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 روز قدس، هویت 
جهان اسالم

معادالت قدرت در روز قدس به سود مقاومت می چربد؛

 نماینده ارامنه در مجلس:
 فلسطینیان راهی جز مقاومت مسلحانه 

در برابر صهیونیست ها ندارند

 آمریکایی ها رسما به شکست خود
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اگرچه متولیان وعده کنترل قیمت خودرو در بازار را داده 
بودند اما قیمت این محصول بی توجه به اظهارات، راه 
خود را می رود؛ تا جاییکه فاصله قیمت کارخانه و بازار 

بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان...

 وقتی قیمت خودروی
 بی کیفیت تخته گاز می تازد

 گپ قيمت بازار و کارخانه 
از 100 ميليون تومان گذشت

گسترش س��هم بخش تعاون در اقتصاد ایران، هدف 
طرح س��هام عدالت بود. سهام عدالت نوعی یارانه بود 

که مقرر شد طبق نظر دولت نهم، از طریق...

سهام عدالت در تحقق اهداف 
چقدر موفق بوده است؟

 حفاظت از »پمپئو« و »هوک« ماهیانه 
بیش از ۲ میلیون دالر هزینه دارد

از چالش تعاونی های شهرستانی تا کاستی 
در زمينه شناسايی افراد مشمول

بر اساس يک گزارش محرمانه؛

قالیباف در دیدار با رئیس مجلس عراق:

راه های زمینی 
در ایام اربعین 
بازگشایی شوند

دعاي روز بیست وششم ماه مبارک رمضان: اي خدا در این روز سعیم را در راه طاعتت بپذیر و جزاي خیر عطایم فرما  
سرمقاله

یادداشت

توازنی در تولید، توزیع و 
انتقال برق نداریم

حسین حسین زاده  ���
عض�و هی�ات رئیس�ه کمیس�یون انرژی 

مجلس
راهکارهای جلوگیری از 
کمبود برق در تابس��تان 
پی��ش رو و در طوالن��ی 
م��دت باید م��ورد توجه 
ق��رار گیرد، متاس��فانه در تولی��د، توزیع 
و انتق��ال برق توازن برقرار نیس��ت و به 
دلیل فرس��ودگی خطوط، اتالف انرژی 
در سیس��تم ش��بکه توزیع بس��یار است 
البت��ه باوجود برنامه های قابل تامل وزیر 
نی��رو در این ح��وزه، این مه��م نیازمند 
سرمایه گذاری است هرچند مجلس نیز در 
حال تصویب »طرح مانع زدایی از صنعت 
برق« است که می تواند مشکل فوق را تا 
حد قابل توجهی حل کند. اگرچه عالوه بر 
صرفه جویی مردم و ادارات با بهینه سازی 

تجهیزات و صنایع برقی...
ادامه در صفحه ���2

راهپیمایی روز قدس خنثی ساز 
توطئه های وحدت شکنانه

سیدناصر موسوی الرگانی  ���
عضو فراکسیون روحانیت مجلس

راهپیمای��ی مس��لمانان 
روزه دار در روز جهان��ی 
اهمی��ت  از  ق��دس 
باالیی برخوردار اس��ت، 
راهپیمایی مسلمانان در این روز حکایت 
از دف��اع آنها از آرمان های اس��الم ناب 
محم��دی )ص( دارد که فارغ از هرگونه 
مذهب تعریف می ش��ود. ام��ام خمینی 
)ره( آخری��ن جمعه م��اه مبارک رمضان 
را ب��ه عن��وان روز قدس اع��الم کرد تا 
آزادیخواهی فراموش نشده و مسلمانان 
زیر بار ظلم نروند، راهپیمایی روز قدس 
به دلیل گس��تردگی که در س��طح بین 
الملل داشته و به صورت جهانی صورت 
می گی��رد خود رس��انه ای خواه��د بود تا 
دنی��ا را از اش��غالگری ها و جنایات رژیم 
صهیونیستی علیه فلسطینیان آگاه کند...

ادامه در صفحه ���2

بازگشت همه به سوي اوست
جناب آقای محمد رضا طبسی

بدينوس��يله درگذش��ت پدر گراميتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسليت عرض نموده براي آن مرحوم علو 
درجات الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.

از طرف: دکتر اصغر نعمتی ـ سازمان چاپ گل آذین

رئی��س جمهور ب��ا بیان اینکه سیاس��ت قطعی جمهوری 
اس��المی ایران گس��ترش روابط راهب��ردی بلندمدت در 
عرصه های مختلف با چین است، اظهار داشت: این روابط 
راهبردی را فارغ از تحوالت بین المللی و براس��اس اعتماد 
سیاس��ی متقابل دنب��ال می کنیم و اج��رای موفق برنامه 
همکاری های جامع ۲۵ س��اله در این راس��تا اولویت دارد. 
به گزارش »عصر ایرانیان«،  آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی 
در دی��دار ژن��رال »ویو فنگ« وزیر دف��اع جمهوری خلق 
چی��ن با بیان اینکه تحوالت منطق��ه ای و جهانی، ارزش 
همکاری ه��ای راهبردی ایران و چین را بیش از گذش��ته 
نشان می دهد، تأکید کرد: یکجانبه گرایی و سلطه طلبی با 
هدف کنترل کش��ورها و ممانعت از رشد اقتصادی پایدار 

جهان ش��کل می گیرد و مقابله با یکجانبه گرایی و ایجاد 
ثبات و نظم صرفاً از طریق همکاری قدرت های مس��تقل 
و هم اندیش میس��ر اس��ت. رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه 
زمینه های مناسبی برای سرمایه گذاری های بزرگ در ایران 
وجود دارد، افزود: ظرفیت های بی نظیر ایران در حوزه حمل 
و نقل بین  منطقه ای، ظرفیت های ای��ران در امنیت انواع 
ان��رژی و همچنین همکاری های زیرس��اختی منطقه ای، 
بس��ترهای جدی برای همکاری و سرمایه گذاری هستند. 
رئیس جمهور در ادامه سخنانش با اشاره به خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام، تصریح کرد: آمریکایی ها می خواس��تند با 
نقض برجام ایران را تحت شدیدترین فشارها قرار دهند اما 
امروز رسما اعتراف می کنند که در اعمال فشار حداکثری 

به ایران شکست مفتضحانه ای خورده اند. رئیسی تاکید کرد: 
ملت ایران نش��ان داد که می شود با مقاومت و ایستادگی 
به حقوق و خواس��ته های آرمانی خود دست یافت. ژنرال 
»وی��و فنگ« وزیر دفاع جمه��وری خلق چین نیز در این 
دیدار با ابالغ سالم های گرم رئیس جمهور کشورش برای 
آیت اهلل رئیسی گفت: تقویت روابط بین ایران و چین همواره 
و بخصوص در شرایط بحرانی و ناآرام کنونی جهان برای 
منطق��ه و جهان امنیت آفرین اس��ت. وزیر دفاع جمهوری 
خلق چین افزود: ایران و چین می توانند در همه مس��ائل 
جهانی با یکدیگر همکاری داش��ته و به توس��عه صلح و 
آرامش در جهان کمک کنند. ژنرال ویو فنگ تصریح کرد: 

یکجانبه گرایی مانع رشد اقتصادی پایدار جهان است.

آمریکایی ها رسما به شکست خود مقابل ایران اعتراف کرده اند
رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع چین:

ارتش��بد »وی فنگ هه« وزیر دفاع جمهوری خلق چین 
با امیر آش��تیانی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران، در تهران دیدار و گفتگو کرد. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، امیر محمد رضا آشتیانی در دیدار 
با ارتشبد »وی فنگ هه« همتای چینی خود که در محل 
وزارت دفاع انجام گرفت با اش��اره به سیاس��ت جمهوری 
اس��المی ایران برای توسعه روابط با کشورهای همسایه 
و آس��یایی، همکاری میان دو کش��ور در ابعاد مختلف را 
مه��م، راهبردی و متأثر از ارتباطات تاریخی، تمدنی و نیز 
رویکردهای مشترک نسبت به تحوالت بین المللی عنوان 
و ابراز امیدواری کرد: این دیدارها به ارتقای سطح و تعمیق 
روابط میان دو کشور و در نهایت به صلح و امنیت در منطقه 
و جهان کمک می نماید. وزیر دفاع کشورمان در این دیدار 
با مرور تحوالت منطقه ای و بین المللی، ضمن ابراز نگرانی 
از رون��د رو به تزاید بحران های امنیتی در جهان، ریش��ه 
بسیاری از آن ها را در سیاست های توسعه جویانه و برتری 
طلبانه غرب و سو اس��تفاده از خألهای امنیتی در جهان 
دانس��ت و بر ضرورت مقابله با روند سلطه جویی آمریکا 
در جهان از طریق تقویت چندجانبه گرایی تاکید و افزود: 

درس��ایه تعامل و همکاری میان کشورهای مستقلی که 
مخالف روند یکجانبه گرایی در جهان می باشند، می توان 
با چالش ها و تهدیدات مشترک امنیتی مقابله نمود. وی با 
اشاره به پروژه دشمن سازی توسط نظام سلطه و آمریکا 
و بهان��ه برای حضور نا به ج��ای خود در مناطق مختلف 
جه��ان تصریح کرد: تجربه تاریخی ثابت کرده اس��ت در 
هر منطقه از جهان که آمریکا حضور نظامی داشته است 
نه تنها باعث ثبات و امنیت نش��ده بلکه موجی از ناامنی، 
بی ثباتی، اختالفات، بدبینی، جنگ و ویرانی و آوارگی در 
جهان را ایجاد کرده اس��ت. وزیر دفاع در همین زمینه از 
اس��تانداردهای دوگان��ه غرب در مواجهه ب��ا بحران های 
انسانی در جهان انتقاد کرد. امیر آشتیانی با اشاره به خدمات 
برجسته جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم، به 
نقش س��ازنده و ثبات بخش جمهوری اسالمی ایران در 
برقراری امنیت منطقه اش��اره و با یادآوری خدمات شهید 
سپهبد سلیمانی و نقش ممتاز ایشان در این مسیر اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران خاکریز نخست مقابله با 
تروریس��م در منطقه بوده اس��ت و اگر اقدامات جمهوری 
اس��المی ایران در مبارزه با تروریس��م در منطقه نبود چه 

بسا شاهد تس��ری این پدیده شوم به سایر مناطق جهان 
بودیم. وزیر دفاع کش��ورمان در ادامه با اشاره به سیاست 
راهبردی جمهوری اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس 
که مبتنی بر ش��کل گیری امنیت بومی و درونزا است؛ بر 
برقراری گفتگوهای امنیتی میان کشورهای منطقه تاکید 
کرد. ارتش��بد »وی فنگ هه« وزیر دفاع چین نیز در این 
دیدار ضمن ابراز خرس��ندی از سفر به تهران، با اشاره به 
سابقه تاریخی روابط دو ملت ایران و چین بر اراده رهبران 
دو کشور بر گسترش روابط در همه زمینه ها تأکید و هدف 
از س��فر خود ب��ه تهران را افزایش س��طح همکاری های 
راهبردی دفاعی میان دو کشور بر شمرد. وی با بیان اینکه 
همچنان در ش��رایط کرونا هستیم، حضور خود و مقامات 
نظامی چین در ایران را نش��ان دهنده اهمیت راهبردی و 
ریش��ه دار بودن روابط دو کشور برشمرد. وزیر دفاع چین 
ریش��ه بسیاری از جنگ ها و ناامنی های جهان را ناشی از 
اقدامات سلطه جویانه و یکجانبه گرایانه آمریکا دانست و 
گفت: همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و 
چین نقش بسزایی در خنثی سازی این اقدامات و مبارزه با 

تروریسم خواهد داشت.

بر اساس گزارش محرمانه ی وزارت امور خارجه آمریکا به 
مجلس سنا، حفاظت از وزیر امور خارجه سابق این کشور 
در ماه بیش از ۲ میلیون دالر هزینه دارد. به گزارش مهر، 
رسانه های آمریکایی اعالم کردند بر اساس گزارش وزارت 
امور خارجه آمریکا به مجلس سنا، این کشور در ماه بیش 
از دو میلی��ون دالر برای محافظت از »مایک پمپئو« وزیر 

سابق امور خارجه آمریکا و همچنین »برایان هوک« نماینده 
ویژه سابق آمریکا در امور ایران، هزینه می کند و این مبلغ تا 
به امروز به بیش از ۱۳ میلیون دالر رسیده است. بر اساس 
قوانین آمریکا، اداره ی امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه 
به مدت ۱۸۰ روز پس از پایان مأموریت وزرای امور خارجه، 
مسئولیت حفاظت از آن ها را بر عهده دارد. همچنین بلینکن 

وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جریان جلسه ی روز گذشته 
مجلس سنای این کشور گفت: از طریق پیام های مستقیم 
و غیر مستقیم به ایران اعالم کردیم که باید از هدف قرار 
دادن ش��هروندان آمریکایی دس��ت بردارند. گفتنی است، 
مایک پمپئو و برایان هوک نقش کلیدی، در به ش��هادت 

رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی داشتند.

وزیر ارشاد گفت: قرار اس��ت با وزارت راه و شهرسازی 
تفاهم نامه ای جهت س��اخت مس��کن برای هنرمندان 
پیشکس��وت امضا کنیم تا مسکن این عزیزان را تامین 
کنی��م. به گ��زارش »عص��ر ایرانی��ان«، محمدمهدی 
اس��ماعیلی وزیر ارشاد صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه 
هیئ��ت دولت در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��والی 
در م��ورد دغدغه های معیش��تی هنرمن��دان و ماجرای 
رضا رویگری، اظهار داش��ت: ما دو س��اختار در وزارت 
فرهن��گ ب��رای حمای��ت از پیشکس��وتان داریم. یکی 

صندوق اعتباری هنرمندان اس��ت که ح��دود ۹۰ هزار 
عضو دارد. س��ه بس��ته حمایتی در قالب این صندوق از 
هنرمندان داریم که آخرین بسته آن را قبل از عید فطر 
به حسابش��ان واری��ز می کنیم. وی اف��زود: هزینه بیمه 
تکمیل��ی بس��یاری از هنرمندان را پرداخ��ت می کنیم. 
بسیاری از بس��ته های حمایتی از هنرمندان را رسانه ای 
نمی کنیم، زیرا نمی خواهیم عزت نفس آنها دچار خدشه 
شود. وزیر ارشاد با بیان اینکه در وزارت ارشاد و فرهنگ 
برای هنرمندان پیشکس��وت یک ساختاری وجود دارد، 

گفت: نزدیک به هزار عضو دارد. این هنرمندان کسانی 
هس��تند ک��ه درجه یک هن��ری دارند و م��ا به صورت 
ماهان��ه به آنها حقوق وی��ژه ای می دهیم. در دیدار اخیر 
رئیس جمهور با هنرمن��دان برخی اظهار کردند که باید 
این موضوع تقویت ش��ود که رئیس جمهور دس��تور آن 
را داد. اس��ماعیلی تصریح کرد: قرار اس��ت با وزارت راه 
و شهرسازی تفاهم نامه ای جهت ساخت مسکن برای 
هنرمندان پیشکسوت امضا کنیم تا مسکن این عزیزان 

را تامین کنیم.

در دیدار وزرای دفاع ایران و چین مطرح شد؛

بر اساس یک گزارش محرمانه؛

وزیر ارشاد:

اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا باعث بی ثباتی در جهان شده است

حفاظت از »پمپئو« و »هوک« ماهیانه بیش از ۲ میلیون دالر هزینه دارد

 با وزارت راه برای ساخت مسکن هنرمندان به تفاهم رسیدیم

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: مهمترین 
خواسته ملت ایران بحث زیارت به خصوص باز شدن 
راه های زمین��ی در ایام اربعین اس��ت که از مجلس 
و دولت ع��راق این درخواس��ت را داریم. به گزارش 
»عص��ر ایرانیان«، محمد الحلبوس��ی رئیس مجلس 
ع��راق که صبح چهارش��نبه در صدر یک هیئت بلند 
پایه پارلمانی وارد تهران شده است، در محل مجلس 
شورای اس��المی از س��وی محمدباقر قالیباف مورد 
اس��تقبال قرار گرفت. س��پس دیدار دوجانبه روسای 
مجل��س ایران و ع��راق برگزار ش��د. رئیس مجلس 
شورای اسالمی در این دیدار با اشاره به روابط خوب 
دو کشور، توسعه روابط میان بغداد و تهران در تمامی 
زمینه ها را خواستار شد. قالیباف تصریح کرد: از اینکه 
در روزهای اول تش��کیل پارلم��ان و انتخاب رئیس 
پارلمان ع��راق میزبان رئیس و تعدادی از نمایندگان 
هستیم، خوشحالیم. وی بیان کرد: سیاست جمهوری 
اس��المی ایران در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم 
توس��عه روابط با کش��ورها، با اولویت با کش��ورهای 
همس��ایه و منطقه است. به خصوص خواستار ارتباط 
عمیق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و به ویژه همکاری 
در حوزه محیط زیس��ت هستیم که از فرصت سفر و 
مذاکرات بین بنده و رئیس پارلمان عراق استفاده شد. 

رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مهمترین 
خواسته ملت ایران بحث زیارت به خصوص باز شدن 
راه های زمینی در ایام اربعین اس��ت که از مجلس و 
دولت عراق این درخواست را داریم. قالیباف بیان کرد: 
آرزو داریم همیشه ایران قوی و عراق قوی کنار هم 
باش��ند و همه دست به دست هم دهیم چرا که ایران 
و عراق نقش مهمی در مس��ائل منطقه ای، سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی و اس��تحکام کش��ورهای اسالمی 
دارند. روابط دو جانبه و قوی ایران و عراق در س��طح 
منطقه و جهان موثر است و باید در سطح پارلمانی دو 
کشور، س��طح قاره آسیا و سطح پارلمان های جهانی 

گام برداریم.
محمد الحلبوس�ی: نبای�د اجازه دهی�م که ملت ها  ���

مورد تحریم و ارعاب قرار گیرند
محمد الحلبوس��ی رئیس مجلس نمایندگان عراق در 
این نشست خبری مطرح کرد: در ابتدا تشکر می کنم 
از استقبال گرم و دعوتی که برای سفر به ایران انجام 
داده اید، تأکید می کنم روابط دو کشور همسایه، دوست 
و برادر پایدار بوده و خواهد بود. وی تأکید کرد: امیدوارم 
ب��ا تقویت رواب��ط بتوانیم موانع پیِش روی توس��عه و 
همکاری دولت ها را از پیِش رو برداریم و توسعه روابط 
به نفع ملت دو کش��ور تمام شود. ثبات در ایران تأثیر 

مثبت��ی در عراق و منطقه دارد همان طور که ثبات در 
عراق بر ایران و منطقه تأثیرگذار است. رئیس مجلس 
نمایندگان عراق بیان ک��رد: در عراق تالش می کنیم 
مش��کالت منطقه ای با دیپلماس��ی نیابتی حل شود 
و زمینه حل مش��کالت بین همس��ایگان را نشست و 
مذاکره و تفاهم می دانیم، بخش زیادی از مش��کالت 
نیازمند گفت وگو و رایزنی اس��ت، ملت ها دنبال روابط 
بهتر هستند و بهبود زندگی، آینده و شرایط اقتصادی 
را طلب می کنند و می خواهند مانع بازگش��ت س��ایه 
جنگ ش��وند. الحلبوس��ی با تأکید بر اینکه احترام به 
حاکمیت کشورها، حسن همجواری و پاسداشت حقوق 
شهروندان باید اصول روابط بین کشورها باشد و تالش 
کنیم روابط بین کشورهای منطقه بهتر و توسعه یابد. 
در این زمینه الزم است بستر روابط اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و پارلمانی کش��ورها فراهم شود. 
وی اظهار داش��ت: بای��د در جوامع بین المللی جهانی، 
کشورهای منطقه مواضع مش��ترکی داشته باشد چرا 
که چالش های مش��ترکی نیز داری��م و باید به منطقه 
آرامش و ثبات برگ��ردد زیرا خداوند نعمت های مادی 
و معنوی بس��یاری به منطقه ما عطا کرده است و باید 
رفتار ما متناسب با این ظرفیت ها باشد و تالش کنیم 

به فتنه گران اجازه اقدام در منطقه را ندهیم. 

راه های زمینی در ایام اربعین بازگشایی شوند
قالیباف در دیدار با رئیس مجلس عراق:
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ايران و جهان

توازنی در تولید، توزیع و انتقال 
برق نداریم

ادامه از صفحه یک ���
...و واردات برق از کشورهای همسایه می توان 
قطعی برق را در تابس��تان به حداقل رس��اند 
ام����ا با ایجاد نیروگاه های س��یکل ترکیبی، 
ایجاد برق هسته ای و استفاده از ظرفیت های 
انرژی های تجدیدپذی��ر می توان در طوالنی 
م��دت حدود ۱۵ هزار مگاوات کس��ری برق 
را جبران کرد. خاموش��ی در تابس��تان سال 
جاری ب��ا توجه به افزایش مص��رف برق به 
تناس��ب رش��د جمعیت ناگزیر اس��ت، با این 
وجود امیدواریم با بکارگیری تدابیر مناس��ب 
با کمترین خاموش��ی رو به رو باش��یم. برای 
رفع مشکل خاموشی و جلوگیری از تکرار آن، 
الزم است که میزان عرضه و تقاضای برق در 
ش��بکه تراز شوند و مجموع تقاضا و مجموع 
عرضه در یک تعادل قرار گیرند. در این زمینه 
الزم اس��ت تا راهکارهایی به کارگرفته شوند 
که از یک طرف میزان تولید برق را افزایش 
دهد و ازس��وی دیگر حجم تقاضا را بهینه و 
اختالف بار مصرفی را در س��اعت غیرپیک و 

پیک به هم نزدیک کند.

راهپیمایی روز قدس خنثی ساز 
توطئه های وحدت شکنانه

ادامه از صفحه یک ���
...همواره دیده ایم پیش از روز قدس، جنایات 
و س��ختگیری رژی��م صهیونیس��تی علی��ه 
فلس��طینیان و محدودیت ها در بیت المقدس 
افزای��ش می یاب��د چرا که تص��ور می کنند با 
اعمال زور و فشار می توانند مانع از راهپیمایی 
و اعت��راض جامعه مس��لمان دنیا ش��وند اما 
راهپیمایی ها هرس��ال هرچه باش��کوه تر در 
تمامی کش��ورها برگزار می شود و در نهایت 
این صهیونیس��ت ها هستند که برای مدت ها 
ناگزیرند تصمیماتی علیه فلس��طین نداشته 
باش��ند. عادی سازی روابط برخی کشورهای 
عربی و اسالمی منطقه با رژیم صهیونیستی 
که حمایت کش��ورهای غربی را در پس سر 
دارد، عملی تقبیح شده است، راهپیمایی روز 
قدس همچنین می تواند توطئه های نوش��ته 
ش��ده پش��ت این اقدامات را خنث��ی کند اما 
س��ران این کش��ورها نیز باید بدانند با دست 
دوستی که با صهیونیس��ت ها می دهند فقط 
هم��راه آنها به س��مت زوال می روند. حضور 
ملت ش��ریف ایران در راهپیمایی روز قدس 
می تواند مش��ت محکمی بر دهان استکبار و 
هشدار جدی برای کشورهای منطقه باشد که 
در پش��ت پرده و یا حتی به صورت مبرهن از 

صهیونیست ها حمایت می کنند.

رژیم صهیونیستی نماد انحصاری 
تروریسم دولتی است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: تروریسم 
محصول تجاوز و اش��غالگری صهیونیست ها 
اس��ت، از این رو رژیم صهیونیس��تی حقیقتا 
نماد انحصاری تروریس��م دولتی اس��ت. به 
گ��زارش »عص��ر ایرانی��ان«، عل��ی باقری 
معاون سیاس��ی وزارت خارجه )چهارش��نبه( 
در اولین همایش همه پرس��ی فلس��طین که 
در دانش��گاه ام��ام صادق )ع( برگزار ش��د، با 
اشاره به اینکه فلس��طین، پدیده ای است که 
ارزش های انقالب اس��المی از جمله عدالت 
طلبی، اس��تقالل خواهی، سلطه گریزی و… 
در آن به طرز قابل توجهی جلوه گری می کند، 
گفت: در پروژه پیمان ابراهیم، فلسطینی ها و 
حقوق آنها وجه المصالحه سیاست و اقتصاد 
و امنیت موقت و معل��ق برخی دولت ها قرار 
گرفته اس��ت. وی اف��زود: حداکث��ر کارکرد 
پروژه پیمان ابراهیم برای رژیم صهیونیستی، 
در ح��د تنفس مصنوع��ی دادن به این رژیم 
اشغالگر اس��ت. معاون سیاسی وزارت خارجه 
ب��ا بیان اینکه در میان تم��ام موضوعاتی که 
در قضیه فلسطین اهمیت داد، هیچ مسأله ای 
به اهمیت انس��ان اعم از جان و حقوق بش��ر 
نیست، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی، منشور 
مجس��م نقض حقوق بش��ر جهانی اس��ت. 
باقری اضافه کرد: هفت دهه اس��ت که رژیم 
صهیونیستی، مالک انحصاری دایره المعارف 
جامع نقض حقوق بش��ر اس��ت. وی با اشاره 
به اینکه موضوع فلس��طین، یک اختالف بر 
س��ر تکه ای از سرزمین نیست، اظهار داشت: 
چراکه رژیم صهیونیستی نماد نقض نظام مند 
)سیستماتیک( حقوق بشر در گستره تاریخ و 

در سطح جهانی است.

حق پاسخگویی به تجاوزات رژیم 
صهیونیستی را برای خود محفوظ 

می دانیم
وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد: »دمشق« حق پاسخگویی به تجاوزات 
رژیم صهیونیستی را برای خود محفوظ می 
داند. به گزارش س��انا، وزارت خارجه سوریه 
در اعت��راض به حم��الت تجاوزکارانه رژیم 
صهیونیس��تی به اطراف دمشق طی بامداد 
امروز چهارش��نبه، دو نامه اعتراضی را برای 
دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای 
امنیت این س��ازمان ارس��ال کرد. بر اساس 
این گ��زارش، در نامه ه��ای جداگانه وزارت 
خارجه س��وریه خطاب به مقامات س��ازمان 
مل��ل عنوان ش��ده اس��ت: »دمش��ق« حق 
پاس��خگویی به تجاوزات رژیم صهیونیستی 
را برای خود محفوظ می داند. وزارت خارجه 
س��وریه همچنی��ن تأکید کرده اس��ت: ما از 
طریق ابزارهای مناسب و منطبق بر قوانین 
بین المللی و منش��ور س��ازمان ملل متحد، 
حق پاسخگویی به سلس��له تجاوزات رژیم 
صهیونیستی را برای خود محفوظ می دانیم. 
ای��ن وزارتخانه در ادامه عنوان کرده اس��ت: 
نسبت به عواقب و پیامدهای خطرناک ناشی 
از تداوم نقض توافق »جداس��ازی نیروها در 
مناطق مرزی« توس��ط رژیم صهیونیستی، 
هش��دار می دهیم. الزم به ذکر است که در 
جریان تجاوز هوایی امروز رژیم صهیونیستی 
به »دمشق« ۴ نظامی سوری شهید و ۳ تَن 

دیگر مجروح شدند.

احتمال ازسرگیری روابط دیپلماتیک 
میان ایران و عربستان وجود دارد

س��خنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به 
اینکه دور پنجم گفتگوهای سیاس��ی میان 
ته��ران و ری��اض در فضای��ی آرام و مثبت 
برگزار شد، گفت: این احتمال وجود دارد که 
روابط دیپلماتیک دو طرف از سر گرفته شود. 
ب��ه گزارش خبرگزاری رس��می عراق )واع(، 
»احمد الصحاف«، سخنگوی وزارت خارجه 
عراق س��خنانی را در خص��وص دور پنجم 
گفتگوها و مذاکرات سیاس��ی میان ایران و 
عربستان مطرح کرد. بر اساس این گزارش، 
وی گفت: بغداد در چارچوب سیاست مبتنی 
ب��ر اصل گفتگو و مذاکره به منظور برقراری 
اجم��اع و توازن در منطق��ه پنجمین دوره از 
مذاکرات میان ایران و عربس��تان را میزبانی 
کرد. این ش��خصیت عراقی گفت: در جریان 
دور پنج��م گفتگوها درباره چن��د پرونده از 
جمله مسائل امنیتی بحث و تبادل نظر شد. 
»مصطف��ی الکاظمی« نخس��ت وزیر عراق 
نی��ز در این گفتگوها حضور داش��ته اس��ت. 
وی با بیان اینکه گفتگوهای سیاس��ی میان 
طرف های ایرانی و س��عودی همچنان ادامه 
خواهد داش��ت، گفت: همه چیز به س��مت 
توافق��ات مهم و اساس��ی حرک��ت می کند. 
ممکن اس��ت روابط دیپلماتیک دو طرف از 
س��ر گرفته شود. گفتگوها میان دو طرف در 
فضایی آرام و مثبت انجام ش��د. پیش از این 
نیز، »فؤاد حسین« وزیر خارجه عراق اعالم 
کرده بود که گفتگوهای سیاسی میان ایران 

و عربستان مثبت بوده است.

روسیه ۳ دیپلمات نروژی را اخراج 
کرد

وزارت خارجه روسیه امروز در اقدامی متقابل، 
۳ دیپلمات نروژ در این کشور را اخراج کرد. 
به گزارش اسپوتتیک، وزارت خارجه روسیه 
ام��روز در بیانیه ای از اخراج ۳ دیپلمات نروژ 

از این کشور خبر داد.

خون شهدا دامن اشغالگران 
صهیونیست را خواهد گرفت

جنبش »جهاد اسالمی« فلسطین در بیانیه ای 
تاکید کرد که خون شهدای فلسطین پایمال 
نخواهد ش��د و دامن اشغالگران صهیونیست 
را خواهد گرفت. به گزارش المیادین، جنبش 
جه��اد اس��المی فلس��طین ضمن تس��لیت 
شهادت احمد محمد فتحی مساد، نوجوان ۱۸ 
ساله ساکن ش��هرک برقین در غرب جنین، 
تاکید کرد که خون شهدای فلسطین پایمال 
نخواهد ش��د و دامن اشغالگران صهیونیست 
را خواه��د گرف��ت. این جنبش عن��وان کرد 
که دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین 
دست به قتل و کش��تار و بازداشت زده و به 
ش��یوه های مختلف اقدامات تروریستی خود 
را مقابل چش��مان جهانی��ان دو رو و مناطق 
پیش می برد. جهاد اسالمی جامعه جهانی را 
به س��بب سکوت در برابر جنایات اشغالگران 
صهیونیس��ت علیه ملت فلس��طین مسئول 
دانست و بار دیگر تاکید کرد که در راه جهاد 
و مقاوم��ت، هم��ه چیز را ف��دا خواهد کرد و 
تحت هیچ شرایطی از وظیفه مقدس خود در 
زمینه آزادسازی سرزمین و مقدسات فلسطین 
کوتاهی نمی کند. این جنبش فلسطینیان را 
به تش��دید مقاومت و رویارویی با نظامیان و 
شهرک نشینان اشغالگر اسرائیلی فراخواند تا 
هم��ه بدانند که ملت فلس��طین جنایات این 

رژیم را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

اخبار

نماینده مس��یحیان ارمنی ش��مال ایران در 
مجلس گفت: اقدامات رژیم صهیونیس��تی 
و حامیان جهانی و منطقه ای اش علیه ملت 
فلسطین راهی جز مقاومت مسلحانه برای 
مردم فلس��طین باقی نگذاش��ته اس��ت. آرا 
ش��اوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال 
ایران در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 

با »عصر ایرانیان« اقدامات رژیم صهیونیستی 
و حامیان این رژیم در سطح منطقه و جهان 
علی��ه ملت فلس��طین راهی ج��ز مقاومت 
مسلحانه برای فلس��طینیان باقی نگذاشته 
است. وی افزود: رژیم صهیونیستی در بیش از 
7۰ سالی که از اشغال فلسطین گذشته نشان 
داده ک��ه به هیچ یک از اصول دیپلماتیک و 

مسائلی از این قبیل پایبند نیست و حامیان 
این رژیم هم در هر اجالس��ی برنامه شان بر 
این بوده تا زمین��ه را         برای زیاده خواهی های 
صهیونیس��ت ها بیش از پیش فراهم آورند. 
نماینده مس��یحیان ارمنی ش��مال ایران در 
مجلس اظهار داشت: کشورهای عربی که به 
عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی 

پرداخته اند، بدانند که این اقدامات آنها محکوم 
به شکست است. شاوردیان خاطرنشان کرد: 
تجربه بیش از 7۰ س��ال گذشته نشان داده 
که رژیم صهیونیس��تی فقط زبان مقاومت 
را         می فهمد و نمی تواند روابط دیپلماتیک با 
آن وارد شد. نماینده مسیحیان ارمنی شمال 
ایران در پایان گفت: مردم فلس��طین برای 

حفظ سرزمین خود تنها راه مقاومت مسلحانه 
را         باید در دستورکار خود قرار دهند؛ چراکه راه 

دیگری برای این کار وجود ندارد.

فلسطینیان راهی جز مقاومت مسلحانه در برابر صهیونیست ها ندارند
نماینده ارامنه در مجلس:

روز قدس، هویت جهان اسالم
معادالت قدرت در روز قدس به سود مقاومت می چربد؛

حمالت مقاومت به گروه های تروریس��تی، موش��کباران 
مراکز موس��اد در اربیل عراق و تضعیف صهیونیست ها در 
برابر مقاومت فلسطین نشان می دهد روز قدس در فضایی 
برگزار خواهد ش��د که در آن معادالت منطقه ای به س��ود 
مقاومت اس��ت. پس از افزایش تنش میان فلسطینیان و 
ارتش و نیروهای اس��رائیلی، عملیات های شهادت طلبانه 
چند ج��وان فلس��طینی و حمایت گروه ه��ای مقاومت از 
عملیات های شهادت طلبانه، اوضاع سرزمین های اشغالی و 
کرانه باختری به گونه ای ملتهب شد که منابع صهیونیستی 
از آن تعبیر ریختن بنزین بر آتش کردند و از مقام های این 
رژیم خواس��تند از تحریک مقاومت دست بردارند. این در 
حالی است که جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( 
با انتشار بیانیه ای خواستار »انتفاضه بزرگ ملت فلسطین« 
در برابر تعرض های رژیم اشغالگر قدس و شهرک نشینان 
شده اس��ت. آن ها از مردم خواستند هر جا هستند و با هر 
وس��یله ای در برابر اس��رائیلی ها قیام کنن��د و بی توجه به 
اقدامات نیروهای اس��رائیلی، روزه��ای پایانی ماه مبارک 
رمضان را در محوطه مسجداالقصی به اعتکاف بپردازند. 
آن ها معتقدند ملت فلس��طین این قدرت را دارند بار دیگر 
در دفاع از قدس و مسجداالقصی به پا خیزند و حماسه ای 
دیگر در فلسطین اشغالی خلق کنند. بی تردید وحدت ملت 
قهرمان فلسطین و مقاومت جانانه آن ها سد نفوذناپذیر در 
تقابل با رژیم اشغالگر قدس و شهرک نشینان صهیونیست 
است که تاکنون هرگز اجازه نداده اند نقشه های شوم خود را 
در مسجداالقصی و بیت المقدس که آغشته به خون پاک 
شهدای فلسطینی است، اجرایی کنند. البته در کنار حماس، 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز از مقاومت مردم حمایت 
و اعالم کرد، حمالت وحشیانه نظامیان و شهرک نشینان 
صهیونیست علیه فلسطینیان در شهرهای کرانه باختری جز 
ننگ و عار برای رژیم صهیونیستی هیچ دستاوردی نخواهد 
داشت. مش��اهده چنین عزم راسخی از سوی فلسطینیان 
و همراهی گروه های فلس��طینی با آن ها باعث نفوذ ترس 
در میان مقام های رده باالی صهیونیس��ت شد و بی تردید 
اندیشکده های نظامی رژیم صهیونیستی این هشدار را به 
مقام های ارشد تل آویو داده اند که با دم شیر بازی نکنند! این 
را می ت��وان از گزارش روزنامه هاآرتص دریافت که به نقل 
از منابع ارشد صهیونیست می نویسد، »عملکرد نیروهای 
اسرائیلی به ویژه در عملیات  تل آویو برای دستگیری حازم 
قاسم، جوان فلس��طینی به رسوایی حرفه ای تبدیل شد و 
حتی شانس آوردیم نیروهای خودی در این عملیات کشته 
نش��دند! با توج��ه به این روند و عملک��رد نه چندان مثبت 
نیروه��ای ویژه و ارتش نبای��د وارد هرگونه افزایش تنش 
در ن��وار غزه، قدس و کرانه باختری ش��د«. چهار عملیات 
ش��هادت طلبانه در یک ماه گذش��ته در دل سرزمین های 
اشغالی، شوک سنگینی به اسرائیل وارد کرده است. حمله به 
صهیونیست ها با بولدوزر و استفاده از سالح سرد علیه آن ها 
پیش از این نیز رخ داده بود ولی ویژگی خاص این حمالت 
آن بود که در فاصله زمانی اندک و با شدت و تلفات بیشتر 
رخ داد و حتی یگان فوق تخصصی »سایرت متکل« برای 
مقابله با عملیاتی که ش��هید »رعد فتحی حازم«  در قلب 
تل آویو انجام، سراسیمه وارد عمل شد. این میزان عملیات، 
رک��وردی تاریخی به ش��مار می رود، پاش��نه آش��یل رژیم  
صهیونیستی را نشان داد و کابینه نفتالی بنت، نخست وزیر 
این رژیم را که از زمان تشکیل کابینه با مشکالت مختلفی 
مواجه بود، در وضعیت دش��واری قرار داده است. بی تردید 
سلسله عملیات های  جوانان ش��هادت طلب فلسطینی در 
عمق س��رزمین های اش��غالی نویدبخش روزهایی توأم با 

مقاومت و حماسه برای فلسطینیان و افزایش نگرانی های 
جدید امنیتی برای مقام های ارشد رژیم صهیونیستی است. 
ای��ن نگرانی را می ت��وان از اظهارات »ایه��ود بن حیمو«، 
شرق شناس برجسته صهیونیس��ت دریافت که در شبکه 
۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت، خودداری اسرائیل 
از انجام عملیات نظامی گسترده در جنین در کرانه باختری 
و اردوگاه آن ناش��ی از ت��رس از پیامدهای این عملیات بر 
اوضاع قدس و همچنین نوار غزه است؛ عالوه بر این، آغاز 
چنین عملیاتی اوضاع را به ش��دت در کرانه باختری و نوار 
غزه و قدس ش��عله ور خواهد ک��رد. در هر صورت با ادامه 
روند کنونی انتفاضه امکان پذیر است و می تواند دامنه قیام 
فلسطینیان از کرانه باختری تا سایر شهرها و مناطق اشغالی 
را دربر بگیرد. نباید فراموش کرد در سرزمین های اشغالی 
تاکنون دو انتفاضه در سال های ۱۹۸7 و ۲۰۰۰ میالدی رخ 
داده و از یک دهه گذش��ته تاکنون شاخص های مربوط به 
وقوع انتفاضه سوم همچنان در حال افزایش است و همواره 
این سؤال مطرح می شود، آیا انتفاضه جدید فلسطینیان در 

حال وقوع است؟
تنها راه پایان اشغالگری از منظر فلسطینیان���

حسین رویوران، رئیس کمیسیون سیاسی و امور بین الملل 
جمعیت دفاع از ملت فلسطین به این سؤال پاسخ می دهد 
و می گوید: حدود ۳۰ س��ال پیش که توافق اسلو و جریان 
سازش با اسرائیل ناکامی خود را نشان داد و هم زمان شاهد 
شهرک سازی های گسترده صهیونیست ها در کرانه باختری 
بودیم، می توان این س��یگنال و پیام را دریافت که جوانان 
فلس��طینی راهکار مقاومت را در برابر س��ازش با اسرائیل 
ترجیح می دهند و آن را تنها راه پایان اشغالگری می دانند. 
ش��اهد مثالی هم ک��ه می ت��وان آورد عملیات های اخیر 
جوانان فلسطینی در مناطقی همچون بئرالسبع، خضیره، 
بنی براک و تل آویو اس��ت. وی اف��زود: این عملیات ها با 
همراهی فلس��طینیان در مرزهای ۱۹۴۸ و کرانه باختری 
همراه ش��د و نش��ان داد مردم حاضرند برای حفظ آرمان 
خود با صهیونیست ها مبارزه کنند. حاال فرقی نمی کند در 
میان مبارزانی که نامی از آن ها در رسانه ها منتشر می شود 
می توان نیروهای��ی از جنبش جهاد اس��المی،   مقاومت 
اسالمی فلس��طین )حماس(، گردان های االقصی و ... را 
مشاهده کرد که نشان می دهد گزینه انتفاضه و مقاومت 
خواست جریانی خاص نیست و همه فلسطینیان از هر گروه 
و با هر س��لیقه ای از آن حمایت می کنند. این کارشناس 
امور فلسطین در پاس��خ به علت رویکرد محمود عباس، 
رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین و همکاری اش با 
صهیونیست ها، برخالف خواس��ت قاطبه مردم فلسطین 

تصری��ح کرد: میان آنچه تش��کیالت خودگردان و برخی 
عناصر فتح انجام می دهند با آنچه فلسطینیان می خواهند 
تفاوت های��ی وجود دارد و محمود عب��اس نیز باید گزینه 
پیوستن به مردم فلسطین را انتخاب کند تا دیر نشده است. 
بی تردید آنچه واقعیت فلسطین نشان می دهد، این است 
که روحیه مقاومت میان فلسطینیان وجود دارد و در میان 
جریان فتح نیز می ت��وان گرایش های اینچنینی را یافت؛ 
حتی خبرهایی وجود دارد که نشان می دهد هواداران این 
گروه فلس��طینی از رهبران خود خواس��ته اند به مقاومت 
بپیوندند، در غی��ر این صورت آن ها را ترک خواهند کرد و 
به موج خروشان مردمی خواهند پیوست که خواهان مقابله 
با اسرائیلی ها هستند. وقفه دو ساله در برپایی گسترده روز 
جهانی قدس به دلیل شیوع کرونا، اشتیاق حامیان فلسطین 
را برای برگزاری با شکوه آن در سال جاری دوچندان کرده 
اس��ت. در س��ال جاری ارادتمندان به مقاومت فلسطین و 
عالقمندان ب��ه آرمان قدس بیش از گذش��ته به نابودی 
اشغالگران ایمان پیدا کرده اند. برای نخستین بار در هفت 
دهه گذشته رژیم صهیونیستی با منظومه ای از تهدیدات 
جدید و توان تقویت شده مجاهدان فلسطینی مواجه شده 
و رن��گ و ب��وی روز جهانی قدس را به ش��کل ویژه ای 
درآورده اس��ت. رویوران با بیان اینک��ه مقاومت در افکار 
عمومی فلس��طین پایگاه مردمی دارد، درباره فرارس��یدن 
روز ق��دس و تفاوت آن با س��ال های دیگر عنوان کرد: با 
توجه به تحوالت منطقه، ازجمله برجام، حمالت مقاومت 
به گروه های تروریستی، حمالت موشکی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به مراکز موساد در اربیل اقلیم کردستان 
ع��راق و اثبات تضعیف صهیونیس��ت ها در برابر مقاومت 
فلسطین، می توان گفت روز قدس امسال در فضایی برگزار 
می شود که در آن معادالت منطقه ای به سود مقاومت است 
و فضای حاکم بر منطقه، دال بر مطالبه آزادسازی فلسطین 
اشغالی است. عالوه بر این، گزارش نهادهای امنیتی رژیم 
صهیونیستی نشان می دهد آن ها بیش از هر زمان دیگری 
خطر سقوط و نابودی را احساس می کنند و حمله موشکی 
اخیر از جنوب لبنان به شمال فلسطی اشغالی نیز دربردارنده 
چنین پیامی بود. در هر صورت در آس��تانه روز قدس و در 
فضایی که از آن بوی انتفاضه گروه های فلسطینی به مشام 
می رسد، وحدت فلسطینیان به شکل بی سابقه ای مشهود 
اس��ت؛ گروه هایی که بیش از سه دهه با یکدیگر اختالف 
داش��تند و اس��رائیل امید داش��ت با هم آوایی تشکیالت 
خودگردان، شکاف میان آن ها گسترش یابد. یکی از وجوه 
ممتاز همگرایی و هم افزایی اخیر گروه های فلسطینی این 
اس��ت که مقاومت لبنان به عنوان نخ تسبیح عمل کرد و 

پیش��گام رفع کدورت ها علیه رژیم صهیونیس��تی شد. از 
سویی آش��تی ملی در روزهای گذشته میان جنبش های 
فت��ح و حماس ب��ا میانجی گری جنبش ام��ل و حزب اهلل 
لبن��ان پس از ماه ها توقف مذاکرات و اقدامات مش��ترک 
در محافل سیاسی و مردمی فلسطین فضای مثبتی ایجاد 
کرد. از س��وی دیگر، گردان های شهدای االقصی وابسته 
ب��ه جنبش فتح ب��ار دیگر در ش��هرهای نابلس، الخلیل، 
جنین و غزه دس��ت به نمایش قدرت زدند و با شاخه های 
نظام��ی جهاد، حماس، جبهه خلق و کمیته های مقاومت 
همراه ش��ده اند؛ این اتفاق نادری اس��ت که مشابه آن در 
گذش��ته با این انسجام مش��اهده نشده است. همگی این 
موارد نش��ان می دهد تحوالت جدید و گسترده ای در راه 
است که ماهیت و هویت جعلی رژیم صهیونیستی را نشانه 
می رود و از هم اکنون نشانه های تزلزل اسرائیل آشکار شده 
اس��ت. تقویت روحیه ضد صهیونیس��تی در جهان و ابراز 
همدردی مسلمانان با نمازگزاران مسجداالقصی که مورد 
هجوم وحشیانه نیروهای صهیونیستی قرار گرفتند، نشان 
می دهد موضوع فلسطین دغدغه مسلمان و آزادی خواهان 
جهان است و دس��تخوش توطئه عادی س��ازی روابط با 
رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی نخواهد شد. بی تردید 
فلس��طین همچنان در اولویت نخست جهان اسالم قرار 
دارد و روز قدس سال جاری ثابت خواهد کرد نبرد مشروع 
علیه اش��غالگران با دستور کار محور عبری-عربی-غربی 
پای��ان نخواهد یافت و این مبارزه کار صهیونیس��ت ها را 
یکسره می کند. از همین روی، مقامات رژیم صهیونیستی 
برنامه ری��زی کردن��د تا نبرد همیش��گی و چندین و چند 
س��اله در مس��جداالقصی را در طول ماه رمضانی کنونی 
یکس��ره کنند. با تمام��ی این ها، نه تنها ه��دف اصلی و 
اساسی صهیونیست ها در پروژه »یکسره ساختن نبرد در 
مسجداالقصی« با شکس��ت جدی مواجه شد، بلکه این 
شکس��ت پیامدهای وخیمی نیز برای آنها به دنبال داشت 
که کمترین آن، آشکار شدن عدم قدرت و توانایی تل آویو 
برای سیطره بر مسجداالقصی بود.در همین حال، هدف 
دیگری که صهیونیس��ت ها از رهگذر تشدید تجاوزات و 
تعرض��ات خود به مس��جداالقصی دنب��ال کردند، فراهم 
کردن زمینه برای تقسیم زمانی و مکانی این مسجد بود. 
در واقع، مقامات رژیم صهیونیستی با تالش برای تقسیم 
زمانی و مکانی مسجداالقصی به دنبال تصاحب بخشی از 
این مسجد هس��تند تا به مرور زمان به پروژه نهایی خود 
برای سیطره کامل بر مسجداالقصی جامه عمل بپوشانند.
با این حال، این هدف صهیونیس��ت ها نیز تاکنون محقق 
نش��ده و آنها نتوانسته اند طبق برنامه ریزی های چند سال 
گذشته به تقسیم زمانی و مکانی مسجداالقصی بپردازند. 
هدف دیگری که صهیونیست ها از رهگذر تقسیم زمانی 
و مکانی مس��جداالقصی ب��ه دنبال آن بوده و هس��تند، 
سلب هویت اسالمی این مسجد و تسریع فرایند یهودی 
سازی آن اس��ت.این تالش ها در حالی صورت می پذیرد 
ک��ه حتی نهادها و س��ازمان های بین المللی نیز بر هویت 
اسالمی مسجداالقصی تأکید کرده و می کنند. در همین 
راستا می توان به سازمان »یونسکو« اشاره کرد که پیشتر 
با صدور قطعنامه بر اسالمی بودن هویت مسجداالقصی 
تأکید کرد. به هر حال، آنچه که واضح به نظر می رسد این 
است که هیچیک از اهداف رژیم صهیونیستی در رابطه با 
مسجداالقصی در طول ماه مبارک رمضان محقق نشد و 
این رژیم نتوانست زمینه برای سیطره کامل بر این مسجد 
و یا حذف آن از قلب تحوالت و رویدادهای اراضی اشغالی 

را محقق سازد.

وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد که دونالد ترامپ برخالف 
نظر مقامات وقت و رؤس��ای جمهور پیش��ین نام س��پاه 
پاس��داران را در فهرس��ت گروه های تروریستی قرار داد. 
آنتونی بلینکن در سخنانی در سنای آمریکا درباره گنجاندن 
نام سپاه پاس��داران به فهرس��ت به اصطالح گروه های 
تروریس��تی گفت: توصیه ش��د این کار انجام نشود زیرا 
برای ما دس��تاوردی ندارد. روسای جمهور پیشین آمریکا 
مخالف ورود نام س��پاه به فهرست گروه های تروریستی 
بوده و معتقد بودند هزینه چنین کاری برای دولت آمریکا 
زیاد و دستاور های آن اندک است. به گزارش سی اسپن، 

بلینکن گفت: »دولت بوش این موضوع را بررسی کرد و 
ای��ن کار را انجام نداد، صالحدید این بود که انجام ندهد؛ 
زیرا هیچ دستاوردی نداشت بلکه ممکن بود برای مردم ما 
و نیرو های ما در منطقه خطر بیشتری ایجاد کند. دولت 
اوباما هم به نتیجه مشابهی رسید. دولت ترامپ تصمیم 
گرف��ت این کار را انج��ام دهد در حالی که برخالف نظر 
رئیس ستاد مشترک نیرو های مسلح و مجامع نظامی و 
اطالعاتی بود؛ زیرا به باور دو دولت پیش��ین و همچنین 
رهبران ارش��د دولت ترامپ، دس��تاورد آن ناچیز و هزینه 
بالقوه اش زیاد بود«. او افزود: عمال قرار دادن ]نام س��پاه 

در فهرست گروه های تروریس��تی[ سودی ندارد چرا که 
تحریم های بس��یاری ]علیه این نهاد[ وج��ود دارد. پیامد 
اصلی که تروریستی نامیدن س��پاه به همراه دارد شامل 
ممنوعیت سفر است. می دانید که سپاه پاسداران مجموعه  
بزرگی است و این افراد شامل محدودیت سفر خواهند شد 
در حالی که آنها قصد چنین سفرهایی را ندارند. بحث ها 
در مورد سکون یا ادامه مذاکرات وین همچنان ادامه دارند. 
بسیاری معتقدند عدم توجه آمریکا به درخواست ها برای 
خارج کردن نام سپاه از فهرست گروه های تروریستی یکی 
از موانع جدی بر س��ر راه مذاکرات است. روز گذشته نیز 

بیش از ۴۰ تن از مقامات اروپایی در نامه سرگش��اده ای 
خواستار نشان دادن انعطاف برای حصول توافق هسته ای 
ش��دند. حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
چندی پی��ش از اختالف نظر میان ایران و آمریکا درباره 
خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست تحریم ها گفت 
که خارج کردن اش��خاص حقیقی و حقوقی از فهرست 
قرمز و تحریم ه��ای یکجانبه آمریکایی ها از موضوعات 
اصلی جمهوری اس��المی در مذاکرات هسته ای است و 
یکی از موضوع های مورد بحث در مذاکرات، خارج کردن 

سپاه پاسداران از فهرست تحریم هاست.

 گنجاندن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی دستاوردی نداشت
وزیر خارجه آمریکا:

اعتراضات در فرانسه؛ شبکه های اینترنتی دچار اختالل شد
در ادام��ه اعتراضات به پی��روزی ماکرون در 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ارتباطات 
اینترنتی در چندین شهر فرانسه دچار اختالل 
ش��د. رس��انه های محلی گزارش کردند که 
صبح چهارشنبه، ارتباطات اینترنتی در چندین 
شهر فرانسه در پی اقدامات خرابکارانه دچار 
اختالل شد.رسانه های فرانسه گزارش کردند 
که چندین شکست در پیوندهای فیبر نوری 

در طول ش��ب از س��ه ش��نبه تا چهارشنبه 
مشاهده شد که اتصال اینترنت را در چندین 
ش��هر فرانس��ه مختل کرد که این رخدادها 
ب��ا فاصله چند ده دقیق��ه ای اتفاق افتادند و 
شبیه به یک اقدام هماهنگ شده خرابکاری 
هستند.وزیر اقتصاد فرانس��ه در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانس��ه، اختالل در ش��بکه های 
اینترنتی در برخی شهرهای این کشور را تأیید 

کرد و گفت احتمااًل گروههای خرابکار اقدام 
به چنین کاری کرده اند و اپراتور »فری« که 
بیشترین آسیب را از این خرابکاری ها متحمل 
شده در شبکه توییتر گزارش کرد که چندین 
حمله خرابکارانه به زیرساخت های فیبری در 
نیمه شب گذشته صورت گرفته است.در پی 
اعالم نتایج انتخابات فرانس��ه هزاران نفر از 
معترضان ب��ه پیروزی ماکرون ب��ه خیابانها 

ریختند که به درگیری با پلیس کش��یده شد 
و دو نفر نیز کشته شدند.براساس ویدئوهای 
منتشر ش��ده، پلیس با حمله به معترضان و 
ش��لیک گاز اش��ک آور برای متفرق کردن 
آنه��ا تالش ک��رد و درگیریهای��ی نیز میان 
پلی��س با معترض��ان و همچنین ه��واداران 
مارین لوپن نامزد شکس��ت خورده انتخابات 
صورت گرفت.خبرگ��زاری آناتولی ترکیه نیز 

در خصوص اعتراضات فرانس��ه نوش��ت که 
پلیس فرانسه به سمت یک خودرو در جریان 
اعتراضات ش��لیک کرده و دو نفر جان خود 
را از دست دادند.مخالفان سیاستهای ماکرون 
در طول مب��ارزات انتخابات��ی و در روز رأی 
گی��ری دور اول انتخابات نی��ز در خیابانهای 
شهرهای مختلف فرانسه به شرکت ماکرون 

در انتخابات اعتراض کرده بودند.
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اقتصاد کالن

تالش وزارت کار برای بیمه کردن همه 
کارگران ساختمانی

وزی��ر کار گف��ت: ب��ا همراه��ی مجلس در 
صورت اص��الح برخی مواد قانونی می توانیم 
همه کارگران س��اختمانی را تحت پوش��ش 
خدمات بیم��ه ای و رفاهی خ��ود قرار دهیم.
به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، حج��ت اهلل عبدالملکی 
در آئین اختتامیه س��ی و س��ومین جشنواره 
تقدیر از کارگران، گروه های کار و واحدهای 
نمونه که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، 
اظهار کرد: در راهب��رد کالن جهش تولید و 
اعتالی اقتصاد کش��ور، کارگران نقش بسیار 
پررنگ��ی دارن��د. پویایی جامع��ه کارگری به 
عنوان سرمایه های نظام اسالمی، از اهمیت 
باالیی برخوردار است.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی با تأکی��د بر اینکه س��تون فقرات 
اقتصاد کش��ور، کارگران هس��تند، افزود: در 
س��ال هایی که دش��من ضربه ب��ه اقتصاد و 
تولید کشور را نش��انه رفته است، کارگران با 
همه س��ختی ها به تداوم مس��یر تعالی ایران 
اسالمی کمک کردند.وی با اشاره به جمعیت 
۱۵ میلیون نفری بیمه ش��ده کارگران کشور، 
گفت: رفاه و تأمین اجتماعی کارگران یکی از 
مهمترین موضوعات در دس��ت اقدام وزارت 
کار اس��ت و با همراهی تشکل های کارگری 
و کارفرمایی در تالش برای رفع چالش های 

این حوزه هستیم.

آب ۱۳ روستای پایین دست سد کرخه 
تامین می شود

وزارت نی��رو اع��الم کرد: آب ۱۳ روس��تای 
پایین دس��ت س��د کرخ��ه حداکثر ت��ا پایان 
اردیبهش��ت ماه تامین خواهد شد.به گزارش 
وزارت نی��رو، وزی��ر نیرو در جلس��ه امور آب 
ک��ه در هفته پایان��ی فروردین برگزار ش��د، 
بر تامین آب ۱۳ روس��تای پایین دس��ت سد 
کرخه حداکثر تا پایان اردیبهش��ت ماه امسال 
تاکید ک��رد که با توجه ب��ه کاهش بارش ها 
در حوضه آبریز کرخ��ه و پایین آمدن ذخیره 
آب س��د و لزوم قطع دب��ی رودخانه در حوزه 
پایین دست شهرس��تان حمیدیه، پروژه های 
مختلفی در شهرس��تان های دشت آزادگان و 
هویزه در حال اجرا است.خط انتقال و ساخت 
ایستگاه پمپاژ از تاسیس��ات علی هاشمی تا 
تاسیسات سیدالش��هدا به طول ۹.۵ کیلومتر 
لوله پلی اتیلن برای تامین آب ۱۳ روس��تای 
تحت پوشش تاسیسات س��ید سیدالشهدای 
سوسنگرد از تاسیس��ات شهید علی هاشمی 
حمیدیه آبگیری می ش��ود.این پروژه توس��ط 
بسیج سازندگی سپاه ولیعصر )عج( خوزستان 
در حال اجرا است که ۵ اکیپ حفاری تاکنون 
۳۸۰۰ متر حف��اری و ۲۸۰۰ متر لوله گذاری 
را انجام داده اند. این ایستگاه پمپاژ مورد نظر 
ش��امل نصب تجهیزات ایستگاه، پمپ، تابلو 
برق و غیره اس��ت.عالوه ب��ر آن پروژه های 
متعددی در شرکت آب و فاضالب خوزستان 
از مح��ل اعتب��ارات صن��دوق توس��عه ملی، 
اس��تانی، بنیاد برکت و تبصره ۱۴ انجام شده 
که در نتیجه اقدام های انجام شده عالوه بر 
حل مشکالت کمی و کیفی منجر به آبرسانی 
به یک هزار و ۱۰۱ روس��تای اس��تان با ۱۱۱ 
هزار خان��وار و جمعیتی بالغ بر ۴۲۸ هزار نفر 

شده است.

ایالن ماسک توئیتر را خرید، تسال ۱۲6 
میلیارد دالر منفی شد 

در معامالت شب گذشته سهام شرکت تسال، 
نگرانی سهامداران نسبت به تبعات خرید توئیتر 
توسط ایالن ماسک باعث شد تا ارزش تسال 
۱۲6 میلی��ارد دالر کاه��ش یاب��د. به گزارش 
فارس به نقل از رویترز، ایالن ماسک، بنیانگذار 
شرکت خودروسازی تسال و ثروتمندترین فرد 
جهان اخیرا ش��رکت توئیتر را         با رقم حدود ۴۴ 
میلیارد دالر خریده است.سهامداران نگران آن 
هستند که وی برای پرداخت این پول مجبور 
ش��ود ۲۱ میلیارد دالر از سهام خود در تسال را         
بفروشد و همین امر باعث شد تا ارزش سهام 
تس��ال کاهش یافته و فقط در معامالت دیروز 
۱۲6 میلیارد دالر از ارزش این ش��رکت به باد 
رود.اگرچه شرکت تسال هیچ نقشی در معامله 
توئیتر نداش��ته اما سهامش از محل این اقدام 
ضرر کرده است؛ چراکه ماسک اخیرا نسبت به 
اع��الم اینکه پول خرید توئیتر را         از کجا آورده 
خودداری کرده و همین مسأله باعث بدبینی و 
گمانه زنی هایی در این باره که س��هام تسال را         
فروخته یا مجبور به فروش آن خواهد بود، شده 
است.در معامالت دوشب گذشته ارزش سهام 
تس��ال ۱۲.۲ درصد ریخت که معادل ضرر ۲۱ 
میلیارد دالری ایالن ماسک در ارزش سهمش 

از تسال بوده است.

روسیه صادرات گاز به لهستان و 
بلغارستان را متوقف کرد 

شرکت گازپروم روسیه که بازوی صادرات 
گاز این کش��ور به شمار می رود امروز رسما 
اعالم کرد ک��ه به خاطر عدم پرداخت پول 
گاز ب��ه روب��ل، صادرات گاز به لهس��تان و 
بلغارستان را متوقف کرده است. به گزارش 
فارس به نقل از راشاتودی، شرکت گازپروم 
روس��یه که بازوی صادرات گاز این کش��ور 
به ش��مار می رود، دقایقی پیش رسما اعالم 
کرد که صادرات به لهس��تان و بلغارس��تان 
را         به طور کامل متوقف کرده اس��ت. دلیل 
توق��ف صادرات گاز به این دو کش��ور عدم 
پرداخ��ت پول گاز واردات��ی به روبل اعالم 
شده است.بر اساس بیانیه گازپروم تا زمانی 
که این دو کش��ور با شرایط جدید صادرات 
گاز روس��یه همگام نشوند، صادرات گاز به 
آنها از س��ر گرفته نخواهد شد.این شرکت 
بزرگ روس هشدار داده که اگر بلغارستان 
و لهس��تان بخواهند به ص��ورت غیرقانونی 
گاز را         از خط لوله صادراتی روس��یه به اروپا 
موس��وم به یامال که از خاک این دو کشور 
عبور می کند برداش��ت کنند، روسیه هم به 
هم��ان میزان ص��ادرات گاز خود به اروپا را         
کاهش خواهد داد.شرکت گازپروم گفته که 
تا پایان روز گذش��ته بلغارس��تان و لهستان 
پول گاز وارداتی از روس��یه در ماه جاری را         
آن گونه که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه، دستور داده و باید به روبل باشد را         
پرداخ��ت نکرده اند.گاز پروم گفته که از روز 
یک آوریل پول گاز وارداتی از روس��یه باید 
به روبل پرداخت ش��ود و این مسأله به هر 

دو کشور اعالم شده بود.

تدوین بسته سیاستی حفظ قدرت 
خرید کاالی اساسی

وزی��ر اقتصاد ب��ا بیان اینکه ت��ورم جهانی 
پس از جن��گ اوکرای��ن و افزایش قیمت 
نهاده ه��ای تولید، موج��ب افزایش قیمتها 
در فروردین امس��ال ش��د، گفت: سیاست 
دولت ب��رای حفظ ق��درت خرید کاالهای 
اساس��ی درح��ال جمع بندی اس��ت. س��ید 
احس��ان خاندوزی در گف��ت و گو با فارس 
تصریح کرد: اگرچ��ه رفع تحریم می تواند 
به دول��ت در کنترل تورم کم��ک کند، اما 
برخالف دیدگاه گذشتگان ما در دولت حل 
مش��کالت معیشتی مردم را به رفع یا عدم 
رفع تحریم ه��ای ظالمانه بین المللی گره 
نزده ایم.خاندوزی در پاس��خ به س��ؤالی در 
خصوص ریش��ه اصلی گرانی های اخیر، با 
تأکید بر ضرورت تمایز قائل ش��دن بین دو 
مفهوم گرانی و تورم ، اظهار داش��ت: تورم 
به افزایش سطح عمومی قیمت ها و گرانی 
به کاهش قدرت خرید مردم برای چند کاال 
اطالق می ش��ود، درحالی ک��ه مردم مفهوم 
گرانی و تورم را معادل یکدیگر دانس��ته و 
وقت��ی بحث کاهش نرخ تورم به میان می  
آید، آن را نه تنها احس��اس نمی کنند حتی 
به آمار و ارقام ارائه شده نیز تردید می کنند. 
وی اف��زود: به همین دلی��ل با وجوداین که 
بر اساس آمار منتش��ر شده از سوی بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایران، در چند ماه اخیر 
تورم روندی کاهش��ی در پ��ی گرفته )جز 
فروردی��ن ۱۴۰۱(، همچن��ان دولت با این 
سوال از س��مت مردم مواجه است که چرا 

قیمت اجناس گران شده است؟

افت بورس نزدک آمریکا به کف دو 
سال گذشته 

ش��اخص نزدک در معامالت ش��ب گذشته 
ب��ورس آمریکا، در کمترین س��طح خود از 
دسامبر ۲۰۲۰ تاکنون بسته شد. به گزارش 
فارس به نقل از رویترز، در معامالت ش��ب 
گذش��ته بورس آمریکا، ش��اخص نزدک در 
کمترین س��طح خود از دسامبر سال ۲۰۲۰ 
تاکنون بسته شد و علت آن افزایش نگرانی  
نس��بت به افت اقتصاد جهانی از یک س��و 
و اتخ��اذ رویک��ردی جدی ت��ر در اج��رای 
سیاس��ت های تش��دید پولی از سوی بانک 
مرکزی فدرال آمریکا بوده است.نگرانی ها 
نسبت به آنکه ایالن ماسک برای پرداخت 
پول توئیتر مجبور ش��ود بخش��ی از سهام 
تس��الی خود را         بفروشد باعث شد تا سهام 
این ش��رکت آمریکایی ۱۲ درصد س��قوط 
کند. س��قوط تس��ال بیش��ترین تأثیر را         بر 
کاهش ش��اخص های S&P۵۰۰ و نزدک 
نس��بت به دیگر نمادهای حاضر در این دو 
شاخص داشته است.در واقع شاخص نزدک 
بدترین عملکرد روزانه را         از سپتامبر ۲۰۲۰ 
تاکنون در معامالت دیش��ب به ثبت رساند.
ش��اخص نزدک بورس آمریکا از ماه نوامبر 
تاکنون ۲۲ درصد از ارزش خود را         از دست 
داده و یکی از دالیل آن نگرانی ها نسبت به 
تأثیر افزایش نرخ بهره بر درآمد ش��رکت ها 
بوده اس��ت. قرنطینه های کرونایی در چین 
نی��ز در کنار اجرای سیاس��ت های انقباضی 
از س��وی بانک های مرکزی کشورها برای 
کنت��رل ت��ورم روی چش��م انداز درآم��دی 

شرکت ها سایه افکنده است.

اخبار

رئی��س کل بان��ک مرک��زی گفت:ما در 
زمینه ف��روش نفت به رقم های بس��یار 
خوب��ی رس��یده ایم و تمام��ی درآمدهای 
فروش نفت را وصول می کنیم،حتی اگر 
برجام هم نباش��د، تامین ارز در کشور به 
نحو مناسبی انجام خواهد شد.به گزارش 
بانک مرکزی، عل��ی صالح آبادی رئیس 
کل بان��ک مرکزی در حاش��یه جلس��ه 
هیئ��ت دولت درباره نوس��انات اخیر بازار 

ارز، ب��ا بی��ان اینک��ه درآمده��ای ارزی 
کش��ور در قیاس با س��ال گذش��ته بهتر 
شده است، تصریح کرد: درآمدهای ارزی 
صادرات های صورت گرفته به خصوص 
صادرات نفتی وصول ش��ده اس��ت و در 
همی��ن فروردی��ن ماه اوض��اع خوبی در 
حوزه درآمدهای ارزی داشتیم.وی گفت: 
ک��ه ۱۱ میلی��ارد دالر در فروردی��ن ماه 
ارز تخص��ص داده ایم و اف��زود: وضعیت 

خوب است و خوشبختانه نسبت به سال 
گذشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه 
ارزشمندی رس��یده ایم.صالح آبادی، در 
پاس��خ به س��ؤالی درباره ارزهای بلوکه 
شده کشور در برخی کشورهای خارجی، 
گف��ت: مطالبات م��ا از کش��ور انگلیس 
وصول ش��ده اس��ت و حت��ی از آن پول 
اس��تفاده نیز ش��ده اس��ت. راجع به سایر 
وجوه مسدودی نیز به مرور زمان اطالع 

رس��انی ک��رده و خواهیم ک��رد، باید در 
مجموع گفت که روند کار به خوبی پیش 
می رود.وی در پاس��خ به س��وال دیگری 
درباره سرنوش��ت مذاکرات هس��ته ای و 
تأثیر توافق یا ع��دم توافق با طرف های 
۴+۱ بر ب��ازار ارز ایران، ب��ا بیان اینکه، 
رقم های اعالم ش��ده برای آینده قیمت 
ارز، صحیح و کارشناس��ی نیست، گفت: 
این رقم ها ب��رای تحت تأثیر گذاش��تن 

ثبات بازار ارز اس��ت، من سوال می کنم 
مگر در س��ه سال گذش��ته که ما تحریم 
بودیم ارز کش��ور تأمین نش��ده اس��ت؟ 
م��ا همی��ن االن ظرفیت تولی��د نفت و 
فرآورده های آن را به دوران قبل تحریم 
بازگردانده ایم.صالح آبادی اضافه کرد: ما 
در زمینه فروش نفت به رقم های بس��یار 
خوب��ی رس��یده ایم و تمام��ی درآمدهای 

فروش نفت را وصول می کنیم.

برجام هم نباشد، تامین ارز کشور به نحو مناسبی انجام می شود
رئیس کل بانک مرکزی:

راه اندازی آزمایشگاه های مرجع برای کمک به دانش بنیان ها
معاون وزیر نفت عنوان کرد؛

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت 
گفت: همه توجه ما این است که تسهیالتی با 
بهره پایین از س��وی بانک هایی که قرارداد با 
آنها امضا ش��ده است در اختیار شرکت ها قرار 
داده ش��ود.به گزارش مهر به نق��ل از وزارت 
نفت، وحیدرضا زیدی فرد امروز )چهارش��نبه، 
هفتم اردیبهشت ماه( در نشست شرکت های 
دانش بنیان و فناور با مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران اظهار کرد: سیاس��ت های حمایتی 

وزارت نف��ت از ش��رکت های دانش بنیان در 
دولت سیزدهم به وضوح مشخص شده است 
و وزیر نفت نیز چندباره خواستار پیگیری جدی 
این بحث شده اند.وی در تشریح موارد حمایتی 
در نظر گرفته شده از شرکت های دانش بنیان 
افزود: تسهیل ارتباط و همکاری صنعت نفت با 
شرکت های دانش بنیان از طریق مواردی مانند 
پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، بازیگری 
در ساختار فرآیندها با وظایف مرتبط با پژوهش 

و فن��اوری با رویک��رد دانش بنیان و تضمین 
برنامه توقف رقابت دولت با بخش دانش بنیان 

از جمله این موارد است.
تسهیالت کم بهره ���

معاون مهندس��ی، پژوهش و فن��اوری وزیر 
نفت درباره ارائه حمایت ها و مشوق های مالی 
برای شرکت های دانش بنیان با اشاره به اینکه 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در نظر گرفته 
ش��ده است، گفت: همه توجه ما این است که 

تس��هیالتی با بهره پایین از سوی بانک هایی 
که قرارداد با آنها امضا ش��ده اس��ت در اختیار 
شرکت ها قرار داده شود.زیدی فرد ادامه داد: از 
طریق صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت 
نیز تا جایی که امکان داشته باشد به شرکت های 
دانش بنیان برای پیشبرد اهداف کمک خواهد 
ش��د.وی با بی��ان اینکه برای ب��ازار عرضه و 
تقاض��ا نیز چند مورد را در نظ��ر داریم، اظهار 
کرد: ایجاد نمایش��گاه دائمی نیز در این زمینه 

در حال بررس��ی است که در صورت به دست 
آمدن نتیجه قطعی اعالم خواهد ش��د.معاون 
مهندس��ی، پژوهش و فن��اوری وزیر نفت به 
ایجاد س��امانه نیازها و عرضه همکاری های 
فناور اشاره کرد و گفت: بخشی از این سامانه 
که مربوط به وزارت نفت اس��ت هم اکنون در 
دستور کار قرار دارد و تقریباً بستر سامانه تا حد 
زیادی آماده است و تالش می شود این سامانه 

در اسرع وقت اجرایی شود.

سهام عدالت در تحقق اهداف چقدر موفق بوده است؟
از چالش تعاونی های شهرستانی تا کاستی در زمینه شناسایی افراد مشمول

گروه اقتصادی-میثم ترکیان: گسترش سهم بخش تعاون 
در اقتص��اد ایران، هدف طرح س��هام عدالت بود. س��هام 
عدالت نوعی یارانه بود که مقرر شد طبق نظر دولت نهم، 
از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشموالن 
آن واگذار ش��ود. دولت، هدف از عرضه س��هام عدالت را 
گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعالم کرده 
اس��ت.بنا بر طرح سهام عدالت، مقرر شد بخشی از سهام 
ش��رکت های دولتی معین، به اقش��ار کم درآمدتر فروخته 
ش��ود.هدف از اجرای طرح س��هام عدالت، توزیع متعادل 
ثروت و درآمد در کش��ور، توانمندس��ازی و افزایش ثروت 
و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تس��ریع در 
روند خصوصی س��ازی از طریق واگذاری گسترده سهام 
ش��رکت های دولت��ی، اس��تفاده از روش های س��الم تر و 
شفاف تر برای واگذاری س��هام شرکت ها، متکی به خود 
کردن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت 
و نهاده��ای حمایتی، کاهش حجم بخش دولتی و انتقال 
تصدی ها به عموم مردم، گس��ترش س��هم بخش تعاون 
در اقتصاد کش��ور، تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و 
بنگاه داری و س��ازماندهی کاراترکردن بنگاه های دولتی و 
کارآمدکردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی است.دولت 
در راس��تای اجرای برنامه های خصوصی سازی و عبور از 
مرحله دولتی به خصوصی سازی، حدود ۵۰ شرکت دولتی 
را به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد و تا ۴۰درصد از 
سهام این شرکت ها به سهام عدالت، پنج درصد به عنوان 
س��هام ترجیحی به کارکنان آن شرکت، ۳۵ درصد برای 
کشف قیمت و رونق اقتصاد کشور و بازار بورس ازطریق 
بورس ارائه می شود و ۲۰ درصد آن شرکت در اختیار دولت 
ق��رار می گیرد تا در دوراهی گ��ذار از دولتی به خصوصی 

سازی، آسیب نبیند. اما ایا واقعا این اهداف محقق شد؟
مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی 
با اشاره به این که تعاونی های شهرستانی سهام عدالت نه 
تعیین تکلیف می ش��وند و نه ادامه فعالیت آنها مشخص 
است، و آزادسازی این سهام هم به درستی انجام نمی شود، 
گفت: سهام عدالت به اهداف خود نرسیده است. به گزارش 
تسنیم، ششمین پیش نشست نخستین رویداد بین المللی 
خصوصی س��ازی در ایران با موضوع »چالشهای مدیریت 
س��هام عدالت« با همکاری اندیش��کده اقتصاد مقاومتی، 
سازمان خصوصی س��ازی و پژوهشکده امور اقتصادی در 

پژوهشکده امور اقتصادی برگزار شد.احمد کابلی زاده در این 
جلسه با اشاره به این که در زمینه شناسایی افراد مشمول 
سهام عدالت کاستی هایی وجود داشته است، گفت: مدیریت 
س��هامداران عدالت در شرکتهای س��رمایه پذیر از جمله 
دغدغه هایی است که در راستای آزادسازی سهام عدالت 
مطرح است.این کارشناس اقتصادی با بیان این که کسانی 
که روش غیرمستقیم را برای آزادسازی سهام عدالت خود 
انتخاب کرده اند، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی 
س��هام عدالت هس��تند، افزود: تعاونی های سهام عدالت 
در زم��ان حاضر راکد هس��تند و تعداد مح��دودی از آنها 
فعالیتهای محدودی دارند، به همین دلیل از نظر گسترش 
مدیریت و مالکیت مردم در س��هام عدالت اتفاقی نیفتاده 
اس��ت.وی ادامه داد: با این حال ب��ا اقداماتی که در زمان 
حاضر در حال انجام اس��ت، مس��ئوالن در تالش هستند 
همزمان با مالکیت، مدیریت سهام عدالت نیز انتقال یابد.
وی در پاس��خ به چرایی این عدم انتق��ال تاکنون اذعان 
داش��ت: دلیل نخس��ت این ک��ه س��هامداران در مجامع 
شرکتهای س��رمایه گذاری استانی سهام عدالت مشارکت 
نمی کنند و نکته بعدی هم این اس��ت که امکان فروش 
س��هام عدالت وجود ندارد و س��هامداران از حداقل حقوق 
خود برای مدیریت و مالکیت برخوردار نیس��تند.کابلی زاده 

گفت: اشکاالتی که قبل از آزادسازی سهام عدالت وجود 
داش��ت، هنوز پابرجاست که دلیل آن این است که امکان 
برگزاری مجامع برای ش��رکتهای س��رمایه گذاری وجود 
ندارد، به عنوان مثال سرمایه گذاری استان تهران نزدیک 
۳ میلیون نفر جمعی��ت دارد که برای برگزاری مجمع آن 
زیرس��اختها و قوانین الزم فراهم نیس��ت.این کارشناس 
اقتصادی ابراز کرد: س��ال گذش��ته مصوبه ای به تصویب 
رسید که مطابق آن باید کارگروهی تشکیل شود متشکل 
از وزارت کار، بازرسی کل کشور، سازمان خصوصی سازی، 
س��ازمان بورس و کانون شرکتهای س��رمایه گذاری های 
استانی سهام عدالت، که بر اساس آن آئین نامه ها اصالح 
و مجامع برگزار ش��ود.وی گفت: به محض برطرف شدن 
مشکالت و آزادسازی سهام عدالت و فراهم آمدن شرایط 
خرید و فروش این سهام، بخش قابل توجهی از سهامداران 
اقدام به فروش س��هام عدالت خود خواهند کرد که بر این 
اس��اس اگر بنا باشد در آینده اقدام به فروش سهام عدالت 
کنیم، باید در این زمینه تدابیر الزم در نظر گرفته شود.سید 
بهزاد بقایی هم در این جلس��ه اذعان داش��ت: شرکتهای 
س��رمایه گذاری استانی س��هام عدالت به معضل بزرگی 
تبدیل ش��ده اند و نه مجمع آنها برگزار می ش��ود و نه در 
سرمایه گذاری هایی که داشته اند، مؤثر بوده اند، ضمن این 

ک��ه انتقال مالکیت و مدیریت نیز به مردم و س��هامداران 
اتفاق نیفتاده است.ارشناس اندیش��کده اقتصاد مقاومتی 
اضافه کرد: منتفع ش��دن مردم از سهام عدالت موضوعی 
اس��ت که باید از این جنبه به آن نگاه شود که؛ آیا فروش 
این سهام موجب نفع س��هامداران عدالت می گردد؟ و یا 
این که نگه داش��تن آن می تواند موجب س��ود بیشتر آنها 
ش��ود؟وی اظهار داش��ت: برای رس��یدن به اهداف سهام 
عدالت و خروج مدیریت و مالکیت سهام عدالت از دست 
دولت به مردم، نیازمند راهکارهایی هستیم که باید در این 
زمینه استراتژیهای الزم توسط مسئوالن تدبیر شود.راضیه 
ذوالنوریان هم در این جلس��ه گفت: در زمان توزیع سهام 
عدالت یکی از اهداف این اقدام افزایش مشارکت مردم در 
اقتصاد و رس��یدن به عدالت اجتماعی و نیز کم کردن بار 
مدیریتی و مالکیتی دولت و همچنین استفاده از ظرفیتهای 
شرکتهای تعاونی بود، که این اهداف تحقق نیافته است.
مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی 
افزود: از س��ال ۹۴ که مسئولیتهای س��هام عدالت برای 
شرکتهای تعاونی در نظر گرفته شده است، این مسئولیتها 
تمام ش��ده اس��ت، این در حالی اس��ت ک��ه تعاونی های 
شهرستانی س��هام عدالت نه تعیین تکلیف می شوند و نه 
ادامه فعالیت آنها مش��خص است.وی اضافه کرد: این در 
حالی است که آزادسازی سهام عدالت هم به درستی انجام 
نمی ش��ود و مجموعه این عوامل موجب شده است سهام 
عدالت به اهداف خود نرسد.ذوالنوریان گفت: عاله بر این 
اطالعات سهامداران عدالتی که روش مستقیم را انتخاب 
کرده اند باید به ش��رکتهای س��رمایه پذیر داده می شد تا از 
این طریق مشخص شود؛ آیا این تعداد سهامدار عدالت در 
خصوص کرسی های مدیریتی می توانند نقش آفرین باشند 
و مشارکتی در این زمینه داشته باشند یا نه؟وی ادامه داد: 
بنابراین این دسته از موضوعات باید در زمینه سهام عدالت 
و آزادس��ازی این سهام توسط شورای عالی بورس مدنظر 
ق��رار بگیرد، همچنین باید به این نکته توجه کنیم که ما 
نباید مش��کالت س��هام عدالت را به ۵۰ میلیون سهامدار 
محدود کنیم و ۳6 ش��رکت سرمایه پذیر نیز با مشکالت 
سهام عدالت درگیر هستند، بنابراین با توجه به مشکالت 
کنونی سهام عدالت نباید موضوعات جدیدی به این سهام 
اضافه ش��ود و باید تالش کنیم مش��کالت کنونی آن را 

حل کنیم.

بازار سهام امروز روند متعادل تری نسبت به روزهای دیگر 
داشت بازاری که با حضور پررنگ حقیقی های خریدار، به 
استقبال تعطیالت آخر هفته رفت.به گزارش مهر، امروز 
چهارش��نبه 7 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت 
و ب��ازده نقدی بورس تهران با کاهش ۱۴۳۴ واحدی به 
رقم یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحد رس��ید. شاخص کل 
ه��م وزن اما با افزایش ۱.۳77 واحدی عدد ۴۱۱ هزار و 
6۸۹ واحد را به نمایش گذاش��ت. شاخص بازار اول اما 
ب��ا ۲.۲6۲و احد کاهش به رقم یک میلیون و ۱6۹ هزار 
واحد دس��ت یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۸۵6 واحد 

افزایش، عدد ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار واحد را تجربه کرد.
در بورس تهران امروز ۱۲ میلیارد و ۵۱۳ میلیون سهم و 
اوراق مالی قابل معامله در 6۸6 هزار و ۱۵۵ نوبت داد و 
ستد شد که ارزشی بالغ بر 6 هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان را 
در برداشت.در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۱۵ 
واحد افزایش به رقم ۲۰ هزار و ۹۱6 واحد دست یافت. 
در ای��ن بازار، طی روز ج��اری ۳ میلیارد و 6۴7 میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از 6.66۵ 
میلیارد تومان معامله ش��د که از این رقم ۴ هزار میلیارد 
تومان متعلق به معامالت عملیات بازار باز بانک مرکزی 

در ب��ازار بدهی فرابورس بود.اصلی ترین نمادهای تأثیر 
گذار بر رشد ش��اخص کل بورس تهران امروز پاالیش 
نفت اصفهان با ۲۸۲ واحد، تیپیکو با ۲۵۳ واحد و فوالد 
آلی��اژی ایران با ۲۳7 واح��د افزایش بودند در مقابل اما 
نمادهای معامالتی شرکت های گروه مپنا با ۴۵۵ واحد، 
گل گهر سیرجان با ۳۴6 واحد و پاالیش نفت تهران با 
۳۳6 واحد کاهش، باالترین تأثیر منفی بر روی شاخص 
کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.به گزارش 
مهر، بازار س��هام در آخرین روز معامالتی این هفته در 
حالی شاهد روندی متعادل در اغلب نمادهای معامالتی 

ب��ود که در گروه های متأثر از ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ش��امل گروه دارو، زراعت و غذایی ها همچنان میزبان 
حضور معامله گران پر تحرک با هدف کس��ب بازدهی 
کوتاه مدت اس��ت.در این بین در سایر گروه ها همسو با 
بازار گردانی نیم بند حقوقی ها از سهم های شاخص ساز، 
همچنان پیمانه خریداران حقیقی لبریز از تر سایر معامله 
گرانی اس��ت که معتقدند همچن��ان روند بازار صعودی 
است.به نظر می رسد بازار سهام شروع معامالت خود در 
هفته آینده را با نگاهی به وضعیت بازارهای جهانی، در 

روندی مثبت آغاز کند.

سفره حذف ارز یارانه ای در بورس جمع نشد
پیمانه لبریز حقیقی های خریدار در بازار متعادل

ادعای همتی درباره پایه پولی ناشی از کم سوادی است
تسویه تنخواه بانک مرکزی در دولت قبل صوری بود

با توجه تمرکز حساب های دولتی نزد خزانه و 
پیشرفت محسوس آن در سال ۱۴۰۰، ادعای 
عبدالناصر همتی درباره اینکه با تسویه تنخواه 
باید رش��د پایه پولی کاهش یابد سخنی پوچ 
و حاکی از ناآگاهی صرف اس��ت. به گزارش 
ایرنا،  رئی��س کل بانک مرکزی دولت قبل با 
انتشار یادداشتی در فضای مجازی با اشاره به 
ارقام رش��د پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰، با 
استداللی سراسر نادرست و مغالطه آمیز مدعی 
افزایش ۵ واحد درصدی رشد دوازده ماهه پایه 
پولی در اسفندماه شده است.مقایسه و بررسی 
رش��د پایه پولی در طول س��ال های گذشته 

حاکی از این است که رشد پایه پولی در اسفند 
سال ۱۴۰۰ نه تنها در مقایسه با رقم رشد مزبور 
در سال های دوره مدیریت عبدالناصر همتی در 
بانک مرکزی افزایش نداشته، بلکه کاهش نیز 
داشته اس��ت. رشد ماهانه پایه پولی در اسفند 
سال گذش��ته معادل ۳.۸ درصد بوده است در 
حالی که این رقم در س��ال ها ۱۳۹7، ۱۳۹۸ و 
۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۴.۸، 7.۴ و ۵.۲ درصد 
بوده است.عالوه بر این رشد دوازده ماهه پایه 
پولی در پایان اسفند سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱.۴ 
درصد بوده که در مقایسه با رشد دوازده ماهه 
بهمن م��اه این س��ال )۳۳.۲ درصد( به میزان 

۱.۸ واحد درصد کاهش داشته است. بنابراین، 
برخالف ادعای مطرح شده مبنی بر افزایش ۵ 
واحد درصدی رش��د دوازده ماهه پایه پولی در 
اسفندماه سال گذشته نسبت به رقم بهمن ماه، 
مالحظه می ش��ود که رش��د دوازده ماهه پایه 
پولی کاهش نیز داش��ته است.همتی با استناد 
به محاسبه نادرست خودش مبنی بر افزایش ۵ 
واحد درصدی رشد پایه پولی، این موضوع را به 
تسویه حسابداری و صوری رقم تنخواه گردان 
خزانه همانند سال های قبل نسبت داده است. 
ای��ن در حالی اس��ت که برخالف س��ال های 
گذشته که تسویه رقم تنخواه خزانه به صورت 

صوری و در اشکالی همانند ارزهای مسدود و 
س��یاهه های نفتی صورت می گرفت، در سال 
۱۴۰۰ تنخواه خزانه که رقمی بالغ بر ۵۴ هزار 
میلیارد تومان بود به صورت واقعی و از طریق 
حساب های دولت در بانک مرکزی که دارای 
مازاد بوده اند، تس��ویه شده است.بدیهی است 
که این شکل از تس��ویه خزانه هرچند که به 
صورت واقعی صورت گرفته است، چون واجد 
کاهش مس��اوی در رقم بدهی و سپرده های 
بخش دولتی نیز بانک مرکزی می باشد، واجد 
اثر خنثی بر پایه پولی اس��ت که متاسفانه در 
محاسبات همتی لحاظ نشده است.به عبارت 

دقیق تر آنکه با توجه تمرکز حساب های دولتی 
نزد خزانه و پیشرفت محسوس رویه مذکور در 
س��ال ۱۴۰۰، سخن از اینکه با تسویه تنخواه 
باید رش��د پایه پولی کاهش یابد سخنی پوچ 
و حاک��ی از ناآگاهی صرف از تحوالت مذکور 
اس��ت. بنابراین الزم است به این نکته توجه 
شود که با توجه به تجمیع تمامی حساب های 
دولت نزد بان��ک مرکزی از این پس هیچ گاه 
تسویه نقدی حس��اب تنخواه موجب کاهش 
رشد پایه پولی نخواهد شد چراکه دولت منابع 
مال��ی خود را خارج از بانک مرکزی نگهداری 

نمی نماید.
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شهرستان

4۳ فقره پرونده واحدهای تولیدی 
متخلف به کمیسیون ماده 4۲ ارجاع 

داده شد
  مدیرکل استاندارد ایالم از ارجاع ۴۳ پرونده 
واحد های تخطی کننده از قوانین استاندارد به 

کمیسیون ماده ۴۲ در سال گذشته خبر داد
مهناز همتی با اعالم  این خبر اظهار داش��ت: 
در صورتی که واحده��ای تولیدی و خدماتی 
دارای پروان��ه کارب��رد عالمت اس��تاندارد یا 
تأییدی��ه از س��ازمان، اقدام به تولی��د کاال یا 
خدمات پایین تر از کیفیت اس��تاندارد نمایند، 
موضوع در کمیسیونی که به این منظور ایجاد 
شده است ارسال و در مورد آن تصمیم گیری 

می شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در استاندارد 
ای��الم ۳ جلس��ه در این خصوص تش��کیل 
ش��د، افزود: این کمیس��یون مرک��ب از یکی 
از قضات دادگس��تری ب��ه انتخاب رئیس کل 
دادگستری استان، مدیر کل استاندارد استان، 
نماین��ده س��ازمان حمای��ت تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف، 
حس��ب م��ورد تش��کیل و به م��وارد تخطی 
مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند 
و با مالحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات 
تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع 

قضائی ذی صالح ارجاع می نماید.
مدیرکل اس��تاندارد ایالم گف��ت: در غیر این 
صورت با تذکر و اخط��ار، اقدام به أخذ تعهد، 
جریم��ه، تعطی��ل واحد تولیدی ی��ا خدماتی، 
جمع آوری محصول از س��طح ب��ازار، الزام به 
بهس��ازی و اص��الح، ف��روش و امحای کاال 
می نماید و تصمیمات کمیس��یون در مواردی 
ک��ه جنبه حقوقی و قضائی دارد باید متضمن 

موافقت قاضی عضو این کمیسیون باشد.

رفع معضل پسماند رشت امری 
دستوری نیست

گیالن فرماندار رش��ت رفع معضل پسماند را 
امری دس��توری ندانست و گفت: هر کس در 
ه��ر جایگاهی که ق��رار دارد اعم از مدیران و 
مردم باید با احس��اس مسئولیت درباره آینده 
محیط زیس��ت فرزندان خ��ود و ادامه چرخه 
طبیعی حیات با اراده جمعی در جهت حل زیر 

بنایی مسئله، یکدیگر را یاری رسانند.
حمیدرضا امام پناهی در جلسه کارگروه مدیریت 
پسماند شهرستان رش��ت با اشاره به اهمیت 
توجه به جمع آوری و دفع بهداش��تی زباله در 
زندگی انس��انی و حفظ محیط زیست، اظهار 
کرد: مدیری��ت روزانه صدها تن زباله تولیدی 
در شهرس��تان، نیازمند همدل��ی و همکاری 
مسئولین و مردم اس��ت و در این راستا بنا به 
دس��تور اس��تاندار محترم تمامی دستگاه های 
مرتبط به صورت جهادی تا رسیدن به نتیجه 

مطلوب در کنار مردم خواهند بود.
فرماندار رشت با تاکید بر اراده دولت سیزدهم، 
مس��ئولین اس��تانی و مدیران شهرستانی بر 
برون  رفت از بحران زباله با هم افزایی و شیوه 
مدیریت جهادی و انقالبی، افزود: با تش��کیل 
کارگروه تخصصی پسماند در سطح بخش ها 
ب��رای بررس��ی جوانب و ارائه پیش��نهادات و 
مصوبات به کارگروه تخصصی شهرس��تانی 
پس��ماند با هدف پیش��برد عملیات��ی کارها، 
به زودی ش��اهد تس��ریع در مراحل مدیریت 
پس��ماند و فوریت بخشی به روند رفع معضل 

زباله خواهیم بود.
امام پناهی با اشاره به اینکه در نخستین دیدار 
اس��تانداران و نمایندگان اس��تان های شمالی 
در آغ��از کار دولت س��یزدهم با رئیس جمهور 
منتخ��ب، اس��تاندار گیالن موض��وع لندفیل 
س��راوان را مطرح و خواستار اتخاذ تصمیمات 
ویژه در جهت حل مشکل شدند، خاطرنشان 
کرد: هر چند ما میراث دار س��هل انگاری های 
گذشته هستیم اما اراده دولت با نگاه به آینده، 
به س��وی حل بنیادین معضل زباله س��راوان، 
حذف آلودگی های زیس��ت محیطی و نجات 

زیست بوم گیالن معطوف می باشد.
وی افزود: رفع معضل پسماند امری دستوری 
نیس��ت و هر کس در ه��ر جایگاهی که قرار 
دارد اع��م از مدیران و مردم باید با احس��اس 
مسئولیت درباره آینده محیط زیست فرزندان 
خ��ود و ادامه چرخ��ه طبیعی حیات ب��ا اراده 
جمعی در جهت حل زیر بنایی مسئله، یکدیگر 

را یاری رسانند.
نماینده عالی دولت در مرکز اس��تان با اشاره 
ب��ه اج��رای موفق ط��رح مدیریت پس��ماند 
روس��تایی)مپ( در بخش کوچصفهان، گفت: 
ب��ه زودی این طرح با محوریت بخش��داران، 
دهیاران و شوراهای اس��المی در دیگر نقاط 

شهرستان نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.

احیای ۳۲ واحد صنعتي راکد و 
غیرفعال در سال ۱400 

مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان 
اردبیل گفت: تالش برای حل مشکالت حوزه 
اشتغال و صنعت و احیای واحدهای راکد، از 
مهمترین اهداف این شرکت در سال گذشته 
بود ک��ه این برنامه ها در س��ال جدید نیز با 

شتاب هرچه بیشتری ادامه خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک 
هاي صنعتي اس��تان اردبیل، محمد اهلي در 
جریان بازدید از ش��هرک صنعت��ی اردبیل۲ 
ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: برنامه های 
حمایتی مختلفي از سرمایه گذاران در شهرک 
هاي صنعتي انجام مي شود که با این برنامه 
ه��ای حمایتی تالش ش��ده حج��م ورودی 

سرمایه گذاري ها در استان افزایش یابد.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک 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 ش��ده در س��ال گذشته، ۳۲ 
واحد راکد و غیرفعال در شهرک هاي صنعتي 
به چرخه تولید بازگش��ته اند که با احیای این 
واحده��اي تولیدي، ب��رای بیش از  ۴۰۰ نفر 

اشتغال مجدد ایجاد شده است.
اهلی با بیان اینکه با تسهیل شرایط سرمایه 
گ��ذاری، زمینه حضور س��رمایه گ��ذاران در 
استان فراهم شده اس��ت، خاطر نشان کرد: 
در ش��هرک های صنعتی تالش می شود با 
واگذاری زمین به صورت شرایط نقد و اقساط 
و همچنین ارائه مشوق های سرمایه گذاری 
بالع��وض، حمایت های هم��ه جانبه ای از 

واحدهای تولیدی انجام شود.

برگزاری جلسه شورای امور ایثارگران 
شرکت توزیع برق استان

نخستین جلسه شورای امور ایثارگران شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان س��منان با حضور 

مدیرعامل و اعضای  این شورا تشکیل شد.
دبیر شورای امور ایثارگران این شرکت بیان 
کرد: به منظور برنامه ریزی برای توس��عه و 
تعمی��ق برنامه های مرتبط با فرهنگ ایثار و 
شهادت و اجرای شایسته فعالیت های حوزه 

ایثارگران، این نشست برگزار شد.
ابوالفضل همتی گفت: تنظیم برنامه دیدار با 
خانواده معظم ش��هدای منتسب به همکاران 
در ط��ی س��ال ۱۴۰۱ ، اج��رای منظم طرح 
های »یادیاران« ویژه گرامیداش��ت س��الروز 
شهادت شهدای منسوب به کارکنان شرکت 
و »ستارگان عشق« برای گرامیداشت سالروز 
عملیات ه��ای دفاع مقدس و همچنین ارائه 
فراخوان برای جانمایی اِلمان ایثار در محوطه 
ش��رکت، از جمله برنامه ه��ای مصوب این 

نشست به شمار می رود.
وی با اشاره به درپیش بودن مناسبت حماسه 
جاودان��ه چهلمی��ن س��ال یاد حماس��ه فتح 
خرمش��هر در عملیات بی��ت المقدس اظهار 
کرد: فضاس��ازی و تبلیغات محیطی، برپایی 
نمایش��گاه عکس جاودانه ها، اطالع رسانی 
نمایش��گاه های مج��ازی، دیدار ب��ا خانواده 
معظم ش��هدا، تهیه کلیپ ه��ای تصویری، 
اج��رای برنامه روایت گری، تهیه روزش��مار 
و بیانی��ه ، پخش بانگ حماس��ه مقاومت در 
ساعت ۱۱ روز سوم خرداد همزمان با سالروز 
آزادسازی خرمش��هر، به عنوان برنامه هایی 
است که برای تکریم این مناسبت پیش بینی 

شده است.

ساحل خلیج فارس در شهر ستان بندر 
ماهشهر به مناسبت »روز جهانی زمین 

پاک« پاکسازی شد
همزم��ان با روز جهانی زمین پ��اک و نه به 
کیسه های پالستیکی و در راستای صیانت 
از محیط زیست، با حضور و مشارکت فعاالنه 
تع��دادی از کارکنان ش��اغل در منطقه ویژه 
اقتصادی  و دوستداران طبیعت، حاشیه ساحل 
نیلگون خلیج همیشه فارس در محل دریاچه 
نمک شهرستان بندر ماهشهر پاکسازی شد. 
به گزارش روابط عمومی و دبیرخانه مسئولیت 
اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی؛ 
همایش عمومی پاکسازی پسماندهای ساحل 
دریاچه نمک شهرس��تان بندر ماهش��هر به 
مناسبت روز جهانی »زمین پاک« انجام شد.  
با توجه به تاثیر پسماند و زباله پالستیکی بر 
محیط زیست، شعار »سرمایه گذاری در زمین 
با کاهش پالستیک« به مناسبت روز جهانی 
»زمین پاک« توسط نهادهای جهانی محیط 
زیستی انتخاب شده است، که همسو با این 
شعار و به همین مناسبت، همایش پاکسازی 
پسماندهای س��احل دریاچه نمک دوشنبه ) 
۵ اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱(، با محوریت اداره  
محیط زیس��ت شهرس��تان بندر ماهشهر و 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  و با 
همکاری شرکت های پتروشیمی مستقر در 
منطقه و در راس��تای ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعی صنعت پتروشیمی و با نقش آفرینی 
و مش��ارکت فعالین حوزه محیط زیس��ت و 
سایر دستگاه های اجرایی شهرستان برگزار 

گردید.

اخبار

انقالب اس��المی ایران، حرکتی شکوهمند 
در عرص��ه تحوالت سیاس��ی قرن حاضر 
ب��ود که با تقویت روح استکبارس��تیزی در 
میان مس��تضعفان جه��ان، از جمله مردم 
س��تم دیده فلسطین، برای مبارزه و رهایی 
از چنگال اس��تکبار، نشاطی تازه پدید آورد. 

انقالب ایران، آرماِن آزادی قدس را یکی از 
اهداف جهانی اش نامید. انتخاب روز قدس 
از سوی امید مستضعفان جهان، نشان داد 
که انقالب اسالمی به وسعتی فراتر از خاک 
ایران می اندیشد و هرگز در درون مرزهای 
خود زندان��ی نخواهد ش��د.تجربه پیروزی 

انقالب اسالمی ایران، تحولی شگرف آفرید 
و مبارزاتی جدید را بنیان نهاد. فریاد برائت 
ملت مسلمان ایران از استکبار و صهیونیسم، 
تفکری نو در سرزمین های اشغالی پدید آورد 
و بر توده های آزادی خواه فلسطین تأثیری 
عمیق برجای گذاش��ت و ب��ا ترغیب آنان 

به حضور س��رافرازانه در صحنه های نبرد، 
نخستین بارقه های توسل به انتفاضه را در 
اذهان قهرمانان فلسطین شعله ور ساخت. 
امروز شراره های خشم فلسطینیان قهرمان، 
دامن جنایت کاران صهیونیست را فرا گرفته 
و آنان را به حیرت مبتال ساخته است. رضا 

واحدی   مسول کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر هشتگرد

روز قدس، آرمان انقالب
مسول کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر هشتگرد:

میزان بارندگی در مشهد تاکنون ۱۳5 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهش داشته است
مشهد مفدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب مش��هد در نشست خبری با اصحاب رسانه با 
اشاره به کاهش ۳۵ درصدی ذخایر سدها گفت: در سال 
آبی جاری، میزان بارندگی در مش��هد ۱۳۵ میلیمتر بوده 
که نسبت به سال آبی گذشته ۳۱ درصد کاهش دارد که 

نسبت به متوسط کشوری شرایط حادتری است. 
حسین اسماعیلیان در این نشست افزود: کالنشهر مشهد، 
ساالنه پذیرای ۳۰ میلیون نفر زائر و مسافر است و در ایام 
خاص، جمعیت این شهر دو برابر می شود که آبرسانی و 

تامین آب با دشواری هایی رو به رو می شود. 
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۸ درصد شهرستان مشهد 
در وضعی��ت خشکس��الی قرار دارد اظهار ک��رد: در حال 
حاضر حداقل ذخیره سدها را داریم و حجم ذخیره سدها 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش دارد و 
در کمتر از یک سوم حجم سدها، ذخیره آب وجود دارد.

اس��ماعیلیان با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال در 
زمان پیک مصرف، ۸ درصد افزایش مصرف داشته باشیم 
تصریح کرد: نیاز آبی شهر مشهد در شرایط اوج مصرف 
۱۳ هزار لیتر بر ثانیه خواهد بود در حالیکه ظرفیت قابل 
استحصال آب مشهد ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه است. 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد ادامه داد: با 
مدیری��ت مصرف به راحتی می توان کمبود منابع آبی را 
جبران کرد به گونه ای که سرانه ی مصرف آب در مشهد 

به ازای هر نفر ۱۲۰ لیتر در شبانه روز است و این میزان 
مصرف بدون ایجاد اختالل در زندگی روزمره و با رعایت 
کامل بهداش��ت به 7۰ لیتر می توان��د کاهش پیدا کند.  
حس��ین اسماعیلیان با بیان اینکه از سال قبل کمیته آب 
در اس��تانداری خراسان رضوی تشکیل شده خاطرنشان 
کرد: پ��روژه هایی برای تامین نیاز آبی مش��هد در حال 
اجراس��ت که پروژه جمع آوری آب چاه های مش��هد با 
عنوان پروژه حضرت نبی اکرم )ص( از آن جمله اس��ت 

و با تکمیل این پروژه میزان تأمین آب مش��هد ۹۰۰ لیتر 
بر ثانیه افزایش می یابد که با بهره برداری بخشی از آن 
تاکنون افزایش ۵۰۰ لیتر بر ثانیه محقق شده است. وی 
با اشاره به وضعیت شبکه های فاضالب در شهر مشهد 
گفت: تاکنون ۸۲ درصد ش��بکه فاضالب این کالنشهر 
انجام ش��ده اس��ت و اجرای مابقی ش��بکه فاضالب نیز 
نیازمند احداث تصفیه خانه فاضالب می باشد. مهندس 
اس��ماعیلیان اضافه کرد: هزینه احداث یک تصفیه خانه 

فاض��الب با ظرفیت ۱۰۰ ه��زار مترمکعب، بالغ بر هزار 
میلیارد تومان است و نمی توان با اعتبارات دولتی، تصفیه 
خان��ه فاضالب جدید احداث ک��رد. وی همچنین افزود: 
قرارداد س��اخت تصفیه خانه فاضالب طبرسی با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی و با ظرفیت 7۰ هزار مترمکعب 
در شبانه روز منعقد شده که عملیات اجرایی آن از خرداد 
ماه امس��ال آغ��از خواهد ش��د. مدیرعامل ش��رکت آب 
و فاضالب مش��هد درباره انش��عابات غیر مجاز نیز بیان 
کرد: سال گذشته با ورود دستگاه های نظارتی و قضایی 
و ب��ا هدف گذاری ش��رکت آب و فاضالب مش��هد، ۱۰ 
هزار انشعاب غیرمجاز در مشهد به ویژه در حاشیه شهر 
تعیین تکلیف شد. مهندس اسماعیلیان اضافه کرد: البته 
برخی انش��عابات غیرمجاز نیز مربوط به باغ ویالها است 
که شناس��ایی و برخورد با دارندگان انشعاب غیرمجاز در 
این باغ ویالها نیز در دستور کار قرار دارد. وی در ارتباط 
با تعرفه جدید آب بها اظهار داشت: تعرفه جدید آب برای 
مش��هد بازدارنده نیست و طبق آن، میزان افزایش تعرفه 
ب��رای مصارف کمتر از الگوی مص��رف، نهایتاً ۹ درصد 
است. مهندس اس��ماعیلیان تصریح کرد: میزان الگوی 
مصرف برای مشهد ۱۵ متر مکعب در ماه تعریف شده و 
۸۰ درصد مشترکان مشهدی، مصرف پایین تر از الگوی 
تعریف شده دارند، بنابراین، مصوبه جدید برای مشهد با 

الگوی مصرف تعیین شده نقش بازدارنده ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد خبر داد:

بیمه سالمت هزینه های درمان همه زوج های نابارور را پرداخت می کند
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه:

 مدیرکل بیمه س��المت اس��تان کرمانشاه 
اع��الم ک��رد: بیم��ه س��المت هزینه های 
درمان��ی زوج ه��ای نابارور، چ��ه آنهایی که 
تحت پوش��ش بیمه س��المت هستند و هم 
افراد تحت پوشش سایر بیمه ها مانند تامین 
اجتماعی و نیروهای مسلح و حتی فاقد بیمه 

را پرداخت می کند.
»امی��د ق��ادری« اف��زود: بیم��ه س��المت 
هزینه های درمانی هم��ه زوج های نابارور 
سال ۱۴۰۰؛ که بتوانند اسناد مثبته و هزینه 
ها را ب��ه اداره کل بیمه س��المت اس��تان 

تحویل دهند نیز پرداخت می کند.
وی توضیح داد: دستور العمل پرداخت هزینه 
ه��ای درمان زوج های نابارور در بهمن ماه 
س��ال ۱۴۰۰ ابالغ ش��د اما بیمه س��المت 
هزینه درمان تم��ام زوج های ناباروری که 

در سال ۱۴۰۰ اقدام کرده اند و داری اسناد 
مثبته هستند را پرداخت می کند.

ق��ادری تاکید ک��رد: بیمه س��المت هزینه 
درمان زوج هایی که تحت پوش��ش س��ایر 
بیم��ه ها مانند تامی��ن اجتماعی و نیروهای 
مسلح هس��تند نیز در صورتی که این بیمه 
ها هزینه ناباروری آنها را پوشش ندهند، به 

زوج ها می پردازد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هزینه ه��ای درمان 
ناب��اروری تا قب��ل از روی کار آمدن دولت 
مردمی آقای رئیس��ی تحت پوش��ش بیمه 
ای نبود، گفت: اما این موضوع در راس��تای 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
خصوص افزایش جمعیت از س��ال گذشته 

تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
مدیرکل بیمه س��المت اس��تان کرمانش��اه 

در ادامه بیان داش��ت: س��ال گذش��ته بیمه 
سالمت هزینه درمان ۳6 زوج نابارور استان 
را پرداخ��ت ک��رد و در ای��ن خصوص هیچ 

محدودیتی برای پرداخت نداریم.
قادری با اش��اره به اینکه هزینه های درمان 
زوج ه��ای نابارور به ۲ صورت پرداخت می 
ش��ود، گفت: ی��ا زوج ها به مراک��ز درمانی 
طرف قرار داد بیمه سالمت در استان مانند 
مرکز ناباروری س��ازمان جهاد دانشگاهی و 
بیمارستان معتضدی مراجعه می کنند و در 
آنجا هزینه های آنها براس��اس تعرفه های 
دولتی تا س��قف۹۰ درصد پرداخت می شود 
و یا زوج هایی که به مراکز خصوصی و غیر 
طرف ق��رار داد بیمه س��المت می روند در 
صورت تحویل اسناد مثبته به اداره کل بیمه 
سالمت واقع در خیابان شهید جعفری تا 6۰ 

درصد تعرف��ه های غیر دولتی و عمومی به 
آنها پرداخت شود.

این مقام مس��ئول اظهار ک��رد: هزینه های 
درمان زوج های نابارور بیمه ش��دگان سایر 
بیمه ها مانند بیمه تامین اجتماعی و نیروی 
های مس��لح نیز طی نامه ای حاوی اس��ناد 
مثبته این زوج ها به بیمه س��المت؛ هزینه 
درمان آنها نیز به زوج ها پرداخت می شود.

قادری در پایان از ش��هروندان خواس��ت با 
شماره گیری سامانه ۱666، یا کد دستوری 
پیامک��ی *۱666#  تم��اس بگیرن��د و از 

جزئیات بیشتر طرح آگاهی یابند. 
بیمه سالمت کرمانشاه، یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار نفر یعنی 6۰ درصد از جمعیت اس��تان 
را در قال��ب پن��ج صندوق بیمه ای ش��امل، 
دول��ت«، »صندوق  کارکن��ان  »صن��دوق 

روس��تاییان و عش��ایر«، »صن��دوق بیم��ه 
همگان��ی رایگان«، »صن��دوق ایرانیان« و 

»صندوق سایر اقشار« زیرپوشش دارد.
اکنون بیش از س��ه ه��زار و ۵۰۰ تخت در 
۱۸ بیمارس��تان دولت��ی زیرنظر دانش��گاه 
علوم پزش��کی، ۲ بیمارستان خصوصی، سه 
بیمارس��تان نظامی و ۲ بیمارس��تان تامین 

اجتماعی در استان کرمانشاه فعال است.

مدی��رکل مدیری��ت بح��ران اس��تانداری 

اصفهان از فع��االن اجتماع��ی، اصفهان 
دوس��تان و رسانه ها خواس��ت از انعکاس 
اظه��ار نظرهای غیرکارشناس��ی در مورد 
ریزش ش��بکه فرس��وده فاضالب ش��هر 

اصفهان خودداری کنند.
منصور شیشه فروش با بیان این که اظهار 
نظره��ای غیرکارشناس��ی موجب نگرانی 
افکار عمومی می ش��ود خواستار تشکیل 
گروه کارشناس��ی برای بررسی دقیق علل 

ریزش ش��بکه فاضالب فرس��وده ش��هر 
اصفهان شد.

معاون به��ره برداری و توس��عه فاضالب 
آبفای اس��تان اصفهان نیز در این نشست 
علت اصلی وقوع حوادث شبکه فاضالب 
را قدمت زیاد و فرس��ودگی لوله ها عنوان 
کرد و گفت: از س��ال ۱۳۴۰ تاکنون بیش 
از ۳ هزار و ۹۰۰ کیلومتر ش��بکه فاضالب 
در شهر اصفهان اجراء شده است که عمر 

برخی از قس��مت های آن به بیش از ۵۵ 
سال می رسد.

امیر حس��ین حکمتیان به ریزش ش��بکه 
فاضالب خیابان مش��تاق در س��ال۱۳7۵ 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: در آن س��ال 
به رغم جاری ب��ودن رودخانه زاینده رود، 
شاهد ریزش ش��بکه فاضالب در خیابان 
مش��تاق بودیم، بنابراین فرونشست زمین 
که ناش��ی از خشکس��الی است نمی تواند 

علت اصلی وقوع حوادث شبکه فاضالب 
در شهر اصفهان باشد.

معاون به��ره برداری و توس��عه فاضالب 
آبفای اس��تان اصفه��ان با بی��ان این که 
فرسودگی شبکه علت اصلی وقوع حوادث 
به شمار می آید اعالم کرد: راهکار اصلی 
مقابله با ریزش شبکه فاضالب در استان 
اصفهان بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده 

فاضالب است

از اظهار نظرهای غیرکارشناسی در مورد ریزش شبکه فاضالب فرسوده شهر اصفهان خودداری شود
تاکید مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

گره پانزده ساله گذرگاه شرق به غرب مشهد باز شد
با مساعدت آستان قدس رضوی 

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-پس از 
پانزده س��ال انتظار، اراضی موسوم به پادگان 
که بواسطه توسعه ش��هری در مرکز مشهد 
واقع ش��ده، با مس��اعدت حجت االس��الم 
والمسلمین مروی در اختیار مردم قرار خواهد 
گرف��ت. همچنی��ن در اقدامی کم س��ابقه، 
6۰ درص��د از اراض��ی ۴۰۰ هکتاری پادگان 
برای ایجاد و ارائه خدمات عمومی ش��هری 
اختصاص خواهد یافت. آستان قدس رضوی 
در ادامه خدمات گس��ترده خ��ود به مجاوان 
بارگاه منور رضوی، اینبار گره از مشکل پانزده 
ساله گذرگاه ش��رق به غرب مشهد باز کرد. 
مالک رحمتی، قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی در این ب��اره گفت: طی تفاهمی که 
در کمیس��یون ماده ۵ صورت گرفت، پادگان 
ارتش از سطح شهر مشهد خارج خواهد شد 

تا اراضی آن که موقوفه آستان قدس رضوی 
اس��ت، برای بهره وری مناسب استفاده شود. 
وی با بیان اینکه، ای��ن اتفاق بزرگ حاصل 
بیش از پانزده سال مذاکره و پیگیری است، 
گفت: درباره این اراضی، تعامل بسیار خوبی 
بین نهادهای متولی با آس��تان قدس رضوی 
ش��کل گرفت و حجت االسالم والمسلمین 
مروی نیز تاکید داشتند اراضی پادگان قدیم 
تا جایی که ممکن است برای ایجاد خدمات 
عمومی مورد استفاده مردم قرار گیرد. رحمتی 
افزود: در همین راستا 6۰ درصد مساحت این 
اراضی برای ارائه خدم��ات عمومی از جمله 
معابر شهری، فضای سبز و فضاهای خدماتی 
در نظر گرفته شده که به بهبود کیفیت زندگی 
مردم کمک می کند و بخشی از کمبودهای 
شهری در این نقطه را مرتفع خواهد کرد. قائم 

مقام تولیت آس��تان قدس رضوی افزود: این 
اراضی موقوفه۴۰۰ هکتاری شامل دو قسمت 
است که بخش��ی از آن مربوط به میدان تیر 
سابق و بخش��ی نیز پادگان لشکر 77 بود و 
برای آن کاربری نظامی تعریف شده بود، اما 
با هماهنگی ارتش و مدیریت ش��هری مقرر 
ش��د پادگان به خارج از شهر منتقل شود و با 
بهره وری فض��ای فعلی، خدمات و فضاهای 
مورد نیاز ش��هر نیز تامین ش��ود.  وی افزود: 
یکی از بهره وری های تعریف شده برای این 
اراضی، حدود ۸۰ هکتار فضای سبز است که 
در قالب دو پارک در دو سمت بزرگراه ایجاد 
و توس��ط یک گذرگاه فضای سبز و ره باغ به 
هم متصل خواهد شد.  رحمتی گفت: تا کنون 
پروژه فضای س��بز با این وس��عت در بافت 
مرکزی شهر مشهد وجود نداشته و این مهم، 

در نتیجه مساعدت های تولیت آستان قدس 
رضوی و تعامل و همراهی مدیریت شهری 
و ارتش حاصل شده است.  قائم مقام تولیت 
آس��تان قدس رض��وی ادام��ه داد: ۲۵ تا ۳۰ 
هکت��ار از این اراضی نیز برای ایجاد خدمات 
مورد نیاز ش��هر از جمله فضاهای فرهنگی، 
آموزشی و تاسیس��ات شهری در نظر گرفته 
شده است که نقطه عطفی در توسعه خدمات 
شهری خواهد بود.  رحمتی افزود: همچنین 
با توجه به ایجاد حداقل ۴ گذرگاه ش��رقی و 
غرب��ی در اراضی پادگان قدیم، اتفاق بزرگی 
در حوزه ترافیکی و تس��هیل عب��ور و مردم 
رقم خواهد خورد و دسترس��ی های جدیدی 
ب��ه وجود می آی��د که تردد مردم را س��اده تر 
خواهد کرد.  وی درب��اره زمان بندی اجرای 
این طرح نیز اظهار کرد: نهایی شدن مصوبه 

کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی معماری و 
شهرسازی کش��ور، حدود دو تا سه ماه زمان 
خواه��د برد و پس از آن اجرای طرح با ایجاد 
خیابان های فرعی آغاز خواهد شد.  قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به برخی 
از اقدامات این نهاد در ش��هرک های شهید 
رجایی و باهنر نیز اشاره کرد و افزود: آستان 
قدس رضوی در کنار خدمات متعدد فرهنگی 
و اجتماعی در این مناطق، اقداماتی اثربخش 
نظیر مس��اعدت ج��دی در واگذاری س��ند 
مالکیت به مستاجران، واگذاری زمین رایگان 
چهل و نه ساله به دستگاه های اجرایی برای 
ساخت مدارس و مراکز درمانی در محله های 
ه��دف و همچنی��ن خدم��ات بهداش��تی و 
معیشتی را داش��ته است و حمایت های خود 

را ادامه خواهد داد.

تولید اتیلن از مرز ۲00 هزار تن گذشت
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم :

مدیرعامل شرکت پتروش��یمی ایالم گفت: 
رکورد تولی��د ۲۰۰ هزار تن اتیل��ن در واحد 

الفین شرکت پتروشیمی ایالم شکسته شد.
حس��ن نجفی س��منانی در آیی��ن تجلیل از 

کارگ��ران نمونه مجتمع که ب��ا حضور امام 
جمعه چ��وار و مدیر کل تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی ایالم برگزار ش��د اظهار داش��ت: با 
روند پایداری در تولید، پتروشیمی به صنعت 

سرآمد در کشور تبدیل خواهد شد. وی افزود: 
با تالش همکاران، میزان حوادث در سال های 
گذشته روند کاهشی داشته به طوری که آمار 
ساعت کار بدون حادثه با رعایت انضباط در 

ایمنی به بیش از یک میلیون و 6۵۰ هزار نفر 
ساعت کار رس��یده است. مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی ایالم گفت: رکورد تولید ۲۰۰ هزار 
تن اتیلن در واحد الفین ش��رکت پتروشیمی 

ایالم شکس��ته ش��د. نجفی س��منانی بیان 
داش��ت: ثبت این موفقیت ها مدیون تالش 
ش��بانه ر وزی کارکنان و کارگران جان برکف 

پتروشیمی ایالم است.
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وزیر بهداشت : تامین دارو با مشکلی 
مواجه نیست

وزی��ر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
گف��ت: ما یک دوز واکس��ن ه��م در گمرک 
نداریم و در انبارهای وزارت بهداشت هم هر 
میزان واکسن باش��د، مصرف می شود.بهرام 
عین اللهی در حاش��یه جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه اعالم اخباری 
مبنی بر انبارکردن واکسن های ایرانی کرونا 
و بدون مصرف مان��دن آنها، گفت: تا اکنون 
نزدیک به ۲۰۰ میلیون واکس��ن را داریم که 
نزدیک به ۱۵۰ میلیون آن وارداتی است و ۵۰ 
میلیون هم داخلی اس��ت که هرچقدر قرارداد 
می بندیم هم��ان را هم مصرف می کنیم.وی 
افزود: امتیازی زیادی هم در ستاد کرونا داده 
ش��ده که واکسن س��ازهای داخلی می توانند 
صادرات انج��ام دهند. ما یک دوز واکس��ن 
هم در گمرک نداری��م و در انبارهای وزارت 
بهداشت هم هر میزان واکسن باشد، مصرف 
می شود.وزیر بهداشت درباره گرانی دارو تاکید 
کرد: م��ا هیچ تغییری در رون��د دارو در چند 
ماه بعد نداریم. همان روالی که در سال قبل 
بوده اس��ت امسال هم هست. تامین دارو هم 
مشکلی ندارد و االن ارز فراوانی داریم و مواد 
اولی��ه را هم داریم وارد می کنیم و مش��کلی 

نیست.

رئیس سازمان محیط زیست: تفنگ 
بیهوشی برای پلنگ قائمشهر در ترافیک 

گیر کرده بود
رییس س��ازمان محیط زیس��ت کشور گفت: 
مش��کلی در تامین تفنگ بیهوشی در شمال 
نداشتیم اما اصاًل تفنگ بیهوشی در ترافیک 
گی��ر کرد و نرس��ید و به هرح��ال پلنگ هم 
کشته ش��د!علی س��الجقه در حاشیه جلسه 
هیئ��ت دولت با اش��اره به تلف ش��دن پلنگ 
قائم شهر و استفاده نکردن از تفنگ بیهوشی 
ب��رای زنده گی��ری، اظهار کرد: مش��کلی در 
تامین تفنگ بیهوشی در شمال نداشتیم. اما 
اصاًل تفنگ بیهوش��ی در ترافیک گیر کرد و 
نرس��ید! پلنگ هم به م��ردم حمله کرده بود 
و ش��رایطی بود که آن پلنگ حتی دو نفر از 
نیروهای انتظامی را ه��م زخمی کرده بود و 
حت��ی به خود دوس��تان محیط زیس��ت هم 
حمله کرده بود ولی تا تفنگ برسد آن پلنگ 
هم کشته ش��د! در دولت هم این موضوع را 
مطرح کردیم که تامین الزم تفنگ بیهوشی 
در سراسر کش��ور انجام گیرد.وی با اشاره به 
کمبود هلیکوپتر برای اطفا حریق اظهار کرد: 
در مورد هشدار و اطفاء حریق هم این امر به 
وزارت دفاع سپرده شده است که پایگاههای 
آنها در حال تجهیز ش��دن هس��تند. قرار شد 
حتماً هرج��ا هلیکوپتر و هواپیما نیاز اس��ت 

بتوانیم تامین کنیم.

کشف بیش از ۲۲ هزار سالح غیرمجاز 
در سال ۱400

رییس پلیس پیش��گیری کشور از کشف ۲۲ 
هزار و ۲۳۸ قبضه س��الح غیرمجاز در س��ال 
۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با قاچاقچیان س��الح 
ه��ای جنگ��ی برابر قان��ون برخ��ورد خواهد 
شد.سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه 
در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با 
قاچاقچیان، حامالن و عامالن نگهداری سالح 
ه��ای غیرمجاز، طرح های مختلفی توس��ط 
رده های تابعه پلیس پیشگیری سراسر کشور 
به مرحله اجرا گذاش��ته شده است، اظهارکرد: 
با تالش همکارانم در کالنتری ها، پاسگاه ها، 
یگان های امداد و محیط بانان دلسوز و فعال 
در یگان های حفاظت از محیط زیست کشور 
۲۲ هزار و ۲۳۸ قبضه سالح غیر مجاز جنگی 
و شکاری در س��ال ۱۴۰۰ کشف شده است.
وی با بیان اینکه برابر قانون، هر فردی که به 
طور غیرمجاز سالح جنگی یا سالح شکاری 
و قطعات موثر یا مهم��ات آن را خریداری یا 
نگهداری و حمل کند بر حسب مورد به حبس 
تعزیری محکوم خواهد شد، افزود: از مجموع 
س��الح های غیرمجاز کشف ش��ده در سال 
گذشته ۳۳۳۵ س��الح جنگی غیرمجاز و ۱۳ 
هزار و 7۰۳ س��الح شکاری غیرمجاز توسط 
کالنتری و پاسگاه ها و یگان های امداد و 7۰ 
قبضه س��الح جنگی غیرمجاز و ۵۱۳۰ قبضه 
سالح ش��کاری غیرمجاز توسط محیط بانان 
کشف شده است.بر اساس اعالم سایت پلیس، 
معص��وم بیگی با تاکید به تش��دید برخورد با 
حامالن انواع سالح غیرمجاز خاطرنشان کرد: 
نگهداری هرگونه س��الح غیرمجاز که امنیت 
م��ردم را تهدید کند خالف قانون بوده و خط 
قرمز پلیس است. از این رو پلیس  با دارندگان 
اینگونه سالح ها و قاچاقچیان اسلحه قاطعانه 

برخورد خواهد کرد.

کشف جسد عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم  پزشکی گلستان

رئیس پلیس آگاهی گلس��تان از کشف جسد 
عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم  پزش��کی 
گلستان در اطراف یکی از روستاهای گرگان 
خبر داد.س��رهنگ مجتبی مروتی اظهار کرد: 
صبح روز چهارش��نبه در پی تماس با پلیس 
۱۱۰، پیک��ر مرد ۴۲ س��اله در اطراف یکی از 
روس��تاهای گرگان کش��ف ش��د.وی با بیان 
اینکه مقتول عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان است، افزود: این فرد با سالح 
سرد به قتل رسیده و جسد به پزشکی قانونی 
منتقل شده است.رئیس پلیس آگاهی گلستان 
بیان کرد: تالش پلیس برای شناسایی قاتل یا 
قاتالن و علت و انگیزه قتل آغاز شده و بعد از 

شناسایی اطالع رسانی خواهد شد.

»هتل شهر« تحویل سازمان بازنشستگی 
شهرداری تهران شد

با پیگیری ویژه س��ازمان حراست شهرداری 
تهران و س��ازمان بازنشستگی »هتل شهر« 
تخلیه و به س��ازمان بازنشستگی شهرداری 
ته��ران تحویل داده ش��د.به گ��زارش مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، 
با پیگیری ویژه س��ازمان حراست شهرداری 
تهران و س��ازمان بازنشس��تگی و براس��اس 
رای دادگاه عموم��ی، حقوقی مجتمع قضایی 
کارکن��ان دولت ته��ران و با حض��ور ضابط 
قضایی »هتل ش��هر« تخلیه و به س��ازمان 
بازنشس��تگی ش��هرداری تهران تحویل داده 
شد.براساس این گزارش، همچنین مبلغ ۲6 
میلیارد ریال از بهره بردار متخلف دریافت و به 
حساب سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 
واریز می ش��ود.گفتنی است، »هتل شهر« با 
مساحت هشت هزار متر در ۱۰7 اتاق و دارای 
تاالر پذیرایی، در سه راه تهرانپارس واقع شده 
و این هتل متعلق به س��ازمان بازنشس��تگی 

شهرداری تهران است.

کشف میلیاردی داروهای قاچاق از یک 
داروخانه

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
عمومی تهران بزرگ از کشف ۲۲۰ هزار و ۴۱6 
عدد انواع داروهاي قاچاق در شمال تهران به 
ارزش ۲۰ میلی��ارد ریال خب��ر داد.به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ »نادر 
م��رادی » با اعالم این خبر، گفت: با دریافت 
خبری مبنی بر ف��روش داروهای غیرمجاز و 
قاچاق توس��ط یک داروخانه در شمال تهران 
که باعث بروز مش��کالتی در برخی مصرف 
کنندگان شده بود، بررسی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
وي اف��زود: در ادامه تحقیقات ماموران محل 
دپو داروهای قاچاق  که خارج از شبکه توزیع 
و نظارت عرضه می ش��د در یک داروخانه در 
محدوده »اقدسیه« شناسایی و با هماهنگی  
قضائی تیمی از مام��وران به آن مکان اعزام 
شدند و در بازرسی از محل ۲۲۰ هزار و ۴۱6 
عدد انواع داروی قاچاق کش��ف ش��د.معاون 
نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران  
افزود: کارشناس��ان ارزش داروهای مکشوفه 
را بیش از ۲۰ میلیارد ری��ال برآورد کرده اند.
س��رهنگ »نادر م��رادی »در پایان، مبارزه با 
قاچ��اق کاال را یکي از مهم ترین برنامه هاي 
پلیس عنوان کرد و یادآور شد: پلیس از تمام 
ظرفیت هاي موجود براي ناامن کردن محیط 

براي قاچاقچیان کاال استفاده می کند.

سفر از رباط کریم به ری برای سرقت
فرمانده انتظامي شهرستان ري از دستگیري 
سارق حرفه اي لوازم خودروهاي محدوده شهر 
ري که از شهرس��تان رباط کریم به شهر ری 
سفر می کرد ، خبر داد.به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ »دوستعلی جلیلیان« در 
تشریح این خبر بیان داشت: شب گذشته تیم 
هاي عملیات کالنتري  عبدالعظیم )ع( در حال 
گش��ت زني در محدوده شهر ري به شخصي 
که در حال زاغ زني خودروهاي پارک شده در 
کنار خیابان بود مشکوک شدند.وي عنوان کرد: 
در بررسي انجام شده متهم براي حضورش در 
محل دلیل قانع کننده اي نداشت که در بازدید 
از متهم که ادعا میکرد پیاده به محل آمده یک 
عدد سوئیچ خودروي پراید کشف و در چندین 
متري فرد در ال به الي خودروهاي پارک شده 
یک دستگاه خودروي پراید نقره اي متعلق به 
وي کشف شد.فرمانده انتظامي شهرستان ري 
در ادامه افزود: در بازرسي از خودرو متهم تعداد 
۳ دس��تگاه باتري خودرو ، یک دستگاه باتري 
موتور سیکلت، یک عدد جک ، یک جعبه ابزار 
، یک سالح سرد)قمه( و ۲ پالک خودرو بریده 
شده که متهم براي تغییر پالک خودرو اش از 
آنها استفاده مي کرد کشف و به همراه متهم 
به کالنتري عبدالعظی��م )ع( انتقال یافت.این 
مقام انتظام��ي در پایان با بیان اینکه متهم از 
شهرس��تان رباط به کریم به این محل برای 
سرقت سفر کرده بود، گفت: متهم به سرقت 
اموال مکشوفه اعتراف و برای کشف جزئیات 
پرونده و سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی 

شد.

اخبار

گ�روه اجتماع�ی: معاون دبیرخانه ش��ورای 
عالی بیمه سالمت کشور با اشاره به انتشار 
برخی جداول و گمانه زنی ها درباره جزئیات 
تعرفه های تش��خیصی و درمان��ی ۱۴۰۱، 
ضم��ن تکذیب ای��ن جداول، تاکی��د کرد: 
دریافت وجه از مردم براس��اس این جداول 
تخلف اس��ت و تا زمان اب��الغ تعرفه های 
جدید، تنها تعرفه های مصوب هیات وزیران 
برای س��ال ۱۴۰۰ از س��وی مراکز درمانی 

قاب��ل دریافت اس��ت.به گ��زارش »عصر 
ایرانیان« سعید معنوی، درباره انتشار برخی 
جداول و گمانه زنی ها از جزئیات تعرفه های 
تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱، گفت: هر ساله 
تعرفه ه��ای خدم��ات بهداش��تی و درمانی 
براساس روال مندرج در بند )الف( ماده )۹( 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، 
توسط شورای عالی بیمه سالمت پیشنهاد و 
با تایید سازمان برنامه و بودجه توسط هیات 

محترم وزیران تصویب می شود.وی افزود: 
هر یک از این اعضای ۹ گانه شورای عالی 
بیمه سالمت کشور شامل وزارت بهداشت، 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی، س��ازمان برنامه و 
بودجه کشور، سازمان نظام پزشکی، سازمان 
بیمه سالمت، سازمان بیمه تامین اجتماعی، 
س��ازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و 
بیم��ه کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره( باید 

پیشنهادات خود را برای تعرفه های خدمات 
درمانی صرفاً به دبیرخانه شورا ارائه دهند تا 
پس از بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی 
و جمع بن��دی نظ��رات، پیش��نهاد مصوب 
ش��ورا به س��ازمان برنامه و بودجه ارس��ال 
ش��ود. بنابراین هیچ یک از اعضا نمی تواند 
به صورت جداگانه نس��بت به انتش��ار ارقام 
پیش��نهادی خود اقدام کند.معنوی با اشاره 
به انتش��ار برخی جداول و گانه زنی ها درباره 

جزئیات تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و 
درمانی ۱۴۰۱، به ایسنا گفت: متاسفانه، در 
سال جاری برخی از اعضا بدون هماهنگی با 
دبیرخانه شورا، اقدام به انتشار ارقامی تحت 
عنوان بهای تمام شده خدمات تشخیصی و 
درمانی کرده اند که مستندات این محاسبات 
تاکنون به این دبیرخانه واصل نش��ده و در 
شورای عالی بیمه سالمت کشور نیز بررسی 

نشده است.

تعرفه های جدید پزشکی هنوز ابالغ نشده است
معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت:

اهتمام دولت به برداشتن بار افزایش تعرفه های پزشکی از دوش مردم
نگاه حمایتی به معیشت اقشار کم درآمد؛

گروه اجتماعی:موضوع پرمناقشه تعرفه های پزشکی پس 
از تصمی��م دولت به نتیجه رس��ید، اما اکنون دل نگرانی 
بیم��اران، اف��راد با بیم��اری خاص و دهک ه��ای پایین 
جامعه ب��رای پرداخت هزینه های درمانی از جیب مطرح 
اس��ت چرا که افزایش تعرفه های پزشکی، بار مالی آنها 
در بخ��ش درمان را افزای��ش می دهد.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، هرگاه تغییر تعرفه های پزشکی مطرح می شود، 
شاید مهمترین مس��اله، افزایش هزینه های درمان همه 
اقش��ار جامعه به ویژه اقش��ار کم درآم��د و دهک های 
پایین اس��ت که نمی توانند بار مال��ی آن را تقبل کنند و 
همین امر باعث می ش��ود که درمان مهمترین دغدغه و 
نگرانی آنها می ش��ود.این بار که در سال ۱۴۰۱ سازمان 
نظام پزشکی افزایش 6۰ درصدی تعرفه های پزشکی را 
مطرح کرد، به طور یقین با تصویب این میزان، بسیاری از 
دهک های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 
توان پرداخت بسیاری از خدمات درمانی موردنیاز خود را 
نداشتند، دوباره دولت با پادرمیانی این قضیه را هم فیصله 
داد.برای تعرفه های پزش��کی، س��ازمان نظام پزشکی، 
پیش��نهاد افزایش تعرفه گلوب��ال 6۰ درصدی را مطرح 
کرد، اما ش��ورای عالی بیمه س��المت، در راستای تعیین 
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱، رشد ۲۸.۵ 
درصدی تعرفه های پزشکی را مصوب کرد که در نهایت 
در هی��ات دولت ارقام ۲۴ درصدی در بخش خصوصی و  
۱۹.۵ درصدی در بخش دولتی به تصویب رسید.با توجه 
به صحبت مهدی رضایی معاون بیمه خدمات س��المت 
سازمان بیمه سالمت که 6۰ درصد از هزینه های سالمت 
در حال حاضر از جیب مردم پرداخت می شود؛ در صورتی 
که تعرفه های پزش��کی نیز 6۰ درصد افزایش می یافت، 
شاید بسیاری از مردم فقط در سخت ترین شرایط بیماری 
مجبور به مراجعه به پزشک بودند. این نگرانی های افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی، بیماران خاص و دهک 
ه��ای پایین جامعه برای هزینه ه��ای درمانی، با تصمیم 
شورای عالی بیمه س��المت به نوعی به امید تبدیل شد 
چون قرار اس��ت مددجویان نهادهای حمایتی و بیماران 
خاص مورد حمایت قرار گیرند و به باور مسئوالن وزارت 
بهداش��ت، این افراد به عنوان خط قرمز وزارت بهداشت 
در بخش پرداخت از جیب هستند تا دولت ضمن حفاظت 
مالی از آنه��ا، برای کاهش پرداخت��ی از جیب مردم نیز 
برنامه ریزی جدی داشته باشد.به همین منظور دولت در 
راستای افزایش نیافتن پرداختی از جیب مردم و حفاظت 
مال��ی از م��ردم در مقابل هزینه های س��المت اقدامات 
متعددی در قالب تعرفه های تش��خیصی و درمانی کشور 
تصویب کرده اس��ت که ش��اید این خدمات بتواند رنگ 
زندگی این افراد را پررنگ تر کند.افزایش نیافتن پرداختی 
از جی��ب مردم برای دهک های یک تا س��ه درآمدی در 
بخش دولتی براس��اس اطالعات پای��گاه بانک ایرانیان 

یکی از این اقدامات اس��ت که ب��ا این مصوبه برای این 
افراد همچنان هزینه های س��ال گذشته اعمال می شود 
تا رنج بیماری آنها را بیشتر غمگین نکند.همچنین برای 
حفاظ��ت مالی از مردم هم راس��تا با قانون بودجه س��ال 
۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت 
به سال ۱۴۰۰ هیچ افزایشی ندارد و در مواردی پرداختی 
کاه��ش یافته اس��ت.یکی دیگر از اقدامات ب��رای افراد 
تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیستی بوده و در جهت 
کاهش پرداختی از جیب مردم در بخش دولتی برای همه 
مددجویان لحاظ ش��ده است؛ این مصوبه نیز گامی دیگر 
از دولت برای حمایت از این اقش��ار جامعه اس��ت.دولت 
ب��رای کاهش پرداخت از جیب م��ردم در بخش خدمات 
اورژانسی نیز برنامه های جدی دارد که همه مردم برای 
خدمات اورژانسی همانند سایر خدمات سرپایی ۳۰ درصد 
هزینه های خود را پرداخت می کردند که در سال ۱۴۰۱، 
مردم برای خدمات اورژانسی ۱۰ درصد پرداختی خواهند 
داشت.همچنین در راستای حفاظت مالی از مردم امکان 
کاهش فرانشیز افراد باالی 6۵ سال، کودکان، معلوالن، 
بس��تری های طوالنی مدت در بخش های مراقبت ویژه، 
بیماران فوتی، بیماران خاص و صعب العالج و شهرهای 
فاقد مراک��ز ملکی برای بیمه ش��دگان س��ازمان تامین 
اجتماعی برای همه س��ازمان های بیمه گ��ر پایه فراهم 
ش��ده است.س��عید معنوی معاون دبیرخانه شورای عالی 
بیمه س��المت امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا درباره تصمیمات این ش��ورا و اینکه آیا جای نگرانی 
ب��رای دهک های پایین و مددجوی��ان نهادهای حمایتی 
هس��ت یا نه؟ توضیحات��ی ارائه داد و اظهار داش��ت: در 
دولت تصمیمات خوبی ب��رای کاهش هزینه ها از جیب 

مردم گرفته ش��ده اس��ت که این موض��وع برای دهک 
های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بیشتر 
ملموس اس��ت.وی ادامه داد: به همین منظور برای افراد 
دهک یک تا س��ه که تحت پوش��ش هیچ نهاد حمایتی 
نیس��تند نیز دو موضوع مورد نظر است یکی اینکه افراد 
مشمول این دهک ها به صورت رایگان بیمه شوند و حق 
بیمه آنها از طریق دولت تامین می ش��ود و تحت پوشش 
سازمان بیمه س��المت خواهند رفت.معنوی خاطرنشان 
کرد: دومین اتفاق این اس��ت که پرداخت��ی این افراد در 
بخش بستری و سرپایی معادل تعرفه های ۱۴۰۰ باشد و 
رش��د تعرفه ها برای این افراد اتفاق نخواهد افتاد و برای 
پرداختی در بخش بستری به جای ۱۰ درصد، این افراد ۵ 
درصد پرداخت خواهند کرد و برای بخش سرپایی نیز ۳۰ 
درصد پرداختی به ۲۰ درصد کاهش یابد.معاون دبیرخانه 
شورای عالی بیمه س��المت تاکیدکرد: برای افرادی که 
می خواهند خودش��ان را در دهک چهار تا هش��ت بیمه 
کنند نیز برنامه جدی داریم چون در سنوات گذشته عمده 
ح��ق بیمه را خود ای��ن افراد پرداخت م��ی کردند اما در 
س��ال ۱۴۰۱ این پرداخت حق بیمه ب��ه صورت پلکانی 
خواهد بود.وی اظهارداش��ت: می��زان حق بیمه این افراد 
را براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده به صورت پلکانی 
کاهش داده ایم ک��ه در دهک چهار ۱۵درصد حق بیمه 
توسط خود افراد پرداخت خواهد شد و دهک پنج تا هشت 
نیز پلکانی اضافه می شود اما مانند سال گذشته که همه 
حق بیمه را پرداخت می کردند، نیس��ت و در سال ۱۴۰۱ 
تخفی��ف در حق بیمه برای آنها لحاظ می ش��ود.وی به 
ی��ک موضوع مهم دیگر نیز اش��اره کرد و گفت: یکی از 
مش��کالت پرداخت باالی هزینه ه��ای درمانی از جیب 

مردم در زمان دریافت خدمات اورژانس��ی بود چون برای 
خدمات اورژانسی همانند سایر خدمات سرپایی ۳۰ درصد 
هزینه ها را خود مردم پرداخت می کردند که این موضوع 
نیز در س��ال ۱۴۰۱ مورد بازنگری قرار گرفت و براساس 
این برنامه ریزی مردم برای خدمات اورژانسی ۱۰ درصد 
پرداختی خواهند داشت.معنوی ادامه داد: از اقدامات خوب 
در بخش خدمات اورژانس��ی این است که همه مردم که 
نیازمند خدمات اورژانسی باشند می توانند از این پرداختی 
۱۰ درصدی بهره مند شوند چون  اکنون مردم به واسطه 
مشکالتی همچون تصادفات، انواع سکته قلبی یا مغزی 
و دیگر خدمات اورژانسی به صورت جدی نیازمند خدمات 
اورژانسی هستند و این اقدام در کاهش پرداختی از جیب 
مردم نیز بسیار تاثیرگذار است.وی به اقدامات خوب برای 
بیماران خاص و صعب العالج و نادر همچون »ای بی« 
نیز اشاره کرد و گفت: برای این افراد نیز صندوق خاصی 
تعریف ش��د که این صندوق طبق قان��ون بودجه ۱۴۰۱ 
در س��ازمان بیمه س��المت با منابع مشخص دیده شده 
است که ضمن کمک به تامین داروها و اقالم موردنیاز، 
خدمات تخصص��ی این گروه ها نیز به صورت رایگان به 
آنها ارایه شود.معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت 
درباره بیمه رایگان این سه دهک که تعداد آنها در میان 
هفت تا هشت میلیون افراد بدون بیمه در ایران هستند، 
اینگونه توضیح داد و گفت: با توجه به اینکه قرار اس��ت 
این افراد از بیمه رایگان بهره مند شوند به همین منظور 
6 هزار میلیارد تومان برای این کار پیش بینی شده است 
تا از این امکان بهره مند باشند.وی در عین حال در پاسخ 
به این س��وال مبنی بر اینکه سیاست دولت هم کاهش 
پرداختی از جیب مردم است، آیا این اقدامات پیش بینی 
شده اجرا می شود تا مردم با کمترین مشکالت در بخش 
خدمات درمانی روبه رو ش��وند؟ اظهارداشت: از آنجا که 
همه خدمات درمانی به نوعی افزایش قیمت را با تعیین 
تعرفه های پزش��کی به همراه خواهد داشت، این برنامه 
ریزی ها و سیاس��ت ها اعمال ش��ده است تا افرادی که 
در این سیاس��ت ها دیده ش��ده اند کمترین پرداختی از 
جیب را داشته باشند.وی تصریح کرد: اکنون برخی از این 
سیاس��ت ها و اقدامات در حوزه درمانی در حال اجراست 
که امیدواریم با اجرای کامل این موضوع خدمات رسانی 
در ح��وزه درمان به این افراد با کمترین مش��کل مواجه 
ش��ود تا در صورت بروز بیماری، آنها بتوانند خدمات خود 
را دریافت کنند.معنوی خاطرنش��ان کرد: خط قرمز ما در 
وزارت بهداش��ت بحث پرداخت از جیب مردم است و در 
بح��ث تعرفه های پزش��کی مهمتری��ن مالحظه ما این 
موضوع بود اگرچه این واقعیت وجود دارد که بیمارستان 
ها، کلینیک ها و درمانگاه ها با هزینه های باال در بخش 
خدمات خود همراه هستند اما در تعرفه گذاری مهمترین 

مالحظه موضوع کاهش پرداختی از جیب مردم بود.

معاون حج و عمره مرکز پزش��کی حج و زیارت هالل 
احم��ر، زمان آغاز معاینات پزش��کی زائران ایرانی حج 
امس��ال، وضعی��ت واکسیناس��یون مننژیت، ش��رایط 
واکسیناس��یون کرونا و... را تشریح کرد.طاهر درودی 
در گفت وگو با ایس��نا، درباره وضعیت واکسیناس��یون 
زائران ایرانی حج امس��ال علیه مننژیت، گفت: باتوجه 
به اینکه برنامه واکسیناسیون مننژیت حجاج هر ساله 
به ص��ورت اختصاصی از س��وی جمعیت هالل احمر 
انجام می ش��ود، امس��ال هم برنامه ریزی ه��ای اولیه 
انجام ش��ده بود، ام��ا باتوجه به اینک��ه برگزاری حج 
قطع��ی نبود، س��فارش گذاری برای واکس��ن مننژیت 
انجام نشده بود؛ چراکه واکسن مننژیت وارداتی است 
و در ص��ورت عدم برگزاری حج، ورود واکس��ن منجر 

به گذش��تن تاریخ مصرف واکسن ها و هزینه های باال 
می ش��د.وی افزود: به محض اینکه بحث حج قطعی 
ش��د، باتوجه ب��ه هماهنگی هایی که با ش��رکت های 
فروشنده واکس��ن شده بود، س��فارش گذاری واکسن 
مننژیت انجام شد. ان ش��اءاهلل امیدواریم که طی یک 
ماه آینده این واکس��ن به تعداد مورد نیاز برای زائرینی 
که امس��ال قرار است به حج مشرف شوند، وارد کشور 
ش��ده و تلقیح آن انجام شود. باتوجه به سهمیه ای که 
عربس��تان برای زائران امسال اعالم کرده، معاون حج 
و عمره س��ازمان حج و زیارت اعالم کردند که حدود 
۴۰ هزار نفر اعم از زائرین، عوامل و ... به حج مشرف 
می ش��وند. برای این تعداد و مقداری بیش��تر  سهمیه 
واکسن مننژیت پیش بینی و سفارش گذاری شده است. 

بعد از س��فارش گذاری، شرکت تولیدکننده باید پروسه 
تولید را آغاز کند و فرآیند تهیه، تامین، انتقال، ورودش 
به کش��ور و توزیع واکسن در استان ها مقداری زمان بر 
اس��ت. قاعدتا اگر واکس��ن مننژیت را دو هفته قبل از 
اعزام حجاج تلقیح کرده باش��یم، طبق دستورالعمل ها 
کفایت می کند. البته فکر می کنیم زودتر از این واکسن 
در دسترس مان باشد. فکر می کنیم اواخر خرداد ماه یا 
اوای��ل تیر ماه اعزام حجاج آغاز ش��ود که تا آن زمان 
وقت کافی برای ورود واکس��ن و تلقی��ح آن را داریم.
درودی درباره دستورالعمل های مرتبط با واکسیناسیون 
کرونا برای حجاج و ش��رایط عربس��تان در این زمینه، 
گفت: عربس��تان دس��تورالعملی درباره واکسن کرونا 
منتش��ر کرد و واکسن های مورد تاییدش��ان را اعالم 

کرده و در صورتیکه زائران هر یک از این واکس��ن ها 
را تزریق کرده باش��ند، با کارت واکسیناس��یون از نظر 
دولت س��عودی قابل قبول است. برخی از واکسن های 
مورد تایید عربس��تان، واکسن هایی است که در ایران 
هم استفاده ش��ده است؛ واکسن هایی مانند سینوفارم، 
آسترازنکا و اس��پوتنیک که مورد تایید عربستان بوده 
و در ای��ران هم برای افراد اس��تفاده ش��دند. لیس��ت 
واکس��ن های مورد تایید عربس��تان که منتش��ر شده، 
ش��امل واکسن های فایزر، مدرنا و... است که در ایران 
خیلی اس��تفاده نشده اس��ت، اما واکس��ن هایی مانند 
سینوفارم، آسترازنکا و اسپوتنیک که در ایران هم برای 
مردم تزریق ش��ده نیز در لیس��ت مورد تایید عربستان 

وجود دارد. 

واکسن های کرونای مورد تایید عربستان برای حج امسال کدام است؟

عمده قاچاق سالح از مرزهای غربی است
جانشین فرمانده ناجا:

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بر مقابله 
جدی با قاچاق کاال تاکید کرد و گفت: سال 
گذشته در راستای رونق تولید و اشتغال زایی، 
افزایش ریالی چشمگیری در کشف کاالهای 
قاچاق داش��تیم که عمدت��اً کاالهای خانگی 
بودند.به گزارش »عصر ایرانیان«، سردار قاسم 
رضایی در حاش��یه بازدید از پایگاه دریابانی 
ماهشهر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اینجا 
خوزستان است، هر موقعی که نامش به میان 
می آید ناخودآگاه انس��ان را به یاد رزمندگان، 
ایثارگ��ران و م��ردم فهیم و خ��وب و مقاوم 
کربالی ایران می اندازد و باعث خوش��حالی 
است که در ماه مبارک رمضان توفیق حاصل 
شد که در این استان شهیدپرور که دژ محکم 

و س��رمایه ایران اسالمی است، حضور یابم.
جانش��ین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: 
در خوزستان اقدامات شایسته ای از رده های 
مختلف کش��ور از جمله در حوزه انتظامی و 
دریابانی و مرزبانی مش��اهده می کنیم که در 
راستای جلوگیری از خروج کاالهای اساسی 
و مقابل��ه جدی ب��ا ورود کاالهایی که مخل 
تولید هستند، انجام گرفته است.وی با اشاره 
به اینکه در شعار سال گذشته و امسال بحث 
تولید و اشتغال زایی مطرح بوده است و یکی 
از وظایف جدی مجموعه انتظامی در رده های 
مختلف مقابله با قاچاق اس��ت، گفت: س��ال 
گذشته در راستای رونق تولید و اشتغال زایی، 
افزایش ریالی چشمگیری در کشف کاالهای 

قاچاق داش��تیم که عمدت��اً کاالهای خانگی 
بودند.س��ردار رضایی با بی��ان اینکه مقابله با 
قاچاق سالح و مهمات موضوعی است که به 
طور جد در دستور کار همه استان های مرزی 
به ویژه استان خوزستان است، افزود: استان 
خوزس��تان در این حوزه موفق عمل کرده و 
تعداد زیادی سالح و مهمات توسط یگان های 
انتظامی و مرزبانی کشف شده است.جانشین 
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تنها امسال 
در کشور بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ قبضه سالح 
جمع آوری شده که نشان از اقدام انقالبی در 
این موضوع اس��ت. البته عمده قاچاق سالح 
از مرزه��ای غربی ب��وده و بعض��ی از آن ها 
تولید یکی از کشورهای همسایه بوده که به 

آنان نیز تذکر داده ش��ده است.سردار رضایی 
با اش��اره به وجود سالح در استان خوزستان 
که بعضا موجب ناامنی است، افزود: استفاده، 
حم��ل، نگهداری و فروش س��الح غیرمجاز 
جرم اس��ت و اگ��ر در مراس��می همانند عزا 
و عروس��ی اس��تفاده ش��ود، مطابق قانون با 
خاطیان برخورد خواهد شد. باید مدنظر باشد 
که این عمل رس��م و فرهنگ نیس��ت بلکه 
بدعت و یک نوع جرم است.وی بیان کرد: در 
موضوع س��الح و مهمات، همه دستگاه های 
ذی ربط باید اقدام کنند. البته هماهنگی بسیار 
خوبی بین فرماندهی انتظامی با دستگاه های 
قضائی و فرهنگی وجود دارد.جانشین فرمانده 
کل انتظامی کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه از 

جدی ترین وظایف ما رفع دغدغه های مردم 
و یکی از خواسته های آن ها مقابله با سرقت 
اس��ت، گفت: انتظار ما این اس��ت که هزینه 
جرم متناسب با جرم بوده و بازدارندگی الزم 
را داشته باش��د.وی از دیگر مطالبات مردم و 
ماموران پر تالش فرماندهی انتظامی برخورد 
قاطع با کس��انی دانست که به پلیس تعدی 
می کنند و افزود: در شهرس��تان ماهشهر به 
مامور پلیس تعدی ش��د و به شهادت رسید، 
انتظ��ار جدی مجموعه فرماندهی انتظامی و 
ملت بزرگ ایران و همچنین خانواده محترم 
شهید، تس��ریع در صدور حکم و قصاص در 
محل است که حق ما، خانواده شهید و ملت 

بزرگ است.
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اقتصاد خرد

دولت ارز روغن های وارداتی بخش 
خصوصی را تخصیص داد

ارز مورد نیاز 66 هزار تن روغن خام وارداتی 
بخ��ش خصوصی در بنادر کش��ور از س��وی 
دول��ت تخصیص یافت. به گ��زارش »عصر 
ایرانی��ان« به نقل از رواب��ط عمومی انجمن 
صنفی صنای��ع روغن نباتی ای��ران، طی دو 
ماه اخی��ر حدود 77 هزار تن انواع روغن خام 
توسط بخش خصوصی وارد کشور شده است 
که از این میزان تمام��ی 66 هزار تن روغن 
خام رسوبی در بنادر کشور ارز مورد نیاز خود 
را از دولت دریافت کرد. بنابر این گزارش طی 
سال های اخیر یکی از مشکالت کارخانجات 
و واردکنن��دگان روغن نباتی در کش��ور عدم 
تخصیص به موقع ارز از سوی دولت بود که 
به نظر می رسد در سال جدید دولت این رویه 
را اصالح کرده اس��ت. گفتنی اس��ت تولید و 
توزیع روغن نباتی طی فروردین ماه ۱۴۰۱ به 
روال معمول صورت گرفته است و در صورت 
اصالح به موقع قیمت ها صنعت روغن نباتی 
قادر است نیاز کشور را در ماه های آتی تأمین 

نماید.

صادرات 9۱5 میلیون دالری پسته به 
75 کشور

س��خنگوی گمرک گفت: ۱۳۵ هزار و ۳۲۲ 
تن انواع پسته، به ارزش ۹۱۴ میلیون و ۴۲7 
هزار و ۸۲6 دالر، در سال ۱۴۰۰ به 7۵ کشور 
صادر ش��د. به گزارش »عصر ایرانیان«،  سید 
روح اله لطیفی، س��خنگوی گم��رک اظهار 
داشت: از مجموع صادرات ۱۳۵ هزار و ۳۲۲ 
تنی پسته در سال قبل، ۱۱۵ هزار و ۵۵7 تن 
آن، »پس��ته تازه با پوست« بود که ارزش آن 
6۹6 میلی��ون و ۴۳ هزار و ۱۲۴ دالر به ثبت 
رسیده است. وی افزود: پنج کشور اول خرید 
پسته های صادراتی با پوست به ترتیب چین 
با خرید ۱۹۹ میلیون دالر، هند با ۸۵ میلیون 
دالر، روس��یه با ۵۳ میلیون دالر، عراق با ۵۰ 
میلیون دالر و قرقیزستان با ۴۵ میلیون دالر 
بودند. سخنگوی گمرک در خصوص صادرات 
پسته های بدون پوست گفت: صادرات انواع 
»پسته بدون پوست« نیز بیش از ۱۹ هزار و 
۳۳6 تن و به ارزش ۲۱۵ میلیون و ۸7۹ هزار 
و ۲۲ دالر بود که کش��ورهای آلمان با خرید 
۵۰ میلیون دالر، هند ۴۴ میلیون دالر، امارات 
۲۹ میلی��ون دالر، ع��راق ۲۵ میلیون دالر و 
ترکیه ۱۳ میلیون، پن��ج مقصد صادرات این 
نوع پس��ته ایرانی بودند. وی در مورد میزان 
صادرات سایر پس��ته ها توضیح داد: ۴۲۹ تن 
سایر پسته ها به ارزش دو میلیون و ۵۰۵ هزار 
و 6۸۰ دالر نیز در این مدت صادر شد. لطیفی 
در پایان گفت: به دلیل خشکس��الی و آسیب 
به محصول پسته، کاهش تولید این محصول 
در سال گذش��ته و ورود پسته سایر کشورها 
به بازارهای جهانی، متاس��فانه صادرات انواع 
پس��ته در سال ۱۴۰۰ نس��بت به سال ۱۳۹۹ 
کاه��ش ۳۳ درص��دی را در وزن و ارزش به 

همراه داشته است.

قیمت واگن مسافری تولید داخل ۱7 و 
لوکوموتیو ۱00 میلیارد تومان شد

رئی��س انجم��ن صنفی ش��رکت های حمل 
و نق��ل ریلی مس��افری از افزایش قیمت هر 
دس��تگاه واگن مس��افری تولید داخل به ۱7 
و لوکوموتیو ب��ه ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد. 
محمد رجبی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« 
درب��اره افزایش قیمت بلیت قطار اظهار کرد: 
این افزایش ۲۰ درصدی که به تصویب ستاد 
تنظیم بازار و تأیید سازمان حمایت از مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنندگان رس��یده، هنوز به 
ش��رکت های حمل و نقل ریلی ابالغ نش��ده 
است. وی افزود: متأسفانه روند قیمت گذاری 
نرخ بلیت قطارهای مس��افری بسیار پیچیده 
اس��ت و مشخص نیس��ت کدام دستگاه باید 
نرخ های جدید را ابالغ کند؛ یا باید س��ازمان 
حمایت آن را به شرکت های ریلی ابالغ کند 
یا معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی؛ 
در حال حاضر ش��ورای عالی ترابری از روند 
قیمت گ��ذاری بلیت قطار حذف و س��ازمان 
حمایت و ستاد تنظیم بازار نرخ های پیشنهادی 
معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرس��ازی 
را بررس��ی و تصویب می کنند. رئیس انجمن 
شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری ادامه 
داد: آنچه قطعی اس��ت، تا آخر اردیبهش��ت 
قیمت های فعلی بلیت قطار افزایش نمی یابد؛ 
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قرار است 
قیمت بلیت قطار مسافری ۲۰ درصد نسبت 
به نرخ های س��ال ۱۴۰۰ افزایش یابد این در 
حالی است که آخرین مصوبه افزایش قیمت 
بلیت قطار، در س��ال ۱۳۹۸ از ش��ورای عالی 

ترابری اخذ شد.

اخبار

فروش خودرو با دالر 60 هزار 
تومانی

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان خودرو گفت: 
اگر ش��رایط فعلی که در بازار ارز وجود دارد 
تداوم داشته باشد قیمت خودرو دیگر در بازار 
ظرفیت رشد بیشتری نخواهد داشت. سعید 
موتمن��ی در گفت وگو با »عص��ر ایرانیان« 
درب��اره آخرین وضعیت ب��ازار خودرو اظهار 
کرد: بازار در ابتدای سال با افزایش قیمت ها 
کار خود را آغ��از کرد اما طی چند روز اخیر 
تغییری در قیمت ها صورت نگرفته و همان 
قیمت ه��ای هفت��ه گذش��ته اس��ت. رئیس 
اتحادیه فروشندگان خودرو افزود: قیمت ها 
باالس��ت و مش��تری و مراجعه کننده برای 
خرید به دلیل افزایش قیمت ها بسیار اندک 
اس��ت. وی با بیان اینکه از ابتدای سال در 
مجموع خودروهای داخلی، مونتاژ و وارداتی 
۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت  داشته است، 
گفت: فروش��ندگان به دلیل اینکه احساس 
می کنند قیمت ه��ا افزایش خواه��د یافت، 
قیم��ت در آگهی ه��ا و فضای مج��ازی را 
باال اع��الم می کنند در مقابل خریداران هم 
عجله ای ندارند و منتظر هس��تند شاید بازار 
مجدد با فرود مواجه شود بنابراین خرید خود 
را عقب انداخته ان��د. موتمنی دلیل افزایش 
قیمت ۱۰ تا ۱۳ درصدی نس��بت به ش��ب 
عید را عرضه کم خودرو عنوان کرد و گفت: 
اگر عرضه از سوی خودروسازان بیشتر شود، 
قیمت ها ریزش پیدا می کند. رئیس اتحادیه 
فروش��ندگان خودرو خاطرنشان کرد: زمانی 
که قیمت ها باال می رود، اگر نوسان ارز باال 
باشد فروش��ندگان به دلیل اینکه خودرو را 
به چش��م کاالی سرمایه ای نگاه می کنند از 
فروش امتناع می کنند اما اگر احساس کنند 
قیمت ارز ریزشی است، سریع همه فروشنده 
می ش��وند. وی تصریح ک��رد: اگر عرضه به 
اندازه کاف��ی به بازار ص��ورت می پذیرفت، 
فاصله قیمت بازار و کارخانه، ۱۰۰ درصدی 
یا ۹۰ درصدی نمی شد و این موضوع را باید 

در آمارها جست وجو کرد.

صدور مجوز واردات ۱0 هزار تن دام
پوری��ان گف��ت: در حال حاض��ر در بخش 
صادرات عوارض گذاش��ته ش��ده اس��ت و 
می ت��وان از محل اخذ عوارض دام، اقدامات 
حمایتی بس��یار خوبی از بازار مصرف داخلی 
انجام داد و برای تس��هیل امور فعاالن این 
ح��وزه هزینه ک��رد. منص��ور پوریان رئیس 
ش��ورای تأمی��ن دام کش��ور در گفت وگو با 
»عصر ایرانیان« با ارزیابی اوضاع تأمین دام 
در کش��ور و برخی گمانه زنی ها درباره عدم 
تأمی��ن دام به اندازه و مورد نیاز در کش��ور 
اظه��ار ک��رد: اکن��ون دام در وضعیت مازاد 
ق��رار دارد، به طوری که تقریباً ۱۰ اس��تان 
اعالم کرده اند که دام مازاد دارند و خواستار 
مدیریت وضعیت ش��ده اند، به این معنی که 
اکنون با این وضعیت موجود باید بخشی از 
این دام که به میزان 6 میلیون رأس اس��ت، 
۲ میلیون رأس  آن به  صورت اورژانسی باید 
وارد چرخه توزیع ش��ود. وی افزود: با توجه 
به خشکس��الی فراوان و کم آبی که موجب 
مشکالت فراوان و آزار همه تولیدکنندگان 
ش��ده اس��ت، بخ��ش دام از ای��ن وضعیت 
بیش��ترین تأثی��ر را می پذی��رد بنابراین از 6 
میلیون دامی که اعالم ش��ده در ۱۰ استان 
کشور موجود است، ۲ میلیون دام باید سریعًا 
وارد چرخه ش��ده و کشتار شود و بخشی از 

آن هم باید وارد چرخه صادرات شود.

ابالغ سند صنعت لوازم خانگی طی 
ماه آینده

معاون وزی��ر صمت با بیان اینک��ه ارزبری 
صنعت ل��وازم خانگی ب��ه ۱.۲ میلیارد دالر 
کاهش یافته است، گفت: سند صنعت لوازم 
خانگی تدوین ش��ده و طی م��اه آینده ابالغ 
می شود. محمدمهدی برادران در گفت وگو با 
»عصر ایرانی��ان« اظهار کرد: 7۳ هزار واحد 
صنعت��ی در کش��ور از س��وی وزارت صمت 
مجوز دارند که از ای��ن تعداد ۱۲ هزار واحد 
راکد هس��تند. وی ب��ا بیان اینکه در س��ال 
گذش��ته ۲ هزارو 67 واحد راه اندازی ش��د، 
افزود: ۱۳۲۰ واحد با اشتغالزایی ۲۴۰۰۰ نفر 
در دولت سیزدهم فعال شدند. برادران گفت: 
با بررسی انجام گرفته از مشکالت واحدهای 
صنعت��ی، ۲۱۵ مش��کل در ۲۰ عنوان جمع 
بندی ش��د که گمرک، مواداولیه، تسهیالت 
بانک��ی، اراضی، برق و تأمی��ن اجتماعی در 
صدر مشکالت قرار دارند. معاون وزیر صمت 
بیان کرد: آثار برخی تصمیمات غلطی که در 
گذشته گرفته شده تا دو سال تأثیر خود را بر 
روی مصرف کننده و تولید خواهد گذاش��ت 
اما ت��الش می کنیم ت��ا فراینده��ا را بهبود 
ببخشیم. وی درباره بدهی های معوق بخش 
تولید خاطر نشان کرد: اقدامات خوبی با نظام 
بانکی صورت گرفته است، همچنین یکی از 
مشکالت تولیدکنندگان موضوع سرمایه در 
گردش است که نظام تأمین مالی زنجیره ای 
را ب��ه عنوان یک راهکار در این باره اجرایی 

کردیم.

قاس��معلی حس��نی گفت: بذر ایرانی را به 
پاکس��تان برده و کش��ت ش��ده و در حال 
وارد کردن آن هس��تند که تا حدی به برنج 
ایرانی نزدیک است و ذائقه ها از طرف برنج 
هندی به سمت برنج پاکستانی می رود که 
ت��ا حدودی هم ش��بیه برنج ایرانی اس��ت. 
قاس��معلی حس��نی در گفت وگو با »عصر 
ایرانی��ان« در ارزیابی خود از زنجیره تأمین 
مواد غذایی اظهار کرد: در حوزه های کاری 

که به اتحادیه بنکداران مواد غذایی مربوط 
می شود، از نظر تأمین مواد غذایی مشکلی 
وجود ندارد و فراوان اس��ت؛ اما مواد غذایی 
نرخ های مختلف دارن��د. وی افزود: به طور 
کل��ی دو گ��روه کاال داریم. گروه نخس��ت 
کاالهایی هستند که نرخ مصوب دارند، مانند 
روغن، شکر یا ... و گروه دیگر هم کاالهایی 
هستند که با نرخ های آزاد عرضه می شوند. 
در گ��روه کااله��ای با نرخ ه��ای مصوب، 

محدودیت عرضه داری��م؛ ولی با نرخ های 
آزاد، نه تنه��ا محدودیتی وج��ود ندارد بلکه 
به هر میزان که بخواهید، یافت می ش��ود. 
دبی��رکل اتحادیه بنکداران م��واد غذایی در 
پاسخ به این پرسش که تفاوت نرخ مصوب 
با نرخ بازار به چه دلیل است؟ و آیا نمی توان 
آن را کنت��رل کرد؟ توضیح داد: این معضل 
به مسئوالن بازمی گردد که چه قدر خواهان 
کنترل آن باش��ند. در کل دنیا نرخ را عرضه 

و تقاضا تعیین می کند و همیشه دخالت های 
غیرمتعارف موجب همه این مسائل می شود. 
این مقام مس��ئول ادام��ه داد: در خصوص 
ش��کر چندین نرخ داریم و ب��ازار هیچ کاره 
است. نرخ شکر تابع عرضه و تقاضاست که 
قیمت را تعیین می کند. فروشنده کاال خود را 
می فروشد، س��ودش را هم می برد و روز به 
روز هم فربه تر می شود و این مصرف کننده 
است که به مروز و با گذشت زمان ضعیف تر 

می شود. حسنی با اشاره به اینکه حدود پنج 
ماه است که نرخ های اعالمی توسط وزارت 
جهاد کشاورزی هیچ تغییری نکرده  است، 
عنوان کرد: این اقدام وزارت جهاد کشاورزی 

یک نوع خود گول زدن است.

واردات برنج ایرانی با برند پاکستانی به کشور
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی خبر داد؛

وقتی قیمت خودروی بی کیفیت تخته گاز می تازد
گپ قیمت بازار و کارخانه از ۱00 میلیون تومان گذشت

اگرچ��ه متولیان وعده کنترل قیمت خودرو در بازار را داده 
بودند اما قیمت این محصول بی توجه به اظهارات، راه خود 
را می رود؛ تا جاییکه فاصله قیمت کارخانه و بازار بین ۱۰۰ 
تا ۲۰۰ میلیون تومان شده است. خودرو در ایران به دلیل 
تولی��د و عرضه کم، از یک کاالی مصرفی تبدیل به یک 
کاالی سرمایه ای شده و کوچک ترین خبری چه مثبت و 
چ��ه منفی، روی این بازار تأثیر می گذارد؛ در همین رابطه 
نیز از ابتدای سال جاری بازار خودرو متأثر از انتشار اخباری 
از جمله تداوم ممنوعیت واردات خودرو، عدم حذف قرعه 
کشی، کاهش عرضه، طوالنی شدن روند مذاکرات و … 
دچار نوسان قیمتی شد. آنطور که فعاالن بازار می گویند، 
قیمت خودروه��ای داخلی چه نو و چه کارکرده طی یک 
ماه گذشته بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت خورده اند و 
مصرف کنندگان نیز به امید کاهش قیمت و البته کاهش 
قدرت خرید، از بازار خارج شده اند. این وضعیت تا جایی جلو 
رفته که فاصله قیمت کارخانه و بازار در اغلب دس��تگاه ها 
صد میلیون تومان را نیز رد کرده اس��ت؛ به عنوان نمونه 
اگرچه پژو پارس LX در کارخانه ۱76 میلیون تومان است 
اما در بازار نزدیک به ۳۸۰ میلیون تومان معامله می شود. 
همچنین دنا معمولی در کارخانه ۲۰۵ میلیون تومان قیمت 
دارد ام��ا در بازار ۳۸۵ میلیون تومان به فروش می رس��د. 
فعاالن بازار می گویند که در حال حاضر مش��تری در بازار 
نیست اما قیمت های اعالمی از سوی فروشندگان باالست 
زیرا می دانند که شرکت ها نمی توانند نیاز بازار را تأمین کنند 
و واردات هم معلوم نیس��ت چه زمانی آزاد شود؛ بنابراین 
توصیه آنها برای بهبود فرایند بازار افزایش عرضه اس��ت. 
این وضعیت در حالیست که آبان ماه سال گذشته سید رضا 
فاطمی امی��ن وزیر صمت وعده کاهش قیمت خودرو در 
بازار آزاد را تا پایان سال ۱۴۰۰ داده و نهم آبان ماه ۱۴۰۰ 
اعالم کرده بود که »موج جدید افزایش تولید خودرو از دو 

هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید.«
خوروسازان به جای کاهش تولید هزینه های مازاد خود  ���

را کم کنند
س��یدجواد حس��ینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس با انتقاد از گرانی خودرو، گفت: در شرایط 
کنون��ی فق��ط واردات خودرو ب��ازار را تنظی��م می کند و 
درصورت بی توجهی به این مهم و با دست فرمون کنونی 

خودروس��ازان، بهای این کاال نه تنها کاهش��ی نمی شود 
بلکه س��یر صعودی آن نیز تداوم خواهد داش��ت. نماینده 
مردم س��نقر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
برای تنظیم بازار چاره ای جز واردات مدیریت شده وجود 
ندارد، افزود: در حال حاضر عرضه و تقاضا خودرو متناسب 
نیست و تولید خودروس��ازان نیاز بازار را تأمین نمی کند. 
وی اضافه کرد: هرچند ادعا می ش��ود که خودروس��ازان 
زیرس��اخت الزم ب��رای تولید یک میلی��ون و ۵۰۰ هزار 
دستگاه خودرو را دارند اما در واقعیت این شرکت ها فقط 
۹۰۰ ه��زار دس��تگاه تولید کردند و از آنجا ک��ه نیاز بازار 
حدود یک میلیون و 7۰۰ هزار دس��تگاه اس��ت با کمبود 
ح��دود ۵۰ درصدی عرضه، تنظیم بازار ممکن نیس��ت؛ 
برای جبران کمبود خودرو در بازار باید واردات انجام شود. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: متاس��فانه 
هزینه باالسری خودروس��ازان زیاد است در نتیجه تولید 
آن ها با زیان همراه بوده و این موضوع موجب می ش��ود 
که این شرکت ها تمایلی برای افزایش تولید نداشته باشند 
حال آنکه به ج��ای کاهش تیراژ تولید باید برای کاهش 

هزینه های مازاد برنامه ریزی شود.

نمی توان از خودروسازان دفاع کرد���
مهدی اس��الم پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان 
اینکه در بحث نظارت بر کیفیت خودرو، ورود جدی تری 
خواهیم داشت، چرا که می دانیم صبر مردم در این زمینه 
تمام شده اس��ت، اظهار کرد: بعید است بتوانیم در سال 
جاری، نه س��وخت کاماًل اس��تانداردی تولی��د کنیم نه 
خودرویی که بتواند در صد کیلومتر، ۴ لیتر بنزین مصرف 
کند. دستور داده شده تست تصادف در سال جاری برای 

خودروها اجباری شود و از این مسئله کوتاه نمی آییم.
خودروسازان باید حقوق حادثه دیدگان را ادا کنند ���

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه با تولید فناورانه و 
قطع شدن دست مافیای پشت پرده، خودروسازی متحول 
خواهد شد، گفت: اعتبار نشان استاندارد برای خودروسازان، 
دو ساله بود ولی االن زمان این اعتبار به یک ماه کاهش 
یافته تا پیوس��ته م��ورد رصد ق��رار گیرن��د. همچنین از 
خودروسازان تعهد گرفته شد اگر از بابت نبود کیفیت الزم، 
سرنشینان آسیبی ببینند، مدیران عالی رتبه خودروسازی 
ملزم هس��تند حقوق حادثه دی��دگان را ادا کنند. این مقام 
مس��ئول همچنین با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد با 

واردات خودروی اس��تاندارد موافق است تا فضایی رقابتی 
ایجاد ش��ود، تصریح کرد: دولت، مجلس، مردم و شورای 
نگهب��ان همه موافق واردات خودرو هس��تند، اما چند نفر 

مخالفند که نمی دانم از کجا هستند.
رابطه خودروسازان و ناظران، مفسده برانگیز است ���

وی افزود: در نخستین گام، سعی کرده ایم دستورالعمل ها 
را که در دس��ت ش��رکت های نظارتی مافیای��ی بوده، به 
عدالت نزدیک تر کنیم؛ این ش��رکت ها و آزمایشگاه هایی 
هستند که کار نظارت به آنها برون سپاری شده است. اما 
وجود رابطه میان خودروسازان و ناظران، مفسده برانگیز 
است. رئیس سازمان ملی اس��تاندارد در ادامه در واکنش 
ب��ه اظهارات پلی��س راهور ناجا در بحث اس��تانداردهای 
خودروی��ی، با بیان اینکه تمام مس��ائل مربوط به خودرو 
س��ال ها وجود داش��ته، اما چرا برخی طی همین چند ماه 
انتقادات خود را ش��روع کرده ان��د؟ تصریح کرد: در حالی 
که این منتقدان وظایف ۱۸ گانه ای داشتند که باید انجام 
می دادند؛ مثاًل پلیس اگر حرفی در زمینه کیفیت خودروها 
دارد، چرا زمانی که استاندارد به عنوان تنها سازمان فنی، 
وارد میدان ش��ده و عملیاتی را شروع کرده، آدرس اشتباه 
می دهند؟ وی افزود: نظر دولت سیزدهم این است که از 
بنگاه داری در حوزه خودرو خارج شود و در بحث نظارت، 
ورود جدی تری داش��ته باشد. چرا که می دانیم صبر مردم 
تمام ش��ده و به همی��ن دلیل در بحث کیفی��ت خودرو، 
کوتاه نخواهیم آمد. رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران 
در ادامه با اش��اره به تص��ادف زنجیره ای بهبهان تصریح 
کرد: باز نش��دن ایربگ خودروها قطعاً محکوم است و از 
خودروس��ازان نمی شود هیچ دفاعی کرد. امکان ندارد که 
خودرویی ایربگ نداشته باشد و گفته شود دارد، اما تأخیر 
عملکرد آن محتمل اس��ت و این پذیرفتنی نیس��ت. وی 
همچنین با بیان اینکه برخی از خودروها که با پلتفرم پراید 
تولید می شوند و نمی توانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس 
کنند، از رده خارج می ش��وند، گفت: تا پایان س��ال جاری 
بخ��ش عمده ای از تولیدات فعل��ی از چرخه تولید حذف 
می ش��وند و باید خودروهای مطابق با استانداردهای روز 
دنیا جایگزین آن شوند. این خودروها شامل انواع سواری، 
اتوبوس درون شهری و برون شهری، کامیون، کامیونت 

و وانت است.

فرمانده ق��رارگاه محرومیت زدایی س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی برای هم��کاری در مأموریت های 
قانونی س��ازمان دامپزش��کی کش��ور اعالم آمادگی 
ک��رد. به گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، در نخس��تین 
نشس��ت ق��رارگاه محرومیت زدایی در این س��ازمان 
که با حضور رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور و 
فرمانده ق��رارگاه محرومیت زدایی س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمی در سالن جلسات این سازمان برگزار 
ش��د، موقعیت های الزم جهت مساعدت و همکاری 
اعض��ای این قرارگاه مورد بحث و بررس��ی حاضران 

قرار گرفت. »س��ید محمد آقامیری« رئیس سازمان 
دامپزش��کی کش��ور با تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت 
اعض��ای این قرارگاه برای تروی��ج مراقبت اصولی و 
صحیح از س��رمایه دام  روس��تاییان جهت پیشگیری 
از ش��یوع برخی بیماری های مش��ترک بین انسان و 
دام و خس��ارات انس��انی و اقتصادی؛ گفت: با توجه 
به مخاط��رات بیماری هایی مانند »تب مالت«، »تب 
کریمه کنگو« و »تب برفکی« که دو مورد نخس��ت 
بیماری مشترک بین انسان و دام است و تب برفکی 
هم از جمله بیماری هایی اس��ت که شیوع آن موجب 

خس��ارت اقتصادی به محصوالت دامپروری کش��ور 
می شود، س��ردار »س��ید ضیاء الدین حزنی«، رئیس 
قرارگاه محرومیت زدایی نیز در این نشست با اعالم 
آمادگی برای کمک به تشخیص سازمان دامپزشکی 
کش��ور در زمینه محرومیت زدایی از جامعه دامداران 
و روس��تاییان دارای دام اولویت دارد، افزود: قرارگاه 
محرومی��ت زدای��ی در واقع مس��ئول برق��رار کردن 
امنیت پایدار در کشور است و هر جای این کشور که 
امنیت تضعیف ش��ود، به سرعت به سراغ آن خواهیم 
رفت. و از آنجا که دام روس��تاییان و عش��ایر سرمایه 

و تامین کننده امنیت اجتماعی و معیشتی روستاییان 
اس��ت، ل��ذا یک��ی از بهترین عرصه ها جه��ت انجام 
این رس��الت اخالقی و انقالبی س��ازمان دامپزشکی 
کشور اس��ت. همچنین حزنی با اعالم اینکه قرارگاه 
محرومیت زدای��ی ت��دارکات الزم را ب��رای برگزاری 
»یادواره ش��هدای دامپزشکی« که برای نخستین بار 
برگزار می ش��ود، تقبل می کند، افزود: »تنها خواسته 
اعض��ای ق��رارگاه محرومیت زدایی، پرهی��ز مدیران 
و همکاران س��ازمان دامپزش��کی کش��ور از هرگونه 
بروکراسی مانع انجام سریع خدمت به مردم است.«

همکاری قرارگاه محرومیت زدایی با سازمان دامپزشکی کشور

قیمت ماکارونی چند می شود
دو وجه افزایش قیمت آرد صنعت؛

هنوز افزایش قیمت آرد صنعت تصویب نهایی نشده اما اگر 
افزایش یابد دو وجه دارد، از یک س��و مانع قاچاق و خروج 
ارز از کش��ور می شود در دیگر سو باعث گرانی ماکارونی 
و موادغذایی که از این آرد به دس��ت می آید خواهد ش��د. 
افزایش نرخ آرد صنعت که از سوی سازمان حمایت کیلویی 
حدود ۱6 هزار تومان مطرح شده اگر امروز در ستاد تنظیم 
بازار تصویب شود دو وجه خوب و بد دارد، نخست اینکه با 
جلوگیری از قاچاق و صادرات محصوالت یارانه دار، مانع 
خروج ارز می ش��ود دوم؛ قیم��ت تولیدات داخلی از جمله 
ماکارونی را افزایش می دهد. اما خود فعاالن صنعت گرانی 

آرد صنعت را به نفع کشور می دانند.
ماجرای حذف یارانه آرد صنعت ���

اختصاص یارانه به آرد باعث قاچاق این محصول مهم به 
کشورهای دور و اطراف و یا صادرات محصوالت تولیدی 
از این آرد یارانه دار می ش��د که در هر دو حالت ارز دولتی 
از کشور خارج می ش��د. بنابراین دولت تصمیم گرفته تا 
یاران��ه آرد صنعت را حذف کند. ش��رکت بازرگانی دولتی 
در نامه ای که ۲۸ فروردین امس��ال به س��ازمان حمایت 
نوشت، درخواس��ت کرد که نرخ انواع آرد صنعت با منشأ 
گن��دم به ازای هر کیلوگرم ۱۲ هزار تومان باش��د. در پی 
ای��ن درخواس��ت، س��ازمان حمای��ت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان نامه ای به و زارت جهاد کشاورزی نوشت 
و اعالم ک��رد: »با عنایت به اینکه براس��اس تصمیمات 
چهاردهمین جلسات ستاد تنظیم بازار آرد از جمله کاالهای 
مشمول قیمت گذاری پیشینی بوده و هرگونه اظهارنظر در 
این خصوص مستلزم ارائه اسناد و مدارک مثبته می باشد، 

لذا براساس اطالعات ارسالی از ناحیه کانون انجمن های 
صنفی صنای��ع آرد ای��ران، ملزم به صورت ه��ای مالی، 
شرکت های زرینه پوشه هشتگرد، آرد تهران، باختر و آرد 
ورامین و سایر اس��ناد و مدارک موجود در این سازمان و 
براساس نرخ سبوس به صورت آزاد جدول قیمت انواع آرد 
را اعالم کرد، اما تأکید کرده که حتماً باید در جلسه تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی مطرح شود.« در نامه سازمان 
حمایت هر کیلو آرد ۱۸ درصد سبوس گیری شده ۱۵ هزار 
و 7۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس گیری ۱6 هزار تومان 
و آرد ۲7 درصد سبوس گیری شده ۱6 هزار و ۹۰۰ تومان 
اس��ت. اما همچنان که از مفاد نامه مشخص است اینها 
نرخ نهایی قیمت ها نیس��ت و قرار شده در جلسه تنظیم 

بازار محصوالت کشاورزی تصمیم گیری نهایی شود.
نرخ آرد صنعت فعال تصویب نشده است ���

منبع آگاه روز گذشته به خبرنگار فارس گفت: جلسه ستاد 
تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی امروز در وزارت جهاد 
کشاورزی برگزار شده و درباره قیمت آرد صنف و صنعت و 
همان پیشنهاد سازمان حمایت که کیلویی ۱6 هزارتومان 
بود قرار شده این مسئله به تأیید معاون اول رئیس جمهور 
برسد. روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعالم 
کرد که هیچ افزایش قیمتی در نان و گندم وجود نخواهد 
داش��ت. البته آرد بخش صنعت جدای از آرد نان است و 
در س��اخت انواع ماکارونی و بیسکوئیت استفاده می شود، 
اما نش��ان میدهد که دولت حواسش به سفره مردم است 
و درم��ورد گران کردن آرد صنعت هم خیلی با وس��واس 
عمل خواهد کرد. پیشتر برخی از تولید کنندگان با فرض 

افزایش قیمت آرد به استقبال گرانی رفته بودند.
قیمت آرد صنعتی ب�اال رود قیمت ماکارونی به کیلویی  ���

30 هزار تومان می رسد

نکته ای ک��ه درباره افزایش قیم��ت آرد صنف و صنوف 
مطرح اس��ت، تأثیر آن در قیم��ت محصوالت تولیدی از 
این نوع آرد است. پیش از این قیمت هر کیلو آرد صنعتی 
۲۵۰۰ توم��ان بود و در صورتی که این قیمت به کیلویی 
۱6 هزار تومان برسد این نگرانی را وجود دارد که موجب 
رشد قیمت ها ش��ود. محمدرضا مرتضوی رئیس انجمن 
آرادس��ازان ایران گفت: »اگر قیم��ت آرد به کیلویی ۱6 
هزار تومان تصویب ش��ود قطعا قیمت ماکارونی افزایش 
می یاب��د و هر کیلو ماکارونی به ۲7 ت��ا ۳۰ هزار تومان 
خواهد رسید. وی گفت: »کارخانجات، آرد مورد نیاز خود 
را از ش��رکت بازرگانی دولتی خریداری می کنند. شرکت 
بازرگانی دولتی سه نوع آرد توزیع می کند، نوع اول آردی 
اس��ت که دراختیار نانوایی ها قرار می گیرد که قیمت آن 
همچنان ثاب��ت و کیلویی 6۵۰ تومان اس��ت و نوع دوم 
آردی است که دراختیار نانوایی های آزادپز شامل نان های 
صنعتی، فانتزی و حجیم قرار می گیرد که قیمت این آرد 
نیز کیلویی ۹۰۰ تومان و ثابت مانده است. نوع سوم آردی 
اس��ت که دراختیار کارخانجات ماکارونی س��ازی، کیک، 
کلوچه، نشاس��ته و رشته پزی قرار می گیرد که قیمت آن 
۲۵۰۰ تومان اس��ت اما اگر به ۱6 هزار تومان برس��د در 
نرخ تمام شده محصوالت تولیدی هم تاثیر می گذارد.« 
پیش از این، این مقام مسئول از صادرات ۳۰۰ هزار تنی 

ماکارونی به کشورهای همسایه خبر داده بود که به گفته 
وی باعث خروج میلیون ها دالر ارز از کش��ور می ش��ود. 
مرتضوی اعالم کرد اگر یارانه آرد بخش صنعت اصالح 
نشود، به اقتصاد کشور ضرر جبران ناپذیری وارد می شود، 
اما اگر اصالح ش��ود روی قیم��ت محصوالت تولیدی از 
آنها تاثی��ر می گذارد. به گفت��ه مرتضوی بخش صنعت 
ه��م آرد یارانه دار می گیرد و هم محصول خود را از جمله 
بیسکوئیت و انواع شیرینی را به قیمت های گران تری در 
داخل می فروشد و یا به خارج صادر می کند که هر دو به 
از دس��ت رفتن یارانه ها و نیامدن آن به س��ر سفره ملت 
منجر می ش��ود. دولت ای��ن یارانه را پرداخت می کند که 
از منافع آن مردم منتفع شوند، در حالی که سود آن فقط 
به جیب عده ای خاص و یا مصرف کنندگان کش��ورهای 
خارج��ی می رود. اختصاص یاران��ه به محصوالت داخلی 
برای کاهش قیمت ها، سیاس��ت شکست خورده ای است 
که نتوانس��ته در سالهای گذش��ته اهداف دولت را تأمین 
کند. تبع��ات اختصاص یارانه ش��امل وجود محصوالت 
چندنرخی در بازار، رانت و فساد و خروج ارز از کشور بوده 
است. این مش��کالت تنها در باره آرد نیست بلکه درباره 
محصوالتی مانند روغن هم چنین مش��کلی وجود دارد. 
دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی ب��رای واردات روغن می دهد، از 
سوی دیگر قیمت های جهانی هم به شدت باال رفته است 
و این تفاوت قیمت شدیدی را در بازار داخل با کشورهای 
اطراف ایجاد کرده اس��ت و همین عاملی برای س��رازیر 
شدن محصوالت داخلی به صورت قاچاق به کشورهای 

دیگر شده است.
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بانک و بيمه

بیمه سرمد برای گسترش شبکه فروش، 
نماینده جذب می کند

ش��رکت بیمه سرمد برای گس��ترش شبکه 
فروش خود در کش��ور، نماین��ده بیمه جذب 
می کن��د. به گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه 
س��رمد، ش��بکه ف��روش، نق��ش مهمی در 
معرف��ی و ف��روش محص��والت و افزایش 
سهم بازار شرکت های بیمه دارند. در همین 
راستا، ش��رکت بیمه س��رمد در سال ۱۴۰۱ 
ب��رای گس��ترش ش��بکه فروش و توس��عه 
خدمت رسانی به هموطنان در سراسر کشور، 
اقدام به جذب تعداد محدودی نماینده فعال 
فروش بیمه کرده اس��ت.  این ش��رکت که 
پشتوانه بزرگی چون بانک صادرات ایران را 
به عنوان س��هامدار عمده با خود دارد، برای 
نمایندگان خود، شرایط و مزایای ویژه ای در 
نظر گرفته است که نمایندگان می توانند پس 
از طی مراحل قانونی و دریافت کد نمایندگی 

از این مزایا استفاده کنند. 
مزایای دریافت نمایندگی بیمه سرمد: 

� قرارداد رس��می نمایندگی با ش��رکت بیمه 
سرمد

� دوره های آموزشی بازاریابی و فروش بیمه
� بهره مندی از تسهیالت و امکانات ویژه

� پشتیبانی و آموزش ۲۴ ساعته
� امکان فعالیت به شکل پاره وقت و یا تمام 

وقت
� آین��ده کاری خ��وب و س��طح درآم��دی 

نامحدود
متقاضیان می توانند برای ثبت نام و یا کسب 
اطالعات بیش��تر، به س��ایت بیمه سرمد به 
https://www.sarmadins. آدرس 
ir/application-agent و یا به شعب 
بیمه سرمد در سراسر کش��ور مراجعه کنند. 
برای دسترسی به آدرس و شماره تلفن شعب 
بیمه س��رمد در سراسر کشور، وب اپلیکیشن 
https://webapp. بیمه سرمد به آدرس
sarmadins.ir/ در دسترس شماست. 

دانش بنیان ها، اولویت بانک ملی 
ایران در سبد اعتباری

بانک ملی ایران، در راس��تای تحقق ش��عار 
»س��ال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
و با توجه به رش��د قابل توجه شرکت های 
دان��ش بنی��ان و اس��تارت آپ ه��ا، اعطای 
تس��هیالت به این شرکت ها را یکی از مهم 
ترین اولوی��ت های خود در س��بد اعتباری 
س��ال ج��اری قرار داده اس��ت. ب��ه گزارش 
روابط عمومی بانک مل��ی ایران، این بانک 
تنها در استان آذربایجان شرقی بالغ بر یک 
ه��زار و ۵7۰ میلیارد ریال تس��هیالت، ۴۵۰ 
میلیارد ریال اعتبار اسنادی و دو هزار و 7۰۰ 
میلیارد ریال ضمانت نامه به ش��رکت های 
دان��ش بنیان اس��تان پرداخت کرده اس��ت. 
شرکت صنایع پمپیران، رس��ام پلیمر نامی، 
س��هند کیوان، میراب پروفیل، صنایع صبح 
پ��ارال و صنعت گران آریا س��پهر کیهان از 
جمله شرکت های دانش بنیان مورد حمایت 
بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی 
هستند که در زمینه پمپ سازی، محصوالت 
پلیمری، سیس��تم های حفاظت الکتریکی، 
پروفیل، سیستم های اتوماسیون کارخانجات 
لوازم خانگ��ی، تولید برده��ای الکترونیکی 
مورد نیاز کارخانجات لوازم خانگی و صنایع 
خودروسازی و پمپ های سانتریفیوژ فعالیت 
دارند. الزم به ذکر اس��ت، با توجه به اینکه 
تقویت ش��رکت های دانش بنیان به عنوان 
یک��ی از مهم ترین بخش ه��ای اقتصادی، 
از مح��وری ترین سیاس��ت های بانک ملی 
ایران است، اسفندماه سال گذشته نیز تفاهم 
نامه هم��کاری بین این بانک با دو صندوق 
توسعه صادرات و فناوری شریف و صندوق 
توس��عه فناوری نانو به امضا رسید تا ضمن 
افزایش تعامالت فی مابین، امکان پرداخت 
تس��هیالت و تامین مال��ی در جهت کمک 
به تولی��د فناوری های راهبردی و توس��عه 
ظرفیت های اس��تارتاپ ها و ش��رکت های 
دانش بنیان در کشور فراهم شود. بانک ملی 
ایران در سال ۱۴۰۰ هم تنها از محل قرارداد 
با صندوق توس��عه مل��ی ۸۰۳ میلیارد ریال 
بابت س��رمایه ثابت به ش��رکت های دانش 
بنیان تخصیص داده است. این رقم در حوزه 
س��رمایه در گردش نیز به عدد ۹۳۰ میلیارد 
ریال رسید که تقریبا معادل کل مبلغی است 
ک��ه از مح��ل صندوق به بان��ک ملی ایران 

تخصیص یافته بود.

اخبار

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران بخشنامه »تخصیص ۵۰ درصد حداقل 
منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیالت به همان منطقه« را به 
تمام ش��عب بانک در سراسر کش��ور ابالغ کرد.   به گزارش اداره کل روابط 
عمومی پست بانک ایران، برطبق بخشنامه ۳۴۳۸7۲/۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ 
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران با موضوع » تخصیص و هدایت موثرمنابع بانکی« 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، حداقل ۵۰ درصد از منابع سپرده ای 
تجهیز شده در هر منطقه را به اعطای تسهیالت در همان منطقه اختصاص 
دهند. براس��اس این بخشنامه، انتقال منابع سپرده ای در هر منطقه به سایر 
مناطق با توجیه عدم امکان تخصیص منابع سپرده ای به همان منطقه، در 

صورت اختصاص ۵۰ درصد از منابع سپرده ای به همان منطقه امکان پذیر 
خواهد بود. بر اساس این گزارش، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که 
نسبت مجموع تسهیالت اعطایی آنها در هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی و 
ویژه اقتصادی به مجموع سپرده های آنها در همان منطقه کمتر از ۵۰ درصد 

باشد، موظف هستند این نسبت را به حداقل ۵۰ درصد ارتقا دهند. 

تخصیص 50 درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیالت به همان منطقه
اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به شعب سراسر کشور ابالغ کرد؛ 

تفاهم نام��ه اجرای طرح توس��عه پای��دار منظومه های 
روس��تایی با محوریت کس��ب وکارهای خرد در روستا 
بی��ن اداره کل بنیاد مس��کن و مدیریت ش��عب بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران در اس��تان گلستان به امضا 
رس��ید. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مه��ر ایران، »عیس��ی امام��ی« رئیس هی��أت مدیره 
بانک در مراس��م امضای ای��ن تفاهم نامه گفت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران با رویکرد مسئولیت اجتماعی 
و کمک به افزایش ت��وان اقتصادی خانوارها از طریق 
هم افزای��ی منابع ارزان قیمت با رویکرد تولید محور به 
دنبال ایجاد ش��کوفایی اقتصادی در آحاد جامعه است. 
امامی افزود: به همین منظور در سال جدید که مزین به 
نام »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« است با حمایت 
از طرح های اش��تغال محور و هم افزایی با دستگاه های 
اجرایی و حمایتی، تالش می کنیم در تحقق شعار سال 
پیشرو باش��یم. افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه 
تا مبل��غ ۲۰۰و ۵۰۰میلیون تومان نیز عامل مهمی در 
کمک به رونق اقتص��ادی بنگاه های اقتصادی خرد و 
کوچک به ویژه در سطح روستاهاست. پیشتازی بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران در ارائه خدمات غیرحضوری 
رئیس هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی 
از راهکارهای اساسی و اصولی برای نجات اقتصاد کشور 

را کمک و حمایت از اقتصاد روس��تا دانس��ت که نتایج 
بسیار مطلوبی در زیست اجتماعی در پی خواهد داشت. 
وی اظه��ار کرد: این بانک با افزای��ش توان دیجیتال 
و الکترونی��ک از طریق ایجاد و تقوی��ت نرم افزارهای 
بانکداری الکترونیک، سهم و سرعت خدمت رسانی به 
مردم را افزایش داده اس��ت؛ به گونه ای که مشتریان با 
همراه بانک »مهریران« درخواست تسهیالت می کنند 

و از معدل حس��اب خ��ود آگاه می ش��وند. این خدمات 
به ص��ورت الکترونیکی در هیچ بانکی ارائه نمی ش��ود. 
در این مراس��م »محمدرضا ش��املو« معاون توس��عه 
روستایی بنیاد مسکن کش��ور نیز حضور داشت که در 
خصوص تفاهم نامه مذکور گفت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران از سال های گذشته یکی از بهترین همراهان 
و حامیان بنیاد در حمایت از محرومان و رفع محرومیت 

از مناطق محرم بوده اس��ت. وی اظه��ار کرد: حضور 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران در کنار بنیاد مس��کن 
برای طرح توس��عه منظومه های روستایی و کمک به 
توس��عه کسب وکارهای خرد روس��تایی سرعت اجرای 
ط��رح را چندین برابر خواهد کرد؛ زیرا ش��بکه بس��یار 
قوی شعب بانک قرض الحس��نه مهر ایران در سراسر 
کشور موجب س��هولت و سرعت اجرای سراسری این 
طرح در کل کش��ور خواهد ش��د. در ادامه این مراسم 
تفاهم نامه طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی با 
هدف تحقق اقتصاد مقاومتی ، توس��عه کسب وکارهای 
کوچک و ساماندهی زنجیره تولید در مناطق روستایی 
و کمتر برخوردار توسط »سید مصطفی صالحی« مدیر 
شعب بانک  قرض الحسنه مهر ایران در استان گلستان 
و »سید محمد حسینی« مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی گلس��تان به امضا رس��ید. گفتنی است بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۴۰ 
هزار فقره تس��هیالت با موضوع اشتغال از محل منابع 
بان��ک پرداخت کرده و مجموعاً تا پایان س��ال ۱۴۰۰ 
حدود ۵۹۰ هزار فقره تسهیالت به ارزش تقریبی بیش 
از 6۱هزار میلیارد ریال در حوزه اشتغالزایی در چارچوب 
تفاهم نامه ب��ا بنیاد برکت و کمیته ام��داد خمینی)ره( 

پرداخت کرده است.

همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران با بنیاد مسکن گسترده تر می شود

مظلومی: به استارتاپ ها تخفیف ویژه نمی دهیم
یونس مظلومی می گوید در ۵ سال گذشته 
توانستیم با همراهی هیات مدیره هیجانات 
گذش��ته بیمه تع��اون را کنت��رل کنیم. به 
گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از 
رازپول، مدیرعامل بیمه تعاون با بیان اینکه 
راهبردهای جلب رضایت مش��تریان و کلیه 
ذی نفعان با هدف هایی مانند س��ودآوری، 
توس��عه بازار، گس��ترش تعداد نمایندگان و 
نف��وذ در بازار به در این ش��رکت به اجرا در 
آمد گفت: شاخص های عملکرد فعلی بیمه 

تعاون که در مسیر این راهبردها پایه گذاری 
شده، در برخی موارد اهداف را محقق کرده 
و در برخی موارد از اهداف پیش��ی گرفته و 
مس��لما در برخی موارد نی��ز هنوز جای کار 
دارد. مظلوم��ی با بی��ان اینکه پرتفوی بیمه 
تعاون در س��ال گذش��ته ب��ه ۱۰۴7 میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت، تصریح ک��رد : بیمه 
تعاون ۹۵درصد بودجه پیش بینی ش��ده در 
این بخش را محقق کرده اس��ت. مظلومی 
در پاسخ به سوالی در خصوص تعامل بیمه 

تعاون با کارگزاری س��ایپاو بدهی میلیاردی 
آن به این ش��رکت گفت: کارگزاری سایپا با 
ش��رکت های بیمه دارای رابطه کاری بوده 
و طبیعتا در این مس��یر دارای بدهی به همه 
ش��رکت ها و از جمله بیمه تعاون است، اما 
نکته قابل تامل اینکه بدهی این کارگزاری 
هیچ گاه به بیمه تعاون فریز نشده و همواره 
در سرفصل جاری قرار گرفته است. مظلومی 
در پاس��خ به این پرسش که آیا بیمه تعاون 
برای بدهی ه��ای این کارگ��زاری جریمه 

دیرک��رد در نظر گرفته، گف��ت : ما جریمه 
دیرکردی در نظر نگرفته ایم، اما در قرارداد 
مدت زمان برای پرداخت بدهی پیش بینی 
ش��ده و کارگزاری طب��ق ضوابط مندرج در 
قرارداد بدهی ها را می پردازد. عضو شورای 
عالی بیمه در پاسخ به این پرسش که تورم 
شناور ایجاب می کند که شرکت های بیمه 
در وصول مطالبات مراقبت بیش��تری را به 
عمل آورند و در ش��رایط فعلی قدرت خرید 
پول در زمان دارای اهمیت بس��یاری است، 

گفت: طبیعت��ا کارگزاری س��ایپا نیز ارزش 
زمان��ی پول را در تعامالت در نظر می گیرد 
و بیمه تعاون نیز نس��بت به محاسبه ارزش 
زمان��ی پول برآوردهای��ی دارد و با توجه به 
اینکه خودروهای صفرکیلومتر دارای ریسک 
فنی کمتری نسبت به سایر خودروها است، 
به همین دلیل ش��رکت نسبت به همکاری 
ب��ا ای��ن کارگ��زاری تصمیمات��ی مبتنی بر 
محاس��بات ارزش زمانی پ��ول در نظر می 

گیرد.

اخبار

مهاجرت بازی سازان عمده ترین مشکل 
صنعت گیم است

مدیر اس��تودیوی بازی س��ازی مهدیار گفت: 
مهاج��رت بازی س��ازان عمده ترین مش��کل 
صنعت گیم اس��ت و امیدواریم در سالی که 
ب��ه نام تولی��د، دانش بنیان، اش��تغال آفرین 
اختصاص دارد، ش��اهد کمتری��ن مهاجرت 
باشیم. محمدرضا مصطفوی مدیر استودیوی 
بازی س��ازی مهدیار در گفت و گو با »عصر 
ایرانیان« با اش��اره به ش��عار س��ال »تولید، 
دان��ش بنیان، اش��تغال آفری��ن«، گفت: در 
بحث اش��تغال آفرین��ی یک��ی از بزرگترین 
معض��الت تولی��د بازی ه��ای ویدئویی نبود 
نیروی متخصص اس��ت؛ ما هر اندازه برای 
تربی��ت نیروهای متخصص ت��الش کنیم، 
فای��ده ای ندارد چراکه نیروها پس از آموزش 
و کسب تجربه مهاجرت می کنند. وی افزود: 
هم اکنون نیروی متخصص چندانی نداریم 
و ش��اید گفت ک��ه نزدیک ب��ه ۲۰ هزار نفر 
نیرو تربیت ش��ده اند اما متأس��فانه دو تا سه 
هزار نفر هم اکنون مش��غول فعالیت هستند 
و الباقی نیروها یا مهاجرت کرده اند و یا وارد 
حوزه های دیگر پولساز شده اند. این بازی ساز 
ادامه داد: در مقطعی ش��اهد آغ��از به کار و 
فعالیت اس��تارت آپ های زیادی بودیم که 
متأس��فانه برخی از آنها ب��ا همین تخصص 
وارد ش��رکت های بزرگ تر ام��ا در حوزه ای 
دیگر وارد ش��ده اند و حقوق های چند برابری 
دریاف��ت می کنند. وی افزود: صنعت گیم به 
شدت از مهاجرت نیروهای متخصص دچار 
آس��یب شده است و تالشمان به مانند قیفی 
می ماند که هر اندازه می ریزیم، از جای دیگر 
خ��ارج می ش��ود. بنظر می رس��د باید فکری 
برای این مس��أله اندیشیده شود. مصطفوی 
گفت: بقای بازی سازان می تواند راهی برای 
ممانعت از مهاجرت بازی س��ازان باشد. اگر 
این اتفاق رخ ده��د و حمایت جدی از بازی 
سازان ش��ود، قطعاً ش��اهد اتفاق های مثبت 
در صنعت گیم خواهیم ب��ود. وی ادامه داد: 
شرکت های بازی ساز از جمله استودیو بازی 
سازی مهدیار در چند بخش فعالیت می کند. 
بخ��ش اول بازی های موبایلی اس��ت که به 
صورت رایگان وارد بازار می شود و به میزان 
خرید مخاطب درآمد کسب می کنیم. بخش 
دیگ��ر فعالیت ها بازی های خریداری ش��ده 
است که متأسفانه این بخش در ایران چندان 

خریدار ندارد. 

نویسنده برزیلی کتابش درباره 
فلسطین را به رهبر انقالب تقدیم کرد

یک نویسنده برزیلی ضمن ارسال نامه ای به 
مقام معظم رهبری، کتاب خ��ود را با عنوان 
»فلس��طین: از اس��طوره س��رزمین موعود تا 
سرزمین مقاومت« به ایشان اهدا کرد. فرهاد 
فالح مدیر انتشارات بین المللی اسپانیایی زبان 
فانوس دریایی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« 
گف��ت: در آس��تانه روز جهانی ق��دس کتاب 
»فلس��طین« به قلم س��عید مارکوس تنوریو 
نویسنده برزیلی توس��ط انتشارات بین المللی 
فانوس دریایی به زبان اسپانیایی منتشر شد. 
وی اف��زود: این اثر ک��ه به منظور تبیین ابعاد 
فلس��طین برای مخاطب آمریکای التین به 
رش��ته تحریر در آمده بود، در سال ۲۰۱۹ به 
زبان پرتغالی و در کش��ور برزیل منتشر و در 
روزهای اخیر نیز برای مخاطبان اس��پانیایی 
زبان منطقه آمریکای التین به زبان اسپانیایی 
منتشر شد. فالح با تشریح خصوصیات این اثر 
ابراز داش��ت: این اثر در ۳۳6 صفحه و سوی 
مترجم کلمبیایی خانم انخلیکا ماریا روخاس 
ترجمه ش��ده و از س��وی انتش��ارات فانوس 
دریایی منتش��ر شده است. نویس��نده در این 
اثر تالش کرده اس��ت با استفاده از مستندات 
تاریخی و همین طور دیدگاه های مقام معظم 
رهبری مالکیت سرزمین های اشغالی را برای 
فلسطینیان به اثبات برساند و شبهات تاریخی 
و رس��انه ای که در این زمینه مطرح می شود 
را پاسخ بدهد. مدیر انتشارات اسپانیایی زبان 
فانوس دریای��ی در ادامه خاطر نش��ان کرد: 
نویسنده این اثر طی نگارش نامه ای و ارسال 
آن به حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای )مدظله 
العالی( این اثر را به ایش��ان اهدا کرده است. 
متن نامه این نویسنده اسپانیایی به این شرح 
است: »به نام خداوند بخشنده و مهربان تقدیم 
به رهبر عزیز جمهوری اس��المی ایران، آیت 
اهلل سید علی حسینی خامنه ای این نسخه از 
کتابم را به ش��ما تقدیم می کنم: فلسطین: از 
اسطوره سرزمین موعود تا سرزمین مقاومت. 
کار حضرتعال��ی و آی��ت اهلل س��ید روح اهلل 
موس��وی خمینی، منبع و منش��أ الهام بخش 
بزرگی اس��ت، زیرا دو رهبر جهانی هس��تید 
ک��ه زندگی خود را وق��ف عدالت و احترام به 
حقوق بین المللی فلس��طین می کنید. این اثر 
که در دستان شماست به دنبال ابهام زدایی از 
تعلّق داشتن فلسطین تاریخی به اشغالگران 

اسرائیلی است.

اخبار

 پشت صحنه صدای گریه داشتیم
مجری برنامه »مالزمان حرم« در ش��بکه افق از رویکرد این برنامه نسبت به 
معرفی خانواده های شهدا و همچنین درخواست آن ها از رسانه، برای روشنگری 
نسبت به برخی شائبه ها سخن گفت. فضه سادات حسینی که در ایام ماه مبارک 
رمضان اجرای ویژه برنامه ش��بکه افق را با نام »مالزمان حرم« بر عهده دارد 
درباره اینکه چرا کمتر در تلویزیون اجرا می کند، در گفت وگو با »عصر ایرانیان« 
گفت: من به دلیل اینکه زیر نظر معاونت سیاسی کار می کنم نوعی محدودیت 
ب��رای اجرا دارم. این برنامه هم جزو برنامه های محدودی بود که به من اجازه 
دادند اجرا کنم که برایم اتفاقی ویژه و ش��بیه معج��زه بود. وی ادامه داد: برای 
برنامه های اجرامحور در حوزه های تخصصی دانشگاهی خودم، دغدغه زیادی 
دارم و پیشنهادهای بسیاری هم در حوزه اجرا با من مطرح می شود ولی همانطور 
که گفتم محدودیت هایی به لحاظ سازمانی دارم و خودم هم خیلی سخت پسند 
هستم در انتخاب کار. »مالزمان حرم« هم شبیه معجزه بود؛ حضورم در برنامه 
و هم نفس��ی با خانواده ش��هدا که برکتش را در لحظه لحظه زندگی ام دیده ام 

فرصت ویژه ای برایم بود.
اولویت ما شهدای کمتر شناخته شده بود ���

این مجری درباره شهدایی که در این برنامه به آن ها پرداخته اند و با مادران و 
همسرانشان گفتگو کرده اس��ت، بیان کرد: اولویت این بود که سراغ شهدایی 
برویم که کمتر شناخته شده اند و کمتر اسمی از آن ها در رسانه شنیده ایم و برای 
این منظور به شهرهایی از استان های مختلف ایران سفر کردیم از جمله استان 
آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان، اصفهان، قم، خراسان رضوی، و غیره، در 
این مدت کوتاه و ضبط های بسیار فشرده، الحمدهلل دائم به نقاط مختلف کشور 
سفر داشتیم. وی درباره زمان شروع این سفرها و تولید برنامه اظهار کرد: فصل 
چهارم را از بهمن ماه شروع کردیم، ما یک گروه تحقیقی داریم که این شهدا را 
شناسایی می کنند و بعد از آن سراغ خانواده این شهدا می رویم. ضبط برنامه در 
نوروز و تا همین اواخر در ماه مبارک رمضان هم ادامه داشت و ما بی وقفه سراغ 
این خانواده ها می رفتیم. تیم برنامه از جان و دل مایه گذاشت و خود خانواده ها 
هم خیلی همراهی کردند گاهی تا چهار نیمه شب ضبط می کردیم و یک گفتگو 
گاهی س��اعت ها طول می کشید تا بتوانیم روایتی دلنشین، شیوا و جذاب برای 

مخاطب تدارک ببینیم.
گاهی فضا مثل مجلس روضه می شد ���

حسینی درباره فضای ضبط در چنین برنامه هایی عنوان کرد: فضای ضبط های 
ما عین فضای خود زندگی است، کنار هم ساعت ها زندگی می کنیم، می خندیم، 
می گرییم و … ش��یرین زبانی ها و حضور فرزندان خردسال شهدا وسط ضبط 
حال و هوای کار را ش��یرین تر می کند و بخصوص وقتی بچه ها هستند سعی 
می کنیم فضایمان شاد باشد و از خاطرات خوش و لحظه های خوب زندگی مثل 
قهرمان بودن شهدا و فضای امید و… بیشتر بگوییم. گاهی موقع گفتگوی من 
و همسران شهدا، آنها از خواب ها و معجزاتی که از شهیدشان دیده بودند روایت 

می کردند و یا از دلتنگی ها و سختی های شهادت و یا نحوه شهادت عزیزشان 
و می شنیدیم که صدای گریه عوامل کم کم بلند می شود و گاهی این اشک ها 
و گریه ها آنقدر زیاد می شد که مجبور بودند کات بدهند و ضبط متوقف می شد. 
گاهی انگار ما در یک مجلس روضه بودیم و همسر شهید روضه می خواند. البته 
فضای این برنامه، همان طور که گفتم مثل زندگی بود و تلخ و شیرین را با هم 
داشت گاهی با برخی خاطرات بی وقفه می خندیدیم. مجری »مالزمان حرم« 
درباره حرف مش��ترک همسران شهدا و درخواستشان از رسانه بیان کرد: توقع 
شان همین است که سراغشان برویم، یادشان را زنده نگهداریم و از شهدایشان 
حرف بزنیم. بسیاری از اینها با همه روشنگری هایی که نسبت به شهدا به ویژه 
ش��هدای مدافع حرم شده، هنوز که هنوز است زخم زبان می شنوند و یا از آنها 
سوال می شود که همسرشان شهید شده، چقدر به آنها پرداخت شده است، لذا 
باید بیش��تر از ش��هدا گفت و خواند و دید تا شهیدانه زیستن را از آنها بیاموزیم 
و با س��بک زندگیشان آشنا شویم و کمی شبیهشان شویم. وی درباره انتخاب 
این همس��ران بیان کرد: ما سعی داریم کسی را انتخاب کنیم که سفیر خوبی 
برای معرفی شهیدش باشد، قدرت تکلم خوبی داشته و آرشیوهای خوبی هم 
از شهیدش داشته باشد. برای هر یک از اینها هم جایگاه شهیدشان باالست و 
دوست دارند در رسانه از همه شهدا گفته شود، خیلی هم به ما معرفی می کنند 
و دوست دارند برای ضبط برنامه سراغشان برویم. این مجری ضمن اشاره به 
اینکه تا کنون س��ابقه نداشته قصد مصاحبه با خانواده شهیدی را داشته باشیم 
و ایشان امتناع کرده باشد، جز یک مورد، گفت: خاطرم هست فقط یک مورد 
بود که از حضور در برنامه امتناع کرد و آن هم دلیلش این بود که می گفت از 
شهید او زیاد صحبت ش��ده است و می خواست سراغ شهدای دیگر برویم، در 
واقع ایثار و فداکاری کرد. این گوینده خبر در بخش دیگر درباره رویکرد برخی 
برنامه های تلویزیون برای تقدس گرایی به ش��هدا و نپرداختن به اشتباهات و 
زندگ��ی روتین آنها عن��وان کرد: ما چنین رویکردی در برنام��ه نداریم و اتفاقًا 

سعی داریم به همه زوایای زندگی عادی شهدا بپردازیم. اتفاقاً خود خانواده های 
شهدا هم امتناع دارند که شهیدشان خیلی خوب و همه چیز تمام معرفی شود. 
خودش��ان مثاًل تاکید می کنند که »شهید من این جوری نبود که هر شب نماز 
شب بخواند یا نماز قضا نداشته باشد اما ویژگی هایی هم داشت مثاًل حواسش به 
آدم ها و خانواده بود و اهل کار خیر و جهادی بود و حواسش به بیت المال بود«. 
یا می گویند »این جوری نبود که همیش��ه خوب باشیم و قهر هم می کردیم.«. 
هدف برنامه ما در گام اول زنده نگهداشتن نام و یاد شهدا و ادای دین به پیشگاه 
مقدسش��ان و در گام بعد معرفی الگوهای نزدیک و دست یافتنی ست. ما باید 
برای نوجوانان و جوانانمان الگوهای دست یافتنی و درست معرفی کنیم، حال 

که دشمن از این خأل ما به بهترین شکل در حال استفاده است.
کتاب هایی که زندگی شهدا را واقعی تر بیان کردند ���

وی درباره عالقه خودش به داستان های شهدا نیز بیان کرد: خود من در دهه 
7۰ با کتاب های »نیمه پنهان ماه«، روایت همس��ر بزرگوار ش��هید همت، به 
زندگینامه و سبک زندگی شهدا عالقمند شدم، کتاب هایی که خیلی آرمانی و 
عاشقانه بود. ش��هید همت اولین کتابی که در نوجوانی از او خواندم و قهرمان 
زندگی من بود، بخصوص که منزلش��ان رفته بودم و همسرشان را دیده بودم، 
اما خود شهید را ندیده بودم و شخصیتشان برای امثال من خیلی دور و دست 
نیافتنی بود. اما این س��ال های اخیر کتاب هایی نوشته شده که زندگی شهدا را 
واقعی تر بیان می کند و اگر شهید خطایی داشته هم در کنار دریای خوبی های 
شهید، آن را می گوید. اتفاقاً این کتاب ها به روایت همسر و سایر اعضای خانواده 
خود ش��هید هم هس��ت و موثق، چرا که ما معصوم نیس��تیم و باید بدانیم اگر 
خطایی کردیم امکان جبران و اصالح و رستگاری هست، از جمله کتاب های 
این چنینی می توان به زندگینامه ش��هدای مدافع حرم، شهید مجید قربانخانی 
یا س��ردار ش��هید ابوالفضل رفیعی و … اشاره کرد و مهم این است که بدانیم 
و امیدوار باش��یم و تالش کنیم، هر یک از این شهدا طوری زندگی کردند که 
در انتهای آن باالخره خدا خریدش��ان. ما باید تالش کنیم در مسیر شهدا قدم 
برداریم و شبیهشان شویم. حسینی با اشاره به جای خالی فیلم و سریال ها درباره 
ش��هدا در تلویزیون بیان کرد: هرکس��ی این روایت ها را به نوعی دوست دارد، 
یکی با کتاب و یکی با این برنامه ها و مستندها، یکی با فیلم، اما نمی توان منکر 
تاثیر سریال های پرمخاطب تلویزیونی شد که جایشان بسیار خالی است. وی در 
پایان درباره ادامه دار بودن این برنامه نیز گفت: ان شاءاهلل برنامه ادامه دار است 
چون اگر متوقف شود حس می کنیم شهید خونمان کم می شود، غیر از اینکه 
این برنامه بین مخاطب جایگاه بسیار خوبی دارد و علیرغم همه محدودیت ها 
برای تبلیغ در فضای مجازی و پخش از شبکه افق، هم در یک دوره بهترین 
و پربیننده ترین برنامه ش��بکه افق شد و هم االن در بین همه برنامه های ماه 
مبارک رمضان تلویزیون جزء پرمخاطب ترین هاست و در تلوبیون هم به لطف 

شهدا خیلی دیده می شود.

هنوز خانواده شهدا زخم زبان می شنوند؛
فرهنگی

خالق »زی  زی  گولو« به دنبال ایجاد موزه عروسک در شهر تهران
قائم مق��ام وزی��ر و مع��اون میراث فرهنگی، 
از تالش  مرضی��ه برومند ب��رای ایجاد موزه 

عروسک در تهران خبر داد.
عل��ی داراب��ی قائ��م مق��ام وزی��ر و مع��اون 

میراث فرهنگی، اعالم کرد کهمرضیه برومند 
خالق آثار عروس��کی نمایشی مدتی است به 
دنبال ایجاد موزه عروس��ک در ش��هر تهران 
اس��ت.  او ضمن اش��اره به دیدار اخیر خود با 

ای��ن هنرمند در معاونت می��راث فرهنگی، از 
انتظ��ار برومند برای همکاری صدا و س��یما، 
وزارت میراث فرهنگی، وزارت ارشاد و سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در این زمینه 

خب��ر داد.  مرضیه برومند به همراه تیم کاری 
خود آثار عروسکی چون زی زی گولو، مدرسه 
موش ها و خونه مادربزرگه را س��اخته است. 
گفتنی اس��ت؛ در  تهران، موزه عروسک های 

ملل در س��ال ۱۳۹۳ توسط بخش خصوصی 
با مج��وز و نظارت معاون��ت میراث فرهنگی 
تأسیس شده اس��ت. این موزه  دارای بیش از 

۲ هزار عروسک از ۸۰ کشور دنیاست.



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»آلفرد موسه« که بود؟
آلفرد دو موسه، شاعر و نمایش نامه نویس برجسته فرانسوي در یازدهم دسامبر 
۱۸۱۰م در خانواده اي با فرهنگ در پاریس زاده شد.وي دوران کودکي را بسیار 
آرام و منظم گذراند و از آن زمان به س��رودن شعر عالقه نشان داد.موسه شعر 
مي گفت، نقاشي مي کرد، به موسیقي دلبستگي خاصي داشت و مصمم بود که 
در رش��ته حقوق یا پزشکي تحصیالت خود را به پایان رساند.در نهایْت شعر را 
برگزید و عمر خود را به آن مصروف داشت.آلفرد منظومه هاي کوچکي ساخت 
که باب سلیقه مردم عصر بود؛ اشعار نخستین او رنگ خاصي نداشت.نه مالل 
در آن دیده مي ش��د، نه عصیان و نه اندیشه اي اخالقي و نه فلسفه خاص.تنها 
پرتوهایی بود که از قریحه شاعري پیش رس تراوش مي کرد که با وجود سن 
کم او، داراي ترکیبي استادانه و بیاني روان و قالبي زیبا و لطیف بود و نشانه اي 
از مبتدي بودن شاعر در آنها به چشم نمي خورد.موسه جواني اجتماعي و خوش 
محضر بود و به زودي توانس��ت به وسیله استقالل فکري و روحي و ژرف بیني 
در تحلیل رواني و دارا بودن هوش سرش��ار، مورد توجه ادباي وقت قرار گیرد.

وي در ۱۹ سالگي اولین دیوان شعر خود به نام قصه هاي اسپانیایی و ایتالیایی 
را انتشار داد که به سبب رهایی از قواعد بیان و به کار بردن لحن مسخره آمیز 
و گس��تاخانه مورد س��رزنش قرار گرفت.در هر حال، موس��ه پس از انتشار این 
دیوان مقامي خاص در جامعه ادبي فرانسه یافت.موسه در عالم تئاتر نیز با اولین 
نمایش نامه های��ش غوغاها برانگیخت.وي در نمایش نامه هاي اولیه خود که در 
۲۲ س��الگي بر صحنه برد، برجسته ترین اندیش��ه هاي ادبي و اطالعاتي درباره 
الهام ش��اعرانه که پیش از او کس��ي درباره آن چیزي ننوشته بود، عرضه کرد.
در این زمان موس��ه نظر بدبینانه اي درباره نهضت ادبي عصر خود بیان داشت 
و گف��ت: امروزه دیگر هنر وجود ن��دارد.وي در ادامه، نمایش نامه هاي متعددي 

نگاشت و هم زمان به سرودن شعر نیز پرداخت.

آماده سازی خزانه برنج - گيالن  مشاهير

اخالق

شرح دعای بیست وپنجم صحیفه سجادیه )6۳(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
َواِب  ْش��ِد َو الَصّ الرحمن الرحیم َو الُْمَوَفِّقیَن لِلَْخیِر َو الُرّ
بَِطاَعتِک…خدای��ا م��را از آنان قرار ده که در س��ایه 
طاعتت به خیر و رشد و صواب موفق گردیده اند. یعنی 
هر موفقیتی در سایه خویشتن داری و تقوا حاصل می 
شود. معنای خیر بسیار است معروف همان مقابل شر 
است، وگاهی مقابل ضرر است. مصادیق خیر در قرآن 
و روایات عبارتنداز: قرآن، مال و ثروت، جهادفی سبیل 

اهلل، روزه، تقوی، توبه، شنیدن سخن حق، ایمان، وحی 
و…و نکته این که تمام خیر درخانه اهل بیت عصمت 
و طهارت اس��ت چنانچه در زیارت جامعه کبیره امده: 
لَُه َوأَْصلَُه َوَفْرَعُه َوَمْعِدنَُه َوَمْأواُه  إِْن ُذِک��َر الَْخْیُر ُکْنُتْم أَوَّ
َوُمْنَتهاُه؛ اگر از خوبی یاد شود، آغاز و ریشه و شاخه و 
سرچش��مه و جایگاه و نهایتش شمایید. رشد در قران 
قریب به ۲۰ مرتبه امده اس��ت، رشد معموال به معنای 
هدایت اس��ت که در مقابل غی یعن��ی گمراهی امده 

است. در زیارت جامعه کبیره مذکور امرکم رشد؛ کالم 
و دس��تور اهل بیت علیهم السالم سبب رشد و هدایت 
اس��ت بلکه خود هدایت و رشداس��ت. و صواب نیز به 
معنای صحیح و درست امده است. ممکن است کسی 
مجازا خیال کند به خیر رس��یده ی��ا هدایت گردیده و 
یا راه او صحیح اس��ت چنانچه ف��رق ضاله به همین 
خیالند ولکن حقیقت رسیدن به این معانی فقط با تقوا 

میسر است.
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دانشنامه

نانوابزاري که به پیشگیري از بروز آلزایمر کمک مي کند
پژوهشگران آمریکایي، نوعي نانوابزار ابداع کرده اند که مي تواند عوامل موثر در بروز آلزایمر را شناسایي و سرکوب کند.
 به گزارش ایسنا، اطالعات کشف نشده بسیاري در مورد علت بروز آلزایمر وجود دارد که از مهم ترین آنها، پالک هاي
 »آمیلوئید بتا« )amyloid beta( هستند.برخي از این پالک ها که توسط پپتیدهاي آمیلوئید شکل مي گیرند، 
ش��انس تش��خیص بیماري را در مراحل ابتدایي آن فراهم مي کنند و بقیه آنها نیز مي توانند وس��یله اي براي 
 Argonne National( »دخالت در روند بیماري و توقف آن باشند.پژوهشگران »آزمایشگاه ملي آرگون
Laboratory( در آمری��کا، نانواب��زاري ابداع کرده اند که مي تواند با گرفتن پپتیدها و پاکس��ازي آنها پیش 
از تش��کیل دادن پالک ه��اي آمیلوئید بتا، به تالش هاي صورت گرفته در این زمینه جهت بدهد.نقش��ي که 
پالک هاي آمیلوئید بتا در بروز آلزایمر برعهده دارند، هنوز موضوع بس��یاري از مجادالت علمي اس��ت.اگرچه 
شکس��ت خوردن بس��یاري از آزمایش هاي بالیني براي بررس��ي داروهاي آمیلوئید بتا موجب شده که برخي 
پژوهشگران بررسي هاي خود را موقتا کنار بگذارند؛ اما پژوهش هایي نیز در مقیاس بزرگ انجام مي شوند که 
 Rosemarie( »ارتباط میان این توده هاي س��مي را با آلزایمر مورد بررسي قرار مي دهند.«رزماري ویلتون
Wilton(، زیست ش��ناس مولکولي آزمایشگاه ملي آرگون و سرپرست این گروه پژوهشي گفت: پپتیدهاي 
آمیلوئید بتا، از تجزیه نوعي پروتئین به وجود مي آیند که یکي از عناصر معمولي س��لول هاي مغز اس��ت.این 
پپتیدها در مغز سالم، از بین مي روند.تجمع این پپتیدها در کنار یکدیگر مي تواند پالک هاي آمیلوئید بتا را شکل 
دهد که بر اتصال عصبي و سالمت سلول هاي مغز اثر مي گذارند.«ویلتون« و گروهش، نانوابزار جدیدي ابداع 

کرده اند که در آزمایش هاي ابتدایي، بسیار امیدوارکننده عمل کرده است.

غلبه بر سرطان با یک روش جدید ایمني درماني
پژوهشگران سوئیسي، روش جدیدي براي ایمني درماني ابداع کرده اند که مي تواند به غلبه بر سرطان کمک 
کند.به گزارش ایس��نا، یکي از بهترین س��الح ها براي مقابله با س��رطان که در بدن انسان قرار دارد، سیستم 
ایمني او است.ایمني درماني، روشي است که در آن سیستم ایمني تقویت مي شود تا سرطان را بهتر ریشه کن 
کند.پژوهش��گران »موسس��ه پلي تکنیک فدرال لوزان« )EPFL(، روش جدید و زیرکانه اي را براي غلبه بر 
س��رطان کشف کرده اند.پژوهشگران در این پروژه، به بررس��ي »لنفوم غیرهاجکین« )NHL( پرداختند که 
شکل خطرناکي از سرطان است.لنفوم غیرهاجکین، در گره هاي لنفاوي آغاز مي شود و به رشد غیرقابل کنترل 
»لنفوس��یت هاي بي« )B cells( در سیس��تم ایمني مي انجامد.پژوهشگران دریافتند که در بیماران مبتال به 
لنفوم غیرهاجکین، پروتئیني موس��وم به »کاتپسین اس« )cathepsin S( جهش مي یابد و بیش از اندازه 
فعال مي شود.این پروتئین، مانند یک واسطه میان سلول هاي سرطاني و سلول هاي ایمني عمل مي کند.«الي 
دهیلي« )Elie Dheilly(، نویس��نده ارش��د این پژوهش گفت: هنگامي که »کاتپسین اس« فعال مي شود، 
 )cells +CD۴( »سلول هاي سرطاني با گروهي از سلول هاي ایمني موسوم به »لنفوسیت تي کمک کننده
در تعامل قرار مي گیرند و به رش��د تومور منجر مي شوند.پژوهش��گران، اتفاقات مربوط به »کاتپسین اس« را 
در آزمایشگاه مورد بررسي قرار دادند و سلول هایي که ژن الزم را براي کدگذاري پروتئین نداشتند، مهندسي 

کردند.آنها دریافتند که این کار مي تواند وضعیت گسترش تومور را کامال تغییر دهد.

توسعه دارویي که نیاز به ونتیالتور را در بیماران کرونایي کم مي کند
یک ش��رکت اس��کاتلندي ۲ داروي جدید براي مقابله با ویروس کرونا توسعه داده است.یکي از این داروها اجازه 
نمي دهد ویروس به مشکالت تنفسي در بیمار منجر شود و در نتیجه وي نیاز به ونتیالتور نخواهد داشت.به گزارش 
مهر، یک ش��رکت فناوري زیستي در اسکاتلند از توسعه ۲ داروي جداگانه براي درمان کووید ۱۹ خبر داده است.

ش��رکت ILC Therapeutics حق امتی��از داروي Interferon Alpha ۱۴ را ثبت کرده که به صورت 
تزریقي یا استنشاقي به بدن بیمار منتقل مي شود.این شرکت اعالم کرده داروي مذکور نخستین درمان دفاعي است 
که به ویروس کووید ۱۹ اجازه نمي دهد مشکالت تنفسي در بدن بیمار به وجود بیاورد.به این ترتیب ریه بیمار درگیر 
ویروس نمي شود و نیازي به ونتیالتور نخواهد بود.شرکت مذکور هم اکنون به دنبال سرمایه اي ۴ میلیون پوندي 
 ILC،است تا تحقیقات این درمان را سرعت بخشد و آزمایش هاي بالیني آن را نیز انجام دهد.عالوه بر این دارو
Therapeutics مشغول توسعه داروي دیگري نیز است که احتمال نجات جان بیمار پس از ابتالي ریه هاي او 
به ویروس کووید ۱۹ را افزایش مي دهد.آالن واکر مدیر ارشد این شرکت مي گوید: واقعاً خارق العاده است که یک 
شرکت فناوري زیستي کوچک یک نه، بلکه ۲ روش درماني جدید کشف کرده است.ما مي خواهیم به سرعت این 
درمان ها را به طور بالیني آزمایش کنیم تا جان انسان ها را نجات دهیم. Interferon Alpha ۱۴مي تواند با 

ارتقاي سیستم ایمني بدن در برابر پیشروي ویروس، از اتصال بیماران به ونتیالتور جلوگیري کند.

روزنام��ه رأی الی��وم در س��رمقاله خود به بررس��ی پیام 
موش��ک های شلیک ش��ده اخیر از جنوب لبنان به سوی 
اراضی اشغالی، پرداخت و نوشت که این اقدام هم ناتوانی 
پدافندهای صهیونیس��ت را فاش کرد و هم نشان داد که 
جبهه لبنان همچن��ان غافلگیری هایی برای تل آویو دارد. 
دوشنبه هفته جاری، رسانه های عبری و لبنانی از شلیک 
دو موش��ک از جنوب لبنان به سمت مناطق اطراف یک 
ش��هرک صهیونیست نشین در ش��مال فلسطین اشغالی 
خبر دادند. ارتش تل آویو از هراس موش��ک های مقاومت 
با اس��تقرار ۱۴۰۰ نظامی حوالی قدس اش��غالی، در حالت 
هش��دار و آماده باش کامل ق��رار گرفت؛ عالوه بر آن، ۱۲ 
گردان دیگر از نظامیان صهیونیست در امتداد »خط سبز« 
مستقر شده ند. روزنامه »رأی الیوم« در سرمقاله خود، پیام 
اصلی این حمله موشکی از جنوب لبنان به سوی فلسطین 
اش��غالی و چرایی ش��لیک آن از جنوب لبنان و نه غزه را 
بررسی کرد. نویسنده در مقدمه سرمقاله خود نوشت: »ما 
به خوبی می دانیم که دو موش��کی که دوشنبه، از منطقه 

ص��ور در جنوب لبنان پرتاب ش��د، در منطقه ای خالی در 
شمال فلسطین اشغالی فرود آمد و خسارت مادی و جانی 
نداشت، اما شلیک آن ها از جنوب لبنان و شکست گنبد های 
آهنین اسرائیلی حامل پیامی دوگانه بود. بخش نخست این 
پیام این بود که نشان داد پدافند زمینی و هوایی اسرائیل 
از نظر توانایی رصد این موش��ک های پیش��رفته نسخه 
لبنانی، عقب ماند. بخش دوم این پیام، به تأثیرات روانی بر 
طرف اسرائیلی بر می گردد که موجب افزایش سردرگمی 
آن ش��د. زیرا یادآور این امر اس��ت که جبهه لبنان هنوز 
»داغ« است و منبع مهمی برای غافلگیری های بسیاری 
در آینده است. نویسنده در ادامه می گوید: »ما در روزنامه 
رأی الیوم، مؤید نظریه شایع شده در رسانه های اسرائیلی 
که می گوید، جنبش حماس پشت شلیک این موشک ها 
ب��وده و دارای ی��ک پایگاه نظامی ق��وی در منطقه صور 
اس��ت، نیستیم. زیرا هدف از این اخبار به ظاهر درز یافته، 
کاشتن بذر نزاع و اختالف در لبنان در درجه نخست بین 
حزب اهلل و جنبش حماس و س��پس بی��ن آن ها و طرف 

لبنانی »آمریکایی محور« ک��ه می خواهد مقاومت را خلع 
س��الح و لبنان را به کانون نفوذ آمریکا و اسرائیل تبدیل 
کند، اس��ت. منابع عبری طی چن��د روز اخیر در خصوص 
این حمله موش��کی، این اقدام را به شاخه لبنانی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین نسبت می دهند و می گویند که 
شاخه لبنانی حماس در سال های اخیر توانمندهای نظامی 
خود را توسعه داده است. به عنوان مثال، روزنامه راست گرا 
و تندروی »مکور ریشون« در اراضی اشغالی به تازگی در 
گزارشی بر مسئله حضور حماس در لبنان متمرکز شده و 
در جدیدترین گزارش خود در این خصوص مدعی ش��ده 
است که »حماس طبق دستورات ایران فعالیت های خود 
را در لبنان افزایش داده و در انجام این فعالیت ها از حمایت  
حزب اهلل برخوردار اس��ت«. وی در ادامه این چنین تحلیل 
می کن��د: »بدون اط��الع حزب اهلل ، حتی یک س��نگ از 
جنوب لبنان به سمت فلسطین اشغالی پرتاب نمی شود و 
میزان هماهنگی گروه های فلسطینی در لبنان و حتی نوار 

غزه با مقاومت لبنان بسیار باالست.

پیام موشک های شلیک شده از جنوب لبنان برای تل آویو چه بود؟

رئیس کمیسیون اروپا با متهم کردن روسیه به »باج گیری 
گازی«، گفت برای س��ناریوی قطع صادرات گاز روسیه 
به اروپا آماده ش��ده انداعالم قطع صادرات گاز روسیه به 
لهستان، با واکنش تند »اورس��وال فون درالین« رئیس 
کمیسیون اروپا همراه شد. فون درالین )چهارشنبه( توقف 
عرضه گاز روس��یه به برخی از مشتریان اروپایی را »غیر 
قابل توجیه و غیرقابل قبول« دانسته و گفت کمیسیون 
اروپ��ا در حال کار بر روی یک واکنش هماهنگ به این 
تنش زایی مس��کو است. به نوشته خبرگزاری »رویترز«، 
وی با صدور بیانیه ای گفت: »اطالعیه ش��رکت گازپروم 
مبنی بر توقف یکجانبه تحویل گاز به مشتریان در اروپا، 
تالش دیگری از س��وی روس��یه برای استفاده از گاز به 

عنوان ابزار باج خواهی اس��ت«. رئیس کمیس��یون اروپا 
توضیح داد: »این غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول است 
و بار دیگر عدم اعتماد روسیه به عنوان تامین کننده گاز 
را نشان می دهد«. بر اس��اس این گزارش، فون درالین 
مدعی ش��د اتحادیه اروپا برای این س��ناریو آماده است 
و ب��ه کار خود برای اطمین��ان از عرضه گاز جایگزین و 
اطمین��ان از پر ش��دن ذخیره گاز ادام��ه خواهد داد. وی 
با بیان اینکه قوانین اتحادیه اروپا همه کش��ورها را ملزم 
می کند تا برای مقابله با ش��وک عرضه گاز، یک برنامه 
اضطراری داشته باشند، تاکید کرد اروپایی ها در حال کار 
بر روی یک پاسخ هماهنگ به تنش زایی روسیه هستند. 
این مقام اروپایی همچنین خبر داد که »گروه هماهنگی 

گاز« این اتحادیه متشکل از نمایندگان دولت های عضو 
و صنعت گاز روز چهارش��نبه نشس��تی برگزار کردند. به 
نوش��ته رویترز، ذخایر گاز اتحادی��ه اروپا در حال حاضر 
۳۲ درصد پر هس��تند. کش��ورهای اتحادیه اروپا در حال 
مذاکره درباره قوانین اضطراری هس��تند که آنها را ملزم 
می کند تا ماه نوامبر س��ال جاری ۸۰ درصد ذخایر گازی 
خود را پر کنند تا در فصل زمس��تان، زمانی که تقاضای 
گرمایش گاز به اوج خود می رس��د، یک محافظ در برابر 
قطع احتمالی گاز از روس��یه را تش��کیل دهند. ش��رکت 
روس��ی گازپروم روز چهارشنبه اعالم کرد که عرضه گاز 
به لهس��تان و بلغارستان را به دلیل عدم پرداخت هزینه 

گاز به روبل متوقف کرده است.

معاون س��فیر ایران در کابل، پیرامون تنش اخیر مرزی 
با افغانس��تان، تاکید کرد که در ای��ن باره منازعه جدی 
به وجود نیامده و طالبان بدون اطالع جمهوری اسالمی 
ایران اقدام به آس��فات یک نقطه مرزی مشترک کرده 
بود. »س��ید حس��ن مرتضوی«، معاون س��فیر ایران در 
افغانس��تان درب��اره تحوالت مرزی اخی��ر تصریح کرد: 
مشکل پیش آمده درباره یک نقطه مرزی مورد اختالف 
است و طالبان بحث اختالف مطرح نکرده است و بحث 
آس��فالت جاده بود که از سوی ایران ممانعت ایجاد شد. 
معاون س��فیر ایران در کابل اف��زود: ایران به این دلیل 
ممانع��ت به عمل آورد تا اول اختالف مرزی حل و بعد 

برای آس��فالت جاده اقدام ش��ود؛ طالب��ان بدون اطالع 
ایران آس��فالت ریزی ج��اده را در منطقه م��رزی مورد 
اختالف در دس��تور کار داشت. مرتضوی اظهار کرد: در 
چنین شرایطی س��وء تفاهمی پیش آمد و روز سه شنبه 
با مقام��ات وزارت دفاع دولت طالب��ان در کابل درباره 
مسائل مرزی جلسه برگزار شد و در این جلسه مقامات 
وزارت دفاع دولت طالب��ان اعالم کردند، دولت طالبان 
در افغانس��تان به دنبال تخاصم با همسایگان نیست تا 
مس��اله مرزی ایجاد کند و مسوالن ارشد طالبان تاکید 
دارند، مرز ایران، مرز صلح و دوس��تی اس��ت. مرتضوی 
حاطرنش��ان ک��رد،: نزدیک به ۵ میلی��ون مهاجر افغان 

در ای��ران زندگی می کنند و دول��ت طالبان قدردان این 
سیاست ایران است و مراقبت می کنند تا مشکل مرزی 
پی��ش نیاید. معاون س��فیر ایران در کاب��ل تاکید کرد، 
همچنین قرار ش��د هیاتی از طالبان و هیاتی از مرزبانان 
جمهوری اس��المی ایران امروز در نقط��ه مرزی برای 
رفع س��وء تفاهم پیش آمده نشست مشترک اولیه داشته 
باش��ند تا نشست اصلی پس از ماه رمضان برگزار شود. 
همچنین قرار است وزیر مهاجران افغانستان برای حل 
تنش های ایجاد ش��ده میان مرزبانان ایران و افغانستان 
و در عین حال بررس��ی مشکالت پناهجویان افغان در 

آستانه عید فطر به ایران سفر کند. 

کمیسیون اروپا: برای قطع واردات گاز از روسیه آماده ایم

 در خطوط مرزی با افغانستان منازعه جدی رخ نداده است
معاون سفیر ایران در کابل:


