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 رشد قیمت مسکن 
امسال ادامه دارد؟

تورم مسکن سال گذشته به 33 درصد رسید؛

کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران 
به کار خود ادامه خواهد داد
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پس از آنکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور لغو 
ممنوعیت ورود به مسجداالقصی را صادر کرد، از بامداد 
امروز شهرک نشینان به این مکان مقدس یورش بردند. 

پس از آنکه شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی...

 بازی صهیونیست ها با 
آتش در مسجداالقصی

 حماس درباره احتمال وقوع
 درگيری فراگير به تل آويو هشدار داد

روسیه و اوکراین روی هم رفته تقریباً یک سوم صادرات 
جهانی گندم را تأمین می کنند؛ فائو اعالم کرده است 
این جنگ وضعیت گندم جهان را بهم ریخته تا جایی 

که چشم اندازی برای بهبود آن نیست...

آیا آرد و گندم فقط در ایران 
گران شده است؟

درها بسته نیست

بخشی از يارانه گندم دست مردم نمی رسد 

 واکنش رئيس رسانه ملی
 به شائبه حذف برخی مجريان؛

خطیبنمازجمعهتهران:
دولت از قبل مردم را 

در جریان اصالح نحوه 
پرداخت یارانه ها قرار دهد

از اخالق من تملق نیست مگر در جستن دانش. پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

حمایت از بنگاه های کوچک راهکار 
جلوگیری از اخراج کارگران

محمدمهدیزاهدی ���
عض�وکمیس�یونآم�وزشوتحقیق�ات

مجلس
برخی اظهارات مبنی بر 
تعدی��ل مصوبه افزایش 
حق��وق  درص��دی   57
دارد،  وج��ود  کارگ��ران 
واقعی��ت این اس��ت که حداق��ل حقوق 
کارگران یعنی 3 میلیون و 600 هزارتومان 
به 5 میلی��ون و 700 هزارتومان افزایش 
یافته اس��ت و با توجه ب��ه افزایش تورم 
و گرانی ها منتطقی نیس��ت که بگوییم 
57 درصد حقوق و دس��تمزد کارگران را 
افزایش دادیم. اینکه برخی دغدغه دارند 
ممکن است بنگاه های متوسط و کوچک 
ناچار به تعدیل نیرو شوند درست است اما 
راهکار، کاهش حقوق کارگران نیست و 
باید به دنبال راهکارهای مناسب و درست 

یعنی حمایت از کارفرماها باشیم...
ادامهدرصفحه���2

ضرورت افزایش نرخ خرید 
تضمینی دانه های روغنی

رحمتاهللنوروزی ���
عضوکمیسیونکشاورزیمجلس

با توجه به اینکه در زمینه 
تولید و کشت کلزا و سویا 
و باال ب��ودن هزینه های 
مراحل سه گانه کاشت، 
داش��ت و برداشت باید در قیمت دانه های 
روغنی تجدید نظر صورت بگیرد و افزایش 
پیدا کن��د. باتوجه به تح��والت اکراین و 
روسیه به عنوان تولید کنندگان دانه های 
روغن��ی در بازاره��ای بی��ن الملل��ی این 
محصوالت کمبودهایی را شاهد هستیم 
و این کمبودها می تواند بازار داخلی روغن 
نباتی و نهاده های دامی را دچار چالش هایی 
کن��د. این ضرورت وجود دارد تا ریاس��ت 
جمهور، معاون اول و هیات دولت در زمینه 
افزایش قیمت دانه ه��ای روغنی اقدامات 

الزم را انجام دهند، قیمت کلزا، سویا و...
ادامهدرصفحه���2

 کارشناس اقتصاد مسکن:
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وزیر بازرگانی سابق گفت: فضای وزات امور خارجه رنگ 
و بوی اقتصادی ندارد، در اوایل مجلس یازدهم بحثی در 
مجلس برای تغییر عنوان وزارت امور خارجه مطرح ش��د 
که ای��ن عنوان به وزارت بازرگان��ی و امور خارجه تبدیل 
ش��ود. یحی آل اس��حاق وزیر بازرگانی دولت کارگزاران 
سازندگی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« درمورد عملکرد 
معاون��ت اقتصادی وزارت امور خارج��ه اظهار کرد: بحث 
ح��وزه اقتصادی وزارت امور خارجه یکی از مس��ائل مهم 
دیپلماسی اقتصادی کش��ور است، یکی از مشکالتی که 
ما از گذشته تاکنون با آن مواجه بودیم، همخوانی نداشتن 
دیپلماسی اقتصادی و با دیپلماسی سیاسی در وزارت امور 

خارجه است.

هنر دیپلماسی بکارگیری ابزارهای سیاست و اقتصاد جهت 
منافع یکدیگر اس��ت وی ادامه داد: این مسئله مربوط به 
دولت فعلی نیست و از دولت های قبل با آن مواجه بودیم،   
درصورتی که هنر روابط خارجی ما در چگونگی اس��تفاده 
از اهرم های اقتصادی در جهت منافع سیاسی و چگونگی 
اس��تفاده از اهرم های سیاس��ی در جهت استفاده از منافع 
اقتصادی تعریف می ش��ود، این دو الزم و ملزوم یکدیگر 
هس��تند، اگر این دو ح��وزه با یکدیگ��ر هماهنگ و هم 
جهت باشند و نهادهای مربوطه برای ایفای نقش جهت 
هماهنگی این دو در سازمان های اقتصادی و سیاسی اقدام 
الزم را انجام دهند، با توجه به اقتضائات امروز دنیا که همه 
روابط بین الملل عمدتا بر مبنای منافع اقتصادی کشورها 

شکل می گیرد، می تواند نقش جدی داشته باشد.
توس�عهدیپلماس�یاقتصادیبحثیمرب�وطبهاوایل ���

دهههفتاداست
رئی��س اتقاق بازرگانی ای��ران و عراق تصریح کرد: بحث 
توسعه دیپلماس��ی اقتصادی از س��ال های 70 تا 7۲ هم 
مطرح بود که در همان برهه ستاد روابط اقتصادی وزارت 
خارجه با ترکیبی از نمایندگان و معاونان وزارت خانه های 
مرتبط در وزارت خارجه هر ماه دو نوبت جلس��ه داش��ت 
که معمواًل بیشتر جلس��اتش هم تشکیل می شد و یکی 
از معاونین وزارت خارجه در این جلس��ه مسئول برگزاری 
جلس��ه بود که اآلن از آن با عن��وان معاون اقتصادی یاد 

می کنیم.

 وزارت امور خارجه رنگ و بوی اقتصادی ندارد
آل اسحاق:
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ايران و جهان

حمایت از بنگاه های کوچک راهکار 
جلوگیری از اخراج کارگران

ادامهازصفحهیک ���
...به  عنوان مثال در بحث مالیات و بیمه های 
کارگ��ری می توانیم به آن ه��ا کمک کنیم تا 
الزم نباش��د درصد باالی��ی را پرداخت کنند 
همچنین اعطای تس��هیالت ارزان قیمت و 
به عبارت دیگر تس��هیالت با کارانه پایین به 
کارفرماه��ا را می توان م��ورد توجه قرار داد. 
اگ��ر برخی بنگاه های بزرگ نی��از به واردات 
تجهیزات از خارج داش��ته باشند می توان به 
آن ها در م��ورد عوارض گمرکی کمک کنیم 
و فش��ارها را ب��ر کارفرماها کاه��ش دهیم؛ 
راهکارهای زیادی برای کمک به کارفرماها 
وج��ود دارد و با این اقدام ضمن جلوگیری از 
تعدیل و اخراج کارگران می توان گام بلندی 
در مس��یر افزایش تولید، رضایتمندی قش��ر 
کارگر و ایجاد انگیزه  در آنان و ارتقای کیفیت 

محصوالت تولیدی برداشت.

ضرورت افزایش نرخ خرید 
تضمینی دانه های روغنی

ادامهازصفحهیک ���
...س��ایر دانه ه��ای روغنی باید متناس��ب با 
هزینه های کاشت، داشت و برداشت و قیمت 
آنها در بازار های جهانی تعیین و اعالم شود. 
باتوجه به شرایط خاص کشاورزان به منظور 
تامین سرمایه در گردش و جبران هزینه های 
تولید این ضروری��ت نیز وجود دارد تا پس از 
خرید محصولتشان از جمله کلزا توسط دولت 

در اسرع وقت مطالبات آنها پرداخت شود.

رئیسی درباره گرانی ها با مردم 
صحبت کند

عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولت باید قبل از هرگونه تصمیم گیری 
صنعت��ی،  آرد  قیم��ت  آزادس��ازی  درب��اره 
اقناع س��ازی و موضوع را ب��رای مردم تبیین 
می ک��رد. حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی عضو 
هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی در 
گفتگو با »عصر ایرانیان« با اشاره به تصمیم 
دولت برای آزادس��ازی قیمت آرد صنعتی که 
موجب افزایش قیمت ان��واع محصوالت به 
دس��ت آمده از این نوع آرد شده است، اظهار 
ک��رد: معتقدم قب��ل از هرگونه تصمیم گیری 
در این زمینه، ابت��دا باید موضوع برای مردم 
تبیین می شد و اقناع سازی صورت می گرفت 
و افکار عمومی را آماده می کرد که متأسفانه 
این کار صورت نگرفت. وی تصریح کرد: اگر 
بنده وزیر جهاد کش��اورزی و یا اقتصاد بودم، 
ابتدا نرخ آزادسازی قیمت آرد صنعتی که یک 
ضرورت اس��ت را محاسبه می کردم و سپس 
عدد به دس��ت آمده را به حساب سرپرستان 
خانوار واریز و حس��اب ها را مسدود می کردم 
و بعد از آن به مردم توضیح داده می ش��د که 
این رقم قبل از این به دست شان نمی رسیده 
و یارانه پنهان بوده است، اما حاال مستقیم به 
حساب شان واریز شده است و به عنوان مثال 
از ف��الن تاریخ قیمت انواع محصوالت تولید 
ش��ده از بخش آرد صنعتی، گران می ش��ود. 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه اگر پیش از تصمیم گیری نس��بت 
به آزادس��ازی قیمت آرد صنعتی، اقناع سازی 
ص��ورت می گرف��ت، مطمئن��اً مردم ب��اور و 
همراه��ی می کردند، گفت: متأس��فانه برخی 
از مس��ئولین کشور ما فکر می کنند که مردم 
همه چیز را می دانند و نیت خوانی می کنند، در 
حالی که باید قب��ل از هرگونه تصمیمی، ابتدا 
موضوع برای مردم تبیین و س��پس عملیاتی 
ش��ود؛ رئیس جمهور باید درب��اره گرانی ها با 
مردم صحبت کند. حاجی دلیگانی همچنین به 
تجربه دولت های یازدهم و دوازدهم در زمینه 
تصمیم��ات ناگهانی در ح��وزه قیمت گذاری 
و افزای��ش قیمت ه��ا اش��اره و تأکی��د کرد: 
دولتمردان در دولت س��یزدهم باید از تجربه 
دولت روحانی در زمینه تصمیمات یک ش��به 
و بدون اقناع س��ازی اف��کار عمومی، عبرت 
بگیرند. وی ادامه داد: تجربه نش��ان داده که 
در ایران هر جا با مردم به هر میزان شفاف تر، 
راس��ت تر و صادقانه بودیم و مردم را صاحب 
کشور دانستیم، موفقیت بیشتری کسب شده 
اس��ت، ام��ا در هر موضوعی که م��ردم را به 
حساب نیاوردیم و فکر کردیم خودمان عقل 
کل هس��تیم، طبیعتاً هم خسارت های آن را 

نیز دیده ایم. 

بمباران سفارتمان در بلگراد توسط 
ناتو را فراموش نمی کنیم

وزارت خارجه چین در سالگرد حمله نظامی 
ناتو به یوگسالوی سابق و هدف قرار گرفتن 
سفارت این کشور به دلیل بمباران نیروهای 
ناتو، از آمریکا و این ائتالف نظامی خواست 
که ذهنیت جنگ س��رد را پای��ان دهند. به 
گ��زارش ریانووس��تی، وزارت خارج��ه چین 
اعالم کرد که مردم این کشور هرگز بمباران 
س��فارت پکن در یوگس��الوی سابق توسط 
نیروه��ای ناتو را فراموش نمی کنند. وزارت 
خارجه چین افزود که این اتحاد نظامی باید 
همراه با جنگ س��رد مدفون می شد، اما در 
عوض ابزار هژمونی تعدادی از کشورها باقی 
مانده است و امنیت جهانی را تهدید می کند. 
وزارت خان��ه مذکور در این باره گفت: ارتش 
ناتو به رهبری ایاالت متحده، ۲3 سال پیش 
به طور جدی کنوانس��یون های بین المللی 
مربوط��ه و هنجارهای اساس��ی روابط بین 
الملل را نقض کرد، وقیحانه ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل را دور زد و کش��ور مس��تقل 
یوگس��الوی را به مدت 7۸ روز بمباران کرد 
که این مسئله منجر به کشته شدن هزاران 
غیرنظامی بی گناه شد، از جمله سه روزنامه 

نگار چینی.

2۰ هزار فلسطینی در مسجداالقصی 
نماز جمعه را اقامه کردند

منابع فلس��طینی از برگ��زاری نماز جمعه در 
مسجداالقصی با حضور بیست هزار نمازگزار 
فلس��طینی خبر دادند. به گزارش فلس��طین 
الیوم، احمد جبریل از مسئوالن هالل احمر 
فلسطین از زخمی شدن شماری از فلسطینی 
در جریان حمله نظامیان رژیم صهیونیستی 
به مناطقی از کرانه باختری خبر داد. نظامیان 
صهیونیست به فلس��طینی ها در بت جن با 
گلوله های پالستیکی و گاز اشک آور حمله 
کردن��د. همچنین نظامیان صهیونیس��ت به 
فلس��طینی ها در روستای قریوت در جنوب 
نابلس یورش بردند و ش��ماری از فلسطینی 

ها را زخمی کردند.

دانمارک پیشرفته ترین موشک 
زرادخانه خود را آزمایش کرد

نیروی دریایی دانمارک از آزمایش موش��ک 
پیش��رفته آمریکای��ی »اس -ام ۲« بر روی 
ناوچه س��نگین خ��ود خبر داد. ب��ه گزارش 
اسپوتنیک؛ ناوچه س��نگین دانمارکی »نیلز 
جوئل« اولین پرتاب موشک دوربرد »ریم-
66 استاندارد اس ام-SM( »۲-۲( را انجام 
داد که قادر اس��ت هواپیماها و موشک های 
دشمن را ساقط کند. »یوهانس کیدموس« 
رئیس مرکز عملیات دریایی در آکادمی دفاع 
این کش��ور ضمن تاکید بر اهمیت آزمایش 
 ۲-SM ش��لیک این موش��ک، گفت ک��ه
س��اخت ایاالت متحده به عن��وان نوآورانه 
تری��ن ابزار موج��ود در زرادخان��ه دانمارک 

معرفی شده است.

مطمئنم بسته تحریم روسیه تصویب 
می شود

رئیس کمیسس��یون اروپا طی س��خنانی با 
اش��اره به اینک��ه این اتحادیه در مس��یری 
صحیح در اعمال تحریم ها برضد روس��یه 
قرار دارد، گفت که مطمئن اس��ت که بسته 
ششم تحریم های مسکو نیز تصویب خواهد 
ش��د. به گزارش سی ان ان، »اورسوال فون 
در الین« رئیس کمیسیون اروپا امروز جمعه 
اعالم کرد که وی اطمینان دارد شش��مین 
بس��ته تحریمی این اتحادیه برضد روس��یه 
تصویب خواهد ش��د. وی در این باره گفت: 
م��ن مطمئنم که ما این بس��ته تحریمی را 
تصویب خواهیم کرد. ش��اید یک روز بیشتر 
طول بکشد، اما ما در مسیر درستی حرکت 
می کنیم. اظه��ارات وی در حالی بیان می 
ش��ود که مذاک��رات بین کش��ورهای عضو 
برای سومین روز ادامه داشته است. »جوزف 
بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
امروز جمع��ه در همین رابطه اعالم کرد در 
صورتی که کش��ورهای این اتحادیه تا آخر 
هفته بر س��ر تحریم نفتی روسیه به توافق 
نرس��ند، نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
هفت��ه آینده برگ��زار خواهد ش��د. بورل بار 
دیگر تاکید کرد که به دس��تیابی به راه حلی 
مش��ترک اعتقاد دارد، زیرا همه کشورها در 
وضعیت یکسانی نیس��تند و باید به سرعت 
به توافق رسید. کمیسیون اروپا در نظر دارد 
تغییرات��ی را در برنام��ه تحریم خود بر نفت 
روس��یه برای جلب نظر کش��ورهایی مانند 
مجارستان، اس��لواکی و جمهوری چک که 
مای��ل به اعمال تحریم ها نیس��تند، اعمال 
می کند. اجماع بر س��ر تصویب این بس��ته 
در این هفته با موانعی رو به رو ش��ده است، 
ب��ه طوری ک��ه برخی از کش��ورها به دلیل 
وابس��تگی انرژی خود به نفت روس��یه، در 
براب��ر تحریم پیش��نهادی واردات نفت این 
کش��ور مقاومت می کنند و این احتمال که 
آنها این اق��دام را وتو کنند وجود دارد، مگر 

اینکه معافیت هایی به آنها اعطا شود. 

اخبار

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون مشترک 
بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای 
مجازی گفت: هیچ منع قانونی برای ادامه 
فعالیت کمیس��یون مشترک وجود ندارد و 
این کمیس��یون کار خود را ادامه می دهد. 
بی��ژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در 

مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو با 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: 
هیچ منع قانونی برای ادامه کار کمیسیون 
مشترک برای رس��یدگی به طرح حمایت 
از کارب��ران در فضای مجازی وجود ندارد 
و ای��ن کمیس��یون به فعالیت خ��ود ادامه 

می دهد. وی افزود: هیچ گونه مانع تراش��ی 
نمی توان��د باع��ث توقف کار کمیس��یون 
مشترک شود و ما در قالب این کمیسیون 
ب��ه کار خ��ود ادام��ه خواهی��م داد. نایب 
رئی��س اول کمیس��یون فرهنگی مجلس 
اظه��ار داش��ت: رأی گیری که در جلس��ه 

غیرعلن��ی ۲۲ فروردین ماه درباره فعالیت 
کمیسیون مشترک ش��د یک نظرخواهی 
و ی��ک رأی گیری اس��تمزاجی بود و یک 
نظرخواهی بود و جنبه رس��می نداشت و 
چنین موضوعی نمی تواند مبنای کار برای 

جلوگیری از کار کمیسیون مشترک شود.

کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران به کار خود ادامه خواهد داد

بازی صهیونیست ها با آتش در مسجداالقصی
حماس درباره احتمال وقوع درگیری فراگیر به تل آویو هشدار داد

پ��س از آنکه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی دس��تور 
لغ��و ممنوعیت ورود به مس��جداالقصی را صادر کرد، از 
بامداد امروز شهرک نش��ینان به این مکان مقدس یورش 
بردند. پس از آنکه شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
روز چهارش��نبه اعالم کرد نفتالی بنت، نخست وزیر این 
رژیم در 7۴ امین س��الروز اش��غال فلس��طین دستور لغو 
ممنوعیت ورود شهرک نش��ینان به مس��جداالقصی را با 
وجود تهدیدات گروه های فلس��طینی صادر کرده اس��ت، 
از بامداد پنج ش��نبه شهرک نش��ینان صهیونیست یورش 
به مکان های مقدس مس��لمانان را آغ��از کردند. در حال 
حاضر ارزیابی کلی نشان دهنده احتمال تقابل خطرناک و 
قاطع نیروهای مقاومت یا صهیونیست هاست و باید منتظر 
خبرهای جدید از فلسطین اشغالی ماند و دید بازی نفتالی 
بنت با آتش، به چه قیمتی تمام خواهد شد. درواقع اقدام 
صهیونیس��ت ها برای سنجش میزان اثرگذاری تهدیدات 
گروه های مقاومت فلس��طین در غزه و همچنین واکنش 

فلسطینی های ساکن کرانه باختری رود اردن است.
دستهایمقاومترویماشهاست���

ب��ا توج��ه به اق��دام اخیر بن��ت، برخی مناب��ع در غزه از 
آماده باش کامل یگان های موش��کی و پدافندی مقاومت 
فلس��طین برای آغاز دور جدید درگیری ها خبر می دهند. 
درحالی ک��ه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در دو ماه 
گذش��ته به ش��دت از افزایش تنش ها با فلس��طینی ها در 
غزه خودداری می کرد، ش��رایط برایش به گونه ای سخت 
ش��ده که ناچار است دس��ت به این خطرپذیری بزند که 
ابعاد پیش بینی نشده بسیاری دارد. درحالی که گروه های 
مقاومت از سویی و محور مقاومت از سوی دیگر به دنبال 
جرقه ای برای آغاز درگیری جانانه با رژیم صهیونیس��تی 
هس��تند، دس��تور نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی برای 
هجوم صهیونیس��ت ها به قبله نخس��ت مسلمانان شاید 
بهانه این درگیری باش��د. هرچند صهیونیست ها به دلیل 
مش��غله آمریکا در اوکراین به ش��دت از ورود به درگیری 
جدید واهمه دارند، اما گویا وضعیت شکننده رژیم حاکم 
در سرزمین های اش��غالی صهیونیست ها را ناچار کرده تا 
دس��ت به خطر اساس��ی و ویران گر بزند که نتیجه آن را 
صهیونیست ها تعیین نخواهند کرد. ورود و هتک حرمت 
مس��جداالقصی به وسیله صهیونیست ها خط قرمز محور 
مقاومت اس��ت. پس از اعالم موافقت نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی با حضور شهرک نشینان مهاجر چندملیتی 
یهودی به داخل صحن مسجداالقصی، منابع بسیار آگاه 
از آماده باش کامل موش��کی اعض��ای محور مقاومت در 
سراسر منطقه خبر می دهند. این رژیم شاید فکر کند فقط 
از غزه مورد حمله قرار خواهد گرفت، اما از همه آسمان در 
صورت اصرار بر تجاوز آتش��ی از موشک خواهد بارید که 

هدف اصلی آن فلج کردن کامل این رژیم است.
جلوگی�رینظامی�انرژی�مازپخ�شاذاندرح�رم ���

حضرتابراهیم
نظامیان رژیم صهیونیستی با حمله به حرم حضرت ابراهیم، 
مان��ع پخش اذان ش��دند، هم زمان ده ها شهرک نش��ین 
صهیونیست افراطی با حمایت همین نظامیان به محوطه 

مسجد هجوم آوردند و صحن آن را اشغال کردند.
ب�ه ورود از را فلس�طینیان صهیونیس�ت نظامی�ان ���

مسجداالقصیبازمیدارند
ویدئویی از مس��جداالقصی منتش��ر شده است که نشان 
می دهد نظامیان صهیونیست فلس��طینیان را از ورود به 
مس��جداالقصی از »باب حطه« منع می کنند. از س��وی 
دیگر بس��یاری از جوانان و اهالی فلسطین موفق به ورود 
به مسجداالقصی و اعتکاف در آن شدند و ندای اهلل اکبر 
سر می دهند. پلیس رژیم صهیونیستی همچنین موانعی 
که جوانان برای منع تعرض شهرک نشینان اسرائیلی به 
مسجداالقصی ایجاد کرده بودند، از میان برداشتند تا زمینه 
تعرض صهیونیس��ت ها به مسجداالقصی را فراهم کنند. 
تصاویر موجود نیز نش��ان دهنده استقرار شدید نیروهای 
رژیم اش��غالگر در اط��راف دروازه های مس��جداالقصی 

هم زمان با آغاز هجوم شهرک نشینان است.
هشدارمقاومتبهاشغالگرانصهیونیستی ���

اس��ماعیل رضوان، از رهبران جنبش حماس گفت: رژیم 
صهیونیس��تی مس��ئول تمام جنایت هایی اس��ت که در 
مس��جداالقصی رخ می دهد. وی اف��زود: مقاومت اجازه 
نمی دهد رژیم اشغالگر هر کاری بخواهد در مسجداالقصی 
انجام دهد. ملت ما که در مسجداالقصی مستقر هستند، 

نقشه های رژیم اشغالگر را خنثی کرده اند.
عض�وکنس�ت:زم�انس�اختکنیس�هیه�ودیدر ���

مسجداالقصیفرارسیدهاست
ایتم��ار ب��ن غفی��ر، از اعضای کنس��ت )مجل��س رژیم 
صهیونیس��تی( در کنار ش��ماری از صهیونیس��ت ها وارد 
صحن های مس��جداالقصی ش��د و گفت: زمان مناسب 
برای س��اخت کنیس��ه یه��ودی در داخ��ل صحن های 
مس��جداالقصی فرا رسیده اس��ت. در عین حال نظامیان 
صهیونیست پس از شکستن یکی از درهای مصلی القبلی 
وارد این مسجد شدند و نگهبانان )مرابطین( را محاصره 

کرده اند.
حسابتوئیترشبکهصهیونیستهکشد ���

هکرها صفحه ش��بکه سراسری رژیم صهیونیستی کان 
در توئیتر را به کنترل خود در آوردند و شعارهایی به زبان 
فارسی علیه رژیم صهیونیستی در آن قرار دادند. همچنین 
نمازگزاران به مدت چند دقیقه پرچم فلسطین را از پنجره 

باب الجنائز در مس��جداالقصی به اهتزاز درآوردند. پرچم 
فلس��طین هم زمان با حمله صهیونیست ها به مسجد به 

اهتزاز درآمد.
شهرکنشیناندوبارهواردمسجداالقصیشدند ���

شهرک نشینان بار دیگر با حمایت نظامیان صهیونیست 
وارد صحن های مس��جداالقصی ش��دند. منابع پزشکی 
فلسطین: تاکنون ۱۲ نفر در حمله نظامیان رژیم اشغالگر 

به صحن های مسجداالقصی مجروح شده اند.
هشدارحماسبهتلآویودربارهاحتمالوقوعدرگیری ���

فراگیر
پس از ورود چند گروه از شهرک نش��ینان صهیونیست به 
مسجداالقصی تحت حمایت نیروهای رژیم صهیونیستی، 
حماس هش��دار داد این اقدام ممکن اس��ت به درگیری 
فراگیر در فلس��طین اش��غالی منجر ش��ود. در ادامه این 
بیانیه آمده اس��ت: تالش برای تقس��یم زمانی و مکانی 
مس��جداالقصی، تحمیل سیاس��ت واقعیت س��اختگی 
اشغال در مسجداالقصی به دس��تان نگهبانان، فرزندان 
ملت قهرم��ان ما که به نیابت از امت عربی و اس��المی 
به دفاع از قبله اول مس��لمانان می پردازند، به شکس��ت 
خواهد انجامید. هم زمان منابع عبری زبان اعالم کردند، 
صدها شهرک نشین صهیونیست در حال آماده شدن برای 
ازسرگیری تعرض به مسجداالقصی هستند. تحلیلگرانی 
که با بیش از هفت دهه مبارزه مردم فلسطین با اشغالگران 
صهیونیست آش��نایی کامل دارند و تمامی زوایای پیدا و 
پنهان توطئه های غرب در حمایت از اش��غالگران را بارها 
به زیر ذره بین برده اند بر این نکته توافق دارند که اوضاع 
فلسطین دیگر مانند دهه سابق حتی مانند سه سال قبل 
نیز نیست و به واقع مانند بشکه باروتی می ماند که ممکن 
اس��ت هرلحظه منفجر ش��ود و با خ��ود خیل عظیمی از 
اش��غالگران را از بین ببرد تا زمینه سقوط این رژیم جعلی 
به سرعت فراهم شود. به واقع هفتادوسومین سالگرد اشغال 
فلس��طین با هفتادوچهارمین سالگرد متفاوت بود. منظور 
این نیست که مردم فلسطین در سال های گذشته انگیزه 
مبارزه علیه صهیونیست ها را نداشتند خیر این طور نیست 
بلکه منظور این است که برای بسیاری از فلسطینی ها آزاد 
کردن سرزمینشان از آرزو به هدف تبدیل شده است. شاید 
بت��وان به جرئت ادعا کرد ک��ه در حال حاضر بیش از ۹0 
درصد فلسطینیان سرزمین های اشغالی دیگر چشمشان به 
حمایت کشورهای عرب نیست و با نگاه به داخل و تکیه 
بر توانایی های خود که برگرفته از عزم و اراده آن هاس��ت 
و با استعانت از خداوند متعال به هر بهانه ای که شده پا به 

میدان مبارزه علیه اشغالگران می گذارند.
ورودمبارزهآزادیخواهانهمردمفلس�طینبهدورهای ���

جدید
این همان فرهنگ مقاومت است که در چهار دهه گذشته 
توس��ط تفکر انقالب اس��المی ایران به ت��ن و جان این 
مردم تزریق شد و هم اکنون نسل جوان فلسطین چه در 
س��رزمین های اشغالی و چه در غربت مقاومت را بخشی 
عملی و الینفک از وجود خود می دانند و اصاًل بین اندیشه 
تا عملشان فاصله وجود ندارد یعنی اینکه همان گونه که 
می اندیش��ند و در فکرش��ان زندگی تحت اش��غال معنی 
ندارد در عمل هم آن را نشان می دهند. با این طرز تفکر 
مقاومت دیگر امکان ندارد که سرنوش��ت مردم فلسطین 
در ری��اض و قاهره و آن��کارا آن هم با هماهنگی کامل با 
حامیان غربی رژیم صهیونیس��تی تعیین ش��ود. آخرین 
نمونه از میدانی ش��دن اندیش��ه مقاومت را روز پنجشنبه 
همه جهانیان مشاهده کردند. وقتی شبکه ۱۴ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعالم کرد نفتالی بنت، 
نخس��ت وزیر تل آویو در هفتادوچهارمین س��الروز اشغال 
فلس��طین دس��تور لغو ممنوعیت ورود شهرک نشینان به 
مس��جداالقصی را صادر کرده اس��ت، از صبح پنجشنبه 
شهرک نش��ینان صهیونیست ش��روع به حضور خشن در 
همه مکان های مقدس مسلمانان در قدس کردند. اما این 

اعالمیه و حضور بی پاسخ نماند.
چند س��ال پی��ش چنین اقدام��ی با اعتراض بخش��ی از 
فلس��طینیان مواجه می ش��د و بس��یاری دیگر چشم به 
موضع گیری کشورهای عربی داشتند و بس. اما امسال از 
همان ابتدای روز پنجشنبه جوانان نسل مقاومت فلسطین 
هر طور که توانستند خود را به مسجداالقصی و اطراف آن 

رساندند و شروع به ایجاد مانع سر راه ورود صهیونیست ها 
به این مکان مقدس کردند. آن ها نه از پلیس می ترسیدند 
و نه از اینکه به آن ها برچسب خشونت طلب زده شود. در 
غزه هم اوضاع ملتهب شد. یگان های موشکی مقاومت به 
حالت آماده باش کامل درآمدند تا هرگونه جنایت نسبت به 
جوانان معترض و بی احترامی به اماکن مقدس مسلمانان 
را به شدت پاسخ دهند. در همین راستا، اواخر روز پنجشنبه 
بود که دو جوان فلس��طینی با س��الح سرد به شماری از 
صهیونیس��ت ها در منطقه العاد در نزدیکی تل آویو حمله 
کردند که به کشته شدن چهار صهیونیست و زخمی شدن 
۹ نفر دیگ��ر انجامید. این عملیات خواب را از چش��مان 
مقامات صهیونیست و نظامیان تل آویو ربود زیرا مطمئن 
بودند که عملیات العاد آخرین حمله نخواهد بود. مسئوالن 
مقاومت هم پا به پای جوانان فلسطینی در میدان هستند. 
داوود شهاب مس��ئول رس��انه ای جنبش جهاد اسالمی 
فلس��طین بالفاصله نسبت به این تحوالت موضع گیری 
کرد و تأکید کرد: موضع ما در قبال فلسطین و مقدسات 
آن مشخص است. ما از مس��جداالقصی و فلسطینیانی 
که داخل آن هس��تند و از آن محافظت می کنند، حمایت 
می کنی��م. وی از آماده باش کامل نیروه��ای مقاومت و 
مردم فلسطین و شکست توطئه یورش صهیونیست های 
شهرک نش��ین به مس��جداالقصی، اقامه آئین تلمودی و 
برافراشتن پرچم رژیم اشغالگر صهیونیستی در این مکان 
مقدس توس��ط جوانان مقاومت خبر داد. اسماعیل هنیه 
رئیس دفتر سیاس��ی جنبش حماس نیز واکنش به موقع 
و ش��دیدی به این تعرض داشت. وی گفت: آنچه امروز 
در مسجداالقصی رخ داد، تأیید می کند که نبرد و مبارزه 
ما با دش��من وابسته به یک رویداد نیست، بلکه نبردی با 
گستردگی زمانی و مکانی در سرزمین فلسطین است و ما 
در هر حادثه ای که به وقوع می پیوندد، از ابزارها و وسایل 
مخص��وص آن برای دفع تهاج��م و محافظت از هویت 
اس��تفاده می کنیم. اظهارات هنیه همان موضوعی است 
که درباره دگرگون شدن اوضاع در سرزمین های اشغالی 
به آن اش��اره کردیم یعنی اینکه آن قدر اندیش��ه و عمل 
مردم فلسطین در خصوص اشغالگران به هم نزدیک شده 
است که به محض بروز هر کنشی از سوی صهیونیست ها 
واکنش بسیار قوی، جدی و عالمانه برای خنثی کردن آن 
از سوی فلسطینی ها دیده می شود. همان گونه که محمود 
الزهار عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس در واکنش 
به تعرض صهیونیست ها به مسجداالقصی گفت: مقاومت 
می تواند از باالترین س��طوح ظرفی��ت و توان خود برای 
جلوگیری از جنایات اشغالگران علیه نمازگزاران در مسجد 
مبارک االقصی اس��تفاده کن��د. این مقام جنبش حماس 
وقتی از س��طح باالی توان مقاومت می گوید منظورش 
هم از بابت اندیشه است و هم ازنظر توان تهاجمی نظامی 
زیرا توان موش��کی مقاومت در غزه به حدی اس��ت که 
گنبد آهنین رژیم صهیونیستی در مقابل آن آسیب پذیرتر 

از گذشته شده است.
ضرورتحمایتمسلمانانازجنبشضدصهیونیستی ���

مبارزانفلسطین
به ق��ول الزه��ار کاری که امروز صهیونیس��ت ها انجام 
می دهند، تالشی ناکام برای اثبات وجود جعلی شان است 
که هیچ سودی برایشان ندارد و هیچ حقی را برای آن ها 
ثابت نمی کند. منظور الزهار این است که اشغال از همان 
ابتدای ش��روعش محکوم به فنا است و هر تالشی برای 
مش��روع و زنده جلوه دادن آن بی فایده اس��ت. هرچقدر 
هم که حامیان غربی رژیم صهیونیس��تی تالش کردند 
تا به اش��غالگران وجاهت بین المللی بدهند درست از آب 
درنیامد زی��را افکار عمومی بیدار جهان نیز در این عصر 
ارتباطات به راحتی به واقعیت ها دس��ت می یابد و خیر و 
شر را بهتر از گذشته تشخیص می دهد هرچند که نباید 
از نقش تعیین کننده انقالب اسالمی ایران در آگاه سازی 
جامعه بش��ری نسبت به مظلومیت مردم فلسطین غافل 
بود. دیگر همه اقش��ار فلس��طینی ازجمل��ه علمای این 
س��رزمین موضوع فلس��طین را مربوط به سرزمین های 
اش��غالی نمی دانند. به عنوان مثال هیئت علمای فلسطین 
در واکن��ش ب��ه تع��رض و ی��ورش صهیونیس��ت ها به 
مس��جداالقصی اع��الم کرد: هجوم صهیونیس��ت ها به 
مس��جداالقصی و ی��ورش آن ها به مس��جد ابراهیمی، 

تعرض به کل امت اس��المی و بی اعتنایی به احساسات 
مسلمانان است. این امر مستلزم آن است که مسلمانان 
در حمایت از دین و مقدس��ات خ��ود با فوریت و جدیت 
اقدام کنند. بدون ش��ک مبارزه مردم فلسطین و اندیشه 
مقاومت در باالترین س��طح میدانی و ایدئولوژیک خود 
ق��رار دارند و حمایت هم جانب��ه از این جنبش می تواند 

عمر رژیم صهیونیستی را کوتاه تر کند.
اسرائیلبهدنبالتکمیلمحاصرهفلسطین ���

اسرائیل به بهانه حفظ امنیت خود از سال ۲00۲ به ساخت 
دیواری به مس��احت 70۴ کیلومتر مربع در سرزمین های 
اشغالی اقدام کرده اس��ت. این دیوار به وسیله انواع موانع 
فیزیکی به شدت محافظت می شود و مانع بسیار بزرگی 
بر س��ر دسترسی مردم فلسطین به سرزمین ها، امالک و 
خانه و کاش��انه خویش اس��ت. صرف نظر از آثار زیان بار 
اقتصادی، اجتماعی س��اخت این دیوار برای فلسطینیان، 
پیگی��ری این پ��روژه از جانب تل آوی��و دربردارنده نقض 
صریح بسیاری از اسناد و موازین حقوق بین الملل عمومی 

و حقوق بشر است.
روندتاریخی ���

دیوار در حال احداث در اراضی اش��غالی ۱۹67 از س��وی 
اسرائیلی ها از بتون و فنس تشکیل شده است. تلویزیون 
رژیم صهیونیس��تی چندی پس از صدور حکم الهه طی 
ویژه برنام��ه ای اعالم کرد؛ تنها حدود س��ه درصد از کل 
دیوار بتونی و بقیه از فنس و س��یم خاردار تش��کیل شده 
اس��ت. به نظر می آید این آمار صحیح نباش��د، زیرا طول 
دیوارهای بتونی بیش از این اس��ت. طبق نقشه هایی که 
به عنوان نقشه مسیر دیوار حائل منتشر شده، طول دیوار 
تا 7۲0 کیلومتر مربع ذکر شده است. این مسیر در سه یا 
چهار مرحله )در صورت تکمیل( به پایان خواهد رس��ید. 
مرحله نخس��ت آن ب��ه طول ۱۱0 کیلومتر از روس��تایی 
به نام »سالم« در ش��مال غربی کرانه باختری رود اردن 
شروع ش��ده، ش��هرهای قلقلیا و طولکرم را به محاصره 
خ��ود درآورده، پ��س از گذر از مناطقی، به س��مت قدس 
ختم می شود. به گمان اس��رائیلی ها، این مناطق یکی از 
پرنفوذترین مناطق فلسطینی هاست، به بیان دیگر مبارزان 
فلسطینی از این منطقه بیش از هر منطقه دیگری برای 
عملیات استشهادی و مسلحانه در شهرهای صهیونیست 
نشین استفاده کرده اند. مرحله دوم از احداث دیوار که در 
حال حاضر انجام می ش��ود، اطراف شهر قدس است. این 
مرحله از س��اخت دیوار که به غ��الف قدس نیز معروف 
ش��ده، قدس را کاماًل در محاصره خود قرار می دهد و به 
این ترتیب یهودی سازی )تهدید( قدس با سرعت هرچه 

بیشتر ادامه می یابد.
تبعاتساختدیوارحائلبرایفلسطینیان ���

- مص��ادره زمین های فلس��طینیان برای اح��داث دیوار: 
زمین های ساخت دیوار حائل در کرانه باختری رود اردن 
به موجب بخشنامه های نظامی یا در منطقه بیت المقدس 
به وس��یله وزارت جنگ رژیم صهیونیستی مصادره شده 
اس��ت. در اس��رائیل این بخش��نامه ها از روزی که امضا 
می شوند و حتی اگر به مالکان اموال مصادره شده شخصًا 
ابالغ نشده باش��ند، معتبر تلقی می شوند. مالکان یک یا 
دو هفت��ه از زم��ان امضا فرصت دارن��د در برابر کارگروه 
صالحی��ت دار اعتراض و نی��ز می توانن��د از دیوان عالی 
اسرائیل تقاضای تجدیدنظر کنند. طبق گزارش دبیرکل 
کارگروه، تاکنون ۴00 ش��کوائیه ب��ه دادگاه بدوی و ۱5 
تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی از س��وی خانواده ها یا 
تمامی روستاها ارائه شده است.- ایجاد مناطق محصور: 
مناطق محصور به مناطق مابین دیوار حائل و خط س��بز 
گفته می شود. تقریباً ۲37 هزار فلسطینی در این مناطق 
زندگی می کنند. اگر دیوار حائل به صورتی که پیش بینی 
شده است، س��اخته ش��ود ۱60 هزار فلسطینی دیگر در 
مناطق محصور، یعنی مناطقی که در آن اردوگاه ها کاماًل 
به محاصره درمی آیند، زندگی خواهند کرد. اسرائیل برای 
ت��ردد به »مناطق محصور« مجوز یا کارت شناس��ایی را 
الزامی کرده اس��ت. از این پس ساکنان مناطق محصور 
ب��رای اقامت در آنجا باید مجوز کس��ب کنن��د و کارت 
شناسایی داشته باشند و افراد غیرساکن بدون مجوز حق 
ورود به آنجا را ندارند. حتی اشخاصی که مجوز یا کارت 
شناسایی داشته باشند، برای ورود و خروج به این مناطق 
باید طبق زمان بندی خاصی که اکنون سه بار و هر بار ۱5 
دقیقه اس��ت، مراجعه کنند. طبیعی است اگر افراد نتوانند 
در مح��ل کار خود به موقع حضور پی��دا کنند، ناگزیر به 
مهاج��رت از ای��ن مناطق خواهند ش��د.- آثار انس��انی، 
اجتماعی و اقتصادی ساخت دیوار: به محاصره در آوردن 
فلس��طینیان از هر طرف و ایجاد شبکه ای  از پست های 
کنترل و موانع متعدد آزادی تردد آن ها را به شدت کاهش 
می دهد و لطمات ش��دید اقتص��ادی- اجتماعی به دنبال 
دارد. طبق گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین، دیوار حائل 
تاکنون 30 روس��تا را از خدمات بهداشتی، ۲۲ روستا را از 
مؤسسات آموزشی، هشت روستا را از منابع اولیه آب و سه 
روس��تا را از شبکه برق محروم کرده است. طبق گزارش 
مخبر ویژه کمیس��یون حقوق بشر درباره وضعیت حقوق 
بش��ر در سرزمین های اشغالی، شهر قلقلیا با ۴0 هزار نفر 
جمعیت، کاماًل به وسیله دیوار به محاصره درآمده است و 
س��اکنان آن نمی توانند به شهر وارد یا خارج شوند مگر از 
یک پست کنترل نظامی که فقط از ساعت هفت صبح تا 

هفت شب باز است.
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اقتصاد کالن

ماجرای افزایش تعداد پله های 
تعرفه های برق در قبوض چیست؟

س��خنگوی صنعت برق گفت: دلیل افزایش 
تع��داد پله ه��ای تعرفه های ب��رق در قبوض، 
محاس��به ۱00 کیلوواتی هر پله با قیمت های 
متفاوت در قبوض اس��ت.به گ��زارش مهر به 
نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی 
با اشاره به اینکه طبق بند )ی( تبصره ۸ قانون 
بودجه ۱۴00 تعرفه های برق از ابتدای بهمن 
ماه افزایش یافته اس��ت افزود: براس��اس این 
قانون قرار بود در قبوض فقط ۴ پله مشخص 
ش��ود که توانیر برای ش��فاف شدن قیمت هر 
بخش از مصرف تعداد این پله ها را نس��بت به 
الگوی تعیین ش��ده , ۱00 کیلووات ساعت به 
۱00 کیلووات س��اعت مشخص کرد که این 
روند تعداد پله ها را افزایش داده است.وی گفت: 
دوره های س��ال به دو بخش گرم و غیر گرم و 
اقلیم به 5 بخش شامل عادی، گرمسیر یک، 
گرمسیر ۲ ,گرمسیر 3 وگرمسیر ۴ تقسیم کرده 
است که الگوی مصرف در ماه های گرم و غیر 
گرم براس��اس این اقلیم ها مشخص می شود.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در اقلیم عادی 
مانند تهران، اصفهان و شیراز که تا ۸5 درصد 
مساحت کشور را شامل میشود الگوی مصرف 
در ماه های غیر گرم ۲00 کیلووات ساعت و در 
ماه های گرم 300 کیلووات ساعت است البته 
این رقم در اقلیم گرمس��یری یک در ماه های 
گرم 3000 کیلووات ساعت تعیین شده است.

رجبی مشهدی افزود: قیمت برق برای پله اول 
که یارانه دریافت می کند تفاوتی با س��ال های 
گذش��ته ن��دارد، اما در پله ه��ای بعدی قیمت 
براس��اس قیمت تامین برق که 307 تومان به 

ازای هر کیلووات است؛ محاسبه خواهد شد.

سدهای تهران توان تامین آب 
کشاورزی را ندارد

مدیرکل دفتر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران گفت: با توجه به کاهش 
۲6۹ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای تهران 
امکان تامین آب کشاورزی برای پایین دست 
س��دها وجود ندارد.به گ��زارش مهر به نقل از 
صدا و س��یما، محمد ش��هریاری، با اشاره به 
اینکه موجودی ذخایر سدهای پنج گانه تهران 
هم اکنون 505 میلیون مترمکعب است افزود: 
در روز مش��ابه سال گذشته میزان ذخایر 77۴ 
میلی��ون مترمکعب بود که این رقم نش��ان از 
کاه��ش ۲6۹ میلی��ون مترمکعب��ی ذخایر در 
س��دهای پنج گانه تهران است.وی گفت: در 
حوضه آبریز س��دهای تهران در فروردین ماه 
سال جاری فقط ۱0 میلی متر بارش ثبت شده 
است که این رقم در مقایسه با عدد ۴3.5 میلی 
متر متوسط بلند مدت بارش های استان تهران 
ح��دود 77 درص��د کاهش را نش��ان می دهد.
مدیرکل دفتر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران با اشاره به بودجه برفی که 
از زمستان سال گذشته ایجاد شده است گفت: 
اگر بارش بهاری وجود نداشته باشد، برف های 
موجود تبدیل به روان آب نخواهد شد و مخازن 
سدهای تهران تغذیه نمی شوند.شهریاری ادامه 
دا د: بخش عمده ای از ذخایر س��دهای تهران 
صرف آب ش��رب میش��ود بنابراین با توجه به 
ش��رایط موجود امکان تامین آب برای بخش 

کشاورزی وجود ندارد.

اتحادیه اروپا طرح تحریم نفتی روسیه 
را تغییر می دهد 

کمیس��یون اروپا برای جلب نظر کش��ورهای 
مخال��ف، تغییرات��ی در برنام��ه تحریم نفتی 
روسیه پیشنهاد کرده است.  به گزارش فارس 
به نقل از رویترز، س��ه منب��ع آگاه در اتحادیه 
اروپا گفتند، کمیس��یون اروپا برای جلب نظر 
کشورهای مخالف، تغییراتی در برنامه تحریم 
نفتی روسیه پیشنهاد کرده است.به گفته این 
منابع آگاه، پیشنهادی که نمایندگان اتحادیه 
اروپ��ا در نشس��ت ام��روز صبح در م��ورد آن 
بحث می کردند، ش��امل دادن زمان بیش��تر 
به مجارس��تان، اس��لواکی و جمهوری چک 
برای س��ازگاری با تحریم و کمک به ارتقای 
زیرساخت های نفتی  ش��ان است.یکی از این 
منابع آگاه گفت، همچنین این پیشنهاد شامل 
یک دوره انتقال سه ماهه، پیش از ممنوعیت 
خدمات کش��تیرانی اتحادیه اروپا برای انتقال 
نفت روسیه اس��ت که در ابتدا این دوره یک 
ماهه بود.اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به عنوان 
بخش��ی از بسته ششم تحریم های اروپا علیه 
روس��یه، تحریم نفتی این کش��ور را پیشنهاد 
کردبه گفته این منابع آگاه، بر اساس تغییرات 
پیشنهادی، مجارستان و اسلواکی تا پایان سال 
۲0۲۴، می توانند نفت روسیه را از طریق خط 
لوله بخرند و جمه��وری چک تا ژوئن ۲0۲۴ 

این مجوز را دارد.

وعده اتمام سند حدنگاری مناطق 
آزاد تا 2 ماه آینده 

دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد با وعده اتمام 
س��ند حدنگاری مناطق آزاد کش��ور تا ۲ ماه 
آینده، گفت: تحویل سند حدنگار جزایر کیش 
از زمین خواری جلوگیری می کند. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، سعید محمد با بیان این که 
تحویل س��ند حدنگار جزایر کیش زمینه ساز 
جلوگی��ری از زمین خ��واری و سوءاس��تفاده  
افراد سودجو است، اظهار کرد:  طی جلساتی 
که از س��ال گذشته با س��ازمان ثبت اسناد و 
امالک کش��ور برگ��زار ش��د، در کوتاه ترین 
زمان شاهد تحویل اس��ناد تک برگی جزایر 
کیش، هندورابی، تنب کوچک و تنب بزرگ 
هس��تیم که این اقدام گام بس��یار مهمی در 
منطق��ه محس��وب م��ی ش��ود.وی از اتمام 
س��ند حدنگاری تمام جزای��ر و مناطق آزاد 
طی دوم��اه آینده خبر داد و اف��زود: این امر 
سبب ارائه  شفافیت سازی میان عموم مردم 
می ش��ود.وی همچنین گفت: با شناس��ایی 
شرکت های صوری در مناطق آزاد کشور از 

فعالیت آنها جلوگیری شد.

نرخ تورم ترکیه ۷۰ درصد شد 
طبق گزارش اداره آمار ترکیه، تورم س��الیانه 
در این کش��ور به 6۹.۹7 درصد رس��یده که 
بسیاری آن را نتیجه شکست سیاست پولی 
اردوغان می دانند. به گزارش تس��نیم به نقل 
از رویت��رز، درگیری بین روس��یه و اوکراین 
و باال رفتن قیم��ت انرژی و کاالها به دنبال 
س��قوط ارزش لیر در س��ال گذش��ته باعث 
ش��ده ت��ورم س��الیانه در ترکیه ب��ه 6۹,۹7 
درصد برس��د، یعنی باالتری��ن رقم طی دو 
دهه گذش��ته.افزایش قیمت ها خانواده های 
ترک را تحت فش��ار زیادی قرار داده اس��ت، 
آن هم درس��ت یک س��ال قب��ل از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و مجلس این کش��ور که 
می تواند ب��ه حکومت طوالنی مدت اردوغان 
خاتم��ه دهد.اردوغ��ان اولین ب��ار در ۲003 
به عن��وان نخس��ت وزیر ب��ه قدرت رس��ید، 
یعن��ی قب��ل از تغییر نظ��ام حکومتی ترکیه 
به ریاس��ت جمهوری. تصمیم اردوغان برای 
کاهش نرخ بهره در س��ال گذشته میالدی 
بس��یار مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری آن 
را دلیل اصلی باال رفتن تورم می دانند.طبق 
گ��زارش اداره آمار ترکیه، ت��ورم ماهیانه در 
این کش��ور 7,۲5 درصد افزایش یافته است. 
این در حالی اس��ت که نظرس��نجی رویترز 
از اقتصاددان ه��ا یک افزای��ش 6 درصدی 
را نش��ان م��ی داد. ای��ن اقتصاددان ها تورم 
س��الیانه ترکیه را 6۸ درصد پیش بینی کرده 
بودند.تحلیلگران دلی��ل این افزایش تورم را 
نه تنها باال رفتن قیمت مواد غذایی و انرژی 
بلکه شکست سیاست پولی کشور می دانند. 
کاه��ش نرخ بهره ای که از س��پتامبر س��ال 
گذشته میالدی با فش��ار اردوغان آغاز شد، 
ارزش لی��ر ترکیه را پایین آورد و قیمت ها را 
برای مصرف کننده باال برد. بحران اوکراین 
هم بر این افزایش قیمت ه��ا افزود.افزایش 
قیمت مصرف کننده در ترکیه نتیجه ۱05,۹ 
درصد افزایش هزینه حمل ونقل به خاطر باال 
رفتن قیمت انرژی و همچنین ۸۹,۱ درصد 
افزایش قیمت مواد غذایی و نوش��یدنی های 
غیرالکلی اس��ت.افزایش قیمت ماهیانه مواد 
غذایی و نوش��یدنی های غیرالکلی در ترکیه 
برابر با ۱3,3۸ درصد بوده و قیمت مس��کن 

7,۴3 درصد باال رفته است.

مذاکره بانک های مرکزی چین و 
روسیه برای استفاده از سیستم های 

پرداخت داخلی 
بانک ه��ای مرکزی چین و روس��یه به دنبال 
قطع ارتباط بانک های روسیه از سیستم مالی 
جهانی، در مورد استفاده و ارتقاء سیستم های 
پرداخ��ت ملی خود جه��ت معامله با یکدیگر 
مذاک��ره می کنند. به گزارش تس��نیم به نقل 
از رویترز، طبق گفته  س��فیر چین در روس��یه، 
بانک های مرکزی دو کش��ور در مورد استفاده 
و ارتقاء سیستم های پرداخت ملی خود جهت 
معامل��ه با یکدیگ��ر مذاک��ره می کنند.ژانگ 
هانهویی گفت:»با توجه به ارتقاء و استفاده از 
سیستم های پرداخت میر روسیه و یونیون پی 
چین، در مورد این مساله بین دو کشور مذاکره 
خواهد ش��د«.ازآنجایی که ارتب��اط بانک های 
روسیه از سیستم مالی جهانی به خاطر حمله این 
کشور به اوکراین قطع شده است، سیستم های 
پرداخت میر و یونیون پی تنها گزینه های این 
کشور برای پرداخت های خارجی هستند.ویزا 
و مس��ترکارت ازجمله بسیاری از شرکت های 
غربی هس��تند که فعالیت خود در روس��یه را 
متوقف کرده اند.چین حمله روسیه به اوکراین را 
محکوم نکرده و از تحریم های بی سابقه غرب 
علیه مس��کو انتقاد می کند. روابط بین این دو 
کشور در سال های اخیر افزایش یافته که شامل 
اعالم یک همکاری بی حدومرز در ماه فوریه 
هم می شود. سفیر چین اضافه کرد کشورش 
از یک بانک پایاپای برای پرداخت به یوان در 
قلمروی روسیه استفاده می کند تا ادامه  تجارت 

بین دو کشور تضمین شود. 

اخبار

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی از 
برخورد جدی با مفاس��د در ش��رکت های 
زیرمجموع��ه وزارت کار خبر داد و گفت 
ای��ن کار منجر به رص��د نزدیک به 700 
مورد فس��اد اقتصادی ش��ده ک��ه پرونده 
برخ��ی از آنها پس از تکمیل به دس��تگاه 
قضای��ی ارس��ال می ش��ود. ب��ه گزارش 
تس��نیم، حج��ت اهلل عبدالملک��ی وزی��ر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در س��خنرانی 

پیش  از خطبه ه��ای نماز جمعه تهران به 
مناس��بت هفته کارگر گفت: خانواده های 
کارگ��ران بیش از 60 درصد جامعه ایران 
را تش��کیل می دهن��د.وی ب��ا اش��اره به 
اهمیت کار و کارگر در اندیش��ه اس��الم، 
گف��ت: مهمترین عامل تولید در اس��الم، 
کار اس��ت. و ب��ه تعبیر ش��هید صدر پدر 
عل��م اقتصاد اس��المی، س��رمایه چیزی 
ج��ز کار متراکم نیس��ت. کار و کارگر در 

اسالم، ش��رافت دارد.عبدالملکی با اشاره 
به روایات اس��المی، یکی از گناهانی که 
بخشیده نخواهد ش��د را پرداخت نکردن 
حق��وق کارگران عن��وان کرد.وزیر کار با 
اش��اره به تقدیم ۱۴ هزار ش��هید توسط 
جامعه کارگ��ری در دوران دفاع مقدس، 
از نق��ش اصل��ی کارگ��ران در ش��رایط 
تحریم و شکس��ت تحریم ه��ای آمریکا 
تقدیر کرد.عبدالملک��ی از نقش محوری 

کار در دول��ت س��یزدهم خبر داد و گفت: 
رئیس جمهور در همه س��فرهای استانی 
ب��ه میان کارگران م��ی رود و در معادن و 
کارگاه های��ی حضور یافته که مس��ئوالن 
محلی هم تاکنون حضور نیافته اند.وی از 
۴ برنامه اساسی وزارت کار خبر داد و آنها 
را اشتغال، بازنشس��تگی، رفاه و مدیریت 
ش��رکت های زیرمجموعه ن��ام برد.وزیر 
کار افزایش مناس��ب حقوق کارگران در 

سال جاری با همکاری شرکای اجتماعی 
را از اقدامات مهم دولت س��یزدهم خواند 
و ارتقای سالمت محیط کار با راه اندازی 
خانه های س��المت جدید را دیگر خدمت 
دولت عن��وان کرد.وی خبر داد که دولت 
س��یزدهم وضعی��ت بیش از ی��ک هزار 
کارخان��ه مش��کل دار را بررس��ی کرده و 
500 هزار کارگر آنها را دوباره به سر کار 

بازگردانده است.

رصد ۷۰۰ مورد فساد اقتصادی در مجموعه های وزارت کار
وزیر کار خبر داد

مردم آمریکا تاوان کمبود سوخت در اروپا را پرداخت می کنند 
آمریکا پس از تحریم های روسیه تالش می کند تا بازار اروپا را تامین کند، این 
امر س��بب شده تا با وجود افزایش ۱7 درصدی قیمت نفت، آمریکایی ها شاهد 
افزایش ۴0 درصدی س��وخت باشند. به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت 
سوخت در آمریکا در ماه گذشته میالدی بیش از قیمت نفت خام افزایش یافت، 
زیرا واشنگتن برای تامین بازارهای اروپا به دنبال درگیری های روسیه و اوکراین، 
محصوالت پاالیشی بیشتری به خارج صادر کرده است.بر اساس آمار ریفینیتو 

ایکون، از زمان عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه، قیمت نفت در 
جهان نزدیک به ۱7 درصد افزایش یافته اس��ت. این درحالی که قیمت بنزین 
30 درصد و نفت کوره  ۴0 درصد در این کش��ور افزایش یافته اس��ت.در عین 
حال، بر اس��اس آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر محصوالت نفتی ۱05 
میلیون بش��که است که در پایین ترین سطح از آوریل ۲00۸ قرار دارد.صادرات 
محصوالت پاالیش��ی آمریکا در ۴ هفته گذشته به طور متوسط به 6,3 میلیون 

بشکه در روز رسیده است که تقریبا سریع ترین نرخ صادرات در تاریخ آمریکا به 
شمار می رود.تاجران می گویند، ذخایر سوخت در جهان به احتمال زیاد به سرعت 
افزای��ش نمی یابد، زیرا تولیدکنندگان بزرگی نظیر اوپک، تولید خود را به آرامی 
افزایش می دهند. کمبود سوخت در بازار هشدار دهنده و نگران کننده است، زیرا 
این امر نشان می دهد که پاالیشگاه ها در تامین تقاضا با مشکل مواجه هستند، 

حتی اگر نفت بیشتری از طریق رهاسازی از محل ذخایر در دسترس باشد.

آیا آرد و گندم فقط در ایران گران شده است؟
بخشی از یارانه گندم دست مردم نمی رسد 

گروهاقتصادی-میثمترکیان:روس��یه و اوکراین روی هم 
رفت��ه تقریباً یک س��وم صادرات جهانی گن��دم را تأمین 
می کنند؛ فائو اعالم کرده اس��ت این جنگ وضعیت گندم 
جهان را بهم ریخته تا جایی که چشم اندازی برای بهبود 
آن نیس��ت.به گزارش مهر، براس��اس انتشار گزارش های 
مستند بین المللی همانطور که کارشناسان اقتصادی پیش 
بینی می کردند قیمت گندم به باالترین سطح خود از سال 
۲00۸ به دلیل نگرانی های فزاینده از کمبود این محصول 
استراتژیک جهانی رسیده است. این به دلیل آن است که 
جنگ روسیه و اوکراین بیش از ۲5 درصد از صادرات این 
کاالی اساس��ی و مورد نیاز مصرف جهانی را کاهش داده 
اس��ت.این کاهش صادرات موجب شده تا قیمت از نان تا 
بیس��کوئیت و رشته های فرنگی و حتی نودل که مصرف 
عمده ای در کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا دارد به شدت 
ب��اال رود که این موضوع برای مردم دنیا اصاًل خوش��ایند 
نیس��ت.به گزارش فائو، روس��یه و اوکراین روی هم رفته 
تقریباً یک س��وم صادرات جهانی گندم را تأمین می کنند 
و از زمان حمله روس��یه به همس��ایه خود، صادرات گندم 
در بنادر دریای س��یاه ب��ه کمترین حجم خود در طول ۱0 
س��ال گذشته رسیده و گاهاً در برخی از این بنادر صادرات 
گندم متوقف شده است و این یعنی شروع بحران گندم در 
جهان.بحران کمبود گندم در جهان موجب ش��ده است تا 
کشورهای اروپایی که بیشترین وابستگی را به گندم روسیه 
و اوکراین داشته اند عماًل به سمت افزایش قیمت هفتگی 
کاالهای اساس��ی حرکت کنند به طوری که در برخی از 
کش��ورها قیمت مواد غذایی از زمان شروع جنگ روسیه 
علیه اوکراین به بیش از ۴0 درصد رسیده است. این جنگ 
همچنین بنادر اصلی اوکراین را بسته و ارتباطات لجستیکی 
و حمل و نقل را قطع کرد که نشان می دهد ممکن است 
تا سال ها این وضعیت بحرانی ادامه داشته باشد.با نگاهی 
به معامالت آتی گندم در بورس شیکاگو می توان دریافت 
قیمت گندم به باالترین س��طح خود در ۱۴ سال گذشته 
رس��یده اس��ت به طوری که با 6.6 درصد افزایش قیمت 
هر بوشل )تقریباً ۴ کیلو( به ۱۲.0۹ دالر رسید و همچنین 
انتظارات برای افزایش بیشتر قیمت نیز وجود دارد.مؤسسات 
مطالعات��ی بین المللی در آمریکا اعالم کرده اند در صورت 
بسته ماندن صادرات گندم از دریای سیاه، قیمت ها ممکن 
است در یک س��ناریوی )بسیار صعودی( به ۱۴ یا ۱۴.50 
دالر افزایش یابد و تا مدت های مدید این قیمت ها نزولی 
نشود.از همه بدتر این است که کشور چین به عنوان یکی 
از تولیدکنندگان گندم و بزرگترین واردکنندگان گندم از هم 

اکنون اقدام به پیش خرید گندم کرده اس��ت این مس��ئله 
موجب می شود تا کمبود گندم در جهان به شدت به چشم 
آید و در این جنگ خرید هرکس بیشترین پول را پرداخت 
کند گندم راحت تری به دس��ت می آورد.خریداران چینی 
اخیراً به جز گندم حدود ۲0 محموله س��ویای آمریکایی و 
حدود ۱0 محموله ذرت را نیز رزرو کرده اند که این نش��ان 
می ده��د غیر از گندم باید منتظر بح��ران در دیگر غالت 
نیز باشیم.به گفته تجار جهانی این اقدام نمونه دیگری از 
تمرکز دولت چین بر تأمین منابع در زمان افزایش قیمت ها 
اس��ت. معامالت آتی ذرت در این هفته ۱7 درصد افزایش 
یافته اس��ت و در مسیر رسیدن به بزرگترین سود هفتگی 
از س��ال ۲00۸ ق��رار دارد.آرژانتین نیز یک��ی از بزرگترین 
صادرکنن��دگان گن��دم در جه��ان، تا اوایل س��ال ۲0۲۴ 
مکانیسمی را برای اطمینان عرضه به کارخانه های داخلی 
و حف��ظ قیمت های پایین داخلی برای کاالهای اساس��ی 
مانند آرد و ماکارونی تعیین کرده اس��ت که نشان می دهد 
این کشور نیز به دنبال حفظ منابع گندم و غالت خود است 
تا آنها را در داخل اس��تفاده کند و دیگر چشم اندازی برای 
صادرات آن ندارد.جوزف گلوبر، اقتصاددان ارشد سابق در 
وزارت کشاورزی ایاالت متحده و کارشناس ارشد مؤسسه 
تحقیقات سیاست غذایی بین المللی، می گوید: »هم اکنون 
کش��ورهای مختلف که به گندم روسیه و اوکراین وابسته 
بودند به دنبال تأمین کنندگان دیگری هس��تند تا بتوانند 

حداق��ل از این بحران گندم کمی خارج ش��وند زیرا عمده 
این کش��ورها نمی توانند دیگر فشار تورم بر مواد غذایی را 
تحمل کنند.کشوری مانند لبنان که کشوری فقیر محسوب 
می ش��ود ۸0 درصد از گندم خود را از اوکراین وارد می کرد 
همچنین کشورهای دیگری مانند سومالی، سوریه و لیبی 
نیز در این فهرست قرار دارند که با مشکالت عدیده تأمین 
گندم مواجه هستند.جیمز سوانستون، اقتصاددان بازارهای 
نوظهور در کپیتال اکونومیکس، گفته است: »لبنان در حال 
حاضر با کاهش شدید واردات گندم رو به رو است و اوضاع 
در این کشور بدتر نیزخواهد شد زیرا کمتر کشوری حاضر 
است به آنها گندم بفروشد.در ترکیه نیز شرایط همین گونه 
اس��ت، ترکیه بیش از 60 درصد از واردات گندم خود را از 
روسیه تأمین می کرد حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین، 
تورم در ترکیه به ش��دت روند فزاینده ای داش��ت واکنون 
نیز شرایط پیچیده تر ش��ده است. کشوری که تورمش در 
ماه فوریه به باالترین حد در ۲0 س��ال گذشته بود اکنون 
شرایط بسیار بدتری را پیش رو دارد. اسماعیل کمال اوغلو، 
رئیس سابق هیئت دولتی غالت ترکیه گفته است: »جنگ 
فق��ط هزینه غذا را در ترکیه باال خواه��د برد.«داود اوغلو 
افزود: »آنچه در اینجا مهم است این است که دریای سیاه 
مزیت لجستیکی و قیمتی را ارائه می دهد که با نبود گندم 
دیگ این دریا مزیتی برای ترکیه ندارد.او گفت: »هزینه ها 
به شدت باال خواهد رفت زیرا خرید از آمریکا و یا استرالیا 

ربطی به دریای س��یاه ندارد.وی ادامه داد: حتی اگر جنگ 
فردا به پایان برس��د، فصل کاش��ت در اوکرای��ن در واقع 
مختل ش��ده است که بدون توجه به اینکه بحران روسیه 
و اوکرای��ن به چه چیزی منجر خواهد ش��د، بر محصول 
۲0۲۲ تأثیر خواهد گذاشت بنابراین حد اقل تا پایان سال 
جاری بحران گندم گریبان گیر ترکیه است.فائو همچنین 
در گزارش��ی ابراز نگرانی کرده است و معتقد است کمبود 
گندم به کشورهای فقیر آسیب می زند سازمان ملل متحد 
در س��ال گذشته حداقل ۱.۴ میلیون تن گندم و همچنین 
س��ایر غالت و مواد غذایی را برای توزیع در کش��ورهای 
فقیر خریداری کرد که 70 درصد آن از اوکراین و روس��یه 
بود. اما اکنون نمی توان این میزان گندم را وارد کرد.عارف 
حس��ین، اقتصاددان ارش��د در برنامه جهانی غذا سازمان 
ملل گفته اس��ت: »افزایش اخیر در قیمت غالت توانایی 
ما برای ارائه کمک محدود خواهد کرد. این یک ش��وک 
غیر ضروری با ابعاد عظیم است.«آخرین باری که قیمت 
گندم به ش��دت نسبت به س��الهای قبل باال رفت مربوط 
به س��ال های ۲007 و ۲00۸ به دلیل کاهش شدید تولید 
در کشورهای پیشرو تولیدکننده مانند استرالیا و روسیه بود 
که نتیجه آن بحران های تأمین غذا در ۴0 کش��ور جهان 
بود که از جمله آن درگیری در کش��ورهای خاورمیانه بود 
که با نام بهار عربی ش��هرت یافت.هم اکنون کشورهایی 
همچون مصرف، تونس، لیبی، از منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا با مشکل کمبود گندم مواجه هستند در اروپا نیز اغلب 
کش��ورها با مشکل مواجه هستند تا جایی که حتی مردم 
لن��دن این روزها در صف گرفتن غذای یارانه ای و مجانی 
حضور دارند که این می تواند برای بقای سیاستمداران بسیار 
خطرناک باشد.تحلیلگران معتقدند این مشکلی نیست که 
به این زودی حل شود. ذخایر گندم در همه جا به بدترین 
میزان رسیده است و شاید کشورهایی که پول داشته باشند 
بتوانند از این بحران عبور کنند، آن هم به ش��رط مصرف 

بهینه و درست.
بخشیازیارانهگندمدستمردمنمیرسد ���

مهدی صادقی شاهدانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگ��زاری فارس، موضوع اختصاص ارز ۴۲00 تومانی را 
هدفمند نخواند و اظهار داشت: اختصاص ارز دولتی به جایی 
که مد نظر دولت بود اصابت نمی کرد. بنا بر این بود که اگر 
م��ا با آن ارز، گندم می خری��م، در نهایت در اختیار مصرف 
کننده قرار بگیرد اما متاس��فانه شاهد بودیم ارز تخصیصی 
و در واقع بخش��ی از خرید انجام ش��ده به وسیله قاچاق از 

کشور خارج می شود.

مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفت ایران گفت: در س��ال 
ج��اری ح��دود 700 میلی��ون دالر ب��رای بازس��ازی 
تاسیس��ات نفتی و گازی اختصاص داده ش��ده است.
به گزارش مهر به نقل از ش��رکت مل��ی نفت ایران، 
محسن خجسته مهر امروز )پنجشنبه، ۱5 اردیبهشت( 
در بازدید از تاسیس��ات ش��رکت نفت ف��الت قاره در 
منطقه خ��ارک، گفت: از کارکن��ان عزیز و پر تالش 
ش��رکت نفت فالت قاره که بسیار زحمت می کشند 
و تالش های آنه��ا زحمت خالصانه  مصداق جهاد در 

راه خدا است قدردانی می کنم و این کارکنان و مردم 
محیط پیرامونی س��رمایه های ملت ایران هستند.وی 
اف��زود: قطعا کار در مناطق عملیاتی بس��یار س��خت 
اس��ت اما در طبقه پانزدهم وزارت نفت نیز مسئولیت 
سنگینی بر عهده ما است و امیدوارم بتوانیم صادقانه 
در خدمت مردم باشیم.خجسته مهر با بیان اینکه حتی 
داروی��ی که در بیمارس��تان ها توزیع می ش��ود نیز با 
پول فروش ای��ن نفت که به همت کارکنان عملیاتی 
تولید می ش��ود تهیه شده اس��ت، افزود: باید قدردان 

کار و ت��الش ای��ن کارکنان س��ختکوش در مناطق 
عملیات��ی بود.معاون وزیر نفت ادامه داد: بازس��ازی و 
نوسازی تاسیس��ات نفتی و گازی در مناطق عملیاتی 
یکی از اولویت های ش��رکت ملی نفت است و برای 
س��ال ۱۴0۱ حدود 700 میلیون دالر ب��رای این امر 
اختصاص داده ش��ده است و شرکت نفت فالت قاره 
م��ی تواند روی حدود ۲00 میلیون دالر آن در س��ال 
۱۴0۱ در صورت جذب، حس��اب باز کند.خجسته مهر 
افزود: از نظر صرفه اقتصادی نگهداش��ت توان تولید 

مه��م اس��ت و می تواند ما را ب��ا هزینه های کمتری 
نسبت به توسعه های جدید روبرو کند. امسال تحول 
متفاوتی نسبت به گذشته در زمینه بازسازی سکوهای 
نفتی مش��اهده خواهیم کرد و در زمینه اهتمام جدی 
وجود دارد.مهدی زاده، مدیرعامل شرکت نفت فالت 
قاره ایران نیز در این بازدید گفت: از حضور مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفت در خارک قدردانی می کنیم و قطعا 
حضور ایش��ان می توان��د موجب دلگرم��ی کارکنان 

عملیاتی شرکت نفت فالت قاره شود.

اختصاص ۷۰۰ میلیون دالر برای نوسازی تاسیسات نفتی و گازی

ایران شاهراه تنفسی روسیه 
یک راهکار ساده برای رونق همکاری های ترانزیتی 2 کشور 

کارش��ناس اقتص��اد حمل ونقل با اش��اره به 
راه��کار رونق هم��کاری  ترانزیت��ی ایران و 
روس��یه گفت:با این که ایران شاهراه تنفسی 
روس هاس��ت، اما ایران سهم نیم درصدی از 
ترانزیت کاالی این کش��ور دارد. به گزارش 
تس��نیم، هفته گذشته رستم قاسمی وزیر راه 
و شهرسازی در سفری به مسکو با همتایان 
خود در این کشور دیدار و بر افزایش تعامالت 
ترانزیتی و حمل و نقلی ایران و روسیه تاکید 
کرد. قاس��می در پایان این سفر، با اشاره به 
مذاکرات مطلوب با مسئولن روسی، از تحول 
در همکاری های بین ایران و روسیه در حوزه 
حم��ل و نقل خبر داد و گف��ت: در  مذاکرات 
فش��رده به توافق��ات دو جانب��ه ای در زمینه 

گسترش همکاری های ریلی، دریایی، هوایی 
و جاده ای دس��ت یافتیم و ای��ران می تواند 
کانون تجاری روسیه در تعامل با کشورهای 
حوزه خلیج فارس و ش��رق آسیا باشد.وی با 
اش��اره به اتصال شمال ایران به خلیج فارس 
از طریق خطوط ریلی، آمادگی کشور جهت 
حم��ل کاالهای صادراتی و وارداتی روس��یه 
را اعالم کرد. قاس��می هم چنین در دیدار با 
ویتالی س��اوالیف، وزیر حمل و نقل روسیه، 
توافقنامه جامع هم��کاری های حوزه حمل 
و نق��ل را امض��ا کرده و با اش��اره به اهمیت 
راه ان��دازی گذرگاه بین ریل��ی بین قاره ای 
ش��مال-جنوب، بر اهتمام هر دو کشور برای 
اتمام هر چه سریعتر راه آهن رشت-آستارا در 

مس��یر این گذرگاه ریلی تاکید نمود.وزیر راه 
و شهرسازی همچنین اعالم کرد: اگر ایران 
و روس��یه همکاری های نزدیکی با یکدیگر 
داشته باشند، تحریم های آمریکا و غرب ضد 
دو کش��ور هیچ تاثیری نخواهد داش��ت. هر 
تجارتی نیازمند توسعه حوزه حمل و نقل است 
و ای��ن امکان وجود دارد که هر توافقی میان 
دو کشور در حوزه حمل و نقل به امضا برسد. 
صادرات بین دو کش��ور و صادرات روسیه به 
دیگر کشورها از طریق ایران می تواند مورد 
توافق قرار بگیرد و در کمترین زمان ممکن 
اجرایی ش��ود.وی با اش��اره به ظرفیت های 
ایران در احیای کریدور شمال-جنوب تاکید 
کرد: از بین مس��یر های ریلی، مس��یر ریلی 

رشت-آستارا بسیار کوتاه و به صرفه است و 
در صورت همکاری دو کشور در تکمیل این 
قطعه حجم مبادالت و ترانزیت کاال میان دو 
کش��ور افزایش چشم گیری خواهد یافت. از 
سوی دیگر، هم در بندر چابهار و هم در بندر 
شهید رجایی، قادریم تا همکاری های خود را 

با طرف روس افزایش دهیم.
تغییر نگاه روسیه به ایران در حوزه ترانزیت

در همین رابطه کارشناس اقتصاد حمل و نقل 
در گفت گو با خبرنگار اقتصادی گفت: بدون 
شک بعد از رخداد های حاصل از وقایع چند 
ماه گذش��ته، نگاه روسیه نسبت به همکاری 
ه��ای حمل و نقلی و ترانزیتی با ایران تغییر 
کرده است.محمد جواد شاهجویی ادامه داد:  

اگر تا امروز روسیه صرفا درخواست همکاری 
از ایران انجام می داد و در ایران اجابت نمی 
شد، امروز شرایط به نحوی است که روسیه 
نیازمند همکاری لجستیکی با ایران است. به 
طوری که می توان گفت نگاه جدید روسیه 
به ای��ران از یک مس��یر ترانزیتی صرف، به 
ش��اهراه تنفس��ی تغییر پیدا کرده است.وی 
افزود: تحوالت اخیر نشان می دهد حتی اگر 
فرض کنیم بح��ران اوکراین به زودی پایان 
یابد، اما نیاز روس��یه به ایران به عنوان یک 
گذرگاه امن و پای��دار، نگاهی طوالنی مدت 
و اس��تراتژیک است و قطعا روس ها فرصت 
هم��کاری های حمل و نقل��ی و ترانزیتی با 

ایران را از دست نخواهند داد.
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شهرستان

تعامل با اصحاب رسانه استان ایالم در 
دستور کار قرار دارد

   آذر یعقوبی��ان :  مدیرعام��ل ش��رکت گاز 
ایالم با بیان اینکه تعامل با اصحاب رس��انه 
استان در دس��تور کار قرار دارد، گفت: سال 
گذش��ته۱۴7 خبر این شرکت تولید و منتشر 
ش��ده اس��ت. عباس ش��مس الله��ی اظهار 
داشت: این تعداد اخبار در زمینه های مختلف 
گازرس��انی به مناطق ش��هری و روستایی، 
هش��دارهای ایمنی، عملکرد ش��رکت گاز، 
اطالعیه های قطع گاز، گازرسانی به صنعتی، 
آگاه سازی مردم از خطرات گاز و غیره بوده 
ک��ه خوش��بختانه م��ورد اس��تقبال عمومی 
اصحاب رس��انه اس��تان قرار گرفته اس��ت. 
وی ب��ا بیان اینکه تعامل با اصحاب رس��انه 
استان باعث ارتباط نزدیک مردم و مسئوالن 
شده اس��ت، افزود: ایجاد ارتب��اط با مردم از 
طریق رسانه ها برای شناساندن عملکردهای 
این شرکت در استان و نقطه نظرات مردم در 
رابطه با مسائل حوزه گاز و گازرسانی ، میزان 
رضایت مردم و انتظارات آنان جهت آگاهی 
مس��ئوالن و تالش برای رفع مش��کالت و 
نارسایی های احتمالی بوده است. مدیرعامل 
ش��رکت گاز ایالم با اشاره به اینکه در طول 
س��ال گذش��ته بیش از یکه��زارو ۲7۴ خبر 
این ش��رکت در کانال های خب��ری فضای 
مجازی بازتاب و منتش��ر شده است، اظهار 
داش��ت: عالوه ب��ر این یکه��زارو ۹6۹ خبر 
در روزنامه ه��ای سراس��ری، خبرگزاری ها، 
پایگاههای خبری، نش��ریات محلی و غیره 
چاپ و باز نش��ر گردیده اس��ت. وی با اشاره 
ب��ه اینک��ه صدا و س��یمای مرک��ز ایالم در 
انتشار اخبار این شرکت همکاری قابل قابل 
قبولی داش��ته اس��ت، تصریح کرد: در طول 
سال گذش��ته تعداد ۱۴7 خبر از قسمت های 
مختلف این ش��رکت، تولید که از این تعداد 
۱07 خبر آن در س��ایت اصلی شرکت ملّی 

گاز ایران درج شده است.

توجه به الزامات بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست در عرصه های مختلف مدیریت 

شهری،در اولویت امور قرار دارد
به گ��زارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
ش��هرداری، دکتر کریمی ش��هردار اراک به 
مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه 
ای، به ارائه گزارش��ی از عملکرد واحدایمنی 
و بهداشت ش��هرداری در فروردین ماه سال 
ج��اری در راس��تای ارتقای س��طح ایمنی و 
بهداشت شهروندی، پرداخت و اظهار داشت: 
در س��ازمان های حمل و نقل بار و مس��افر، 
آت��ش نش��انی و خدمات ایمن��ی، عمران و 
بازآفرینی ش��هری، س��یما، منظر و فضای 
س��بز شهری، مدیریت پسماند، معاونت امور 
زیربنایی و حمل و نقل شهری، کمیته های 
حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل گردیده 
اس��ت. وی در ادامه در خصوص مهم ترین 
مصوبات کمیته های مذکور را در راس��تای 
ارتق��ای فرهنگ ایمنی بهداش��ت و محیط 
زیست گفت: در س��ازمان مدیریت پسماند، 
ساخت شعبات خدمات ش��هری در 5 نقطه 
ش��هر که توس��ط معاونت ام��ور زیربنایی و 
حمل و نقل ش��هری تامی��ن بودجه گردیده 
در راس��تای ارتقاء س��طح کیفیت بهداشتی 
و ایمن��ی محل اس��کان پاکبان��ان و بهبود 
وضعیت ایمنی و بهداش��ت آنها  در اولویت 
کار می باشد، همچنین نظارت بر پیمانکاران 
و نظارت بر حضور کارشناس��ان بهداش��ت 
حرف��ه ای و ایمنی آنه��ا از جمله مصوبات 
سازمان پسماند در فروردین ماه سال جاری 
می باش��د. دکتر کریمی گفت: اجرایی شدن 
دستورالعمل ایمنی حفاری های سطح شهر، 
ایمن��ی ترافیک��ی معابر س��طح، حل کردن 
موض��وع ایمنی معاب��ر داخلی آرامس��تان و 
همچنین ایمن س��ازی جایگاه های سوخت 
و جایگاه های س��ی ان جی و ایمن س��ازی 
پ��روژه ه��ای عمران��ی و اجرای��ی ش��دن 
دستورالعمل ایمنی بهداشت و محیط زیست 
پیمانکاران شهرداری، از مهمترین مصوبات 
معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری 
م��ی باش��د. وی اف��زود: نظارت ب��ر ایمنی 
انبارها، کارگاه ها و ساختمان های مجموعه 
شهرداری اراک و کنترل و نیازسنجی سیستم 
ه��ای اعالم و اطفاء حری��ق و ایمنی مراکز 
تجاری- آموزشی، ایمنی همکاران در حوزه 
های تابعه و ایمنی ش��هروندی از مهم ترین 

مصوبات سازمان آتش نشانی است.

اخبار

مشهد مقدس محمد رضا رحمتی-رییس 
ش��ورای اس��المی ش��هر مش��هد گفت: 
ش��وراهای اسالمی در دیدگاه و باور امام 
خمینی )ره( جایگاه خاصی داشتند و یکی 
از مهم ترین مسائل شورا توجه به نیازهای 
منطقه اس��ت همچنین شوراها تمام ابعاد 
قانونی اساسی را تحقق کامل بخشیده و 

از همه مهم تر اعتمادسازی کرده اند.
حس��ن موحدیان در آیین بزرگداشت روز 

ش��وراها که در تاالر ش��هر برگزار ش��د، 
اظهار کرد: مدیریت دارای س��یر تطوری 
ب��وده اما آنچه امروز اهمی��ت دارد و باید 
در مدیریت ش��هری قالب و به آن توجه 
کنیم، مدیریت مش��ارکتی است و شوراها 
به عنوان یکی از ارکان مش��ارکت مطرح 

هستند.
وی اف��رود: بعد از پیروزی انقالب در ۲۲ 
بهمن م��اه، امام خمینی )ره( به ش��دت 

دنب��ال این بودند که هرچ��ه زودتر نظام 
مقدس جمهوری به رای گذاش��ته ش��ود 
درحالی که در هیچ جای دنیا چنین کاری 

صورت نمی گیرد.
رییس ش��ورای اسالمی شهر مشهد بیان 
کرد: شوراها در دیدگاه و باور امام خمینی 
)ره( جای��گاه خاص��ی داش��تند و یکی از 
مهم   ترین مسایل شورا توجه به نیازهای 
منطقه است، همچنین شوراها تمام ابعاد 

قانونی اساسی را تحقق کامل بخشیده و 
از همه مهمتر اعتمادسازی کرده اند.

موحدیان خاطرنش��ان کرد: در شورا نباید 
خود را از نظرات مختلف بی نیاز بدانیم بر 
همین اس��اس یکی از مصوبات شورا در 
روزهای ابتدایی کار اختصاص ۱0 میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرای پروژه ها در هر 

محله است.
وی ضمن اش��اره به اینکه نظام شورایی، 

نظام بالندگی است و همه باید رشد کنند، 
اضاف��ه کرد: اگ��ر بخواهی��م کار خود را 
سریع و درس��ت انجام دهیم چاره ای جز 
رفت��ار مهربان با م��ردم نداریم زیرا مردم 

ولی نعمت ما هستند.

شوراهای اسالمی در دیدگاه و باور امام خمینی )ره( جایگاه خاصی داشتند
رئیس شورای اسالمی شهر مشهدشوراهای اسالمی

بارش های بهاری تاثیری چندانی بر مخازن سدهای ایالم نداشت
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم گفت: بارش های 
بهاری هفته گذشته اثری چندانی روی میزان ورودی آب 

به مخازن سدهای چهارگانه این استان نداشته است.
عل��ی پوراحمد در گفت وگو با خبرن��گاران افزود: بارش 
های اخیر که به صورت رگبارهای بهاری بوده تاثیری در 
ذخیره آب سدهای چم گردالن )ایالم( و دویرج دهلران 

نداشته است.
وی بیان کرد: در مجموع بارش چشمگیری در حوزه سد 
ایالم و س��د دویرج دهلران نداشته ایم و ثبت آمار بارش 
زیر ۲0 میلی متر در این حوزه نشان می دهد که کماکان 

با چالش جدی آب مواجه هستیم.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای ای��الم تاکید کرد: در 
ح��وزه س��د گالل و با وجود بارندگی ه��ای بهاری یک 
میلیون متر مکعب و در حوزه س��د کنگیر ایوان نیز 300 
هزار متر مکعب آب وارد س��د کنگیر ایوان ش��د که این 
میزان بسیار ناچیز و همچنان استان با کمبود آب مواجه 
اس��ت.پوراحمد یادآور ش��د: نباید با وقوع اینگونه بارش 
ه��ای بهاری در انتظار افزوده ش��دن حجم آب س��دها 

باشیم چرا که این گونه بارش های بهاری باعث طغیان 
و جوش��ش چشمه ها نمی ش��ود که بتواند آب رودخانه 
ها را پر و به س��دها س��راریز ش��ود. وی با بی��ان اینکه 

وضعی��ت ایالم از لحاظ بارش ها همچنان نگران کننده 
و خشکس��الی پیاپی اس��تان را در وضعیت بحرانی قرار 
داده اس��ت: به منظور عبور از شرایط بحرانی موجود و بر 

اس��اس مصوبات کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم 
آبی، کشت محصوالت پر آب بر همچون هندوانه، برنج 

و یونجه در سطح استان ممنوع اعالم شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم افزود: تغییر اقلیم 
و بروز س��یکل های مکرر خشکس��الی و ترسالی ، عدم 
توزیع مناس��ب مکانی و زمانی بارش ه��ا و توپوگرافی 
خشن استان ما را ناگزیر به اجرای سدهای مخزنی برای 
مهار روان آب ها و اس��تفاده از آن در زمان کم بارشی و 

خشکسالی خواهد کرد.
پوراحمد تاکید کرد: در حال حاضر خشکس��الی گسترده 
بر مساحت ۲0 هزار کیلومتر مربعی استان حادث شده و 

متاسفانه از هلیالن تا دهلران درگیر این پدیده هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم اضافه کرد: سرانه 
مصرف آب در ش��بانه روز برای هر نفر در کش��ور ۲00 
لیتر است در حالیکه این میزان در ایالم حدود 500 لیتر 
اس��ت که بخش��ی از آن مربوط به پرت شبکه توزیع و 
انتقال و بخشی نیز به لحاظ عدم رعایت الگوی مصرف 

و برداشت های غیرمجاز است.

مدیرعامل آب منطقه ای:

برگزاری مسابقه »اصفهان من شهر زندگی«
شهردار اصفهان خیر داد:

علی قاسم زاده شهردار اصفهان در نشست 
خبری هفت��ه فرهنگی اصفهان اظهار کرد: 
ش��عار این دوره مدیریت شهری »اصفهان 
من، شهر زندگی« است؛ شعاری که مبتنی 
بر یک رویکرد، دغدغ��ه و نگرانی انتخاب 
شد. وی خاطرنش��ان کرد: انسجام داخلی، 
همدل��ی، همراه��ی و مهربان��ی از جمل��ه 

ش��اخصه های مقابل��ه ب��ا این م��وج منفی 
اس��ت تا بتوانیم روی پای خود بایس��تیم و 
از اصفه��ان صیانت و حق��وق آن را مطالبه 
کنیم. ش��هردار اصفهان خاطرنش��ان کرد: 
همچنین مسابقه ای برای عموم شهروندان 
اصفهان با محوریت شعار مدیریت شهری 
»اصفهان من، ش��هر زندگ��ی« پیش بینی 

ش��ده است. ش��هردار اصفهان در خصوص 
اقدام��ات ای��ن مجموع��ه برای ک��ودکان 
کار، خاطرنش��ان کرد: درباره کودکان کار، 
ش��هرداری به ص��ورت جدی وارد ش��د و 
مطالعاتی در این خصوص انجام داد، طبق 
ای��ن مطالعات بی��ش از ۹0 درصد کودکان 
کار غیرایران��ی و مهاجر هس��تند و اغلب از 

س��وی خانواده های آنها برای درآمدزایی به 
سطح شهر می آیند.

وی افزود: حتی در مسیر ساماندهی کودکان 
کار در ش��هر، توافقاتی با بهزیس��تی انجام 
ش��د و کودکان کار به این س��مت رهسپار 
شدند، اما پس از سپردن آنها به بهزیستی، 
والدین اعتراض کردند که چرا بچه های ما 

باید بهزیس��تی بروند، لذا با توجه به اقدامی 
که یک س��ازمان مردم نه��اد فعال در این 
زمینه کرده است به این نتیجه رسیدیم که 
در اغل��ب موارد، سرپرس��ت اصلی خانواده 
در خانه به صورت س��الم حضور داش��ته و 
مشغول تفریحات غیر قانونی خود است که 

این جای تأسف بود.

–
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افزایش 5۶ درصدی اهدای خون 
تهرانی ها نسبت به سال گذشته

مدیرکل انتقال خون اس��تان ته��ران اعالم 
کرد: تهرانی ها در ماه رمضان امسال، نسبت 
به س��ال گذشته حدود 56 درصد بیشتر خون 
اهدا کردند.محمدرضا مهدی زاده با اشاره به 
مراجعه 3۹ هزار و ۹73 نفری مردم پایتخت در 
ایام ماه مبارک رمضان به مراکز اهدای خون، 
خاطرنشان کرد: از بین این مراجعه کنندگان، 
3۱ هزار و ۸3۹ نفر موفق شدند که با اهدای 
خون به نجات جان بیماران کمک کنند و این 
آمار، نش��ان دهنده رشد 56 درصدی اهدای 
خون در اس��تان تهران نسبت به ماه رمضان 
در سال گذشته اس��ت.مدیرکل انتقال خون 
استان تهران ادامه داد: از جمع اهداکنندگان 
خون اس��تان تهران در ماه رمضان، ۱5 هزار 
و ۱۱۱ نفر جزو اهداکنندگان مس��تمر هستند 
که در طول سال، حداقل دوبار این کار انسان 
دوس��تانه را انج��ام داده ان��د و همچنین ۱0 
ه��زار و ۸7۹ نفر نیز از دس��ته اهداکنندگان 
با س��ابقه بودند که در س��الهای گذشته هم 
موف��ق به انجام این کار ش��ده بودند. مهدی 
زاده اف��زود: 5 هزار و ۸۴۹ نفر برای اولین بار 
در م��اه مبارک رمضان به جمع اهداکنندگان 
خون پیوس��تند که امیدواریم این نسل جدید 
و جوان به صورت مس��تمر، این کار حیاتی و 
نجات بخش ب��رای بیماران را برنامه زندگی 
و مس��ئولیت های اجتماعی خود قرار دهند..
مدیرکل انتقال خون استان تهران در پایان و 
ضمن اشاره به رشد ۴6 درصدی اهدای خون 
بانوان تهران��ی در ماه رمضان س��ال ۱۴0۱ 
نس��بت به ماه رمضان سال قبل، خاطرنشان 
ک��رد: نیاز بیماران به اه��دای خون، یک نیاز 
روزان��ه و همیش��گی اس��ت ک��ه امیدواریم 
همچنان ش��اهد مش��ارکت مطلوب پایتخت 
نشینان نوع دوس��ت و وفادار برای انجام این 

کار خداپسندانه و انسان دوستانه باشیم.

توقیف ۶۷۰ تن ماکارونی احتکارشده در 
شرکت معروف تولیدکننده ماکارونی

 با تالش پلیس امنیت اقتصادی استان البرز 
670 تن ماکارونی احتکار ش��ده در ش��رکت 
تک م��اکارون روز گذش��ته در کرج توقیف 
شد.به گزارش ایرنا، در پی اصالح قیمت آرد 
صنف و صنعت در روزهای اخیر، کارخانه تک 
ماکارون با جمع آوری و احتکار محصوالتش 
از بازار، تالش داش��ت تا محصوالت خود را 
با قیمت های جدید ب��ه بازار عرضه کند که 
باعث به هم ریختگی بازار و تشویش اذهان 
عمومی ش��ده اس��ت.این در حالی است که 
این کارخانه بیش��ترین سهم بازار را در اختیار 
دارد.ب��ه گزارش ایرنا، محموله توقیف ش��ده 
با هماهنگی دس��تگاه های مسئول در مسیر 

عرضه عمومی قرار گرفت.

بروز اختالل، مراکز معاینه فنی تهران 
را به تعطیلی کشاند

مراک��ز معاینه فن��ی تهران ب��ه دلیل نقص 
سراس��ری در س��امانه معاینه وزارت کش��ور 
)س��یمفا( تعطیل شد.س��تاد معاینه فنی شهر 
تهران در اطالعیه ای اع��الم کرد: با عنایت 
به بروز اختالل سراس��ری در سامانه معاینه 
فنی وزارت کشور )سیمفا(، جهت رفع ایراد و 
بروزرسانی این سامانه، کلیه مراکز معاینه فنی 
شهر تهران در روزهای آینده تعطیل است.این 
اطالعیه خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند 
برای اطالع از آدرس و آخرین وضعیت کاری 
مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای 
 inspection.tehran.ir تهران به آدرس
مراجعه کنند،همچنین از اول خرداد پرداخت 
هزینه ه��ای مربوط به معاین��ه فنی در همه 
مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران فقط از 
طریق کارت خوان امکان پذیر بوده و وجه نقد 
پذیرفته نمی شود. شهر تهران از ظرفیت 5۴ 
خط معاینه فنی مختص خودروهای س��بک 
در ۱6 مرکز معاین��ه فنی ثابت و هفت واحد 
س��یار تک خطه و همچنین سه مرکز معاینه 
فنی تک خطه مختص خودروهای س��نگین 

برخوردار است.

اعالم مهلت ثبت نام جدید وام ضروری 
بازنشستگان کشوری

طبق اعالم صندوق بازنشس��تگی کشوری 
ثبت نام جدید وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی 
بازنشس��تگان و وظیفه بگیران این صندوق 
که از شش��م اردیبهش��ت م��اه ۱۴0۱ آغاز 
ش��ده تا پایان همین م��اه ادامه دارد. ثبت نام 
اینترنت��ی وام ض��روری ۱۲میلی��ون تومانی 
س��ال ۱۴0۱ بازنشستگان و وظیفه بگیران تا 
پایان اردیبهش��ت ماه و تنها از طریق درگاه 
خدم��ات الکترونیکی صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری به نش��انی sabasrm.ir انجام 
خواهد ش��د.مبلغ ای��ن تس��هیالت همانند 
مرحله گذش��ته، ۱۲ میلیون تومان با اقساط 
36 ماه��ه و کارم��زد چهار درصدی اس��ت. 
متقاضی��ان می توانن��د در ب��ازه زمانی اعالم 
ش��ده به درگاه خدمات الکترونیک صندوق 
مراجع��ه و با وارد کردن اطالعات س��ه گانه 
خ��ود ش��امل دفترکل، ک��د ملی و ش��ماره 
حساب نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند. 
ثبت درخواست متقاضیان به معنی پرداخت 
تس��هیالت به همه عزیزان نخواهد بود.پس 
از اتمام مهلت ثبت نام، س��وابق متقاضیان از 
جمله مجموع وام های دریافتی، بهره مندی از 
سایر تسهیالت صندوق بازنشستگی، میزان 
حقوق دریافتی و س��ایر موارد بررس��ی شده 
و با اولویت بندی و براس��اس می��زان اعتبار 
تخصیص یافته از س��وی بان��ک عامل، این 
تس��هیالت در نوبت های مشخص پرداخت 
خواهد ش��د.اعالم نتایج و اسامی افراد واجد 
ش��رایط و مش��مول از طریق درگاه خدمات 
الکترونیک صندوق بازنشس��تگی کش��وری 
انجام می ش��ود و اس��امی واجدین ش��رایط 
براس��اس نوبت بندی در همین سایت اعالم 
می شود و مبلغ تسهیالت به حساب واجدین 

شرایط واریز خواهد شد.

ساخت مرکز درمانی برای خدمت رسانی 
به زائرین اربعین در مهران

 رئی��س کمیته بهداش��ت و درم��ان اربعین 
حس��ینی گفت: در نقطه صفر مرزی مهران 
برنامه ریزی برای ساخت یک مرکز بهداشتی 
درمان��ی جهت ارائه خدمات به زائرین انجام 
شده است.جعفر میعادفر در خصوص بازدید 
از مناطق مرزی غرب کشور، افزود: امروز به 
اتفاق رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی 
از شهرس��تان مهران و بیمارس��تان و مراکز 
بهداش��تی درمانی و فوریت های پزش��کی 
این ش��هر و نقطه صفر مرزی بازدید میدانی 
داش��تیم تا تمهیدات الزم را ب��رای هر چه 
باشکوه برگزار شدن مراسم اربعین را داشته 
باش��یم.رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: 
در نقط��ه صفر مرزی مه��ران برنامه ریزی 
جهت س��اخت یک مرکز بهداشتی درمانی 
جه��ت ارائه خدم��ات بهداش��تی درمانی به 
زائران انجام ش��ده اس��ت؛ به زودی کلنگ 
احداث این مرکز به زمین زده خواهد ش��د و 
تا ایام اربعین بخشی از این مرکز بهداشتی و 
درمانی برای خدمت رس��انی به زائران آماده 
خواهد شد.میعادفر با بیان اینکه کمبود هایی 
و مش��کالت شهرستان مهران مورد بررسی 
قرار گرفته است، گفت:  کمک هایی از طرف 
وزارت بهداشت و س��ازمان اورژانس کشور 
دانش��گاه علوم پزشکی خواهد ش��د تا این 

مشکالت هم حل و برطرف شود.

کالهبرداری با جعل عناوین دولتی
   رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
پایتخ��ت از دس��تگیری فردی خب��ر داد که 
با معرفی و منتس��ب کردن خ��ود به یکی از 
نهاده��ای دولت��ی تحت پوش��ش کمک به 
نیازمندان از ش��هروندان کالهب��رداری می 
کرد.  »س��عید راستی« در تش��ریح جزییات 
این خبر گفت: در اویل هفته گذشته شکایات 
متعددی از س��وی شهروندان یکی از مناطق 
جنوب تهران در خصوص کالهبرداری فردی 
ک��ه در قالب کمک به نیازمندان اقدام به اخذ 
مبالغ هنگفتی از شهروندان کرده بود  دریافت 
کردیم که موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس قرارا گرفت. وی افزود: در بررس��ی 
های اولیه و اخذ اظهارت از شاکیان مشخص 
شد این فرد خود را به یکی از نهادهای دولتی  
منتسب ومبلغ یک میلیارد ریال تحت پوشش 
کمک به نیازمن��دان کالهبرداری و از محل 
سکونتش متواری شده است. راستی تصریح 
کرد: س��ر انجام با تالش های ش��بانه روزی 
پلیس مخفیگاه متهم در حوالی شهر »کرج« 
شناس��ایی و ب��ا اخذ نیابت قضائ��ی تیمی از 
ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
پایتخت  در ظهر روز دوازدهم اردیبهشت ماه 
ب��ه مخفیگاه متهم  اعزام و در یکی تعقیب و 
مراقبت چند ساعته متهم را در مخفیگاهش 
دس��تگیر و به پلیس امنی��ت عمومی انتقال 
دادند. رئیس مرکز عملیات در پایان با اش��اره 
به اینکه متهم ضمن اعتراف به بزه انتس��ابی 
جهت س��یر مراحل قضائی به دادسرا معرفی 
شد،از شهروندان خواست، در صورت مشاهده 
اینگونه موارد سریعا موضوع را از طریق سامانه 

۱۱0 با پلیس در میان بگذارند.

اخبار

گروهاجتماعی:مدیرکل دفتر توس��عه منابع 
فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداش��ت با 
اشاره به وضعیت پروژه های عمرانی نیمه کاره 
وزارت بهداش��ت، گفت: در ح��ال حاضر در 
کش��ور حدود 50 هزار تخت بیمارس��تانی 

در وضعیت فرسودگی هس��تند. در صورت 
تأمی��ن منابع اعتباری س��االنه مع��ادل 30 
هزار میلیارد تومان برای س��اخت و تجهیز 
بیمارستان ها، امکان نوسازی بیمارستان های 
فرسوده ظرف پنج سال وجود دارد.به گزارش 
»عصر ایرانیان« امیر ساکی، درباره وضعیت 
پروژه های عمرانی نیمه کاره وزارت بهداشت، 
گف��ت: حدود 5 ه��زار و ۱00 پروژه عمرانی 
جهت توسعه زیرس��اخت بهداشت و درمان 

با زیربنای بالغ بر ۱۲ میلیون مترمربع شامل 
پروژه های بیمارس��تانی، درمانی، بهداشتی، 
آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاه، ورزشی و 
... در سراسر کش��ور در دست اجرا قرار دارد.
وی درباره اعتبار مورد نی��از برای اتمام این 
پروژه ها، گفت: اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل 
این پروژه ها بالغ بر ۱۱0 هزار میلیارد تومان 
است و اعتبار مورد نیاز برای تجهیز آن ها نیز 
ح��دود 50 هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده 

است.س��اکی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 
۲5۸ پروژه بیمارس��تانی ب��ا ظرفیت بالغ بر 
۴۸000  تخ��ت کل و زیربن��ای بالغ بر ۴.۸ 
میلیون مترمربع با میانگین پیشرفت فیزیکی 
60 درصد در کل کش��ور و همه استان ها، از 
جمله مناطق محروم در دست اجرا قرار دارد.  
اعتب��ار مورد نیاز برای س��اخت این پروژه ها 
بال��غ بر 50 هزار میلیارد تومان و اعتبار مورد 
نیاز برای تجهی��زات آن ها، ۴5 هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.ساکی درباره وضعیت 
بیمارستان های فرس��وده در کشور و برنامه 
وزارت بهداشت برای نوسازی یا بازسازی این 
بیمارس��تان ها، گفت: مطابق با بررسی های 
انجام شده، در حال حاضر در کشور حدود 50 
هزار تخت بیمارستانی در وضعیت فرسودگی 
هستند. طبق برنامه ریزی های انجام شده و 
تأمین اعتبارات مورد نیاز باید ساالنه ۱0 هزار 

تخت بیمارستانی تکمیل شود. 

فرسودگی5۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور
یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد؛

انتظار مردم برای پایان حواشی قیمت دارو
وقتی افزایش نرخ دارو کمرشکن می شود؛

گ�روهاجتماعی:افزایش قیم��ت دارو این روزها در صدر 
اخب��ار قرار دارد، این موضوع م��ورد کنکاش و بحث در 
رسانه ها ش��ده اما اصل ماجرای پرهیاهو و بی پایان این 
افزای��ش قیمت چیس��ت که هنوز بازار آن داغ اس��ت و 
به صورت ویژه مورد بررس��ی کارشناس��ان و مسئوالن 
ق��رار دارد.به گزارش  »عصر ایرانی��ان« افزایش قیمت 
دارو از دی��دگاه برخی بخاطر موضوع مهم ارز ترجیحی 
دارو، نبود نظارت بر قیمت ها و از س��ویی دیگر تخلفات 
داروخانه ها در افزایش خودس��رانه قیمت دارو اس��ت که 
وزارت بهداشت این موضوع را به این گونه مورد ارزیابی 
ق��رار داد که برای کنترل قیمت ه��ا چند برنامه جدی از 
س��وی  وزارتخانه در برنامه خود دارد.مهمترین مس��اله 
در برنامه ریزی و اجرای اقدامات وزارت بهداش��ت برای 
کنترل قیمت دارو در کش��ور، تزریق ارز ترجیحی، تحت 
پوش��ش قرار دادن تع��دادی از داروهای ب��دون بیمه و 
افزایش بازرس��ی و نظارت از داروخانه ها است که شاید 
ای��ن اقدامات بتواند تا حدودی ب��ه تثبیت قیمت دارو و 
کاهش هیاهوهای ناشی از این ماجرا منجر شود.اگرچه 
افزایش قیمت دارو برای بسیاری از بیماران حتی درحد 
پایین هم بس��یار سنگین و غیرقابل جبران است اما اگر 
تدبیری اندیش��یده ش��ود که دارو از لیست نیازمندی ها 
و ضروریات بیماران حذف نش��ود، امی��د به بهبود روند 
بیماری افراد نیازمند داروها بیشتر خواهد شد، اما به طور 
یقین زمانی ک��ه قیمت یک دارو با افزایش چند برابری 
باش��د، بیماران حتی برای درمان بیماری خود با مشکل 
مواجه خواهند ش��د.دولت س��یزدهم و به تبع آن وزارت 
بهداشت به عنوان متولی این موضوع نیز به این مساله 
پرچال��ش افزایش قیم��ت دارو ورود کرده اند تا بیماران 
نیازمند ب��ه دارو بتوانند در موقع نیاز ب��ه داروهای خود 
دسترسی داشته باشند که یکی از مهمترین اقدامات در 
این زمینه تحت پوشش قرار دادن ۱00 قلم دارویی بود 
که تاکنون از پوش��ش بیمه ای بهره مند نبودند؛.مهدی 
رضایی معاون بیمه و خدمات س��المت س��ازمان بیمه 
سالمت ایران در این باره می گوید: قیمت ۱00 قلم دارو 
پس از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن، کاهش یافت چون 
س��ال گذشته حدود 560 قلم دارو افزایش قیمت داشت 
که ۴60 قلم آن با اقدامات بیمه ای پوش��ش داده ش��د. 
بین ۹0 تا ۱00 قلم افزایش قیمت دارو را ش��اهد بودیم 
البته این داروها تحت پوشش بیمه ها نبودند، به همین 
دلیل و بنا بر سیاست هایی که اخیرا اتخاذ شد داروهایی 
که افزایش قیمت آنها تحت پوش��ش بیمه قرار نگرفته 
ب��ود در ش��ورای عالی بیمه مطرح و ای��ن داروها تحت 
پوش��ش بیمه قرار گرفت.وی ادامه داد: با این سیاست، 
در مجموع بخش��ی از داروها قیمت آنها کاهش یافت و 

تحت پوش��ش بیمه قرار گرفت تا هزینه آن برای مردم 
کاهش یابد. البته در سیاس��ت های ارزی دارو بناس��ت 
بخش��ی از داروها که قابلیت تجویز با نس��خ پزشکان را 
دارد از یارانه دولت هم بهره مند ش��وند.اینجا یک سوال 
پیش می آید که اکنون که قیمت همه داروها نس��بت به 
سال ۱۴00 افزایشی ش��ده است، وزارت بهداشت برای 
برگرداندن داروها به قیمت های سال گذشته چه اقدامات 
و برنامه هایی دارد.در این زمینه باید دید چگونه می توان 
از داروخانه ها این مس��اله را پیگیری کرد که قیمت دارو 
هایی که س��ال ۱۴0۱ افزایش��ی ش��د را به قیمت سال 
قبل برگرداند و ش��اید این، بازرس��ی و نظارت بیشتر را 
می طلبد تا مردم نیز دچار مش��کل نشوند.اگرچه مساله 
کاهش قیمت داروهایی که تحت پوش��ش بیمه نبودند 
مطرح بود و ۱00 قلم از خدمات بیمه ای بهره مند شدند و 
به دلیل نداشتن بیمه نرخ این داروها افزایش چشمگیری 
داش��ت، اما بهرام عین الهی وزیر بهداشت نیز این مساله 
را مطرح کرد که قیمت دارو هیچ تغییری نسبت به سال 
گذش��ته نمی کند البته حداقل افزایش قیمت را در چند 
ماه گذش��ته داش��تیم و نمودارها هم بیانگر این موضوع 
اس��ت.عین اللهی با بیان اینکه با کمبود دارو در کش��ور 
مواجه نیستیم، گفت: اینکه با کمبود دارو مواجه نشویم 
برای ما بس��یار حائز اهمیت است.هرچند موضوع مهم 
ارز ترجیح��ی و تحت پوش��ش نبودن برخ��ی داروها از 
خدمات بیمه ای به عن��وان موضوعات مهم در افزایش 
قیم��ت دارو به ش��مار می رود، این موض��وع می تواند با 
تدابیر بهتر مسئوالن اجرایی به ویژه سازمان غذا و دارو 

موردتوجه خاص باش��د تا با این اقدام،  مردم نیز ش��اهد 
تثبیت قیمت ها باش��ند نه اینکه قیمت روند افزایش��ی 
داش��ته باشد.بهرام دارایی رییس سازمان غذا و دارو می 
گوید: ۲50 قلم دارو که سال گذشته دچار افزایش قیمت 
ش��دند تحت پوش��ش بیمه قرار گرفت و در عین حال 
این موض��وع را مطرح کرد که گرانی چن��د قلم دارو را 
نباید به کل بازار دارویی کشور تعمیم داد.وی ادامه داد: 
داشته های قدرتمند کشور در چرخه تامین دارو را نباید 
نادیده بگیریم البته برخ��ی داروخانه ها این روزها برای 
تامین دارو تحت فش��ار بودند و در کنار سرمایه گذاری 
در این صنعت با توج��ه به تعرفه ها و خدماتی که ارایه 
می دهند، همواره س��عی کردند خدم��ات خوبی را ارایه 
دهند. ما باید در ارایه خدمات باکیفیت از مس��یر التهابی 
که به دلیل محدودیت ها و تحریم ها بوده عبور کنیم و 
البته انحرافاتی در حوزه دارو وجود دارد که  با سیاس��ت 
گذاری، ش��فافیت و تبیین قوانین که رییس جمهور نیز 
تاکید دارند، گام نخس��ت را برداریم.دارایی معتقد است: 
نابسامانی در مورد ارز ترجیحی ایجاد شده که امیدواریم 
بزودی برطرف ش��ود، البته افرادی سعی کردند نگرانی 
در حوزه دارو برای مردم ایجاد کنند که موفق نش��دند.
روزهای گذشته جوی با موضوع افزایش قیمت سرسام 
آور دارو در فض��ای مجازی ب��ه  راه افتاد که البته  باید 
دانس��ت که داروی خارج از فهرست یا برند را پزشکان 
تجوی��ز می کنند که گاه��ی رس��انه ها روی این داروها 
متمرکز می ش��وند. به عنوان مثال در آمریکا از ۱6 هزار 
قلم حدود ۱0 هزار قلم را در فهرس��ت دارویی خود قرار 

می دهند و محدودیت منابع موجب می شود ما داروها را 
برای ورود به فهرست دارویی اولویت بندی کنیم.دارایی 
اظهار داشت: برای کاهش پرداختی از جیب بیماران ۴۲ 
قلم داروی بدون نسخه و پرمصرف تحت پوشش بیمه 
قرار می گیرد و همچنان مش��ابه س��ال های گذشته ارز 
دارو را تخصیص می دهیم و اگر قرار اس��ت تغییری رخ 
دهد، ذینفعان باید تضمین الزم را بدهند تا مردم تغییری 
در پرداختی از جیب خود با انتقال ارز به بیمه ها احساس 
نکنند.با وجود اینکه برخی ح��ذف ارز ترجیحی را دلیل 
اصل��ی افزایش قیمت دارو می دانند و دارو بخاطر همین 
مساله برای برخی بیماران با هزینه های بسیار باال، دیگر 
قابل تامین و تهیه ش��دن نیس��ت، حسینعلی شهریاری 
رییس کمیس��یون بهداش��ت مجلس ش��ورای اسالمی 
معتقد است که راهکار تثبیت قیمت دارو، اختصاص ارز 
به ش��رکت های تولید کننده است. شهریاری تاکید کرد: 
این کمیس��یون ب��ه طور مداوم موض��وع دارو را رصد و 
پیگیری می کند، در ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت 
مرتب و مداوم موضوع افزایش قیمت دارو را مطرح کرده 
ام البته ممکن اس��ت علت افزایش قیمت دارو، منابع و 
مسائل ارزی، افزایش دستمزدها و همچنین حامل های 
انرژی باش��د و در این رابطه نمی توان گفت قیمت دارو 
بای��د ثابت بماند؛ قیم��ت دارو در حالی ثابت می ماند که 
دولت به ش��رکت های تولیدکننده یارانه اختصاص دهد 
در غیر این صورت ش��رکت ها دارو تولید نمی کنند و با 
کمبود دارو مواجه خواهیم شد و دولت مجبور خواهد شد 
با ارز دارو وارد کند. رییس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس افزود: دادس��تان کل کشور در جلسات مختلف 
س��تاد، موضوع گزارش های مردمی و افزایش قیمت و 
کمبود دارو را مطرح و ابراز نگرانی کرد و رییس جمهور 
هم در س��تاد به طور مداوم تاکید می کند که دارو نباید 
گران ش��ود و همچنین کمبود هم نباید داشته باشیم هر 
چند در عمل شاهد افزایش قیمت برخی داروها هستیم 
که کمیس��یون بهداش��ت به ج��د آن را رصد و پیگیری 
می کند.گش��ایش در تامی��ن ارز دارو یکی از مهمترین 
موضوعاتی است که شاید بتواند برای تثبیت قیمت دارو 
تاثیرگذار باشد این مساله نیز در جبران کمبود داروهای 
مورد نیاز بیماران بسیار موثر است که امیدواریم صدای 
بیماران نیازمند به گوش مسئوالن برسد تا در این زمینه 
نیز چاره اندیشی کنند.اگر وزیر بهداشت در جلسه ای که 
با حضور اعضای کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس 
ش��ورای اسالمی برگزار ش��د و این مساله را که امسال 
هیچ دارویی نسبت به سال ۱۴00 افزایش قیمت نخواهد 
داش��ت را به اجرا درآورد بخش عمده ای از مش��کالت 

بیماران برای افزایش قیمت دارو حل می شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
شورای اسالمی گفت: اجرای طرح رتبه بندی معلمان 
موجب تالش معلمان برای ارتقاء رتبه خود و به تبع آن 
افزایش کیفیت آموزش به دانش آموزان خواهد ش��د و 
معلمانی که ایستایی و رکود علمی داشته باشند، تنزل 
رتبه یافته و دیگر امکان حضور در چرخه آموزش��ی را 
نخواهد داش��ت.به گزارش ایسنا، علیرضا منادی اظهار 
کرد: حوزه ی کاری کمیس��یون آم��وزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس در ارتباط ب��ا وزارت خانه های آموزش 
و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی و معاونت علم��ی و فناوری رئیس 
جمهوری تعریف می ش��ود.وی ادامه داد: اجرای س��ند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان اولین دستور 
کار این کمیس��یون در دوره فعلی مجلس بود که بیش 
از ۱0 س��ال گذشته مسکوت مانده بود و در این بین با 

توج��ه به تأکید رهبر معظم انقالب در خصوص بهبود 
معیشت و وضعیت فرهنگیان، طرح رتبه بندی معلمان 
را به صورت جدی در کمیس��یون پیگیر ش��دیم.وی با 
بی��ان اینکه تصویب و اج��رای این قانون تحول جدی 
و اساس��ی در خصوص وضعیت و جایگاه معلمان بود، 
افزود:م��ا دول��ت قبلی را متقاعد کردی��م که الیحه ی 
رتبه بن��دی را به مجلس بی��اورد و در مجلس نیز برای 
جلوگیری از پس گرفته شدن الیحه در دولت بعدی این 
الیحه را تنها با چهار رای مخالف تصویب کردیم.منادی 
خاطرنشان کرد: الیحه ی تقدیمی بسیار ضعیف بود و 
تنها برای 503 هزار معلم تدوین ش��ده بود و به همین 
دلیل الیحه را تغییر و به ۸00 هزار معلم تعمیم دادیم و 
برای نو معلمان و بازنشستگان نیز این رتبه بندی لحاظ 
شد.وی اضافه کرد: همچنین درصدهای گنجانده شده 
در الیحه نیز تغییر کرده و این قانون از 3۱ شهریورماه 

۱۴00 الزم االجرا شده و بر این اساس معوقات و مابه 
التفاوت پرداختی های معلمان پ��س از اجرای طرح، از 
این تاریخ محاسبه و واریز خواهد شد.رئیس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
از جمل��ه تغییرات دیگری ک��ه در الیحه ی رتبه بندی 
تقدیمی به مجلس  اعمال ش��د می ت��وان به افزایش 
حداق��ل ۲5 درصدی حق��وق و ایجاد نظ��ام پرداخت 
مستقل برای فرهنگیان اشاره کرد.وی همچنین گفت: 
س��ختی های بسیاری را در یک سال اخیر در خصوص 
این طرح متحمل ش��دیم؛ به طوریکه  از س��وی برخی 
چهره ها و اشخاص مهم در بدنه ی مجلس و سایر قوا 
مقاومت های زیادی برای نهایی شدن آن وجود داشت؛ 
هر چند این مقاومت ها باعث ش��د قانونی جامع و مانع 
با چکش کاری های صورت گرفته به تصویب برس��د و 
حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان بیشترین کمک را 

در مس��یر تحقق این مهم داشتند.منادی ادامه داد: این 
آیین نامه از جمله گران بهاترین قانون تصویب شده در 
اوایل دولت سیزدهم و آخرین روزهای قرن چهاردهم 
ب��ود که با پیگیری های مجلس و رف��ع ایرادات آن به 
هیأت دولت رفت و در نخس��تین جلس��ه هیأت دولت 
در ی��ک هفته آینده تأیی��د  و در نهایت تا پایان خرداد 
ماه رتبه های معلمان تعیین و پرداختی های متناسب با 
آن صورت خواهد گرفت.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و 
اسکو در مجلس شورای اسالمی از واریز شدن 50 هزار 
میلیارد تومان به  حساب معلمان با اجرای این قانون نیز 
خبر داد و افزود: آذربایجان همانطور که در ابتدای قرن 
چهاردهم مرکز احداث نخستین مدرسه نوین در ایران 
بود، در پایان این قرن نیز عامل ایجاد مهمترین تحول 
در حوزه آموزش و پرورش و معلمان همین آذربایجان 

بود.

طرح نظام رتبه بندی موجب ارتقای کیفی عملکرد معلمان می شود

راه اندازی سامانه شناسایی و ساماندهی دستفروشان مترو
مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو تهران 
و حومه گفت: قرار اس��ت که ش��رکت مترو 
شرایطی را فراهم کند تا دستفروشان به جای 
فعالیت در داخل واگن ها و سکوی ایستگاه ها 
و ایجاد مزاحمت برای مسافران، در مکان های 
مشخص دستفروشی کنند.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، چند روز گذشته مدیرعامل شرکت 
بهره ب��رداری مترو تهران و حومه از پیگیری 
این شرکت برای تصویب قانون »ممنوعیت 
ورود دستفروشان به واگن های مترو« توسط 
هی��ات وزیران خب��ر داد و گف��ت: این قانون 
دستورالعمل اجرایی دارد که باید توسط هیأت 
وزیران مصوب شود. همچنین هماهنگی های 
الزم برای تصویب و اجرای این قانون در حال 
انجام است. مقرر شده تا پیش نویسی از سمت 

شرکت بهره برداری آماده و به وزارت دادگستری 
ارسال شود.این اقدام پس از گذشت چندسال 
درحال��ی رخ می ده��د که ش��رایط کرونایی 
همچنان پابرجاست و مسافران مترو به مرور 
درحال افزایش هس��تند. یک��ی از مهم ترین 
گالیه و اعتراض مس��افران مترو درخصوص 
آلودگی صوتی ست که دستفروشان در واگن ها 
ایجاد می کنند. مس��افری ک��ه روزانه از مترو 
اس��تفاده می کند از ترافیک س��طح شهر فرار 
کرده و ب��ه زیرزمین آمده اس��ت تا عالوه بر 
صرف��ه جویی در زمان و هزین��ه، از آرامش و 
سکوت شبکه مترو بهره مند شود. اما متأسفانه 
حضور گسترده دستفروشان در مترو باعث شده 
تا مسافران در زیرزمین هم آسایش و آرامش 
نداشته باش��ند و بر ازدحام قطارها در ساعات 

اوج، دام��ن بزنند.ح��ال، مدیرعامل ش��رکت 
بهره برداری مترو تهران و حومه قرار اس��ت 
که ع��الوه بر پیگیری ب��رای تصویب قانون 
»ممنوعیت ورود دستفروش��ان به واگن های 
مترو«، دستفروشان مترو را در مکان هایی به 
جز قطارها و سکو ایستگاه ها ساماندهی کند 
تا امرار معاش این قشر از جامعه آسیب نبیند 
و عالوه بر آن رضایت مس��افران مترو پس از 
سال ها گالیه حاصل ش��ود.بنابر اعالم شهر، 
درهمین رابطه؛ مهدی شایس��ته اصل، درباره 
چگونگی س��اماندهی دستفروشان حاضر در 
ایس��تگاه های مت��رو پایتخت، توضی��ح داد: 
ش��هردار تهران برای ساماندهی دستفروشان 
در سطح شهر یک طرح کلی مدنظر دارد که 
بخش��ی از این طرح مربوط به مجموعه مترو 

می شود. قرار اس��ت که شرکت بهره برداری 
مترو تهران در راستای دستورالعمل موجود و با 
هماهنگی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
و همچنین سازمان رفاه و خدمات اجتماعی، 
س��اماندهی دستفروش��ان مترو را انجام دهد.
مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو تهران 
و حوم��ه در ادام��ه اضافه کرد: طب��ق ماده 5 
بند »د« اساس��نامه س��ازمان رفاه و خدمات 
اجتماعی ش��هرداری تهران، این سازمان باید 
به ساماندهی آسیب های اجتماعی کمک کند 
و از راهکارهای پیش��گیرانه بروز آسیب های 
اجتماعی در اقشار آس��یب پذیر و در معرض 
آس��یب با رویکرد توانمندس��ازی جامعه مورد 
هدف، حمایت داشته باشد. بنابراین مسئولیت 
شرکت مترو س��اماندهی دستفروشان نیست 

اما طبق اساس��نامه شرکت بهره برداری مترو 
تهران، باید مترو با کمک و همکاری سازمان 
رف��اه و خدمات اجتماعی مس��ائل مربوط به 
دستفروشان در مترو را رفع کند.شایسته اصل 
ضمن اش��اره به راه اندازی س��امانه ای برای 
شناس��ایی دستفروش��ان مترو، گفت: پس از 
راه اندازی، به دستفروش��ان عالقه مند اطالع 
رس��انی می شود تا اطالعات خود را در سامانه 
بارگذاری کنند. سپس شرکت مترو شرایطی 
را فراهم می کند تا دستفروشان به جای عبور 
و مرور در داخل واگن ها و س��کو ایستگاه ها و 
ایجاد مزاحمت برای مسافران، در مکان های 
مشخص دستفروش��ی کنند تا معیشت شان 
آس��یب نبیند و گالیه مس��افران از این بابت 

کمتر شود.
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اقتصاد خرد

 صادرات سیب ایران
 به هند افزایش یافت

نای��ب رئی��س اتحادی��ه مل��ی محصوالت 
کش��اورزی ای��ران گفت: باتوج��ه به کیفیت 
س��یب ایران و       اس��تقبال بیش��تر مردم هند، 
صادرات س��یب به این کش��ور افزایش یافته 
اس��ت.به گ��زارش صدا و س��یما، صدرالدین 
نیاورانی گفت: س��یب ایران با توجه به کرایه 
حمل که برای کشتی بین ۲ تا 3 هزار و 500 
دالر برای هر کارخانه دارد در هند حدوداً 65 
س��نت تا 70 س��نت به طور متوسط فروخته 
می ش��ود با توجه به جمعی��ت هند که بیش 
از ۱ میلیارد اس��ت، طی س��ال های گذش��ته 
افزایش تولید و صادرات س��یب داشتیم.وی 
گفت: هندبه دو دلیل امکان نگهداری سیب 
را ندارد؛ علت اول تولید کم کشمیر است که 
کفاف کل کشورشان را نمی دهد و علت دوم 
هم نداش��تن س��ردخانه های مجهز است که 
بتوانند این س��یب را در مدت فصل زمستان 
نگهداری کنند. بازار قبلی ش��أن از چین وارد 
می شده است که کیفیت سیب ایران را ندارد 
که همین امر موجب شده تا سیب ایران بازار 
هند را  تسخیر کند.نایب رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی ایران گفت: بیشترحجم 
صادرات سیب از استان های آذربایجان، زنجان 
و مناطق سمیرم اصفهان، دماوند است ضمن 
اینکه باتوجه به کیفیت سیب ایران و       استقبال 
بیشتر مردم هند، صادرات سیب به این کشور 
افزایش یافته اس��ت.نیاورانی گفت: متأسفانه 
بعض��ی از هندی ها خودش��ان زرنگ و فعال 
هس��تند و داخل بازاره��ای ما خرید می کنند 
و این بار را از مرزهای ما می فرس��تند. بار را 
با کیفیت پایی��ن می خرند و با قیمت ارزان تر 
و متأس��فانه آن بازار ما و آن س��که کار را از 
بین می برند این هست که دولت باید نظارتی 
کند که این صادرات توسط افراد متخصص، 

شرکت های صادراتی داخلی انجام شود.

 عرضه روغن به فروشگاه ها
 ۶۰ درصد کمتر شده است

رئی��س اتحادیه س��وپرمارکت داران گفت: در 
طول ماه های گذش��ته قیمت روغن افزایش 
قابل توجهی نداش��ته اس��ت. اما زمینه تولید 
روغن ب��ا آغاز جن��گ اوکراین و ع��دم ورود 
دانه های روغنی در کش��ور بس��یار کم ش��ده 
اس��ت.به گزارش ات��اق اصناف ای��ران، داود 
فک��وری، رئیس اتحادیه س��وپرمارکت داران 
تهران گفت: شرکت های پخش روغن توزیع 
خودشان را عمال جیره بندی کرده اند و دریافت 
روغن ما از تولیدکنندگان نس��بت به چند ماه 
قبل 60 درصد کاهش پیدا کرده است.فکوری 
افزود: برخی سوپرمارکت های شهر تهران به 
دلیل عرضه پایین اصال روغن ندارند و برخی 
دیگر هم انگشت ش��مار برایشان روغن باقی 
مانده است. قطعا این کمبود روغن در چند روز 
آینده موجب هرج ومرج بیشتر و آسیب به مردم 
خواهد ش��د.رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران 
تهران بیان داش��ت: تا امروز گزارش��ی مبنی 
بر گرانی یا کمبود مواد ش��وینده نداشته ایم اما 
عرضه ماکارونی به ش��دت کاهش پیدا کرده 
است.وی در خصوص کاهش عرضه ماکارونی 
اف��زود: با توجه به افزایش 57 درصدی قیمت 
آرد صنف و صنع��ت کارخانجات تولیدکننده 
ماکارونی اقدام به ذخیره و انبارسازی تولیدات 
خ��ود کرده اند تا بتوانند در آینده ماکارونی را با 

قیمت جدید در بازار عرضه کنند.

روزانه 25۰ تن مرغ مازاد از سطح 
بازار جمع آوری می شود

مدیرکل پش��تیبانی امور دام تهران گفت: به 
منظ��ور تنظیم بازار و حمای��ت از مرغداران، 
روزان��ه ۲00 تا ۲50 تن مرغ مازاد از س��طح 
بازار جمع آوری می ش��ود.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، رضا سالمی گفت: خرید حمایتی 
مرغ به منظور ایج��اد تعادل در بازار کماکان 
ادامه دارد و تنها میزان آن را در برخی استان 
ه��ا بواس��طه تعطیالت مح��دود کردیم تا با 
ازدیاد عرض��ه مرغ گرم، ب��ازار دچار التهاب 
نش��ود.وی گف��ت: تا زمانی ک��ه قیمت مرغ 
کمتر از ن��رخ مصوب اس��ت، خرید حمایتی 
ادام��ه دارد و پس از تعادل ب��ازار و نبود مرغ 
مازاد برای ذخیره سازی، عملیات متوقف می 
شود.مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران گفت: 
پش��تیبانی امور دام در قیمت گذاری نقش��ی 
ن��دارد و اصالح قیمت در اختیار معاونت امور 
دام اس��ت که تاکنون به ما ابالغ نشده است.

گفتنی اس��ت، طی ماه های اخیر باالی ۱30 
میلیون قطعه جوج��ه ریزی صورت گرفته و 
به س��بب مازاد تولید پشتیبانی امور دام برای 
حمایت مرغداران اق��دام به جمع آوری مرغ 

مازاد از سطح بازار کرده است.

اخبار

هشدار وزارت جهاد کشاورزی به 
کم فروشان آرد

مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی 
وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: با هر گونه 
کم فروش��ی کارخانه های آرد برخورد قانونی 
می ش��ود.به گ��زارش عصرایرانیان، مس��عود 
امراللهی با بیان اینکه با هر گونه کم فروشی 
کارخانه های آرد برخورد قانونی می شود، گفت: 
ب��ا توجه به گزارش ه��ا و مطالبات مردمی در 
راس��تای کم فروش��ی کارخانجات آرد، امروز 
در ادامه بازرس��ی هایی ک��ه در نقاط مختلف 
کش��ور انجام گرفت به چند کارخانه تولید آرد 
در شهرستان ساوجبالغ استان البرز سر زدیم 
که با توجه به اختالف وزن در گونی های آرد، 
تخلف محرز شد و گزارش تخلف به ماموران 
تعزیرات حکومتی و بازرسین جهاد ذکر شد.وی 
ادامه داد: با توجه به استاندارد ۱۴ درصد رطوبت 
آرد استحصالی، وزن بیشتری از میزان استاندارد 
کم شده که به ضرر مصرف کننده نهایی یعنی 
نانواها است و با دستور به کارخانجات، مقرر شد 
خروجی بار با باسکول خروجی کارخانه چک و 
کسری بار آنجا حتما درج شود تا نانواها با توجه 
به اختالف وزن موجود متضرر نشوند.به گفته 
مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی 
وزارت جه��اد کش��اورزی، نانواه��ا چنانچه با 
موردی از کمبود در وزن گونی های آرد مواجه 
شدند، مراتب را به سامانه ۱۲۴ و ۱۲5 سازمان 
تعزیرات حکومتی اطالع دهند تا بازرسان در 

سراسر کشور با این موضوع برخورد کنند.

حکم تخلیه مستاجران امسال هم صادر 
نمی شود

رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: مصوبه 
تمدید خودکار قرارداد های اجاره و تعیین سقف 
برای اجاره بها به قوت خود باقی است و حکم 
تخلیه برای مس��تاجران صادر نمی ش��ود.به 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی قلی 
خس��روی گفت: اگرچه هنوز تصمیم جدیدی 
درب��اره تمدید ای��ن مصوبه و تعیین س��قف 
اجاره بها گرفته نشده، اما مصوبه سال گذشته 
به قوت خود باقی است و اجرا می شود.به گفته 
رییس اتحادیه مشاوران امالک موجران حق 
ندارند مس��تاجران را جواب کنند و الزم است 
قرارداد های اجاره با لحاظ س��قف اجاره بها در 
سال ۱۴0۱ نیز تمدید شود.خسروی این نکته 
را هم تذکر داد که الیته در دو سال اخیر برخی 
موجران با فروش س��وری ملک خود اقدام به 
جواب کردن مس��تاجران کردند، اما این وجود 
اجرای این مصوبه با رفع نواقص آن، می تواند 
در بازار اجاره مس��کن راهگشا باشد.در ۲ سال 
گذشته مصوبه تمدید خودکار قرارداد های اجاره 
و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها 
اجرایی شد؛ بر این اس��اس قرارداد های اجاره 
تمدید و صاحب خانه ها در تهران نمی توانستند 
بیش از ۲5 درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش 
دهند. این میزان برای سایر کالن شهر ها ۲0 
درص��د و دیگر ش��هر های کش��ور ۱5 درصد 

تعیین شد.

کاهش عرضه ماکارونی، طبیعی بود
رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکه با افزایش قیمت 
گندم، کاهش عرضه ماکارونی در بازار، طبیعی 
ب��ود، چراکه تولیدکننده با زیان تولید نخواهد 
کرد، گفت: با توجه به اعالم آمادگی مکتوب 
تولیدکنندگان درباره عرضه کافی به ش��بکه 
توزیع در روز گذشته، از امروز و فردا مشکلی 
در عرضه ماکارونی در خرده فروشی ها نخواهد 
بود.به گزارش ایسنا، عباس تابش اظهار کرد: 
یارانه باید در جهت حمایت از مصرف کننده به 
مردم داده شود، اما به گونه ای برنامه ریزی شود 
که به جامعه هدف برسد. سیاست های دولت در 
اصالح ساختار اقتصادی دولت، رساندن یارانه 
به صورت مس��تقیم به مردم است.وی درباره 
کمبود برخی اقالم مثل روغن و ماکارونی در 
بازار در روزهای اخیر، تصریح کرد: وزارت جهاد 
کشاورزی در حال رصد این موضوع است؛ اما 
یک اتفاق طبیعی ممکن است در بازار بیفتد 
که وقتی اس��تنباط عرضه کننده این باشد که 
فردا می تواند محصول خود را گران تر بفروشد، 
بخواهد احتکار کند.تابش با اش��اره به اینکه 
وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال قیمت 
گن��دم را از ۲700 به ۱۲ هزار تومان افزایش 
داد، گف��ت: بنابراین ادامه تولید با قیمت های 
قبلی ب��رای تولیدکنن��دگان ماکارونی مقدور 
نبود و به همین دلیل در عرضه مش��کالتی 
داش��تند؛ اما حاال با اعالم قیمت های جدید و 
نامۀ روز گذشته تولیدکنندگان به شبکه توزیع 
و فروش��گاه های زنجیره ای مبن��ی بر اینکه 
آمادگی عرضه هر مقداری که فروشگاه ها نیاز 
داش��ته باشند، وجود دارد، دیگر هیچ بهانه ای 
ب��رای محدودیت عرض��ه وجود ن��دارد.وی 
همچنین تصریح کرد: با افزایش قیمت گندم، 
اتفاقات��ی که در بازار افتاد، طبیعی بود؛ چراکه 
تولیدکننده با زیان تولی��د نخواهد کرد؛ اما با 
توجه به اعالم آمادگی مکتوب تولیدکنندگان 
به شبکه توزیع در روز گذشته، از امروز و فردا 
مشکلی در عرضه ماکارونی در خرده فروشی ها 

نخواهد بود. 

رییس ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و 
عراق گفت: با سفر اخیر سرپرست وزارت 
انرژی و ب��رق عراق به ایران، قرار ش��د 
در اولی��ن فرص��ت تتمه بده��ی خود را 
که ح��دود یک و نیم میلی��ارد دالر از 5 
میلیارد دالری است که به صورت مستمر 
طلب��کار بودیم و پرداخ��ت کرده اند را در 
اولی��ن فرصت پرداخ��ت کنند.به گزارش 
ایلنا،یحی��ی آل اس��حاق ریی��س ات��اق 

بازرگانی مش��ترک ای��ران و عراق اظهار 
ک��رد: روابط ای��ران و عراق ی��ک روابط 
مستمر و بلندمدت است و در حال حاضر 
روال عادی خود را طی می کند. وضعیت 
این مب��ادالت هم در بخ��ش خصوصی 
و دولت��ی، چه در ح��وزه تجارت و چه در 
ح��وزه پرداخت ها تقریبا ش��رایط عالی را 
دارد. در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دالر 
صادرات بخش خصوص��ی به عراق بود. 

همچنین نزدیک ۱,5 ت��ا ۲ میلیارد دالر 
هم واردات از عراق داشته ایم و صادرات 
برق و انرژی هم وضعیت خوبی دارد. آل 
اس��حاق افزود: در حوزه بخش خصوصی 
برای بازگش��ت پول هایمان هیچ مشکلی 
نداری��م. اما عراق به دالی��ل خاصی که  
دارد بعضا در پرداخت ها با تاخیراتی روبه 
رو می ش��ود که با س��فر اخیر سرپرس��ت 
وزارت ان��رژی و ب��رق عراق ب��ه ایران، 

قرار ش��د در اولین فرص��ت تتمه بدهی 
خ��ود را که حدود یک و نیم میلیارد دالر 
از 5 میلیارد دالری اس��ت که به صورت 
مس��تمر طلبکار بودیم و پرداخت کرده اند 
را در اولی��ن فرصت پرداخت کنند.رییس 
اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق در 
ادامه خاطرنش��ان کرد: چون معامالت و 
دریافت های کش��ور عراق از فروش نفت 
اس��ت و نف��ت را معموال ب��ا دالر معامله 

می کنن��د، آمریکا ب��ه دلیل نف��وذی که 
روی دالر دارد و نفوذ و نظارتی که روی 
تصمیم گیران مال��ی بانک مرکزی عراق 
دارند گاهی مش��کالت و تغییراتی برای 

پرداخت ها برای آنها ایجاد می کنند. 

کاهش طلب ایران از عراق به ۱.5 میلیارد دالر
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق مطرح کرد؛

واردات 2۰۰هزار تن روغن خام به کشور
معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛

کش��اورزی از واردات ۲00 هزار تن روغن خام به کش��ور ب��رای تامین نیاز 
کش��ور خبر داد و اعالم کرد: تا آخر این هفته بازار روغن به تعادل می رسد.

به گزارش عصرایرانیان از  وزارت جهاد کش��اورزی، عباس عسکرزاده اظهار 
ک��رد: حدود همین مقدار روغن خام هم به کارخانه های روغن داده ش��ده تا 
تولید را انجام دهند.معاون توس��عه بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی افزود: 
روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته نیز برای رفع نیاز مصرف کنندگان بیش 
از 6 هزار تن روغن توزیع شد.عس��کرزاده اف��زود: تنظیم بازار روغن و گندم 
و آرد در ش��رایط کنونی تورم جهانی و مس��اله مربوط به خشکسالی و جنگ 

روس��یه و اوکراین، نیاز به عزم ملی، انضباط اجتماعی و مراقبت دارد تا خانه 
ها به انبار این محصوالت تبدیل نشود.وی با بیان این که بر اساس سیاست 
جدید دولت س��یزدهم، یارانه ها دیگر به ابتدای خط رس��یده و به بازرگانان و 
دالالن داده نمی ش��ود، اظهار داش��ت: برای جلوگیری از قاچاق محصوالت 
اس��تراتژیک مانند گندم و آرد، یارانه به خود مردم پرداخت می شود.عسکرزاد 
با تاکید براینکه با پرداخت یارانه مستقیم به مردم، قدرت خرید آنان افزایش 
پیدا می کند، گفت: با اجرای سیاس��ت اص��الح قیمت و تغییر در نظام توزیع 
یارانه ها توس��ط دولت، تولیدکنندگان آرد و روغن نیز باید بهره وری خود را 

افزایش دهند و محصوالتی با کمیت و کیفیت بیشتر تولید کنند.معاون توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره کمبود مقطعی روغن در کشور اذعان 
داش��ت: بخشی از کمبود روغن به روند توزیع این محصول از کارخانه های 
روغن به سیستم های توزیع به مصرف کنندگان برمی گردد که دچار اختالل 
و انحراف شد.وی افزود: چرخ صنعت بر شانه تولیدکنندگان است و ما انتظار 
داش��تیم در شرایط اصالح قیمت ها و کمبود جهانی، کارخانه های روغن در 
تولی��د و توزی��ع این محصول با دولت و مردم همراهی می کردند و روغن را 

نگه نمی داشتند در حالی که آنان حبس مالی کردند تا زیان ندهند.

رشد قیمت مسکن امسال ادامه دارد؟
تورم مسکن سال گذشته به 33 درصد رسید؛

در حالی ک��ه بانک مرکزی از رش��د ۱6 درصدی قیمت 
مس��کن در س��ال ۱۴00 خبر می دهد، مرک��ز آمار تورم 
مسکن سال گذشته را 33 درصد و کارشناسان اقتصادی 
تا ۴0 درصد برآورد م��ی کنند.به گزارش مهر، مرکز آمار 
ایران تورم مسکن در سال گذشته را 33 درصد اعالم کرد 
درحالی که بانک مرکزی آمار رش��د نقطه به نقطه قیمت 
مسکن در اسفند ۱۴00 نسبت به اسفند ۱3۹۹ را ۱6 درصد 
اعالم کرده بود. همچنین مرکز آمار در گزارش تورم بازار 
مسکن در س��ال ۱3۹۹ این نرخ را ۸۲ درصد عنوان ولی 
بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مسکن در اسفند ۱3۹۹ 
نسبت به اس��فند ۱3۹۸ را حدود ۹۴ درصد )۹3.7( درصد 
اعالم کرده بود. بانک مرکزی در گزارش خود مدعی شده 
که رشد ۱6 درصدی قیمت مسکن کاهش چشمگیری در 
سال ۱۴00 نسبت به سال قبل از آن داشته ولی مرکز آمار 
این شاخص را ۲ برابر اعالم کرده که با آمار بانک مرکزی 
تفاوت زیادی دارد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز میزان 
تورم مسکن در س��ال گذشته را بیش از آمار مرکز آمار و 
ت��ا حدود ۴0 درصد اعالم می کنن��د. در روزهای اخیر نیز 
با موج گرانی ها مواجه ش��ده ایم که به مصالح ساختمانی 
خصوصاً س��یمان و میلگرد کشیده شده و افزایش قیمت 
مسکن نوس��از را در پی خواهد داشت. با این حال برخی 
کارشناسان اقتصادی مدعی روند با ثبات قیمت مسکن و 

عدم افزایش آن را پیش بینی کرده اند.
رشدقیمتمسکندرسالجاریادامهدارد ���

احمدرضا س��رحدی کارشناس اقتصاد مسکن درباره بازار 
مس��کن در سال جاری گفت: افزایش ۱6 درصدی قیمت 
مسکن که بانک مرکزی اعالم کرده، مبنای واقعی ندارد 
و براساس سامانه معامالت مشاوران امالک، می توان رشد 
مسکن در س��ال گذش��ته را ۴0 درصد برآورد کرد.وی با 
اش��اره به افزایش جهانی دالر، ط��ال، کاالهای جهانی و 

نیز رش��د تورم در برخی کش��ورهای اروپایی و آمریکایی 
گفت: پیش بینی من این اس��ت که امس��ال هم افزایش 
قیمت مس��کن در پیش خواهیم داشت.سرحدی، مشکل 
دیگر بازار مس��کن را رکود تورمی دانست و افزود: وقتی 
قیمت ها افزایش یابد، س��بب کاهش معام��الت و رکود 
می شود و وقتی معامالت کم شد، ساخت وساز نیز کاهش 
می یابد چون تقاضا نیس��ت. وقتی ساخت وس��از کم شد، 
عرضه هم در س��ال های پس از آن کم می شود و زمانی 
که عرضه مس��کن کم باش��د، باز هم قیمت باال می رود 
و این چرخه رکود تورمی ادامه خواهد داشت.کارش��ناس 
اقتصاد مسکن به وضعیت جاری بازار مسکن اشاره کرد و 
ادامه داد: متوسط قیمت مسکن مصرفی در نقاط متوسط 

تهران متری 30 میلیون تومان اس��ت که هیچ خانه اولی 
نمی تواند با این قیمت ها مسکن تهیه کند و در حال حاضر 
عمده فعاالن این بازار کس��انی هستند که خواهان تبدیل 
به احسن کردن ملک هستند. تا زمانی که اقتصاد شکوفا 
نشود، تورم مسکن رشد صعودی خواهد داشت.وی درباره 
اینکه آیا اجرای طرح نهضت ملی مسکن می تواند به این 
وضعیت کمک کند؟ گفت: مشخص نیست دولت بتواند 
ساالنه یک میلیون مس��کن بسازد بخصوص که قیمت 
فعلی مصالح رش��د داش��ته و مرتباً پیمان��کاران خواهان 
افزایش آورده اولیه متقاضیان هستند؛ حال آنکه بسیاری 
از متقاضیان با امی��د به کم بودن مبلغ آورده اولیه در این 
طرح ثبت نام کرده اند. همچنین ممکن است این طرح به 

دلیل گرانی ساخت وس��از، فرسایشی شود که سرنوشتی 
مش��ابه مسکن مهر پیدا کند. این در حالی است که زمان 
آغاز به کار پروژه مسکن مهر، دولت نفت را با قیمت باال 
می فروخت و به پروژه ها تزریق می کرد.کارشناس اقتصاد 
مس��کن درباره افزایش سقف وام خرید مسکن برای حل 
مشکل کاهش قدرت خرید گفت: به فرض اینکه بانک ها 
منابع داشته باشند و بتوانند وام بدهند، باید اصل و سود این 
تس��هیالت باز پس داده شود. با شرایط فعلی، در صورتی 
که وام خرید مس��کن به یک میلیارد تومان برسد، حتی با 
در نظر گرفتن نرخ سود ۱۸ درصد، وام گیرنده باید ماهانه 
۱5 میلیون تومان قسط بدهد که کمتر کارمند یا شاغلی 
می تواند این اقساط را پرداخت کند بنابراین تنها راه کنترل 
بازار مس��کن این اس��ت که قبل از حل مشکل مسکن، 
باید اقتصاد کالن راه اندازی شود تا امکان پس انداز وجود 
داش��ته باش��د. در دنیا با دو روش پس انداز گذشته و آینده 
)تس��هیالت( مردم خانه دار می شدند ولی با شرایط فعلی 
تورم در کش��ور ما، امکان پس انداز نیست.سرحدی درباره 
کنترل اجاره بها با روش دستوری گفت: ما تجربه شکست 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر کنترل اجاره بها 
تا سقف ۲5 درصد را داریم. در حال حاضر آمارها حاکی از 
رشد بیش از ۴0 درصدی اجاره بها است بنابراین با اقتصاد 
دستوری نمی توان اجاره بها را کنترل کرد.وی تأکید کرد: 
از دیگر معایب تعیین سقف اجاره بها این است که مؤجر و 
مس��تأجر دو نوع قرارداد اجاره امضا می کنند؛ یکی قرارداد 
رس��می برای ثبت در سامانه و دیگری قرارداد غیررسمی 
میان خودشان که نتیجه آن هم افزایش حجم پرونده ها در 
دستگاه قضائی است.کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان 
کرد: ب��ا گرانی فعلی مصالح و افزایش قیمت زمین، هیچ 
چشم اندازی نه تنها برای کاهش قیمت مسکن بلکه حتی 

برای تثبیت آن هم وجود ندارد.

مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی 
با بیان اینکه تامین نقدینگی گندم مشکل کارخانه های 
ماکارونی اس��ت، گفت: تولید ماکارونی شتاب بیشتری 
گرفت��ه و بازار ماکارون��ی تا یک هفته دیگر متعادل می 
ش��ود.به گزارش فارس،رسول شفق اظهار کرد: مشکل 
فعل��ی کارخانه های ماکارونی این اس��ت که با توجه به 
گرانی گندم نقدینگی کافی ندارند تا گندم دریافت کنند 
حتی شرکت بازرگانی دولتی برای حواله گندم هایی که 
از سال قبل و با قیمت قبل گرفته شده مابه التفاوت می 

گی��رد.وی افزود: برای ش��رکت بازرگانی دولتی به ازای 
دریاف��ت هزار تن گندم  ۱۲ میلی��ارد و 700 تومان باید 
پرداخت شود که رقم زیادی برای کارخانه ها است.مشاور 
انجمن صنف��ی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی افزود: 
کارخانه هایی که آرد ندارند منتظرند آردشان تامین شود 
و تعدادی از کارخانج��ات بزرگ تولید کرده و به قیمت 
جدید عرضه می کنند.وی در پاسخ به اینکه وزیر جهاد 
کش��اورزی اعالم کرده  تا آخر اردیبهش��ت قیمت های 
جدی��د ماکارونی اعمال نخواهد ش��د، گفت: وزیر جهاد 

که نمی توان��د از جیب کارخانه ها بپردازد اگر میخواهد 
ماکارونی ارزان وارد بازار شود باید آرد ارزان بدهد در حالی 
که آنها از گندم خرید س��ال قب��ل هم مابه التفاوت می 
گیرند.ش��فق پیش بینی کرد که 7 ت��ا ۸ روز آینده بازار 
عرضه در بازار متعادل شود.شفق در این باره که گفته می 
شود کارخانه ها تولید خود را به بازار عرضه نمی کنند و 
اکنون روند تولید ماکارونی چگونه است؟ گفت: دولت ۱۱ 
اردیبهشت قیمت گندم را اعالم کرد و تقریبا تمام کارخانه 
ها بالتکلیف بودند، گندمی که اواخر بهمن و اسفند تولید 

کرده بودند را اوایل س��ال به ب��ازار عرضه کردند، اعالم 
دیر هنگام قیمت باعث ش��د کن��دی در تولید ماکارونی 
ایجاد شود و این نبود که کارخانه ها به بازار ندهند.مشاور 
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی تصریح 
کرد که تولید ماکارونی شتاب گرفته و تا یک هفته دیگر 
بازار متعادل می شود.گفتنی است، دولت یارانه آرد صنعتی 
را اصالح کرده و قیمت های جدید ماکارونی را که از این 
نوع آرد به دس��ت می آید را ابالغ کرده است که تقریبا 

نزدیک به سه برابر شده است.

بازار ماکارونی تا یک هفته دیگر متعادل می شود
مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی:

نان گران نشده است
مردم گران فروشی نانوایی ها را اطالع دهند؛

ط��ی روزهای اخیر برخی واحدهای نانوایی در پ��ی اصالح قیمت آرد صنف و 
صنعت اقدام به گران فروشی می کنند که رییس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی 
این اقدام را گران فروش��ی اعالم کرده است.به گزارش ایرنا، طبق قیمت های 
مصوب، هر عدد نان سنگک معمولی باید با قیمت دو تا 3 هزار تومان به دست 
مردم برس��د اما واحدهای نانوایی ب��رای تأمین هزینه های خود با اضافه کردن 
برخی مخلفات همچون کنجد، سیاه دانه، کره و سیر و شوید و سایر سبزیجات 
ه��ر عدد نان را تحت عنوان نان سفارش��ی با قیمت های 5 ت��ا 7 هزار تومان 
نی��ز می فروختند.اما طی روزهای اخیر با تغییر قیمت آرد صنف و صنعت برخی 
واحدهای نانوایی به طور خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان سنگک کرده اند.
نان یکی از محصوالت و غالت اساس��ی در س��بد غذایی مردم جهان به ویژه 
ایرانی هاست که همیشه با پرداخت یارانه و یارانه مورد حمایت دولت ها بوده تا 
نان با قیمت مناسب به دست مردم برسد.طبق گزارش های موجود نیاز ساالنه 
کشور به گندم و آرد نزدیک ۱۲ میلیون تن است بنابراین دولت نرخ هر کیلوگرم 
آرد ن��ان دولتی را برای واحدهای نانوای��ی 650 تومان و واحدهای آزاد پز ۹00 
تومان تعیین کرده و در اختیارشان قرار می دهد.این در حالی است که تا چندی 
پی��ش قیمت هر کیلوگرم آرد صنف و صنعت نیز با یارانه دولتی با نرخ کیلویی 
۲700 تومان در اختیارشان قرار می گرفت حال در پی اصالح قیمت گندم داخلی 
به ۱۱ هزار و 500 تومان و قیمت هر کیلوگرم آرد صنف و صنعت به ۱۲ هزار 
توم��ان برخی واحدهای نانوایی نیز اقدام به گران فروش��ی کرده اند.در حالی که 
واحدهای نانوایی همچنان آرد با قیمت های دولتی خریداری می کنند و طبق گفته 

مسئوالن بلندپایه کشوری همچون وزیر جهاد کشاورزی و سخنگوی اقتصادی 
دولت قیمت نان برای مصرف کنندگان گران نمی شود.احس��ان خاندوزی وزیر 
اقتصاد درباره ضرورت تغییر نحوه پرداخت یارانه کاالهای اساسی گفت: روزانه 
بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کاالهای اساسی به جیب مردم ایران نمی رود 
بلکه به جیب واردکنندگان می رود و بخش زیادی از محصوالت به شکل قاچاق 
از کشور خارج می شود.وی افزود: بنابراین بخش زیادی از یارانه کاالهای اساسی 
به جیب همس��ایگان می رود و در سال گذش��ته 33 درصد ارزش وزنی واردات 
کاالهای اساسی داشتیم که نشان دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف 
مردم این قدر افزایش نیافته است.در دو هفته ابتدایی امسال ۲50 درصد افزایش 
مصرف آرد داشتیم که نشان دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است و با جنگ 
اوکراین وضعیت تجارت کاالهای اساسی هم بغرنج شد و قیمت گندم و روغن 
به شدت افزایش یافت و موجب شد قیمت کاالهای اساسی در ایران به یک دهم 
قیمت در کشورهای همسایه کاهش یابد که موجب قاچاق به خارج می شد.وزیر 
اقتصاد گفت: با زیرس��اختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت 
نان سنتی برای مردم هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت باوجوداینکه قیمت آرد 
اصالح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود. اما تأکید می کنم که با زیرساخت 
بانکی دیده شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.همچنین 
طی روزهای اخیر اطالعاتی مبنی بر کم فروشی آرد در کشور توسط کارخانجات 
مطرح شده است که »مسعود امرالهی« مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاالهای 
اساسی وزارت جهاد کشاورزی این کار را غیرقانونی اعالم کرده است.وی گفت: 

با توجه به گزارش��ات و مطالبات مردمی در راستای کم فروشی کارخانجات آرد، 
امروز در ادامه بازرس��ی هایی که در نقاط مختلف کش��ور انجام گرفت به چند 
کارخانه تولید آرد در شهرس��تان ساوجبالغ استان البرز سر زدیم که با توجه به 
اختالف وزن در گونی های آرد، تخلف محرز ش��د و گزارش تخلف به ماموران 
تعزیرات حکومتی و بازرس��ین جهاد ذکر شد.وی افزود: با توجه به استاندارد ۱۴ 
درصد رطوبت آرد استحصالی، وزن بیشتری از میزان استاندارد کم شده که به 
ضرر مصرف کننده نهایی یعنی نانواها است و با دستور به کارخانجات، مقرر شد 
خروجی بار با باسکول خروجی کارخانه چک و کسری بار آنجا حتماً درج شود 
تا نانواها با توجه به اختالف وزن موجود متضرر نشوند.به گفته وی، با هرگونه 
کم فروشی کارخانه های آرد برخورد قانونی می شود.امراللهی از واحدهای نانوایی 
خواس��ت چنانچه با موردی از کمبود در وزن گونی های آرد مواجه شدند مراتب 
را به سامانه ۱۲۴ و ۱۲5 سازمان تعزیرات حکومتی اطالع دهند تا بازرسین در 

سراسر کشور با این موضوع برخورد کنند.
برخوردقانونیباگرانفروشاننانسنگک���

 اصغر پابرجا رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی درباره گران فروشی نان در 
تهران گفت: قیمت آرد نانوایی هنوز تغییری نداش��ته است و باید نان سنگک 
معمولی بین دو تا س��ه هزار تومان به دس��ت مشتری برسد و هرگونه افزایش 
قیمتی بیش از این گران فروشی محسوب می شود مگر اینکه مشتری بخواهد 
نان سنگک سفارشی دریافت کند که قیمت آن نیز با آنچه برخی متخلفان انجام 

می دهند همخوانی ندارد.
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بانک و بيمه

استقبال بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم 
از طرح های اعتباری بانک قرض الحسنه 

مهر ایران
»داریوش بلدی« مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی قم ضم��ن ابراز رضای��ت از نحوه و 
کیفی��ت خدمات بان��ک قرض الحس��نه مهر 
ایران، از تالش های صورت گرفته در راستای 
دستگیری از محرومان و نیازمندان واقعی جامعه 
تقدیر ک��رد. به گزارش رواب��ط عمومی بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران، در نشست مشترک 
»سید حس��ین دامادی« مدیر شعب این بانک 
در استان قم با مسئوالن بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان، طرح های تسهیالتی بانک بر 
اساس سیاستهای اعتباری جدید ابالغی، تبیین 
شد و درباره زمینه های همکاری، بحث و تبادل 

نظر صورت گرفت. 

اولویت های پژوهشی سال ۱4۰۱ بانک 
دی اعالم شد

بانک دی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی 
و تس��هیل ارتباط بین بازار کار و مراکز علمی 
و دانشگاهی، اولویت های پژوهشی سال ۱۴0۱ 
را اعالم کرد. به گ��زارش روابط عمومی بانک 
دی، در راس��تای افزایش تعامل بین صنعت و 
دانش��گاه و تأمین مالی پروژه های پژوهش��ی 
و با هدف عملیاتی س��ازی نتایج پژوهش های 
دانش��گاهی و کاربردی در بهب��ود فرآیندهای 
بانکی، اولویت های پژوهش��ی و دس��تورالعمل 
حمایت مالی از پژوهش��گران و دانش��جویان 
مقاط��ع تحصی��الت تکمیل��ی در بانک دی 
منتشر شد. بر اساس این گزارش، دانشجویان 
و پژوهش��گران می توانند در صورت تمایل به 
انتخاب موضوعات پژوهش��ی بانک دی، طرح 
پیش��نهادی پایان نامه یا طرح پژوهشی خود را 
در قالب فرم های مندرج در س��ایت، تکمیل و 
payannameh@bank- آن را به آدرس
day.ir  ارسال کنند تا در صورت تأیید موضوع 
و احراز شرایط مورد نظر بر اساس دستورالعمل 
اجرایی مصوب، از حمایت مالی برخوردار شوند. 

بیمه سامان، حامی صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

بیمه س��امان در راس��تای توجه همیش��گی 
خود ب��ه صنای��ع و صادرکنن��دگان، حامی 
برگزاری پانزدهمین همایش ساالنه اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی کش��ور ش��د. به گزارش روابط 
عموم��ی بیمه س��امان، پانزدهمین همایش 
س��االنه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی ایران با حمایت ویژه 
بیمه سامان، بانک سامان، کارگزاری سامان 
و صرافی س��امان برگزار می ش��ود.  گفتنی 
است، بیمه سامان و سایر اعضای گروه مالی 
به عنوان یکی از اعضای این اتحادیه خدمات 
مال��ی و بیم��ه ای خود را ب��ه صادرکنندگان 
نفت، گاز و پتروشیمی ارائه خواهند داد.  این 
همایش روز ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴0۱ با 
موضوع »تعارض منافع، مانع تنظیم گری و 

شفافیت« برگزار خواهد شد..

شعبه بهشهر بیمه دانا رتبه نخست را 
در بین شرکت های بیمه خصوصی 

کسب کرد
شعبه بهش��هر بیمه دانا در بین شرکت های 
بیمه خصوصی در منطقه، رتبه نخست را از 
آن خود کرد.  به گزارش روابط عمومی بیمه 
دانا، مس��عود غفوری رئیس شعبه بهشهر با 
تشریح عملکرد این ش��عبه در سال گذشته  
اعالم کرد: با توجه به اینکه این شعبه از سال 
۱۴00 تاسیس شده و اولین سال کاری خود را 
پشت سر می گذارد، بااین حال با داشتن شش 
نماینده تاکنون توانسته پرتفویی بالغ بر ۱56 
میلیارد ریال در رش��ته های مختلف بیمه ای 
محقق سازد. وی با اشاره به اینکه میانگین 
پرتفوی کسب شده توسط هر نماینده حدود 
۲ میلیارد و 500 میلیون تومان است، افزود: 
در حال حاضر شعبه بهشهر بیمه دانا در بین 
شرکت های بیمه خصوصی منطقه، رتبه اول 
و پس از یک شرکت بزرگ بیمه دولتی، رتبه 
دوم را به خود اختصاص داده است.  غفوری 
با تاکید بر اینکه وضعیت مطالبات سررسید 
گذشته این ش��عبه در خصوص بیمه گذاران 
تا پایان فروردین ماه امس��ال تس��ویه شده و 
مطالبات معوقی وج��ود ندارد،  تکریم ارباب 
رج��وع، پرداخت به موقع خس��ارت، بازدید و 
رصد کردن مراکز درمانی طرف قرارداد و نیز 
مالقات با بیمه گذاران عمده را از برنامه های 

محوری این شعبه ذکر کرد.

اخبار

در جلسه ای که با حضور مدیرعامل ،قائم 
مق��ام مدیرعامل، معاونین منابع انس��انی 
و اداری، مال��ی و اعتب��ارات و جمع��ی از 
همکاران بارعایت ش��یوه های بهداش��تی 
برگزار ش��د آقای محمد محقق طوسی از 
س��وی مدیرعامل به عن��وان معاونت بین 
المل��ل و ام��ور ارزی منصوب ش��دند.  به 
گزارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری 

ملل: مدیرعامل در ابتدای سخنان ضمن 
تبری��ک حلول عید س��عید فطر با اش��اره 
ب��ه اهمیت بخش بین المل��ل و ارزی در 
پیش��برد اهداف موسس��ه اظهار داش��ت 
موسس��ه اعتباری ملل برای دس��تیابی به 
اهداف خود نیازمند همکاری هر دو بخش 
ریالی و ارزی است و برای تحقق این امر 
سعی کردیم از افراد  متخصص  و با تجربه 

بهره مند ش��ویم . حجت االسالم جوادی 
اف��زود: جوامع پیش��رفته و ش��رکت های 
مطرح و معروف دنیا اصل جانشین پروری 
و اس��تفاده از تجربه دیگران را س��رلوحه 
کار خ��ود ق��رار داده اند و س��ازمانی که به 
آینده توجه نکند در رس��یدن به اهدافش 
دچار مشکل می شود و سازمان آینده نگر 
س��ازمانی اس��ت که به جانش��ین پروری 

اهتمام ورزد لذا برای بقا، پیش��رفت و رشد 
موسس��ه جانشین پروری را یک اصل می 
دانیم.  مدیر عامل موسس��ه اعتباری ملل 
افزود: با توجه به این که زکات علم نش��ر 
آن می باش��د لذا از کارکنان پیشکس��وت 
تقاضا کردیم که ک��ه تجربیات خود را به 
همکاران ج��وان بیاموزن��د و از همکاران 
جوان هم در خواست کردیم که مشتاقانه 

این تجربیات را کس��ب نمایند.   در خاتمه  
جلسه مدیر عامل ضمن تشکر از خدمات 
ارزنده آقای دکتر رسول زاده، مدیر پیشین 
معاون��ت بین المل��ل و ام��ور ارزی حکم 
انتصاب آقای محقق طوس��ی را به ایشان 
اعط��ا نم��ود.  اداره رواب��ط عمومی برای 
ایش��ان آرزوی توفیق و بهروزی در انجام 

ماموریت های محوله را دارد.

معارفه آقای محمد محقق طوسی به عنوان معاونت بین الملل و امور ارزی موسسه اعتباری ملل 

در همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز که با حضور 
بیش از 500 خیر مدرسه س��از و مقامات عالی کشور 
برگزار ش��د، از بانک مس��کن تجلیل شد. به گزارش 
پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا، مهدی س��ندگل 
نظام��ی مدیر ام��ور روابط عمومی و ح��وزه مدیریت 
بانک مسکن در حاش��یه این همایش، ضمن تشریح 
اقدامات انجام ش��ده توس��ط این بانک در راس��تای 
اجرای مسوولیت های اجتماعی در سال ۱۴00 گفت: 
بانک مس��کن در س��ال گذش��ته در مناطق محروم 
اس��تان های زنجان، خراس��ان ش��مالی و خوزستان 
اقدام به مدرسه س��ازی کرده است. وی با بیان اینکه 
تاکنون ۱۸ مدرس��ه توسط بانک مسکن ساخته شده 
و به بهره برداری رس��یده است، گفت: این مدارس در 
نقاط مختلف کشور از جمله استان های کم برخوردار 
و مناطق محروم احداث شده اند سندگل نظامی ادامه 
داد: عالوه بر این تعداد، س��اخت ۸ مدرس��ه دیگر نیز 
توس��ط بانک مسکن در دس��ت اقدام است که از این 

تعداد، ۲ مدرسه آماده بهره برداری است و در امسال 
افتتاح خواهد شد؛ بقیه نیز پیشرفت باالی 50درصدی 

دارند. مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک 
مسکن، تصریح کرد: بنابراین، در آینده نزدیک، تعداد 

مدارس س��اخته ش��ده توس��ط بانک مس��کن به ۲6 
مدرسه خواهد رسید. س��ندگل نظامی گفت: مدارس 
بانک مس��کن در مناطق محروم اس��تان های فارس، 
کرم��ان، لرس��تان، کردس��تان، مرکزی، سیس��تان و 
بلوچستان قرار دارند. مدیرامور روابط عمومی و حوزه 
مدیریت همچنین با اش��اره به طرح آجر به آجر گفت: 
بانک مس��کن آماده هرگون��ه همکاری با این طرح و 
مش��ارکت با جامعه خیرین مدرس��ه ساز و هماهنگی 
با س��ازمان نوسازی مدارس کش��ور به منظور ساخت 
یا تجهیز مدارس اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: بانک 
مس��کن عالوه بر توسعه فضاهای آموزشی، در حوزه 
تکمیل و تجهی��ز بخش های درمانی و بیمارس��تانی 
در مناط��ق محروم نیز اقداماتی انجام داده اس��ت که 
ش��امل کمک به بیمارستان خیریه آیت ا... خوانساری 
اراک، درمان��گاه فرهنگی��ان الیگودرز، بیمارس��تان و 
مرکز آموزش��ی، پژوهشی و درمانی روان پزشکی ابن 

سینا و دکتر حجازی شهر مشهد است.

تجلیل از بانک مسکن در همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز

فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان
شبکه های اجتماعی سبب شده اند تا ارتباط دورادور و اندک مشتریان با بانک 
مورد نظرش��ان ، به یک ارتباط گسترده و بی واسطه تر تبدیل شود. خصوصا اینکه 
یک��ی از راههای جلب اعتماد مش��تریان در ارائه و پذی��رش خدمات مالی ، ارتباط 
نزدیکتر و تعامل دوس��ویه است. به گزارش عصر ایرانیان به نقل از رصد اقتصادی 
، ش��بکه های اجتماعی به افراد این ام��کان را می دهد تا آموزش و اطالعات الزم 
در مورد خدمات، محصوالت و موسس��ات مالی به دس��ت آورند. بانک ایران زمین 
در بانکداری دیجیتال به عنوان یک بانکداری مردم محور، معتقد اس��ت که زمین 
بازی را مش��تری مش��خص می کند و ایران زمین باید خدمت را آنجایی ارائه کند 
که مش��تریان می خواهند. در دنیای بانکها امروزه رفتار مشتریان مورد مطالعه قرار 
می گیرد و خواس��ته های آنها در ش��بکه های اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد 
و بانک ها برای موفقیت در عرصه تنگاتنگ رقابت در جلب مش��تریان بیشتر سعی 
دارند تا با ایجاد یک رابطه نزدیکتر و ارائه خدمات ش��خصی س��ازی ش��ده، اعتماد 
مش��تریان را جلب کنند. اما این رابطه باید فراتر از پش��تیبانی باشد و ابزارهایی باید 
در اختیار مش��تریان گذاشت تا ضمن بهره مندی از خدمات آنالین ، در پس انداز ، 

سرمایه گذاری و خدمات شخصی سازی شده هم رضایت مشتریان را به خود جلب 
کنند. در عصر دیجیتال مش��تریان بانک ها به دنبال ارائه خدمات بانکی در بس��تر 
ش��بکه های اجتماعی هستند و با توجه به حضور گسترده کاربران دراین شبکه ها، 
فرصتی برای بانکها به وجود آمده تا برای ارائه خدمات به کسب و کارها و مشتریان 
وارد فضای ش��بکه های اجتماعی شوند. آمارها نشان دهنده افزایش میزان استفاده 
از رسانه های اجتماعی است. امروزه میلیاردها نفر در جهان به شبکه های مختلف 
اجتماعی دسترسی دارند و از آنها برای انجام کارهای روزانه خود استفاده می کنند 
و این موضوع فرصت بی نظیری را برای تعامل مردم به یکدیگر، کسب و کارها و 
ارائه خدمات توسط شرکت ها، سازمان ها، شبکه بانکی و مالی فراهم کرده است. 
استقبال از شبکه های اجتماعی توجه کسب و کارهای گوناگون را نیز به خود جلب 
کرده است. وجود این فضا بسیار تعامل آفرین است و فرصتی است که بانک ایران 
زمین آن را به غنیمت ش��مرده و در راس��تای سیاست گذاری های مشتری مدارانه 
خود به این امر پرداخته اس��ت. خدمات متعددی در جهت رضایت مش��تریان بانک 
ای��ران زمین طراحی ش��ده که از جمله آنها می توان ب��ه خدمات پرداخت قبض و 

خرید اینترنی به صورت غیرمستقیم از طریق شبکه های اجتماعی اشاره کرد. البته 
فضای ش��بکه های اجتماعی بیش��تر در اختیار مشاغل آنالین است و ارائه خدمات 
مالی و بانکی در بس��تر شبکه های اجتماعی هنوز شکل منسجمی ندارد اما از آنجا 
ک��ه بزودی ارائ��ه خدمات مالی در فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی به یک 
ضرورت تبدیل خواهد ش��د، الزام توجه به این حوزه برای صنعت بانکداری کش��ور 
احساس می شود و این امر در افق نزدیک برنامه های بانک ایران زمین قرار دارد. 
ارائه خدمات بانکی بر بس��تر ش��بکه های اجتماعی باید به استاندارد نزدیک شود و 
برای جلوگیری از ریسک های احتمالی در خرید ها در فضای شبکه های اجتماعی 
مانند تلگرام یا اینستاگرام الزم است که درگاه های بانکی در شبکه های اجتماعی 
راه اندازی ش��ود و خدمات مالی به صورت اس��تاندارد و با کمترین ریس��ک در این 
حوزه ارائه شود.خدماتی مانند پرداخت قبض و خرید اینترنت به صورت غیر مستقیم 
و از طریق ش��بکه های اجتماعی به مشتریان ارائه شده که مورد استقبال مشتریان 
نیز قرار گرفته اس��ت . البته هنوز امکان ارائه مستقیم خدمات بانکی در شبکه های 

اجتماعی فراهم نشده است.

اخبار

نقش عالمان دینی در زندگی مردم 
حذف شده است

مدیر آکادمی اس��الم شناسی اروپا در کشور 
آلم��ان گفت: مش��کل فعلی جامع��ه ما این 
اس��ت ک��ه امامت میان��ی و نق��ش عالمان 
دینی در زندگی مردم حذف شده و به جای 
آن تفکر س��کوالر روی کار آمده اس��ت. به 
گزارش مهر، حجت االس��الم ترابی گیالنی 
مدیر آکادمی اس��الم شناسی اروپا در کشور 
آلمان در نشس��ت تبیین نظری��ه امامت در 
مقی��اس میانی با اش��اره به اش��کال مطرح 
شده از س��وی برخی درباره مس��ئله امامت 
در کتاب »تأملی در مس��ئله والیت« اظهار 
کرد: مس��ئله مطرح شده تنها ناظر بر بحث 
امامت کالن اس��ت در حالکیه درباره امامت 
میانی صحبتی نش��ده اس��ت. امامت میانی 
تعینی و ش��غل نیست بلکه ش��انیت داشته 
و پذیرفته ش��ده از س��وی مردم است. مدیر 
آکادمی اسالم شناسی اروپا در کشور آلمان 
با بیان اینک��ه عالی ترین مصداق حکمرانی 
مردمی امامت میانی اس��ت خاطرنشان کرد: 
امامت میانی نه از جنس شاهنشاهی و نه از 
جنس انتصاب اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
امامت میانی آنطور که باید در جامعه تبیین 
نشده است افزود: امامت میانی اساسًا قضیه 
حکمرانی مردمی است یعنی مردم به کسی 
ش��أنیت امامت می دهن��د و امامت محله و 
جماعت تعینی است و از سوی مردم انتخاب 
و پذیرفت��ه می ش��ود و نگاه ما ب��ه امامت با 
مس��ئله سکوالر تقابل دارد زیرا دین باید در 
جامعه پیاده ش��ود. وی با بی��ان اینکه نظام 
امامت یک نظام جامع اس��ت گفت: نگاه ما 
به امام��ت تکویتی اس��ت و هنگامی که از 
نظ��ام امامت حرف می زنی��م درواقع از یک 
مس��ئله سیاس��ی صحبت می کنیم و اینکه 
دین و امامت در سطح کالن چگونه باید در 
س��طح جامعه و به تک تک انسان ها تسری 
یابد. ترابی با بیان اینکه برای شرح وظایف 
امام محله باید ابت��دا درباره معصومیت امام 
بحث و تبیین انجام ش��ود بیان کرد: برخی 
فتواهای متف��اوت باعث ایجاد درگیری بین 
مردم می شود اما اگر قرار باشد که با امامت 
میانی ایمان مردم ضعیف ش��ود نه تنها باید 
حکومت را از دینداران بگیریم بلکه مرجعیت 
دینی نیز از بین می رود و باید از امامت میانی 
دست بکشیم درحالیکه این استدالل ضعیف 

است و نمی توان به آن استناد کرد.

درخواست های حقوق بشری از سازمان 
ملل برای حمایت از شیعیان هزاره

رهبران جامعه مدنی، فعاالن حقوق بش��ر و 
روش��نفکران عمومی در نامه ای به سازمان 
ملل خواس��تار حمایت از ش��یعیان هزاره در 
افغانس��تان ش��دند و راهکارهایی را نیز برای 
حل این مشکل ارائه دادند. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، س��ازمان های بین المللی و حقوق 
بش��ری در نامه ای به س��ازمان ملل خواستار 
حمایت از شیعیان هزاره در افغانستان شدند. 
در این نامه سرگش��اده که به امضای رهبران 
جامعه مدنی، فعاالن حقوق بشر و روشنفکران 
عمومی رسیده، رسیدگی به آزار و اذیت جامعه 
شیعه هزاره در افغانس��تان و لزوم توقف این 
روند مورد تاکید قرار گرفته است. در این نامه 
آمده است: ما این نامه را می نویسیم تا نگرانی 
ش��دید خود را در مورد تشدید خشونت علیه 
جوامع شیعه هزاره در افغانستان ابراز کنیم. ما 
نامه می نویسیم تا اقدامات فوری شما را برای 
رسیدگی به این حمالت هدفمند که می تواند 
جنایت علیه بشریت باشد و یک نسل کشی 
به شمار می رود، درخواست کنیم. نویسندگان 
این نام��ه افزودند: م��ا معتقدیم ک��ه کارزار 
خشونت آمیز مداوم و عمدی علیه جامعه هزاره 
شیعه در افغانس��تان نیازمند واکنش فوری و 
هماهنگ س��ازمان ملل و جامعه بین المللی 
اس��ت. در ۱۹ آوریل ۲0۲۲، یک دبیرستان و 
یک مرکز آموزشی در محله هزاره نشینان در 
غرب کابل، افغانستان بمباران شد که موجب 
کشته و زخمی ش��دن تعداد زیادی از دانش 
آموزان ش��د. روز بعد، یک مس��جد شیعیان 
هزاره در شمال شهر مزارشریف بمباران شد 
که در آن س��ی و یک نفر کش��ته و هشتاد و 
هفت نمازگزار که برای برگزاری مراس��م ماه 
مبارک رمضان در مس��جد حضور داش��تند، 
زخمی شدند. با این حال، گزارش های محلی 
از سطح بسیار باالتری از تلفات حکایت دارد. 
مسجد دیگری در مزارشریف نیز در همان روز 
و به همان شیوه مورد حمله قرار گرفت و ده ها 
کش��ته و زخمی برجای گذاش��ت. در روز ۱۸ 
آوری��ل دو انفجار، مینی بوس های غیرنظامی 
را در مزارش��ریف هدف ق��رار دادند و در آنها 
دس��ت کم یازده هزاره و هج��ده نفر زخمب 
شدند. در همین روز، پنج معدنچی هزاره که با 
یک موتر مسافربری غیرنظامی در حال تردد 
بودند در والیت سمنگان متوقف و به ضرب 

گلوله کشته شدند. 

اخبار

 مبنای سکوالریزم چیست؟
آی��ت اهلل مصباح یزدی در ش��رح خطبه فدکیه می گوی��د: این تفکیک که 
حکومت برای عده ای و احکام دین برای عده ای دیگر یعنی چه؟ این همان 
مبنای س��کوالریزم است. خطبه فدکیه نام س��خنرانی حضرت فاطمه )س( 
در مس��جدالنبی که در اعتراض به غصب فدک ایراد شد. خلیفه اول پس از 
جریانات بعد از رحلت پیامبر )ص( با منس��وب کردن روایتی به پیامبر مبنی 
ب��ر اینکه پیامبران از خ��ود ارث برجای نمی گذارن��د، زمین های فدک را که 
پیامبر )ص( به حضرت فاطمه )س( بخش��یده ب��ود، به نفع خالفت مصادره 
کرد. فاطمه )س( پس از بی ثمر بودن دادخواهی اش به مس��جد پیامبر رفت 
و خطبه ای ایراد کرد که به خطبه فدکیه مشهور شد. ایشان در این خطبه بر 
مالکیتش درباره فدک تصریح کرد. همچنین به دفاع از حق حضرت علی )ع( 
درباره خالفت پرداخت و مسلمانان را به خاطر سکوت در مقابل ستم به اهل 
بیت )ع( سرزنش کرد. خطبه فدکیه مجموعه ای از معارف ناب در زمینه های 
خداشناسی، معاد شناس��ی، نبوت و بعثت پیامبر اسالم )ص(، عظمت قرآن، 
فلس��فه احکام و والی��ت را در بردارد. آن چه پیش رو دارید قس��مت چهل و 
چهارم از س��خنان مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی است که در خصوص شرح 
خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا س��الم اهلل علیها ایراد کرده اند: ما می دانیم 
وقت��ی در جامعه ما یک ش��خصیت بزرگ و با برکت��ی از دنیا برود مردم چه 
حالی پیدا می کنند. اما سوال این جاست که با رحلت بزرگ ترین رحمت الهی 
از میان بشر آیا حِق او آن طور که شایسته بود ادا شد؟ متأسفانه تاریخ نشان 
می ده��د که این انتظار برآورده نش��د. باید علت این برخ��ورد، هم از لحاظ 
تاریخی بررس��ی شود و هم مورد تحلیل واقع شود. یکی از علل این امر این 
بود که خود پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه وآله قبل از رحلت شان به امر خدای 
متعال لش��کری را به فرماندهی اسامه ترتیب دادند و اصرار کردند که مردم 
با اس��امه از مدینه خارج ش��وند و این تمهیدی بود که خدای متعال تدارک 
دیده بود تا بعد از رحلت پیغمبر فتنه ای واقع نش��ود و جانشینی امیرالمؤمنین 
تثبیت شود. اما عده ای دائماً در تماس بودند تا به محض رحلت رسول اکرم 
برگردند و همین کار را هم کردند. به هر حال قاعدتاً می بایس��ت کسانی که 
در مدینه بودند وقتی که می دیدند حال پیغمبر عادی نیست و احتمااًل ساعات 
آخر زندگی ش��ان است جمع شوند و محزون و گریان باشند همانند آنچه که 
درمورد شهادت امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه اتفاق افتاد. در این جا جای سوال 
بزرگی است که چرا چنین نشد؟! تفسیرهای مختلفی هم برای آن شده است 
مثاًل بعضی گفته اند: »مسلمانان نگران بودند که بعد از رحلت پیغمبر در جامعه 
اس��المی اختالف پیش بیاید و خأل رهبری موجب ضعف مس��لمین شود. از 
این رو جمع شدند که زودتر برای پیغمبر جانشین تعیین کنند تا جامعه دچار 
خأل رهبری نشود!« این خوش بینانه ترین تفسیری است که برای این جریان 
کرده اند؛ اما بعید است که قابل قبول باشد. چراکه در واقع اصاًل خأل رهبری 
وجود نداشت. هفتاد روز پیش پیغمبر علی را بر سر دست بلند کرده و فرموده 
بود: من کنت مواله فعلی مواله. خألیی وجود نداشت؛ ابهامی نبود. ولی آن ها 
یا فراموش کرده بودند یا انگیزه های دیگری داش��تند که ما در مقام قضاوت 
درباره رفتار آن ها نیستیم و فقط می خواهیم به اجمال بگوییم چه اتفاقی افتاد. 
آن چه اتفاق افتاد این بود که: هنوز جنازه پیغمبر روی زمین بود و هنوز جسم 
مطهرش غس��ل داده نشده بود که عده ای در سقیفه جمع شدند و با یکی از 

مهاجرین به عنوان خلیفه بیعت کردند.
نگاهیبهمظلومیتعلیوفاطمهعلیهماالسالم���

به فرض که آن ها با حس��ن نیت و از روی فراموش��ی این کار را کرده باشند 

اما وقتی خبر به امیرالمؤمنین س��الم اهلل علیه رس��ید فرمود: »به چه دلیل به 
این شکل جانشین پیغمبر را تعیین کردند؟« گفتند: »می گویند ما از نزدیکان 
پیغمبریم!« حضرت فرمود: »مگر کس��ی از من به پیغمبر نزدیک تر هست؟! 
چه طور اسمی از من برده نشد؟!« به دنبال این جریان اتفاقات دیگری هم رخ 
داد که زیاد شنیده اید. بر در خانه امیرالمؤمنین علیه السالم جمع شدند و ایشان 
را با اکراه برای بیعت گرفتن به مس��جد بردند، و حوادثی اتفاق افتاد که اگر 
آن چه در تواریخ آمده درست باشد – ظاهراً هم درست است – خیلی حوادث 
ناگواری بوده به طوری که به هیچ وجه از مس��لمانان انتظار چنین برخوردی 
با خاندان پیغمبر نمی رفت. در این جریانات امیرالمؤمنین س��الم اهلل علیه، هم 
در مس��جد با مردم اتمام حجت کردند و هم به در خانه هایش��ان می رفتند و 
سفارش��ات پیامبر و بیعتی را که با ایش��ان کرده بودند به یادشان می آوردند. 
باالخره قضیه خالفت خلیفه اول تثبیت ش��د و خاندان پیغمبر هم به خاطر 
جلوگیری از ش��کاف در بین مس��لمانان و سو استفاده دش��منان، غیر از آن 
احتجاجاتی که حجت را بر مردم تمام می کرد، اقدامی انجام ندادند و دس��ت 
به شمش��یر نبردند. اگر اهل بیت در آن مقطع زمانی دست به اقدامات عملی 

می زدند طولی نمی کشید که دیگر اثری از اسالم باقی نمی ماند.
ماجرایغصبفدک ���

دستگاه حکومت پس از تثبیت خالفت به کارهای حکومتی روی آورد. بنابر 
نقلی آنها مس��أله را از این جا ش��روع کردند که نزد امیرالمؤمنین علیه السالم 
آمدند و مثاًل به عنوان مش��ورت گفتند: »خالفت دیگر تثبیت ش��ده؛ اما به 
نظر ش��ما با اموالی که پیش از این در دس��ت پیغمبر اک��رم بود چگونه باید 
رفتار شود؟!« ایشان هم فرمودند: »باید همان طور عمل شود که خود پیغمبر 
عمل می کرد.« گفتند: »پس اموال خیبر چه می ش��ود؟« سوال از اموال خیبر 
خصوصیتی داش��ت. ما در اس��الم یک حکمی داریم به این مضمون که اگر 
دشمن اس��الم خودش در مقابل حاکم اسالمی تسلیم شود و اموالش را رها 
یا واگذار کند این اموال بین مس��لمین تقسیم نمی ش��ود؛ بلکه این اموال به 
خ��ود پیغمبر اکرم اختصاص دارد و ایش��ان اختیار دارد هر طور که مصلحت 
می داند با آن رفتار کند. خداوند متعال در س��وره حشر آیه 6 می فرماید: »َفَما 
َ ُیَسلُِّط ُرُسلَُه َعلَی َمن َیَشاء؛ اموالی  أَْوَجْفُتْم َعلَْیِه ِمْن َخْیٍل َواَل ِرَکاٍب َولَِکنهَّ اهللهَّ
هس��ت که خدا به شما برگرداند اما ش��ما برای به دست آوردن آن، لشکری 
نکش��یدید و جنگی نکردید بلکه صاحبان آن اموال آن ها را به ش��ما واگذار 
کردند. این اموال اختصاص به خدا و پیغمبر دارد و س��ایر مردم در آن حقی 
ندارند.« شأن نزول این آیه قلعه های خیبر و روستاهای وابسته به آن از جمله 

روستای فدک است. خلیفه اول و دوم آمدند پیش امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه 
و گفتند: »تکلیف این اموال چیس��ت؟« حض��رت فرمودند: »هر کاری خود 
پیغمب��ر می کرد حاال هم باید همان کار را انجام دهید.« گفتند: »پس فدک 
چه می ش��ود؟!« فدک هم از جمله همین اموال بود که پیغمبر اکرم آن را به 
حضرت زهرا واگذار کرده بود و همه مردم این را می دانستند و بعد از رحلت 
پیغمبر اکرم هم عامل و مباشر حضرت زهرا سالم اهلل علیها در آن جا مشغول 
کار بود. حضرت علی علیه السالم فرمودند: »این ها را پیغمبر به حضرت زهرا 
واگذار کرده اند و این ها مال ایشان است.« گفتند: »خیر، این ها مال بیت المال 
اس��ت و باید به بیت المال برگردد!« رفتند و عامل حض��رت زهرا را از آن جا 
بیرون کردند و فدک را تصرف کردند. برادران ما از اهل تس��نن این قضیه را 
این جور تفس��یر می کنند که این ها مصلحت اس��الم را در این می دانستند، یا 
اعتقاد داشتند که تصرفات پیغمبر در زمان خودش اعتبار داشته و بعد از ایشان 

هر که جانشین می شود اختیار دارد که هر طور صالح می داند رفتار کند.
احتجاجاولفاطمهسالماهللعلیها ���

کل حیات حضرت زهرا س��الم اهلل علیها بعد از رحلت پیغمبر 75 روز یا ۹5 روز 
بود. به حس��ب نقل هایی که در تواریخ شده – شاید جامع ترینشان همان شرح 
ابن ابی الحدید باش��د – در این فرصت چند نوع فعالی��ت انجام گرفت. در یک 
جلس��ه چند نفری که خلیف��ه اول و خلیفه ای که بنا بود بعداً خلیفه دوم ش��ود 
حضورداشتند، حضرت زهرا در حضور جمع دادخواهی کردند که: »شما چرا عامل 
مرا از فدک بیرون کردید؟« گفتند: »فدک بیت المال اس��ت و می خواهیم آن را 
َصرف مصالح مسلمین کنیم!« حضرت فرمودند: »می دانید که این ها را پیغمبر 
اکرم به من بخشیدند و نحله من است و دیگران حقی در آن ندارند.« گفتند: »نه، 
اموال عمومی و بیت المال است و ما مصلحت می دانیم که صرف مصالح جامعه 
اسالمی شود. اگر شما ادعا می کنید که این مزرعه را پدرتان به شما بخشیده است 
شاهد بیاورید!« حضرت زهرا سالم اهلل علیها گفتند: »اگر مالی در دست مسلمانی 
باش��د و من ادعا کنم که این مال من اس��ت، شما از من شاهد می خواهید یا از 
آن مس��لمان؟ من ذوالید هستم و کسی که علیه ذوالید ادعا می کند باید شاهد 
بیاورد.« قانون قضای اسالمی )بلکه قانون قضا در همه جای دنیا( این است که 
وقتی مالی در دست کسی است، اگر کسی دیگر ادعایی علیه آن مال دارد، آن 
مدعی باید شاهد بیاورد. ایشان باز برای اتمام حجت، امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه 
و ام ایمن را به عنوان شاهد آوردند. اما آن ها گفتند: علی یک شاهد است و ام ایمن 
هم زن است و یک زن برای شهادت کافی نیست! باز این جا قواعد قضاوت اقتضا 
می کند که اگر یکی از دو شاهد زن بود به جای یک شاهد دیگر باید قسم خورد. 

ولی آنها با تعبیرات نابه جایی با حضرت برخورد کردند.
احتجاجدومفاطمهسالماهللعلیها ���

بار دیگر بین ش��خص خلیفه اول به تنهایی و حضرت زهرا س��الم اهلل علیها 
گفت وگویی انجام می گیرد. حضرت خصوصی با ایش��ان صحبت می کنند و 
غیر از این که می گویند: »من ذوالید هس��تم و نباید شاهد بیاورم با این حال 
علی را ش��اهد آوردم،« می فرمایند: »گاهی پیغمب��ر اکرم در بعضی از قضایا 
ش��هادت یکی از صحابه ای که خیلی مورد اعتماد بود را به جای دو شهادت 
قبول می کردند. حاال شما علی و ام ایمن را به جای دو شاهد قبول نمی کنید؟« 
خلیفه در مقابل این منطق متأثر ش��د و نامه ای نوش��ت که این ملک متعلق 
به حضرت زهرا سالم اهلل علیهاس��ت. اما در بین راه شخص دیگری آن نامه 
را گرفت و پاره کرد و به حضرت زهرا س��الم اهلل علیها هم جسارت کرد. این 

جریان هم گذشت و مثل مسأله خالفت به جایی نرسید.

حکایت اولین قدمی که در تاریخ اسالم برای سکوالریزه شدن برداشته شد؛
فرهنگی
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روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»ساموئل جانسون« که بود؟
ساموئل جانس��ون معروف به دکتر جانسون، منتقد، 
نویسنده و مقاله نویس معروف انگلیسي در هجدهم 
سپتامبر سال ۱70۹م در لیچ فیلد انگلستان به دنیا آمد.
پایه آموزش او در کتاب فروش��ي پدرش گذارده شد و 
پس از اتمام تحصیالت در زادگاهش به آکسفورد رفت 
اما به سبب فقر و نیاز مالي، دنباله تحصیل را رها کرد و 
به وسیله نشر مقاله هاي آموزشي و ریاست مدرسه اي 
خصوصي امرار معاش نمود.جانسون در ۲۸ سالگي به 
لندن رفت و با تهیه مقاله هاي سیاس��ي و نقد ادبي و 
گزارش پارلماني و نیز انتشار اشعار هجوآمیز شناخته 
شد.وي پس از آن به عنوان نثرنویس ممتاز به جامعه 
معرفي گش��ت و از س��ال ۱7۴7م طرح فرهنگ نامه 
عظیم و مع��روف خود را آغاز ک��رد.از این به بعد به 
کار مداوم پرداخت و در طي کوشش��ي هفت س��اله، 
فرهنگ زبان انگلیسي را در دو جلد منتشر نمود.این 
اثر نفوذ عمیقي به دست آورد و مبناي تحقیق تاریخي 
زبان انگلیس��ي قرار گرفت.فرهنگ زبان انگلیسي، 
فرهنگ نامه اي بود براي پیرایش و جداس��ازي زبان 
انگلیس��ي از اصطالحات بیگانه و منزه ساختن آن از 
نظر صرف و نحو زبان.جانسون ضمن این کاْر منظومه 
طوالني بیهودگي امیال انسان که آمیخته با بدبیني 

مداوم شاعر بود را به چاپ رساند.

برداشت توت فرنگی - گلستان عکس: yjcمشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و پنجم )۶۶(

حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 

��ِعیِر … بار الها  الرحمن الرحیم َو أَِعْذنَا ِمْن َعَذاِب السهَّ
مرا از عذاب س��عیر پناه بده از انواع عذاب های قرآن 
عذاب س��عیر است؛ و به معنای متعدداز جمله: جهنم، 
آتش یک��ی از درمان جهنم وبرافروخته ش��دن آتش 
آمده است، سعیر و مشتقات آن قریب به بیست مرتبه 
در قرآن تکرار ش��ده اس��ت، و عموما پیرامون عذاب 
های آخرت بکار رفته اس��ت، اهل س��عیر به محض 
ورود به جهن��م به گناه خود اعتراف می کنند؛ نفرین 
خدا بر اهل س��عیر اس��ت؛ زیر پ��ای دوزخیان له می 

ش��وند؛ فری��اد و ویالی آن��ان بی اثر اس��ت؛ و اما بر 
اس��اس پاره ای از آیات شریفه قرآن و روایات نورانی 
ائمه معصومین علیهم السالم چه کسانی اهل عذاب 
سعیر هستند. کس��انی که والیت شیطان را بپذیرند؛ 
جنیانی که از فرمان حضرت س��لیمان امتناع کردند؛ 
اش��رار از جن؛ کافران؛ کس��انی که حرف پیامبران را 
گوش ندادند و تعقل ننمودن��د و به جای آن از پدران 
گمراه خود پیروی و تبعیت کردند؛ کس��انی که کتب 
آسمانی را انکار می نمودند؛ آنان که قیامت را تکذیب 

کردند؛ کس��انی که با متاع دنیا خوشحال می شدند و 
در این خوش��حالی از آخرت غافل شدند؛ مجرمان؛ و 
کس��انی که با ظلم اموال ایتام را تصرف می کردند؛ 
منکران اهل بیت علیهم السالم؛ متکبران؛ خائنان به 
مش��ورت؛ قاتالن؛ کاف��ران و…بهترین کار برای در 
امان ماندن از عذاب پناه بردن به خدای متعال اس��ت 
هم پناه عمل��ی هم پناه قلبی؛ پن��اه عملی با اجرای 
فرمان های خداس��ت و پناه قلبی با تش��دید عش��ق 

 ومحبت به خداوند است.
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دانشنامه

کارآمدی واکسن کرونای مدرنا در ماه نوامبر مشخص می شود
مدیر ارشد اجرایی مدرنا اعالم کرد که اطالعات کافی برای ارزیابی کارآمدی واکسن این شرکت و استفاده آن برای 
جمعیت وسیع تر در ماه نوامبر را در اختیار خواهد داشت.به گزارش مهر، »استفان بنسل« مدیر ارشد اجرایی واکسن 
سازی مدرنا در یک مصاحبه با شبکه خبری سی ان بی سی گفت: پیش بینی می شود نتیجه ارزیابی کارآمدی واکسن 
برای استفاده وسیع تر را در ماه نوامبر اعالم کند.همچنین او سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آمده بودن واکسن 
در ماه اکتبر را تکرار کرد.البته دونالد ترامپ مش��خص نکرد کدام واکس��ن از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا تایید 
می شود.البته بنسل در سخنان خود توضیح داد شرکت مدرنا اطالعات کافی برای تایید کارآمدی واکسن را تا ماه اکتبر 
در اختیار نخواهد داشت.این شرکت در بیانیه رسمی که در ۱6 سپتامبر منتشر شد، اعالم کرد فاز سوم آزمایش بالینی 
واکسن کووید ۱۹ با حضور ۲5 هزار و ۲۹6 نفر آغاز شده است.از این تعداد ۱0 هزار و ۲5 نفر دوز دوم واکسن را نیز 
دریافت کرده اند.همچنین رابرت ردفیلد مدیر مراکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا در جلسه استماع مجلس سنا 

اعالم کرد طبق پیش بینی های او واکسیناسیون محدود کووید ۱۹ از ماه نوامبر یا دسامبر آغاز می شود.

ربات بازرس برای تونلهای برق فشار قوی ساخته شد
محققان در یک شرکت دانش بنیان ربات هایی برای بازرسی از داخل تونل های انتقال برق فشار قوی ساختند 
که خطای انس��انی بازرسی را کاهش و اطالعات دقیق تری از تونل ها در اختیار قرار می دهد.ابوالفضل حسنی 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس در گفتگو با مهر، گفت: بازرسی از داخل تونل های انتقال 
برق فشار قوی و تشخیص عیوب و موارد غیرمجاز ازجمله ریزش دیواره تونل، ریزش آب، حرارت باال، انتشار گاز، 
آتش سوزی، حضور حیوانات موذی، حضور افراد غیرمجاز و... باعث شد که بتوانیم ربات بازرس تونل های شبکه 
انتقال و فوق توزیع را طراحی کنیم.وی با بیان اینکه این محصول در راستای رفع نیاز برق منطقه ای تهران و 
براساس انعقاد قراردادی ساخته شده است، بیان کرد: از این ربات جهت بازرسی انواع تونل های تاسیسات شهری، 
معادن و... استفاده می شود.حسنی با اشاره به ویژگی ها و مزایای این ربات بازرس گفت: این ربات که برای اولین 
بار در ایران ساخته شده، می تواند تونل را به صورت اتوماتیک بازرسی کرده و یا با استفاده از دستگاه کنترل پنل 
توسط اپراتور جهت انجام بازرسی از نقاط خاص کنترل شود.وی ادامه داد: طی هر بازرسی، کلیه تصاویر دریافتی 
از تونل از طریق تکنولوژی پردازش تصویر با تصاویر قبلی مقایسه شده و هرگونه تغییر در ظاهر تونل را به عنوان 
عیوب در نظر می گیرد.مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان گفت: همچنین وضعیت حرارت کابل ها و آتش سوزی 
احتمالی از طریق پردازش تصاویر دریافتی از دوربین حرارتی نصب ش��ده روی این ربات کنترل می شود.میزان 
انتشار انواع گازها، دود، درجه حرارت و رطوبت نیز توسط سنسورهای نصب شده روی ربات بررسی می شوند.وی 
با بیان اینکه تصاویر تونل به همراه داده های بدست آمده از پردازش تصویر و سنسورها به صورت آنالین روی 
دستگاه کنترل پنل نمایش داده می شوند، خاطرنشان کرد: به محض مشاهده هر گونه عیب در تونل، ربات اپراتور 

را توسط آالرم مطلع می کند و در نهایت گزارش بازرسی به صورت اتوماتیک ارائه خواهد شد.

نتیجه جهش های کروناویروس مشخص شد
تحقیقات جدید نش��ان می دهد که کروناویروس با س��رعتی آهس��ته که غیرمعمول اس��ت، جهش می یابد و 
جهش آن به نحوی نیس��ت که ش��دت آن بدتر ش��ود.به گزارش ایس��نا، تجزیه و تحلیل های صورت گرفته 
توس��ط متخصصان انجمن س��لطنتی لندن نش��ان داد که هیچ یک از تغییراتی که تاکن��ون در کد ژنتیکی 
کروناویروس ایجاد ش��ده، باعث ش��دیدتر و عفونی تر شدن ویروس نشده اس��ت.این یافته ها برای پزشکان 
و اپیدمیولوژیس��ت ها اطمینان بخش اس��ت چراکه نش��ان می دهد افرادی که قبال ب��ه »کووید-۱۹« مبتال 
ش��ده اند، از ابتالی مجدد محفوظ می مانند.همچنین امید اس��ت که وقتی واکس��ن کووید-۱۹ در دس��ترس 
ق��رار گرفت، برای طوالنی مدت موثر خواهد بود.س��ایر یافته های این مطالعه ثابت می کند که کروناویروس 
به طور طبیعی در خفاش ها تکامل یافته و مقصر س��اخت آن آزمایش��گاه های چینی  نیستند.محققان انجمن 
سلطنتی لندن می گویند که مکان و ماهیت جهش ها در کروناویروس جدید بر شدت آن تاثیر نگذاشته است.
پیش از این محققان اظهار کرده بودند که ویروس جهش یافته و ش��دت آن کمتر ش��ده اس��ت. اما میزان 
مس��ری بودن آن افزایش یافته اس��ت.اما اکنون، این نظریه می تواند به طور کامل از بین برود.جهش هایی 
که طی پاندمی کووید-۱۹ تکامل یافته اس��ت، نش��انگرهایی از خود به جای گذاش��ته اند که به محققان این 
امکان را می دهد شیوع ویروس را ردیابی کنند.این یک ابزار کلیدی است که به سیاستگذاران اجازه می دهد 
 تصمی��م بگیرن��د که چگونه به بهترین وجه می توان این پاندمی را محدود کرد.پروفس��ور »جفری اس��میت
»)Geoffrey Smith( محقق اصلی پروژه از دپارتمان پاتولوژی دانش��گاه کمبریج گفت: خبر خوب این 

است که عامل کووید-۱۹ یعنی ویروس»SARS-CoV-۲« تاکنون ثابت شده است.

خطی��ب نماز جمعه این هفته ته��ران گفت: اگر دولت تصمی��م دارد نحوه 
پرداخ��ت یارانه ها را اصالح کند، مردم قبل از اج��رای طرح در جریان قرار 
گیرن��د و نحوه جبران یارانه ه��ا عملی گردد تا مردم به آرامش برس��ند. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االسالم والمسلمین محمدحسن ابوترابی فرد 
خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه های عبادی_سیاسی نماز جمعه 
این در رابطه با منش��ور حکومت��ی امیرالمؤمنین علی )ع( اظهار کرد: فرمان 
امیرالمؤمنین به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر و فرازهای بلند این منشور 
برآمده از آموزه های وحیانی است که بیانگر نظریه دولت در اندیشه سیاسی 
و دینی امیرالمؤمنین علی )ع( است. حجت االسالم ابوترابی فرد درباره نکته 
نامه امیرالمؤمنین )ع( به مالک اشتر تصریح کرد: در این نامه، بحث توصیه 
نیست بلکه بحث، فرمان است که مدیران، باید آراسته به تقوا باشید، سیاست 
منهای عدالت در تفکر علی )ع( هیچ معنایی ندارد. ترجیح و مقدم داش��تن 
اوامر الهی در همه حوزه ها اعم از حیات فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
و حوزه های مدیریتی باید لحاظ شود. وی بیان کرد: امیرالمؤمنین خطاب به 
مالک می گویند سعادت مرهون توجه به فرامین دینی است. ما اگر به دنبال 
سعادت هستیم باید تالش کنیم رابطه خود را با وحی مستحکم کنیم و هر 
قدر این رابطه اس��تحکام یابد راه برای س��عادت جامعه هموار می شود و اگر 
فاصله بگیریم محصول آن کاهش اقتدار و مشکالت و چالش های فرهنگی، 
سیاس��ی و اقتصادی اس��ت. خطیب نم��از جمعه تهران ادام��ه داد: امروزها 
در محاصره کرانه باختری و حشدالش��عبی ع��راق و رزمندگان یمن و امت 
اس��المی قرار دارند. امروز امت فلسطین و قهرمانان غزه و مردم فلسطینی 
ساکن سرزمین های اشغالی کنار هم قرار دارند و وحدت و انسجام و امید به 
آینده در میان آن ها دس��تاورد محور مقاومت است. پیام محور مقاومت این 

اس��ت که امت اسالم با اقتدار در کنار شما است. حجت االسالم ابوترابی فرد 
با اش��اره به تحوالت اقتصادی اخیر با بیان توصیه جدی به مقامات ارش��د 
اجرایی کش��ور، گفت: باید راه را ب��رای اجتماع علمی هموار کرد و نخبگان 
سیاس��ی و علمی و جامعه دانشگاهی با مش��کالت و چالش های اقتصادی 
م��ورد تعامل و گفتگوی جدی ق��رار گیرند و ما برای برون رفت از تنگناها با 
الهام از سیاس��ت های ابالغی به یک تصمی��م مورد حمایت جامعه علمی و 
نخبگان سیاسی برس��یم. وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید بر این امر 
متمرکز ش��وند و روی آن س��رمایه گذاری کنند و این مهم نیازمند مدیریت 
شایس��ته مدیران خردمند و خردورز و با انگیزه، پرنشاط و شجاع است. باید 
از این ظرفیت به خوبی اس��تفاده ش��ود. خطیب نماز جمع��ه تهران با بیان 
اینکه دولت بر اصالح ساختار و عملکرد اقتصادی کشور مصمم است، خاطر 
نشان کرد: امروز بیش از گذشته نیازمند اصالح ساختاری هستیم که بسیار 
ضروری و غیرقابل اغماض است. حجت االسالم ابوترابی فرد با تأکید بر لزوم 
شفاف سازی این نکته از سوی دولتمردان که رنج های اقتصادی امروز ناشی 
از سیاست های اشتباه دهه های گذشته است، گفت: برون رفت از این تنگناها 
نیازمند اعتماد مردم به دولت و نظام و عزم تحول است. بدون تردید سیاست 
پولی کش��ور باید اصالح شود. سیاست چاپ، نش��ر و توزیع گسترده پول و 
سیاس��ت پولی انبساطی تأثیرات زیانباری بر تولید و رشد اقتصادی داشته و 
از عوامل مؤثر رش��د تورم و کاهش ارزش پولی اس��ت. وی اضافه کرد: اگر 
سیاست انبساط پولی و استقراض بانکی گره گشای مشکالت اقتصادی بود 
و می توانست رشد بلندمدت اقتصادی را به همراه داشته باشد، هیچ کشوری 
با مش��کالت اقتصادی مواجه نبود، زیرا رشد پایه پولی و استقراض از بانک 
مرکزی کار ساده ای است. خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: مسئولین و 

رس��انه ها باید برای مردم توضیح دهند که سیاست رشد پایه پولی می تواند 
نقش مؤثری در اقتصاد داشته باشد. سیاست مالی یعنی تأمین مخارج دولت 
و مخارج دولت مهمترین ابزار سیاس��ت مالی اس��ت و بدون تردید در طول 
دهه های اخیر سیاس��ت های پولی و مالی دولت ها در جهت رش��د اقتصادی 
باالتر و ثبات اقتصادی ناتوان بوده و باید این سیاست ها مورد تجدیدنظر قرار 
گیرد. حجت االسالم ابوترابی فرد اضافه کرد: دولت محترم تجدیدنظر در این 
سیاس��ت ها را در دستورکار قرار داده، اما باید برای مردم تبیین شود. به نظر 
حقیر، طراحی نظام بودجه ریزی صحیح براس��اس رهنمودهای مقام معظم 
رهبری و تأکیدات معظم له در دستورکار قرار گیرد و از صاحبنظران و مدیران 
کارآزموده اس��تفاده ش��ود تا مردم جریان قرار گیرند که دولت چه برنامه ای 
برای اصالح نظام بودجه ریزی دارد. وی با بیان اینکه دولت باید برنامه خود 
را ارائه کند و نخبگان را به یاری بطلبد و با تالش برای ادامه در مسیر گام 
نهد، عنوان کرد: اگر دولت تصمیم دارد نحوه پرداخت یارانه ها را اصالح کند، 
مردم قبل از اجرای طرح در جریان قرار گیرند و نحوه جبران یارانه ها عملی 
گردد تا مردم به آرامش برسند. مردم باید کنار دولت قرار گیرند تا اصالحات 
اقتصادی شکل گیرد. خطیب نماز جمعه تهران در پایان خاطرنشان کرد: از 
نخبگان سیاسی و علمی خواهش می کنم نزاع های سیاسی را کنار بگذاریم. 
اگر من اش��تباه کردم ش��ما امروز در نقد من دچار اشتباه نشوید، اگر نجات 
کشور را می خواهیم دست در دست هم دهیم و تصمیم صحیح اتخاذ کنیم 
و برای اجرای تصمیمات صحیح همه جریان های سیاسی دوستدار ایران در 
کنار هم قرار گیرند تا در این راه قدم های منطقی و اصولی برداش��ته شود و 
مردم به این باور برس��ند که اراده نظام و قوای س��ه گانه بر اصالح ساختار و 

عملکرد اقتصادی کشور است.

دولت از قبل مردم را در جریان اصالح نحوه پرداخت یارانه ها قرار دهد
خطیب نماز جمعه تهران:

یک نماینده ادوار مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه با حرف نمی شود با گرانی مبارزه کرد، گفت: متأسفانه در 
دولت فعلی هم زیر س��اخت قوی برای مقابله با گرانی فراهم نش��ده اس��ت. ابراهیم کارخانه نماینده ادوار مجلس 
شورای اسالمی در گفتگو با »عصر ایرانیان« با اشاره به گرانی ها و افزایش قیمت های اخیر اظهار داشت: در رابطه 
با افزایش بی رویه قیمت ها که متأس��فانه هیچ نظارتی نس��بت به کنترل قیمت ها صورت نمی گیرد، هم دولت و 
هم مجلس ش��ورای اسالمی مقصر هستند به این دلیل که قانون قوی ای که بتواند در مسأله گرانی با آن عوامل 
برخورد کند وجود ندارد. وی تصریح کرد: قانون تعزیرات حکومتی مربوط به س��ال ۱36۸ اس��ت و در سال ۱376 
به آن اصالحیه می خورد و از آن س��ال تا کنون که قیمت ها صد برابر بیش��تر ش��ده، هنوز قانون جدیدی در رابطه 
با تعزیرات در مجلس تدوین نشده و دولت نیز در این رابطه الیحه ای ارائه نکرده است. این یکی از اساسی ترین 
و مهمترین مس��أله ای اس��ت که در طول این مدت باعث افزایش قیمت ها شده است. عوامل گران فروش وقتی 
دیدند اهرم قوی ای در رابطه با اقدامات و برخورد آنها وجود ندارد، ش��کل گرفتند. نماینده ادوار مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته شاهد هستیم که دائماً ستاد تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از 
تولید کننده و مصرف کننده، هشدار دادند که قیمت ها نباید بیشتر شود اما همان زمان شاهد بودیم که واحدهای 
تولیدی، قیمت های خود را افزایش دادند، گفت: دلیل واحدهای تولیدی برای این افزایش قیمت ها این است که به 
این نظریه قائل هستند که صرفاً جریمه می شوند و جریمه خود را پرداخت می کنند. یعنی با افزایش قیمت ها، سود 
چند صد میلیاردی به دست می آوردند و چند میلیونی جریمه می شوند. در این راستا بارها به دولت و مجلس هشدار 
دادیم که قانون س��تاد تعزیرات را تغییر دهند اما تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته اس��ت و این موضوع یکی از 
اساس��ی ترین نکات اس��ت. کارخانه تاکید کرد: از بنیان، در سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تعارض 
منافع وجود دارد. این س��ازمان ابتدا مردم نهاد بود اما در اواخر دولت خاتمی که ش��ریعتمداری وزیر بازرگانی بود، 
سازمان نظارت و بازرسی قیمت ها که یک سازمان قوی تشکیالتی در سراسر کشور بود و بر قیمت تمام اجناس 
فروش��گاه ها اش��راف داشت، منحل شد و در مقابل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که منافعشان با 
یکدیگر در تضاد است ایجاد شد و مشخص است که در این موقعیت قدرت چانه زنی تولید کنندگان بیشتر است. 

وی افزود: متاسفانه یک نهاد منسجم و با قانون قدرتمند برای مقابله با گرانی در کشور وجود ندارد.

تمجید مقاومت فلسطین از عملیات ضدصهیونیستی
گروه های مقاومت فلسطین به عملیات ضدصهونیستی شب گذشته مبارزان فلسطینی در منطقه العاد که به هالکت 
و زخمی ش��دن صهیونیس��تها منجر ش��د، واکنش نش��ان دادند و آنرا مورد تمجید قرار دادند. به گزارش فلسطین 
الیوم، گروه های مقاومت فلس��طین به عملیات ضدصهونیستی ش��ب گذشته مبارزان فلسطینی در منطقه العاد در 
س��رزمین های اش��غالی واکنش نشان دادند و آنرا مورد تمجید قرار دادند. گروه های مقاومت فلسطین هشدار دادند 
که هرگونه تعدی و گزندی به مسجداالقصی و اعمال تحرکات برای تقسیم زمانی و مکانی این مسجداالقصی، 
منطقه را شعله ور خواهد کرد. مقاومت فلسطین عملیات سلحشورانه علیه صهیونیستها را بخشی از واکنش ملت 
فلسطین به جنایات اشغالگران دانست و با اشاره به تهدیدات صهیونیستها علیه رهبران مقاومت فلسطین آنرا نشانه 
س��رخوردگی صهیونیستها دانس��ت. در بیانیه گروههای مقاومت فلسطین آمده است: تهدیدات دشمن درباره ترور 
رهبران مقاومت فلس��طین حالت س��رخوردگی و آشفتگی که این رژیم در آن به سر می برد را نشان می دهد. ما به 
دش��من درباره ارتکاب هرگونه حماقتی در این زمینه هشدار می دهیم. تبعات ارتکاب حماقت متوجه سران بحران 
زده صهیونیست خواهد بود. مقاومت فلسطین تاکید کرد: ما به عملیات العاد می بالیم زیرا دشمن را در قلب این رژیم 

هدف قرار داد و ثابت کرد که ملت فلسطینی از حق دفاع از مقدساتش دست برنخواهد برداشت.
تهدیداتازروییاسبرایتروررهبرانمقاومتفلسطین ���

صهیونیست ها به دنبال عملیات دالورانه مبارزان فلسطینی در قلب رژیم صهیونیستی، خواستار ترور یحیی السنوار 
رئیس حماس در غزه شدند. آن ها در ادامه هراس خود را از ادامه این عملیات های ضدصهیونیستی پنهان نکردند. 
در این راستا ایلی آویدار عضو کنیست رژیم صهیونیستی مدعی شد: اگر اقدامی علیه السنوار انجام ندهیم عملیاتها 
نه تنها ادامه خواهد یافت بلکه بیش��تر هم خواهد ش��د. هماهنگی امنیتی با تشکیالت خودگردان باید بیشتر شود. 
یسرائیل کاتز دیگر عضو کنست رژیم صهیونیستی هم مدعی شد: باید یحیی السنوار ترور شود و به سیاست های 
ترور رهبران فلس��طینی در غزه روی بیاوریم این تنها راه مقابله با عملیاتها و توقف آن اس��ت. یس��رائیل زیف از 
نظامیان رژیم صهیونیستی هم ادعا کرد: السنوار باید تاوان حرفهایش را بپردازد. اوست که دستور حمالت را داده 

است و باید مسئولیت آنرا بپذیرد و خونش ریخته شود. اسرائیل باید او را ترور کند.
نظامیانصهیونیستورودیجنوبغربجنینرابستند ���

منابع محلی اعالم کردند که نظامیان رژیم صهیونیس��تی ظهر امروز جمعه به وقت محلی ورودی ش��هرک عرابه 
در جنوب غرب جنین در شمال کرانه باختری را بستند. به گفته این منابع نظامیان و تک تیراندازان این رژیم در 

محل مستقر شده اند.

دولت روحانی اقتصاد را ویران کرد

رئیس صداوس��یما درباره مالک انتخاب مدیران جدید ش��بکه های س��یما، 
سرانجام ماجرای هک صداوسیما و شائبه حذف برخی مجریان از تلویزیون 
به ارائه توضیحاتی پرداخت. پیمان جبلی رییس سازمان صداوسیما در حاشیه 
یک مراس��م، درباره ریزش مخاطب تلویزیون که در جلسه با سریال سازان 
آن را مط��رح ک��رده بود توضیح داد: درباره نفوذ فرهنگی دش��من همه باید 
نگران باشیم، چه ما در صداوسیما چه در حوزه سینما و حوزه فرهنگ و هنر 
و دیگر عرصه ها. این ها مختص یک حوزه نیست و همه باید کمک کنیم تا 
در مقابل نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن ایستادگی کنیم. وی ادامه داد: همه 
ما مسئولیم و نه فقط ما در صداوسیما بلکه در سینما، مطبوعات، نمایش، و 
در هم��ه حوزه ها ما برای صیانت از امنیت جامعه و فرهنگ و اخالق جامعه 
و باورها مسئول هستیم. آنچه که من در آن جلسه گفتم ناظر بر همین بود 
که باید آسیب شناسی کنیم به چه دلیل عالقه مخاطبان و توجه مخاطبان 
به هنرمندان و آثارشان دارد کم می شود. همچنان فکر می کنم یک ضرورت 
اس��ت و همه باید تشریک مساعی کنند و در مقابل تهاجم فرهنگی و نفوذ 
فرهنگی دش��من همفکری کنیم. جبلی مطرح ک��رد: بحث، بحث رقابت و 
درگیری ما با یکدیگر نیس��ت و همه در مقابل یک دشمن واحد هستیم که 
هدفش این است که فرهنگ، باور، اخالق، اعتقادات و داشته های جامعه ما 
را آسیب بزند و از بین ببرد و همه در این بار مسئولیم. وی همچنین درباره 

تغییرات مدیریتی عنوان کرد: در هر دوره ای در صداوس��یما تغییراتی هم در 
ماموریت ها و هم در س��از و کارها و مناصب اتف��اق می افتد. بنابراین اینکه 
تغییراتی را در رویکردها و مناصب و مسئولیت ها و هم در محتوای فاخر روی 
آنتن شاهد باشیم طبیعی است. جبلی در پاسخ به سوالی درباره نام هایی که به 
عنوان مدیران جدید سازمان شنیده می شود و شائبه نداشتن رزومه مدیریتی 
برخ��ی از آنه��ا بیان کرد: آنچه که برای ما اهمی��ت دارد ایمان به تحول در 
صداوسیماس��ت، ایمان به ضرورت تحول در محتوا و رویکردها و بازگشت 
داشته ها و ظرفیت های جامعه و ایمان به اینکه در مقابل مردم و اخالق مردم 
مسئولیم و در درجه اول کسی که می خواهد با ما همکار باشد باید این اعتقاد 
را داشته باشد. وی درباره دیگر مالک ها اضافه کرد: در درجه بعد حتماً باید در 
حوزه فرهنگ، هنر، تلویزیون و تولید، تجربه و دانش داشته باشد که مالک 
ما برای انتخاب همکاران جدید حتماً همین موارد خواهد بود. جبلی در پاسخ 
به سؤال دیگر خبرنگار مهر درباره سرانجام ماجرای هک صداوسیما و اینکه 
درباره آن اطالع رسانی نشده است هم توضیح داد: بررسی هایی درباره هک 
سامانه های پخش اتفاق افتاد، خوشبختانه صداوسیما با آمادگی و توانمندی 
خوب همکاران ما در حوزه فنی حداقل ضربه ممکن را خورد. بررسی ها ادامه 
دارد ن��ه فق��ط از طرف ما بلکه از طرف س��ازمان هایی که متخصص حوزه 
س��ایبری هستند چون عالوه بر موردی که برای صداوسیما پیش آمد موارد 

دیگری که در بقیه دس��تگاه ها پیش آمد و باعث هک سامانه ها شد در حال 
بررسی اس��ت و نتیجه قطعی را این دستگاه ها ان شاهلل اعالم می کنند. وی 
درباره ساخت مستندی برای نادر طالب زاده بیان کرد: کمترین کاری که ما 
می توانیم درباره حاج نادر انجام دهیم س��اخت مستند است. به نظرم ساخت 
مستند فقط رفع تکلیف است نه فقط درباره شخص حاج نادر طالب زاده بلکه 
درباره شیوه، مکتب و مرام حاج نادر باید بتوانیم کار خوب انجام دهیم. رییس 
صداوسیما در پاسخ به س��ؤال دیگری درباره ریزش مخاطبان صداوسیما و 
تأثیر تنگ تر شدن دایره مجریان تلویزیون و نام هایی که در چند وقت اخیر 
ش��نیده شده قرار است از تلویزیون حذف شوند، یادآور شد: من پیش از این 
هم گفته ام درهای صداوس��یما بر روی تمام استعدادها و ظرفیت ها به ویژه 
کسانی که ایمان به فرهنگ و امانتداری مردم دارند باز است هیچ گاه این در 
بسته نشده و ان شاهلل بازتر می شود همه ظرفیت هایی که ایمان به این اصول 
دارند حتماً قدرش��ان را می دانیم و در سازمان هم از این سرمایه ها نگهداری 
می کنیم. وی در پایان بیان کرد: مورد خاصی را که اشاره کردید دلیل بر این 
نمی ش��ود که صداوسیما سیاستی برای قطع همکاری یا طرد عناصر داشته 
باشد. هدف ما این است که کل جامعه و ظرفیت ها را ببینیم و تالش کنیم 
هرکس��ی را که در این مس��یر می تواند ایفای نقش کند از او صیانت کرده و 

او را تقویت کنیم.

واکنش رئیس رسانه ملی به شائبه حذف برخی مجریان؛
 درها بسته نیست


