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تظاهرات ضدصهیونیستی  روز 
قدس واقعیت امروز منطقه است

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور سوریه و هیئت همراه:

 بشار اسد: روابط راهبردی ایران و سوریه مانع 
از حاکم شدن رژیم صهیونیستی بر منطقه شد

آینده منطقه را مقاومت ملت ها و نه میز 
مذاکره رقم می زند

ورزش��يرئیس جمهور در دیدار »بشار اسد«: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
سال سيزدهم      دو ش��نبه 9 ارديبهشت 1401  6 شوال 1443 
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مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: 
تا ی��ک ماه آینده طوالنی ترین حف��اری افقی دریایی 
در خاورمیانه از بندر الفت تا جزیره قش��م توسط این 
ش��رکت و بدس��ت متخصصان ایرانی ب��ه طول ۳.۵ 

کیلومتر آغاز خواهد شد...

انجام طوالنی ترین حفاری افقی 
دریایی خاورمیانه در خلیج فارس

بدست متخصصان ايرانی  صورت خواهد گرفت

در حالی که وام ودیعه مسکن در سال گذشته با سقف 
۷۰ میلیون تومان و نرخ س��ود ۱۳ درصد اعطا می شد 
امس��ال با کاهش ۱۰ میلیون تومانی و نرخ س��ود ۱۸ 
درصدی داده می ش��ود. معاونت مس��کن و ساختمان 

وزارت راه و شهرسازی از تصویب اعطای...

وام ودیعه مسکن ۱۰ میلیون 
تومان آب رفت!

 ایران با وجود تحریم ها 
بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا شد

نسبت به سال گذشته؛

سرلشکرسالمی:
دشمنان ما در 

»حقیقت قدرت« 
شکننده هستند

بجویید دانش را هر چند در چین باشد. پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

 تورم ۵۰ درصدی
 در انتظار دارو

حسینعلیشهریاری ���
رئیسکمیسیونبهداشتمجلس

مساله افزایش قیمت دارو 
از حدود یک تا یک و نیم 
سال پیش ش��روع شد و 
علت این بود که در دولت 
قبل منابع مورد نیاز دارو تأمین نشد و برای 
اینکه کمب��ودی در بازار پیش نیاید مجوز 
دادند که با ارز نیمایی دارو وارد کنند که به 
ی��ک باره قیمت برخی داروها ۵ تا 6 برابر 
شد. این دغدغه جدی و ملی را به دفعات 
در ستاد ملی مبارزه با کرونا با رئیس جمهور 
مطرح و یادآوری کردم و منتظری دادستان 
کل کشور هم این موضوع را تأیید و مطرح 
کرد ک��ه گزارش ه��ای زی��ادی در مورد 
افزایش قیمت دارو به ما ارائه ش��ده است. 
رئیس جمهور در پاس��خ به این اظهارات 
مط��رح کردن��د ک��ه مع��اون اول و وزیر 

بهداشت شرایط را مدیریت کنند که...
ادامهدرصحفهآخر ���

سفارتخانه ها با کارآمدی و 
توانمندی سفرا متحول می شوند

عباسگلرو ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
و  حوزه سیاست خارجی 
دیپلماس��ی از حوزه های 
فنی و حرفه ای است و هر 
کسی که در این موقعیت 
قرار گیرد باید دانش آموخته این حوزه باشد و 
بتواند روابط بین الملل را در سطوح مختلف 
دو و چند جانبه و در س��طح سازمان های 
بین المللی فهم کند یعنی کسی باشد که 
بر کار روابط خارجی در سطوح منطقه ای 
و بین المللی اشراف داشته باشد. در دنیای 
روابط بین الملل امروز روابط از حالت تک 
بُعدی سیاسی- امنیتی خارج شده و کارکرد 
سیاست خارجی چند بُعدی شده است لذا 
موضوعات فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژی، 
فناوری، امور مربوط ب��ه فعالیت بانوان و 

طیف متونی از موضوعات...
 ادامهدرصفحه���2

رئیس جمهور گفت: دولت نه به دنبال حذف یارانه کاالهای اساسی، 
بلک��ه درصدد اصالح نحوه و محل تخصیص این یارانه ها اس��ت 
ک��ه با کمک اصن��اف و اتحادیه ها، مردم مزه ش��یرین عدالت در 
پرداخت یارانه ها را بچش��ند. به گ��زارش »عصر ایرانیان«، حجت 
االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست هم اندیشی 
با جمع��ی از اصناف و اتحادیه ه��ا که تا بامداد یکش��نبه به درازا 
کش��ید، با قدردانی از همراهی همیش��گی اصناف و اتحادیه ها با 
انقالب و نظام جمهوری اس��المی ایران، گف��ت: همواره به همه 
اعضای دولت اکیداً توصیه کرده ام که به ش��کل منظم و مستمر 
نشست های مشورتی با نخبگان عرصه های مختلف داشته باشند 
و نشست امش��ب را نیز برای خود فرصتی ارزشمند می دانم. وی 

با بیان اینکه اس��تفاده از نظ��رات نخبگان عرصه های مختلف به 
عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینه س��از تصمیم سازی 
و تصمیم گیری های صحی��ح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: 
در زمین��ه اصالح نحوه و محل پرداخت یارانه محصوالت غذایی 
و کشاورزی از جمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید، چرا 
که تجارب ش��ما حتماً می تواند در این زمینه برای دولت راهگشا 
باشد. رئیس جمهور اظهار داشت: استفاده از مشورت اهالی فن در 
هر زمینه ای، ضریب خطا و اش��تباه در تصمیم گیری ها را کاهش 
می دهد و از آن گذش��ته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، متکی 
به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان 
در اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت. رئیسی یکی از آثار 

مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیمات و سیاست ها را 
مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکار عمومی برای اجرای بهتر آن 
تصمیم دانس��ت و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هر قدر هم که 
کارشناسانه باشد، اگر با همراهی مردم توأم نشود، موفق و کارگشا 
نخواهد بود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز مردم، 
رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاس��ت های دولت هستند. وی 
در ادامه سخنانش با تأیید اظهارات یکی از سخنرانان این نشست 
مبنی بر تفکیک قائل شدن بین گرانی و گران فروشی تصریح کرد: 
در تعیین مرز گرانی و گران فروشی سازمان حمایت از تولیدکننده 
و مصرف کنن��ده مهمترین نقش و جای��گاه را دارد و باید به دقت 
ب��ه وظیفه خود در قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها عمل کند تا 

نه آس��یبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف کننده اجحافی 
شود. رئیس جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار و مواد 
لبنی بخش مهم و مؤثری در چرخه توزیع کاال در کشور هستند، 
خاطرنشان کرد: توجه به فروشگاه های بزرگ نباید باعث غفلت از 
فروشگاه های کوچک ش��ود. این بخش از اصناف کشور ارتباطی 
تنگاتن��گ و عمیق با مردم دارند و حمایت از آنها -و البته نظارت 
بر عملکردشان- باعث تسهیل، تس��ریع و تأمین به صرفه اقالم 
مورد نیاز مردم خواهد ش��د. همچنین وی به گالیه یکی دیگر از 
سخنرانان درباره بی توجهی دولت های قبل به طرح کارشناسی ارائه 
شده برای اصالح ساختار شبکه توزیع شیر در کشور اشاره و گفت: 
مسئوالن مربوطه حتماً این موضوع را با توجه به نتایج مطالعات و 

بررسی های انجام شده در گذشته پیگیری و به سرانجام برسانند. 
رئیس جمهور در ادامه توجه به احتمال کس��ری سرمایه در گردش 
تولیدکنن��دگان پس از اصالح نظام پرداخ��ت یارانه مواد غذایی را 
که از س��وی یکی از سخنرانان مورد اش��اره قرار گرفته بود، حائز 
اهمیت خواند و افزود: برای رفع این مشکل باید تسهیالتی در نظر 
گرفته شود که به سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان مواد 
غذایی قرار گیرد تا روند تأمین نقدینگی و تولید آنان را دچار وقفه 
نشود. رئیسی با تاکید بر اینکه در اجرای این اصالحات اگر اصناف، 
اتحادیه ها و مردم پای کار نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، 
اظهار داش��ت: زمینه های اجرای صحیح و دقیق این اصالحات بر 

پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است. 

تالش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانه ها را بچشند
رئیس جمهور:

www.asre- i ranian. i r
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ايران و جهان

سفارتخانه ها با کارآمدی و 
توانمندی سفرا متحول می شوند

ادامهازصفحه���2
...در حوزه سیاس��ت بین الملل مطرح اس��ت 
و طبیعتا هر کس��ی که در این حوزه مشغول 
به کار ش��ود باید از حداقل آشنایی و حداکثر 
تس��لط در این حوزها برخوردار باشد. وزارت 
ام��ور خارجه در س��نوات گذش��ته از طریق 
دانشکده روابط بین الملل و با جذب نیروهای 
دانش آموخته از دانش��گاه های مختلف سعی 
کرده نیروی انس��انی خود را تقویت کند. در 
مرحله کنونی که ش��عار دولت توسعه روابط 
با کش��ورهای مختلف به ویژه همس��ایگان 
است و دیپلماسی فعال و هوشمند را در پیش 
گرفته ض��رورت دارد ت��ا دیپلمات های تازه 
نف��س، متعهد و متخص��ص را به کار گیرد و 
به س��مت کارآمدی و توانمن��دی روند و این 
افراد ب��رای س��فارتخانه های مختلف به کار 
گرفته شوند. سفرا و دیپلمات های جدید باید 
ظرفیت های خفته و بالقوه حوزه دیپلماس��ی 
را فع��ال کنن��د. ما در منطقه آس��یا، آفریقا و 
آمریکای التی��ن ظرفیت هایی داریم که باید 
برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی به کار 
گیریم. وزارت خارج��ه اخیرا در ابتکار عملی 
خوب، تعدادی افراد جوان، نخبه و اثرگذار را 
به عنوان سفرا در کشورهای مختلف انتخاب 
ک��رده که این را به فال نی��ک می گیریم اما 
ضرورت دارد س��فرای ایران ب��ه محیط کار 
خود، کشور محل ماموریت و ظرفیت های آن 

کشور اِشراف داشته باشد.

خنثی سازی تحریم ها در حوزه نفت 
نیازمند همکاری با کشورهای دوست

رئیس کمیته نفت مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: خنثی س��ازی تحریم ها در حوزه نفت و 
انرژی نیازمند همکاری با کشورهای دوست 
حتی در دوردست هاس��ت. حسین  حسین زاده 
در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار مه��ر در خصوص 
س��فر اخیر خود همراه ب��ا وزیر نفت و رئیس 
کمیس��یون ان��رژی مجل��س ب��ه آمریکای 
التی��ن، اظهار داش��ت: هفته گذش��ته و در 
راس��تای توسعه دپیلماسی انرژی و گسترش 
همکاری ه��ای نفتی و انرژی همراه با رئیس 
کمیس��یون انرژی در قالب هیات مش��ترکی 
از دول��ت و مجلس به ریاس��ت وزیر نفت به 
کش��ورهای ونزوئال، کوبا و نیکاراگوئه س��فر 
کردیم. وی بیان کرد: در این س��فر با آقایان 
»نیکوالس مادورو«، »میگل دایاز-کانل« و 
»دانیل اروتگا« روس��ای جمهور کشورهای 
ونزئوال، کوب��ا و نیکاراگوئه دی��دار و گفتگو 
کردیم. آن ها در این دیدارها نس��بت به مردم 
ایران، نظام جمهوری اسالمی و رهبر انقالب 
ابراز لطف داش��تند. مادورو ب��ه نقش اثرگذار 
سردار ش��هید سلیمانی در برقراری امنیت در 
غرب آسیا نیز اشاره کرد. عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون انرژی گفت: در این سفر همچنین 
دیدارهایی با وزرای نفت و انرژی، امور خارجه 
و اقتصاد این کشورها داشتیم و در خصوص 
همکاری های چندجانبه در حوزه های نفت و 
انرژی، بانک و بیمه، کشاورزی و تبادل دانش 

فنی گفتگو کردیم. 

چرا جراحی اقتصادی از نان آغاز شد؟
نماینده م��ردم بجنورد در مجلس ش��ورای 
اس��المی گف��ت: رئیس جمهور ب��ا مردم به 
صورت رودررو و ش��فاف سخن بگوید، باید 
گزارش��ات را به مردم ارائه کند و همچنین 
از چن��د صدای��ی در بدنه دول��ت هم پرهیز 
شود. محمد وحیدی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر در مورد حذف ارز آرد صنفی و صنعتی 
برگزار شد، گفت: مدیریت بازار باید براساس 
اطالع��ات دقیق و اصولی باش��د، اما امروز 
شاهدیم براساس حدسیات، مدیریت صورت 
می گی��رد و گزارش��ات با اطالع��ات دقیق 
همخوانی ن��دارد. چرا جراح��ی اقتصادی با 
کاالیی مثل نان آغاز شده که التهاب آفرین 
و تنش زا اس��ت؟ و ش��رایط به نحوی تغییر 
ک��رده که نان آزادپ��ز از ۲ هزار تومان به ۷ 
هزار تومان افزایش قیمت داشته و فشار آن 
به اقشار و مناطق محروم وارد می شود؟ وی 
با تاکید بر اینکه نیاز اس��ت رئیس جمهور با 
مردم به صورت رودررو و شفاف سخن بگوید، 
عنوان کرد: رئیس جمهور باید گزارشات را به 
م��ردم ارائ��ه کند و از چند صدای��ی در بدنه 
دولت پرهیز شود، آیا وضعیت قیمت خودرو 
و افزایش دائمی نیز متاث��ر از بازار اوکراین 
است؟ آیا وضعیت فعلی مدیریت بازار ناشی 

از بازارهای بین المللی است؟

حمله موشکی به پایگاه نظامیان 
آمریکایی در »دیرالزور« سوریه

منابع آگاه در س��وریه از حمله موش��کی به 
پایگاه نظامیان آمریکایی در اطراف میدان 
گازی کونیکو در شمال شرق این کشور خبر 
دادند. به گزارش وبگاه اس��پوتنیک عربی، 
منابع س��وری از حمله موشکی ناشناس به 
پایگاه نظامیان آمریکایی در اطراف میدان 
گازی کونیکو در استان دیرالزور خبر دادند. 
بنابراین گزارش، )شنبه( چندین موشک به 
پایگاه نظامیان آمریکایی در اطراف میدان 
گازی کونیکو در ش��مال ش��رق س��وریه، 
اصابت کرد. ای��ن حمله پس از آن صورت 
گرفت ک��ه جنگنده های آمریکایی مناطقی 
از دیرالزور را هدف حمله قرار دادند. در پی 
این حمالت موشکی، نظامیان آمریکایی در 
این پایگاه در حال��ت آماده باش کامل قرار 
گرفته و چندین فرون��د جنگنده و پهپاد بر 
فراز ای��ن منطقه به پرواز درآمدند. نظامیان 
آمریکایی ظهر روز گذشته دو نقطه از حومه 
دیرال��زور را ه��دف حمله ق��رار داده بودند. 
می��دان گازی کونیک��و بزرگتری��ن میدان 
گازی س��وریه است که ارتش آمریکا آن را 

به اشغال خود درآورده است.

شکست مفتضحانه ای برای سرویس 
امنیتی رژیم اشغالگر رقم خورد

جنبش حماس با بیان اینکه ملت فلسطین 
در پاس��خ به جنایات رژیم اش��غالگر دست 
بس��ته نمی ماند، افزود مجری��ان عملیات 
»الع��اد« شکس��ت مفتضحان��ه ای را ب��ر 
رژیم اش��غالگر تحمیل کردن��د. به گزارش 
خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسالمی 
فلس��طین )حم��اس( ب��ا ص��دور بیانیه ای 
به بازداش��ت مجریان عملی��ات قهرمانانه 
»الع��اد« واکنش نش��ان داد. در این بیانیه 
آماده اس��ت: دس��تگیری مجریان عملیات 
»العاد« توس��ط رژیم اش��غالگر، مردم ما را 
از ادامه رویارویی با اشغالگران و درگیری با 
آنها با هر وس��یله ای منصرف نخواهد کرد. 
موفقی��ت مجریان این عملی��ات در پنهان 
ماندن از دید نهادهای امنیتی و ارتش رژیم 
اشغالگر در طول چند روز گذشته، شکست 
مفتضحان��ه ای را برای س��رویس سس��ت 
امنیت��ی این رژی��م که مجری��ان عملیات 
»العاد« توانستند در آن نفوذ کنند و آن را در 
هم بشکنند، رقم زد.جنبش حماس در ادامه 
بیانیه تأکید کرد: ملت فلس��طین و جوانان 
قهرمان ما در مقابل جنایات اش��غالگران و 
تجاوزات به مقدساتمان در بیت المقدس و 
مس��جد االقصی دست بسته باقی نخواهند 
ماند و با استقامت و مقاومت به مبارزه خود 
ادام��ه خواهن��د داد و تا ریش��ه کن کردن 
رژیم اشغالگر از سرزمین فلسطین و تحقق 
آرمان های مردم فلس��طین ب��رای آزادی و 
بازگشت به س��رزمین خود، به جنایت های 

رژیم اشغالگر پاسخ خواهند داد.

هشدار »انصاراهلل« به ریاض درباره 
نقض مکرر آتش بس

یک عضو دفتر سیاس��ی جنب��ش انصاراهلل 
یمن تاکید کرد: در صورت ادامه نقض آتش 
بس از س��وی ریاض، از یک نوع تسلیحات 
جدید ساخته شده از سوی نیروهای مسلح 
یمن علیه آنها استفاده خواهیم کرد. »علی 
القحوم« عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل 
یمن در گفتگو با وبگاه العهد به عربس��تان 
سعودی درباره ادامه نقض آتش بس هشدار 
داد. وی تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن در 
برابر این تجاوزات هرگز دس��ت بسته باقی 
نخواهند ماند و در پاس��خ ب��ه نقض مکرر 
آتش بس از س��وی عربس��تان گزینه های 
بس��یاری را در اختیار دارن��د. القحوم افزود: 
نیروهای مسلح یمن نوعی سالح راهبردی 
را س��اخته اند که در صورت ادامه تجاوزات 
امکان استفاده از آن علیه عربستان سعودی 

وجود دارد.

همانند گذشته، پیروزی متعلق به مردم 
»دونباس« خواهد بود

رئیس جمهور روسیه ابراز اطمینان کرد که 
مردم دونباس، همانند اجداد خود به زودی 
طعم پیروزی را خواهند چش��ید. به گزارش 
اس��پوتنیک، رئیس جمهور روس��یه ارتش 
دو جمه��وری تازه خودخوانده دونتس��ک و 
لوهانس��ک )که مسکو آن ها را به رسمیت 
ش��ناخته اس��ت( را از حی��ث مب��ارزه برای 
اس��تقالل، با اج��داد خ��ود در زمان جنگ 
جهانی مقایس��ه ک��رد. »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روس��یه در آس��تانه هفتاد و 
هفتمین س��الگرد پیروزی اتح��اد جماهیر 
ش��وروی در جنگ جهانی دوم علیه رایش 
س��وم )روز پیروزی(، پی��ام تبریکی خطاب 
ب��ه م��ردم دونتس��ک و لوهانس��ک صادر 
کرد. رئیس جمهور روس��یه گفت: در حال 
حاض��ر ارتش جمه��وری های دونتس��ک 
و لوهانس��ک، درس��ت مانند اجدادشان در 
جنگ بزرگ میهنی برای رهایی از دس��ت 

نازیسم می جنگند. 

اخبار

فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان ما به رغم برخی برتری ها درحوزه های فیزیک 
قدرت، اما در »حقیقت قدرت« ش��کننده بوده و ب��ه زودی فرو می ریزند. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در مراسم 
تجلیل و تکریم استادان و مربیان سپاه که در سالن همایش های والیت ستاد 
فرماندهی کل سپاه برگزار شد، فلسفه آموزش در سپاه را تربیت پاسدارانی با 
قلب های مستحکم و آرمان های بزرگ توصیف و تصریح کرد: استکبار جهانی 
و دشمنان جامعه بشری در تالشند تا ذهن جوانان از داده ها و اطالعات آنان 
تغذیه شده و از این طریق تسلط فکری بر جوامع پیدا کنند. وی با بیان اینکه 
تقابل دشمنان با انقالب اسالمی امروز تمامی ابعاد و عرصه ها از نظامی و امنیتی 

تا عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و عملیات روانی را 
شامل می شود، گفت: انقالب شکوهمند اسالمی ایران در پیچ و خم نبردهای 
سنگین با دشمنان بزرگ با طول و عرض جهانی قوام یافته و بزرگ شده است. 
وی افزود: در چنین شرایطی به پاسداران و نیروهای مسلحی نیازمندیم که در 
عرصه جهاد کبیر مستحکم ایستاده و از شکوه پوشالی امپراطوری های بزرگ 
هراسی به دل راه ندهند و برخورداری از این مهم وجه تمایز سپاه و نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی با سایر نیروهای نظامی دنیا است. فرمانده کل سپاه 
با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح بر شاکله معنوی خود استوار هستند، گفت: 
شخصیت یک پاسدار ترکیبی از استحکام جسمانی، مقاومت فیزیکی، ذهن 

خالق و متفکر و قلب مؤمن و سرشار از ایمان است و میدان آموزش در سپاه 
میدان تربیت چنین انسان هایی است. سرلشکر سالمی در ادامه با بیان اینکه 
برای غلبه بر دشمن در ابتدا باید دشمن را به خوبی شناخت تصریح کرد: طول 
و عرض نبرد ما با دشمن، گستره استکبار است از این رو قلب های پاسداران هم 
باید وسیع باشد. وی با بیان اینکه امروز جنگ در تمامی ابعاد در حال تغییر است 
وتکیه بر قاعده های ثابت محکوم به شکست است اظهار کرد: اگر می خواستیم 
بر کلیشه ها تکیه کنیم باید تمامی عملیات را در دوران دفاع مقدس متوقف 
می کردیم و در برابر دشمن عقب می نشستیم اما با تکیه بر آموزه های قرآنی و 

بهره گیری از الگوی مقاومت، بر دشمن بعثی غلبه کردیم.

دشمنان ما در »حقیقت قدرت« شکننده هستند
سرلشکر سالمی:

تظاهرات ضدصهیونیستی روز قدس واقعیت امروز منطقه است
رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور سوریه و هیئت همراه:

رهب��ر انقالب فرمودند: س��وریه امروز، س��وریه قبل از 
جنگ نیس��ت، اگرچه آن زمان خرابی ها نبود اما احترام 
و اعتبار س��وریه اکنون بسیار بیش��تر از گذشته است و 
همه به این کش��ور به عنوان یک قدرت نگاه می کنند. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی )یکش��نبه( در دیدار 
آقای بش��ار اسد رئیس جمهور س��وریه و هیئت همراه، 
مقاوم��ت و ایس��تادگی ملت و نظام س��وریه و پیروزی 
در یک جن��گ بین المللی را زمینه س��از افزایش اعتبار 
و س��رافرازی سوریه دانستند و تأکید کردند: با توجه به 
روحیه و نش��اط و اراده باال در شخص رئیس جمهور و 
دولت ایران برای گس��ترش همکاری ها با سوریه، باید 
تالش کرد روابط دو کش��ور بیش از گذشته ارتقاء یابد. 
رهبر انقالب با اش��اره به موفقیت های بزرگ سوریه در 
میادین سیاس��ی و نظامی گفتند: سوریه امروز، سوریه 
قبل از جنگ نیس��ت، اگرچه آن زم��ان خرابی ها نبود 
اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته 
اس��ت و همه به این کش��ور به عنوان یک قدرت نگاه 
می کنن��د. حضرت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه 
امروز رئیس جمهور و ملت س��وریه نزد ملتهای منطقه 
سرافراز هس��تند، افزودند: برخی از س��ران کشورهای 
همس��ایه ما و شما، با سران رژیم صهیونیستی نشست 
و برخاس��ت دارند و با یکدیگر قهوه می نوشند اما مردم 
همین کش��ورها در روز ق��دس خیابانها را از جمعیت و 
ش��عار ضد صهیونیستی پر می کنند و این واقعیت امروز 
منطقه اس��ت. ایش��ان عوامل متعددی را در مقاومت و 
پیروزی س��وریه در جنگ بین المللی تأثیرگذار دانستند 

و خط��اب به آقای اس��د خاطرنش��ان کردن��د: یکی از 
مهمترین این عوامل، روحیه باالی ش��خص جنابعالی 
اس��ت و ان ش��اءاهلل با همین روحیه بتوانید ویرانی های 
جن��گ را نی��ز بازس��ازی کنید زی��را کاره��ای بزرگی 
پیش روی ش��ما ق��رار دارد. رهبر انق��الب همچنین با 
گرامی داشت یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی، گفتند: 
آن ش��هید بزرگوار تعّصب خاصی به س��وریه داشت و 
به معن��ی واقعی کلمه فداکاری می ک��رد و رفتار او در 
س��وریه با رفتارش در دفاع مقدس هش��ت ساله ایران 

تفاوتی نداش��ت. ایشان افزودند: شهید سلیمانی و دیگر 
برجستگان سپاه از جمله شهید همدانی، واقعًا با جان و 
دل تالش می کردند و به موضوع سوریه همچون یک 
وظیفه و واجب مقدس می نگریس��تند. حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای تأکید کردند: این پیوند و ارتباط برای هر دو 
کش��ور حیاتی اس��ت و نباید بگذاریم ضعیف شود بلکه 
باید آن را هر چه ممکن اس��ت تقویت کنیم. ایشان با 
اش��اره به اظهار دوستی و محبت برخی کشورهایی که 
در سالهای گذشته در جبهه مقابل سوریه قرار داشتند، 

افزودند: باید از تجربه های گذشته، خط آینده را روشن 
کرد. رهبر انقالب، روحیه و نشاط رئیس جمهور سوریه 
را زمینه س��از انجام کارهای بزرگ برشمردند و گفتند: 
شخص رئیس جمهور و دولت جمهوری اسالمی ایران 
نیز واقعًا با نش��اط و دارای روحیه و اراده باالیی هستند 
و به موضوع سوریه اهتمام و انگیزه جدی دارند که باید 
از این فرصت برای ارتقاء بیش از پیش روابط دو کشور 
اس��تفاده کرد. در این دیدار که حجت االس��الم رئیسی 
رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای بشار اسد با تشکر 
از مواضع و حمایت های ملت و دولت ایران و همچنین 
با گرامی داش��ت یاد شهید سلیمانی، گفت: ایستادگی و 
مواضع پایدار ایران در ۴ دهه گذشته در مسائل منطقه 
و بویژه موضوع فلسطین، به همه مردم منطقه نشان داد 
که راه ایران، راه درس��ت و اصولی است. رئیس جمهور 
سوریه خاطرنش��ان کرد: خرابی های جنگ را می توان 
بازس��ازی کرد اما اگر مبانی و اصول از بین بروند، قابل 
بازسازی نیس��تند و ایس��تادگی ملت ایران بر مبانی و 
اص��ول امام خمینی )ره( که با همت جنابعالی نیز ادامه 
یافت، زمینه ساز پیروزی های بزرگ ملت ایران و مردم 
منطقه بویژه مردم فلسطین شد. آقای بشار اسد افزود: 
برخی تصور می کنند حمای��ت ایران از جبهه مقاومت، 
حمایت تس��لیحاتی است در حالی که مهمترین حمایت 
و کمک جمهوری اس��المی، دمیدن روحیه مقاومت و 
استمرار آن اس��ت. رئیس جمهور سوریه در پایان تأکید 
کرد: آنچه باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند بر منطقه 
حاکم ش��ود، روابط راهبردی ایران و س��وریه است که 

باید با قدرت ادامه یابد.

رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان گف��ت: راه 
حل بحران اوکراین سیاس��ی اس��ت و باید مذاکرات 
سیاس��ی بین اوکراین و روس��یه هرچه زودتر منجر 
به توق��ف درگیری ها و برقراری آتش بس ش��ود. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان«، حس��ین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کش��ورمان )یک ش��نبه( در جریان 
نشس��ت خبری مشترک با »زبیگنیو رائو« وزیر امور 
خارجه لهس��تان گفت: به جناب آقای رائو وزیر امور 
خارجه لهستان خوش آمد می گویم. وی افزود: ایران 
و لهس��تان رابطه دیرین��ه و تاریخ��ی دارند؛ قدمت 
روابط دو کش��ور به ۵۴۰ س��ال قبل ب��از می گردد و 
این یک س��رمایه بزرگ در روابط تهران و ورشو به 
حس��اب می آید. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح 
کرد: رایزنی های سیاس��ی بین دو کش��ور به عنوان 
دو حوزه مهم غرب آس��یا و شرق اروپا و دو کشوری 
ک��ه در این دو حوزه مهم به لح��اظ جغرافیایی قرار 
دارند حائ��ز اهمیت اس��ت. امیرعبداللهیان گفت: بر 
هیچکس پوش��یده نیس��ت که در ماه های اخیر و در 
جنگ اوکراین، لهس��تان نقش انسان دوستانه مهمی 
را برای آوارگان اوکراین��ی و همچنین انتقال فوری 
اتباع جمهوری اس��المی ای��ران در روزهای آغازین 
جنگ از نقاط مختلف اوکراین به لهس��تان و از آنجا 
به سمت جمهوری اسالمی ایران به عمل آورد. وی 
افزود: از این منظر از مقامات دولت لهس��تان تشکر 
می کنیم. وزیر امور خارجه کش��ورمان تصریح کرد: 

لهس��تان از لحاظ اقتص��ادی ظرفیت های فراوانی را 
در اختی��ار دارد. امیرعبداللهیان افزود: در گفتگوهای 
امروز توافق کردیم کمیته مشترک سیاسی دو کشور 
در س��طح معاونین سیاس��ی وزارتخانه ها و مدیران 
کل سیاس��ی حداکثر تا ۳ م��اه آینده، دور جدیدی را 
برگزار کنند. آخرین گفتگوهای سیاسی ما در تهران، 
کمت��ر از ۴ ماه پیش انجام ش��د. وی افزود: امروز با 
همکارم روابط دو کشور را مرور کردیم. دو طرف بر 
اهمیت توس��عه همکاری ها در ح��وزه انرژی، علم و 
فناوری، تولید خودروهای سنگین اتوبوس و کامیون 
و همچنین در عرصه های پزش��کی هس��ته ای و در 
عرصه علمی در حوزه تبادل اس��اتید و دانشجویان با 
یکدیگر اتفاق نظر داش��تیم. وزیر امور خارجه افزود: 
در جریان س��فر وزیر امور خارجه لهستان امروز سند 
همکاری ه��ای فرهنگی، ورزش��ی، علم��ی، جوانان 
و رس��انه های گروهی ب��ه امضا می رس��د و وزارت 
ارش��اد مسئول تنطیم این اس��ناد است. این سند در 
قال��ب موافقت نامه به امضا می رس��د و اعتبار مهمی 
برخوردار اس��ت. امیرعبداللهی��ان تصریح کرد: آقای 
رائو در حوزه دیپلماس��ی پارلمانی، ایده های مثبتی را 
در جریان دیدارش با رئیس مجلس شورای اسالمی 
مطرح ک��رد. وی افزود: طی ماه ه��ای آینده رئیس 
گروه دوس��تی پارلمانی جمهوری اس��المی ایران به 
همراه هیئتی به ورش��و س��فر خواهد کرد. وزیر امور 
خارجه گف��ت: در خصوص برخی از موضوعات مهم 

از جمله تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی با هم 
اتف��اق نظر داریم و در ادام��ه گفتگوهای روز جاری 
در خص��وص ب��ازه ی زمان��ی برگزاری کمیس��یون 
مش��ترک اقتصادی توافق الزم را خواهیم داش��ت. 
امیرعبداللهی��ان با بیان اینک��ه در خصوص آخرین 
تحوالت منطقه ای از جمله آخرین تحوالت اوکراین، 
گفتگوهای مهمی بین ما انجام ش��د، اظهار داشت: 
ما مخالف جنگ در اوکراین هس��تیم، همانگونه که 
مخالف جنگ در یمن، افغانستان، سوریه عراق و هر 
نقطه از جهان هستیم و معتقدیم راهکار در اوکراین، 
سیاس��ی اس��ت و مذاکرات سیاس��ی بین اوکراین و 
روسیه باید منجر به توقف هر چه سریع تر این جنگ 
و برقراری آتش بس در این کشور شود. وی افزود: در 
ش��روع جنگ در اوکراین در تماس تلفنی با همکارم 
جن��اب آقای رائو، آمادگی جمهوری اس��المی ایران 
برای اعزام یک تیم پزشکی ۲۵ نفره به مرز مشترک 
اوکراین و لهستان را اعالم کردیم. همچنین آمادگی 
برای ارس��ال کمک های انس��ان دوس��تانه را اعالم 
کردی��م که به دلیل اس��تقرار صلیب س��رخ جهانی، 
اع��الم کردند که فع��اًل نیازی به اع��زام این تیم ها 
وجود ندارد. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: 
از ابتدای بحران اوکراین س��ه مرحله با وزیر خارجه 
این کش��ور گفتگوی تلفنی داش��تم. همچنین در دو 
مرحله با آقای الوروف در حاش��یه نشس��ت وزرای 
خارجه همس��ایه ی افغانس��تان در چین و در جریان 

سفر به مسکو حامل پیام وزیر خارجه اوکراین مبنی 
بر درخواس��ت آتش بس و آمادگ��ی برای گفتگوها و 
توافق بودم. امیرعبداللهیان تصریح کرد: به تالش ها 
برای این مس��یر ادامه می دهیم و امیدواریم ش��اهد 

ثبات و امنیت در همه نقاط جهان باشیم.
ایراندارایپتانسیلباالییاست ���

زبیگنیو رائو وزیر امور خارجه لهستان نیز در نشست 
خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان، گفت: 
وقتی مذاکرات وین به پایان برس��د تالش خواهیم 
کرد همکاری اقتصادی و تجاری ایران با لهس��تان 
بیش��تر ش��ود چون معتقدیم ایران دارای پتانس��یل 
باالیی اس��ت. وی افزود: معتقدیم سیاستمداران باید 
محیط مناس��بی را برای فعالیت تجار و شرکت های 
خصوص��ی و دولتی فراهم کنند. وزیر امور خارجه ی 
لهس��تان تصریح کرد: لهس��تان معتقد اس��ت جنگ 
اوکراین به دلیل خش��ونت بی دلیل روسیه است. وی 
افزود: اوکراین یک کش��ور مستقل است و حق دارد 
مطابق قوانین بین المللی از خاک خود دفاع کند. رائو 
تاکی��د کرد: حتمًا خبر دارید که یکی از دالیل اینکه 
من به ایران آمده ام سالگرد ورود پناهندگان لهستانی 
به ایران اس��ت. ایرانیان کمک زیادی به پناهندگان 
لهس��تانی که از س��یبری آمده بودند، داش��تند که از 
حکومت ایران تش��کر می کنم. وزی��ر امور خارجه ی 
لهستان افزود: توافقات امروز در زمینه های فرهنگی، 

ورزشی و رسانه قدم اول است.

راه حل بحران اوکراین سیاسی است
امیرعبداللهیان:

آینده منطقه را مقاومت ملت ها و نه میز مذاکره، رقم می زند
رئیس جمهور در دیدار »بشار اسد«:

رئیس جمهور گفت: آنچ��ه آینده منطقه و 
فلس��طین را رقم می زند، میزهای مذاکره و 
قراردادهایی مثل »اسلو« و »کمپ دیوید« 
و »معامل��ه قرن« نیس��ت، بلک��ه مقاومت 
ملت ها تعیین کننده نظ��م جدید منطقه ای 
اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت 
االس��الم س��ید ابراهی��م رئیس��ی پیش از 
ظهر یکش��نبه در دیدار »بشار اسد« رئیس 
جمهور سوریه اظهار داشت:  آنچه امروز در 
پهنه غرب آس��یا ش��اهد آن هستیم تحقق 
پیش بین��ی رهب��ر معظم انق��الب مبنی بر 
نتیجه بخش ب��ودن مقاوم��ت ملت ها در 
برابر س��لطه گران و متجاوزین اس��ت. وی 
ضمن گرامیداش��ت یاد شهدای مقاومت از 
س��وریه و ایران، از جمله شهید حاج قاسم 
س��لیمانی و تقدی��ر از مجاه��دات مبارزین 
جهان اس��الم بر ضد تروریسم، گفت: شما 
همچون پدرتان یک��ی از چهره های جبهه 
مقاوم��ت هس��تید. رئیس جمه��ور در ادامه 

با ی��ادآوری تح��والت سیاس��ی و امنیتی 
دهه اخیر در منطق��ه تاکید کرد: مجاهدان 
مقاومت ثابت کردند ک��ه قدرتی قابل اتکا 
برای برقراری ثب��ات و امنیت در منطقه از 
جمله در س��وریه هستند. رئیسی با تاکید بر 
ل��زوم احترام تمامی کش��ورها به حاکمیت 
و تمامیت ارضی س��وریه، گفت: زمانی که 
بعضی س��ران عرب و غیر عرب منطقه بر 
س��ر زمان س��قوط حکومت س��وریه شرط 
بن��دی می کردند، ای��ران در کن��ار ملت و 
دولت سوریه ایستاد. وی خاطر نشان کرد: 
مجاه��دت ارتش و نیروه��ای دفاع وطنی 
س��وریه و رزمندگان مقاومت اس��المی در 
منطق��ه بخصوص حزب اهلل قهرمان، نقش 
اساس��ی در خش��کاندن ریش��ه های قدرت 
نظامی داعش و سایر گروه های تروریستی 
که تهدیدی برای امنیت کل منطقه بودند، 
داشت. رئیس جمهور با ابراز تاسف از اینکه 
هنوز بخش های مهمی از خاک س��وریه در 

اشغال نیروهای خارجی قرار دارد، افزود: باید 
تمامی سرزمین س��وریه از لوث اشغالگران 
خارجی آزاد شود. این اشغال نباید مشمول 
م��رور زمان ش��ود و نیروهای اش��غالگر و 
مزدوران آنها باید بیرون رانده شوند. رئیسی 
با اش��اره به تجاوزات رژیم صهیونیس��تی 
تاکید کرد: تهدیدات رژیم صهیونیس��تی در 
منطق��ه را باید با تقوی��ت و تنوع معادالت 
بازدارندگ��ی م��ورد توجه ق��رار داد. وی در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به ل��زوم تقویت همکاری و هماهنگی بین 
دو کش��ور تاکید ک��رد: اراده و تمایل جدی 
جمه��وری اس��المی ایران ارتقای س��طح 
همکاری ها و روابط با دمشق بخصوص در 
حوزه های اقتصادی و تجاری اس��ت و این 
مس��ئله یکی از اولویت ه��ای جدی دولت 
را تش��کیل می دهد. رئیس جمهور با تاکید 
بر اینک��ه مقاومت ملت س��وریه در مقابله 
با تروریس��م و تکفیر ستودنی است، اظهار 

داشت: آنچه آینده منطقه و فلسطین را رقم 
می زند، میزهای مذاکره و قراردادهایی مثل 
»اسلو« و »کمپ دیوید« و »معامله قرن« 
نیس��ت، بلکه مقاومت ملت ها تعیین کننده 
نظم جدید منطقه ای اس��ت. »بش��ار اسد« 
رئیس جمهور س��وریه نی��ز در این دیدار با 
اشاره به اینکه کشورش آماده هماهنگی و 
همکاری های گسترده تر با ایران در عرصه 
های امنیتی،   سیاس��ی و اقتصادی است بر 
نقش جمهوری اس��المی ای��ران در مبارزه 
با تروریس��م در منطق��ه تاکید کرد و اظهار 
داش��ت: در س��ال های مقاومت و مقابله با 
تجاوز غربی و تکفیری، ایران تنها کشوری 
بود که از ابتدا کنارمان ایس��تاد. بش��ار اسد 
روابط سوریه و ایران را استراتژیک دانست 
و تصریح کرد: تحوالت منطقه پس از یک 
دهه جنگ علیه محور مقاومت، نش��ان داد 
که اس��تقامت اثرگذار و نتیجه بخش است. 
رئی��س جمهور س��وریه با تاکید ب��ر اینکه 

ش��اهد فروپاش��ی نقش آفرینی آمریکا در 
منطقه هس��تیم، خاطر نشان کرد: ما اثبات 
کردیم که با همکاری نزدیک کش��ورهای 
منطقه با یکدیگ��ر می توان در برابر آمریکا 
و س��لطه گرانی که ادعای ابرقدرتی دارند، 
پیروز ش��د و ما امروز شاهد فروپاشی نقش 
آفرینی آمریکا در غرب آس��یا هستیم. بشار 
اسد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
تجربه ثابت کرده ک��ه هماهنگی و تعامل 
کش��ورهای منطقه در مس��ائل مختلف از 
جمله در موضوع فلسطین بسیار موثر بوده 
و موفقیت های مقاومت فلسطینی ها نشان 
داد که مصالحه برخی اعراب نتیجه عکس 
داده اس��ت. رئیس جمهور سوریه با تشکر 
از حمایت ه��ای جمهوری اس��المی ایران 
از ملت س��وریه در جنگ علیه تروریس��م، 
تصریح کرد: ملت و دولت س��وریه قدردان 
ملت ایران اس��ت و خود را متعهد و مدیون 

ایران می داند.
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اقتصاد کالن

تکمیل تعمیرات نیروگاهی یک سد پس 
از ۸ سال

ب��ه منظور ایجاد آمادگ��ی کامل صنعت برق 
برای عبور از پیک تابستان امسال، تعمیرات 
واح��د ش��مار ۳ نیروگاه برقابی س��د ش��هید 
عباس��پور پس از ۸ س��ال به اتمام رس��ید.به 
گزارش مهر، واحد تولید برق ش��ماره ۳ س��د 
ش��هید عباسپور که به دلیل تعمیرات، از مدار 
تولید برق خارج ش��ده بود، پ��س از تکمیل 
تعمیرات با شبکه برق کشور سنکرون شد.این 
واحد نیروگاهی یکی از ۸ واحد ۲۵۰ مگاواتی 
تولید برق مستقر در سد شهید عباسپور است 
ک��ه مجموعا توان ۲ ه��زار مگاواتی را برای 
تامین انرژی ش��بکه برق مهی��ا می کند.این 
واحد نیروگاه نیروگاه ش��هید عباس��پور بیش 
از ۸ س��ال بود ک��ه از مدار خارج ش��ده و در 
راستای برنامه وزارت نیرو به منظور استفاده 
۱۰۰ درصدی از توان تولید برق کشور در اوج 
بار س��ال ۱۴۰۱ به مدار فعالیت بازگشت. سد 
شهید عباس��پور یکی از بزرگ ترین سدهای 
ایران است که بر روی رودخانه کارون احداث 
شده و در ۵۰ کیلومتری شرق مسجد سلیمان 
در شهرس��تان اندیکا واقع اس��ت. این سد از 
اولین سدهای ساخته شده در خاورمیانه است 
که س��اخت بدنه آن در سال ۱۳۴۴ آغاز و 
تا سال ۱۳۵۴ ادامه داشت.الزم به ذکر است 
پی��ش از ای��ن وزارت نیرو از ایج��اد آمادگی 
کامل برای عبور از پیک تابس��تان خبر داده 
بود. همایون حائری، معاون انرژی وزیر نیرو 
ب��ا بیان اینکه ۱۰۰ برنام��ه افزایش تولید در 
دس��تور کار قرار گرفته است، گفت: این ۱۰۰ 
برنامه ش��امل ۳۸ برنامه مربوط به تولید برق 
و واحدهای نیروگاه��ی، ۳۱ برنامه مدیریت 
مص��رف و تقاض��ای موث��ر، ۱6 برنامه برای 
آمادگی مطلوب ش��بکه برق و ۱۵ برنامه نیز 

برای مدیریت هماهنگی با استان ها است.

قیمت نفت دوباره بازگشت
با تش��دید تحری��م های نفتی علیه روس��یه 
قیمت نف��ت دوباره به ب��االی ۱۱۲ دالر در 
هربشکه رسید تا جایی که کارشناسان پیش 
بینی کردن��د قیمت نفت دوباره اوج بگیرد.به 
گ��زارش مهر قیمت نفت در آخرین جلس��ه 
معامالتی ح��دود ۱.۵ درصد افزایش یافت تا 
دومین افزای��ش هفتگی متوالی را ثبت کند، 
ای��ن افزایش قیمت نفت به این دلیل اس��ت 
ک��ه تحریم های قریب الوق��وع اتحادیه اروپا 
بر نفت روس��یه چش��م ان��داز عرضه محدود 
را افزای��ش داده و معامل��ه گران را مجبور به 
نادیده گرفتن نگرانی ها در مورد رشد اقتصاد 
جهانی کرده اس��ت.بهای معامالت آتی نفت 
برن��ت ۱.۴۹ دالر یا ۱.۳ درصد افزایش یافت 
و به ۱۱۲.۳۹ دالر در هر بش��که رس��ید.نفت 
خام وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۱.۵۱ 
دالر یا ۱.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۰۹.۷۷ 
دالر در هر بش��که رسید.فیل فلین، تحلیلگر 
گروه پرایس فیوچرز می گوید: در کوتاه مدت، 
عوامل بنیادی نفت مثبت هس��تند و ما تنها 
با ت��رس از رک��ود اقتصادی در آین��ده مانع 
می شویم.پس از آنکه اتحادیه اروپا برنامه های 
خود را برای اعمال ممنوعیت نفت روسیه به 
عنوان بخشی از بسته تحریم های شدیدتر به 
دلی��ل درگیری در اوکراین فاش کرد به طور 
هفتگی، وس��ت تگزاس اینترمدیت حدود ۵ 
درصد افزای��ش یافت، در حالی که نفت خام 

برنت حدود ۴ درصد افزایش یافت.

افزایش قیمت ها در آمریکا مردم را به 
سمت بانک های غذا کشاند

باال رفت��ن قیمت مواد غذای��ی در آمریکا نه 
تنه��ا مردم بلکه بانک های غ��ذا را هم برای 
تأمی��ن م��واد غذایی جهت کمک ب��ه تعداد 
فزاینده افرادی که ب��ه آنها مراجعه می کنند 
به چالش انداخته اس��ت. به گزارش تس��نیم، 
ب��اال رفتن قیمت ها بس��یاری از م��ردم را در 
آمریکا به س��مت بانک های غذا کشانده اما 
ت��ورم باال تامین غذا برای این بانک ها را هم 
با مش��کل مواجه کرده است. طبق گفته ریتا 
فرانکیز، یکی از اف��رادی که در صف مقابل 
یکی از این بانک های غذا ایستاده بود:»فقرا 
روزبه روز فقیرتر می شوند. آنها کار می کنند اما 
چیزی به دست نمی آورند«. ریتا که به تازگی 
یک عمل پیوند ریه داش��ته گفت تمام درآمد 
او ص��رف بیمه درمانی اش می ش��ود.اما تنها 
خانواده های آمریکایی نیس��تند که با افزایش 
تورم دست وپنجه نرم می کنند. طبق گزارش 
فیدینگ آمریکا که ش��بکه ای شامل بیش از 
۲۰ بان��ک غذای��ی بزرگ اس��ت، بانک های 
غذا در سراسر کشور تقریباً به اندازه  سال های 
گذشته مواد غذایی خریداری می کنند اما ۴۰ 

درصد هزینه بیشتری می پردازند. 

افزایش صادرات نفت روسیه به هند با 
وجود تحریم ها 

در س��ایه تحریم های اعمال ش��ده از سوی 
غرب و ت��الش اروپایی ها برای پایین آوردن 
صادرات نفت روسیه اما هندی ها واردات نفت 
خود از مس��کو را به میزان قابل توجهی باال 
برده است. به گزارش فارس به نقل از رویترز، 
شرکت روس نفت روسیه گزارش داد که ۷۰۰ 
هزار تن نفت به یکی از پاالیشگاه های بزرگ 
هندی فروخته است. در واقع این اقدام از آن 
جهت حائز اهمیت است که کشورهای غربی 
به ش��دت تالش می کنند ک��ه صادرات نفت 
روسیه را         پایین بیاورند.دو منبع آگاه می گویند: 
پاالیشگاه ایندین اویل که بزرگترین پاالیشگاه 
هند محس��وب می شود ۷۰۰ هزار تن نفت از 
روسیه خریده است. این منابع آگاه گفته اند که 
ش��رکت روس نفت از دو بندر پریمورسک و 
اوست لوگا ۷ محموله بین روزهای ۱۵ تا ۳۰ 
می راهی هند کره اس��ت.آمارهای موسس��ه 
ریفینیتیو اکون نشان می دهد که از زمان آغاز 
درگیری نظامی روسیه با اوکراین، هند واردات 
نفت از این کش��ور را         افزایش داده است. البته 
روس ها هم مجبور هستند در سایه تحریم ها 
محموله های نفتی خود را         بیشتر به سمت آسیا 
راهی کنند.در ماه دس��امبر شرکت روس نفت 
و ایندین اویل ق��راردادی را         امضاء کردند که 
بر اس��اس آن تا پایان س��ال جاری روسیه تا 
۲ میلیون تن نفت به هند بفروشد.اوایل هفته 
جاری، مقامات اتحادیه اروپا از ششمین بسته 
تحریمی خود علیه مس��کو به خاطر درگیری 
نظامی با اوکراین رونمای��ی کردند. در قالب 
این بس��ته تحریم نفت روسیه هم قرار دارد.
کارگزاری های بین المللی هم معامالت نفت 
روسیه را         بعد از تحریم چندین شرکت روس از 

سوی اروپا متوقف کرده اند.

ایران با وجود تحریم ها بیستمین 
اقتصاد بزرگ دنیا شد

ای��ران در جدیدتری��ن رده بن��دی بزرگترین 
اقتصاد ه��ای جهان بر اس��اس آمار صندوق 
بین الملل��ی پول در جایگاه بیس��تم و باالتر 
از کش��ور هایی مثل لهس��تان، مصر، هلند، 
آرژانتین، س��وئیس، بلژی��ک و اتریش قرار 
گرفته اس��ت. صن��دوق بین الملل��ی پول با 
انتشار آمار تولید ناخالص داخلی ۱۹۳ کشور 
جهان بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 
۲۰۲۱ از رتب��ه ۲۰ ایران در میان بزرگترین 
اقتصاد های جهان با وجود تحریم ها خبر داد.

بر اس��اس برآورد این نهاد بین المللی ارزش 
تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص 
ق��درت خرید در س��ال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۴۳6 
میلی��ارد دالر بوده اس��ت ک��ه بدین ترتیب 
ای��ران در رده بن��دی جهان��ی از این نظر در 
جایگاه ۲۰ قرار گرفته اس��ت.اقتصاد ایران با 
وجود این که طی چند س��ال گذشته تحت 
شدیدترین تحریم ها قرار داشته است از ۱۷۳ 
کش��ور جهان در س��ال ۲۰۲۱ بزرگ تر بوده 
است.استرالیا با تولید ناخالص داخلی ۱۴۵۰ 
میلی��ارد دالری، یک پله باالتر از ایران و در 
رتبه ۱۹ قرار گرفته اس��ت. لهستان با تولید 
ناخالص داخل��ی ۱۴۲۹ میلیارد دالری یک 
پله پایین ت��ر از ایران در رتبه ۲۱ قرار گرفته 
اس��ت.بر این اساس، کشور هایی مثل مصر، 
تایلند، پاکس��تان، هلن��د، آرژانتین، آفریقای 
جنوبی، امارات، س��وئیس، بلژیک، س��وئد، 
اتریش، ن��روژ، پرتغال، یونان، فنالند، عمان 
و کوی��ت اقتصاد های کوچکتری از ایران در 

سال ۲۰۲۱ داشته اند.

ایران به دنبال سرمایه گذاری در 
پاالیشگاه نفتی نیکاراگوئه 

در جریان سفر وزیر نفت ایران به نیکاراگوئه 
یادداش��ت تفاه��م و قراردادهای��ی در زمینه 
نفت و کش��اورزی امضا و قرار ش��د تا ایران 
س��رمایه گذاری در یک پاالیش��گاه نفتی در 
این کشور را بررس��ی کند. به گزارش الملل 
فارس به نقل از هاناوا تایمز، جواد اوجی، وزیر 
نفت ایران که به همراه یک هیئت عالی رتبه 
به نیکاراگوئه سفر کرده، متعهد شده است تا 
مش��تقات نفتی به این کشور ارسال کند و به 
دنیل اورتگا، رئیس جمهور نیکاراگوئه اطمینان 
داد که با یکدیگر می توانند »تجاوزها و تحریم 
ها« را خنثی کنند.در جریان این سفر رسمی، 
وزیر نفت ای��ران و رئیس جمهور نیکاراگوئه، 
یادداشت تفاهم و قراردادهایی در زمینه نفت 
و کش��اورزی امضا کردند.اوجی گفت، امکان 
سرمایه گذاری در پاالیشگاه »بولیوار سوپریم 
سوئنو« را بررسی خواهند کرد؛ پروژه ۴ میلیارد 
دالری که در سال ۲۰۰۷ توسط هوگو چاوز، 
رئیس جمهور وقت طراحی ش��د و بعدا طرح 
آن به یک کارخان��ه ۵۱۰ میلیون دالر نزول 
پیدا کرد.وزیر نفت ایران بدون مشخص کردن 
مقدار یا شرایط توافق تامین نفت نیکاراگوئه، 
اطمین��ان داد، تمام تالش خود برای تضمین 
تامین سوخت به کش��ور نیکاراگوئه را به کار 
خواهن��د بس��ت.وی در این رابط��ه گفت: به 
محض دریافت مدارک مرتبط با پاالیش��گاه، 
»در مورد مشارکت کشورمان در در ادامه این 

پروژه تصمیم خواهیم گرفت.«

اخبار

نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از عدم تدابیر درست در دولت در 
کنترل بازار گفت: با تمام راهکارهای ارائه ش��ده، مجلس تصمیم بر این 
گرفت که اختیار حذف ارز دولتی بر عهده دولت باش��د و اگر تصمیم بر 
حذف ارز باش��د قیمت کاالها نباید از قیمت مصوب شده شهریور ۱۴۰۰ 
بیشتر باشد. محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با خانه ملت در مورد 
سیاس��ت های در پی��ش گرفته دولت در خصوص ح��ذف ارز ترجیحی و 
گرانی کاالهای اساس��ی گفت:  مجلس ش��ورای اسالمی از ابتدا  موافق 
حذف ارز دولتی نبوده است، اما رانت بی حدو نصاب منجر به رای آوردن 

پیشنهاد اختیار حذف ارز ترجیحی شد؛ البته این حذف ارز دولتی مشروط 
به مهیا ش��دن زیر س��اخت های آن بود.نماینده مردم چالوس، نوشهر و 
کالردشت در مجلس شورای اسالمی، افزود: بارها از تربیون های مختلف 
به این موضوع تاکید ش��ده اس��ت که در حذف ارز دولتی به جای اینکه 
فش��ار حداکثری بر مردم باش��د باید دستگاه های دولتی به میدان آمده و 
این معادله چند مجهول��ی را به گونه ای حل کنند، که به قیمت کوچک 
شدن س��فره های مردم نباشد و شاهد ش��دت گیری رانت در سایه عدم 
نظارت نباش��یم؛ با تمام راهکارهای ارائه ش��ده مجل��س تصمیم بر این 

گرفت که اختیار حذف ارز دولتی بر عهده دولت باش��د و اگر تصمیم بر 
حذف ارز باشد قیمت کاالها اساسی نباید از قیمت مصوب شده شهریور 
۱۴۰۰ بیش��تر باشد.وی در ادامه یادآور ش��د: در مورد مدیریت ارز دولتی 
تصمیم مجلس عاقالنه و منطقی بدون هر گونه فشار مضاعف بر زندگی 
مردم بوده اس��ت؛ از طرفی س��خنگوی دولت اعالم می کند نه تنها ما 
ارز دولت��ی را حذف نک��رده بلکه به میزان یک میلیارد یورو هم اعتبار به 
آن اختصاص داده ایم؛ اما آنچه در بازار ش��اهد آن هستیم افزایش قیمت 

کاالهای اساسی در بازار است.

یارانه نقدی حالل مشکل گرانی افسار گسیخته نیست
محسنی بندپی هشدار داد:

اولین کشتی کروز مسافری ۱۷۰۰ نفره جام جهانی قطر وارد بندر بوشهر شد
مدیرکل دفتر گردش��گری داخل��ی وزارت 
گردش��گری گف��ت: طی چن��د روز آینده با 
حض��ور وزیر گردش��گری نخس��تین کروز 
کش��ور خریداری شده از فرانسه در آب های 
خلی��ج ف��ارس از مقصد بوش��هر با ظرفیت 
۱۷۰۰ نف��ر رونمای��ی می ش��ود.به گزارش 
مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ای��ران، مصطف��ی فاطم��ی اظهار داش��ت: 
چندی پیش به منظور رف��ع برخی موانع و 
تس��هیل در راه اندازی نخستین کروز کشور 
در قالب هیئتی از کارشناسان وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این 
کشتی بازدید به عمل آوردیم.مدیرکل دفتر 
گردش��گری داخلی وزارت میراث فرهنگی، 

گردش��گری و صنای��ع دس��تی گفت: طی 
این بازدید مش��خص شد این کشتی بزرگ 
نیازمند میزان باالیی از س��وخت است که با 
تصویب اعطای یارانه سوخت به کشتی های 
تفریحی دارای مجوز از سوی وزارت میراث 
فرهنگی، مش��کل سوخت این کشتی برای 
آغاز ب��ه کار در آب های خلی��ج فارس هم 
اکنون برطرف ش��د.وی در ادامه با اشاره به 
اینکه این کش��تی کروز توسط سرمایه گذار 
بخش خصوصی از کشور فرانسه خریداری 
شده است، بیان داشت: این کشتی ظرفیت 
حمل ۱۷۰۰ نفر گردش��گر و ۷۰۰ خودروی 
سواری را دارد.به گفته این مقام مسئول در 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دس��تی، این کش��تی فرانس��وی با ۹ طبقه 
همچنی��ن ظرفیت اقامت ش��بانه ۵۲۰ نفر 
گردشگر را نیز در هر سفر دریایی داراست.
فاطم��ی اذعان داش��ت: این کش��تی کروز 
همچنین به رستوران، سالن ورزشی، سینما 
و س��ایر امکانات رفاه��ی و تفریحی مجهز 
است.مدیرکل دفتر گردشگری داخلی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
یادآور شد: براساس برنامه ریزی های در حال 
انجام قرار اس��ت این کش��تی در مسیرهای 
مختلفی از جمله مسیر س��احلی خوزستان، 
بندرعباس و چابهار به گردش��گران خدمات 
گش��ت دریایی ارائ��ه دهد.وی با اش��اره به 
قابلیت انجام سفرهای بین المللی توسط این 

کروز فرانسوی، تصریح کرد: برنامه ریزی های 
الزم برای انجام سفرهای بین المللی توسط 
این کش��تی در حال انجام اس��ت.این مقام 
یک��ی از مهمتری��ن اهداف راه ان��دازی این 
کش��تی را تردد و انجام سفرهای دریایی به 
مقصد قط��ر در ایام برگ��زاری جام جهانی 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: بدون ش��ک با 
استفاده از این کش��تی می توان گردشگران 
زیادی را از کش��ور قطر ب��ه ایران وارد کرد.
فاطمی خاطرنشان ساخت: همچنین امکان 
تردد گردشگران ایرانی عالقه مند به تماشای 
مس��ابقات جام جهانی قطر با استفاده از این 
کش��تی وجود دارد که در این صورت س��فر 
ارزان قیمت ت��ری را نی��ز ب��رای ایرانیان به 

ارمغان خواه��د آورد. این مقام مس��ئول در 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی تأکید کرد: براساس تدارکات به عمل 
آمده طی چند روز آینده ش��اهد آغاز به کار 
کشتی کروز فرانس��وی در بوشهر با حضور 
مقامات ارش��د کشوری از جمله وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهیم 
بود.وی به آب اندازی کش��تی کروز مذکور 
در آب ه��ای خلی��ج ف��ارس را نقطه عطف 
گردشگری دریایی کشور عنوان کرد و گفت: 
امیدواریم با افزایش ورود شناورهای بزرگ و 
کوچک تفریحی در خلیج فارس در آینده ای 
نزدیک شاهد تحول صنعت توریسم دریایی 

کشور باشیم.

انجام طوالنی ترین حفاری افقی دریایی خاورمیانه در خلیج فارس
بدست متخصصان ایرانی  صورت خواهد گرفت

ش��رکت  مدیرعام��ل  اقتص��ادی:  گ��روه 
مهندس��ی و توسعه گاز ایران گفت: تا یک 
ماه آینده طوالنی ترین حفاری افقی دریایی 
در خاورمیانه از بندر الفت تا جزیره قش��م 
توس��ط این شرکت و بدس��ت متخصصان 
ایران��ی به طول ۳.۵ کیلومت��ر آغاز خواهد 
ش��د. به گزارش تس��نیم، رضا نوش��ادی، 
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه گاز 
در نشس��تی خبری اظهار داش��ت: شرکت 
مهندس��ی و توس��عه گاز ایران هیچ پروژه 
نیم��ه تمامی ندارد و ای��ن موضوع در بین 
ش��رکت های دولتی منحصر به فرد است.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری 
توسط مقام معظم رهبری به نام سال تولید 
دانش بنیان، اشتغال آفرین، ۲ اقدام مهم در 
ش��رکت مهندسی و توس��عه گاز در زمینه 
توسعه دانش بنیان انجام شده است.نوشادی 
در خص��وص پروژه گازرس��انی ب��ه جزیره 
قش��م گفت: تا یک ماه آینده طوالنی ترین 
حفاری افقی دریای��ی در خاورمیانه از بندر 
الفت تا جزیره قش��م توس��ط این شرکت 
و بدس��ت متخصصان ایرانی به طول ۳.۵ 
کیلومتر آغاز خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توس��عه گاز ایران با بیان اینکه 
»در ح��ال حاضر ه��زار م��گاوات نیروگاه 
منتظر ورود گاز به قش��م هستند و بخشی 
از ای��ن گاز هم صادر خواهد ش��د«، گفت: 
خ��ط لوله گاز به جزیره قش��م از زیر دریا و 
به صورت حفاری افقی احداث خواهد ش��د 

و حف��اری از دو طرف انجام می ش��ود؛ در 
واقع این برای اولین بار در کشور است که 
از دو ط��رف حفاری ص��ورت می گیردوی 
ادام��ه داد: ش��رکت زیمنس ق��رارداد یک 
میلی��ارد دالری برای تأمین ۱۰۰ دس��تگاه 
توربوکمپرس��ور را به بهانه تحریم لغو کرد 
اما با این حال متخصصان داخلی، در بستر 
بالندگی توانس��تند داخلی  س��ازی را انجام 
دهن��د و اکن��ون در زمینه س��اخت داخلی 
توربوکمپرسورها خودکفا هستیم.مدیرعامل 
شرکت مهندس��ی و توسعه گاز خاطرنشان 

کرد: توربوکمپرس��ورهایی ک��ه با زیمنس 
ق��رارداد بس��ته بودیم، بازده��ی ۸۰ درصد 
داشت اما  امروز توربوکمپرسورهایی که در 
داخل ساخته شده، بازدهی ۹۳ درصد دارد.

وی افزود: تمام کمپرس��ورهایی که توسط 
شرکت مهندسی و توسعه گاز در سال آینده 
نصب می ش��وند، راندمان حداقل ۸۹ درصد 
خواهند داشتنوشادی تصریح کرد: در سال 
جاری یکی از محص��والت دانش بنیان که 
س��اخته خواهد شد، نوعی پوشش است که 
عم��ر خطوط لوله را افزای��ش خواهد داد و 

منجر به کاهش فش��ار یا تثبیت فش��ار در 
ش��رکت  می ش��ود.مدیرعامل  لوله  خطوط 
اف��زود:  ای��ران  مهندس��ی و توس��عه گاز 
همچنین یک مجموعه نرم افزاری مدیریت 
پروژه و طرح را در ش��رکت ایجاد کرده ایم 
ک��ه در مراحل پایانی خود ق��رار دارد تا در 
راس��تای ش��فاف س��ازی عملکرد پیشگام 
باش��یم.  نوش��ادی با بیان اینکه »در حال 
حاض��ر ۲۱۱ قرارداد فعال در این ش��رکت 
وجود دارد«، گفت: در ذخیره سازی مجموع 
پروژه هایی که در دس��ت داریم بالغ بر ۵.۴ 

میلی��ارد دالر ب��رآورد می ش��ود؛ همچنین 
۲ ق��رارداد ۲ میلیارد دالری برای س��اخت 
توربو کمپرس��ور در ش��رکت وجود دارد که 
به نتیجه رسیده اند.وی افزود: برای توسعه 
ذخیره س��ازی گاز در ش��وریجه نی��ز ۳.۲ 
میلیارد دالر برآورد ش��ده است.مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه گاز در خصوص 
گازرس��انی به اس��تان پهناور سیس��تان و 
بلوچستان گفت: امسال در شرکت مهندسی 
و توس��عه گاز به سال سیستان و بلوچستان 
نامگذاری ش��ده و تزریق گاز از زاهدان به 
دش��تک و از دشتک به زابل آغاز شده و در 
ادامه گازرس��انی به داخل شهر و صنایع در 
مدیریت گازرسانی پیگیری خواهد شد.وی 
ادامه داد: موفق شدیم تزریق گاز به آخرین 
ایس��تگاه تقویت فش��ار گاز زاب��ل را انجام 
دهیم و اکنون گاز به زابل رس��یده اس��ت.
نوش��ادی با بیان اینکه »۴ گستره بزرگ از 
ایرانش��هر به چابهار را داریم که تست های 
آن ش��روع شده و در تالش��یم تا در پایان 
بهار کل مس��یر را تحویل دهیم«، گفت: با 
وجود ناامن کردن فضا توس��ط برخی اشرار 
برای کار، خط هفتم سراس��ری اجرا ش��ده 
و صنایع و ش��هرهای هرمزگان و سیستان 
و بلوچس��تان از نعمت گاز بهره مند ش��دند.
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توس��عه 
گاز ایران خاطرنش��ان ک��رد: ۸۵ درصد از 
تجهیزات مورد نیاز مهندس��ی و توسعه گاز 

در کشور داخلی سازی شده است.

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس درب��اره کاالبرگ 
الکترونیکی، گفت: اگر زیرساخت های آن فراهم شود حتما 
توزیع کاالبرگ به نفع مردم است نه آنکه دولت بدون پشت 
سر گذاشتن مقدمات الزم سیاست های جبرانی را تغییر 
دهد که منجر به گرانی کاالهای اساسی همچون آرد و نان 
شود. محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه 
ملت درباره وضعیت مدیریت ارز ترجیحی توسط دولت، 
گفت: در وهله نخست دولت باید سیاست خود را نسبت 
به موضوع تامین کاالهای اساسی در کشور مشخص کند 
البته مجلس به دولت اختیار داده، درصورت تمایل روش 
سابق یعنی عدم حذف ارز ترجیحی را ادامه دهد یا روش 
جدید مبنی بر »سیاس��ت های جبرانی به مصرف« را در 
پیش گیرد اما این روش نیازمند ایجاد زیرساخت های الزم 
اس��ت، درواقع بانک مرکزی و وزارتخانه ها باید پای کار 

آمده و شبکه توزیع در کشور تعریف شود.
مجلسبهدولتبهصورتمشروطاختیارحذفارز ���

ترجیحیرادادهاست
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 

با بی��ان مثالی ادام��ه داد: اکنون دارن��ده یک خودرو 
می توان��د در هر جای از کش��ور 6۰ لیتر بنزین با نرخ 
ترجیح��ی در ماه دریاف��ت کند لذا این م��دل باید در 
رابط��ه با کاالبرگ نیز تکرار ش��ود، درواقع دولت باید 
ابتدا زیرساخت های توزیع کاالبرگ را در کشور فراهم 
کند، مجلس به دولت مشروط به ایجاد زیرساخت های 
کاالب��رگ و توزیع آن در س��طح کالن کش��ور اختیار 
حذف ارز ترجیحی را داده است نه آنکه ابتدا آرد و نان 
را بدون توزیع کاال برگ گران کند و بعد به فکر ایجاد 

ساختار برای توزیع کاال برگ بی افتد.  
گران�یبرخ�یازکااله�ایاساس�یدرپ�یای�ن ���

تصمیم
وی توضی��ح داد: دول��ت حت��ی اگ��ر ت��وان ایج��اد 
زیرساخت های توزیع کاال برگ را نداشته باشد اختیار 
دارد که به روش قب��ل یعنی عدم حذف ارز ترجیحی 
مس��یر را ادامه دهد ام��ا این کار را نک��رد، چراکه ارز 
ترجیحی را بدون ایجاد زیرساخت های توزیع کاالبرگ 
حذف کرده ک��ه این موضوع منجر به گرانی برخی از 

کاالهای اساسی شده است.پورابراهیمی با بیان اینکه به 
دولت اختیار بحث  روش تامین کاالهای اساسی داده 
است اما دولت سیاست خود را در این زمینه مشخص 
نکرده اس��ت، اضافه کرد: ما می گویم؛ دولت می تواند 
سیاست ارز ترجیحی را استمرار دهد اما اگر می خواهد 
سیاس��ت را تغییر دهد ابتدا باید زیرساخت ها را فراهم 
کرده و در ادامه برنامه خود را در زمینه تخصیص یارانه 
به کاالهای اساس��ی تغییر کند.ب��ه گفته وی در حالی 
میزان متوسط مصرف دهک های کم درآمد طی یک 
الی دو س��ال اخیر پایین آمده که میزان کل واردات به 

یک کاال مانند گندم افزایش پیدا کرده است.
اگرارزترجیحیبدونایجادزیرساختحذفشود ���

ضربهسنگینیبهکشورواردمیشود
این نماینده مجلس با بیان مثالی افزود: به عنوان مثال 
اگر در س��ال های گذش��ته ۸ میلیون تن واردات گندم 
داش��تیم اکنون به ۱۲ میلیون تن رسیده که به معنای 
۵۰ درصد افزایش اس��ت، این یعنی گندم به قیمت ارز 
ترجیحی وارد می ش��ود اما معلوم نیست کجا می رود! 

درواقع س��رانه مصرف در کش��ور پایین آمده در حالی 
که تخصیص ارز به واردات کاال باال رفته اس��ت و این 
یعنی قاچاق کاال، بنابراین در حذف ارز ترجیحی شکی 
نیست اما اینکه روش اجرا چگونه باشد مسئله ای است 
که دولت باید آن را مشخص کند لذا اگر این ارز بدون 
ایجاد زیرس��اخت حذف شود ضربه سنگینی به کشور 

وارد خواهد شد.
توزیعکاالبرگدرصورتایجادزیرساختهایآن ���

بهنفعمردماست
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینک��ه باید کاالبرگ 
الکترونیکی ج��ای یارانه نقدی را بگیرد یا خیر؟، بیان 
کرد: اگر زیرس��اخت های آن فراهم ش��ود حتما توزیع 
کاالبرگ به نفع مردم اس��ت نه آنکه بدون پشت سر 
گذاشتن مقدمات الزم این ارز حذف شود چراکه گرانی 
کاالهای اساسی همچون آرد و نان به دنبال دارد، البته 
مدل پیشنهادی ما در رابطه با توزیع کارت الکترونیکی 

همچون مدل کارت سوخت است.

توزیع کاالبرگ با ایجاد زیرساخت های الزم به نفع مردم است
پورابراهیمی:

واردات 2۰ درصد تجهیزات صنعت نفت با وجود امکان ساخت داخل 
رئیس هیئ��ت مدی��ره انجمن س��ازندگان 
تجهی��زات صنع��ت نفت گف��ت: ۱۵ تا ۲۰ 
درصد تجهیزات صنعت نفت را که می توانیم 
در داخل کشور بسازیم، با نظر کارفرماها از 
خ��ارج از کش��ور وارد می ش��ود و در واق��ع 
کارفرماه��ا س��اخت داخ��ل را ب��اور ندارند. 
ب��ه گزارش تس��نیم، احس��ان ثقفی، رئیس 
هیئت مدیره انجمن س��ازندگان تجهیزات 
صنعت نفت در نشستی خبری اظهار داشت: 
تقویت ش��رکت های دانش بنی��ان و تبدیل 
دانش بنیان،  ب��ه  دانش محور  ش��رکت های 

حمایت از اش��تغال زایی بر پایه اشتغال مولد 
و تولید دانش محور، س��ه سیاس��ت گذاری 
محوری برای سال جاری انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت اس��ت.وی افزود: در 
دولت فعلی، دسترسی به دولت مردان راحت تر 
شده و سطح تعاماالت بین بخش خصوصی 
صنعت نفت و بخ��ش دولتی افزایش یافته 
ام��ا باید دید که این افزایش تعامالت منجر 
به نتایج برای سازندگان داخلی صنعت نفت 
می ش��ود یا خیر.رئیس هیئت مدیره انجمن 
س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت  تصریح 

ک��رد: باید تعامالت موجود، س��ازماندهی و 
س��اختارمند ش��وند تا با تغییر وزرا، دولت ها 
و حت��ی اعضای هیئت مدی��ره انجمن ، این 
تعامالت در س��اختار مش��خص خ��ود باقی 
بماند.وی ادامه داد: قریب به ۲۰۰ ش��رکت 
زیرمجموع��ه انجمن اس��تصنا، دانش بنیان 
ش��ده اند و بقیه ش��رکت ها نیز دانش محور 
هس��تند.ثقفی با انتقاد از نبود فضای کافی 
در نمایشگاه نفت امسال برای شرکت های 
س��ازنده تجهیزات صنعت نفت گفت: حدود 
۲۰۰ ش��رکت زیرمجموعه انجمن خواستار 

حضور در نمایش��گاه و تخصیص فضا بودند 
که در نهایت توانس��تیم برای ۱۳۰ شرکت، 
امکان حض��ور فراهم کنیم ک��ه اغلب این 
ش��رکت ها نی��ز فض��ای کاف��ی در اختیار 
ندارندرئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان 
تجهی��زات صنعت نفت با بی��ان اینکه »هر 
می��زان برنامه افزایش ظرفی��ت تولید نفت 
در کشور وجود داش��ته باشد، از بحث تولید 
تجهیزات مورد نیاز مشکلی نداریم«، گفت: 
از نظر قابلیت ساخت تجهیزات صنعت نفت، 
تا ۹۵ درصد تجهیزات را می توانمی در داخل 

کشور بسازیم اما بر اس��اس آنچه عملیاتی 
ش��ده، بالغ ب��ر ۷۰ درصد تجهی��زات را در 
داخل کشور می سازیم.وی افزود: ۱۵ تا ۲۰ 
درصد تجهیزات صنعت نفت را می توانیم در 
داخل کش��ور بسازیم اما نظر کارفرماها این 
اس��ت که این میزان تجهیزات را از خارج از 
کش��ور وارد کنند و در واق��ع کارفرماها باور 
ندارند که می توانیم این تجهیزات را ساخت 
داخ��ل کنیم و به هر دلیلی، اقدام به واردات 
تجهیزاتی می کنند که در داخل کشور امکان 

ساخت آن را داریم.
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شهرستان

تامین آب 4روستا در استان مرکزي با 
مهندسي مجدد یک مجتمع آبرساني

رحیم کریمي مدیر اداره آب و فاضالب شهر 
مهاجران از انجام بازنگري و مهندسي مجدد 
در  مجتمع آبرساني در بخش زالیان و تامین 
آب ۴ روستاي این ش��هر خبر داد.به گزارش 
روابط عمومي ش��رکت آب و فاضالب استان 
مرکزي وي با اعالم خب��ر فوق ، افزود : این 
مجتمع آبرساني به منظور تامین آب تعدادي 
از روس��تاهاي بخش زالیان از جمله مهاجران 
کمر- مهاجران خاک - حسن آباد - حمریان 
- الب��رز - تحت مح��ل و ......، در گذش��ته 
طراحي و اجراي آن در دس��تور کار ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان گرفته بود.وي افزود : 
عملیات اجرایي صورت گرفته در این مجتمع 
ش��امل س��اخت یک باب مخزن  ۱۰۰۰  متر 
مکعبي ، حفر یک حلقه چاه و اجراي بیش از 
۱۲ کیلومتر لوله گذاري در س��ایز ۹۰ تا ۲۵۰  
مي باشد که ادامه عملیات اجرایي این مجتمع 
آبرساني به دلیل مسائل اجتماعي ، با مشکل 
مواجه گردی��ده و این پروژه علي رغم صرف 
هزینه هاي باال، در سالهاي گذشته مورد بهره 
برداري قرار نگرفت.کریمي بیان داشت : ادامه 
روند اجراي این مجتمع آب رساني در زمستان 
س��ال گذشته توسط کارشناس��ان اداره آب و 
فاضالب مهاجران مورد بازنگري و مهندسي 
مجدد ق��رار گرفت و در این راس��تا مخزن و 
بخش عمده اي از خطوط توزیع و انتقال آب 

اجرا شده ، وارد مدار بهره برداري شد.

شرکت گاز استان ایالم برای تحقق 
نامگذاری سال جاری برنامه دارد

امدیرعام��ل ش��رکت گاز ایالم گف��ت: این 
ش��رکت همواره حامی تولید و صنعت بوده و 
در راستای تحقق اهداف ترسیم شده توسط 
معظم ل��ه برنامه ه��ای ویژه ای را در دس��تور 
کار خود قرار داده اس��ت.عباس شمس اللهی 
ب��ا اعالم ای��ن خبر اظهار داش��ت: مجموعه 
شرکت گاز استان ایالم با هدف تحقق شعار 
س��ال و ارائه راهکار در زمین��ه بهره گیری از 
توان ش��رکت های دانش بنی��ان در صنعت 
گاز، برنامه های قابل توجهی در دس��تور کار 
قرار داده اس��ت که به مرور زم��ان و با تُائید 
شرکت ملّی گاز ایران اجرایی خواهد شد.وی 
اف��زود: این مجموع��ه در زمینه های مختلف 
همچون بهینه سازی مصرف گاز، مقاوم سازی 
تُاسیسات، استفاده از وسایل نوین اندازه گیری، 
هوشمند س��ازی،  تُاسیس��ات،  مانیتورین��گ 
اس��تفاده از اقالم مقاوم در برابر زلزله و سایر 
ح��وادث طبیعی از توان ش��رکت های داخلی 
دانش بنیان اس��تفاده می کند تا ضمن تحقق 
نامگذاری س��ال جاری، به تولی��دات داخلی 
نیز کمک کرده باش��د.مدیرعامل شرکت گاز 
ایالم گفت: ش��رکت گاز استان ایالم در افق 
چش��م انداز ۱۴۰۴ شرکتی است فناور محور 
که در راستای پوش��ش حداکثری گازرسانی 
موفق ش��ده از طریق ارائه خدمات پیش��رو و 
تأمی��ن پای��دار و ایمن جری��ان گاز، حداکثر 

رضایت ذینفعان را تُامین نماید.

پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه توسعه 
شبکه جمع آوری فاضالب شهر هرسین

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان هرسین 
از اج��رای پروژه توس��عه ش��بکه جمع آوری 
فاضالب ش��هر هرس��ین خبر داد و گفت: با 
اتمام ای��ن پروژه بی��ش از ه��زار نفر تحت 
پوشش شبکه جمع آوری فاضالب مدرن قرار 
خواهند گرفت.  صادق عزیزی بهره مندی از 
سیستم جمع آوری فاضالب مدرن را از جمله 
زیرساخت های مهم شهری دانست و افزود: 
معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت 
آبفا اس��تان و امور آبفا شهرستان در راستای 
تحقق این مهم نسبت به توسعه شبکه جمع 
آوری فاضالب شهر هرسین اقدام کردند.وی 
از پیشرفت ۸۵ درصدی این پروژه خبر داد و 
گفت: این پروژه که شامل لوله گذاری خطوط 
اصلی شبکه جمع آوری فاضالب خیابانهای 
شهید مصطفی خمینی و پارک شهر به متراژ 
هزار و ۵۰۰ متر با لوله های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۱۵ 
و ۴۰۰میلیمتری و از نوع پلی اتیلن اس��ت با 
پیشرفت مناس��بی در حال اجرا است و پیش 
بینی می شود این عملیات تا پایان خرداد ماه 
سال جاری به اتمام برس��د.عزیزی در پایان 
از شهروندان این شهرستان درخواست نمود 
ضمن ممانع��ت از ورود زباله به منهول های 
فاض��الب در صورت مش��اهده مفقودی و یا 
جابه جایی دریچه منهول جهت تس��ریع در 
امر اطالع رس��انی موضوع را با سامانه ۱۲۲ 
ح��وادث و اتفاق��ات ش��رکت آب و فاضالب 

استان در میان بگذارند.

 ثبت نام 4۱۹ هزار نفر در طرح جهش 
تولید مسکن استان اصفهان

معاون مس��کن و س��اختمان اداره کل راه و 
شهرس��ازی اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
۴۱۹ هزار نفر در طرح جهش تولید مس��کن 
اس��تان اصفهان ثبت نام کردند گفت: پیش 
بینی می شود در س��ال جاری از متقاضیان 
تایید نهایی شده دو قسط ۴۰ میلیون تومانی 
دریافت ش��ود.  امیر زاغیان معاون مسکن و 
س��اختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفه��ان در خصوص آخرین وضعیت طرح 
نهضت ملی مسکن در استان اصفهان گفت: 
اس��تان اصفهان بعد از اس��تان تهران دارای 
بیش��ترین آمار ثبت نام کنن��ده طرح بزرگ 
نهض��ت ملی اس��ت و تاکنون ح��دود ۴۱۹ 
هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.   وی 
افزود: در حال حاضر پرونده این افراد در حال 
بررس��ی تا حائز شرایط بودن آن ها بر اساس 
سه شرط اصلی از جمله فرم ج سبز به معنی 
عدم اخذ امکانات دولتی، نداش��تن مالکیت 
خصوص��ی و اس��تفاده از تس��هیالت بانکی 
احراز ش��ود.   . معاون مس��کن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان 
در خصوص ش��رایط ارائه تسهیالت بانکی 
اظهار داش��ت: در طرح نهضت ملی مسکن 
سه نوع تس��هیالت شامل خود مالک، گروه 
س��اخت و انبوه ساز ارائه می ش��ود.   وی در 
خصوص تس��هیالت خود مالک گفت: هم 
استانی هایی که سند مالکیت و پروانه ساخت 
دارند می توانند از این تس��هیالت بدون هیچ 
منعی برای هر واحد اس��تفاده کنند.   زاغیان 
ادام��ه داد: در م��واردی ک��ه ی��ک پ��الک 
به ص��ورت گروه س��اخت به دو ی��ا چند نفر 
برای ساخت واگذار می شود بانک تسهیالت 
را مستقیم واگذار می کند اما بقیه پروژه های 
انبوه ساز که شامل همشهری های اصفهان و 
شهرهای مجاور مثل بهارستان، فوالدشهر و 
شاهین شهر مخاطب این قسمت هستند، بر 
اساس پیشرفت، تسهیالت به نام متقاضی به 

پیمانکار واگذار می شود.  

اجرای طرح های بهینه سازی شبکه 
توزیع برق روستایی در شهرستان دامغان

 طرح های بهینه س��ازی شبکه و تاسیسات 
توزیع برق روس��تایی، یک��ی از اهداف مهم 
ب��رای ارتقای ضریب پای��داری خطوط برق 
رسانی و استمرار خدمات دهی به مشترکان 
اس��ت. مدیر توزیع برق شهرستان دامغان با 
عنوان این مطلب گفت: شبکه فشار ضعیف 
۲۰ روستای این شهرستان به مقدار ۹ هزار 
متر بهینه س��ازی گردیده که حدود هش��ت 
کیلومتر شبکه س��یمی به کابل خودنگهدار 
تبدیل و قریب ب��ه ۱۰۰ اصله پایه نیز جابه 
جا یا تعویض شده است.  سید محمدحسین 
تراب��ی افزود: اصالح یک ه��زار و ۴۰۰ متر 
شبکه فشار متوسط و جابه جایی و تعویض 
۲۰ اصله پایه برق نیز، از دیگر اقداماتی است 
که با صرف هزین��ه ای به مبلغ ۱۱ میلیارد 
و ۵۰۰ میلی��ون ریال به اجرا درآمده اس��ت.  
وی با اش��اره به این که برای س��ال ۱۴۰۱ 
هم برنامه ریزی ش��ده تا ۱۴ کیلومتر شبکه 
س��یمی ۲۰ روستای دیگر این شهرستان به 
کاب��ل خودنگهدار تبدیل ش��ود اضافه کرد: 
جاب��ه جایی و تعویض ۹۰ اصله پایه برق، از 
دیگر برنامه های پیش بینی شده این مدیریت 
اس��ت.  وی یادآور ش��د: قدرت آباد، نمکه، 
دش��تبو ، عبداهلل آباد، ام��روان، مهماندویه، 
حس��ینان، معلمان، دیان، سبحان، حیدرآباد، 
بها آباد، س��ینگ، نوا ، توچاهی، صح، مایان، 
وامرزان و تویه رودبار، روستاهایی هستند که 
ش��بکه برق آنها اصالح و بهینه سازی می 

شود.

 زیرساخت های مربوط 
به کرونا حفظ شود

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان 
با اش��اره به وضعیت مساعد استان در زمینه 
کرونا گفت:شرایط موجود نباید موجب عادی 
انگاری ش��ود، همه زیرس��اخت ها باید حفظ 
ش��ود؛ چرا که ش��رایط کرونا قابل محاسبه  

نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی استانداری 
خوزس��تان، نشست ستاد اس��تانی مدیریت 
بیماری کرونا امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه 
به ریاس��ت ولی اهلل حیاتی، معاون امنیتی و 
انتظامی استانداری خوزستان برگزار شد. وی 
با اش��اره به وضعیت اس��تان در زمینه کرونا 
اظهار داش��ت: استان در شرایط مساعدی از 
نظر کرونا با س��ر می برد. مع��اون امنیتی و 
انتظامی استانداری خوزستان عنوان داشت: 
ش��رایط موجود نباید موج��ب عادی انگاری 
شود، همه زیرساخت ها باید حفظ شود؛ چرا 

که شرایط کرونا قابل محاسبه  نیست.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان 
بی��ان داش��ت: رعای��ت دس��تورالعمل های 
بهداش��تی و واکسیناسیون باید در دستورکار 
قرار گیرد و دانش��گاه علوم پزشکی نظارت 
الزم را بر روی رعایت دستورالعمل ها داشته 

باشد.

اخبار

معاون بهره برداری وتوسعه فاضالب شرکت 
آب و فاضالب اس��تان بوشهر از سم پاشی 
منهول های فاضالب بر ضد حشرات موذی 
در شهرهای مختلف خبر داد و اظهار داشت: 
در آستانه فرا رسیدن فصل گرما و به منظور 
جلوگیری از تکثیر سوسک و حشرات موذی 

عملیات سمپاشی منهول های فاضالب در 
سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم اجرا شد. روح 
اهلل دوان��ی با بیان اینکه تاکنون ۱6 هزار و 
۹۵۰ منهول فاضالب سم پاشی شده است 
گفت: همچنین در همین راستا در یک سال 
گذش��ته شستش��وی ۱۳۹ کیلومتر شبکه 

فاضالب و الیروبی ۸۹۴ منهول فاضالب 
در ۳ شهر بوشهر، گناوه و دیلم انجام شده 
اس��ت. وی یکی از مش��کالت شبکه های 
فاضالب رشد حشرات موذی دانست و بیان 
کرد: در این راس��تا سم پاش��ی منهول های 
فاضالب برای حذف این حش��رات موذی 

یکی از طرح ها اس��ت که تأثیر به سزایی در 
ارتقا بهداش��ت عمومی جامعه دارد. معاون 
بهره برداری عصرتوسعه فاضالب شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر اضافه کرد: در 
اجرا این عملیات تمام جوانب و نکات ایمنی 
برای جلوگیری از آلودگی محیط زیس��ت 

انجام می ش��ود و ج��ای هیچگونه نگرانی 
وجود ندارد.

منهول های فاضالب بر ضد حشرات موذی در 3 شهر استان بوشهر سم پاشی شد
معاون بهره برداری وتوسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

سند تحول قضایی به طور جدی در دستگاه قضا دنبال می شود
حجت االس��الم مصدق با بیان اینکه صف مفس��دان و 
کس��انی که ب��ه بیت المال دس��ت درازی می کنند باید از 
سرمایه گذاران سالم و دارای اهلیت جدا شود، گفت: سند 
تحول قضایی بطور جدی در دستگاه قضا دنبال می شود
 مع��اون اول ق��وه قضائیه، در در آیی��ن تودیع و معارفه 
رییس کل دادگس��تری ایالم، اظهار کرد: مردم اس��تان 
ای��الم یکی از باوفاترین مردم انق��الب بوده که با وجود 

محرومیت ها به آرمان های خود پایبند هستند.
حجت االس��الم» محمد مصدق« تصریح کرد: اس��تان 
ایالم با ۳ هزار ش��هید دین خود را به جمهوری اسالمی 
ادا کرده است و اینک مسئوالن و کارگزاران هستند که 

باید دین خود را به این مردم فهمیم نشان دهند.
معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: امروز همکاران من در 
دادگستری مستحضر هس��تند که کار کردن در دستگاه 
قضایی ایثارگری اس��ت و همکاران در خصوص مسئله 
معیشت در دادگستری مشغول انجام دوره تحول هستند. 
وی با بی��ان اینکه محور اصل��ی برنامه های ما رضایت 
م��ردم و افزای��ش اعتماد عمومی اس��ت، گفت: رضایت 
مردم برای ما یک اصل اس��ت و نوع برخورد، س��رعت 
و دقت در رس��یدگی به ما مربوط است که باید بدرستی 

آن را انجام بدهیم.
حجت االسالم مصدق در ادامه با اشاره به اینکه مدیران 
اس��تانی منتظر مرکز نباش��ند و با خالقی��ت در جهت و 
هم راس��تا با این س��ند حرکت کنند، اف��زود: حمایت از 

تولیدکنندگان، اشتغال آفرینان و شرکت های دانش بنیان 
از برنامه های دس��تگاه قضا در راس��تای شعار سال مقام 

معظم رهبری است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه صف مفس��دان و کس��انی که به 
بیت المال دس��ت درازی می کنند باید از س��رمایه گذاران 
س��الم و دارای اهلیت جدا ش��ود، ابراز کرد: دستگاه قضا 
به هیچ وجه راضی نیست در کارخانه ای به خاطر تخلف 
تعطیل شود، باید شخص خاطی مورد پیگرد قرار گرفته 

اما کارخانه به فعالیت خود ادامه دهد.

حجت االسالم مصدق یادآور شد: استفاده از مجازات های 
جایگزی��ن حبس، اس��تفاده از ماده ۵۰۲ آیین دادرس��ی 
کیفری و تعلیق مج��ازات در صدور احکام قضایی مورد 

توجه قضات قرار گیرد.
وی بیان کرد: بزرگان و متنفذین آبروی خود را برای حل 
و فصل پرونده ها گرو گذاشته اند و امروز نقش شوراهای 
حل اختالف در حل و فصل پرونده ها بر کس��ی پوشیده 
نیس��ت و باید این مراکز را در اقصی نقاط کشور بسط و 

گسترش دهیم.

مع��اون اول قوه قضاییه با اش��اره به اینک��ه در گام دوم 
انق��الب باید ب��ا کار جهادی در تمام��ی زمینه ها تالش 
کنیم و در جهت گره گش��ایی از مشکالت مردم حرکت 
کنیم، گفت: انتظارات من از رئیس کل جدید این اس��ت 
ک��ه جامعه م��ا در گام دوم انقالب نیازمند حرکت جدی 
جهادی اس��ت و حرکت جهادی به این معنا اس��ت که 
منتظر اعالم برنامه از مرکز نباشید و باید بالفاصله هیات 
اندیشه ورز خود را انتخاب کنید و اتاق فکری برای اجرای 

برنامه های تحولی قوه قضائیه را مدنظر قرار دهید.
 حجت االسالم مصدق با اشاره به اینکه تدوین برنامه های 
هدفمند ب��ا در نظر گرفتن الزامات مق��رر در حکم مقام 
معظم رهب��ری مدظله العالی همواره م��ورد توجه جدی 
رئیس کل دادگستری قرار بگیرد، گفت: سند تحول باید 
با برنامه اجرایی ش��ود و برنامه هم تدوین و ابالغ ش��ده 

است اما باید در جرئیات اهل طرح و برنامه بود.
وی با بی��ان اینکه برنامه های هدفمن��د و با زمان بندی 
مشخص از اولویت هایی  است که باید مد نظر قرار گیرد، 
خاطرنشان کرد: حضور میان مردم و شنیدن سخن مردم 
برای ما یک اصل اس��ت؛ مردمی بودن به این معناست 
که خود را به معنای واقعی خادم مردم بدانیم و خود را به 

جای آن ها تصور کنیم.
گفتنی اس��ت در این مراسم،» عمران علی محمدی « به 
عنوان رییس کل دادگستری استان ایالم و رئیس شعبه 

اول دادگاه تجدیدنظر این استان معرفی شد.

معاون اول قوه قضائیه:

شهید برونسی الگوی جامعه کارگری است
سرپرست بنیاد خراسان رضوی:

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی -سرپرست 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی گفت: شخصیت و منش سردار شهید 
»عبدالحسین برونسی« الگوی واالی جامعه 

کارگری است.
صدیق��ه خدیوی به مناس��بت هفت��ه کار و 
کارگ��ر با خانواده ش��هیدان »عبدالحس��ین 
برونسی«، »غالمعی نظری« و »نوروز علی 
بخش��یان« دیدار کرد و ضمن ادای احترام 
به مقام ش��هدا گفت: ب��ا توجه به تعیطالتی 

که پش��ت سرگذاشتیم این دیدار و تکریم با 
تاخیر انجام شد.

در این دیدار که محمد امین بابائی مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
نیز حضور داش��ت، سرپرست اداره کل بنیاد 
ش��هید و ام��ور ایثارگران خراس��ان رضوی 
افزود: هر وقت صحب��ت از جامعه کارگری 
می شود، اسم نخستین شهیدی که به زبان 
می آید، سردار شهید »عبدالحسین برونسی« 

است.

وی با بیان اینکه ش��خصیت و منش سردار 
شهید »عبدالحسین برونسی« الگوی واالی 
جامعه کارگری اس��ت، افزود: تمامی اقش��ار 
مختلف جامعه در جنگ هشت ساله شرکت 
کردند و یکی از این گروها، جامعه کارگری 
اس��ت که در عرصه ایثار و ش��هادت خوش 
درخشیدند. این مقام مسئول گفت: هدف از 
دیدارها، زنده نگهداشتن یاد شهدا و یادآوری 
رشادت، فداکاری و الگو قراردادن شخصیت 

و منش آنان برای ما است.

همچنی��ن مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی خراسان رضوی در این دیدارها بر 
رفع مشکالت جامعه ایثارگری بویژه خانواده 

معظم شهدای کارگر تاکید کرد.
در پایان از صبر و شکیبایی این سه خانواده 
شهید واالمقام با اهدای لوح سپاس تجلیل 

به عمل آمد.
گفتنی اس��ت؛ س��ند هویت انقالب��ی مردم 
خراس��ان رضوی، پرونده ۱۷ ه��زار و ۳۳۵ 
ش��هید، ۵۰ هزار و ۹۹۱ جانباز و سه هزار و 

۳۹۵ آزاده است که به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران عزت بخشیدند.

بومی س��ازی قطعات، تعمی��ر، آزمایش و 
بهره ب��رداری موفقیت آمیز از جبران س��از 
توان راکتی��و )SVCB( فوالد مبارکه با 
تکیه ب��ر دانش فن��ی متخصصین داخلی 

انجام شد.
س��ید امیر طباطبائیان مدیر ناحیه انرژی 
و س��یاالت ش��رکت فوالد مبارکه اظهار 

کرد: SVC تجهیزی بسیار مهم در حفظ 
کیفیت، توان و کاهش هزینه های انرژی 
الکتریک��ی در ش��رکت های تولیدکنن��ده 
فوالد اس��ت. با این تجهیز و جبران توان 
راکتیو مصرفی کوره های قوس الکتریکی 
ب��ا جلوگی��ری از افت ولتاژ و آزادس��ازی 
ظرفیت خطوط انتقال و ترانسفورماتورها، 
توان مصرفی کوره های قوس الکتریکی و 
در نتیجه تولید )حدود ۱۰ درصد یا بیشتر(  

افزایش می یابد.
وی اف��زود: این تجهیز با افزایش ضریب 
ت��وان و جبران ت��وان راکتی��و، از اعمال 

جریمه های سنگین در قبوض برق شرکت 
فوالد مبارکه جلوگیری می کند. در حقیقت 
SVC با جبران عدم تعادل و تقارن توان 
مصرفی و ح��ذف هارمونیک های جریان 
تولیدی کوره های قوس الکتریکی، تأثیر 
بس��یاری ب��ر پارامترهای کیفی��ت توان 
دارد ک��ه ای��ن عامل خ��ود باعث کاهش 
نرخ خرابی دیگر تجهی��زات مانند ادوات 
اینورترها، تجهیزات  الکترونیک ق��درت، 

حساس و موتورها و کابل ها می شود.
طباطبائیان خاطرنش��ان ک��رد: با کاهش 
از  آن،  پایدارس��ازی  و  ولت��اژ  نوس��انات 

تغیی��رات پی درپی تپ در ت��پ چنجرها 
جلوگیری می ش��ود ک��ه در نتیجه طول 
عمر مفید تپ چنجرهای ترانسفورماتورها 
ک��ه تجهی��زات حس��اس و گران قیمتی 

هستندافزایش می یابد
خ��داداد امینی، تکنس��ین قطعات یدکی 

واحد توزیع برق شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: قطعات یدکی جبران سازهای 
اس��تاتیک واح��د توزیع برق ش��امل 6۷ 
قطعه اس��ت که در طول سه سال پس از 
شناسایی توانمندی سازندگان داخلی، ۳۷ 
قطعه یدکی توس��ط متخصصان توانمند 

کشور عزیزمان بومی سازی و ساخته شد. 
این قطعات پس از مونتاژ بر روی تجهیز 
SVC B واحد توزیع برق در فروردین ماه 
سال ۱۴۰۱ با تالش همکاران واحد توزیع 
برق در مدار ش��بکه سراسری برق کشور 

قرار گرفت.
وی اف��زود: ازجمله مهم ترین مزایای این 
تجهیز بای��د به م��واردی همچون بهبود 
ضریب توان، فیلتر کردن هارمونیک های 
نامطل��وب، تنظی��م ولتاژ ب��اس مصرفی 
کوره ها در مقدار مبنا و کاهش فلیکرهای 

ولتاژ شبکه ناحیه فوالدسازی اشاره کرد

بومی سازی و بهره برداری موفقیت آمیز از جبران ساز توان راکتیو فوالد مبارکه
با تکیه بر دانش فنی متخصصین داخلی صورت گرفت؛

آزمون استخدام آموزش و پرورش در اردبیل برگزار شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبی��ل گفت: آزمون اس��تخدامی آموزش و 

پرورش در استان اردبیل برگزار شد.
به گ��زارش حوزه ریاس��ت و روابط عمومی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، 
داود شایقی اظهار کرد: نهمین آزمون متمرکز 
استخدامی ویژه مشاغل اداره کل آموزش و 
پرورش استان اردبیل با حضور ۸ هزار و ۴۴ 
داوطلب برگزار شد و بخشی از آزمون نیز فردا 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود

وی خاطرنش��ان ک��رد: از س��همیه امس��ال 
استخدام دستگاه های اجرایی استان اردبیل 
۳۷۰ نفر مربوط به آموزش و پرورش است که 
امروز و فردا شاهد برگزاری آزمون استخدامی 

آموزش و پرورش هستیم.
ش��ایقی با بیان اینکه س��همیه اس��تخدامی 
دس��تگاه های اجرایی استان اردبیل در سال 
ج��اری ۴۲۲ نفر اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
بیشترین سهمیه مربوط به آموزش و پرورش 
است که آزمون استخدامی این نهاد در حال 

برگزاری اس��ت تا تکلیف استخدام این تعداد 
نیروی انس��انی جدید در آم��وزش و پرورش 

استان اردبیل مشخص شود.
رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ریزی 
اس��تان اردبیل گفت: آزمون سایر رشته های 
شغلی دس��تگاه های اجرایی که ۵۲ سهمیه 
استخدامی را شامل می شود ۳۱ تیرماه سال 
جاری با همت سازمان سنجش برگزار خواهد 

شد.
ش��ایقی بیان کرد: مابقی استخدام ها مربوط 

به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل، 
بهزیس��تی، مرکز تحقیقات کشاورزی، منابع 
طبیعی، اقتصاد و دارایی و جهاد کش��اورزی 

است.
وی ادام��ه داد: امیدواریم با جذب این نیروها 
پس از مراحل اداری و گزینش��ی بخش��ی از 
کمبود نیرو در این دستگاه ها برطرف شده و 
نیروهای جدید جایگزین نیروهای بازنشسته 

و خروجی دستگاه های اجرایی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

اردبیل با بیان اینکه آزمون روزهای پنجشنبه 
و جمعه ۱۵ و ۱6 اردیبهشت برگزار می شود، 
تصریح کرد: حوزه های محل آزمون اردبیل، 
پارس آباد، خلخال و مشگین شهر می باشد 
که سازمان س��نجش آموزش کشور مجری 

این آزمون است.
ش��ایقی اظهار کرد: با اعالم نتایج از س��وی 
س��ازمان س��نجش مراحل انجام مصاحبه، 
گزینش و صدور ش��ماره مستخدم انجام می 

شود.

جلسه ستاد بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار شد
با حضور استاندار خراسان رضوی

مش�هدمقدسمحمدرضارحمتی-استاندار 
خراس��ان رضوی در جلسه ستاد بزرگداشت 
حکیم ابوالقاس��م فردوسی و پاسداشت زبان 
فارسی گفت : شاهنامه پیوند دهنده مسائل 
ملی و اعتقادی است و باید از این ظرفیت اثر 
ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی بهره برده 
شود لذا تش��کیل دبیرخانه دائم بزرگداشت 

حکیم  ابوالقاسم فردوسی الزم است.
یعقوبعلی نظری افزود: ایجاد دبیرخانه دائمی 

از ضروریاتی است که برای برنامه ریزی موثر 
و هدفمند در برگزاری برنامه های بزرگداشت 
این ش��اعر شهیر اهمیت باالیی دارد و بهتر 
اس��ت باتوجه به نقش دانش��گاه فردوسی و 
اهمیت این دانش��گاه، دبیرخانه دائمی ستاد 
بزرگداش��ت فردوسی در این دانشگاه برقرار 

شود.
وی بیان داش��ت: برق��راری و تحکیم پیوند 
محتوایی بین دفاع مقدس و فرهنگ رضوی 

با فردوس��ی و محتوای شاهنامه نیز اهمیت 
باالی��ی دارد. نظ��ری ادام��ه داد: برگزاری 
مراسم بزرگداش��ت فردوسی بعد از دو سال 
عدم برگزاری به دلیل ش��یوع ویروس کرونا 
از اهمیت بس��زایی برخوردار است و حضور 
ش��خصیتهای ملی در این مراس��م نیز مهم 
و در ای��ن زمین��ه آماده همکاری هس��تیم؛ 
برگزاری مراس��م بزرگداش��ت بای��د مبتنی 
ب��ر نگاه رهبر انق��الب و توصیه های خاص 

ایش��ان باش��ند ضمن اینکه باید نس��بت به 
گذش��ته دارای برجس��تگی ها و ویژگی های 
جدیدی باش��د. اس��تاندار خراسان رضوی با 
بیان اینکه در خطه خراسان بزرگ ۲۳ هزار 
ش��هید دفاع مقدس داریم ، گقت: در استان 
۱۸ هزار ش��هید داریم لذا باید نسبت و پیوند 
حماس��ی میان دفاع مقدس و شاهنامه و نیز 
پیوند دینی ش��اهنامه با ام��ام رضا)ع( برای 
مردم در عرصه ملی و بین المللی تش��ریح و 

معرفی گردد. نظری بیان داشت: با توجه به 
روز س��وم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر 
میتوان نسبت میان شاهنامه با حماسه دفاع 
مقدس را تش��ریح کرد و از این زمینه بهره 
کامل را برد. وی در خاتمه گفت: رس��انه ها 
نیز باید در این زمینه وظیفه خود را به خوبی 
انج��ام دهند و دین خود را به فردوس��ی ادا 
نماین��د و برای این منظور کمیته رس��انه ای 

قوی باید تشکیل شود.
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نتیجه آزمون استخدامی آموزش و 
پرورش دهه سوم خرداد اعالم می شود

علیرضا کریمیان اع��الم کرد: نتیجه نهمین 
آزمون اس��تخدامی ویژه رش��ته های شغلی 
آموزش و پ��رورش دهه س��وم خردادماه در 
درگاه الکترونیکی س��ازمان سنجش آموزش 
کش��ور اعالم می شود.س��خنگوی سازمان 
سنجش آموزش کشور تعداد داوطلبان شرکت 
کننده در این آزمون را بیش از ۵۰۰ هزار نفر 
اعالم کرد.نهمین آزمون استخدامی متمرکز 
دس��تگاه های اجرایی کش��ور در سال ۱۴۰۱ 
ویژه رش��ته های ش��غلی آموزش و پرورش، 
روزهای ۱۵ و ۱6 اردیبهش��ت م��اه در ۲۲۳ 
شهرس��تان و ۳۴6 حوزه امتحانی برگزار شد 
و ۳۴ هزار ۸۱۳ نفر در این آزمون اس��تخدام 
می شوند.همچنین بیشترین آمار استخدام به 
معلمان مقطع ابتدایی اختصاص دارد.پیش از 
این، یوس��ف نوری، وزی��ر آموزش و پرورش 
اعالم کرده بود که استخدام معلمان با توجه 
ب��ه جمعیت دان��ش آموزان و بازنشس��تگی 
معلمان متوازن نیس��ت؛ چرا که امس��ال ۷۱ 

هزار نفر از معلمان بازنشسته شدند.

مستاجرنشینی در تهران ۵۰ درصد 
افزایش یافت

رئیس کمیته عمران ش��ورای ش��هر تهران 
از وضعیت ارباب رعیتی که میان مس��تاجر 
و مالک س��اختمان ایجاد شده ابراز نگرانی 
کرد.آقامی��ری با بیان این که براس��اس آمار 
س��ال ۱۴۰۰ تعداد مس��تاجران در تهران به 
بیش از ۵۰ درصد رس��یده و از تعداد مالکان 
پیش��ی گرفته اس��ت، اظهار کرد: براساس 
آم��ار دولت، 6۰ درصد از درآمد مردم صرف 
مس��کن می شود و این در حالی است که در 
آذرماه سال گذش��ته هزینه اجاره ۵۰ درصد 
و در اس��فندماه سال گذش��ته هزینه مسکن 
۱۰۰ درص��د افزایش پیدا کرد و متاس��فانه 
االن وضعیت ارباب رعیتی بین مس��تاجران 
و مالکان ش��کل گرفته و ه��ر عدد و رقمی 
ک��ه می خواهند ب��دون توجه ب��ه وضعیت 
مستاجران اعالم می کنند و متاسفانه نظارتی 
بر این موضوع نمی شود و می بینیم که یک 
مش��اور امالک در یک منطق��ه نرخ گذاری 
می کن��د و حتی نرخ ها را تعیی��ن می کند و 
ای��ن در حالی اس��ت که اتحادیه مش��اوران 
امالک با همراهی کارشناس��ان قوه قضاییه 
ب��ه راحتی می توانند در هر محله نرخ گذاری 
کنند که این پیشنهاد را به یکی از مسئوالن 
دولتی ارائه کردم و گفت که این پیشنهاد از 
طریق شهرداری تهران مطرح شود تا آن را 
پیگیری کنیم و حاال از شهرداری می خواهم 
تا در راس��تای این مهم گام اساسی بردارد.
وی همچنی��ن با بیان این ک��ه چندی پیش 
بازدی��دی از مراک��ز س��اماندهی معت��ادان 
متجاهر که زیرمجموعه ق��رارگاه اجتماعی 
فعال هس��تند، داشتیم، گفت: پیش بینی این 
ق��رارگاه این بود که ۲۰ تا ۲۲ هزار نفر افراد 
در معرض آس��یب در تهران وجود دارند که 
فعال ۷۰۰۰ نفر آنها جمع آوری ش��دند و تا 
جم��ع آوری ۲۰ هزار نفر راه زیادی مانده و 
از مدیریت شهری می خواهیم که این راه را 
ادامه دهند و آن را در این چهار سال متوقف 

نکرده و به حاشیه نبرند.

 توضیحات پلیس 
درباره ماجرای سد لتیان

 س��رهنگ مراد مرادی درباره تصاویر منتشر 
ش��ده خانمی که در منطقه سد لتیان توسط 
ماموران کالنتری دس��تگیر شد، توضیحاتی 
ارائه کرد و اظهار داش��ت: س��ردار »حس��ین 
رحیم��ی«؛ فرمان��ده انتظامی ته��ران بزرگ 
دس��تور رسیدگی فوری به این ماجرا را صادر 
کرد.وی افزود: در این حادثه عوامل انتظامی 
مستقر در ایست و بازرسی سد لتیان به لحاظ 
حرکات مخاطره آمیز به سرنش��ینان خودرو 
مظنون و دستور ایس��ت ص�ادر کردند، ولی 
آنه��ا بدون توجه به فرم��ان پلیس از صحنه 
انتظامی  اجتماعی  می-شوند.معاون  متواری 
تهران ب��زرگ ادامه داد: دو خانم سرنش��ین 
خ��ودرو، پ��س از دس��تگیری و موقع داللت 
ب��ه مقر انتظامی، در براب��ر ماموران مقاومت 
نموده و موجب بروز چنین حادثه ش��دند.این 
مقام انتظامی خاطر نش��ان کرد: در بازرسی 
از داخل خودرو توقیف ش��ده، مقادیری مواد 
مخدر از نوع گراس کش��ف و پرونده قضائی 
در این زمینه تش��کیل شد.س��رهنگ مرادی 
در خاتمه گفت: ش��یوه دستگیری نامبردگان 
برخالف آموزه های پلیس بوده و مورد تأیید 
نمی باش��د و در این خصوص برابر مقررات و 
ضوابط موضوع تحت رسیدگی بوده و مراحل 

قانونی خود را طی می کند.

کشف 3۵ تن آرد احتکار شده در ری 
فرمان��ده انتظام��ي ري از کش��ف ۳۵ ت��ن 
آرد احت��کار ش��ده از یک انب��ار کاال در این 
شهرستان خبرداد. سرهنگ دوستعلی جلیلیان 
در تش��ریح این خبر اظهار داش��ت: ماموران 
کالنت��ری امین آباد در رصد های اطالعاتی 
از احتکار آرد در محدوده » فدائیان اسالم » 
مطلع شدند و تیمی از ماموران این کالنتری 
مسئولیت پرونده را برعهده گرفتند.وی افزود 
: با شناس��ایی محل دپ��وی آرد ها، پس از 
هماهنگی های قضائی روز گذشته به نشانی 
اعالم��ی اعزام و در بازدید از این مکان  ۲۵ 
تن آرد احتکار ش��ده و قاچاق و یک کامیون 
در حال تخلیه ۱۰ تن آرد در مجموع ۳۵ تن 
کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان ری 
با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کاالی 
کشف شده را ۷۰ میلیارد ریال اعالم کردند  
ادامه داد : در این رابطه یک نفر دس��تگیر و 
برای س��یر مراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شد.

جمع آوری 6 هزار سرویس خاک و 
نخاله از محدوده منطقه ۱۵

ش��هردار منطقه ۱۵گفت: 6هزار س��رویس 
خاک و نخاله از مح��دوده منطقه به منظور 
پاکس��ازی فضاهای شهری و س��اماندهی 
نقاط بی دفاع شهری  طی ۵ ماه گذشته در 
اقدامی بی س��ابقه و با استفاده از ظرفیتهای 
منطقه ای جمع آوری شد.سید مهدی صباغ 
با اشاره به اینکه  رسیدگی به وضعیت شهر 
یکی از وظایف ذاتی ش��هرداری ها اس��ت، 
اظهار داش��ت: برخی رانندگان بی مسولیت 
حمل خاک و نخاله ب��دون توجه به توصیه 
ه��ا و اخطارها، اقدام به تخلیه خاک و نخاله 
در زمی��ن های رها ش��ده و حاش��یه معابر 
س��طح منطقه می کنند که ای��ن امر عالوه 
بر آلوده کردن محیط زیس��ت، باعث ایجاد 
منظر نامناسب شهری و خلق نقاط بی دفاع 
شهری  می شود. او با اشاره به اینکه محیط 
های شهری نباید به محل تخلیه نخاله های 
ساختمانی و پس��ماندها تبدیل شوند، افزود: 
از اواخرآبان سال گذش��ته تا فروردین سال 
ج��اری۷۲ هزار مترمکعب خ��اک و نخاله از 
۹  محدوده منطقه  جمع آوری ش��ده است. 
صب��اغ اضافه ک��رد: در این راس��تا 6 هزار 
س��رویس خاک و نخاله از مح��دوده گردنه 
تنباکوئی)غرب به ش��رق(، بزرگراه ش��هید 
نجفی رستگار)ش��رق به غ��رب و بالعکس(، 
بزرگراه امام رضا)ع( غرب به شرق تا سه راه 
سیمان، س��ه راه سیمان، غنی آباد، شرق به 
غرب بزرگراه و مقابل بازار گل تا دوربرگردان 
ت��وان گاز، بزرگراه امام رض��ا)ع( بعد از پل 
شوشتری و خیابان بهشتی مقابل معاینه فنی 
جمع آوری ش��د.او با اش��اره به اینکه اجرای 
عملیات جمع آوری نخاله ها و پسماندهای 
ساختمانی با هدف حذف زوائد و نازیباییهای 
بصری ، س��اماندهی منظر شهری ، حفاظت 
از محیط زیست و بهبود وضعیت پاکیزگی و 
نظافت ش��هر در جهت تامین رفاه و آسایش 
شهروندان و س��هولت عبور و مرور شهری 
استمرار خواهد داش��ت ، ابراز امیدواری کرد 
با تالش های بیش��تر بتوانیم شهری زیبا و 

شاداب را در اختیار شهروندان قرار دهیم.

آموزش و پرورش تنها اجراکننده 
تصمیم ها درباره تعطیلی مدارس است

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر 
تهران گفت: آموزش و پرورش تنها تصمیم 
های اخذش��ده از س��وی اس��تانداری را در 
خصوص تعطیلی مدارس اجرا می کند.مجید 
ش��اطری  درباره تعطیلی روز گذشته برخی 
از مقط��ع های  تحصیلی در تهران به علت 
آلودگی هوا اظهار کرد: تعطیلی مدارس برای 
مقاطع پیش دبستانی، دبستان و همه مقاطع 
اس��تثنایی بوده اس��ت.وی افزود: آموزش و 
پرورش ه��م به محض دریاف��ت اطالعات 
درب��اره تعطیلی ام��روز مدارس ته��ران، در 
شبکه شاد و سایت اطالع رسانی کرده است.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر 
تهران خاطرنش��ان کرد: آموزش و پرورش 
تصمیم های گرفته شده را اجرا می کند، زیرا 
تصمیم ه��ا در خصوص تعطیلی مدارس به 
علت آلودگی هوا از سوی استانداری صورت 
می گیرد.شاطری ادامه داد: اطالعات بیشتر 
درخصوص تعطیلی مدارس به علت آلودگی 
هوا هم از س��وی استانداری اعالم می شود.
عابد ملکی معاون عمرانی استانداری تهران 
صب��ح دیروز درباره تعطیل��ی مدارس مقطع 
پیش دبستانی و ابتدایی و مدارس استثنایی 
استان تهران به دلیل آلودگی هوا اظهار کرد: 
با توجه به شرایط پایداری هوا و قرار گرفتن 
ش��اخص در شرایط ناس��الم کمیته اضطرار 
آلودگی هوا تشکیل جلس��ه داد و برای روز 
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت تمامی مدارس استان 
در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی و مدارس 
اس��تثنایی را تعطیل اعالم ک��رد همچنین 
هرگونه فعالیت ورزش��ی در محیط باز برای 
دانش آم��وزان مقطع متوس��طه نیز ممنوع 

اعالم شد.

اخبار

گروه اجتماعی: وزی��ر آموزش و پرورش 
با اش��اره به تعطیلی روز گذش��ته مدارس 
مقاطع ابتدایی استان تهران گفت: تعطیلی 
مدارس و مراکز آموزشی به دلیل آلودگی 
هوا و... باید پیش از ورود دانش آموزان به 

س��رویس های دانش آموزی باشد. یوسف 
ن��وری در جمع خبرنگاران ضمن تش��کر 
از برگ��زاری نشس��ت تخصصی«تبیی��ن 
برنامه ها و سیاس��ت های راهبردی س��تاد 
مب��ارزه با م��واد مخدر گف��ت: آموزش و 
پرورش به دلیل بس��تر گس��ترده و موثر 
در جامع��ه هم��واره ارتب��اط تنگاتنگی با 
س��تاد مب��ارزه با م��واد مخ��در در زمینه 
تروی��ج فرهنگ پیش��گیری و جلوگیری 

از ورود مواد مخ��در در بین دانش آموزان 
داش��ته اس��ت. وی توضیح داد: ایران در 
این زمینه در وضعیت مطلوبی نس��بت به 
سرانه جهانی قرار گرفته است، اما به دلیل 
گسترش مواد مخدر در جوانان با سرعت 
باال بای��د مراقبت ه��ا نیز افزای��ش یابد. 
اکن��ون در قالب طرح ه��ای مختلف اعم 
از یاری گ��ران جوان نیز اقدامات متعددی 
در ح��ال انج��ام ب��وده و در حوزه ه��ای 

تربیت بدنی س��المت و معاونت پرورشی 
فرهنگ��ی پیگیری ه��ای مربوط��ه انجام 
می ش��ود. وی گفت: این اقدامات با هدف 
جذب دانش آم��وزان از طریق روش های 
غیرمستقیم و تحقق رسالت دانش آموزی 
یعنی حرک��ت در راس��تای تربیت انجام 
می شود. نوری همچنین با اشاره به اخبار 
و اطالعات متعدد در رس��انه های دیداری 
و شنیداری گفت: برخی از اطالعات پایه 

و اساس علمی نداشته و اطالعات مربوط 
به میزان مواد مخدر در بین دانش آموزان 
و اطالع��ات معتبر در این زمینه، توس��ط 
ستاد مبارزه با مواد مخدر تجمیع و اعالم 
خواهد ش��د. وی افزود: به صورت طبیعی 
با رش��د و ازدیاد جمعیت دانش آموزی گاه 
تصور می ش��ود که اعتی��اد افزایش یافته 
اس��ت؛ در این خصوص باید آمار و ارقام 

رسمی بررسی شود.

تعطیلی مدارس باید پیش از ورود به سرویس های دانش آموزی اعالم شود 
وزیر آموزش و پرورش:

برقراری بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی 
معاون بیمه خدمات س��المت سازمان بیمه 
س��المت با اعالم برق��راری بیم��ه رایگان 
ب��رای ۵میلی��ون و ۴۰۰هزار ایران��ی از روز 
ش��نبه ۱۷ اردیبهش��ت م��اه، در عین حال 
نحوه پوش��ش های بیمه ای برای افراد فاقد 
بیمه درمانی را تش��ریح کرد.مهدی رضایی 
در گفت وگ��و با ایس��نا، گف��ت: ۵ میلیون و 
۳۹۷ ه��زار نفر یعنی حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ 
هزارنفر فرد فاقد پوش��ش بیمه که جزو سه 
دهک پایی��ن درآمدی بودند ب��ه ما معرفی 
شدند و از روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه تحت 

پوش��ش بیمه همگانی رایگان قرار گرفتند 
و دول��ت حق بیمه آنه��ا را پرداخت می کند. 
اطالع رس��انی به این افراد از طریق پیامک 
به تدریج از روز گذشته آغاز شده است. این 
افراد دو گروه هس��تند؛ یک گروه با جمعیت 
دو میلی��ون و ۴۰۰ هزار نف��ر که اطالعات 
هویتی ش��ان کامل اس��ت که به آنها اعالم 
شده است تحت پوش��ش بیمه قرار گرفتند 
و می توانند از خدمات بیمه بهره مند ش��وند.

او ادام��ه داد: گروه دوم ب��ا جمعیت حدود ۳ 
میلیون نفر که آنها هم تحت پوش��ش بیمه 

قرار گرفتند اما نقص مدرک دارند، از طریق 
پیام��ک این موضوع را به آنها اطالع داده و 
فرصتی یک ماهه برایش��ان قائل شدیم که 
نس��بت به تکمیل مدارک خ��ود اقدام کنند. 
عمده نقص مدرک این افراد ش��امل فقدان 
عکس و عدم تعیین محل دقیق جغرافیایی 
زندگی شان است. این افراد که پیامک نقص 
م��دارک دریافت کردن��د می توانند از طریق 
س��ایت بیمه س��المت و یا دفاتر پیشخوان 
دولت مدارک خ��ود را تکمیل کنند.رضایی 
افزود: طبق قواع��د بیمه ای ما افراد را پیش 

از ش��روع خدمت هویت سنجی می کنیم و 
باید عکس فرد و خود فرد مطابقت داش��ته 
باش��د. بنابراین الزم اس��ت عکس افراد در 
س��امانه قرار گرفته باش��د. البت��ه جدای از 
درخواس��ت پیامکی از افراد، به شکل موازی 
از دس��تگاه های دیگر درخواست کردیم که 
اگر عکس��ی از این افراد دارن��د در اختیار ما 
قرار دهند.وی درب��اره نحوه فراخوان وزارت 
رفاه از این ۵ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر، تصریح 
کرد: طبق قانون، وزارت رفاه موظف است تا 
بر اساس بانک اطالعات ایرانیان، سه دهک 

درآم��دی پایین را شناس��ایی و به ما معرفی 
کند. عالوه بر این اگر افرادی فاقد پوش��ش 
بیمه باش��ند چه مشمول سه دهک درآمدی 
پایین ش��وند و چه در این سه دهک نباشند، 
توس��ط ما فراخوان می ش��وند تا با دو روش 
حض��وری و غیرحضوری اق��دام به ثبت نام 
در سامانه کنند. اسامی این دسته از افراد در 
اختی��ار وزارت تع��اون،   کار و رفاه اجتماعی 
قرار می گیرد تا تحت ارزیابی وسع قرار گیرند 
و دهک بندی ش��وند تا متناسب با آن تحت 

پوشش بیمه قرار گیرند.

وجود حدود ۷۰ هزار معتاد متجاهر در ایران
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد؛

گروهاجتماعی:دبیرکل س��تاد مبارزه با موادمخدر گفت: 
براس��اس برآوردهای صورت گرفته در کل کش��ور حدود 
۷۰ ه��زار معت��اد متجاهر وجود دارد ام��ا هویت برخی از 
این افراد ناشناخته بوده و ممکن است اثرانگشت نداشته 
باشند.به گزارش خبرنگار »عصر ایرانیان« ، سردار اسکندر 
مومنی در حاش��یه نشس��ت تخصصی»تبیین برنامه ها و 
سیاس��ت های راهبردی س��تاد مبارزه با مواد مخدر« در 
جمع خبرنگاران افزود:  برای درمان همه معتادان مشکلی 
نداریم اس��ت اما ظرفیت نگهداری آنها باید با هم باشد تا 
سال ۹۷ حدود ۴ هزار ظرفیت در تهران داشتیم اما اکنون 
۱6 هزار نفر در تهران نگهداری می شود و این آمار چهار 
برابر ش��ده اس��ت و با یک کار جهادی اقدام خوب سپاه، 
نیروی انتظامی و س��ازمان زندانها ۱6 هزار معتاد در این 
اس��تان درمان و نگهداری می شوند.وی تصریح کرد: اما 
برای تهران ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر باید به ۲۰ 
تا ۲۵ هزار نفر برسد که شهرداری ۵ هزار ظرفیت را تقبل 
ک��رده و قول داده ظرف چن��د ماه راه اندازی کند، اهتمام 
خوبی دارد و ش��روع شده اس��ت که البته چند اقدام دیگر 
در دست انجام است که امیدواریم در تهران تا پایان سال 
مشکلی نخواهیم داشت.س��ردار مومنی درباره نگهداری 
معتادان با زخم باز، زنان و کودکان نیز اظهار داش��ت: هم 
برای زنان، کودکان و افراد با زخم بار مراکزی راه اندازی 
ش��ده اس��ت و در تهران ظرفیت داریم و مشکلی  وجود 
ندارد، امیدواریم برای عموم معتادان متجاهر این ظرفیت 
ها راه اندازی شود تا مشکل ظرفیت در تهران حل خواهد 
شد.دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: گریزی 
نداری��م جز اینک��ه امر پیش��گیری را در اولویت اول قرار 
دهیم و برای پیشگیری از موادمخدر نیز باید از مشارکت 
اجتماعی و خیران کمک بگیریم، اما این سوال است که 
چرا باید اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهیم؛ برای 
اینکه کنار کشوری زندگی می کنیم که حدود ۹۵ درصد 

تولید تریاک را به خودش اختصاص داده است.وی تاکید 
کرد: با حضور ناتو و آمریکایی ها طی ۲۰ س��ال گذش��ته 
اقتصاد این کشور نابود شد، امنیت افغانستان از بین رفت 
و متاسفانه موادمخدر ۵۰ برابر توسعه پیدا کرد، شاید صرفا 
تریاک در افغانستان تولید می شود و به کشورهای دیگر 
می رود، این درست است اما از طرف کشورهای اروپایی 
مواد اولیه، دانش و فناوری الزم هم برای تولید موادمخدر 
صنعتی وارد افغانس��تان می ش��ود و تبدیل به موادمخدر 
صنعتی و شیشه ش��ده و در جهان توزیع می شود.سردار 
مومنی تصریح کرد: یک جریان دوسویه را داریم؛ از سویی 
کشورهای اروپایی به اذعان سازمان ملل مواد اولیه برای 
ساخت موادصنعتی و شیشه جریان دارد و شدید هم است، 
در عین حال که مقابله می کنیم و اگر اقدامات مقابله ای 
نبود اتفاقاتی که افتاده گسترده تر می شد، پس چاره ای 
نداریم که پیشگیری را در اولویت قرار دهیم.سردار مومنی 
ادامه داد: طرحی به نام طرح یاریگران زندگی تصویب شد 

که طرحی گسترده است تا در این راستا همدیگر را یاری 
کنیم تا افرادی که معتاد شده اند نجات پیدا کنند و کسانی 
که معتاد نشده و در معرض آسیب هستند به اعتیاد دچار 
نش��وند چون واقعا درمان بسیار سخت و هزینه بر است و 
چندین و چند خانواده ها را درگیر می کند و بس��یاری از 
طالق ها و جرائم ناش��ی از اعتیاد اس��ت.وی گفت: باید 
تالش کنیم کسی به سمت موادمخدر نرود و کسانی که 
معتاد هس��تند و دچار این بلیه هس��تند چون هیچ دولتی 
به تنهایی نمی تواند آن را ساماندهی کند گریزی نداریم 
جز اینکه از ظرفیت خیران استفاده کنیم و خوشبختانه در 
این زمینه استقبال خوبی شد در این یکسال گذشته چند 
مرکز توس��ط خیران ساخته ش��ده و رویکرد خوبی ایجاد 
شده است.دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور گفت: در 
سال های گذشته در حوزه مدرسه سازی، اماکن فرهنگی، 
مساجد و دانشگاهی اقدامات خوبی صورت گرفته و الزم 
بود اما در حوزه موادمخدر مغفول بود که امروز همه خیران 

اس��تقبال خوبی کردند و در سال ۱۴۰۰ چند مرکز توسط 
خیران برای نگهداری، درمان، کارآفرینی و ایجاد اشتغال 
راه اندازی ش��د.وی ابراز امی��دواری کرد که این اقدامات 
توس��عه پیدا کند و نشس��ت امروز برای این موضوع بود، 
اواخر بهمن ماه در مش��هد ۲ ماهه یک سوله برای ۳۰۰ 
معت��اد راه اندازی کرد باور آن س��خت بود اما این خیر در 
مدت ۲ ماه مرکز را راه اندازی کرد و اگر سیس��تم دولتی 
بود روند آن س��خت بود و ما از این قضیه اس��تقبال می 
کنیم چون ظرفیت بسیار خوبی در کشور وجود دارد و هر 
فردی به هر میزانی که می تواند براساس نیاز این بخش 
ما اس��تقبال می کنیم.س��ردار مومنی گفت: ظرف ۲ تا ۳ 
س��اله رویکرد خوبی ایجاد شده است و برخی نیکوکاران 
۱۰ معتاد و ۲۰ خانواده را مش��غول به کار کرده است ولی 
هنوز فاصله داریم و دعوت می کنم همه در این کار خیر 
شریک باشند.وی به ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان 
نیز اشاره کرد و افزود: آمریکایی ها و ناتو در واقع افغانستان 
را ویران کردند و رفتند، موادمخدر را توسعه قابل توجهی 
دادند و اکنون طالبان اعالم کرده که ما هم خوشحالیم از 
اینکه اقدامی صورت گیرد و در حد حرف و ش��عار نباشد 
این موضع اعالمی به یک موضع اعالمی تبدیل شود ما 
رصد می کنیم و هر کمکی بخواهند انجام می دهیم.وی 
خاطرنشان کرد: اما حتما باید هر دو مقوله موادمخدر سنتی 
و صنعتی با هم باش��د نه اینکه مقدار موادمخدر صنعتی 
اضافه شود و به کشت توجه نشود، باید با همه انواع مخدر 
صنعتی و سنتی برخورد کنند و ما هم باید در عمل ببینیم 
چون از این اعالم اس��تقبال می کنیم.س��ردار مومنی در 
پاسخ به این سوال که از کل بهبودیافتگان فقط یک هزار 
نفر اشتغال دارند، گفت: به طور یقین این تعداد بیشتر است 
و در یک تا ۲ مرکز یا استان خاصی باشد موافقم این آمار 
کم است همین نشست برگزار شد تا وارد کار خیر شویم تا 

این موضوع گسترش پیدا کند.

معاون توسعه مش��ارکت های مردمی کمیته امداد گفت: 
براس��اس آخرین آمار، تاکنون ۲۹۰ میلیارد تومان زکات 
فطریه جمع آوری و در امور معیشتی خانواده های نیازمند 
هزینه شده است.به گزارش »عصر  ایرانیان«، حبیب اهلل 
آسوده در نشست خبری با ارائه گزارش عملکرد فعالیت های 
این نهاد در ماه مبارک رمضان، افزود: همزمان با ایام عید 
سعید فطر، بیش از ۵۰ هزار پایگاه دارای مجوز از شورای 
عالی زکات در سراسر کش��ور اقدام به جمع آوری زکات 
فطریه ش��هروندان کردند.وی با بی��ان اینکه آمار نهایی 
پرداخت زکات تا چند روز آینده اعالم خواهد ش��د، ادامه 

داد: براساس آخرین آمار دبیرخانه شورای عالی زکات، تا 
روز گذشته حدود ۲۹۰ میلیارد تومان زکات فطریه توسط 
مراکز مجاز ش��ورای عالی زکات جمع آوری شده که در 
کمترین زمان به خانواده های نیازمند که از قبل شناسایی 
ش��ده اند، ارائه شد.معاون توسعه مش��ارکت های مردمی 
کمیته امداد با اش��اره به برگزاری پویش اطعام مهدوی و 
افطاری ساده در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: امسال در 
حوزه اطعام، محوریت با مردم و مراکز نیکوکاری بود و در 
همین راستا بیش از 6۱۰۰  آشپزخانه مهدوی با مشارکت 
افراد داوطلب و نیروهای جهادی فعالیت کردند.آسوده با 

تاکید بر اینکه تعداد آش��پزخانه های طرح اطعام مهدوی 
امس��ال ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، 
خاطرنش��ان کرد: بیش از ۲۲ میلیون وعده غذای گرم و 
حدود هش��ت میلیون افطاری ساده نیز در ماه رمضان به 
نیازمندان توزیع ش��د.وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 
۷۰۰ هزار بسته معیشتی در ماه رمضان توزیع شد، گفت: 
در مجم��وع در طرح اطعام مهدوی ۱۹۰۰ میلیارد تومان 
کمک مردمی در قالب غذای گرم و بسته های معیشتی 
به محرومان ارائه شد که کمیته امداد فقط نقش هدایت 
این کمک ها را برعهده داشت.معاون توسعه مشارکت های 

مردمی کمیته امداد به موضوع طرح اکرام ایتام و محسنین 
در ماه رمضان پرداخت و ادامه داد: در این ماه در مجموع 
۱۰۲ ه��زار حامی جدید به طرح اکرام ایتام و محس��نین 
پیوس��تند که ۴۵ ه��زار نفر از آنان نخس��تین واریزی را 
مستقیما به حساب ایتام واریز کرده اند.آسوده با بیان اینکه 
س��رانه ایتام در حال حاضر 6۹۵ هزار تومان است، اضافه 
کرد: هدف گذاری کمیته امداد در سال ۱۴۰۱ رسیدن این 
رقم به ۷۵۰ هزار تومان است. همچنین در مورد فرزندان 
محسنین سرانه فعلی ۳۳۰ هزار تومان است که تا پایان 

سال جاری باید به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

جمع آوری ۲۹۰ میلیارد تومان زکات فطریه برای خانواده های نیازمند
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خبر داد؛

سویه های امیکرون خطرناک نیست
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

عضو س��تاد ملی مقابله با کرونا گفت: واریانت های امیکرون خطرناک نیست 
و بصورت عفونت مجدد در افرادی که قبال کرونا گرفته اند و واکسن نزده ها، 
ایجاد می ش��ود و نمی تواند مرگ آور باش��د. به گزارش ایرنا بر اس��اس اعالم 
رس��می و جمع بندی رئیس سازمان جهانی بهداشت، خطر کرونا همچنان به 
عنوان خطری جدی برای سیستم سالمت تلقی می شود و این سازمان کماکان 
کرونا را به عنوان آتش��ی توصیف می کند که ش��عله های آن می تواند در نظام 
سالمت سوزاننده عمل کند.سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع سویه جدیدی 
به نام »XE« هشدار داد و اعالم کرد: این سویه مسری تر از دیگر سویه های 
ویروس کرونا اس��ت چون ترکیبی جهش یافته از دو زیرس��ویه BA.۱)سویه 
اصل��ی امیکرون( و BA.۲ اس��ت . XE ترکیبی جهش یافته از دو زیرس��ویه 
BA.۱ و BA.۲ اس��ت که قدرت انتقال آن ۱۰ برابر بیشتر از سویه امیکرون 
پنهان کار یا BA.۲ است. BA.۲ به دلیل قابلیت انتقال پذیری باالیی که دارد، 
جز انواع نگران کننده در نظر گرفته شده است.  زیرسویه XE برای اولین بار در 
۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ میالدی در انگلیس شناسایی شد، سپس بیش از 6۰۰ مورد 
ابتالء به این زیرس��ویه در کشور ذکر شده ثبت شد.قدرت انتقال پذیری باالی 
زیرس��ویه XE به این معنا اس��ت که ممکن است به نوع غالب تبدیل شود و 
باعث بروز موج دیگری از بیماری کووید -۱۹ ش��ود. سازمان جهانی بهداشت 

)WHO( اعالم کرده اس��ت تا زمانی که تفاوت های قابل توجه زیرس��ویه 
XE با امیکرون، از جمله شدت بیماری و میزان انتقال آن مشخص نشود، به 
عنوان نوعی از امیکرون در نظر گرفته می ش��ود و جز سویه های نگران کننده 
دسته بندی می شود.سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین گزارش خود از برآورد 
تعداد قربانیان بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان، خبر داد: همه گیری کووید-

۱۹ در پایان س��ال ۲۰۲۱ عامل مرگ ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۱6 میلیون و 
6۰۰ هزار نفر شد که این تعداد بسیار بیشتر از تعداد مرگ های رسمی ثبت شده 
است.تخمین های جدید س��ازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که مجموع 
تلفات مرتبط با همه گیری کووید-۱۹ به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین اول 
ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دس��امبر ۲۰۲۱ تقریباً ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار مورد مرگ 
)محدوده ۱۳.۳ تا ۱6.6 میلیون( اس��ت.ویروس کرونا اواس��ط ماه دسامبر )۲۴ 
آذر( در ش��هر ووهان در اس��تان هوبی چین گزارش ش��د. ابتدا از این بیماری 
به عنوان ذات الریه نام برده می ش��د اما کمیس��یون ملی بهداشت چین در ۳۰ 
دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به صورت رسمی شیوع این ویروس را در 
چین اعالم کرد. این بیماری به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان 
جهانی بهداشت از آن با واژه همه گیری یاد کرد.  مسعود مردانی در گفت و گو 
با خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت ایرنا گفت: واریانت های امیکرون در حال 

تغییر و چرخش هستند و به تازگی نیز واریانت جدیدی از این سویه در آفریقای 
جنوبی بروز یافته و خطر بیماری زایی بیشتری دارد، اما کشنده نیست.وی اظهار 
داشت: در ایران این واریانت جدید بصورت پیک بروز نیافته و موارد ابتالی افراد 
به آن بس��یار کم بوده و جای نگرانی نیست.این متخصص بیماریهای عفونی 
تصریح کرد: این واریانت جدید امیکرون معموال بصورت عفونت ویروسی بوده 
و در افرادی که قبال کرونا گرفته اند و کس��انی که واکس��ن نزده اند، بروز می 
یابد و نمی تواند مرگ آور باشد.مردانی تاکید کرد: با توجه به اینکه آمار مرگ 
و میر در کشور بسیار کاهش یافته و شهر قرمز کرونایی نداریم، اما کرونا تمام 
نشده و هنوز این بیماری ادامه دارد، از کسانی که هنوز دزهای مختلف واکسن 
کرون��ا را دریافت نکرده اند، می خواهیم نس��بت به تزری��ق آنها اقدام کنند و 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی بویژه استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی  ضروری است.این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
اگر همچنان مردم رعایت پروتکل های بهداش��تی را دنبال کنند و زمینه برای 
ابتال یا بس��تری ناشی از کرونا را فراهم نکنند و مهمتر از همه واکسیناسیون 
جدی تر گرفته ش��ود، دیگر نمی توان انتظار داشت که سویه های جدید وارد 
کش��ور ش��ود یا اگر هم وارد کشور شد مانند امیکرون مشکالت کمتری را به 

دنبال خواهد داشت.
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اقتصاد خرد

۵4 هزار تشکل فعال در حوزه فرش 
دستباف

مع��اون صنایع عموم��ی وزارت صمت گفت: 
بی��ش از ۵۴ هزار تش��کل فع��ال و ۲ میلیون 
نفر در حوزه فرش دس��تباف فعال هس��تند.به 
گزارش صداوس��یما؛  محمد مه��دی برادران 
در نخس��تین همایش مشاهیر فرش دستباف 
گفت: نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار نفر 
در این حوزه از خدمات بیمه برخوردار نیستند؛ 
که این موضوع باعث تاس��ف است. وی ادامه 
داد: عالوه بر آن سال گذشته 6۴ میلیون دالر 
فرش دستباف به دیگر کشور ها صادر شد که 
رش��د ۱۱ درصدی وزنی و افت ۱۰ درصدی از 
نظر ارزشی داشته است.معاون صنایع عمومی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت همچنین 
از رش��د ۱۰ و ۹ ده��م درص��دی ص��ادرات 
فرش دستباف در س��ال ۱۴۰۰ با وجود تداوم 
تحریم ها و دش��واری نق��ل و انتقال پول خبر 
داد و گفت: مباحثی همچون اصالت سنجی و 
صدور شناسنامه فرش دستباف به عنوان یک 
اقدام مکمل ارزش آفرین در دستور کار است.

برادران همچنین از ثبت نش��ان های تجاری 
فرش دستباف برای ۷ استان دیگر با همکاری 
وزارت ام��ور خارجه خب��ر داد و اضافه کرد: در 
س��ال های گذش��ته این اقدام فقط برای ۲ یا 
۳ استان به انجام رس��یده بود.وی با اشاره به 
این که مقام معظم رهبری و رییس جمهوری 
به هنر_صنعت فرش دستباف کشور تعصب 
بس��یار دارند، ادام��ه داد: امروز موضوع صنایع 
خ��الق در جهان با جدیت پیگیری می ش��ود 
و صنعتی در کش��ور خالق تر از هنر- صنعت 

فرش دستباف وجود ندارد.

بیش از یک میلیون تن کاالی اساسی 
از بنادر کشور برای ذخیره سازی 

ارسال شد
مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت 
بازرگان��ی دولتی ایران از حم��ل و نقل یک 
میلیون و ۱۵۲ هزار تن کاالی اساس��ی برای 
تأمین نیاز کش��ور از بنادر جنوب و شمال خبر 
داد.به گ��زارش عصرایرانیان به نقل از روابط 
عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ سیاوش 
حس��ین پور با اعالم اینکه تأمین محصوالت 
راهبردی کشور به طور مستمر از منابع داخلی 
و خارجی در دست انجام است، گفت: از ابتدای 
سال جاری تا روز گذشته، یک میلیون و ۱۵۲ 
هزار تن از کاالهای اساس��ی ش��امل گندم و 
برنج برای ذخیره سازی و توزیع در زمان های 
ضروری از بنادر جنوب و شمال به مقصد ۱6۰ 
مرکز ذخیره سازی در اقصی نقاط کشور ارسال 
شده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه کاالهای 
تخلیه ش��ده در بنادر بر اس��اس برنامه حمل 
و نقل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران به سایر 
نقاط کشور ارسال می شود، افزود: این کاالها 
از اس��تان های بندرِی خوزستان، هرمزگان و 
مازندران و بندر چابهار در اس��تان سیستان و 
بلوچستان، بارگیری و ارسال شده اند.مدیرکل 
هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی 
دولتی ای��ران با تأکید بر اینکه این ش��رکت 
ب��رای انتقال محصوالت راهبردی از ش��بکه 
گسترده ی حمل و نقل در دو بخش جاده ای و 
ریلی بهره می گیرد، خاطرنشان کرد: با رویکرد 
کاهش هزینه های تأمی��ن، بالفاصله پس از 
تخلیه کاال نسبت به ارسال آن به مقاصد مورد 
نیاز با استفاده از ناوگان ریلی که به  صرفه تر از 

ناوگان جاده ای است، اقدام می کنیم.

2.6 میلیون هکتار اراضی کشور به 
سامانه های نوین آبیاری مجهز شد

سرپرس��ت معاونت آب و خاک وزارت جهاد 
کش��اورزی از تجهیز ۲ میلی��ون و 6۰۰ هزار 
هکتار اراضی کش��ور به س��امانه های نوین 
آبیاری خبر داد و گفت: در راس��تای اقدامات 
دولت سیزدهم، تکمیل پروژه های نیمه تمام 
بخش کشاورزی از اولویت های این معاونت 
اس��ت.به گ��زارش عصرایرانیان ب��ه نقل  از 
وزارت جهاد کش��اورزی، »فریبرز عباس��ی« 
اظه��ار کرد: پ��روژه مهم و مل��ی ۵۵۰ هزار 
هکتاری خوزس��تان و ای��الم در فاز یک به 
مس��احت ۲۹۵ هزار هکتار ب��ه بهره برداری 
رسیده است و برای اجرای فاز دوم این طرح 
از منابع مختلف پیگیر تامین اعتبار هستیم تا 
این طرح عظیم ملی ب��ه بهره برداری کامل 
برسد.سرپرس��ت معاونت آب و خاک وزارت 
جه��اد کش��اورزی اظه��ار داش��ت: در طرح 
شبکه های آبیاری غرب و شمال غرب کشور 
نزدی��ک به ۷۰ درصد از ۲۲۷ هزار هکتار آن 
اجرا ش��ده اس��ت و برای اج��رای ۳۰ درصد 
باق��ی  مانده از محل اعتبارات مختلف به ویژه 
اعتبارات سفر ریاست  جمهوری پیگیر تامین 

اعتبار برای تکمیل طرح هستیم.

اخبار

ایجاد 22۰ روستا بازار و ۱۸۰۰ 
فروشگاه مصرف فعال

معاون وزیر جهاد کش��اورزی از ایجاد ۲۲۰ 
روس��تا بازار و ۱۸۰۰ فروشگاه مصرف فعال 
در کش��ور خبر داد.به گ��زارش عصرایرانیان 
به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، اسماعیل 
قادری فر، رئیس هی��أت مدیره و مدیرعامل 
س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران از 
ایجاد ۲۲۰ روس��تا بازار و ۱۸۰۰ فروش��گاه 
مص��رف فعال در کش��ور خب��ر داد و گفت: 
س��ازمان تعاون روس��تایی در راستای خرید 
محص��والت کش��اورزی تولی��دی توس��ط 
کشاورزان با ایجاد ۲۲۰ روستا بازار فعال در 
حال خدمت رسانی و توزیع کاال و مایحتاج 
به روس��تاییان اس��ت.وی ادام��ه داد: برنامه 
گسترش تا ۵۲۴ روس��تا بازار در دستور کار 
س��ازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دارد.
قادری فر افزود: طبق آمار دریافتی طی سال 
گذشته مجموعا در فروشگاههای مصرف و 
مراکز عرضه و روستا بازارهای تحت پوشش 
کاالهای متعدد مصرفی و تنظیم بازاری به 
ارزش یکصد هزار میلیارد ریال توزیع ش��ده 
اس��ت.وی با اش��اره به برنامه های سازمان 
مرکزی روستایی در ارتقاء سطح فروشگاهها 
و مراکز عرضه محصوالت کشاورزی، افزود: 
تعاون روستایی بنا دارد در جهت رسیدن به 
اهداف و چش��م اندازهای سازمان درراستای 
خدم��ات رس��انی هرچ��ه بهتر ب��ه اعضا و 
جامعه روستایی کش��ور و در جهت حمایت 
از تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان، با اتکا 
به زیر س��اختهای موجود و در اختیار داشتن 
۳۰ برند محصوالت تولیدی شبکه به همراه 
استارتاپها، کارخانجات و کارگاههای متعدد 
صنای��ع تبدیلی و تکمیل��ی و مراکز خرید و 
نگهداری و عرضه محصوالت و شبکه حمل 
و نقل متعلق به تعاونیها به منظور تامین نیاز 
مصرف کنندگان با اولویت کشاورزان تحت 
پوشش ش��بکه اقدام کند. معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی ادامه داد: در جهت دس��تیابی به 
این هدف، ایجاد و توسعه مراکز خرید و جمع 
آوری محصوالت کشاورزی به منظور تحقق 
تجارت بین شبکه ای و تامین کاالهای مورد 
نیاز در فروشگاهها و روستابازارها بطور جدی 

در دستور کار این سازمان قرار دارد.

توزیع ماکارونی با قیمت های جدید 
آغاز شد

دبیر اتحادی��ه بنکداران م��واد غذایی تهران 
گف��ت: از روز گذش��ته توزی��ع ماکارون��ی با 
قیمت های جدید ش��روع ش��ده و بازار طی 
هفته جاری اش��باع می ش��ود. ب��ه گزارش 
مهر، قاسمعلی حسنی در مورد وضعیت بازار 
ماکارونی، اظهار کرد: طی چند روز گذش��ته 
به دلیل تغییر قیمت، کارخانجات ماکارونی را 
دپو کرده بودند تا با قیمت های جدید عرضه 
کنند، از سوی دیگر نیز فشار تقاضا برای خرید 
ماکارونی افزایش یافته بود؛ در همین راس��تا 
نی��ز بازار با کمبود ماکارونی مواجه ش��د.دبیر 
اتحادیه بنکداران مواد غذای��ی تهران افزود: 
بر همین اساس با توجه به اعمال قیمت های 
جدید، از روز گذشته عرضه ماکارونی به بازار 
به روال عادی بازگش��ت و توزیع ماکارونی با 
قیمت های جدید شروع شده شده است و بازار 
طی هفته جاری اش��باع می شود.وی در مورد 
وضعیت عرضه روغن، گفت: در بخش روغن 
نیز کمبودی در بازار نداریم و در فروشگاه های 
زنجیره ای روغن به ان��دازه کافی وجود دارد؛ 
منتهی بنکدار برای خرید روغن از کارخانجات 
مجبور به خرید اق��الم دیگری همچون رب 
گوج��ه فرنگی، ت��ن ماهی و … اس��ت که 
همین مساله موجب ش��ده بنکدار تمایلی به 
خرید روغن نداشته باشد.حسنی در مورد بازار 
برنج و ش��کر نیز اظهار ک��رد: دولت در قالب 
طرح رمضان برنج تایلندی و ۸۸۰ تن ش��کر 
عرضه کرد؛ با توجه به اتمام ماه رمضان هنوز 
محموله جدیدی به ما نرسیده است و منتظر 

تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی هستیم.

توزیع حداکثری روغن و شکر در جلسه 
قرارگاه امنیت غذایی مصوب شد

توزیع حداکثری روغن، ش��کر، برنج و سایر 
محصوالت استراتژیک سبد مصرفی خانوار 
از مصوب��ات جلس��ه ق��رارگاه امنیت غذایی 
بود.به گزارش خبرگزاری تس��نیم، نشس��ت 
قرارگاه امنیت غذایی به ریاس��ت س��یدجواد 
س��اداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، در سالن 
جلسات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.در 
این جلسه بر بحران جهانی وضعیت غالت 
در جهان و ل��زوم برنامه ریزی های دقیق در 
تامین کاالهای اساسی کشور تاکید شد.وزیر 
جهاد کش��اورزی، حمایت از تولید و ثبات و 
آرامش بازار را از جمله مهمترین اولویت های 
وزارتخانه دانست.در این جلسه، بر استفاده از 
ظرفیت نخبگان و ش��رکت های دانش بنیان 
برای حل مشکالت بخش تولید و بازرگانی 
نیز تاکید ش��د.توزیع حداکثری روغن، شکر، 
برنج و س��ایر محصوالت اس��تراتژیک سبد 
مصرف��ی خان��وار از دیگر مصوبات جلس��ه 

قرارگاه امنیت غذایی بود.

وزیر جه��اد کش��اورزی در م��ورد اصالح 
یارانه ه��ای کاالهای اساس��ی گفت: برای 
تامین کاالهای اساس��ی ابت��دا یارانه نقدی 
اختص��اص می یابد و در آین��ده طرح توزیع 
کاال برگ کاالهای اساس��ی در دستور قرار 
می گیرد.به گزارش ایرنا، سید جواد ساداتی 
نژاد وزیر جهاد کش��اورزی در مورد اصالح 
یارانه های کاالهای اساس��ی اظهار کرد: در 
ش��رایط جاری با دو مس��ئله در دنیا مواجه 

هستیم افزایش قیمت های جهانی در مورد 
محصوالت کش��اورزی به وی��ژه غالت و 
روغ��ن  و آنچه که پارامترهای مهم امنیت 
غذایی کشور محسوب می شوند .این شتاب 
قیمت از انتهای س��ال گذش��ته  ت��ا امروز 
رش��د شتابان و  بی سابقه ای گرفته و برخی 
از ارق��ام از ابتدای س��ال ۱۴۰۰ باالی ۱۲۰ 
درصد رشد  داشته است.وزیر کشاورزی بیان 
داشت: از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز 

در موضوعات مختلف اجزای امنیت غذایی 
و غالت بین ۳۵ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت 
را در انواع مختلف غ��الت و روغن در دنیا 
داش��تیم.وی در مورد خشکسالی های اخیر 
در کش��ور و تاثیر آن در کشت گندم، گفت: 
در سال گذشته با  پدیده خشکسالی مواجهه 
بودیم و این پدیده استمرار دارد، در سال۹۹ 
م��ا ۸ و نیم میلیون تن و در س��ال ۱۴۰۰، 
چهارو نیم میلیون تن گندم خریداری کردیم  

و پیش بینی های امسال هم این است که به 
واردات ح��دود ۴و نیم میلیون تن گندم نیاز 
داریم.ساداتی نژاد خاطر نشان کرد: با توجه 
به اینکه توزیع عادالنه یارانه ها موضوع مهم 
مورد نظ��ر مجلس و دولت اس��ت که باید 
اجرایی شود، در س��ال جاری هم در قانون 
بودجه این الزام وجود دارد طبیعتا تالش  و 
همکاری مضاعفی بین مجلس و دولت برای 
اجرای این کار نیاز است.وزیر جهاد کشاورزی 

در مورد اصالح یارانه های کاالهای اساسی  
گف��ت: برای تامین کاالهای اساس��ی ابتدا 
یارانه نقدی اختصاص می یاب��د و در آینده 
طرح توزیع کاال برگ کاالهای اساس��ی در 

دستور قرار می گیرد.

پرداخت یارانه نقدی موقتی است
وزیر جهاد کشاورزی:

اصالح یارانه نان هفته آینده از زنجان کلید می خورد
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اصالح یارانه نان هفته 
بعد در زنجان و در دو سه هفته آینده در چند استان کشور 
و بعد کل کشور اجرایی خواهد شد.به گزارش فارس، حال 
که دولت اصالح یارانه کاالهای اساسی و از جمله نان را         
در دستور کار قرار داده است، بسیاری از مردم می خواهند 
بدانن��د که آیا تغییراتی در معیش��ت و دخ��ل و خرج آنها 
ایجاد خواهد ش��د؟ این اصالح یاران��ه چه تفاوتی با نوع 
قبل��ی دارد؟ مدل های جبرانی دولت در این روش جدید 
چگونه است؟ یارانه که به مردم داده می شود نقدی است 
یا کاالیی یا ه��ر دو.محمد قربانی، معاون امور اقتصادی 
وزیر جهاد کش��اورزی و سخنگوی این وزارتخانه در این 
باره اظهار کرد: بر اس��اس قانون بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۷۱ 
ه��زار میلیارد تومان برای گن��دم یارانه اختصاص داده اند 
و امس��ال هیچ تغییری در قیمت نان برای مصرف کننده 
ایجاد نخواهد ش��د و حتی شاید ۱۰ درصد هم قیمت نان 
کمتر ش��ود. بنابراین دولت همین یارانه را         قرار اس��ت به 
جای کاال به خود مردم بدهد و هیچ نگرانی برای س��فره 
مردم وجود ندارد و تنها روش پرداخت یارانه متفاوت شده 
است. کشور س��االنه ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بخش 
خبازی و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت 
یارانه در نظر گرفته و با این اصالح قرار است این میزان 
یارانه به خود مردم داده شود.وی افزود: زمانی که اصالح 
یارانه صورت گرف��ت، افزایش بهره وری نانوایان صورت 
می گیرد. همچنین از نش��تی آرد که به صورت قاچاق از 
چرخه توزیع خارج می ش��د، جلوگیری می ش��ود و عالوه 
بر اینها یک مشتری مداری و رقابت بین نانوایان صورت 
می گیرد؛ یعنی بر اساس سیستم جدید هرچه نانوایان نان 
بیش��تری بفروشند، درآمد بیش��تری خواهند داشت، زیرا 
بخشی از یارانه به خود نانوایان داده می شود و همه اینها 
منجر می شود که طبق پیش بینی ها ۱۰ درصد هم قیمت 
نان کاهش پیدا کند.سخنگوی جهادکشاورزی گفت: پس 
از اص��الح یارانه ها آن طور که وزارت اقتصاد اعالم کرده 
خرید نان با کارت های بانکی انجام می ش��ود که اینها به 
متصل به یارانه هس��تند. دو تئوری وج��ود دارد؛  تئوری 
اول این است که هر کسی به هر میزان که بخواهد نان 
خریداری کند و دولت به نرخ فعلی محاس��به می کند، اما 
یارانه مابه التفاوت آن به حساب نانوایان واریز خواهد شد 
یعنی یارانه برای نانوا تنها به میزان نانی که فروخته داده 
می شود که این موجب می شود که از نشتی آرد جلوگیری 
شود که انتقادی که به این تئوری وارد می کنند این است 

که عدالت رعایت نمی شود و به همین دلیل تئوری دومی 
هم مطرح است که  فرد روزانه ۳۱۰ گرم نان به نرخ فعلی 
خریداری می کند و هر میزان که بیشتر از این باشد، به نرخ 
آزاد محاسبه شود و مابه التفاوت این رقم به عنوان یارانه به 
حس��اب نانوایان واریز شود.قربانی ادامه داد: در این مدل 
هم برخی تصور می کنند که نان سهمیه ای شده در حالی 
که چنین چیزی نیس��ت، زیرا بر اساس محاسبات سرانه 
مصرف نان در کشور ۱۳۱ کیلوگرم است و روزانه تقریبا 
همین میزان )۳۱۰ گرم( هر فرد استفاده می کند.احتماال 
قرار اس��ت کاالبرگ های الکترونیک��ی به مردم بدهند و 
شاید در فاز دوم چنین اتفاقی بیفتد. در فاز اول همه مردم 
خریدهای خود را         نقدی انجام می دهند و دولت هم قصد 
دارد میزان اطالعات خود را         بیشتر کند. یعنی در حقیقت 
دولت می خواهد اطالعات جمع آوری کند و در فاز بعدی 
به صورت دقیق تر طرح را         عملی کند.وی خاطرنشان کرد: 
بر اس��اس مصوبه مجلس اگر اص��الح یارانه ها صورت 
بگیرد باید حتما بر اس��اس قیمت ش��هریور سال ۱۴۰۰ 
باش��د؛ یعنی دولت نمی تواند قیمت ه��ای جدیدی اعالم 
کند؛ یعنی در حقیقت تا همین قیمت به صورت یارانه ای 
محاسبه شده و اگر بیشتر از آن باشد مابه التفاوت را         دولت 
به حساب نانوایان واریز می کند.معاون امور اقتصادی وزیر 
جهاد کشاورزی تصریح کرد: با اجرای این طرح ضایعات 

نان به شدت کاهش می یابد و مصرف انسانی افت خواهد 
کرد. بخش��ی از مصارفی که در دامداری ها وجود داشت، 
متوقف می ش��ود و قاچاق نیز انجام نخواهد ش��د. برخی 
پیش بینی می کنند که مصرف گندم در کشور تا ۲ میلیون 
تن کاهش پی��دا کند.قربانی درب��اره مراحل بعدی تغییر 
پرداخت یارانه ها بیان کرد: بر اساس اطالعاتی که وزارت 
اقتصاد داده، قرار است در مورد کاالهای اساسی هم اجرا 
ش��ود و به زودی زمان اجرای آن  را رئیس جمهور اعالم 
خواهد کرد، اما خبرهای خوشی در راه است و اجرای آن 
ه��م به همین زودی انجام خواهد ش��د، اما اصالح یارانه 
نان هفته بعد در زنجان و در دو س��ه هفته آینده در چند 
اس��تان کشور و بعد کل کش��ور اجرایی خواهد شد و آن 
طور که بانک مرکزی می گوید پوزهای هوشمند در استان 
زنجان جاس��ازی شده و در کل کشور حدود ۸۰ هزار پوز 
راه اندازی می شود و از نظر بستر اجرا هیچ مشکلی وجود 
ندارد، ام��ا در مورد زمان دقیق آن اطالعاتی وجود ندارد.
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کش��اورزی درباره یارانه 
جبران��ی مردم در مورد کاالهای اساس��ی پس از اصالح 
قیمت ها گفت:نخست پرداخت نقدی و در مرحله بعدی 
ب��ه صورت کاالیی خواهد ب��ود و کاالهایی  مانند روغن، 
تخم مرغ، شیر و مرغ که اکنون به آنها یارانه داده می شود 
در سبد کاالیی مردم جای می گیرد.قربانی درباره پرداخت 

مابه التفاوت در قبال گران ش��دن ماکارونی افزود: برای 
این منظور هم قرار است یارانه جبرانی کاالیی داده شود 
و در همان بسته ای که قرار است به مردم بدهند محاسبه 
می ش��ود.رقم زیادی نیس��ت، محاسبه ش��ده که سرانه 
مصرف ماکارونی در کش��ور چقدر اس��ت و بر اساس آن 
این میزان یارانه پرداخت می ش��ود. مصرف ماکارونی در 
کش��ور ۱۷ کیلوگرم در سال است که در مناطق شهری 
س��االنه ۷۱ هزار تومان و در مناطق روس��تایی 6۹ هزار 
تومان برای این محصول پرداخت می کنند و متناسب با 
آن ای��ن یارانه پرداخت خواهد ش��د.وی تصریح کرد: ارز 
۴۲۰۰ تومانی که در س��ال ۹۷ قرار شد به مردم پرداخت 
ش��ود، به دنبال اهدافی بود. قرار بود زمانی که این یارانه 
به کاال داده می ش��ود از افزایش محصوالت کش��اورزی 
جلوگیری ش��ود و تولید داخل تقویت شود، اما همه اینها 
از مس��یر خود منحرف شد و به اهداف خود اصابت نکرد 
و همه اینها منجر شد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
کاهش پیدا کند. ۳۱۲ هزار میلیارد تومان برای کاالهای 
اساس��ی در س��ال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد، در حالی که 
اعتبارات فنی ما تنها ۵ هزار میلیارد تومان است. همه اینها 
موجب ش��د که بهره وری بخش کشاورزی به شدت افت 
کند. سطح زیر کشت دانه های روغنی به حداقل برسد و 
تولید دانه های روغنی سویا که در چند سال گذشته ۱۳۰ 
هزار هکتار بود اکنون به ۲6 هزار هکتار رسیده است.نکته 
دیگر اینکه پرداخت یارانه ها به بخش میانی شرکت های 
دان��ش بنیان و موفقیت های آن را         در بخش کش��اورزی 
عقیم گذاش��ت و بسیاری از طرح های خودکفایی متوقف 
شد. االن ردیف خودکفایی گندم نداریم و جوالن مافیا به 
ویژه در بخش روغن بیش��تر شد. آنها ترجیح دادند با ارز 
۴۲۰۰ تومانی مرتب وارد کنند و تولید داخل را         فلج کردند. 
تغییر کاربری در بخش کش��اورزی ص��ورت گرفت.وی 
درباره صادرات یارانه به خارج کشور نیز اظهار کرد: تصور 
کنید دولت هر تن گندم را ۵۵۰ تا 6۰۰ دالر از کشورهای 
دیگر وارد می کند اما کارخانجات با تبدیل به ماکارونی هر 
تن را ۵۰۰ دالر به کشورهای دیگر می فروشند یعنی ما 
ش��اهد »صادرات یارانه« بودیم و به اقتصاد کشور بسیار 
آسیب می زد. ساالنه ۲۵۰ هزار تن بر اساس آمار گمرک 
صادرات ماکارونی از کشور داشتیم.بر اساس بررسی هایی 
که انجام شده با روش پرداخت قبلی، روزانه ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان یارانه به انحاء مختلف از قاچاق گرفته تا صادرات 

یارانه از کشور خارج می شد.

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ضمن 
برشمردن دالیل کمبود ماکارونی در فروشگاه ها، گفت: 
هیچ مش��کلی در تولید و عرضه ماکارونی وجود ندارد 
و پیش بینی می ش��ود تا پایان هفته همه فروش��گاه ها 
از ماکارونی پر ش��ود، اما روغ��ن به اندازه کافی عرضه 
نمی ش��ود.به گزارش ایس��نا،  در پی آزاد شدن نرخ آرد 
صنف و صنعت در ابتدای سال جاری، گمانه زنی هایی 
از افزای��ش قیمت محصوالت مرتب��ط مثل ماکارونی 
و ن��ان صنعت��ی اعالم و در نهایت ه��م قیمت این دو 
محص��ول بیش از ۱6۰ درصد افزای��ش یافت. اما بازار 
ماکارون��ی در ای��ن مدت دچار تالطم ش��د، به طوری 
که در روزه��ای گمانه زنی قیمت ه��ای جدید، برخی 
فروش��گاه های زنجیره ای ب��رای ماکارونی محدودیت 
ف��روش اعمال کردند. اما گزارش های میدانی حاکی از 
این اس��ت که هنوز هم در برخی فروشگاه ها ماکارونی 

عرضه نمی شود. البته مشکل مشابهی در بخش عرضه 
روغن وجود دارد.در این رابطه منصور عالی پور،  رئیس 
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، درباره کمبود 
ماکارون��ی در بازار گفت: اخیرا برای مدتی ماکارونی در 
فروشگاه ها کم بود، اما بعد از اعالم نرخ مصوب جدید 
این محصول، کارخانه ها دوباره شروع به تولید کردند.اما 
به گفته وی بعد از تولید، فرآیند ثبت بارکد محصوالت 
جدید در فروش��گاه ها و ارسال کاال زمان می برد.رئیس 
اتحادیه کش��وری فروش��گاه های زنجی��ره ای با بیان 
اینکه بر اس��اس آمار اتحادیه در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ 
درصد فروشگاه ها مشکلی در عرضه ماکارونی ندارند، 
تصریح کرد: اما چ��ون برای مدتی ماکارونی کم بوده، 
چون بعد از آزاد ش��دن ن��رخ آرد، تولیدکنندگان منتظر 
تصویب قیمت جدید بودن��د. از طرف دیگر خریدهای 
مردم هم هیجانی شده و در این شرایط تکمیل عرضه 

ماکارونی در س��ایر فروشگاه ها زمان می برد. البته حاال 
هم جو کمبود ماکارونی در کش��ور حاکم و خرید مردم 
هیجانی اس��ت، اما مشکلی در این زمینه وجود ندارد و 

همه فروشگاه ها به زودی پر خواهد شد.
درصدفروشگاههابدونمشکلماکارونی ۴۰تا���۵۰

عرضهمیکنند
وی اف��زود: از هفت��ه گذش��ته که قیمت ه��ای جدید 
تعیین شد، تولید در حال انجام است و فروشگاه ها نیر 
ماکارونی عرضه می کند. همانطور که اش��اره ش��د در 
شلف ۴۰ تا ۵۰ درصد فروشگاه ها، ماکارونی هست، اما 
پر شدن انبارها و انتقال از انبارها به سطح فروشگاه ها، 
حدود ۱۰ روز زمان می برد. پیش بینی می شود تا پایان 
هفته همه فروشگاه ها از ماکارونی پر خواهد شد.رئیس 
اتحادیه کش��وری فروش��گاه های زنجیره ای در پایان 
تاکید کرد که هیچ مشکلی در تولید و عرضه ماکارونی 

وجود ندارد و گفت: وضعیت ماکارونی خوب اس��ت و 
احتماال تا آخر هفته بهتر است مردم به میزان مصرف 
خری��د کنند، چراک��ه انبار ک��ردن کاال در خانه منجر 
به کمبود می ش��ود.گفتنی اس��ت طبق اعالم سازمان 
حمای��ت مصرف کننده و تولیدکنن��ده، حداکثر قیمت 
جدید مصرف کننده انواع ماکارونی رش��ته ای ساده با 
لحاظ مالی��ات بر ارزش اف��زوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزار 
تومان،  ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ 

هزار تومان تعیین شد.
کارخانجاتبهاندازهکافیروغنعرضهنمیکنند ���

عالی پور در پاس��خ به س��والی درباره کمبود روغن نیز 
گفت: عرضه روغن از سوی کارخانجات به فروشگاه ها 
کم است و میزان عرضه به اندازه درخواست و نیاز آن ها 
نیس��ت. علت را من نمی دانم. اما شرایط خوبی از نظر 

عرضه روغن در فروشگاه ها حاکم نیست.

رفع مشکل کمبود ماکارونی تا پایان هفته
رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای اعالم کرد؛

وام ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان آب رفت!
نسبت به سال گذشته؛

در حالی که وام ودیعه مس��کن در سال گذشته با سقف 
۷۰ میلیون تومان و نرخ س��ود ۱۳ درصد اعطا می ش��د 
امس��ال با کاه��ش ۱۰ میلیون تومانی و نرخ س��ود ۱۸ 
درصدی داده می ش��ود.به گزارش مهر، معاونت مسکن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی از تصویب اعطای 
تس��هیالت ودیعه مس��کن در ش��ورای پول و اعتبار با 
س��قف های 6۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومانی در سال جاری 
خب��ر داد و بانک مرکزی ام��روز این مصوبه را همراه با 
س��همیه هر بانک و نرخ سود آن به شبکه بانکی ابالغ 
کرد.بر این اساس نرخ س��ود این تسهیالت ۱۸ درصد، 
بازپرداخ��ت ۵ س��اله و برای تهران 6۰، کالنش��هرها و 
شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر ۴۵ و سایر مناطق شهری 
۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده است.متقاضیان 
دریافت این تس��هیالت باید به سامانه مسکن حمایتی 
وزارت راه و شهرس��ازی مراجعه و پس از تأیید ش��دن 
آنها و معرفی ش��أن به بانک مورد نظر متقاضی، جهت 

دریافت تسهیالت به شعبه اعالمی مراجعه کنند.

ه�زارمیلیارد وامودیع�هدرقانونبودجهامس�ال���۴۰
تومان

بر اس��اس جزو ۲ بند »د« تبصره ۱6 قانون بودجه سال 
جاری بانک ها مکلف به اعطای تسهیالت ودیعه مسکن 
تا س��قف ۴۰ هزار میلیارد تومان شده اند.در این قانون، 
ش��ورای پول و اعتبار مس��ئول تدوین جزئیات و تعیین 

سهمیه هر بانک شده است.
درصدبیشترشد نرخسود���۵

ش��رایط تسهیالت ودیعه مس��کن برای سال ۱۴۰۱ در 
حالی اس��ت که در س��ال گذش��ته س��تاد ملی مقابله با 
کرونا سقف این تس��هیالت برای تهران، کالنشهرها و 
شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر و همچنین سایر مناطق 
ش��هری را به ترتیب ۷۰، ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان تعیین 
کرده بود.بنابراین س��قف این وام در س��ال جاری برای 
تهران ۱۰ میلیون تومان کمتر شده اما برای کالنشهرها 
و سایر شهرها به ترتیب ۵ و ۱۰ میلیون تومان افزایش 
داشته است؛ ضمن اینکه بودجه این تسهیالت در سال 

گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که برای سال جاری 
به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت.نرخ سود 
تسهیالت ودیعه مسکن در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ۱۳ 
درصد و در س��ال جاری ۱۸ درصد است. اما مدت زمان 
بازپرداخت این وام مانند دوره های گذش��ته، ۵ ساله در 

نظر گرفته شده است.
رقماقساطوامودیعهمسکن ���

رقم اقساط این تسهیالت برای مستأجران تهرانی )وام 
6۰ میلی��ون تومانی( یک ملی��ون و ۵۲۳ هزالر و 6۰۰ 
تومان اس��ت؛ تهرانی ها باید در پایان س��ال پنجم ۹۱ 
میلی��ون و ۴۰۰ هزار تومان به بانک های عامل بازپس 
بدهند.مبلغ اقس��اط این تس��هیالت برای مس��تأجران 
ساکن کالنش��هرها و ش��هرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر 
یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان اس��ت و دریافت 
کنندگان این تس��هیالت باید در پایان س��ال پنجم 6۸ 
میلی��ون و ۵6۲ ه��زار توم��ان به بان��ک عامل بازپس 
بدهند.مس��تأجران ساکن س��ایر مناطق شهری که وام 

ودیع��ه دریافت می کنند، می بایس��ت ماهانه ۸۸۸ هزار 
و ۷۷۰ تومان قس��ط بدهن��د و کل مبلغی که در پایان 
سال پنجم تسویه خواهند کرد ۵۳ میلیون و ۳۲6 هزار 

تومان است.
میلیونی عضوهیئتمدی�رهاتحادیهام�الک:وام���6۰

کمکیبهمستأجرانتهرانینمیکند
س��عید لطفی عض��و هیئت مدی��ره اتحادیه مش��اوران 
ام��الک اس��تان ته��ران در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر 
درباره تس��هیالت ودیعه مسکن اظهار کرد: اعطای این 
تس��هیالت کمک چندانی به مس��تأجران نخواهد کرد.
وی ادامه داد: س��ال گذش��ته س��قف این وام در تهران 
۷۰ میلی��ون تومان بود و اجاره بها رش��د چندانی مانند 
س��ال جاری نداش��ت؛ باز ای این حال وام ۷۰ میلیون 
تومانی در بسیاری از واحدها کمکی برای مستأجر نبود؛ 
اما امس��ال که اجاره بها ۴۸ درصد رشد داشته، به جای 
آنکه سقف این وام افزایش یابد، ۱۰ میلیون تومان کمتر 

شده است.
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بانک و بيمه

خیالی آسوده با »بیمه ملی کارت«
دارن��دگان کارت های بانک مل��ی ایران می 
توانند با »بیمه مل��ی کارت«، از خدمات بیمه 
ای جبران خس��ارات ناش��ی از سرقت، جعل 
و س��وء اس��تفاده از کارت های خود بهره مند 
باش��ند. به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی 
ای��ران، دارندگان ملی کارت در صورت تمایل 
به اس��تفاده از این خدمت می توانند با مراجعه 
به شعب بانک ملی ایران و یا از طریق سامانه 
بیمه ملی کارت در سایت بانک، اقدام به تکمیل 
فرم و ثبت بیمه نامه خود کنند. خطرات تحت 
پوشش بیمه شامل سرقت، مفقودي، جعل یا 
سوء اس��تفاده از کارت هاي الکترونیکي مورد 
 POS و ATM اس��تفاده در س��امانه هاي
و PIN PAD منج��ر به برداش��ت وجه از 
حس��اب هر یک از بیمه ش��دگان و یا انتقال 
وجه از حساب هر یک از بیمه گذاران از طریق 

سامانه های مذکور است. 

پرداخت وام قرض الحسنه 
فرزندآوری از سوی بانک سینا

بانک سینا در راستای اجرای مسئولیت های 
اجتماع��ی و حمایت از خان��واده های ایرانی 
و همچنین اجرای ج��زء ۲ تبصره ۱6 قانون 
بودجه س��ال ۱۴۰۱ کل کش��ور، نس��بت به 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
اق��دام می نماید. به گ��زارش روابط عمومی 
بانک سینا؛ ؛ طبق بخش��نامه بانک مرکزی 
و به جهت حمای��ت از خانواده های ایرانی و 
تشویق به امر فرزندآوری، این بانک پرداخت 
وام قرض الحسنه فرزندآوری را در دستور کار 
قرار داده اس��ت. براین اساس برای فرزندانی 
ک��ه از س��ال ۱۴۰۰ به بعد به دنی��ا آمده اند، 
تسهیالت قرض الحسنه فرزند آوری، به ازای 
فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند 
دوم ۴۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند س��وم 
6۰۰ میلی��ون ریال و ب��ه ازای فرزند چهارم 
۸۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنج به بعد 

۱۰۰۰ میلیون ریال تعلق می گیرد.

 حضور میدانی نماینده مدیرعامل
 بیمه رازی در ساعات اولیه حادثه 

اتوبوس گردشگری
نماین��ده مدیرعامل بیمه رازی در پی واژگونی 
یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محوز دهدز 
که تحت پوش��ش بیمه رازی بود، در ساعات 
اولیه این اتفاق در محل حادثه و محل درمان 
مصدومان حاضر شد. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل بیم��ه رازی، در پی واژگونی 
یک دس��تگاه اتوبوس مس��افربری در محور 
دهدز که در س��اعت ۱۵ روز جمعه ش��انزدهم 
اردیبهش��ت ماه رخ داد، به دستور دکتر جباری 
مدیرعامل بیمه رازی ، مدیر شعبه خوزستان این 
شرکت به نمایندگی از مدیرعامل ، در ساعات 
اولیه ، در صحنه حادثه حاضر شد. در این حادثه 
که متاسفانه سه نفر از هموطنانمان جان باختند 
و ۲۲ نفر مصدوم شدند، مصدومان این حادثه 
با حمایت بیمه ای ش��رکت بیمه رازی توسط 
۱۰ دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس به بیمارستان های ایذه و دهدز اعزام 
ش��دند. نماینده مدیرعامل بیم��ه رازی ضمن 
پیگیری کامل وضعیت مصدومین به عیادت 
مصدومین حادثه رفت و هماهنگی های الزم 
جهت تس��هیل در فرآیند درمانی مصدومان را 

انجام داد.

رئیس کل بیمه مرکزی دستور تسریع 
پرداخت خسارات وارده را صادر کرد

نهاد ناظر صنعت بیمه از شرکت بیمه گر اتوبوس 
حادثه دیده در جاده زراس به دهدز خواست تا 
بالفاصله نسبت به پرداخت خسارات وارده اقدام 
کند.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بی��ن الملل بیمه مرکزی، مجی��د بهزادپور در 
خصوص حادثه اخیر واژگونی اتوبوس و زیان 
های وارده به ش��هروندان، ش��رکت بیمه گر 
را مل��زم کرد تا در کوت��اه ترین زمان ممکن، 
خسارات وارده به زیاندیدگان و خانواده قربانیان 
را پرداخت کند.وی با ابراز تأسف از وقوع حوادث 
اینچنینی از شرکت های بیمه گر خواست تا با 
توجه به مواد ۳۴ و ۳6 قانون شخص ثالث، در 
ارائه تسهیالت ویژه و سرعت عمل در پرداخت 
خس��ارت، در راستای کاهش آالم زیاندیدگان 
تالش کنند.گفتنی است در حادثه تصادف یک 
دستگاه اتوبوس در جاده دهدز شهرستان ایذه 
سه تن جان باختند و ۲۰ نفر از مصدومان نیز به 

بیمارستان ها منتقل شدند.

اخبار

پس��ت بانک ایران به عنوان یکی از حامیان 
اصلی یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری 
و فناوری ۲۰۲۲ که طی روزهای ۲۰ الی ۲۳ 
اردیبهشت در پارک فناوری پردیس برگزار 
می شود با برپایی غرفه، حضوری فعال خواهد 
داش��ت. به گزارش اداره کل روابط عمومی 

پست بانک ایران، غرفه بانک در یازدهمین 
نمایش��گاه بین المللی نوآوری و فناوری  با 
حض��ور کارشناس��ان و متخصصین بانکی 
پاس��خگوی س��واالت در زمینه تسهیالت، 
امور اعتباری، ارزی و بانکی اس��ت. پس��ت 
بانک ایران نیز به عنوان تنها بانک تخصصی 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور از 
استارتاپ های موفق این نمایشگاه حمایت 
مالی می کند تا همگام با شعار تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین در سال ۱۴۰۱، نقشی 
پررنگ در ایجاد اشتغال کشور ایفا کند.  بهزاد 

ش��یری مدیر عامل بانک به عنوان یکی از 
سخنرانان مراسم افتتاحیه این رویداد انتخاب 
شده و همچنین در پنل گفت و گوی بانک ها 
و چینش اقتصاد دیجیتال کشور حضور خواهد 
داشت. همچنین در حاشیه این نمایشگاه با 
حضور مدیرعامل بانک، از باجه بانکی پارک 
فناوری پردیس، توکن ققنوس و کتاب سند 
راهبردی پست بانک ایران رونمایی و نشست 
خبری با حضور مدیران ارش��د شرکت دی 
جی پی و پست بانک ایران برگزار می شود.  
اینوتکس در حالی یازدهمی��ن دوره خود را 

تجربه می کند که اکنون تبدیل به بزرگترین 
رویداد نوآوری و فناوری در کشور شده است 
و میزبان ۴۰۰ مشارکت کننده از زیست بوم 
نوآوری و فناوری کشور اعم از استارتاپ ها، 
شرکت های دانش بنیان، شتابدهنده ها، مراکز 
رش��د فناوری، پارک های عل��م و فناوری و 
برگزیدگان رویدادهای کارآفرینی است که 
ب��ه ارائه جدیدترین محص��والت و خدمات 
فناورانه خ��ود به بیش از ۲۰ هزار نفر بازدید 
کننده حضوری و آنالین می پردازد. همچنین 
توانمندس��ازی کارآفرین��ان از طری��ق ارائه 

موفقیت ها، تامین منابع مالی، مسیر مناسب 
جهت ورود به بازار و نیز برقراری ارتباط میان 
اجزای مختلف زیست بوم نوآوری و فناوری 
از جمله اهداف برگزاری این رویداد است.  بر 
اس��اس این گزارش، از دیماه سال گذشته تا 
پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱، پست بانک 
ایران با حضور در شهرهای، شیراز، کرمانشاه، 
قم، سمنان، زنجان، ارومیه و تهران از بخش 
رقابتی اینوتکس پیچ با پرداخت تسهیالت 
پنج میلیارد ریالی به برگزیدگان حمایت مالی 

کرده بود.

حضور فعال پست بانک ایران در نمایشگاه اینوتکس 2۰22

طی حکمی از سوی مدیرعامل

طی حکمی از س��وی س��یدضیاء ایمان��ی، مدیرعامل 
بانک صادرات ایران، محمد روشن به عنوان سرپرست 
معاون��ت مال��ی این بانک منصوب ش��د. ب��ه گزارش 
روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، در مراس��می با 
حضور ایرج نیک اخت��ر، عضو هیئت مدیره بانک، حکم 
انتصاب محمد روشن به عنوان سرپرست معاونت مالی 
ای��ن بانک به وی اعطا ش��د.  ایرج نی��ک اختر در این 
مراسم که با حضور روسا، معاونان و کارشناسان ادارات 
زیرمجموعه معاونت مالی بانک برگزار شد، با بیان اینکه 
باید شکرگزار تالش های صورت گرفته در این معاونت 
باشیم، از همه همکاران تشکر کرد و خواستار همراهی 
بیشتر برای تداوم حرکت بانک به سوی اهداف متعالی 
بانک ش��د. عضو هیئت مدی��ره بانک ص��ادرات ایران 
رضایت خداوند و گره گش��ایی از کار سازمان، همکاران 
و مش��تریان را دو عامل مهم برای موفقیت عنوان کرد 
و گفت: عبارت حق با مش��تری اس��ت همچنان تابلو 
بانک صادرات ایران اس��ت و در بن بس��ت ها باید برای 

گره گشایی از کار مشتریان و همکاران و اقتصاد کشور 
به دنبال روزنه ها باشیم. نیک اختر با برشمردن اهمیت 

و جای��گاه معاون��ت مالی بانک ص��ادرات ایران، گفت: 
معاونت مالی جایگاه حساس��ی در بانک است و تمامی 

صورت های مالی بانک در این معاونت پرمسئولیت تهیه 
و عملکرد تمامی واحدهای بانک در این بخش خالصه 
می ش��ود. وی افزود: تراز مالی برای هرگونه تصمیم و 
اظهارنظر توس��ط ذی نفعان مالک عمل قرار می گیرد. 
بندهای حسابرسی در صورت های مالی باید به حداقل 
برس��د و برای تحقق این کار الزم است با حسابرس در 
جهت تعیین تکلیف کارهای باقی مانده هماهنگی الزم 
انجام ش��ود. از این رو باید با کمک تمامی همکاران و 
در فضایی صمیمانه اهداف بانک محقق خواهد ش��د. 
در این مراس��م محمد روشن با اشاره به اهمیت بخش 
مالی و حقوقی در سازمان ها، از تهیه برنامه های عملیاتی 
برای بهبود و پیشبرد معاونت مالی بانک صادرات ایران 
خبر داد. وی س��ابقه فعالیت در بخش های حسابداری 
مدیریت، حسابداری مالی، ارز، حوزه سهامداران، خزانه 
در بخش های س��تادی بانک صادرات ایران را داشته و 
پیش از این مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل مدیریت 

ریسک این بانک را بر عهده داشت.

محمد روشن، سرپرست معاونت مالی بانک صادرات ایران شد

بازدید اعضای هیأت عامل بانک صنعت و معدن از طرح های تامین مالی شده این بانک در استان بوشهر
معاون اعتب��ارات و راهبری ش��عب و معاون 
نظ��ارت، حقوق��ی و وصول مطالب��ات بانک 
صنعت و معدن در س��فر به اس��تان بوشهر از 
تعدادی طرح هایی تامین مالی شده توسط این 
بانک بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی 
بانک صنع��ت و معدن، عبدالرضا ولی الهی و 
بیژن اسدی در این سفر از شرکت پتروشیمی 
پردیس واق��ع در منطقه ویژه ان��رژی پارس 

جنوبی )عس��لویه( بازدید نموده و در جلسه با 
مدیران ش��رکت، راهکاره��ای ارایه خدمات 
بانکی مطلوب و انتقال بخشی از گردش مالی 
ش��رکت مزبور را مورد بحث و بررس��ی قرار 
دادند اعضای هیأت عامل این بانک همچنین 
در س��فر یاد شده از سه ش��رکت اهتمام جم، 
کربنات کلس��یم اکباتان و آبزیان مرجان نور 
بوشهر بازدید نمودند شرکت اهتمام جم تولید 

کننده کیس��ه، پالت، فرمالین و اوره فرمالدئید 
بوده و در حاضر در حال اجرای طرح توسعه با 
تسهیالتی به مبلغ 6۰۰ میلیارد ریال می باشد 
که ب��ا اجرا و بهره ب��رداری از آن، نیروی کار 
این ش��رکت به ۱۵۰ نفر خواهد رسید شرکت 
کربنات کلسیم اکباتان نیز تولید کننده آهک 
هیدراتیه و کربنات کلسیم رسوبی و دانه بندی 
شده می باشد که با استفاده از تسهیالت ارزی 

به مبلغ ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و تسهیالت 
ریالی به مبلغ ۴۸۲ میلیارد ریال در ش��رف راه 
انداری می باشد و با راه اندازی از این طرح هم 
تعداد ۹۰ نفر اش��تغال جدید ایجاد خواهد شد 
شرکت آبزیان مرجان نور بوشهر، واحد عمل 
آوری انواع آبزیان و س��ردخانه باال و زیر صفر 
بوده که در حال نوس��ازی و بازسازی و اجرای 
طرح توسعه با تسهیالت ۸۰۰ میلیارد ریال با 

اشتغال مستقیم ۳۲ نفر و اشتغال فصلی بالغ بر 
۲۵۰ نفر می باشند شعبه بوشهر در سال ۱۴۰۰ 
با پرداخت ۳ هزار میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال 
در قالب تسهیالت سرمایه ثابت و سرمایه در 
گ��ردش نقش موثری درحمایت از واحد های 
تولیدی استان داشته و دارای رتبه اول پرداخت 
تس��هیالت بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ در 

شبکه بانکی استان می باشد

اخبار

اندیشه های عماد افروغ مورد بررسی 
قرار می گیرد

دومین عصرانه از سلس��له عصرانه های علوم 
انسانی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم چهارش��نبه ۲۸ اردیبهش��ت به 
بررسی اندیشه ها و خدمات علمی عماد افروغ، 
جامعه شناس برجسته کشور اختصاص دارد. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، دومین عصرانه 
از سلسله عصرانه های علوم انسانی مؤسسه 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با 
دبیری مالک ش��جاعی و با سخنرانی حجت 
االس��الم والمس��لمین اس��تاد حمید پارسانیا 
رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 
دانشگاه تهران، مانی کالنی، مهدی امامی و 
محسن سلگی به بررسی اندیشه ها و خدمات 
علمی عماد افروغ، پژوهشگر و جامعه شناس 
کش��ور می پردازد. این مراسم روز چهارشنبه 
۲۸ اردیبهش��ت از س��اعت ۱6: ۳۰ تا ۱۹ در 
محل تاالر فارابی مؤسسه مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
برگزار می ش��ود. برنام��ه عصرانه های علوم 
انس��انی ه��ر ماه یکب��ار برای بررس��ی آرا و 
اندیشه ها و نیز تقدیر از یکی از محققان علوم 

انسانی و اجتماعی کشور برگزار می شوند.

یازدهمین فرهنگسرای کتاب در 
نمایشگاه بین المللی برپا می شود

معاون فرهنگ��ی س��ازمان فرهنگی هنری 
ش��هرداری ته��ران از برگ��زاری یازدهمین 
دوره »فرهنگس��رای کت��اب« در مص��الی 
بزرگ امام خمین��ی )ره( خبر داد. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، س��ید علیرضا فاطمیان پور 
معاون فرهنگ��ی س��ازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران از برگزاری یازدهمین دوره 
»فرهنگ س��رای کت��اب« در محل برگزاری 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
در مصالی ب��زرگ امام خمینی )ره( خبر داد 
و گفت: این فرهنگ س��رای موقت با ش��عار 
»کتاب س��ایه بان شهر« و با سه هدف اصلی 
معرفی دس��تاوردها و ظرفیت های شهرداری 
ته��ران در حوزه کت��اب و تروی��ج فرهنگ 
کتابخوانی، کمک به توسعه و اعتالی دانش 
جامع��ه ش��هری و ترویج فرهن��گ مطالعه 
ب��ا اج��رای برنامه های مخاطب مح��ور برپا 
می شود. وی افزود: »فرهنگ سرای کتاب« از 
۲۱ تا ۳۱ اردیبهش��ت ماه از ساعت ۱۰ تا ۲۰ 

میزبان مخاطبان است.

سروش صحت ممنوع الکار نیست
رئیس رس��انه مل��ی در واکنش به حواش��ی 
مرتبط با شائبه منع حضور سروش صحت در 
برنامه »کتاب باز« ب��ا تأکید بر نبود هرگونه 
»ممنوع الکاری« در صداوسیما بیان کرد که از 
افراد باید در جایگاه خود استفاده شود. پیمان 
جبلی رئیس صداوس��یما در حاش��یه مراسم 
یادبود زنده یاد نادر طالب زاده که روز گذش��ته 
در مسجد بالل صداوسیما برگزار شد، به ارائه 
توضیحاتی درباره ش��ائبه ممنوعیت فعالیت 
برخی مجریان تلویزی��ون پرداخت. جبلی در 
پاس��خ به سوالی درباره تردیدها درباره حضور 
س��روش صحت در فصل جدید »کتاب باز« 
و اینکه این گمانه زنی ها شائبه ممنوع الکاری 
وی را ایجاد کرده اس��ت، گفت: چیزی به نام 
ممنوع الکاری در صداوس��یما وج��ود ندارد، 
برنامه ها تغییر می کند، تهیه کننده تشخیص 
می دهد که با تیم جدید کار کند. جبلی اضافه 
کرد: می توان از افراد در جایگاه های مختلف و 
در برنامه های مختلف استفاده کرد و هر کسی 
در جایگاه خودش، در جایگاهی که مناس��ب 
اس��ت با تش��خیص تهیه کننده و مدیرگروه 
و مدیر ش��بکه مش��غول به کار می ش��ود. ما 
چیزی به ن��ام ممنوع الکاری به آن مفهومی 
که در رسانه ها بیان شده است نداریم. رییس 
صداوسیما در پاسخ به اینکه قرار نیست دیگر 
از سروش صحت در فصل جدید بهره گرفته 
ش��ود، گفت: تهیه کننده این برنامه در فصل 
قب��ل و در دوره ای پیش از اینکه من )رئیس 
صداوسیما( باشم برنامه اش تمام شده بود. من 
وقتی آمدم مطلع شدم. حاال هم تهیه کننده، 
مدیر گ��روه و مدیر ش��بکه تصمیم خواهند 
گرفت که فصل جدید را چگونه شروع کنند. 
جبلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اجرای 
مجریان تلویزیون در پلتفرم ها و نمونه ای که 
احس��ان علیخانی بیان کرد نتوانس��ته است 
اجرای یک برنام��ه پلتفرمی را خود به عهده 
بگیرد هم بیان کرد: ممنوعیتی در این زمینه 
نیس��ت. ضوابط ما برای حضور در برنامه ها و 
شرایطی که شأن و جایگاه برنامه های رسانه 
ملی در آن ها رعایت شود، برای عوامل تولید، 
تهیه کننده و… مش��خص اس��ت و آن ها را 
می دانند. ما براس��اس همان ضوابط و شرایط 
با همه هنرمندان کار می کنیم و همه اقش��ار 
هنرمند، بازیگر، تهیه کننده و کارگردان نسبت 
به آن دستورالعمل هایی که در سازمان وجود 

دارد آشنا هستند.

خبر

 ابهامات یک فایل صوتی
علی بخش��ی زاده معاون صدای سازمان صداوسیما در واکنش به 
فایل صوتی منتسب به یکی از مدیران رادیو مبنی بر عدم پرداختن 
برنامه ه��ای رادیویی ب��ه موضوع »گرانی« ب��ه ارائه توضیحاتی 
پرداخت.ب��ه گزارش مهر، علی بخش��ی زاده در نشس��ت خبری 
نخستین جش��نواره ملی رادیویی »پژواک« که در محل معاونت 
صدا برگزار ش��د، گفت: یکی از توفیقاتی که در این دوره داشتیم 
این ب��ود که با خود تصمیم گرفتیم یک عک��س هوایی از رادیو 
بگیریم تا نقاط آس��یب و ضعف خود را شناس��ایی کنیم. یکی از 
این حوزه ها که بر آن اس��اس قرار اس��ت پی��ش برویم، توجه به 
قالب مس��تند اس��ت. وقتی رادیو در حوزه مستند پیشگام شود در 
حوزه مس��تند تلویزیونی هم اثرش را می گ��ذارد.وی اضافه کرد: 
طبیعی است که مستند رادیویی به دلیل زحماتی که دارد در حوزه 
تولید دستخوش غفلت قرار می گیرد. در رادیو عمر نمایش بسیار 
طوالنی اس��ت و این حوزه مورد غفلت قرار نگرفته اس��ت. اکثر 
هنرمندان حوزه نمایش هم از رادیو برخاس��ته اند و حاال مجموعه 
اتفاقاتی باعث ش��ده است نسبت به احیای مستند رادیویی اقدام 

کنیم.بخشی زاده تصریح کرد: از جمله رویکردهایی که باید در این راستا داشته 
باشیم، میزان تخصیص بودجه ای است که باید به ازای برنامه های مستند در 
نظر گرفته شود و باید در این زمینه تغییراتی داشته باشیم. مثاًل برآورد دقیقه ای 

پنج هزار تومان باعث شده است که این اتفاق مغفول واقع شود.
جشنوارهایبرایاحیایجایگاه»مستند«دررادیو ���

بخشی زاده درباره هدف اصلی این جشنواره گفت: احیای پایگاه و جایگاه مستند 
در معاونت صدا هدف اصلی جش��نواره است. ایجاد رقابت بین برنامه سازان، 
به رخ کش��یدن جذابیت های قالب مستند، به روز رسانی دانش مستندسازان 
هم طبیعتاً در ادامه کار قرار می گیرد. رادیو مس��تند به صورت فصلی فعالیت 
دارد، پنل های آموزش��ی در دس��تور کار داریم و جذب مخاطبان هم از دیگر 

اهداف ماست.وی ادامه داد: از آنجایی که این دبیرخانه دایمی است، باشگاه 
مستندسازی هم شکل خواهد گرفت. تقویت مستندسازی مردمی هم از االن 
در دس��تور کار قرار دارد تا در جش��نواره دوم از آن بهره بگیریم.معاون صدا 
در بخش دیگر اظهار کرد: ما در قالب مس��تند می توانیم به طیف وس��یعی از 
مشکالت مردم بپردازیم، در حوزه نیروی انسانی، رسیدن به موفقیت باالست 
و رادیو در این زمینه همیش��ه مولد بوده اس��ت. بهترین مجریان تلویزیون، 
بهترین نویسندگان از کجا برخاسته اند؟بخشی زاده با اشاره به راهکارها برای 
تقویت قالب مستند تصریح کرد: تشکیل شوراهای اندیشه ورزی در شبکه ها، 
ویژه برنامه های مستند، آموزش مستمر و تشکیل کارگاه های برنامه سازی در 
حوزه مستند، اختصاص بودجه مستند از جمله رویکردهایی است که باید در 
این مسیر در پیش گیریم.وی در بخش دیگر با اشاره به سیاست های کالن 

محتوایی اظهار کرد: اولین سیاست ما تقویت روحیه و هویت ملی 
اس��ت. ما چند مس��تند داریم که زنان تدبیرگر را نمایش می دهد 
زنانی که استاد حل مسائل هستند؟بخشی زاده درباره اولویت های 
موضوعی گفت: سبک زندگی ایرانی اسالمی از جمله اولویت های 
ماس��ت که از مصادیق آن ازدواج آسان، روابط خانوادگی و فرزند 
آوری است. نگاه به سالمندان، رابطه با محیط زیست و پرداختن 

به آسیب های اجتماعی از دیگر اولویت هاست.
ماجراییکفایلصوتی؛پرداختنبه»گرانی«ممنوعاست؟ ���

معاون صدا در بخش دیگری از این نشس��ت رس��انه ای در پاسخ 
به س��والی درباره انتش��ار یک فایل صوتی منتسب به مدیر رادیو 
فرهنگ در فضای مجازی که در آن از برنامه سازان خواسته است 
به گرانی و مشکالت این چنینی کمتر پرداخته شود، عنوان کرد: 
ما در عمل نش��ان داده ایم که رسانه مردم هستیم. ایجاد شهروند 
خبرنگار و ایران یار که در قالب آن مردم مش��کالت را خودشان 
مطرح می کنند و در رادیو پخش می ش��ود از همین نمونه هاست.
بخش��ی زاده درباره اینکه آیا اساساً در جریان چنین دستورالعملی 
بوده اس��ت یا خیر، بیان کرد: من با دوز س��خن موافق نیس��تم اما اینکه در 
موضوعات ترتیب و اولویت بندی داش��ته باشیم موافقم. به هر حال ایده من 
این است که مردم باید در رسانه حضور داشته باشند، ایده آقای جبلی رئیس 
رس��انه ملی هم این اس��ت که مردم صاحبان رسانه هس��تند. وقتی صدای 
اعتراض مردم اصفهان در رس��انه پوشش داده می شود یعنی چه؟ یعنی این 
رسانه به مردم تعلق دارد.وی در ادامه درباره جزییات جشنواره »پژواک« هم 
گفت: زمان افتتاحیه این رویداد دوم خرداد در استودیوی شماره یک معاونت 
صدا خواهد بود و اختتامیه هم در مرکز همایش های صداوسیما برگزار خواهد 
شد.بخشی زاده در پاسخ به اینکه چرا جشنواره در زیباکنار برگزار نشده است 

هم گفت: صرفه و صالح در این بود که در تهران برگزار شود.

»رادیو« از پرداختن به »گرانی« منع شده است؟
فرهنگی

 حذف ۱۰۰ دقیقه از قصه
انتقاد از شباهت »نجال« و »زیرخاکی« وارد است

در نشس��ت س��ریال »نجال« به فضای این 
اثر دفاع مقدس��ی و ق��راردادن گرفتن آن در 
کنداکت��ور ن��وروزی و رمضان��ی و همچنین 
تفاوت ه��ای آمارهای مختل��ف از بینندگان 
آن س��خن گفت��ه ش��د. ب��ه گ��زارش مهر، 
نشس��ت خبری س��ریال »نجال« یکش��نبه 
۱۸ ب��ا حضور مس��عود کریمی مدی��ر گروه 
فیلم و سریال ش��بکه سه، خیراهلل تقیانی پور 
کارگردان، حس��ین امیرجهانی نویس��نده و 
جمع��ی از بازیگ��ران این س��ریال در روابط 
عمومی صداوس��یما برگزار شد. تقیانی پور در 
ابتدا درباره انتخاب این سریال دفاع مقدسی 
برای پخش در بازه نوروز و رمضان بیان کرد: 
همیشه در ماه رمضان باید سریال های سفره 

افطاری داشته باشیم و عالوه بر آن آثار دیگر 
هم باشند، نباید صرفاً یک نوع از آثار نمایشی 
را داشته باش��یم و به خورد مخاطب بدهیم. 
آرش ظلی پور از بازیگران این س��ریال بیان 
کرد: من س��ال ها اج��را ک��ردم در تیم »ماه 
عس��ل« و برنامه های پربینن��ده بودم و االن 
می بینم که مخاطبان این س��ریال را دیده اند 
و بازخ��ورد می دهند و ب��ه نظرم اتفاق خوبی 
بود که این س��ریال در این بازه زمانی پخش 
شد مخاطب باید انتخاب های مختلف داشته 
باشد. کریمی در ادامه گفت: زمانی که برای 
بازه پخش سریال تصمیم گیری می کردیم به 
خیل��ی اتفاقات توجه داش��تیم و انتخاب این 
مجموعه برای نوروز تصمیمی ناگهانی نبود. 

حسین امیرجهانی نویسنده سریال نیز اظهار 
کرد: برای خیلی ها این سؤال وجود داشت که 
چرا موقعیت داستانی سریال های »زیرخاکی« 
و »نجال« در قس��مت های ابتدایی شبیه به 
ه��م بود که این نقد وارد اس��ت. با این حال 
ما س��یناپس کامل »نجال« را زمس��تان ۹۹ 
یعنی حتی قبل از اینکه س��ریال »زیرخاکی 
۲« پخش ش��ود ارائه کرده بودیم. در بخش 
دیگر تقیانی در پاس��خ به سوالی درباره تغییر 
آمار سریال های پربیننده در نظرسنجی های 
مختلف صداوسیما و تلوبیون گفت: من هم 
سردرگم ش��ده ام، یک شبه یک سریال ۷۵۰ 
ه��زار بازدید می گیرد و برای من هم س��ؤال 
اس��ت که بازدیدهای تلوبیون چگونه است؟ 

دیروز هم درباره آمار صداوسیما پرسیدم و تا 
این آمار منتشر نشود تلورانس در آمارها دیده 
می ش��ود. پس باید منتظر ماند تا آمار رسمی 
منتشر شود. امیرجهانی درباره پخش سریال 
در ماه رمضان گفت: ما تصمیم گیرنده نیستیم 
و وقتی صحبتی می شود گفته می شود که به 
این دالیل س��ریال باید پخش شود. وی در 
بخ��ش دیگر درباره برخ��ی چالش ها عنوان 
کرد: حدود ۱۰۰ دقیقه از فیلمنامه حذف شد 
ت��ا به پخش و کنداکتور برس��یم اینها به کار 
ضربه می زن��د اما ترجیح می دهم درباره خود 
کار به صورت فنی تر صحبت کنیم. کریمی 
در ادامه درباره تعداد کم سریال های مناسبتی 
گف��ت: به لح��اظ مالی کمبود در س��ریال ها 

وج��ود دارد و االن هم��کاران از پرداخت ها و 
دریافتی ها گالی��ه دارند. امیدواریم در همین 
خردادماه کار نوروز و ماهر مضان سال آینده را 
جمع کنیم. ما در شبکه ای داشتیم که پروژه ای 
بعد از چند ماه تولی��د خوابید. در مجموع این 
رضایت هیچ مدیری در صداوسیما نیست که 
مخاط��ب کاهش پیدا کند و ما فکر می کنیم 
هر آنچه را در بضاعت داشتیم عرضه کردیم. 
ارزش گذاری شاید در سمت مخاطب به گونه 
دیگری ارزش گذاری شود. سعی ما این است 
که با برنامه ریزی درس��ت به اتفاقات مثبت 
برسیم. سال ۹۹ هم که گاندو روی آنتن رفت 
ما چند گزینه داشتیم اما با یک مخاطب زیاد 
این سریال مواجه بودیم و دلیل انتخابش بود.



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»واْلْت ویْتَمن« که بود؟
والت ویتمن دومین پسر والتر ویتمن و لوئیزا ون ولر در 
۳۱ مي ۱۸۱۹ به دنیا آمد در سن ۱۲ سالگي یادگیري 
حرفه چاپ و نش��ر را ش��روع کرد و دلبسته واژه ها 
ش��د.بیش تر خودآموخته و با اشتیاقي سیري ناپذیر 
مطالعه مي کرد.با آثار هومر، دانته، شکسپیر و کتاب 
مقدس آشنا ش��د.در نیویورک مدتي کارگر چاپخانه 
بود، تا این که آتش��ي خانمان سوز کارخانه را از بین 
برد.در سال ۱۸۳6 در سن ۱۷ سالگي در یک مدرسه 
تک کالس��ه در النگ آیلند ش��روع به تدریس کرد 
که تا سال ۱۸۴۱ نیز ادامه یافت تا این که در همان 
سال به پیشه خبرنگاري به صورت تمام وقت روي 
آورد.در ابتدا با روزنامه هفتگي » النگ آیلندر« شروع 
نمود و سپس ویراستار بعضي از مطبوعات بروکلین و 
النگ آیلند شد در سال ۱۸۴۸ ویتمن از کار در ایگل 
دیلي« بروکلین کناره گرفت تا در روزنامه»کرسنت« 
نیو اورلئان ویراستار ش��ود و در آن جا بود که« براي 
اولین بار خش��ونت برده داري را در ب��ازار برده داران 
به چشم دید.در بازگشت به نیواورلئان در پاییز ۱۸۴۸ 
با روزنامه »بکر« آشنا شد.آزاد مرد بروکلین از همان 
اوان به بسط شیوه اي یگانه در شعر پرداخت که بعدها 

موجب تحسین رالف والر و امرسون گردید.

جشنواره ورزش های هيجانی - روستای انجدان عکس: yjcمشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و پنجم )6۸(

حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 
اهلل الرحم��ن الرحیم إِنََّک َقِریٌب ُمِجیٌب َس��ِمیٌع َعلِیٌم 

َعُفوٌّ َغُف��وٌر َرُؤوٌف َرِحیٌم. همانا تو به بندگان نزدیک، 
اجابت کنن��دۀ دعا، ش��نوا و دانا، بخش��نده و آمرزنده، 
مهربان و رحیمی. امام العارفین حضرت سجاد سالم 
اهلل علی��ه پس از طلب دع��ا برای خود و فرزندانش و 
تمام مس��لمان و مومنان از زن و م��رد خدا را اینگونه 
مورد ثنا و س��تایش قرار می دهد.۱. قریب؛ به معنای 
نزدیک در قرآن حدود ۳۰ مرتبه و سه بار در قرآن به 
عنوان وصف خدا آمده است؛ از ما به ما نزدیکتراست؛ 
از رگ گردن به ما نزدیکتر اس��ت؛ یار نزدیکتر از من 
به من اس��ت وی��ن عجب بین که م��ن از وی دورم 

بانو مجتهده امین در رساله سیروسلوک مرقوم داشته: 
صاحب »ش��مس المعارف« گفته که مداومت بر این 
اسم ش��ریف به عدد مکتوبه ي وي که ۳۱۲ است یا 
به عدد مبس��وطه ي وي که ۳۹6 است، موجب فتح 
باب مکاش��فه و اسرار اس��ت به شرط این که رعایت 
آداب و ش��رایط آن ب��ه خوبي کرده باش��د، و اگر بعد 
از هر فریضه به عدد مبس��وطه ي آن مواظبت نماید 
در حصول مقصود، مؤثر و تمام تر باشد ۲. مجیب؛ به 
معنای اجابت کننده دعا و درخواس��ت است در قرآن 
نیز مجیب و اجابت بعد از قریب آمده اس��ت، فرماید: 

»...َفاْس��َتْغِفُروُه ُثَمّ ُتوبُوا إِلَْیِه إَِنّ َربِّي َقِریٌب ُمِجیٌب«. 
)هود/6۱( »از او طلب بخش��ودگی کنید، سپس توبه 
کنید پ��روردگار من نزدیک و اجابت کننده اس��ت«. 
»َوإَِذا َس��َألََک ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِری��ٌب أُِجیُب َدْعَوَۀ 
اِع إَِذا َدَع��اِن...«. )بقره/۱۸6( »هرگاه بندگان من،  الَدّ
از من س��ؤال کنند من به آنان نزدیکم، درخواس��ت، 
درخواس��ت کنندگان را پاسخ می گویم آنگاه که مرا 
بخوانند«. این نام مقدس در دعاها بس��یار آمده است 
در دعای عظیم الش��ان جوش��ن کبیر حدود ده مرتبه 

تکرار شده است.
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دانشنامه

ظهور جهش جدید در ویروس کرونا
تحقیقي جدید نشان مي دهد برخي رشته هاي ویروس کرونا در حال سازگاري با انسان ها است.این روند نشان دهنده 
جهش ژنتیکي در ویروس است که ممکن است واکسن و درمان هاي این بیماري را بي اعتبار کند.به گزارش مهر، 
محققان شواهدي از جهش برخي شاخه هاي ویروس کرونا یافته اند که نشان مي دهد این پاتوژن هرچند در خفاش ها 
وجود دارد در حال س��ازگاري با انس��ان ها است.تحلیل بیش از ۵۳۴۹ ژنوم ویروس کرونا از 6۲ کشور جهان نشان 
مي دهد هرچند این ویروس رفتار ثابتي دارد اما جهش هایي نیز در آن اتفاق افتاده است، از جمله دو تغییر ژنتیکي 
که پروتئین اسپایک در ویروس را دگرگون کرده اند.ویروس با استفاده از پروتئین اسپایک به سلول هاي بدن انسان 
مي چسبد.این ژنوم ها از زمان شیوع ویروس کرونا در دو مخزن ژنتیک آپلود شده اند.با مطالعه ساختار ژنتیک ویروس، 
محققان متوجه شدند شاخه هاي مختلف آن چگونه متمایز شده اند.همچنین آنان نشانه هاي سازگاري ویروس با 
 Hygiene and Tropical Medicine میزبان انسان خود را نیز بررسي کردند.محققان دانشکده پزشکي
لندن تاکید دارند هنوز کاماًل مشخص نیست این جهش ها چه تاثیري بر ویروس دارند، اما از آنجا که تغییرات به طور 
جداگانه در کشورهاي مختلف به وجود آمده، به بررسي نحوه گسترش ویروس کمک مي کند.جهش هاي پروتئین 
اسپایک در حال حاضر نادر هستند، اما مارتین هیبرد استاد بیماري هاي عفوني نوظهور و مولف ارشد این پژوهش 
مي گوید: ظهور این جهش ها نشان دهنده نیاز به رصد ویروس کرونا در سراسر جهان است.هیبرد در این باره مي گوید: 
این دقیقاً همان چیزي است که به دنبالش بودیم.اکنون محققان مشغول ساخت واکسن و درمان هاي مختلف در برابر 

پروتئین اسپایک هستند، زیرا به نظر مي رسد این پروتئین هدف خوبي براي مقابله با بیماري باشد.

ربات »اچینگ« ایمپلنت دندان ساخته شد
محققان در یک ش��رکت دانش بنیان پارک فناوري پردیس موفق به ساخت ربات »اچینگ« ایمپلنت دندان 
شدند.به گزارش مهر، در مراسمي با حضور سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئیس جمهور و مهدي صفاري 
نیا رئیس پارک فناوري پردیس، از دستگاه رباتیک اچینگ ایمپلنت دندان، طراحي و ساخته شده توسط شرکت 
متقر در پارک فناوري پردیس رونمایي شد.ازجمله ویژگي هاي برجسته این دستگاه، کاربرد آن براي اولین بار 
در ایران جهت تولید ایمپلنت دندانپزشکي است.همچنین در این دستگاه براي اولین بار در ایران  از تکنولوژي 
اولترا سونیک به منظور تسریع فرآیند اچینگ استفاده شده است.این ربات به صورت کامال اتوماتیک قطعات 
ایمپلنت تراش��کاري شده را در هفت ایس��تگاه کاري و در دو مرحله با استفاده از اسید هیدرو فلوئوریدریک و 
اسید کلریدریک اچینگ کرده و در هر مرحله براي رفتن به مرحله دیگر با محلول قلیایي خنثي سازي کرده و 
با آب مقطر شستشو مي دهد.مرحله اچینگ دوم به صورت کامال ابتکاري در محیط اولتراسونیک انجام مي شود 
و از نوآوري هاي این صنعت در دنیاست.این دستگاه سیستمي کامال اتوماتیک دارد و توسط مانیتور ده اینچي 

لمسي و پي ال سي در سه سطح دسترسي قابل برنامه ریزي و کنترل است.

ویروس کرونا در مدفوع بیماران وجود دارد
محققان موسس��ه ملي تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران مي گویند: مطالعات 
مختلف نشان مي دهند که ویروس کروناي جدید مي تواند در مدفوع وجود داشته باشد اما شواهد دقیقي براي اثبات 
وجود ویروس در ادرار نیست.به گزارش ایسنا، محققان موسسه ملي تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزش��کي تهران در مطلبي به این پرسش پاس��خ داده اند که آیا ممکن است ادرار و مدفوع بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ حاوي این ویروس باشد؟در این مطلب آمده است: امکان وجود ویروس کروناي جدید در ادرار و مدفوع 
افراد مبتال وجود دارد.نتایج یک مطالعه نشان مي دهد که در برخي از بیماران حتي بعد از منفي شدن نمونه هاي 
گرفته شده از حلق، تست ویروس در مدفوع ایشان مثبت گزارش شده است.در مطالعات مختلف، مشاهده شده 
اس��ت که در مواردي تس��ت مدفوع پس از ۱۰ روز از بهبودي فرد بیمار هنوز مثبت است و این نشان دهنده وجود 
طوالني مدت ویروس در مدفوع است.همچنین مدت زمان وجود ویروس به طور قابل توجهي در نمونه هاي مدفوع 
طوالني تر از نمونه هاي حلق و خون است.لذا در مقایسه با نمونه هاي حلق، تشخیص ویروس کروناي جدید در 
نمونه هاي مدفوع به همان اندازه مي تواند دقیق باشد.در خصوص وجود ویروس در ادرار، مطالعات مختلف حاکي از 
این است که هیچ یک از نمونه هاي ادرار فرد مبتال، مثبت گزارش نشده است.در خصوص وجود ویروس در ادرار، 
مطالعات مختلف نشان داده اند که هیچ یک از نمونه هاي ادرار افراد مبتال، مثبت گزارش نشده است.از طرفي، در 
تعدادي از مطالعات انجام شده در نمونه محدود، ویروس در رسوبات ادرار مشاهده شده است.در مطالعه دیگري که 
بار ویروسي در نمونه هاي حلق، مدفوع، خون و ادرار بیماران اندازه گیري شد، نتایج این گونه بود که فقط در یک 
مورد از بیماران مورد مطالعه، ویروس در ادرار مش��اهده شد؛ در صورتي که در بیش از نیمي از این نمونه ها، وجود 

ویروس در مدفوع تایید شد.

به نظر می رس��د که معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر 
ب��ه تهران به دنبال جلب نظر مقامات کش��ورمان برای پذیرش 
خواسته های دولت آمریکا در مسیر احیای برجام است. به گزارش 
تس��نیم، طبق اعالم رس��می مقامات وزارت خارجه کشورمان، 
انریکه مورا، معاون مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا و 
نماینده ارش��د اتحادیه در مذاکرات وین روز سه ش��نبه به تهران 
سفر می کند و به دیدار برخی مقامات کشورمان می رود. »جوزف 
بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در گفتگو با یک 
روزنامه انگلیس��ی گفت که به دنبال »یک راه حل میانه« برای 
شکستن بن بست مذاکرات وین است که خطر بی نتیجه گذاشتن 
تالش های بیش از یک س��اله اتحادیه اروپا را برای انجام دادن 
یک توافق در بر دارد. بعد از انتش��ار این خبر، گمانه زنی هایی از 
سوی رسانه های مختلف درباره ی علت این سفر صورت گرفت 
که اکثراً حول محور موضوع خروج نام س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی از لیست تحریمی دولت آمریکا )FTO( بود؛ مساله ای 
که دقیق نیست و تسنیم چندی پیش درباره ی جزئیات این مساله، 

مطلبی را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده بود. در همین زمینه 
و بر اساس مطالبی که طرف غربی عنوان کرده، به نظر می رسد 
که مورا در این سفر به دنبال جلب نظر مقامات کشورمان برای 
پذیرش خواس��ته های دولت آمریکا در مسیر احیای برجام است؛ 
خواسته هایی که یک نتیجه ی قطعی دارد: عدم انتفاع اقتصادی 
ایران آر احیای توافق هسته ای.ش��نیده های تسنیم حاکی از آن 
است که مورا در این سفر به دنبال تفکیک بخش های مختلف در 
زمینه ی تحریم از یکدیگر است؛ یعنی تاکید بر رفع تحریم برخی 
افراد و نهادها – از جمله س��پاه - و تاکید بر باقی ماندن تحریم 
برخی افراد و نهادها – از جمله سپاه قدس – که چندی پیش هم 
از سوی سخنگوی کاخ سفید به صورت نیمه رسمی بیان شد. این 
راهبرد البته از همین حاال شکست خورده است؛ چرا که تیم ایرانی 
صراحتاً تاکید کرده از خط قرمز خود که رفع کامل تحریم ها طبق 
برجام و زمینه س��ازی برای بهره  مندی اقتصادی ایران از احیای 
توافق، کوتاه نخواهد آمد. دولت بایدن از ابتدای شروع مذاکرات 
وین، خط قرمز جدی خود را انتفاع و بهره مندی اقتصادی ایران 

از احیای برجام تعریف کرده و در این زمینه کوچکترین نرمشی 
نداشته است. عملیات روانی در ماجرای سپاه و تاکید غیرواقعی بر 
این مساله که تنها موضوع باقی مانده در مذاکرات وین، مساله ی 
خروج سپاه از لیست سیاه است هم در همین راستا صورت گرفته 
تا مس��اله ی اصلی که خودداری کاخ س��فید از رفع تحریم افراد 
و نهادهایی که زمینه را ب��رای بهره مندی اقتصادی مردم ایران 
توافق هسته ای فراهم می کنند، به فراموشی سپرده شود. در واقع 
باید تاکید کرد که اگر طرف اروپایی به صورت واقعی به دنبال به 
نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام است، قفل مذاکرات وین 
را باید واش��نگتن جس��تجو کند، نه تهران! چرا که ایران همواره 
اع��الم کرده با وجود بدعهدی های مکرر آمریکا و با وجود اینکه 
این کش��ور بوده که از توافق خارج شده، حاضر است در صورت 
تأمین منافع اقتصادی برای معیشت مردم ایران، اقدام به بازگشت 
تعهدات هس��ته ای خود طب��ق برجام کند. با ای��ن وجود، طرف 
آمریکایی حاضر ب��ه اجرای دقیق تعهدات خود و رفع تحریم به 

صورت مؤثر نشده است.

 قفل مذاکرات باید در واشنگتن باز شود، نه تهران
مورا در ایران چه می خواهد؟

ادامهازصفحهیک ���
کمبود دارو نداش��ته باش��یم و از سویی قیمت دارو افزایش پیدا نکند؛ در بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شد که بنا به دالیلی انجام 
نشد هر چند شاهد افزایش قیمت برخی داروها بودیم. مجلس در بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف نکرد بلکه اختیار آن را بر عهده دولت گذاشت، در 
این رابطه دولت در تخصیص ارز ترجیحی ممنوعیتی ندارد و در صورت عدم اختصاص هم مجلس منابع ریالی آن را در بودجه تأمین کرده است و انتظار 
می رود این مهم را عملیاتی و اجرایی کند. بر اساس مصوبه مجلس قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش یابد 
و تغییر کند؛ بیمه ها باید به گونه ای فرانشیز دارو را مدیریت کنند که قیمت داروها و خدمات پزشکی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش نیابد البته معتقدم 
که این اتفاق نخواهد افتاد زیرا به بیمه ها منابع کافی اختصاص نیافته و در حال حاضر هم پرداختی بیمه ها به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی 
با تأخیر مواجه اس��ت؛ به عنوان مثال تأمین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان به دانش��گاه ها بدهکار اس��ت البته ممکن است بخواهد تهاتر کند اما این کار 
در مورد خدمات امکان پذیر نیس��ت یعنی وقتی دانش��گاه ها به بیمه شده ها خدمات  می دهند تأمین اجتماعی موظف است که پرداخت کند. اراده ای برای 
مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد، در حال حاضر قیمت همه اقالم، حامل های انرژی و همچنین دستمزد کارگران افزایش یافته و با افزایش هزینه ها 
هزینه شرکت های تولیدکننده دارو هم افزایش می یابد بنابراین نمی توان به آنها دستور داد که قیمت داروها را افزایش ندهند در این رابطه ممکن است 
شرکت های دارویی برخی داروهایی که سودی برایشان ندارد را تولید نکنند و دولت برای اینکه مشکل کمبود را حل کند مجبور شود از خارج وارد کند 
در واقع این چرخه معیوب است که به موقع ارز و امکانات الزم در اختیار شرکت های تولیدکننده که می توانند بسیاری از داروها را تولید کنند قرار نگیرد و 
مجبور شویم با ارز دارو وارد کنیم. مواد اولیه دارویی از طریق کشورهای چین و هند تأمین می شود و اگر سرمایه در گردش کافی در اختیار شرکت های 
تولیدکننده قرار نگیرد نمی توانند مواد اولیه وارد و دارو تولید کنند و بس��یاری از ش��رکت های تولیدکننده با وجود نبود س��رمایه در گردش کافی مجبور به 
تولید دارو هستند و نگرانیم که با مشکالت جدی مواجه شوند و نتوانند تولید کنند؛ سندیکای صنعت دارو بارها در نشست های کمیسیون ابراز نگرانی 
کرده اند و خواسته های آنها هم به  حق و منطقی است در واقع وقتی به آنها کمک نکنیم و همه چیز را بخواهند دستوری پیش ببرند اتفاق خوبی نخواهد 
افتاد و مشکالت در زمینه دارو و و تجهیزات مصرفی دارو افزایش خواهد یافت. وزارت بهداشت متولی حوزه سالمت است اما دستگاه ها باید همکاری 
الزم را با آن داشته باشند؛ گروکشی دستگاه ها با وزارت بهداشت و درمان درست نیست و باید بودجه های پیش بینی شده به موقع در اختیارش قرار گیرد 
در همین راس��تا رئیس جمهور طی روزهای اخیر به این موضوع اش��اره و تاکید کرد که در رابطه با پرداخت حقوق و مزایای پرس��نل وزارت بهداشت نباید 
گروکشی شود و منابع به موقع پرداخت شود؛ متأسفانه ارز دارو را ندادند و پس از اینکه چندین جلسه مشکالت به ریس جمهور منعکس شد یک میلیارد 
دالر اختصاص داده شد که ۷۰۰ میلیون دالر آن مربوط به مواد اولیه دارویی بود که در گمرک مانده بود یعنی در واقع ۳۰۰ میلیون دالر اختصاص داده 
و مقرر شد ۳۰۰ میلیون دالر دیگر تا پایان سال ۱۴۰۰ اختصاص یابد تا سازمان غذا و دارو بتواند تا خردادماه مواد اولیه و داروهای مورد نیاز را تهیه کند 
اما دستگاه های فشل اداری به  حدی در ارائه درخواست به بانک مرکزی تعلل کردند که بانک مرکزی اعالم کرد که به دلیل قرار گرفتن در پایان سال 
اختصاص نمی دهیم. این گونه تصمیم گیری ها به س��المت مردم صدمه می زند؛ مس��ئوالن مربوطه و ما به طور مداوم این مشکالت را مطرح می کنیم اما 
متأسفانه گوش شنوایی برای شنیدن وجود ندارد. با افزایش قیمت اغلب داروها مواجه هستیم و اگر بخواهیم افزایش  قیمت ها را کنترل کنیم باید دولت 
یارانه اختصاص دهد؛ نمی توان به شرکت های تولیدکننده دارو بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند زیرا هزینه های آنها را با روش های مختلف افزایش 
دادیم و اگر بخواهم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ محاسبه کنند باید یارانه به آن ها اختصاص دهیم تا بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند. به طور 
قطع اگر به شرکت های دارویی کمک  نشود، ارز در اختیار آنها قرار نگیرد، منابع ریالی آن ها به بیمه ها پرداخت نشود و شرایط به همین منوال پیش برود 
با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو مواجه خواهیم ش��د. قرار بود از اول فروردین ماه ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان به بیمه ها پرداخت ش��ود در واقع مجلس ۸۰ 
هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی و تأکید کرد اگر بخواهید ارز ترجیحی را حذف کنید باید این پول را ماهانه در اختیار بیمه ها قرار دهید، اما متاسفانه 
این موضوع در عمل اتفاق نمی افتد البته ممکن است سازمان برنامه و بودجه بگوید در برخی موارد منابع مالی تأمین نمی شود زیرا منابع مالی آن باید از 
طریق مالیات ها، ۹ درصد ارزش افزوده، فروش نفت و میعانات گازی تأمین شود و سپس اختصاص دهد و اگر این منابع هم اتفاق نیفتد مشکالت مانند 
سابق باقی خواهد ماند. به طور قطع در مورد برخی داروها به صورت مقطعی با کمبود مواجه خواهیم شد و در این شکی نیست زیرا یا مواد اولیه به دست 
تولیدکنندگان نمی رسد و یا ممکن است واردات دارو به موقع اتفاق نیفتد. داروی بیماران صعب العالج و خاص باید به موقع تأمین و تهیه شود، مجلس ۵ 
هزار میلیارد تومان برای این کار منابع پیش بینی کرد البته مجلس همیشه به فکر این موضوعات هست اما اینکه تحقق پیدا کند مقوله دیگری است و 
اغلب منابع اختصاص نمی یابد؛ براس��اس قانون، مجلس نمی تواند معاونان رئیس جمهور را مورد س��ؤال قرار دهد و در نهایت وزیر بهداشت و درمان باید 
پاسخگو باشد یعنی اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندهد و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی وظیفه اش را به درستی انجام ندهد کسی که در 
دس��ترس نماینده ها قرار دارد وزیر بهداش��ت است؛ وزیر بهداشت به صورت دائم در دولت مش��کالت را مطرح می کند اما به هر دلیلی توجهی نمی شود. 
مجلس 6 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی و بیمه ها را مکلف کرده است که این افراد را تحت پوشش قرار دهند و رئیس سازمان بیمه سالمت هم 
در نشست کمیسیون مطرح کرد که شناسایی این افراد آغاز شده هر چند که معتقدم تا آخر امسال هم این کار محقق نمی شود زیرا کار ساده ای نیست 
البته ممکن است عده ای هم نخواهند تحت پوشش بیمه قرار گیرند زیرا می توانند به صورت آزاد دارو تهیه کنند بنابراین باید دنبال راهکارهای دیگری 
باشیم و همه  چیز را دولتی صرف نکنیم یعنی کسی که توانایی مالی دارد باید از جیب هزینه کند و وسع افراد باید مورد توجه قرار گیرد زیرا شاید امکانات 
و منابع دولت به  تنهایی پاسخگوی نیاز این افراد نشود. آمار دقیقی از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند وجود ندارد در واقع بین 6 تا ۸ میلیون 
نفر هستند که بخشی بسیار نیازمند هستند و پول هزینه پرداخت بیمه را ندارند که 6 هزار میلیارد تومانی که مجلس پیش بینی کرد را باید برای آنها صرف 
کرد و بخش دیگری هم افراد متمولی هستند که می توانند دارو را به صورت آزاد تهیه کنند و هدف این است که مشکل افرادی که مستضعف هستند، 
حل شود. مجلس در تالش برای حل مشکالت مردم است اما متأسفانه مسئوالن اقتصاددان ما به صحبت های ما توجهی نمی کنند؛ دی ماه ۱۴۰۰ در 
نامه ای به سران قوا تأکید کردم اگر ارز دارو حذف شود با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد و هشدارها داده شد اما در نهایت خودشان تصمیم گرفتند 

البته باید دید که دولت طی دو تا سه ماه آینده می تواند شرایط دارو را کنترل کند و اگر نکرد مجلس باید ورود و موضوع را مدیریت کند.

تورم ۵۰ درصدی در انتظار دارو

روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله جدید خود، وحشت جدید مردم 
آمریکا پس از کرونا را، مرگ بر اثر حمله هسته ای عنوان کرد. با 
شیوع و گسترش بیماری کووید ۱۹ در سطح جهان و همچنین 
ایاالت متحده، مردم آمریکا نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای 
جهان، ۲ سال گذش��ته را صرف مبارزه با این بیماری و تالش 
ب��رای درمان آن کردند اما حاال آمریکا با وحش��تی جدید روبرو 
شده و آن احتمال نابودی بر اثر حمله هسته ای است. این حمله 
از ناحی��ه ای رخ می دهد که عمیق ترین ترس ها از آنجا برآمده 
و گمان می رود دوباره باعث ترس و وحش��ت مردم آمریکا شود. 
جنگ روسیه و اوکراین، به تصورات درباره ویرانی های گسترده 
ساخت بشر که تنها می توان آن را در اسناد تاریخی و فیلم های 
هالی��وودی دید، ش��کل داد. براس��اس مقاله ای که در نش��ریه 
واشنگتن تایمز منتش��ر شده، این در حالی است که با پیشروی 
جنگ، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه، درصدد بازی 

کردن با کارت س��الح های هس��ته ای خود اس��ت. پوتین هفته 
گذشته در تازه ترین اظهارات خود گفت: اگر کسی قصد مداخله 
در جنگ و تهدید روسیه را داشته باشد به سرعت با حمله تالفی 
جویانه ما مواجه خواهد ش��د. این اظهارات او، بالفاصله پس از 
آزمایش خط جدید موش��ک های بالستیک درون قاره ای توسط 
روسیه بیان شد. در همین حال »بن واالس« وزیر دفاع بریتانیا 
نیز در پاس��خ به این اظهارات پوتین گفت: ما نیروهای مسلح و 
سالح های ترسناک هس��ته ای قوی داریم. ما یک عضو از ۳۰ 
کش��ور عضو ناتو هس��تیم که می توانیم بر روسیه غلبه کنیم و 
تمام امکانات در اختیار ماس��ت. »ست کروسپی« معاون سابق 
نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا نیز در مصاحبه ای با نشریه 
وال اس��تریت ژورنال اظهار کرد اگ��ر پوتین قصد عملی کردن 
تهدیدش و اس��تفاده از سالح هس��ته ای را داشته باشد، آمریکا 
از نیروی دریایی خود برای نابودی زیردریایی هس��ته ای حامل 

موشک های بالس��تیک روسیه استفاده خواهد کرد اما به عقیده 
مقامات مس��کو، آمریکا و دیگر متحدانش در ناتو با ادامه پمپاژ 
تس��لیحات نظامی به اوکراین، در حال اجرای یک جنگ نیابتی 
با روسیه هستند. همچنین »بیل برنز« رئیس سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا در جریان کنفرانس نشریه فایننشال تایمز اظهار 
کرد والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نمی تواند بپذیرد که در 
جنگ اوکراین شکست خورده و مصمم تر از قبل درصدد تشدید 
آن اس��ت اما تاکنون نش��انه هایی برای اس��تفاده از سالح های 
هس��ته ای در این جنگ، دیده نشده است. برنز که پیشتر سفیر 
س��ابق آمریکا در روس��یه بود گفت: س��یا و دیگ��ر آژانس های 
اطالعات��ی غربی تاکنون نش��انه هایی از آمادگی مس��کو برای 
استفاده از سالح های هس��ته ای جنگی برای پیروزی در جنگ 
و یا هدف قراردادن متحدان کی یف ندیده اند. اما ما همچنان به 

این موضوع توجه ویژه ای داریم و با دقت آن را رصد می کنیم.

 به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 
6۰۰ رش��ته قنات در مناطق محروم کش��ور 
بهس��ازی و مرمت می ش��ود. مدیرعامل بنیاد 
برکت با اش��اره به تفاهم نام��ه میان این بنیاد 
و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: بر اس��اس این تفاهم نامه 6۰۰ رش��ته 
قنات در مناطق محروم و روس��تایی کش��ور 
بهس��ازی و مرمت می ش��ود.  محمد ترکمانه 
افزود: این 6۰۰ رش��ته قنات در اس��تان های 

خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان، سیستان 
و بلوچستان، فارس، کرمان، مرکزی، همدان 
و یزد واقع شده اند. وی درباره سرمایه گذاری 
پیش بینی ش��ده برای اج��رای این تفاهم نامه 
اظهار داش��ت: حجم کل اعتبار در نظر گرفته 
ش��ده برای احیای 6۰۰ رش��ته قنات مد نظر 
در تفاهم نام��ه ۲ ه��زار و ۲۰۰ میلی��ارد ریال 
اس��ت که س��هم بنیاد برک��ت، وزارت جهاد 
کشاورزی و مشارکت های مردمی به ترتیب 

۵۰۰، یک ه��زار و ۵۰۰ و ۲۰۰ میلی��ارد ریال 
پیش بینی ش��ده اس��ت.  به گفته مدیرعامل 
بنیاد برک��ت، فرآیند بهس��ازی و مرمت این 
6۰۰ رش��ته قنات ت��ا پایان س��ال ۱۴۰۱ به 
طور کامل به پایان خواهد رس��ید.  ترکمانه با 
اشاره به اقدامات پیشین بنیاد برکت در حوزه 
بهسازی و مرمت قنوات در کشور خاطرنشان 
ک��رد: بنیاد پیش از این نیز در قالب ۱۴ پروژه 
اقدام به بهس��ازی و مرمت ۴۷ رشته قنات در 

اس��تان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی 
و اصفه��ان کرده اس��ت.  وی ادامه داد: بنیاد 
برکت برای بهس��ازی و مرمت این ۴۷ رشته 
قن��ات ۳۲ میلی��ارد ریال اعتب��ار صرف کرده 
اس��ت.  مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تاکید 
کرد: با توجه به بحران کمبود آب در کشور و 
به خصوص مناطق مرکزی و کویری، بنیاد بر 
احیا، بهس��ازی و مرمت قنوات در این مناطق 

تمرکز کرده است.

در ۹ استان کشور صورت می گیرد:

وحشت مردم آمریکا از مرگ بر اثر حمله هسته ای

بهسازی و مرمت 6۰۰ قنات به همت بنیاد برکت


