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عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: اگر قرار است توافقی انجام شود، حتماً باید توافق 
خوبی باش��د و برای ما انتفاع اقتصادی داشته باشد. محمد رشیدی در گفتگو با »عصر ایرانیان« 
با تاکید بر اینکه تیم مذاکره کننده کش��ورمان خطوط قرمز نظام را در مذاکرات رعایت کرده اند، 
اظهار داش��ت: مطمئن باشید که مذاکره کنندگان ما با دقت مذاکرات را دنبال می کنند. وی بیان 
کرد: همچنین تیم نظارتی که برای مسائل هسته ای وجود دارد، به صورت جدی روند مذاکرات را 
رصد می کند تا حقوقی از ملت ایران پایمال نشود. اگر قرار است توافقی انجام شود، حتماً باید توافق 
خوبی باشد و برای ما انتفاع اقتصادی داشته باشد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره 
شاخص های توافق خوب، گفت: توافق خوب از نظر ما آن است که حقوق هسته ای ما پایمال نشود 
و دستاوردهای هسته ای کشورمان از بین نرود. راستی آزمایی لغو تحریم ها حق جمهوری اسالمی 
ایران است، باید منافع اقتصادی برای ایران تأمین شود و تحریم ها باید به صورت جدی برداشته 
شود و نه روی کاغذ. اتفاقاتی که در دوره های قبل و در جریان مذاکرات رخ داد، دیگر نباید اتفاق 
بیفتد. مذاکرات االن به صورت جدی انجام می ش��ود و تمام تالش تیم مذاکره کننده ایران این 
است که مذاکرات با رعایت خطوط قرمز نظام و تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری انجام شود و 
توافق خوبی صورت گیرد. رشیدی تاکید کرد: مبنای ما در مذاکرات، بی اعتمادی به طرف غربی 
است چرا که ما از طرف مقابل عدم پایبندی به توافق را دیدیم. باید راستی آزمایی انجام شود و باید 
همه تحریم ها برداشته شود. وی یادآور شد: با توجه به اینکه در دوره های قبل مذاکرات وعده هایی 
داده شد و حتی روی کاغذ نوشته شد اما انجام نشد، االن حق ما این است که حتماً با رسیدن به 
اعتماد باال، توافق را قبول کنیم و اگر قرار باشد مانند گذشته دوباره ملت ما لطمه اقتصادی ببینند، 
به هیچ وجه به صالح نیست. توافق خوب فقط به معنای فروش نفت نیست، بلکه باید پول حاصل 
از فروش نفت هم به راحتی به کش��ورمان بازگردد. بانک ها و مؤسسات مالی در سراسر دنیا باید 

تحریم های ایران را بردارند تا مبادالت اقتصادی ما به طور جدی انجام شود.

 مجمع بیداری اسالمی: جهان اسالم
 جلوی عوامل بازی خورده دشمنان را بگیرند

مجمع بیداری اسالمی طی بیانیه ای با محکوم کردن اقدام اخیر تروریستی در مزار شریف تاکید 
کرد: دولت ها، شخصیت ها و گروه های جهان اسالم عوامل بازی خورده دشمنان اسالم را بگیرند. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، مجمع جهانی بیداری اسالمی طی بیانیه ای با محکومیت فجایع اخیر 
علیه مسلمانان افغانستان، خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. متن بیانیه مجمع جهانی بیداری 
اسالمی به شرح زیر است: بار دیگر دست های ناپاک و جنایتکار تروریست های تکفیری از آستین 
افراطیون متوحش بیرون آمد و در ماه مبارک رمضان آغش��ته به خون مس��لمانان و روزه داران 
افغانستانی شد. این اقدام تروریستی هتک حرمت به ماه مبارک رمضان، خانه خدا و ادامه کشتار 
بی گناهان اس��ت که دور از ارزش های انس��انی، اخالقی و مذهبی است و از سوی جنایتکاران و 
تروریست ها با پشتیبانی آمریکا در جهت ایجاد بحران در منطقه به وقوع می پیوندد، هر چند طبل 
رس��وایی آنان پیش از این در سوریه و عراق به صدا در آمد. اقدام اخیر تروریستی در مزار شریف 
در واقع تکمیل پازل، توطئه و نقشه ای است که به دنبال ایجاد تفرقه در میان امت اسالمی است، 
یک بار در مسجداالقصی و بار دیگر در پاکستان و اکنون در افغانستان و همه این ها نشانگر آن 
است که این گونه جنایات حد و مرز نمی شناسد. یقیناً این گونه اقدامات به منظور ایجاد تنش و راه 
اندازی جنگ های قومی، مذهبی، قتل و عام و کشتار مسلمانان و در نتیجه ترسیم چهره ای غیر 
واقعی و اسالم هراسی، برنامه ریزی شده است. مجمع جهانی بیداری اسالمی این اعمال و جنایات 
بزدالنه را به شدت محکوم می کند و تاکید می نماید حکومت کنونی افغانستان مسئول ایجاد امنیت 
برای همه مسلمانی است که در حال انجام فرایض دینی هستند و می بایست در این زمینه پاسخگو 
باشد و اطمینان دارد که ملت مسلمان افغانستان به زودی پاسخ آنها را مانند آنچه در عراق و شام 
دریافت کردند خواهند داد و از همه دولت ها، ملت ها، شخصیت ها، گروه ها و احزاب جهان اسالم 
و آزادیخواهان جهان می خواهد که با حفظ اتحاد، همدلی و یکپارچگی جلوی استراتژی دشمنان 
اسالم و عوامل بازی خورده آنان را گرفته و با دلجویی از خانواده شهدا، مجروحین و مصدومان از 

تکرار چنین فجایعی جلوگیری به عمل آورند.

عضو هیئت رئیسه مجلس:
روزی تصور می شد سرنوشت ملت فلسطین دور میزهای منافع اقتصادی ایران باید در مذاکرات تأمین شود

مذاکره رقم خواهد خورد، اما امروز سرنوشت فلسطین به 
دست و اراده مجاهدین در حال رقم خوردن است. حجت 
االسالم رئیسی در مراس��م دومین شب قدر گفت: امروز 
شاهد ۲ ظلم و جنایت بزرگ علیه مسلمانان؛ یکی از جانب 
رژیم صهیونیس��تی علیه نمازگزاران فلسطینی و دیگری 
جنایات و س��تم داعش به عنوان جریانی دست س��اخته 
غ��رب و صهیونیس��ت ها، علیه مردم مظلوم افغانس��تان 
هس��تیم. دیروز هم آیت اهلل خاتم��ی خطیب نماز جمعه 
تهران با اش��اره به جنایات داعش در افغانس��تان در مورد 
حوادث فلسطین تاکید کرد که موضوع صهیونیست سازی 
مسجداالقصی اولین جنایتی است که در فلسطین انجام 
می شود و مسلمانان را از قبله اول مسلمین بیرون می کنند 
تا شهرک نشینان صهیونیست را جایگزین آنان کنند و این 
توطئه بزرگ اس��ت و جای مرگ بر اسرائیل دارد. همان 
نکت��ه ای که عثمان الجرندی وزیر خارج��ه تونس در در 
نشست کمیته وزارتی عربی به آن اشاره می کند و می گوید 
رژیم صهیونیستی به دنبال تغییر ماهیت مسئله فلسطین 
است. منابع خبری جمعه شب گزارش دادند، ۵۷ فلسطینی 
در یورش نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در صحن 

مس��جداالقصی زخمی شدند. پلیس رژیم اشغالگر قدس 
برای ورود فلس��طینیان به این مس��جد محدودیت سنی 
تعیین کرده و مردم فلس��طین هم که برای ادای مراسم 
اعتکاف خواستار ورود به این مسجد بودند با پلیس رژیم 
صهیونیستی در صحن مس��جد االقصی درگیر شدند. با 
شدت گرفتن این درگیری ها رسانه های رژیم صهیونیستی 
از عقب نشینی نظامیان این رژیم و تصمیم آن برای تعطیلی 
مس��جداألقصی به روی شهرک نشنیان صهیونیست تا 
پایان ماه رمضان خبر دادند. گروه های مقاومت هم تأکید 
می کنند که برای مقابله با تجاوزات دشمن صهیونیستی 
آماده رویارویی با هر س��ناریویی هستند و در صورتی که 
جنگی به آن ها تحمیل شود همه گزینه های مقاومت روی 
میز است. نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست از آغاز ماه 
مبارک رمضان در سه هفته گذشته با تشدید جنایت های 
خود و یورش به مسجداالقصی و هتک حرمت مکان های 
مقدس فلسطینیان و مسلمانان صدها نفر را شهید، زخمی 
و بازداش��ت کردند. رئیس جمهور با اشاره روشنگری چند 
سال قبل رهبر انقالب مبنی بر اینکه داعش دست پرورده 
س��رویس های غربی و صهیونیسم اس��ت، گفت: امروز 
که ش��اهد جنایات مشابه داعشی ها و رژیم صهیونیستی 

علیه مسلمانان و نمازگزاران مظلوم در مسجداالقصی و 
مس��اجد افغانستان هستیم، جهان بیش از هر زمان دیگر 
به حقانیت روشنگری مقام معظم رهبری پی برده است. 
حجت االسالم رئیسی به فرازهایی از وصیت نامه امام علی 
)ع( اش��اره کرد و گفت: امیرالمؤمنین )ع( در وصیت نامه 
خود تاکید می کند که همواره در جانب مظلومین و مقابل 
ظالمان بایستید. براساس بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی، 
دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای تحقق 
نظام اس��المی مبتنی بر »کرامت و ارزش واالی انسان و 
آزادی توام با مس��ولیت او در برابر خدا« و »نفی هرگونه 
سلطه گری و سلطه پذیری« سیاست خارجی کشور را بر 
اساس »معیارهای اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه ی 
مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان« تنظیم 
نماید. به همین جهت ایران از کش��ورهای پیش قدم در 
حمایت از مقاومت مردم فلسطین است. براین اساس دیروز 
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل 
با اشاره به تحوالت اخیر در سرزمین های اشغالی، خواستار 
اقدام فوری جامعه بین المللی بویژه سازمان ملل در حمایت 
از مردم بی دفاع فلس��طین و توقف اشغالگری و تجاوزات 

رژیم صهیونیستی شد.

سرنوشت فلسطین نه با مذاکره بلکه به دست مجاهدان در حال رقم خوردن است

صهیونیست ها به شدت از شعله ور شدن شهرهای مختلف در فلسطین اشغالی 
و کش��یده شدن دامنه درگیری ها به این شهرها بیمناک هستند. به گزارش 
فلسطین الیوم، قایق های جنگی رژیم صهیونیستی صبح امروز شنبه به سوی 
قایق های ماهیگیری در شمال غزه تیراندازی کردند. منابع فلسطینی آماری از 

تلفات این اقدام نظامیان صهیونیست ارائه ندادند.
هراسصهیونیستهاازشعلهورشدندرگیریها ���

از سوی دیگر در پی تشدید تنش ها در مسجداالقصی در چند روز اخیر، رژیم 
صهیونیستی از شعله ور شدن شهرهای مختلف در فلسطین اشغالی و کشیده 
شدن دامنه درگیری ها به این شهرها هشدار داد. تلویزیون رژیم صهیونیستی، 
»کان«، گ��زارش داد که »عامر بارلیو« وزی��ر امنیت رژیم به پلیس توصیه 
کرده که تا حد امکان از ورود به صحن های مس��جداالقصی خودداری کنند 
و تصمیم گیری برای هر گونه ورود به این مسجد نیز بر عهده رئیس پلیس 
منطق��ه خواهد بود. بنا بر این گزارش، »کوبی ش��بتای« رئیس پلیس رژیم 
صهیونیستی به افسران پلیس گارد مرزی از نیروهای ذخیره نیز دستور داده که 
به دلیل ترس از گسترش خشونت ها در شهرهایی مثل أم الفحم و الناصره، این 

نیروها در حال آماده باش باشند و احتمال فراخوانی آن ها وجود دارد.
فلسطینیکهبهدستنظامیانصهیونیستزخمی وخامتحالجوان���۲۳

شدهاست
منابع فلس��طینی از وخامت وضع جس��مانی ولید الش��ریف جوان ۲۳ ساله 
فلس��طینی در بیمارستان هداسا در قدس اش��غالی خبر دادند و اعالم کردند 
که این جوان در جریان درگیری با نظامیان صهیونیس��ت در مسجداالقصی 
روز گذشته زخمی شده بود. عبدالرحمن الشریف برادر این مجروح فلسطینی 
گفت: وضع جسمانی ولید بسیار سخت و ناگوار است و از شکستگی جمجمه 
رنج می برد. طبق نظر پزشک معالج او در کماست. وی افزود: برادرم هنگام 
بازداشت از سوی اشغالگران در معرض ضرب و شتم قرار گرفت و درمان اولیه 
روی او انجام نشد. در جریان یورش روز گذشته به نمازگزاران فلسطینی دهها 

نفر از آنها به دست نظامیان صهیونیست زخمی شدند.
تداوماقداماتظالمانهتلآویوعلیهفلسطینیها ���

مقامات رژیم صهیونیستی امروز شنبه تصمیم به بستن گذرگاه بیت حانون )ای 
رز( واقع در شمال نوار غزه گرفتند. بر اساس این گزارش، صهیونیست ها این 

تصمیم را به ادعای شلیک موشک از غزه گرفته اند.
یورشنظامیانصهیونیستبهامالفحمدرکرانهباختری ���

نظامیان رژیم صهیونیس��تی امروز ش��نبه به ام الفحم واقع در کرانه باختری 
ی��ورش بردن��د. به دنبال این حمله درگیری ش��دیدی میان فلس��طینیان و 
صهیونیست ها اتفاق افتاد. بر اساس این گزارش، شاهدان عینی اعالم کردند 
که صهیونیس��ت ها در جریان این یورش وحشیانه ۴ فلسطینی بدون تفهیم 
اتهام توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شدند. این در حالی است که شب 
گذشته ده ها نفر از جوانان فلسطینی درام الفحم با برپایی تظاهراتی در حمایت 

از قدس و مسجد االقصی، در حمایت از مقاومت فلسطین شعار سر دادند.
زخمیشدندوجوانفلسطینیدریورشصهیونیستهابهاردوگاهقلندیا ���

منابع فلسطینی از زخمی شدن دو جوان فلسطنی در جریان یورش نظامیان 
صهیونیست به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی خبر دادند. منابع محلی 
همچنین گزارش دادند که صبح شنبه نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان 
یورش به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی، به منزل خلیل ناصر از اسیران 
آزاد شده فلسطینی حمله ور ش��دند و این فلسطینی را بازداشت کردند. این 
منابع افزودند: نظامیان صهیونیست به دنبال بازداشت خلیل ناصر از اردوگاه 

عقب نشینی کردند.

 هراس صهیونیستها 
از شعله ور شدن درگیری ها

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: دولت باید 
ب��رای حذف ارز ترجیحی قاطعان��ه تصمیم بگیرد و آن 
را رس��ماً اعالم کند، اگر هرچند وقت یک بار ش��وکی 
را به کش��ور وارد کنی��م باعث تورم انتظ��اری در بازار 
می شود. محس��ن زنگنه در گفتگو با »عصر ایرانیان«، 
در رابطه با گرانی های اخیر آن هم در شرایطی که هنوز 
ارز ترجیحی حذف نش��ده اس��ت، گفت: در بحث تورم، 
ی��ک موضوع به عنوان »تورم انتظ��اری« داریم. اینکه 
رئیس دول��ت و وزرا، هر چند یک بار در رابطه با حذف 
ارز ترجیح��ی، حذف یا عدم حذف آن و س��ایر مباحث 
مربوط��ه مصاحبه می کنند بر تورم اثر منفی می گذارد و 
س��رعت رش��د آن را باال می برد. این در حالی است که 
اقدام خاصی هم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت 
نمی گی��رد. وی تصریح کرد: گاهی دولت باید در برخی 

سیاست ها، وقتی تصمیم گرفت آن را یکباره انجام دهد. 
به تأخیر انداختن اجرای تصمیمات ممکن است فضای 
جامعه و بازار را دچار تش��ویش کند و اثرات مخربی در 
پی داش��ته باش��د. زنگنه بیان کرد: در جلس��اتی که در 
کمیس��یون تلفیق داش��تیم و بیش از دو سه ماه بحث 
می کردیم، دولت اعالم می کرد که ما از آذر ماه آمادگی 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داش��ته ایم و همه راهکارها و 
موارد جبرانی را در نظر گرفته ایم. اگر واقعاً چنین آمادگی 
وجود دارد، طبیعت��اً دولت باید هرچه زودتر این اقدام را 
عملی کند؛ اما اگر در ش��رایطی هس��تیم که بستر الزم 
وج��ود ندارد، مدام اعالم کنیم که ب��ه زودی این اقدام 
انجام خواهد شد بازار را ناامن خواهد کرد. ما نمی توانیم 
در چنین شرایطی جامعه و بازار را درباره گران فروشی یا 
عرضه کم کاال نقد کنیم چراکه جامعه در اضطراب است 

و نمی داند چه اتفاقی قرار اس��ت بیفتد. وی تاکید کرد: 
تنها راه حل این است که دولت درباره حذف ارز ترجیحی 
قاطعانه تصمیم بگیرد و حتی اگر می خواهد ارز ترجیحی 
را حذف نکند تصمیم خود را رسماً اعالم کند. اگر هرچند 
وقت یک بار ش��وکی را به کشور وارد کنیم باعث تورم 
انتظاری در بازار می شود و قیمت ها را افزایش می دهد. 
زنگنه با بیان اینکه بعض��ی از اقدامات در حوزه اقتصاد 
بیشتر »اعمالی« است تا اینکه »اعالمی« باشد، متذکر 
شد: دولت به جای اینکه مسئله را به گردن کسی بیندازد 
و از پشت پرده ها بگوید، تصمیمی جدی و قاطع درباره 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بگی��رد و بالفاصله آن را اعمال کند. 
اینکه از آذر ماه تا کنون این موضوع مطرح شده و ۴ ماه 
از آن می گذرد اما اقدامی اتفاق نیفتاده، برخی گرانی ها را 

در کشور ایجاد کرده است.

ادامهازهمینصفحه ���
...در این راس��تا از وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
نفت درخواست کردم افراد صاحب فکر، علم و فناوری 
را دعوت و جلسات دائمی بررسی و گفت و شنود با آن ها 
برگزار کنند، در عین حال اراده انجام و رفع مش��کل را 
نیز داش��ته باشند چراکه اگر این اتفاق بی افتد، عالوه بر 
ش��نیده ش��دن حرف نو، جلوی رانت گرفته می ش��ود، 

همچنین ای��رادات کار به مرور از بی��ن خواهد رفت و 
از تمامی نظرات و س��الیق اس��تفاده می ش��ود لذا باید 
جلس��ات دائمی با شرکت های دانش بنیان برگزار شود 
و در راس��تای کمک به آن ها و دیدن شنیدن و نظرات 
دستاوردهای شان اقدام جدی صورت گیرد. مشکالتی 
در ورود دانش بنیان ها به صنعت نفت و گاز وجود دارد. 
به طورمث��ال دولت از آن ها می خواهد اس��تانداردهای 

الزم را ارائ��ه دهند اما ش��رکت ها معتقدند؛ باید ابتدا از 
آن ها حمایت شود تا در ادامه بتوانند محصول استاندارد 
ارائه دهند، ضمن آنکه مس��ئوالن به خرید محصوالت 
از خارج تمایل دارن��د و به اصطالح زد و بندی در این 
حوزه صورت می گیرد، درواقع افرادی مسئوالن را قانع 
می کنن��د که به هزار و یک دلیل بهتر اس��ت از کاالی 

خارجی استفاده کنند تا کاالی ایرانی.

محسن زنگنه:
دولت برای حذف ارز ترجیحی قاطعانه تصمیم بگیرد

مشکالت ورود شرکت های دانش بنیان به حوزه نفت و گاز

صفحه6

 بازار کاالهای اساسی
 به ثبات می رسد؟

تدابیر وزارت جهاد برای کنترل رشد قیمت؛

سرنوشت فلسطین نه با مذاکره بلکه به دست 
مجاهدان در حال رقم خوردن است
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سال سيزدهم  يک شنبه 4 ارديبهشت 1401  22 رمضان 1443 
24 آپري��ل 2022     ش��ماره 3535   8 صفح��ه    3000 تومان
V o l . 1 3 N o 3 5 3 5 S u n A p r 2 0 2 2

صفحه۳

صفحه۲

صفحه۲

صفحه۲

مقام ه��ای نظام��ی و امنیتی اس��رائیلی می گویند که 
ناکامی اخیر آن ها در مواجهه با حمالت فلس��طینی ها 
در عمق اراضی اش��غالی، در نوع خود می تواند مشوق 
انجام حمالت بیشتر علیه اسرائیل باشد. پایگاه خبری 

»میدل ایست مانیتور« در گزارشی، به...

 چرا شمارش معکوس فروپاشی 
اسرائیل آغاز شده است؟

رويارويی صهيونيست ها با 4 جبهه مقاومت؛

قان��ون بودج��ه، مجوزه��ای  اینک��ه در  علی رغ��م 
پتروپاالیشگاهی نهایتا بایستی تا یکم اردیبهشت ابالغ 
می ش��د، ولی هنوز هم این اتفاق نیفتاده و این قانون 
مهم درگیر بروکراسی های اداری و قانونی است. یکی 

از مهمترین قوانین صنعت نفت که در...

قید و بند بروکراسی بر 
مجوزهای احداث پتروپاالیشگاه 

سازمان ملل خواستار تحقیق درباره خشونت 
صهیونیست ها در مسجد االقصی شد

اتمام مهلت قانونی صندوق توسعه؛

امیرعبداللهیانخطاببهبورل:

کاخ سفید باید زیاده 
خواهی ها و تردید را 

کنار بگذارد

دعاي روز بیست ودوم ماه مبارك رمضان:خداوندا در این روز درهاي فضل و کرمت را به روي من بگشا 
سرمقاله

یادداشت

مشکالت ورود شرکت های 
دانش بنیان به حوزه نفت و گاز

هادیبیگینژاد ���
عضوکمیسیونانرژیمجلس

می ت��وان از ظرفیت های 
حوزه  در  دانش بنیان ه��ا 
نفت و گاز استفاده کرد تا 
با جلوگیری از خام فروشی 
اشتغال و ارزآوری بیشتری برای کشور به 
همراه داشت، ابتدا باید تاکید کرد؛ نزدیک 
به ۱۰۰ درصد نف��ت و میعانات گازی در 
کش��ور خام و نیمه خام تولید می شوند و 
در نهایت تبدیل بنزین و گازوئیل از آن ها 
حاصل خواهد ش��د در حال��ی که مازوت 
تولیدی هیچگونه تبدیلی نمی شود لذا نگاه 
رسیدن به ارزش افزوده در حوزه نفت و گاز 
نگاه بس��یار مهجوری است و خام فروشی 
حرف اول را در این حوزه می زند در حالی 
دیگر کش��ورها پروپان، س��یکلو بوتادین، 
اتیلن و... آن را جدا می کنند و از این طریق 

به ارزش افزوده بسیار می رسند...
ادامهدرهمینصفحه ���

نهادهای بین المللی در 
ساماندهی اتباع افغانی باید 

به کمک ایران بیایند
سیدجوادحسینیکیا ���

نائبرئیسکمیس�یونصنای�عومعادن
مجلس

شهریار حیدری - عضو 
کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس
اس��المی  جمه��وری 
سالهاس��ت که میزبان مهاجران افغانستانی 
اس��ت. عموم��ا در کش��ورهای دنی��ا بحث 
س��اماندهی اتب��اع بیگانه بر اس��اس قانون 
کش��وری و بین المللی انجام می ش��ود. بر 
اس��اس قوانین بین المللی هماس��یه کشور 
بحران زده باید در حد مقدورات اس��کان در 
اختی��ار مهاجران قرار ده��د و نهادهای بین 
المللی هم باید به کش��ور میزبان مهاجرین 
کمک کنند، متاسفانه جمهوری اسالمی علی 
رغم میزبانی چند میلی��ون از اتباع افغان، از 
کمک های بین المللی بی بهره بوده است...

ادامهدرصفحه���۲

 سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی:

 تأمین کاالهای اساسی
 کافی و حتی مازاد بر نیاز است
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ايران و جهان

نهادهای بین المللی در 
ساماندهی اتباع افغانی باید به 

کمک ایران بیایند
ادامهازصفحهیک ���

...اتباع افغان فرصت شغل را از ایرانیان گرفتند 
اما به دلیل اینکه این افراد همسایگان مسلمان 
ما هس��تند، نظر حاکمیت، نظام و مقام معظم 
رهبری احترام و اکرام آنها اس��ت. متاسفانه با 
توجه به تنش های امنیتی در افغانستان، تضاد 
حکومت در این کش��ور و عدم اس��تقرار یک 
حکومت ثابت در افغانستان، به صورت مستمر 
مردم افغان از معابر رسمی و غیررسمی به ایران 
مهاجرت می کنند. عبور از معابر غیررسمی یعنی 
متجاوز مرزی و طبق قانون باید با آنها برخورد 
ش��ود اما به دلیل ُحس��ن همجواری و حرمت 
به اتباع افغان برخورد فیزیکی و نظامی با آنها 
نکردیم و تعدادی که در مرزها دستیگر شدند را 
به کشور افغانستان برگرداندیم. در واقع ضعف 
ساختاری در افغانستان و بی ثباتی و تغییر مکرر 
دولت ها موجب ش��ده تا مردم این کشور رها 
شوند. متاسفانه انگیزه افرادی که بدون مجوز 
رسمی وارد کشور می شوند، مشخص نیست لذا 
الزم است مسئوالن جمهوری اسالمی به ویژه 
مسئوالن سازمان اتباع خارجی سریعا نسبت به 
ساماندهی اتباع بیگانه به ویژه اتباع افغانستانی 
تدبیری بیندیش��د در غیر این صورت این بی 
نظمی به افزایش حاش��یه نش��ینی و پدیدیه 
های اجتماعی و مسائل ناامنی تبدیل می شود. 
هیچ کشوری مانند جمهوری اسالمی پذیرای 
اتباع افغان نبوده است، حتی پاکستان و سایر 
کش��ورهای همجوار افغانستان نپذیرفتند که 
مهاجران به این شکل وارد کشور آنها شود زیرا 
انگیزه مهاجرن مشخص نیست به خصوص 
در دوره طالبان تردده��ای اتباع افغان معنادار 
شده و نمونه آن هم حادثه ای بود که در مشهد 
رخ داد، مهاجری که از معابر غیررس��می وارد 
کشور شد و با خلق آن فاجعه تمام مردم ایران 
را جریح��ه دار ک��رد. وزارت خارجه، نهادهای 
اطالعاتی و امنیتی با محوریت وزارت کش��ور 
که مس��ئول ساماندهی اتباع بیگانه است باید 
چاره ای بیندیش��ند تا بیش از این آس��یب به 
پای��گاه اجتماعی مردم و همچنین حوزه های 

امنیتی و اجتماعی کشوور وارد نشود.

ابالغ پیام همدردی رهبر انقالب به 
خانواده شهدای حوادث تروریستی 

افغانستان
معاون س��فیر ای��ران در کابل و هیئت همراه 
ضم��ن دی��دار با خان��واده ش��هدای حوادث 
تروریس��تی اخیر افغانس��تان، پیام تسلیت و 
اب��راز هم��دردی رهبر انق��الب و جمهوری 
اس��المی را به آنان ابالغ کردند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، مرکز آموزش��ی »ممتاز« و 
دبیرستان »عبدالرحیم شهید« شهر کابل سه 
شنبه گذش��ته هدف حمالت تروریستی قرار 
گرفتند و جمعی از دانش آموزان افغانس��تانی 
در این حوادث به ش��هادت رسیده و مجروح 
ش��دند. پس از این حادثه تروریستی سفارت 
ایران در افغانستان آمادگی خود برای کمک 
ب��ه مجروحان این ح��وادث و انتقال آنان به 

ایران را اعالم کرده بود.

شرایط برای اجرای قانون جهش ملی 
مسکن سخت شده است

رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: ش��رایط برای اجرای قانون 
طرح مسکن سخت ش��ده است و پیشرفت 
پروژه ه��ا ت��ا کنون حدود ۱۰ درصد اس��ت. 
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیس��یون 
عمران مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو 
با »عص��ر ایرانی��ان«، درباره رون��د اجرای 
پروژه ه��ای قان��ون جه��ش ملی مس��کن 
اظهارک��رد: در قان��ون ۳۶۰ میلی��ارد تومان 
تس��هیالت با س��ود ۱8 درصد برای تأمین 
مس��کن در این طرح در نظر گرفته شده که 
تع��دادی از بانکها برای تخصیص همکاری 
نکرده اند. همچنین یش از ۵ میلیون نفر در 
فراخ��وان وزارت راه ثبت ن��ام کرده اند. وی 
افزود: دو مش��کل برای اج��رای این قانون 
وج��ود دارد. اواًل آورده م��ردم ب��رای ادامه 
پروژه ه��ا کم اس��ت و دوما نرخ قس��ط این 
وام حدوداً ماهی ۶ میلیون تومان اس��ت که 
ع��ده ای توان پرداخ��ت آن را ندارند. با این 
اوصاف ش��رایط برای اج��رای قانون طرح 
مسکن سخت شده و پیش��رفت پروژه ها تا 
کنون حدود ۱۰ درصد است. رضایی کوچی 
تصریح کرد: اگ��ر آورده های مردم به موقع 

نرسد امکان دارد که متوقف شوند. 

 سازمان ملل خواستار تحقیق 
درباره خشونت صهیونیست ها در 

مسجد االقصی شد
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد 
خواس��تار انجام تحقیق های فوری و شفاف 
درباره حمله خشونت بار نظامیان رژیم موقت 
صهیونیس��تی علیه نمازگزاران فلسطینی در 
مس��جد االقصی ش��د. راوینا شمداس��انی، 
س��خنگوی دفتر حقوق بشر س��ازمان ملل 
متحد در یک کنفران��س مطبوعاتی در ژنو 
گفت: خشونت های نیروهای امنیتی اسرائیل 
علیه فلسطینیان در مجاورت مسجد االقصی 
از ۱۵ ت��ا ۱۷ آوریل )جمع��ه ۲۶ فروردین تا 
یکش��نبه ۲8 فروردی��ن( به مجروح ش��دن 
۱8۰ نفر از جمله ۲۷ کودک منجر ش��د. به 
گزارش روس��یا الیوم، سایت س��ازمان ملل 
متحد اعالم کرد که شمداس��انی تاکید کرد 
که پلی��س رژی��م موقت صهیونیس��تی در 
مدت مذکور حدود ۴۷۰ فلس��طینی از جمله 
۶۰ کودک را دس��تگیر کرده اس��ت. در این 
بیانیه نگرانی عمیق این س��ازمان از تشدید 
خش��ونت ها در اراضی اشغالی فلسطین طی 
ماه گذش��ته ابراز شده است. سخنگوی دفتر 
حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد افزود: باید 
در مورد خش��ونت پلیس اسرائیل که منجر 
به مج��روح ش��دن نمازگزاران در مس��جد 
االقصی ش��د، تحقیقات فوری، بی طرفانه، 
مستقل و شفاف انجام شود و مسئولین این 
خشونت ها باید پاسخگو باشند. این سازمان 
خواستار پاسخگویی مسئولین هرگونه تخلف 
و بررسی سیاس��ت ها و رویه های مربوط به 
استفاده از زور، با هدف جلوگیری از هرگونه 
تخلف بیشتر شد. رژیم موقت صهیونیستی 
با آغاز ماه مبارک رمضان به منظور اجتناب 
از هر گونه اجتماع فلس��طینیان در مس��جد 
االقصی و پیرامون آن به منطقه باب العامود 
قدس حمله ور شد. این رژیم سپس به منظور 
پشتیبانی از ورود غیرقانونی شهرک نشینان 
صهیونیست به مسجد االقصی به منظور عید 
یهودی موسوم به پسح در روزهای ۱۵ تا ۱۷ 
آوریل با حمله گسترده به صحن های مسجد 
االقصی با نمازگزاران و اعتکاف کنندگان در 
صحن های مسجددرگیر شد که در نتیجه آن 

ده ها نفر آسیب دیدند.

اروپا بدون گاز روسیه یک هفته هم 
دوام نمی آورد

نایب رئیس ش��ورای امنیت ملی روس��یه در 
سخنانی تصریح کرد: اروپا بدون گاز روسیه 
یک هفته ه��م دوام نم��ی آورد. به گزارش 
نایب  اس��پوتنیک، »دیمیت��ری م��دودف« 
رئیس ش��ورای امنیت ملی روسیه سخنانی 
را در خصوص موافقت کمیسیون اروپا برای 
پرداخت هزینه گاز روس��یه به روبل، مطرح 
کرد. بر اس��اس این گزارش، وی با کنایه به 
گزارش ها مبنی بر موافقت کمیس��یون اروپا 
برای پرداخ��ت هزینه گاز روس��یه به روبل 
توسط کشورهای اروپایی واکنش نشان داد. 
مدودف گفت: کمیسیون اروپا اجازه پرداخت 
هزین��ه گاز به روب��ل را داد و معتقد اس��ت 
ک��ه فرمان رئیس جمهور روس��یه همچنان 
می تواند توسط تجارت اروپایی اعمال شود. 
ما ارزش س��ازگاری و یکپارچگی ش��رکای 
اروپایی خ��ود را ارزیابی می کنیم. وی تاکید 
کرد: به خصوص با توجه به این واقعیت که 
طبق داده های اخیر صندوق بین المللی پول، 
اروپا قادر نخواهد بود تا بیشتر از ۶ ماه بدون 
گاز ما دوام آورد که البته در واقع این امر یک 

هفته هم نخواهد بود.

واکنش سوریه به اظهارنظر مقامات 
ترکیه درباره همکاری دمشق-آنکارا

وزارت خارجه سوریه اعالم کرد: هیچ تماسی 
با نظام ترکیه آنگونه که برخی مسئوالن آن 
ادعا می کنند وجود ن��دارد و اصواًل نمی تواند 
که همکاری در زمینه مبارزه با تروریس��م با 
نظام ترکیه وجود داشته باشد. به گزارش سانا، 
وزارت خارجه سوریه تاکید کرد: هیچ تماسی 
با نظام ترکیه آنگونه که برخی مسئوالن آن 
ادعا می کنند وجود ندارد و اصواًل نمی تواند که 
همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم با نظام 
ترکیه که حامی ترریس��م و آموزش دهنده و 
اش��اعه دهنده آن در منطقه و دنیاست، وجود 
داش��ته باشد. یک منبع رسمی در وزارت امور 
خارجه سوریه به سانا گفت: همزمان با حمالت 
وحشیانه نیروهای نظام رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه به شهروندان سوری در 
شمال سوریه با همکاری گروه های تروریستی 
وابس��ته به آن، این نظام طبق معمول سعی 
در انتشار اخبار ساختگی دارد و این بار مدعی 
است که تماس هایی در سطوح مختلف بین 
دولت سوریه و افرادی از نظام ترکیه یک بار 
در س��طح امنیتی و یک بار در سطح سیاسی 
وجود داش��ته است. این منبع افزود: تازه ترین 
ای��ن دروغ ها هم��ان چیزی اس��ت که وزیر 
خارجه ترکیه درباره امکان همکاری با سوریه 
در مبارزه با تروریس��م گفت و اگر این نشان 
دهنده چیزی باش��د، نش��ان دهنده واقع گرا 

نبودن نظام ترکیه است. 

اخبار

وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در خصوص آخری��ن وضعیت گفت وگو ها برای رفع تحریم 
تبادل نظر کرد. به گزارش »عصر ایرانیان«، حس��ین امیرعبداللهیان وزیر 
خارج��ه ایران در تماس تلفنی با جوزف بورل مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در خصوص آخرین وضعیت گفت وگو ها برای رفع تحریم و 
همچنین برخی موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل 
نظر کرد. وزیر امور خارجه کش��ورمان در این گفت وگوی تلفنی، با اشاره 
ب��ه تداوم رایزنی ها برای رفع تحریم ها گفت: هیچ تردیدی در اراده دولت 
جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار وجود 

ندارد. کاخ س��فید باید زیاده خواهی ها و تردید را کنار گذاش��ته و در مسیر 
واقع بینی و راه حل گام بردارد. دور هش��تم مذاکرات وین که از ۶ دی و 
با حضور هیأت های ایران و گروه ۱+۴ از س��ر گرفته شد با اعالم جوزف 
بورل، مس��ئول سیاس��ت خارجی اروپا از ۲۰ اس��فند بر سر برخی مسائل 
باقی مانده تا اطالع ثانوی متوقف ش��ده اما بنا به گفته محمد اس��المی 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی، مباحث فنی مذاکرات وبن مش��خص شده 
و تنها موضوعات سیاس��ی باقی مانده که مربوط ب��ه وزارت امور خارجه 
اس��ت. اکنون مذاکرات در مرحله حل آخرین مس��ائل ق��رار دارد و بنا به 
گفته حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان خروج سپاه پاسداران از 

فهرس��ت گروه های تروریستی آمریکا از جمله موضوعات اصلی است که 
هیات مذاکره کننده ایران در گفت وگوها مطرح کرده اس��ت.۱۰ فروردین 
امس��ال یکی از رسانه های فارس��ی زبان بیگانه اعالم کرد یک منبع آگاه 
نزدی��ک به مذاکرات لغ��و تحریم ها گفته آمریکا تواف��ق در وین و خارج 
کردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی را مشروط به تعهد ایران برای 
توقف پیگیری پرونده و چش��م پوش��ی از گرفتن انتقام خون شهید حاج 
قاسم سلیمانی دانسته است. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تالش 
طوالنی همه طرف ها در وین، اظهار داش��ت اکنون س��ه کشور اروپایی و 

روسیه و چین آماده نهایی شدن توافق هستند. 

 کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و تردید را کنار بگذارد
امیرعبداللهیان خطاب به بورل:

 چرا شمارش معکوس فروپاشی اسرائیل آغاز شده است؟
رویارویی صهیونیست ها با ۴ جبهه مقاومت؛

مقام ه��ای نظام��ی و امنیت��ی اس��رائیلی می گویند که 
ناکامی اخیر آن ها در مواجهه با حمالت فلسطینی ها در 
عمق اراضی اشغالی، در نوع خود می تواند مشوق انجام 
حمالت بیشتر علیه اسرائیل باشد. پایگاه خبری »میدل 
ایس��ت مانیتور« در گزارش��ی، به چش��م انداز بحرانِی 
امنی��ت رژیم صهیونیس��تی که به طور خاص از س��وی 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران امنیتی ای��ن رژیم نیز مورد 
اش��اره قرار گرفته پرداخته و تاکید نموده که اکنون تل 
آویو در مواجهه با فلس��طینی ها، با چهار جبهه مقاومِت 
کاماًل جدی رو به رو اس��ت. جبهه هایی که هر کدام از 
آن ها ش��بیه به بمب های ساعتی هستند که انفجار هر 
ی��ک می تواند با انفج��ار بقیه نیز همراه باش��د و عماًل 
بحرانی تمامی عیار را علیه صهیونیس��ت ها ایجاد کند. 
ج��دای از این ها، این پایگاه خب��ری در تحلیل خود، به 
اوج گیری ق��درت دیگر بازیگران منطقه ی نظیر حزب 
اهلل لبنان، حوثی های یمنی و بویژه خوِد ایران نیز اشاره 
ک��رده و تاکی��د می کند ک��ه تمامی این مس��ائل عماًل 
اس��رائیل را در ی��ک بح��راِن کام��ل و بی س��ابقه وارد 
کرده اند. مس��اله ای که حتی موجودیِت این رژیم را نیز 
به خطر انداخته اس��ت. میدل ایس��ت مانیت��ور در این 
رابطه می نویسد: »در حالیکه رژیم اشغالگر اسرائیل در 
م��ورد وخی��م ش��دن وضعی��ت امنیتی خود به ش��دت 
احس��اس نگرانی می کند، کارشناسان نظامی و امنیتی 
این رژیم می گویند که اس��رائیل با یک مش��کل بزرگ 
رو به رو است و آن: وسعِت به شدت محدود و کوچکی 
اس��ت که این رژیم در کنترل خود دارد و در عین حال 
این حقیقت اس��ت که اساس��ًا اس��رائیل از داشتِن یک 
عمق اس��تراتژیک بی بهره اس��ت. این مس��ائل تا حد 
زی��ادی اس��رائیلی ها را در برابر کن��ش و واکنش های 
مخالفانش��ان آس��یب پذیر کرده اند. در این راستا، رژیم 
اس��رائیل ب��ه طور خاص، ب��ه ش��دت در برابر حمالت 
موشکی و راکتی حماس و جهاد اسالمی از غزه، حزب 
اهلل از لبنان، حوثی ها از یمن و حتی ایران، آس��یب پذیر 
و ضعی��ف اس��ت. در این چهارچوب، ای��ن رژیم هم از 
تهدیدات تاکتیکی، و هم تهدیدات راهبردی علیه خود 
رن��ج می برد و از این رو باید گفت که از هیچ پش��توانه 
راهبردی برخوردار نیس��ت. این مساله به طور خاص در 
موض��وع تقابل حماس و جهاد اس��المی از ن��وار غزه با 
اسرائیلی ها به خوبی قابل مشاهده است. نوار غزه هیچ 
پای��گاه هوایی ندارد، اما در س��ال های اخیر، چالش ها و 
تهدی��دات فراوان��ی را علی��ه رژیم اس��رائیل )بویژه در 
ش��رایط کنونی( ایج��اد کرده اس��ت. اس��رائیلی ها در 
شرایطی این دغدغه های اساسی را دارند که به حساِب 
خودش��ان در جریان جنگ س��ال ۱9۶۷ ب��ا اعراب به 
پیروزی رس��یدند و ب��ه نحو موفقیت آمیزی توانس��تند 
تاسیس��ات اتمی عراق در زمان صدام حسین و سوریه 
را توس��ط نیروی هوایی خود نابود کنند. سال هاست که 
گفته می ش��ود نیروی هوایی اس��رائیل یکی از بهترین 
نیرو های هوایی در جهان اس��ت. با این حال، این نیرو 
حداق��ل در برخی نبرد ها نش��ان داده که صرفًا در مورد 
آن غلو می ش��ود و اساسًا رژیم اس��رائیل نیز نمی تواند 
تکیه چندانی به آن داش��ته باش��د. نیرو های اش��غالگر 

اس��رائیلی در ابراز انفعال خ��ود در مواجهه با تهدیدات 
امنیتی مختلف تردیدی نش��ان نمی دهند. در این رابطه 
به طور خاص می توان به ناتوانی آن ها در مهار حمالت 
فلس��طینی ها در قلب اراضی اش��غالی و ی��ا اعتراضات 
گسترده آن ها در مسجد االقصی اشاره کرد. این مساله 
موجب شده که دستگاه های امنیتی اسرائیلی نسبت به 
آین��ده مبهم این رژیم هش��دار دهند. با این حال، آن ها 
نسبت به مشکالت بنیادین و واقعی که امنیت اسرائیل 
را تهدی��د می کنند بی اعتنایی می کنند و عماًل آمادگی 
چندان��ی جهت مقابل��ه با چالش ه��ا و تهدیداتی که در 
ادام��ه راه ب��رای آن ه��ا ایج��اد خواه��د ش��د، ندارند. 
اسرائیلی ها همواره خواس��تار آن بوده اند که با مقاومت 
فلس��طین با زبان »مش��ت آهنین« صحبت شود. این 
مس��اله حتی در گفتمانی ک��ه در کانال های تلویزیونی 
اس��رائیل ترویج می ش��ود نیز به وضوح قابل مش��اهده 
اس��ت. گفتمانی که هیچ توجهی به ریش��ه ها و دالیل 
مقاوم��ت و ی��ا درس های آموخت��ه ش��ده از تقابالت 
گس��ترده فلس��طینی ها با اس��رائیل در ۵۰ سال گذشته 
ندارد. راهبرد هایی که توسط دولت های دسِت راستی و 
دس��ِت چپی اس��رائیلی از زمان »توافق صلح اسلو« در 
برابر فلس��طینی ها اتحاذ ش��ده اند، همه و همه صرفًا به 
وخیم تر ش��دِن وضعیت تنش ها میان دو طرف و بویژه 
بدتر ش��دن وضعیت امنیتی رژیم اسرائیل ختم شده اند. 
در نتیج��ه، کران��ه باخت��رِی ش��مالی به وی��ژه مرکز و 
پایتخت آن یعنی شهر »جنین« در نوع خود به مرکزی 
برای عملیات های مس��لحانه گسترده و هماهنگ علیه 
اس��رائیلی ها تبدیل شده اس��ت. از این رو، شهرک های 
صهیونیست نشیِن مجاور »جنین« عماًل به یک هدِف 
مطلوب و البته آماده برای فلس��طینی ها تبدیل شده اند. 
اس��رائیل باید بپذیرد که اکنون با تهدیدات گسترده ای 
در چندین میدان رو به رو اس��ت و اساسًا حتی نمی داند 
که فردا بر س��ِر آن چه خواه��د آمد. مقام های نظامی و 
امنیتی اس��رائیلی می گویند که ناکام��ی اخیر آن ها در 
مواجه��ه با حمالت اخیر فلس��طینی ها در عمق اراضی 

اش��غالی در نوع خ��ود می تواند مش��وق انجام حمالت 
بیش��تر علیه اس��رائیل باش��د. در این رابطه باید توجه 
داش��ته باش��یم که دیگر رقبای اسرائیل نظیر حزب اهلل 
لبن��ان و بوی��ژه ای��ران، از توانمندی ه��ای ب��ه مراتب 
مدرن تری در ضربه زدن به اس��رائیل برخوردار هستند. 
ای��ن مس��اله به طور خاص توس��ط برخ��ی ژنرال های 
اس��رائیلی در ش��ماری از مصاحبه های تلویزیونی آن ها 
نیز مورد اش��اره قرار گرفته است. در این راستا، آن ها در 
م��ورد احتمال وقوع یک جنگ چند جبهه ای که امکان 
دارد اس��رائیل دیر یا زود با آن رو به رو ش��ود، هش��دار 
می دهند. در این راس��تا، حت��ی احتمال دارد که خطوط 
مرزی رژیم اش��غالگر اسرائیل تخلیه شوند و به تصرف 
نیروهاِی مخالف آن درآیند. از چشم انداز داخلی، رژیم 
اش��غالگر اس��رائیل ترس و وحش��ت خ��ود را در مورد 
افزای��ش احتمالی تهدیدات امنیتی علیه خود از س��وی 
»فلس��طینی های ۱9۴8« )فلس��طینی هایی که در قلب 
اراضی اش��غالی زندگی می کنند و تابعیت اسرائیل را نیز 
دارند. آن ها جمعیتی قریب به دو میلیون نفر را ش��امل 
می ش��وند( و در چهارچوب نوعی قیاِم اسالمی و عربی 
اب��راز می کنند. اضاف��ه بر این، اس��رائیل در مدت اخیر 
س��رمایه گذاری گسترده ای را روِی ایجاد موانع آهنی و 
همچنی��ن تقویت نیروی زمینی خود انجام داده اس��ت. 
ش��اید اس��رائیلی ها از این ه��راس دارند ک��ه در غیاِب 
آمادگی ه��ای کافی، امکان دارد ضربات س��نگینی را از 
فلس��طینی ها دریافت کنند. تهدی��دات امنیتی که رژیم 
اشغالگر اس��رائیل از آن ها رنج می برد صرفًا محدود به 
فلس��طینی های کرانه باختری و نوار غزه نمی شوند. در 
این راس��تا، به نوعی شاهد چهار جبهه امنیتی مرتبط با 
یکدیگر هس��تیم که همگ��ی آن ها علیِه اس��رائیلی ها 
هس��تند و چالش های امنیتی قاب��ل توجهی را علیه آن 
مطرح می کنند. جبهه نخست، مرتبط با »فلسطینی های 
۱9۴8 »بویژه آن هایی اس��ت که اختالفات جدی را با 
رژیم اسرائیل دارند. آن ها عماًل به این نتیجه رسیده اند 
که پ��روژه ادغ��ام آن ه��ا در اراضی اش��غالی به جایی 

نمی رس��د و از این رو، خواهان جدایی هستند. در واقع، 
آن ه��ا از همزیس��تِی مس��المت آمیز، به نوع��ی نبرد و 
مبارزه مستقیم با اسرائیل رسیده اند. در این راستا، اخیراً 
در جریان دو عملیات در قلب اراضی اشغالی که توسط 
این دس��ته از فلسطینی ها انجام ش��د، شاهد بودیم که 
پروژه »اسرائیلی س��ازِی« رژیم اشغالگر صهیونیست در 
اراضی اش��غالی تا چه اندازه با شکس��ت رو به رو شده 
است. از این رو، »فلسطینی های ۱9۴8« عماًل تفکرات 
ملی گرایانه خود را به ادغام در اس��رائیل ترجیح دادند. 
البته که آن ها در این رابطه از تبعیض صهیونیس��ت ها 
به س��توه آمده و دالیل و محرک ه��ای هویتی خاص 
خود را نیز داش��تند. جبهه دوم، »قدس ش��رقی« است. 
جبهه ای ک��ه جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار فلس��طینی را 
شامل می شود. ساکنان این منطقه از نظر جغرافیایی در 
منطقه ای حاضر هس��تند که یک هویت حاکِم روش��ن 
ندارد. دلیل اصلی این مس��اله نیز اس��ت که اسرائیل، با 
مدیریت فلس��طینی ها بر منطقه بیت المقدس به شدت 
مخالفت می کند و از س��وی دیگر، اسرائیلی ها اساسًا با 
مس��ائل فلسطینی های س��اکن در این منطقه، از منظر 
امور ش��هری و دیگر حوزه ها، به شیوه ای برابر برخورد 
نمی کنن��د. در نتیجه، نوعی »خأل حکومت« به چش��م 
می خورد و نسل های جوان فلسطینی نیز که از این بی 
توجه��ی و چالش ه��ای مختلف اجتماع��ی و اقتصادی 
نظیر بیکاری و فقر رنج می برند، وارد میدان ش��ده اند و 
با خش��م به رژیم صهیونیستی واکنش نشان می دهند. 
تمامی این مس��ائل موجب می ش��وند ک��ه ما اکنون در 
بیت المقدس ش��اهد چالش ها و مشکالت امنیتی قابل 
توجهی باشیم. جبهه س��وم، »فلسطینی های ساکن در 
کرانه باختری« هس��تند که به نظر می رسد این حوزه با 
چالش ه��ای جدی وگس��ترده ای برای رژیم اس��رائیل 
همراه اس��ت. در این راس��تا، صهیونیست ها به شدت و 
مکرراً ب��ا نقض قوانینی که خود حام��ی آن ها درکرانه 
باختری هستند رو به رو می شوند و عماًل شاهد بوده اند 
که در حمالت اخیر به اراضی اشغالی نیز فلسطینی هایی 
از همین مناطق )بویژه ش��هر جنین( توانس��ته اند برای 
صهیونیس��ت ها ایجاد مش��کل کنن��د. در این راس��تا، 
اس��رائیل امید دارد که با تشدید اقدامات امنیتی اش در 
ای��ن منطقه و بعضًا همکاری با تش��کیالت خودگردان 
فلس��طینی، بتوان��د تا حدی از ش��دت تهدیدات در این 
منطقه )علیه خود( بکاهد. جبهه چهارم علیه اس��رائیل 
در »نوار غزه« اس��ت. در شرایط کنونی، حماس و جهاد 
اس��المی به ش��دت درگیِر: بازس��ازی نوار غزه، تقویت 
توان نظامی خود، افزایش توانمندی های عملیاتی شان، 
و ایجاد بازدارندگِی مؤثر علیه اس��رائیل هس��تند. با این 
همه، این رژیم امید دارد که حماس، بویژه در ش��رایط 
کنون��ی که »ماه رمضان« اس��ت و در عی��ن حال این 
جنبش مش��غول برگزاری برخی مراس��م گرامیداش��ِت 
مرتبط با فلسطینی ها اس��ت، تا حدی به اسرائیل اجازه 
دهد که نفس راحتی بکشد و فعاًل برای آن یک بحران 
امنیت��ِی جدید ایجاد نکند. مس��اله ای ک��ه می تواند به 
شهروندان و شهرک نشیناِن صهیونیست نیز اجازه دهد 

تا به صورت موقت یک نفِس راحت بکشند.«

 آیا دروازه های الیزه بر روی راست افراطی گشوده می شود؟
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛

فردا یکش��نبه دور دوم انتخابات ریاس��ت 
جمهوری فرانس��ه بین »ماری��ن لوپن« و 
»امانوئل ماکرون« در حالی برگزار می شود 
ک��ه ای��ن بار بر خ��الف دور قبل ش��انس 
راس��تگراهای افراطی برای قدم گذاش��تن 
به کاخ الیزه بیش��تر شده است. به گزارش 
تس��نیم، امروز دور دوم انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری می��ان »امانوئل ماک��رون« و 
»مارین لوپن« برگزار می شود. تاگس شاو 
آلم��ان در مطلبی به این انتخابات پرداخته 
و نوش��ت: در حالی که در فرانسه انتخابات 
برگ��زار می ش��ود در اروپ��ا تن��ش خاصی 
حاکم اس��ت. ب��رای جامع��ه اروپایی این 
مسئله بسیار مهم اس��ت که کدام نامزدها 
بر کرسی ریاس��ت جمهوری فرانسه تکیه 
می زند. به نوشته بی بی سی، مارین لوپن تا 
کنون مسیری را طی کرده است که جناح 
راس��ت افراطی فرانسه را تا آستانه تصرف 
ریاست جمهوری پیش برده است. لوپن در 
حالی وارد دور دوم رأی گیری روز یکشنبه 
در براب��ر امانوئل ماکرون می ش��ود که در 
نظرسنجی ها تنها چند امتیاز عقب تر است 
و در مناظره تلویزیونی چهره ای مطمئن از 
خود به نمایش گذاشته است. ماجرا با پنج 
سال پیش تفاوت زیادی دارد، در آن زمان 

لوپ��ن در جریان دوئ��ل تلویزیونی پیش از 
انتخابات��ی که در آن ماکرون دو س��وم آرا 
را به دس��ت آورد، آمادگ��ی و قدرت مانور 
نداشت و سردرگم بود. روزنامه تاگس شاو 
آلمان ه��م در مطلبی به ای��ن انتخابات و 
اهمی��ت آن برای اروپ��ا و آلمان پرداخته و 
نوش��ت: عرصه سیاس��ی آلمان با هیجان 
زی��ادی ب��ه خروج��ی انتخاب��ات دور دوم 
فرانس��ه می نگرد چرا که برای مناس��بات 
بین برلی��ن –پاریس بس��یار تعیین کننده 
بوده و می توان��د نحوه همکاری ها در اروپا 
را تحت الش��عاع قرار دهد.«نیلز اشمیت«، 
رئیس هیات اجرایی مجمع پارلمانی آلمان 
و فرانسه پیروزی لوپن در این انتخابات را 
به ویژه برای همکاری آلمان و فرانسه یک 
فاجعه ارزیابی کرده است.«رونجا کمپین«، 
متخصص روابط فرانس��ه-آلمان و مسائل 
امنیت و دفاع در بنیاد علم و سیاست برلین 
هم بر این عقیده اس��ت ک��ه انتخاب لوپن 
در فرانس��ه عواقب جدی به همراه خواهد 
داش��ت. وی در ای��ن باره گفته اس��ت که 
بس��یاری از ناظ��ران حتی م��ی گویند این 
ب��رای آلمان و اتحادیه اروپ��ا به طور قابل 
انتخاب��ات دونالد  از  توجه��ی دراماتیک تر 
ترام��پ در ایاالت متحده آمریکا در س��ال 

۲۰۱۶ خواهد بود؛ چرا که برنامه های نامزد 
جناح راست افراطی در بسیاری سطوح یک 
جدایی افراطی با سیاست های قبلی فرانسه 
دارد. لوپن در برنامه های انتخاباتی خود از 
یک ائتالف اروپایی ملت ها صحبت می کند 
که به تدریج بای��د جایگزین اتحادیه اروپا 
ش��ود. لوپن به صورت مشخص همچنین 
اعالم کرده اس��ت که س��هم فرانسه برای 
بودجه اتحادیه اروپا را کاماًل کاهش خواهد 
داد و یک همه پرس��ی برای اولویت قواعد 
ملی فرانس��ه بر قوانین اروپای��ی را برگزار 
می کن��د. در ادامه این مطلب آمده اس��ت: 
حتی اگر ای��ن گونه درخواس��ت ها از نظر 
قواع��د اروپایی و از نظر سیاس��ی به ندرت 
قابل اجرا باشد اما نقش همکاری فرانسه-
آلم��ان به عنوان موتور طرح ادغام اروپایی 
را زیر س��ؤال می برد. به نوشته بی بی سی، 
لوپن ممکن اس��ت دیگر طرفدار خروج از 
اتحادیه اروپا نباش��د، اما برنامه او فرانس��ه 
را در مسیر تعارض مستقیمی قرار می دهد 
که عماًل به خروج از اتحادیه ختم می شود. 
رئیس جمه��وری کنون��ی فرانس��ه در دور 
اول انتخابات توانس��ت مانند س��ال ۲۰۱۷ 
با کسب بیش��ترین آراء در جایگاه نخست 
قرار گیرد. امانوئل ماکرون با کس��ب حدود 

۲8 درصد آراء به دور دوم راه یافت. مارین 
لوپ��ن ح��دود ۲۳ درصد آراء را به دس��ت 
آورد و در جای��گاه دوم قرار گرفت. نتیجه 
نظرسنجی های انجام شده پس از دور اول 
انتخابات نشان می دهد که حدود یک سوم 
از رای دهن��دگان به ژان لوک مالنش��ون، 
نام��زد چ��پ گراه��ا در دور دوم به مارین 
لوپن و یک س��وم هم به امانوئل ماکرون 
رأی خواهن��د داد. حدود یک س��وم دیگر 
از رای دهن��دگان به نام��زد حزب چپگرای 
»فرانسه تس��لیم ناپذیر« نیز قصد دارند یا 
در دور دوم انتخابات شرکت نکنند یا رأی 
س��فید به صندوق بیاندازند. به این ترتیب 
طبق نتیجه نظرسنجی ها امانوئل ماکرون 
و »مارین لوپ��ن« رقابت تنگاتنگی در دور 
دوم انتخابات خواهند داشت هرچند به نظر 
می رس��د رئیس جمهوری کنونی با اختالف 
اندکی از مارین لوپن پیش افتاده است. در 
هر صورت این شرایط با وضعیت پنج سال 
پیش که امانوئل ماکرون با کس��ب حدود 
۶۶ درص��د آراء در دور دوم ب��ه کاخ الیزه 
راه یاف��ت تف��اوت زیادی دارد. به نوش��ته 
یورونیوز، ماری��ن لوپن موقعیت کنونی اش 
در نظرس��نجی ها را مدیون راهبردی است 
که ی��ک دهه پی��ش در راس��تای تلطیف 

وجه��ه حزبش آغ��از کرد. نقط��ه اوج این 
راهبرد انتخابات��ی اخراج پدرش ژان ماری 
لوپن، رهبر پیش��ین حزب »جبهه ملی« از 
این ح��زب و تغییر نام آن از »جبهه ملی« 
ب��ه »اجتماع مل��ی« بود. لوپ��ن همچنین 
در بس��یاری از برنامه ه��ای حزب��ش ک��ه 
می توانس��ت از نظر اکثریت رای دهندگان 
»افراطی« محس��وب شود تجدیدنظر کرد. 
به عن��وان مثال ماری��ن لوپ��ن در برنامه 
انتخاباتی خود برخالف سال ۲۰۱۷ دیگر از 
خروج از یورو، واحد پول مش��ترک اروپایی 
انتخاباتی مارین  س��خن نمی گوید. کارزار 
لوپ��ن تالش می کند که دور دوم انتخابات 
ریاس��ت جمهوری را به »همه پرس��ی علیه 
ماکرون« تبدی��ل کند. این نامزد راس��ت 
افراط��ی در همین راس��تا گفته اس��ت که 
همه کس��انی ک��ه در دور اول انتخابات به 
امانوئل ماک��رون رأی نداده اند در دور دوم 
می بایس��ت با رأی به او به رئیس جمهوری 
فعلی »نه« بگویند. حاال چش��م های اروپا 
خی��ره به نتایج دور دوم انتخابات ریاس��ت 
جمهوری اس��ت و بروکس��ل منتظر است 
ببین��د آیا این بار فرانس��وی ها راه را برای 
راست افراطی باز می کنند و کلید کاخ الیزه 

را به دست وی خواهند سپرد؟
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اقتصاد کالن

نرخ تورم بعد از یک سال به زیر ۴۰ 
درصد رسید

نرخ تورم س��االنه فروردین ماه ۱۴۰۱ برای 
خانواره��ای کش��ور به ۳9.۲ درصد رس��یده 
اس��ت. آخرین بار که نرخ تورم زیر ۴۰ درصد 
بود مربوط به فروردی��ن ۱۴۰۰ با عدد ۳8.9 
درصد می ش��ود.به گزارش مه��ر، مرکز آمار 
ایران تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده 
در فروردین ماه ۱۴۰۱ را اعالم کرد که نشان 
می دهد نرخ تورم ساالنه منتهی به فروردین 
ماه بعد از یک س��ال به زیر ۴۰ درصد )۳9.۲ 
درصد( رسیده است. آخرین بار که نرخ تورم 
زیر ۴۰ درصد بود مربوط به فروردین ۱۴۰۰ 

با عدد ۳8.9 درصد می شود.

ادامه صادرات گاز روسیه به اروپا
گازپروم روس��یه تأیید کرد که به ارسال گاز 
ب��ه اروپا از طریق اوکرای��ن ادامه می دهد.به 
گ��زارش مهر گازپروم روس��یه تأیید کرد که 
به ارسال گاز به اروپا از طریق اوکراین ادامه 
می دهد.«گازپروم« بارها ادامه عرضه محموله 
گاز از طریق اوکراین به همان میزان ۱۰9.۵ 
میلیون متر مکعب در روز را تأیید کرده است. 
روس��یه حدود ۴۰ درصد گاز مصرفی اروپا را 
تأمین می کند. آژانس بین المللی انرژی گفته 
اس��ت اروپا می تواند واردات گاز روسیه خود 
را در مدت یک س��ال به نصف کاهش دهد، 
ام��ا انجام ای��ن کار مس��تلزم مجموعه ای از 
اقدامات سریع است که از جمله آن می توان 
ب��ه جایگزین��ی کش��ورهای صادرکننده گاز 
با روس��یه، تنوع بخش��ی به انرژی و افزایش 

واردات گاز طبیعی مایع اشاره کرد.

بیت کوین به ۴2۰ هزار دالر می رسد؟
پیش بینی می ش��ود قیمت بیت کوین در سال 
۲۰۲۲ ب��ه 8۱ ه��زار و ۶8۰ دالر و تا س��ال 
۲۰۳۰ به ارزش ۴۲۰ هزار و ۲۴۰ دالر برسد. 
به گزارش ایسنا، پیش بینی قیمت بیت کوین 
طبق نظر هیاتی از کارشناسان بر این اساس 
است که امسال به 8۰ هزار دالر خواهد رسید 
که رکورد جدی��دی در تاریخ خواهد بود.پنل 
فایندر متش��کل از ۳۵ متخصص فین تک و 
ارزهای دیجیتال معتقد اس��ت که بیت کوین 
در سال جاری به 8۱ هزار و ۶8۰ دالر خواهد 
رسید اما در ماه دسامبر ارزش آن به ۶۵ هزار 
و ۱8۵ دالر کاه��ش می یابد.مارتین فروهلر، 
مدیرعام��ل مورف��ر یک��ی از صعودی ترین 
پیش بینی های پایان سال ۲۰۲۲ را ارائه کرد 
و گفت: بالتکلیفی سیاس��ی، ت��ورم و تمایل 
روزافزون به داشتن دارایی های تحت کنترل 
غیردولت��ی، بیت کوین را به باالترین س��طح 
تاریخ س��وق می دهد.آش��ر ت��ان، مدیرعامل 
کوین جار پیش بینی محافظه کارانه تری ارائه 
کرد؛ تان اظهار ک��رد: بیت کوین به ۶۰ هزار 
دالر قبل از کاهش ان��دک به ۵۶ هزار دالر 
تا دس��امبر خواهد رسید.هنوز ابهامات زیادی 
در مورد چشم انداز کوتاه مدت بیت کوین وجود 
دارد. ب��ا توجه به مش��کالت اقتصاد کالن، 
دیدن بیت کوین در کل س��ال بین ۳۰ تا ۶۰ 
هزار دالر آمریکا  من را شگفت زده نمی کند 
اما این ش��رایط برای معامله گران وحشتناک 
اس��ت و برای انباش��ت کنندگان با یک بازه 
زمانی چند ساله پاداش بخش است.میانگین 
پیش بینی پنل برای پایان سال کمی باالتر از 
قیمت بیت کوین در زمان کنونی و ۱۵ درصد 
کمتر از پیش بینی ۷۶ هزار و ۳۶۰ دالری در 

ژانویه است.

تحریم های جدید انگلیس به خاویار و 
الماس روسیه رسید

بریتانیا تحریم های تجاری روسیه را به دنبال 
درگیری در اوکراین، تشدید کرد و کاالهای 
لوک��س از جمله خاویار، نق��ره و الماس را از 
طری��ق ممنوعیت واردات و تعرفه های باالتر 
هدف ق��رار داد. به گ��زارش ایس��نا، وزارت 
تج��ارت بین الملل بریتانیا اعالم کرد: آخرین 
تحریم ه��ا ش��امل ممنوعی��ت واردات نقره، 
محص��والت چوبی و کاالهای گران قیمت از 
روس��یه از جمله خاویار خواهد بود. همچنین، 
تعرفه ها بر روی برخی از محصوالت روسیه 
و ب��الروس از جمله الماس و الس��تیک ۳۵ 
درصد افزایش خواهد یاف��ت.در مرحله اولیه 
تحریم های تجاری در ۱۵ ماه مارس، بریتانیا 
ممنوعیت واردات برخی از کاالهای لوکس و 
تعرفه های اضافی برای برخی از محصوالت 
روس��یه از جمله فلزات، کود و س��ایر کاالها 
را اعالم کرد.بر اس��اس گزارش رویترز، این 
محدودیت ها در تجارت، عالوه بر ۲۶ تحریم 
جدید اعالم ش��ده توس��ط دولت برای هدف 
قراردادن شخصیت های نظامی روسی اعمال 

می شود.

قیمت نفت خام کاهش یافت 
هم اکنون قیمت هر بشکه نفت برنت ۱۰۶ 
دالر و ۲ سنت و هر بشکه نفت آمریکا ۱۰۱ 
دالر ۷۵ سنت به فروش می رسد.به گزارش 
مهر هم اکنون قیمت هر بش��که نفت برنت 
۱۰۶ دالر و ۲ سنت و هر بشکه نفت آمریکا 
۱۰۱ دالر ۷۵ س��نت ب��ه فروش می رس��د.
ش��اخص جهانی نفت برنت در ماه گذش��ته 
میالدی ب��ه ۱۳9 دالر رس��یده ب��ود که با 
باالترین رقم از ۲۰۰8 را نش��ان می داد. اما 
هر دو ش��اخص نفتی در این هفته به خاطر 
نگرانی های موج��ود درمورد تقاضا ۵ درصد 
کاهش قیم��ت را تجربه کردند.صندوق بین 
الملل��ی پول که در این هفته پیش بینی خود 
از رش��د اقتصاد دنیا در سال جاری میالدی 
را پایین آورده بود، اعالم کرد اگر کشورهای 
غربی تحریم های خود علیه روسیه را به خاطر 
جنگ اوکراین افزایش دهند و قیمت انرژی 
باالت��ر رود، دورنم��ای رش��د اقتصاد جهان 

تیره تر خواهد شد.

قیمت جهانی طال در مدار سقوط
قیمت ه��ر اونس طال در معام��الت دیروز 
به هزار و 9۳۱ دالر و ۷۷ س��نت رس��ید که 
نس��بت ب��ه روز گذش��ته ۱۳ درصد کاهش 
یافت.به گزارش مهر، قیمت هر اونس طال 
در معام��الت دیروز به ه��زار و 9۳۱ دالر و 
۷۷ س��نت رسید که نس��بت به روز گذشته 
۱۳ درص��د کاه��ش یافت. قیم��ت این فلز 
گران به��ا قب��اًل به پایین تری��ن رقم طی دو 
هفته گذشته رسیده بود.رئیس فدرال رزرو در 
روز پنجشنبه گفته بود در اجالس آینده این 
بانک در ماه مه در مورد افزایش نیم درصدی 
نرخ بهره مذاکره خواهد ش��د. اظهارات وی 
نش��ان می ده��د اقدامات س��خت گیرانه ای 
برای مهار روند افزایش تورم در راه اس��ت. 
موضع گیری صریح مسئوالن فدرال رزرو و 
سایر بانک های مرکزی اقتصادهای قدرتمند 
جهان��ی، اکثر بازارهای جهانی را تحت تأثیر 
خود قرار داده است.س��خنان پاول باعث شد 
سود ۱۰ ساله اوراق قرضه خزانه داری آمریکا 
افزایش یابد و ارزش دالر هم تقویت ش��ود.
گرچه طال همواره یک سرمایه گذاری ایمن 
طی دوره های افزای��ش تورم در نظر گرفته 
می ش��ود، اما باال رفتن نرخ بهره جهت مهار 
تورم، هزینه نگهداری این فلز گران بها را باال 

می برد.

ارزش جهانی یوروکاهش یافت
پ��س از آنک��ه مقامات بانک مرک��زی اروپا 
اظه��ارات متفاوت��ی در خص��وص وضعیت 
اقتص��ادی اروپا ارائ��ه کردن��د، ارزش یورو 
کاه��ش یافت،به گزارش مه��ر پس از آنکه 
مقامات بانک مرکزی اروپا اظهارات متفاوتی 
در خص��وص وضعیت اقتص��ادی اروپا ارائه 
کردن��د، ارزش ی��ورو کاهش یاف��ت، و این 
در حالی اس��ت ک��ه انتظارات ف��درال رزرو 
افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره از دالر اس��ت.
کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، 
نش��انه هایی از کاهش قیمت ها ارائه کرد و 
گف��ت که این بان��ک ممکن اس��ت نیاز به 
کاهش پیش بینی رشد خود داشته باشد. این 
امر پ��س از آن اتفاق افت��اد که لوئیس دی 
گویندوس، معاون رئیس بانک مرکزی اروپا، 
که به دلیل تمایالت تس��هیلی خود شناخته 
می ش��ود، به تع��داد فزایندهای از سیاس��ت 
گذاران بانک مرکزی اروپا پیوست و خواستار 
پایان زودهنگام برنامه خرید دارایی همراه با 
افزایش نرخ بهره در ماه جوالی شدند.جروم 
پ��اول، رئیس ف��درال رزرو تأیید کرد که در 
نشست بانک مرکزی ایاالت متحده در ۳ و 
۴ می، افزایش نیم واحدی نرخ بهره »روی 
می��ز« خواهد بود. ی��ورو در برابر دالر با ۰.۲ 

درصد کاهش به ۱.۰8۱۲ دالر رسید.

تورم در انگلستان رکورد شکنی کرد
هم اکنون تورم در انگلیس به رکورد س��ی 
ساله اخیر رس��یده است که احتمال می رود 
در ماه ه��ای آتی این تورم ک��ه هم اکنون 
۷ درصد اس��ت افزایش بیشتری پیدا کند.
به گ��زارش مهر انگلیس��ی ها معتقدند بعد 
از جنگ روس��یه و اوکراین که موجب شد 
فش��ارهای اقتصادی ناشی از این جنگ بر 
آنها اعمال ش��ود وضعیت زندگ��ی آنها به 
شدت به هم خورده تا جایی که هم شرایط 
امروز را با ۵۰ س��ال قبل مقایسه می کنند.
مصرف کنندگان انگلیسی معتقدند وضعیت 
اقتص��ادی آنها به جای بهب��ود نزول کرده 
و انتظ��ار دارند این ش��رایط ادامه پیدا کند. 
نکت��ه جالب توجه در این اس��ت که برخی 
از مراک��ز بی��ن المللی نظر س��نجی های 
ماهانه ای داش��تند که در این نظر س��نجی 
ها فقط یک اقتصاددان انگلیسی معتقد بود 
وضعیت اقتصاد انگلستان تحت تأثیر جنگ 
روسیه و اوکراین قرار گیرد.هم اکنون تورم 
در انگلیس به رکورد سی ساله اخیر رسیده 
اس��ت که احتمال م��ی رود در ماه های آتی 
ای��ن تورم که ه��م اکنون ۷ درصد اس��ت 

افزایش بیشتری پیدا کند.

اخبار

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر 
اینکه ظرفیت تولید کش��ور بیش از میزان 
تقاضای فعلی است، گفت: باید از سرمایه 
گذاری در بخش نفت حمایت کرد. هادی 
بیگ��ی ن��ژاد در گفت وگو با خان��ه ملت، 
با اش��اره به افزایش تولی��د نفت به میزان 
پی��ش از تحریم ها، ب��ه راهکارهای رونق 
بیشتر صادرات این طالی سیاه و افزایش 
ظرفیت میادین مشترک اشاره کرد و گفت: 

نفت داری چند مولفه است چراکه قسمتی 
از نفت تولیدی، صادر می ش��ود و قسمت 
دیگری از آن در داخل به مصرف می رسد 
یا به ازای س��رمایه گذاری انج��ام داده به 
بخش خصوصی تحویل داده می ش��ود، با 
این وجود تولید نفت در کشور بیش از این 
میزان اس��ت به همین دلیل ۲عنوان برای 
نف��ت تولیدی به کار برده می ش��ود یکی 
آنکه »ظرفیت تولید نفت چقدر است؟« و 

دیگری آنکه »چقدر تولید می ش��ود«؟ به 
طور مثال ظرفیت تولید کنونی ما ۳ میلیون 
و 8۴۰ هزار بش��که در روز است اما کمتر 
از این ظرفیت تولید می شود.نماینده مردم 
مالیر در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه ظرفیت تولید کشور بیش از میزان 
تقاضای کنونی است، افزود: طی سال های 
گذشته به دلیل مسائلی برخی از چاه های 
نفتی بسته ش��ده اند که این کار صحیحی 

نبود چراکه س��بب می شود برخی از چاه ها 
دیگر احیاء نش��ده یا با ظرفیت ناچیز احیاء 
ش��وند.وی ادامه داد: بای��د بدانیم هدف از 
توسعه میادین مشترک چیست؟ آیا هدف 
از توس��عه میادین اس��تفاده نفت تولیدی 
آن ها در پاالیش��گاه ها، پاالیش در خارج 
از کشور، ذخیره س��ازی و... است؟ هرچند 
توسعه میادین مشترک در کل اتفاق خوبی 
است اما باید به فکر چگونگی مصرف آن 

نیز باش��یم.وی اظهار کرد: ب��ا این وجود 
س��رمایه گذاری در میادین مشترک اقدام 
قابل تاملی اس��ت لذا هر جایی که بتوان 
با هزینه کمتر، نفت بیشتری استخراج کرد 
باید جزء اولویت ها قرار گیرد حتی اگر این 
مهم با اس��تفاده از سرمایه گذاری خارجی 
باش��د بنابراین ق��رارداد ب��ا چینی ها برای 
بهره برداری از میادین نفتی پارس جنوبی 

اقدام قابل دفاعی است.

هدف از توسعه میادین مشترك چیست؟
بیگی نژاد توضیح داد

مذاکرات روسیه و هند برای حذف دالر از تجارت دوجانبه 
بانک های مرکزی روس��یه و هن��د در اولین 
نشس��ت خود در بمبئ��ی درب��اره گزینه های 
پرداخ��ت در تج��ارت دوجانبه با اس��تفاده از 
روپی��ه و روب��ل بح��ث کردند. ب��ه گزارش 
تس��نیم به نق��ل از خبرگزای ت��اس، روزنامه 
اکونومی��ک تایمز روز جمعه ب��ه نقل از منابع 
آگاه گزارش داد که بانک های مرکزی روسیه 
و هند در اولین نشس��ت خود در بمبئی درباره 

گزینه های پرداخت در تجارت دوجانبه از جمله 
تراکنش های پرداخت برای کاالها و خدمات به 
روپیه و روبل بحث کردند.در این گزارش آمده 
است: مقامات )روسیه و هند( در اولین نشست 
بین دو بانک مرکزی پس از ۲۴ فوریه، موانع 
فنی پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان 
در دو کشور به دلیل وقایع اوکراین را ارزیابی 
کردند.مقامات بانک های مرکزی دو کش��ور 

قرار است با طرف های خود در مورد پارامترها 
برای تعیین امکان سنجی گزینه های مختلف 
پرداخت مشورت کنند. این منابع گفتند که آنها 
احتمااًل برای کاهش ش��کاف های احتمالی 
قبل از رس��یدن به یک برنامه، دوباره مالقات 
خواهند کرد.یک مقام ارش��د دولتی نیز گفت: 
مقامات بانک مرکزی هند تمام جنبه های راه 
حل های ممکن را همزمان با تحوالت جاری 

ارزیابی کردند.یکی از این منابع همچنین گفت: 
طرفین هنوز در حال یافتن راهی مناسب برای 
خ��روج )از تیررس تحریم ها( هس��تند. برای 
نتیجه گیری به زمان بیش��تری نیاز است.ماه 
گذش��ته رس��انه ها گزارش دادند که روسیه و 
هند در حال بررسی امکان ایجاد یک پلتفرم 
مبادله جایگزین برای تجارت دوجانبه با تسویه 
حساب به روبل و روپیه به جای دالر و یورو در 

بحبوحه تحریم های غرب علیه مسکو هستند.
برای انجام این کار، هند تعدادی از این سیستم 
های معامالتی را به طرف روس��ی پیش��نهاد 
داد تا یکی از آنه��ا را انتخاب کند.به گزارش 
بلومبرگ، هند و روسیه ممکن است سیستم 
پیام رس��انی مالی روسیه را که مشابه سیستم 
بین بانکی س��وئیفت برای انتقال اطالعات و 

پرداخت ها است، انتخاب کنند.

قید و بند بروکراسی بر مجوزهای احداث پتروپاالیشگاه 
اتمام مهلت قانونی صندوق توسعه؛

گروهاقتص�ادی-میثمترکی�ان:علی رغم اینکه در قانون 
بودجه، مجوزهای پتروپاالیشگاهی نهایتا بایستی تا یکم 
اردیبهشت ابالغ می شد، ولی هنوز هم این اتفاق نیفتاده و 
این قانون مهم درگیر بروکراسی های اداری و قانونی است.
به گزارش مهر، یکی از مهمترین قوانین صنعت نفت که در 
سال های گذشته به تصویب رسیده است، قانون »حمایت از 
صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با سرمایه گذاری 
مردمی« معروف به قانون پتروپاالیش��گاه ها اس��ت.این 
قانون که به منظور تسهیل تأمین مالی پتروپاالیشگاه ها و 
افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی در پروژه های 
نفتی تیرماه 98 در مجلس تصویب و دی ماه همان س��ال 
نیز توسط رئیس جمهور وقت ابالغ شد. با این حال هنوز 
هم برخی مجوزهای این قانون، از جمله مجوزهای مربوط 
به تنفس خوراک که بایستی از سمت هیأت امنای صندوق 
توسعه ملی ابالغ شود، ابالغ نشده است و همین موضوع 
موجب کندی پیشرفت طرح های پتروپاالیشی شده است.
الزم به توضیح است تنفس خوراک یعنی پاالیشگاه پس 
از بهره برداری هزینه خوراک نفت خام ورودی را پرداخت 
نمی کند و از س��هم صندوق توس��عه پرداخت می شود، تا 
آنجایی که کل هزینه س��رمایه گذاری آن پروژه برگشت 
داده شود. سپس این مبلغ به صورت یک وام 8 ساله با سود 
چهار درصد به صندوق توسعه ملی بازگشت داده می شود.
تنفس خوراک موجب کاهش دوره بازگشت هزینه سرمایه 
گذاری ش��ده در طول دوره س��اخت از حدود ۱۰ سال به 
یک سال می شود و از همین جهت برای سرمایه گذاران به 
شدت مهم است.ابالغ مجوزهای مذکور در دولت دوازدهم 
انجام نشد و پس از شروع دولت سیزدهم با توجه به اینکه 
افزایش ظرفیت پاالیش��ی و پتروپاالیشی کشور یکی از 
برنامه های اصلی وزارت نفت دولت س��یزدهم بود انتظار 
می رفت تعلل های گذشته صورت نگیرد و در اولین جلسه 
هیأت امنای صندوق این مجوزها ابالغ ش��ود که باز هم 
این اتفاق نیفتاد.)توضیح اینکه هیأت امنای صندوق توسعه 
متش��کل از رئیس جمهور، رئیس س��ازمان برنامه بودجه، 
وزرای اقتصاد، کار، تعاون، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس 

ات��اق بازرگانی و تعاون، دو نف��ر از نماینده های مجلس و 
دادستان کل کش��ور است و هر چند ماه یک بار تشکیل 
جلس��ه می دهد(به منظور تس��ریع در اب��الغ مجوزهای 
صندوق توس��عه ملی، مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ در بند »ر« تبصره یک، تأکید 
ک��رد که مجوزهای تنفس خ��وراک طرح هایی که دارای 
موافقت اصولی از وزارت نفت هس��تند، حداکثر تا »یکم 
اردیبهشت« ابالغ شود.روز گذشته این مهلت هم گذشت 
و این قانون مهم، همچنان درگیر بروکراس��ی های اداری 

میان مسئولین است.
کس�باجازهازقانونیکهس�هبارم�وردتأکیدقرار ���

گرفتهاست!
نکته جالب اینجاست که برخی مسئولین مجدداً موضوع 
کس��ب اجازه از مقام معظم رهب��ری را مطرح کرده اند و 
علت این تعلل را در مرحله کسب تنفیذ از ایشان می دانند. 
این در حالی است که تاکنون این قانون سه بار مورد تأکید 

رهبری قرار گرفته است.مورد اول مربوط به زمانی بود که 
برای مطرح ش��دن این قان��ون در صحن علنی مجلس 
دهم نیاز به اذن رهبری وجود داشت، زیرا قرار بود تنفس 
خوراک به پاالیش��گاه ها از س��هم صندوق توس��عه ملی 
پرداخت ش��ود. در این راستا رئیس سابق مجلس شورای 
اسالمی این موضوع را خدمت ایشان طرح کرد و در کمتر 
یک هفته اذن ایشان در این باره صادر شد.پس از آن پس 
از تصویب این قانون در مجلس و تأیید شورای نگهبان، 
رهب��ر انقالب آبان ماه 98 در س��خنرانی خود در دیدار با 
تولیدکنندگان و صنعتگران با تاکید بر ضرورت تسریع در 
اجرای قانون پتروپاالیشگاه ها گفتند: »یک قانونی )قانون 
پتروپاالیش��گاه ها( اخیراً در زمینه ی صنایِع پایین دستِی 
نفت و گاز تصویب ش��ده اس��ت. این قانون باید اجرایی 
بش��ود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می شود ولی 
اجرایی نمی شود؛ یعنی آئین نامه های الزم تهیه نمی شود، 
همین طور می ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید 

دنب��ال بکنند که این کار انجام بگیرد«.همچنین رهبری 
در بیان��ات اخیر خ��ود در دیدار تولیدکنن��دگان و فعاالن 
اقتص��ادی در ۱۰ بهم��ن ماه امس��ال مج��دداً بر اجرای 
قانون پتروپاالیش��گاه ها تاکید کرده و فرمودند: »صنایع 
مهم در حول و حوش خودشان می توانند یک زنجیره ای 
از صنایع اش��تغال آفرین، صنایع پایین دستی که غالباً هم 
اش��تغال آفرین اس��ت به وجود بیاورند. مثاًل حاال در ذیل 
صنع��ت نفت، این صنایع پایین دس��تی انبوهی که وجود 
دارد که یک نمونه اش همین پتروپاالیش��گاه ها است که 
قانونش هم در مجلس در سال 98 تصویب شد و به دولت 
وقت هم ابالغ شد؛ منتها متأّسفانه دنبال گیری نشده، باید 
دنبال گیری بش��ود. اینها، هم سرمایه های متوسط مردم 
را وارد میدان اش��تغال می کند، هم اشتغال آفرین است«.
ناگفته نماند وزیر نفت در ماه های گذشته اهتمام ویژه ای 
به پتروپاالیش��گاه های مذکور داشتند و در همین زمینه 
تاکنون دوبار با س��رمایه گذاران منتخب جلس��ه داشته و 
بناست این جلسه ها هر سه ماه یک بار تکرار شود. وی در 
جلسه اخیر خود ضمن انتقاد از برخی طرح ها که پیشرفت 
پایینی داشتند، افزود: پیشرفت زیر ۴ درصد در ماه صرفه 
اقتصادی مدنظر را ندارد و مدیران این طرح ها باید در نظر 
داشته باشند که در سلب امتیازهای در نظر گرفته شده، در 
صورت تأخیر در اجرای طرح ها، تمایزی برای شرکت ها 
قائل نمی ش��ویم.همچنین اوجی در جلس��ه اول خود به 
صاحب��ان طرح ها وعده داد که موض��وع تنفس خوراک 
را ش��خص رئی��س جمهور از رهب��ری پیگیری می کند، 
ول��ی هنوز هم خبری از این مجوزها نیس��ت.هرچند که 
به نظر می رس��د پس از تأکید سه باره رهبری بر اجرای 
یک قانون، طرح مجدد موضوع کس��ب تکلیف از ایشان 
منطقی نیست و موجب تعلل شده است ولی به هر حال 
آنطور که به نظر می رسد شخص رئیس جمهور بایستی 
این موضوع را پیگیری کند. مخصوصاً در ش��رایط فعلی 
که کش��ور در آستانه سر به سر ش��دن مصرف بنزین و 
سایر مصرف فرآورده های نفتی است و نیاز به احداث این 

مجتمع ها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

واکاوی صورت های مالی ۵ شرکت بزرگ زیرمجموعه 
وزارت نیرو بیانگر آن است که پشت پرده زیان ده بودن 
این شرکت ها مس��ئله تعیین قیمت تکلیفی به منظور 
ارائ��ه خدم��ات و کاال در ح��وزه آب و برق اس��ت. به 
گزارش فارس، انتش��ار صورت های مالی شرکت های 
دولتی کش��ور یکی از اقدامات موث��ر وزارت اقتصاد و 
امور دارایی به حساب می آید که به کمک آن می توان 
از تاریک خانه ش��رکت های دولتی پرده برداری کرد. بر 
این اساس ش��فافیت در عملکرد ش��رکت های دولتی 
تنها یکی از کاربردهای انتش��ار صورت های مالی این  
ش��رکت ها تلقی شده و تاثیر سیاست گذاری و به نوعی 
حکمرانی منتخب کش��ور نیز بر فعالیت این  شرکت ها 
از طریق صورت های مالی قابل پیگرد است.در همین 
رابطه اگر بررس��ی در خصوص ش��رکت های زیان ده 
دولتی انجام دهیم، متوجه خواهیم ش��د که حدود ۷۵ 
درصد از شرکت های زیان ده بخش دولتی کشور متعلق 
به وزارت نیرو هس��تند. در نگاه اول ممکن است، این 
موض��وع به ذهن متبادر ش��ود که مدیری��ت دولتی در 
ش��رکت های ذیل وزارت نیرو سبب شده تا شاهد این 
حجم عظیم زیان  انباش��ته باش��یم اما نگاه دقیق تر به 
ریز موارد س��ود و زیان این شرکت ها بیان می کند که 
پش��ت پرده ثبت سود و زیان شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نیرو مرتبط با مورد دیگری است.در همین راستا 

به منظور یافتن پش��ت پرده زیان ده شدن شرکت های 
دولتی ذیل وزارت نیرو به بررسی بزرگترین شرکت های 

این وزارت خانه می پردازیم.
بررسیترازمالیشرکتتوانیر ���

اولین ش��رکتی که زیر تیغ آم��اری صورت های مالی 
مورد بررس��ی قرار می گیرد، شرکت سهامی مدیریت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اس��ت که همه 
به عنوان ش��رکت م��ادر تخصصی توانیر ب��ا فعالیت 
این ش��رکت آش��نا هستند.این ش��رکت در سال مالی 
منتهی به ۳۰ اسفندماه س��ال ۱۳99 زیان خالص ۱۳ 
هزار ۳99 میلیارد تومانی را به ثبت رس��انده است. در 
حالیکه صورت مالی این شرکت از درآمد عملیاتی ۴۱ 
هزار و ۶9۶ میلیارد تومانی این ش��رکت خبر می دهد.
بر این مبنا مطابق سند حسابرسی مورد تایید سازمان 
حسابرس��ی کشور تحلیل س��ود و زیان شرکت توانیر 
نیازمند توجه بندی اس��ت که تحت عنوان خالص آثار 
کمی ناش��ی از ارائ��ه کاال و خدمات به قیمت تکلیفی 
زمین��ه ثبت ضرر ۲۷ ه��زار ۱8۷ میلیارد تومانی برای 
ش��رکت مادر تخصصی توانیر را به وجود آورده است.
عالوه بر این مطابق بررس��ی درآمد و بهای عملیاتی 
این ش��رکت، در حالی توانیر درآمد عملیاتی ذکر شده 
۴۱ هزار و ۶9۶ میلیارد تومانی را در س��ال 99 به ثبت 
رس��انده که بهای تمام ش��ده این درآمدهای عملیاتی 

برای این شرکت بیش از ۴۶ هزار 9۶۰ میلیارد تومان 
بوده اس��ت.به عب��ارت دیگر دلیل اصل��ی ثبت زیان 
خالص شرکت توانیر فارغ از نحوه عملکرد مدیران این 
شرکت به مسئله ارائه کاال و خدمات به قیمت تکلیفی 

باز می گردد.
درصداززیانش�رکتآبوفاضالبکش�ور ���88.5
ناش�یاززی�انعملیات�یوطرحهایس�رمایهگذاری

است
وضعیت صورت مالی دیگر شرکت بزرگ زیرمجموعه 
وزارت نی��رو یعنی ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب 
کش��ور نیز بی ش��باهت به صورت مالی شرکت توانیر 
نبوده و اوضاع به لحاظ نسبی از شرکت توانیر به زیان 
بزرگ تری نزدیک است.بر این اساس شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور در سال مالی منتهی به ۲9 اسفند 
سال ۱۳98، زیان خالص یک هزار ۶۷۱ میلیارد تومانی 
را به ثبت رس��انده است. این مس��ئله در شرایطی رخ 
می دهد که ۶۲8 میلیارد تومان از این زیان بزرگ معادل 
۳۷.۵ درصد مرتبط با مابه التفاوت درآمدهای عملیاتی 
نسبت به بهای تمام شده درآمد عملیاتی است.به عبارت 
دیگر در ش��رایطی ک��ه درآمدهای عملیاتی ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کشور از ۵۶۵ میلیارد تومان 
فراترنمی رود اما بهای تمام ش��ده ثبت درآمد عملیاتی 
برای این شرکت بیش از یک هزار ۱9۳ میلیارد تومان 

در صورت مالی منعکس شده است.نکته قابل توجه در 
صورت مالی شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور 
منتهی به ۲9 اسفند س��ال ۱۳98 ثبت زیان حاصل از 
سرمایه گذاری ها به ارزش 8۴9 میلیارد تومان معادل ۵۱ 

درصد مجموع زیان خالص این شرکت است.
بر این مبنا با وجود اینکه در صورت مالی س��ال ۱۳98 
شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور زیان ناشی از 
خالص آثار کمی ناشی از ارائه کاال و خدمات به قیمت 
تکلیفی به طور دقیق مشخص نشده اما به نظر می رسد، 
زیان خالص شرکت آب و فاضالب کشور نیز دقیقا به 

دلیل قیمت تکلیفی در این حوزه شکل گرفته است.
هزارمیلیاردزیانواردش�دهبهشرکتتوسعه ���۳.5

منابعآبونیروبهدلیلقیمتتکلیفی
 س��ومین ش��رکت بزرگ زیر مجموعه وزارت نیرو که 
از ترکش زیان ناش��ی از قیمت ه��ای تکلیفی در امان 
نمانده است، شرکت س��هامی توسعه منابع آب و نیرو 
ایران اس��ت که اخیرا به زیرمجموعه شرکت های مادر 
تخصصی کش��ور اضافه شد.بررسی صورت مالی این 
ش��رکت نیز مبین آن اس��ت که زیان خالص ۲ هزار و 
۴۵۶ میلیارد تومانی برای این ش��رکت به ثبت رسیده 
است. این در حالی است که ۲۶۰ میلیارد تومان از این 
رقم مرتبط با تفاوت درآمدهای عملیاتی از بهای تمام 

شده درآمد عملیاتی است.

ذره بین آمار بر صورت  مالی 5 اَبَرشرکت وزارت نیرو 

لزوم ورود شورای هماهنگی سران قوا به یک مصوبه بحث برانگیز در قانون بودجه 
با لغو معافیت گمرکی ماشین االت و تجهیزات 
تولیدی،  نوسازی صنایع می تواند با چالش رو 
ب��ه رو ش��ود. به گ��زارش تس��نیم،   واردات 
ماشین آالت خط تولید که به تشخیص وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری 
اس��المی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، 
صنعتی و معدنی مجاز اس��ت، به استناد ماده 

۱۱9 قانون ام��ور گمرکی، از پرداخت حقوق 
ورودی مع��اف میباش��د.این در حالی اس��ت 
که بر اساس قس��مت آخر بند ص تبصره ۶ 
قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ کلیه ماشین آالت 
و تجهی��زات تولی��دی، صنعت��ی ، معدنی و 
کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی می 
باشند.با توجه به استعالم انجام شده گمرک 

ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت 
ه��ای بند غ ماده ۱۱9 قانون امور گمرکی در 
سال جاری قابل اعمال نیست. بر اساس متن 
مکاتبه انجام شده بین خزانه دار کل کشور و 
گمرک ایران در س��ال جاری حکم تبصره ۶ 
قانون بودجه حاکم ب��ر ماده ۱۱9 قانون امور 
گمرکی میباشد.بر این اساس به اعتقاد برخی 

کارشناس��ان معافیت حقوق ورودی  ماشین 
االت و تجهی��زات تولی��دی و کش��اورزی و 
صنعتی  در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برداشته 
شده ، ضربه بسیار مهلکی به کلیه بخشهای 
اقتصادی کشور میباشد ،  این تصمیم باعث 
میشود نوس��ازی و مدرن سازی صنعت و به 
روز شدن بخاطر دریافت حقوق گمرکی انجام 

نپذیرد. بر این اس��اس هرچن��د این حکم در 
قانون بودجه قید شده است، شورای هماهنگی 
سران قوا میتواند در این خصوص ورود داشته 
و به صورت  موقت تا  بررس��ی همه ابعاد به 
صورت کارشناس��ی و تعیی��ن تکلیف نهایی 
موضوع، مانع از اجرا و وصول حقوق ورودی 

در گمرکات کشور شود.
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شهرستان

جریان سازی قرآنی در جامعه با 
برپایی نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اصفهان از جریان سازی قرآنی در سطح جامعه 
با برپایی نمایش��گاه قرآن و عترت اصفهان 
خب��ر داد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان، 
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی 
با اعالم این خبر گفت: هفدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت اصفهان با عنوان »قرآن کتاب 
زندگی« به مناس��بت ماه مبارک رمضان برپا 
و بیش از ۶۰ محفل بزرگ اس��تانی قرآن در 
مناطق استان اصفهان برگزار می شود. وی با 
اعالم برخی از برنامه های فرهنگی و هنری 
قرآنی پیش بینی شده در سطح استان، اظهار 
ک��رد: برنامه ه��ا و فعالیت ه��ای قرآنی فقط 
مختص به م��اه مبارک رمضان نبوده و الزم 
اس��ت در همه ایام به ترویج فرهنگ قرآن و 
عترت توجه داشت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان برگزاری برنامه ها و 
فعالیت های قرآنی در جامعه را یک ضرورت 
دانس��ت و اف��زود: در زمین��ه تن��وع و تعدد 
برنامه های قرآنی محدودیت قائل نیس��تیم و 
با توجه به ضرورت، در همه شهرس��تان ها و 
بخش ها فعالیت های قرآنی را خواهیم داشت و 
ضرورت دارد یک جریان سازی قرآنی در جای 
جای استان ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه 
برنامه های بسیاری برای ماه مبارک رمضان 
از طرف این اداره کل پیش بینی ش��ده ادامه 
داد: یک��ی از برنامه ها توجه به بیانیه گام دوم 
انقالب، بحث جهاد تبیین و برگزاری محافل 
ق��رآن خواهد بود. حجت االس��الم معتمدی 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به ظرفیت های هر 
شهرستان و بخش، فعالیت های قرآنی در این 
مناطق را خواهیم داش��ت. مدیرکل فرهنگ 
ارشاد اس��المی اس��تان اصفهان یادآور شد: 
محفل انس با قرآن ب��ا حضور قاریان ممتاز 
کشوری و جلسات و برنامه های روزانه قرآن 
در ش��هرهای اصفهان، کاش��ان، ش��هرضا، 
آران و بیدگل، مبارکه، فریدن، فریدونش��هر، 
برخوار، شاهین شهر و میمه، دولت آباد، بادرود، 
بهارستان، افوس، تیران، درچه، خمینی شهر، 
دهاقان، گز، س��میرم، قهدریجان، نجف آباد، 
خوانس��ار، گلپایگان، فالورج��ان و برخی از 
دیگ��ر شهرس��تان ها از ابتدای م��اه مبارک 
رمض��ان آغاز ش��ده و ه��م اکن��ون در حال 
برگزاری اس��ت. وی نشس��ت های ش��عر با 
موضوع رمضان، قصه گوی��ی قرآنی، کارگاه 
خوشنویسی و نقاش��ی را از دیگر برنامه های 
ماه مبارک رمضان توس��ط این اداره کل در 
شهرستان های اس��تان عنوان کرد. مدیرکل 
فرهنگ ارشاد اسالمی استان استان اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: این اداره کل در نمایشگاه 
قرآن و عت��رت با عرضه ۲۲۰۰ عنوان کتاب 
علوم قرآنی، عرض��ه محصوالت فرهنگی و 
نرم افزارهای قرآنی با تخفیف های مناس��ب 
و همچنین عرضه تولیدات فعاالن فرهنگی 
در ح��وزه م��د و لباس و اج��رای برنامه های 
فرهنگ��ی، هنری از جمله ش��عر و قصه های 
قرآنی، زنان و خانواده، کارگاه های تجسمی 
و. ..  در نمایشگاه حضور فعال خواهد داشت.

ثبت رکورد جدید استحصال نفت 
توسط دستگاه های فرآورش سیار در 

شرکت نفت و گاز آغاجاری
مدیر عامل ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز 
آغاجاری از برداش��ت بیش ۱9۱ هزار بشکه نفت 
توسط دس��تگاه های تفکیک گر س��یار در  سال 
۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش روابط عمومي شرکت 
بهره برداري نفت وگاز آغاجاري، مهندس پژمان 
قضائی پور با اعالم این خبر عنوان کرد: به منظور 
پیش��گیري از آلودگي ه��اي زیس��ت محیطي در 
سال گذشته بیش از ۱9۱۶۰۰ بشکه نفت توسط 
 MOT و MOS دس��تگاه هاي فرآورش سیار
استحصال گردید. مهندس قضائی پور بیان کرد 
:  عملیات استحصال نفت از طریق دستگاه های 
تفکیک گر س��یار نقش بس��یار حائز اهمیتی در 
کاهش حجم نفت س��وزانده ش��ده، جلوگیری از 
آلودگی محیط زیس��ت، جلوگی��ری از هدر رفت 
س��رمایه ملی، افزایش تولید و اعمال دقت بیشتر 
در اتخاذ تصمیم مقتضی جهت توس��عه میادین، 
انجام عملیات در راستای بهره برداری به موقع از 
چاه و طراحی تسهیالت فرآورش مناسب میدان 
را دارد. وی اف��زود : با تالش همکاران عملیاتی و 
فنی این میزان اس��تحصال نس��بت به سال 99 
بی��ش از ۴۱ درصد افزایش داش��ته که این اقدام 
رکورد جدیدی در ش��رکت آغاجاری محس��وب 
می گردد. ش��ایان ذکر اس��ت ۴ دستگاه فرآورش 
) mot و ۱ دستگاه Mos سیار نفت )۳ دستگاه

با  هدف پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی 
و ه��در رفت نف��ت و گاز در  هنگام عملیات های 
تعمیرات��ی  ب��ر روی چاه های نفت در ش��رکت 

آغاجاری در  حال فعالیت می باشند.

مشارکت مخا برات منطقه مرکزی در طرح 
مفتاح الجنه کمیته امداد امام خمینی)ره( 

به مناسبت ماه مبارك رمضان  
 در راس��تای ایفای وظایف مس��ئولیت های 
اجتماعی وبه مناس��بت ماه مبارک رمضان ، 
مخا برات منطقه مرک��زی در طرح مومنانه 
مفتاح الجنه کمیته ام��داد امام خمینی )ره( 
مشارکت کرد. به گزارش اداره روابط عمومی 
مخا برات منطقه مرک��زی ، همزمان با ماه 
مب��ارک رمض��ان طبق در خواس��ت کمیته 
ام��داد امام خمین��ی)ره( اس��تان مرکزی به 
منظورش��رکت در طرح مومنانه مفتاح الجنه 
آن نهاد درتفقد ودلجویی و حمایت  ازخانواده 
های بی سرپرست ،مخا برات منطقه مرکزی 
با کمک مالی به سه خانواده تحت سرپرستی 
کمیته امداد امام خمین��ی )ره( در این طرح 

شرکت کرد.

مجوز برای ایجاد ۴ اقامتگاه 
بوم گردی در ایالم صادر شد

میراث فرهنگ��ی،  اداره کل  سرپرس��ت   
از  ای��الم  صنایع دس��تی  و  گردش��گری 
صدورمج��وز ب��رای ایج��اد چه��ار اقامتگاه 
بوم گردی دراس��تان خبر داد. فرزاد ش��ریفی 
با اعالم ای��ن خبر اظهار ک��رد: برای ایجاد 
چهاراقامت��گاه بوم گردی در دو شهرس��تان 
دره ش��هر و چوار )مجوز س��ه اقامت��گاه در 
دره ش��هر و یک مجوز در شهرس��تان چوار( 
با اشتغالزایی ۱۶ نفر مجوز صادر شده است. 
وی با بیان اینکه هدف اصلی ایجادوتوسعه 
این نوع از اقامتگاه ها،رسیدن به توسعه  پایدار 
اس��ت، افزود: ایجاد اقامتگاه های بوم گردی 
در اس��تان عالوه برجذب گردشگر و فراهم 
کردن محیط شاد و ایمن برای آن ها، موجب 
ایجاد درآمد برای روس��تاییان و جلوگیری از 
مهاجرت آنان به شهر ها می شود. سرپرست 
و  گردش��گری  میراث فرهنگ��ی،  اداره کل 
صنایع دس��تی ایالم تصریح کرد: در صورت 
اقامتگاه های بوم گردی، می توانیم  گسترش 
فرهن��گ مهمان نوازی، احت��رام به طبیعت، 
مراس��م های آیین��ی، لباس های س��نتی و 
همچنین سبک های متنوع زندگی در مناطق 
متفاوت استان را به گردشگران نشان دهیم.

 
با هدف تمدید و صدور گواهینامه های 

استاندارد در شرکت ملی حفاری ایران  
نخستین جلسه  ممیزی مراقبتی و گواهینامه 
سامانه مدیریت یکپارچه )IMS( برگزار شد

 نخس��تین جلسه افتتاحیه ممیزی مراقبتی و 
 )IMS( گواهینامه سامانه مدیریت یکپارچه
با ه��دف تمدید و صدور گواهینامه های ایزو 
9۰۰۱، ای��زو ۱۴۰۰۱، ای��زو ۴۵۰۰۱ و ای��زو 
۱8۰۰۱ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت ملی حفاری این جلس��ه در س��الن 
جلسات س��اختمان مرکزی شرکت با حضور 
حمی��د رضا خوش آیند نماین��ده مدیرعامل،  
معاونان مدیرعامل در امور فنی و مهندس��ی 
و عملی��ات حف��اری و تع��دادی از مدیران و 
رؤس��ای ادارات و گ��روه ممی��زی SGS  به 
صورت ویدئوکنفرانس تشکیل گردید. تمدید 
و ص��دور گواهینام��ه های س��امانه مدیریت 
یکپارچه شامل مدیریت اس��تاندارد مدیریت 
کیفیت، مدیریت محیط زیس��ت و مدیریت  
ایمنی و بهداش��ت شغلی است که داشتن آن 
برای مشارکت در مناقصات داخلی و خارجی 
الزامی و مورد تاکید کارفرماها می باشد. اداره 
مهندسی ساختار و بهروری مسئولیت دبیرخانه 
کمیته راهبردی و همچنین مدیریت ایمنی، 
بهداش��ت و محیط زیس��ت متولی استقرار و 
ویراستاری اس��تانداردهای مذکور در شرکت 

ملی حفاری ایران می باشند.
 

رسیدگی به ۷3۸ شکایت در حوزه 
حمل ونقل جاده ای استان سمنان

مدی��ر کل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
استان سمنان گفت: با تسهیل ثبت شکایت 
در س��امانه ۱۴۱، کار رس��یدگی به تخلفات 
رانن��دگان و ش��رکت های حم��ل و نقل در 
این اس��تان ب��ه میزان چش��مگیری افزایش 
یافته اس��ت. به گزارش رواب��ط عمومی اداره 
کل راه��داری حمل و نقل جاده ای اس��تان 
س��منان، منص��ور کیای��ی اف��زود: در همین 
چارچوب س��ال گذش��ته 989 مورد شکایت 
حوزه حمل ونقل جاده ای در سامانه ۱۴۱ ثبت 
شده اس��ت. مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اس��تان س��منان بیان داشت: از این 
تعداد ش��کایات بیش از ۷۵ درصد آن پاس��خ 
داده شده و باقی مانده شکایات جهت بررسی 
و اقدام الزم به کمیس��یون ها و شرکت های 
ذیربط ارجاع داده شده است. وی در ادامه ثبت 
شکایات در این مدت زمان را حاکی از اعتماد 
خدمات گیرندگان حوزه راهداری و حمل ونقل 
جاده ای به این اداره کل خواند و گفت: عموم 
این عزیزان اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان س��منان را به عنوان مرجع و 
متولی خود برای حل مشکالت می دانند که از 
این باب مدیران نیز با بهره گیری از تمام توان 
و همه ظرفیت ه��ای موجود در جهت احقاق 
حقوق خدمات گیرندگان تالش خواهند کرد.

اخبار

رییس ش��ورای اسالمی ش��هر گفت: به 
همت ش��هرداری و ش��ورای شهر بازارچه 

مشاغل خانگی راه اندازی شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��هرداری 
و  ش��ورای اس��المی نظرآباد؛ اکبرزاده با 
تاکید ب��ر حمایت از محص��والت خانگی 
و ایجاد بس��تر الزم برای فروش این نوع 

محصوالت اظهار کرد: در راس��تای  ابالغ 
استاندار محترم و فرماندارمحترم مبنی بر 
دومین جلس��ه کارگروه اشتغال و سرمایه 
گ��ذاری که با محوریت راه اندازی بازارچه 
عرضه محصوالت مشاغل خانگی برگزار 
شد ،ش��هرداری و شورای ش��هر اقدام به 
ایجاد و راه اندازی بازارچه در جهت عرضه 

مستقیم محصوالت خانگی در ماه مبارک 
رمضان کردیم.

رییس ش��ورای اسالمی ش��هر با تاکید بر 
حمایت از محصوالت خانگی و ایجاد بستر 
الزم ب��رای فروش این ن��وع محصوالت 
اف��زود: در ش��رایط اقتصادی ام��روز الزم 
است از تولید محصوالت خانگی و فروش 

آن حمایت شود.
 اکبرزاده با بیان اینکه ایجاد این بازارچه ها 
ضمن ایجاد بستر مناسب و توانمندسازی 
خان��واده ه��ا، رونق اقتصاد خان��واده را به 
دنبال دارد تصریح کرد: مش��اغل خانگی 
فرصت��ی ب��رای رف��ع معضل بی��کاری و 
ایجاد شغل های جدید بر اساس خالقیت، 

استعداد و کارآفرینی جوانان است که زمینه 
مش��ارکت آنان در فعالیت های اقتصادی 

جامعه را مهیا می سازد.
این مقام مسئول بیان کرد: بازارچه مشاغل 
خانک��ی از تاری��خ ۳۱/۰۱/۱۴۰۱لغای��ت 
۱۳/۰۲/۱۴۰۱در پارک ش��هر نظرآباد  در 

معرض دید عالقمندان قرار می گیرد.

حمایت از مشاغل خانگی با ایجاد بازارچه اشتغال  در نظرآباد
به همت شهرداری و شورای شهرانجام شد:

اگر هزینه تمام شده خدمات سالمت پرداخت نشود، به جای فقر، مرگ در جامعه گسترش پیدا می کند
مش�هدمقدسمحمدرضارحمتی-عضو هیات مدیره نظام پزشکی مشهد و 
نایب رئیس انجمن جراحان عمومی خراس��ان رضوی گفت : همان طور که 
مریض جز تحمل درد و رنج، نباید دغدغه دیگری داش��ته باشد، پزشک هم 
جز درمان مریض و بازگرداندن سالمت او، نباید دغدغه دیگری داشته باشد. 

وقتی این دو را کنار هم بگذاریم، وضعیت سالمت مردم اصالح می شود. 
غالمرضا زمانی افزود: در قانون آمده که تعرفه خدمات سالمت هر سال باید 
براساس تورم به روز شود و محاسبه آن عبارت از هزینه تمام شده به اضافه 
یک س��ود قابل قبول که بتوان براس��اس آن یک معیشت قابل قبول برای 

پزشک ایجاد کرد که دغدغه مسائل اقتصادی را نداشته باشد.
 وی در خصوص راهکارهای جبرانی برخی پزش��کان در مواجهه با مس��ائل 
مالی بیان داش��ت : برخی پزشکان به س��مت خدمات زیبایی که تعرفه های 
آن آزاد و توافقی اس��ت، س��وق پیدا کنند و در واقع رسالت اصلی پزشکی را 

رها کنند. 
نای��ب رئیس انجمن جراحان عمومی خراس��ان رضوی رضوی تصریح کرد: 
راه های جبرانی دیگری هم وجود دارد. مثال ممکن اس��ت پزشک شغل خود 
را رها کرده و به مشاغل دیگر روی بیاورد ،همچنین ممکن است روش های 
دیگری را انتخاب کند. مثال به جای اینکه در یک ساعت، ۴ بیمار را به دقت 
ویزیت کند، ۱۰ بیمار را ببیند و به جای وقت گذاش��تن روی معاینه، استفاده 
از پاراکلینیک رواج پیدا کند.  از نظروی کس��انی که اصرار می کنند تعرفه را 
پایین نگه دارند، با سالمت مردم بازی می کنند: وزیر رفاه، جمله جالبی گفته 
که اگر تعرفه ها را افزایش دهیم، فقر در بین مردم گسترش پیدا می کند. من 
می خواهم این جمله را اصالح کنم. اگر بخواهیم اصرار کنیم که هزینه تمام 

شده را نپردازیم، فقر که چه عرض کنم، مرگ را گسترش می دهیم
زمانی ادامه داد : نمی توان فقط دغدغه بیمار را در نظر گرفت اما به پزش��ک 
بی توجه بود. پزشک با هزار دغدغه نمی تواند فقط دغدغه درمان و سالمت 
مریض را داش��ته باش��د. پزشک هم مثل بقیه انس��ان ها، یک انسان است و 
نیازهای خ��ود را دارد و اگر بخواهد خدمتی انجام دهد، این خدمت متضمن 

برخی هزینه هاست که باید پرداخت شود. 
وی افزود: این یک اصل اس��ت که اگر کسی خالف اینها را بگوید، یعنی از 
اصول اولیه اقتصاد به دور اس��ت. این انس��ان می تواند وزیر، رئیس جمهور، 
قانون گذار، یا یک فرد عادی باش��د، هیچ تفاوتی نمی کند. بنابراین پرداختن 
به سایر مسائل، فرافکنی و ورود به سیاست است و اهدافی غیر از سالمت و 

منافع مردم را دنبال می کند. این در قانون دیده شده است. 
عضو هیات مدیره نظام پزش��کی مش��هد تصریح داشت :یک جنبه پزشکی 
تدافع��ی، مس��ئولیتی و جنبه دوم آن، اقتصادی اس��ت. یعن��ی اینکه از نظر 
اقتصادی ممکن است که پذیرش بیماران صرفه نداشته باشد. در هر صورت 
ممکن اس��ت که با روش های مختلف، کمیت را جایگزین کیفیت کنند. در 

نهایت به هم ریختگی اتفاق خواهد افتاد و این به هم ریختگی باعث خواهد 
ش��د که تعداد پزشک با کار موثر درمان و سالمت ریزش پیدا کند، حتی اگر 

ظرفیت ها را ده برابر کنند.
غالمرض��ا زمانی در خصوص نقش بیمه ه��ا در این بین گفت: درواقع علت 
اصلی اینکه وضعیت اقتصاد س��المت در کش��ور به اینجا رسیده، بیمه های 
ناکارآمد هس��تند. در همه دنیا بیمه یک ابزار است تا رابط تخصصی و حلقه 
ارتباطی شود بین ارائه دهنده و گیرنده خدمت. در خیلی از جاهای دنیا پزشک 
مس��تقیما با بیمار خود در ارتباط است و خدمت خوب ارائه می دهد و ممکن 
اس��ت که تعیین قیمت هم انجام دهد. برای اینکه این سیستم را یکنواخت 
کنند، یک رابط تخصصی بین اینها می گذارند که اوال فسادی شکل نگیرد، 
ثانی��ا خدمات به صورت تخصصی خریداری ش��ود. پس بنابراین بیمه ای که 
این مسئولیت را برای ارائه خدمت به عهده گرفته، اوال باید تخصصی و ثانیا 
کارآمد باشد. یعنی هم توان اقتصادی داشته باشد و هم علم. بیمه های ما در 
این زمینه مشکل دارند. توان اقتصادی بیمه به علت ناکارآمدی پایین است و 
نمی تواند هزینه ها را تامین کند. شاید هم مقاصد دیگری دارد و هزینه ها را به 
جاهای دیگر منتقل می کند که در این صورت به س��المت مردم بی توجهی 
کرده و ارزش کمی برای س��المت مردم قائل ش��ده اس��ت. خود نیز دائم به 
پشت مردم پناه می برد که مردم ندارند و فقیر هستند و شما باید این خدمات 
را ارزان ارائ��ه دهید. در حالی که بیمه باید بگوید که مردم مورد حمایت من 
هس��تند، ش��ما باید خدمات با کیفیت به مردم بدهید و پول مناسب با آن را 
هم دریافت کنید. اینجا می ش��ود بین پزشک و بیمه چانه زنی صورت گیرد، 
ام��ا اینکه بخواهد تمام قوانین اقتص��ادی را زیر پا بگذارد و بگوید چون من 
نمی توانم این خدمات را ارائه دهم، پس شما هم باید از بعد اقتصادی قضیه 
بگذرید و خدمت بدون کیفیت و به هر فرمی ارائه دهید. کمااینکه وقتی تعرفه 
واقعی خدمت پرداخت نشود، آن خدمت به شکل خودکار بی کیفیت می شود و 

این داستان بیمه های ماست. 

وی تاکی��د کرد: جامعه پزش��کی نباید تحت تاثیر ق��رار بگیرد. کمااینکه اگر 
جامعه پزش��کی هم قرار باشد به هر بادی بلرزد، شرایط بدتر می شود. جامعه 
پزشکی زحمت زیادی کشیده و رسالت سالمت مردم را به عهده دارد و نباید 
در ای��ن م��وارد جا خالی کند. ویکی از راه ها این اس��ت که موارد قانونی را از 
طریق سازمان نظام پزشکی، قوه های قضاییه و مقننه به جد پیگیری کنند تا 

بتوانند وضعیت را اصالح کنند.
دبیر انجمن جراحان عمومی خراس��ان رض��وی ادامه داد : اگر قانون معیوب 
یا جای ناس��المی هس��ت، آن را اصالح کنند. این وظیفه را س��ازمان نظام 
پزش��کی کل کشور و ش��ورای عالی نظام پزش��کی به عهده دارند و باید با 
همکاری وزارت بهداشت پیگیری کنند و در برنامه درازمدت و میان مدت آنها 
قرار گیرد. اما در کوتاه مدت هم نبایس��تی اجازه دهند که وضعیت به سمت 
وخامت پیش رود و ما دچار کالپس شویم ومردم سرگردان شوند و به سمت 
پزشکی های مختلف موجود در جامعه که سو ء استفاده کننده است، بروند. ما 

در قبال آنها مسئولیت داریم. 
وی اقزود : یکی از این راه های جبرانی گردش��گری س��المت اس��ت. ما در 
کنار گردش��گری سالمت می توانیم درآمدهایی داشته باشیم تا به مردم خود 
خدماتی بدهیم، فرصت پیدا کنیم و شرایط را اصالح کنیم. راه دوم هم که به 
نظر اجتناب ناپذیر می آید، این اس��ت که خیلی از پزشکان ما ازجمله پزشکان 
نس��خه نویس و عمومی و خیلی از جراحانی که کار زیبایی نمی کنند و بیشتر 
کارهای درمانی انجام می دهند، ممکن است به گردشگری سالمت دسترسی 
نداش��ته باش��ند.  اینها باید تعرفه ای باالتر از آنچه که هست و آن چیزی که 
انجمن ها به صورت کارشناسی می دهند اما با مقداری چشم پوشی و سختی 
همانند تاب آوری و از خود گذشتگی قبلی خود، االن به نسبت کمتری هزینه 
کنند و تخفیف بیشتری اعمال کنند و به قول معروف هوای بعضی از مردم 

را بیشتر داشته باشند. 
نای��ب رئیس انجم��ن جراحان عمومی خراس��ان رضوی در خاتم��ه یاد آور 
ش��د:توصیه من به عنوان دلسوز سالمت این است که اگر کسی واقعا دلسوز 
مردم وسالمتی آنها  هست  در بررسی ها آن فردی را به عنوان متخلف اعالم 
کند که از آن س��قف تعرفه ای که انجمن ها به عنوان هزینه تمام شده اعالم 
کردند، فراتر رود. چون به منزله حفظ، دوام و بقای سیس��تم سالمت است و 
نمی توان اسم آن را تخلف گذاشت.دلیل دوم این است که قانون بیمه خدمات 
درمانی به تمام و کمال اجرا نمی ش��ود و زمانی که یک قانون را نصفه نیمه 
اجرا کنیم، همین وضعیت را شاهد خواهیم بود. بنابراین پیشنهاد من این است 
که به بازرسین و کسانی که در سیستم های نظارتی دخالت دارند گوشزد شود 
ک��ه اگر بخواهند همان قانون موج��ود را به صورت نیمه کاره اجرا و برخورد 
کنند، ممکن است که نتایج خیلی خوبی نداشته باشد و در نهایت دود آن به 

چشم مردم خواهد رفت.

دبیر جامعه جراحان ایران شاخه خراسان رضوی:

مذاکره شهردار کرج و مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا پیرامون تملک اراضی شرکت هلیکوپتری ایران
گره گشایی از موانع بزرگراه شمالی؛

ش��هردار کرج در دیدار ب��ا مدیرعامل بنیاد 
تع��اون ناجا پیرام��ون س��از و کار تملک و 
آزادسازی اراضی شرکت هلیکوپتری ایران 
که معارض احداث بخشی از بزرگراه شمالی 
می باش��د، گفتگ��و و رایزنی کرد.ش��هردار 
ک��رج در راس��تای گ��ره گش��ایی از پروژه 
بزرگراه ش��مالی و فراه��م آوردن مقدمات 
ادام��ه عملیات اجرایی، ب��ا همراهی هیئتی 
در محل بنی��اد تعاون ناجا حضور یافت و با 
س��ردار هابیل درویش مدیرعامل این بنیاد 
پیرامون تعامل در جهت تملک و آزادسازی 

بخش��ی از اراضی شرکت هلیکوپتری ایران 
گفتگو و رایزنی نمود.مصطفی س��عیدی با 
بیان اینکه پروژه بزرگراه ش��مالی بخشی از 
نقش��ه راه دوره ششم مدیریت شهری کرج 
در جه��ت کنترل ترافیک درون ش��هری و 
بهبود ترددها در مس��یر تهران – کرج می 
باش��د، اظهار ک��رد: یک��ی از عوامل ُکندی 
پ��روژه های بزرگ وج��ود معارضین اعم از 
زیرس��اخت های تاسیساتی یا اراضی تحت 
تملک ش��خصیت های حقیق��ی و حقوقی 
اس��ت که همین معضل دامنگی��ر بزرگراه 

در دس��ت احداث نیز گردیده و امیدواریم با 
همراهی دولت مردمی بتوانیم در راس��تای 
آزادس��ازی اراضی مورد نیاز اقدامات خوبی 
انجام دهیم.وی ادامه داد: ش��هرداری کرج 
با حمایت های ش��ورای اسالمی شهر و به 
جهت آنک��ه تکمیل بزرگراه ش��مالی یکی 
از پروژه های اولویت دار ش��هر می باش��د، 
آمادگ��ی دارد تا طی توافق��ی خوب با بنیاد 
تعاون ناجا نس��بت به آزادس��ازی بخشی از 
اراضی متعلق به ش��رکت هلیکوپتری ایران 
وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی اقدام 

نمای��د تا با تحویل آن به پیمانکار، مقدمات 
ادام��ه عملیات اجرای��ی در بخش مهمی از 
پروژه مهیا گردد.س��عیدی خطاب به سردار 
دروی��ش گفت: ترافیک یکی از مش��کالت 
کالنشهرها و همین طور کرج می باشد که 
در س��فر اخیر ریاس��ت جمهوری اسالمی و 
اعضای هیئت دولت به استان نیز تصمیمات 
خوبی برای تکمیل پروژه های قطار شهری 
و بزرگراه شمالی اتخاذ گردید و در واقع این 
همراهی ها و تعامالت و خروجی جلس��ات 
در راستای خدمت رس��انی به شهروندان و 

گره گش��ایی از مشکالت شهری است و از 
ن��گاه خوِب جنابعالی به این حوزه نیز کمال 

قدردانی را دارم.

اولین نشس��ت ش��ورای فرهنگ عمومی 
شهرس��تان فردیس در سال جدید ،در دفتر 
امام جمعه شهرس��تان و با حضور فرماندار 
و اعضای این ش��ورا برگزارشد. به گزارش 
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرس��تان فردیس، حجت  االسالم سید 
ابراهیم حسینی امام جمعه شهرستان فردیس 
در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
این شهرستان در سال جدید اعالم کرد: طرح 

پژوهشی آسیب شناس��ی اجتماعی توسط 
کارشناسان در این شهرستان پرجمعیت آغاز 
شده اس��ت.وی افزود: قرار است پرسشنامه 
با هدف آسیب شناسی معضالت اجتماعی 
فردیس از جمله ط��الق، اعتیاد و امثال آن 
توس��ط مردم در این طرح تکمیل شود.امام 
جمعه فردیس گفت: این طرح با همکاری 
دفت��ر امام جمعه، آم��وزش و پرورش،حوزه 
های علمیه، بس��یج، ش��هرداری و تبلیغات 
اسالمی در حال اجرا است .وی به موضوع از 
خود بیگانگی اشاره کرد و افزود: بی حجابی 
و سگ گردانی ناشی از خودبیگانگی است 

.حس��ینی گفت : اج��رای ۲ طرح فرهنگی 
والیت دانشجویی و تبیین منظومه فکری 
رهبری برای تابستان امسال توسط دفتر امام 
جمعه،حوزه های علمیه،آموزش و پرورش و 
تبلیغات اسالمی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس ش��ورای فرهنگ عمومی فردیس با 
بی��ان اینکه امروز موضوع س��المت اداری 
مورد تاکید مقام معظم رهبری است، افزود: 
مسووالن باید این موضوع را در دستور کار 
قرار دهند که در شورای فرهنگ عمومی ، 
کمیته فرهنگی پشتیبان برای این موضوع 
تش��کیل و به آن پرداخته می ش��ود.وی بر 

ضرورت و فوریت جهاد تبیین که مورد تاکید 
مقام معظم رهبری است اشاره کرد و اظهار 
داشت: جهاد تبیین یک امر واجب، قطعی و 
فوری است؛ کمیته فرهنگی دشمن درحال 
مهندسی معکوس برای ناکارآمد جلوه دادن 
خدمات انقالب اس��المی است بنابراین بر 
همگان، به ویژه مس��ئوالن، فرهیختگان و 
هنرمندان الزم است عالوه بر انجام وظایف 
خود، به صورت جه��ادی با بیان افتخارات 
نظام اس��المی در مقابل این هجمه دشمن 
تا به دندان مسلح ایس��تادگی نمایند.دکتر 
مجی��د ابهری متخصص عل��وم رفتاری و 

آس��یب شناس اجتماعی نیز در این نشست 
در خصوص طرح آسیب شناسی اجتماعی 
در فردی��س گف��ت: در مرحل��ه اول طرح ، 
تکمیل هفت هزار پرسش��نامه در خصوص 
بدحجابی،بی حجاب��ی، اعتیاد،طالق،فرار از 
خانه، اختالفات زناشویی ،قتل و امثال آنها 
در اولویت ۱۰ آسیب اول قرار دارد.وی افزود: 
برای اولین بار در کشور در شهرستان فردیس 
بانک اطالعاتی آسیب های اجتماعی تشکیل 
می شود و این پژوهش به صورت پلکانی در 
فردیس در حال انجام است تا این آسیب ها 

شناسایی و احصا شود.

طرح پژوهشی آسیب شناسی اجتماعی در فردیس آغاز شد

ذوب آهن اصفهان کانون اشتغال زایی و آموزش نیروهای ماهر در منطقه
در دیدار مسئولین ذوب آهن و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان عنوان شد :

مهندس ایرج رخصتی سرپرس��ت مدیریت 
عام��ل ذوب آهن اصفهان ب��ا میثم مداحی 
مدی��ر کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
اس��تان اصفهان دیدار و گفتگوکرد. مهندس 
رخصت��ی در این دیدار از ذوب آهن اصفهان 
به عنوان یک ث��روت ملی نام برد که دراین 
منطقه جغرافیایی واقع شده و عالوه بر ایجاد 
اش��تغال در این منطقه ، باعث اشتغال زایی 
برای اس��تان های همجوار هم شده است و 
در سال های اخیر نیز طبق قانون ،جذب نیرو 
از شهرستان لنجان افزایش یافته است . وی 

با اش��اره به اینکه سازمان فنی حرفه ای می 
تواند ، با برگزاری دوره های آموزشی متناسب 
با نیازهای صنایع ، بستر مناسبی برای ایجاد 
اش��تغال و ارتقای توانایی های منابع انسانی 
فراهم س��ازد گفت : عالوه بر اش��تغال زایی 
، این ش��رکت با توجه به مسئولیت اجتماعی 
خود و درچارچوب قانون ، پیمانکاران منطقه 
را جه��ت پروژه ها در اولویت قرار می دهد و 
ت��ا حد امکان خرید موارد مورد نیاز خود را از 
منطقه ، اس��تان اصفهان و کشور تامین می 
نماید . سرپرس��ت مدیریت عامل ذوب آهن 

اصفهان ، یکی دیگر از حوزه های مسئولیت 
اجتماعی این ش��رکت را مس��ائل زیس��ت 
محیطی ذکر کرد و گفت : این مجتمع عظیم 
صنعت��ی از گازهای فرایندی در نیروگاه ها و 
خط تولید خود استفاده می کند تا هم از هدر 
رف��ت منابع جلوگیری ش��ود و هم در جهت 
حفظ محیط زیست ،مانع از انتشار گاز در هوا 
گردد . مهن��دس رخصتی ، نگرش مدیریت 
ذوب آهن نس��بت به کارکن��ان را مبتنی بر 
تکریم و بر اساس معیارهای رهبری دانست 
و افزود : تالش��گران این ش��رکت همچون 

برادران ما هستند و همانطور که از آنها انتظار 
کارج��دی و دقیق داریم ، پش��تیبانی و ارائه 
خدمات از آنها هم به عنوان وظیفه انجام می 
ش��ود و در این راستا ، با اصالح آیین نامه ها 
ودستورالعمل ها ، تالش می کنیم ،مشکالت 
این قشر زحمت کش حل گردد . سرپرست 
مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان همچنین 
به صادرات به عن��وان ابزار اصلی ذوب آهن 
جهت تامین ارز اشاره کرد و گفت : انتظار از 
دولتمردان این است که در شرایط کنونی از 
صادرات حمایت جدی صورت گیرد و در هر 

بخش نامه ای ، مس��ائل تولید کنندگانی که 
در صادرات فعالیت دارند ، در اولویت باش��د.   
میثم مداح��ی مدیر کل تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان نیز از ذوب آهن به 
عنوان یکی از مهمترین کانون های اشتغال 
زایی و کارصنعتی در کش��ور نام برد و گفت 
: این ش��رکت در آموزش مهارت های فنی 
و نیروی انس��انی ماهر برای کشور طی دهه 

های گذشته نقش مهمی ایفا کرده است .



اخبار
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جامعه

بازداشت رئیس منابع طبیعی گالیکش
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان گلس��تان از 
بازداش��ت رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان 
گالیک��ش در ارتب��اط با پرونده قط��ع درختان 
جنگل ل��وه خبر داد.حیدر آس��یابی در گفت و 
گو با ایس��نا با اش��اره به پرونده جنجالی قطع 
درخت��ان جنگل لوه در گالیک��ش، اظهار کرد: 
چند روز پیش خبری مبنی بر قطع ۳۰۰ اصله 
درخت جنگلی در مسیر جنگل لوه به کندسکوه 
منتشر و بالفاصله دستور بررسی موضوع صادر 
شد.وی با بیان اینکه پرونده قطع این درختان 
روی میز دادس��تانی مرکز استان قرار گرفت، 
افزود: پس از بررس��ی های اولیه مشخص شد 
این درختان بدون طی تش��ریفات قانونی قطع 
شده است.رئیس کل دادگستری استان گلستان 
ب��ا تاکید بر اینکه مدیر منابع طبیعی گالیکش 
به اتهام تخریب محیط زیست و منابع طبیعی 
بازداش��ت ش��د، خاطرنش��ان کرد: وی پس از 
تفهیم اتهام با قید وثیقه فعال آزاد شد.آس��یابی 
تصریح کرد: تحقیقات در این باره ادامه دارد و 
احتماال بازداشت و تفهیم اتهام چند نفر دیگر نیز 

به زودی انجام می شود.

تکذیب خبر تصویب تعطیلی روزهای 
پنجشنبه ادارات و مراکز آموزشی

ی��ک عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجل��س گفت ک��ه طرحی به اس��م تعطیلی 
روزهای پنجشنبه همه ادارات و مراکز آموزشی 
در کمیس��یون آم��وزش وج��ود ندارد.حجت 
االسالم احمدحس��ین فالحی در گفت وگو با 
ایسنا ضمن تکذیب خبر تصویب طرح تعطیلی 
روزهای پنجش��نبه ادارات و مراکز آموزش��ی 
اظه��ار کرد: ب��ه هیچ وجه چنی��ن طرحی در 
کمیسیون نبوده و نیست. منابع خبری از قول 
خودش��ان چنین موضوعی را مطرح کرده اند.
چند روز قب��ل در فضای مجازی خبری مبنی 
بر تصویب طرح تعطیلی پنجشنبه های مراکز 
اداری، آموزش��ی و قضایی در کلیه استان ها و 
شهرستان ها در کمیسیون آموزش مجلس به 
نقل از  رضا حاجی پور، س��خنگوی کمیسیون 

آموزش مجلس منتشر شده بود.

ورود بیش از ۱ میلیون قوطی شیرخشک 
مخصوص نوزادان مبتال به آلرژی به 

کشور
سخنگوی س��ازمان غذا و دارو از ورود بیش از 
یک میلیون قوطی محموله جدید شیرخشک 
مخصوص نوزادان مبت��ال به آلرژی خبر داد و 
گفت: این محموله پس از انجام فرایند شناسه 
گ��ذاری، همین هفته در دس��ترس عموم قرار 
می گیرد.محمد هاشمی در صفحه شخصی اش 
در توییتر در این باره نوش��ت: پس از پیگیری 
مجدانه، بی��ش از یک میلیون قوطی محموله 
جدید شیرخشک مخصوص نوزادان مبتال به 
آلرژی به گمرگ رس��ید تا پس از انجام فرآیند 
شناسه گذاری، همین هفته در دسترس عموم 
ق��رار گیرد.وی افزود: برای جلوگیری از قاچاق 
معکوس این فراورده ها، ثبت آنها در س��امانه 
تیتک جهت رهگیری مصرف صحیح نیز انجام 

می شود.

انتقاد پلیس از تبلیغ فروش سالح در 
سایت های مجوزدار

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخی از تبلیغات 
منتشر شده نظیر فروش سالح، فشنگ، مسائل 
غیراخالق��ی و ... در فضای مجازی انتقاد کرد.
س��ردار حس��ین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره محتوای برخی از تبلیغات منتش��ر شده 
در برخی از س��ایت ها اظهارکرد: متاس��فانه در 
مواردی شاهد این بودیم که تبلیغات نامناسبی 
در برخی از س��ایت ها که بعضی از آنها دارای 
مجوز هم هس��تند، منتش��ر می شود. تبلیغاتی 
مانند فروش چاقو، س��الح س��رد، شبه سالح، 
فشنگ، مسائل غیراخالقی و ... که الزم است 
ب��ر این موارد نظارت صورت بگیرد.وی با بیان 
اینکه چنین تبلیغاتی یک اقدام خالف قانون و 
مجرمانه است، درباره اینکه آیا پلیس بنا دارد تا 
با این موارد برخوردکند یا خیر؟ گفت: ببینید قرار 
نیس��ت ما نظارتی کنیم، بلکه خود صاحبان و 
مالکان این سایت ها و نهادهای مسئول در این 
زمینه باید نظارت کرده و جلوی چنین تبلیغاتی 
را بگیرند.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه 
داد: برای س��ایتی که از مج��اری قانون مجوز 
گرفته و فعال اس��ت، واضح و مبرهن اس��ت 
که تبلیغ فروش س��الح، فشنگ، مسائل ضد 
اخالقی و ... در آنها غیرقانونی و مجرمانه است.  
رحیمی با بیان اینکه پلیس هم در این زمینه به 
وظایف خ��ود عمل می کند، اظهارکرد: اما باید 
توجه داش��ته باش��ید که خود مالک و مسئول 
س��ایت و نهادهای مربوطه باید نظارت کنند و 

با موارد خالف و مجرمانه برخورد کنند.  

برخورد پلیس با باشگاه های خارج از 
عرف و غیرمجاز بدنسازی

فرمان��ده انتظامی تهران ب��زرگ از برخورد 
پلی��س ب��ا باش��گاه های غیرمج��از و خارج 
از عرف بدنس��ازی خبر داد.س��ردار حس��ین 
رحیمی در دیدار ب��ا رئیس و اعضای هیئت 
فدراسیون بدنسازی با تاکید بر اینکه پلیس 
از همه رش��ته های ورزش��ی و ورزش��کاران 
حمایت می کن��د، گفت: ورزش، ش��ادابی و 
طراوت و سرزندگی را به همراه دارد و ترویج 
و توس��عه ورزش چه ورزش همگانی و چه 
ورزش حرف��ه ای نیاز هم��ه جوامع از جمله 
جامعه ماس��ت و همه باید ب��ه این موضوع 
توج��ه کنیم.رحیمی بدنس��ازی را ورزش��ی 
مفرح و ارزش��مند توصیف ک��رد و گفت: به 
همین دالیل هم هست که این ورزش مورد 
توجه و اقبال جوانان و نوجوانان قرار گرفته و 
جزو ورزش های پرطرفدار محسوب می شود. 
پلیس ه��م از همه رش��ته های ورزش��ی و 
ورزشکاران حمایت می کند.فرمانده انتظامی 
ته��ران بزرگ ب��ا تاکید بر اصل ق��رار دادن 
قان��ون و مقررات در تمام امور، گفت: پلیس 
حمایت همه جانبه خود از فدراسیون رسمی 
و قانونی را اعالم و از توسعه ورزش همگانی 
و قهرمان��ی در پایتخت و کش��ور عزیزمان 
حمای��ت کنیم.رحیمی در عی��ن حال گفت: 
معی��ار و مبنای عمل پلیس قانون و مقررات 
جاری کش��ور اس��ت. در همین راس��تا هم 
پلیس اماکن پایتخت با همکاری فدراسیون 
بدنسازی کشور با باش��گاه های غیرمجاز و 
خارج از عرف برخورد قانونی خواهد کرد چرا 
که وجود چنین باشگاه هایی می تواند سالمت 
جسمانی، عقالنی و اخالقی ورزشکاران ما را 

به مخاطره بیاندازد.

5۰ میلیون واکسن کرونا در زنجیره 
سرد کشور وجود دارد

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه 
در حال حاضر ۵۰ میلیون واکس��ن کرونا در 
زنجیره س��رد کش��ور موجود اس��ت، گفت: 
در ح��ال حاضر نی��ازی به واردات واکس��ن 
کرونا نداریم.کم��ال حیدری درباره وضعیت 
ذخایر واکس��ن کرونا با بیان اینکه وضعیت 
واکسن مان در حال حاضر بسیار خوب است، 
گفت: حدود ۵۰ میلیون واکسنی که در حال 
حاضر در زنجیره س��رد کش��ورمان موجود 
است، هیچ نیازی به واردات واکسن نداریم.
وی افزود: ش��رکت های واکسن ساز داخلی 
هم به تعداد بسیار انبوهی واکسن تولید دارند 
که مجوز صادرات کلی را هم دریافت کردند 
و در حال حاضر همه ش��رکت ها برای بحث 
ص��ادرات اقدام می کنند.حی��دری ادامه داد: 
بنابراین  اگر الزم باش��د می توان از  ظرفیت 
شرکت های واکسن س��از داخلی که کیفیت 
بسیار خوبی هم دارند، استفاده کنیم. اکنون 

هیچ نیازی به واردات واکسن نداریم.

تعویق امتحانات مدارس به بعد از ماه 
رمضان

مرک��ز س��نجش و پایش کیفیت آموزش��ی 
وزارت آموزش و پرورش با صدور اطالعیه ای 
از مدارس خواس��ت تا برگ��زاری آزمون ها و 
امتحان��ات را به بعد از م��اه مبارک رمضان 
موکول کنند.در این اطالعیه آمده اس��ت: به 
منظور بهره مندی دانش آموزان و همکاران 
فرهنگ��ی از فضائل ماه مب��ارک رمضان و 
لیال��ی قدر الزم اس��ت، م��دارس برگزاری 
آزمون ها و امتحانات را به بعد از ماه رمضان 
موک��ول کنند. در ادامه این اطالعیه تصریح 
شده است: نهمین آزمون استخدامی متمرکز 
دستگاه های اجرایی کشور، رشته های شغلی 
وزارت آم��وزش و پرورش، صب��ح روزهای 
پنجشنبه و جمعه، مورخ ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت 
م��اه ۱۴۰۱ که پس از م��اه مبارک رمضان 

خواهد بود، برگزار می شود.

احتمال افزایش حقوق سربازان در 
اردیبهشت

س��ازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی 
جمهوری اس��المی ایران طی اطالعیه ای 
اعالم کرد که افزایش حقوق س��ربازان پس 
از ابالغ آئین نامه مربوطه تامین و واگذاری 
منابع از س��وی دول��ت، از اردیبهش��ت ماه 
اجرایی می ش��ود.در متن این اطالعیه آمده 
است:» نیروهای مسلح ضمن تقدیر و تشکر 
از نمایندگان محترم مجلس و دولت محترم 
درخص��وص تصویب و ابالغ افزایش حقوق 
س��ربازان وظیفه در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل 
کش��ور، آمادگی خ��ود را برای اج��رای این 
قانون از اردیبهش��ت ماه سال جاری اعالم 
می کند.«در این اطالعیه تاکید شده است:» 
پیش نویس دستورالعمل مربوط به افزایش 
حقوق س��ربازان وظیفه در نیروهای مسلح 
تدوی��ن و منتظر ابالغ آئی��ن نامه مربوطه و 
واگذاری منابع بودجه از سوی دولت محترم 
اس��ت ت��ا در چارچوب آئین نام��ه ابالغی و 
متناس��ب با می��زان منابع واگذاری ش��ده از 
اردیبهشت ماه سال جاری شاهد این افزایش 

باشیم.

اخبار

گ�روهاجتماعی:رییس پلی��س راهنمایی و 
رانندگ��ی ناجا اعالم کرد تس��هیالت ویژه 
برای ترخیص خودرو و موتورس��یکلت های 
توقیفی که فاقد دس��تورقضایی هس��تند تا 
عیدسعید فطر ادامه دارد. به گزارش »عصر 

ایرانیان« س��ردار سید کمال هادیانفر درباره 
تس��هیالت پلیس برای ترخیص خودروها 
و موتورس��یکلت های توقیفی گفت: توجه 
داشته باشید که این تسهیالت برای ترخیص 
خودرو و موتورس��یکلت هایی است که فاقد 
دس��تور قضایی هستند و اگر دستور قضایی 
برای توقیف وس��یله ای وجود داش��ته باشد، 
ترخیص آن دارای مراحل و شرایط دیگری 
اس��ت.وی با بیان اینکه از عید نوروز تا عید 

سعید فطر تسهیالتی برای ترخیص خودروها 
و موتورسیکلت های توقیفی اجرا شده است، 
ادامه داد: در این طرح تسهیالتی نظیر  تقسیط 
جرایم، حذف دیون دولتی و... پیش بینی شده 
اس��ت تا خودروها و موتورسیکلت هایی که 
مدت هاست در پارکینگ ها مانده اند ترخیص 
شوند. همچنین نرخ پارکینگ ها نیز با توجه به 
اینکه مربوط به بخش خصوصی است، حذف 
نشده اما شامل تخفیف شده و با قیمت سال  

9۴ محاسبه می شود.هادیانفر افزود: ما حتی 
گفتیم در مورد موتورسیکلت ها شروطی نظیر 
عوارض شهرداری، بیمه نامه، گواهی نامه و 
...  را در هنگام ترخیص حذف کنند. گفتیم 
اگر فردی گواهی نامه نداشت موتورسیکلت 
را به او بدهند، اما اجازه س��وار ش��دن بر آن 
را ن��دارد و باید ب��ا وان��ت آن را حمل کند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در گفتگو 
با ایسنا درباره اینکه چگونه می توان نسبت 

به اس��تفاده از این تسهیالت برای ترخیص 
خودرو و موتورس��یکلت استفاده کرد، یادآور 
شد: شهروندان تا عید فطر فرصت دارند که 
به همراه مدارک وس��یله نقلیه خود به دفاتر 
پلیس+۱۰ مراجعه کرده یا با استفاده از نرم 
افزار »پلیس من« نسبت به ترخیص خودرو 
یا موتورسیکلت توقیفی خود اقدام کرده و با 
مراجعه به پارکینگ ها و ستادهای ترخیص 

وسیله را ترخیص کنند.

طرح ترخیص خودروهای توقیفی تا عید فطر ادامه دارد
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا:

 35 درصد شهریه مدارس به سند تحول بنیادین و امورفرهنگی اختصاص می یابد
معاون وزیر آموزش وپرورش:

معاون وزیر آموزش وپ��رورش ضمن اعالم 
این خبر که پیش ثبت نام مدارس غیردولتی 
از قبل عید آغاز شده و مدارس مجاز به انجام 
آن هس��تند؛ درباره شاخص ها و زمان تعیین 
ش��هریه مدارس غیردولتی توضیحاتی ارائه 
داد.احمد محمودزاده در گفت وگو با ایس��نا، 
افزود: پیش ثبت نام ها از قبل عید آغاز شده 
و به لحاظ قانونی هم اجازه داده شده است. 

اولیاء به مدرس��ه می روند و امکانات و فضا 
را مشاهده کرده و با شرایط مدرسه نیز آشنا 
می شوند و در نهایت به توافق اولیه با مدرسه 
برای ثبت نام فرزندشان می رسند.وی افزود: 
تا زمان ابالغ ش��هریه جدید، مالک دریافت 
شهریه س��ال آتی به صورت علی الحساب، 
شهریه سال جاری است. هرساله نرخ شهریه 
مدارس غیردولتی در س��امانه مش��ارکت ها  

درج می ش��ود و اولیاء می توانند از آن مطلع 
شوند، ضمن آنکه ش��هریه در زمان ثبت نام 
ه��ا در تابلویی نصب و در معرض دید عموم 
قرار می گیرد.رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی وزارت آم��وزش و پرورش درباره 
زمان اعالم شهریه مدارس غیردولتی برای 
س��ال تحصیلی آتی نیز توضیح داد و گفت: 
شیوه نامه تعیین شهریه مشخص و از چندی 

پیش برای همه استان ها ارسال شده است. 
مدارس موظف به تکمیل فرم های ارس��الی 
از سوی س��ازمان هس��تند؛ که یک بخش 
س��خت افزاری و بخش دیگر ن��رم افزاری 
اس��ت.محمودزاده ادامه داد: بخش س��خت 
افزاری مربوط به مواردی از این قبیل است 
که مساحت مدرس��ه چقدر است، چه میزان 
اج��اره بها می پردازد و ی��ا چند معلم جذب 

کرده اند. بخش دیگ��ر که برای اولین بار به 
آن ورود پیدا کرده ایم به اجرای س��ندتحول 
بنیادین و رویکرده��ای فرهنگی، تربیتی و 
موفقیت های آموزش��ی و پرورش��ی باز می 
گردد. ش��اخص هایی برای ای��ن امر تعیین 
کرده ایم و از این پس حدود ۳۵ درصد از کل 
شهریه تعیین شده برای یک مدرسه به این 

موضوع اختصاص می یابد.

به صدا درآمدن زنگ خطر کم آبی و دلخوشی مدیران به بارش باران
افزایش گرمای بی سابقه درسال آبی جاری؛

گ�روهاجتماع�ی:درحالی که ص��دای زنگ خطر کم آبی 
سالهاس��ت به صدا درآمده اما هنوز برنامه ریزی برخی از 
مدیران حوزه آب و خاک بر اس��اس بارش باران صورت 
می گیرد. به گزارش »عصر ایرانیان« در همین خصوص 
علیرضا ش��ریعت کارش��ناس حوزه آب با اشاره به اینکه 
ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در یک محیط خشک 
و نیمه خش��ک قرار گرفته و منابع آب محدودی داشته 
است و خواهد داشت، اظهار کرد: باید پذیرفت که مشکل 
کشورمان خشکسالی نیست و منابع آبی محدود است و 
این ما هستیم که باید به جای تقابل با این وضعیت، خود 
را با ش��رایط اقلیمی و محدویت های آب س��ازگار کنیم.
وی افزود: نباید به بارانی در برخی مقاطع تقریبا مناسب 
می بارد، دلخوش باشیم و در مواقعی که با کاهش میزان 
بارش مواجه می شویم زانوی غم بغل بگیریم؛ کما اینکه 
پیش��ینیان ما با انجام اقدامات��ی همچون احداث قنات و 
کش��ت محصوالت کم آب بر و متناسب با اقلیم منطقه  
به اس��تقبال این ش��رایط رفته و به نوعی خود را با اقلیم 
خشک و نیمه خشک سازگار کرده بودند.وی با بیان اینکه 
متاس��فانه طی دهه های اخیر حاکمیت با انجام اقدامات 
به اصطالح توس��عه ای و بدون توجه به محدودیت های 
منابع آب، محیط زیس��ت کش��ور را با بحران شدید آبی 
مواجه کرده اس��ت،اظهار کرد: هر چند که بس��یاری هم 
رش��د جمعی��ت و به تبع آن افزایش مصرف آب ش��رب 
، کش��اورزی و صنع��ت را به عنوان عوام��ل اصلی بروز 
بح��ران کمب��ود آب معرفی می کنند ولی ب��ا نگاهی به 
کشورهای دیگر منطقه که تقریبا شرایط اقلیمی مشابه 
و شاید بدتری نسبت به ما دارند، متوجه می شویم که با 
انجام اقدامات و برنامه ریزی دقیق  کارشناسی و سیاست 
گذاری درس��ت، همزمان با توس��عه، مشکالت کم آبی 
خود را مدیریت کرده اند.این کارشناس آب ادامه داد: این 
نش��ان می دهد نقش حاکمیت در ایج��اد این بحران در 
ایران بس��یار پر رنگ تر بوده است چون حاکمیت، نقش 
مردم و ذینفعان محلی را در سیاس��تگذاری آب به شدت 
کاه��ش داده و به جرات می توان گفت به صفر رس��انده 
است. برای نمونه در حوضه زاینده رود که طی قرن های 
متمادی توس��ط مردم و براساس طوماری به نام طومار 
شیخ بهایی اداره می شد و همین جوامع محلی با استناد 
ب��ه آن عمل می کردن��د و علیرغم  ک��م آبی هیچوقت 
جریان آب از سراب تا پایاب قطع نمی شد، هیچ اعتراضی 
از س��وی جوامع محلی وجود نداشت. دقیقا از زمانی که 
دولت ها با کنار گذاشتن مردم  محلی، مدیریت این حوضه 
آبریز و رودخانه را تمام و کمال به عهده گرفتند و صرفا 
در قالب برنامه های توسعه ای تیشه به ریشه طومار شیخ 
بهای��ی زدند، تنازعات اجتماعی ب��ه مرور افزایش یافت.

ش��ریعت با اشاره به این که طی دو سه سال اخیر شاهد 
اوج این تنازعات بوده ایم،اظهار کرد: طوماری که مبنای 
تعامل مردم و حاکمیت بود، متاس��فانه به محل مناقشه 
تبدیل ش��د  و هرچه این روند کم بارش��ی و خشکسالی 
تشدید ش��ود قطعا تنازعات افزایش خواهد یافت.وی با 
اشاره به اینکه بر اساس آمارها و شاخص های بین المللی 
هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد منابع  تجدیدپذیر خود 
را مصرف کند با بحران کم آبی مواجه می شود، گفت: ما 
بی��ش از ۷۲ درصد منابع آب تجدید پذیر خود را مصرف 
کرده ایم  و این موضوع نش��ان دهنده حکمرانی غلط در 
زمینه آب است و بحران تامین آب که تا همین دو دهه 
اخی��ر به عنوان دومین بحران پیش روی کش��ور مطرح 
بود. امروزه  به بحران اصلی کش��ور تبدیل شده است و 
اعتراضات پراکنده ای که به ویژه در یکی دو سال اخیر در 
استان های اصفهان ، خوزستان، یزد  و ..  رخ داده  مبین 
همین مطلب اس��ت .دبیر اجرایی فدراسیون صنعت آب 
ایران ادامه داد: در یک حکمرانی درس��ت در کنار دولت 
و بخش خصوص��ی، حکمرانی محل��ی و دانش محلی 
ق��رار می گیرد و یک ترتیب نه��ادی چند مرکزی اتفاق 
می افتاد اما در کشور متاسفانه اینگونه نشد و عمال منابع 
آب به دولت ها واگذار ش��د و هرگونه مخاطره ای اعم از 
خشکسالی و  کم آبی که ذات و ویژگی این سرزمین بوده 
و هس��ت از طرف مردم  به دولت ها نسبت داده شد.وی 
عنوان کرد:همین ش��یوه حکمرانی غلط هم به درس��تی 
انجام نش��ده اس��ت و بین نهادهای متولی آب در کشور 
شامل وزارت نیرو، جهاد کش��اورزی و سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت هم  هیچ هماهنگی و همکاری درستی 
وجود ندارد؛ به طوری ک��ه وزارت نیرو به جای مدیریت 
عرض��ه آب صرفا عرض��ه آب را به عهده دارد. از طرفی 

وزارت جهاد کشاورزی به جای مدیریت مصرف آب ، بر 
اساس اسناد باال دس��تی صرفا وظیفه تولید مواد غذایی 
و به اصطالح  »خودکفایی محصوالت کش��اورزی«  را 
ب��ه عه��ده دارد و صرفا متقاضی آب اس��ت و در طرف 
مقابل این دو وزارتخانه سازمان حفاظت محیط زیستی 
داریم که مسئول نگهداشت و پاسداشت  محیط زیست 
و منابع طبیعی است ولی به دلیل ساختار بسیار ضعیف و 
شکننده در مقابل تصمیم های این دو وزارتخانه عریض 
و طویل و قدرتمند به هیچ وجه قدرت بازدارندگی ندارند 
و به ماش��ین امضای طرح های به شدت غیر توسعه ای 
و مخرب منابع آب و .. تبدیل ش��ده و به  حاش��یه رفته 
است.به گفته شریعت در شیوه غلط حکمرانی آب، عدم 
همکاری و هماهنگی این س��ه نهاد متولی آب و محیط 
زیست که زیرمجموعه های دولت هستند »نور علی نور« 
است. با نگاهی به آمار و ارقام نگران کننده نزوالت جوی 
در س��ال آبی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و میزان ذخائر آب سدهای 
اصلی کش��ور به ویژه سدهای استان های دچار تنش آبی  
کشور اعم از تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان متوجه 
می ش��ویم که دیگر با این شیوه سیاست گذاری  قادر به 
مقابله با بحران های اجتماعی و سیاس��ی نیستیم و الزم 
است به س��رعت با تغییر پارادایم و با بهره گیری از همه 
ظرفیت های ملی اعم از بخش خصوصی ، دانشگاه ها و 
خبرگان علمی ، جوامع محلی و به دور از نگاه سیاسی و 
حزبی برای مقابله جدی با بحران پیش رو آماده ش��ویم.
وی ادام��ه داد: در همی��ن ارتباط می توان ب��ه اقدامات 
کش��ور ترکیه در ایجاد س��ازه های عظی��م و جلوگیری 
از ورود آب ب��ه دجله و فرات و .. اش��اره کرد که تبعات 
این اقدام را امروزه در کش��ور خودمان، عراق، سوریه و... 
مش��اهده می کنیم که عالوه بر نابودی مزارع کشاورزی 

این کشورها موجبات ایجاد ریزگردهای بسیار شدید در 
این کشورها شده اس��ت و یا می توان به عدم همکاری 
طالبان در حق آبه سیستان در ایران  اشاره کرد که  نشان 
می دهد دنیای آینده متعلق به کشورهایی است که ضمن 
مدیری��ت منابع و مصارف آب ، خ��ود را برای مواجهه و 
سازگاری با ش��رائط اقلیمی جدید آماده کرده اند.شریعت 
با اش��اره به این که »تغییرالگوی کشت« عنوان یکی از 
مهمترین اقدامات برای سازگاری با کم آبی است، گفت: 
تغییر الگوی کش��ت موضوعی است که از مدت ها پیش 
در دس��تور کار متولیان بخش آب قرار گرفته است ولی 
متاسفانه در مقاطعی و به محض بارش نسبتا مناسب به 
فراموش��ی سپرده شده است به طوری که امروزه به یک 
ش��وخی و مزاح تبدیل شده است. هر چند که با توجه به 
شرایط اقلیمی،  گریزی از آن نیست و دیر یا زود که صد 
البته همین امروز هم دیر است باید این کار به طور جدی 
در دس��تور کار همه مس��ئوالن و مردم قرار گیرد .البته  
»تغییرالگوی کش��ت« به هیچ وجه به صورت دستوری 
قابل انجام  نیست و نیاز به بستر سازی دارد که مهمترین 
آن اعتماد س��ازی بین مس��ئوالن و کشاورزان است، در 
مرحله بعدی باید پذیرفت که کش��اورز طی سال ها و با 
توجه به ش��رایط اقتصادی و معیش��تی به سمت کشت 
محصوالتی رفته است که هم بازار مناسب و هم درآمد 
و س��ود تضمین شده ای داشته و هم  دانش و تجربه آن 
را به دست آورده اس��ت اما این محصول تولیدی بسیار 
آب بر است. لذا این موارد هم به عدم همکاری کشاورز 
با تغییر الگوی کشت دامن می زند.به گفته شریعت مردم  
کش��ور ایران همواره نشان داده اند که در مواقع حساس 
توان انجام کارهای بزرگ را دارند، البته به ش��رط آنکه 
همه کش��ور و به دور از هرگونه ن��گاه حزبی و گروهی 
و ب��ا هر دیدگاه دلس��وزانه ای برای گ��ذر از این بحران 
بزرگ بس��یج شوند.شریعت در پایان تصریح کرد:امروزه 
هیچکس منکر آن نیست که مدتهاست  کشور ایران با 
شدیدترین تحریم های ظالمانه  بین المللی دست و پنجه 
نرم می کند و با توجه به مش��کالت ش��دید اقتصادی و 
معیش��تی نباید با ذکر مطالب ناامی��د کننده کام مردم را 
تلخ تر کنیم ولی این واقعیت را باید پذیرفت که روزها و 
ماه های سختی به لحاظ بحران آب پیش روی ماست و 
این توان و تجربه ،اهمیت و دلس��وزی در مجموعه های 
بخش خصوصی و  صنعت آب کش��ور و همینطور مردم 
وجود دارد و فقط کافیست حاکمیت با اعتقاد به این توان 
و با بهره گیری از آنها نه تنها این مش��کل را مرتفع کند 
بلکه زمینه ایجاد بستری مناس��ب برای توسعه متوازن 
و پایدار کش��ور با احترام به منابع  آب و محیط زیس��ت 

فراهم شود .

معاون بیمه خدمات س��المت س��ازمان بیمه سالمت 
ضمن توضیح ش��رایط برقراری بیمه رایگان برای ۳ 
دهک درآمدی، گفت: س��ازمان بیمه س��المت طبق 
بودجه مش��خص، مبلغ ۶۰۰۰ میلی��ارد تومان اعتبار 
برای بیمه رایگان در نظر گرفته  است.مهدی رضایی 
در گفت وگو با ایس��نا، درباره پوش��ش بیمه افراد فاقد 
پوش��ش بیمه، گفت: حدود ۶ میلیون نفر بیمه نش��ده 
در کشور وجود دارند، البته آمارها کامال قطعی نیست. 
پی��ش از این ه��م اف��راد فاقد بیمه، جهت پوش��ش 
بیمه ای طی چندین نوبت فراخوان ش��دند. براس��اس 
بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه شش��م توسعه کشور و 
آئین نامه اجرایی آن، کلیه ش��هروندان فاقد بیمه پایه، 

جهت برقراری پوش��ش بیمه پایه س��المت می توانند 
با مراجعه به س��امانه خدمات غیرحضوری شهروندی 
سازمان بیمه سالمت و یا دفاتر پیشخوان دولت طرف 
قراردادمان، نس��بت به بیمه کردن خود و خانواده شان 
اق��دام کنند.او تاکید کرد: بر اس��اس بند د تبصره ۱۴ 
قان��ون بودجه ۱۴۰۱، افراد فاقد بیمه پایه س��ه دهک 
پایی��ن درآمدی، به صورت رای��گان و بدون پرداخت 
حق بیمه تحت پوش��ش قرار می گیرند.وی همچنین 
افزود: اف��راد متقاضی اس��تفاده از یارانه دولت جهت 
حق س��رانه بیم��ه از پایگاه  اطالعات رف��اه ایرانیان، 
استعالم می شوند و براس��اس استعالم انجام شده در 
یک��ی از دهک های درآمدی تعریف می ش��وند. یارانه 

دولت بسته به دهک درآمدی تعیین شده به متقاضی 
تعلق خواهد گرفت.رضایی درباره زمان مورد نیاز برای 
استعالم دهک درآمدی متقاضیان بیمه رایگان، ادامه 
داد: قانون اعالم کرده است که ارزیابی وسع ۳ دهک 
درآمدی باید ظرف دو هفته انجام و به ما اعالم شود. 
همچنین طبق بودجه مش��خص، مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد 
توم��ان اعتبار ب��رای بیمه رایگان در نظ��ر گرفته ایم.  
رضایی ادامه داد: سه دهک درآمدی پایین درآمدشان 
پایین تر از ۴۰ درصد حداقل حقوق و دس��تمزد اس��ت  
که رایگان بیمه می شوند. در دوران کرونا موقتا قانون 
ارزیابی وسع اعمال نشد تا افراد از پوشش بیمه خارج 
نش��وند.وی درباره حق بیمه سایر دهک های درآمدی 

نی��ز گفت: اکن��ون نیز طب��ق قانون قبل��ی دهک ۴ 
می بایس��ت ۵۰ درصد حق بیمه و دهک ۵ به بعد هم 
می بایست ۱۰۰ درصد حق بیمه را پرداخت کنند. بیمه 
س��المت در راستای اینکه به مردم فشار کمتری وارد 
شود، پیشنهاد اصالح این آیین نامه را به هیئت دولت 
داده  است. پیش��نهاد ما این بوده است که دهک های 
بیش��تری ش��امل بیمه رایگان ش��وند و در نهایت به 
صورت پلکانی ح��ق بیمه افزای��ش یابد.معاون بیمه 
خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت در پایان تاکید 
کرد: مبلغ س��رانه بیمه س��المت در سال جاری هنوز 
مصوب نشده است. سال گذشته سرانه بیمه یک ساله 

برای هر نفر حدود ۶۰۰ هزار تومان بود.

پوشش بیمه  رایگان سه دهک پایین درآمدی چگونه است؟

هدیه 5۰۰ هزار تومانی بنیاد مستضعفان به تمام ایتام بهزیستی و کمیته امداد کشور
رئیس بنیاد مس��تضعفان در حاشیه بازدید از 
یک مرکز نگه��داری ایتام در جنوب تهران 
که همزمان با ایام شهادت حضرت علی )ع( 
انجام ش��د از واریز مبل��غ ۵۰۰ هزار تومان 
به حس��اب تمام ایتام تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیس��تی در سراسر کشور خبر داد.
به گ��زارش »عصر ایرانیان« ، س��ید پرویز 
فتاح در حاش��یه بازدید از مرکز پسرانه ایتام 

طلیعه کرام��ت در جنوب تهران و گفتگو با 
ایتام و مربیان این مرکز، با اعالم خبر واریز 
۵۰۰ هزار تومان از س��وی بنیاد مستضعفان 
به حس��اب تمام ایتام تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیس��تی در سراس��ر کشور اظهار 
کرد: بنیاد مستضعفان طبق سنت چندسال 
اخیر، امس��ال نیز همزمان با ایام ش��هادت 
ابواالیتام حضرت علی )ع(، هدیه ای نقدی 

را به حساب تمام ایتام تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیس��تی در سراس��ر کشور واریز 
کرد.رئی��س بنیاد مس��تضعفان ادامه داد: بر 
اساس آمار اعالمی کمیته امداد و بهزیستی، 
بنیاد مس��تضعفان مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را 
برای بیش از ۱۷۴ هزار یتیم تحت پوشش 
این ۲ نه��اد حمایتی تخصیص داد که طی 
دیروز و پریروز به حساب این عزیزان واریز 

ش��د.به گفته وی، بنیاد مس��تضعفان برای 
اهدای این حمایت نقدی ب��ه ایتام، بالغ بر 
8۷ میلیارد تومان را تخصیص داده اس��ت.
فت��اح در ادامه با تاکید بر حساس��یت نظام 
اس��المی ب��ر حمای��ت از ایت��ام نیازمند در 
سراس��ر ایران گفت: م��ا در تفاهم نامه های 
جداگان��ه ای ب��رای حمای��ت از ایتام تحت 
پوش��ش این نهادهای حمایتی برنامه داریم 

و تامی��ن جهیزیه و تامین مس��کن را برای 
این عزیزان عهده دار ش��ده ایم. رئیس بنیاد 
مستضعفان اضافه کرد: هم اکنون با توجه به 
اقدامات ص��ورت گرفته در این حوزه، تعداد 
پشت نوبتی های جهیزیه برای دختران یتیم 
تحت پوشش کمیته امداد به صفر رسیده و 
احداث خانه برای تامین مسکن این عزیزان 

نیز آغاز شده است.



اخبار
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اقتصاد خرد

قیمت صیفی جات اردیبهشت شکسته 
می شود

رییس اتحادیه بارفروشان گفت: ایران کشور 
چهار فصل اس��ت و ما در زمینه کشت این 
اقالم به جز بادمج��ان گلخانه ای کمبودی 
نداری��م در روزه��ای آین��ده محص��والت 
شهرهای مختلف برداشت و عرضه خواهند 
شد و شاهد شکسته شدن قیمت ها خواهیم 
بود.ب��ه گ��زارش ایلنا،مصطف��ی دارایی نژاد 
ب��ا انتق��اد از محدودیت ص��ادرات برخی از 
اقالم کش��اورزی گف��ت: وزارتخانه به جای 
این بخش��نامه می توانست نظارت های خود 
را در ش��بکه توزیع افزایش و کش��اورزان را 
موظف می کرد ع��الوه بر صادرات نیاز بازار 
داخلی را تهیه و تامین کنند.وی با اش��اره به 
افزایش کشش بازار صادراتی گوجه فرنگی 
و بادمج��ان، افزود: میزان تقاضا برای خرید 
گوجه فرنگی از س��وی پاکس��تان، عراق و 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس افزایش پیدا 
ک��رد از ای��ن رو تجار و بازرگان��ان داخلی با 
طرف ه��ای خارجی ق��رارداد منعقد کردند و 
اگر نتوانند به تعهدات خود عمل کنند عالوه 
بر پرداخت ضرر و زیان، اعتماد تجار خارجی 
به طرف های ایرانی از بین می رود و در آینده 
از امض��ای ق��رارداد با تج��ار ایرانی اجتناب 
می کنن��د. وی اف��زود: نب��ود برنامه ریزی و  
تصویب قوانین یک شبه نباید مانع صادرات 
ش��ود؛ مصوبات این چنینی غیرقانونی است 
از ای��ن رو مجل��س در این داس��تان ورود و 
بخش��نامه ممنوعیت صادرات سیب زمینی، 
گوج��ه فرنگی، پیاز و بادنج��ان را لغو کرد.
رییس اتحادیه بارفروش��ان در پاسخ به این 
پرس��ش که بازار داخل��ی در روزهای اخیر 
در تامی��ن این ۴ قلم ب��ا چالش هایی مواجه 
ب��ود آی��ا می توان ب��ا منع ص��ادرات عرضه 
ای��ن محص��والت را در ب��ازار تنظیم کرد؟ 
گفت: ایران کش��ور چهار فصل اس��ت و ما 
در زمینه کش��ت این اقالم به جز بادمجان 
گلخانه ای کمبودی نداریم در روزهای آینده 
محصوالت ش��هرهای مختلف برداش��ت و 
عرضه خواهند ش��د و ش��اهد شکسته شدن 

قیمت ها خواهیم بود.

مزایده باقیمانده میوه های تنظیم 
بازاری عید

سازمان تعاون روستایی باقیمانده میوه های 
تنظیم بازاری عید را به مزایده گذاش��ت که 
بر همین اس��اس س��ه هزار تن میوه فقط در 
تهران اس��ت.به گزارش عصرایرانیان به نقل 
از سازمان تعاون مرکزی روستایی ایران، این 
س��ازمان اعالم کرد، مازاد میوه های تنظیم 
بازاری نوروز ۱۴۰۱ موجود در سردخانه های 
خود را به مزایده گذاشته است.این سازمان از 
تمام متقاضی��ان دعوت به عمل آورده ظرف 
مدت س��ه روز از درج این آگهی که از امروز 
است، و تا ۴ اردیبهشت، درخواست های خود 
را در تهران به سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران واقع در تهران- خیابان ولیعصر- باالتر 
از میدان ولیعصر-روبه روی سینمای آفریقا- 
پالک ۱8۱۳- طبقه اول)دبیرخانه کمسیون 
معامالت( و در س��ایر اس��تانها به دفتر مدیر 
سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.مانده 
میوه تنظیم بازاری در اس��تان تهران، س��یب 
۶98 ت��ن و پرتقال تامس��ون ۲ هزار و ۳۰۷ 
ت��ن و کل میوه تنظیم ب��ازاری باقیمانده در 
انبارهای ۲8 استان کش��ور، ۱۲ هزار و ۲۵۰ 

تن است.

فروش روغن با رب و کنسرو ماهی
دبیر اتحادی��ه بنکداران م��واد غذایی گفت: 
ش��رکت های توزیع کننده به هنگام تحویل 
روغ��ن کاالهای دیگری مانند رب، کنس��رو 
ماه��ی و... نی��ز ب��ه بنکداران می فروش��ند. 
ب��ه همین دلی��ل بنکداران رغبت��ی به خرید 
روغ��ن با قیم��ت مص��وب ندارند.به گزارش 
ایسنا،قاسمعلی حسنی در پاسخ به این سوال 
ک��ه  وضعیت روغن در بنک��داری ها به چه 
ص��ورت اس��ت، اظهار کرد: خری��د و فروش 
روغن با قیمت مصوب بس��یار کم انجام می 
شود، زیرا شرکت های توزیع کننده به هنگام 
تحویل روغن کاالهای دیگر نیز به بنکداران 
می فروشند و به همین دلیل بنکداران رغبتی 
ب��ه خرید روغن با قیمت مصوب ندارند.  وی 
ادامه داد:بنک��داران روزی چندهزارتن کارتن 
ف��روش روغن دارند و نمی توانند در کنار آن 
چند هزارتن کارتن کیک، رب گوجه فرنگی، 
کنس��رو ماهی و...  دریافت کنند و بفروشند. 
به عبارت دیگر بنک��داران تمایلی به فروش 
کاالهای اجباری ندارند.دبیر اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی اضافه کرد:روغن با قیمت آزاد در 

بازار به هر میزانی که نیاز باشد وجود دارد.

اخبار

واردکنندگان مکلف به درج قیمت واردات 
و قیمت مصرف  بر روی کاال شدند

مدی��ر کل نظارت ب��ر خدم��ات عمومی و 
ش��بکه های توزیع��ی و اقتصادی س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
گفت: واردکنندگان مکلف به درج هم زمان 
قیمت واردات��ی و قیم��ت مصرف کننده بر 
روی کاالها هستند.به گزارش عصرایرانیان 
ب��ه نقل از وزارت صم��ت، مدیرکل نظارت 
بر خدمات عمومی و ش��بکه های توزیعی و 
اقتصادی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان درباره تکالیف واردکنندگان 
کاال در اج��رای ط��رح خری��د ش��فاف که 
ب��ر اس��اس آن تولیدکنن��دگان مکل��ف به 
درج قیمت ه��ای تولیدی خ��ود روی انواع 
کاال هس��تند، گف��ت: در ای��ن ط��رح همه 
تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند 
ک��ه دو نوع قیم��ت را روی کاال درج کنند؛ 
یکی قیمت تولیدکننده و یا واردکننده و یکی 
هم حداکثر قیمت مصرف کننده که تفاوتی 
هم برای ش��رکت های تولی��دی یا وارداتی 
ندارد.محسن حس��ینلویی یادآور شد: قانون 
حمایت از حقوق مصرف کننده که از س��ال 
۱۳88 مصوب و ابالغ ش��ده و تفکیکی بین 
تولید کننده و وارد کننده قائل نش��ده است، 
بنابراین همه کااله��ا چه تولید داخل و چه 
کاالهایی که وارداتی هستند، مکلف به درج 
قیمت تولیدکننده و مصرف کننده هس��تند.
وی ادام��ه داد: در کاالهای وارداتی، قیمت 
واردکننده درج می ش��ود که در این قیمت، 
مالیات بر ارزش افزوده و س��ود وارد کننده 
نیز لحاظ شده و ضرایب سود عمده فروشی 
و خرده فروش��ی نی��ز به آن اضافه ش��ده و 
حداکثر قیمت مصرف کننده روی کاال درج 
می شود و عرضه کنندگان می توانند پایین تر 
از حداکث��ر قیمت مصرف کنن��ده با یکدیگر 
رقاب��ت کرده��و کاالی خ��ود را به فروش 
برسانند.مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی 
و ش��بکه های توزیعی و اقتصادی س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
در مورد کااله��ای وارداتی بیان کرد: روی 
کاال قیم��ت واردکنن��ده و حداکث��ر قیمت 
مصرف کننده درج می ش��ود و خرده فروشان 
مکلف هس��تند که در این بازه قیمتی کاال 

را عرضه کنند.

روزانه ۴۰۰ تن مرِغ مازاد از 
مرغداران خریداری می شود

مدیرکل پش��تیبانی ام��ور دام تهران گفت: 
روزانه ۳۰۰ ت��ا ۴۰۰ تن مرغ مازاد از تمامی 
استان های کشور بویژه استان های شمالی 
در ح��ال خرید و ذخیره س��ازی هس��تیم.به 
گ��زارش باش��گاه خبرنگاران، رضا س��المی 
گف��ت: ب��ا توجه ب��ه م��ازاد تولید م��رغ در 
واحدهای مرغداری، پش��تیبانی امور دام در 
راس��تای حمایت از مرغداران اقدام به خرید 
م��رغ با نرخ ۳۰ هزار توم��ان و نژادآرین ۳۳ 
هزار و ۴۰۰ تومان کرده است.س��المی می 
گوید:  خرید حمایتی مرغ تا پایان اردیبهشت 
ادامه دارد. طب��ق برنامه وزارتخانه، صادرات 
م��رغ بعد از تکمیل ذخایر پش��تیبانی امکان 
پذیر خواهد بود.بنابر آمار اعالمی اتحادیه و 
تشکل های مرغداران روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ 
تا 8 هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه می 
شود که با وجود کاهش تقاضا و مازاد عرضه، 
قیمت مرغ به کمت��ر از نرخ مصوب در بازار 

رسیده است.

تولید ۷ میلیون تنی فوالد ایران در 
سه ماه نخست سال 2۰22  

انجم��ن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش 
خود اعالم کرد: تولید فوالد ایران در در سه 
ماه نخست ۲۰۲۲ با کاهش ۴.۴ درصدی به 
۶.9 میلیون تن رس��یده و این درحالی است 
که تولید ف��والد در جهان در این مدت ۶.8 
درصد افت کرده اس��ت. ب��ه گزارش فارس،  
انجم��ن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش 
خود اع��الم کرد، تولید ف��والد ایران در ماه 
مارس ۲۰۲۲ )اسفند ۱۴۰۰( نسبت به مدت 
مشابه سال ۲۰۲۱ با کاهش ۶.۱ درصدی به 
۲.۳ میلیون تن رسیده است.تولید فوالد ایران 
در س��ه ماهه نخست ۲۰۲۲ نیز کاهش ۴.۴ 
درصدی داش��ته و به ۶.9 میلیون تن رسیده 
است. بر اساس این گزارش، ایران در فوریه 
۲۰۲۱ )بهم��ن ۱۳99(، در میان بزرگ ترین 
تولیدکنندگان ف��والد جهان در جایگاه دهم 
قرار گرفت که از آن ماه تاکنون این جایگاه 
را حفظ کرده است.بر اس��اس این گزارش، 
ایران در س��ال گذش��ته می��الدی همچنان 
جایگاه دهم خود را حفظ کرده اس��ت.چین 
با تولید 88.۳ میلیون تن، هند با تولید ۱۰.9 
میلی��ون تن و ژاپن با تولی��د 8 میلیون تن، 
س��ه کش��ور نخس��ت تولید فوالد در جهان 
هس��تند. تولید فوالد چین ۶.۴ درصد، ژاپن 
۴.۳ درصد، آمریکا ۱.۷ درصد، روس��یه ۱.8 
درص��د، کره جنوب��ی ۶.۱ درصد، ترکیه ۲.9 
درصد کاهش یافته اس��ت. همچنین تولید 
فوالد ایران طی سال ۲۰۲۱ به ۲8.۵ میلیون 

تن رسیده است

نائب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس واردات خودرو را تنها راهکار تنظیم 
بازار دانس��ت و گفت: هرچند ادعا می شود 
که خودروسازان زیرساخت الزم برای تولید 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را 
دارند اما در واقعیت این شرکت ها فقط 9۰۰ 
هزار دستگاه تولید کردند و از آنجا که نیاز 
بازار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه 
اس��ت با کمبود حدود ۵۰ درصدی عرضه، 

تنظیم ب��ازار ممک��ن نیس��ت.به گزارش 
خانه ملت،س��یدجواد حس��ینی کیا با انتقاد 
از گرانی خودرو، گفت: در ش��رایط کنونی 
فق��ط واردات خودرو بازار را تنظیم می کند 
و درص��ورت بی توجهی ب��ه این مهم و با 
دس��ت فرمون کنونی خودروسازان، بهای 
این کاال نه تنها کاهش��ی نمی ش��ود بلکه 
س��یر صعودی آن نیز تداوم خواهد داشت.
نماینده مردم س��نقر در مجلس ش��ورای 

اسالمی با تاکید بر اینکه برای تنظیم بازار 
چ��اره ای جز واردات مدیریت ش��ده وجود 
ندارد، افزود: در حال حاضر عرضه و تقاضا 
خودرو متناسب نیست و تولید خودروسازان 
نیاز ب��ازار را تامی��ن نمی کند.نائب رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی اضافه کرد: هرچند ادعا می شود 
که خودروسازان زیرساخت الزم برای تولید 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را 

دارن��د اما در واقعیت این ش��رکت ها فقط 
9۰۰ هزار دس��تگاه تولی��د کردند و از آنجا 
که نیاز بازار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
دس��تگاه است با کمبود حدود ۵۰ درصدی 
عرض��ه، تنظیم بازار ممکن نیس��ت؛ برای 
جبران کمبود خ��ودرو در بازار باید واردات 
انجام ش��ود.این نماین��ده مردم در مجلس 
یازدهم ادامه داد: متاسفانه هزینه باالسری 
خودروسازان زیاد است در نتیجه تولید آن ها 

با زیان همراه ب��وده و این موضوع موجب 
می ش��ود که این ش��رکت ها تمایلی برای 
افزایش تولید نداش��ته باشند حال آنکه به 
جای کاهش تیراژ تولید باید برای کاهش 

هزینه های مازاد برنامه ریزی شود.

خودرو با دست فرمون کنونی خودروسازان ارزان نمی شود
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

بازار کاالهای اساسی به ثبات می رسد؟
تدابیر وزارت جهاد برای کنترل رشد قیمت؛

در حالی که وزارت جهاد می گوید تامین کاالهای اساسی 
به اندازه کافی و در برخی کاالها حتی بیش از نیاز انجام 
ش��ده اما بازار برخی از این کاالها همچنان دچار تالطم 
اس��ت.به گزارش مهر، بازار کاالهای اساسی مدتی است 
که دچار نوسان شده است. در این راستا بررسی وضعیت 
بازار محصوالت کاالهای اساسی و اقالم ضروری خانوار 
حاکی از افزایش قیمت ش��کر است. بر این اساس قیمت 
ش��کر در مناطق مختلف تهران قیمت های متفاوتی دارد 
به طوری که در برخی نقاط قیمت آن تا ۳۰ هزار تومان 
هم رسیده است. همچنین قیمت برنج کشت دوم طارم، 
هاش��می و امراللهی در خرده فروش��ی ب��ه بیش از ۱۰۰ 
هزار تومان رس��یده اس��ت.چند روزی است قیمت روغن 
نباتی در برخی از مغازه های س��طح ش��هر روند افزایشی 
گرفته و مغ��ازه داران عنوان می کنند که با کمبود روغن 
مواجه هستند و شرکت های تولید کننده عرضه خود را به 
مراکز فروش به ش��دت کاهش داده اند.براساس گزارش 
میدانی، موجودی روغن در فروش��گاه های خرده فروشی 
کاهش چشم گیری داش��ته است. در همین زمینه یکی 
از فروش��ندگان گفت: چند روزی است که عرضه روغن 
کاهش یافته و ما ناچار شده ایم قیمت ها را باال ببریم و یا 
به درخواست شرکت های تولیدکننده عرضه روغن همراه 

با دیگر کاالها صورت می گیرد.
وزارتجه�اد:تأمی�نکاالهایاساس�یکافیوحتی ���

مازادبرنیازاست
با این حال وزارت جهاد کش��اورزی که مسئولیت تنظیم 
بازار کاالهای اساس��ی را بر عه��ده دارد می گوید تأمین 
کاالهای اساس��ی به اندازه کافی بوده و در برخی کاالها 
حتی از میزان نیاز نیز بیشتر است، این وزارتخانه عوامل 
دیگر از جمله انتظارات تورمی، حلقه های واسط و مواردی 
از این قبیل را در نوس��انات بازار کاالهای اساس��ی مؤثر 
می داند. در همین زمینه، مجید حس��نی مقدم، سرپرست 
دفت��ر بازرگانی داخل��ی وزارت جهاد کش��اورزی درباره 
چالش های ایجاد ش��ده در بازار کاالهای اساسی اعم از 
شکر اظهار کرد: در س��ال ۱۴۰۰ با خشکسالی جدی در 
کشور مواجه شدیم که تولید تمام محصوالت کشاورزی 
از جمله نیش��کر را تحت تأثیر قرار داد.وی با بیان اینکه 
پیش بینی می ش��د در س��ال ۱۴۰۰ از مجموع چغندرقند 
و نیش��کر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن ش��کر در کش��ور 
تولید ش��ود، افزود: به دلیل خشکس��الی و کم آبی که در 
خوزس��تان با آن مواجه بودیم تولید نیشکر دچار مشکل 
ش��د و در مجموع تولید شکر کشور از محل تولید چغندر 
قند و نیشکر به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید. 
حس��نی مقدم تصریح کرد: میزان نیاز کشور به شکر دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که مابقی نیاز باید از طریق 
واردات تأمین شود.سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت 
جهاد کش��اورزی با اشاره به اینکه درسال 99، 9۵۳ هزار 
تن شکر وارد کشور شده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ این 
رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده که حدود ۲۵ درصد 
افزایش داشته اس��ت. بنابراین مجموع شکر تأمین شده 
در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که حدود 
۳۰۰ هزار تن از نیاز کشور بیشتر است.وی درباره اینکه با 
وجود این مازاد چرا چنین اتفاقاتی در بازار ش��کر رخ داده 
و قیمت این کاال رو به افزایش اس��ت، ادامه داد: در این 

باره بحث های مختلفی را می ت��وان مطرح کرد از جمله 
اینکه هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و بحث انتظارات 
تورمی نیز وجود دارد. همچنین حلقه های مختلفی که در 
زنجیره تولید، عرضه و توزیعی که در زنجیره وجود دارند، 
در افزایش قیمت تأثیرگذار هستند.حس��نی مقدم درباره 
اینکه آیا بحث احتکار نیز می تواند مطرح باش��د، تصریح 

کرد: البته این مسئله نیز می تواند مطرح باشد.
قیمتجدیدشکردراولینفرصتاعالممیشود ���

وی تأکی��د کرد: در ح��ال حاضر مس��تندات هزینه ها و 
قیمت های جدید در دس��ت بررسی است تا قیمت جدید 
ش��کر اعالم شود و تمام تالش ما این است که در اولین 
فرصت این کار را انجام دهیم.این مقام مسئول در وزارت 
جهاد با اشاره به اینکه گفته می شود قیمت شکر در برخی 
از مناطق تهران به کیلویی ۳۰ هزار تومان رسیده است، 
گفت: ارقامی را که به صورت موردی در برخی از مناطق 
مشاهده می ش��ود، نمی توان به کل کش��ور تعمیم داد و 
براساس آمار سازمان حمایت که مربوط به ۲۷ فروردین 
۱۴۰۱ اس��ت، متوسط قیمت در کش��ور ۲۰ هزار و ۵۰۰ 
توم��ان برای هر کیلوگرم ش��کر اعالم ش��ده که قیمت 
ای��ن کاال ۱۶ ه��زار و ۳۵۰ تومان برای هر کیلوگرم باید 
باش��د. حس��نی مقدم درباره اینکه آیا با توجه به افزایش 
قیمت ها، نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان را برای ش��کر تأیید 
می کنید، بیان کرد: اینکه در برخی مناطق ش��کر با نرخ 
باالتر عرضه می شود باید بررسی های الزم از طرف حوزه 
نظارت صورت بگیرد.وی افزود: البته سیاست وزارت جهاد 
کشاورزی این است که تشکل های بخش خصوصی بازار 
کاالهای اساسی را تنظیم کنند و دولت نقش حمایتی و 
نظارتی داشته باشد اما اگر شرایطی ایجاد شود که نیاز به 

دخالت دولت باشد، حتماً این کار را خواهیم کرد.
کیلوافزایش ارزان�یروغن،مص�رفس�رانهآنرا���6

داد!
حسنی مقدم درباره چالش های ایجاد شده در بازار روغن 
اظهار کرد: متأس��فانه عمده نیاز کشور به روغن از طریق 
واردات تأمین می ش��ود و اجرای سیاس��ت ارز ترجیحی 
منجر به افزایش تقاضا برای روغن در کشور شده است.
سرپرس��ت دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی 
اضافه کرد: به طوری که قبل از اجرای این سیاست میزان 
نیاز کشور به روغن ساالنه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن و 

سرانه توزیع آن ۱8 کیلوگرم بود. اما در حال حاضر سرانه 
توزیع به حدود ۲۴ کیلوگرم رس��یده و در سال ۱۴۰۰ نیز 
حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن روغن خام وارد ش��ده 
است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال 99 میزان 
واردات روغ��ن خام ۱.۲ میلیون تن ب��وده، گفت: واردات 
روغن خام در سال گذشته نسبت به سال 99، ۴۲ درصد 
افزایش داشته که رقم قابل توجهی است.وی با اشاره به 
اینکه عالوه بر واردات روغن خام، واردات دانه روغنی نیز 
به کشور انجام می شود، افزود: در سال ۱۴۰۰ دو میلیون 
و ۱۶۶ هزار تن دانه روغنی و در س��ال 99 دو میلیون و 
۱8۷ هزار تن دانه روغنی وارد کشور شده بود که کمتر از 
یک درصد کاهش داشته است. بنابراین از محل واردات 
دانه نیز تقریباً ۳۵8 هزار تن روغن در س��ال ۱۴۰۰ تولید 
ش��ده ضمن اینکه 9۰ تا ۱۰۰ ه��زار تن تولید روغن نیز 
از محل دانه های داخلی انجام ش��ده است.حسنی مقدم 
تصریح کرد: بنابراین در سال ۱۴۰۰ مجموعاً دو میلیون و 
دویست هزار تن روغن در کشور تولید و توزیع شده و به 
نوعی رکورد تولید در این سال شکسته شده ضمن اینکه 
از ای��ن میزان فقط یک میلی��ون و ۲۲۳ هزار تن روغن 
توس��ط شرکت بازرگانی دولتی در بازار توزیع شده است.
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با 
اش��اره به اینکه قیمت روغن نسبت به سایر کاالها ثابت 
و پایین مانده اس��ت، ادامه داد: می توانیم بگوییم که این 
مسئله منجر به افزایش تقاضا برای روغن شده و می تواند 

مصرف آن را در میان خانوار باال ببرد.
احتمالقاچاقروغنراردنمیکنم ���

حسنی مقدم درباره اینکه برخی عنوان می کنند قاچاق این 
کاال افزایش پیدا کره است، آیا این مسئله را رد می کنید؟ 
خاطرنشان کرد: قاچاق را رد نمی کنم اما مرجع اصلی این 
مس��ئله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که 
بای��د درباره آن اظهار نظر کند. ممکن اس��ت قاچاق نیز 
وجود داش��ته باش��د اما به طور قطع نمی توان درباره آمار 

آن اظهار نظر کرد.
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با 
اش��اره به اینکه هر حلقه ای که در زنجیره تولید و توزیع 
روغن را می فروش��د، باید آن را در س��امانه جامع تجارت 
ثبت کند، گفت: فقط کس��انی می توانن��د روغن خرید و 
فروش کنند که کد فعالیت در سامانه جامع تجارت داشته 

باشند و بنابراین باید خرید و فروش خود را در این سامانه 
ثبت کنند.حسنی مقدم با اشاره به اینکه هزینه های تولید 
کنندگان نیز افزایش پیدا کرده اس��ت، اظهار داشت: این 
اسناد در دست بررسی است. نمی توانم زمان قطعی برای 
تعیین قیمت روغن اعالم کنم اما قطعاً اسناد بررسی و این 
کار انجام می ش��ود. ضمن اینکه افزایش عرضه از دیگر 
اقداماتی است که وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار 
روغن انجام خواهد داد.حس��نی مقدم در خصوص اینکه 
بخ��ش خصوصی اعالم می کند صد ه��زار تن روغن در 
گمرکات دارد اما به دلیل عدم تخصیص ارز این روغن ها 
را نمی توانند ترخیص کنند، اظهار کرد: خوشبختانه بخش 
اعظم��ی از این ارز تخصیص داده ش��ده و مابقی کار در 
جریان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.وی درباره 
چالش های بازار برنج نیز با بیان اینکه نیاز کشور به برنج 
س��الیانه حدود سه میلیون تن اس��ت، گفت: تولید داخل 
حدود ۲.۲ میلیون تن و بقیه نیاز کشور باید از محل وارد 
تأمین ش��ود. این مقام مس��ئول ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ 
می��زان واردات برنج ۱.۴ میلیون تن بوده که نس��بت به 
س��ال ماقبل آن ۵۶ درصد رشد داشته، بنابراین به اندازه 
نیاز برنج وارد کشور شده است.حسنی مقدم درباره اینکه 
واردات مذک��ور به موقع نبوده اس��ت، افزود: از اول مرداد 
ماه تا سی ام آبان ماه دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج 
است که برای حمایت از کشاورزان انجام می شود در این 
راس��تا سال گذشته با توجه به شرایط خشکسالی ۱۵ روز 
از این دوره کم ش��د و امس��ال هم درخواست دادیم که 
ممنوعیت فصلی به توزیع مدیریت شده تغییر یابد یعنی 
برنج وارد کش��ور شود و اگر احساس کردیم که بازار نیاز 
دارد عرضه انجام شود.وی درباره قیمت برنج وارداتی نیز 
ب��ا بیان اینکه فعاالن بخش قیمت برن��ج را ارائه کردند، 
ادامه داد: س��ازمان حمایت نیز با بررسی مستندات قیمت 
را تصویب می کند اما درباره برنج ایرانی با توجه به ارقام 
مختلف و تأثیر منطقه کش��ت بر کیفیت و طبیعتاً قیمت 
آن موضوع متفاوت اس��ت.وی با اش��اره ب��ه افزایش ۵۶ 
درصدی واردات گفت: در این میان نقش ش��بکه توزیع 
را نمی ت��وان نادیده گرف��ت در این راس��تا وزارت جهاد 
کشاورزی توزیع هوشمند کاالهای اساسی از جمله برنج 
را با کمک استارتاپ ها آغاز کرد که رقم آن معنادار نبود 
اما تأثیر خوبی بر بازار داش��ت. زیرا اطالعات قیمتی را به 
شهروندان منتقل می کند. همچنین همکاری نزدیکی با 
س��ازمان میادین میوه و تره بار از گذش��ته داشتیم و این 

همکاری هرروز بیشتر می شود.
این مقام مس��ئول افزود: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی 
اقدامات گس��ترده ای را انجام داده که ش��امل حمایت از 
تولید تا توزیع محصول بوده است به عنوان مثال امسال 
قرار است ۴۵ هزار هکتار کشت قراردادی برنج در کشور 
انجام ش��ود.وی اضافه کرد: در این طرح نهاده های مورد 
نیاز کش��اورزان در اختیار آنان قرار می گیرد و کشاورز در 
پایان فصل هزینه آن را پرداخت می کند البته نظر ما این 
ب��وده که بخش خصوصی وارد ش��ود و این کار را انجام 
دهد اما برای اینکه کار آغاز شود وزارت جهاد کشاورزی 
در سه استان گیالن، مازندران و گلستان کار را آغاز کرده 
تا کش��اورز دغدغه مالی نداشته باش��د و روی بهره وری 

تمرکز کند.

سرپرس��ت مجری طرح گندم از تدوین و اجرای طرح ۵ 
ساله برای پایداری تولید این محصول و توسعه کشاورزی 
حفاظت��ی از س��ال زراعی آین��ده خبر داد.ب��ه گزارش 
عصرایرانیان به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، »سهراب 
سهرابی« اظهار داشت: طرح ۵ ساله برای پایداری تولید 
گن��دم با هدف ارتقای به��ره وری آب، افزایش عملکرد 
تولید در واحد س��طح و پایداری تولی��د در اراضی آبی و 

دیم از سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اجرا می شود. سرپرست 
مجری طرح گندم اظهارداشت: در قالب این طرح بیش 
از ۵۰ درصد اراضی آب��ی و ۵۰ درصد اراضی دیم گندم 
زیر پوش��ش کشاورزی حفاظتی با شیوه کشت مستقیم 
یا بی خاک ورزی و ش��یوه کم خ��اک ورزی قرار می گیرد.
وی درباره س��طح فعلی اجرای کش��اورزی حفاظتی در 
گندمزارهای کش��ور تصریح کرد: کشاورزی حفاظتی با 

شیوه کشت مستقیم در س��طح حدود ۱8۰ هزار هکتار 
اراضی آبی و 8۵ هزار هکتار اراضی دیم اجرا می ش��ود و 
اگر بخواهیم شیوه کم خاک ورزی را نیز محاسبه کنیم این 
اعداد افزایش می یابد.سهرابی گفت: در کشت مستقیم، 
عملیات کاش��ت بدون خاک ورزی ص��ورت می گیرد و 
ماشین کارنده وارد مزرعه شده و کود و بذر را همزمان در 
خاک قرار می دهد و در این روش دیگر نیاز به شخم زدن 

زمین نیست.وی اظهار داشت: در این طرح، حمایت هایی 
را به کش��اورزان در اراضی آبی و دیمزارهای گندم ارایه 
خواهیم کرد، از جمله در زمینه خرید دستگاه های کشت 
مس��تقیم با نرخ سود ۴ درصد که هم اکنون هم در حال 
انجام است، ضمن آن که ۳۰ درصد قیمت ماشین های 
کارنده نیز توس��ط دولت و ۷۰ درصد باقیمانده از سوی 

متقاضیان پرداخت خواهد شد.

اجرای طرح 5 ساله برای پایداری تولید گندم از سال زراعی آینده
سرپرست مجری طرح گندم اعالم کرد؛

واگذاری سهام خودروسازان طی 6 ماه
معاون وزیر صمت مطرح کرد؛

معاون صنایع حمل ونق��ل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گف��ت: اقدام��ات الزم در این خصوص آغ��از و تمام موانع 
شناسایی شده اس��ت و در حال رفع آن ها هستیم؛ بنابراین 
در دوره زمان��ی موردنظر )۶ ماهه( این اتفاق خواهد افتاد.به 
گزارش عصرایرانیانبه نقل از شاتا، منوچهر منطقی در تشریح 
برنامه ه��ای وزارت صمت در صنعت خودرو گفت: یکی از 
مواردی که ب��ه کاهش تقاضاهای کاذب در ب��ازار خودرو 
می انجامد، واردات خودرو اس��ت؛ بنابراین برای تنظیم بازار 
خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می کنیم.وی بابیان این که 
قواعد الزم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، گفت: 
یکی از ابزارهایی که قانون گذار در اختیار ما گذاشته واردات 

است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان 
نهادهای باالدستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.

تأکی�درئیسجمه�وریب�رواگ�ذاریس�هامدولت�ی ���
خودروسازان

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صم��ت در مورد واگذاری 
س��هام دولتی خودروس��ازان نیز افزود: یکی از محورهای 
دس��تورالعمل 8 ماده ای رئیس جمهوری ب��ه وزیر صمت، 
واگذاری س��هام دولتی ش��رکت های خودروس��ازی بزرگ 
اس��ت و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش بینی شده است.
معاون صنایع حمل ونق��ل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادام��ه داد: اقدامات الزم در این خصوص آغاز و تمام موانع 

شناسایی شده اس��ت و در حال رفع آن ها هستیم؛ بنابراین 
در دوره زمان��ی موردنظر )۶ ماه��ه( این اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به هدف گذاری امسال برای تولید ۱.۵ میلیون 
دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه، گفت: پیش از 
این موضوع تأمین قطعات به علت مس��ئله ریزتراشه ها در 
دنیا مش��کالتی داش��ت، اما اکنون این مشکل حل شده و 
خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.وی با تأکید بر این که 
ریزتراش��ه ها و قطعات باید به صورت دقیق تأمین ش��وند، 
افزود: در این زمینه موضوع تأمین نقدینگی بسیار مهم است 
که خوش��بختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی 
جبران می ش��ود.معاون صنایع حمل ونق��ل وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در ادامه گفت: سعی داریم خودروهایی که 
تولید می ش��ود و مستقیم به دست متقاضی می رسد بیشتر 
ش��ود تا چیزی به عنوان خودروی ناقص نداش��ته باش��یم.
منطقی در خصوص پرداخت بدهی خودروس��ازان به قطعه 
سازان با یادآوری این که اسفندماه سال ۱۴۰۰ در یک دوره 
پرداخت های باالی ۱۲۰ روز به قطعه س��ازان کاهش یافته 
ب��ود، افزود: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال 
می کند، نخست این که پول قطعه سازان منصفانه داده شود، 
دوم این ک��ه با روش مدیریت نقدینگی خودروس��ازان و با 
نظارت وزارت صمت، پرداخت های خودروس��ازان به قطعه 

سازان به اندازه نرمال برسد.



اخبار
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بانک و بيمه

مدیرعامل بیمه آسیا: ما توانستیم در 
سال ۱۴۰۰سهم خود را به ۱۱.۱۱ درصد 

افزایش دهیم
مدیرعامل بیمه آسیا موفقیت های شبکه بزرگ 
فروش بیمه آسیا در سال گذشته را تبریک گفت 
و از آنها تقدیر و تش��کر کرد. به گزارش روابط 
عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین، نایب رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در دیدار با 
اعضای کانون انجمن های صنفی نمایندگان 
بیمه آس��یا  از تالش حرفه ای و ارزنده شبکه 
توانمند فروش بیمه آسیا در تولید بخش عمده 
ای از پرتفوی این ش��رکت تش��کر و قدردانی 
کرد و کس��ب این موفقی��ت را به آنان تبریک 
گفت. مدیرعامل بیمه آس��یا ب��ا ارزیابی مثبت 
از عملکرد این ش��رکت در س��ال ۱۴۰۰، این 
دس��تاورد را ناشی از همدلی و همگامی شبکه 
فروش توانمند و همکاران حرفه ای بیمه آسیا 
توصیف کرد و با  تصریح این موضوع که بیمه 
آسیا در سال گذش��ته توانست سهم خود را از 
بازار صنعت بیمه به رقم ۱۱.۱۱ درصد افزایش 
دهد و همچنان در جایگاه نخست شرکت های 
بیمه خصوصی و بورسی قرار گیرد، بیان داشت: 
علیرغم رشد ۴۷ درصدی پرداخت خسارت ها 
در سال ۱۴۰۰، نسبت خسارت شرکت در این 
سال  بالغ بر ۵۲.9 درصد بود که نسبت به سال 
۱۳99 کاهش  ۱.۶ واحدی را نش��ان می دهد. 
مسعود بادین، با اشاره به جایگاه شایسته بیمه 
آس��یا و این که رمز موفقیت در فروش، توسعه 
بیمه های خرد در س��طح کالن به ویژه بیمه 
های زندگی است، از نمایندگان شرکت خواست 
تا با برنامه ریزی دقیق و همگام با سیاست ها و 
برنامه ها، تمرکز بیشتری در بیمه های زندگی 

و عمر و پس انداز داشته باشند. 

برنامه های جدید بیمه دانا برای 
افزایش سرمایه و حضور قدرتمند در 

بازار بورس
 مدیرعام��ل بیم��ه دان��ا از برنامه های جدید 
این ش��رکت برای افزایش سرمایه و حضور 
قدرتمند در بازار سرمایه خبر داد.  به گزارش 
روابط عمومی بیمه دانا، دکتر رضا جعفری و 
هیئت هم��راه روز ۲9 فروردین ماه جاری در 
بازدید از ش��عبه قم، ضمن تشریح برنامه ها و 
سیاست های جدید این شرکت در سال جاری، 
به مهمترین برنامه ها و اصالحات ساختاری 
خود در بیمه دانا پرداخت.  وی سرمایه گذاری 
را از س��تون های مه��م بق��اء و اس��تحکام 
ش��رکت عنوان و اعالم کرد: به منظور حضور 
قدرتمندتر در بازار سرمایه قصد داریم شرکت 
سرمایه گذاری اطمینان گستر دانا را با افزایش 
س��رمایه و ثب��ت در بورس فع��ال کرده و در 
نهای��ت به یک گروه مالی قوی تبدیل کنیم.   
دکتر جعفری با اش��اره به اهمیت استفاده از 
ابزارهای سرمایه گذاری در تأمین بازده مورد 
انتظار،  تقویت س��رمایه گذاری در شرکت را 
یادآور ش��د و ابراز امیدواری ک��رد: با اعمال 
سیاس��ت های جدید در این حوزه، سودآوری 

بسیار مناسبی عاید شرکت شود.  

شبکه نمایندگی و شعب، ریشه های درخت 
تنومند ۸۰ ساله صنعت بیمه هستند

مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه رویکرد بیمه 
رازی، حمایت جدی از شبکه نمایندگی است، 
گفت: ش��بکه نمایندگی و شعب، ریشه های 
درخت تنومند 8۰ ساله صنعت بیمه هستند. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
رازی، دکت��ر علی جب��اری- مدیرعامل بیمه 
رازی در سی و سومین جلسه ) اولین قسمت 
از فصل دوم( سه شنبه های پاسخگویی با بیان 
اینکه س��ال ۱۴۰۰ س��ال عطف بیمه رازی 
اس��ت، گفت: با همراهی همکاران و ش��بکه 
فروش اتفاقات قابل توجهی در س��ال ۱۴۰۰ 
رخ داد. او ادامه داد: در روزهای ابتدایی س��ال 
گذشته شرکت با چالش های متعددی همراه 
بود که با ترس��یم نقش��ه راه مدون، مس��یر 
مشخصی پیش روی ش��رکت قرار گرفت و 
اصالحات قابل قبولی در س��اختار شرکت رخ 
داد. مدیرعامل بیمه رازی خاطرنش��ان کرد: 
میزان درآمد شرکت در سال ۱۴۰۰ با رشد ۶۰ 
درصدی نس��بت به مدت مشابه سال ۱۳99 
همراه بود و این در حالی اس��ت که در س��ال 
گذش��ته ترکیب پرتفوی شرکت اصالح شد 
و پرتفوهای زیان ده از ش��رکت خارج ش��د. 
جباری یادآور ش��د: در سال ۱۴۰۰ با کاهش 
طول مدت زمان پرداخت خس��ارت، ۱۱ هزار 
میلیارد ریال خس��ارت پرداخت ش��ده و تمام 
خسارت های معوق س��نوات گذشته به طور 
کامل به بیمه گذاران پرداخت ش��ده است. او 
با تاکید بر اینکه بیمه رازی معتبر و پاسخگو 
اس��ت، گفت: ب��ا وجود آنکه در س��ال ۱۴۰۰ 
شرکت بیمه رازی به تمام تعهدات خود عمل 
کرده، اما شاخص نسبت خسارت بیمه رازی 
از معدل صنعت کمتر بوده و این مهم نش��ان 
دهنده آن اس��ت که بیم��ه رازی در پذیرش 

ریسک بسیار مدیریت شده عمل می کند. 

توانمندسازی نیروی انسانی با تکیه بر 
پرورش شغلی در بیمه نوین

ش��رکت بیمه نوین با توجه به استراتژی های 
کالن خ��ود مبنی بر ارتقاء و توانمندس��ازی 
نیروی انسانی و شبکه فروش و نقش آن در 
رضایتمندی مشتریان، گسترش و بهینه سازی 
دوره های آموزش��ی را مد نظر قرار داده است. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی و بین الملل بیمه 
نوین؛ این ش��رکت پس از بسترس��ازی ارائه 
آم��وزش مج��ازی در دوران کرون��ا، اقدام به 
تولید محتوای آموزشی با تکیه بر ظرفیت های 
همکاران و استادان متخصص بیمه و بازاریابی 
کرده اس��ت که نتیجه آن تهیه و انتشار۱۲۰ 
ساعت محتوای آموزشی در سال ۱۴۰۰است.  
بر اساس این گزارش به نقل از اداره آموزش 
این ش��رکت، سال گذشته بیمه نوین بیش از 
8۲ هزار س��اعت دوره آموزشی را به صورت 
ترکیب حض��وری و مجازی برای چهار گروه 
مدیران، نمایندگان، کارشناسان ستاد و شعب با 
در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی، اجرایی 
کرد.  مهم ترین دوره ها و کارگاه های آموزش 
مجازی برگزار شده توسط اداره آموزش بیمه 
نوی��ن در این مدت ش��امل دوره های صدور 
در کلیه رش��ته های بیمه، خس��ارت و بازدید 
بدنه بیمه های اتومبیل، کارگا ه های بازاریابی 
و فروش بیمه های عمر و س��رمایه گذاری و 
دوره های آشنایی با طرح های اختصاصی این 
ش��رکت مانند اتوپالس و مجتمع مسکونی 

بوده اند. 

اخبار

عضو هیات عامل و معاون فناوری اطالعات و شبکه 
ارتباطات بانک ملی ایران پیاده سازی تحول دیجیتال، 
اس��تفاده از ابزارهای نوین، تجهیز ش��عب هوش��مند، 
توسعه پایانه های پرداخت، راه اندازی دیجیتال بانک 
ملی ایران و توس��عه فعالیت ها در بس��تر نئوبانک را 
از جمله مهم ترین سیاس��ت های این بانک در سال 
جاری عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، علیرضا ماهیار در نشس��ت وبیناری امروز خود 
که با حضور روسای ادارات امور شعب، شعب مستقل، 
ادارات فن��اوری اطالعات بانک و ش��رکت های تابعه 

برگزار شد، با بیان اینکه حوزه فناوری اطالعات بانک 
به عنوان یک حوزه پیشران باید منشاء برکات بسیاری 
در س��ال ۱۴۰۱ باش��د، گفت: بانک ملی ایران با ۵۱ 
میلیون مشتری حقیقی و حقوقی و دارا بودن بیش از 
۷۰ میلی��ون کارت، ظرفیت های عظیمی دارد که در 
س��ال جاری باید بیش از پیش مورد بهره برداری قرار 
گیرند.وی افزود: نقشه راه شرکت های تابعه بانک باید 
امسال که به سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
هم نامگذاری شده اس��ت، به صورت دانش بنیانی و 
بومی سازی شده و همچنین با محوریت مزیت های 

رقابتی تدوین ش��وند.ماهیار از راه اندازی سامانه مرکز 
تماس کشوری در بانک خبر داد و تاکید کرد: از دیگر 
اتفاقات مهم سال پیش رو، راه اندازی دیجیتال بانک 
ملی ایران با هدف کاهش تعدد اپلیکیش��ن و سامانه 
هاس��ت.عضو هیات عامل و معاون فناوری اطالعات 
و ش��بکه ارتباطات بانک ملی ایران با اش��اره بر ورود 
پرقدرت این بانک در بس��تر نئوبانک گفت: ما شبکه 
سرمایه گذاری، اعتبارات و بیمه را در کنار هم خواهیم 
داشت.وی با تاکید بر اینکه در سال جاری پیام رسان 
بانک��ی »بله« به صورت جدی به یک ش��بکه ملی و 

فراگیر تبدیل خواهد ش��د، خاطر نش��ان کرد: بله تنها 
اپلیکیشن بانکی کشور است که عالوه بر پیام رسانی، 
پتاس��یل های بس��یاری خوبی از جمله مدیریت مالی 
ش��خصی را نیز داراس��ت و می تواند شبکه بانکی را 
متحول کند.مجید جعفریان رییس اداره کل مدیریت 
عملیات بانکی هم در این جلس��ه با اش��اره بر افتتاح 
کارت ارزی-ریالی کارا در دی ماه سال گذشته گفت: 
این کارت با موجودی ارزی، قابلیت استفاده در شبکه 
شتاب به صورت ریالی را نیز داراست که توسعه آن در 

سال جاری را در دستور کار داریم.

تشریح سیاست های حوزه فناوری بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۱

دکترشایان تصریح کرد

مدیرعامل بانک مسکن گفت: در سال گذشته توانستیم 
ب��ا پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان تس��هیالت، 
رش��د ۱۰۵ درصدی نسبت به مدت مشابه گذشته را در 
تسهیالت دهی رقم بزنیم. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن، دکتر محمود شایان در گفت وگو با رسانه ملی 
افزود: جهت تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن، منابع 
بانک ب��ه بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته اس��ت.  وی 
بیان کرد: س��رمایه بانک از ۱۳ هزار به ۳۴ هزار میلیارد 
توم��ان افزایش یافت که این مه��م ترازنامه بانک را در 
س��ال گذشته بهبود بخشید.  دکتر شایان ادامه داد: نرخ 
کفایت سرمایه بانک مسکن به عنوان تنها بانک دولتی 
در سال گذشته از استادارد تعیین شده )هشت درصد( که 
در حال حاضر نیز به بیش از ۱۰ درصد رس��یده اس��ت.  
مدیرعامل بانک مس��کن اظهار داشت: در طرح نهضت 
ملی مسکن، تکلیف بانک مرکزی در سال گذشته برای 
۲۷ بانک و موسسه مالی و اعتباری، پرداخت ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت و سهم بانک مسکن نیز ۶۳ 
هزار میلیارد تومان بود که توانستیم با پرداخت بیش از۷۵ 
هزار میلیارد تومان،فراتر از تکلیف قانونی خود عمل کنیم.  
وی یادآور شد: میزان پرداخت تسهیالت بانک مسکن 
از سال ۱۳8۴تا۱۳9۴، ۵۵ هزار میلیارد تومان و در سال 

۱۳99، ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت.  دکترشایان 
در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به شعار سال 
»تولید؛ دانش بنیان و اش��تغال آفرین«، تاکید کرد: بانک 
مسکن، بانکی توسعه ای و تخصصی در حوزه ساختمان 
اس��ت و در زمینه تولید، توانس��ته است در این بخش و 
بخش های مرتبط، تسهیالت قابل توجهی پرداخت کند. 

وی خاطرنشان کرد: مس��کن محرک و موتور پیشران 
بخش تولید است و بانک مسکن با تسهیالتی که در این 
حوزه پرداخت می کند، می تواند صنایع پس��ین و پیشین 
آن را فعال کند که این موضوع در سایر صنایع نیز تاثیر 
مثبتی خواهد داشت. دکتر شایان تصریح کرد: در زمینه 
حمایت از شرکت های دانش بنیان، بانک مسکن، سقف 

تسهیالت را برای تشویق انبوه سازانی که از فنون نوآورانه 
و دانش بنیان در س��اخت استفاده می کنند، افزایش داده 
اس��ت. وی افزود: ساخت مس��کن با روش های نوین و 
فناورانه باع��ث صرفه جویی در زم��ان، هزینه و انرژی 
خواه��د ش��د و نیازمند حمایت اس��ت.مدیرعامل بانک 
مس��کن گفت: بیش از ۱۲۰ صنعت وابس��ته به بخش 
س��اختمان وجود دارد که رون��ق این بخش می تواند به 
اش��تغال آفرینی در سطح کشور منجر شود. دکتر شایان 
ادامه داد: همکارانم مصمم هس��تند که شعار سال را در 
هر سه بخش محقق کنند. وی با اشاره به اقدامات بانک 
در حوزه مسوولیت  اجتماعی گفت: در سال های گذشته 
۱8 مدرسه در مناطق محروم توسط بانک مسکن برای 
تعالی سطح آموزش کشور و رشد کیفیت آموزشی در این 
مناطق ساخته شده است. دکتر شایان ادامه داد: هم اکنون 
9 مدرسه در حال احداث و همچنین تجهیز بیمارستان ها 
و مساجد مناطق محروم از دیگر اقدامات بانک مسکن 
درحوزه مس��وولیت اجتماعی اس��ت. مدیرعامل بانک 
مس��کن افزود: یکی دیگر از اقدام��ات تاثیرگذار در این 
حوزه، کمک ب��ه آزادی ۱۴ زندانی جرایم غیرعمد بوده 
که کارکنان بانک توانستند با انجام این مهم در استحکام 

کانون گرم خانواده ها نقش بسزایی را ایفا کنند.

پرداخت تسهیالت بانک مسکن ۱۰5 درصد رشد داشته است

برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز بانک رفاه کارگران بدون نیاز به همراه کارت
بانک رفاه کارگران در راس��تای توسعه خدمات کارت و ایجاد سهولت انجام امور 
دارندگان رفاه کارت همراه، خدمت » برداشت وجه از طریق کد اختصاصی به جای 
رفاه کارت همراه« را راه اندازی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ بر 
اساس این خدمت جدید دارندگان رفاه کارت همراه پس از مراجعه به شعب بانک و 
تکمیل فرم درخواست مربوطه، بدون استفاده از کارت و با وارد کردن کد انتخابی به 

همراه رمز دوم رفاه کارت، امکان برداشت وجه نقد از طریق دستگاه های خودپرداز 
بانک رفاه )تا س��قف روزانه تعیین شده( را خواهند داشت.  بر اساس این گزارش، 
سهولت در انجام عملیات برداشت وجه، عدم نیاز به ورود کارت فیزیکی به دستگاه، 
حفظ امنیت با استفاده از رمز دوم کارت، تخصیص کد ده رقمی به دلخواه مشتری 
و امکان استفاده از رمز دوم ثابت )برای برداشت وجه حداکثر تا یک میلیون ریال( 

و رمز دوم پویا )برای برداش��ت وجه حداکثر تا س��قف تعریف شده برای کارت(، از 
جمله مزایا و امتیازات این خدمت جدید بانک رفاه کارگران به شمار می رود. الزم به 
ذکر است، مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر و 
بهره مندی از این خدمت جدید به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند و 

یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک)فراد(8۵۲۵-۰۲۱ تماس بگیرند.

اینوتکس پیچ ۲۰۲۲ اس��تانی ش��مال غرب کش��ور با 
حض��ور و مش��ارکت فعال پس��ت بانک ای��ران، روز 
پنجشنبه یک اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و حضور مقامات  
محلی استانی آذربایجان  غربی، در ارومیه برگزار شد. 
به  گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، 
در ای��ن رویداد،حجت االس��الم قریش��ی امام جمعه  
ارومیه با اشاره به تاکید و اهمیت علم در اسالم ، گفت 
: اولین آیات که از س��وی خداوند بر پیامبر نازل شده 
از نوع خواندن و علم بوده و این مطلب گواهی اس��ت 
براهمیت علم در اسالم و اینکه دین ما برعلم و تفکر 
و تعقل بنا نهاده شده است. در ادامه مراسم ، غالمرضا 
منصور فر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی 
گفت : درمان مش��کالت تولید در کش��ور ، با اتکا به 
دانش و علم امکان پذیر می باش��د که می بایس��ت 
به اکوسیس��تم و زیس��ت بوم آن توجه کنیم و بانکها 

یک��ی از فعالین تامی��ن کننده مالی این زیس��ت بوم 
هس��تند.  واحد پور مدیر امور اس��تان ه��ا و بازاریابی 
پس��ت بانک ایران، به عنوان سخنران بعدی مراسم، 
ضم��ن اعالم حمایت این بانک از رویداد اینوتکس و 
اس��تارت آپ ها اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال مبتنی 
بر همکاری اس��ت که منابع داده ای بسیار مورد نیاز 
دارد و به روشهای مختلف در اختیار دیگران قرار می 
گیرد و فضای اش��تراک گ��ذاری Sharing  منابع 
اعم از داده یا سایر منابع رکن اصلی اقتصاد دیجیتال 
برای هم افزایی است. واحد پور گفت : اگر به زنجیره 
های مختلف نگاه کنیم در س��ه س��طح هسته کسب 
و کار ش��رکتهای بزرگ صنعت . الیه توزیع خدمات 
و زنجی��ره پلتفرم ها و الیه دسترس��ی هم تک ها تا 
حدودی در حال شفاف شدن هستند. مشارکت در این 
زنجیره و همکاری برای کسب منافع و حتی بقا یک 

اصل جدی در اکوسیستم خواهد بود ؛ یعنی بازیگران 
در عصر جدید تالش می کنند شرکای تجاری بهتری 
داش��ته باش��ند تا از طریق انها نقاط اتصال بهتری در 
عمق کسب و کار و در سطح بازار داشته باشند.   وی 
افزود: پس��ت بانک ایران در این زنجیره بعنوان یک 
بان��ک دو رس��الت دارد .به عنوان ی��ک بانک تامین 
مالی شرکتهای دانش بنیان و همکاری با شبکه های 
نوآوری را از طرق مختلف دارد. از سوی دیگر و شاید 
مهمتر اینکه در اقتصاد دیجیتال به عنوان یک بانک 
که به س��مت بانکداری دیجیتال حرکت کرده تالش 
دارد که هس��ته اصلی کس��ب و کار خود را دیجیتال 
کن��د و اتصال زنجیره ای را ایجاد کند. به گفته واحد 
پور: ای��ن موضوع به معنی بهره گیری پس��ت بانک 
ای��ران از مدلهای جدید ابزار بانکداری مثل بانکداری 
باز و برنامه نویسی جهت ارایه خدمات بانکی از طریق 

پلتفرم ها، فین تکها ، لند تک ها و س��ایر تکهاس��ت 
که در ی��ک صنعت خاص در ح��ال ارایه جدیدترین 
ابزار هس��تند.  وی در پایان رویکرد پست بانک ایران 
را حرکت در مس��یر حمایت از شرکت های نوآوری و 
فناوری و اقتصاد دیجیتال ذکر کرد. شایان ذکر است 
: در پایان اینوتکس پیچ ش��مال غرب کشور ، پس از 
رقابت شرکت های استارت آپی و با نظر هیات داوران؛ 
ش��رکت فرتاک ناژو از استان اردبیل رتبه اول ، رایان 
س��پر آرتا از استان آذربایجان شرقی رتبه دوم و آلتین 
پرینت از استان آذربایجان غربی سوم را کسب کردند. 
مالزاده مدیر ش��عب پس��ت بانک اس��تان آذربایجان 
غربی در نشس��ت خبری اینوتکس پیچ ۲۰۲۲ شمال 
غرب کشور در ارومیه گفت :حمایت از استارتاپ ها و 
 )ICT( نوآوران بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

از وظایف اصلی پست بانک ایران است.  

اینوتکس پیچ ۲۰۲۲ استانی شمال غرب کشور با حضور فعال پست بانک ایران برگزار شد



slx tu

NAAM FEXFK b

SX

NAS E –



روزنامه صبح ايران

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

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.

احيای زينبيه حکايت

اخالق

شرح دعای بیست وپنجم صحیفه سجادیه )59(
حج��ت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق: 
لِْم  بس��م اهلل الرحمن الرحیم َو الُْمَجاِری��َن ِمَن الُظّ
بَِعْدلِک… خدایا مرا از کسانی قرار بده که از ستم 
در پناه عدلت زندگی می کنند. عدل الهی از اصول 
مذهب شیعیه است؛عادل بودن از صفات پروردگار 
اس��ت،و عدل مطلق در وجود انسان کامل بروز و 

ظهور پیدا می ش��ود؛عدل تعریف های مختلفی در 
بی��ن عالمان ومتکلمان مس��لمان دارد در این دعا 
مقصود عدل در مقابل ظلم است معنا و مفهوم این 
در خواس��ت و نکات این فراز عبارت است از:۱.امید 
پاداش برای س��تمدیگان وج��ود دارد چون خداوند 
ع��ادل اس��ت.۲.بهترین پناه هنگام س��تم خداوند 

اس��ت.۳. ناامی��د نباید بود به جه��ت اینکه خداوند 
عادل و پناه دهنده اس��ت.۴. اعتق��اد به عدل یعنی 
اعتق��اد به توحید و مع��اد.۵. مظلومین نباید زندگی 
خود را از روال طبیعی خارج کنند ؛۶.مظلوم مظلوم 
هس��ت ولکن حق حی��ات دارد برای حی��ات باید 

مقاومت کرد.
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ديانت

تاثیر قرآن و نماز بر اضطراب
اختالالت اضطرابي رایج ترین بیماري هاي 
رواني در جامعه اند که در ۱۵ تا ۲۰ 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"، ۲۶۰ بار کلمه "ذکر" آورده شده است که منظور یادآوري است.بهداشت روان انسان بحث 
سراسر قرآن کریم است.قرآن در حدود ۶۲۳۶ 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

به عقیده کارشناس��ان منطقه، یکی از ابزارهایی که رژیم 
صهیونیستی سال هاس��ت برای تضعیف محور مقاومت 
در منطقه از آن اس��تفاده کرده برنامه ریزی برای کاهش 
ورودی آب رودخانه ها به ایران، عراق و س��وریه است. با 
بررسی روند ساخت وساز سدهای بزرگ در سرشاخه های 
رودخانه ه��ای دجله و ف��رات در ترکی��ه رد پای حضور 
شرکت های مشاوره ای و سرمایه گذاری رژیم صهیونیستی 
نیز مشخص می ش��ود که چگونه طی سال ها با حرکتی 
خزنده توانس��تند به کشوری همچون ترکیه توان مالی و 
کارشناسی الزم برای احداث چندین سد بسیار بزرگ بر 
روی سرش��اخه های دجله و فرات را بدهند تا ورودی آب 
به عراق، س��وریه و ایران به ش��دت کاهش یابد و عالوه 
ب��ر کم آبی، پدیده ریزگردها هم بتواند به اقتصاد و امنیت 
اجتماعی کشورهای پایین دست که همگی در دایره محور 
مقاومت هستند لطمه بزند. پس از تعطیالت نوروز امسال، 
مردم اکثر شهرهای کش��ور میزبان میهمان ناخوانده ای 
بودند که زندگی آن ها را مختل و مهم تر از آن سالمتشان 
را نشانه گرفته بود؛ ریزگردها که در قالب توده های عظیم 
گردوغبار شهربه شهر از غرب تا شرق و از جنوب تا شمال 
کش��ور را درنوردیدند. وقوع پدی��ده ریزگردها که تا چند 
سال قبل تنها آن را در مقاطعی محدود و در یک گستره 
جغرافیایی مشخص شاهد بودیم، امروز دیگر نه خود را در 
اس��ارت مرزهای جغرافیایی می بیند و نه محدود به زمان 
مشخصی است. پیش تر وقوع ریزگردها را مرتبط با وجود 
مناطق بیابانی در کشورهای سوریه، عربستان و عراق و 
وزی��دن جریان های قدرتمند هوا و به تبع آن بلند ش��دن 
حجم وسیعی از خاک از مناطق بیابانی مذکور می دانستند؛ 
ام��ری که راه حل آن نیز در اجرای روش هایی س��نتی و 
مرسوم مانند مالچ پاشی اراضی واقع در کانون های وقوع 
ریزگرد خالصه می گشت. هرچند مضرات زیست محیطی 
و اثرات غیرپایدار بهره گیری از روش مالچ، جوامع محلی 
و کشورهای درگیر را به سوی ایجاد فضای سبز به منظور 
مقابله با وقوع پدیده ریزگردها سوق داد اما تنش های آبی 
و کمبود آب در دسترس ایش��ان را در بهره گیری از این 

روش ناکام گذاشت.
اکوسیس�تمای�ران،ع�راقوس�وریهتح�تتأثی�ر ���

پروژههایغیرقانونیسدسازیدرترکیه
متخصصی��ن و کارشناس��ان، وقوع پدی��ده ریزگردهای 
کنونی را تنها ناش��ی از وجود اراضی بیابانی که در طول 
صدها و هزاران س��ال در کشورهای منطقه وجود داشته 
اس��ت نمی دانند و عامل دیگری را علت وقوع گسترده و 
طوالنی مدت این پدیده در طی س��نوات اخیر می دانند؛ 
س��دهای ساخته ش��ده توس��ط دول��ت ترکیه ب��ر روی 
سرشاخه های رودخانه های دجله و فرات. سدسازی های 
ترکیه مش��تمل بر ۱۰ ابر پروژه ازجمله آناتولی ش��رقی 
)داپ(، آناتولی مرکزی )اگ گپ(، توسعه  ترکیه )تراگپ(، 
مرمره )گپ(، توس��عه  مدیترانه )آک دنیز گپ(، توس��عه  

غ��رب دریای س��یاه )باک گپ(، توس��عه  ش��رق دریای 
سیاه )ُدکاپ( و دشت قونیه )کوپ( هستند که به عقیده 
کارشناس��ان خود عاملی ش��ده اند بر عدم تأمین حق آبه 
موردنیاز اکوسیس��تم های پایین دست و به دنبال آن نرخ 
فزاینده بیابان زایی در کش��ورهای عراق، سوریه و حتی 
ایران؛ اتفاقی که منجر به شکل گیری کانون های جدید 
ریزگرد و تش��دید وقوع پدیده گردوغبار در منطقه است. 
آنچه منجر به نگرانی عمیقی در میان مسئولین و مدیران 
کش��ور شده اس��ت تالش دولت ترکیه بر اجرای همین 
سیاس��ت ها در کشور همسایه ش��رقی ایران، افغانستان 
است؛ کشوری که سرشاخه های بسیاری از رودهای واقع 
در نواحی ش��رقی کش��ورمان ازآنجا سرچشمه می گیرد. 
در طول چند دهه گذش��ته عوام��ل مختلفی در تخریب 
طبیعت و آس��یب رس��اندن به محیط زیس��ت در اقصی 
نقاط جه��ان نقش آفرین بوده اند؛ در ای��ن میان یکی از 
مهم تری��ن و پیچیده ترین عوامل، ع��دم رعایت حق آبه 
میان دو یا چند کش��وری است که مرزهای سیاسی شان 
بخش��ی از یک حوضه آبریز است. این امر ازآنجا ناشی 
می ش��ود که آب و منابع محدود آبی به عنوان یک مؤلفه 
مهم قدرت زمینه توس��عه روابط سیاس��ی یک کشور را 
فراهم می کند و لذا کش��ورهای مختلف از آب به عنوان 
س��الحی پنهان علیه سایر کشورهای همسایه و فراتر از 
آن اس��تفاده کرده و یکی از مهم ترین نیازهای بنیادین 
جامعه بشری را دست مایه قدرت طلبی ها و جاه طلبی های 
ناص��واب خود قرار می دهند. یکی از مناطق ویژه در دنیا 
که اکثر کش��ورهای واقع در آن ازجمله کشور عزیزمان 
ایران، درگیر تنش های آبی گس��ترده و محدودیت منابع 
آبی بوده و از س��وی دیگر مرزهای سیاس��ی کشورها بر 
مرزهای حوضه های آبریز مشترکش��ان منطبق نیست، 
منطقه غرب آس��یا اس��ت. منطقه ای که کشور ترکیه از 
یک س��و با هدف افزایش قدرت خویش از طریق اجرای 
ابرپروژه ه��ای مختلف آبی و احداث س��دهای متعدد در 
قالب آن ه��ا بر روی سرچش��مه های دو رودخانه اصلی 
دجله و فرات و از سوی دیگر پیاده سازی همین رویه در 
قالب همکاری های دوستانه با کشور افغانستان، درصدد 
تغیی��ر قوای ق��درت در منطقه و تحمیل خواس��ت های 
خ��ود در حوزه ه��ای مختل��ف به وی��ژه ح��وزه انرژی و 
سیاس��ت های منطقه ای بر کش��ورهای همس��ایه خود 
به ویژه ایران اس��ت. بررسی ها نش��ان می دهند در پس 
طرح های گسترده سدسازی در ترکیه، حضور قابل توجه 
شرکت های اسرائیلی مش��هود بوده که به ارائه خدمات 
فن��ی و مش��اوره ای می پردازند؛ امری که نش��ان دهنده 
حرکت خزنده صهیونیس��ت ها در راستای ضربه زدن به 
جریان مقاومت در منطقه است. درواقع صهیونیست ها از 
یک س��و با واردکردن فشار به کشورهایی که منشأ ورود 
آب به ای��ران و جریان مقاومت منطقه هس��تند تالش 
می کنن��د آرامش را در ای��ن س��رزمین ها از بین برده و 

از س��وی دیگر با مشارکت در سدس��ازی های متعدد بر 
روی سرش��اخه های رودخانه های ورودی به کشورهای 
جریان مقاومت، میلیاردها مترمکعب آب را از دس��ترس 
ای��ران، س��وریه و عراق خارج کنند و ب��ا این کار امنیت 
ملی و محیط زیس��ت این کش��ورها را به خطر بیندازند. 
اما متأسفانه دستگاه های امنیتی و وزارتخانه های مرتبط 
با موضوع آب و محیط زیس��ت در کش��ورمان هرگز به 
وظیف��ه خود در قب��ال این سدس��ازی ها به خوبی عمل 
نکرده اند، چنان که می بایست مدت ها قبل از ساخته شدن 
این س��دها، اقدامات خود را برای تأمین حق آبه ایران و 
کسب تعهدات رسمی از سوی س��ازندگان سدها انجام 
می دادند اما، ش��اهد چنین اقداماتی نبودیم. ازآنجایی که 
احتمال وقوع تنش های سیاس��ی میان کش��ورهایی که 
مرزهای سیاسی ش��ان منطبق ب��ر مرزهای حوضه های 
آبری��ز مشترکش��ان نیس��ت، وجود داش��ته اس��ت لذا 
کنوانس��یون بین المللی تحت عنوان کنوانسیون استفاده 
غیر کش��تیرانی از جریان های آبی بین المللی در س��ال 
۱99۷ در نیویورک به تصویب رس��ید و تنها س��ند ناظر 
بر جریان های آب ش��یرین مش��ترک جهان است. این 
کنوانس��یون کشورها را موظف کرده است که منابع آبی 
مشترکشان را به صورت«عادالنه« و »منصفانه«مصرف 
و از »ضرر رس��اندن« به همدیگر خودداری کنند. لیکن 
متأس��فانه دولت ترکیه از پیوس��تن به این کنوانس��یون 
خودداری کرده اس��ت و این امر زمینه ورود فش��ارهای 
بین المللی بر این کش��ور را ب��ا چالش و پیچیدگی روبرو 
کرده است. ش��ایان ذکر است از یک سو کشور عزیزمان 
نی��ز به عضویت کنوانس��یون فوق در نیامده اس��ت و از 
س��وی دیگر خود بر روی برخی از سرچشمه های منابع 
آبی ورودی به کشور عراق، سد احداث کرده است و حال 
خود مثال بارز آن مثل ش��ده اس��ت که رطب خورده کی 

تواند که منع رطب کند؟!!
لزومورودفعالدستگاهدیپلماسیبهموضوعحقآبهها ���

وخنثیسازیتوطئهصهیونیسمدراینخصوص
ب��ه هر ص��ورت بهترین اق��دام در خص��وص طرح های 
جاه طلبانه دولت ترکی��ه در حوزه منابع آبی، بهره برداری 
به موق��ع و مؤث��ر از مؤلفه های ق��درت ن��رم و در قالب 
دیپلماسی فعال در حوزه آب است، رویکردی که در قالب 
سیاست های پیشگیرانه می بایستی در طی سالیان گذشته 
دنبال می ش��ده است. متأسفانه در حال حاضر آنچه نباید 
رخ داده اس��ت و می بایستی رویکرد دولت بر فعال کردن 
همه جانب��ه دیپلماس��ی آب و در عرصه ه��ای بین المللی 
معط��وف گردد. رویک��ردی که در آن مش��ارکت هم افزا 
با همس��ایگان خود را مدنظر قرار دهد. دولت جمهوری 
اسالمی ایران باید توان دیپلماسی خود را بر تأمین حق آبه 
الزم و کام��ل ت��االب هورالعظیم از س��وی دولت ترکیه 
معطوف نماید و در این راستا از تمام ظرفیت های بالقوه و 

بالفعل متعارف و غیرمتعارف خود بهره برداری کند.

 دستگاه دیپلماسی می تواند آب رفته را به جوی باز گرداند؟
جنگ پنهان صهیونیست ها با ایران، عراق و سوریه از طریق سدسازی های ترکیه؛

ب��ا ادامه یافتن نبرد در اط��راف کارخانه فوالد ماریوپل، 
روس��یه اعالم کرد اگر پرچم های س��فید در هر بخشی 
از این مجموعه مشاهده شود، نیروهای روسی بالفاصله 
تیران��دازی را متوقف می کنند. روز پنجاه و نهم از جنگ 
روسیه و اوکراین در حالی کلید خورد که نبرد در ماریوپل 
همچن��ان ادام��ه دارد و واکنش و رویکرد کش��ورهای 

اروپایی به این جنگ تشدید شده است.
روس�یه:بهزرادخانهبزرگیازتسلیحاتاوکرایندر ���

خارکیفدستیافتیم
ش��ب گذش��ت وزارت دفاع روس��یه خبر داد ارتش این 
کشور بر زرادخانه بزرگی از تسلیحات و مهمات نیروهای 
اوکراین��ی در منطقه خارکیف دس��ت یافته اس��ت. این 
زرادخانه حاوی هزاران ُتن تس��لیحات مربوط به دوران 
شوروی سابق و همچنین تسلیحات ارسالی کشورهای 
غربی است. در این بیانیه آمده است که نیروهای اوکراینی 
زرادخانه بزرگی از خمپاره ها، موشک ها، تسلیحات پدافند 
هوایی و بمب های خوش��ه ای را در ش��هر خارکیف رها 
کرده اند. نیروهای اوکراینی از این تسلیحات برای شلیک 
به مناطق مسکونی استفاده کرده و زندگی غیرنظامیان را 
در معرض خطر قرار داده بودند. زرادخانه های کشف شده 
در مساحت بزرگ و در آشیانه های هواپیماها قرار داشته 
و هزاران ُتن وزن داشته است. وزارت دفاع روسیه اعالم 
کرد که نیروهای باقی مان��ده از یگان آزوف و مزدوران 
خارجی در کارخانه آزوف استال در ماریوپل به طور کامل 

محاصره شده اند.
آمادگیروس�یهبرایبرقراریآتشبسانس�انیدر ���

کارخانهفوالدماریوپل
وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعالم کرد برای برقراری 
آتش بس انسانی در کارخانه فوالد »آزوف استال« واقع 
در ش��هر ماریوپل آمادگی دارد. به نوش��ته »خبرگزاری 
فرانس��ه«، وزارت دفاع روس��یه در بیانیه ای اعالم کرد: 
»یک ب��ار دیگر اعالم می کنیم که روس��یه هر لحظه 
آمادگی دارد آرامش را برقرار کرده و آتش بس انس��انی 
اع��الم کند ت��ا غیرنظامیان تخلیه ش��وند«. اعالم این 
آتش بس با برافراشتن پرچم های سفید توسط نیروهای 
اوکراین��ی در برخی نواح��ی معین در مجموعه صنعتی 
آزوف اس��تال، ش��روع خواهد ش��د. اگر این پرچم ها در 
هر بخش��ی از مجموعه مشاهده شود، نیروهای روسی 
بالفاصل��ه تیراندازی را متوقف می کنن��د. وزارت دفاع 
روس��یه همچنین توضیح می دهد، غیرنظامیان پس از 
خروج از این مجموعه می توانند به اختیار خود به نواحی 
تحت کنترل اوکراین یا روسیه عازم شوند و اگر سربازان 
اوکراینی نیز تس��لیم ش��وند، جان خود را حفظ خواهند 
کرد. »چارلز میشل« رئیس شورای اروپا در تماس تلفنی 
با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه، دسترسی 
بشردوس��تانه به مناطق محاصره ش��ده در ماریوپل را 
خواس��تار شده است. میشل در این پیام توئیتری گفت: 

»قویاً خواستار دسترسی انسانی و عبور ایمن از ماریوپل 
و دیگر ش��هرهای اوکراین با توجه به مناسب عید پاک 
شدم«. پوتین نیز در این تماس تلفنی به رئیس شورای 
اروپا گفت، رژیم کی یف مانع از تسلیم نیروهای حاضر 

در مجموعه صنعتی ماریوپل می شوند.
بورل:برایاعمالتحریمبیش�ترعلیهروسیهاتفاق ���

نظروجودندارد
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا روز جمعه در 
مصاحبه ای گفت که در میان کش��ورهای اروپایی اتفاق 
نظ��ری درب��اره تحریم ه��ای جدیدی علیه روس��یه به 
خصوص در زمینه تحریم ان��رژی وجود ندارد. »جوزپ 
بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اروپا 
به ارائه کمک های نظامی به اوکراین ادامه خواهد داد و 
این کمک ها را افزایش می دهد. وی که این س��خنان را 
در مصاحبه با روزنامه »رپوبلیکا« که روز جمعه منتش��ر 
ش��د مطرح می کرد، افزود: »هدف این اس��ت که مانع 
از تالش های مس��کو برای کنترل بر اوکراین شویم«. 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد: »کمک 
نظامی ما به اوکراین ادامه خواهد یافت و افزایش می یابد 
و هدف ما جلوگیری از اش��غال کی یف توسط روسیه و 

تغییر دولت و سیطره بر اوکراین است«.
واکنشپوتینبهبیانیهاروپادربارهحلنظامیبحران ���

اوکراین؛غیرمسئوالنهاست
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه و »شارل میشل« 
رئیس شورای اروپا روز جمعه تلفنی با یکدیگر گفت وگو 
کردند. پوتین در این تماس تلفنی گفت که رژیم اوکراین 
مانع از آن می شود که نیروهای اوکراینی محاصره شده 
در کارخانه فوالد »آزوف استال« سالح های خود را زمین 
بگذارند. پوتین همچنین گفت که بیانیه اخیر اتحادیه اروپا 
درب��اره ضرورت حل بح��ران اوکراین از راه های نظامی 
»غیر مسئوالنه« است. سران بیشتر کشورهای اروپایی 
فضای روس هراسی ایجاد شده را نادیده گرفته اند. پوتین 
همچنین تاکید کرد که بروکسل می تواند بر روی کی یف 
تأثیر گذاش��ته و مان��ع از بمباران مناطق مس��کونی در 

دونباس شود.
الوروف:برنامهه�ایغ�ربعلیهروس�یهشکس�ت ���

خورد
»س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه گفت که 
مس��کو تا کن��ون هیچگونه پاس��خی از اوکراین درباره 
پیش��نهادهای دیپلماتیک روس��یه دریافت نکرده است. 
روس��یه هیچگون��ه ضرب االجلی را از جمله از س��وی 
اوکراین نخواهد پذیرفت. برنامه های غرب برای تبدیل 
کردن اوکراین به س��کویی ب��رای بازدارندگی در مقابل 
روس��یه شکس��ت خورد. اظهارات مقام ه��ای اوکراینی 
نشان می دهد که این کشور نیازی به مذاکرات با مسکو 
ندارد«. روس��یه مخالفتی با کش��ورهایی که اوکراین به 
عنوان تضمین کننده امنیتش مطرح کرده در صورتی که 

امنیت روسیه را تهدید نکند، ندارد«. از سوی دیگر یک 
فرمانده روسی روز جمعه اعالم کرد مرحله دوم »عملیات 
ویژه روسیه« در اوکراین شروع شده و هدف آن کنترل 
کامل بر دونباس و اتصال آن به شبه جزیره کریمه است. 
»روستم مینکایف« فرمانده حوزه مرکزی ارتش روسیه 
گفت، مرحل��ه دوم عملیات در اوکرای��ن از دو روز قبل 
شروع شده است. این فرمانده روسی توضیح داد: »یکی 
از وظایف ارتش روس��یه این است که دونباس و جنوب 

اوکراین را تحت کنترل کامل درآورد«.
زلنسکیمدعیفهمبرنامهبعدیروسیهشد ���

رئیس جمهور اوکراین در واکنش به اظهارات یک ژنرال 
روس ک��ه گفته بود خواس��تار کنترل کام��ل بر جنوب 
اوکراین است، گفت که حمله روسیه به کشورش »تنها 
اول راه اس��ت و مسکو قصد دارد تا دیگر کشورها را هم 
تصرف کند.« وی در سخنانی گفت: تمام کشورهایی که 
مثل ما به پیروزی زندگی بر مرگ باور دارند، باید در کنار 
م��ا مبارزه کنند. آن ها باید به ما کمک کنند چون ما در 
خط مقدم هستیم. و بعد چه کسی خواهد بود؟ اظهارات 
زلنسکی واکنشی به سخنان رستم مینکایف است. این 
ژنرال ارشد ارتش روسیه در سخنانی که خبرگزاری های 
دولتی روس��یه منتشر کردند، گفت که هدف این کشور 
از حمله ب��ه اوکراین تصرف کامل جن��وب و باز کردن 
مس��یری زمینی به منطقه جدایی طلب ترنسنیستریا در 
مولداوی اس��ت. ژنرال رس��تم مینکایف تاکید کرد که 
»روس��یه به دنبال کنترل کامل جنوب در کنار شرق و 

منطقه دونباس اوکراین است.«
غیرنظامیانماریوپلازشهرخارجمیشوند ���

کی یف از افتتاح یک کریدور بشردوس��تانه از ماریوپل 
خب��ر داد و گفت تالش خواهد کرد تا غیرنظامیان را از 
ظهر امروز )شنبه، به وقت محلی( خارج کند. به گزارش 
»دویچه وله«، »ایرینا ورشچوک« معاون نخست وزیر 
اوکرای ن در پس��تی در فیس ب��وک گفت که اگر همه 
چی��ز طبق برنام��ه پیش رود، خروج از ش��هر محاصره 
ش��ده ماریوپل از ظهر آغاز می شود. وی افزود: امروز ما 
دوب��اره برای تخلیه زنان، کودکان و س��المندان تالش 
خواهیم کرد. مقامات ش��هر ماریوپول پیش تر در کانال 
تلگرامی خود اعالم کرده بودند که تخلیه از مرکز خرید 
»پورت س��یتی« به شهر »زاپوریژیا« انجام خواهد شد. 
تالش ه��ای قبلی برای تخلیه ش��هر موفقیت آمیز نبود 
و مقام��ات اوکراین��ی و روس یکدیگر را مس��ئول آن 

می دانند.
آمری�کاب�رایاتهامزن�یجدی�دب�هروس�یهآماده ���

میشود
»ایگ��ور کریلوف« رئی��س نیروهای حفاظ��ت در برابر 
تشعشع، تس��لیحات ش��یمیایی و بیولوژیکی نیروهای 
مسلح روسیه )شنبه( در یک جلسه توجیهی تحریکات 

برنامه ریزی شده غرب را فاش کرد. 

 افتتاح کریدور بشردوستانه برای خروج غیرنظامیان
روسیه شرط توقف تیراندازی به کارخانه فوالد ماریوپل را اعالم کرد؛


