
صفحه2

روزنامه صبح ايران

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

صفحه2

دولت کارهای اقتصادی 
مهمی در پیش دارد

 جامعه کارگری در اعتراضات بحق خود با دشمن مرزبندی کرد
 خودروسازها از حمایت ما از تولید داخلی سوءاستفاده نکنند! 

 کارگران در صف مقدم مقابله با سیاست دشمن ایستادند
 امروز کارگرها مشکالت اقتصادی متعددی دارند

 دولت جنس خارجی مصرف نکند

 برنامه های توسعه
 به خوبی عملیاتی نمی شوند
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ی��ک روزنامه فرامنطقه ای به تش��ریح اختالفات اخیر 
مصر و رژیم صهیونیس��تی به دلیل موضوع فلسطین 
پرداخت و نوش��ت: اس��رائیل تمرکز خود را بر تسلیح 
و تأمین مالی گروه های تکفیری در ش��به جزیره سینا 

گذاشته است. اوایل هفته جاری ارتش مصر از...

  اسرائیل، تکفیری ها را 
تأمین مالی می کند

 نقش مخفی تل آويو 
در حمالت اخير عليه ارتش مصر؛

دولت سیزدهم بعد از وقوع جنگ در اوکراین و بحران 
جهانی تأمین غالت بر اجرایی شدن تغییر نظام یارانه 
ارز ترجیحی به قطعیت رسیده است، هرچند در استدالل 
گذار از نظ��ام یارانه ارزی به یارانه ریالی مباحثی مثل 

جلوگیری از قاچاق نیز مطرح شده است...

دالر جهانگیری استخوانی به 
جامانده در گلوی اقتصاد کشور

شیرخام گران نمی شود

منفعت ارز ترجيحی تومانی در جيب دالالن

وزیربهداشت:
 ایمنی جمعی

 علیه کرونا ایجاد 
شده است

سرمقالهخدا روزی بنده مومن خویش را از جایی که انتظار ندارد می رساند. پیامبر اکرم )ص(

یادداشت

طرح کنترل و ساماندهی 
اجاره  بهای امالک مسکونی 

ارائه می شود
علیخضریان ���

عضوهیاترئیسهکمیسیوناصلنود

طرح دو فوریتی »کنترل 
و ساماندهی اجاره  بهای 
مس��کونی«  ام��الک 
ثبت ش��د، بخ��ش قابل 
توجه��ی از هزینه خانواره��ا به پرداخت 
اجاره بهای منزل اختصاص دارد و رش��د 
افسارگس��یخته نرخ اج��اره منازل باعث 
ایجاد مش��کالت زیادی برای مردم شده 
اس��ت. تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا 
قیمت گذاری در خص��وص این موضوع 
مهم صورت نگرفته اس��ت، صرفاً س��تاد 
مل��ی کرونا چن��دی قبل مصوب��ه ای در 
خصوص اجاره امالک مس��کونی داشت 
که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، 
توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت...
ادامهدرهمینصفحه ���

 معیشت مردم
 خط قرمز مجلس

رسولفرخیمیکال ���
عض�وکمیس�یونام�ورداخلیکش�ورو

شوراهادرمجلس
با توجه به اینکه افزایش 
ب��ی روی��ه قیم��ت ها، 
ع��دم نظ��ارت دولت و 
بازار  در  ناعادالنه  توزیع 
بزرگترین مش��کل و دغدغه مردم بوده 
اس��ت لذا مجلس ش��ورای اسالمی در 
راس��تای جلوگیری از ایجاد رانت و مافیا 
در بازار برای کاالهای اساس��ی و س��ایر 
کاالهای مورد نیاز مصوب کرد که دولت 
در صورت حذف ارز ترجیحی بایستی به 
نرخ شهریور 1400 با کاالبرگ، کاال در 
اختی��ار مردم قرار گیرد. وقتی هدفمندی 
یاران��ه ها عملیاتی ش��د یارانه نقدی که 
برای م��ردم واریز کردند 45 هزار تومان 
بود لذا با توج��ه به افزایش قیمت ها در 

طول این سال ها هیچ تغییری...
ادامهدرهمینصفحه ���

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مورا در سفر به تهران 
با علی باقری دیدار می کند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه )دوشنبه( 
در نشست خبری گفت: سفر مورا به تهران در پی گفتگوی 
تلفنی اخیر امیر عبداللهیان و بورل انجام می شود. وی اظهار 
داشت: او در سفر به تهران با باقری دیدار می کند. پیام ها 
بین تهران و واش��نگتن از طری��ق هماهنگ کننده برجام 
ادامه دارد. س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: مذاکرات 
جمهوری اسالمی ایران و 1+4 و آمریکا بدون وقفه اتفاق 
افتاده است و پیام ها از طریق هماهنگ کننده برجام در حال 
تبادل است. خطیب زاده تصریح کرد: پیام ها به طور مستمر 
بین تهران و واشنگتن از طریق اتحادیه اروپا در حال انجام 
است. وی با بیان اینکه حضور آقای مورا نشان می دهد ما 
گفتگوها را در مسیری که باید انجام شود همچنان پیگیری 
کردیم، افزود: به رغم اقدامات ضد دیپلماسی توسط کنگره 
و سنا، ایران و 1+4 به دیپلماسی و دستیابی به توافق خوب 
و قابل اتکا پایبند بوده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
تصریح کرد: اگر آمریکا آنچه از ما گرفته است را برگرداند 
و حقوق ضایع شده ملت ایران را بپذیرد، می توانیم فردای 
پس از برگش��ت آقای مورا به وین بازگردیم. خطیب زاده 

اظهار داش��ت: س��فر آقای مورا این گفتگوها را در مسیر 
درس��تی قرار می دهد. وی در تشریح سفر »بشار اسد« به 
تهران، گفت: سفر او از مدت ها قبل در حال تنظیم بود و 
وی برای این س��فر اعالم آمادگی کرده بود. س��خنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: رئیس جمهور س��وریه همراه با 
یک هیئت بلندپایه وارد جمهوری اس��المی ایران ش��د و 
دو نوبت مذاکره با رئیس جمهور کش��ورمان داشت و یک 
مالقات نیز در محضر مقام معظم رهبری بود. خطیب زاده 
تصریح کرد: وزیر امور خارجه س��وریه نیز همراه با هیئت 
سوری بود که یک جلسه ی سه جانبه بین وی و وزرای امور 
خارجه و راه ایران )رئیس کمسیون مشترک( برگزار شد. 
وی گفت: سوریه از فضایی که تروریست ها و دیگران در 
آن ایجاد کرده بودند خارج شده و االن در مسیر بازسازی 
قرار گرفته است. برخی از سفارتخانه های خارجی کار خود 
را در دمش��ق آغاز کردند. برخ��ی از هیئت های تجاری و 
دانش بنیان از طرف کش��ورمان س��فرهایی به سوریه هم 
داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص توقف 
در مذاکرات وین، گفت: آنچه در وین اتفاق افتاده، متوقف 
تصمیمات واش��نگتن اس��ت. ایران و 1+4 به جمع بندی 
رسیده اند و متن بین ما توافق شده است و آنچه باقی مانده 

اس��ت را آمریکا باید پاسخ دهد. خطیب زاده با بیان اینکه 
آمریکا قرار نیست هدیه ای به ایران بدهد یا کاری فراتر از 
تعهداتش انجام دهد، اظهار داشت: آمریکا حقوقی از ملت 
ایران ضایع کرده اس��ت و از جی��ب ملت ایران چیزهایی 
برداشته که باید بازگرداند. اگر چنین اتفاقی بیافتد، می توان 
گفت مذاکرات در دسترس است. وی تصریح کرد: تصمیم 

واشنگتن به راحتی می تواند توافق در وین را محقق کند.
امیرقطربهزودیراهیتهرانمیشود ���

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر پیش روی 
امیر قطر به تهران، گفت: این سفر به زودی انجام می شود 
و دارای دس��تورکار دوجانبه و منطقه ای است. قرار است 
رئیس جمهور کش��ورمان نیز بعد از این س��فر، به یکی از 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس سفر کند. وی در خصوص 
وضعی��ت خطوط قرمز ایران در مذاک��رات وین، گفت: به 
صراحت عرض می کنم خطوط تعیین ش��ده که توس��ط 
مراکز راهبری و عالی نظام درباره مذاکرات تبیین ش��ده 
اس��ت، تا به امروز رعایت شده است. سخنگوی دستگاه 
دیپلماس��ی افزود: اهالی رس��انه اجازه ندهند که در بازی 
طراحی ش��ده ی برخی ها در واش��نگتن و س��رزمین های 

اشغالی قرار گیرند.

آمریکا قرار نیست به ایران هدیه دهد
سخنگوی وزارت خارجه:

ادامهازهمینصفحه ���
...از ای��ن رو الزم اس��ت ب��ا مالحظه اص��ول و قواعد 
حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده 
شود. یکی از مش��کالت موجود در مسیر قانون گذاری 
برای قراردادهای اجاره قوانین حقوقی و فقهی اس��ت، 
طب��ق اصول حقوقی )اص��ل آزادی قراردادها( و فقهی 
)اصل تسلیط( مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت 
در ح��وزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان 
ثم��ن معامله، می��زان اجاره بها، می��زان مهریه و نحوه 
پرداخت آنها ممنوع شمرده می شود و دخالت قانونگذار 
ی��ا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات 
اش��خاص در عقود و معامالت خصوصی، از نظر شرع 
و قانون اساس��ی مورد ایراد ش��ورای محت��رم نگهبان 
واقع خواهد ش��د. اما دریافت اجاره بها توس��ط صاحبان 

منازل، یکی از راه های درآمدزایی محس��وب می ش��ود 
و حاکمیت می تواند در راستای ساماندهی این درآمدها 
با اتخاذ سیاس��ت های تش��ویقی و تنبیه��ی، آنها را به 
دریافت اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره های 
غیرمتع��ارف دور کن��د. در طرح کنترل و س��اماندهی 
اجاره به��ای امالک مس��کونی پیش��نهاد ش��ده که آن 
دس��ته از صاحب��ان منازل که قرارداد اج��اره خود را در 
دفتر اس��ناد رسمی یا در س��امانه امالک و اسکان ثبت 
کنند و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص 
س��االنه کاالهای اعالمی از سوی بانک مرکزی باشد، 
از امتیاز دریافت تسهیالت خرید و بازسازی مسکن به 
ص��ورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت 
آس��ان تر از س��ایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و 
مالی��ات وصولی از آنها کاهش یاب��د. در مقابل آن نیز 

اگ��ر موجر در قرارداد اجاره خ��ود، اجاره بها را به میزان 
بیش از ش��اخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ 
م��ازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو 
مضاعف گردند. با این راهکار بدون دخالت در توافقات 
خصوصی اشخاص در معامالت، ایراد حقوقی و شرعی 
بر این قانون مترتب نمی گردد و با سیاست گذاری، افراد 
به تعیین اجاره بهای متعارف س��وق داده می ش��وند. در 
طرح پیشنهادی با پیش بینی سازوکارهای غیر کیفری، 
ضمانت اجرای مناس��بی نیز برای الزام صاحبان منازل 
ب��ه ثبت ق��رارداد در س��امانه های مربوط��ه پیش بینی 
ش��ده اس��ت و امیدوار هس��تیم تا با تصویب این طرح 
در مجلس ش��ورای اسالمی یکی از دغدغه های اصلی 
خانواده ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره 

بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.

ادام�هازهمی�نصفح�ه ���
...در پرداخت یارانه به مردم صورت نگرفته است و این 
به گونه ای اس��ت که در حال حاضر با 45 هزار تومان 
فقط می ش��ود یک خرید محدود انجام شود بنابراین با 
توجه به این اتفاق ما با پرداخت یارانه به صورت نقدی 
مخالف هستیم. به عنوان خادم ملت در مجلس شورای 

اس��المی تاکید می کنم که دولتمردان باید ش��رایطی 
را ایج��اد کنند ت��ا اینکه مایحتاج خانواده ها براس��اس 
واقعی��ت در اختیار مردم قرار گیرد. دولتی ها باید س��از 
و کاری همچون ارائه کاال برگ و س��ایر سیاست هایی 
ک��ه در قیمت کاالهای اساس��ی مردم مش��کلی ایجاد 
نم��ی کند را لحاظ کنند و در حقیقت تضمین دهند که 

نیازهای اساسی مردم به کاال را نسبت به نرخ شهریور 
1400 تامی��ن و ارائه دهند. معیش��ت و رفاه اجتماعی 
مردم خط قرمز مجلس انقالبی اس��ت و در این رابطه 
نیز هیچ گونه اغماضی نم��ی کند؛ بنابراین دولتمردان 
بایس��تی به نحوی عمل کنند که در معیشت و زندگی 

مردم خللی ایجاد نشود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره  بهای امالک مسکونی ارائه می شود

طرح کنترل و ساماندهی اجاره  بهای امالک مسکونی ارائه می شود

مع��اون اول رئیس جمهور گفت: قرار نیس��ت با طرح 
دولت از جیب ثروتمندان پولی برداش��ته و به طبقات 
ضعیف تر پرداخت ش��ود، با اجرای این طرح پولی که 
متعل��ق به تک تک آحاد جامعه اس��ت به خودش��ان 
پرداخت می ش��ود. به گزارش »عصر ایرانیان«، محمد 
مخبر )دوشنبه( در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ه��ا که با حضور اعضای هیات 
دولت، اس��تانداران سراس��ر کش��ور و اعضای شورای 
معاونان دس��تگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار 

ش��د، با بیان اینک��ه مردمی س��ازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها ع��الوه بر ال��زام قانونی، یک ال��زام عقلی و 
اقتصادی اس��ت، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس 
از انتخابات رییس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و 
امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش 
قیمت کاالها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه 
وارد می ش��ود. وی افزود: س��ال گذشته 15, ۶ میلیارد 
دالر ارز ترجیحی یعنی معادل ۳1۲ هزار میلیارد تومان 
یارانه از س��وی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد 

و ثروتمن��د جامعه به دلیل مصرف بیش��تر، اس��تفاده 
بیش��تری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از 
این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف 
جامعه رس��یده است. معاون اول رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه دولت نمی تواند نس��بت به نحوه توزیع فعلی 
یارانه و برخورداری اندک اقشاری از جامعه بی توجه و 
بی تفاوت باشد، خاطر نشان کرد: دولت با اجرای طرح 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها قصد دارد حق 

مردم را به خودشان پرداخت کند. 

دولت می خواهد یارانه هر فرد جامعه را به خودش پرداخت  کند
معاون اول رئیس جمهور:

رهبر جنبش انصاراهلل یمن در سخنانی با اشاره به پایداری 
مل��ت یمن در برابر حمالت متج��اوزان گفت: ملت یمن 
در راس��تای رهایی از هیمنه دشمنان حرکت می کند. به 
گزارش المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصاراهلل 
یمن گف��ت: با وجود حم��الت متج��اوزان فعالیت های 
آموزشی با عزم ملت یمن و ثبات آن دارد. و این به علت 
ایمان یمنی ها و توکل آنها به خداوند دانست. وی افزود: 

ملت ما بر اساس اصل استقالل و آزادی از هیمنه دشمنان 
حرکت می کند. رهبر جنبش انصاراهلل یمن تاکید کرد: امت 
اسالمی از جهل و گمراهی زیان دیده است و بسیاری از 
مفاهیم اش��تباه منتشر شده اس��ت. ملت یمن در راستای 
آزادی از هیمنه دش��منان حرکت می کند. وی با اشاره به 
اینکه ملت یمن هویت ایمانی خود را در عمل در مواضع 
و رویکردهای خود پیاده می کند، فعالیت های آموزش��ی 

و فرهنگ��ی را بس��یار مهم توصیف ک��رد. الحوثی تاکید 
کرد: فعالیت درس��ت انسان ساز است تا دیدگاه درست و 
مس��ئولیت پذیر داشته باش��د و در قبال زندگی و ماهیت 
نبرد با دش��منان آگاهی داشته باشد. علم اساس نهضت 
امت هاست و نهضت ما ایمانی و اسالمی است. وی افزود: 
اس��وه ما در آموزش و تعلیم، رسول اهلل است که توانست 

ماهیت جاهلی را تغییر دهد. 

تاکید رهبر انصاراهلل یمن بر مقابله با هجمه تفرقه افکنانه دشمنان
طی سخنانی اعالم کرد؛
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ايران و جهان

دولت مصمم به اصالح نظام اقتصادی 
رانتی است

سخنگوی دولت اعالم کرد: دولت مصمم به 
اصالح نظام اقتصادی کش��ور از اقتصاد رانتی 
به اقتصاد مردمی و عدالت محور اس��ت. علی 
بهادری جهرمی س��خنگوی دولت با انتش��ار 
مطلب��ی در حس��اب کاربری خ��ود در توئیتر، 
نوشت: سیاست های اقتصادی ناکارآمد گذشته 
اثری جز تورم فزآینده و فش��ار بیشتر به مردم 
ندارد. وی تصریح کرد: اقتصاد کش��ور باید به 
مسیر صحیح باز گردد و فشار به مردم خصوصًا 
اقشار ضعیف تر جبران شود. سخنگوی دولت 
خاطرنشان کرد: دولت مصمم به اصالح نظام 
اقتصادی کش��ور از اقتصاد رانت��ی به اقتصاد 

مردمی و عدالت محور است.

هدفمندی یارانه ها نباید از نان شروع 
می شد

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای 
اسالمی درباره حذف ارز ترجیحی، گفت: هر 
تصمیمی باید به ص��ورت مفصل و با دالیل 
برای مردم توضیح داده شود و اذهان آنها برای 
آنچه در حال وقوع است آماده باشد. کیومرث 
س��رمدی واله عض��و کمیس��یون اجتماعی 
مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو با »عصر 
ایرانیان« در رابطه با هدفمندس��ازی یارانه ها 
و تصمیمات اخیر درب��اره حذف ارز ترجیحی 
گفت: پیش از دولت سیزدهم هدفمند کردن 
یارانه ها، به علت عدم نظارت به هدف نخورد 
و ناموفق بود و در رانت و فس��ادی که ایجاد 
شد نیز هیچ شکی نیست. ریشه این مشکالت 
نیز فق��دان نظارت دقیق و عدم بهره مندی از 
نهادها و سازمان های نظارتی بود. وی عنوان 
کرد: در حال حاضر دولت سیزدهم به اصالح 
این وضعیت مصمم است، اما انتقاد و اشکالی 
که وجود دارد، عدم اقناع عمومی اس��ت. هر 
تصمیمی باید به ص��ورت مفصل و با دالیل 
برای م��ردم توضیح داده ش��ود و اذهان آنها 
برای آنچه در حال وقوع اس��ت آماده باش��د. 
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای 
اس��المی تصریح کرد: از ط��رف دیگر اینکه 
هدفمند کردن یارانه ها با نان و آرد آغاز ش��د 
نیز مورد انتقاد اس��ت چرا که بسیاری از اقشار 
کم درآمد قوت غالبش��ان نان است. در چنین 
ش��رایطی حتی اگ��ر آغاز این مس��یر از یک 
کاالهای اساسی مردم ضرورت داشت، دولت 
باید پیش از اجرا هم مردم را اقناع می کرد هم 
نهاده��ای نظارتی را برای اقدامات الزم فعال 
می کرد. سرمدی واله در پایان خاطرنشان کرد: 
از ط��رف دیگر باید مابه التف��اوت قیمت های 
جدید پرداختی م��ردم و قیمت قبل از اعمال 
هدفمندی یارانه ها، با بررس��ی دقیق محاسبه 
می ش��د و از طریق کارت های الکترونیکی یا 
هر راه دیگری در اختیار مردم قرار می گرفت تا 
جامعه برای تأمین کاالی اساسی سفره خود با 
مشکل مواجه نشود و به آنها فشار نیاید. نهایتا 
نحوه ارائه این مابه التفاوت به مردم باید هرچه 

سریع تر مشخص شود.

سیاستی که نتیجه آن احتکار و رانت 
بوده باید اصالح شود

یک اقتص��اددان با بیان اینک��ه عامل اصلی 
مشکالت فعلی اقتصادی به دستوری کردن 
نرخ ارز در ابتدای سال 97 برمی گردد،  گفت: 
از سال 97 فنری به خاطر تحریم ها و کاهش 
تولید و عدم توزیع موثر کاال و خدمات ایجاد 
شد و اسم آن را دالر 4۲00 تومانی گذاشتند. 
ساسان شاه ویس��ی اقتصاددان و عضو هیات 
علمی دانش��گاه تهران در گفت وگو با »عصر 
ایرانیان« با اش��اره به دالی��ل افزایش قیمت 
برخی اقالم مواد غذایی اظهار داشت: به نظر 
من مهم ترین چالش در تغییرات قیمتی کاالها 
به دامنه مدیریت توزیع برمی گردد. وی افزود: 
شاید بتوان گفت مهم ترین چالش ما مدیریت 
توزیع است چون ما بهینه سنجی نمی کنیم و 
سیاس��ت های راهبردی، کاربردی و کارگشا 
را در ح��وزه اقتصاد مل��ی در محیط عملیاتی 
دچار چالش می کنیم. وی مهم ترین مس��ئله 
در حال حاضر را »مدیریت توزیع« دانس��ته و 
تاکید کرد: مدیریت توزیع ما متاثر از اتفاقات 
محیط بیرونی است ولی مثل فردی است که 
اصطالحا  آب هم می خورد چاق می شود. عضو 
هیات علمی دانشگاه تهران افزود: اقتصاد ایران 
به شدت رویکرد س��وداگرایانه پیدا کرده و از 
یک جهت هم ضعف مفرط در تولید و افزایش 
نرخ تولید اس��ت و این دو چالش بس��تری را 
برای رویکردهای اقتصاد سوداگرایانه به وجود  
آورده اس��ت و این ب��ه معنای کم کارکردن و 
حداکثری کردن س��ود اس��ت. یعنی ما برای 
تولی��د ثروت تولید نمی کنیم بلکه تولید نمی 

کنیم تا تولید ثروت کنیم.

پیام خطرناک ترین تهدید حماس به 
دست دولتمردان اسرائیل رسید

حم��اس از طریق میانجی ها ب��ه اطالع رژیم 
صهیونیستی رس��انده در صورت ترور رهبران 
این جنبش، خطرناک ترین تهدید عملی خواهد 
ش��د. روزنامه لبنانی »االخبار«، )دوش��نبه( از 
خطرناک تری��ن تهدیدی که حماس از طریق 
میانجی ها به اطالع رژیم صهیونیستی رسانده، 
پرده برداش��ت. در این گزارش آمده، حماس 
به اطالع میانجی ها رس��انده تحریک  آفرینی 
کنونی صهیونیست ها علیه »یحیی السنوار« 
رئیس حماس در غزه ونیز »صالح العاروری« 
در کران��ه باختری را رصد می کند و هش��دار 
می دهد انجام چنی��ن اقدامی به معنای آتش 
زدن ش��هرها و مراکز راهبردی در فلس��طین 
اشغالی با موشک است؛ وضعیتی که ارتش این 
رژیم حتی تص��ور آن را هم نمی کند. االخبار 
اف��زود، اما موض��وع خطرناک تر ب��رای رژیم 
صهیونیستی، صحبت حماس درباره بازگشت 
عملیات های استشهادی با استفاده از کمربند 
انفجاری در داخل شهرهای فلسطین اشغالی 
است. در ادامه این گزارش آمده، حماس تنها 
ب��ه این تهدید اکتفا نکرده بلکه طی رایزنی با 
میانجی ه��ا اعالم کرده، جن��گ آینده تنها با 
مش��ارکت غزه نخواهد ب��ود بلکه طرف های 
منطقه ای نیز در آن شرکت خواهند کرد. یک 
جنگ در چند جبهه علیه رژیم اشغالگر خواهد 
بود و فلس��طینی ها در کرانه باختری و اراضی 
اش��غالی 194۸ نیز دست به تحرکات خواهند 
زد.پس از عملیات هفته گذشته در »العاد« در 
فلسطین اشغالی که طی آن سه صهیونیست 
کش��ته و چهار نفر دیگر زخمی شدند »ایتمار 
بن جبیر« از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی 
)کنست( »یحیی السنوار« رئیس دفتر سیاسی 
حماس در نوار غزه را عامل اصلی به راه افتادن 
موج عملیات های مقاومتی اخیر خواند و مدعی 
شد، باید منزل الس��نوار در غزه با بمب هدف 

قرار بگیرد.

اوکراین به دنبال سالح هسته ای بود
رئیس جمه��ور روس��یه گف��ت: عملی��ات در 
دونباس به وضوح آمادگی ما را نشان داد، زیرا 
اوکراینی ها به دنبال دستیابی به سالح هسته ای 
بودن��د. والدیمیر پوتین در هفت��اد و هفتمین 
س��الگرد »روز پیروزی« در میدان سرخ مسکو 
س��خنرانی کرد. وی روز پی��روزی بزرگ را به 
ارتش روسیه تبریک گفت و عنوان کرد: دفاع 
از میهن همیشه مقدس است و شما برای مردم 
ما در دونباس، برای امنیت میهنمان می جنگید. 
رئیس جمهور روس��یه اف��زود: وظیفه ما حفظ 
میراث کسانی است که نازیسم را از بین بردند 
تا آن روزها تکرار نش��ود. عملیات در دونباس 
و ش��به جزیره کریمه به وض��وح آمادگی ما را 
نشان داد، زیرا آن ها )اوکراین( به دنبال دستیابی 
به سالح هسته ای بودند. پوتین تأکید کرد: )با 
توجه به اقدامات تحریک آمیز اوکراین( خطر روز 
به روز بیشتر می شد و مسکو پیش تر راه حلی 
برای این مشکل ارائه کرده بود. رئیس جمهور 
روسیه گفت: ما هرگز ش��هروندان خود را رها 
نمی کنیم و به فرهنگ ملتمان اهمیت می دهیم؛ 
هرچند دشمنان به دنبال تحریف تاریخ هستند. 
پیروزی بر نازی ها پیروزی همه مردم اس��ت و 
از مش��ارکت همه کس��انی که در از بین بردن 
نازیس��م مش��ارکت کردند، قدردانی می کنیم. 
وی درباره تحوالت جاری عنوان کرد: روس��یه 
از غرب خواست تا گفت وگوی صادقانه داشته 
باش��د، اما این کار بیهوده اس��ت و کشورهای 
عضو ناتو نخواس��تند پیام مسکو را بشنوند. ما 
در اوکراین تجاوز را با حمله ای پیشگیرانه دفع 
کردیم و تصمیم مان درست بود؛ حتی حاضریم 
هر کاری برای کمک به خانواده های آسیب دیده 

در دونباس انجام دهیم.

برخی از سیاستمداران لبنان، اسرائیل 
را دشمن نمی دانند

دبیر کل حزب اهلل لبنان امروز در همایشی که 
این جنبش در شهرهای »صور« و »النبطی« 
برگزار کرد، س��خنرانی کرد و گفت که برخی 
از گروه های سیاسی، جز خلع سالح مقاومت، 
به چیز دیگری اهمیت نمی دهند. سید حسن 
نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان دوش��نبه در 
همایش انتخاباتی که این جنبش در شهرهای 
»صور« و »النبطی« برگزار کرد، س��خنرانی 
خود را آغاز کرد. وی با بیان اینکه حزب اهلل در 
همایشهای انتخاباتی خود از مشکالت اصلی 
مردم لبنان س��خن خواهد گف��ت، افزود: »در 
یکی از نظرسنجیها مش��خص شد که آنچه 
برای م��ردم اهمیت دارد، موض��وع اقتصاد و 
معیشت و فساد اس��ت و تعداد کمی از مردم، 
س��الح مقاوم��ت را مطرح ک��رده بودند، ولی 
متأس��فانه برخی از گروههای سیاس��ی، این 
مسئله را از پایینترین اولویت خارج کردند و مد 
نظر خود قرار داده اند«. نصراهلل با اشاره به اینکه 
این گروهها از چند ماه پیش، سالح مقاومت 
را عنوان جنگ انتخاباتی خود قرار داده بودند، 
خاطر نشان کرد: »کس��انی که خواستار خلع 
س��الح مقاومت و خالص شدن از حزب اهلل 
هستند، از زمان تشکیل رژیم موقت غاصب در 

فلسطین، از مشکالت جنوب، آگاه نیستند«.

اخبار

نایب رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس 
با بی��ان اینکه برنامه های توس��عه خوب 
نوش��ته، تدوی��ن و تصویب می ش��ود اما 
به خوب��ی عملیات��ی نمی ش��وند، گفت: 
دولت ه��ا اهتمامی به اجرای برنامه های 
توس��عه ندارند. بیژن نوباوه در گفت و گو 
با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با 
اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: 

برنامه های توسعه خوب نوشته، تدوین و 
تصویب می ش��ود اما ب��ه خوبی عملیاتی 
نمی ش��وند، تا به ح��ال برنامه ها جدی 
گرفته نش��ده اس��ت. در امور فرهنگی ما 
ش��اهد نقصان زیاد و محسوسی هستیم. 
ادام��ه این وضعیت می تواند نگاه مجلس 
و دستگاه های اجرایی را نسبت به برنامه 
ها کمرن��گ کند و این اص��ال به صالح 

نیس��ت. نایب رییس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: اینکه 
مق��ام معظم رهبری تاکی��د کردند که در 
برنامه هفتم توس��عه نس��بت به مس��ایل 
فرهنگی اهمیت بیش��تری داده شود ناظر 
بر این است که ما در بعد فرهنگی نیاز به 
هزینه ها و توجهات بیش��تر دولت داریم، 
در همی��ن لوایح بودج��ه دولت می بینیم 

که نگاهش��ان نس��بت به فرهنگ بسیار 
ضعیف است و اگر مجلس خودش اهتمام 
نورزد و تالش نکند همین حداقل ها هم 
محقق نمی شود. وی ادامه داد: اگر برنامه 
نویس��ی جدی باش��د باید ضمانت های 
اجرایی را برای دولت ها، مجلس و س��ایر 
قوا مشخص کند که این برنامه ها اجرایی 
ش��ود. بزرگترین نقص برنامه نویسی در 

کش��ور ما ع��دم اجرای کامل آن اس��ت. 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی تاکید ک��رد: اگر برنامه شش��م 
توس��عه به خوبی اجرایی شود، شرایط ما 
بهتر از این می ش��د، دولت ها اهتمام به 
اجرای برنامه ندارند. برنامه های توسعه ما 
به خوبی نوش��ته می شوند ولی مشکل ما 

عدم اجرا است.

برنامه های توسعه به خوبی عملیاتی نمی شوند
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس:

دولت کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران:

رهبر معظم انقالب با اشاره به برنامه های مهم دولت در 
زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاهها 
و مردم به دولت کمک کنند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
رهبر معظم انقالب اسالمی )دوشنبه( در دیدار جمعی از 
کارگران، آنان را س��تون اصلی خیم��ه تولید خواندند و با 
اشاره به س��ه موضوع اصلِی »لزوم افزایش فرصت های 
شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« و »تأمین 
امنیت شغلی« کارگران گفتند: واردات بی رویه، خنجری 
به قلب »تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، بنابراین 
باید به صورت جدی از آن جلوگیری ش��ود و در داخل نیز 
ضمن تولید محصوالت با کیفیت، مردم و دس��تگاههای 
دولتی مقّید به خرید تولیدات داخلی باشند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین با اش��اره به برنامه های مهم دولت در 
زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاهها 
و مردم به دولت کمک کنند. رهبر انقالب هدف از دیدار 
با کارگران را قدرشناسی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش 
نفِس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم به »کارگر« 
و موض��وع »کار« گفتند: برخالف نگاه اس��تثمارِی نظام 
سرمایه داری و نگاه شعارِی نظاِم فروپاشیده کمونیستی، 
نگاه اسالم به کارگر، قدرشناسانه و ارزش مدارانه است و بر 
همین اساس است که پیامبر اسالم )ص( بر دستان کارگر 
بوسه می زنند. ایش��ان با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی در 
جامعه درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط را به اهمیت 
دادن به موضوع بس��یار حیاتی مهارت افزایی در کارگران 
توصیه کردند. رهبر انقالب با اش��اره به انگیزه های ملّی 
و درخش��ان کارگران در عرصه های نظامی، اقتصادی و 
سیاسی، گفتند: نمونه بارز عرصه نظامی، تقدیم 14 هزار 
شهید کارگر در دوران دفاع مقدس است و اگر بار دیگر نیز 
مسئله نظامی پیش بیاید، جامعه کارگری قطعاً جزو صفوف 
مق��دم خواهد بود. ایش��ان درخص��وص انگیزه های ملی 
کارگران در عرصه اقتصادی افزودند: یکی از سیاستهای 
اصلی اس��تکبار از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی از کار 
انداختن تولید کش��ور بود که در س��الهای اخیر و تشدید 
تحریم ها، این هدف کاماًل روشن شده است اما کارگران 
با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند و در این 
عرصه س��تون اصلی خیمه تولید بودند. حضرت آیت اهلل 

خامنه ای با اش��اره به تحریکات کارگری ک��ه از ابتدای 
پیروزی انقالب وجود داش��ته اس��ت، خاطرنشان کردند: 
ه��دف از این تحریکات، تبدیل جامعه کارگری به تابلو و 
نشانه اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی 
نیز بینی تحریک کنندگان را به خاک مالیدند و همواره در 
کنار نظام و انقالب بوده و هس��تند. ایشان افزودند: البته 
در م��واردی همچون واگذاری های نادرس��ت کارخانه ها، 
اعتراض کارگران به حق بوده است اما در همین موارد نیز 
کارگران مرز خود را با دشمنان مشخص کرده اند که این 
موضوع بسیار مهمی است و باید از این مجموعه آگاه، با 
بصیرت و متعّهد عمیقاً تشکر کرد. رهبر انقالب با اشاره 
به مش��کالت جامعه کارگری ابراز امیدواری کردند که با 
سیاستهای دولت جدید، این مشکالت به تدریج برطرف 
ش��ود. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای »افزایش فرصت های 
شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« و »تأمین 
امنیت شغلی« کارگران را سه موضوع اساسی در مسائل 
کارگری برش��مردند و گفتند: مسئوالن باید تالش کنند 
ت��ا فرصت های ش��غلی را افزایش دهن��د و این موضوع 

با س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی و مدیریت صحیح 
دولت در هدایت س��رمایه ها به س��مت ظرفیتها و احیای 
فرصت های شغلی، امکان پذیر است. ایشان تأکید کردند: 
یکی از مواردی که می تواند فرصت های شغلی را احیاء و 
مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف کند، افزایش 
شرکت های دانش بنیان است البته این شرکت ها باید به 
معنی واقعی کلمه دانش بنیان باش��ند که در این صورت 
می توان اشتغال را افزایش داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز و دو نیاز قطعی دانستند 
و گفتن��د: تنظیم عادالنه رابطه کار و س��رمایه و یا رابطه 
کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی 
و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است. »امنیت شغلی 
کارگ��ران« نکته دیگری ب��ود که رهبر انق��الب درباره 
آن گفتن��د: مواردی همچ��ون قراردادهای موقت کار که 
موجب ناامنی ش��غلی است، به گونه ای اصالح شود که بر 
اس��اس قانونی عادالنه، هم کارگران آسوده خاطر باشند 
ه��م کارآفرینان قادر به برق��راری  انضباط در محیط کار. 
ایش��ان، ناامنی شغلی را منحصر در مس��ئله قراردادهای 

کار ندانس��تند و افزودند: با ضربه خوردن تولید ملی، کار 
و اش��تغال کارگر نیز ضربه می خ��ورد و علت تأکیدهای 
مکرر بر تقویت تولید ملی همین مس��ئله است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، قاچ��اق و واردات بی رویه کاالهایی را 
که تولید داخلی و با کیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید 
کش��ور خواندند و گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، 
هر یک میلیارد دالر واردات از اجناس دارای تولید داخلی 
مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی 100 هزار 
فرصت شغلی در کشور منجر می شود. ایشان در این زمینه 
افزودند: البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند 
زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی اس��ت 
ک��ه تولید خوب و با کیفیت دارن��د. رهبر انقالب، ترجیح 
دادن جن��س خارجی به جنس داخل��ی را ضربه زدن به 
کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانس��تند و گفتند: بر 
این اس��اس اس��ت که از مردم می خواهیم به خرید تولید 
داخلی مقّید باش��ند البته بزرگ ترین خریدار در کش��ور، 
دستگاههای دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس 
خارجی مصرف نکنند. ایش��ان در ادامه اتقان و استحکام 
کار و زیبای��ی محص��ول را از جمله وظای��ف کارگران و 
کارآفرینان برش��مردند و گفتند: نظام آموزشی کشور باید 
هر چه بیش��تر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شود و 
در بخش تولید نیز مهارت کارگران به گونه ای افزایش یابد 
که با ابتکار و سلیقه خوب، ارزش کار و محصول در چشم 
مش��تریان باالتر برود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر 
مجدد از ایستادگی کارگران در مقابل تحریکات دشمنان، 
گفتند: مسئوالن و مدیران مرتبط با جامعه کارگری باید 
به برنامه های خود طبق وعده های داده شده، عمل کنند. 
رهبر انقالب در پایان سخنانش��ان با اشاره به برنامه های 
اقتص��ادی دولت تأکید کردن��د: کارهایی که امروز دولت 
در زمین��ه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی اس��ت و 
همه، اعّم از قوا و دستگاههای مختلف و آحاد مردم باید 
کمک کنند که ان شاءاهلل دولت بتواند به این نتایج دست 
پی��دا کند. در ابتدای این دی��دار، عبدالملکی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، گزارش��ی از برنامه ها و اقدامات این 
وزارتخانه در بخش های اش��تغال، تس��هیل کسب وکار، 

تأمین اجتماعی و مدیریت شرکت ها بیان کرد.

کش��ورهایی همچ��ون ایران می توانند ب��ه تغییر نظم 
جهان��ی کمک کنند و اگر چنی��ن نکنند، به گفته رهبر 
معظم انقالب، طبیعی است که از نظمی که نشانه های 
متعددی از آن وجود دارد، س��ود مناسبی نخواهند برد. 
رهبر معظم انقالب اس��المی )مدظله العالی( در دیدار 
رمضانی با دانشجویان، فرمودند: »این جنگ اوکراین 
را به نظر من باید یک مقداری با یک دید عمیق تری 
نگاه ک��رد؛ این جنگ صرفاً یک حمله نظامی به یک 
کش��ور نیست. ریشه های این حرکتی که امروز انسان 
دارد در اروپا مشاهده می کند، ریشه های عمیقی است 
و آینده های پیچیده و دشواری را انسان حدس می زند 
که وجود داش��ته باش��د. خب اگر فرض کنیم که این 
حدس ما حدس درس��تی باشد و دنیا در آستانه ی یک 
نظم جدید باش��د، آن وقت همه ی کش��ورها از جمله 

کشور ایران اسالمِی ما وظیفه دارد جوری در این نظم 
جدید حضور پیدا کند حضور س��خت افزاری و حضور 
نرم افزاری که بتواند امنّیت کشور را، و منافع کشور را و 
ملّت را تأمین کند، در حاشیه نماند، عقب نماند.« آنچه 
در ادامه می آید، تأملی درخصوص این بخش از بیانات 
مظعم له است.1. »نظم«، مهم ترین مسئله علم روابط 
بین الملل است. اساساً این علم به معنای آکادمیک آن 
شکل گرفته است تا نظم را در مقیاس های منطقه ای 
و جهان��ی مطالعه و در این چهارچ��وب، رفتار خارجی 
کشورها را بررسی کند. تبیین نظم و به تبع آن بی نظمی 
و تجویز راهکارهایی برای حرکت از بی نظمی یا نظم 
نامطلوب و مخرب به نظم دلخواه، کارویژه علم روابط 
بین الملل است. تمام رویکردهای نظری از عین گرایی 
تا ذهن گرایی و از رئالیسم تا نظریه های انتقادی، همه 

درپی تبیی��ن این نظم با روش شناس��ی متفاوت خود 
هس��تند.۲. نظم و س��اختار نظام بین الملل، بارها دچار 
تغییر شده و حالت های گوناگونی را به خود دیده است. 
این تغییرات باعث ش��ده تا برخی از دانشمندان روابط 
بین الملل، ب��ا روندپژوهی این تغییرات، تصویری گویا 
و البته مش��ترک از این تغییرات در سطح کالن نظام 
بین الملل ارائه دهند. مدلسکی، تامپسون و ارگانسکی 
ازجمله این دانش��مندان هستند. مدلس��کی چهار فاز 
اساسی را در تبیین فرایند حیات نظام بین الملل مطرح 
می کند که ظهور و سقوط بازیگر هژمون در این تئوری 
تش��ریح می شود؛ ارگانسکی نیز در نظریه گذار قدرت، 
نظم جهانی را نظمی سلس��له مراتبی تصور می کند که 
در آن، بازیگ��ران موقعی��ت و جایگاه خ��ود را در نظم 
جهانی برپایه تفاوت در توزیع قدرت کس��ب می کنند. 

در این نظریه، قدرتی بالقوه درحال شکل گیری است؛ 
این قدرت بالقوه در مس��یر بالفعل شدن قرار می گیرد 
و رش��د می کند؛ با قدرت برتر دچ��ار تعارضات جدی 
می ش��ود و به بلوغ می رسد و درصورت برتری، مرحله 
زوال قدرت برتر آغاز می شود. این زوال، الزاماً به معنای 
فروپاشی قدرت برتر نیست بلکه تأکید بر کاهش سطح 
قدرت آن موردنظر اس��ت. رفتار بازیگران در هریک از 
ای��ن مراحل، از اصول و قواعد کلی مش��ابهی پیروی 
می کن��د.۳. ش��رایط کنونی نظام بین المل��ل عمیقاً به 
مرحل��ه بلوغ برخی قدرت های ب��زرگ و ورود آنها به 
تعارض با قدرت هژمون شباهت دارد، تاجایی که اساسًا 
انتساب »هژمون« به آمریکا را دچار چالش کرده است. 
اندیش��مندان آمریکایی سال ها اس��ت که آغاز چنین 
رقابتی را به سیاست مداران این کشور هشدار داده اند. 

آیا جنگ اوکراین گام پایانی تغییر نظم جهانی است؟

 اسرائیل، تکفیری ها را تأمین مالی می کند
نقش مخفی تل آویو در حمالت اخیر علیه ارتش مصر؛

ی��ک روزنام��ه فرامنطق��ه ای ب��ه تش��ریح 
اختالف��ات اخیر مصر و رژیم صهیونیس��تی 
به دلیل موضوع فلسطین پرداخت و نوشت: 
اس��رائیل تمرکز خود را بر تس��لیح و تأمین 
مالی گروه های تکفیری در شبه جزیره سینا 
گذاشته است. اوایل هفته جاری ارتش مصر 
از حمله تروریست ها به تأسیسات تصفیه آب 
در ش��رق کانال سوئز خبر داد که در آن 11 
نظامی ازجمله یک افس��ر کش��ته و پنج نفر 
دیگر زخمی  ش��دند. سخنگوی ارتش مصر 
اعالم کرد: عملیات تعقیب عناصر تروریستی 
و محاص��ره آن ها در یکی از مناطق متروکه 
استان سینا انجام شد. این عملیات در حالی 
اس��ت که ارتش مصر در صحرای سینا نبرد 
شدیدی با گروه های تروریستی منطقه دارد. 
روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم در گزارش��ی 
به این موضوع پرداخت و نوش��ت: به یکباره 
و پس از آرامش��ی که حدود دو سال برقرار 
بود، س��خنگوی ارتش مصر اعالم کرد، 10 
سرباز و یک افس��ر در زمان مقابله با حمله 
تروریست ها به یکی از تأسیسات تصفیه آب 
در غرب منطقه س��ینا کش��ته شدند. درواقع 
آخرین حمله تروریس��ت ها ب��ه این منطقه 
آوریل ۲0۲0 )فروردین 1۳99( در منطقه بئر 
العبد واقع در ش��مال س��ینا بود که به کشته 

و زخمی ش��دن 10 نظام��ی مصری منجر 
ش��د و گروه تروریس��تی داعش مس��ئولیت 
آن را برعه��ده گرفت. ح��ال با توجه به این 
حمله س��ؤاالت زیادی در زمین��ه زمان آن، 
پ��س از مدت ها آرام��ش در منطقه و طرف 
یا طرف هایی که پشت پرده حمله قرار دارند 
مطرح می ش��ود. همچنین ممکن است این 
حمالت به منطقه ش��رق کانال سوئز منتقل 
شود؛ آن هم در زمانی که همواره به مناطق 
غرب��ی )نزدیک نوار غزه( ( و ش��مال س��ینا 

محدود بود.
روابطسردقاهرهوتلآویو ���

ای��ن گزارش می افزاید: بس��یاری از ناظران 
منطقه ای متفق القول معتقدند رژیم اشغالگر 
اس��رائیل در پش��ت پرده این حمله و س��ایر 
حمالت مش��ابهی ک��ه ارتش مص��ر را در 
منطقه سینا و دیگر نقاط هدف قرار می دهد، 
ق��رار دارد؛ به ویژه اینکه آن ه��ا تنها ارتش 
عربی هستند که پس از نابودی ارتش عراق 
و فرسایش ارتش سوریه در جنگ 11 ساله 
این کش��ور، همچنان قوی و منسجم عمل 
می کنند. ممکن است برخی استدالل کنند 
که این روزها روابط مصر و اسرائیل به ویژه 
در سینا در سطح خوبی قرار دارد و هماهنگی 
قابل توجهی میان ارتش های دو طرف وجود 

دارد. این ممکن اس��ت در ظاهر  درست به 
نظ��ر آید، اما در باطن تصویر کاماًل متفاوت 
اس��ت و مرک��ز بررس��ی ها و پژوهش های 
ارت��ش اس��رائیل، ارتش مص��ر را همچنان 
یک��ی از خطرات عمده برای موجودیت این 
رژیم برمی ش��مارد. با توجه به این موضوع 
می توان گف��ت؛ بهبود روابط و توس��عه آن 
نوعی دروغگویی اس��ت ک��ه واقعیت ماجرا 
را نشان نمی دهد. رأی الیوم در این گزارش 
می نویسد: محکومیت حمله اخیر به نیروهای 
مصری در صحرای سینا از سوی گروه های 
مقاومت در ن��وار غزه به وی��ژه جنبش های 
مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( و جهاد 
اس��المی و نی��ز اخوان المس��لمین در مصر 
ک��ه در قالب بیانیه های تندی مطرح ش��د، 
ب��ر این واقعیت صحه می گ��ذارد که برخی 
اختالفات میان اس��رائیل و مصر وجود دارد. 
این در حالی اس��ت ک��ه تل آویو و قاهره در 
زمینه ص��دور مجوز تردد در گ��ذرگاه رفح 
اختالفات��ی دارند و گروه ه��ای مقاومت نیز 
این موارد را مستندسازی کرده اند. به نوشته 
ای��ن روزنامه فرامنطقه ای، س��خت اس��ت 
بت��وان حمایت ه��ای فنی، نظام��ی و مالی 
رژیم صهیونیستی را از تأسیس سد النهضه 
اتیوپی و نصب سامانه های موشکی پیشرفته 

برای حفاظت از آن، با توجه به این احتمال 
که ممکن است با مصر بر سر ادامه پروژه به 
اختالف بربخورند و قاهره پس از شکس��ت 
میانجی گری ه��ا به گزینه نظامی متوس��ل 
ش��ود، فراموش کرد. هم��ه این ها در حالی 
است که مصری ها در تالش برای دستیابی 
به راه حل مس��المت آمیز برای حل بحران با 
هدف خودداری از وارد شدن به تضاد منافع 
در منطق��ه و رویارویی نظامی با طرف های 
دیگر ازجمله سودان هس��تند. رأی الیوم در 
گزارش خود آورده اس��ت: اطالعات رسیده 
نش��ان می دهد این روزها اختالفات مصر و 
اس��رائیل به این دلیل ک��ه مقام های قاهره 
به درخواس��ت های تل آویو ب��رای مداخله با 
گروه های مقاومت برای برقراری آتش بس 
و توق��ف عملی��ات نظامی ای ک��ه در عمق 
س��رزمین های اش��غالی زلزل��ه به پ��ا کرده، 
افزایش یافته اس��ت. مقاومت فلسطین این 
رورها ش��هرهای اصلی اس��رائیل همچون 
تل آویو، الخضیره و بئرالس��بع را با حمالت 
خود ناام��ن کرده ان��د که دلی��ل اصلی آن 
مخالفت مقام های ای��ن رژیم با پایان دادن 
به تحریکات و ادامه چراغ س��بز نشان دادن 
به شهرک نش��ینان برای حمل��ه به قدس و 
مس��جداالقصی اس��ت. نافرمانی اسرائیل و 

رعایت نکردن مفاد توافقات قبلی ازجمله در 
زمینه رفع محاصره و بازس��ازی غزه، عامل 
اصلی شکست تمام میانجی گری های مصر 
است و باعث شده تمام میانجی گران مصری 
در مقابل مسئوالن غزه و گروه های مقاومت 
شرمنده ش��وند. قاهره ازجمله شاخص ترین 
حامیان موضوع فلسطین در میان ملت های 
عربی به شمار می رود. در پایان این گزارش 
آمده اس��ت: به باور بس��یاری از تحلیلگران 
مصری، رژیم اشغالگر اس��رائیل می خواهد 
مصر ضعیف بماند و ارتش آن مس��تهلک و 
فرسوده ش��ود و به همین دلیل تمرکز خود 
را بر تس��لیح و تأمین مالی برخی گروه های 
تکفیری ضعیف ش��ده در ش��به جزیره سینا 
گذاشته اس��ت. رأی الیوم نوش��ت: مقابله با 
بحران های فلج کننده اقتصادی در سرلوحه 
اولویت ه��ای رهب��ران مصر ق��رار دارد، اما 
رژیم اشغالگر اس��رائیل می خواهد با دشوار 
کردن بحران ها، به ویژه با نزدیک ش��دن به 
مرحله س��وم پر کردن مخازن س��د النهضه 
در م��اه جوالی، این بحران ها را به وضعیت 
انفجار برساند. به نظر می آید صبر مقام های 
مصری در برابر توطئه های اس��رائیل دیری 
نپاید و ش��اهد اقدام علیه تل آویو از س��وی 

مصری ها باشیم.
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اقتصاد کالن

اصالح شاخص بورس در نیمه ارتفاع 
۱.۵ میلیون واحد 

شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار 
س��رمایه با افت 1۲ هزار واحدی روبرو شد. به 
گزارش تس��نیم، در جریان دادوستدهای امروز 
بازار س��رمایه بیش از 10میلیارد و ۶54میلیون 
س��هم و حق تقدم به ارزش��ی بالغ ب��ر 5هزار و 
۸۶۳میلیارد توم��ان در بیش از ۶۶9هزار نوبت 
مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس با 
افت 1۲هزار و 901واحدی در ارتفاع یک میلیون 
و 540هزار و 141واحد قرار گرفت.بیشترین اثر 
منفی بر دماسنج بازار س��هام در روز جاری به 
ن��ام نمادهای معامالتی ش��رکت های صنایع 
پتروشییم خلیج فارس، پاالیش نفت بندرعباس 
و سرمایه گذاری تامین اجتماعی شد و در مقابل 
ش��رکت های پاالیش نفت تبریز، مبین انرژی 
خلیج فارس و پتروشیمی جم با رشد خود مانع 
افت بیش��تر نماگر بازار سهام ش��دند.ر اساس 
این گ��زارش، در بازارهای فرابورس ایران هم 
با معامله 5میلیارد و 700میلیون ورقه به ارزش 
17۲ه��زار و ۲7۶میلیارد توم��ان در ۳۶5هزار 
نوبت، ش��اخص فرابورس )آیفکس( 107واحد 
اف��ت کرد و در ارتفاع ۲1ه��زار و 95واحد قرار 
گرفت.در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی 
بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معامالتی 
پلیمر آریا ساس��ول، صنعتی مین��و و فرابورس 
ایران شد و در مقابل شرکت های بیمه پاسارگاد، 
پتروشیمی زاگرس و سرمایه گذاری صبا تامین 
بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود 

ثبت کردند.

نحوه دریافت وام سهامداران بورسی 
اعالم شد 

معاون ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی، از 
عملیاتی ش��دن امکان توثیق سهام اشخاص 
برای دریافت وام با همکاری دو بانک ملی و 
قرض الحسنه مهر ایران خبر داد. به گزارش 
تس��نیم؛ حس��نلو در گفتگوی تلویزیونی در 
این باره گفت: در تالش هس��تیم زیر ساخت 
وثیق��ه ق��رار گرفتن هم��ه نماده��ا یا همه 
سهام س��هامداران را آماده کنیم و به صورت 
الکترونیک��ی در اختی��ار بانک ها ق��رار دهیم 
تا آن ها بتوانند به پش��توانه وثیقه س��هام به 
سهامداران تس��هیالت ارائه دهند.وی افزود: 
بانک ملی و بانک قرض الحس��نه مهر ایران 
در این زمینه پیش��تاز هس��تند و به زودی با 
فراهم ش��دن بسترهای قانونی، این دو بانک 
ارائه تس��هیالت را آغاز خواهند کرد. حسنلو 
اضافه کرد: آن چیزی که برای شرکت سپرده 
گذاری مهم اس��ت احراز هویت س��هامداران 
است که به صورت کاماًل الکترونیکی انجام 
خواهد ش��د و نی��ازی به مراجع��ه حضوری 
نخواهد بود. معاون ش��رکت س��پرده گذاری 
مرک��زی گفت: همه کس��انی که می خواهند 
از این تس��هیالت اس��تفاده کنن��د حتماً باید 
در س��امانه س��جام ثبت نام کرده باشند  وی 
اف��زود: در جریان اجرای این طرح مش��تری 
می تواند آن سهامی که می خواهد وثیقه شود 
و تعدادشان را از طریق سامانه انتخاب کند و 
ما این درخواست را به بانک ارسال می کنیم 

تا بقیه مراحل وثیقه سهام انجام شود.

بازسازی اوکراین با اموال خارجی 
روسیه

مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا، در 
مصاحبه با فایننش��ال تایمز گفت که اتحادیه 
اروپ��ا به دنبال مصادره اموال خارجی روس��یه 
اس��ت. به گزارش مهر جوزپ بورل، مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با 
فایننشال تایمز گفت که اتحادیه اروپا به دنبال 
مصادره اموال خارجی روس��یه اس��ت تا از آن 
برای بازس��ازی اوکراین پ��س از جنگ مورد 
اس��تفاده قرار گیرد.ورل به این روزنامه گفت: 
منطقی اس��ت اتحادیه اروپا از ایاالت متحده 
در رفت��اری که پس از تس��لط طالبان بر این 
کش��ور با دارایی های بانک مرکزی افغانستان 
کرد، الگوبرداری کند.هماهنگ کننده سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپا گفت: »ما پول در جیب 
خ��ود داریم و یکی باید برای من توضیح دهد 
که چرا این اقدام برای پول افغانس��تان خوب 

است و برای پول روسیه خوب نیست.«

۹۱ میلیون تومان به گزارش دهندگان 
تخلفات بورس پرداخت شد 

مدیری��ت نظارت ب��ر بورس های س��ازمان 
بورس گفت: ب��ه گزارش دهندگان تخلفات 
بورس، معادل 10 تا ۳0 درصد جریمه اعمال 
ش��ده متخلفان، پاداش پرداخت می شود.به 
گزارش مهر پارچینی گفت: در اواخر س��ال 
9۸ س��امانه ای به نام دیده بان سالمت بازار 
در تارنم��ای بازار بورس ب��ا رویکرد نظارت 
اف��راد به عن��وان یک ناظر بیرون��ی در بازار 
س��رمایه طراحی ش��د که گزارش دهندگان 
تخلفات، مش��مول دریافت پاداش می شوند.
به گفته او، طبق مصوبه شورای عالی بورس 
در سال 9۸، مقرر ش��د که 10 تا ۳0 درصد 
جریمه ای که ناشی از تخلف در بازارها صادر 
می ش��ود، به عنوان پ��اداش از محل منابع 
سازمان بورس پرداخت شود.مدیریت نظارت 
بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار 
می گوید: حف��ظ هویت افراد گزارش دهنده، 
در اولویت قرار دارد. ح��دود 900 پرونده در 
سامانه دیده بان بازار سرمایه ثبت شده است 
که ۶0 مورد آن ها، مشمول ناهنجاری عمده 
می ش��وند. اخیراً دو پرونده ب��ه جمع بندی 
نهایی رس��ید و با تأیید هیئت مدیره سازمان 
بورس، قرار اس��ت حداکثر پاداش به افرادی 
ک��ه این دو تخلف را اعالم کرده اند پرداخت 
ش��ود. تا کنون نیز به یک مورد، ۶1 میلیون 
تومان و دیگری ۳0 میلیون تومان پرداخت 
شده اس��ت.حمید حسن آبادی مدیر فناوری 
اطالعات س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
بیست و نهم اردیبهش��ت پارسال گفته بود: 
سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه و پیاده 
سازی سامانه دیده بان سالمت بازار سرمایه 
)س��وت زن( را در دستور کار قرارداده است. 
شهروندان می توانند به دو صورت شناس و 
ناشناس، در این سامانه اقدام به ثبت گزارش 

تخلف کنند.

وزیر نیرو به ارمنستان می رود
وزی��ر نیرو ب��ه عن��وان رییس کمیس��یون 
مش��ترک همکاری ه��ای اقتص��ادی ایران 
و ارمنس��تان، فردا در ص��در هیاتی بلند پایه 
ع��ازم ش��هر ای��روان، پایتخ��ت جمهوری 
ارمنس��تان می ش��ود.به گزارش مهر به نقل 
ازپایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، »علی اکبر 
محرابی��ان« روز سه ش��نبه )ف��ردا( در صدر 
هیأتی بلند پایه برای ش��رکت در هفدهمین 
اجالس کمیسیون مش��ترک همکاری های 
اقتصادی ایران و ارمنس��تان به ایروان سفر 
می کند.توس��عه روابط و حج��م مبادالت دو 
کش��ور جزو اهداف اصلی سفر وزیر نیرو به 
ارمنس��تان بوده و این سفر درراستای ارتباط 
فعال دولت سیزدهم جمهوری اسالمی ایران 
با کش��ورهای همسایه انجام می شود.معاون 
وزی��ر نف��ت و مدیرعامل ش��رکت ملی گاز 
ایران، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، 
مع��اون ارزی بانک مرکزی، معاون وزیر راه 
و شهرسازی و …، وزیر نیرو را در این سفر 
همراهی می کنند.فرودین ماه امسال رئیس 
اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و ارمنستان با 
بی��ان اینکه صادرات کاالیی به این کش��ور 
رشد چش��مگیری را در سال گذشته تجربه 
کرده اس��ت، تاکی��د کرد: ماش��ین آالت 50 
درص��د، کاالهای س��اخته ش��ده 50 درصد 
و م��واد اولیه 100 افزای��ش را ثبت کردند و 
ص��ادرات کاالیی روند رو به رش��دی را در 

پیش گرفته است.

مشاهده لحظه ای قبض برق امکان 
پذیر شد

نس��خه جدید برنامه »برق م��ن« با قابلیت 
پ��ردازش تصوی��ر ک��ه باع��ث می ش��ود، 
خوداظه��اری مصرف برق )قرائ��ت کنتور( 
توس��ط مش��ترکان به راحتی ام��کان پذیر 
ش��ود، راه ان��دازی ش��د.به گ��زارش خبری 
ش��رکت تولید، انتقال و توزی��ع نیروی برق 
)توانیر(، نس��خه جدید نرم افزار موبایلی برق 
م��ن )اپلیکیش��ین( که قابلی��ت نصب روی 
 Android و   IOS هم��راه  تلفن ه��ای 
را دارد، به امکان پ��ردازش تصویر مجهز و 
بروزرسانی ش��د.با این امکان، تبدیل تصویر 
اعداد مصرف برق به متن و در نهایت صدور 
صورت حس��اب انجام و مشترکان می توانند 
هرگاه تمایل داش��ته باشند از میزان مصرف 
و هزینه برق مصرفی خود اطالع پیدا کنند.

همچنین راه اندازی ای��ن امکان جدید برای 
مش��ترکان موجران و مس��تأجران نیز بسیار 
مؤث��ر و باع��ث تس��هیل در تس��ویه هزینه 
برق مصرفی به ص��ورت لحظه ای در هنگام 

جابه جایی می شود.

اخبار

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
در بخش انرژی س��االنه 100 و کاالهای 
اساس��ی ۲0 میلی��ارد دالر یاران��ه پنه��ان 
می دهیم، گفت: ولی س��بب بهبود ضریب 
جینی نشد و پولدارها، پولدارتر و فقرا فقیرتر 
شد.به گزارش مهر، مسعود میرکاظمی در 
بخش خبری س��اعت 14:00 سیما درباره 
ح��ذف ارز ترجیحی و افزای��ش یارانه های 

نقدی اظهار داش��ت: جلس��ات مختلفی از 
سال گذشته در مورد تعیین تکلیف وضعیت 
اقتصادی کشور و سند تحول دولت برگزار 
کردیم ک��ه یکی از محوره��ای آن توزیع 
عادالنه یارانه ها بوده است.وی با بیان اینکه 
ام��روز قدم های اجرای��ی این طرح نزدیک 
اس��ت، اظهار داش��ت: بحث در یارانه ها به 
این شکل است که به سمتی هدایت شود 

که به س��فره خانوارها برسد و جلوی خروج 
کاالهای اساسی از کشور گرفته شود.رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بیان اینکه در 
بخ��ش ان��رژی س��االنه 100 و کاالهای 
اساس��ی ۲0 میلی��ارد دالر یاران��ه پنه��ان 
می دهیم، گفت: ولی س��بب بهبود ضریب 
جینی نشد و پولدارها، پولدارتر و فقرا فقیرتر 
شدند.معاون رئیس جمهور ادامه داد: دولت 

س��یزدهم اجازه نمی دهد یارانه ها ناعادالنه 
توزیع شود. ما به دنبال مبارزه با فقر هستیم. 
به تدریج به سمت نهایی شدن تصمیمات 
در خصوص توزیع عادالنه یارانه ها نزدیک 
می شویم و پس از تأیید رئیس جمهور نتایج 
به اطالع مردم خواهد رس��ید.میرکاظمی با 
اش��اره به بحران م��واد غذایی دنیا که پس 
از جنگ روس��یه و اوکراین تش��دید ش��د، 

تصریح ک��رد: با این اقدام ع��الوه بر آنکه 
یارانه ه��ا را اثربخش خواهیم ک��رد با فقر 
نیز مبارزه می کنیم.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه تأکید کرد: در تحقیقاتی که سازمان 
هدفمندی یارانه ها انجام داده متوجه شدیم 
هر چقدر میزان یارانه ها برای اقش��ار پایین 
اضافه شده و تغییر می کند، فاصله ضریب 

جینی نیز کاهش می یابد.

دولت سیزدهم به دنبال توزیع عادالنه یارانه ها و مبارزه با فقر است
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

ظرفیت برتر کشتی سازی ایران در منطقه 
تحویل نفتکش افراماکِس 2  تا یک ماه آینده  

 مدیرعامل ش��رکت صدرا از تکمیل مراحل 
ساخت نفتکش افراماکس ۲ خبر داد و گفت: 
فناوری ساخت این کشتی در ایران نهادینه 
ش��ده است.  علی زارعی  در گفت  وگو با ارس 
اظهار داشت:  کشتی افراماکس ۲ در کنار سه 
کش��تی افراماکس دیگر به سفارش شرکتی 
خارجی س��اخته شده و کش��تی اول طی دو 
سال و نیم ساخته شد و در سال 9۶ تحویل 

داده شد که هم اکنون در حال بهره برداری 
اس��ت.مدیرعامل ش��رکت صدرا به عنوان 
زیرمجموع��ه قرارگاه س��ازندگی خاتم النبیا، 
اظهار داشت: کشتی های افراماکس ظرفیت 
حمل 750 هزار بشکه نفت را داشته و ۲50 
متر طول، 44 مت��ر عرض، ۲1 متر ارتفاع و 
14.۸ متر آبخور دارند، س��رعت این نفتکش 
ها ب��ه 15 گ��ره دریایی می رس��د و دارای 

یک موت��ور اصلی با ق��درت 15 مگاوات و 
۳ ژنرات��ور یک مگاواتی ب��رای تامین برق 
کشتی هس��تند.زارعی افزود: بعد از ساخت 
کش��تی اول افراماکس ، ساخت کشتی دوم 
در س��ال 97 آغاز ش��د و در کمتر از دو سال 
افراماکس ۲ به آب انداخته ش��د و االن این 
کشتی آماده تست های دریایی است و برآورد 
ما این اس��ت که ظرف یک ماه دیگر آماده 

تحویل به کارفرما خواهد شد. بالفاصله بعد 
از تحویل کشتی دوم، مراحل ساخت کشتی 
س��وم آغاز می شود و برنامه ما این است که 
آن را ظرف کمتر از دو س��ال تحویل دهیم.

در مورد اهمیت ساخت این کشتی ها توسط 
ش��رکت صدرا گفت: این طرح از چند جهت 
حائز اهمیت اس��ت. یکی آنکه شرکت صدرا 
اولین ش��رکت سازنده این نوع کشتی ها در 

ایران و خاورمیانه است، فناوری ساخت این 
کشتی در ایران نهادینه شده و اگر سفارشی 
برای ساخت این کشتی توسط شرکت های 
داخلی مانند ش��رکت ملی نفتک��ش ایران، 
شرکت کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران 
و غیره ارائه ش��ود، ما در کمترین زمان و با 
بهترین کیفیت آمادگی ساخت کشتی های 

مختلف را در شرکت صدرا داریم.

دالر جهانگیری استخوانی به جامانده در گلوی اقتصاد کشور
منفعت ارز ترجیحی تومانی در جیب دالالن

گروهاقتصادی-میثمترکیان:دولت س��یزدهم بعد از وقوع 
جنگ در اوکراین و بحران جهانی تأمین غالت بر اجرایی 
شدن تغییر نظام یارانه ارز ترجیحی به قطعیت رسیده است، 
هرچند در استدالل گذار از نظام یارانه ارزی به یارانه ریالی 
مباحثی مثل جلوگیری از قاچاق نیز مطرح ش��ده است.با 
توجه به این دو موضوع بس��یاری از کارشناس��ان در بدنه 
دولت مباحثی مثل احتمال بروز مشکل در تأمین کاالهای 
اساسی را پیش بینی کرده اند. جدای از صحت و سقم این 
پیش بینی، هم اکن��ون دولت برای اجرای این تصمیم که 
پیش از این در الیحه بودجه 1400 و 1401 نیز بر آن تأکید 
ش��ده بود به تصمیم نهایی رسیده است.در ایران با وجود 
آنکه کاهش یارانه های پنهان از آغاز برنامه اول توس��عه 
مورد توجه قرار گرفته بود، ولی حذف یارانه ها و آزادسازی 
قیمت ها به صورت یک طرح منسجم، نخستین بار در اواخر 
دهۀ ۸0 و ذی��ل طرح »هدف مندس��ازی یارانه ها« کلید 
خورد.برپایه قانون »هدف مندس��ازی یارانه ها« بنا بود که 
در مدت پنج سال، یارانه کاالهایی مانند بنزین، گازوئیل، 
گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف 
ش��ده و این اقالم با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس 
عرضه ش��وند )گرچه در نهایت حذف یارانه اقالم مذکور 
به طور کامل اجرا نشد(. هدف طرح هدفمندسازی محدود 
ساختن دسترسی دهک های درآمدی باال به اقالم یارانه ای 
و توزیع مستقیم این یارانه ها میان افراد نیازمند اعالم شده 
بود.با این وجود کارشناس��ان معتقدند دو اش��کال اساسی 
در هدفمندی یارانه ها در س��ال ۸9 ایجاد شد که بایستی 
برای تجربه های بعدی مورد توجه قرار گیرد. اواًل در نظر 
گرفتن یک رقم ثابت برای یارانه موجب ش��د که پس از 

چندین سال از اجرایی شدن طرح، عماًل کارایی خود را از 
دس��ت بدهد و ارزش یارانه 45 هزار تومانی به حدودد ده 
درصد از ارزش خود در سال ۸9 برسد.همچنین ایده اصلی 
طرح ب��ر پایه حذف یارانه های پنهان و اعطای مردم بود. 
در صورتی که این مقدمه محقق نشود، عماًل نقض غرض 
اتفاق افتاده و نمی توان انتظار کارآمدی داشت. اتفاقی که 
در س��الیان گذشته افتاد و موجب افزایش یارانه پنهان، تا 
رقم 1400 میلیارد تومان، به گواه گزارش س��ال گذش��ته 
دیوان محاس��بات شده اس��ت.به گزارش تسنیم، حسین 
سالح ورزی به حذف ارز 4۲00تومانی و تأثیر آن در اقتصاد 
کشور اشاره کرد و افزود: ارز ترجیحی به عنوان یک تجربه 
گسترده ناموفق و بلندمدت در همه دنیا محسوب می شود 

که هیچ گاه منافع استفاده از این نوع یارانه در قالب تأمین 
و توزیع ارز ارزان نصیب مصرف کنندگان نهایی نمی شود.
وی اظهار داشت: در ایران هم در سال های گذشته شاهد 
بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط 
در جیب برخی از واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه ساز 
توزیع رانت بوده است.سالح ورزی تأکید کرد: هدف اصلی 
از استفاده این ارز، اقشار آسیب پذیر بودند که هیچ گاه نیاز 
این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به عبارتی تاکنون 
ارائ��ه چنین یارانه هایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده 
است.عضو شورای عالی بورس ابراز کرد: دست کم در ۳0 
سال گذش��ته و نیز بعد از ایام جنگ تحمیلی، دولت های 
مختلفی سعی کردند یارانه ها را ساماندهی و هدفمند کنند و 

همچنین زمینه سامان بخشیدن ارز ترجیحی را که به نوعی 
توزیع رانت در کشور بود فراهم کنند، اما در عمل همیشه 
به دلیل نیمه تمام شدن این اقدامات، منتج به نتیجه مثبت 
نش��د.وی تأکید کرد: در کشور فرصت زیادی برای توزیع 
ارز ترجیح��ی و نیز ارز 4۲00تومانی وجود ندارد و بیش از 
این هم اقتصاد کشور توان و تحمل ارائه چنین ارزی را در 
کشور ندارد.سالح ورزی راجع به تصمیم دولت سیزدهم در 
راستای حذف ارز 4۲00تومانی گفت: اقدام دولت سیزدهم 
برای س��اماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره مندی 
اقتصاد کشور از جمع آوری رانت های ایجادشده تحت تأثیر 
استفاده از ارز 4۲00تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه 
است که تصمیم قاطعی را برای اجرایی شدن آن در دستور 
کار قرار داده اس��ت.وی ابراز کرد: با توجه به این تصمیم 
به موقع دولت سیزدهم، امیدواریم که این اقدام به مرحله 
اجرا برسد و تصمیمات الزم به منظور تداوم آن اتخاذ شود.
وی افزود: بهترین راه برای آن که جامعه بتواند به درس��تی 
با این موضوع کنار بیاید و آن را بپذیرد اطالع رسانی نتایج 
و تبع��ات حذف ارز 4۲00تومانی به آحاد مردم اس��ت که 
این امر نیازمند کمک و اقدام گس��ترده مس��ئوالن است.
س��الح ورزی تأکید ک��رد: بهتر اس��ت دول��ت به منظور 
اطالع رسانی به آحاد جامعه، سیاست رفاهی را برای اقشار 
آسیب پذیر، قشر حقوق بگیر و افرادی که در فرآیند حذف 
ارز دچار فشار می ش��وند به صورت شفاف اعالم کند.وی 
اضافه کرد: اگر تبعات و آثار مثبتی که در رابطه با انضباط 
مالی در دولت، کاهش کسری بودجه و اثرات اقصاد کالن 
آن برای مردم توضیح داده ش��ود، اقدامات دولت مؤثرتر و 

پذیرش و همراهی مردم گسترده تر خواهد بود.

یک عضو اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک با اعالم اینکه 
تولیدکننده امروز نمی داند چه تغییراتی بر سر حامل های 
انرژی خواهد آمد، گفت: امروز باالترین سطح قاچاق در 
بخش پوش��اک انجام می شود که هیچ تصمیمی برای 
مقابله با این آن به کار گرفته نمی شود. مجید افتخاری 
در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دو ماه از سال گذشته 
و هنوز یک تصمیم مناسب برای صنعت پوشاک کشور 
به کارگرفته نشده است، گفت: این روزها که بحث حذف 
ارز 4۲00 مطرح اس��ت ما نیز در ترخیص مواد اولیه خود 
با مش��کل روبرو هس��تیم، به نحوی که تعرفه گمرکی 
براس��اس ارز 4۲00 تومانی پرداخت می شد اما گمرک 
چون نمی داند طی روزها و ماه های آینده چه تغییری بر 

روی نرخ تعرفه گمرکی لحاظ می شود موقتا کاالهای ما 
را برمبنای ارز 4۲00 ترخیص و ضمانت نامه هایی را از ما 
دریافت می کند.وی افزود: اگر در ماه های اینده ارز 4۲00 
حذف شود باید به گمرکات مراجعه و مابه التفاوت تعرفه 
گمرکی را پرداخت کنیم.این تولیدکننده با تاکید براینکه 
همین موضوع عاملی شده تا تنشی بر بازار اعمال شود، 
گفت: فروشنده ها طبیعی است که محصوالت خود را با 
قیمت های متفاوتی عرضه می کنند. عالوه براین افزایش 
هزینه دس��تمزد نیز عاملی شده تا هزینه تمام شده کاال 
برای واحدهای تولیدی پوشاک افزایش پیدا کند اما جالب 
اینجاست دولت خود تصمیم به افزایش نرخ دستمزد می 
گی��رد اما آن را رعایت نکرده و فقط واحدهای تولیدی را 

ملزم به رعایت این نرخ می کند چرا خودشان افزایش ده 
درصدی را اعمال می کنند اما از ما توقع رعایت نرخ کامل 
افزایش دستمزد را دارند.این عضو اتحادیه تولیدکنندگان 
پوش��اک با اعالم اینکه تولیدکننده ام��روز نمی داند چه 
تغییراتی بر سر حامل های انرژی خواهد آمد، تصریح کرد: 
هیچ کس پاسخی نمی دهد اما در بازار این زمزمه مطرح 
شده که در ماه اول تابستان واحدهای صنعتی در اولویت 
خاموش��ی قرار دارند. خوب در این شرایط واحد تولیدی 
چگونه فعالیت کند.وی با اعالم اینکه تشدید مشکالت 
عاملی ش��ده تا میزان تولید واحدهای صنعتی کاهش و 
حتی با ریزش نیرو روبرو ش��ود، گف��ت: امروز باالترین 
سطح قاچاق در بخش پوشاک انجام می شود اما اقایان 

به این موضوع توجه نکرده و هیچ تصمیمی برای مقابله 
با این مشکل به کار نمی گیرند.این تولید کننده پوشاک 
در ادامه به عدم ارائه اعتبارات آن هم با گذش��ت دو ماه 
از سال اشاره کرد و افزود: هنوز روند تخصیص اعتبارات 
درسال 1401 به بانکها ابالغ نشده و آنها نیز این موضوع 
را متوقف کردند.این عضو اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک 
تصری��ح کرد: به نظر می رس��د دولت باید موقتا تا پایان  
شهریور ماه امسال ترخیص کاالها را در گمرکات با همان 
تعرفه گمرک��ی 4۲00 انجام دهد تا تنش بازار تاحدودی 
برطرف و آرامش ایجاد شود، عالوه براین باید محدودیت 
واردات نخ نیز برطرف ش��ود تا واحدهای تولیدی بدون 

نگرانی بتوانند فعالیت کنند.

تعرفه واردات پوشاک هنوز برمبنای ارز ۴۲۰۰ است 

سرنگونی روسیه از قدرت بزرگ نفتی جهان
تحلیلگران انرژی:

شرکت انرژی ریستاد برآورد کرد که تولید نفت 
روسیه ممکن است تا سال ۲0۳0 با ۲0 درصد 
کاهش به 7.5 میلیون بش��که در روز برسد.به 
گزارش مهر کارشناسان انرژی معتقدند تحریم 
نفت روس��یه از س��وی اتحادیه اروپا، می تواند 
تولید نفت این کشور را از بین می برد و موقعیت 
مس��کو را به عنوان یک ق��درت بزرگ نفتی 
جهانی سرنگون کند.با توجه به ظرفیت محدود 
روسیه برای ذخیره نفت فروخته نشده، تحریم ها 
باعث کاهش تولید خواهد شد. اما حتی قبل از 
پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات 
نفت روسیه در چهارشنبه گذشته، کرملین قباًل 
هشدار داده بود که تولید نفت ممکن است در 
سال جاری تا 17 درصد کاهش یابد.در این ماه، 

شرکت انرژی ریستاد برآورد کرد که تولید نفت 
روسیه ممکن است تا سال ۲0۳0 با ۲0 درصد 
کاهش به 7.5 میلیون بشکه در روز برسد. به 
گزارش بیزینس اینسایدر، مت اسمیت، تحلیلگر 
ارشد نفت در Kpler، پیش بینی کرد که این 
کاهش در واقع می تواند ظرف یک یا دو سال 
پس از ممنوعیت اتفاق بیفتد.کاهش تولید در 
درازمدت توانایی روس��یه ب��رای پمپاژ نفت را 
مختل خواهد کرد، زیرا آب و هوای سخت در 
مناطق نفت خیز مانند سیبری می تواند به چاه ها 
در صورت خاموش بودن طوالنی مدت آسیب 
برساند.الکساندر تومیک، اقتصاددان و دانشیار 
کالج بوس��تون، ب��ه بیزینس اینس��ایدر گفت 
که این ممنوعیت »مس��لماً جایگاه روسیه را 

تضعیف می کند، زیرا جریان بودجه به روسیه را 
محدود می کند و اعمال قدرت خود را در خارج 
از کشور دشوار می کند«.وی افزود که حتی اگر 
این ممنوعیت تصویب نشود، اعضای اتحادیه 
همچنان می توانند ممنوعیتی را بر اساس کشور 
به کشور اعمال کنند که همچنان فشار زیادی 
بر مسکو وارد می کند.تومیک خاطرنشان کرد 
که آنچه برای جایگاه جهانی روسیه مهم است 
این اس��ت که سایر قدرت های جهانی چگونه 
به کشورهایی که روابط خود را با مسکو قطع 
نمی کنند نگاه خواهند کرد.تومیک گفت: »در 
این مرحله، روسیه احتمااًل تحت تغییر رژیم قرار 
خواهد گرفت تا اعتماد را بازگرداند و تجارت به 
حالت عادی بازگردد.« »این احتمااًل یک کار 

بسیار دشوار اس��ت.«در واقع، کشورها تمایلی 
به تجارت با مسکو ندارند. تعداد محموله های 
نفت روس��یه که به عن��وان »مقصد نامعلوم« 
طبقه بندی ش��ده اند، از زم��ان آغاز جنگ در 
اوکراین افزایش یافته اس��ت، زی��را خریداران 
محتاط به اجتناب از دخالت با کش��ور تحریم 
شده متوسل شده اند.ریستاد گفت که غول های 
نفتی بین المللی نیز در حال خروج از روس��یه 
هستند، جایی که فقدان سرمایه گذاری خارجی 
و فناوری در بخش نفت احتمااًل فعالیت حفاری 
را کاهش می دهد.اس��میت گفت: »ممنوعیت 
اتحادیه اروپا بر انرژی روس��یه مطمئناً صنعت 
نفت و گاز روس��یه را مختل می کند، زیرا این 
کش��ور برای یافتن خریداران جایگزین برای 

تمام انرژی خود با مش��کل مواجه می ش��ود و 
در نهایت تولید را متوقف می کند و درآمدی را 
که اقتصادش به آن بسیار وابسته است کاهش 
می دهد«. .عالوه بر تحریم نفتی، اتحادیه اروپا 
همچنین می خواهد ارائه خدمات شرکت های 
اروپایی را به بخش نفت روس��یه محدود کند. 
روز پنجش��نبه، آژانس بلومبرگ اشاره کرد که 
پیش نویس قانونی وجود دارد که افراد درگیر در 
حمل و نقل یا بیمه نفت روسیه به هر کشوری 
در جهان را ممنوع می کند.این امر مس��کو را 
برای تغییر مسیر عرضه به بازارهای جدیدی 
مانن��د چین و هن��د، دو نام��زد محتمل برای 
برداشت برخی از بش��که های مازاد از روسیه، 

دشوار می کند.
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شهرستان

استقبال پرشور کارکنان برق منطقه ای 
خوزستان از طرح اهدای خون

کارکنان ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان 
در ط��رح اهدای خون س��ازمان انتقال خون 
مرکزی اس��تان، مش��ارکت پرش��ور و فعالی 

داشته اند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان، س��ازمان انتقال خون 
مرکزی اس��تان ب��ا حضور در ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان اقدام به خون گیری از 

کارکنان این شرکت کرد.
کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز 
از این طرح اس��تقبال کرده و حضور پرشور و 

خیرخواهانه ای در اهدای خون داشته اند.
رئی��س اداره اهداکنن��دگان س��ازمان انتقال 
خون خوزستان با تش��کر از همکاری روابط 
عمومی ش��رکت برق منطقه ای خوزستان در 
اج��رای این طرح، بیان کرد: به دلیل بیماری 
کرونا مراجعه کنندگان اهدای خون کم شده و 
بانک خونی سازمان انتقال خون نیاز مبرم به 
فرآورد ه های خونی مورد نی��از دارد که برای 
رفاه حال همشهریان با هماهنگی انجام شده 
به صورت حضوری در شرکت ها و سازمان ها 

از داوطلبین خون گیری می شود.
دکت��ر الله نظری تصریح ک��رد: برای تامین 
خون بیماران تاالسمی که نیازمند خون تازه 
هس��تند و تامین پالکت خون، نیاز به اهدای 

خون روزانه است.
وی افزود: کارکنان ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان از اجرای این طرح استقبال خوبی 
داش��ته  و در ای��ن کار خیر مش��ارکت فعالی 

کرده اند.

حضور شهردار اهواز در بین سران 
عشایر و بزرگان و معتمدین محالت

رض��ا امینی ش��هردار اهواز ب��ه دعوت دکتر 
باوی معاون قضایی ریاس��ت کل دادگستری 
و رئیس شورای حل اختالف استان خوزستان 
با سران عشایر و بزرگان و معتمدین محالت 

شهر اهواز دیدار و گفتگو کرد.
ش��هردار اهواز هدف این دوره را بررس��ی و 
ارائه راهکارها جهت حل مشکالت در سطح 
شهر اهواز و همچنین ارائه گزارش پروژه های 

انجام شده عنوان کرد.
وی افزود: س��ران عش��ایر به دلی��ل اعتماد 
و احترام��ی که بین م��ردم دارند، مانند دیگر 
مس��ئولین، پیگیر مش��کالت مردم هستند و 
هرجا که ضعفی وجود دارد توسط این عزیزان 

بررسی و به مسئولین اطالع داده می شود.
امینی عنوان ک��رد: هدف ما از این بازدید ها 
ارتباط بهتر با مردم به منظور افزایش کیفیت 

خدمات دهی به شهروندان می باشد.
گفتنی است در این دیدار، سید ناصر مهداوی 
عضو شورای شهر، شهردار اهواز را همراهی 

می کرد.

مراسم معارفه سرپرست معاونت 
منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و 

فاضالب استان بوشهر برگزار شد
سرپرس��ت ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
بوش��هر در آیین معارفه سرپرس��ت معاونت 
منابع انس��انی و تحقیقات شرکت آبفا با بیان 
اینکه مهمترین س��رمایه هر ش��رکت منابع 
انس��انی آن اس��ت اظهار داش��ت: اگر منابع 
انس��انی به رش��د و بالندگی برسد بهره وری 
در آن مجموع��ه افزایش می یابد، در غیر این 

صورت تنزل می یابد.
ابوالحس��ن عالی اف��زود: مهمتری��ن وظیفه 
معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب 
و فاضالب اس��تان بوشهر شناسایی پتانسیل 
ها و شایس��ته گزینی منابع انسانی و انتخاب 
شایسته ها، افزایش رفاه و پیاده سازی عدالت 
در بین افراد در راستای ارتقا بهره وری است.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت توجه ب��ه عدالت 
در همه س��طوح گف��ت: اگر ناعدالتی باش��د 
نارضایتی افزایش می یابد از این نظر توجه به 
عدالت در همه سطوح امری مهم و ضروری 
است. سرپرست شرکت آب و فاضالب استان 
بوش��هر بیان کرد: ش��رکت آبفا باید برنامه و 
ش��اخص داشته باش��د و این معاونت یکی از 
مهمتری��ن و کلیدی تری��ن معاونت ها در این 
زمینه اس��ت. افزایش فعالیتهای تحقیقاتی و 
توجه ویژه به شرکتهای دانش بنیان در سالی 

که به تولید دانش بنیان مزین است
میبایس��ت در سر لوحه امور این معاونت قرار 

بگیرد.
در ای��ن مراس��م ضمن قدردان��ی از خدمات 
آقای محمدی ، خانم محمدی زاده به عنوان 
سرپرس��ت معاونت منابع انسانی و تحقیقات 

شرکت آبفا معرفی شد.

سهم ایران  خودرو خراسان در بازار 
خودروهای شاسی بلند به ۶۰ درصد 

می رسد
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی -با افزایش 
تیراژ تولید خودروهای شاس��ی بلند، س��هم 
گروه صنعتی ایران خودرو در بازار خودروهای 
شاسی بلند به ۶0 درصد افزایش می یابد. در 
نشست مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
و جمع��ی از نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
اس��المی با مدیران ایران خودرو خراسان، از 
افزایش تیراژ تولید خودروهای شاس��ی بلند 
و آغاز تولید انبوه وانت آریسان دو، به عنوان 
مهم تری��ن برنام��ه ش��رکت ای��ران خودرو 
خراسان در سال 1401 نام برده شد. در این 
نشس��ت که در ایران خودرو خراسان برگزار 
ش��د، برنامه های این ش��رکت مورد بررسی 
قرار گرفت و گزارشی از عملکرد و برنامه ها 

توسط مدیرعامل این شرکت ارایه شد.

 دیدار و نشست صمیمی رئیس اداره 
اطالعات شهرستان   با شهردار و 

اعضای شورای شهر
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��هرداری و 
شورای اس��المی نظرآباد ؛ نشست صمیمی 
رئیس اداره اطالعات شهرس��تان  با شهردار 
و اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر در محل 
س��اختمان ش��ورای اسالمی ش��هر برگزار 
ش��د. در ابتدای این نشست اعضای شورای 
اس��المی ش��هر با قدردان��ی از اقدامات این 
نهاد  به ارائه گزارش��ی از اقدامات شهرداری 
و شورای شهر و برنامه های پیش بینی شده 
آتی پرداختند. رئیس اداره اطالعات  در این 
نشس��ت اصل فعالیت ش��وراها را زمینه ساز 
واگذاری عرصه مدیریت محلی به منتخبان 
مردم دانست و گفت: اعضای شورا، منتخبان 
مردم هس��تند که توانستند با آرای مردم بار 
س��نگین نمایندگی، برنامه ریزی و تصمیم 
گیری را بر عه��ده بگیرند تا موجب اصالح 
ام��ور، بهبود زندگ��ی مردم و حف��ظ و ارتقا 

جایگاه این نهاد ارزشمند شوند.
ای��ن مس��ئول ضم��ن قدردان��ی از زحمات 
مدیریت ش��هری و اعضای ش��ورای ش��هر 
در خدمت رسانی به ش��هروندان بیان کرد: 
اعضای ش��ورای شهر به نوعی زبان گویای 
مطالب��ات م��ردم هس��تند که می بایس��ت 
قدردان این اعتماد م��ردم بوده و از فرصت 
خدمتگزاری خود به نحو احس��ن برای جلب 

رضای خداوند بهره ببرند.

انسداد مسیر سرابله_ایالم به علت 
عملیات عمرانی

رئیس پلیس راه استان ایالم از انسداد مسیر 
سرابله_ایالم در مقطع بانکول به علت ادامه 

عملیات عمرانی خبر داد.
س��رهنگ ابوالفض��ل که��زادی در جم��ع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: با توجه به اعالم 
پیمانکار پروژه راهسازی در مسیر سرابله به 
ایالم در کیلومتر 5 جاده س��رابله . ایالم در 
مقطع بانکول به علت ادامه عملیات عمرانی 
از مورخ 1۸ تا ۲4اردیبهش��ت مسدود خواهد 
بود. وی افزود: با توجه اینکه مسیر جایگزین 
در حاشیه این پروژه ودر همان مقطع بانکول 
آماده سازی شده است لذا رانندگان بایستی 

در این مسیر تردد نمایند.
رئیس پلیس راه اس��تان ایالم گفت: از همه 
رانن��دگان عزیز انتظار داریم ک��ه با رعایت 
قوانی��ن و مق��ررات راهنمای��ی و رانندگ��ی 
همکاری الزم با پلیس راه و همچنین عوامل 

اجرایی در این پروژه را داشته باشند.

شبکه فشار ضعیف سیمی ۱۰ روستای 
این شهرستان به کابل خودنگهدار 

تبدیل شد
مدی��ر توزیع ب��رق ش��اهرود از اجرای طرح 
تبدیل 1۸ هزار و ۲1۶ متر شبکه فشارضعیف 
هوایی سیمی 10 روستای این شهرستان به 
کابل خودنگهدار خب��ر داد. جمال فرخ زاده 
بی��ان کرد: نصب یا تعوی��ض 55 اصله پایه 
برق فش��ار ضعیف و فشار متوسط به منظور 
تقویت و اصالح شبکه برق روستاهای قلعه 
ش��وکت، خوری��ان ، مراد آب��اد، قلعه حاجی 
، راهنج��ان، علی آباد ، صال��ح آباد ، مهدی 
آباد ، س��طوه، اردیان و قلع��ه نوخالصه ، در 
قالب طرح بهارس��تان عملیاتی ش��ده است. 
وی یادآور ش��د : برای تبدیل شبکه سیمی 
به کابل خودنگهدار و اصالح پایه های برق 
مورد اش��اره، مبلغ 19 میلیارد و ۳05 میلیون 
ریال، سرمایه گذاری صورت پذیرفته است .

وی همچنی��ن با اش��اره به این ک��ه برای 
امسال، ۲1روستا در برنامه های این مدیریت 
قرار گرفته تا شبکه برق آنها اصالح و بهینه 
سازی شود خاطر نشان کرد : اسب کشان ، 
گرماب پایین ، گرماب ب��اال، کالته مرعی، 
صالح آباد، عشقوان ، باغستان ، طرود ، جعفر 
آباد ، یونس آباد ، حس��ین آباد س��اغری، ب 
دشت ، سلمرود ، ابوالحسنی، وهل، درازآب، 
فرینو، رباط زنگ، تلخاب، حجاج و دهمال ، 
به عنوان روس��تاهایی به شمار می روند که 

شبکه توزیع برق آنها بهسازی خواهد شد.

اخبار

تعمیرات اساس��ی واحد ه��ای آیزوماکس 
، هی��دروژن و آمین کنتکتور ش��ماره یک 
ش��رکت پاالیش نف��ت اصفه��ان از 1۸ 

اردیبهشت ماه، آغاز شد.
مدیر نگهداری وتعمیرات شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با اعالم این خبر و بیان اینکه 
مش��عل شماره یک ش��رکت نیز تعمیرات 
اساسی می¬شود، گفت: از آنجایی که در 
جهت بهبود کیفیت عملکرد و پیشگیری 
تبعات ناش��ی از فعالیت بی وفقه دستگاه 

های پاالیش��ی، واحده��ای عملیاتی باید 
در فواصل ۳ تا 4 س��ال تعمیرات اساسی 
¬ش��وند، تعمیرات این واحدها که س��ال 
1۳9۸ تعمیرات اساس��ی ش��دند، با برنامه 
ریزی ه��ای صورت گرفت��ه وبدون وقفه 

انجام می گردد.
علیرض��ا قزوین��ی زاده افزود: ای��ن دوره 
از تعمی��رات به علت حج��م باالی کار، با 
فعالیت مس��تمر ۲4 س��اعته و تالش بی 
وقف��ه و فعالیت ح��دود ۲500نفر نیروی 

انسانی انجام می شود.
وی با اش��اره به اینکه پی��ش بینی زمان 
تعمیرات اساس��ی واحدها ح��دود ۲4 روز 
خواهد بود، اظهار داشت: با توجه به سبک 
تر شدن شرایط همه گیری بیماری کرونا 
ان ش��اءا… این زمان را کاهش خواهیم 

داد.
قزوین��ی زاده ادام��ه داد: خ��وراک واح��د 
آیزوماک��س ش��ماره دو به طور متوس��ط 
روزانه ۲۲ هزار و 500بشکه در روز و واحد 

هیدروژن 7000 کیلوگرم در ساعت است؛ 
بنزین،گاز مایع، نفت سفید،سوخت هوائی 
و نف��ت گاز از تولیدات واح��د آیزوماکس 
اس��ت. و آمین کنتکتور نیز حذف گوگرد 

از محصوالت را بر عهده دارد.
مدیر نگهدای و تعمیرات شرکت پاالیش 
نفت اصفهان گفت:   تمام پرسنل شرکت 
و پیمانکاری درگیر در تعمیرات اساس��ی، 
قب��ل از آغ��از ب��ه کار تعمی��رات، دوره 
 HSE آموزش��ی ایمنی را زیر نظ��ر اداره

پاالیشگاه اصفهان گذرانده اند. بدین سبب 
خوش��بختانه تا کنون شاهد بروز حادثه ای 
نبوده ایم زیرا اولویت اول مسئوالن اجرایی 
این پاالیشگاه ایمنی و برنامه ریزی تعریف 

شده است

آغاز همزمان تعمیرات اساسی 4 واحد عملیاتی در شرکت پاالیش نفت اصفهان

عملیات اجرایی پروژه آبرسانی پیامبر رحمت )ص( به روستای آبشکی شهرستان مشهد آغاز شد
مشهدمقدسمحمدرضارحمتی-آیین کلنگ زنی پروژه 
آبرس��انی به روستای آبش��کی با حضور خیرین، اعضای 
ش��ورا و اهالی روس��تا و مدیران و معاونین آبفای برگزار 

شد.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مشهد در این مراسم 
در جمع خبرنگاران  اظهار کرد: از ابتدای سال 1۳99 که 
مسئولیت آبرسانی به روستاهای شهرستان مشهد به این 
شرکت واگذار شد از ۳50 روستا ؛ مسئولیت آبرسانی ۲۲۲ 
روس��تا بر عهده آبفا مشهد قرار گرفت و مابقی روستاها 
نیز با عن��وان غیرتحت پوش��ش و اصطالحا به صورت 

خودگردان آبرسانی می شدند. 
حس��ین اس��ماعیلیان افزود: یکی از اولویت های اصلی 
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد تحت پوشش قراردادن 
تمامی روستاهای حوزه مشهد بوده و برای تحویل گیری 
روس��تاها  آمادگی کامل داریم که بر همین اس��اس نیز 
از ۸۲ درصد برخورداری روس��تاها از خدمات آبرسانی در 

سال 1۳99 در حال حاضر به 9۲ درصد رسیده ایم.
 وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر 40 روس��تا به دالیل 
مختلف تحویل این شرکت نش��ده اند خاطرنشان کرد: 
با مجموعه اقداماتی که برنامه ریزی شده و نیز اقدامات 
ص��ورت گرفت��ه، امیدواریم بخش مهمی از مش��کالت 
کمبود آب در روستاها و شهرستان مشهد مرتفع گردد. 

اسماعیلیان با تاکید بر اهمیت موضوع وقف آب در ارتباط 

با روس��تای آبشکی اضافه کرد: روستای آبشکی یکی از 
روستاهایی اس��ت که فاقد هرگونه امکانات و تاسیسات 
آبی اس��ت و آِب تنها قنات این روس��تا هم کیفیت قابل 
قبول��ی ندارد و با توجه به اینکه اعتباری برای آبرس��انی 
به این روس��تا وجود نداشت ؛ طی یک اقدام خداپسندانه 
و ب��ه تبعیت از نیاکانمان ک��ه قدر و اهمیت زیادی برای 
آب قائل بوده اند، به همت گروه جهادی با عنوان خیرین 

آبرس��ان ان ش��اءاهلل عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به 
روس��تای آبش��کی با نام مبارک پیامبر رحمت)ص( آغاز 
خواهد ش��د تا مردم این روس��تا نیز از نعمت آب شرب و 

بهداشتی برخوردار شوند.
مدیریت آب و فاضالب منطقه 5 شهرس��تان مشهد نیز 
در این مراس��م گفت: وضعیت کم آبی و خشکسالی که 
با آن رو به رو هس��تیم، مشکالت روس��تاها را چندبرابر 

کرده و ما در تالش هس��تیم تا بتوانیم این مشکالت را 
به حداقل برسانیم. 

عباس اس��حاقیان در خصوص روس��تای آبشکی اظهار 
داش��ت: با توجه به اینکه در روس��تای مذکور هیچ گونه 
تاسیس��ات و امکانات برای آبرس��انی وجود نداشت بعد 
از تحویل گیری این روس��تا در اولین اقدام توس��ط دفتر 
مدیریت بحران این شرکت تعداد دو مخزن آب شرب در 
روس��تا مستقر گردید و پس از آن نیز با جلسات متعددی 
که با متولیان روس��تا و نیز اس��تانداری خراسان رضوی 
و س��ایر نهادهای مربوطه داش��تیم، تصمیم بر آن شد تا 
آبرسانی برای این روستا که هیچ گونه اعتباری برای آن 

دیده نشده بود با همت خیرین آبرسان صورت بگیرد.
 وی تصریح کرد: برآورد اولیه برای آبرسانی به این روستا 
حدود 1 میلیارد و ۲00 میلیون تومان می باشد که در گام 
اول قرار اس��ت اجرای شبکه توزیع روستا توسط خیرین 

عزیز تامین اعتبار گردد.
ش��ایان ذکر است عملیات اجرایی ش��بکه توزیع آب در 
روس��تای آبش��کی با حضور حدود  ۲00 نف��ر از اهالی، 
اعضای شورای روستا و اصحاب رسانه ؛  توسط خیرین، 
مدیری��ت عامل و مدیریت آب و فاضالب منطقه 5 آغاز 
شد که در این راستا حفر یک حلقه چاه ، احداث مخزن، 
اجرای ش��بکه توزی��ع و کنتورگذاری انش��عابات در بازه 

زمانی 45 روز انجام خواهد شد .

پرونده مطالبات کالن و برخی توافقات گره خورده را امسال ورق خواهیم زد
ش��هردار کرج گفت: پرونده مطالبات کالن و 
برخی توافقات گره خورده را امس��ال با هدف 
استیفای حقوق شهرداری، ایجاد منابع درآمدی 
و رعایت قان��ون ورق خواهیم زد و با حمایت 
های ش��ورای ش��هر، در جهت تحقق عدالت 
اجتماعی گام بر می داریم.مصطفی سعیدی در 
چهل و نهمین جلسه رسمی شورای شهر کرج 
ضم��ن تبریک روز کارگ��ر و روز معلم ضمن 
قدردانی از ش��ورای ششم برای تعیین تکلیف 
مجموعه مش��ارکتی پارک ایران زمین اظهار 
کرد: قرارداد پروژه مشارکتی »ایران زمین« با 

محوریت راه اندازی مجتمع تجاری – رفاهی 
در س��ال 1۳۸۸ منعقد ول��ی به دلیل اختالف 
ایجاد ش��ده بین ش��هرداری و س��رمایه گذار 
مس��کوت مانده بود. وی ادامه داد: اگر با نگاه 
امروز و شرایط فعلی به این پروژه نگاه کنیم، 
شاید واگذاری یا تغییر کاربری این زمین برای 
شهرداری صرفه اقتصادی بیشتری به همراه 
داشته باشد ولی به گذشته نمی توان بازگشت و 
هرچقدر تصمیم گیری در خصوص آن کندتر 
انجام شود، بازخوردی که باید برای مجموعه 
مدیریت شهری داشته باشد کم رنگ تر خواهد 

شد.شهردار کرج گفت: باید با همدلی شورا در 
خص��وص این پروژه تصمیم گیری درس��تی 
شود تا شهر و ش��هروندان از نتایج آن منتفع 
ش��وند.وی توضیح داد: ممکن است تصمیم 
ب��ه واگذاری این زمین ی��ا حفظ آن به عنوان 
منبع درآمد پایدار گرفته شود تا عواید آن برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمام اس��تفاده ش��ود.
س��عیدی گفت: باور داریم؛ با بررسی اقدامات 
گذشته و پیگیری ویژه مواردی که بالتکلیف 
و معط��ل مانده اند، می توان ظرفیت بس��یار 
خوب��ی در جه��ت احقاق و اس��تیفای حقوق 

ش��هر و ش��هرداری، وصول مطالبات کالن، 
درآمدزایی و جلوگیری از تضییع حقوِق ش��هر 
و ش��هروندان را شاهد بود و الحمدهلل در ساِل 
جدید شاهد برداشتن گام های بلندی در همین 
راستا هستیم.شهردار کرج در ادامه با تاکید بر 
ضرورت اتخ��اذ راه و کار مدونی برای کمک 
به گروه های مردم نهاد، هیئت های مذهبی و 
مجموعه های فرهنگی اتخاذ شود، توضیح داد: 
الیحه ای در این خصوص تنظیم شده که با 
تصویب آن میزان و نحوه کمک شهرداری به 
این مجموعه ها در چارچوب مشخصی صورت 

می گیرد.گفتنی اس��ت، پارک ایران زمین در 
میدان اسبی عظیمیه قرار گرفته و ارزش ریالی 

آن حدود ۳ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

مدی��رکل امور مالیات��ی اس��تان ایالم از 
وص��ول 75 میلیارد ریال از محل عوارض 
ارزش افزوده ش��رکت نفت و گاز غرب به 
منظور توزیع بین شهرداری ها، دهیاری ها 

و امور عشایری های استان خبر داد.
»س��عید کریم��ی« در دیدار با ش��هردار و 
رئیس ش��ورای اسالمی شهر ایالم، گفت: 
موضوع تعیین تکلیف مالیات شرکت ها و 
پیمانکاران فعال در استان که دفتر مرکزی 
آنان خارج از اس��تان ق��رار دارد، به عنوان 
دغدغه مدیران ارش��د، نماین��دگان مردم 
در مجلس ش��ورای اسالمی و رسانه های 
اس��تان، همواره از اولویت های اداره کل 

امور مالیاتی در سالهای اخیر بوده است.
وی اظهار داش��ت: اواخر س��ال گذشته با 
تصویب مجلس ش��ورای اس��المی، پایه 
قانونی موضوع عوارض و مالیات ش��رکت 
های بزرگ، تصویب و در اردیبهش��ت ماه 
امس��ال س��از و کار آن تهیه و ابالغ شده 
اس��ت. مدیرکل امور مالیاتی ایالم یادآور 
ش��د: 1۲5 ش��رکت در ای��الم ک��ه دفتر 
مرکزی آنها خارج از استان است، شناسایی 

و مکاتبه و برنامه ریزی الزم برای مطالبه 
مالیات آنها انجام شده است.

»کریمی« تصریح ک��رد: ماهانه از محل 
عوارض مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات 
خوبی ب��ه ش��هرداری ها و دهی��اری ها 
اختص��اص می یاب��د و بر اس��اس قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده، امسال سهم 
ش��هرداری ه��ا و دهیاری ه��ا از عوارض 

افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: در قانون قبلی، از 9 درصد 
مالیات ب��ر ارزش افزوده، پن��ج درصد به 
صورت مس��تقیم به خزانه واریز می شد، 
یک درصد س��هم بهداش��ت و سالمت، و 
س��ه درصد آن شامل عوارض بود که بین 
ش��هرداری ها، دهیاری ها، امور عشایری 
و…توزیع می ش��د؛ که بر اس��اس قانون 
جدی��د، چهار درصد ع��وارض وصولی، در 

استان توزیع می شود.

وصول ۷۵ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شرکت های بزرگ در ایالم
مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم خبر داد؛

اصفهان میزبان نمایشگاه های تخصصی رنگ و رزین و پالستیک می شود
ش��رکت  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
اصفهان،  اس��تان  بین المللی  نمایشگاه های 
»نهمین نمایش��گاه تخصصی رنگ، رزین 
و پوش��ش های صنعت��ی« و »دوازدهمی��ن 
نمایش��گاه اصفهان پالس��ت« دو نمایشگاه 
تخصصی هستند که با حضور بیش از 100 
مشارکت کننده از استان های مختلف کشور 

در اصفهان برگزار می شوند.
دوازدهمین نمایش��گاه اصفهان پالس��ت در 
حالی برگزار می شود که ۶0 مشارکت کننده 
از استان های اصفهان، قم، یزد، تهران، البرز 
و خراس��ان رضوی را گرد ه��م جمع کرده  

است.
این ش��رکت ها در حوزه های ماش��ین آالت 
ماش��ین آالت خردکن،  پالس��تیک،  تزریق 

بازیاف��ت و قال��ب لول��ه، تامین م��واد اولیه 
PVC، تولید پالس��تیک های تقویت شده، 
تولید افزودنی های پلیمری، تولید مس��تربچ، 
تولید قطعات پالس��تیک، تولید پوشش های 
UPVC، تولی��د کامپاندهای پالس��تیک، 
و یک ب��ار مص��رف،  ظ��روف پالس��تیک 
بازیاف��ت تایر و تی��وب، تولی��د بطری های 
پ��ت، وکیوم فرمین��گ، تجهی��زات کنترل 
کیفیت، تجهیزات آزمایش��گاهی در صنعت 
پلیم��ر، بازرگانی آمیزه ه��ای پلیمری، تولید 
فیلم های پالستیکی و نایلکس، سیستم های 
تهوی��ه مطب��وع، رنگدانه ه��ای گرانولی و 
سبدهای کشاورزی و صنعتی، استابیالیزر و 
پایدارکننده حرارتی فعالیت دارند و طی چهار 
روز برگزاری نمایشگاه، توانمندی های خود 

را به نمایش می گذارند.
نمایشگاه اصفهان پالست این دوره در ۸000 
مترمربع فضای نمایش��گاهی برپا می شود و 
نکته مهم آن، برگزاری پس از س��ه سال و 
تنوع شرکت ها از استان های مختلف است؛ 
همچنین ۸0 درصد ش��رکت های حاضر در 
نمایشگاه را تولیدکنندگان تشکیل می دهند 
که از جمله ویژگی های مهم نمایش��گاه به 

شمار می رود.
در کنار این نمایش��گاه، »نهمین نمایشگاه 
تخصصی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی 
اصفهان« برپا می شود و در این دوره، میزبان 
بیش از 40 مشارکت کننده شاخص از هشت 
استان کش��ور خواهد بود که توانمندی های 
خ��ود را در س��ه ه��زار مترمرب��ع فض��ای 

نمایشگاهی به نمایش می گذارند.
ای��ن نمایش��گاه که با حض��ور 70 درصدی 
ش��رکت های تولیدکنن��ده برگزار می ش��ود، 
توانمندی های ش��رکت های معتبر فعال در 
حوزه های پوشش های صنعتی، انواع رنگ، 
صنعت آبکاری، انواع رزین، انواع چسب های 
عمومی و صنعتی، تولیدکنندگان انواع رنگ ها 
و پوش��ش های ب��ا کاربری ه��ای مختلف، 
کامپوزیت ها، درزگیر ماشین، تولیدکنندگان 
مواد و پوش��ش های کامپوزیتی، سازندگان 
قطعات کامپوزیتی، تجهیزات و ماشین آالت 
تولی��د و اجرای رن��گ و انواع پوش��ش ها، 
تجهیزات آزمایش��گاهی و بازرسی پوشش 
و رن��گ، صنایع بس��ته بندی رن��گ و مواد 
ش��یمیایی و تولیدکنندگان ظروف مربوطه، 

تجهیزات ایمنی و بازیافت، نانو پوش��ش ها، 
فراینده��ا و پوش��ش های نوی��ن و صنعت 
پوش��ش های  پودری،  رنگ ه��ای  آبکاری، 
پتینه، رنگ های پایه آب، گالوانیزه، عملیات 
حرارتی، خوردگی، رنگ ماش��ین، رنگ های 
ضد حریق، مواد ش��یمیایی و مواد خام را به 

نمایش می گذارد.
نهمین نمایش��گاه تخصص��ی رنگ و رزین 
دوازدهمی��ن  و  صنعت��ی  پوش��ش های  و 
نمایش��گاه اصفهان پالس��ت در نمایش��گاه 
بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، 
روبروی منطقه روشن دش��ت برپا می شود و 
عالقمن��دان می توانند از س��اعت 14 تا ۲0 
روزهای ۲0 تا ۲۳ اردیبهش��ت ماه 1401 به 

بازدید از آن بپردازند.

تقدیر استاندار ویژه از کارگران منتخب استان
جلسه تقدیر از کارگران نخبه استان خوزستان در استانداری برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل تأمین 
اجتماعی اس��تان خوزس��تان ؛ به مناس��بت 
گرامیداش��ت هفته کار و کارگ��ر عبدالرضا 
روش��نی مدیر کل تامین اجتماعی اس��تان 
خوزس��تان در نشست منتخبین جامعه کار و 
تولید با اس��تاندار ویژه خوزستان دیدار کرد . 
این جلسه در اس��تانداری و با حضور صادق 
خلیلیان استاندار ویژه خوزستان ،رضا نجاتی 

معاون سیاس��ی اجتماعی استانداری، آقارضا 
فتوحی مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی 
استانداری ،ارسالن غمگین مدیر کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی استان، سرهنگ پاسدار 
»احمدی فر« رئیس سازمان بسیج کارگران 
و کارخانجات اس��تان و مدیران کل دستگاه 
ه��ای اجرایی حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در اس��تان، تش��کالت کارگری و 

کارفرمایی، انجمن های صنفی، تعاونگران، 
جمعی از مدیران ش��رکت ه��ا و واحدهای 
تولیدی استان و منتخبین و نخبگان جامعه 

کار و تولید استان برگزار شد.
اس��تاندار وی��ژه خوزس��تان ب��ه مناس��بت 
گرامیداش��ت هفت��ه کار و کارگر با کارگران 
برتر مل��ی، منتخبی��ن جامع��ه کار و تولید 
و همچنی��ن مدی��ر کل تع��اون کار و رفاه 

اجتماع��ی خوزس��تان اس��تان، مدیران کل 
دستگاه های اجرایی حوزه وزارت متبوع در 

استان دیدار کرد.
در ای��ن نشس��ت از نخبگان جامع��ه کار و 
تولید اس��تان در بخش ه��ای کارگران برتر 
ملی، منتخبین قرآنی و خانه های بهداشت 
کارگ��ری برتر ملی توس��ط اس��تاندار ویژه 
خوزستان تقدیر به عمل آمد. در سال 1400 

دو عن��وان کارگر برتر مل��ی در بخش های 
صنعت و کشاورزی جشنواره امتنان کشوری، 
چهار کارگر برتر ملی در مسابقات قرآن کریم 
جامعه کار و تولید کش��ور و همچنین عنوان 
مسئول خانه بهداش��ت کارگری برتر کشور 
و بیش از بیس��ت و چهار کارگر و گروه کار 
و واحد نمونه برتر اس��تانی، توسط کارگران 

زحمتکش استان خوزستان کسب گردید .
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جامعه

 کالهبرداری اینترنتی
 با ترفند وام فرزند آوری

 س��رهنگ داود معظم��ی گ��ودرزی، رئیس 
پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به سودجویی 
در پوش��ش وام فرزن��دآوری اظهارکرد: بارها 
گفته ش��ده که افراد س��ودجو هم��واره از هر 
فرصتی برای کالهبرداری و سواس��تفاده از 
کاربران اق��دام می کنند، یک��ی از این موارد 
سواس��تفاده از تس��هیالت و وام های بانکی 
اس��ت. در همین راستا نیز این احتمال وجود 
دارد که مجرمان س��ایبری تحت عنوان ثبت 
نام وام فرزن��دآوری یا دریافت خارج از نوبت 
این وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی 
کنند.این مقام انتظامی بیان داش��ت: در این 
روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف 
مانند ارس��ال لینک های جعلی در شبکه های 
اجتماعی با عناوینی همچون »برای ثبت نام 
وام فرزن��د آوری ب��ر روی لین��ک زیر کلیک 
کنی��د« و ... توجه کارب��ران را جلب کرده و 
آنان را به صفحات دیگر هدایت کرده یا حتی 
در فضای گفت وگوی خصوصی اقدام به چت 
کردن با آن��ان می کنند.رئی��س پلیس فتای 
تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت 
درخواس��ت واریز وجه برای انجام امور اداری 
و بانکی کرده و اطالعات شخصی متقاضیان 
را نی��ز دریافت می کنند، ادام��ه داد:  در ادامه 
این مجرمان با چند ش��یوه می توانند اقدام به 

کالهبرداری از شهروندان کنند. 

آغاز بررسی رتبه بندی معلمان در دولت
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به وضعیت اج��رای رتبه بندی معلمان اظهار 
کرد: اکنون که دولت انقالبی روی کار آمده 
اس��ت با وج��ود آن که آیین نام��ه رتبه بندی 
معلمان به صورت ناقص در اواخر دولت قبل 
تدوین ش��ده بود اما اج��رای رتبه بندی مورد 
توج��ه قرار گرفت.وی با بیان اینکه آیین نامه 
رتبه بندی معلمان، نخستین آیین نامه ای است 
که با معلمان به اش��تراک گذاش��ته می شود، 
تصریح کرد: معلمان براس��اس این آیین نامه 
رتبه بندی که سیاست تشویقی هم برای آن 
داریم، باید صالحیت عمومی و تخصصی را 
دارا باشند.وزیر آموزش و پرورش گفت: احکام 
رتبه بندی معلمان از ۳1 شهریورماه 1400 در 
نظر گرفته می ش��ود و اعتبار ۳۸ هزار میلیارد 

تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

جلوگیری از تضییع ۱۰ هزار میلیارد 
ریالی حقوق شهرداری

س��ازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد که به 
منظور ش��فافیت و جلوگیری از سوءجریانات 
احتمال��ی با ورود و پیش��نهاد این س��ازمان، 
س��امانه ارجاع کار به کارشناس��ان رس��می 
دادگس��تری در ش��هرداری تهران راه اندازی 
ش��ده اس��ت.در بازرس��ی های انجام شده از 
عملکرد ش��هرداری تهران از س��وی سازمان 
بازرس��ی، در نحوه تقوی��م و ارزیابی امالک 
و پروژه های مش��ارکتی و س��رمایه گذاری، 
آسیب ها و سوءجریاناتی در فرآیند کارشناسی 
از جمله ارجاعات متعدد به کارشناسان خاص 
مش��اهده شد که با ورود س��ازمان بازرسی از 
تضییع نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال حقوق 
ش��هرداری تهران با ارجاع مج��دد به هیأت 
کارشناس��ان رسمی دادگس��تری، جلوگیری 
شده است.در این بازرسی ها مسائلی از جمله 
عدم وجود بانک اطالعاتی از ارجاعات انجام 
ش��ده، ابهام در نحوه انتخاب کارشناسان و... 
احصاء ش��د که در نهایت س��ازمان بازرسی 
پیشنهاد راه اندازی سامانه و بانک اطالعاتی 
مناسب برای ارجاع امور به کارشناسان رسمی 
دادگس��تری بر اس��اس توانایی فنی، صحت 
عم��ل، تش��کیالت، رعایت آیی��ن  نامه ها و 
اس��تانداردهای کارشناس��ی و... ارجاع کار به 
کارشناس��ان را با رعایت ارج��اع عادالنه کار 
به ش��هرداری تهران ارائه داد.در این راس��تا 
ب��ا حضور ب��ازرس کل امور وزارت کش��ور و 
ش��هرداری ها، معاون مالی و اقتصاد شهری 
ش��هرداری تهران، رئیس کمیته ش��فافیت و 
شهر هوشمند شورای اسالمی شهر تهران و 
دبیر شورای عالی استان ها، مدیرکل سازمان 
امالک و مستغالت، رئیس سازمان حراست و 
سایر مدیران شهرداری تهران در روز هجدهم 
فروردین ماه، سامانه ارجاع کار به کارشناسان 
رسمی دادگستری به منظور شفافیت بیشتر و 
حذف بس��ترهای فسادزا برای ارزیابی تمامی 
ام��وال غیرمنقول ش��هرداری تهران، مناطق 
۲۲گانه و س��ازمان ها و ش��رکت های وابسته 
اعم از اس��تمالک امالک و اراضی، فروش، 
ارزیابی قدرالس��هم در پروژه های مشارکتی، 
تهاتر، امالک )غرف، واحدهای تجاری، اداری 

و مسکونی( استیجاری و... راه اندازی شد.

لزوم استعالم مدارک کمک پرستاری 
قبل از هر نوع رابطه استخدامی

معاون پرس��تاری وزارت بهداشت در نامه ای 
به دانش��گاه های علوم پزش��کی خواس��تار 
استعالم مدارک کمک پرستاری قبل از هر 
نوع رابطه اس��تخدامی شد.عباس عبادی، با 
بیان این مطلب، گفت: در نامه ای به روسای 
دانشگاه ها و دانش��کده های علوم پزشکی 
اعالم کردیم که برای پیش��گیری از س��وء 
اس��تفاده احتمالی و صح��ت گواهینامه های 
کمک پرس��تاری قبل از به کارگیری کمک 
پرس��تاران در هر ش��کل و با هر نوع رابطه 
کاری در بخ��ش های مختلف بهداش��تی و 
درمان��ی، صح��ت و اعتب��ار گواهینامه ارائه 
ش��ده را از این معاونت استعالم کنند. وی با 
بی��ان اینکه برخی مراکز بدون مجوز وزارت 
بهداشت اقدام به برگزاری دوره های کمک 
پرس��تاری می کنند، افزود: توصیه می کنیم 
داوطلب��ان و فراگی��ران دوره ه��ای کم��ک 
پرستاری قبل از ثبت نام، اعتبار و صالحیت 
مرکز مورد نظر را از معاونت پرستاری، مرکز 
مهارت آموزی و ادارات پرستاری دانشگاه ها 

استعالم کنند.

تأمین انرژی پاک در بوستان های 
منطقه 4 همزمان با هفته سالمت

مع��اون خدمات ش��هری و محیط زیس��ت 
شهرداری منطقه 4 همزمان با هفته سالمت 
از تامین انرژی پاک با استفاده از المپ های 
کم مصرف در بوس��تان های سطح منطقه 
خب��ر داد.رضا معل��م در این ب��اره گفت: به 
منظور ارتقای سطح سالمت شهروندان و با 
توجه به اهمیت کاهش مصرف منابع انرژی، 
جایگزینی المپ های قدیمی با المپ های 
کم مصرف و پرنور برای روشنایی بوستان ها 
و تامین انرژی پاک بوستان ها در دستور کار 
قرار گرفته است.او در این باره افزود: در حال 
حاضر بیشتر  بوستان های منطقه به المپ 
های کم مصرف و پرانرژی مجهز شده اند و 
مابقی بوستان ها نیز به این المپ ها تجهیز 
خواهند ش��د.معلم در ادامه با اشاره به نصب 
برج های نوری و بهبود سیستم روشنایی در 
بوس��تان های منطقه گفت: نصب برج های 
ن��وری، پروژکتورها، تکمیل کابل کش��ی و 
تجهیزات روش��نایی یکی دیگر از اقداماتی 
است که در بوستان های سطح منطقه اجرا 
شده اس��ت.معاون خدمات شهری و محیط 
زیس��ت منطقه در پایان گفت: امیدواریم با 
چنین اقداماتی بتوانیم گامی در راه رضایت، 
س��المت و امنیت ش��هروندان برداشته و در 

این مسیر به موفقیت نائل شویم.

سرقت از شاه لوله اصلی انتقال گازوئیل 
فرمانده انتظامي شهرستان ري از دستگیری 
۲ سارق در پی سرقت ۳0 هزار لیتر گازوئیل 
از ش��اه لوله اصلی ش��ازند به تهران خبرداد. 
سرهنگ »دوس��تعلی جلیلیان« ، در تشریح 
این خبر اظهار داش��ت: شب گذشته عوامل 
حراست ش��رکت نفت از  افت فشار در شاه 
لوله اصلی انتقال گازوئیل ش��ازند به تهران 
و احتمال س��رقت گازوئیل اعالم ش��کایت 
کردن��د و بالفاصل��ه تیم��ی از مام��وران با 
همراهی عوامل حراست این شرکت،  مسیر 
انتقال لول��ه گازوئیل را بررس��ی کردند.این 
مق��ام انتظامی با اش��اره به اینک��ه ماموران 
در پ��ی جوئی های انتظام��ی متوجه خروج 
یک دس��تگاه تریلی تانکر دار به همراه یک 
دس��تگاه خودروی پژو پارس از مسیر خاکی 
ب��ه اتوبان الغدیر ش��دند، گف��ت: بالفاصله 
دس��تور توقف هر ۲ خودرو اعالم ولی راننده 
خودروی سواری بدون توجه به دستورهای 
پلیسی از محل متواری شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان ری به دستگیری راننده خودروی 
تریلی و سرنش��ین آن اشاره کرد و ادامه داد:  
در بررسی انجام شده مشخص شد خودروی 
تریل��ی حام��ل ۳0 هزار لیت��ر گازوئیل فاقد 

بارنامه و مدارک قانونی می باشد.

کشف تریاک در میان بار گوجه فرنگی 
رئیس پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر تهران 
بزرگ از کشف ۶۸ کیلو تریاک و دستگیری 
۲ قاچاقچ��ی در ش��ب گذش��ته خب��ر داد.  
س��رهنگ »عبدالوه��اب حس��نوند« بی��ان 
داش��ت: با انجام بررسی و تحقیقات پلیسی 
مشخص شد راننده و سرنشین  یک دستگاه 
کامیونت تحت پوش��ش ب��ار گوجه فرنگی 
مقادیر موادمخدر در بار گوجه پنهان  و قصد 
انتقال آن را از اس��تان های مرکزی کش��ور 
به پایتخت دارن��دوی افزود: با انجام تعقیب 
و مراقب��ت و طی یک عملی��ات موفق و به 
موقع توس��ط ماموران زب��ده پلیس مبارزه با 
مواد مخدر راننده کامیونت و همدس��ت وی 
دستگیر و در بازرسی پلیس از خودرو ۶۸کیلو 
تریاک  که در البالی بار جاس��از ش��ده بود 
کشف شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
تهران  در پایان خاطر نش��ان کرد: متهمان 
پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس 
از تش��کیل پرونده و انجام بازجویی و تفهیم 

اتهام در اختیار مراجع  قضائی قرار گرفتند.

اخبار

گ�روهاجتماع�ی:وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی گفت: بیمه ش��دگان سه 
ده��ک پایین، فق��ط فرانش��یز هزینه های 
درمانی در خدمات بس��تری را پنج درصد و 
س��رپایی را 15 درصد پرداخت می کنند.به 

گزارش »عصر ایرانیان«، بهرام عین اللهی  
در مراس��م گرامیداش��ت هفته سالمت در 
س��الن همایش های رازی افزود: بعد از 4۳ 
س��ال از دوران انقالب اسالمی طرح بیمه 
همگانی را اجرایی کردیم. در دی ماه سال 
گذشته 400 هزار نفر و امسال پنج میلیون 
و 400 هزار نفر از جاماندگان بیمه، زیر چتر 
حمایت قرار گرفتند و برآورد ش��ده که 500 
ت��ا یک میلیون نفر دیگر نیز به زودی بیمه 

ش��وند.وی با بیان اینک��ه عدالت اجتماعی 
باید تحقق یابد، اظهار داشت: بیماری کسی 
نباید به خاطر مشکالت مالی، درمان نشود. 
امیدواریم مراکز درمانی به استقبال محرومان 
برون��د و البته خیران در این زمینه با کمک 
هزار و 500 میلیارد تومان، وزارت بهداشت را 
همراهی کردند.عین اللهی با ابراز قدردانی از 
مسئوالن سالمت، تصریح کرد: تاریخ کشور 
فراز و نش��یب های زیادی داش��ته و اوایل 

انقالب حوزه بهداش��ت و درمان وابستگی 
زیادی به پزشکان کشورهای همجوار داشت 
اما پس از انقالب با رش��د علوم پزش��کی، 
خودباوری و برگشت به هویت ایرانی بودن، 
حوزه سالمت پیشرفت زیادی کرد به طوری 
که به علت کیفیت باالی دانش پزش��کی، 
بیماران خارجی زیادی برای درمان به کشور 
ما می آیند.وی تاکید ک��رد: در دوران دفاع 
مقدس نیز بهترین خدمات پزش��کی انجام 

می شد که نمایانگر ایثار و فداکاری است و 
جانبازان شیمیایی با روش های نوین درمانی 
در کشور درمان می شوند و نیازی به اعزام به 
خارج ندارند.وزیر بهداشت، ایران را جزو پنج 
کشور اول دنیا در موضوع سلول های بنیادی 
برش��مرد و گف��ت: در درم��ان بیماری ها با 
روش های سلول های بنیادی، پیشرفت های 
زیادی کردیم و باید شرکت های دانش بنیان 

گسترش یابند.

ایمنی جمعی علیه کرونا ایجاد شده است
وزیر بهداشت:

قوه قضاییه دولت را در مدیریت ارز و کنترل بازار کمک خواهد کرد
محسنی اژه ای:

گروهاجتماعی:رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی 
با تمام ت��وان در موضوعات »مدیری��ت ارز«، »کنترل 
ب��ازار« و »مقابله با گرانفروش��ی و احت��کار« به دولت 
کمک خواهد کرد تا از ناحیه س��ودجویان گزند و آسیبی 
به معیشت و س��فره مردم وارد نشود.به گزارش »عصر 
ایرانیان« ، حجت االس��الم والمس��لمین غالمحس��ین 
محس��نی اژه ای در جلسه ش��ورای عالی قوه قضاییه به 
موضوع اقدامات دولت برای پیشبرد سیاست های کالن 
اقتص��ادی، مهار ت��ورم و جلوگیری از رش��د نقدینگی 
پرداخ��ت و با تقدی��ر از اقدامات مجدان��ه دولتمردان و 
رئی��س جمهور در ای��ن زمینه اظهار داش��ت: عالوه بر 
عقب ماندگی ه��ا در عرص��ه اقتص��ادی و تحریم ه��ای 
ظالمانه دشمنان و تشدید این تحریم ها در سنوات اخیر، 
رخدادهایی نیز در عرصه جهانی از جمله خشکس��الی و 
جنگ اوکراین حادث ش��ده که موجبات افزایش قیمت 
کاالهای اساس��ی در س��طح دنیا را بوجود آورده است؛ 
بنابراین اتخاذ تدابیر برای مقابله و مواجهه با این شرایط 
اقتصادی از ناحیه دولت و دولتمردان بسیار حائز اهمیت 
اس��ت.رئیس دس��تگاه قضا در همین زمینه به اظهارات 
مسئوالن و کارشناس��ان ذیربط مبنی بر وجود گرانی ها 
و نه گرانفروش��ی ها در برخی بازارها به سبب مجموعه 
ش��رایط حاکم بر وضعیت اقتصادی کش��ور و جهان نیز 
اش��اره کرد.رئیس عدلیه با اش��اره به اقدام��ات و تدابیر 
دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور از جمله 
تالش برای اصالح س��اختار بودجه، رفع اشکاالت نظام 
بانکی و اهتمام به تقویت تولید داخلی، گفت: معیش��ت 
و س��فره مردم جزو اولویت دارتری��ن موضوعات مدنظر 
دولت اس��ت و دس��تگاه قضایی نیز در این مهم با تمام 
توان به دول��ت کمک خواهد کرد.رئیس قوه قضاییه به 
بیان توصیه هایی به مس��ئوالن در زمینه بهبود وضعیت 
اقتصادی کش��ور پرداخت و با اشاره به تعبیر »جراحی« 
که در این مورد از س��وی برخی کارشناسان مطرح می 
شود این مهم را یادآور شد که پیش از هر گونه جراحی 
باید تمهید مقدمات ش��ود و آزمایش ها و سنجش های 
الزم صورت گیرد؛ همچنین تیم جراح نیز باید با یکدیگر 
نهایت هماهنگی را داشته باشند.محسنی اژه ای موضوع 
اقناع افکار عمومی درباره هرگونه اقدام اقتصادی مرتبط 
با معیش��ت مردم را از ضروریات دانست و گفت: دولت 
در راستای اقناع افکار عمومی برای پیشبرد برنامه های 
اقتصادی خود اقدامات مختلفی انجام داده اس��ت؛ باید 
همگی توجه داش��ته باش��یم که هرگونه بی توجهی به 
مقول��ه اقناع افکار عمومی و ناش��ی گری در این قضیه  
زمینه س��از سوء اس��تفاده بدخواهان و دشمنان را فراهم 
خواهد آورد.رئیس دس��تگاه قضا مشخصاً در این رابطه 
به خبر منتش��ره پیرامون شناس��ایی احتکار ۶70 تن از 

ی��ک قلم ماده غذایی در یک واحد تولیدی اش��اره کرد 
که با بررس��ی های انجام شده مش��خص شد احتکاری 
در کار نبوده است؛ رئیس عدلیه تصریح کرد: این قبیل 
ناش��ی گری ها در حوزه خبررسانی موضوعات اقتصادی 
که به معیش��ت و س��فره مردم مرتبط است زمینه ساز 
ایجاد حواشی و سوء اس��تفاده بدخواهان است؛ بنابراین 
بای��د دق��ت مضاعف��ی در این ح��وزه ص��ورت گیرد.
قاضی القضات تصریح ک��رد: بدون تردید مردم به لحاظ 
مسائل معیشتی و اقتصادی با مشکالتی مواجه هستند 
و این یک واقعیت اس��ت و نباید اینگونه تلقی شود که 
هر فردی نقد و اعتراضی می کند، بدخواه اس��ت؛ اما به 
هر ترتیب باید برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه 
های اقتصادی و بهبود معیش��ت مردم تالش کنیم و از 
هر اقدامی که آب به آس��یاب دش��من م��ی ریزد پرهیز 
کنیم.ضرورت آگاهی بخش��ی بیش��تر به مردم مبنی بر 
اینکه س��رمایه و اموال خود را بدون اخذ تضامین معتبر 
به دیگران نس��پارند« ؛ »انج��ام کار تبلیغاتی، فرهنگی 
و رسانه ای بیشتر برای آگاه س��ازی مردم از شگردهای 
اف��راد نزول خوار«؛ »تبیین آث��ار وثیقه گذاری و ضمانت 
اجرای عدم حض��ور متهم برای ش��خص وثیقه گذار از 
سوی مس��ئوالن قضایی«؛ » بررسی تمامی جوانب امر 
در هنگام ضبط وثایق«؛ »نهایت اعمال دقت و مقررات 
در عملی��ات اجرای��ی ثب��ت«؛ »تدقی��ق و دقت نظر در 
نحوه کارشناس��ی پرونده های قضایی«؛ » آگاه بخشی و 
اطالع رسانی بیشتر به مردم در زمینه شمول موارد ناظر 
بر اعاده دادرسی و اعمال مواد 474 و 477« ؛ »برخورد 
با آن دس��ته از مس��ئوالن قضایی که با صدور قرارهای 

غیرمتناسب زمینه بازداشت های طوالنی مدت متهمین 
را فراهم می کنند« ؛ »جلوگیری از تأخیر در رسیدگی های 
قضایی« ؛ »تکریم بیش��تر ارباب رجوع و نحوه مواجهه 
مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه کنندگان« 
و »افزایش بهره گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی 
برای محکومان واجدشرایط« از جمله موارد احصاء شده 
از جریان مالقات های مردمی مس��ئوالن عالی قضایی 
در م��اه مبارک رمضان بود ک��ه رئیس عدلیه در جریان 
نشس��ت امروز ش��ورای عالی قوه قضاییه ب��ه تبیین و 
تشریح و صدور دس��توراتی در باب آنها پرداخت.رئیس 
قوه قضاییه با اش��اره به مقول��ه »کالهبرداری از افراد« 
که درصد قابل توجهی از پرونده های کثیرالشاکی را به 
خود اختصاص داده و در جریان مالقات های مردمی از 
جانب مراجعه کنندگان به دفعات تکرار می ش��ود، گفت: 
باید به صورت منسجم و جدی تر در زمینه آگاهی بخشی 
به مردم اقدام ش��ود تا س��رمایه و دارای��ی خود را بدون 
شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و اخذ 
تضامین الزم و معتبر به افراد غیر نسپارند.محس��نی اژه 
ای گفت: متأسفانه علی رغم تذکرات و هشدارهایی که 
داده می شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو 
و غیرمتخصص و س��پردن اموال شان به آنها بدون اخذ 
تضامین الزم و معتبر و پدید آمدن پرونده های کثیرالشاکی 
بدین واسطه، استمرار دارد.رئیس دستگاه قضا به شرایط 
اثبات و ش��کایت از نزول خوار اش��اره کرد و گفت: باید 
با اقدام��ات مبتکرانه و هنرمندانه تبلیغاتی و رس��انه ای 
برای مردم، گناه و خالف ش��رع بودن ربا و نزول دادن 
و همچنین ش��گردهای افراد نزول خوار تبیین و تشریح 

شود.محسنی اژه ای با اش��اره به قرارهای غیرمتناسبی 
ک��ه بعضًا از س��وی برخی دادی��اران و بازپرس ها صادر 
می ش��ود و زمینه بازداش��ت های طوالنی مدت متهمان 
را فراهم می کند، تصریح کرد: دادستان انتظامی قضات 
نظارت بیش��تری بر قرارهای صادره از ناحیه بازپرس ها  
دادیارها داش��ته باشد.محس��نی اژه ای پ��س از توصیه 
اظهارداش��ت: باید با آن دس��ته از مسئوالن قضایی که 
قرارهای غیرمتناسب صادر می کنند و موجبات بازداشت 
طوالنی مدت متهمان را فراهم می کنند، برخورد کرد و 
صرف توصیه کفایت نمی کند.رئیس قوه قضائیه با تاکید 
بر ضرورت تکریم بیش��تر ارباب رجوع و نحوه مواجهه 
مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه کنندگان، 
گفت: مس��ئوالن و کارکنان دسستگاه قضایی علی رغم 
حج��م باالی کار و احیان��ًا برخوردهای تند و بی صبری 
برخی مراجعان باید در نهایت احترام با آنها مواجه شوند 
و ب��ه تکریم آنها بپردازند و توجه داش��ته باش��ند که در 
بسیاری از موارد، اثر نوع برخورد و مواجه با مراجعه کننده 
یا متهم یا محکوم از اثر حکم صادره به لحاظ جنبه های 
تربیتی و اجتماعی بیش��تر اس��ت.رئیس دستگاه قضا با 
اش��اره به ضرورت افزایش بهره گیری و تجویز بیش��تر 
پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط به رئیس 
سازمان زندان ها دستور داد تا در اسرع وقت اشکاالت و 
موانعی که باعث عدم توسعه هر چه بیشتر تجویز پابند 
الکترونیک در قبال محکومان و زندانیان واجد ش��رایط 
می شود را جمع بندی و اعالم کنند تا در راستای زدودن 
این موانع و اش��کاالت اقدام��ات مقتضی صورت گیرد.
محس��نی اژه ای با اش��اره به جایگاه ارزش��مند دو قشر 
معلم و کارگر در جامعه ما اظهار داش��ت: باید برای رفع 
مشکالت معیشتی معلمان و کارگران تالش همه جانبه 
کنیم؛ در عین حال باید توجه کنیم که شیاطین در صف 
دلس��وزان فعال در دو قش��ر زحمتکش معل��م و کارگر 
رخن��ه نکنند زی��را رخنه آنها نه تنها به حل مش��کالت 
معلمان و کارگران نمی انجامد بلکه مش��کالت آنها را 
پیچیده تر می کند.رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به 
مس��ئوالن ذیربط قضایی دستور داد  چنانچه طی ماه ها 
و هفته ه��ای اخیر برای افرادی از دو قش��ر زحمتکش 
معلم��ان و کارگران در اثر غفل��ت آن ها، پرونده قضایی 
تش��کیل شده، نهایت مس��اعدت را به عمل آورند و در 
مقابل، چنانچه عناصری وابس��ته ب��ه بیگانه در صفوف 
معلمان و کارگ��ران رخنه کرده اند و ب��رای ضربه زدن 
و ایجاد آش��وب و اخالل در نظ��م و امنیت مردم برنامه 
دارند، اقدام��ات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل 
آورند و حساب عناصر وابسته به بیگانه را از برخی افراد 
که از روی غفلت ش��ان برای آنها پرونده تشکیل شده، 

جدا بدانند.

ریی��س پلیس راهور ناجا گف��ت: از محل جریمه های 
تخلفات راهنمایی و رانندگی س��االنه 70هزار میلیارد 
ریال حاصل می ش��ود که ح��دود ۸0 درصد این مبلغ 
به ارگانهای دولتی چون وزارت راه و شهرس��ازی و یا 
شهرداری ها اختصاص می یابد.به گزارش ایرنا، سردار 
سید کمال هادیانفر در بازدید از مرکز مدیریت ترافیک 

و حمل  و نقل هوش��مند شهرداری نیشابور با اشاره به 
این که حدود ۲0 درصد از این مبلغ نیز در اختیار نیروی  
انتظام��ی برای تجهیز و تهیه تجهیزات و زیرس��اخت 
های مدیریت ترافیک قرار می گیرد افزود: ساالنه 115 
میلیون برگه اخطاریه و جریمه برای رانندگان خاطی در 
کل کشور صادر می ش��ود که 9۸ درصد این اخطارها 

به صورت پیامکی نیز برای رانندگان ارس��ال می شود.
وی ادامه داد: س��االنه یک میلیون و 750هزار دستگاه 
موتورس��یکلت و خودرو به ناوگان حمل و نقل کش��ور 
اضافه می ش��ود و برای مدیریت ترافی��ک این ناوگان 
ب��زرگ بای��د از فناوریه��ای روز دنی��ا و ظرفیت های 
هوشمند سازی مدیریت ترافیک بهره برد.در ادامه این 

برنامه رییس پلیس راهور ناجا با خانواده شهید سرهنگ 
س��هراب عارفخانی جمعی پلیس راه نیشابور که سال 
گذش��ته در حین ماموریت بر اث��ر تصادف جان خود را 
از دس��ت داد دیدار و از ایشان دلجویی کرد.شهرستان  
400 هزار نفری نیشابور در جغرافیای مرکزی خراسان 

رضوی و در 1۲7 کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

پلیس راهنمایی و رانندگی ساالنه ۷۰ هزار میلیارد ریال جریمه صادر می کند
رییس پلیس راهور ناجا:

فاصله عدالت بین جنوب و شمال شهر را کوتاه می کنم
زاکانی در نشست خبری:

شهردار تهران در نشست خبری با رسانه ها 
با بیان اینکه بی عدالتی در جنوب شهر موج 
می زن��د، گفت: وقتی از اتاق خودم به جنوب 
و شمال تهران نگاه میکنم تبعیض را کامال 
متوج��ه می ش��وم ، البته طرح های��ی داریم 
که فاصله جنوب ش��هر با ش��مال پایتخت 
را کاه��ش خواهد داد و چهره جنوب ش��هر 
بهتر می ش��ود.به گزارش »عصر ایرانیان«، 
علیرضا زاکانی در اولین نشست خبری خود 
با خبرنگاران با بیان اینکه ما تراکم فروشی 
نمی کنیم و ای��ن را برای خودمان خط قرمز 
می دانیم، تاکید کرد: به دنبال ساخت و ساز 
هس��تیم، چون اگر س��اخت و س��از را رونق 
ندهیم تهران بر روی مردم خراب می شود.
وی با اشاره به اینکه ما متعهدیم 1۸0 هزار 
واحد در تهران بسازیم، گفت: ما تاکید داریم 
در بازار ساخت و ساز نقش آفرین باشیم چون 
براساس قانون اساسی ورود شهرداری ها به 
بازار مسکن تکلیف شده است.شهردار تهران 
بلندمرتبه سازی در شهر در برخی پهنه ها را 
مجاز دانست و گفت: آن برج هایی که عمدتا 

در حال ساخت است، بر مبنای صدور پروانه 
های قبلی بوده است و تاکید می کنم  برخی 
پهنه های شهر امکان بلندمرتبه سازی دارد 
اما باید مسیر کمیسیون ماده 5 را دنبال کنند.
شهردار تهران در خصوص سرنوشت دو تن 
از ش��هرداران مناط��ق که در دوره گذش��ته 
دس��تگیر ش��دند، گفت: این پرونده در حال 
رسیدگی است اما ما با رویکرد مبارزه با فساد 
در بدنه ش��هرداری اقدامات��ی انجام دادیم و 
خواهی��م داد.وی در خصوص مراحل صدور 
پروانه های س��اختمانی نیز گفت: زمانی  که 
در س��ال 1۳71 مصوب ش��د تا پروانه های 
س��اختمانی در یک هفته صادر شود، مراحل 
صدور پروانه شرایط فعلی را نداشت، درحال 
حاضر 1۲0 مرحله برای صدور پروانه وجود 
دارد ای��ن فرآین��د برای یک هفت��ه و حتی 
زودت��ر از آن امکان پذی��ر اس��ت.وی درباره 
آخرین وضعیت پرونده رسا تجارت نیز گفت: 
ش��کایتی از قب��ل انجام ش��ده و مجدد این 
ش��کایت را فعال کردیم سیر قضایی آن در 
حال انجام است و آنچه ناظر به ماست، این 

اس��ت که حق و حقوق شهر را از طلبی که 
داریم پس بگیریم. تمام حق و حقوق مربوط 
به آن را لیس��ت کرده ایم و انشاهلل به زودی 
خبر خوش��ی برای مردم در پی داشته باشد.

زاکانی درباره تخلف و پرونده مدیران گذشته 
شهرداری افزود: یک سری پرونده از سابق 
مانده بود که آنها را دنبال کردیم تا س��ره را 
از ناس��ره تفکیک کنیم. عمده مسائل آن به 
صورت شکلی است و بخش محدودی از آن 
مربوط به سواس��تفاده است. در برخی موارد 
چون جنبه مفس��ده انگیزی وجود ندارد، به 
صورت تخلفات رسیدگی می گردد.وی تاکید 
کرد: پرونده 400 نفر از افرادی که تخلفاتی 
داشتند، بسته خواهد شد، خط قرمز ما فساد 
است و مدیر باید جرات اقدام داشته باشد، لذا 
بخشی از پرونده ها شکلی است و ماهیتش 
فسادانگیز نیست مربوط به همه دوره ها هم 
می باش��د و به دوره خاصی ارتباط ندارد، اما 
نباید به طوری حرکت کرد که جس��ارت را 
از مدی��ر بگیریم.وی درخصوص پروژه های 
مهمی ک��ه انتهای 1401 به به��ره برداری 

می رس��د، اظهار کرد: در حوزه زیرس��اختی 
به این موارد اش��اره می کنم؛ یکی از پروژه 
ها بزرگراه شهید شوشتری است و تملکات 
آن در حال انجام اس��ت که بخش��ی از آن 
امس��ال به بهره ب��رداری می رس��د؛ پروژه 
دیگر ادام��ه یادگار ام��ام)ره( و بروجردی تا 
س��مت جاده ساوه اس��ت که آن هم امسال 
ب��ه بهره برداری می رس��د. پروژه دیگر این 
اس��ت که 9۸ تقاطع را اصالح می کنیم که 
700 کیلومتر راه مردم تهران نزدیک تر می 
شود و در چند روز آینده تعدادی از آنها افتتاح 
خواهد شد. وی درباره تأثیر حضور در هیات 
دولت، گفت: هیات دولت محلی است که به 
صورت مس��تقیم ایده های شهر تهران بیان 
می ش��ود و به صورت مس��تقیم در معرض 
تغییر و تحوالت کش��ور قرار می گیریم. روز 
گذش��ته مصوبه ای در هیات دولت داش��تیم 
که بند »5« آن مربوط به ش��هرداری تهران 
بود. این طرح پیش��نهاد خود شهرداری بود 
تا بر ای��ن اس��اس بتواند درص��ورت وجود 
سرمایه گذار، نوسازی و افزایش ناوگان را از 

طریق واردات خودرو هم انجام دهد. نامه ای 
در گذش��ته مبنی برتامین 50 هزار دستگاه 
خودرو ارسال شده بود که موافقت از وزرا را 
دریاف��ت کردیم و در کارگروه دولت و هیات 
دولت هم در روز گذشته مصوب شد.شهردار 
تهران در خصوص فس��اد ستیزی گفت: ما 
متولی و مسئول شهر هستیم. بنده در گذشته 
نیز دزد- دزد نکردم و به سراغ گردن کلفت 
ها رفتم که هر کس��ی ه��م در مقابل ما در 
دس��تگاه قضا مدعی شد، مغلوب شده است. 
لذا  نیاز به مصاحب��ه و اعالم برای مواجهه 
با فس��اد ندارم. باید اق��دام کنم مثال در این 
مدت 5 هزار میلیارد امکان به حق و حقوق 
شهر برگرداندیم یا اینکه یکی از سازندگان 
در ده��ه ۸0 امکانی از م��ا گرفته که نصف 
قیمت واقعی ب��وده  و ده ها هکتار را نصف 
قیمت واقع��ی دریافت کرده که تضییع حق 
از مردم بوده اس��ت و به هر دلیل مجوز نیز 
گرفته و این مسأله رسمی را کرده  است. اگر 
این مبلغ به روز ش��ود 10 هزار میلیارد است 

اما ما در حال رسیدگی هستیم.
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اقتصاد خرد

حمل و نقل یک میلیون و ۱۵2 هزار تن 
کاالی اساسی

مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت 
بازرگان��ی دولت��ی ایران از حم��ل و نقل یک 
میلیون و 15۲ هزار تن کاالی اساس��ی برای 
تأمین نیاز کش��ور از بنادر جنوب و شمال خبر 
داد. به گزارش عصرایرانیان به نقل از شرکت 
بازرگانی دولتی ایران؛ س��یاوش حسین پور با 
اعالم اینکه تأمین محصوالت راهبردی کشور 
به طور مس��تمر از منابع داخل��ی و خارجی در 
دست انجام است، گفت: از ابتدای سال جاری 
تا روز گذش��ته، یک میلی��ون و 15۲ هزار تن 
از کاالهای اساس��ی شامل گندم و برنج برای 
ذخیره س��ازی و توزی��ع در زمان های ضروری 
از بنادر جنوب و ش��مال به مقصد 1۶0 مرکز 
ذخیره سازی در اقصی نقاط کشور ارسال شده 
است.وی با اشاره به اینکه کاالهای تخلیه شده 
در بنادر بر اس��اس برنامه حمل و نقل شرکت 
بازرگانی دولتی ایران به س��ایر نقاط کش��ور 
ارسال می شود، افزود: این کاالها از استان های 
بندرِی خوزستان، هرمزگان و مازندران و بندر 
چابهار در استان سیستان و بلوچستان، بارگیری 
و ارسال ش��ده اند.مدیرکل هماهنگی خدمات 
بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید 
بر اینکه این ش��رکت برای انتقال محصوالت 
راهبردی از ش��بکه گس��ترده ی حمل و نقل 
در دو بخ��ش ج��اده ای و ریلی بهره می گیرد، 
خاطرنشان کرد: با رویکرد کاهش هزینه های 
تأمین، بالفاصله پس از تخلیه کاال نسبت به 
ارس��ال آن به مقاصد مورد نیاز با اس��تفاده از 
ناوگان ریلی که به  صرفه تر از ناوگان جاده ای 

است، اقدام می کنیم.

بیش از ۱4 هزار تن برگ سبز چای از 
چایکاران کشور خریداری شد

رییس س��ازمان چای کش��ور گفت: از ابتدای 
فصل برداش��ت تاکنون، 14ه��زار و ۶۳5 تن 
برگ س��بز چای از چایکاران خریداری ش��ده 
است.به گزارش عصرایرانیان به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی وزارت جهاد کشاورزی، حبیب 
جهانساز در گفتگویی، از خرید 14هزار و ۶۳5 
تن برگ س��بز چای از ابتدای فصل برداش��ت 
تاکنون خبر داد و گفت: 99.4 درصد از مجموعه 
برگ سبز خریداری شده درجه یک بوده است.به 
گفته وی، از مجموع برگ سبز چای خریداری 
ش��ده 14 هزار و 54۲ تن درجه یک و 9۳ تن 
درجه دو بوده است.رئیس سازمان چای کشور 
ارزش ریالی برگ س��بز خریداری شده را 1۳4 
میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: از این 
میزان برگ سبز خریداری شده تاکنون 1۶۳ تن 

چای خشک استحصال شده است.

قیمت نان سنگک تغییری نکرده است
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران گفت: 
هیچگونه تغییری قیمتی در نان سنگک اتفاق 
نیفتاده اس��ت.به گزارش ایسنا،اصغر پابرجا در 
پاس��خ به این سوال که آیا با آزادسازی قیمت 
آرد صنف و صنعت قیمت آرد نانوایی ها تغییری 
کرده اس��ت یا خیر؟  گفت: افزایش قیمت آرد 
صنف و صنعت ارتباطی به آرد نانوایی ها ندارد 
و ب��ا همان قیمتی که قبال آرد می خریدیم در 
حال حاضر نیز آرد م��ورد نیاز خود را با همان 
قیمت تهیه می کنیم.وی ادامه داد: قیمت نان 
سنگک هم هیچ افزایش نداشته است و  این 
نان بر اساس نرخ قبلی عرضه می شود.رئیس 
اتحادیه نانوایان سنگکی تهران گفت: البته به 
دنبال این هس��تیم که در سال جدید نرخنامه 
جدیدی از س��ازمان صم��ت دریافت کنیم و 
پیگیری هایی نیز در این زمینه انجام داده ایم، 

ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.

شیرخام گران نمی شود
رئیس هیات مدیره انجم��ن صنفی گاوداران 
مباحث مطرح ش��ده مبنی ب��ر افزایش قیمت 
ش��یرخام را رد کرد و گف��ت: در صورت حذف 
ارز 4۲00 تومانی، قرار است قیمت شیرخام 1۲ 
هزار و 700 تومان ش��ود.به گزارش مهر،سید 
احمد مقدس��ی، رئیس هی��ات مدیره انجمن 
صنفی گاوداران مباحث مطرح ش��ده مبنی بر 
افزایش قیمت ش��یرخام را رد کرد و گفت: در 
صورت حذف ارز 4۲00 تومانی، قرار است این 
اتفاق بیفتد.وی توضیح داد که در صورت حذف 
ارز ترجیحی، قیمت شیرخام به 1۲ هزار و 700 
تومان افزایش خواهد یافت.مقدسی افزود: 1۲ 
هزار و 700 تومان قیمت تمام شده تولید است 
و دامداران روی آن هیچ س��ودی نمی گیرند. 
گفتنی است، قیمت هرکیلوگرم شیرخام با ۳.۲ 
درص��د چربی و بار میکروبی زیر 100 هزار در 
تیرماه سال گذشته ۶,400 تومان تومان تعیین 
ش��د و براین اس��اس تا زمان حذف ارز 4۲00 

تومانی قیمت فعلی باقی است.

اخبار

افزایش توزیع روغن از روزهای آینده
رئیس اتحادی��ه س��وپرمارکت داران تهران 
گفت: با تمهیداتی که اندیش��یده ش��ده طی 
روزهای آینده وضعیت توزیع روغن مثل قبل 
خواهد ش��د و قفسه ها پر از روغن می شود.
به گزارش مهر،داود فکوری در مورد وضعیت 
عرض��ه روغن در بازار، اظه��ار کرد: در حال 
حاضر روغن در بازار وجود دارد اما مثل سابق 
عرضه نمی ش��ود؛ وقتی مردم به فروشگاه ها 
و س��وپرمارکت ها مراجعه می کنند با کمبود 
روغ��ن مواجه نمی ش��وند اما تع��داد و تنوع 
روغن ها کاهش یافته اس��ت.رئیس اتحادیه 
سوپرمارکت داران تهران افزود: در واقع قباًل 
قفسه فروش��گاه ها و مغازه ها پر از روغن بود 
اما هم اکنون عرضه به گونه ای است که هر 
خانوار برای میزان مصرفی که دارد می تواند 
روغن بخ��رد.وی ادام��ه داد: در حال حاضر 
روغن های موجود به رف��ع نیاز مردم کمک 
می کند اما با تمهیداتی که اندیش��یده شده و 
صحبت هایی که با مقامات مس��ئول داشتیم 
طی روزه��ای آینده وضعی��ت توزیع روغن 
مثل قبل خواهد ش��د و قفسه ها پر از روغن 
می شود.فکوری گفت: توزیع روغن از طرف 
تولیدکننده کاهش یافته ولی قطعاً در روزهای 
آینده، اوضاع به روال قبل بر می گردد.وی در 
مورد عرض��ه ماکارونی هم گف��ت: در حال 
حاضر دیگر هیچ مش��کلی در بخش عرضه 
ماکارون��ی نداری��م و ماکارونی با قیمت های 
جدید در حال توزیع اس��ت و هیچ کمبودی 
نداریم.رئی��س اتحادیه س��وپرمارکت داران 
تهران به برنج و شکر هم اشاره کرد و افزود: 
در شکر و برنج هم کمبود نداریم و قیمت ها 
نیز هنوز تغییری نکرده است؛ در حال حاضر 
ش��کر با قیمت 1۶ هزار و ۳50 تومان، برنج 
تایلندی 1۲ هزار و 500 تومان، برنج هندی 
17۸ هزار و 500 تومان و برنج پاکستانی ۲0 

هزار و 500 تومان فروخته می شود.

تولید کاغذ تحریر از سر گرفته شد
رئیس س��ندیکای کاغذ و مقوا از آغاز تولید 
کاغ��ذ تحری��ر در ش��رکت چ��وب و کاغذ 
مازندران خب��ر داد و گفت که قیمت گندم و 
آرد بر قیم��ت کاغذ هم تاثیر دارد.به گزارش 
ایسنا،ابوالفضل روغنی گلپایگانی در پاسخ به 
س��والی درباره وضعیت تولید کاغذ تحریر در 
کش��ور، اظهار کرد: با توج��ه به اصرار دولت 
سیزدهم بر تولید داخل، شرکت چوب و کاغذ 
مازندران به چرخه تولید برگش��ته و در حوزه 
کاغذ تحریر نیز فعال شده است. امسال هم 
برای تولید کاغذ تحریر برنامه ریزی کرده و در 
حال شروع عرضه کاغذ تحریر به بازار است. 
البته دولت برنامه ریزی های دیگری هم در 
این زمینه دارد که هنوز محقق نش��ده است.
وی درباره افزایش قیمت کاغذ در سال جاری 
نیز گفت: با توجه به افزایش قیمت کاالهای 
مختلف، گرانی اجتناب ناپذیر است و قیمت 
کاغذ هم افزایش یافته، اما کاغذ در این مدت 
افزایش قیمت غیرمنتظره نداشته است.روغنی 
گلپایگانی سال گذشته گفته بود که نیاز کشور 
به کاغذ تحریر حدود ۳۸0 هزار تن اس��ت و 
1۸0 ه��زار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در 
کش��ور ایجاد شده، اما تولید ناچیز است، چرا 
که به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان 
رقابت با واردکننده را ندارند.رئیس سندیکای 
کاغ��ذ و مقوا با بیان اینکه تغییر اساس��ی در 
حوزه کاغذ ایجاد نشده، تصریح کرد: قیمت 
کاغذ تجاری افزایش جزئی 7 تا 10 درصدی 
داشته اس��ت. این برخالف سال هایی است 
که در کش��ور کاغذ تا 4 برابر افزایش قیمت 
داش��ت.وی افزود: اما باید این نکته را هم در 
نظر کرد که قیمت کاغذ از قیمت گندم و آرد 
هم تاثیر پذیر اس��ت، چرا که بخشی از تولید 
کاغذ به نشاسته بر می گردد که از آرد و گندم 

حاصل می شود. 

افزایش قیمت آرد شیرینی را گران 
نخواهد کرد

رئیس اتحادی��ه قنادان گفت: افزایش قیمت 
آرد تاثیری در قیمت شیرینی نخواهد داشت.
به گزارش ایس��نا،علی  بهره مند با بیان اینکه 
تغیی��ر قیمت آرد تاثیری در قیمت ش��یرینی 
نخواهد داش��ت، گفت: قنادان آرد مورد نیاز 
خود را از بازار آزاد با قیمت هر کیلو ۲0 هزار 
تومان خریداری می کردند که در حال حاضر 
نیز قیمت آرد همین است و برای آنها فرقی 
نکرده است.وی ادامه داد:افزایش هزینه های 
تولید شیرینی مربوط به شکر و روغن است، 
زی��را قیمت ای��ن دو کاال در چند وقت اخیر 
افزایش زیادی داشته اس��ت.رئیس اتحادیه 
قنادان اضاف��ه کرد: روغنی ک��ه کارخانه ها 
تحویل می دهند کیلوی��ی 170 تا 1۸0 هزار 
توم��ان و قیمت روغن در ب��ازار آزاد کیلویی 
۸50 هزار تومان است و چون امکان تحویل 
روغن از کارخانه ها نیس��ت مجبور هس��تیم 
روغن مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنیم.
وی تصریح کرد: قیمت شکر دولتی کیلویی 
1۲ هزار تومان و در بازار آزاد ۲0 هزار تومان 
اس��ت که ش��کر را هم از بازار آزاد خریداری 

می کنیم.

مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه 
زیربناهای حمل و نقل کشور از احداث 1۳ 
هزار کیلومتر انواع راه طی 10 سال گذشته 
خبر داد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشور، خیراهلل خادمی از احداث ۲ هزار 
و ۲70 کیلومتر مسیر ریلی در طی اجرای 
برنامه های پنجم و شش��م توسعه خبر داد 
و اظه��ار کرد: احداث 994 کیلومتر آزادراه 

و 9 ه��زار و ۸00 کیلومتر راه و بزرگراه از 
دیگر اقدامات صورت گرفته در این طول 
10 سال گذش��ته، معادل احداث 1۳ هزار 
کیلومتر انواع راه اس��ت.وی طول متوسط 
ساالنه ریل گذاری انجام شده در 10 سال 
گذشته را ۲0۶ کیلومتر اعالم کرد و گفت: 
یکی از مهمتری��ن اقدامات صورت گرفته 
در این سال ها توسعه شبکه ریلی و اتصال 
مراکز اس��تان ها به مسیرهای ریلی کشور 

اس��ت و در همین راستا تولید ریل ملی از 
اواخر سال 1۳9۸ و تولید انبوه آن در سال 
1۳99 گامی اساسی به سوی دستیابی به 
این اهداف بود.معاون وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: بهره برداری از ۸۶ کیلومتر آزادراه 
به طور متوسط در هر سال و ۸91 کیلومتر 
راه و بزرگراه س��االنه نیز بخش دیگری از 
اقدامات در توسعه زیرساخت های حمل و 
نقل محس��وب می شود که با توجه به نیاز 

گس��ترده تر توس��عه ش��بکه بزرگراهی در 
سطح کش��ور اقدامات س��ازنده ای در این 
زمینه ص��ورت گرفته اس��ت.خادمی ارتقا 
و توس��عه طرح های واقع در کریدورهای 
شمالی-جنوبی و شرقی- غربی را یکی از 
اهداف کالن شرکت دانست و اظهار کرد: 
اتصال به کریدورهای ترانزیتی بین المللی 
به منظ��ور افزایش ت��وان رقابت پذیری با 
ش��بکه های رقیب، اتص��ال نقاط مختلف 

کش��ور به ش��ریان های ترانزیتی، افزایش 
به��ره وری و کاه��ش هزین��ه در اجرای 
پروژه ها با ارتقا سطح تکنولوژی های مورد 
استفاده در راهس��ازی از دیگر برنامه های 

اساسی شرکت است.

احداث ۱3 هزار کیلومتر انواع راه طی یک دهه اخیر
معاون وزیر راه خبر داد؛

تخلیه کاالهای اساسی از بنادر کشور ۱۱ درصد رشد کرد
در فروردین ماه امسال؛

میزان تخلیه کاالهای اساسی شامل گندم، 
جو، ذرت، سویا، برنج و روغن در بنادر کشور 
طی فروردین س��ال 1401 معادل ۲ میلیون 
و 175 ه��زار و 777 تن بوده که در قیاس با 
تخلی��ه 1 میلیون و 9۶۸ ه��زار و 7۶۲ تنی 
کاالهای اساس��ی طی مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته، رشد 11 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش عصرایرانیان از س��ازمان بنادر و 
دریانوردی، تخلیه کاالهای اساسی در بنادر 

کش��ور طی فروردین س��ال جاری نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال 1400 رش��د داشته 
اس��ت به گونه ای که میزان تخلیه کاالهای 
اساسی ش��امل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج 
و روغن در بنادر کش��ور طی فروردین سال 
1401 مع��ادل ۲ میلیون و 175 هزار و 777 
تن بوده ک��ه در قیاس با تخلیه 1 میلیون و 
9۶۸ هزار و 7۶۲ تنی کاالهای اساسی طی 
مدت مشابه سال گذشته، رشد 11 درصدی 

را نشان می دهد.
درصدیتخلیهگندمدربنادر رش�د���۱۸۰

کشوردرفروردینامسال
میزان تخلیه گندم طی فروردین سال جاری 
معادل ۸15 هزار و ۳۲1 تن بوده که نس��بت 
به تخلی��ه ۲90 ه��زار و ۸00 تنی در مدت 
مش��ابه سال 1400، رش��د 1۸0 درصدی را 
تجربه کرده است. در این میان میزان تخلیه 
جو معادل 4۳ هزار و 1۳۸ تن، میزان تخلیه 

س��ویا 194 ه��زار و 117 تن و میزان تخلیه 
روغن 111 هزار و 5۸۶ تن بوده است.میزان 
تخلی��ه ذرت نیز طی فروردین 1401 معادل 
99۶ ه��زار و ۶70 ت��ن بوده که نس��بت به 
تخلیه 55۲ هزار و 49 تنی در مدت مش��ابه 
سال 1400، رشد ۸1 درصدی را تجربه کرده 
اس��ت. در این میان میزان تخلیه جو معادل 
4۳ هزار و 1۳۸ تن، میزان تخلیه سویا 194 
ه��زار و 117 تن و میزان تخلیه روغن 111 

ه��زار و 5۸۶ تن بوده اس��ت. میزان تخلیه 
ذرت نیز طی فروردی��ن 1401 معادل 99۶ 
ه��زار و ۶70 تن بوده که نس��بت به تخلیه 
55۲ هزار و 49 تنی در مدت مش��ابه س��ال 
1400، رش��د ۸1 درص��دی را تجربه کرده 
است. میزان تخلیه برنج هم معادل 14 هزار 
و 945 تن بوده که نسبت به تخلیه ۶۲۲ تنی 
آن در مدت مشابه سال گذشته، رشدی برابر 

۲ هزارو ۳0۳ درصد را تجربه کرده است.

قدرت خرید مردم ترمیم می شود
وزیر جهادکشاورزی:

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت بر اساس قانون، 
حذف ارز ترجیحی را انجام خواهد داد گفت: مردم بدانند 
یارانه حذف نمی ش��ود و هدفمن��د و عادالنه توزیع می 
ش��ود و از روی کاالها به س��مت افراد مصرف کننده و 
آخرین حلقه می آید.به گزارش تسنیم، سید جواد ساداتی 
نژاد به برخی از علل افزایش قیمت مواد غذایی اش��اره و 
اظهار کرد: بخشی از این افزایش به افزایش های قانونی 
امسال از جمله افزایش دستمزد، انرژی و تورم و بخشی از 
آن به موضوعاتی مانند خشکسالی مربوط است.وی ادامه 
داد: کمبود تولید محصوالت کشاورزی در خشکسالی ها 
موجب افزایش قیمت می ش��ود و تنها مربوط به کشور 
ما نیس��ت، همچنین با افزایی��ش قیمت های جهانی در 
محصوالت کش��اورزی مواجه هستیم.ساداتی نژاد افزود: 
در بخش زیادی از محصوالت حتی در کشورهای اطراف 
ما تورم م��واد خوراکی و آش��امیدنی را تا 70 درصد می 
توانیم ببینیم و در اروپا هم به دلیل خشکس��الی افزایش 
قیمت وجود دارد.وی علت بخشی از افزایش قیمت های 
جهانی غذا را بحران اوکراین دانست و گفت: حمل و نقل 
غالت و محصوالت کشاورزی به علت این بحران دچار 
چالش ش��ده و قیمت ها در محصوالت کشاورزی از ۳5 
درص��د تا ۸0 درصد هم افزایش یافته اس��ت.وزیر جهاد 
کش��اورزی گفت: با توجه به الزام قانونی که برای حذف 
ارز ترجیحی در قانون بودجه سال 1401 وجود دارد دولت 
ملزم اس��ت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند.ساداتی نژاد 
افزود: زمان نش��ان داده اس��ت که ارز ترجیحی نتوانسته 
به اهداف خود برس��د و اقش��ار مختلف مردم نتوانستند 
عادالن��ه از آن بهره مند ش��وند و موجب بیماری مزمنی 
در اقتصاد ایران ش��ده و به��ره وری را در حوزه غذا، دام 
و طیور کش��ور به ورطه نابودی برده اس��ت.وی با بیان 
اینکه صنعت دام و طی��ور از وجود ارز ترجیحی رنج می 
برد، اضافه کرد: وجود ارز ترجیحی موجب رانت و فس��اد 
گس��ترده ای در حوزه تأمین نهاده ها از خارج از کش��ور 

شده و فاصله قیمتی سرعت قاچاق را افزایش داده است 
و این یارانه ای که باید به مردم می رس��یده، س��ر سفره 
مردم دیگر کشورها می رود.وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
همه متخصصان و نخبگان اقتصادی کش��ور هم اذعان 
کرده اند که ارز ترجیحی باید از حوزه اقتصاد ایران حذف 
ش��ود و این یک اصالح بزرگ اقتصادی اس��ت که باید 
دول��ت ها انجام می دادند.س��اداتی نژاد افزود: ش��اید در 
س��ال هایی که فاصله قیمت ارز ترجیح��ی با ارز واقعی 
کمتر بود و چالش کمتری داش��ت بای��د دولت ها اقدام 
م��ی کردند و این اصالح اقتصادی به نفع مردم و عدالت 
در جامع��ه ما انجام می گرفت.وی اضافه کرد: نکته حائز 
اهمیت در طرح مردمی س��ازی یارانه ها و توزیع عادالنه 
آن این است که مردم اطمینان داشته باشند دولت پیش 
از حذف ارز ترجیحی، قدرت خرید مردم را ترمیم خواهد 

ک��رد و جبرانی الزم را به حس��اب خانوارها واریز خواهد 
کرد.وزیر جهاد کش��اورزی تاکید ک��رد: پیش از اجرا، دو 
ماه واریز جبرانی و افزایش قدرت خرید مردم بر اس��اس 
دهک ها انجام می ش��ود س��پس نرخ ها تغییر می کند.
س��اداتی نژاد با بیان این که مردم هیچ دغدغه ای از این 
بابت نداش��ته باش��ند، گفت: برنامه ریزی خوبی در ستاد 
مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادالنه آن صورت گرفته 
و اهداف کاماًل مش��خص است و اهتمام ویژه و انسجام 
بی��ن دولت و مجلس در این زمینه وجود دارد.وی با بیان 
اینک��ه یارانه های نان و دارو حذف نخواهد ش��د، اضافه 
کرد: نان صنعتی با همین قیمت ادامه مس��یر خواهد داد 
و تغییری نخواهد داشت.ساداتی نژاد افزود: درباره یارانه 
صن��ف و صنعت ه��م در ادامه اج��رای اصلی این حذف 
یارانه ها، ان ش��اء اهلل در آن س��بد واریزی وجود خواهد 

داشت اما به دالیلی که قباًل خدمت مردم گفتم به ناچار 
باید به س��مت حذف آرد صنف و صنعت می رفتیم ولی 
تالش کردیم مش��کلی برای تولید کنندگان نباشد.وزیر 
جهاد کش��اورزی گفت: به دلیل افزایش نرخ گندم در آن 
حوزه، س��ه ماه گندم را به این صن��ف واگذار کردیم که 
بتوانند بازپرداخت آن را سه ماهه انجام دهند تا در تولید 
خللی ایجاد نشود.ساداتی نژاد افزود: برای ادامه آزادسازی 
هم در س��ایر کاالها تمهیدات الزم برای تأمین سرمایه 
گ��ردش برای تولیدکنندگانی ک��ه یارانه آن اقالم حذف 
می ش��ود انجام ش��ده و با بانک مرکزی تمهیدات الزم 
اندیشیده شده است که به راحتی بتواند این تسهیالت در 
اختیار قرار بگیرد.وی گفت: در مورد دامداران و مرغداران 
روس��تایی و عش��ایری نیز تمهیدات الزم اندیشیده شده 
است تا نهاده و سرمایه گردش در اختیارشان قرار بگیرد.
س��اداتی نژاد تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی در اقالمی 
ک��ه یارانه می گرفتندافزایش قیم��ت و تغییر نرخ داریم 
اما محاس��به و تمهید الزم انجام شده و جبرانی الزم به 
حس��اب خانوارها واریز خواهد شد.وی گفت: در پی این 
هستیم بر اس��اس قانون به سمت کاالبرگ هم حرکت 
کنیم اما چون زیرساخت های ایجاد کاالبرگ الکترونیکی 
بر اساس قانون مجلس شورای اسالمی که ابالغ شده و 
قانون بودجه 1401 زمان بر است بنابراین این کار با واریز 
یارانه به مردم آغاز خواهد ش��د و هر زمان که زیرساخت 
ها انجام ش��ود می تواند به کاالبرگ الکترونیک تبدیل 
شود.وزیر جهاد کشاورزی افزود: مردم بدانند یارانه حذف 
نمی ش��ود و هدفمند و عادالنه توزیع می شود و از روی 
کاالها به س��مت افراد مصرف کننده و آخرین حلقه می 
آید که از نظر حذف فس��اد و رانت در حوزه اقتصاد فوق 
العاده مؤثر است.ساداتی نژاد اضافه کرد: نان سنتی تغییر 
قیمتی نخواهد داش��ت و یارانه اش وجود دارد و مردم در 
این زمینه هیچ دغدغه ای نداش��ته باشند و نانوایان هم 

تأمین آردشان به نرخ گذشته انجام می گیرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: براس��اس برآوردهای 
انج��ام ش��ده 15 میلیون نف��ر از جمعیت کش��ورهای 
همسایه از یارانه کاالهای اساسی ما استفاده می کنند.
به گزارش فارس،عباس آرگون درباره تصمیم دولت در 
رابطه با اصالح یارانه ها، اظهار داشت: اصالح یارانه ها 
یک کار ضروری و کامال درست است و باید انجام شود 
اما اگر این اقدام در س��ال های قبل انجام می شد قطعا 
هزینه کمتری برای دولت داش��ت.وی با بیان اینکه با 
اصالح یارانه ها رانت��ی که نصیب عده ای خاص می 
ش��ود از بین می رود، اضافه ک��رد : با تصمیم دولت در 
اصالح یارانه ها در حقیقت یارانه حذف نمی ش��ود اما 
نحوه پرداخت آن تغییر می کند.نایب رئیس کمیسیون 
بازار پول و س��رمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: 

با اص��الح یارانه ها، یارانه ای که ب��ه واردکننده برای 
واردات کاالهای اساس��ی داده می شد از این به بعد به 
مردم و جامعه هدف داده می ش��ود و در حقیقت شیوه 
پرداخت تغییر می کند.وی با بیان اینکه اصالح یارانه ها 
نیازمند شفاف س��ازی است، گفت: متاسفانه این اقدام 
دول��ت در خصوص اصالح یارانه ه��ا به صورت کامل 
ش��فاف سازی نشده اس��ت و این در حالی است که با 
توجه به استقرار دولت از سال قبل باید زیرساخت های 
الزم ب��رای ای��ن مهم به طور کامل فراهم می ش��ود.
آرگ��ون با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد تا ابهام موجب 
سوء استفاده ش��ود، گفت: دولت باید به صورت کامال 
برنامه ریزی شده و سیستماتیک قبل از اینکه افزایش 
قیمتی بر اث��ر اصالح یارانه ها ص��ورت گیرد از مردم 

به روش هایی که تعیین می ش��ود حمایت کند و اجازه 
ندهد که با توجه به مش��کالت اقتصادی فشار بیشتر 
اقتص��ادی به مردم و  بخصوص اقش��ار ضعیف و کم 
درآمد وارد ش��ود. وی اظهار داش��ت: قطعا دولت برای 
اصالح یارانه ها از قبل برنامه ریزی کرده است بنابراین 
االن که تصمیم دارد ای��ن موضوع را اجرایی کند باید 
اطالع رس��انی کند.عضو ات��اق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه هر اصالحی مش��کالت خاص خود را دارد بیان 
داش��ت: با اطالع رسانی دقیق دولت با کمترین مشکل 
م��ی تواند اصالح یارانه ها را انجام دهد و لذا به هدف 
خود در اصابت یارانهها به جامعه هدف دست یابد.  وی 
افزود: با توقف پرداخت یارانه ها به واردکنندگان برای 
واردات کاالهای اساسی، رانت ها از بین می رود و همه 

یارانه مورد نظر دولت ب��ه جامعه هدف اصابت خواهد 
کرد.آرگون اظهار داش��ت: تاکنو نیز بخشی از یارانه ها 
به جامعه هدف می رس��ید اما این اتفاق به طور کامل 
صورت نمی گرفت.وی در پاسخ به این سوال که گزینه 
مناس��ب برای حمایت از مردم پرداخت یارانه نقدی یا 
کاال برگ اس��ت؟  گفت: سیاس��ت جبران��ی را مجلس 
تعیین کرده و براس��اس قانون مجلس مقرر شده است  
در ص��ورت اصالح یارانه ها، کاال ب��رگ به مردم داده 
ش��ود و دولت نیز ملزم به اجرا است اما اختصاص این 
کاال برگ ها به س��طوح درآمدی باید به گونه ای باشد 
که طبقات متوسط و خصوصاً پایین جامعه که اتفاقا در 
س��ال های اخیر تعدادشان بیشتر شده است، مجبور به 

تحمل فشار اقتصادی بیشتری نشوند.

بهره مندی 15 میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کاالهای اساسی ایران
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

مجرد ها تعهد محضری ندهند از نهضت ملی مسکن حذف می شوند
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران:

مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران با 
تاکید بر اینکه مردان مجرد حائز شرایط ثبت 
ن��ام برای نهضت ملی مس��کن هم تا پایان 
اردیبش��هت ماه برای ثب��ت تعهد محضری 
مهل��ت دارند،گفت: مجردها اگ��ر تعهدنامه 
رس��می را بارگذاری نکنند، ح��ذف خواهند 
ش��د.به گ��زارش ایلنا،خلی��ل محبت خواه با 
تاکید بر ویرایش صحیح اطالعات متقاضیان 
مس��کن نهضت مل��ی اظهار داش��ت: تمام 
متقاضیان در پروژه نهضت ملی مس��کن تا 
پایان اردیبهشت ماه برای ویرایش اطالعات 
ثبت ش��ده فرصت دارند و در بخش انتخاب 
ش��هر بای��د تنها ش��هرهایی که مش��مول 
ش��رایط اف��راد اس��ت، انتخاب ش��ود.وی با 

تاکید بر اینکه ش��هر جدید پردیس هر چند 
در بی��ن گزینه ها ق��رار دارد اما نباید انتخاب 
ش��ود، گفت: متقاضیان اگر شهر پردیس را 
انتخاب کرده اند نسبت به ویرایش و تغییر آن 
اقدام کنند در غیر این صورت حائز ش��رایط 
نخواهند بود و حذف می شوند.مدیر کل راه و 
شهرسازی استان تهران ادامه داد: همچنین 
شهرهای دماوند، بومهن، رودهن، شهریار و 
مالرد تنها شامل ساکنان این شهرها خواهند 
بود و س��اکنان س��ایر مناطق امکان انتخاب 
این شهرها را ندارند.  وی درباره حق انتخاب 
ساکنان ش��هر تهران افزود: ساکنان تهران 
تنها می توانند شهرهای پرند، هشتگرد، رباط 
کریم، پاکدش��ت را انتخاب و ثبت نام کنند 

و اگر ش��هرهایی جز این شهرها را انتخاب 
کرده اند تا پایان اردیبهشت ماه باید اطالعات 
ثبت ش��ده را اصالح کنن��د.   محبت خواه با 
تاکید بر اینکه مردان مجرد حائز شرایط ثبت 
ن��ام برای نهضت ملی مس��کن هم تا پایان 
اردیبش��هت ماه برای ثب��ت تعهد محضری 
مهل��ت دارند، گفت: مجردان واجد ش��رایط 
باید به دفترخانه ها برای تعهد رسمی مراجعه 
کنن��د و به صورت رس��می تعه��د دهند که 
در زم��ان تحویل واحد متاه��ل خواهند بود 
و در غی��ر این ص��ورت هی��چ ادعایی برای 
تحویل واحد ندارند و تعهد نامه را در س��امانه 
بارگ��ذاری کنند.    وی ادام��ه داد: مجردها 
اگ��ر تعهدنامه رس��می را بارگ��ذاری نکنند، 

حذف خواهند ش��د.محبت خواه درباره میزان 
ثبت ن��ام متقاضیان نهضت ملی مس��کن در 
اس��تان تهران اظهار داشت: حدود 9۳0 هزار 
نفر در س��امانه نهضت ملی مسکن از استان 
تهران  ثب��ت نام کرده ان��د و از این تعداد تا 
کنون ۶00 هزار نفر پاالیش ش��ده اند البته با 
توجه به فرصت ویرایش اطالعات متقاضیان 
تا اردیبهش��ت ماه پاالیش افراد ادامه خواهد 
داشت.      مدیر کل راه و شهرسازی استان 
تهران با بی��ان اینکه هنوز تصمیمات دولت 
در رابطه با وام ودیعه مس��کن به وزارت راه 
و شهرسازی ابالغ نشده است، گفت: منتظر 
اب��الغ تصمیم��ات دولت درباره س��قف وام 
ودیعه هستیم. همچنین پیشنهاد وزارت راه 

وشهرس��ازی به س��تاد ملی مبارزه با کرونا 
ب��رای تمدی��د قراردادهای اجاره اس��ت اما 
هن��وز تصمیم نهایی در این ب��اره هم ابالغ 
نشده است.  وی با اش��اره به میزان پرداخت 
تس��هیالت 70 ودیعه در استان تهران اظهار 
داشت: در سال گذشته در استان تهران 414 
هزار و ۲۲5 تقاضا برای وام ودیعه ثبت شده 
که از این تعداد  19۳ هزار و 199 تقاضا واجد 
شرایط اولیه بودند. همچنین حدود 104 هزار 
و ۸00 تقاضا توس��ط بانک های عامل به هر 
دلیل از جمله انصراف خود متقاضی، عدم ارایه 
مدارک و تکمیل مدارک، عدم معرفی  و ... رد 
شده و در مجموعه  59 هزار و ۸01 فقره وام 

به متقاضیان استان تهران پرداخت شد.
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بانک و بيمه

 بانک گردشگری بیش از
 ۱3۰۰ میلیارد ریال وام ازدواج 

پرداخت کرد
بانک گردش��گری در سال 1400 در مجموع 
1574 فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ 1۳11 
میلیارد ریال به مزدوجین پرداخت کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک گردش��گری، 
از کل تس��هیالت ازدواج پرداخت��ی بانک در 
سال گذش��ته، تعداد   1491 فقره وام ازدواج 
اشخاص عادی و ۸۳ فقره تسهیالت ازدواج 
اش��خاص ایثارگر بود. از تسهیالت پرداخت 
ش��ده در س��ال 1400 ، مبلغ 11۸۲ میلیارد 
و ۸00 میلی��ون ریال به اش��خاص عادی و 
1۲۸ میلیارد و ۲00 میلیون ریال به اشخاص 
ایثارگر پرداخت شده است. میزان تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در سال گذشته برای هر 
یک از زوجین مبلغ 700 میلیون ریال درنظر 

گرفته شده بود. 

 جابجایی موقت شعبه
 بهشتی بانک اقتصادنوین 

 ش��عبه بهشتی بانک اقتصادنوین در تهران به 
صورت موقت به محل ش��عبه سیدخندان این 
بانک منتقل ش��د. به گ��زارش روابط عمومی 
بانک اقتصادنوین، بر این اساس، شعبه بهشتی 
)کد 1۲7( از تاریخ ش��نبه 17 اردیبهش��ت ماه 
1401 به محل ش��عبه س��یدخندان )کد 1۶۸( 
به نشانی خیابان دکتر ش��ریعتی، باالتر از پل 
س��یدخندان، روبروي خیاب��ان خواجه عبداله، 
پ��الک 1004منتق��ل ش��ده اس��ت و پس از 
بازس��ازی و تجهیز  ب��ه زودی در محل جدید 
آماده ارایه خدمت به مشتریان گرامی این بانک 
خواهد بود.   گفتنی است، از آنجایی که خدمات 
بانک اقتصادنوین به صورت یکپارچه در تمامی 
ش��عب ارائه می شوند، مشتریان این بانک جز 
در برخی خدمات خاص، محدودیتی در دریافت 
خدمات بانکی و انتخاب شعبه ندارند و به آسانی 
می توانند خدمات مورد نی��از خود را از تمامی 
شعب این بانک در سراسر کشور دریافت کنند.

 قدردانی هواپیمایی آسمان
 از بیمه البرز

شرکت خدمات هوایی آسمان از شرکت بیمه 
البرز به خاط��ر ارایه خدمات مطلوب بیمه ای 
قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی، رییس 
اداره رفاه و بازنشس��تگان شرکت هواپیمایی 
آس��مان با ارسال نامه ای از رییس و کارکنان 
ش��عبه اکباتان بیمه البرز که با حسن رفتار و 
تالش مجدانه در امور محوله س��بب رضایت 
همکاران شاغل و بازنشسته شرکت هواپیمایی 

آسمان شده اند، قدردانی کرد.

یکصد و نود و یکمین شماره نشریه 
بیمه آسیا منتشر شد

یکصد و نود و یکمین ش��ماره آس��یا نشریه 
داخلی شرکت بیمه آسیا در ۲0 صفحه انتشار 
یاف��ت. به گزارش روابط عمومی بیمه آس��یا، 
در این ش��ماره از نش��ریه داخلی بیمه آسیا به 
انعکاس خبر انتخاب مدیرعامل بیمه آسیا به 
عنوان مدیر جهادی کشور برای دومین بار در 
هشتمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور 
پرداخته شده است. این گزارش می افزاید: در 
بخش اخبار داخلی نش��ریه آسیا نیز گزارش 
عملکرد سال 1400 بیمه آسیا، دیدار اعضای 
کانون انجمن های صنفی نمایندگان بیمه آسیا 
با مسعود بادین، تشریح عملکرد بیمه آسیا در 
جلسه ش��ورای مدیران، بازدید مدیرعامل از 
س��اختمان بیمه های اتومبیل منعکس شده 
اس��ت. همچنی��ن در بخش اخبار اس��تان ها 
گزارش س��فر مدیرعامل و هی��ات همراه به 
اس��تان کرمان، توزیع کمک های معیش��تی 
بیمه آس��یا در مناطق س��یل زده جنوب استان 
کرمان ، تمدید قرارداد بیمه آسیا و کمیته امداد 
امام )ره( استان مازندران برای دوازدهمین سال 
متوالی، کشف شبکه صحنه س��ازی حوادث 
رانندگی در شرق کشور توسط بیمه آسیا، تقدیر 
گمرکات استان های مختلف از بیمه آسیا درج 
شده است. گفتنی است اخبار برون سازمانی 
منعکس شده در این نش��ریه، دیدار اعضای 
هیات مدیره بیمه آسیا با دکتر بهزادپور، دیدار 
مسعود بادین با سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در عمان، تقدیر معاون رئیس جمهور و وزارت 
امور اقتصادی و دارای��ی از مدیرعامل، دیدار 
مس��عود بادین با رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس و اس��تاندار کرمان در حاشیه سفر به 
استان کرمان، افزایش همکاری های بیمه آسیا 
با بانک ملت و امضای تفاهم نامه با ش��رکت 

پتروایمن شریف اشاره کرده است. 

اخبار

مع��اون برنامه ریزی و فن آوری اطالعات بانک ش��هر با تاکید بر اینکه 
بهره گی��ری از دان��ش و فناوری روز دنیا برای خدمات رس��انی کامل تر 
به مش��تریان را همواره در دس��تور کار خود داریم؛ از ارائه خدمات نوین 
بانکداری الکترونیک در »همراه ش��هر پالس« ای��ن بانک خبر داد.  به 
گزارش روابط عمومی بانک شهر، جواد عطاران با اعالم این خبر افزود: 
در راس��تای رفع نیازهای مشتریان و بهره مندی آنان از خدمات برتر در 
ح��وزه بانکداری الکترونیک و به منظور بهبود رابط کاربری)UI( در نرم 
افزار »همراه ش��هر«؛ س��رویس های جدید و البته کاربردی به نرم افزار 
مذک��ور افزوده و این نرم افزار به »همراه ش��هر پ��الس« تغییر نام داده 

است. عطاران با بیان اینکه، بانک شهر به عنوان بانکی خوش نام و البته 
محبوب میان ش��هروندان همواره توجه به اصول مش��تری مداری و ارائه 
خدمات برت��ر در تمامی حوزه های بانک��ی را در صدر اولویت های خود 
داشته است، تصریح کرد: جهت رفاه حال مشتریان، »همراه شهر پالس« 
طراحی و راه اندازی ش��ده است. با استفاده از این نرم افزار مشتریان می 
توانند بخش گس��ترده ای از خدمات بانکی ارائه ش��ده در ش��عب را در 
تمامی س��اعات شبانه روز دریافت کنند. معاون برنامه ریزی و فن آوری 
اطالعات بانک شهر با اشاره به اینکه دسترسی به نسخه اندروید و تحت 
وب )مناس��ب برای سیستم عامل IOS( »همراه شهر پالس« از طریق 

سایت بانک شهر به نش��انی:  http://Shahr-Bank.ir و همچنین 
نرم افزار کافه بازار قابل دسترس��ی اس��ت، افزود: محیط امن و س��اده، 
چابکی و س��رعت عمل باال، تنوع و کیفیت باالی خدمات ارائه ش��ده در 
این نرم افزار؛ آن را از سایر نرم افزار های بانکی متمایز کرده است. وی 
ب��ا بیان اینکه پیرو اج��رای قانون جدید صدور چک؛ فرآیند ثبت، تایید و 
انتقال چک های صیادی نیز در این نرم افزار ممکن ش��ده است، گفت: 
برای استفاده و ورود به این نرم افزار نیز تالش کرده ایم براساس پروتکل 
های امنیت��ی، الزامات و ضوابط ابالغی بان��ک مرکزی باالترین امنیت 

برای کاربران فراهم شود.

ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیک در »همراه شهر پالس« بانک شهر

شبکه های اجتماعی سبب ش��ده اند تا ارتباط دورادور و 
اندک مش��تریان با بانک مورد نظرشان ، به یک ارتباط 
گسترده و بی واسطه تر تبدیل شود. خصوصا اینکه یکی 
از راههای جلب اعتماد مشتریان در ارائه و پذیرش خدمات 

مالی ، ارتباط نزدیکتر و تعامل دوسویه است.
به گزارش عصر ایرانیان به نقل از طالنیوز:   شبکه های 
اجتماع��ی به اف��راد این امکان را می ده��د تا آموزش و 
اطالعات الزم در مورد خدمات، محصوالت و موسسات 
مالی به دس��ت آورن��د. بانک ایران زمی��ن در بانکداری 
دیجیتال به عنوان یک بانکداری مردم محور، معتقد است 
که زمین بازی را مشتری مشخص می کند و ایران زمین 
باید خدمت را آنجایی ارائه کند که مشتریان می خواهند. 
در دنیای بانکها امروزه  رفتار مشتریان مورد مطالعه قرار 
می گیرد و خواس��ته های آنها در شبکه های اجتماعی 
م��ورد مطالعه قرار می گیرد و بانک ها برای موفقیت در 
عرصه تنگاتنگ رقابت در جلب مش��تریان بیشتر  سعی 
دارن��د تا با  ایجاد ی��ک رابطه نزدیکت��ر و ارائه خدمات 
ش��خصی سازی شده، اعتماد مشتریان را جلب کنند. اما 
این رابطه باید فراتر از پشتیبانی باشد و ابزارهایی باید در 
اختیار مشتریان گذاشت تا ضمن بهره مندی از خدمات 

آنالین ، در پس انداز ، سرمایه گذاری و خدمات شخصی 
سازی شده هم رضایت مشتریان را به خود جلب کنند. در 
عصر دیجیتال مشتریان بانک ها به دنبال ارائه خدمات 
بانکی در بستر شبکه های اجتماعی هستند و با توجه به 
حضور گس��ترده کاربران دراین شبکه ها، فرصتی برای 

بانکها ب��ه وجود آمده تا برای ارائه خدمات به کس��ب و 
کارها و مشتریان وارد فضای شبکه های اجتماعی شوند. 
آمارها نشان دهنده  افزایش میزان استفاده از رسانه های 
اجتماعی اس��ت. امروزه میلیاردها نفر در جهان به شبکه 
های مختلف اجتماعی دسترسی دارند و از آنها برای انجام 

کارهای روزانه خود استفاده می کنند و این موضوع فرصت 
بی نظیری را برای تعامل  مردم به یکدیگر، کسب و کارها 
و ارائه خدمات توسط شرکت ها، سازمان ها، شبکه بانکی 
و مالی فراهم کرده است. استقبال از شبکه های اجتماعی 
توجه کسب و کارهای گوناگون را نیز به خود جلب کرده 
است. وجود این فضا بسیار تعامل آفرین است و فرصتی 
است که بانک ایران زمین آن را به غنیمت شمرده و در 
راستای سیاست گذاری های مشتری مدارانه خود به این 
امر پرداخته اس��ت.   خدمات متعددی در جهت رضایت 
مشتریان بانک ایران زمین طراحی شده که از جمله آنها 
می توان به خدم��ات پرداخت قبض و خرید اینترنی به 
صورت غیرمستقیم از طریق شبکه های اجتماعی اشاره 
کرد. البته فضای ش��بکه های اجتماعی بیشتر در اختیار 
مش��اغل آنالین اس��ت و ارائه خدمات مالی و بانکی  در 
بس��تر شبکه های اجتماعی هنوز شکل منسجمی ندارد 
اما از آنجا که بزودی ارائه خدمات مالی در فضای مجازی 
و ش��بکه های اجتماعی  به یک ضرورت تبدیل خواهد 
شد، الزام توجه به این حوزه برای صنعت بانکداری کشور 
احس��اس می شود و این امر در افق نزدیک برنامه های 

بانک ایران زمین قرار دارد. 

شبکه های اجتماعی بانک ایران زمین فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان

مستند سازی تجربیات رییس شورای فنی بیمه البرز منتشر شد
اولین کتاب از سری کتاب های« گنجینه دانش خبرگان در صنعت بیمه« که 
به مستندسازی تجربیات علیرضا مقرب، رییس شورای فنی شرکت بیمه البرز 
پرداخته اس��ت، از سوی پژوهشکده بیمه منتشر شد. به گزارش روابط عمومی 
بیمه البرز، ش��بنم رفوآ، گردآورنده کتاب« گنجین��ه دانش خبرگان در صنعت 
بیمه« در توصیف این کتاب می گوید: کتاب حاضر نتیجه جلسات استخراج و 
مستندس��ازی تجارب و دیدگاه های گران بها و ارزشمند آقای علیرضا مقرب، 
رییس شورای فنی شرکت بیمه البرز در طی سال ها فعالیت و خدمات ایشان 
در صنعت بیمه است. حاصل این تالش و مشارکت، شکل گیری اولین کتاب 
از س��ری مجموعه کتاب های تجربه نگاری افراد فعال در صنعت بیمه است.  

این گزارش حاکی اس��ت، حمید کردبچه، رییس پژوهش��کده بیمه نیز با ابراز 
امی��دورای از ای��ن که این تجربه نگاری به مرجعی ارزش��مند در صنعت بیمه 
تبدیل ش��ود و فعاالن این حوزه بتوانند از این گنجینه تجارب بهره مند شوند، 
هدف اصلی انتشار این کتاب را تدوین آموخته ها دست اندرکاران صنعت بیمه 
در قالب مجموعه کتاب های » گنجینه دانش خبرگان در صنعت بیمه« دانست 
تا در اختیار سیاس��ت گذاران و ناظران، مدیران و کارشناسان صنعت بیمه قرار 
ده��د.  بنا بر این گزارش، کتاب » گنجینه دانش خبرگان در صنعت بیمه« در 
فصول مختلف به بررسی درس آموخته های علیرضا مقرب، رییس شورای فنی 
ش��رکت بیمه البرز با تمرکز بر تجارب وی در بیمه های آتش سوزی پرداخته 

است.   تجارب و درس آموخته های رییس شورای فنی بیمه البرز در این کتاب 
در قالب سیزده محور بررسی وضعیت کالن صنعت بیمه، دالیل عدم رشد کافی 
در حوزه بیمه های آتش س��وزی، عوامل کلیدی موفقیت ش��رکت های بیمه، 
استاندارد سازی صدور بیمه نامه های آتش سوزی، نقص نظارت و رگوالتوری، 
بازاریابی بیمه آتش سوزی، صدور بیمه نامه های مرهوناتی در حوزه بیمه های 
آتش سوزی، بحران های اقتصادی، تحریم و کرونا، نظارت بر عملکرد شرکت 
بیمه و بیمه نامه ها، شناس��ایی خسارت های غیرواقعی، مدیریت دعاوی بین 
بیمه گر و بیمه گزار، بیمه های اتکایی و بیمه مشترک و ارتقای فرهنگ بیمه 

گزار درباره بیمه کردن اموال ارایه شده است. 

اخبار

فراخوان هفتمین و هشتمین دوره  
جایزه  داوری اردکانی منتشر شد

فراخوان هفتمین و هشتمین دوره  جایزه  دکتر 
رضا داوری اردکانی توسط مرکز فرهنگی شهر 
کتاب منتشر شد. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
مرکز فرهنگی ش��هر کتاب به منظور تقدیر از 
دانش��جویان دکتری رشته فلسفه، با مشاوره و 
هم فکری، اش��راف و حمای��ت مادی و معنوی 
دکتر رضا داوری اردکانی، هفتمین و هشتمین 
دوره  جایزه  »دکتر رضا داوری اردکانی« را برگزار 
می کند که فراخوان آن دوشنبه 19 اردیبهشت 
منتشر شده است. به این ترتیب دانشجویان دوره  
دکتری رشته فلسفه غرب که در سال 1۳99 و 
1400 از پایان نامه خود دفاع کرده اند می توانند 
فایل پایان نامه های خود را حداکثر تا پایان تیرماه 
bookcityaward@ به نشانی الکترونیکی
gmail.com ارس��ال کنند. هی��أت داوران 
این جای��زه را رض��ا داوری اردکانی، پرویز ضیا 
شهابی، ش��هرام پازوکی، سیدحمید طالب زاده، 
سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، جواد صافیان و 

علی اصغر مصلح تشکیل می دهند. 

تئاتر مساجد را به تمام اقشار جامعه 
تعمیم می دهیم

سالن امیرحسین فردی حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اس��المی با حضور کوروش زارعی 
مدیر مرکز هنرهای نمایش��ی حوزه هنری، 
حجت اله ناظری معاون مرکز و سید مصطفی 
موتورچ��ی ریی��س دفتر بچه ه��ای میزبان 
برگزاری نشس��ت خبری نخس��تین سلسله 
رویداد آموزشی تئاتر مردمی بچه های مسجد 
ویژه مربیان مساجد شد. زارعی در ابتدای این 
نشس��ت درباره هدف تئاتر مردمی بچه های 
مس��جد توضی��ح داد: ش��رایطی را فراه��م 
کردیم که اس��تعدادهای نوجوان و جوان در 
سراس��ر کشور نبوغ خود را نشان دهند. تئاتر 
مردمی بچه های مسجد 5 سال است که در 
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری فعالیت 
خ��ود را به ص��ورت جدی انج��ام می دهد و 
اتفاقات خوبی هم افتاده اس��ت. وی متذکر 
شد: سال هاس��ت در تئاتر ایران شعار »تئاتر 
برای همه« را می دهند ولی عملی نش��ده و 
تئاتر برای همه نیست و فقط به قشر خاصی 
تعل��ق دارد. مدی��ر مرکز هنرهای نمایش��ی 
حوزه هنری یادآور ش��د: ما سعی کردیم در 
تئاتر مس��اجد تئاتر را به تمام اقش��ار جامعه 
تعمیم دهیم. ما س��ال گذشته تئاتر روستایی 
بچه های مس��جد را در یکی از روس��تاهای 
اس��تان هرمزگان برگزار کردیم. تولیدات ما 
فقط مختص مراکز اس��تان ها نیس��ت بلکه 
روس��تاییان نی��ز جامع��ه هدف ما هس��تند. 
گسترش تئاتر برای همه اقشار جامعه باعث 
توسعه فرهنگی می شود. زارعی معتقد است 
تئاتر بچه های مسجد آینده تئاتر ایران خواهد 
بود. این هنرمند عرصه تئاتر ادامه داد: ما فقط 
به دنبال تربیت نیروی حرفه ای تئاتر نیستیم 
بلکه تربیت مدیران فرهنگی نیز هستیم. ما 
به دنبال اهداف بزرگی هستیم و چشم انداز 9 

ساله ای را تعریف کرده ایم. 

 چرا کمدی نداریم؟اخبار
امیر وفایی نویسنده فیلم نامه سریال های طنز ضمن اشاره 
به افت کارهای نمایشی طنز در کنداکتور تلویزیون تأکید 
کرد فیلمنامه هایی مشابه س��ریال های طنز رضا عطاران 
دیگ��ر مجوز س��اخت نمی گیرن��د. امیر وفایی نویس��نده 
فیلمنامه ها و برنامه های طنز درباره جای خالی سریال های 
طنز موفق در کنداکتور شبکه های سیما بیان کرد: این بنا را 
خود تلویزیون گذاشته و االن سال هاست همه انتظار دارند 
الاقل در ایام رمضان یک یا دو سریال طنز پخش شود، اما 

اینکه چرا پخش نمی شود دالیل مختلفی دارد.
تلویزیونبهپیشنهادهایطنزبدبینشدهاست ���

وی ادامه داد: گاهی تقصیر تلویزیون نیست و سازمان هم 
به کارهای طنزی که پیشنهاد می شود بدبین شده است. 
ما طنزها و کمدی هایی که از آن ها اس��تقبال نش��ده زیاد 
داشته ایم. سریال هایی که بازیگرانش هم بازیگرانی بوده اند 
که س��ال ها در حوزه طنز و کمدی فعالی��ت کرده اند و یا 
عواملش دس��تی در این حوزه داشته اند اما خروجی کار از 
ابتدا مایه دار نبوده و یا پروس��ه س��اخت شتابزده داشته اند. 
این نویس��نده اضافه کرد: نبود سریال طنز به ماه رمضان 
هم محدود نمی شود و ما حتی در نوروز امسال، درام هایی 
داشتیم که در حالت معمول شاید به پخش نرسد و مناسبتی 
باشد. نویسنده سریال »نون. خ« با اشاره به اینکه باید این 
فراین��د را دو طرفه نگاه کرد، افزود: هم س��فارش دهنده 
خیلی جواب خوبی از کارهایی که به او ارائه ش��ده نگرفته 
است و هم سفارش گیرنده گاهی بابت زحمتش قدر ندیده 
و احساس کرده است ساخت کمدی به تالشش نمی ارزد.

مخاطبتلویزیونقابلمقایسهباپلتفرمهانیست ���
این نویس��نده که این روزها س��ریال »راز بقا« را در حال 
پخ��ش از پلتفرم ها دارد درباره اینکه چقدر عالقه داش��ته 
است این س��ریال از تلویزیون به پخش برسد گفت: من 
واقعاً فک��ر می کنم مخاطب تلویزی��ون عجیب و غریب 
است و هنوز با پلتفرم ها قابل مقایسه نیست، بازتابی که از 
تلویزیون می گیریم به مراتب بیشتر است و گاهی دریایی 
از کامنت و نظر به س��مت شما می آید. با این حال پلتفرم 
به خاطر هزینه هایی که برای یک سریال می کند، می تواند 
بس��تر مناس��بی برای کار باش��د. وی اضافه کرد: بیننده 

تلویزیون خیلی بیشتر است اما در شرایط عادی است که 
می توان انتخاب کرد که در تلویزیون کار کنید که مخاطب 
بیشتری داشته باشید، وگرنه گاهی ترجیح می دهید آنچه را 
که دوست دارید بنویسید و آدم های محدودتری نگاه کنند. 
نمی گویم االن شرایط اینگونه است و خط قرمزها گاهی در 
پلتفرم و تلویزیون انگار موازی هم هستند، اما در تلویزیون 
گاهی می نویسم و ممیزی می شود اما در همین تلویزیون 
و در ش��بکه ای دیگر برای یک طنز مشابه ممیزی نشده 
است. وفایی با اشاره به رویکردهای یکسان در پلتفرم ها و 
تلویزیون عنوان کرد: این مسئله نسبی است، یک روز یک 
چیز ممیزی نمی شود، فردایش در همان پلتفرم هم ممیزی 
می شود. در تلویزیون هم گاهی همین قدر سلیقه ای است 
و بستگی دارد که آدمی که باالی سر کار است چه کسی 
باشد چون ناظران پخش در تلویزیون هم ممکن است بی 

هیچ دلیلی کاری را تایید کنند یا تایید نکنند.
سریالهایعطارانبازپخشمیشودامادیگرامکان ���

ساختمشابهشوجودندارد
وی با اشاره به سریال های طنز رضا عطاران که همچنان 
در بازپخش محبوب مخاطبان اس��ت بیان کرد: کارهای 
طنزی که االن س��اخته می ش��ود در حد کارهای گذشته 
نیس��ت، س��ریال هایی که عطاران ساخته اس��ت و هنوز 
شبکه ها پخش می کنند هم دیگر امکان ساخت ندارد و اگر 
االن همین فیلمنامه ها را بنویسید مجوز ساخت نمی گیرد. 

نویسنده »نون. خ« درباره دیگر دالیل نبود طنزهای خوب 
در تلویزیون بیان کرد: از دیگر دالیل عمده نبود طنزهای 
خوب بازاری ش��دن آن اس��ت، وقتی کارهای طنز بازار را 
گرفت و نگاه مخاطب را جذب کرد، نویسنده و کارگردانی 
هم که بر این حوزه تس��لط نداش��تند وارد کار شدند چون 
حس کردند ه��ر اثری در این حوزه دیده می ش��ود. مثل 

زمانی که زنده یاد حمید لبخنده س��ریال هایی چون »در 
پناه تو« را ساخت و یک باره بسیاری به ملودرام های این 
چنینی روی آوردند. اینجا هم کس��انی وارد ش��دند که در 
عمرشان حتی یک فیلمنامه طنز ننوشته و نساخته بودند. 
وی اضافه کرد: مخاطب هم از کارهای طنز رکب خورده 
اس��ت، وقت نمی گذرد اگر ۲0 دقیقه اول او را جذب نکند 
دیگ��ر کار را تماش��ا نمی کند. با لمپن ب��ازی و لوده بازی 
نمی توان مخاطب جذب کرد. نویسنده »دورهمی« ادامه 
داد: با اینکه ناواردها وارد سیستم ساخت و تولید شده اند، اما 
من شخصاً ترسی از کار طنز خوب می بینم که به محض 
اینکه مخاطبش باال می رود مشکالت بیشتر می شود! در 
صورتی که انتظار می رود تش��ویق ها و حمایت ها بیش��تر 
شود. نویس��نده »نون. خ« درباره فصل جدید این سریال 
نی��ز گفت: ما به قصه »نون. خ« فکر می کنیم، از آنجایی 
که در فصل های قبل از این سریال استقبال شده است کار 
سختی داریم و با وسواس باید جلو برویم. چراکه مخاطب 
ب��ه محض اینکه حس کند فصل جدید به خوبی قبلی ها 

نیست به آن انتقاد خواهد کرد.

سریال های عطاران فقط امکان بازپخش دارد نه ساخت!
فرهنگی

توسعه کتابخانه های روستایی اولویت نهادکتابخانه های عمومی است
 دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: توسعه 
کتابخانه های روستایی و دسترسی روستاهای کمتر توسعه 
یافته به فضای کتابخانه از اولویت های نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور است. به گزارش »عصر ایرانیان«، مهدی 
رمضانی دبی��رکل نه��اد کتابخانه های عمومی کش��ور 
در اولی��ن روز از همایش مدیران کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی استان ها با ارائه گزارش��ی از مجموعه اقدامات 

و فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حوزه 
فرهنگی گفت: یکی از اهداف تأسیس نهاد کتابخانه های 
عمومی کش��ور ایجاد فضای مرتبط با مردم و فضاهای 
مردم نهاد اس��ت ک��ه باید به این مهم توجه ش��ود. وی 
ب��ا تاکید بر اینکه ما ب��رای تقویت فضای جبهه انقالبی 
وارد عمل و اقدام ش��ده ایم، گفت: نگاه من در انتصابات 
مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور توجه به افراد 

و کارشناس��ان این نهاد است زیرا معتقدم نهاد در داخل 
فضای خود دارای ظرفیت های بس��یاری اس��ت که باید 
از آنه��ا بهره کافی را برد. رمضانی با اش��اره به اینکه ۶۸ 
درص��د از کارکنان این نهاد را بانوان تش��کیل می دهند 
افزود: اساس��اً نگاه ما در انجام اقدامات و فعالیت ها نگاه 
جنسیتی نیس��ت بلکه به بهره گیری از ظرفیت نیروهای 

کارآمد و توانمند توجه داریم. 

ا س رسم و  ها  تما ن تك ارا و سا ون ت ا و ماده   ه مو آ
اع م

و او    ار ت تاري ا
و دو   ار ت تاري ا

م اد و امال م دو  ب اس اد  رئ اداره  ور   آ عبا 

ان ه  آ

ردي  اد و امال  ب اس رئ اداره  ارك  اد  ن 
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»آرتور شنیْتْسلْر« که بود؟
آرتور شنیتْس��لِر، داستان نویس و نمایش نامه نویس 
برجسته اتریشي، در 15 می 1۸۶۲م در ویِن پایتخت 
اتریش به دنیا آمد.آرتور از کودکي در خانه اي پرورش 
یافت که محل آمد و رفت روشنفکران، هنرمندان و 
رجال فرهنگ و ادب بود و همین امر موجب شد که 
وي در مدرسه با دوستانش انجمني ادبي دایر کند.با 
وجود این، او به تحصیل در رش��ته پزشکي پرداخت 
و در ۲۳ س��الگي به دریافت درجه دکتري نایل آمد.

شنیتسلر س��ه سال دس��تیار یک جراح معروف بود، 
سپس مستقال به کار پرداخت.وي دنباله مطالعات را 
گرفت و به تحقیق در انواع بیماري ها، به ویژه بیماري 
رواني عالقه یافت.او براي مطالعه، به سفرهاي متعدد 
رفت و در کنگره هاي علمي شرکت کرد.با این حاْل 
به نوشتن داستان و کار ادبي روي آورد و منظومه هاي 
کوتاهي سرود.شنیتسلر در ابتدا نمایش نامه هاي آناتول، 
عشق گذرا و حلقه را نگاشت و مورد ستایش فراوان 
قرار گرفت.وي مدتي نیز به نگارش رمان و داس��تان 
کوتاه پرداخت و در همه آنها بهتر توانست اندیشه هاي 
شخصي و خاص خود را بیان کند.در این میان، آثاري 
هم چون ستوان گوستل، گرونیموي نابینا و برادرش و 
پروفسور برنهاردي با استقبال زیادي مواجه گردید.به 
طور کلي موضوع آثار شنیتسلر، پوچي زندگي، انحطاط 
جامعه اتریشي در آخر قرن نوزدهم، عشق هاي نفساني 
و مادي، دروغ، پیري و تنهایی است که با لطِف بیان و 

هوشیاري و دقت فراوان عرضه شده است.

جشنواره بهارنارنج رشت مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست  وپنجم )۶۹(
حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 
یٌع َعلِیٌم  اهلل الرحمن الرحیم إِنََّک َقِریٌب ُمِجیٌب َس��مِ
َعُفوٌّ َغُفوٌر َرُؤوٌف َرِحیٌم . سیدالس��اجدین بطور خاص 
در پای��ان این دعا ثنای پ��روردگار را انجام می دهد 
آن هم ثنایی که بارها در قران امده اس��ت. س��میع 
که از صفات پروردگار اس��ت 47مرتیه در قرآن امده 

است که عموما با صفت علیم امده است ،شنوا و دانا 
،بخش��نده،امرزنده مهربان و رحیم است. هر کدام از 
صفات دیگر نیز بارها در قران امده اس��ت،این تقاضا 
ها بقدری مهم اس��ت که با این صفات از خداوند در 
خواست می ش��ودو یک راز آن این است که باید به 
اندازه ظرف وجودی متصف به این صفات شد تا آن 

تقاضا ها در انس��ان به حقیقت بپیوندد و به آن مقام 
رسید. هر در خواست از خداوند ثنای مرتبط با خود را 
می طلب��د. ثنای پروردگار در دعا از جمله آداب مهم 
در دعاست و دعاها را به اجابت نزدیک می کند بلکه 
ضمانتی برای اس��تجابت دعا ها و درخواس��ت ها از 

ذات مقدس ربوبی است.
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دانشنامه

ابزار جدیدی که لخته های خون را شناسایی می کند
پژوهشگران ژاپنی، ابزار جدیدی ابداع کرده اند که می تواند به شناسایی لخته های خون کمک کند.به گزارش 
ایس��نا، پژوهشگران ژاپنی ، ابزار جدیدی ابداع کرده اند که می تواند انواع گوناگون لخته خون را براساس علت 
آنها تش��خیص دهد.این ابزار می تواند به پزش��کان کمک کند تا علت لخته ش��دن خون را تشخیص دهند و 
بهترین راه درمان را برای از بین بردن آن انتخاب کنند.لخته شدن خون هنگامی اتفاق می افتد که سلول های 
کوچک و چسبنده خون موسوم به پالکت به هم متصل می شوند.این تجمع، از خونریزی جلوگیری می کند؛ 
اما می تواند مضر هم باش��د و با مسدود کردن رگ های خونی، به سکته یا حمله قلبی منجر شود."یوکی ژو" 
)Yuqi Zhou(، دانشجوی مقطع دکتری "دانشگاه توکیو" )UTokyo( و نویسنده ارشد این پروژه گفت: 
انواع متفاوت لخته های خون، توس��ط مولکول های گوناگونی ایجاد می ش��وند؛ اما همه آنها به یکدیگر شبیه 
هس��تند.نکته مهم اینجاس��ت که جدا کردن این مولکول ها با ابزارهای کنونی، تقریبا غیرممکن است."ژو" و 
همکارانش در ابداع یک روش موثرتر برای شناس��ایی انواع متفاوت لخته های خون، نمونه خون افراد س��الم 
را گرفتند و سپس آنها را در معرض عوامل لخته کننده متفاوت قرار دادند.این گروه پژوهشی، هزاران عکس 
از لخته های خون ثبت کردند.س��پس نوعی فناوری یادگیری ماش��ینی موس��وم به "شبکه عصبی پیچشی" 
)CNN( را ب��ه کار گرفتن��د ت��ا رایانه را برای شناس��ایی تفاوت میان انواع گوناگون لخته خون که توس��ط 
مولکول های متفاوتی ایجاد می ش��وند، آم��وزش دهند.آنها این فناوری را روی عک��س ۲5 هزار لخته خون 
آزمای��ش کردند که رایانه پیش��تر هرگز آنها را ندیده بود.نتایج آزمایش نش��ان داد ک��ه این فناوری می تواند 
بیش��تر لخته های خون را در تصویر تش��خیص دهد.پژوهش��گران نهایتا ابزار جدید خود موسوم به "آی پک" 
)iPAC( را آزمای��ش کردن��د تا توانایی آن را در شناس��ایی انواع متفاوت لخته خون در نمونه خون انس��ان 
ارزیابی کنند.آنها در این آزمایش، نمونه خون چهار انسان سالم را گرفتند و سپس نمونه ها را در معرض عوامل 
لخته کننده متفاوت قرار دادند.آی پک در این آزمایش توانست انواع متفاوت لخته خون را از یکدیگر تشخیص 
دهد."ژو" اضافه کرد: ما در این پژوهش نشان دادیم که آی پک، ابزار قدرتمندی برای بررسی مکانیسم ورای 
ش��کل گیری لخته خون است.وی افزود: با توجه به گزارش هایی که مبنی بر لخته شدن خون در اثر ابتال به 
کووید-19 منتشر شده اند، این احتمال وجود دارد که شاید روزی بتوان از این ابزار برای درک بهتر مکانیسم 

ورای شکل گیری لخته های خون استفاده کرد.

انتشار ویروس کرونا ربطی به سرد و گرم شدن هوا ندارد
دانش��یار انستیتو پاس��تور ایران با بیان اینکه انتشار ویروس کرونا ارتباط مستقیمی با دما ندارد، گفت: در حال 
حاضر ش��اهدیم که در کشورهایی چون برزیل و همچنین در استان های کشور مانند خوزستان که هوا رو به 
گرم تر شدن می رود، شاهد افزایش مبتالیان هستیم.به گزارش  ایسنا، امیر قائمی، دبیر انجمن ویروس شناسی 
در مصاحبه ای با رادیو گفتگو در خصوص تنوع محیطی و پایداری ویروس ها اظهار کرد: در خصوص پایداری 
ویروس ها صرف اینکه بگوییم یک ویروس در زمان مشخصی بر روی سطحی باقی می ماند، نمی تواند معنای 
الزم را برای ما داش��ته باش��د چون مولفه های زیادی در پایداری ویروس تاثیرگذار هستند.وی با بیان اینکه 
برای فرد آلوده به ویروس چند مس��اله حائز اهمیت است، ادامه داد: یکی اینکه چه میزان ویروس از این فرد 
آلوده بر سطح انتقال پیدا می کند، این موارد تابعی از فاز عفونتی است که فرد دارد، یعنی فرد در چه فازی از 
عفونت است و چه میزانی از ویروس را می تواند از خود انتشار دهد.قائمی افزود: نکته دوم نحوه انتشار است؛ 
اینکه فقط دس��ت فرد بیمار با س��طح تماس پیدا کرده یا از طریق عطس��ه و سرفه حجمی از ویروس منتقل 
ش��ده اس��ت.حجم ویروسی که در اثر این روش های مختلف می تواند به سطوح انتقال پیدا کند تحت شرایط 
مختلف، متفاوت خواهد بود.دبیر انجمن ویروس شناسی با بیان اینکه میزان رطوبت و خشکی و دمای سطوح 
نیز در انتشار ویروس اهمیت دارد، یادآور شد: همه این موارد متغیرهایی است که می تواند در میزان پایداری 
ویروس اثرگذار باش��د.وی همچنین در خصوص تاثیر دما بر روی ویروس ها اظهار کرد: سرد شدن و کاهش 
دما ارتباط مستقیمی با میزان نگهداری و حفظ قابلیت انتقال پذیری ویروس ها دارد؛ حتی ویروس هایی داریم 
که در دماهای منفی می توانند چندین سال زنده بمانند؛ از این رو سرد شدن و دمای پایین یک عامل مثبت 
برای نگهداری ویروس هاست.دانش��یار انس��تیتو پاستور ایران با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که افزایش 
دما از میزان قابلیت عفونت پذیری ویروس ها بکاهد، کما اینکه در مورد ویروس آنفلوآنزا اینگونه است، تاکید 
کرد: در ابتدای شیوع ویروس کرونا مطرح شد که به نظر می رسد این ویروس ارتباط مستقیمی با دما نداشته 
باش��د، یعنی افزایش دما خیلی نتواند از میزان ش��دت ویروس بکاهد که دقیقا امروز این مورد را می بینیم.وی 
اضافه کرد: عالوه بر آن در نیمکره جنوبی و در کشورهایی مثل برزیل یا حتی بعضی از ایالت های چین که 

دما باالتر بود، افزایش شیوع را شاهدیم.

وب��گاه تحلیلی با اذعان به نقش س��پاه در دفاع از ایران 
نوش��ت، آمریکا به عنوان عامل مخمصه کنونی، باید به 
جای سیاست های غلط، فعاالنه به نگرانی های مشروع 
تهران پاسخ دهد. یک وبگاه تحلیلی چینی روز دوشنبه 
در گزارش��ی نوش��ت، آمریکا به عنوان محرک مخمصه 
کنونی، موظف اس��ت به جای سیاس��ت های نادرس��ت 
فش��ار افراطی م��داوم، اقدامات عملی انج��ام دهد، به 
نگرانی های مش��روع و منطقی ایران پاس��خ فعال دهد 
و حل و فصل زودهنگام مس��ائل باقی مانده را تس��هیل 
کن��د. وبگاه »چاینا میلیتری آنالین« نوش��ت، از آوریل 
۲0۲1، طرف های توافق هسته ای ایران برای ازسرگیری 
برجام وارد مذاکرات دیپلماتیک فشرده با آمریکا شده اند. 
پس از بیش از یک س��ال تالش بی وقفه، همه طرف ها 
بر س��ر از سرگیری اجرای بیش��تر بخش های برجام به 
توافق رسیده اند. با این حال، درست زمانی که مذاکرات 
در ش��رف اتمام بود، برخی از مس��ائل باق��ی مانده روند 
را متوق��ف کرد. حفظ و اجرای برج��ام راه موثری برای 

تضمی��ن ماهیت صل��ح آمیز برنامه هس��ته ای ایران و 
حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه اس��ت. متاسفانه دولت 
قبلی آمریکا )دولت ترامپ( به دلیل یکجانبه گرایی، در 
م��اه می ۲01۸ ب��ه طور یکجانبه از برجام خارج ش��د و 
فش��ار ش��دیدی بر ایران اعمال کرد. ایاالت متحده این 
توافق را به مرز فروپاشی رساند و خود را در طرف مقابل 
جامع��ه بین المللی قرار داد. این وبگاه در ادامه نوش��ت، 
دولت فعلی آمریکا با درک شکست سیاست دولت قبلی 
در قبال ایران، اکنون به دنبال بازگش��ت به برجام است. 
در این زمینه، طرف های برجام مذاکرات فشرده ای را با 
ای��االت متحده آغاز کرده اند. با این حال، ایاالت متحده 
به جای بررس��ی کامل برخی درخواست های مشروع و 
معقول ایران، تحریم های بیشتری را در جریان مذاکرات 
علیه ایران اعمال و تهدید کرد که طرح جایگزین برجام 
را تدوی��ن خواهد کرد. این باعث می ش��ود مردم به این 
فکر کنند که آیا ایاالت متحده واقعاً صداقت و شجاعت 
تصمیم گیری برای بازگش��ت به برجام را دارد؟ یا آمریکا 

همچنان به مس��یر قدیمی تحریم و فش��ار پایبند است. 
یکی از موضوعات مهم در مذاکرات هسته ای، درخواست 
ایران برای حذف سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران از 
فهرست »سازمان های تروریستی خارجی« آمریکاست. 
س��پاه پاس��داران قدرت دفاعی ملی ایران اس��ت، اما در 
فهرست س��ازمان های تروریس��تی آمریکا قرار گرفته 
است. به سختی می توان باور کرد که آمریکا تمایل دارد 
از سیاست غلط فشار شدید علیه ایران دست بکشد. این 
وبگاه تحلیلی در خاتمه نوشت، در حال حاضر، مذاکرات 
همچنان به بن بست رس��یده و چشم انداز آن غیرقابل 
پی��ش بینی اس��ت. ای��االت متحده به عن��وان محرک 
وضعیت مخمصه کنونی، موظف است به جای سیاست 
غلط مداوم فش��ار ش��دید، اقدامات عملی انجام دهد و 
فعاالنه به نگرانی های مشروع و منطقی ایران پاسخ دهد 
و حل و فصل زودهنگام مس��ائل باقی مانده را تسهیل 
کند. این کش��ور باید با اقدام��ات قاطعانه اعتماد جامعه 

بین المللی را جلب کند.

 سپاه پاسداران قدرت دفاعی ملی ایران است
وبگاه چینی:

به تحلیل ی��ک پای��گاه آمریکایی، در حالی که »فش��ار 
حداکثری« آشکارا شکست خورده، به نظر می رسد بایدن از 
ضربه سیاسی برای دادن امتیازات خاص به منظور پیوستن 
مجدد به برجام می ترس��د. به گزارش سرویس بین الملل 
خبرگزاری فارس، پایگاه تحلیلی آمریکایی »ریسپانسیبل 
استیت کرفت« در مقدمه تحلیلی به قلم »رایان کاستلو« 
تحت عنوان »بایدن در دام ترامپ در مسئله ایران افتاده«، 
س��ناریویی را ترسیم کرد که حدود سه ماه از زمان کنونی 
گذش��ته و هنوز مذاکرات بر سر احیای برجام به سرانجام 
نرس��یده اس��ت. در ابتدای این گزارش آمده اس��ت: اوت 
۲0۲۲ اس��ت و دولت بایدن در حال��ی که جنگ اوکراین 
وارد هفتمین ماه می شود، همچنان بر این کشور متمرکز 
است. دولت بایدن و دموکرات ها به طور فزاینده ای نگران 
چشم انداز تیره خود در انتخابات میان دوره ای آتی هستند؛ 
و در ورای این س��ناریوهای وحش��تناک، ایاالت متحده و 
ایران ماه هاست در غیاب توافق هسته ای در یک آتش بس 
متشنج عمل می کنند. در این سناریوی ادعایی، »ایران از 
غنی سازی درجه تسلیحات خودداری کرده و در عین حال، 
تیم بایدن از کاهش یا اجرای س��خت تحریم های دوران 
ترام��پ که به ارث برده، خودداری کرده اس��ت. هنوز هم 
بحث احیای برنامه جامع اقدام مشترک وجود دارد، اما عماًل 
در کما اس��ت و هرگز احیا نمی ش��ود. بایدن و مشاورانش 
بر این باورند که اگر بتوانند انتخابات میان دوره ای )کنگره( 
را موفق پش��ت س��ر بگذارند، در نهایت برای حل پرونده 
مزاحم ایران اقدام خواهند ک��رد«. به ادعای این گزارش، 
»اما زمان آن ها تمام ش��ده است. اسرائیل با اعالم )قصد 

برای( ت��رور قریب الوقوع یک مقام ارش��د امنیتی ایران، 
همتایان آمریکایی خود را غافلگیر می کند. مانند زمانی که 
اسرائیل پس از اولین هفته مذاکرات هسته ای چندجانبه در 
اولین سال ریاست جمهوری بایدن در سایت هسته ای نطنز 
خراب��کاری کرد، زمان کافی برای بایدن به منظور متقاعد 
کردن اسرائیل برای توقف عملیات وجود ندارد و در عوض 
تصمیم می گیرد برای واکنش های منفی ناشی از آن آماده 
شود. این ترور، گمانه زنی ها درباره درگیری های منطقه ای 
گسترده تر و حتی جنگ جهانی سوم را تحریک می کند و 
بازارها را به سمت بحران سوق می دهد، این در حالی است 
که ایران قول انتقام می دهد و تقریباً اعالن جنگ می کند«. 
در ادامه این سناریوی ادعایی آمده است: ایران ابتدا بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را اخراج می کند و قصد خود 
را برای خروج رس��می از معاهده منع گسترش سالح های 
اتمی و آغاز غنی س��ازی تا س��طح درجه تسلیحات اعالم 
می کند. با انتشار گزارش هایی مبنی بر آماده سازی حمالت 
تالفی جویانه ایران به پایگاه ها و ش��رکای ایاالت متحده 
و انتق��ال ناوهای هواپیمابر ایاالت متحده به خلیج فارس، 
قیمت بنزین نزدیک به ۶ دالر در هر گالن در سراسر آمریکا 
افزایش می یابد و به اصطالح شرکای منطقه ای )واشنگتن( 
در خلیج فارس از افزایش تولید برای جبران بحران انرژی 
خودداری می کنند. به نوشته این رسانه آمریکایی، در چنین 
ش��رایطی دولت بایدن که فکر می کرد روی مسئله ایران 
در آس��تانه انتخابات میان دوره ای کنت��رل دارد، حاال باید 
تصمیم اساسی بین گزینه های بدون برد اتخاذ کند. آیا او 
دس��تور حمالت پیشگیرانه به تاسیسات هسته ای ایران را 

می دهد که جرقه جنگ خونین منطقه ای و ضربه اقتصادی 
بیش��تر را به دنبال دارد؟ یا اینکه امیدوار اس��ت که اوضاع 
قبل از عبور ایران از آس��تانه تسلیحات اتمی آرام شود؟ در 
ادامه این گزارش آمده است: تصور چنین موقعیتی چندان 
س��خت نیست، در صورتی که دولت بایدن و ایران نتوانند 
آخرین مانع در مذاکرات هس��ته ای را برطرف کنند که در 
واقع قرص سمی دوران ترامپ است که برای عقب راندن 
ایران از پایبندی به توافق و جلوگیری از احیای آن به دست 
یک دولت دموکرات طراحی ش��ده ب��ود؛ بحران می تواند 
از ه��ر جهت جرقه بزند؛ ای��ران می تواند خط قرمز برنامه 
هسته ای خود را نقض کند، یا یک )نیروی( نیابتی وابسته 
به ایران می تواند به نیروهای آمریکایی در عراق حمله کند، 
یا ممکن اس��ت درگیری دریایی در خلیج فارس رخ دهد. 
ب��ا این وجود، در حال حاضر، دول��ت بایدن در ازای حذف 
نامگذاری »سازمان تروریس��تی خارجی« سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، خواس��تار امتیازات غیرهسته ای از ایران 
است. ایران امتناع می کند و بر موضع خود مبنی بر حذف 
این نام به عنوان بخشی از بازگشت متقابل به پایبندی به 
توافق هسته ای مصر است. نشانه های کمی وجود دارد که 
گزینه های مصالحه ای هم که دنبال می شوند، مورد توجه 
قرار بگیرند. به اذعان این رسانه آمریکایی، این یک وضعیت 
ناامیدکننده برای رئیس جمهوری است که مبارزات انتخاباتی 
خود را با وعده بازگرداندن پایبندی ایاالت متحده و ایران 
به توافق هس��ته ای انجام داد و همچنین از کاهش تأثیر 
تحریم ه��ا بر مردم عادی ایران که در بحبوحه همه گیری 
کووید-19 دست و پنجه نرم می کنند، اعالم حمایت کرد. 

پایگاه آمریکایی:
بایدن جسارت داشته باشد، توافق خوب روی میز است

حزب ملی گرای ایرلند که طرفدار استقالل از انگلیس و 
مخالف برگزیت است، موفق شد در تاریخ 101 ساله خود 
برای اولین بار بیشترین کرسی را در پارلمان از آن خود 
کند. رأی دهندگان ایرلند شمالی به پای صندوق های 
رأی رفتن��د تا 90 عضو جدید مجل��س قانونگذاری را 
انتخاب کنند و »ش��ین فین« حزب ناسیونالیس��ت و 
جمهوری خواه ایرلند شمالی که از مخالفان برگزیت و 
موافقان اس��تقالل از انگلیس اس��ت، تاریخ ساز شد و 
موفق شد در تاریخ 101 ساله خود، بیشترین کرسی ها 
را در مجلس ایرلند ش��مالی به دس��ت آورد. بر اساس 
گزارش ش��بکه »اسکای نیوز«، همانطور که شمارش 
آراء در ساعات اولیه صبح روز گذشته )یکشنبه( به پایان 
رسید، نتایج نهایی نشان داد که شین فین با ۲7 کرسی، 
حزب دموکراتیک اتحادگرا )DUP( را که دارای ۲5 
کرس��ی است، به رتبه دوم برده است. »میشل اونیل« 
معاون رئیس حزب شین فین، در حال حاضر قرار است 
اولین وزیر اول ملی گرا در ایرلند ش��مالی شود. میشل 
اونیل در اولین سخنرانی پیروزی حزب خود، با تاریخی 
توصیف ک��ردن این پیروزی گف��ت: »امروز نمایانگر 
لحظه بسیار مهمی از تغییر است. امروز عصر جدیدی 

آغاز می شو که من بر این باورم که به همه ما فرصت 
می ده��د رواب��ط در این جامعه را بر اس��اس انصاف و 
برابرابری عدالت اجتماعی مجدداً تصور کنند«. وی در 
ادامه افزود: »صرفنظر از پیشینه های دینی، سیاسی و 
یا اجتماعی، تعهد من انجام کار سیاسی است«. »نیکال 
استرجن« وزیر اول اسکاتلند به »مری لو مک دونالد« 
رهبر شین فین و اونیل برای »پیروزی واقعاً تاریخی« 
تبریک گفت. حزب دموکراتیک اتحادگرا به دلیل نوع 
واکنش به برگزیت و ترتیبات تجاری مربوط به ایرلند 
شمالی، حمایت خود را در بین اتحادگرایان از دست اد 
و همین امر به ش��کاف آراء بین سه حزب اتحادگرای 
ایرلند ش��مالی ش��د. پارلمان ایرلند شمالی به اشتراک 
قدرت بین احزاب ملی گرا )آن هایی که خواستار اتحاد 
ایرلند هستند( و اتحادگرایان )آن هایی که می خواهند 
ایرلند ش��مالی بخشی از انگلیس بماند( متکی است و 
پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا اشاره کرده بود 
که قادر است دولت را تحریم کند و انتظار مشاهده یک 
وزیر اول ملی گرا را نداشت. گزارش یورونیوز حاکی از 
آن است که مسائل اقتصادی از محورهای مهم مبارزات 
انتخاباتی حزب ملی گرای شین فین بود و از حزب خود 

بعنوان یک نیروی سیاسی مترقی یاد کرده بود و متحد 
شده بود با ایرلند ش��مالی را با جموری ایرلند با مرکز 
دوبلین که کشوری مستقل و عضو اتحادیه اروپا است، 
متحد کند. شبکه اسکای نیوز در بخشی از گزارش خود 
نوشت که پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا که 
بزرگترین حزب در استورمونت )پارلمان ایرلند شمالی( 
محسوب می شد، در ماه فوریه در اعتراض به پروتکل 
ایرلند شمالی، از نقش وزیر اولی استعفا کرده بود و در 
پی قوانین تقس��یم قدرت، اونیل نیز مجبور به استعفا 
شده بود. بر اس��اس این گزارش، »یان پیسلی« یکی 
از نمایندگان حزب دموکراتیک اتحاگرا گفته بود که تا 
زمانیکه موضوع پروتکل ایرلند شمالی به صورت حل 
نشده باقی بماند، هیچ تشکیل دولتی در ایرلند شمالی 
صورت نخواهد گرفت. پروتکل ایرلند شمالی، بازرسی 
تمامی محصوالت حیوانی و گیاهی از جمله گوشت یخ 
زده و محصوالت فراوری شده گوشتی در گذرگاه های 
م��رزی را پیش از ورود آن ها به ایرلند ش��مالی الزامی 
می کند. این پروتکل رسماً یک مرز تجاری در دریای 
ایرلند میان ایرلند شمالی و دیگر بخش های انگلیس 

ایجاد می کند.

استقالل طلبان در انتخابات تاریخ ساز شدند
زلزله سیاسی در ایرلند شمالی؛

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي راه آهن جمهوري اسالمي ايران

اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکي راه آهن جمهوري اسالمي ایران در نظر دارد فرآیند ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی با موضوع » خرید ، 
نصب و راه اندازی 7 دس��تگاه سیس��تم توزین ریلی دینامیک « را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  ۲001001494000010  با شرایط 

زیر برگزار نماید. 
ارایه گواهی اس��تاندارد به همراه گواهی  تولید سیس��تم های توزین برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد. درصورت عدم تولید کاالی موضوع مناقصه در 
داخل کشور و لزوم خرید کاالی خارجی گواهی عدم ساخت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صنایع الکتریکی و فلزی الزامی خواهد بود. مبلغ تضمین 
ش��رکت در فرآیند ارجاع کار ۶,940,۸00,000 ریال و مدت اعتبار  ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار ۳ ماه بوده و به مدت ۳ ماه دیگر قابل تمدید می 

باشد. قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 
1401/0۲/۲0 می باش��د. اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس��ال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 

ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 1۲ روز سه شنبه مورخ 1401/0۲/۲7
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 1۲ روز سه شنبه مورخ 1401/0۳/10

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : آدرس تهران- میدان آرژانتین- بلوار نلس��ون ماندال- ساختمان شهدای  راه آهن ج.ا.ا- طبقه پانزدهم شرقی – اداره 
کل ارتباطات و عالئم الکتریکي–امورقراردادها

 تجدید فراخوان مناقصه 
شماره : 33/۱4۰۰/2۹

نوبت اول

وزارت راه و شهرسازي 
شرکت راه آهن جمهوري اسالمي 

ایران )سهامي خاص(

م/الف:  ۵۱۷  شناسه آگهی:۱3۱3۹23


