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 جهان در آستانه
 یک نظم جدید است

 آمریکا در همه چیز ضعیف  شده است
 فلسطین  در عین مظلومیت، مقتدر است

 جنگ اوکراین را باید با دید عمیق تری نگاه کرد
 باید در مقابل هویت زدایی و آرمان زدایی از دانشگاه ایستاد
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به گفته کارشناسان در صورتی می توانیم انتظار ثبات یا 
کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر 
بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش 
قیمت نهاده های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز 

افزایش پیدا کند اما هیچ یک از موارد...

 رشد قیمت مسکن 
متوقف می شود؟

با استمرار رکود بازار؛

قطعاً خشکسالی بی سابقه امسال واقعیتی انکارناپذیر و 
از اصلی ترین دالیل ایجاد تنش آبی در خوزستان است. 
به گفته صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی و هش��دار 
سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارندگی کل کشور 

از ابتدای سال زراعی )مهر ۹۹( تا ۱۴ تیر امسال ...

خشکسالی خوزستان با طرح 
غدیر بی اثر می شود؟

کمتر از ۵ نفر بازار نهاده های دامی 
کشور را می چرخانند!

تغيير ريل سياست گذاری مديريت منابع 
آب با تکميل جهادی پروژه های نيمه تمام؛

رئیسمجلس:
نباید چشم را بر روی 

انحراف در اجرای قانون 
بست و مماشات کرد

دعاي روز بیست وپنجم ماه مبارك رمضان:خداوندا مرا در این روز محب دوستانت و دشمن دشمنانت قرار ده 
سرمقاله

یادداشت

 سایپا و ایران خودرو
 در لیست واگذاری

احمدامیرآبادیفراهانی ���
نمایندهمردمقمدرمجلس

واگذاری  جلس��ه هیئت 
ب��ا حض��ور خان��دوزی 
در مح��ل وزارت ام��ور 
اقتص��اد و دارایی برگزار 
شد، در این نشست یک بار دیگر لیست 
ش��رکت های واگذاری بررس��ی و مورد 
تجدیدنظر قرار گرفت و در ادامه بسیاری 
از شرکت های دولتی و مقداری از اموال 
دولت در لیس��ت نهایی واگذاری ها قرار 
گرفتند. این واگذاری ها مربوط به اموال 
و دارایی ه��ای مرتبط ب��ا وزارتخانه های 
مختل��ف اس��ت، از جمله واگ��ذاری دو 
باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس، شرکت 
زیرساخت توسعه و نگهداری ورزشگاه ها 
مانند ش��یرودی و مجموع��ه انقالب از 
زیرمجموع��ه وزارت ورزش و جوان��ان، 

شرکت های ایران خودرو و سایپا از...
ادامهدرصفحه���2

اقساط کمرشکن مسکن 
اسماعیلحسینزهی ���

نایبرئیسکمیسیونعمران
اجاره بها  ب��ازار  وضعیت 
مس��کن  قیمت  نی��ز  و 
بس��یار آشفته است، این 
وضعی��ت ب��ه هیچ وجه 
قابل تحمل نیست و باید چاره ای اساسی 
برای آن از س��وی دولت اندیشیده شود.
امروز در ش��رایطی قرار داریم که خرید 
خان��ه برای جوانان به آرزو تبدیل ش��ده 
اس��ت، باید ش��رایط و تسهیالتی فراهم 
ش��ود تا همه اقش��ار جامع��ه بتوانند در 
شرایط یکس��ان از امکان خرید ملک و 
س��رپناه برخوردار باش��ند.یکی از ابزارها 
ب��رای خان��ه دار کردن اقش��ار ضعیف و 
کم درآم��د تس��هیالت بانکی اس��ت، در 
همه جای دنیا مرس��وم اس��ت که برای 
خانه دار کردن افراد و نیز گردش سرمایه 
و پول های راکد، به متقاضیان تسهیالت 

بانکی ارائه می کنند، اما در کشور ما...
ادامهدرصفحه���2
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رئیس مجلس گفت: به عنوان کس��ی که تجربه اجرایی 
داش��ته ام با چوب الی چرخ دستگاه های اجرایی گذاشتن 
مخالفم چرا که مانع ش��جاعت در تصمیم گیری مدیران 
اجرای��ی می ش��ود از ط��رف دیگر نباید چش��م را بر روی 
انحراف در اجرای قانون بس��ت و مماشات کرد بلکه باید 
محکم ایس��تاد. به گزارش »عصر ایرانی��ان«، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با اعضای 
هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با برشمردن برخی 
آفت هایی که تمامی دستگاه های نظارتی باید خود را از آن 
مصون نگه دارند، گفت: اگر بحث های سلیقه ای، سیاسی و 
غیرکارشناسی در کار تطبیق قوانین مطرح شود، آفت های 

زیاد و غیرقابل جبرانی برای کشور ایجاد می شود؛ از این رو 
خروجی و کارکرد هیأت تطبیق مصوبات به عنوان نهادی 
نظارتی می تواند در انسجام کشور اثرگذار و مؤثر باشد. رئیس 
مجلس در این نشس��ت با تأکید بر اهمیت جایگاه هیأت 
تطبی��ق مصوبات دولت با قوانین گفت: این هیأت جایگاه 
مهم و موثری دارد و می تواند با عملکردی دقیق، منصفانه 
و با سرعت کارهای کش��ور را سامان دهد و از بسیاری از 
مشکالت در زمینه قوانین پیشگیری کند. رئیس مجلس 
شورای اس��المی با اشاره اهمیت همپوشانی دستگاه های 
نظارت��ی تأکید کرد: داده های مجموعه های نظارتی بدون 
دخالت در وظایف یکدیگر می تواند تبادل شود و اثرگذاری 

بیش��تری داشته باش��د. لذا نباید هر یک از مجموعه های 
نظارتی کار جدا و پراکنده را دنبال کنند. قالیباف در همین 
زمینه تأکید کرد: به عنوان کسی که تجربه اجرایی داشته ام 
با چوب الی چرخ دستگاه های اجرایی گذاشتن مخالفم چرا 
که مانع شجاعت در تصمیم گیری مدیران اجرایی می شود 
از طرف دیگر نباید چشم را بر روی انحراف در اجرای قانون 
بس��ت و مماشات کرد بلکه باید محکم ایستاد. اسماعیلی 
رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در آغاز این 
نشست گزارشی از عملکرد این هیات در سال گذشته ارائه 
کرد و برخی از اعضای این هیئت نیز نظرات خود را برای 

بهبود روند تطبیق مصوبات بیان کردند.

نباید چشم را بر روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد
رئیس مجلس:

ه��زاران نف��ر از مردم کان��ادا و کش��ورهای اروپایی در 
حمایت از مردم فلس��طین خواس��تار پایان خش��ونت و 
تعرض صهیونیست ها به نمازگزاران در مسجداألقصی 
شدند. تجاوز نظامیان صهیونیست و شهرک نشینان علیه 
مس��جداألقصی و فلس��طینی ها در ماه مبارک رمضان 
ش��دت پیدا کرده و طی چند روز اخیر، مس��جداألقصی 
صحنه یورش نظامیان صهیونیس��ت بوده است. این در 
حالی اس��ت که مقاومت فلسطین در خصوص هرگونه 
تشدید تنش در بیت المقدس به اشغالگران هشدار داده و 
همزمان یورش نظامیان صهیونیست به مسجداالقصی 
موجب واکنش های عربی و محکومیت های اس��المی 
فراوانی از س��وی کش��ورها و نهادهای منطقه ای شده 
اس��ت. گروه های مقاومت فلس��طین نیز اعالم کرده اند 
که تل آویو با این حمالت، مس��ئول وضعیت های آینده 
و واکنش های سخت فلس��طینیان خواهد بود. خشونت  
صهیونیس��ت ها علیه فلس��طینیان موجی از اعتراضات 
مردم سراسر جهان را به همراه داشته تا با راهپیمایی و 
سردادن شعارهایی علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی، 
خواهان توقف اس��تبداد صهیونیست ها علیه فلسطینیان 
شوند. تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی 
از آن اس��ت که صدها نفر در خیابان های »تورنتو« در 
حمایت از فلس��طینیان تجمع کردند و علیه اشغالگری 
صهیونیس��ت ها شعار س��ردادند و خواستار پایان تعرض 
نظامیان صهیونیس��ت  به نمازگزاران در مسجداألقصی 

ش��دند. تصاویری نیز در صفحات اجتماعی منتشر شده 
اس��ت که نشان می دهد، تظاهرات کنندگان با سر دادن 
شعارهایی خواستار پایان اش��غالگری می شوند. یکی از 
حامیان مردم فلس��طین ش��عار می دهد: »یک، دو سه، 
چهار، دیگر اش��غالگری نباید وجود داشته باشد..... پنج، 
ش��ش، هفت، هش��ت، اس��رائیل یک دولت تروریست 
است«. یکی از افرادی که در راهپیمایی تورنتو شرکت 
ک��رده بود، در پیامی در صفحه توییتر خود نوش��ت که 
راهپیمایی »فلس��طین آزاد« صدها نفر از ما را گرد هم 
آورده اس��ت و ی��ک روز تالش های ما ب��ه ثمر خواهد 
نشس��ت. تصاویر منتشر شده در ش��بکه های اجتماعی 
نیز نش��ان می دهد که هزاران نف��ر در »برلین« آلمان 
خواس��تار توقف حم��الت نظامی��ان صهیونیس��ت به 
نمازگزاران فلسطینی در مس��جداألقصی شدند. برخی 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی نوشتند که در جریان 
راهپیمایی حامیان فلس��طین در برلین، نیروهای امنیتی 
آلم��ان، چندین نفر را بازداش��ت کردند ک��ه البته تعداد 
دقیق آن نامش��خص است. یکی از راهپیمایی کنندگان 
در ش��بکه توییتر در خصوص افرادی که در راهپیمایی 
حامیان فلس��طین در برلین شرکت کرده بودند، نوشت 
ک��ه بیش از یکهزار و 500 نف��ر در برلین علیه آپارتاید 
اس��رائیل و استعمار شهرک نش��ینان تظاهرات کردند. 
وی ادام��ه داد ک��ه مردمی از س��وریه، صحرای غربی، 
عراق، مصر، عربس��تان سعودی، لبنان، سودان، الجزایر 

و آفریقای جنوبی با هم خواس��تار »فلس��طین آزاد« و 
جهان آزاد برای ما هس��تند! ما س��اکت نمی ش��ویم! در 
ش��هر »اینس��بروک« اتریش نیز صدها نفر با برگزاری 
راهپیمایی اعتراضی به اقدامات نظامیان صهیونیس��ت، 
با مردم فلس��طین ابراز همبستگی کردند. صدها نفر نیز 
در ش��هر »منچستر« انگلیس با برگزاری راهپیمایی در 
حمایت از فلسطینیان به حمالت نظامیان صهیونیست به 
نمازگزاران در مسجداألقصی نه گفتند و خواستار توقف 
خشونت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شدند. 
تصاویر منتشر شده در ش��بکه های اجتماعی همچنین 
نش��ان می دهد که صدها نفر در ش��هر »میالن« ایتالیا 
راهپیمایی برگزار کردند و خواستار فلسطین آزاد و پایان 
خش��ونت های صهیونیست ها علیه فلس��طینیان شدند. 
صدها نفر نیز با تجمع در خیابان های شهر »ماستریچ« 
هلند با مردم فلسطین ابراز همبستگی کردند و از رژیم 
صهیونیستی خواستند تا هرچه سریع تر به تجاوزات خود 
به نمازگزاران فلس��طینی در مسجداألقصی پایان دهد. 
در »آمس��تردام« نیز گروهی از حامیان فلسطین با سر 
دادن ش��عارهایی علیه خشونت صهیونیست ها، از مردم 
فلس��طین حمایت کردند و خواس��تار »فلس��طین آزاد« 
ش��دند. صدها نف��ر از معترضان حامی فلس��طینیان نیز 
در لندن مقابل س��فارت رژیم صهیونیستی در پایتخت 
انگلیس تجمع کرند و خواستار توقف تجاوزات نظامیان 

رژیم صهیونیستی به مسجداألقصی شدند. 

فرمانده نی��روی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
ب��ا بیان اینکه یگان ه��ای نیروی زمینی ارت��ش  بالنده و 
بازدارنده تر از همیشه ش��ده اند، گفت: با تمام وجود برای 
امنیت ایران اس��المی تالش خواهیم کرد. امیر س��رتیپ 
حیدری با حضور در تیپ 2۹2 زرهی شهید آزادی دزفول 

ضم��ن ارزیابی آمادگی و پویایی نیروهای این تیپ اظهار 
داشت: یگان های نیروی زمینی ارتش همیشه پویا، بالنده 
و بازدارنده هستند و در این مسیر با تمام وجود برای امنیت 
این سرزمین تالش خواهند کرد. وی با بیان اینکه این تیپ 
در شهرستان دزفول همیشه با قدرت و سرافراز بوده است، 

اظهار داشت: آمادگی بی نظیر نیروهای مسلح، حکایت از 
روحی��ه و انگیزه مضاعف آنها در این مس��یر دارد. گفتنی 
است، امیر سرتیپ حیدری در این سفر، باشگاه ورزشی به 
مساحت ۹30 متر و حسینیه امیرالمؤمنین )ع( با متراژ 850 

متر مربع را در کوی سازمانی این تیپ افتتاح کرد.

جهان خواستار توقف جنایات صهیونیست ها در مسجداألقصی شد

یگان های نیروی زمینی ارتش  بالنده و بازدارنده تر از همیشه شده اند



سرمقاله

يادداشت

اخبار

چهار شنبه 7 ارديبهشت 1401  25 رمضان 1443
27 آپريل  2022   شماره 3538

2
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

ايران و جهان

سایپا و ایران خودرو  در لیست 
واگذاری

ادامهازصفحهیک ���
...زیرمجموع��ه وزارت صمت، ش��رکت هایی 
مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
از زیرمجموع��ه وزارت جه��اد کش��اورزی و 
بس��یاری دیگر از اموال و دارایی های دولتی در 
لیس��ت واگذاری سال ۱۴0۱ به صورت قطعی 
قرار گرف��ت. مقام معظم رهب��ری در دیدار با 
کارگ��زاران نظ��ام از رون��د واگذاری ها اظهار 
نارضایتی کردند، بنابراین موضوع روند واگذاری  
اموال و دارایی های دولت در جلسه دیروز مورد 
تجدیدنظر قرار گرفت. اکثریت اعضای هیئت 
واگذاری معتقدند، بس��یاری از واگذاری ها طی 
سال های اخیر روند درستی را نداشته و بیشتر 
خصوصی سازی ها به سمت رد دیون دولت به 
سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی 
کشوری و لشکری و ... پیش رفته است. دولت 
طی این سال ها شرکت ها و یا کارخانه هایی را 
از زیر نظر وزارت اقتصاد یا نفت خارج کرده و به 
وزارتخانه دیگری سپرده است و بر این اساس 
مقرر ش��د، رویه جدیدی برای واگذاری ها در 
سالجاری پیش بینی شود تا ضمن اجرای دقیق 
فرمایش��ات رهبری انقالب در این خصوص، 
واگذاری ه��ا به صورت اصولی و حقیقی انجام 
شود. البته یک سری احکام بودجه ای نیز برای 
پرداخ��ت بدهی های دولت وج��ود دارد، مانند 
پرداخت ۱30 هزار میلیارد تومان به س��ازمان 
تأمی��ن اجتماعی و بنیاد ش��هید به موجب بند 
)ی( تبص��ره )2( بودجه س��ال ۱۴0۱ که باید 
عملیاتی ش��ود. در بح��ث واگذاری ها تالش 
ش��ده تا در سالجاری هیچ ش��رکتی از لیست 
نهایی هیئت واگذاری خارج نشود، همه اموال 
و دارایی های دولتی باید در لیست باشند حتی 
اگر روند خصوصی سازی نسبت به آن ها انجام 
نشود. همچنین سازمان خصوصی سازی و وزیر 
اقتص��اد به عنوان نماینده دول��ت باید بر روند 
عملکرد آن ها نظ��ارت کنند، زیرا برخی از این 
ش��رکت ها زیان ده هستند و باید به سوددهی 
برس��ند؛ از هفته های آینده موض��وع واگذاری 

براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.

اقساط کمرشکن مسکن 
ادامهازصفحهیک ���

... ش��رایط اعط��ای تس��هیالت ب��ه ق��دری 
سختگیرانه اس��ت که همگان امکان استفاده 
از آن را ندارند.طب��ق آنچ��ه که اعالم ش��ده، 
۴80 میلی��ون تومان تس��هیالت مس��کن در 
اختیار متقاضیان قرار می گیرد، اما اقساط این 
تسهیالت ماهیانه 8 میلیون و ۶00 هزار تومان 
اعالم شده که در شرایط فعلی و با توجه به نرخ 
تورم پرداخت این میزان اقساط برای خانوارها 
واقعا سنگین و کمرشکن است.باید مشخص 
ش��ود که هدف از دریافت این میزان اقس��اط 
برای تسهیالت مسکن که باید اقشار ضعیف و 
کم درآمد را خانه دار کند، چیست؟اقساط ماهانه 
8 میلیون تومانی برای تس��هیالت مس��کن 
ثم��ری ندارد و فقط موجب گرانی بیش از حد 
قیمت مسکن می شود و از طرف دیگر تأثیری 
نیز در خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط 
نخواهد داش��ت، بنابراین باید بر روند پرداخت 

این تسهیالت تجدیرنظر جدی صورت گیرد.

روح جدیدی در کالبد فلسطین دمیده 
شده است

دبی��ر کل ح��زب اهلل لبن��ان گف��ت: رژی��م 
صهیونیس��تی به فراموش مساله فلسطین با 
گذشت زمان دلبس��ته بود، اما روح جدید در 
کالبد فلسطین دمیده شده است. به گزارش 
المس��یره، سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب 
اهلل لبنان در مراسم منبر قدس گفت: روز به 
روز حکمتی که در اعالم روز قدس از سوی 
امام خمینی )ره( عیان شد، برای ما روشن تر 
می ش��ود. دبیر کل حزب اهلل لبنان با اشاره 
به اینکه روح جدیدی در مس��اله فلسطین با 
پیروزی های حامیان آن و افزایش کس��انی 
که آماده جانفشانی در راه آن هستند، دمیده 
شده اس��ت، افزود: راهبرد دش��من به زمان 
و فراموشی مس��اله فلسطین اس��توار بود و 
آنها به فراموش��ی مساله فلسطین با گذشت 
زم��ان دلخوش کرده بودن��د. نصراهلل گفت: 
دشمن اس��رائیلی به این دلخوش کرده بود 
که ملتهای منطقه از فلسطین دست خواهند 
کش��ید و دچار س��رخوردگی و یاس خواهند 
ش��د. قدس امروز به عنوان موضوع اساسی 

مطرح شده است تا قدس محور باشد.

موضع شورای امنیت رژیم اسرائیل را 
جسورتر کرده است

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل گفت: 
جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین 
به طور کامل مستند و غیرقابل انکار است. به 
گ��زارش صدا و س��یما، مجید تخت روانچی 
س��فیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان 
ملل در نشست روز دوشنبه 25 آوریل شورای 
امنیت در مورد بررسی تحوالت فلسطین، با 
انتقاد از س��کوت و بی عملی شورای امنیت 
در قب��ال جنایات رژیم اس��رائیل علیه مردم 
فلسطین اظهار داش��ت تا زمانی که شورای 
امنیت همچنان به انفعال و س��کوت خود در 
قبال ای��ن جنایات ادامه می دهد، دس��تیابی 
به حقوق فلس��طینیان محقق نخواهد ش��د. 
تخ��ت روانچی گفت: ت��داوم موضع کنونی 
ش��ورای امنیت تنها رژیم اس��رائیل را برای 
تداوم اش��غالگری و جنایات خود علیه مردم 
مظلوم فلس��طین تشویق و جس��ورتر کرده 
اس��ت. وی گفت: جنایات رژیم صهیونیستی 
علیه مردم فلس��طین به طور کامل مس��تند 
و غیرقابل انکار اس��ت. آن ه��ا طبق قوانین 
بین المللی جنایات جنگی تلقی می ش��وند و 
عامالن چنین جنایاتی باید بدون تأخیر بیشتر 
به دست عدالت سپرده شوند. شورای امنیت 
باید تعهدات خ��ود را در حفظ صلح و امنیت 
بین المللی بر اس��اس منش��ور انج��ام دهد و 
اسرائیل را از طریق تمام ابزارهای قانونی که 
در اختیار دارد، پاسخگو نماید. شورای امنیت 
همچنین باید مطمئن شود که جنایات جنگی 

نادیده گرفته نمی شود.

اقدام روسیه در اوکراین، امنیت هسته 
ای را تهدید می کند!

مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا 
در س��خنانی مدعی ش��د: اقدام روس��یه در 
اوکراین، امنیت هسته ای را تهدید می کند! 
به گزارش الجزیره، »جوزف بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه 
در س��خنانی ادعا کرد که حمله روس��یه به 
اوکراین امنیت هسته ای را تهدید می کند! 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در 
این باره گفت: از مس��کو می خواهیم کنترل 
نیروگاه »زاپروژیا« )Zaporizhzhia( را 
بازگرداند و از هرگونه اقدام علیه تاسیس��ات 
هسته ای خودداری کند. روسیه در 2۴ فوریه 
)5 اس��فند س��ال گذش��ته( عملیاتی نظامی 
را ب��رای غیرنظام��ی و ن��ازی زدایی کردن 
اوکرای��ن آغاز ک��رد. به گفت��ه »والدیمیر 
پوتی��ن« رئیس جمهور روس��یه، هدف این 
عملی��ات »حمایت از افرادی اس��ت که به 
مدت هشت سال توسط رژیم کی یف مورد 

آزار و نسل کشی قرار گرفته اند«.

فشار حداکثری بر ایران، نتایج الزم 
را به همراه نداشت

وزیر ام��ور خارجه آمریکا در نشس��ت امروز 
کمیته رواب��ط خارجی س��نای آمریکا اذعان 
کرد: فش��ار حداکثری بر ای��ران، نتایج الزم 
را ب��ه همراه نداش��ت. به گ��زارش الجزیره، 
»آنتون��ی بلینکن« وزیر ام��ور خارجه آمریکا 
امروز س��ه ش��نبه در نشس��ت کمیته روابط 
خارجی س��نای آمریکا اعالم کرد: همچنان 
معتقدیم بازگشت به پایبندی به توافق هسته 
ای )با ایران( بهترین روش برای رسیدگی به 
چالش برنامه هس��ته ای تهران و اطمینان از 
عدم دس��تیابی این کشور به سالح هسته ای 
است. وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد: درباره 
موضوع مذاکرات )در وین( باید بگویم که ما 
وضعیت بسیار چالش برانگیزی را به ارث برده 
ایم. ایران در حال توسعه مواد مورد نیاز برای 
ساخت تسلیحات هسته  ای است و ما آن را زیر 
نظر داریم. اقدامات ایران در صورت دستیابی 
این کش��ور به تسلیحات هس��ته  ای تشدید 
خواهد ش��د. »آنتونی بلینک��ن« اذعان کرد: 
تصمیم برای خروج از برجام و فشار حداکثری 
ب��ر ای��ران، نتایج الزم را به دنبال نداش��ت و 
برنامه هس��ته ای ایران را خطرناک تر کرد. 
به گزارش الجزیره، وی در ادامه در خصوص 
تحوالت جاری در اوکراین افزود: دیپلماسی ما 
در تالش است تا متحدانمان در سراسر جهان 
را برای کم��ک به اوکراین از لحاظ نظامی و 
اقتصادی تش��ویق کند. ماهیت نبرد در حال 
حاضر به س��مت ش��رق و جنوب اوکراین در 
حال تغییر اس��ت و ما در حال رصد ش��رایط 
هستیم. بودجه ارائه شده به شما ما را قادر می 
سازد تا اطمینان حاصل کنیم که جنگ روسیه 
علیه اوکراین یک شکست استراتژیک برای 
کرملین خواهد بود. ما دیپلمات های خود را در 
این هفته به اوکراین باز می گردانیم و در حال 
حاضر در حال انجام ارزیابی با هدف بازگشایی 
سفارت خود در کی یف هستیم. بلینکن گفت 
که برخی کش��ورهای اروپایی درباره واکنش 
چین به تهاجم روسیه علیه اوکراین شروع به 
ابراز تردید کرده اند؛ وی نیز توافق امضا شده 
چین با جزایر سلیمان را نگران کننده می داند و 
اعالم می کند که واشنگتن با برخی کشورها 
رایزنی می کند تا واردات انرژی از روس��یه را 

بکاهند.

اخبار

نماینده کلیمیان ایران در مجلس با اش��اره 
به جنایات رژیم صهیونیس��تی گفت: این 
رژیم زبان دیپلماسی را نمی فهمد و باید با 
این رژیم با زبان زور صحبت کرد. همایون 
سامه یح نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو با »عصر 
ایرانیان« با اشاره به در پیش بودن روز قدس 

گفت: رژیم صهیونیستی زبان دیپلماسی را 
نمی فهم��د و باید با این رژی��م با زبان زور 
صحبت کرد. وی افزود: تجربه به ما ثابت 
کرده که هرگاه کش��ورهایی س��عی کردند 
از طریق دیپلماس��ی با رژیم صهیونیستی 
صحب��ت کنن��د، ای��ن روش در مقاب��ل 
صهیونیست ها بی نتیجه بوده و عملکرد این 

رژیم نش��ان داده که باید با آن با زبان زور 
صحبت کرد. وی اظهار داشت: همانطور که 
دیدیم در دهه های پیش س��ازش و مذاکره 
با رژیم صهیونیستی هیچ فایده ای نداشت، 
امروز نیز تنها راه مقابله با این رژیم، مقاومت 
مس��لحانه از سوی ملت فلس��طین است. 
سامه یح خاطرنشان کرد: ارتباط دیپلماتیک 

و سیاس��ی برخی کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیس��تی محکوم به شکست است و 
سرنوش��ت تلخی در انتظار این کش��ورها 
خواه��د ب��ود. وی اف��زود: درگیری ه��ای 
اخیر مردم فلس��طین در مسجداالقصی با 
نیروهای نظامی رژیم صهیونیس��تی نشان 
داد که آنها مخالف ارتباطات دیپلماتیک با 

رژیم صهیونیستی هستند و هرگونه سازش 
و ارتباط دیپلماتیک با این رژیم را محکوم 

می کنند.

رژیم صهیونیستی فقط زبان زور را می فهمد
نماینده کلیمیان در مجلس:

جهان در آستانه یک نظم جدید است
رهبر انقالب در دیدار جمعی از دانشجویان:

رهبر معظم انقالب اس��المی عصر سه شنبه در دیدار صدها نفر از دانشجویان و 
اعضای تش��کل های دانشجویی، دانش��گاه را جزو اساسی ترین مسائل انقالب 
خواندند و با تبیین نتایج و دس��تاوردهای چالش مهم و مستمِر »نگاه انقالبی و 
نگاه جریان ضدانقالبی و واپس گرا به دانش��گاه« گفتند: جمهوری اس��المی به 
دانش��گاه امروز خود افتخار می کند و جوان دانشجو، امروز باید با تفکر و اندیشه 
ورزی، عمیق شدن در مسائل اصلی کشور و پرهیز از هرگونه انفعال و ناامیدی، 
آرمانهای انقالب و کار جدی و واقعی را از مس��ئوالن کش��ور مطالبه کند. رهبر 
انقالب همچنین با اش��اره به در پیش ب��ودن روز جهانی قدس تأکید کردند: با 
توج��ه به فداکاری ه��ای بزرگ مردم فلس��طین و اوج گی��ری رذالت و جنایت 
صهیونیس��ت ها، روز قدس امسال با سالهای قبل متفاوت اس��ت و باید با ابراز 
همدلی و همبس��تگی با مردم مظلوم و در عین حال مقتدر فلس��طین، قدرت و 
روحیه آنها را افزایش داد. ایشان در آغاز سخنانشان با ابراز خرسندی از سخنان 
صادقانه و صریح نمایندگان تش��کل های دانشجویی افزودند: اینگونه سخنان، 
مفید و لذت بخش اس��ت البته بس��یاری از این مسائل پاسخ دارد اما مشکل این 
است که گفت و ش��نودی میان دانشجویان و مسئوالن وجود ندارد که ضروری 
است مسئوالن، وزرا و مسئوالن دستگاههای مختلف با حضور در دانشگاهها به 
مطالبات و دغدغه ها پاس��خ دهند و اگر هم در مس��ئله ای پاس��خی نداشتند از 
پیش��نهادها و سخنان دانشجویان برای حل آن مس��ائل بهره بگیرند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به س��خنی از امیرمؤمنان در نهج البالغه، موعظه را 
احیاگر دل خواندند و در مقام بیان یک موعظه، با استناد به آیه ای از سوره مریم 
گفتند: روز قیامت، روز حس��رت اس��ت؛ به گونه ای زندگی کنیم ک��ه در آن روز 
سخت، از انجام دادن یا انجام ندادن یک کار، و گفتن یا نگفتن حرفی، حسرت 
نخوریم چرا که جبرانش ممکن نیست. رهبر انقالب در بحث اصلی خود، مسئله 
دانش��گاه را مسئله ای اساسی و چالش��ی دانستند و گفتند: از همان اول، دو نگاه 
کاماًل متض��اد یعنی »نگاه انقالب ب��ه رهبری امام خمین��ی« و »نگاه جریان 
واپس گرا و ضدانقالبی« در مسئله دانشگاه به رویارویی پرداختند. ایشان افزودند: 
نگاه انقالبی، دانشگاه را جایی برای نخبه پروری، حل مسائل و پیشرفت کشور 
می دانس��ت اما نگاه دوم، دانش��گاه را مکانی برای پرورش مهره های مورد نظر 
غ��رب می دید. حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیی��ن ابعاد دیگر چالش انقالب و 
ضدانقالب درباره دانشگاه افزودند: انقالب به دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و 
رشد علمی و در نتیجه تأمین کننده اقتدار ملی نگاه می کرد اما جریان واپس گرای 
ضدانقالبی، دانش��گاه ها را مرکز آموختن پس مانده های کم ارزش دانش غربی 
می خواست تا با تربیت استاد و دانشمنِد مصرف کننده و مدیریت جامعه به دست 
این افراد، جامعه ای مصرفی برای غرب ایجاد کند. ایش��ان تدّین و در مقابل آن 
دین زدایی از دانشگاه را بُعد سوم چالش جدی نگاه انقالب و جریان ضدانقالب 
به دانشگاه برشمردند و افزودند: البته به دالیل مختلف، آن ها قادر به دین زدایی 
کامل از دانش��گاهها نشدند و بس��یاری از سرداران و ش��هیدان دفاع مقدس و 
شهیدان هسته ای، دانش آموختگان قبل از انقالب بودند. رهبر انقالب، »هویت 
بخش��ی به دانش��گاه« را کار بزرگ انقالب خواندند و افزودند: انقالب به ملت 
»هویت، آرمان، ش��خصیت، استقالل و افق دید« بخشید و به تبع آن، دانشگاه 
نیز از این خصوصیات برخوردار شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهایی از احساس 
حقارت و ضعف، و ایس��تادگی در مقابل مس��تکبران غربی و ش��رقی را از نتایج 
احساس هویت و شخصیت یابی دانشگاه دانستند و افزودند: جوانان دانشجو، آن 
روزها شیرینی احساس استقالل و ایستادگی در مقابل زورگویان را با همه وجود 
درک می کردند. ایش��ان حرکت انقالب در قبال دانشگاه را صحیح، مستحکم و 
تحسین برانگیز خواندند و با اش��اره به موفقیت های بزرگ این حرکت، افزودند: 
بعدها نیز انجمن های اس��المی دانش��گاهها و سپس بسیج دانشجویی و بسیج 
اساتید به عنوان پرچم های انقالب در دانشگاهها برافراشته شدند و مباحث عمیق 
فکری و نظری در دانش��گاهها شکل گرفت. رهبر انقالب در جمع بندی بخش 
اول سخنان شان گفتند: جمهوری اسالمی می تواند به دانشگاه خود افتخار کند 
اما در عین حال می تواند دغدغه دانش��گاه را نیز داش��ته باشد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای افزودند: وضعیت امروز دانش��گاهها، از لحاظ کمّیت و تعداد دانش��جو، 

تعداد اساتید، حرکت و پیشرفت چشمگیر علمی، تربیت نخبگان برجسته، حضور 
دانش آموختگان دانش��گاهها در عرصه های مختلف مدیریتی، و از لحاظ حضور 
دین در دانش��گاهها با اول انقالب غیرقابل مقایس��ه است و جمهوری اسالمی 
می تواند حقاً به دانشگاه خود افتخار کند. ایشان با طرح این سؤال که چرا باید در 
ش��رایط کنونی نسبت به دانشگاه دغدغه داش��ت، افزودند: آن جریان وابسته و 
واپس گرای ضدانقالب که به ریشه های خارجی مرتبط بود، هنوز فعال است و با 
حمایت و هدایت سیاست های نو استعماری برای دانشگاهها برنامه ریزی می کند، 
بنابراین باید دغدغه داش��ت. رهبر انقالب یکی دیگر از نکات غیرقابل مقایسه 
دانشگاههای امروز با اول انقالب را میزان تأثیرگذاری بر مسائل کشور دانستند و 
افزودند: عرصه وس��یعی که امروزه دانشگاهها دارند، تأثیرگذاری آنها بر مسائل 
کش��ور را به مراتب گس��ترده تر کرده و همین موضوع یکی دیگر از دالیل لزوم 
دغدغه مندی در مورد دانشگاهها است بنابراین باید در خصوص دانشگاهها، در 
دو حوزه دغدغه جدی داشت: ۱- هویت زدایی 2- آرمان زدایی. ایشان افزودند: 
هویت زدایی همان ایدئولوژی زدایی اس��ت که ایدئولوژی نیز تفکر و ارزش��ها و 
هویت یک ملت اس��ت. رهب��ر انقالب گفتند: امریکایی ها دائم��اً بر ارزش های 
امریکایی یعنی همان ایدئولوژی خودش��ان تأکید دارند؛ چگونه کس��انی که از 
ایدئولوژی زدایی س��خن می گویند، حاضر نیستند این موضوع یعنی پایبندی به 
ایدئول��وژی را از امریکایی ه��ا یاد بگیرن��د. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: 
هویت زدایی یعنی تحقیر مبانی اندیشه ای و رویکردهای تاریخی و ملی کشور، 
تحقیر گذشته کشور و انقالب، کوچک نمایی کارهای بزرگ و بزرگ نمایی برخی 
عیوب. ایش��ان هدف از هویت زدایی را جایگزینِی منظومه فکری غرب به جای 
هویت ملی و دینی برش��مردند و با اش��اره به سند 2030 بعنوان یکی از مظاهر 
سلطه نو استعمار غرب افزودند: بر اساس منظومه فکری غرب، باید میراث عظیم 
اندیشه و فرهنگ در کشور کمرنگ یا محو شود، خیل عظیم جوانان آماده صعود 
به قله های شرف و عزت ملی مأیوس و ناامید شوند و احساس بن بست به نسل 
جوان تزریق شود بنابراین باید دغدغه داشت و شجاعانه و با بیان خوب و منطق 
قوی در مقابل این جریان ایستاد. رهبر انقالب، دومین دغدغه مهم را آرمان زدایی 
دانس��تند و گفتند: یکی از مصادیق آرمان زدایی، بی تفاوت کردن نسل جوان و 
دانشگاهی به »فقر و فساد و تبعیض« به عنوان سه شیطان بزرگ و سه عنصر 
پلید اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: از جمل��ه مصادیق آرمان زدایی، 
بی تف��اوت کردن جوانان به س��لطه فرهنگی غرب و کم انگی��زه کردن آنان به 
ش��اخص های انقالب اسالمی است. ایشان ایستادگی در برابر ظلم و زیربار زور 
نرفتن را از ش��اخص های انقالب اسالمی برش��مردند و خاطرنشان کردند: این 
ش��اخص ها، دنیا را به لرزه درآورد و ملتها را متوجه ایران اسالمی کرد و به دلیل 
همین شاخص ها، در سالهای گذشته هر رئیس جمهوری و با هر گرایش سیاسی 
که بر س��ر کار بوده هنگامی که در س��فرهای خارجی در میان ملتها حضور پیدا 
ک��رده، مردم برای آنها ابراز احساس��ات کردند و برخالف پرچم امریکا که آن را 
می س��وزانند، پرچم جمهوری اسالمی را می گشایند و باز می کنند. رهبر انقالب 
اسالمی، »بازگشت به اسالم ناب و رّد تحجر« و »موضوع فلسطین« را از دیگر 
ش��اخص های انقالب اسالمی دانس��تند و گفتند: هویت زدایی و آرمان زدایی دو 

دغدغه اصلی است که باید در قبال آنها هوشیار بود اما اینکه چه کسانی به دنبال 
هویت زدایی، آرمان زدایی و اس��تقالل زدایی هس��تند و تا چ��ه حد موفق بوده یا 
نبوده اند، وظیفه دانش��گاهیان و صاحبنظران است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
بیان اهمیت بسیار بیشتر این دغدغه ها نسبت به گذشته افزودند: امروز جهان در 
آستانه یک نظم جدید بین المللی است که این نظم، بعد از دوران نظم دو قطبی 
جهان، و نظریه نظم جهاِن تک قطبی در حال ش��کل گیری اس��ت که البته در 
این دوره آمریکا روز به روز ضعیف تر ش��ده است. ایشان افزودند: قضایای جنگ 
اخیر اوکراین را باید عمیق تر و در چارچوب ش��کل گیری نظم جدید جهانی دید 
که احتمااًل فرآیندهای پیچیده و دشواری، در پی آن شکل خواهد گرفت که در 
چنین شرایط جدید و پیچیده ای وظیفه همه کشورها از جمله جمهوری اسالمی 
حضور س��خت افزاری و نرم افزاری در این نظم جدید به منظور تأمین منافع و 
امنیت کشور و به حاشیه نرفتن اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
برای انجام چنین وظیفه بزرگی بیش��ترین مس��ئولیت برعهده دانش��جویان و 
دانشگاهیان است و بر همین اساس اکنون دغدغه نسبت به دانشگاهها از اهمیت 
مضاعفی برخوردار می شود. رهبر انقالب اسالمی در پایان این بخش از سخنان 
خود، اندیشه پردازان، صاحبنظران و نظریه پردازان را به برگزاری جلسات و بحث 
و بررس��ی درباره این موضوعات فراخواندند. رهب��ر انقالب در بخش دیگری از 
سخنان شان چند توصیه کاربردی خطاب به دانشجویان و تشکل های دانشجویی 
بیان کردند. توصیه اول ایشان »پرهیز کامل از انفعال و ناامیدی« بود که در این 
زمینه گفتند: شما باید کانون تزریق امید به بخش های دیگر باشید زیرا همچنانکه 
کش��ور در بخش های مختلف همچون علم و فناوری و س��المت در این سالها 
پیشرفت های خیره کننده ای داشته است در سایر بخش ها نیز همه نابسامانی ها 
قابل رفع اس��ت. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای نا امیدی جوانان و دانش��جویان را 
موجب تأثیر منفی بر س��ایر موتورهای پیشرفت کش��ور دانستند و خاطرنشان 
کردند: در دوران دفاع مقدس و در حالی که عده ای اصرار داشتند که نمی شود در 
مقابل تجاوز دش��من ایس��تادگی کرد، جوانان هم سن و سال شما با همت خود 
کشور را نجات دادند و با آزاد کردن خرمشهر دنیا را متحیر کردند. ایشان افزودند: 
البته بعضی از افراد نسل های گذشته، با دچار شدن به خطا و ناامیدی، از میدان 
خارج و یا با دیگران همصدا ش��دند، بنابراین مراقب باش��ید که هیچ گاه به قله و 
آرمانها پش��ت نکنید. توصیه بعدی رهبر انقالب »پرداختن به اندیش��ه ورزی و 
تقویت تفکر« بود.ایش��ان محصول »علِم بدون تفکر« را پدیده های خسارت بار 
بشری همچون سالح های کشتار جمعی خواندند و گفتند: تفکر صحیح به استاد 
و راهنما نیاز دارد که به عنوان نمونه مرحوم آیت اهلل مصباح در مس��ائل فکری، 
یک اس��تاد و راهنمای مرجع بود. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در توصیه بعدی، 
دانش��جویان را به »عمیق شدن در مسائل اصلی کشور و مماس شدن با آنها« 
فراخواندند و افزودند: وقتی با تمرکز بر روی یکی دو مس��ئله، درباره آنها فکر و 
تحقیق کنید، نتایج این تحقیقات عمیق، برای دستگاههای مربوط قابل استفاده 
خواهد بود. ایش��ان شعار امسال یعنی دانش بنیانی تولید را از جمله مسائل قابل 
تمرکز برای تش��کل های دانشجویی برش��مردند و گفتند: با تمرکز بر روی این 
مس��ئله درباره آن گفتمان س��ازی، و علیه مؤلفه های مخ��ّل دانش بنیانی مانند 
خام فروش��ی اسف بار و رایج در کش��ور یا واردات مصرفی و غیر الزم یا قاچاق، 
جریان سازی کنید. رهبر انقالب در ادامه طبیعت دانشجو را مطالبه گری دانستند 
و تأکی��د کردند: از مس��ئوالن، کار جدی و واقعی مطالبه کنی��د و آنها را از کار 
نمایشی برحذر بدارید. ایشان با تأکید بر اینکه مطالبه گری باید با ادبیات منطقی، 
هوش��مندانه و جدا بدور از دعوا و تند و تیزی باشد، گفتند: مطالبه گری مستدل 
مانع از این می ش��ود که بعضی ها در ش��رایطی که تشکیالت مدیریتی کشور، 
انقالبی است درباره اهمیت نقش دانشجویان تشکیک کنند، چرا که نقش شما 
در این دوره بیشتر است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه افزودند: پرهیز از 
برخورد تند و تیز به معنای سازشگری و مجیزگویی نیست و من هرگز از اینگونه 
توصیه ه��ا به جوانان و دانش��جویان نکرده و نخواهم ک��رد بلکه مقصود از این 
توصیه، پرهیز از ادبیات مضّر و طعنه آمیزی اس��ت که متأسفانه امروز در فضای 

مجازی نیز بسیار رایج شده است.

مدی��رکل منطقه مدیترانه ش��رقی س��ازمان جهانی 
بهداش��ت گف��ت: ای��ران در دوران کووی��د ۱۹ اتباع 
افغانستانی را نیز تحت پوشش برنامه واکسیناسیون و 
درمان کووید ۱۹ قرار داد که جای تقدیر دارد و توانست 
ب��ا موفقیت آن را مدیریت کند. دکتر احمد المنظری، 
در وبینار هم اندیش��ی با نمایندگان سازمان های بین 
المللی و س��فرای خارجی، اف��زود: تغییرات اقلیمی در 
جهان، منجر به افزایش 23 درصدی بیماری ها شده 
اس��ت. وی گفت: یکی از بیماری هایی که در دوسال 
اخیر جهان را درگیر کرده اس��ت، کووید ۱۹ است که 
مشکالت زیادی را در ابعاد مختلف برای مردم ایجاد 

کرده است. المنظری بیان کرد: برای مبارزه با بیماری 
ها، باید دلیل و ریش��ه های اصلی را شناسایی کرده و 
آنها را برطرف کنیم. از س��وی دیگر، ریشه بسیاری از 
این بیماری ها، خارج از حوزه سالمت است. بنابراین 
تقویت همکاری های بین بخش��ی بیش از هر زمانی 
می تواند راهگشا باشد. در این راستا، تمرکز بر فعالیت 
های باالدستی اهمیت ویژه ای دارد. مدیرکل منطقه 
مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: 
ای��ران تعه��د دارد که فعالیت های بین بخش��ی را با 
جدّیت دنبال کند و در این راس��تا تش��کیل ش��ورای 
س��المت و امنیت غذایی اقدامی بسیار عالی بود. وی 

ادامه داد: دنیا در طی دو س��ال گذش��ته توانس��ت در 
برابر کووید ۱۹ پاسخ موفقیت آمیزی دهد که تجربه 
بس��یار مفیدی برای همه کش��ورها بود. اقدامات بین 
بخشی در این راستا بسیار کمک کننده بود. المنظری 
در ادام��ه، ضم��ن تقدیر از اقدامات وزارت بهداش��ت 
جمهوری اس��المی ایران در راستای واکسیناسیون و 
ارائه خدم��ات درمانی به اتباع افغانس��تانی در دوران 
کرونا، تصریح کرد: ای��ران در دوران کووید ۱۹ اتباع 
افغانس��تانی را نیز تحت پوشش برنامه واکسیناسیون 
و درم��ان کووید ۱۹ قرار داد که جای تقدیر دارد. وی 
گفت: بحث تغییر اقلیم که اکنون و در آینده معضالت 

زیادی را برای سالمتی ایجاد کرده و همچنین افزایش 
تاب آوری جوامع، از جمله مباحثی است که باید روی 
آنها بی��ش از پیش کار کرد. مدیرکل منطقه مدیترانه 
شرقی سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: فروکش 
کردن کووید ۱۹، فرصت مناس��بی برای بازس��ازی و 
داش��تن جوامع سالم تر خواهد بود. المنظری در پایان 
با بیان اینکه ایران توانس��ت با موفقیت چالش کووید 
۱۹ را مدیریت کند، خاطرنش��ان کرد: سازمان جهانی 
بهداش��ت امیدوار است که در ادامه اقدامات و فعالیت 
های صورت گرفته در تمام کشورها، به ایجاد جامعه 

سالم تر به همه جوامع بشری، کمک کند.

ایران توانست با موفقیت چالش کووید ۱۹ را مدیریت کند
مدیرکل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت:

 مسئله فلسطین نباید به حاشیه رانده شود
نماینده چین در سازمان ملل:

»ژانگ جون« نماینده دائم چین در سازمان 
ملل طی نشس��ت ش��ورای امنیت گفت که 
موضوع فلسطین نباید به حاشیه رانده شده 
یا حتی فراموش ش��ود. به گزارش تارنمای 
شبکه تلویزیونی س��ی جی تی ان چین، وی 
افزود چین از هر دو طرف درگیری به ویژه 
رژیم صهیونیس��تی می خواه��د به منظور 
جلوگیری از تشدید تنش بین فلسطینی ها 
و اسرائیل یا خارج ش��دن اوضاع از کنترل، 
خویشتنداری نشان دهند. با آغاز ماه مبارک 
رمضان حمالت نظامیان صهیونیس��تی به 

مردم فلس��طین در کران��ه باختری و قدس 
اش��غالی افزای��ش یافت��ه اس��ت. نیروهای 
مقاومت فلس��طین بارها هش��دار دادند که 
در صورت ادامه یافت��ن این حمالت به آن 
پاس��خ خواهند داد. منابع خبری جمعه شب 
گ��زارش دادن��د، 5۷ فلس��طینی در یورش 
نظامی��ان صهیونیس��ت به فلس��طینیان در 
صح��ن مس��جداالقصی زخمی ش��دند. از 
ماه م��ارس )اس��فند ۱۴00(، دس��تکم 2۹ 
فلس��طینی در حمالت کران��ه باختری جان 
باختن��د و مجموع��ه ای از حم��الت دیگر 

منجر به کش��ته ش��دن ۱۴ نفر در سرزمین 
های اش��غالی ش��د. نماینده دائ��م چین در 
س��ازمان ملل گفت که پکن همه حمالت 
علی��ه غیرنظامیان را محک��وم می کند و با 
تم��ام اقداماتی که ش��رایط تاریخی اماکن 
مقدس مذهب��ی را زیرپا می گذارد، مخالف 
است. ژانگ گفت: شکستن چرخه خشونت 
یا رهایی از معضل امنیتی با برقراری امنیت 
خود به قیمت امنیت دیگری، ممکن نیست. 
وی افزود: همزیس��تی مسالمت آمیز تنها با 
حمایت از چش��م انداز امنیت مشترک، همه 

جانبه، مش��ارکتی و پایدار حاصل می شود. 
نماینده چین در ادامه اهمیت اجرای راهکار 
دو دولت برای احیای حقوق مش��روع ملی 
فلس��طینی ها را یادآور ش��د و گفت پکن از 
رژیم اس��رائیل می خواه��د تخریب منازل 
فلس��طینی ها، اخراج فلسطینی ها یا توسعه 
شهرک س��ازی در کرانه باختری را متوقف 
کن��د. وی ب��ه حمایت چی��ن از ایجاد یک 
کشور فلس��طینی کامال مس��تقل براساس 
مرزه��ای س��ال ۱۹۶۷ ب��ا مرکزیت قدس 
شرقی و همزیستی مسالمت آمیز فلسطینی 

ها و اس��رائیلی ها اش��اره کرد. ژانگ گفت: 
چین ب��ه همکاری ب��ا جامعه بی��ن المللی 
برای انجام تالش هایی بی وقفه به منظور 
دس��تیابی به راه حلی جامع و عادالنه برای 
مس��اله فلس��طین ادامه می دهد. درگیری 
میان فلس��طینی ها و نظامیان صهیونیست 
در قدس اش��غالی و کرانه باختری از ابتدای 
ماه مبارک رمضان تش��دید ش��ده اس��ت و 
همچنان ادامه دارد. طی دو هفته اخیر، ده ها 
تن از فلسطینی ها در این درگیری ها زخمی 

و یا شهید شده اند.
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اقتصاد کالن

افزایش دستمزد کارگران منجر به 
تعدیل نیرو نخواهد شد

وزیر کار با بیان اینکه به خاطر افزایش دستمزد 
تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، گفت: در 
فروردین امسال تقاضا برای بیمه بیکاری 38 
درصد کمتر از پارسال بود.به گزارش مهر به 
نقل از صدا و سیما، حجت اهلل عبدالملکی در 
همای��ش روز جهانی کار و کارگر اظهار کرد: 
در فروردین امسال تقاضا برای بیمه بیکاری 
38 درصد کمتر از پارس��ال ب��ود و این یعنی 
افزایش حقوق تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته 
است.وی افزود: به خاطر افزایش دستمزد ما 
تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت و بر اساس 
نظریه افزایش انگی��زه نیروی کار با افزایش 
دستمزد، بهره وری نیروی کار بیشتر می شود 
و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ 
آن نیرو خواهد داشت.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی با بیان اینکه ق��درت خرید جامعه 
کارگ��ری در س��ال ۱۴0۱ افزای��ش می یابد، 
گف��ت: افزایش حقوق کارگ��ران باعث تورم 
نمی شود، زیرا مارپیچ دستمزد_تورم در ایران 
رد ش��ده و اثبات نش��ده که در اقتصاد ایران 
افزایش دس��تمزد باعث افزایش تورم ش��ود.
وی عنوان کرد: عوامل اصلی تورم در اقتصاد 
ایران مشخص است که شامل رشد نقدینگی، 
نوس��انات ب��ازار ارز، تورم وارداتی ناش��ی از 
افزایش قیمت های جهانی و بی انضباطی در 
داخل و خارج دولت هستند که این ها ارتباطی 

به افزایش حقوق کارگر ندارد.

شاخص بورس بیش از ۱۵ هزار واحد 
افزایش یافت

روند حرکت بازار س��رمایه امروز صعودی بود 
و ش��اخص کل بورس توانس��ت بیش از ۱5 
هزار واح��د افزایش یابد. به گزارش ایس��نا، 
ش��اخص کل بورس امروز با ۱5 هزار و 52۶ 
واحد صع��ود تا رقم یک میلیون و 522 هزار 
واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم 
وزن هم با رشدی ۴۷۹۶ واحدی به رقم ۴۱0 
هزار و 3۱0 واحد رسید.در این بازار ۶3۴ هزار 
معامله به ارزش ۶۴ هزار و 8۶۱ میلیارد ریال 
انجام ش��د.صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، 
پاالیش نفت اصفهان، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، پتروش��یمی نوری و پاالیش نفت 
بندرعباس نسبت به س��ایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثب��ت را روی بورس گذاش��تند.در آن 
سوی بازار س��رمایه شاخص کل فرابورس با 
۷۶ واحد افزایش در رقم 20 هزار و ۹02 واحد 
ایستاد. در این بازار 3۴۱ هزار معامله به ارزش 
2۴ هزار و ۷2۶ میلیارد ریال انجام شد.پلیمر 
آریاساسول نس��بت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی و در مقابل پتروش��یمی زاگرس، 
سرمایه گذاری صبا تامین، پویا زرکان آبدره، 
سنگ آهن گوهرزمین و پتروشیمی تندگویان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 

روی فرابورس گذاشتند.

ارزش روبل روسیه نزدیک به باالترین 
سطح دو سال گذشته در برابر یورو 

در معام��الت اخیرا ب��ازار جهانی ارز ش��اهد 
رش��د ارزش روبل و رس��یدن آن به نزدیک  
به باالترین میزان در برابر یورو در دو س��ال 
گذش��ته بودیم. به گزارش ف��ارس به نقل از 
رویترز، در معامالت اخیر انجام ش��ده در بازار 
جهان��ی ارز، ارزش روبل در براب��ر یورو 3.۶ 
درصد رش��د کرد و ب��ه ۷۷.25 روبل در برابر 
یورو رس��ید. با این حس��اب روب��ل تقریبا در 
باالترین س��طح ارزش خ��ود در برابر یورو از 
ژوئن س��ال 2020 تاکنون قرار گرفته است.
روب��ل از دو جه��ت در حال تقویت اس��ت؛ 
نخس��ت آنکه این هفته ش��رکت های روس 
مالی��ات خود را         پرداخ��ت خواهند کرد و دوم 
آنکه بازار منتظر تصمیم بانک مرکزی روسیه 
درباره باال بردن نرخ بهره بانکی در این کشور 
اس��ت که قرار است، جمعه اعالم شود.ارزش 
روبل در برابر دالر هم س��ه درصد رشد کرده 
و به ۷3.۱۷ روبل در برابر دالر رس��ید. با این 
حس��اب ارزش روبل تقریبا به دوران پیش از 
درگیری نظامی روس��یه با اوکراین رسیده و 
سقوط خود را         جبران کرده است. البته با توجه 
به محدودیت هایی که از سوی دولت روسیه 
ب��رای معام��الت ارزی اعمال ش��ده، ارزش 
معامالت روبل همچنان با دوران آغاز پیش از 
درگیری نظامی فاصله دارد.پیش بینی می شود 
این ماه شرکت های روس بیش از ۴0 میلیارد 
دالر مالی��ات به دولت این کش��ور بپردازند و 
برخی شرکت ها مجبور هستند برای پرداخت 
این مالیات بخشی از دارایی های ارز خارجی 
خود را         به روبل تبدیل کنند که این ارزش در 

رشد ارزش روبل بی تأثیر نبوده است.

همکاری بزرگترین شرکت بیمه اتکایی 
روسیه با ایران کلید خورد 

همکاری بزرگترین ش��رکت بیم��ه اتکایی 
روس��یه )RNRC( ب��ا یک ش��رکت بیمه 
اتکای��ی ایرانی کلید خورد. به گزارش فارس 
به نقل از اتکام، همکاری بزرگترین شرکت 
بیم��ه اتکای��ی روس��یه )RNRC( با یک 
ش��رکت بیمه اتکای��ی ایرانی کلی��د خورد.
به دنبال تالش��های صورت گرفته توس��ط 
شرکت بیمه اتکایی امین در جهت همکاری 
با بازارهای بیمه اتکایی روس��یه، شرق آسیا 
و کشورهای همس��ایه و پیرو جلسه برگزار 
ش��ده در مهرماه سال گذش��ته که با حضور 
کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در روسیه و سید مصطفی کیایی مدیرعامل 
ش��رکت بیمه اتکایی امین و  معاون توسعه 
تجارت شرکت ملی اتکایی روسیه  بزرگترین 
بیمه گر اتکایی روسیه و کشورهای مشترک 
المنافع آسیای میانه CIS، در محل سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در مسکو انجام شد، 
خانم ناتالی��ا کارپووا رئیس هی��ات مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت RNRC در نامه ای از 
سید مصطفی کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی 
امین جهت برگزاری جلسه در مسکو دعوت 
به عمل آورد.در این نامه مدیرعامل شرکت 
RNRC آمادگی ش��رکت متب��وع خود را 
جه��ت آغاز هم��کاری در زمین��ه بیمه های 
اتکایی با ش��رکت بیمه اتکایی امین، اعالم 
کرده اس��ت.بیمه اتکایی امین امیدوار است 
ک��ه با آغاز همکاری بین دو ش��رکت بتواند 
بخش��ی از ریس��کهای پذیرفته شده توسط 
بیم��ه اتکایی امی��ن از ب��ازار داخ��ل را در 
کشورهای روسیه و CIS واگذار نموده و نیز 
با قبولی اتکایی از بازار بیمه اتکایی روسیه و 
کشورهای CIS، در جهت ارزآوری به داخل 

کشور گام بردارد.

تولید نفت عربستان تا 2۰2۷ به ۱3 
میلیون بشکه در روز می رسد

آژان��س رتبه بندی اعتباری فیچ اعالم کرد 
عربس��تان به دلی��ل باالرفتن قیمت نفت و 
نیاز آرامکو به این قیمت ها تولید خود را تا 
س��ال 202۷ به روزانه ۱3 میلیون بشکه در 
روز می رس��اند.به گزارش مهر آژانس رتبه 
بندی اعتباری، فیچ، رتبه خود را از شرکت 
نفتی آرامکو عربستان در باالترین رتبه قرار 
داد؛ این آژانس چش��م ان��داز آینده خود را 
برای این ش��رکت از ثبات به مثبت بازبینی 
کرد.فی��چ اعالم ک��رده اس��ت قیمت های 
باالتر نفت از این ش��رکت حمایت می کند 
و هزینه های س��رمایه ای ساالنه آرامکو به 
۴0 ت��ا 50 میلیارد دالر در س��ال 2022 در 
مقایس��ه با 32 میلیارد دالر در سال 202۱ 
افزای��ش پی��دا خواهد کرد. ک��ه این امر به 
دلیل تالش های این شرکت برای افزایش 
ظرفی��ت تولید نفت به می��زان یک میلیون 
بشکه است.عربستان به دنبال تولید روزانه 
۱3 میلیون بش��که در روز تا س��ال 202۷ 
اس��ت.فیچ گفت: »ما معتقدیم که شرکت 
نفتی آرامکو انعطاف پذیر باقی می ماند و به 
تولید درآمدهای قوی قبل از تقس��یم سود 
حت��ی تحت فرضیات متوس��ط قیمت نفت 
ادام��ه می دهد.«آرامکوی س��عودی هدف 
بلندپروازانه ای ب��رای پرداخت حداقل ۷5 
میلیارد دالر س��ود س��هام س��االنه دارد. ما 
تخمین می زنیم که بر اس��اس مفروضات 
قیمت نفت م��ا، هزینه های س��رمایه ای و 
پرداخت س��ود س��هام باید به طور گسترده 
توس��ط جریان های نقدی عملیاتی پوشش 
داده ش��ود. در ص��ورت کاهش قیمت نفت 
یا هزینه های س��رمایه ای باالتر از آنچه که 
در حال حاضر تصور می کنیم، تعهد خود به 

سود سهام را تجدید نظر کند.«

ارسال پیامک مالیاتی به ۱2 هزار 
واحد مسکونی گران قیمت 

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند های 
مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
تاکن��ون بیش از ۱2 هزار واحد مس��کونی 
گران قیمت، مشمول مالیات شناسایی شده 
و به مودیان مشمول، پیامک ارسال گردیده 
اس��ت.  آق��ای جهانگیر رحیم��ی گفت: در 
راس��تای اجرای قانون بودجه ۱۴00 درباره 
واحد های مس��کونی و باغ ویال های گران 
قیمت، سند تحلیل مش��خصات کارکردی 
سامانه محاسبه مالیات واحد های مسکونی 
و باغ ویال های گران قیمت در سازمان امور 
مالیاتی پیاده¬ س��ازی و اجرا ش��ده است. 
به گفت��ه مدیرکل دفتر طراح��ی و تحلیل 
فرآیند ه��ای مالیاتی س��ازمان امور مالیات، 
گواهی ه��ای ص��ادره قان��ون مالیات  های 
مس��تقیم و اطالعات از قرارداد های  خرید 
و ف��روش و نامه¬ های اخذ ش��ده از اتاق 
اصناف ایران  از حیث اس��تناد جهت صدور 
برگ مطالبه، مورد بهره برداری قرار گرفت. 
طی پارسال در کشور ۱3 هزار واحد لوکس 
و الکچری شناس��ایی ش��ده ک��ه از آن ها 
نزدیک ب��ه 500 میلیارد تومان مالیات اخذ 

می شود.

اخبار

زارع پ��ور در خص��وص وضعی��ت فیب��ر 
ن��وری، تغیی��رات تعرفه اینترنت، ش��بکه 
مل��ی اطالع��ات، راه ان��دازی اپراتورهای 
خدمات رسان، توسعه صنعت فضایی کشور 
و دیگ��ر موارد توضیحات��ی را ارائه داد. به 
گزارش تس��نیم، عیس��ی زارع پ��ور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات شب گذشته 
با حضور در ش��بکه خب��ر در مورد آخرین 
اتفاق های حوزه ICT کشور توضیحاتی 

را ارائ��ه داد.زارع پ��ور در خصوص افزایش 
تعرفه اینترنت و بسته های حمایتی دولت 
برای توس��عه فیبر نوری عنوان داشت که 
اجازه تغییر تعرف��ه اینترنت بدون افزایش 
نمی ش��ود،  داده  به هیچ عن��وان  کیفی��ت 
همچنین وزیر ارتباطات در س��خنان خود 
با اش��اره ب��ه برطرف ک��ردن قطعی های 
متعدد اینترن��ت از برنامه ریزی این وزارت 
برای تبدیل ش��دن کشور ایران به »هاب 

ترافیکی منطقه« خبر داد. در ادامه نیز وزیر 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات به مواردی 
همچون ش��بکه ملی اطالعات، راه اندازی 
اپراتورهای خدمات رسان و توسعه صنعت 
فضایی کش��ور در گفت وگوی شبانه خود 
اش��اره ک��رد.وی با بیان تف��اوت وضعیت 
توس��عه ش��بکه اینترنت ثابت و همراه در 
ای��ران و کش��ور های دیگر اظهار داش��ت 
که در تمامی کش��ورهای جهان بار اصلی 

ارتباطات و اینترن��ت را ارتباطات ثابت به 
دوش می کش��د و دلیل آن این اس��ت که 
عمدتا مردم یا در محل کار هس��تند یا در 
مح��ل زندگی و در واقع در حالت س��اکن 
از اینترنت ثابت استفاده می کنند و موبایل 
تنها برای ش��رایط در حرک��ت پیش بینی 
شده، چون ارتباطات روی خطوط موبایل 
محدود به تکه فرکانس��ی می شود که به 
تعلق می گیرد.زارع پور  اپراتورهای موبایل 

ادامه داد: »ما حرکت س��خت این کار که 
در کش��ور انجام نشده و حاال به ما رسیده 
را در حال پیگیری هس��تیم تا انجام شود. 
ما هم می توانستیم مثل گذشته این کار را 
انجام ندهیم و به سراغ واگذاری فرکانس 
جدید و توسعه ارتباطات همراه برویم؛ اما 
ما اعتقاد داریم که نس��خه شفا بخش حل 
مش��کالت شبکه اینترنت کش��ور توسعه 

اینترنت ثابت بر مبنای فیبر است.«

فیبر نوری نسخه شفابخش مشکل اینترنت کشور است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

خشکسالی خوزستان با طرح غدیر بی اثر می شود؟
تغییر ریل سیاست گذاری مدیریت منابع آب با تکمیل جهادی پروژه های نیمه تمام؛

گروهاقتصادی-میثمترکیان:قطعاً خشکس��الی بی سابقه 
امس��ال واقعیتی انکارناپذیر و از اصلی ترین دالیل ایجاد 
تنش آبی در خوزس��تان اس��ت. به گفته صادق ضیائیان 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور، 
میانگین بارندگی کل کش��ور از ابتدای سال زراعی )مهر 
۹۹( تا ۱۴ تیر امسال ۱30.5 میلیمتر ثبت شده، که 53.2 
درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در واقع 
طبق آمار امس��ال خشک ترین س��ال زراعی در 50 سال 
اخیر است.با این وجود این دلیل قانع کننده ای نیست که 
مسئولین تمام علت بحران های اخیر را خشکسالی بدانند. 
در این سال ها خشکسالی گریبان گیر بسیاری از کشورها 
از جمله کش��ورهای آفریقایی مثل غنا و مالی بوده است 
ولی ایجاد یک سیستم مدیریت جامع و یکپارچه مدیریت 
منابع آبی با اختیارات میان بخش��ی و فرا استانی راهگشا 
بوده است. در تجربه کشورهای مذکور، تقسیم بندی ها 
براساس مرزهای هیدرولوژیکی نه تقسیمات استانی است. 
این راهبرد یکپارچه مدیریت منابع آب را در میان بخش ها 
و گروههای بهره بردار از سطح ملی تا استانی و کشوری 
هماهنگ می کند.البته این تغییر ساختاری مدیریت منابع 
آب به تازگی در ایران ایجاد ش��ده است و مدیران حوزه 
آبری��ز انتخاب ش��ده اند و باید توجه داش��ت که تا عملی 
ش��دن نتایج تصمیمات، فاصله زیادی وج��ود دارد.اتمام 
طرح آبرسانی غدیر تا انتهای خردادماه سال ۱۴0۱ سبب 
تغییر قابل توجه کیفیت و کمیت آب آشامیدنی2۶ شهر و 
۱۶08 روستای استان خوزستان می شود و آسیب ناشی از 
خشکس��الی در حوزه آب شرب را به حداقل می رساند. به 
گزارش فارس، خشکس��الی پدیده ای طبیعی است که به 
دالیل متعدد می تواند اقلیم یک کشور را تحت تاثیر قرار 
دهد. بر این مبنا، آنچه که بیش از پدیده خشکس��الی در 
شرایط حال حاضر کشور اهمیت دارد، مسئله مدیریت این 
پدیده طبیعی است.موضوعی که متاسفانه در دولت قبل 
مورد بی توجهی جدی قرار گرفت و کش��ور از این محل 
ضربات جبران ناپذیری را تحمل کرد. برای مثال در حوضه 
آبریز سد کرخه با وجود خشکسالی شکل گرفته در سال 
آبی گذشته، دولت دوازدهم خروجی این سد را متناسب با 
ریسک های موجود تعیین نکرده و افزایش برداشت قابل 
توجه در کنار ناتوانی در مدیریت کش��ت غرب خوزستان 
بحران خشکس��الی در این منطقه را به فرابحران تبدیل 

کرد.با توجه اهمیت مس��ئله مدیریت خشکسالی، با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار ویژه 
دولت قرار گرفت و کالن پروژه هایی از قبیل تغییر ساختار 
مدیریت منابع آب متناس��ب با شرایط اقلیمی، پروژه های 
جهاد آبرس��انی،توجه به مس��ئله بازچرخانی آب و توسعه 
جه��ادی پروژه های نیمه تمام به خصوص در بخش آب 
شرب در مس��یر یک تغییر ریل سیاست گذاری پیگیری 
ش��د.بر این اساس، یکی از مهم ترین مصادیق تغییر ریل 
سیاست گذاری دولت سیزدهم در حوزه مدیریت منابع آب 
در استان خوزستان اتفاق افتاده است. استانی که غرب آن 
با مسئله خشکسالی حوضه آبریز کرخه دست و پنجه نرم 
می کند اما فعالیت های دولت س��بب شده تا آسیب ناشی 
از ای��ن پدیده به خصوص در بخش تامین آب ش��رب به 

حداقل برسد.
جزئیاتطرحآبرسانیغدیر ���

در همین راستا یکی از مهم ترین طرح های موجود که به 
هدف جلوگیری از تنش آبی خوزس��تان مورد توجه قرار 
گرفته طرح آبرس��انی غدیر اس��ت.اگر بخواهیم معرفی 
اجمالی از این طرح عظیم داشته باشیم، باید گفت، پروژه 
غدیر ابتدا با 3 فاز فعالیت خود را آغاز کرد که ش��امل فاز 

اول، آبرس��انی از قیصریه تا آبادان و خرمش��هر؛ فاز دوم، 
تأمین آب شرب شهرهای اهواز، دشت آزادگان، هویزه و 
شادگان و فاز سوم از ام الدبس تا آبگیر سد دز بود.عملیات 
اجرایی پروژه 2۶ آذر 8۷  آغاز ش��د و قرار بود کل پروژه 
در پنج س��ال و تا پایان دولت وقت به بهره برداری برسد. 
بر این مبنا با اتمام این پروژه آب شرب حدود پنج میلیون 
نفر تأمین می ش��د. عالوه بر آبرسانی به 25 شهر و بیش 
از ۱۶00 روس��تا، هدف دیگر این طرح جلوگیری از ورود 
پساب های ش��هری و صنعتی ۱2 شهر و بیش از هزار و 
200 روس��تا به آب کرخ��ه و کارون بود.به معنای دیگر، 
تکمیل طرح غدیر س��بب می ش��ود تا آب مورد استفاده 
مردم خوزستان با رش��د کمی و کیفی قابل توجه مواجه 
ش��ده به طوریکه این تغییر به طور ملموس حس ش��ود.
با اینکه طرح آب رس��انی غدی��ر در دولت روحانی نیز به 
صورت بخشی و جزئی افتتاح شد و پیشرفت اما هنوز به 
صورت کامل به اهداف خود نرس��یده است و به صورت 
کلی همچنان انتظار می رود با اجرای کامل آن در آینده 
طرح زیرساخت های الزم برای انتقال آب شرب شهرهای 
مرکزی، جنوب و غرب خوزس��تان برای 2۶ شهر و یک 
هزار و ۱۶08 روس��تا در پایان دوره طرح، با منبع آبگیری 

از دریاچه سد دز در مجموع ۴.۷ میلیون نفر را زیرپوشش 
قرار می دهد. این طرح اکنون ۴5 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد و از رودخانه کرخه تامین آب شود.
آخرینوضعیتازطرحآبرسانیبهمردمخوزستان ���

در همین راس��تا، دولت س��یزدهم از ابتدای فعالیت خود 
ب��ه صورت ویژه این پروژه را پیگیری می کند و تس��ریع 
جه��ادی در روند تکمیل این پروژه جزئی از فرایند تغییر 
ریل سیاست گذاری حوزه منابع آب به حساب می آید. بر 
این اس��اس، معاون اجرایی رئیس جمهور از بهره برداری 
طرح آبرس��انی غدیر در اس��تان خوزس��تان در خردادماه 
۱۴0۱ خبر داد.سید صولت مرتضوی تاکید کرده است:» 
طرح آبرس��انی غدیر با هدف ایجاد زیرساخت های الزم 
برای انتقال آب ش��رب شهرهای مرکزی، جنوب و غرب 
خوزس��تان برای 2۶ شهر و ۱۶08 روس��تا در پایان دوره 
ط��رح با منبع آبگیری از دریاچه س��د دز در مجموع ۴.۷ 
میلیون نفر را تحت پوش قرار می دهد.«از س��وی دیگر،  
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور با 
اش��اره به عزم دولت برای برطرف کردن مشکالت آب 
و فاضالب خوزستان، گفت:» این طرح نخستین دستاورد 
س��فر رئیس جمهوری و پیگیری های وزیر نیرو در حوزه 
تامی��ن آب اس��ت و اکنون این طرح بی��ش از 53 درصد 
پیش��رفت دارد. «بر اساس آخرین پیگیری های خبرنگار 
فارس از سازمان آب و برق خوزستان طرح غدیر در حال 
حاض��ر ۶۱.۱3 درصد پیش��رفت را تجربه می کند. عمده 
پیش��رفت طرح نیز مرتبط با فاز سوم است که ۷0 درصد 
حجم کار را به خود اختصاص داده و هم اکنون با پیشرفت 
۶2.۹ درصدی دست و پنجه نرم می کند.از طرفی فاز دوم 
پروژه نیز که ۱۹ درصد حجم کاری را به خود اختصاص 
می دهد نیز با پیشرفت 38 درصدی به کار خود ادامه داده 
و تمامی مش��کالت این پروژه از جمله تامین تجهیزات 
در ف��از دوم و معارضات منابع طبیعی و میراث فرهنگی 
در فاز س��وم پروژه رفع شده اس��ت.به عبارت دیگر، این 
پروژه در حال حاضر بدون مشکل به پیش می رود و مقرر 
اس��ت در خردادماه سال ۱۴0۱ مهیا افتتاح و آغاز خدمت 
به مردم ش��ود.بر این اس��اس امید می رود، کمتر از 2 ماه 
آینده با افتتاح طرح میان مدت غدیر، مردم خوزس��تان به 
طور ملموس آن هم در شرایط خشکسالی شاهد تغییر در 

کیفیت و کمیت آب شرب خود باشند.

س��االری گفت: متاس��فانه از س��ال ۹2 تاکنون یک 
مخزن فراورده های رنگی س��اخته نش��ده اس��ت که 
نتیج��ه آن صادرات بنزین با یک س��وم قیمت عرضه 
داخلی در ایام کرونا شد.به گزارش مهر جلیل ساالری 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی در آئین امضای تفاهم نامه تأمین مالی مخزنگاه 
ش��هید نادر مهدوی گفت: آنچه در صنعت پاالیش و 
پخ��ش در دهه اخیر رخ داد نتیج��ه 8-۹ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری بود که در طرح های مهر ماندگار به ثبت 
رسید.وی افزود: متأس��فانه در دولت های قبل ساخت 
مخزن را ممنوع کرده بودند و از سال ۹2 تاکنون یک 
مخزن فراورده های نفتی ساخته نشده است. نتیجه آن 

این ش��د که در ایام کرونا بنزین با لیتری 500 تومان، 
یعنی یک سوم عرصه داخلی صادر می شد و علی رغم 
حجم باالی صادرات منابع پایینی به کش��ور س��رازیر 
شد.ساالری تصریح کرد: نتیجه آن این شد که علیرغم 
اینکه ۴ میلیارد دالر صادرات داشتیم، صورت های مالی 
۴ ش��رکت ما زیان ده هستند.وی افزود: این خط لوله 
جدید با ظرفیت ۶00 میلیون لیتر از بزرگترین مخازن 
ذخیره سازی جنوب کشور است که با توجه به افزایش 
ظرفیت پاالیشی و انتقال فرآورده های نفتی مثل خط 
لوله تاب��ش یک ضرورت بود.در س��ال جدید با وجود 
این ک��ه به دلیل پایان کرونا افزایش مصرف داش��تیم 
و مصرف داخلی ما به ۹۷ میلیون لیتر رس��یده بود اما 

5 محموله نفت گاز و نفت س��فید را هم صادر کردیم.
وی با تاکید بر این که ظرفیت این را داریم ماهی یک 
تفاهم نامه امضا کنیم، گفت: منابع مختلفی از جمله ماده 
۱2 قانون رفع موانع تولید، BOT، سوآپ نفتی و… 
در نظر گرفتیم. مدیرعامل ش��رکت پاالیش و پخش 
فرآورده نفتی ایران درباره مش��کالت سوخت رس��انی 
به رانندگان خودروهای س��نگین نیز گفت: هم اکنون 
قیمت گازوئیل در ایران نسبت به کشورهای همسایه 
نس��بت یک به ۶0 دارد، به طور طبیعی این امر انگیزه 
برای قاچاق س��وخت را ایجاد می کن��د، از این رو باید 
این موضوع مدیریت شود. اکنون با مدیریت مصرف و 
نظارت های انجام شده و افزایش سهمیه بندی در بعضی 

از مناطق پرمصرف کشور این موضوع حل وفصل شده 
است. باید در این حوزه بسیار با حساسیت پیش رفت، 
زیرا در بسیاری از شهرک های صنعتی، نفت گاز بعد از 
تغییراتی مثل تغییر رنگ با عنوان مشتقات نفتی قاچاق 
می شود.س��االری ادامه داد: با ساخت پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس و در س��ال های آینده پاالیشگاه های مهر 
و شهید سلیمانی در جنوب کشور ظرفیت ذخیره سازی 
در جنوب کش��ور افزایش می یابد. این موضوع ما را در 
زمینه توزیع داخلی و صادرات به جایگاه مستحکم تری 
می رساند. هم زمان با اجرای طرح های ذخیره سازی ما 
خطوط لوله جابه جایی فرآورده نفتی )خط لوله تابش( 

را احداث می کنیم.

کاهش ذخیره سازی سوخت، علت صادرات بنزین با قیمت پایین بود
معاون وزیر نفت:

هدررفت ساالنه ۱۱ هزار میلیارد تومان به دلیل مصرف نجومی برق 
مصرف نجومی برق توس��ط پرمصرف های 
بخش خانگی، ساالنه کشور را از درآمد ۱۱.2 
هزار میلیارد تومانی ناش��ی از عدم صادرات 
ب��رق محروم می کند. به گ��زارش فارس، بر 
اساس اطالعات منتشر شده در سامانه کدال، 
میزان صادرات برق کشور در سال ۱3۹۹ به 
لحاظ انرژی تنه��ا 3 درصد از کل انرژی به 
فروش رفته در کش��ور را تشکیل داده است. 
درحالی که میزان آورده مالی همین 3 درصد 
برق فروش رفته معادل ۴0 درصد کل درآمد 
حاصل از فروش برق در س��ال ۱3۹۹ است.
موضوع صادرات نامتناسب برق در شرایطی 
رقم می خورد که وجود مرز خشکی مشترک 
ایران با ۷ کش��ور که عمدتا در تامین نیاز به 
انرژی برق، خود با مش��کالت عدیده مواجه 
هستند و همچنین نوار ساحلی ۱۴۴۱ کیلومتر 
در ش��مال و جنوب ایران از دالیلی است که 
ظرفیت تبدیل ش��دن به قطب انرژی غرب 
آس��یا را برای ایران به وج��ود می آورد.عالوه 
بر ظرفیت جغرافیای سیاسی، در حال حاضر 
توسعه زیرساخت های ش��بکه برق ایران در 
مقایسه با کشورهای همسایه به نحوی است 
که امکان تبدیل کردن کشور به قطب برق 

منطقه را تسهیل می نماید،به طور کلی شبکه 
تولید و توزیع ب��رق ایران با ظرفیت نزدیک 
به ۹0 هزار مگاوات در مقایسه با کشورهای 
منطقه از توس��عه قابل توجهی بهره مند شده 
است. تا جایی که این شبکه پتانسیل تبدیل 
ش��دن به قطب توزیع انرژی برق منطقه را 
در اختیار داشته و می تواند ایران را به بازیگر 
اصلی منطقه در حوزه تامین برق تبدیل کند.
تبدیل ش��دن ایران به قط��ب تولید و توزیع 
ب��رق درمنطقه، ع��الوه بر اهمی��ت عمیق 
سیاست خارجی و مسئله تامین امنیت انرژی، 
نق��ش قابل توجهی در تامی��ن پایدار انرژی 
کش��ور دارد، زی��را می��زان اوج مص��رف در 
ایران مرتبط با ب��ازه زمانی خاصی در فصل 
تابستان است و در شرایطی که اتصال شبکه 
برق ایران و ش��بکه برق کشورهای همسایه 
وجود داش��ته باشد، این میزان اوج مصرف با 
اس��تفاده از انرژی تولید سایر کشورهایی که 
پیک انرژی متفاوتی نس��بت به ایران دارند، 

تامین می شود.
چراصادراتبرقدرکش�ورتوسعهپیدا ���

نمیکند؟
در همین راستا، بیان چنین آماری و اطالعاتی 

این سوال را به وجود می آورد که چرا کشور با 
وجود درآمد سرش��ار تنها 3 درصد از کل برق 
فروش رفته خود در یک سال را صادر نمی کند 
و با گس��ترش آم��ار ص��ادرات از منابع ارزی 
سرشار این محل برای توسعه اقتصادی بهره 
نمی برد؟پاس��خ این سوال می تواند جنبه های 
متفاوتی را در بر بگیرد، اما یکی از مهمترین 
موانع توس��عه ص��ادرات برق کش��ور، مواجه 
با اوج بار تابستان اس��ت.برای باز کردن این 
موضوع در گام ابتدایی باید بدانیم، کشور ما در 
بازه های زمانی بسیار محدودی از سال نظیر 
بخش کوتاهی از فصل گرم به دلیل مصرف 
بی رویه انرژی به خصوص در بخش خانگی 
با ناترازی تولید و مصرف برق مواجه می شود.

به معنای دیگر کشوری که از ظرفیت نصب 
ش��ده نیروگاهی نزدیک به ۹0 هزار مگاوات 
بهره  می برد، در بازه های زمانی کوتاه به دالیل 
عنوان شده توان تامین ۱00 درصدی برق در 
کشور را نداشته و این مسئله به صورت قطعی 

به زندگی مردم ضربه وارد می کند.
هزار پرمصرفهامانعایج�اددرآمد���11

میلیاردتومانی
همین مسئله سبب شده تا توسعه قراردادهای 

صادراتی برق ایران تحت تاثیر قرار گرفته و 
عمال کشور از یک منبع درآمدی بسیار سرشار 
فاصله بگیرد. زمانی که ب��ه طور دقیق تر به 
مسئله ناترازی برق کشور در فصل تابستان 
به عنوان عامل مهم توسعه صادرات انرژی 
نگاه می کنیم، متوجه خواهیم ش��د که تنها 
مشترکان پرمصرف عامل اصلی ناترازی به 
حس��اب آمده و به طریق اولی مانع صادرات 
برق کشور هستند.بر مبنای آمار مستند ارائه 
شده در تابستان سال ۱۴00، میزان مصرف 
فراتر از الگوی مشترکان خانگی پرمصرف، 
دقیقا معادل ۷ میلیارد کیلووات ساعت برآورد 
می ش��ود. بر این مبنا در ش��رایطی که همه 
مش��ترکان پرمصرف نسبت به استفاده برق 
در الگو مصرف تعیین شده اقدام می کردند، 
۷ میلیارد کیلووات ساعت برق کشور مصرف 
نمی ش��د و کش��ور عمال با خاموشی مواجه 
نمی ش��د.بر همین اس��اس با توج��ه به نرخ 
صادرات برق منتش��ر شده در سامانه کدال، 
اگر مش��ترکان پرمص��رف در الگوی تعیین 
شده از برق اس��تفاده می کردند و برق مازاد 
مصرف  آن ها به جای روشن کردن چلچراغ 
واحدهای مس��کونی، صادر می ش��د، زمینه 

کس��ب درآمد ۱۱ هزار ۱۹0 میلیون تومانی 
معادل 50 درص��د از کل درآمد فروش برق 

به داخل کشور مهیا می شد.
تعرفهپرمصرفهایخانگیدرپلهفراتر ���

ازالگوبانرخصادراتیمحاسبهشود
بر این مبنا با توجه به اینکه مصرف فراتر از 
الگوی مشترکان خانگی، زمینه عدم کسب 
درآمد ب��رق صادراتی را به وج��ود می آورد، 
بنابرای��ن کارشناس��ان حوزه ان��رژی معتقد 
هستند، تعرفه برق فراتر از الگوی مشترکان 
عمدتا پردرآمد پرمصرف خانگی، باید معادل 
تعرفه برق صادراتی تعیین شود.در سال های 
گذش��ته پرمصرف ها موجب شدند، صنعت 
برق کش��ور نه تنها در توس��عه بازار خود در 
منطق��ه موفق عمل نکند، بلک��ه در همین 
مدت از س��ایر کش��ورهای منطق��ه در این 
حوزه عقب بماند. برای مثال شرکت زیمنس 
آلمان در قالب قراردادی، تبدیل شدن کشور 
افغانستان به قطب توزیع برق منطقه آسیای 
مرک��زی را هدف گرفته یا ش��رکت جنرال 
الکتری��ک آمری��کا در قال��ب قرارداده��ای 
متعدد زیرس��اخت های انرژی کشور عراق را 

گسترش می دهند.
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شهرستان

اداره شهر دوست دار کودك در 
شهرداري اراك راه اندازي شد

ش��هردار اراک گفت: اداره »ش��هر دوست دار 
کودک« با هدف پیگیری و اجرای بسترهای 
الزم ب��رای ایجاد این ش��هر در ش��هرداری 

راه اندازی شد. 
اف��زود:  اراک  ش��هردار  کریم��ي  علیرض��ا 
شورای اجرایی شهر دوس��تدار کودک نیز با 
حضور صاحبنظران تش��کیل ش��ده و هر ماه 
نشس��ت هایی برای برنامه ری��زی و اقدامات 
مورد نیاز در حوزه کودکان و نوجوانان برگزار 

می کند.
ش��هردار اراک ادامه داد: ایج��اد اتاق مادر و 
کودک در بوس��تان ها و پایانه مرکزی ش��هر 
اراک در دس��تور کار ش��هرداری اراک ق��رار 

گرفته است.
کریمی عنوان کرد: برگزاری مسابقه نقاشی 
ب��ا موضوعیت روز مادر، تهیه موش��ن گرافی 
در راس��تای ایمنی کودکان در روز چهارشنبه 
آخر س��ال، ایمن س��ازی و استانداردس��ازی 
وسایل بازی بوس��تان های سطح شهر اراک 
و برگزاری نشس��ت آموزش��ی برای فرهنگ 
س��ازی حقوق ش��هروندی کودکان، از جمله 
اقدام��ات صورت گرفته در راس��تای ش��هر 

دوستدار کودک است.
وی گف��ت: انج��ام مطالع��ات تکمیلی برای 
تهیه اطلس شهر دوستدار کودک، طراحی و 
ایجاد بوستان ویژه کودکان اوتیسم، طراحی 
و ایجاد بوس��تان اختصاصی ک��ودکان با نام 
بوستان مطالعه کودکان، برگزاری همایش و 
کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه کودکان، 

از برنامه های آتی شهرداری اراک است.
ش��هردار اراک اف��زود: دریافت عنوان ش��هر 
دوستدار کودک دارای شاخصه هایی است که 
این ش��هرداری در حال حاضر در حال ایجاد 
زیرساخت های الزم برای کاندید شدن شهر 

اراک به عنوان شهر دوستدار کودک است.
کریمی اظهار داش��ت: تاکنون مطالعه اطلس 
ک��ودکان در ش��هر اراک ص��ورت نگرفت��ه 
و اطالع��ات کام��ل و جامع��ی در خصوص 
کودکان وجود ندارد که نیاز است این بخش 

مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: عدم وجود سمن های فعال 
در حوزه کودکان از دیگر مش��کالت است تا 

انتظار این بخش نیز تقویت و پررنگ شود.
ش��هردار اراک در بخش دیگری از سخنانش 
گف��ت: بازدی��د نقطه به نقطه ش��هر اراک با 
حضور معاونان و مسئوالن مختلف شهرداری 
اراک از 2 روز گذش��ته به منظور شناسایی و 
رفع مسایل و مشکالت شهری در بخش های 
مختلف از جمله ایمنی، آسفالت، فضای سبز و 

پسماند آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مشکالت صنایع در ستاد رفع موانع 
تولید بررسی می شود

استاندار خوزستان با اشاره به فعالیت یک هزار 
و 8۹0 واحد صنعتی در بخش صنایع کوچک 
در اس��تان گفت: در جلسات ستاد رفع موانع 
تولید مشکالت صنایع دسته بندی و بر اساس 
اولوی��ت بررس��ی و برای ح��ل آن ها کمک 

می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری 
خوزستان، امروز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه 
عل��ی مهدی پور سرپرس��ت جدید ش��رکت 
اخالق  ش��هرک های صنعت��ی خوزس��تان، 
محمدی��ان مدیرعامل قدیم، نظری مدیرکل 

صمت استان و علی رسولیان
معاون وزی��ر صمت و مدیر عامل س��ازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با 

استاندار خوزستان دیدار و گفت وگو کردند.
اس��تاندار خوزس��تان در این دیدار با اشاره به 
اول ب��ودن کش��اورزی اس��تان در کش��ور و 
ظرفیت منابع نفت و گاز اظهار کرد: در بخش 
صنایع کوچک نی��ز یک هزار و 8۹0 واحد در 

استان فعالیت می کنند.
وی ب��ا بیان اینک��ه 500 واحد غی��ر فعال و 
نیمه فعال در اس��تان داریم، اف��زود: باید در 
کنار یکدیگر و ب��ا هم افزایی از ظرفیت های 
استان در جهت راه اندازی این واحد ها استفاده 

کنیم.
خلیلی��ان در ادامه مطلب ف��وق اضافه کرد: 
برخ��ی از این واحدها مش��کالتی مانند مواد 
اولیه دارند که با افزایش سهمیه آن ها و بدون 
س��رمایه گذاری می توان تولی��د را افزایش و 

اشتغالزایی کرد.
وی برخی دیگر از مشکالت صنایع را بانکی، 
بیمه ای و مالیاتی دانست و بیان کرد: اقساطی 
ک��ردن، بخش��ش در دیرک��رد بازپرداخ��ت 
تس��هیالت و کم��ک ب��ه ورود نقدینگی به 

صنعت می تواند مشکالت را برطرف کند.

پسماندها را به افراد غیرمجاز ندهید
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان گفت: شهروندان از تحویل پسماندها 
به افراد غیرمجاز خودداری کنند و پسماندهای 
تفکیک ش��ده را به ایستگاه های ثابت و سیار 
تحویل دهند. غالمرضا س��اکتی اظهار کرد: 
شهرداری اصفهان جزو اولین کالنشهرهای 
کشور اس��ت که موضوع »تفکیک از مبدا« 
در آن آغاز ش��ده اس��ت و با ارائه آموزش ها و 
فرهنگ س��ازی هایی که تا کنون انجام شده 
است، همکاری خوبی از طرف مردم را شاهد 
هس��تیم. وی با بیان اینکه موضوع تفکیک 
از مبدا جزو موضوعات مهم محیط زیس��تی 
اس��ت، تصریح کرد: در دو سال گذشته شاهد 
ایجاد انبارها و مراکز غیر مجاز خرید و فروش 
ضایعات بازیافتی توسط بعضی از افراد هستیم 
که باعث ش��ده چرخه ای نامطلوب در حوزه 
پردازش صحیح پس��ماند به وجود آید که هم 
از لحاظ زیست محیطی و هم بهداشتی اثرات 
نامطلوبی بر جامعه خواهد گذاشت. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
ادام��ه داد: با توجه به اینکه در حوزه تفکیک 
پسماند از مبدا اقدامات زیرساختی و مناسبی 
مانند ایستگاه های بازیافت و طرح جمع آوری 
هفتگ��ی از درب منازل توس��ط ش��هرداری 
اصفهان ایجاد ش��ده اس��ت، از ش��هروندان 
درخواس��ت می ش��ود با عوامل مجاز تحویل 
پسماند خشک همکاری الزم را داشته باشند 
و از تحویل پس��ماندهای خش��ک به مراکز 

غیرمجاز خودداری کنند.

احیای 32 واحد صنعتي راکد و 
غیرفعال در سال ۱4۰۰ 

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي 
اس��تان اردبی��ل گف��ت: تالش ب��رای حل 
مشکالت حوزه اش��تغال و صنعت و احیای 
واحده��ای راک��د، از مهمتری��ن اهداف این 
شرکت در سال گذش��ته بود که این برنامه 
ها در سال جدید نیز با شتاب هرچه بیشتری 
ادامه خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک هاي صنعتي استان اردبیل، 
محم��د اهل��ي در جریان بازدید از ش��هرک 
صنعت��ی اردبیل2 ضم��ن اع��الم این خبر 
اظهار داش��ت: برنامه های حمایتی مختلفي 
از سرمایه گذاران در ش��هرک هاي صنعتي 
انجام مي شود که با این برنامه های حمایتی 
تالش شده حجم ورودی سرمایه گذاري ها 
در اس��تان افزایش یابد. مدیرعامل ش��رکت 
شهرک هاي صنعتي استان اردبیل از تالش 
تمامی مسئوالن براي برطرف کردن موانع 
تولید و اش��تغال و حل مشکالت واحدهاي 
تولیدی خبر داد و افزود: با اقدامات انجام شده 
در سال گذشته، 32 واحد راکد و غیرفعال در 
شهرک هاي صنعتي به چرخه تولید بازگشته 
اند که با احیای این واحدهاي تولیدي، برای 
بیش از  ۴00 نفر اش��تغال مجدد ایجاد شده 
اس��ت. اهلی با بیان اینکه با تسهیل شرایط 
سرمایه گذاری، زمینه حضور سرمایه گذاران 
در استان فراهم شده است، خاطر نشان کرد: 
در ش��هرک های صنعتی تالش می ش��ود 
ب��ا واگذاری زمین به صورت ش��رایط نقد و 
اقساط و همچنین ارائه مشوق های سرمایه 
گذاری بالع��وض، حمایت های همه جانبه 

ای از واحدهای تولیدی انجام شود.

حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان سمنان در برنامه ارتباط مردمی 

مرکز سامد
به منظور پاسخگویی برخط به تماس های 
مردمی برای رسیدگی به مسائل و مشکالت 
حوزه ب��رق، مدیرعامل ش��رکت توزیع برق 
استان س��منان در مرکز سامانه الکترونیکی 

ارتباط مردم و دولت »سامد« حضور یافت.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان 
ب��ا عنوان این مطلب بیان کرد: در راس��تای 
نظامنام��ه مدیریت ارتباط مردمی در بس��تر 
س��امد و هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، 
بازرسی و امور حقوقی اس��تانداری سمنان، 
نخس��تین برنامه ارتب��اط مردمی مدیرعامل 
شرکت توزیع برق در سال ۱۴0۱، در زمینه 
پاس��خگویی به درخواس��ت های مردمی از 
طریق ش��ماره تلفن ۱۱۱، در مرکز س��امد 
انجام ش��د. ابوالفضل همتی با اشاره به این 
ک��ه این برنامه به مدت یک و نیم س��اعت 
در مرکز س��امد به اج��را درآمد گفت: احدی 
از مشترکین روس��تای چهارطاق شهرستان 
آرادان طی تماس تلفن��ی، از ارائه به هنگام 
انشعاب برق توسط همکاران قدردانی نموده 
و مش��ترک دیگری از ش��هر کالت��ه رودبار 
شهرس��تان دامغ��ان ، موض��وع جابه جایی 
پای��ه برق در مح��ل جنب میدان ش��هدا را 
مطرح کرده که پ س��خگویی الزم توسط 
مدیرعامل انجام شد. وی یادآور شد: برنامه 
مالقات عمومی مدیرعامل ش��رکت توزیع 
برق اس��تان در روزهای سه شنبه هر هفته 
از س��اعت ۱0 صبح لغای��ت ۱2 ظهر برقرار 
است و متقاضیان و مشترکان برق استان می 
توانند با شماره تلفن 33۴35۱۷0 هماهنگ 

نمایند.

اخبار

دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه سالمت 
استان بوش��هر گفت: گس��ترش تعهدات 
خدمات توانبخشی ، افزایش سقف قیمت 
و تعه��د هزین��ه های اورت��ز و پروتزهای 
تهی��ه ش��ده توس��ط معلوالن جس��می 
حرکتی )با تأییدیه س��ازمان بهزیس��تی( ، 
حذف س��قف خدمات فیزیوتراپی دو اندام 

برای مددجویان تحت پوش��ش بهزیستی 
، خدم��ات کار درمانی مرتب��ط در بخش 
بس��تری و خدمات مشاوره روانشناسی در 
بیماران اوتیسم ، از جمله اقدامات هدفمند 
و مؤثر س��ازمان بیمه سالمت است. وی 
ب��ا بی��ان این مطل��ب که بیمه س��المت 
هم��واره در حال افزایش پوش��ش بیمه و 

خدمات و گس��ترش هدفمند چتر حمایت 
از بیمه شدگان اس��ت گفت: برنامه های 
تکمیل پوشش بیمه محالت کم برخوردار 
و ارائه خدمات از طریق پزش��ک خانواده 
، تعه��د هزینه خدمات درم��ان ناباروری ، 
خدمات توانبخشی و افزایش تعهد داروها 
و خدم��ات بوی��ژه برای بیم��اران مزمن ، 

مددجویان و بیم��اران کرونایی در همین 
راستا است. مدیرکل بیمه سالمت استان 
بوش��هر گفت : س��ه محور اصلی رسالت 
س��ازمان بیمه س��المت ش��امل پوشش 
همگانی بیمه س��المت ، رویکرد سالمت 
محوری و حفاظ��ت مالی از مردم در برابر 

هزینه های سالمت است.

بیمه سالمت همواره در حال افزایش پوشش بیمه و خدمات و گسترش هدفمند چتر حمایت از بیمه شدگان است
مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر:

گازرسانی به ۱۱2 روستا و ۸۵۰ واحد تولیدی صنعتی خراسان رضوی 
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی از گازرسانی به ۱۱2 روستا و 850 واحد 
تولیدی صنعتی این اس��تان در س��ال گذشته خبر داد و 
گفت: برنامه های تکلیفی شرکت گاز خراسان رضوی در 

سال ۱۴00 به صورت کامل محقق شده است.
حس��ن افتخاری با اع��الم این مطلب ک��ه برنامه های 
تکلیفی مجمع ش��رکت ملی گاز ایران برای گازرس��انی 
به بخش های مختلف خراس��ان رضوی در سال ۱۴00  
به صورت کامل محقق ش��ده است اظهار کرد: در سال 
گذش��ته در بخش گازرس��انی روس��تایی ۱۱2 روستا با 
جمعیتی بالغ بر ۱2 هزار و ۶20 خانوار از نعمت گاز بهره 
مند ش��د و ضریب بهره مندی خانوار روستایی استان به 

۹۷ رسید.
وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی گازرس��انی به 
۱5۹ روس��تای دیگر استان با ۱5 هزار خانوار نیز در حال 
اجرا اس��ت که با تکمیل و بهره ب��رداری از این طرح ها 
ضریب نفوذ گاز روستایی واجدشرایط خراسان رضوی به 

۱00 درصد ارتقا خواهد یافت.
افتخاری با بیان این مطلب که خراس��ان رضوی در بین 

دیگر اس��تان های کشور بیشترین س��هم گازرسانی به 
واحدهای تولیدی صنعتی را به خود اختصاص داده است 

گفت: در س��ال گذش��ته با تالش کارکنان، پیمانکاران، 
مش��اورین و حمایت های شرکت ملی گاز و نگاه توسعه 
محور مدیریت ارش��د اس��تان، گازرس��انی به 850 واحد 
تولیدی صنعتی انجام ش��د. با این اقدام مصرف میانگین 
س��االنه حدود ۴0 میلیون لیتر از سوخت مایع واحدهای 

گازدار شده با گازطبیعی جایگزین شد.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان تصریح ک��رد: مطابق 
آخرین تقسیم بندی اس��تانداری خراسان رضوی 2۷۱۴  
روستای واجدشرایط گازرس��انی در استان شناخته شده 
که تاکنون 25۶2 روس��تا به ش��بکه گاز متصل شده اند. 
در بخش ش��هری نیز از مجموع ۹۴ ش��هر واجدشرایط 
۹3 شهر گازدار ش��ده و برنامه ریزی برای گازرسانی به 
ش��هر باجگیران به عنوان تنها شهر فاقد گاز هم در حال 

پیگیری است.
افتخ��اری یادآور ش��د: هم اکن��ون دو میلی��ون و 5۶8 
مش��ترک در استان خراس��ان رضوی از خدمات شرکت 

گاز بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

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

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 ای��ن موارد باعث می ش��ود تا کم کم 

قطار توسعه شهر اهواز به حرکت در بیاید.
وی گفت: مشاهده حضوری مشکالت مردم 
باعث می شود تا با اولویت بندی مناسب به 
دنب��ال پیگیری پروژه های کوچک و بزرگ 
باش��یم. ش��هردار اهواز تصریح کرد: یکی از 

دالیلی که ما در مجموعه ش��هرداری برای 
برخی پروژه ها مراس��م افتتاحیه برگزار می 
کنیم، این است که جوی از امید در بین شهر 
و ش��هروندان ایجاد کنیم تا آنها بدانند این 

مجموعه در حال فعالیت است.
وی در پایان اظهار کرد: مجموعه شهرداری 
اهواز به دنبال افتتاح پروژه های بزرگ است 
اما برای عمران ش��هر باید از زیرساخت ها 

شروع کنیم.

میراث فرهنگ��ی،  اداره کل  سرپرس��ت 
گردش��گری و صنایع دس��تی ای��الم ب��ه 
کردپ��رس گف��ت: در حال رایزن��ی برای 
ثبت ملی شهرس��تان ملکشاهی به عنوان 

ش��هرچاقو و بُگده هس��تیم. فرزاد شریفی 
ملکش��اهی  شهرس��تان  ک��رد:  اظه��ار 
خاس��تگاه تولید انواع چاق��و به ویژه بگده 
میراث فرهنگی،  اداره کل  است. سرپرست 
گردش��گری و صنایع دس��تی استان ایالم 
افزود: بگ��ده دارای نش��ان جغرافیایی در 
وزارتخانه اس��ت و همچنین در فهرس��ت 
آث��ار ملی معن��وی نیز قرار دارد. ش��ریفی 
ادامه داد: باتوجه ب��ه منحصربه فرد بودن 

بگده برخی از سازندگان، این محصول را 
عالوه بر استان های داخلی، به کشورهای 
دیگر جهان از جمله ق��اره اروپا نیز صادر 
می کنند و متقاضیان زیادی دارد. او با بیان 
اینکه مش��خصات و ویژگی های چاقوی 
تولیدی شهرس��تان ملکش��اهی با استانی 
چون زنجان فرق دارد، یادآور ش��د: برای 
ثبت ملی ملکش��اهی به عنوان شهر چاقو 
باید شاخصه هایی مرتبط با موضوع رعایت 

و ایجاد شود.
او توضی��ح داد: ایجاد اِلمان های ش��هری 
مرتبط با بگده و چاقوی خاص ملکشاهی 
و افزایش تع��داد کارگاه های تولید بگده و 
چاقو و کارگ��ران و صنعتگران این حرفه 
از جمله آیتم هایی است که باید برای ثبت 
ملی ملکشاهی به عنوان شهر چاقو رعایت 
و اجرای��ی ش��ود که عملیاتی ک��ردن آن 
نیازمند همکاری تمام دستگاه های مرتبط 

از جمله شهرداری و شورای شهر است.
ش��ریفی اضافه کرد: این طرح امس��ال به 
وزارتخانه ابالغ میش��ود و رایزنی و حضور 
نمایندگان مجلس در جلسات دفاع از این 

طرح ضروری است.
ب��ه گفته او بین ۱0 ت��ا ۱5 کارگاه معادل 
۹0درصد کارگاه های شهرستان ملکشاهی 
با بی��ش از 300 نفر نی��روی صنعتگر در 

حوزه تولید بگده و چاقو فعالیت دارند.

ملکشاهی به عنوان شهر ملی بگده و چاقو ثبت می شود
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایالم:

پایانی شیرین برای گروه فوالد مبارکه در نخستین ماه سال
فروردین ماه با ثبت رکوردهای متعدد برای فوالد مبارکه ماه طالیی شد؛

جهادگ��ران عرص��ه تولی��د ف��والد مبارکه، 
فروردین م��اه را به ماه طالی��ی تولید مبدل 
س��اختند و با ثبت رکورده��ای غرورآفرین، 
کارنام��ه درخش��انی از تولید را ب��ه ارمغان 
آوردن��د. عباس اکب��ری محم��دی معاون 
بهره برداری فوالد مبارکه با اش��اره به ثبت 
رکورده��ای ماهیانه تولید در نواحی مختلف 
این ش��رکت اظهار کرد: ب��ا عنایت به اینکه 
شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مزّین 
به نام »تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین« 
گردیده، فوالدمردان شرکت فوالد مبارکه با 
برنامه ریزی های دقیق، موفق شدند همچون 

سال های قبل با لبیک به فرمان مقام معظم 
رهبری و در راس��تای تحقق شعار سال، در 

ارتقای تولید کشور افتخارآفرینی کنند.
وی افزود: با اقداماتی که توس��ط تالشگران 
عرصه تولید در س��ال گذشته برای تعمیرات 
و آماده س��ازی خط��وط تولی��د و هماهنگی 
میان نواحی مختلف جهت تحقق هم افزایی 
هرچه بیش��تر برای بهبود شرایط فرایندها و 
آم��اده کردن مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 
حداکثری با بیش��ترین توان انجام ش��د، در 
فروردین ماه ش��اهد رکوردشکنی های متعدد 
در اکث��ر نواح��ی تولی��دی ش��رکت و خلق 

حماسه ای کم نظیر بودیم. معاون بهره برداری 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با ثبت 
رکوردهای روزانه و ماهیانه تولید در ابتدای 
سال جاری، گام بلندی در افزایش تولید فوالد 
کش��ور برداشته شد و در حقیقت رکوردهای 
ثبت ش��ده پیام آور افزایش تولید با استفاده از 
ظرفیت های موجود در ش��رکت است. فوالد 
مبارکه با تالش برای ثبت رکوردهای جدید 
در تولید نش��ان داد که می ش��ود با افزایش 
به��ره وری، حت��ی ب��دون س��رمایه گذاری 
مضاع��ف، ظرفی��ت تولید را افزای��ش داد و 
کش��ور را از واردات محصوالت بی نیاز کرد. 

وی تأکید کرد: قسمتی از فوالدهای خاص 
در کش��ور از طریق واردات تأمین می شود و 
ما هر چه در جه��ت تولید محصوالت ویژه 
و کیفی و مقاطع خاص تالش کنیم، شاهد 
ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خروج ارز 

از کشور خواهیم بود.
اکب��ری محم��دی اذع��ان داش��ت: عوامل 
متع��ددی در ب��ه وقوع پیوس��تن این رکورد 
مؤثر ب��ود، ولی به نظر می رس��د مهم ترین 
عامل، هم افزایی همه قس��مت های شرکت 
و همدلی س��رمایه های انس��انی شرکت در 
تمام سطوح عملیاتی و مدیریتی و به خدمت  

گرفتن همه ظرفیت های فرایندی شرکت در 
حمای��ت از خطوط تولید در راس��تای تحقق 

این دستاوردها بود.
وی بیان کرد: از تیم مدیریت عالی ش��رکت 
ب��ه خاط��ر حمایت های انجام ش��ده و همه 
کارکنان ش��رکت در همه نواح��ی تولیدی، 
پش��تیبانی و س��تادی که تمام همت خود را 
برای رس��یدن به این موفقیت بزرگ به کار 
گرفتن��د و این رکودهای بی س��ابقه را که با 
رکورده��ای قبلی نیز فاصله زیادی داش��ت 
محق��ق کردند، صمیمانه تش��کر و قدردانی 

می کنم

تنوع کار باال در کمیته امداد، ارائه خدمت به نیازمندان بیشتر

3میلیون لیتر سوخت هوایی به فرودگاه شهدای ایالم توزیع شد

استاندار خراسان رضوی:

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی :

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-استاندار 
خراس��ان رض��وی گفت: خدم��ات مختلف 
و متن��وع در کمیته امداد باعث ش��ده که به 
افراد زیادی از نیازمندان ارائه خدمت ش��ود. 
یعقوبعل��ی نظری در دیدار با نخبگان و ایتام 
کمیته امداد اداره ۴ مش��هد در اردوگاه ثامن 
االئمه)ع( افزود: این نهاد دارای شان ویژه ای 
اس��ت و مهم این است که برای افراد زمینه 
خدمت فراهم می شود. وی مشکل کشور در 
شرایط فعلی را اقتصادی و معیشتی خواند و 

تحریم های طوالنی و سوءمدیریتها را دلیل 
آن دانس��ت. نظری به برنام��ه ریزی برای 
ایجاد ۱۱5 هزار فرصت ش��غلی  در امس��ال 
در خراس��ان رضوی اشاره داش��ت و اعالم 
کرد: با رونق تولید و اقدامات زیرس��اختی در 
بخش های مختلف این موضوع باید محقق 
شود. وی ایجاد اشتغال را از مباحث مهم در 
استان دانس��ت که برای ایجاد شغل باید در 
جریان اقتصادی کش��ور رونق باشد تا تولید، 
صادرات و واردات و در نتیجه اشتغال افزایش 

یابد. نظری با بیان اینکه جامعه با جوش��ش 
از درون به اس��تقالل و خودکفایی می رسد، 
افزود: امیدواریم در کش��ور ایجاد واحدهای 
تولی��دی و اقتصادی رون��ق یابدو رفع موانع 
صورت گیرد ونتیجه آن اشتغال آفرینی باشد. 
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با کاهش 
موان��ع تولی��د و ارتقای بنگاه ه��ای تولیدی 
اشتغال در حوزه های مختلف، راه برون رفت 
از بیکاری در کش��ور و به تبع آن در اس��تان 

صورت می گیرد.

وی در خصوص تامین مسکن و اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن گفت و اضافه کرد: سهم 
اس��تان در چهار سال ۴00 هزار باب مسکن 
اس��ت که در دو مرحله ساخته می شود که 

بخشی از پروژه ها شروع به کار کرده اند.
نظری افزود: انقالب اس��المی دستاوردهای 
خوبی داشته که این دس��تاوردها باید برای 

نسل بعد از انقالب تبیین شود.
همچنین در این دیدار مدیرکل کمیته امداد 
خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کمیته امداد 

استان سال گذشته 20 هزار فرصت شغلی با 
۷00 میلیارد تومان اعتب��ار از محل اعطای 
تس��هیالت قرض الحسنه در اس��تان ایجاد 

کرده است.
رضا س��لم آب��ادی ضمانتهای س��ختگیرانه 
را از مش��کالت فراگیر در کش��ور برای اخذ 
تسهیالت اش��تغالزایی بیان کرد و خواستار 
این مس��اله شد تا در کارگروه اشتغال استان 
ب��ه مدیران بانکی تاکید ش��ود که همراهی 

الزم را داشته باشند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ایالم از تامین و توزیع 3 میلیون لیتر 
سوخت هوایی به فرودگاه بین المللی ایالم 
در سال ۱۴00 خبر داد. علی اصغرچاغروندی  

اظهار کرد: در س��ال گذشته با انجام ۱30۷ 
پ��رواز ح��دود 3 میلی��ون س��وخت هوایی 
ATK در فرودگاه بین المللی ش��هر ایالم 
س��وختگیری ش��د. وی افزود: این شرکت 

عالوه بر تامین سوخت پرواز های مسافری 
سوخترسانی به بالگردهای اورژانس هوایی، 
هالل احمر، نظام��ی و انتظامی و… را نیز 
در مرکز س��وختگیری هواپیمای��ی فرودگاه 

شهدای ایالم برعهده دارد. مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم گفت: 
میزان سوختگیری انجام گرفته در سال ۹۹ 
در بخش حم��ل و نقل هوایی منطقه حدود 

دو میلیون ۷00هزار لیتر بوده که این میزان 
در مقایسه با سال ۱۴00 با احتساب سوخت 
JP۴ )سوخت بالگرد(بیش از ۱2 درصد رشد 

داشته است.
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جامعه

 جزییات دستگیری 
قاتل طلبه های اهل سنت

سردار محمد قنبری از شناسایی و دستگیری 
س��ه نفر از عامالن قت��ل دو طلبه ترکمن در 
شهرس��تان گنبدکاووس خبر داد و گفت: در 
تاریخ سیزدهم فروردین ماه امسال خبر قتل 
دو طلبه اهل سنت در محله چای بوئین گنبد 
کاووس ب��ه پلی��س اطالع داده ش��د که در 
جریان آن پلیس وارد عمل ش��ده و مشخص 
ش��د قتل با س��الح گرم انجام شده است. به 
دلیل حساس��یت موض��وع، تیم ه��ای ویژه 
تخصصی کارآگاهان مج��رب پلیس آگاهی 
و پلیس اطالعات انتظامی کش��ور و اس��تان 
گلس��تان رس��یدگی به این پرونده را برعهده 
گرفتند.  وی با بیان اینکه دستگیری عوامل 
این جنایت را در دستورکار ویژه ماموران قرار 
داشت، گف�ت: علیرغم پیچیدگی های حادثه، 
در نتیجه اقدام هماهنگ اطالعاتی و عملیاتی 
پلیس عوامل این جنایت روز دوش��نبه پنجم 
اردیبهشت ماه شناسایی و دستگیرشدند و از 
آنان س��الح به کار رفته در قتل نیز کشف و 
ضبط ش��د.رییس پلیس آگاهی کشور با بیان 
اینک��ه عامل اصلی قتل و دو همدس��ت وی 
دستگیر ش��ده اند، گفت: ضارب علت قتل را 
خصومت ش��خصی اعالم کرد. تحقیقات از 
متهمان پرونده در جریان اس��ت و اطالعات 
تکمیل��ی در ای��ن ب��اره متعاقب��ا ب��ه اطالع 

هموطنان خواهد رسید.

آغاز طرح »راه خدمت« در منطقه ۱۵ 
با اجرای 6 پروژه عمرانی 

۶ پروژه عمران��ی در قالب اجرای »طرح راه 
خدمت « در معابر نواحی منطقه ۱5 به منظور 
رفاه و رضایت شهروندان  در حال انجام است.
سید مهدی صباغ شهردار منطقه با اعالم این 
خبر گف��ت:  در این طرح جه��ادی عملیات 
بهس��ازی، ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر 
و ن��وار های حفاری ، بهس��ازی پیاده راه ها، 
اجرای نهر، نص��ب دریچه و مدیریت آبهای 
س��طحی با اجرای عملیات لول��ه گذاری در 
معابر نواحی در حال انجام و تا پایان شهریور 
ادامه دارد.او به مطالبات جدی ش��هروندان از 
مدیریت شهری ، اش��اره کرد و ادامه داد: در 
این راس��تا برای تامین رف��اه و جلب رضایت 
شهروندان تمامی خیابان ها و معابری که نیاز 
به ترمیم و بهس��ازی دارند در اولویت فعالیت 
عمرانی طرح »راه خدمت«  قرار دارد .صباغ 
به تش��ریح این طرح پرداخت و افزود: اجرای 
عملی��ات لوله گذاری به طول ۶00متر طول، 
پیاده رو سازی به مساحت 2 هزار و 800 متر 
مربع و  نص��ب  ۱00 عدد دریچه در خیابان 
عباس کاش��ی در ناحیه 2، اج��رای عملیات 
تراش و روکش مکانیزه آسفالت به مساحت 
۶ ه��زار متر مربع و پخ��ش  هزار و 320 تن 
آسفالت در خیابان صالحی ناحیه 3 و اجرای 
عملیات نهر رو باز به طول ۴80 متر طول در 
خیابان اسکندرلو ناحیه ۴ از جمله این فعالیت 
هاست.ش��هردار منطق��ه ادام��ه داد: اجرای 
عملیات لوله گذاری به طول ۹00 متر طول، 
۹00 مت��ر اج��رای کانیو و نص��ب ۱50 عدد 
دریچه در خیابان ۱5 متری س��وم افسریه در 
ناحیه 5، اجرای عملیات لوله گذاری به طول 
۶00 مت��ر و نصب 250 عدد دریچه در محله 
اسالم آباد در ناحیه ۶ و اجرای طرح مدیریت 
آبهای سطحی محله خاورشهر با اجرای ۶00 
متر طول لوله گذاری از سایر اقدامات در حال 

اجرا در طرح راه خدمت است. 

»نزاع« بیش از ۵۸۰ هزار نفر را به 
پزشکی قانونی کشاند

سازمان پزش��کی قانونی اعالم کرد: در سال 
گذش��ته )۱۴00(، 58۶ هزار و 283 مصدوم 
نزاع به مراکز پزش��کی قانونی مراجعه کردند 
که از ای��ن تعداد 3۹۱ هزار و ۶25 نفر مرد و 
۱۹۴ ه��زار و ۶58 نف��ر زن بودند.در گزارش 
پزش��کی قانونی تاکیدش��ده اس��ت، بررسی 
مراجعان نزاع در واحدهای معاینات پزش��کی 
قانونی نش��ان می دهد که بس��یاری از این 
افراد از روی خش��م و عصبانیت آنی دس��ت 
ب��ه عملی می زنند که عوارض ناش��ی از آن 
نه تنها زندگی فرد آسیب دیده، بلکه زندگی 
فرد ضارب را نیز مخت��ل و دچار بحران می 
کن��د؛ حال آنکه در تعداد قابل توجهی از این 
نوع ارجاعات می شد مسئله به وجود آمده را 
بدون زد و خورد و تنها با صحبت کردن حل 
و فصل کرد.بر اس��اس این گزارش در سال 
۱۴00، تعداد ارجاعات نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی سراسر کشور برابر با 58۶ هزار و 283 
نفر بود. این رقم در مقایس��ه با س��ال قبل از 
آن)۱3۹۹( تغیی��ر چندانی نداش��ته و تنها دو 

دهم درصد بیشتر شده است.

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان 
آغاز شد

مدیرکل ام��ور فرهنگی و اجتماعی صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری از آغ��از ثب��ت نام 
جدی��د وام ض��روری ۱2 میلی��ون تومان��ی 
بازنشس��تگان و وظیفه بگیران این صندوق 
از شش��م اردیبهش��ت م��اه ۱۴0۱ خبر داد.
محمود مرتضایی فرد گفت: ثبت نام اینترنتی 
وام ضروری ۱2میلیون تومانی س��ال ۱۴0۱ 
بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق تا 
پایان اردیبهش��ت ماه ۱۴0۱ انجام می شود.
وی یادآور شد: ثبت نام فقط از طریق درگاه 
بازنشس��تگی  الکترونیکی صندوق  خدمات 
کش��وری به نش��انی sabasrm.ir انجام 
خواهد ش��د.مرتضایی ف��رد با بی��ان اینکه 
»مبلغ این تس��هیالت همانن��د مرحله قبل، 
مبلغ ۱2 میلیون تومان با اقس��اط 3۶ ماهه 
و با کارمزد ۴ درصد اس��ت« اظهار داش��ت: 
متقاضیان می توانند در بازه زمانی اعالم شده 
به درگاه خدمات الکترونیک صندوق مراجعه 
و با وارد کردن اطالعات سه گانه خود شامل 
دفترکل، کد ملی و ش��ماره حس��اب نسبت 
به ثبت درخواس��ت اقدام کنند.وی همچنین 
تصریح کرد: ثبت درخواس��ت متقاضیان به 
معنی پرداخت تس��هیالت ب��ه همه عزیزان 
نخواه��د ب��ود.او ادام��ه داد: پ��س از اتمام 
مهلت ثبت نام، س��وابق متقاضیان از جمله 
مجموع وام ه��ای دریافتی، به��ره مندی از 
سایر تسهیالت صندوق بازنشستگی، میزان 
حقوق دریافتی و س��ایر موارد بررس��ی شده 
و ب��ا اولویت بندی و براس��اس میزان اعتبار 
تخصیص یافته از س��وی بانک عامل، این 
تس��هیالت در نوبت های مشخص پرداخت 

خواهد شد.

متالشی شدن باند دسترسی غیرمجاز 
به شبکه های اجتماعی شهروندان با 

بیش از ۱۰۰ شاکی
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و 
کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز 
به حساب های کاربری شبکه های اجتماعی 
)اینستاگرام و تلگرام( شهروندان توسط باند 
2 نف��ره خبر داد و گفت مجرمان در مجموع 
بیش از دویس��ت میلیارد ریال کالهبرداری 
کرده بودند.سرهنگ داوود معظمی گودرزی، 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داش��ت 
در پ��ی مراجعه چند ده نفر از همش��هریان 
تهران��ی ب��ه پلیس فت��ا پایتخ��ت مبنی بر 
دسترس��ی غیرمجاز به حس��اب کاربریشان 
در ش��بکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام 
و تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس فت��ا پایتخت قرار گرفت.رئیس پلیس 
پایتخت ادامه داد: این افراد اظهار می داشتند 
که حس��اب های کاربری آن ها مورد هجوم 
افراد ناش��ناس قرار گرفته و س��وء اس��تفاده 
شده اس��ت به طوری که در قسمت پیام ها 
از مخاطبین و دنبال کنندگانشان درخواست 
واریز وجه کرده اند و در برخی موارد مبالغی 
واریز گردیده است.سرهنگ گودرزی افزود: 
کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات 
تخصصی خود را آغاز کردند و با بررس��ی ها 
فنی و سایبری موفق شدند ردپای مجرمان 
را در فض��ای مج��ازی و حقیقی شناس��ایی 
کنند و پ��س از تش��ریفات قضایی اعضای 
اصلی ای��ن باند که 2 نفر بودن��د را در یک 
عملیات غافلگیرانه در استان تهران دستگیر 
و ب��ه پلیس فتا پایتخت منتق��ل نمودند که 
تاکنون در بررس��ی های اولیه مشخص شد 
که حدود ۱00 پرونده مفتوح در تهران بزرگ 
مربوط ب��ه این باند واصل گردیده اس��ت و 
بررسی های تکمیلی در حال انجام می باشد.
این مقام پلیس بیان داش��ت: مجرمین پس 
از حض��ور در پلیس فتا ب��ا خیال اینکه ردی 
از خ��ود بر جای نگذاش��ته اند و همه چیز را 
انکار می کردند، اما پس از مش��اهده ی ادله 
دیجیتال جمع آوری ش��ده توسط پلیس به 
جرم خود اقرار نمودند و بیان داش��تنند اکثر 
قربانیان ما افرادی بودند که از رمز های ساده 
و قابل حدس نظیر شماره تلفن همراهشان 
استفاده می نمودند و یا بدون توجه به صحت 
ارس��ال کننده پیام رمز های خصوصی فعال 
س��ازی ش��بکه های اجتماعی خ��ود را وارد 

می نمودند.

اولتیماتوم وزارت بهداشت به 
داروخانه هایی که اینترنتی دارو 

می فروشند
مدیر کل دفتر بازرس��ی، ارزیابی عملکرد و 
پاس��خگویی به ش��کایات وزارت بهداشت 
گفت: برخ��ی از داروخانه ها فروش اینترنتی 
دارو دارند که این امر تخلف اس��ت.علیرضا 
رحیم نی��ا، درخصوص فروش اینترنتی دارو، 
گفت: در حال حاض��ر فروش اینترنتی دارو، 
مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص 
جلساتی برگزار و مقرر شد که داروخانه هایی 
که ف��روش اینترنتی دارو انج��ام می دهند، 
شناس��ایی ش��ده و عالوه بر اینکه س��همیه 
دارویی شان قطع می ش��ود، به کمسیسیون 

ماده 20 نیز معرفی شوند.

اخبار

و  معم��اری  مع��اون  اجتماع�ی: گ�روه
شهرس��ازی ش��هردار ته��ران با تش��ریح 
فعالیت قرارگاه مسکن ش��هرداری گفت: 
۴3 درصد تهرانی ها مس��تاجر و 80 درصد 
شهروندان در اس��تان تهران زیر خط فقر 

مسکن هستند.به گزارش »عصر ایرانیان« 
حمیدرضا صارمی با حضور در جلسه شهر با 
بیان اینکه شهر تهران، ۱0 درصد جمعیت 
کش��ور و ۱5 درصد جمعیت شهری کشور 
را در خ��ود جای داده اس��ت، گفت: دولت 
باید عمده تالشش برای تهران باشد و در 
بحث مسکن ملی ۱50 هزار مسکن را به 
تهران اختص��اص دهد.به گفته صارمی در 
شاخص های مس��کن در کل جهان فقط 

دمشق وضعیتی بدتر از ما دارد.
معاون ش��هردار تهران با اش��اره به اسناد 
فرادس��ت گفت: جامعه نم��ی پذیرد که با 
گذش��ت ۴3 س��ال از انقالب اسالمی در 
موضوع مس��کن با آزم��ون و خطا برخورد 
کنی��م.وی تاکید کرد: اگر دولت از ظرفیت 
شهرداری ها در بحث مسکن استفاده کند، 
این چهار س��ال پیش رو م��ی تواند موفق 
باش��د.صارمی با اینکه تا سال ۱۴30 رشد 

جمعیت تهران، رش��دی باالتر از میانگین 
کش��ور دارد، بر آینده نگ��ری در خصوص 
جمعیت پذیری ش��هر ته��ران تاکید کرد و 
گفت: نمی خواهیم جمعیت پذیری مناطق 
تهران را افزایش دهیم اما نمی توانیم مردم 
را هم بیرون کنیم؛ چرا که مردم با بخشنامه 
به تهران نیامدند که با بخشنامه بروند.وی با 
اشاره به پیامدهای افزایش تقاضا و کاهش 
عرضه در حوزه مسکن، گفت: برای نمونه 

یک متر مسکن در خیابان کارگر شمالی در 
س��ال ۹۷ ، مبلغ هفت میلیون تومان بوده 
که در س��ال جاری ب��ه 80 میلیون تومان 
افزایش یافته اس��ت.وی در گزارش خود با 
بیان اینکه ۴3 درصد در تهران اجاره نشین 
هستند و متوسط کش��وری این حوزه 25 
درصد اس��ت، گفت: 50 تا ۶0 درصد مردم 
سهم مسکن در سبد خانواده شان بیش از 

85 درصد است.

 43 درصد تهرانی ها مستاجر هستند
معاون شهردار تهران:

صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛

گ�روهاجتماعی:ذبیح اهلل خدائی��ان از صدور حکم ۱۷0 
س��ال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد.

به گزارش خبرنگار »عصر ایرانیان«، ذبیح اهلل خداییان در 
چهاردهمین نشست خبری در دوران تحول و تعالی قوه 
قضایی��ه افزود: جمعه این هفته آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضان به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده است. 
این روز جلوه ش��کوه وحدت امت اس��المی برای آزادی 
قدس ش��ریف اس��ت.  خداییان اظهارداشت: روز قدس، 
روز مبارزه با ظلم و مبارزه با تبعیض نژادی اس��ت. امروز 
پیش چشم دنیا ش��اهد به خاک و خون کشیدن مردمی 
هس��تیم که گناه آنها دفاع از خاک، ناموس و جانش��ان 
اس��ت و برما فرض است که با حضور پرشور و شعور در 
راهپیمایی روز جهانی قدس، این جنایات را محکوم کنیم 
و ب��ار دیگر یکپارچگی امت اس��المی را به رخ جهانیان 
بکش��یم و به   برخی کش��ورهای اس��المی خودفروخته 
اع��الم کنیم که آرزوی فراموش ش��دن فلس��طین را به 
گور خواهند برد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درب��اره پروژه پتروش��یمی میانکاله گف��ت: پس از طرح 
پتروش��یمی میانکاله در فضای مجازی از ناحیه معاونت 
حقوق عامه دادس��تانی کل کشور، مکاتبه ای با دادستان 
مرکز مازندران صورت گرفت و با توجه به مصوبه هیات 
وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار پتروشیمی در صورت 
دارا ب��ودن فاض��الب صنعت��ی در فرایند تولی��د از ادامه 
عملیات اجرایی ش��رکت جلوگیری شود و بر این اساس 
عملیات اجرایی متوقف شده است.وی ادامه داد: دادستانی 
از سازمان اراضی و محیط زیست استعالم هایی خواسته 
تا مش��خص ش��ود که آیا مجوزهای الزم را داشته است 
ی��ا نه که هنوز درخصوص تامی��ن آب، گاز و حتی نوع و 
درجه خاک واگذار ش��ده به این شرکت ابهام هایی وجود 
دارد.سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ای در خصوص 
احض��ار و جلب فردی درباره طرح س��اخت پتروش��یمی 
میانکاله تشکیل نشده است.س��خنگوی قوه قضاییه در 
پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده 
بانک س��رمایه گفت: پرونده ه��ای متعددی در خصوص 
بانک س��رمایه تشکیل ش��ده و برخی پرونده ها منجر به 
صدور حکم قطعی و اعالم شده است. اخیرا نیز احکامی 
در این پرونده صادر ش��ده است که در مجموع افرادی به 
بیش از ۱۷0 س��ال حبس محکوم ش��دند.وی ادامه داد: 
محمد امامی ب��ه جرم اخالل کالن در نظام اقتصادی از 
طریق تحصیل مال نامشروع به 20 سال حبس، رد مال و 
انفصال، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱0 سال حبس، 
رد مال و جزای نقدی و شهاب الدین غندالی به ۱2 سال 

و ۶ ماه حبس محکوم ش��ده است.خداییان افزود: ۶ نفر 
از این متهمان به حبس محکوم شدند همچنین ۱5 نفر 
دیگر هم هر یک به پنج سال حبس و رد وجوه محکوم 
شدند.س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به سوالی درباره 
اقدامات سازمان بازرسی درباره پیگیری مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی و تکالیف دستگاه ها گفت: با اجرای 
یک بازرسی فوق العاده در قوه قضاییه در این زمینه اقدام 
شد که براساس بررسی ها مقرر شده بود که قوه قضاییه 
در راس��تای تدوین پیش نویس قوانین الزم و کارآمد در 
پیشگیری از فساد و ابتذال در جامعه اقدام کند که معاونت 
حقوقی در گزارش��ی اعالم کرد که این موضوع در لوایح 
مختلف مورد توجه قرار گرفته است.خداییان اظهارداشت: 
بررس��ی تکالیف سایر دس��تگاه های اجرایی نیاز به زمان 
بیشتری دارد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور 
قرار دارد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره 
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های سرکرده گروهک 
تروریستی حرکه النضال و سرکرده گروهک تروریستی 
تندر گفت: جلس��اتی برای این پرونده ها در دادگاه برگزار 
ش��ده است اما محاکمه به اتمام نرس��یده و رسیدگی به 
این پرونده ها ادامه دارد.س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به س��والی درب��اره آخرین وضعیت پرون��ده عامل حادثه 
صحن رضوی و انگیزه ش��خصی یا گروهی متهم گفت: 
در این پرونده بالفاصله مرتکب دس��تگیر ش��د و اکنون 
تحقیقات تمام ش��ده اس��ت.خداییان افزود: عامل حادثه 
شهدا را نمی شناخته و انگیزه شخصی هم نداشته است 
و وابس��تگی های گروهی داش��ته و تحت تأثیر تفکرات 
گروه��ی بوده و به صورت خودس��رانه این اقدام را انجام 

داده اس��ت. در رابطه با همدس��ت داشتن متهم هم باید 
گفت که همدست نداش��ته است.سخنگوی قوه قضاییه 
در پاسخ به سوالی درباره روند آزادسازی سواحل گفت: در 
سال گذشته با اقدام به موقع ریاست قوه قضاییه در زمینه 
آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج انجام شد و بسیاری 
از اداراتی که اراضی و حریم بس��تر را تصرف کرده بودند 
اقدام به آزادسازی کردند و این مناطق به شهرداری کرج 
سپرده شد.وی ادامه داد: عالوه بر این، اقدامات خوبی هم 
در سایر سواحل انجام شد و مردم می توانند از این مناطق 
استفاده کنند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در 
رابطه با اقدامات قضایی در زمینه بورس گفت: چند پرونده 
در رابطه با بورس تش��کیل ش��ده که یک پرونده مربوط 
به خری��د و نگهداری غیر مجاز رم��ز ارز بود که در این 
ارتباط، مدیرعامل سابق بورس تحت تعقیب قرار گرفت و 
پرونده همچنان مفتوح است.خداییان اظهارداشت: پرونده 
دیگری مربوط به یکی از مسئوالن وزارت اقتصاد و چند 
مدیر وق��ت بورس پیرامون اغوای اف��راد برای معامله و 
اعالم قیمت های دروغین س��ال گذشته تشکیل شد که 
هنوز کیفرخواس��ت صادر نشده همچنین برای این افراد 
پرونده انتظامی هم تش��کیل ش��ده است.سخنگوی قوه 
قضاییه در پاسخ به س��والی درباره حکم صادره برای دو 
دانشجوی دانشگاه شریف گفت: در مورد این افراد اتهام 
افس��اد فی االرض مطرح بود که با ای��ن عنوان اتهامی 
تح��ت تعقیب قرار گرفتند ام��ا دادگاه این اتهام را محرز 
تش��خیص نداد و به اتهام تخریب، ایجاد حریق هریک 
از آنها به ۱0 سال حبس محکوم شدند همچنین این دو 
ف��رد به اتهام اجتماع و تبانی و همکاری با گروهک های 

معاند نظام به پنج سال حبس و برای جرم فعالیت تبلیغی 
علی��ه نظام به یک س��ال و در مجموع ه��ر یک به ۱۶ 
س��ال حبس محکوم ش��دند که مجازات اش��د یعنی ۱0 
سال برای آنها اجرا می شود و البته حکم در مرحله بدوی 
اس��ت و هنوز قطعی نشده است به همین دلیل از اعالم 
اس��امی خودداری کردم.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به س��والی درباره رفع اطاله دادرسی گفت: هر ماه میزان 
پرونده های مختومه در دادگاهها بیشتر می شود اما نیاز به 
همکاری بیشتر داریم تا کمبودهای قوه قضاییه رفع شود 
و امیدواریم دولت سیزدهم همکاری الزم را داشته باشند 
تا بتوانیم با تامین نیروها و اتخاذ راهکارهای مناسب اطاله 
دادرسی را کاهش دهیم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های خودرویی از 
جمله آذویکو و مفتاح رهنورد گفت: برخی از این پرونده ها 
هنوز به صدور حکم منتهی نشده است. در مورد شرکت 
آذویکو تاکنون  س��ه جلس��ه دادگاه برگزار شده و نوبت 
بعدی رسیدگی دادگاه ۱8 اردیبهشت است.وی ادامه داد: 
در مورد مفتاح خودرو بخش��ی از پرونده منجر به صدور 
حکم ش��د که متاسفانه مدیرعامل این شرکت در مرحله 
صدور حکم بدوی پرونده فوت ش��د و عالوه بر این ۱۶ 
نفر دیگر هم در این پرونده به ۶ ماه تا پنج سال حبس و 
رد مال محکوم شدند همچنین بخشی دیگر از پرونده در 
دادس��را مفتوح است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به س��والی درباره ترک 
فعل ها و برخورد با آن گفت: ریاست جمهوری و ریاست 
قوه قضاییه تاکید دارند. گاه��ی در قانون تکالیفی برای 
مس��ئوالن تعیین ش��ده که ضمانت اجرای عدم اجرای 
تکالیف جرم اس��ت و مج��ازات دارد.وی ادامه داد: البته 
در بس��یاری از موارد، ترک فعل مسئوالن جرم محسوب 
نمی شود و تخلف انتظامی یا اداری است که آن هم قابل 
پیگیری اس��ت و در این خصوص مواردی داشتیم که در 
دستگاه قضایی پیگیری شد.خداییان افزود: اخیرا پرونده 
ای در ای��ن زمینه برای برخورد با ترک فعل مس��ئوالن 
تشکیل نشده است البته دستگاه های نظارتی باید در این 
زمینه اهتمام الزم را داشته باشند.سخنگوی قوه قضاییه 
در پاس��خ به سوالی درباره پرونده کارمندان منابع طبیعی 
لواس��ان گفت: موضوع این پرونده ارتشا بود که افرادی 
رش��وه دریافت کردند و البته برخی هم رشوه داده بودند 
که به ۶ ماه تا پنج سال حبس محکوم شدند.وی با اشاره 
به محکومیت ۱۹ نفر در این پرونده افزود: رشید صفری، 
یداهلل اکبری، علیرضا قلی بیگیان، فرشاد شعبانی از جمله 

محکومان این پرونده هستند.

عض��و کمیته ملی واکسیناس��یون کرونا با اش��اره به 
کاهش تقاضای جهانی واکس��ن کرونا، این موضوع 
را چال��ش این روزهای عرصه واکسن س��ازی خواند 
و درباره سرنوشت واکس��ن های ایرانی، گفت: اینکه 
ادامه تولید واکس��ن های ایرانی به چه صورت باش��د 
ی��ک تصمی��م سیاس��ی اس��ت؛ نباید ریس��ک را به 
واکسن س��از تحمیل کرد؛ بلکه مانند س��ایر کشورها 
بای��د ریس��ک را به س��مت دولت برد و الزم اس��ت 
واکسن سازها حفظ شوند.مصطفی قانعی در گفت وگو 
با ایسنا، درباره آخرین اخبار واکسن های ایرانی کرونا، 
گف��ت ما وضعی��ت خوبی داری��م و کل نیاز داخل به 
واکس��ن در حال تامین ش��دن اس��ت و خوشبختانه 
مش��کلی با تامین واکس��ن نداریم. البته به طور کلی 
در دنیا و ایران مصرف واکس��ن کاهش یافته اس��ت 
که این چالش امروز ما است.وی افزود: سال گذشته 
بحث سِر نبود واکسن بود و امسال بحث سر فروش 
واکس��ن ها است. داخل انبارها 50 میلیون دز واکسن 

)ایران��ی و خارجی( دپو داری��م و اکنون موضوع مهم 
این اس��ت که چگونه واکسن س��ازها را حمایت کنیم 
تا از دور خارج نش��وند.او ادامه داد: اینکه ادامه تولید 
واکس��ن های ایرانی به چه صورت باشد یک تصمیم 
سیاس��ی است، نباید ریسک را به واکسن ساز تحمیل 
کرد؛ بلکه مانند سایر کشورها باید ریسک را به سمت 
دولت برد؛ بنابراین الزم اس��ت واکسن س��ازها حفظ 
ش��وند چون ما نمی دانیم موتاس��یون بعدی ویروس 
ب��ه چه صورت خواه��د بود و چقدر طول می کش��د. 
واکسن س��ازها نباید از دور خارج ش��وند که اگر این 
اتف��اق رخ دهد دوباره باید ب��ه واردات روی بیاوریم. 
علی رغم کاهش مصرف واکس��ن در سطح جهانی و 
همچنین ایران، اما تولید واکس��ن ها باید تا حدی که 
شرکت ها از هم نپاشد، ادامه داشته باشد.عضو کمیته 
ملی واکسیناس��یون کرونا، مجددا تاکید کرد: در این 
میان یک ریس��ک وجود دارد که نباید به واکسن ساز 
تحمیل ش��ود. در مدل تجاری ی��ک زمان محصول 

ب��رای بازار تولید می ش��ود که پیش بین��ی آن با خود 
ش��رکت  است، اما وقتی کس��ی برای دولت دست به 
تولید می زند، خود دولت باید ریس��ک آن را بپذیرد و 
هیچ راهی جز این کار نیس��ت.وی با اشاره به ذخیره 
50 میلیون دزی واکس��ن در انبارهای کش��ور، اظهار 
کرد: برخی واکس��ن های خارجی خریداری ش��ده به 
دلیل عدم استقبال از تزریق دز سوم، در حال نزدیک 
شدن به تاریخ انقضای خود هس��تند. تاریخ انقضاها 
در بیش��ترین حالت معموال یک ساله است.قانعی در 
عین حال با تاکید بر لزوم تکمیل روند واکسیناسیون 
و مراجعه مردم در این زمینه، افزود: تزریق دز س��وم 
به جمعیت باید جدی گرفته ش��ود؛ چون این موضوع 
به اثبات رس��یده اس��ت ک��ه تزریق 3 دز واکس��ن، 
بس��تری و مرگ ناش��ی از کرون��ا را کاهش می دهد 
و ای��ن امر باید جدی گرفته ش��ود. تزریق دز چهارم 
نیز مصوب ش��د که به کادر درمان و افراد باالی 80 
س��ال یا افراد دچار ضعف سیستم ایمنی تزریق شود.

عضو کمیته ملی واکسیناس��یون کرونا در پاس��خ به 
ایس��نا درباره صادرات واکسن های ایرانی، به کاهش 
تقاض��ای جهانی واکس��ن  کرونا اش��اره کرد و گفت: 
االن در عراق هم واکسن هایش��ان را منهدم کردند، 
افغانستان هم به شکل هبه واکسن می خواهد و... در 
کل باید تقاضایی برای واکس��ن وجود داش��ته باشد.

وی در پاس��خ به این سوال که آیا با توجه به کاهش 
تقاضای واکس��ن و موجود بودن ح��دود 50 میلیون 
دز واکس��ن در انبارها باز هم نیاز اس��ت واکسن های 
جدید ایرانی که در پلتفرم ه��ای دیگر کار کرده اند و 
هنوز به مطالعات بالینی نرس��یده اند، کار را ادامه داده 
و س��اخته و تولید شوند؟، گفت: به هر حال باید روی 
محصوالت دیگر هم تمرکز کنیم. مهم دستاوردها در 
پلتفرم های س��اخت واکسن و دارو است؛ چراکه پس 
از آنکه این ش��رکت ها تولید کننده محس��وب شدند 
می توانیم به س��راغ تولید سایر داروها و واکسن ها با 

این پلتفرم ها برویم.

۵۰ میلیون ُدز واکسن کرونا در انبارها موجود است

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به نمایندگی از وزیر ارشاد با رضا رویگری در آسایشگاه کهریزك دیدار کرد
مدیرعامل صن��دوق اعتباري هنر ب��ه نمایندگي از وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمي با حضور در آسایشگاه کهریزک 
با رضا رویگري بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، دیدار 
و پیگیر وضعیت این هنرمند پیشکسوت شد. به گزارش 
روابط عمومی صندوق اعتباری هنر؛ بدنبال انتش��ار خبر 
بستری شدن رضا رویگری در آسایشگاه کهریزک، امروز 
سه شنبه ششم اردیبهشت ماه سید مجید پوراحمدی مدیر 
عامل صندوق اعتباری هنر به نمایندگی از وزیر فرهنگ 
و ارشاد اس��المی، به دیدار این بازیگر پیشکسوت رفت. 
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اش��اره به دیدار با این 
هنرمند پیشکسوت گفت: بالفاصله پس از انتشار ویدئویی 
از آقای رویگری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
من خواستند با حضور در آسایشگاه کهریزک دلیل بستری 
ش��دن ایشان در آسایش��گاه را بررسی و اقدامات الزم در 
این جهت انج��ام پذیرد. پوراحمدی در ادامه افزود: توجه 

به وضعیت معیشتی و س��المت اصحاب فرهنگ و هنر 
از وظای��ف صندوق اعتباری هنر اس��ت و تمام تالش ما 
این اس��ت که به طرق مختل��ف از جامعه فرهنگ و هنر 
کش��ور حمایت کنیم.  وی در ادامه افزود: پس از بررسی 
های بعمل آمده از همسر و مسووالن آسایشگاه کهریزک 
مشخص شد، دلیل اصلی بستری ایشان موضوع مسکن 
نبوده و آقای رویگری بدلیل شرایط ویژه جسمانی پس از 
ترخیص از بیمارستان باید تحت مراقبت های ویژه قرارمی 
گرفتند که این امکان در منزل مهیا نبوده و پزشکان معالج 
و همسر ایش��ان آسایشگاه کهریزک را به دلیل امکانات 
ویژه و کادر پرستاری مجرب برای گذراندن دوران نقاهت 
وی پیشنهاد دادند. از آنجایی که آقای رویگری در جریان 
اقداماتی که برای سالمت ایشان در آسایشگاه کهریزک 
ضروری اس��ت نبودند، اقدام به انتش��ار این ویدئو کردند. 
پوراحمدی در خصوص حل مش��کالت  این بازیگر قول 

مساعد داد و گفت: با دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تالش می کنیم تا مشکالت آقای رویگری طی 
روزهای آتی مرتفع شود. وی در ادامه گفت: طی چندسال 
اخیر تالش کردیم در کنار آقای رویگری باشیم و در حد 
مقدورات صندوق از ایشان با اعطای تسهیالت بالعوض، 
انجام بیمه درمان تکمیلی و پرداخت هزینه های درمان 
و بس��ته های معیش��تی حمایت های الزم بعمل آوریم. 
پوراحم��دی ضمن ابالغ س��الم وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی، تاکید کرد: برای پرداخت هزینه های درمانی و 
پرس��تاری ایشان چه در منزل و یا فراهم نمودن امکانات 
ویژه برای مراقبت از ایش��ان در خ��ارج از منزل آمادگی 
کام��ل را داریم. وی در عین حال اظهار داش��ت: با تاکید 
مق��ام عالی وزارت، در مجموعه وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی تالش خواهیم کرد هرگون��ه اقدام برای بهبود 
شرایط ایشان انجام ش��ود و از هیچ کمکی دریغ نکنیم. 

همچنین مدیرعامل صن��دوق اعتباری هنر طی دیدار با 
مدیرعامل موسس��ه خیریه کهریزک در جریان وضعیت 
درمان��ی و نگهداری این هنرمند ق��رار گرفت و با تاکید 
بر آمادگی همه جانبه مجموعه وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی و صندوق اعتب��اری هنر برای بهبود ش��رایط 
درمانی و معیشتی این هنرمند پیشکسوت، ابراز امیدواری 
کرد هرچه زودتر شاهد حضور آقای رویگری در در صحنه 

هاي تئاتر، سینما و تلویزیون باشیم.
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اقتصاد خرد

اراضی ساخت چهار میلیون واحد 
مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تأمین 

می شود
مدیرعام��ل س��ازمان ملی زمین و مس��کن 
تاکی��د کرد: اراضی الزم برای س��اخت بیش 
از ی��ک میلیون و 200 هزار واحد مس��کونی 
طرح نهضت ملی مس��کن تأمین شده است.

به گ��زارش ایلنا، علیرضا فخاری، مدیرعامل 
س��ازمان ملی زمین و مس��کن گفت: اراضی 
الزم ب��رای س��اخت بیش از ی��ک میلیون و 
200 هزار واحد مس��کونی طرح نهضت ملی 
مس��کن تأمین ش��ده اس��ت و عالوه بر این، 
تأمین حدود یک میلی��ون و 200 هزار واحد 
نیز از طری��ق الحاق و تعیی��ن کاربری های 
جدید در دس��ت اقدام اس��ت که در مجموع 
به دو میلیون و ۴00 هزار واحد می رس��د.وی 
ادامه داد: برنامه ریزی شده تا در آینده نزدیک 
تأمین زمین به س��قف کل نیازمندی های ۴ 
میلیون واحد مسکونی برسد.معاون وزیر راه و 
شهرسازی درخصوص وضعیت استان ها برای 
تأمین اراضی طرح نهضت ملی مسکن اظهار 
داش��ت: در تالش هس��تیم تا تمامی اراضی 
چه��ار میلیون واحد مس��کونی طرح نهضت 

ملی مسکن محقق شود.

بازرسی ۷ هزار ناوگان حمل ونقل 
درون و برون شهری در سال گذشته

مدیرکل بازرس��ی خدمات س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: 
در اسفندماه س��ال گذشته، بیش از ۷ هزار و 
32 ناوگان حمل ونقل درون و برون ش��هری 
توسط بازرسان س��ازمان های صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها مورد بازرسی قرارگرفته 
است.به گزارش عصرایرانیان به نقل از روابط 
عمومی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان، پروی��ز فرجی با اش��اره به 
وضعی��ت نظارت های صورت گرفته در حوزه 
حمل ونقل در اس��فندماه س��ال گذشته، بیان 
کرد: در همین مدت در بخش برون ش��هری 
۱0۴ فقره پرونده به ارزش ۹0۹ میلیون ریال 
و در بخش درون ش��هری ۱۶0 مورد پرونده 
تخل��ف به ارزش بیش از ه��زار میلیون ریال 
تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی 
استان ها ارسال شده است.وی اضافه کرد: این 
در حالیس��ت که سال گذشته، تعداد 53 هزار 
و 3۷۱ م��ورد بازرس��ی در حمل ونقل برون و 
درون ش��هری ص��ورت گرفته ک��ه منتج به 
تش��کیل هزار و ۶0۴ فقره پرونده تخلف به 
ارزش بی��ش از ۱۴ هزار میلیون ریال ش��ده 
اس��ت.فرجی در این خص��وص توضیح داد: 
بازرسان این س��ازمان و سازمان های صمت 
در سراس��ر کش��ور چگونگی فعالیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی درون و برون شهری مسافر 
و ب��ار را رصد کرده و در صورت اثبات تخلف 
از سوی شرکت های یادشده با آنان بر اساس 
موازی��ن قانونی برخورد خواهند کرد.مدیرکل 
بازرسی خدمات س��ازمان حمایت با تأکید بر 
نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان حمل ونقل 
درون و برون شهری کاال و مسافر از بازرسان 
خواس��ت با پیگی��ری و رس��یدگی دقیق به 
گزارش ها و شکایت های مردمی، شاکیان را 
از برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی مطمئن 
کنند.وی همچنین از مردم خواس��ت هرگونه 
سوء استفاده های احتمالی در این زمینه را به 

شماره تلفن ۱2۴ گزارش دهند.

عقب نشینی قیمت شکر با افزایش 
توزیع تنظیم بازاری

با نزدیک ش��دن ب��ه پایان م��اه رمضان و 
کاه��ش تقاض��ا، قیمت ش��کر از تب و تاب 
افت��اده و در کنار آن با افزایش توزیع ش��کر 
تنظیم ب��ازاری، قیمت تا ح��دودی متعادل 
ش��ده اما عطش بازار برای شکر دولتی زیاد 
اس��ت.به گزارش فارس، قیمت شکر که در 
روزهای گذش��ته تا کیلویی 25 هزار تومان 
ه��م افزایش یافته ب��ود اکنون تا حدودی از 
ت��ب و تاب افتاده و ش��کر تنظیم بازاری به 
قیمت ۱۶ هزار و 350 تومان در مراکز توزیع 
عرضه می شود.در مراکز عرضه سطح شهر 
بس��ته های فله ای سه کیلویی را به قیمت 
۴۴ ه��زار تومان به ف��روش می رود. برخی 
از ای��ن مراکز بس��ته های کوچ��ک تر از 3 
کیلو نمی فروش��ند.اینها به شکرهای تنظیم 
بازاری در سطح شهر معروف است.همچنین 
مغازه هایی بسته های یک کیلویی شکر را 
به نرخ ۱۶ هزار و 350 تومان می فروشند.بر 
اس��اس این گزارش، هنوز مراکزی که شکر 
تنظی��م ب��ازاری توزیع می کنن��د محدودتر 
است و نیاز کامل تقاضا را برآورده نمی کند 
بنابراین برخی مغازه ها سوء استفاده کرده و 

شکر را به قیمت گرانتری می فروشند.

اخبار

جلوگیری از خروج آرد در شبکه 
توزیع با »سامانه   مشترك«

مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی 
دولت��ی ایران گفت: دسترس��ی س��امانه ی 
»یکپارچ��ه مدیریت آرد« به زودی به س��تاد 
مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز، ب��رای نظارت 
بر تولی��د و توزیع آرد فراهم خواهد ش��د.به 
گزارش عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران، محمدحسن 
جاللی با اش��اره به اینکه دو س��امانه در این 
شرکت بر فرآیند کاالهای اساسی در کشور 
نظارت می کنند، افزود: سامانه ی »یکپارچه 
مدیری��ت آرد«،  خرید آرد توس��ط نانوایان، 
ف��روش آن توس��ط کارخانج��ات و حمل و 
نقل آرد را در کش��ور، ثب��ت و رصد می کند.
وی با اشاره به این که برای اجرای کامل این 
سامانه و اتصال آن به سامانه ی نظارتی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستورالعمل هایی 
مورد نیاز اس��ت که در دست تهّیه و تدوین 
می باش��ند، اظه��ار کرد: ب��ا دریافت نظرات 
س��تاد مذکور و با نهایی شدن آیین نامه، این 
سامانه قادر خواهد بود تا تمامی فرآیندهای 
آرد کش��ور را به منظور برخ��ورد با تخلفات 
احتمالی کنترل کند.مدیرکل هماهنگی آرد 
و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین 
از وجود س��امانه ی کنترل دیگ��ری در این 
شرکت خبر داد و خاطرنشان کرد: سامانه ی 
س��یفا نیز فرآین��د خرید و ف��روش گندم و 
س��ایر کاالهای اساس��ی در مراح��ل خرید، 
ذخیره س��ازی، انبارداری و خروج این کاالها 
از انبارها را به طور کامل رصد می کند.گفتنی 
است، با اتصال سامانه های یاد شده، تمامی 
مراحل تولید، توزیع و حمل آرد با این سامانه، 
کنت��رل و از خروج آرد از ش��بکه ی توزیع و 

قاچاق آرد جلوگیری خواهد شد.

تعداد لوازم یدکی خودرویی قاچاق 
2 برابر واردات رسمی است

دبیر انجم��ن  صنایع همگن نی��رو محرکه 
و قطعه س��ازی خودرو کش��ور گفت: تعداد 
قطع��ات و ل��وازم یدکی خودروی��ی قاچاق 
موج��ود در ب��ازار 2 براب��ر می��زان واردات 
رس��می آنها تخمی��ن زده می ش��ود و این 
مس��اله خطری برای تولید داخل اس��ت.به 
گزارش ایرن��ا، آرش محبی نژاد اظهار کرد: 
واردکنن��دگان قاچاق نه فق��ط هزینه های 
گمرک��ی، مالیات بر ارزش اف��زوده و غیره 
را پرداخ��ت نمی کنند، بلکه ب��ا وارد کردن 
قطع��ات تقلبی و بی کیفیت ب��ا جان و مال 
مردم بازی کرده و س��ایر قطعات خودرویی 
را نی��ز خراب می کنند و در یک کالم مخل 
اقتصاد کالن کشور هستند.این مقام صنفی 
خاطرنشان کرد: هفته گذش��ته در پنجمین 
جلس��ه مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی، 
گزارش ه��ای خوب��ی از برخ��ورد پلیس با 
عوام��ل قاچاق و امحای آنها اعالم ش��د و 
وزارت صمت با طراحی سامانه ای، شناسایی 
و ردیابی کاالهای قاچاق را در برنامه دارد.
وی اظهار داش��ت:  این طرح در فاز نخست 
ب��ا 55 قلم از اقالم لوازم یدکی خودرو آغاز 
ش��ده و انجمن  صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه س��ازی خودرو کش��ور ب��ا قدرت از 
این ط��رح حمایت خواه��د کرد.محبی نژاد 
تاکید ک��رد:  تا زمانی ک��ه در حوزه عرضه 
و تقاضا )فروش��گاه ها و مردم( تش��خیص 
کاالی قاچاق ممکن نباشد، این معضل به 
صورت ریشه ای حل نخواهد شد، همچنین 
در این زمینه رس��انه ها با آگاهی رس��انی به 
عموم جامعه و تشریح طرح و ابزارهای آن 
رس��التی خطیر دارند تا از همان ابتدا مردم 
کاالی بی کیفیت یا قاچاق خریداری نکنند.
وی گفت: با اجرایی ش��دن طرح شناسه دار 
ک��ردن کااله��ا، تولیدکنن��دگان داخلی و 
همچنین واردکنندگان مسوول کاالی وارد 
ش��ده به بازار هستند و چنانچه کاال قاچاق 
بوده یا بی کیفیت باشد باید پاسخگو باشند.

قیمت گوجه فرنگی در میدان مرکزی 
به کمتر از ۱۰ هزار تومان رسید

رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی 
گفت: با افزایش عرضه گوجه فرنگی از نقاط 
مختل��ف، قیمت هر کیلو محصول به کمتر 
از ۱0 هزار تومان در میدان مرکزی رسیده 
است.به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
مصطف��ی دارایی نژاد اظهار ک��رد: با توجه 
به عرض��ه گوجه فرنگی میناب بندرعباس، 
کازرون و جیرف��ت، قیمت این محصول به 
کمتر از ۱0 هزار تومان رس��یده اس��ت.وی 
قیمت کنونی هر کیلو گوجه فرنگی میناب 
بندرعب��اس را ۷ ه��زار تومان، جیرفت را 8 
ه��زار توم��ان و کازرون را ۱0 تا ۱۱ هزار 
توم��ان اعالم کرد . دارایی نژاد می گوید: در 
حال حاضر هر کیلو گوجه س��بز با نرخ 30 
تا ۹0 هزار توم��ان، توت فرنگی ۴0 تا ۶0 
هزار تومان، طالب��ی ۱۶ هزار تومان، ملون 
8 تا ۱۱ هزار توم��ان، جانا ۱5 هزار تومان 
و هندوان��ه 5 ت��ا ۷ هزار توم��ان در میدان 
مرکزی و با احتس��اب حداکث��ر 35 درصد 

سود در خرده فروشی ها عرضه می شود.

س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس با 
بیان اینکه دولت برنام��ه ای برای کنترل 
ب��ازار اج��اره بها مس��کن ن��دارد، گفت: 
متاس��فانه واکنش های مسئوالن دولتی و 
وزارت مس��کن نس��بت به افزایش قیمت 
اجاره بها منفعالنه اس��ت.به گزارش خانه 
ملت،عبدالج��الل ای��ری به  ب��ازار خالی 
از نظارت مس��کن اش��اره و اظه��ار کرد: 
متاسفانه گزارش های میدانی  اخبار خوبی 

از وضعی��ت اج��اره بها مس��کن منعکس 
نمی کنند و در حالی مردم رشدهای چندین 
درصدی اجاره به��ا را تجربه می کنند که 
دولت در عمل برنامه ای برای کنترل بازار 
در س��ال جاری تاکنون ارائه نکرده است 
.وی ادام��ه داد: در حال حاضر دولت تمام 
تمرکز خود را بر س��اخت واحدهای طرح 
نهضت ملی مس��کن گذاش��ته و ب��ر بازار 
اج��اره بها نظارتی وجود ندارد. اگر تولید و 

ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
در س��ال تاثیری در بازار اجاره بها داش��ته 
باش��د، این اتفاق در بلن��د مدت و پس از 
تکمی��ل و عرضه واحده��ا رخ می دهد در 
حالی که زوج های جوان، اقشار کم درآمد 
و بس��یاری خانوارها هم اکن��ون نیازمند 
تامین س��رپناه هس��تند لذا دولت باید هر 
چه س��ریعتر باید تدبی��ری برای این مهم 
داش��ته باشد.این نماینده مردم در مجلس 

ش��ورای اس��المی اظهار کرد: متاس��فانه 
واکنش های مس��ئوالن دولت��ی و وزارت 
مسکن نسبت به افزایش قیمت اجاره بها 
منفعالنه اس��ت گویی ک��ه از تالطم بازار 
خبر نداش��ته و یا به آنها گزارش اشتباهی 
می دهند. دولتی ها و دستگاه های نظارتی 
باید بازرسی و نظارت میدانی را در دستور 
کار خود ق��رار داده و اجازه چنین تالطم 
های بی پش��توانه ای را ندهند. متاسفانه 

در حال حاضر آنچیزی که بیشتر مردم را 
ناراحت می  کند، بی نظارتی و نابس��امانی 
در بازارها اس��ت، این امر نه تنها در بازار 
مس��کن بلک��ه در تمامی بازاره��ا کامال 

محسوس است.

واکنش منفعالنه دولتی ها نسبت به رشد فزاینده اجاره بها مسکن
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛

آغاز پرداخت وام 2۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از هفته آینده
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم کرد؛

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی از اعطای تسهیالت 200 میلیون تومانی 
مسکن روس��تایی به بانک های عامل از هفته آینده خبر داد.به گزارش مهر، 
اکبر نیکزاد در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه صنعتی شریف و 
بنیاد مسکن انقالب اس��المی، فعالیت های دانش بنیان به خصوص در سال 
ج��اری را از مطالبات به حق رهبر معظ��م انقالب عنوان و اظهار کرد: در 2۱ 
فروردین امسال سالروز تأسیس بنیاد مسکن در نشستی با رئیس جمهور، وی 
تأکید کرد »س��اخت یک میلیون مسکن در س��ال که شعار دولت سیزدهم 

اس��ت، با برنامه ری��زی دقیق و هدف گذاری ش��ده اس��ت«.به گفته نیکزاد، 
رئیس جمهور به بنیاد مس��کن درباره استفاده از فناوری های نوین ساختمان 
و همچنین ساخت وس��از بر اس��اس دانش و تکنول��وژی روز و نیز باال بردن 
سرعت ساخت همزمان با کیفیت س��اختمان تأکید کرد.رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی ادامه داد: پژوهشکده بنیاد مسکن نیز مطالعاتی در خصوص 
تکنولوژی نوین س��اخت انجام داده، از جمله اینک��ه ما پیچ و مهره های ۶0 
تا 80 متری خودمان را تولید می کنیم و در س��وانح طبیعی که س��اختمان ها 

ریزش می کند، پس از اجرای فنداس��یون، ظرف 2۴ س��اعت اسکلت پیچ و 
مهره ای نصب می شود درحالی که اگر قرار بر سنتی سازی بود، این روند بیش 
از یک ماه طول می کشید.وی خاطرنشان کرد: در بخش اجرای سقف دو دهه 
تکنولوژی آن رشد نداشته و در بحث نازک کاری، ساخت وساز به کندی پیش 
می رود ولی در سفت کاری و فنداسیون پرشتاب عمل می کنیم.نیکزاد با تأکید 
بر ورود بنیاد مس��کن به ساخت مسکن شهری گفت: بنیاد مسکن در ایالم، 

قم و ارومیه مسکن شهری خواهد ساخت. 

رشد قیمت مسکن متوقف می شود؟
با استمرار رکود بازار؛

به گفته کارشناس��ان در صورتی می توانیم انتظار ثبات یا 
کاهش قیمت مس��کن را داشته باشیم که عوامل موثر بر 
این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت 
نهاده های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش 
پیدا کند اما هیچ یک از موارد مذکور محقق نش��ده است.

اس��فندماه سال ۱۴00 متوسط قیمت مسکن شهر تهران 
35 میلی��ون و ۱20 ه��زار تومان در هر متر مربع بوده که 
نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب ۶.2 
درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعالم بانک مرکزی 
هم چنین تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود ۶.8 
هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و 
در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل 2۹.۶ درصد افزایش 
نش��ان می دهد.کارشناس��ان عوامل مختلفی را در قیمت 
مس��کن در س��ال جاری دخیل می دانند از طرفی برخی 
دیگر از کارشناسان افزایش معتقدند بازار مسکن در رکود 
به سر می برد و طبیعتا قیمت جهش نخواهد داشت و تقریبا 
در سطح فعلی باقی خواهد ماند اما از طرفی دیگر برخی از 
کارشناسان معتقدند با رشد تورم نهاده های ساخت مسکن 
قطعا گران خواهد شد و این موضوع به گران شدن مسکن 
دامن خواهد زد در کنار قیمت نهاده ها باید به سایر عوامل 
دخیل در ساخت مسکن همانند هزینه مجوزها نیز اشاره 
کرد که بر روی قیمت اثرگذاری دارند.محمد عدالت خواه 
در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار کرد: یک��ی از دالیل اصلی 
افزایش قیمت مس��کن در اواخر س��ال گذشته به کاهش 
ارزش پول ملی برمی گردد. واقعیت این است که با توجه به 
تورم موجود جامعه نمی توان انتظار داشت همه چیز گران 

شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش 
مسکن در سال گذش��ته این بود که سال های قبل از آن 
بیش از حد گران شده بود و برای مدتی این روند متوقف 
ش��د.وی افزود: تفاوت این دوره بازار مسکن با دوره های 
قبلی این اس��ت که در زمان رکودهای قبلی، ارزش پول 
ملی تا این حد افت نمی کرد و قیمت کاالها تا این مقدار 
افزایش نداشت. اما زمانی که همه اجناس گران می شود 
بازار مسکن هم با مقداری تاخیر شروع به حرکت می کند.
این کارشناس مسکن، طوالنی شدن روند مذاکرات وین 
را در بالتکلیفی یک س��ال اخیر بازار مسکن موثر دانست 
و گفت: مردم فکر می کردند برجام به زودی امضا خواهد 
شد و گشایش مالی ایجاد می شود ولی مذاکرات به کندی 

پیش می رود. از طرفی با تورم باال مواجهیم. بنابراین مردم 
به سمت دارایی هایی می روند که ارزش پول آنها را حفظ 
کند.عدالت خواه با اش��اره به عبور نقدینگی از ۴500 هزار 
میلیارد تومان گف��ت: این حجم از ورود پول به بازار دائما 
ایجاد تورم می کند و به بی ارزش شدن پول ملی می انجامد. 
درآم��د دولت از فروش نفت مق��داری افزایش یافته اما با 
توجه به تورم و رش��د دستمزدها هزینه ها باال رفته است. 
این مس��ائل خواه ناخواه در بازار مس��کن تاثیر می گذارد.
وی درباره ش��عار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالیانه 
یک میلیون واحد مس��کونی خاطرنشان کرد: حدود ۹ ماه 
از آغاز به کار دولت می گذرد و نتیجه خاصی درخصوص 
احداث یک میلیون واحد به دست نیامده است. مسئوالن 

بعد از مدتی اعالم کردند قرار نیست سالیانه یک میلیون 
واحد بسازیم بلکه در چهار سال چهار میلیون واحد احداث 
خواهیم کرد. این نشان می دهد چندان بر روی موضوعات، 
کارشناس��ی صورت نگرفته اس��ت.عدالت خواه مهمترین 
راهکار برای کاهش قیمت مسکن را کنترل قیمت زمین 
دانست و افزود: آن چه که به ساختمان و ملک ارزش داده، 
اجرای زیرساخت ها و طرح های عمرانی دولت بوده است. 
در واقع دولت هزینه کرده و ارزش افزوده ی آن به مالکان 
و فئودال ها رس��یده است. کویر لوت که گران نشده، بلکه 
زمین های داخل شهرها و اطراف شهرها ارزش پیدا کرده 
اس��ت.این کارشناس مس��کن یادآور شد: هزینه هایی که 
برای زیرساخت های ش��هری می شود از بیت المال است. 
دولت باید بخش��ی از بیت المال را از طریق مالیات ارزش 
افزوده زمین ها از مالکان دریافت کند و آن را به س��اخت 
مسکن برای اقشار پایین و زوج های جوان اختصاص دهد. 
در آن صورت هم قیمت خانه کنترل می شود و هم کسری 
مسکن جبران خواهد شد. در تمام دنیا مالیات ارزش افزوده 
بر زمین ه��ا را دریافت می کنند ولی ما در طی چهار دهه 
گذشته این مساله را جدی نگرفتیم.وی درباره پیش بینی  
بازار مس��کن در س��ال جاری گفت: در صورتی می توانیم 
انتظار ثبات یا کاهش قیمت مس��کن را داشته باشیم که 
عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، 
افزایش قیمت نهاده های ساختمانی کنترل شود و ساخت 
و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ یک از موارد مذکور محقق 
نشده، بنابراین احتمال رش��د بازار مسکن در سال جاری 

وجود دارد.

مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال گفت: 
به نظر می رس��د در س��ال جاری قیمت چای خشک 
بین ۱0 ت��ا ۶0 درصد افزایش نرخ خواهد داش��ت به 
عنوان مثال سر گل چای بهاره، چای ممتاز، حدود 50 
درصد افزایش نرخ را تجربه کند.به گزارش ایلنا،صادق 
حس��نی با اشاره به آخرین وضعیت برداشت برگ سبز 
چای، گفت: بهره برداری از برگ س��بز چای آغاز شده 
اما س��رما این روند را کند و به عقب انداخته است؛ در 
حال حاضر تعداد محدودی از کارخانجات چای به دلیل 
کاهش برداش��ت چای دایر هستند )حدود ۱0 کارخانه 
فعالی��ت خود را آغاز کردند(.این فعال اقتصادی با بیان 
اینک��ه بوته برگ س��بز چای با آغاز فصل بهار رش��د 
می کند، تاکید کرد: بوته برگ چای خزان ناپذیر است 
و بعد از خواب زمس��تانی در اواخر اس��فند و اوایل بهار 
رشد می کنند.وی با اشاره به عقد قرارداد کارخانه های 
چای با س��ازمان چای، تصریح کرد: تمام کارخانجات 
آمادگی بهره برداری از چای سبز را دارند اما همانگونه 

که اش��اره کردم سرما باعث شده است برگ سبز رشد 
کافی نداشته باشد از این رو میزان برگ در باغات چای 
تقلیل پیدا کرده است.حسنی ادامه داد: امیدواریم بعد از 
عید فطر برگ های سبز چای تمام مناطق رشد کنند و 
کش��اورزان آن را برداشت و برای استحصال و خشک 
کردن تحویل کارخانجات چ��ای بدهند.مدیر اجرایی 
سندیکای کارخانجات چای ش��مال با انتقاد از قیمت 
خرید تضمین��ی چای، گفت: س��ندیکایی چای نحوه 
محاسبه قیمت خرید چای را منطقی نمی داند چرا که 
ما بر این باوریم این نحوه قیمت گذاری کشاورزان را 
متمایل به برداش��ت برگ س��بز درجه دوم می کند اما 
متاسفانه اعتراض های ما نتیجه بخش نبود و اصالحی 
بر روی قیمت ها انجام نش��د.بنا به اظهارات وی؛ سال 
گذش��ته برگ س��بز درجه یک کیلویی ۶ هزار و ۶۹0 
تومان خریداری ش��د اما در س��ال جاری نرخ آن به ۹ 
هزار و 200 تومان رس��ید یعنی قیمت برگ سبز درجه 
یک نسبت به سال گذشته 3۷.5 درصد افزایش قیمت 

داش��ت این در حالیس��ت که  قیمت چای درجه دوم 
س��ال گذش��ته ۴ هزار و ۷00 تومان بود اما در س��ال 
جاری نرخ خری��د آن به کیلویی ۷ هزار و ۱00 تومان 
رسید یعنی ۴8.5 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه برخی از کش��اورزان نسبت به قیمت 
خرید برگ سبز چای معترض هستند، افزود: برخی از 
کشاورزان هنوز می گویند که بهای برگ سبز کم است 
تا اینگونه مبلغ خرید را افزایش بدهند. باید این نکته را 
اضافه کنم که برگ سبز چای قابل دپو نیست و بعد از 
برداشت باید به کارخانجات برای خشک کردن بروند 
در غیر این صورت قابلیت تبدیل شدن به چای خشک 
را از دست می دهند. حسنی با اشاره به افزایش هزینه ها 
و تاثیر آن بر قیمت تمام ش��ده محصول، خاطر نشان 
کرد: هزینه دستمزد کارگران فصلی حدود 80 درصد و 
هزینه گاز مصرفی ۱50 درصد و .... افزایش داشت. از 
این رو طبیعتا شاهد افزایش قیمت ارقام مختلف چای 
خواهیم بود. به نظر می رسد در سال جاری قیمت چای 

خشک بین ۱0 تا ۶0 درصد افزایش نرخ خواهند داشت 
به عنوان مثال س��ر گل چای بهاره، چای ممتاز حدود 
50 درصد افزایش نرخ را تجربه کند.به گفته حس��نی؛ 
تمام مطالبات چایکاران در سال گذشته پرداخت شده 
است و دولت به چایکاران بدهی ندارد.وی در پاسخ به 
این پرسش که سال گذشته کنیایی ها اقدام به تاسیس 
کارخان��ه چای در الهیج��ان کردند آیا ای��ن کارخانه 
فعالیت خ��ود را آغاز کرده اس��ت؟ اف��زود: کنیایی ها 
یک کارخانه چای س��ازی و یک واحد بسته  بندی در 
الهیجان دارند که این کارخانه چای سازی سالهاست 
در این شهر مشغول به کار است.حسنی ادامه داد: سال 
گذش��ته آنها موفق به دریافت مجوز واحد بسته بندی 
ش��دند از این رو یک محموله ۱2 تنی چای وارد کردند 
و کار خود را در بخش بسته بندی چای آغاز کردند.این 
فعال اقتصادی در پایان با اشاره به رقم واردات چای در 
سال ۱۴00، افزود: حدود ۷5 هزار تن چای با میانگین 

قیمت 5 دالر وارد کشور  شد.

احتمال افزایش ۱۰ تا ۶۰ درصدی قیمت چای
مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال مطرح کرد؛

کمتر از ۵ نفر بازار نهاده های دامی کشور را می چرخانند!
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون:

رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق تعاون گفت: برخالف اینک��ه در واردات 
نهاده های دامی ظاهراً ۹5 شرکت فعالند اما انحصار بسیار پیچیده ای در این 
حوزه وجود دارد و دس��تگاه های ذی ربط باید ب��ه آن ورود کنند.به گزارش 
مهر،ارسالن قاس��می، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در واکنش به 
تعل��ل دول��ت در حذف سیاس��ت ارز ۴200 تومانی اظهار ک��رد: قرار بود که 
این سیاس��ت در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجرا شود 
اما فقط توانس��ت منافع ع��ده ای واردکننده را تأمین کن��د.وی با بیان اینکه 
اجرای سیاست ارز ۴200 تومانی، رانت کالنی را نصیب عده ای خاص کرده 
اس��ت، گفت: حذف یا تداوم این سیاست طی دو الی سه سال گذشته محل 
مناقش��ه دولت و مجلس بوده و تاکنون نیز نتوانسته اند به یک سیاست واحد 
در این زمینه دس��ت پیدا کنند و مرتب ت��وپ را به زمین همدیگر می اندازند 
درحالی که چنین سیاستی نیاز به یک تصمیم قاطع دارد.قاسمی با بیان اینکه 
از ابتدای س��ال تاکنون سه میلیارد دالر ارز ۴200 تومانی به نهاده های دامی 
تخصیص یافته اس��ت، گفت: متأس��فانه همه چیز مبهم و غیرشفاف است و 
اصاًل مشخص نیست این ارز به چه کسی و چه مقدار تخصیص یافته و اثر 
این یارانه را مردم کجا می توانند ببینند.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون 
با اشاره به افزایش حضور دولت اضافه کرد: سهم شرکت پشتیبانی امور دام 

در س��ال های ۹5 تا ۹۷ سهم این ش��رکت از واردات نهاده های دامی یک تا 
دو درصد بوده اما در س��ال گذش��ته به 35 درصد رسیده است.وی در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اشاره به اینکه گفته می شود در واردات نهاده های 
دامی انحصار گس��ترده ای وجود دارد که همین یکی از دالیل نابسامانی بازار 
نهاده ها اس��ت، افزود: برخالف اینک��ه در واردات نهاده های دامی ظاهراً ۹5 
ش��رکت فعالیت می کنند اما انحصار بسیار پیچیده ای در این حوزه وجود دارد 
و یکی از دالیل حضور ش��رکت پش��تیبانی امور دام در این حوزه آن بود که 
انحصار را بشکند اما متأسفانه به آن دامن می زند چرا که حتی در مناقصات 
داخلی هم که برگزار می کند، ناچار اس��ت از همین ش��رکت های انحصاری 
نهاده بخرد.قاسمی تصریح کرد: تعداد کسانی که بازار نهاده کشور را در دست 
دارند به انگش��تان یک دست هم نمی رسد، اما متأسفانه اجرای سیاست های 
نادرس��ت در س��ال های اخیر از جمله سیاست ارز ۴200 تومانی منجر به این 
ش��ده که این افراد بسیار قدرتمند ش��وند و کمتر کسی توان مقابله با آنها را 
داش��ته باشد.رئیس کمیسیون کش��اورزی اتاق تعاون، این مسئله را ناشی از 
ع��دم توانایی دولتمردان در دوره های مختلف دانس��ت و گفت: از دولت نهم 
این انحصار شکل گرفت و بعد از آن نیز روز به روز گسترده تر شد چرا که ما 
هیچ سیاست درستی در این زمینه نداشتیم و همه چیز بسیار مبهم و پیچیده 

پیش می رفت.
انحص�اردروارداتنهادهه�ایدام�یحتیبهخارجازمرزهانیزکش�یده ���

شدهاست!
ای��ن فعال بخش خصوصی با اش��اره ب��ه اینکه انحصار ای��ن واردکنندگان 
فقط داخلی نیس��ت و به خارج از مرزها نیز گس��ترش یافته اس��ت، افزود: به 
عن��وان مثال اگر واردکننده دیگ��ری بخواهد به این حوزه ورود کند، از خارج 
کش��ور نهاده بیاورد، نمایندگان کش��ورهای خارجی به این افراد جدید نهاده 
نمی فروشند و عنوان می کنند که ما در ایران نماینده خودمان را داریم که این 
برای کشور بسیار خطرناک است.وی با اشاره به اینکه برخی از واردکنندگان 
کاالهای اساس��ی نمایش��ی راه انداخته اند که موافق حذف ارز ۴200 تومانی 
هس��تند و دولت باید این ارز را حذف کند، گف��ت: به اعتقاد بنده، این نوعی 
بازی است چرا که آنها می دانند دولت چنین سیاستی را دنبال نمی کند و این 
افراد بیشتر از هر کسی از یارانه مذکور منتفع شده و قدرت گرفته اند بنابراین 
ارز ۴200 تومانی بسیار هم برای آنها سودمند است.قاسمی در بخش دیگری 
از س��خنان خود با تأکید بر اینکه دولت برای مبارزه با این رانت در قدم اول 
باید ارز ۴200 تومانی را حذف کند، گفت: حذف این سیاس��ت نوعی جراحی 
در بدنه اقتصاد ایران است و هیچ جراحی بدون درد و خونریزی نخواهد بود.
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بانک و بيمه

تامین مالی بیش از ۱۷هزار و ۵۰۰ 
مسکن محرومان و ایثارگران از سوی 

بانک ملی ایران
۱۴ هزار و 52۴ فقره پرونده تسهیالتی واحد 
مسکن مهر و بافت فرسوده شهري و بهسازي 
و نوسازي مسکن روس��تایي در سال گذشته 
توسط بانک ملی ایران تشکیل شده است. به 
گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران، رقم 
تخصیص یافته از س��وی بانک به این پروژه 
ه��ا بیش از ۶۱۷۴ میلیارد ریال اس��ت. بانک 
مل��ی ایران همچنین در این س��ال بیش از 3 
هزار فقره تسهیالت بابت مسکن ایثارگران، 
جانب��ازان، آزادگان و خانواده ش��هدا پرداخت 
کرده است. از این محل بیش از ۴ هزار و ۹00 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.

ششمین جلسه معین استان ها؛ در 
خصوص بررسی و تشریح اهداف کمی 

پایش و پویش ۱4۰۱ برگزار شد
ششمین جلسه معین استان ها ؛ در خصوص 
بررسی و تشریح اهداف کمی پایش و پویش 
تعیین شده برای سال  ۱۴0۱ ، با حضور دکتر 
بهزاد ش��یری مدیر عامل پست بانک ایران ، 
اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی بانک 
به صورت حضوری و مدیریت ش��عب استان 
ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار ش��د.به 
گزارش اداره روابط عمومی پست بانک ایران 
، در این نشس��ت که بعد از ظهر روز دوشنبه 
5 اردیبهشت ماه برگزار شد ، روسای ادارات 
کل آمار و بودجه ، پیگیری وصول مطالبات ، 
حسابداری و امور سهام ، خزانه داری و نظام 
ه��ای پرداخت و بازاریابی و توس��عه بازار به 
ترتیب مطالب و گزارش های خود را در زمینه 
مدیریت مناب��ع ، مدیریت مصارف )مطالبات 
غیر ج��اری ( ، مدیری��ت درآمدها ، مدیریت 
نقدینگ��ی و مدیری��ت خدم��ات الکترونیک 
ارائه کردند. در ادامه جلس��ه پرسش و پاسخ 
برای رفع ابهامات و سئواالت مدیران استانی 

برگزار شد.

 تقدیرازعملکرد
 شعب موسسه اعتباری ملل

به گزارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری 
ملل حس��ب تقدیرنامه های واصله از سوی 
اداره کل بهزیس��تی شهرس��تان هم��دان،  
فرمانداری شهرس��تان کرمانش��اه، اداره کل 
بهزیستی پاکدشت، ش��هرداری پاکدشت و 
اداره کل بهزیس��تی شهرس��تان شهرکرد از 
عملکرد ش��عب  و حوزه های این ش��هرها 
تقدی��ر به عم��ل آم��د . ای��ن تقدیرنامه ها 
بواس��طه حس��ن عملکرد، جل��ب رضایت و 
تکری��م مش��تریان و همچنین تس��ریع در 
روند اعطای تس��هیالت به مشتریان به این 
ش��عب و حوزه ها اهدا گردیده است. گفتنی 
است پیشتر س��ازمان بهزیستی استان های 
آذربایجان ش��رقی و غربی ازعملکرد شعب 

این حوزه تقدیر بعمل آورده بود.

پاسخگویی مدیر امور آموزش و 
توسعه منابع انسانی بانک شهر در 

خصوص آزمون استخدامی
با هدف جلب رضایت و تشریح شرایط آزمون 
استخدامی بانک ش��هر، مدیر امور آموزش و 
توسعه منابع انسانی این بانک از طریق صفحه 
اینستاگرام بانک پاسخگوی سواالت احتمالی 
دوطلبان خواهد بود. به گزارش روابط عمومی 
بانک ش��هر، محمد علی دهاقین در راستای 
صیانت از حقوق شهروندی و با هدف راهنمایی 
و پاس��خگویی نظام مند و سریع در خصوص 
آزمون استخدامی بانک شهر روز سه شنبه از 
س��اعت ۱5 و از طریق صفحه اینستاگرام به 
آدرس: shahrbankofficial پاسخگوی 
مخاطب��ان خواهد بود. به اطالع می رس��اند، 
بانک شهر به منظور تامین و تکمیل بخشی 
از نی��روی انس��انی مورد نیاز ش��عب خود در 
سمت بانکدار )متصدی دریافت و پرداخت - 
تحویلدار(، بر اس��اس ضوابط، مقررات و آیین 
نام��ه داخلی خود، از بین متقاضیان مرد و زن 
واجد شرایط، پس از کسب موفقیت در آزمون 
کتبی و اعالم پذیرفتگان چند برابر ظرفیت، 
ب��ا انجام مصاحبه ه��ای تخصصی، عمومی 
و ط��ی مراحل اداری، در نهای��ت تعداد ۱30 
نفر را با انعقاد ق��رارداد خرید خدمت با مدت 
معین و بیمه و بازنشس��تگی تامین اجتماعی 
به کارگیری می کند. اف��رادی که در آزمون 
کتبی موفقیت الزم را کسب کنند، برای انجام 
مصاحب��ه های عموم��ی و تخصصی دعوت 

خواهند شد.

اخبار

کانال تلگرام بانک ایران زمین با انتش��ار 
385 مطلب در شش ماهه اول سال، رتبه 
اول فعالیت را بین بانک های ایرانی دارد. 
بانک ایران زمی��ن از نظر پرالیک ترین 
کمپین های اینس��تاگرامی در رتبه سوم 

این بررس��ی قرار دارد. به گزارش عصر 
ایرانیان به نقل از ش��ما و اقتصاد، تعداد 
کسانی که در شبکه های اجتماعی عضو 
هستند تا 3 میلیارد نفر می رسد. که این 
تعداد می تواند بر توس��عه و رونق کسب 
و کاره��ای دیجیتالی تأثیرات ش��گرفی 
بر ج��ای بگ��ذارد. براس��اس گ��زارش 
ش��بکه های اجتماعی بانک ه��ای ایران 
که در آذرماه ۱۴00، توس��ط هماپالس 
منتش��ر ش��د، نگاهی به فعالیت بانک ها 
در پرکاربردتری��ن ش��بکه های اجتماعی 
اینس��تاگرام و  ایران )تلگرام، واتس اپ، 
توییتر( در ش��ش ماهه اول س��ال ۱۴00 

داشته اس��ت. در این گزارش آمده است 
که محبوب ترین ش��بکه اجتماعی میان 
بانک های ایرانی اینس��تاگرام اس��ت؛ در 
ح��ال حاض��ر 20 بانک در ای��ن پلتفرم، 
حس��اب کارب��ری دارن��د. بان��ک ایران 
زمین از نظ��ر پرالیک ترین کمپین های 
اینستاگرامی در رتبه س��وم این بررسی 
قرار دارد. کانال تلگرام بانک ایران زمین 
با انتش��ار 385 مطلب در شش ماهه اول 
سال، رتبه اول فعالیت را بین بانک های 
ایرانی دارد. کانال بانک های پاس��ارگاد 
و خاورمیان��ه نیز به ترتی��ب در رتبه های 
بعدی ق��رار دارند. قائم مقام بانک ایران 

زمین در شورای مدیران این بانک ضمن 
اشاره به رشد روز افزون استفاده از شبکه 
ه��ای اجتماع��ی ش��بکه های اجتماعی 
را موقعی��ت ای��ده  عالی دانس��ت که با 
گس��ترش فرهنگ بانک��داری دیجیتال 
در بی��ن مخاطبین، می توان به س��متی 
که آین��ده بانک��داری م��ی رود حرکت 
کرد. وی هوش��مندانه رفت��ار کردن را با 
فرهنگ اس��تفاده از بانکداری دیجیتال 
و تغییر رویکرد مردم به اس��تفاده از این 
نوع بانکداری را آغاز یک حرکت در این 
مس��یر عنوان ک��رد. بانک ای��ران زمین 
برای تقویت ارتب��اط با مخاطبان خود و 

در راس��تای تحقق بانک��داری دیجیتال 
در ایران زمی��ن برنامه هایی را از جنس 
ارتباط نزدیک، ش��فاف، سریع و تعاملی 
اجرا کرده اس��ت. همانطور که قائم مقام 
بان��ک ای��ران زمین گفت؛ ش��بکه های 
اجتماع��ی، راحت تری��ن راه ارتباطی با 
مخاطبین است و این یک فرصت است 
تا س��طح فکری و اطالعاتی مخاطبین 
را ب��رای ایجاد تحول در بانکداری آماده 
ک��رد. مخاطب آینده بانکداری، مخاطب 
دیجیتال است؛ بنابراین باید هم بانک و 
هم مخاطبان، آماده ارائه خدمات در این 

فضا باشند.

الیک بانک ایران زمین به همراهی مشتریان

مدیرعامل بانک دی در نشست هم اندیشی با همکاران حوزه اعتبارات:

مدیرعامل بانک دی در نشس��ت هم اندیشی با روسا و 
کارشناس��ان حوزه اعتبارات این بانک، سرعت و دقت 
در انج��ام ام��ور اعتباری مش��تریان را دو اصل مهم و 
س��رلوحه فعالیت حوزه اعتباری دانس��ت.  به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاس��ی در جلس��ه 
با روس��ا و کارشناس��ان حوزه اعتباری خواستار تحول 
در فرآینده��ا و رونده��ای اجرای��ی ح��وزه اعتبارات با 
رویکرد رعایت حداکثری بهداش��ت اعتباری و تسریع 
در پاس��خگویی به درخواس��ت مش��تریان ب��رای اخذ 
تسهیالت شد. مدیرعامل بانک دی با اشاره به اهمیت 
ح��وزه اعتبارات در چرخه حیات و س��ودآوری بانک بر 
عملکرد منسجم و یکپارچه حوزه های اعتبارات، بررسی 
طرح ه��ا، نظارت و وصول مطالبات تأکید کرد و گفت: 

اقدامات منس��جم، منظم و دقی��ق حوزه های اعتباری 
تعیین کنن��ده حرکت هماهنگ ش��عب بانک در زمینه 
پرداخت تسهیالت به مش��تریان است و برای تقویت 
این حوزه اداره نظارت با هدف نظم بخش��ی و تس��ریع 
اجرای دقیق مصوبه های اعتباری تش��کیل شده است. 
وی با برشمردن معیارهای اساسی اعطای تسهیالت، 
ادارات اعتبارات ،بررسی طرح ها ،نظارت برتسهیالت 
و وص��ول مطالبات را مج��ری نظارت های قبل، حین 
مصرف و بعد از اعطای تس��هیالت دانست و گفت: در 
حوزه اعتبارات، اصل بر برگشت سرمایه است تا چرخه 
نقدینگی برای ایجاد سودآوری و حمایت هر چه بیشتر 
از واحدهای تولیدی و کس��ب و کارها به ویژه در سال » 

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« جریان یابد.

سرعت و دقت در انجام امور اعتباری مشتریان سرلوحه اقدامات حوزه اعتبارات قرار گیرد

شاخص های کم نظیر بیمه عمرسامان
اعداد سخن می گویند؛

مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان از صدور ۱03 هزار فقره بیمه نامه عمر 
و تش��کیل سرمایه این شرکت در س��ال ۱۴00 خبر داد و اعالم کرد که این رقم نسبت 
به سال ۱3۹۹ معادل 3 درصد رشد داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه 
س��امان، غزاله فخار زاده افزود: از نگاهی دیگر، کل مبلغ وصولی بیمه نامه های عمر و 
تشکیل سرمایه شرکت بیمه سامان در سال ۱3۹۹ معادل ۶۴۴ میلیارد تومان بود که این 
عدد رشد ۱00 درصدی را طی سال ۱۴00 در پی داشته است .  مدیر بیمه های زندگی 
شرکت بیمه سامان اظهار کرد: این روند نشان می دهد نه تنها بیمه گذاران عمر شرکت 
بیمه سامان نسبت به خرید بیمه نامه از این شرکت اطمینان بیشتری حاصل کرده اند، 
بلکه با اعتماد کامل، سرمایه خود را در اختیار بیمه سامان قرار داده اند تا از منافع آن بهره 

برداری کنند.  فخارزاده با تاکید بر این که مبلغ وصولی بیمه نامه های عمر و تش��کیل 
س��رمایه شرکت بیمه سامان در سال جاری از ۱33۱ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است، 
خاطرنشان کرد: حدود ۴0 درصد این حق بیمه وصولی مربوط به بیمه نامه های صادره 
جدید است.  مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان با بیان این که پوشش امراض 
بیمه عمر ش��رکت بیمه سامان یکی از خاص ترین و جامع ترین پوشش های در قالب 
بیمه های زندگی صنعت بیمه کشورمان است، گفت: بیمه سامان از این محل توانسته 
است 3۹ میلیارد تومان منابع جذب کند و این شرایط نشان می دهد که محصول بیمه نامه 
عمر و تشکیل سرمایه شرکت بیمه سامان با پوشش های جانبی مطلوب جامعه هدف، 
طراحی و عرضه شده است.  وی همچنین تاکید کرد که بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه 

شرکت بیمه سامان طی سال ۱۴00 در جایگاه مطلوبی از نظر پرداخت خسارت قرار داشته 
و شرکت موفق شده است عالوه بر پرداخت به موقع و مناسب خسارت ، نسبت خسارت 
این نوع بیمه نامه را به صورت قابل توجهی کنترل نماید.  مدیر بیمه های زندگی شرکت 
بیمه سامان پوشش فوت، پوشش فوت بر اثر حادثه، پوشش امراض خاص، پوشش از کار 
افتادگی دائم در اثر حادثه، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی، 
پوشش درآمد از کارافتادگی و پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه را از ویژگی های این 
بیمه نامه خواند و اظهار کرد: عالقه مندان می توانند برای خرید این بیمه نامه عالوه بر 
مراجعه به شبکه فروش بیمه سامان، اطالعات بیشتر را از سایت بیمه سامان به نشانی 

ir.www.si2۴ نیز کسب و نسبت به صدور آنالین اقدام کنند.

اخبار

محمدعلی اسالمی ندوشن درگذشت
محمدعلی اس��المی ندوشن نویسنده، شاعر 
و منتق��د ادبی درگذش��ت. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، محمدعل��ی اس��المی ندوش��ن 
نویس��نده، ش��اعر و منتقد ادبی روز دوشنبه 
5 اردیبهش��ت در کانادا درگذشت. بعدازظهر 
ام��روز سه ش��نبه ۶ اردیبهش��ت زمزمه هایی 
مبنی بر درگذش��ت این چهره ادبی ش��نیده 
ش��د که با تائید آن ها مشخص شد اسالمی 
ندوشن دیروز دوشنبه 5 اردیبهشت در کانادا 
درگذشته اس��ت. این چهره ادبی، متولد سال 
۱30۴ در ندوشن از توابع استاد یزد بود که با 
مهاجرت به تهران در دبیرستان البرز و سپس 
دانش��کده حقوق ته��ران تحصیل کرد. پس 
دریافت مدرک کارشناس��ی به فرانس��ه رفته 
و در رش��ته حقوق بین الملل، مدرک دکترای 
خ��ود را از دانش��کده س��وربن دریافت کرد. 
اسالمی ندوشن س��ال 3۴ به ایران بازگشت 

و مدتی را به عنوان قاضی سپری کرد.

علما برای مقابله با رواج پارچه انگلیسی 
از نساجی محلی حمایت کردند

قائم مقام س��ازمان تبلیغات اسالمی گفت: 
مس��جد مهم ترین رکن س��ازمان دینی در 
جامعه اس��ت و می بایست نس��بت به بسط 
نظریه پردازی برای تأثیرگذاری بیش��تر این 
نهاد توجه کرد. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حجت االسالم روح اهلل حریزاوی قائم مقام 
س��ازمان تبلیغات اسالمی در نشست تبیین 
ویژگی های حکمرانی طاغوت در قرآن کریم 
در تاالر اندیش��ه بخش نمایش��گاه مسجد 
جامعه پرداز در بیس��ت و نهمین نمایش��گاه 
بین الملل��ی ق��رآن کریم اظهار ک��رد: آنچه 
در نمایشگاه مس��جد جامعه پرداز ارائه شده 
اس��ت نگاهی جام��ع و جدیدی به مس��ئله 
والی��ت ب��وده و همچنین نگاه��ی انتقادی 
به حکومت های بش��ری و تالش های علما 
برای بس��ط نظریه امامت، ارائه شده است. 
وی افزود: پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
تالش هایی توسط علما برای توسعه نظریه 
حکومت اسالمی انجام ش��ده بود و در بین 
علمای نجف نگرش های حداقلی نسبت به 
وظایف حاکم اسالمی وجود داشته است اما 
از منظر امام خمینی )ره( مبارزه با طاغوت و 
حکومت اس��المی با نگرش حداقلی ممکن 
نیست. می بایست نظام نگرش به فقه تغییر 
پیدا کند، فقه فعلی فقه المسائل است و برای 
آن توضیح المس��ائل تدوین می شود اما امام 
خمین��ی )ره( فقه النظام را ارائه کردند که از 
برداشت روح مسائل مختلف تدوین می شود. 
قائم مقام س��ازمان تبلیغات اس��المی اظهار 
کرد: نگرشی هم به نام فقه تمدن نیز وجود 
دارد که به فقه به عنوان راهبرد نگاه می شود 
که مق��ام معظم رهبری این ن��وع از فقه را 
بسط داده اند؛ با تدوین و ابالغ سیاست های 
کلی و چشم انداز توسط مقام معظم رهبری 
به نوعی رس��اله فقه��ی حکومتی ولی فقیه 
ارائ��ه ش��ده اس��ت. وی تاکید ک��رد: وقتی 
درباره مسجد جامعه پرداز صحبت می کنیم 
منظورمان مسجدی است که به مسائل نظام 
و کشور را به صورت سیستمی حل کند، تک 
مسئله ها مس��جد را از راه کلی و چشم انداز 
خود منح��رف نمی کند هرچند غافل از تک 
مس��ئله ها نیست اما تک مس��ئله ها مسجد 
جامعه پرداز را از نگاه کلی به جامعه داشتن 

بازنمی دارد. 

اخبار

»زیست عفیفانه« همچنان انتخاب ملت ایران است
وزیر ارشاد در تازه ترین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
کش��ور گفت: پیمایش های معتبر نشان می دهد زیست 
عفیفانه انتخاب آحاد مردم ایران است و اکثریت قریب 
ب��ه اتفاق نس��بت به حف��ظ ارزش های دین��ی اهتمام 
دارن��د. به گزارش »عص��ر ایرانیان« به نق��ل از مرکز 
روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در هفتصد و 
هفتاد و یکمین جلسه ش��ورای فرهنگ عمومی کشور 
ب��ا بیان اینکه دولت مردم��ی و مکتبی اهتمام جدی بر 
رعایت و اج��رای قوانین حجاب و عف��اف دارد، گفت: 
تاکید رئی��س جمهور محترم همواره بر این اس��ت که 
توج��ه به این موضوع باید از اولویت های کاری باش��د. 
محمدمهدی اس��ماعیلی با تاکید ب��ر این مطلب افزود: 
حجاب و عفاف از جمله اولویت های مهم جامعه اسالمی 
اس��ت و خطوط قرمز جامعه اسالمی باید رعایت شود. 
رییس شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: با توجه 
ب��ه تغییر ریل گ��ذاری در دولت مردم��ی، بنای ما این 
اس��ت که در ش��ورای فرهنگ عمومی کشور به سمت 

اج��رای مصوب��ات و پیش بین��ی راه کارهای اصالحی 
برای ادامه مسیر باشیم و مصوبات این شورا به صورت 

جدی باید اجرایی ش��ود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: در شورای فرهنگ عمومی کشور کارگروهی در 

حوزه عفاف و حجاب راه اندازی ش��ده و وزارت کشور 
نیز از نظر عملیاتی باید در این مس��یر همراه باش��د تا 
در چارچوب��ی هم افزا ب��ه دور از هرگونه اخالل در این 
زمینه حرکت کنیم. پیمایش های معتبر نش��ان می دهد 
زیست عفیفانه انتخاب آحاد مردم ایران است و اکثریت 
قریب به اتفاق نسبت به حفظ ارزش های دینی اهتمام 
دارند. وی با اش��اره به اس��تقبال مردم از نمایشگاه بین 
الملل��ی قرآن کریم، ادامه داد: حضور مردم در این دوره 
از نمایش��گاه و در زم��ان افطار نش��ان داد که قرآن و 
عترت، چه جایگاه رفیع��ی در جامعه ما دارد. همچنین 
در س��اماندهی مد و لباس نیز اتفاق��ات خوبی افتاده و 
حضور و همراهی اصناف در این زمینه ضروری اس��ت. 
در پایان این جلسه که با دستورهای گزارش پیشرفت و 
تصمیمات درباره مصوبه زیس��ت عفیفانه، مناسبت های 
تایید شده در کارگروه تقویم و اصالحیه مصوبه شورای 
نظارت بر اس��باب بازی در راستای برنامه تحولی شورا 
و دبیرخانه برگزار ش��د، از مدیرعامل مجموعه نبات به 

دلیل تولیدات اثرگذار پویانمایی تقدیر شد.

وزیر ارشاد:
فرهنگی

باید حواسمان به کسانی که به وحدت صدمه می زنند باشد
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:

حجت االسالم ش��هریاری گفت: امروز اگر می خواهیم 
به وحدت برسیم باید حواسمان به کسانی که به وحدت 
صدمه می زنند باشد که یکی از خطرناک ترین حربه های 
دش��من نس��بت دادن کفر به برخی فرقه های اسالمی 
است. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االسالم حمید 
شهریاری در نشست تخصصی »تمسک به قرآن کریم، 
رمز وحدت و عزت« که از سوی معاونت فرهنگی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی در نمایشگاه بین المللی 
قرآن برگزار ش��د، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
برای حاضرین در جلسه، با اشاره به مراتب ساخت سی 
و سه پل در اصفهان و مشارکت گروهی در ساخت این 
بنا در زمان شاه عباس، اظهار داشت: عده ای در ساخت 
آن به طور مس��تقیم و عده ای به صورت غیر مس��تقیم 
مش��ارکت داش��ته اند. در مورد رود نیل و عصای موسی 
)ع( نیز به همین ش��کل بوده اس��ت و عالوه بر خداوند، 
اس��باب و علل مادی در آن دخی��ل بوده اند. اگر خدایی 
نباشد، جبرئیل و عصاء و موسی )ع( چه کاره اند؟ جبرئیل 
واس��طه در معجزه موسی )ع( است و این معجزه توسط 
حضرت موسایی رخ می دهد که عصایی هم داشته است. 
وی با ذکر مثال هایی از قرآن ادامه داد: امروز ما هم اگر 
می خواهیم به وحدت برس��یم باید حواسمان به کسانی 
که به وحدت صدمه می زنند باش��د. باید بدانیم که یکی 

از خطرناک ترین حربه های دش��من نسبت دادن کفر به 
برخی فرقه های اس��المی اس��ت، تا در بین امت اسالم 
ایجاد جنگ و یکدیگ��ر را تکفیر کنند، خون دیگری را 
حالل ش��مارند و جنگ و خونریزی برپ��ا کنند. اما چرا 
گاهی دوس��تان ما در زمین دش��من بازی می کنند و به 
فرقه های دیگر نس��بت ن��اروا می دهند؟ دبیرکل مجمع 
تقریب اف��زود: خداوند کتاب آس��مانی در اختیار ما قرار 
داده است که می تواند معیار رفع اختالفات باشد؛ خداوند 
صفت میراندن را هم به خود و هم به ملک الموت نسبت 
داده است، حال آنکه خود ملک الموت به تنهایی و بدون 
اراده خداوند قادر به این کار نیست، پس اگر کسی بگوید 
من خلق کردم، آیا ممکن اس��ت کسی غیر خدا و بدون 
اراده او بتوان��د چنی��ن کاری کند؟ نف��ع و ضرر از جانب 
خداست ولی ممکن است اسباب خود را به دست دیگری 
داده باشد. کما اینکه حضرت عیسی )ع( خلق می کرد اما 
این خلق بدون خدا ممکن نیست. فاعل مباشر حضرت 
عیسی )ع( بوده اس��ت اما اذن الهی در معجزه حضرت 
عیسی )ع( دخیل بوده است. حضرت عیسی )ع( می تواند 
خل��ق کند و می تواند ش��فا دهد اما به اذن الهی اس��ت. 
حجت االسالم شهریاری با ذکر مثال هایی از قرآن تأکید 
کرد که به اذن خداوند کس��ی مش��رک نمی شود و خود 

قرآن این را می گوید.



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

 هوش مصنوعي 
 آنتي بیوتیک جدید تولید کرد

محقق��ان دانش��گاه ام آي ت��ي براي اولی��ن بار از 
هوش مصنوعي براي کش��ف آنت��ي بیوتیک هاي 
جدی��دي اس��تفاده کرده اند ک��ه قادر ب��ه نابودي 
خطرناک تری��ن و مقاوم ترین باکتري ها هس��تند.

به گزارش مهر، آنتي بیوتیک ه��ا از توانایي زیادي 
براي مقابله با باکتري هاي مضر برخوردار هستند.
اما ب��ا افزایش مقاوم��ت باکتري ه��ا در برابر آنها 
یافت��ن آنتي بیوتیک ه��اي جدید ض��رورت یافته 
است.از همین رو پژوهش��گران دانشگاه ام آي تي 
از هوش مصنوعي ب��راي تولید انواع تازه این دارو 
بهره گرفته اند.آنتي بیوتیک تولید ش��ده با استفاده 
از ه��وش مصنوعي رفتار متفاوتي در مقایس��ه با 
آنتي بیوتیک ه��اي ع��ادي دارد و در آزمایش هاي 
انجام شده موفق به نابودي دو باکتري بسیار مقاوم 
 Acinetobacter baumannii به نام هاي
اس��ت. ش��ده   Enterobacteriaceae و 

محققان دانشگاه ام آي تي مي گویند تا سال 2050 
باکتري ه��اي امروزي در براب��ر آنتي بیوتیک هاي 
عادي موجود در بازار مقاوم مي شوند و این مساله 
زندگي حداقل ده میلیون نفر را به خطر مي اندازد. 

»باغ ايرانی«، بهشت کوچک پايتخت عکس: yjcفناوري

اخالق

شرح دعای بیست  وپنجم صحیفه سجادیه )62( 

حجت االسالم والمس��لمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
لَِل َو  نُ��وِب َو الَزّ الرحمن الرحی��م َو الَْمْعُصوِمیَن ِمَن الُذّ

الَْخَطاِء بَِتْق��َواک، خدایا مرا از آنان قرار ده که به حفظ 
تو از گناهان و لغزش ها و خطاها در امان مانده اند. این 
دعا در واقع همان برهان رب است که حضرت یوسف 
علیه الس��الم را از معصیت حفظ کرد در سوره مبارکه 
یوس��ف علیه الس��الم آیه 25 آمده اس��ت: بانوی کاخ 
]چون خود را در برابر یوسِف پاکدامن، شکست خورده 
دید با حالتی خشم آلود[ به یوسف حمله کرد و یوسف 
هم اگر بره��ان پروردگارش را ]که جلوه ربوبیت و نور 
عصمت و بصیرت اس��ت[ ندیده بود ]به قصد دفاع از 
شرف و پاکی اش[ به او حمله می کرد ]و در آن حال زد 

و خورد س��ختی پیش می آمد و با مجروح شدن بانوی 
کاخ، راه اتهام بر ضد یوس��ف باز می ش��د، ولی دیدن 
برهان پ��روردگارش او را از حمله بازداش��ت و راه هر 
گونه اتهام از س��وی بانوی کاخ بر او بس��ته شد[. ]ما[ 
این گونه ]یوس��ف را یاری دادیم[ تا زد و خورد ]ی که 
سبب اتهام می شد[ و ]نیز[ عمل خالف عفت آن بانو را 
از او بگردانیم؛ زیرا او از بندگان خالص ش��ده ما ]از هر 
گون��ه آلودگی ظاهری و باطنی[ بود. برهان رب همان 
درک حضور پروردگار است. همان نور خدا نور علم نور 
تقوا و یقین است که باعث می شود انسان در پرتکاهها 

نلغزد. ذنب یعنی: »ذنب« عبارت از هر عملی است که 
به دنبالش ضرر و یا فوت نفع و مصلحتی بوده باشد، و 
اصل آن از »َذنَب« گرفته شده که به معنای دم و دنباله 
حیوان اس��ت و به گناهان نیز اطالق ذنب شده است؛ 
زیرا گناه، جنایت و ستم به دیگران دنباله و آثاری دارد 
و مستلزم کیفر و عقوبت و انتقام است. )طبرسی، فضل 
بن حس��ن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 
۷۱3،( زلل هم که به گناه کفته می شود یعنی انحراف 
از مس��یر صحیح. خطا هم که همان گناه است یعنی 

فراموش کردن و گذشتن از فرمان الهی است
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دانشنامه

عرفان

درمان کوري با ژن درماني ممکن شد
ژن درماني براي اولین بار به منظور تزریق ژن هاي بینایي به پشت چشم هاي یک بیمار و بازگرداندن توان 
بینایي به وي مورد استفاده قرار گرفته است.به گزارش مهر، محققان انگلیسي بعد از کشف یک روش ژن 
درماني در س��پتامبر گذش��ته براي درمان نابینایي حاال توانسته اند آن را عملیاتي کنند.این روش تنها براي 
افرادي کاربرد دارد که از زمان تولد با مشکل دیستروفي شبکیه دست به گریبان بوده اند.مشکل مذکور در 
اش��خاصي به وجود مي آید که داراي نس��خه اي معیوب از ژن RPE۶5 باشند که از پدر و مادر به کودک 
منتقل مي شود.مش��کل مذکور موجب کاهش تدریجي بینایي کودکان مي ش��ود.زیرا این ژن وظیفه تغذیه 
س��لول هایي را برعهده دارد که باید نور محیط را جذب چش��م کنند.این نقص در ابتدا موجب کم بینایي در 
ش��ب ش��ده و در نهایت با نابودي س��لول هاي جاذب نور موجب کوري کامل مي شود.ژن درماني تا حدي 
بینایي را به افراد داراي این مش��کل باز مي گرداند.به خاطر همین نس��خه هایي س��الم از ژن RPE۶5 به 
پشت چشم تزریق مي شود و آنها دقیقًا در درون یک ویروس بي آزار جاي گذاري مي شوند.در نهایت این 
ویروس به درون سلول هاي شبکیه نفوذ مي کند و دستورات خود را به پروتئین RPE۶5 منتقل مي کند تا 
بینایي فرد تا حدي احیا ش��ود.روش مذکور همچنین تنها بر روي کودکاني مؤثر است که بینایي خود را به 

علت این مشکل هنوز به طور کامل از دست نداده اند و براي افراد بالغ کارآیي نخواهد داشت.

تولید دوربیني که از درون اشیا عکس مي گیرد
محققان دانش��گاه ساس��کس انگلیس براي اولین بار موفق به تولید دوربیني ش��ده اند که مي تواند با استفاده 
از اش��عه لیزر از جزئیات درون اش��یا عکس بگیرد.به گزارش مهر، این دوربین مي تواند تصاویر فوق دقیقي را 
از درون اش��یاي جامد تهیه کند و براي این کار از تاباندن لیزر در طول موج چند تراهرتز اس��تفاده مي کند.
تصاویري که با استفاده از این دوربین تهیه مي شوند، ابرطیفي نام گرفته اند.زیرا متشکل از پیکسل هایي هستند 
که در درون هریک از آنها امضاي الکترومغناطیس��ي اش��یاي مختلف با دقت باال مشاهده مي شود.تا به حال 
از این روش براي تصویربرداري عمقي از انواع کاغذ، البس��ه، پالس��تیک و غیره استفاده شده است.مهم ترین 
مزیت این روش آن است که برخالف روش عکسبرداري مبتني بر اشعه ایکس، هیچ خطري براي سالمتي 
انس��ان ها و س��ایر موجودات ایجاد نمي کند.بنابراین مي توان از روش یادشده براي عکاسي و نمونه برداري از 
اشیاي بیولوژیک مختلف بهره گرفت.دوربین تولید شده بدین منظور از یک کریستال غیرخطي براي تبدیل 
نور لیزر استاندارد به الگوهاي تراهرتز بهره مي گیرد.در نهایت تصویر مدل نهایي با استفاده از تک پیکسل هاي 
تراهرتز به تدریج بازس��ازي و تکمیل مي شود.این دوربین در آینده کاربردهاي گسترده اي براي تأمین امنیت 
فرودگاه ها و ادارات، انجام بازرسي، افزایش دقت حسگرهاي هوشمند خودروها، کنترل کیفیت در زمان ساخت 

محصوالت گوناگون و حتي مبارزه با بیماري هایي مانند سرطان پوست خواهد داشت.

شرایط پذیرش اعمال در ماه رمضان
پایگاهعرفان-اّول: انس��ان مؤمن باش��د؛ یعنی به خداوند، رسالت پیامبرو قیامت ایمان داشته باشد.اگر کسی 
مؤمن به این اصول نباشد، مطابق با قرآن کریم و روایات، عمل او جزء حسنات به شمار نمی آید؛ گرچه ممکن 
اس��ت تخفیفی در عقاب او داده ش��ود چرا که »حسنه« عملی است که انجام دهنده آن در اتصال با خداوند، 
پیامبر)ص(، اهل بیت)ع( باش��د.افرادی که اعتقاد به خداوند، رس��الت و قیامت ندارند، اگر هزاران کار خیر هم 
انج��ام دهن��د، حق ندارند در آخرت از پروردگار توقع مزد و پاداش داش��ته باش��ند.آن ها به خیال خود خیرات 
کرده اند، اما در واقع حسنه ای از آن ها صادر نشد.دوم: عملی که انجام می شود، بدعت نباشد؛ بلکه باید مطابق 
با دس��تورات و احکام دین باش��د.عملی باشد که مورد رضایت خداوند و رسولش باشد.سوم: نیت و انگیزه فرد 
باید درست باشد؛ برای جلب رضایت خداوند باشد، نه به خاطر جلب نظر و خوشامد مردم.این ها، شرایط قبولی 
حسنات است.در ماه رمضان اگر شخصی اعمالی را با شرایط فوق انجام دهد، بالفاصله موردپذیرش و قبولی 
حضرت حق قرار می گیرد.البته سفارش شده است که این قبولی اعمال را برای خود نگه دارید و آن را حفظ 
َُّنا اهلُل ُثمَّ اْسَتَقاُموا  کنید.راه مستقیم را باید ادامه داد، استمرار و استقامت الزمه سیر الی اهلل است. الَِّذیَن َقالُوا َرب
ِریَقِة أَلَْسَقْیَناُهْم َماًء َغَدقًا  َّْو اْسَتَقاُموا َعلَی الطَّ در همین جاده باید بمانید تا به پاداش الهی و خیر کثیر برسید. َوأَل
خانه ای را اگر آباد کردیم، خرابش نکنیم.از سرنوشت طلحه و زبیر باید عبرت گرفت.البته به تنهایی نمی توان 
این راه طوالنی و پرخطر را طی کرد.پروردگار بزرگ عالم وعده داده است که اگر شما در مسیر باشید، من هم 

به شما در این راه کمک خواهم کرد، دستتان را می گیرم و راهنمای شما خواهم شد.
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اکنون به نظر می رس��د برخورد با این فرد به عنوان یکی 
از پیچیده ترین پرونده های فساد اقتصادی در حال کلید 
خوردن است. کسی که قبال مدعی شده که توانایی خریدن 
هم��ه مدیران مربوط به حوزه خودش را دارد و هیچ کس 
نمی توان��د در برابر او مقاومت کند. به گزارش رجانیوز، در 
پی بررسی های انجام شده در خصوص عملکرد و جریانات 
مبهم در شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان و نظر برخی 
نهادهای نظارتی مبنی بر لزوم اصالحات مدیریتی در شرکت 
پتروشیمی مسجد س��لیمان، هیات مدیره شرکت مذکور 
پس از عدم توفیق در شفاف سازی اقدامات مبهم و مسأله 
دار داوودی در بخشهای مختلف مدیریت شرکت مذکور 
و به ویژه فرایندهای مالی و عدم درج اطالعات مناقصات 
و مزایده ها در سایت صندوق بازنشستگی کشوری با وجود 
تاکی��دات چندباره و همچنین برخی رفتارهای نامعمول و 
سیاسی یوس��ف داوودی، در جلسه روز پنجم اردیبهشت 
خ��ود وی را برکنار کرد. با اقدام دس��تگاههای نظارتی در 
بررس��ی دقیق تر فرایند مشارکت و جریانات مالی ساخت 
و خرید و فروش ها در شرکت مذکور، احتماال باید منتظر 
فصل جدیدی از اطالعات پیرامون این پرونده بود. پیش 
از ای��ن منابع خبری از رکوردداری داووی به عنوان مالک 
دو مجوز پتروشیمی در اندیمشک و مسجدسلیمان اطالع 
داده بودن��د و اخب��ار متعددی از س��کونت وی در خارج از 
کشور و مدیریت مجموعه های اقتصادی خود از برجی در 

دبی حکایت داشت. گفته شده این نماینده سابق مجلس 
تنها با واگذاری ۴0 از سهام پتروشیمی کیمیا اندیمشک 
مبلغ ۶00 میلیارد تومان بدس��ت آورده است. همچنین در 
گ��زارش دیگری خبر از فروش ی��ک ملک گران قیمت 
متعلق به صندوق بازنشس��تگی در منطقه فرمانیه تهران 
ب��ا قیمتی به مراتب کمتر و بدون طی تش��ریفات قانونی 
و اخذ مجوز از س��هامداران و هیات مدی��ره صندوق داده 
ش��ده بود. این ملک مس��احتی بالغ بر ۷500 متر داشته و 
در حالی در س��ال ۱3۹۶ به قیم��ت ۶۴ میلیارد تومان به 
فروش رفته که در سال ۱3۹۴ و بنا بر کارشناسی رسمی 
دادگستری چیزی در حدود 8۶ میلیارد تومان قیمت گذاری 
ش��ده بود. این فرد عالوه بر این، از طریق انعقاد قرارداد با 
شرکت »ارژنگ ستبر تاراز« متعلق فرزند و برادرش آن هم 
بواسطه ترک تشریفات مناقصه، منافع مردم و بازنشستگان 
را در اختیار بستگان خود قرار داده است. وی همچنین در 
گزارش س��ازمان بازرسی دارای تخلفات زیر معرفی شده: 
۱- ع��دم بازپرداخت مبلغ ۴0 میلیارد تومان به ش��رکت 
س��رمایه گذاری صندوق.2-واگذاری س��هام پتروش��یمی 
مسجدس��لیمان به اش��خاص ثالث بدون اخ��ذ مجوز از 
صندوق.3- عدم توثیق وثایق مربوط به تسهیالت بانک 
صنعت و معدن بطوریکه تمام وثایق توسط صندوق تودیع 
شده است.۴- تاسیس شرکت پتروپاالیش بختیاری بدون 
اخ��ذ مجوز از صندوق.5- ع��دم تعیین تکلیف ۱۷ درصد 

سهام شرکت ووهان که واگذار شده.۶- عدم تعیین تکلیف 
آورده نقدی و ملک فرمانیه. ۷- انعقاد قرارداد های متعدد با 
شرکت ارژنگ ستبر تاراز متعلق به فرزند و برادر از طریق 
ترک تش��ریفات مناقصه.8- واگذاری اراضی ش��رکت به 
پتروپاالیش بختیاری.۹- پیش فروش عمده محصوالت 
کارخانه بدون تولید مس��تمر و ایجاد تعهدات مالی کالن 
برای شرکت.۱0- اعالم خاتمه کار و تحویل قطعی پروژه 
و قبول تمامی تعهدات مالی توسط شرکت علیرغم ناقص 
ب��ودن اجرای پروژه توس��ط طرف چین��ی بر خالف مفاد 
قرارداد.۱۱- مبنای محاس��به 50 میلیون یوان چین بابت 
کسر الباقی تعهدات عقیم مانده قرارداد با طرف چینی چه 
بوده و چرا این پول باوجود ناچیز بودن نسبت به حجم کار 
های باقی مانده به شرکت بازنگش��ته است؟ ۱2- وجود 
بدهی 300 میلیون یوانی مدیر عامل به بانک و عدم درج 
در صورت های مالی سال ۹۶ و محرز بودن دین به بانک 
که پرداخت نش��ده و بر عهده شرکت گذاشته شده است. 
اکنون به نظر می رس��د برخورد با این فرد به عنوان یکی 
از پیچیده ترین پرونده های فساد اقتصادی در حال کلید 
خوردن است. کسی که قبال مدعی شده که توانایی خریدن 
هم��ه مدیران مربوط به حوزه خودش را دارد و هیچ کس 
نمی توان��د در برابر او مقاومت کند. حاال و پس از برکناری 
وی نیز تالش های گسترده ای برای ایجاد اختالل در روند 
امور جاری پتروشیمی مسجدسلیمان در حال انجام است. 

آغاز جراحی بزرگ در پتروشیمی مسجد سلیمان
برخورد با یکی از شبکه  های فساد اقتصادی؛

فدراس��یون فوتب��ال در ش��رایطی با جنگ خودس��اخته 
رس��انه ای مواجه ش��ده که جایگاه دبیرکل برای صیانت 
از فوتبال ملی هنوز مش��خص نیست. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، رقابت های جام جهانی فوتبال از انتهای آبان ماه 
س��ال جاری در شرایطی آغاز خواهد شد که از ۶ فیفادی 
موجود تا آغاز تورنمنت 2022 قطر، هنوز تکلیف هیچ یک 
از آن ها برای تیم ملی ایران مشخص نیست. در حالی که 
حسن کامرانی فر به عنوان دبیرکل و حمید استیلی در قامت 
سرپرست تیم ملی فوتبال از وجود برنامه ریزی و کارگروه 
برای تعیین رقبای تدارکاتی تیم ملی صحبت می کردند، 
در فاصله یک ماه مانده فیفادی نخست تاکنون در عمل 
هیچ اقدامی انجام نش��ده. پیش نویس قرارداد فدراسیون 
فوتبال با فدراس��یون های دیگر با توجه به روند سردرگم 
و پراکنده هیأت رئیس��ه، سرپرست و دبیرکل فدراسیون 
فوتبال تا به این لحظه نهایی نشده و حتی تکلیف بازی 
با تیم درجه چندمی مانند نیوزیلند هم مش��خص نیست؛ 
موضوعی که باعث نگرانی افکار عمومِی فوتبال دوس��ت 
ش��ده. از آن جا که کامرانی فر در اظهارنظری تاریخی به 
قطعی��ت برگزاری بازی با یک��ی از تیم های ملی فوتبال 

برزی��ل و یا آرژانتین با ضریب احتمال ۹5 درصد اش��اره 
کرده ب��ود، حاال بازی این دو تی��م در جایی غیر از قطر 
برگزار خواهد ش��د تا تیم ملی و فدراس��یون فوتبال هم 
بمانند با حوض شان. این سخن نسنجیده و خالف واقع از 
سوی عالی ترین مقام اجرایی در فدراسیون فوتبال تاکنون 
نه تنها با شفاف سازی و عذرخواهی هم مواجه نشده، بلکه 
جایگزینی هم برای آن در دست نیست تا شاید احتمالش 
کم هم نباش��د اگر در فیفادی خردادماه، تیم ملی از بازی 
دوس��تانه جا بماند. در ش��رایطی که فدراس��یون فوتبال 
درگیر جنگ رس��انه ای ش��ده و هر روز یک س��ند مبنی 
بر تخلف اعضای هیأت رئیس��ه و یا رئیس معزول مانند 
قارچ تکثیر پیدا می کن��د، دبیرکل هم از نقش اصلی اش 
که راهبری فدراس��یون بوده جا مانده تا ش��لم شوربایی 
مبهم به انتظار فوتبال ملی نشس��ته باشد. البته باید این 
مسئله هم شفاف سازی ش��ود که با وجود اسناد منتشره 
درباره دریافتی های منصوبان رئیس فدراس��یون فوتبال، 
دبیرکل چه مقدار برای فدراس��یون و فوتبال ملی هزینه 
تراش��یده. قطعاً با وجود پاداش و مزایای چند ده میلیونی 
اعضای هیأت رئیسه، دبیرکل هزینه های بیش تری هم 

خواهد داشت؛ آن هم بدون کم ترین آورده برای تیم ملی 
که ویترین فوتبال ماس��ت. نکت��ه ای که می توان از نگاه 
دیگری به آن پرداخت؛ این است که اسنادی از دریافتی 
حسن کامرانی فر تاکنون منتشر نشده و این در حالی است 
که از آش��پز تیم ملی تا منصوبی��ن دیگر، همه و همه با 
افشای دریافتی های ش��ان اعم از مزایا، پاداش و پول تو 
جیبی سفرها مواجه شده اند. در این شرایط می توان نتیجه 
گرفت که با به خطر افتادن جایگاه کامرانی فر در کرس��ی 
دبیرکلی پس از قدرت گیری یک مش��اور در فدراس��یون 
فعلی، نقش وی در به راه افتادن این جریانات رس��انه ای 
کم نباش��د. محرز این است که عزل عزیزی خادم ربطی 
به مبارزه با فساد نداشته و افراد قدرت مند فعلی، آش را با 
جاش و تماماً برای خودشان با سهم بیش تر می خواستند! 
نقد مهم و اصلی به فدراس��یون فوتبال این جاس��ت که 
چ��ه در دوران ریاس��ت ش��هاب الدین عزیزی خادم و چه 
حاال که مرکب قدرت در اختیار اعضای هیأت رئیس��ه و 
مشاورین شان قرار گرفته، پول هست اما نه برای تیم ملی 
و بازی های تدارکاتی که از نان شب هم برای تیم دراگان 

اسکوچیچ واجب تر هستند.

پول هست اما نه برای تیم ملی!
پنهان سازی تیم ملی در زیرزمین حواشِی فدراسیون فوتبال


