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صفحه6

دولت برای کنترل آشفته بازار 
اجاره بها چه می کند؟

با نزدیک شدن به فصل جابه جایی خانوارها؛

 مبارزه با غاصبان قدس 
حق طبیعی مردم فلسطین است
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صفحه2

صفحه3

ب��ا وج��ود لفاظی های آمری��کا درباره احی��ای برجام، 
تصویب طرح های ضد ایرانی در س��نای این کش��ور 
نش��ان از کارشکنی طرف آمریکایی در مذاکرات دارد. 
طی روز های گذش��ته، آمریکا با تصویب دو طرح ضد 
ایرانی در مجلس سنای این کشور سنگ اندازی در...

میخ آخر به تابوت برجام؟

 سنگ اندازی سنای آمريکا 
در روند مذاکرات هسته ای؛

بازار سرمایه به کام سهامداران ُخرد 

همینصفحه

صفحه2

یکی از تحوالت مهم، سفر سال گذشته رئیس جمهور 
کشورمان به روسیه و دیدار با رئیس جمهور این کشور 
ب��ود که نقش ارزن��ده ای در افزایش تعامالت دوجانبه 
داشته است. روسیه به عنوان یک ابرقدرت و بازیگر مهم 

جهانی در دوره پوتین، توانست جایگاه خود را در...

قطار تهران-مسکو روی ریل 
همکاری های دوجانبه

 روسيه ارزش مقاومت ايران را 
برابر آمريکا می داند؛

معاون هماهنگ کننده ارتش:

به تکنولوژی ساخت 
هواپیما دسترسی 

پیداکرده ایم

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

یادداشت

وزارت کشور استانداران را 
برای مدیریت بازار بسیج 

نکرده است
حسینمحمدصالحیدارانی ���

عض�وکمیس�یونام�ورداخلیکش�ورو
شوراهادرمجلس

نقش  ب��ر  وزیر کش��ور 
آفرین��ی اس��تانداران در 
کنترل  گ��ذاری،  قیمت 
بازار، جلوگیری از احتکار 
و قاچاق کاال، تاکید دارد اما ما ندیدیم که 
اس��تانداران در زمینه مدیریت گرانی ها 
نقشی ایفا کنند، آنچه شاهد هستیم این 
است که اس��تانداران تمام تمرکز خود را 
بر روز مسائل و مشکالت محلی گذاشته 
اند، به عنوان نمونه در اس��تان اصفهان 
بیش��تر جلس��ات برای حل مس��ئله آب 
برگزار می شود و به گرانی ها ورود نشده 
اس��ت. حتی اگر به تعزیرات و س��ازمان 

بازرسی دستوری داده شده باشد...
ادامهدرهمینصفحه ���

اصالحات اقتصادی منجر به 
تضعیف معیشت مردم نشود 

احدآزادیخواه ���
سخنگویکمیسیونکشاورزیمجلس

طبق قانون بودجه سال 
1401 و براس��اس گفته 
و  برنامه  سازمان  رئیس 
بودجه کل کشور، اختیار 
حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی با دولت 
اس��ت و دولت زمان و مدیریت وضعیت 
این ارز را تعیین می کند. مجلس یازدهم 
در قانون بودجه ساالنه بر این نکته تاکید 
کرد ک��ه چنانچه دولت قص��د تغییر در 
ش��یوه پرداخت ارز 4200 تومانی را دارد 
باید پیش از ای��ن اقدام، ترتیبات قانونی 
برای جبران زی��ان رفاه مصرف کننده را 
پیش بینی کند به گونه ای که افراد بتوانند 
کاال و خدمات را به نرخ ش��هریور 1400 
تهی��ه کنند. براس��اس قان��ون مجلس، 
دولتم��ردان بای��د ب��رای مدیری��ت ارز 

ترجیحی مکانیزمی تعریف کنند...
ادامهدرصفحه���2

شرکت سهام برق منطقه ا باختر 

BAOC ۱- موضو تجدید مناقصه : 
2- مدت تحویل تجهیزات : 

BAOC  3-  محل تحویل تجهیزات :
۴- مبل برآورد :
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ادامهازهمینصفحه ���
اقدام خاصی از این ارگان ها شاهد نبودیم، مشکل 
نان، گندم و آرد کش��وری است اگر در اخبار گفته 
می ش��ود اتفاق خاصی بر مبنای دس��تور رئیس 
جمهور در استان تهران و در پایتخت صورت می 
گیرد در س��ایر استان ها کمتر بوده و نمود زیادی 
در نقاط دیگ��ر ندارد. انتخاب اس��تانداران خیلی 
درس��ت و دقیق نبود ک��ه بخواهیم آنها در زمینه 
گرانی ها گام بردارند، اگر انتخاب ها درست انجام 
می شد شاهد بودیم با انتقال دغدغه های محلی 
و منطقه ای از س��وی نمایندگان به اس��تانداران، 
اقداماتی صورت می گرفت که متاس��فانه چنین 
نیست. در مجلس مش��کالت کشوری بیان می 

ش��ود اما چندان توجهی صورت نگرفته اس��ت و 
متاسفانه بازار و قیمت اجناس با بی نظمی مواجه 
ش��ده اس��ت و هر کس هر کاری که می خواهد 
انجام می دهد. برخی س��ازمان ه��ا و نهادهایی 
که در کنترل بازار دخیل هس��تند از جمله وزارت 
صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی، 
تعزیرات حکومتی باید جلسه ویژه ای برگزار شود 
تا هماهنگ عمل کنند و اگر قرار است به صورت 
استانی عمل ش��ود تا امروز ندیده ایم استانداران 
جلسه مش��ترکی با این نهادهای ذی ربط برگزار 
کند تا بازار را کنترل کند. متاسفانه احتکار صورت 
م��ی گی��رد، نظارت درس��ت و دقیقی از س��وی 
تعزی��رات حکومتی، وزارت صم��ت و نهادهایی 

که مربوط به این کارهستند دیده نشده است، به 
نظر می رس��د الزم است دستور خاصی از سوی 
رئیس جمه��ور حداقل برای اس��تانداران در این 
زمینه باشد و این جلسات از سطح کشور تا استان 
و شهرس��تان صورت بگیرد تا م��ردم نمود آن را 
ببینند. نقش آفرینی استانداران صرفا در حد حرف 
بوده اس��ت و وزارت کشور اس��تانداران را بسیج 
نکردند و چنین موضوعی را ندیده ایم، متاسفانه یا 
دغدغه ها کمتر است یا تصور می کنند دستورات 
کش��وری می تواند تا زیر مجموعه اثرگذار باشد 
و کار ص��ورت بگیرد اما نیازمند نظارت ومدیریت 
هس��تیم چرا که مدیریت اس��تانی ضعف بوده و 

کمتر به این سطح از مدیریت توجه شده است.

وزارت کشور استانداران را برای مدیریت بازار بسیج نکرده است
دریادار س��یاری گفت: در حوزه هوایی به جایگاهی رسیده ایم 
که هواپیما های جدید را با اتکا به صنعتگران ارتش، نیرو های 
مس��لح و دانشگاه های کشور می س��ازیم. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، معاون هماهنگ کننده ارتش در مراس��م افتتاحیه 
هش��تمین دوره رزم مقدماتی نخبگان وظیفه کشوری گفت: 
در حوزه هوایی، امروز به جایگاهی رسیده ایم که هواپیما های 
جدید را با دستان توانمند صنعتگران و عزیزانمان در ارتش و 
نیرو های مسلح و وزارت دفاع و دانشگاه های کشور می سازیم 
و به تکنولوژی ساخت هواپیما دسترسی یافته ایم. گفتنی است 
ماجرای ساخت هواپیما در ایران به سال ۶۵ و میانه جنگ بر 
می گردد و در آن تاریخ، نیروی هوایی ارتش به دنبال برنامه ای 
رفت تا بتواند به طور بوم��ی، جنگنده هایی در تراز با آنچه در 

اختیار داشت تولید کند. نیرو های مس��لح ایران در این راستا 
به تولید انواع هواپیمای جنگی و ترابری به نام های آذرخش، 
ایران 141 و کوثر که ۳0 مرداد 1۳۹۷ طی مراسمی به مناسب 
روز صنعت دفاعی رونمایی ش��د، پرداختند. طراحی و ساخت 
این جنگنده نس��ل چهارم این پیام خودکفایی کامل ایران و 
رسیدن نیرو های مسلح کشورمان به تکنولوژی ساخت هواپیما 
را ب��ه جهان مخابره کرد. هم اکنون نیز بنا به اعالم معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 4۵0 شرکت دانش بنیان 
در ح��وزه هوایی فعالیت می کنند و به گفته س��ورنا س��تاری 
معاون ریاست جمهوری، این معاونت همچنان آماده حمایت 
از شکل گیری ش��رکت های جدید و ارائه تسهیالت و وام به 
شرکت های فعال این حوزه است. دریادار سیاری همچنین با 

اشاره به دستاورد های نظامی ایران در حوزه دریایی گفت: امروز 
جزو معدود کشور هایی هستیم که توان ساختن ناو موشک انداز 
و ناوش��کن را داریم و امروز ادعا می کنیم که توانایی ساخت 
پیش��رفته ترین تجهی��زات دریایی را داریم. ب��ه گفته معاون 
هماهنگ کنن��ده ارتش، نیروی دریای��ی ارتش امروز نه تن ها 
در حوزه سطح بلکه در حوزه زیردریایی نیز به توانمندی های 
قابل توجهی دست یافته، بلکه قادر است که زیردریایی سبک، 
متوسط و سنگین بسازد. تصمیم به ساخت زیردریایی در ایران 
برای اولین بار به اوایل دوران جنگ تحمیلی باز می گردد. براین 
اساس طرحی از سوی شهید چمران برای در دست اقدام قرار 
گرفت، اما به علت پیچیدگی های متعدد ساخت زیردریایی ها به 

ثمره نهایی نرسید.

به تکنولوژی ساخت هواپیما دسترسی پیداکرده ایم
معاون هماهنگ کننده ارتش:

 کارشناس اقتصادی:
سطح درآمد خانوار کاهش و نرخ اجاره بها افزایش یافته است



يادداشت
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ايران و جهان

اصالحات اقتصادی منجر به 
تضعیف معیشت مردم نشود 

ادامهازصفحهیک ���
...که قدرت خرید خانوار نس��بت به ش��هریور 
1400 کاه��ش پی��دا نکند، هرچند س��ازوکار 
اختصاص یارانه پنهان باید س��اماندهی شود 
چراکه بخش زیادی از آن به جامعه هدف که 
اقشار کم درآمد هستند، نمی رسد اما این اقدام 
باید با حساس��یت و دقت بسیار همراه باشد تا 
سفره مردم تحت تاثیر قرار نگیرد.مردم نباید از 
قیمت  روی کاالها متوجه اصالحات اقتصادی 
دولت ش��وند بلکه دولت ابتدا باید منابعی را به 
ازای حذف ارز ترجیحی به حساب مردم واریز 
کند س��پس فرآیند حذف ارز 4200 تومانی را 
پیش گیرد تا از حذف کاالهای اساسی از سفره 
مردم جلوگیری ش��ود. انتشار خبری مبنی بر 
حمایت مجلس از تصمیم دولت برای شفاف 
ک��ردن یاران��ه آرد به نقل از بن��ده را تکذیب 
می کنم، در مطالبی که تحت عنوان مصاحبه 
از بنده در فضای مجازی منتشر شده، نظر من 
به درس��تی منتقل نش��ده چراکه بنده معتقدم 
حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از کوچک 
ش��دن س��فره آن ها باید اولویت اصلی جامعه 
باشد و اصالحات اقتصادی متناسب با شرایط 
انجام شود به نحوی که وضعیت معیشت مردم 

تضعیف نشود .

مبارزه با غاصبان قدس حق طبیعی 
مردم فلسطین است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اشغالگری 
و اش��غالگران رو به زوال هس��تند و مبارزه با 
غاصبان قدس و فلسطین، حق طبیعی، مشروع 
و قانون��ی مردم فلس��طین اس��ت. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه با محکومیت یورش مجدد 
و مکرر صهیونیس��ت ها به مسجد االقصی و 
تعرض وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به 
نمازگزاران و مدافعان اماکن مقدسه فلسطین، 
اعالم کرد؛ اشغالگری و اشغالگران رو به زوال 
هستند و مبارزه با غاصبان قدس و فلسطین، 
حق طبیعی، مشروع و قانونی مردم فلسطین 
است. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به 
تشدید تجاوزات و اقدامات سبوعانه رژیم آپارتاید 
اس��رائیل در اراضی اشغالی فلسطین، خواستار 
کمک ملت ها، دولت ها و مجامع منطقه ای و 
بین المللی به مردم فلسطین برای دفاع از خود 
و مقابله با اشغالگران صهیونیست شد. خطیب 
زاده در پای��ان ضمن تاکید بر ضرورت وحدت 
جهان اس��الم برای دفاع از فلسطین و نجات 
مسجد االقصی، عادی س��ازی روابط با رژیم 
آپارتاید اس��رائیل را از عوامل تشویق و تشدید 
کننده خشونت توسط صهیونیست ها در اراضی 

اشغالی فلسطین توصیف کرد.

اصالحات به دنبال موفقیت دولت نیست
عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران گفت: به 
نظر نمی رس��د اصالح طلبان خیلی به دنبال 
موفقی��ت دولت فعلی باش��ند و حتی به نظر 
می رس��د بعض��ی از آنها از شکس��ت دولت 
خوشحال می ش��وند. محمد صادق کوشکی 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با 
»عصر ایرانیان« در رابطه با انتقادات اصالح 
طلبان و منتقدین به اقدامات دولت سیزدهم، 
گف��ت: بخش��ی از انتقادات��ی که از س��وی 
منتقدین دولت مطرح می ش��ود حتی در حد 
ایراد کودکانه هم قابل ارزیابی نیس��ت. برای 
مث��ال مطرح می کنند که چ��را ریزگرد وجود 
دارد؟ حل مش��کل ریزگ��رد در اختیار دولت 
ایران نیس��ت و یک حرکت بزرگ منطقه ای 
می خواهد. دولت ما در این زمینه هیچ کاری 
نمی تواند انجام دهد و هر شخصی هم رئیس 
جمهور باشد کاری نمی تواند انجام دهد و باید 
میان کش��ورهای منطقه همکاری منطقه ای 
ش��کل گیرد تا با ریزگردها مقابله شود. وی 
عنوان کرد: برای مثال در ماجرای ورود زنان 
به ورزشگاه، یک مس��أله فرعی و حاشیه ای 
توس��ط این بزرگواران، به قدری بزرگنمایی 
ش��ده که رئیس جمه��ور در طول یک هفته 
س��ه بار باید برای آن وقت بگذارد. اصاًل چه 
اهمیتی دارد؟ ما هزاران مش��کل مهم داریم، 
اینکه چند خانم بخواهند به ورزشگاه بروند و 
تیمی را تشویق کنند، ردیف چندم مشکالت 
کشور خواهد بود؟ عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران افزود: منتق��دان حرف های عجیب و 
غریبی در مورد دیوار کشیدن مطرح می کنند 
و برای آدم س��وال می ش��ود ک��ه ذهن این 
دوس��تان کجا این مطالب را می س��ازد؟ این 

جنس ایرادات، ایرادات بنی اسرائیلی است.

کابینه نفتالی بنت تا یک ماه دیگر 
سقوط خواهد کرد

محافل صهیونیستی با اش��اره به اظهارنظر 
اخیر نفتالی بن��ت، عنوان کرده اند که کابینه 
ائتالف��ی وی ب��زودی س��قوط خواهد کرد. 
روزنامه هاآرتص در گزارشی به نقل از منابع 
نزدیک به نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
نوشت: از عمر کابینه نفتالی بنت نهایتاً قریب 
به یک ماه باقی مانده است. بنابراین گزارش، 
در ش��رایط کنونی درباره اینک��ه چه زمانی 
کابینه نفتالی بنت سقوط خواهد کرد، اتفاق 
نظر وجود دارد اما تنها س��وال باقیمانده این 
اس��ت که چگونه این سقوط رخ خواهد داد؟ 
در همین رابطه، نفتالی بنت اخیراً اظهاراتی 
داش��ته که ایجاد انشقاق در کابینه و سقوط 
آن را بیش��تر قطعی کرده اس��ت. بنت اخیراً 
گفته اس��ت که حتی تا یک هزار سال دیگر 
فکر نمی کرده کابینه ای متشکل از گیدعون 
س��اعر، آویگ��دور لیبرمن و اح��زاب عربی 
تش��کیل دهد. همین نقل قول از وی باعث 
ش��ده تحلیلگران از نزدیک بودن انشقاق در 

کابینه ائتالفی وی خبر بدهند.

اتحادیه عرب نسبت به پیامدهای شهرک 
سازی رژیم صهیونیستی هشدار داد

اتحادیه عرب در بیانیه ای نس��بت به عواقب 
و پیامدهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی 
هش��دار داد. به گزارش روسیا الیوم، اتحادیه 
عرب نس��بت به پیامده��ای تصویب طرح 
رژیم صهیونیس��تی مبنی بر ساخت 4 هزار 
واحد مسکونی جدید مختص شهرک نشینان 
در کرانه باخت��ری و همچنین ویران کردن 
12 روس��تا واقع در جنوب استان »الخلیل« 
هش��دار داد. بنابرای��ن گ��زارش، دبیرخان��ه 
عموم��ی اتحادیه عرب در بیانیه ای نس��بت 
ب��ه پیامدهای اجرای طرح ه��ا و توطئه های 
رژیم صهیونیس��تی علیه امنیت و ثبات بین 
المللی هش��دار داد. این طرح ها در چارچوب 
تجاوزهای پی در پی رژیم صهیونیستی علیه 
ملت فلس��طینی از جمله، بره��م زدن بافت 
نژادی فلس��طینیان، ق��رار می گیرد. اتحادیه 
ع��رب اعالم کرد که ای��ن توطئه های رژیم 
تبعیض  معان��ی  صهیونیس��تی، فجیع ترین 
ن��ژادی و آپارتاید را مجس��م می کنند و در 
ادامه سلس��له جنایت ها و اقدامات خصمانه 
این رژیم اجرا می ش��وند. در ادامه این بیانیه 
آمده اس��ت که س��کوت بی��ن المللی رژیم 
صهیونیس��تی را تشویق کرده تا جنایت ها و 
اقدامات خصمانه خ��ود را بدون هیچ مانعی 
ادام��ه دهند، در حالی که ای��ن اقدامات باید 
مورد پیگرد قانونی و بازخواست قضائی قرار 
گیرن��د. دبیرخانه اتحادیه ع��رب طرح های 
شهرک س��ازی رژیم صهیونیس��تی را طبق 
قوانی��ن بی��ن المللی جنایت جنگ��ی و غیر 
انس��انی خواند و مجدداً از جامعه جهانی به 
ویژه ش��ورای امنیت خواست که به وظایف 
و مسئولیت های خود را در راستای مقابله با 
طرح ها و پروژه های رژیم صهیونیستی پایبند 

باشند.

پرونده اسرا نباید تحت تأثیر تسویه 
حساب های سیاسی قرار گیرد

رئیس کمیته امور اس��رای دولت نجات ملی 
یمن در س��خنانی با اشاره به نیتهای خبیثانه 
عربس��تان، اعالم کرد که پرونده اسرا پرونده 
ای انسانی اس��ت و نباید تحت تأثیر تسویه 
حس��اب های سیاس��ی قرار گیرد. به گزارش 
المیادی��ن، »عبدالق��ادر المرتض��ی« رئیس 
کمیت��ه امور اس��را در دولت نج��ات ملی در 
سخنانی اظهار داش��ت که پرونده اسرا یک 
پرونده انس��انی اس��ت و نباید تح��ت تأثیر 
تسویه حساب های سیاس��ی قرار گیرد. وی 
با اشاره به اینکه افرادی که توسط عربستان 
به عدن فرستاده شدند کارگر بودند نه اسیر، 
افزود: رفتارهای عربستان غرض ورزانه بوده 
و نش��انگر نیت های خبیث این کشور است. 
المرتضی در ادامه گفت: عربس��تان از طریق 
ابتکارات بشردوستانه دروغین، به دنبال بهبود 
تصویر خود بوده و در تالش است تا برچسبی 
دروغی��ن را، به ارت��ش و کمیته های مردمی 
یمن بچس��باند مبنی بر اینکه این نیروها از 
عناصر خارجی اس��تفاده می کنند. وی تاکید 
ک��رد که پرونده اس��را در زم��ره پرونده های 
اعتمادس��از ق��رار دارد و هرگونه اختاللی در 
روند آن بر پرونده های دیگر تأثیر می گذارد. 
رئیس کمیته امور اس��را افزود: پرونده اس��را 
یک پرونده بشردوس��تانه است و نباید تحت 
تأثیر تسویه حس��اب های سیاسی قرارگیرد، 
اما عملکرد عربس��تان می تواند در این زمینه 
]پرونده مبادله اس��را[ س��نگ ان��دازی کند. 
»عبدالق��ادر المرتضی« با اش��اره به آمادگی 
صنعا برای پایان بخش��یدن به پرونده مبادله 
اسرا از طریق اتما فرایند تبادل اسیران هر دو 
طرف، تاکید کرد که وظایف کمیته امور اسرا، 
تنها رس��یدگی به امور اسیران جنگی است. 
گفتنی اس��ت که کمیته امور اس��رای دولت 
نجات ملی یمن پیش تر تاکید کرده بود که 
به عربستان اجازه سیاسی کاری و سو استفاده 

از پرونده اسیران را نمی دهد.

اخبار

رمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با بیان اینکه به سطح اطمینان بخشی از 
آمادگی رزمی رسیده ایم، گفت:  کوچک ترین  تهدید دشمن  را پاسخ قاطع و 
پشیمان کننده می دهیم. به گزارش تسنیم،  دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه یازدهمین 
مسابقات سراسری قرآن کریم خانواده ها و فرزندان پاسدار در مشهد مقدس 
با بیان اینکه مبنای مبارزه ما با استکبار جهانی و ظالمان بر اساس مبانی و 
آموزه های قرآنی اس��ت ، اظهار داشت: ما نه ظلم می کنیم و نه زیر بار ظلم 
می رویم ، هر جا مظلومی در عالم بیابیم به او کمک می کنیم و انتظار نداریم 
که ظالمان جهان از جمله آمریکای جنایتکار و صهیونیست های کودک کش 
از ما تعریف کنند. آنها ظالم هستند و ما مظلوم مقتدر ، یعنی به برکت انقالب 

اسالمی این شهامت را پیدا کرده ایم که با اقتدار از خودمان دفاع می کنیم . 
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه ما امروز باید به آموزه های قرآنی 
عم��ل کنیم ، افزود:  قرآن نیاز امروز ما س��ت؛ نه فقط نی��از ملّت و جامعه ی 
اسالمی ما بلکه نیاز جامعه ی بشری اس��ت، خردمندان و آزادمردان جهان 
به قرآن نیاز دارند. قرآن با استکبار مخالفت میکند، قرآن است که با ظلم و 
ظالمان صریحاً مبارزه می کند. گرفتاری امروز مردم جهان، همین اعتماد به 
ظالمان است، ولی فرهنگ قرآنی مبارزه با ظلم و ظالم است. دریادار پاسدار 
علیرضا تنگسیری افزود: قطعا برای ما افتخاراست که محافظین و پاسداران 
انقالب اسالمی مورد قبول دشمنان اسالم و ظالمان نباشند. فرمانده نیروی 
دریایی س��پاه درباره وضعیت آمادگی رزم نیروی دریایی س��پاه با اشاره به 

ٍة َوِمن ِرباِط الَخیِل ُترِهبوَن بِِه  آیه ش��ریفه »َوأَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
ِ َوَعُدوَُّکم« ابراز داشت: امروز به لطف عنایات ویژه خداوند متعال و  َعُدوَّ اللَّ
هدایت های عالمانه و داهیانه مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، تمام ارگان 
های نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی در س��طح قابل قبول از آمادگی 
رزمی رسیده اند که برای انجام فرمان  لحظه شماری می کنند و نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز همچون سایر نیروها، با توکل بر خداوند 
سبحان و توجه ویژه به موضوع ارتقای توان رزم ، به سطح اطمینان بخشی 
از آمادگی رزم رسیده که دشمنان می دانند اگر بخواهند تهدیدی در عرصه 
دریا علیه منابع و منافع نظام مقدس جمهوری اسالمی ایجاد نمایند در سطح 

باالتری پاسخ قاطع و پشیمان کننده ای دریافت خواهند کرد.

 به کوچک ترین  تهدید دشمن  پاسخ قاطع و پشیمان کننده می دهیم
دریادار تنگسیری:

قطار تهران-مسکو روی ریل همکاری های دوجانبه
روسیه ارزش مقاومت ایران را برابر آمریکا می داند؛

یکی از تحوالت مهم، س��فر س��ال گذشته رئیس جمهور 
کشورمان به روسیه و دیدار با رئیس جمهور این کشور بود 
که نقش ارزنده ای در افزایش تعامالت دوجانبه داشته است. 
روسیه به عنوان یک ابرقدرت و بازیگر مهم جهانی در دوره 
پوتین، توانست جایگاه خود را در معادالت جهانی تثبیت کند، 
در حال حاضر با تحوالت سیاس��ی جهان هم گرایی خوبی 
دارد و واقع بینان��ه برخورد می کند. یکی از اصول سیاس��ت 
خارج��ی روس��یه چندجانبه گرایی و ارتباط ب��ا قدرت های 
نوظهور در عرصه جهانی اس��ت؛ هر چند در جنگ سرد با 
غرب به سر می برد، ولی با کشورهای دیگر به دنبال ارتباط 
منطقی و روابط گس��ترده است. غرب در سال های گذشته 
به انحای مختلف، با تحریم و فشارهای دیگر قصد داشت 
قدرت روسیه را کم کند، ولی روسیه پوتین توانست خود را 
بازیابد و این در حالی اس��ت که در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ و جو بایدن به تدریج شاهد افول هژمونی آمریکا 
و افزایش قدرت  کشورهای نوظهور در جهان هستیم. روسیه 
به عنوان یک ابرقدرت و بازیگر مهم جهانی در دوره پوتین، 
توانس��ت جایگاه خود را در معادالت جهانی تثبیت کند، در 
حال حاضر با تحوالت سیاسی جهان هم گرایی خوبی دارد 
و واقع بینانه برخورد می کند. یکی از اصول سیاست خارجی 
روس��یه چندجانبه گرایی و ارتباط با قدرت های نوظهور در 
عرصه جهانی اس��ت؛ هر چند در جنگ سرد با غرب به سر 
می برد، ولی با کشورهای دیگر به دنبال ارتباط منطقی و روابط 
گسترده است. غرب در سال های گذشته به انحای مختلف، 
با تحریم و فشارهای دیگر قصد داشت قدرت روسیه را کم 
کند، ولی روسیه پوتین توانست خود را بازیابد و این در حالی 
اس��ت که در دوران ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ و جو 
بایدن به تدریج شاهد افول هژمونی آمریکا و افزایش قدرت  
کشورهای نوظهور در جهان هستیم. یکی از تحوالتی که 
در ماه های اخیر به سرتیتر رسانه های جهان تبدیل شد، سفر 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان 

به روسیه و دیدار با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور 
بود. سفری که دستاوردهای زیادی داشت و دشمنان انقالب 
اس��المی را عصبانی کرد. غربی ها با مانور رسانه ای تالش 
کردند آن را به حاش��یه برانند و به ج��ای پرداختن به اصل 
موضوع ک��ه هم گرایی دو قدرت بزرگ منطقه یعنی ایران 

و روسیه بود، به برخی مسائل سطحی پرداختند.
چراغربازهمگراییایرانوروسیهعصبانیاست؟ ���

غربی ها به ویژه آمریکا و صهیونیسم در چند سال گذشته 
تالش بس��یاری کردند جمهوری اسالمی ایران را منزوی 
نش��ان دهند، ته��ران را به ُکرنش در برابر خواس��ته های 
خود وادارند و امتیاز بگیرند، اما مقاومت مردم و مس��ئوالن 
عالی رتبه ایران ترفند و اقدامات فریبکارانه آمریکا و غرب 
را با چالش مواجه کرد. کش��ورمان با روابط گسترده خود و 
پیگیری عضویت دائم در پیمان شانگهای و امضای سند 
همکاری های راهبردی 2۵ ساله با روسیه تمام حربه های 
غرب را خنث��ی کرد. اکنون جمهوری اس��المی ایران در 
معادالت منطق��ه ای نقش مهمی دارد؛ از س��ویی قدرت 
میدان جمهوری اس��المی ایران افزایش یافته و از س��وی 

دیگر به پش��توانه قدرت میدان، دیپلماسی ایرانی مقتدرتر 
شده اس��ت. نمونه عینی آن تسلیم ش��دن غرب در برابر 
خواس��ته های به حق ایران در مذاک��رات رفع تحریم ها در 
وین اس��ت. منصور صالح فرد، کارش��ناس امور بین الملل 
گفت : آمریکایی ها و غربی ها از انزوای جمهوری اسالمی 
ایران ناامید و ناتوان ش��ده اند و روز به روز ش��اهد افزایش 
قدرت کشورمان در حل معادالت منطقه ای هستند. ایران 
پس از س��فر آیت الل رئیسی به مسکو جایگاه اصلی خود 
را بازیافت و با اولویت دادن به سیاس��ت حسن همجواری، 
اعتماد کش��ورهای شرقی  و همسایه را به خود جلب کرده 
اس��ت. وی اف��زود: موقعیت و جایگاه کنون��ی ایران برای 
روسیه بسیار مهم است و مسکو در دولت سیزدهم به این 
باور رس��یده که تهران به دنبال ارتباط با همسایگان، رفع 
تنش زدایی، همکاری در معادالت منطقه ای و گس��ترش 
روابط در چارچوب پیمان شانگهای و کشورهای قدرتمند 
نوظهور است. صالح فرد عنوان کرد: مهم ترین رویکردی 
که دولت س��یزدهم در هشت ماه اخیر نشان داد، مقاومت 
در مقابل غرب و ش��رطی نکردن اقتصاد و امور کشور به 

رابطه با غرب و اروپاس��ت. این موضوع در تعامل با روسیه 
حکم نگاهی راهب��ردی دارد و می تواند به تقویت روابط و 
همکاری های منطقه ای و بین المللی دو کش��ور بینجامد. 
پروپاگاندای رس��انه ای غرب به صورتی است که به دنبال 
کاهش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی روسیه در جهان 
هستند، ولی با توجه به اینکه شاهد افول هژمونی آمریکا در 
منطقه و جهان هستیم، تعامل با مسکو و کشورهای مورد 
تحریم غ��رب بیش از پیش حائز اهمیت می نماید. عالوه 
بر این، گس��ترش روابط با کشورهای آفریقایی، آمریکای 
التین، جنوب ش��رقی آس��یا و همچنین آسیای مرکزی و 
قراردادهای درازمدت با چین نشان می دهد روسیه از جایگاه 
رفیعی در معادالت منطقه ای برخوردار اس��ت و همکاری 
ایران با روس ها می تواند به تقویت روابط کشورهای منطقه 
و ُحسن همجواری و سیاست همسایگی جمهوری اسالمی 

ایران بینجامد.
چراروسیهبهتعاملباایراننیازدارد؟ ���

جمهوری اس��المی ایران تنها کش��وری است که در خط 
مقدم جبهه مبارزه با غرب و صهیونیس��م ق��رار دارد و لذا 
روس��یه نیازمند رفتار و مواضع جمهوری اس��المی ایران 
و مقاوم��ت در مقابل غرب اس��ت. روس��یه می داند ایران 
درص��دد به خاک مالیدن پش��ت آمریکا و صهیونیس��م و 
اخراج نیروهای آمریکایی از غرب آسیاست، لذا روس ها به 
تعامل با جمهوری اسالمی ایران نیاز دارند. دولت سیزدهم 
برخالف دولت های گذشته که شعار می دادند، به طور عملی 
توجه به غ��رب و اروپا را کنار گذاش��ت و با اتخاذ اولویت 
سیاست همسایگی و نگاه به شرق، وارد تعامالت سیاسی و 
روابط با دیگر طرفها شده است. روس ها به این نکته خیلی 
توجه دارند که بعد از مدت ها دولت ایران در سیاست داخلی 
و خارجی، هماهنگ و همگام به دنبال تحقق منویات مقام 
معظم رهبری است. این سیاست هماهنگ و یکپارچه برای 

روسیه بسیار اهمیت دارد.

میخ آخر به تابوت برجام؟

مرکز پژوهش ها پیش نویس قانون اداره روابط خارجی را به مجلس فرستاد

سنگ اندازی سنای آمریکا در روند مذاکرات هسته ای؛

در نامه ای؛

با وجود لفاظی های آمریکا درباره احیای برجام، تصویب طرح های ضد ایرانی 
در سنای این کشور نشان از کارشکنی طرف آمریکایی در مذاکرات دارد. طی 
روز های گذشته، آمریکا با تصویب دو طرح ضد ایرانی در مجلس سنای این 
کش��ور سنگ اندازی در مسیر مذاکرات را ش��روع کرده است. سنای آمریکا 
چهارشنبه گذشته، طرح حفظ تحریم ها علیه بانک مرکزی ایران که با هدف 
محدودس��ازی همکاری ه��ای تهران - پکن به مجلس س��نای آمریکا ارائه 
ش��ده بود و همینطور طرح دیگ��ری را با هدف جلوگیری از رفع تحریم های 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به تصویب رساند. اگرچه این طرح ها الزام آور 
نیستند، اما سناتور های آمریکایی در تالشند که این طرح را به قانون تبدیل 
کنند. کارشناس��ان بر این باورند که اگر این طرح ها به قانون تبدیل ش��وند 
می تواند روند مذاکرات هس��ته ای ایران را پیچیده تر کند. نبود عزم جدی در 
ط��رف آمریکای��ی و عدم اتخاذ تصمیم به موقع، روند دس��تیابی به توافق را 
مختل کرده اس��ت. آمریکایی ها از یک ط��رف از توافق قریب الوقوع حرف 
می زنن��د و از طرف دیگر با تصویب الیحه های ضد ایرانی و خواس��ته های 
فرابرجامی مسیر مذاکرات را به بیراهه می کشانند. در ادامه، کارشکنی طرف 

آمریکایی در پیشبرد مذاکرات را بررسی می کنیم.
طرحهایضدایرانیسنا،سنگاندازیآمریکاییهادرمسیرتوافق ���

نخس��تین طرح ضد ایرانی سنای آمریکا که با پیش��نهاد »تد کروز« سناتور 
جمهوری خواه این کش��ور به س��نا ارائه شد، بر حفظ تحریم های »مرتبط با 
تروریسم« علیه جمهوری اسالمی ایران تاکید می کرد. این طرح با ۸۶ رأی 
مثبت در برابر 12 رأی منفی به تصویب رس��ید. محدودسازی همکاری های 
ای��ران و چی��ن از دیگر اهداف این طرح اس��ت. تد ک��روز در متقاعد کردن 
س��ناتور ها به دادن رأی مثب��ت به این الیحه با ط��رح اتهاماتی علیه ایران 
مدعی ش��د: »ایران نخستین حامی تروریسم دولتی در جهان است. اگر شما 
از تحریم های تروریس��تی علیه سپاه حمایت می کنید، باید به این طرح رأی 
مثبت دهید.« به رغم ادعای مقامات آمریکایی برای تمایل به احیای برجام، 
دومین طرح ضد ایرانی نیز در س��نا به تصویب رس��ید. بر این اساس، سنای 
آمریکا با تصویب طرحی غیرالزام آور از دولت بایدن خواست در صورت احیای 
برجام، سپاه پاسداران همچنان در فهرست تحریم ها بماند و برنامه موشکی 
و فعالیت ه��ای منطقه ای ایران هم جز توافق باش��د. این طرح به پیش��نهاد 
»جیمز لنکفورد« س��ناتور جمهوری خواه از ایالت اوکالهاما ارائه ش��د و ۶2 

سناتور از 100 سناتور سنای آمریکا این طرح را تایید کردند. به گفته ناظران، 
رای س��ناتور های دموکرات به این طرح که خواسته های فرابرجامی را پیش 
می کشد، ارسال هشداری به دولت بایدن برای عدم احیای برجام است. چندی 
پیش نیز مجلس نمایندگان آمریکا طرحی موسوم به »قانون توقف پهپاد های 
ایرانی« را تصویب کرد. در بخش��ی از این طرح آمده اس��ت که »اشخاص و 
نهاد هایی که آگاهانه در تامین، فروش یا انتقال سالح و تجهیزات به ایران یا 
از ایران مشارکت داشته باشند، تحریم خواهند شد.« تحلیلگران معتقدند که 
این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا که در بحبوحه مذاکرات وین رخ می دهد، 
گره دس��تیابی به توافق را کورتر می کند. تصوی��ب طرح های ضد ایرانی در 
تضاد آش��کار با اظهارات مقامات آمریکایی اس��ت. جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا پیش از این اعالم کرده بود که مایل است به توافق با ایران بازگردد و 
برخی از تحریم های آمریکا را کاهش دهد. اما توپ را در زمین ایران انداخت 
و رسیدن به توافق را مشروط بر پایبندی تهران به تعهدات خود اعالم کرد. 
کاخ س��فید نیز با تاکید بر این موضع طی بیانیه ای اعالم کرد که »پیشرفت 
قابل توجهی« در مذاکرات حاصل ش��ده و در صورتی که ایران در این مورد 
»جدییت« نش��ان دهد، توافق ظرف چند روز ممکن خواهد بود. با این حال، 
تحلیلگران سیاسی از بالتکلیفی آمریکا درباره توافق خبر می دهند. به گزارش 
نش��ریه »فارن پالسی«، آمریکا در حال حاضر سیاست جامع و منسجمی در 
مورد ایران ندارد؛ بدون پایه و اساس سیاسی و تکه تکه پیش می رود. به باور 
نویسنده این گزارش، محدود کردن ایران امری دست نیافتنی است و مقامات 
آمریکایی باید در اتخاذ تصمیم درست و نشان دادن عزمی راسخ برای پیشبرد 

مذاکرات تالش کنند.
خواستهایرانمشخصاست:صیانتکاملوجامعازحقوقملت ���

حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کش��ورمان بار ه��ا اعالم کرده که 
ه��دف تهران از مذاکرات وین دس��تیابی به یک توافق قوی و پایدار اس��ت 
و ب��ا دع��وت از طرف آمریکایی به واقع بینی، تاکید ک��رده که رفع تحریم ها 
در هم��ه بخش ها و گرفتن ضمانت های اقتص��ادی یکی از مهم ترین نکات 
در دس��تورکار ایران است. به گفته امیرعبداللهیان، طرف آمریکایی به خوبی 
از خطوط قرمز ایران آگاه اس��ت و ایران به مذاکرات ادامه می دهد. وزیر امور 
خارجه کشورمان در تماس تلفنی با گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم تاکید 
کرده بود در زمینه توافق هسته ای توپ در زمین آمریکاست و برای حصول 

نتیجه، طرف مقابل باید از خود جدیت نشان دهد. در تماس تلفنی با جوزپ 
بورل، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نیز تاکید شد که هیچ توجیه 
منطقی برای برخی از خواس��ته های جدید آمریکا وجود ندارد و با موضع این 
کشور در دستیابی سریع به توافق در تضاد است. سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت خارجه و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز به کرات به تبیین 
موضع ای��ران در مذاکرات پرداخته اند. خطیب زاده پنجم اردیبهش��ت گفته 
ب��ود اگر آمریکا به موضوعات باقی مانده پاس��خ داده ب��ود االن همه در وین 
بودند و از این تطویل مذاکرات که به نفع هیچ طرف نیس��ت، جلوگیری به 
عمل می آمد. بهادری جهرمی نیز با تاکید بر این نکته که جمهوری اسالمی 
ای��ران تا صیانت کام��ل و جامع از حقوق ملت یعنی حفظ حقوق اقتصادی و 
هسته ای خود در مذاکرات عقب نشینی نمی کند، مواضع کشورمان را بار دیگر 
تصریح کرد. در مقابل خواس��ته روشن ایران در زمینه توافق هسته ای، چند 
دس��تگی در هیات آمریکایی به چشم می خورد. با وجود لفاظی های مقامات 
فعلی آمریکا درباره رسیدن به توافق، مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق 
آمریکا به صراحت اعالم کرد که اگر واشنگتن با توافق جدید موافقت کند و 
جمهوری خواهان دوباره قدرت را در دست بگیرند، »هر توافق هسته ای جدید 
ب��ا ای��ران را در روز اول پاره خواهند کرد«. عالوه بر نب��ود اراده جدی برای 
پیش��برد مذاکرات، واشنگتن درصدد این است که خواسته های فرابرجامی را 
نیز وارد مذاکرات کند. به گزارش وبگاه خبری آکس��یوس، ششم اردبیهشت، 
آمریکا و رژیم صهیونیستی دور تازه ای از گفتگو های راهبردی را با تمرکز بر 
برنامه هسته ای ایران و اجرای طرح جایگزین در مذاکرات وین برگزار کردند. 
براس��اس این گزارش، رژیم صهیونیستی به طرف آمریکایی پیشنهاد داده تا 
در جلس��ه آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه ای علیه ایران صادر شود. 
این رسانه آمریکایی توضیح داده که دولت بایدن به تازگی گفتگو درباره یک 
س��ناریو را آغاز کرده است که در آن، توافق هسته ای )برجام( احیا نمی شود. 
رژیم صهیونیس��تی بر دولت بایدن فش��ار می آورد که درباره طرح جایگزین 
)که عدم احیا توافق برجام را دنبال می کند( همکاری کند. آمریکا در س��ال 
201۸ و در دوران ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ، به طور یکجانبه از توافق 
برجام خارج ش��د و تحریم های اقتصادی جدیدی را بر تهران اعمال کرد. با 
این وجود تهران با تاکید بر مذاکره، همواره پایبندی خود بر تعهدات را نشان 

داده است.

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی پیش نویس 
اولیه قانون اداره روابط خارجی کش��ور را تهیه و آن را در 
نامه ای به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. به گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اسالمی پیش نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور 
را تهیه و طی نامه ای به مجلس ارسال کرد و متذکر شد: 
نظر به اینکه در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و 
مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است، برخی دستگاه ها 
در قالب تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم را مبادرت به امضای 
اس��ناد بین المللی می کنند، همچون امضای برنامه اقدام 

بین »اف ای تی اف« و ایران توسط وزیر اقتصاد و موارد 
دیگر از این دست؛ علیرغم آنکه در برخی موارد این قبیل 
اقدامات مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است 
و باید جهت اعمال صالحیت به مجلس شورای اسالمی 
تقدیم ش��ود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
توضی��ح داد: با این همه در برخی موارد این ادعا از ناحیه 
مجریان مطرح می شود که مثاًل اقدامی مشخص یا توافقی 
مشخص فاقد وجه تعهدآور بوده، لذا ضرورتی در تسلیم آن 
به مجلس جهت اعمال صالحیت مطرح نمی شود. بنابراین 
اساساً اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد 

برای کشور هست یا خیر در این فرایند محل مناقشه قرار 
می گیرد. این نهاد به این س��وال که مرجع تشخیص این 
امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوا است؟ 
پاس��خ می دهد: با توجه به اینکه مس��تند به اصول ۷۷ و 
12۵ قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات 
بین المللی با قوه مجریه است اما در صورت تعهدآور بودن 
آن توافق، تصویب آن با مجلس ش��ورای اسالمی است. 
بنابراین مجلس ش��ورای اسالمی است که در نهایت باید 
الزام آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت 
اخت��الف بین دول��ت و مجلس در این ب��اب، با توجه به 

صالحیت مجلس در امر تصویب، تش��خیص این امر بر 
عهده مجلس شورای اسالمی است. همچنین در این نامه 
آورده شده است: از لحاظ منطقی، این امر مستلزم آن است 
که مجلس شورای اسالمی از وجود چنین توافقاتی مطلع 
باشد. اطالع مجلس نیز منوط به این است که قوه مجریه 
به تقدیم توافقات مذکور به مجلس شورای اسالمی، حتی 
آن دس��ته از توافقاتی که از نظر دولت الزام آور نیس��تند، 
ملزم باشد تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صالحیت 
تشخیص این امر را دارد بر اساس تشخیص خود نسبت به 

آن اعمال صالحیت کند.
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اقتصاد کالن

کاهش قابل توجه عرضه گاز الجزایر 
به اسپانیا 

الجزای��ر ب��ه دلیل تغیی��ر موضع اس��پانیا در 
قبال مس��اله اس��تعمار زدای��ی در صحرای 
غرب��ی عرضه گاز به این کش��ور را به میزان 
قابل توجهی کاه��ش داد. به گزارش فارس، 
روزنامه »Business Insider« گزارش 
داد که واردات گاز الجزایر به اس��پانیا پس از 
تغییر موضع مادرید در ماه مارس گذش��ته در 
قبال صح��رای غربی به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته است، اقدامی که خشم الجزایر 
را برانگیخت.ای��ن روزنامه گ��زارش داد که 
صادرات گاز از الجزایر به اس��پانیا بر اس��اس 
ارق��ام ثبت ش��ده از مارس ت��ا 4 می 2022  
می��الدی 20.2 درصد کاهش یافته اس��ت.
وی توضی��ح داد که موضع دولت اس��پانیا در 
حمای��ت از صح��رای غربی خش��م الجزایر، 
تامین کننده اصلی گاز اس��پانیا را برانگیخت، 
زیرا اس��پانیا 2۹.0۵ گاز مورد نی��از خود را از 
الجزایر وارد می کند.گاز الجزایر فقط از طریق 
خط لوله مدگاز به اسپانیا می رسد آن هم پس 
از اینک��ه الجزایر کار خ��ود را روی خط لوله 
مغرب که از این کشور می گذرد متوقف کرد.
خط لوله مدگاز )انگلیسی: Medgaz( خط 
لوله انتقال گاز طبیعی به طول ۷۵۷ کیلومتر 
اس��ت، که از شهر حاسی الرمل، الجزایر آغاز 
شده و در آلمریا، اسپانیا پایان می یابد. ظرفیت 
انتقال گاز طبیعی این خط لوله روزانه معادل 

20 میلیون متر مکعب است.
در ج��والی 2021، وزارت صنع��ت، تجارت 
و گردش��گری الجزای��ر اع��الم ک��رد ک��ه 
Naturgy و Sonatrach تقریب��اً ۸4.۸ 
میلیون یورو )۹0 میلیون دالر( برای افزایش 
ظرفیت Medgas سرمایه گذاری کرده اند.

جشن خودکفایی انرژی لهستان و 
لیتوانی برپا شد

لهس��تان و کش��ورهای بالتیک خط لوله گاز 
جدی��دی را افتتاح کردند که ش��مال ش��رق 
اتحادیه اروپا را با بقیه بلوک مرتبط می کند، 
ک��ه ای��ن گامی بس��یار مهم ب��رای کاهش 
وابس��تگی به گاز روس��یه اس��ت.به گزارش 
مهر لهستان و کش��ورهای بالتیک خط لوله 
گاز جدیدی را افتتاح کردند که ش��مال شرق 
اتحادیه اروپا را با بقیه بلوک مرتبط می کند، 
ک��ه ای��ن گامی بس��یار مهم ب��رای کاهش 
وابس��تگی به گاز روسیه اس��ت.این خط لوله 
۵0۸ کیلومتری که شبکه های گاز لهستان و 
لیتوانی را به هم متصل می کند، ساالنه حدود 
دو میلی��ارد متر مکعب گاز را در هر دو جهت 
انتقال خواهد داد. ب��ه لطف اتصاالت داخلی 
در منطقه، لتونی، اس��تونی و فنالند به شبکه 
گسترده تر خط لوله گاز اروپا دسترسی خواهند 
داشت.کمیس��یون اروپ��ا برنامه هایی را برای 
اعمال تدریجی ممنوعیت واردات نفت روسیه 
به عنوان بخشی از بسته جدید تحریم ها علیه 
مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، 
فاش کرد. اگر کش��ورهای عض��و با تحریم 
نف��ت موافقت کنن��د، این قوی تری��ن اقدام 
اتحادیه اروپا علیه بخش انرژی روسیه خواهد 
بودهفته گذشته، گازپروم روسیه تحویل گاز 
به لهس��تان و بلغارس��تان را به دلیل تالش 
برای ایجاد اختالف بین کش��ورهای اروپایی 
متوق��ف کرد. ام��ا افزایش تع��داد اتصاالت 
بین ش��بکه های گاز به این معنی اس��ت که 
کش��ورهای اروپایی بهتر می توانند از اعمال 
فشار روس��یه بر برخی کش��ورها جلوگیری 

کنند.

سقوط بیت کوین ادامه دارد؟
ارزش بیت کوی��ن به کمت��ر از ۳۶ هزار دالر 
رسیده و با زیان سه روزه نزدیک به 12 درصد 
می رس��د. به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، 
احساسات دردناک هم برای ارزهای دیجیتال 
و هم برای س��هام وجود دارد زیرا معامله گران 
هیچ نشانه ای از افزایش تسکین دهنده تاکنون 
مش��اهده نکرده اند. بیت کوی��ن )BTC۹( در 
بازگشایی روز شش��م ماه مه وال استریت در 
بحبوحه هش��داری مبنی ب��ر اینکه »فروش 
س��هام ایاالت متحده )نزدک( به پایان نرسیده 
اس��ت« بیش��تر س��قوط کرد.داده های کوین 
تلگ��راف و تریدینگ ویو نش��ان می دهند که 
بیت کوین به ۳۵هزار و 2۶۸ دالر رسیده است 
و ضرر س��ه روزه را به تنهایی به 11.۹ درصد 
می رساند.سهام ایاالت متحده که در پنجم مه 
روزی خونین را شاهد بود هیچ روحیه ای برای 
افزایش قیمت نداش��تند زی��را اس اندپی ۵00 
و ن��زدک 100 به ترتیب ی��ک درصد و 0.۸۵ 
درصد دیگر سقوط کردند.مایک نووگراتز، مدیر 
عامل گلکسی دیجیتال گفت: »فروش نزدک 

به پایان نرسیده است«.

سازمان ملل: 25 میلیون تن غالت 
امکان خروج از اوکراین را ندارد 

یک مقام آژانس مواد غذایی س��ازمان ملل 
از مان��دن نزدیک ب��ه 2۵ میلیون تن غالت 
در اوکراین به علت چالش های زیرس��اختی 
و محاص��ره بنادر دریای س��یاه خبر داد که 
عامل افزایش قیم��ت مواد غذایی در جهان 
اس��ت. به گزارش فارس به نق��ل از رویترز، 
یک مقام آژانس مواد غذایی سازمان ملل از 
گیر کردن نزدیک به 2۵ میلیون تن غالت 
در اوکراین به علت چالش های زیرس��اختی 
و محاص��ره بنادر دریای س��یاه به ویژه بندر 
»ماریوپل« که س��بب ش��ده تا این محموله 
ها نتواند از این کش��ور خارج شود، خبر داد.
سازمان خوار و بار ملل متحده، فائو نیز اعالم 
کرد، ای��ن محاصره به عنوان عامل افزایش 
قیم��ت م��واد غذایی دیده می ش��ود؛ قیمت 
م��واد غذایی در جهان در ماه مارس به علت 
درگیری های روس��یه و اوکرای��ن به رکورد 
باالیی رسید.بر اساس اعالم شورای جهانی 
غالت، اوکراین، چهارمین صادرکننده بزرگ 
ذرت در فصل برداشت س��ال 21-2020 و 
شش��مین صادرکننده گن��دم در جهان بوده 
است.جوزف اشمیدوبر، معاون بخش بازار و 
تجارت فائو در نشس��ت خبری در ژنو گفت: 
»این وضعیت، ش��رایط تقریبا عجیبی است 
که در اوکراین ش��اهد آن هستیم، به طوری 
ک��ه نزدیک به 2۵ میلیون تن غله می تواند 
صادر شود اما صرفا به علت نبود زیرساخت 
و محاص��ره بنادر، نمی تواند از این کش��ور 
خارج ش��ود .«وی افزود، پر بودن س��یلوها، 
ممکن است در برداشت بعدی در جوالی و 
آگوست به کمبود محل ذخیره سازی منجر 
شود.اشمیدوبر توضیح داد: »با وجود جنگ، 
شرایط برداش��ت چندان وخیم به نظر نمی 
رس��د؛ این می تواند به معن��ای نبود فضای 
ذخیره سازی کافی در اوکراین باشد به ویژه 
اینک��ه هیچ راه��ی برای ص��ادرات گندم از 

اوکراین وجود ندارد .«

رسوب سود در شرکت های بورسی 
غیرقانونی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در 
جلسات مس��تمر و متعددی که با نمایندگان 
س��ازمان و دس��تگاه های اجرایی داش��تیم بر 
عمل به مّر قانون مجلس یعنی واریز سودهای 
رسوب شده ش��رکت ها به حساب سهامداران 
تاکید ش��د و بخش��ی از این موضوع اجرایی 
ش��ده است. به گزارش تسنیم، محمدرضا پور 
ابراهیمی داورانی با بیان اینکه سودهای رسوب 
شده شرکت های بورسی به حساب سهامداران 
واریز می ش��ود، گفت: در جلس��ات مستمر و 
متع��ددی که با نمایندگان س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار و دس��تگاه های اجرایی مرتبط به 
این بخش داشتیم، بر عمل به مّر قانون تاکید 
ش��د.نماینده مردم کرم��ان و راور در مجلس 
شورای اسالمی افزود: هر عددی که به عنوان 
سود به افراد اختصاص پیدا می کند، از یک سو 
طبق قانون تجارت نباید در ش��رکت بورسی 
بماند و از س��وی دیگر نیز منابع نباید قبل از 
اینکه به دس��ت افراد برسد، در سازمان بورس 
بلوکه شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
اضافه کرد: هرچند براساس گزارش های ارائه 
شده بخش��ی از این موضوع اجرایی شده اما 
اجرای آن هنوز کامل نیس��ت و باید اقدامات 
الزم ب��رای اج��رای صددرص��دی آن انجام 
ش��ود.به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش نظارتی 
مربوط به این موضوع تدوین می ش��ود، ادامه 
داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی ملکف است 
به مّر قانون عمل کند؛ جایز نیس��ت که حتی 
یک ریال برای یک روز هم در حسابی دیگری 

به جز سهامدار نگهداری شود.

احتمال تحریم نفتی روسیه نفت را 5 
درصد گران کرد 

نگرانی از عرض��ه کمتر نفت به دنبال اجرای 
تحریم نفتی روسیه، قیمت نفت را طی هفته 
گذش��ته حدود ۵ درصد گران کرد. به گزارش 
فارس به نقل از رویترز، به دنبال چش��م انداز 
عرضه کمتر نفت در جهان در اثر تحریم نفتی 
روسیه از سوی اتحادیه اروپا که نگرانی ها در 
مورد رش��د اقتصادی جهان را کمرنگ کرد، 
قیمت نفت در روز جمعه نزدیک به 1.۵ درصد 
افزایش یافت و دومین هفته متوالی افزایشی را 
ثبت کرد. هر بشکه نفت برنت دریای شمال 
با یک دالر و 4۹ سنت افزایش 112.۳۹ دالر 
فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با یک 
دالر و ۵1 سنت افزایش 10۹.۷۷ دالر فروخته 
شد.فیل فالین، تحلیلگر پرایس فیوچرز گروپ 
گف��ت: »در میان مدت، عوامل موثر بر قیمت 
نفت در بازار افزایش��ی است و تنها نگرانی در 
مورد رکورد اقتصادی در آینده است که قیمت 
ها را کاهشی می کند.«پس از اینکه اتحادیه 
اروپا بس��ته ششم تحریم روس��یه و به همراه 
پیشنهاد تحریم نفتی این کش��ور را ارائه داد، 
قیمت نفت خام آمریکا طی هفته گذشته حدود 
۵ درص��د و نفت برنت حدود 4 درصد افزایش 

ارزش را ثبت کردند.

اخبار

رئی��س کل بانک مرکزی گفت: رمز پول 
مل��ی بانک مرکزی در م��اه های آتی به 
صورت آزمایش��ی، عملیاتی می ش��ود.به 
گ��زارش مهر ب��ه نقل از رواب��ط عمومی 
بانک مرکزی، س��ومین جلسه همفکری 
رئیس کل بانک مرکزی با صاحب نظران 
و اس��اتید اقتصادی با محوریت رمز پول 
بان��ک مرکزی برگ��زار ش��د.صالح آبادی 
با اس��تقبال از نکات مطرح ش��ده توسط 

صاحبنظ��ران اقتص��ادی گف��ت: موضوع 
رمز پ��ول بانک مرک��زی از مدت ها قبل 
در نهاد سیاست گذار پولی و بانکی مطرح 
ب��وده، لیک��ن در ای��ن دوره کارگروه��ی 
متشکل از کارشناس��ان اقتصادی، فنی و 
نش��ر اس��کناس این موضوع را تا مرحله 
عملیاتی به صورت آزمایشی به سرانجام 
رس��اندند.رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه اولویت بانک مرکزی در این مقطع 

اص��الح نظام بانکی در اضالع س��ه گانه 
است، لیکن موضوعات مهم که اکنون در 
سطح جهان نیز مطرح است از جمله رمز 
پول ملی از نظر بانک مرکزی دور نمانده 
و در این خص��وص تصمیمات و اقدامات 
مهمی انجام شده است و در همین راستا 
طی ماه های آتی ش��اهد اجرای آزمایشی 
ای��ن ط��رح در برخ��ی مناطق از کش��ور 
خواهیم بود.رئیس ش��ورای پول و اعتبار 

ب��ا تاکید بر فرهنگ س��ازی و آموزش در 
این زمین��ه تصریح کرد: در کنار عملیاتی 
کردن این طرح به صورت آزمایشی حتمًا 
باید آموزش های الزم و فرهنگ سازی در 
این زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد.

صالح آبادی بازه زمانی آزمایشی بودن این 
ط��رح را ۶ م��اه اعالم ک��رد و گفت: بعد 
از این ب��ازه زمانی ضمن آسیب شناس��ی 
موض��وع، گزارش ای��ن ط��رح در اختیار 

صاحبنظ��ران اقتص��ادی و بانک��ی قرار 
می گیرد تا از نقطه نظ��رات فرهیختگان 
در ای��ن حوزه به��ره گرفته ش��ود.در این 
جلس��ه نیز صاحبنظران اقتصادی با بحث 
و بررس��ی موضوع رمز پ��ول ملی بانک 
مرک��زی، راهکارهای پیش��نهادی برای 
اج��رای موفق ت��ر این ط��رح را مطرح و 
کارشناسان بانک مرکزی نیز به سواالت 

و ابهامات مدعوین پاسخ دادند.

رمز پول ملی بانک مرکزی به زودی به صورت آزمایشی، عملیاتی می شود
رئیس کل بانک مرکزی:

بازار سرمایه به کام سهامداران ُخرد 
بورس در حال پیشخور کردن تورم سال ۱۴۰۱ است 

گ�روهاقتصادی-میثمترکیان:ب��ا توجه به اینکه مجامع 
شرکت های بورس��ی و فرابورسی تا پایان تیر ماه عمدتا 
برگزار می ش��ود، عمده شرکت ها س��ود شناسایی کردند 
و بنابراین کس��انی که اق��دام به س��هامداری می کنند، 
منتظر سودهای مجامع باشند و چون امسال با تصویب 
نمایندگان در قانون بودجه ش��رکت ها ملزم ش��دند سود 
خود را         از طریق سجام به حساب سهامداران واریز کنند، 
مشکلی برای دریافت س��ود سهام وجود ندارد.همچنین 
با مصوبه س��ازمان بورس قرار ش��ده است شرکت های 
بورس��ی و فرابورس��ی سودهای رسوب ش��ده سال های 
گذش��ته را         هم از طریق سجام به سهامداران واریز کنند 
تا حق الناس��ی بر گردن مدیران شرکت ها باقی نماند. در 
این زمینه ش��رکت سرمایه گذاری پردیس اولین شرکتی 
بوده اس��ت که سود س��نواتی خود را         در عید فطر برای 

سهامداران واریز کرد.
دیروز با روند رو به رش��د هفته کاری خود را         شروع کرد، 
به گونه ای که در پایان معامالت با رش��د 14 هزار و 41 
واحد به رقم یک میلیون و ۵4۳ هزار و ۷۵۹ واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش ۳۸4۹ 
واحد به رقم 42۶ هزار و ۳۳2 واحد رسید. ارزش بازار در 
بورس تهران به بی��ش از ۶ میلیون و 141 هزار میلیارد 
تومان رس��ید.معامله گران دیروز بی��ش از 10.4 میلیارد 
س��هام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۶۶4 هزار فقره 
معامله و به ارزش ۷420 میلیارد تومان دادوس��تد کردند.

دیروز همه شاخص های بورس سبز شدند به گونه ای که 
شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی � ارزشی ۹2 
صدم درصد رشد کردند، این دو شاخص با معیار هموزن 
۹1 صدم درصد افزایش یافتند.ش��اخص آزاد شناور ۹۶ 
صدم درصد رش��د کرد، ش��اخص بازار اول بورس یک 
درص��د افزایش یافت و ش��اخص ب��ازار دوم بورس ۷۹ 
صدم درصد افزایش یافت.دیروز نمادهای پاالیش نفت 
اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، گس��ترش نفت و گاز 
پارسیان، هلدینگ نفت و گاز پتروشیمی تامین، پاالیش 
نفت تهران، شس��تا و پتروش��یمی پردیس بیشترین اثر 

افزایشی بر شاخص بورس را         داشتند.
همس�وییش�اخصهایبازارباحرکتس�هامداران ���

ُخرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وضعیت 
متعادل بازار سرمایه در روزها و هفته های گذشته نشان 
می دهد، بازار سرمایه ای که در 2 سال گذشته به شدت 
متالط��م بوده، هم اکنون تا حدودی به آرامش رس��یده 
است و همین مس��اله نیز موجب شده، روند خروج پول 
جای خود را به ورود پول توسط سهامداران حقیقی داده 
است.مشکل کمبود نقدینگی در بازار سهام در هفته های 
گذشته، این بازار را با معضل کاهش ارزش کل معامالت 
و معام��الت خ��رد مواجه کرده بود. همی��ن موضوع نیز 

موجب نا امیدی در سهامداران و تشدید روند خروج پول 
از بورس ش��د.نکته جالب توجه در روند بازار سرمایه در 
هفته های گذشته، همسویی شاخص با جریان پول حقیقی 
بوده اس��ت؛ یعنی همزمان با خروج پول حقیقی از بازار، 
بخوانید خروج پول از نمادهای شاخص ساز، شاخص نیز 
با افت مواجه شده و در روزهایی که خالص جریان پول 
حقیقی مثبت بوده، شاخص کل نیز صعود کرده است.در 
این بین تقابل س��هم های کوچک و بزرگ بازار سرمایه 
نیز قابل توجه بوده است. به عبارت دیگر، روند صعودی 
ش��اخص کل هموزن در دو هفته گذشته بی  وقفه ادامه 
داش��ته است. این مساله نشان می دهد که بازار در مسیر 
صع��ودی پایدار و قدرتمندی قرار گرفته اس��ت. در این 
مدت سهامداران حقیقی هم معامالت زیادی داشته اند و 
هم پول خوبی را وارد بازار سرمایه کرده اند.افزایش سهم 
معامالت خرد به بیش از ۵0 درصد از کل معامالت طی 
یک ماه گذشته و شکسته شدن رکورد ۶ ماهه میزان این 

معامالت، تائیدکننده همین موضوع است.
*تحلیلگ�راندرب�ارهصع�ودب�ازارس�رمایهچهمی ���

گویند؟
در چنین شرایطی، تحلیلگران تکنیکال افق های مثبت 
و صع��ودی را در دس��ترس ش��اخص کل ترس��یم می 
 کنند. تحلیلگران بنیادی هم از قیمت  های ذاتی س��هم 
 ها صحبت می کنن��د و در انتظار گزارش مالی فروردین 
شرکت ها هس��تند.برخی از تحلیلگران بنیادی معتقدند 
رشد شاخص های عملکردی بورس، مخصوصا شاخص 
کل هموزن، در یکی دو ماه اخیر به علت انتظارات تورمی 
و مش��خص شدن قیمت پایه دالر در بودجه 1401 بوده 
اس��ت. البته به  طور معمول بازار سرمایه ابتدای سال را 

تحت تاثیر پایان فروش کدهای اعتباری برای پرداخت 
هزینه  های پایان س��ال این ش��رکت  ها متعادل و رو به 
باال آغاز می کند.کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، دلیل 
اصلی افزایش حج��م، ارزش معامالت و ورود نقدینگی 
به بازار س��رمایه طی یک ماه گذشته به مساله حذف ارز 
4200 تومانی و حواشی پیرامون صنعت خودرو در مورد 
واگذاری 40 درصدی سهام شرکت سایپا و 2۵ درصدی 
سهام ش��رکت ایران  خودرو توسط دولت بر می گردد.اما 
برخی دیگر از تحلیلگران بنی��ادی معتقدند، قیمت های 
بازاری سهام شرکت  ها فاصله زیادی با ارزش ذاتی آنها 
دارد و این مساله به دلیل سقوط بورس در سال های ۹۹ 
و 1400 و کاهش قیمت بسیار زیاد نمادها در این مدت 
رخ داده است. درستی یا نادرستی ادعای این تحلیلگران 
را گزارش��های مالی ک��ه به زودی و در آس��تانه مجامع 
عمومی شرکت ها منتشر می شود، مشخص خواهد کرد. 
به عبارت دیگر، کاهش ارزش س��هام شرکت  ها تحت 
تاثیر ریزش بیش از یک س��ال و نیم قیمت  ها، جذابیت 
سرمایه  گذاری در بازار سرمایه را نسبت به سایر بازارهای 

موازی افزایش داده است.
*عواملموثربرقیمتهایشرکتهایبورسی ���

در روزه��ای آینده گزارش��ات ماهانه، گ��زارش عملکرد 
ش��رکت  ها در فروردین ماه 1401 منتش��ر خواهد شد و 
در افق دو ماه آینده گزارش��ات مالی ساالنه و ارقام سود 
و زیان ش��رکت  ها در قالب صورت س��ود و زیان منتشر 
می  ش��ود. عالوه بر این تورم، برنام��ه اقتصادی دولت، 
قیمت های جهانی و نرخ دالر دیگر عواملی هس��تند که 
سمت و س��وی بازار سهام را تش��کیل می دهند.به نظر 
می  رس��د عوامل بنیادی از رشد بازار حمایت می  کنند، 

اما عواملی چون نوس��ان قیمت دالر، مناقش��ه روسیه و 
اوکرای��ن به عنوان عالمت منفی برای بخش��ی از بازار 
سرمایه تهران خواهد بود. البته در دو هفته گذشته کاهش 
و ثابت ماندن قیمت فلزات اساس��ی در بازارهای جهانی 
سبب ش��ده اس��ت، این گروه در بورس تهران با خروج 
سرمایه مواجه ش��وند.بر اساس پیش  بینی  های صورت 
گرفته به نظر می  رسد که در صورت کاهش قیمت دالر، 
بازارهای موازی مانند دالر، طال، مسکن و خودرو که در 
چند سال اخیر با رشد فزاینده ناشی از افزایش قیمت ارز 
روبرو بودند، با رکود مواجه شوند.البته با توجه به افزایش 
قیمت تضمینی گندم در بودجه سال آینده، شرکت هایی 
که در گروه زراعت و خدمات وابس��ته هستند، بیشترین 
ورود پول را شاهد بوده اند. طی هفته های گذشته افشای 
اطالعات در دستور کار بسیاری از شرکت ها قرار گرفته 
است؛ این مساله به دلیل افزایش قیمت های رخ داده در 

محصوالت شرکت های بورسی بوده است.
 ب�ورسدرح�الپیش�خورک�ردنتورمس�ال���۱۴۰۱

است
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: روند متعادل، خوب و 
مثبت شاخص بورس و کلیت بازار سرمایه به نوعی در 
حال پیشخور کردن تورم سال 1401 است. به گزارش 
تس��نیم، مهدی حاجی وند در گفتگو ب��ا رادیو ایران در 
بررس��ی ش��رایط این روزهای بازار سرمایه گفت: روند 
متعادل و مثبت ش��اخص بورس و کلی��ت این بازار در 
حالی از ابتدای امس��ال تا کنون ادامه دار بوده، که عاله 
بر صعود ش��اخص بورس به نیمه ارتف��اع 1.۵ میلیون 
واحد، دادوس��تدهای این بازار از حج��م و ارزش قابل 
قبولی برخوردار است.این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
بررسی شاخص های این بازار از ابتدای امسال حکایت 
از این دارد که رشد ش��اخص هموزن بیش از شاخص 
کل ب��وده که این موضوع بیانگر این مطلب می باش��د 
که عالوه بر ش��اخص کل و شاخص سازها، کلیت بازار 
س��رمایه نیز از روند متعادل و رو به رش��دی برخوردار 
بوده اس��ت.وی با اشاره به این که روند، متعادل، خوب 
و مثبت ش��اخص بورس و کلیت بازار سرمایه به نوعی 
در حال پیش��خور کردن تورم سال 1401 است، اضافه 
کرد: به ط��ور معمول در بورس س��هامداران خبرها را 
می خرن��د و خبر و اتفاقات آینده را پیش��خور می کنند؛ 
و به همین دلیل هم از ابتدای امس��ال به دلیل شرایط 
تورمی اقتصاد ش��اهد این هس��تیم که شاخص بورس 
و کلیت بازار س��رمایه روند متع��ادل و مثبتی برخوردار 
ش��ده اند.این کارشناس بازار س��رمایه اظهار امیدواری 
کرد: روزی برس��د که ب��ه دلیل افزای��ش بهره وری و 
کارایی در بنگاه های تولیدی و همچنین رش��د و رونق 
اقتصاد کش��ور ش��اهد افزایش ش��اخص بورس و روند 

صعودی کلیت بازار سرمایه باشیم.

بان��ک مرکزی مقرر ک��رده بود در صورت��ی که بانک 
س��رمایه تا پایان سال 1400 س��رمایه خود را از محل 
آورده نقدی 10 هزار میلیارد تومان افزایش ندهد، سهام 
آن به میزان طلب بانک مرک��زی تملک و اداره آن به 
صندوق ضمانت سپرده ها منتقل خواهد شد.  به گزارش 
فارس، بانک مرکزی برای س��ه بانک دی، س��رمایه و 
آینده مهلت افزایش سرمایه تا پایان سال 1400 را تعیین 
کرده بود.براساس مصوبه بانک مرکزی این بانک ها باید 
به گونه ای افزایش سرمایه دهند که از شمول ماده 141 
خارج ش��وند و در همین راستا باید تا پایان سال 1400 
بانک سرمایه و آینده به ترتیب 10 هزار میلیارد تومان و 
1۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه می دادند.در این 
می��ان بانک فقط بانک دی با تجدی��د ارزیابی و انتقال 
دارایی نیروگاه دماوند سرمایه ثبتی خود را تا حدی قابل 
توجهی افزایش داد. البته در همان زمان نقدهایی زیادی 

به این اقدام بانک دی و افزایش سرمایه صورت مطرح 
شد اما در نهایت بانک مرکزی با تعدیل هایی، افزایش 

سرمایه بانک دی از این محل را پذیرفت.
 اما بانک های س��رمایه و آینده تا پایان س��ال گذشته 
هیچ اقدامی برای افزایش سرمایه انجام ندادند. یکی از 
مس��ئوالن ارشد بانک مرکزی در آبان ماه سال 1400 
در گفت وگو با فارس اعالم کرد: تا پایان سال سرمایه 
بانک س��رمایه باید 10 هزار میلی��ارد تومان به صورت 
آورده نقدی افزای��ش یابد. در صورتی عدم تحقق این 
الزام بان��ک مرکزی به میزان مطالب��ات خود از بانک 
سرمایه، س��هام بانک را تملک کرده و مدیریت بانک 
را به صندوق ضمانت سپرده ها محول خواهد کرد.وی 
همچنی��ن تصری کرد: بانک آینده باید تا پایان س��ال 
1400 از مح��ل آورده نقدی 1۵ ه��زار میلیارد تومان 
افزایش سرمایه دهد.به گزارش فارس، به تازگی با تایید 

مصوبه بانک مرکزی توس��ط دیوان عدالت اداری و رد 
اعتراض س��هامدار اصلی بانک آین��ده، حق رای ۶0.۳ 
درص��د از س��هام بانک آین��ده باید ب��ه وزارت اقتصاد 
تفویض ش��ود.طلب بان��ک مرکزی از بانک س��رمایه 
ت��ا پایان ش��هریور م��اه 1400 )آخرین ص��ورت مالی 
حسابرس شده بانک س��رمایه( معادل 2۷ هزار و ۷2۳ 
میلیارد تومان است. باتوجه به اتمام مهلت بانک سرمایه 
برای افزایش سرمایه اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی 
بر تملک سهام این بانک به اندازه بدهی بانک سرمایه 
به بانک مرکزی، بخش عمده س��هام بانک سرمایه به 
نام بانک مرکزی باید به ثبت برس��د.در صورت مالی ۶ 
ماهه 1400 بانک سرمایه، حسابرس در بند 14 با توجه 
به غیرجاری بودن ۹0 درصد تسهیالت اعطایی بانک، 
بدهی 2۷ هزار و ۷2۳ میلیارد تومانی به بانک مرکزی، 
کفایت س��رمایه منفی 40۳ درص��د و ادامه زیان دهی 

بانک به دلیل پرداخت س��ود س��پرده م��ازاد بر درآمد 
حاصل از تس��هیالت اعطایی، تاکید کرده است: موارد 
باال نشان دهنده ابهامی بااهمیت نسبت به توانایی بانک 
ب��ه ادامه فعالیت اس��ت.همچنین آخرین صورت مالی 
بانک آینده )حسابرس��ی نش��ده( که مربوط به ۹ ماهه 
1400 است، زیان انباشته این بانک به ۸2 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. این زیان در شرایطی به وجود آمده 
که کل س��رمایه ثبتی این بانک 1۶00 میلیارد تومان 
اس��ت.به گزارش فارس، در ماهی��ت اقدامات نظارتی 
بانک مرکزی برای مدیریت بانک های زیان ده نسبت 
به گذش��ته، تغییراتی رخ داده است اما به نظر می رسد 
برای حل چالش بانک های بس��یار ناتراز باید اقدامات 
جدی تری انجام شود تا در یک بازه زمانی مشخص و 
به تدریج، شاهد ادامه فعالیت بانکی با وضعیت بحرانی 

در کشور نباشیم.

بانک مرکزی سهام بانک سرمایه را تملک می کند؟ 

 علت آتش سوزی انبار اموال تملیکی همچنان مشخص نیست 
عدم پاسخگویی درخصوص خسارت چند ۱۰۰ میلیاردی به بیت المال

ب��ا وجود گذش��ت 10 م��اه از آتش س��وزی 
انبارهای س��ازمان ام��وال تملیکی در غرب 
ته��ران همچن��ان در خصوص عل��ت این 
حادثه شفاف س��ازی صورت نگرفته است. به 
گزارش تس��نیم، عصر روز دو ش��نبه 14 تیر 
1400 بود که انبارهای اموال تملیکی استان 
تهران دچار حریق شد. با حضور آتش نشانی 
این آتش س��وزی مهار شد. پس از این حادثه 
اعالم ش��د که کارگروهی جهت بررسی این 
حادثه و به منظور تعیین علل حادثه و میزان 
خس��ارات تشکیل شده اس��ت.با این وجود و 
با گذش��ت نزدیک به 10 م��اه از این حادثه 

همچنان گزارش مشخصی در خصوص علت 
این حادثه ارائه نشده است. به گفته مسئوالن 
س��ازمان اموال تملیکی و براس��اس بررسی 
کارشناسان رسمی و حدود قیمت تعیین شده، 
خسارت این حادثه حدود ۳2۷ میلیارد تومان 
برآورد شده است.یکی از نمایندگان مجلس 
نیز طی نامه ای در خصوص این حادثه گفته 
ب��ود، در این آتش س��وزی ام��وال هنگفتی 
دچار حریق ش��ده از جمله انواع لوازم جانبی 
و الس��تیک خودرو، انواع لوازم برقی از جمله 
رایانه دستی و گوشی همراه و چاپگر، مقادیر 
بس��یار زیادی دارو و مکمل ه��ا و تجهیزات 

درمان��ی و پزش��کی، مقادیر زی��ادی از انواع 
خوراکی و نوشیدنی های مختلف، بسیاری از 
ام��وال که به عنوان اجناس قاچاق و توقیفی 
در تملک سازمان بوده تا تعیین تکلیف شود 
و به فروش برسد.این در حالی بود که معاون 
جم��ع آوری و ف��روش وقت س��ازمان اموال 
تملیک��ی در م��ورد نوع کاالهای��ی که دچار 
حریق ش��ده بودند گفته ب��ود، کاالهایی که 
در این آتش سوزی آسیب دیدند شامل اقالم 
خوراکی، آرایشی و بهداشتی، مواد شیمیایی و 
دارو به مقدار زیاد و مقداری پارچه، البس��ه و 
کیف و کفش بوده اس��ت.گفتنی است، حتی 

در نوع کاالهایی که در این حادثه خس��ارت 
دیده اند ابهاماتی وجود دارد که به طور کامل 
بر طرف نش��ده و الزم اس��ت ی��ک با برای 
همیش��ه این موضوع مشخص شود. ضمن 
اینکه گفته شده که در خصوص آتش سوزی 
س��ازمان اموال تملیکی و برای بررسی این 
حادثه پرونده ای در مراجع قضایی تش��کیل 
ش��ده که در خصوص روند ای��ن پرونده نیز 
اطالعاتی وجود ندارد.به گزارش تس��نیم، با 
توجه به تغییر ریاست سازمان اموال تملیکی 
انتظ��ار می رفت که در خص��وص این حادثه 
که یک��ی از مهم ترین اتفاقات س��ال 1400 

در حوزه س��ازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی بود، شفاف س��ازی صورت بگیرد اما 
با وجود خس��ارت چند صد میلیاردی که این 
حادثه به دنبال داشت، همچنان در خصوص 
علت این حادثه شفاف سازی صورت نگرفته 
است.انتظار می رود با وجود گذشت این مدت 
طوالنی س��ازمان اموال تملیک��ی در جهت 
روشن شدن افکار عمومی گزارش کاملی را 
در ای��ن خصوص ارائه کند تا علل این حادثه 
و همچنین نوع کاالهایی که در آتش سوزی 
دچار حریق شدند به صورت کامل مشخص 

شود.
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شهرستان

گونه های گیاهی سازگار با اقلیم و آب 
و هوای شهر اراک را برای کاشت، 

انتخاب می کنیم
 احمد حسنی، اظهار داشت: فضای سبز شهر 
اراک مس��احتی بالغ بر ح��دود 1۵00 هکتار 
اس��ت؛ درحالی که میزان س��رانه اس��تاندارد 
فضای سبز شهری به ازای هر نفر 1۵ تا 1۸ 
مترمربع اس��ت.وی با بیان اینکه شهر اراک 
با دارا بودن س��رانه ای بی��ش از 2۶ مترمربع 
نسبت به دیگر شهرهای کشور از فضای سبز 
بیش��تری برخوردار اس��ت، اما به علت اینکه 
جزوه شهرهای آلوده محسوب می شود، باید 
سرانه فضای س��بز آن به ۳۵ یا 40 مترمربع 
برس��د، افزود: مش��کل اصلی در شهر اراک 
نحوه توزیع فضای سبز در سطح شهر است. 
در حالی که سرانه فضای سبز در منطقه یک 
شهر بس��یار باال است؛ اما منطقه دو شهر به 
شدت از کمبود فضای سبز متأثر شده است؛ 
زیرا این منطقه جزوه محدوده مرکزی ش��هر 
محس��وب می ش��ود و با س��اخت و سازهای 
فراوانی که در آن صورت گرفته، محدوده ای 
برای ایجاد فضای س��بز در این منطقه باقی 
نمانده است؛ همچنین نبود یا گرانی زمین در 
این منطقه مانع بزرگی برای توس��عه فضای 

سبز در آن محسوب می شود.
رئیس س��ازمان سیما، منظر و فضای سبزی 
شهرداری اراک، اظهار داشت: بخش زیادی 
از هس��ته مرک��زی اراک از بافت فرس��وده 
تشکیل شده است. بس��یاری از این بناها در 
سال های خیلی دور، به شکلی غیراستاندارد و 
بدون پیش بینی فضای سبز بنا شده است؛ از 
طرفی به علت باال بودن ارزش ملک در این 
ناحیه، واحدهای تجاری و مسکونی بسیاری 
در این منطقه س��اخته ش��ده که باعث ایجاد 

تراکم در این منطقه شده است.     

مراسم تجلیل وتکریم از خدمات 
صادقانه بازنشستگان شهرداری 

کمالشهر برگزار شد
از  تجلی��ل  آئی��ن  در  شهردارکمالش��هر 
بازنشسنگان شهرداری ضمن تقدیر از تالشها 
و زحمات همکاران بازنشس��ته گفت: وجدان 
کاری و تالش بی شائبه همکاران گرامی که 
اکنون به مرحله بازنشستگی نائل آمدند ، در 
مجموعه مدیریت شهری کامال محسوس و 
تأثیر گذار بود .دکتر بهمنی درادامه افزود: هر 
برهه از زندگی ، خود تجربه ای ارزنده اس��ت 
، بازنشستگی نیز تجربه بزرگی است که می 
تواند منتج به پیشرفت جامعه و تأثیرگذار در 
ح��وزه کارآفرینی گردد.در ادامه این مراس��م 
، مجیددامنجانی عضو ش��ورای اس��المی و 
مسئول کارکنان و بازنشس��تگان شهرداری 
کمالش��هر نی��ز ضم��ن تقدی��ر از زحم��ات 
بازنشستگان ش��هرداری گفت: بازنشستگان 
افرادی هس��تند که ارزش��مندترین  روز های 
زندگ��ی خود را وقف خدمت ب��ه مردم کرده 
و در دشوارترین ش��رایط و با امکانات اندک 
،صادقان��ه در راه خدمتی صادقانه و توس��عه 
شهر گام برداش��ته اند.گفتنی است در پایان 
این مراس��م  با اهدای لوح تقدیر، و هدایایی 
به رس��م یادبود از همکاران بازنشسته تقدیر 

بعمل آمد.

دیدار فرمانده سپاه شهرستان و هئیت 
همراه با مدیریت شهری چهارباغ به 

مناسبت روز شوراها
 به مناسبت روز شوراها فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه چهارباغ و هئیت همراه با رئیس و 
اعضای شورای اسالمی این شهر دیدار نمود. 
خدمات ش��ورای اسالمی شهر چهارباغ قابل 
تقدیر اس��ت به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
مدیریت ش��هری چهارب��اغ؛ فرمانده س��پاه 
شهرستان چهارباغ به مناس��بت روز شورا با 
رئیس و اعضای ش��ورای اسالمی شهر دیدار 
و گفتگو کردند. در این دیدار سرهنگ پاسدار 
حس��نیان فرمانده سپاه شهرس��تان چهارباغ 
ضمن تبریک روز شوراها به رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر از مساعدت و همراهی 
های شورا در پیگیری امور مربوط به مردم و 
شهر ، انجام برنامه ها و پروژه های مدیریت 
ش��هری ابراز تشکر و قدردانی کردند.  پیمان 
خیری رئیس شورای اسالمی شهر و اعضای 
شورا نیز متقاباًل از زحمات و تالش خالصانه 
مسئولین س��پاه در خدمت رس��انی به مردم 
شریف شهرس��تان چهارباغ تشکر و قدردانی 
نمودند.  رئیس شورای اسالمی شهر چهارباغ 
وجود ش��ورای قدرتمن��د را الزم و ضروری 
دانس��ت و افزود: اگر ش��ورا قدرتمند باشد با 
قدرت چانه زنی باال می تواند مشکالت مردم 

را حل نماید.

دیدار مدیرکل بنیاد اردبیل با خانواده 
های شاهد و جانباز 

مدیرکل بنیاد اردبی��ل و همراهان از خانواده 
های شاهد و جانبازان دیدار و عیادت کردند. 
در راس��تای اجرای طرح س��پاس و تجلیل و 
تکریم جامعه ایثارگری ، داور نوری مدیرکل ، 
پرویز محمدی برنا رئیس دفتر و روابط عمومی 
بنیاد اس��تان و غالمعلی ولی نژاد رئیس اداره 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اردبیل 
شنبه 10 اردیبهشت 1401 با والدین ، فرزند و 
خانواده گرامی شهیدان واالمقام » عوض شیر 
محمدی « و » چنگیز نظرعلیان « و  جانبازان 
گرانقدر » عظیم حبیبی « ، » بهلول باقدم « و 
» سعید بهرو « دیدار  و عیادت کردند .در این 
دیدار ها مدیرکل بنیاد از مقام ایثار و شهادت و 
صبر و استقامت خانواده ها و جانبازان تجلیل 
و مسائل مختلف اجتماعی ، معیشتی و درمانی 
خانواده ها و جانبازان و مس��ئله  پرس��تاری و 
نگهداری این عزیزان بررس��ی و  با تشریک 
مس��اعی تمهیدات مقتضی جهت اقدام و پی 

گیری اتخاذ شد .

اجرای 63 طرح در راستای کاهش 
آسیب های اجتماعی و فرهنگی در 

سطح استان اردبیل 
 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اردبی��ل از اج��رای ۶۳ ط��رح در راس��تای 
کاهش آس��یب های اجتماع��ی و فرهنگی 
در نیمه اول س��الجاری در س��طح اس��تان 
اردبیل خبر داد.  ب��ه گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اردبیل، نشس��ت توجیهی مؤسسات کمک 
گیرن��ده  در خص��وص طرح ه��ای کاهش 
آس��یب های اجتماعی و فرهنگی)اعتبارات 
متمرک��ز یاران��ه ای ج��دول 1۷( در محل 
سالن ش��هدای هنرمندان اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اردبیل برگزار گردید. 
عبدالل بحرالعلومی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اردبیل در این نشست گفت: 
طرح های کمیته ج��دول 1۷ قانون بودجه 
کل کش��ور به منظ��ور برنامه ری��زی برای 
بررس��ی و تصمیم گیری در خصوص طرح 
های ارائه شده توسط اشخاص حقوقی غیر 
دولتی )موسسات فرهنگی و هنری و دینی( 
با رویکرد رفع و کاهش آسیب های فرهنگی 

و اجتماعی استان اردبیل اجرا میگردد.

استقبال کارکنان شرکت برق منطقه 
ای سمنان از  همکار خود به عنوان 

سرمربی تیم ملی پومسه
مدیری��ت و کارکنان ش��رکت ب��رق منطقه 
ای س��منان ازس��رمربی افتخ��ار آفرین تیم 
ملی پومسه اس��تقبال نمودند . مدیرعامل و 
کارکنان ش��رکت برق منطقه ای سمنان در 
این مراس��م، از زحمات هم��کار خود ، احمد 
اخالقی به عنوان س��رمربی تیم ملی پومسه 
و افتخار آفرینی این تیم در مسابقات جهانی 
ک��ره جنوبی قدردانی نمودند.  احمد اخالقی 
، کارش��ناس ورزش شرکت برق منطقه ای 
س��منان با اظهار تش��کر از تمامی کارکنان 
این ش��رکت به ویژه مدیرعامل ،از حمایت 
ه��ا و همکاری های مس��ئولین و همکاران 
خ��ود در طول حض��ور در تیم مل��ی، کمال 
تشکر و قدردانی را نمود.  گفتنی است احمد 
اخالقی یکی از مدال آور ترین ورزش��کاران 
تکواندو در رش��ته پومس��ه می باش��د که تا 
کنون موفق به کس��ب مدال طالی تیمی و 
مدال نقره رده س��نی زیر 4۹ سال مسابقات 
جهانی کلمبیا در سال 2012 ، م�دال ب�رن�ز 
مسابق�ات جه�انی روسی�ه در س�ال 2011 
و  قهرمان�ی آسی�ای ویتنام در س�ال 2012  
گردیده و سرمربی تکواندو دانشجویان کشور 
)پومس��ه( و س��رمربی تیم ملی پومس��ه در 
مسابقات جهانی کره جنوبی در سال  جاری 

را در پرونده خود دارد. 

ثبت نام بیش از 2۱۴ هزار و ۸3۴ نفر در 
طرح نهضت ملی مسکن در استان خوزستان

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان خوزستان 
ضم��ن اعالم ثبت ن��ام 214 هزار و ۸۳4 نفر 
در طرح نهضت ملی مسکن گفت: شهراهواز 
با 4۸ هزار و ۶۷۸ ثبت نام صدرنشین متقاضی 
مس��کن اس��ت و پس از آن ش��هر دزفول با 
2۹ هزار و ۷۶۸ نفر ثبت نام دومین ش��هر پر 
متقاضی در اس��تان اس��ت. به گزارش پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی )خوزستان(، 
رضا رضایی، ضمن اعالم ثبت نام 214 هزار 
و ۸۳4 نفر در طرح نهضت ملی مسکن در این 
اس��تان اظهار کرد: تاکنون ۷0 درصدپاالیش 
ها انجام ش��ده و بزودی کلیه متقاضیان حائز 
شرایط می ش��وند. مدیرکل راه و شهرسازی 
اس��تان خوزستان در مورد تامین زمین گفت: 
در اس��تان حدود ۵۵4.1  هکتار زمین در حال 
حاضر احصا ش��ده اس��ت و در حدود ۳ هزار 
هکتار در مراحل تهیه نقشه و آماده سازی قرار 
دارد.  وی ادامه داد: در این راستا برای مابقی 
اراضی پروژه تعریف ش��ده و برای طرح اقدام 
مل��ی نزدیک به ۸ هزار و 2۶1 واحد عملیات 

اجرایی پروژه آغاز شده است.

اخبار

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمت��ی-
آتش نشان مشهدی در چهاردهمین دوره 
المپی��ک آتش نش��انان جهان در کش��ور 
پرتغ��ال موفق به کس��ب م��دال طال در 

رشته دو میدانی شد.

محمد اسالمی ش��جره از پرسنل شاغل 
در آتش نشانی شهر مشهد در دومین روز 
از المپیک آتش نش��انان جهان در ش��هر 
لیس��بون کش��ور پرتغال، موفق به کسب 
مدال طال در رش��ته دو س��ه هزار متر با 

مانع شد.
محمد اسالمی در روز نخست این رقابت 
ه��ا نی��ز در دو 100 متر با کس��ب مقام 
دوم موفق به کس��ب مدال نقره شد. وی 
همچنی��ن در دو 200 متر نیز با کس��ب 

مقام سوم، مدال برنز را تصاحب کرد و در 
دو چهار در 100 متر امدادی نیز به مقام 

دوم رسید و مدال نقره را کسب کرد.
چهاردهمی��ن دوره مس��ابقات المپی��ک 
آتش نش��انان جه��ان با حض��ور بیش از 

۵0 کش��ور در رشته های مختلف ورزشی 
برگزار می شود که از چهار شهر خوزستان، 
شیراز، کرج و مشهد ایران نیز 1۶ نماینده 
با هزینه ش��خصی خود در این رقابت ها 

حضور دارند.

کسب مدال طال توسط آتش نشان مشهدی در المپیک آتش نشانان جهان

تقدیر از برگزیدگان کنگره بین المللی  اقتصاد، اشتغال، تولید در آیینه قرآن و عترت
مش�هدمقدسمحمدرضارحمتی-آیین اختتامیه کنگره 
بین الملل��ی »اقتصاد، اش��تغال، تولید در آیین��ه قرآن و 
عترت« با حضور قائم مقام تولیت آس��تان قدس رضوی 

برگزار و از برگزیدگان آن تقدیر شد.
ع��ادل پیغامی، دبیر علمی کنگ��ره بین المللی »اقتصاد، 
اش��تغال، تولید در آیینه قرآن و عترت« در آیین اختتامیه 
این کنگره که با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، معاون وزیر 
اقتص��اد و جمعی از اندیش��مندان مل��ی و بین المللی در 
دانش��گاه امام رضا)ع( برگزار ش��د، اظهار کرد: نخبگان 
حوزه و دانشگاه، فعاالن اقتصادی و مسئوالن نظام، سه 
گروه شرکت کننده در این کنگره بودند که برای اشراف 
بیشتر نسبت به تعالیم اس��الم در حوزه اقتصاد، در کنار 

هم قرار گرفتند.
پیغامی با اشاره به برگزاری نشست های متعدد در زمینه 
اقتصاد و فعالیت های اقتصادی در دهه های گذشته گفت: 
کنگره ای که امسال برگزار شد، از نظر سطح موضوعات 
و مباحث مطرح ش��ده در زمینه نگاه دین و معارف اهل 
بی��ت به حوزه اقتصادی و اجتماعی، منحصر به فرد بود. 
وی ادام��ه داد: در این کنگره 12 نشس��ت با حضور ۵0 

متخص��ص و نخبه علمی و نظری از حوزه و دانش��گاه 
برگزار ش��د و حاضران در این نشس��ت ها مباحث خوبی 
را در ح��وزه اقتصاد بر پایه تعالی��م قرآنی مطرح کردند.  
پیغام��ی همچنین ارس��ال 2۵0 اثر علمی از 10 کش��ور 
به دبیرخانه این جش��نواره را یکی دیگر از موفقیت ها و 

دستاوردهای این کنگره برشمرد. وی همچنین با اشاره 
به برگزاری کرس��ی های آزاد اندیش��ی و دانشجویی در 
بخش جنبی این کنگره اظهار کرد: بر اس��اس آنچه در 
این کرسی ها مطرح شد می توان سیاست هایی را تدوین 
و به دستگاه های اجرایی کشور ارائه کرد تا دستگاه های 

اجرایی بتوانند از نظرات این نخبگان اقتصادی بهره مند 
شوند. عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی 
آستان قدس رضوی نیز در این مراسم گفت: این کنگره 
بین المللی که به همت آس��تان قدس رضوی و دانشگاه 
امام رضا)ع( برگزار ش��د گامی در جهت حل مش��کالت 
اقتصاد، اشتغال و تولید، با بهره گیرب از آموزه های قرآن 
و عت��رت بود. طالبی تصریح کرد: ب��ا توجه به برگزاری 
موفق این کنگره و استقبال نخبگان اقتصادی، سازمان 
علمی فرهنگی آس��تان قدس آمادگ��ی دارد برنامه ها و 
پیش��نهادهایی را برای تحقق شعار سال و مطالبه رهبر 

معظم انقالب اجرایی کند.
وی افزود: آستان قدس رضوی تمام تالش خود را برای 
جامه عمل پوشاندن به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
ش��عار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« به کار خواهد 

گرفت.
در پایان این مراس��م از صاحبان مقاالت برگزیده شامل 
وجیهه گلمکانی از  دانشگاه تربیت مدرس، ناجیه حبیب 
ش��بر از تانزانیا، س��ید آصف کاظمی از افغانستان، عطاء 
طهرانچی از دانشگاه امام رضا)ع(، جواد جوان از دانشگاه 

قم و آزاده شرفی بدر از دانشگاه خوارزمی تقدیر شد.

توسط  آستان قدس رضوی صورت گرفت؛

فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب ضروری است
مدیرعامل شرکت آبفا؛

مدیرعام��ل آبف��ای ای��الم گف��ت: اهمیت 
فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب همواره 

مورد تاکید و ضروری است.
پرویز ناصری در جم��ع کارکنان امور ابفای 
بدره، اظهار داشت: به منظور بررسی مسائل 
و مش��کالت شهرستانها در ابعاد گوناگون و 
در جهت تسهیل در خدمات رسانی به مردم 

این بازدید ها تداوم خواهد داشت.
وی افزود: هدف از بازدید از شهرس��تان ها، 
حضور مدیران استان و معاونین برای بررسی 
مسائل و مشکالت از نزدیک، توجه ویژه به 
شهرس��تان ها، دیدار رودررو ، تمرکز زدایی، 

تقویت توان تصمیم گیری در شهرس��تان ها 
و ش��نیدن نظرات و پیش��نهادات از نزدیک 

است.
مدیرعامل شرکت آبفا ایالم با بیان اینکه به 
دور از هرگونه تنش، حب و بغض و تخریب 
در حال بررسی چالش ها هستیم، ادامه داد: 
به دنبال تحقق اهداف و بهبود شرایط هستیم 
تا با ایجاد یک فضای همدلی و جهادی بین 
استان و شهرس��تان یک احساس مشترک 

برای خدمترسانی به مردم ایجاد شود.
وی تصریح کرد: شهرس��تان ب��دره با توجه 
به اینکه شهرس��تانی نوپا است باید از لحاظ 

فض��ای فیزیکی دی��ده و م��ورد توجه قرار 
گیرد.

ناصری تاکید کرد: رعای��ت نظم و مقررات 
سرلوحه امور باش��د و مدیران شهرستان ها 
باید توجه کنند نباید هیچ��گاه ادارات برای 
پاس��خگویی به ارباب رجوع خالی باشد چرا 
که ما یک دس��تگاه خدمات رسان هستیم و 
مردم ولی نعمتان ما هستند که باید در همه 

حال پاسخگو این عزیزان باشیم.
وی با اش��اره به دستور وزیر محترم نیرو در 
خصوص ع��دم افزایش و ج��ذب نیروهای 
جدی��د، گفت: مدی��ران س��تادی و مدیران 

شهرستان تحت هیچ ش��رایطی حق جذب 
نیرو جدید به بدنه شرکت ندارند.

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب ایالم 
ی��ادآور ش��د: در بحث ماموریت ه��ا باید به 
گونه ای عمل کنیم که نه اداره و نه خدمت 

رسانی به مردم تعطیل شود.
وی در خصوص نیاز به آموزش و بروز بودن 
مجموعه همکاران گفت: ب��رای دوره های 
آموزش��ی ارزش قایل شویم چرا که فارغ از 
بحث هزینه ها، در باال بردن راندمان کاری 

تاثیرگذار خواهد بود.
ناصری اظهار داش��ت: چون شهرستانها در 

ن��وک پیکان خدمات رس��انی هس��تند باید 
تقویت شوند اما از مدیران میخواهم در بحث 
مسائل مالی، انضباط را سرلوحه کارهایشان 

قرار دهند.

مبارک��ه  ف��والد  ش��رکت  مدیرعام��ل 
ب��رای  ش��رکت  ای��ن  برنامه ری��زی  از 
اش��تغال آفرینی 12 هزار نف��ری از طریق 
س��رمایه گذاری خب��ر داد و گف��ت: فوالد 
مبارکه با گام های بلند خود نشان داده که 
با استفاده از ظرفیت های موجود، می تواند 

به چرخ تولید کشور سرعت بخشد. 
محمدیاس��ر طیب نیا مدیرعامل ش��رکت 

فوالد مبارکه در حاش��یه حض��ور خود در 
برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« که 
به صورت زنده از س��یمای مرکز اصفهان 
پخ��ش گردی��د، در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: فوالد مبارکه برنامه های 
متعددی برای سرمایه گذاری جهت احداث 
نیروگاه های خورش��یدی نی��روگاه بادی و 
بس��یاری از موارد دیگر را در دس��تور کار 

خود قرار داده است.
وی افزود: این س��رمایه گذاری ها در قالب 
گروه پیشرانان پیشرفت ایران کلید خورده 
اس��ت که هم اکنون برخ��ی از پروژه ها به 
مرحله اجرا رس��یده و برخ��ی از آن ها در 
مراحل مطالعه و ... است که به زودی شاهد 

تحولی در این زمینه خواهیم بود.
مبارک��ه  ف��والد  ش��رکت  مدیرعام��ل 
خاطرنش��ان کرد: فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگترین بن��گاه اقتصادی کش��ور که از 
آن به عن��وان الگ��وی ملی بن��گاه داری 
ی��اد می ش��ود، با ای��ن س��رمایه گذاری ها 
درصدد تحقق اش��تغال پایدار در کش��ور 
اس��ت و این مهم را بزرگترین مس��ئولیت 
اجتماعی خود می داند که در همین راس��تا 
ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده در مرحله 
اول این س��رمایه گذاری ها، 12 هزار شغل 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم در سراسر کشور 

ایجاد خواهد کرد.
وی اذعان داش��ت: بس��یاری از مشکالت 

اجتماع��ی جامعه ب��ا کارآفرین��ی و ایجاد 
اشتغال پایدار حل می شود و اگر ما وظیفه 
خود را در جایگاهی که هستیم، به درستی 
انج��ام دهی��م، بس��یاری از معض��الت و 
مشکالت از بین مردم جامعه حذف خواهد 

شد.
مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه با بیان 
این که محصوالتی که در گذشته از دیگر 
کشورها خریداری می شد، اکنون به دست 
جوانان همین مرز و بوم تولید می ش��وند، 
عنوان داش��ت: خوشبختانه در حال حاضر 
نیاز ما به واردات کاهش یافته و همین امر 
باعث کاهش چشم گیر خروج ارز از کشور 
می ش��ود و به همین خاطر زیرساخت های 

زیادی برای توس��عه فناوران��ه، نوآورانه و 
دانش بنیان در فوالد مبارکه ایجاد شده تا 
بتوانیم به سرعت این تالش ها را به نتیجه 

برسانیم.
وی در پای��ان اضافه ک��رد: با همت همه 
تالش��گران گروه فوالد مبارکه از ابتدای 
س��ال جاری از طریق ظرفیت های موجود 
موف��ق به ثبت ۳0 رکورد تولید ش��دیم و 
ای��ن موفقیت بزرگ نش��ان دهنده تالش 
همه جانبه تالش��گران فوالد مبارکه برای 
جهش تولید در کشور است؛ در واقع فوالد 
مبارکه با گام های بلند خود نشان داده که 
با استفاده از ظرفیت های موجود، می تواند 

به چرخ تولید کشور سرعت بخشد. 

فوالد مبارکه به چرخ تولید کشور سرعت می بخشد 

ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری ایمن ترین وسیله سفرهای جاده ای 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مطرح کرد؛

مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
استان کرمانش��اه گفت: ناوگان حمل و نقل 
عمومی بین شهری مسافر ایمن ترین وسیله 

برای سفر های جاده ای است.
 فریب��رز کرمی گفت: ن��اوگان حمل و نقل 
عموم��ی بین ش��هری مس��افر ب��ا توجه به 
نظارت های گس��ترده یک��ی از ایمن ترین 
وسایل نقلیه برون ش��هری برای سفرهای 
جاده ای اس��ت. وی گفت: جابجایی مسافر 
با توجه ب��ه ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 

یک م��اده ۳1 قانون رس��یدگی به تخلفات 
رانن��دگان، فعالیت حمل و نقل عمومی بین 
شهری مس��افر از طریق شرکت یا موسسه 
داری پروانه فعالی��ت مجاز و معتبر از طرف 
س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
اس��تان انجام می ش��ود. کرمی عنوان کرد: 
بکارگیری رانندگان حرفه ای که با گذراندن 
دوره های آموزش��ی موفق به دریافت کارت 
هوش��مند ش��ده اند و همچین اس��تفاده از 
ناوگان ایمن دارای کارت هوش��مند معتبر، 

بغل نویس��ی، دریافت تاییدی تردد توس��ط 
مدیران فنی و نظ��ارت اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای از دیگر مزایای استفاده 
از ناوگان حمل و نقل عمومی بین ش��هری 
مسافر اس��ت. وی افزود: در سیستم حمل  و  
نقل عمومی مسافر، شرکت های مسافربری، 
رانن��دگان اتوب��وس و خدمه س��فر در قبال 
مسافران خود مسئولیت هایی دارند و موظف 
به رعایت قوانین هستند. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه افزود: 

فعالیت غیر مجاز سایت ها و اپلیکیشن های 
اینترنتی، تاکسی های اینترنتی درون شهری 
در بخش حمل و نقل بین ش��هری موجب 
بروز مش��کالتی برای هموطنان شده است 
که با توجه به صراحت قانون رس��یدگی به 
تخلف��ات آنها از حیطه وظایف این اداره کل 
خارج بوده. کرمی با اشاره به اینکه هیچ عذر 
و بهان��ه ای در برخورد ب��ا رانندگان حمل و 
نقل عمومی بین شهری مسافر برای عدول 
از قانون قابل قبول نیس��ت، گفت: عالوه بر 

کنترل های میدانی با استفاده از سیستم های 
 نظارت��ی آنالین س��پهتن )س��امانه پایش و 
نظارت هوش��مند تردد ن��اوگان حمل و نقل 
جاده ای( نیز صورت می گیرد این در صورتی 
اس��ت که تاکس��ی های از کمترین ایمنی 

برخوردار هستند.

راهکارهای آموزش و فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در مدارس بررسی شد

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان ایالمی در حلبچه عراق

در نشست مدیرعامل توزیع برق با مدیرکل آموزش و پرورش سمنان

در نشس��ت مدیرعام��ل ش��رکت توزیع برق اس��تان با 
مدیرکل آموزش و پرورش سمنان، راهکارهای فرهنگ 

سازی مدیریت مصرف برق در مدارس بررسی شد .
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اس��تان س��منان در این 
نشست هم اندیش��ی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
مطهری و تبریک هفته معلم گفت: در راس��تای تفاهم 
نام��ه فی مابین، اقدامات ارزش��مندی صورت پذیرفته و 

استمرار این مهم، اهمیت بسیاری برای موضوع آموزش 
راهکاره��ای بهینه س��ازی مصرف ب��رق در بین دانش 

آموزان، خانواده ها و همچنین معلمان در بردارد.
س��یدمحمد حس��ینی نژاد به اجرای طرح یاوران برق در 
مدارس اشاره کرد و افزود: با تداوم این طرح در مدارس و 
آموزش چهره به چهره روشهای صحیح استفاده از برق ، 
اثرگذاری شایسته ای برای دانش آموزان خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در طی سال های گذشته ، 11 مدرسه در 
نقاط مختلف استان مجهز به سلول های خورشیدی شده 
ت��ا اقدام الگویی برای بهره مندی از انرژی خورش��یدی 
باش��د و آمادگی داریم با رفع اش��کاالت این دستگاه ها، 
موضوع نصب پانل های خورشیدی بر روی پشت بام و 

سقف پارکینگ مدارس، در دستور کار قرار داده شود.
حس��ینی نژاد با اظهار این که ب��ا افزایش یک درجه ای 

دمای هوا در کش��ور، حدود یک ه��زار مگاوات مصرف 
ب��رق نیز افزایش پیدا می کند یادآور ش��د: با آغاز روزها 
و ماه های گرم س��ال، مدیری��ت و کنترل مصرف برق 
می بایست بیش��تر مورد اهتمام واقع شده و به گونه ای 
برنامه ریزی ش��ود تا آموزشگاه هایی که دانش آموز در 
آن حضور ندارد، سیستم های سرمایشی خاموش و رفتار 

مصرفی بیش از پیش مورد اهتمام واقع شود .

سرپرس��ت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان ایالم از برپایی نمایشگاه 
صنایع دس��تی هنرمندان اس��تان در ش��هر 

حلبچه عراق خبر داد.

فرزاد ش��ریفی« اظهار داشت: این نمایشگاه 
برای نخس��تین بار و با حمایت وزیر میراث 
فرهنگ��ی، گردش��گری و صنایع دس��تی و 
تاکی��دات و حمایت های اس��تاندار ایالم در 

راستای معرفی و حمایت از صنایع دستی با 
حضور صنعتگران ایالمی در اقلیم کردستان 

عراق برگزار می شود.
وی افزود: هنرمندان و فعاالن عرصه صنایع 

دستی استان در این نمایشگاه آثار خود را در 
قالب 1۵غرفه در معرض دید بازدیدکنندگان 

قرار می دهند.
سرپرس��ت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری ایالم تصریح کرد: این نمایشگاه 
از 1۵ اردیبهش��ت ماه جاری به مدت چهار 
روز در در ش��هر حلبچه اقلیم کردستان برپا 

می شود.
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جامعه

رأی جدید دادگاه تجدید نظر پرونده 
عالءالدین

ش��هردار منطقه11 تهران گف��ت: رأی دادگاه 
تجدید نظر ش��عبه2۵ در خصوص ابطال رای 
هیات ماده۳۸ مربوط به پرونده مجتمع تجاری 
عالءالدین به نفع مردم صادر شد.سید محمد 
موس��وی در گفت وگو با ایس��نا، با اعالم خبر 
خوش برای ش��هروندان درباره پیش��گیری از 
تخلفات مجتمع تجاری عالءالدین در مراجع 
قضای��ی گف��ت: به منظ��ور اج��رای قانون و 
جلوگیری از تخلفات ساختمانی در منطقه11 
ب��ه خصوص مواردی که مس��تقیما به ایمنی 
شهروندان مرتبط اس��ت؛ با تالش حقوقدان 
های ش��هرداری و پیگیری مجدانه ش��هردار 
تهران مبنی بر برخورد بدون تعارف با متخلفین، 
خوش��بختانه رای دادگاه شعبه 2۵ تجدید نظر 
دعوی شهرداری منطقه11 و مالکین مجتمع 
تجاری عالءالدین در خصوص س��اخت طبقه 
هفتم، به نفع مردم صادر ش��د و تالش های 
مدیریت شهری برای دفاع از منافع شهروندان، 
نتیجه بخش بود.موسوی عنوان کرد: رویکرد 
ش��هردار تهران و مجموعه مدیریت ش��هری 
پایتخت، برخورد بدون اغماض با مواردی است 
که مستقیما با ایمنی شهروندان مرتبط است و 
در این راستا از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.
وی افزود: پیش از این در دوره مدیریت شهری 
گذش��ته، در عین ناباوری، ش��هرداری توسط 
هی��ات ماده۳۸ ملزم به صدور پروانه س��اخت 
طبقه هفتم برای این مجتمع تجاری شده بود؛ 
که با پیگیری های حقوقدانان مدیریت شهری 
و منطقه11 در دادگاه تجدید نظر، رای نهایی 

به نفع مردم صادر شد.

مجمع نمایندگان تهران برخورد با 
ضاربان »شهردار« را دنبال می کند

نماین��ده م��ردم ته��ران در مجلس ش��ورای 
اس��المی تاکید کرد: مجمع نمایندگان تهران 
ضمن حمایت از اقدامات فساد ستیز همکاران 
در مدیریت شهری، برخورد با ضاربان شهردار 
ناحیه ۳ منطقه 1۹ را مجدانه پیگیری خواهد 
کرد.اقبال ش��اکری نماینده م��ردم تهران در 
مجلس ش��ورای اس��المی با انتظار پستی در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام، نوشت:به 
دنب��ال حمله عوام��ل و متخلفی��ن به جناب 
آقای مهندس هاش��می شهردار محترم ناحیه 
۳ منطقه 1۹ تهران در زمان بازدید ایش��ان از 
تخلفات صورت گرفته، بر خ��ود واجب دیدم 
که همراه با آقای دکتر هدایت شهردار محترم 
منطقه 1۹ به صورت حضوری از ایشان عیادت 
و دلجویی نمایم.ضمن حمایت قاطع از مبارزه 
با هرگونه تخلف در س��اخت و ساز شهری و 
اینگونه اقدامات فساد ستیز همکاران مدیریت 
ش��هری، خواستار برخورد قاطع و فوری با این 
اشرار و قلع و قمع بناهای غیرقانونی در اسرع 
وقت هستم و مجمع نمایندگان استان تهران 
مجدانه پیگیر برخورد با متخلفین می باش��د. 
باید با متخلفین و مس��ببین این حادثه با اشد 
مجازات برخورد ش��ود تا مدیران پاکدس��ت و 
توانمند ش��هرداری، قانون را حامی و پشتیبان 
خ��ود ببینند. در عین حال اص��الح ماده 100 
قانون ش��هرداری ها در دستور کار این هفته 

صحن مجلس می باشد.«

چرا نرخ کرایه تاکسی در برخی 
خطوط زیاد شد؟

مع��اون نظ��ارت و ام��ور مناط��ق س��ازمان 
تاکس��یرانی ش��هر ته��ران در م��ورد چرایی 
افزایش نرخ کرایه تاکس��ی و انتقاد برخی از 
مسافران گفت: براساس مصوبه شورای شهر 
سازمان تاکسیرانی می تواند به طور میانگین 
2۵ درص��د و تا س��قف ۳۵ درصد نرخ کرایه 
را افزای��ش دهد ب��ه گونه ای ک��ه می توانیم 
در ی��ک خط 10 درصد و در یکس��ری نقاط 
تا س��قف ۳۵ درص��د نرخ کرای��ه را افزایش 
دهی��م که این مس��اله رخ داده اس��ت.وی با 
بیان این که در برخی از خطوط تاکس��یرانی 
فقط 10 درص��د و در برخی دیگر ۳۵ درصد 
افزایش نرخ داش��تیم و در کل تهران به طور 
میانگین 2۵ درصد نرخ تاکسی افزایش یافته 
اس��ت، تصریح کرد: این اع��داد و ارقام را به 
شورای ش��هر ارس��ال کردیم و آنها نیز این 
مس��اله را محاسبه کرده اند و شورای شهر به 
ما اجازه داده که حداکثر تا س��قف ۳۵ درصد 
و ب��ه طور میانگین 2۵ درص��د نرخ کرایه را 
در س��ال جاری افزایش دهیم.معاون نظارت 
و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران 
در مورد اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
در تاکس��ی ها با توجه به کاهش شدید تعداد 
فوت ش��دگان و مبتالیان به کرونا نیز گفت: 
فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی ها همچنان 

باید رعایت شود.

 سارقان 3۰ میلیاردی
 شرکت خصوصی بازداشت شدند

ریی��س پایگاه چهارم پلی��س آگاهی تهران 
بزرگ از دس��تگیری اعضای باند چهار نفره 
که ۳0 میلیارد ریال از اموال ش��رکتی را در 
شمال تهران س��رقت کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ، س��عید مجیدی در این باره گفت: 
بیس��ت و هش��تم اس��فندماه س��ال گذشته 
کارآگاه��ان دای��ره مبارزه با س��رقت اماکن 
پای��گاه چهارم این پلیس  پ��ی بردند که دو 
نفر از سارقان حرفه ای به تازگی با همکاری 
یکدیگر مرتکب سرقت شده و بدین ترتیب 
ت��ردد این افراد تحت کنترل در آمد و نتیجه 
تحقیق��ات انجام ش��ده  به مرج��ع قضائی 
اعالم ش��د.وی افزود: با دس��تور قضائی هر 
دو متهم در مخفیگاهش��ان دس��تگیر و در 
بررس��ی از مخفیگاه متهمان تعدادی اموال 
مس��روقه همچ��ون کامپیوتر، دس��ته چک 
و س��فته کش��ف و متهمان به سرقتی بودن 
این اموال اعت��راف کردند.این مقام انتظامی 
با بیان اینکه در ش��اخه دیگری از تحقیقات 
پلیس��ی مالک این اموال شناسایی و به این 
پایگاه دعوت ش��د، تصریح کرد: مال باخته 
اظهار کرده مدیرعامل شرکتی خصوصی در 
محدوده زعفرانیه تهران است، در بهمن ماه 
سال گذشته از شرکتش سرقت شده و عالوه 
بر این اموال مقداری طال، 14 دستگاه تلفن 
همراه و ۹ دس��تگاه کامپیوت��ر به ارزش ۳0 
میلیارد ریال  توس��ط راننده و سه سرنشین 
یک دستگاه خودروی تیبا سرقت شده است.

ریی��س پایگاه چهارم پلی��س آگاهی تهران 
اف��زود: متهمان که چ��اره ای جز به اعتراف 
نداش��تند به سرقت از ش��رکت مال باخته با 
همکاری دو همدستشان اعتراف کردند و با 
شناسایی سارقان متواری، سایر اعضای این 
باند در مخفیگاهش��ان دستگیر و تعدادی از 

اموال مسروقه نیز در این مکان کشف شد.

 گوشی فروش اینستاگرامی 
کالهبردار از آب درآمد

رییس پلیس فض��ای تولید و تبادل اطالعات 
ته��ران ب��زرگ از دس��تگیری کالهب��ردار 
اینستاگرامی که تحت پوشش فروش گوشی 
ه��ای ارزان قیمت از ش��هروندان پنج میلیارد 
ریال کالهبرداری کرده بود خبر داد.سرهنگ 
داود معظمی گ��ودرزی در این باره اظهار کرد: 
شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی 
ش��د افرادی ناش��ناس از طریق یک صفحه 
اینس��تاگرامی فروش تلفن های همراه ارزان 
قیمت از بنده کالهبرداری کرده اند.وی ادامه 
داد: ش��اکی در ادامه اظهار داش��ت در فضای 
مجازی به دنبال خرید یک تلفن همراه برای 
خود ب��ودم که در یک صفحه اینس��تاگرامی 
تبلیغ��ی از تلف��ن های همراه ب��ا قیمت های 
مناس��ب مش��اهده کردم و بود بدون بررسی 
هویت گردانندگان صفحه مذکور مبلغی جهت 
خرید یک تلفن همراه ب��رای آنها واریز کردم 
ام��ا بالفاصله پس از واری��ز وجه من را بالک 
کردند و دیگر پاس��خی از آنها دریافت نکردم.
این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس 
فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام 
اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی 
و علم��ی ادمین صفحه ف��روش تلفن همراه 
شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرم در 
یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به پلیس 
فتا منتقل شد.وی با اشاره به اینکه متهم بیش از 
پنج میلیارد ریال از مردم کالهبرداری کرده بود 
افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اظهار 
داشت با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی و 
تبلیغات این صفحه به بهانه فروش تلفن های 
همراه با قیمت بسیار مناسب مراجعه کنندگان را 
با ترفند فروش فوری ترغیب به پرداخت مبلغ 
قبل از ارس��ال کرده و پس از واریز وجه دیگر 

پاسخگوی تلفن نبودم.

پرونده قاتل شهید رنجبر 2۴ 
اردیبهشت رسیدگی مجدد می شود

رئی��س کل دادگس��تری ف��ارس گف��ت: به 
دس��تور دیوان عالی کشور، برای پرونده قاتل 
ش��هید رنجبر مام��ور انتظامی ش��یراز در روز 
24 اردیبهش��ت 1401، وقت رسیدگی مجدد 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت.حجت االس��الم 
والمس��لمین سید کاظم موس��وی با اشاره به 
صدور حکم قصاص برای قاتل شهید رنجبر 
در اس��تان فارس افزود: این پرونده با اعتراض 
وکیل محکوم، به شعبه 2 دیوان عالی کشور 
ارسال ش��د. وکیل متهم اعتراض داشت که 
ش��اید متهم دچار اختالالت روح��ی و روانی 
باشد و پرونده باید به هیات کارشناسی پزشکی 
قانونی برود تا آنها نیز نظرشان را بدهند.رئیس 
کل دادگستری فارس اضافه کرد: نظر بدوی 
کارشناس پزشکی قانونی مبنی براین بود که 
متهم، هیچگونه اختالل روحی و روانی ندارد 
که پرونده با این دالیل، به استان فارس ارسال 
شد. ش��عبه دادگاه یک کیفری فارس مجددا 
پرونده را به پزشکی قانونی ارسال کرد و هیات 
پزشکی قانونی، این نکته را تایید کرد که متهم 
هیچ مش��کل روحی و روانی عمده ای نداشته 

است.

اخبار

گ�روهاجتماعی:رییس پلی��س پایتخت با 
بیان اینکه در تابس��تان حجم اس��تفاده از 
موتورس��یکلت رو به افزایش است، گفت: 
پلیس مخالف اس��تفاده از موتورس��یکلت 
و حت��ی مسافرکش��ی با موتور نیس��ت اما 

باید نظم و انضباط در ش��هر رعایت شود.
به گزارش »عصر ایرانیان«، سردار حسین 
رحیمی در حاش��یه طرح انضباط بخش��ی 
به تردد موتورس��یکلت س��واران پایتخت 
در جمع خبرن��گاران افزود: مأموران پلیس 
در صد نقطه پایتخت در دو ش��یفت صبح 
و بعدازظه��ر آم��اده برخ��ورد ب��ا تخلفات 
اضافه  موتورسیکلت سواران هس��تند.وی 
کرد: پلیس تهران بزرگ س��ه طرح بزرگ 

و وی��ژه و مهم ب��ه طور همزمان در س��ه 
نقطه از پایتخت ایجاد می کند که موتوریار، 
س��اماندهی عبور و مرور در معابر پایتخت 
و انضباط بخش��ی به تردد موتورس��یکلت 
س��واران از جمله این طرح ها است.سردار 
رحیمی اظهار کرد: تالش ما بر این اس��ت 
که ب��ا اجرای ای��ن طرح، موتورس��یکلت 
س��واران را س��اماندهی کنی��م و تخلفات 
موتوره��ا را کاهش دهیم که با اجرای این 

طرح ها هم تردد موتورسیکلت سواران نظم 
و انضباط پیدا می کند و هم ترددها در شهر 
منظم می شود.سردار رحیمی با بیان اینکه 
اس��تفاده از موتورسیکلت در پایتخت رو به 
افزایش اس��ت، گفت: رعایت قانون اولین 
موضوع اس��ت، پالک موتورسیکلت ها به 
هیچ عنوان نباید مخدوش باشد و همچنین 
حرک��ت در محل عابر پی��اده و پیاده روها 
کامال ممنوع است همچنین عبور از چراغ 

قرمز و داشتن بار غیرمتعارف ممنوع است.
رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه 4۶درصد 
از کشته های تصادفات سال 1400 مربوط 
به موتورسیکلت سواران بوده است، گفت: 
موضوع اصالحات هندس��ی، رفع گره های 
ترافیکی، برطرف کردن نقاط حادثه خیز و به 
روز کردن المان های موضوعی از اقداماتی 
اس��ت که پلیس با کمک ش��هرداری ها در 

معابر پایتخت انجام می دهد..

پلیس مخالف مسافرکشی با موتورسیکلت نیست
فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

علت کاهش آمارهای کرونا در ایران چیست؟
رکوردشکنی معکوس مرگ های کرونایی؛

گروهاجتماعی�مهدیصالحیطاهری:در ش��رایطی که 
از پی��ش از آغاز س��ال جدید و به دنب��ال آنچه که تغییر 
رفتار جمعی به دنبال افزایش س��فرها و دید و بازدیدهای 
ن��وروزی خوانده می ش��د،  متخصصین به طور پیوس��ته 
پیرامون افزایش بار کرونای امیکرون در روزهای پس از 
تعطیالت هشدار می دادند؛ اما خوشبختانه با گذشت بیش 
از ۵0 روز از آغاز س��ال جدید، این روزها ش��اهد کاهش 
چشمگیر موارد ابتال و مرگ و میر ناشی از این بیماری در 
کشور هستیم؛ موضوعی که از ابعاد مختلف قابل بررسی 
اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان«، بر اساس آنچه آمار 
روزانه در جدول پاندمی کرونا در س��ایت جهانی و رسمی 
»وردامتر« نشان می دهد، حدود چهار ماه اخیر سه کشور 
اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس با تجربه شیوع انفجاری 
انتقال و ابتال به زیرسویه امیکرون، جهش قابل توجهی 
به صدر این جدول داشته اند و تنها در ظرف این چند ماه، 
حتی بیش از مجموع مبتالیان از ابتدای همه گیری )حدود 
دو سال(، موارد ابتالی جدید خود را ثبت کرده اند.این در 
حالیست که مجموع مبتالیان در ایران از حدود مهر ماه 
گذشته با کاهش چشمگیر مواجه بوده به طوری که آمار 
آن از جایگاه هش��تم در جدول وردامتر به رتبه شانزدهم 
تنزل کرده اس��ت. همچنین ایران از جمله کش��ورهایی 
است که نرخ باالی مشارکت مردمی در تزریق واکسن و 
استفاده از ماسک و همچنین دسترسی به واکسیناسیون 
 Our World in« را داشته است.بنابر نقش��ه آماری
Data« که با مش��ارکت دانش��گاه آکسفورد تهیه شده،  
ایران به لحاظ مجموع دزهای تزریق شده واکسن کووید، 
با تزریق بیش از 14۸ میلیون و ۸00 هزار دز و قرار گرفتن 
در جایگاه سیزدهم، شرایط مطلوبی را در بین کشورهای 
جهان دارد.در مجموع، مراجعه به آمارهای کرونا در آخرین 
روز سال 1400 حکایت از شناسایی 1۸1۶ بیمار جدید و 
فوت ۶0 تن دارد و این درحالی اس��ت که علی رغم آنکه 
پیش بینی می ش��د تحت تاثیر سفرها و دید و بازدیدهای 
عید، آمار کرونا در کش��ور رون��د صعودی را طی کند، اما 
این روزها شاهد سه رقمی شدن بیماران شناسایی شده و 
کاهش چشمگیر موارد مرگ و میر و در مواردی نیز تک 
رقمی شدن آن هس��تیم؛ به طوری که بر اساس آخرین 
آمار منتش��ر شده از سوی وزارت بهداشت طی شبانه روز 
گذشته ۳۷۵ بیمار جدید شناسایی شده و 12 نفر نیز جان 
خود را از دس��ت دادند.در عین ح��ال طبق اعالم وزارت 
بهداش��ت، بررس��ی هفتگی وضعیت کرونا در کشور در 
هفته دوم اردیبهشت ماه )هفته 11۵ همه گیری در ایران( 
حاکی از آن است که علیرغم افزایش بیماران بستری در 
هش��ت استان، اما کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی 
در 2۶ اس��تان کش��ور را ش��اهد بوده ایم. این درحالیست 
که بررس��ی هفتگی وضعیت کرون��ا در هفته قبل از آن 

یعنی هفته اول اردیبهش��ت م��اه 1401 مصادف با هفته 
114 همه گیری کرونا نشان می دهد که علیرغم افزایش 
بیماران بس��تری در دو استان کشور، در 21 استان کشور 
کاهش موارد مثبت متوفی را شاهد بوده ایم؛ این درحالی 
اس��ت که بررس��ی هفته 11۳ همه گیری نشان می دهد 
که چهار اس��تان ایالم، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و 
بوشهر، آن هفته را بدون مرگ کرونایی سپری کرده اند.
از س��وی دیگر بر اساس آخرین رنگ بندی اعالم شده از 
س��وی وزارت بهداش��ت، در حال حاضر هیچ شهر قرمز 
کرونایی در کش��ور وجود ندارد و در عین حال چهار شهر 
در وضعی��ت نارنجی، ۳1۹ ش��هر در وضعیت زرد و 12۵ 
شهر در وضعیت آبی قرار دارند که این موضوع نیز موید 
کاهش موارد کلی بیماری در کش��ور اس��ت.در این میان 
بی تردید نمی توان نقش واکسیناسیون کشوری  و تزریق 
حدود 14۹ میلیون دز واکسن را در ایجاد شرایط پایدار در 
کشور و کاهش موارد بیماری، نادیده گرفت؛ به طوری که 
اخیرا نیز ستاد ملی کرونا بر  تزریق دز چهارم آن در گروه 
سنی باالی ۷0 سال و بیماران زمینه ای و نقص سیستم 
ایمنی تاکید کرده است تا به این ترتیب با افزایش سطح 
ایمنی بدن افراد بتوان از بروز بیماری س��خت در صورت 
ش��یوع جهش های جدید کرونا، جلوگیری کرد.البته این 
ش��رایط به هیچ عنوان به معن��ای پایان پاندمی کرونا در 
ایران نیس��ت؛ موضوعی که در رابط��ه با آن جماعتی _ 
دبیر کمیت��ه علمی کرونا، می گوید:» کاهش موارد کرونا 
در هفته گذش��ته در کشور، باعث خوشحالی است اما در 
برخی کشورها مانند هند، موارد ابتال صعودی بوده که این 
برای ما هشدار دهنده است. پاندمی کرونا در ایران هنوز 

پایان نیافته چرا که متاثر از سایر کشورهای دنیا هستیم 
و هنوز در خیلی از کش��ورها، موارد ابتال، بستری و فوت 
بیم��اران کرونایی وجود دارد؛ بنابراین نمی توان گفت که 
پاندمی کرونا در یک کش��ور تمام ش��ده و در کشورهای 
دیگر در حال افزایش است. در حال حاضر در چین و هند، 
موارد ابتال و بس��تری افزای��ش یافته و باعث ایجاد الک 
داون در ش��انگهای شده است و احتمال الک داون پکن 
نیز وجود دارد؛ بنابراین باید رعایت احتیاط های بهداشتی 
و بررسی های توالی یابی ویروس در چرخش در جامعه را 
داشته باشیم.«با توجه به شرایط بیماری در سایر کشورها 
و تجربیات دو س��ال گذشته که به یاد داریم این ویروس 
توانای��ی جهش های گوناگون و س��ختی همچون دلتا و 
ایجاد مرگ  و میره��ای روزانه چند صدتایی را دارد، این 
موضوع حائز اهمیت اس��ت که دچار ساده انگاری نشده و 
همچنان رعایت پروتکل ها و گس��ترش واکسیناسیون را 
مهم ترین اولویت  خود قرار دهیم. موضوعی که اخیرا دکتر 
محسن زهرایی_ رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکس��ن وزارت بهداشت با اش��اره به کاهش توجه به 
واکسیناس��یون بر آن تاکید کرده و به ایسنا گفته است:» 
در گروه س��نی باالی 12 سال کشور حدود ۹1.۳ درصد 
واکس��ن نوبت اول، ۸۳.1 درصد هم واکسن نوبت دوم را 
دریافت کردند. گروه س��نی 12 تا 1۸ ساله ها نیز استقبال 
خوبی از واکسیناس��یون داش��تند اما گروه سنی ۵ تا 12 
س��اله ها گروهی هستند که کمترین مشارکت را تاکنون 
داش��تند به ش��کلی که تنها 2۳.۹ درصد این گروه سنی 
واکسن نوبت اول و 11 درصد نوبت دوم را دریافت کردند. 
با توجه به اینکه هنوز سویه رایج کشور ما امیکرون است، 

توصیه اصلی ما تزریق دز س��وم واکس��ن در افراد واجد 
شرایط و مشمول است.«در این راستا و با توجه به کاهش 
آمار کرونا در کش��ور، دکتر مهرداد حق ازلی_ دبیر بورد 
داخل��ی کمیته علمی کش��وری مقابله با کرونا به ایس��نا 
می گوید: میزان بروز بیماری و موارد ش��دید آن در کشور 
کاهش یافته است. همچنین موارد مرگ و میر کرونایی ما 
ظرف دو هفته اخیر زیر 20 نفر بوده است که این موضوع 
می تواند علل مختلفی داشته باشد.وی می افزاید: یکی از 
دالیل کاهش آمارهای ما روند واکسیناس��یون کشوری 
است، اما الزم است افرادی که دز سوم واکسن را تزریق 
نکرده اند حتما نس��بت به تلقیح واکس��ن اقدام کرده و از 
طرفی بر اساس پروتکل موجود واکسیناسیون، دز چهارم 
افراد واجد ش��رایط نیز صورت گیرد. در شرایط فعلی ما از 
وضعیت پیک خارج شده ایم اما این موضوع به هیج عنوان 
به معنای کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی نیست.او 
درباره پیش بینی از ش��رایط کش��ور در روزهای آتی نیز 
می گوید: با توجه به شرایط موجود به نظر نمی رسد موج 
بزرگی را طی روزهای آتی تجربه کنیم. ممکن است در 
روزها یا هفته ای تعدادی از م��وارد بروز بیماری افزایش 
یابد ولی با توجه به وضعیت واکسیناسیون و ابتالی تعداد 
زی��ادی از افراد جامعه به ویروس و ش��کل گیری ایمنی 
ذاتی، به نظر می رس��د پیک بزرگی در انتظار ما نباش��د، 
مگر اینکه ماهیت ژنتیکی وی��روس تغییر قابل توجهی 
داش��ته باش��د. حق ازلی در پاس��خ به این س��وال که به 
چه علت علی رغم هش��دارها اما ایام عید نوروز نتوانست 
سبب افزایش موارد بیماری شود؟ نیز می گوید: در برخی 
استان ها شاهد افزایش خیلی کوچک موارد بودیم که البته 
به سرعت کنترل شد. یکی از علل عدم شکل گیری موج 
یا شرایط حاد پس از عید این بود که فاصله واکسیناسیون 
ت��وده ای مردم ما خیلی با نوروز فاصله نداش��ت و در ایام 
عید شاکله افراد ایمنی مناسبی داشتند و از ابتال به موارد 
س��خت و عالمت دار جلوگیری شد.وی با اشاره به اینکه 
طی روزه��ای اخیر آمریکا و برخی کش��ورهای اروپایی 
موضوع خروج از پاندمی کرونا را مطرح می کنند، تصریح 
می کند: این شرایط نشان می دهد همانند ویروسی مانند 
آنفلوآنزا که هرسال شاهد مواردی از آن هستیم، در مورد 
کرونا نیز اگر تغییر ژنتیکی خاصی صورت نگیرد کم کم 
جوامع بین المللی به این سمت حرکت می کنند که مانند 
آنفلوآنزا در کرونا هم هر سال تعدادی موارد بروز و مرگ 
و میر داش��ته باشیم.عضو کمیته علمی کشوری مقابله با 
کرون��ا در پایان تاکید می کند: اینکه تحت تاثیر آمارهای 
فعلی کش��ور، بخواهیم بگوییم ایران از ش��رایط پاندمی 
خارج شده است،  زود است. اگر تعداد مرگ و میر کرونایی 
کشور ۸ هفته در چنین شرایطی کاهشی بماند، آن وقت 

می توان گفت از حالت پاندمی خارج شده ایم.

معاون ریی��س جمهور در امور زن��ان و خانواده گفت: 
هرچند در قانون جوانی جمعیت به مس��ایل اقتصادی 
و تامین خانواده ها و جوانان بس��یار تاکید ش��ده است 
اما مس��اله اصلی در جوانی جمعیت، فرهنگی و سبک 
زندگی خانواده هاست. به گزارش ایرنا، انسیه خزعلی 
در همایش سراسری مشاوران بانوان روسای دانشگاه 
های علوم پزش��کی کشور در مشهد افزود: در خانواده 
های ثروتمند کمبود جمعیت و عدم توجه به آن خیلی 
بیشتر است.وی ادامه داد:مسلط شدن نگاه فردگرایانه 
و لیبرال��ی و اصال��ت یافتن خوش��یهای زودگذر برای 
جوانان که حتی بر منفعت آینده و زمانهای دورتر خود 
و کشورش��ان ترجیح می یابد از خطراتی است که به 

شدت جامعه ما را تهدید می کند.او اضافه کرد: دولت 
برای ترغیب مردم به افزایش جمعیت، نگاه دوراندیشانه 
مبتنی بر پیر شدن جمعیت و تبعات ناگوار ناشی از آن را 
دارد و این در حالی است که در شرایط دشوار اقتصادی 
کنونی در کشور، برخی صدایشان درآمده که چرا دولت 
ترغی��ب به افزایش جمعی��ت دارد وقتی که نمی تواند 
همین جمعیت را تامین کند اما دولت می داند که پیر 
شدن جمعیت هزینه اش زیاد و بسیار خطرناک است از 
این رو در مقطعی از زمان برخی مسایل را تحمل می 
کند تا کش��ور را جوان نگه دارد و بتواند سرمایه بزرگ 
انسانی را حفظ کند.معاون رییس جمهور در امور زنان 
و خانواده با تاکید بر س��المت جسمی، روانی، فکری 

و آموزش��ی زن��ان گفت: یکی از نقیص��ه ها در بحث 
س��المت، تامین سالمت آموزشی است چرا که گاهی 
اوق��ات آموزش های صحیحی به زنان و خانواده های 
جامعه داده نمی شود یا آموزشها کامل نیست و اشتباه 
ارایه شده و یا آموزش��ها در جای خودش قرار نگرفته 
اس��ت.وی اضافه کرد: تمرکز بر سالمت زنان یکی از 
مس��ائلی اس��ت که هر چه هزینه در این بخش شود 
به منزله س��رمایه گذاری، منفعت و نگاه دوراندیشانه 
به آینده اس��ت، زنی که مایه آرامش، سکون، ثبات و 
رویک��رد مثبت جامعه در خانواده اس��ت، اول باید خود 
دارای آرام��ش فکری، روحی و جس��می باش��د و این 
وظیفه ما مسووالن امور بانوان است که شرایط را برای 

س��الم بودن زنان فراهم کنیم.معاون رییس جمهور در 
امور زنان و خانواده گفت: درس��ت است که اکنون در 
شرایط سخت اقتصادی هستیم و دولت دارد خطر می 
کند و هزینه ها را برای داشتن ثبات آینده می پذیرد تا 
از بروز بسیاری از تورم ها و فشارها جلوگیری کند اما 
اگر این مساله را رها کند، ممکن است شرایط در آینده 
بسیار وحشتناک و غیرقابل تحمل شود.معاون رییس 
جمه��ور در امور زنان و خانواده گف��ت: هم اکنون در 
برخی مراکز قضایی مربوط به آسیبهای مرتبط با زنان 
و کودکان ش��رایطی فراهم ش��ده است که دیگر زنان 
خودسرپرست یا بدسرپرست آسیب دیده مجبور نشوند 

در ادارات مختلف پیگیر مسایل خود باشد.

در خانواده های ثروتمند کمبود جمعیت و عدم توجه به آن خیلی بیشتر است
معاون رییس جمهور:

ماکارونی های دپوشده روانه بازار شد
معاون سازمان تعزیرات:

مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از تخلفات 
س��ازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای 
س��ال جاری تا امروز یک هزار و  ۹۶0 فقره 
پرونده ب��رای تخلفات نانوایی ها در کش��ور 
تشکیل ش��ده که ارزش ریالی این تخلفات 
2۳ ه��زار و ۳۷ میلی��ارد ری��ال بوده اس��ت.
محمدعلی اسفنانی  در گفت و گو با خبرنگار 
قضایی ایرنا اف��زود: از مجموع پرونده هایی 
که برای تخلف گرانفروش��ی و کم فروش��ی 
نانوایی ها در تعزیرات حکومتی تشکیل شده، 
یک هزار و ۳۶۵ پرونده مختومه ش��ده است 
همچنین برای یک هزار و 2۷۶ پرونده حکم 
محکومیت و در 21 پرونده حکم برائت صادر 
ش��ده اس��ت. 1۷ فقره پرونده نیز حکم عدم 
صالحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی صادر 

ش��ده و برای رسیدگی به دس��تگاه قضایی 
ارجاع ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: با توجه به 
تصمیم دولت ب��رای تغییر قیمت در نرخ آرد 
و نان، طبیعی اس��ت که شاهد تفاوت قیمت 
در نرخ نان و محصوالت دیگر باشیم. مبنای 
س��ازمان تعزیرات حکومتی قیمتی است که 
از سوی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان اع��الم می ش��ود البته در 
مورد نان س��نتی اعالم ش��ده است که تغییر 
قیمت نخواهیم داشت و مالک، قیمت های 
قبلی است.معاون سازمان تعزیرات حکومتی 
اظهارداشت: تخلفاتی که در این حوزه وجود 
دارد، گرانفروشی، کم فروشی، فروش اجباری 
کاال همراه با کاالی درخواس��تی مشتری و 
عدم عرضه و توزیع اس��ت ک��ه در هر مورد 

برخ��ورد جدی می ش��ود.وی درباره تخلفات 
شرکت های ماکارونی افزود: اخیرا برای یکی 
از واحده��ای تولید ماکارونی که پیش از این 
هم تخلف گرانفروش��ی داشت، ۳۸0 میلیارد 
تومان حکم بدوی صادر شده است همچنین 
روز پنجشنبه 1۵ اردیبهشت دو شرکت تولید 
ماکارونی مقادیر قابل توجهی از محصوالت 
خود را دپو کرده بودند که ظن به احتکار مطرح 
شد و بالفاصله همکاران ما و ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی مح��ل را پلمب کردند و در 
فاصله کمتر از 12 ساعت، روز جمعه همه این 
محصوالت بارگیری و روانه بازار شد.اسفنانی 
در پاسخ به این سوال که آیا پرونده ای برای 
احتکار ۶۷0 تن ماکارونی در تعزیرات تشکیل 
شده است گفت: علی رغم اینکه کاال توزیع 

شده، موضوع در جریان بررسی است. معاون 
سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اصالح 
آیین نامه تعزیرات اضافه کرد: در این آیین نامه 
که از س��وی هیات دولت مصوب شده است، 
تخلف��ات تا مبلغ 10 میلی��ون تومان قابلیت 
تجدیدنظر ندارد و رأی صادره در مرحله اول، 
قطعی اس��ت همچنین رسیدگی به این نوع 
پرونده ها تابع تشریفات و احضار فرد متخلف 
نیس��ت و به محض احراز تخلف حکم صادر 
می شود.وی درباره ضرورت اصالح قوانین و 
بازدارندگی مجازات ها گفت: الیحه ای در این 
زمینه تنظیم شده است که از سوی سران قوا 
و مجلس شورای اس��المی در حال پیگیری 
اس��ت؛ همچنین آیین نامه ای تهیه ش��ده که 
طبق آن، برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی 

و قانون نظام صنفی اصالح شود تا بتوانیم از 
بروز تخلفات به ویژه در س��طح توزیع کاالها 
پیش��گیری کنیم و جرایم بازدارندگی الزم را 
داشته باشد.معاون سازمان تعزیرات حکومتی 
افزود: هموطنان می توانند گزارش تخلفات را 
در قالب شاکی خصوصی یا گزارش مردمی از 
طریق سامانه 1۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی 
و 124 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کنند.اس��فنانی خاطرنش��ان ک��رد: در اعالم 
گزارش های مردمی نیاز به ثبت مشخصات 
فردی که تخلف را اعالم کرده اس��ت وجود 
ندارد و افرادی که به عنوان شاکی خصوصی 
شکایت را ثبت می کنند، می توانند از طریق 
بارگ��ذای تصویر پروانه کس��ب واحد صنفی 

متخلف در سامانه شکایت خود را ثبت کنند.
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اقتصاد خرد

بازه زمانی پیش فروش بلیط قطار و 
هواپیما باید افزایش یابد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی گفت: قطعا افزایش بازه زمانی پیش 
ف��روش بلیط قط��ار و هواپیما ه��م به مردم 
فرصت بهتری برای برنامه ریزی سفر می دهد 
و هم تاثیر مثبتی برصنعت گردشگری کشور 
خواهد گذاش��ت.به گزارش ایسنا،عبدالجالل 
ایری با اشاره به ضرورت افزایش بازه زمانی 
پیش فروش بلیط قطار و هواپیما، اظهار کرد: 
زم��ان بندی قطعا یک��ی از مولفه های مهم 
برای ارتقای کیفیت س��فر به شمار می رود. 
افزای��ش زمان بندی پیش فروش بلیط قطار 
و هواپیما نیز از جمله مواردی اس��ت که می 
تواند منجر به افزایش جذب گردش��گر شود. 
اما سوال اصلی این است که چرا این موضوع 
اتفاق نیفتاده و ش��اهد پیش فروش بلیط ها 
برای یک بازه کوتاه مدت هستیم؟وی افزود: 
متاس��فانه یک علت آن به محدودیت هایی 
که در حوزه زیرس��اختی وج��ود دارد، باز می 
گردد. ام��ا عامل دیگر بح��ث قیمت ها می 
باش��د. از آنج��ا که بعضا قیم��ت ها در طول 
شش ماه یا یکسال تغییر می کند، شرکت ها 
حاضر نیستند که بلیط های خود را برای یک 
بازه بلند مدت پیش فروش کنند.س��خنگوی 
کمیس��یون عمران مجلس تصریح کرد: این 
موضوع باید ریشه ای حل شود و نگاه ما باید 
به این حوزه جامع باش��د. اما بنده معتقدم اگر 
در یک برنامه جامع یک ساله به حوزه حمل 
و نقل پرداخته شود، مشکل حل خواهد شد. 
باید از لحاظ قانونی این ش��رایط فراهم گردد 
که اگر شرکت ها بلیط خود را برای یک بازه 
بلند مدت پیش فروش کردند و قیمت ها به 
یکباره افزایش یافت، ساز وکار جبران هزینه 
شرکت ها پیش بینی شده باشد.وی در ادامه 
تاکید کرد: متاس��فانه چنین امکانی هنوز در 
حوزه حمل و نقل فراهم نش��ده است، اما از 
نگاه بنده بهترین اتف��اق برای حوزه حمل و 
نقل نیز این مورد می باشد. بازه پیش فروش 
بلی��ط ها باید افزایش یاب��د. حداقل باید این 
امکان فراهم ش��ود که م��ردم برای بازه 4 تا 
۶ ماه آینده بتوانن��د بلیط خود را پیش خرید 

کنند. 

ارزش ذخایر برجا حاصل از اکتشاف 
معدنی تا 2۷.۸ میلیارد دالر افزایش یافت

به روزآوری اطالعات حوزه اکتش��اف ایمیدرو 
حاک��ی اس��ت ارزش ذخایر برج��ا حاصل از 
اکتشافات معدنی در سال های 1۳۹2 تا 1400 
ب��ه 2۷ میلیارد و ۸0۹ میلیون دالر رس��ید که 
حاکی از رشد شناس��ایی و ارزش مواد معدنی 
است.به گزارش عصرایرانیان به نقل از سازمان 
توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، طبق آمار حوزه اکتش��اف این 
س��ازمان، ۹۷۷ میلیون تن ذخیره جدید سنگ 
آه��ن، 4۹۶ میلی��ون تن ذخی��ره جدید زغال 
س��نگ و 1۸2 تن ذخیره جدید طال در مدت 
یاد شده شناسایی شده است.از سوی دیگر در 
هشت سال یاد شده، میزان ذخایر جدید مس 
محتوی 14 میلیون تن و س��رب و روی به ۶ 
میلیون تن رسیده است.این گزارش می افزاید: 
میزان ذخایر جدید مواد معدنی همچون شورابه 
)۳۶۳ میلیون ت��ن(، باریت )10۳ میلیون تن(، 
عناصر نادرخاکی )۸۵ میلون تن(، بوکس��یت 
)1۷ میلیون تن( و آنتیموان )۶ میلیون تن( تا 

پایان سال 1400، افزایشی است.

رشد 2۰۰ درصدی قاچاق آرد از کشور 
در سال ۱۴۰۰

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کش��اورزی با اشاره به رش��د 200 درصدی 
قاچاق آرد در س��ال 1400 گف��ت: در فرایند 
هوشمندسازی یارانه ها وزارت جهاد کشاورزی 
طبق روال گذشته با همان فرایند شفاف، ساده 
و روان، آرد نانوایی ها را تامین خواهد کرد.به 
گزارش تسنیم، محمد قربانی اظهار کرد: در 
فرایند هوشمندس��ازی یارانه ها وزارت جهاد 
کشاورزی طبق روال گذشته با همان فرایند 
شفاف، س��اده و روان، آرد نانوایی ها را تامین 
خواهد کرد.مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزارت جهاد کش��اورزی افزود: وزارت جهاد 
کش��اورزی همراه این طرح، اقدامات تأمین 
آرد را ب��ر عهده خواهد داش��ت و به عملیاتی 
کردن نظام هوش��مند س��ازی توزیع یارانه ها 
کمک خواهد کرد تا چرخه فساد را انشاء الل 
کاهش دهد و به حداقل مقدار خود برس��اند.
وی با بیان اینکه بر اساس ارقامی موجود، هم 
اکن��ون تقریباً 2۵0 هزار تن قاچاق آرد انجام 
می ش��ود، گفت: بر اس��اس گ��زارش نیروی 
انتظامی، قاچاق آرد در سال 1400 نسبت به 

1۳۹۹ رشد 200 درصدی داشته است.

اخبار

خرید گندم در کشور از مرز یک 
میلیون تن گذشت

مدی��رکل هماهنگی خرید داخلی ش��رکت 
بازرگان��ی دولت��ی ایران از خری��د تضمینی 
ی��ک میلی��ون و 1۵0 هزار ت��ن گندم و ۶۷ 
هزار تن دانه ی روغنی کلزا از ابتدای س��ال 
1401 تا 1۷ اردیبهش��ت ماه جاری خبر داد.

ب��ه گزارش عصرایرانیان به نقل از ش��رکت 
بازرگانی دولتی ایران، مرتضی س��عادتی کیا 
با اعالم اینکه امس��ال، گن��دم به قیمت هر 
کیلوگرم 10 ه��زار و ۵00 تومان به صورت 
تضمینی خریداری می ش��ود و عالوه بر آن 
جایزه 1000 تومانی برای هر کیلوگرم گندم 
تحویل��ی پرداخت می ش��ود، گف��ت: ارزش 
گندم های خریداری شده تاکنون 1۳ هزار و 
11۷ میلیارد تومان اس��ت.وی با بیان اینکه 
خری��د تضمینی گن��دم از چه��ارم فروردین 
ماه س��ال جاری در کش��ور آغاز شده است، 
اظهار کرد: استان های سیستان و بلوچستان، 
خوزس��تان، هرم��زگان، بوش��هر، کرم��ان، 
ف��ارس، کهگیلوی��ه و بویراحمد، خراس��ان 
جنوبی و ایالم تاکن��ون وارد عملیات خرید 
این محصول شده اند.س��عادتی کیا با اش��اره 
به اینکه خوزس��تان پیشتاز تحویل گندم در 
کش��ور اس��ت، تصریح کرد: در این استان، 
۶۸0 هزار تن گندم خریداری شده و پس از 
آن، استان های کرمان با ۸۸ هزار تن، فارس 
ب��ا ۷4 ه��زار تن و ایالم ب��ا ۵۸ هزار تن در 
رتبه های بعدی قرار دارند.مدیرکل هماهنگی 
خرید داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
خاطرنش��ان ک��رد: همچنی��ن در این مدت 
نسبت به خرید تضمینی ۶۷ هزار تن دانه ی 
روغنی کلزا به ارزش ۹۷0 میلیارد تومان در 
استان های ایالم، بوشهر، خوزستان، سیستان 
و بلوچس��تان، فارس، کرمان و کهگیلویه و 

بویراحمد اقدام شده است.

هزینه ساخت مسکن معمولی به متری 
۱۰ میلیون تومان رسیده است

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان 
تهران از افزایش هزینه س��اخت مسکن به 
مت��ری 10 میلی��ون تومان بدون احتس��اب 
قیم��ت زمین خب��ر داد.ب��ه گ��زارش مهر، 
حسن محتش��م عضو هیئت مدیره انجمن 
انبوه س��ازان اس��تان تهران درباره افزایش 
هزینه های تمام ش��ده س��اخت و ساز گفت: 
بس��یاری از سازندگان از افزایش هزینه های 
ساخت و ساز ناراضی اند چون با گران شدن 
مس��کن نوس��از، قدرت خرید مردم کاهش 
س��اختمانی  نهاده های  اف��زود:  می یابد.وی 
وقتی افزایش می یابد، قیمت مسکن بیشتر 
می ش��ود ولی قدرت خری��د خانوارها مرتبًا 
کاه��ش می یابد؛ بنابراین انبوه س��از امکان 
فروش محصول خود را نداردوی خاطرنشان 
کرد: به نظر می رس��د تورم در سال جاری با 
همان نرخ سال گذش��ته ادامه داشته باشد.
محتش��م درباره هزینه تمام ش��ده س��اخت 
مس��کن در نهضت ملی، اظهار کرد: وزارت 
راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای این 
طرح نرخی بین 4.2 تا 4.۷ میلیون تومان به 
س��ازندگان اعالم کرده است که 10 درصد 
نوس��ان دارد و ممکن است تعدیل هایی هم 
به آن وارد ش��ود؛ ولی به نظر می رس��د این 
رقم به مت��ری ۶ میلیون تومان قیمت تمام 
شده ساخت هر واحد )بدون مشاعات( برسد. 
این در حالی اس��ت که با احتساب مشاعات 
به ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان برس��د.وی گفت: 
خود س��اختمان ش��امل هزین��ه نهاده های 
س��اختمان و خدمات )نی��روی کار( از 4.2 تا 
4.۷ میلیون تومان با احتساب نرخ تعدیل به 
اضافه سایر موارد به ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان 

خواهد رسید. 

سرپرست سازمان حمایت مصرف 
 کنندگان و تولیدکنندگان تغییر کرد

وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت در حکمی 
ب��ا تغییر عب��اس تابش، صدی��ف بیک زاده 
را به عن��وان سرپرس��ت س��ازمان حمای��ت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان منصوب 
کرد. ب��ه گزارش عص��ر ایرانی��ان، فاطمی 
امی��ن وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت در 
حکم��ی صدی��ف بی��ک زاده را به عن��وان 
سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان منصوب کرد.در حکم سیدرضا 
فاطمی امین آمده است: نظر به شایستگی، 
تعه��د و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب 
این حکم به سمت سرپرست سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان منصوب 
می ش��وید.در بخ��ش دیگ��ری از این حکم 
آمده اس��ت: انتظار می رود با همکاری همه 
بخش ه��ای مرتبط در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و س��ایر سازمان های حاکمیتی در 
خدمت به مردم و کسب وکارها کوشا باشید.
پی��ش از این عب��اس تابش س��مت رئیس 
س��ازمان مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
را برعه��ده داش��ت که طی روزه��ای اخیر 
صحبت هایی که درباره بازگش��ت قیمت ها 
مطرح کرده بود حاشیه های زیادی به همراه 

داشت.

رئیس هی��ات تحقیق و تفحص از صنعت 
خودرو گف��ت: بدیهی ترین و منطقی  ترین 
راه��کار ب��رای س��اماندهی ب��ازار خودرو 
مدیریت همزمان عرضه و تقاضا اس��ت به 
این معنا که از یک س��و باید میزان عرضه 
خودرو از طریق رش��د تیراژ تولید افزایش 
یابد و از س��وی دیگر تقاضا کنترل شود.به 
گزارش خانه ملت،علی اکبر کریمی با اشاره 
به گرانی افسارگسیخته خودرو، اظهار کرد: 

بدیهی ترین و منطقی  تری��ن راهکار برای 
س��اماندهی بازار خودرو مدیریت همزمان 
عرضه و تقاضا اس��ت به ای��ن معنا که از 
یک سو باید میزان عرضه خودرو از طریق 
رش��د تیراژ تولید افزایش یابد و از س��وی 
دیگر تقاضا س��اماندهی شود.نماینده مردم 
اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: 
در حال حاضر تقاضا به دو دس��ته کاذب و 
واقعی تبدیل می ش��ود یعنی بخشی از نیاز 

موجود مربوط ب��ه مصرف کنندگان واقعی 
اس��ت و بخش��ی دیگر مربوط به افرادی 
اس��ت که به دنبال استفاده از رانت کنونی 
و سرمایه گذاری در بازار خودرو هستند.وی 
با اشاره به اختالف ۵0 تا 10 میلیونی قیمت 
خ��ودرو در کارخانه و بازار، اضافه کرد: باید 
فیلترهایی برای کنترل تقاضا پیش بینی شود 
و روش های��ی منطقی برای فروش خودرو 
در کارخانه به کار گرفته شود.وی ادامه داد: 

در صورتی که فیلترها و مولفه های منطقی 
و علمی برای ثبت نام افراد در قرعه کشی ها 
در نظر گرفته شود، تعداد متقاضیان کاهش 
یافت��ه و تقاضا در بازار واقعی می ش��ود در 
نتیج��ه قیمت ها واقعی و متع��ادل خواهد 
ش��د.رئیس هی��ات تحقی��ق و تفحص از 
صنعت خ��ودرو درباره توان خودروس��ازان 
برای رش��د تیراژ تولید، تصری��ح کرد:  در 
سال های گذشته خودروسازان رکورد تولید 

س��االنه یک میلیون و ۵00 هزار دستگاه 
خودرو را داش��تند و اکنون نیز امکان تولید 
این تعداد مش��روط بر همت خودروسازان، 
افزای��ش داخلی س��ازی و تامی��ن قطعات 

موردنیاز وجود دارد.

مدیریت همزمان عرضه و تقاضا، قیمت خودرو را متعادل می کند
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو :

موجودی دام سبک به 6 میلیون راس می رسد
رئیس شورای تامین کنندگان دام:

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: طبق 
روال همه ساله در ۶ ماه نخست سال با ازدیاد 
عرضه در برابر کاهش تقاضا به واسطه زایش 
های پاییز و زمستان روبه رو هستیم.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، منصور پوریان اظهار کرد: با 
وجود فراوانی عرضه دام در میادین، قیمت در 
بخش سبک و سنگین برای دامدار پایین است 

که انتظار می رود تمهیداتی برای مازاد دام در 
دس��تور کار قرار گیرد.به گفته وی، طبق روال 
همه ساله در ۶ ماه نخست سال با ازدیاد عرضه 
در برابر کاهش تقاضا به واسطه زایش های پاییز 
و زمستان روبه رو هستیم که همین امر منجر 
به رکود بازار گوشت شده است.پوریان افزود: 
بناب��ر آمار اعالمی اس��تان ها میزان موجودی 

دام س��بک کش��ور ۶ میلیون راس است که 
در ش��رایط کنونی ب��رای 2 میلیون راس باید 
تمهیداتی مبنی بر خرید حمایتی و صادرات به 
کار گرفته شود، چرا که به سبب شرایط اقلیمی 
با خشکسالی فراگیر و کم آبی روبه رو هستیم.
رئی��س ش��ورای تامین کنن��دگان دام گفت: 
متوسط قیمت کنونی دام در سطح کشور ۶۵ 

هزار تومان است که حداکثر هر کیلو گوشت 
با نرخ 140 تا 1۵0 هزار تومان باید به دس��ت 
مصرف کننده برسد و عرضه با نرخ های باالتر 
قابل قبول نیس��ت.هم اکنون قیمت هر کیلو 
گوشت گوس��فندی 1۷0 تا 1۸0 هزار تومان، 
گوش��ت گوس��اله 1۶0 تا 1۸0 ه��زار تومان، 
سردست گوسفندی 1۹0 تا 210 هزار تومان، 

سردست گوس��اله 1۸0 تا 200 هزار تومان و 
گوشت مخلوط 1۸0 هزار تومان است.بسیاری 
از دست اندرکاران صنعت دام و گوشت بر این 
باورن��د که مدیریت ناصحیح و کمبود نظارت 
منجر به اختالف چشمگیر قیمت دام و گوشت 
در سطح بازار شده است چرا که گوشت زیادی 

در سطح بازار وجود دارد.

دولت برای کنترل آشفته بازار اجاره بها چه می کند؟
با نزدیک شدن به فصل جابه جایی خانوارها؛

در حال��ی فاصله کمی تا آغاز فصل نقل و انتقال در بازار 
اجاره مس��کن باقیمانده که خبر می رسد به زودی سقف 
افزایش نرخ اجاره بها در س��ال 1401 اعالم می ش��ود.به 
گزارش تس��نیم، بخش مس��کن از جمله زیر بخش های 
اقتصاد کالن اس��ت که تابع تغیی��ر و تحوالت اقتصادی 
کش��ور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل بررسی و مطالعه 
نیس��ت. بدیهی اس��ت در ش��رایط به روز تورم دو رقمی 
تمامی زیربخش های اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار گرفته 
و نمی توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از 
اقتصاد را داشت.با توجه به اینکه اجاره بهای مسکن هزینه 
فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی 
یک نوع خدم��ت در مجموعه اقتصاد کالن محس��وب 
می ش��ود، لذا بدیهی اس��ت که همگام با س��ایر خدمات 
عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار 
اجاره مس��کن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به عالوه 
اجاره بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است 
و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی بر روی 

اجاره بها با وقفه ظاهر خواهد شد.
مهمترینعواملمؤثربراجارهبهایمسکن ���

نقدینگ��ی و تورم عموم��ی: با وجود افزایش نرخ رش��د 
نقدینگی بیش از 40 درصدی در س��ال 1400، تأثیر آن 
بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن بر روی اجاره بهای 
مسکن، بدیهی اس��ت که اجاره بها مستعد افزایش بوده 
و از متغیر ه��ای اقتصاد کالن تأثیر می پذیرد.قدرت خرید 
خان��وار، کش��ش پذیری اجاره بها، تأثی��ر عوامل روانی و 
انتظارات بر بازار اجاره: قدرت خرید خانوار که به واس��طه 
کاهش سطح درآمد خانوار ها محدود شده، عامل بازدارنده 
در افزای��ش اجاره-ب ه��ا بوده و کش��ش پذیری اجاره را 
کاهش داده است.ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت 

خانوار ه��ای جوان، کمبود واحد های مس��کونی اجاره ای 
متناسب با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، 
افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای 
مس��کن اجاره ای: افزای��ش تعداد خانوار ه��ای تک نفره 
و کاهش تولید و عرضه مس��کن در س��ال های گذشته، 
عرضه مسکن اجاره ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش 
داده و زمینه افزایش اجاره ب ها را فراهم آورده است.نرخ 
سود سپرده های بانکی و تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب 
میزان رهن و اجاره مس��کن: نرخ سود سپرده های بانکی 
از دیگر عواملی اس��ت که بر ترکیب رق��م رهن و اجاره 
ماهان��ه تأثیر می گذارد، به عبارتی در ش��رایطی که نرخ 

س��ود سپرده باال باش��د، موجرین تمایل به دریافت رهن 
بیش��تر و در زمان کاهش نرخ س��ود تمای��ل به افزایش 
رق��م اجاره بها دارند.با وجود همه  ای��ن موارد وزارت راه و 
شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره 
و کمک به مس��تأجرن انجام داده از آن جمله می توان به 
تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار 
اجاره و حمایت از مس��تأجران که جهت تصویب و ابالغ 
به دولت ارسال شده، اشاره کرد.همچنین طی سال های 
۹۹ و 1400 تس��هیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ سود 
پایین به مس��تأجران پرداخت می ش��د ک��ه در قالب این 
طرح بیش از 4۵0 هزار خانوار از تسهیالت کمک ودیعه 

مسکن استفاده کردند. همچنین محدودیت افزایش سقف 
اجاره بها در س��ال های ۹۹ و 1400 اجرایی شده که برابر 
گزارش ه��ای واصله تأثیر قابل مالحظه ای در جلوگیری 
از افزای��ش بی رویه رقم افزایش تمدید قرارداد های اجاره 
داشته شده است.برنامه تعیین سقف افزایش اجاره بها برای 
قرارداد های تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفته 
و پیش��نهاد اولیه آن به دولت ارائه ش��ده است. به عالوه 
پرداخت تس��هیالت کمک ودیعه مسکن به مستأجران 
برای ش��هر تهران، مراکز اس��تان ها و سایر نقاط شهری 
۶0، 4۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال 1401 در شورای 
پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه 
بانکی کشور ابالغ خواهد شد.عالوه بر این تولید و عرضه 
مس��کن در قالب طرح های حمایتی و کمک به کسب و 
کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن 
با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش 
موجودی مس��کن در کشور و به تبع کنترل بهای مسکن 
وکنترل نرخ رشد اجاره بهای مسکن خواهد.گزارش های 
میدانی حاکی از آن است که سیاست های اجرایی سال های 
گذشته از جمله پرداخت تسهیالت کمک ودیعه و تعیین 
س��قف اجاره بها تأثیر بس��یار مطلوبی در کنترل افزایش 
اجاره در قرارداد های تمدیدی اجاره به ویژه در شهر های 
بزرگ داشته است. گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی 
در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه های 
متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال کرده تا 
بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مس��کن داشته 
باشد، هرچند ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این 
بخش به تحوالت اقتصاد کالن مربوط می شود و بایستی 
توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه های 

مرتبط مدیریت و برنامه یزی شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ضمن اعالم جزئیات 
کارت نان گفت: قیمت پایین گندم و آرد باعث شده بود 
برخی کارخانه ها بیش از نیازش��ان آرد تحویل بگیرند و 
این آرد مازاد مجددا یا وارد بازار آزاد یا به صورت قاچاق 
از کشور خارج می شد.به گزارش ایسنا،عطاالل هاشمی با 
بیان اینکه دو نوع مصرف گندم و آرد در کش��ور داریم، 
گف��ت: بخش عمده ای از گندم و آرد در خبازی ها برای 
تهیه نان اس��تفاده می شود و بخش دیگر نیز در صنف 
و صنعت مورد اس��تفاده قرار می گیرد.وی ادامه داد: در 
آمارها آمده اس��ت ک��ه یک میلی��ون و ۸00 هزار تا 2 
میلیون تن نیاز س��االنه صنف و صنعت کشور به آرد و 
گندم اس��ت. ولی در واقع آن مق��دار آردی که صنف و 
صنعت نیاز دارد بیش��تر از 1.۵ میلیون نیس��ت و مابقی 

آن هرز می رود.رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور اضافه 
کرد: سال گذشته دولت گندم را با قیمت هر کیلو۵000 
تومان از کش��اورزان خریداری می کرد که این گندم با 
قیم��ت 2۷00 تومان به صنف و صنع��ت تحویل داده 
می شد. یعنی دولت 2۳00 تومان در هرکیلو به صنف و 
صنعت یارانه می داد.وی تصریح کرد: همین پایین بودن 
قیمت گندم و آرد باعث ش��د که برخی کارخانه ها بیش 
از نیازش��ان آرد تحویل بگیرند و مابقی آرد یا وارد بازار 
آزاد می ش��د یا به صورت قاچاق از کشور خارج می شد. 
یعن��ی دولت منابع زیادی را به عنوان یارانه می داد ولی 
این منابع یا بازار داخلی را دچار تورم می کرد یا از کشور 
خارج می شد.هاشمی در ادامه گفت: با آزادسازی قیمت 
گندم و آرد مشخص خواهد شد کدام کارخانه ها واقعی 

و کدام کارخانه ها براساس رانت فعالیت می کردند.وی با 
اشاره به اینکه سال آینده دولت به هیچ عنوان گندمی به 
صنف و صنعت نخواهد داد، اظهار کرد: باید از اول سال 
زراعی 1401- 1402 کارخانه ها خودشان با کشاورزان 
قراردادببندند و به سمت کشت قراردادی بروند تا جلوی 
رانت گرفته شود و کارخانه های واقعی خودشان را نشان 

دهند.
جزئیاتکارتنان ���

رئیس بنیاد ملی گندم��کاران در ادامه گفت: دولت اگر 
می خواهد از اقش��ار آسیب پذیر جامعه حمایت کند آرد 
را ب��ه قیمت واقعی ب��ه خبازی ها  تحوی��ل دهد و  در 
کن��ار آن به مصرف کنندگان یارانه بدهد. قبال یارانه به 
بخش واس��طه داده می شد که به دست مصرف کننده 

نمی رس��ید ولی این یارانه می تواند در قالب کارت نان 
مستقیما به دست مصرف کننده برسد.وی اضافه کرد: 
اج��رای طرح کارت نان در اس��تان زنج��ان به صورت 
پایلوت اجرایی ش��ده است. میزان نان مصرفی هر فرد 
به طور متوس��ط در کشور برآورد و مشخص شده است 
ک��ه برای مث��ال یک خانواده 4 نف��ره در ماه چقدر نان 
مصرف می کنند. این کارت به سرپرس��ت خانوار تعلق 
می گیرد و فقط با این کارت امکان خرید نان وجود دارد 
و در دس��تگاه های کارتخوان مستقر در خبازی ها قابل 
استفاده است. این کارت مانند کارت بنزین هر ماه شارژ 
خواهد شد.هاشمی در پایان گفت: بعد از مشخص شدن 
نواقص کار در استان  زنجان این طرح در سایر استان ها 

اجرایی خواهد شد.

جزئیات کارت نان
رئیس بنیاد ملی گندمکاران مطرح کرد؛

چگونه 6 استان مرزی به بهشت قاچاقچیان تبدیل شد؟
تزریق 5۸ هزار تن روغن مازاد بر نیاز؛

آمارها نش��ان می دهد تا بهمن سال گذشته سه برابر میزان نیاز، روغن به ۶ 
استان مرزی سرازیر شده است و این یعنی دستبرد حداقل ۹۵ میلیون دالری 
قاچاقچیان به یارانه ای که باید به جیب ملت می رفت.به گزارش مهر، طی 
هفته های اخیر گرانی و کمبود برخی کاالهای اساسی از جمله روغن حکایت 
از ای��رادات جدی در تنظیم ب��ازار این محصوالت دارد. کاهش عرضه روغن 
در فروش��گاه ها از اواخر سال گذشته اتفاق افتاد و کاهش عرضه این کاالی 
اساسی در هفته های اخیر تشدید شده به طوری که در بسیاری از فروشگاه ها 
عرضه روغن سهمیه بندی شده است. این در شرایطی است که دولت اصرار 
دارد روغن به قیمت س��ال گذشته عرضه ش��ود اما این یارانه در حال حاضر 
به دس��ت مردم نمی رس��د چرا که عالوه بر کمبودی که اتفاق افتاده، برخی 
از فروش��گاه ها قیمت های قبلی را مخدوش کرده و کاال را با هر قیمتی که 
می خواهند، به مردم عرضه می کنند. این در ش��رایطی است که دولت اصرار 
دارد روغن به قیمت س��ال گذشته عرضه ش��ود اما این یارانه در حال حاضر 
به دس��ت مردم نمی رسد چرا که عالوه بر کمبودی که اتفاق افتاده، بسیاری 
از فروش��گاه ها قیمت های قبلی را مخدوش کرده و کاال را با هر قیمتی که 
می خواهند، به مردم عرضه می کنند به طوری که قیمت مصوب روغن ۹00 
گرم��ی 1۵ هزار و ۵00 تومان اس��ت اما تا 2۵ هزار توم��ان هم به مصرف 
کنندگان فروخته می ش��ود!از جمله دالیل ای��ن اتفاق کاهش تولید و عرضه 
روغن از س��وی کارخانجات تولیدی است که به قیمت مصوب این کاال که 

مربوط به اردیبهشت ماه 1400 است، اعتراض دارند. در کنار این مساله اتفاق 
مهمی که رخ داده افزایش قاچاق روغن نباتی از کشور است.

رکوردتولیدروغنشکس�تهش�دامابازارباکمبودوسهمیهبندیمواجه ���
است!

به گفته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران طی 12 ماه سال 1400 بیش 
از 2.2 میلیون تن انواع روغن نباتی در کش��ور تولید و توزیع شد که این رقم 
در تاریخ ۸0 س��اله صنعت روغن نباتی ایران بی س��ابقه است. این افزایش 
تولید در حالی اتفاق افتاده که کمبود عرضه این کاال از همان س��ال گذشته 
آغاز شد.شنیده ها حاکی از آن است که گسترش قاچاق روغن نباتی به دلیل 
تف��اوت قیمت در داخ��ل و خارج از مرزها اتفاق افتاده چرا که هزینه یک تن 
روغن بس��ته بندی ش��ده در داخل ۸۵0 دالر است اما در خارج از مرزها فقط 

قیمت خام آن 2۵00 دالر است!
نامههشدارآمیزیکمقاموزارتجهاددربارهقاچاقروغن ���

در اس��فندماه س��ال گذش��ته، ابراهیم زارع، مدیر کل دفت��ر بازرگانی داخلی 
کاالهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای 
به عباس عس��کرزاده، معاون بازرگانی این وزارتخانه درباره ورود بیش از حد 
روغن به اس��تان های مرزی هشدار داده و خواستار پیگیری جدی این مساله 
ش��ده بود. در متن این نامه آمده اس��ت:بر اساس گزارش اخذ شده از سامانه 
جامع تجارت در بازه زمانی ابتدای آبان تا آخر بهمن ماه، برای اس��تان های 

مرزی، میزان حجم ورودی روغن به استان های آذربایجان شرقی، سیستان و 
بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیش از میزان نیاز استان بوده است. 
با توجه به هشدارهای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهشمند است دستور 
فرمائید مراجع نظارتی وارد عمل شده و موضوع مازاد عرضه در این استان ها 
مورد پیگیری جدی قرار گیرد. میزان نیاز هر استان به روغن نباتی، بر اساس 
میزان توزیع ماهانه 1۸0 هزارتن، برآورد و در جدول درج شده است.در حالی 
که نیاز اس��تان سیستان و بلوچستان حدود ۵ هزار تن روغن بوده این استان 
تا آخر بهمن 1400 حدود ۵0 هزار تن روغن دریافت کرده اس��ت، یعنی 10 
برابر بیش��تر از نیاز و این درباره شش اس��تان دیگر نیز مشهود است. جدول 
فوق نشان می دهد ۶ استان مرزی نیاز به حدود ۳۵ هزار تن روغن داشته اما 
۹۳ هزار تن به این اس��تان ها روغن تزریق شده است که با توجه به اختالف 
قیمت 1۶۵0 دالری در هر تن، اگر فقط ۵۸ هزار تن مازاد قاچاق شده باشد 
س��ود ۹۵ میلیون دالری را به جیب قاچاقچیان س��رازیر کرده است!افزایش 
شدید قیمت های جهانی و جنگ میان روسیه و اوکراین که به نابسامانی بازار 
جهانی مواد غذایی دامن زده منجر به این شده که بسیاری از کشورها نسبت 
به جمع آوری ذخایر احتیاطی و ممنوعیت صادرات روی آورند تا بتوانند این 
بحران جهانی را پشت سر بگذارند. در کنار این مساله اصرار دولت برای ثابت 
نگه داشتن قیمت های ریالی و تداوم سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در 

داخل کشور منجر شده که انگیزه برای قاچاق افزایش یابد.
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بانک و بيمه

پرداخت بیش از 9۱ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت رفع نیازهای اساسی خانوارها 

توسط بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در س��ال گذشته 21۶ هزار و 
۵۸4 فقره تسهیالت برای رفع نیازهای اساسی 
خانوارها پرداخت کرده است. به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، این تعداد تسهیالت 
به ارزش بیش از ۹1.۶ هزار میلیارد ریال توسط 
واحده��ای بانک به متقاضیان پرداخت ش��ده 
است. تسهیالت رفع نیازهای اساسی خانوارها 
در قالب فروش اقساطی، جعاله و مرابحه بخش 

خدمات پرداخت شده است.

امکان استعالم چک های صیادی بر 
روی دستگاه های کیوسک و خودپرداز 

منتخب بانک سینا
در راستای تکمیل سبد محصوالت و خدمات، 
امکان ثبت، تایید و استعالم چک های صیادی 
از طریق دس��تگاه های کیوس��ک و خودپرداز 
منتخب بانک سینا فراهم شد. به گزارش روابط 
عمومی بانک سینا؛ در راستای گسترش خدمات 
بانکداری الکترونیک و س��هولت دسترسی به 
خدمات سامانه صیاد، مشتریان می توانند برای 
انجام امور ثبت، تایید/عدم تایید و انتقال چک 
های صیادی، از طریق دستگاه های خود پرداز و 
کیوسک منتخب این بانک استفاده کنند. بر این 
اساس مشتریان پس از وارد نمودن کارت بانکی 
و رمز اول خود با استفاده از گزینه چک صیادی 
به خدمات مذکور دسترسی خواهند داشت. طبق 
قانون جدید چک، تمامی چک ها برای نقل و 
انتقال باید در سامانه صیاد ثبت شوند تا اعتبار 
یافته و قابلیت نقد شوندگی داشته باشند. گفتنی 
است تمامی مشتریان با استفاده از همراه بانک و 
اینترنت بانک سینا نیز می توانند مراحل مربوط 
به فرآیند ثبت، تایید، انتقال و استعالم چک را 
انجام دهند. با این سامانه ها امکان انجام خدمات 
متنوع بانکی دیگر شامل انتقال وجه، خرید شارژ، 
پرداخت قبوض، مشاهده حساب، مدیریت کارت 

و نظیر آن امکان پذیر است.

بازگشت ساعت کاری شعب و ستاد 
بانک دی به حالت عادی قبل از کرونا

در پی بهبود شرایط کشور از نظر واکسیناسیون 
و مقابله با ویروس کرونا ساعت کاری شعب و 
واحدهای س��تادی بانک دی به حالت عادی 
قبل از ش��یوع بیم��اری کرونا بازگش��ت. به 
گ��زارش روابط عمومی بانک دی، بر اس��اس 
بخشنامه کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوص��ی و طبق مصوبه س��تاد ملی مبارزه 
با کرونا مبنی بر کاهش س��رعت همه گیری 
بیماری کرونا، س��اعت پذیرش ش��عب بانک 
دی از شنبه هفدهم اردیبهشت از ساعت ۷:۳0 
تا 14:00 و در روزهای پنجش��نبه از س��اعت 
۷:۳0 تا 12:۳0 خواهد بود. همچنین کارکنان 
واحدهای س��تادی بانک دی نیز در روزهای 
شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷:۳0  تا 1۵:۳0 در 
روز چهارش��نبه از  س��اعت ۷:۳0 14:۳0 و در 
روزهای پنجشنبه از س��اعت ۷:۳0 تا  12:۳0 

پاسخگوی مراجعه کنندگان خواهند بود.

تامین مالی شرکت های دانش بنیان و 
اشتغال آفرین از اولویت های بانک 

اقتصادنوین بوده و خواهد بود
بانک اقتصادنوین در سال 1400 با اختصاص 
بیش از 22۸ ه��زار میلیارد ریال منابع مالی از 
ش��رکت های دانش بنیان حمایت کرده است. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، 
علیرضا بلگوری، مدیرعامل این بانک با اشاره 
به نقش بی بدیل ش��رکت های دانش بنیان در 
پیشرفت و توس��عه پایدار در عصر فراصنعتی 
گفت: در سال گذشته 22۸ هزار و ۹۷ میلیارد 
ریال منابع مالی به 1۸0 ش��رکت دانش بنیان 
اختصاص داد ش��ده که از ای��ن رقم 1۵۵هزار 
میلیارد ریال در قالب تسهیالت و ۷۳هزار میلیارد 
نیز در قالب ضمانت نامه های ریالی بوده است. 
او افزود: سیاست و جهت گیری راهبردی بانک 
اقتصادنوین در سال های اخیر بر نقش آفرینی 
موثر در نظام اقتصادی کشور و حمایت از تولید 
ملی با محوریت بخش های پیشران، اشتغال زا 
و ارزآور استوار شده است. با اتخاذ این رویکرد، 
شرکت های دانش بنیان نیز سهم قابل توجهی 
از تامین مالی این بانک داش��ته اند که با مزین 
شدن س��ال جدید به »سال تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« توس��ط رهبر معظم انقالب 
اس��المی، تامین مالی این گروه از شرکت ها با 
عزم جدی تری در برنامه ها و راهبردهای بانک 

اقتصادنوین قرار گرفته است.

اخبار

و  انتش��ار  کمیس��یون  گ��زارش  طب��ق 
بان��ک  ب��ه اطالع��ات،  آزاد  دسترس��ی 
کارآفرین با پاس��خگویی به 100 درصد 
درخواس��ت های مط��رح ش��ده از طریق 
ب��ه  آزاد  دسترس��ی  و  انتش��ار  س��امانه 
اطالع��ات با میانگین زمان پاس��خگویی 

چهار روزه، در می��ان بانک های دولتی و 
خصوصی، در رتبه س��وم قرار گرفت. به 
گ��زارش روابط عموم��ی بانک کارآفرین 
به نقل از کارآفرین نیوز؛ س��امانه انتشار 
و دسترس��ی آزاد به اطالعات بر اس��اس 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
راه اندازی ش��ده که بر اساس این قانون، 
ش��هروندان م��ی توانند از هر موسس��ه 
عموم��ی و خصوصی ارائه دهنده خدمات 
عمومی درخواس��ت اطالع��ات نموده و 
پاس��خ را دریافت کنند.  رکن اجرایی این 

قانون، کمیسیون مربوطه است که در آن 
رئیس کمیس��یون، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است.  بر اساس آخرین گزارشی 
که کمیسیون انتش��ار و دسترسی آزاد به 
اطالعات در مورد درخواس��ت شهروندان 
از بانک های دولتی و خصوصی منتش��ر 

کرده اس��ت، بان��ک های ای��ران زمین، 
رفاه کارگ��ران و کارآفرین با 100 درصد 
پاس��خگویی به درخواس��ت شهروندان و 
میانگین زمان پاس��خگویی ب��ه ترتیب، 
یک، سه و چهار روز در رتبه های اول تا 

سوم قرار گرفتند.

رتبه سوم بانک کارآفرین در پاسخگویی به شهروندان

فعالیت بانک ایران زمین ) س��هامی عام( در اسفندماه 
1۳۸۹ آغاز ش��د. نماد وزمین مربوط ب��ه این بانک از 
خردادماه 1۳۹0 بعنوان س��ی وپنجمین نماد معامالتی 
درفهرست نرخ های بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته 
شد. این بانک هم اکنون در بازار پایه نارنجی فرابورس 
و در گروه خدمات مالی و ش��اخه بانک ها و موسسات 
اعتب��اری حضور دارد. ب��ه گزارش عص��ر ایرانیان به 
نقل از ش��ما و اقتصاد، بانک ایران زمین در اس��فندماه 
1۳۸۹ با س��رمایه اولیه به مبلغ دو ه��زار میلیارد ریال 
فعالیت خود را آِغاز کرد. از این مبلغ س��هم مؤسس��ین 
۵1.۷۵ درصد )به ارزش 10۳۵ میلیارد ریال( و س��هم 
پذیره نویس��ان عمومی 4۸.2۵ درصد )به ارزش ۹۶۵ 
میلیارد ریال( درنظر گرفته ش��د. بانک ایران زمین در 
آینده نزدیک می تواند با ثبت نهایی افزایش س��رمایه، 
نقش بیشتری در توسعه اقتصادی کشور، ارائه خدمات 
دیجیتال و نیز کمک به رفع موانع تولید داش��ته باشد. 
در تاریخ 1۳۸۹/11/24 پذیره نویس��ی عمومی سهام 
بانک ایران زمین از طریق کلیه ش��عب بانک ملت در 
سراسر کش��ور و بازار فرابورس ایران انجام شد. سهام 
بان��ک ایران زمین با نم��اد »وزمین« در گروه خدمات 
مالی و شاخه بانک ها و موسسات اعتباری در بازار پایه 
نارنج��ی فرابورس پس از احراز کلیه ش��رایط پذیرش 
از تاری��خ 1۳۹0/0۳/2۵ بعن��وان س��ی وپنجمین نماد 

معامالتی درفهرس��ت ن��رخ های ب��ازار دوم فرابورس 
ایران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد 
و معامالت »وزمین« از مهرماه همان س��ال آغاز شد . 
سهامداران عمده بانک ایران زمین شامل شرکت های 
خصوص��ی یا نیمه خصوصی هس��تند ک��ه می توان از 
ش��رکت های آرمان نیکو سگال، آیان س��رمایه پویای 
دانا، نیکان سرشت سرزمین ایرانیان، پاک انرژی نیکو 
گستر، سرمایه گذاری مدبران اقتصاد، توسعه بین المللی 

خراسان جنوبی، س��رمایه گذاری آینده نگر شرق، جراح 
نگر ط��وس، س��رمایه گذاری همگامان تجارت، آس��ا 
گس��تران خراس��ان، آرمان پدیده خراس��ان، ش��رکت 
شاهد، بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان و چند شرکت 
خصوصی دیگر نام برد. گزارش عملکرد بانک نش��ان 
می دهد که درآمد کارم��زدی بانک ایران  زمین با ۹۵ 
درصد رش��د نسبت به سال گذشته آن از 4۶4میلیارد و 
۷۳ میلیون ریال ب��ه ۹0۵ میلیارد و ۶2۸ میلیون ریال 

رسیده است. همچنین هزینه های مالی بانک نیز حدود 
۹۹درصد کاهش داش��ته اس��ت. بان��ک ایران زمین با 
سرمایه ثبتی چهار هزار میلیارد ریالی توانسته از محل 
تس��هیالت اعطایی چهار ه��زار و ۵۷۶میلیارد و ۶2۹ 
میلیون ریال درآمد شناسایی کند.  براساس این گزارش، 
در تاریخ دهم فروردی��ن ماه 1401، بانک ایران زمین 
از عدم حصول نتیجه برگزاری مزایده – گروه ب خبر 
داد و اعالم نمود؛ از ۹0 رقبه امالک و مستغالت مازاد 
بانک، 10 رقبه منج��ر به تصویب در کمیته معامالت 
گردید و فرآیند انعقاد قرارداد در حال انجام می باشد که 
به محض نهایی ش��دن و امضای قرارداد، مراتب افشا 
خواهد شد. الباقی بدلیل عدم دریافت پیشنهاد و توافق 
به فروش نرسیده است . تحلیل تکنیکال این بانک تا 
لحظه تنظیم گزارش )1401/01/2۸( نشان دهنده این 
موضوع اس��ت که؛ حجم معامالت به اندازه حجم مبنا 
بوده است. س��یگنال اندیکاتور در وضعیت خرید است 
اما احتمال تغییر س��یگنال به ف��روش وجود دارد. عدد 
1۳.4۷ برای اندیکاتور MFI ثبت ش��ده است که به 
معنی هیجانات باال و اش��باع فروش است. بسیاری از 
معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، 
فرصتی برای خرید و ورود به سهم می دانند. سیگنال 
خرید میانگین ه��ای متحرک تا ۵۵ روزه همچنان در 

وضعیت خرید می باشد. 

چشم انداز سهام »وزمین« رشد توسعه اقتصادی در کنار افزایش سرمایه

برگزاری جلسه مشترک سندیکای بیمه گران ایران و سازمان امور مالیاتی کشور
به گزارش روابط عمومی س��ندیکای بیمه 
گران، جلس��ه و مالقات حض��وری در روز 
یکش��نبه مورخ 11 اردیبهشت ماه با حضور 
دبی��رکل س��ندیکای بیم��ه گ��ران ایران، 
تع��دادی از مدیران صنع��ت بیمه و رییس 
محترم سازمان امور مالیاتی کشور و معاون 
درآمد امور مالیاتی کش��ور با موضوع ایجاد 
تعامل وتفاه��م در اجرای قوانی��ن مالیاتی 
مرتب��ط با صنعت بیمه برگزار ش��د. در این 
نشس��ت ابتدا دکتر کریمی ضمن قدردانی 

از ت��الش مجموع��ه مالیاتی کش��ور، اهم 
موضوعات فی مابین را اعالم وس��پس به 
معرفی حاضرین درجلس��ه پرداختند. جناب 
اقای تاجدار رییس کمیسیون مالی سندیکا 
با عنایت به دائمی ش��دن قانون مالیات بر 
ارزش اف��زوده و ابهام��ات آن ب��ا توجه به 
خاص بودن حس��ابداری بیمه، کارگروهی 
۳ جانب��ه با حض��ور نمایندگان س��ندیکای 
بیم��ه گران، بیمه مرکزی و س��ازمان امور 
مالیاتی ب��ا موضوع م��واد اجرایی، معافیت 

ه��ا و مالیات قراردادهای اتکایی تش��کیل 
شود. در ادامه آقای رافع دبیر کارگروه مالی 
نی��ز با توجه به الزامی ش��دن ق��رار گرفتن 
فاکتوره��ا و ی��ا بیم��ه نامه ها در س��امانه 
پایانه های فروش��گاهی مالیاتی و مس��ائل 
س��خت اف��زاری و ن��رم اف��زاری IT این 
فرآیند، درخواس��ت تشکیل کارگروه مذکور 
را ضروری دانستند.  همچنین آقای وصال 
عضو ش��ورای هماهنگی نمایندگان کشور 
در مورد بررس��ی موض��وع کاهش ضریب 

مالیات نمایندگان بیمه و قبولی هزینه های 
بازاریابی و دیگر هزینه های مرتبط مطالب 
و درخواست شبکه فروش را مطرح نمودند. 
گفتنی اس��ت در ادامه جلسه دکتر کریمی 
در موضوع تش��کیل کلوپ های بیمه گری 
در گذش��ته و اهداف مد نظر آنها و معافیت 
های مالیاتی تصویب ش��ده، رس��یدگی به 
پرونده های کلوپ های قشم و  کیش را در 
مودیان بزرگ مالیاتی درخواست نمودند. در 
این جلسه جناب اقای میر آقازاده مدیر کل 

محترم حس��ابداری اتکای��ی بیمه مرکزی، 
جن��اب اق��ای آس��وده مدیرعام��ل محترم 
ش��رکت اتکایی ایرانی��ان، کاپیتان پازندی 
نیز مواردی را در جهت تس��هیل روابط فی 
مابی��ن ارایه نمودند. در پای��ان جناب اقای 
دکت��ر منظور ریی��س س��ازمان مالیاتی از 
همکارهای صنعت بیمه با سازمان مالیاتی 
قدردانی نموده و دس��تور تشکیل کارگروه 
مشترک و برطرف نمودن مشکالت مطرح 

شده را به معاونین خود ابالغ نمودند.

اخبار

 خط و نشان سازمان 
سینمایی برای سینماداران

روح الل س��هرابی مدیرکل نظارت بر عرضه 
و نمایش فیلم س��ازمان سینمایی در واکنش 
به قاچ��اق فیلم از روی پرده س��ینما عنوان 
کرد ک��ه در این خص��وص س��ینماداران و 
انجمن س��ینماداران باید جوابگو باش��ند. به 
گ��زارش »عصر ایرانیان« ب��ه نقل از روابط 
عمومی سازمان سینمایی، روح الل سهرابی 
مدی��رکل نظارت بر عرض��ه و نمایش فیلم 
س��ازمان سینمایی در واکنش به قاچاق فیلم 
از طری��ق فیلمبرداری از روی پرده س��ینما 
تصری��ح کرد: در این خصوص س��ینماداران 
و انجمن س��ینماداران باید جوابگو باش��ند. 
س��هرابی با بیان این مطلب افزود: متاسفانه، 
در هفته های اخیر ش��اهد برخ��ی اتفاقات و 
بی اخالق��ی در زمین��ه اکران آثار س��ینمایی 
هستیم. قاچاق فیلم از طریق فیلمبرداری از 
روی پرده سینما موجب نگرانی صاحبان آثار 
ش��ده که البته این نگرانی کاماًل به جاس��ت. 
اما واقعیت امر این اس��ت که در این مرحله 
وظیفه مراقبت از س��رمایه های فیلمس��ازان 
بر عهده س��ینماداران و مسئوالن سالن های 
س��ینمایی است و این وظیفه و ماموریت ذاتًا 
ذیل وظای��ف و ماموریت های س��الن داران 

تعریف و اعالم شده است. 

 استفاده از زبان انگلیسی فرصتی 
برای تبیین اندیشه های قرآنی است

مهدی کافی استاد دانشگاه بر ضرورت آگاه 
سازی مسئوالن و متولیان نشر کتاب تأکید 
کرد و گفت: زبان انگلیس��ی را باید هدفمند 
به جوانان آموخت ت��ا از دین، فکر، تمدن و 
اندیشه قرآنی دفاع کنند. به گزارش مهر، اگر 
ضرورت ترجمه متون دینی، نس��بت به قبل 
از انقالب اس��المی مقایسه ش��ود این روند 
ب��ه خاطر روی کار آم��دن قدرتمندانه تفکر 
دینی قوت گرفته است. آمار نشر کتاب های 
دینی گ��واه این مطلب می باش��د؛ ایران به 
عنوان مرکز تفکر دینی اس��المی و شیعی، 
همواره کان��ون توجه ب��وده و وجود طالب 
س��ایر کش��ورها در ایران نیز نش��ان دهنده 
تقاضا برای ترجمه متون اس��المی به سایر 
زبان هاست. بر همین اساس با مهدی کافی 
نویس��نده و پژوهش��گر و مترجم آثار متعدد 
به زبان انگلیس��ی به گفتگو نشستیم که در 
ادام��ه حاصل آن را می خوانید: مهدی کافی 
پژوهشگر و نویسنده با اشاره به اهتمامش به 
ترجمه متون مهم و زیربنای معارف اسالمی 
به زبان انگلیس��ی گفت: ه��دف من در این 
راس��تا رس��یدن به اهداف متعالی و ارائه آثار 
مفید و سرنوشت ساز برای مخاطبان به ویژه 

نوجوانان است. 

فقط با خانم ها سلفی می گیرم!اخبار
رابع��ه مدن��ی بازیگ��ر س��ینما و تلویزیون ضمن اش��اره 
ب��ه مالحظ��ات و کم کاری های��ش در دوران کرون��ا، از 
دلتنگی هایش برای حضور در مقابل دوربین سینما گفت. 
رابعه مدنی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در گفتگو 
ب��ا »عصر ایرانیان« درباره فعالیت های اخیر خود گفت: در 
حال حاضر مشغول هیچ کاری نیستم و مدتی است که به 
دلیل کرونا هیچ پیشنهادی را قبول نکرده ام. خودم هم قبول 
کنم، امیرشهاب )رضویان( پسرم اجازه نمی دهد. می گوید تو 
ضعیف هستی و در محیط بسته خطر وجود دارد. برای »از 
سرنوشت« که لوکیشن آن یک فضای باز بود، قبول کرد 
بروم اما ب��رای کارهای دیگر موافقت نمی کند و می گوید 
حتی یک نفر اگر در پروژه س��رفه کند، تو مبتال می شوی! 
این بازیگر ادامه داد: باالخره س��ن من باالست و مبتال به 
دیابت هم هس��تم و ابتالی من ب��ه بیماری کرونا ممکن 
است افراد دیگر را هم مبتال کند. همین اندازه که در کوچه 
و خیابان با افراد مختلف مراوده دارم کفایت می کند، بیشتر از 
این را قبول نمی کنم. مدنی درباره دلتنگی خود برای کار در 
سینما طی ایام خانه نشینی خود گفت: واقعاً دلتنگ هستم. 
معمواًل روزها کارهایم را می کنم و دل خوشی ام این است 
که زودتر پای تلویزیون بنش��ینم. از حوالی ساعت ۸ پای 
تلویزیون هس��تم. خیلی دوست دارم مجدد جلوی دوربین 
ایف��ای نقش کنم و امیدوارم این بالی کرونا به خواس��ت 
خ��دا و به حق همین ش��ب ها و روزهای عزیز رمضان که 
پشت سر گذاشتیم، از دنیا برچیده شود. کاش خدا به حال ما 

ترحم کند. وی با اشاره به اینکه می داند او را »مادر سینما« 
خطاب می کنند، درباره واکنش های مردم در کوچه و خیابان 
و تقاضاهایی مانند گرفتن عکس از سوی آن ها هم گفت: 
تقاضای گرفتن عکس را فقط از طرف خانم ها قبول می کنم 
و واقعاً هم دوست دارم که مردم چنین واکنش هایی نشان 
می دهند. ش��ما نمی دانید مردم چقدر نسبت به ما محبت 
دارند و واقعاً من را شرمنده محبت خود می کنند. در غم و 
شادی در هر جایی که حاضر می شوم، مردم گرد من جمع 
می شوند. بازیگر فیلم سینمایی »بوسیدن روی ماه« ادامه 
داد: همین چند وقت پیش برای درگذشت یکی از بستگان 

به بهشت زهرا رفته بودم و آنجا هم مردم ابراز لطف داشتند. 
ای کاش همیش��ه مردم دلش��ان خوش باشد و غم برای 
هیچ کس نباش��د. ای کاش همین دلخوشی های کوچک 
را همیش��ه داشته باش��یم. از خدا هم می خواهم که روزی 
سینمای ایران در دنیا نامدار شود. دوست دارم سینمای ایران 
به موفقیت هایی دست پیدا کند که برای همه مردم و برای 
کش��ورم باش��د. عالقه هم دارم موفقیت جوانان را در این 
حوزه ببینم. بازیگر مجموعه تلویزیونی »وضعیت سفید« 
درب��اره نزدیک بودن نقش هایی که تا ب��ه امروز ایفا کرده 
اس��ت به شخصیت واقعی خود هم گفت: من واقعاً همین 

هستم و دروغ نمی توانم بگویم. همه دوست و فامیل هم به 
من می گویند در فیلم ها انگار خودت هستی و انگار در خانه 
خودت داری با ما حرف می زنی. من هیچ مش��کلی هم با 
دوربین ندارم. برخی شاید از حضور در مقابل دوربین وحشت 
داشته باشند اما من از زمانی که شهاب در دانشگاه پذیرفته 
ش��د، برای پروژه خودش و فیلم های مربوط به پایان نامه 
دوستانش مقابل دوربین می رفتم. شده بودم بازیگر مفت و 
مجانی جوان ترها )می خندد(! وی با تأکید براینکه از طریق 
کارگردانی پسرش بعدها به سینما و تلویزیون هم ورود کرده 
است ادامه داد: واقعاً این نانی است که من از دولت شهاب 
می خورم. من زمانی که ازدواج کردم تا کالس نهم س��واد 
داشتم، از دولتی پدرم، ادبیات بسیار خوبی داشتم و انشاهایی 
که می نوش��تم همواره بهترین بود. من هیچ گاه ناسپاس 
نیستم و هر کس را که به من محبتی کرده باشد، فراموش 
نمی کنم. بعدها دیپلم گرفتم و برای یک سال هم به صورت 
پیمانی معلمی کردم. بعد از آن در کنکور مربی گری کودکان 
شرکت کردم و رتبه چهارم را کسب کردم. تا به امروز هم 
هر کاری که کرده ام، خدا بهتر از هر کس��ی می داند، هیچ 
گاه کم نگذاشته ام. االن هم در بازیگری سینما و تلویزیون 
محال اس��ت درباره پول و دستمزد صحبت کنم و معمواًل 
شهاب در این زمینه ها توافق می کند. این بازیگر در پایان 
گفت: به هر کسی هم که می رسم از او می خواهم ایرادهای 
کارم را ب��ه من بگوید تا بتوانم ایرادهایم را رفع کنم و کار 

آدم هایی که سراغم می آیند را خراب نکنم.

به من می گویند »مادر سینما«؛
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 1۷0۹م 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 2۸ 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 گشت و از سال 1۷4۷م طرح فرهنگ نامه عظیم 
و مع��روف خود را آغاز کرد.از این به بعد به کار مداوم 
پرداخت و در طي کوششي هفت ساله، فرهنگ زبان 
انگلیسي را در دو جلد منتشر نمود.این اثر نفوذ عمیقي 
به دست آورد و مبناي تحقیق تاریخي زبان انگلیسي 
قرار گرفت.فرهنگ زبان انگلیسي، فرهنگ نامه اي بود 
براي پیرایش و جداسازي زبان انگلیسي از اصطالحات 
بیگانه و منزه س��اختن آن از نظر صرف و نحو زبان.
جانس��ون ضمن این کاْر منظومه طوالني بیهودگي 
امیال انسان که آمیخته با بدبیني مداوم شاعر بود را به 
چاپ رساند.او هم چنین با نگارش کتاب هشت جلدي 
نقدي بر شکسپیر، ادیب شهیر هم وطنش، استادي 

خود در هنر نقد را بر همه آشکار کرد.

مرحله نهايی ليگ برتر تنيس روی ميز کشور مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و پنجم )6۷(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم الل 
الرحمن الرحیم َو أَْعِط َجِمیَع الُْمْسلِِمیَن َو الُْمْسلَِماِت 
َو الُْمْؤِمنِیَن َو الُْمْؤِمَناِت ِمْثَل الَِّذي َس��َألُْتَک لَِنْفِسي 
نَْیا َو آِجِل اآْلِخَرِة،  َو لَِولَِدي ]لُِولِْدي[ ِفي َعاِج��ِل الدُّ
إِنََّک َقِریٌب ُمِجیٌب َس��ِمیٌع َعلِیٌم َعُف��وٌّ َغُفوٌر َرُؤوٌف 

َرِحیٌم. 
خدای��ا! به همۀ مردان و زنان مس��لمان و مردان و 

زنان باایمان، مانند آنچه را برای خود و فرزندانم از 
تو خواس��تم، در این جه��اِن زودگذر و زندگی آیندة 
آخ��رت، عطا فرما! همان��ا تو به بن��دگان نزدیک، 
اجابت کنندة دعا، ش��نوا و دانا، بخش��نده و آمرزنده، 

مهربان و رحیمی. 
آنچه در این فراز دارای اهمیت اس��ت وسعت نظر 
در دعا اس��ت وس��عت نظر در دعا و س��ایر امورات 

از ویژگ��ی های اولیا الهی اس��ت امام س��جاد زین 
العابدین س��الم الل علیه در این فراز آنچه را برای 
خ��ود و فرزندانش خواس��ته اس��ت ب��رای همه ی 
مس��لمین و سپس مومنات خواسته است، و خداوند 
را به صفاتی خوانده اس��ت که دعا رد خور نداش��ته 
باش��د، هر چه دعا توسعه داش��ته باشد در حق دعا 

کننده زودتر و بهتر مستجاب می گردد.

يک   شنبه 18 ارديبهشت 1401  5 شوال 1443  8 می   2022   شماره 3544

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

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

فاکس: 66922966      پيام کوتاه: 888  711  3000  

سازمان آگهی ها
مد  ير سازمان آگهی ها: مريم کاظمی     تلفن: 66435765 � 66923005   فاکس: 66431022

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

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

ليتوگرافي و چاپ:گل آذين، تلفن: 66791369

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 1۶ سپتامبر منتشر شد، اعالم کرد فاز سوم آزمایش بالینی 
واکسن کووید 1۹ با حضور 2۵ هزار و 2۹۶ نفر آغاز شده است.از این تعداد 10 هزار و 2۵ 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 1۹ 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-1۹« مبتال 
ش��ده اند، از ابتالی مجدد محفوظ می مانند.همچنین امید اس��ت که وقتی واکس��ن کووید-1۹ 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-1۹ 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-1۹ یعنی ویروس»SARS-CoV-2« تاکنون ثابت شده است.

1� دس��تگاه مناقصه گزار:  اداره کل زندان های اس��تان تهران در نظر دارد تامین ظروف 
یکب�ارمصرف  مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکي به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2� برآورد اولیه: 40.۳00.000.000 ریال

۳� مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.01۵.000.000  ریال
4� تاریخ انتشار در سامانه :   ساعت 1۹ ،  مورخ1401/02/1۸

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 1۹. مورخ 1401/02/22
 مهلت زمان ارائه پیشنهاد: تا ساعت  1۹  ،   مورخ   1401/0۳/01

 زمان بازگشایي پاکت ها:  ساعت 10 صبح  ، مورخ   1401/0۳/02
۵. مهلت تحویل پاکت ضمانت نامه )الف(:ساعت 1۳، مورخ 1401/0۳/01

۶.محل تامین اعتبار:  اعتبارات ابالغی
۷.مدت اجرای پیمان:  تا پایان سال 1401

نوع تضمین ش��رک��ت در مناقص��ه:   ضم���انت ن��ام��ه بانکی یا واریزی وجه نق��دی 
ب��ه شماره حساب شبا به شماره IR2201000040۷401۳10۷۸۶۵42۶    بانک مرکزی، 

حساب متمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی اداره کل زندان های استان تهران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و 

تربیتی کشور
اداره کل زندانهای استان تهران

م/الف: ۴59                      شناسه آگهی: ۱3۱۱۸۰9

در سایه عدم حضور جریان المستقبل در انتخابات پیش رو، 
شهر طرابلس در شمال لبنان به صحنه اصلی کشمکش 
احزاب سیاسی برای جمع آوری آرای این حزب تبدیل شده 
است. شبکه الجزیره )شنبه( در گزارشی به آرایش صحنه 
سیاسی لبنان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در روز 
1۵ مه 2022 اش��اره کرده است. در این گزارش این سؤال 
مطرح ش��ده است که اهل س��نت لبنان در غیاب جریان 
المس��تقبل، آرای خود را به سبد کدام جناح سیاسی حاضر 
در انتخابات خواهند ریخت؟ در ادامه مهمترین بخش های 
ای��ن گزارش را می خوانید: در س��ایه ع��دم حضور جریان 
المس��تقبل در انتخابات پیش رو، شهر طرابلس در شمال 
لبنان به صحنه اصلی کشمکش احزاب سیاسی برای جمع 
آوری آرای این حزب تبدیل ش��ده اس��ت. در بین مناطق 
مهم این شهر، منطقه »طریق الجدیده« جایگاه سنتی و 
منطقه تحت نفوذ خاندان حریری محسوب می شود. اهالی 
این منطقه در هنگام انتخابات در انتظار اعالم نظر س��عد 
حریری نخست وزیر سابق و رهبر جریان المستقبل هستند 

تا براس��اس نظر وی عمل کنند. اما این مساله در مناطق 
دیگر لبنان با اکثریت اهل س��نت ص��دق نمی کند؛ نه در 
بیروت و نه در مناطق جنوبی و یا ش��مالی! شهر طرابلس 
11 کرسی در پارلمان لبنان دارد که ۵ کرسی از آن متعلق 

به اهل سنت است.
بیروت ���

در پایتخت لبنان بیروت، ۹ فهرست انتخاباتی برای کسب 
آرای جریان المستقبل تالش می کنند. این فهرست ها برای 
نخستین بار است که بدون حضور این جریان در انتخابات 
حضور دارند و بر همین اساس رقایت سخت و تنگاتنگی با 
یکدیگر دارند. با وجود جریان های مختلف در این انتخابات، 
تحلیلگران معتقدند آرای اهل س��نت در بیروت به س��بد 
جمعیت مشاریع اسالمی )احباش(، جریانی که رهبری آن 
بر عهده »عدنان طرابلسی« است، شخصیتی که همپیمان 
اصلی حزب الل لبنان محس��وب می شود. حوزه بیروت در 
مجموع 11 کرسی در پارلمان لبنان دارد که ۶ کرسی آن 

به جریان های سنی اختصاص دارد.

صیدا ���
منطق��ه جنوب صیدا با توجه به اینک��ه زادگاه رفیق حریری 
محسوب می شود، از مناطقی است که به طور تاریخی از ابتدای 
دهه ۹0 میالدی متعلق به جریان المستقبل بوده است. البته 
پس از ترور رفیق حریری، رهبری جریان های س��نی در این 
منطقه نه برعهده سعد حریری، بلکه برعهده عمه وی »بهیه 
حریری« قرار داشته است. در این شهر دو کرسی پارلمان به 
اهل س��نت اختصاص دارد که با کنار کشیدن بهیه حریری، 
۷ کاندیدا برای بدست آوردن آن تالش می کنند. تحلیلگران 
معتقدند »اسامه سعد« سرلیست ائتالف »برای تغییر انتخاب 
می کنیم« ش��انس اصلی بدست آوردن یکی از این کرسی ها 
محسوب می شود اما سرنوش��ت کرسی دوم با توجه به عدم 
حضور بهیه حریری قطعی نیست. این درحالی است که محافل 
لبنانی از فشار غیرمستقیم ریاض به سعد حریری رئیس جریان 
المس��تقبل لبنان به منظور قانع کردن وی برای سوق دادن 
حامیان س��نی او به س��مت رأی دادن به فهرست های مورد 

حمایت ریاض در انتخابات 1۵ مه جاری پرده برداشتند.

 آرای جریان المستقبل به سبد کدام جریان می رود؟
طرابلس عرصه کشمکش احزاب سیاسی لبنانی؛

منابع لبنانی از فش��ار ریاض به س��عد حریری برای سوق 
دادن حامیان س��نی او به سمت رأی دادن به فهرستهای 
مورد حمایت سعودی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی 
1۵ ماه مه جاری خبر دادند. به گزارش رأی الیوم، محافل 
لبنانی از فش��ار غیرمستقیم ریاض به سعد حریری رئیس 
جریان المستقبل لبنان به منظور قانع کردن وی برای سوق 
دادن حامیان سنی او به سمت رأی دادن به فهرست های 
مورد حمای��ت ری��اض در انتخابات 1۵ مه ج��اری پرده 
برداشتند. این پس از آن رخ می دهد که ریاض، حریری و 

جریان المس��تقبل را از ورود به انتخابات منع کرده و آن را 
وادار به خروج از روند سیاسی لبنان کرده بود به طوری که 
در 24 ژانویه 2022 حریری تصمیم به عدم مش��ارکت در 
انتخابات پارلمانی گرفت که در بیروت اینگونه وانمود شد 
که به خواس��ت ریاض انجام شده است. در روزهای اخیر 
عناصر وابسته به سعودی در بیروت از حریری خواسته اند 
که حامیان خود و جریان المس��تقبل در بیروت را به رأی 
دادن به فهرس��ت های مورد حمایت س��عودی سوق دهد 
ب��ه ویژه که برآوردها و گزارش ها حاکی از آن اس��ت که 

حامیان حریری در راستای تحریم انتخابات یا رأی دادن 
علیه کسانی که آنها را خائن به حریری می خوانند، گام بر 
می دارند و در واقع این واکنشی از سوی حامیان حریری به 
خاطر دور کردن او از صحنه سیاسی است. محافل لبنانی 
فاش کردند که احتمااًل حریری به فشارهای سعودی تن 
دهد و از حامیان خود بخواهد که انتخابات را تحریم نکنند 
و به فهرست های مورد حمایت ریاض رأی بدهند. منابع 
لبنان��ی این س��ؤال را مطرح کردند که آیا حامیان س��نی 

حریری خواسته او را مورد توجه قرار می دهند؟

فشار سعودی به سعد حریری در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان


