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سردبیر رأی الیوم نوشت ایران در جنگ سایبری رژیم 
صهیونیستی را شکست داد و اهمیتی برای تهدید های 
آن قائل نیس��ت و به آن پاس��خ می ده��د. عبدالباری 
عطوان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: 

ایران به یک ابرقدرت منطقه ای...

  ایران به یک ابرقدرت
 منطقه ای تبدیل شده است

رأی اليوم:

وزارت اقتصاد دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی 
را ب��ا محوریت هایی از جمله رفع ناترازی موسس��ات 
اعتباری و هدایت اعتبار به س��مت ش��رکتهای دانش 

بنیان و اشتغال آفرین تهیه کرده است...

 بانک ها زیر
 تیغ جراحی بی سابقه 

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

 بانک ها از هرگونه سرمایه گذاری
 غير مولد ممنوع می شوند

مقام معظم رهبری:
آقای طالب زاده 

پژوهشگر و هنرمندی 
انقالبی با خدمات باارزش 

فرهنگی و رسانه ای بود

حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد
سرمقاله

یادداشت

تحقیق و تفحص از فدراسیون 
فوتبال کلید خورد

احمدراستینههفشجانی ���
رئی�سکمیت�هتربی�تبدنیکمیس�یون

فرهنگیمجلس
گزارشات تخلف از جانب 
فدراسیون فوتبال در طول 
دوره مدیریت آقایان تاج و 
عزیزی خادم وصل شده 
است، بر همین مبنا و به منظور رسیدگی 
به وضعیت نابس��مان فدراسیون فوتبال، 
تحقی��ق و تفحص از فدراس��یون فوتبال 
کلید خورد و ط��رح تحقیق و تفحص از 
فدراس��یون فوتبال پس از اعالم وصول 
در هیأت رئیس��ه مجلس به کمیس��یون 
فرهنگی ارجاع ش��د. از افشای این اسناد 
مال��ی نیز نس��بت به وج��ود تخلفاتی در 
فدراسیون فوتبال هشدارهایی داده بودیم، 
طبق آیین نامه داخلی مجلس نهایتا ظرف 
20 روز آینده شاهد حضور وزیر ورزش و 

مسئوالن فدراسیون فوتبال...
ادامهدرصفحه���2

عبور از خاموشی در تابستان 
مشروط به چیست؟

علیرضاورناصری ���
عضوکمیسیونانرژیمجلس

دولت و وزارت نیرو برای 
جلوگیری از خاموشی در 
تابستان باید بهینه سازی 
ش��بکه های  نوسازی  و 
برق، توسعه نیروگاه هاِی کوچک مقیاس، 
توس��عه و تس��هیل به��ره از انرژی های 
تجدیدپذی��ر مانن��د انرژی خورش��یدی، 
حمایت و تس��هیل سرمایه گذارِی بخش 
خصوصی، بهینه سازی و اصالح الگوی 
مص��رف برق در بخش خانگی، صنعتی، 
عمومی و روش��نایی معاب��ر را به عنوان 
بخشی از اقدامات الزم جهت جلوگیری 
ببخش��ند.  محوری��ت  خاموش��ی ها  از 
همچنین طی جلس��ه اخی��ر خود با وزیر 
نیرو، متوجه ش��دم، قول محرابیان برای 
تولید ٣ه��زار مگاوات برق در تابس��تان 

١۴0١ در حال پیگیری است و...
ادامهدرصفحه���2
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ایران و جهان

تحقیق و تفحص از فدراسیون 
فوتبال کلید خورد

 برای رس��یدگی به تخلفات گس��ترده صورت 
گرفته به ویژه در دوران ش��کل گیری پرونده 
ویلموتس در زمان مدیریت آقای تاج و حواشی 
رخ داده در دوره آقای عزیزی خادم خواهیم بود. 
در دو دوره اخیر اداره فدراسیون فوتبال، شاهد 
اتفاقات مخربی بودیم، گزارش این تخلفات به 
کمیسیون فرهنگی مجلس وصول شده و در 
همین راس��تا و بر اساس وظایف نظارتی طرح 
تحقی��ق و تفح��ص از فدراس��یون فوتبال در 
راس��تای ایجاد شفافیت در فوتبال کشور کلید 
خ��ورد. بر اس��اس آیین نام��ه داخلی مجلس، 
پس از نشس��ت تخصصی و توضیحات وزیر 
و مس��ئوالن فدراسیون و همچنین متقاضیان 
تحقی��ق و تفح��ص در کمیس��یون فرهنگی 
رأی گی��ری ص��ورت می گی��رد و در صورت 
نظر مثبت کمیس��یون این طرح روانه صحن 
مجلس خواهد ش��د. در حال حاضر سئواالت 
مهم��ی در افکار عمومی وجود دارد که باید به 
آن ها پاسخ داده شود، افرادی که با شعار آوردن 
سرمایه به فوتبال رأی مجمع عمومی را کسب 
کردند، چطور ممکن است نه تنها این وعده ها 
را محقق کند، بلکه مجموعه ای از هزینه های 
سنگین را نیز به فوتبال و ورزش کشور تحمیل 
کند. در حال حاضر روزانه اس��ناد جدید از دوره 
مدیریت آقای عزیزی خادم منتش��ر می ش��ود 
که جای س��ئوال دارد چطور ممکن است این 
اتفاق��ات در فدراس��یونی ک��ه وزارت ورزش و 
مجم��ع باید بر آن نظارت داش��ته باش��ند، رخ 
بده��د. در حال حاضر محورهای طرح تحقیق 
و تفحص به وزارت ورزش ارجاع شده و وزارت 
ورزش موظف است ظرف 20 روز نسبت به این 
ابهامات پاس��خ دهد تا کمیسیون فرهنگی نیز 
ظرف مدت 20 روز آینده جلسه بررسی طرح را 
برگزار کند. تمامی اقدامات در راستای تحقیق و 
تفحص از فدراسیون فوتبال در چارچوب قواعد 
و مق��ررات فیفا خواهد ب��ود و در مقررات فیفا 
آمده در صورتی که فس��اد مالی در فدراسیون 
فوتبال یک کشور گزارش شود بر اساس قوانین 
کشورها می توان به آن تخلف رسیدگی کرد و 
محورهای این تحقیق و تفحص در خصوص 

حیف و میل اموال عمومی است.

عبور از خاموشی در تابستان 
مشروط به چیست؟

مطابق اظه��ارات وی، محدودیت برِق صنایع، 
هم زمان با تعمیرات اساسِی صنایع خواهد بود 
تا به صنایع و اقتصاد کش��ور آسیب وارد نشود. 
یکی از دالیل مهم کمبود برق را فرسوده بودن 
نیروگاه ها و نپیوستن نیروگاه جدید به ظرفیت 
نیروگاه های کشور اس��ت، البته بخشی از این 
موضوع مربوط به تحریم ها است و بخشی هم 
به سهل انگاری مسئوالن مربوط می شود با این 
حال کمبود توان تولید عملیاتی برق در کشور 
به خوبی قابل مشاهده است. کشور های دیگر 
هم با این معضل پیک مصرف مواجه هستند 
اما ب��رای آن راهکار هایی را برگزیده اند، یکی 
از این راهکار ها بحث »پیک س��ایی در بخش 
صنعت« اس��ت، با ای��ن روش صنایع با جابه 
جایی س��اعت کاری سبب کاهش بار مصرف 
در س��اعت های اوج مصرف می ش��وند و البته 
یکی دیگ��ر از راهکار ها اعمال تعرفه باالتر در 

اوج مصرف است.

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

رهبر معظم انقالب اس��المی به  مناسبت عید 
س��عید فطر با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی 
از محکومان موافقت کردند. به گزارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفتر 
مقام معظم رهبری، به مناسبت عید سعید فطر، 
رهبر معظم انقالب اسالمی با عفو یا تخفیف 
مج��ازات ١۵۴2 ت��ن از محکوم��ان محاکم 
عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و 
سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. 
حجت االس��الم والمسلمین محس��نی اژه ای 
رئیس قوه قضاییه به مناسبت عید سعید فطر 
در نامه ای به رهبر انقالب اس��المی پیشنهاد 
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان 
را که در کمیس��یون عفو و بخش��ودگی واجد 
ش��رایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد 
که این پیش��نهاد در اجرای بند ١١ اصل ١١0 
قانون اساس��ی مورد موافقت حضرت آیت اهلل 

خامنه ای قرار گرفت.

آقای طالب زاده پژوهشگر و هنرمندی 
انقالبی با خدمات باارزش فرهنگی و 

رسانه ای بود
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 
پژوهش��گر و هنرمند انقالبی آقای نادر طالب 
زاده را تس��لیت گفتند.متن پیام رهبر انقالب 
اس��المی به این شرح است: بسم اهلل الرحمن 
الرحیم با تأس��ف خبر درگذشت پژوهشگر و 
هنرمند انقالبی و پرت��الش و پرانگیزه آقای 
ن��ادر طال��ب زاده رحمة اهلل علی��ه را دریافت 
کردم. به خان��واده و بازماندگان و همکاران و 
دوستان ایشان صمیمانه تسلیت عرض میکنم 
و از خداون��د متعال رحمت و مغفرت و پاداش 
نیک برای خدمات باارزش فرهنگی و رسانه ئی 

ایشان مسألت مینمایم.

در یک ماه اخیر ۱۵ صهیونیست در 
عملیات فلسطینی ها کشته شده اند

وبگاه صهیونیس��تی وای نت امروز )ش��نبه( 
در گزارش��ی نوش��ت ک��ه در یک م��اه اخیر 
١۵ صهیونیس��ت در عملیات ه��ای مختلف 
فلس��طینی ها به هالک��ت رس��یده اند. وبگاه 
صهیونیس��تی وای نت )ش��نبه( در گزارشی 
نوش��ت که در یک ماه اخیر ١۵ اس��رائیلی در 
عملیات های مختلف فلسطینی ها به هالکت 
رس��یده اند. بنابراین گزارش، جدای از عملیات 
روز گذشته در شهرک ارئیل در کرانه باختری 
که به کش��ته شدن یک نظامی صهیونیست 
منجر شد، در ماه آوریل جاری در جریان چهار 
عملیات دیگر، ١۴ صهیونیس��ت به هالکت 
رسیده اند. این در حالی است که عملیات های 
مقاومتی فلس��طینی ها در ماه جاری میالدی 
بیش��تر در اراض��ی ١۹۴۸ رخ داده ک��ه برای 
دوایر امنیتی رژیم صهیونیستی بی سابقه بوده 
اس��ت. براین اس��اس، جزئیات عملیات های 
یک ماه اخیر فلس��طینی ها به شرح زیر بوده 
اس��ت: در روز هفتم آوری��ل 2022 در جریان 
عملیات مسلحانه شهید »رعد حازم« )از اهالی 
جنین( در خیابان دیزنگف در شهر تل آویو، ٣ 
صهیونیست به هالکت رس��یدند. در روز 2۹ 
مارس در جریان عملیات مس��لحانه ش��هید 
»ضیا حمارش��ه« )از اهالی جنین( در شهرک 
بنی براک ۵ صهیونیست به هالکت رسیدند. 
در روز 2۷ مارس گذش��ته در عملیات »ایمن 
اغباری��ه« و »ابراهیم اغباری��ه« )از اهالی ام 
الفحم( در ش��هرک الخضریه 2 افس��ر مرزی 
صهیونیست به هالکت رس��یدند. در روز 20 
مارس در عملیات »محمد ابوالقیعان« )از اهالی 
نقب( که با استفاده از سالح سرد انجام شد، ۴ 

صهیونیست به هالکت رسیدند.

کشورهای عربی از رژیم صهیونیستی 
حق السکوت می گیرند

یک کارش��ناس فلسطینی در س��خنانی گفت: 
کشورهای عربی بابت س��کوت دربرابر اقدامات 
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، از این رژیم 
رشوه می گیرند. به گزارش المعلومه، »عبدالمجید 
السویلم« تحلیلگر سیاسی فلسطینی امروز شنبه 
در س��خنانی اع��الم کرد که کش��ورهای عربی 
حاش��یه خلیج ف��ارس به مس��ئولیت خود عمل 
نمی کنند و در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی 
نمی ایستند. وی افزود: این کشورها برای سکوت 
در برابر اقدامات خصمانه رژیم صهیونیس��تی از 
این رژیم رش��وه می گیرند. السویلم اظهار داشت 
که عادی سازی روابط کشورهای خلیج فارس با 
رژیم صهیونیستی بدون هیچ گونه شرم و خجالتی 
از س��وی آنها، صورت می گی��رد و هیچکس به 
اقدامات ایذائی صهیونیست ها علیه فلسطینیان 
اعتراضی نمی کند. این کارش��ناس فلسطینی در 
ادامه گفت: کشورهای عربی که به عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی پرداختند تنها به بر 
محکوم کردِن شفاهی اقدامات رژیم صهیونیستی 
اکتفا کرده و حتی برخی از این کشورها از تجاوزات 

و اقدامات خصمانه این رژیم حمایت می کنند.

توپخانه روسیه نزدیک به ۳۹۰ هدف 
اوکراینی را مورد اصابت قرار داد

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در نشست خبری 
ام��روز خود به ارائه گزارش��ی از اهداف منهدم 
شده در اوکراین توسط ارتش روسیه پرداخت. 
به گزارش ریانووس��تی، »ایگور کوناشنکوف« 
س��خنگوی وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که 
چهار تأسیس��ات نظامی اوکراین در شبانه روز 
گذش��ته مورد اصابت موشک های روسیه قرار 
گرفتند. کوناشنکوف در جلسه توجیهی امروز 
در این باره گفت: نیروهای موش��کی در طول 
شب چهار تأسیسات نظامی اوکراین را هدف 
قرار دادند از جمله دو پست فرماندهی نیروهای 
مس��لح اوکراین، یک س��امانه پرتاب موشک 
و یک ایس��تگاه رادار. وی همچنین افزود که 
توپخانه روسیه در طول شب گذشته تقریباً ٣۹0 
هدف اوکراین��ی دیگر از جمله ١۵ انبار راکت، 
س��الح و مهمات توپخانه را مورد اصابت قرار 
داد. سخگوی وزارت دفاع روسیه ادامه داد که 
هوانوردی روسیه در شب گذشته با موشک های 
نقطه زن انبارهای مهمات و سوخت اوکراین را 
هدف قرار داده و دفاع هوایی روسیه نیز تعداد 
١۸ فروند پهپ��اد اوکراینی از جمله پهپادهای 

»بیرقدار« را سرنگون کرده است. 

اخبار

حجت االس��الم رئیس��ی گف��ت: رعای��ت 
دس��تورالعمل های کرونای��ی همچنان در 
مدارس، مکان های عمومی و مراس��م های 
دینی و ملی کاماًل ضرورت دارد. ه گزارش 
»عصر ایرانیان« حجت االسالم سیدابراهیم 
رئیس��ی صبح شنبه در جلس��ه ستاد ملی 
مقابل��ه با کرون��ا با سپاس��گزاری به درگاه 
خداون��د متعال ب��رای کاهش چش��مگیر 
آم��ار ابتال و قربانیان ناش��ی از همه گیری 

کرونا گفت: ش��رایط مس��اعد ایجاد ش��ده 
در اثر واکسیناس��یون عمومی، این امکان 
را فراه��م ک��رد که راهپیمای��ی روز قدس 
امسال با ش��ور و عظمت زیادی نسبت به 
سال های گذشته برگزار شود. رئیس جمهور 
همچنین با قدردانی از حضور ش��کوهمند 
مردم روزه دار کش��ورمان در راهپیمایی روز 
ق��دس، اف��زود: ارزیابی ها حکای��ت از این 
دارند که با بهبود وضعیت ش��یوع کرونا در 

کش��ور و کاهش قابل توجه شاخص های 
مربوط به ابتال این بیماری، امسال هم آمار 
شرکت کنندگان در مراسم شب های قدر و 
هم جمعیت راهپیمایان روز قدس افزایش 
داشته اس��ت. رئیس��ی در ادامه با تاکید بر 
اینکه رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی 
همچن��ان ض��روری و الزم اس��ت، اظهار 
داشت: بهبود شرایط بهداشتی نباید باعث 
شود رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 

برابر ش��یوع کرونا کاهش یابد. رعایت این 
دستورالعمل ها در مدارس، وسایل حملونقل 
عمومی، مراک��ز خرید و نیز در مراس��م و 
مناس��بات دینی و مل��ی و هر محل تجمع 
دیگری کاماًل ضرورت دارد. رئیس جمهور 
مسئوالن مربوطه به ویژه در وزارت کشور را 
مکلف کرد که نسبت به کنترل تردد افراد از 
مرزها و به خصوص مرزهای شرقی کشور 
نهایت دقت و نظارت را به عمل بیاورند تا از 

ورود افراد مبتال به کرونا یا مشکوک به ابتال 
جلوگیری شود. رئیسی همچنین به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور 
داد ب��ا توجه به تخصیص یک میلیارد دالر 
ارز واردات دارو و تصمیم اتخاذ ش��ده برای 
تداوم تأمین منابع الزم این حوزه، نس��بت 
به نظارت ب��ر تأمین اقالم دارویی مختلف 
و نیز کنترل دقی��ق قیمت ها اقدامات الزم 

را به عمل آورد.

بهبود شرایط کرونا باعث کاهش رعایت دستورالعمل ها نشود
رئیس جمهور:

جنگ اوکراین؛ فاز دیگری از تضعیف آمریکا دربرابر چین
جن��گ اوکرای��ن در برابر چش��مان متحیر 
جهانی��ان همچن��ان ادام��ه دارد اما س��از 
ناهمگون کش��ورهای شرق آس��یا در قبال 
ای��ن بحران، گذش��ته از پی��روی از موضع 
واش��نگتن در محکوم ک��ردن حمله نظامی 
مس��کو به کی یف، تضعیف موقعیت آمریکا 
در رویارویی دیگری را تأیید می کند: تقابل 
با چین. به گزارش تارنمای شبکه تلویزیونی 
تله س��ور، آمریکا از مدت ها قب��ل از طریق 
امضای توافق نامه ه��ای گوناگون با انگیزه 
ایجاد اتحاد میان کش��ورهای آس��یایی در 
تالش بود تا هژمونی چین در اقیانوس هند 
و اقیان��وس آرام را تضعیف کند. هماهنگی 
که اگ��ر چه ایجاد آن ب��رای ضربه زدن به 
چینی ه��ا از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت 
ام��ا بروز جنگ اوکراین، ن��ه تنها همکاری 
کش��ورهای آس��یایی را تضعیف کرده است 

بلکه مواجهه با خطر تکرار تنش ها در شرق 
آسیا، تالش های دیپلماتیک برای صف آرایی 
مقابل چین نیز کارآیی خود را از دست داده 
است. هدف اس��تراتژیک آمریکا جلوگیری 
از ظهور هر گونه قدرت خصمانه و تس��لط 
بر مناطقی خوانده می ش��ود که برای منافع 
آمریکا از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. به 
این ترتیب روس��یه به عنوان بازمانده اتحاد 
جماهی��ر ش��وروی و چین به عن��وان یک 
نیروی نوخاسته و نوظهور در مدار بازیگران 
بین الملل��ی، کابوس ه��ای آمری��کا به نظر 
می رسند. توافق اس��تراتژیک میان استرالیا، 
انگلیس و ایاالت متحده موسوم به آکوس، 
نماد تغییر در عرصه تمرکز ژئوپلتیکی جهانی 
بین آمریکا و چین با هدف ایجاد یک بحران 
هسته ای در اطراف چین است که از کشمیر 
هند تا ژاپن را در بر می گیرد، از کره جنوبی، 

سنگاپور، ویتنام، تایلند و فیلیپین می گذرد و 
با رس��یدن به نیوزلند و استرالیا، تسلط چین 
بر دریای چین را مهار می کند. آنچه واضح 
اس��ت اینکه برای آمریکا، استراتژی بزرگ 
مهار چی��ن در زمره اولویت ها ق��رار دارد و 
توافق آمریکا با استرالیا و انگلیس )آکوس( 
گواه این امر و توهین بزرگ به متحدان ناتو 
است. آکوس همچنین بازتابی از یک دولت 
آمریکایی اس��ت که آنقدر به موضوع چین 
وسواس دارد که فراموش می کند پیامدهای 
جانب��ی تصمیمات مهم را بس��نجد. جورج 
کنان بر اس��اس مقاله ای که در سال ١۹۴۷ 
ب��ا عنوان »منابع رفتار ش��وروی« در مجله 
فارن افرز منتش��ر ش��د، معتقد بود »قدرت 
ش��وروی از منطق عقل، نفوذناپذیر اس��ت 
اما به منطق زور بس��یار حساس است«، از 
ای��ن منظ��ر، هم��کاری والدیمی��ر پوتین 

رئیس جمهوری روسیه با آمریکا برای ضربه 
زدن ب��ه چین برای کاخ س��فید ضروری به 
نظر می رس��ید. این در حالی است که جنگ 
اوکرای��ن، نه تنها رش��ته هرگونه همکاری 
مسکو- واش��نگتن را پاره کرده است بلکه 
غول های اوراسیایی و آسیایی را در کنار هم 
قرار داده اس��ت. در ادامه این گزارش آمده 
اس��ت: رویکرد نظامی گرایانه واش��نگتن نه 
تنه��ا از جذابیت چندانی برخوردار نبود بلکه 
تهدیدهای پنهان توس��ل به زور علیه چین 
در دریای چین جنوب��ی، نگرانی اعضای آ. 
سه. آن )انجمن کش��ورهای جنوب شرقی 
آس��یا( از کشیده ش��دن آتش جنگ ایاالت 
متح��ده و چین به این منطقه را برانگیخت.

با این حال، یک موضوع اساس��ی، شکست 
آمری��کا از کس��ب حمایت خ��ودکار هند از 
منافع این کشور بود. آنچه مسلم است اینکه 

ارزش های آمریکایی در منطقه ش��رق آسیا 
در جای��گاه پایین ترین ارزش ه��ا قرار دارد؛ 
دولت های آسیایی از قبیل برونئی، کامبوج، 
الئوس، میانمار، تایلند و ویتنام از آرمان های 
و  مطبوع��ات  آزادی  مانن��د  دموکراتی��ک 
انتخاب��ات آزاد اجتن��اب می کنن��د و همین 
امر، چرایی اینکه تنها کش��ورهای آس��یای 
جنوب ش��رقی، اندونزی، مالزی، فیلیپین و 
تیمور ش��رقی به اجالس سران دموکراسی 
به میزبانی ایاالت متحده دعوت هس��تند را 
توضیح می دهد. سنگاپور تنها کشوری است 
که در ماجرای جنگ اوکراین، در کنار غرب 
قرار گرفت و »ویویان باالکریش��نان« وزیر 
امورخارجه س��نگاپور اعالم کرد: س��نگاپور 
قص��د دارد هماهنگ با دیگر کش��ورها در 
زمینه اعمال تحریم های مقتضی و مناسب 

علیه روسیه اقدام کند.

 ایران به یک ابرقدرت منطقه ای تبدیل شده است
رأی الیوم:

سردبیر رأی الیوم نوش��ت ایران در جنگ سایبری رژیم 
صهیونیستی را شکس��ت داد و اهمیتی برای تهدید های 
آن قائل نیست و به آن پاسخ می دهد. عبدالباری عطوان 
در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی المیادین گفت: ایران به 
یک ابرقدرت منطقه ای تبدیل شده است. ایران اسرائیل 
را در جنگ کش��تی ها شکس��ت داد. ایران اسرائیل را در 
جنگ سایبری شکست داد. ایران اهمیتی برای تهدیدات 
اس��رائیل قائل نیس��ت و به آن پاس��خ می دهد. هر نوع 
تعرض به ایران با پاس��خ کوبنده روبرو خواهد شد. ایران 
روز گذشته موش��ک های نقطه زن خودش را به نمایش 
گذاشت که پیامی برای اسرائیلی ها بود که این موشک ها 
برای حمله به شما ساخته شده است. او درباره سخنرانی 
سید حسن نصراهلل گفت: اصلی ترین پیام این سخنرانی 
آن بود که نابودی قدس یا مقدسات اسالمی و مسیحی 
در قدس به معنای نابودی اسرائیل خواهد بود. این یعنی 
قدس تنها نیس��ت و مقاومت هرگز تسلیم نخواهد شد و 
به هر نوع تعرض اس��رائیل به مقدسات پاسخ خواهد داد. 
عطوان افزود: سید حس��ن نصراهلل به این موضوع اشاره 
کرد که آنچه اسرائیل را از بین می برد، مقاومت است، زیرا 
اگر امنیت تل آویو از بین برود، س��تون فقرات این رژیم 
از بی��ن می رود. پیش تر ارتش های عربی نتوانس��تند این 
امنیت را در هم بکشنند، اما امروز مقاومت با موشک های 
نقطه زن و عملیات های انفرادی باعث وحشت و نگرانی 

اسرائیل شده است.
مح�ورمقاومتام�روزتصمیمبهپاس�خدادنگرفته ���

است
او تصریح کرد: سید حس��ن نصراهلل نخستین بار اعالم 
کرد ما از ش��یوه پاس��خ دادن در زمان و مکان مناس��ب 
اس��تفاده نخواهیم کرد، یعنی هر نوع تعرض به س��وریه 
با پاسخ روبرو خواهد ش��د. هر نوع تهاجم علیه ایران با 
پاسخ روبرو خواهد ش��د. در اینجا، نشانه های آمادگی و 

قدرت آش��کار می شود. به نظر من، محور مقاومت امروز 
تصمیم به پاس��خ دادن گرفته اس��ت و دیگر نمی خواهد 
س��کوت کند. به نظر من، ابتدای این مسیر نبرد شمشیر 
قدس بود که مقاومت در آن پیروز شد. سردبیر رأی الیوم 
نوشت: اس��رائیل امروز منزوی شده است و غرب دیگر 
ب��ه آن توجهی ندارد. تمرکز امروز غرب بر نبرد اوکراین 
است. این نبرد طوالنی خواهد شد. غربی ها درگیر مسائل 
امنیتی و اقتصادی خودشان هستند. اسرائیلی ها به خوبی 
این ش��رایط را درک می کنند و به همین علت، خروج از 
این رژیم آغاز شده است. مهاجرت از اوکراین به اسرائیل، 
برای این رژیم ناامیدکننده بود. بیش از ۴00 هزار یهودی 
در اوکراین زندگی می کردند که حاضر نشدند به اسرائیل 
مهاجرت کنند. زیرا به خوبی می دانند که اسرائیل امنیت 

ن��دارد. اگر محور مقاومت با حمالت هوایی به س��وریه 
مقابله کند و به آن ها پاس��خ دهد، ش��اهد فرار ش��هرک 
نش��ینان خواهیم ب��ود. عبدالباری عطوان گفت: س��ید 
حسن نصراهلل همواره بر اس��اس اطالعات کاماًل دقیق 
س��خن می گوید و من اطمینان دارم که دش��من امروز 
در حالت ضع��ف، ناامیدی، درماندگی و فروپاش��ی قرار 
دارد. اس��رائیلی ها می گویند حزب اهلل بیش از ١۵0 هزار 
موش��ک در اختیار دارد و به همین علت، خطرناک ترین 
جبهه برای این رژیم، مرز های لبنان اس��ت. اسرائیلی ها 
توانای��ی تهاجم به نوار غزه را ندارند و حتی می ترس��ند، 
چنی��ن تهدیدی را مطرح کنند. زیرا ب��ه خوبی می دانند 
که موشک های کورنت س��وریه، در انتظار آن ها خواهد 
بود. ش��اخه های نظامی گروه های مبارز فلس��طینی در 

انتظار آن ها خواهند بود. به خدا س��وگند در مرحله بسیار 
حساسی قرار داریم. سخنرانی سید حسن نصراهلل، خواب 
را از چش��م فرماندهان نظامی و سران سیاسی اسرائیل 

می گیرد.
اس�رائیلدرحالنابودیاستوهیچکسینمیتواند ���

ازآنحفاظتکند
عطوان افزود: محور مقاومت دو اتاق عملیات دارد که در 
حالت برگزاری مس��تمر قرار دارند. اتاق عملیات نظامی، 
ب��رای هماهنگی بین بازو ه��ای نظامی محور مقاومت و 
ارتش های آن و اتاق دیگر برای عملیات سیاس��ی است. 
ه��دف این دو اتاق عملیات، آمادگی برای مرحله آینده و 
انتقال از مرحله بازدارندگی به مرحله حمله اس��ت. س��ید 
حسن نصراهلل می داند، دشمن مانند یک ببر زخمی است 
و هر لحظه ممکن اس��ت اقدام جنون آمیزی انجام دهد. 
اما او تاکید کرد محور مقاومت در آمادگی کامل قرار دارد. 
ایران از مرحله دفاع به مرحله حمله منتقل ش��ده اس��ت. 
ممکن است شاهد پاسخ سنجیده نظامی ایران به اسرائیل 
باش��یم. ایران در هدف قرار دادن مقر موس��اد در اربیل، 
تردید نکرد. ایران در گرفتن این انتقام سریع و مستقیم، با 
هیچ کشوری مشورت نکرد و از هیچ کسی اجازه نگرفت. 
ایران به کشور هایی که روابط خودشان را با اسرائیل عادی 
سازی کرده اند می گوید، اگر پایگاه هایی برای تهدید ایران 
در اختیار اسرائیل قرار دهند، مانند مرکز موساد در اربیل با 
آن برخورد خواهد کرد. اسرائیل در برابر این حمله سکوت 
ک��رد و به آن پاس��خی نداد. ما در براب��ر راهبرد جدیدی 
هستیم که سید حسن نصراهلل آن را اعالم کرد. اسرائیل 
در حال نابودی است و هیچ کسی نمی تواند از آن حفاظت 
کند. محور مقاومت، ابتکار عمل را در دست گرفته است. 
به خدا سوگند، عامالن عادی سازی روابط با اشغالگران، 
پشیمان خواهند ش��د. ما به بازگشت به فلسطین و نماز 

خواندن در قدس نزدیک شده ایم.

عضو هیأت رئیس��ه مجلس بیانیه نمایندگان در رابطه 
ب��ا ل��زوم ورود وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات 
س��پاه برای شناس��ایی و برخورد با طراحان و مجریان 
تخری��ب قوه مقننه را قرائت ک��رد. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، سیدمحسن دهنویعضو هیأت رئیسه مجلس 
در نشس��ت علنی مجلس شورای اسالمی بیانیه 2٣٣ 
نف��ر از نمایندگان را قرائت کرد. متن بیانیه به ش��رح 
ذیل اس��ت: بار دیگر رهبر معظ��م انقالب از مجلس 
یازده��م به عنوان مجلس انقالبی حمایت کردند و بار 
مس��ئولیت تک تک نمایندگان را س��نگین تر از پیش 
نمودند. ما نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی ضمن 
اعالم مراتب سپاس��گذاری و تش��کر خود از حمایت 
های رهب��ری معظم انق��الب، وظیفه خ��ود را برای 

حل مش��کالت مردم و امیدآفرینی بیشتر از هر زمانی 
ح��س می کنیم و خود را متعهد م��ی دانیم که از این 
س��رمایه گرانقدر در جهت حل مس��ائل مردم استفاده 
کنیم. مجلس یازدهم که از سوی رهبر معظم انقالب، 
مجلس انقالبی توصیف شده و مسئولیت امیدآفرینی از 
جانب معظم له بر دوش آن نهاده شد، در طول دو سال 
گذش��ته بیش از پیش بینی ها مورد هجمه و تخریب 
دش��منان خارجی و بدخواهان داخلی بوده و هر روز به 
بهان��ه ای مورد حمله قرار گرفته اس��ت. خادمان ملت 
س��عی کردند در طول دو سال گذشته کارهای مهمی 
به انجام برس��انند که تصویب قان��ون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها، قانون جهش تولید مسکن، قانون 
جهش تولید دانش بنیان و قانون تسهیل صدور مجوز 

کس��ب و کار از مهم ترین اقدامات آن به ش��مار می 
رود. نمایندگان مردم تالش نمودند تا سرمایه اجتماعی 
نظام را بیش��تر و موجب امیدآفرینی مردم ش��وند و در 
جهت حل مش��کالت مردم شبانه روز فعالیت کنند اما 
از هر سو با تخریب های ناجوانمردانه ای مواجه شدند 
که هدفی جز کم ش��دن اعتماد مل��ت به نظام ندارند. 
در این دو س��ال گاهی مسائل مربوط به یک نماینده، 
گاهی یک کمیس��یون، گاهی یک طرح یا قانون و در 
تازه ترین آنها نیز به صورت هدفمند تخریب ریاس��ت 
محترم مجلس پرداختند و در بس��یاری اوقات، کلیت 
مجلس مورد هجمه قرار گرفت که شاید در طول ۴0 
س��ال گذش��ته این حجم از تخریب و حمله بی سابقه 
بوده باشد. گویی حمایت رهبر بزرگوار انقالب و تالش 

شبانه روزی نمایندگان موجب شده که دشمن خارجی 
و غ��رب زدگان و متحجران داخلی تمام همت خود را 
بر تخریب این مجل��س بگذارند تا کم کاری دولت و 
مجلس گذش��ته از جانب مردم فراموش ش��ود و مانع 
امی��دواری مردم گردد. ما نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی از همین رو، ضمن تش��کر از همه دس��ت 
اندرکاران به ویژه وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
س��پاه در حفظ امنیت کشور از وزیر اطالعات و رئیس 
س��ازمان اطالعات س��پاه تقاضا داریم ک��ه طراحان و 
مجریان این پروژه های تخریب را شناس��ایی و با آنها 
برخ��ورد الزم صورت گیرد. ب��ار دیگر از حمایت های 
رهبر معظم انقالب تشکر و آن را فرصتی بزرگ برای 

خدمت به مردم عزیز کشور می دانیم.

دستگاه های امنیتی با طراحان و مجریان تخریب مجلس برخورد کنند
یانیه ۲۳۳ نفر از نمایندگان مجلس:

می توانیم خودروهای ۵۰۰۰ دالری با کیفیت وارد کنیم
رئیس مجلس:

رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی گفت: 
خ��ودرو  واردات  مصوب��ه  روی  مجل��س 
پافش��اری کرد و ما می توانیم خودروهایی با 
قیمت ۵000 دالر اما با کیفیت مناسب وارد 
کنیم. به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی درباره 
موض��وع واردات خودرو، اظهار کرد: مصوبه 
واردات خودرو در دو جلسه مفصل در صحن 

مجمع تش��خیص مصلحت نظام با حضور 
بنده و رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. صرفاً دو 
بند در آن جلس��ه اصالح ش��د اما در نهایت 
کلی��ات آن ب��ه تأیید رس��ید. وی ادامه داد: 
بحث خودرو از جمله موضوعات مهم کشور 
محس��وب می ش��ود. واردات خودرو به این 
شکل نیس��ت که ما فقط خودرو وارد کنیم 

و به مباحث دیگر توجه نش��ده باشد و ما در 
طرح ساماندهی صنعت خودرو تأکید کردیم 
ک��ه به تولید خودرو هم توجه ش��ود. رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی اف��زود: در حال 
حاضر روش تولید خودرو در کش��ور دارای 
اش��کاالت فنی اس��ت که باید م��ورد توجه 
ق��رار گیرد، در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام ه��م به صورت مفص��ل توضیح دادم 

که چگونه باید وضعیت خودروس��ازی را در 
کش��ور اصالح کنیم. قالیباف اظهار کرد: در 
ش��رایط فعلی می بینیم که قیمت تمام شده 
خودروی��ی مانند پرای��د 200 میلیون تومان 
اس��ت، در حالی  که ب��ا ارز 2۵ هزار تومانی 
می ت��وان خودروهای��ی را در ح��دود ۵000 
دالر ب��ا کیفیتی بس��یار خوب وارد کش��ور 
کرد که این خواس��ته مجلس بوده و مجمع 

تش��خیص مصلحت نظام ب��ا آن همراهی 
کرد. رئی��س مجلس در پایان خاطرنش��ان 
ک��رد: این موضوع یعن��ی واردات خودرو در 
ارتق��ای کیفیت تولید خ��ودرو، قیمت تمام 
ش��ده و تیراژ تولید مؤث��ر خواهد بود و الزم 
است از پافشاری مجلس روی مصوبه خود 
و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تشکر کنم.
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اقتصاد کالن

 رکوردشکنی در بازار بورس 
با عرضه اولیه سهام آسیاتک

ب��ه گ��زارش روابط عمومی مجموع��ه انتقال 
داده های آس��یاتک؛ ۷ اردیبهشت سال جاری، 
١۵ درصد از سهام این مجموعه در بازار بورس 
عرضه اولیه شد و بیش از یک ونیم میلیون کد 
بورسی س��هام آن را خریداری کردند.  مراسم 
عرضه اولیه س��هام آس��یاتک در بورس اوراق 
به��ادار تهران، پی��ش از ظهر چهارش��نبه، ۷ 
اردیبهشت برگزار شد. در این مراسم محمدعلی 
یوسفی زاده، مدیرعامل مجموعه، اعضای هیات 
مدیره و مدیران س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران از این عرضه اولیه رونمایی کردند.  به این 
ترتیب، ٣00 میلیون سهم، معادل ١۵ درصد از 
سهام کل شرکت )١2 درصد عرضه عمومی و 
٣ درصد عرضه به صندوق های سرمایه گذاری( 
به عنوان نخستین عرضه اولیه قرن جدید، در 
بازار بورس عرضه و خریداری ش��د؛ با توجه به 
مش��ارکت ١ میلیون و ۵۸0  ه��زار و ١٣2 کد 
معامالتی در این عرضه اولی��ه، رکورد »فزر« 
شکسته شد و از این رو می توان بورسی شدن 
آس��یاتک را اتفاقی میمون برای بازار سرمایه 
دانست. بنا بر گزارش های منتشرشده، در پایان 
این عرضه اولیه ، هر کد بورسی توانست ١۹۶ 
سهم در سقف قیمت ۶،۶۶0 ریال را از آن خود 
کند.  ارزش این میزان س��هام تخصیص داده 
ش��ده برای هر متقاضی ب��ه ١٣0 هزار و ۵۶۶ 
تومان  رسید؛ درحالی که میزان نقدینگی طبق 
آگهی عرض��ه اولیه بورس 2 میلی��ون و ۶۶۴ 
هزار ریال اعالم شده بود.  به گفته مدیرعامل 
مجموعه، آسیاتک متعهد شده است، طی ٣ ماه 
آینده، ١0 درصد دیگر از سهام این مجموعه را 
برای خرید در اختیار سازمان بورس و خریداران 
قرار دهد. شاید این خبر خوبی برای اهالی بورس 
و بازماندگان عرضه اولیه س��هام این ش��رکت 
باش��د؛ چراکه بر اس��اس ارزیابی های سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آس��یاتک 
برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور محسوب 
می شود و با توجه به پروژه های جدید و جاری 
خود، احتم��اال در آینده نه چن��دان دور بتواند 
ارزش س��رمایه خود را چند برابر کند.  گفتنی 
اس��ت، آسیاتک پانصد و نود و سومین شرکت 
بورسی در بخش »اطالعات و ارتباطات« است 
که با کد صنعت »۷٣١0« و نماد »آس��یاتک، 

ASIATECH « عرضه می شود. 

 رشد شاخص بورس 
در نخستین روز معامالتی هفته 

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت 
ش��نبه، ١0 اردیبهش��ت ماه با یک  هزار و ۶0 
 واحد افزای��ش، در ارتفاع یک  میلیون و ۵22 
ه��زار واحدی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار 
ایرنا، در معامالت امروز بازار س��هام )بورس و 
فراب��ورس( بیش از ١2 میلیارد و 2۷۷ میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ١١۸ 
ه��زار و ۶۷۷ میلیارد ری��ال و در بیش از ۹١۷ 
ه��زار و 2۹ نوبت معامله ش��د.امروز در ادامه 
معامالت بورس تهران، بیش از هشت میلیارد 
و ۹٣۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
ب��ه ارزش ۵0 ه��زار و ۴۸٣ میلیارد ریال و در 
۶0۴ ه��زار و 2۶ نوبت معامله ش��د.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با سه هزار و ۴۸۸ واحد 
افزایش به ۴١۵ هزار و ١١۵ واحد و ش��اخص 
قیمت )هم وزن( با 2 هزار و ١۷١ واحد رش��د 
به 2۵۸  هزار و ٣۵١ واحد رسید.شاخص بازار 
اول، ۸۴۹ واحد کاهش و ش��اخص بازار دوم، 

هفت هزار و ١۶۹ واحد افزایش داشت.

 نرخ رشد اقتصاد ایران در
 پاییز ۱۴۰۰ به ۵.۸درصد رسید

بر اساس اعالم بانک مرکزی رشد اقتصادی 
بدون نفت در سه ماهه سوم سال ١۴00 حدود 
۵.۸درصد بوده است. به گزارش تسنیم، بانک 
مرکزی اخیراً نماگرهای اقتصادی س��ه ماهه 
س��وم س��ال ١۴00 را منتش��ر کرده اس��ت،  
شاخص های عمده اقتصادی در این  گزارش، 
در س��ه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک 
شده اس��ت؛ بخش واقعی شامل حساب های 
ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و 
بازرگانی داخلی اس��ت. بر اساس این گزارش 
در سه ماهه سوم س��ال ١۴00 رشد اقتصادی 
بدون نفت ۵.۸ درصد بوده اس��ت، همچنین 
تولی��د ناخالص داخلی به قیم��ت پایه در این 
مقطع زمانی ٣.۷ درصد گزارش ش��ده است. 
رشد بخش خدمات در سه ماهه سوم سال قبل 
بیش از ۸ درصد بوده اس��ت، بر این اس��اس 
رش��د منفی بخش س��اختمان در فصل پاییز 
ادامه داشت و رشد منفی ۵.۸درصدی از سوی 
بانک مرکزی برای س��ه ماهه سوم سال قبل، 
اعالم شد، همچنین رشد بخش کشاورزی نیز 

منفی 2.۵ درصد بوده است.

قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار به طور دقیق اجرا شود

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
گفت: برای توسعه کسب وکار و بهبود اقتصاد 
کش��ور باید فرآیند صدور مجوزها ساده شود 
که انتظار ما آن اس��ت با اجرای دقیق قانون 
تس��هیل صدور مجوزهای کس��ب وکار این 
مسئله محقق شود. »محمدمهدی مفتح« در 
گفت وگو با ایرنا، درباره قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کس��ب وکار، اظهار داشت: صدور 
مجوز برای ایجاد اشتغال یکی از حلقه های 
مهم برای ایجاد شغل اس��ت.نماینده مردم 
تویسرکان در مجلس شورای اسالمی افزود: 
باید فرآیندی که منجر به صدور مجوز برای 
کس��ب وکار می شود، ساده باشد و پیچیدگی 
نداشته باش��د تا فردی که می خواهد مجوز 
برای کسب و کار دریافت کند، دچار مشکل 
نشود.وی بیان کرد: برای توسعه کسب وکار 
و بهب��ود اقتصاد کش��ور بای��د فرآیند صدور 
مجوزهای کسب و کار ساده شود که انتظار 
ما آن اس��ت با اجرای دقیق قانون تس��هیل 
صدور مجوزهای کس��ب و کار این مس��ئله 
محقق شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجل��س تصریح کرد: اگر ای��ن اتفاق بیفتد، 
موجب می شود کسب و کارها توسعه و رشد 
پیدا کنند و باعث می شود اشتغال بیشتری در 
سطح کشور داشته باشیم و انگیزه افراد برای 

توسعه کسب و کارها افزایش می یابد.

در دولت گذشته وزیر کار با یک تلفن، 
مباحث شورای عالی کار را تغییر می داد

وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با تاکید 
ب��ر اینکه خودمان را متعل��ق به جریان های 
کارگری می دانیم، خواس��تار تش��کل یابی و 
مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی 
برای حل مسائل و مشکالت شد. به گزارش 
ایرنا، »حجت اهلل عبدالملکی« روز شنبه در 
نشست ویدئوکنفرانسی با مسئوالن تشکل 
ه��ای عالی کارگ��ری، کارفرمایی، بس��یج 
کارگری اس��تان های کش��ور و مدیران کل 
اجرای��ی اظهار داش��ت: موضوع س��ه جانبه 
گرایی)کارگ��ران، کارفرمایان و دولت( یا در 
واق��ع وزن دادن به کارفرمای��ان و کارگران 
در تصمیم های اقتصادی کش��ور در دولت 
مردمی آیت اهلل رئیس��ی شعار نیست و یک 
اعتقاد اس��ت.وی افزود: موضوع س��ه جانبه 
گرای��ی جزو اصول و قواعد اقتصاد مقاومتی 
اس��ت، در گذشته تنها لفظ این اقتصاد گفته 
می شد و دولتمردان فقط تکرار کرده و ضد 
آن عمل م��ی کردند ام��ا در دولت مردمی 
اعتقاد راس��خ داریم یکی از اصول پنجگانه 
اقتص��اد مقاومت��ی مردمی ک��ردن اقتصاد 
اس��ت یعنی اموری که مربوط به مردم است 
خودشان مش��ارکت کنند و انجام دهند.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی باالترین س��طح 
تجلی کار و اقدامات مردمی را فعالیت تشکل 
ها عنوان کرد و گفت: مردم در این تش��کل 
ها با برگزاری انتخاب��ات، نمایندگان خود را 
انتخاب می کنن��د و نمایندگان در چارچوب 
قوانین برنامه ری��زی و اقدام می کنند و در 
این مس��یر دولت ب��ه نوع��ی تنظیم گری، 
هدایت و پشتیبانی می کند.وی بیان داشت: 
ت��ا کنون به موضوع اصل س��ه جانبه گری 
اقتصاد مقاومتی عمل ک��رده ایم و در ادامه 
به این اصل ملتزم خواهیم بود این در حالی 
است که در گذش��ته یک مقام دولتی )وزیر 
کار وقت( به شورای عالی کار زنگ می زد و 

مباحث را از دستور شورا خارج می کرد.

ایران، دومین صادرکننده فرش 
دستباف

رئیس مرکز ملی فرش از پیگیری برای حذف 
تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش دستباف 
خبر داد و گفت: در س��ال 2020 کل صادرات 
فرش دستباف در جهان بیش از ۸۷0 میلیون 
دالر بوده که ۷2 میلیون دالر آن از ایران صادر 
شده و این رقم بیشترین صادرات در جهان بعد 
از صادرات کشور هند است. به گزارش ایسنا، 
فرحناز رافع در نشستی خبری اظهار کرد: به 
دلیل مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
صادرات ف��رش در س��ال 2020 در کل دنیا 
کاهش داشته و به بیش از ۸۷0 میلیون دالر 
رس��یده است. این در حالی است که صادرات 
فرش در جهان در سال های قبل از آن بیش 
از یک میلیارد دالر و حتی در سال 20١۶ یک 
میلیارد و ۵۸0 میلیون دالر بوده است.به گفته 
وی بر اساس آمارهای جهانی، در سال 2020 
هند با 2۷۸ میلی��ون دالر صادرات فرش در 
رتبه اول، ایران با ۷2 میلیون دالر در رتبه دوم 
و نپال با ۵١ میلیون دالر در رتبه س��وم بوده 
است. صادرات پاکستان و چین هم به ترتیب 
۵0 و ٣١ میلیون دالر بوده و ترکیه هم با افت 
چشمگیر، رقم ناچیزی از صادرات فرش داشته 
اس��ت. این آمارها برخ��الف اظهارات برخی 
افراد اس��ت که اطالعات نادرس��ت در اختیار 
م��ردم قرار داده و می گویند ایران در صادرات 
فرش از سایر کشورها عقب افتاده است.رافع 
همچنین معتقد اس��ت ایران در حقیقت رتبه 

اول صادرات فرش در جهان را دارد.

اخبار

عضو کمیسیون انرژی مجلس اراده سست 
و نبود مدیریتی جامع را دو مش��کل اصلی 
در زمینه عدم اجرای قانون پتروپاالیشگاه ها 
دانس��ت و گفت: مجوزهای این قانون باید 
هر چه سریع تر ابالغ شود. هادی بیگی نژاد 
در گفت وگو با  خان��ه ملت با انتقاد از عدم 
ابالغ مجوزهای پتروپاالیشگاه ها، گفت: از 
آنجا که این کار به منابع بسیاری نیاز دارد، 
اراده ها را برای انجام آن سس��ت می کند و 

این عبارت که »پول نداریم« مکرر از زبان 
مسئوالن وزارت نفت شنیده می شود لذا به 
زعم ش��ان ابالغ قانون و بررس��ی موضوع 
بی فایده اس��ت و از آنجا که راه را بن بست 
می داند ب��ه آن ورود نمی کنن��د هرچند تا 
ح��دودی حق دارند چراکه در کش��ور همه 
چش��م ها به س��مت صندوق توسعه است.
نماینده م��ردم مالیر در مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان اینکه راهکارهای میانبری 

نی��ز وج��ود داد، توضی��ح داد: راهکارهایی 
مانن��د س��رمایه گذاری پتروش��یمی ها در 
صنایع باالدس��تی را می توان پیشنهاد داد 
البت��ه بانک ه��ا، پتروش��یمی ها و صنایعی 
مانن��د فوالد که یک��ی از مصرف کنندگان 
در  می توانن��د  اس��ت-  ُکک  س��وزنی 
پاالیشگاه ها سرمایه گذاری کنند چراکه در 
ادامه خود به خود محصول با ارزش افزوده 
بیشتر ایجاد شده و ارز خارج نمی شود ضمن 

آنکه فناوری های داخلی تقویت می ش��وند 
اما رس��یدن به این مرحله به یک مدیریت 
جامع توس��ط یک ش��خص نیاز دارد، این 
ش��خص می تواند معاون رئیس جمهور در 
امور پتروش��یمی ها یا مشاور اجرایی رئیس 
جمهور در امور پتروش��یمی ها باش��د.  وی 
اظهار کرد: در نظر گرفتن چنین ش��خصی 
را ب��ه رئیس جمهور پیش��نهاد دادم چراکه 
اکن��ون وزارتخانه ه��ای همچ��ون تعاون، 

آم��وزش و پرورش، نفت، دف��اع و... در کار 
پتروش��یمی فعال هس��تند اما بطور مثال 
نهایت به محص��ول متانول رس��یده اند یا 
تبدیل های ساده دیگر، به همین دلیل یک 
نفر باید با قدرت وارد کار ش��ده و س��اخت 
یک پتروپاالیشگاه ٣00 هزار بشکه ای را در 
دستور قرار دهد و تا ۵ سال دیگر نیز ساخت 
آن تمام شود و بانک ها را نیز پای کار بیاورد 

چراکه این کار انصافا سودآور است.

گره اجرای قانون پتروپاالیشگاه ها به دست چه کسی باز می شود؟
بیگی نژاد:

۵ سال است که تورم باال داریم
وزیر صمت:

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سال 
١٣۹۷ یعنی پنج س��ال پیش تاکنون تورم 
باال بوده و تداوم این تورم فشار مضاعفی را 
به مردم وارد کرده است.به گزارش مهر به 
نقل از وزارت صمت، سیدرضا فاطمی امین 
در حاش��یه راهپیمایی روز جهانی قدس در 
جم��ع خبرنگاران، گفت: یک بار در س��ال 
١٣۷۴ و بار دیگر در س��ال ١٣۹0 تورم باال 
در کشور اتفاق افتاده بود، اما چالش کنونی 

ما این اس��ت که از س��ال ١٣۹۷ یعنی پنج 
س��ال پیش تاکنون تورم باال بوده و تداوم 
این تورم فش��ار مضاعف��ی را به مردم وارد 
کرده اس��ت.وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
تصری��ح کرد: ب��رای کنت��رل و بهبود این 
ش��رایط برنامه ریزی های الزم انجام شده و 
اقدامات خوب��ی در مجموعه دولت در حال 
انجام اس��ت.وی تصریح کرد: برای کنترل 
و بهبود این ش��رایط برنامه ریزی های الزم 

انجام ش��ده و اقدامات خوب��ی در مجموعه 
دولت در ح��ال انجام اس��ت.فاطمی امین 
در خصوص حضور مس��ئولین دوش��ادوش 
م��ردم در راهپیمایی ها و دیگ��ر صحنه ها، 
گفت: دولت س��یزدهم دولتی مردمی است 
و ای��ن دولت بین مردم و مس��ئول تفکیک 
قائل نمی شود، درواقع تکلیف مسئوالن در 
این دولت بیش��تر شده اس��ت.وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت در خصوص دیدار با مردم 

و ش��نیدن دغدغه های آن ها در خالل این 
راهپیمای��ی نیز بی��ان کرد: مردم مس��ائل 
مختلفی را در حوزه ه��ای گوناگون ازجمله 
معیش��تی، بازار، خ��ودرو و.. بیان کردند که 
رس��یدگی به آن ها در اولویت کاری دولت 
ق��رار دارد.فاطمی امین با اش��اره به اینکه 
مسئله فلس��طین موضوع نخس��ت دنیای 
اس��الم اس��ت، ادام��ه داد: رژی��م غاصب 
صهیونیس��تی در س��رزمین های اش��غالی، 

بیش��ترین قدرت رس��انه، فناوری، نظامی، 
سیاس��ی و… را در اختی��ار دارد، اما همین 
رژیم نامشروع در مقابل مردم فلسطین که 
با دست خالی می جنگند، شکست می خورد 
و ای��ن نش��ان می دهد ک��ه اراده مردم چه 
ان��دازه می تواند مؤث��ر باش��د.وزیر صمت 
همچنین تصریح ک��رد: امیدواریم که همه 
ش��اهد زوال قدرت های پوشالی و نامشروع 

در جهان باشیم.

بانک ها زیر تیغ جراحی بی سابقه 
بانک ها از هرگونه سرمایه گذاری غیر مولد ممنوع می شوند

گروهاقتصادی-میثمترکیان:وزارت اقتصاد دستورالعمل 
اجرایی راهبرده��ای بانکی را با محوریت هایی از جمله 
رفع ناترازی موسسات اعتباری و هدایت اعتبار به سمت 
شرکتهای دانش بنیان و اشتغال آفرین تهیه کرده است.
به گزارش مهر، نظام بانکی در اقتصاد ایران با مشکالت 
متعددی مواجه است. نظام بانکی از سوی صاحبنظران و 
کارشناسان یکی از علت های اصلی مشکالتی اقتصادی 
و حت��ی افزایش نرخ ت��ورم عنوان می ش��ود که نه تنها 
نتوانس��ته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور گام 
بردارد، بلکه به عنوان عامل مخربی با خلق پول بی رویه، 
بی انضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ 
بهره باال و… اقدام کرده است.یکی از مباحث بااهمیت 
در حوزه بانک��ی، اصالح قوانین و مقررات در راس��تای 
کنت��رل نقدینگی و تورم و جلوگی��ری از کاهش ارزش 
پول ملی اس��ت. ب��رای این منظ��ور، تمرکز بر کل های 
پول��ی از طریق اصالح نظام بانکی و بودجه ای کش��ور 
از اولویت های اساس��ی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 
است. البته باید توجه داشت که اصالح نظام بانکی یک 
شبه انجام نمی شود، بلکه نیازمند توسعه زیرساخت های 
اساس��ی برای رفع معایب موجود است.در اقتصادی که 
نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ 
تسهیالت و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می کند. 
در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست 
بنابراین اعتبارات بانکی، جیره بندی و همین جیره بندی 
نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فس��اد در فرآیند اعطای 
تس��هیالت می شود. در این مکانیسم، افراد کم برخوردار 
جامعه، کمتر منتفع و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع 
بانکی اس��تفاده می کنند که همین امر عدالت اجتماعی 
در توزی��ع عادالنه ثروت در جامع��ه را مختل می کند و 

زمینه های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم 
م��ی آورد. در چنی��ن وضعیتی منابع بانک��ی تحت هیچ 
شرایطی، بهینه توزیع نمی شود و نه تنها منجر به ایجاد 
سرمایه نمی گردد بلکه بهره وری نیز قابل تحقق نیست 
و رشد اقتصادی نیز محقق نمی شود.برای برون رفت از 
چنین وضعی، نیاز اس��ت تا در ابتدا ریل گذاری مناسبی 
برای ش��بکه بانکی انجام شود که وزارت امور اقتصادی 
و دارایی با توجه به ش��رایط فعل��ی ریل گذاری را انجام 
داده و لذا در راس��تای تحقق بخشی به فرمایشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
و با هدف عملیاتی کردن س��ند تحول دولت س��یزدهم 

و با چش��م انداز اصالح نظام بانکی به نف��ع آحاد مردم، 
دس��تورالعمل اجرای��ی راهبردهای بانک��ی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با محوریت های رفع ناترازی مؤسسات 
اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکت های دانش بنیان 
و اشتغال آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و 
خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در 
اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.

جزئیاتدستورالعملاجراییراهبردهایبانکی ���
بر این اس��اس، اهداف دس��تورالعمل اجرایی راهبردهای 
بانک��ی ش��امل هدای��ت اعتب��ار بانکی به س��مت تولید 
دانش بنیان مبتنی بر اشتغال آفرین، رفع ناترازی مؤسسات 

اعتباری، کنترل تورم، تنوع بخش��ی به شیوه های تأمین 
مالی، اصالح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، 
تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع 
بانکی و تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح 
ضوابط و مقررات بانکی می شود.برای دستیابی به اهداف 
فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه های 
رف��ع ناترازی ص��ورت وضعیت مالی مؤسس��ه اعتباری، 
راهبردهای اعتب��اری، راهبردهای فن آورانه و راهبردهای 

تنظیمی تدوین شده است.
مهمترین سیاست های حوزه رفع ناترازی بانک ها عبارت 
است از برنامه ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی های 
مازاد بانک ها، بهبود نس��بت مانده مطالبات غیرجاری به 
مانده تس��هیالت اعطایی)NPL(، تمرکز بر رشد نقل و 
انتقاالت ارزی بانک ها در سطح بین المللی و اهداف برای 
سودآوری بانک ها در سطح عملیاتی.مهمترین سیاست ها 
در بخش راهبردهای اعتباری نیز عبارت اس��ت از هدایت 
اعتبار به سمت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اشتغال 
آفری��ن، برنامه ری��زی برای رش��د تأمین مال��ی از طریق 
ابزارهای زیرخطر ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی-
ریالی و اوراق گام، توس��عه شمولیت دامنه وثائق بانکی و 
تسهیل دریافت تسهیالت خرد برای آحاد جامعه و اجتناب 
از ایجاد عقود مشارکتی صوری.در راهبردهای فنآورانه بر 
فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیالت خرد کمتر از دو 
میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده سازی و اجرای 
برنامه های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.در 
نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز ش��فافیت اطالعات از 
جمله ارائه صورت های مالی مؤسسات اعتباری در سامانه 
کدال و افشا فهرست تس��هیالت و تعهدات کالن تاکید 

شده است.

طرح بازتوزیع بنزین که ب��ا عنوان »طرح بنزین برای 
همه« مطرح است، ابهام های متعددی از جمله »تهدید 
امنیت انرژی«، »کس��ری بودج��ه«، »درگیرکردن ۸۵ 
میلیون ایران��ی با معامالت بنزین��ی«، »اتالف اضافه 
بنزی��ن یارانه ای« و »تش��دید قاچاق س��وخت« دارد. 
ب��ه گزارش تس��نیم، ط��رح بازتوزیع بنزی��ن با هدف 
اختصاص بنزین یاران��ه ای )١۵00 تومانی( به افراد به 
جای خودروها از ابتدای اسفندماه و به صورت آزمایشی 
در جزیره کیش آغاز ش��ده است. ایده ای که بر مبنای 
توزیع عادالنه یارانه س��وخت میان همه مردم و انتفاع 
دهک ه��ای مختلف از قیمت ترجیحی بنزین در ایران 
طرح ریزی شده است.طرحی که از همان ابتدا انتقاداتی 
به واسطه ویژگی های منحصر به فرد منطقه آزمایشی 
منتخب آن )جزیره کیش( به همراه داش��ت و با وجود 
نقص های اجرایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 

اخیرا از اجرای موفقیت آمیز آن و آمادگی برای اجرا در 
دیگر جزیره جنوبی کشور یعنی قشم خبر داده است. 

نگران�یوزیرنف�تازاوجگیریدوب�ارهمصرفتا ���
مرزتولید

با این وجود، س��ی ام فروردین ماه اظهارات بنزینی وزیر 
نف��ت در خالل امضای تفاهم همکاری با ش��هرداری 
تهران در زمینه مدیریت مصرف سوخت، خبرساز شد و 
از نگرانی به جای متولی تأمین انرژی در کشور حکایت 

داشت.
جایی که جواد اوجی به صورت تلویحی از امکان نیاز به 
واردات بنزین و گازوئیل، با توجه به نزدیک شدن میزان 
مصرف به ظرفیت پاالیشگاه های بنزین و نفت گاز خبر 
داد و مص��رف ۹۵ میلیون لیتر بنزی��ن در روز را زنگ 
خطری ب��رای »امنیت انرژی« کش��ور دانس��ت.البته 
اوجی به پتانسیل صادرات ١۵0 میلیارد دالری در ازای 

کاه��ش ۵0 درصدی مصرف س��وخت در بخش های 
مختلف کشور نیز گریزی زد و »مهار شدت مصرف« و 
»تأمین امنیت« انرژی را از وظایف وزارت خانه متبوعش 
برش��مرد. در همین باره، ب��ه تازگی رحیمی مظفری از 
اعضای کمیس��یون انرژی نیز در گفت وگویی دغدغه 
بنزینی وزیر نف��ت را به گونه دیگری مطرح کرده و با 
اشاره به اینکه روند کنونی مصرف و تولید بنزین مناسب 
نیست، از اهمیت مدیریت مصرف بنزین سخن به میان 
م��ی آورد و بیان می کند: اگر مصرف مدیریت نش��ود، 
مشکل ایجاد می شود و کشور به واردات بنزین نیاز پیدا 
خواهد کرد.بر اساس آنچه مطرح شد، مصرف بنزین در 
کشور پس از افت ناشی از شیوع کرونا و افزایش قیمت 
بنزین در س��نوات گذشته، مجدد روند صعودی به خود 
گرفته و به مرز ١00 میلیون لیتر نزدیک ش��ده اس��ت.
فارغ از این که کارشناسان راهکارهای متعدد و متنوعی 

برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ارائه می کنند؛ 
نکته حائز اهمیت تقارن زمانی و اشراف بر چالش های 
اجرای طرح بازتوزی��ع بنزین با وجود محدودیت منابع 

انرژی است.
مخاطراتتوزیعبنزینبراساسکدملی ���

بررس��ی ها نش��ان می دهد، اجرای طرح بنزینی دولت 
بر مبنای اختصاص 20 لیتر س��همیه بنزین به هر کد 
ملی، نیاز به اختصاص سهمیه یارانه ای بیشتری به افراد 
نسبت به وضع کنونی خواهد داشت و همین مسئله نه 
تنها »امنیت انرژی« و »کسری بودجه« ناشی از فروش 
بیشتر بنزین یارانه ای را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه 
مخاطرات »درگیرکردن ۸۵ میلیون ایرانی با معامالت 
بنزینی«، »اتالف اضافه بنزین یارانه ای« توزیع ش��ده 
و »تش��دید جری��ان قاچاق س��وخت« را در پی خواهد 

داشت.

چرا نمی توان به اجرای طرح اختصاص بنزین به افراد در کیش اعتماد کرد؟ 
ابهام های طرح »بنزین برای همه«

۱2 نیروگاه بزرگ تا قبل از اوج بار امسال وارد مدار می شود 
ارتق��ای واحدهای نیروگاهی به ظرفیت ۵۹0۷ مگاوات در دس��تور کار دولت 
قرارگرفت��ه اس��ت و این واحده��ای نیروگاهی تا قبل از اوج بار س��ال ١۴0١ 
به کمک رفع مش��کالت صنعت برق می آید. ب��ه گزارش فارس، قطعی برق 
تابستان سال گذشته زیان جبران ناپذیری را به مردم وارد کرد، بر این مبنا قابل 
انتظار بود وقتی کوچکترین فعالیت روزمره مردم نظیر باز شدن در پارکینگ به 
برق وابستگی کامل دارد، قطعی برق برای دقایقی قابل تحمل نباشد، چه برسد 
به اینکه این حامل انرژی برای ساعت ها نیاز مردم را مورد توجه قرار ندهد.با 
توجه به تجربه بسیار منفی سال گذشته، با روی کار آمدن دولت جدید، یکی 
از مهمترین  برنامه های کوتاه مدت، کاهش مشکالت مردم در تابستان سال 
١۴0١ ناشی از کمبود برق است.میزان کمبودی که برآوردهای اولیه معادل ١۵ 
هزار مگاوات در سال ١۴0١ از آن یاد می کنند، در صورت تداوم روند در پیش 
گرفته دولت قبل می توانست، سال جاری را دشواری قابل مالحظه مواجه کند 
اما تغییر دست فرمان دولت و تبیین برنامه ها در دو بخش عرضه و تقاضا برق، 
صنعت برق را به جلوگیری از خاموشی امیدوار کرده است.در همین رابطه یکی 
از مهمترین برنامه های دولت تا قبل از ورود به اوج بار تابس��تان س��ال ١۴0١ 
توسعه قابل توجه واحدهای نیروگاهی حرارتی است.بر این اساس از شهریور 

س��ال ١۴00 تا کنون شرایط ویژه برای تامین برق در سطح کشور مهیا شده 
و قرار اس��ت تا پیش از اوج بار س��ال ١۴0١ شاهد ساخت نیروگاه به میزان ۵ 

هزار ۹0۷ مگاوات باشیم.
مگاواتینی�روگاهحرارتیتااوجبار آخری�نجزئیاتازتوس�عه���6000

س�ال1401
نگاه دقیق به وضعیت پروژه های س��اخت نیروگاه مشخص می کند، تاکنون 
22 درصد از برنامه ساخت واحدهای نیروگاهی معادل ١٣١۴ مگاوات به اتمام 
رسیده و این میزان برق هم اکنون به شبکه توزیع برق کشور هدایت می شود.
از سوی دیگر ۴ هزار ۵۹٣ مگاوات دیگر از پروژه های ساخت نیروگاه حرارتی 
در قالب ١2 نیروگاه بزرگ شامل ١۸ واحد نیروگاهی گازی و بخاری در حال 
ساخت بوده و مقرر است تا انتهای فصل بهار وارد مدار تولید برق شود.بر این 
اس��اس نیروگاه های بخار غرب کارون، نیروگاه گازی پاسارگاد قشم، واحد ١ 
نیروگاه گاز آریان، واحد ١ نیروگاه گازی مهتا کویر زرند و واحد ١ نیروگاه گاز 
پتروشیمی ایران LNG در اردیبهشت ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.
از سوی دیگر واحدهای ١ و 2 نیروگاه متوسط گازی زاهدان، واحد 2 نیروگاه 
گازی آریان، واحد۵ نیروگاه گازی پتروشیمی ایران LNG، نیروگاه طرشت، 

نیروگاه گازی فوالد بوتیای ایرانیان و واحد ١ و 2 نیروگاه گازی دهلران نیز در 
خرداد ماه با ش��بکه برق کشور سنکرون خواهند شد.در نهایت نیز، ٣ نیروگاه 
واحد ٣ نیروگاه متوس��ط گازی زاهدان، نیروگاه بخار عسلویه، نیروگاه گاز دو 
کوهه و واحد 2 بخار نیروگاه بعثت پارس جنوبی نیز در تیرماه و پیش از ورود به 

اوج بار سال ١۴00 ساخته شده و به شبکه برق کشور کمک  خواهند کرد.
نقشتوس�عهنیروگاههادرکاهشمش�کالتمردمناشیازقطعیبرق ���

درتابس�تان
با توجه به این مس��ئله در اوج بار سال ١۴0١ ظرفیت ۷0 هزار ۸۶۵ مگاواتی 
تولید برق مبتنی بر سوخت فسیلی کشور به ۷۶ هزار و ۷۷2 مگاوات ارتقا پیدا 
کرده و در کمتر از یکسال جهش ۸.٣ درصدی را تجربه خواهد کرد.در همین 
راستا، محمد پورحمید، کارشناس حوزه نیرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در بیان اهمیت توس��عه واحدهای نیروگاهی کش��ور، گفت:  
توس��عه نزدیک به ۶ هزار مگاواتی واحدهای نیروگاهی در کمتر از یک سال 
گذشته در کنار توسعه ۵00 مگاواتی واحدهای تجدیدپذیر و همچنین ارتقای 
١١١٣ مگاواتی نیروگاه های موجود می تواند زمینه کاهش قابل توجه مشکالت 

مردم در اوج بار پیش رو را مهیا کند.
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شهرستان

سازه های تبلیغاتی مشهد به موضوع 
کتاب اختصاص یافت

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-همزمان 
با روز قدس  تعدادی از س��ازه های تبلیغاتی 
سطح شهر مشهد به معرفی کتاب با موضوع 
” روز ق��دس ” اختصاص یافت. سرپرس��ت 
معاون��ت فرهنگ��ی و رس��انه ای اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان رضوی از 
اجرایی شدن طرح اکران تصاویر کتاب های 
نویس��ندگان مطرح کش��ور و  بین الملل در 
فضاهای تبلیغات محیطی ش��هر به مناسبت 
روز ق��دس خبرداد و گفت : قرار اس��ت این 
طرح ادامه داش��ته باش��د و به مناسبت های 
مختلف در ش��هر اکران گردد. جلیل سروری 
ادامه داد:  در ای��ن برنامه تابلوهای تبلیغاتی 
فرهنگی به اکران طرح روی جلد کتاب های 
معروف و ش��ناخته شده، اختصاص پیدا کرده 
است تا به این ترتیب فضاهای شهری با این 
روز و مناس��بت هماهنگ و همچنین گامی 
در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی برداشته 
ش��ود . وی افزود : تصاوی��ری که در تابلوها 
به تصویر در آمده اس��ت ، طرح جلد کتاب ها 
از نویس��نده های معروف و ش��ناخته شده در 
حوزه های مختلف اس��ت که  در سطح شهر 
اکران ش��ده است و در برخی از آنها جمله ای 
معروف از آن کتاب یا نویسنده به صورتی که 

قابل مطالعه باشد، قرار گرفته است.

اختصاص۳۰ میلیارد تومان از محل 
اعتبارات اربعین برای اجرای طرحهای 

آب و فاضالب پایانه مرزی
   مدی��ر عامل ابفا اس��تان ایالم گفت: مبلغ 
٣0 میلیارد تومان از محل اعتبارات اربعین به 
اجرای طرحهای آب و فاضالب پایانه مرزی 
اختص��اص یاف��ت. پرویز ناصری در جلس��ه 
شورای اداری شهرستان مهران که با حضور 
اس��تاندار ایالم برگاز ش��د، اظهار داش��ت: با 
تالش های شبانه روزی مجموعه همکاران 
و انجام پروژه های متعدد در حوزه آبرس��انی 
و جم��ع آوری فاضالب در صددیم تا با توجه 
ب��ه محدودیتهای اعتب��اری بتوانیم، رضایت 
م��ردم و زوار را جلب نمایی��م. وی افزود: در 
کنار خدمت رسانی به مردم افتخار خدمت به 
زوار اربعین را عهده دار هستیم و خوشبختانه 
در شهر مهران با انجام پروژه های مناسب از 
لحاظ کمی و کیفی توانسته ایم آب زوار را در 
حد ۸۵ لیتر در ثانیه برای 2۷0 هزار نفر درش 
روز تامین کنیم و پیش بینی ش��ده در س��ال 
جاری مشکلی در بحث تامین آب زوار نداشته 
باشیم . مدیرعامل ش��رکت آبفا ایالم گفت: 
ازطریق قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن 
مجتبی) ع( س��پاه تصفیه خانه آب “روستای 
گالن” و خ��ط انتقال “روس��تای چاالب” و 
ش��بکه آبرسانی به روس��تای “چنگوله” اجرا 
خواه��د ش��د. وی ادامه داد: ط��رح فاضالب 
پایانه م��رزی مهران بط��ول ١۴ کیلومتر در 
دست اجراس��ت . ناصری گفت: ١0 کیلومتر 
آن ب��ه پیمانکار واگذار ش��ده وطی چند روز 

آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

بهره مندی۳۷۷2 کردستانی از 
خدمات مشاوره ژنتیک بهزیستی 

کردستان
ناصر کریمیان معاون امور توسعه پیشگیری 
بهزیس��تی کردس��تان از بهرمن��دی ٣۷۷2 
ژنتی��ک  از خدم��ات مش��اوره  کردس��تانی 
بهزیس��تی خبر داد . ناص��ر کریمیان معاون 
امور توسعه پیش��گیری بهزیستی کردستان 
در بیان تشریح فعالیتهای معاونت پیشگیری 
بهزیس��تی کردس��تان در س��ال ١۴00 بیان 
نمودند که در استان کردستان۶ مرکز مشاوره 
ژنتیک ) ١ مرکز دولتی- ۵ مرکز غیر دولتی 
( وج��ود دارد که هدف و رس��الت این مراکز 
، انجام مش��اوره ژنتیک بمنظور پیش��گیری 
از تولد ن��وزاد معلول در می��ان جامعه هدف 
بهزیستی و خانواده های بی بضاعت است تا 
از خطر تکرار معلولیت های جدید با توجه به  
آزمایشات ژنتیک جلوگیری شود. وی افزود؛ 
بهترین زمان برای انجام مش��اوره و آزمایش 
ژنتیک قبل از ازدواج اس��ت لذا خانواده های 
دارای اف��راد معلولیت می توانند با مراجعه به 
ادارات بهزیس��تی شهرستانها راهنمایی های 
الزم��ه و مکفی را کس��ب نمایند. در س��ال 
١۴00، تع��داد ٣۷۷2 نفر از مددجویان تحت 
پوشش بهزیستی کردستان و خانواده های بی 
بضاعت از خدمات مشاوره و آزمایش ژنتیک 
بهره مند ش��دند که این معاونت در راستای 
رسالت خطیر خویش، عالوه بر یارانه ویزیت 
، در انجام آزمایشات بیوشیمایی و ژنتیکی به 

افراد مشمول طرح مساعدت می نماید.

خانه بهداشت کارگری در ۷۸ واحد 
تولیدی کردستان فعال شد

 سرپرس��ت اداره کل تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی کردس��تان گفت: ه��م اکنون ۷۸ 
خانه بهداشت کارگری در واحدهای تولیدی 
و صنعت��ی باالی ۵0 نفر نیروی کار اس��تان 
فعال است. فرزاد پیشکاری اظهار کرد: طی 
چند س��ال اخی��ر تعداد خانه های بهداش��ت 
کارگری در استان از رشد ۷0 تا ۸0 درصدی 
برخوردار بوده و به ۷۸ مورد رس��یده اس��ت. 
وی با اش��اره به اینکه ایجاد ١١ خانه دیگر 
نیز در دست اقدام است، افزود: براساس مفاد 
قان��ون کار، کارفرمای��ان واحدهای تولیدی 
و صنعت��ی ب��ا ۵0 نفر نیروی کار و بیش��تر، 
مکلف به ایجاد خانه های بهداشت کارگری 
هستند. سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کردستان ادامه داد: در این راستا در 
هر واحد تولیدی یک نفر کارشناس بهداشت 
حرفه ای مستقر شده و پرونده سالمت برای 
کارگران تشکیل می ش��ود و در صورت نیاز 
به مراکز درمانی ارجاع داده می ش��وند. وی 
اضافه ک��رد: ه��دف از تاس��یس خانه های 
بهداش��ت کارگری تامین سالمت کارگران، 
ارتق��ای دانش بهداش��تی و ایجاد رفتارهای 
مناس��ب بهداش��تی در بین کارگران و سالم 
س��ازی محی��ط کار در کارگاه های تولیدی، 

صنعتی و خدماتی و معادن است.

نصب بیش از ۷۰۰۰ علمک گاز طی 
سال گذشته در سطح استان اردبیل 

 مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل از 
نصب ۷ هزار و ١٣۴ انش��عاب گاز تا در سال 
گذش��ته خبر داد.به گ��زارش روابط عمومی 
شرکت گاز اس��تان اردبیل سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این ش��رکت، ب��ا اعالم این خبر 
افزود: به منظور زدودن محرومیت  از مناطق 
کمتر توسعه یافته روستایی استان اردبیل و 
توزیع عادالنه امکان��ات در همه مناطق، از 
ابتدای س��ال گذش��ته تعداد ۷ هزار  و ١٣۴ 
عدد انشعاب گاز جدید در سطح استان نصب 
گردی��ده که از این تعداد ی��ک هزار و ۶۹٣ 
علمک در شهرها و پنج هزار و ۴۴١ انشعاب 
گاز طبیعی در روستاها نصب شده ، که تعداد 
انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل 
با احتس��اب تعداد علمکهای نصب شده در 
سال گذش��ته به 2۵۴ هزار و  ١۵۹ انشعاب 

رسیده است.
وی ارتق��اء ضری��ب نف��وذ گاز طبیع��ی در 
روس��تاهای اس��تان را ش��اخص مهمی در 
راستای برقراری عدالت اجتماعی و اشتغال 
پایدار برش��مرد و گفت: از کل علمک های 
نصب ش��ده در سطح اس��تان ۵2 درصد در 
ش��هرها و ۴۸ درصد در روس��تاهای سطح 

استان نصب شده است.

رونمایی از پوستر نخستین نمایشگاه 
تخصصی ورزش در اصفهان

به گزارش س��تاد خبری هشتمین نمایشگاه 
ورزش، س��المت، تغذی��ه و صنایع وابس��ته 
فره��اد رحیمی، مجری این نمایش��گاه،  در 
برنام��ه هم اندیش��ی با خبرن��گاران با بیان 
اینک��ه هم��واره نمایش��گاه ورزش در کنار 
دیگر نمایش��گاه ها و در کن��ار دیگر صنایع 
برگزار می ش��د، اظهار کرد: ت��الش خود را 
بکار گرفتیم تا بتوانیم نمایش��گاه تخصصی 
ورزش را در اصفه��ان برگ��زار کنی��م و این 
اتف��اق را برای نخس��تین بار در ش��هری به 
ج��ز تهران برگزار کنی��م. وی با بیان اینکه 
نمایشگاه ورزش در دیگر استان های کشور 
نیز ش��رایط خوبی ندارد، بیان کرد: سعی ما 
برگ��زاری این نمایش��گاه بی��ش از یک بار 
در س��ال اس��ت. مجری برگزاری نمایشگاه 
ورزش، تغدیه، س��المت و خدمات وابس��ته 
ب��ا بیان اینک��ه برگزاری نمایش��گاه کمک 
قاب��ل توجهی به صنای��ع دارد، گفت: تبادل 
اطالعات و شبکه س��ازی بین فعاالن یک 
عرصه در نمایشگاه ها ایجاد می شود و منجر 
به تقویت کیفیت رویدادها به ویژه در حوزه 
ورزش است.  توسعه فضاها و زیرساخت های 
ورزشی در اصفهان ضروری است همچنین 
حجت االس��الم منوچهر مهروی پور، رئیس 
کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی 
شورای ش��هر اصفهان در ادامه این نشست 
خب��ری با بیان اینک��ه در اصفه��ان نیاز به 
توس��عه زیرس��اخت های فرهنگی هستیم، 
اظه��ار ک��رد: هزین��ه در ورزش کم��ک به 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و در 
واقع نوعی سرمایه گذاری است. وی با بیان 
اینکه هم افزایی ویژه برای توسعه فضاها و 
زیرساخت های ورزشی در اصفهان ضروری 
است، ادامه داد: در این زمینه برپایی نمایشگاه 
ورزش کم��ک کننده اس��ت ضم��ن اینکه 
می ت��وان در زمینه تولید تجهیزات ورزش��ی 
نیز بسترسازی خوبی را داشته باشیم. رئیس 
کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی 
شورای اس��المی شهر اصفهان گفت: تأکید 
شورای شهر اصفهان توسعه زیرساخت های 
فرهنگی و ورزش��ی است و در بودجه ١۴0١ 

نیز این امر مورد توجه بوده است.

اخبار

 آذر یعقوبی��ان :  رئی��س آم��وزش نیروی 
انسانی ش��رکت پاالیش گاز ایالم گفت : 
ماموریت این واحد آموزش��ی ارتقاء سطح 
دانش و مه��ارت کارکنان و هدف گذاری 
آن در راس��تای دس��تیابی ب��ه ماموریت 
محوله، استاندارد سازی تجهیزات و فضای 
آموزشی است . حسین قمری با اعالم این 
خبر اظهار داشت: این واحد با هدف ارتقاء 
دانش فنی و مهارت های کارکنان شرکت 

در چارچوب اهداف اس��تراتژیک سازمان، 
نس��بت به تدوین برنام��ه اجرایی با هدف 
استاندارد س��ازی اقدامات آموزشی مبتنی 
بر استانداردهای بین المللی ایزو و تکمیل 
تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد 
نیاز و نیز تجهیز فضای اس��تاندارد مطابق 
نظام جامع آموزش شرکت ملی گاز ایران 
اقدام نموده است. وی افزود: در حال حاضر 
این شرکت بعنوان یکی از مراکز آموزشی 

مورد تایید در سطح شرکت ملی گاز ایران 
ب��وده که در اجرای برنامه های آموزش��ی 
کالن از جمله برگزاری دوره های توسعه 
شایس��تگی های مدیران، با واحد آموزش 
شرکت ملی گاز همکاری می نماید. رئیس 
آموزش نیروی انس��انی ش��رکت پاالیش 
گاز ای��الم تصریح ک��رد: در اجرای تقویم 
آموزشی س��ال ١۴00 نیز این واحد ضمن 
تحقق ١00 درصدی تعداد دوره های پیش 

بینی ش��ده با برگزاری بی��ش از ١20دوره 
آموزشی در حوزه های مدیریتی، شغلی و 
عمومی نسبت به ارائه 22 هزارنفر ساعت 
آموزش برای کارکنان واحدهای مختلف و 
دوره های آتش نشانی، خیاطی و عروسک 
سازی برای همسران و فرزندان کارکنان 
به میزان 2 هزار نفر س��اعت اقدام نموده 
اس��ت. وی اظهار داش��ت: واحد آموزش 
نیروی انسانی پاالیشگاه گاز ایالم از جمله 

واحده��ای زیر مجموع��ه مدیریت منابع 
انسانی شرکت بوده که در راستای توسعه 
و تجهیز نیروی انس��انی و ارتقاء دانش و 
مهارت های کارکنان شرکت انجام وظیفه 

می کند.

ماموریت واحد آموزش پاالیشگاه گاز ایالم ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان است
رئیس آموزش نیروی انسانی شرکت پاالیش گاز ایالم :

حاشیه شهر مشهد موضوعی ملی است و حل آن  هم به عزم ملی نیاز دارد
مش�هدمقدسمحمدرضارحمتی-شهردار مشهد ضمن 
اش��اره به اینکه حاشیه شهر دغدغه مقام معظم رهبری 
اس��ت، گفت: حاشیه شهر مشهد یک موضوع ملی است 
و ح��ل آن  هم به عزم ملی نی��از دارد اما با این حال باید 
تمامی بخش های شهرداری به ویژه معاونت ها، مناطق و 
سازمان ها به ساماندهی حاشیه شهر مشهد توجه ویژه ای 

داشته باشند.
س��ید عبداهلل ارجائی در مراسم تکریم و معارفه تعدادی 
از مدیران شهری که با حضور جمعی از اعضای شورای 
اس��المی شهر و معاونان شهردار برگزار شد، افزود: یکی 
از وعده هایی ش��ورای ششم در زمان انتخابات به مردم، 

توجه ویژه به حاشیه شهر بود.
وی اضافه ک��رد: این نکته مهم در محورهایی که طبق 
سیاست های ش��ورای شهر به عنوان گزینه شهرداری در 

ابتدای کار مطرح کردم؛ بسیار پررنگ بود.
ش��هردار مش��هد با بیان اینکه موضوع حاشیه شهر یک 
موضوع بس��یار پیچیده و عمیق است، اظهار کرد: شاید 
بیش از یک س��وم جمعیت شهر مش��هد در حاشیه شهر 
ساکن هستند لذا مس��ائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی و امنیتی دراین منطقه جای کاردارد.
ارجائی تصریح کرد: حدود ١0-١2 سال پیش که توفیق 
خدمت به زائران و مجاوران را در مش��هد داشتم همواره 
می دی��دم دغدغه تمامی مس��ئوالن بلندپایه کش��ور از 
ش��خص مقام معظم رهبری تا مراجع، علما، روسای قوا 

و...حاشیه شهر مشهد است.
وی ضمن اش��اره به اینکه دغدغه نسبت به حاشیه شهر 
درباِزه ای از زمان شدت پیدا می کرد و در بازه  ای کاهش 
پیدا می کرد، خاطرنشان کرد: اما دغدغه نسبت به حاشیه 

شهر مشهد همیشه جزو دغدغه های اصلی بوده است.
شهردار مشهد ادامه داد: ایجاد و گسترش حاشیه شهرها 
به ش��هرداری ها ربطی نداش��ته اس��ت و حاشیه نشینی 
حاصل موضوعات اقتصادی، خشکس��الی روستاها، میل 
به شهرنش��ینی و.. بوده اس��ت اما اکنون نیاز است تا با 

کمک همه دس��تگاه ها در س��طح ملی و استانی به این 
موضوع توجه ش��ود. ارجائ��ی اف��زود: از رئیس جمهور، 
رئیس و نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی و وزارای 
دولت که همگی اش��راف کامل به حاش��یه شهر مشهد 
دارند درخواست می کنیم تا به ساماندهی آن توجه ویژه 
داشته باش��ند زیرا حاشیه مشهد یک موضوع ملی است 
و حل آن نیز به س��اماندهی ملی نی��از دارد. وی با بیان 
اینکه با یک دس��تگاه و چند دستگاه و چند نفر نمی شود 
موضوع حاش��یه شهر را س��اماندهی کرد، اظهار کرد: در 
س��تاد فرهنگی حاشیه ش��هر که آیت اهلل علم الهدی به 
دستور مقام معظم رهبری تش��کیل داده اند تالش های 
زیادی طی این سال ها انجام شده است و معلوم نبود اگر 
این اقدامات انجام نمی ش��د وضعیت حاشیه شهر اکنون 

چگونه بود.
ش��هردار مش��هد اضافه ک��رد: اما ب��ا تمام��ی اقدامات 
انجام شده، نقطه ای که در آن قرار داریم با آن  چیزی که 
موردنیاز مردم اس��ت، فاصله زیادی دارد ارجائی تصریح 
کرد: مناطق دو، س��ه، چهار، پنج، ۶ و... دارای پهنه های 

حاشیه نش��ینی هس��تند و فعالیت برخی از سازمان های 
زیرمجموعه شهرداری از جمله سازمان بازآفرینی شهری 

نیز مرتبط با موضوع حاشیه نشینی است.
وی ادامه داد: بر همین اس��اس برای هماهنگی بیش��تر 
آقای رمضان پور که اشراف کاملی به موضوعات حاشیه 
شهر دارند را به عنوان مشاور شهردار در امور حاشیه شهر 
منصوب کرده ایم اما این به این معنا نیست که بخش های 
مختلف ش��هرداری وظایف اجرایی خود را انجام ندهند. 
شهردار مشهد ضمن اش��اره به اینکه ساماندهی حاشیه 
شهر خواس��ته نظام و مردم اس��ت گفت: ما خادم مردم 
و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هس��تیم و جز این 
شانیتی نداریم لذا تمامی بخش های مدیریت شهری باید 
تالش خود را برای ساماندهی حاشیه شهر در کنار سایر 

ارگان ها و دستگاه ها بیشتر کنند.
ارجائی در ادامه به تکریم و معارفه مدیرعامل س��ازمان 
ساماندهی مش��اغل ش��هری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری مشهد اش��اره و خاطرنشان کرد: از خدمات و 
تالش های آقای رضوی که مدیری پرکار بودند تش��کر 

می کنم و اعالم می کنم مبنای ما تغییر ریل و رویکرد در 
س��ازمان بود و بر همین اساس فردی را برای این سمت 

با توجه به این شاخصه ها انتخاب کرده ایم.
وی با بیان اینکه باید دو تا سه اتفاق دراین سازمان بیفتد، 
افزود: براین اس��اس رویکرد سازمان ساماندهی مشاغل 
و فرآورده های کش��اورزی باید ازاین پس تماماً اقتصادی 
ش��ود و درآمده��ای آن افزایش پیدا کن��د، فرآیندهای 
س��ازمان باید اصالح ش��ده و فعالیت های که با برخی از 
س��ازمان های شهرداری تداخل دارد تفکیک و مشخص 

شود.
شهردار مش��هد تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که 
از آقای مش��یری به عن��وان مدیرعامل جدید س��ازمان 
ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی انتظار داریم 
هوشمند شدن فرآیندهای س��ازمان در بازارهای میوه و 
تره بار، فروش��گاه های ش��هر ما، روز بازارها، شب بازارها 
و.. اس��ت، مردم این روزها خیلی ناراضی هستند لذا باید 
مدیریت هوشمند و نظارت ها بر قیمت ،کیفیت و.. بیشتر 

شود.
ارجائ��ی ادام��ه داد: بح��ث دانش بنیانی یک��ی دیگر از 
موضوعات��ی اس��ت که بای��د موردتوجه قرارداده ش��ود، 
اکن��ون باید قبول کنیم ش��غل ها در ح��ال تغییر تحول 
هس��تند به عنوان مثال زمانی داشتن امتیاز تاکسی تلفنی 
محلی بسیار موردتوجه بود اما امروز با ورود تاکسی های 
اینترنتی اوضاع به کلی فرق کرده اس��ت، ما نباید از این 
تغییر و تحول ها عقب بمانیم و باید پیش بینی های الزم 

را داشته باشیم.
وی اضاف��ه ک��رد: درمجموع توق��ع داریم تا س��ازمان 
س��اماندهی مش��اغل و فرآورده های کش��اورزی دراین 
شاخص ها روبه جلو حرکت کند، خوشبختانه آقای مشیری 
از نیروه��ای دانش��ی و جوان بدنه ش��هرداری بودند که 
چندی آستان قدس رضوی از توانمندی هایشان استفاده 
کرده و امروز شهرداری و سازمان از این ظرفیت ها برای 

دست یابی به اهداف مذکور استفاده خواهد کرد.

شهردار مشهد

کمبود پزشک مانع اجرای کامل طرح پزشک خانواده در استان کرمانشاه شده است
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه

مدیرکل بیمه سالمت اس��تان کرمانشاه با 
بیان اینکه از س��ال گذش��ته نظام ارجاع یا 
پزشک خانواده ش��هری برای بیمه شدگان 
بیمه س��المت همگانی در ١١ شهرس��تان 
کرمانش��اه شروع شده اس��ت، گفت: کمبود 
پزش��ک مان��ع اصلی تحقق کام��ل و ١00 

درصدی این طرح در استان است.
 »امی��د ق��ادری« افزود: تاکنون در س��طح 
استان با ١۵۷ پزشک خانواده برای پوشش 
درمانی 2۷0 هزار نفر از بیمه ش��دگان بیمه 
سالمت همگانی قرارداد بسته ایم، اما برای 
۹0 هزار نفر باقیمانده با کمبود ١00 پزشک 

مواجهه هستیم.
وی اظهار کرد: به دلیل جمعیت باالی افراد 
تحت پوشش بیمه سالمت همگانی در سه 
ش��هر کرمانش��اه، جوانرود و س��رپل ذهاب 
اجرای طرح پزش��ک خانواده در این شهر ها 
ب��ه طور کامل اجرا نش��ده و برای برخی از 
بیمه شدگان هنوز پزشک تعیین نشده است 

و باید مانند گذشته روند درمانی خود را طی 
کنند.

قادری گفت: برای جبران پزش��ک خانواده 
در این سه شهر به سازمان سالمت پیشنهاد 
داده ایم، شاخص هر پزشک، هزار نفر را به 
هزار و ۵00 نفر تغییر دهد و یا طی فراخوانی 
دیگر گروه های پزش��کی مانند متخصصان 

نیز شامل حال پزشک خانواده شوند.
وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه موفقیت طرح 
پزش��ک خان��واده در س��طح روس��تاییان و 
ش��هر های زیر 20 هزار نفر جمعیت کشور، 
گفت: م��ا در اجرای طرح پزش��ک خانواده 
هیچ مش��کلی جز کمبود پزش��ک داریم و 
هشت شهرستان دیگر استان به طور کامل 

این طرح اجرا می شود.
مدیرکل بیمه س��المت اس��تان کرمانش��اه 
مش��موالن طرح پزش��ک خانواده اس��تان 
کرمانش��اه را ٣۶0 ه��زار نفر اع��الم کرد و 
توضیح داد: ٣20 هزار نفر از این تعداد بیمه 

شدگان بیمه همگانی سالمت هستند و ۴0 
هزار نفر نیز مددجویان کمیته امداد اس��تان 

است.
قادری اجرای طرح نظام ارجاع یا پزش��ک 
خانواده را جزو برنامه مهم شش��م توسعه و 
سیاس��ت های مقام معظم رهبری دانست و 
گفت: این ط��رح بهترین و به روزترین نوع 
خدمات پزشکی در جهان در راستای کاهش 
هزینه ه��ا درمان برای بیماران، جلوگیری از 
ات��الف وق��ت در روند درمان و تس��ریع در 

درمان محسوب می شود.
وی ی��ادآوری ک��رد: بیم��ه ش��دگان طبق 
تعرفه های س��ال گذش��ته هر بار به پزشک 
خان��واده مراجعه کنند فق��ط ۶ هزار تومان 
هزین��ه ویزی��ت پرداخ��ت می کنن��د و اگر 
پزش��ک خان��واده آن ه��ا را ب��ه متخصص 
ارج��اع دهد، ١0 هزار و ۵00 تومان و تقریبا 
می ش��ود گفت هزینه درمان برای خانوار ها 
رایگان است. مدیر کل بیمه سالمت استان 

کرمانشاه در ادامه صحبت های خود؛ از بیمه 
ش��دگان بیمه همگانی س��المت که برای 
آن ها پزش��ک خانواده تعیین شده خواست 
حتم��ا برای تکمی��ل روند تش��کیل پرونده 
الکترونیکی درمانی به پزشک خانواده خود 
مراجعه کنند. وی توضیح داد: بیمه شدگانی 
که برای آن ها پزشک تعیین شده، الزم است 
برای دریافت هرگونه خدمت درمانی ابتدا به 
پزش��ک خانواده مراجعه کنن��د، در صورتی 
که پزش��ک خانواده تش��خیص داد او را به 
متخصص یا پارکلینیک که نیاز دارد، ارجاع 
می دهد و مراح��ل درمان خودش را از آنجا 
ادامه می دهد. مدیرکل بیمه سالمت استان 
کرمانش��اه تاکید کرد بیمه شدگان در اسرع 
وقت به پزشک خانواده معرفی شده مراجعه 
کنند و گرنه بعد از ۶ ماه ممکن اس��ت بیمه 
آن ها غیر فعال شود و برای دریافت خدمات 

درمانی در مراکز دچار مشکل شوند.
ق��ادری در بخش دیگر از صحبت های خود 

همچنین از کسانی که دارای بیمه سالمت 
هستند خواست برای شناسایی و غربالگری 
2 بیماری فش��ار خون و دیابت به پزش��ک 

خانواده مراجعه کنند.
وی در پای��ان غربالگ��ری بیم��اران دارای 
فش��ار خون و دیابت را از اولویت های مهم 
سازمان بیمه س��المت عنوان کرد و افزود: 
این 2 بیماری بیشترین آمار بیماران را دارند 
به همین دلیل هرچه قدر زودتر شناسایی و 
وتشخیص داده شوند بهتر می توان آن ها را 

درمان کرد.

مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در جلسه 
کمیت��ه تمل��کات که با حض��ور معاونین ،  
مش��اورین و رئیس اداره حقوقی شهرداری 
و جمعی از مس��ئولین واحدهای شهرداری 
برگزار شد از عملکرد اداره حقوقی شهرداری 
تقدیر نم��ود . یعقوبی گف��ت : با تالش و 
پیگیری کارشناسان حقوقی شهرداری در 

س��ال گذش��ته و به ویژه در سه ماه پایانی 
سال حدود 2۵ مورد تملک امالک در سطح 
ش��هر با مس��احتی بالغ بر ١۵00 متر مربع 
صورت گرفته است که این نشان از فعالیت 
خوب اداره حقوقی ش��هرداری و مشارکت 
ش��هروندان دارد . وی گف��ت : در زمین��ه 
مشارکت در ایجاد زیرساخت های شهری 
نیز با طی تشریفات قانونی 200 متر مربع 
در ش��هرک کوث��ر و 2۵ متر مربع در ضلع 
شمالی میدان بسیج برای ایجاد تاسیسات 
ش��هری به اداره آبفا واگذار ش��ده اس��ت . 
رس��یدگی به تخلفات ساختمانی و گزارش 
موارد تخلفات به اداره جهاد کش��اورزی و 
سایر مبادی ذیربط برای طی مراحل قانونی 

نیز از جمله اقدامات اداره حقوقی بوده است 
و در این زمینه نیز حدود 200 مورد گزارش 
ارس��ال گردیده است . ش��هردار هشتگرد 
افزود : با توجه به اینکه شهرداری به عنوان 
متولی شهر در موضوعات مختلفی فعالیت 
داش��ته و به علت تعدد وظایف با مس��ائل 
و مش��کالتی روبروس��ت لذا برای دفاع از 
حقوق شهرداری نیز بالغ بر ۸0 فقره الیحه 
به ادارات مربوطه و مراجع قضایی ارس��ال 
گردیده است و حقوق شهرداری که در واقع 
متعلق به تمامی شهروندان است از سوی 
اداره حقوقی مورد دفاع قرار گرفته اس��ت . 
یعقوبی بیان کرد : از جمله اقدامات بزرگ 
و موث��ر اداره حقوقی می ت��وان به تثبیت 

مالکیت شهرداری در خصوص ملک واقع 
در خیابان مصلی به متراژ ۸۴0 متر مربع با 
ارزش تقریبی ۵00 میلیارد ریال ، پیگیری 
دع��وی مالکین اراضی واق��ع در مجاورت 
پم��پ گاز و اخ��ذ رای به نفع ش��هرداری 
ب��ا ارزش تقریب��ی 200 میلی��ارد ری��ال  ،  
وصول چک های برگش��تی و رد شکایت 
پیمانکاران س��نوات گذش��ته از شهرداری 
،  تثبیت مالکیت ش��هرداری در خصوص 
مل��ک واق��ع در بلوار مدرس به مس��احت 
۴۸2 مترمرب��ع به ارزش 2۴0 میلیارد ریال 
و همچنین اخذ رای به نفع ش��هرداری در 
خصوص دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی 
دیگر بوده اس��ت . وی گفت : اداره حقوقی 

یک��ی از مهمترین بخش های ش��هرداری 
می باشد و در س��ال ١۴0١ نیز با بودجه در 
نظر گرفته ش��ده و در زمینه تملک اراضی 
واق��ع در طرح به مبلغ ٣00 میلیارد ریال و 
همچنین تملک کاربری های عمومی مورد 
نیاز ش��هرداری ب��ا ارزش ۵0 میلیارد ریال 
وظیفه س��نگینی بر عهده دارد . یعقوبی با 
تاکید بر محاطسازی امالک تحت مالکیت 
ش��هرداری و این سرمایه های عمومی که 
متعلق به ش��هروندان اس��ت از پیش بینی 
اعتب��ار ١۵ میلیارد ریالی برای این موضوع 
خب��ر داد که انتظار م��ی رود اقدامات الزم 
برای تحقق این پروژه ها با همکاری سایر 

واحدهای شهرداری مبذول گردد .

تقدیر مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد از عملکرد اداره حقوقی شهرداری

صادرات ۴۵۶ هزار تُن محصوالت کشاورزی از طریق  گمرکات کردستان
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی کردستان 
گفت: ۴۵۶ هزار ُتن محصوالت کش��اورزی 
به ارزش ١۵۸ میلیون دالر س��ال گذشته از 
طریق گمرکات اس��تان به خارج از کش��ور 

صادر ش��ده اس��ت. فردین کمانگر/ سنندج، 
پیم��ان اس��کندری اظهار کرد: ای��ن میزان 
صادرات محصوالت کش��اورزی نس��بت به 
مدت مش��ابه در س��ال ماقب��ل آن از لحاظ 

ارزش وزن��ی ح��دود ۵۴ درص��د و از نظ��ر 
ارزش دالری ه��م ۵۹ درص��د کاهش پیدا 
کرده اس��ت. وی به دالیل کاهش صادرات 
محصوالت کش��اورزی در استان اشاره کرد 

و گفت: س��ال ١٣۹۹ به دلیل شیوع ویروس 
کرونا بیشتر مرزهای کشورمان با عراق بسته 
ش��د و مرز بین المللی باشماق مریوان یکی 
از مرزهای فعال بود. اسکندری ادامه داد: در 

س��ال مذکور محموله های صادراتی بخش 
کشاورزی کش��ور از طریق گمرک باشماق 
مریوان صادر ش��د و همین امر آمار صادرات 

این محصوالت را از این مرز افزایش داد.



اخبار

یک   شنبه 11 اردیبهشت 1401  29 رمضان 1443
1 می  2022   شماره 3541

۵
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

جامعه

افزایش حقوق  تمام سربازان
رییس س��ازمان وظیفه عمومی فرماندهی کل 
انتظامی کش��ور اعالم کرد که حقوق سربازان 
از اردیبهش��ت ماه افزایش پیدا خواهدکرد.سردار 
تقی مه��ری درب��اره افزایش حقوق س��ربازان 
وظیف��ه اظهارک��رد: برابر قانون بای��د ۶0 تا ۹0 
درص��د از حداقل حق��وق یک نی��روی کادر یا 
پایور در نیروهای مس��لح برابر جدولی که ستاد 
کل نیروهای مس��لح اعالم می کند به سربازان  
پرداخت ش��ود. خوشبختانه در س��ال گذشته با 
پیگیری های��ی که صورت گرف��ت این افزایش 
حقوق انجام ش��د و حتی در بهمن یا اسفند که 
پیگیری شد حقوق اسفندماه سربازان هم افزایش 
پیدا کرد.وی با بی��ان اینکه حقوق فروردین ماه 
س��ربازان نیز مطابق س��ال ١۴00 پرداخت شد، 
گفت:  امیدواریم در اردیبهش��ت ماه با توجه به 
اینکه آیین نامه و دس��تورالعمل افزایش حقوق 
س��ربازان نیروهای مسلح تدوین ش��ده و آماده 
ابالغ اس��ت این امر محقق شود، در حال حاضر 
ما منتظر اعالم آیین نامه استفاده از منابع مالی 
از سوی دولت محترم هستیم و طبق پیگیری ها 
در اردیبهشت ماه سال اجرایی این امر  عملیاتی 
خواهد شد و حقوق سربازان افزایش خوبی پیدا 
خواهد کرد.مهری همچنی��ن خبری خوش به 
سربازان انتظامی کل کشور داد و گفت:  در جلسه 
افطاری در خدمت فرمانده محترم کل انتظامی 
بودی��م، در آن جا غیبت پش��ت دفترچه ای تمام 
س��ربازان متاهل بخشیده شد که معموال یا سه 
ماهه یا ش��ش ماهه است. همینطور برای افراد 

مجرد نیز  نصف این مدت بخشیده شد.

ایجاد شبکه درمان ناباروری در کشور
معاون درمان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی از ایجاد شبکه درمان ناباروری در کشور 
خبر داد.سعید کریمی گفت: طبق ماده ۴١ قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد مراکز 
تخصصی درمان ناباروری در سطوح دو و سه در 
استان ها مورد تاکید قرار گرفته است.وی با اشاره 
به این که هم اکنون در ٣۶ دانشگاه علوم پزشکی 
کش��ور مرکز درمان ناباروری وج��ود دارد، افزود: 
توزیع این مراکز در اس��تان ها به نسبت جمعیت 
باید مناسب سازی شود. استان هایی هستند که 
دارای یک مرکز هس��تند، برخی استان ها 2 تا ۵ 
مرکز و برخی دیگر بی��ش از ۵ مرکز دارند. ولی 
در اس��تانی مثل خراس��ان رضوی که بیش از ۵ 
مرکز دارد به دلیل جمعیت زیاد استان هنوز کمبود 
داریم. در برخی استان ها هم بیش از نیاز جمعیتی 
مرکز درمان ناباروری وج��ود دارد.وی ادامه داد: 
برخی موارد دیگر در ایجاد این ش��بکه باید مورد 
توجه قرار گیرد. به عنوان مثال متوس��ط فاصله 
این مراکز با شهرستان ها در استان ها باید ١۶٣ 
کیلومتر باشد ولی در برخی شهرها مثل ایرانشهر 
در سیستان و بلوچستان این فاصله ۷00 کیلومتر 
اس��ت.معاون درم��ان وزارت بهداش��ت، اضافه 
کرد: ش��هرهای س��بزوار، تربت حیدریه و گناباد 
در خراس��ان رضوی و ش��هرهای داراب، المرد 
و کازرون در فارس برای ایجاد مراکز س��طح 2 
درمان ناباروری مورد نظر هستند.وی افزود: سطح 
بن��دی خدمات در مراکز درمان ناباروری نیز باید 
م��ورد توجه قرار گیرد. زیرا بال��غ بر ۸۵ درصد از 
درمان های ناباروری در س��طح 2 با هزینه بسیار 

کمتر نسبت به سطح ٣ قابل انجام هستند.

اعالم روش های پرداخت زکات فطریه 
از سوی کمیته امداد

رئیس کمیته امداد با اعالم روش های پرداخت 
زکات فطریه به این نه��اد گفت: با همکاری 
شورای زکات، ۵0 هزار پایگاه در سراسر کشور 
آماده دریافت زکات فطریه شهروندان هستند.
سیدمرتضی بختیاری با آرزوی قبولی طاعات 
و عبادات مردم دیندار ایران اسالمی و تبریک 
پیشاپیش عید س��عید فطر، افزود: پایگاه های 
کمیته امداد در مصلی ها و مراکز برگزاری نماز 
عید فط��ر و همچنین معابر و میادین مرکزی 
ش��هرها به منظور جمع آوری فطریه، از شب 
عید فطر مستقر هستند.وی خاطرنشان کرد: در 
کنار روش های حضوری، با هدف تسهیل در 
پرداخت زکات فطریه، روش های غیر حضوری 
نیز پیش بینی شده و ش��هروندان می توانند از 
Emdad. طریق سایت کمیته امداد به آدرس

ir  زکات خود را واریز کنند.رئیس کمیته امداد 
اضافه کرد: همچنین ام��کان پرداخت زکات 
فطریه از طریق ش��ماره گیری کد دس��توری 
#۵*۸۸۷۷* فراهم شده است.بختیاری تاکید 
کرد: ش��هروندان می توانند از طریق ش��ماره 
کارت های زی��ر زکات خ��ود را در هر یک از 
م��وارد مورد نظر پرداخ��ت کنند:زکات فطریه 
زکات  ۹۸٣٣-۵00۵-۹۹۷۹-۶0٣۷؛  ع��ام: 
فطریه سادات: ۸١١۵-۵00۶-۹۹۷۹-۶0٣۷؛ 
کفاره غیر عمد: ۶۴0۷-۵00۷-۹۹۷۹-۶0٣۷؛ 

کفاره عمد: ۶0٣۷-۹۹۷۹-۵00۸-۴۶۶۶

توقیف ۱۱۳ خودروی جمع آوری 
غیرمجاز پسماند خشک در دو ماه گذشته

مع��اون هماهنگ��ی و ارزیابی ام��ور مناطق 
سازمان مدیریت پس��ماند شهرداری تهران 
از توقیف ١١٣ خودروی جمع آوری غیرمجاز 
پس��ماند خش��ک در دو ماه گذشته خبر داد.
شادی مالکی گفت: به منظور مقابله با پدیده 
ناهنج��ار زباله گردی و اثرات س��وء محیط 
زیس��تی و اجتماعی حاصل از آن، اقداماتی 
همچ��ون بازدیدهای مس��تمر از مناطق 22 
گان��ه و توقیف بار دپ��و و خودروهای جمع 
آوری غیرمجاز پس��ماند خش��ک در دستور 
کار قرار گرفته است.وی ادامه داد: همچنین، 
بر اس��اس هماهنگی بعمل آمده با شعبه ٣۷ 
دادس��تانی و اجراییات ش��هرداری تهران و 
بکارگیری ۶ دس��تگاه خودرو و ۹ نفر نیروی 
انتظام��ی یگان امداد، از تاریخ ١١.١١.١۴00 
تاکنون نسبت به توقیف و اخذ تعهد از ١١٣ 
دستگاه خودرو که مبادرت به جمع آوری غیر 
مجاز پسماند خشک و جمع آوری دپو بارها 
کردند، اقدام ش��ده است. عالوه بر این، بالغ 
بر ۹۶.۵ تن پسماند خشک در ایستگاه های 
میانی تخلیه و صورتجلسه شده است.معاون 
سازمان مدیریت پس��ماند شهرداری تهران 
تصریح کرد: از آن جا که تفکیک غیر اصولی 
پسماند می تواند منجر به شیوع بیماری ها و 
به  خطر افتادن س��المت شهر و شهروندان 
و زمینه س��از بسیاری از مشکالت اجتماعی 
شود، بازدیدهای مستمر، برخورد با خاطیان 
و تقویت نظارت ها از اهم موضوعاتی است 
که به ج��د پیگیری می ش��ود.مالکی تاکید 
ک��رد: البته ای��ن اقدامات در کنار اش��اعه و 
ترویج فرهنگ صحیح تفکیک پس��ماند در 
مبدا تولید، افزایش زیرساخت های تفکیک 
از مبدا، هوش��مند س��ازی، آموزش و اطالع 
رسانی در راستای مقابله با پدیده زباله گردی 

صورت می گیرد.

دستگیری 2۵۸ مجرم حرفه ای در 
تهران

سردار رحیمی گفت: ش��انزدهمین مرحله از 
طرح کاش��ف و اولین مرحله از آن در س��ال 
١۴0١ برای برخورد مجرمان مختلف از جمله 
قاتالن، جاعالن، س��ارقان، کالهب��رداران ، 
مفس��دان و .... به اجرا درآمد و در جریان آن 
2۵۸ س��ارق و مجرم حرفه ای دستگیر و ۶0 
باند که این افراد مشغول فعالیت در آنها بودند، 
منهدم شد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه 
داد: در میان دس��تگیر شدگان ۶۷ نفر زورگیر 
و کیف قاپ، ۶١ نفر س��ارق اماکن و منازل، 
۵۶ نفر س��ارق خودرو و لوازم خودرو، 20 نفر 
جاع��ل و ٣٣ نفر از مرتکب��ان جرایم جنایی 
نظیر قتل، سرقت، تجاوز به عنف و ... بودند، 
همچنین 2١ محکوم فراری که از سال های 
قبل تحت تعقی��ب محاکم قضایی بودند نیز 
شناسایی و دستگیر ش��دند.رحیمی ادامه داد: 
در جریان ش��انزدهمین مرحل��ه از طرح رعد 
بی��ش از 2000 فقره س��رقت و جرم مختلف 
از س��وی دستگیرشدگان مورد شناسایی قرار 
گرفته اس��ت.فرمانده انتظام��ی تهران بزرگ 
درباره مهمترین پرونده های کش��ف شده در 
این طرح گفت: یک باند ش��ش نفره زورگیر 
که با شیوه بیهوشی اقدام به قتل دو تن کرده 
بودند شناسایی و دستگیر شدند. این افراد به 
شش فقره سرقت اعتراف کردند.وی ادامه داد: 
همچنین یک باند آدم ربا که اقدام به ربودن 
یکی از اتباع کشور افغانستان کرده بودند مورد 
شناسایی قرار گرفت.وی در توضیح بیشتر این 
پرونده گفت: این افراد تحت عنوان یافتن کار 
پس��ری ١۹ ساله از اتباع افغانستان را ربوده و 
از خان��واده اش ١00 میلی��ون تومان وجه نقد 
درخواس��ت کرده بودند. ای��ن افراد همچنین 
فیلم ها و تصاویری از گروگان خود ضبط کرده 
و برای خانواده اش فرس��تاده بودند. گروگان 
گیران که س��ه نفر بودند در مخفیگاه شان در 
کرج دس��تگیر ش��ده و فرد ربوده شده نیز به 

خانواده اش تحویل داده شد.

ساعت رسمی کشور از سال آینده 
تغییر نمی کند

با تصویب مجلس، س��اعت رسمی کشور از 
سال آینده تغییر نمی کند.نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی ایرادات شورای نگهبان در 
طرح تغییر س��اعت رس��می کشور را رفع و 
تصوی��ب کردند.طبق مصوب��ه مجلس، به 
منظور رفع ایراد شورای نگهبان ماده واحده 
به شرح زیر اصالح شد:قانون تغییر ساعات 
رسمی کشور مصوب ٣١/۵/١٣۸۶ نسخ می 
ش��ود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی 
کش��ور نیس��ت.به هیات وزیران اجازه داده 
می ش��ود مطابق م��اده ۸۷ قانون مدیریت 
خدم��ات کش��وری مص��وب ۸/۷/١٣۸۶ با 
اصالحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم 
س��اعات کار ادارات، س��ازمان ه��ا و مراکز 
تابعه اقدام کند.تبصره - این قانون از تاریخ 
١/١/١۴02 الزم االجراس��ت.این ط��رح در 
صورت تایید شورای نگهبان و سپس ابالغ 
دولت به قانون تبدیل ش��ده و از سال آینده 

اجرا می شود.

اخبار

گ��روه اجتماع��ی: س��خنگوی آموزش و 
پ��رورش گف��ت: در روز 2١ اردیبهش��ت 
دی��دار معلم��ان ب��ا مقام معظ��م رهبری 
صورت می گی��رد، همچنی��ن در روز 20 
اردیبهشت معلمان با رییس جمهور دیدار 

می کنند.ب��ه گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، 
صادق س��تاری ف��رد در نشس��ت خبری 
ستاد بزرگداش��ت هفته مقام معلم درباره 
مهمترین برنامه های وزارتخانه برای هفته 
معل��م اظهار کرد: در روز 2١ اردیبهش��ت 
دی��دار معلم��ان ب��ا مقام معظ��م رهبری 
صورت می گی��رد، همچنی��ن در روز 20 
اردیبهشت معلمان با رییس جمهور دیدار 
می کنند.س��تاری فرد با بیان اینکه نشست 

مجازی از بستر شبکه شاد با همه معلمان 
و دانش آم��وزان در روز ١۷ اردیبهش��ت 
برگزار می ش��ود، یادآور شد: مراسم تقدیر 
از معلم��ان فردا در ش��هر تهران و س��ایر 
استان ها برگزار می شود که در این مراسم 
حضور معاونان وزارتخانه در اس��تان های 
مختلف و دیدار با خانواده معظم شهدا در 
دس��تور کار قرار دارد.وی همچنین افزود: 
رتب��ه بندی از دیگر مطالب��ات فرهنگیان 

ب��ود ک��ه در اس��فند س��ال ۹۹ الیحه ای 
ب��رای مجلس در این خصوص ارس��ال و 
مش��خص کرد که رتبه بندی باید سهمیه 
بندی ش��ود و ١0 درص��د معلمان در رتبه 
۴ ق��رار م��ی گرفتند، این الیح��ه نیاز به 
بررسی های کارشناس��ی گسترده داشت.
سخنگوی آموزش و پرورش با بیان اینکه 
این الیحه پیش بینی کرده بود رتبه بندی 
باید سه ساله و با بودجه 20 هزار میلیاردی 

اجرا ش��ود، ادامه داد:  این الیحه بسیاری 
از نیروها را از دایره شمول خارج کرده بود 
و معلمان استثنایی و معلمانی که در الیه 
اداری خدمت می کنند هم از دایره شمول 
خارج ش��ده بودند، این الیحه دارای نقاط 
ضعف و اش��کاالت بس��یاری بود بنابراین 
پس از یک سال زمان، در مجلس تصویب 
شد. اگر الیحه به درستی نوشته شده بود 

شاهد این نارضایتی ها نبودیم.

ایرادات الیحه رتبه بندی معلمان برطرف شد
سخنگوی آموزش و پرورش:

فضای سبز کشور را بومی کنیم
آب کم است؛

گروهاجتماعی:داشتن فضای سبز جزو الزامات امروزی 
زندگی شهرنش��ینی اس��ت اما باید با توج��ه به اقلیم و 
مناب��ع آبی هر کش��ور این فضا طراحی ش��ود، ایران با 
داشتن گونه های گیاهی غنی می تواند از گیاهان بومی 
برای پارک ها و فضای س��بز شهری استفاده کند تا آب 
کمتری برای حفاظت و نگهداری از آنها مورد اس��تفاده 
قرار گیرد.به گزارش »عصر ایرانیان«: همیشه در فصل 
بهار ش��اهد باران های زیادی هستیم که به باران های 
به��اری معروفند، این باران ها با وزش باد، تیره ش��دن 
آسمان، بلند ش��دن صدا از آسمان و رعد و برق همراه 
اس��ت، سپس بارانی زیبا با صدایی دلنشین تر، از خوان 
خداوندی به زمین می رس��د تا زمین را س��یراب کند، 
گیاهان س��ر از خاک برآورند و به خورش��ید و آس��مان 
لبخن��د بزنند، زندگی را با خود ب��ه ارمغان بیاورند؛ بعد 
از آن صدای پرندگان سرمست از زندگی به گوش می 
رسد که نشان می دهد بهار شده و زمین در حال بیدار 
ش��دن است، زمان زایش و نش��و و نمای طبیعت و هر 
آنچه در آن اس��ت فرا رسیده، گاهی هم رنگین کمانی 
رنگارن��گ ای��ن زیبایی بی حد و حص��ر را چند برابر و 
تکمیل می کند.بعد از هر باران بهاری دش��ت و صحرا 
پر از گل های وحشی هزار رنگ می شود که انسان با 
دیدن آن سرمس��ت از این همه زیبایی شکر خداوند را 
به جای می آورد، اما چند س��الی اس��ت که این صحنه 
ها کمرنگ و کمرنگ تر ش��ده اند به طوری که امسال 
حداقل در کالنشهری مانند تهران بسیار به ندرت دیده 
ش��ده و ش��اید هم باید گفت اصال چنین بارشی به جز 
یک مورد که هفته گذش��ته بود دیگ��ر باران بهاری بر 
ب��دن خاک و گیاهان پایتخ��ت نبارید که آنهم زمانش 
بس��یار کوتاه بود و ش��اید اصال نتواند دردی از کم آبی 
هم دوا کند.چندی پیش رییس مرکز ملی پیش بینی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی اعالم کرده بود که 
از ابتدای سال زراعی امسال نسبت به سال گذشته ) تا 
آخر فروردین ماه ( 2۹ درصد کاهش بارندگی داش��تیم.
ص��ادق ضیاییان گفته بود که در فروردین ماه امس��ال 
نس��بت به س��ال گذش��ته ۸۸ درصد کاهش بارندگی 
داش��تیم، پیش بینی می ش��ود در اردیبهش��ت ماه هم 
بارش ها زیر نرمال باشد و نمی تواند شرایط کم بارشی 
را جبران کند، از لح��اظ دمایی هم از ابتدای فروردین 
تاکنون 2.۵ درجه افزایش دما داشتیم که موجب تبخیر 
نیز می شود، همچین از ابتدای سال زراعی تاکنون در 
بلن��د مدت ١.۴ افزایش دما داش��تیم.  تمام این عوامل 
دس��ت به دست هم می دهند تا تابس��تانی گرم و کم 
آب در پیش داش��ته باشیم که قطعا مشکالت زیادی را 

برای منابع آبی و بخش های محیط زیستی که به آب 
م��داوم نیاز دارند ایجاد خواه��د کرد، یکی از این موارد 
فضای س��بز کالنشهرها از جمله تهران است که برای 
حیات و س��بز ماندن به آب و آبیاری مداوم نیاز دارند..
حال در این ش��رایط برای فضای سبز چه تدبیری باید 
اندیش��ید؟ در واقع همزمان ب��ا افزایش دمای تهران و 
بحران کم آبی، نحوه  آبیاری فضای س��بز نگران کننده 
می ش��ود، در شرایطی که کشور با تنش آبی روبروست 
و م��ردم اس��تان های مختلف کش��ور با تانک��ر به آب 
دسترس��ی پیدا می کنند، آبیاری فضای س��بز تهران به 
صورت فعلی که بس��یار دست و دلبازانه به نظر می رسد 
به چه معنا اس��ت؟ از سوی دیگر یکی از مشکالت این 
بخش اس��تفاده از گیاهان آب بر مانند چمن اس��ت که 
روزانه حداقل به 2 ت��ا ٣ بار آبیاری نیاز دارد که با این 
شرایط کم آبی منطقی به نظر نمی رسد. حتی در برخی 
فضاها ش��اهد آبیاری مداوم آنها با فواره های چرخشی 
هس��تیم که البته در بیشتر موارد به علت خراب بودن و 
یا درست تنظیم نش��دن به جای باریدن بر روی چمن 
بیشتر کف خیابان را آبیاری می کند.از سوی دیگر می 
دانیم که داش��تن فضای س��بز به ویژه در کالنشهرها 
امری اجتناب ناپذیر اس��ت چون زندگ��ی یکنواخت و 
خس��ته کننده ش��هری به تنوع نیاز دارد تا انسان توان 
ادامه دادن داش��ته باش��د، در واقع همیشه قدم زدن و 
حت��ی نگاه کردن به فضای س��بز به انس��ان نش��اط و 
سرخوشی می بخش��د، اما امروزه با توسعه شهرنشینی 

و رونق زندگی صنعتی دیگر فضای س��بز به س��ختی 
دیده می ش��ود به ویژه در کالنشهرهایی مانند تهران 
که اگر هم درختی به طور طبیعی در گوشه ای باشد به 
بهان��ه های مختلفی از جمله احداث پارکینگ و یا برج 
س��ازی آنرا قطع می کنند؛ وجود فضای سبز از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت، در واقع طبیعت و سرسبزی به 
انس��ان نش��اط می بخش��د به خصوص افرادی که هر 
روز چن��د س��اعت در محیط های بس��ته کار می کنند 
رفتن میان درخت و س��بزه مانند دمیدن روح زندگی به 
آنها است.زمانی می رس��د که انسان احساس می کند 
ذهنش از کار افتاده است که این حالت همان خستگی 
ذهن اس��ت، کارشناسان معتقدند برای اینکه ذهن خود 
را دوب��اره به کار بیندازیم بای��د در معرض محیط های 
احیاکننده قرار بگیریم که همان طبیعت اس��ت در واقع 
انس��ان با نگاه ک��ردن به طبیعت و یا ق��رار گرفتن در 
محیطی س��بز، ان��رژی ذهنی و حتی جس��می خود را 
دوباره به دس��ت م��ی آورد، همچنی��ن موجب کاهش 
اضطراب و افسردگی، تنظیم فشار خون، بهبود توانایی 
در تمرکز، پیشگیری از ابتال به سرطان، تقویت سیستم 
ایمن��ی بدن و کاهش خطر مرگ زودهنگام می ش��ود 
بنابراین وجود فضای سبز در کالنشهرها به نظر امری 
الزامی اس��ت بر این اساس نهادهای متولی در تالشند 
تا در البالی ساختمان های بتونی و بی روح که سر به 
آسمان بلند کرده اند فضایی را به کاشت درخت ، گل و 
سبزه اختصاص دهند، اصل ماجرا درست است اما باید 

هر کاری با مطالعه و در نظر گرفتن تمام جوانب، میزان 
بارندگی و منابع آبی موجود آن کش��ور انجام ش��ود.به 
عنوان مثال اگر نگوییم در تمام فضاهای سبز کالنشهر 
تهران، در بیشتر آنها چمن زینت بخش است که مانند 
فرش��ی س��بز در جای جای تهران دیده می ش��ود؛ بر 
اس��اس آخرین آمار مجموع مساحت فضای سبز درون 
شهری و برون شهری تهران ۵۶ هزار هکتار است که 
بخ��ش زیادی از آن روزانه ب��ه آبیاری نیاز دارد آیا این 
س��وال برایتان پیش نیامده که آب این وسعت از چمن 
از کجا تامین می شود؟ این در حالی است که کشور با 
خشکس��الی دست و پنجه نرم می کند و شاهد کاهش 
بارندگی به طور چش��مگیری هستیم به طوری که کوه 
ها خالی از ب��رف، رودخانه ها خالی از جریان زندگی و 
مخازن سدها خالی از آب هستند.تمام این عوامل دست 
به دس��ت هم می دهند تا تابس��تانی گرم و کم آب در 
پیش داشته باش��یم؛ بنابراین همزمان با افزایش دمای 
تهران و بحران کم آبی، نحوه  آبیاری فضای سبز نگران 
کننده می ش��ود، در ش��رایطی که کش��ور با تنش آبی 
روبروس��ت و مردم استان های جنوبی کشور با تانکر به 
آب دسترسی پیدا می کنند، آبیاری فضای سبز تهران به 
صورت فعلی که بس��یار دست و دلبازانه به نظر می رسد 
به چه معنا است؟این در حالی است که بخش زیادی از 
فضای سبز تهران را چمن تشکیل می دهد که گیاهی 
آب بر اس��ت، البته به نظر می رس��ید که این مشکل در 
س��ال ١٣۹۷ با ممنوعیت کاشت چمن به عنوان گیاهی 
آب بر در س��طح شهر تهران حل ش��ده باشد اما ظاهرا 
الزامی بر اجرای آن دیده نمی شود چون همچنان شاهد 
کاش��ت و آبیاری روزانه این سبزه در سطح شهر تهران 
هس��تیم، قطعا کمتر کسی پیدا می ش��ود که افرادی با 
لباس های س��بز و شیلنگ آب به دست را در فضاهای 
شهری ندیده باشد، این کار روزانه و حتی چند بار در روز 
دهها نفر از عامالن ش��هرداری است تا بتوانند طراوت 
فضای سبز و به دنبال آن سرزندگی شهر را حفظ کنند. 
این در حالی است که چمن یکی از آب بر ترین گیاهان 
است، مصرف آب در چمن طبیعی ۷ تا ١0 برابر آبیاری 
گیاهان کم آب بر است در صورتی که نه سایه ای دارد و 
نه نقش��ی در تولید اکسیژن ایفا می کند، برخی معتقدند 
که حتی اگر آب مورد نیاز به آن نرس��د و پژمرده ش��ود 
گازه��ای مضر هم از خود س��اطع م��ی کند که موجب 
آلودگی هوا و تخریب خاک می ش��ود؛ البته این امر نیاز 
به پژوهش دارد، در واقع بخش زیادی از گیاهان فضای 
سبز شهرها گیاهان غیربومی است که باید در این روند 

تجدید نظر شود.

رئیس س��ازمان بس��یج س��ازندگی از آغ��از رزمایش 
اردیبهش��ت ماه  روز ١۷  از  فاطم��ی«  »جهادگ��ران 
خب��ر داد و گف��ت: این رزمایش به م��دت ١0 روز و 
ب��ا حضور ١۴ هزار گروه جه��ادی در مناطق محروم 
کشور برگزار خواهد شد.به گزارش »عصر ایرانیان«، 
س��ردار محمد زهرایی در نشس��ت خب��ری رزمایش 
»جهادگ��ران فاطمی« وی��ژه اعزام ١۴ ه��زار گروه 
جهادی به مناطق محروم کش��ور  برگزار شد، اظهار 
کرد: مأموریت اصلی بس��یج سازندگی که طی سال 
۷۹ و با دس��تور مقام معظم رهبری تأس��یس ش��د، 
س��اماندهی، س��ازماندهی و هدایت جوانان داوطلب 
ب��رای حض��ور در عرص��ه خدمتگزاری ب��ه مردم و 
انقالب اس��المی است.سردار زهرایی گفت:  رزمایش 
جهادگران فاطمی از ١۷ تا 2۷ اردیبهش��ت ماه برگزار 
ش��ده و ١۴ هزار گروه جهادی ش��امل ١۵٣ هزار نفر 
از جهادگران در قال��ب گروه های جهادی تخصصی، 
محله محور و دائم الخدمت مش��غول خدمت رسانی به 

محرومان خواهند بود.رئیس سازمان بسیج سازندگی 
اظهارکرد: البته این بدان معنا نیس��ت که تمامی این 
١۴ ه��زار گ��روه در بازه زمان��ی ١0 روزه اجرای این 
رزمایش ه��ر روز به خدمت رس��انی می پردازند. این 
گروه ه��ا بنا به تخص��ص و عرص��ه فعالیت، ممکن 
اس��ت از یک تا ١0 روز به خدمت رس��انی در مناطق 
محروم کشور مشغول ش��وند.وی ادامه داد: طی روز 
١۷ اردیبهشت ماه که سالروز تأسیس بسیج سازندگی 
است، مراسم مرکزی رزمایش جهادگران فاطمی در 
بیش از 20 اس��تان کش��ور برگزار می شود. در تهران 
نیز به دنبال این هس��تیم تا این مراسم طی روزهای 
١۹ یا 20 اردیبهش��ت ماه با حض��ور رئیس جمهوری 
برگزار ش��ود. یکی از موضوعات رزمایش، سوژه یابی 
گروه های جهادی و نوع خدمت آن هاس��ت. بنابراین، 
پی��ش از آغ��از رزمایش، عرصه گروه ه��ای جهادی، 
محل و نوع خدمت آن ها مش��خص ش��ده است.وی 
با بی��ان اینکه در حوزه مس��کن محرومان نیز تعداد 

۴0 هزار مسکن در دست تهیه و اقدام است، تصریح 
ک��رد: اولوی��ت عرصه های بس��یج س��ازندگی برای 
خدمت به محرومان، عرصه های توافق شده با دولت 
مردمی اس��ت و بسیج س��ازندگی به سراغ پروژه ها و 
طرح هایی می رود که دغدغه و مس��ئله مردم اس��ت.
س��ردار زهرایی با بیان اینکه اعتقاد ما بر این اس��ت 
که آمار دقیق از فعالیت های بسیج سازندگی به مردم 
ارائه دهیم، اظهار ک��رد: رزمایش جهادگران فاطمی 
در ۵٣0 نقط��ه شهرس��تانی و هزار نقط��ه محله ای 
کش��ور اجرا می ش��ود و در این رزمایش سعی داریم 
تا اقش��ار تخصصی بسیج به صورت ماتریسی نسبت 
به ارائه خدمت رس��انی به مردم محروم اقدام کنند و 
این فعالیت ه��ا در آینده منجر به ایج��اد قراگاه های 
دائمی در شهرس��تان های مختلف کشور شود.رئیس 
سازمان بسیج س��ازندگی بیان کرد: طبق برنامه های 
انجام ش��ده از س��وی جهادگران کشور، سال گذشته 
تع��داد بی��ش از س��ه هزار صن��دوق قرض الحس��نه 

مردم پایه در کش��ور ایجاد ش��د و رویک��رد ما در این 
زمینه نیز تعاونی س��ازی این صندوق ها بوده اس��ت. 
همچنی��ن، از محل اعتبارات تبص��ره ١۶ نیز از ۶۵۵ 
میلی��ارد تومان اعتبار تخصیص یافته، تعداد ١٣ هزار 
۴00 فقره تس��هیالت به محرومان اعطا ش��د. ایجاد 
نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی نیز از اهداف بسیج 
س��ازندگی اس��ت که در این زمینه نیز تاکنون ۹٣0 
واحد نیروگاهی در نظر گرفته شده است.وی در پایان 
تصریح کرد: همچنی��ن در حوزه خدمات مؤمنانه نیز 
اقدامات بس��یار مؤثری در حوزه های س��بد معیشتی،  
لوازم التحریر، بس��ته بهداش��تی، جهیزیه، آزادسازی 
زندانیان، مرمت مس��کن، تبلت آموزش��ی انجام شده 
است که آمار آن نیز به طور دقیق ارائه شده است. در 
حوزه مسکن محرومان نیز کار احداث ٣200 مسکن 
با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( آغاز ش��ده و 
طی دو س��ال تعداد ۴0 هزار مسکن برای محرومان 

تهیه خواهد شد.

خدمت رسانی ۱۴ هزار گروه جهادی به محرومان

وضعیت کرونایی استان تهران در آرامش است
استاندار تهران:

اس��تاندار ته��ران با بیان اینک��ه هم اکنون 
وضعی��ت کرونای��ی این اس��تان در آرامش 
اس��ت، گفت: باید قدر این شرایط را دانست 
و باید از این ش��رایط مطلوب مراقبت کرد.
به گزارش ایرنا، محسن منصوری در جلسه 
س��تاد مقابله با کرونا اس��تان تهران اظهار 
کرد: در دوره های گذش��ته وقتی آمارهای 
کرونای��ی کم می ش��د کار را رها می کردیم 
و حت��ی در دوره ای ش��اهد ٣0 فوت��ی در 
روز بودی��م اما بدلیل مراقبت نکردن از این 
ش��رایط پ��س از مدتی می��زان فوتی ها به 
200 نفر می رسید.وی با بیان اینکه بیماری 
کرونا قابل پیش بینی نیست و نمی دانیم که 

در آین��ده چه پیش خواهد آم��د، افزود: باید 
مراقبت کنیم و ب��ا پیگیری روند مقابله که 
امروز باعث شده آمارها به زیر 20 نفر فوتی 
در روز برس��د، ادامه داشته باشد و به فضل 
خدا تعداد فوتی ها به صفر برس��د و ریش��ه 
کن ش��دن این بیماری منح��وس را اعالم 
کنیم که بر همین اس��اس همه دستگاه ها 
باید با جدیت پیگیر موضوع باشند.منصوری 
تاکید کرد: در خصوص شهرستان پاکدشت 
به عنوان تنها شهرستانی که آمار مراجعین 
س��رپایی در آن افزای��ش پیدا ک��رده و این 
افزایش معنادار است و موجب ایجاد نگرانی 
می ش��ود باید فرماندار و مسئولین مرتبط با 

حوزه کرونا بررسی کنند و علت این موضوع 
را پیدا کنند.استاندار تهران بر تزریق دز سوم 
واکس��ن کرونا نیز تاکید ک��رد و گفت: باید 
نس��بت به تکمیل تزریق دز سوم با جدیت 
عم��ل کنیم ت��ا همان گونه ک��ه تزریق دز 
اول و دوم انجام ش��د، دز س��وم که در حال 
حاضر با نسبت بسیار پایین تری تزریق شده 
پیگیری ش��ود، این کار باید از طریق رسانه 
ها فرهنگ سازی شود، براساس گزارش ها 
تزریق دز سوم واکسن ایمنی را تا حدود ۷۵ 
درصد افزایش می دهد لذا باید جدی گرفته 
ش��ود.به گفته وی، رس��انه ها باید در زمینه 
فرهنگ س��ازی و ترغیب شهروندان برای 

تزریق ُدز س��وم اقدام کنند.اس��تاندار تهران 
با اش��اره به موضوغ فاصله گذاری مدارس 
ب��ا بیان اینکه در این ش��رایط نباید مدارس 
را تعطیل کنیم گف��ت: واقعیت کالس های 
ما مشخص اس��ت، با همین ساختار موجود 
حتی االم��کان باید رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی محق��ق ش��ود، س��رویس های 
م��دارس نی��ز از اهمیت بس��زایی برخوردار 
اس��ت چرا که چند دانش آموز با یک راننده 
در فضای ماشین قرار می گیرند لذا باید این 
موضوع به سرویس مدارس توسط مدیران 
مدارس تذکر داده شود تا مراعات کنند، اگر 
رانن��ده ای رعای��ت نمی کند م��دارس باید 

نس��بت به تغییر آن اقدام کنند.وی بر لزوم 
ورود اطالعات مدارس به س��امانه سنجش 
سالمت دانش آموزان نیز تاکید کرد و گفت: 
استانی همچون تهران با حدود هشت هزار 
مدرسه قطعا برای ورود به اطالعات نیازمند 
سامانه است، این زیرساخت ها برای کرونا و 
پس از آن نیاز است بی تردید کرونا با توجه 
به مش��کالت و آس��یب هایی که به همراه 
داش��ت برکاتی همچون پیشرفت در حوزه 
دولت الکترونیک و ارتقای سطح خدمات در 
ح��وزه نرم افزاری و فناورانه را نیز به همراه 
داشته که مبنای طراحی و اجرای سامانه ها 

نیز همین موضوع است.
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اقتصاد خرد

2۰ تا ۳۰ درصد سیب تولیدی قابلیت 
عرضه به بازار را ندارد

مدی��ر عامل اتحادیه باغ��داران میزان تولید 
سیب را ۴.2 میلیون تن عنوان کرد و افزود: 
حدود 20 تا ٣0 درصد س��یب تولیدی قابل 
عرضه به بازار ندارد.ب��ه گزارش ایلنا،کمال 
یدالهی با بیان اینکه بخش��ی از محصوالت 
باغی بازارپسندی الزم را ندارند، اظهار کرد: 
محص��والت باغی ب��ا محص��والت زراعی 
متفاوت ان��د؛ باغات بعد از گذش��ت چندین 
س��ال به ثمر می رسند از این رو نمی توان به 
راحتی برای آنه��ا تغییر کاربری اعمال کرد 
پس در باغات مدیریت پس از تولید اهمیت 
ویژه دارد.وی با اش��اره به لزوم بازارس��ازی 
ب��رای محص��والت تولیدی، اف��زود: بخش 
قابل توجهی از تولی��دات محصوالت باغی 
مازاد مصرف داخلی هستند از این رو باید به  
دنبال بازاریابی برای فروش این محصوالت 
در خارج از کش��ور باش��یم. همچنین بخش 
از ای��ن تولی��دات قابلیت مص��رف داخلی و 
ص��ادرات را ندارند که باید در حوزه فرآوری 
و صنای��ع تبدیلی از آنها به��ره بگیریم.این 
فعال اقتص��ادی میزان تولید س��یب را ۴.2 
میلیون تن عنوان کرد و افزود: حدود 20 تا 
٣0 درصد سیب تولیدی قابل عرضه به بازار 
ندارد اما می توان آن را در صنایع تبدیلی به 
میوه های خش��ک و .... استفاده شود.یدالهی 
با بیان اینکه صنای��ع تبدیلی ارزآوری قابل 
توجهی برای کش��ور ایج��اد می کند، خاطر 
نش��ان ک��رد: از ضایع��ات پ��س از حرص 
درختان یا از بقایایی پوس��ت گردو می توان 
منابع درآمدی قابل توجهی به دس��ت آورد. 
این روزها که کشور با تنش های آبی درگیر 
اس��ت زمان آن رسیده اس��ت که به اجرای 
طرح های��ی که تا ب��ه امروز نادی��ده گرفته 
ش��ده اند توجه ش��ود. به گفته وی؛ در امور 
باغانی به طرح هایی چ��ون ایجاد بازارهای 
جدید، تمرکز بر سیستم هایی جدید در تولید، 
کار برد دستگاه های مدرن و تغییرات نژادی 
بی توجهی کردیم اما زمان آن رس��یده است 

که این طرح ها را با جدیت دنبال کنیم.

پرداخت بدهی های عراق به ایران از 
پارسال آغاز شد

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره 
ب��ه تداوم ص��ادرات انرژی به ع��راق گفت: 
دولت عراق از س��ال گذش��ته در صدد واریز 
مطالبات ایران است و امکان استفاده از این 
منابع برای واردات نیز فراهم ش��ده است.به 
گزارش مهر،جهانبخش س��نجابی در مورد 
بدهی های دولت عراق به ایران، اظهار کرد: 
بحث آزادس��ازی منابع م��ا در عراق به چند 
ماه قبل بر می گردد و اتفاق جدیدی نیفتاده 
اس��ت؛ در چند قس��ط وزارت نیروی عراق 
مطالبات ناش��ی از صادرات م��ا را در اکانت 
حس��ابی که نزد بانک های عراقی داش��تیم 
واریز کرد و بخشی را هم قول داده بودند که 
واریز کنند، منتهی وقتی پول وارد حساب ما 
ش��د به دلیل تحریم ها امکان برداشت پول 
را نداش��تیم.دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی 
ای��ران و عراق افزود: در اینجا دو مس��یر را 
باید دنبال می کردیم، یکی مطالبه بدهی از 
دولت عراق و دیگری اس��تفاده از این منابع 
پس از واریز به حس��اب بانکی؛ خوشبختانه 
هر دو بخش پیشرفت خوبی داشت. بخشی 
از مطالبات به حساب های ما در عراق واریز 
شده و هم امکان استفاده از این منابع برای 
واردات م��واد غذایی، ماش��ین آالت و … 
فراهم ش��ده اس��ت زیرا عراقی ها از لیست 

اوفک، توانستند استثنا بگیرند.

بیش از ۸۰۰ هزار تن آرد در بین 
روستاییان توزیع شد

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران با بیان اینکه سهمیه آرد هر شهرستان 
براس��اس آمار جمعیت ش��هری و روستایی 
محاسبه می شود گفت: ۸۶۹ هزارو ۷١۹ تن 
آرد بین روس��تاییان سراسر کشور خبر توزیع 
شده است. به گزارش ایرنا، اسماعیل قادری 
فر اظهار کرد: در راس��تای خدمات رسانی به 
روستاییان و کشاورزان و همچنین براساس 
وظای��ف محوله س��ازمان تعاون روس��تایی، 
ش��بکه تعاون روستایی در س��طح روستاها 
اقدام به توزیع آرد و کاالهای اساسی می کند. 
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ای��ران هدف از توزیع آرد بین روس��تاییان را 
ارائ��ه خدمات بهتر و در راس��تای حمایت از 
آنها دانس��ت و خاطرنشان کرد: از مهمترین 
مزای��ای این اق��داِم تعاونی های روس��تایی، 
کاهش رفت  وآمد روس��تاییان، صرفه جویی 

در وقت و هزینه است.

اخبار

عوارض واردات همچنان علی الحساب 
محاسبه می شود

نایب رئی��س انجمن واردکنن��دگان برنج  از 
تعلل دولت در تعیین عوارض واردات گمرک 
انتق��اد کرد وگفت:ع��وارض واردات همچنان 
علی الحساب محاسبه می ش��ود.به گزارش 
مهر،محم��د مختاریانی اظهار ک��رد: در حالی 
که براساس تصمیم مجلس نرخ ارز محاسبه 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد 
از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ 
ارز س��امانه مبادله الکترونیک��ی )ETS( قرار 
گرفته ام��ا هنوز ع��وارض واردات به صورت 
علی الحساب محاسبه می ش��ود.وی با اشاره 
به اینکه حدود ۴0 روز از آغاز س��ال گذش��ته 
و تکلیف عوارض واردات مشخص نیست، از 
سیاست های دولت در این زمینه به شدت انتقاد 
کرد و افزود: در حال حاضر این کار براس��اس 
ارز ۴200 تومان��ی انج��ام می ش��ود ام��ا از از 
واردکنندگان تعهد می گیرند که علی الحساب 
است.مختاریانی اضافه کرد: این مسأله منجر به 
بالتکلیفی واردکنندگان و کاهش انگیزه آنان 
برای واردات شده و این حجم نابسامانی بسیار 
تعجب آور است.وی افزود: در حالی که بسیاری 
از مسئوالن دالیل نابسامانی ها را تحریم های 
آمریکا عنوان می کنند اما سیاست گذاری ها 
و اقدامات خود آنان ضربه بیشتری به اقتصاد 
و کش��ور وارد می کند.به گفت��ه مختاریانی در 
ح��دود ۴0 روز گذش��ته میلیارده��ا دالر کاال 
وارد ش��ده که تکلیف عوارض آن مش��خص 
نبوده و معلوم نیست که چرا مسئوالن تا این 
اندازه در این زمینه تعلل می کنند.مختاریانی با 
بیان اینکه تاکنون چنین اتفاقی سابقه نداشته 
است، توضیح داد: اگر واردکنندگان در شرایط 
کنونی کاال به صورت علی الحساب وارد کنند 
نمی دانند که بعدها چقدر باید زیان بدهند اگر 
هم وارد نکنند تأمین امنیت غذایی کش��ور با 
مشکل مواجه می شود آن هم در شرایطی که 
جنگ روس��یه و اوکراین نیز منجر به افزایش 
ش��دید قیمت های جهانی مواد غذایی شده و 
تأمین کاال بس��یار دشوارتر از سالهای گذشته 

است.

۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور 
وجود دارند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ۶ میلیون 
خانوار مستاجر در کش��ور وجود دارند و دولت 
باید برای تسهیالت ودیعه مسکن برنامه ریزی 
کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید 
البرز حس��ینی اظهار کرد: متولی پرداخت وام 
ودیعه مس��کن ستاد ملی مقابله با کرونا است 
و از س��ال ۹۹ که پرداخت وام ودیعه مس��کن 
به تصویب رسید، این تسهیالت توانست نقش 
موث��ری در بهبود وضعیت بازار اجاره داش��ته 
است.به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس 
در شرایط کنونی ۶ میلیون خانوار مستاجر در 
کش��ور وجود دارند که با پرداخت تس��هیالت 
ودیعه مسکن و همچنین افزایش میزان ودیعه، 
شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره خواهیم بود.وی 
می گوید: در سال گذشته با وجود آنکه میزان 
تسهیالت اجاره بین ۵0 تا ۷0 میلیون تومان 
بود، اما تعداد زیادی از ثبت کنندگان موفق به 
دریافت تسهیالت اجاره نشدند. در صورتی که 
تسهیالت ودیعه امس��ال هم پرداخت شوند، 
باید برنامه ریزی برای پرداخت این تسهیالت 

صورت گیرد.

اراضی واحدهای نهضت ملی در استان 
تهران مشخص شد

مدی��رکل راه  و شهرس��ازی اس��تان تهران با 
بیان اینکه ۷20 ه��زار متقاضی نهضت ملی 
مسکن برای اس��تان تهران ثبت نام کرده اند، 
گفت:  اراضی مسکن نهضت ملی مسکن در 
اس��تان تهران مشخص شده است.به گزارش 
ایلنا،خلیل محبت خواه درباره ویراش و پاالیش 
اطالعات متقاضیان نهضت ملی مسکن اظهار 
داش��ت: افراد تا پایان اسفند ماه سال گذشته 
فرصت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
را داش��تند و هم اکنون هم تا یک ماه فرصت 
برای ویرایش اطالعات داده شده است. کسانی 
که محل س��کونت خ��ود را در هر یک از این 
شهرهای پرند، هشتگرد، اسالمشهر، ایوانکی، 
رباط کریم و پاکدش��ت اش��تباه ثبت کرده اند 
می توانند نسبت به ویراش اطالعات خود اقدام 
کنند.   وی با بی��ان اینکه پاالیش اطالعات 
متقاضیان آغاز شده است، ادامه داد: ۷20 هزار 
متقاضی نهضت ملی مس��کن برای اس��تان 
تهران ثبت نام کرده اند که در شهرهای باالی 
١00 هزار نفر راه و شهرس��ازی، در شهرهای 
زیر ١00 هزار نفر بنیاد مسکن، مدیریت امور را 
بر عهده دارند. مدیرکل راه وشهرسازی استان 
تهران افزود: تا هفته گذشته بیش از ۴00 هزار 
نفر پاالیش ش��دند و پاالیش اطالعات ثبت 
ن��ام کنندگان ادام��ه دارد و تا پایان ماه جاری 
به اتمام می رسد.  محبت خواه گفت: همزمان 
اراضی مسکن نهضت ملی مسکن در استان 
تهران مش��خص ش��ده و در برخی از مناطق 
الحاق محدوده و در برخی مناطق دیگر تغییر 
کاربری در کمیس��یون های مربوطه در حال 

انجام است.  

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ۹0 
درصد بازار در انحصار دو خودروساز بزرگ 
کش��ور است و بزرگترین قطعه سازان هم 
با این خودروسازان شریک تجاری هستند، 
بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش 
می ماند.به گزارش مهر، مهدی دادفر دبیر 
انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو اظهار کرد: 
نکته مهم در مورد این طرح این است که 

عماًل واردات خودرو در برابر صادرات خودرو 
ممکن الوقوع نیست و به نوعی انحصار در 
انحصار اس��ت.وی با بی��ان اینکه واردات 
خودرو باید انجام شود و هیچ کس مخالف 
این امر نیست، افزود: در حال حاضر بیش 
از ۹0 درص��د بازار خ��ودرو در انحصار دو 
خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین 
قطعه سازان کشور هم با این خودروسازان 

ش��ریک تجاری هستند، بنابراین صادرات 
ه��م در انحص��ار این بخ��ش خواهد بود؛ 
یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری 
می شود.دادفر با اشاره به اینکه در صادرات 
خودرو بسیار ضعیف عمل می کنیم، ادامه 
داد: از سویی دیگر سوجریانی هم به وجود 
می آید؛ اینکه صادرکننده به اسم صادرات، 
خودرو و قطعات را در هر جایی رها کند و 

در مقابل واردات انجام دهد.وی گفت: به 
جای ایجاد این انحصار، باید مانند سال ۹۴ 
عمل شود یعنی به رسمیت شناختن واردات 
برای همه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی؛ 
برای اطمینان از اس��تفاده از خدمات پس 
از فروش نیز بای��د صرفاً خودروهایی وارد 
شود که شرکت های خدمات دهنده شأن 
در ایران وجود داش��ته باشد، یعنی معاونت 

حمل و نق��ل وزارت صمت تأیید کند که 
ش��رکت ایکس در ای��ران نمایندگی دارد. 
دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو در مورد 
لزوم مدیری��ت مناب��ع ارزی، اظهار کرد: 
واردات خ��ودرو باید از طریق واردات با ارز 
منشأ خارجی انجام شود؛ یعنی با ارز حاصل 
از فعالیت های خارج از کشور، خودرو وارد 

تا منابع ارزی هم مدیریت شود.

واردات در برابر صادرات خودرو، انحصار در انحصار است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

 ۳۰ هزار طرح اشتغال برکت برای اقشار اجتماعی ویژه
در سال جاری راه اندازی می شود:

 مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از اجرای بیش از ٣0 هزار طرح 
اشتغال  برای اقشار اجتماعی ویژه خبر داد. محمد ترکمانه ضمن اعالم این خبر 
اظهار کرد: بنیادبرکت امسال ٣0 هزار و ۵00 طرح اشتغال زایی اجتماع محور را 
برای اقشار اجتماعی ویژه و آسیب پذیر در سراسر کشور اجرا می کند. وی یادآور 
شد: این اقشار اجتماعی ویژه و آسیب پذیر شامل زنان سرپرست خانوار، کولبران، 
سوخت کش��ان، خانواده شهدا و ایثارگران، طالب و خانواده هایشان، معلولین و 
خانواده ه��ای دارای معلول، خانواده ک��ودکان بازمانده از تحصیل و افرادی که 
مهاجرت معکوس کرده و به روستاهایشان بازگشته اند می شود. ترکمانه تاکید 

کرد: اج��رای این ٣0 هزار و ۵00 طرح اش��تغال زایی ایجاد ١0۵ هزار فرصت 
ش��غلی مستقیم و غیرمس��تقیم را برای این اقشار ویژه و س��ایر افراد به دنبال 
دارد. به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، حجم کل س��رمایه گذاری برای راه اندازی 
طرح های اش��تغال  اقشار اجتماعی ویژه و آسیب پذیر در سال جاری ۵۴ هزار و 
۹00 میلیارد ریال اس��ت. وی با تاکید بر حمایت بنیاد برکت از اقشار اجتماعی 
ویژه گفت: بنیاد در س��ال ١۴00 نیز نزدیک به 2۹ هزار طرح اش��تغال را برای 
این اقش��ار راه اندازی کرده است. ترکمانه تصریح کرد: ۸0 درصد فعالیت های 
بنیاد برکت بر توانمندسازی اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم متمرکز است و 

اشتغال زایی مأموریت اصلی بنیاد به شمار می رود. مدیرعامل بنیاد برکت با ارائه 
آماری درباره عملکرد این بنیاد در حوزه اشتغال بیان کرد: تا به امروز ١۹0 هزار 
طرح اشتغال زایی اجتماع محور در مناطق محروم و روستایی کشور اجرا شده که 
ایجاد قریب به ۶00 هزار فرصت شغلی خرد و خانگی را به دنبال داشته است. 
وی افزود: امروزه ش��بکه تس��هیل گران بنیاد برکت با ٣2 هزار مقام و مسئول 
محلی در ارتباط مستمر هستند. ترکمانه با تاکید بر فعالیت بنیاد برکت در سراسر 
کش��ور خاطرنشان کرد: ١2 هزار روس��تا و ٣۹0 شهرستان در تمامی استان ها 

تحت پوشش فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت قرار دارند.

دهک های پایین خانه دار می شوند؟
ساخت ارزان واحدهای نهضت ملی مسکن در دستور کار؛

وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا ه��دف حفظ مناف��ع مردم و 
س��اخت مس��کن با حداقل هزینه، قیمت ساخت نهضت 
ملی مس��کن در هر مترمربع را معادل ۴.۵ میلیون تومان 
قرار داده است که در سال ١۴0١ تعدیل های فصلی نیز به 
این مبلغ اضافه خواهد شد.به گزارش ایرنا، فراخوان برای 
مشارکت س��ازندگان در طرح نهضت ملی مسکن با نرخ 
۴ میلیون و ۵00 هزار تومان در هر مترمربع اس��ت که در 
سال گذشته اعالم و قرار شد تعدیل های فصلی نیز به این 
مبلغ اضافه شود.بر اساس پیگیری از نحوه محاسبه هزینه 
ساخت نهضت ملی مسکن در سال ١۴0١، اعداد محاسبه 
شده از طریق فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه است 
و تم��ام پروژه هایی که اکنون در مرحل��ه اجرای عملیات 
س��اخت قرار دارد از »اق��دام ملی تا نهضت ملی« همه بر 
اس��اس همین فرمول در حال تکمیل اس��ت و برخالف 
این ادعا که با این رقم ها نمی ش��ود خانه ساخت،  عملیات 
ساخت وساز نیز متوقف نشده است.تقاضای ساخت مسکن 
از س��وی س��ازندگان با ارقامی بیش از ۴.۵ میلیون تومان 
در هر مترمربع اس��ت و برخی انبوه س��ازان معتقد هستند 
در ش��رایطی پیمانکاری س��اخت واحدهای نهضت ملی 
را قبول خواهند کرد که تا س��قف 2 میلیون تومان در هر 
مترمربع افزایش قیمت ساخت لحاظ شود.معاونت مسکن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده است که 
عملیات اجرایی در کل نظام عمرانی کشور بر اساس همین 
فرمول، قیمت گذاری می شود و تا با حداقل قیمت ممکن، 
مسکن ساخته ش��ود، لذا بارها اعالم شده تا سازندگان در 
صورت آمادگی وارد عقد قرارداد شوند.پیگیری حاکی از این 
اس��ت که برخی از س��ازندگان متقاضی هستند تا با اعداد 
و ارقام بیش��تر وارد عقد قرارداد با وزارت راه و شهرس��ازی 
ش��وند. تمام فشارها نیز برای این است که تا هر مترمربع 
بیش از یک میلیون برای هر مترمربع افزایش قیمت ساخت 
ثبت ش��ود؛ وزیر راه و شهرسازی بارها اعالم کرد که برای 
رعایت منافع مردم و به نفع گروه های کم درآمد مقابل این 

موضوع مقاومت دارد و تعداد واحدی که در حال س��اخت 
اس��ت نیز با همین قیمت ها در حال انجام است.بر اساس 
رویکرد دولت و مجلس، امکان ساخت مسکن با قیمت های 
اعالم  شده وجود دارد و اینکه ساخت مسکن ملی متوقف 
نشده اس��ت. بزرگ ترین برهان این ادعا است. با این حال 
امکان تعدیل قیمت گذاری نیز وجود دارد.آن طور که »رستم 
قاس��می« وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرده است امکان 
افتتاح پروژه هایی که عملیات اجرایی آن پیش تر شروع شده 

است در شش ماه نخست سال ١۴0١ وجود دارد.
وضعی�تعملی�اتاجرای�یواحدهاینهض�تملیدر ���

سراسرکشور
اکنون پیمانکار ساخت واحدهای نهضت ملی در شهرهای 
جدید مش��خص شده است. درواقع طریقه ثبت نام در هر 
ش��هر جدید یا هر اس��تان بدین صورت اس��ت که ابتدا 
زمین موردنظر، س��پس ظرفیت تعداد واحد قابل ساخت 
مشخص می ش��ود. پروژه ها نیز تعریف و در سامانه ثمن 
بارگ��ذاری و س��پس ثبت نام ها مطاب��ق ظرفیت موجود 

انجام می ش��ود.با اتمام مهلت ثبت نام متقاضیان، حدود 
2 میلیون و ٣00 هزار نفر در مرحله نخس��ت تایید شدند 
و اکنون در مرحله تایید بررسی سکونت در استان  محل 
تقاضا هس��تند که باز هم ممکن است باعث حذف تعداد 
متقاضیان شود.بر اساس اعالم معاونت مسکن وزارت راه 
اکن��ون ۹00 هزار واحد نهضت ملی مس��کن در مراحل 
خاکبرداری تا فونداس��یون و س��ایر مراحل ساخت است.
وزیر راه و شهرس��ازی نیز فروردین امسال با بیان اینکه 
س��اخت واحدهای مس��کونی طرح نهضت ملی مسکن 
تا مردادماه به 2 میلیون واحد می رس��د، عملیات اجرایی 
حدود یک میلیون واحد مس��کونی که در مراحل مختلف 
از فونداس��یون تا نازک کاری اس��ت را تایید کرد.مجموع 
پروژه های حمایتی س��اخت مس��کن که اکنون عملیات 
س��اخت آن در حال اجراست، ۵٣0 هزار واحد طرح اقدام 
ملی مسکن و ٣2١ هزار واحد نهضت ملی مسکن است، 
همچنین ١0۸ هزار واحد طرح خودمالکی  برای دریافت 
تسهیالت به بانک معرفی شده است.  وظیفه دولت ساخت 

یک میلیون واحد مس��کونی در سال است که در مسکن 
شهری معادل سالی ۸00 هزار واحد می شود و 200 هزار 
واحد دیگر س��اخت مسکن روستایی است؛ بر این اساس 
دولت همین حاال از س��قف ساخت وساز مسکن شهری 
هم جلوتر اس��ت.در هفت ماه اخیر مهم ترین کار اجرایی 
دولت در بخش مس��کن »تامین زمی��ن« بوده که انجام 
شده اس��ت و  ۷0 درصد زمین ساخت ۴ میلیون مسکن 
تامین ش��ده اس��ت.محمود محمود زاده پی��ش تر درباره 
آخرین وضعیت تامین زمین نیز به گفته بود، حدود ۹۸0 
هزار واحد زمین با کاربری مس��کونی طی ۶ ماه گذشته 
تامین قطعی شده است؛ عالوه بر آن معادل یک میلیون 
و ۴00 هزار واحد، زمین شناسایی شده که نیازمند تعیین 
کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررس��ی فنی در سطح 
شوراهای برنامه ریزی استان ها و شورای عالی معماری و 
شهرس��ازی دارد.اکنون وزارت راه و شهرسازی در انتظار 
تعیین تکلیف نهایی این زمین ها است و در صورت تعیین 
تکلیف نهایی، زمین برای س��اخت 2 میلیون و ٣00 هزار 
واحد مسکونی تامین خواهد شد.بر این اساس با احتساب 
تعیین تکلیف نهایی زمین برای ساخت دو میلیون و ٣00 
هزار واحد مس��کونی حدود ۷0 درصد زمین برای ساخت 
مس��کن تامین ش��ده؛ این در حالی است تامین همه ۷0 
درصد اراضی مسکن س��ازی از محل اراضی وزارت راه و 
شهرسازی انجام شده کار بزرگی انجام محسوب می شود.
بنابراین گزارش، قانون جهش تولید و تامین مسکن )طرح 
نهضت ملی مسکن( مصوب ١۷ مردادماه ١۴00 یکی از 
برنامه های کالن دولت سیزدهم محسوب می شود.دولت 
با تلفیق طرح و »اقدام ملی مس��کن« در طرح »نهضت 
ملی مسکن« و افزایش تس��هیالت ساخت تا رقم ۴۵0 
میلیون تومان قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی 
چهار سال احداث کند. بانک ها نیز موظف شده اند سالیانه 
٣۶0 هزار میلیارد تومان تسهیالت به طرح جهش تولید و 

تامین مسکن اختصاص دهند.

رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران با بیان اینکه رفع تعهد ارزی فرش 
دس��تباف ایران یکساله اس��ت که در صورتی که این الزام برداشته شود، 
صادرات فرش دس��تباف چندین برابر خواهد ش��د، گفت: ارزش صادرات 
فرش دستباف ایران در ١2 ماهه سال گذشته ۶۴ میلیون دالر بوده است 
ک��ه از لحاظ وزنی ١١ درصد رش��د و از لحاظ ارزش��ی ١0 درصد کاهش 
داش��ته اس��ت.به گزارش فارس، فرحناز رافع در نشست خبری برگزاری 
آیین تجلیل از نام آوران و چهره ها در حوزه هنر � صنعت فرش دس��تباف 
که در مرکز ملی فرش دس��تباف ایران برگزار شد، اظهار داشت: در فرایند 
زنجیره تولید و تامین فرش دستباف، افراد متفاوتی در حال فعالیت هستند 
و خالقیت های بسیار زیادی در این صنعت دارند، اما معرفی نشده اند و به 

همین دلیل شناخته شده نیستند.
مرکزملیفرشدستبافدروزارتصمتباقیمیماند ���

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مرکز ملی فرش دستباف در وزارت 
صمت باقی خواهد ماند یا به وزارت صنایع دس��تی منتقل می شود؟ گفت: 
قضیه انتقال مرکز ملی فرش دس��تباف منتفی ش��د و این مرکز در وزارت 
صمت باقی خواهد ماند.رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران در خصوص 

وضعیت صادرات فرش دس��تباف اظهار داشت: مباحثی مطرح می شود در 
مورد کاهش صادرات فرش دس��تباف ایران، این درحالی است که کاهش 
صادرات فرش دس��تباف با توجه به مس��ائل ناشی از کرونا فقط مربوط به 
ایران نبوده و اغلب کش��ورهای صادرکننده با این مس��أله مواجه شده اند، 
ضمن اینکه تحریم ه��ای ظالمانه نیز به نوعی بر میزان صادرات فرش ما 
اثرگذار بوده اس��ت.رافع تصریح کرد: صادرات فرش دستباف در کل جهان 
در س��ال 2020 به ارزش ۸۷0 میلیون و ١۸۴ هزار دالر بوده اس��ت؛ یعنی 
صادرات فرش دس��تباف در کل جهان به میلیارد دالر نرسیده است و این 
درحالی است که صادرات فرش دستباف در سال 20١۷ در جهان به ارزش 
یک میلیارد و ۵۹0 میلیون دالر بوده است.رئیس مرکز ملی فرش دستباف 
ایران به صادرات فرش از س��وی رقبای ایران اش��اره کرد و اظهار داشت: 
صادرات فرش دس��تباف هند در س��ال 2020 به ارزش 2۸۷ میلیون دالر 
بوده و صادرات فرش دس��تباف ایران در همین سال به میزان ۷2 میلیون 
دالر بوده است. نپال نیز در این سال ۵١ میلیون دالر صادرات فرش داشته 
است و کشور پاکستان ۵0 میلیون دالر و چین ٣١ میلیون دالر صادرات در 
سال 2020 داشته است.رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران اظهار داشت: 

با توجه به اینکه هند هر نوع کفپوش را         جزو صادرات فرش دس��تباف قرار 
می دهد، در اصل ایران در رتبه اول صادرات فرش جهان در س��ال 2020 
قرار دارد.رافع اظهار داش��ت: ترکیه بیش��ترین کاهش صادرات فرش را         به 

علت مسائل ناشی از شیوع پاندومی کرونا داشته است.
میلیوندالرفرشدستبافدرسالگذشتهصادرشد ���64

وی بیان داش��ت: ارزش صادرات فرش دستباف ایران در ١2 ماهه سال 
گذش��ته ۶۴ میلیون دالر بوده اس��ت که از لحاظ وزنی ١١ درصد رشد و 
از لحاظ ارزش��ی ١0 درصد کاهش داشته اس��ت.رئیس مرکز ملی فرش 
دس��تباف ایران با اش��اره به موضوع رفع تعه��د ارزی، تصریح کرد: رفع 
تعهد ارزی فرش دس��تباف ایران یکس��اله اس��ت که در صورتی که این 
الزام برداش��ته شود، صادرات فرش دستباف چندین برابر خواهد شد.رافع 
اظهار داش��ت: ٣۵ هزار اشتغال در س��ال گذشته در حوزه فرش دستباف 
ایجاد ش��ده اس��ت که امیدواریم در سال جاری اش��تغال در این حوزه به 
۵0 هزار نفر افزایش یابد.وی افزود: میزان تولید فرش دس��تباف در سال 
گذش��ته 2 میلیون و ۸00 هزار مترمربع بوده که در این زمینه 2۷ درصد 

رشد داشته ایم.

صادرات 6۴ میلیون دالر فرش دستباف در سال ۱۴00 
رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران اعالم کرد؛

شرکت های ایرانی هیچ سهمی در قره باغ ندارند
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران:

دبی��ر انجمن صادرکنن��دگان خدمات فنی و 
مهندس��ی ایران گف��ت: هرچند تنش ها بین 
ایران و آذربایجان رو به کاهش بوده و هست 
و دیدار در حاش��یه جلسه ش��انگهای قدری 
رواب��ط را تلطیف کرده که ای��ن موضوع به 
توس��عه روابط می انجامد، اما هنوز منجر به 
حضور ش��رکت های پیمانکار فنی مهندسی 
در آذربایجان نش��ده  اس��ت.به گزارش ایلنا، 
بهم��ن صالحی درب��اره وضعی��ت صادرات 
خدمات فنی مهندس��ی ایران در حال حاضر 
اظه��ار ک��رد: وضعیت ص��ادرات م��ا خیلی 
تفاوتی با سال های قبل نکرده  است و به هر 
ترتیب متاثر از شرایط اقتصادی کشور تغییر 
محسوسی را احساس نمی کنیم. هرچند که 

سازمان فنی مهندسی گواهی می کند که این 
صادرات رش��د کرده و نزدی��ک به 2 میلیارد 
دالر رسیده  است.صالحی افزود: فرصت هایی 
که در دولت حاضر پیش آمده، از جمله فروش 
نفت و پش��توانه های مالی و اقتصادی برای 
پشتیبانی از شرکت های صادرکننده خدمات 
فنی مهندس��ی برای حض��ور در بازارها، به 
معن��ای تامین فاینانس و مناب��ع مالی برای 
حض��ور در بازاره��ای بین الملل��ی، تضعیف 
فشارهای بین المللی و برطرف شدن بخشی 
از تحریم ها با احتم��ال امضای برجام، همه 
بخش��ی از نشانه هایی است که ممکن است 
به توس��عه صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ه��م بینجامد.دبیر انجمن ص��ادرات خدمات 

فنی و مهندس��ی در ادامه افزود: البته  پدیده 
جنگ ه��ای منطقه ای هم خ��ود زمینه ای را 
برای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی 
و حضور شرکت های پیمانکار در کشورهای 
CIS و آس��یای دور و نزدی��ک ایجاد کند.
صالحی درب��اره چگونگی حضور پیمانکاران 
ایرانی برای بازسازی قره باغ آذربایجان گفت: 
انجم��ن خیلی پیگیر این موضوع بود ولی به 
نظر می رسد وضعیت دیپلماتیک هنوز آنقدر 
گش��ایش پیدا نکرده اس��ت، هرچند تنش ها 
بین ای��ران و آذربایج��ان رو به کاهش بوده 
و هس��ت و دیدار در حاشیه جلسه شانگهای 
قدری روابط را تلطیف کرده که این موضوع 
به توس��عه روابط می انجامد، ولی هنوز منجر 

به حضور شرکت های پیمانکار فنی مهندسی 
در آذربایجان نش��ده  اس��ت. در هر صورت با 
پیگیری کمیسیون مش��ترک وزارت راه این 
پدیده می توان��د کمک کند ک��ه این روابط 
توس��عه پیدا کند ولی هن��وز این موضوع به 
شکل جدی حاصل نشده وشرکت های ایرانی 
نتوانسته اند، سهمی در بازسازی قره باغ متصور 
شوند.وی درباره حضور پیمانکاران ایرانی در 
روسیه افزود: این انتظار و توقع برای روسیه 
هم وجود دارد ولی هنوز آثار آن آغاز نش��ده 
است، خود کشور روسیه هم می تواند یکی از 
بازارهای حضور پیمانکاران ایرانی باشد ولی 
نیاز به ایجاد ش��رایط هست. البته بحث های 
دیپلماسی باید در مورد موضوع روسیه تمرکز 

و ارتباط خود را با شرکت ها و صنف های این 
عرصه قوی تر کنند که این اتفاق بتواند بیفتد.

دبی��ر انجمن صادرکنن��دگان خدمات فنی و 
مهندسی ایران با اشاره به عالقه دولت برای 
توسعه این روابط اظهار کرد: خصوصا وزارت 
خارجه و ح��وزه معاونت اقتصادی عالقه مند 
برای ایج��اد فرصت های بیش��تر برای این 
موضوع هس��تند ولی این  مسائل هنوز منجر 
به ارایه طرحی نش��د که بتوان آن را مطرح 
کرد.بهم��ن صالحی با تاکید بر اینکه باید در 
مکانیزم های اطالع رسانی خود به مردم کمی 
واقع بینانه تر باش��یم، ادام��ه داد: باید از دادن 
وعده و وعیدها در اخبارمان به س��مت دادن 

گزارش و اقدامات انجام شده برویم. 
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بانک و بيمه

رشد ۳۸ درصدی میزان تسهیالت 
پرداختی بانک ملی ایران

میزان تسهیالت پرداختی از سوی بانک ملی 
ایران ب��ه بخش های مختلف اقتصادی طی 
س��ال گذش��ته بیش از ٣۸ درصد نسبت به 
سال قبل آن افزایش داشته است. به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک ملی ای��ران، اطالعات 
موجود از آمار میزان تس��هیالت پرداختی به 
تفکیک بخش های اقتصادی از این حکایت 
دارد که طی سال گذشته بیش از 222۶ هزار 
میلی��ارد ریال تامین مالی توس��ط بانک ملی 
ایران صورت گرفته اس��ت. این تس��هیالت 
به ترتیب به بخ��ش های خدمات، صنعت و 
معدن، بازرگانی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، 
مس��کن و ساختمان و صادرات پرداخت شده 
اس��ت.این منابع در قالب یک میلیون و 2۴۵ 
هزار و ۸۷١ فقره پرونده تسهیالتی در اختیار 

متقاضیان قرار گرفته است.

 رضایت مردم با ارائه خدمات سریع و 
به موقع تامین می شود

 مدیرعامل موسس��ه اعتباری ملل در س��فر 
به خوزس��تان ضم��ن آرزوی قبولی طاعات 
و عب��ادات در ای��ن ماه پربرک��ت از زحمات 
کارکنان موسس��ه در تحقق اهداف در سال 
١۴00 باالخص اس��تان خوزس��تان تش��کر 
و ق��در دان��ی کرد.  حجت االس��الم جوادی 
گفت: م��ردم عزیز خوزس��تان در زمان دفاع 
مقدس به همه درس اس��تقامت و ایستادگی 
دادند و علی رغم خدماتی که برای این مردم 
سختکوش انجام شده لکن تا نقطه مطلوب 
که مد نظر نظام مقدس جمهوری اس��المی 
ایران است فاصله داریم.  مدیرعامل موسسه 
با تاکید به تجهیز و تخصیص منابع با رعایت 
بهداشت اعتباری گفت: بازاریابی برای کسب 
سهم بازار در استان خوزستان را ادامه دهید و 
حتی می ت��وان بازاریابی را به خارج از مرزها 
نیز گسترش داد تااز منابع کشورهای همسایه 

استفاده نمائیم.

حمایت از کارگران و بازنشستگان 
همواره در راس اقدامات توسعه ای 
بانک رفاه کارگران قرار داشته است

مدیرعامل بان��ک رفاه کارگ��ران گفت: در 
ش��رایطی که ایران اس��المی ش��دیدترین 
تحریم ه��ای ظالمانه بین الملل��ی را تجربه 
می کند، کارگران به عنوان سربازان و سرداران 
این جنگ نابرابر اجازه ندادند که دشمنان به 
اهداف شوم خود برسند و متعهدانه پای حفظ 
استقالل کشور ایستاده اند. به گزارش روابط 
عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل 
لل�ه گان��ی با بی��ن این مطلب در جش��نواره 
امتنان از الگوهای برتر جامعه کار و تولید که 
روز پنج ش��نبه ۸ اردیبهشت ماه به مناسبت 
هفته کار و کارگر با حضور دکتر هادی بهداد 
مدی��رکل امور اجتماع��ی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و کارگ��ران، گروه های کار 
و واحدهای تولیدی نمونه کش��ور در محل 
بانک رفاه کارگران برگزار شد، افزود: اگرچه 
از ابت��دای انقالب اس��المی تاکنون همواره 
ش��اهد این بوده ایم که توجه ب��ه مقوله کار 
و کارگ��ران عزیز روند رو به رش��دی را طی 
کرده اس��ت اما به واق��ع همچنان تا جایگاه 
شایس��ته در ای��ن بخ��ش فاصل��ه داریم و 
ضرورت دارد توجه به این مهم صرفا محدود 
به هفته کار و کارگر نش��ود و در طول سال 
به عن��وان یک برنامه مح��وری مورد توجه 
ق��رار گیرد. وی ب��ا بیان اینک��ه، بانک رفاه 
کارگران مزین به عنوان »کارگران« اس��ت، 
خاطرنشان س��اخت: بر این مبنا تالش شده 
است تا همواره توجه ویژه به این قشر معزز و 
همچنین بازنشستگان ارجمند تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک برنامه 
راهب��ردی در راس برنامه ریزی ها و اقدامات 
توس��عه ای بانک قرار داش��ته باش��د.   دکتر 
لل�ه گان��ی در ادام��ه از آمادگی حمایت ویژه 
بانک رف��اه کارگران از کارگران و گروه های 
کار و واح��د تولیدی نمونه کش��ور خبر داد 
و گف��ت: آماده ایم ت��ا با حمای��ت از تمامی 
طرح های برتر مرحله اس��تانی سی وسومین 
جش��نواره امتنان از کارگران، گروه های کار 
و واحدهای تولیدی نمونه، نسبت به توسعه 
یا فعال س��ازی این طرح ها اقدامات مقتضی 
را داشته باش��یم؛ همچنین در حوزه خدمات 
تس��هیالتی به کارگ��ران نمون��ه نیز کامال 
آمادگی داریم تا این خدمات را بیش از پیش 

افزایش دهیم. 

اخبار

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در 
نشست مشترک مدیران و روسای صندوق 
نوآوری و شکوفایی با بانک پارسیان بابیان 
اینکه 2۵ درصد شرکت های دانش بنیان در 
بانک پارسیان حساب بانکی دارند، از طراحی 

بسته های خدماتی در این بانک در راستای 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان خبر داد 
و گفت: بانک پارسیان همکاری های خوبی 
را برای توسعه زیست بوم نوآوری آغاز کرده 
اس��ت. ما ام��روز آماده هرگون��ه همکاری 
مش��ترک دیگ��ر در پروژه ها و اس��تفاده از 
ظرفیت های صن��دوق ن��وآوری در جهت 
توسعه اش��تغال، ارتقای کسب وکار، تولید و 
صادرات هستیم. مدیرعامل بانک پارسیان 

ادام��ه داد: باید کمک کنیم تا در حوزه هایی 
ک��ه نیاز ب��ه راه اندازی کس��ب وکارهای نو 
وجود دارد، اق��دام و فضای همکاری ایجاد 
شود. پرویزیان با تاکید بر ضرورت سرعت 
بخشیدن بانک پارسیان در پاسخ به نیازهای 
ش��رکت های دانش بنیان اف��زود: با منابعی 
که امس��ال در اختیارداریم، آماده حرکت در 
مسیر تحولی زیس��ت بوم نوآوری هستیم. 
وی بابیان اینکه بانک پارس��یان از طرح ها 

و ظرفیت های همکاری صن��دوق نوآوری 
با بانک ها استقبال می  کند، اظهار امیدواری 
کرد که با رفع ممنوعیت مطرح شده در ماده 
١۸ قانون جهش تولی��د دانش بنیان، همه 
بانک ها بتوانند در بحث س��رمایه گذاری با 
صندوق نوآوری مشارکت داشته باشند. بانک 
پارس��یان، بانکی چابک و به روز است و باید 
از ظرفیت های این بانک بیشترکمک گرفت 
دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و 

شکوفایی نیز در این نشست بابیان اینکه این 
صندوق آماده همکاری با بانک پارسیان در 
دو محور سرمایه گذاری و ضمانت نامه است، 
گفت: شرکت سهامی عام برای تأمین مالی 
پروژه ه��ای دانش بنیان با ریس��ک پایین، 
تأسیس ش��رکت سرمایه گذاری و هلدینگ 
سهامی عام نمونه، صندوق های جسورانه و 
شرکت تأمین سرمایه نوآوری چهار ظرفیت 

همکاری صندوق با بانک ها است. 

تقویت همکاری های مشترک در جهت توسعه اشتغال، ارتقای کسب وکار و تولید و صادرات
در نشست مشترک بانک پارسیان و صندوق نوآوری مطرح شد؛

معاونت فنی بیمه های غیر زندگی بیمه رازی خبر داد

معاونت فنی بیمه های غیر زندگی بیم��ه رازی از صدور 
بیمه نامه های جدید در بیمه رازی خبر داد و گفت: در سال 
جاری شرکت بیمه رازی به دنبال ارائه خدمات به صورت 
برخط است که اعالم و ارزیابی خسارت بیمه بدنه اتومبیل 
یکی از این اقدامات است. به گزارش عصر ایرانیان به نقل 
از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، علی اصغر 
اصالن بیگی- معاون فنی بیمه های غیرزندگی این شرکت 
که مهمان سی و چهارمین سه شنبه های پاسخگویی بود، با 
اشاره به دستاوردهای قابل قبول این شرکت در سال گذشته 
گفت: بیمه رازی در سال های گذشته به واسطه رونق بازار 
ب��ورس و فرابورس از عملیات های بیمه ای فاصله گرفته 
بود و این موضوع عاملی شد تا در سال گذشته در بخش 
فنی نیاز به تقویت زیرساخت احساس شود. او ادامه داد: در 
سال ١۴00 زیرساخت بخش درمان بیمه رازی تقویت شد 
و با تکیه بر سامانه سیناد فرآیند دریافت اطالعات، ارزیابی 
و پرداخت خس��ارت به شدت کاهش یافت و بعد از تائید 
خسارت درمان ظرف مدت ۷2 ساعت هزینه به بیمه گذار 
پرداخت می شود و این در حالی است که بیمه گذار نیازی 

به حضور در شعب بیمه رازی ندارد. معاون فنی بیمه رازی 
تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات نوین سامانه جدیدی 
برای اعالم خس��ارت بیمه بدنه خ��ودرو طراحی و تحت 

آزمون های اولیه قرار گرفته که طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته این خدم��ت در خردادماه به صورت برخط عرضه 
خواهد ش��د. اصالن بیگی با اشاره به مسئولیت اجتماعی 

بیم��ه رازی در حفظ و نگهداری محیط زیس��ت، گفت: 
محیط کارت رازی در روزهای گذشته طراحی و رونمایی 
شد که این کارت از قطع درخت و استفاده بیش از حد کاغذ 
جلوگیری خواهد کرد؛ این کارت موجب آن خواهد شد تا 
افراد به صورت برخط تمام اطالعات بیمه ای خود را رصد 
کنند و در آینده نزدیک به عنوان یک کارت بانکی از آن 
در کنار خدمات بیمه ای استفاده خواهد شد. وی در پاسخ 
به س��والی در رابطه با بیمه های درمانی گفت: بیمه های 
درمان یک س��ری پوشش های اصلی دارد که با توجه به 
خواسته بیمه گذار، خدمات اضافی به آن ارائه خواهد شد 
که در زمینه خدمات پوست باید گفت که اگر جنبه درمانی 
داشته باشد از سوی بیمه هزینه پرداخت خواهد شد و تنها 
خدمات زیبایی در شرایط بیمه های درمانی قرار نمی گیرد. 
اصالن بیگی در ادامه در رابطه با افزایش حدود اختیارات 
خاطرنشان کرد: در سال گذشته با توجه به تفکر حاکم بر 
سازمان اختیار شعب و برخی از نمایندگان افزایش یافت که 
بررسی ها نشان از آن دارد که اختیارات تنفیذ شده در بیمه 

رازی بیش از دیگر شرکت های صنعت بیمه است. 

صدور بیمه نامه های جدید در بیمه رازی

دکتر شایان: نقش بانک مسکن در تحکیم بنیان خانواده زندانیان جرایم غیر عمد
مدیرعامل بانک مس��کن گف��ت: این بانک 
در راستای انجام رس��الت و مسوولیت های 
خ��ود، همچ��ون گذش��ته، با مش��ارکت در 
پویش »دوباره زندگ��ی« در آزادی زندانیان 
و حمایت از خانواده های آنان سهیم شد. به 
گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا، 
دکت��ر محمود ش��ایان با اش��اره به فضیلت 

های ماه مهمانی خدا اظهارداش��ت؛ پویش 
مس��وولیت اجتماعی »دوب��اره زندگی« در 
راس��تای حمایت از تحکیم بنیان خانواده در 
ماه مبارک رمضان و با مشارکت ١۵ بانک و 
شرکت بیمه اجرا می شود. مدیرعامل بانک 
مس��کن تصریح کرد: در پی نشست وزارت 
محت��رم امور اقتص��ادی و دارایی با مدیران 

عامل بانک ها و بیمه ها، مقرر ش��د هر بانک 
و بیمه سهم معینی را در این امر خیرخواهانه 
پرداخت کند. وی افزود: بانک مسکن سهم 
خود را در این پویش ب��ه میزان ١0 میلیارد 
ریال اهدا کرده اس��ت. دکتر ش��ایان گفت: 
کارکن��ان این بانک، پیش ازاین نیز با اهدای 
کمک های خیرخواهانه، در آزادی ١۴ زندانی 

جرایم غیر عمد س��هیم بوده اند. وی با اشاره 
به دیگر اقدامات بانک در حوزه مس��وولیت  
اجتماعی گفت: در س��ال های گذش��ته، ١۸ 
مدرسه توس��ط بانک مس��کن برای دانش 
آموزان مناطق محروم س��اخته شده است و 
۹ مدرس��ه در حال احداث نی��ز به این تعداد 
افزوده خواهد ش��د. مدیرعامل بانک مسکن 

ادامه داد: تجهیز بیمارس��تان ها و مس��اجد 
مناط��ق محروم نیز از دیگ��ر اقدامات بانک 
مسکن درحوزه مس��وولیت اجتماعی است. 
شایان ذکر است هم وطنان خّیر می توانند از 
طریق شماره پیامک ٣000١0١0١0 و یا کد 
دس��توری #١0١0*۷۸0* در پویش دوباره 

زندگی مشارکت کنند.

اخبار

خرده روایت های زندگی شهید 
شهریاری به چاپ چهارم رسید

چاپ چهارم کتاب »اس��تاد« ش��امل خرده 
روایت هایی از زندگی شهید مجید شهریاری 
نوش��ته فاطمه شایان پور توس��ط انتشارات 
ش��هید کاظمی ب��ه کتابفروش��ی ها آمد. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، چاپ چهارم کتاب 
»اس��تاد« نوشته فاطمه شایان پویا به تازگی 
توس��ط انتشارات ش��هید کاظمی چاپ و به 
کتابفروش��ی ها آمده اس��ت. این کتاب خرده 
روایت های��ی از زندگ��ی ش��هید هس��ته ای 
مجی��د ش��هریاری اس��ت که ح��دود 200 
خاطره از دوستان، دانش��جویان، همکاران، 
همس��ر و فرزند این ش��هید را کنار یکدیگر 
جم��ع آوری کرده اس��ت و نق��ل روزهایی 
اس��ت که ش��اید دیگر در بین آدم ها غریب 
باشند. نقل فضایی است که در آن، درس ها 
درونی و جزئی از وجود مخاطب او می ش��د، 
فرقی نمی کرد که آن مخاطب ش��اگرد بود، 
استاد بود، دوستش، همسرش یا دخترکش، 
دفتردار و ی��ا حتی کارمند س��اده آبدارخانه 
دانش��کده. مهم این بود که درس می گرفت 
و آن درس را فرام��وش نمی ک��رد. کت��اب 
»اس��تاد« روایت فضایی س��اده و صمیمی 
است که در آن، س��خت ترین مسائل علمی 

روز دنیا، به زیباترین نحو حل می شد.

افزایش سواد از اولویت های بنیاد 
بازی های رایانه ای است

سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی 
بنیاد ملی بازی ه��ای رایانه ای گفت: افزایش 
س��واد بازی های رایانه ای یک��ی از اقداماتی 
اس��ت ک��ه در ح��وزه هدای��ت فرهنگی در 
اولویت برنامه های مان قرار دارد. محمدصادق 
افراسیابی سرپرست معاونت نظارت و هدایت 
فرهنگی بنی��اد ملی بازی ه��ای رایانه ای در 
گفتگو با »عصر ایرانیان« با اشاره به اقدامات 
این معاونت گفت: یکی از کارهایی که می توان 
در معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای، انجام دهیم، تالش جدی 
برای افزایش سواد بازی های رایانه ای است. 
وی ادامه داد: در این حوزه برگزاری دوره های 
متعدد برای معلمان، مربیان آموزش و پرورش 
یکی از برنامه هایی اس��ت که دنبال می کنیم 
ت��ا بتوانند ایفای نقش کنند و دانش آموز را به 
ش��کلی پرورش دهد که آنها بتوانند مصرف 
خود را در حوزه بازی های رایانه ای به بهترین 
نحو مدیریت کنند و به اس��تفاده از بازی های 
سالم، مفید و امن بپردازند. به واسطه آموزش 
مربیان می توان مانع از مصرف بازی هایی شد 
که دارای مشکالت فرهنگی است. سرپرست 
معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای ادام��ه داد: این دوره های 
آموزشی که در سال جاری برگزار خواهد شد، 
کمک خواهد کرد خانواده ها و دانش آموزان با 
نظام رده بندی سنی »اسرا« بیشتر آشنا شوند 
و بتوانند از این نظام بیشترین بهره برداری را 
داشته باشند. وی افزود: گسترش همکاری با 
سازمان صداوس��یما در حوزه برنامه سازی و 
تولید و پخ��ش برنامه های فرهنگی با هدف 
افزایش س��واد بازی های رایانه ای خانواده ها 
و باال ب��ردن اطالعات خانواده ه��ا در زمینه 
کارکرده��ای ان��واع بازی ه��ای رایان��ه ای و 
فرصت ها و تهدیدهای بازی ها و سرگرمی های 
دیجیتال، یکی دیگر از برنامه های معاونت به 
شمار می رود. برگزاری مسابقات و پویش ها از 
دیگر برنامه های معاونت به ش��مار می رود تا 
به همین واسطه بتوانیم عموم مردم را درگیر 
مسائل فرهنگی مرتبط با بازی های رایانه ای 
کنیم. افراس��یابی ادامه داد: به همین واسطه 
ویدئویی هایی در فضای مجازی، با همکاری 
پلت فرم ها، سکوها و سامانه های پرمخاطب 
پخش خواهد ش��د و مس��ابقاتی بر اس��اس 

محتوای این ویدئوها برگزار می شود. 

اخبار

نادر طالب زاده مستحق دریافت عنوان »شهید« است
بیژن نوب��اوه، نمایندۀ ته��ران در مجلس هم روی خط 
آمد و نادر طالب زاده را مستحق دریافت عنوان »شهید« 
دانست: »هم به اعتبار س��ابقة جانبازی در جبهة جنگ 
مقابل ع��راق و هم احتمال ترور بیولوژیک در عراق )به 
صورت آغشتن چمدان با مواد سمی(.« مهمان حضوری 
برنام��ه اما ترجیح داد با قاطعی��ت چنین ادعایی را طرح 
نکند و تنها بگوید: »مثل ش��هید زندگی کرد و شهادت 
را زیست.«»شبکه تلویزیونی افق در پی درگذشت »نادر 
طالب زاده«، مستندس��از، ویژه برنامه ای را پخش کرد که 
در آن عنوان ش��د: او »پس��ر تیمسار منصور اردوبادی از 
فرماندهان ارتش شاهنش��اهی بوده اس��ت.« به گزارش 
عصر ایرانیان نوشت:  »در پی درگذشت »نادر طالب زاده«، 
مستندس��از تلویزیونی که با برنامه ه��ای تصویری ضد 
آمریکایی و ضد اس��راییلی و گفت وگو با شخصیت های 
منتقد غربی ش��هرت داشت، شبکة تلویزیونی »افق« به 
یاد او ویژه برنامه ای را پخش کرد؛ شبکه ای که طالب زاده 
از پایه گذاران آن بود. در این برنامه مجید شاه حسینی به 
تفصیل نکات متنوعی را دربارۀ نادر طالب زاده توضیح داد 
و از جمله تأیید کرد، او »پس��ر تیمسار منصور اردوبادی 
از فرماندهان ارتش شاهنشاهی بوده است.« با این حال 
روایت شاه حسینی قدری متفاوت بود؛ چرا که از سکوت 
ن��ادر طالب زاده )اردوبادی( در قب��ال مصادرۀ خانه و باغ 
پدری در س��ال ١٣۶۸ با حکم ستاد اجرایی فرمان امام 
گفت؛ ح��ال آن که خود مرحوم در مصاحبه با حس��ین 
دهباش��ی گفته بود: »دلیلی برای ای��ن کار نبوده چون 
پدرش خانه نشین ش��ده بود.« مجید شاه حسینی گفت: 
پدر نادر به خاطر همکاری با کودتای نافرجام »قرنی« و 
مشارکت نکردن در سرکوب عشایر کهگیلویه و بویراحمد 
خانه نشین شد. مهمان برنامة »جهان آرا« به خاطر همین 
ویژگی ها نادر طالب زاده را که در ١۶ س��الگی به آمریکا 
رف��ت و در پی پیروزی انق��الب ١٣۵۷ زندگی و امکان 
پیشرفت مادی در آمریکا را رها کرد و به ایران بازگشت 
ش��بیه دو شخصیت »ُمصعب« و »س��لمان فارسی« در 
تاریخ صدر اس��الم دانس��ت و او را همچون »مصعب« 
شایستة لقب »اشراف زادۀ قهرمان«؛ هر چند که در ادامه 
بیش��تر با »حاج قاسم سلیمانی« در یک سطح دانست و 
گف��ت: »نقش حاج نادر در جبهة فرهنگی و رس��انه ای 
مثل نقش حاج قاسم در جبهة نظامی و مقاومت است.« 
مهمان »جهان آرا« مرگ برادر نادر طالب زاده در آمریکا 
را هم مش��کوک و عوامل اف بی آی را متهم دانس��ت؛ 
حال آن که خود او گفته بود درگذشت برادرش - ناصر - 
که در آمریکا کلینیک درمانی داشت، طبیعی بوده است. 
از ن��کات قابل توجه این برنامه این س��خن هم بود که 
س��ال ١٣۵۸ به عنوان خبرنگار شبکة سی بی اس آمریکا 

فعالیت می کرد و قرار بود گزارشی دربارۀ اشغال سفارت 
تهیه کند ام��ا پس از آن ترجیح می دهد با صداوس��یما 
همکاری کند و مأموریت به عکس می ش��ود در حمایت 
از تصرف س��فارت و علیه آمریکا. بی��ژن نوباوه، نمایندۀ 
ته��ران در مجلس هم روی خط آمد و نادر طالب زاده را 
مستحق دریافت عنوان »شهید« دانست: »هم به اعتبار 
سابقة جانبازی در جبهة جنگ مقابل عراق و هم احتمال 
ترور بیولوژیک در عراق )به صورت آغش��تن چمدان با 
مواد س��می(.« مهمان حضوری برنامه اما ترجیح داد با 
قاطعیت چنین ادعایی را طرح نکند و تنها بگوید: »مثل 
شهید زندگی کرد و ش��هادت را زیست.« از بخش های 
قابل اش��ارۀ دیگر این بود که مسعود ده نمکی هم روی 
خ��ط آم��د و از » دل خ��وری و رنجوری« طال��ب زاده از 
مدعیان گفت؛ حال آن که مجری و مهمان سعی داشتند 
ناخرس��ندی مستندساز را متوجه دولت های اصالحات و 
اعتدال بدانن��د و ده نمکی پیش بینی کرد ماجرای آوینی 
تک��رار خواهد ش��د؛ همان ها ک��ه او را رنجاندند مدعی 
خواهند شد. س��خنان ده نمکی که با مسیر برنامه کمی 
زاویه داش��ت، ادامه نیافت و تریب��ون بار دیگر به مجید 
شاه حسینی سپرده شد تا بگوید: در نیمة دوم دهة ۷0 به 
خاطر توقف تربی��ت نیروهای مورد نظر پس از تغییرات 
وزارت ارش��اد و در ده��ة ۹0 مخالف��ت دولت روحانی با 
کنفرانس »افق نو« با او همکاری نش��د و مجری برنامه 
- امیرحس��ین ثابتی - هم جمالتی را به نقل از مرحوم 
طال��ب زاده خواند که رییس جمه��وری )روحانی( و وزیر 
خارجه )ظریف( مانع برگزاری کنفرانس افق  نو شده اند. 
مجید شاه حسینی البته تأکید کرد طالب زاده از مخالفت ها 

نمی رنجید و تنها بر این نکته تأکید می کرد که مقامات 
دس��تگاه دیپلماسی نباید خود را مس��ئول پاسخ دادن در 
قبال س��خنان رسانه ای ها بدانند و هر یک باید کار خود 
را انجام دهند. سفرکرده به آمریکا در نوجوانی با پیروزی 
انقالب به ایران بازگش��ت؛ در حالی که آرزوی پدر برای 
تحصیل در رشتة پزشکی و عالقه اول خود - ادبیات - 
را محقق نکرد و دانش آموختة رش��تة سینما در دانشگاه 
کلمبیا شد. او فیلم »بشارت منجی« را کارگردانی کرد تا 
از زبان مس��یحیان بگوید ظهور پیامبر اسالم در انجیلی 
متفاوت با انجیل آنان نوید داده شده است. مهمان برنامه 
توضیح داد رهبران مسیحی پس از تماشای فیلم گفتند، 
اگ��ر چه این روای��ت را قبول نداریم ام��ا از احترام فیلم 
به عیس��ی مسیح سپاس��گزاریم؛ فیلمی که پایان آن به 
زبان انگلیسی هم روایت مسیحان دربارۀ مصلوب شدن 
عیس��ی را بازگفته و هم باور مس��لمانان بر اس��اس آیة 
قرآن را؛ این که عیس��ی به صلیب کش��یده نشده بلکه 
به معراج رفته است. )مسیحیان معتقدند پس از سه روز 
به آسمان عروج کرده است.( نوباوه فاش کرد این گونه 
پایان بندی توصیة سیدحس��ن نص��راهلل، رهبر حزب اهلل 
لبنان، بوده اس��ت. مهم ترین چهره ه��ای تاریخ معاصر 
انقالب اس��المی که در این برنامه نادر طالب زاده به آنها 
تشبیه ش��د، س��یدمرتضی آوینی و حاج قاسم سلیمانی 
بودن��د و از این رو قابل پیش بینی اس��ت در برنامه های 
صداوس��یما دربارۀ او توصیفاتی بر اساس این تشبیهات 
را نیز بشنویم. به گفتة مهمان برنامة »جهان آرا« همسر 
طالب زاده لبنانی است )خانم زینب مهنا( و پس از اعمال 
تحریم ها مش��کالت فراوانی برای او ایجاد ش��ده است. 

نادر طالب زاده که برنامه های گفت وگومحور اما متفاوت 
و فارغ از مالحظات دیپلماتیک ... را در شبکه های چهار و 
افق )راز، عصر، مکث( اجرا کرد، روز جمعه ۹ اردیبهشت 
١۴0١ در بیمارس��تان خاتم االنبیای تهران درگذش��ت. 
مجری برنامة »جهان آرا« ی ش��بکة افق - امیرحسین 
ثابتی - درگذشت او در روز قدس را حاوی پیام دانست؛ 
همچنان که ورود پرچم بارگاه امام هش��تم به اس��تودیو 
هم زمان با چنین برنامه ای را.« بنابر این گزارش، مراسم 
تشییع پیکر نادر طالب زاده سردار جبهه فرهنگی انقالب 
امروز )یکش��نبه ١١ اردیبهش��ت ماه( س��اعت ۹ صبح از 
مقابل مسجد بالل صدا و سیما در خیابان ولیعصر )عج( 
برگزار خواهد ش��د و سپس پیکر مطهرش در کنار مزار 
شهید مرتضی آوینی آرام خواهد گرفت. استاد طالب زاده 
دبیر کنفدراس��یون بین المللی افق نو، دبیر جشنواره فیلم 
عمار و از افراد تاثیرگذار در تاسیس شبکه افق بوده است. 
»بشارت منجی« نام سریالی است که به کارگردانی نادر 
طالب زاده ساخته ش��د. این سریال بر اساس زمینه های 
مش��ترک بین اسالم و مسیحیت ساخته و پرداخته شده 
که از ش��بکه های مختلف س��یما و برون مرزی به روی 
آنتن رفته اس��ت. از دیگر فعالیت های استاد طالب زاده، 
می توان به تدریس در مرکز اسالمی آموزش فیلم سازی 
و مدیری��ت مرکز تحقیق��ات و مطالعات س��ینمایی در 
معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

نایب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس:

فرهنگی



روزنامه صبح ایران

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

مدیرمسئول: بيژن نوباوه وطن

تسریع درمان کرونا با ترکیب داروهای 
ایدز و »ام اس«

محققان در هنگ کنگ متوجه شده اند ترکیبی از 
داروه��ای »اچ آی وی«، یک آنتی ویروس جنرال 
و داروی »ام اس« درم��ان عفون��ت کووید ١۹ را 
تس��ریع می کند.به گزارش مهر، به گفته پزشکان 
در هنگ کنگ، ترکیبی از داروهای آنتی ویروسی 
همراه یک داروی ارتقای سیس��تم ایمنی بدن به 
بیماران کووید ١۹ کمک می کند تا سریع تر بهبود 
یابند.به گفت��ه این محققان ترکیب مذکور نیازمند 
آزمایش های بیشتری است، اما درمانی بالقوه برای 
کووید ١۹ به حس��اب می آید.دکتر »کوک یانگ 
ین« در دانشگاه هنگ کنگ و همکارانش ترکیبی 
از »ریتوناویر« و »لوپاناویر« )داروهای مقابله با اچ 
آی وی( را ب��ا آنتی ویروس جن��رال »ریباویرین« 
و داروی »بتااینترف��رون« )داروی MS( آزمایش 
کردند.بیم��اران ش��رکت کنن��ده در ای��ن تحقیق 
عالئم��ی معتدل داش��تند و ۷ روز از مثبت ش��دن 

تست ابتال به کووید ١۹ آنان می گذشت.

دشت الله های واژگون - آستانه دهاقان عکس: yjcدانشنامه

اخالق

شرح دعای بیست  وپنجم صحیفه سجادیه )۶۴(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل الرحمن 
نُوِب بُِقْدَرتِک، الَتّارِکیَن لِکِلّ  الرحیم الُْمَحاِل بَیَنُهْم َو بَیَن الُذّ
اکنِیَن ِفی ِجَوارِک. خدایا مرا از آنان قرار ده  َمْعِصیتِک، الَسّ
که به قدرت تو میان آنان و گناهان حایلی ایجاد ش��ده، و 
هرگونه نافرمان��ی تو را به زمین نهاده، و در جوار رحمتت 
س��اکن ش��ده اند. آن چه از این فراز دعای حضرت موالنا 
امام س��جاد س��الم اهلل علیه برای ما قابل برداشت است 
فراوان است از جمله این که: ما هستیم و امکان گناه، امام 

با این که معصوم اس��ت باز خطر گناه و معصیت   اثار آن را 
در ه��ر فرصتی مطرح می کند پس م��ا باید دنبال حائل 
برای بین خود و گناه باش��یم و  این امر به قدری سخت و 
مشکل است که باید از قدرت خداوند طلب کرد. هر گونه 
نافرمانی خدا را )نافرمانی خدا کوچک و بزرگ ندارد( زمین 
نهادن یعنی قدرت خداوند را به رخ ابلیس کشیدن و یعنی 
بهترین حائل همان دوری از هر نوع معصیت است، و این 
کار یعنی به مقام مجاورت رحمت خدا رس��یدن است. با 

اینکه هر جا باشیم خدا هست َو ُهَو َمَعُکْم أَْیَن ما ُکْنُتْم«، 
حدید،/۴، ولکن باز جوار خدا جای دیگری اس��ت. با اینکه 
خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتر است ُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْن 
َحْبِل الَْوریِد«، ق/۶، ولکن باز مجاور خدا ساکن شدن جای 
خاص تری است. نکته این که آن کس که در جوار امامان 
معصوم و پیامبر خدا صلوات اهلل علیهم اجمعین قرار بگیرد 
یقینا و تحقیقا در جوار رحمت خدا قرار گرفته اس��ت. جوار 
رحمت خدا قبل از مرگ یعنی همان ترک معصیت است.

یک شنبه 11 اردیبهشت 1401  29 رمضان 1443  1 می   2022   شماره 3540

هيئت تحریریه
 سرد  بير: حسام الد  ین حيد  ری  اقتصاد   کالن: ميثم ترکيان  اقتصاد   خرد  : سيد   علی حسينی جامعه: محمود رضا زارع

  انرژی: امير مهد  ی نعمتی صفحه آرایی: مهد  ی صالحی طاهری
info.asreiranian@gmail.com :تلفن: 66922348- 66922966    ایميل

فاکس: 66922966      پيام کوتاه: 888  711  3000  

سازمان آگهی ها
مد  یر سازمان آگهی ها: مریم کاظمی     تلفن: 66435765 � 66923005   فاکس: 66431022

آد  رس د  فتر روزنامه و سازمان آگهی ها: ستارخان، بين توحيد    و باقرخان، کوچه اکبریان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي
مد  یر سازمان  شهرستانها: وحيد   ملک   تلفن: 02166917312 � 021665562801  فاکس: 02166126139

آد  رس: خيابان انقالب خيابان جمالزاد  ه شمالی، نرسيد  ه به خيابان نصرت، پالك 275، طبقه پنجم واحد   17
vahidmalek282@yahoo.com :ایميل سازمان شهرستان ها

ليتوگرافي و چاپ:گل آذین، تلفن: 66791369

مشاهير

»گاسپار مونژ« که بود؟
گاسپار مونژ در نوزدهم ١۷۴۶ در شهرکوچک بون واقع در فرانسه متولد شد مونژ که فرزند کاسب دوره گردي 
بود تا ش��انزده س��الگي به تیز کردن چاقو و قیچي و غیره مي پرداخت وي با وسایلي که به دست خود ساخته 
بود نقش��ه بزرگي از وطن خود تهیه کرد که مورد توجه و تحس��ین فراوان واقع شد و نقشه او را در فرمانداري 
نصب کردند.معلمین او پس از مشاهده نقشه گفتند او داناتر از آن است که شاگرد ما باشد و او را براي تدریس 
فیزیک به مدرس��ه کشیشان شهر لیون فرس��تادند وي دستیار سارل بوسو، استاد ریاضیات، شد در سال ١۷۶۸ 
مونژ جانشین او شد اگرچه مقام استادي نداشت سال بعد به عنوان مدرس فیزیک تجربي در مدرسه جاي آبه 
نوله را گرفت در این س��متها دوگانه که قس��متي از آن اختصاص به هدفهاي علمي داشت مونژ نشان داد که 
ریاضیدان و فیزیکداني توانا، طراحي با اس��تعداد، آزمایش��گري ماهر و معلمي در تراز اول است.مونژ به مطالعه 
بعضي از شاخه هاي هندسه دوباره جان بخشید و کار وي نقطه شروع شکوفایي فوق العاده آن رشته در سده 
نوزدهم بود عالوه بر این پژوهش��هاي وي به رش��ته هاي دیگر تحلیل ریاضي کشیده شد خصوصاً به نظریه 
معادالت دیفرانس��یل جزئي و مس��ائل فیزیک، شیمي و فناوري.مونژ که معلمي نامدار و رئیس مدرسه اي بي 
نظیر بود، مس��ئولیتهاي مهم اداري و سیاسي را در طول انقالب و دوره امپراتوري برعهده گرفت بنابراین وي 
یکي از مبتکران ریاضیدانان عصر خود بود مونژ خیلي زود کارهاي شخصي خود را آغاز کرد پژوهشهاي دوره 
جواني او )١۷۶۶-١۷۷2( بسیار متنوع اما جلوه خصوصیاتي بودند که نشانه استعداد کامل وي بود: ازجمله حس 
تند و تیز درک واقعیت هندس��ي، عالقه به مس��ائل عملي، توانایي عظیم تحلیلي و توجه به جنبه هاي متعدد 
تحلیلي هندسي.در جریان سالهاي ١۷۷۷ تا ١۷۸0 مونژ عمدتاً به فیزیک و شیمي عالقمند بود و مقدمات تهیه 
آزمایشگاه شیمي مجهزي را براي مدرسه مهندسي فراهم آورد.انتخاب شدنش به عضویت فرهنگستان علوم به 
عنوان »هندسه دان دستیار« در سال ١۷۸0 زندگي مونژ را دگرگون ساخت زیرا وي را مجبور کرد که براساس 
منظمي در پاریس اقامت کند در پاریس در طرحهاي فرهنگس��تان شرکت کرد و مقاله هایي درباره فیزیک و 
شیمي و ریاضیات تنظیم و عرضه نمود.فهرستي از مطالبي که به فرهنگستان تقدیم کرد گواه بر تنوع آنهاست: 
ترکیب اسید نیتریک، تولید سطوح منحني، معادالت تفاضلي نامتناهي، و معادالت دیفرانسیل جزئي.انعکاس 
مضاعف و س��اختار اس��پات ایسلند، ترکیب آهن، فوالد و چدن و تأثیر جرقه هاي برقي بر گاز بیوکسید کربن، 
پدیده موئینگي و علل بعضي از پدیده هاي هواشناختي و بررسي در نورشناسسي فیزیولوژیک.وقتي که انقالب 
در ١۷۸۹ آغاز شد مونژ در زمره شناخته شده ترین دانشمندان فرانسوي بود او که عضو بسیار فعال فرهنگستان 
علوم بود شهرتي در ریاضیات و فیزیک و شیمي کسب کرده بود به عنوان ممتحن دانشجویان افسري نیروي 
دریایي، شاخه اي از مدارس نظامي فرانسه را رهبري مي کرد که در آن زما عماًل تنها مؤسسات نظامي بودند 
که تعلیمات علمي شایسته اي به دانشجویان خود مي دادند و این مقام وي را در هر بندري که از آن دیدار مي 
کرد با دیوانس��االري در تماس مي گذاشت که اندکي بعد تحت مدیریت او قرارمي گرفتند این مقام همچنین 
وي را قادر ساخت که معدنهاي آهن، کارخانه ذوب آهن و کارخانه هاي دیگر را ببیند و بدین ترتیب در کار فلز 
پردازي و مسائل فناوري خبره و صاحب نظر شود عالوه بر این اصالح مهمي که در ١۷۷۶ در روش تعلیم در 
مدارس نیروي دریایي انجام داده بود وي را براي تالشهایي آماده ساخت که در زمان انقالب براي تازه کردن 
روشهاي علمي و فني برعهده گرفت در سال ١۷۹۴ مسئولیت تأسیس مدرسه مرکزي کارهاي عامه )که بعداً 
به مدرسه پلي تکنیک تبدیل شد( به وي محول گردید مونژ که در سال ١۷۹۴ به عنوان معلم هندسه ترسیمي 
منصوب ش��د بر عمل تربیت س��رکارگران آینده نظارت کرد و هندسه ترسیمي را در »دوره هاي انقالبي« که 
براي تکمیل تربیت دانش��جویان آینده طراحي ش��ده بودند تدریس نمود و یکي از فعالترین عضوهاي شوراي 
مدیریت بود.این مدرسه پس از دو ماه تأخیر که بر اثر مشکالت سیاسي پیش مي آمد در سال ١۷۹۵ به نجومي 
منظم شروع به کار کرد.هرچند وظایفي که به عنوان سناتور به عهده مونژ محول شد موجب گردید که او چند 
بار از درسهایش در مدرسه پلي تکنیک دور شود از عالقه شدیدش به مدرسه هیچ کاسته نشد مراقبت دقیق در 
پیشرفت دانشجویان داشت و کارهاي پژوهشي آنان را دنبال مي کرد و دقت خاصي به برنامه تعلیمات مبذول 
داشت بیشتر آنچه مونژ در این دوره منتشر کرد براي دانشجویان مدرسه پلي تکنیک نوشته شده بود موفقیت 
گسترده کتاب او به نام )هندسه ترسیمي( )١۷۹۹( باعث اشاعه سریع این شاخه جدید هندسه هم در فرانسه و 

هم در خارج از آن شد.این اثر چند بار تجدید چاپ شد.
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ایرانس��ل، هدیة ویژۀ خود به مناسبت عید سعید فطر را 
اعالم کرد. این هدیه، یک بستة ترکیبی دیتا و مکالمة 
ایرانس��لی اس��ت. به گزارش روابط عمومی ایرانس��ل، 
اولی��ن و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناس��بت 
گرامی داشت عید سعید فطر، ضمن آرزوی قبولی طاعات 
و عبادات همة ایرانیان عزیز، هدیة بستة ترکیبی دیتا و 
مکالمة ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود 
ارائه کرده اس��ت. همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، 
تمامی مش��ترکان دائمی و اعتباری ایرانس��ل می توانند 

یک بسته ترکیبی، ش��امل دو ساعت مکالمة ایرانسلی 
)درون ش��بکه( و دو گیگابای��ت اینترن��ت بین المللی را 
تنه��ا با پرداخت ۸000 تومان دریافت کنند. این بس��تة 
تخفیف��ی، در روزهای ١2 و ١٣ اردیبهش��ت ١۴0١ در 
دسترس اس��ت و اعتبار آن از زمان فعال سازی، دو روز 
خواهد بود. فعال س��ازی این بستة هدیه، با شماره گیری 
کد دس��توری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بس��تة 
اینترنت پیش��نهادی در سوپراپلیکیش��ن ایرانسل من، 

امکان پذیر است.

هدیۀ ویژۀ ایرانسل برای عید سعید فطر اعالم شد

بس��ته ترکیب��ی ویژه همراه اول به مناس��بت عید فطر 
معرفی ش��د. به گ��زارش اداره کل ارتباطات ش��رکت 
ارتباطات س��یار ای��ران، همراه اول به مناس��بت »عید 
س��عید فطر« برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و 
انارستان بس��ته ترکیبی با تخفیف ویژه در نظر گرفت.  
این بس��ته ترکیبی برای مش��ترکان دائمی و اعتباری 
شامل »٣ گیگابایت اینترنت و ٣ ساعت مکالمه درون 
ش��بکه به مدت ٣ روز« است که متقاضیان می توانند 
با ش��ماره گیری کددستوری »س��تاره ١00 ستاره ۶۷ 
مربع نس��بت به خریداری آن با قیم��ت ویژه ١0 هزار 

تومان اقدام کنند.     مشترکان انارستان نیز می توانند 
همین بس��ته را با ش��ماره گیری کد دستوری »ستاره 
١00 ستاره ۶۶۷١ مربع« و با قیمت ویژه ۵ هزار تومان 
خریداری کنند. مدت زمان فعالس��ازی این بسته های 
ترکیبی ویژه عید فطر از امروز ش��نبه ١0 اردیبهش��ت 
ماه تا ١۴ اردیبهش��ت ماه اس��ت که امکان فعالسازی 
آن از طریق اپلیکیش��ن »همراه م��ن« نیز وجود دارد. 
مش��ترکانی که حجم اینترنت و مکالم��ه آنان در بازه 
زمانی در نظر گرفته ش��ده به اتمام برسد، قادر به خرید 

مجدد بسته مذکور هستند.

بسته مکالمه و اینترنت ویژه همراه اول به مناسبت عید فطر


