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قانونی که به راحتی دور زده می شود؛

کارشناس صنعت خودرو:مردم مجبور به حضور در بازار غیررسمی شده اند
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تعلیق فعلی در مذاکرات رفع تحریم ها، بیش از آن که 
به دلیل بن بس��ت های تکنیکی در جریان مذاکرات 
باشد ناش��ی از تزلزل دولت بایدن در عرصه سیاست 
داخلی و خارجی اس��ت. هر کس��ی ک��ه کوچکترین 
آشنایی با فرهنگ زندگی در آمریکا داشته باشد می داند 

که ماشین بخشی جدایی ناپذیر از سبک زندگی...

 بی ارادگی بایدن عامل
 اصلی عدم توافق در وین

وقتی آمريکايی ها توان تصميم گيری ندارند؛

گروه اقتص��ادی: س��یالب ها، خشکس��الی و بحران 
فرونشست از جمله دالیلی است که باید به پروژه های 
آبخی��زداری و آبخوان داری بی��ش از پیش توجه کرد.
ب��ه گزارش مهر، طی س��ال های اخیر به دلیل ضعف 

مدیریت منابع آبی فجایع و مخاطرات زیادی در...

آبخیزداری و آبخوانداری کلید 
نجات سفره های آب زیرزمینی 

اسرائیل یک رژیم آپارتاید است

بحران فرونشست جدی است!

سازمان »عفو بين الملل«:

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

منابع گشایش های 
ارزی صرف تقویت 

زیرساخت های کشور شود

فراررسیدن ایام لیالی قدر و شهادت موالی متقیان علی علیه السالم تسلیت باد
سرمقاله

یادداشت

مدیریت بازار دارو زیر 
ذره بین کمیسیون اصل ۹۰

علی خضریان  ���
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

افزای��ش قیم��ت دارو و 
زیرس��اخت های  نب��ود 
ح��ذف ارز ترجیح��ی و 
به دنبال آن مش��کالت 
زیاد ناشی از افزایش قیمت ها و همچنین 
نگرانی بیمارس��تان ها از کمبود اعتبارات 
برای تهیه دارو در ماه های آینده به دلیل 
افزایش قیمت و عدم افزایش تعرفه های 
خدمات پزشکی و حذف برخی از داروها 
به دلی��ل افزای��ش قیم��ت در روزهای 
اخیر موجب شد کمیس��یون با دعوت از 
مسئولین مرتبط از وزارتخانه های صمت 
و بهداش��ت، س��ازمان های غ��ذا و دارو، 
برنامه و بودجه، تامین اجتماعی و س��ایر 

سازمان های بیمه گر و...
ادامه در همین صفحه ���

قیمت بسته اینترنت با چه 
مبنایی افزایش می یابد؟

علیرضا سلیمی  ���
عضو هیات رئیسه مجلس

و  ارتباط��ات  وزارت 
باید  اطالع��ات  فناوری 
هرچه س��ریعتر به افکار 
عمومی نسبت به افزایش 
ن��رخ اینترنت پاس��خ ده��د و توضیحات 
قانع کننده ای درباه دالیل این گرانی ارائه 
کند. اپراتورهای تلفن همراه با چه مبنایی 
قیمت اینترنت را افزایش داده اند؟ اینترنت 
اکنون ب��ه یکی از الزام��ات زندگی مردم 
تبدیل شده است زیرا تحصیل و بخشی از 
کسب و کار مردم به این خدمت نیاز دارد. 
همان گونه م��ردم برای گذران زندگی به 
آب، برق، گاز و.. نیاز دارند باید اینترنت نیز 
با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. ه 
افکار عمومی نسبت به گرانی حساس شده 
است، وزارت ارتباطات باید در محاسبه نرخ 
اینترنت به این موضوع که این خدمت این 
روزها به یکی از اساسی ترین نیازها تبدیل 
شده، توجه و راهکارهایی برای جبران این 

موضوع کند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از فرصت های 
موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه 
روابط تجاری با کشورهای منطقه، به معاون اول مأموریت 
داد با تشکیل کمیته ای، مشکالت و موانع حوزه تجارت را 
احص��ا و در کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز 
چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به گزارش وزارت 
امور اقتصادی و دارایی درباره فرصت ها و چالش های روابط 
تجاری با کشورهای منطقه، وضعیت تجاری کشورمان را 
خوب توصیف و بر لزوم بهره مندی از فرصت های موجود 
و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در این عرصه 
تاکید کرد. رئیس جمهور در ادامه به معاون اول مأموریت داد 
با تشکیل کمیته ای با حضور مسئوالن ذیربط، مشکالت و 
موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه ترین زمان برای حل 

آنها تدبیر کنند. رئیسی پیگیری را رمز موفقیت دستگاه ها 
در انجام وظایف و ماموریت های شان دانست و تاکید کرد: 
مشکالت فقط با دستور دادن حل نمی شود، بلکه دستورات 
بای��د منجر به اقدام و عمل جدی ش��ود. رئیس جمهور با 
تاکید بر لزوم مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیالت بانکی 
به س��وی تولید گفت: خلق نقدینگی ب��دون مدیریت آن 
پیامدهای سوء اقتصادی دارد و تالش های خدمت گزاران 
عرصه اقتص��اد را بالاثر می کند. رئیس��ی در ادامه ضمن 
محک��وم کردن حمالت تروریس��تی به چند مدرس��ه در 
کش��ور افغانستان و تس��لیت به خانواده های قربانیان این 
رخداد، مس��ئولیت این حوادث را عالوه بر تروریست ها، بر 
عهده کش��ورهایی دانست که در سال های گذشته به اسم 
تأمین امنیت، با مداخالت غیرمسئوالنه بیشترین نقش را در 
ناامن سازی و بی ثبات سازی افغانستان ایفا کرده اند. رئیسی 

همچنین از هیات حاکمه افغانستان خواست که با تمام توان 
برای جلوگیری از تکرار این دس��ت حوادث که بیش��ترین 
قربانیان آن اطفال و دانش آموزان بیگناه هس��تند، بکوشد. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود با تسلیت 
فرارسیدن ایام سوگواری مولی الموحدین حضرت علی )ع( 
و گرامیداشت لیالی قدر، بر بهره مندی از فرصت این شب ها 
برای کسب معرفت و فیوضات معنوی تاکید کرد و اظهار 
داشت: محروم کسی است که از درک شب های قدر محروم 
باشد. رئیس جمهور، شرط درک شب قدر را کسب معرفت 
نسبت به مقام و منزلت اهل بیت علیهم السالم عنوان کرد 
و گفت: برای کس��ب معرفت باید خود را در معرض نسیم 
رحمت الهی قرار داد و اگر انسان در شب قدر مدال معرفت 
نگیرد، برای او هیچ فرقی بین این ش��ب و شب های دیگر 

نیست.

مشکالت تنها با دستور دادن حل نمی شود
رئیس جمهور:

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس گفت: باید منابع 
حاصل از آزادسازی منابع ارزی را صرف سرمایه گذاری 
و ایجاد زیرس��اخت های مورد نیاز کنیم، این کار باید به 
طور ویژه در صنایعی انجام هزینه ش��ود که ما در آن ها 
در س��طح جهان مزیت رقابت��ی داریم. مصطفی نخعی 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه و سخنگوی کمیسیون 
ان��رژی در مجلس در گفت وگو با »عص��ر ایرانیان« با 
اش��اره به بیانات رهبر معظم انقالب در مورد اختصاص 
منابع حاصل از گشایش های ارزی به مباحث زیرساختی 
کش��ور گفت: عمده منابع ارزی که مطالبی درباره آن ها 
مطرح اس��ت، دولتم��ردان ب��ا رایزنی ها و دیپلماس��ی 
فعالیت هایی خوبی را در راس��تای آزادسازی منابع ارزی 
انج��ام می دهن��د. وی اف��زود: مناب��ع ارزی ای در حال 

آزادس��ازی است که عمدتاً ناش��ی از فروش نفت خام، 
فرآورد های نفتی و یا محصوالت پتروش��یمی هس��تند. 
یعنی در واقع یک کاالی اس��تراتژیک و محصولی که 
متعلق به همه نس��ل های مختلف این کش��ور به ویژه 
نسل های آینده کشور است و نسبت به نحوه هزینه کرد 
ای��ن منابع وظیف��ه داریم. نماین��ده م��ردم نهبندان و 
سربیش��ه در مجلس با اشاره به س��خنان رهبر انقالب 
درباره وجود مشکالت زیرساختی بسیار در کشور، گفت: 
این مش��کالت باعث شده تا نتوانیم فعالیت های مولد و 
تولیدی را به خوبی انجام بدهیم. از طرفی هم نتوانستیم 
استعداد های خودمان را شکوفا کرده و در این زمینه کار 
کنیم. در واقع، این موضوع به نوعی مانع توسعه تولید و 
اشتغال و همچنین مسائل اقتصادی در کشور است. وی 

افزود: طبیعتًا این منابع ارزی و به طور کلی فروش نفت 
و فعالیت ه��ای این حوزه را باید هر چه که می توانیم به 
سوی ایجاد زیرساخت های الزم سوق بدهیم. سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس گفت: چندین سال است که با 
یک ناترازی بس��یار زیاد در بحث انرژی از جمله برق و 
گاز مواجه شده ایم. یعنی در فصل زمستان با ناترازی و 
عدم موازنه در مصرف برق و گاز مواجه هستیم و مجبور 
می ش��ویم صنایع خودمان را از مدار تولید خارج کنیم تا 
صرفًا بتوانیم گاز خانگ��ی را تأمین کنیم. در حوزه برق 
نیز چنین شرایطی حاکم است، در فصل زمستان مجبور 
هستیم تا برق بسیاری از صنایع را قطع کرده تا بتوانیم 
برق خانگی را تأمین کنیم. این موضوعات آس��یب های 

جدی به کشور وارد می کند. 

یک نماینده مجلس گفت: کشوری مثل آمریکا که قانون مند 
کردن فضای مجازی در ایران را محدود سازی قلمداد می کند 
و به فضاس��ازی علیه آن می پردازد، خود س��خت گیرانه ترین 
قوانین را در فضای مجازی اعمال می کند. علی اکبر علیزاده 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با »عصر ایرانیان« با اشاره به آسیب های فقدان قانون درباره 
فضای مجازی گفت: متاس��فانه فضای مجازی در کشور ما 
به دلیل فقدان قانون به قتلگاه جوانان تبدیل ش��ده و همانند 

یک س��گ وحشی بدون قالده است. وی افزود: به دلیل این 
بی قانون��ی در فضای مجازی از یک س��و افزایش طالق در 
جامعه و از سوی دیگر کالهبرداری هایی که از مردم در فضای 
مجازی صورت می گیرد را شاهد هستیم. نماینده مردم دامغان 
در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: امروز شاهد آسیب ها 
در حوزه مسائل فرهنگی، اخالقی و اقتصادی به مردم در سایه 
بی قانونی در فضای مجازی هستیم که با فروش اسلحه این 
آس��یب اقتصادی به یک چالش امنیتی نیز تبدیل می ش��ود. 

علیزاده خاطرنشان کرد: چون ما در حوزه فضای مجازی قانون 
نداری��م، وقتی پلیس فتا هم می خواهد موضوعی را پیگیری 
کند و با متخلف برخورد داش��ته باش��د، اگر که مدیران یک 
شبکه کالهبرداری یا غیره درخارج از کشور باشند نمی تواند به 
راحتی کاری از پیش ببرد. علیزاده اظهار داشت: کشوری مثل 
آمریکا که قانون مند کردن فضای مجازی در ایران را محدود 
سازی قلمداد می کند و به فضاسازی علیه آن می پردازد، خود 

سخت گیرانه ترین قوانین را در فضای مجازی اعمال می کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

نماینده مردم دامغان در مجلس:

منابع گشایش های ارزی صرف تقویت زیرساخت های کشور شود

آمریکا سخت گیرانه ترین قوانین را برای فضای مجازی اعمال می کند

ادامه از همین صفحه ���
...همچنی��ن بخش ه��ای مرتبط به این ح��وزه موضوع 
را م��ورد بررس��ی و واکاوی ق��رار ده��د. از آنجایی که 
ح��ذف ارز ترجیح��ی و افزای��ش قیم��ت دارو به ویژه 
داروه��ای بیماران خ��اص در هفته ه��ا و ماه های اخیر 
مش��کالت زیادی ب��رای م��ردم در دهک های مختلف 
جامعه مخصوص��اً دهک های پایین ایج��اد کرده و در 
این می��ان افراد فاق��د بیمه نیز مش��کالت دو چندانی 
پیدا کردند. س��ازمان های بیمه گر و همچنین س��ازمان 
بیمه سالمت الزم اس��ت پیش بینی های کافی را برای 
حمایت از آس��یب دیدگان انجام دهند. بدهی س��ازمان 

تامین اجتماعی به بیمارس��تان ها و داروخانه ها و مطالبه 
این س��ازمان از بخش درمان کش��ور بخش دیگری از 
مس��ائل و مشکالت مبتال به بخش دارو و درمان است 
که الزم اس��ت در این حوزه نی��ز برنامه ریزی های الزم 
و س��ریع انجام شود. مقرر ش��د کارگروهی متشکل از 
وزارتخانه ه��ای ذیربط و همچنین س��ازمان غذا و دارو 
با مشارکت سازمان های بیمه گر برای یافتن بهترین راه 
حل در جهت جبران تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی 
تشکیل شود. همچنین وزارت تعاون نیز مکلف شد هر 
چه س��ریعتر نس��بت به ارائه کد ملی س��ه دهک پایین 
جامعه به س��ازمان بیمه س��المت برای بیمه کردن این 

افراد اقدام کند تا افراد فاقد بیمه در دهک پایین شامل 
حمایت های بیمه ای ش��وند و س��ازمان برنامه و بودجه 
نیز منابع پیش بینی ش��ده این موضوع را هرچه سریعتر 
اختصاص دهد، وزارت صنعت معدن و تجارت نیز برای 
تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک دارویی مکلف 
به برنامه ریزی و ارائه گزارش ش��د همچنین قرار ش��د 
ی��ک میلیارد دالر ارز با کیفیت ب��رای تامین مواد اولیه 
دارویی برای کوتاه مدت هرچه سریعتر طی روزهای آتی 
در اختی��ار متقاضیان قرار گیرد و در ادامه نیز جلس��ات 
کمیسیون با مسئوالن ارشد وزارتخانه های ذیربط برای 

پیگیری، بحث افزایش قیمت دارو ادامه یابد.

مدیریت بازار دارو زیر ذره بین کمیسیون اصل ۹۰

رئیس س��ازمان انرژی اتمی گفت: س��ایت ها و مراکز 
هس��ته ای که طی س��ال های اخیر آسیب دیده بودند، 
سامان یافته اند. به گزارش خانه ملت، محمد اسالمی 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی با اش��اره به مباحث فنی 
مذاکرات وی��ن، گفت: موضوع��ات و مباحث فنی در 
مذاکرات وین تمام و مش��خص شده است، بحث های 
فنی صورت گرفته و تنها موضوعات سیاسی باقیمانده 
که مربوط به وزارت خارجه است. رئیس سازمان انرژی 

اتمی، افزود: در س��ال های اخیر گزارش هایی از سوی 
آژانس بین المللی انرژی اتم��ی برخالف فعالیت های 
هس��ته ای ایران منتشر شده اس��ت، اما با گفت وگو و 
رایزنی های انجام گرفته، این مباحث خاتمه پیدا کرده 
و ایران و آژانس براساس قوانین پادمان، روابط خود را 
مدیریت کردند. اس��المی تصریح کرد: این گزارش ها 
مواردی اتهامی بود که رژیم صهیونیستی و گروه های 
ضد انقالب دنبال می کنند، سال هاس��ت که آن ها به 

ای��ران اتهام می زنند یا آدرس هایی غلط می دهند، چرا 
که همیشه به دنبال تالطم بوده اند اما ما روابط روتین 
خود را ب��ا آژانس دنبال می کنیم. معاون رئیس جمهور 
در ادامه اظهار کرد: سایت ها و مراکز هسته ای هم که 
طی سال های اخیر آسیب دیده بودند، سامان یافته اند 
و در ح��ال حاضر طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، فعالیت های آن ها به صورت کمی و کیفی در 

حال انجام است، آب سنگین اراک هم فعال است.

پرونده مباحث فنی در مذاکرات وین بسته شده است
رئیس سازمان انرژی اتمی:

Ghaemshahr ir
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ايران و جهان

گام مجلس برای شفافیت در صدور 
مجوزهای کار

عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: ه��دف مجلس از 
تصوی��ب طرح تس��هیل ص��دور مجوزهای 
کس��ب وکار این بود ک��ه در خصوص صدور 
مجوزهای کس��ب و کار شفاف س��ازی شود. 
علی اکبر کریمی در گفتگو با »عصر ایرانیان« 
در خص��وص تأثیرات طرح تس��هیل صدور 
مجوزهای کس��ب و کار، گفت: روال صدور 
مجوزهای کسب و کار در گذشته به گونه ای 
بود که باعث انحصار در مورد برخی از کسب 
و کارها می ش��د. از طرف دیگر فرآیند صدور 
مجوزها هم بسیار طوالنی، پیچیده، پرهزینه و 
غیرشفاف بود. وی بیان کرد: هدف مجلس از 
تصویب طرح مذکور این بود که در خصوص 
صدور مجوزهای کس��ب و کار شفاف سازی 
ش��ود و با اجرای این قانون متقاضیان بتوانند 
در یک فرآیند ش��فاف نس��بت به ارائه تقاضا 
و پیگی��ری آن اقدام کنند. عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: هدف این اس��ت که دستگاه های متولی 
صدور مجوزها نیز موظف باشند که به موقع و 
سریع به تقاضاهای کسب وکار رسیدگی کنند 
و پاس��خ متقاضیان را دهند. کس��انی هم که 
حائز شرایط پیش بینی شده برای هر کسب 
و کار هستند، باید در اسرع وقت بتوانند مجوز 
خود را بگیرن��د. کریمی افزود: اگر این اتفاق 
بیفتد، قطعاً عده زی��ادی از افراد می توانند با 
دریافت مجوز صدور کسب وکارها به فعالیت 
بپردازند. همی��ن تغییر باعث رونق و افزایش 
اش��تغال خواهد ش��د. همچنین این اشتغال 
را در فض��ای رقابتی ش��اهد خواهیم بود که 
اف��راد بتوانند در یک فضای س��الم و رقابتی 
فعالیت داشته باشند. وی درباره رفت وبرگشت 
ای��ن طرح بین مجلس ش��ورای اس��المی و 
شورای نگهبان، گفت: فرآیند تصویب قانون 

مشخص است. 

اسرائیل یک رژیم آپارتاید است
سازمان »عفو بین الملل« با صدور بیانیه ای، 
ب��ار دیگر رژی��م صهیونیس��تی را یک رژیم 
آپارتاید و نژادپرست توصیف کرد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، س��ازمان 
»عفو بین الملل« با صدور بیانیه ای، بار دیگر 
رژیم صهیونیس��تی را یک رژی��م آپارتاید و 
نژادپرس��ت توصیف کرد. این سازمان عنوان 
کرد که قتل و کش��تار و شکنجه فلسطینیان 
و محروم ک��ردن آنان از حقوق خود، جنایت 
علیه بشریت است. بر اساس این گزارش، در 
ادامه بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است: 
تبعیض نژادی صرفاً مربوط به گذشته نیست، 
بلک��ه یک حقیق��ت گریبان گی��ر میلیون ها 
فلس��طینی در اراضی اشغالی فلسطین تا به 
امروز اس��ت. این سازمان اش��اره کرد که به 
طور م��داوم پیگیر گزارش ه��ا در مورد قتل 
و کش��تارهای غیرقانون��ی، بازداش��ت های 
مجازات ه��ای  و  ش��کنجه  خودس��رانه، 
دسته جمعی فلسطینیان است. عفو بین الملل 
افزود که رژیم صهیونیستی از طریق کشتار 
فلسطینیان، شکنجه آنان و محروم کردنشان 
از حقوق اساس��ی خود، همچنان به سیاست 
تبعیض ن��ژادی و آپارتاید ادامه می دهد. این 
س��ازمان تاکید کرد که این ه��ا جنایت علیه 

بشریت است و باید برای همیشه پایان یابد.

هشدار حماس به رژیم صهیونیستی
حماس ضمن درخواس��ت از فلس��طینی ها 
ب��رای حض��ور در مس��جداالقصی در ایام 
باقیمان��ده ماه رمضان ب��ه منظور جلوگیری 
از تعرض��ات صهیونیس��ت ها، به ت��ل آویو 
هش��دار داد. به گ��زارش الجزی��ره، حماس 
ضم��ن درخواس��ت از فلس��طینی ها ب��رای 
حضور در مس��جداالقصی و ق��دس در ایام 
باقیمانده ماه مب��ارک رمضان برای حمایت 
از مسجداالقصی و مقابله با صهیونیست ها، 
تاکید کرد: اش��غالگران و ش��هرک نشینان 
جایی در مس��جداالقصی ندارند و تحرکات 
آنها برای تقسیم زمانی و مکانی راه به جایی 
نخواهد برد. حم��اس اعالم کرد: حمالت و 
یورش های صهیونیست ها به مسجداالقصی 
هویت اس��المی و عربی این مسجد را تغییر 
نخواه��د داد و ما با تمام توان از آن حمایت 
خواهیم کرد. ما درباره حماقت ذبح قربانی یا 
اجازه دادن به برگزاری راهپیمایی پرچم ها در 

نزدیکی مقدساتمان هشدار می دهیم.

اخبار

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت: نمی توانیم همه مسائل را 
یک روزه حل کنیم و شرایط را به حالت سابق بازگردانیم،  همه اظهاراتی که 
در این باره صورت می گیرد، غیرکارشناسی است. احمد علیرضابیگی نماینده 
مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« با اشاره 
به هجمه های اخیر اصالح طلبان به دولت رئیسی، اظهار کرد: مشکالتی که 
امروز در جامعه اعم از گرانی ها و نابه سامانی در قیمت ارز شاهد هستیم، بخش 
عمده آن به کارکرد دولت قبل بر می گردد، اما باالخره دولت آقای رئیس��ی 
هم متوجه بود در چه ش��رایطی قرار اس��ت سکان اجرایی کشور را در دست 
بگیرد. وی ادامه داد: در این ش��رایط خاص ضروری است که ما برنامه ریزی 

و اثربخشی هر چه بیشتر تالش های دولت را شاهد باشیم و بارقه های امید 
را در دل م��ردم ایجاد کنیم، هر چند این بارقه های امید کم س��و و کمرنگ 
باش��ند،  اما در کل باید امیدواری مشاهده شود. علیرضابیگی تأکید کرد: آن 
چیزی که نمایندگان مجلس از وزرای دولت انتظار دارند،   یک برنامه مدون 
برای فائق آمدن دولت بر مش��کالت کشور است، امروز بی برنامگی بیش از 
هر چیزی آزاردهنده است. عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره اقدامات 
دولت در زمینه های مختلف اعم از واکسیناسیون عمومی،   سفرهای استانی 
رئیس جمهور، گسترش ارتباط با همسایگان و آزادسازی پول های بلوکه شده 
تصریح کرد: همه اقدامات، اقداماتی خوبی بوده و ما نمی خواهیم تالش های 

دولت را انکار کنیم،  اما آن چیزی که بیشتر مورد انتظار است، مهار تورم است 
که از دولت گذشته تاکنون غیرقابل کنترل بوده است. نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: تورم امروز باعث افزایش 
سرسام آور قیمت و تضعیف پایه پولی کشور شده که باید روند آن متوقف شود 
و ب��ا در نظر گرفتن همه تالش های مثبت، مردم انتظار دارند دولت در رفع 
مشکالت شان با کارشناسی دقیق در صحنه حاضر شود تا بتواند برمشکالت 
فائق آید، البته باید این را مدنظر داشت که ما نمی توانیم همه مسائل را یک 
روزه حل کنیم و شرایط را به حالت سابق بازگردانیم،   همه اظهاراتی که در 

این باره صورت می گیرد غیر کارشناسی است.

بخش اعظم گرانی های امروز دست پخت دولت قبل است
علیرضابیگی:

بی ارادگی بایدن عامل اصلی عدم توافق در وین
وقتی آمریکایی ها توان تصمیم گیری ندارند؛

تعلی��ق فعلی در مذاکرات رفع تحریم ه��ا، بیش از آن که 
به دلیل بن بست های تکنیکی در جریان مذاکرات باشد 
ناش��ی از تزلزل دولت بایدن در عرصه سیاس��ت داخلی و 
خارجی است. هر کسی که کوچکترین آشنایی با فرهنگ 
زندگی در آمریکا داش��ته باشد می داند که ماشین بخشی 
جدایی ناپذیر از سبک زندگی هر شهروند این کشور است. 
اتومبیل برای بسیاری از ش��هروندان آمریکایی نمادی از 
هم��ان رؤیایی اس��ت که تمام عمر برای رس��یدن به آن 
تالش می کنند. بخش��ی از این جایگاه به نقش خودروها 
در زندگ��ی آمریکایی ها بر می گردد. با این وصف طبیعی 
است که آمریکایی ها به هر تغییری در قیمت بنزین، این 
ماده حیاتی برای حرکت خودروها حساس باشند و واقعیت 
این است که اوضاع در ماه های اخیر چندان به مراد آن ها 
نیست. شوک ناشی از همه گیری بیماری کرونا و کاهش 
سرمایه گذاری در استخراج نفت و جنگ روسیه با اوکراین 
قیمت بنزین را به باالترین حد ممکن رسانده و قیمت هر 
گالن بنزین از س��ه و نیم دالر پایین تر نیامده است. کرونا 
اگرچه از رأس اخب��ار روز دنیا پایین آمده اما همچنان به 
آرامی به کش��تار خود ادامه می دهد. افزایش تورم ناشی از 
مشکالت زنجیره تأمین کاال و سخت تر شدن اوضاع در پی 
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو معیشت را برای آمریکایی ها 
تنگ تر کرده است. بازتاب تمام این مشکالت را می توان 
در محبوبیت بایدن در نظرس��نجی های مختلف مشاهده 
کرد. در حالی ک��ه انتظار می رفت بایدن بتواند محبوبیت 
بیش��تری نسبت به ترامپ در س��ال های ابتدایی ریاست 
جمهوری خود کس��ب می کند هم اکن��ون این محبوبیت 
ح��ول و حوش ع��دد 40 درص��د ق��رار دارد و در بعضی 
نظرسنجی ها پایین تر از 40 درصد تثبیت شده است. چنین 
شرایطی بر اعتماد به نفس هر رییس جمهوری در آمریکا 
تأثی��ر می گذارد و واقعیت این اس��ت که بایدن نیز نگران 

چنین ش��رایطی به خصوص برای پیش بردن برنامه های 
خود است. نقطه عطف این نگرانی انتخابات میان دوره ای 
کنگ��ره در آبان ماه س��ال جاری اس��ت. دموکرات ها هم 
اکنون اکثریت ضعیف و شکننده ای در مجلس سنا دارند 
و فعاًل با اس��تفاده از کرس��ی »کاماال هریس« به عنوان 
عضو یکصد و یکم این نهاد قانونگذاری با مخالفت های 
یکپارچه جمهوری خواهان مقابله می کنند اما این اکثریت 
می تواند در انتخابات آبان ماه سال جاری فرو بریزد. چنین 
اتفاقی می تواند بایدن را در پیشبرد برنامه های خود از جمله 
اجرای طرح بزرگ سرمایه گذاری برای زیرساخت های این 
کشور و یا توسعه انرژی های جدید و محدودیت استخراج 
نفت و گاز با مشکل روبه رو کند. البته دولت بایدن ظاهرا 
نقاط قوتی هم دارد که می تواند بر آن ها تکیه کند، از جمله 
آمار اش��تغال باال که ناشی از کاهش محدودیت کرونایی 
اس��ت اما به نظر می رسد این برای اطمینان از پیروزی در 
انتخابات بعدی کافی نیس��ت. چشم انداز پایدار بودن تورم 

و گس��ترده بودن رکود، بی اطمینانی به عملکرد بایدن را 
در س��طح باالیی نگه می دارد. ش��رایط برای بایدن بسیار 
حس��اس تر از آن است که جا برای هرگونه ریسکی وجود 

داشته باشد.
بحران های فراوان در عرصه سیاست خارجی ���

بازت��اب این وضعیت را می توان در تزلزل دولت بایدن در 
عرصه سیاست خارجی هم مشاهده کرد. افتضاح خروج 
آمریکا از افغانس��تان به همراه نبرد بزرگی که در اوکراین 
برپا ش��ده این تزلزل را به حد اعالی خود رسانده است. 
دولت بایدن اگرچه ظاهرا توانس��ت برنامه روس��یه برای 
عملیات نظام��ی علیه اوکراین را به درس��تی پیش بینی 
کن��د و از فرص��ت موجود برای تصرف ب��ازار گاز اروپا و 
ضربه به ماشین نظامی روس��یه استفاده کند اما واقعیت 
این اس��ت که تداوم چنین نبردی می توان��د اروپا را وارد 
یک گرداب ب��زرگ از بحران های امنیتی کند. بر خالف 
افغانس��تان و عراق، اوکراین دقیقاً در شرق اروپا قرار دارد 

و سیل سالح های پیشرفته و مزدوران بین المللی می تواند 
بالفاصله تبعات مس��تقیمی را متوجه امنی��ت اروپا کند. 
کمااینک��ه هم اکنون برخی از احتمال باال رفتن س��طح 
تنش تا اس��تفاده از سالح های هسته ای تاکتیکی سخن 
می گویند. دولت بایدن برای مدیریت این ش��رایط نیاز به 
حفظ سطح تنش با س��ایر قدرت های متعارض است. از 
س��وی دیگر تالش برای عوض کردن میز بازی نیاز به 
وارد کردن نیروی بزرگی از جانب آمریکا دارد که شرایط 
آن در ح��ال حاضر فراهم نیس��ت. از همین رو بایدن در 
سیاس��ت خارجی نیز همین روش کجدار و مریز خود را 
ب��ه جلو می برد. رفتار آمری��کا در ماجرای احیای برجام و 
بازگشت به شرایط قبلی توافق بازتابی از همین سیاست 
اس��ت. در ماه های اخیر خودداری بای��دن از گرفتن یک 
تصمیم ج��دی برای باز کردن آخری��ن گره های موجود 
عم��اًل روند مذاکرات را معلق کرده اس��ت. نقطه کانونی 
این مس��اله نیز مسائل مرتبط با خروج برخی از نهادهای 
ایرانی از فهرست های تحریمی آمریکاست که ایران بارها 
به آن اش��اره کرده و در مذاک��رات قبلی نیز ایران بر این 

نکته تصریح کرده است.
شگرد همیشگی آمریکایی ها ���

یکی از مهم ترین ش��گردهای آمری��کا برای صفر کردن 
منافع ایران از توافق هس��ته ای تالش برای نگه داشتن 
نهادهای مهم کشورمان در لیست تحریم های موسوم به 
تروریستی و حقوق بشری بوده است. در این میان لیست 
تحریم های تروریس��تی اهمیت بیشتری دارد چرا که هر 
شخصیت حقوقی و حقیقی به محض هرگونه همکاری 
با این نهادها وارد لیست سیاه تحریم های آمریکا می شود. 
به عنوان مثال ذخایر ایران در کشور کره جنوبی به دلیل 
تحریم بانک های ایرانی با برچسب تروریستی هم اکنون 

بلوکه شده است.



اخبار
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اقتصاد کالن

صندوق بین المللی پول پیش بینی از 
رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد 

صن��دوق بین المللی پ��ول در آخرین گزارش 
پیش بینی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری 
و آتی را به خاطر درگیری نظامی بین روسیه 
و اوکراین و تبعات باال رفتن تورم کاهش داد. 
به گ��زارش فارس به نقل از رویترز، صندوق 
بین المللی پول در گزارش��ی که شب گذشته 
منتشر ش��د پیش بینی خود از رش��د اقتصاد 
جهان��ی را         کاهش داد. این صن��دوق تبعات 
درگیری نظامی روسیه و اوکراین و همچنین 
افزایش تورم در برخی کش��ورها را         دلیل افت 
رش��د اقتصاد جهانی عنوان کرده اس��ت.این 
صندوق می گوید: تورم هم اکنون یک خطر 
واضح و واقعی برای بسیاری از کشورهاست.
صن��دوق بین الملل��ی پول می گوی��د: انتظار 
می رود ب��ا ادامه درگیری روس��یه و اوکراین 
ش��اهد باال رفتن تورم باش��یم و هشدار داده 
که اعمال تحریم های بیش��تر توس��ط غرب 
علیه روس��یه و تحریم نفت و گاز این کشور 
می تواند به کاهش بیشتر رشد اقتصاد جهانی 
منجر ش��ود.این صندوق گفته که یکی دیگر 
از عواملی که اقتصاد جهانی را         تهدید می کند 
اف��ت بیش از حد انتظار اقتصاد چین ناش��ی 
از اوج گرفت��ن دوباره ش��یوع ویروس کرونا 
اس��ت.این صندوق گفته قیمت مواد غذایی، 
حامل ه��ای انرژی و دیگر کاالها می تواند به 
وقوع ناآرامی ه��ای اجتماعی به خصوص در 
کشورهای آسیب پذیر و در حال توسعه منجر 
ش��ود.این دومین بار طی س��ال جاری است 
که صندوق بین المللی پ��ول پیش بینی خود 
برای رشد اقتصاد جهانی برای سال 2022 را         
کاه��ش می دهداین صندوق پیش بینی کرده 
که اقتصاد جهانی برای س��ال های 2022 و 
2023 رش��د 3.6 درصدی خواهد داشت که 
نس��بت به گزارش قبلی برای س��ال 2022، 
0.8درص��د و برای س��ال 2023، 0.2 درصد 
پایین تر اس��ت.دلیل این افت تأثیر مس��تقیم 
درگیری نظامی روس��یه ب��ا اوکراین بر تولید 
ناخال��ص داخلی جهان عنوان ش��ده اس��ت.
صن��دوق بین المللی پ��ول همچنین گفته در 
میان مدت انتظار می رود متوسط رشد اقتصاد 
جهانی از 4.1 درصد بین س��ال های 2004 تا 
2013 و 6.1 درصد سال 2021 به 3.3 درصد 

کاهش یابد.

فرصت شرکت های روس برای 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، 
خ��وراک در دس��ترس ب��رای توس��عه صنعت 
پتروشیمی در ایران را مزیتی با اهمیت برشمرد 
و گفت: از ش��رکت های روس دعوت می کنم 
از فرصت های مناس��ب برای س��رمایه گذاری 
در صنعت پتروش��یمی ایران استفاده کنند. به 
گزارش فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت 
نفت، مرتضی ش��اهمیرزایی طی نشس��تی در 
حاشیه بیس��ت و یکمین نمایشگاه نفت، گاز و 
پتروشیمی روسیه برگزاری چنین رویدادهایی 
برای گس��ترش همکاری ها ایران و روس��یه را 
حائز اهمیت خواند.وی به حدود ۵600 کیلومتر 
س��واحل در شمال و جنوب جمهوری اسالمی 
ایران اش��اره کرد و افزود: وجود بنادر پرشمار در 
این س��واحل، تبادل محصوالت و فعالیت های 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع را 
برای کشور فراهم و آسان کرده است.مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: ایران 
دارای بیش از 1۵۹ میلیارد بشکه ذخایر نفتی و 
حدود 33 تریلیون مترمکعب ذخایر گازی ایران 
است. شاهمیرزایی با بیان اینکه هم اکنون روزانه 
یک میلی��ارد مترمکعب گاز از مخ��ازن گازی 
برداشت می شود و ظرفیت تولید نفت خام ایران 
حدود 4 میلیون بشکه است، گفت: بخشی از این 
تولیدات به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی ایران 
مصرف می شود. وی دسترسی به خوراک فراوان 
به پشتوانه این ذخایر نفت و گاز را برای توسعه 
صنعت پتروش��یمی در کش��ور ایران را مزیتی 
بی نظیر دانس��ت و اظهار کرد: از ش��رکت های 
حاضر در این نمایش��گاه دعوت می کنم که از 
این فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری در 
پروژه های صنعت پتروشیمی  و دیگر طرح های 
توس��عه صنایع نفت و گاز  استفاده کنند.کاظم 
جاللی، س��فیر ایران در روسیه نیز با حضور در 
پاویون ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
در نمایش��گاه نفت و گاز روس��یه، در نشست 
با مرتضی ش��اه میرزایی، مع��اون وزیر نفت در 
امور پتروش��یمی و مدیران عامل شرکت های 
پتروشیمی حاضر در نمایشگاه نفت و گاز روسیه، 
ضمن اشاره به روابط خوب و سودمند دو کشور 
تأکید کرد: ایران و روسیه با داشتن ذخایر غنی و 
نفت و گاز فرصت مناسبی در توسعه همکاری ها 

در این بخش دارند.

چرا اسامی بدهکاران بانکی ناقص 
منتشر شد؟ 

مدیر اداره اطالع��ات بانکی بانک مرکزی 
گفت: علت انتشار ناقص اسامی بدهکاران، 
نقص اطالعات ارس��ال شده از سوی برخی 
از بانک ها بوده اس��ت.  آقای صادقی گفت: 
اطالعات به صورت کلی از س��وی بانک ها 
به بانک مرکزی ارسال می شود، پایش های 
اطالعاتی روی آن ص��ورت می گیرد و اگر 
طی بازرس��ی، خطایی مش��اهده ش��ود، به 
بانک ه��ا برگردانده می ش��ود.  ب��ه گفته او، 
براساس بودجه س��ال 1401 بانک مرکزی 
موظف است به صورت فصلی و از تیر امسال 
اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر کند، اما 
بانک مرکزی زودتر از مهلت و در فروردین 
اقدام به انتش��ار اطالعات اولیه کرده است. 
این اطالعات شامل اطالعاتی است که در 
خود بانک ها مش��خص ش��ده است. تفاوت 
این س��ری از اطالعات با اطالعات منتشر 
ش��ده هفته قبل، در مبلغ، تفکیک ذینفع ها 
و ریز اطالعات بدهکاران اس��ت. همچنین، 
به بانک ه��ای قبلی، بانک های خصوصی و 
خصولتی نیز اضافه ش��دند. او گفت: بخشی 
از اطالعات تس��هیالت نیز تجمیع شده، اما 
برخ��ی از بانک ها در ای��ن زمینه کم کاری 
کرده ان��د. اطالع��ات برخ��ی از بانک ها نیز 

کامل شده و ارسال کرده اند.  

شاخص بورس قرمز پوش به استقبال 
تعطیالت رفت 

شاخص کل بورس با اُفت 818 واحدی، در 
تراز یک میلی��ون و ۵12 هزار و 28۷ واحد 
متوقف شد.  دیروز چهارشنبه )31 فروردین( 
ش��اخص کل بورس در ابتدای معامالت با 
رش��د 2 هزار و 18 واح��دی در ارتفاع یک 
میلی��ون و ۵1۵ هزار واحد ق��رار گرفت در 
پایان معامالت دیروز ش��اخص کل بورس 
با اُف��ت 818 واحد، در ت��راز یک میلیون و 
۵12 هزار و 28۷ واحد متوقف شد.آقای امید 
پورمحمودی تحلیلگر بازار س��رمایه گفت: 
دی��روز ب��ازار روند منفی داش��ت باید توجه 
داشت از لحاظ تکنیکالی هر دو شاخص کل 
و هم وزن به مقاومت خود نزدیک هس��تند 
و در ناحیه مهمی قرار دارند. از س��وی دیگر 
بعد از هر رشد بازار، برای حرکت بعدی خود 
نیازمند یک اصالح جهت تامین قوای خود 
اس��ت.ارزش معامالت بورس تهران دیروز 
به حدود رق��م 3 هزار و 8۵4 میلیارد تومان 
رسید. »فوالد«، »پارسان« و »شبندر« سه 
نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص 
داشتند و »شستا«، »خودرو« و »شپنا« سه 
نماد پر تراکنش بودند.شاخص کل هم وزن 
هم با رش��د 861 واح��د روی پله 401 هزار 
و 436 واح��دی قرار گرفت. همچنین حجم 
معامالت دیروز س��هام در بورس تهران به 
تعداد 8 هزار و ۷۹0 میلیارد س��هم به ارزش 
3 هزار و 8۵4 میلیارد تومان رسید.شاخص 
فراب��ورس هم با اُف��ت 2 واحد روی پله 20 
هزار و ۷63 واح��دی قرار گرفت. همچنین 
حجم معامالت دیروز در فرابورس ایران به 
تع��داد یک هزار و 640 میلیون س��هم و به 

ارزش 8۷6 میلیارد تومان رسید.

دستورالعمل اعطای وام فرزندآوری 
ابالغ شد 

بان��ک مرکزی در بخش��نامه ای به ش��بکه 
فرزندآوری  بانکی دستورالعمل تس��هیالت 
را ب��رای اجرا به ش��بکه بانک��ی ابالغ کرد. 
بان��ک مرکزی جمه��وری اس��المی ایران 
مکل��ف اس��ت از مح��ل صددرص��د مانده 
س��پرده های قرض الحس��نه و پنجاه درصد  
س��پرده های قرض الحس��نه جاری ش��بکه 
بانک��ی، تس��هیالت موضوع ج��زء )2( بند 
)ال��ف( تبص��ره )16( قان��ون بودجه س��ال 
1401 کل کش��ور را با اولویت نخس��ت از 
طریق بانک های عامل تأمین کند. بانک ها 
مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با 
أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر 
به پرداخت تسهیالت اقدام کنند. مسئولیت 
حس��ن اجرای حکم این بند به عهده بانک 
مرکزی و بانک های عامل و تمامی مدیران 
و کارکنان ذی ربط است. عدم اجراء یا تأخیر 
در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده 
و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.
بر این اس��اس برای فرزندانی که از س��ال 
1400 ب��ه بعد به دنیا آمده اند، تس��هیالت 
قرض الحس��نه فرزندآوری، ب��ه ازای فرزند 
اول 20 میلی��ون توم��ان و ب��ه ازای فرزند 
دوم 40 میلی��ون توم��ان و ب��ه ازای فرزند 
س��وم 60 میلی��ون تومان و ب��ه ازای فرزند 
چهارم 80 میلیون توم��ان و به ازای فرزند 
پنج به بع��د 100 میلیون تومان اس��ت. در 
مورد تولد فرزندان دوقلو و بیش��تر به ازای 
هر فرزند یک وام تعل��ق می گیرد و ترتیب 
تولد لح��اظ می گردد. بانک مرکزی موظف 
است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور 
س��امانه ای ب��ه منظور ثبت ن��ام و مدیریت 
فرآیند های پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

فرزندآوری ایجاد کند. 

اخبار

عضو هیات رئیس��ه مجلس با بیان اینکه 
اپراتورهای تلفن همراه با چه مبنایی قیمت 
اینترن��ت را افزایش دادن��د، گفت: وزارت 

ارتباطات و فن��اوری اطالعات باید هرچه 
س��ریعتر به افکار عموم��ی درباره افزایش 
نرخ اینترنت پاس��خ دهد. علیرضا سلیمی 
در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی 
اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات باید هرچه س��ریعتر ب��ه افکار 
عمومی نس��بت به افزایش ن��رخ اینترنت 

پاسخ دهد و توضیحات قانع کننده ای درباه 
دالیل این گران��ی ارائه کند.نماینده مردم 
مح��الت و دلیج��ان در مجلس ش��ورای 
اسالمی با طرح این پرسش که اپراتورهای 
تلفن همراه با چه مبنایی قیمت اینترنت را 
افزای��ش داده اند؟ افزود: اینترنت اکنون به 
یکی از الزامات زندگی مردم تبدیل ش��ده 

است زیرا تحصیل و بخشی از کسب و کار 
م��ردم به این خدمت نیاز دارد.این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: همان 
گونه م��ردم برای گ��ذران زندگی به آب، 
ب��رق، گاز و.. نیاز دارند باید اینترنت نیز با 
قیمت مناس��ب در اختیار مردم قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 

بیان اینکه افکار عمومی نسبت به گرانی 
حساس شده اس��ت، تصریح کرد: وزارت 
ارتباطات باید در محاسبه نرخ اینترنت به 
ای��ن موضوع که این خدمت این روزها به 
یکی از اساس��ی ترین نیازها تبدیل شده، 
توج��ه و راهکارهای��ی برای جب��ران این 

موضوع کند.

اپراتورهای تلفن همراه با چه مبنایی قیمت بسته اینترنت را افزایش دادند؟
سلیمی:

تخلفات در باالدست سد نکوآباد علت کاهش جریان آب زاینده رود است
معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان: 

 معاون حفاظت و بهره برداری ش��رکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: تخلفات برداش��ت 
آب در باالدس��ت س��د نکوآباد بر جریان آب 
برای رسیدن به اراضی کشاورزی شرق تاثیر 
گذاش��ته اس��ت.محمود چیتیان در گفت وگو 
با مهر اظهار داش��ت: برغ��م نظارت، رصد و 
پای��ش تیم های یگان وی��ژه آب منطقه ای، 
شرکت های مشاور مانند آبگستران و میراب 
زاین��ده رود، همچن��ان تخلفاتی درخصوص 
برداش��ت آب در باالدست سد نکو آباد وجود 
دارد که بر جریان آب برای رسیدن به اراضی 

شرق تأثیر گذاشته اس��ت .وی با بیان اینکه 
این تخلفات غالباً از سوی کشاورزان مناطق 
باالدست است که مازاد بر حق خود برداشت 
می کنند، افزود: این امر باعث شده که جریان 
آب در کانال های کشاورزی شرق اصفهان کم 
شود.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با بیان اینکه توزیع آب از 
سد زاینده رود براساس جدول منابع و مصارف 
انجام شده، خاطرنش��ان کرد: رهاسازی آب 
ب��رای همه مصارف بر اس��اس جدول منابع 
و مصارف س��ال آبی 1400- 1401 اس��ت.

چیتیان ذخیره کنونی س��د زاینده رود را 364 
میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: خروجی 
س��د زاینده رود پس از اتم��ام دوره توزیع 10 
روزه آب در تاری��خ مقرر )پنجم اردیبهش��ت 
م��اه( کاهش خواهد یافت.ب��ه گزارش مهر، 
شماری از کشاورزان شرق با انتشار تصاویری 
در ش��بکه های اجتماعی از نرس��یدن آب به 
اراضی کشاورزی این خطه از زمان بازگشایی 
خبر دادند.در همین پیوند حسین وحیدا عضو 
هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان گفت 
ک��ه دب��ی آب در بخ��ش مرک��زی و جلگه 

)ورزنه- اژیه و …( بس��یار کم است و همه 
کشاورزان ش��رق از مدل دریافت حقابه شان 
ناراضی هس��تند.به گفته ای��ن عضو هیئت 
مدیره صنف کش��اورزان اصفهان میزان آب 
تحویلی به کش��اورزان کم اس��ت و درست 
تقس��یم نمی ش��ود و حتی روز گذشته برخی 
کشاورزان شرق با یکدیگر بر سر تقسیم آب 
درگیر شدند و این به دلیل مدت زمان محدود 
تحویل آب به کشاورزان است.وحیدا شرایط 
کشاورزان شرق اصفهان را بسیار بد توصیف 
کرد و گفت که کشت گندم کشاورزان تشنه 

است و اگر قرار باشد آب در مدت 10 روز بین 
کش��اورزان توزیع شود سرنوشت این کشت 
نامعلوم خواهد بود.عضو هیئت مدیره صنف 
کشاورزان اصفهان با بیان اینکه برداشت آب 
در باالدس��ت زاینده رود در منطقه لنجانات 
بسیار زیاد است، اضافه کرد: کشاورزان شرق 
اصفهان باید 2 دوره دیگر حقابه خود را برای 
به سرانجام رساندن کشت شأن دریافت کنند 
و اگر اکنون آب به مزارع کش��اورزی ش��رق 
نرسد به طور قطع کش��ت آنان دچار آسیب 

خواهد شد.

آبخیزداری و آبخوانداری کلید نجات سفره های آب زیرزمینی 
بحران فرونشست جدی است!

گروه اقتصادی: سیالب ها، خشکسالی و بحران فرونشست 
از جمله دالیلی اس��ت که باید به پروژه های آبخیزداری 
و آبخ��وان داری بیش از پیش توجه کرد.به گزارش مهر، 
طی س��ال های اخیر به دلیل ضع��ف مدیریت منابع آبی 
فجایع و مخاطرات زیادی در حوزه آب گریبانگیر کشور 
شده اس��ت. در مواقع ترسالی شاهد خسارات سیل و در 
ش��رایط خشکسالی نیز مشکالت ناش��ی از آن را شاهد 
هستیم.عالوه بر این فرونشست زمین یا مرگ تدریجی 
زمی��ن تهدی��د بزرگ دیگری اس��ت که ب��ه علت عدم 
مدیری��ت صحیح آب های زیرزمینی در کش��ور رخ داده 
اس��ت. از یکسو برداش��ت بی رویه از منابع زیر زمینی و 
از س��وی دیگر توسعه سدس��ازی و عدم توجه به تغذیه 
آبخوان ها و س��فره های زیرزمینی این معضل را تشدید 
کرده است.برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی با 
افت آبخوان ها یا سفره های آب زیرزمینی باعث از دست 
رفتن مقاومت الیه های باالیی زمین شده و شکاف های 
عمیق و یا در مواردی که ش��دت فرونشست زیاد است 
چاله هایی با عمق بیش از 60 متر و قطری بیش از همین 
میزان را در زمین ایجاد می کند، عالوه بر این، ش��وری 
آب و خاک، کاهش راندمان کشاورزی و درنهایت از بین 
رفتن کشاورزی، خسارت به سازه های شهری و انسانی 

از دیگر پیامدهای ناگوار فرونشست زمین است.
راهکار ساده اما مؤثر برای مقابله با فرونشست ���

با وجود تهدید بزرگ فرونشست زمین و خسارات سنگین 
ناش��ی از آن اما کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای 
ارزان، س��اده و مؤث��ر برای مقابله با فرونشس��ت زمین، 
آبخیزداری و آبخوانداری است.آبخوان داری به مجموعه 
اقدامات��ی گفته می ش��ود که با مهار و نفوذ س��یالب بر 

روی عرصه ه��ای آبخ��وان موجب احیا کم��ی و کیفی 
منابع آب و خاک تقلیل و حذف خس��ارت های مستقیم 
و غیرمس��تقیم می ش��ود.اقدامی که در اس��ناد و قوانین 
جمهوری اس��المی نیز بدان تصریح شده ولی مورد بی 
توجهی قرار گرفته اس��ت، برای نمونه در ماده 3۵ قانون 
برنامه شش��م توس��عه دولت مکلف به اجرای طرح های 
آبخی��زداری و آبخوان��داری ش��ده اس��ت، یا در اس��ناد 
باالدس��تی مانند بند ۹ سیاستهای کلی محیط زیست به 
اجرای عملیات آبخوانداری و آبخیزداری به منظور تعادل 
بخشی و حفاظت از آب های زیرزمینی تاکید شده است.

تقویت سفره های آب زیرزمینی با عملیات آبخیزداری و 

آبخوانداری یکی از اقدامات موفق در کشورهای مختلف 
دنیا اس��ت برای نمونه در دش��ت توکیو کش��ور ژاپن با 
اقداماتی از جمله کنت��رل مصرف منابع آب زیرزمینی و 
تزریق مصنوعی آب ب��ه آبخوان ها با اجرای آبخیزداری 
فرونشست به صفر رسیده است. همچنین در شانگهای 
و تیانجین چین نیز با اس��تفاده از آبخیزداری فرونشست 
زمین متوقف شده است،همچنین بسیاری از کشورهای 
دیگ��ر دنیا مانند آمریکا، انگلیس، کانادا و.. آبخیزداری و 
تغذیه مصنوعی آبخوان ه��ا را به عنوان راهکار مقابله با 

فرونشست در پیش گرفته اند.
بحران فرونشست جدی است! ���

در ایران فرونشس��ت زمین به عن��وان یکی از مخاطرات 
طبیعی در کشور مطرح است. اخیراً علی بیت اللهی، رئیس 
بخش زلزله و فرونشس��ت مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی در گفتگو با مهر گفت: به طور متوسط در ۵0 
س��ال اخیر در هر سال بین نیم تا یک متر سطح آب های 
زیرزمینی کاهش یافته است.طبق آمار بیش از یک میلیون 
هکتار از اراضی کش��ور در معرض خطر فرونشست زمین 
ق��رار دارد. همچنین 28 میلیون نفر از جمعیت کش��ور در 
»مناطق خطر جدی فرونشس��ت« زندگی می کنند و 8.۵ 
میلیون واحد مسکونی بر روی مناطق مستعد فرونشست 
ق��رار گرفته اند اما اقدام مؤثری برای جلوگیری و کاهش 
فرونشس��ت زمین انجام نمی ش��ود.با آنک��ه هزینه های 
پروژه های آبخوان داری و آبخیزداری با هزینه های بسیار 
کم قابل انجام است اما به دلیل ضعف مدیریت منابع آب 
و سیاس��ت های نادرس��ت در این زمینه برنامه هدفمند و 
اقدامات مؤثری جهت مقابله با این فاجعه صورت نگرفته 
است. کارشناسان معتقدند تمرکز بیش از حد وزارت نیرو 
در این س��ال ها بر آب های سطحی و غفلت از همکاری 
در توسعه آبخیزداری که جزو وظایف حاکمیتی آن است 
باعث این عقب افتادگی ش��ده است.علی اکبر محرابیان، 
وزیر نیرو ایجاد تعادل میان سدسازی، عملیات آبخیزداری 
و آبخ��وان داری را جزو برنامه های خود برای تصدی گری 
این وزارتخانه برش��مرد. با توجه به الزاماتی که ذکر ش��د 
و هزینه ه��ای پایین تر پروژه های آبخیزداری نس��بت به 
بس��یاری از پروژه های عمران��ی، باید دید برنامه عملیاتی 
دستگاه دولت )اعم از وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و 

سازمان محیط زیست( برای این مهم چگونه خواهد بود.

برگزاری سرشماری سال 1400 توسط حسن روحانی 
لغو ش��د تا بر آمار و اطالعاتی که بیانگر نتایج س��وء 
مدیری��ت 8 س��اله دول��ت یازده��م و دوازده��م بود، 
س��رپوش گذاشته ش��ود. به گزارش فارس، اگر عصر 
حاض��ر را حاکمیت اطالع��ات بدانیم، ب��ه طور قطع 
تکی��ه بر اطالع��ات و داده های آم��اری یکی از مهم 
تری��ن ابزارهای تصمیم س��ازی و تصمیم گیری  تلقی 
می شود.بر همین اساس کشورهای مختلف شیوه های 
گوناگونی برای کسب دقیق آمار و اطالعات از جامعه 
خود را به عهده می گیرند. در این راس��تا سرش��ماری 
عمومی نفوس و مس��کن یکی از ش��یوه های قدیمی 
کس��ب اطالعات مورد نیاز برای برنامه ریزی مدیران 
کش��ور و همچنین محققان به حساب می آید. با توجه 
به هزینه های سرشماری عمومی این نوع از آمارگیری 

در فاصله های زمانی خاصی انجام می گیرد.
ض�رورت برگ�زاری ���5 س�اله سرش�ماری نفوس و 

مسکن
برای اولین بار در ایران سرشماری عمومی سال 133۵ 
انجام گرفت و تا س��ال 138۵ سرش��ماری سراسری 
در بازه های زمانی ده س��ال ص��ورت می گرفت. البته 
سابقه سرشماری در ش��هرهای کشور به سال 1246 
باز می گردد. بر این اساس با توجه به ضرورت به روزتر 
ب��ودن و همچنی��ن واقعی تر بودن اطالع��ات آماری، 

بازه زمانی انجام سرش��ماری عمومی با مصوبه هیئت 
وزیران در س��ال 1386 به پنج سال کاهش پیدا کرد.
کارشناسان در آن بازه زمانی ضرورت تدقیق سریع تر 
اطالعات مرتبط با سرش��ماری را علت اصلی ۵ ساله 
شدن زمان سرشماری تلقی می کردند و از اقدام دولت 
وقت حمایت کردند. به عبارت دیگر ضرورت کس��ب 
اطالعات با توجه به س��ریع تر ش��دن تغییرات به جزء 
الینفک فضای سیاست گذاری کشور تبدیل شده بود.
رای مثال ب��ا ورود تکنولوژی به زندگ��ی مردم، روند 
تحوالت اجتماعی و اقتصادی سرعت گرفت که یکی 
از نتایج آن افزایش سن افراد و تغییر هرم جمعیتی در 
کشور به دلیل بهبود سطح بهداشت عمومی و دسترسی 
ب��ه خدمات درمانی م��ی توان برش��مرد که ضرورت 
تدقیق آمار و اطالعات کشور را به همراه دارد.از سوی 
دیگ��ر با توجه تغییر در نوع کس��ب درآمد و تحوالتی 
در شیوه ساخت مس��کن و ترکیب جمعیتی، داده های 
آماری قدیمی دیگر کمکی به مدیران و تصمیم گیران 

نمی کند و ضرورت دارد، آمار به روز شود.
ضرب�ه ب�زرگ دولت روحان�ی به پای�گاه اطالعاتی  ���

کشور
در چنین شرایطی که تمامی وقایع از ضرورت برگزاری 
هرچه سریع تر سرشماری های آماری خبر می داد و قرار 
بود، پس از سال 13۹۵ در سال 1400 شاهد برگزاری 

سرشماری نفوس و مسکن در سطح کشور باشیم. به 
یک باره این سرشماری توس��ط حسن روحانی برگزار 
نش��د و به س��ال 140۵ موکول ش��د.بر این اس��اس 
24 اردیبهش��ت سال 13۹۹ در ش��رایطی که فضای 
کارشناس��ی کش��ور منتظر دستور ش��روع سرشماری 
سال 1400 بود، به یک  باره مشخص شد، هیات وزیران 
ب��ه اس��تناد قانون اح��کام دائمی برنامه های توس��عه 
کش��ور و در راستای نوس��ازی نظام آماری و با هدف 
افزایش س��رعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار 
پاسخگویی، با تشکیل »ستاد ملی سرشماری عمومی 
نفوس و مس��کن ثبتی مبنا« موافقت کرده و تصویب 
نامه قبلی هیات وزیران در سال 1386 مبنی بر انجام 
سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن هر پنج س��ال 
یکبار لغو ش��د.معنای دیگر این مصوبه آن بود که در 
س��ال 1400 خبری از برگزاری سرش��ماری نیست و 
مهمترین واقعه ثبت آمار و اطالعات کش��ور به راحتی 

هرچه تمام تر به ۵ سال آتی موکول شد.
از  بس�یاری  در  سرش�ماری  س�اله   ���5 برگ�زاری 

کشورهای جهان
بررسی تجربیات جهانی در حوزه برگزاری سرشماری 
نفوس و مس��کن به شیوه ای مش��ابه ایران بیانگر آن 
اس��ت که این واقعه رس��می در بس��یاری از کشورها 
مانند اس��ترالیا، ژاپ��ن، کانادا، کره جنوب��ی و نیوزیلند 

سرش��ماری ها ۵ ساله انجام می ش��ود.در همین راستا، 
محمدجواد خالصی، کارش��ناس حوزه مسکن در بیان 
ضرورت برگزاری ۵ س��ال سرشماری در کشور گفت: 
»با ورود بیماری کرونا در روزهای پایانی سال 13۹8 به 
کشور و شیوع آن بسیاری از افراد و خانواده با مشکالت 
متع��ددی از جمله بیکاری، مرگ عزیزان و از دس��ت 
دادن دارای هایشان برای درمان بیماری درگیر شدند.« 
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:» اکنون پس از 
فروکش ک��ردن موج های متعدد این ویروس منحوس 
در کشور و تاثیرات آن بر وضعیت معیشتی و اجتماعی 
مردم ضرورت دارد، اطالعات آماری مس��ئوالن جهت 

تصمیم گیری های جدید به روز شوند.«
دالیل انجام نش�دن سرش�ماری س�ال ���14۰۰ چه 

بود؟
ب��ه عقیده بس��یاری از کارشناس��ان، ضرب��ات متعدد 
اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصمیمات غلط در دولت 
روحانی که به جامعه وارد ش��د و آثار آن به وضوح در 
آمارهای کشور منعکس می شد، عامل اساسی بود که 
زمینه برگزار نشدن سرشماری در سال 1400 را پدید 
آورد.به گفته کارشناس��ان اگر حس��ن روحانی مطابق 
قانون سرش��ماری را در س��ال 1400 بر قرار می کرد، 
بسیاری از سوءمدیریت های 8 ساله تجمیع یافته عیان 

می شد.

سرپوش بر 8 سال سوء مدیریت دولت روحانی با لغو سرشماری 1400 

کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی سودآوری نفت و گاز پارس
بررس��ی صورت های مالی شرکت نفت و گاز پارس نشان از سودآوری هزار 
و 600 میلیارد تومانی در سال ۹۹ می دهد که حدود ۵ هزار میلیارد تومان از 
سال ۹8 کمتر است.به گزارش مهر، از روز گذشته گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی 13۹8، )2۹6( شرکت 
دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حس��ابرس مس��تقل و 
بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی سال 13۹۹، )313( شرکت دولتی 
از جمله تعداد ۷ بانک دولتی، 2 بیمه دولتی و همچنین 4 شرکت تابعه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در س��امانه کدال منتش��ر و در دس��ترس عموم قرار 
گرفت.در همین راستا گزارش صورت مالی شرکت نفت و گاز پارس منتهی 
به س��ال مالی ۹۹ منتشر شده است.سازمان حسابرس��ی در ابتدای گزارش، 

ش��واهد حسابرسی ارائه ش��ده را کافی و مناس��ب ارزیابی کرد. در ادامه این 
س��ازمان توضیحات دقیقی را درباره تخصیص های مالی، مناقصات و ترک 
تشریفات، طرح های توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی و سایر موارد ذکر 
کرده اس��ت.طبق گزارش مالی مبلغ هزار و 6۷0 میلیارد تومان سود خالص 
شرکت نفت گاز پارس در سال ۹۹ بوده است که نسبت به سال گذشته حدود 
۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده اس��ت.بر اس��اس این گزارش تعداد 
کارکنان رس��می، قراردادی و پیمانکاری شرکت در س��ال ۹۹، چهار هزار و 
6۹1 نفر بوده که نسبت به سال گذشته اش حدود 300 نفر کمتر شده است.
همانطور که در جدول اهداف کمی زیر مش��خص اس��ت ح��دوداً میزان 13 
میلی��ارد مترمکعب گاز خام، معادل 31 میلیون مترمعب در روز و 16 میلیون 

بشکه میعانات گازی نسبت به بودجه اصالحی کسری داشته است.در توضیح 
ای��ن انحراف آمده اس��ت: حدود 6۵ درصد از این انح��راف مربوط به عوامل 
برون س��ازمانی از جمله عوامل فنی و عملیاتی در پاالیشگاه های گاز پارس 
جنوبی، محدودیت در مخازن ذخیره س��ازی میعانات گازی، یا محدودیت در 
خطوط ش��بکه سراسری انتقال گاز می باشد.همچنین عوامل درون سازمانی 
عبارت اس��ت از فعالیت های اصالحی و تکمیلی در سکوهای جدید و احداث 
پاالیشگاه های متناظر در طرح توس��عه فازهای 13 14 و 22-24، تأخیر دو 
م��اه در راه ان��دازی س��کوی C 13 spd ، تأخی��ر ۵ روزه در اتمام به موقع 
تعمیرات اساسی سکوی فاز 1 به دلیل شیوع کرونا و برخی اشکاالت فنی و 

لزوم تأمین قطعات.
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شهرستان

اولین جشن گلریزان آزادی زندانیان 
جرائم غیر عمد در ایالم برگزار شد

 ب��ا هم��کاری اداره کل ورزش و جوان��ان؛ 
اولین جش��ن گلریزان آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد در ایالم برگزار شد. جشن گلریزان 
کم��ک به آزادی زندانی��ان جرایم غیرعمد با 
حضور گسترده مردم و مسئولین در زورخانه 
پوریای ولی شهر ایالم برگزار شد. مدیر ستاد 
دیه ایالم در حاش��یه این آیی��ن در گفتگو با 
خبرنگار راس��ان خبر از ایالم، گفت: هدف از 
برگزاری جش��ن گلریزان جمع آوری کمک 
های مردمی و اشاعه فرهنگ نوعدوستی بین 
ورزشکاران است مراد بابایی افزود: از ابتدای 
سال جاری تاکنون حدود ۵00 میلیون تومان 
کمک توس��ط خیرین و م��ردم جمع اوری و 
تعداد 11زندانی جرائم غیر عمد با این میزان 
حمایت از زندان آزاد شدند. وی بیان داشت: با 
شیوع کرونا، جشن گلریزان به صورت مجازی 
برگزار و سال گذشته مبلغ 600 میلیون تومان 
جمع اوری شد. مدیر س��تاد دیه ایالم اظهار 
داشت: این ستاد از بدو تاسیس خود هرساله 
در م��اه مبارک رمض��ان اقدام ب��ه برگزاری 
جش��ن گلریزان ب��رای آزادس��ازی زندانیان 
جرائم غیرعمد می کن��د. مدیرکل ورزش و 
جوانان ایالم نیز در این آیین گفت: مراس��م 
گلری��زان با هدف کمک ب��ه آزادی برخی از 
زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد با حضور این 
اداره کل برگزار شد. مظفر علی شائی افزود: 
این برنامه در راستای سیاست های تربیتی و 
حمایتی س��ازمان زندان های کشور و تأکید 
رئیس سازمان زندان ها مبنی بر ترویج ورزش 

پهلوانی و زورخانه ای اجرا شد.

حفظ سالمت مردم استان بوشهر 
باالترین و اصلی ترین اولویت است

فرماندار بوش��هر گفت: حفظ س��المت مردم 
باالتری��ن و اصلی ترین اولویت اس��ت و باید 
همه ارگان ها برای تحقق سالمت جامعه پای 
کار بیایند. صالح رحیمی در نشس��ت بررسی 
مس��ائل و مشکالت زیرس��اختی، تجهیزاتی 
و تأسیس��اتی مرکز آموزشی درمانی شهدای 
خلیج فارس بوش��هر اظهار داشت: با توجه به 
حساس��یتی که در حوزه سالمت وجود دارد، 

نیاز است مراکز درمانی به روزرسانی بشوند.
وی تصری��ح ک��رد: ب��رای رفع مش��کالت 
بیمارستانی اعتباراتی به این بیمارستان تزریق 
خواهد شد تا بخشی از بدهی های آن پرداخت 

و برخی از مشکالت مرتفع شود.
رحیم��ی اضافه کرد: جم��ع آوری و مدیریت 
انواع پس��ماند به ویژه پسماند عفونی ازجمله 
موضوعات مهم و حس��اس حوزه بهداشت و 
سالمت مردم اس��ت که دستگاه های ناظر و 
مجری کارگروه سالمت و مدیریت پسماند، 

نباید نسبت به آن بی تفاوت باشند.
فرماندار بوش��هر خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه بیمارستان شهدای خلیج فارس به خاطر 
بدهی ناشی از کرونا به مشکل برخورده است 
تمام تالش خ��ود را در تأمین نیازهای مالی 

این بیمارستان خواهیم کرد.

جریان خدمت به ایستگاه تصویب 
تشکیل سازمان آرامستان های نجف 

آباد رسید
در ادامه جریان خدمت رس��انی به شهروندان 
و درجه��ت تش��کیل و راه اندازی س��ازمان 
آرامستانهای شهرداری نجف آباد عبدالرسول 
امامی ش��هردار نجف آب��اد و ابراهیم زارعان 
رئیس آرامس��تان های نجف آب��اد میهمان 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر نجف 
آباد در صحن علنی ش��ورای اس��المی شهر 

بودند.
به گ��زارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
ش��هرداری نجف آباد در این جلس��ه شهردار 
و رئیس آرامس��تان ش��هرداری نجف آباد به 
ترتیب در خصوص روند تش��کیل س��ازمان 
آرامس��تانها و اخ��ذ مجوزه��ای الزم و لزوم 
تحت پوشش قرار دادن تمام آرامستان های 
موجود در شهر و اعمال مدیریت واحد به ارائه 

توضیحاتی پرداختند.
پس از اس��تماع و اتمام توضیحات  اعضای 
ش��ورا نقط��ه نظ��رات خ��ود را در خصوص 
شکل گیری سازمان آرامستانها بیان نمودند و 
در نهایت کلیات سازمان به تصویب شورای 

شهر رسید.
از دیگ��ر رویداده��ای ای��ن جلس��ه حضور 
مس��ئوالن خانه کارگر ش��عبه نجف آباد در 
صحن علنی شورا بود که ضمن معرفی خود 
در این نشس��ت به ارائه توضیحاتی پیرامون 
فعالی��ت های تش��کیالت تحت نف��وذ خود 

پرداختند.

شهر هوشمند همگرا رویکردی برای 
تحقق »اصفهان من، شهر زندگی«

س��عید ابراهیم��ی در در روی��داد بین المللی 
 IEEE ش��هرهای هوشمند سازمان جهانی
که به ص��ورت مجازی برگزار ش��د، اظهار 
کرد: معاونت برنامه ریزی و توس��عه سرمایه 
انس��انی ش��هرداری اصفهان با تعریف شعار 
ش��هر هوش��مند همگرا ب��رای نقش��ه راه 
هوشمندس��ازی خود، سعی در دست یابی به 
شعار ش��هردار اصفهان، با عنوان »اصفهان 
من ش��هر زندگ��ی« دارد. وی با بیان اینکه 
انس��ان ها موجودات��ی اجتماع��ی هس��تند 
و محیط ه��ای ش��هری طی��ف وس��یعی از 
انتخاب های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و 
اقتص��ادی را پیش روی آن��ان قرار می دهد، 
اف��زود: س��اختارهای متراک��م و هماهنگ 
شهری به واس��طه هزینه کمتر و دسترسی 
به خدمات، می تواند انرژی و س��ایر منابع را 
ذخیره کند و زمینه توسعه اقتصاد مقیاس و 
صرفه جویی را فراهم سازد. معاون برنامه ریزی 
و توس��عه سرمایه انسانی ش��هردار اصفهان 
تاکید کرد: ش��هرهای پایدار و خوش ساخت 
می توانن��د تأثی��ر حداقلی زیس��ت محیطی، 
ان��رژی تجدیدپذیر و اس��تفاده از منابع را به 
وجود بیاورند و یک اقتصاد س��بز پر رونق را 
به پیش ببرند. وی با بیان اینکه ش��هرهای 
پایدار می توانند یک محیط دوست داش��تنی، 
ایمن و س��بز و یک زندگی متنوع اجتماعی، 
فرهنگی و فکری فراه��م کنند، گفت: این 
مفهوم از طریق الگوی ش��هر همگرا امکان 
تحقق خواهد داش��ت. ابراهیمی اظهار کرد: 
 SymbioCity رویکرد »ش��هر همگ��را
« با اس��تفاده از اصطالح میان رشته ای، بر 
ضرورت جذب بازیگران و ابزارهای مختلف 
در روند توس��عه ش��هری تاکید مؤکد دارد، 
همچنی��ن، اصطالحات »میان رش��ته ای » 
و »فرا رش��ته ای« نی��ز در این رویکرد مورد 
استفاده قرار می گیرند که مفهوم فرارشته ای 
نشان دهنده رویکردی استراتژیک به تولید 
دانش است که دانش علمی را با تجربه های 
موجود در سیاس��ت گذاری، عمل در کس��ب 
و کار و زندگ��ی اجتماعی ترکیب می کند و 
اصالح میان رش��ته ای به ترکی��ب بازیگران 
مختل��ف جهت حل چالش های ش��هری از 

طریق ابزارهای متنوع و نوین می پردازد.

واگذاری حدود 4 هزار اشتراک 
رایگان گاز  در استان خراسان جنوبی 

طی سال 14۰۰
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی 
گف��ت: در راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماعی و با هدف حمایت از اقش��ار آسیب 
پذیر س��ال گذش��ته، 3 هزار و ۹16 اشتراک 
رای��گان گاز به خانواده های تحت پوش��ش 

نهادهای حمایتی واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز خراسان 
جنوبی، سید محمود هاشمی در تشریح این 
خبر گفت: در راس��تای اج��رای جزء )2( بند 
»چ« ماده 80 قانون برنامه شش��م توس��عه 
، مددجوی��ان محترم تح��ت حمایت کمیته 

امداد 
امام )ره( و س��ازمان بهزیستی برای یکبار از 

پرداخت هزینه اشتراک گاز معاف هستند.
وی با اش��اره به واگ��ذاری رایگان 3 هزار و 
۹16 اشتراک گاز طی سال گذشته در استان 
افزود: از این تعداد  3 هزار و ۵31 اش��تراک 
مربوط به مددجویان کمیته امداد و 38۵ مورد 

مربوط به مددجویان بهزیستی می باشد.
هاش��می در ادامه تصریح ک��رد: متقاضیان 
محترم واجد الش��رایط می توانن��د با اخذ و 
ارائه تاییدیه الزم از دس��تگاه های ذیصالح 
همچ��ون کمیته امداد امام )ره( و س��ازمان 
بهزیستی برای درخواست انشعاب رایگان به 

ادارات گاز مراجعه نمایند.

برگزاری رزمایش سراسری وصول 
مطالبات در شرکت توزیع برق استان 

سمنان
رزمایش سراسری وصول مطالبات مشترکان 
برق، همزمان با سراس��ر کش��ور، در استان 

سمنان برگزار شد.
معاون فروش و خدمات مش��ترکین شرکت 
توزیع برق اس��تان س��منان با عن��وان این 
خب��ر بیان ک��رد: به منظ��ور اجرایی نمودن 
دستورالعمل ش��رکت توانیر پیرامون وصول 
مطالبات معوق مش��ترکان برق، همزمان با 
س��ایر ش��رکت های توزیع برق کشور، این 
رزمای��ش با حض��ور ۵0 گ��روه عملیاتی از 
همکاران خدمات مش��ترکین شرکت توزیع 

برق استان سمنان به اجرا در آمد.
محمدرضا لش��کری گفت: همکاران حاضر 
در این رزمایش، با رعایت ش��أن و ش��وکت 
و منزل��ت و کرامت مش��ترکان و با نهایت 
احترام، موضوع مطالبات مشترکان بخشهای 
صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی 
و عمومی را پیگی��ری نموده و بدهی معوق 
مش��ترکان س��خت وصول به آن��ان اعالم 
گردیده و مق��داری از بهای ب��رق مصرفی 

معوق وصول شد.

اخبار

مدیرعامل گاز ایالم گفت: س��ال گذشته 
۹8۵ هزار نفرس��اعت کارکرد بدون حادثه 
در این مجموعه بزرگ صنعتی انجام شده 
است. عباس شمس اللهی اظهار داشت: با 
انجام کارهای پیشگیرانه و رعایت قوانین 
HSE، خوشبختانه تاکنون حوادث ناتوان 
کنن��ده ای برای کارکنان این ش��رکت رخ 

نداده است. وی افزود: برگزاری کالس های 
آموزشی HSE، ارزیابی ریسک فعالیت ها 
و اقدامات کنترلی، بازدید و ممیزی، خرید 
و تحویل تجهیزات حفاظت فردی، اجرای 
ماده 28 در قراردادهای صنعت نفت، تنها 
بخش��ی از اقدام��ات ب��رای جلوگیری از 

کاهش حوادث کارکنان بوده است.

مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم یادآور ش��د: 
پروژه های انجام شده از جمله تجهیز صد 
در صدی ساختمانهای تحت مالکیت این 
ش��رکت به سیس��تم های اعالن حریق، 
انجام پروژه تحلیل وضعیت ایمنی موجود 
و شناس��ایی نقاط قابل بهبود، بروزرسانی 
سیستم های مدیریتی و غیره بخشی دیگر 

از اقدامات بارز در راس��تای پیش��گیری از 
حوادث کارکنان و تُاسیسات بوده است.

ش��مس اللهی از افزایش تعداد پروانه های 
کار ص��ادر ش��ده در ط��ول س��ال 1400 
خبر داد و گفت: در طول س��ال گذش��ته 
یکه��زارو 142 م��ورد مجوز ص��دور کار 
)پرمیت( صادر ش��ده اس��ت. شمس اللهی 

تصریح ک��رد: در اجرای ضوابط، راهنماها 
و دس��تورالعمل های ابالغی وزارت نفت و 
ش��رکت ملّی گاز ایران ب��رای مجوزهای 
کار بازنگری ش��ده، آموزش و تهیه نسخ 
جدید انجام ش��ده و نیز تهی��ه نرم افزار و 
دستگاههای گازسنج در طول سال جاری 

در دستور کار قرار دارد.

ثبت ۹۸۵ هزار نفرساعت کارکرد بدون حادثه در شرکت گاز ایالم
مدیرعامل گاز ایالم گفت:

حمایت همه جانبه شرکت گاز خراسان رضوی از شرکت های دانش بنیان
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل شرکت گاز 
استان از حمایت همه جانبه از دستاوردهای حوزه صنعت 
گاز شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: شرکت گاز 
خراسان رضوی از لحاظ ارزش قراردادهای منعقد شده با 
شرکتهای دانش بنیان دارای بیشترین قرارداد است. حسن 
افتخاری با اشاره به نامگذاری سال 1401 با عنوان »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری 
اظهار کرد: ش��رکت گاز خراسان رضوی  به عنوان یکی 
شرکت های دانش��ی و باتجربه در حوزه دانش و فناوری 
ب��رای رفع نیاز ه��ای فناورانه و بومی س��ازی تجهیزات و 
فناوری های صنعت گاز به صورت همه جانبه از طرح ها و 
ایده های شرکت های دانش بنیان، فناور و استارتاپ های 
فعال حمایت می کند. وی با بیان این مطلب که ش��رکت 
گاز خراسان رضوی با نگاه به نقشه فناوري این شرکت در 
افق 1404 در محورهاي طراحی و مهندسي، بهره برداري، 
ایمني، بهداشت، محیط زیست و بازرسي فني آماده همکاری 
و حمایت از ش��رکت های دانش بنیان است افزود: توسعه 
تکنولوژی نشت یابی شبکه و انشعابات گاز، نحوه کنترل 
و مهار نشتی، توسعه تکنولوژی های مرتبط با گرمایش، 
فیلتراس��یون، بودار کردن و سنجش حجم و مانیتورینگ 

فش��ار گاز، تشخیص و نقشه برداری از تجهیزات، توسعه 
تکنولوژی کنترلی در آزمایش غیرمخرب س��رجوش های 
پلی اتیل��ن و فوالدی، کالیبراس��یون اب��زار دقیق، کنترل 
خوردگی داخل هیترها، حفاظت کاتدیک در حوزه بازرسی 
فنی، توسعه تکنولوژی مجازی سازی سرورها، مدلسازی 

س��ه بعدی ایس��تگاه های تقلیل فش��ار، طراحی ایستگاه 
میترینگ، کاهش صدا و نویز در ایستگاههای تقلیل فشار 
گاز و ارتقای راندمان تجهیزات گاز سوز خانگی از دغدغه 
های امروز صنعت گاز است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
یادآور شد: شرکت گاز خراسان رضوی در دو سال گذشته 

۵2 میلیارد ریال قرارداد پژوهشی با شرکتهای دانش بنیان 
منعقد کرده که تولید اولین نمونه بومی دس��تگاه بوسنج 
گاز طبیعی، ساخت نمونه های ضد انفجار دستگاه بوسنج، 
طراحی و ساخت بستر تست و کالیبراسیون دستگاههای 
بوسنج، سامانه الکترونیکی نگهداری، تعمیرات و تحلیل 
وضعیت شیرهای صنعتی، طراحی و ساخت پایلوت پروسه 
عملکرد تجهیزات گازرساني ) کنتور و رگوالتور( با قابلیت 
تس��ت و مش��اهده پذیري مکانیزم داخلي، باکس کنترل 
هیترهای ایس��تگاههای تقلیل فش��ار، طراحی و ساخت 
نمونه اولیه دستگاه ثبت، مانیتورینگ و ارسال فشار ورودی 
و خروجی ایستگاهها ، طراحی و ساخت اولیه نمونه دستگاه 
ثبت و مانیتوینگ فشار و تصحیح کننده حجم کنتورهای 
دو پون��دی در زمره دس��تاوردها و موضوعات جاری این 

قراردادها محسوب می شود.
افتخ��اری تصریح ک��رد: ش��رکت های دان��ش بنیان و 
اس��تارتاپ های فعال عالقمند به فعالیت در حوزه صنعت 
گاز می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر درباره نحوه 
هم��کاری و ارائه طرح و ایده با تلف��ن 0۵1-3۷0۷2622  
امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان خراسان رضوی 

تماس بگیرند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد :

حضور مستمر شهردار هشتگرد و نظارت همه روزه بر روند پیشرفت پروژه های عمرانی
مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد به همراه 
س��رکار خانم صالحی عضو ش��ورا و رئیس 
کمیسیون فضای سبز شورای اسالمی شهر 
از پروژه احداث بوس��تان ش��هید باکری در 

شهرک بعثت بازدید نمودند .
یعقوب��ی در این بازدید به نظ��ارت دقیق بر 
اجرای پروژه ها اش��اره کرد و گفت : هزینه 
ه��ای اجرای پروژه ه��ا از عوارض پرداختی 
شهروندان بوده و نظارت دقیق بر این هزینه 

از جمله وظایف مدیریت شهری است .
وی افزود : رعایت اصول فنی ، اس��تفاده از 
مصالح مرغوب و رعایت زمان بندی اجرای 
پ��روژه از جمله موارد م��د نظر و مورد تاکید 

رئیس و اعضای محترم ش��ورای اس��المی 
شهر بوده و حوزه عمرانی شهرداری موظف 

به اجرای آن است.
 یعقوبی در تش��ریح این پ��روژه بیان کرد : 
عملیات احداث بوس��تان بعثت به وس��عت 
۵600 متر مربع در سال گذشته آغاز گردیده 
و مراحل پایانی خود را می گذراند و تاکنون 
عملیات تسطیح ، خاکبرداری ، جدولگذاری 
و خاکریزی آن انجام شده و انتظار می رود با 
تکمیل کفپوش ، فضای سبز و خرید و نصب 
لوازم ورزش��ی و سایر مبلمان در نظر گرفته 
شده این بوستان در آینده نزدیک تکمیل و 

مورد بهره برداری قرار گیرد .
شهردار هشتگرد افزود :  با توجه به گسترش 

ش��هر در ضلع غربی و توسعه شهرک کوثر 
احداث این بوس��تان می تواند نیازهای اهالی 
شهرک بعثت و شهرک کوثر را برای اوقات 
فراغ��ت و بهره گی��ری از مکانی امن و آرام 

مرتفع نماید .
 اح��داث بوس��تان های دیگ��ر در محالت 
مختل��ف ش��هر نی��ز از جمل��ه برنامه های 
شهرداری هشتگرد می باش��د که با اولویت 
بن��دی در نظر گرفته ش��ده در اجرای پروژه 
های پیش��نهادی در بودجه سالجاری ، این 

بوستان ها نیز احداث خواهد شد .
سرکار خانم صالحی عضو کمیسیون فضای 
س��بز شورا با اش��اره به اقدامات خوب حوزه 
فضای سبز ش��هرداری در حفظ و نگهداری 

11۷ هکتار فضای سبز ، برنامه ریزی برای 
استفاده از گونه های مقاوم در برابر خشکی 
، مصرف بهین��ه آب و اجرای پ��روژه های 
مربوطه و نیز پیش بینی تمهیدات الزم برای 
آبیاری این فضاهای س��بز در فصل گرما را 
از جمل��ه برنام��ه های آتی این کمیس��یون 

برشمرد .
وی گف��ت : انتظار م��ی رود با احیاء کمربند 
س��بز در ضلع جنوبی اتوبان و بهره برداری 
از بوستانهای جدید در محالت مختلف شهر 
، همچنان که تاکنون هشتگرد دارای سرانه 
مناسب و باالتر از استاندارد کشوری در این 

زمینه بوده است این سرانه افزایش یابد .
صالحی از برگزاری هفتمین نمایشگاه گل و 

گیاهان باغبانی از 18 لغایت 23 اردیبهشت 
در فضای بوستان پروین اعتصامی خبر داد و 
از کلیه عالقمندان به حوزه فضای سبز ، گل 
و گیاه و همچنین س��وغات محلی و صنایع 
دس��تی دعوت نمود تا در این برنامه باشکوه 

مشارکت نمایند .

 
مدی��رکل راه و شهرس��ازی ای��الم گفت: 
عملیات تکمیل قطعه اول بزرگراه ایالم- 
مهران در محدوده مهدی آباد - سه راهی 

ماربره با جدیت در حال انجام است.
عب��داهلل به��ادری در بازدی��د از مراح��ل 
اجرای��ی بزرگ��راه ایالم - مه��ران اظهار 
داشت: عملیات اجرایی قطعه اول بزرگراه 
ایالم- مهران با توجه به توپوگرافی منطقه 
سخت ترین و پرهزینه ترین قسمت مسیر 
می باش��د به طوریکه در ای��ن قطعه 11 
کیلومتری 2 دستگاه تونل حفاری شده و 
عالوه بر احداث پل های بزرگ و کوچک 

و برداشت ترانشه های عظیم، مهار قطعه 
رانشی نیز در این قطعه قرار دارد.

وی افزود: تونل اول به طول 840 متر بعد 
از روستای مهدی آباد قرار دارد، حفاری و 
کف برداری این تونل به طور کامل انجام 
شده و هم اکنون پیمانکار مشغول ترانشه 
برداری ورودی و خروجی این تونل بوده و 
بزودی عملیات الینینگ )پوشش دیوار و 

سقف( آن آغاز می شود.

در  ای��الم  شهرس��ازی  و  راه  مدی��رکل 
خصوص وضعیت تون��ل دوم گفت: تونل 
دوم به ط��ول ۷۵0 متر که حفاری و کف 
ب��رداری آن به پایان رس��یده و هم اکنون 
عملی��ات الینینگ آن در ح��ال انجام که 
تاکنون 120 متر الینینگ به انجام رسیده 

است .
به��ادری اضافه ک��رد: برای مه��ار قطعه 
رانش��ی مح��ور ایالم - مه��ران در قطعه 

اول این مس��یر که ط��ول آن 2 کیلومتر 
می باشد قرارداد منعقد شده و پیمانکار در 
حال فعالیت اجرایی است، قرارداد اولیه این 
قطعه بالغ بر 230 میلی��ارد تومان و برای 
اجرای آن 231 شمع با عمقهای زیاد اجرا 

خواهد شد.
به گفته وی، تقاطع غیر همسطح سه راهی 
ماربره) ج��اده قدیم ایالم- صالح آباد( نیز 

در این محدوده احداث می شود.

تکمیل قطعه اول بزرگراه ایالم- مهران با جدیت در حال انجام است
مدیر کل راه  و شهرسازی ایالم:

پیام مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران به مناسبت روز جهانی سیمبان
خبرنگارآریادفترمازن��دران  گ��زارش  ب��ه 
درس��اری،در پیام مدیرعامل ش��رکت توزیع 
برق مازندران به مناسبت روز جهانی سیمبان 

به شرح ذیل  میباشد.
 ضم��ن ع��رض س��الم و احت��رام خدمت 
تمامی س��یمبانان گرانقدر، بهار سال یکهزار 
و چهارص��د و ی��ک روز جهانی س��یمبان و 
ماه مبارک رمضان را خدمت ش��ما سروران 
گرام��ی تبریک و تهنیت ع��رض میکنم و 
س��الی همراه ب��ا پیروزی و به��روزی برای 
یکای��ک ش��ما عزی��زان آرزومن��دم و درود 
میفرستم به روح غیورمردانی که از میان ما 
رخت بربستند و مجموعه شرکت برق اکنون 

از وجود آنان بی بهره می باشد.     
صنعت برق رش��د و شکوفایی شگرف خود 

را همواره مدیون تالش های شما سیمبانان 
عزیز، بازوان پرتوان و کارای شرکت توزیع و 

صنعت برق بوده و خواهد بود.      
خدمات ارزنده و گرانبهای ش��ما دلیرمردان، 
طالیه داران خدمت و نماد تالش در راستای 
توسعه و پایداری شبکه توزیع برق بر کسی 

پوشیده نیست.   
همکاران آگاه و واقف هس��تند که سیمبانان 
نیروه��ای خط مقدم صنع��ت برق در جبهه 
نبرد با تاریکی می باش��ند، و از سرچش��مه 
جوش��ان خدمت، خود و م��ردم را بهره مند 
نم��وده اند از این رو ش��ما س��یمبانان عزیز 
همچون ستون های مستحکم برای صنعت 
برق محسوب می شوید، ستون هایی که با 
وجود بحران های متعدد، آس��یب را از بنای 

صنع��ت برق دور کرده و آن را به س��المت 
نگهداشته است.       

خدمات رس��انی به م��ردم را با هیچ واژه ای 
نمی توان تقدیر کرد و شرکت توزیع نیروی 
برق بابت داشتن سرمایه هایی چون شما که 
آسایش و ارامش را برای مردم به ارمغان می 

اورید به خود میبالد. 
مهمترین توصیه و نکته ای که همواره باید 
در راس��تای عمل به آن گام بردارید و همت 

گمارید رعایت اصول ایمنی می باشد.
آن چیزی که برای مجموعه ش��رکت توزیع 
برق اهمیت واولویت دارد حفظ سالمتی شما 
عزیزان و به صفر رساندن آسیب های ناشی 
از عدم رعایت نکات ایمنی می باشد.           

تاکید موک��د اینجانب این اس��ت که اجازه 

ندهی��د هیچ عامل��ی موجب زیر پ��ا نهادن 
اصول ایمنی شود.  

آسیب دیدن شما تنها منحصر به شما نخواهد 
بود، بلکه آسیب به خانواده تان و خسارت به 
پیکره ی صنعت برق محسوب می شود لذا 
در اجرای دس��تورالعمل های ایمنی همواره 

کوشا و ساعی باشید.      
اینجانب و مجموعه ش��رکت توزیع نیروی 
برق مازندران از تمامی مشکالت و معضالت 
شما آگاهی کامل داشته و در راستای رفع آن 
از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.           

ضم��ن قدردانی و سپاس��گزاری از تالش و 
زحمات ش��ما مردان خستگی ناپذیر صنعت 
برق به ش��ما نوید می دهم که یقین بدارید 
به واسطه تالش های مجدانه شما مجموعه 

ش��رکت توزی��ع نیروی ب��رق مازن��دران از 
مشکالت فعلی عبور کرده و روزهای روشنی 

در  پیش رو خواهد بود.           
و در پایان یکب��ار دیگر این روز بزرگ را به 
ش��ما بزرگواران تبریک ع��رض می کنم و 
امی��دوارم همواره در زندگی موفق باش��ید و 

ماندگار.

اولویت اصلی ما تجلی عدالت آموزشی است
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد:

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-شوش��تری مدیر کل آم��وزش و پرورش 
خراس��ان رضوی در حاشیه اجالس مدیران جدید االنتصاب آموزش و پرورش 
گفت : اولویت اصلی ما تجلی عدالت آموزشی است. شوشتری مدیر کل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی گفت: اولویت اصلی ما تجلی عدالت آموزشی است. 
با آغاز به کار دولت سیزدهم مسیر تحول و توسعه شتاب بیشتری گرفته، و با 
س��رلوحه قرار دادن اصول دولت انقالبی از جمله پاکدستی، حفظ بیت المال و 
تکریم ارباب رجوع، می توان منتظر تجلی عدالت آموزشی در همه زمینه ها برای 
دانش آموزان این مرز و بوم بود. مدیرکل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی 
ادامه داد : انقالب اسالمی بدون هیچ الگوی خاصی در سطح جهان درخشید و 
مدیریت و رهبری انقالبی باعث این تجلی و موفقیت گردید. به شکرانه اقتدار 

و امنیت موجود در ایران اس��المی مدیران باید به معنای واقعی شیفته خدمت 
باشند نه تشنه قدرت؛ چراکه همواره تمام اندیشه ها و نکات دینی ما در بردارنده 
این موضوع بوده و خدمتگزاری خالصانه به مردم باید اساس��ی ترین هدف ما 
باش��د. وی با اشاره به لزوم بهینه سازی سرمایه ها و هزینه ها در پیشبرد امور 
به ویژه در ش��رایط اقتصادی کنونی، افزود : در ش��رایطی قرار داریم که ذخیره 
سرمایه ها و استفاده صحیح از همه منابع از اولویت بسیار باالیی برخوردار است 
. شوشتری استفاده از ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش را امری مهم تلقی 
کرد که مدیران گرامی باید از جوانب مختلف این موضوع برای بهبود عملکرد 
منطقه و ناحیه خود بهره مند گردند. تکریم از خیرین مدرسه ساز و ظرفیت هایی 
که می تواند با حضور خیران نیک اندیش ایجاد کرد، از دیگر ملزومات مدیریتی 

است که سید امیر شوشتری بدان اشاره کرد و افزود : منابع مالی در آموزش و 
پرورش بسیار محدود است و باید با بهره گیری از توان خیرین و افرادی که قصد 
همکاری با آموزش و پرورش دارند، درصدد رفع این خال برآمد. وی در حاشیه 
اجالس روسای جدید االانتصاب آموزش و پرورش خراسان رضوی با تاکید بر 
لزوم تکریم از خانواده های بابرکت شهدا و ایثارگر، پیگیری این مسئله را وظیفه 
یک مدیر انقالبی دانس��ت و اذعان داشت: در کنار مسائل اخالقی و اعتقادی، 
اطالعات و آمار مدیریتی یک مسئول انقالبی باید دقیق و به روز باشد و همواره 
در حال مهارت آموزی و به روزرس��انی این موارد در حوزه مدیریتی خود باشد. 
چراکه پایش این موضوع خود به خود به پیگیری و رسیدگی بیشتر در امور ، و 

در نتیجه خروجی موفق تری منجر خواهد شد.
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جامعه

یارانه کمک هزینه فرد دارای اختالل 
شنوایی یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان است

سرپرس��ت مرکز توسعه پیش��گیری سازمان 
بهزیس��تی کش��ور گفت: یارانه کمک هزینه 
فرد دارای اختالل ش��نوایی در بهزیستی به 
طور متوسط معادل یک میلیون و 200 هزار 
تومان اس��ت که اگر به موقع تشخیص داده 
نشود برای سازمان حدود ۵04 میلیارد تومان 
هزینه دارد.فاطمه عباسی ادامه داد: اگر صرفا 
هزینه توانبخش��ی این افراد را طی 10 سال 
در نظر بگیریم، رقمی ح��دود ۵040 میلیارد 
تومان محاسبه می شود؛ همچنین اگر هزینه 
مستمری افراد را برای باقی عمر 60 سال در 
نظر بگیریم حدود 8820 میلیاردتومان می شود 
که در مجموع 13 هزار و 860 میلیارد تومان 
بابت مس��تمری و یارانه توانبخشی برای این 
افراد باید محاسبه شود. درصورتی که بودجه 
برنام��ه غربالگ��ری در این زمین��ه حدود ۷0 
میلیاردتوم��ان بود که با شناس��ایی به هنگام 
و انجام هزینه های مترتب، ش��دت معلولیت 
ش��نوایی را برای خانواده و دولت به ش��دت 
کاهش خواهد داد.سرپرس��ت مرکز توس��عه 
پیشگیری سازمان بهزیس��تی کشور با بیان 
اینکه افراد شناس��ایی شده فقط حداکثر به ۵ 
سال خدمات توانبخش��ی نیاز دارند و هزینه 
یارانه آنها 2۵00 میلیارد تومان اس��ت، افزود: 
اگر این رقم را ب��ه اضافه ۷0 میلیارد تومانی 
که س��ازمان هزینه کرده در نظر بگیریم، اگر 
این افراد شناس��ایی شوند، در مجموع 2۵۹0 
میلیاردتومان هزینه می کنیم؛ یعنی سازمان با 
هزینه ک��رد 2۵۹0 میلیاردتومان حداقل مبلغ 
11 ه��زار و 2۷0 میلیاردتومان در هزینه های 
مس��تمر صرفه جویی کرده اس��ت.وی یادآور 
ش��د: این هزینه برای افراد با انواع اختالالت 
ش��نوایی وجود دارد اما با شناس��ایی به موقع 
در ای��ن برنامه و انجام مداخالت الزم جهت 
تجوی��ز س��معک، تربیت ش��نیداری و گفتار 
درمانی، راه رس��یدن به ش��رایط افراد عادی 
جامعه مانند پذیرش در مهدها، مدارس عادی 
و الزم نداش��تن رابط ناش��نوایان را تسهیل 
خواه��د کرد و به تبع آن ب��ار مالی خانواده و 
دولت به ش��دت کاهش پیدا می کند.عباسی 
درباره عملکرد غربالگری اختالالت شنوایی 
نوزادان در سال گذشته، افزود: در سال 1400 
حدود یک میلیون نوزاد غربال شد که 3000 

نفر دارای اختالل شنوایی شناسایی شدند.

آنچه باید درباره ویتامین D بدانید/
تاثیر آلودگی هوا بر جذب ویتامین

اس��تاد غدد و متابولیسم گفت:  توجه کنید که 
هرچند تامین ویتامین D برای سالمت انسان 
بس��یار ضروری است اما اس��تفاده از قرص و 
آمپول ویتامین D با میزان باال و به طور مکرر 
و به صورت خودس��رانه می تواند موجب بروز 
سنگ کلیه شود.فهیمه سهیلی پور،استاد غدد 
و متابولیس��م فارس درباره »مصرف ویتامین 
D«، بیان داش��ت: امروزه دانشمندان اهمیت 
زیادی برای تامین ویتامین دی قائل هستند. 
مطالعات نش��ان داده که ابتال ب��ه هر دو نوع 
دیابت اول و دوم در افرادی که کمبود ویتامین 
D دارند، بیش��تر است.وی ادامه داد: عالوه بر 
ای��ن، برخی تحقیقات نش��ان می دهد افرادی 
که چربی ش��کمی و همچنین اندازه  دور کمر 
 D باالتری دارند، بیش��تر دچارکمبود ویتامین
هستند؛ضمن اینکه در بحث همه گیری کرونا 
نیز جایگاه ویژه ای برای ویتامین دی تعریف 
ش��ده است و مطالعات نش��ان داد که مصرف 
به اندازه آن می تواند در پیش��گیری و درمان 
کرونا موثر باش��د.این استاد غدد و متابولیسم 
کودکان خاطرنش��ان کرد: نکت��ه جالب آنکه 
کمبود ویتامی��ن D در دختران نوجوان نقش 
قابل مالحظه ای در وضعیت ماهیچه ای دارد؛ 
به طوری ک��ه مطالعات نش��ان داده دختران 
جوان��ی که دچار ضعف عضالنی بوده اند دچار 
کمبود ویتامی��ن D نیز بوده اند.س��هیلی پور 
افزود:ارتباط این ویتامین با جذب کلس��یم نیز 
اثبات شده اس��ت و کمبود ویتامین D جذب 
کلس��یم را ب��ا اختالل مواج��ه می کند.کمبود 
کلسیم نیز عوارض بسیاری از جمله ضعف در 
سیستم اسکلتی و عضالنی به همراه دارد.وی 
ابراز کرد: نکته مهم در خصوص تامین ویتامین 
دی، قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم اشعه 
خورشید اس��ت. کم و یا اصال بیرون نرفتن از 
خانه به معنی نگرفتن اشعه های خورشید است؛ 
ضمن اینکه بحث آلودگی هوا نیز مطرح است 
و هرچقدر هوا آلوده تر باش��د، امکان دریافت 
مستقیم اشعه خورش��ید و تولید ویتامین دی 
کاهش پیدا می کند.این استاد غدد و متابولیسم 
کودکان متذکر ش��د: توج��ه کنید که هرچند 
تامین ویتامین D برای سالمت انسان بسیار 

ضروری است.

سیاه پوش شدن معابر شمال شرق 
تهران به مناسبت لیالی قدر

معاونت خدمات ش��هری و محیط زیس��ت 
ش��هرداری منطق��ه 4 تهران از فضاس��ازی 
منطق��ه در ایام متبرک ماه رمضان و ش��ب 
ه��ای قدر خب��ر داد.رضا معل��م در این باره 
گفت: همزم��ان با ایام مبارک ماه رمضان و 
در آستانه ش��ب های مقدس قدر و شهادت 
حضرت امیرالمومنین )ع( و در ادامه فعالیت 
های انجام گرفته در خصوص شستش��وی 
نما و درب و پنجره  مس��اجد ،مناسب سازی 
محوره��ا و معابر منتهی به مس��اجد، اکران 
طرحه��ای فرهنگی مربوط ب��ه ماه مبارک؛  
اکران 300 مترمربع از س��ازه های تبلیغاتی 
پرتابل و سیاه پوش ش��دن 8000 مترطول 
از معابر و میادین اصلی نیز اجرایی شد .او در 
ادامه خاطرنش��ان کرد: مدیریت شهری این 
منطقه در این ماه مبارک در کنار برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی مختل��ف و ارج نهادن 
این ایام رس��یدگی به فضاس��ازی شهری و 

عطر بوی رمضانی را در اولویت قرار داد.

توقیف خودرویی با 43۰ میلیون 
جریمه و ۶4 نمره منفی

معاون آم��وزش و فرهن��گ ترافیک پلیس 
راه��ور تهران بزرگ از توقی��ف خودرویی با 
بی��ش از 430 میلیون ری��ال جریمه خبرداد.
سرهنگ علی همه خانی در گفت وگو با ایسنا، 
دراین ب��اره گفت: صبح امروز یک دس��تگاه 
سواری میتسوبیشی به علت ارتکاب تخلف 
در محدوده س��عادت آباد از س��وی ماموران 
راهور متوقف شد.وی ادامه داد: سوابق پالک 
وگواهینامه خودرو مورد استعالم قرار گرفت 
که در جریان آن مشخص شد، پالک خودرو 
بیش از 43 میلیون تومان خالفی داش��ته و 
64 نمره منفی در س��وابق گواهینامه راننده 
ثبت شده اس��ت.وی افزود: در همین راستا 
عوامل منطقه 2 پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ، خودرو و گواهینامه این فرد را 

توقیف کردند.

ظرفیت پزشکی در کنکور 14۰1 
افزایش می یابد

رئیس کمیس��یون اصل ۹0 مجلس شورای 
اس��المی گف��ت: کمیس��یون اص��ل ۹0 بر 
اج��رای مصوب��ه افزایش ظرفی��ت پذیرش 
دانشجویان پزش��کی نظارت خواهد کرد تا 
حتماً در کنکور سراسری 1401 اعمال شود.

حجت االسالم والمس��لمین حسن شجاعی، 
رئیس کمیس��یون اصل ۹0 مجلس شورای 
اس��المی گف��ت: پرونده کمبود پزش��ک در 
کمیس��یون اصل ۹0 از سال گذشته مفتوح 
اس��ت و گ��زارش عملک��رد کمیس��یون در 
راس��تای حل این مسئله در مجلس شورای 
اس��المی قرائت ش��د. پس از پیگیری های 
ف��راوان کمیس��یون اصل ن��ود مجلس، در 
نهایت، ماده واحده »افزایش ظرفیت پزشکی 
در مقطع عمومی« به تصویب ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی رس��ید.نماینده مردم ابهر، 
خرمدره و سلطانیه همچنین گفت: در گزارش 
تهیه ش��ده توسط این کمیسیون در راستای 
افزایش دسترس��ی مردم به خدمات درمانی 
پیش��نهاداتی ارائه شده است که می تواند در 
ادام��ه کار به دولت و ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی کمک کند. وی خاطرنشان کرد: از 
جمله این پیشنهادها می توان به به کارگیری 
نیروهای حد واس��ط ازجمله بهداشت کاران 
ده��ان و دندان برای ارائ��ه خدمات درمانی 

اولیه اشاره کرد. 

اجرای ویژه برنامه » راه رستگاری » 
در جنوب شرق تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی  منطقه 1۵ 
از آغاز ویژه برنامه های »راه رستگاری« از 
امشب همزمان با نخستین شب قدر خبر داد.
محمد حسن رجبی ضمن عرض تسلیت به 
مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت 
مول��ی الموحدی��ن امیرالمومنی��ن حضرت 
عل��ی)ع( و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
ش��هروندان با اعالم این خب��ر گفت: ویژه 
برنامه لیالی قدر درس��طح محالت ، مساجد 
و مزار متبرک ش��هدای گمنام سطح منطقه 
با برگزاری مراس��م س��وگواری و سخنرانی 
مذهبی در خصوص زندگینامه امام علی )ع( 
در مساجد و سرای محالت نواحی هفت گانه 
به اجرا در می آید.به گفته او، این برنامه ها 
در جوار مزار شهدای گمنام بوستان گلزار در 
ناحیه یک، مزار شهدای گمنام بوستان امید 
در ناحیه دو، مزار شهدای گمنام میدان امام 
رضا )ع( در ناحیه س��ه ، مسجد امام حسن 
مجتبی )ع( در ناحیه چهار ، حسینیه شهدای 
بسیج افسریه و موکب آقا امام حسن مجتبی 
)ع( در ناحیه پنج به صورت ویژه و شاخص 
با اج��رای برنامه هایی از قبیل س��خنرانی، 
اقامه نماز قضا ، قرائت دعای جوشن کبیر، 
مدیحه سرایی و مراسم قرآن به سر گرفتن 
از 11 ش��ب تا اذان صبح هم��راه با پخش 
سحری میزبان ش��هروندان گرانقدر منطقه 

خواهد بود.

اخبار

گروه اجتماعی: سرپرست مرکز برنامه ریزی 
منابع انس��انی و ام��ور اداری وزارت آموزش 
و پرورش گفت: مناطق کمتر توس��عه یافته 
و م��رزی در اولویت س��همیه جذب نیروی 
انس��انی هستند که با محوریت بومی گرایی 

انجام می شود. به گزارش »عصر ایرانیان« 
عباس نج��ار افزود: طبق قان��ون از طریق 
آزمون اس��تخدامی و دانش��گاه فرهنگیان 
می توان نیروی مورد نظر آموزشی را تامین 
کرد و استان هایی مانند خراسان جنوبی در 
اولوی��ت قرار گرفتند.وی گف��ت: با توجه به 
مرزی بودن خراس��ان جنوبی سهمیه قابل 
توجه��ی در نظر گرفته ش��ده که امیدواریم 
بخش قابل توجه��ی از این دغدغه چندین 

مرتف��ع کند.سرپرس��ت مرک��ز  را  س��اله 
برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت 
آموزش و پرورش اظهار کرد: سال هاس��ت 
در آموزش و پرورش جذب متوس��ط رو به 
باال نداش��تیم و در دولت ه��ای قبل ورودی 
به تربیت معلم را بس��ته بودند به طوری که 
ظرفیت 2۵ هزار نفری دانشگاه فرهنگیان به 
سه هزار نفر رسید یعنی نمی خواستند کاری 
انجام ش��ود.وی افزود: برخی پست ها حذف 

شد و مربی پرورشی سال ها جذب نشده بود 
که مشکالت فرهنگی امروز جامعه برگرفته 
از همی��ن اقدامات اس��ت و این موضوعات 
دوباره فعال ش��ده ک��ه امیدواریم موثر واقع 
شود.نجار با بیان اینکه از ظرفیت حوزه های 
علمیه و سایر وزارتخانه ها استفاده شده است 
گفت: در زمینه ورزش و جوانان آمادگی خود 
را ب��رای جذب قهرمان��ان اعالم کردیم که 
مورد استقبال واقع شد.وی خاطرنشان کرد: 

طبق برنامه ریزی ص��ورت گرفته بنا داریم 
از ظرفیت دانش��جویان وزارت بهداشت در 
ارتباط با مربیان بهداش��ت و سالمت بهره 
ببریم تا دغدغ��ه در این زمینه کاهش یابد.
سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و 
امور اداری وزارت آموزش و پرورش افزود: با 
توجه به اهمیت سالمت دانش آموزان تغذیه 
رایگان دانش آموزی که سال ها تعطیل شده 

بود دوباره شروع خواهد شد.

اولویت استخدام در آموزش و پرورش با مناطق کمتر برخوردار است
سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش:

آمار کشته های اومیکرون در ایران یک چهارم کشورهای پیشرفته بود
وزیر بهداشت:

وزیر بهداشت با بیان اینکه موج اُمیکرون در 
4 ماه گذش��ته در آمریکا تا کنون حدود 200 
هزار و در آلمان با جمعیت مشابه ایران، حدود 
2۵ هزار قربانی گرفته، گفت: در ایران حدود 
۷ هزار نف��ر در موج اُمیکرون جان خود را از 
دس��ت داده اند و علت کاهش مرگ ومیرها، 
واکسیناسیون موثری بود که با کمک مردم 
به خوبی در کشور انجام شد. به گزارش ایسنا 
بهرام عین اللهی در دیدار اعضای فراکسیون 
پیشرفت و توسعه جنوب کشور اظهار داشت: 

از نماین��دگان به دلیل کار س��خت و طاقت 
فرس��ای تصویب بودجه 1401 تش��کر می 
کنیم. مدیران و معاونین وزارت بهداشت باید 
مدیر میدانی باش��ند. بارها گفته ایم که مدیِر 
پش��ت میز نش��ین نمی خواهیم.  وی افزود: 
سال گذشته، پرحادثه ترین سال برای وزارت 
بهداش��ت بود. در دوران دفاع مقدس حدود 
240 هزار ش��هید تقدیم انقالب ش��د اما در 
کرونا تا کنون ح��دود 140 هزار بیمار، جان 
خود را از دست داده اند و آثار و صدمات کرونا 

برای وزارت بهداشت در حوزه منابع و دارو به 
همراه داشت. در شروع به کار ما، روزانه بیش 
از ۷00 نف��ر قربانی و بیش از ۵0 هزار نفر به 
کرونا مبتال می شدند اما با تالش و مشارکت 
گس��ترده مردمی در واکسیناس��یون، شاهد 
کاهش چش��مگیر مرگ و می��ر و دو رقمی 
شدن آن در اکثر روزها در ماه های اخیر بوده 
ایم.  وزیر بهداشت یادآور شد: موج اُمیکرون 
در 4 ماه گذش��ته در آمری��کا تا کنون حدود 
200 هزار و در آلمان با جمعیت مشابه ایران، 

حدود 2۵ ه��زار قربانی گرفته ام��ا در ایران 
حدود ۷ هزار نفر در موج اُمیکرون جان خود 
را از دس��ت داده اند که به خانواده های این 
عزیزان تسلیت می گوییم و عمده دلیل آن، 
واکسیناسیون موثری بود که با کمک مردم 
به خوبی در کش��ور انجام ش��د.  عین اللهی 
با اش��اره به س��ابقه حضور خود در اردوهای 
جهادی در مناطق محروم کشور، تاکید کرد: 
محرومیت را در مناطق مختلف کشور دیده 
ایم و این محرومی��ت ها فراوان و وظیفه ما 

است که در جهت رفع آنها تالش کنیم. یکی 
از برنامه های اصلی وزارت بهداشت، مقابله 
با پرداخت های غیرمتعارف پزشکی است و 
این خط قرمز ما است.وی تاکید کرد: افزایش 
پوش��ش بیم��ه همگانی یک��ی از مهم ترین 
برنامه های دولت است که مجلس نیز در این 
زمینه اعتباراتی در نظر گرفته اس��ت. امسال 
حتما همه افراد فاقد پوشش بیمه باید تحت 
پوشش قرار گیرند و اقداماتی از سوی سازمان 

بیمه سالمت ایران آغاز شده است. 

از گرانی و کمبود دارو در کشور تا نگرانی مردم از بیمار شدن!
چه کسانی می خواهند دارو را گران کنند؟

گ�روه اجتماعی: س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو ضمن 
انتقاد از تک��رار واژه های گرانی و کمبود دارو که باعث 
باور پذیری جامعه می شود، گفت: رییس جمهور، دولت 
و وزیر بهداش��ت دغدغه رفع نگرانی مردم در حوزه دارو 
را دارند.به گزارش »عصر ایرانیان« این روزها آنچه که 
بیش��تر از همه در فضای مجازی هم��ه را نگران کرده 
اس��ت صحب��ت از افزایش نرخ داوهاه��ا و کال افزایش 
هزینه برای درمان بماری ها است. چه بسیار افرادی که 
به دلیل گرانی دارو ش��اد قید درم��ان را بزنند و بیماری 
شان هم عود کند. بر همین اساس محمد هاشمی ضمن 
انتقاد از تک��رار واژه های گرانی و کمبود دارو که باعث 
باور پذیری جامعه می شود، گفت: رییس جمهور، دولت 
و وزیر بهداش��ت دغدغه رفع نگرانی مردم در حوزه دارو 
را دارند.وی با بیان این مطلب، اظهار داشت: در روزهای 
اخی��ر یک میلیارد دالر به منظور س��اماندهی قطعی ارز 
دارو به س��ازمان بیمه س��المت، اختصاص یافته که در 
روزهای آتی در اختیار س��ازمان غذا و دارو قرار می گیرد 
تا با اختصاص به تولید کننده و وارد کننده، نوسان قیمت 
دارو کنترل شود.وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته در 
وزارت بهداش��ت، بازگشت قیمت ۹0 قلم دارو به قیمت 
ش��هریور 1400 که توس��ط توسط س��ازمان غذا و دارو 
مطرح ش��ده، در جلسه آینده شورای عالی بیمه تصویب 
می شود و سازمان برنامه و بودجه هم قول تأمین اعتبار 
داده است که این افزایش را پوشش دهد، در این صورت 
قیمت این دارو ها به قیمت اولیه برمی گردد.س��خنگوی 
س��ازمان غذا و دارو گفت: موضوع س��المت مسئله ای 
فرا ارگانی اس��ت و همه مسئولین اجرایی کشور در این 
موضوع به یک اصل معتقدند و آن اینکه حسب فرمایش 
مق��ام معظم رهبری، بیمار جز رنج بیماری نباید دغدغه 
دیگری داش��ته باش��د. با توجه به حساسیتی که در این 
حوزه وجود دارد از شخص رئیس جمهور تا وزیر بهداشت 
موشکافانه تمام امور را رصد می کنند تا کمترین مشکلی 
متوجه مردم  نباشند.هاش��می اف��زود: به طور طبیعی و 
معمول هر از چند گاهی موضوعاتی خارج از پیش بینی 
و برنامه ریزی ها پیش می آید که ممکن است بصورت 
مقطعی نظم کارها را به هم بریزد. وی بیان کرد: چالش 
هایی مانند کمبود مقطعی دارو در ایران نیز همانند همه 

کش��ورهای جهان به دالیلی مثل ایجاد مشکل در خط 
تولید یا اختالل در دسترس��ی به مواد اولیه، ممکن است 
ایجاد شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: در 
سنوات گذش��ته و پس از اعمال تحریم های ظالمانه و 
یکجانبه آمریکا، تولید دارو در کش��ور متأثر از نرخ تورم 
عمومی کشور بوده است. هاشمی اضافه کرد: تخصیص 
ارز ترجیح��ی صرف��ا به یک بخش از م��اده مؤثره دارو 
بوده که ارزش آن در بهای تمام ش��ده یک دارو به طور 
متوس��ط حدود 30 تا 40 درصد اس��ت و افزایش س��ایر 
اجزاء یک محص��ول دارویی از جمله مواد جانبی، اقالم 
بس��ته بندی، هزینه های کنترل کیفی، دس��تمزد و بار 
تولی��د، حمل و نقل که با نرخ ارز نیمایی و متناس��ب با 
ت��ورم عمومی تأمین می ش��وند و این محدودیت ها در 
اصالح قیمت واقعی دارو، متوس��ط ت��ورم در حوزه دارو 
را در س��ال گذش��ته حدود 30 درصد رقم زده است.وی 
ادامه داد: این موضوعات در کوتاه مدت موجب افزایش 
کمبودهای دارویی و در بلند مدت روند س��رمایه گذاری 
و تحقیق و توس��عه این صنع��ت را با چالش مواجه می 
کند اما با تدابیری مانند تولیدات داخلی، واردات موازی، 

این مشکالت هم قابل حل است.سخنگوی سازمان غذا 
و دارو خاطرنش��ان کرد: نکت��ه ای مهم که در این بین 
مطرح می ش��ود  نحوه مواجه با این کمبودهای مقطعی 
و حواشی مبتالبه آن، مثل افزایش قیمت ها است. مثال 
در اوایل کرونا، یک ماسک ساده که به راحتی هم یافت 
نمی ش��د با مبلغی حدود 20 هزار تومان به فروش می 
رسید یا در مقاطعی مردم از نبود سرم ساده نگران بودند 
و ای��ن موضوع در آن زمان به یک معضل تبدیل ش��ده 
و ب��ار روان��ی منفی برای مردم ایجاد ک��رده بود اما این 
مش��کل برطرف و به فراموشی سپرده شد.هاشمی ابراز 
داشت: در هفته های اخیر نیز تحلیل ها و حدس و گمان 
های عمدتا غیرکارشناس��انه در مورد ارز ترجیحی دارو، 
موجب ش��د که عده ای نا آگاهانه و ش��اید هم آگاهانه 
موضوع را به سمت القای تورم یا کمبود دارو سوق دهند 
و آنقدر بر آتش دمیدند تا مردم را دچار تش��ویش کنند. 
وی افزود: همه به خوبی می دانیم که تکرار باور پذیری 
مس��ائل را باال می برد و این اثر احتماال زمانی که مردم 
مبتالبه مش��کالت و گرفتاری های روزمره هستند و یا 
ب��ه دالیل مختلف  تمرکز کافی بر اخبار ندارند، بیش��تر 

خود را نشان می دهد.وی متذکر شد: رسانه های معاند، 
با همین قصد و با هدف تشکیک در تالش های دولت 
مردمی آیت اهلل رییسی، تکرار کلید واژه های »کمبود، 
ت��ورم و افزایش قیمت دارو« و »نگران��ی بیماران و ... 
« اص��رار و تاکید م��ی کنند ک��ه از آب گل آلود ماهی 
بگیرند. س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو گفت: خبرهای 
بس��یار مثبتی مانند »بازگش��ت قیم��ت ۹0 قلم دارو به 
قیمت های ش��هریور 1400« یا » ادامه روند تخصیص 
ارز برای دارو« یا »اختصاص یک میلیارد دالری ارز به 
دارو« از س��وی مسئوالن بیان می شود که رسانه های 
معاند نم��ی خواهند آنها را ببینند و ب��رای مردم بیان و 
بازگو کنند.وی  اضافه کرد: این رویکرد غیرحرفه ای از 
چنان رس��انه هایی بعید نیست اما از رسانه های وزینی 
که در این دوران س��خت کرونایی در کنار کادر سالمت 
برای سالمت مردم از هیچ کوششی فرو گذاری نکردند، 
انتظار م��ی رود که در ثبات آرام��ش روانی جامعه و به 
ویژه بیماران اهتمام بورزند و شرایط، موقعیت و اقدامات 
انجام ش��ده را بصورت دقیق  تببین کنند.هاشمی اظهار 
داش��ت: پر واضح است که تغییر قیمت بعضی از داروها 
که زیاد به آنها پرداخته می ش��ود، ناشی از تغییر قیمت 
ارز بوده اس��ت زیرا در مقطعی مثل شش ماه دوم سال 
گذشته ارز به دارو تعلق نگرفت و یا در مقطعی به دلیل 
محدودی��ت منابع ارزی، ارز نیمایی به دارو تعلق گرفت. 
وی تصریح کرد: در برخی رس��انه ها صحبت از گرانی 
1۵ تا 40 درصدی قیمت دارو طی یک س��ال گذش��ته 
به میان آمده که برای مس��تند س��اختن مطالب، جدول 
قیمت��ی هم به آن پیوس��ت ش��ده در حالیکه اطالعات 
آن جدول هم صحیح و مورد تایید س��ازمان غذا و دارو 
نیست.هاشمی ادامه داد: به عنوان مثال اسپری سرتاید 
2۵0، نوع برند خارجی اس��ت که انواع ژنریک آن بدون 
تغییر قیمت و در حدود قیمت ۵0 الی 60 هزار تومان در 
بازار دارویی موجود اس��ت. این برند، سهم بسیار پایینی 
در بازار دارویی و در حدود ۵ درصد داش��ته که به علت 
تغییر ارز به نیمایی افزایش قیمت داشته است.وی ادامه 
داد: داروهای ژولوفن 400، ناپروکس��ن ۵00 و امپرازول 
نیز مشمول ارز نیمایی شده و تغییر نرخ های آنان حداقل 

6 ماه قبل از تغییر قیمت انجام شده است.

مع��اون توس��عه مدیریت و منابع صن��دوق  اعتباري 
هنر گفت: به 126 خانواده هنرمندان متوفي در سال 
1400 در قالب بسته حمایتي اصحاب فرهنگ و هنر 
تس��هیالت بالعوض تعلق گرفت.به گزارش »عصر 
ایرانیان« فرزاد طایفه حیدری، معاون توسعه مدیریت 
و مناب��ع صن��دوق اعتباری با اعالم ای��ن خبر گفت: 
با پیگیری وزیر محترم فرهنگ و ارش��اد اس��المی و 
صندوق اعتباری هنر بسته حمایتی اصحاب فرهنگ 

و هن��ر در دو بخش تس��هیالت بالع��وض و قرض 
الحس��نه بدون بهره با تخصیص ۵00 میلیارد تومان 
اعتبار در دولت سیزدهم  تدوین شد.حیدری در ادامه 
گفت:  این بس��ته در دو بخش بالعوض و تسهیالت 
قرض الحس��نه تدوین ش��د که در بخش بالعوض 
مجموعًا  به هنرمندان سه میلیون و 600 هزار تومان 
تخصی��ص یافت ک��ه تاکنون دو مرحله به حس��اب 
اعضا واریز و س��ومین مرحله نیز تا قبل از عید سعید 

فطر عملیاتی و پرداخت خواهد ش��د.معاون صندوق 
اعتباری هنر در ادامه گفت: متأسفانه در سال 1400 
تعدادی از فعاالن فرهنگی و هنری عضو صندوق از 
میان ما رفتند که با هدف تکریم و حمایت از خانواده 
متوفیان عضو صندوق تصمیم گرفته ش��د مبلغ پنج 
میلیون تومان به حس��اب خانواده آنان از محل بسته 
حمایتی واریز  شود که تاکنون 126 خانواده شناسایی 
و به حس��اب آنان واریز ش��د.حیدری تکریم اصحاب 

فرهن��گ و هنر را وظیفه ذاتی صندوق عنوان کرد و 
گفت: هنرمندان، میراث فرهنگی زنده جوامع بشری 
ش��ناخته می شوند که فقدان آنها جبران ناپذیر است. 
حفظ نام و یاد آنها یکی از اصلی ترین رس��الت های 
نهاده��ای فرهنگ��ی و هنری اس��ت. از این رو ما در 
صن��دوق اعتباری هنر تالش م��ی کنیم در حد توان 
ی��اد این عزیزان را زنده نگه داش��ته و از خانواده آنها 

حمایت نماییم.

پرداخت تسهیالت بالعوض به 1۲۶ خانواده هنرمندان متوفی در سال 1400
از سوی صندوق  اعتباري هنر صورت گرفت؛

»سن« اعتیاد به مقطع راهنمایی رسید
چشم مسئوالن روشن؛

یک پژوهش��گر حوزه مواد مخدر اظهارکرد: 
اولی��ن تأثی��ر ممنوعیت کش��ت تری��اک در 
افغانستان، گران ش��دن مواد مخدر و دومین 
تاثیر هم احتمال رشد مواد روانگردان و صنعتی 
ب��ا قیمت ارزان تر اس��ت.به گ��زارش »عصر 
ایرانیان« ، دکتر صفاتیان پژوهش��گر ضمن 
بی��ان اینکه ورود مخدرهای جدید به کش��ور 
اع��م از روان گردان ها و م��واد توهم زا حدود 
10 س��الی می ش��ود که مطرح است، عوامل 
ش��خصی، خانوادگی و اجتماع��ی را در ورود 
مواد مخدر جدید به ایران موثر دانست و افزود: 
یکی از دالیل ورود مواد مخدر جدید به داخل 
کشور، وجود نیاز و تقاضا و کنجکاوی نوجوانان 

به امتحان کردن مواد است.پژوهش��گر حوزه 
مواد مخدر با بیان اینکه دستگاه های فعال در 
حوزه پیشگیری باید پاسخگوی این موضوع 
باشند گفت: اجرایی ترین و قوی ترین دستگاه 
در این حوزه س��تاد مبارزه با مواد مخدر است. 
کمیسیون بهداشت و کمیسیون امور اجتماعی 
مجل��س و وزارت بهداش��ت و صداوس��یما و 
آم��وزش و پرورش نیز از جمله دس��تگاه های 
پیشگیری از اعتیاد هستند اما سازمانها آنگونه 
که باید به وظیفه اصلی خود عمل نمی کنند.
صفاتیان اظهارکرد: زمانی که یک ماده جدید 
وارد کشور می شود س��ه سال طول می کشد 
تا دس��تگاه ها به نتیجه برسند درصورتیکه در 

این س��ه س��ال خیلی از افراد درگیر این مواد 
مخدر جدید ش��ده اند.وی اف��زود: تفاوت مواد 
مخدر جدید با مواد مخدر سنتی مانند تریاک 
و هروئین در این اس��ت که مواد مخدر جدید 
یک وابستگی روانی خیلی خیلی شدیدی ایجاد 
می کند و وقتی فرد گرفتار آن می شود درمان 
خاصی برایش نیست.صفاتیان در پاسخ به این 
سوال که ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان 
چه تأثیری بر کاهش قیمت تریاک و استقبال 
اف��راد از مواد مخدر جدی��د دارد؟ گفت: اولین 
تاثیر ممنوعیت کش��ت تریاک در افغانستان، 
گران ش��دن مواد و دومی��ن تاثیر هم احتمال 
رشد مواد روان گردان و صنعتی با قیمت ارزان 

تر است کمااینکه در حال حاضر قیمت تریاک 
حداقل بین 30 تا 40 درصد گران شده است.
پژوهش��گر حوزه مواد مخدر که در برنامه ای 
رادیویی صحبت می کرد، تصریح کرد: اگرچه 
دستگاه ها در کمیسیون اجتماعی مجلس در 
این رابطه سوال و جواب می شوند اما بنده در 
این س��الها تاثیری بر اصالح قوانین و نظارت 
دقیق و برنامه های پیش��گیرانه ندیدم که اگر 
تاثیرگذار بودند، شاهد این مسائل و مشکالت 
نبودیم. متاس��فانه قوانین ما در حوزه مبارزه با 
مواد مخدر کامل نیس��ت و بیشتر یک قانون 
مقابله ای اس��ت و باید اصالح شود.در ادامه ، 
سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 

گفت: اصل ماجرا و موضوع مهم است که نباید 
بس��ترهای پیدایش این نوع مواد در جامعه به 
وفور پیدا شود و در دسترس جوانان قرار گیرد.
وی وضعی��ت در حوزه مواد مخ��در را نگران 
کننده خواند و افزود: متاس��فانه سن اعتیاد به 
سن 10 تا 12 سالگی و مقطع راهنمایی رسیده 
اس��ت.ذاکر با بیان اینکه ما در حوزه مبارزه با 
مواد مخدر و ان��واع مختلف آن نقص قانونی 
نداریم و قانون پاس��خگوی این موارد هست 
گف��ت: ما در مجلس می توانیم از مس��ئوالن 
سوال و محکم برخورد کنیم اما نهضت مبارزه 
با مواد مخدر باید از خود جامعه و دستگاه های 

اجرایی شروع شود.
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اقتصاد خرد

پیشرفت ۶۸ درصدی ساخت راه آهن 
رشت-کاسپین

معاون س��اخت و توس��عه راه آهن و بنادر از 
پیشرفت 68 درصدی ساخت راه آهن رشت-
کاس��پین خبر داد .به گ��زارش عصرایرانیان 
به نقل از مرکز مدیری��ت ارتباطات و اطالع 
رس��انی ش��رکت مادر تخصصی س��اخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، »عباس 
خطیبی« راه آهن رش��ت- کاسپین را آخرین 
حلق��ه مفقوده کریدور ریلی ش��مال- جنوب 
در کن��ار راه آهن رشت-آس��تارا دانس��ت و 
گفت: با توجه به اهمیت این مس��یر ریلی در 
بعد ملی و بین المللی در س��فر استانی سال 
گذشته رئیس جمهور جز مصوبات سفر قرار 
گرفت و مقرر شد 6.۵00 میلیارد ریال اعتبار 
ب��ه پروژه تخصی��ص یابد.وی ادام��ه داد: از 
مصوبات س��فر رئیس جمهور تاکنون 2 هزار 
میلیارد ریال آن ابالغ ش��ده اس��ت و با توجه 
به اینک��ه عملیات زیرس��ازی این محور 80 
درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد و کل پروژه 
نی��ز 68 درصد پیش��رفت در عملیات اجرایی 
دارد در ص��ورت تأمین منابع م��ورد نیاز این 
محور ریلی مهم امسال افتتاح می شود.معاون 
ساخت وتوس��عه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها 
عملیات اجرایی در این پروژه را در دو بخش 
نسبت به س��ایر محورها متفاوت اعالم کرد 
و اف��زود: رفع مع��ارض در این پروژه با توجه 
به ارزش باالی زمین های کشاورزی، باغات 
و مس��تحدثات، تثبیت زمین های باتالقی و 
شالیکاری سختی های خاص خودش را دارد 
و از س��وی دیگر کمبود مصالح خاکی برای 
عملی��ات خاکری��زی با توجه ب��ه عدم وجود 
معادن قابل وصول، کار را نس��بت به س��ایر 

پروژه ها متفاوت کرده است.

توزیع مرغ منجمد متوقف شود
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
خاطر نش��ان کرد: توزیع مرغ منجمد باید به 
 گونه ای باش��د که ه��م تولیدکنندگان ضرر 
نکنند و ه��م مصرف کنن��دگان محصول را 
گران خریداری نکنند اما متاسفانه مصوبات 
س��تاد تنظیم ب��ازار در نهایت ب��ه حمایت از 
تولید منتهی نمی شود.به گزارش ایلنا،محمد 
یوس��فی با اش��اره به توزیع غیر اصولی مرغ 
منجمد در ب��ازار، گفت: تعادل��ی بین میزان 
تولی��د و مصرف مرغ گرم گوش��تی در بازار 
وجود ندارد. در حال حاضر روزانه حدود ۷ تا 
8 هزار تن مرغ گرم آماده طبخ تولید می شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش تولید 
در ماه رمضان، افزود: همواره میزان مصرف 
مرغ در ماه رمض��ان افزایش پیدا می کرد از 
این رو تولیدکنندگان بیش از نیاز اقدام تولید 
و جوجه ریزی کردن��د.  وی با انتقاد از نحوه 
توزی��ع مرغ منجم��د، افزود: فلس��فه توزیع 
م��رغ منجمد، تنظیم بازار اس��ت نه اینکه با 
توزیع آن به تولیدکنندگان فش��ار وارد شود. 
زمانی که قیمت مرغ گرم در بازار به کیلویی 
40 هزار تومان رس��ید بای��د مرغ منجمد در 
بازار توزیع می شد چراکه در این زمان نرخ ها 
باالتر از توان خرید مصرف کنندگان ش��ده 
بود. این فعال اقتصادی ادامه داد: مسئوالن 
تنظی��م بازار باید بدانند ک��ه تنظیم بازار باید 
ب��ه نف��ع تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان 
تمام ش��ود به عبارت دیگر به  گونه ای باشد 
که ه��م تولیدکنن��دگان ض��رر نکنند و هم 
مصرف کنندگان محصول را گران خریداری 
نکنند.به گفته یوسفی؛ در حال حاضر توزیع 
م��رغ منجمد باید متوقف ش��ود ام��ا با این 
اس��تدالل که تاری��خ این مرغ ه��ا می گذرد 

عرضه آنها در بازار داخلی ادامه دارد.

افزایش 2۰ درصدی صادرات 
محصوالت فوالدی در سال 14۰۰

صادرات شمش فوالد و محصوالت فوالدی 
کش��ور در س��ال 1400 به ترتی��ب 2۵ و 20 
درصد افزایش یافت.به گزارش عصرایرانیان 
به نقل از سازمان توس��عه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدنی ای��ران )ایمی��درو(، انجمن 
تولیدکنندگان ف��والد اعالم ک��رد: از ابتدای 
فروردین تا پایان اسفند، هفت میلیون و 6۷8 
هزار تن شمش فوالد صادر شد. اما آمار مدت 
مشابه سال گذشته، 6 میلیون و 162هزار تن 
بود.همچنین در 12 ماهه 1400، حدود س��ه 
میلی��ون و 406 هزار تن ان��واع محصوالت 
فوالدی )میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی، 
تیرآهن و غیره( صادر ش��د. این رقم در مدت 
مش��ابه سال گذش��ته، 2 میلیون و 832 هزار 
تن بود. میزان صادرات آهن اس��فنجی نیز با 
افزایش 2۵ درص��دی در 12 ماهه 1400، از 
843 ه��زار تن به یک میلیون و ۵۵ هزار تن 

افزایش یافت.

اخبار

گران فروشی و عدم درج قیمت در 
صدر تخلفات صنفی

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان 
حمایت گفت: بیش��ترین تخلفات واحدهای 
صنفی مربوط ب��ه گران فروش��ی، عدم درج 
قیمت و ع��دم صدور فاکتور برای مش��تری 
است.به گزارش مهر،س��ید مجتبی سجادی 
ج��زی با بیان اینکه با توجه به اهمیت تأمین 
کاالهای اساس��ی و مایحت��اج عمومی مردم 
در ایام پایانی س��ال )اسفندماه 1400(، اجرای 
نظارتهای میدانی بر بازار در دس��تور کار قرار 
گرفت، اظهار ک��رد: هدف از اجرای این طرح 
ساماندهی کامل، جامع و پایدار توزیع کاالها 
و مبارزه مستمر و تمام عیار با هرگونه تخلف 
در این حوزه بود.مدیرکل بازرسی ویژه و امور 
تعزیرات س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: در همین راستا بازرسان 
سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها 
حس��ب وظیفه، در بازه زمانی مورد نظر، اقدام 
به برگزاری 134 هزار و 3۵6 مورد بازرسی از 
واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح کشور و 
14 هزار و 234 مورد گشت بازرسی با مشارکت 
سایر دس��تگاه های ذیربط کردند.وی با اعالم 
اینکه طی این بازرسی ها تعداد 33 هزار و 820 
مورد پرونده تشکیل شده است، تصریح کرد: 
بیشترین تخلفات این واحدهای صنفی مربوط 
به گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور 
فاکتور برای مشتری است.سجادی در تشریح 
نحوه اجرای این ط��رح اظهار کرد: با عنایت 
به اثربخش��ی حضور میدانی تیم های نظارتی 
مش��ترک که با حضور بازرسان این سازمان و 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی و همکاری 
دیگر دس��تگاه های ذیص��الح از جمله وزارت 
جهاد کش��اورزی، اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه ها و… به 
طور جد در س��طح استان ها انجام شده، مقرر 
گردیده این اقدامات طبق زمانبندی مشخص 
به طور مستمر و هدفمند از مراکز نگهداری و 

توزیع کاالها تداوم یابد.

مرغ مازاد تولیدکنندگان را با نرخ 
مصوب می خریم

مدیر عامل شرکت پش��تیبانی امور دام کشور 
با بیان اینکه مرغ م��ازاد تولیدکنندگان با نرخ 
مصوب خریداری می ش��ود، گفت: مرغداران 
نگران مازاد تولیدش��ان نباشند.به گزارش صدا 
و سیما، محسن س��المی با اشاره به افزایشی 
بودن تولید مرغ در کشور طی ماه های گذشته، 
افزود: ای��ن افزایش تولید از هفته گذش��ته با 
کاهش مصرف همراه شده و مازاد تولید را برای 
تولید کنندگان فراهم آورده است.وی ادامه داد: 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای حمایت 
از تولی��د، اقدام به خری��د تضمینی مرغ با نرخ 
مصوب در تمام استان ها کرده است.مدیرعامل 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام با بیان اینکه این 
خرید بدون محدودیت و در تمامی استان ها در 
حال انجام است، تاکید کرد: مرغ های خریداری 
ش��ده به صورت منجمد در سردخانه ها ذخیره 
می شوند.وی قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ را 
30 هزار تومان و قیمت مرغ آرین )نژاد اصیل 
ایران��ی( را 33 هزار و 360 توم��ان بیان کرد.

سالمی تاکید کرد: مرغداران با خیال آسوده به 
تولید ادامه دهند و هر جا که مازاد تولید ایجاد 
شد و نتوانستند تولیداتش��ان را به بازار عرضه 
کنند بالفاصله شرکت پشتیبانی ورود و میزان 

محصول مازاد را خریداری می کند.

ممنوعیت صادرات صیفی جات لغو شد
دول��ت تایی��د ک��رد ممنوعی��ت ص��ادرات 
صیفی جات برای حمایت از کشاورزان لغو شد 
اما برای تنظیم بازار داخلی به س��مت اعمال 
تعرفه خواه��د رفت.به گ��زارش خبرگزاری 
تسنیم  روز سه شنبه معاون وزیر کشاورزی 
در نام��ه ای به رئیس گم��رک از ممنوعیت 
ص��ادرات چه��ار محصول گوج��ه فرنگی ، 
س��یب زمین��ی ، بادمج��ان و پیاز ب��ه دلیل 
کاهش تعرفه واردات کش��ورهای همسایه و 
تنظیم بازار داخلی ت��ا اطالع ثانوی خبر داد.
در این نامه آمده اس��ت: با توجه به تحوالت 
جهانی ناش��ی از جنگ روس��یه و اوکراین و 
افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی 
از کاالهای کشاورزی، کاهش تعرفه واردات 
در کشور های همسایه و ضرورت تنظیم بازار 
داخلی بر اس��اس مصوبه ستاد تنظیم بازار و 
قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید  
ممنوعیت ص��ادرات گوجه فرنگی ، س��یب 
زمین��ی ، بادمجان و پی��از تا اطالع ثانوی به 
گمرکات اجرایی اعالم شود. دلیل این اقدام 
وزارت جهاد کش��اورزی افزای��ش صادرات 
صیف جات در هفته های اخیر بود به طوری 
که اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم  اظهار داشت:  تعیین قیمت 
میوه و تره بار را عرضه و تقاضا تعیین می کند 
و وقت��ی ک��ه روزانه کامیون ه��ای متعددی 
بار صیفی ج��ات از  میادین می��وه داخلی به 
کش��ور های دیگر می رود مشخص است که 

قیمت ها در بازار داخلی گران می شود.

رئیس کمیس��یون عمران مجلس، گفت: 
پرداخت آورده 200 میلیونی و اقس��اط 6 
میلیونی از توان اقشار ضعیف جامعه خارج 
بوده و ب��ا این روند تهدی��د جدی متوجه 
اهداف قانون جهش تولید مس��کن ش��ده 
است. به گزارش ایسنا،محمدرضا رضایی 
کوچی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون 
جهش تولید مسکن، اظهار کرد: عملیات 

س��اخت حدود ۵00 هزار واحد مس��کونی 
در قالب قانون جهش تولید مس��کن آغاز 
شده اس��ت و پیش��رفت این پروژه ها به 
طور متوس��ط نزدیک به 10 درصد است، 
منتها ی��ک وزارتخانه ب��ه تنهایی از پس 
اج��رای این قانون برنمی آی��د.وی افزود: 
بحث مس��کن فرا وزارتخانه ای اس��ت و 
بان��ک ها و همه وزارتخانه ها در س��اخت 

مسکن باید همکاری الزم را داشته باشند. 
بنظر می رسد که در شلوغی کار مقداری 
بحث مس��کن به حاشیه رانده شده است، 
در حالی که حوزه مس��کن ه��م بر روی 
اقتص��اد کش��ور و ه��م بر روی اش��تغال 
کشور تاثیرگذار است.نماینده مردم جهرم 
در مجلس ش��ورای اسالمی، تصریح کرد: 
مسکن، لوکوموتیو اقتصاد کشور است اما 

بنظر می رسد که کم کم دارد به فراموشی 
س��پرده می ش��ود. این وضعیت می تواند 
برای کش��ور یک مش��کل اساسی بسازد. 
حدود ۵ میلیون نفر برای دریافت مسکن 
ثبت نام کرده اند و این نشان می دهد که 
نیاز به مسکن در سطح کشور جدی است.
وی در پایان با بیان اینکه هم بازپرداخت 
اقساط وام نباید بیشتر از 40 درصد درآمد 

افراد باشد و هم مبلغ آورده ابتدایی باید به 
میزانی باشد که مردم توان پرداخت آن را 
داش��ته باشند، گفت: مخاطب ما مردم کم 
درآمد هستند ولی االن گفته شده که مردم 
باید حدود 200 میلیون تومان پول بپردازند 
و ماهانه 6 میلیون تومان نیز قس��ط دهند 
که این از توان مردم خارج بوده و قانون را 

از مسیر اصلی خود خارج می کند.

قانون جهش تولید مسکن از اهداف خود فاصله گرفت
رئیس کمیسیون عمران مجلس:

اجرای طرح ۵ ساله پایداری گندم از سال زراعی آینده
سرپرست مجری طرح گندم خبر داد؛

س��هرابی، سرپرس��ت مجری طرح گندم از 
تدوین و اجرای طرح ۵ س��اله برای پایداری 
تولی��د این محصول و توس��عه کش��اورزی 
حفاظت��ی از س��ال زراعی آینده خب��ر داد.به 
گ��زارش عصرایرانیان به نقل از وزارت جهاد 
کش��اورزی، س��هراب س��هرابی به خبرنگار 

م��ا گفت: این طرح ۵ س��اله با هدف ارتقای 
به��ره وری آب، افزای��ش عملک��رد تولید در 
واحد س��طح و پایداری تولید در اراضی آبی 
و دی��م از س��ال زراع��ی 1402-1401 اجرا 
می ش��ود.وی افزود: در قالب این طرح بیش 
از ۵0 درص��د اراضی آبی و ۵0 درصد اراضی 

دیم گندم زیر پوش��ش کشاورزی حفاظتی با 
شیوه کشت مستقیم یا بی خاک ورزی و شیوه 
کم خاک ورزی قرار می گیرد.س��هرابی درباره 
س��طح فعلی اجرای کش��اورزی حفاظتی در 
گندمزارهای کشور اذعان داشت: کشاورزی 
حفاظتی با ش��یوه کشت مس��تقیم در سطح 

حدود 180 هزار هکتار اراضی آبی و 8۵ هزار 
هکتار اراضی دیم اجرا می شود و اگر بخواهیم 
شیوه کم خاک ورزی را نیز محاسبه کنیم این 
اعداد افزایش می یابد.وی اظهار داش��ت: در 
این طرح، حمایت هایی را به کش��اورزان در 
اراضی آبی و دیمزارهای گندم ارایه خواهیم 

کرد از جمل��ه در زمینه خرید دس��تگاه های 
کش��ت مس��تقیم با نرخ س��ود 4 درصد که 
هم اکنون هم در حال انجام است.سهرابی با 
بیان این که اعتبارات طرح ۵ س��اله پایداری 
گندم پیش بینی شده است، ابراز امیدواری کرد 

دولت و مجلس از این طرح حمایت کنند.

حواله فروشی میانبری برای گذر از التاری خودرو
قانونی که به راحتی دور زده می شود؛

خرید و فروش حواله خودرو با ورود به س��ال جدید رنگ 
و لع��اب بیش��تری گرفته و در فضای مج��ازی تبلیغات 
گس��ترده ای در این خصوص انجام می ش��ود؛ معامله ای 
که میلیون ها تومان س��ود را همراه خود دارد.به گزارش 
مهر، دو سالی اس��ت که شیوه فروش خودرو به صورت 
قرعه کش��ی، در کشور جریان دارد. اگرچه وزارت صمت 
در نظر داش��ت با این شیوه فروش، آش��فته  بازار خودرو 
را کنترل و عرضه این محص��ول را به خریداران واقعی 
اختص��اص دهد اما با توجه به اینک��ه تعداد خودروهای 
عرضه  شده در مقایسه با تعداد افراد ثبت نام کننده، بسیار 
کم بوده و فاصله قیمت بازار و کارخانه روز به روز بیشتر 
می شود، قرعه کشی نه تنها تأثیری در شرایط بازار نداشته 
بلکه بیش��تر شبیه به شرکت در بخت آزمایی شده است.
فروش خودرو از طریق قرعه کشی فقط لفظ ناکارآمد را به 
دنبال خود نمی کشد بلکه زمینه را برای بروز تخلف های 
دیگر نیز فراهم می کند؛ به عنوان نمونه با توجه به اینکه 
بس��یاری از مردم عادی توانای��ی خرید خودروی صفر را 
ندارن��د، یکی از مهم ترین مباحثی که در این دوره رونق 
گرفته، خرید و فروش حواله خودرو است. موضوعی که 
ب��ا ورود به س��ال جدید رنگ و لعاب بیش��تری گرفته و 
در فضای مجازی تبلیغات گسترده ای در خصوص خرید 
و فروش حواله انجام می ش��ود؛ معامله ای که میلیون ها 
تومان س��ود را همراه خود دارد.نکته مهم آنکه هم ایران 
خودرو و هم س��ایپا، اعالم کرده اند ک��ه انتقال امتیاز یا 
انتقال حقوق ناش��ی از برنده شدن در قرعه کشی خودرو، 
به اش��خاص ثالث، ممنوع است. بنابراین خرید و فروش 
حواله های قرعه کشی ایران خودرو و سایپا نیز )تا اطالع 
ثان��وی( غیرقانونی خواهد بود، اما با این حال با توجه به 
س��ودهایی که در این مس��یر وجود دارد، خرید و فروش 
حواله حاال تبدیل به یک بازار غیررس��می ش��ده و افراد 
متعددی در آن ایفای نقش می کنند.اگر خوشبین باشیم، 

ای��ن بازار دو ط��رف دارد افرادی که پول نق��د دارند اما 
نمی توانند ب��رای خرید خودرو ثبت ن��ام کنند و گروهی 
دیگر ک��ه ثبت نام کرده اند اما پ��ول کافی برای تکمیل 
وجه را ندارند. اینجاس��ت که معامل��ه حواله های خودرو، 
در بازار آزاد، داغ می شود. بازاری که در آن »ظاهرا« هم 
فروش��نده حواله خودرو، سود می کند و هم خریدار حواله 
خودرو، به هدفش می رسد.اما اگر واقع بین باشیم حضور 
دالالن را در ای��ن بازار غیررس��می مش��اهده می کنیم؛ 
دالالن��ی که به دلیل وضعیت نامس��اعد تولید و عرضه 
خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته اند و از همه 
راه ها برای کسب ثروت بیشتر استفاده می کنند و حاال به 
لطف قرعه کش��ی ها، بیش از پیش نسبت به سودجویی 
در بازار خودرو اقدام کرده اند.البته کارشناس��ان اقتصادی 
معتقدند که نباید همه تقصیرها را متوجه دالالن دانست، 
چراکه شرایط اقتصادی و تولید کشور، فضا را به سمتی 
برده که داللی و سرمایه گذاری های بی هدف جذاب تر 

از قبل شود.

اس�تفاده از ابزار مالی�ات به جای اعم�ال محدودیت  ���
کامل در نقل و انتقال حواله

در این رابطه، رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو 
اظه��ار کرد: اگ��ر محدودیت های در رهن بودن س��ند 
خودرو را لغو کنند، مردم به جای معامالت غیررس��می 
ک��ه یکی از آنها خرید و فروش حواله اس��ت، می توانند 
به صورت رس��می نس��بت به انتقال حواله اقدام کنند؛ 
در واقع در صورت لغو این محدودیت ها مردم می توانند 
خ��ودرو را پ��س از تحویل انتقال دهند ی��ا حتی قبل از 
تحوی��ل خ��ودرو، حواله را ب��ه صورت رس��می منتقل 
کنند. در این صورت بازار س��یاه خری��د و فروش حواله 
مدیریت می شود.وی افزود: البته قصد متولیان از اعمال 
محدودیت کنترل اوضاع ب��وده و می خواهند ا این ابزار 
از ثبت نام افرادی که هدفش��ان خرید و فروش خودرو 
اس��ت جلوگیری کنند، اما تجربه نشان داده که به دلیل 
باال بودن حاش��یه س��ود، مردم این محدودیت را نادیده 
می گیرند و هم در قرعه کش��ی ثبت نام می کنند و هم 

در اغلب موارد، حواله ها را می فروشند.سلیمانی تصریح 
کرد: بنابراین برای برداش��تن بازار سیاه باید محدودیت 
نق��ل و انتقال حواله خ��ودرو را برداریم و در ادامه برای 
کنترل س��وداگری هم می ت��وان از ابزاره��ای مالیاتی 
اس��تفاده کنیم؛ یعنی مثاًل اگر افراد در شروع سال اول 
انتقال را انجام دهند بای��د مالیات بپردازند.وی در مورد 
نحوه خرید و ف��روش حواله خودرو، گفت: بعضاً وکالت 
خرید یا فروش داده می ش��ود و اف��راد از هم تضامینی 
مانند چک و س��فته می گیرند و ی��ا اینکه به افرادی که 
اعتماد دارند، حواله را واگذار می کنند.س��لیمانی در مورد 
جرم بودن خری��د و فروش حواله های ای��ران خودرو و 
س��ایپا، اظهار کرد: من تاکنون ندیده ام در این خصوص 
برخوردی انجام شود چراکه از داده های موجود در مراکز 
ثبت که برای بحث وکالت اس��ت برای شناسایی افراد 

خریدار یا فروشنده حواله استفاده نمی شود.
مردم مجبور به حضور در بازار غیررسمی شده اند���

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خرید و فروش 
حواله خودرو یک بازار غیررسمی و پرسود است، تصریح 
کرد: متأس��فانه ما مردم را مجبور کرده ایم به این سمت 
بروند و در بازارهای غیررس��می حض��ور یابند؛ فرد یک 
کاالیی را خریده و به هر دلیلی نیاز دارد بفروش��د اینکه 
جلوی این کار را کامل گرفته ایم باعث می شود به سمت 
بازارهای غیررسمی برود.وی گفت: از سویی دیگر حضور 
دالالن در این بازار غیررسمی بسیار پررنگ شده است؛ 
در واقع عده ای که در قرعه کشی برنده می شوند امکان 
پرداخت هزینه های پیش پرداخت را ندارند در این شرایط 
دالالن وارد می ش��وند و پیش پرداخ��ت را می پردازند و 
عم��اًل خ��ودرو را نصیب خ��ود می کنن��د و پولی هم به 
صاحب حواله می دهند.س��لیمانی تاکید کرد: بازار خودرو 
آشفته شده و اقداماتی از قبیل خرید و فروش حواله تنها 

یکی از این آشفتگی هاست.

مسئوالن دولتی معتقدند که محدودیتی در تامین 360 
ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت مصوب طرح نهضت 
ملی مس��کن وجود ندارد؛ این در حالی اس��ت که بجز 
بانک مسکن هنوز هیچ یک از 26 بانک دیگر گزارشی 
درباره میزان پرداخت تس��هیالت به پروژه مذکور ارائه 
نکرده اند.به گزارش ایسنا، تامین منابع طرح نهضت ملی 
مسکن به یکی از مباحث مورد بحث بین کارشناسان و 
مسئوالن تبدیل شده است. عموم دولتمردان معتقدند 
با اختصاص سالیانه 360 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
مصوب این طرح، پیش��برد آن قابل انجام اس��ت. در 
سوی دیگر، کارشناس��ان معتقدند بانک ها فاقد چنین 
منابعی هستند. البته به تازگی مدیرعامل بانک مسکن 
گفته که محدودیتی در تامین مالی نهضت ملی مسکن 
وجود ندارد.آس��ودگی خاطر محمود شایان احتماال از 
چگونگی تامین س��همیه 63 هزار میلیارد تومانی این 
بانک است که البته تا کنون صرفا 4۵82 میلیارد تومان 
تسهیالت از طرف این بانک به حساب سازندگان واریز 

شده است. بجز بانک مسکن 26 بانک دیگر نیز در این 
زمینه  تعهداتی دارند که هنوز آماری در زمینه عملکرد 
خود در طرح نهضت ملی مسکن ارایه نداده اند.آن طور 
که مسئوالن بانکی می گویند تسهیالت طرح نهضت 
ملی مس��کن 20 س��اله خواهد بود که 3 سال دوران 
مش��ارکت و 1۷ س��ال طول مدت بازپرداخت اس��ت. 
اما مش��کل این جاست که تجربه نش��ان داده بانک ها 
تمای��ل چندانی به پرداخت وام ه��ای درازمدت ندارند.
طب��ق قانون، بانک ه��ا موظفند س��الیانه 20 درصد از 
تسهیالت خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما 
سال 13۹۹ از 18۹8 هزار میلیارد تومان تسهیالتی که 
توسط سیستم بانکی پرداخت شد سهم بخش مسکن 
104 هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد بود. در حالی 
که بنا به گفته رس��تم قاسمی � وزیر راه و شهرسازی 
بخش خدمات ک��ه عموما غیرمولد اس��ت ۷40 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت دریافت کرده است.یکی از 
موارد پیش بینی ش��ده در قانون جهش تولید و تامین 

مس��کن، ایجاد صندوق ملی مسکن است که در سال 
1401 مبل��غ 30 هزار میلیارد توم��ان به این صندوق 
اختصاص یافته اس��ت. وزیر راه و شهرسازی گفته که 
انتظ��ار ما بیش از ای��ن عدد بود اما برای ش��روع کار 
خوب اس��ت و می تواند تحول جدی در حوزه مسکن 
ایجاد کند.بجز وام بانکی، آورده متقاضیان نیز در طرح 
نهضت ملی مسکن پیش بینی شده که ظاهرا نمی توان 
چندان روی آن حس��اب باز ک��رد. از 2 میلیون و 300 
هزار نفری ک��ه برای این طرح تایید ش��دند تا کنون 
220 هزار نفر آورده ح��دود 40 میلیون تومان اولیه را 
واریز کرده اند و عم��ده آنها مربوط به طرح اقدام ملی 
اس��ت که سال 13۹8 آغاز شده است.قرار است به هر 
واحد نهضت ملی مسکن تا سقف 4۵0 میلیون تومان 
تس��هیالت با حداکثر مدت بازپرداخت 20 ساله تعلق 
بگیرد. نرخ س��ود آن نیز برای اقشار مختلف، متفاوت 
اس��ت و دول��ت می گوید که دهک های اول تا س��وم 
بیشترین یارانه و مشوق های دولتی را دریافت خواهند 

کرد. اقس��اط ماهیانه 3 ت��ا 4 میلیون تومان هم اعالم 
می ش��ود اما محاسبات از مبالغ باالتر برای دهک های 
4 ت��ا 8 حکایت دارد.کارشناس��ان معتقدند عدم تامین 
منابع طرح نهضت ملی مس��کن می تواند این پروژه را 
دچار مشکل کند. از طرف دیگر اعطای تسهیالت به 
پروژه های کالن را تورم زا می دانند؛ تورمی که می تواند 
رش��د قیمت ها در بازار مس��کن را نیز به همراه داشته 
باشد. اتفاقی که در پروژه مسکن مهر افتاد و برداشت 
ح��دود ۵0 هزار  میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، 
از عوام��ل ایجاد تورم در دولت های نهم و دهم عنوان 
شد.رستم قاس��می وزیر راه و شهرسازی معتقد است: 
»مسکن مهر تورم زا بود اما نهضت ملی مسکن تورم زا 
نیس��ت؛ چرا که مانند مسکن مهر خط اعتباری بانک 
مرکزی برای اجرای آن در نظر گرفته نش��ده اس��ت. 
بانک مرکزی برای س��اخت مسکن مسکن مهر خط 
اعتباری اختصاص داد و زمانی که این منابع وارد بازار 

شد تورم به وجود آمد. 

مصوبه هست؛ وام نیست!
برای نهضت ملی مسکن؛

تبلیغات تورهای جام  جهانی قطر کالهبرداری است
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:

دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی گفت:  
ب��ه محض راه اندازی توره��ای جام جهانی، 
آغ��از ف��روش آن از س��وی نه��اد متول��ی 
اعالم و اطالع رس��انی می ش��ود.به گزارش 
ایلنا،مقصود اس��عدی س��امانی درب��اره توان 
پروازی ش��رکت های هواپیمایی کش��ورمان 
برای پشتیبانی جام جهانی قطر اظهار داشت:  
مسابقات جام جهانی اواخر آبان آغاز می شود و 
آن ایام دوران پیک سفر در کشورمان کاهش 
پیدا می کند. با توجه به کم ش��دن پروازهای 
داخل��ی، ش��رکت های هواپیمای��ی ظرفیت 
افزایش پرواز ایران – قطر را خواهند داشت.  
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت های هواپیمایی 
کش��ورمان می توانند از فرصت جام جهانی 
استفاده کنند، ادامه داد: به طور قطع افزایش 

برق��راری پروازها در این ب��ازه زمانی نیاز به 
هماهنگی و برنامه ریزی با وزارت گردشگری 
دارد و قرار بر این شده که وزارت گردشگری 
ه��م وارد ظرفیت س��ازی ش��ود تا بت��وان با 
هماهنگی دس��تگاهی از فرصت جام جهانی 
در قطر برای جذب گردشگر به کشور استفاده 
ک��رد.               دبی��ر انجمن ش��رکت های 
هواپیمای��ی تاکی��د کرد: منظ��ور از ظرفیت 
س��ازی و استفاده از فرصت جام جهانی تنها 
درباره افزایش جابه جایی تماشاگران ایرانی 
در مس��یر دوحه نیست بلکه باید برای جذب 
تماشاگران خارجی جام جهانی به کشورمان 
ب��ه وی��ژه مناط��ق و ش��هرهای پش��تیبان 
برنامه ریزی کرد. یکی از پشتیبان های قطر 
در بازه جام جهانی در کشورمان جزیره کیش 

در نظر گرفته ش��ده است که ظرفیت بسیار 
خوبی برای گردشگران خارجی دراین مدت 
زمان دارد.اسعدی سامانی با اشاره به مزایای 
کیش برای جذب گردش��گران و تماشاگران 
جام جهانی گفت: موضوع مهم این است که 
کیش جزو مناطق آزاد کش��ورمان محسوب 
می شود و طبق قانون مناطق آزاد لغو روادید 
و گردش��گران خارجی نیاز به اخذ ویزا ایران 
را ندارن��د و در عی��ن ح��ال اقامت در کیش 
بس��یار ارزان تر از قطر یا س��ایر کش��ورهای 
منطقه و همس��ایه  تمام می شود.وی افزود: 
البته برنامه ای مطرح شده مبنی بر راه اندازی 
توره��ای گردش��گری ب��رای تماش��اگران 
جام جهانی در س��ایر ش��هرهای توریس��تی 
کش��ورمان که در این صورت باید بس��تری 

ب��رای ارایه ویزا و روداید برای گردش��گران 
خارجی فراهم ش��ود و وزارت گردشگری به 
ای��ن موضوع ورود کند چراکه مردم برخی از 
کشورها با مش��کل اخذ ویزای ایران مواجه 
هستند.  دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
ادام��ه داد: در حال حاضر امکان برقراری 3۵ 
پرواز در هفته به قطر وجود دارد که با برنامه 
ریزی می ت��وان تعداد این پ��رواز را افزایش 
داد که البته بای��د این برنامه ریزی ها هر چه 
س��ریع تر با همکاری شرکت های هواپیمایی 
به اجرا برس��د.  اسعدی سامانی درباره تعیین 
قیمت بلی��ت به قطر از ش��هرهای مختلف 
کش��ورمان گفت: نرخ بلیت براساس شرایط 
بازار مش��خص می ش��ود و بلیت مسیرهای 
خارجی هم مش��مول قیمت ه��ای مصوب 

نمی ش��ود و باید توجه داشت که این پروازها 
معم��وال یک س��ر خال��ی انجام می ش��وند 
که ب��رروی قیمت ه��ا اثر می گ��ذارد.وی با 
بی��ان اینکه فعال هیچ یکی از ش��رکت های 
هواپیمایی برنام��ه ای برای برقراری پرواز به 
قطر در بازه زمانی جام جهانی ندارند، گفت: 
در حال حاضر تنها شرکت ایران ایر به قطر 
پرواز برنامه ای دارد که این شرکت هم فعال 
برنامه ای ب��رای نحوه برق��راری پروازهای 
دوحه را اع��الم نکرده بنابراین هر تبلیغی از 
تورهای جام جهانی کالهبرداری اس��ت.دبیر 
انجمن ش��رکت های هواپیمایی تاکید کرد: 
ب��ه محض راه اندزای توره��ای جام جهانی، 
آغ��از فروش آن از س��وی نهاد متولی اعالم 

و اطالع رسانی می شود.
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بانک و بيمه

عملکرد مطلوب بانک های 
قرض الحسنه در پرداخت تسهیالت 

مبتنی بر اعتبارسنجی
رئیس کل بانک مرکزی در نشس��ت دوره ای 
با مدیران عامل بانکها که با حضور وزیر راه و 
شهرسازی برگزار شد، گفت: تجربه بانک های 
قرض الحس��نه در زمینه پرداخت تس��هیالت 
مبتنی بر اعتبار سنجی نمونه خوبی است چرا 
ک��ه مطالبات معوق این بانکها زیر یک درصد 
است و افرادی که رتبه اعتباری مناسب داشته 
اند و با وثایق س��هل تر وام گرفته اند در زمینه 
بازپرداخت اقساط عملکرد مناسبی داشته اند. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به نقل از بانک مرکزی، »دکتر علی 
صال��ح آبادی« با تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت 
های صندوق ملی مسکن  گفت: برای حمایت 
و تامین مالی بخش مسکن عالوه بر تسهیالت 
بانک��ی، روش هایی مانند تامین مالی زنجیره 
ای، انتش��ار اوراق و س��ایر ابزار تکمیلی نیز در 
دس��تور کار بانک ها قرار می گیرد. رئیس کل 
بانک مرکزی در این نشست تخصصی با اشاره 
به تکالیف قانونی بانک ها تصریح کرد: طبق 
قانون از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه 
برداشت بانک ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ 
وثیقه امکان پذیر خواهد بود. دکتر صالح آبادی 
گفت: بانک مرکزی با توجه مفاد جزء )3( بند 
)د( تبصره )16( ماده واحده قانون بودجه سال 
1401 کل کش��ور و لزوم اصالح رابطه بانک 
مرک��زی و بانکها، اجرای این بخش��نامه را با 
جدیت دنبال می کند و اجازه اضافه برداش��ت 
بدون وثیقه معتبر را نخواهد داد. وی همچنین با 
تاکید بر ضرورت اجرای بخش های باقی مانده 
از قانون جدید صدور چک توسط بانکها گفت: 
زیرس��اختهای الزم برای اجرای تکالیف باقی 
مانده اعم از اتصال خودپردازها، مسدودسازی 
وجوه در س��ایر بانکها، ل��زوم ثبت چک های 
تضمینی در سامانه صیاد و... آماده شده است و 
بانک ها باید اقدامات الزم در خصوص اجرای 

موارد باقی مانده رو به سرعت انجام دهند.

با حمایت و مشارکت پست بانک 
ایران؛ اینوتکس پیچ 2۰22 در ایستگاه 

پایانی به ارومیه رسید
پنجمین دوره رقابت های استارتاپی اینوتکس 
پیچ 2022 اس��تانی که با حمایت و مشارکت 
پس��ت بانک ایران برگزار می ش��ود، در ارومیه 
به ایستگاه پایانی رسید و فردا پنجشنبه )یکم 
اردیبهشت( اینوتکس پیچ شمال غرب با رقابت 
استارتاپ های سه استان آذربایجان غربی، شرقی 
و اردبیل برای انتخاب  تیم های برگزیده برگزار 
می ش��ود. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
پس��ت بانک ایران، در این دوره از رقابت های  
اینوتکس پیچ  شمال غرب، سه تیم برتر پس از 
ارزیابی ها، ضمن برخورداری از تسهیالت 2۵0 
میلی��ون تومانی، وارد مرحله رقابت کش��وری 
می ش��وند.  این رقابت ها، از ساعت 13 عصر 
پنجشنبه با سخنرانی محمد صادق معتمدیان 
استاندار آذربایجان غربی، علیرضا واحد پور مدیر 
امور ش��عب و بازار یابی پست بانک ایران آغاز 
شده و اسماعیل صادقی مدیر سرپرستی استان 
آذربایجان شرقی به عنوان یکی از داوران این 

دوره از مسابقات معرفی شده است.

برندگان خوش شانس وین کارت فصل 
زمستان معرفی شدند

دور جدید قرعه کشی وین کارت برگزار و برندگان 
خوش شانس 444 جایزه نقدی به ارزش دوازده 
میلیارد ریال مشخص شدند. به گزارش سامان 
رسانه، سری جدید قرعه کشی وین کارت مربوط 
به فصل زمستان با حضور مدیران ارشد بانک 
برگزار و 444 برنده خوش ش��انس این فصل 
مشخص شدند. در این مراسم، ابتدا قرعه کشی 
4 جایزه 1 میلیارد ریالی برگزار ش��د و پس از 
مشخص شدن اس��امی برندگان خوش اقبال 
این بخش، قرعه کش��ی برای مشخص شدن 
برن��دگان 40 جایزه 100 میلیون ریالی و 400 
جایزه 10 میلیون ریال��ی صورت پذیرفت که 
اسامی تمامی برندگان هم اکنون در وب سایت 
بانک سامان در دسترس است. بر این اساس، 
عالقه مندان به ش��رکت در قرعه کشی فصل 
بهار، می توانند با مراجعه به شعب بانک سامان 
در سراس��ر کشور، نس��بت به افتتاح حساب و 
دریافت وین کارت اق��دام و با انجام هریک از 
فعالیت های بانکی مانند پرداخت قبوض، خرید 
از کارت خوان های س��امان، خرید شارژ، انتقال 
وجه و غیره برای ش��رکت در قرعه کشی دور 

بعد، امتیاز کسب کنند.

اخبار

اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گ��ذاری )عام( بان��ک ملی ای��ران از هم 
اکنون تا پایان س��ال جاری در شعب این 
بانک عرضه می ش��ود. به گزارش روابط 

عموم��ی بانک ملی ایران، ای��ن اوراق به 
ص��ورت الکترونیکی، با نام، با سررس��ید 
یکساله، قابل انتقال به غیر و نرخ سود 18 
درصد س��االنه از تاریخ انتشار خواهد بود. 

پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به 
صورت ماهانه است و بازخرید قبل از سر 
رس��ید آن در شعب بانک با نرخ 10 درصد 
س��االنه خواهد بود. ای��ن اوراق ، بصورت 

الکترونیکي بوده و برگه سپرده به مشتري 
تحویل داده نخواهد ش��د لذا اطالع حفظ 
و نگهداري از رسید صادره گواهي سپرده 
ضروري اس��ت. س��ود 18 درصدی اوراق 

گواهی س��پرده بانک ملی ایران، فرصتی 
مناس��ب برای آن دسته از هموطنان عزیز 
اس��ت که به دنبال روش��ی مطمئن برای 

سرمایه گذاری خود هستند.

آغاز عرضه اوراق گواهی سپرده بانک ملی ایران

در راستای تعامل بیشتر برنامه ریزی شد؛

از آنجا که مدیریت بانک می بایس��ت با تفکر مشتری 
مداری اداره ش��ود و پرداخت تسهیالت نیز می بایست 
بر اساس شرایط مشتری صورت گیرد، به همین منظور 
بانک ایران زمین تسهیالت انتخاب را تعریف و اجرایی 
کرده است که در قالب تسهیالت انتخاب این بانک به 
مش��تریان خود این حق را می دهد که در انتخاب نوع و 
شکل دریافت تسهیالت با توجه به نیاز و توان پرداخت 
شان تصمیم بگیرند. به گزارش عصر ایرانیان به نقل از 
تجارت آوا، زندگی فراز و نشیب های بسیاری دارد و در 
بسیاری از موارد شرایطی پیش می آید که قابل پیش بینی 
نب��وده، اما به اندازه ای تاثیرات خود را برجای می گذارد 
که یکباره برنامه ریزی های گذشته را با چالش روبرو می 
کند.  یکی از جدی ترین مسائلی که همواره افراد با آن 
درگیر هستند و شرایط ویژه ای را رقم می زند، نیاز مالی 
در ش��رایط پیش بینی نشده اس��ت که این شرایط می 
توان��د در دو بخش مثبت و منفی رقم بخورد و از تامین 
هزینه های جشن ازدواج تا بیماری و درمان را شامل می 
شود. اما بدلیل آنکه امروزه گرفتن وام حتی از نزدیکترین 
افراد خانواده حاش��یه هایی به هم��راه دارد و آزمونی بر 
مردودی نزدیکان می شود، اولین جایی که افراد به فکر 
تامین نیاز مالی از طریق آن می افتند، دریافت تسهیالت 

از بانک است. این در حالی است که بدلیل حاشیه های 
موجود، متاس��فانه برای دریافت تسهیالت از بانک نیز 
مش��کالت و موانع بس��یاری وجود دارد. از یک سو می 
بایس��ت بانکی را پیدا کرد که تسهیالت را بپردازد و از 
سوی دیگر شرایط پرداخت تسهیالت آن بانک با شرایط 
پیش آمده و توان دریافت کننده همخوانی داشته باشد.  

امروزه بان��ک ها برای پرداخت وام یک عدد ثابت را در 
نظر میگیرند که س��ود آن عدد نیز ثابت است، در حالی 
که ش��اید وام گیرنده به رقم متفاوتی نیاز داش��ته باشد، 
امکان بازپرداخت س��ریعتر آن فراهم باشد و الزم باشد 
پرداخ��ت بهره با عدد توافقی صورت بگیرد.  از آنجا که 
مدیریت بانک می بایست با تفکر مشتری مداری اداره 

شود، پرداخت تسهیالت نیز می بایست بر اساس شرایط 
مشتری صورت بگیرد و تحمیلی صورت نگیرد، به همین 
منظور بانک ایران زمین تسهیالت انتخاب را تعریف و 
اجرایی کرده اس��ت.  در قالب تسهیالت انتخاب بانک 
ایران زمین به مش��تریان خود این حق را می دهد که در 
انتخاب نوع و شکل دریافت تسهیالت با توجه به نیاز و 
توان پرداخت شان تصمیم بگیرند.  یکی از مواردی که 
همواره باعث کدورت مشتریان بانک ها هنگام دریافت 
تسهیالت می شود، عدد سود سالیانه است. بانک ایران 
زمین برای آنکه به این نگرانی مش��تریانش پایان دهد، 
در قالب تس��هیالت انتخاب نرخ سود سالیانه را بین 10 
ت��ا 18 درصد تعیین کرده و آن را به انتخاب مش��تری 
گذاشته است. بنابراین مشتری می تواند با توجه به شرایط 
و توان پرداختی که دارد، نرخ س��ود تسهیالت را تعیین 
کند.  چالش بعدی مشتریان، میزان دریافت تسهیالت 
است. از آنجا که نیاز به وام، بستگی به شرایط پیش آمده 
دارد و نیازی از پیش تعیین نشده است، بانک ایران زمین 
سقف تس��هیالت را 100 میلیون تومان در نظر گرفته 
که بسته به تقاضای مشتری، شناور است. مهمتر اینکه 
میزان اقساط تسهیالت انتخاب در قالب توافق با مشتری 

تعیین می شود.

دادن حق تصمیم به مشتری با “تسهیالت انتخاب” بانک ایران زمین

حمایت بانک مسکن از مراکز خیریه آموزشی در چارچوب مسوولیت اجتماعی
مدیرعام��ل بانک مس��کن به همراه عض��و هیات مدیره بان��ک، در مهمانی 
ضیافت افطار دانش آموزان مجتمع خیریه آموزش��ی فرهنگی حسان شرکت 
کردند. به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن، طی مراس��می دکتر محمود 
شایان، مدیرعامل بانک مس��کن به همراه دکتر سید محسن فاضلیان عضو 
هیات مدیره بانک در ضیافت افطار مجتمع آموزش��ی فرهنگی حس��ان واقع 
در شهرستان پاکدشت ش��رکت کردند. این مجتمع خیریه جزو موقوفه هایی 
اس��ت که با نیت خدمت به ایتام و کودکان بدسرپرس��ت تاسیس شده است. 
س��ید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن در حاشیه این مراسم 
در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا، در خصوص جزئیات این 
بازدید گفت: در س��الروز میالد کریم اهل بیت عصمت و طهارت امام حسن 
مجتبی )ع( توفیق ش��د همراه با مدیرعامل محترم بانک از مرکز آموزش��ی 

فرهنگی حسان در شهر پاکدشت بازدیدی داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه 
حدود ۵0 درصد دانش آموزان این مجتمع، ایتام و مابقی کودکان کم برخوردار، 
بی سرپرس��ت یا دارای مش��کالت حاد خانوادگی هستند، افزود: در این بازدید 
از نزدیک در جریان فرآیندهای آموزش��ی و پرورش��ی این مجموعه فاخر در 
شهرس��تان پاکدشت قرار گرفتیم. عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: این 
مجموعه، هم به لحاظ س��خت افزاری و هم از نظر نرم افزاری شرایط بسیار 
مس��اعد و مناسبی را برای این دانش آموزان فراهم کرده و شجره طیبه ای را 
بنا کرد ه اند که به امید خدا حاصل آموزش و پرورش و تربیت درست و صحیح 
این قشر بسیار راهبردی و مهم که ترسیم کننده آینده کشور هستند، مطلوب و 
درجهت رشد و تعالی جامعه خواهد بود. دکتر فاضلیان ادامه داد: ظواهر و باطن 
کار نش��ان می دهد که این تالش ها توانسته به نتیجه برسد و در حال حاضر، 

بخش��ی از فارغ التحصیالن این مجتمع آموزش��ی که از ابتدایی تا دبیرستان 
هستند، توانسته اند در بهترین دانشگاه ها قبول شوند و برخی از آن ها امروز در 
این مجتمع مش��غول به کار هستند. عضو هیات مدیره بانک مسکن با تاکید 
بر اینکه، همنشینی با ایتام فضای معنوی و روحانی خاصی را حکم فرما کرد، 
اظهار داشت: خداوند متعال را شاکریم که در محضر این عزیزان و مسووالن 
گرانقدر و معلمان بزرگوارش��ان توفیق مصاحبت و همنشینی حاصل شد و از 
حضور خالصان��ه و دارای حس الهی و معنوی این فرزندان بهره بردیم. دکتر 
فاضلیان با بیان اینکه بانک مس��کن در چارچوب تالش های پیشین خود در 
چارچوب مسوولیت های اجتماعی، کمک به کودکان کم برخوردار را در دستور 
کار خود قرار داده است، گفت: مبلغی برای تک تک دانش آموزان این مجتمع 

آموزشی در نظر گرفته بودیم که تقدیم شد.

–
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درویش و کاسه گدایي
روزي گدای��ي ب��راي دیدن یک درویش ب��ه خانه او رفت 
و از دیدن خانه درویش ش��گفت زده ش��د چراکه درویش 
را بر روي تش��کي مخملین و زری��ن در میان چادري زیبا 
که طناب هایش به گل میخ ه��اي طالیي گره خورده اند، 
نشس��ته است دید.گدا وقتي این ها را دید فریاد کشید: این 
چه وضعیتي است؟ درویش محترم! من تعریف هاي زیادي 
از زهد و وارس��تگي و ایمان ش��ما شنیده ام اما با دیدن این 
همه تجمالت در اطراف شما، کامال سرخورده و نامید شدم 
گوی��ا درباره تو دروغ مي گفتند که تو به مال دنیا وابس��ته 
نیس��تي و ایمانت به اخرت یاد است.درویش خنده اي کرد 
و گفت: من آماده ام تا تمامي این ها را همین االن رها کنم 
و اینج��ا را با همه پولهایم ترک کنم و با تو همراه ش��وم.

با گفتن این حرف درویش بلند ش��د و به دنبال گدا به راه 
افتاد.او حتي صبر هم نکرد تا دمپایي هایش را بپوش��د و یا 
چی��ز را بردارد.بعد از مدت کوتاهي، گدا اظهار ناراحتي کرد 
و گفت: من کاسه ام که با آن گدایي مي کنم را در چادر تو 
جا گذاشته ام.من بدون کاسه گدایي چه کنم؟ چون کسي 
به من پول نخواهد داد لطفا کمي صبر کن تا من بروم و آن 
را بیاورم.صوفي خندید و گفت: دوس��ت من، گل میخ هاي 
ط��الي چادر من در زمین ف��رو رفته اند، نه در دل من، اما 
کاس��ه گدایي تو هنوز تو را تعقیب مي کند و تو حتي از آن 
کاسه هم نمي تواني بگذري.در دنیا بودن، وابستگي نیست.
وابس��تگي، حضور دنیا در ذهن است و وقتي دنیا در ذهن 

ناپدید شود وارستگي حاصل خواهد شد.

پتروشيمی ميانکاله، صنعت مقابل طبيعت حکايت

اخالق

شرح دعای بیست وپنجم صحیفه سجادیه )۵۸(
حجت االسالم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
ِلّ بِک… خدایا مرا  یَن ِمَن ال��ُذّ الرحمن الرحی��م الُْمَعِزّ
از کس��انی قرار ده که به عنای��ت تو از خواری به عزت 
رس��یده اند. ذلت یعنی خوار و زبون شدن و مقابل عزت 
اس��ت؛ انسان ذاتاً خوار نیس��ت و خوار خلق نشده است 
ولکن شیطان چون به سبب نافرمانی خداوند عزیز ذلیل 
ش��ده است به دنبال ذلت انسان است در نتیجه شرعاًو 

عقاًل انس��ان و خصوصا مؤمن جایز نیست خود را خوار 
کند و باید که از هر کاری که موجب ذلت می شود پرهیز 
شود. از جمله عواملی که باعث خوار شدن می گردد این 
است: گناه؛ چش��م طمع به مال دیگران داشتن؛ طمع؛ 
درخواس��ت زیاد و بی جا از مردم؛ بی س��وادی و جهل؛ 
ترس و وحشت، دنیا خواهی؛ دیگران را خوار شمردن  واز 
موضع باال سخن گفتن؛ تکبر؛ بیان مشکالت و مصائب 

زندگی به دیگران، ظلم، زیر بار حرف حق نرفتن؛ و عاق 
والدی��ن و ناراضی بودن آنان. یکی از معیارهای صحیح 
در تربیت اس��المی تربیت عزت آور و ذلت گریز است 
فرزندان، مردم و جامعه باید نوعی تربیت ش��وند که تن 
به خ��واری ندهند و دنبال عزت باش��ند، پذیرفتن ذلت 
شخصی و اجتماعی از جمله موجبات خوشحالی شیطان 

و ناراحتی خدای رحمان است.
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ديانت

تاثیر قرآن و نماز بر اضطراب
اختالالت اضطرابي رایج ترین بیماري هاي 
رواني در جامعه اند که در 1۵ تا 20 درصد از 
بیماران کلینیک هاي درماني دیده مي شود.
اضطراب حالتي نامطبوع، همراه با انتظاري 
نامطمئن از رخداد موضوعي زیان آور است.
اضطراب موقعیتي است که گاهي در زمان 
امتحان یا اعمال جراحي و... دیده مي شود.
اضطراب براساس تجربه باعث اختالل در 
یادگیري و ایجاد خطاهاي بیشتر مي شود.

از نش��انه هاي ذهن��ي اضط��راب مي توان 
عدم تمرکز فکري، ضعف در ادراک، ناتواني 
در تحلی��ل و ضع��ف حافظ��ه را ن��ام برد.
روش هاي گوناگوني براي کاهش اضطراب 
مي ت��وان نام برد که ازجمله آنها روش هاي 

"تن آرامي" و "موس��یقي درماني" را نام برد.بدیهي اس��ت که انتخاب یک روش درماني بدون عارضه، کم 
هزینه، سالم و ساده نظیر موسیقي درماني از ارجحیت برخوردار است.یکي از صداهاي دلنشین و جذاب، آواي 
عرفاني قرآن کریم است.کالم الهي با قدرت نفوذ فراوان خود، آنچنان بر روح و جسم اثر مي نماید که گویي 
بعد از شنیدن آن انسان تازه متولد شده و احساس سبکي، سرزندگي و رهایي از قید و بندهاي مادي مي نماید.

هراس و نگراني را از دل مي زداید و در فرد شنونده ایجاد آرامش مي کند.همانگونه که در قرآن آمده "اال بذکر 
ا... تطمئن القلوب"، 260 بار کلمه "ذکر" آورده شده است که منظور یادآوري است.بهداشت روان انسان بحث 
سراسر قرآن کریم است.قرآن در حدود 6236 آیه در زمینه پرورش صحیح انسان و حفظ بهداشت روان سخن 
گفته است.قرآن آرامش و امنیت را، راه دستیابي به سالمت روان مي داند.مطالعات انجام شده با مضمون تاثیر 
آواي قرآن بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحي یا آزمون هاي تش��خیصي، بیانگر تاثیر مثبت آواي 
قرآن بر بهداشت روان و جسم مي باشد.لذا جهت برخورداري از آثار معنوي قرآن، بهره گیري از این کالم الهي 
به عنوان یک روش تسکین دهنده مفید و قابل دسترسي براي کاهش اضطراب پیش از آزمون دانشجویان 
پیش��نهاد مي شود.چرا که نظم آهنگ واژگان قرآن، نغمه دلکش و نوایي دلپذیر مي آورد، نوایي که احساسات 
آدمي را برمي انگیزد و دل ها را ش��یفته خود مي کند.نواي زیباي قرآن براي هر ش��نونده اي، هرچند غیر عرب، 
جذاب و روح بخش است.انس��ان از دو دیدگاه جهان بیني الهي و مادي نگریسته مي شود.در جهان بیني الهي، 
انسان بر اساس آیات قرآني "نفخت فیه من روحي" و "اني جاعلک في االرض خلیفه"، داراي فطرتي خدایي 
و به عبارتي نیمه ملکوتي است.موجودي مستقل، امانت دار خدا، مسئول خویشتن و جهان، مسلط به طبیعت و 
زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر که وجودش از سستي و ناتواني به قوت و کمال سیر مي کند.در جهان بیني 
مادي، در تفس��یر انس��ان و توجیه رفتار او، به یک س��ري عوامل بیوشیمیایي، ارثي و مسائل زیست شناختي 
بس��نده مي ش��ود.حال این سوال مطرح است که آیا باورها و اعتقادات فرد، در سالمت روحي - رواني او موثر 
اس��ت؟تحقیقات نشان داده است که بیش��تر بیماري هاي رواني ناشي از ناراحتي هاي روحي و تلخ کامي هاي 
زندگي، در میان افراد غیرمذهبي، بیشتر دیده مي شود.از طرفي شیوع اضطراب در میان زنان بیشتر از مردان 
اس��ت.اضطراب عبارت است از تشویشي فراگیر، ناخوشایند و مبهم که اغلب با عالئمي مانند سردرد، تعریق، 
تپش قلب، درد قفس��ه س��ینه، ناراحتي مختصر معده و... همراه اس��ت.به عالوه اضطراب، بر تفکر، ادراک و 
یادگیري فرد اثر مي گذارد.اضطراب طبیعي، پاسخي مفید به واقعیتي تهدیدکننده است.در حالي که اضطراب 
مرضي به دلیل ش��دت یا مدتش، پاس��خي است نامتناس��ب به یک محرک فرضي.دکتر هاسیلوپ مي گوید 
"مهم ترین عامل خواب آرام بخش که من در طول سال هاي متمادي با کسب تجربه در مسائل رواني به آن 
پي بردم، همین نماز است".همچنین بسیاري از روان شناسان و روان پزشکان دریافته اند که دعا و داشتن یک 
ایمان محکم به دین، باعث رفع نگراني، تشویش و یا حس ترس را که موجب بیشتر بیماري هاست مي شود.

توجه کامل به خداوند با تمام اعضاء و حواس، روي گرداني از مشکالت زندگي و اشتغاالت فکري که در حین 
نماز ایجاد مي ش��ود و مدتي پس از نماز هم ادامه دارد، باعث به وجود آمدن حالتي از آرامش رواني مي ش��ود.

براساس تحلیلي از این آیه قرآن هم مي توان به نقش آرامش بخش بودن نماز پي برد.از طرفي آمده در قرآن 
که "اال بذکر ا... تطمئن القلوب" )با یاد خدا دل ها آرام مي گیرد( و از طرفي آیه "اقم الصلوه لذکري" )نماز را 
براي یاد من اقامه کنید(، اشاره به این دارد که نماز باعث آرامش دل هاست.     راسخون

نماین��دگان معتقدن��د تواف��ق بای��د منجر ب��ه »انتفاع 
اقتصادی« کشورمان شود و در توافق احتمالی، مجلس 
بر تحقق این مالک اصلی نظارت خواهد داشت. مدتی 
است مذاکرات احیای برجام بین ایران و گروه 1+4 دنبال 
می ش��ود. البته مذاکرات احیای برجام در دولت قبل هم 
در ش��ش دور انجام شد. مذاکرات در دولت سابق با نگاه 
خوش بینانه به طرف مقابل دنبال می شد و دولتمردان و 
شخص حسن روحانی بارها به مردم وعده داده بودند که 
از فردای اجرای برجام همه تحریم ها لغو می شود، اما نه 
تنها تحریم ها لغو نشد، بلکه دقیقاً از روز اول بعد از آغاز 
اجرای برجام در دی ماه س��ال 13۹4، طرف غربی و به 
ویژه ایاالت متحده آمریکا کارش��کنی های زیادی کرد 
و به بهانه های مختل��ف تحریم های ظالمانه ای را علیه 
ای��ران وضع کردند و در نهایت ه��م تحریم ها با خروج 
آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک در اردیبهشت 13۹۷ 

تا به امروز با شدت بیشتری ادامه یافته است.
تقریباً هیچ! ���

بدعهدی های آمریکا و همراهی کش��ورهای غربی عضو 
برجام با سیاس��ت های خصمانه آمریکا باعث ش��د برجام 
هیچ عایدی برای جمهوری اس��المی ایران نداشته باشد 
که ولی اهلل س��یف، رئیس بانک مرکزی دولت قبل هم بر 
این موضوع صحه گذاش��ت و تاکید کرد: توافق هسته ای 
ایران و گروه 1+۵ موسوم به برجام، »تقریباً هیچ« دستاورد 
اقتصادی برای تهران دربرنداش��ته اس��ت. با تغییر دولت، 
مذاکرات با گفتمان جدیدی پیگیری شد و دولِت مردمی 
با تکیه بر مبانی س��ه گانه »عزت، حکمت و مصلحت«، 
گفتگوه��ا ب��رای لغو تحریم ه��ای ظالمانه آمری��کا را از 
س��رگرفت. در واقع، هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست 
علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، رایزنی 
و دیداره��ای دو و چندجانب��ه را با هدف »لغو تحریم ها« 
و »انتفاع اقتص��ادی« ایران دنبال می کنند. تفاوت عمده 
مذاکرات در دولت سیزدهم با دوره های قبل مذاکرات که 
در دولت روحانی انجام می ش��د، آن اس��ت که این دولت 
بنا ندارد س��فره م��ردم را به مذاکرات گره بزند و مس��یر 

خنثی سازی و رفع تحریم ها را توأمان پیگیری می کند.
مذاکره برای مذاکره؛ هرگز ���

حجت االس��الم س��ید ابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهور 
کشورمان نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده که ایران 
به دنبال حل و فصل مس��ئله هسته ای از طریق گفتگو 
است و ما مذاکره را برای مذاکره نمی خواهیم و به دنبال 
مذاکراتی هس��تیم که به حل مسئله و رسیدن به نتیجه 
منجر شود. مجلس شورای اسالمی نیز با تصویب قانون 
اق��دام راهبردی برای لغو تحریم ه��ا و صیانت از حقوق 
ملت ایران، مس��یر تیم مذاکره کننده کشورمان را هموار 
کرد و با این قانون مترقی باعث شد که آنان با دست پر 
پای میز مذاکره برای احقاق حقوق ملت ایران بنشینند. 
مطاب��ق با مواد 6 و ۷ قانون »اق��دام راهبردی برای لغو 

تحریم ه��ا و صیانت از منافع ملت ایران«، ش��رط انجام 
تعهدات برجامی از س��وی ای��ران، برقراری کامل روابط 
بانکی، رفع کامل موانع ص��ادرات، فروش کامل نفت و 
فرآورده های نفتی ایران، برگشت کامل و سریع ارز منابع 
حاصل از فروش و ارائه گزارش این اقدامات به مجلس 

و تأیید نمایندگان است.
مجلس قفل صنعت هسته ای را شکست ���

محمدباق��ر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
در نطق پیش از دس��تور جلس��ه علنی روز )یکشنبه 21 
فروردین ماه(، اظهار داشت: مجلس یازدهم با رسیدگی 
به قانون اقدام راهبردی، قفل های بسته شده به صنعت 
هس��ته ای را شکس��ت و با برداش��تن موانع بر س��ر راه 
پیش��رفت و ارتقای دس��تاوردهای علمی، در این حوزه 
نقش آفرینی کرد. وی بیان کرد: خوش��بختانه با ظرفیتی 
که با بومی س��ازی صنعت هس��ته ای ایجاد شده بود، در 
فاصله کوتاهی دس��ت دیپلمات های ایران در مذاکرات 
ُپر ش��د. اکنون امیدواری��م که س��رمایه گرانقدر دانش 
و فناوری پیش��رفته هس��ته ای همراه ب��ا مذاکره خوب، 
توافقی خوب را برای انتف��اع اقتصادی مردم ایران رقم 
بزند. رئیس مجلس ش��ورای اسالمی بر این مسئله هم 
تاکید کرد که پیش��رفت های هسته ای کشور پشتوانه ای 
محکم برای انتفاع اقتصادی ملت ایران است و مجلس 
یازده��م همچون گذش��ته بر این اصل تأکی��د دارد که 
مذاکرات هس��ته ای باید به اصول منافع تضمین ش��ده، 
پایدار و ملموس اقتصادی برای آحاد ملت ش��ریف ایران 

منجر شود.
صیانت از خطوط قرمز ���

اخی��راً نیز بیانی��ه ای در صحن علنی مجل��س پیرامون 
مذاکرات وین خطاب به رئیس جمهور قرائت شد که به 
امضای 2۵0 نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
رس��یده بود. در آن بیانیه بر این نکته تاکید شده بود که 
نماین��دگان مجلس شورای اس��المی ضم��ن حمایت از 
دولت انقالبی، با دقت مذاکرات را زیر نظر دارند و بدون 
ش��ک دولت و مجلس در حفظ منافع مل��ی اتفاق نظر 
دارند و از خطوط قرمز تعیین ش��ده و نیز قانون مجلس، 
صیان��ت کرده و مجلس از هر گونه توافقی که با رعایت 
قانون مجلس و خطوط قرمز ترس��یم شده نظام، منافع 
ملت ایران را تضمین کند، حمایت خواهد کرد. ذکر این 
نکته حائزاهمیت است که مقام معظم رهبری در بهمن 
ماه سال 13۹۹، سیاس��ت نظام در مورد لغو تحریم ها و 
مس��ئله مهم راس��تی آزمایی را مورد تاکید قرار دادند که 
در فرمایش��ات ایش��ان آمده بود: »ایران از اول به تمام 
تعهدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسالمی به 
تم��ام تعهدات برجامی عمل کرد، آن ها نقض کردند. ما 
حق داریم برای ادامه برجام ش��رط بگذاریم و این شرط 
را هم گذاش��تیم و گفتیم و هیچک��س هم از آن عدول 
نخواهد کرد و آن این اس��ت که اگر می خواهند ایران به 

تعهدات برجامی که چند تعه��د آن را لغو کرده برگردد، 
بای��د آمریکا تحریم ها را لغو بکن��د، آن هم نه به زبان و 
روی کاغ��ذ که بگوید لغو کردیم، نه! بایس��تی در عمل 
تحریم ها را لغو کنند و ما راستی آزمایی کنیم و احساس 
کنیم که درس��ت تحریم ها لغو شده، آن وقت ما هم به 
این تعهدات برجامی بر می گردیم، این سیاس��ت قطعی 
جمهوری اسالمی است و مورد اتفاق مسئوالن کشور هم 

هست و از این سیاست برنخواهیم گشت.«
تضمین اقتصادی ���

حجت االس��الم س��ید محمود نبویان در گفتگو با مهر، 
با بیان اینکه باید تیم مذاکره کننده کش��ورمان از طرف 
مقاب��ل چند نوع تضمین بگیرند که یک��ی از این موارد 
تضمین اقتصادی است، مبنی بر اینکه باید تضمین داده 
ش��ود که ش��رکت های خارجی بتوانند به ایران بیایند و 
باید به راحت��ی بتوانند در ایران س��رمایه گذاری کنند و 
مشکلی نداشته باش��ند. نماینده مردم تهران در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه باید قانون تحریم های 
ایران برداش��ته ش��ود، گفت: ما توقف و تعلیق تحریم ها 
را هم قبول نداریم. ممکن اس��ت غربی ها بهانه بیاورند 
که برجام فقط هس��ته ای اس��ت و م��ا نمی توانیم همه 
قانون ه��ای تحریمی ایران را برداریم. اگر ما می خواهیم 
نفع اقتص��ادی ببریم، باید به گونه ای باش��د که قوانین 
تحریمی ایران لغو شود و در غیر این صورت هیچ ارزشی 

برای ما ندارد.
توافق خوب ���

مصطف��ی طاهری، نماین��ده مردم زنج��ان در مجلس 
شورای اس��المی اخیراً در صحن علنی مجلس با اشاره 
به مذاکرات وین، گفت: در حالی که مذاکرات جمهوری 
اس��المی و 1+4 در موضوع هس��ته ای پیش می رود، به 
عنوان نماینده مردم تاکید می کنم که یک توافق خوب، 
توافقی اس��ت که انتفاع اقتص��ادی برای مردم به همراه 
داشته باشد. به همین جهت ما خواهان لغو مؤثر تحریم ها 
هس��تیم. این نماینده مجلس اظهار داشت: هدف قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که در مجلس یازدهم 
تصویب ش��د همین بود که مردم باید شاهد باشند که بر 
اثر لغو تحریم ها، تجارت خارجی کش��ور و فروش نفت 
عادی می ش��ود و درآمدهای ارزی کشور به راحتی مورد 

استفاده و تبادل قرار می گیرد.
دغدغه مشترک مجلس و دولت ���

وحید جالل زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی چندی پیش گزارشی از 
نشست این کمیسیون با حضور وزیر امور خارجه ارائه کرد 
و گف��ت: از مذاکرات به دنبال انتفاع حداکثری اقتصادی 
در سفره و معیش��ت مردم هستیم، از سوی دیگر، حفظ 
حداکثری توانمندی های هسته ای خود را دنبال می کنیم. 
در گزارش وزیر این موارد موجود بود و نشان داد مجلس 

و دولت دغدغه های مشترکی دارند.

 مجلس نظارت می کند
»انتفاع اقتصادی« مالک توافق خوب و بد؛


