینــد تــا فیلــم بســازند .امــا جنبــهی
بــد و دلســردکنندهاش ایــن زرق و برقهــا،
داللهــا ،نیرنگهــا و حســادتها اســت.

هرمزگان خانه ماست
مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس پشــتیبانیهای ایــن
شــرکت در حــوزهی مســئولیتهای اجتماعــی را تشــریح کــرد.
محمدعلــی دادور مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فارس با اشــاره
بــه اینکــه شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس همراســتا بــا اهــداف عالــی
نظــام همــواره تــالش داشــته اســت تــا وظایــف خــود را بهعنــوان بزرگترین
پاالیشــگاه میعانــات گازی جهــان در قبــال جامعــه بهویــژه مــردم هرمــزگان
ایفــا کنــد ،افــزود :بــه گــواه افــرادی کــه از اقدامــات واقعــی ایــن شــرکت
آگاهانــد ،ســتاره خلیجفــارس از صنایــع پیشــرو در عمــل بــه مســئولیتهای
اجتماعــی اســت و مــا ســعی کردهایــم بــا رویکــرد تحقــق توســعهی پایــدار،
امکانــات ایــن پاالیشــگاه را از حالــت انحصــاری خــارج کنیــم.
ارتقا سطح زندگی جوامع محلی
وی رســالت اصلــی شــرکت نفــت ســتاره خلیجفــارس را تأمیــن امنیــت
ســبد ســوخت کشــور عنــوان کــرد و افــزود :بــا اینحــال همــواره ارتقــا
ســطح زندگــی جوامــع محلــی را مدنظــر قــرار دادهایــم و امیدواریــم ایــن
اقدامــات بــهدوراز حرکتهــای صــوری و نمایشــی بــه افزایــش رضایــت
عمومــی ،بــاال رفتــن ســرمایههای اجتماعــي و کیفیســازی خدمــات
ارائهشــده بــه مــردم ایــران و دریــادالن هرمزگانــی بیانجامــد.
ارتزاق دو هزار و  ۶١۵خانواده هرمزگانی
دادور اســتفاده از نیروهــای بومــی را رمــز دســتیابی بــه توســعه پایــدار و
اســتمرار ایمــن عملیــات تولیــد در ایــن پاالیشــگاه دانســت و اضافــه کــرد:
اســتخدام دو هــزار و  ۶1۵نفــر نیــروی بومــی معــادل  ۷0درصــد از کارکنــان
پاالیشــگاه درحالیکــه یــک هــزار و  ۶۸۵نفــر نیــروی بومــی دیپلــم و زیــر
دیپلــم بودهانــد ،اهمیــت مــردم هرمــزگان در سیاســتگذاریهای ایــن
شــرکت را برجســته میکنــد.
توانمندسازی نیروهای بومی در یک ابردانشگاه
وی ســتاره خلیــج فــارس را دانشــگاهی بــزرگ بــا اســاتیدی نامــی بــرای
تربیــت نیــروی انســانی متبحــر خوانــد و تصریــح کــرد :عــالوه بــر آمــوزش
روزانــهی نیروهــا در پاالیشــگاه از ســوی مدیــران باســابقهی صنعــت نفــت
کشــور ،ارتقــای تــــوان علمــی و عملــی ایــن کارکنــان را بــا ترفندهایی نظیر
انعقــاد تفاهمنامــه بــا دانشــگاهها و مراکــز فنــی و حرفــهای اســتان پیگیــری
کردیــم و ســعی کردیــم بــا تحکیــم ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه ارتقــای توان
نیــروی انســانی بومــی را مدنظــر قــرار دهیــم.
چراغی که به خانه رواست
مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس قــرارداد مســتقیم بــا
بیــش از  ۴00نفــر از صاحبــان وســایل نقلیــه ســبک و ســنگین ویــژهی
اســتیجاری بومــی بــا اعطــای مزایــای شــغلی ازجملــه عیــدی ،پــاداش ،بــن

خریــد و بیمــه تکمیلــی مشــابه کارکنــان شــرکت بــا حــذف واســطهگری
پیمانــکاران را از دیگــر اقدامــات برجســتهی ایــن شــرکت برشــمرد و
گفــت :هرمــزگان خانــهی ماســت و مــن معتقــدم چراغــی کــه بــه خانــه
رواســت بــه مســجد حــرام اســت و مــا پاســدار منافــع مــردم در ایــن
سنگر تولید هستیم.
درمان مردم هرمزگان دغدغه ماست
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس در
حــوزه ســالمت اقدامــات بزرگــی را رقــم زده اســت ،افــزود :ســاخت و تجهیــز
بیمارســتان  2۶۴تخــت خوابــی نفــت ســتاره خلیجفــارس میراث مانــدگاری
اســت کــه ســالها همچــون نگینــی در ســاختار بهداشــت و درمــان
هرمــزگان خواهــد درخشــید و ایــن بیمارســتان در هفــت طبقــه بــا  2۷هزار
مترمربــع زیربنــا و بــا اعتبــاری بالغبــر  10هــزار میلیــارد بــهزودی تکمیــل
خواهــد شــد تــا مــردم شــریف اســتان از خدمــات درمانــی شایســتهتری
برخــوردار شــوند و کمتــر در مســیر جادههــای مواصالتــی اســتانهای
همجــوار آواره باشــند کــه ایــن مســئله بــه کاهــش هزینــهی درمــان ایــن
افــراد خواهــد انجامیــد.
دادور اضافــه کــرد :گرهگشــایی از فرآینــد ســاخت بیمارســتان کــودکان
بندرعبــاس بــا انجــام دو هــزار مترمکعــب بتنریــزی فونداســیون بــه
همــت شــرکت نفــت ســتاره خلیجفــارس صــورت گرفــت ،ایــن در حالــی
اســت کــه مــا کمکهــای مقطعــی خــود را نیــز ادامــه دادهایــم و اهــدای
 10تخــت  ،ICUبیــش از  200تخــت بیمارســتانی 10 ،دســتگاه مانیتــور
عالئــم حیاتــی بیمــار 1۶ ،دســتگاه ساکشــن جراحــی و دو دســتگاه
بــالدگاز بــه شــبکهی درمــان هرمــزگان تنهــا گوشــهای پشــتیبانیها
در چند ماه اخیر است.

آغاز اکرانهای آنالین «خانه مستند» با مستند «کاشف»

اکرانهــای آنالیــن «خانــه مســتند» بــه
زودی بــا مســتند «کاشــف» کــه دربــاره یکی
از ناشــناختهترین ســازمانهای خدماتــی
ایــران اســت ،آغــاز مــی شــود.
روابــط عمومــی خانــه مســتند ،بــا توجــه
بــه لــزوم ارتبــاط مســتقیم بــا مخاطــب
گســترده ســینمای مســتند ،در به روزرســانی
ســایت خانــه مســتند قابلیــت فروشــگاهی و
عرضــه آنالیــن آثــار افــزوده شــد کــه آغــاز
اکرانهــای آنالیــن ســایت «خانــه مســتند»

بــا مســتند «کاشــف» اتفــاق خواهــد افتــاد.
مســتند ســینمایی «کاشــف» بــه
کارگردانــی حســین فریدونجــاه و
تهیهکنندگــی مهــدی مطهــر نخســتین
مســتند دربــاره فعالیتهــای ســازمان
پزشــکی قانونــی اســت و مخاطــب را بــا
فعالیتهــای ســازمان پزشــکی قانونــی کــه
وظیفــهاش انداختــن نــور حقیقت بــر تاریکی
جنایــت و قتــل اســت ،آشــنا میکنــد.
کلیــه پروندههــا و صحنههــای ایــن

فیلــم بــر اســاس واقعیــت و بــا نــگاه بــه
پروندههــای ســازمان پزشــکی قانونــی
بازســازی شــده اســت.
مســتند ســینمایی «کاشــف» تازهتریــن
محصــول خانه مســتند اســت که بــا همکاری
مرکــز رســانهای قــوه قضائیــه و تهیهکنندگی
مهــدی مطهــر ســاخته شــده و مخاطبــان
بــرای تماشــای آن میتواننــد بــه نشــانی
/https://khanemostanad.ir/shop
مراجعــه کننــد.
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حضور 100آهنگساز در پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
بــا اضافــه شــدن بخــش آهنگســازی بــه
جشــنواره ملــی موســیقی جــوان 100 ،آهنگســاز در
پانزدهمیــن جشــنواره ملی موســیقی جــوان حضور
مییابنــد.
جشنواره ملی موسیقی جوان
بــه دنبــال اضافــه شــدن بخــش آهنگســازی بــه
ســاختار جشــنواره موســیقی جــوان ،امســال 100
آهنگســاز بــا آثارشــان در پانزدهمیــن جشــنواره
ملــی موســیقی جــوان بــه رقابــت خواهنــد پرداخت.
امســال بخــش آهنگســازی بــا امــکان اســتفاده
از ســازهای موســیقی دســتگاهی ،ســازهای بومــی
نواحــی مختلــف ایــران ،ســازهای موســیقی
کالســیک غربــی در قالبهــای دوئــت ،تریــو و
کوارتــت بــه پانزدهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی
جــوان اضافــه شــده اســت .در ایــن دوره و بعــد از
اتمــام مهلــت فراخــوان 100 ،آهنگســاز بــا ســقف
ســنی  29ســال بــا آثارشــان کــه اختصاص ـاً بــرای
حضــور در جشــنواره پانزدهــم ســاخته شــده اســت،
بــه رقابــت خواهنــد پرداخــت.
براســاس مــوارد منــدرج در فراخوان ،تــم قطعات
بایــد برگرفتــه از موســیقی دســتگاهی یــا موســیقی
بومــی نواحــی مختلــف ایــران باشــد و اســتفاده از
تــم هــای بکرتــری کــه عمومـاً در آثــار آهنگســازان
کمتــر مورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،امتیاز محســوب
خواهــد شــد.داوری بخــش آهنگســازی بــا حضــور
حســین علیــزاده و کیــاوش صاحــب نســق بــه
عنــوان مشــاوران ایــن بخــش ،از نیمــه شــهریورماه
آغــاز خواهــد شــد و اســامی هیــات داوران ایــن
بخــش ،پــس از طبقهبنــدی آثــار ،متعاقب ـاً اعــالم

خواهــد شــد.در ایــن بخــش ،داوران بــا در نظــر
گرفتــن معیارهایــی همچــون شــیوه بدیــع برخــورد
بــا تــم انتخــاب شــده ،نحــو پــردازش ،واریاســیون،
بســط وگســترش تــم ،توجــه بــه نــگاه و رویکــرد
شــخصی در مقوالتــی ماننــد بافــت و چندصدایی در
اثــر ،خالقیــت در رنگآمیــزی و ســازآرایی ،تنــوع
در پــردازش و در عیــن حــال انســجام و یکدســتی
کلیــت اثــر ،بــه بررســی آثــار خواهنــد پرداخــت.
از آنجایــی کــه امســال بــرای اولیــن بــار بخــش
آهنگســازی بــه جشــنواره ملــی موســیقی جــوان

اضافــه شــده ،امیــد اســت بــا اســتقبال خوبــی کــه
از آن صــورت گرفتــه ،آهنگســازان توانمنــدی بــه
جامعــه موســیقی معرفــی شــوند.
پانزدهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی جــوان
پاییــز امســال بــه دبیــری هومــان اســعدی و
مشــارکت گســترده اســتادان موســیقی ایــران
بــا حمایــت دفتــر موســیقی و معاونــت هنــری
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ،توســط انجمــن
موســیقی ایــران و بــا همــکاری بنیــاد رودکــی
برگــزار میشــود.

جشنواره ونیز  2021شروع شد
هفتــاد و هشــتمین جشــنواره فیلــم ونیــز از امــروز (چهارشــنبه) بــا
حضــور تعــدادی از ســتارههای هالیــوودی در مراســم فــرش قرمــز،
شــروع بــه کار میکنــد.
بــه نقــل از ورایتــی ،جشــنواره ونیز  2021کــه از دیــروز یکــم
ســپتامبر شــروع بــه کار کــرد تــا یازدهــم ســپتامبر ادامــه خواهــد
داشــت.
ایــن رویــداد معتبــر ســینمایی کارش را بــا نمایــش فیلمــی
بــا بازی پنه لوپه کــروز بــا عنــوان «مــادران مــوازی» کــه
ساخته پدرو آلمودوار اســت شــروع میکنــد .ایــن فیلــم
در بخــش رقابتــی حضــور دارد .همچنیــن فیلمــی بــا بــازی
ایزابل هوپر فرانســوی بــا عنــوان «وعدههــا» آغازگــر بخــش
خواهد بــود.
افقهای جشــنواره
آلبرتــو باربــارا مدیــر هنــری ایــن جشــنواره در گفتوگو با ورایتی از
حضــور تیمهــای خــالق و بازیگــران اصلــی فیلمهــا در ایــن جشــنواره
خبــر داد و افــزود یــک گــروه  10نفــره از بازیگــران فیلــم «تل ماســه»
شامل تیموتی شــاالمه ،زندایا و در واقــع همــه بازیگــران اصلــی ایــن
فیلــم همــراه دنیس ویلنوو کارگــردان آن راهی لیدو شــدهاند.
باربرا افــزود :امسال شــمار حضور چهرههــای مطــرح در
جشــنواره بســیار چشــمگیر اســت و آمریکاییهــا بــا همــه قــوا در
جشــنواره حاضــر شــدهاند.
تنهــا بازیگــر اصلــی آمریکایــی کــه بــه جشــنواره نخواهــد
آمد آدام درایــور اســت کــه بازیگــر حماســه قــرون وســطایی
ساخته ریدلی اســکات یعنــی «آخریــن دوئــل» اســت امــا از آنجــا
کــه وی در حــال حاضــر مشــغول فیلمبــرداری فیلم جدیدش بــه
کارگردانی نوآ بامباخ بــا عنــوان «ســر و صــدای ســفید» اســت
امــکان حضــور در جشــنواره را نیافت .مت دیمون بازیگــری اســت
کــه از فیلــم «آخریــن دوئــل» بــه ونیــز میآیــد و هنــوز آمــدن
بن افلک دیگــر بازیگــر ایــن فیلــم روشــن نشــده اســت.
در کنــار «مــادران مــوازی» ،چهــار روز اول جشــنواره
شــاهد نمایــش فیلمهــای مطرحــی اســت کــه «قــدرت
ســگ» ســاخته جین کمپیون با بــازی و حضــور
بندیکت کامبربچ و کریستن دانســت در جشــنواره و «شــمارش
کارت» ســاخته پل شــریدر با بــازی و حضــور اســکار ایــزاک
و ویلم دافــو در جشــنواره از جملــه آنهــا هســتند.

ســوم ســپتامبر هــم ماراتنــی از حضــور بازیگــران درجه یــک برگزار
میشــود کــه شــامل درام پابلو الرین یعنــی فیلــم «اسپنســر» دربــاره
زندگــی پرنســس دایانا با حضور کریستن اســتوارت روی فــرش
قرمــز ،پــس از آن گــروه بازیگــران فیلــم «تل ماســه» و ســپس اولیــن
کارگردانی مگی جیلنهال بــا عنــوان «دختــر گمشــده» بــا بــازی و
حضور اولیویا کلمــن و داکوتــا جانســون خواهــد بــود.
آن یا-تیلــور جــوی بازیگــر تریلر روانشــناختی ســاخته ادگار رایــت
یعنــی «دیشــب در ســوهو» از دیگــر چهرههــای فــرش قرمــز خواهــد
بــود و جسیکا چســتین برای مجموعــه کوتاه اچبیاو بــا عنــوان
«صحنههایــی از ازدواج» نیــز در لیــدو روی فــرش قرمــز مــیرود.
بــا ایــن حال باربرا تاکیــد کــرد که دیواری کــه از ســال  2020در
امتــداد فــرش قرمــز کشــیده شــد تــا تماشــاگران را از تجمع دور کنــد
امســال هــم در جشــنواره باقــی میمانــد تــا مانع شیوع کرونا شــود.
وی هــر چنــد از ایــن اقدامــات احتیاطــی برای کوویــد  19ابــراز
تاســف کــرد امــا انجــام آنهــا را ضــروری خوانــد.
باربرا گفــت عکاســان بــا رعایــت فاصلــه در داخــل دیــوار قــرار
خواهنــد گرفــت و بــه دلیــل شــیوع نوع دلتا ایــن محدودیتهــا
اعمــال ،امــا همــه مراســم بــه صــورت زنــده پخــش و در چنــد رســانه
در دســترس خواهــد بــود.

ابراز نگرانی بازیگران زن هندوستان برای زنان افغانستان

در میــان مــوج حمایــت هنرمنــدان جهــان
از مــردم افغانســتان ،چندیــن هنرپیشــه
زن هنــدی از وضعیــت زنــان و دختــران در
افغانســتان ابــراز نگرانــی کــرده انــد.
الجزیــره بــا موضــوع ابــراز همــدردی
شــخصیتهای هنــری در سراســر جهــان
دربــاره افغانســتان ،نوشــته اســت :وضعیــت
افغانســتان ایــن روزهــا ســبب نگرانی بســیاری
از شــخصیتهای سیاســی و فرهنگــی جهــان
شــده اســت .عــدهی زیــادی از هنرمنــدان
جهــان از صفحــات خــود در فضــای مجــازی
بــرای بیــان احساســات و اعتــراض خــود
نســبت بــه ایــن وضعیــت اســتفاده کردهانــد.
رفتارهــای گذشــته طالبــان در برابــر هنرمندان
و زنــان جامعه ســبب شــده تــا بســیاری نگران
تکــرار ایــن رفتارهــای خشــونت آمیــز باشــند.
در ادامــه ایــن گــزارش بــه نــام چنــد بازیگر
هنــدی اشــاره شــده و آمــده اســت :در همیــن
راســتا چندیــن بازیگــر و هنرمنــد هنــدی در

فضــای مجــازی از مــردم افغانســتان دفــاع
کــرده و نگرانــی خــود از وضــع مــردم
افغانســتان را ابــراز کردهانــد.
کانگانــا رانــوت یکــی از هنرپیشــههای
زن هندوســتانی در صفحــه خــود در فضــای
مجــازی بــرای افغانســتان نوشــته اســت :امروز
فقــط تماشــاگر هســتیم و ممکــن اســت فــردا
بــرای خودمــان هــم اتفــاق بیفتــد .امیــدوارم
بتوانیــم افغانســتان را نجــات دهیــم بــرای
افغانســتان دعــا میکنیــم.
کجــال آگاروال ،بازیگــر زن هنــدی دربــاره
زنــان افغانســتان نوشــته اســت :حــدود 1۸
میلیــون زن و دختر در افغانســتان وجــود دارند
کــه بــا قوانیــن قــرن هفتــم زندگــی میکننــد.
بیایــد بــرای افغانســتان دعــا کنیــم.
ادیتــی رائــو حیــدری نیــز یکــی از بازیگران
شــناخته شــده ســینما و تلویزیــون هند اســت
کــه تنهــا تصویــری از هواپیمایــی کــه مملــو از
افغانهــای مهاجــر اســت را منتشــر کــرده و

خــود تصویــر را گویــای همــه چیــز دانســته
اســت.
تصویــری کــه توســط ادیتــی رائــو حیــدری
منتشــر شــده اســت
ســامانتا اکیننــی یکــی از بازیگــران
ســریالهای هنــد اســت کــه بــا انتشــار
ویدیویــی از یــک زن افغــان کــه در حال شــرح
حــال وضعیــت کابــل اســت ،ایــن پرســش را
مطــرح کــرده اســت :آیــا واقعــا بایــد بنشــینیم
و نظــاره گــر ایــن اتفاقــات باشــیم؟
راشــمیکا ماندانــا دیگــر بازیگــر زن هنــدی
نیــز همیــن ویدیــو را بــه اشــتراک گذاشــته و
نوشــته اســت :بایــد کاری کــرد.
کبیــر خــان ،کارگــردان بالیــوودی کــه چند
ســال قبــل فیلمــی بــه نــام «قطــار کابــل» را
بــا موضــوع افغانســتان ســاخته اســت ،نیــز بــه
وضعیــت ایــن روزهــای افغانســتان بــا انتشــار
تصاویــری دلخــراش از ایــن کشــور واکنــش
نشــان داده اســت.

ملکه دانمارک طراح صحنه یک فیلم شد

«مارگرتــه دوم» ملکــه دانمــارک بــه عنــوان طــراح صحنــه در یــک
فیلــم اقتباســی محصــول کمپانــی نتفلیکــس حضــور خواهــد داشــت.
«بیلــه آگوســت» ســینماگر نامــدار و برنــده اســکار دانمارکــی،
کارگردانــی ایــن فیلــم را بــا عنــوان «ارنــگارد» بــر عهــده دارد کــه بــر
اســاس رمانــی نوشــته «کارن بلیکســن» ســاخته خواهــد شــد.
«مارگرتــه» دوم کــه در ســال  19۷2بــه تخــت ســلطنت رســید و
فرمانــده کل نیروهــای مســلح ایــن کشــور را بــر عهــده دارد ،ســابقه
طوالنــی را بــه عنــوان یــک هنرمنــد داشــته کــه از آن جملــه میتــوان

بــه طراحــی تصاویــر نســخه هــای دانمارکــی «اربــاب حلقــه هــا» و
همچنیــن فعالیــت بــه عنــوان طــراح تولیــد در فیلــم فانتــزی «قــو های
وحشــی» و فیلــم کوتــاه اقتباســی از «ســفید برفــی» نوشــته «هانــس
کریســتین اندرســن» در ســال  2000اشــاره کــرد.
«بیلــه آگوســت» کــه بــا فیلمهــای «پلــه فاتــح» و «بهتریــن
نیــات» دو جایــزه نخــل طــالی بهتریــن فیلــم را در کارنامــه دارد اعــالم
کــرده کــه فیلــم «ارنــگارد» را بــرای نمایــش در ســال  2023آمــاده
خواهد کرد.
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اخبار

کدام کاالها ارزان و کدام کاالها گران شدند؟
جدیدتریــن آمــار منتشــره از ســوی وزارت صمــت نشــان میدهــد کــه
قیمــت برخــی از انــواع خــوراک دام و طیــور ،مــرغ ،روغــن و همچنیــن آهــن
آالت در خــرداد مــاه امســال بیــش از  100درصــد افزایــش داشــته و بیــن
 2تــا بیــش از نزدیــک بــه چهــار برابــر شــده و  ۴۸کاال از جملــه برخــی از
انواع گوشــت ،تخــم مــرغ ،برنج ،لبنیــات ،صیفیجــات ،حبوبــات ،قنــد و
شــکر ،چــای ،شــوینده کاغــذ و الســتیک برخــی خودروهــا بیــش از  ۵0درصــد
گــران شــدند.
از بیــن  9۶کاالیــی کــه تغییــرات قیمــت آنهــا از خرداد ماه ســال گذشــته
تــا ماه مشــابه امســال منتشــر شــده ،قیمــت  21کاال بیــش از  100درصــد
افزایــش یافتــه و قیمــت آنهــا بیــن دو تــا نزدیــک بــه چهار برابر شــده اســت.
بیشــترین افزایــش قیمــت مربــوط بــه جوجــه یــک روزه اســت کــه قیمــت آن
در مــدت یــاد شــده  2۸9.۷درصــد افزایــش یافتــه و  3.۸برابــر شــده اســت.
در کنــار آن بایــد بــه کنجالــه ســویا وارداتــی بــا  109.۶درصــد ،جو داخلــی
و خارجــی بــا  1۵۸.۷و  13۵درصــد ،ذرت داخلــی بــا  119.2درصــد و ســبوس
گنــدم بــا  103.۵درصــد افزایــش قیمــت اشــاره کــرد؛ چراکــه ایــن کاالهــا
نیز بــه عنوان خــوراک دام و طیــور بــر قیمــت مــرغ ،گوشــت ،تخــم مــرغ
و لبنیــات نیــز تاثیرگذارنــد .قیمــت مــرغ زنــده و گوشــت مــرغ تــازه نیــز در
همیــن مــاه بــا افزایــش  119و  10۵.۶درصــدی نســبت بــه خــرداد پارســال به
حــدود  1۸هــزار و  200و  2۵هــزار و  ۸00تومــان رســیده اســت.
البتــه قیمــت مــرغ در ماههــای اخیــر بــه  ۴0هــزار تومــان رســیده اســت.
ایــن در حالــی اســت که فروردیــن مــاه ســال جــاری قــرارگاه ســاماندهی مرغ،
قیمــت مصــوب هــر کیلــو مــرغ گــرم را بــرای مصــرف کننــده  2۴هــزار و 900
تومــان تعییــن کــرد ولــی ایــن قیمت بیشــتر از یــک مــاه دوام نداشــت و مــرغ
از اواخــر اردیبهشــت مــاه و اوایــل خــرداد در یــک مرحلــه بــه  30هــزار تومان و
در مرحلــه دوم یعنــی ابتــدای تیرماه بــه حــدود  ۴0هــزار تومــان نزدیک شــد.
قیمت نخود ،روغن و برخی آهن آالت هم دو برابر شد
در ایــن میــان برخــی از کاالهــای دیگــری کــه قیمــت آنهــا طی یک ســال
بیــش از دو برابــر شــده شــامل برخــی از انــواع حبوبات ،روغــن و آهــن آالت
اســت؛ بهطــوری کــه در خــرداد امســال قیمــت نخــود ،کــره پاســتوریزه ،روغــن
نیمــه جامــد  ۴.۵کیلویــی و حلــب  1۶کیلویــی روغــن نباتــی معمولی بــه
ترتیــب  12۷.۷ ،12۵.9 ،13۴.۴و  13۷.۵درصــد نســبت بــه خــرداد ســال قبل
افزایــش یافتــه اســت.
بنابرایــن در خــرداد مــاه امســال قیمــت هــر کیلــو نخود بــه 29
هزار تومان ،کــره پاســتوریزه  100گرمــی بــه بیــش از  10هــزار تومــان،
روغــن نیمــه جامــد  ۴.۵کیلویــی و حلــب  1۶کیلویــی روغــن نباتــی معمولــی
بــه حــدود  ۸1و  2۸1هــزار تومان رســیده اســت.
همچنیــن  9کاالی دیگــر بــا افزایــش قیمــت بیــش از  100درصــد در گروه
آهــن آالت شــامل تیــر آهــن نمــره  2۷بــا  13۵.1درصــد ،دو نــوع میلگــرد بــا
 10۸.1و  109.۴درصــد ،ورق ســیاه بــا  130.2درصــد ،دو نــوع ســیم با 1۵۶.۸
و  1۷۶.۴درصــد ،ســیمان خاکســتری تیــپ دو بــا  111.1درصــد و همچنیــن
گــچ ســفید بــا  101.1درصــد افزایــش قیمت قــرار دارد.
 48کاال از جمله گوشت گوساله ،برنج و لبنیات بیش از  ۵٠درصد
گران شدند
در ایــن میــان  ۴۸کاال هــم بیــن  ۵0تــا  100درصــد افزایش قیمت داشــتند
کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا برخــی از انواع گوشــت ،برنج ،لبنیــات،
صیفیجــات ،حبوبــات ،قنــد و شــکر ،چــای ،شــوینده کاغــذ و الســتیک
خودروهــا اســت.
بــرای مثــال قیمــت برنــج تایلندی ،هنــدی و پاکســتانی باســماتی بــا ،90.9
 ۸۴و  ۵1.۴درصــد در خــرداد امســال بــه  1۴هــزار و  23 ،۸00هــزار و  ۷00و
 2۴هــزار و  ۶00تومــان رســیده اســت.
همچنیــن در ایــن مدت قیمــت شــیر خــام درب دامداری ،شــیر یــک
لیتــری و ماســت  900گرمــی پاســتوریزه پرچــرب و پنیــر تتراپــک روزانــه
بــا  ۵۸.۷ ،۷۵.1 ،۸1.۸و  ۸1.3درصــد افزایــش قیمــت بــه حــدود 13 ،۵000
هــزار 9000 ،و  2۵هــزار تومــان رســیده اســت.
از بیــن دیگــر کاالهــای مهــم در ایــن بخــش میتــوان بــه محصــوالت
پروتئینــی اشــاره کــرد کــه بــرای مثــال در ایــن مدت قیمــت هــر کیلــو
تخم مــرغ بــا  ۶9.1درصد ،گوســاله زنــده  ۵۸.2و گوشــت گوســاله مخلــوط
بــا  ۵1.۷درصــد بــه حــدود  1۷هــزار ۴۶ ،هــزار و  ۵00تومــان و  11۶هــزار
تومــان رســیده اســت.
لپــه و لوبیــا چیتــی بــا  ۷1.2و  ،۵۵.3ســیب زمینــی ،پیــاز و گوجــه فرنگــی
بــا  ۷۷.۶ ،۵9.۸و  99.۶درصــد ،روغــن مایــع آفتابگــردان با  ،۷۵.۴شــکر ســفید،
بســته بنــدی و قنــد شکســته بــا  ۶2.۸ ،۸۴.۵و  ۶۷.1درصد ،انــواع چــای
خارجــی بــا  ۶۷تــا  ۷1درصــد و برخــی از انــواع شــوینده شــامل پــودر ،مایــع
و صابــون بــا  ۶2تــا  ۶۷درصــد ،کاغــذ آ چهــار و دفرچــه مشــق  ۴0بــرگ
 ۷۸.9و  ۸1.۶درصد افزایــش قیمــت و همچنیــن برخــی ز انــواع تیرآهــن،
سیمان،الســتیک و یخچــال و فریزر بیــن  ۵0تــا  100درصــد افزایــش قیمــت
داشــته اســت.
برنج ایرانی کمتر از خارجی گران شد
از بیــن مهمتریــن کاالهایــی کــه در مــدت یــاد شــده کمتــر از  ۵0درصــد
افزایــش قیمــت داشــتند هــم میتــوان بــه برنــج طــارم اعــال ،داخلــی هاشــمی
و برنــج داخلــی خزر بــا  39.9 ،۴0.۷و  3۵.۶درصــد ،ماکارونــی  ۵00و گرمــی
بــا  3۵.9و  ،۴1.۴عــدس بــا  ،39.۸لوبیــا قرمــز بــا  ،3۵مــوز بــا  ،۴9.9خرمــا
مضافتــی بــا  ،3۴.۵گوشــت گوســفندی مخلــوط و گوســفند زنــده بــا  3۷.۴و
 32درصــد ،شــیر یــک لیتــری و ماســت  2.۵کیلویــی کــم چــرب بــا  ۴۶.۷و
 ،۴9.۸دســتمال کاغــذی بــا  ،30کاغــذ چــاپ  ۷0گرمــی اندونــزی و روزنامــه
وارداتــی بــا  ۴۶.9و  ۴۷.1درصــد ،انــواع روغــن موتــور بــا حــدود  ۴0تــا ۴۴
درصــد ،انــواع تلویزیــون بــا  39تــا  ۴2و ماشــین لباسشــویی بــا  33.3درصــد
افزایــش قیمت اشــاره کــرد.
کدام کاالها ارزان شدند؟
در ایــن میــان در مــدت یــاد شــده فقــط قیمــت ســیب زرد و پرتقــال
تامســون شــمال بــه ترتیــب  1.1و  0.2درصــد کاهــش یافتــه و قیمــت ایــن دو
محصــول در خــرداد امســال بــه نزدیــک  1۴و  11هــزار تومــان رســیده اســت.

تغییرات اقلیمی کواترنری در سازمان زمینشناسی
بررسی میشود
دومیــن کنفرانــس بیــن المللــی علــوم کواترنــری ایــران از ســوی انجمــن
کواترنــری ایــران و بــا همــکاری مرکــز پژوهشهــای کاربــردی ســازمان
زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور برگــزار میشــود.
دومیــن کنفرانــس بینالمللــی علــوم کواترنــر ایــران بــه همــت انجمــن
کواترنــری ایــران و بــا همــکاری مرکــز پژوهشهــای کاربــردی ســازمان
زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور و دانشــگاه علــوم کشــاورزی و
منابــع طبیعــی گــرگان از  1۴تــا  1۶شــهریور  1۴00بــه صــورت «مجــازی»
برگزار میشود.
چینهنــگاری و گاهنــگاری ،تغییــرات اقلیمــی کواترنــر ،نئوتکتونیــک،
فرمهــای زمینــی کواترنــر و محیطهــای رســوبی از محورهــای ایــن
کنفرانس است.
بــه نقــل از روابطعمومی ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور،
همچنیــن در ایــن کنفرانــس بــه کواترنــر حوضههــای داخلــی در ایــران ،ذخایر
لــس ()Loessحوضــه خــزری ،مخاطــرات طبیعــی زلزلــه ،ریزگردها ،ســیل و
خشکســالی در ایران ،پراکندگی ،مهاجرت و ســازگاری انســان در غرب آســیا در
دوران کواترنــر و ژئوتوریســم و کواترنر به عنوان محورهــای منطقهای و کاربردی
پرداخته میشود.

شرط مهار تورم و اصالحات اقتصادی از نظر جامساز

یــک تحلیلگــر اقتصــادی ضمــن بیــان اینکــه
هیــچ یــک از مشــکالت اقتصــادی نبایــد بــر
دیگــری اولویــت داشــته باشــد ،گفــت :منشــأ
تمــام مشــکالت اقتصــادی از جملــه تــورم بــاال
بــه ســاختار معیــوب اقتصــاد سیاســی کشــور
برمیگــردد کــه بــرای مهــار تــورم و ســایر
اصالحــات اقتصــادی نیــز بایــد ایــن ســاختار
اصــالح شــود.
محمــود جامســاز بــا بیــان اینکــه آمارهایــی
کــه از تــورم ارائــه میشــود ،ضدونقیــض
اســت ،اظهــار کــرد :تــورم  ۴۵.2درصــدی در
مردادمــاه اعــالم شــده از ســوی مرکــز آمــار بــا
تورمــی کــه توســط مــردم ادراک میشــود و
در کاهــش قــدرت خریــد و افزایــش قیمتهــا
خــود را نشــان میدهــد ،همخوانــی نــدارد .در
حــال حاضــر ،تنهــا تــورم بــاال مشــکل اقتصــاد
ایــران نیســت بلکــه تمــام مشــکالت کــه
شــاخصهای اقتصــادی معــرف آننــد هماننــد
حلقههــای یــک زنجیــر بهــم متصلانــد و
نمیتــوان تنهــا یــک متغیــر اقتصــادی را بطــور
انتزاعــی و مجــرد اصــالح کــرد .اقتصــاد بایــد
بصــورت یــک کل بهــم پیوســته دیــده شــود.
وی گفــت :در حــال حاضــر بــا دخالتهایــی
کــه دولتهــا در اقتصــاد میکننــد ،فعــاالن
اقتصــادی انگیــزه ســرمایه گــذاری مولــد را از
دســت دادهاند ،نــرخ ســرمایهگذاری منفــی
اســت؛ لــذا انتظــار دســتیابی بــه رشــد اقتصادی
تردیدآمیــز اســت .بیثباتی اقتصــادی حتــی
فعــاالن بخــش واقعــی اقتصــاد را وارد بازارهــای
مالــی کــرده و اســباب تضعیــف بیــش از پیــش
بخــش مولــد اقتصــاد را فراهــم کــرده اســت.
ایــن اقتصــاددان در ادامــه بیــان کرد :دولتهــا

بــرای تامیــن کســری بودجــه طــی روال
معمــول از بانــک مرکــزی اســتقراض میکننــد
یعنــی بانــک مرکــزی اســکناس منتشــر و بــه
دولــت وام میدهد کــه بــه منزلــه افزایــش
پایــه پولــی و بــاال رفتــن حجــم نقدینگــی و
تــورم اســت .برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی
نیز همــان اثــر تورمــی را دارد کــه تــاوان آن را
جامعــه بــه قیمت ،فقر بیشــتر میدهــد.
ماموریت مهم وزیر اقتصاد
در مالیاتستانی
وی افــزود :گزینــه دیگــر دولــت بــرای تامیــن
کســری بودجــه و درآمدزایــی ،مالیــات اســت
کــه وعدههــا و اولویتهــای مطــرح شــده از
ســوی وزیــر جدیــد اقتصــاد پیــش از ایــن هــم
بــوده کــه در ایــن زمینــه ،اصــل مهــم و اساســی

بــرای مالیاتســتانی ،اخــذ مالیــات براســاس
درآمــد واقعــی و ثــروت تمــام افــراد حقیقــی
و حقوقــی اســت کــه بزرگتریــن و مهمتریــن
ماموریــت وزیــر اقتصــاد بایــد ایــن باشــد کــه
راههــای فــرار مالیاتــی را ببنــدد و طیــف مؤدیان
مالیاتــی را گســترش دهــد و از نهادها ،بنیادهــا و
ســازمانهایی کــه ســالها از پرداخــت مالیــات
معافنــد یــا بــه علــت وابســتگی بــه رانــت
قدرتهــای فرادولتــی ،مالیات قانونــی خــود
را نمیپردازنــد ،بــا اعمــال قــدرت و ابزارهــای
قانونــی مالیــات ســتانی کنــد.
ایــن کارشــناس اقتصادی ادامــه داد :افزایــش
بهــای خدمــات دولتــی نیــز راه دیگــری بــرای
تأمیــن بخشــی از کســری بودجــه اســت که بــا
توجــه بــه شــرایط گرانــی و نارضایتــی جامعــه

از آن ،ایــن اقــدام پتانســیل اعتراضــات جامعــه
را افــزون کــرده و از اعتبــار دولت میکاهــد.
عملیــات بــازار بــاز نیــز روش دیگــری بــرای
تأمیــن کســری بودجــه اســت کــه در ایــن
راســتا نمیتــوان چنــدان روی انتشــار اوراق
قرضه حســاب بــاز کــرد .مضــاف برآنکــه اوراق
قرضه کــه در ادبیــات اقتصــاد جمهــوری
اســالمی اوراق مشــارکت خوانــده میشــود،
نوعــی بدهــی اســت کــه بــاز پرداخــت اصــل و
فــرع آن بــه دولــت بعــدی منتقــل میشــود.
برای اصالحات اقتصادی فساد را
ریشهکن کنید
جامســاز بــا تاکیــد براینکــه ســاختار اقتصــاد
سیاســی کشــور بایــد متحــول شــود ،بیــان
کــرد :فســاد گســترده و سیســتماتیک هــم
در بخشهــای دولتــی و هــم در بخشهــای
خصوصــی رســوخ کــرده کــه در حــال حاضــر،
عــالوه بــر مافیــای تحریــم و دالالن تــورم،
کاســبان کرونــا هــم شــکل گرفتهانــد کــه بــه
قیمــت جــان مــردم ثــروت انــدوزی میکننــد؛
بنابرایــن ،آیــا در وجود چنین فســاد گســتردهای
کــه بــه تــورم دامــن میزنــد ،میتــوان تــورم را
کنترل کــرد؟
وی بــا بیــان اینکــه الزمــه اصالحــات
اقتصــادی ،ریشــه کــن کردن فســاد اســت،
افــزود :فســاد نهادینــه شــده در مثلــث
قدرت ،ثــروت و اطالعــات بــر شــدت تــورم
میافزایــد کــه در راســتای مهــار تــورم ،بایــد
روش و ابــزار مشــخص شــود اینگونــه کــه چــه
الزامــات اقتصــادی نیــاز اســت و چگونــه بایــد
سیاســت وزارتخانههــا هماهنــگ شــوند کــه در
جهــت کاهــش تــورم حرکــت کننــد.

هویج
در گرانی پیشتاز شد

 43هزار تولید کننده محصوالت ارگانیک
در ایران

مرکــز آمــار ایــران متوســط قیمــت
کاالهــای خوراکــی منتخــب درمناطــق
شــهری کشــور در مــرداد  1۴00را اعــالم
کــرد کــه براســاس آن هویــج فرنگــی بــا
 ۷0،۵درصــد افزایــش ،بیشــترین افزایــش
قیمــت را نســبت بــه مــاه قبــل داشــت.
براســاس گــزارش مرکــز آمــار ،در گروه
ســبزیجات و حبوبــات ،بیشــترین افزایش
قیمــت نســبت بــه مــاه قبــل مربــوط بــه
«هویــج فرنگــی» بــا  ۷0،۵درصــد« ،قــارچ» بــا  1۴.۷درصــد و «گوجــه فرنگــی» بــا 9.9
درصــد میباشــد .همچنیــن در ایــن گــروه « ســیب زمینــی» بــا  ۴.9درصــد و «بادمجــان»
بــا  ۴.1درصــد بیشــترین کاهــش قیمــت را نســبت بــه مــاه قبــل داشــتهاند.
در گــروه نــان و غــالت ،اقــالم «برنــج ایرانــی درجــه یــک» بــا  3،۴درصــد« ،شــیرینی
خشــک» و «رشــته آش» بــا  2.۵درصــد بیشــترین افزایــش قیمــت را نســبت بــه مــاه قبــل
داشــتهاند.در گــروه گوشــت قرمــز ،ســفید و فرآوردههــای آنهــا؛ اقــالم «ماهــی قــزل آال»
بــا  ۸،9درصــد« ،مــرغ ماشــینی» بــا  ۷.2درصــد و «گوشــت گاو یــا گوســاله» بــا  ۶.۶درصــد
بیشــترین افزایــش قیمــت را نســبت بــه مــاه قبــل داشــتهاند.
در گــروه لبنیــات ،تخــم مــرغ و انــواع روغــن؛ بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه
مــاه قبــل مربــوط بــه «تخــم مــرغ ماشــینی» بــا  ۸،9درصــد« ،ماســت پاســتوریزه» بــا ۵.۶
درصــد و «شــیر پاســتوریزه» بــا  ۵.۴درصــد بــوده اســت .همچنیــن در ایــن گــروه «روغــن
نباتــی جامــد» بــا  2.3درصــد بیشــترین کاهــش قیمــت را نســبت بــه مــاه قبــل داشــته
اســت.گروه میــوه و خشــکبار؛ بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه مــاه قبــل مربــوط بــه
«پرتقــال» بــا  39،۵درصــد و «ســیب» بــا  ۸.2درصــد میباشــد .همچنیــن در ایــن گــروه
«لیموتــرش» بــا  1۴.1درصــد و «هندوانــه» بــا  9.۸درصــد بیشــترین کاهــش قیمــت را
نســبت بــه مــاه قبــل داشــتهاند.در گــروه قنــد و شــکر ،آشــامیدنیها و ســایر خوراکیهــا؛
بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه مــاه قبــل مربــوط بــه «ســس مایونــز» بــا  ۶،۵درصد
و « نوشــابه گازدار» بــا  ۵،9درصــد اســت.

 ۴3هــزار تولیــد کننــده محصــوالت
ارگانیــک در ایــران و جــود دارد که نشــان
میدهــد آینــده کشــاورزی ارگانیــک
ایــران درخشــان اســت.
محصــوالت ارگانیــک در ایــران
بســیار درخشــان اســت و اکنــون ۴3
هــزار کشــاورز تولیــد کننــده مجــوزدار
محصــوالت ارگانیــک در کشــور وجــود
دارد و رونــد رو بــه رشــد تولیدحاکــی از
آینــده بســیار خــوب ایــن گونــه تولیــدات اســت.
بــه دلیــل تنــوع آب و هوایــی کــه در ایــران وجــود دارد مــی توانــد بــا تولیــد انبــوه و بــا
کیفیــت محصــوالت ارگانیــک به هاب تولیــد ایــن گونــه محصــوالت در منطقــه تبدیــل
شــود ،ایــران در تولیــد محصــوالت ارگانیکــی ماننــد پســته ،خرمــا ،انــار ،زعفــران و گیاهــان
دارویــی ارزش افــزوده بیشــتری ایجــاد کنــد.
علیرغــم دســتاوردهای بســیار خوبی که در زمینــه تولیــدات ارگانیــک در ایــران وجــود
داشــته امــا مطالعــات مــوردی نشــان مــی دهــد کــه هنــوز تولید محصــوالت ارگانیــک در
ایــران در مقایســه بــا کشــورهای اروپایــی بســیار کمتــر اســت و یــک درصــد تولیــدات را
شــامل مــی شــود کــه پاییــن اســت.
بــه عبــارت دیگــر  ۸۶درصــد کشــاورزان در ایــران خــرده مالــک هســتند کــه تقریبــا
۴0درصــد زمیــن هــای قابــل کشــت در ایــن کشــور را مدیریــت میکننــد .و این کشــاورزان
خردهپــا یــا حداقــل بخشــی از آنهــا بــه تولیــدات محصــوالت ارگانیک مجوزدار اهمیتــی
نمــی دهنــد و روش تولیــد آنهــا بیشــتر بــه روش ســنتی اســت.
نگرانــی عمومــی از ســالمت مــواد غذایــی وجــود دارد امــا متاســفانه تنهــا معــدودی
از مــردم در بخــش تولیــد و مصــرف کننــده بــه اهمیــت تولیــد محصــوالت ارگانیــک در
ســالمت مــواد غذایــی واقفنــد .برای بســیاری از کشــاورزان مشــکل عمــده بــرای روی آوردن
بــه تولیــد محصــوالت ارگانیــک ،نحــوه مبــارزه بــا آفــات و بیمــاری هــا و تغذیــه گیاهــان و
علــف هــای هــرز در ســالهای اول تولیــد اســت.

پیشنهاد اصالح فرایند خلق اعتبار بانکها
رئیــس کل اســبق بانــک مرکــزی گفــت:
بانــک مرکــزی مکانیزمــی کــه براســاس
آن بانــک اول وام میدهــد و بعــد ســپرده
میگیــرد را متوقــف کنــد و ایــن خالصــه
کالم اصــالح نظــام بانکــی اســت.
طهماســب مظاهــری در دومین روز ســی
و یکمیــن همایــش بانکــداری اســالمی در
میزگــرد تخصصــی «بانکــداری مرکــزی در
گام دوم انقــالب» ،اظهارداشــت :نکتــهای که
هنــوز موفــق به عملیاتــی شــدن آن در نظام
بانکــی نشــدهایم ساماندهی تســهیالت
بانکی اســت کــه البتــه میتــوان بــه
آن تســهیالت اجبــاری و تکلیفــی هــم
گفــت کــه ایــن آفــت بــزرگ بــرای نظــام
بانکی است.
وی افــزود :ایــن تســهیالت مشــکالتی
را بــرای بانکهــا ایجــاد کــرده و توصیــه
بــه دولــت و مجلــس فعلــی ایــن اســت
کــه نســبت بــه اصــالح دســتورالعملهای
اعطــای تســهیالت اقــدام کننــد.
رئیــس کل اســبق بانک مرکزی تصریــح
کــرد :حرکــت بــه ســمت نظــام ارز تــک
نرخــی از دولــت دور دوم دولــت آقــای
خاتمــی شــروع و تــا دو ســال اول دولــت
آقــای احمــدی نــژاد ادامــه یافــت و بانــک
مرکــزی تــا مــدت هــا نگذاشــت نظــام تــک
نرخــی بــه چنــد نرخــی تبدیــل شــود امــا
ایــن رویــه زیــاد ادامــه نداشــت و در بیســتم
فروردیــن مــاه  9۷بــالی ارز  ۴200تومانــی
توســط آقــای روحانــی و جهانگیــری بــه
مملکــت تحمیــل شــد.
وی ضمــن توصیــه بــه دولــت ســیزدهم
بــرای حرکــت بــه ســمت ارز تــک نرخــی
گفــت :در توصیــه بــه دولــت ســیزدهم

بایــد گفــت کــه بــه عنــوان یــک کار
جــدی بــه ســمت تــک نرخــی کــردن
ارز حرکــت کنــد و ایــن موضــوع را
بدانــد کــه حــذف قاچــاق ،تولیــد بهتــر،
انجــام صــادرات بیشــتر همــه در گــرو ارز
تک نرخی است.
رئیــس کل اســبق بانــک مرکــزی تصریح
کــرد :یــک اصــل اساســی ایــن اســت کــه
ســپرده هــا و منافــع بانــک متعلــق بــه
دولــت نیســت امــا ایــن موضــوع هنــوز بــه
درســتی جــا نیفتــاده اســت؛ در واقــع دولت
دربــاره ســپرده هــا و منابــع موجــود در
بانــک هــای دولتــی هــم همیــن دیــدگاه را
دارد و آنهــا را متعلــق بــه خــود مــی دانــد
و تاکنــون موفــق نشــده ایــم ایــن مقولــه
ســاده را در دو دولــت قبلــی جــا بیاندازیــم
کــه منابــع مالــی مــردم نــزد سیســتم بانکی
متعلــق بــه دولــت نیســت.
وی بیــان داشــت :در هنــگام مســئولیت
اینجانــب در بانــک مرکــزی یــک کاری کــه

انجــام شــد بعــد از بحثهــای مختلــف
ایــن بــود کــه توانســتیم بــه جامعــه ،بانــک
و دولــت ثابــت کنیــم کــه چــاپ اســکناس
تولیــد ثــروت نیســت و البتــه رهبــر معظــم
انقــالب هــم ایــن موضــوع را تاییــد کردنــد.
رئیــس کل اســبق بانــک مرکــزی گفــت :در
گذشــته تصــور بــر ایــن بــود کــه اگــر دولت
و بانــک مرکــزی چــاپ پــول کنــد ایجــاد
ثــروت کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ارز حاصــل از صادرات
نفــت خــام درآمــد نیســت بلکــه فــروش
دارایــی اســت کــه در نهایــت تصمیمــی در
ایــن رابطــه گرفتــه شــد و منجــر بــه ایجــاد
صنــدوق ذخیــره ارزی شــد ،افــزود :در آن
زمــان مطــرح شــد کــه درآمــد ارز و درآمــد
حاصــل فــروش از نفت درآمــد ثابــت اســت
ایــن در حالــی اســت کــه هــر فــرد و یــا
شــرکتی در مدیریــت بنــگاه داری خــود
و هــر دولتــی بایــد ایــن کار را بکنــد کــه
اگــر دارایــی خــود را فروخــت دارایــی خــود

را تبدیــل بــه دارایــی دیگــری کنــد کــه
راه انــدازی ایــن صنــدوق تمامــی منافــع و
دســتاوردهای مدنظــر را داشــت.
رئیــس کل اســبق بانــک مرکــزی گفــت:
بــا تاکیــد بــر اینکه رمزارزها مقدمــه ای
بــرای رســیدن بــه نظــام پــول واحــد جهانی
اســت و مــا به ســمت یــک ارز واحــد جهانی
در حــال پیــش روی هســتیم .هــر چنــد
ایــن امــر زمــان بــر اســت امــا نظــام بانکــی
مــا بایــد آمــاده اســتفاده از ایــن رویه باشــد.
وی تاکیــد کــرد :ایــن یــک واقعیــت
اســت کــه بایــد بــرای پذیــرش رمــز ارزهــا
خــود را آمــاده کنیــم زیــرا اگــر ایــن کار
انجــام نشــود صرفــا مصــرف کننــده رمــز ارز
خواهیــم شــد.
مظاهــری بــا اشــاره بــه مطــرح شــدن
ایــده تلفیــق ســه قانــون پولــی بانکــی،
قانــون علمیــات بانکــی بــدون ربــا و قانــون
نحــوه اداره بانکهــای دولتــی ،گفــت :ایــن
ایــده باعــث تدویــن الیحــه تحــول نظــام
بانکــی کــه جایگزیــن ایــن ســه قانون شــود
امــا در دولــت آقــای خاتمی موفــق نشــدیم
ایــن الیحــه را نهایــی کنیــم.
وی تصریــح کــرد :امــا در دولــت قبــل
دوبــاره ایــن بحــث مطــرح شــد کــه
متاســفانه اتفاقاتــی افتــاد و تدویــن قانــون
در ایــن رابطــه بــه دســت نماینــدگان
مجلــس افتــاد و تعــدادی از نماینــدگان
بــا دیــد خدمــت و بــدون بهــره منــدی از
دانــش بانکــی و اقتصــادی و نظــری و بــدون
بهــره منــدی از تجربــه کار بانکــی اقــدام بــه
نوشــتن ایــن الیحــه کردنــد و ایــن قانــون
تــا حــدی در مجلــس مطــرح شــده
و تصویب شده است.
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بخشیدن عمر دوباره به لوازم برقی
یخچــال ،ماشــین لباسشــویی ،ماشــین ظرفشــویی ،تلویزیــون،
جــارو و انــواع وســایل برقــی دیگــر ،زندگــی را بــرای خانوادههــا آســانتر
کردهانــد ،امــا ایــن وســایل هــر از چندگاهــی بــه دالیــل مختلــف نیــاز
بــه تعمیــر دارد.
لــوازم خانگــی و وســایل برقــی بخــش مهمــی از یــک خانــه هســتند.
ایــن وســایل امــروز چنــان بــا زندگــی مــردم گرهخوردهانــد کــه بــدون
آنهــا نمیتــوان بیمشــکل و راحــت زندگــی گــرد .یخچــال ،ماشــین
لباسشــویی ،ماشــین ظرفشــویی ،تلویزیــون ،جــارو و انــواع وســایل
برقــی دیگــر ،زندگــی را بــرای خانوادههــا آســانتر کردهانــد ،امــا ایــن
وســایل هــر از چندگاهــی بــه دالیــل مختلــف نیــاز بــه تعمیــر دارد؛ بــه
ویــژه در زمــان فعلــی کــه خریــد وســیله برقــی جدیــد ،در تــوان بیشــتر
مــردم نیســت.
قربانعلــی عبیــری یکــی از تعمیــرکاران قدیمــی محلــه حجاب مشــهد
اســت کــه  20ســال پیــش بعــد از بازنشســتگیاش از ســپاه پاســداران
انقــالب اســالمی در ایــن محلــه مغــازهای را اجــاره کــرد تــا کار تعمیــر
لــوازم منــزل را در آن توســعه دهــد .بــه مغــازه او رفتیــم تــا از زبــان
ایــن اســتادکار قدیمــی چــم و خــم تعمیــرکاری لــوازم برقــی منــزل را
بشــنویم.
متولــد  13۴0اســت و اصالــت نیشــابوری دارد .میــز کارش نزدیــک
ورودی مغــازه کوچکــش اســت و دور تــا دورش را لــوازم برقــی مســتعمل
گرفتهانــد ۴ .عــدد جــارو برقــی 2 ،عــدد پنکــه ،انــواع آبمیوهگیــری
و اتــو کــه بــه مــرور همــه را تعمیــر میکنــد .عالقــه او بــه تعمیــرات
بــه کودکــی برمیگــردد ،زمانــی کــه اســباببازیهای خرابــش را
روبــهراه میکــرده اســت .از  1۵ســالگی تــا قبــل از ســربازی در یــک
مغــازه تعمیــر دوچرخــه شــاگردی میکــرد و بعــد از  2ســال بــه تعمیــر
موتورســیکلت رســید.
در ســربازی نیــز کارهــای فنــی را برعهــده میگرفــت .بعد از برگشــت
از ســربازی در ســپاه اســتخدام شــد .آنجــا هــم کارهــای فنــی توپخانــه
را انجــام مــیداد و بــرای تعمیــر ابــزار توپخانــه یــک دوره آموزشــی
دیــد .از ســال  ۶۵و بعــد از ازدواج بــه مشــهد آمــد .بعــد از بازنشســتگی
از ســپاه در محلــه حجــاب مغــازهای اجــاره کــرد و حــاال نزدیــک بــه
 20ســال اســت کــه خدمــات فنــی لــوازم منــزل انجــام میدهــد.
وی میگویــد« :اگــر کســی میخواهــد ایــن حرفــه را شــروع کنــد
عــالوه بــر مطالعــه کتــاب و گذرانــدن دورههــای فنــی وحرفــهای بایــد
کار را بهطــور عملــی پیــش یــک اســتادکار قدیمــی یــاد بگیــرد ».خــود
او زمانــی کــه میخواســته مجــوز کار بگیــرد در آزمــون ادواری فنــی
وحرفــهای شــرکت کــرده و قبــول شــده اســت .میگویــد« :اتحادیــه
زمانــی مــدرک میدهــد کــه یــا دورههــای فنــی وحرفــهای را گذرانــده
باشــیم یــا ســابقه کار پیــش افــراد قدیمــی داشــته باشــیم».
استعداد ،عالقه و دقت
عبیــری میگویــد« :اســتعداد ،عالقــه ،دقــت و صبــر در ایــنکار
اهمیــت زیــادی دارد .فــرد فنــی بایــد دقیــق باشــد .دقــت نکتــه کلیــدی
و مهــم ایــن حرفــه اســت .یــک فنــیکار بایــد از همــان لحظــه اول کــه
وســیله برقــی را در دســتش میگیــرد ،حواســش جمــع کار باشــد تــا
پیــچ و مهــرهای را جــا نینــدازد ».پیشــنهاد او بــرای عالقهمنــدان بــه ایــن
حرفــه ایــن اســت کــه از نوجوانــی ســراغ ایــن کار برونــد تــا اگر اســتعداد
و عالقــهاش را نداشــتند فرصــت تغییــر کار پیــدا کنند .میگویــد« :حرفه
مــا شــیرین و لذتبخــش اســت ،امــا حوصلــه زیــادی میخواهــد .کســی
کــه وارد ایــن حرفــه میشــود بایــد بتوانــد ارتبــاط خوبــی بــا مشــتریها
برقــرار کنــد و مشــتریمدار باشــد .اگــر نمیتوانــد وســیلهای را تعمیــر
کنــد صادقانــه بــه مشــتری بگویــد .در حرفــه مــا نمیتــوان زمــان دقیــق
پایــان کار را بــه مشــتری گفــت .بعضــی وقتهــا شــاید دســتگاهی یــک
ســاعت بیشــتر وقــت مــا را نگیــرد و دســتگاه دیگــری بــرای تعمیــر
چنــد روز زمــان نیــاز داشــته باشــد .وقتــی قولــی بدهیــم و نتوانیــم آن را
عمــل کنیــم مشــتری خــود را از دســت میدهیــم .اگــر کار را درســت
و حرفــهای انجــام دهیــم و دســتمزدمان هــم منصفانــه باشــد ،خــودش
بهتریــن تبلیــغ اســت».
همکاری با سیمپیچ و تراشکار
یکــی از ســختیهای ایــنکار زمانــی اســت کــه مشــتری خــودش
بــرای تعمیــر دســتگاه دســت بــه کار شــده و آن را بــاز کــرده ،امــا
موفــق بــه تعمیــر نشــده و همانطــور بازشــده آن را بــه دســت تعمیــرکار
میرســاند .عبیــری میگویــد« :بــرای تشــخیص مشــکل وســایل برقــی
سلســه مراتــب داریــم .ابتــدا از ســیم و پریــز آن شــروع میکنیــم و
بعــد ســراغ دکمــه روشــن و خامــوش میرویــم .اگــر اینهــا مشــکلی
نداشــتند ســراغ موتــور میرویــم کــه آن هــم خــودش مرحلــه دارد
و یکــی یکــی قســمتهای مختلــف آن را بررســی میکنیــم .وقتــی
مشــتری وســیله بازشــده را بــرای مــا مــیآورد پیــدا کــردن مشــکل را
ســخت میکنــد و زمــان بیشــتری بــرای تعمیــر نیــاز اســت ».او بــرای
تعمیــر وســایل برقــی گاهــی بایــد بهســراغ تراشــکار یــا ســیم پیــچ
نیــز بــرود .میگویــد« :خدماتدهنــده فنــی در واقــع خــودش رابــط
بیــن ســایر حرفههــا بــا مشــتری اســت ».او میگویــد وقتــی تعمیــر
وســیلهای بــه نتیجــه نمیرســد و زمــان زیــادی از او میگیــرد آن را
کنــار میگــذارد تــا ذهنــش اســتراحت کنــد و روز بعــد دوبــاره بــه ســراغ
آن مــیرود .او معتقــد اســت در کار آنهــا صداقــت و انصــاف بســیار
مهــم اســت و عمــل بــه آن را برکــت کارش میدانــد و از همیــن طریــق
توانســته مغــازه فعلــیاش را بخــرد.
نقش دستگاه پرس
بــه عقیــده قربانعلــی عبیــری تعمیــرکار بــدون دســتگاه پــرس
نمیتوانــد کار کنــد و کارش خــراب میشــود .او دســتگاه پــرس مغــازه
را خــودش ســاخته اســت و میگویــد :اگــر تعمیــرکاری پــرس نداشــته
باشــد کار را خــراب میکنــد .ایــن دســتگاه بــرای درآوردن بولبرینــگ و
جــازدن دوبــاره آن اســتفاده میشــود .اگــر تعمیــرکاری آن را نداشــته
باشــد در زمــان درآوردن قطعــات بــا مشــکالت زیــادی روبــهرو میشــود.
خیلیهــا قطعــات را بــا چکــش جــدا میکننــد کــه ایــن کار بــه قطعــه
ضربــه میزنــد .امــا دســتگاه پــرس بهراحتــی میتوانــد قطعــات را جــدا
یــا دوبــاره بــه هــم وصــل کنــد .دریــل ،انــواع آچــار و پیچگوشــتی ،هویه،
اره ،آچــار فرانســه ،پیــچ گوشــتی چارســو و تعــدادی قطعــات یدکــی
بخشــی از وســایل مــورد نیــاز در ایــن حرفــه اســت .بعضــی قطعــات هــم
کــه دیگــر نمیتــوان آنهــا را تعمیــر یــا دوبــاره ســیمپیچی کــرد بایــد
بــه دســت تراشــکار و ســیم پیــچ تعمیــر شــوند.
سرمایه زیادی نمیخواهد
قربانعلــی عبیــری ســرمایه الزم بــرای ایــنکار را زیــاد نمیدانــد و
میگویــد بــا  10تــا  1۵میلیــون میتــوان وســایل اولیــه را تهیــه کــرد
و کار را شــروع کــرد .تنهــا هزینــه ســنگین ،هزینــه اجــاره مغــازه اســت
کــه اگــر کســی مجــوز کار داشــته باشــد میتوانــد در خانــه هــم کار
کنــد .نیــاز نیســت از همــان ابتــدا دســتگاه جــوش داشــته باشــد .او
بــه آنهایــی کــه میخواهنــد ایــن کار را تــازه شــروع کننــد پیشــنهاد
میدهــد تعمیــرات را بــا دســتگاههای ســاده برقــی شــروع کننــد .دانــش
خــود را بــهروز کننــد ،کتابهــای جدیــد را مطالعــه کننــد و در کارشــان
خالقیــت داشــته باشــند .آقــای عبیــری معتقــد اســت اگــر کســی در
دریافــت هزینــه تعمیــر انصــاف داشــته باشــد بــه تنهایــی و بــا ایــن
حقــوق نمیتوانــد یــک زندگــی را تأمیــن کنــد و بایــد بــه آن بــه عنــوان
شــغل دوم نــگاه کنــد یــا ســاعات کارش را افزایــش دهــد تــا درآمــدش
بــه حــد تأمیــن هزینههــای زندگــی برســد.

شرکتهایدانشبنیانباپتانسیلهای
صادراتی بازارهای مقصد آشنا میشوند
دبیــر کل مجمــع تشــکلهای دانشبنیــان
ایــران از اجــرای برنامههایــی بــرای توســعه
صــادرات محصــوالت و کاالهــای شــرکتهای
دانشبنیــان و تیمهــای اســتارتآپی خبــر
داد و گفــت :شــرکتهای فنــاور در هــر
رویــداد بــا پتانســیل یکــی از مقاصــد صادراتی
ایــران آشــنا خواهنــد شــد.
دکتــر ســحر بنکدارپــور بــا اشــاره بــه
همــکاری مشــترک مجمــع تشــکلهای
دانــش بنیــان ایــران و مرکــز نــوآوری
و شــتابدهی صــادرات ایــران در زمینــه
حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان در
حــوزه صــادرات ،گفــت :امــروزه عــالوه بــر
شــرکتهای دانــش بنیــان ،واحدهایــی کــه
بــه شــیوه ســنتی فعالیــت میکننــد ،بــرای
تــداوم صــادرات خــود نیازمنــد اســتفاده از
شــیوههای نوآورانــه هســتند ،در ایــن راســتا
قــرار اســت مرکــز نــوآوری و شــتابدهی
صــادرات ایــران عــالوه بــر شناســایی
ایدههــای صادراتــی ،خدمــات مشــاورهای و
آموزشــی ،اقــدام بــه برگــزاری نشســتهایی
جهــت رفــع مشــکل شــرکت و تســریع در
رونــد فعالیــت آنهــا را نیــز در دســتور کار خود
داشــته باشــد.
وی عنــوان ایــن نشســتها را «اینــو
اکســپورت” ( )InnoExportعنــوان کــرد و
ادامــه داد :در هــر رویــداد از ایــن نشســتها
در زمینــه پتانســیلهای صادراتــی یکــی از
کشــورهای مقصــد صادراتــی ایــران تبییــن
خواهــد شــد.
بنکدارپــور از برگــزاری اولیــن رویــداد
اینواکســپورت بــا موضــوع «ارائــه راهــکار
توســعه صــادرات بــا محوریــت بــازار عــراق»
خبــر داد و یــادآور شــد :برگــزاری «وبینــار
توســعه صــادرات صنایــع پلیمــر»« ،وبینــار

بررســی چالشهــا و فرصتهــای صــادرات
تجهیــزات پزشــکی» و «نشســت ارائــه راهــکار
توســعه صــادرات با محوریــت بازار بوســنی» از
دیگــر رویدادهــای اینواکســپورت اســت.
بنکدارپــور مجمــع تشــکلهای دانشبنیان
ایــران را یکــی از نهادهــای بخــش خصوصی و
وابســته بــه اتــاق بازرگانــی ایــران و معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری دانســت
و ادامــه داد :ایــن مجمــع بهعنــوان رابــط
میــان اتــاق بازرگانــی ایــران و معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا شــرکتهای
دانشبنیــان و نــوآور فعــال در عرصــه تولیــد
و صــادرات اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه
ایجــاد فرصتهــای کارآفرینــی و گســترش
بــازار محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان در
کشــور شــکل گرفتــه اســت.
دبیــر کل مجمــع تشــکلهای دانشبنیــان
ایــران ،هــدف مرکــز شــتابدهی صــادرات

ایــران را جــذب ایدههــای صادراتــی و توســعه
کســبوکار بینالمللــی بــا همــکاری اتــاق
بازرگانــی ایــران و معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ذکــر کــرد و افــزود:
تأثیرگــذاری نوآورانــه و فناورانــه در فضــای
کســب وکار داخلــی و بینالمللــی ،ایجــاد
وحــدت رویــه در مواجهــه بــا پیشــنهادهای
ارســالی بــه اتــاق بازرگانــی ایــران ،بهرهگیــری
از پتانســیل اســتارتآپی بــرای ارائــه خدمــات
نویــن بــه ذینفعــان اتــاق بازرگانــی ایــران،
آمــوزش و رشــد و توانمندســازی نــوآوران،
ســرمایهگذاری و ســرمایهپذیری در جهــت
منافــع ذینفعــان اتــاق بازرگانــی ایــران،
بومیســازی تجربــه دیگــر کشــورها و
اتاقهــای پیشــرو در اســتفاده از ابزارهــای
اســتارتآپی و افزایــش تعــداد اعضــاء اتــاق
بازرگانــی ایــران از جملــه وظایــف ایــن مرکــز
نــوآوری تعریــف شــده اســت.

افزایش تولید نفت اوپک

نظرســنجی رویتــرز نشــان داد
تولیــد نفــت اوپــک در اوت افزایــش
یافــت و بــه باالتریــن میــزان از
آوریــل ســال  2020تاکنــون
رســید بــا ایــن حــال کاهــش
تولیــد ناخواســته برخــی اعضــا،
رشــد بیشــتر تولیــد ایــن گــروه را
محدود کرد.
یافتــه هــای نظرســنجی رویتــرز
حاکــی از آن اســت کــه اوپــک در
اوت  2۶.93میلیــون بشــکه در روز
نفــت تولیــد کــرد کــه  210هــزار
بشــکه در روز باالتــر از ژوییــه بــود.
تولیــد ایــن گــروه از ژوئــن ســال  2020هــر مــاه بجــز فوریــه افزایــش
داشــته اســت.
اوپــک پــالس بــا توجــه بــه بهبــود تقاضــا بــرای نفــت ،در حــال
احیــای محدودیــت عرضــه ای اســت کــه در آوریــل ســال 2020
بــا آن موافقــت کــرده بــود .وزیــران ایــن گــروه روز چهارشــنبه دیــدار
مــی کننــد و بــا توجــه بــه رشــد  ۴0درصــدی قیمــت نفــت در ســال
میــالدی جــاری ،انتظــار مــی رود سیاســت خــود بــرای احیــای تولیــد را
حفظ کنند.
یــک منبــع آگاه اوپــک پــالس بــه رویتــرز گفــت :بــا در نظــر گرفتــن
ســطح فعلــی قیمتهــا و احتمــال افزایــش تقاضــا بــرای نفــت ،اوپــک
پــالس احتمــاال بــه تصمیــم قبلــی خــود بــرای افزایــش تولیــد پایبنــد
خواهــد مانــد.
طبــق توافــق اوپــک پــالس ،مقــرر شــد تولیــد اعضــای ایــن گــروه در
اوت مجموعــا  ۴00هــزار بشــکه در روز افزایــش پیــدا کنــد کــه از ایــن
میــزان 2۵3 ،هــزار بشــکه در روز ســهم  10تولیدکننــده عضــو اوپــک بود
کــه در ایــن توافــق مشــارکت دارنــد.
بــر اســاس یافتــه هــای ایــن نظرســنجی ،اگرچــه  10عضــو اوپــک
بیــش از ایــن میــزان تولیدشــان را افزایــش دادنــد امــا رشــد ماهانــه تولید
محقــق نشــد و اعضــای ایــن گــروه همچنــان کمتــر از ســقف توافق شــده
نفــت تولیــد کردنــد.
نظرســنجی رویتــرز بــا هــدف رصــد عرضــه نفــت بــه بــازار انجــام

میشــود و بــر مبنــای آمــار
کشــتیرانی فراهــم شــده از ســوی
منابــع خارجــی ،آمــار رفینیتیــو
آیــکان ،اطالعــات شــرکتهای رصــد
نفتکشــها ماننــد پترولجســتیک و
کپلــر و اطالعــات فراهــم شــده از
ســوی منابــع داخلــی شــرکتها،
اوپــک و شــرکت هــای مشــاوره
انرژی است.
نــرخ پایبنــدی اوپــک بــه
توافــق محدودیــت عرضــه در اوت
11۵درصــد بــود کــه در مقایســه با
ژوییــه تغییــری نداشــت.
عربســتان ســعودی بزرگتریــن افزایــش تولیــد را در میــان اعضــای
اوپــک داشــت کــه بــه  1۸0هــزار بشــکه در روز رســید .دومیــن افزایــش
بــزرگ تولیــد مربــوط بــه عــراق بــود کــه صادراتــش را در اوت افزایــش
داد .صــادرات آنگــوال هــم در مقایســه بــا ژوییــه افزایــش یافــت.
امــارات متحــده عربــی مطابــق بــا ســهمیه تولیــد جدیــدش  ۴0هــزار
بشــکه در روز بــه تولیــدش اضافــه کــرد در حالــی کــه تولیــد کویــت
20هــزار بشــکه در روز رشــد کــرد.
در میــان کشــورهایی کــه تولیــد کمتــری داشــتند ،بزرگتریــن کاهش
تولیــد مربــوط بــه نیجریــه بــود و تولیــد ایــن کشــور  100هــزار بشــکه
در روز کاهــش یافــت .صــادرات پایانــه فــورکادوس بــه دلیــل نشــت نفت،
تحــت وضعیــت فــورس مــاژور قــرار گرفــت.
ایــران کــه از ســه ماهــه چهــارم ســال  2020بــا وجــود تحریمهــای
آمریــکا تولیــدش را افزایــش داده اســت ،در اوت تولیــد کمتــری داشــت.
ایــران از مشــارکت در پیمــان محدودیــت عرضــه اوپــک معــاف بــوده و
مذاکــرات بــرای احیــای توافــق هســته ای بــا قدرتهــای جهــان فعــال
متوقــف اســت.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،لیبــی و ونزوئــال دو تولیدکننــده دیگــر
عضــو اوپــک هســتند کــه از مشــارکت در پیمــان محدودیــت عرضــه
معــاف هســتند .تولیــد لیبــی بــه دلیــل نشــت یــک خــط لولــه
کاهــش یافــت در حالــی کــه ونزوئــال موفــق شــد تولیــدش را اندکــی
افزایش دهد.

ساخت شیشههای نانومتری ضد بخار ایرانی برای هواپیماهای داخلی
یکــی از شــرکتهای فنــاور شیشــههای
نانویــی ضــد بخــار بــرای اســتفاده در
هواپیماهــای داخلــی تولیــد کــرده اســت.
شیشــههای هواپیمــا در بخــش کابیــن
خلبــان و کابیــن مســافر بــه دلیــل طراحی
پیچیــده و پوشــشهای نانومتــری تاکنــون
تنهــا توســط  ۵کشــور در دنیــا تولیــد
میشــوند؛ چــرا کــه بــا توجــه بــه ارتفــاع
زیــاد پــرواز (حــدود  3۵000پــا) و فشــار
پاییــن در ایــن ارتفــاع در مقایســه بــا
ســطح زمیــن ،ســاختار هواپیماهــا بایــد
بــه گونــهای طراحــی و مهندســی شــوند
کــه بتواننــد هنــگام پــرواز فشــار مناســب
بــرای انســان را در کابیــن تأمیــن کنند ،در
غیــر ایــن صورت اختالفــی میــان فشــار
هــوای داخــل و خــارج هواپیمــا بــه وجــود
میآیــد کــه حتــی میتوانــد منجــر بــه از
هــم پاشــیدن اجــزای آن شــود.
عــالوه بــر آن ایــن شیشــهها بایــد بــه
نوعــی ســاخته شــوند که بــا پــرواز هواپیما
در ارتفــاع و قرارگیــری در دماهــای حتــی
زیــر صفــر ،بتوانــد فشــار وارده را تحمــل
کــرده و تــرک نخــورد و نشــکند.

از آنجــا کــه شیشــه جلــوی هواپیمــا یــا
شیشــه کابیــن خلبــان فشــار بیشــتری را
بایــد تحمــل کنــد ،پنجرههــای کابیــن
خلبــان را همــراه بــا  3تــا  ۵الیــه از جنــس
شیشــه ،آکریلیــک ،کربــن ،پالســتیک و
مــوادی دیگــر میســازند .ایــن شیشــهها
ســاختاری شبیه شیشــههای چندالیــه
و لمینت دارنــد و در صــورت برخــورد
جســم خارجــی (مثــ ً
ال پرنــدگان) خــرد
نمیشــوند و ممکــن اســت تنهــا تــرک
بردارنــد .شــفافیت شیشــه و خنثــی کردن
نــور خورشــید از دیگــر تفاوتهــای
شیشــه جلــوی هواپیمــا بــا شیشــههای
کنــاری اســت.
یکــی دیگــر از خــواص مهــم شیشــه
کابیــن خلبــان عــدم ایجــاد بخــار آب در
ســطح آن اســت ،چــرا کــه منجــر بــه
کاهــش قــدرت دیــد خلبــان و امــکان
ایجــاد خطــر میشــود .بــر ایــن اســاس
یکــی از شــرکتهای فناور توانســته اســت
بــا اســتفاده از پوشــش نانومتــری شیشــه
هواپیمــا تولیــد کنــد کــه ایــن شیشــه از
تشــکیل بخــار جلوگیــری میکنــد.

هواپیماهــای  ،C130بوئینــگ ،۷0۷
فوکــر  ،۵0فوکــر  2۷و فوکــر  100از جمله
هواپیماهایــی هســتند کــه از نانومحصوالت
ایــن شــرکت اســتفاده میکننــد و ایــن
محققــان در حــال حاضــر روی ســاخت
شیشــههای نانویــی بــرای اســتفاده در
هواپیماهــای ایربــاس کار میکننــد.
بــه نقــل از ســتاد نانــو ،براســاس
اطالعــات منتشــر شــده در حــال حاضــر
هواپیمایــی کارون ،هواپیمایــی آســمان،
هواپیمایــی ایــران ایــر ،هواپیمایــی قشــم،
هواپیمایــی وارش و هواپیمایــی پویــا
از محصــوالت ایــن شــرکت اســتفاده
می کننــد .
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توزیع ناعادالنه ثروت در ایران
به روایت آمار
اســتناد بــه آمــار رســمی تائیــدی بــرای افزایــش توزیــع نابرابــر
درآمــد و ثــروت و افزایــش فاصلــه طبقاتــی بــه نفــع مرفهیــن
جامعــه اســت ،جایــی کــه در کنــار تمامــی عوامــل ،تــورم ،عــدم
ثبــات اقتصــادی و ســهم قابــل توجــه یارانههــای پنهــان بــرای
قشــر ثروتمنــد قابــل تامــل اســت.
طــی روزهــای گذشــته میرکاظمــی  -رئیــس ســازمان برنامه و
بودجــه  -در اظهاراتــش بــا انتقــاد از رویــه بودجــه ریــزی و منابــع
ناپایــدار در بودجههــای ســنواتی اعــالم کــرده بــود کــه ایــن رونــد
موجــب شــده دولــت بــه ســمت خلــق نقدینگــی و افزایــش تــورم
حرکــت کنــد کــه در ایــن حالــت بــه نوعــی برداشــت از اقشــار
ضعیــف صــورت میگیــرد و اکنــون شــاهد آن هســتیم کــه طــی
ســالهای گذشــته ضریــب جینــی افزایــش داشــته کــه خــود
نشــاندهنده رشــد فاصلــه طبقاتــی بــه نفــع مرفهیــن اســت.
بــه دنبــال آن ،اخیــرا مرکــز آمــار ایــران گزارشــی از وضعیــت
ضریــب جینــی منتشــر کــرد که نشــان داد این شــاخص در ســال
گذشــته افزایــش یافتــه اســت؛ ایــن ضریــب کــه بیــن صفــر و یک
تعریــف میشــود هــر چقــدر بــه ســمت یــک حرکــت کنــد
بیانگــر افزایــش نابرابــری در توزیــع ثــروت اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه توزیــع عادالنــه درآمــد از اهــم
شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد اقتصــادی کشــورها بــه شــمار
مــی رود و آنطــور کــه در گزارشهــای مرکــز آمــار ایــران بــه آن
اشــاره شــده در صورتــی کــه یــک فــرد در جامعــه تمامــی درآمــد
را در اختیــار داشــته باشــد توزیــع درآمــد ناعادالنهتریــن وضــع
ممکــن اســت و زمانــی کــه تمامــی افــراد بــه یــک نســبت از کل
درآمــد جامعــه بهــره مند شــوند عادالنهتریــن حالت وجــود دارد.
طبــق ایــن گــزارش اکنــون مســاله مهــم توزیــع عادالنــه بــر
مبنــای تواناییهــای افــراد مختلــف اســت کــه میتواننــد بــه
ایجــاد تعــادل و تــوازن بیشــتر منتهــی شــود؛ بــه گونــهای کــه
در یــک جامعــه متعــادل شــمار ثروتمنــدان و فقیــران در کشــور
بســیار کــم اســت چــرا کــه وجــود گروههــای بســیار پردرآمــد
یــا بســیار کــم درآمــد نشــان دهنــده توزیــع نامناســب درآمــد
در آن منطقــه اســت .امــا بررســی جزئیــات آمــار اخیــر در مــورد
وضعیــت ضریــب جینــی حاکــی از آن اســت کــه در ســال
گذشــته بــه  0.۴00۶رســیده در حالــی کــه در ســال  139۸ایــن
شــاخص  0.3992بــوده اســت کــه نشــان از افزایــش فاصلــه
طبقاتــی دارد .در مناطــق شــهری نیــز ضریب جینــی از 0.3۸2۸
بــه  0.3۸3۵و در مناطــق روســتایی از  0.3۵39بــه 0.3۵90
افزایــش یافته اســت.
نابرابری های  ٢٠سال گذشته چگونه بوده است؟
بررســی جریــان تغییــرات ضریــب جینــی خانوارهــای کشــور
در حــدود  20ســال گذشــته نیــز قابــل تامــل اســت.
ضریــب جینــی از ســال  13۸0کــه  0.۴30۴بــوده بــه 0.۴3۵۶
در ســال  13۸۵افزایــش یافتــه ولــی آنچــه بــرای ســال 1390
گــزارش شــده بیانگــر کاهــش آن بــه  0.3۷00اســت کــه نشــان
میدهــد در ایــن ســال کمــی از فاصلــه طبقاتــی کمتــر و توزیــع
ثــروت نســبت بــه قبــل برابرتــر شــده اســت.
امــا در ادامــه ،پنــج ســال بعــد یعنــی ســال  139۵ضریــب
جینــی بــه  0.3900رســیده کــه بــار دیگــر نشــان دهنــده افزایش
نابرابــری اســت .در ســال  139۶ضریــب جینــی بــه روند افزایشــی
ادامــه داده بــه  0.39۸1و در ســال  139۷بــه  0.۴093میرســد.
در ســال  139۸مجــددا ضریــب جینــی کمتــر شــده و بــه
 0.3992کاهــش مییابــد ولــی ســال گذشــته افزایــش ضریــب
جینــی مشــهود و  0.۴00۶گــزارش شــده اســت.
توزیع درآمد نیز عادالنه نیست
امــا بیشــتر یــا کمتــر شــدن ضریــب جینــی بــه تنهایی نشــان
دهنــده وضعیــت توزیــع درآمــد نیســت ،از ایــن رو برای محاســبه
میــزان عدالــت در توزیــع ســهم درآمــدی هــر یــک از گروههــای
جامعــه در گــزارش هــای آمــاری محاســبه میشــود.
بــر ایــن اســاس ،اگــر فاصلــه بیــن درآمــدی کــه  20 ،10و
 ۴0درصــد پاییــن تریــن گــروه جامعــه بــه دســت مــی آورنــد
بــا درآمــد  20 ،10و  ۴0درصــد از پردرآمدتریــن افــراد ،تفــاوت
زیــادی داشــته باشــد نشــان دهنــده توزیــع ناعادالنــه درآمــد در
آن جامعــه است.بررســی گــزارش مرکــز آمــار ،دربــاره نســبت
هزینــهای پردرآمدتریــن و کــم درآمدتریــن بخــش جمعیتــی در
ســال  139۸تــا  1399حاکــی از آن اســت کــه نســبت هزینــه
 10درصــد پردرآمدتریــن بــه  10درصــد کــم درآمدتریــن
جمعیــت ایــران از  13.۶9بــه  13.9۶افزایــش یافتــه اســت.
همچنیــن نســبت هزینــه  20درصــد پردرآمدتریــن بــه  20درصد
کــم درآمدتریــن نیــز از  ۷.9۷به  ۸.13رســیده اســت .در مقایســه
ای دیگــر نســبت هزینــه  ۴0درصــد پردرآمدتریــن بــه  ۴0درصــد
کــم درآمدتریــن نیــز از  ۴.2۵بــه  ۴.32افزایــش دارد.
عدم توازن توزیع درآمد و ثروت در حاشیه افزایش تورم
و یارانه های پنهان
بــر ایــن اســاس ،در ســال گذشــته عدالــت در توزیــع درآمــد
نیــز بیــن اقشــار جامعــه ایرانــی کاهــش داشــته اســت.
جزئیــات شــاخص ضریــب جینــی و نســبت هــای درآمــدی
جمعیــت در حالــی نشــان از ضعیــف تــر شــدن قشــر کــم درآمــد
و حرکــت ثــروت بــه ســمت پردرآمدهــا دارد کــه در یکــی -دو
ســال اخیــر رونــد تــورم نیــز رو بــه افزایــش رفتــه و اکنــون نــرخ
تــورم در باالتریــن حــد خــود در حداقــل هشــت ســال گذشــته در
نــرخ بیــش از  ۴۵درصــد قــرار دارد؛ موضوعــی کــه مــورد اشــاره
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز بــه آن بــوده و از عوامــل
رشــد ایــن تــورم را بودجــه دولــت عنــوان کــرده بــود.
بــه نظــر مــی رســد طــی ســال هایــی کــه ضریــب جینــی
کاهشــی بــوده در کنــار کاهــش مقطعــی تــورم و ثبــات نســبی
آن ،توزیــع یارانههــای نقــدی در آن ســال هــا بــی تاثیــر نبــوده
باشــد ،شــروع توزیــع یارانــه نقــدی  ۴۵هــزار و  ۵00تومانــی در
ســال  13۸9یــا یارانههــای معیشــتی کــه در ســال  139۸در
دســتور کار قــرار گرفتــه بــود.
امــا در این بیــن وجــود یارانــه هــای پنهــان بــا حجــم عظیــم
حــدود  1۷00هــزار میلیــارد تومانــی قــرار دارد کــه ســهم طبقــه
ثروتمنــد و پردرآمــد ایرانــی در آن بســیار باالســت ،گزارشــی
کــه در ســال  139۷از ســوی ســازمان برنامــه و بودجه منتشــر
نشــان داد کــه حداقــل در بخــش ســوخت یارانــه پردرآمدتریــن
دهــک 23 ،برابر دهــک هــای کــم درآمــد بــوده اســت.رئیس
ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز اخیــرا از وضعیــت یارانــه هــای
پنهــان و نحــوه توزیــع آن انتقــاد کــرده و گفتــه بــود که کــه یــک
عــده کــه وضعیــت مالــی مطلوبــی داشــته و دارای امــوال و دارایی
زیــادی هســتند بیشــترین ســهم را میبرنــد ولــی یــک فــرد
روســتایی ســهم بســیار اندکــی از یارانه انــرژی دارد.در هــر صورت
تحلیــل وضعیــت ضریــب جینــی و توزیــع نابرابــر ثــروت و افزایش
فاصلــه طبقاتــی موضوعی اســت کــه کارشناســان مربوطــه و البته
مدیــران دولتــی میتواننــد پاســخگوی آن باشــند.
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چشم امید صنعت گردشگری به حمایت دولت
در پساکرونا
عضــو پژوهشــکده گردشــگری جهــاد دانشــگاهی گفــت :حمایــت بالعــوض دولت از
صنعــت گردشــگری یکــی از شــروط نجــات گردشــگری از ورشکســتی در زمــان حاضر
و در دوران پساکروناســت ،در غیــر ایــن صــورت خســارتهای وارد شــده بــه صنعــت
گردشــگری جبــران نخواهد شــد.
مــژگان ثابــت تیمــوری بــه بررســی شــرایط گردشــگری در دوران پســاکرونا و
آســیبهای وارده بــه ایــن صنعــت پرداخــت و اظهــار کــرد :شــرط اول بــرای بهبــود
یافتــن شــرایط ،حمایتهــای دولتــی بــا برنامهریزیهــای عملیاتــی قابــل اجــرا اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در حــال حاضــر چــه میــزان بــه ایــن صنعــت
آســیب وارد شــده و کــدام بخشهــا بیشــترین آســیب را دیدهانــد ،خاطرنشــان کــرد:
بــر اســاس اطالعــات دریافتــی از ســال گذشــته تاکنــون بخشهــای اقامتــی و دفاتــر
خدمــات مســافرتی بیشــترین آســیب و خســارت را متحمــل شــدهاند.
عضــو پژوهشــکده گردشــگری جهــاد دانشــگاهی تشــریح کــرد :دلیــل خســارت
بیشــتر بــه بخــش اقامتــی بــه دلیــل زیرســاختهای پرهزینه و هزینــه نگهــداری باالی
تاسیســات اقامتــی در دوران تعطیلــی ایــن واحدهــا بــوده و عمــال ســرمایهگذاریهای
کالن در حــال حاضــر از انتفــاع خــارج شــده و درآمدزایــی حداقلــی آنهــا ،تامیــن
هزینههــای جــاری را نیــز نمیکنــد.
ثابــت تیمــوری تصریــح کــرد :در حــال حاضــر شــاهد فعالیــت اقامتگاههــا اعــم از
هتلهــا ،هتــل آپارتمانهــا و  ...زیــر  ۵0درصــد هســتیم و اماکــن فعــال بــا ظرفیــت
بســیار پاییــن در حــال فعالیــت هســتند.
وی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه عــالوه بــر ســرمایهگذاری کالن در احــداث
و فعالیــت هتلهــا ،نیــاز بــه تعــداد زیــاد کارکنــان در یــک هتــل اســت ،خســارت
وارده بــه ایــن حــوزه عــالوه بــر هزینههــای بــاالی نگهــداری ،شــامل بیــکار شــدن و
یــا تامیــن هزینــه بســیار بــاالی حفــظ نیروهــای تخصصــی در ایــن بخــش از صنعــت
گردشــگری اســت.
ثابــت تیمــوری ادامــه داد :پــس از هتــل ،دفاتــر خدمــات مســافرتی بــه دلیــل
کنســل شــدن تورهــای از پیــش رزرو شــده ،تامیــن هزینــه کارکنــان و نبــود مراجعات
بــرای برگــزاری تورهــا یــا خریــد بلیــط و بســتههای ســفر ،لطمــه قابــل توجهــی در
ایــن حــوزه متحمــل شــدند؛ البته گفتنــی اســت کــه در ایــن دوران بســیاری از افرادی
کــه نیــاز بــه ســفر داشــتند از طریــق سیســتمهای رزرواســیون آنالیــن اقــدام بــه تهیه
بســتههای ســفر خــود میکردنــد.
وی افــزود :شــرایط امــروز درگیــری بــا کرونــا موجــب شــده کــه تقریبــا از
 ۴00آژانــس مســافرتی کــه در مشــهد فعالیــت دارنــد بیــش از  300آژانــس بــه حالت
تعطیلــی در آمــده و ســایر واحدهــای فعــال نیــز بــه دلیــل بازگشــایی دفتــر و از روی
اجبــار بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهنــد و تنهــا برخــی از مقاصــد ماننــد کیــش و
قشــم بــا همــکاری ایــن دفاتــر بــه ارائــه بســتههای ســفر میپردازند.
پس از هتلها ،دفاتر خدمات مسافرتی بیشترین آسیب را از کرونا دیدهاند
عضــو پژوهشــکده گردشــگری جهــاد دانشــگاهی بیــان کــرد :عمــال از لحــاظ تعــداد
بعــد از هتلهــا دفاتــر خدمــات مســافرتی هســتند کــه بیشــترین آســیب را دیدهانــد،
هرچنــد شــاید کادر و تعــداد پرســنل کمتــری داشــته باشــند و از لحــاظ ریالــی
آســیب کمتــری بــرای آنهــا رقــم خــورده باشــد ،امــا اتفاقــی کــه در پایــان ســال
 9۸رخ داد و بــا بازگشــت وجــوه بــه مشــتریان از تورهــای فروختــه شــده مشــکالت
زیــادی بــرای آنهــا ایجــاد شــد و چالشهایــی از ایــن قبیــل را تاکنــون بارهــا
تجربه کردهاند.
ثابــت تیمــوری اظهــار کــرد :گزینــه ســوم در بحــث آســیبهای گردشــگری،
ایرالینهــا و شــرکتهای وابســته بــه خطــوط ریلــی بودنــد ،هــر چنــد در ایــن بیــن
اتوبوسهــای بیــن شــهری نیــز بــا مشــکالتی مواجــه شــدند امــا توانســتند وضعیــت
خــود را بــه واســطه ســفرهای بــرون شــهری مدیریــت کننــد؛ چراکــه منــع تــردد
خودروهــای شــخصی باعــث شــد اتوبوسهــا تنهــا وســیله حمــل و نقــل جــادهای
محســوب شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد :در خطــوط ریلــی و ایرالینهــا بــه ویــژه راهآهــن کــه موظــف
بــه کاهــش  ۵0درصــدی ظرفیــت خــود در یــک بــازه زمانــی بودنــد ،بــا کاهــش فروش
قابــل توجهــی روبهرو شــدند.
عضــو پژوهشــکده گردشــگری جهــاد دانشــگاه تشــریح کــرد :در خطــوط ریلــی در
هــر کوپــه حداکثــر دو نفــر اجــازه همســفری داشــتند کــه در ایــن حالــت ظرفیــت هر
قطــار بــه نصــف کاهــش پیــدا میکــرد .در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه خدماترســانی
ضــروری ،امــکان پرداخــت حقــوق پرســنلی نیــز بــه حداقــل ممکــن رســید؛ چراکــه
مســافری کــه از آن طریــق بایــد تامیــن بودجــه میکــرد عمــال وجــود نداشــت.
ثابــت تیمــوری تصریــح کــرد :درحالیکــه در ســالهای قبــل ( )139۸شــاهد
جابجایــی بیــش از  ۷میلیــون مســافر در مســیر مشــهد بودهایــم ،لیکــن ایــن تعــداد در
ســال  1399بــه حــدود  2میلیــون نفــر کاهــش پیــدا کــرد.
وی گفــت :در خطــوط هوایــی در ایــران هــر چنــد در مســیرهایی ماننــد مشــهد-
تهــران یــا مشــهد -کیــش فــروش صــورت میگیــرد ،امــا بــه دســتور مدیــران بــرای
مبــارزه بــا شــیوع کرونــا تعــداد پروازهــا کاهــش پیــدا کــرده و عمــال صاحبان ســرمایه
در ایــن حــوزه ســعی کردنــد ســرمایه ثابــت خــود را مدیریــت نماینــد کــه البتــه آن
هــم بــا مشــکالت بســیار و یــا حتــی خــروج برخــی هواپیماهــا از مســیر پــروازی همراه
بــوده اســت.
بحران کرونا باعث ورشکستگی تعداد زیادی از ایرالینهای داخلی
و خارجی شد
عضــو پژوهشــکده گردشــگری جهــاد دانشــگاهی بیــان کــرد :موضــوع پیشآمــده
بــرای ایرالینهــا تنهــا خــاص مشــهد و حتــی ایــران نیســت و در دنیــا ایرالینهایــی
بودنــد کــه بــه دلیــل بحــران حاصلــه از کرونــا ،اعــالم ورشکســتگی کردنــد و تعــدادی
هــم ادغــام شــدند کــه بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه ادغــام قطــر ایرویــز و ایرالیــن
هنــدی اشــاره نمــود ،البتــه خبرهایــی از واگــذاری ایــران ایرتــور نیــز وجــود دارد.
ثابــت تیمــوری ادامــه داد :در ایــن روزهــا ،بــه دلیــل اینکــه مــردم شــرایط
ناخوشــایندی را تجربــه کردهانــد و شــاهد تلفــات جانــی نیــز بودهانــد ،نگرانــی از
ســالمتی خــود و خانــواده را مهمتریــن اصــل شــمرده و بــه شــدت از مســافرتهای
بــدون برنامــه و پرخطــر اجتنــاب میکننــد.
وی تشــریح کــرد :بــر اســاس برآوردهــای انجام شــده و جلســاتی که بــا متخصصین
امــر داشــتهایم ،گمــان نمیکنــم حداقــل تــا ســال  1۴0۴در ایــران بتوانیــم بــه نقطــه
ســر بــه ســر هزینــه درآمدهــای مرتبط با گردشــگری برســیم.
عضــو پژوهشــکده گردشــگری جهــاد دانشــگاهی تصریــح کــرد :هــر چنــد در
بســیاری از مباحــث گردشــگری بــا مشــکل عمــده مواجــه شــدهایم ،امــا اقامتگاههــای
بــوم گــردی بــا توجــه بــه اینکــه رویکــرد جــذب مســافران عالقمنــد بــه طبیعــت را
بــه عنــوان یــک رویکــرد درآمــدزا دنبــال میکننــد و اینگونــه ســفرها نیــز بــا طــی
مســیرهای کوتــاه و بــدون توقــف بینراهــی و در نهایــت بــا خــودروی شــخصی و بــا
رعایــت فاصلــه انجــام میشــود بــه نوعــی گرایــش مــردم نســبت بــه آن بیشــتر شــده
و موجــب شــده اقامتگاههــای بومگــردی بــه نوعــی منتفــع شــوند کــه در ایــن مــدت
بــا ظرفیــت اشــغال  ۵3درصــدی آنهــا مواجــه بودیــم.
اعتمادبخشی به جامعه گردشگر و میزبان یکی از راهکارهای
دوران پساکرونا
ثابــت تیمــوری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه راهکارهایــی را میتــوان
بــرای دوران پســاکرونا اندیشــید ،بیــان کــرد :مهمتریــن راهــکار ،اعتمــاد بخشــی بــه
جامعــه گردشــگر و جامعــه میزبــان اســت؛ اینکــه بداننــد وضعیــت انتقــال بیمــاری بــا
واکسیناســیون سراســری در حــال کنتــرل و مدیریــت بــوده و بهتــر اســت در ایــن
مســیر هماننــد کشــورهای پیشــرو در زمینــه گردشــگری ابتــدا کادر درمان و بهداشــت
واکســینه شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد :در کشــورهای امــارات ،تایلنــد و ترکیــه اولیــن گروهــی کــه
واکســینه شــدند کادر گردشــگری و درمــان بودنــد یعنی دو گروه آســیبپذیر از ســوی
گردشــگر و از طــرف دیگــر بــرای اینکــه بتواننــد وضعیــت صنعــت گردشــگری خــود را
بــه ســمت عــادی شــدن بــاز گرداننــد و اطمینانبخشــی در نــزد گردشــگران حاصــل
کننــد ،گردشــگر را متوجــه ایــن موضــوع میکننــد کــه از ســمت کشــور میزبــان خطر
ابتــالء بیمــاری بســیار انــدک اســت و حمایــت از ســوی دولــت میزبــان را دریافــت
خواهــد کــرد.

اختصاصی

پیامدهای توفانهای گرد و غبار

(مرکــز اطالعــات ســازمان ملــل متحــد)  -بــر
اســاس گــزارش جدیــد ســازمان ملــل متحــد،
بیــش از  ۵00میلیــون نفــر در هنــد و بیــش
از  ۸0درصــد از کل جمعیــت ترکمنســتان،
پاکســتان ،ازبکســتان ،تاجیکســتان و جمهــوری
اســالمی ایــران در معــرض خطــر متوســط و
بــاالی کیفیــت نامناســب هــوا بــه دلیــل توفــان
گــرد و غبــار قــرار دارنــد.
ایــن گــزارش «ارزیابــی خطــر توفــان هــای
گــرد و غبــار در آســیا و اقیانوســیه» اخیرا ً توســط
مرکــز آســیا و اقیانوســیه بــرای توســعه مدیریــت
اطالعــات بالیــا (اپدیــم) در نشســت ویــژه اپدیــم
در جریــان هفتمیــن اجــالس کمیتــه کاهــش
خطــر بالیــاي کمیســیون اقتصــادي و اجتماعــي
ســازمان ملــل متحــد بــراي آســیا و اقیانوســیه
(اســکاپ) توســط ســرکار خانــم آرمیــدا
الیســجابانا معــاون دبیــر کل ســازمان ملل متحد
و دبیــر اجرایــي اســکاپ رونمایــي شــد.
خانــم الیســجابانا در ســخنرانی افتتاحیــه خود
گفــت« :توفــان هــای گــرد و غبــار بــه طــور
جــدی چندیــن منطقــه در جهــان ،از جملــه
در آســیا و اقیانوســیه را تحــت تاثیــر قــرار مــی
دهــد ».وی افــزود « :ایــن گــزارش نشــان مــی
دهــد کــه توفــان هــای گــرد و غبــار خطراتــی را
بــرای جامعــه و محیــط زیســت بــه همــراه دارد و
دســتیابی بــه یــازده هــدف از اهــداف هفدگانــه
توســعه پایــدار را مســتقیماً تهدیــد مــی کنــد.
ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد کــه اثــرات
تجمعــی توفــان هــای گــرد و غبــار بــر جامعــه
قابــل مالحظــه اســت و بیشــتر و پیچیــده تــر از
ســایر انــواع خطــرات طبیعــی اســت“ .

در چارچــوب هشــدارهای جهانــی تغییــرات
اقلیمــی کــه تغییــر سیســتمهای آب و هوایــی
و افزایــش پدیــده گرمایــش زمیــن و تشــدید
خطــرات آب و هوایــی را خاطــر نشــان مــی
ســازد ،گــزارش جدیــد اپدیــم خطــر توفــان های
گــرد و غبــار را بــه طــور جداگانــه بــرای تعــدادی
از بخــش هــای مهــم اجتماعی-اقتصــادی ،ماننــد
کشــاورزی ،انــرژی ،محیــط زیســت ،هوانــوردی،
ســالمت انســان ،ذوب شــدن یخچــال هــای
طبیعــی و شــهرها ارزیابــی مــی کنــد .ایــن
گــزارش نشــان مــی دهــد کــه چگونــه توفــان
هــای گــرد و غبــار کیفیــت هــوا را بدتــر نمــوده
و مناطــق وســیع زمیــن هــای کشــاورزی را
تخریــب مــی کنــد ایــن گــزارش همچنان نشــان
میدهــد کــه خدمــات پروازهــای تجــاری نیــز

تحــت تاثیــر گــرد و غبــار بــوده و باعــث اختــالل
در پروازهــا مــی شــوند و بازدهــی تولیــد انــرژی
خورشــیدی را کاهــش مــی دهــد و ذوب یخچال
هــای طبیعــی را تســریع مــی کنــد.
لتیزیــا روســانو ،مدیــر اپدیــم در افتتاحیــه
ایــن نشســت ویــژه گفــت« :بســیج اقدامــات
منطقــه ای هماهنــگ بــرای کاهــش خطــر و
تقویــت تــاب آوری در برابــر تأثیــرات منفــی و
فرامــرزی توفــان هــای گــرد و غبــار بســیار حائــز
اهمیــت اســت .خانــم روســانو گفــت« :شــواهد
ارائــه شــده در ایــن ارزیابــی کشــورهای عضــو
را فــرا مــی خوانــد تــا اقدامــات مشــترکی اتخــاد
نماینــد کــه شــامل کســب درک عمیــق تــری
از تأثیــرات اجتماعــی و اقتصــادی توفــان هــای
گــرد و غبــار ،تاســیس سیســتمی هماهنــگ

بــرای نظــارت و هشــدار اولیــه بــا تمرکــز بــر
تأثیــر و تدبیــر اقدامــات هماهنــگ بــرای کاهــش
خطــرات در مناطــق جغرافیایــی کــه در معــرض
بیشــترین خطــر هســتند “.
ایــن ارزیابــی ریســک نشــان مــی دهــد کــه
اثــرات تجمعــی توفــان هــای گــرد و غبــار بــر
جامعــه قابــل توجــه اســت ،نــه تنهــا بــه ایــن
دلیــل کــه توفــان گــرد و غبــار بیشــتر از ســایر
انــواع مخاطــرات طبیعــی رخ مــی دهنــد بلکــه
تأثیــرات آن هــا پیچیــده تــر از ســایر بالیــای
طبیعــی بــوده و مســئله ای مهــم در حــال ظهور
بــرای سیاســت گــذاران در منطقــه آســیا و
اقیانوســیه اســت.
در ایــن نشســت نماینــدگان کشــورهاي
منطقــه از جملــه جنــاب آقــاي دکتــر
طهماســبي ،رییــس کمیتــه ملــي مقابلــه بــا
گــرد و غبــار و جنــاب آقــاي مهنــدس دریایــي
معــاون مرکــز امــور بیــن الملــل ســازمان برنامــه
و بودجــه و نماینــدگان وزارت امــور خارجــه
جمهــوري اســالمي ایــران و نیــز ســخنراناني
از اســترالیا ،ژاپــن ،ســازمان جهانــي هواشناســي
و اپدیــم گــزارش فعالیــت هــا و دســتاوردها
و پیشــنهادات خــود بــراي بهبــود و تقویــت
همــکاري هــاي منطقــه اي و بیــن المللــي
ارائه نمودند.
توصیــه هــاي گــزارش ارزیابــي ریســک
گــرد وغبــار در آســیا و اقیانوســیه و خروجــي
هــاي ایــن نشســت بــراي تدویــن برنامــه اقــدام
منطقــه اي بــراي کاهــش ریســک گــرد و غبــار
در آســیا و اقیانوســیه مــورد اســتفاده قــرار
خواهد گرفت.

سویل شهر افسانه ای اسپانیا

فتحیه بهشت توریستی مدیترانه

ســویل یــا ســوویا و یــا ســبیا شــهری زیبــا مــی باشــد کــه در اندلــس اســپانیا واقــع گشــته
اســت .شــهر ســویل در اســپانیا در دنیــای اســالم به اشــبیلیه نیز معــروف بــوده اســت .ایــن
شــهر تاریخــی کــه میتــوان آن را عــروس اســپانیا نیز نامیــد همــه ســاله گردشــگران و توریســت
هــای زیــادی را بــه خــود جــذب مــی کنــد .شــهر ســویل بــه عنوان چهارمیــن شــهر بــزرگ
اسپانیا شــناخته شــده است.شــاید شــما اســم هرکــول را شــنیده باشــید طبــق افســانه هــای
باســتانی هرکول که از قهرمانــان یونــان بــوده اســت معمــار شــهر ســویل مــی باشد.ســویل
شــهری بــا قدمــت حــدودا 2000ســاله اســت کــه حکومــت هــای زیــادی را بــه خــود دیــده
اســت .ســواحل دلپذیــر ،کوچــه هــای تنــگ و تارخــی ،بــاغ هــای زیبــا و رنگیــن ،کاخ کاخ هــا و
کلیســاهای متعــدد در ایــن شــهر دســت بــه دســت هــم داده انــد کــه از ایــن شــهر ،پایتختــی
هنــری و فرهنگــی بیافریننــد و چشــم هــر بیننــده ای را متحیــر خــود نمایــد و هرکســی کــه
از ایــن شــهر شــنیده اســت مشــتاق رفتــن بــه آنجــا گــردد و بــا اولیــن قدمــی کــه بــه ایــن
شــهر مــی گــذارد روم باســتان برایــش متجــی گــردد .ایــن شــهر را مــی تــوان قطــب اقتصــادی
اندلــس نیــز نــام نهــاد زیــرا از شــبکه حمــل و نقــل قــوی و توانمنــدی برخــوردار اســت.
ایــن شــهر تاریخــی را نمــاد علــم هــم مــی شــود بــه حســاب آورد زیــرا دانشــگاه هــا و مــدارس
بســیار کــم نظیــری را دارا اســت و اولیــن مرکــز ( )DNAاســپانیا در ایــن شــهر تاســیس شــد.
شــهر ســویل در اســپانیا هتــل هــای زیبــا و معروفــی از جمله هوســپس الس کاســاس را دارد
کــه بــا حــال و هــوای روســتایی آن مــی تــوان گردشــگران را شــیفته خــود کنــد و چنــد روزی از
فضــای شــهری خــارج نمایــد .از دیگــر تفریحــات و جاذبــه هــای ایــن شــهر می تــوان به مراســم
هفتــه مقــدس( )Holy weekو نمایشــگاه ســویل( )Seville fairاشــاره کرد .مراســم
سماناســنتای این شــهر بســیار معــروف مــی باشــد و در آن زنــان لبــاس فالمنکــو و مــردان نیــز
کــت و شــلوارهای فاخــر خــود را مــی پوشــند.

در نزدیکــی ســواحل دریــای اژه شــهری زیبــا کــه به رنــگ فیــروزه ای اش معــروف مــی
باشــد و محل تقاطــع دریــای اژه و مدیترانه اســت قــرار گرفتــه و درمیــان انبوهــی از جنــگل
هــا و کــوه هــا محصــور شــده اســت .نــام ایــن شــهر زیبــا و دیدنــی فتحیــه مــی باشــد و بــرای
کســانی کــه بــه طبیعــت و تاریــخ عالقــه دارنــد بهشــتی ســت در کشــور ترکیــه کــه میتواننــد
از آن دیــدن کنند.
معرفی شهر فتحیه ترکیه
فتحیــه نگیــن ســواحل اژه کــه در غــرب ترکیــه و در اســتان موال قــرار گرفتــه گردشــگران
زیــادی را بــه خاطــر آب و هــوای بــی نظیــر و مناظــر طبیعــی و تاریخــی بــه ســمت خــود مــی
کشــاند.اگر بخواهیــم بــا زبــان نوشــتاری از ایــن بهشــت گمشــده در ترکیــه بیشــتر بگوئیــم مــی
تــوان از جنــگل هــای نخــل کــه در دامنه کــوه مندوزا وجــود دارد واز جملــه نــوار ســاحلی
طوالنــی کــه سراســرآن بــا درختــان پوشــانده شــده و اماکــن تاریخــی بینظیــرو دریای شــفاف و
آبی کریســتالی ســاحل و شــن هــای ســفید کــه از ویژگــی هــای بــارز ایــن شهراســت ،نــام بــرد.
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه ایــن شــهر طرفــداران زیــادی نــزد انگلیســی
هــا دارد و بــه همیــن دلیــل نزدیــک بــر  ۷000انگلیســی زبــان بــه طــور دائــم در ایــن
شــهر ســکونت دارنــد و حــدود  ۶00هــزار انگلیســی ســاالنه از ایــن شــهر دیــدن مــی
کننــد کــه بیشــتر مــردم بومــی ایــن شــهر ممکــن اســت بیشــتر بــا زبــان انگلیســی
نیز صحبت کنند.
فتحیــه ایــن شــهر فیــروزه ای عــالوه بــر آب و هــوای معتــدل و طبیعــت زیبایــی کــه در دل
خــود جــای داده بــرای گردشــگرانی کــه بــه کوهپیمایــی و پیــاده روی در ســواحل عالقــه دارنــد
مکانــی مناســب اســت ونکتــه خوشــمزه ایــن شــهر غذاهای دریایی متنوعــی ســت کــه دارد.
فتحیــه دارای امکانــات زیــادی برای خوشــگذرانی بــرای گردشــگران دارد.

مجموعه گردشگری غار علیصدر
با مصوبه ستاد کرونا تعطیل شد
مجموعــه گردشــگری علیصــدر
کــه از اســفند  99بــه دلیــل شــرایط
خــاص کرونــا تعطیــل بــود ،اوایــل
تیرمــاه جــاری فعالیــت دوبــاره خــود
را بــا مجــوز ســتاد کرونــا آغــاز کــرد
کــه ایــن بازگشــایی خیلــی دوام
نداشــت و دوبــاره بــا محدودیــت هــای
سراســری اواخــر مــرداد تعطیــل و
پس از گذشــت آن و بازگشــایی،دوباره
بــا مصوبــه روز گذشــته ســتاد
تعطیــل شــد .ماهای پایانــی ســال
 139۸شــیوع ویــروس کرونــا ضربــات
جبرانناپذیــری بــه اقتصــاد کشــور
بخصــوص صنعــت گردشــگری وارد
کــرد و دولــت تســهیالتی بــرای ایــن
حــوزه در نظــر گرفــت امــا بــا رونــق
نداشــتن ایــن صنعــت تســهیالت نیــز

راهگشــا نشــد.
مجموعــه گردشــگری غــار علیصدر
بــه عنــوان طوالنــی تریــن غــار آبــی
جهــان نیــز هماننــد بســیاری دیگــری
از مجموعــه های توریســتی و تفریحی
کشــور بــه دلیــل شــرایط ناشــی
از همــه گیــری ویــروس و تعطیلــی
هــای چندبــاره و طوالنــی مــدت ،بــا
مشــکالت زیــادی مواجه شــده اســت.
شــیوع ویروس کرونا آســیب شــدیدی
به صنعت گردشــگری در همــدان وارد
کــرد ،ایــن ضربه آنچنــان شــدید بود
کــه عمـ ً
ال بیــش از  90درصــد فعــاالن
ایــن حــوزه بــا بیــکاری روبــهرو شــده
و خســارتهای جبرانناپذیــری را
متحمــل شــدهاند.
پایــان اســفند مــاه  ،99غــار

سرمایهگذاران گردشگری
به حمایت ویژهای نیاز دارند
معــاون اداره کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی لرســتان میگویــد :ســرمایهگذاران بخــش گردشــگری بــه
حمایــت ویــژهای نیــاز دارند.اســکندر فالحونــد چگنــی در اظهــار
کــرد :متاســفانه در چنــد ســال اخیــر ســیل و کرونــا لطمــات

علیصــدر بــا تصمیــم ســتاد ملــی
کرونــا تعطیــل شــد و ایــن مجموعــه
گردشــگری پس از ســه مــاه تعطیلــی
اوایــل تیرمــاه امســال فعالیــت خــود را
دوبــاره آغــاز کــرد.
امــا بــا شــیوع مــوج پنجــم همــه
گیــری کرونــا و همزمــان بــا تعطیلــی
سراســری کشــور ،غــار علیصــدر بــار
دیگــر تعطیل شــد.
شرکت سیاحتی علیصدر
در ایستگاه آخر
در حالــی کــه علیصــدر نفــس
هــای آخــر خــود را مــی کشــید،
روز گذشــته بــا تصمیــم ســتاد ملــی
کرونا بــار دیگــر تعطیــل شــد و
علیصــدر بــه ایســتگاه آخــر رســیدـ
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت

ســیاحتی علیصــدر گفــت :بر اســاس
تصمیــم ســتاد ملــی کرونــا و بــا
هــدف قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس،
مجموعــه گردشــگری غــار علیصــدر
تعطیــل شــد.
“حمیــد امامــی» بــا بیــان اینکــه
مجموعــه غــار علیصدر 2۵لغایــت
30مــرداد تعطیــل و پــس از چنــد
روز بازگشــایی دوبــاره از روز گذشــته

جبرانناپذیــری بــه بخــش گردشــگری لرســتان وارد کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مراکــز اقامتــی و بومگردی بیشــترین خســارت
را در ایــن راســتا متحمــل شــدهاند ،افــزود :در حــال حاضــر 102
هتــل ،مرکــز اقامتــی و بومگــردی بــا ظرفیــت  1۸۵0تخــت خواب
در اســتان فعالیــت دارنــد کــه متاســفانه اکثــر اینهــا با مشــکالت
زیــادی مواجــه هســتند.فالحوند تصریــح کــرد :این شــرایط ســبب
تعدیــل نیــرو در برخــی واحدهــا شــد و ســرمایهگذاران بخــش
گردشــگری لطمــات زیــادی دیدند.معــاون گردشــگری اداره کل
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی لرســتان اضافــه

تعطیــل شــده اســت ،خاطرنشــان
کرد :اولیــن قطــب گردشــگری
اســتان ،بــا نظــر ســتاد کرونــا اجــازه
خدمــات رســانی بــه گردشــگران
را خواهــد داشــت .وی گفــت :غــار
علیصدر بــه طــور میانگیــن ســاالنه
 ۶00هــزار بازدیدکننــده دارد کــه این
رقــم در ســال  99بــه حــدود  ۸0هــزار
گردشــگری کاهــش یافــت.

کــرد ۵۸ :مجتمــع بیــن راهــی و ســفرهخانه ســنتی و  ۶مرکــز
بومگــردی نیــز در ایــن ایــام دچــار خســارات فراوانــی شــدهاند.
وی بــا اشــاره بــه پرداخــت تســهیالت بــرای جبــران بخشــی از
خســارت کرونــا بــه ســرمایهگذاران گردشــگری ،خاطرنشــان کــرد:
ســرمایه گــذاران بخــش گردشــگری میتواننــد بــا ثبــت نــام در
ســامانه کارا از ایــن تســهیالت بهرهمنــد شــوند.فالحوند بــا بیــان
اینکــه فعــاالن ایــن بخش بــه حمایــت ویــژهای نیــاز دارنــد ،افزود:
مشــکالت ســرمایهگذاران گردشــگری بیــش از حــد بــوده و بــدون
حمایــت کار آنــان ســخت اســت.

