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معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تاکید ب��ر اینکه جاماندگان یاران��ه باید منتظر آغاز 
فعالیت س��امانه سازمان هدفمندی باش��ند و نگرانی 
هم نداشته باش��ند گفت: اما آنها که یارانه گرفته اند و 

احساس می کنند که به اشتباه در دهک...

 7  میلیون جامانده یارانه 
نگران نباشند

معاون وزارت رفاه:

رئیس جمهور 2 ش��ب پیش از اصالح��ات اقتصادی 
دول��ت پرده برداری کرد و برخ��ی از اقدامات دولت در 
یک س��ال گذشته را برشمرد که مهمترین آن اصالح 
توزیع یارانه نقدی است. شب گذشته، رئیس جمهور در 

گفتگوی زنده با سیما با ارائه گزارشی از عملکرد...

نقاط قوت اصالحات اقتصادی 
دولت سیزدهم چیست؟

 راه آهن؛ حلقه مفقوده
 کریدور شمال- جنوب

از افزايش يارانه تا طرح کاالبرگ الکترونيک

رئیسجمهور:
 هیچ کوتاهی

 در زمینه نظارت 
پذیرفتنی نیست

خوشرویی ریسمان محبت است. امام علی )ع( 
سرمقاله

یادداشت

واردات عامل تغییر رویکرد 
خودروسازان داخلی 

حسینجاللی ���
عضوکمیسیونفرهنگیمجلس

انتظار و توقع این است 
که وضعیت خودروسازی 
کشور بهبود یابد؛ سالیان 
سال اس��ت که وضعیت 
صنعت خودروس��ازی ما به این ش��کل 
اس��ت و متاس��فانه گذر زمان هم باعث 
بهب��ود کیفیت خودروها نش��ده اس��ت. 
کش��وری که می تواند ماه��واره به فضا 
بفرستد و موشک تولید کند توانایی کمی 
ندارد پس چگون��ه نمی توانیم خودرویی 
با کیفی��ت مطلوب تولید کنیم؟ وضعیت 
خودروسازی به گونه ای است که باعث 
اعتراض همه شده است تا جایی که همه 
قوا و در راس آنها رهبری هم نس��بت به 
وضعیت خودروسازی معترض هستند.دو 
مسئله غامض در کشور وجود دارد یکی 

مسئله خودروسازی و...
ادامهدرصفحه���2

چرا با مافیاها و سلطان های 
زالوصفت برخورد نمی شود؟

حسیننوشآبادی ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجی
وضعیت ج��اری اقتصاد 
و معیشت مردم به هیچ 
وجه قابل قبول نیس��ت، 
رقاب��ت ب��رای تصاحب 
ق��درت بر رقابت برای خدمت غلبه کرده 
اس��ت. تورم نفس مردم را         گرفته و بازار 
آش��فته کمر مردم را         شکسته و چه کسی 
مسئول پاسخگویی به این وضعیت است؟ 
افزایش بی رویه قیمت ها، فقر را         گسترش 
می دهد؛ بنابراین مسئوالن چشمان خود 
را         ب��ه ای��ن وضعیت نبندن��د و بدانند که 
افزایش بی رویه قیمت مایحتاج عمومی 
به مسأله اصلی کشور تبدیل شده است. 
اینک��ه دولت و مجلس بس��یج ش��وند و 
افسار گرانی ها را         بکشند، چرا با مافیاها و 
سلطان های زالوصفت برخورد نمی شود؟ 

ادامهدرصفحه���2

ا  و م ران مو ر ما ر  رو  ي  رك تو ار  ا  م
تمان امور  يك سا ا  ر و  م ا ت ه كار جه  ما ا  ت ا

ات سو  وا آمو و همك  هر در طب و ر 
بان م توا ا رو  ا داوط اد م وه دريا اس ري و  مه 

ب مور س 
ب مور  اي رو يك  ل

ك دول  آدر  اركات الكترو اد  ساما ت ور دريا اس  م
wwwsetadiran ir

ماي  مراج 
تاد  ري اس ا  ا مب  ريا  اد م ري اس مب 
ماره  هر  ا س و   ه در   ن  مان ت ت  در م

ادرات ك   ا   
راي ارجا كار  مب ا  رك در م ن  م ت

ا   ير م  ر   ريا  
ت س ماه  ي  م ل تم ا ا اعتبار س ماه و  ل  ا ك  ا ام  ما 
ا  ماره  ا جا   ل  واري وج   ر ا دي
ر  م  ات  ادره توس موس ام  ت ما الو  ب مرك  م 
م مرك  ام ا سو  ما  ور  ال و  را  و   دارا م

ايران 

البات  ل م ار ا م ا ورت س  البات   ل م ر ا م ك
ه ا سو امور مال   تاي 

ا  م  بو  ك   مورد  ا ه  ن  م  ت
ا اكات م ار  ار تاري 

اي ساع ا مان  ا  اكات م اي  تاري 
ب مور   رو 

با ت اون مال و  تر م رك د ل ستاد  در م
ا ا  ريا م  اي م راي  مب   ساير 

ا  ار م  ا  اه م ه دست ر عه و  ه هر دو  ي آ ه
هادات ك   و و  رو  م ا م ا ام هادها   
ر داده  ا ترت ا ود م ل م  وان وا را رر در  ا م ت ا ا م

ود م 
ام كتب در  ر  ا ارائ م ران  ا  ر م ر ا ط ور ي    

ا  اد م  اكات آ اي  ج 
ا  ا دا م  ا ا م و م  اعتبار مو

ر اس ا م اد م و در اس ات مر ي  ساير اطالعات و ج

 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 14۰1/6-۰1

ماي  ار  ر ك دول  اركات الكترو ير را ا طري ساما ت و  ر ج ا عموم دو مر ا    ر دارد م هان در  ال استان ا ا رك آ و    

فراخوان مناقصه عمومی دو  مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

   شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان-   امور تدارکات و انبارها

ه   رو ا عمومي دو مر اي   يل را  ا طري م ر  ود   ا  م مورد  ر  ر دارد  هان در  ر استان ا ي  رك تو
ماي ار  ال وا واج 

اركات  ك و ا طري ساما ت ورت الكترو ب  مور   ب  مور  تا ساع     رو دو ا  ا رو س  اد م ت دريا اس م
ستاد ك دول  الكترو

اركات  ك و ا طري ساما ت ورت الكترو ب مور   ب رو يك ب مور  تا ساع   هادات  ا رو دو ويل  ت ت م
ستاد ك دول  الكترو

ستاد ك دول  اركات الكترو هادات  ساما ت ويل  ل ت م
ادره ا  ام  ت ما تبر  كي م ا ام  ما  يل  ورت يك ا طر  ا را  رك در م رده  اد مب س ان مك م هادده بو   ن مورد  ام ت
ماره    ادرات   هر  ا جاري س ي   رك  واري ه ا سو  البات  تاي  ال م واه  م مرك  ر و  م  ات  موس

واه   ر داده  ي ترت ا رر و   ان م رده هاي كمتر ا م و و س رده  م ا س هادات  هان ارائ ده    ر استان ا ي  رك تو ا 
ات   ساير تو

با ا م ه م ر ه  ان   عه ر ايرا هان امرو   ع ام هاي  ا ي رو ات  دا ا در  هي م ي در آ  ه
ماي ل  ا ات تما  ا ي   و  وا م دا ن   ماره ت ا  تر  بان مي توا جه ك اطالعات   داوط

هي  ن آ با وهم ل دسترسي م ا  wwwsetadiran ir ستاد  آدر ك دول  اركات الكترو ا  ا طري ساما ت ار و اطالعات اين م اد و م  اس
ا   ل دسترسي مي  ا   http ietsmporg ir  ات ايران  آدر ا ي م اه م اي ا در ساي  اين م

ن  هاداتي ك  ا تاري ت ر و يا  ا   ه  ت  ر تبر و يا   رده م ون س و و يا  رو و م ا و يا مبهم و م ا مهر و ام هادات    
واه  ر داده  ا ترت ا ردد م ل  ه وا

ورت   ا  رك در م رده  ر اما ارسا س واه  ا  ستاد ا ك دول  اركات الكترو ك و ا طري ساما ت ورت الكترو ا  راي م  ك 
ام اس   ا ال ار م ر بل ا  ه  و مهر 

ا ر هان – د ر استان ا ي  رك تو ت –  ري ان  ا هان   آدر  ا
wwwsetadiran و دريا  ir ستاد  آدر ك دول  اركات الكترو ا در ساي ت ب  ل  ب  مرا وي  ورت ع ع ران در  ا    اس م

ا م سا رك در م ك راجه  ا الكترو واه ام
ا   ب  تر  د وي در ساما   مرك تما  ل ع ا مرا اطالعات تما ساما ستاد جه ا

ردي
ا و م مو

رات در  م ه ها  ت رو ار اجرا  وا
هرستان

ا اكات ماره م ايي  ا تاري 
ا م

ايي  ا ساع 
ا ريااكات م ام  ت ما مب 

ن   ترك مات م ا  اجراي  م
اد هرستان  آ ورت ك در دس در 

ه  اس ا ه   اس ا
ب مور   و او رو س  ا 

ب مور  هار و دو رو  ا 

وردي ا مو ريا  ماره م ن  م اركات مب ت ماره ساما ت
ك دول الكترو

ان اه ها م دها ت ترل اي ات ك ه ت     ري

ك دول  اركات الكترو اه ساما ت اكتها ا طري در اي  ا ران و  ا  هاد م ا تا ارائ  اد م ا ا دريا اس ار م ر ل   ك مرا
كور و دريا  ا در ساي م ب  ل  ب مرا وي  ورت ع ع ران در  ا  واه  و  اس م ا  wwwsetadiran ا ir ستاد  آدر

ا ا در ساما تاري    م  ار م ت ا م سا تاري ا رك در م ك را جه  ا الكترو واه ام

تر در  ار جه دريا اطالعات  ا  اه م  اطالعات تما دست
اكتها ال ا و ارائ  اد م و اس

ا  ر ان د ن  ر ا ان جا ا ان  ك  ا هان   آدر ا
ن  اتا  هان ت ال استان ا ا رك آ و  امالت  م

 
وي در ساما ل ع ا مرا  اطالعات تما ساما ستاد جه ا

 مرك تما
ا و  ب  تر   د

اما اي س ها در س تا اير اس ا س ب  اتر    اطالعات تما د
ا  ه  م ن ك ايل  تام رو ا   ب    wwwsetadiran ir  

ر موجود اس

وان تاريروساعع
ا اد م ما دريا اس ب مه  هار

هاد ما ارسا  ب مه 
اكتها ائ  ا بمان  يك

فرمانده کل س��پاه گفت: ت��ا زمانی که مردم در صحنه 
هستند هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست، البته راه ادامه 
دارد، مش��کالت مخت��ص ملت ما نیس��ت. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، سرلش��کر حس��ین س��المی فرمانده 
کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در گردهمایی 
بزرگ جهادگران س��پاه تهران که در مجموعه ورزشی 
امام علی )ع( س��تاد فرماندهی کل س��پاه برگزار ش��د، 
طی س��خنانی اظهار داش��ت: ش��ما بس��یجیان اگر در 
صحرای کربال بودید، امام حس��ین )ع( تنها نمی ماند، 
ش��ما بسیجیان مصداق نصرت الهی هستید که موجب 
آرامش قلب مومنان می ش��وید و زمین و زمان به وجود 
شما افتخار می کند. وی ادامه داد: داستان مواجه انقالب 

ما با دش��منان، داس��تان مواجهه حق و باطل است و تا 
زمان��ی که حق به ص��ورت کامل باط��ل را از صحنه 
جغرافیا حذف نکند، این تقابل ادامه دارد و دش��من به 
تعبی��ر قرآن تا زمانی که دس��ت از دینت��ان برندارید با 
ش��ما مقابله خواهد کرد. فرمانده کل س��پاه با اشاره به 
موفقیت های انقالب اس��المی در عرصه های مختلف 
گفت: از گردنه های سختی عبور کردیم و بسیج فرمول 
غلبه بر دش��من بود. زمانی که از س��خره های س��خت 
عبور می کردیم این ش��ما بسیجیان بودید که جان های 
خ��ود را به خداوند متعال اعط��ا می کردید. وی تصریح 
کرد: اگر بس��یجیان نبودند پی��روزی ممکن نبود، البته 
صحنه مقابله حق و باطل تغییر نکرده است و دشمن با 

همان ش��قاوت شمر و یزید در میدان است و در مقابل 
آن، مردی از فرزندان رس��ول اهلل )ص( در مرکز میدان 
ایس��تاده و مومنان را به جهاد و مقاومت فرا می خواند، 
مقیاس، این میدان جهانی اس��ت و شما بسیجیان رمز 
موفقیت در این نبرد هستید. فرمانده کل سپاه با اشاره 
به جنگ فرهنگی و اقتصادی دشمن علیه ملت ایران، 
گفت: دشمن آمد ما را محاصره کرد تا درهای جهان را 
به روی ما ببن��دد و ما را از علم و دانش، عقب بیندازد 
و ب��ا ترور دانش��مندان با جدیت ای��ن موضوع را دنبال 
می کرد و به دنبال تس��لیم و ناامید کردن مردم ما بود، 
هنوز هم هست اما بسیار دیر شده است و شما مردم او 

را شکست داده اید. 

زمانی که مردم در صحنه هستند هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست
سرلشکر سالمی:
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ايران و جهان

واردات عامل تغییر رویکرد 
خودروسازان داخلی 

ادامهازصفحهیک ���
...دیگری مسئله بانک و بانکداری. شخصا به 
عنوان نماینده مجلس متوجه نشده ام که چه 
میزان از خودروس��ازی به بازار بورس رفته و 
چه میزان س��هم مردم است به همین دلیل 
اس��ت که شاهدیم خودروس��ازی که خودرو 
هایش را با قیم��ت نجومی به مردم می دهد 
ج��زء بدهکارترین ش��رکت هاس��ت.انقالب 
بزرگی باید در این صنعت صورت بگیرد باید 
بررسی های الزم انجام شود تا متوجه شویم 
مش��کل کار از کجاس��ت جمله ای که رهبر 
انقالب در دیدار دیروز ب��ا کارگران فرمودند 
نشان دهنده ناراضی بودن نظام از این صنعت 
اس��ت.صرفاً با تغییر اتاق و ظاهر خودرو که 
ماشین سازی تغییر نمی کند و خودروهای ما 
به روز نمی ش��وند اقدام بزرگ و مهمی باید 
در صنعت خودرو سازی صورت بگیرد. با این 
وجود باید ببینیم تا پس از ش��نیدن صحبت 
های رهبر انقالب شرکت های خودروساز به 
رویه قبلی ادامه می دهند یا خیر.به اعتقاد من 
واردات خ��ودرو باید از همین االن آزاد ش��ود 
این اقدام باعث ش��کل گیری رقابت میشود 
و قدرت انتخ��اب مردم را ب��اال می برد البته 
نگران��ی های��ی در مورد آس��یب دیدن تولید 
داخلی وجود دارد ولی با ش��رایط فعلی چاره 
دیگری نداریم شاید آزادسازی واردات خودرو 
و عدم اقبال مردم از محصوالت خودروسازان 
داخل��ی موج��ب تغییر رویکرد ش��رکت های 
خودروس��از در تولید محصوالت بی کیفیت و 

گران گردد.

چرا با مافیاها و سلطان های 
زالوصفت برخورد نمی شود؟

ادامهازصفحهیک ���
...افزایش سرس��ام آور قیمت مسکن، مردم را         
به حاشیه نش��ینی و زندگی در دخمه ها سوق 
می دهد؛ چرا وزارت مسکن در این خصوص 
نظارت و اقدام نمی کند. چرا با ایجاد انحصار 
تولید و واردات مردم را         از داشتن خودروهای 
ایمن و ارزان محروم کرده ایم؟ کوتاهی های 
مسئوالن در حافظه تاریخی ملت ثبت خواهد 

شد.

دولت بر مهمترین پرونده های سیاسی 
و اقتصادی کشور تسلط دارد

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت: پیشبرد 
هم زم��ان مذاکرات وین با اجرای ش��جاعانه 
ط��رح تحول اقتص��ادی از تس��لط دولت بر 
مهمتری��ن پرونده های سیاس��ی و اقتصادی 
کش��ور خب��ر می دهد. ب��ه گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، علی ش��مخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی با انتشار مطلبی درحساب کاربری 
خ��ود در توئیت��ر نوش��ت: پیش��برد هم زمان 
مذاکرات وین برای رفع تحریم های ظالمانه 
ک��ه ادامه آن با س��فر انریکه م��و را به ایران 
دنبال می شود با اجرای شجاعانه طرح تحول 
اقتصادی، ضمن آنکه نش��ان دهنده ظرفیت 
باالی مردمی برای اقدامات بزرگ اس��ت از 
تسلط دولت بر مهمترین پرونده های سیاسی 

و اقتصادی کشور خبر می دهد.

الزمه ایجاد قدرت اقتصادی حرکت 
مؤثر در مسیر علم و فناوری است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: الزمه ایجاد 
قدرت اقتصادی حرکت در مسیر علم و فناوری 
است که شاهد بودیم پیشرفت های اقتدارآفرین 
ایران در صنایع دفاعی، ادبیات دنیا در مواجهه با 
ایران را تغییر داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
محمد اسالمی در سخنانی با اشاره به اقدامات 
مثبت اقتصادی دولت سیزدهم، گفت: به لطف 
الهی، صبر مردم و تدابیر مس��ئوالن کشور، با 
وج��ود تحریم ه��ای ظالمانه، ایران اس��المی 
در مس��یر بهبود ش��اخص های اقتصادی قرار 
دارد و در ح��ال حاض��ر با ت��راز مثبت تجاری 
فعالی��ت خودش را انجام می دهد. اگر اقدامات 
و تمهیدات بایسته برای حفاظت از ارزش پول 
ملی اتخاذ می شد؛ قطعاً با این آسیب هایی که 
گریبان گیر مردم شد، مواجه نمی شدیم. با تدابیر 
و تصمیم قاطع دولت سیزدهم و شخص جناب 
رئیس جمهور، باقیمانده جراحی اقتصادی برای 
بهبود فضای اقتصادی و کس��ب وکار بایستی 
اتف��اق می افتاد که در این مدت رویکرد جدید 

و مثبتی را شاهد هستیم.

لزوم واردات چندصدهزار خودرو 
برای شکستن قیمت ها

نماین��ده م��ردم ته��ران گف��ت: وارد کردن 
حداقل چند صد هزار خ��ودروی خارجی در 
محدوده قیمت��ی خودروه��ای داخلی برای 
شکس��تن بحران افزای��ش قیمت ها در این 
حوزه ضرورت دارد. عبدالحسین روح االمینی 
نماینده مردم تهران در گفت وگو با خبرنگار 
مهر گفت: یکی از مشکالت جدی کشور که 
بعضاً از آن به عن��وان جراحی اقتصادی یاد 
می ش��ود، می طلبد همه ارکان نظام و مردم 
پ��ای کار باش��ند. به فرم��وده رهبر انقالب، 
دولت گام های اقتصادی مهمی در پیش دارد 
و هم��ه باید به دولت کمک کنند. وی ادامه 
داد: بهتری��ن کمک به دولت ارجاع به موقع 
قوانی��ن و همچنین تهی��ه و تأمین مقدمات 
اجرایی به ویژه در عرصه رس��انه ای اس��ت 
که البته فعالیت های خوبی در این چند روزه 
صورت گرفته و امید داریم کاستی های قبل 
نیز جبران شود. روح االمینی تصریح کرد: در 
بحث آرد، نان و گرانی های اخیر که مسائل 
زیادی درب��اره آن مطرح ش��ده، باید بدانیم 
پیشگیری بهتر از درمان است. همچنین در 
بحث دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید 
به فریاد مشکالت فعلی برسیم که در آینده 

تشدید نشوند.

مصادره اموال روسیه به نفع اوکراین، 
سرقت نام دارد

وزیر خارجه روس��یه، ت��الش اتحادیه اروپا 
ب��رای توقیف اموال این کش��ور و واگذاری 
آن ب��ه اوکرای��ن را غارت ارزیاب��ی کرد. به 
گزارش الجزیره، »س��رگئی الوروف« وزیر 
خارجه روس��یه امروز س��ه ش��نبه اظهارات 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در 
خص��وص مص��ادره اموال مس��کو ب��ه نفع 
اوکراین را سرقت توصیف کرد. الوروف که 
در الجزایر حضور دارد، امروز اعالم کرد: می 
توانید اینکار را سرقت بنامیم، چیزی که آنها 
حتی آن را پنهان نمی کنند. مواضع اتحادیه 
اروپا در قبال بحران اوکراین، موضعی است 
که آمریکا به آن تحمیل کرده اس��ت. وزیر 
خارجه روس��یه تاکید کرد که مس��کو تمام 
تالش خود را بکار م��ی گیرد تا اجازه ندهد 
جهان تک قطبی ش��کل گیرد. وزیر خارجه 
روسیه ضمن تمجید از موضع اتحادیه عرب 
در قب��ال اوکراین، افزود: ما از موضع مجمع 
کش��ورهای صادرکنن��ده گاز ب��رای اجرای 
توافق��ات حمای��ت می کنی��م. معتقدیم که 
موضع یکپارچ��ه اعراب در اتحادیه عرب در 

قبال بحران اوکراین متعادل و عینی است.

حمایت های مردمی از مقاومت با وجود 
توطئه  دشمنان کاهش نیافته است

سید حس��ن نصراهلل در ابتدای سخنانی خود 
تاکید کرد: از بیروت تاکید می کنیم که عربیت 
بدون قدس معنی ندارد!؛ همچنین عربیت با 
عادی س��ازی روابط با دشمن صهیونیستی 
هم بی معناس��ت. خنرانی سید حسن نصراهلل 
دبیرکل ح��زب اهلل لبنان در مراس��م بزرگ 
»می مانیم، حمایت می کنیم و می س��ازیم« 
از لحظات��ی پیش در حوم��ه جنوبی بیروت 
آغاز ش��د. وی در ادامه تاکید کرد: دش��منان 
در س��الهای اخیر از طری��ق دروغ پراکنی و 
تحریم ه��ا تالش کردند حمای��ت مردمی از 
مقاوم��ت را کاهش دهن��د، اما همه طرح ها 
و پروژه های آنها شکس��ت خ��ورد. دبیرکل 
حزب اهلل لبن��ان تاکید ک��رد: حضور بزرگ 
ش��ما در همایش انتخاباتی امروز در بیروت 
و روز گذش��ته در ص��ور و نبطیه و همچنین 
آنچه پیش بینی می کنیم از حضور ش��ما در 
بقاع، بزرگترین جواب برای کسانی است که 
در س��الهای اخیر به کاهش قدرت مقاومت 
امید داش��تند. این حضور شما آنها را انگشت 
به دهان خواه��د کرد. وی افزود: من به آنها 
می گویم که این حضور بزرگ مردمی پاسخ 
شماست، پیام این حضور گسترده این است 
که مردم به مقاومت، ق��دس و رزمندگانش 

اعتماد دارند و از آن حمایت می کند. 

پلیس اجازه یافت به سمت آشوبگران 
در سریالنکا تیراندازی کند

در پی تشدید ناآرامی ها در سریالنکا، پلیس 
این کشور مجوز تیراندازی علیه افرادی که 
به اموال عمومی آس��یب می زنند را دریافت 
کرد. به گزارش پایگاه نیوز فرس��ت، وزارت 
دفاع س��ریالنکا روز سه شنبه اعالم کرد به 
نیروهای مس��لح این کشور اجازه شلیک به 
سوی افرادی داده شده که اموال عمومی را 
غارت می کنند. به گزارش اسپوتنیک، رییس 
جمهور سریالنکا نیز از معترضان خواست تا 
خش��ونت ها در این کش��ور را متوقف کنند. 
وزارت دفاع س��ریالنکا امروز ب��ه نیروهای 
مس��لح خود دس��تور داد تا پس از درگیری 
خونبار روز گذشته، که منجر به کشته شدن 
۷ نفر و مجروح ش��دن بیش از 2۰۰ نفر در 
این کشور شد، به سمت هر کسی که اموال 
عمومی را غارت می کند یا به دیگران آسیب 

می رساند، تیراندازی کنند. 

اخبار

رئیس جمه��ور گفت: نظارت ب��ر زنجیره 
تأمی��ن و توزی��ع کاال مس��أله مهمی در 
اج��رای موفق ط��رح اص��الح اقتصادی 
اس��ت که فعالیت ج��دی، همه نهادهای 
مس��ئول را می طلبد و هی��چ کوتاهی در 
این زمین��ه پذیرفته نیس��ت. به گزارش 

»عصر ایرانیان«، حجت االس��الم س��ید 
ابراهیم رئیس��ی پیش از ظهر )سه  شنبه( 
با حضور در جلس��ه س��تاد تنظیم بازار، با 
قدردان��ی از رهبر معظم انقالب که پیش 
از آغ��از اج��رای طرح اص��الح اقتصادی 
هم��گان را دعوت ب��ه ی��اری دولت در 

اجرای بهتر این طرح مهم کردند، گفت: 
نقش آفرین��ی و مش��ارکت م��ردم مانند 
هم��ه عرصه های خطیر گذش��ته در این 
اصالح اقتص��ادی نیز مهم بوده و ضامن 
موفقیت آن اس��ت. وی با تاکید بر اینکه 
باید به ش��بهات و گره ه��ای ذهنی مردم 

در خص��وص این طرح حتما پاس��خ داد، 
افزود: اقناع افکارعمومی و اقشار مختلف 
و نخب��گان جامع��ه ب��رای درک بهتر و 
همراهی در اجرای این طرح، بسیار مهم 
و ضروری اس��ت. رئیس جمه��ور اظهار 
داش��ت: نظارت بر زنجیره کاال، از تامین 

و تولید تا توزیع و فروش در فروش��گاه ها 
و خرده فروشی ها، مس��ئله مهم دیگری 
اس��ت که برنامه ری��زی و فعالیت جدی، 
مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را 
م��ی طلبد و هیچ کوتاه��ی در این زمینه 

پذیرفتنی نیست.

هیچ کوتاهی در زمینه نظارت پذیرفتنی نیست
رئیس جمهور:

 وحشت ناقضان حقوق بشر از بررسی آثار تحریم ها
سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران چرا اهمیت دارد؛

به نظر می رس��د که سفر گزارش��گر ویژه سازمان ملل 
به ایران برای بررس��ی تبعات تحریم ها علیه کشورمان 
باید به صورت جدی پیگیری ش��ود تا شاید بتوان بانیان 
رویکرد ضد ایرانی در آمریکا و دیگر نقاط جهان را پای 
میز محاکمه کش��ید. ش��اید بتوان گفت که این اولین 
بار در چهار دهه گذش��ته اس��ت که سازمان ملل متحد 
تالش کرده گزارش��گری ِویژه برای بررسی آثار منفی 
اقدامات یک جانب��ه قهری ازجمل��ه تحریم های غرب 
علی��ه کش��ورمان را به ایران بفرس��تد ت��ا از نزدیک با 
تبعات دشمنی جهان غرب و در رأس آن ایاالت متحده 
با مردم ما آش��نا ش��ود. تابه حال هر چه س��ازمان ملل 
انجام داده تالش برای اعزام گزارش��گر ویژه به منظور 
بررس��ی وضعیت رعایت حقوق بش��ر در ایران با هدف 
زمینه س��ازی برای فشار بیشتر بر تهران بوده است. بله 
قرار اس��ت خانم »آلنا دوهان« گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در امر بررس��ی تبعات اقدامات یک جانبه قهری به 
ایران س��فر کند.«آفتاب از کدام ط��رف درآمده که تو 
مهربان ش��دی« شاید بهترین ضرب المثل ایرانی است 
که خیلی واضح این اقدام بی سابقه سازمان ملل متحد 
را بی��ان می کند. خب، به هرحال تهران همیش��ه از هر 
قدم مثبت منطقه ای یا بین المللی در مسیر نشان دادن 
مظلومیت ملت ها در هر کجای دنیا ازجمله همین ایران 
حمایت کرده است و این بار نیز پذیرای گزارشگر ویژه 

سازمان ملل خواهد بود.
تصمیمدوهانبرایسفربهتهرانابرویبسیاریاز ���

ضدایرانیانرادرهمکشید
البت��ه یک موضوع را نباید فراموش کرد که ش��خصیت 
مستقل برخی از مقامات س��ازمان ملل توانسته هرچند 
محدود بر دیدگاه اطاعت کورکورانه این نهاد بین المللی 
از زورمن��دان و قل��دران تأثیر بگذارد. منظور این اس��ت 
ک��ه به عنوان مثال »جاوید رحمان« وکیل پاکس��تانی-
انگلیس��ی و گزارشگر ویژه س��ازمان ملل در امر رعایت 
حقوق بش��ر در ایران تابه حال در گزارش س��الیانه خود 
حتی یک بار هم از نکات مثبت نظام ایران سخن نگفته 
و همیش��ه گزارش هایش تأثیر منفی بر گزارش سالیانه 
کمیس��یون حقوق بشر س��ازمان ملل در خصوص ایران 
داش��ته است. اما برخالف جاوید رحمان، دوهان آن گونه 
که گفته می ش��ود از بابت شخصیتی متفاوت است. اول 
اینکه ماهیت س��فر وی به ته��ران دفاع از تظلم خواهی 
ملت ایران نزد س��ازمان های بین المللی و افکار عمومی 
جهان در خصوص رنج هایی اس��ت ک��ه این ملت براثر 
تحریم های یک جانبه آمریکا متحمل شده است و نکته 
دوم این اس��ت که دوهان خودش اواخر ماه مارس سال 
جاری درخواست س��فر به ایران را مطرح کرد. از همان 
ابتدای درخواست دوهان برای سفر به ایران، تفکر مثبت 
وی نسبت به مردم ایران زیر سؤال بسیاری از دولت ها و 
طیف های متخاصم رفت تا وی را به هر صورت که شده 
از این سفر منصرف کنند اما تا امروز نوزدهم اردیبهشت 
هیچ خبری مبنی بر لغو س��فرش به ایران منتشر نکرده 
اس��ت. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در 2۶ آوریل 
س��ال جاری اعالم کرد که دوهان از تاریخ هفتم ماه مه 
مصادف با هفدهم اردیبهشت تا هجدهم ماه مه یعنی 2۸ 
اردیبهشت در ایران خواهد بود و طبق برنامه از مکان های 

موردنظرش بازدید خواهد کرد و با افراد و س��ازمان های 
مرتبط هم دیدار خواهد داش��ت ت��ا تأثیر تحریم ها را بر 
حقوق بش��ر و حقوق ش��هروندی در ایران بررسی کند. 
برخی منابع ه��م گفته اند که دوهان دیدارهای مختلفی 
را با نمایندگان دس��تگاه های دولتی، بخش خصوصی و 
س��ازمان های غیردولتی انجام خواهد داد. گزارشگر ویژه 
همچنین از برخی مراک��ز مرتبط نیز بازدید خواهد کرد. 
گفته می ش��ود که دوهان جمع بن��دی تحقیقات و نتایج 
س��فر خود به ایران را در قالب  گزارشی به پنجاه ویکمین 
نشس��ت شورای حقوق بشر سازمان ملل که در سپتامبر 
2۰22 برگزار می ش��ود، ارائه خواهد داد و درست همین 
موضوع است که به س��فر دوهان اهمیت ویژه می دهد. 
الزم به ذکر است که در سال 2۰۱۴ شورای حقوق بشر 
سازمان ملل در اقدامی ابتکاری سازوکار گزارشگر ویژه 
بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره مندی 
افراد از حقوق بش��ر را طی قطعنامه ای به تصویب رساند 
و جالب این است که کش��ورهای غربی هرسال به این 
قطعنام��ه رأی مخالف داده اند و همین ها هم بوده اند که 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سفر دوهان به ایران 
مخالفت کرده اند اما تابه حال موفق نبوده اند. گفتنی است 
که دوهان در ماه مارس سال 2۰2۰ به این سمت گمارده 
شد. حضور وی در این مسئولیت با پاندمی کرونا هم زمان 
ش��د اما بدون توجه به محدودیت های کرونایی به س��ه 
کش��ور قطر، ونزوئال و زیمبابوه سفر کرد. عالوه بر این 
سفرهای کاری، وی با شرکت در تعداد زیادی از وبینارها 
و مصاحبه های مطبوعاتی تعامل قوی خود با رسانه ها و 
نهادهای مدنی و سایر کارشناسان ملل متحد را به اثبات 
رس��اند. دوهان در نخستین بیانیه عمومی خود در آوریل 
2۰2۰ و در پ��ی پاندمی کرونا از دولت های تحریم کننده 
به طورجدی خواست تا تمامی تحریم هایی که مانع اقدام 
به موقع دولت های تحت تحریم در ش��رایط همه گیری 
کووید- ۱۹ برای نجات زندگی مردمانش��ان می شوند را 
لغو، تعلیق یا محدود کنند. او در بیانیه خود به کشورهای 
ایران، ونزوئال، کوبا، سوریه و یمن که سال ها بود تحت 
تحریم  بودند اش��اره و تأکید کرد که این کشورها نیاز به 

کمک های بشردوستانه دارند. دوهان می دانست که باید 
به سراغ قوانینی برود که اعمال این گونه تحریم ها را مجاز 
می کنند. در اجالس چهل و پنجم شورای حقوق بشر بود 
ک��ه از طرح خود برای تعیی��ن وضعیت حقوقی حاکم بر 
نظام تحریم ها برای به حداقل رساندن پیامدهای انسانی 
ناش��ی از اعمال آن ها خبر داد. شناسایی و ارزیابی تأثیر 
منفی اقدام های قهری یک جانبه بر بحران های بهداشتی، 
نظام مند کردن اصطالحات مورد اس��تفاده در دستور کار 
شکل های مختلف تحریم های اعمالی از سوی دولت ها 
بدون مجوز ش��ورای امنیت، تجزیه وتحلیل دقیق امکان 
استفاده از مکانیسم های جهانی و منطقه ای موجود برای 
حمایت از حقوق کسانی که به طور نامطلوبی تحت تأثیر 
تحریم های یک جانبه قرار گرفته اند و چند مورد دیگر از 
س��ازوکارهای قانونی بودند که دوهان به شورای حقوق 
بشر برای کاهش اثرات منفی تحریم بر کشورهای تحت 
تحریم ارائه کرد. وی در اکتبر س��ال 2۰2۱ در بیانیه ای 
اع��الم کرد که تبعیت بیش ازح��د از تحریم های آمریکا 
به  حق س��المت ایرانیان آس��یب زده است. وی هرگونه 
تبعیت از تحریم های آمریکا که باعث ش��ده بود بیماران 
ایرانی از درد جس��می و روح��ی رنج ببرند را تقبیح کرد. 
دوهان در نشس��ت های مجازی اکتب��ر و نوامبر 2۰2۰، 
که توس��ط نمایندگی های دائمی کوب��ا، ایران و ونزوئال 
مس��تقر در وین، برگزار شد ش��رکت کرد و در خصوص 
آثار منفی تحریم های یک جانبه صحبت کرد. سفرهای 
کاری ای��ن ش��خصیت بین الملل��ی به قط��ر، ونزوئال و 
زیمبابوه همگی نش��ان از همت وی در راستای قد علم 
کردن در مقابل اقدامات یک جانبه قهری علیه کشورها 
توسط قدرت های منطقه ای و جهانی داشت. حال نوبت 
س��فر به ایران است و بر اساس برنامه اعالم شده دوهان 
باید به ایران بیای��د. وقتی بدانیم که افرادی مثل مایک 
پمپئ��و وزیر خارجه س��ابق آمریکا، جان بولتون مش��اور 
سابق امنیت ملی آمریکا، ریچارد نفیو طراح اصلی رژیم 
تحریم ها علیه ایران و بس��یاری دیگر بر اعمال تحریم 
علیه ایران به منظور تحت فش��ار قرار دادن مردم کشور 
صحه می گذاش��ته اند و به اقدام خود می بالیده اند متوجه 

می ش��ویم که دوهان در تقابل ب��ا چه افراد مخوفی قرار 
گرفته است. شکی نیست که سفر او به تهران گامی بلند 
به سوی آشکار کردن آثار مخرب تحریم های یک جانبه 
آمریکا علیه مردم ماس��ت. البته ایران همه مس��تندات 
تبعات تحریم های یک جانبه آمریکا بر بخش س��المت 
مردم را به ادارات مرتبط سازمان ملل ارائه کرده اما این 

سفر موضوع دیگری است.
گ�زارشدوهانس�ندیقابلات�کاب�رایمحاکمهو ���

مجازاتقاتالنبیمارانخاص
جال��ب اینجاس��ت عده ای ک��ه خود را همیش��ه مدافع 
حق��وق مردم ای��ران معرفی کرده اند به ج��ای اینکه از 
احتمال کاهش رنج و درد هم وطنانش��ان به وجد بیایند 
ش��روع به ابراز مخالفت با این س��فر کرده اند و دس��ت 
به دامان این وآن ش��ده اند تا این س��فر صورت نگیرد. 
برخی از مخالفان برداش��تن تحریم ه��ا علیه ایران نیز 
گفته اند که س��ازمان ملل این مطالبه را داشته باشد که 
در قبال حضور دوهان به ایران گزارش��گرانی هم برای 
بررسی نقض حقوق بشر به ایران اعزام شوند. برخی از 
رسانه های معاند ازجمله »بی بی سی فارسی« و »ایران 
اینترنشنال« که هیچ نقش مثبتی در گذشته، حال و آینده 
مردم این مرزوبوم ایفا نکرده اند شروع به ارائه تبلیغات 
منفی در خصوص س��فر دوهان به ایران کرده اند. این 
دو رس��انه معاند به دفعات اقدام به برجسته کردن بیانیه 
۱۱ سازمان به اصطالح حقوق بشری علیه سفر دوهان 
ب��ه ایران کردند تا گزارش وی در خصوص آثار مخرب 
تحریم های آمریکا علیه مردم ایران به شدت بی اهمیت 
جلوه داده ش��ود. رسانه های معاند با استناد به بیانیه آن 
۱۱ س��ازمان به اصطالح حقوق بش��ری سوء مدیریت، 
فس��اد اداری، عدم پاسخگویی و فقدان حکومت قانون 
در ایران را ازجمله دالیل اصلی شرایط اقتصادی مردم 
در حال حاضر معرفی می کنند اما وقتی زهرا ارش��ادی 
س��فیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، 
در نشست س��االنه کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان 
ملل تأکی��د کرد که تحریم های غیرقانونی دسترس��ی 
اقشار آس��یب پذیر جامعه در کش��ورهای تحت تحریم 
ازجمله ایران را به اقالم و ملزومات اولیه پزشکی بسیار 
دشوار کرده که درنتیجه آن جان و سالمت شهروندان 
در معرض خطر قرار گرفته است و بسیاری از کودکان 
درنتیجه چنین اقدامات غیرانسانی جان خود را از دست 
داده اند هیچ یک از این رسانه ها اظهارات وی را پوشش 
ندادند. به هرحال مقامات دستگاه دیپلماسی، قضایی، و 
بهداشتی کشور که به دلیل مسئولیت هایشان از جزئیات 
تبعات تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه مردم 
ایران به خوبی مطلع اند شایسته است سفر دوهان را به 
دلیل شخصیت مس��تقلش یکی از موارد نادر در تاریخ 
معاص��ر قلمداد کنند و به وی در جمع آوری مس��تندات 
الزم برای تهیه گزارش��ش مس��اعدت کنند تا در وهله 
اول گزارش دوه��ان بتواند تأثیر مثبت خود بر گزارش 
سالیانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مهرماه را 
داش��ته باشد و در مرحله بعدی بتوان از گزارش دوهان 
به عنوان سندی معتبر در دادگاه های بین المللی استفاده 
کرد و بر اساس آن بتوان عامالن و آمران تحریم های 

ظالمانه را به سزای اعمالشان رساند.

یک عضو ارش��د جنبش مقاومت اسالمی »حماس« در سخنانی تصریح 
کرد که هرگونه تجاوز علیه فلس��طینیان با پاسخ قاطعانه مقاومت مواجه 
می شود. به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، شخصیت ها و جریان های 
ملی و اسالمی فلسطینی عموم فلسطینیان را به مقابله قاطع و یکپارچه با 
شهرک نشینان اشغالگر صهیونیست در سرتاسر کرانه باختری فراخواندند. 
ای��ن ش��خصیت ها و جریان ها از کمیته های مردمی در تمامی ش��هرها و 

روستاهای کرانه باختری دعوت کردند برای مقابله با شهرک نشینانی که 
قصد حمله به برخی مناطق فلسطینی را دارند، در تقاطع ها و جاده ها تجمع 
کنند. محمود طه، مس��ئول بخش رسانه ای جنبش حماس در لبنان تاکید 
کرد که فراخوان شهرک نش��ینان صهیونیست برای تجمع در تقاطع ها و 
جاده های کرانه باختری، دعوتی تحریک آمیز است که باید فلسطینیان به 
مقابله با آن برخیزند. طه تصریح کرد که ملت فلسطین ترسی از تهدیدات 

شهرک نش��ینان ندارد و هرگز از دفاع از حقوق و مقدس��ات خود دس��ت 
نمی کشد. وی مسئولیت پیامدهای هرگونه جنایت شهرک نشینان اشغالگر 
علیه ملت فلسطین را متوجه دولت رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد 
که هرگونه تجاوز علیه فلسطینیان، با پاسخ شدید ملت و مقاومت قهرمان 
فلسطین مواجه خواهد شد و هرگز اجازه نمی دهیم که اشغالگران از امروز 

به بعد معادالت جدیدی را بر ما تحمیل کنند.

هرگونه تجاوز علیه فلسطینیان با پاسخ قاطعانه مقاومت مواجه می شود
عضو ارشد جنبش »حماس«:

 قرعه کشی برای فروش خودرو هیچ منطقی ندارد
رئیس مجلس:

رئی��س مجلس ش��ورای اس��الکمی گفت: 
قرعه کش��ی برای ف��روش خ��ودرو از منظر 
اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی و نیز عدالت، 
هیچ منطق��ی ندارد. به گ��زارش خانه ملت، 
محمدباق��ر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان 
کشور، ضمن گرامیداش��ت هفته معلم و یاد 
شهید مطهری، گفت: هیچ سرمایه ای برای 
مردم در کشور و همچنین معلمان ارزشمندتر 
از این نیس��ت که ما مسئوالن و مدیران هر 
کجا که هس��تیم هیچگاه معلم را فراموش 
نکنیم. بنابراین در هر بخشی هر کمکی که 
از ما برآید در خدمت معلمان هس��تیم. حال 
این کمک می خواهد از بعد حقوق، امکانات، 
تس��هیالت و رفاهیات برای معلم باشد یا به 
روز ش��دن تجهیزات و وس��ایل آموزش��ی و 

کمک آموزشی. وی افزود: زمانی که صحبت 
از مه��ارت  آم��وزی می کنی��م، دانش آموزان 
تنه��ا نبای��د محفوظاتش��ان را تقویت کنند، 
بلک��ه ظرفیت نیروی کار ماه��ر آینده را نیز 
باید درس��ت کنی��م. رئیس مجل��س با بیان 
اینکه وقتی به زندگی خودم و دوستانم نگاه 
می کنم واقعاً نقش بی نظیر معلمان در زندگی 
خود را احس��اس می کنم گف��ت: باید به آن 
دانش آموز یکی از شهرهای محروم سیستان 
و بلوچس��تان که توسط گروه جهادی تربیت 
شده افتخار کنیم که در کنکور رتبه 2 الی ۳ 
رقمی کس��ب کرد و در حالی که می توانست 
بهترین دانشگاه را در تهران انتخاب کنند، اما 
رشته معلمی را در دانشگاه فرهنگیان انتخاب 
کرد و معتقد است هیچ افتخاری برای او باالتر 
از این نیست که مجدداً در مناطق محروم به 

آم��وزش بپردازد. قالیباف عن��وان کرد: برای 
یک اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و محیط زیست 
و امنیت درس��ت بای��د به ۴ »می��م« یعنی 
»منزل، مدرسه، مسجد و محله« توجه کنیم. 
هر کدام از ای��ن ۴ مورد تأثیرگذار در زندگی 
افراد، ش��کل گیری خانواده ها و جامعه سازی 
است به همین دلیل معلمان بی نظیرترین و 
موثرترین رهبران تربیت جامعه هستند که در 
تمامی این موارد می توانند نقش داشته باشند. 
رئیس قوه مقننه کشورمان در این نشست به 
موضوع رتبه بندی معلمان نیز اش��اره کرد و 
گفت: در رابطه با موضوع رتبه بندی معلمان، 
گاهی اعتراض می ش��د که چرا بررسی این 
طرح به تأخیر می افتد اما بنده معتقد بودم بنا 
نیس��ت کار ناقصی انجام دهیم. ما در جایی 
نشستیم که مکلفیم قانونی را تصویب کنیم 

که وقتی به مرحله اجرا رس��ید، مس��تحکم 
ب��وده، اعتب��ار آن پیش بینی ش��ده و امکان 
اجرایی ش��دن داشته باش��د. رئیس مجلس 
شورای اس��المی تصریح کرد: بنده از روزی 
ک��ه توفیق خدمت در مجل��س را پیدا کردم 
برای ارتقای نق��ش معلم تمام تالش خودم 
را انجام دادم، البته همکاران ما در کمیسیون 
آم��وزش بی��ش از بن��ده تالش کردن��د. در 
صحن مجلس به حدی نمایندگان نسبت به 
موضوع معلم��ان عالقه مند بودند که هنگام 
رأی گیری بیش از ۹۳.۵ درصد نمایندگان به 
طرح رتبه بندی معلم��ان رأی مثبت دادند و 
ای��ن حاکی از اهمیت این موضوع در دیدگاه 
نمایندگان اس��ت، لذا مطمئن باشید دغدغه 
ش��ما معلمان را هم��کاران من در مجلس با 
جدیت پیگیری می کنند. قالیباف با تأکید بر 

اینکه اگر در کشور توانستیم کاری کنیم که 
معل��م منزلت و جایگاه خ��ودش را پیدا کند، 
گام مؤثری در جامعه برداش��ته ایم، افزود: ما 
ادعا نداریم که طرح رتبه بندی معلمان تمام 
مش��کالت معلمان را حل خواهد کرد، بلکه 
این نقطه آغاز کاری بوده که ش��روع شده و 
باید تالش کنیم که به خوبی اجرا شود و در 
ادامه مجلس به درستی این طرح را تکمیل 
کند. وی عنوان کرد: قبل و بعد از رأی اعتماد 
مجلس به وزیر آموزش و پرورش، به ایشان 
گفت��م آموزش و پ��رورش در حوزه مدیریت 
در سطوح مختلف آس��یب دیده است. ما در 
۱۶ سال گذشته یعنی در ۴ دولت گذشته به 
دالیل مختلف شاهد بودیم هر دو سال وزیر 
این وزارتخانه تغییر می کند که هیچ آس��یبی 

برای آموزش و پرورش باالتر از این نیست.
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اقتصاد کالن

حضور آسیاتک در نمایشگاه فناوری 
)KITEX( اطالعات و ارتباطات کیش

آس��یاتک در راس��تای معرف��ی راهکارهای 
جامع س��ازمانی خود در ح��وزه ارتباطات  در 
نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات کیش 
)KITEX(   حضور دارد.  دومین نمایشگاه 
بینالمللی فناوری اطالعات و ارتباطات کیش 
)KITEX(  دوش��نبه هفت��ه ج��اری، ۱۹ 
اردیبهش��ت آغاز ش��د. مجموعه آسیاتک نیز 
در راستای معرفی راهکارهای جامع سازمانی 
خود در حوزه ارتباطات که شامل خدمات تلفن 
سازمانی موسوم به آسیاتل، خدمات مرکز داده 
)Data center(، پهن��ای باند اختصاصی 
و ... میش��ود، در این نمایش��گاه  حضور دارد. 
این نمایشگاه با هدف تکمیل زنجیره علمی 
فناوریه��ای ارتباطی، تس��هیل تجاریس��ازی 
ایدهه��ای نوآورانه حوزهIT و تس��ریع ورود 
محص��والت تکنولوژیک ش��رکتهای دانش 
بنیان به بازارهای جهانی، برگزار ش��ده است. 
آسیاتک نیز با توجه به ماهیت دانشبنیان خود 
و تالش برای ارائ��ه خدمات نوین در عرصه 
فناوریهای ارتباطی در این نمایش��گاه حضور 
 KITEX دارد.   گفتنی اس��ت، نمایش��گاه
ب��ه مدت چهار روز از تاری��خ مذکور در مرکز 
نمایشگاههای بینالمللی کیش برقرار است و 
عالقهمندان میتوانند از غرفه آسیاتک )۳۸ و 

۳۹( بازدید کنند.

خود کفایی در تولید نخ ابریشم داخلی 
تا ۵ سال آینده

رئیس مرکز نوغانداری کش��ور گفت: امسال 
یک ه��زار و ۷۵۰ تا یک هزار و ۸۰۰ تن پیله تر 
ابریش��م در پ��رورش به��اره در کش��ور تولید 
ش��ود و از این مقدار نزدیک ب��ه 2۹۰ تن نخ 
ابریشم بدس��ت آید.به گزارش مهر به نقل از 
صدا و س��یما، س��روی زرگر گفت: براس��اس 
دس��تور وزیر جهاد کشاورزی، یک برنامه پنج 
ساله تهیه ش��ده که با پرورش ۸۵ هزار جعبه 
تخم نوغ��ان داخلی و تولید س��ه هزار و ۳۰۰ 
تن پیله ابریش��م، دیگر نیازی ب��ه واردات نخ 
ابریشم نخواهیم داشت.رئیس مرکز نوغانداری 
کش��ور اف��زود: براس��اس برنامه ریزی ها و در 
صورت حمایت های پیش بینی ش��ده، با ایجاد 
زیرس��اخت ها و پرورش ۸۵ هزار تخم نوغان 
داخلی برای تولید پیله کرم ابریش��م، صنعت 
فرش و منسوجات ابریشمی کشور به تولیدات 
داخلی متکی خواهند شد.او نیاز کشور به تخم 
نوغان برای پرورش بهاره در سال جاری را ۴۸ 
هزار جعبه عنوان ک��رد و گفت: تاکنون بیش 
از ۳۶ ه��زار جعبه تخم نوغان در 2۵ اس��تان 
کشور توزیع شده است.سروی زرگر با بیان این 
که عملیات اجرایی تولید ۱۵ هزار جعبه تخم 
نوغان در داخل کش��ور آغاز شده و این مقدار 
سه برابر سال های گذشته است، ابراز امیدواری 
کرد کشور در مدت سال آینده از واردات تخم 

نوغان از خارج بی نیاز شود.

همه ارز صنعت پتروشیمی به کشور باز 
می گر دد 

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی گفت: پارس��ال ۸ میلیارد دالر ارز 
بیشتری از سوی پتروشیمی ها در سامانه نیما 
عرضه ش��ده است. نشست هم اندیشی معاون 
وزیر نفت در امور پتروش��یمی با مدیران عامل 
هلدینگ های پتروش��یمی کش��ور برگزار شد. 
آقای حس��ن عباس زاده مدی��ر برنامه ریزی و 
توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با 
اقدامات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، 
تا پای��ان دولت همه کاتالیس��ت های صنعت 
پتروشیمی بومی س��ازی خواهد شد. هم اکنون 
معادل یک میلیون بش��که نفت خام، خوراک 
در این صنعت اس��تفاده می ش��ود که پارسال 
۶۵ میلیون تن محصول تولید شد؛ ۳۵ میلیون 
ت��ن محصول نهایی بود که ۱۰ میلیون تن در 
ب��ازار داخلی عرضه و 2۵ میلیون تن هم صادر 
ش��د.به گفته او، همه ارز صنعت پتروشیمی به 
کشور باز می گر دد و پارسال، ۸ میلیارد دالر ارز 
بیش��تری به سامانه نیما عرضه شده است.  ۶۸ 
طرح پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه با 
پیشرفت متوسط ۳۱ درصد در دست اجراست 
که با تکمیل آن ها، ۵۰ میلیون تن به ظرفیت 
ای��ن صنعت اضافه می ش��ود؛ ای��ن کار به ۳۵ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که تاکنون 

حدود ۹ میلیارد دالر هزینه شده است. 

مذاکره ایران با روسیه برای خرید 
لکوموتیو 

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران از 
مذاکره ایران با روس��یه برای خرید لکوموتیو 
خبر داد. به گزارش تس��نیم، میعاد صالحی با 
اش��اره به تفاهمنامه حمل ونق��ل بین ایران و 
روس��یه، اظهار کرد: کریدور ش��مال- جنوب 
بنادر جنوبی ایران یعنی بندر ش��هید رجایی، 
بن��در امام خمین��ی )ره( و بندر چابه��ار را از 
طریق مرزهای اینچه برون در ش��رق دریای 
خزر، آستارا در غرب دریای خزر و بنادر شمالی 
از جمله امیرآباد، کاس��پین و انزلی به روسیه، 
همسایه های ش��مالی ایران و اروپای شرقی 
متصل خواهد کرد.وی با اش��اره به گفت وگو 
درباره تکمیل راه آهن رشت- آستارا، اصالح و 
برقی سازی خط ریلی اینچه برون - گرمسار 
و تامین بخش��ی از لکوموتیو مورد نیاز کشور 
با طرف روس��ی، اف��زود:  ب��ا افزایش تنش 
روسیه و غرب و کاهش مبادالت فی مابین، 
حجم تجارت روس��یه با کشورهای آسیایی و 
آفریقایی افزایش می یابد.وی افزود: با توجه به 
موقعیت خاص جغرافیایی ایران که اصطالحا 
چهارراه تجارت جهانی است و نیز تنش های 
رو به افزایش روس��یه با اروپا و امریکا، شاهد 
افزایش تمایل مقامات این کشور به گسترش 
همکاری ه��ا با جمهوری اس��المی ایران در 
حوزه ترانزیت هستیم.وی با تاکید بر استقبال 
ایران از این موضوع گفت:  امیدواریم با استفاده 
از فرص��ت تاریخی پیش آمده، بتوان حداکثر 
منافع را برای ملت ایران بدس��ت آورد، نباید 
اجازه دهیم این بار نیز فرصت تاریخی به دلیل 
اهمال و سستی ها، موقعیت نشناسی ها و احیانا 
نفوذها، از دس��ت برود. مدیر عامل ش��رکت 
راه آهن یادآور شد: مقامات راه آهن روسیه، از 
بدحسابی های سال های گذشته راه آهن ایران 
در عدم پرداخت بدهی ها گالیه داشتند و این 
هم یکی دیگ��ر از میراث به جا مانده از دوره 

های قبل برای ماست.

دولت یارانه جاماندگان یارانه را 
برقرار کند

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت 
باید زمینه دسترس��ی اکثر م��ردم که کارت 
یارانه  در اختیار دارن��د و به عالوه افرادی که 
ذی حق  بودند و یارانه ش��ان حذف ش��ده به 
کاالهای ضروری را فراهم کند و س��پس به 
اقدامات دیگر بپردازد ت��ا مردم نگرانی برای 
گرانی نداش��ته باشند. محمدحسین فرهنگی 
در گفت وگ��و با خانه ملت، درباره مدیریت ارز 
ترجیحی دولت، گفت: قانون در بودجه س��ال 
۱۴۰۱ روشن و شفاف به این موضوع پرداخته 
است اما الزامی به دولت نکرده و تنها مجوز و 
اختیار داده است، لذا اینکه گفته می شود دولت 
از ابتدای س��ال جاری مکلف بوده، درس��ت 
نیست. دولت اختیار داشته تا برای ساماندهی 
ارز ترجیحی، قیمت های شهریور سال ۱۴۰۰ 
را تضمی��ن و کاالب��رگ الکترونیکی را برای 
مردم تعریف کند، س��پس نس��بت به حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی اقدام کند.عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی، 
افزود: ما االن ش��اهد نوعی نابه س��امانی در 
این زمینه هس��تیم یعنی به ج��ای آنکه ابتدا 
زمینه س��اماندهی ارز ترجیحی ایجاد ش��ود 
نس��بت به حذف یارانه نان های صنعتی اقدام 
کردند ب��دون اینکه زمینه های الزم را فراهم 
کنند، در مورد نان س��نتی هم ورود کردند که 
به نظر ورود درستی نیست.وی در ادامه اظهار 
کرد: دولت گام های آسان تری را باید ابتدا بر 
می داش��ت اما االن که وارد بحث نان شدند 

اجرای سردرگمی را طی می کند. 

تصمیمات اقتصادی دولت نباید باعث 
ایجاد نگرانی مردم شود

نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس 
گفت: دولتمردان در تصمیات اقتصادی خود 
باید به نحوی عمل کنند که معیش��ت مردم 
دچار تزلزل نشود و قطعا مجلس با تصمیماتی 
که باعث ایجاد نگرانی مردم ش��ود مخالف 
است. رس��ول فرخی میکال در گفت وگو با 
خانه ملت، درباره تاثیر موضوع مدیریت  ارز 
ترجیحی، گفت: با توجه به اینکه افزایش بی 
رویه قیمت ها، ع��دم نظارت دولت و توزیع 
ناعادالنه در بازار بزرگترین مشکل و دغدغه 
مردم بوده است لذا مجلس شورای اسالمی 
در راستای جلوگیری از ایجاد رانت و مافیا در 
بازار برای کاالهای اساسی و سایر کاالهای 
مورد نیاز مص��وب کرد که دولت در صورت 
حذف ارز ترجیحی بایس��تی به نرخ شهریور 
۱۴۰۰ ب��ا کاالب��رگ، کاال در اختی��ار مردم 
قرار گیرد.وی افزود: وقتی هدفمندی یارانه 
ها عملیاتی ش��د یارانه نقدی که برای مردم 
واریز کردند ۴۵ هزار تومان بود لذا با توجه به 
افزایش قیمت ها در طول این سال ها هیچ 
تغییری در پرداخ��ت یارانه به مردم صورت 
نگرفته اس��ت و این به گونه ای است که در 
حال حاضر با ۴۵ هزار تومان فقط می ش��ود 
یک خرید محدود انجام شود بنابراین با توجه 
به ای��ن اتفاق ما با پرداخت یارانه به صورت 

نقدی مخالف هستیم.

اخبار

س��خنگوی کمیس��یون اص��ل ۹۰ قانون 
اساسی مجلس گفت: سرمایه های ملی و 
ذخایر زیرزمینی کشور با قصور و کم کاری 
وزارت نفت و ش��خص وزیر سابق، توسط 
کشورهای رقیب و همسایه به تاراج می رود 
و متاسفانه حاصل این کم کاری در ۸ سال 
دوره وزارت ایشان به چند ۱۰ میلیارد دالر 
می رس��د. علی خضری��ان در گفت وگو با 
خانه ملت، درباره تصویب اعمال ماده 2۳۴ 

در نشس��ت علنی امروز مجلس پیرامون 
اس��تنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم 
از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری و 
ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی، گفت: 
با توجه به سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
و سایر سیاس��ت های ابالغی مقام معظم 
رهب��ری در بخش نف��ت و گاز، همچنین 
قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه و 
سایر قوانین دائمی، وزارت نفت مکلف بوده 

است نسبت به تولید حداکثری و تسریع در 
توس��عه میادین مش��ترک هیدروکربوری 
با همس��ایگان اق��دام کند.نماین��ده مردم 
ته��ران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و 
پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: وزارت نف��ت در دولت های یازدهم و 
دوازهم در برنامه های اعالمی و وعده های 
مکرر خود به مجلس ش��ورای اسالمی و 
کمیسیون های مربوطه به ویژه در هنگام 

اخ��ذ رأی اعتماد آق��ای زنگنه از مجلس 
ش��ورای اس��المی و در آغاز به کار دولت  
قبلی، همواره بر اولویت بخشی به توسعه 
میادین مشترک تأکید کرده بود.خضریان 
افزود: با این وجود حتی با پایان یافتن دو 
دوره دولت و گذش��ت ۸ سال از وعده ها و 
برنامه های اعالمی وزیر سابق نفت در این 
خصوص در حالی که کشورهای همسایه 
و رقیب ازجمله عربس��تان سعودی، قطر 

و عراق با س��رعت هرچه تمام تر در حال 
توسعه و برداشت از میادین مشترک نفتی 
و گازی با ایران هستند، عمال سرمایه های 
ملی و ذخایر زیرزمینی جمهوری اسالمی 
با قصور و کم کاری وزارت نفت و شخص 
وزیر س��ابق، توسط کش��ورهای رقیب و 
همسایه به تاراج می رود و متاسفانه حاصل 
ای��ن ک��م کاری در ۸ س��ال دوره وزارت 

ایشان به چند ۱۰ میلیارد دالر می رسد.

تاراج سرمایه های ملی در پی قصور و کم کاری وزیر نفت سابق
خضریان تاکید کرد؛

نقاط قوت اصالحات اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟
از افزایش یارانه تا طرح کاالبرگ الکترونیک

رئیس جمهور 2 ش��ب پیش از اصالحات اقتصادی دولت 
پرده ب��رداری کرد و برخی از اقدامات دولت در یک س��ال 
گذشته را برش��مرد که مهمترین آن اصالح توزیع یارانه 
نقدی است.به گزارش مهر؛ شب گذشته، رئیس جمهور در 
گفتگوی زنده با س��یما با ارائه گزارشی از عملکرد دولت 
خود به برخی اقدامات اقتصادی اشاره کرد که با توجه به 
آثار و نتایج تصمیم سازی ها برای حل مشکالت عدیده 
اقتصادی کش��ور بویژه در زمینه تخصیص ارز یارانه ای و 
کنترل تورم بس��یار جالب توجه اس��ت.ابراهیم رئیسی در 
این گفت وگو با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور و کاالهای 
اساس��ی در آغاز به کار دولت از مسائل نگران کننده پیش 
روی کابینه وی بوده اس��ت، گف��ت: »بعد از مدتی اعالم 
کردم که آن نگرانی رفع شده است و مردم مان بدانند که ما 
دیگر نگران ذخایر کاالهای اساسی در کشور نیستیم.«پنج 
م��ورد از اقدامات و سیاس��ت های مه��م اقتصادی دولت 
س��یزدهم که رئیس جمهور در سخنرانی دیشب خود به 

آن اشاره کرد از این قرار است؛
۱(بدوناس�تقراضازبانکمرکزیوخلقپول،کس�ری

بودجهمهارشد
»ما بدون اس��تقراض از بانک مرکزی و خلق پول تالش 
کردیم کسری بودجه را مهار کنیم آن هم از طریق کسب 
درآمدهایی که دولت می توانست داشته باشد. بنابراین این 
کسری جبران شد و در این زمینه مدیریت مناسبی صورت 
گرفت.«موضوع کس��ری بودجه در س��ال ۱۴۰۰ یکی از 
دغدغه های اصل��ی دولت در س��اماندهی امور اقتصادی 
کشور بود به طوری که بیش از دو سال تحت تأثیر دوگانه 
تحریم- کرونا با چالش های اساسی رو به رو بود. مهمترین 
موضوع در کسری بودجه جبران آن از راه های غیر تورمی 
است. سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور پیشتر در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرده بو: دولت سیزدهم وارث بدهی های زیادی به 
بانک مرکزی، بانک ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه 
ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه نویسی اشتباه 
اس��ت و نباید این رویه ادامه پیدا کند.به س��اده ترین زبان 
»تراز عملیاتی بودجه« یعنی درآمدهای غیر نفتی منهای 
هزینه های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای 
نفت��ی آیا دخل و خرج دولت ه��ا همخوانی دارد یا نه؟ اگر 
هزینه های جاری دولت بی��ش از درآمدهای غیر نفتی و 
یا پایدار آن )مالیات، درآمدهای گمرکی و…( باش��د تراز 
عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می شود.
خ��ودداری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت 
کنت��رل نقدینگی و تورم اس��ت. دولت در زمینه اصالح و 
نظارت بر نظام بانکی کشور نیز گام هایی اساسی برداشت. 
طبق دیدگاه کارشناس��ان اقتصادی کنترل رشد نقدینگی 
و کاه��ش حجم آن نیازمند در پیش گرفتن س��ه راه حل 
اساسی اس��ت؛ نخست اینکه بانک مرکزی می تواند یک 
س��ری محدودیت ها بر رشد ترازنامه بانک ها اعمال کند. 
دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک ها به منظور ممانعت 
از ورود در فعالیت های س��فته بازانه توس��ط شرکت های 
زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می گردد. بانک ها 
به جای تأمین س��رمایه مورد نی��از بنگاه های اقتصادی و 
کم��ک به تولید، به دالیلی به منظ��ور جبران بدهی ها یا 
پرداخت س��ود س��پرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف 
مانند ارز، س��که و مسکن می ش��وند. این امر نوسان های 

شدید و نابسامانی های قابل توجهی را در بازارهای مذکور 
موجب می ش��ود.کنترل اعطای تس��هیالت کالن توسط 
مقام ناظر نیز س��ومین راهکار به شمار می رود. در برخی 
موارد بانک ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیالت کالنی 
اعطا می کنند که در تولید سرمایه گذاری نکرده و اشتغالی 
ایجاد نمی کنند.به طور کلی، کنترل نقدینگی و هدایت آن 
در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه 
بانک��داری دارد. می توان گفت در ای��ن مورد همه چیز از 
بانک ها شروع می شود. اما اگر بانک ها نتوانند وظیفه خود 
را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه ها 
دچار اختالل می ش��ود. به همین خاطر اس��ت که دولت 
س��یزدهم نوک پیکان سیاستگذاری در حوزه نقدینگی و 

تولید را به سمت بانک ها هدف گرفته است.
2(ارزترجیحیتهدیدکنندهتولید

»ارز ترجیح��ی ه��م تولید را تهدید می کن��د و هم باعث 
کاهش بهره وری می شود.«

تأمین کاالهای اساس��ی مردم و تثبی��ت قیمت آن ها در 
نوس��ان نرخ ارز، سبب ش��د دولت دوازدهم، 2۰ فروردین 
س��ال ۹۷، نرخ ارز تخصیص یافته ب��ه واردات کاالها را 
۴,2۰۰ توم��ان اعالم کند. مهم ترین ه��دف از این اقدام 
تثبیت قیمت کاالهای اساسی بود اما آچه در عمل اتفاق 
افتاد با هدف تعیین شده فرسنگ ها فاصله داشت و امروز 
پس از ۴ س��ال از تصویب این قان��ون، دهک های پایین 
جامعه نه تنها از مزایای آن بهره مند نیستند بلکه به دلیل 
رانت ایجاد ش��ده از تخصیص این ارز، بیشترین بهره به 
دهک های باال و به نفع سرمایه داران بوده است.تبعات منفی 
و دامنه خسارات گسترده این نوع تخصیص یارانه، شک و 
شبهه ای در اشتباه بودن آن برای وزرای دولت، نمایندگان 
مجلس، تحلیلگران اقتصادی و حتی سیاسی منصف باقی 
مخالف نگذاشته است. گرچه درباره بیراهه بودن این مسیر 
تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی، بارها هشدارها داده شده بود 
اما غلفت و انفعال پیشین سبب شد که دولت سیزدهم در 
یکی از دشوارترین برهه های کشور، تصمیم به اصالح این 
ریل اشتباه بگیرد.بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند 
ارز ترجیحی به ج��ای انکه بتواند به کمک تولیدکننده ها 
به خصوص در بخش کش��اورزی بیاید مانع از رشد تولید 
و حرکت به س��مت خودکفایی شده بود که براین اساس 
یک��ی از اقدامات مثبت تولید در جهت حرکت به س��مت 
خودکفای��ی و رونق تولید در بخش کش��اورزی حذف ارز 

ترجیحی اس��ت.دولت با این تصمیم به جای اعطای ارز 
ترجیحی ب��ه دالالن یارانه آن را به بخش مصرف کننده 
داد تا ضمن رعایت عدالت تولیدکننده نیز بتواند به راحتی 
در مسیر خودکفایی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی 
گام بردارد.دولت ابراهیم رئیس��ی که در خرداد سال قبل 
اصلی ترین وعده های انتخابات��ی خود را اصالح و توزیع 
عادالنه یارانه به عموم مردم اعالم کرده بود هم اکنون در 
حالی به یک��ی از اصلی ترین وعده های خود یعنی حذف 
ارز ترجیحی جامه عمل پوش��انده که با یک گام فراتر از 
ه��ر اقدامی، پرداخت یارانه حاصل از تخصیص ارز ۴2۰۰ 
تومانی به کاالهای اساسی از جمله گندم را به دهک های 
درامدی جامعه آغاز کرده اس��ت. اقدام��ی که در واقع باز 
توزیع عادالنه و نه حذف آن برای س��فره معیش��ت مردم 

است.
اقدام دولت س��یزدهم برای اصالح زنجی��ره پرداخت ارز 
ترجیحی در راس��تای گام اساس��ی برای ح��ذف رانت و 
فسادها و تبعیض هایی است که بواسطه تخصیص ارز به 
واردکننده پدید می آمد که به این ترتیب با اصالح زنجیره 
تخصیص ارز ترجیحی؛ بطور مس��تقیم به مصرف کننده 

پرداخت می شود.
3(حذفارزنه،اصالحارز

»واژه حذف ارز ترجیحی باید اصالح ش��ود. این اقدام در 
واقع نوعی توزیع عادالنه یارانه است نه حذف؛ یعنی همین 
مبلغ از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می شود که 
به نفع مصرف کننده است.«یکی از موارد مهمی که شب 
گذشته رئیس جمهور به درستی به آن اشاره کرد موضوع 
اصالح نرخ ارز اس��ت از این جهت که دیگر ش��اهد فساد 
چند نرخی ب��ودن ارز در اقتصاد نخواهیم بود و فقط یک 
نرخ ارز وجود دارد که آن هم نرخ نیمایی است.کارشناسان 
اقتصادی بارها در این زمینه اعالم کرده اند نوسانات ارزی 
تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی و کلیت 
ثبات اقتصاد کشور برجای گذاشته است. انواع نرخ ارز مانند 
نیم��ا، آزاد، ۴2۰۰ تومانی و برخی از انواع دیگر را فقط در 
اقتصاد ایران می توان شاهد بود. واقعیت مطلب این است 
که قیمت واقعی ارز را بازار تعیین می کند و هر قیمتی که از 
آن فاصله داشته باشد به طور حتم با یک بستر فساد و رانت 
همراه می ش��ود، همچنانکه در تمام سنوات گذشته شاهد 
بودیم هراندازه قیمت ارز دولتی فاصله بیشتری با قیمت ارز 
آزاد یا بازار داشته باشد، علیرغم نظارت و کنترل های شدید 

در واردات و ص��ادرات و حتی در موضوعات مختلف مانند 
همین نهاده هایی که با ارز ۴,2۰۰ تومان وارد می ش��د به 
خصوص از سال ۹۷ به این سمت، فساد به دنبال داشت. 
دلیل اصلی تمام مس��ائلی که براقتصاد ایران ایجاد شده، 
همین فاصله بین قیمت واقعی ارز و قیمت دولتی اس��ت. 
بسیار ساده است وقتی این اتفاق روی دهد بر میزان رانت 
افزوده می شود و مشکالت بیشتری برای اقتصاد کشور به 

تولید در می آید.
۴(افزایشمبلغیارانه

»طبق نتیجه کارشناسی س��ازمان برنامه و بودجه، بنا بر 
میزان مصرف سرانه کاالهای اساسی، پیشنهاد شد برای 
همه دهک های ده گانه تقس��یم بندی صورت گرفته شود 
ک��ه به موجب آن برای س��ه دهک اول ب��ه ازای هر نفر 
۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های چهارم به بعد هر نفر 
۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود.«یکی از اقدامات صحیحی 
ک��ه دولت انجام داد همین افزایش مبلغ یارانه از ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ هزار تومان اس��ت. وقتی یارانه ۴۵ 
هزار تومانی در س��ال ۸۸ به حساب مردم واریز شد ارزش 
آن قابل مقایسه با امروز نیست تاجایی که رئیس جمهور 
پیشتر در یک سخنرانی گفته بود ارز این یارانه هم اکنون 
فقط ۷ هزار تومان اس��ت.نکته حائز اهمیت در این است 
که علی رغم صحبت های مغرضانه برخی از سیاس��یون 
پرداخت یارانه نق��دی می تواند به کاهش فاصله طبقاتی 
کمک ش��ایانی کند و حتی این سیاس��ت با نام UBI یا 
همان درآمد پایه همگانی در جهان ش��ناخته ش��ده و در 
کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز اجرا می شود. و هرگز با 
ن��ام گداپروری از آن یاد نخواهد ش��د.باید تاکید کرد این 
اقدام دولت از این جهت که این یارانه هم اکنون در حساب 
سرپرس��ت خانوار واریز شده و در مقابل دیدگاه مردم قرار 
گرفته جای تقدیر دارد و می تواند از اثرات سو اخبار کذب 
که این روزها در زمینه افزایش قیمت ها منتش��ر می شود 
بکاهد.نکته قابل توجه در این بخش این اس��ت که دولت 
در اقدامی کاماًل عادالنه یارانه نقدی را بر حس��ب حضور 
سرپرستان خانوار در دهک های مختلف تنظیم کرده است 
ک��ه ای��ن کار می تواند به کاهش فاصل��ه طبقاتی کمک 

شایانی کند.
۵(کاالبرگبهترازیارانهنقدی

»ای��ن حمایت )افزای��ش یارانه نقدی( ب��ه عنوان کمِک 
معیش��تی یک تا دو ماهه خواهد بود تا زیرس��اخت های 
فنی برای کاالبرگ های الکترونیک آماده شود و هر زمان 
کاالبرگ الکترونیک آماده شد، تناسب این میزان کمک 
معیش��تی با مردم در میان گذاش��ته خواهد شد.«در سال 
گذشته دولت تصمیم داش��ت تا از کاالبرگ الکترونیکی 
به منظور خرید کاالهای اساسی استفاده کند این اقدامی 
اس��ت که قطعاً اثرش از اعطای یارانه نقدی بیشتر است. 
در کاالبرگ الکترونیکی باتوجه به اینکه کاالها مشخص 
هس��تند بنابراین ای��ن مبالغ نقدی که ممکن اس��ت در 
بخش��های دیگر اقتصاد هزینه ش��ود در کاالبرگ شاهد 
این اتفاق نخواهیم بود.در رسانه های معاند دیده شده که 
نس��بت به اعطای کوپن انتقادهای جدی وارد کرده اند اما 
مس��ئله اینجا است که سیاست اعطای کوپن و کاالبرگ 
در شرایط جنگ اقتصادی کارایی دارد و می تواند به اقشار 
آسیب پذیر جامعه که از مصرف کاالهای اساسی محروم 

هستند کمک کند.

ونزوئال در راس��تای قرارداد نفتی که در سال گذشته 
با ایران بس��ته بود، نفت خام س��نگین ایران را برای 
تغذیه پاالیش��گاه های داخلی وارد می کند. به گزارش 
تس��نیم به نقل از رویترز، مدارک شرکت نفت دولتی 
ونزوئال نش��ان می دهد این کش��ور واردات نفت خام 
س��نگین ایران را برای تغذیه پاالیش��گاه های داخلی 
آغاز کرده اس��ت. این قرارداد توافقی را که در س��ال 
گذش��ته بین ایران و ونزوئال برای معامالت پایاپای 

نفتی بسته ش��ده بود گسترش می دهد.این دو کشور 
س��ال گذش��ته توافق کردند ونزوئ��ال میعانات گازی 
ای��ران را برای رقیق کردن نفت فوق س��نگین خود 
جه��ت صادرات وارد کن��د و در عوض نفت خام این 
کش��ور از طریق شرکت نفت ملی ایران منتقل شود.
نفت خام سنگین ایران که از نظر کیفیت مشابه نفت 
خام مس��ا ۳۰ ونزوئال است، قرار اس��ت برای تغذیه 
پاالیش��گاه های این کشور مورد اس��تفاده قرار گیرد.

طب��ق قراردادهای همکاری که بین این دو کش��ور 
بسته ش��ده، ونزوئال طی س��ال های اخیر تجهیزاتی 
برای تعمیر پاالیش��گاه های خ��ود از ایران وارد کرده 
اس��ت. پاالیش��گاه ال پالیتو با ظرفیت پاالیش ۱۴۶ 
ه��زار بش��که در روز، فعالی��ت خ��ود را در این هفته 
پس از تعمیرات گسترده و ارتقا با استفاده از تجهیزات 
واردش��ده از ایران آغاز می کند.»ج��واد اوجی« وزیر 
نف��ت ایران هفته گذش��ته برای دی��دار با »نیکالس 

م��ادورو« و مذاکره در م��ورد قراردادهای تجاری به 
ونزوئال س��فر کرد.حداقل 2۰۰ هزار بشکه نفت خام 
س��نگین ایران در اواسط آوریل به پاالیشگاه کاردون 
ونزوئال با ظرفیت ۳۱۰ هزار بشکه در روز که دومین 
پاالیش��گاه بزرگ این کشور است، تحویل داده شد. 
۴۰۰ هزار بش��که دیگر از نفت ایران در این هفته در 
بندر خوزه  ونزوئال تخلیه خواهد شد.ایران به صادرات 

میعانات گازی به ونزوئال ادامه خواهد داد. 

آغاز واردات نفت سنگین ایران توسط ونزوئال 

ثبت نام یارانه بگیران جدید به زودی آغاز می شود
وزیر کار:

وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: به 
زودی س��امانه س��ازمان هدفمندی یارانه ها 
کار خود را دوباره ش��روع می کند و همه به 
هر دلیلی که یاران��ه نمی گیرند می توانند در 
این س��امانه ثبت ن��ام کنند.به گزارش مهر، 
حجت اهلل عبدالملکی در یک گفت و گوی 
تلویزیون��ی، در خصوص ثبت نام افراد واجد 
شرایط دریافت یارانه اظهار کرد: بعضاً ممکن 
اس��ت افراد، متمول و از دهک دهم باش��ند 
که وضع مالی ش��أن خوب است، آنها جواب 
مثبت دریافت نخواهند کرد ولی کارگران اگر 

یارانه بگیر نیستند، یارانه شأن برقرار خواهد 
شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد 
ثبت نام اف��راد واجد ش��رایط دریافت یارانه 
گفت: به زودی س��امانه سازمان هدفمندی 
یارانه ه��ا کار خود را دوباره ش��روع می کند 
و هم��ه به ه��ر دلیلی که یاران��ه نمی گیرند 

می توانند در این سامانه ثبت نام کنند.
افزای��ش حقوق بازنشس��تگان ک��ی اعمال 

می شود؟
وی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در 
فیش حقوقی اردیبهشت خبر داد و گفت: اگر 

هم به هر دلیل به اردیبهش��ت نرسد، قطعًا 
معوق��ات از ابتدای فروردین پرداخت خواهد 
ش��د و حتماً در حقوق خ��رداد لحاظ خواهد 
شد.وی گفت: بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین 
اجتماعی حداقل سالی یکبار باید مستمری یا 
همان حقوق بازنشستگی توسط هیأت مدیره 
سازمان تأمین اجتماعی تصویب شود و برای 
تصمی��م گیری نهای��ی به هی��أت دولت یا 
هیأت وزیران ارسال شود.عبدالملکی درباره 
وام قرض الحسنه بازنشس��تگان نیز یادآور 
ش��د: س��ال گذش��ته ۴۰ درصد وام قرض 

الحس��نه بازنشس��تگان را افزایش دادیم و 
در بازنشس��تگی کش��وری وام های ازدواج 
فرزندان این افراد متجمع ش��ده بود همه را 
یکج��ا پرداخت و تصویب کردیم و امس��ال 
هم حتماً برای ثبت نام هایی که ش��ده است 
تالش می کنیم در اسرع وقت پرداخت کنیم.
وی افزود: در س��ایر حوزه های رفاهی مثل 
خرید اقساطی از مراکز فروشگاهی دیگر هم 
یک سامانه هایی شکل گرفته که بخشی از 
ان کار می کند و بخشی هم در آینده نزدیک، 

کار خودش را شروع خواهد کرد.

۴۰۰ هزار نفر از جامعه کارگری در س��امانه 
نهضت ملی تولید مسکن ثبت نام کردند

عبدالملکی درباره مسکن کارگری نیز گفت: 
در حوزه مس��کن کارگری یکی از مصوبات 
ش��ورای عال��ی کار که البته باید در جلس��ه 
هیأت دولت هم مطرح بشود افزایش تقریبًا 
2۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران است 
و مس��اله تفاهم نامه ای که ب��ا وزارت راه و 
شهرس��ازی پنج شش ماه قبل برای ساخت 
۴۰۰ ه��زار واحد مس��کونی کارگری امضا 

کردیم.
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شهرستان

18 میلیارد ریال صادرات کتاب 
خراسان رضوی در سال گذشته 

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-سرپرست 
معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی خراس��ان رضوی گفت: در س��ال 
گذش��ته بیش از ۳ه��زار و ۹۰۰ عنوان کتاب 
در خراس��ان رضوی تولید ش��د که در نهایت 
منج��ر به صادرات بی��ش از ۱۸ میلیارد ریال 
کتاب از این استان شد. جلیل سروری افزود: 
به دلیل تغییرات سیاسی در کشور افغانستان 
به عنوان یکی از مهمترین مقصد های کتاب 
ه��ای چاپ ش��ده در این اس��تان ، این رقم 
نسبت به س��ال ۱۳۹۹ کاهش داشته است و 
امیدواریم در س��ال جاری این کاهش جبران 
ش��ود. وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که 
در ای��ن مدت 2 ه��زارو ۶۱۳ عنوان کتاب با 
شمارگان 2۶۶هزار و ۷۵2 جلد تعداد عناوین 
خروج کتاب از گمرک می باش��د. سرپرست 
معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی خراس��ان رضوی بیان کرد: س��ال 
گذش��ته بیش از ۳ هزار و  ۶۶۰ عنوان کتاب 
برا ی اخذ مجوز به دبیرخانه نظارت بر نش��ر 
کتاب اس��تان رس��ید. او گفت: ۳ هزارو ۸۴۶ 
عنوان کتاب مجوز انتشار گرفتند که تاکنون 
۳ هزار و ۹۸2 عنوان کتاب چاپ شده اعالم 
وصول شد.  س��روری در خصوص شمارگان 
این کتاب ها افزود: ۶میلی��ون و 2۰۴ هزار و 
2۳2 جلد شمارگان کتاب های چاپ شده در 

سال ۱۴۰۰ می باشد.

فرماندار جدید بهبهان منصوب شد 
آیین معارفه فرماندار جدید شهرستان بهبهان 
با حض��ور نجاتی معاون سیاس��ی اجتماعی 
جمعه،ریاس��ت  خوزس��تان،امام  اس��تاندار 
و  نظام��ی  دادگستری،دادس��تان،فرماندهان 
انتظامی وس��ایر مس��ئوالن برگ��زار گردید. 
دراین مراس��م رس��تم عیدی پ��ور به عنوان 
فرماندار جدید شهرستان بهبهان معرفی شد 
واز تالش ها و زحمات یوس��ف زمانی اصل 
فرماندار س��ابق این شهرس��تان قدردانی به 

عمل آمد.

 VIP تقدیر از برگزیدگان برتر گشت
سال 14۰۰ فوالد خوزستان

برگزیدگان برتر گش��ت VIP س��ال ۱۴۰۰ 
ش��رکت فوالد خوزس��تان م��ورد تقدیر قرار 
گرفتن��د. به گزارش خبرن��گار روابط عمومی 
فوالد خوزس��تان، به منظور اجرای طرح های 
تش��ویقی و انگیزش��ی در پای��ان هر س��ال، 
برترین ه��ای HSE انتخاب می ش��وند. با 
توجه به معیارهای ش��رکت فوالد خوزستان،   
واحد HSE بخش خدمات صنعتی در سال 
۱۴۰۰ حائ��ز رتبه برتر ش��د. در ارزیابی س��ه 
 HSE ماهه ی چهارم سال گذشته نیز، واحد
بخش فوالدسازی توانست در جایگاه نخست 
قرار گیرد. از طرفی سید مجتبی منجم مدیر 
فن آوری اطالعات و ارتباطات، بعنوان مدیر 
ستادی برتر معرفی شد. همچنین از روح اهلل 
علی پور رئیس نت ساختمان های غیرصنعتی 
 VIP به دلیل  بیش��ترین حضور در گش��ت
تقدیر شد. با توجه به بیشترین مشارکت موثر 
عضو اصلی گش��ت VIP در س��ال، از امیر 
حسینی کلورزی مدیر بازرسی و خدمات فنی 
نی��ز تقدیر به عمل آمد. ای��ن گزارش حاکی 
است، از مهران پاک بین مدیر بخش احیا در 
حوزه مدیر بخش میزبان VIP نیز تقدیر شد 
و بخش خدمات صنعتی در قس��مت بخش 
برتر خدمات دهنده در سال ۱۴۰۰ مورد تقدیر 
ق��رار گرفت.  گفتنی اس��ت، در نهایت هم از 
میان پیمانکاران، شرکت ایده پردازان صنعت 

فوالد برترین شرکت HSE شناخته شد.

برگزاری هفتمین جلسه کمیته تحول و 
پیشرفت شهر جدید بهارستان

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت عمران 
بهارس��تان هفتمین جلس��ه کمیته تحول و 
پیشرفت این ش��هر با حضور اعضای کمیته 
برگزار ش��د. در این جلس��ه گ��زارش کمیته 
اجتماعی در خصوص اولویت بندی مسائل و 
مشکالت شهر ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. 
در این جلس��ه همچنین با توجه به اهداف و 
ماموریت های تبیین ش��ده در دس��تورالعمل 
های صادره از س��وی شرکت مادرتخصصی 
عمران شهرهای جدید و با توجه به جلسات 
برگزار شده مقرر ش��د برنامه های قابل اجرا 
در کوتاه مدت در جلس��ات آینده مورد بحث 
و بررس��ی قرار گیرد. همچنی��ن پیش از این 
جلسه  ی دیگر کمیته تحول و پیشرفت شهر 
جدید بهارستان با حضور اعضای این کمیته 

برگزار شد.

حمایت از کتاب و کتابخوانی بزرگترین 
سرمایه گذاری هوشمند برای جامعه است

  مدی��رکل کتابخانه های عمومی اس��تان 
ایالم گفت: حمایت هدفمند مالی از کتاب و 
کتابخوانی بزرگترین سرمایه گذاری هوشمند 

برای آینده جامعه است.
؛ سمیه حیدری در دیدار با سرپرست معاونت 
امور اقتصادی استانداری ایالم، اظهار داشت: 
س��رمایه گذاری نهاد کتابخانه های عمومی 
ب��رای کودکان و نوجوانان گس��ترده و قابل 
توجه می باش��د. ایجاد و تجهیز بخش ویژه 
ای با این عنوان و مجهز به کتاب و وسایل 
سرگرمی و بازیهای فکری در کتابخانه های 

عمومی استان الزام است.
وی اف��زود: کتابخان��ه ه��ای عمومی برای 
تمام اقش��ار جامع��ه و با س��الیق فکری و 
سیاسی گوناگون، امکانات مطالعه و فضای 
کتابخوانی فراهم نموده است و این موضوع 
س��بب ش��ده کتابخانه ه��ا ب��ه پایگاههای 
فرهنگ��ی و اجتماعی مهمی تبدیل و محل 

مراجعه روزانه جمع کثیری از مردم شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم عنوان 
کرد: منابع مالی ناپایدار کتابخانه ها بزرگترین 
چالش پیش روی اس��ت. برخ��ورداری این 
مجموعه فرهنگی از س��رفصل بودجه های 

جاری و عمرانی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادام��ه صرف زم��ان و تالش مداوم 
مدیران و مس��ئولین کتابخانه های عمومی 
برای کسب منابع مالی و حصول درآمدهای 
بی پش��توانه تعریف ش��ده را، نوعی فرصت 
سوزی خواند و حمایت هدفمند مالی از کتاب 
و کتابخوان��ی را بزرگترین س��رمایه گذاری 

هوشمند برای آینده جامعه عنوان کرد.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری 
ایالم در این دیدار با اشاره به نقش کتابخانه 
ه��ای عمومی در توس��عه فرهن��گ جامعه، 
برنامه ریزی دقیق و عملیاتی برای افزایش 
سرانه مطالعه در سطح استان را مورد تاکید 

قرار داد.

درخواست همکاری از کتابخانه های 
عمومی استان در فرهنگ سازی 

مصرف برق  
مدیر روابط عمومی ش��رکت ب��ا حضور در 
دفتر مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
استفاده از ظرفیت این نهاد در فرهنگ سازی 
مدیریت مصرف برق  به کودکان ،نوجوانان ، 

جوانان و خانواده های آنان را خواستار شد.
»رویا اللهقلی پور« مدیر دفتر روابط عمومی 
ش��رکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در 
دیدار روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه با مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان و مدیران این 
نهاد ،تجمیع شدن کلیه خدمات شرکت های 
توزیع به ش��هروندان را در سامانه »برق من 
« یادآور شد.اللهقلی پور به تشریح امکانات 
این س��امانه پرداخت و اظه��ار کرد:خدمات 
صورتحس��اب از قبی��ل مش��اهده جزئیات  
قبض ،اطالع از متوس��ط مص��رف ماهیانه 
،اعالم کارکرد کنتور،خدمات مش��ترکین از 
قبیل درخواس��ت انشعاب ،تغییر نام،آزمایش 
کنت��ور و ...و هم چنین امکان��ات مربوط به 
اعالم  اتفاقات شبکه از قبیل اعالم خاموشی 
،مش��کالت روش��نایی معابر ،مش��کل ولتاژ 
،سرقت برق و ...در سامانه »برق من« ارائه 
شده است .وی در ادامه استفاده بدون مجوز  
از ش��بکه برق سراسری برای استخراج رمز 
ارز را مشکلی جدی برای شبکه برق عنوان 
کرد و گفت:این اقدام عالوه بر مصرف شدید 
برق ،باعث افت ولتاژ برق در منطقه ش��ده و 
موجب خسارت به وسایل برقی همسایگان 
می شود و امکان اعالم این مراکز استخراج 
غیرمجاز رمز ارز ب��ا حفظ محرمانگی نیزدر 
س��امانه برق من فراهم شده است .در ادامه 
این دیدار مقرر شد تفاهم نامه ای بین اداره 
کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل  و 
شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص 
برگ��زاری برنام��ه های فرهنگ��ی مدیریت 
مص��رف  کتاب محور ،برنامه های فرهنگی 

بخش کودک انعقاد گردد.

تاسیس 147 خانه هالل در استان بوشهر 
مدیرعام��ل جمعیت ه��الل احمر اس��تان 
بوش��هر گفت : بمناسبت یکصدمین سالگرد 
تاسیس جمعیت هالل احمر  ۱۸ اردیبهشت 
ماه  هفته س��المت با شعار یک قرن خدمت 
بی منت آغاز می ش��ود   غالمرضا حاجیانی 
درجم��ع خبرن��گاران  با اع��الم این مطلب 
افزود:  جمعیت ه��الل احمر در حوزه های 
مختلف فعالیت دارد و در طول سال حوادث 
مختلفی  مثل س��یل زلزله  و...را پیش بینی 
می کند تا  بتواند خسارتها را در مواقع بحران 
به حداقل برس��اندو به نقطعه ایده آل دست 
یابد.  وی اظهار داشت :  با وجود تحریم ها و 
کمبود امکانات، جمعیت هالل احمر توانسته 
است تسکینی برآالم مردم در حوادث باشد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر 
افزود: ۴۰۰ امداد گر در استان بوشهر آموزش 

های الزم را فرا گرفته اند و در

اخبار

مدی��ر عامل ش��رکت گاز اس��تان البرز ، 
پرداخت قبوض گاز به��ا به صورت غیر 
حض��وری را بس��یار ضروری دانس��ت و 
گفت : ای��ن روش پرداخت ضمن صرفه 
جویی در وقت و زمان ، توس��عه س��ریع 
تر خدمات گازرس��انی را فراهم می سازد 
.ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز 

اس��تان البرز ، س��ید رضا غفاریان مدیر 
عامل ش��رکت گاز استان البرز در تشریح 
عملکرد گازرسانی در استان اظهار داشت 
: بح��ول و قوه الهی از زمان آغاز فعالیت 
های این ش��رکت تا کن��ون ، ۹۹ درصد 
ش��هرها و ۸۸ درص��د خانوار روس��تایی 
تح��ت پوش��ش گاز طبیعی ق��رار گرفته 

اس��ت .وی تصریح کرد : مهمترین علل 
بروز حادثه گاز گرفتگی و مرگ خاموش 
، استفاده از دودکش های غیر استاندارد 
ش��امل دودکش های ب��دون کالهک ، 
چفت نبودن لوله دودکش ، بس��ته بودن 
مسیر دودکش و بیش��ترین حادثه آتش 
سوزی و انفجار ، عدم استفاده از شلنگ 

و بست های غیر اس��تاندارد است .مدیر 
عامل ش��رکت گاز استان البرز تاکید کرد 
: با توجه به پایش و کنترل ایس��تگاه ها 
و تاسیس��ات گاز با هدف تامی��ن پایدار 
گاز ب��رای مصارف مردم عزیز ، از عموم 
هموطنان درخواست می شود تا با مصرف 
بهینه و صرفه جویی ، کارکنان ش��رکت 

گاز اس��تان را در ارائه هر چه مطلوب تر 
خدمات یاری کنند .

پرداخت غیر حضوری قبوض گازبها باعث تسریع خدمات گازرسانی می شود

قدردانی رییس بازرسی فنی شرکت ملی گاز از کیفیت اجرای پروژه ها در شرکت گاز خراسان رضوی
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-رئیس امور بازرسی 
فنی ش��رکت ملی گاز ایران در جلس��ه مشترک با مدیر 
عامل ش��رکت گاز استان خراس��ان رضوی با بیان این 
مطلب که هنر بازرس��ی فنی گوش��زد نم��ودن به موقع 
اشکاالت اس��ت گفت: کارخوب باید در داخل مجموعه 
انجام ش��ود و رویکرد بازرس��ی فنی هم کمک به روند 
اجرای طرح ها با حفظ کیفیت کار است و نه مچ گیری.
ابوالفض��ل وروانی فراهانی با قدردان��ی از اقدامات انجام 
شده این شرکت به ویژه در پروژه زاهدان گفت: با توجه 
به بررسی و مقایسه های صورت گرفته فعالیت و کیفیت 
پروژه های اجرا ش��ده توسط شرکت گاز استان خراسان 
رضوی در اس��تان سیستان و بلوچستان ستودنی و قابل 
تقدیر است. وی افزود: حاصل سالها تجربه بنده در بخش 
های مختلف صنعت نفت و گاز این است که افراد دارای 
تجربه در حوزه های عملیات و اجرای طرح ها در مسند و 

جایگاه بازرس فنی به  مراتب موفق تر خواهند بود.
وروانی فراهانی با بیان این مطلب که برای هر کاری باید 
یک خط کش و میزان وجود داشته باشد گفت: پیدا کردن 
بهتری��ن راه حل برای اجرای خ��وب پروژه ها از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت؛ بنحوی که با حفظ الزامات فنی 
و استانداردها که خط قرمز است با ارائه راهکارهای فنی 

موجبات پیشبرد امور فراهم شود.

این مقام مس��ئول بازرس��ی فنی را بازوری فنی سازمان 
معرفی کرد و افزود: یکی دیگر از اولویت های بازرس��ی 
فن��ي ش��رکت ملی گاز که م��ورد تاکید مع��اون وزیر و 
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز هم نیز می باش��د حمایت 
از تولید داخل اس��ت. باید با ی��ک کار جهادی در زمینه 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان بویژه برای ساخت 
داخل��ی قطعات و تجهیزات وارداتی برنامه ریزی و اقدام 

نمود.
در ابتدای این نشست حسن افتخاری مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان خراس��ان رضوی ضمن خوش آمد گویی به 
رییس بازرسی فنی  شرکت ملی گاز ایران و هیات همراه 
اظهار کرد: گازطبیعی موتور محرک اقتصادی کشور بوده 
و این نکته بس��یار مهم اس��ت که بتوانیم پروژه ها را به 
موقع و با کیفیت باال اجرا کنیم. کیفیت پروژه هایی که 

در حال اجرا است بسیار مهم است و تسریع در اجرا به هر 
قیمتی مدنظر ما نیست. ضمن اینکه در کنار بحث اجرای 
پروژه ها موضوع صیانت و نگهداشت تاسیسات در حال 
به��ره برداری به عنوان س��رمایه ه��ا و دارایی فیزیکی 

شرکت ملی گاز ایران را با جدیت دنبال می کنیم.
افتخاری ضمن ارائه گزارش��ی از اقدامات ش��رکت گاز 
اس��تان خراس��ان رضوی در حوزه گازرس��انی شهری، 
روستایی و صنعتی در سال گذشته اظهار کرد: امسال نیز 
مصمم هستیم با تکیه بر توان، دانش، تخصص و تعهد 
همکاران بیشترین میزان گازرسانی به واحدهای تولیدی 
صنعتی و خانوار روستایی کشور را با نگاه به منویات مقام 

معظم رهبری در استان اجرایی کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: در حال حاضر 
به جز شهر باجگیران و تعداد اندکی روستا تمام جمعیت 
واجدشرایط استان خراسان رضوی با میانگین باالی ۹۸ 

و نیم درصد از نعمت گاز برخوردار است.
بنابراین گزارش؛ طرح دیدگاه های مدیران ش��رکت گاز 
اس��تان خراس��ان رضوی، گفتگوی مدیران و روس��ای 
بخش های مختلف این ش��رکت با رئیس امور بازرسی 
فنی شرکت ملی گاز ایران و بیان پیشنهادات و انتقادات 
بی واس��طه در حوزه بازرسی فنی بخش دیگری از این 

نشست بود.

فهرست ابزار و تجهیزات کاربردی مورد نیاز در صنعت حفاری در نمایشگاه بین المللی نفت تهران
مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران:

مدیر پژوهش، فناوری و مهندس��ی ساخت 
شرکت ملی حفاری ایران گفت: فهرست ابزار 
و تجهی��زات کاربردی م��ورد نیاز در صنعت 
حفاری در بیس��ت و ششمین نمایشگاه بین 
الملل��ی نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی در 
دسترس سازندگان و صنعتگران داخلی قرار 

می گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
ای��ران، محمد علی بیگ زاده  با این توضیح 
که این نمایشگاه از 2۳ لغایت 2۶  اردیبهشت 
ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
برگزار می شود، افزود:  این فهرست مشتمل 

بر قطعات و تجهیزات مربوط به خدمات فنی، 
خدمات ویژه و عملیات حفاری است.

وی اظه��ار ک��رد: برخی از ای��ن اقالم برای 
نخستین بار بومی سازی می شود و تعدادی 
نیز در قالب طرح پژوهشی است که انتظار می 
رود در همکاری و هم افزایی با شرکت های 
دانش بنیان، س��ازندگان قطعات و تجهیزات 
صنعت نفت و مراکز علمی و پژوهشی زمینه 

تولید داخلی آنها محقق گردد.
بیگ زاده با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی 
نف��ت، گاز، پاالی��ش و پتروش��یمی فرصت 
مغتنمی برای رایزنی و بررسی فرصت های 

همکاری میان ش��رکت های زیر مجموعه 
وزارت نفت و فعاالن عرصه ساخت، تولید و 
تامین نیازهای صنعت نفت می باشد، اظهار 
کرد:  این تعامل و همیاری در سال های اخیر 
موجب ش��د که تنها در شرکت ملی حفاری 
ایران بیش از  ۷ هزار قلم قطعات و تجهیزات 
پر مصرف  برای اولین بار تولید داخل ش��ود 
که این رقم با احتساب تکثیر منابع حدود 2۳ 

هزار قلم می باشند.
مدیر پژوهش، فناوری و مهندس��ی ساخت 
ش��رکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه 
همچنین اصالح و یکس��ان سازی ۹۳۴ قلم 

قطعه که ش��امل ۳ هزار و ۹۹  نقشه تدوین 
دانش فنی ساخت داخل قطعات و تجهیزات 
توس��ط کارشناس��ان این مدیری��ت صورت 
پذیرفته است، گفت: در سال ۱۴۰۰ از سوی 
این مدیریت نسبت به بومی سازی 2۱۰ قلم 
قطع��ات و تجهیزات منحص��ر بفرد مبادرت 
گردید که افزون بر ۱۸۰ میلیارد ریال صرفه 

جویی اقتصادی برای شرکت در برداشت.
وی در همی��ن ارتب��اط اف��زود: از مهمترین 
دس��تاوردهای سال گذش��ته می توان به راه  
اندازی س��امانه بهینه شده دستگاه فرآورش 
سیار نفت )MOT(، س��اخت شفت اصلی 

تاپ درایو،  س��اخت فیلترهای روغن و هوا و 
سوخت موتور های کاتر پیالر و نهایی سازی 
  free point و آزمایش موفقیت آمیز ابزار

و PLT نمودارگیری اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: 
پیگیری و نظارت مس��تمر ب��ر کاالهای 

اساسی درس��طح اس��تان افزایش خواهد 
یافت.

آذرنوش عموزاده در جلس��ه هماهنگی و 
نظارت مستمر بر کاالهای اساسی سطح 
اس��تان اظهار داشت: در سطح شهرستانها 
جلس��ات تنظیم ونظارت برروی کاالهای 
اساسی برگزار و نیز مانور امنیت غذایی با 

همکاری س��ایر ادارات انجام تا از احتکار 
وگرانفروشی در بازار جلوگیری شود.

وی افزود: س��ازمان جهاد کش��اورزی به 
همراه ادارت صم��ت و تعزیرات حکومتی 
به جد پیگیر تخلف فروش��ندگان بوده و با 

آنان برخورد قانونی می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: 

همچنین شرکت پش��تیبانی دام مقدمات 
الزم را برای نگهداری محصوالت مازادی 
که نیاز به نگهداری سردخانه دارند فراهم 

کند.
وی بیان داش��ت: س��طح گلخان��ه های 
شهرس��تانها افزای��ش، توس��عه باغات در 
تمامی شهرستانها پیگیری و جهت سطح 

افزای��ش آنها اق��دام الزم بعم��ل آورند و 
همچنین در س��طح استان کشت گیاهان 

دارویی در دستور کار قرار گیرد.
عموزاده در پایان گفت: با توجه مازاد کود 
اوره در س��طح کشور مقدمات الزم جهت 
توزیع در بین کش��اورزان اقدام الزم بعمل 

آورند.

نظارت بر بازار استان ایالم افزایش خواهد یافت
رییس سازمان جهادکشاورزی :

هفتمین نمایشگاه گل و گیاهان باغبانی ، صنایع دستی و سوغات محلی گشایش یافت 
با همت و تالش شهرداری و شورای اسالمی هشتگرد ،

این نمایشگاه از ۱۸  لغایت 2۳ اردیبهشت 
در بوس��تان بان��وان واق��ع در بل��وار کارگر 
هش��تگرد پذیرای بازدیدکنن��دگان خواهد 

بود .
مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در مراسم 
افتتاحیه نمایش��گاه که با حضور مسئولین 
کشوری ، اس��تانی و شهرستان ساوجبالغ 
برگزار گردید هدف از ای��ن اقدام مدیریت 
ش��هری را معرفی محصوالت شهرستان ، 
حمای��ت از تولید کنن��دگان ، ایجاد فضایی 
برای ارتباط بی��ن تولیدکنندگان و مصرف 
کنن��دگان ، آم��وزش ه��ای ش��هروندی ، 
حمای��ت از مش��اغل خ��رد و کارگاههای 
کوچک ، اش��تغال آفرینی ، ایجاد ش��ور و 

نشاط در شهر دانست .
وی گفت : نمایش��گاه امس��ال در فضایی 
متفاوت با س��الیان گذشته برگزار می گردد 
و پس از بررس��ی پتانسیلها و موقعیت های 
موجود ، فضای بوس��تان بان��وان برای این 
کار مناسب تشخیص داده شد که امیدواریم 

استقبال خوب ش��هروندان موجب دلگرمی 
برگزار کنندگان باشد.

وی افزود : هفتمین نمایشگاه گل و گیاهان 
باغبانی ، صنایع دس��تی و س��وغات محلی 
هش��تگرد در فضایی به مس��احت ۳ هکتار 
ش��امل امکانات کامل از قبیل س��اختمان 
اداری ، س��رویس بهداش��تی ، نمازخان��ه ، 
آالچیق ، محل پارک خودروها و دسترسی 
مناس��ب بوده که خانواده های محترم می 
توانند عالوه بر بازدید از نمایشگاه از محیط 

مفرح بوستان استفاده نمایند .
یعقوب��ی بی��ان ک��رد  : ۱2۵ غرفه ش��امل 
گل و گی��اه و لوازم و تجهی��زات و مبلمان 
باغی ،  صنایع دس��تی و سوغات محلی در 
این نمایش��گاه تدارک دیده ش��ده و تا 2۳ 
اردیبهشت  پذیرای بازدید کنددگان خواهد 

بود .
یعقوب��ی ایجاد فضاهای نمایش��گاهی را از 
جمله برنامه های شهرداری هشتگرد معرفی 
نم��ود و اظهار امیدواری کرد با اس��تفاده از 

مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه 
گذار فض��ای نمایش��گاهی ب��رای معرفی 
محص��والت ش��رکت های صنعت��ی و نیز 
فضایی دائمی برای نمایشگاه صنایع دستی 

و آثار هنرمندان ایجاد گردد  . 
شهردار هش��تگرد بهره گیری از فضاهای 
موج��ود ب��رای ایجاد بازاره��ای روز جهت 
عرض��ه محصوالت شهرس��تان ب��ه ویژه 
میوه و تره بار و محصوالت ش��رکت ها را 
از جمله اهداف مدیریت شهری دانست و از 

پیگیریهای مستمر در این زمینه خبر داد .
وی حمای��ت و همراه��ی رئیس و اعضای 
ش��ورای اس��المی ش��هر را موجب پویایی 
ش��هرداری در ارائ��ه خدم��ات مطلوب به 
شهروندان و عمران و آبادانی شهر دانست 
و گزارش��ی مختص��ر از اقدامات گس��ترده 
مدیری��ت ش��هری در ایج��اد بوس��تانهای 
شهری ، نهضت آس��فالت ، جدولگذاری و 
بهبود عب��ور و مرور ش��هری و پیش بینی 
های انجام ش��ده در بودجه سال جاری که 

بر مبنای عدالت مح��وری و توجه به همه 
محالت شهر است ارائه نمود .

شهرس��تان  فرمان��دار  مه��رور  مهن��دس 
س��اوجبالغ ب��ا تقدی��ر و تش��کر از اق��دام 
ش��هردار و اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
در راه ان��دازی نمایش��گاه گل و گی��اه و 
برگزاری مراسم باشکوه افتتاحیه ، خواستار 
برگزاری مراس��مات مش��ابه در شهرهای 
دیگر شهرس��تان ش��د ویکی از دغدغه ها 
و تاکیدات اس��تاندار محترم البرز را نهضت 

درختکاری و کشت گلخانه ای دانست .
 مهرور اف��زود : با توجه به کاهش نزوالت 
آس��مانی در س��ال گذش��ته و ابتدای سال 
ج��اری موض��وع حفظ منابع آب��ی از جمله 
اولویت ه��ای دولت محترم می باش��د و با 
تاکید دکتر عبداللهی اس��تاندار محترم البرز 
این موضوع در دستور کار قرار گرفته است 

.
فرماندار س��اوجبالغ اف��زود : کاهش حجم 
ذخیره س��فره ه��ای آب زیرزمینی س��بب 

گردیده اس��ت ت��ا از راهکاره��ای نوین و 
مقرون به صرفه برای تبدیل کش��ت سنتی 
و غرقآبی به کشت گلخانه ای بهره گیری 
شده و در شهرس��تان نیز به صورت جدی 
پیگی��ری می گ��ردد که ضمن تش��ویق و 
ترغیب کش��اورزان به کش��ت گلخانه ای ، 
همکاری و حمایت ه��ای الزم نیز در این 

زمینه صورت می گیرد .
 در حاش��یه مراس��م افتتاحی��ه ب��ا حضور 
مس��ولین میراث فرهنگ��ی از المان ظرف 
س��فالین ۵۷۰۰ س��اله متعلق به شهرستان 

ساوجبالغ نیز رونمایی شد .
این المان که نش��انگر پیش��ینه تاریخی و 
فرهنگی شهرس��تان س��اوجبالغ و نمادی 
از پیون��د محیط زیس��ت و تاریخ مش��تمل 
بر تصویر یوزپلنگ ایران��ی بعنوان یکی از 
گونه های حفاظت شده است پس از پایان 
نمایشگاه برای آگاهی شهروندان با این اثر 
هنری و هویت بخش��ی در یکی از میادین 

اصلی شهر نصب خواهد شد .

زمین چمن مصنوعی کوی هجرت شهر اراک به بهره برداری رسید
زمی��ن چمن مصنوعی کوی هجرت ش��هر 
اراک با حضور ش��هردار و اعضای ش��ورای 
اس��المی این کالنش��هر به بهره ب��رداری 

رسید.
شهردار کالنشهر اراک در آئین بهره برداری 
از این زمین چمن مصنوعی، گفت: این طرح 
ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ 
میلیون ریال و در زمینی به متراژ حدود یک 

هزار و 2۰۰ متر مربع ایجاد شده است.  

علیرض��ا کریمی افزود: رویکرد ش��هرداری 
اراک، در گذش��ته ارائ��ه خدمات مناس��ب 
ش��هری به م��ردم ب��وده که در ای��ن دوره 
نیز تقویت ش��ده و خدمت ب��ه مناطق کم 
برخوردار در اولویت اقدامات ش��ورای شهر 
و ش��هرداری قرار گرفته و ای��ن رویکرد به 
طور قطع با جدیت  اس��تمرار دارد تا مناطق 
کم برخوردار به توازن توسعه ای ارتقا یابتد و 
عدال��ت اجتماعی در این مناطق نیز اجرایی 

شود.
شهردار کالنش��هر اراک اظهار داشت: قول 
مس��اعد داده می شود این روند با قوت ادامه 
داشته باش��د و در حوزه توسعه فضای سبز، 
امور ورزش��ی، خدمات ش��هری و همچنین 
فعالی��ت فرهنگ��ی نیز گام ه��ای موثری با 
تعام��ل و هم��کاری دس��تگاه های اجرایی 

ذیربط برداشته شود.
وی ادام��ه داد: بهره ب��رداری از ای��ن زمین 

چمن مصنوعی، مطالبه به حق ش��هروندان 
و کوچک ترین خدمتی اس��ت که از س��وی 
مس��ئوالن شهری به س��اکنان این منطقه 

ارائه می شود.
کریمی عنوان کرد: رویکرد مدیریت شهری 
و شورای شش��م اسالمی ش��هر مشارکت 
دادن و بهره برداری طرح ها به دس��ت خود 
شهروندان است و مسئوالن شهری هم به 
واس��طه حضور مردم در این منطقه حضور 

یافتن��د چرا که بر این باور هس��تیم که این 
امکانات متعلق و مطالبه به حق شهروندان 

است و ما خدمتگزار مردم هستیم. 
رئیس شورای ششم اسالمی کالنشهر اراک 
نیز در این آیین گفت:  نوع نگرش این دوره 
از ش��ورا نیز توجه و ارائه خدمات ش��هری 
مناسب به مناطق کم برخوردار است و این 
مهم با تعامل و همکاری شهرداری استمرار 

دارد و در اولویت اقدامات است.
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جامعه

چهارمین رزمایش جهادی محرومیت 
زدایی در محله شهید مظاهری منطقه 1۵

چهارمین رزمایش و عملیات متمرکز جهادی 
قرارگاه ش��هید حاج حسین اس��دالهی سپاه 
محم��د رس��ول اهلل تهران ب��زرگ در محله 
ش��هید مظاه��ری در محوره��ای عملیاتی 
اش��تغال زایی، اجتماع��ی، محرومیت زدایی، 
امنی��ت، عمران��ی و بازس��ازی، بهداش��ت و 
درمان، فرهنگی و ورزش��ی، علمی و نخبگی 
آغاز شد. سید مهدی صباغ شهردار منطقه با 
اع��الم این خبر گفت: هدف از گردهم آمدن 
دستگاههای مختلف خدمات رسان در محله 
ش��هید مظاهری را انجام کار جهادی در این 
محله و ارائه خدمات مناسب جهت بهتر شدن 
وضعیت آن برش��مرد و گفت: همکاران ما در 
حوزه های مختلف خدمات ش��هری، عمران، 
ترافی��ک و ... طرح های خ��ود را آماده کرده 
اند تا با تمرکز تمامی امکانات به مدت ده روز 
در این محله خدمات وی��ژه ای انجام دهند.
او اضافه کرد: اخیرا مجموعه ورزش��ی شهید 
مظاهری را با شش سالن خوب چند منظوره 
توپی، رزمی و بدنسازی در این محله با حدود 
۳۰ میلی��ارد تومان هزینه افتت��اح کرده و در 
اختیار ش��هروندان قرار دادیم. شهردار منطقه 
ب��ا تاکی��د براینکه هر فرصتی را ب��رای ارائه 
خدمات به مردم ش��ریف این منطقه غنیمت 
می شماریم، اظهار امیدواری کرد: بتوانیم در 
کنار سایر دس��تگاههای خدمات رسان انجام 
وظیف��ه ک��رده و در جهت رفع مش��کالت و 
کمبودهای محالت گام برداریم.این گزارش  
حاکیس��ت، اکیپ های خودروی��ی عملیات 
شامل خودروهای خدمات شهری، شهربان، 
بسیج، سپاه، آمبوالنس و ... در محل مراسم 
مس��تقر بودند ک��ه بالفاصله بعد از مراس��م 
افتتاحی��ه، ب��ه محل های عملیات��ی اعزام و 
فعالیت خ��ود را آغ��از کردند.ای��ن رزمایش 
با حضور س��ردار حس��ن زاده فرمانده س��پاه 
محمد رس��ول اهلل، سیدمهدی صباغ شهردار 
منطقه ۱۵، سرهنگ مغروری فرمانده ناحیه 
مقاومت بس��یج مالک اشتر، فصیحی رئیس 
بنیاد شهید، سرهنگ جلینی سرکالنتر پایگاه 
ششم و مسئوالن قرارگاه جهادی منطقه ۱۵ 
و با همکاری ناحیه مالک اش��تر، شهرداری 
منطقه ۱۵، بهداشت جنوب شرق از تاریخ ۱۸ 
اردیبهش��ت آغاز و به مدت ده روز به اجرا در 

می آید.

جاساز 92 کیلو تریاک در بار هندوانه 
گروه اس��تان- رئیس پلیس مب��ارزه با مواد 
مخ��در تهران بزرگ از کش��ف ۹2 کیلو گرم 
تریاک جاساز شده در بار هندوانه در عملیات 
ماموران پایگاه هش��تم ای��ن پلیس خبر داد. 
عبدالوهاب حس��نوند اظهار داشت: ماموران 
پایگاه هش��تم پلیس مبارزه ب��ا موادر مخدر  
ب��ا انجام کار اطالعاتی دقی��ق از حمل مواد 
مخ��در از طریق یک  دس��تگاه کامیونت از 
اس��تان های جنوبی کش��ور مطلع شدند.وی 
اف��زود: در این رابطه مام��وران این پایگاه  با 
استقرار محورهای مواصالتی به شهر تهران  
کامیون های مورد نظر را مش��اهده و متوقف 
کردند.حس��نوند ادامه داد : ماموران با بررسی 
تخصصی از کامیونت مذکور که بار هندوانه 
داش��ت ۹2 کیلو و تریاک را کش��ف کردند.
رئی��س پلیس مب��ارزه با مواد مخ��در تهران  
خاطرنشان کرد: در این رابطه 2 نفر دستگیر، 
یک دس��تگاه کامیونت توقی��ف و متهمان با 
تش��کیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 

دستگاه قضائی معرفی شدند.

لزوم برداشته شدن حریم خط آهن در 
مناطق 17 و 18 شهر تهران

یک عضو شورای اسالمی شهر تهران بر لزوم 
برداشته شدن حریم خط آهن در مناطق ۱۷ 
و ۱۸ ش��هر تهران تأکید کرد.حبیب کاشانی 
در جلس��ه علنی شورای اسالمی شهر تهران 
در تذکری گفت: مش��کلی برای شهروندان 
منطق��ه ۱۷ و ۱۸ وج��ود دارد. علیرغم اینکه 
بیش از س��ه دهه است که ش��هروندان این 
دو منطقه رنج تردد قطارها به س��مت تبریز 
و اه��واز را در ش��ب و روز تحمل کرده اند و 
نهایت��ا با همت مس��ئوالن راه آهن این خط 
به زیر زمین منتقل ش��د؛ اما هنوز حریم این 
خط راه آهن پابرجاست.وی افزود: مردمی که 
بیش از س��ه دهه درگیر این مشکل بودند در 
محله ای که اکثر آن بافت فرس��وده و پالک 
های ریزدانه است زندگی می کنند. ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ پ��الک وجود دارد.کاش��انی ادامه داد: 
منطقه ۱۷ دارالش��هدای تهران است و برای 
این مشکل ش��هرداری اقدامات خوبی انجام 
داده اما باید بدانیم مردم برای وجود حریم راه 

آهن همچنان مستأصل هستند.

دستیابی به استانداردهای سالمت 
نیازمند ایجاد زیرساخت ها در سطح 

جامعه است
ش��هردار منطق��ه ۳  در مراس��م تقدی��ر از 
مس��ئولین خان��ه های س��المت محالت و 
دبیران کان��ون های منطق��ه ای از به لزوم 
دس��تیابی به استانداردهای سالمت به ایجاد 
زیرس��اخت های مورد نیاز در س��طح جامعه 
تاکید کرد:شهردار منطقه ۳ گفت: با رسمیت 
بخش��یدن به قرارگاه س��المت در منطقه از 
روان و سالمت شهروندان حمایت می شود. 
دربرگیری زیرشاخه های سالمت فقط مختص 
به موضوعات بهداشت و درمان نیست بلکه 
باید در این زمینه به المان ها و شاخصه های 
ش��هری اعم از فضای سبز، عمران، ترافیک  
و .... اهتمام ویژه داش��ت تا ش��اهد افزایش 
انگیزه، انرژی، ش��ادابی و در نهایت سالمتی 
شهروندان باشیم.به فضاسازی متفاوت کوچه 
عمرانی و ویژه برنامه های نوروزگاه فرهنگ 
و ملل در بوس��تان ملت اش��اره ک��رد و ابراز 
داشت: دستیابی به استانداردهای سالمت در 
تمامی بخش های شهرداری نیازمند برنامه 
ریزی دقیق و بهره گیری از ظرفیت نخبگان 
و معتمدین محلی است در این میان می توان 
به افزایش فضای س��بز و اصالح معابر اشاره 
کرد.با توجه به کاهش رش��د جمعیت در این 
منطقه شاهد سالمند شدن جمعیتی هستیم 
که باید برای اوقات فراغت ش��ان همچنین 
نیازها و خواسته هایش��ان احترام قائل شده 
و خدمات ویژه ای را برایش��ان برنامه ریزی 
ک��رد و برنامه ریزی ه��ای تخصصی برای 
آن درنظر گرفت.کمک به بازس��ازی مساجد 
و بهره برداری از بوس��تان مادر و کودک در 

برنامه های آتی این منطقه قرار دارد.

ایمن سازی معابر منطقه4 برای 
معلوالن و افراد کم توان 

معاون حم��ل و نقل و ترافیک  ش��هرداری 
منطقه ۴ از بهس��ازی، مناسب سازی و آرام 
س��ازی معابر محالت و نواحی نه گانه برای 
معلوالن، افراد کم توان جسمی و سالمندان 
خبر داد.محمود کرم رودی با اعالم این خبر 
گفت: به منظور افزایش ایمنی تردد معلوالن، 
جانب��ازان و اف��راد کم توان جس��می طرح 
بهس��ازی و مناسب س��ازی محالت شمال 
ش��رق تهران در دستور کار قرار گرفت.او در 
ادامه گفت: باتوجه به اهمیت مناسب سازی 
معابر شهری جهت افراد کم توان جسمی به 
خصوص جانبازان و معلوالن معزز، عملیات 
شناسایی معضالت درس��طح نواحی ۹ گانه 
آغاز ش��ده است. در این زمینه به منظور رفع 
مشکالت مشخص ش��ده، طرح رصد و رفع 
این معضالت آغاز ش��د.کرم رودی ادامه داد: 
در این راس��تا  ۴۹۰ مترمربع از تقاطع خیابان 
فرجام ش��هید آیت بهسازی و مناسب سازی 
ش��د.وی گف��ت: ازجمله اقدام��ات اصالحی 
می توان به تس��طیح اختالف سطوح، ایجاد 
پیوس��تگی در بدنه کانال های عابران پیاده، 
خط کش��ی عابران پیاده، همس��طح سازی 
رفیوژهای میانی رفع معارض در مس��یرتردد 
عابران، احداث رمپ و نصب پل همس��طح 
فل��زی و یا مصالحی اش��اره ک��رد.  معاون 
ش��هردار منطقه ۴ در پایان گفت: امید است 
ب��ا چنین اقداماتی بتوانی��م رضایت و امنیت 

شهروندان را بیشتر از گذشته فراهم کنیم.

حق بیمه هر ایرانی امسال چقدر است؟
معاون بیمه خدمات س��المت سازمان بیمه 
س��المت درباره س��رانه حق بیمه در س��ال 
ج��اری و همچنین وضعیت بیمه روی تخت 
بیمارس��تان با توجه به ازس��رگیری موضوع 
ارزیابی وسع در پوشش های بیمه ای، توضیح 
داد.مه��دی رضای��ی در گفت وگو با ایس��نا،  
درباره میزان حق بیمه در سال ۱۴۰۱، گفت: 
س��رانه هر نفر حدود ۹۰ هزار تومان در ماه و 
حدود یک میلیون و ۸۰ هزار تومان س��االنه 
خواهد بود. این س��رانه افرادی است که خود 
را بیمه می کنن��د و اگر مثال فردی بیمه گذار 
داشته باشد، قانون خاص خود را دارد و سهم 
پرداختی هر یک از طرفین مش��خص است. 
س��ال گذشته سرانه بیمه یک ساله برای هر 
نفر حدود ۶۰۰ هزار تومان بود.وی همچنین 
درخصوص برقراری پوشش بیمه روی تخت 
بیمارستان )برای افراد فاقد بیمه درمانی که با 
بروز بیماری اورژانسی، هنگام بستری، بیمه 
روی تخت می شوند(، اظهار کرد: با توجه به 
این ک��ه مجددا موضوع ارزیابی وس��ع پس 
از ش��یوع کرونا مطرح شده است،  جایگزین 
مصوبه ستاد کرونا مبنی بر برقراری پوشش 
بیمه روی تخت می ش��ود؛ زیرا کرونا به یک 
ش��رایط کنترل شده رسیده اس��ت و باید به 
قوانین جاری بازگردیم که همین پیش��نهاد 
دهک بندی اس��ت. در واقع به جز سه دهک 
درآم��دی پایین که رایگان بیمه می ش��وند، 
دهک چهارم، ۱۰ درصد در پرداخت حق بیمه 
خود مشارکت کنند، دهک پنجم و ششم، 2۵ 
درص��د، دهک هفتم و هش��تم، ۵۰ درصد و 
دهک نهم و ده��م، ۱۰۰ درصد حق بیمه را 

خودشان پرداخت کنند.

اخبار

گروهاجتماعی:رئیس پلیس آگاهی کشور از 
کشف بیش از ۹۰ درصد از مجموع جرایم 
جنایی رخ داده در کشور طی سال گذشته 
خب��ر داد. به گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، 
س��ردار محمد قنبری با بیان اینکه پلیس 
آگاهی در سال گذشته موفق شد با استفاده 
از ظرفیت ه��ای علم��ی، آزمایش��گاهی، 
اطالعات��ی، فن��ی و اس��تفاده از تج��ارب 
تخصصی کارآگاهان، تحرک عملیاتی خود 

را افزایش دهد، گفت: در همین راس��تا نیز 
بیش از ۹۰ درصد از مجموع جرایم جنایی 
به وقوع پیوسته در کشور کشف شده است.

وی با تاکید بر گسترش فعالیت گشت های 
آش��کار پلیس آگاهی به منظ��ور برخورد 
جدی و قاطع ب��ا مجرمانی که به صورت 
علنی مرتکب جرم می شوند، تصریح کرد: 
امسال نیز همچون سال گذشته برنامه های 
متعددی از جمله کاهش فاصله کش��ف تا 

وقوع جرایم، تمرکز بر جغرافیای وقوع جرم 
و استفاده از ظرفیت کارآگاهان بازنشسته 
در کش��ف پرونده های معوقه در دس��تور 
کار قرار گرفته اس��ت.رئیس پلیس آگاهی 
کش��ورمان همچنی��ن بر تقویت اش��راف 
اطالعاتی با توسعه اقدامات هوشمندسازی 
در ح��وزه مرک��ز اطالعات جنای��ی تاکید 
ک��رد و افزود:  تقوی��ت و تجهیز این مرکز 
موجب خواهد شد اشرافیت کارآگاهان در 

شناسایی مجرمان تا حد زیادی ارتقاء یافته 
و تمامی تحرکات آن ها زیر چتر اطالعاتی 
ق��رار بگیرد.قنبری هم��کاری و تعامل با 
پلی��س بین المل��ل به منظ��ور جلوگیری 
از فرار متهمان، شناس��ایی و دس��تگیری 
مجرمان متواری در خارج از کشور را یکی 
دیگر از برنامه های پلیس آگاهی در س��ال 
جاری عنوان کرد و افزود: در همین راستا، 
جلسات کارشناس��ی برگزار و زمینه انجام 

این کار فراهم ش��ده است.وی در پایان از 
افزایش بیش از ۵ درصدی کشف مجموع 
سرقت ها و کاهش ۳ درصدی زمینه های 
وقوع جرایم جعل و کالهبرداری در س��ال 
گذش��ته خبر داد و گفت:  این دس��تاوردی 
قاب��ل تقدیر و نتیجه ط��رح ریزی دقیق و 
هدایت س��تادی رده های عملیاتی پلیس 
آگاهی اس��ت که الزم اس��ت این روند تا 

پایان امسال ادامه داشته باشد.

چند درصد از جرائم جنایی در ایران کشف می شود؟
رئیس پلیس آگاهی کشور مطرح کرد؛

جزئیات حکم مهرشاد سهیلی، فائزه هاشمی و رد ارتباط پرونده جاللی و نوری
در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد؛

گروهاجتماعی:س��خنگوی قوه قضایی��ه گفت که حکم 
مهرشاد سهیلی صادر و او به سه سال نگهداری در کانون 
اصالح و تربیت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. 
این حکم بدوی اس��ت و در صورت قطعیت اجرا می شود.
به گزارش »عصر ایرانیان«، ذبیح اهلل خداییان در نشست 
خبری در پاسخ به سوالی درباره مالقات مجازی زندانیان 
گفت:  موضوع مالقات برخط و تصویری خانواده زندانیان 
با آنها دو سال در دستور کار قوه قضاییه است و زیرساخت 
ها فراهم ش��ده ولی کامل نیست. البته در تمام زندان ها 
اجرا شده اس��ت و ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد مالقات برخط و 
تصویری داشتیم. ترتیبی داده شده دادگاه ها هم بصورت 
برخط برگزار شوند و حدود 2۷۸ هزار جلسه دادگاه بصورت 
ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام  ۴۱۸ هزار زندانی 
به دادگاه ها خودداری ش��ده است.سخنگوی قوه قضاییه 
در پاسخ به سوال ایسنا درباره جزییات حکم صادره برای 
مهرشاد سهیلی گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه 
ارس��ال شد. حکم بدوی صادر و به سه سال نگهداری در 
کان��ون اصالح و تربیت، جزای نق��دی و رد مال محکوم 
ش��ده است. حکم بدوی اس��ت و در صورت قطعیت اجرا 
می شود.خدائیان در پاسخ به سوالی درباره شکایت رئیس 
مجلس از جعفرزاده نماینده سابق مجلس به علت انتشار 
خبر خرید منزل توس��ط خانواده قالیباف در ترکیه و اینکه 
در چه مرحله ای است؟ گفت: در خصوص این موضوع با 
توجه به ش��کایت انجام شده پرونده ای در تهران تشکیل 
شده و مشتکی عنه احضار شده است . کسانی که با فوریت 
دست به انتشار مطالبی می زنند اگر نتوانند ادعای خود را 
ثبت کنند، تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم خواهند شد. 
اگر دقت نکنند و به صرف شنیده ها مطالبی را منتشر کنند 
پرونده ای تش��کیل ش��ود،  قوه قضائیه ورود می کند.وی 
درباره اجرای حکم احمدرضا جاللی تا پایان اردیبهش��ت  
گفت: آقای احمدرضا جالل��ی فرزند محمد از اتباع ایران 
و تابعی��ت ایران دارد و ایرانی اس��ت و در ۱۳۹۶ به اتهام 
جاسوسی و ارتباط با موس��اد و   اقدام علیه امنیت کشور 
و افش��ای اطالعات طرح های سری و فوق سری و حتی 
اطالعات مربوط به  دانش��مندان هسته ای تحت تعقیب 
قرار گرفت و بازداشت شد و بعد از بازداشت  ایشان، کشور 
س��وئد به او تابعیت و امتیازی به او داد. این ش��خص به 
لحاظ اتهامات متعدد به  اعدام محکوم شده و حکم قطعی 
اس��ت  و در دس��تور کار مقامات قضایی اس��ت و  نسبت 
به اجرای حکم اقدام خواهند کرد.وی در پاس��خ به سوالی 

درباره مبادله احمدرضا جاللی و حمید نوری گفت: این دو 
ارتباطی با هم ندارند. آقای حمیدنوری بی گناه و محاکمات 
ایشان نامشروع است.  آقای جاللی دو سال قبل از ایشان 
بازداشت شده و حکم قطعی در موردش صادر شده است. 
بحث مبادله مطرح نیس��ت و قوه قضاییه براساس حکم 
صادره اقدام خواهد کرد.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
سوالی درباره مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه ای و چرا 
ما شاهد جرایم خشن این چنینی همانند زورگیری چند روز 
گذشته در شهریار  هستیم، گفت: در خصوص دستورالعمل 
ص��ادره باید گف��ت نه تنها آن دس��تورالعمل بلکه رئیس 
قوه قضائیه تاکید کرده با کس��انی که زورگیری می کنند 
و اخالل در نظ��م دارند برخورد جدی صورت می گیرد. با 
این جرایم، برخورد خشن صورت می گیرد. در کشورهایی 
که در تمامی خیابان ها هم دوربین هست باز شاهد وقوع 
این اتفاقات هستیم و اگر موردی صورت می گیرد داللتی 
به عدم برخورد دس��تگاه قضا نیست و بیشتر کسانی که 
در زن��دان هس��تند از این قبیل افراد هس��تند. از اینجا به 
دادس��تان ها می گویم با این اف��راد برخورد قاطع صورت 
گی��رد و از نیروی انتظامی می خواهیم با ورود درس��ت از 
تک��رار جرم جلوگیری کند.وی افزود: ق��وه قضائیه بانک 
اطالعاتی مجرم��ان را دارد و اگر جرمی رخ می دهد باید 
آنها را پیگیری کرد.  آمار این جرایم در کشور زیاد نیست 
و مواردی رسانه ای می شود و نباید این طور پنداشت که به 
وفور است .سخنگوی قوه قضائیه در اسخ به سوالی درباره  
اظهارات اخیر فائزه هاشمی در رابطه با درخواست تحریم 
برخی نهادهای امنیتی و توهین به پیامبر، گفت: در رابطه 

با هر دو موضوع پرونده ای در دادس��رای تهران تش��کیل 
شده و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر موضوع بوده 
است .وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و آیا  او آزاد ش��ده 
است؟ گفت: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به 
تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.سخنگوی قوه قضاییه 
در پاسخ به سوالی  درباره رسیدگی به پرونده حمید نوری 
گفت: تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی دارد 
و نمی توان اس��م این پرونده را پرونده قضایی گذاش��ت. 
متاس��فانه دستگاه قضایی س��وئد کمترین استانداردهای 
بین الملل��ی و داخلی خود را در مورد ایش��ان اجرا نکردند. 
در پرونده نوری کوچکترین استانداردها رعایت نشده است. 
خان��واده و مامورین کنس��ولی به مدت ۷ م��اه و نیم خبر 
نداشتند چه بالیی سر آقای نوری آمده است. خانواده آقای 
نوری دو س��ال حق مالقات با ایشان را نداشتند. یکی از 
حقوق متهم حق داشتن وکیل تعیینی است که دولت سوئد 
اجازه نداد وکیل تعیینی داشته باشد و به او وکیل تسخیری 
دادند. آقای نوری به علت بیماری چشمی نیاز به پزشک 
دارد که تاکنون اجازه مالقات پزش��ک به وی را نداده اند. 
هر متهمی برای دفاع از خودش حق معرفی شاهد دارد اما 
شهود ایشان را نپذیرفته اند، این در حالی است که مخالفین 
شهود خود را معرفی کرده اند و علیه ایشان شهادت داده اند. 
مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟ بنده به مقامات قضایی 
س��وئد توصیه می کنم به کار و وظیفه قضایی خود عمل 
کنند و تحت القائات سیاس��ی قرار نگیرند. ایران مانند هر 
کش��ور دیگری از اتباع خود دفاع می کن��د.وی افزود: در 

خصوص این موض��وع که به خانواده ها ارتباط دارد همه 
دستگاه ها باید بیایند و دستگاه های فرهنگی و اقتصادی 
و ... باید در جهت اموزش پیشگیری از خشونت یا کنترل 
رفتار افراد کمک کنند. دستگاه قضایی هم کارهایی کرده 
است. به عنوان مثال در امار معاونت پیشگیری حدود ۶۰۰ 
کارگاه با موضوع پیش��گیری از خشونت برای افراد دارای 
اطفال برگ��زار کردند. کارگاه هایی در زمینه نحوه برخورد 
ضابطین وقضات با جرایم خانوادگی داش��تند. بیش از ۶۰ 
کار گاه مهارت آموزشی کنترل خشم برگزار شده است.وی 
در پاسخ به س��والی درباره اینکه در شبکه های اجتماعی 
آمده شهرام جزایری با تحمل کیفر و پرداخت بدهی خود 
آزاد ش��ده  است؟ گفت: این فرد محکومیت قطعی دارد و 
در حبس به سر می برد.خداییان در پاسخ به سوالی درباره 
اقدام دس��تگاه قضا در رابطه با صدور مجوزهای کسب و 
کار گفت: طبق قانون تمام دستگاه هایی که مجوز کسب 
و کار ص��ادر می کنند باید این فرآیند را الکترونیکی کنند. 
سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است. 
برخی دستگاه ها به تکالیف خود عمل کرده اند. گزارش ما 
هنوز تکمیل نش��ده اما در زمان تکمیل اگر دستگاهی به 
تکالیف خود عمل نکرده باش��د، به مراجع ذیربط معرفی 
می شوند.س��خنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی درباره 
برخ��ورد با ترک فعل مدیران در رابطه با عدم اس��تخدام 
معلوالن در دستگاه ها گفت: در برخی موارد ترک فعل ها 
ضمانت اجرایی ندارد اما ضمانت اداری دارد و از این طریق 
قابلیت پیگیری است.خداییان تاکید کرد:  نیروی انتظامی 
هم با تمام وجود پای کار است و تالش می کند و خواهش 
من این اس��ت مردم عزیز  مواردی که در فضای مجازی 
منعکس می ش��ود، به موضوع توجه ش��ود. گاهی اوقات 
نیروهای انتظامی می خواهند شخصی را دستگیر کنند و 
فرد اقدام به چاقو کشی کرده و رفتار مرتکب شونده جرم 
منتش��ر نشده است و فقط برخورد نیروی انتطامی منتشر 
میش��ود، برخی موضع گیری منفی نس��بت همه نیروی 
انتظامی دارند. گاهی باید نیروهای انتظامی مجرم را به زور 
بگیرند  و فرد رفتارهای خشن از خود بروز می دهد و فقط 
نوع برخورد نی��روی انتطامی در فضای مجازی منعکس 
می ش��ود  و پس از آن نیروی انتظامی را تخریب می کنند 
و به اقتدار نیروی انتظامی صدمه می زنند. نیروی انتظامی 
مکلف اس��ت در جلب و دستگیری رعایت قانون را داشته 
باش��د و  اگر نیروی انتظامی  از پشتوانه مردمی برخوردار 

نباشد جرات در برخورد با متخلفین را نخواهد داشت.

فرمانده  عملیات مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه شرایط 
فعلی این بیماری، به معنای پایان کرونا نیست، بر لزوم 
ادامه مقابله با این بیماری و برنامه ریزی و طراحی الزم 
در ای��ن زمینه تاکید کرد. به گ��زارش »عصر ایرانیان« 
علیرضا زالی در ش��صت وسومین جلسه علنی شورای 
شهر تهران که به مناسبت هفته سالمت حضور یافت، با 
اشاره به اینکه نباید شرایط فعلی را پایان کرونا ویروس 
دانس��ت افزود: این اشتباهی راهبردی است که بگوییم 
کرونا به پایان رس��یده و برهمین اساس باید برای ادامه 
مقابله با این بیماری برنامه ریزی و طراحی های الزم را 
داشته باشیم.وی افزود: اصوال بحران در تهران به ویژه 

بحران ه��ای از جنس نرم افرازی، با چالش هایی همراه 
است و یکی از چالش هایی که ما در بیماری کووید ۱۹ با 
آن روبه رو بودیم تمرکز جمعیتی در تهران بود؛ به شکلی 
که در برخی از مناطق ما با تمرکز جمعیتی باالی رو به 
رو بودیم.وی ادامه داد: به عنوان نمونه منطقه ۴ تهران 
نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و در 
ایام کرونا همواره نقطه داغ ما محسوب می شد، به طوری 
که در بخش بستری و چه در حوزه مرگ و میر بیشترین 
آمار این منطقه را به خود اختصاص می داد.وی با بیان 
اینکه متاسفانه زیرساخت های  حوزه درمانی در تهران 
در سال های اخیر متناسب با جمعیت توسعه و رشد پیدا 

نکرده، افزود: بی تردید در این بخش با محرومیت هایی 
روبه رو هستیم، به ش��کلی که سرانه تخت های دولتی 
در تهران بس��یار پایین تر از سایر استان ها است. از آغاز 
بیم��اری کووید ۱۹، ۱۱۸ بیمارس��تان در تهران درگیر 
این بیماری ش��دند، ۶۷ درصد از خدم��ات در ارتباط با 
بیماری کووید ۱۹ در بیمارستانهای دانشگاهی و مابقی 
در بیمارس��تانهای تامین اجتماعی، ارتش و... ارائه شده 
است که این مسئله می تواند به عنوان یک رکورد ملی 
و حتی بین المللی محسوب شود.وی در بخش دیگری 
از صحبته��ای خود با اش��اره به راه اندازی بیمارس��تان 
صحرای��ی در ایام کرونا و در کمتر از 2۴ س��اعت و در 

محل نمایش��گاه بین المللی ته��ران گفت: ۵ میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر از آغاز کرونا به بیمارس��تان با عنوان این 
بیم��اری مراجعه کردند ک��ه در این بخش دو میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر خدمات الزم را دریافت کردند.وی با بیان 
اینکه پیک پنجم که از س��خت ترین ام��واج کرونا بود، 
ادام��ه داد: بی تردید باید دی��د در ایام  کرونا هیچ یک 
از مراجعه کنندگان با مشکل مواجه نشدند و تمام افراد 
خدمات مناسبی دریافت کردند. تا روز گذشته 2۶ میلیون 
دز واکسن کرونا تزریق شد، ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
دز اول و ح��دود ۹ میلیون دز دوم و حدود ۵ میلیون نفر 

دز سوم را دریافت کردند.

بیشترین فوتی های کرونا در کدام منطقه تهران بود؟

7  میلیون جامانده یارانه نگران نباشند
معاون وزارت رفاه:

مع��اون رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با تاکی��د بر اینکه جاماندگان 
یارانه باید منتظر آغاز فعالیت سامانه سازمان 
هدفمندی باشند و نگرانی هم نداشته باشند 
گفت: اما آنها که یارانه گرفته اند و احس��اس 
می کنند که به اش��تباه در دهک ۱۰ یا دیگر 
دهک ه��ا ق��رار داده ش��ده اند، می توانند در 
سامانه وزارت رفاه ثبت اعتراض کنند که ما 
بررس��ی کرده و نتیجه را اعالم می کنیم. به 
گزارش »عصر ایرانیان« داریوش ابوحمزه  به 
سواالتی پیرامون اصالح نظام یارانه ها پاسخ 
داد و درباره اینکه چرا یارانه برای برخی مردم 
واریز نشده است؟ گفت: اعتراضات یارانه ای 
از زمان��ی که یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت 
می شده، وجود داش��ته و با این مسئله آشنا 
هس��تیم که یک علت ب��ه عدم چک کردن 
دقیق حس��اب بانکی یا عدم ارسال پیامک 
بانکی بازمی گردد ک��ه هموطنان باید آن را 
کنترل کنند.وی افزود: اما گروهی که اکنون 
یارانه برایش��ان واریز نش��ده و نگرانی هایی 
دارند دو دسته می شوند؛ دسته نخست افراد 
دهک ۱۰ درآمدی اند که مش��مول دریافت 

یارانه نیس��تند. در حال حاضر جامعه هدف 
این سیاس��ت، افرادی هس��تند که تا کنون 
یارانه نقدی دریافت می کردند به اس��تثنای 
ده��ک ده��م. ۷۶ میلیون نفری ک��ه یارانه 
می گرفتن��د در دهک اول تا دهک نهم قرار 
دارند و دهک دهم یاران��ه دریافت نکردند.
مع��اون رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ادامه داد: غیر از افرادی که در 
دهک دهم قرار دارند؛ دسته دوم که یارانه به 
حسابشان واریز نشده، افرادی هستند که به 
دالی��ل مختلفی یارانه دریافت نمی کنند که 
ادل��ه مختلفی برای آن وجود دارد. به عنوان 
مثال ممکن است س��ال ۹۳ پدر خانواده به 
علت تمکن مال��ی از دریافت یارانه انصراف 
داده باش��د، اما سال های گذشته  فرزندانش 
ازدواج کرده و زندگی ش��ان جدا ش��ده ولی 
تمکن مالی ندارند و مشمول یارانه می شوند. 
این افراد ح��ق دارند که یارانه دریافت کنند 
و به طور کلی تحت عنوان جاماندگان یارانه 
تلقی می شوند.ابوحمزه با بیان اینکه سازمان 
هدفمندسازی به زودی ترتیبی اتخاذ می کند 
ک��ه این افراد به س��امانه ای مراجعه کرده و 

ثبت نام کنند اظهار کرد: بعد از ثبت نام، این 
افراد دوباره دهک بندی می ش��وند و اگر در 
دهک ۱۰ نباش��ند حتما مش��مول دریافت 
یاران��ه خواهند ش��د. وی با تاکی��د بر اینکه 
اف��رادی که یاران��ه نمی گیرن��د منتظر آغاز 
فعالیت س��امانه س��ازمان هدفمندی باشند 
و نگرانی هم نداش��ته باش��ند گفت: اما آنها 
که یارانه گرفته اند و احس��اس می کنند که 
به اشتباه در دهک ۱۰ یا دیگر دهک ها قرار 
داده شده اند، می توانند در سامانه وزارت رفاه 
ثب��ت اعتراض کنند که ما بررس��ی کرده و 
نتیجه را اعالم می کنیم.معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاس��خ 
به س��والی درباره مدت زمان رس��یدگی به 
اعتراضات گفت: بستگی به هماهنگی بین 
دو دستگاه دارد. چون همانطور که گفته شد 
یک علت حجم باالی مراجعه به سامانه ما، 
آماده نبودن سامانه هدفمندی بود و باید به 
بخش زیادی از اف��رادی که مراجعه کردند 
پاس��خ دهیم که مسئله ش��ان دهک بندی 
نیست، بلکه مربوط به ثبت نام و غیره است 
که خودش س��رعت کار ما را پایین می آورد. 

اگر از نگرانی مردم ما کاس��ته ش��ود و طی 
روزهای آتی با آرامش بیشتری مراجعه کنند 
ما با سرعت بیش��تری می توانیم کار را جلو 
ببریم.مع��اون رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی افزود: در س��ال ۸۹ که 
س��ال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 
بود، ضری��ب جینی کاهش یاف��ت؛ هرچند 
اتفاقات دیگری در ب��روز رکود اقتصادی به 
وج��ود آمد و این دس��تاورد از بین رفت، اما 
آن سیاس��ت موجب کاهش فاصله طبقاتی 
ش��د و سیاست اخیر هم همین اثر را خواهد 
داش��ت؛ ام��ا ماندگاری این اثر به ش��اخص 
ه��ای دیگر اقتص��ادی باز می گ��ردد. وی 
درباره هماهنگی دستگاه ها برای افرادی که 
یارانه ندارند یا در دهک بندی مشکل دارند؟ 
گفت: مسئله عدم هماهنگی بین دستگاه ها 
مطرح نیس��ت؛ وظایف دستگاه ها مشخص 
اس��ت اگر درباره وضعی��ت دهک اعتراضی 
دارند ما مکلف به پاس��خگویی هستیم. اما 
سازمان هدفمندسازی بنا به تقسیم وظیفه، 
مسئولیت ثبت نام جاماندگان یارانه را برعهده 
دارد و همکاران ما در آن سازمان در تالش 

شبانه روزی هستند تا این مهم محقق شود 
که در این صورت هجوم به سایت ما نیز کم 
و بخش��ی از نگرانی ها فروکش خواهد کرد.
ابوحم��زه درباره اینکه آی��ا مراجعه حضوری 
نیاز اس��ت؟ اظهار کرد: خی��ر، به هیچ وجه 
نی��از به مراجعه حضوری نیس��ت و ابهامات 
از طری��ق مرکز تم��اس ۶۳۶۹ و همین طور 
سایت اعالمی، امکان پذیراست. البته موارد 
معدودی  بوده که مراجعه کرده اند و همکاران 
ما توضیح داده اند، اما در مجموع به هیچ وجه 
نیازی به مراجعه حضوری نیست.معاون رفاه 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
درباره علت قابل برداش��ت نب��ودن یارانه و 
سیاس��ت های آتی اصالح یارانه گفت: این 
موضوع جزو سیاست های کالن دولت است 
و س��خنگوی دولت باید توضی��ح دهد؛ این 
مبلغ به حس��اب هموطنان واریز شده است، 
اما ط��رح مدنظر دولت و بازنگری در فرایند 
تزریق یارانه به اقتصاد، هنوز عملیاتی نشده 
که قابل برداشت باشد؛ اما دولت با این اقدام 
این اطمینان خاطر را داده که این مبلغ واریز 

شده و جای نگرانی نیست. 
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اقتصاد خرد

سامانه اعطای زمین یا مسکن به 
خانواده های دارای 3 فرزند فعال شد

س��امانه اعط��ای زمین یا واحد مس��کونی به 
خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر در وبسایت 
مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی فعال 
شد.به گزارش مهر، س��امانه ثبت نام دریافت 
زمی��ن یا واحد مس��کونی خانوارهای دارای ۳ 
فرزند و بیش��تر در وبس��ایت مسکن حمایتی 
https:// وزارت راه و شهرس��ازی به آدرس

saman.mrud.ir/ فعال شد.بر این اساس 
متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر 
آنها بعد از تاریخ 2۴ آبان ۱۴۰۰ باشد، می توانند 
با مراجعه به قس��مت »ثبت نام نهضت ملی 
مسکن« در سامانه طرح های حمایتی مسکن، 
گزینه »متقاضیان دارای سه فرزند به باال« که 
بر اس��اس قانون حمایت از خان��واده و جوانی 
جمعی��ت فعال ش��ده را انتخاب و س��پس در 
بخش نوع سرپرستی، نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند.مهمترین شرط در این قانون، این است 
که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا 
فرزند باالی 2.۵ نباش��د.همچنین متقاضیانی 
که قباًل در س��امانه نهضت ملی مسکن ثبت 
نام کرده اند، امکان اس��تفاده همزمان از امتیاز 
طرح های حمایتی نهضت ملی و قانون حمایت 
از خان��واده و جوانی جمعی��ت را ندارند.اما اگر 
متقاضی��ان دریافت این تس��هیالت )زمین یا 
مس��کن برای خانوارهای ۳ فرزند و باالتر( در 
نهضت ملی مس��کن ثبت نام کرده اند، الزم 
اس��ت وارد س��امانه نهضت ملی مسکن شده 
و اطالع��ات خ��ود را به ش��رح زی��ر ویرایش 
کنند:۱. متقاضی وارد کارتابل خود در قسمت 
»مش��اهده و پیگیری درخواس��ت ها« شده و 
اطالعات سرپرستی خود را ویرایش کند.2. در 
صورتی که متقاضی پس از مراجعه به کارتابل 
خود در قسمت »مشاهده و پیگیری درخواست 
سامانه«، دسترسی به ویرایش اطالعات خود 
را نداشته باش��د، می بایست از درخواست های 
قبلی خود انص��راف داده و مجدد نس��بت به 
ثب��ت نام )مطابق مراحل و تصاویر ذیل( اقدام 
کنند.بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
متقاضیانی که فرم »ج« آنها از قبل قرمز شده 
و از تس��هیالت دولتی در حوزه مسکن نظیر 
دریافت مسکن مهر و یا زمین دولتی استفاده 
کرده اند، امکان ثبت نام و استفاده از امتیازات 

قانون جوانی جمعیت را خواهند داشت.

قیمت دارو و واکسن های دامی گران 
نمی شود

رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور گفت: 
ح��ذف ارز ترجیحی تأثیری ب��ر قیمت دارو، 
مواد بیولوژیک و واکس��ن های دامی ندارد.به 
گزارش مهر، س��ید محمد آقامیری با اش��اره 
به تصمیم دولت برای اصالح نظام یارانه ای 
کش��ور و حذف سیاس��ت ارز ترجیحی گفت: 
ح��ذف ارز ترجیحی هیچ تأثی��ری بر قیمت 
دارو، واکس��ن و مواد بیولوژیک دامپزش��کی 
نخواه��د داش��ت و چ��ه بس��ا در برخ��ی از 
داروها و واکس��ن ها نسبت به سنوات گذشته 
ش��اهد کاهش قیمت باش��یم.رئیس سازمان 
دامپزش��کی تصریح کرد: بنابراین دامداران، 
مرغداران و سایر بهره برداران نگرانی در این 
حوزه نداشته باشند.وی با اشاره به اینکه مواد 
اولیه، دارو و واکس��ن به مق��دار کافی تأمین 
شده است، افزود: در برخی از زمینه ها ما حتی 
بیش از نیاز تولید داریم.آقامیری اضافه کرد: 
در زمینه داروهای وارداتی که مش��ابه آنها در 
داخل وج��ود ندارد، در صورتی که س��ازمان 
دامپزش��کی واردات آن را تائید کرده باش��د، 
واردکنندگان از مالیات بر ارزش افزوده معاف 
خواهند بود که این سیاست در جهت کنترل 

قیمت ها و حمایت از تولید انجام می شود.

کاهش 1۰ تا 2۰ درصدی قیمت میوه 
و صیفی

رئیس اتحادیه بارفروش��ان تهران از کاهش 
۱۰ت��ا2۰ درصدی قیمت برخی از اقالم میوه 
و صیف��ی در میدان مرکزی می��وه و تره بار 
خبر داد.به گزارش ایسنا،مصطفی دارایی نژاد 
با بیان اینک��ه قیمت میوه و صیفی در داخل 
می��دان مرکزی میوه و تره ب��ار در این هفته 
کاهش داشته است، گفت : در میدان مرکزی  
گوجه فرنگ��ی با قیمت هر کیلو ۶ تا ۱۰ هزار 
تومان ، پیاز س��فید ۵۰۰۰ ت��ا ۶۰۰۰  تومان، 
پی��از زرد ۵۵۰۰ تومان ، س��یب زمینی کهنه 
۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان  و سیب زمینی نو ۱۰ 
تا ۱۱ هزار تومان خرید و فروش می شود.وی 
ادام��ه داد: توت فرنگی و زردآلو نیز ۱۰ تا 2۰ 
درصد کاهش قیمت داش��ته است؛ به طوری 
که قیمت زردآل��و از کیلویی ۱۰۰ هزارتومان 
در روزهای گذشته به کیلویی ۶۵ هزار تومان 

رسیده است.

اخبار

آغاز عملیات اجرایی یک میلیون و 
2۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات اجرایی 
یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد در کل استان ها 
آغاز و برای ساخت 2 میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 
زمین آماده شده است.به گزارش صداوسیما، 
رستم قاسمی گفت: برخی از پروژه های اقدام 
ملی پیش��رفت ۸ الی ۹ درصدی داش��ته که 
ای��ن پروژه ها با نهضت ملی ادغام ش��د.وی 
ادام��ه داد: عملی��ات اجرایی ی��ک میلیون و 
2۰۰ هزار واحد در کل اس��تان ها آغاز ش��ده 
است و برای س��اخت 2 میلیون و ۴۰۰ هزار 
واح��د زمین آماده ش��ده اس��ت. وی افزود: 
برنامه ما این اس��ت تا ش��هریور ماه عملیات 
اجرایی 2 میلیون واحد را ش��روع کنیم.وزیر 
راه و شهرسازی درباره اقدامات این وزارتخانه 
ب��رای کاهش اجاره بها گفت: اگرچه صنوف 
و بنگاه های ام��الک زیر مجموعه ی وزارت 
صمت هستند و با همکاری وزارت صمت به 
ستاد تنظیم بازار بسته ای پیشنهادی پرداخت 
ودیعه مسکن، تعیین سقف اجاره بها و ورود 
بنگاه های مسکن به سامانه ی زمین و مسکن 
ارائه کردیم.رس��تم قاسمی در رابطه با زمان 
ثبت نام مستأجران برای دریافت تسهیالت 
ودیعه مس��کن گفت: در طی 2 سال گذشته 
تس��هیالت ودیعه مس��کن پرداخت ش��د و 
بزودی نیز زمان ثبت نام تس��هیالت ودیعه 
را در س��ایت زمین و مسکن اعالم می کنیم.

وی درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت افزود: بر اساس این طرح به تعدادی 
از افراد معرفی شده زمین با سند تعلق گرفت 

و هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند.

خود کفایی در تولید نخ ابریشم 
داخلی تا ۵ سال آینده

رئیس مرکز نوغانداری کش��ور گفت: امسال 
یک هزار و ۷۵۰ تا یک هزار و ۸۰۰ تن پیله تر 
ابریش��م در پ��رورش بهاره در کش��ور تولید 
ش��ود و از این مق��دار نزدیک به 2۹۰ تن نخ 
ابریش��م بدس��ت آید.به گزارش صدا وسیما، 
سروی زرگر گفت: براساس دستور وزیر جهاد 
کشاورزی، یک برنامه پنج ساله تهیه شده که 
با پرورش ۸۵ هزار جعبه تخم نوغان داخلی 
و تولید سه هزار و ۳۰۰ تن پیله ابریشم، دیگر 
نیازی به واردات نخ ابریشم نخواهیم داشت.
رئیس مرکز نوغانداری کشور افزود: براساس 
برنامه ریزی ه��ا و در ص��ورت حمایت ه��ای 
پیش بینی ش��ده، ب��ا ایجاد زیرس��اخت ها و 
پ��رورش ۸۵ هزار تخم نوغ��ان داخلی برای 
تولی��د پیله کرم ابریش��م، صنع��ت فرش و 
منسوجات ابریشمی کشور به تولیدات داخلی 
متکی خواهند ش��د.وی نیاز کش��ور به تخم 
نوغان برای پرورش بهاره در س��ال جاری را 
۴۸ ه��زار جعبه عنوان ک��رد و گفت: تاکنون 
بی��ش از ۳۶ هزار جعبه تخ��م نوغان در 2۵ 
استان کشور توزیع شده است.سروی زرگر با 
بیان ای��ن که عملیات اجرایی تولید ۱۵ هزار 
جعبه تخم نوغان در داخل کش��ور آغاز شده 
و این مقدار سه برابر سال های گذشته است، 
ابراز امیدواری کرد کشور در مدت سال آینده 
از واردات تخم نوغان از خارج بی نیاز ش��ود.
رئیس مرکز نوغانداری کشور گفت: نخستین 
برداش��ت پیله ابریشم در س��ال جاری از ۱۴ 
اردیبهشت در برخی مناطق کشور آغاز شده و 
با قیمت توافقی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم به 
مبلغ 22۵ هزار تومان به فروش رفته اس��ت.
وی گفت: در س��ال های اخیر نوغانداری در 
مدار توسعه قرار گرفته و شاهد تحقق رکورد 

تولید ۱۳ ساله گذشته هستیم.

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
حوزه فناوری های معدنی آغاز شد

معاون وزیر صمت، گل��وگاه تحریمی حوزه 
معادن را انتقال فناوری به کش��ور عنوان و 
تأکید کرد: اس��تفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان ح��وزه فناوری های معدنی آغاز 
شده است.به گزارش ایرنا، رضا محتشمی پور 
اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان حوزه 
فناوری ه��ای معدنی باید به س��مت تامین 
نیازهای کش��ور در این زمینه حرکت کنند.
وی اف��زود: البته تقاضای زی��ادی نیز برای 
ورود شرکت های دانش بنیان به حوزه معدن 
وجود دارد و استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان ح��وزه فناوری های معدنی آغاز 
ش��ده است.محتش��می پور با بیان این که در 
این حوزه کار مش��ترکی با معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری آغاز شده، ادامه داد: 
رویداد نزدیک اینوتکس، رویداد مهم علمی 
و فناوری کش��ورمان اس��ت و س��عی داریم 
ش��رکت های معدن��ی را در رویداد ش��رکت 
دهیم.معاون معادن و ف��رآوری مواد وزارت 
صمت ب��ا بیان این ک��ه ظرفیت بازس��ازی 
ماش��ین آالت معدنی در کش��ور وجود دارد، 
اضافه کرد: ش��رکت های توانمندی داریم که 
توانای��ی این کار را با تأمین نیروی انس��انی 
مجرب دارند، البته برخی ماشین آالت معدنی 
نیز ب��ه علت نداش��تن صرفه اقتص��ادی یا 
قدیمی بودن ممکن است ظرفیت بازسازی 

نداشته باشند.

نایب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس گفت: با مصوبه خودرویی مجلس 
و آزاد ش��دن واردات، بار روانی ممنوعیت 
از بی��ن خواه��د رف��ت و حب��اب قیمتی 
خودرو کاه��ش می یابد.به گ��زارش خانه 
ملت،س��یدجواد حس��ینی کیا با اش��اره به 
موافقت مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
با واردات خ��ودرو، اظهار کرد: براس��اس 
مطالبات مردمی و نظرسنجی  خبرگزاری 

خان��ه ملت، م��ردم واردات خ��ودرو را در 
ساماندهی بازار و کاهش قیمت ها اثرگذار 
می دانن��د، از س��وی دیگر ای��ن مطالبه را 
همواره در دیدارهای مختلف با نمایندگان 
مط��رح می کنند این موضوع موجب ش��د 
که خواس��ته م��ردم در ح��وزه خودرویی 
نصب العی��ن اعضای کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجلس قرار گیرد و تالش ش��ود 
با تصویب واردات مدیریت شده خودرو به 

درخواس��ت مردم، پاسخ داده شود.نماینده 
مردم س��نقر در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه با مصوبه مجلس برای واردات 
نیازی به خروج ارز از کشور نیست، افزود: 
هرچند شورای نگهبان از این مصوبه ایراد 
گرفت ام��ا از آنجاکه مجل��س بر مصوبه 
خودرویی خ��ود اصرار ک��رد و بیان دلیل 
کارشناس��ی، تعیین تکلی��ف آن به مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام واگذار ش��د و 

اعضای کمیس��یون صنای��ع و معادن نیز 
در جلس��ات مختلف نظرات کارشناس��ی 
و ض��رورت واردات مدیریت ش��ده خودرو 
را تش��ریح کردند.وی با اش��اره به اصرار 
نمایندگان بر واردات مدیریت شده خودرو، 
تصریح ک��رد: تاکید وکالی مردم در خانه 
ملت ب��ه معن��ای تضعیف خودروس��ازان 
نیس��ت چراک��ه در حال حاض��ر عرضه و 
تقاض��ای خودرو با یکدیگر برابر نیس��ت.

حسینی کیا با بیان اینکه با واردات مدیریت 
شده، بازار خودرو ساماندهی خواهد شد و 
تعادل ایجاد می شود، ادامه داد: ممنوعیت 
واردات خودرو موجب ۸ برابر شدن قیمت 
خودروه��ای خارجی ش��ده بنابراین با آزاد 
ش��دن واردات بار روانی ممنوعیت از بین 
رفته و س��وداگران نمی توانند در این بازار 
فعالیت کنند بنابراین حباب قیمتی خودرو 

کاهش می یابد.

اجرای مصوبه خودرویی مجلس حباب قیمتی خودروها را کاهش می دهد
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:

تهدید دامپروری 13 استان به دلیل تنش آبی
رئیس شورای تامین دام مطرح کرد؛

رئی��س ش��ورای تامی��ن دام با بی��ان اینکه 
خشکسالی باعث تولید الشه های بی کیفیت 
ش��ده اس��ت، گفت: کمب��ود آب در 2 هفته 
آینده فش��ار به دام��داران را مضاعف خواهد 
کرد؛ در ۱۳ اس��تان  که تنش آبی زیاد است 
دام ها ضعیف ش��ده اند و وقت��ی دام ضعیف 
ش��ود احتمال اینکه بتوان آن ه��ا را تقویت 
کرد ضعیف می ش��ود.به گزارش ایلنا،منصور 
پوریان با بیان اینک��ه ضایعات نان خوراک 
اصل��ی دام محس��وب نمی ش��ود، گف��ت: 

علوفه های خشبی و علوفه های سبز خوراک 
اصلی دام را تش��کیل می دهند. علوفه های 
خش��بی ش��امل کاه و علوفه خشک است و 
دام��داران برای پ��رورش دام از این نهاده ها 
اس��تفاده می کنند؛ ضایعات نان چندان برای 
خوراک دام سبک استفاده نمی شود و بیشتر 
برای تعلیف گوساله استفاده می شود.به گفته 
پوریان؛ ۱ تا نیم درصد خوراک دام با ضایعات 
نان تامین می شود.رییس شورای تامین دام 
ب��ا بیان اینک��ه ضایعات ن��ان کارکردی به 

غیر مص��رف دام ندارند، خاطر نش��ان کرد: 
ضایع��ات نان خوراک اصلی دام محس��وب 
نمی ش��ود و از آنجایی ک��ه نهاده گران و کم 
شده است دامداران برای پر کردن شکم دام 
از آن استفاده می کنند چراکه نان تاثیری در 
افزایش ضریب گوشت گوسفندان ندارد.وی 
با اشاره به تکرار پدیده خشکسالی، گفت: در 
سال جاری مراتع خوبی نداریم و این مسئله 
فش��ار به دامداران را دوچندان کرده است از 
سوی دیگر دولت توان تامین نهاده دامداران 

را ن��دارد و نمی تواند این ح��وزه را مدیریت 
کند این رو الزم اس��ت برای کاهش فش��ار 
به دامداران ممنوعیت صادرات حذف کند تا 
اینگونه نقدینگی دامداران افزایش و امکان 
ادامه حیات آنها فراهم شود.به گفته پوریان؛ 
روزانه بیش از ۱۰۰ تن گوش��ت وارد کشور 
می شود و تولیدات شرکت های فراسرزمینی 
ظ��رف 2۰ روز آینده وارد بازار خواهند ش��د 
در نتیج��ه کش��ور با کمبود گوش��ت مواجه 
نخواهد ش��د و می توان مجوز صادرات دام 

زنده را ابالغ کرد .رئیس شورای تامین دام با 
بیان اینکه خشکسالی باعث تولید الشه های 
بی کیفیت شده اس��ت، گفت: کمبود آب در 
2 هفته آینده فش��ار به دامداران را مضاعف 
خواه��د کرد؛ در ۱۳ اس��تان  ک��ه تنش آبی 
زیاد اس��ت دام ها ضعیف شده اند و وقتی دام 
ضعیف ش��ود احتمال اینکه بت��وان آن ها را 
تقویت کرد ضعیف می ش��ود؛ تنش های آبی 
برای دامداران در ۵ استان خوزستان، ایالم، 

کرمانشاه، فارس و اصفهان بیشتر است.

ارز 42۰۰ تومانی، اعتماد عمومی را خدشه دار کرد
عضو اتاق بازرگانی تهران:

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اجرای سیاس��ت 
ارز ۴2۰۰ تومانی از روز اول اشتباه بود، گفت: با توجه به 
پیچیدگی اصالح این سیاست، باید یک اقناع عمومی در 
همه سطوح انجام شود.به گزارش مهر،حسن فروزان فرد 
در مورد اصالح سیاست ارز ۴2۰۰ تومانی، اظهار کرد: از 
روز اولی که قرار بر اجرای سیاست ارز ۴2۰۰ تومانی بود، 
اعالم کردیم که این روش برای ساماندهی اوضاع، حفظ 
تولید، رفاه جامعه و آینده کشور مضر است. در این سال ها 
هم بارها و از تریبون های مختل��ف آثار زیانبر ارز ۴2۰۰ 
تومانی را توضیح دادیم.رئیس کمیسیون حمایت قضائی 
و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: توضیح کلی 
این ب��ود که اگرچه قرار بود با اجرای این سیاس��ت رفاه 
مردم و حداقل های زندگی حفظ شود و مکانیزم ها تحت 
کنترل باش��د اما س��وابق در ایران و جهان نشان می داد 
که دیوانساالری دولتی توان توزیع مناسب و عادالنه این 
یارانه را در ابتدای زنجیره ندارد. تزریق این سوبس��ید در 
ابتدای زنجیره به نفع ملی نیست و کشور را دچار بحران 
می کند زیرا پیام های اشتباه به تولیدکنندگان، صادرکننده 
و واردکنن��ده، فعاالن اقتصادی و مردم می دهد.وی ادامه 
داد: اما متأس��فانه فضای اقتصاد سیاسی کشور این گونه 
حکم می کند که دولت ها به ویژه در دولت دوم خود، کار 
س��اده تر را انتخاب می کنند؛ نتیجه نخس��ت این شد که 
پس از یک دوره اجرای سیاس��ت ارز ۴2۰۰ تومانی انواع 
و اقس��ام اتهامات در زمینه اس��تفاده نادرست از رانت ارز 
۴2۰۰ تومانی از سوی افراد و شرکت های مختلف مطرح 
و وقت زیادی در مطبوعات، قوه قضائیه، در حوزه مجریه 
و … صرف پیدا کردن متهمان، اعالم جرم و رس��یدگی 
به این جرایم ش��د که همین مس��اله موجب شد اعتماد 
اجتماعی در س��طح کشور نیز خدشه دار شود که با هیچ 
ریال و دالری هم قابل جبران نیست.فروزان فرد تصریح 
کرد: بنابراین دیوان ساالری دولتی توان توزیع مناسب و 
عادالنه این یارانه را در ابتدای زنجیره نداشته و نتیجه آن 
هم ش��د افرادی که می توانستند انسان های خوبی باشند 
اما االن یا متهم هس��تند و یا مجرم.عضو اتاق بازرگانی 
تهران یادآور شد: ارز ۴2۰۰ تومانی، منبع توزیع رانت بوده 
است و از همان ابتدا مشخص بود که بوروکراسی دولتی، 

امکان توزیع دقیق و بدون فس��اد این ن��وع ارز را ندارد. 
همچنین در سال هایی که ارز ۴2۰۰ توزیع می شد قیمت 
کاالها برای مصرف کنن��دگان نه تنها ثابت نماند، بلکه 
باال رفت و از سوی دیگر، میزان تولید افزایش نیافت، اما 

واردات رشد کرد.
تومان�ینی�ازبهجراحی اص�الحسیاس�تارز���۴2۰۰

سنگیندارد
وی افزود: هر چه اجرای این سیاس��ت طوالنی تر ش��د، 
افزای��ش فاصله بین نرخ ارز ۴2۰۰ تومانی با نرخ واقعی 
ارز را به دنبال داش��ت و چیزی که می ش��د قباًل با یک 
درمان س��رپایی درمانش کرد تبدیل به چیزی شده که 
نیاز به یک جراحی س��نگین دارد. ح��ال هم که کار به 
جراحی کشیده ش��ده، بیماری که باید جراحی شود نیاز 
به قوت قلب از س��وی یک تیم پرش��کی حاذق دارد تا 
نتیجه موفقیت آمیز باش��د. همچنی��ن باید تیم آماده ای 
برای مواجهه با مخاطرات جراحی وجود داش��ته باش��د.
فروزان فرد با بیان اینکه جراحی اقتصادی بسیار پیچیده 
اس��ت، گفت: اص��الح سیاس��ت ارز ۴2۰۰ تومانی یک 

جراحی ملی بوده و باید تمام مسئوالن و مردم یک فهم 
مش��ترک در مورد آن داشته باش��ند؛ در غیر این صورت 
بیمار از دست می رود. علی رغم اینکه نمی توان به اصل 
جراحی خرده گرفت اما باید در مورد نحوه جراحی دقت 
کافی داش��ت. برای این جراحی باید یک اقناع عمومی 
در س��طوح مختلف در زمینه اصل درست بودن جراحی 
و حاذق بودن تیم جراح��ی صورت گیرد. همچنین باید 
عموم قانع ش��وند که همه تدابیر در حین جراحی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت؛ در غیر این صورت جامعه از جمله 
تولیدکننده، مصرف کننده، سرمایه گذار و … دچار یک 
التهاب روانی می ش��ود.وی با تاکید بر اینکه اقناع شفاف 
عمومی ضروری است، اظهار کرد: اگر تولیدکننده و فعال 
اقتص��ادی در مورد ابعاد مختل��ف این جراحی اقتصادی 
قانع نش��ود و مس��ائل به صورت ش��فاف واکاوی نشود، 
فض��ای جامعه و اقتص��اد دچار رکود می ش��ود. در واقع 
اضافه بر افزایش قیمت ها دچار یک گرفتاری بزرگ تری 
تحت عنوان کاهش تولید و کمبود کاال می شویم.رئیس 
کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی 

تهران گفت: ما همواره نگران س��مت تقاضا هس��تیم و 
عموم جامعه ب��ه دلیل افزایش قیمت ها دچار چه اتفاقی 
می ش��ود، در حالی که سمت عرضه را باید با دقت رصد 
کنیم؛ اینکه تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان 
و عرض��ه کنندگان چ��ه رفتاری خواهند داش��ت. اینکه 
اگر یک تصویرس��ازی از آینده ص��ورت نگیرد و فعاالن 
اقتصادی اقناع نش��وند، چه واکنش��ی نشان خواهند داد.
وی افزود: همه این مسائل در حالیست که دنیا به دلیل 
درگی��ری قدرت ه��ای بزرگ دچار یک کمب��ود در مواد 
غذایی و انرژی شده است؛ بنابراین نباید اصالح سیاست 

ارز ۴2۰۰ تومانی را ساده جلوه داد.
تومانی زیانکشورازتداومسیاستارز���۴2۰۰

فروزان فرد یادآور شد: از روز اول اعالم کردیم که تصمیم 
دول��ت برای کنترل قیمت از طریق تأمین یارانه در مبدا، 
اش��تباه بود و پیام روش��ن این بود که باید روی مصرف 
کنندگان تمرکز ک��رد و طرح هایی ارائه دهیم تا مصرف 
کنن��دگان یارانه را دریافت کنن��د. باید در همان روزهای 
نخس��ت که فاصله بین ارز ۴2۰۰ تومانی و بازار آزاد زیاد 
نبود به اندازه و عدد مناسب یارانه ها را به صورت هدایت 
ش��ده در اختیار مصرف کننده قرار م��ی داد و دولت وارد 
بازی قیمت گذاری ارز و موضوع تنظیم بازار و بهم زدن 
قاعده ها نش��ود. هر چه این دی��وار کج باال رفت کج تر و 
خطرناک تر شد و اگر خودمان این دیوار را آوار را نکنیم بر 
سرمان خراب خواهد شد.رئیس کمیسیون حمایت قضائی 
و مبارزه با فس��اد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: االن که 
این موضوع را قبول داریم و به دنبال اصالح هستیم باید 
حرفه ای و همراه با اقناع عمومی باش��د و همه حاکمیت 
باید در این مس��اله ورود کنن��د و از همه ظرفیت بخش 
خصوصی و مردم استفاده شود و زمانی این اتفاق می افتد 
ک��ه اقناع رخ دهد؛ گری��زی از گفتگو برای همراه کردن 
عموم جامعه در این موضوع وجود ندارد.وی یادآور شد: ما 
نیاز به این جراحی داریم و ادامه این روش به زیان کشور 
است و در این زمینه بحثی نیست اما با توجه به پیچیدگی 
کار، بای��د اقناع دقیق و کام��ل عمومی و با ارائه جزئیات 
بیش��تر صورت گیرد تا نتیجه اصالح سیاست ارز ۴2۰۰ 

تومانی به همه دستاوردهای مورد انتظار برسد.

وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: در رابط��ه با کاالهای 
اساسی هیچ مشکلی در تأمین نداریم، تمهیدات الزم 
انجام ش��ده و م��ردم نباید هیچ دغدغ��ه ای در تأمین 
کاال داش��ته باش��ند.به گزارش صداو سیما،سید جواد 
س��اداتی نژاد وزیر جهاد کش��اورزی اظه��ار کرد: هم 
زمان با صحبت های ش��ب گذشته ریاست جمهوری 
فرایند مردمی س��ازی یارانه ها و توزیع عادالنه آن ها 
ش��روع ش��د، در این طرح یارانه حذف نمی شود بلکه 

یارانه ها هدفمند می شوند.س��اداتی ن��ژاد گفت: چون 
اقش��ار مختلف م��ردم به نوع و مق��دار مختلف از هر 
کاال استفاده می کنند، یارانه ها ناعادالنه توزیع می شد، 
بنابرای��ن یاران��ه از روی کاال ک��وچ می کن��د و روی 
افراد می نش��یند. مردم بر اساس دهک های اجتماعی 
و براس��اس ش��رایط اقتصادی که تحلیل شده، منتفع 
می ش��وند.وزیر جهاد اضافه کرد با آغاز فرایند از شب 
گذش��ته، یارانه به حس��اب دهک های مختلف واریز 

ش��ده، البته این پول در حس��اب مردم فعاًل غیرقابل 
برداشت است.ساداتی نژاد درباره هماهنگی های الزم 
ب��ا تولیدکنن��دگان گفت: برای اج��رای این طرح کار 
کارشناسی الزم انجام شده و صحبت ها، نشست ها و 
مشورت های فراوانی از ابتدای دولت با اجزاء مختلف 
شروع شد. با اتحادیه های مختلف، با ذی نفعان، ذی 
مدخ��الن در همه اجزاء نشس��ت های مختلفی انجام 
ش��د.وزیر جهاد کش��اورزی اضافه کرد: م��ردم برای 

آگاه��ی از اقدامات و فرایندهایی ک��ه در حال انجام 
است اطالعیه های رسمی ستاد مردمی سازی یارانه ها 
دنبال کنند.ساداتی نژاد درباره تامین روغن خوراکی و 
دیگر کاالهای اساس��ی گفت: روغ��ن در اختیار تولید 
کننده ها قرار گرفته و بازار به زودی به ثبات می رسد. 
در رابطه با کاالهای اساس��ی هیچ مشکلی در تأمین 
نداریم، تمهیدات الزم انجام شده و مردم ما نباید هیچ 

دغدغه ای در تأمین کاال داشته باشند.

مردم دغدغه ای در تأمین کاال نداشته باشند
وزیر جهاد کشاورزی:

راه آهن؛ حلقه مفقوده کریدور شمال- جنوب
معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت مطرح کرد؛ 

معاون س��اخت راه آهن ش��رکت س��اخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه 
هر چه زودتر باید حلقه های مفقوده کریدور 
شمال - جنوب تکمیل ش��ود، گفت: برای 
تکمیل خ��ط  آهن رش��ت تا آس��تارا بیکار 
نمانده ایم و با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
ساخت این پروژه آغاز شده است.به گزارش 
ایلنا،عباس خطیبی معاون س��اخت و توسعه 
راه آهن،بنادر و فرودگاه ها ش��رکت ساخت 
و توس��عه زیربناه��ای حمل و نق��ل درباره 
آخرین وضعیت دو پروژه ملی ریلی ساخت 
راه آهن چابهار- زاهدان و راه آهن رش��ت 
– انزل��ی - آس��تارا که حلقه ه��ای مفقوده 

کریدور ش��مال جنوب محس��وب می شوند، 
اظهار داشت: اهمیت تکمیل زیرساخت های 
کریدور ترانزیتی ش��مال – جنوب بر کسی 
پوش��یده نیس��ت و بارها درباره اهمیت این 
کریدور و لزوم تکمیل آن تاکید شده  و تمام 
کارشناسان بر این موضوع  اذعان دارند که 
هر چ��ه زودتر باید حلقه ه��ای مفقوده این 
کریدور تکمیل ش��ود. البت��ه بخش هایی از 
این کریدور هم که ساخته شده باید شرایط 
مناسب برای بهره برداری داشته باشند. یکی 
از مهم ترین زیرس��اخت های ای��ن کریدور 
راه آهن چابهار- زاهدان اس��ت که در حال 
حاضر پیش��رفت فیزیکی این پروژه به ۵۹ 

درصد رس��یده است.وی با بیان اینکه اگر با 
مش��کالت تامین منابع مالی مواجه نشویم 
ای��ن ابر پ��روژه ریلی ت��ا پای��ان ۱۴۰2 به 
بهره برداری می رس��د، ادامه داد: ۷۰ درصد 
زیرسازی این مس��یر انجام شده و محدوده 
خ��اش تا زاهدان ب��ه ط��ول ۱۵۴ کیلومتر 
ریل گذاری ش��ده و این خط آهن تا چند ماه 

آینده به بهره برداری می رسد.
هزار تکمیلراهآهنزاهدان-چابهار���۱2

میلی�اردتوم�انمناب�عمیخواه�د
معاون شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نق��ل افزود: با پیمان��کاری قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیا برای پروژه راه آهن 

چابهار-زاه��دان برنام��ه وی��ژه ای در نظر 
گرفته ایم و اجرای این برنامه ها به ۱2 هزار 
میلیارد تومان نیاز دارد که البته بخشی از آن 
را از ۱۰۰ میلیون یورو صندوق توسعه ملی و 
بخشی دیگر را هم از ظرفیت قانون بودجه 

تامین خواهیم کرد.
ورودق�رارگاهخاتماالنبی�اب�هس�اخت ���

راهآهنرش�ت-انزلی
خطیبی با اش��اره به پروژه راه آهن رشت - 
انزلی - استارا  بخشی دیگر از زیرساخت های 
ریلی کریدور شمال – جنوب اظهار داشت: 
عملیات س��اخت راه آهن رشت - آستارا که 
آخرین حلقه مفقوده کریدور شمال -جنوب 

در ایران محس��وب می ش��ود، آغاز ش��ده و 
تا پایان امس��ال مس��یر ریلی رشت - بندر 
کاسپین به طول ۳۵ کیلومتر به بهره برداری 
می رس��د.  معاون س��اخت راه آهن شرکت 
س��اخت و توس��عه زیربناه��ای حمل و نقل 
تاکید کرد: با وجود تکمیل نش��دن راه آهن 
رشت تا آس��تارا، ظرفیت و ش��بکه کریدور 
شمال -جنوب به نحوی تکمیل می شود که 
ام��کان حمل بار و بهره ب��ردای از آن برای 
اتصال خلیج فارس و دریای عمان به دریای 
خزر وجود داش��ته باشد و در نبود زیرساخت 
راه آهن رشت- آستارا، ظرفیت و فرصت از 

دست نمی رود.
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بانک و بيمه

کنفرانس Iran Grain 2۰22 با 
حمایت بانک سامان برگزار می شود

 کنفران��س ای��ران گری��ن 2۰22 به عنوان 
بزرگ تری��ن گردهمای��ی جامع��ه جهان��ی 
غ��الت و دانه های روغنی ب��ا حمایت بانک 
س��امان برگزار می ش��ود. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک س��امان در ای��ن کنفرانس 
دوروزه تمامی فع��االن اصلی بخش دولتی 
و خصوص��ی در صنعت غ��الت و دانه های 
روغن��ی به بحث و تبادل نظ��ر در خصوص 
مسائل مشترک خواهند پرداخت. شایان ذکر 
اس��ت این کنفرانس به همت اتاق بازرگانی 
ایران – س��وئیس برگزار می ش��ود و بانک 
س��امان به عنوان یکی از اعضای این اتاق و 
ارائه دهنده راه حل های جامع مالی و بانکی در 
صنعت غذا با حمایت از این رویداد علمی و 
کاربردی در تالش برای توسعه اطالعاتی و 
به اشتراک گذاری تجارب داخلی و بین المللی 
در این حوزه است. گفتنی است ایران گرین 
2۰22 روزهای 2۰ و 2۱ اردیبهش��ت ماه در 
محل هتل اس��پیناس پاالس تهران برگزار 
می شود و مدیران ارشد بانک سامان نیز طی 
این دو روز به مذاکره و گفتگو با فعاالن این 

عرصه خواهند پرداخت.

پیشگامی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در کسب رضایت 93 درصدی مشتریان

جدیدترین گزارش ارائه ش��ده توسط مرکز 
ارتب��اط با مش��تریان بانک قرض الحس��نه 
مهر ای��ران حاکی از افزای��ش ۹۳ درصدی 
رضایتمندی مشتریان از سبد محصوالت و 
خدمات این بانک اس��ت. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحس��نه مهر ایران، با 
پیش��رفت تکنولوژی و حرک��ت بانک ها به 
س��مت بانک��داری الکترونی��ک و دیجیتال 
ش��دن انجام عملیات بانک��ی، مرکز ارتباط 
با مش��تریان به عنوان ی��ک بخش مهم در 
بانکه��ا ایف��ای نقش می کن��د. بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران باتوجه به اهمیت مرکز 
ارتباط با مش��تریان در می��زان رضایتمندی 
متقاضی��ان س��بد محص��والت و خدم��ات 
بانک، در س��ال جاری نس��بت ب��ه ارتقای 
کیفیت پاس��خگویی و بهره وری این مرکز 
را در دس��تور کار قرار داد. افزایش سرعت و 
دقت پاسخگویی در مکالمات، بهبود فرایند 
پیگیری امور مشتریان، ارتقای میزان تماس 
ه��ای ورودی همزمان، تمرک��ز بر تجربه و 
آموزش کارکنان و غی��ره از جمله اقداماتی 
اس��ت ک��ه موج��ب افزای��ش ۹۳ درصدی 
رضایتمندی مش��تریان در ۳ ماه اخیر ش��ده 
اس��ت. با اقدام��ات صورت گرفته در س��ال 
جاری، درصد تماس های پاس��خ داده شده 
توس��ط کارشناسان ۳۰ درصد افزایش یافته 
و تع��داد تماس های پاس��خ داده نش��ده در 
فروردی��ن ماه نس��بت به ماه ه��ای قبل با 

کاهش ۱۵۰۰ درصدی روبرو است. 

اعتماد سردار آزمون به بیمه رازی
سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال ایران 
ب��ا اعتماد به بیم��ه رازی س��ریک و تمام 
اس��ب های خود را تحت پوش��ش بیمه ای 
بیمه رازی قرار داد.به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل بیمه رازی، سردار آزمون- 
بازیک��ن تیم ملی ایران و تیم فوتبال بایرن 
لورکزن آلمان که به اس��ب و رش��ته اسب 
س��واری عالقه بس��یاری دارد با اعتماد به 
بیمه رازی اس��ب های خود را تحت پوشش 
بیمه ای بیمه های دام، طیور و حیوانات اهلی 
بیمه رازی قرار داد.در این تفاهم که سردار 
آزمون با بیمه رازی به امضا رس��انده است، 
تمام اس��ب های خود با کاربری س��واری و 
آزاد، پ��رش، کورس، تولی��دی و زیبایی را 
تحت پوش��ش تلف ناش��ی از بیماری، تلف 
و نقص عضو ناش��ی از حادثه، تلف ناش��ی 
از س��خت زای��ی در مادی��ان، تلف و نقص 
عضو ناش��ی از حمل و نقل قرار داده است.

براساس این گزارش سریک اسب محبوب 
س��ردار آزمون نیز در این تفاهم نامه که به 
همت شهرام ش��یرمحمدلی- نماینده بیمه 
رازی به امضا رس��یده است، تحت پوشش 

بیمه ای این شرکت قرار گرفته است.

پرداخت وام 2۰۰ میلیون تومانی 
مسکن به خانوارهای دارای فرزند 

سوم در بانک تجارت
بان��ک مرکزی درراس��تای سیاس��ت های 
بخش��نامه ای  طی  فرزن��دآوری،  تش��ویق 
قرض الحس��نه  وام  پرداخت  دس��تورالعمل 
2۰۰ میلیون تومانی مس��کن به خانوارهای 
دارای فرزند س��وم را به شش بانک کشور 
اب��الغ ک��رد. به گ��زارش رواب��ط عمومی 
بانک تج��ارت، بانک مرکزی درراس��تای 
سیاس��ت های تش��ویق فرزن��دآوری ط��ی 
بخش��نامه ای به بانک های عامل مس��کن، 
تجارت، صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون 
و پس��ت بانک، پرداخت وام قرض الحسنه 
2۰۰ میلیون تومانی مس��کن به خانوارهای 
دارای فرزن��د س��وم را ابالغ ک��رد و براین 
اس��اس تسهیالت قرض الحس��نه ودیعه یا 
خرید یا س��اخت مس��کن )بنا به درخواست 
خانواده( با بازپرداخت حداکثر 2۰ساله برای 
خانواده های فاقد مس��کن که در س��ال ۹۹ 
به بعد صاحب فرزند س��وم یا بیش��تر شده 
یا می ش��وند به می��زان 2۰۰ میلیون تومان 
پرداخت می ش��ود.  بر اس��اس بخش��نامه 
بان��ک مرکزی، بانک ها مکلفن��د مبتنی بر 
اعتبارس��نجی متقاضی��ان، با اخذ س��فته از 
متقاض��ی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت 
تس��هیالت اق��دام کنند.  مهم ترین ش��رط 
پرداخت این وام داش��تن س��ه فرزند است. 
مش��موالن وام 2۰۰ میلیونی ودیعه مسکن 
خانوارهایی هس��تند که صاحب فرزند سوم 
ش��ده اند و اگر خانواده ای از سال ۹۹ به بعد 
صاحب فرزند س��وم و بیشتر ش��ده باشند، 
می تواند به ش��عب بانک های اعالم ش��ده 
مراجعه و تقاض��ای وام 2۰۰ میلیونی کند.  
س��همیه هر بانک برای اعطای تسهیالت 
یاد ش��ده مبلغ ۱۵۰ میلی��ارد تومان تعیین 
ش��ده و ۶ بان��ک عامل در مجم��وع ۹۰۰ 
میلی��ارد تومان وام ودیعه، خرید یا س��اخت 
مس��کن 2۰۰ میلی��ون تومان��ی راپرداخت 

خواهند کرد.

اخبار

محمد شیخ حسینی سرپرست جدید بانک 
توسعه تعاون گفت :مسیر طی شده را پرقدرت 
تر از گذش��ته ادامه خواهی��م داد. تقدیر بر این 
ق��رار گرفت ک��ه در موقعیتی جدی��د به همراه 

س��ایر همکاران در جوان تری��ن بانک دولتی و 
توس��عه ای ایران به مردم عزیز کش��ور خدمت 
کنیم. بانک توس��عه تع��اون در طول حیات ۱۳ 
س��اله خود خدمات موثر و قابل توجهی داشته 
اس��ت و با تاس��یس این بانک تدوین کنندگان 
قانون اساسی و بنیانگذاران جمهوری اسالمی 
نقش مهمی برای بخش تعاون تعریف کرده اند 
و رس��الت واالیی برای بانک توسعه تعاون رقم 

زدند. باور دارم در مس��یر پیش رو با خالقیت و 
تالش سرمایه انس��انی موجود در بانک توسعه 
تعاون می توان گره های زیادی را اقتصاد ایران 
باز کرد. در این مسوولیت جدید نیاز به همفکری 
و کمک همه همکاران در تمام س��طوح بانک 
دارم تا مس��یر طی ش��ده در گذشته را پرقدرت 
تر و فع��ال تر باهمراهی و همفکری همکارانم 
ادام��ه دهیم. بانک توس��عه تعاون همچنین در 

ح��وزه هایی همچ��ون اقتصاد دان��ش بنیان و 
اقتصاد تعاونی حرف ه��ای زیادی برای گفتن 
دارد و ما با هم می توانیم بانک توس��عه تعاون 
را ب��ه جایگاه شایس��ته خود در نظ��ام بانکی و 
اقتصاد ایران برس��انیم . به دنبال این هستیم تا 
در دوره جدید فعالیت بانک توسعه تعاون،تعامل 
و همکاری با اتحادیه ها و تشکل های تعاونی و 
بازارهای هدف بیش از پیش توسعه یابد . ضمن 

تقدیر و تشکر از ابراز لطف مدیران و کارکنان، 
ش��رکت های تابعه و  مسئوالن بخش دولتی و 
غیردولتی شرکت ها، س��ازمان ها و واحدهای 
زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سایر وزارتخانه های ذی ربط، از همه عزیزان 
درخواست می شود از ارسال تاج گل و هرگونه 
تبریک اعم از نامه تا چاپ آگهی و ....خودداری 

کنند.  خادم شما محمد شیخ حسینی

مسیر طی شده را پرقدرت تر از گذشته ادامه خواهیم داد
پیام سرپرست جدید بانک توسعه تعاون؛

در مراسم معارفه سرپرست جدید و تکریم مدیر پیشین حراست بانک صنعت و معدن مطرح شد؛

دکتر خورس��ندیان اظهار داشت: حراست در شبکه بانکی 
جایگاه ویژه ای دارد که باید همواره با رویکردی پیش��گیرانه 
و اصالحی به مس��ایل بنگرد و بر حف��ظ و صیانت از ارزش 
ه��ا متمرکز باش��د. به گزارش رواب��ط عمومی بانک صنعت 
و مع��دن، وی در این مراس��م ک��ه امروز دوش��نبه نوزدهم 
اردیبهش��ت ماه با حضور مدیران ارشد حراست کل کشور و 
جمع��ي از اعضاي هیأت مدیره، هی��أت عامل و مدیران این 
بانک برگزار ش��د، ضمن قدردان��ي از زحمات عباس خبازی 
عنوان داش��ت: ایش��ان از مدیران توانمندی هس��تند که در 
مدیریت حراس��ت، منشاء اثرات خیر بودند و در دوره تصدی 
وی اقدامات بسیار ارزش��مندی در این بخش مهم بانک به 
انجام رسید. وی افزود: آقای گل پیرا هم از مدیران خوشنام، 
پاکدست و نستوهی هستند که امیدواریم در سمت جدید نیز 
با توجه به توان علمی، دقت نظر و تجربه ای که دارند، بیش 
از پیش موفق باش��ند. دکتر خورس��ندیان تأکید کرد: امروزه 
موضوع��ات مربوط به حراس��ت در بانک ب��ا بخش فناوری 
اطالعات بس��یار در هم تنیده و دارای ارتباط معناداری است 
و این بخش مس��ولیت س��نگینی در حفاظت از دارایی ها و 

اطالعات دیجیتالی آن بر عهده دارد. حسین عسکری عضو 
هیأت مدی��ره و قائم مقام مدیرعامل ای��ن بانک نیز عنوان 

داشت: وظیفه اصلی مدیریت حراست در بانک، سالم سازی 
فضای کاری در راستای افزایش کارایی و بهره وری نیروی 

انسانی برای نیل به اهداف بانک در حمایت از تولیدکنندگان 
و تحقق شعار سال و شناسایی افرادی است که قصد اخالل 
در فرآیندهای کاری و نظارتی بانک را دارند و این امر پایش 
منظم تمامی کارکنان و نظارت مستمر همکاران حراست را 
می طلبد.  در خالل این مراس��م عباس خبازی مدیر پیشین 
حراست بانک نیز گزارشی از مجموعه اقدامات این مدیریت 
ارایه نمود و بیان داش��ت: از نیمه دوم سال ۹۷ برنامه ریزی 
و شناسایی نقاط قوت و ضعف برای تدوین برنامه بلند مدت 
۵ س��اله در دس��تور کار قرار گرفت و رسیدگی و بروزرسانی 
پرونده های پرسنلی به انجام رسید، کتابچه مشاغل حساس 
بانک تهیه شد و اتوماسیون مکاتبات طبقه بندی شده ایجاد 
گردید. در این مراس��م مهدی گل پیرا نیز اظهار داش��ت: با 
تشکر از حس��ن اعتماد مجموعه حراست کل کشور و بانک 
صنع��ت و مع��دن، در حفظ و صیان��ت از ارزش ها و اهداف 
بانک تمامی تالش خود را به کار خواهیم بست و امیدواریم 
در ادامه اقدامات توسعه ای و موثر مدیر پیشین این بخش به 
کمک دوس��تان، منشاء اثرات خیر و در پیشبرد اهداف بانک 

مثمر ثمر باشیم.

دکتر خورسندیان: رویکرد حراست باید مبتنی بر پیشگیری و صیانت باشد

ترکیب جدید هیات مدیره بانک ملی ایران مشخص شد
مراس��م معارفه حس��ن مونس��ان و صمد 
عزیزن��ژاد دو عضو جدید هی��ات مدیره و 
تودیع علی موسوی زاده عضو سابق هیات 
مدی��ره بانک مل��ی ایران ب��ا حضور مدیر 
عام��ل و دیگر اعضای هی��ات مدیره این 
بانک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ای��ران، دکتر محمدرضا فرزین 
مدیرعامل بانک در این مراسم با تاکید بر 
اینکه در ش��رایط جدید کشور، بانک ملی 
ای��ران باید نقش مهم ت��ری را در اصالح 
قوانین و مقررات بانکی ایفا کند، با اش��اره 

ب��ه حضور صمد عزیزنژاد در ترکیب جدید 
هیات مدی��ره گفت: باید یک حوزه تحول 
مطالعات در بانک وجود داشته باشد که با 
عموم صاحب نظران کشور در ارتباط باشد 
و حضور ایش��ان می توان��د به تقویت این 
حوزه کمک کن��د. فرزین همچنین ضمن 
قدردانی از خدمات موس��وی زاده به بانک 
مل��ی ایران، ادامه داد: هن��وز می توانیم از 
کمک های ایشان بهره مند باشیم چرا که 
از دانش، عالقه و تجارب خوبی برخوردارند. 
ضمن اینکه امیدواریم پس از اینکه امروز 

به مقام شایس��ته بازنشستگی نایل آمدند، 
در سایر مراحل زندگی نیز موفق و در پناه 
خداوند متعال باشند. مدیر عامل بانک ملی 
ایران با اش��اره بر طراحی سه معاونت امور 
شعب در استان تهران بیان کرد: با معرفی 
مدیران جدید در این معاونت ها، از خدمات 
ارزنده آقای مونسان در هیات مدیره بهره 
مند خواهیم بود. همچنین صمد عزیزنژاد 
عضو جدید هیات مدیره بانک ضمن ابراز 
خرس��ندی از حضور در مجموعه خوشنام 
بان��ک ملی ای��ران اب��راز امی��دواری کرد 

که طی م��دت ایفای مس��ئولیت خود، از 
راهنمایی ها و توانمن��دی های همکاران 
بهره مند باشد. حسن مونسان دیگر عضو 
جدید هیات مدیره نیز در این مراسم ضمن 
قدردانی از ب��ذل اعتماد دکتر فرزین برای 
این انتص��اب، گفت: تمام ت��الش خود را 
ب��رای ارتق��ای عزت و عظم��ت این نهاد 
بزرگ بیش از گذشته و در مسئولیت جدید 
به کار می گیرم. علی موس��وی زاده عضو 
سابق هیات مدیره بانک هم مسئولیت در 
بانک ملی ایران را به اندازه چند وزارتخانه 

بزرگ دانس��ت و گفت: مس��ئولیت در این 
بانک بس��یار س��نگین و مهم بوده زیرا با 
آحاد م��ردم و بخش های اثرگذار کش��ور 
در ارتب��اط اس��ت. بانک ملی ای��ران مایه 
افتخار و آبروی کش��ور اس��ت و امیدوارم 
مدیران جدید نیز نگرش جدیدی به بانک 
داشته باش��ند. در پایان نیز عباس شفیعی 
رییس هیات مدی��ره بانک ضمن تبریک 
به اعضای جدید هی��ات مدیره از خدمات 
موس��وی زاده و ایده های نوآورانه ایشان 

طی دوره خدمتی خود قدردانی کرد.

»فرهنگ ما می توانیم را در دستورکار قرار دهیم«
درمراسم معارفه معاونین مدیرعامل عنوان شد

گ�روهبانکوبیمه:آیین معارفه معاون 
برنامه ریزی و نوآوری و معاون توسعه مدیریت 
و منابع با حضور حس��ن ش��ریفی مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره بیم��ه ایران برگزار گردید. 
ش��ریفی ضم��ن  تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت 
منابع انسانی داخل ش��رکت و ترویج فرهنگ 
اتکاء به همکاران شرکت در مناصب مدیریتی 
با خاطرنش��ان نمودن زحمات معاونین س��ابق 
اظهار نمود: حوزه کاری معاونین معرفی ش��ده 
شامل قسمت زیادی از فعالیتهای شرکت بوده 
و در مواق��ع زیادی خدماتی ک��ه ارائه میگردد 
گمنام باقی میماند. ش��ریفی با اشاره به اینکه 
میبایست قدردان فرصت خدمت رسانی باشیم 

به معاونین و مدیران کل شرکت  توصیه نمود 
با توجه به شایس��تگی هایی ک��ه در نیروهای 
قراردادی ش��رکت وجود دارد از ظرفیت عظیم 
ایشان حتی برای تصدی پست های مدیریتی 
و جایگزین پروری استفاده گردد. رئیس هیات 
مدیره بیمه ایران ضمن اعالم برگزاری مراسمی 
جداگانه و در خور برای تقدیر از معاونین سابق، 
لزوم بررسی و پایش دالیل بروز نارضایتی در 
میان هم��کاران را یادآوری نموده و با اش��اره 
به کرامت انس��انی افراد از معاونین درخواست 
نمود با برنامه ریزی برای ش��کوفایی استعداد 
همکاران شرکت از ایجاد رخوت و بی انگیزگی 
در ایش��ان جلوگیری گردد. امیدواری به آینده 

ش��رکت به دلیل اس��تفاده از همکارانی که در 
بدنه ش��رکت هس��تند از نکاتی بود که مورد 
تاکی��د مدیرعامل بیمه ایران ق��رار گرفت در 
ادامه این مراس��م که با حضور معاون حقوقی 
و اس��تانها و امور ش��عب و تعدادی از مدیران 
کل س��تادی برگزار ش��د.  رمضانپ��ور معاون 
توس��عه مدیری��ت و منابع با سپاس��گزاری از 
اعتماد مدیریت عامل و  س��پردن مس��ئولیت، 
آمادگ��ی خود را برای ش��نیدن نقط��ه نظرات 
همه همکاران، فارغ از نوع اس��تخدام اعالم  و 
همکاری همه ارکان شرکت برای موفقیت در 
انجام ماموریتهای محوله را درخواس��ت نمود. 
س��المی معاون برنامه ریزی و نوآوری نیز در 

ادامه جلس��ه با اظهار امیدواری برای همراهی 
با مدیر عامل در ایستادگی پای منافع شرکت، 
به برنامه های در دس��ت اق��دام در حوزه های 
فناوری اطالعات و آموزش و بازاریابی اش��اره 
و جهت گیری برای مطالعه بازار و شناس��ایی 
محصوالت جدید و ش��نیدن صدای مشتری و 

تولید محتوای جدید ب��رای آموزش همکاران 
را از اه��م اقدامات پی��ش رو عنوان کرد. دکتر 
خدامی نیز ب��ا آرزوی موفقیت برای منصوبین 
جدید اظهار امیدواری کرد که با حضور سلیقه 
های مختلف در نظام تصمیم گیری ش��رکت 

اتفاقات خوبی برای بیمه ایران واقع گردد.

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 

بت  ن تك و  ون ت ا ام  ن  آئ ون و ماده  ا و ماده   ه مو آ
و  ا س رسم ها  تما وارا وسا

ب  و او يك ار  ت تاري ا
ب  و دو يك ار  ت تاري ا

م ال  م
ب م دو ارا ري 

ع اكبر اسماع

بت و ارا  ن تك و  ون ت ا ام  ن  آئ ون و ماده  ا و ماده   ه مو آ
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ب  و او  س  ار  ت تاري ا
ب  هار  و دو   ار  ت تاري ا
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»آرتور شنیْتْسلْر« که بود؟
آرتور شنیتْس��لِر، داستان نویس و نمایش نامه نویس 
برجسته اتریشي، در ۱۵ می ۱۸۶2م 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 2۳ 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.

نشاء کاری برنج - گيالن فناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست  و پنجم )7۰(
حجت االسالم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم آخرین دعای امام س��جاد حضرت زین 
العابدین س��الم اهلل علیه در دعای بیس��ت  وپنجم یک 
نَْیا َحَسَنًة، َو ِفي  دعای جامع قرآنی اس��ت: َو آتَِنا ِفي الدُّ
اآْلِخَرِة َحَس��َنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّاِر. و ما را در این دنیا و آن 
دنی��ا، خیر و خوبی عنایت ک��ن؛ و از عذاب دوزخ حفظ 

فرما. در این ایه که میزان همت دعا کننده است و یک 
دعای جامع است سه تقاضا آمده است: یک: حسنه در 
دنیا؛ که مصادیق حسنه در دنیا در روایات برخی امور را 
عنوان کرده اند از جمله: خوش خلقی؛ همسرخوب؛ رزق 
زیاد دوم: حسنه در آخرت؛ که مقصود رضوان و بهشت 
الهی و حورالعین است. و البته در اندیشه عارفان حسنه 

در دنیا و آخرت مقام قرب اس��ت و سوم: حفظ از آتش 
است که در بسیاری از دعا ها این مهم امده از جمله در 
جوشن کبیر بعد از هر بند باید خواست ُسْبحانََک یا ال اِلَه 
ااِّل اَنَْت الَْغْوَث الَْغْوَث َخلِّْصنا ِمَن الّناِر یا َربِّ و همچنین 
در دعای مجیر بعد از هر چند نام باید گفته شود: أَِجْرنا 

ِمَن النَّاِر َیا ُمِجیُر و ادعیه دیگر…
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اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي راه آهن جمهوري اسالمي ايران

اداره کل ارتباط��ات و عالئم الکتریکي راه آهن جمهوري اس��المي ای��ران در نظر دارد فرآیند ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی با موضوع » خرید ، نصب و راه اندازی ۷ دس��تگاه سیس��تم توزین ریلی دینامیک « را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به شماره  2۰۰۱۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۱۰  با شرایط زیر برگزار نماید. 
ارایه گواهی اس��تاندارد به همراه گواهی  تولید سیس��تم های توزین برای ش��رکت در مناقصه الزامی می باشد. درصورت عدم تولید 
کاالی موضوع مناقصه در داخل کش��ور و لزوم خرید کاالی خارجی گواهی عدم س��اخت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر 
صنایع الکتریکی و فلزی الزامی خواهد بود. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۶,۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال و مدت اعتبار  ضمانتنامه 
شرکت 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 اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه 
محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/2۰ می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 

برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت ۱2 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/2۷
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت ۱2 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

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

 تجدید فراخوان مناقصه 
شماره : 33/14۰۰/29

نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازي 
شرکت راه آهن جمهوري اسالمي 

ایران )سهامي خاص(

م/الف:  ۵17  شناسه آگهی:1313923

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 2۵ 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-۱۹ 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.

سفر غیر منتظره روز یکشنبه »بشار اسد« رئیس جمهور 
س��وریه به ایران، نقطه عطفی را در روابط میان تهران و 
دمشق رقم زد.  روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز گزارش 
امروز خود را به بررس��ی پیام مهم سفر اخیر »بشار اسد« 
رئیس جمهور سوریه به ایران اختصاص داد که مشروح آن 
از نظر می گذرد؛ در حالیکه گشایش نسبی اخیر در روابط 
میان سوریه و کشورهای عربی گمانه زنی ها را به سمت 
رخوت احتمالی در روابط تهران و دمش��ق س��وق می داد، 
سفر غیر منتظره روز یکشنبه »بشار اسد« رئیس جمهور 
س��وریه به تهران نقطه عطفی در روابط دو کشور رقم زد. 
این دومین بار بود که رئیس جمهور س��وریه در س��فری 
از پیش اعالم نش��ده به ایران آمد و ب��ا مقامات بلندپایه 
این کش��ور دیدار کرد. آخرین سفر اسد به تهران به سال 
2۰۱۹ برمی گردد که به واسطه هماهنگی های انجام شده 
از سوی س��ردار فقید قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه 
قدس به تهران صورت گرفت. س��فرهای اسد به تهران 
در برهه زمانی صورت گرفته که جنگ داخلی در س��وریه 
تا حد زیادی فروکش کرده بود. در سفر سال 2۰۱۹ خطر 
س��قوط دیگر دولت سوریه را تهدید نمی کرد و سفر اخیر 
وی به تهران در حالی انجام شد که دولت سوریه نه تنها 
از خطر س��قوط نجات یافت، بلکه در مسیر احیا و عادی 
س��ازی روابط با دیگر کش��ورهای عربی قرار دارد. دولت 

سوریه از روند عادی سازی روابط با دیگر کشورهای عربی 
استقبال کرده، روندی که با سفر ماه مارس اسد به ابوظبی 
و دیدار با ش��یخ محمد بن زائد آل نهیان، ولیعهد با نفوذ 
آن به اوج خود رسید. سفر اسد به ابوظبی حاکی از بهبود 
روابط دمش��ق با برخی کش��ورهای عربی دیگر نیز تلقی 
ش��د. بنا به آنچه در آن زمان در رسانه های اماراتی عنوان 
ش��د، در سفر اسد بر این مهم تاکید شد که سوریه ستون 
اساسی امنیت کشورهای عربی محسوب می شود و امارات 
مایل به تقویت همکاری های دو جانبه با دمش��ق است. 
همچنین سفر اس��د به امارات در بحبوحه تالش ها برای 
بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب صورت گرفت، تالشی 
که به دلیل مخالفت برخی کشورهای عربی مهم هنوز به 
نتیجه نرسیده اس��ت. بهبود نسبی روابط سوریه با برخی 
کشورهای عربی به گمانه زنی های گسترده ای دامن زد، 
مبنی بر اینکه کش��ور جنگ زده سوریه به منظور نزدیک 
شدن به کشورهای عربی رقیب ایران، احتمااًل از جمهوری 
اسالمی فاصله بگیرد. از سویی اظهارنظر برخی کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس مبنی بر لزوم بازگرداندن سوریه 
به جمع کش��ورهای عربی، نیز به تقویت این گمانه دامن 
زد. با این حال رهبری سوریه )با سفر اخیر به تهران( نشان 
داد که برای روابط دو جانبه با جمهوری اس��المی ارزش 
زیادی قائل اس��ت و روابط دو کش��ور آنچنان قوی است 

که بعید است تحت تأثیر عادی سازی روابط با کشورهای 
عربی کمرنگ شود. مقامات ایرانی نیز در جریان سفر اخیر 
اسد به تهران بر روابط عمیق میان دو کشور تاکید کردند. 
»حضرت آیت اهلل خامنه ای« رهبر انقالب اس��المی حتی 
در خصوص تالش کش��ورهای عربی برای عادی سازی 
روابط با سوریه بر لزوم توجه به رفتارهای گذشته آنها در 
قبال دمشق، در هر گونه روند عادی سازی تاکید کردند. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای تأکید کردن��د: پیوند و رابطه 
ایران و س��وریه برای هر دو کش��ور حیاتی اس��ت و نباید 
بگذاری��م این روابط تضعیف ش��ود، بلکه باید آن را تا حد 
امکان تقویت کنیم. رهبر انقالب با اشاره به ابزار دوستی 
و محبت تازه برخی از کشورهایی، که در سالهای اخیر در 
جبهه مقابل سوریه بودند، گفت مسیر آینده باید بر مبنای 
تجربیات گذشته شکل گیرد. سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت خارجه ایران نیز بر روابط مستحکم تهران و دمشق 
تاکید کرد. وی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعالم کرد: 
س��وریه وارد مرحله جدیدی شده اس��ت و ایران به دنبال 
تقوی��ت همکاری ها با این کش��ور در زمینه های مختلف 
اس��ت. خطیب زاده خاطرنشان کرد: سفر اسد حاوی پیام 
مهمی اس��ت، این که سوریه پس از سفر وی به منطقه و 
بازگش��ایی سفارتخانه های خارجی در دمشق، اکنون وارد 

مرحله جدیدی شده است.

پیام مهمی که سفر »بشار اسد« به تهران داشت

طرحی در مجلس مطرح ش��ده که براساس آن هر کسی 
می تواند دوره کوتاه مدت کاوش باستانی بگذراند و مجوز 
حفاری بگیرد همچنین افراد خارجی به راحتی آثار کشف 
ش��ده را خریده و از ایران خ��ارج کنند! چند روز پیش ۴۶ 
نماینده مجلس طرح »اس��تفاده بهینه از اش��یا باستانی و 
گنج ه��ا« را ارائه داده اند که بررس��ی آن نش��ان می دهد 
در صورت تصوی��ب، نگرانی هایی را برای حراج گنج ها و 
اشیای تاریخی کشف ش��ده در پی خواهد داشت. در این 
طرح نمایندگان مجلس اشیای باستانی و عتیقه را همان 
اشیایی دانسته اند که یکصد سال بیشتر قدمت دارند ولی 
در این طرح اش��یای زیر صد سال قدمت نیز مدنظر قرار 
گرفته است. در این طرح همچنان کاوش و حفاری بدون 
مجوز ممنوع و مطابق قانون مستحق مجازات خواهد بود. 
در ماده س��ه این طرح اعالم شده وزارت میراث فرهنگی 
موظف است به دارندگان مدرک مرتبط با باستان شناسی 
و تاریخ در س��طح فوق لیس��انس پس از برگزاری کمیته 

مرتبط، مجوز کاوش دهد.
هرکسیمیتواندحفاریکند! ���

غیر از آن هر کسی که مدرک مرتبط ندارد اما دوره کوتاه 
مدت کاوش و حفاری باستان شناسی با روش علمی را که 
مور تأیید وزارت متبوعه باشد بگذراند می تواند روند دریافت 
مج��وز کاوش را طی کند. این م��اده از طرح جزو موادی 

است که باستان شناسان به شدت با آن در فضای مجازی 
مخالفت کرده اند چون در این صورت هر کسی می تواند 
ب��ا گذراندن یک دوره کوتاه در هر بخش و تپه باس��تانی 
کاوش کند. این درحالی اس��ت که باستان شناسان برای 
حفاری دوره های طوالنی مدت و تخصصی می گذرانند و 
این اقدام در واقع یک کار تخصصی است نه سطحی که 
بتوان آن را با یک دوره کوتاه شناخت. البته در ماده دیگری 
به این موضوع اشاره شده که تخریب یا تضییع میراث ملی 
یا کاوش غیر اصولی بر عهده دارندگان پروانه کاوش است 
و باید جبران کند اما اعالم نشده که چگونه ممکن است 
وقتی محوطه ای تاریخی که ممکن اس��ت اشیایی نیز در 
آن وجود داش��ته باش��د، با تخریب یک اثر، امکان جبران 
وج��ود دارد. همچنین در ماده دیگ��ری از این طرح آمده 
که اگر ش��یء کشف شود مسئول فنی موظف است آن را 
در س��امانه راه اندازی شده به این منظور، ثبت کند و هر 
زمان که کارشناسان وزارت میراث فرهنگی خواستند از آن 
بازدید کنند. همچنین یک ماه پس از ثبت ش��یء وکیل 
قانونی او باید ش��یء کشف شده را به انبار وزارت تحویل 
دهد تا نس��بت به قیمت گذاری آن اقدام شود. اما اگر این 
ثبت ب��ه صورت صحیح انجام نگرفت مج��ازات در نظر 
گرفته می ش��ود. وزارت میراث فرهنگی هم باید تا ۶ ماه 
دیگر سامانه آثار باستانی را راه اندازی کند. درباره اشیایی 

که متعلق به کلکسیون های شخصی است یا در ایران یا 
سایر کشورها پیدا شده هم اعالم کرده اند که می تواند در 
سامانه آثار باستانی ثبت شود در واقع اینجا اختیار داده شده 
نه الزام. از طرفی پس از قیمت گذاری آن شیء تاریخی، 
موزه ه��ا یا نهادهای دولتی یک ماه می توانند پس از درج 
قیمت در سامانه با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی، 
آن شیء را خریداری کنند. در اینجا اعالم شده ۷۰ درصد 
مبلغ شیء به وزارت میراث فرهنگی واریز می شود. اما اگر 
سه ماه گذشت و هیچ خریداری برای آن شیء پیدا نشد، 
ثبت کننده شیء می تواند پس از واریز مبلغ انبارداری، بیمه 
و … سند مالکیت را بگیرد. در این صورت اگر هر کسی 
نتواند برای ش��یء ثبت شده در س��امانه خریدار پیدا کند 

می تواند آن شیء را در مالکیت شخصی دربیاورد!
فروشآثاربهخارجیها! ���

اگر ثبت کننده شیء، تمایلی به خرید نداشت پس از ۷ ماه 
هر ایرانی عضو سامانه می تواند آن را بخرد خارجی ها نیز 
پس از یک سال که عضو س��امانه شدند می توانند آن را 
خریداری کنند! این طرح دقیقاً به معنی حراج آثار تاریخی 
است. کسانی که می توانند به راحتی آثار را خریداری کرده 
و به خارج از کش��ور ببرند! در این میان اگر شیء منحصر 
به فر بود مانند منشور کوروش یا الماس دریای نور دولت 

باید آن را خریداری کند.

انتقاد به طرح عجیب مجلس؛
 چراغ سبز به حفاران غیرمجاز و تاراج آثار

کنگره آمریکا با اف��زودن چندین میلیارد دیگر به مبلغ 
درخواس��تی رئیس جمهور این کش��ور برای کمک به 
اوکراین، بررسی بودجه های ضروری مرتبط با مسائل 
م��ردم آمریکا را به تعویق انداخ��ت. به گزارش رویترز، 
دو منبع آگاه اعالم کردند که اعضای دموکرات کنگره 
آمری��کا موافق��ت کردند که ۳۹.۸ میلی��ارد دالر کمک 
اضافی به اوکراین ارائ��ه کنند. اقدام فوق نگرانی هایی 
را مبنی بر اینکه تأخی��ر در رأی گیری می تواند جریان 
ارس��ال تس��لیحات ایاالت متحده به دولت کی یف را 
مختل کند، بر طرف می س��ازد. مجلس نمایندگان قرار 
اس��ت این طرح را امروز سه ش��نبه به تصویب برساند 

و س��ناتورهای مجلس س��نا نیز اعالم کردند که آماده 
اند تا س��ریعًا در رابطه با تصوی��ب آن اقدامات الزم را 
انج��ام دهند. »ج��و بایدن« رئیس جمه��ور آمریکا در 
ابتدا درخواس��ت ۳۳ میلیارد دالر کمک برای اوکراین 
کرده بود، اما کنگره چند میلیارد دالر دیگر ش��امل ۳.۴ 
میلی��ارد برای کم��ک غذایی و ۳.۴ میلی��ارد تجهیزات 
نظامی بر مبلغ پیش��نهادی بایدن افزوده اس��ت. طرح 
مذکور در اولویت کار کنگره آمریکا قرار گرفته اس��ت 
و این در حالی اس��ت که بررس��ی الیحه برای بودجه 
اضاف��ی مرتبط با هم��ه گیری وی��روس کرونا در این 
کشور که مدت هاس��ت در نوبت بررسی قرار دارد، باز 

هم به تعویق انداخته ش��د. بایدن روز دوشنبه از کنگره 
این کش��ور خواست تا فوراً الیحه کمک به اوکراین را 
تصویب کند و برای اولین بار هشدار داد که کمک های 
موجود در تقریبًا طی ده روز به پایان می رس��د. وی در 
بیانیه ای خط��اب به کنگره گفت: در چند روز آینده آن 
)طرح تصویب ش��ده( روی میز کار من باشد. آمریکا به 
صراحت اعالم کرده اس��ت که قص��د دارد از اوکراین 
حمایت طوالنی مدت به عمل آورد و تاکنون میلیاردها 
دالر کمک های نظامی به اوکراین ارس��ال کرده است، 
مسئله ای که از سوی مسکو به عنوان ریختن بنزین بر 

روی آتش درگیری ها تلقی شده است.

نمایندگان کنگره آمریکا، اوکراین را به مردم خود ترجیح دادند
با اولویت قرار دادن حمایت مالی از کی یف؛


