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تالش بــرای جایگزینی خودروهای هیبریدی و 
برقــی، با خودروهای دیزلی و بنزین ســوز، هر روز 
وارد مرحله تازه ای می شــود. زمانی قرار بود ســال 
۲۰۴۰ در اغلب کشــورهای اروپایی، اســتفاده از 
خودروهای بنزینی ممنوع شــود اما این تاریخ هر 
روز جلوتر می آید. در آخرین تحول، اعالم شده که 
بوریس جانسون، نخســت وزیر انگلیس قصد دارد 
زمان ممنوعیت فروش خودروهای جدید دیزلی و 
بنزینی را از ســال ۲۰۳۰ اعالم کند که پنج سال 
زودتــر از برنامه ریزی قبلی خواهد بود؛ یعنی کمتر 

از 1۰ سال دیگر. 
این ممنوعیت برای سایر کشورها هم برنامه ریزی 
شده است. به عنوان مثال یکی از دادگاه های آلمان 
به شهرها اجازه داد از ســال ۲۰۳۰، تولید و رفت 
و آمــد خودروهای بنزینی را ممنــوع اعالم کنند. 
فرانســه قصد دارد این ممنوعیت را از سال ۲۰۴۰ 
اعمال کند و دولت دانمارک پیشنهاد کرده تا سال 
۲۰۴۰ فروش خودروهــای بنزینی و گازوئیلی در 
سراسر اتحادیه اروپا ممنوع شود. آمریکا هم چنین 
محدودیت هایی را پیگیری می کند و با کاهش میزان 
تولید نفت شیل، قطعا این روند اجرایی خواهد شد. 
مثال قرار اســت خرید و فروش خودروهایی که از 
سوخت های فسیلی استفاده می کنند از سال ۲۰۳۵ 

در ایالت کالیفرنیا ممنوع شود.
کاهش اســتفاده از خودروهای بنزینی و دیزلی 

در اروپا و آمریکا به معنای کاهش تقاضا برای نفتی 
اســت که همین حاال هم هر سال تقاضا برای آن 
کاهش می یابد. هنوز ذخایر فراوانی از نفت در دنیا 
باقی مانده اما روز به روز بازار نفت کوچکتر می شود. 
کشورهایی مثل آمریکا، روسیه، عراق و حتی امارات، 
روند افزایش تولید نفت خود را سرعت داده اند چون 
متوجه شده اند باقی ماندن نفت در زیِر زمین که در 
کشور ما به »بستن چاه های نفت« با هدف کاهش 
اتکای بودجه به نفت معروف شــده، موجب حفظ 
این ذخایر برای نســل آینده نمی شود! چون تا 1۰ 
سال یا نهایتا ۲۰ سال دیگر این نفت، ارزش امروز 
را نخواهد داشــت، پس کشــورهای مختلف دنیا 
در حال افزایش توان تولید هســتند تا این ذخایر 
باارزش را هــر چه زودتر تبدیل به ارزش افزوده ای 
 در روی زمین کنند و از سود این نعمت خدادادی

 بهره ببرند.
اما در ایران، به عنوان کشوری که سومین ذخایر 
نفتی جهان را دارد و در سال گذشته هم در کشف 
میادین نفتی جدید در دنیا رتبه اول را کسب کرده 
کــه همه ما هم به آن افتخار کردیم، نه تنها امکان 
افزایش تولید نفت را نداریم، بلکه به خاطر تحریم، 
فرصت ها را هر روز از دســت می دهیم. 1۵ ســال 
پیش کمی بیش از چهار میلیون بشکه نفت در روز 
تولید می کردیم، دو سال پیش، قبل از تحریم های 
آمریکا، دوباره به مرز همان میزان تولید رســیدیم، 

اما عموما در تمام این ســال ها بیــن ۲ تا نهایتا ۳ 
 میلیون بشــکه نفــت در روز تولیــد می کردیم و 

تولید می کنیم.
در ظالمانــه و غیرعادالنه بــودن تحریم های 
دولت ترامپ بر ضد ایران تردیدی نیســت. اما آیا 
تنها کاری که از دســت ما ساخته است، نشستن 
و نظاره کردن است؟ آیا نمی توانیم نقش فعالتری 
برای لغو این تحریم های ناعادالنه داشــته باشیم؟ 
آیا تنها کاری که منتقدان تحریم می توانند انجام 
دهند، تشــویق به پاالیشگاه سازی است، تا وقتی 
نفتمــان تحریم اســت، بنزین و فــرآورده صادر 
کنیم؟ گویا اصال بــه این موضوع توجه نمی کنیم 
که تحریم ما، صرفا تحریم صادرات نفت نیســت، 
بلکه برنگشــتن پول نفت و سایر اقالم صادراتی ما 
به داخل کشور است. بنزین هم صادر کنیم همین 
مشکل را خواهیم داشــت. باید مشکل اساسی را 
رفــع کرد. این همه ذخایر و این همه کشــفیات، 
وقتــی به کارمان می آید کــه آن را در هر قالبی، 
نفت خام یا فرآورده یا محصوالت پتروشیمی صادر 
و تبدیــل به ارزش افزوده کنیــم. در حوزه کالن 
کشور و در بخش دیپلماسی، بدون فضاسازی های 
سیاسی و جناحی، نیازمند فعالیت بیشتری برای 
لغو تحریم هستیم تا سال ها بعد حسرت این روزها 
را نخوریم. اقتصاد ایران نیازمند فروش نفت است؛ 

چه بخواهیم و چه نخواهیم.

در پــي درگذشــت مرحوم حســین عربي؛ پیام 
تسلیتي از سوي دبیرکل حزب مردم ساالري خطاب به 
رئیس جمهور ارسال شد. متن پیام به شرح زیر است:

»کل نفس ذائقه الموت«
جناب حجت االســالم والمســلمین دکتر حسن 

روحاني، رئیس جمهور محترم
با نهایت تاســف درگذشــت برادر بزرگوار همسر 
مکرمه تان، همشهري و دوســت ارجمندم شادروان 
مرحوم مغفور حســین عربي را به جنابعالي، همسر 
گرامیتان و سایر وابستگان به ویژه همسر داغدیده آن 

زنده یاد تسلیت گفته و از درگاه احدیت علو درجات، 
رحمت بیکران الهي و حشر و نشر با ائمه معصومین 
علیهم السالم را براي آن عزیز سفرکرده و بقاي عمر و 
صبر جزیل و اجر عظیم را براي بازماندگان مســألت 
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وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد »سید محمود 
علوی«، وزیر اطالعات ایران را در فهرســت تحریم ها 
قرار داده اســت. به گزارش فارس، خزانه داری آمریکا 
دیروز چهارشنبه از اعمال تحریم های جدید در ارتباط 
با ایران خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد 
»ســید محمود علوی«، وزیر اطالعات ایــران را در 
فهرســت تحریم ها قرار داده است. طبق فهرستی که 

روی وب ســایت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اسامی 
9 فرد، از جمله وزیــر اطالعات ایران ۴9 نهاد و یک 
کشــتی به بهانه های مختلف در ارتبــاط با ایران در 
فهرست تحریمی موســوم به SDN قرار گرفته اند. 
وزرات خزانه داری آمریکا در بیانیه ای که برای توضیح 
درباره دالیل اعمال این تحریم ها منتشر کرده نوشت 
شرکت های مرتبط با بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

را در فهرســت تحریم ها قرار داده است. خزانه داری 
آمریکا عالوه بر این، با متهم کردن وزیر اطالعات ایران 
به نقض »حقوق بشر« گفته که ایشان را به فهرست 

SDN اضافه کرده است.
طبق اعالم خزانه داری آمریکا »سید پرویز فتاح«، 
رئیس بنیاد مستضعفان نیز از جمله کسانی است که 

تحریم شده است.

پروفسور محمدشریف ملک زاده مخترع نظریه جهان شمول MFT است.
اعطای عنوان بنیانگذار و پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان او را در 

زمره برترین های علمی جهان قرار داد. 
این عنوان پس از تایید علمی نظریه MFT توســط اساتید دانشگاه های 
معتبر جهان و مقامات سازمان جهانی جهانگردی )UNWTO( طی نامه ای 
رســمی به تاریخ پانزدهم اکتبر ۲۰۲۰ توســط اتحادیه بین المللی روســای 
دانشــگاه های جهان )IAUP( به وی ابالغ شــد. بدنبال کســب این افتخار 
مراسم رســمی  بین المللی آیین تجلیل از »پروفسور محمدشریف ملک زاده« 
توســط اتحادیه  بین المللی روسای دانشــگاه های جهان )IAUP( و جمعی 
از دانشــگاه های بزرگ جهان در روز دوشــنبه ۲۶ آبان مــاه باحضور آنالین 
رئیس اتحادیه  بین المللی روســای دانشــگاه های جهــان و اعضای بلند پایه 
ســازمان جهانی جهانگردی ملل متحد و دانشگاه های مطرح جهان از جمله 
دانشگاه جرج واشــنگتن آمریکا، کیوتو ژاپن، دانشگاه سیاس چین، دانشگاه 
هولوا اســپانیا و جمعی از دانشمندان در مجموعه فرهنگی آوای خلیج فارس 
جزیره کیش برگزار شــد. در جمع پرشمار روسا و اساتید دانشگاه ها، صاحب 
نظران و مقامات بلندپایه ســازمان جهانی جهانگــردی حاضر در این وبینار 
دکتر کاخا شــنگلیا رئیسIAUP ، دکتر جانی هاریانتو دانشــگاه پرزیدنت 
اندونزی، دکتر تاکشــی ماتســودا رئیس دانشــگاه کیوتو ژاپن، خانم کارول 
مارینو مدیرکل گردشــگری بوگوتا کلمبیا، دکتر الهام مددوف رئیس دانشگاه 
گردشــگری و مدیریت آذربایجان، دکتر شان چن، رئیس دانشگاه  بین المللی 
SIAS چیــن، خانم تامــاز کانداکــی مدیرعامل Gold ایتالیا، پروفســور 
ویلســون ســیلونگ وه مدیر انســتیتو گردشــگری و هتلداری زامبیا، دکتر 
مصطفی بابانلی رئیس دانشــگاه صنعت آذربایجان، پروفسور دونالد  هاوکینز 
استاد تمام دانشگاه جرج واشــنگتن آمریکا، دکتر صبورخان رئیس دانشگاه 
دافردیل بنگالدش و دکتر کرنی دیج مان، مدیر پژوهش و نوآوری دانشــگاه 
علوم کاربردی هلند حضور داشــتند و با قرائت و ارســال بیانیه الکترونیکی 
خــود مهر تاییــد دیگری بر نظریــه MFT زده و از مقام علمــی و جایگاه 
درخشــان »پروفســور محمدشــریف ملک زاده« معاون رئیس جمهور سابق، 
استاد دانشگاه و مولف سرشــناس ایرانی تجلیل به عمل آوردند. گردشگری 
در پسا MFT  گردشگری آرامش روح و روان است. این مدل رژیم جدیدی 
را بــرای تامین این رویکرد بــه تعاریف و مبانی گردشــگری اضافه می کند. 
 MFT جوامــع کوچک محلی را به جوامع کارآفرین، اقتصادی و پیشــرفته 

تبدیل می کند.
پروفســور ملک زاده در شروع این مراســم ضمن تشکر از پیام های محبت 
آمیــز هموطنان به ویژه نامه جمعی از ایرانیان مقیــم آمریکا و کانادا و ابراز 
محبت پروفسور توفیق موسیوند نخستین مخترع بای پس قلبی ریوی جهان 
صمیمانه قدردانی کرد و گفت: توریســم ســنتی بر سه عنصر زمان، مکان و 
انسان بود. در عصر کنونی توریسم سنتی نتوانست ماهیت نیاز ما را در سطح 
جهانــی برآورده کند. بنده با تحقیقاتم مدل جدیدی ارائه کردم و هرم نیاز را 

به ماهیت نیاز تغییر دادم و ضلع چهارم یعنی ماهیت نیاز به آن اضافه شد.
پدر علم نوین گردشــگری جهان، ماهیت نیــاز را روح و روان معرفی کرد 
که ســبب تشــکیل ضلع چهارم نیاز می شود که قابل مشــاهده نیست ولی 
اصل ماهیت گردشــگری اســت. مدل MFT تعریف گردشگری در جهان را 
عوض خواهد کرد. گردشــگری در پسا  MFTگردشگری آرامش روح و روان 

اســت. این مدل رژیم جدیدی را برای تامین این رویکرد به تعاریف و مبانی 
گردشــگری اضافه می کند. با این تعریف جدید ما باید به ماهیت درخواست 
انسانی که به سفر می رود توجه کنیم و باید به نیازهای جدید توریسم احترام 

بگذاریم.
در ادامــه ملک زاده با دعوت از غالم عباس برزگر مدیر خانه گردشــگری 
بوانات شیراز، زهرا برزگر جوانترین راهنمای گردشگری ایران به جایگاه، این 
خانواده را نمونه ای موفق برای حرکت در مســیر مدل MFT معرفی کرد که 
با اضافه کردن بعد چهارم به مثلث نیاز گردشــگری سنتی یعنی ماهیت نیاز 
و ایجاد خاطره برای گردشگر در محیط، توانستند در کوتاه ترین زمان ممکن 
ضمن اشتغالزایی برای ده ها نفر، عنوان کارآفرین نمونه کشورو جایگاه چهارم 
نقاط شگفت انگیز ایران را نیز از آن خود کنند، همچنین جوامع محلی خود 
را به ســمت جوامع اقتصادی و پیشــرفته حرکت دهند و برزگر را تبدیل به 

اولین میلیاردر روستایی ایران کنند.
استقبال دانشگاه جرج واشــنگتن آمریکا برای همکاری علمی و آموزشی 
براساس تئوری MFT پروفســور ملک زاده، پروفسور دونالد  هاوکینر، استاد 
تمام دانشــگاه جرج واشــنگتن، ضمن تبریک بخاطر ایــن موفقیت و قرائت 
پیام رســمی دانشگاه، آمادگی کامل دانشگاه جرج واشنگتن را برای همکاری 

آموزشی و پژوهشی با سازمان  بین المللی سیتی وان اعالم کرد.
  )UNWTO( نایب رئیس اعضای وابســته ســازمان جهانی جهانگردی
گفت: اعضای وابســته و وزرای گردشــگری عضو UNWTO در جستجوی 
راهکارها و ابتکارات نوآورانه در صنعت گردشــگری هستند که بتواند تبعات 
منفی همه گیری کرونا را برطرف و تجدید حیات این صنعت را تضمین نماید. 

بدون شک، تئوری MFT می تواند یکی از این ابتکارات باشد.
وی گفت: گســترش کرونا در سراســر جهان این نکته را به اثبات رساند 
که روش های ســنتی مدیریت گردشــگری نیاز به بازنگری و ســازگاری با 
واقعیت های جدید دارد. براســاس تئوریMFT، توجه به جنبه های انسانی 

و معنوی باید در دستور کار صنعت گردشگری قرار گیرد.
ایشــان در بخش پایانی پیام خود بر این نکته تاکید کرد که الزم اســت 
نیازهای گردشــگران با خدمات و محصوالتی که دریافت می کنند ســازگار 
باشد تا آرامش روح و روان را به ارمغان آورد و یک تجربه معنی دار خلق و به 
باالرفتن کیفیت زندگی کمک نماید. این موارد جزو اهداف جهانی هســتند 

که آینده ای پایدار، جامع و انعطاف پذیر را برای گردشگری رقم خواهد زد.
دعوت انستیتو گردشگری بوگوتا در کلمبیا از پروفسور ملک زاده 

جهت تدریس تئوری MFT برای دوره های فوق لیسانس 
خانم کارول مارینو مدیرکل انستیتو گردشگری بوگوتا، ضمن عرض تبریک 
بخاطر این موفقیت که توسط ســازمان جهانی جهانگردی )UNWTO( و 
فعاالن گردشــگری به رسمیت شناخته شده اســت، از آقای دکتر ملک زاده 
دعوت کرد تا تئوری MFT را برای دانشــجویان فوق لیســانس گردشگری 
بوگوتا تدریس نماید؛ تا آنها بتوانند راه های جدیدی را براســاس این تئوری 
جالب بدست آورند و با درک بهتری در این پروژه فوق العاده مشارکت داشته 

باشند.
مدیرکل انستیتو گردشــگری بوگوتا گفت: ما در کلمبیا بر این باوریم که 
صنعت گردشــگری باید محتوای وسیعی از نوآوری و خالقیت داشته باشد تا 
گردشگران و مردم نه تنها مقاصد وخدمات متنوع را تجربه نمایند بلکه حس 
فرهنگی، جوامع محلی، احساسات و خاطراتی را لمس و در یک محیط لذت 

بخش در طول سفر زندگی کنند.
خانم مارینو گفت: فرصت جدیدی فراهم شــده است تا ضمن هم افزایی و 
تبادل دانش براساس مطالعات در زمینه گردشگری و لحاظ کردن سناریوهای 
جدید که در نتیجه شیوع کرونا ایجاد شده است، بتوانیم نگرش ها و ابزارهای 
متفاوتــی را در پیش بگیریم تا کشــورهای ما به عنوان مقاصد گردشــگری 
پاســخگوی نیازهای خاص و ویژه هر گردشگر باشد. این نگرش باعث خواهد 
شــد تا گردشگر ضمن تجربه یک زندگی در جوامع محلی، بتواند روح و روان 

خود را به آرامش برساند.
در پایان این مراسم شال عیاری، که نمادی کهن از فرهنگ ارزشمند ایران 
است و جایگاه ویژه ای نزد مردم سیستان و بلوچستان دارد به پاس تالش های 
»پروفسور محمدشریف ملک زاده« در اعتالی فرهنگ و نام ایران زمین توسط 

جمعی از هنرمندان این استان به ایشان اهدا شد.
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این صحبت بی منطق اســت. ما اگــر مطالعه ای بر داروهایی مثل رمدســیویر و فاویپیراویر انجام دادیم به 
شــکل متداول بوده اســت  و در همه دنیا استفاده می شدند. داروی درمان قطعی کرونا وجود ندارد و چیزی 
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و در درجه دوم کورتیکواســتروئیدها هستند که در فاز التهابی به مریض می دهیم، مابقی داروها کم کننده 
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تیمشان انجام شده است که باعث افتخار ما است چون مشارکت با چندین کشور معتبر و از طریق سازمان 
بهداشــت جهانی بوده است و افتخار اســت که ما را در یک مطالعه شرکت دادند و نتایج آن را اعالم کنیم. 
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شــرکت مخابرات ایران )منطقه قزوین( در نظر دارد »اجرای پروژه طرح توســعه کابل 
مرکز خوارزمی زمین های افشاری« را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نماید.

اطالعــات  کســب  جهــت  می تواننــد  مناقصــه  در  شــرکت  متقاضیــان 
 بیشــتر بــه آگهــی فراخــوان در ســایت مخابــرات منطقــه قزویــن بــه آدرس

 WWW.QAZVIN.TCI.IR مراجعه نمایند.
مدیریت مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه قزوین

)نوبت اول(آگهی مناقصه

شماره مناقصه: 99/24/ق شرکت مخابرات ایران)سهامی عام( 
مدیریت منتطقه قزوین

جناب آقای حسین قبادیان
درگذشت پدر گرامیتان موجب تأثر و تألم گردید؛ ضمن عرض تسلیت 
به شما و سایر بستگان معزز آن مرحوم از درگاه خداوند متعال برای آن فقید 
 سعید آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت

دکتر مصطفی کواکبیان، مدیرمسئول  می نمائیم.
و همکاران شما در روزنامه مردم ساالری و پیام استان سمنان

گزارش»مردمساالریآنالین«ازپيامدهایاقتصادی
تعطيالتدوهفتهای

دوگانه تعطیلی و تامین معیشت 
در چالش مبارزه با کرونا 


