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 دست خالی آمریکا
 برای اعمال فشار به 

ایران در مذاکرات

سرانجام مذاکرات احیای برجام چه می شود؟

 کارشناس مسائل سیاسی:
آمریکا برگ برنده ای در مذاکرات ندارد

 فائزه هاشمی بابت حمایت از
 تحریم  ایران باید دادگاهی شود
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بازار خودرو طی یک ماه گذشته و در میان کشمکش 
های مسئوالن در مورد آزادسازی یا ممنوعیت واردات، 
بیش از هر زمان دیگری دچار نوس��ان شده است.بازار 
خودرو طی یک ماه گذش��ته بیش از هر زمان دیگری 

دچار نوسان و افزایش قیمت شده است...

 افسار قیمت خودرو
 چه وقت کشیده می شود؟

سرکشی قيمت ها ادامه دارد؛

این روزها برخی منابع خارجی از دور زده ش��دن ایران 
توسط هندی ها برای صادرات کاال به روسیه خبر داده 
ان��د. این روزها برخی منابع خارجی از دور زده ش��دن 
ایران توسط هندی ها برای صادرات کاال به روسیه خبر 

داده اند. هندی ها با عبور از دریای سیاه و...

 موافقتنامه چابهار؛ »کاغذ پاره« 
یا سند ترانزیتی؟

پیام تسلیت رهبر انقالب برای درگذشت 
همسر آیت اهلل جوادی آملی

خبر حذف ايران از ترانزيت منطقه، صحت ندارد

سخنگوی وزارت خارجه:
وین معطل پاسخ های 

آمریکاست

دعاي روزبیست وچهارم ماه مبارك رمضان:خدایا در این روز از تو درخواست مي کنم آنچه را که رضاي تو در اوست
سرمقاله

یادداشت

واکنش منفعالنه دولتی ها به 
رشد فزاینده اجاره بها 

عبدالجالل ایری  ���
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس

متاس��فانه گزارش های 
میدانی  اخب��ار خوبی از 
وضعیت اجاره بها مسکن 
منعک��س نمی کنند و در 
حال��ی مردم رش��دهای چندین درصدی 
اج��اره بها را تجربه می کنند که دولت در 
عمل برنامه ای برای کنترل بازار در سال 
جاری تاکنون ارائه نکرده است . در حال 
حاضر دولت تمام تمرکز خود را بر ساخت 
واحده��ای ط��رح نهضت ملی مس��کن 
گذاشته و بر بازار اجاره بها نظارتی وجود 
ندارد. اگر تولید و س��اخت س��االنه یک 
میلیون واحد مس��کونی در سال تاثیری 
در بازار اجاره بها داش��ته باشد، این اتفاق 
در بلند م��دت و پس از تکمیل و عرضه 

واحدها رخ می دهد...
ادامه در صفحه ���2

 واردات خودرو در
 اختیار دولت قرار گرفت

حجت اهلل فیروزی  ���
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

اکنون هیچ قانونی مبنی 
ب��ر ممنوعی��ت واردات 
خودرو در کش��ور وجود 
محدودی��ت  و  ن��دارد 
موجود ناشی از مصوبه سران قوا در سال 
1397 اس��ت؛ در واقع به دلیل مدیریت 
ب��ازار ارز و کمبود این منابع، براس��اس 
تصمیم س��ران قوا واردات برخی کاالها 
از جمله خودرو به کش��ور ممنوع ش��د. 
هرچن��د ممنوعی��ت واردات ب��ه منظور 
توجه به وضعیت منابع ارزی کشور انجام 
گرفت اما بهتر بود با سازوکارهایی مانند 
واردات با ارز منش��ا خارجی، نیاز بازار تا 
حدودی تامی��ن و تعادل عرضه و تقاضا 
ایجاد می شد. مدت اجرای مصوبه سران 
قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو پایان 

اردیبهشت ماه...
ادامه در صفحه ���2

آگهی مزایده های عمومی شهرداری اراك 

علیرضا کریمی شهرداری  اراك

ماید دا  اید عمومی ا ری م یل از  ا امور  ت ب ا اری  ا  و  ا بو م ار بر ا ر  ر  اری ارا  ر ش

ید  ر ش از  ش ا   ر خیابا  اری مرک وا  ر ای ش ا رار د ب امور  وا عات بیشتر می  ت ک ا د  وا یا می  ا ا مت ل
د رمای ل  ما حا ن   ل اری ارا مرا  و یا با شمار  ر شتی ش ب

بو  از  ر   ی  ش ا وم تی  الت  رای  ا ت  واحد عمرا  ت شمار  رخوا ب  و  با 
د  ار وا یما ت ب   ار  ر  ر  اری  ر این ش رما  د کار  ال ب ع ی وم تم ورت  ب  ی ر ا
ا از  ل ماید  دا  ا  عمومی ا ری م ی از  ام ری ازما مدیریت وبر ر رشت را از  حیت  ی  وا ارای  الشرایط 
شمار  با  ولت   ی  ی ترو ال دارکات  اما  ری  از  ید می  عمل  ب  عوت  تر  م یا  ا مت

د  مای ا مرا  م
اعت                      ایت   ر  تشار  زما ا

اعت  ا  ت ا ریا لت   م
اعت  یمت  ا  یش ا  لت ار خرین م

اما     ری  ی ورا ا شتی مرک 

      آگهی مناقصه عمومی جهت اجرای آسفالت دستی ومکانیزه سطح شهر  

ی  ا  ش

اما  ری  را از  راخوا شار ب شمار  درا ا عموم ی مرحل ا  ار م ت بر راخوا ارزیاب کی  ار  ر  ر  د  از ر ش ت اما خمی ی  ا رکت  ش
ایر  ام و  عو ا  ا ار ت ارزیاب کی  ا ا ویل ا ت و  ریا راخوا ارزیاب کی اع از  ار  از کلی مراحل بر شا می ر  ا خا م ماید  ار  تا بر ولت  ی  ی ترو دارکات ال
عات و  م باشد ا تا مور  اما  ر  راخوا  تشار  اری ا ا  م د شد ا خوا ر  ا ولت ب  ی  ترو دارکات ال اما  ا  ر ری  ا از  مراحل م

ید  د ر د شرایط خوا را وا ا  تا ب ا م اما  ری  د ارزیاب کی از  ی ر ار  ر  از بر ا عموم مور  ا م ا
ا  و م مو

رکار ت ال شر م

 آگهي فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره ۱4۰۱/۰۱ تحت عنوان 
رن آمیزي تعدادي از منازل سازماني و اماکن عمومي شرکت واقع در شهر مهاجران شهرك پاالیشگاه

ی ار اشمار م و م ا کارمو ا مدت زما ا د ار ی ر ر  مین شرکت  ل  م
ریا کار

ازما و اماکن عموم  از  دا از م می  ر 
ا یش ا ر  را ش ا ر م ر ش ا شمشرکت وا  ی

ی   ا  ش
روابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره(شازند

ا  شرایط مت
ا مل ا و ش ت و  شمار ا یت ح اشتن ش  

و  ط با مو ید و مر واب کار م رب کا  ا  یرو ا ای مال  وا ات  ا اشتن ام  
ل  رمایا  ا کار از کار ن ا وا ح ا و  م

ید  ا ام  وا  تماع و ا ا او کار و ر حیت از وزارت  ایید  وا  تن  اش  
ارا یما حیت ایم وی 

دات  ا  مین ا وا ارا  ین  م ا کار و  د ار ی ر ر  مین شرکت  وا ارا   
ولت ت  ام مین برا م ام  ین  اب  م

د  ت ل و ش میلیار و  ا   ا م و م ا مو ی ا ور   بر
میلیو ریا م باشد

ر   در  ا م اری  اب  دم وا م  د   رایط ب د ش و وا ا ح کلی اش
ی  ی ترو دارکات ال اما  ت  تر ر ای ت ارزیاب کی ب  ا ا ت ا ریا ت  رخوا 
ت ارزیاب کی  کلی مدار و  ا ا ت ا ریا د و  از  مای تا مرا  ولت 

د  مای ار  تا بار اما  ر  رر  لت م ر م میل و  ال  ر  را م در  دات م ت م
د  ورت خوا تا  اما  ر  ار شد  ا و مدار بار ا ا ا بر ا ر ا ارزیاب کی  م
لت  د از م یا ب ا و مت ت ارزیاب کی از  ا و مدار  ار ا ت بار بدی ا ت یر

م باشد دور  رر م م
تا  ر ا د وا  شاز ر ت اما خمی  ی  ا شرکت  ار ا  ا م ت شا  ا و   

ما  ن  ل ر  ا برو مرک ارا کیلومتر
اری  وش  ت ارزیاب کی                     روز ا ا ت ا ریا لت  خرین م
اری  وش  ت ارزیاب کی    روز   ا ا لت ار خرین م

اما ر  ویت  ا مراحل ع ت ا تا  اما  ما  عات  ا
ما  مرک 

ا  و   ت  تر 
ت                                                              تر ر ای

وز    شمار م

وبت او

وبت او

امین  ال  ا و م اید  وا م ع

ل  یا  ریا  و م ار ما ی ا ا یمت کارش اری ارا با  ر ت ش  CNG ا ای اری از  ر بر اری ح ب وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا 

یا  ریا  و  ار ما ی ا ا یمت کارش اری ارا با  ر ت ش یط زی ا CNG م ای اری از  ر بر اری ح ب  وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا  ل  م

ل  یا  ریا و م ار ما ی ا ا یمت کارش اری ارا با  ر یر ش ا CNG امیر ک ای اری از  ر بر اری ح ب وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا

ل  یا  ریا و م ار ما ی ا ا یمت کارش ی شمار ی ارا با  ای  اری از مرک م ر بر اری امتیاز ح ب وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا

اید ا م ت ا ریا ا"  و و زما  ر روز و  ب مدت  ارش مور  اعت  روز   ا  اعت  روز  ش   اید از ا م ت ا ریا
یر می باشد  ا  www  ام setadiran ir ر تا ب  ولت  ی  ترو دارکات ال اما  ری  از 

ا  یش اری مدار و  لت بار خرین م
یمت

ی  ی ی ویل   اید و  ا م ر ا در  تا با رعایت موار م اما  ر  ی  ی ترو ورت ال اری مدار ب لت بار خرین م
روز ش مور   می باشد  اعت  ا  اری  ر بیرخا ش ی ب  ی واری ام یا  ت  ما

اید ر م مین شرکت  و  ا و  ر می ا  ی ب ح ی واری ار یا  ا کار با  ما اعت د ار رای ی  ام با ت  ما ال  ر  ا  ر ور و  ل بر د م ر برابر  
شتی ید ب ر ش ش ا  با ش اری ب شمار ح ر ارا ش یما

یل  ش ل  ا و م اکت  شای  زما 
اید یو م کمی

اشتن  مرا  ت   ما ا ا ب د ور شرکت ک ی  – ح ا ت او مالی و ا تر م اعت  ش مور  را  روز ی
ت  امی ا اید ال ل م ر  ت شرکت  ام  ی  ر م

د حیت شرکت ک ل  و حدا ای شمار  اید  ت م تی  ای  ور  ر ای cng  از شرکت ملی  ا  ای اری از  ر بر داشت و ب اییدی  ارای  ای  شرکت 
اید شمار ت م ی  ای   و  و کلی شرکت 

تا  اما  ی کارم  می شو ا  ر  ی ا ر لت  مین و خار از م ل  ر از م ا ک  ی و یا ب می ی واری ام یا  ت  ما د  ا ی  و ا د شرایط  ا ات م مشرو   ا یش ب 
د بو  اید خوا د م د بر ب

ت  در ا اید م ا م ر ا یات  عات و  ایر ا
ی  شا تا ب  ولت  ی  ی ترو دارکات ال اما  ری  ا از  اکت  شایی  اید و باز ر م ا  د ا شرکت ک یش ا ارا  ا  ت ا ریا اید از  اری م  کلی مراحل بر

ت  ی را  ی ترو ای ال ی ام وا ت  ریا کور و  اما م ر  ا  ت  ویت  مراحل  ورت عد ع ر  اید  ر م ا  د ت شرکت ک ز ا د شد و  ا خوا www  ا setadiran ir 
د   ا  اید ا ر م شرکت 

آگهی مزایده های عمومی شهرداری اراك 

علیرضا کریمی شهرداری  اراك

ماید دا  اید عمومی ا ری م یل از  ا امور  ت ب ا اری  ا  و  ا بو م ار بر ا ر  ر  اری ارا  ر ش

ید  ر ش از  ش ا   ر خیابا  اری مرک وا  ر ای ش ا رار د ب امور  وا عات بیشتر می  ت ک ا د  وا یا می  ا ا مت ل
د رمای ل  ما حا ن   ل اری ارا مرا  و یا با شمار  ر شتی ش ب

بو  از  ر   ی  ش ا وم تی  الت  رای  ا ت  واحد عمرا  ت شمار  رخوا ب  و  با 
د  ار وا یما ت ب   ار  ر  ر  اری  ر این ش رما  د کار  ال ب ع ی وم تم ورت  ب  ی ر ا
ا از  ل ماید  دا  ا  عمومی ا ری م ی از  ام ری ازما مدیریت وبر ر رشت را از  حیت  ی  وا ارای  الشرایط 
شمار  با  ولت   ی  ی ترو ال دارکات  اما  ری  از  ید می  عمل  ب  عوت  تر  م یا  ا مت

د  مای ا مرا  م
اعت                      ایت   ر  تشار  زما ا

اعت  ا  ت ا ریا لت   م
اعت  یمت  ا  یش ا  لت ار خرین م

اما     ری  ی ورا ا شتی مرک 

      آگهی مناقصه عمومی جهت اجرای آسفالت دستی ومکانیزه سطح شهر  

ی  ا  ش

اما  ری  را از  راخوا شار ب شمار  درا ا عموم ی مرحل ا  ار م ت بر راخوا ارزیاب کی  ار  ر  ر  د  از ر ش ت اما خمی ی  ا رکت  ش
ایر  ام و  عو ا  ا ار ت ارزیاب کی  ا ا ویل ا ت و  ریا راخوا ارزیاب کی اع از  ار  از کلی مراحل بر شا می ر  ا خا م ماید  ار  تا بر ولت  ی  ی ترو دارکات ال
عات و  م باشد ا تا مور  اما  ر  راخوا  تشار  اری ا ا  م د شد ا خوا www ا setadiran ir ر ولت ب  ی  ترو دارکات ال اما  ا  ر ری  ا از  مراحل م

ید  د ر د شرایط خوا را وا ا  تا ب ا م اما  ری  د ارزیاب کی از  ی ر ار  ر  از بر ا عموم مور  ا م ا
ا  و م مو

رکار ت ال شر م

 آگهي فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره ۱4۰۱/۰۱ تحت عنوان 
رن آمیزي تعدادي از منازل سازماني و اماکن عمومي شرکت واقع در شهر مهاجران شهرك پاالیشگاه

ی ار اشمار م و م ا کارمو ا مدت زما ا د ار ی ر ر  مین شرکت  ل  م
ریا کار

ازما و اماکن عموم  از  دا از م می  ر 
ا یش ا ر  را ش ا ر م ر ش ا شمشرکت وا  ی

ی   ا  ش
روابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره(شازند

ا  شرایط مت
ا مل ا و ش ت و  شمار ا یت ح اشتن ش  

و  ط با مو ید و مر واب کار م رب کا  ا  یرو ا ای مال  وا ات  ا اشتن ام  
ل  رمایا  ا کار از کار ن ا وا ح ا و  م

ید  ا ام  وا  تماع و ا ا او کار و ر حیت از وزارت  ایید  وا  تن  اش  
ارا یما حیت ایم وی 

دات  ا  مین ا وا ارا  ین  م ا کار و  د ار ی ر ر  مین شرکت  وا ارا   
ولت ت  ام مین برا م ام  ین  اب  م

د  ت ل و ش میلیار و  ا   ا م و م ا مو ی ا ور   بر
میلیو ریا م باشد

ر   در  ا م اری  اب  دم وا م  د   رایط ب د ش و وا ا ح کلی اش
ی  ی ترو دارکات ال اما  ت  تر ر ای ت ارزیاب کی ب  ا ا ت ا ریا ت  رخوا 
ت ارزیاب کی  کلی مدار و  ا ا ت ا ریا د و  از  مای تا مرا  ولت 

د  مای ار  تا بار اما  ر  رر  لت م ر م میل و  ال  ر  را م در  دات م ت م
د  ورت خوا تا  اما  ر  ار شد  ا و مدار بار ا ا ا بر ا ر ا ارزیاب کی  م
لت  د از م یا ب ا و مت ت ارزیاب کی از  ا و مدار  ار ا ت بار بدی ا ت یر

م باشد دور  رر م م
تا  ر ا د وا  شاز ر ت اما خمی  ی  ا شرکت  ار ا  ا م ت شا  ا و   

ما  ن  ل ر  ا برو مرک ارا کیلومتر
اری  وش  ت ارزیاب کی                     روز ا ا ت ا ریا لت  خرین م
اری  وش  ت ارزیاب کی    روز   ا ا لت ار خرین م

اما ر  ویت  ا مراحل ع ت ا تا  اما  ما  عات  ا
ما  مرک 

ا  و   ت  تر 
                                                       WWW. SHANA.IR    WWW. IKORC. IR  ت تر ر ای

وز    شمار م

وبت او

وبت او

امین  ال  ا و م اید  وا م ع

ل  یا  ریا  و م ار ما ی ا ا یمت کارش اری ارا با  ر ت ش ا   ای اری از  ر بر اری ح ب وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا 

یا  ریا  و  ار ما ی ا ا یمت کارش اری ارا با  ر ت ش یط زی ا  م ای اری از  ر بر اری ح ب  وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا  ل  م

ل  یا  ریا و م ار ما ی ا ا یمت کارش اری ارا با  ر یر ش ا  امیر ک ای اری از  ر بر اری ح ب وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا

ل  یا  ریا و م ار ما ی ا ا یمت کارش ی شمار ی ارا با  ای  اری از مرک م ر بر اری امتیاز ح ب وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا

اید ا م ت ا ریا ا  و و زما  ر روز و  ب مدت  ارش مور  اعت  روز   ا  اعت  روز  ش   اید از ا م ت ا ریا
یر می باشد  ا  ر   ام تا ب  ولت  ی  ترو دارکات ال اما  ری  از 

ا  یش اری مدار و  لت بار خرین م
یمت

ی  ی ی ویل   اید و  ا م ر ا در  تا با رعایت موار م اما  ر  ی  ی ترو ورت ال اری مدار ب لت بار خرین م
روز ش مور   می باشد  اعت  ا  اری  ر بیرخا ش ی ب  ی واری ام یا  ت  ما

اید ر م مین شرکت  و  ا و  ر می ا  ی ب ح ی واری ار یا  ا کار با  ما اعت د ار رای ی  ام با ت  ما ال  ر  ا  ر ور و  ل بر د م ر برابر  
شتی ید ب ر ش ش ا  با ش اری ب شمار ح ر ارا ش یما

یل  ش ل  ا و م اکت  شای  زما 
اید یو م کمی

اشتن  مرا  ت   ما ا ا ب د ور شرکت ک ی   ح ا ت او مالی و ا تر م اعت  ش مور  را  روز ی
ت  امی ا اید ال ل م ر  ت شرکت  ام  ی  ر م

د حیت شرکت ک ل  و حدا ای شمار  اید  ت م تی  ای  ور  ر ای   از شرکت ملی  ا  ای اری از  ر بر داشت و ب اییدی  ارای  ای  شرکت 
اید شمار ت م ی  ای   و  و کلی شرکت 

تا  اما  ی کارم  می شو ا  ر  ی ا ر لت  مین و خار از م ل  ر از م ا ک  ی و یا ب می ی واری ام یا  ت  ما د  ا ی  و ا د شرایط  ا ات م مشرو   ا یش ب 
د بو  اید خوا د م د بر ب

ت  در ا اید م ا م ر ا یات  عات و  ایر ا
ی  شا تا ب  ولت  ی  ی ترو دارکات ال اما  ری  ا از  اکت  شایی  اید و باز ر م ا  د ا شرکت ک یش ا ارا  ا  ت ا ریا اید از  اری م  کلی مراحل بر

ت  ی را  ی ترو ای ال ی ام وا ت  ریا کور و  اما م ر  ا  ت  ویت  مراحل  ورت عد ع ر  اید  ر م ا  د ت شرکت ک ز ا د شد و  ا خوا    ا
د   ا  اید ا ر م شرکت 

آگهی مزایده های عمومی شهرداری اراك 

علیرضا کریمی شهرداری  اراك

ماید دا  اید عمومی ا ری م یل از  ا امور  ت ب ا اری  ا  و  ا بو م ار بر ا ر  ر  اری ارا  ر ش

ید  ر ش از  ش ا   ر خیابا  اری مرک وا  ر ای ش ا رار د ب امور  وا عات بیشتر می  ت ک ا د  وا یا می  ا ا مت ل
د رمای ل  ما حا ن   ل اری ارا مرا  و یا با شمار  ر شتی ش ب

بو  از  ر   ی  ش ا وم تی  الت  رای  ا ت  واحد عمرا  ت شمار  رخوا ب  و  با 
د  ار وا یما ت ب   ار  ر  ر  اری  ر این ش رما  د کار  ال ب ع ی وم تم ورت  ب  ی ر ا
ا از  ل ماید  دا  ا  عمومی ا ری م ی از  ام ری ازما مدیریت وبر ر رشت را از  حیت  ی  وا ارای  الشرایط 
شمار  با   www setadiran ir ولت  ی  ی ترو ال دارکات  اما  ری  از  ید می  عمل  ب  عوت  تر  م یا  ا مت

د  مای ا مرا  م
اعت                      ایت   ر  تشار  زما ا

اعت  ا  ت ا ریا لت   م
اعت  یمت  ا  یش ا  لت ار خرین م

اما     ری  ی ورا ا شتی مرک 

      آگهی مناقصه عمومی جهت اجرای آسفالت دستی ومکانیزه سطح شهر  

ی  ا  ش

اما  ری  را از  راخوا شار ب شمار  درا ا عموم ی مرحل ا  ار م ت بر راخوا ارزیاب کی  ار  ر  ر  د  از ر ش ت اما خمی ی  ا رکت  ش
ایر  ام و  عو ا  ا ار ت ارزیاب کی  ا ا ویل ا ت و  ریا راخوا ارزیاب کی اع از  ار  از کلی مراحل بر شا می ر  ا خا م ماید  ار  تا بر ولت  ی  ی ترو دارکات ال
عات و  م باشد ا تا مور  اما  ر  راخوا  تشار  اری ا ا  م د شد ا خوا ر  ا ولت ب  ی  ترو دارکات ال اما  ا  ر ری  ا از  مراحل م

ید  د ر د شرایط خوا را وا ا  تا ب ا م اما  ری  د ارزیاب کی از  ی ر ار  ر  از بر ا عموم مور  ا م ا
ا  و م مو

رکار ت ال شر م

 آگهي فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره ۱4۰۱/۰۱ تحت عنوان 
رن آمیزي تعدادي از منازل سازماني و اماکن عمومي شرکت واقع در شهر مهاجران شهرك پاالیشگاه

ی ار اشمار م و م ا کارمو ا مدت زما ا د ار ی ر ر  مین شرکت  ل  م
ریا کار

ازما و اماکن عموم  از  دا از م می  ر 
ا یش ا ر  را ش ا ر م ر ش ا شمشرکت وا  ی

ی   ا  ش
روابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره(شازند

ا  شرایط مت
ا مل ا و ش ت و  شمار ا یت ح اشتن ش  

و  ط با مو ید و مر واب کار م رب کا  ا  یرو ا ای مال  وا ات  ا اشتن ام  
ل  رمایا  ا کار از کار ن ا وا ح ا و  م

ید  ا ام  وا  تماع و ا ا او کار و ر حیت از وزارت  ایید  وا  تن  اش  
ارا یما حیت ایم وی 

دات  ا  مین ا وا ارا  ین  م ا کار و  د ار ی ر ر  مین شرکت  وا ارا   
ولت ت  ام مین برا م ام  ین  اب  م

د  ت ل و ش میلیار و  ا   ا م و م ا مو ی ا ور   بر
میلیو ریا م باشد

ر   در  ا م اری  اب  دم وا م  د   رایط ب د ش و وا ا ح کلی اش
ی  ی ترو دارکات ال اما  ت  تر ر ای ت ارزیاب کی ب  ا ا ت ا ریا ت  رخوا 
ت ارزیاب کی  کلی مدار و  ا ا ت ا ریا د و  از  مای تا مرا  ولت 

د  مای ار  تا بار اما  ر  رر  لت م ر م میل و  ال  ر  را م در  دات م ت م
د  ورت خوا تا  اما  ر  ار شد  ا و مدار بار ا ا ا بر ا ر ا ارزیاب کی  م
لت  د از م یا ب ا و مت ت ارزیاب کی از  ا و مدار  ار ا ت بار بدی ا ت یر

م باشد دور  رر م م
تا  ر ا د وا  شاز ر ت اما خمی  ی  ا شرکت  ار ا  ا م ت شا  ا و   

ما  ن  ل ر  ا برو مرک ارا کیلومتر
اری  وش  ت ارزیاب کی                     روز ا ا ت ا ریا لت  خرین م
اری  وش  ت ارزیاب کی    روز   ا ا لت ار خرین م

اما ر  ویت  ا مراحل ع ت ا تا  اما  ما  عات  ا
ما  مرک 

ا  و   ت  تر 
ت                                                              تر ر ای

وز    شمار م

وبت او

وبت او

امین  ال  ا و م اید  وا م ع

ل  یا  ریا  و م ار ما ی ا ا یمت کارش اری ارا با  ر ت ش ا   ای اری از  ر بر اری ح ب وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا 

یا  ریا  و  ار ما ی ا ا یمت کارش اری ارا با  ر ت ش یط زی ا  م ای اری از  ر بر اری ح ب  وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا  ل  م

ل  یا  ریا و م ار ما ی ا ا یمت کارش اری ارا با  ر یر ش ا  امیر ک ای اری از  ر بر اری ح ب وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا

ل  یا  ریا و م ار ما ی ا ا یمت کارش ی شمار ی ارا با  ای  اری از مرک م ر بر اری امتیاز ح ب وا
تا  اما  ر  اید  شمار م مین  ریا

اید ا م ت ا ریا ا  و و زما  ر روز و  ب مدت  ارش مور  اعت  روز   ا  اعت  روز  ش   اید از ا م ت ا ریا
یر می باشد  ا  ر   ام تا ب  ولت  ی  ترو دارکات ال اما  ری  از 

ا  یش اری مدار و  لت بار خرین م
یمت

ی  ی ی ویل   اید و  ا م ر ا در  تا با رعایت موار م اما  ر  ی  ی ترو ورت ال اری مدار ب لت بار خرین م
روز ش مور   می باشد  اعت  ا  اری  ر بیرخا ش ی ب  ی واری ام یا  ت  ما

اید ر م مین شرکت  و  ا و  ر می ا  ی ب ح ی واری ار یا  ا کار با  ما اعت د ار رای ی  ام با ت  ما ال  ر  ا  ر ور و  ل بر د م ر برابر  
شتی ید ب ر ش ش ا  با ش اری ب شمار ح ر ارا ش یما

یل  ش ل  ا و م اکت  شای  زما 
اید یو م کمی

اشتن  مرا  ت   ما ا ا ب د ور شرکت ک ی   ح ا ت او مالی و ا تر م اعت  ش مور  را  روز ی
ت  امی ا اید ال ل م ر  ت شرکت  ام  ی  ر م

د حیت شرکت ک ل  و حدا ای شمار  اید  ت م تی  ای  ور  ر ای   از شرکت ملی  ا  ای اری از  ر بر داشت و ب اییدی  ارای  ای  شرکت 
اید شمار ت م ی  ای   و  و کلی شرکت 

تا  اما  ی کارم  می شو ا  ر  ی ا ر لت  مین و خار از م ل  ر از م ا ک  ی و یا ب می ی واری ام یا  ت  ما د  ا ی  و ا د شرایط  ا ات م مشرو   ا یش ب 
د بو  اید خوا د م د بر ب

ت  در ا اید م ا م ر ا یات  عات و  ایر ا
ی  شا تا ب  ولت  ی  ی ترو دارکات ال اما  ری  ا از  اکت  شایی  اید و باز ر م ا  د ا شرکت ک یش ا ارا  ا  ت ا ریا اید از  اری م  کلی مراحل بر

ت  ی را  ی ترو ای ال ی ام وا ت  ریا کور و  اما م ر  ا  ت  ویت  مراحل  ورت عد ع ر  اید  ر م ا  د ت شرکت ک ز ا د شد و  ا خوا    ا
د   ا  اید ا ر م شرکت 

سعید خطیب زاده گفت: اگر آمریکا به موضوعات باقی مانده 
پاس��خ داده بود االن همه در وی��ن بودند و ما این تطویل 
مذاک��رات را به نف��ع هیچ طرفی نمی دانیم. س��خنگوی 
وزارت خارجه در نشست خبری و درباره گفتگوهای ایران 
و عربس��تان گفت: این مذاکرات در بغ��داد با تالش های 
دول��ت عراق انجام داده بود و تمهیدات و مس��اعدت های 
دولت عمان رو به جلو و مثبت برگزار شد و چارچوب هایی 
که از ابتدا پیش بینی ش��ده بود، مورد بررسی قرار گرفت و 
گفت وگوها جدی بود؛ اگر مذاکرات به سطح سیاسی ارتقا 
پیدا کند شاهد پیشرفت  در چارچوب مذاکرات خواهیم بود. 
به گفته خطی��ب زاده مذاکرات هنوز در نقطه دیدار وزرای 
خارجه ایران و عربستان قرار ندارد. پنجمین دور گفتگو میان 
نمایندگان عالی جمهوری اسالمی ایران و عربستان، سوم 
اردیبهشت در بغداد، پایتخت عراق برگزار شد. پیش از این 
چهار دور مذاکره میان ایران و عربستان با میانجیگری عراق 
در بغداد برگزار شده و شرکت کنندگان در آن این مذاکرات 
را س��ازنده خوانده و از برگزار کردن مذاکرات بیش��تر خبر 
دادند. این مذاکرات پس از ۵ سال از قطع روابط دیپلماتیک 
دو کشور شکل گرفته و ایران ادامه این گفتگوها را مشروط 
به »جدیت عربس��تان« دانسته اس��ت. فؤاد حسین، وزیر 
امورخارجه عراق در مصاحبه ای تأیید کرد مذاکرات جاری 

در بغداد میان ایران و عربستان مثبت ارزیابی شده است.
آمریکا به موضوعات باقی مانده پاس�خ می داد، همه در  ���

وین بودیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات وین نیز گفت: در 
گفت وگوها آنچه که مربوط به ایران، اتحادیه اروپا روسیه 
و چین بوده تمام ش��ده است. هماهنگ کننده گفت وگوها 
آنچه که باقی مانده بین ایران و ایاالت متحده را از طریق 
خود در حال پیش بردن اس��ت؛ البته هر دو طرف ایران و 
اتحادیه اروپا یعنی آقای امیرعبداللهیان و آقای بورل، در این 
امر مشترک بودند که این تنفس طوالنی شدن تنفس به 
نفع گفت وگوها نیست و مناسب است که هرچه زودتر این 
تنفس با یک دیدار حضوری تازه ش��ود. سعید خطیب زاده 
همچنین درباره تاریخ بعدی مذاکرات وین گفت: آقای مورا 
و باقری هر دو در گفت وگوهای منظم گاه روزانه هس��تند 
و با هم در ارتباطند و پیام هایش��ان رد و بدل می ش��ود و 
این که مالقاتی فرای این انجام شود توافقی بوده که بین 
امیرعبداللهیان و بورل انجام شده ولی هنوز تاریخی برای 
این قضیه روشن نشده است. دور هشتم مذاکرات وین که 
از ۶ دی و با حضور هیأت های ایران و گروه 1+۴ از س��ر 
گرفته شد با اعالم جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی 
اروپا از ۲۰ اسفند بر سر برخی مسائل باقی مانده تا اطالع 

ثانوی متوقف شده است. بنا به گفته محمد اسالمی رئیس 
سازمان انرژی اتمی، مباحث فنی مذاکرات وبن مشخص 
شده و تنها موضوعات سیاس��ی باقی مانده که مربوط به 
وزارت امور خارجه اس��ت. با این وجود دو روز پیش »لیندا 
توماس گرینفیلد«، نماینده آمریکا در س��ازمان ملل متحد 
ضمن انکار مسئولیت واشنگتن در ایجاد وقفه در مذاکرات 
رفع تحریم ها در وین تالش کرده تهران را مقصر حاصل 
نش��دن توافق در هفته های گذشته نشان دهد. گرینفیلد 
گفت: »ما به توافق نرسیده ایم و ممکن است به آن نقطه 
نرس��یم. دنیا خواستار اقدام در این زمینه است و این ایران 
اس��ت که جلوی تالش ها را س��د کرده اس��ت.« به گفته 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان، اگر آمریکا پاسخ به 
موضوعات باقیمانده داده بود االن همه در وین بودند؛ وین 
معطل پاسخ های آمریکاست و ما این تطویل مذاکرات را به 

نفع هیچ طرفی نمی دانیم.
انتقال سانتریفیوژها بعد از خرابکاری، با اطالع آژانس  ���

انجام شد
سعید خطیب زاده درخصوص انتقال سانتریفیوژها از کرج 
به نطنز گفت: ایران عضوان. پی. تی است و معاهده عدم 
اشاعه را پذیرفته و انتقال سانتریفیوژها بعد از خرابکاری با 
اعالم و اطالع آژانس، به محل امنی صورت گرفته است. 

وین معطل پاسخ های آمریکاست
سخنگوی وزارت خارجه:
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ايران و جهان

واکنش منفعالنه دولتی ها به 
رشد فزاینده اجاره بها 

ادامه از صفحه یک ���
...در حال��ی که زوج های جوان، اقش��ار کم 
درآمد و بس��یاری خانوارها هم اکنون نیازمند 
تامین س��رپناه هس��تند لذا دولت باید هر چه 
س��ریعتر باید تدبیری برای این مهم داش��ته 
باشد. متاسفانه واکنش های مسئوالن دولتی 
و وزارت مس��کن نس��بت به افزایش قیمت 
اجاره بها منفعالنه اس��ت گویی که از تالطم 
بازار خبر نداشته و یا به آنها گزارش اشتباهی 
می دهند. دولتی ها و دستگاه های نظارتی باید 
بازرس��ی و نظارت میدانی را در دس��تور کار 
خ��ود ق��رار داده و اجازه چنی��ن تالطم های 
بی پش��توانه ای را ندهند. متاس��فانه در حال 
حاضر آنچیزی که بیش��تر م��ردم را ناراحت 
می  کند، بی نظارتی و نابس��امانی در بازارها 
اس��ت، این امر نه تنها در بازار مس��کن بلکه 
در تمام��ی بازارها کامال محس��وس اس��ت. 
دالالن در می��دان خال��ی از نظ��ارت ب��ازار 
مس��کن ب��ا قیمت س��ازی های کاذب زمینه 
تالطم و افزایش قیم��ت   را فراهم می کنند، 
بارها و بارها به مس��ؤالن اجرایی نس��بت به 
وضعیت اجاره بها مس��کن هش��دار دادیم اما 
متاسفانه توجهی به این موضوع نشد؛ امسال 
برخالف آن چی��زی که انتظار می رفت حتی 
برنامه های س��ال گذشته برای کنترل اجاره 
بها نظیر پرداخت وام ودیعه مس��کن و تعیین 
س��قف اجاره بها نیز اجرایی نش��ده و این امر 
نشان دهنده بی توجهی و عدم اهتمام دولت 

به موضوع کنترل اجاره بها است.

واردات خودرو در  اختیار 
دولت قرار گرفت

ادامه از صفحه یک ���
...به اتمام می رس��د، با انقض��ای این مصوبه 
شرایط واردات خودرو تسهیل می شود و دست 
دولت برای واردات مدیریت ش��ده خودرو به 
گونه ای که به تولید داخل لطمه وارد نش��ود، 
باز خواهد ش��د. واردات خودرو موجب تنظیم 
ب��ازار و ایجاد ب��ازار رقابتی می ش��ود، هدف 
مجلس یازده��م از تصویب واردات مدیریت 
ش��ده خودرو ب��ه ازای ص��ادرات، کاهش بار 
روانی ممنوعی��ت واردات خودرو و در نتیجه 
جلوگیری از س��وداگری در این بازار بود البته 
تامین بخش��ی از نیاز کشور نیز یکی دیگر از 
اهداف وکالی مردم در خانه ملت بود. سطح 
کالس خودروهای واردات��ی باید به گونه ای 
باش��د که مردم عادی نی��ز توانایی خرید این 
خودروه��ا را داش��ته باش��ند. واردات الزمه 
تنظیم بازار اس��ت، با واردات، خودروس��ازان 
نیز ملزم می ش��وند که کیفی��ت خودروهای 
تولی��دی را ارتقا دهند همچنین زمینه انتقال 
تکنولوژی های مربوط به تولید خودروهای به 
روز و باکیفیت فراهم می شود. خودروسازان و 
قطعه س��ازان باید از ممنوعیت واردات خودرو 
به عن��وان فرصتی ب��رای بهبود محصوالت 
تولیدی استفاده می کردند که متاسفانه نسبت 

به این فرصت بی توجه بودند.

اشغالگران نمی توانند برای 
سازشکاران امنیت به ارمغان آورند

نماینده گروههای مقاومت فلسطین در صنعا 
گف��ت: روز جهانی ق��دس روز یادآوری امت 
عربی و اسالمی اس��ت که مساله ای به نام 
فلس��طین وجود دارد که نباید از آن تحت هر 
شرایطی غافل شد. به گزارش المسیره، احمد 
برکه نماینده گروههای مقاومت فلسطین در 
صنعا در س��خنانی در کنگره فلسطین گفت: 
ما در این نشس��ت هس��تیم ت��ا تاکید کنیم 
ک��ه فلس��طین همچنان مس��اله اصلی امت 
اسالمی است. ما ش��اهد جلوه های فداکاری 
در محوطه های مس��جداالقصی و همه جای 
فلسطین هستیم. وی با اش��اره به اینکه هر 
اندازه رژیم صهیونیس��تی ب��ر جنایاتش علیه 
ملت فلس��طین بیافزاید به همان اندازه اراده 
ملت فلس��طین قوی تر می ش��ود، تاکید کرد: 
مل��ت ما در مقابله با اش��غالگران به نیابت از 
امت اس��المی برای آزادی فلسطین از لوث 
اشغالگران، پیشاهنگ است. برکه تاکید کرد: 
در فلس��طین مردان آزاده ب��ه وظیفه خود در 
قبال قدس واقف هس��تند. اشغالگران تالش 
مایوس��انه ای کردند تا مل��ت ما را به کرنش 
وادار کنن��د و تالش کردند که غ��زه به زانو 
درآید اما غزه دژ عزت ماند و دشمن شکست 

خورد. 

پیام تسلیت رهبر انقالب برای درگذشت 
همسر آیت اهلل جوادی آملی

رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی در پیامی 
درگذشت همسر مکّرم آیت اهلل جوادی آملی 
را تسلیت گفتند. به گزارش »عصر ایرانیان« 
ب��ه نقل از پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی در پیامی 
درگذشت همسر مکّرم آیت اهلل جوادی آملی 
را تسلیت گفتند. متن پیام به این شرح است: 
آیت اهلل جن��اب آقای ج��وادی آملی دامت 
برکاته درگذش��ت همس��ر مکّرم آن جناب 
رحمةاهلل علیها را ب��ه حضرتعالی و فرزندان 
محت��رم و دیگر بازماندگان تس��لیت عرض 
می کن��م و رحمت و مغفرت اله��ی را برای 

ایشان از خداوند متعال مسألت می نمایم.

شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد
نماین��ده مردم نیش��ابور در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان 
منحصر به مجلس شورای اسالمی است، در 
حالی ک��ه مطالبه مردم این نیس��ت که فقط 
مجلس شفاف باشد. احسان ارکانی در گفتگو با 
»عصر ایرانیان« درباره آخرین وضعیت بررسی 
طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس، اظهار 
داشت: طرح شفافیت آرای نمایندگان منحصر 
به مجلس شورای اسالمی است، در حالی که 
مطالبه مردم این نیست که فقط مجلس شورای 
اسالمی شفاف باشد. وی با تاکید بر اینکه همه 
دستگاه ها باید شفاف شوند، گفت: برای مثال، 
موضوع آزادس��ازی واردات خودرو در مجلس 
تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید 
کرد، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد 
شد. هیچ کسی از مذاکرات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره واردات خودرو مطلع نیست 
و ما نمی دانیم که چه کس��انی با این موضوع 
موافق و چه کسانی مخالف بودند. نماینده مردم 
نیشابور در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
همچنین هیئت وزیران جلسات متعددی دارد 
ک��ه مردم از آن خبری ندارن��د. برای مثال، در 
هیئت وزیران درباره حذف ارز ترجیحی مذاکره 
می شود، اما ما هیچ اطالعاتی از این مذاکرات 
نداریم. اگر هیئت وزیران مصوب کرده اس��ت 
که ارز ترجیحی روغن حذف ش��ود، درباره این 
موضوع رأی گیری شده است، اما نمی دانیم که 
ک��دام وزیر موافق و ک��دام یک مخالف با این 
موض��وع بوده اند. ارکانی متذکر ش��د: در طرح 
شفافیت آرای نمایندگان فقط شفافیت مجلس 
مطرح ب��ود، اما طرح جدید موس��وم به طرح 
شفافیت قوای سه گانه جامع تر است و مجلس 
و س��ایر نهادها همگی باید شفاف شوند. وی 
ادامه داد: برخی از افراد مخالف شفافیت سایر 
قوا هستند و می گویند که منظور ما از شفافیت 
آن است که فقط مجلس باید شفاف شود و بقیه 
قوا نباید ش��فاف شوند. ما این موضوع را قبول 
نداریم و معتقدیم مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، هیئت وزیران، شورای انقالب فرهنگی، 
شرکت ملی نفت و سایر دستگاه ها باید صورت 
جلساتش��ان را در سایت خود بارگذاری کنند و 

متن مذاکرات آنان هم باید علنی باشد.

کمیته پیگیری مطالبات بانک ها در 
دیوان محاسبات تشکیل شد

کمیته پیگیری مطالبات بانک ها با دس��تور 
مهرداد بذرپ��اش رئیس دیوان محاس��بات 
در ای��ن نه��اد نظارتی آغاز ب��ه کار کرد. به 
گ��زارش »عصر ایرانی��ان«، کمیته پیگیری 
مطالبات بانک ها در راس��تای وظایف ذاتی 
و قانونی دیوان محاس��بات و نیز، در راستای 
اج��رای جزء »د« تبص��ره 1۶ قانون بودجه 
سال 1۴۰1 کل کش��ور تشکیل شده است. 
بر اس��اس قانون بودجه س��ال جاری، بانک 
مرک��زی موظف اس��ت گ��زارش همکاری 
یا تخل��ف بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتباری 
غیربانک��ی را ب��ه صورت فصلی ب��ه دیوان 
محاس��بات کش��ور ارائه نماید. طبق دستور 
رئیس کل دیوان محاس��بات کشور، کمیته 
پیگیری مطالبات بانک ها متشکل از یکی از 
معاونان، برخی مستشاران و مشاوران بانکی 
و افراد مجرب، موظف اس��ت ظرف مدت ۲ 
ماه گزارش اولیه و کاملی از اقدامات خود را 
ارائه کند. در حکم تشکیل کمیته ی مذکور، 
موضوع��ات ذیل ب��ه عنوان کاروی��ژه مورد 
تاکید قرار گرفته اس��ت: 1. بررس��ی کفایت 
تس��هیالت بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، 
مالی و اقتص��ادی در قبال اخذ ضمانتنامه ها 
۲. واکاوی عملکرد بانک ها در نظارت کافی 
بر مصرف تسهیالت در راستای موضوعات 
و مح��ل موردنظر 3. پیگی��ری چرایی عدم 
بازپرداخت و تس��ویه تسهیالت در سررسید 
مقرر و انتقال احتمالی از س��رفصل مطالبات 
جاری به معوق و مشکوک الوصول ۴. بررسی 
اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی بانک ها در 
راستای وصول تسهیالت معوقه ۵. گزارش 
اقدامات بانک ها نس��بت به تحکیم وثیقه ها 
در زمان امهال تس��هیالتالزم به ذکر است 
گزارش کمیته پیگیری مطالبات بانک های 
دیوان محاسبات کشور در اختیار رسانه ها و 

افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

اخبار

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به حمایت 
فائزه هاش��می از تحریم ه��ای ایران گفت: 
مدعی العموم باید به این اظهارات ورود کند 
و ب��ا فراخواندنش به دادگاه، او را نس��بت به 
اظهاراتش پاس��خگو کند. حجت االس��الم 
علیرضا سلیمی عضو هئیت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در گفتگو با »عصر ایرانیان« 
با اشاره به سخنان فائزه هاشمی در حمایت از 

تحریم ها علیه کشورمان، اظهار داشت: رفتار 
این گونه خانم هاش��می برگرفته از نشست 
و برخاس��ت با منافقین و بهائیان است؛ زیرا 
یک انس��ان عاقل چنین رفتارهایی را انجام 
نمی دهد. وی افزود: نکته جالب اینجاست 
که افراد هم نظر و هم عقیده خانم هاشمی 
نسبت به این سخنان هیچ موضعی نگرفته 
ان��د مثاًل ب��رای موضوعاتی ک��ه باید مهر 

سکوت بر دهان بگذارند و صحبت و اظهار 
نظری نداشته باشند صدای خود را بلند کرده 
و نسبت به موضوعات واکنش نشان می دهند 
اما نسبت به این موضوع مهم هیچ صحبتی 
ی��ا فریادی نداش��تند. عضو هیئت رئیس��ه 
مجلس گفت: نکته بعدی که وجود دارد این 
اس��ت که رسانه های اصالح طلب وقتی بر 
موضوعی دست می گذارند صدای آن گوش 

جهان را کر می کند، اما نسبت به این موضوع 
هی��چ صدایی از آنه��ا در نیامد که این مورد 
نشان می دهد شاید موضع این افراد هم این 
موضع باشد. سلیمی تصریح کرد: خانم فائزه 
هاشمی با چنین اظهارنظرهای مشخص کرد 
که از کدام آبشخور ها سیراب می شود؛ زیرا 
این صحبت ها از یک فرد نرمال بر نمی آید. 
نماینده مردم محالت در مجلس بیان داشت: 

به نظر بنده باید در موضوع خانم هاش��می 
مدعی العموم ورود کند و ایشان را در دادگاه 
آورده و نس��بت به این اظهار نظرهای خود 

پاسخگو کند.

فائزه هاشمی بابت حمایت از تحریم  ایران باید دادگاهی شود
عضو هئیت رئیسه مجلس:

دست خالی آمریکا برای اعمال فشار به ایران در مذاکرات
سرانجام مذاکرات احیای برجام چه می شود؟

گروه سیاس�ی: داستان های تکراری برجام ادامه دارد اما 
آمریکا همچنان حاضر نیست از زیاده خواهی خود بکاهد؛ 
او می خواهد بدون پذیرش ش��روط جمهوری اس��المی 
ایران، ملت ما را مجب��ور به احیای برجام کند؛ در حالی 
که این موضوع خط قرمز سیاست خارجی کشور ماست. 
بی��ش از یک و نی��م ماه از انجام آخری��ن دور مذاکرات 
وین می گذرد و همچنان اخباری از آمادگی کش��ورهای 
ط��رف مقابل برای ادامه مذاکرات دریافت می ش��ود بی 
آنکه آمریکا حاضر شود از زیاده خواهی های خود دست 
بکش��د، این موضوع با توجه به اینکه جمهوری اسالمی 
ای��ران هم حاضر به زیرپا گذاش��تن خط��وط قرمز خود 
نیست س��بب ایجاد وقفه در انجام مذاکرات شده است. 
اگرچ��ه آمریکا از طریق واس��طه های خود درحال تبادل 
پیام هایی با جمهوری اس��المی ایران اس��ت اما این امر 
تاکنون منجر به یک جمع بندی واحد نشده و صد البته 
مس��ئوالن دیپلماسی کش��ور ما نیز در برابر سیاستهای 
واهی آمریکا تسلیم نخواهند شد بلکه با قدرت تا تحقق 
کامل خواس��ته های خود در برجام خواهند ایستاد در غیر 

این صورت حاضر به مذاکره نمی شوند.
تعلل غربی ها ایران را وادار به ادامه مس�یر بر اساس  ���

مصوبه مجلس می کند
حمی��د رضا ترقی اظهار داش��ت: هم��ان گونه که مردم 
ه��م کاماًل در جری��ان قرار دارن��د، پافش��اری ایران بر 
روی خطوط قرمز و ت��الش برای اینکه برجام می تواند 
گش��ایش و فوایدی از نظر اقتصادی برای کشور داشته  
باش��د موجب ش��ده غربی ها که از اس��اس برای تغییر 
سیاس��ت های جمهوری اس��المی در خصوص مسائل 
منطقه و حمایت از مقاومت دنبال افزایش فشار بر کشور 
ما بودند، به علت اختالفات درونی ایجاد شده در آمریکا 
میان بایدن، سنا و جمهوری خواهان، مذاکرات را مدتی 
متوقف کنن��د و اکنون توپ در زمین آمری��کا قرار دارد 
تا تصمیمی ج��دی در رابطه با ش��روط ایران به منظور 
پذیرش بازگشت آمریکا به برجام را اتخاذ کند. وی افزود: 
تاکنون آمریکایی ها اجازه ورود به مذاکرات را پیدا نکردند 
و ایران آنها را پش��ت درهای بسته نگهداشته و به قول 
خودشان از سوراخ کلید در حال پیگیری مذاکرات هستند 
با این ح��ال همچنان بر مواضع ض��د ایرانی خود ادامه 
داده ان��د، تحریم های جدید را وض��ع کرده اند و صداقت 
خود را در مذاکرات از طریق غربی ها و اروپایی ها نش��ان 
نداده ان��د و برای پایبندی به تعهداتش��ان، نتوانس��ته اند 
تضامینی ارائه دهند. این کارشناس مسائل سیاسی گفت: 
ب��ا توجه به اینکه دیدگاه های جمهوری اس��المی ایران 
کاماًل مش��خص اس��ت و برنامه مورد نظر خود را در ۲7 
صفحه در جلس��ات مذاکره اعالم کرده و اروپایی ها هم 
تأیید کردند که این نظرات منطقی و درست است و اگر 
این نظرات ایران تأمین نشود هیچ دلیلی برای بازگشت 
ب��ه مذاک��رات و برجام وجود نخواهد داش��ت لذا به نظر 
می رس��د غربی ها به ویژه آمریکا اکنون باید مش��کالت 
داخلی خود را حل کنند و هیچ راه و چاره ای جز تس��لیم 
شدن در برابر خواسته های ایران ندارند. ترقی خاطرنشان 
کرد: هر روز که از تأخیر در روند مذاکرات وین می گذرد، 
غربی ها متضرر خواهند شد، اما جمهوری اسالمی ایران 
به حرکت و فعالیت خود در راس��تای توسعه فعالیت های 
صلح آمیزاش ادامه می دهد و مجبور است نیازهای خود 
را در ابعاد هس��ته ای تأمین کن��د و تکیه ای به بیگانگان 
نداشته باشد و این روند به طور مسلم موجب خوداتکایی 
ایران در امر هس��ته ای خواهد ش��د، در نتیجه آنها رفته 
رفته موقعیت خود را از دس��ت می دهن��د. وی افزود: به 
نظر می رس��د اگر بایدن بتواند سنای آمریکا و جمهوری 
خواهان را راضی کند که تأخیر در پذیرش شروط ایران 
به ضررشان تمام می ش��ود و ایران همچنان مسیر خود 
را ادام��ه می دهد، ممکن اس��ت مذاکرات دوباره از س��ر 
گرفته ش��ود، در غیر ای��ن صورت جمهوری اس��المی 
ایران مس��یر خود را طی می کن��د و تأثیرپذیری خود را 
نس��بت به ای��ن تحریم ها به حداقل می رس��اند و همان 
گونه که اکنون مش��کلی از نظر ف��روش نفت نداریم و 

توافق��ات و قراردادهایی که با کش��ورهای منطقه نظیر 
چین و روسیه و همسایگان بسته ایم تقریباً برنامه ریزی 
های تحریم��ی آمریکا را خنثی می کند پس هیچ دلیلی 
وج��ود ن��دارد بی جهت از مواضع خود کوت��اه آییم و باز 
ه��م به آمریکا امتی��از دهیم تا به برج��ام برگردد. ترقی 
تصریح کرد: صبر جمهوری اس��المی ایران هم فراوان 
نخواهد ب��ود، اگر غربی ها تا یکی دو م��اه دیگر نتوانند 
در این زمینه تصمیمی بگیرند قطعاً جمهوری اس��المی 
بر اس��اس مصوبه مجلس شورای اس��المی راه خود را 
در مس��یر فناوری صلح آمیز هس��ته ای ادامه می دهد و 
از سیاست های بین المللی که اکنون به صورت تبعیض 

آمیزی اعمال می شود، تبعیت نخواهد کرد.
مبن�ای مذاک�رات جدی�د نمی تواند اعتماد ب�ه آمریکا  ���

باشد
محمد حس��ن قدیری ابیانه اظهار داشت: ایران خواستار 
هیچ کمک و امتیازی از آمریکا نیس��ت بلکه خواس��تار 
آن اس��ت که پول های بلکه ش��ده خود را پس بگیرد و 
ممانعت در راه حقوق کش��ورش ایجاد نش��ود اما آمریکا 
گوی��ا می خواهد از دارایی های خودش به ما ببخش��د در 
حالی که یک غارتگر، متجاوز، ظالم و س��رآمد دشمنی 
با ملت ما اس��ت. وی افزود: ایران در مذاکرات برجام به 
دنبال آزادی پول های بلوکه شده خود است و می خواهد 
از حقوق به رسمیت ش��ناخته شده بین المللی در زمینه 
هس��ته ای و تجارتی که حق کش��ور است، استفاده کند 
اما آنها س��عی می کنند ممانعت ایج��اد کنند و علت آن 
هم دش��منی با ملت ایران است. این کارشناس مسائل 
سیاسی گفت: آمریکایی ها مشاهده کردند توطئه هایشان 
تا حد فراوانی خنثی شده و ایران با وجود آنچه که آمریکا 
آن را تحریم های کمرشکن و بی سابقه تاریخی خوانده، 
توانسته در این ش��رایط در زمینه های مختلف پیشرفت 
کند در نتیجه می خواهند مانع پیشرفت ما شوند. قدیری 
ابیانه خاطرنشان کرد: آمریکایی ها از راه جنگ نمی توانند 
مانع پیش��رفت ایران ش��وند زیرا می دانن��د ایران قدرت 
پاس��خگویی دارد پس راه های دیگ��ر را طی می کنند و 
تالش هم کردند از راه تحریم به اقتصاد و معیشت مردم 
ضربه بزنن��د، همچنین از طریق راه ان��دازی فتنه هایی 
نظیر فتنه ۸۸ هم کوش��یدند که آن هم شکست خورد، 
با این حال دس��ت از دشمنی برنداشتند و اکنون از ایران 
می خواهند در زمینه هس��ته ای و سایر مسائل از حقوق 
خ��ود کوتاه آید. وی اف��زود: دولت قبلی با این تصور که 
راهی جز تعامل با آمریکا وجود ندارد، در همین مسیر هم 
پیش رفت و برجامی بسیار ضعیف را امضا کرد و اصل را 
بر اعتماد به آمریکا گذاشت به نحوی که وزیر امور خارجه 
وقت اعالم کرد امضای کری ضمانت است، در حالی که 
امضای رئیس جمهور و گنگره آن ها نیز ضمانت نیست 
که البته نتیجه آن را هم دیدیم و نه تنها آمریکا در دوران 
بایدن، ترامپ و اوباما به تعهدات خود عمل نکردند بلکه 
در هرس��ه دوره بر تحریم ها علیه ایران افزودند بنابراین 

مبنای مذاکرات جدید نمی تواند اعتماد به آمریکا باش��د. 
قدی��ری ابیانه با تاکید بر اینک��ه آمریکا باید اگر تعهدی 
می دهد، پش��ت سر آن هم ضمانت بدهد، گفت: آمریکا، 
سپاه پاس��داران ما که نیروی نظامی رسمی کشور است 
برخالف قانون به عنوان گروه تروریستی اعالم کرده به 
نح��وی که حتی اگر فردی دوره اجباری س��ربازی را در 
س��پاه بگذراند از ورود به آمریکا منع می شود و به عنوان 
تروریست شناخته می شود. وی با بیان اینکه آمریکا باید 
همه این تحریم ها را لغو کند و یاد بگیرد به حقوق ایران 
احترام بگذارد، عنوان کرد: تروریست واقعی آمریکایی ها 
هس��تند که ترور یک��ی از سیاس��ت ها و روش های آنها 
اس��ت بنابراین اصل بر بی اعتمادی کامل به آنها است. 
این کارش��ناس مسائل سیاسی تصریح کرد: آمریکا باید 
حقوق ایران را بپذیرد اما آن ها نمی خواهند این موضوع را 
بپذیرند و در مذاکراتی که در این دور با ایران انجام دادند 
مانند دور گذشته هدفشان رسیدن به توافق نبود بلکه به 
دام انداختن ایران و محدود کردن هرچه بیش��تر کشور 
ما بود. قدیری ابیانه خاطرنش��ان کرد: آمریکایی ها حتی 
تالش می کنند تحت عنوان این مفاهیم توان موش��کی 
ایران را بگیرند و هدفش��ان این است با کاستن از توان 
موشکی ایران، احتمال حمله نظامی به ایران را افزایش 
دهند و البته هدف غایی آنها تجزیه ایران، تصاحب منابع 
ثروت ب��ه ویژه نفت و گاز و مح��روم کردن ملت ایران 
است و ایران نمی تواند تسلیم خواسته های آنها شود. وی 
افزود: از اول هم پیش بینی می کردیم که این مذاکرات 
به نتیجه نخواهد رس��ید زیرا ه��دف آمریکا از مذاکرات 
مذکور این بود تقصیر نقض برجام که نزد افکار عمومی 
جهان، ترامپ معرفی شده به گردن ایران بیندازد و اعالم 
کن��د که آمریکایی ها می خواهند برج��ام را احیا کنند اما 
ایران موافقت نمی کند در واقع همه هدف آنها برداشتن 
ب��ار از دوش خ��ود و انداختن آن به دوش ایران اس��ت. 
قدیری ابیانه گفت: فایده این مذاکرات برای ما آن است 
که برای بار چندم مش��خص خواهد شد مذاکره و تعامل 
با آمریکا امکان پذیر نیس��ت و آمریکا در هیچ شرایطی 
نمی تواند و نمی خواهد دست از دشمنی با ملت ما بردارد 
و با توجه به اینکه بایدن در تبلیغات خود عنوان می کرد 
که می خواهد برجام را احیا کند و البته عوامل داخلی اش 
در ایران هم مطرح می کردند که اکنون فرصتی اس��ت 
ک��ه مج��دداً مذاکره را احی��ا کنیم، پس اگ��ر مذاکره را 
نمی پذیرفتیم آن ها می خواس��تند با س��ر و صدایش��ان، 
ای��ران را مقصر جلوه دهند همان گون��ه که اکنون هم 
در این مس��یر حرکت می کنند. قدیری ابیانه خاطرنشان 
کرد: انجام این مذاکرات برای ملت ما نش��ان داد آمریکا 
اهل رعایت حقوق ملت ایران نیست البته فرقی نمی کند 
دموکرات ه��ا یا جمهوری خواهان کدام یک بر س��ر کار 
باش��ند این در دش��منی آمریکا با ای��ران تفاوتی ایجاد 
نمی کند زیرا آنها در هدف که همان ضربه زدن به ایران، 
تجزیه کشور و تصاحب منابع و محروم کردن ملت ایران 

است، یکی خواهند بود. حتی زمانی که روابط دیپلماتیک 
بین ایران و آمریکا برقرار بود و آمریکا بزرگترین سفارت 
خارجی و بیش��ترین دیپلمات ها را در ایران داشت از این 
فرصت برای کودتا، تجزیه و ارتکاب هزاران تخلف دیگر 
اس��تفاده کرد پس افرادی که فکر می کنند اگر س��فارت 
آمریکا اشغال نمی ش��د آمریکا به این مراحل از دشمنی 
نمی رس��ید، اش��تباه می کنند زیرا آمریکا را نشناخته اند و 
البته نمونه آن اسناد النه جاسوسی طی ده ماهه برقراری 
روابط دیپلماتیک است. وی افزود: اکنون هم مذاکرات به 
نتیجه نمی رسد و باید بدانیم بین دموکرات ها و جمهوری 
هان آنچه متفاوت است تاکتیک های دشمنی با ایران و 
نه اصل دشمنی با ایران اس��ت و سیاست خاورمیانه ای 
آمریکا با ایران چه در دوران دموکرات ها و چه در دوران 
جمهوری خواهان توسط صهیونیست ها اداره می شود و 
کاخ س��فید نمی تواند و نمی خواهد اراده ای مجزا از اراده 
صهیونیس��ت ها داشته باشد بنابراین باید همان گونه که 
رهبر انقالب فرمودند برای خنثی سازی تحریم ها تالش 
کنیم زیرا رفع تحریم ها با دش��من و خنثی س��ازی آنها 
با ماست؛ برهمین مبنا دستگاه های دیپلماسی باید تمام 
تالش خود را برای احیای حقوق کشور و رفع تحریم ها 
انجام داده اما این چیزی نیس��ت که باعث ش��ود آمریکا 

دست از دشمنی با ایران بردارد.
مطالبه ایران در مذاکرات برجام توجیه حقوقی دارد ���

حنیف غفاری اظهار داش��ت: طی روزهای اخیر ش��اهد 
بودی��م مقام��ات اروپایی و آمریکای��ی ادعاهایی مطرح 
کردن��د مبنی بر اینکه وقفه ب��ه وجود آمده در مذاکرات 
وین معلول زیاده خواهی یا طرح مطالبات فرا برجامی از 
س��وی جمهوری اسالمی ایران بوده و به صورت خاص 
هم به بحث س��پاه پاسداران اش��اره کردند. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران از ابتدای مذاکرات وین در دور 
جدید تاکید داش��ت که هم��ه اقدامات محدود کننده ای 
که دولت ترامپ پس از خروج از برجام علیه کش��ور ما 
مرتکب شده باید برداشته شود و البته این موضوع توجیه 
حقوقی هم دارد. این کارشناس مسائل بین الملل گفت: 
بر اس��اس بند ۲9 برجام، آمریکا و کش��ورهای اروپایی 
نباید اقدامی انجام دهند که در مس��یر رفع تحریم های 
ضد ایرانی خللی ایجاد کند، در حالی که ترامپ از توافق 
خارج شد و تحریم ها و محدودیت هایی را با برچسب ها 
و عناوین مختلف طرح کرد که همگی در تعارض با این 
ماده ۲9 برجام است. غفاری خاطرنشان کرد: اگر برجام 
احیا ش��ود و آن محدودیت ها از جمله حضور س��پاه در 
لیست گروه های تروریستی ادعایی آمریکا به قوت خود 
باقی بماند عماًل در مس��یر عادی سازی روابط تجاری 
بین ایران، ش��رکت ها و کمپانی هایی که می خواهند در 
کشور ما سرمایه گذاری کنند، خلل ایجاد می شود. وی 
افزود: اکنون آمری��کا اصرار می کند که این مطالبات را 
ف��را برجامی جلوه دهد تا بتوان��د در دقیقه 9۰ مذاکرات 
ی��ک بازی تاکتیک��ی را هدایت کند که ب��ر مبنای آن 
مذاکرات برجامی را به مذاکرات فرابرجامی تبدیل کند و 
به طور مثال کاری کند که یا جمهوری اسالمی ایران از 
تقاضای مشروع خود عقب نشینی کند یا وارد مرحله ای 
از مذاکرات ش��ود که دیگر به مسائل هسته ای محدود 
نیس��ت و مسائل منطقه ای را هم دربرمی گیرد. غفاری 
تصری��ح ک��رد: راه مواجهه با این اق��دام آمریکا، اصرار 
و تاکی��د بر همان خطوط قرمزی اس��ت ک��ه از ابتدای 
مذاکرات مطرح کردیم، همچنین تاکید بر اینکه خواهان 
انجام توافق بد نیس��تیم درنتیجه ع��دم توافق از توافق 
بد، بهتر اس��ت. وی عنوان ک��رد: امیدواریم با تکیه بر 
همین اصول و ضوابط راهبردی سیاست خارجی کشور 
این مرحله را نیز پشت سر بگذاریم. به گزارش مرصاد، 
آمریکا همواره دشمنی خود را با ملت ایران ثابت کرده و 
به فرموده مقام معظم رهبری هرگز قابل اعتماد نخواهد 
بود؛ پس در این دور از مذاکرات نیز مس��ئوالن دستگاه 
دیپلماس��ی باید منویات معظم له را در مقابل آمریکا مد 
نظر قرار دهند تا مانند دولتمردان قبلی دچار محاسبات 

و اقدامات اشتباه نباشیم.

پوتین: تالش برای تجزیه روسیه از اولویت های غرب است
رئیس جمهور روس��یه با بیان ای��ن که ایجاد 
تفرقه در جامعه روس��یه و تالش برای تجزیه 
آن از درون از اولویت های اصلی کش��ورهای 
غربی اس��ت، گفت تاکنون ای��ن تالش ها با 
شکست مواجه شده است. »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه اعالم کرد که این کشور 
اسامی پرسنل اطالعاتی غربی که سرپرستی 
نیروه��ای نئونازی اوکرای��ن را برعهده دارند، 
می دان��د؛ نیروهای��ی که به گفت��ه پوتین، به 
انجام اقدام��ات جنایتکارانه مانند برنامه هایی 
برای قتل روزنامه نگاران تشویق می شوند. به 
گزارش خبرگزاری »اس��پوتنیک«، پوتین روز 
دوش��نبه در نشستی با مقامات دفتر دادستانی 
روسیه گفت: صبح امروز ارگان های سرویس 

امنیت فدرال از تالش یک گروه تروریس��تی 
برای کش��تن یک روزنامه نگار مشهور روس 
جلوگی��ری کردن��د. از آنجایی ک��ه آن ها در 
دس��تیابی به اهداف خود در فضای اطالعاتی 
]روسیه[ شکست می خورند - البته با استفاده 
از موقعیت انحصاری خود در فضای اطالعاتی 
در کشورهای خود و برخی از کشورهای دیگر 
شهروندانشان را فریب می دهند، اما در اینجا، 
در روس��یه شکس��ت خورده اند، به سیاس��ت 
ترور روی آورده ان��د - به ایجاد آمادگی برای 
کش��تن روزنامه نگاران ما. وی افزود: در اینجا 
الزم به ذکر است که ما اسامی متصدیان را از 
سرویس های غربی می دانیم که البته در درجه 
اول از آژانس اطالعات مرکزی ایاالت متحده 

)سیا( هستند و با آژانس های امنیتی اوکراین 
هم��کاری می کنند. پوتی��ن در این خصوص 
توضی��ح داد: در اینجا نگرش آن ها )غربی ها( 
نس��بت به حقوق روزنامه نگاران، به انتش��ار 
اطالعات و نگرش آن ها به حقوق بشر به طور 
کلی اس��ت. آن ها فقط به حقوق خود اهمیت 
می دهند - یکی از جاه طلبی های اپریالیستی 
خود، دیگری ]از روی عادت[ از دوران استعمار. 
اما این در روس��یه کار نخواهد کرد. به نوشته 
این خبرگزاری روسی، جنگجویان گردان های 
ملی گرای افراطی اوکرای��ن که در گارد ملی 
ادغ��ام ش��ده اند، در اعم��ال جنایتکارانه علیه 
سربازان اسیر روسی، غیرنظامیان اوکراینی و 
حتی نیروهای ارتش اوکراین نقش داشته اند. 

س��رویس امنیت فدرال روسیه )FSB( امروز 
)دوش��نبه( اعالم کرد که گروهی »نئونازی« 
که به دستور کی یف به دنبال قتل »والدیمیر 
س��ولویوف« خبرن��گار و مج��ری مع��روف 
تلویزیونی روس بودند را بازداشت کرده است. 
پوتین در ادامه، خواستار اتخاذ تدابیر قاطع برای 
توقف اقدامات تحریک آمیز علیه ارتش روسیه 
توسط رسانه های خارجی شد و ایجاد تفرقه در 
جامعه روسیه و تالش برای تجزیه این کشور 
از درون را از اولویت ه��ای اصلی غرب خواند؛ 
او گفت که تاکنون این تالش ها با شکس��ت 
مواجه شده است. در این نشست رئیس جمهور 
روس��یه همچنین به بازرس��ان دس��تور داد تا 
جنایات مشکوک را که توسط عناصر افراطی 

ناسیونالیس��ت اوکراینی انجام شده با جزئیات 
مس��تند ک��رده و پرونده ه��ای قضایی علیه 
آن ها آماده کنند. رئیس جمهور روس��یه اظهار 
داش��ت: می خواهم تاکید کنم ک��ه باید برای 
همه جنایات نئونازی ها و همدس��تان آن ها از 
کودتای ۲۰1۴ در کی یف که راه را برای جنگ 
داخلی، خونریزی و خشونت در اوکراین هموار 
کرد، چنین پایگاهی از شواهد جمع آوری شود. 
پوتین در مورد مسائل اقتصادی و تجارت هم 
اظهارنظر کرد و از ارگان های دولتی خواست 
آزادانه به آن دس��ته از ش��رکت های خارجی 
که در روس��یه مانده اند، اجازه دهند در آرامش 
فعالیت کنند و به آن ها دستور داد تا از تجارت 

در برابر کنترل بیش از حد محافظت کنند.
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اقتصاد کالن

افشاگری وزیر راه از تخلف جدید 
برخی شرکت های قیرساز+ سند

وزیر راه و شهرس��ازی اع��الم کرد که برخی 
ش��رکت های قیرس��از حواله ه��ای دریافت��ی 
وکیوم باتوم مرغ��وب داخلی را با وکیوم باتوم 
نامرغ��وب خارجی جابه جا می کنن��د که این 
اقدام به کیفیت راه ها ضربه می زند.به گزارش 
مهر، رستم قاس��می وزیر راه و شهرسازی در 
نام��ه ای به داریوش امان��ی، علیرضا فخاری، 
خیراهلل خادمی، علیرضا جعفری و محمد آئینی 
معاونان وزیر راه و شهرسازی و رؤسا یا مدیران 
عامل سامان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت 
عمران شهرهای جدید و ش��رکت بازآفرینی 
شهری ایران نسبت به برخی تخلفات تعدادی 
از شرکت های قیرساز هش��دار داد.وی در این 
نامه آورده است: گزارش های نهادهای نظارتی 
حاکی است در برخی موارد شرکت های قیرساز 
اقدام ب��ه جابه جایی وکیوم بات��وم )ماده اولیه 
تولید قی��ر( نامرغوب خارجی ب��ا وکیوم باتوم 
محصول پاالیش��گاه های داخلی می کنند.به 
گفته وزیر راه و شهرس��ازی، این اقدام سبب 
کاهش کیفیت زیرس��اخت ها و راه ها می شود.

قاسمی دستور داده است تا کلیه دستگاه های 
تابعه و ادارات کل راه و شهرس��ازی استان ها 
نسبت به آزمایش مرغوبیت قیر دریافتی اقدام 
کنند؛ نتایج آزمایش ها نیز در سامانه توزیع قیر 

باید بارگذاری شود.

شناسایی 2.2 میلیون مؤدی جدید 
مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 
گذش��ته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی 
در بخش مشاغل شناسایی شد.به گزارش مهر 
به نقل از س��ازمان ام��ور مالیاتی، داوود منظور 
در نخستین اجالس سراسری مدیران مالیاتی 
که با حضور سید احس��ان خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و اسماعیل سقاب اصفهانی 
دبیر س��تاد راهبری تحول و مس��ئول رصد و 
پایش س��ند تح��ول دولت مردم��ی و مدیران 
نظام مالیاتی برگزار شد، اظهار داشت: در سال 
گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی در 
بخش مشاغل شناسایی شدند که این موفقیت، 
حاصل اج��رای طرح ها و برنامه های مبتنی بر 
فناوری های اطالعاتی و همچنین استفاده مؤثر 
از همه ظرفیت های قانونی از جمله ماده 1۶9 
مکرر، معام��الت فصلی، تراکنش های بانکی، 
ساماندهی کارتخوان ها و سایر شیوه های قانونی 
برای شناسایی مؤدیان جدید بوده است.منظور 
با اشاره به سیاس��ت ها و اولویت های سازمان 
امور مالیاتی در سال جدید تأکید کرد: سازمان 
امور مالیاتی در سال جاری با استفاده از تمامی 
ظرفیت های قانونی و با اجرای قانون پایانه های 
فروش��گاهی، دریافت اطالع��ات کارتخوان و 
تراکنش های بانکی و تغییر رویکرد در اجرای 
تبصره ماده 1۰۰ قانون مالیات های مستقیم و 
همچنین اصالح بخشنامه بخشودگی جرایم، 
به دنبال تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، اجرای 
عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است.وی 
تکریم مؤدیان را از اولویت های اصلی سازمان 
امور مالیاتی در سال جدید برشمرد و تاکید کرد: 
با اس��تفاده از حکمرانی داده ه��ا و اطالعات و 
حرکت به سمت رسیدگی داده محور، به دنبال 
ایجاد ش��فافیت، تأمین اهداف مالیاتی و جلب 

رضایت عمومی هستیم.

توتال نفت ابوظبی را جایگزین روسیه 
کرد

یک واحد کش��تیرانی متعلق به شرکت توتال 
فرانس��ه در اقدامی نادر ی��ک نفتکش را برای 
بارگی��ری نفت خام ابوظبی در اوایل ماه مه به 
اروپا اجاره کرده اس��ت.به گ��زارش مهر منابع 
خبری امروز دوشنبه گفتند یک واحد کشتیرانی 
متعلق به شرکت توتال فرانسه در اقدامی نادر 
یک نفتکش را برای بارگیری نفت خام ابوظبی 
در اوایل ماه مه به اروپا اجاره کرده اس��ت.این 
منابع افزودند که فرآیند آربیتراژ برای نفت خام 
خاورمیانه ب��ه اروپا پس از اجتن��اب خریداران 
اروپایی از نفت روس��یه در پی حمله مسکو به 
اوکراین آغاز ش��د.توتال« ماه گذشته گفت که 
قرارداده��ای تأمین گاز و نفت خام روس��یه با 
پاالیش��گاه آلمانی Leuna را تمدید نخواهد 
کرد و قصد دارد آنها را با واردات از عربس��تان 
سعودی و لهس��تان جایگزین کند.پاالیشگاه 
لئونا با ظرفیت تولید ۲۴۰۰۰۰ بشکه در روز کار 
می کند که با نفت روس��یه از طریق خط لوله 
دروژب��ا تغذیه می ش��ود.توتال تصریح کرد که 
فسخ قراردادهای بلندمدت به این معنی است 
که آخرین فرآورده نفتی این ش��رکت تا پایان 

سال جاری از روسیه وارد خواهد شد.

قیمت نفت خام همچنان کاهشی
قیمت نفت در بازار جهانی، امروز روند کاهشی 
خود را ادامه داد به طوری که هر بش��که نفت 
خام وست تگزاس اینترمدیت با سه و ۲3 صدم 
درصد کاهش به 9۸ دالر و 77 سنت رسید.به 
گزارش مهر قیمت نفت در بازار جهانی، امروز 
روند کاهشی خود را ادامه داد به طوری که هر 
بشکه نفت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 
با س��ه و ۲3 صدم درصد کاهش به 9۸ دالر 
و 77 سنت رس��ید.همچنین قیمت نفت خام 
برنت دریای شمال نیز با سه و ۸۸ صدم درصد 
کاهش به 1۰۲ دالر و 19 سنت رسیده است.
میانگین قیمت سبد نفتی اوپک نیز 1۰۸ دالر 
و ۸1 س��نت اس��ت که بر این اساس قیمت 
نفت س��نگین ایران که در این سبد قرار دارد 
1۰۵ دالر و 7۵ سنت است.قیمت نفت سبک 
ایران نیز در بازار جهانی 1۰۵ دالر و 93 سنت 
معامله می ش��ود.هیرویوکی کیک��وکاوا، مدیر 
بخش تحقیقات مؤسس��ه نیسان سکیوریتیز 
گفته است: »سرمایه گذاران تالش می کنند در 
شرایط ادامه قرنطینه ها در شانگهای و احتمال 
افزایش نرخ بهره در آمریکا و قبل از آغاز فصل 
س��فرها و رانندگی در ماه مه، خ��ود را با این 
شرایط تطبیق دهند. اما انتظار نمی رود قیمت 
نفت به خاطر دورنمای تحریم احتمالی واردات 
نفت روسیه توس��ط اتحادیه اروپا در بحبوحه 
تشدید بحران اوکراین، از 9۰ دالر در هر بشکه 
پایین تر بیاید«.مقامات ش��انگهای در راستای 
مبارزه با ش��یوع بیماری کرونا حصارهایی در 
اطراف ساختمان های مسکونی کشیده اند که 
باعث اعتراض عمومی بر س��ر قرنطینه هایی 
شده که بیشتر جمعیت ۲۵ میلیونی شهر را در 

داخل خانه ها نگه داشته است.

پیک سایی 1۰ هزار مگاواتی برای جلوگیری از 
خاموشی در تابستان

سخنگوی صنعت برق از برنامه جابه جایی بار 
شبکه برق به میزان 1۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات 
ک��ه کل ناترازی پیش بینی ش��ده ب��رای اوج 
مصرف برق تابستانه اس��ت خبر داد و گفت: 
تالش می کنیم خاموش��ی در تابستان امسال 
نداش��ته باش��یم. مصطفی رجبی مش��هدی، 
سخنگوی صنعت برق در گفت وگو با تسنیم، 
اظهار داشت: ناترازی برق در تابستان 1۴۰۰ به 
رقم 1۵ هزار مگاوات رس��ید، اما ناترازی برق 
در تابس��تان امسال با اقداماتی که انجام شده 
و در دس��ت انجام اس��ت، به حدود 1۰ هزار و 
۵۰۰ مگاوات می رس��د.وی افزود: بیش��ترین 
میزان جابه جایی بار در زمان اوج مصرف برق 
تابستان گذشته حدود 11 هزار مگاوات بود و 
امسال نیز به منظور جلوگیری از بروز خاموشی، 
هدفگذاری ش��ده به اندازه ناترازی برق، یعنی 
حدود 1۰ ه��زار و ۵۰۰ مگاوات جابه جایی بار 
باشیم.مدیرعامل شرکت  )پیک سایی( داشته 
مدیریت ش��بکه برق تصریح کرد: در تالشیم 
با 1۰۰ اقدام موثر که از افزایش ظرفیت تولید 
برق تا مدیریت بخش تقاضا را شامل می شود، 
خاموشی در تابستان امسال نداشته باشیم.وی 
ادامه داد: به جز بخشی از ناترازی که با افزایش 
ظرفیت تولید برق کاهش می یابد، باقی ناترازی 
برق که حدود 1۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات اس��ت 
را ب��ا مدیریت مصرف در بخش های مختلف 
اداری، صنایع، کشاورزی و ... مدیریت خواهیم 

کرد تا شاهد بروز خاموشی نباشیم.

کاهش 2۶۹ میلیون متر مکعبی حجم 
آب سدهای پنج گانه استان تهران

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برق آبی ش��رکت آب منطقه ای تهران، 
از کاه��ش ۲۶9 میلیون مت��ر مکعبی ذخایر 
آب سدهای پنجگانه اس��تان تهران خبرداد.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نی��رو )پاون(، »محمد ش��هریاری« با 
اعالم این مطل��ب، تصریح کرد: حجم ذخایر 
سدهای تأمین کننده آب شرب استان تهران، 
در حال حاضر ۵۰۰ میلیون مترمکعب اس��ت 
که در مقایسه با مقدار 77۰ میلیون مترمکعبی 
روز مشابه سال گذش��ته، حدود ۲۶9 میلیون 
مترمکعب کاهش را نشان می دهد.شهریاری 
با اش��اره به اینکه میزان بارش از ابتدای سال 
جاری تاکنون تنها حدود 11.۲ میلی متر بوده 
ک��ه این آم��ار کاهش 7۶ درص��دی بارش را 
نس��بت به متوسط بلندمدت نش��ان می دهد، 
گفت: از ابتدای س��ال آبی جاری تاکنون، تنها 
1۶1.۲ میلی متر باران باریده اس��ت، درحالی 
که این آمار در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
۲1۵ میلی متر بوده است و این امر یعنی ما با 
کاهش حدود ۲۵ درصدی بارندگی ها از ابتدای 
س��ال آبی تاکنون مواجه هس��تیم.مدیر دفتر 
بهره برداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطق��ه ای تهران، با بیان اینکه متوس��ط 
مخزن نرمال برای سدهای تهران در انتهای 
فروردین ماه در ش��رایط نرمال آب و هوایی، 
۸3۸ میلیون مترمکعب بوده است، افزود: اگر 
بخواهیم ذخیره ۵۰۰ میلیون مترمکعبی فعلی 
س��دهای پنجگانه تهران را با میزان متوسط 
مخزن نرمال مقایس��ه کنی��م، کاهش 33۸ 
میلیون مترمکعبی را نسبت به ذخایر سدها در 

سال های نرمال شاهد هستیم.

اخبار

رئیس فراکس��یون توسعه متوازن مجلس گفت: وقتی 
منابعی برای برنامه مش��خصی مصرف می ش��ود اگر 
کیفیت خدمات ارائه ش��ده به مردم متناس��ب با مبلغ 
تخصیص یافته به آن خدمات باش��د یعنی بیت المال 
در این حوزه حیف نش��ده است و اگر متناسب با منابع 
نباش��د یعنی هدر رفت منابع داری��م و باید با افزایش 
کیفیت خدمات، جلوی هدر رفت منابع گرفته شود به 
گزارش خانه ملت، محمد خدابخشی رئیس فراکسیون 
توسعه متوازن کشور در برنامه زنده »در مسیر توسعه« 

که پیش از ظهر روز )دوشنبه، ۵ فروردین ماه( از شبکه 
رادیوی��ی فرهنگ با موضوع »بهینه س��ازی مصارف 
بودجه عمومی کش��ور« پخش شد، در این خصوص 
گفت: در قانون بودجه س��نواتی مصارف به سه دسته 
1-اعتبارات هزینه ای۲-تملک دارایی های س��رمایه 
ای 3-بازپرداخت دارایی های مالی تقس��یم می شود 
که مجموع این س��ه مصارف، مصارف عمومی کشور 
را تشکیل می دهند.نماینده مردم الیگودرز در مجلس 
شورای اسالمی با اعالم اینکه مصارف بودجه عمومی 

مبلغ 139۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1۴۰1 
می باشد، گفت: جدا از این مورد،مصارفی تحت عنوان 
تبصره 1۴ وجود دارد که به مصارف بودجه اضافه نمی 
شود مانند یارانه های گندم،دارو، کمک های بالعوض 
به دس��تگاه های حمایت��ی و... در این تیصره قید می 
ش��وند، باید تالش کنیم مصارف بودجه را بهینه کرده 
و به شکل مطلوب هزینه کنیم .خدابخشی تاکید کرد: 
وقتی منابعی برای برنامه مشخصی مصرف می شود 
اگر کیفیت خدمات ارائه شده به مردم متناسب با مبلغ 

تخصیص یافته به آن خدمات باش��د یعنی بیت المال 
در این حوزه حیف نش��ده است و اگر متناسب با منابع 
نباش��د یعنی هدر رفت منابع داری��م و باید با افزایش 
کیفیت خدمات، جلوی هدر رفت منابع گرفته ش��ود.
وی افزود: اگر متناس��ب با مصارف،کیفیت خدمات را 
نیز باال ببریم باعث افزایش کارایی می ش��ود، دولت 
و مجل��س باید در این خص��وص  تمام تالش خود را 
به کار گیرند تا متناسب سازی مصارف منابع و کارایی 

آن انجام شود.

جلوی هدر رفت منابع بودجه با افزایش کیفیت خدمات گرفته شود
خدابخشی:

بازگشت و رشد بورس در نیمه دوم زمان معامالت 
بورس در جریان معامالت دیروز به دو نیمه 
متفاوت نزولی و صعودی تقس��یم شد و در 
نهایت با رشد شاخص های بازار سهام، زمان 
معامالت به پایان رس��ید. به گزارش فارس، 
نوسان در بازار س��رمایه در روزهای اخیر در 
حال تبدیل شدن به یک رویه است، کاهش 
و افزایش ش��اخص های بورس در روزهای 
گذش��ته جان چندانی برای صعود و یا نزول 

قیمت س��هام نداشته و نمادهای مختلف در 
محدوده ۲ درصدی در حال حرکت هستند.
روز یکش��نبه بازار س��هام بر مدار کاهش��ی 
حرکت کرد و با افت بیش از 7 هزار واحدی 
دومین روز نزولی را ثبت کرد. اما بازار سهام 
در جری��ان معامالت روز دوش��نبه در ابتدا با 
کاهش در ش��اخص های عملکردی مواجه 
ش��د و در نیم��ه دوم بازار ای��ن روند نزولی 

متوقف ش��د و شاخص کل بورس به میزان 
کمی رشد کرد. ماندگاری شاخص در کانال 
1.۵ میلیون واحدی خبر خوش��ی اس��ت که 
دیروز س��هامداران ب��ا آن روبرو ش��ده اند. 
تحلیلگران تکنیکی معتقدند افت ش��اخص 
طی دو روز گذشته، یک تعدیل کوتاه مدت 
اس��ت و باید منتظر ماند و دید روند شاخص 
در روزه��ای آینده به کدام س��و حرکت می 

کن��د.از دس��ت رفت��ن کان��ال 1.۵ میلیون 
واح��دی، م��ی تواند بازار س��رمایه را با یک 
چالش مواجه کند. پائین آمدن ش��اخص از 
کانال 1.۵ میلیون واحدی می  تواند انتظارات 
معامله  گران را نس��بت به ب��ازار به گونه  ای 
ش��کل دهد ک��ه موجب افزای��ش عرضه و 
خروج پول حقیقی از بازار ش��ود. بنابراین از 
دس��ت رفتن کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

واحدی س��یگنال منفی ب��رای معامله  گران 
و سهامداران اس��ت که در جریان معامالت 
دیروز این اتفاق رخ نداده اس��ت. در این باره 
رضا گلستانی خواه، کارشناس بازار سرمایه، 
در گفت   و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، می گوید: شاخص همواره روند ثابتی 
ندارد و نوس��انات ش��اخص لزوم��ا به معنی 

شکل  گیری یک روند نیست. 

موافقتنامه چابهار؛ »کاغذ پاره« یا سند ترانزیتی؟
خبر حذف ایران از ترانزیت منطقه، صحت ندارد

گروه اقتصادی-میثم ترکیان: این روزها برخی منابع خارجی 
از دور زده شدن ایران توسط هندی ها برای صادرات کاال 
به روس��یه خبر داده اند.به گزارش مهر، این روزها برخی 
منابع خارجی از دور زده شدن ایران توسط هندی ها برای 
صادرات کاال به روس��یه خبر داده اند. هندی ها با عبور از 
دریای س��یاه و کانال سوئز و سپس از طریق گرجستان، 
کاالهای صادراتی خود را به روس��یه رس��انده اند.این در 
حالی اس��ت که ۶ سال از امضای موافقتنامه چابهار میان 
ایران، هند و افغانس��تان می گذرد و نیز قرار بود هندی با 
سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دالری در بندر چابهار، از آن به 
عنوان هاب ترانزیتی میان بنادر هند با کشورهای آسیای 
میانه، روسیه و قفقاز استفاده کنند.اتفاقی که تا کنون رخ 
نداده و هندی ها بخش اندکی از س��رمایه گذاری الزم را 
در ای��ن بندر هزینه کرده اند؛ همچنین ش��رکت آی جی 
پی ال هند که اپراتور بندر چابهار اس��ت، تالش خاصی 
در خصوص بازاریابی از ش��رکت های الینری بزرگ دنیا 
برای پهلوگیری کشتی هایش��ان در بندر چابهار به خرج 

نداده است.
پیشنهاد رونالدینیویی وزیر خارجه هند! ���

وزیر خارجه هند نیز یک س��ال قبل خواهان الحاق بندر 
چابهار به کریدور شمال-جنوب شده بود؛ در حال حاضر 
حاضر بندر ش��هید رجایی مبدأ کریدور شمال-جنوب در 
ایران است و کشتی هایی که به مقصد کشورهای شمال 
یا شرق و غرب دریای خزر از مسیر ترانزیتی ایران، اقدام 
به حمل کاال می کنند، عمدتاً در بندر شهید رجایی متوقف 
می شوند.با این حال، هندی ها که خود اپراتور بندر شهید 
بهشتی چابهار هستند، در اقدامی عجیب به جای انتخاب 
ایران به عنوان مسیر ترانزیتی کوتاه تر و ارزان تر نسبت به 
مسیر گرجس��تان برای انتقال کاالهای صادراتی خود به 

مقصد روسیه، سراغ مسیر طوالنی تر و گران تر رفته اند.
پیش بینی وزیر راه، برعکس عمل کرد ���

رس��تم قاسمی وزیر راه و شهرسازی سال گذشته اعالم 
کرده بود که روسیه س��االنه 7 میلیون تن زغال سنگ 
به هند صادر می کند که در حال حاضر عمدتًا از مس��یر 

دریایی کانال سوئز حمل می ش��ود که همزمان زیادی 
می طلبد و هم هزینه باال؛ حال آنکه می توانیم بخش��ی 
از این جابه جایی زغال س��نگ روسیه به هند را از خاک 
ای��ران انجام دهیم که همزمان کمتری خواهد داش��ت 
و هم هزینه جابه جایی ها به ش��دت کاهش می یابد.البته 
تأکید قاسمی وزیر راه برای اجرایی شدن این پیشنهاد، 
بر دادن تخفیف های مناس��ب ب��ه روس ها برای انتقال 
صادرات خود ب��ه ش��بکه ریلی-جاده ای-بندری ایران 

بود.
رئی�س ات�اق ای�ران و چین: پ�روژه س�رمایه گذاری  ���

هندی ها در چابهار عماًل شکست خورده است
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مش��ترک ایران و چین در 
گفت وگو با مه��ر درباره دوراهی واگذاری بندر ش��هید 
بهشتی چابهار به هندی ها یا چینی ها؟ اظهار کرد: ایران 
رس��ماً عضو ابتکار کمربند-راه چین است؛ این ابتکار در 
سال ۲۰13 اعالم رسمی شد ما هم به عنوان اتاق ایران 
و چین عضو شورای تجاری ابتکار کمربند-راه هستیم و 
از اعضای هیئت مؤسس و هیئت امنای آن هم به حساب 
می آییم.وی ادامه داد: سال ۲۰1۴ من در دانشگاه »ای 
وو« در شرق چین سمینار مطالعات یک کمربند یک راه 

برگزار و کتابی در آن س��مینار با عنوان ش��هرهای مهم 
جاده ابریش��م منتشر شد؛ 1۴ شهر کلیدی در این کتاب 
نام برده ش��ده بود که یکی از آنها تهران بود.رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: حتی در قالب 
همین ابتکار کمربند-راه، قرارداد فاینانس راه آهن برقی 
تهران-مشهد را با چینی ها امضا کرده بودیم که پس از 

خروج ترامپ از برجام، این اتفاق رخ نداد.
وی خاطرنش��ان کرد: پروژه سرمایه گذاری هندی ها در 
بندر چابهار، عماًل از نظر من یک طرح شکس��ت خورده 
اس��ت؛ قرار بود هندی ها ۸۵ دالر در این بندر س��رمایه 
گذاری کنند که مش��خص نیس��ت تا کن��ون چه میزان 
سرمایه گذاری در این بندر داشته اند؛ این نشان می دهد 
ی��ک جاهایی اش��کال دارد.حریری با بی��ان اینکه این 
وضعیت قابل تغییر اس��ت البته هند و چین با هم رقیب 
هستند و کنار هم نگه داشتن آنها کار سختی است ولی 
می شود در کنار اتفاقاتی که در چابهار با حضور هندی ها 
در حال رخ دادن اس��ت، با توجه به فاصله ۸۰ کیلومتری 
چابهار ایران با بندر گوادر پاکستان، این مسیر را راه آهن 
کشید تا از این ظرفیت استفاده کرد و ارتباطات شرقی-

غربی بندر چابهار را افزایش داد.

اگر بر روی مزیت جغرافیایی ظرفیت ترانزیتی ایران  ���
سرمایه گذاری می کردیم، االن قابل تحریم نبودیم

وی تأکید کرد: ایران تنها کشور دنیاست که ۴ راه جهان 
و محل تالقی عبور و مرور میان شرق و غرب و شمال و 
جنوب دنیا به حساب می آید ولی از این ظرفیت هیچ گاه 
استفاده نکرده ایم؛ قطعاً بهترین راه برای کشورهای دنیا، 
عبور از ایران اس��ت اما تنها راه نیست و اگر از این مزیت 
استفاده نکنیم، کشورهای دیگر را جایگزین ما می کنند. 
ترانزیت مزیت اصلی کش��ور ماس��ت؛ اگر از این مزیت 
اس��تفاده کرده بودیم، قابل تحریم نبودیم چون همه دنیا 

به ما وابسته می شد.
کارش�ناس ترانزیت: خبر جایگزینی گرجستان برای  ���

ترانزیت کاال به روسیه صحت ندارد
علی ضیایی کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت وگو با 
مهر درباره جایگزینی گرجستان با ایران برای ترانزیت کاال 
به روس��یه گفت: به نظر من این خبر کاماًل اشتباه است و 
صحت ندارد.وی افزود: روسیه هم در دریای سیاه و هم در 
دریای بالتیک بنادر بزرگ و مهمی دارد؛ چه لزومی دارد که 
کشتی های حامل کاالهای هندی در بنادر گرجستان پهلو 
بگیرند و سپس از مسیر این کشور به روسیه بروند؟کارشناس 
ترانزیت با اشاره به اختالفات سیاسی گرجستان و روسیه که 
در جنگ اوکراین تش��دید هم شده اس��ت، ادامه داد: اینکه 
گفته می شود هند گرجستان را جایگزین ایران کرده، اشتباه 
اس��ت؛ چون ما اصاًل تا کنون مس��یر ترانزیتی میان هند و 
روس��یه نبوده ایم که حال قرار باش��د گرجستان جایگزین 
مسیر ایران ش��ود.وی تأکید کرد: تا پیش از پاندمی کرونا، 
کرایه حمل دریایی کاال نس��بت به حمل زمینی به صرفه 
تر بود ضمن اینکه ما مشکالتی در داخل از نظر هماهنگی 
میان دستگاه های متولی ترانزیت داشتیم همچنین مسائل 
سیاسی و روابط بین الملل هم بر ترانزیت مؤثر است.به گفته 
کارشناس اقتصاد حمل و نقل، در دولت سیزدهم اقداماتی 
برای عبور ترانزیتی کاالهای صادراتی و وارداتی میان هند 
و روسیه در حال انجام است تا بخشی از کاالهایی که میان 

این دو کشور جابه جا می شود، به خاک ایران منتقل شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: عدم نظارت کافی بانک مرکزی در شبکه بانکی 
کش��ور در ش��کل گیری ابربدهکاران بانکی سهم بسیار 
باالیی دارد.  مهدی طغیانی در گفت  وگو با فارس درباره 
اهمیت افشای اطالعات تسهیالت کالن ابربدهکاران 
بانکی اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی ابزارهایی دارند 
برای اینکه افراد را موظف کنند تا تسهیالت دریافتی خود 
را بازپرداخت کنند و از این ابزارها هم اس��تفاده می کنند.
وی افزود: با وجود این ابزارها، اما بس��یاری اوقات فشار 
افکار عمومی تاثیرگذاری بیشتری دارد؛ در شرایطی که 
ابزار ها و فشارهای دولت و بانک مرکزی موثر نیست که 
افراد برای بازپرداخت تسهیالت دریافتی مراجعه کنند و 
بدهی های معوقه خود را که س��ال ها پرداخت نکرده اند، 
بپردازند، افشای این اطالعات بسیار موثر است.سخنگوی 

کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
با افشای اطالعات ابربدهکاران بانکی، دریافت کنندگان 
این تسهیالت مجبور می شوند زیر فشار افکار عمومی، 
بدهی های خود را پرداخت و به این ترتیب منابع بانک ها 
را از قفل ش��دگی خارج کنند.طغیانی با اش��اره به اینکه 
اطالعات منتش��ر ش��ده فعلی درباره ابربدهکاران کافی 
نیس��ت، گفت: گام اول از س��وی وزارت اقتصاد در این 
زمینه برداشته شد؛ اما طبق شواهد این اطالعات کامل 
نبوده و برای همه بانک ها نیست؛ باید افشای اطالعات 
دریافت کنندگان تسهیالت کالن به صورت کامل منتشر 
شود تا این حرکت به سرانجام برسد.وی با بیان اینکه بنابر 
مصوبه مجلس، دولت قبال هم این امکان را داشته است 
که اطالعات این ابربدهکاران را منتش��ر کند، ادامه داد:  
ای��ن مصوبه کمک می کند که به این موضوع جدی تر 

وارد شوند و اسباب پاسخگویی فراهم شود؛ بر اساس این 
مصوبه، دولت موظف است که این کار را انجام دهد.

»رکود« و »ت�ورم « عوامل ش�کل گیری ابربدهکاران  ���
بانکی 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
درباره علل شکل گیری پدیده  ابربدهکاران بانکی، آن را 
بیشتر ناش��ی از فضای اقتصادی کشور دانست و افزود: 
فض��ای اقتصادی کش��ور گاهی اوقات   ب��ا رکود مواجه 
می  شود و حاکم شدن این شرایط دستگاه ها و شرکت ها 
را تحت فش��ار قرار می دهد و عمال موجب می شود که 
همه محاس��باتی که آنها برای بازپرداخت تس��هیالت 
دریافتی خود داشته باش��ند به هم بخورد.طغیانی ادامه 
داد: تحت تاثیر شرایط رکود، دریافت کنندگان تسهیالت 
ممکن است که دچار مشکل ناخواسته شوند؛ این رکود 

ش��دید یکی از عوامل بروز پدیده اب��ر بدهکاران بانکی 
اس��ت.وی افزود: ایجاد ش��رایط نامتعادل اقتصادی در 
اختیار بنگاه ها هم نیست، زیرا رکود حاکم می شود؛ البته 
گاهی محاس��بات آنها هم دخیل بوده است برای نمونه 
گاهی بر اساس محاسبات نرخ ارز به یک بار جهش پیدا 
می کند یا کاری که توجیه اقتصادی داش��ته و برای آن 
وام گرفته اند از توجیه افتاده است.سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: همچنین 
حجم یا میزان نقدینگی که به عنوان سرمایه در گردش 
تامین شده است،  دیگر کفاف نمی دهد.طغیانی به نقش 
بانک مرکزی در ایجاد ابربدهکاران بانکی اش��اره کرد و 
گفت: یک مس��ئله عدم نظارت کافی بانک مرکزی در 
نظام و شبکه بانکی کشور در شکل گیری ابربدهکاران 

بانکی سهم بسیار باالیی دارد.

نبود نظارت کافی بر شبکه بانکی از عوامل شکل گیری ابربدهکاران  

 رانتی که از جیب ۸۰میلیون ایرانی پرداخت می شود 
رونمایی از الیه پنهان فهرست ابربدهکاران بانکی

بررسی ها نشان می دهد، از محل بازتوزیع رانت 
بازپرداخت ریالی وام های ارزی میلیونها ایرانی 
متضرر شده اند. به صورت کلی هرگونه ایجاد 
ش��رایط برای تعویق بازپرداخت تس��هیالت 
جدای از فش��ار به شبکه بانکی نوعی توزیع 
رانت در فضای اقتصادی کش��ور محس��وب 
می ش��ود. به گزارش تسنیم،  در سالهای اخیر 
سیستم بانکی کشور، با نوع جدیدی از فضای 
توزیع رانت در موضوع پرداخت و بازپرداخت 
تسهیالت مواجه شده اس��ت، بر این اساس 
دولت، مجلس یا نهادهایی نیز که به هر نحو 
قصد حمایت از تولید داخلی را دارند، به اس��م 
حمایت از واحد تولیدی، ش��رایط بازپرداخت 
به نرخهای زمان دریافت وام و تس��هیالت را 

فراهم می کنند، به عن��وان مثال فرض کنید 
یک واحد تولیدی بدهکار به شبکه بانکی که 
شاید نام آن در صدر لیست ابربدهکاران بانکی 
خود نمای��ی می کند،  به هر دلیلی بدهی های 
خود را به ش��بکه بانکی تسویه نکرده است، 
به اسم حمایت از تولید یک شورایی تشکیل 
می ش��ود و می گویند که »نگاه کنیم این فرد 
در چه مقطعی وام ارزی گرفته است، براساس 
قیمت ارز در همان مقطع بیاید و معادل ریالی 
آن را به شبکه بانکی پرداخت کند.«در چنین 
ش��رایطی فرد به سرعت پرداخت وام را انجام 
می ده��د چرا که به ط��ور مث��ال از وام برای 
واردات ماش��ین آالت اس��تفاده کرده است و 
ارزش آنها چند برابر شده است، در این حالت 

حتی اگر جریمه دیرکرد پرداخت وام را در نظر 
بگیریم باز ه��م بازپرداخت وام از جهش نرخ 

ارز عقب تر است،
با توجه به این مس��ئله، همه ش��رایط به نفع 
شخصی خواهد بود که وام ارزی دریافته کرده 
است و هم اکنون بازپرداخت آن را به صورت 
ریال��ی انجام می دهد، در واق��ع این بانک ها 
هس��تند که ضرر می کنند و منابع کش��ور به 
هدر م��ی رود.در ش��رایط فعل��ی، به گونه ای 
رفتار می ش��ود ک��ه افراد خوش حس��اب که 
اقساط ریالی و ارزی خود را به موقع پرداخت 
کردند نیز به عدم پرداخت تش��ویق می شوند 
چراکه می توانن��د بازپرداخت وام خود را پنج 
س��ال به تعویق بیندازند و پ��س از آن وام را 

با نرخ ه��ای همان پنج س��ال قبل پرداخت 
کنند، این مس��ئله نوعی رانت است.بخشی 
از بدهکاران بانکی، وام ه��ای ارزی دریافت 
کرده اند و با اس��تفاده از ش��رایطی که به آن 
اشاره شد، می گویند »شما بیایید معادل ریالی 
آن زمان را که وام دریافت ش��ده است اعالم 
کنید، تا ما به صورت یکجا پرداخت کنیم.«، 
ی��ا اینکه بانک ها رفته ان��د وثیقه ها را به اجرا 
گذاشته  اند و مثاًل یک کارخانه ای را به تملک 
خ��ود درآورده اند اما امروز گفته می ش��ود که 
به اس��م حمای��ت از تولید ای��ن امالک باید 
به قیمت همان پنج سال قبل به فروش برسد 
اما ب��ه ازای آن بهره دریافت کنند.به گزارش 
تسنیم، هدف اصلی حمایت از تولید است اما 

بخش��ی از این حمایت ها توسط این افراد به 
نوعی سوءاس��تفاده از شرایط تبدیل می شود. 
در وضعیت فعلی ک��ه دائماً به روی ضرورت 
حمای��ت از تولید تأکید می ش��ود، جدا کردن 
افرادی که از مناب��ع محدود ارزی موجود در 
کش��ور این چنین سوءاس��تفاده می کنند کار 
پیچیده ای است.دستگاه های مسئول باید در 
این موارد توجه الزم را داش��ته باشند. بحث 
بازپرداخ��ت ریالی وام های ارزی مس��ئله ای 
اس��ت که به منافع عموم م��ردم گره خورده 
اس��ت و نباید به س��ادگی از کنار آن گذشت، 
از این جهت الزم اس��ت س��ختگیری های 
بیش��تری انجام شود تا هرچه سریعتر جلوی 

این نوع از توزیع رانت گرفته شود.



اخبار
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شهرستان

حمایت از پتروشیمی ایالم بعنوان خط 
مقدم تولید و اشتغال

نماینده مردم استان ایالم در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در س��ال»تولید دانش بنیان، 
اش��تغال آفرین« بای��د از واحدهایی که خط 

مقدم تولید و اشتغال هستند، حمایت شود.
 دکتر»س��ارا فالحی« در جری��ان بازدید از 
پتروش��یمی ایالم با تاکید بر حمایت از تولید 
در پتروشیمی ایالم اظهار داشت: دو مشکل 
کمب��ود خوراک و آب پیش روی این صنعت 
مولد و اش��تغالزا در استان است که باید رفع 

شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رکت های نف��ت، 
گاز و پتروش��یمی م��ی طلبد ک��ه در قالب 
مس��ئولیت  های اجتماع��ی اقدام��ات مؤثر و 
قابل توجهی در استان انجام دهند، افزود: در 
باید  اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  سال»تولید 
از واحدهایی که خط مقدم تولید و اش��تغال 

هستند، حمایت شود.
نماینده مردم استان ایالم در مجلس شورای 
اس��المی به ارزآوری پتروش��یمی در کشور 
اش��اره کرد و با بیان اینک��ه این صنعت در 
دوران تحری��م نقش مهمی در اداره کش��ور 
ایف��اء کرده اس��ت،  تصریح ک��رد: به دلیل 
کاهش بارندگی در س��طح کش��ور، استان و 
پتروش��یمی نیز از این تنش آبی متأثر ش��ده 
است که باید این مشکل در بلندمدت مرتفع 

شود.
مدیرعامل پتروشیمی ایالم نیز در این دیدار 
ب��ا تقدی��ر از حمایت  ه��ای دکتر»فالحی« 
نماینده استان در مجلس شورای اسالمی از 
پتروش��یمی ایالم گفت: پتروشیمی ایالم به 
دنبال راه های جایگزین برای تأمین خوراک 
در راستای حل مشکالت این صنعت است.

مهندس»نجفی  سمنانی« با بیان اینکه تأمین 
آب یکی از ضروری��ات اجتناب ناپذیر حوزه 
تولید اس��ت، اظهار داشت: پتروشیمی ایالم 
برای عب��ور از این بحران، ب��ه حمایت های 
نمایندگان اس��تان در مجلس و وزارت نیرو 

نیازمند است.

ایجاد مرکز مّلی تعمیرات َولو های 
صنعتی در ذوب آهن اصفهان

مهن��دس ایرج رخصتی سرپرس��ت مدیریت 
عامل ذوب آهن اصفهان به همراه تنی چند 
از مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت 
در کارگاه ه��ای پیرامون��ی کارخان��ه حضور 
یافتند و ضم��ن بازدید میدان��ی از محیط و 
مناطق کارگاهی با تالش��گران این بخش ها 

دیدار  و گفتگو کردند.
ای��ن بازدی��د با ه��دف تجهی��ز کارگاه های 
پیرامونی کارخانه، از جمله ایجاد و راه اندازی 
مرک��ز تعمیرگاهی ولوه��ای صنعت فوالد و 
خطوط تولید شرکت های صنعتی در کالس 
و فش��ارهای مختلف که یک��ی از نیازهای 
روزان��ه و مهم این کارخان��ه بزرگ صنعتی 
و سایر ش��رکت ها و صنایع کشور می باشد، 
انجام ش��د. مهندس رخصت��ی در این دیدار 
ضمن قدردانی از زحمات تالشگران شرکت 
که با هم��ت بلند و با تکیه بر توان و تجربه 
کارگران و دانش فنی متخصصان داخلی به 
دستاوردها و رکوردهای متعدد دست یافتند، 
گف��ت: باید با تمام توان از همه ظرفیت های 
این کارخانه عظیم اس��تفاده کنیم تا بتوانیم 
نیازهای خود را از داخل تامین و وابس��تگی 

کمتری به خارج از شرکت داشته باشیم.
وی ه��دف از این دی��دار را بازدید میدانی از 
کارگاه های معطل مانده ش��رکت دانس��ت و 
افزود: زمان آن رس��یده اس��ت که با استفاده 
از تجربی��ات موفق متخصصان ش��رکت در 
تعمی��رات ولو ه��ا، کارگاه های رها ش��ده یا 
کارگاه هایی که به صورت کامل به کارگرفته 
نشده اند، به طور موثر، فعال شوند تا یک مرکز 
تعمیرگاهی ملی ول��و ایجاد کنیم. این مرکز 
عالوه بر رفع نیاز ش��رکت بزرگ ذوب آهن 
اصفه��ان ب��ه س��ایر صنایع و ش��رکت های 
کشور نیز خدمات ارائه خواهد داد. سرپرست 
مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان بر جانمایی 
این کارگاه و آغاز عملیات آن به قید فوریت 
ب��ا به کارگی��ری تمام ظرفیت ه��ای موجود 
در ش��رکت تاکی��د کرد و گفت: ب��ا توجه به 
ضرورت و نیاز شرکت و سایر صنایع کشور،  
تحریم ه��ای ناعادالنه و لزوم صرفه جویی و 
اس��تفاده از دانش متخصصان داخلی، وجود 
چنین مرکزی در صنایع کشور بیش از پیش 
احساس می شود که انشاهلل با راه اندازی این 
مرک��ز نیازهای خود را رف��ع خواهیم کرد و 
همچون همیشه دانش فنی خود را نیز برای 
توسعه علم و صنعت کشور در اختیار صنایع 

دیگر قرار خواهیم داد.

 فوالد اکسین از تامین کنندگان اصلی 
مواد اولیه سازه های فوالدی در 

منطقه است
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت فوالد 
اکسین خوزس��تان امروز دوش��نبه اعضای 
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه 
های فوالدی کشور با حضور در فوالد اکسین 

از خط تولید این شرکت بازدید کردند.
در حاش��یه این بازدید حام��د ضیایی رئیس 
هیئ��ت مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان و 
صادرکنندگان سازه های فوالدی در گفتگو 
با خبرن��گار روابط عموم��ی در معرفی این 
انجم��ن گفت: انجمن س��ازه های فوالدی 
ایران ب��ا هدف گردآوری اعضای این صنف 
در ایران تش��کیل شده اس��ت و خدا را شکر 
توانس��ته با همدلی و جم��ع آوری نظرات و 
پیش��نهادات همه هم صنفی ها در ایران که 
حدود ۶۰۰ شرکت هستند و حدود ۵۰ هزار 
ش��غل ایجاد کرده اند در خودکفایی تولید و 

صادرات کشور سهم بسزایی داشته اند.
ضیایی در ادام��ه به همکاری این انجمن با 
فوالد اکسین اشاره کرد و افزود: در راستای 
تهیه م��واد خام تولیدکنن��دگان این صنعت 
امروز از ش��رکت فوالد اکس��ین خوزستان 
بازدی��د داش��تیم که فوالد اکس��ین از تولید 
کنن��دگان اصل��ی و از افتخ��ارات صنع��ت 
کش��ور اس��ت و محصوالتش را در بسیاری 
از کارخانج��ات اعض��ا مصرف ک��رده ایم و 
می توان گفت فوالد اکس��ین یکی از تولید 
کنندگان اصلی مواد اولیه محصوالت سازه 

های فوالدی در منطقه است.

شهردار اهواز: افتتاح پروژه ها بهانه 
ای برای ارتباط مستقیم و تعامل با 

شهروندان است
رضا امینی شهردار اهواز صبح امروز در جمع 
مدیران شهری عنوان کرد: ما در شهر اهواز 
هف��ت ورودی داریم و به دنبال زیباس��ازی 
و نوسازی آنها هس��تیم و پروژه های بسیار 

دیگری نیز در دست اقدام داریم.
وی افزود: مناطق چندگانه اهواز باید در هر 
هفته یک پروژه شاخص برای افتتاح داشته 
باش��ند.  ما باید تالش کنیم تا نگاه مردم به 

مجموعه شهرداری اهواز مثبت باشد.
شهردار اهواز  علت برگزاری افتتاحیه پروژه 
ها در ش��هر اهواز را در ابتدا ارتباط مستقیم 
با مردم و س��پس ایج��اد فضای گفتگو بین 
مجموعه ش��هرداری و شهروندان دانست و 
ادامه داد: شهرداری اهواز به دنبال این است 
تا کلیه پروژه های برزمین مانده در این شهر 
را به سرانجام برساند. ما باید به هر بهانه ای 
که شده به مناطق محروم برویم و از نظرات 

مردم الگو بگیریم.
امینی گفت: افتتاح پروژه های مختلف باعث 
می ش��ود تا حس رقابت در بین ش��هرداران 
مناطق چندگانه ایجاد شود و به صورت کلی 
همه این موارد باعث می شود تا کم کم قطار 

توسعه شهر اهواز به حرکت در بیاید.

مهندس قربانی: معابر شهر چهارباغ و 
نواحی ساماندهی می شوند

ش��هردار چهارباغ گفت: معابر و خیابان های 
ش��هر چهارباغ و نواحی با اج��رای عملیات 
آسفالت، بهسازی و ساماندهی خواهند شد.  

مهن��دس قربانی س��اعتی پی��ش در بازدید 
از عملیات آس��فالت فینیش��ری سطح شهر 
چهارباغ خواستار توجه ویژه عوامل عمرانی 
شهرداری نسبت به آسفالت معابر در راستای 

بهبود در عبور و مرور شهروندان شد.
در ای��ن بازدید نجفی قائم مقام ش��هردار و 
دوس��تی رییس اداره امور عمرانی، ش��هردار 

چهارباغ را همراهی می کردند.
 

شهادت شهیدان دوران دفاع مقدس 
استان سمنان در ماه رمضان

فاطمه دامغانیان:  رضا تبیانیان دبیر جمعیت 
فرزندان ش��اهد و ایثارگر خدمتگزار اس��تان 
س��منان گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
ش��هدا و تجلیل از ایثارگری پرثمر، یکی از 
تاکیدات مقام معظم رهبری در جهاد تبیین، 

برگزاری همین مراسمات شهداست.
وی افزود: زیرا هر ملتی تاریخی دارد که به 
آن می بالد و یکی از بزرگترین افتخارات در 
طول تاریخ این سرزمین، دوران دفاع مقدس 
است. تبیانیان تصریح کرد: اگر ملتی بخواهد 
زنده بماند باید تاری��خ خود را زنده نگه دارد 
و ملتی که تاریخ خود را به دس��ت فراموشی 
بسپارد یک ملت مرده است از این رو جامعه 
امروز برای زنده ماندن نیازمند بیان واقعیت 
های دوران دفاع مق��دس و ایثارگری های 
شهدا و ایثارگران است و امروز ایران اسالمی 
نه تنها در منطقه بلکه در سراسر دنیا در اوج 
عزت و افتخار قرار دارد و این به برکت خون 

همین شهدای واالمقام است.
وی خاطرنش��ان کرد: رئیس جمهور اسالمی 
ایران نماز اقتدار را در کاخ کرملین برپا نموده 
اس��ت تا این پیام را به جهان نشان دهد که 
آرمان ش��هدا به بار نشسته اس��ت و ما باید 

قدردان و سپاسگزار ایثارگری شهدا باشیم.

اخبار

 سرپرست شرکت گاز مازندران در بازدید 
از ش��هرک صنعتی بهش��هر عنوان کرد: 
نقش توسعه شبکه های گازرسانی و ایجاد 
زیرساختهای انتقال انرژی در رونق تولید 

صنایع یک واقعّیت انکار ناپذیر است. 
 »قاسم مایلی رستمی« سرپرست شرکت 
گاز مازن��دران، و »غالمرض��ا ش��ریعتی« 
نماینده مردم بهش��هر در مجلس شورای 
اسالمی و رئیس اداره گاز بهشهر از توسعه 

گازرسانی به شهرک صنعتی بهشهر بازدید 
کردند. 

 مایلی رستمی با اشاره به نام گذاری امسال 
از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: 
با توج��ه به اینکه ش��هرک های صنعتی 
مهمترین بستر و زیرساخت جذب سرمایه 
گذار در بخش صنعت و تولید محس��وب 
می شوند، رویکرد ش��رکت گاز استان در 
خص��وص تقویت و حمای��ت از واحدهای 

صنعتی و س��رمایه گذاران با گازرس��انی 
به ش��هرکهای صنعتی موجود در اس��تان 
و تعامل و هم��کاری بین بخش دولتی و 

خصوصی می باشد. 
 وی گاز را بعن��وان مهمترین زیرس��اخت 
توسعه اقتصادی و صنعتی برشمرد و افزود: 
گازرس��انی به صنایع و واحدهای تولیدی 
اش��تغالزا با هدف جایگزینی سوخت پاک 
و ارزان گاز طبیعی با دیگر س��وخت های 

فسیلی، از مهم ترین رسالت های شرکت 
گاز استان مازندران است.

 سرپرس��ت شرکت گاز مازندران در رابطه 
با پتانس��یلهای موجود در زمینه کشاورزی 
، صنعت��ی ، صنایع تبدیلی و گردش��گری 
این اس��تان را یکی از استانهای بالقّوه به 
منظور سرمایه گذاری بخشهای خصوصی 
توصیف نمود و گفت: در راس��تای جهش 
تولی��د، دول��ت اقدام��ات گس��ترده برای 

گازرس��انی ب��ه صنایع وابس��ته به بخش 
کشاورزی ، شهرکهای صنعتی و ....در این 
اس��تان انجام داده است، که گازرسانی  به 
1۴ هزار و ۶9۵ واحد صنعتی عمده و جزء 

گواه این مهم می باشد.

هموار شدن مسیر توسعه متوازن با گسترش زیر ساختهای انرژی در مازندران
سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛

تکریم از 5۰ هزار خانواده شاهد و ایثارگر خراسان رضوی
مش�هد مقدس محمدرضا رحمتی-سرپرس��ت اداره کل 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: ۵۰ 
هزار و 1۸۰ خانواده شهید، جانباز و آزاده در سال 1۴۰۰، 
با همکاری سایر مسئوالن استانی و شهرستانی در قالب 

طرح سپاس تکریم و تجلیل شدند.
صدیقه خدیوی در راستای تکریم جامعه ایثارگری تحت 
پوش��ش بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در 
سال 1۴۰۰ گفت: یکی از برنامه های محوری و مستمر 
این نهاد مقدس دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان 

است که در قالب طرح سپاس انجام می شود.
سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی افزود: این طرح با اولویت والدین دو ش��هیدی و 
باالتر و جانبازان 7۰ درصد انجام می شود که هماهنگی 
ای��ن دیدارها به عه��ده اداره م��ددکاری، زیر مجموعه 

معاونت تعاون این نهاد مقدس است، می باشد.
وی ضمن قدردانی از مس��ئوالن اس��تانی و شهرستانی 
اف��زود: اجرای طرح س��پاس ب��ا هدف تکری��م خانواده 

ش��هدا و ایثارگران و بررسی مش��کالت این عزیزان در 
منزل و با حضور داوطلبانه مس��ئوالن انجام می شود، که 

خوش��بختانه در این زمینه فرمانداران، امامان جمعه اهل 
تسنن و تش��یع، فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج، نسبت 

به سایر ادارات پیش��تاز این امر بوده اند. وی به وضعیت 
آماری اش��اره کرد و گفت: در سال 1۴۰۰، طرح سپاس 
برای ۵۰ هزار 1۸۰ خانواده ش��هید، جانباز و آزاده برگزار 
و از این عزیزان در راس��تای سال ها فداکاری تجلیل به 
عمل آمده اس��ت. خدیوی به نحوی اجرای طرح سپاس 
اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کرونا، این طرح به 
صورت دیدار حضوری و ارتباط تلفنی برگزار می شود که 
از این آمار ۲3۸9۰ دیدار حضوری و ۲۶۲9۰ ارتباط تلفنی 
توسط همکاران بنیاد اداره کل و شهرستان های خراسان 
رضوی به ثبت رسیده است. وی خاطر نشان کرد: از همه 
رسانه ها و مسئوالن تقاضا داریم در اجرای طرح سپاس 
حضوری فعال داشته باشند، زیرا رشادت، فداکاری و ایثار 
ایثارگران نباید با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود.

گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، 
پرونده 17 هزار و 33۵ ش��هید، ۵۰ هزار و 991 جانباز و 
سه هزار و 39۵ آزاده است که به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران عزت بخشیدند.

سرپرست اداره کل بنیاد خراسان رضوی:

ممانعت از خاموشی در تابستان با رعایت الگوی مصرف
مدیر دفترمدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان :

مدی��ر دفتر مدیریت مصرف ش��رکت توزیع 
برق اصفهان در مورد س��اعت پیک مصرف 
اظهار داشت: بس��یاری از شهروندان از این 
س��اعت بی اطالع هس��تند و شیوه مصرف 
شان در س��اعات 13 الی 1۶ سبب افزایش 

بار مصرف می شود.
وی تاکی��د کرد: در ص��ورت مدیریت ۲1۶ 
مگاوات در سال 1۴۰۰، می توانستیم منجر 
به خاموش��ی نشویم که متاس��فانه به دلیل 
گرمای زودرس، نیروگاه های در حال تعمیر 
و دیر وارد ش��دن نیروگاه ها به مدار ش��اهد 

خاموشی بودیم.
وی با بیان اینکه 77 درصد مشترکین شرکت 
توزیع برق اصفهان خانگی هس��تند که 3۵ 
درصد مصرف ش��بکه را ب��ه خود اختصاص 
داده اند، افزود: یک درصد مشترکین مربوط 
به بخش صنعت است که  ۲۸ درصد مصرف 

ش��بکه را دارند.. مدیر دفتر مدیریت مصرف 
ش��رکت توزیع ب��رق اصفه��ان در ادامه به 
ع��دم تعادل بی��ن تولید و مص��رف برق در 
کشور، تأکید کرد: باید به سمت انرژی های 
تجدیدپذی��ر و نیروگاه های تولی��د پراکنده 
ب��رای تولید ب��رق برویم. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: در بخش مصرف خانگ��ی نیازمند به 
فرهنگسازی و آموزش در خصوص ساعات 
پیک مصرف هس��تیم تا بتوانیم با مدیریت 

مصرف مانع خاموشی شویم.
وی یادآور شد:مش��ترکین خانگی می توانند 
ب��ا نصب اپ برق م��ن و انتخاب گزینه پلی 
مص��رف از ۵ درصد پ��اداش در هزینه برق 
مصرفی به��ره ببرند. در بخ��ش صنعتی و 
کش��اورزی نیز در صورت مص��رف کمتر از 
میزان مشخص شده، قبض برق آن ها صفر 

و حتی پاداش تعلق می گیرد.

مدیردفترمدیریت مصرف شرکت توزیع برق 
اصفهان اظهار داش��ت: به همه مش��ترکین 
پیام��ک ارس��ال کردیم که اگ��ر مصرف را 
رعایت کنید مشمول پاداش خواهید شد، اما 
متاسفانه در برخی از ادارات و بیمارستان ها 

نسبت به این موضوع بی توجهی می شود.
صالحی با بیان اینکه باید فرکانس ش��بکه 
گس��ترده توزیع برق حفظ ش��ود افزود: این 
فرکان��س باید ح��دود ۵۰ هرتز باش��د و دو 
تا سه دهم کمتر ش��ود، رله های فرکانسی 
ب��ه صورت خ��ودکار از مدار خارج و س��بب 

خاموشی شود.
وی اضافه کرد: در این مورد و برای مدیریت 
مصرف با مش��ترکین تفاهم نامه امضا کرده 
ایم که میزان مصرف ش��ان را متناس��ب با 
میزان خرید بار از شرکت مدیریت کنند. در 
این بین کس��انی که تفاهم نامه امضا نمی 

کنن��د در اولوی��ت قطع ب��رق در زمان اوج 
مصرف هستند و اولویت دوم کسانی هستند 
که تفاهمنام��ه را امضا می کنند ولی به آن 

عمل نمی کنند.
صالحی تاکید کرد: بحث خاموشی ها هنوز 
مشخص نیست، ولی ش��رکت های برق با 
پیشفرض، جدول خاموشی را آماده می کنند 

تا در صورت بروز مشکل آماده باشند.
وی اضافه کرد: برای کنترل شرایط، اقداماتی 
در بخش ادارات و سازمان ها و شهرداری ها 
انجام دادیم که بازرسی نا محسوس و کنترل 
هوش��مند از جمله آن ها است که درصورت 
مصرف بیش از حد معین، خاموش��ی اعمال 
ش��ود. حک��م دادس��تانی برای مش��ترکین 
پرمصرف داری��م و این حکم را برای ادارات 
هم لح��اظ کردی��م؛ منتظر تکلی��ف هیات 
وزیران هس��تیم برای رعایت میزان مصرف 

در سال جاری و از آن به بعد در صورت عدم 
رعایت س��قف مصرف، برق پرمصرف ها را 

بعد از یک بار اخطار قطع می کنیم.
وی تاکید کرد: امس��ال افزایش تعرفه ها را 
داریم و مشترکین باید مصرف را در حد الگو 
نگه دارند و بیش از حد از الگو از پله پایین بر 
قبض آن ها اضافه می ش��ود. این الگو ۲۰۰ 
کیلووات در س��اعت در ماه است و بیشتر از 

آن هزینه افزایش می باید.

معاون بهره برداری و توس��عه آب شرکت 
آب و فاضالب اس��تان کرمانشاه از اجرای 
برنامه مدیریت فش��ار ش��بکه آب در پنج 
شهر استان به منظور جلوگیری از هدررفت 

چشمگیر آب خبر داد. 
»یوسف اسماعیلی« عصر جمعه به خبرنگار 
ایرنا گفت: صحنه، هرسین، کنگاور، سنقر 
و کلیایی و تازه آباد ش��هرهایی هستند که 
ب��ه صورت نمونه مطالعات��ی برای اجرای 
برنامه مدیریت فش��ار ش��بکه آب در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: برنامه 
فشارسنجی ش��بکه آب به منظور تعدیل 
فش��ار ش��بکه توزیع آب، کاه��ش تعداد 

ح��وادث، جلوگی��ری از هدررف��ت آب و 
 ،GlS تهیه نقش��ه ازبیلت شبکه در بستر
در حال اجراست. اس��ماعیلی خاطرنشان 
کرد: با نصب میانگین 13 دستگاه فلومتر 
التراسونیک بر روی شبکه های آب رسانی 
شهرها و نصب دس��تگاه دبی سنج پرتابل 
در خروج��ی مخازن ذخیره آب آنها جهت 
محاسبه دبی خروجی مخازن ، با شناسایی 
نق��اط ضع��ف و قوت ش��بکه از هدررفت 

چش��مگیر آب در هر ش��هر جلوگیری به 
عمل آمد. معاون بهره برداری و توسعه آب 
ش��رکت آب و فاضالب کرمانشاه با اشاره 
به کاهش نزوالت آسمانی در بهار امسال 
افزود: با توجه به شرایط موجود شناسایی 
عوام��ل تاثیرگذار بر مص��رف بی رویه آب 
و ارائه الگوی مناس��ب مصرف باید مورد 
توجه ق��رار گی��رد. طبق اعالم س��ازمان 
هواشناسی کرمانشاه، میانگین بارش های 

سال زراعی 1۴۰۰-1۴۰1 استان نسبت به 
س��ال زراعی قبل 1۵ درصد و نس��بت به 
دوره بلند مدت 37 درصد کاهش داش��ته 
است. اس��تان کرمانش��اه با ۲ میلیون نفر 
جمعیت دارای 3۴ ش��هر و ۲ هزار و ۵9۵ 
روستا است. این استان ۵۴۰ هزار مشترک 
آب دارد که از این تعداد بیش از 3۰۰ هزار 
مشترک مربوط به کالنشهر یک میلیون 

نفری کرمانشاه است.  

مدیریت فشار شبکه آب در پنج شهر استان کرمانشاه اجرا می شود
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان کرمانشاه:

همکاری همگانی برای اجرای سند تحول بنیادین الزم است
رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش :

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-رئیس 
توس��عه  و  غیردولت��ی  م��دارس  س��ازمان 
مش��ارکت های مردمی آم��وزش و پرورش 
گفت : سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
از اس��ناد باالدس��تی به منظور ایجاد تحول 
اساسی در نظام تعلیم و تربیت است که برای 
اجرا به همکاری همگانی نیاز دارد تا تعلیم و 

تربیت تراز انقالب اسالمی شکل بگیرد .
 احم��د محم��ود زاده در دیدار ب��ا آیت اهلل 
س��ید مصب��اح عامل��ی مدیر ح��وزه علمیه 
خراس��ان رضوی، با تأکید بر لزوم همکاری 
و هم افزایی بیشتر بین حوزه علمیه و آموزش 
و پ��رورش به منظور انج��ام اقدامات دقیق 
برای پیوند معنویات با مسائل درسی، افزود 

: توس��عه فعالیت های »بنیاد علمی تربیتی 
روح اهلل« در آموزش و پرورش اس��تان های 
خراسان می تواند از طریق گسترش مدارس 
پیش حوزوی در مش��هد و شهرستانها انجام 

پذیرد .
غالمرض��ا نیک پ��ور رئی��س اداره مدارس 
غیردولتی و توس��عه مش��ارکت های مردمی 
اس��تان خراس��ان رضوی نیز در این دیدار با 
اش��اره به نقش بی بدیل ح��وزه و آموزش و 
پرورش در ش��کل گیری نس��لی انقالبی و 

جهادی گفت :
بررس��ی  وی��ژه  کارگروه ه��ای  تش��کیل 
چگونگ��ی نق��ش آفرینی مبلغ��ان حوزوی 
در آم��وزش و پرورش اعم از اخذ س��همیه 

مدارس طرح امین یک ، طرح س��ابق خرید 
خدمات آموزش��ی و نیز ارتق��اء مهارت ها و 
توانمندی های روحانیون شاغل و سرباز طلبه 
آم��وزش و پرورش از طری��ق مرکز آموزش 
مهارت ها و مدرسه عالی تربیت حوزه علمیه 
خراس��ان، از جمله طرح هایی اس��ت که در 
نشست مشترک مس��ئوالن وزارت آموزش 
و پ��رورش و اداره کل آم��وزش و پ��رورش 
خراس��ان رضوی با مدیر حوزه های علمیه 

خراسان رضوی مطرح شد.
افزودن چند رش��ته در زمینه الهیات و علوم 
انس��انی نیز از جمله مباحثی بود که نیکپور 
بدان اشاره داشت و افزود : توسعه این گونه 
موارد نیاز به هماهنگی هایی بین هر دو نهاد 

دارد تا شاهد بروز همکاری ها و فعالیت های 
بیشتر در این زمینه مهم باشیم.

رئی��س اداره م��دارس غیر دولتی خراس��ان 
رضوی ادامه داد : تجلیل از معلمان آموزش 
و پرورش در هفته گرامیداش��ت مقام معلم، 
توس��ط مدیران مدارس علمیه خراس��ان در 
مش��هد و شهرستان های استان نیز از دیگر 
مواردی بود که در این نشست مطرح گردید 

.
حجت االسالم والمس��لمین حسین کندری، 
معاون آموزش حوزه علمیه خراس��ان نیز در 
این دیدار به مس��ئله تقدم تربیت و تزکیه بر 
آموزش و تعلیم اش��اره کرد و تربیت نس��ل 
جوان و هدایت به س��مت معارف اس��المی 

را از دغدغه های مدیر حوزه علمیه خراسان 
برشمرد.

والمس��لمین  حجت االس��الم  ادام��ه،  در 
س��یدابوالفضل کاظم��ی، مس��ئول ح��وزه 
مدیریت حوزه علمیه خراس��ان، با اش��اره به 
اینکه مدرس��ه عالی تربیت نیز در راس��تای 
امور تربیتی راه اندازی شده است، به مدارس 
معراج و معارج که برنامه ای تخصصی برای 
تربیت مربی کودک و نوجوان از میان طالب 
سطح ۲ به باال دارد، اشاره و اظهار کرد: این 
م��دارس با ۸ رویک��رد کار می کند که یکی 
از رویکردهای آن انیمیش��ن است که امروز 
حتی از برخی رسانه های کشورهای اروپایی 

سفارش کار دارند.

کتاب؛ ماندگارترین رسانه برای معرفی شهداء
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم عنوان کرد:

مدی��رکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان ایالم گف��ت: کتاب بهترین و 
ماندگارترین رس��انه برای معرفی شهداء است. »جمال اسدی« در ویژه برنامه 
روایت مادری گرامیداشت معلم شهید»احمد کرمی«، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره ش��هداء و تسلیت ایام سوگواری حضرت امیرالمومنین)ع( اظهار داشت: 
از ش��هداء صحبت کردن امری سخت است و هر کسی که تصمیم به سخن 
گفتن در خصوص ش��هداء را دارد، باید از کلماتی استفاده کند که در شأن این 

عزیزان باشد. وی با بیان اینکه هر کشوری اگر می خواهد در تاریخ ماندگار شود، 
باید بزرگان خود را به بهترین شکل تکریم کند و آنها را زنده نگه دارد، افزود: 
تاریخ این سرزمین در دفاع مقدس، شهداء هستند که باید   آنها را معرفی کرد و 
این امر وظیفه ای مهم است که بر عهده همه آحاد جامعه و به ویژه اهل قلم 
قرار دارد تا شهداء را به نسل های آینده معرفی کنند. مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان ایالم با اشاره به اینکه کتاب بهترین و ماندگارترین رسانه برای 

معرفی ش��هداء است، خاطرنشان ساخت: امیدوارم این چنین کتاب هایی برای 
همه ش��هداء نگاشته شود که نسل های آینده بدانند که کشور و نظام با چنین 
رشادت هایی پایدار مانده است. »اسدی« با بیان اینکه امروز نه تنها در منطقه 
بلکه در سراسر دنیا در اوج قله افتخار و اقتدار قرار داریم و این اقتدار به برکت 
ایثارگری شهداء و ایثارگران است، بیان داشت: رسیدگی و تکریم خانواده های 

معظم شهداء و ایثارگران امری است که بر عهده همه آحاد جامعه قرار دارد.
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جامعه

برگزاری پویش» ماه مهربانی« ویژه 
دختران منطقه ۱5

مع��اون اجتماعی و فرهنگ��ی منطقه 1۵ از 
برگزاری پویش »ماه مهربانی« ویژه دختران 
منطق��ه 1۵  همزمان با م��اه مبارک رمضان 
خبر داد.محمد حسن رجبی معاون اجتماعی 
و فرهنگ��ی منطقه با اع��الم این خبر گفت: 
پویش ماه مهربانی وی��ژه دختران 1۰ تا 1۵ 
س��ال در طول ای��ام ماه رمضان ب��ا رویکرد 
افزای��ش همدلی و محب��ت در بین دختران 
وخان��واده هایش��ان، ایجاد نگ��رش مثبت و 
سازنده نسبت به ماه مبارک رمضان به عنوان 
عاملی برای ایجاد ش��ادی و نشاط معنوی در 
خانواده در حال اجراست.به گفته او؛ مخاطب 
بخش اول ای��ن پویش دخت��ران روزه اولی 
هس��تند که چهار چالش، مسابقه و سرگرمی 
با عناوی��ن »تقویم ماِه مهرب��ان«، »بازی و 
س��رگرمی در خانه«، »سفره افطار با میزبانی 
من و مادرم« و »نیایشگاه کوچک من« برای 
آنان طراحی شده است.رجبی در ادامه گفت: 
همچنین در بخش دوم پویش طی فراخوانی 
از دخت��ران نوجوان 1۰ تا 1۵ س��اله به عنوان 
جامع��ه هدف دعوت خواهد ش��د تا در س��ه 
چالش »روایت ماه مهربانی«، »ماه مهربانی 
در محله ما« و »آیات بهاری« شرکت کنند.

او افزود: عالقه مندان  برای ش��رکت در این 
پوی��ش می توانن��د  عکس و ی��ک فیلم 3 
دقیقه ای و یادداش��ت ه��ای کوتاه خود را از 
banovan.@ اینستاگرامی  آدرس  طریق 

shahrdari1۵ و یا  با ش��ماره واتس��اپ 
۰939۲1۰۰۸۴۴ به اداره بانوان منطقه ارسال 

کنند و از جوایز این پویش بهره مند شوند.

افزایش 3۶ درصدی اهدای خون در 
شب های قدر در پایتخت

مدیرکل انتقال خون اس��تان تهران از افزایش 
3۶ درصدی مش��ارکت مردم اس��تان تهران 
برای اهدای خون در لیالی قدر 1۴۰1 نس��بت 
به وضعیت مش��ابه زمانی در سال گذشته خبر 
داد.محمدرض��ا مهدی زاده با اش��اره به اینکه 
در س��ه ش��ب قدر و با حضور انسان دوستانه 
مردم پایتخت برای کمک به بیماران، ش��اهد 
مراجع��ه ۴ هزار و 91۸ نفر ب��ه مراکز اهدای 
خ��ون بودیم، افزود: از میان مراجعه کنندگان، 
397۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.مدیرکل 
انتقال خون اس��تان تهران ادامه داد: در میان 
اهداکنندگان خون که در شب های قدر برای 
زندگی بخش��یدن به بیماران آستین باال زدند، 
7۲1 نفر برای اولین بار به جمع اهداکنندگان 
خون پیوستند که امید ما این است با استمرار 
این حضور، ش��اهد نس��ل جوان و جدیدی از 
اهداکنندگان خون  را در سال های بعد داشته 
باش��یم.وی گفت: از میان اهداکنندگان خون 
پایتخت در شب های قدر، هزار و ۴31 نفر جزء 
کسانی بودند که در سال های قبل سابقه انجام 
این کار ارزش��مند را داشتند و همچنین هزار 
و ۸1۸ نفر نیز در دس��ته اهداکنندگان مستمر 
)با س��ابقه حداقل دوبار اهدای خون در سال( 
بودند که از یاوران همیشگی بیماران نیازمند به 
خون محسوب می شوند.مدیرکل انتقال خون 
اس��تان تهران با اشاره به افزایش 19 درصدی 
مشارکت بانوان برای اهدای خون در لیالی قدر 
نسبت به س��ال گذشته، تاکید کرد: توصیه ما 
این است که جوانان و بانوان، بیش از گذشته 
و به صورت مستمر در صف داوطلبان اهدای 
خون حاضر شوند تا بتوانیم تامین کننده خون و 
فرآورده های خونی بیش از 1۶۰ مرکز درمانی 

پایتخت باشیم.

افشای راز جسد زن  تنها در قطار 
کرمان مشهد

فرمانده پلیس راه آهن کشور از کشف تریاک 
در کالبد شکافی از جسد قاچاقچی فوت شده 
در قطار کرمان مشهد خبر داد.سردار حشمت 
ال��ه ملک��ی در این باره گفت: ب��ا اعالم مرکز 
کنترل ترافیک ایستگاه راه آهن مشهد مبنی بر 
فوت یک مسافر زن در قطار کرمان به مشهد، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارکنان 
انتظامی و آگاهی پلیس راه آهن خراسان قرار 
گرفت. در ادامه پس از ورود قطار به ایس��تگاه 
راه آهن مش��هد بالفاصله مأموران این پلیس 
با همراهی کارکنان اورژانس در کوپه مس��افر 
فوت ش��ده حاضر و پس از بررسی های اولیه، 
کارشناسان اورژانس علت فوت را ایست قلبی 
اعالم کردند.ملکی با بی��ان اینکه کارآگاهان 
پلیس راه آهن با مش��اهده وضعیت غیرعادی 
جس��د، به چگونگی و علت فوت مس��افر زن 
مشکوک شدند، ادامه داد: با بررسی سوابق فرد 
مورد نظر مشخص شد وی از جمله مسافران 
کثیرالس��فری است که تنهایی س��فر کرده و 

دارای سابقه حمل مواد مخدر است. 

برگزاری ویژه برنامه های  »شب های 
احیای کودکان« در مساجد شمال 

شرق تهران
معاون امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری 
منطقه ۴ گفت:  مساجد منتخب این منطقه 
میزبان کودکان  در مراسم« شبهای احیای 
کودکانه« بود.اسمعیل قضاتلو با بیان اینکه 
حضور کودکان در مس��اجد و اماکن مذهبي 
و پیوس��تن به فعالیت هاي اجتماعي، راهي 
مناس��ب جهت تحکیم و آموزش آیین هاي 
مذهبي اس��ت گفت : این مراسم در شبهای 
لیال��ي قدر  با هدف ایجاد فضایي کودکانه و 
معنوي براي کودکان و در حاشیه مراسم پر 
فیض لیالي قدربزرگساالن برپا شد.او افزود: 
مراسم احیاي کودکانه با ارائه آموزش هاي 
الزم در قال��ب نمای��ش ه��ا  و برنامه های 
خالقانه توانس��ت کودکان مشتاق زیادی را 
با خود همراه کند.معاون ش��هردار منطقه ۴ 
در ادامه به این برنامه ها اشاره کرد و گفت: 
این برنامه ها شامل برگزاری مسابقه نقاشی 
با موضوع ش��ب های ق��در ، رنگ آمیزی ، 
قصه گویی قرآنی ، مس��ابقه قرآنی، ایستگاه 
خالقیت ، آموزش مفاهیم اخالق شهروندی 
، مراس��م احیاء کودکانه با حضور روحانی و 
س��خنرانی در باب فضیلت های شب قدر و 
احکام نماز و روزه و سیره حضرت علی)ع( ، 
پخش انیمیشن مرتبط با این شب ها و برسر 

گرفتن قرآن بود.

خلع سالح زورگیر مسلح در تهران
س��رکالنتر ده��م پلیس پیش��گیری تهران 
بزرگ از دستگیری زورگیری در محله ابوذر 
خبر داد و گفت: از متهم یک قبضه س��الح 
جنگی کشف شد.رسول بهرامی اظهارداشت: 
روز گذش��ته عملیات کالنت��ری 1۶1 ابوذر 
حین گش��ت زنی به یک دس��تگاه پراید که 
داخ��ل خودرو رانن��ده و سرنش��ین در حال 
درگیری بودند مش��کوک و برای  بررس��ی 
به خ��ودرو مراجعه م��ی کنن��د.وی با بیان 
اینکه مام��وران به محض مراجعه به خودرو 
سرنش��ین از خودرو پیاده و متواری می شود 
افزود: سریعا وارد عمل شده و در یک تعقیب 
و گری��ز متهم  را زمین گیر و دس��تگیر می 
کنند که  راننده خودرو پراید اظهار داش��ت، 
متهم با س��الح کمری در حال زورگیری از 
وی بوده اس��ت که در بررسی اولیه از متهم 
یک قبضه سالح کلت کمری کشف شد.این 
مقام انتظامی تصریح کرد: متهم 3۴ ساله در 
تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و زورگیری از 
راننده خودرو با تهدید س��الح گرم معترف و 
در همین حین یک نفر دیگر از مال باختگان 
در کالنت��ری حاض��ر و متهم را شناس��ایی 
کرد، و اظهار داش��ت هفته گذش��ته از وی 
نیز به همین طریق زورگیری کرده اس��ت.
س��رهنگ بهرامی با اش��اره به سوابق متهم 
در امر س��رقت و تحمل حبس در زندان در 
پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای 

کشف جرائم احتمالی متهم ادامه دارد.

تن ماهی فروش سیار یا کالهبردار 
دوره گرد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
ته��ران بزرگ از شناس��ایی و دس��تگیری 
۲کالهب��ردار که با روش اس��کیمر بیش از 
7 میلیارد ریال از ش��هروندان کالهبرداری 
کرده بودند خبر داد.س��رهنگ داود معظمی 
گ��ودرزی اظهار داش��ت: تع��داد زیادی از 
ش��هروندان به پلیس فتا  مراجعه و مدعی 
ش��دند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب 
آنان برداشت شده است که  پس از تجمیع 
پرونده های مش��ابه و اخ��ذ اظهارات مال 
باخت��گان تیم��ی از کارشناس��ان پلیس فتا 
پایتخ��ت تحقیق��ات خ��ود را در این زمینه 
آغاز کردند. وی اف��زود: در تحقیقات اولیه 
کارشناس��ان پلیس فتا پایتخت مش��خص 
ش��د همه قربانیان این پرونده بعد از خرید 
تن ماهی از فروش��ندگان  س��یار در تهران 
حسابشان خالی شده اس��ت.گودرزی بیان 
داش��ت: افس��ران پلیس فتا ته��ران بزرگ 
در مرحل��ه تحقیقات پرونده متوجه ش��دند 
مجرمان تحت پوش��ش ف��روش تن ماهی 
ارزان قیم��ت با یک خ��ودروی وانت بار در 
تهران مش��غول کار ش��ده و پ��س از کپی 
برداری کارت ه��ای بانکی مال باختگان به 
وس��یله دستگاه اس��کیمر اقدام به برداشت 
غیرمج��از از حس��اب بانک��ی آن��ان کرده 
اند ک��ه با بررس��ی های تکمیل��ی و همه 
جانب��ه و بهره گی��ری از روش های فنی و 
علمی موفق ش��دند این افراد را شناس��ایی 
و پس از تش��ریفات قضائی،هر ۲ مجرم را 
در مح��ل اختفای خ��ود در یکی از مناطق 
شرقی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات 
اس��کیمر به پلیس فتا منتقل کنند.این مقام 
مس��ئول خاطرنش��ان کرد: متهمان پس از 
انتق��ال به پلی��س فتا و مواجهه با ش��کات 
پرونده و مس��تندات جمع آوری شده توسط 
پلی��س به بیش از ۲9 فقره کالهبرداری به 
ارزش 7 میلیارد ریال اعتراف کردند و پرده 

از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند.

اخبار

گ�روه اجتماعی:  وزیر آم��وزش و پرورش 
درباره بخش��نامه نقل و انتقال فرهنگیان 
گفت: تغییراتی در این بخشنامه ایجاد شده 
است تا مناطق کم برخوردار از معلم خالی 
نشود.به گزارش »عصر ایرانیان« ، یوسف 
نوری  در حاش��یه مراسم انعقاد تفاهمنامه 
ط��رح توس��عه و تح��ول اجتماع مح��ور 
۲۰۲۰ محله کم برخوردار کش��ور در جمع 
خبرنگاران درباره بخش��نامه نقل و انتقال 

فرهنگیان گفت: تغییراتی در این بخشنامه 
ایجاد شده است مانند تغییراتی برای افراد 
ایثارگر و اف��رادی که تازه ازدواج کرده اند.
وی خاطر نش��ان کرد: سنوات را در برخی 
از موارد تقلیل داده ایم، نقل و انتقاالت در 
تمامی دستگاه ها مبتنی بر نیاز و عدم نیاز 
اس��ت در آموزش و پرورش اگر این امر را 
آزاد کنیم مناطق کم برخوردار از معلم خالی 
می ش��وند و باید معلمان را از بین افرادی 

که تربیت معلم نرفته اند و یا دارای رش��ته 
غیر مرتبط هستند، جذب کنیم که این امر 
برای دانش آموزان این مناطق ظلم است، 
بنابراین بخش��ی از این بخش��نامه ترمیم 
شده است.نوری همچنین درباره پرداخت 
حق التدریس فروردین همکاران فرهنگی 
خبر داد: پیگیر این امر هس��تیم و این حق 
الزحمه پرداخت می شود همچنین اضافه 
کاری س��رایداران در اردیبهشت به همراه 

اضاف��ه کار فروردین پرداخت می ش��ود.
وی درباره انعقاد تفاهمنامه طرح توس��عه 
و تح��ول اجتماع مح��ور ۲۰۲۰ محله کم 
برخوردار کشور در جمع خبرنگاران گفت: 
این تفاهم نامه در راس��تای تحقق عدالت 
تربیتی و نصیب آموزشی است. نوری افزود: 
طرح تحول و توسعه اجتماع محور هدف 
بزرگت��ری دارد که با مش��ارکت نهادهای 
مختلف انجام می شود و به منظور توانمند 

شدن مردم منطقه و دانش آموزان صورت 
می گیرد تا افرادی کارآفرین پرورش یابند.
وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به نقش 
آموزش و پ��رورش در دانش بنیان کردن 
فعالیت ها، خاطرنش��ان ک��رد:  این هفته 
جلس��ه ای ب��ا حضور ش��رکت های دانش 
بنی��ان و مراکز رش��د داش��تیم و مطمئنم 
اقدامات بس��یاری می تواند در این راس��تا 

صورت گیرد.

بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان تغییر کرد
وزیر آموزش و پرورش:

ممنوعیت ورود دستفروشان به واگن های مترو »قانون« می شود
مدیرعام��ل ش��رکت به��ره ب��رداری مترو 
تهران و حوم��ه از پیگیری ب��رای تصویب 
قان��ون »ممنوعی��ت ورود دستفروش��ان به 
واگن ه��ای مترو« توس��ط هی��ات وزیران 
خبر داد و گفت: قرار ش��د تا پیش نویسی از 
سمت ش��رکت بهره برداری مترو آماده و به 
وزارت دادگس��تری ارسال ش��ود.به گزارش 
»عصر ایرانیان« مهدی شایسته اصل درباره 
وظیفه ابالغی جدید پلیس مترو توضیح داد: 
دس��تورالعملی در مرحله اول به پلیس مترو 
ابالغ ش��ده اس��ت تا این نیروهای پرتالش 
از حض��ور آقایان دس��تفروش در واگن ویژه 
بان��وان، ممانعت به عم��ل آورند. پیش تر نیز 

حضور آقایان و مردان دس��تفروش در واگن 
ویژه بانوان ممنوع بوده اس��ت اما باتوجه به 
عدم توجه به این موض��وع وارد واگن ویژه 
بانوان می شدند. در حال حاضر ۵3۰ نیروی 
پلی��س در مترو تهران حض��ور دارند که در 
ایستگاه ها به صورت شیفتی خدمت رسانی 
می کنند.وی، شکایت از ورود آقایان در واگن 
بانوان را یکی از پرتکرارترین ش��کایت های 
مردم��ی در حوزه مترو اعالم ک��رد و افزود: 
حل این مش��کل، نیازمند ی��اری و همراهی 
ش��هروندان در رعایت هنجارهای اجتماعی 
اس��ت. پلی��س مت��رو از آقایان درخواس��ت 
می کند تا از واگن ویژه بانوان خارج ش��وند و 

به واگن آقایان بروند.شایسته اصل در ادامه 
خبر داد که قرار اس��ت در مرحله بعدی این 
دستورالعمل ابالغی، حضور دستفروشان در 
تمامی واگن ها ممنوع ش��ود و پلیس مترو از 
حضور آن ه��ا در واگن ها جلوگیری کند.وی 
ضمن اشاره به برگزاری جلسات و مذاکرات 
با وزیر دادگستری و مراجع قانون گذار برای 
تصویب قانون »ممنوعیت ورود دستفروشان 
ب��ه واگن های مترو« گفت: کلیات این طرح 
در گذش��ته تهیه ش��ده اس��ت. ای��ن قانون 
دس��تورالعمل اجرای��ی دارد که باید توس��ط 
هیئت وزیران مصوب شود و هماهنگی های 
الزم برای تصویب و اج��رای این قانون در 

حال انجام اس��ت.مدیرعامل ش��رکت بهره 
ب��رداری مترو تهران و حوم��ه با بیان اینکه 
مترو مس��ئول تصویب این قانون نیس��ت، 
عن��وان کرد: به علت خ��ال قانونی موجود و 
مرتفع کردن مش��کل حضور دستفروش��ان 
در واگن های مترو، ش��رکت به��ره برداری 
مترو ته��ران متولی پیگی��ری تصویب این 
قانون شده است تا با همکاری دستگاه های 
مربوطه این مش��کل حل شود.وی در ادامه 
بی��ان ک��رد: مقرر ش��د تا پیش نویس��ی از 
سمت ش��رکت بهره برداری آماده و به وزیر 
دادگس��تری که رئیس کمیسیون قضایی و 
حقوقی دولت اس��ت، ارس��ال شود.شایسته 

اصل درباره چگونگی جریمه دستفروش��ان 
در ص��ورت ورود به واگن ه��ای مترو گفت: 
باید اعداد و ارقام جرائم متناس��ب با شرایط 
روز باشد. اس��اس این جرائم کیفری نیست 
بلکه حقوقی است یعنی جریمه فردی برای 
دستفروشان تعیین می شود اگر فردی برای 
بار اول ناهنجاری های تعیین ش��ده توس��ط 
قانون را در مترو انجام دهد، تذکرات اولیه به 
او داده می شود. اگر دوباره ناهنجاری صورت 
گیرد، جریمه فردی اعمال می شود. همچنین 
اگر فرد برای بار س��وم ناهنج��اری را انجام 
دهد از حضور در مترو و اس��تفاده از ناوگان 

مترو محروم می شود.

کشاورزی ایران باید به محصوالت پرآب بر »نه« بگوید!
آب هست اما کم است؛

گ�روه اجتماعی: سال هاس��ت که علیرغم آگاهی از اقلیم 
خاص و خشک کشور و محدودیت منابع آبی، به کشت 
محصوالت پرآب بر ادامه داده می ش��ود، از سوی دیگر 
در بس��یاری از موارد این حق آبه محیط زیست است که 
بی حساب و کتاب نادیده گرفته می شود. یک پژوهشگر 
حوزه آب با اشاره به وضعیت نامطلوب بارش بر ضرورت 
مدیریت درست منابع آبی برای عبور از این بحران بزرگ 
تاکید می کند. به گزارش »عصر ایرانیان« افزایش میزان 
جمعیت و در مقابل کاهش میزان منابع آب تجدید پذیر 
در افق 1۴۲۰ نش��ان می دهد که س��رانه  آب دردسترس 
به کمتر از 1۰۰۰ متر مکعب خواهد رس��ید و کشور را با 
بحران آب مواجه خواهد کرد بنابراین لزوم حفاظت از این 
منابع برای تداوم توسعه کشور حیاتی است و بدون شک 
هرگونه اقدامی در این خصوص به دلیل در هم تنیدگی 
مسائل اقتصادی و معیش��تی وابسته به آب چالش های 
زیادی را به دنبال خواهد داشت.مهندس مصطفی فدایی 
فرد - پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست و مدیر سابق 
طرح جامع آب کش��ور - درباره علل بروز بحران آبی در 
کش��ور خاطرنش��ان می کند: کش��ور ما به لحاظ اقلیمی 
ش��رایط خوبی ندارد و دچار ناپایداری اقلیمی است اما از 
نظر من مشکل فراتر از اینهاست.وی از خشکسالی فعلی 
در کش��ور تحت عنوان »خشکس��الی انسان محور« یاد 
می کند و می گوید: تنها بخش کمی از خشکسالی فعلی 
کش��ورمان بر اثر مسائل اقلیمی و تغییر الگوهای بارشی 
اس��ت و بخش بزرگ��ی از آن بر اثر اقدام��ات نابخردانه 
انسانی و سوء مدیریت ها اتفاق افتاده است.این پژوهشگر 
حوزه آب و محیط زیس��ت تصریح می کند: پیش بینی ها 
حاکی از این اس��ت که سال بسیار س��ختی پیش روی 
ما قرار دارد. وضعیت بارندگی در س��ال جاری افتضاح و 
نامناسب بوده اس��ت و باید با مدیریت درست منابع آب 
از ای��ن بحران بزرگ عبور کنیم.فدایی فرد با اش��اره به 
اینکه تغییرات اقلیمی همه دنیا از جمله کشور ما را تحت 
تأثی��ر قرار داده اضافه می کند: مطالعات و آمارها نش��ان 
می ده��د که بارش های ما از نظ��ر کمی و الگویی 1۰ تا 

1۵ کاه��ش و تغییر پیدا کرده و در حوزه روان آب )منابع 
آب سطحی( نیز حدود ۴۰ درصد کاهش داشتیم.مدیریت 
مصرف آب با اولویت تامین آب ش��رب،  پرهیز از کشت 
محصوالت پرآب بر به خص��وص در حوضه های آبریزی 
که با کاهش ش��دید حج��م ذخایر آب مواجه ش��ده اند، 
اتخاذ تدابیر الزم برای سازگاری با اقلیم در راستای سند 
سازگاری با اقلیم، آگاهی رسانی و توجه مردم به کم آبی از 
طریق رسانه های جمعی و رسانه های فعال در زمینه آب 
و محیط زیست، تامین منابع مالی برای جبران خسارت 
ناش��ی از خشکسالی، مشارکت مردمی در مدیریت آب و 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی مرتبط با صنعت 
آب از راهکارهایی اس��ت که می توان��د به حل تدریجی 
معضل کم آبی کمک کند.وی توسعه بی رویه کشاورزی 
را مصداق بارز سوء مدیریت در حوزه منابع آبی می داند و 
می افزاید: ما برخالف طرح آمایش سرزمین عمل کردیم 
و به بهانه امنیت غذایی و بدون توجه به وضعیت منابع آب 
و خاک، کشاورزی را بی رویه توسعه دادیم اما هم اکنون 
امنیت غذایی مطلوبی نیز نداریم.مدیر سابق طرح جامع 
آب کشور تصریح می کند: اگرچه ما در برخی محصوالت 
مجبور به خودکفایی هس��تیم و شرکت های دانش بنیان 

هم کمک می کنند تا کش��اورزی مدرنی داشته باشیم و 
از هدررف��ت محصوالت کش��اورزی جلوگیری کنیم اما 
صادرات بس��یاری از محصوالت آب ب��ر هیچ توجیهی 
ندارد.وی با بیان اینکه س��االنه 3۵ میلیون تن محصول 
کش��اورزی از چرخ��ه مصرف خارج می ش��ود، می گوید: 
متأس��فانه راندمان مصرف آب در بخش کش��اورزی ۴۰ 
درصد اس��ت و این یعنی ۶۰ درصد آب عماًل از دس��ت 
می رود.در سال های گذشته 9۰۰ هزار چاهی که نیمی از 
آنها غیرمجازند، در کش��ور زده شد و انگل وار خون منابع 
آب��ی ما را مکید، به همراه مصرف بی رویه، بهره برداری 
غیراصولی و کاش��ت محصوالت کشاورزی آب بر سبب 
شد تا خسارتی عظیم - که در طول تاریخ چندهزارساله 
کشور ما بی س��ابقه است - اتفاق بیفتد.وی به اهمیت و 
ضرورت تعریف معیشت جایگزین برای کشاورزان اشاره 
و اظهارمی کن��د: همه دولت های بع��د از انقالب فقط بر 
توسعه سدسازی و کشاورزی و اشتغال آب محور تمرکز 
کردند درصورتی که این رویکرد با توجه به ظرفیت های 
بزرگ کش��ورمان از جمله در حوزه گردش��گری، کاماًل 
نادرس��ت اس��ت.فدایی فرد در پایان می گوی��د: با وجود 
اینکه چهار سال است که از ابالغ الگوی کشت مصوب 

می گذرد اما این مصوبه به هیچ وجه رعایت نمی ش��ود و 
دلیل آن نیز وضعیت بد اقتصادی اس��ت.یکی از راه هایی 
که می توان به وسیله آن از مصرف بی رویه آب و آسیب 
ب��ه زندگ��ی جوامع محلی نی��ز جلوگیری ک��رد، اجرای 
طرح های آبخیزداری اس��ت. آبخیزداری یعنی مدیریت 
پایدار و جامع حوزه آبخیز که به تناسب موقعیت انسانی، 
اجتماعی، جغرافیایی و طبیعی طراحی و اجرا می ش��ود. 
آبخیزداری می تواند برای مردم تمام روستاها و شهرهای 
یک حوزه آبخیز امکان زندگی و معیش��ت را میسر کند 
و موثرتری��ن راه برای حفظ امنیت غذایی و زیس��تی در 
کش��ور است. بنا به این گزارش��کمبود آب مواردی چون 
بحران آب، کمبود آب یا تنش آب )مشکل در یافتن منابع 
آب شیرین( را در بر می گیرد. این مشکل می تواند ناشی 
از کمب��ود فیزیکی یا کمبود اقتصادی آب باش��د. کمبود 
آب فیزیکی به وضعیتی گفته می ش��ود که منابع طبیعی 
آب قادر به پاس��خگویی به تقاضای یک منطقه نباش��د 
در حالی که کمبود اقتصادی آب ناش��ی از منابع ضعیف 
برای مدیریت آب اس��ت.حدود 7۰ درصد از سطح زمین 
را آب تشکیل می دهد که سه درصد آن آب شیرین بوده 
که برای مصرف انس��ان ها مناسب است. حدود دو سوم 
از این می��زان نیز در یخچال های طبیع��ی یخ زده قرار 
گرفته است و برای استفاده انسان ها در دسترس نیست. 
متأسفانه میلیون ها نفر در سرتاسر جهان به آب دسترسی 
نداش��ته و یا اگر امکان دسترسی به منابع آب برای آنها 
وجود داش��ته باشد نمی توانند از آن استفاده کنند.یکی از 
دیگ��ر حقایقی که در مورد این منب��ع جهانی وجود دارد 
این است که آب آش��امیدنی سالم و تمیز، کمیاب است 
و میلیون ها نفر در سراس��ر جهان تمام روز خود را برای 
جستجوی آن صرف می کنند. با این حال افرادی که به 
آب آشامیدنی تمیز دسترسی دارند عاقالنه از آن استفاده 
نمی کنند.طبق گزارش سازمان جهانی حفاظت از محیط 
زیست)WWF(، حدود 1.1 میلیارد نفر در سراسر جهان 
ب��ه آب دسترس��ی ندارند و در مجم��وع ۲.7 میلیارد نفر 

حداقل یک ماه از سال، دچار کمبود آب می شوند.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در سال 
1۴۰۰ برای نخستین بار کاهش نرخ رشد جمعیت متوقف 
ش��د و این امید را زنده کرد که رش��د جمعیت ایران به 
س��مت صفر و منفی شدن نرود.حس��ام الدین عالمه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون میانگین س��نی 
جمعیت 33 سال اس��ت که بهترین سن باروری است. 
پیش بینی می شد در س��ال 1۴3۰ رشد جمعیت متوقف 
ش��ده و بعد از آن منفی ش��ود اما با این روند با گذشت 
1۰ سال ممکن است رشد جمعیت دیگر متوقف نشود.

وی اضافه کرد: قبال پیش بینی شده که در سال 1۴۲۰ 

نرخ افراد ۶۵ س��ال و باالتر و زیر 1۵ سال ما با هم برابر 
ش��ود یعنی تاسال 1۴۲۵ همچنان جمعیت افراد زیر 1۵ 
سال ما بیشتر از جمیعت ۶۵ سال و باالتر است.سرپرست 
دبیرخانه شورای ملی س��المندان با یادآوری پیش بینی 
توقف نرخ رشد جمعیت ایران در سال 1۴3۰ گفت: نرخ 
رشد جمعیت ایران حاصل مابه تفاوت تعداد موالید منهای 
تعداد افراد فوت شده در یک سال تقسیم بر جمعیت سال 
قبل اس��ت.عالمه افزود: باالترین نرخ جمعیت ایران در 
سال 13۶۵ در حدود 3.۶ درصد بود. نرخ جمعیت در طول 
3۵ سال گذشته همواره روند کاهشی داشت تا اینکه به 

عدد هفت دهم درصد رس��ید اما س��ال گذشته این نرخ 
با نرخ سال قبل خود برابری می کند.سرپرست دبیرخانه 
شورای ملی سالمندان گفت: طبق پیش بینی های قبلی 
تا سال 1۴۲۵، جمعیت بین 1۵ تا ۶۵ سال کشور بیشتر 
از دو سوم جمعیت است اما ممکن است پنجره جمعیتی 
چند سال زودتر از این زمان، بسته شود.عالمه خاطرنشان 
کرد: احتمال بسته شدن پنجره جمعیتی به دو دلیل اتفاق 
می افتد. نخس��ت به علت افزایش سن امید به زندگی و 
بیشتر شدن جمعیت سالمندان است. دلیل دوم هم این 
است که اگر سیاست های تشویقی جمعیت اثر کند، موالید 

در س��الهای آینده 1۵ سال طول می کشد که وارد سن 
کار شوند بنابراین ممکن است پنجره جمعیتی زودتر بسته 
شود اما در عوض اگر سیاست های جمعیتی موفق عمل 
کند، بعد از دوره 1۵ ساله جمعیت مولد باال می ماند.وی 
یادآور شد: پنجره جمعیتی در سال 13۸۵ باز بود. اهمیت 
نیروی مولد ایران در س��ود جمعیتی در اقتصاد طالیی و 
نیروی کار اس��ت. یعنی در سال 13۸۵ بیشتر از دو سوم 
جمعیت، مولد و نی��روی کار بودند.به گفته وی، در حال 
حاضر جمعیت کل کش��ور برابر ۸۴ میلیون و 973 هزار 

نفر است.

کاهش نرخ رشد جمعیت متوقف شد
سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان:

واردات واکسن خارجی کرونا پس از تولید انبوه واکسن ایرانی پایان یافت
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

سرپرس��ت مرک��ز روابط عموم��ی و اطالع 
رسانی وزارت بهداش��ت با تشریح اقدامات 
فوریتی دولت سیزدهم جهت خرید واکسن 
در بحبوحه کرونا و مرگ های چند صدتایی 
ناش��ی از آن در کش��ور، در عین حال تاکید 
کرد: پس از تولید حجم انبوه واکسن ایرانی، 
دول��ت از خرید واکس��ن خارجی جلوگیری 
ک��رد و از آن پ��س تمرک��ز بر اس��تفاده از 
واکس��ن های ایرانی اس��ت.محمد هاشمی 
در گفتگ��و با ایس��نا، با بی��ان اینکه یکی از 
مهم تری��ن چالش های دولت س��یزدهم در 
آغ��از کار، وضعیت نگران کنن��ده کرونا بود؛ 

به گونه ای که فراموش نکرده ایم که روزانه 
بی��ش از 7۰۰ خان��واده، عزادار می ش��دند، 
افزود: بر همین اس��اس مقام معظم رهبری 
نی��ز در نخس��تین روزهای آغ��از کار دولت 
مردمی در ۲۰ مردادماه سال گذشته، تاکید 
کردند که »ت��الش ب��رای واردات و تولید 
واکسن مضاعف شود«.وی ادامه داد: بنا بر 
تاکی��د مقام معظم رهبری و رییس جمهور، 
وزرای دول��ت پس از کس��ب رای اعتماد از 
مجل��س انقالبی، به س��رعت اقدامات خود 
برای تامین واکس��ن را آغ��از کردند. رییس 
جمهور نیز خود شخصا از طریق مسیرهای 

دیپلماسی به این روند، کمک بزرگی کرد و 
با اتحاد دستگاه های دیپلماسی، اقتصادی و 
سالمت کشور شاهد تامین گسترده واکسن 
خارجی بودیم. آن زمان واکسن های ایرانی 
به تولید انبوه نرس��یده بودند و این فوریت، 
اقتض��ا می کرد ک��ه دولت از ه��ر طریقی 
واکس��ن را تامی��ن و با مدیری��ت کرونا، به 
کاهش مرگ و میر بیماران کمک کند.وی 
افزود: هنوز صف ه��ای طوالنی، کم بودن 
مراکز واکسیناس��یون و فراخوان گروه های 
س��نی به علت کافی نبودن واکسن بود را از 
یاد نبرده ایم. وزیر بهداشت از همان روزهای 

اول از مراکز واکسیناس��یون به طور مرتب 
بازدید و تاکید می کرد که دیگر نباید شاهد 
صف های طوالنی باشیم و جایگاه و منزلت 
مردم باید حفظ ش��ود؛ ام��ا آن زمان، برخی 
افراد این اظهارات را باور نداشتند.سخنگوی 
س��ازمان غذا و دارو یادآور شد: روند تامین 
گس��ترده واکس��ن کرونا و خرید خارجی تا 
آبان ماه انجام شد اما به محض اینکه حجم 
تولیدات داخلی واکسن به حد قابل توجهی 
رسید، از آبان ماه سال گذشته هیچ محموله 
جدیدی از واکسن خریداری نشده و تمرکز 
دولت، بر اس��تفاده از واکس��ن های داخلی 

اس��ت؛ البته در طول چندم��اه اخیر چندین 
محموله واکسن اهدایی وارد کشور شده اما 
خبری از خرید جدید واکس��ن خارجی نبوده 
است.هاش��می یکی از دستاوردهای وزارت 
بهداشت در دوره جدید را استفاده از نظرات 
تخصص��ی کمیت��ه علمی کش��وری کرونا 
دانست و گفت: کمیته علمی کشوری کرونا 
و همچنی��ن کمیته ملی واکس��ن کووید19 
در هم��کاری و تعامل نزدیک ب��ا هم، کار 
می کنند و در حال حاضر، افراد باالتر از پنج 
س��ال در کش��ور می توانند واکسن کرونا را 

تزریق کنند.



اخبار
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اقتصاد خرد

طرح امنیت غذایی به زودی عملیاتی 
می شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به 
احصا مشکالت حوزه کشاورزی، گفت: طرح 
امنیت غذایی به زودی عملیاتی خواهد شد.به 
گزارش مهر، محمد جواد عسگری اظهار کرد: 
امنیت غذایی یکی از مهمترین مسائل حوزه 
کش��اورزی است.رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس ادامه داد: این مس��ئله با امنیت ملی 
کشور عجین شده لذا نیازمند برنامه های ویژه 
اس��ت.وی افزود: برای رفع دغدغه های این 
زمینه به دنبال برنام��ه ریزی دقیق و مدون 
هستیم.عسگری بیان داشت: حل مشکالت 
بخش کشاورزی مهم ترین اولویت نمایندگان 
در کمیسیون کشاورزی مجلس است.رئیس 
کمیسیون کش��اورزی مجلس تصریح کرد: 
نظ��رات نخب��گان را در این زمین��ه دریافت 
کرده ایم و از این رو تمامی مش��کالت احصا 
شده است که نتیجه این فعالیت طرح امنیت 
غذای��ی ب��ود.وی افزود: این ط��رح به زودی 
عملیات��ی خواه��د شد.عس��گری در انتها با 
اش��اره به استعداد خراسان ش��مالی در حوزه 
کش��اورزی، گفت: باید ب��ا اراده و قوت این 

ظرفیت مورد بهره برداری قرار گیرد.

توزیع روزانه ۷ هزار  تن مرغ در سطح 
کشور

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت: 
با توجه به افزایش حجم  جوجه ریزی و مازاد 
عرض��ه، قیمت مرغ تا پایان خرداد نوس��انی 
ندارد.حبی��ب اس��داله نژاد گفت: ب��ا توجه به 
افزایش حجم جوجه ریزی و کاهش س��رانه 
مصرف، می��زان عرضه بیش از تقاضاس��ت 
و روزان��ه ۶ هزار و ۵۰۰ ت��ا 7 هزار تن مرغ 
در س��طح کشور عرضه می ش��ود.مدیرعامل 
اتحادیه مرغداران گوش��تی می گوید: طبق 
روال هم��ه س��اله از دهم فروردین  س��رانه 
مص��رف مرغ به صورت س��نتی کاهش می 
یابد، هر چند امس��ال برآورد می ش��د که به 
س��بب ماه مبارک رمضان رون��د نزولی مرغ 
متوقف ش��ود که تنها در روزهای ابتدایی ماه 
رمض��ان تا حدودی افزایش تقاضا داش��تیم. 
اسداله نژاد گفت: بنابر آمار در فروردین 133 
میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که 
با احتس��اب س��رانه مصرف کمتر از 3۲ کیلو 
پیش بینی می ش��ود که قیمت مرغ نوسانی 
نداشته باشد و همچنان تولیدکننده دچار زیان 
شود.بررس��ی ها از سطح بازار نشان می دهد 
که قیمت کنونی هر کیلو مرغ ۲۸ تا 31 هزار 
تومان، ران مرغ ۲۵ تا ۲9 هزار تومان، سینه 
ب��ا کتف ۶۰ هزار تومان و فیله مرغ ۶۵ هزار 
تومان است. بنابر اعالم پش��تیبانی امور دام 
روزانه 3۰۰ تا ۴۰۰ تن مرغ مازاد مرغداران از 

سطح بازار جمع آوری می شود.

شکر ۶ نرخی شد
دبیر اتحادی��ه بنکداران گفت: بع��د از اینکه 
ارز ترجیح��ی ب��رای واردات ش��کر حذف و 
واردات ای��ن کاالی اساس��ی ب��ا ارز نیمایی 
صورت گرفت ش��اهد افزایش نرخ ش��کر در 
بازار بودیم.به گزارش ایلنا،قاس��معلی حسنی 
با بیان اینکه ش��کر در سال گذشته ۴ مرتبه 
افزای��ش ن��رخ را تجرب��ه کرد، گفت: س��ال 
گذش��ته نرخ آزاد شکر ۲7۰ درصد نسبت به 
نرخ دولتی افزایش قیمت داشت.وی با اشاره 
به اجرای طرح رمضان در راس��تای کنترل و 
کاهش قیمت شکر، خاطر نشان کرد: دولت 
چند صد تن ش��کر با قیمت مصوب کیلویی 
1۲ ه��زار و ۵3۵ توم��ان در اختیار بنکداران 
قرار داد و بنکداران ش��کر دولتی را از طریق 
حواله های ۵۰ تا 1۰۰ تنی در اختیار واحدهای 
بسته بندی قرار دادند و واحدهای بسته  بندی 
شکر با قیمت کیلویی 1۶ هزار و 3۵۰ تومان 
دراختی��ار مصرف کنندگان ق��رار دادند. دبیر 
اتحادیه بنکداران در پاسخ به این پرسش که 
آیا افزایش نرخ ش��کر به دلیل افزایش تقاضا 
در م��اه رمضان اتفاق افتاده اس��ت؟ تصریح 
کرد: افزایش نرخ ش��کر از سال گذشته آغاز 
ش��د؛ بعد از اینکه ارز ترجیحی برای واردات 
شکر حذف و واردات این کاالی اساسی با ارز 
نیمایی صورت گرفت شاهد افزایش نرخ شکر 
در بازار بودیم، عالوه بر این س��ودجویی ها و 
گران  فروشی هایی برخی فعاالن در این صنف 
نیز دست به دس��ت هم داد تا شاهد افزایش 
غیرمنطقی قیمت شکر در بازار داخلی باشیم.
حس��نی با بیان اینکه ش��کر با ۶ نرخ در بازار 
عرضه می ش��ود، تاکید کرد: شکر در بازار از 
کیلویی 13 هزار ت��ا کیلویی ۲۵ هزار تومان 
وجود دارد،  ش��کر کیلویی 1۵ هزار تومان و 
1۶ هزار و 3۰۰ تومان نرخ های دولتی ش��کر 

برای مصرف کنندگان است. 

اخبار

خرید گندم به مرز 5۰۰ هزار تن رسید
خرید تضمینی گندم که از چهارم فروردین ماه 
در استان های جنوبی کشور آغاز شده بود، به 
۴3۶ هزار تن رسید.به گزارش عصرایرانیان 
ب��ه نقل از ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران، 
خری��د تضمینی گندم که از چهارم فروردین 
ماه در اس��تان های جنوبی کش��ور آغاز شده 
بود، به ۴3۶ هزار تن رسید. ارزش گندم های 
خریداری شده ۴۵ هزار و 3۶7 میلیارد ریال 
است.در حال حاضر گندم های تولیدی سال 
ج��اری در اس��تان های خوزس��تان، فارس، 
بوشهر، سیس��تان و بلوچستان، هرمزگان و 
کرمان و در برخی مناطق شمالی کشور نیز 
گندم بذری از کشاورزان خریداری می شود.
می��زان ۴3۶ هزار تن گندم خریداری ش��ده 
در قال��ب بیش از ۴۶ ه��زار و ۲۲3 محموله 
توس��ط گندم کاران به مراک��ز خرید تحویل 
داده شده است.بر اساس این گزارش، امسال 
هر کیلوگرم گندم با قیمت تضمینی 1۰ هزار 
و ۵۰۰ تومان با 1.۰۰۰ تومان جایزه تشویقی 
از گندم��کاران خریداری و ب��ه مراکز خرید 

گندم تحویل داده می شود.

قیمت بلیت قطار و اتوبوس گران شد
امس��ال بلی��ت قط��ار 3۰ درص��د و بلی��ت 
اتوبوس ۲۵ درصد گران می شود.به گزارش 
عصرایرانی��ان، طبق بخش��نامه وزارت راه و 
شهرسازی تعرفه های شقوق مختلف حمل 
و نقل تا س��قف ۴۵ درصد در س��ال جاری 
افزایش پی��دا می کند.در این متن تفاهمنامه 
بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت 
ب��رای افزای��ش تعرفه ان��واع مدهای حمل 
و نقل  آمده اس��ت:پیرو پیش��نهاد تاریخ 31 
فرودرین 1۴۰1 وزارت راه و شهرس��ازی در 
خصوص تعرفه های ش��قوق مختلف حمل 
و نقل و گزارش بررس��ی های کارشناس��ی 
و  کنن��دگان  مص��رف  حمای��ت  س��ازمان 
تولیدکنندگان در جلس��ه س��تاد تنظیم بازار 
کش��ور مورخ 3۰ فروردین 1۴۰1 در حضور 
معاون اول رییس جمهور و در اجرای مصوبه 
س��تاد مبنی بر تفاهم مدیریتی وزارت راه و 
شهرسازی با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و حسب نظر وزرا این تفاهم نامه بین سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 
نمایندگی از وزارت صمت و معاونت حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.با 
توجه به بررسی های صورت گرفته در زمینه 
رون��د تغییرات نرخ خدم��ات حمل و نقل در 
س��ال های اخیر و با در نظ��ر گرفتن تورم و 
هزینه ه��ای ارای��ه خدم��ات در بخش های 
مختلف جاده��ای ریلی و خدمات بندری در 
س��ال جاری نسبت به سال گذش��ته موارد 
زی��ر مورد تواف��ق ق��رار گرفت.حمل و نقل 
ج��اده ای: الف – نرخ حمل ب��ار به ازای هر 
تن – کیلومتر حداکثر 3۵ درصد نس��بت به 
آخرین نرخ سال گذشته افزایش می یابد.ب- 
میزان افزایش حمل و نقل مس��افر حداکثر 
3۰ درصد نسبت به تعرفه سال گذشته تعیین 
می شود.۲- حمل و نقل ریلی:نرخ بلیت قطار 
حداکثر ۲۵ درصد نسبت به نرخ سال گذشته 
افزایش پی��دا می کند.3-خدم��ات بندری:با 
افزایش تعرفه های خدمات بندری در س��ال 
گذش��ته نس��بت به س��ال 1۴۰۰ به میزان 
حداکثر ۴۵ درصد موافقت می ش��ود.موضوع 
مورد توجه در این تفاهم نامه دستکاری نرخ 
۴۵ درص��دی افزایش تعرفه ه��ای خدمات 
بندری اس��ت در حالی که در این تفاهم نامه 
ن��رخ ۴۰ درصدی ثبت ش��ده گویی نرخ ۵ 
درصدی به صورت دستی به آن اضافه شده 

است.

بازار لوازم یدکی از کاالی قاچاق 
پاکسازی می شود

و  نگه��داری  خدم��ات  دفت��ر  سرپرس��ت 
فنی مهندسی وزارت صمت گفت: در سه ماه 
آینده باید بخش عمده کاال های قاچاق و تقلبی 
در حوزه قطعات یدکی از بازار برچیده شود.به 
گزارش صداوسیما؛ حمید محله ای اظهار کرد: 
اخیرا قطعه ای از این مجموعه به عنوان مبارزه 
ب��ا کاالی قاچاق و تقلبی در س��طح عرضه، 
در دس��تور کار قرار گرفت.وی افزود: پیش تر 
قطعات یدکی خودرو باید شناس��ه رهگیری 
دریافت می کردند و وقتی کاالیی گارانتی دارد، 
بر اساس این شناسه قابل رهگیری می باشد.
از دو هفته قبل قطعات یدکی مش��مول این 
گروه ش��دند که با ۲ قلم باتری و کمک فنر 
کار آغ��از و ۵3 قلم نیز دیروز یکش��نبه ابالغ 
ش��د و س��ه ماه نیز زمان در نظر گرفته شده 
تا تولید کننده ها در سامانه جامع تجارت ثبت 
نام و اگر محصول آن ها جزئی از این ۵3 قلم 
می باش��د، در سامانه درج کنند.محله ای ادامه 
داد: ش��بکه تولید و واردکننده ها برای گرفتار 
نشدن باید از امروز ثبت نام در سامانه را آغاز 
کنند و شناس��ه کاالی خود را دریافت و روی 
محصول درج کنند. در خصوص کاال هایی که 
در سطح عرضه است و شناسه روی آن درج 
نکردند، می بایس��ت ضمن تعامل با زنجیره 
تامین، یا فراخوانی ش��ود و ی��ا طی مراحلی 

شناسه رهگیری روی آن ها درج گردد.

عضو کمیس��یون عمران با تاکید بر اینکه 
شناس��ایی خانه های خالی به موفقیت به 
اجرا نرس��ید، گفت: واقعیت این است که 
قانون مالی��ات بر خانه ه��ای خالی دارای 
اشکالی داشت و ما باید اشکاالت مجلس 
را هم اعالم کنیم.به گزارش ایلنا،مجتبی 
یوس��فی با انتقاد از اقدام برخی مسئوالن 
نس��بت ب��ه انتش��ار گزارش ه��ا و اخب��ار 
تنش زا در بازار مس��کن اظهار داش��ت: در 

سیاس��ت گذاری های حوزه مسکن باید از 
نظرات کارشناسان اقتصادی و کارشناسان 
مس��کن اس��تفاده ش��ود اما مصاحبه ها و 
گزارش ه��ای گاه و ب��ی گاه و متناق��ض 
مسئوالن و کارشناس��ان باعث التهاب در 
بازار مس��کن می ش��ود.وی افزود: تجربه 
نش��ان می دهد این گزارش و مصاحبه ها 
باعث تش��دید و افزایش قیم��ت در بازار 
مسکن شده  است. ما هم این تحلیل های 

تن��ش زا را بل��د هس��تیم و می دانی��م که 
وقتی ملک گران ش��ود اجاره بها هم باال 
می رود اما نباید با انتش��ار این مصاحبه ها  
بازار ملتهب می ش��ود و همین اخبار اجازه 
می ده��د، موج��ران اجاره را ب��اال ببرند.
عضو کمیس��یون عمران تاکید کرد: بحث 
اجاره بها با س��فره و معیشت مردم و سبد 
خانوار در ارتباط اس��ت و نباید مسئوالن و 
دس��تگاه ها با مصاحبه های گاه و بی گاه و 

گزارش ه��ای متناقض در این حوزه تنش 
ایجاد کنند.یوس��فی ادام��ه داد: موضوعی 
که ب��ر روی بازار اجاره اثر می گذارد بحث 
عرضه اس��ت اما در سال های گذشته های 
برنامه های ششم توس��عه به اجرا نرسید.
این عض��و کمیس��یون عمران ب��ا تاکید 
ب��ر اینکه شناس��ایی خانه ه��ای خالی به 
موفقیت به اجرا نرسید، گفت: واقعیت این 
اس��ت که قانون مالیات بر خانه های خالی 

دارای اشکالی داش��ت و ما باید اشکاالت 
مجلس را ه��م اعالم کنیم. قانون مالیات 
ب��ر خانه ه��ای خال��ی نباید تنه��ا در یک 
کمیس��یون اقتصادی مورد بررس��ی قرار 

می گرفت و بگیرد.

شناسایی خانه های خالی موفقیت آمیز نبود
عضو کمیسیون عمران:

افسار قیمت خودرو چه وقت کشیده می شود؟
سرکشی قیمت ها ادامه دارد؛

بازار خودرو طی یک ماه گذش��ته و در میان کش��مکش 
های مس��ئوالن در مورد آزادسازی یا ممنوعیت واردات، 
بیش از هر زمان دیگری دچار نوس��ان ش��ده اس��ت.به 
گ��زارش مهر، بازار خودرو طی یک ماه گذش��ته بیش از 
هر زمان دیگری دچار نوسان و افزایش قیمت شده است؛ 
بررسی ها نشان می دهد که پراید 111 معادل 19۸ میلیون 
توم��ان، پراید 131 مع��ادل 17۸ میلیون تومان، تیبا هاچ 
بک معادل 19۸ میلی��ون تومان، تیبا صندوق دار معادل 
19۰ میلیون تومان، س��اینا پالس دن��ده ای معادل ۲۲۸ 
میلیون تومان، کوییک دنده ای معادل ۲۴۲ میلیون تومان 
و کوییک اتوماتیک پالس معادل ۲9۶ میلیون تومان در 
بازار آزاد قیمت خورده اند.همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل 
۲97 میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل 3۴۲ میلیون 
تومان، پژو پارس س��اده معادل 3۰۸ میلیون تومان، پژو 
SLX ۴۰۵ معادل 3۲۵ میلیون تومان، دنا معمولی معادل 
3۸۵ میلیون تومان، رانا پالس معادل ۲9۵ میلیون تومان 
و سمند LX ساده معادل ۲۸3 میلیون تومان در بازار آزاد 

قیمت خورده اند.
افزای�ش ۱۰ ت�ا ���۱3 درصدی قیمت خودرو در س�ال 

جدید
در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه حساسیت بازار 
خودرو نس��بت به فرکانس ها بسیار باالست، اظهار کرد: 
تأثیر صحبت های مسئوالن بر بازار خودرو غیر قابل انکار 
اس��ت؛ بازار دائم در ح��ال دریافت فرکانس های مثبت و 
منفی بوده و هر بار که خبری منتش��ر می ش��ود بازار به 
همان نسبت واکنش مثبت یا منفی نشان می دهد.موتمنی 
افزود: در ماه های پایانی س��ال گذشته، وقتی خبر آمد که 
قرار اس��ت با شروع س��ال جدید واردات خودرو آزاد شود، 
مشتریان از بازار خارج شدند و تعداد فروشندگان افزایش 
یافتند که همین مس��اله موجب شد قیمت خودرو شروع 
به ریزش کند.وی گفت: اما زمانی که اعالم ش��د واردات 
انجام نخواهد شد افسار قیمت ها که پیش از این به دلیل 
عرضه کم پاره شده بود، کاماًل از کنترل خارج شد و طی 
یک ماه قیمت خودروی نو و کارکرده به صورت میانگین 
بین 1۰ تا 13 درصد افزایش یافت؛ به عنوان نمونه قیمت 
خ��ودرو پ��ژو ۲۰۶ تیپ ۲ که پیش از ای��ن ۲۶۲ میلیون 

تومان بود به حدود 3۰۰ میلیون تومان رسیده است.
به ���۴۰ درصد نیاز بازار پاسخ داده نشد

موتمنی با اش��اره به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار، 
تصریح کرد: طی 3 س��ال گذش��ته عرضه خودرو هرگز 
پاس��خگوی تقاضا نبوده اس��ت. آنطور که وزارت صمت 
اعالم کرده میزان نیاز بازار بین یک میلیون و 3۰۰ هزار 
تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دس��تگاه خودرو اس��ت با این 
حال بررسی ها نش��ان می دهد که طی 3 سال گذشته ۲ 
میلیون و 1۰۰ هزار دس��تگاه خودرو به بازار عرضه شده 
در حالی که اگر قرار بود مطابق با نیاز بازار خودرو عرضه 
شود باید 3 میلیون و 9۰۰ هزار دستگاه خودرو روانه بازار 
می شد؛ یعنی طی 3 سال گذشته 3۵ تا ۴۰ درصد از نیاز 
بازار بی پاسخ مانده است.وی گفت: همین مساله، اصلی 
ترین عامل برای افزایش قیمت خودرو در بازار است. در 
حال حاضر یک فاصله قیمتی 1۰۰ درصدی بین کارخانه 
و بازار ایجاد ش��ده است؛ به عنوان نمونه خودرو پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ که در کارخانه 1۴9 میلیون تومان قیمت دارد، در 
کارخانه به حدود 3۰۰ میلیون تومان رسیده است.رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: 

وقتی عرضه خودرو از سوی خودروساز زیاد شود، فروشنده 
نیز مجبور به افزایش فروش می ش��ود و همین موضوع 
قیمت ها را می شکند اما وقتی عرضه کم و مصرف کننده 
مجبور به خرید باشد، فروشنده هر قیمتی بخواهد خودرو 
را می فروش��د.موتمنی تصریح ک��رد: بنابراین اصل اول 
برای کنترل بازار بهبود فرایند عرضه خودرو اس��ت؛ چه 
این عرضه از س��مت تولیدات داخلی باش��د چه از سمت 
آزادس��ازی واردات.وی با بیان اینکه ما به طور جد موافق 
واردات خودرو هس��تیم، گفت: در حال حاضر مشتری در 
بازار نیس��ت اما قیمتهای اعالمی از س��وی فروشندگان 
باالست زیرا می دانند که ش��رکت ها نمی توانند نیاز بازار 
را تأمین کنند و واردات هم معلوم نیس��ت چه زمانی آزاد 

شود.
بازاِر نوسانی و کشمکش های مسئوالن ���

همان طور که موتمنی گفت نیاز بازار خودروی کش��ور 
بی��ن یک میلی��ون و 3۰۰ تا یک میلی��ون و ۵۰۰ هزار 
دستگاه خودرو در س��ال است، بنابراین واردات 7۰ هزار 
دس��تگاه خودروی خارجی نمی تواند نقش جدی در رفع 
نیازهای بازار ایفا کند و صرفاً از نظر روانی و شکس��تن 

نصفه و نیمه انحصار صنعت خودرو دارای اهمیت است؛ 
موضوعی که به نظر می رسد مورد غفلت مسئوالن قرار 
گرفته و هر چن��د روز با صحبت های ضد و نقیض خود 
آتش آشفتگی را شعله ورتر می کنند.به عنوان نمونه طی 
چند روز گذشته از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته 
تا مجلس، صحبت های زی��ادی در مورد واردات خودرو 
ص��ورت گرفته اس��ت؛ در اینجا باید ب��ه اظهارات آملی 
الریجانی رئیس مجمع اشاره کرد که گفته بود »در مورد 
واردات خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت 
عالی نظارت و برخی اش��خاص با ایراد نسبت های ناروا، 
جفا ش��د. مخالفت هیأت عالی نظارت، مبتنی بر مبانی 
است که ان شاء اهلل در جلسات مجمع تشخیص در مورد 
مصوبه اصراری مجلس بیش��تر روشن خواهد شد و چه 
بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند 
نس��بت به اصل واردات خودرو ایرادی نداش��ته باشند و 
اش��کال آنان بر س��ر نحوه تجویز آن باشد«.همچنین از 
طرف دیگ��ر نمایندگان مجلس ک��ه از چندی پیش به 
دنبال اس��تیضاح وزیر صمت هس��تند اخی��راً ممنوعیت 
واردات خ��ودرو را عاملی برای اس��تیضاح فاطمی امین 
عن��وان کرده اند. آنطور که جالل رش��یدی کوچی عضو 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به مهر 
گفته »پایان اردیبهشت، پایان زمان مصوبه قبلی سران 
قواس��ت. بنده به وزیر صمت اعالم کرده ام که اگر پایان 
اردیبهشت، واردات انجام نشود، به طور قطع به صورت 
جدی روی اس��تیضاح او کار خواهم کرد و این موضوع 
را به سرانجام می رسانم«.منوچهر منطقی معاون صنایع 
حمل ونقل وزیر صمت نیز ضمن بیان اینکه قواعد الزم 
برای واردات خودرو در حال تنظیم است، اعالم کرده که 
»یک��ی از ابزارهایی که قانون گذار در اختیار ما گذاش��ته 
واردات اس��ت و باید از ای��ن ابزار اس��تفاده مفید کنیم، 
بنابراین هر زمان نهادهای باالدس��تی اجازه دهند کار را 
اجرایی خواهیم کرد«.بر این اس��اس، اظهارنظرات زیاد 
و متفاوت مس��ئوالن اگرچه برای آنه��ا زیانی به همراه 
ندارد اما همین موضوع بازار خودرو را نوس��انی تر از هر 
زمان دیگری کرده اس��ت؛ به گونه ای که می توان گفت 
دیگر در بازار ایران خودروی کمتر از 19۰ میلیون تومان 

وجود ندارد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: سند راهبردی لوازم خانگی توسط وزارت صمت 
و دست اندرکاران این حوزه تدوین شده است که در ماه 
آینده ابالغ می ش��ود.به گزارش فارس، محمد مهدی 
برادران اظهار داش��ت: 73 هزار واحد صنعتی در کشور 
وجود دارد که این واحدها از وزارت صمت مجوز دارند، 
از این تعداد 1۲ هزار واحد راکد اس��ت که طی س��ال 
گذشته ۲ هزار و 7۰۰ واحد از تعداد واحدهای راکد راه 
اندازی ش��د، در طول فعالیت دولت سیزدهم یک هزار 
و ۲۰۰ واحد فعال ش��ده اس��ت.وی ب��ا تأکید بر اینکه 
موضوع س��رمایه در گردش دغدغ��ه اصلی واحدهای 
تولیدی اس��ت، بیان داشت: آثار برخی تصمیمات غلط 
گذشته شاید تا دو سال در فرایندهای تولید و مصرف 
وجود خواهد داش��ت اما انچه مهم است باید فرایند ها 
را به س��مت تولید ببریم.معاون صنایع عمومی وزارت 
صمت اظهار داش��ت: در سال های گذشته در کشور ما 
نظام بانکی ضد تولید عمل کرده اس��ت و حتی باعث 
کاهش تولید شده است، البته با تغییرات در نظام بانکی 
در بانک های مختلف ش��اهد اصالح فرآیندها هستیم 
و هم��کاری خوب ب��ا وزارت اقتصاد و مجموعه بانک 

مرکزی داریم.برادران بیان داشت: در مور تأمین مالی 
زنجیره های تولید کار مش��ترکی بین وزارت صمت و 
وزارت اقتصاد انجام ش��ده اس��ت.وی از تدوین س��ند 
راهبردی لوازم خانگی خبر داد و گفت: این سند در ماه 
آینده ابالغ می شود.وی افزود: الزام پرداخت تسهیالت 
توسط نظام بانکی براساس صورت حساب مورد تایید 
س��امانه جامع تجارت یکی از اقداماتی است که دنبال 
می ش��ود و از فرآیندهایی اس��ت که باید اصالح شود. 
بخش��ی از منابع بانکی که از طریق تس��هیالت ارائه 
می ش��ود از آنجا که از س��امانه جامع تجارت استفاده 
نمی ش��ود درصد عمده ای از آن به کاالهای قاچاق و 
تقلبی می رسد، یعنی پول در اختیار مصرف کننده قرار 
می گیرد و مصرف کننده اختیار دارد که بین کاالهای 
تقلبی و قاچاق می تواند کاال انتخاب کند، در حالی که 
انتظار نظام تولید از مجموعه های بانکی این است که 
تسهیالتی که مربوط به تولید و تحریک تقاضا است، 
در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار گیرد. برادران بیان 
داش��ت: روند رو به رش��د تولید ظرف ماه های گذشته 
در حوزه های مختلف طبق آمار موجود، صعودی بوده 
اس��ت و برآورد ما در س��ال جاری این اس��ت که این 

رون��د ادام��ه می یابد و در حوزه تولید به س��مت تولید 
انبوه حرکت خواهیم کرد. وی اظهار داش��ت: بخشی 
ازچالش های ابتدای س��ال از جمله افزایش دستمزدها 
اگرچه باعث افزایش هزینه تولید می ش��ود، اما از آنجا 
که باعث وفاداری بیش��تر کارگران به کار می ش��ود و 
راندم��ان تولید و کیفیت تولید افزایش می یابد و باعث 
تحریک تقاضا می شود، در نتیجه به نفع تولید خواهد 
ب��ود و دورنم��ای خوب��ی را در این زمین��ه پیش بینی 
می کنیم. معاون صنای��ع عمومی وزارت صمت اظهار 
در رابط��ه مرکز ملی فرش ای��ران گفت: این مرکز به 
صورت مستمر در حال فعالیت است و االن  این مرکز 
در زیر مجموعه صنایع عمومی وزارت صمت قرار دارد. 
وی اظهار داشت: با تغییر دولت ها این گونه نیست که 
کل نظام بانکی بهبود یابد و با تغییر یک دولت ظرف 
ی��ک روز کل نظامات تغییر نمی یاب��د، ما در نظامات 
تامین اجتماع��ی و قانون کار هم چالش های بس��یار 
زیادی داری��م که نیازمند هم��کاری دولت و مجلس 
هس��تیم و بعضی از آثار توری که در اسل 97 رخ داده 
است، بارها موج های تورمی دارد و هنوز هم در برخی 
از موج های آن هس��تیم، البته این باعث نمی شود که 

وظیفه خ��ود را در ارتقا تولید نادی��ده بگیریم. برادران 
در م��ورد اینک��ه در صورت گش��ایش در مذاکرات آیا 
نس��بت به تولید دانش بنیان بی توجهی خواهد ش��د، 
گفت: قطعا این گونه نخواهد بود. مهمترین کس��انی 
که ب��ا مردم همکاری کرده اند صاحبان صنایع بوده اند 
که در سال های گذشته نقش کلیدی داشته اند و قطعا 
محوریت تولید باقی خواهد ماند و هیچ گاه به س��مت 
میدان دادن ب��ه واردات نخواهیم رفت و این موضوع 

بارها از سوی رئیس جمهور تکرار شده است. 
برنامه وزارت صمت برای مبارزه با کاالهای قاچاق ���

وی در رابط��ه ب��ا مب��ارزه قاچ��اق در وزارت صمت 
اظهار داش��ت: ستادی با عنوان ستاد مبارزه با قاچاق 
در کش��ور فعال اس��ت اس��ت و هر وزارتخانه ای هم 
تکلی��ف دارد که س��تادی در این زمین��ه فعال کند و 
یکی از اعضا مرکزی ستاد وزیر صمت است که وی 
در این زمین��ه س��تادی را در وزارت خانه فعال کرده 
اس��ت. وی با بی��ان اینکه در ماه گذش��ته وارد حوزه 
مبارزه با قاچاق لوازم یدکی خودرو شده ایم، گفت: به 
مرور حوزه های مبارزه با قاچاق توسط وزارت صمت 

افزایش می یابد.

سند راهبردی لوازم خانگی خردادماه امسال ابالغ می شود
معاون وزیر صمت:

3۰۰ هزار تن ماکارونی با آرد دولتی صادر شد
عضو شورای عالی قیمت  گذاری گندم گفت: 
نرخ آرد در بازار تغییر محسوسی کرده و این 
وظیفه دستگاه های نظارتی است که در این 
زمینه ورود کنند. هنوز گندمی که کیلویی 11 
هزار و ۵۰۰ تومان از گندمکاران خریداری شده 
تبدیل به آرد نشده است، از این رو نباید شاهد 
افزایش بی رویه قیمت آرد در بازار باش��یم.به 
گزارش ایلنا،علیقلی ایمانی با اشاره به دالیل 
افزایش نرخ آرد صنف و صنعت، اظهار کرد: 
چند نوع آرد در بازار موجود است؛ آرد نوع اول 
آرد نرخ دولتی است و به خبازان داده می شود 
که تغییری در نرخ این آرد ایجاد نشده است. 
قیمت این آرد ب��ر مبنای گندم کیلویی ۶۶۵ 
تومان تعیین می شود؛ آرد نوع دوم آرد نانوایان 
نیمه آزاد اس��ت که قیمت این آرد بر مبنای 
گندم کیلویی 9۰۰ تومان معین می شود.وی با 

بیان اینکه آرد صنف و صنعت بر مبنای گندم 
۲ هزار و 7۰۰ تومانی محاسبه می شود، خاطر 
نشان کرد: دولت بعد از افزایش نرخ تضمینی 
گندم به این نتیجه رس��ید که تولیدکنندگان 
ماکارونی گندم کیلویی ۲ هزار و 7۰۰ تومان 
خریداری و اقدام به صادرات آن را می کند؛ به 
عبارت دیگر صن��ف و صنعت از دولت یارانه 
می گیرد و اقدام به صادرات محصول می کنند 
اما از یارانه ایی ک��ه پرداخت می کنند چیزی 
عاید دولت و مردم نمی شود از این رو شورای 
عالی قیمت گ��ذاری گن��دم تصمیم گرفت 
ک��ه این صنف را از ش��مول دریاف��ت یارانه 
گندم خارج کند.به گفت��ه ایمانی؛ 3۰۰ هزار 
ت��ن ماکارونی با آرد یارانه ای صادر می ش��ود 
باید بگویم که س��ود حاصل از صادرات این 
محصول عاید عده ای خاص می ش��ود.عضو 

شورای عالی قیمت  گذاری گندم با بیان اینکه 
نرخ م��واد اولیه 7۰ درص��د در تعیین قیمت 
نهایی محصوالت تاثیر می گذارد، خاطر نشان 
ک��رد: اگر صنف و صنع��ت، آرد را با افزایش 
نرخ ۴ برابری خریداری کنند به همان نسبت 
شاهد افزایش قیمت ش��یرینی در قنادی ها، 
نان های حجیم و ماکارونی خواهیم بود.رییس 
بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در این شرایط 
صنف و صنعت ب��رای تامین گندم مورد نیاز 
دو راه پیش��رو دارد؛ نخست اینکه مستقیم با 
کشاورزان وارد معامله شود و یا اگر می خواهد 
از دولت گندم خریداری کند باید کیلویی 1۲ 
هزار تومان خریداری کند. نرخ 1۲ هزار تومان 
با احتس��اب نرخ تضمینی گندم و هزینه های 
جانبی معین شده است.بنا به اظهارات ایمانی؛ 
نرخ آرد در بازار تغییر محسوس��ی کرده است 

و این وظیفه دس��تگاه های نظارتی است که 
در این زمین��ه ورود کنند هن��وز گندمی که 
کیلویی 11 هزار و ۵۰۰ تومان از گندمکاران 
خریداری شده است تبدیل به آرد نشده است. 
از این رو نباید ش��اهد افزایش بی رویه قیمت 
آرد در بازار باشیم. وی با بیان اینکه دولت آرد 
دولتی را کیلویی ۸۲۰ هزار تومان به نانوایان 
می دهد، خاطر نشان ساخت: خرید یک کیسه 
آرد ۴۰ کیلویی برای نانوایان 3۶ هزار تومان 
تمام می ش��ود اما همی��ن آرد دولتی غیر آزاد 
یاران��ه ای در ب��ازار آزاد کیس��ه ای ۶۰۰ هزار 
تومان خرید و فروش می شود و دستگاه های 
نظارتی متاسفانه بر این روند فروش ندارند اما 
باید این رانت را کنترل کرد. به نظر من تنها 
راه اصالح این سیستم و پایان دادن به رانت 
این است که یارانه نان مستقیم به مردم داده 

شود.عضو شورای عالی قیمت گذاری گندم 
تصریح ک��رد: نرخ تضمینی گندم در س��ال 
زراعی 1۴۰1 رضایت برخی از کش��اورزان را 
جلب نکرده اس��ت چرا که آنها بر این باورند 
که نرخ خرید تضمینی گندم در داخل کشور 
ب��ا ن��رخ جهانی آن متف��اوت اس��ت اما باید 
بگویم که دول��ت در بخش تحقیقات و اجرا 
به کشاورزان کمک می دهد، همچنین یارانه 
کود شیمیایی به گندمکاران می دهد از این رو 
نرخ گندم داخلی با بازار جهانی متفاوت است.
ایمانی ادام��ه داد: اگر دولت از تولیدکنندگان 
حمای��ت نکن��د چالش هایی جهان��ی چون 
جنگ روس��یه و اوکراین م��ا را در تامین نیاز 
با دشواری های جدی مواجه می کند از این رو 
ما باید امکان خوداتکایی تولید نان در کشور 

را فراهم کنیم.



اخبار
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بانک و بيمه

دستیار ارشد رییس هیات عامل 
صندوق بیمه حوادث ساختمان در امور 

پارلمانی منصوب شد
مهدی اسماعیلی، رییس هیات عامل صندوق 
بیمه حوادث ساختمان طی حکمی حسن عرب 
را به عنوان دس��تیار ارشد رییس هیات عامل 
در امور پارلمانی این صن��دوق منصوب کرد. 
در بخشی از متن این حکم آمده است: »نظر 
به شایستگی و سوابق جنابعالی به موجب این 
حکم به عنوان دستیار ارشد رئیس هیات عامل 
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در امور 
پارلمانی منصوب می ش��وید تا با بهره مندی از 
دانش و تجربه خود این صندوق را در دستیابی 
به اهداف تنظیم شده خود یاری کنید«. عرب 
پیش از این مش��اور امور پارلمانی مدیرعامل 

بانک صادرات ایران بود.

کشف شبکه صحنه سازی حوادث 
رانندگی در شرق کشور توسط بیمه آسیا

کارشناسان شعبه تربت حیدریه بیمه آسیا، شبکه 
صحنه سازی حوادث رانندگی در شرق کشور را 
کش��ف و از پرداخت حدود هفت میلیارد ریال 
خس��ارت جلوگیری کردند. به گ��زارش روابط 
عمومی بیمه آسیا از اس��تان خراسان جنوبی، 
در پی تش��کیل پرون��ده خس��ارت اتومبیل و 
درخواست دریافت علی الحساب در شهرستان 
کاشمر، کارشناس��ان بیمه آسیا پس از بررسی 
اس��تعالمات، نوع حادثه، گواهی های پزشکی 
قانونی و س��ایر مس��تندات، توانس��تند شبکه 
کالهب��رداری که با اقدام ب��ه ایجاد تصادفات 
س��اختگی و صدمات جرحی به دنبال دریافت 
خسارت من غیرحق از شرکت های بیمه بود، 
کشف کنند. بنابراین گزارش، حوادث ساختگی 
این شبکه کالهبرداری در ساعات پایانی شب 
و در مح��ل های خلوت)جاده روس��تایی( بین 
خودروی سواری و موتورسیکلت ایجاد می شد 
و عمده صدمات ایجاد ش��ده، در سر و صورت 
وارد می آمد تا خس��ارت بیشتری از این طریق 

دریافت گردد. 

افتتاح شعبه تهرانپارس بانک 
اقتصادنوین

عملیات بازسازی و تجهیز شعبه تهرانپارس 
تهران )ک��د 1۰7( براس��اس هویت بصری 
جدید بانک اقتصادنوی��ن پایان یافت و این 
شعبه با طراحی جدید آماده ارائه خدمات نوین 
بانکی به مشتریان ارجمند است. به گزارش 
روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این شعبه 
که پیش از این برای انجام عملیات بازسازی 
به محل موقت منتقل ش��ده بود، از امروز ۴ 
اردیبهشت ماه 1۴۰1 در محل قبلی به نشانی 
تهران، تهرانپ��ارس، خیابان حجر بن عدی، 
پالک 17۸ آماده خدمت رسانی به مشتریان 

ارجمند است.

تجلیل وزیر نفت از بانک ملت به 
عنوان اثرگذارترین بانک در حوزه 

انرژی کشور
مدیرعامل بانک مل��ت در دیدار با وزیر نفت 
تاکید کرد که برای بانک ملت افتخاری است 
که در کنار صنعت نفت قرار دارد و طرح های 
این صنعت را تأمین مالی می کند. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی 
در راس هیاتی از مدیران ارش��د این بانک با 
حضور در محل س��اختمان مرک��زی وزارت 
نفت، با جواد اوج��ی وزیر نفت دیدار و گفت 
و گو کرد. وزیر نفت در این دیدار با اش��اره به 
پیش��تازی بانک ملت در حوزه نفت و انرژی 
کش��ور، اعالم کرد که این بانک در موفقیت 
های حوزه نفت کشور بسیار تاثیرگذار بوده و 
اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور است 
. ج��واد اوجی با قدردانی از دس��ت اندرکاران 
بانک ملت، مش��ارکت این بان��ک را در اکثر 
پروژه های بزرگ نفتی کشور به ویژه در راه 
اندازی پاالیش��گاه نفت ستاره خلیج فارس، 
پروژه های مختلف صنعت پتروشیمی و گاز، 
فازهای مختلف پارس جنوبی و پاالیش��گاه 
های کشور ستودنی خواند و اظهار امیدواری 
ک��رد ک��ه در دوره جدی��د، این مش��ارکت 
ه��ا افزای��ش پیدا کن��د و حوزه نف��ت که از 
استراتژیک ترین حوزه های اقتصادی کشور 
اس��ت بتواند با حمایت نظام بانکی و به ویژه 
بانک ملت، پروژه های بزرگی را در راستای 
شکوفایی اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآورد. 
وی تالش های دست اندرکاران بانک ملت 
را در کمک به اجرای طرح های نفتی بسیار 
موث��ر خواند و از آنان باب��ت حمایت از حوزه 

نفت و انرژی کشور  قدردانی کرد. 

اخبار

مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه 
تجارت نو، س��ال 1۴۰۰ را سالی موفق در 
ح��وزه امور ش��عب و نماین��دگان خواند و 
گفت اقدامات بس��یار خوبی در این حوزه 
صورت پذیرفت . س��امانه س��ها از جمله 
اقدام��ات پیش رو در این مدیریت اس��ت 
که تمام��ی مطالعات آن انجام ، س��امانه 
آزمایش��ی طراحی و پ��س از طی مراحل 
اداری از این س��امانه رونمایی خواهد شد. 
در این س��امانه فقط تمام��ی موضوعات 

مربوط به ش��بکه ف��روش از قبیل جذب 
الکترونیک��ی نماینده،پرسش��نامه ادواری 
رضایت مندی نمایندگان )پارنت( ، پایش 
نمایندگان) نش��ان(و دسترسی به تمامی 
بخشنامه های ارس��الی گذشته مربوط به 
حوزه امور نمایندگان که از طریق مدیریت 
امور ش��عب و نمایندگان و همچنین بیمه 
مرکزی اب��الغ گردیده اس��ت قابل بهره 
برداری اس��ت. به گ��زارش روابط عمومی 
بیم��ه تجارت نو؛ قاس��م قش��قاوی گفت 

ازدیگر اقدامات خوب صورت گرفته ایجاد 
کارت شناس��ایی هوشمند نمایندگی است 
که در س��ال جاری از آن رونمایی خواهد 
شد وی گفت:«بنو کارت« منحصر به فرد 
و کامال بر بس��تر دیجیتال است که مورد 
مشابهی در صنعت بیمه ندارد.  قشقاوی، 
در رابط��ه با حوزه ام��ور نمایندگان گفت: 
یکی از سیاست های مّد نظر این مدیریت 
توس��عه کّمی نمایندگان است که تا پایان 
سال 1۴۰۰ تعداد نمایندگان فعال شرکت 

به بیش از 7۰۰ نماینده فعال رسید که 3۵ 
درصد آنها فقط در سال 1۴۰۰ جذب شده 
اند.  به گفته وی، ش��رکت بیمه تجارت  نو 
درخصوص توسعه کمی نمایندگان ، رشد 
صد درصدی را در س��ال 1۴۰۰ نسبت به 
س��ال گذشته تجربه کرده است به طوری 
که در سال 1399 تعداد 1۰۸ نماینده و در 
سال 1۴۰۰ تعداد ۲۵۰ نماینده جذب شده 
اند.  مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت 
بیمه تجارت نو، اظهارداش��ت: این شرکت 

در سال جاری کامال دیجیتال محور بوده 
و ج��ذب نمایندگان این ش��رکت در یک 
پروس��ه تمام الکترونیک ک��ه به صورت 
پایلوت از چند شعبه شروع خواهد پذیرفت.  
مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه 
تجارت ن��و، در مورد ارتق��ا »حامینو« که 
پکیج حمایتی این ش��رکت از نمایندگان 
است، گفت: در راستای حمایت همیشگی 
از ش��بکه فروش، در صدد جذابیت بیشتر 

حامینو هستیم.  

با رونمایی از سامانه ُسهـا مدیریت امور شعب و نمایندگان بیمه تجارت نو کامال دیجیتال محور می گردد

دکتر شایان:

مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک عملکرد خوبی 
در حوزه تامین مالی طرح نهضت ملی مس��کن داش��ته 
است. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، دکتر شایان 
در مراسم معارفه علی عسکری، عضو جدید هیات مدیره 
بانک مسکن که با حضور مدیران ارشد این بانک برگزار 
شد، ضمن خیر مقدم به ایشان اظهارداشت: تقارن شروع 
سال با ماه مبارک رمضان و لیالی قدر را به فال نیک می 
گیریم و امیدواریم بتوانیم مسوولیتی که دولت و مردم بر 
دوش تک تک ما گذاشته  اند به بهترین نحو و در حداقل 
زمان ممکن انجام دهیم. وی با تشریح دستاوردهای سال 
گذش��ته افزود: درست است که قانون طرح نهضت ملی 
به همه بانک ها ابالغ ش��ده و ۲7 بانک و موسس��ه باید 
در این زمینه تسهیالت ارایه بدهند؛ اما آمارها نشانگر آن 
است که در س��ال گذشته بانک مسکن تنها بانکی بود 
که به تکلیف خود عمل کرد و شاید به جایی برسیم که 
عاملیت سایر بانک ها را نیز بر عهده بگیریم. مدیرعامل 
بانک مس��کن در ادامه با تشکر از کارکنان گفت: بخش 
مالی بانک در سال گذشته با عملکرد خوب خود، خوش 

درخشیدو امیدواریم بانک مسکن با پیگیری ها و تالش 
جمعی اولین مجمع امسال را در نظام بانکی برگزار کند. 
دکتر ش��ایان با اشاره به تش��کیل هیات عامل و اجرای 

حاکمیت ش��رکتی در بانک مسکن خاطرنشان کرد: در 
حال حاضرحاکمیت شرکتی به درستی در بانک مسکن 
اجرایی ش��ده و چالش ها و حواشی آن به حداقل رسیده 

اس��ت. وی تصریح کرد: اعضای هیات مدیره در تمامی 
بخش های بانک نظارت دارند و تیم منس��جم در هیات 
مدیره و هیات عامل بانک ضامن برنامه ریزی درست برای 
نیل به نتایج و اهداف مدون اس��ت. در ادامه این مراسم، 
عس��کری عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن ضمن 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات، اظهار داش��ت: امیدوارم 
بتوان��م در کنار مدیرعامل بانک، اعضای هیات مدیره و 
هیات عامل به درس��تی انجام وظیفه کنم. عضو هیات 
مدیره افزود: امروز بانک مسکن دارای تعهدات و تکالیف 
بسیاری است و مردم انتظار زیادی از ما دارند؛ بنابراین باید 
با تقسیم کارهاو هماهنگی های الزم، به نتیجه مطلوب 
دس��ت یابیم. وی ادامه داد: دریافت بازخورد ها و نظارت 
بر امور موجب می شود تا بهتر بتوانیم گره کار را شناسایی 
و آن را باز کنیم. عس��کری در پایان سخنان خود گفت: 
خوشبختانه با شناختی که از اعضای هیات مدیره بانک 
مسکن دارم، فکر می کنم بتوانیم در پیشبرد اهداف موثر 
باشیم ودر این مسیر، تمام تالش خود را برای به نتیجه 

رساندن این تعهدات انجام خواهم داد.

عملکرد بانک مسکن برای تامین مالی طرح نهضت ملی مطلوب است

بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱5 میلیارد ریال برای آزاد زندانیان اختصاص داد
دکتر »س��ید سعید شمس��ی نژاد« با شرکت 
در برنامه ش��بکه تلویزیونی افق با اشاره به 
اینک��ه کارکن��ان بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران بخشی از حقوق خود را برای کارهای 
نیک اختصاص می دهند، از اختصاص مبلغ 
1۵ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد خب��ر داد. به گزارش روابط عمومی 

بانک قرض الحس��نه مهرایران، دکتر »سید 
س��عید شمس��ی نژاد« با حض��ور در برنامه 
»پوی��ش دوب��اره زندگ��ی« که ب��ه منظور 
آزادس��ازی زندانیان جرائم غیر عمد تهیه و 
از ش��بکه »افق« پخش می شود، از اهتمام 
بانک های قرض الحس��نه برای مشارکت در 
فعالیت های عام المنفعه از جمله آزادس��ازی 

زندانیان نیازمند و کمک به اش��تغالزایی این 
اف��راد پس از آزاد ش��دن از زن��دان خبر داد. 
وی با اش��اره به فعالیت های انجام ش��ده در 
این حوزه از س��وی بانک های قرض الحسنه 
بیان داشت: شاخص عملکردی این بانک ها 
نش��ان از عملکرد بس��یار مطلوب آن ها در 
ش��بکه بانکی دارد و در این میان بخشی از 

فعالیت ها نیز به س��مت کارهای عام المنفعه 
و خیر س��رازیر شده است. شمسی نژاد افزود: 
مردم به قرض الحس��نه عالقه مند هستند و 
این مهم عاملی شده که در پرداخت اقساط 
خود بسیار دقیق باشند؛ به طوری که اکنون 
معوقات بانک قرض الحسنه مهر ایران کمتر 
از نیم درصد اس��ت و این موضوع ما را برای 

حضوری پررنگ تر و ارائه خدمات بیش��تر به 
آحاد مردم جامعه تشویق می کند. وی ادامه 
داد: بانک قرض الحس��نه مهر ایران در سال 
1۴۰۰ بی��ش از ۲ میلی��ون و ۵۰۰هزار فقره 
تس��هیالت قرض الحس��نه پرداخت کرده و 
در می��ان 3 بانک برتر کش��ور از نظر تعداد 

پرداخت تسهیالت قرار گرفته است.
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بازدید سه مسافر از »رم«
روزي سه مسافر به شهر رم مسافرت کردند.آنها با 
پاپ مالقات نمودند.پاپ از مس��افر اول سوال کرد: 
» چند روز قرار است که در اینجا بماني؟«مسافر اولي 
گفت:  »سه ماه.«پاپ گفت: » پس خیلي از مکانهاي 
دیدني رم را مي تواني ببیني«مسافر دوم در پاسخ به 
سئوال پاپ گفت:  »من هم شش ماه مي مانم.«پاپ 
گف��ت:  »پس ت��و بیش��تر از همس��فرت مي تواني 
مکانهاي دیدني رم را ببیني.«مس��افر سوم گفت: 
»ول��ي من فقط دو هفته مي مانم.«پاپ به او گفت:  
» پس تو از همه خوش شانس تري.چون مي تواني 
همه مکان هاي دیدني این شهر را ببیني.«مسافرها 
تعجب کردند زیرا متوجه پاسخ و منطق پاپ نشدند.

تصور کنید اگر هزار س��ال عمر مي کردید،  متوجه 
خیلي چیزها نمي شدید  زیرا خیلي چیزها را به تاخیر 
مي انداختید.ام��ا از آن جایي که زندگي خیلي کوتاه 
است، نمي توان چیزهاي زیادي را به تاخیر انداخت.
با این حال،  مردم این کار را مي کنند.تصور کنید اگر 
کسي به شما مي گفت فقط یک روز از عمرتان باقي 
است، چه مي کردید؟  آیا به موضوعات غیرضروري 
فکر مي کردید؟ نه،  همه آنها را فراموش مي کردید.

عشق مي ورزیدید، مراقبه مي کردید  زیرا فقط بیست 
و چهار س��اعت وقت داشتید و موضوعات واقعي و 

ضروري را به تاخیر نمي انداختید.

احيای شب بيست و سوم رمضان - حرم حضرت رقيه )س( فناوري

اخالق

شرح دعای بیست وپنجم صحیفه سجادیه )۶۱(
حجت االسالم والمس��لمین موسوی مطلق: بسم اهلل 

الرحمن الرحیم
َو الُْمْغَنیَن ِمَن الَْفْقِر بِِغَناک… بارالها مرا در زمره کسانی 
ق��رار ده که به بی نیازی تو از فقر و نداری به توانگری 
رسیده اند. توانگر و غنی در حقیقت آن کسی است که 
به توانگری خدا به توانگری رسیده باشد واال بقیه مجازا 
توانگرند. عالم ربانی مرحوم حاج سیدحس��ین یعقوبی 
قائینی م��ی فرمود: وقتی در خانه خدا می روید چیزی 

را ببرید که خداوند نداش��ته باش��د! العیاذ باهلل مگر می 
ش��ود؟ فرمودند بله و آن همان فقر و نداری اس��ت که 
خداوند ندارد. ما همه فقیرمطلق هستیم و خداوند غنی 
مطلق و س��توده است چنانچه فرموده: انتم الفقراء الی 
اهلل واهلل هو الغنی الحمید. در دعاها به ما آموزش داده 
اند ک��ه از خداوند غنی بودن را ب��رای خود و دیگران 
بخواهید. چنانچه در دعای م��اه مبارک رمضان امده: 
اللهم اغن کل فقیر…اَللُّهمَّ ُسدَّ َفْقَرنا بِِغناَک …اَللُّهمَّ 

ْیَن َواَْغنِنا ِمَن الَْفْقِر و یا در مصباح کفعمی  اْقِض َعنَّا الدَّ
این دعا آمده است: »اللَُّهمَ  أَْغنِنِی  بَِحاَللَِک  َعنْ  َحَراِمَک  
ْن ِس��َواَک.  َو بِطاَعتَِک َعْن َمْعصَیتَِک َو بَِفْضلَِک َعْن مَّ
دعاهای با این گونه مضامین یعنی خداوند جامعه بدون 
فقر را می خواهد و مس��یری که ترسیم می کند مسیر 
فقر زدائی است، جامعه ی فقیر جامعه غیر الهی است، 
اینده ی قیام مهدوی نیز رسیدن به آرامش و ثروت دنیا 

برای رسیدن خلق اهلل به کمال است.
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روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امورخدماتی، پشتیبانی و دفتری خود را  از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک 
مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و .... " در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: ۲۰۰1۰۰1۰7۸۰۰۰۰۰۲ روز سه شنبه  مورخه 1۴۰1/۰۲/۶

۲- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به آدرس تهران  تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه چهارم پالک 1
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

۴-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از  روز سه شنبه  مورخه 1۴۰1/۰۲/۰۶لغایت ساعت 19 روز یک شنبه مورخه 1۴۰1/۰۲/11
۵- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگذاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت19روز شنبه  مورخه 1۴۰1/۰۲/۲۴

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 3۰ روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
۶-تاریخ گشایش پیشنهاد ها: روز یکشنبه مورخه 1۴۰1/۰۲/۲۵ ساعت 1۴

7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  ۵/1۵۸/3۰۲/7۸۸ ریال )پنج میلیاردو یکصدو پنجاه و هشت میلیون و سیصد و دو هزار و هفتصد و هشتادوهشت( ریال 
که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( بحساب شبای شماره۲۵۰1۰۰۰۰۴۰۰1۰397۰۴۰۰۵791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز3۵۸۰397۸۲۲۶3۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ قابل ارائه می باشد. 
۸-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در س��امانه، می بایستی بصورت 
فیزیکی و در پاکت دربس��ته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخه 1۴۰1/۰۲/۲۴ به اداره حراس��ت شرکت  )طبقه ۸(در آدرس فوق الذکر تحویل و 

رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید ضمن تماس با  شماره تلفن۸۴۸31۰۶۴-۰۲1  به  آدرس اینترنتی شرکت: www.assc.ir و آدرس  پایگاه ملی اطالع 

رسانی مناقصات: http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
-شماره تماس پشتیبانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 1۴۵۶

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

شماره:55/۰۱/2۱۸5         تاریخ:۱4۰۱/2/۶

مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی شرکت خدمات حمایتي کشاورزي

نوبت اول

م/الف: 35۱
شناسه آگهی: ۱3۰۷۷۶۱

دانشنامه

کشف آنتي بادي که از ابتال به کووید۱۹ جلوگیري مي کند
محققان آنتي بادي کشف کرده اند که اجازه نمي دهد سلول هاي بدن انسان به ویروس کووید19 مبتال شوند.
 SARS-CoV-۲ به گزارش مهر، محققان ادعا مي کنند آنتي بادي را کشف کرده اند که از ابتال به ویروس
جلوگیري مي کند.این آنتي بادي ۴7D11 نام دارد و پروتئین هاي اسپایک کووید 19 را هدف مي گیرد.ویروس 
با استفاده از این پروتئین ها به سلول مي چسبد و فرد را مبتال مي کند.آزمایش در موش ها نشان داد این آنتي 
بادي به پروتئین اس��پایک ویروس کووید 19 مي چس��بد و اجازه نمي دهد آنها به دیوار سلول متصل شوند.به 
عبارت دیگر آنتي بادي مذکور به طور موثر پروتئین اس��پایک کووید 19 را خنثي مي کند.این کش��ف امیدها 
براي درمان کووید 19 را افزایش داده اس��ت.به گفته محققان اگر این آنتي بادي به بدن انس��ان تزریق شود، 
مس��یر ابت��ال به عفونت را تغییر مي دهد یا در برابر ویروس از ب��دن فرد محافظت مي کند.گروهي از محققان 
اروپایي با بررس��ي ۵1 س��تون سلولي در موش هاي مهندسي ش��ده )تا ژن انسان را حمل کنند( به این نتایج 
دست یافتند.البته در اصل آنتي بادي مذکور ویروس کرونایي را در هدف مي گیرد که  SARS-CoV-1نام 
دارد و به شیوع سارس در ۲۰۰3 میالدي منجر شد.اما محققان ادعا مي کنند این آنتي بادي مي تواند ویروس 
SARS-CoV-۲ را نیز خنثي کند زیرا هر دو ویروس از یک خانواده هستند.برند-جان بوش محقق ارشد 
این پژوهش و اس��تاد دانش��گاه Utrechtمي گوید: این تحقیق براس��اس فعالیت هاي پیشین ما روي آنتي 
 ، SARS-CoV انجام شده است.با استفاده از مجموعه آنتي بادي هاي SARS-CoV بادي هاي ویروس
نوع جدیدي از آنتي بادي را شناس��ایي کردیم که عفونت SARS-CoV-۲ را در س��لول هاي کشت شده 
خنثي مي کند.او در این باره مي افزاید: چنین آنتي بادي خنثي کننده اي مي تواند مسیر عفونت در فرد مبتال را 
تغییر دهد، به پاکس��ازي ویروس یا مقاوم کردن افراد س��الم در برابر آن کمک کند.به گفته بوش توانایي این 
آنتي بادي براي خنثي کردن دو رش��ته از ویروس SARS-CoV نش��ان دهنده پتانسیل آن براي مقابله با 

بیماري هایي است که در آینده از ویروس کرونا به وجود مي آیند.

تولید کوچک ترین ربات میکروالکترونیکي دنیا
محققان از تولید کوچک ترین ربات میکروالکترونیک جهان خبر داده اند که به عنوان بخش��ي از پیش��ران 
موتور جت مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت.به گزارش مهر، اس��تفاده از این میکروربات در موتور پیشران 
جت تحولي اساس��ي در آن ایجاد مي کند که از ده س��ال قبل به این س��و شاهد تغییرات چشمگیري نبوده 
اس��ت.این ربات بس��یار کوچک تخت تنه��ا ۰.۸ میلیمتر طول و ۰.۸ میلیمتر پهن��ا دارد و ضخامت آن نیز 
صرفًا ۰.1۴ میلیمتر اس��ت.ربات یادش��ده به صورت بي سیم با یک سیستم انتقال داده در ارتباط است و بعد 
از دریافت س��یگنال هاي الکتریکي توس��ط یک س��یم پیچ القایي در مرکز ربات یادشده، فرآیند گرم شدن 
نانولوله هاي پلیمري آن آغاز مي ش��ود و این امر موجب فعالیت ربات مذکور مي شود.در درون نانولوله هاي 
پلیم��ري این ربات مقداري پالتینیوم هم وجود دارد که موجب واکنش��ي کاتالیس��تي ش��ده و حباب هاي 
اکس��یژني تولید مي کنند که حرکت آنها به رانش پیش��ران موتور جت کمک مي کند.محققان یک بازوي 
دس��ت ساز را هم براي تسهیل فعالیت این ریزربات تهیه کرده اند که در قالب یک محرک تشکیل شده از 
یک پلیمر گرماس��نج عمل مي کند.این بازو در واکنش به کاهش یا افزایش گرما مس��یر حرکت نانولوله ها 
را باز و بسته مي کند و از این طریق عملکرد پیشران را بهبود مي بخشد.از این اختراع جدید مي توان براي 
تسهیل انتقال داروها در بخش هاي مختلف بدن نیز استفاده کرد.پژوهش یادشده توسط 1۲ محقق از کشور 
آلمان انجام ش��ده که یکي از آنها به نام مریم فقیه ایراني االصل بوده و در مؤسس��ه نانو علوم یکپارچه در 

شهر درسدن آلمان مشغول فعالیت است.

سریع ترین دوربین دنیا از راه رسید 
محققان از تولید دوربیني خبر داده اند که سریع ترین دوربین جهان محسوب شده و با سرعت 7۰ تریلیون فریم 
در ثانیه قادر به عکاسي است.به گزارش مهر، بهترین دوربین هاي تلفن همراه جهان مي توانند با سرعت زیر 
هزار فریم در ثانیه عکس بگیرند، اما این رقم در مورد دوربین هاي حرفه اي تجاري به چند هزار فریم در ثانیه 
ارتقا مي یابد.س��ریع ترین دوربین جهان با س��رعت عکاسي 7۰ تریلیون فریم در ثانیه قادر به عکاسي از امواج 
نور نیز خواهد بود.دوربین یادشده که در دانشگاه کل تک ساخته شده،CUSP نام گرفته و براي عکاسي از 
پالس هاي کوتاه اشعه لیزر استفاده مي کند که مدت زمان تابش هریک از آنها تنها یک فمتوثانیه است.هر فمتو 
برابر با 1۰ به توان منفي 1۵ ثانیه است.سیستم اپتیکي این دوربین پالس هاي یاد شده را به تابش هاي نوري 
کوچک تري تقسیم مي کند و هریک از آنها با اتصال به حسگرهایي خاص در این دوربین تصویر نهایي را تولید 

مي کنند.سریع ترین دوربین جهان تا قبل از تولید این دوربین قادر به ثبت 1۰ تریلیون فریم در ثانیه بود.

رئی��س جمهور ب��ا بیان اینک��ه ایران و 
ارمنس��تان همواره از روابطی دوس��تانه 
بر پایه حس��ن همجواری و همس��ایگی 
برخ��وردار بوده اند، گف��ت: ظرفیت های 
متنوعی ب��رای ارتقای روابط دوس��تانه 
ته��ران و ایروان وج��ود دارد. به گزارش 
»عصر ایرانیان« به نقل از پایگاه اطالع 

رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش 
از ظه��ر دوش��نبه در مراس��م دریاف��ت 
اس��توارنامه آرس��ن اواکیان سفیر جدید 
جمهوری ارمنستان در کشورمان با اشاره 
به سیاست ثابت جمهوری اسالمی ایران 
در مخالفت با هرگونه تجاوزگری افزود: 

آنچه امروز ایران را در میان کش��ورهای 
دیگر دنیا ش��اخص کرده، موضع اصولی 
م��ا در براب��ر تجاوزگری ه��ای آمریکا و 
کشورهای سلطه طلب بوده است. رئیسی 
تأکید کرد که جمهوری اس��المی ایران 
هم��واره حامی ح��ق حاکمی��ت ملی و 
احترام به تمامیت ارضی کش��ورها بوده 

و هس��ت. آرس��ن اواکیان س��فیر جدید 
جمهوری ارمنس��تان نیز در این مراسم 
با بی��ان اینکه مقامات کش��ورش برای 
گسترش همه جانبه روابط با ایران عزم 
راسخ دارند، گفت: ارمنستان آماده است 
تا سطح روابط دو کشور به سطح روابط 

راهبردی ارتقا پیدا کند.

روابط ایران، ارمنستان همواره بر پایه سیاست همسایگی بوده است
رئیس جمهور:

معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به دستور رئیس جمهور 
برای عملیاتی تر ش��دن سریعتر احیای خلیج گرگان گفت: 
دولت به هیچ عنوان نس��بت به حفاظت از محیط زیست 
کوت��اه نمی آید. به گزارش »ع��ص ایرانیان«، در پنجمین 
جلسه س��تاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور 
به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور راهکارهای تس��ریع 
در احیای خلیج گرگان و تاالب های میانکاله و گمیش��ان 
مورد بررس��ی و تصویب قرار گرفت. مخبر در این جلس��ه 
که ظهر دوش��نبه برگزار شد، تاالب های کشور را نعمت و 
موهبتی الهی برای کشور توصیف کرد و گفت: متأسفانه این 
دارایی های خدادادی در حال تخریب و از بین رفتن هستند 

که الزم اس��ت برای حفظ و نگهداری از این تاالب ها همه 
دستگاه های متولی با جدیت پای کار بیایند. معاون اول رئیس 
جمهور افزود: با وجود آنکه باید همه مردم کشور از تاالب ها 
منتفع ش��وند اما متأسفانه شاهد آن هستیم که تاالب های 
کش��ور در معرض خشک شدن قرار دارند و اگر تدابیر الزم 
را برای حفظ، احیا و توس��عه تاالب ها به کار نبندیم باید در 
برابر خداوند و مردم پاسخگو باشیم. وی با اشاره به فقدان 
نگاه جامع و عدم مدیریت مناسب برای حفاظت از تاالب ها 
اظهار داش��ت: فارغ از جلس��ات اداری و ستادهای مربوطه 
باید برای هر یک از تاالب ها برنامه و مجری مش��خص و 
پاسخگو تعیین شود و همه دستگاه ها نیز مکلف به همکاری 

برای اجرای این برنامه ها باشند. معاون اول رئیس جمهور 
ب��ر رویکرد جدی دولت برای توجه به مالحظات و خطوط 
قرمز زیس��ت محیطی تأکید کرد و افزود: محیط زیس��ت 
محل حیات همه جانداران اس��ت که نیاز به مراقبت جدی 
دارد بنابراین دولت در مواقع آسیب به محیط زیست به هیچ 
عن��وان از این مالحظات کوتاه نمی آید. مخبر همچنین با 
اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص مسائل 
تاالب میانکاله و احیای خلیج گرگان گفت: رئیس جمهور در 
سفر اخیر خود به این منطقه، نسبت به احیا تاالب میانکاله 
و خلیج گرگان به مردم قول داده اند که الزم است با جدیت 

پای کار باشیم تا این وعده محقق شود.

س��خنگوی دولت گفت: آمریکا و س��ایر بدخواهان مردم 
ایران سال هاس��ت که به شکس��ت سیاس��ی و نظامی از 
ایران عادت کرده اند، اگر عبرت گیرنده باش��ند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، علی بهادری جهرمی س��خنگوی دولت 
در یادداش��تی با عنوان »از شکس��ت در صحرا تا شکست 
تحریم ها« نوشت: »مأموریت کارتر برای نجات گروگان ها 
در درون شعله ها فرو رفت. برای کارتر به طور خاص و برای 
آمریکا به طور عام، ماجرای طبس یک شکست نظامی و 

سیاسی بود. وی در ادامه این یادداشت آورده است: یک بار 
ارتش پرقدرتش در ویتنام در حالی که از پای می افتاد و به 
خود می پیچد به زبونی و بیچارگی افتاد، و حاال به نظر رسید 
که قادر نیست حتی زمانی که هیچ دشمنی نمی داند که آنها 
در آنجا هستند و علی رغم چهار ماه تمرین مداوم، نمی توانند 
هواپیماها را از برخورد با یکدیگر حفظ کنند«. این اعتراف 
مجله تایم در ۵ می 19۸۰ در مقاله ای با عنوان »شکست 
در صحرا« اس��ت. سخنگوی دولت با بیان اینکه »شن ها 

مأم��ور خدا بودند«. این ام��داد غیبی به تعبیر امام خمینی 
)ره(، واقعیت انکارناپذیری اس��ت که در طول تاریخ اسالم 
بارها و بارها تکرار ش��ده اس��ت، تاکید کرد: هرجا که کار 
جامعه اسالمی گره می خورد، دست امداد الهی از جایی که 
حتی تصور هم نمی شود، گره گشایی می کند. یک نمونه اش 
همین عملی��ات طبس بود که گروه وی��ژه نیروی زمینی 
آمریکا موسوم به دلتا را در اولین عملیاتش با عنوان پنجه 

عقاب، در ۵ اردیبهشت 13۵9 مفتضحانه زمین گیر کرد. 

مخبر در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور:

بهادری جهرمی:

دولت به هیچ عنوان نسبت به حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی آید

آمریکا به شکست سیاسی و نظامی از ایران عادت کرده  است

تی��م مل��ی کش��تی آزاد کش��ورمان در رقابت ه��ای 
قهرمانی آس��یا در مغولس��تان، موفق ش��د با حمایت 
همراه اول مقام نخس��ت را کس��ب کن��د. به گزارش 
اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات سیار ایران، تیم 
ملی کش��تی آزاد ایران با درخش��ش در رقابت های 
قهرمانی آس��یا در اوالنباتور مغولس��تان، توانست به 
مق��ام »قهرمانی« این دوره از رقابت ها دس��ت یابد.     
آزادکاران ایرانی با کس��ب ۶ م��دال طال، یک مدال 
نقره و یک مدال برنز، بر س��کوی نخس��ت این دوره 
از رقاب��ت ها ایس��تادند.     پی��ش از این نیز تیم ملی 
کش��تی فرنگی کشورمان با کسب 3 مدال طال، یک 
م��دال نقره و ۲ مدال برنز در ای��ن دوره از رقابت ها 
توانس��ته بود مقام »نایب قهرمانی آسیا« را به دست 

آورد. در ادامه موفقیت تیم های ملی کش��ورمان که 
با حمایت همراه اول در مسابقات بین المللی شرکت 
ک��رده اند، تیم ملی والیب��ال نوجوانان دختر ایران نیز 
در نخس��تین تجرب��ه برون مرزی  خ��ود عنوان نایب 
قهرمانی جام کورناکیا ایتالیا را به دست آورد.     جام 
کورناکیا با س��ابقه ۴۰ ساله در برگزاری مسابقات رده 
های مختلف س��نی جهان، هر ساله میزبان بازیکنان 
زیر 17 و 19 س��ال والیبال دنیا اس��ت و بس��یاری از 
بازیکنان فعلی این رشته ورزشی، سابقه حضور در این 
ج��ام را دارند.  همراه اول ب��ه عنوان حامی تیم های 
ملی کش��تی )ورزش اول کشور( و والیبال ایران، این 
موفقیت های پ��ی در پی را به تمامی ایرانیان و ملی 

پوشان کشورمان تبریک گفته است.

قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت های آسیایی با حمایت همراه اول

به گ��زارش روابط عموم��ی مجموعه انتق��ال داده های 
آسیاتک؛ چهارشنبه هفته جاری 1۵ درصد از کل سهام 
این مجموعه ارائه دهنده خدمات ارتباطی و اینترنت ثابت، 
به عنوان نخستین عرضه اولیه سال جاری در بازار بورس 
عرضه می شود.    آسیاتک چهارشنبه)7 اردیبهشت( هفته 
جاری، برای نخستین بار 3۰۰ میلیون سهم، برابر با 1۵ 
درصد از سهام کل شرکت را در بازار بورس اوراق بهادار 
ته��ران عرضه می کند.  قیمت مبنای فروش هر س��هم 

۶،۰۶۰ ریال است و کف و سقف قیمت هر سهم نیز، به 
ترتیب ۵،۴۶۰ و ۶،۶۶۰ ریال اعالم شده است. همچنین، 
حداکثر س��هم قابل خرید برای ه��ر متقاضی حقیقی و 
حقوقی، ۴۰۰ س��هم اس��ت. عالقه من��دان می توانند از 
طریق کارگزاری آتیه س��هام مجموعه آسیاتک را با کد 
 » ASIATECH ،صنعت »731۰« و نماد »آسیاتک
خریداری کنند.  آس��یاتک پانصد و نود و سومین شرکت 
ایرانی از بخش »اطالعات و ارتباطات« اس��ت که اقدام 

به عرضه س��هام خ��ود در بازار بورس کرده اس��ت؛ این 
عرض��ه،  نخس��تین عرضه اولیه در س��ال جاری و قرن 

جدید محسوب می شود.

سهام آسیاتک؛ نخستین عرضه اولیه قرن جدید بورس 


