
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی گفت: امروز جهاد م��ا مبارزه با 
گرانی است؛ امروز اگر می خواهیم به دشمن سیلی بزنیم و جواب 
غربزده های داخلی را بدهیم باید کار خود را رها نکنیم. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، محمدباقر قالیباف در مراس��م یادواره ش��هدای 
طاب و روحانیون تهران که در محل وزارت کش��ور برگزار ش��د 
ضمن تقدیر و تش��کر از دس��ت اندر کاران و برگزارکنندگان این 
نشست، گفت: چنین نشس��ت هایی نمادی از فعالیت های مستمر 
برای زنده نگه داشتن فرهنگ جهاد و شهادت است. وی تصریح 
کرد: یکی از حرکت های جنگ نرم توس��ط دشمنان انقاب و در 
رأس آنها رژیم صهیونیس��تی جوسازی هایی است که می خواهند 
ذهن جامعه را آلوده می کنند. اما این یادواره نشان داد که علما در 
سختی ها و مشکات کجا هستند و چه نقشی ایفا کرده اند. رئیس 
مجلس شورای اسامی بیان کرد: این نشست نمونه ای از آن است 
که نشان دهیم روحانیت اهل فکر و اندیشه و مبتنی بر سنت های 
الهی و پیش��تاز در میدان جهاد و شهادت است. قالیباف افزود: اگر 
همه صنوف و قش��رها را نگاه کنیم سرآمد آنها در میدان جهاد از 
ش��هدا تا آزادگان گرفته، روحانیت است و این افتخاری برای این 
قش��ر است که چنین حضوری داشته اند؛ اخاص، صفا، گذشت و 
شجاعت روحانیت در جبهه برای یکایک رزمندگان  درس بود. وی 
تاکید کرد: نمی توان در مجلسی، شهدا را یاد کنیم و به یاد شهید 

میثمی نیفتیم. روحانی جوانی که نماینده امام )ره( در قرارگاه  بود و 
با رفتار و عمل خود اخاق، شجاعت و آرامش در لحظات سخت 
را به ما آموزش می داد. گاهی که مقابل دش��من ش��رایط سختی 
پیش می آمد که نان، آب و ساحی به ما نمی رسید شهید میثمی 
آنج��ا حضور پیدا می کرد، او همیش��ه در بحرانی ترین نقاط جبهه 
حاضر می ش��د و حرف و یاد از ش��هید میثمی نمادی از ش��هدای 
روحانیت است. رئیس مجلس ش��ورای اسامی بیان کرد: آنهال 
س��ربازان امام )ره( بودند، تربیت شدگان امامی که در طول زندگی 
جز برای خدا کامی نگفت و جز در راه خدا گامی برنداشت و آنها 
هستند که فرهنگ ش��هدا را نگاه می دارند. قالیباف با بیان اینکه 
باید اهل جهاد باشیم، گفت: وقتی حرف از جهاد تبیین و تصمیم 
و محرومیت زدایی و جهاد س��ازندگی در میان است باید بفهمیم و 
بدانیم در مقابل ما دشمن وجود دارد. اینکه رهبر انقاب حرف از 
جهاد تبیین می زدند در اصل این رس��الت نبی مکرم اس��ام بوده 
است و امروز علمای ما باید وارثان انبیا باشند که هستند. بنابراین 
ام��روز جهاد تبیین در مقابل دش��من چه در جن��گ نرم و چه در 
جنگ سخت رسالتی بر دوش علما است. وی اظهار کرد: باید در 
راه خود بایس��تیم و باقی بمانیم. طبیعتا در میدان جهاد باید هرچه 
داریم را با خود بیاوریم. هم جان و هم آبروی ما فانی است و باید 
برای انقاب از این دو بگذریم. اگر به دنبال توفیق و رضوان الهی 

هس��تیم باید از جان و مال و آبروی خود بگذریم، نباید اینها ما را 
به حاشیه ببرد تا بتوانیم در متن جهاد و مبارزه باقی بمانیم. رئیس 
مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه بدانیم که شرط پیروزی 
و رمز موفقیت در این مسیر، صبر و انتظار است، گفت: این وعده 
خدا و رسول خدا است. باید در برابر دشمن ایستادگی داشته باشیم. 
اگر تردید پیدا کنیم هر تاش��ی بی فایده خواهد بود. این مس��یر 
حتما س��ختی دارد اما نباید منحرف بشویم یا تردیدی پیدا کنیم. 
قالیباف تصریح کرد: امروز جهاد ما مبارزه با گرانی اس��ت؛ امروز 
اگر می خواهیم راه ش��هدا را ادامه بدهیم و به دشمن سیلی بزنیم 
و ج��واب غربزده های داخل��ی را بدهیم باید کار خود را رها نکنیم 
و وظایف خود را به درس��تی انجام بدهیم و به حاشیه نرویم. همه 
حرف ما امروز کارآمدی دین در اداره جامعه اس��ت. امروز کربای 
پنج و جنگ و عملیات و ادامه راه ش��هید میثمی در این است که 
دین در قدرت باش��د. وی با بیان اینکه باید به نارسایی های فعلی 
پای��ان بدهیم، گفت: ما فرزندان انقاب هس��تیم و می توانیم این 
کار را انج��ام دهیم و نباید تردیدی در این زمینه داش��ته باش��یم. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی تصریح کرد: امروز ما مسئوالن 
باید جهاد تصمیم داش��ته باشیم و با اراده و تصمیمی درست و به 
جا برای حل مش��کات و منفعت مردم اقدام کنیم و تحت هیچ 

حرفی قرار نگیریم. 

جهاد امروز مبارزه با گرانی  و حل مشکالت مردم است
رئیس مجلس:

رئیس جمهور گفت: مردم باید در جریان ضرورت اصاح نظام اقتصادی و تغییر رویکرد در پرداخت یارانه ها قرار گیرند و برای آنها توضیح داده 
شود که دولت چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االسام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در 
جلسه هیئت دولت، اصاح نظام اقتصادی و توزیع عادالنه یارانه ها را دستور کار مهم حال حاضر دولت دانست و بر لزوم تبیین دقیق مساله و اقناع 
افکار عمومی تاکید کرد. وی گفت: مردم عزیز ما فهیم و بصیر هستند و اگر الزامات اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه های دولت در راستای 
سامان دادن به اقتصاد کشور برای آنها به درستی تبیین شود حتما در این زمینه همراهی خواهند داشت. رئیس جمهور تصریح کرد: مردم باید در 
جریان ضرورت اصاح نظام اقتصادی و تغییر رویکرد در پرداخت یارانه ها قرار گیرند و برای آنها توضیح داده شود که دولت چرا چنین تصمیمی را 
اتخاذ کرده و این اقدام چه آثاری برای کشور دارد. رئیسی طرح توزیع عادالنه یارانه ها را مبتنی بر سیاست ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت 
امروز کشور دانست که ساعت ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است و دیگر قوا و دستگاه ها، رسانه ها، صاحبان تریبون های عمومی 

و آحاد ملت را به همراهی و یاری دولت در اجرای این کار مهم دعوت کرد.

قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( نیروی زمینی سپاه خبر داد؛
انهدام مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق

روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( نیروی زمینی سپاه از دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در شمال غرب کشور و انهدام پایگاه ها 
و مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق خبر داد. به گزارش سپاه نیوز، در پی شرارت های اخیر گروهک های تروریستی وابسته به 
اس��تکبار جهانی در اعزام تیم های تروریس��تی برای نفوذ و انجام عملیات های ضدامنیتی و خرابکارانه در خاک کشورمان، با اقدامات اطاعاتی و 
عملیاتی دقیق، یک تیم مسلح تروریستی، در تور اطاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و تمامی اعضای 
این تیم تروریستی ۵ نفره در شهرستان بانه دستگیر شدند. بنابراین گزارش درپی اعترافات اعضای این تیم تروریستی به اهداف و نیات خرابکارانه 
و شوم خود علیه ایران اسامی، از صبح امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه پایگاه ها و مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق هدف 

حمات رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و منهدم شدند.

در حین پوشش رسانه ای تحوالت اراضی اشغالی؛
خبرنگار شبکه »الجزیره« به ضرب گلوله صهیونیست ها به شهادت رسید

»شیرین ابو عاقله« خبرنگار الجزیره در جریان پوشش خبری حوادث و درگیری های اردوگاه جنین، به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست به 
شهادت رسید. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، »شیرین ابو عاقله« خبرنگار الجزیره در جریان پوشش خبری حوادث و درگیری های 
اردوگاه جنین، به ضرب گلوله نظامیان اش��غالگر صهیونیس��ت به شهادت رسید. الجزیره ضمن تسلیت شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار خود به 

ضرب گلوله نظامیان صهیونیست، تاکید کرد که او وقتی هدف گلوله صهیونیست ها قرار گرفت، جلیقه خبرنگاری به تن داشت.

بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بی نظمی
روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت اطاعات از بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بی نظمی خبر داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
اداره کل روابط عمومی و اطاع رس��انی وزارت اطاعات در اطاعیه ای اعام کرد: دو فرد اروپایی که با هدف س��و اس��تفاده از مطالبات به حق 
برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی نظمی اجتماعی و بی ثبات سازی جامعه وارد کشور شده بودند، توسط 
سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی و بازداشت شدند. توطئه گران بیگانه که از سناریوهای متعدد و متنوع سال های اخیر خویش علیه این 
ملک و ملّت طرفی نبسته بودند، با هدف اجرای طرحی ترکیبی از روش های نوین نرم و سخت، دو مأمور با تجربه ی خود را به ایران اعزام کرده 
بودند. این افراد مأموریت داشتند با توجیه، هدایت، شبکه سازی و مرتبط سازی افراد و شبکه های آلوده داخلی، بر مشکات و مطالبات اقشار شریف 
و زحمت کش جامعه اشراف پیدا کرده و با منحرف سازی مطالبات و مرتبط سازی گروه های متصل به خود، جامعه را با موج سهمگینی از تخریب 
و ش��رارت و نا امنی مواجه نمایند. دو عنصر اصلی، از اتباع یک کش��ور اروپایی و سازماندهی شده توسط سرویس های جاسوسی، از متخصصین 
حرفه ای در زمینه ی ایجاد شورش و بی ثباتی هستند که سال ها در چندین کشور هدف، تجربه اجرای چنین سناریوهایی را به مأمورین محلی خود 
آموزش داده بودند. افراد موصوف بر اساس رهگیری های فرامرزی وزارت اطاعات، در تور اطاعاتی هوشمند این وزارت خانه قرار گرفته بودند و 
از لحظه ی ورود به ایران تا زمان بازداشت، کلیه ی برنامه ها و ماقات های پنهان آنها، پوشش های استفاده شده و خطوط عملیاتی مخرب انتقالی 
به برخی کانون های مرتبط، منجمله به تشکل غیرقانونی موسوم به »شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان« تحت نظارت کامل امنیتی 
قرار گرفته و مستند شده است. وزارت اطاعات ضمن هشدار جدی به کانون های توطئه گر بیگانه و پایگاه های آلوده داخلی آنها اعام می نماید 
که در پاس��داری از امنیت و آرامش مردم عزیز و س��ربلند ایران اس��امی و اقشار و صنوف معزز و خدمت گزار جامعه، کمترین چشم پوشی را روا 

نمی داند. ضمناً در اولین زمان ممکن، بخشی از مستندات صوتی و تصویری به استحضار ملّت شریف ایران خواهد رسید.

مردم در جریان الزامات دولت برای اصالح نظام اقتصادی قرار گیرند
رئیسی در هیئت دولت:

دبیر ش��ورای نگهبان گفت: مس��ئوالن در اجرای اصاح یارانه ها 
ب��ا بررس��ی های همه جانب��ه، به نح��وی برنامه ری��زی کنند که 
مردم دچار س��ختی و فشار نش��وند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
آیت اهلل احمد جنتی دبیر ش��ورای نگهبان صبح امروز )چهارشنبه( 
در جلس��ه شورای نگهبان با تس��لیت به مناسبت سالروز تخریب 
بارگاه ملکوتی ائمه بقیع توس��ط وهابیون، گفت: حدود ۱۰۰ سال 
پیش در روز هشتم ماه شوال سال ۱۳۴۴ هجری قمری وهابیون 
افراط��ی حرم چهار امام ش��یعیان در بقیع را وی��ران و خود را به 
بدنامی در تاریخ مش��هور کردند. وی افزود: در این روز قبرس��تان 
بقیع با فتوای ۱۵ نفر از مفتیان مدینه مبنی بر ممنوعیت س��اختن 
بنا بر روی قبور به زمینی مس��طح تبدیل ش��د و اکنون قبور ائمه 

)ع( فقط با عامت هایی خاص مشخص است و تاکنون تاش ها 
برای ایجاد حتی یک سایبان در این مکان نتیجه ای نداشته است. 
دبیر ش��ورای نگهبان اظهار داش��ت: در قبرستان بقیع که در واقع 
همچون بهشتی در زمین است، عاوه بر مزار چهار امام شیعیان، 
مزار تعداد زیادی از بس��تگان پیامبر، بزرگان و صحابه اسام نیز 
وجود دارد. آیت اهلل جنتی تصریح کرد: نکته اینجاست که جریان 
تکفیری وهابیت با کج فهمی از مفاهیم دین مبین اسام، حضور 
در مزار بزرگان و طلب رحمت خداوند برای آنها و همچنین طلب 
رحمت کردن برای خود را ش��رک می داند اما خودش آلت دست 
سرویس های جاسوسی انگلیس و آمریکاست و اطاعت و عبودیت 
این طاغوت های زنده که مصداق واقعی ش��رک هس��تند را پیشه 

خود کرده اس��ت. وی با بیان اینکه تخریب بقیع توسط وهابیون 
افراطی تجاوز به حقوق مس��لمانان و شیعیان است، پیشنهاد کرد 
که این مسئله باید با تشکیل جلسات علمی و فقهی بررسی شده 
و ابع��اد این جنایت تبیین ش��ده و در ای��ن زمینه اقدامات حقوقی 
در عرص��ه بین الملل انجام ش��ود. دبیر ش��ورای نگهبان با تاکید 
بر اینکه وهابیون افراطی می پندارند با چنین اقدامات جاهانه ای 
می توانن��د از تأثیرگذاری صاحبان این مزارهای متبرکه جلوگیری 
کنند، تصریح کرد: این اقدامات جاهانه در حالی انجام می ش��ود 
ک��ه ارزش های فطری ائمه که انس��ان ها را به آنها فرا می خوانند 
قطعاً عالم گیر خواهد شد و هم اکنون نشانه های این اتفاق مبارک 

قابل مشاهده است.

آیت اهلل جنتی:
اجرای اصالح یارانه ها به گونه ای باشد که مردم دچار فشار نشوند

صفحه2

درس های بی فایده  مدارس 
را حذف کنید

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند؛

 در زمینه سند خوب و تصمیم کمبود نداریم؛ بروید دنبال عمل جدی و مجاهدانه
 رسالت معلمان، تربیت نسل با هویت مّلی برای تمدن نوین اسالمی است

 مشکالت بیمه، بازنشستگی و هزینه درمان معلمین را حل کنید
 روحیه مقاومت اکسیر عالج مشکالت کشور است

 نسل آینده باید ایستادگی را بیاموزد

همین صفحههمین صفحه

 جهاد امروز مبارزه با گرانی
 و حل مشکالت مردم است

مردم در جریان الزامات دولت برای 
اصالح نظام اقتصادی قرار گیرند

هر که از خطای دیگران بگذرد خدا از گناهش بگذرد. پیامبر اکرم )ص( 
رئیسی در هیئت دولت:رئیس مجلس:

روزنامه صبح ايران  
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واردات خودرو 
آزاد شد

صفحه6

همین صفحه

همین صفحه

صفحه3

در حالی که از شب گذشته نامه و لیست قیمتی 
در شبکه های اجتماعی در ارتباط با افزایش قیمت 
انواع قیمت مواد غذایی از جمله مرغ و تخم مرغ و 

شیر دست به دست می شود که...

تایید و تکذیب قیمت های 
بازار، بازی با اعصاب ملت

 جای خالی سخنگوی واحد و مطلع
 در پیشانی طرح اصالح ارز ترجیحی

دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان ل��وازم صوتی و 
تصویری کش��ور گف��ت: خاه��ا و نقاط ضعف 
قانونی در مواردی همچون ته لنجی، مرزنشینی، 

تعاونی های مرزی و غیره در موضوع...

چالش صنعت لوازم خانگی 
با عرضه کاالی قاچاق

خبرنگار شبکه »الجزیره« به ضرب 
گلوله صهیونیست ها به شهادت رسید

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم 
صوتی و تصويری کشور مطرح کرد؛

وزیر صمت:

وزی��ر صمت از تصویب کلیات واردات خ��ودرو در هیئت دولت 
پی��رو پیگیری های ای��ن وزارتخانه خب��ر داد و گفت: جزئیات و 
چگونگی آیین نامه واردات خودرو به زودی اعام و اطاع رسانی 
می ش��ود. به گزارش »عصر ایرانی��ان« به نقل از وزارت صمت، 

»س��یدرضا فاطمی امین« با اعام این خبر، اف��زود: از روزهای 
نخست بر عهده گرفتن مسئولیت، باور به لزوم ایجاد بازار رقابتی 
و پاس��خگویی مناسب به نیاز خریداران داشتیم و لغو ممنوعیت 
واردات خودرو را به عنوان یکی از برنامه های جدی س��اماندهی 
صنعت خودرو در دستور کار قراردادیم. وی تصریح کرد: با توجه 
رف��ع موانع صادرات��ی و افزایش صادرات که به برطرف ش��دن 
مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار 

ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواس��تار آزادسازی واردات آن 
برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه 
در مراج��ع ذی ربط و هیئت دولت، آزاد ش��دن واردات خودرو را 
به دور از هیاهوهای رس��انه ای به صورت جدی پیگیری کردیم. 
وزیر صمت ادامه داد: س��رانجام با ارائه گزارش های کارشناسی 
و بیان استدالل های منطقی، پیگیری های مستمر نتیجه داد و 

پیشنهادهای این وزارتخانه در هیئت دولت به تصویب رسید.

واردات خودرو آزاد شد
وزیر صمت:
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ايران و جهان

وزارت کار در یک فرصت ۳ ماه 
دهک ها را پاالیش کرده است

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: وزارت 
کار طبق قانون بودجه امسال، ۳ ماه فرصت 
داشت که دهک ها را پاالیش کنند و آنهایی 
که درآمد باال داش��تند را تعیین تکلیف کند و 
اف��رادی جدید را وارد کن��د. به گزارش مهر، 
مسعود میرکاظمی رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه )چهارش��نبه( در پایان جلس��ه هیئت 
وزیران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یارانه 
معیشتی و یارانه ماهانه در یک حساب تجمیع 
می شود، در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین 
تکلیف افرادی که ب��ه هر نحوی تاکنون در 
س��ازوکار جدی��د، یارانه معیش��تی و ماهانه 
دریاف��ت نکرده اند، گف��ت: وزارت کار طبق 
قانون بودجه امسال، ۳ ماه فرصت داشت که 
دهک ه��ا را پاالیش کنند و آنهایی که درآمد 
باال داش��تند را تعیین تکلی��ف کند و افرادی 
جدید را وارد کن��د که جزء دهک های پایین 
هستند و از دریافت یارانه جا مانده بودند. وی 
اف��زود: وزارت کار این کار را می کند و اگر از 
خودشان س��ؤال کنید در این مورد اطاعات 
دقیق تری می دهند. رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه در پاس��خ به این سؤال که در سامانه 
بررسی شکایات آمده که ۶ ماه پس از بررسی 
جواب اعتراض افراد را می دهند، عنوان کرد: 
من این را نشنیدم قاعدتاً با وزارت رفاه چون 
طب��ق قانون مکلف به این قضیه اس��ت باید 

صحبت شود.

»انریکه مورا« با علی باقری دیدار و 
گفتگو کرد

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
)چهارشنبه( در سفر به تهران با مذاکره کننده 
کش��ورمان در مذاکرات وی��ن دیدار و گفتگو 
کرد. به گزارش »عصر ایرانیان«، انریکه مو را 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و هماهنگ کننده گفتگوهای وین در سفر به 
تهران با علی باقری مذاکره کننده کشورمان 
در مذاکرات وین دی��دار و گفتگو کرد. مو را 
)سه شنبه( در صفحه شخصی خود نوشت: بار 
دیگ��ر برای دیدار با علی باقری کنی و دیگر 
مقامات ایران��ی در خصوص مذاکرات وین و 
س��ایر موضوعات راهی تهران هس��تم. وی 
افزود: کار ب��ر روی حل اختافات باقی مانده 
در مذاکرات ادامه دارد. مو را بعد از توافق اخیر 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و حس��ین امیرعبداللهی��ان وزیر خارجه 
کش��ورمان برای دومین بار در سال جاری به 

تهران سفر کرده است.

ایران از تالش ها برای تقویت مناسبات 
تهران و بروکسل استقبال می کند

رئیس جمهور گفت: جمهوری اسامی ایران 
از تاش ها برای تقویت و گسترش مناسبات 
تهران و بروکسل استقبال می کند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، حجت االسام سید ابراهیم 
رئیس��ی در پاسخ به تماس تلفنی »الکساندر 
دی کرو« نخس��ت وزیر بلژیک با بیان اینکه 
دو کش��ور در ط��ول س��الیان طوالنی روابط 
دیپلماتیک خود را براس��اس اص��ول احترام 
و مناف��ع متقاب��ل ب��ه پیش برده ان��د، گفت: 
جمهوری اس��امی ای��ران از تاش ها برای 
تقویت و گسترش مناسبات تهران و بروکسل 
استقبال می کند. وی با اش��اره به زمینه ها و 
ظرفیت های مناس��ب ای��ران و بلژیک برای 
ارتقای سطح تعامات اظهار کرد: از تاش ها 
برای تقویت و گس��ترش مناس��بات تهران و 
بروکسل اس��تقبال می کنیم. رئیس جمهور با 
اش��اره به زمینه ها و ظرفیت های مناسب در 
دو کشور برای ارتقای سطح تعامات افزود: 
عملیاتی ش��دن ظرفیت های بالقوه در روابط 
دوجانبه می تواند زمینه مناسبی برای افزایش 

همکاری های دو کشور نیز باشد. 

هر دو مسیر خنثی سازی و رفع 
تحریم ها پیگیری می شود

وزی��ر امور خارج��ه با بیان این که دو مس��یر 
خنثی سازی و رفع تحریم ها پیگیری می شود، 
گفت: مصون س��ازی کش��ور از مسیر تحول 
اقتص��ادی و توزی��ع عادالنه نظ��ام پرداخت 
یارانه راهبرد اصلی اس��ت. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، حس��ین امیرعبداللهیان در حساب 
کاربری خود در توئیتر، نوش��ت: هر دو مسیر 
خنثی سازی و رفع تحریم ها پیگیری می شود. 
وی تاکید کرد: مصون س��ازی کشور از مسیر 
 تحول اقتصادی و توزیع عادالنه نظام پرداخت 
 یارانه یک راهبرد اصلی اس��ت. مذاکره برای 
لغو تحریم ها، با رعای��ت خطوط قرمز ایران 
در رس��یدن به توافقی خوب، قوی و پایدار در 

مسیر درست خود پیگیری می شود.

اقدامات ضدروسی آمریکا شباهت 
زیادی به نازی ها دارد

رئیس س��رویس اطاعات خارجی روس��یه، 
آمریکا را به روی آوردن به کارزار گس��ترده 
ضداطاعاتی علیه مسکو در جهت تحریک 
افکار عمومی کشورش متهم کرد. به گزارش 
اس��پوتنیک، »سرگئی ناریش��کین« رئیس 
س��رویس اطاعات خارجی روس��یه امروز 
چهارشنبه اعام کرد تاش هایی که وزارت 
خارجه آمری��کا در جهت ب��ی اعتبار کردن 
روس��یه به کار می گیرد، یادآور نهاد تبلیغاتی 
نازی ه��ا در طول جنگ جهانی دوم اس��ت. 
مقام ارش��د اطاعاتی روسیه تاکید کرد که 
هدف وزارت خارجه آمریکا بی اعتبار کردن 
عملیات ویژه مسکو در اوکراین است و این 
کار را در روس��یه با اس��تفاده از سازمان های 
غیردولت��ی تحت کنترل خود انجام می دهد. 
وی در ادام��ه اف��زود: برخ��ی از تاش های 
)وزارت خارج��ه آمریکا( ش��باهت زیادی با 
بدترین اقدامات وزارت تبلیغات آلمان نازی و 

رئیس آن »جوزف گوبلز« دارد.

زمان توافق با ایران فرا رسیده است
نماینده کنگره آمریکا اعام کرد که زمان به 
توافق رس��یدن با ایران در مذاکرات برچیدن 
تحریم ها فرا رس��یده است. به گزارش مهر، 
»ایلهان عمر« نماینده مس��لمان ایالت مینه 
س��وتا در کنگره آمریکا بر ضرورت دستیابی 
ف��وری ب��ه تواف��ق در مذاک��رات برچیدن 
تحریم ها در وین تاکید کرد. نماینده مسلمان 
ایالت مینه سوتا در پیامی در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت: زمان ما برای برقراری 
صلح در خاورمیانه )غرب آس��یا( و اجتناب از 
جنگ رو به اتمام اس��ت. زمان نهایی شدن 
توافق با ایران فرا رس��یده اس��ت! مذاکرات 
وین از س��ال گذش��ته ب��ا ه��دف برچیدن 
تحریم ها علیه ایران در قالب ۱+۴ در جریان 
بود، اما همچنان زی��اده خواهی های آمریکا 
مان��ع از حصول توافق نهای��ی در این زمینه 
شده اس��ت. در همین راس��تا، »ند پرایس« 
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش��تر با 
اشاره به سفر معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به تهران برای گفتگو با مقامات 
ایرانی، ادعا کرده بود که واش��نگتن امیدوار 

است این مذاکرات به نتیجه برسد!

یورش ناکام نظامیان صهیونیست به 
منزل خبرنگار شهید فلسطینی

نظامی��ان صهیونیس��ت به منزل »ش��یرین 
ابوعاقله« خبرنگار ش��هید فلسطینی یورش 
بردند اما این اقدام با مقاومت مردم فلسطین، 
ن��اکام مان��د. به گ��زارش المیادی��ن، عصر 
چهارش��نبه جمع زیادی از مردم فلسطین در 
برابر منزل »شیرین ابوعاقله« خبرنگار شهید 
فلسطینی تجمع کرده و شروع به همخوانی 
سرودهای حماسی و ملی کردند. در پی این 
رخداد، نظامیان صهیونیس��ت به این تجمع 
ی��ورش ب��رده و ت��اش کنن��د مانع پخش 
سرودهای حماس��ی فلسطینی بشوند. آن ها 
همچنین تاش کردند پرچم های فلسطین 
نصب شده بر روی س��اختماِن منزل شهید 
فلس��طینی را برچینند. اما تجمع کنندگان با 
س��ردادن شعارهایی نظامیان صهیونیست را 
مجبور به عقب نشینی کرده و به حمایت از 

خانواده شهید فلسطینی ادامه دادند.

ائتالف جنبش امل و حزب اهلل به 
استواری کوه است

رئی��س مجلس لبن��ان اعام ک��رد که اگر 
مذاک��رات ترس��یم مرزه��ای آبی ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی ظرف یک ماه آینده به نتیجه 
نرس��د، لبنان حف��اری در آب های س��احلی 
خود را آغاز خواهد کرد. به گزارش الش��رق 
االوس��ط، نبیه ب��ری رئیس پارلم��ان لبنان 
درباره انتخابات پارلمان این کشور و ترسیم 
م��رز دریایی و ائتاف می��ان جنبش امل و 
حزب اهلل موضع گیری کرد. رئیس مجلس 
لبن��ان اعام کرد که اگر مذاکرات ترس��یم 
مرزهای آبی با رژیم صهیونیستی ظرف یک 
ماه آینده به نتیجه نرسد، لبنان حفاری را در 
آب های ساحلی خود آغاز خواهد کرد. رئیس 
مجلس لبنان، تأکید کرد که توافق چارچوبی 
که با امریکایی ها به آن رسیده تنها سازوکار 
مناسب برای ترسیم مرزها و امکان دادن به 
لبنان برای بهره برداری از منابعش به دور از 
عقب نشینی یا عادی س��ازی روابط است. او 
گفت که لبنان بر اس��اس ای��ن توافق آماده 
ازس��رگیری مذاکرات در هر لحظه اس��ت و 
افزود که توپ در زمین طرف های واس��طه 
است اما قرار نیست لبنان تا ابد منتظر بماند. 
بری افزود که فرصت پیش رو حداکثر یک 
ماه است و بعد از آن لبنان بی هیچ تردیدی 
حفاری را آغاز می کند. رئیس مجلس لبنان 
در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
انتخابات نیز پرداخ��ت و گفت که برخی در 
ماه های گذشته در خطابه های انتخاباتی خود 
س��راغ ایجاد تنش های مذهبی و طایفه ای 
رفته اند و جنبش امل و تاریخ و دستاوردهای 

آن را زیر سؤال می برند.

اخبار

عض��و هیئ��ت رئیس��ه مجل��س گفت: 
مهم ترین ضربه اقتصادی دولت روحانی 
به کشور توزیع بدون حساب و کتاب ارز 
بود. حس��ینعلی حاجی دلیگانی  ترجیحی 
در گفتگو با »عصر ایرانیان« با اشاره به 
اقدامات مخرب اقتصادی دولت روحانی، 
اظهار داش��ت: مهم ترین ضربه اقتصادی 
دولت روحانی به کشور که هنوز هم آثار 
مخرب آن موجود اس��ت، ارزپاش��ی بود. 

دولتمردان س��ابق فق��ط در یک مرحله 
بی��ش از ۲۱ میلی��ارد دالر ارز ترجیحی 
را کامًا بدون حس��اب و کتاب در اختیار 
یکسری از افراد قرار دادند و در نهایت هم 
مشخص نشد این ارز در کجا هزینه شد. 
وی بیان کرد: ارز ترجیحی بیشتر از آنکه 
به دست مردم برس��د و تاثیرش را روی 
س��فره آنان بگذارد، نصیب رانت خواران 
ش��د و آنان از این ظرفیت س��وء استفاده 

کردن��د و ارز ترجیح��ی را محل��ی برای 
س��ودآوری خود قرار دادند. عضو هیئت 
رئیسه مجلس ش��ورای اسامی تصریح 
کرد: ریش��ه مش��کات اقتص��ادی ما از 
زمان دولت آیت اهلل هاش��می رفسنجانی 
آغاز ش��د چرا ک��ه از آن مقط��ع، اصول 
بانک جهانی وارد اقتصاد کشورمان شد. 
آن سیاس��ت، اقتصاد م��ا را بیمار کرد و 
هن��وز هم اقتصاد کش��ورمان برگرفته از 

آن تفکر لیبرالی و نس��خه بانک جهانی 
اداره می شود. نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلس ش��ورای اس��امی ادامه داد: 
دول��ت روحانی ب��ه نوعی ادام��ه دهنده 
همان منش دولت هاش��می رفسنجانی 
بود و باعث ش��د تورم و نقدینگی کشور 
به ش��دت رشد کند. حاجی دلیگانی تاکید 
کرد: مسببان وضع موجود اگر نقد درست 
و منصفانه از دولت داشته باشند، ایرادی 

ندارد ام��ا نباید دولت را ب��ه جهت آنکه 
به دنبال رفع اساسی مشکات اقتصادی 
اس��ت، تخریب کند. وی اظهار داش��ت: 
حدود ۲ هزار ه��زار میلیارد تومان یارانه 
پنه��ان در کش��ور وج��ود دارد که دولت 
می خواهد آن را به س��مت توزیع عادالنه 
حرکت دهد. اگر این اتفاق محقق ش��ود، 
بس��یار خوب اس��ت و مردم ه��م از آن 

استقبال می کنند.

ارزپاشی مهم ترین ضربه اقتصادی دولت روحانی به کشور بود
عضو هیئت رئیسه مجلس:

درس های بی فایده مدارس را حذف کنید
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند؛

حض��رت آیت اهلل خامنه ای در دیدار معلمان و فرهنگیان 
فرمودند: بعضی مطالب در برنامه درس��ی کنونی، صرفًا 
محفوظاتی اس��ت که بدون هیچ س��ودی برای حال یا 
آین��ده دانش آموزان، به ذهن آنها س��رازیر می ش��ود که 
باید این موارد شناس��ایی و از آموزش ها حذف ش��ود. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، رهبر معظم انقاب اس��امی 
)چهارش��نبه( در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان، 
آموزش وپرورش را تربیت کننده نسلی تمدن ساز خواندند 
و با تجلیل از تاش های معلمان به ویژه در دوران کرونا 
و تأکید بر بهبود مس��ائل معیش��تی آنان گفتند: نس��ل 
نوج��وان و ج��وان، باید دارای هویت ملی و اس��امی- 
ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیش��ه های امام 

و آرمانها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد.
کش�ور از لحاظ قانون، س�ند و تصمیمات خوب، هیچ  ���

چیز کم ندارد
ایش��ان معلمان را مفتخرین به هدایت نس��ل های آینده 
خواندند و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن 
نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در افکار 
عمومی است تا هم معلم و خانواده اش به شغل او افتخار 
کنند، هم جامعه به معلم به چش��م یک فرد مفتخر نگاه 
کند. رهبر انقاب با تش��کر از نکات خوب سخنان وزیر 
آموزش وپرورش افزودند: کش��ور از لحاظ قانون، سند و 
تصمیمات خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم این است که 
این تصمیمات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه پیگیری 
و اجرا شوند. ایش��ان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی 
گفتند: معلم به معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی 
است زیرا خداوند به استناد آیات قرآن، تعلیم دهنده است 
و پیامبر و همه حکما، علما، دانش��مندان و شخصیتهای 
برجسته نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای این ارزش 
بس��یار واالی معلمی هستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: در کاربرد دوم که منطبق با کار آموزش وپرورش 
اس��ت، عاوه تعلیم دهندگ��ی، ارزش باالتری نیز وجود 
دارد زیرا مخاطب این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری 
و تربیت پذیری هس��تند و تعلیم آنها، تأثیرگذاری بسیار 
بیش��تری از تعلیم دیگر قش��رها دارد. ایشان با اشاره به 
هدف بلند مدِت ایجاد تمدن نوین و ش��کوفای اسامی 
گفتند: منابع انس��انی، زیرس��اخت هر تمدنی به ش��مار 
می رود و برپاکنندگان تمدن نوین اسامی نسلی هستند 
که اکن��ون در اختیار معلمان قرار دارند، بنابراین اهمیت 
و ارزش کار معلم��ی را باید از این زاویه درک کرد. رهبر 
انقاب اسامی گفتند: این نسل با این هدف بسیار بزرگ 
باید دارای هویت ایرانی- اس��امی، اعتقادات محکم و 
عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودس��اخته، هوش��یار در 
برابر تمدن های منسوخ ش��ده شرق و غرب، دانشمند و 

کارآمد باشد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد.
��� تربیت عناصر برجس�ته در آموزش وپ�رورِش بعد از 

انقالب
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه تربیت عناصر 
برجس��ته در آموزش وپرورِش بع��د از انقاب افزودند: به 
برکت تاش معلمان در چهار دهه اخیر، عناصری کارآمد 

در عرصه های مختلف رش��د یافته اند اما کافی نیست و 
برای آن تمدن ش��کوفا، باید این گونه پرورش ها فراگیر 
شود. ایشان فرصت دوازده ساله آموزش وپرورش را برای 
تربیت چنین نسلی، بی نظیر برشمردند و گفتند: سازماِن 
گس��ترده ی آموزش وپرورش در همه شهرها و روستاها، 
زمینه مناسبی دارد تا در پرتو تاش و مجاهدت معلمان، 
ارزشها و آرمانهای انقاب را به درستی به دلها و گوشهای 
آماده ی فرزندان ملت منتقل، و هویت اسامی- ایرانی را 

در آنها نهادینه کند.
��� از امروِز آموزش وپرورش می توانیم فردای کش�ور را 

حدس بزنیم
رهب��ر انق��اب، وزارت آموزش وپرورش را دس��تگاهی 
بس��یار پر عظمت و آینده ساز خواندند و افزودند: از امروِز 
آموزش وپرورش می توانیم فردای کشور را حدس بزنیم. 
ایش��ان ب��ا تأکید بر تمجی��د واقعی از زحم��ات معلمان 
افزودند: البته برای رس��یدن به وضع مطلوب، مشکات 
موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت و شکیبایی 
حل ش��ود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح مسائل 
الزم برای حل مش��کات، به تدوین متن های مناسب 
آموزش��ی و تأمین کّمی معلِم مورد نیاز آموزش وپرورش 
اش��اره کردند و افزودند: کیفی��ت معلم و تدّین، اخاق و 
مهارت های او بس��یار مهم است و نباید به گونه ای باشد 
که رتبه های پایین کنکور سراغ معلمی بروند، البته امروز 
هم مثل برهه های مختلف معلمان متعهد و دلس��وز کم 

نداریم.
��� دانش آموز باید دارای هویت ملی باشد

رهبر انقاب در بی��ان چند نکته درباره آموزش وپرورش 
گفتند: دانش آموز باید دارای هویت ملی باش��د و در کنار 
اهتزار پرچم علم، با اعتماد به نفس، پرچم »هویت ملی و 
پر افتخار اسامی ایرانی« را هم به اهتزار در آورد. ایشان 
با انتقاد از ناآش��نایی دانش آموزان با افتخارات کش��ور از 
جمل��ه عناصر پ��ر تاش بع��د از انق��اب، بی اطاعی 

آنان از افکار راهگش��ای امام خمین��ی )ره( و آرمانهای 
سرنوشت س��از انقاب و ناآگاهی آنان از حوادث انقاب 
گفتند: معلمان عاوه بر آگاه کردن نسل نوجوان و جوان، 
باید اینگونه مس��ائل را با دل و جان آنان آمیخته سازند. 
ایشان درک ارزش ایس��تادگی و مقاوم بودن را از دیگر 
نیازهای دانش آموزان دانس��تند و افزودند: در جهانی که 
هر کس، چه ش��رق چه غرب، زور می گوید نسل آینده 
باید ارزش و اهمیت ایس��تادگی را از هم اکنون بیاموزد تا 
در پرتو این آموزه ها تمدن س��از ش��ود و ملت و کشور را 
عزتمند سازد. رهبر انقاب، وزارت آموزش وپرورش را به 
تفکیک »علم نافع« از »علم غیرنافع« در برنامه درسی 
دانش آموزان توصیه کردند و گفتند: علم نافع علمی است 
که اس��تعدادهای نوجوان و جوان را ش��کوفا می کند و با 
سرمایه س��ازی برای آینده او، موجب پیش��رفت و تعالی 

کشور می شود.
دانش ه�ای بی فای�ده ای را ک�ه در م�دارس تدریس  ���

می شود شناسایی و حذف کنید
ایش��ان در این زمینه افزودند: بعض��ی مطالب در برنامه 
درس��ی کنون��ی، صرف��اً محفوظاتی اس��ت ک��ه بدون 
هیچ س��ودی برای حال یا آین��ده دانش آموزان به ذهن 
آنها س��رازیر می ش��ود که باید این موارد شناس��ایی و از 
آموزشها حذف شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر 
اختصاص ساعاتی به آموزش های مهارتی بجای مطالب 
غیرنافع گفتند: مسائلی همچون سبک زندگی اسامی، 
تعاون و همکاری اجتماعی، مطالعه و تحقیق، فعالیتهای 
جهادی، مبارزه با آسیبهای اجتماعی و نظم و قانون گرایی 
از جمله مهارت هایی اس��ت که باید در مدرس��ه آموزش 
داده، و از دوران کودک��ی و نوجوان��ی در اف��راد نهادینه 
شود. ایش��ان میزان تحقق سند تحول آموزش وپرورش 
را خرس��ند کننده ندانس��تند و گفتند: با گذشت بیش از 
۱۰ س��ال از تنظیم س��ند و رفت وآمد وزیران متعدد که 
البته این تعدد مدیریتها نیز نوعی آس��یب و آفت اس��ت، 

به این سند به عنوان یک مجموعه کامل و بهم پیوسته 
عمل نشده است. رهبر انقاب اسامی افزودند: اگر سند 
نیاز به اصاح و تکمیل دارد، مسئوالن این کار را انجام 
دهند، ضمن اینکه برای سنجش پیشرفت سند نیز باید 
شاخص های کّمی معّین شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
سپس در بیان چند نکته درباره مسائل معلمان، سنگینی 
بار اجرای مس��ائل مهم نظام تعلی��م و تربیت را بیش از 
همه بر دوش معلمان دانستند و گفتند: معلمان عزیز که 
در مقاط��ع مختلف همچون دوران انقاب، دفاع مقدس 
و حوادث گوناگون سیاس��ی با نقش آفرینی درست خود، 
نوجوان��ان و جوانان را هدایت می کردن��د امروز نیز باید 
بیش از همیشه متوجه نقش مهم و مسئولیت بزرگشان 
باشند و مسائلی همچون مشکات معیشتی نباید موجب 
خس��ته و ملول ش��دن یا تحقیر و کوچک انگاش��تن کار 

بزرگ آنها شود.
��� نوجوان�ان و جوان�ان امانت های�ی ب�زرگ در دس�ت 

معلمان
ایش��ان، نوجوان��ان و جوان��ان را ُدردانه ه��ای کش��ور و 
امانت هایی بزرگ در دست معلمان خواندند و افزودند: این 
امانت های گران سنگ باید در اثر تربیت معلماِن دین باور 
و دین م��دار، به افرادی با ارزش اف��زوده ی باالتِر علمی، 
اخاقی و رفتاری تبدیل ش��وند. رهبر انقاب دانش��گاه 
فرهنگی��ان و همه مراکز تربیت معل��م را دارای وظایف 
س��نگین و نیازمند تقویت همه جانبه دانس��تند و گفتند: 
این مراکز باید از لحاظ امکانات سخت افزاری، مدیریت، 
اساتید، متون آموزش��ی و فعالیت های تربیتی به گونه ای 
تقویت ش��وند که بتوانند »معل��م مطلوب« تربیت کنند. 
ایش��ان با توصیه به هماهنگِی رش��ته تحصیلی معلمان 
ب��ا تدریس آنها تا حّد امکان، به دش��واری های آموزش 
در دوره کرونا و زحمات معلمان نیز اش��اره و خاطرنشان 
کردند: در این دوره، زحمات معلمان مضاعف شد که در 
این خصوص باید صمیمانه از همه معلمان تشکر کنیم.

��� به مس�ائل معیش�تی، بیم�ه، بازنشس�تگی و درمان 
معلمان توجه ویژه شود

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر سفارش همیشگی 
خ��ود به بهب��ود معیش��ت معلم��ان، افزودند: ب��ا وجود 
مش��کاِت امکانات دولتی، اما به مسائل معیشتی، بیمه، 
بازنشس��تگی و درمان معلمان توجه ویژه ش��ود. ایشان 
در پایان سخنانش��ان، به معلمان توصیه کردند با وجود 
انتظ��ارات زیادی ک��ه از وزارت آموزش وپ��رورش برای 
عمل ب��ه وظایفش وجود دارد، منتظر تحقق آن توقعات 
نمانن��د و با ابتکارهای ش��خصی و روحیه خیرخواهی و 
دلسوزی خود، برنامه های تربیتی دانش آموزان و کارهای 
ب��زرگ را پیش ببرند. در ابتدای ای��ن دیدار، نوری وزیر 
آموزش وپرورش گزارش��ی از اقدامات و برنامه های این 
وزارتخان��ه درخصوص اجرای س��ند تحول، اس��تفاده از 
ظرفیت فضای مج��ازی و فناوری های نوین در عرصه 
تعلیم و تربیت، توس��عه عدالت آموزشی، مهارت آموزی، 
پرورش اس��تعدادهای درخش��ان، رتبه بندی و معیش��ت 

معلمان و تحول در منابع درسی بیان کرد.

معادله جدید سید حسن نصراهلل برای بازگرداندن لبنان به دوران عزت
دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی اخیر خود، از معادله جدیدی مقابل دشمنان 
لبنان و بازگرداندن این کش��ور به دوران ثبات، حاکمیت و رفاه ملی، رونمایی 
کرد. »سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان، در سخنرانی روز دوشنبه 
پیش، معادله جدید »گاز در مقابل امنیت« را طرح کرد. آیا گرسنه نگه داشتن 
لبنانی ها و ورشکس��تگی دولت موجب خواهد ش��د که آن ها به س��وی یک 
رویارویی در آب های ش��رقی مدیترانه و به ویژه س��کوهای استخراج نفت و 

گاز حرکت کنند؟
رونمایی سید حسن نصراهلل از معادله جدید در قبال دشمنان لبنان ���

»عبدالباری عطوان« س��ردبیر روزنامه رأی الیوم، با انتش��ار یادداشتی در این 
خصوص نوش��ت: »سخنرانی های »سید حس��ن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل 
لبنان، به دلیل مواضعی که اعام می کند و نیز اطاعاتی که نقش��ه راهی را 
برای رویدادها نه تنها در لبنان، بلکه در کل منطقه خاورمیانه، ترسیم می کند، 
حائز اهمیت است. اما سخنان اخیرش در روز دوشنبه پیش، متفاوت بود، نه تنها 
در سطح انتخابات آتی و قریب الوقوع پارلمان، که در سطح مهم ترین مسئله 
لبنان، که اقدام اسرائیل و آمریکا در از بین بردن مطالبه لبنانی ها در استخراج 
نفت و گاز در آب های منطقه و مرتبط کردن این مطالبه به شرایط خلع ساح 
مقاومت اس��امی تحت رهبری »حزب اهلل« و به کارگیری انتخابات آتی در 
این طرح است«. وی نوشت: »لبنان که اکثر شهروندانش، هنوز طی روزهای 
متوالی از برق محرومند و از بحران س��وخت، بدهی های بیش از صد میلیارد 
دالری و کاهش ارزش پول ملی تا بیش از ۹۵ درصد رنج می برند، هزینه های 
زندگی به صورت بی س��ابقه ای در آن باال رفته، اکثریت قریب به اتفاق مردم 
آن در واقع با گرس��نگی روبرو هستند و برای فرزندان خود چیزی برای امرار 
معاش نمی یابند، روی صدها میلیارد دالر نفت و گاز شناور است اما دولت های 
ضعیف و فاسد آن، بی شرمانه تسلیم فشارهای آمریکایی و اسرائیلی می شوند 
که به اس��تخراج این ثروت ها از طریق عادی س��ازی و به رس��میت شناختن 
دولت اش��غالگر، اس��کان آوارگان و مهمتر از همه، شعله ور کردن یک جنگ 
داخلی خونین به عنوان گامی اساسی در راه خلع ساح مقاومت دل بسته اند. 
لذا تغییری که عده ای خواس��تار آن هس��تند به معنای اجرای این مطالبات و 

س��لب قدرت و عزت کشور اس��ت«. به اعتقاد نویسنده، »سید حسن نصراهلل 
که در س��خنرانی خود در روز جهانی قدس از معادله »امنیت و اش��غالگری« 
س��خن گفت، معادله لبنانی »مکمل« دیگری را ک��ه معادله »امنیت و گاز« 
است به آن اضافه کرد و این دو معادله هستند که ممکن است عنوان مرحله 
آتی باشند. معادله نخست در بیت المقدس و سایر شهرهای فلسطین اشغالی 
با عملیات چریکی که ش��هرک نشینان را با تبر، چاقو و تفنگ خودکار هدف 
قرار می داد، تجسم یافت و تاکید کرد که شهرک نشینان یهودی نمی توانند در 
زیر س��ایه رژیم اشغالگر از امنیت برخوردار شوند. معادله دوم نیز ممکن است 
همین راه را طی کند، اما با موش��ک نه با چاقو و تبر!«. وی در ادامه نوش��ت: 
»آقای نصراهلل در س��خنرانی دوشنبه خود سؤالی منطقی مطرح کرد و گفت: 
لبنان امروز بیش��تر به اس��تخراج ثروتش از آب های خود که ارزش آن صدها 
میلیارد است، نیاز دارد. چرا ما ثروت خود را از آب خود به ویژه در سایه جنگ 
اوکراین و نیاز جهانی به گاز و نفت، اس��تخراج نکنیم؟« برای پاس��خ به این 
س��وال و سواالتی مشابه آن، تهدیدی آش��کار و صریح را متوجه اسرائیلی ها 
کرد و گفت: »اگر لبنان را از حفاری برای اس��تخراج انرژی منع کنید، ما نیز 
از اس��تخراج نفت و گاز شما جلوگیری می کنیم و دیگر حتی یک شرکت در 
شرق دریای مدیترانه نیز حاضر نخواهد شد این ثروت را برای شما استخراج 
کند«. به اعتقاد نویسنده، مقاومت اسامی در لبنان قادر است این تهدید را به 
راحتی اجرا کند و کافی است موشک هایی به سکوهای گاز و نفت اسرائیل در 
آب های فلسطین اشغالی شلیک کند تا این سکوها فرو بریزند و کارگران در 
حال کار در آن ها برای حفظ جانش��ان فرار کنند و همراه با آن ها، شرکت ها و 
سرمایه گذاران نیز فرار خواهند کرد چرا که سرمایه داری ترسوست و بر اساس 
گزارش های رسمی اس��رائیل، حزب اهلل بیش از ۱۵۰ هزار موشک نقطه زن و 
صدها پهپاد پیش��رفته در اختیار دارد و ما معتقد نیستیم که این زرادخانه فقط 

برای نمایش باشد نه استفاده.
سالح مقاومت؛ قدرمندترین کارت لبنان برای استخراج نفت و گاز ���

در ادامه این تحلیل آمده اس��ت: »س��اح مقاومت قدرتمندترین کارتی است 
که در دس��ت لبنان برای اس��تخراج منابع نفت و گاز این کشور و وادار کردن 

اس��رائیل برای به رسمیت شناختن حقوق تضمین ش��ده از سوی حقوق بین 
الملل، در دس��تان لبنان اس��ت، ب��ه ویژه که، آن هایی که م��اه ها با همتایان 
اس��رائیلی خود در چندین دور تحت نظ��ارت ناظران بین المللی مذاکره کنند، 
به دلیل باج خواهی آمریکا و اس��رائیل که بر خلع ساح مقاومت برای تحقیر 
لبنان تمرکز دارد، به هیچ موفقیتی دس��ت نیافتند. باج خواهی هایی که هدف 
از آن س��لب عامل قوت لبن��ان و دادن خرده نانی ب��ه آن در نهایت این روند 
و برافراش��تن پرچم های س��فید تابعیت از تل آویو و واشنگتن است«. بر این 
اساس، لبنان با مقاومتی که سرزمین هایش را آزاد کرد و به معادله بازدارندگی 
دس��ت یافت که مانع از پیشروی حتی یک متری اسرائیلی ها در خاک لبنان 
شد و »ارتش شکست ناپذیر«« صهیونیستی را در جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ شکست 
داد، قدرتمند است. نویسنده در ادامه تاکید می کند: »با این وجود، لبنانی هایی 
هستند که خواستار خلع ساح مقاومت و قربانی شدن همه این دستاوردهای 
افتخارآمیز حاکمیتی هس��تند تا رضایت دوگانه آمریکایی-اسرائیلی را گدایی 
کنند. اما اکنون، زمان مناسبی برای این گدایی نیست. آمریکا درگیر جنگ در 
اوکراین است و از آن شکست خورده و عمیقاً زخمی بیرون خواهد آمد. درباره 
اسرائیل نیز، همه گمانه زنی ها که مهمترین آن بر زبان ژنرال »ایهود باراک« 
نخست وزیر شکس��ت خورده در جنگ آزادی بخش جنوب، جاری شد، حاکی 
از آن است که این رژیم دهه هشتم عمر خود را پر نخواهد کرد و به ویژه در 
سایه تقویت و تحکیم مقاومت های عربی و اسامی و موشک ها و پهپادهای 
آن ها، از هر سو خفه می شود و وضعیت فروپاشی داخلی که در حال حاضر در 

آن به سر می برد، تشدید می شود«.
سالح مقاومت، لبنان را به دوران اوج ثبات و حاکمیت بازمی گرداند ���

بر این اس��اس، س��اح مقاومت باقی خواهد ماند و توطئه گران موفق به خلع 
آن نمی شوند حتی اگر آمریکا، اسرائیل و متحدان عرب آن ها پشت سر آن ها 
بایستند، بلوک مقاومت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی پیروز خواهد شد و 
این س��اح اراده خود را برای استخراج گاز و نفت در اعماق، آبهای منطقه ای 
لبنان تحمیل خواهد کرد و لبنان را به دوران ثبات، حاکمیت، رفاه و کرامت و 

عزت ملی باز می گرداند.
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اقتصاد کالن

تحول خوبی در صادرات نفت ایجاد 
خواهد شد

وزی��ر نفت با مثب��ت ارزیابی کردن س��فر 
اخیر خود ب��ه آمریکای التین، گفت: قطعًا 
در بحث صادرات نفت تحول خوبی ایجاد 
خواهد ش��د.به گزارش مهر، ج��واد اوجی 
وزیر نف��ت صبح ام��روز )چهارش��نبه( در 
حاش��یه جلس��ه هیئت وزیران در رابطه با 
برنامه ایران ب��رای افزایش فروش نفت با 
توجه به کاهش خرید نفت از ایران توسط 
چین و گرایش به س��مت روس��یه، اظهار 
داش��ت: خوش��بختانه ما کاهشی در بحث 
خرید نفت نداش��تیم و ه��ر روز هم پیگیر 
هس��تیم و مشتریان، بازارها و ظرفیت های 
جدید را پیدا می کنیم.وی عنوان کرد: سفر 
اخی��ر من به آمریکای التین، س��فر خوبی 
بود و خوشبختانه در این سفر نیز بازارهای 
خوبی ه��م در بحث ص��ادرات نفت و هم 
در بحث صدور خدمات فنی و مهندس��ی و 
هم چنین استفاده از ظرفیت پاالیشگاه های 
این کش��ورها پیدا کردیم و قطعًا در بحث 
صادرات نفت تحول خوب��ی ایجاد خواهد 
ش��د.وزیر نفت با تاکید ب��ر اینکه در طرح 
توزی��ع عادالن��ه یارانه ها، بح��ث افزایش 
قیمت بنزین وجود ندارد، گفت: همان طور 
که آقای رئیسی اشاره کردند در بحث نان، 
دارو و بنزی��ن هیچ تغیی��ر قیمتی نخواهیم 
داش��ت و در دس��تور کار نیس��ت.اوجی در 
پایان در رابطه با ثبت اموالش در س��امانه 
ثبت اموال مس��ئوالن و مدی��ران رده باال 
گفت: من اموالم را ثبت کرده ام، اما این که 

قابل رؤیت هست یا نه را نمی دانم.

مصرف گازوئیل خودروهای سنگین 
به روزی ۵۱ میلیون لیتر رسید

سرپرس��ت س��تاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت کش��ور گفت: درآمد ارزی از محل 
نوس��ازی مصرف سوخت ساالنه ۴ میلیارد 
دالر اس��ت.علیرضا احمدی فینی در گفت 
وگو با مه��ر درباره تأثیر نوس��ازی ناوگان 
جاده ای در کاهش و صرفه جویی مصرف 
س��وخت اظه��ار ک��رد: بحث ه��ای کان 
مرتبط با نوس��ازی ناوگان در قانون هوای 
پاک آمده اما اینک��ه صرفًا موضوع صرفه 
جویی مصرف س��وخت را برای نوس��ازی 
ناوگان جاده ای لحاظ کنیم، کافی نیس��ت 
و این اتفاق تنها بخشی از مزایای نوسازی 
ناوگان جاده ای اس��ت.وی اف��زود: در کنار 
بحث کاه��ش مصرف س��وخت، موضوع 
مهم ایمنی، مبحث کاهش آالیندگی های 
زیست محیطی به خصوص در کانشهرها 
و همچنی��ن مس��أله ارتق��ای به��ره وری 
ناوگان نیز با نوسازی آنها حاصل می شود؛ 
وقتی ناوگان جاده ای به س��مت فرسودگی 
می رود، قابلیت بهره برداری از آن کاهش 
می یابد و درنتیجه با کاهش بهره وری آنها 
در حمل و نقل عمومی مواجه می ش��ویم.

سرپرس��ت س��تاد مدیری��ت حم��ل و نقل 
و س��وخت کش��ور ادامه داد: در خصوص 
ناوگان س��نگین باری و مسافری درون و 
برون ش��هری اگر صرف��ًا ۴ موضوع فوق 
را ب��ه عنوان آیتم های فرس��ودگی در نظر 
بگیری��م، ۷۰ درص��د ناوگان س��نگین ما 

مشمول فرسودگی است؛

ثبت رکورد تورم در هند به علت 
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت 
تورم در هند به باالترین رقم ۱8 ماه گذشته 
رس��ید که تاحد زیادی ب��ه علت باال رفتن 
قیمت سوخت و مواد غذایی بوده است. به 
گزارش فارس به نقل از رویترز، تورم خرده 
فروش��ی در هند در ماه آوریل به باالترین 
رقم ۱8 ماه گذش��ته رسید که تا حد زیادی 
ب��ه علت باال رفتن قیمت س��وخت و مواد 
غذایی بوده است.به نوشته رویترز، این رقم 
برای چهارمین ماه متوالی از سقف تحملی 
که بان��ک مرکزی هند تعیی��ن کرده بود، 
باالتر مانده است.از زمان درگیری روسیه و 
اوکرای��ن در اواخر ماه فوریه، قیمت انرژی 
در سراس��ر جهان افزایش یافته است.باال 
رفتن قیمت مواد غذایی که بر نیمی از سبد 
شاخص قیمت مصرف کننده )CPI( تاثیر 
می گذارد، در ماه مارس به باالترین حد در 
چند ماه گذش��ته رسید و انتظار می رود به 
علت باال ب��ودن قیمت روغن های گیاهی 
و پخت و پز در جهان، همچنان باال بماند.

این عوامل س��بب شد تا نرخ تورم سومین 
اقتصاد آس��یا در ماه آوری��ل به ۷.۵ درصد 
برسد.این رقم، باالترین نرخ از اکتبر ۲۰۲۰ 
و باالتر از رقم ۶ درصد تعیین ش��ده بانک 

مرکزی این کشور است.

میرکاظمی: تا پایان اردیبهشت درباره 
زمان برداشت یارانه تصمیم گیری می شود 
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تا پایان 
اردیبهش��ت ماه درخصوص زمان برداش��ت 
مبال��غ واری��زی یارانه به حس��اب خانوارها 
تصمیم گیری خواهد شد. به گزارش تسنیم، 
»سید مس��عود میرکاظمی« رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز دولت 
در جمع خبرن��گاران درباره عادالنه س��ازی 
یارانه ه��ا در پاس��خ به این س��ؤال که »چه 
زمانی پول های واریزی قابل برداشت خواهد 
ش��د؟« گفت: تا آخر این م��اه این موضوع 
تعیی��ن تکلیف می ش��ود.وی عن��وان کرد: 
درباره مسدود شدن برداشت حساب  افرادی 
که برایش��ان یارانه واریز شده است، مبلغ به 
حساب بانکی افرادی واریز شد که قبًا یارانه 
می گرفتند و این مبلغ در همان حساب نگه 
داش��ته ش��ده تا وقتی طرح اجرا شود و بعد 
از آن ماه به ماه حس��اب آزاد می شود.رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی 
مبن��ی بر اینک��ه آیا یارانه ۴۵ ه��زار تومانی 
حذف می شود یا نه؟ تصریح کرد: این یارانه 
در یک حساب  که تا اآلن یارانه  به آن واریز 

می شده، تجمیع می شود.

شرایط ثبت نام متقاضیان جدید یارانه 
به زودی اعالم خواهد شد 

مرحله یکصد و س��ی و پنجمین و یکصد و 
س��ی و ششمین یارانه نقدی براساس دهک 
های شناسایی شده وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با مبالغ تعیین ش��ده به حساب ۲۳ 
میلیون سرپرست خانوار واریز شد. به گزارش 
فارس به نق��ل از اداره کل روابط عمومی و 
ارتباطات مردمی س��ازمان هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا، به موجب ج��زء ۱ بند ص تبصره 
۱ قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ و دس��تور آیت 
اهلل دکتر رئیس��ی، ریاس��ت محترم جمهور، 
یاران��ه۴۰۰ هزارتومانی ب��رای دهک های 
اول تا س��وم و یارانه ۳۰۰ هزارتومانی برای 
دهک ه��ای چهارم تا نهم به ازای هر نفر ، 
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت به حساب سرپرستان 
واریز شد. ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه، 
از قلم افتادگان، جاماندگان و منصرفین دوره 
قب��ل نیز بزودی از طریق وب گاه س��ازمان 
هدفمندسازی یارانه ها و رسانه های جمعی 
اطاع رس��انی خواهد شد.با تصمیات اتخاذ 
ش��ده و بنا بر دس��تور رئیس محترم جمهور 
متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دوره های 
قبل محروم و یا از ثبت نام یارانه جامانده اند 
بعد از طی مراحل ثبت نام و بررسی شرایط 
متقاضی در صورت واجد شرایط بودن مانند 
س��ایر مش��مولین یارانه جدید نیز از این دو 
نوبت از یارانه بهرمند خواهند شد. همچنین 
برحس��ب اطاع رس��انی های قبلی صورت 
گرفته، اقساط تسهیات قرض الحسنه ۱۰ 
میلیون ریالی کمک معیش��ت نقدی و کرونا 
از سرپرس��تان خانواری که این تسهیات را 

دریافت کرده اند، کسر شده است.

حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان 
و فناور در نمایشگاه بین المللی نفت

مدیر بیست وششمین نمایشگاه بین المللی 
نف��ت می گوی��د: در این دوره ب��ا توجه به 
ش��عار س��ال، ش��رکت های دانش بنیان و 
فناور حضور پررنگی در نمایش��گاه دارند و 
تفاهمنامه ها و قراردادهایی به امضا خواهد 
رس��ید.به گزارش بازرگانی مهر، نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
به عن��وان مهمتری��ن و بزرگتری��ن رویداد 
نمایش��گاهی ایران همه س��اله ب��ه عنوان 
محلی ب��رای گردهمایی فع��االن صنعت، 
ش��رکت های ایران��ی و س��ازندگان داخلی 
مطرح بوده است و حضور حداکثری در این 
رویداد خود موید این نکته است.نمایش��گاه 
بی��ن المللی صنع��ت نفت، مظه��ر نمایش 
توانمندی ها و آئینه تمام نمای سیاست های 
وزارت نف��ت در عرص��ه اقتص��اد و فناوری 
انرژی اس��ت و امروز در ش��رایط تحریم ها 
نگاه ه��ای زیادی معطوف ب��ه صنعت نفت 
ایران بوده و عملکرد این صنعت بیش از هر 
زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته اس��ت؛ 
برگزاری دوره بیس��ت و شش��م این رویداد 
در حال��ی که جه��ان از تاطم و تنش های 
مختلف در حوزه انرژی رنج می برد، نگاه ها 
را بیش از پیش به این رویداد مهم معطوف 
کرده اس��ت.نگاهی گذرا به سیاس��ت های 
صنع��ت نفت جمهوری اس��امی مؤید این 
واقعیت اس��ت که بخش عمده ای از اهداف 
مدنظر در مس��یر خودکفایی، توانمندسازی 
و  خصوص��ی  ش��رکت های  روزآم��دی  و 
دانش بنیان محقق شده است.این دستاوردها 
با مشارکت همه جانبه سازندگان تجهیزات، 
سرمایه گذاران،  پیمانکاران،  صادرکنندگان، 
ش��رکت های طراحی - مهندس��ی، مراکز 
علم��ی و ش��رکت های دانش بنیان حاصل 
ش��ده است و نمایشگاه صنعت نفت نمودی 
از راه های موفق پیش روس��ت که در سایه 
سیاست های حمایتی صنعت نفت از بخش 

خصوصی و غیردولتی شکل گرفته است.

اخبار

یوس��فی گفت: مس��ئله اصاح نظام پرداخت یارانه ها 
موضوعی بود که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به دولت اباغ 
ش��د اما دولت قبل این کار را انجام نداد و این قانون 
با ش��جاعت آیت اهلل رئیسی در دولت کنونی به مرحله 
اجرا رس��ید. مجتبی یوس��فی در گفت  وگو با فارس با 
اش��اره به اق��دام اخیر دولت مردم��ی مبنی بر اصاح 
نظام یارانه کشور اظهار داش��ت: ما فراموش نکردیم 
این دولت در شرایطی سرکار آمد که با کسری بودجه 
۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می کردیم، 

پروژه های عمرانی کشور به دلیل افزایش هزینه های 
جاری توس��ط دول��ت قبل همه متوقف ب��ود و ذخایر 
استراتژیک کشور نابود ش��ده بود.عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اس��امی با یادآوری شرایط نامناسب 
اقتصادی ایجاد شده توسط دولت گذشته گفت: دولت 
قبل نه تنها ذخایر استراتژیک ارزی کشور را به حداقل 
رس��اند بلکه بدهی بزرگی روی دس��ت دولت مردمی 
گذاشت به نحوی که ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از 
اوراق بدهی سررسید شده دولت روحانی توسط دولت 

فعلی بازپرداخت می ش��ود.وی در بیان لزوم حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ترجیحی سیاس��تی بود که به 
افزایش رانت در کش��ور منتهی ش��د و زمینه نابودی 
منابع ارزی را فراهم کرد.یوس��فی با بیان اینکه همه 
کارشناسان به طور متفق القول مسئله توقف پرداخت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به ش��یوه کنونی را تصدیق کرده اند، 
گفت: مسئله اصاح نظام پرداخت یارانه ها موضوعی 
ب��ود ک��ه از ابتدای س��ال ۱۴۰۰ به دولت اباغ ش��د 
ام��ا دولت قب��ل این کار را انجام ن��داد و این قانون با 

شجاعت آیت اهلل رئیسی در دولت کنونی به مرحله اجرا 
رس��ید و این شجاعت به معنای واقعی کلمه ستودنی 
است.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی تاکید 
کرد: رئیس جمهور آب��روی خود را برای اصاح نظام 
اقتصادی کشور و حرکت به سوی توسعه هزینه کرده 
است. یوسفی گفت: مردم بدانند، برای مجلس شورای 
اسامی و دولت حفظ معیشت آن ها در اولویت نخست 
ق��رار دارد و قطعا این مس��ئله در راس��تای اصاحات 

اقتصادی در نظر گرفته می شود.

مراقبت از معیشت مردم اولویت دولت و مجلس 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

توضیح وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت برخی کاالها
در حاشیه جلسه دولت

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اش��اره به موضوع 
اص��اح نظام پرداخ��ت یارانه ه��ا،  گفت: در 
مورد افزایش قیمت برخی کاالها باید بگویم 
ب��ه هرحال این اقام، کاالهایی هس��تند که 
اقام مشتقه دارند که با افزایش قیمت آن ها، 
مش��تقات آن ها نیز باید به لح��اظ اقتصادی 
تغییر قیمت متناسب داشته باشد. به گزارش 
ایسنا،  احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز 

هیات دولت درباره اصاح نظام پرداخت یارانه 
ها گفت: با توجه به اینکه این سیاس��ت ابعاد 
مختلفی دارد، دولت اساس��ا قبل از اینکه وارد 
مس��ئله ارز ترجیحی و تغییر یارانه کاالهای 
اساسی شود، مصوبات مربوط به سایر بخش ها 
و اقامی که می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند 
مثل بازار خودرو، مس��کن، بهداشت و... پیش 
از این تصمیم گیری کرده است.وی ادامه داد: 

اگر به مصوبات دولت در دو هفته گذشته نگاه 
کنید در مورد مسکن، بهداشت و درمان، خودرو 
و ... وزرا مصوبات��ی را آورده بودند تا مطمئن 
شویم ابعاد این افزایش قیمت ها بر روی سایر 
کااله��ا از طریق سیاس��ت های خنثی کننده 
جبران خواهد شد.وزیر اقتصاد بیان کرد: اما در 
مورد افزایش قیمت سایر کاالها باید بگویم به 
هرحال این اقام، کاالهایی هستند که اقام 

مشتقه دارند و با افزایش قیمت آن ها، مشتقات 
آن ها نیز باید به لحاظ اقتصادی تغییر قیمت 
متناسب داشته باش��د. برای این که این اتفاق 
کنترل و مهار شود و یک باره در فضای روانی 
جامعه اضطراب ایجاد نکن��د، از پیش وزارت 
صمت یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و 
مصرف کننده مکلف شده است هم برای اقام 
و هم برای مشتقاتشان قیمت گذاری اعام کند 

و فکر کنم دستور جلسه امروز است که قیمت 
این اقام نهایی ش��ود و رسما به اتحادیه ها و 
اصناف اعام ش��ود و امروز ستاد تنظیم بازار 
آن ها را مصوب خواهد کرد.وی در پایان گفت: 
امیدواریم با تاش های وزرای بهداشت و راه و 
شهرسازی و غیره و سیاست هایی که در حوزه 
بهداشت، مسکن و... اتخاذ می شود خنثی کننده 

اثر قیمتی باشد.

تایید و تکذیب قیمت های بازار، بازی با اعصاب ملت
جای خالی سخنگوی واحد و مطلع در پیشانی طرح اصالح ارز ترجیحی

گروه اقتصادی-میثم ترکیان: در حالی که از شب گذشته 
نامه و لیست قیمتی در شبکه های اجتماعی در ارتباط با 
افزای��ش قیمت انواع قیمت م��واد غذایی از جمله مرغ و 
تخم مرغ و شیر دس��ت به دست می شود که این لیست 
صرفاً قیمت های کارشناس��ی پیشنهادی است که هنوز 
نهای��ی و مصوب نش��ده اس��ت جهت گی��ری دولت به 
عن��وان مجری طرح اص��اح ارز ترجیحی به خصوص 
در بحث اطاع رس��انی واحد و دقیق در راس��تای حفظ 
آرامش عمومی بایستی تغییر کند. به گزارش تسنیم،  بعد 
از اعام رس��می رئیس جمهور در خصوص آغاز اجرای 
ط��رح تحولی دولت در خصوص عملیاتی ش��دن کامل 
اصاح ارز ترجیحی عم��ا وارد دور جدیدی از اقدامات 
دستگاههای مختلف اجرایی از وزارت جهاد کشاورزی تا 
وزارت اقتصاد درخصوص پیاده سازی این طرح هستیم.  
ب��ر این اس��اس همانطور که پیش بینی می ش��د، بعد از 
تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ و تکلیف مجلس ش��ورای 
اس��امی به دولت ب��رای مدیریت یاران��ه ارزی مربوط 
به واردات کاالهای اساس��ی عما ش��اهد یک گردش 
ب��زرگ در جهت گیری سیاس��تهای اقتصادی کش��ور 
هس��تیم.آن طور که وزارت اقتص��اد از قبل اعام کرده 
بود طرح آزادس��ازی یارانه ها به صورت تدریجی انجام 
خواهد شد، بر اساس این طرح چهار  قلم کاالی اساسی 
شامل مرغ،  تخم مرغ، شیر و روغن به هیچ عنوان برای 
یاران��ه بگیران با افزایش قیمت مواجه نخواهد ش��د و از 
طریق سازوکار کاالبرگ الکترونیک این کاالها در اختیار 
مردم قرار خواهد گرفت. این درحالی اس��ت که اساسا در 
خص��وص نان و دارو هیچ گونه افزایش قیمتی برای 8۵ 
میلیون نفر جمعیت کشور اعمال نخواهد شد. همچنین 
بعد از گزارش رئیس جمهور و واریز یارانه کمک معیشتی 
در حس��اب بیش از ۷۲ میلیون ایرانی، مشخص شد که 
طرح مردمی سازی یارانه ها حداقل از دو ماه آینده پیاده 
خواهد ش��د.از ط��رف دیگر با وجود ت��اش همه جانبه 
دولت برای ایجاد آرامش  در کشور با وجود ابعاد بسیاری 
گس��ترده این طرح، برخی ناهماهنگ��ی ها عما برنامه 
دول��ت را در حوزه اجرا با اختال رو به رو کرده اس��ت. 
هنوز فراموش نکرده ایم که در گام نخست دولت، با اقدام 
غیرحساب شده یکی از وزارت خانه ها با حذف آرد یارانه 
ای صنف و صنعت ش��وک روانی تغییر یک شبه قیمتها 
در محصوالتی مثل ماکارونی و نانهای فانتزی چه هزینه 

سنگینی برای مجریان طرح ایجاد کرد.
انتشار نامه در شبکه های اجتماعی ���

در حالی که از ش��ب گذش��ته نامه و لیس��ت قیمتی در 
ش��بکه های اجتماعی در ارتباط ب��ا افزایش قیمت انواع 
قیم��ت م��واد غذایی از جمل��ه مرغ و تخم مرغ و ش��یر 
دست به دست می شود که این لیست صرفاً قیمت های 

کارشناس��ی پیشنهادی اس��ت که هنوز نهایی و مصوب 
نش��ده اس��ت و پس از آغاز طرح جدید هدفمندی یارانه 
ترجیحی طی دو ماه آینده و در صورت عدم امکان خرید 
محصوالت پروتئینی با کاالبرگ الکترونیک در مورد آن 
تصمیم گیری خواهد شد.انتش��ار این نامه در شبکه های 
اجتماعی اما نگرانی هایی برای مردم و واکنش هایی میان 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت پروتئینی در 
بازار ایجاد کرده اس��ت.این در حالی است که مدیرعامل 
اتحادی��ه دام��داران چندی پیش در گفتگو با تس��نیم با 
بیان اینک��ه معادل ۳هزار میلی��ارد تومان تخصیص ارز 
نهاده ها انجام شده است، گفت: ارز نهاده های دامی برای 
فروردین، اردیبهش��ت و خرداد نیز با دالر ۴۲۰۰تومانی 
تأمین ش��د.رئیس س��ازمان امور عش��ایر ایران نیز روز 
گذشته در این ارتباط گفت: با وجود اعام رئیس جمهور 
درباره هدفمندی کاالهای اساس��ی، با دستور وزیر جهاد 
کش��اورزی نهاده های دامی در ماه های آینده نیز قطعاً با 

ارز دولتی میان عشایر توزیع می شود.
مردم به شایعات توجه نکنند ���

محمد قربان��ی، معاون برنامه ری��زی و اقتصادی وزارت 
جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم درباره این لیست قیمتی اظهار داشت: مرجع اعام 
قیمت کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت می کردند و در 
صورتی که با هدفمندی یارانه آزاد بش��ود تنها س��ازمان 
حمای��ت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت که 
می تواند قیمت ها را اعام کند.وی افزود: قیمت شیر خام 
توسط شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین 
می شود که تا امروز جلسه ای برای تعیین قیمت شیر خام 
برگزار نشده است.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
جهاد کش��اورزی ادامه داد: قیمت انواع شیر پاستوریزه، 
انواع ماس��ت، گوش��ت، مرغ و تخم م��رغ و انواع روغن 
توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

اعام می ش��ود که این س��ازمان نیز تغییر قیمتی اعام 
نکرده است.  همین موضوع عما برای چند روز فضای 
روانی را تحت تاثیر قرار داد و تا زمان اعام واریز یارانه 
کمک معیش��تی ۳۰۰ و ۴۰۰ ه��زار تومانی عما با یک 
فض��ای ملتهب رو به رو بودیم. بع��د از مصاحبه خبری 
رئی��س جمهور و تزریق یک آرامش نس��بی به فضا بار 
دیگر امیدها برای پیاده س��ازی هماهنگ طرح در افکار 
عمومی افزایش یافت.نکته مهم اینکه در ساعات گذشته 
ش��اهد اعام برخی خبرهای متناقض، غیر هماهنگ از 
سوی مراجع و مسئوالن مختلف دولتی بودیم. به عنوان 
مثال در خصوص اجرایی شدن طرح حذف ارز ترجیحی 
و آنچه که واقعی س��ازی یارانه ها نامیده می شود شاهد 
اظهار نظرهای متعدد و مختلف از وزیر کشور، سخنگوی 
دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد ، وزیر 
جهاد کش��اورزی و... آن هم در ی��ک روز بودیم.بر این 
اس��اس الزم اس��ت در این مقطع به صورت فوری یک 
سخنگوی واحد، مس��لط بر اجرای طرح از سوی رئیس 
جمهور منصوب ش��ود و تمامی اطاعات مربوط به ابعاد 
مختلف اجرای طرح از سوی این سخنگو به مردم اعام 
ش��ود. مهمترین مزی��ت این موض��وع اوال جلوگیری از 
موضع گیریهای غیر مسئوالنه ای است که ممکن است 
به صورت س��هوی فضای کشور را ملتهب کند. از سوی 
دیگر اطاع رس��انی دقیق از سوی سخنگوی این طرح 
میتوان��د در تزریق آرامش به مردم کممک قابل توجهی 
کند.استفاده و بکارگیری یک سخنگوی متخصص در این 
حوزه ضمن اینکه منجر به تس��ریع در پاسخگویی شده 
و ابهامات در همان لحظه نخس��ت رفع میشود میتواند 
ب��ه ایجاد یک فضای آرام در بازارها کمک جدی کند.از 
طرف دیگر از شب گذشته بعد از انتشار برخی اطاعات 
غیر رسمی در یکی از سایتهای خبری در خصوص تعیین 
قیمت جدید اقامی مثل مرغ ، تخم مرغ، روغن، ش��یر 

و... عما ش��اهد ش��کل گیری فضایی ملتهب در برخی 
بازارها هستیم. مشخص نیست چرا برخی که به صورت 
غیر مسئوالنه اقدام به انتشار اخبار تایید نشده آن هم در 
موضوعات حساس��ی مثل افزایش قیمت  ها میکنند با 
هیچ نوع واکنشی از سوی دستگاههای نظارتی و قضایی 
مواجه نمی شوند. در فضایی که دولت با مشکات متعدد 
تنها در زمینه ایجاد آرامش عمومی در روزهای نخس��ت 
اجرای این طرح بزرگ مواجه است انتشار اطاعات تایید 
نش��ده و مقدماتی برای طرحی که قرار اس��ت از دو ماه 
بعد اجرایی ش��ود عما زمینه تشویش افکار عمومی را 
فراهم کرده و س��کوت و بی عملی دستگاههای نظارتی 
کشور که در این روزها وظایف سنگینی روی دوش دارند 
جای تعجب دارد.همچنین مشخص نیست افراد خاطی 
که  به نش��ر یک سری اطاعات تایید نشده از جلسه ای 
مقدماتی در وزارت جهاد کش��اورزی اقدام کرده اند، چه 
اهدافی را مدنظر داش��ته اند؟ این یک نکته واضح است 
که در فضای  فعلی کشور هرنوع فضاسازی غیر منطقی 
ممکن اس��ت تبعات پیش بینی نشده برای مردم داشته 
باش��د، بر این اس��اس هرگونه اقدامات خودسرانه از این 
دست بایس��تی در همان ابتدا برخورد شود. این موضوع 
در مورد روغن هم در ش��بکه های اجتماعی تکرار شد.  
در این زمینه هم عدم فعالیت و حضور یک س��خنگوی 
واحد برای تکذیب قیمت های نجومی عما یک حاشیه 
دیگر ایجاد کرد که تا کنون پاسخ مشخصی به آن داده 

نشده است.
هیچ  مج�وز افزایش قیم�ت کاالهای اساس�ی صادر  ���

نشده است
»مسعود امرالهی« روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا در 
خصوص وضعیت بازار کاالهای اساس��ی افزود: تاکنون 
هیچ گونه افزایش قیمت کاالهای اساس��ی و کشاورزی 
از س��وی دولت اعام نش��ده اس��ت و هرگونه افزایش 
قیمتی در کاالها صورت بگیرد برخورد تعزیراتی صورت 
می گیرد.سرپرست دفتر بازرس��ی و نظارت بر کاالهای 
اساس��ی وزارت جهاد کش��اورزی اظهار داشت: هرگونه 
افزایش قیمت کاالهای اساس��ی و مواد غذایی از مراجع 
رس��می اطاع رسانی می ش��ود.وی درباره کم فروشی و 
احتکار برخ��ی واحدهای عرضه گفت: ه��ر واحدی که 
دست به اقدام کم فروشی و احتکار بزنند و باعث نگرانی 
و تشویش اذهان عمومی شوند مورد برخورد قضایی قرار 
می گیرند.امرالهی با تاکید بر اینکه کاال به وفور  در کشور 
موجود است افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه 
گران فروشی، احتکار و کم فروشی می توانند مراتب را به 
دستگاه هوشمند سازمان تعزیرات کشوری ۱۲۴ و ۱۲۵ 
اعام کنند تا با متخلفان و گران فروش��ان برخورد جدی 

صورت بگیرد.

شاخص بورس در جریان معامات دیروز بازار سرمایه 
با رش��د ۲۵هزار واحدی روبرو شد. به گزارش تسنیم، 
در جریان دادوس��تدهای دیروز بازار س��رمایه بیش از 
۱۱میلیارد و ۳۱۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ 
بر ۶ه��زار و ۴۴۰میلیارد تومان در بی��ش از ۶۲۷هزار 
نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص بورس با 

رش��د ۲۴هزار و ۹۱8واحدی در ارتف��اع یک میلیون و 
۵۶۴هزار و ۴۴۹واحد قرار گرفت.بیش��ترین اثر مثبت 
بر دماس��نج بازار س��هام در روز جاری به نام نمادهای 
معامات��ی ش��رکت های ف��والد مبارک��ه اصفه��ان، 
س��رمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
شد و در مقابل شرکت های بانک سینا، پل پروپیلن جم 

و کارت اعتباری ایران کیش با افت خود مانع افزایش 
بیشتر نماگر بازار سهام ش��دند.بر اساس این گزارش، 
در بازارهای فراب��ورس ایران هم با معامله ۳میلیارد و 
۱۵۹میلیون ورقه به ارزش ۳هزار و ۴۷۰میلیارد تومان در 
۳۴۰هزار نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( ۳۰۶واحد 
رش��د کرد و در ارتفاع ۲۱هزار و ۳۹۶واحد قرار گرفت.

در این بازار هم دیروز بیش��ترین اثر مثبت بر شاخص 
فرابورس به نام نمادهای معاماتی پتروشیمی مارون، 
پتروشیمی تندگویان و سرمایه گذاری صبا تامین شد و 
در مقابل ش��رکت های تولید نیروی برق دماوند، نفت 
پاسارگاد و توسعه فناوری اطاعات خوارزمی بیشترین 

اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

جای پای شاخص بورس در میانه ارتفاع ۱.۵ میلیون واحد محکم شد 

از سهمداری پاالیشگاه خارجی برای اولین بار تا واردات گوشت
محورهای همکاری با نیکاراگوئه

در سفر هفته اخیر وزیر نفت و هیأت همراه 
ب��ه آمریکای التی��ن، کش��ور نیکاراگوئه از 
مقاصد جدید دیپلماس��ی اقتصادی بود و به 
نظر می رسد در زمینه های مختلف توافقاتی 
انجام شده است.به گزارش مهر، در روزهای 
گذش��ته ج��واد اوجی، وزیر نف��ت به منظور 
بهبود دیپلماسی انرژی سفر چند روزه ای به 
آمریکای التین داش��ت. وی این س��فر را از 
کش��ور ونزوئا ش��روع کرد و پس از کشور 
کوبا راهی نیکاراگوئه ش��د. س��فر اوجی به 

ونزوئا و کوبا از آن جهت که این کش��ورها 
ید طوالیی در صنعت نفت و همکاری های 
پیشینی با ایران در این صنعت داشتند، قابل 
پیش بینی بود ولی کش��ور نیکاراگوئه جزو 
مقاصد جدی��د وزارت نفت ایران بود.آخرین 
همکاری ایران و نیکاراگوئه در صنعت نفت 
را می توان مربوط به س��ال ۱۹8۶ میلیاردی 
دانس��ت که این کور ۵۳ میلیارد دالر نفت از 
ایران خرید.جواد اوجی درباره این سفر گفت: 
هیچ گونه محدودیتی برای ایران و نیکاراگوئه 

در زمینه توسعه روابط اقتصادی وجود ندارد.
خرید س�هام یک پاالیش�گاه ���۱۰۰ هزار 

بشکه ای
آنط��ور ک��ه مش��خص اس��ت از مهمترین 
دستاوردهای سفر اوجی، تفاهم نامه سرمایه 
گذاری و خرید س��هام یک پاالیشگاه نفتی 
در کشور نیکاراگوئه است که تاکنون سابقه 
نداشته است. البته قبًا و در اواخر دولت دهم 
ایران ساخت یک پاالیشگاه در ونزوئا را در 
دس��تور کار قرار داد که ب��ه دالیل مختلفی 

این طرح متوقف شد ولی سهامداری در یک 
پاالیشگاه تاکنون سابقه نداشته است.

وزیر نفت با اشاره به تکمیل مرحله نخست 
پتروپاالیشگاه ۱۰۰ هزار بشکه ای نیکاراگوئه 
با س��رمایه گذاری کش��ور ونزوئ��ا با وجود 
تحریم ه��ای آمریکا گفت: با تحویل اس��ناد 
فنی این پروژه بی ش��ک ای��ران در تکمیل 
این پ��روژه و دیگ��ر پروژه های پاالیش��ی 
ش��رکت خواهد کرد.وزیر نف��ت دراین باره 
گفت یکی از پروژه ه��ای همکاری در یک 

پاالیش��گاه متعلق دولت نیکاراگوئه اس��ت 
که توس��ط دولت اورتگا در س��ال ۲۰۰۷ راه 
اندازی شد اما در میانه راه متوقف شد.دولت 
نیکاراگوئه توضیح داد که این مجتمع شامل 
یک تأسیسات ذخیره و توزیع سوخت است 
که با س��رمایه گ��ذاری ۴۳۲ میلیون دالری 
تکمیل ش��د. در م��ورد فاز دوم ای��ن پروژه، 
ساخت پاالیش��گاهی پیش بینی شده است 
که به س��رمایه گذاری بی��ش از ۳.۶ میلیارد 

دالر نیاز دارد.



اخبار

پنج شنبه 22 ارديبهشت 1401  9 شوال 1443
12 می  2022   شماره 3548

4
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

شهرستان

پیش بینی خرید بیش از ۱۷۰ هزار تن 
گندم از کشاورزان ایالمی

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان ایام 
گفت: ت��ا کنون بیش از ۹۲ ه��زار تن گندم 
و کلزا از کش��اورزان دهلران خریداری ش��ده 
اس��ت. دکتر »آذرنوش عموزاده« در جریان 
بازدید از روند اجرای عملیات برداشت و مراکز 
خرید، غات و دانه های روغنی به شهرستان 
دهلران، اظهار داشت: تاکنون نزدیک به 8۰ 
ه��زار تن گندم و بیش از ۱۲ هزار تن کلزا از 
کش��اورزان خریداری شده است. وی افزود: با 
اجرای پروژه  ی بزرگ آبرس��انی به دشتهای 
شهرس��تان دهل��ران از جمله س��امانه طرح 
احیای دشت های فکه و عین خوش و کرخه 
و س��امانه رودخانه های گرمس��یری؛  سطح 
زیر کش��ت محصوالت آبی بخصوص گندم 
افزایش یافته اس��ت. رئیس س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان ایام یادآور شد: علیرغم 
خشکسالی بی س��ابقه در سال زراعی جاری 
و از بین رفتن مزارع دیم، پیش بینی می شود 
بیش از ۱۷۰ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان 
اس��تان خریداری گردد که ع��اوه بر تأمین 
نیاز اس��تان، بیش از ۷۰ هزار تن آن به سایر 
استان ها نیز صادر ش��ود. گفتنی است؛ دکتر 
»عموزاده« در این س��فر به منظور اطاع از 
وضعیت کاالهای اساسی خوراکی مورد نیاز 
شهرستان، از فروشگاها و نانوایی های سطح 
شهر دهلران بصورت سرزده بازدید کرد و در 

جریان امور قرار گرفت.

میثاق نامه رسانه های استان ایالم در 
جهاد تبیین تدوین می شود

علینظری با بیان اینکه میثاق نامه رسانه های 
استان ایام در جهاد تبیین تدوین می شود، 
گفت: رسانه ها نقش مهم و اساسی در تحقق 
جهاد تبیین دارند.  نشست هیئت اندیشه ورز 
س��ازمان بس��یج رس��انه اس��تان ایام ظهر 
امروز)۲۰ اردیبهش��ت( با حضور با دستور کار  
تهیه و تدوین میثاق نامه رس��انه های استان 
ایام در جهاد تبیین و ارزیابی کیفی رس��انه 
ها در موضوع جهاد تبیین  در محل سازمان 
بسیج رسانه برگزار شد. رئیس سازمان بسیج 
رسانه اس��تان ایام، در این نشست با اشاره 
به نقش مهم و اساس��ی رسانه ها در تحقق 
ام��ر جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری، 
اظهار کرد: رهبر معظم انقاب اس��امی بر 
ضرورت و اهمیت جهاد تبیین با قید فوریت و 
قطعی��ت تاکید فرموده اند و با توجه به جنگ 
ترکیبی دش��من علیه ملت و نظام اسامی، 
رس��انه ها به عنوان س��ربازان جنگ نرم می 
توانند ایفاگر نقش مهمی در بیان روایت های 
درست و متقن در مقابل روایت های تحریف 
شده دشمن باشند. »محمد علی نظری« بیان 
کرد:  بر این اس��اس یک��ی از بازوان توانمند 
در راس��تای تبیین صحیح و درست از شرایط 
کنونی و تحریف واقعیت ها توسط دشمنان، 
رسانه ها می باش��ند که در این راستا جلسه 
هیأت اندیش��ه ورز بس��یج رس��انه در محل 

سازمان بسیج رسانه برگزار شده است.

رتبه نخست اجرای شبکه تغذیه و توزیع 
گاز به نام خراسان جنوبی ثبت شد

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از اجرای 
یک هزار و ۶۳۹ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
گاز طی سال گذش��ته در استان و کسب رتبه 
نخس��ت اجرای بیش��ترین میزان ش��بکه گاز 
در سطح ش��رکتهای گاز استانی برای دومین 
سال متوالی خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت گاز خراس��ان جنوبی، س��ید محمود 
هاش��می با اش��اره به اجرای ۱۲ ه��زار و 8۹۲ 
کیلومتر ش��بکه تغذیه و توزیع در استان گفت: 
بیش از هزار و ۶۰۰ کیلومتر از شبکه مزبور طی 
س��ال گذشته در استان اجرا شده است.  وی با 
اش��اره به اینکه باالترین میزان اجرای شبکه 
تغذیه و توزیع گاز در سال گذشته به نام شرکت 
گاز خراسان جنوبی ثبت ش��ده است افزود: از 
مقدار شبکه اجرا شده ، ۴۱ کیلومتر مربوط به 
بخش شهري، هزار و ۳8۶ کیلومتر مربوط به 
بخش روستایي و ۲۱۲ کیلومتر شبکه مربوط به 
بخش صنعتی است. هاشمی با اشاره به برنامه 
شرکت گاز خراسان جنوبی در سالجاری تصریح 
کرد: پیش بینی می شود برای انجام پروژه های 
گازرسانی طی سال جاری بالغ بر ۷۰۰ کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان اجرا شود. وی 
در ادامه به بهره مندی ۱۰۰ درصدی جمعیت 
شهری و ۹8 درصدی جمعیت روستایی استان 
از نعمت گاز طبیعی اشاره کرد و افزود: با یاری 
پروردگار و همت کارکنان تا پایان شهریور ماه 
۱۰۰ درصد جمعیت روس��تایی اس��تان تحت 

پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.

یادداشت مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز اروندان به مناسبت افتتاح بیست 
و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی تهران
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز اروندان در 
یادداش��تی اهداف توس��عه ای این شرکت 
در بیس��ت و ششمین نمایشگاه بین المللی 

صنعت نفت را تشریح کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت و 
گاز اروندان، عبداهلل عذاری اهوازی در این 

یادداشت نوشت:
نمایش��گاه بین المللی نف��ت، گاز، پاالیش 
و پتروش��یمی ایران که س��االنه با حضور 
جمع کثیری از شرکت های توانمند داخلی 
و خارجی برپا می ش��ود، فرصت مناس��بی 
جهت جذب س��رمایه، هم��کاری متقابل، 
 تقوی��ت توان س��ازندگان داخل��ی، ارتقای 
ت��وان فنی و مهندس��ی، باال بردن س��طح 
تولی��د و همچنین افزای��ش ظرفیت های 
اجرایی  پیمانکاران، ش��رکت های تولیدی 
و به��ره برداری و مراکز دانش بنیان ایجاد 

می کند.
ش��رکت نفت و گاز اروندان نیز همه ساله 
به عنوان دومین تولید کننده ی بزرگ نفت 
خام ایران در این نمایشگاه حضوری فعال 
داش��ته، این ش��رکت با راهبري ۶ میدان 
مش��ترک و ۷ میدان غیرمشترک بزرگ و 
پیچیده، عاوه بر تولی��د صیانتي، در حال 
توس��عه میادین و اجراي پروژه هاي منتج 
به ازدیاد برداش��ت از میادین بویژه میادین 
مش��ترک است و همچنین به عنوان اولین 
ش��رکت تابع��ه ش��رکت ملی نف��ت ایران 
محسوب می شود که برون سپاری خدمات 
به��ره برداری از میادین تحت سرپرس��تی 
خ��ود را بص��ورت یکپارچه ب��ه پیمانکاران 
داخل��ی واگذار کرده اس��ت. تاکید مدبرانه 
ای ک��ه مقام معظم رهب��ری در نامگذاری 
سال جاری به تولید با شاخصه دانش بنیان 
داش��ته اند، به اثبات تجربه های گذش��ته، 
نش��ان از آن دارد ک��ه ه��ر تولی��دی نمی 
تواند چش��م اندازهای ب��االی اقتصادی را 
محقق کند مگر آنکه با بهره وری و هزینه 
کرد متناس��ب بتوان��د ارزش آفرینی کند و 
امروزه این رویک��رد »تولید دانش بنیان« 
از ای��ن جهت برای صنعت نفت اهمیت دو 
چندان داش��ته و یک راهبرد ضروری است 
ک��ه در آینده ای نه چن��دان دور با ورود به 
نیمه دوم عمر مخ��ازن نفتی ایران، دوران 
مخ��ازن پربازده و کم هزین��ه تمام خواهد 
شد و حداکثر تولید صیانتی و تحقق اهداف 
تولیدی که در خور این میزان ذخایر عظیم 
نفتی کش��ور باش��د تنها با اتکاء به دانش 
روزآوری شده ممکن خواهد بود. این الزام 
آین��ده نگرانه صنعت نفت ب��زرگ ایران را 
در مس��یر فناورمحور شدن قرار داده، که با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم و یک نگاه 
و رویکرد درست درون زا، این روند شتاب 
بیش��تری به خود گرفته است. تحقق تولید 
دانش بنیان بی ش��ک در گ��رو اعتماد و و 
ایجاد فرصت نقش آفرینی به ش��رکت های 
دانش بنی��ان نمود پیدا خواهد کرد، بنابراین 
با اعتمادی که به ظرفیت های بومی وجود 
دارد، بای��د زمینه الزم ب��رای نقش آفرینی 
س��ازندگان و تأمین کنن��دگان داخلی برای 
پیشبرد و تحقق ش��عار سال بیش از پیش 
فراهم شود، البته در این میان نباید از نقش 
دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
غاف��ل بود چراکه این دانش��گاه ها و مراکز 
علمی هس��تند که می توانند زیرس��اخت ها 
و ش��رایط رش��د دانش بنیان ها و حمایت از 
تولی��د داخلی را فراهم کنن��د. و اینک که 
پس از یکس��ال وقفه، دوب��اره جمع بزرگ 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور با شعار 
»نفت دان��ش بنیان، تولید ایرانی، صادرات 
جهانی« در بیس��ت و شش��مین نمایشگاه 
بین المللی نف��ت تهران گرد هم می آیند، 
بستري درخور تحس��ین و متناسب جهت 
هم افزایی و رفع نیازهاي بخش خصوصي 
و دولتی فراهم می آید، همچون نمایشگاه 
هاي پیشین که فرصتهاي همکاري بسیار 
ارزنده اي را در اختیار این ش��رکت قرارداد 
تا با شناسایي سازندگان و تأمین کنندگان 
واج��د ش��رایط، در اس��رع وق��ت نیازهاي 
تجهیزاتي و خدماتي خود را برآورده سازد. 
نمایشگاه بیست و ششم نیز مي تواند بیش 
از پیش، زمینه ساز تعامات، تسهیم دانش 
روز، بروز رساني اطاعات فني و عملیاتي 
و دستیابي به فن آوري هاي نوین در عرصه 
هاي مختل��ف تولید، نگهداري و تعمیرات، 
فرآورش و غیره باشد. در همین خصوص، 
ش��رکت نفت و گاز ارون��دان در این دوره 
از نمایش��گاه بی��ن المللی نف��ت تهران با 
هدف شناس��ایی و حمای��ت از پیمانکاران، 
مش��اوران، مراکز دانش بنیان و همچنین 
سازندگان کاالهای داخلی در بهره برداری 
از میادین غرب کارون  حضور فعالی خواهد 
داش��ت و پاس��خگوی مراجعه کنندگان و 
بازدیدکنن��دگان خواهد بود. عبداهلل عذاری 

اهوازی

يادداشت

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-اولین 
کارگروه پیش��گیری از قاچاق س��وخت 
در س��ال ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات 

منطقه خراسان رضوی برگزار شد.
مدیر منطقه خراس��ان رض��وی بعنوان 
رئی��س کارگروه پیش��گیری و مقابله با 
قاچاق و عرضه خارج ش��بکه ، گزارشی 

از عملکرد منطقه در پیشگیری از قاچاق 
سوخت ارائه داد.

جلسه با حضور مدیر کل اطاعات استان 
، فرماندهی پلیس آگاهی در اداره مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال و ارز خراس��ان رضوی ، 
معاونت سازمان اطاعات سپاه خراسان 
رضوی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

، رئی��س س��ازمان صنع��ت و معدن و 
تجارت اس��تان ، مدی��ر کل راهداری و 
حم��ل و نقل ج��اده ای اس��تان و مدیر 
کل شرکت آب منطقه ای و نیز مناطق 
همج��وار مدی��ر مناطق ترب��ت حیدریه 
و س��بزوار  و نی��ز دس��تگاههای مرتبط 
برگزار ش��د .همچنین  به منظور برسی  

و هم اندیش��ی در ارتباط با موارد مقابله 
ب��ا قاچاق و پیش��گیری از عرضه خارج 
ش��بکه فرآورده های نفتی و تخصیص 
واقعی س��همیه س��وخت و راهکارهای 
جلوگیری از قاچاق و بررس��ی مکاتبات 
واصله تبادل نظر ش��د و تصمیماتی در 

این زمینه اخذ گردید.

برگزاری اولین کارگروه پیشگیری از قاچاق سوخت در منطقه خراسان رضوی

اتاق کنترل مرکزي  طرح تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان افتتاح شد
به عنوان گام اساسی شروع عملیات پیش راه اندازی و راه 
اندازی اتاق کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان افتتاح شد. فعالیت راه اندازی پروژه 
تصفیه گازوئیل ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان با هدف 

تولید گازوئیل یورو ۵ از تیرماه آغاز می گردد
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی ضمن 
تقدیر از فعالیت های ارزشمند این شرکت گفت: در اقتصاد 
کش��ور نیاز داریم به پروژه های��ی روی بیاوریم که ارزش 
افزوده باالیی داش��ته باشد. تمرکز بر روی مباحث زیست 
محیطی کش��ور و کان ش��هر اصفهان، ارتقای کیفیت 
س��وخت ناوگان حمل و نقل به اس��تانداردهای یورو ۵ ، 
در کنار درآمد زایی اجرای پروژه تصفیه گازوئیل، بس��یار 

مباهات انگیز است.
دکت��ر طغیان��ی با بیان اینک��ه به صنع��ت در اصفهان و 
صنعتگران��ی که دانش خ��ود را به اش��تراک می-گذارند 
افتخار می کنیم ، افزود: در پاالیشگاه اصفهان پروژه های 
عظیمی در جهت افزایش کیفی��ت محصوالت، مصرف 
بهینه انرژی و آب انجام ش��ده و یا درحال اجراست که از 
سوی ما حمایت می شوند. زیرا همه ما با هدف خدمت به 
هموطنان در این کشور کار می کنیم و وظایف ما افزایش 
راندمان کاری، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه انرژی 

و صیانت از منابع ملی است.
دکتر قدیری ب��ه طرح تصفیه گازوییل ب��ا ظرفیت ۱۰۰ 
هزار بشکه در روز و س��رمایه گذاری ۵۴۵ میلیون یورو-
۶۹۱۳۴ میلیارد ریال اش��اه کرد و افزود: راه اندازی این 

پروژه از خرداد ماه امسال شروع خواهد شد.

موضوع مصرف آب به عنوان تهدید جدی صنایع از جمله 
شرکت پاالیش نفت اصفهان از دیگر موضوعاتی بود که 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به آن پرداخت 
و اذعان داش��ت: در این زمینه با ه��دف تبدیل تهدید به 
نقط��ه قوت و حتی ص��ادرات آب، پ��روژه های مختلفی 
انجام ش��ده و یا در حال انجام اس��ت: پروژه تصفیه خانه 
پساب شاهین شهر )استفاده از آب خاکستری( با ظرفیت 
تقریبی ۷۵۰ متر مکعب در س��اعت در جهت استفاده در 
مصارف صنعتی و همچنین پیگی��ری احداث واحد پیش 
تصفیه فاضاب شاهین شهر. انجام مطالعات اولیه امکان 
سنجی ساخت کولینگ هیبریدی که محاسبه میزان صرفه 

جوئ��ی آب در کولینگ هیبریدی در حدود ۵۵ درصد ) به 
می��زان ۱۷۱۴میلیون متر مکعب در س��ال( و مدت زمان 
بازگش��ت س��رمایه آن به میزان ۱۰۵س��ال خواهد بود. 
 )ZLD )Zero Liquid Discharge احداث واحد
در جهت بازیابی و اس��تفاده کامل از پساب تولیدی واحد 
RO براس��اس مطالع��ات انجام ش��ده، پ��روژه احداث 
 HERO )High Efficient Reverse واح��د 
Osmosis( ب��ه منظور افزایش بازدهی و راندمان واحد 
بازیافت )بر اساس خروجی مطالعات بازیابی آبهای شور(. 
اجرای این پروژه ها منتج به کاهش مصرف آب به نصف، 
قطع نیاز به آب رسانی درچه، تأمین آب مورد نیاز مجموعه 

شهرک انرژی و در نهایت ایجاد فرصت صادرات آب می 
گردد. در کنار پروژه های ذکر شده و همچنین با حذف فلر 
و خشک شدن تمام پوندهای شرکت، این پاالیشگاه تا دو 

سال آینده به یک صنعت سبز تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در بخش دیگری 
از س��خنان خود گفت: در ح��ال حاضر ضریب پیچیدگی 
پاالیش��گاه اصفهان ۵۲ اس��ت که با اجرای طرح هایی 
همچون تصفیه گازوئیل ضریب پیچیدگی این ش��رکت 
به 8۷ می¬رسد و پتانس��یل¬های بنیادی سهم شپنا 
افزایش خواهد یافت. تمام تاش شرکت سرمایه گذاری 
در زنجیره ارزش طی برنامه ۵ س��اله برای سودهی بیشتر 
است. همچنین درصدد هستیم کرک اسپرد )رابطه قیمت 
نفت خام و فرآورده های حاصل از آن( پاالیشگاه اصفهان 

را افزایش دهیم.
قدیری با اش��اره به نامگذاری امسال به نام »سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری 
شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: با افتخار اعام می کنیم 
از ۳۶ هزار قطعه و تجهیزات مورد اس��تفاده در پاالیشگاه 
اصفهان بیش از ۹۰ درصد آن توسط متخصصان داخلی و 
شرکت¬های دانش بنیان داخلی سازی شده است در حال 
حاضر نیزبیشتر کاتالیست های این پاالیشگاه و بسیاری از 
مواد ش��یمیایی مورد نیاز آن از طریق شرکت های دانش 
بنیان تأمین می شود به تازگی نیز کاتالیست واحد تبدیل 
کاتالیستی CRU پاالیشگاه اصفهان توسط شرکت های 
دانش بنیان تعویض و راه اندازی ش��ده که کاتالیست آن 

کیفیت بسیار باالیی دارد  

با حضور نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي  

شرکت گاز ایالم یکی از شرکت های پیشرو در حوزه ایمنی است 
رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت مّلی گاز ایران؛

رئیس ایمنی و آتش نش��انی ش��رکت ملّی 
گاز ایران گفت: ش��رکت گاز ایام یکی از 

شرکت های پیشرو در حوزه ایمنی است.
بهن��ام دیناری در جلس��ه توجیهی مدیران 
و رؤس��ای ادارات شهرس��تان های شرکت 
گاز ایام، اظهار داش��ت: شرکت ملّی گاز 
ایران در راس��تای ارتقای ایمنی در س��طح 
ش��رکت های گاز اس��تانی و پیش��گیری 

از ب��روز حوادث، اس��تقرار نظ��ام یکپارچه 
مجوزهای کاری را در دستور کار خود قرار 

داده است.
وی اف��زود: به همین منظور ش��رکت گاز 
استان ایام به عنوان یکی از شرکت های 
پیشرو در ایمنی برای برگزاری آموزش های 
مرتبط و فراهم نمودن زمینه استقرار نظام 

مزبور انتخاب گردیده است.

رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملّی گاز 
ایران تصریح کرد: مدیریت HSE شرکت 
ملّی گاز بر اس��اس ارزیابی عملکرد ایمنی 
شرکت های تابعه و با توّجه به آموخته های 
تجرب��ی ح��وادث، اقدام��ات و پروژه های 
بهب��ود ایمنی تعریف نم��وده که می توان 
ب��ه پ��روژه GAP Analysis در حوزه 
ایمنی و آتش نش��انی پاالیشگاه های گاز 

و استقرار نظام مجوز های کاری در سطح 
کل شرکت های تابعه اشاره نمود.

گفتنی اس��ت؛ ک��ه با حمای��ت مدیرعامل 
ش��رکت گاز اس��تان ایام و حضور رئیس 
ایمن��ی و آتش نش��انی ش��رکت ملّی گاز 
ایران، جلسه آموزشی و توجیهی در ارتباط 
با الزام��ات و ارکان نظام جامع مجوز های 

کاری در استان ایام برگزار شد.

 ایجاد اس��که مسافربری برای پهلوگیری 
ش��ناورهایی ب��ه ط��ول ۱۵۰مت��ر معاون  
امور دریایی س��ازمان بن��ادر ودریانوردی 
عن��وان کرد: ۷۰ میلیارد توم��ان اعتبار به 
پایانه مس��افربری بین المللی بندر بوشهر 

تخصیص یافته است.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی، مجید علی 

نازی در بازدید از پایانه مسافربری دریایی 
بندر بوش��هر اظهار داش��ت: ایجاد اسکله 
مسافربری برای پهلوگیری شناور هایی تا 

اندازه ۱۵۰ متر فراهم شده است.
وی بیان داشت: همزمان شرایط پهلوگیری 
یک فروند شناور مسافری بزرگ و یک تا 
۲ فروند شناور مسافری با اندازه متوسط به 

پایین فراهم می ش��ود، زیرا این یک پایانه 
بین المللی است و در راستای حمل و نقل 

مسافربری بین کشور ایران و قطر است.
علی نازی افزود: نگاهی هم به جام جهانی 
قطر خواهیم داش��ت و تمام تاش خود را 
می کنیم تا قبل از شروع جام جهانی، مردم 
برای تماش��ای بازی های ج��ام جهانی از 

این امکانات حمل و نقل دریایی اس��تفاده 
کنند.

وی گف��ت: ۲ فروند کش��تی مس��افربری 
بزرگ ه��م در حال آماده س��ازی و ایمن 
س��ازی اس��ت که تا ۲ ماه دیگ��ر آماده و 
اس��کله نیز تا پایان مرداد به بهره برداری 

می رسد متر

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به پایانه بین المللی مسافربری بندر بوشهر

تربیت دینی کودکان و نوجوانان، ضامن صیانت از نسل آینده در برابر انحرافات است
تولیت آستان قدس رضوی:

رحمتی-تولیت  محمدرضا  مقدس  مش��هد 
آس��تان قدس رضوی تربیت مناسب دینی 
ک��ودکان و نوجوانان را ضام��ن صیانت از 
نس��ل آین��ده در برابر انحرافات دانس��ت و 
گفت: اگر پ��رورش و تربیت دینی کودکان 
و نوجوانان به درس��تی انجام ش��ود، باوجود 
همه طوفان های فکری و اعتقادی مي توان 
آینده ای روش��ن را برای نس��ل آتی کشور 
برای ایس��تادگی در برابر انحرافات متصور 

بود.
حجت االسام والمس��لمین احمد مروی در 
دی��دار مدیرعام��ل کانون پ��رورش فکری 
ک��ودکان و نوجوان��ان که در ح��رم مطهر 
رضوی انجام شد، کودکان و نوجوانان را از 
مهم ترین اقشار جامعه و کار کانون پرورش 
فک��ری را جزو بااهمیت تری��ن فعالیت های 
فرهنگ��ی دانس��ت و اظه��ار ک��رد: دوران 

کودک��ي و نوجواني بی تردی��د از مهم ترین 
و تأثیرگذارتری��ن س��ال هاي حی��ات آدمی 
است، زیرا در این دوران به تدریج پایه هاي 

شخصیت و تفکر انسان شکل مي گیرد.
وی کودکی و نوجوانی را مهم ترین فصول 
زندگی انس��ان برای تربیت خواند و تصریح 
ک��رد: به هر می��زان امروز ب��رای تربیت و 
پ��رورش ک��ودکان و نوجوانان بکوش��یم، 
سرمایه گذاری است که نتیجه آن در آینده 

کشور نمایان خواهد شد.
تولیت آس��تان ق��دس رضوی با اش��اره به 
نقش مهم کان��ون پرورش فکري کودکان 
و نوجوان��ان در رش��د و ش��کوفایي نس��ل 
آینده کش��ور، عنوان ک��رد: از نگاه معنوی 
و دینی تربیت انس��ان جزو ارزش��مندترین 
و مقدس ترین اعمال اس��ت؛ اگر پرورش و 
تربیت دینی کودکان و نوجوانان به درستی 

انجام شود، باوجود همه طوفان های فکری 
و اعتقادی مي توان آینده ای روشن را برای 
نس��ل آتی کش��ور متصور بود، زیرا تربیت 
درست باعث مي ش��ود تا فرد بتواند خود را 

در برابر انحرافات حفظ کند.
وی اضاف��ه کرد: جریان تفرعن، اس��تکبار 
و صهیونیس��م با تهاجم فرهنگ��ی به ویژه 
از طری��ق فض��ای مج��ازی و تبلیغ��ات و 
سرمایه گذاری های کان به دنبال معنویت 
زدایی از جامعه بش��ری است و تاش دارد 
با ترویج مادی گرایی و ترغیب انسان ها به 
معنویت هاي کاذب یا معنویت بی روح، دین 
زدایی و دوري از معنویت دینی را در جهان 

حاکم کند.
حجت االسام والمسلمین مروی در ادامه به 
اهمیت فعالیت در حوزه تربیت دینی نس��ل 
نوجوان اش��اره و اظهار کرد: کسانی که در 

جهت تربیت اس��امی نس��ل آینده کشور 
برگرفته از قرآن و س��یره نبوي و اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( می کوش��ند و تاش 
دارند معناي باطن��ی آیات الهی و اعمال و 
افعال رس��ول اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( را 
در جامعه ترویج کننده، کار بسیار ارزشمند 

و مقدسی را انجام می دهند.
وی ضم��ن تأکی��د بر ضرورت اس��تفاده از 
ابزارها و فناوری های روز در تربیت کودکان 
و نوجوانان، به اهمیت ارزیابی فعالیت های 
فرهنگی اش��اره کرد و گف��ت: رهبر معظم 
انقاب همواره نس��بت ب��ه ارزیابی میزان 
اثربخشی فعالیت های فرهنگی تأکید دارند 
و به طورکلی وجود نظام ارزیابی اثربخش��ی 
فعالیت های فرهنگی از ملزومات مهم برای 

تمام دستگاه های فرهنگی است.
حجت االسام والمسلمین مروی در ادامه با 

اش��اره به فعالیت های آستان قدس رضوی 
در حوزه کودک و نوجوان، عنوان کرد: کار 
ک��ودک و نوجوان در آس��تان قدس امری 
جنبی و حاشیه ای نیس��ت، بلکه کار اصلی 
و یکی از وظایف مهم بخش های فرهنگی 

است.
تولیت آس��تان ق��دس رضوی با اش��اره به 
اختص��اص رواق��ی ویژه ک��ودکان در حرم 
مطهر امام رضا)ع(، به فعالیت های مؤسسه 
جوانان آس��تان قدس اش��اره و عنوان کرد: 
باید همکاری نزدیکی میان مؤسسه جوانان 
آس��تان قدس رض��وی و کان��ون پرورش 
فکری ک��ودکان و نوجوان ش��کل بگیرد، 
ارتباطی تنگاتن��گ و همیاری فعال که دو 
ط��رف بتوانند از تجربی��ات و ظرفیت های 
یکدیگر در جهت تربیت هرچه بهتر نس��ل 

آینده کشور استفاده کنند.

سارقان سیم های برق شهرستان باغملک دستگیر شدند/تقدیر از عوامل انتظامی
مدیر حراست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان خبر داد:

مدیر حراست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از دستگیری سارقان سیم 
های برق شهرستان باغملک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق خوزس��تان ایوب کیانی 
مدیر حراست و امور محرمانه این شرکت با اشاره به وقوع چندین فقره سرقت 
س��یم و کابل در مناطق مختلف باغملک از شناس��ایی و دستگیری ۳ سارق 
حرفه ای سیم و کابل برق در یکی از روستاهای شهر قلعه تل باغملک خبر 
داد. کیانی اظهار کرد: س��ارقان دستگیر ش��ده با تیراندازی به ترانس برق و 
تخریب آن، قصد س��رقت س��یم های شبکه فش��ار ضعیف را داشتند که با 
گزارش مردمی و هماهنگی حراس��ت ونیروهای عملیاتی برق شهرستان با 

نیروی انتظامی منطقه و دس��تگاه قضایی ، طی عملیاتی برنامه ریزی شده، 
س��ارقان که در باالی تیر برق در حال قطع سیم های برق شبکه توزیع برق 
بودند، رویت ش��دند و پس از تعقیب و گریز و درگیری مس��لحانه نیروهای 
انتظامی با سارقان، در نهایت به دستگیری آنها انجامید. کیانی افزود: سرقت 
سیم های شبکه توزیع برق، عاوه بر مختل نمودن زندگی مردم، موجب وارد 
شدن خسارت فراوان به زیر ساخت ها و اموال عمومی می شود. وی با اشاره 
به اینکه برای متهمان، پرونده تشکیل و تحویل مقامات قضایی استان شدند، 
درهمین خصوص به نیابت از مدیرعامل این شرکت از همکاری صمیمانه و 
تاش دلسوزانه نیروی انتظامی منطقه و دستگاه قضایی و همراهی بسیجیان 

جان برکف در به دام انداختن س��ارقان س��یم های برق و کشف رمز ارزهای 
غیرمجاز تقدیر کرد و گفت: نیروی انتظامی و دس��تگاه قضا، بالهای صیانت 
از ام��وال عمومی و امنیت اجتماعی هس��تند که ب��ا حمایت خود در کاهش 
مش��کات ، شرکت توزیع نیروی برق را همراهی کرده اند و ما قدردان این 

تاش های شبانه روزی هستیم.
مدیر حراس��ت شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در پایان از مردم خواست 
در صورت مش��اهده افراد و خودرو های مشکوک اطراف پایه های برق  و یا 
حین ارتکاب جرم، س��ریعا مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس و یا 

حراست توزیع برق در شهرستان ها گزارش کنند.
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جامعه

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه شد
مسعود ستایشی دادیار دادسرای دیوان عالی 
کشور با حکم حجت االس��ام و المسلمین 
محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا با حفظ 
س��مت به عنوان س��خنگوی دس��تگاه قضا 
منصوب شد.در متن حکم رئیس قوه قضاییه 
آمده است: نظر به توانمندی و سوابق ارزشمند 
جنابعالی به موجب این حکم و با حفظ سمت 
به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب می 
شود. امید اس��ت با استعانت از خداوند متعال 
و همفکری و همدلی همکاران در انجام امر 
خطیر اطاع رسانی و برقراری تعامل مناسب 
میان جامعه و دس��تگاه قضایی و پاسخگویی 
به افکار عمومی، موفق و موید باشید. بدیهی 
است کلیه مراجع قضایی و سازمان های تابعه 
موظ��ف به همکاری با جنابعالی می باش��ند.
ذبیح اهلل خداییان روز گذشته)س��ه ش��نبه( در 
پایان پانزدهمین نشست خبری خود از تغییر 
سخنگوی قوه قضاییه خبرداد و گفت: زمانی 
که مسئولیت س��ازمان بازرسی کل کشور به 
بنده محول ش��د، در جلسه معارفه از ریاست 
ق��وه قضاییه تقاضا کردم به لحاظ کثرت کار 
در س��ازمان بازرسی کل کش��ور، مسئولیت 

سخنگویی بر عهده فرد دیگری باشد.

تامین روشنایی دو و نیم کیلومتر از 
بزرگراه امام رضا )ع( منطقه ۱۵

دو و نی��م کیلومت��ر از بزرگراه ام��ام رضا )ع(  
ک��ه یکی از دغدغه مهم ش��هروندان  در رفع 
تصادفات جرح��ی و فوتی این محور بود پس 
از ۴ سال باتکلیفی تامین روشنایی شد.سید 
مهدی صباغ ش��هردار منطقه به بهس��ازی و 
تامین روشنایی بزرگراه امام رضا)ع( پس از ۴ 
سال باتکلیفی با هدف رفع تصادفات جرحی 
و فوتی این محور و شریان ارتباطی اشاره کرد 
و گف��ت: بزرگراه امام رضا)ع( به طول هفت و 
نیم کیلومتر از س��ه راه افس��ریه آغاز و به سه 
راه س��یمان منتهی می شود که روشنایی این 
بزرگراه به دو بخش ش��امل حد فاصل سه راه 
افسریه تا گردنه تنباکویی و حد فاصل گردنه 
تنباکویی تا س��ه راه سیمان تقسیم می شود.
ب��ه گفته او، در این راس��تا ب��ه همت معاونت 
فنی و عم��ران منطقه با هدف افزایش ایمنی 
معابر بزرگراهی، جلسات و بازدیدهای میدانی 
متعددی برای تامین روشنایی معابر بزرگراهی 
با مشارکت  سازمان مهندسي و عمران شهر 
ته��ران،  ش��رکت توزیع نیروي ب��رق تهران 
بزرگ، ، ش��رکت توزیع برق اس��تان تهران، 
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و 
انقاب ناحیه ۱۴ تهران  و پلیس راهور منطقه 
برگزار شد.صباغ اضافه کرد: دو و نیم کیلومتراز 
بزرگ��راه  در حدفاصل گردنه تنباکویی تا بازار 
گل امام رضا)ع( با ۱۷۰ پایه چراغ برق توسط 
سازمان فنی و عمران شهرداری تهران و نصب 
ترانس برق روشن شد.شهردار منطقه ادامه داد: 
ی��ک و نیم کیلومت��ر از بزرگراه  در حد فاصل 
بازار گل تا س��ه راه سیمان که فاقد پایه چراغ 
می باشد  نیز در دستور کار سازمان مهندسی 
قرار گرفت که در اسرع وقت تامین روشنایی و 

رفع معضل می شود.

هشدار پلیس به جاماندگان یارانه جدید
س��رهنگ داوود معظمی گودرزی ، با اش��اره 
ب��ه واری��ز یارانه های جدید به حس��اب برخی 
از سرپرس��تان خانوار در کش��ور گفت:  ممکن 
اس��ت برخ��ی از افراد به هر دلیل��ی این یارانه 
را دریافت نکرده باش��ند، ای��ن افراد باید توجه 
داش��ته باشند که در دام افراد سودجو و فرصت 
طلبی که از ه��ر موضوعی برای کاهبرداری 
و اقدامات مجرمانه اس��تفاده می کنند، نیفتند.
وی با بیان اینکه ممکن اس��ت افراد سودجو و 
فرصت طلب با انتشار تبلیغاتی نظیر »ثبت نام از 
جاماندگان یارانه«، »دریافت یارانه«، »افزایش 
مبلغ یارانه« و ... بخواهند از ش��هروندان سوء 
اس��تفاده و کاهبرداری کنند، افزود: این افراد 
معموال تبلیغات خود را در شبکه های اجتماعی 
و پیام رس��ان ها و همچنین س��ایت های فاقد 
مجوز منتش��ر می کنند. در ادامه نیز یا کاربران 
را به صفحات فیشینگ و برداشت غیرمجاز از 
حساب بانکیشان هدایت می کنند، یا اطاعات 
هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده 
می کنند.ریی��س پلیس فتای ته��ران بزرگ با 
تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان نباید 
فریب این تبلیغ��ات را بخورند، اظهارکرد: چه 
افرادی که ممکن است جزو جاماندگان دریافت 
این یارانه باشند و چه افرادی که ممکن است 
به رقم آن اعتراض داش��ته باش��ند، الزم است 
حتما اخبار و روش های پیگیری را از رس��انه ها 
و خبرگزاری های رسمی دنبال کنند و به هیچ 
عنوان به تبلیغات بی نام و نشان فضای مجازی 

اعتماد نکنند.

عنوان نایب رئیس شورای ارتباطات و 
اطالع رسانی شهرداری منصوب شد

با حک��م علیرض��ا زاکانی، ش��هردار تهران   
مه��دی جهانتیغ��ی به عن��وان نایب رئیس 
شورای ارتباطات و اطاع رسانی شهرداری 
و دس��تیار وی��ژه ش��هردار ته��ران منصوب 
ش��د.مهدی جهانتیغی از پژوهشگران حوزه 
رسانه و ارتباطات، بیش از پانزده سال فعالیت 
مطبوعاتی در رسانه های مطرح کشور را در 
کارنامه خود دارد.بر اس��اس این گزارش، به 
منظور سیاس��ت گذاری ، نظ��ارت و راهبری 
صحی��ح برنامه ه��ا، اقدام��ات و فرآیندهای 
اطاع رس��انی و آگاهی بخش��ی ، »آیین نامه 
تش��کیل ش��ورای ارتباطات و اطاع رسانی 
ش��هرداری تهران« ، بهمن ماه سال گذشته 
توس��ط ش��هردار تهران ، اباغ شده بود.هم 
اکنون ریاس��ت این ش��ورا بر عهده شهردار 
ته��ران و س��خنگویی آن نی��ز ب��ر عه��ده 

عبداالمطهر محمدخانی است.

پیش بینی رئیس علوم پزشکی قم از 
وقوع موج هفتم کرونا در تابستان امسال

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی قم با تاکید 
بر اینکه بیماری کرون��ا همچنان در جامعه 
وجود دارد و به هیچ وجه تمام نش��ده است 
گفت: ما خطر وقوع موج هفتم کرونا را برای 
اواسط یا انتهای تابستان پیش بینی می کنیم.
مه��دی مصری در جلس��ه س��تاد مدیریت 
بحران استان قم در تاالر کرامت استانداری 
افزود: به عنوان قرارگاه استانی باید تمهیدات 
و پیش بینی های الزم را انجام دهیم و روی 
بح��ث پروتکل های بهداش��تی توجه کنیم.
وی موضوع فرصت طایی واکسیناس��یون 
کرون��ا را مورد توجه قرار داد و یادآور ش��د: 
آمار واکسیناس��یون کرونا در قم نس��بت به 
میانگین کشوری کمتر است، برخی استان ها 
که واکسیناس��یون کاملی داش��تند، طی سه 
ماه گذش��ته حتی یک فوتی هم نداش��تند.
وی ادامه داد: این موضوع برای اس��تان قم 
که آمار واکسیناسیون پایین تری دارد، زنگ 
خطر محسوب می شود.رئیس دانشگاه علوم 
پرشکی قم در عین حال بیان داشت: در ماه 
اخیر فوتی  کرونایی در قم نداش��تیم یا خیلی 
محدود ب��وده و از جمله اس��تان های خوب 
بودی��م، ام��ا برخی مرگ و میره��ا رخ داده، 
که در صورت اهتمام به واکسیناسیون، این 
وضعیت پی��ش نمی آمد.مصری اضافه کرد: 
واکسیناسیون مهم اس��ت، باید برنامه ریزی 
کرده و بر انجام آن در جمعیت های مختلف 
تاکی��د کنیم، ُدز چهارم برای افراد باالی ۷۰ 
سال و دارای بیماری زمینه ای و ُدز سوم نیز 
برای بقیه مردم دنبال ش��ود.وی در بخشی 
دیگر از س��خنان خود افزایش جوندگان در 
سطح شهر قم را به عنوان یک معضل  جدی 
زیس��ت محیطی حائز اهمیت دانست و بیان 
کرد: ب��ا توجه به تاثیر جوندگان مانند موش 
در انتقال بیماری های مختلف، ش��هرداری 
باید پای کار آمده و در خصوص این مس��اله 

اقدامات الزم را انجام دهد.

احداث و تکمیل ۱۹ هزار واحد 
مسکونی مددجویان کمیته امداد در 

سال ۱4۰۰
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی 
س��اختمان کمیته امداد از احداث و تکمیل 
۱۹ هزار واحد مسکونی مددجویان در سال 
گذش��ته خبر داد.محمود توکلی با تش��ریح 
عملک��رد کمیته امداد در حوزه مس��کن در 
س��ال ۱۴۰۰ افزود: این نهاد س��ال  گذشته 
در زمینه کمک به خرید مس��کن مددجویی 
۶8۴ م��ورد خدم��ت را ب��ه ط��ور کامل به 
مددجویان ارائه کرده است.وی اضافه کرد: 
در این مدت، در س��رفصل کمک به احداث 
و تکمیل ۱۹ هزار و ۱8۳ خدمت و در زمینه 
کمک به احداث فضاهای جانبی ۲۳ هزار و 
۶۷۷ خدمت ب��ه خانواده های تحت حمایت 
ارائه شده است.مدیرکل دفتر تامین مسکن 
و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد ادامه 
داد: در زمین��ه کمک ب��ه تعمیرات ۳۷ هزار 
و ۶88 واح��د مس��کونی به ط��ور کامل به 
مددجویان تحویل داده شده است.توکلی با 
اشاره به برنامه های مسکن کمیته امداد در 
س��ال ۱۴۰۱ تاکید کرد: تفاهم نامه ۴۰ هزار 
واحدی بین کمیته امداد و س��پاه پاسداران 
در حال انجام و در مرحله نخس��ت ۱۰ هزار 
واحد این تفاهم نامه برای اجرا به اس��تان ها 
اباغ ش��ده اس��ت همچنین س��ال گذشته 
عملیات اجرایی تفاهم نامه ۱۰ هزار واحدی 
با بنیاد مس��تضعفان آغاز شد که بخشی از 
کار آن انجام شده و امسال در دست تکمیل 
ق��رار دارد.مدی��رکل دفتر تامین مس��کن و 
امور مهندس��ی س��اختمان کمیت��ه امداد با 
بیان اینک��ه یکی از برنامه های کمیته امداد 
در حوزه مس��کن، رفع مش��کل مددجویان 
ش��هری است، یادآور ش��د: اکنون دولت در 
قالب طرح جهش تولید مس��کن و نهضت 
ملی مسکن سامانه ای طراحی کرده که بالغ 
بر ۲۲۰ هزار مددج��وی کمیته امداد نیز در 

این سامانه ثبت نام کرده اند.

اخبار

گ�روه اجتماعی:  دادس��تان کل کش��ور با 
اش��اره به دس��تورات رئیس ق��وه قضاییه 
تاکید کرد: محتکران و س��نگ اندازان در 
بازار بدانن��د که با انجام چنی��ن اقداماتی 
مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی 

ب��رای شناس��ایی و مجازات ای��ن افراد با 
جدی��ت اقدام��ات الزم را انج��ام خواهد 
داد.ب��ه گزارش »عص��ر ایرانیان«، حجت 
االسام والمسلمین محمد جعفر منتظری 
افزود: بخشی از مشکات اقتصادی کشور 
به عوام��ل خارجی از جمل��ه تحریم ها و 
افزایش قیمت جهانی کاالها بازمی گردد.
وی با بیان اینکه حل مشکات اقتصادی 
مستلزم تعامل، هماهنگی و همکاری بین 

قوای سه گانه و مردم است، گفت: دستگاه 
قضای��ی براس��اس وظایف ذات��ی خود با 
عواملی که باعث بروز مشکات اقتصادی 
در کش��ور می ش��وند و اقدام ب��ه احتکار، 
قاچ��اق و گران فروش��ی  می کنند، برخورد 
خواهد کرد.دادس��تان کل کش��ور تصریح 
کرد: برخورد با محتکران و اخالگران در 
نظام اقتصادی کش��ور به صورت ویژه در 
دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.وی افزود: 

در حوزه اقتصاد، رس��یدگی به برخی امور 
جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه نیس��ت اما 
دستگاه قضایی از باب همکاری و تعامل با 
دولت در اصاح س��اختار اقتصادی کشور، 
اقدام��ات الزم را انجام می دهد.  منتظری 
ب��ا تاکید بر مش��ارکت همگان��ی در حل 
مشکات اقتصادی، اظهار داشت: هیچگاه 
وضعیت معیش��ت مردم از دید مسئوالن 
پنهان نبوده و به مشکات واقف هستیم، 

لذا باید با مش��ارکت همگانی تاش کنیم 
تا این مسائل حل و فصل شوند.وی افزود: 
ممکن اس��ت عده ای در داخل کشور که 
مناف��ع آن ه��ا به خط��ر افتاده اس��ت، در 
مقابل اقدامات مس��ئوالن س��نگ اندازی 
کنن��د، همچنین این امکان وجود دارد که 
عده ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، 
با واسطه یا بی واسطه اقدام به همکاری با 

معاندین کنند.

اتمام حجت دادستان کل کشور با محتکران و اخالل گران توزیع کاال در بازار
در پی دستور رئیس قوه قضاییه صورت گرفت؛

کرونا چه زمانی خیال رفتن دارد؟
انتظار برای خروج ویروس ناخوانده از جان مردم

گ�روه اجتماعی � مهدی صالحی طاهری: کرونا اسفند ۹8 
همچون میهمانی ناخوانده وارد شد و رنگ زندگی خیلی 
از مردم جهان را تغییر داد؛ آمد و مرگ ها و گرفتاری هایی 
را رق��م زد و در زمره همه گیری ه��ای بزرگ تاریخ قرار 
گرفت؛ هرگز تصور نمی کردیم ویروسی که با چشم دیده 
نمی ش��ود، اینگونه دنیا را تسخیر کند.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، تصور همه این بود که کرونا هم مانند آنفلوانزا 
یا دیگر بیماری های ویروسی چند صباحی میهمان خواهد 
ب��ود اما ویروس ناخوانده تاجدار خاف آن را ثابت کرد تا 
همه متحیر ش��وند، جهان همچنان در بُهت است؛ آمد و 
هن��وز هم انگار خیال رفتن ندارد.تاکنون کرونا ۶ موج در 
ایران داش��ته است که س��خت ترین موج آن با نام دلتا با 
مرگ روزانه بیش از ۷۰۰ نفر به ثبت رس��ید، اینکه ۷۰۰ 
خانواده در یک روز به عزای عزیزان خود در سوگ و ماتم 
باشند بسیار سخت اس��ت؛ اما باید قبول کنیم که کرونا 
روزهای بس��یار سنگین و وحشتناکی را  برای مردم رقم 
زد.روزهای سیاه کرونایی با مرگ هایی تلخ هنوز به پایان 
نرسیده است اما این روزها خبرهای خوشی از کاهش آمار 
فوتی های ناشی از کرونا به گوش می رسد که شاید برای 
همه قابل تامل باشد و با گذشت بیش از ۲ سال از شیوع 
این ویروس کش��نده، اکنون روزهای خوشی برای پایان 
کرونا در انتظار است.این روزها خبرهایی از تک رقمی و 
رسیدن تعداد فوتی های کرونا به عدد هفت، هشت و روز 
بیستم اردیبهشت به مرگ سه نفر رسید، این خبر خوشی 
است هرچند مرگ یک نفر هم زیاد است اما اینکه دیگر 
روزهای��ی با مرگ ۷۰۰ نفر را تجربه نمی کنیم، این مهم 
اس��ت که حال چه باید کرد که م��رگ کرونایی به صفر 
برس��د.مجموع جان باختگان وی��روس کرونا در ایران به 
۱۴۱ هزار و ۱۹۲ نفر رسید، اما دلیل تک رقمی شدن آمار 
مرگ و میر بسیار مهم است تا دیگر شاهد روزهای سیاه 
کرونایی در کش��ور نباشیم چه باید کرد تا این ویروس از 
جان مردم خارج ش��ود و دیگر کمتر جان بگیرد، هرچند 
که چه جان هایی که برای خانواده های ایرانی عزیز بود و 
اکنون زیر تلی از خاک پنهان است و تنها غم این عزیزان 
در دل خانواده هاست.کرونا می رود اگر همه پروتکل های 
بهداش��تی را رعایت کنیم، کرونا م��ی رود اگر حدود ۲۰ 
میلیون نفری که هنوز دز س��وم واکسن کرونای خود را 
نزده اند برای تزریق اقدام کنند، کرونا می رود اگر افرادی 
که هنوز هیچ اقدامی برای واکسینه شدن خود نکردند، به 
سمت تزریق واکسن بروند.کرونا زمانی پایان می یابد که 
چرخه واکسیناسیون کرونا در ایران تکمیل شود چون با 
واکسینه ش��دن مردم روز به روز از مرگ کرونایی دور و 
دورتر ش��دیم و اکنون هم افرادی که جان خود را بخاطر 

کرونا از دس��ت می دهند آنهایی هس��تند که هنوز برای 
تزریق واکس��ن کرونا اق��دام نکرده اند.اینکه تاکنون ۶۴ 
میلیون و ۳۹8 هزار و ۵۷۷ نفر ُدز اول، ۵۷ میلیون و ۶۴8 
هزار و ۳8۰ نفر ُدز دوم و ۲۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۳۱8 
نفر، ُدز سوم واکس��ن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۲۶۳ 
هزار و ۲۷۵ ُدز رسیده است، نیز از جمله موضوعاتی است 
که باعث شده مرگ های کرونایی روند نزولی داشته باشد.
اگرچه از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از هفت 
میلیون و ۲۲۶ هزار نفر به این ویروس مبتا شده اند، اما 
خوش��بختانه در روز بیستم اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱ به جز 
تهران با ۲ مرگ و البرز با یک مرگ، مرگ و میر در دیگر 
استان های کشور به صفر رسید.خبر کاهش آمار کرونا به 
حدی مسرت بخش بود که بسیاری از مسئوالن اجرایی 
از این موضوع ابراز خوشحالی کردند که شاید پایانی برای 
کرونا باش��د و مردم بتوانند به زندگی قبل از این ویروس 
برگردند و زندگی عادی خود را داشته باشند.علی بهادری 
جهرمی س��خنگوی دولت نیز در این باره اظهارداش��ت: 
پس از هش��ت ماه از ش��روع ب��ه کار  دولت صادق الوعد 
آمار فوتی های کرونایی به سه نفر رسید. خبر بسیار خوبی 
که نوید بخش روزهای پایانی همه گیری کرونا در ایران 
خواهد بود.به گفته بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی، دولت مردمی مبارزه ب��ا کرونا را به 
عنوان نخس��تین اقدام در اولویت قرار داد، تهیه واکسن 
ش��تاب گرفت و با حض��ور م��ردم در رده های مختلف 

انتظامی، بسیج نیروهای جهادی و غیره مساجد، مراکز، 
استادیوم ها محل تزریق واکسن شد و در روز حدود یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تزریق و در هفته حدود هشت میلیون 
تزریق انجام شد و ما رکورد جهانی داریم که نشان دهنده 
قدرت اس��ت.وی افزود: ۲ سال پرتاش و پرتاطم را در 
دوره کرونا سپری کردیم و از مردم که حمایت عالی را در 
انجام واکسیناسیون و کمک به واکسن زدن داشتند تقدیر 
می شود و همین امر باعث شد که ما رکورد واکسیناسیون 
را در جهان داشته باشیم و کادر سامت هم حرکت زیبا 
و جالبی را در تاریخ کشور ایجاد کردند که با فداکاری آنها 
حتی ۳۰۰ نفر ش��هید سامت تقدیم شد.وی خاطرنشان 
کرد: علت موفقیت ایران برای مبارزه با کرونا چند عامل 
بود که یکی از این عوامل حجم باالی واکسیناسیون بود 
که بی��ش از ۹۰ درصد گروه هدف ی��ک دز و حدود 8۵ 
درصد ۲ دز  این  واکس��ن را تزریق کردند. دومین عامل 
مدت کوتاه واکسیناسیون بود اینکه حجم زیادی از واکسن 
در مدت کوتاهی تزریق شد.وی ادامه داد: سومین موضوع 
که در این موفقیت ما را یاری کرد نوع واکسن تزریقی بود 
چون امروزه ثابت شده واکسن هایی که از ویروس کشته 
شده استفاده می شود اثر بهتری دارد و واکسن های که 
به عنوان نوترکیب و پروتئین های نوترکیب مثل فایزر و 
مدرنا اینقدر اثربخشی نداشتند.وی درباره اینکه وضعیت 
مطلوب آمار کرونا در ایران تا چه زمانی ادامه دارد، اظهار 
داش��ت: به مردم توصیه می شود که حتما واکسیناسیون 
خود را ادامه دهند و کس��انی که دز دوم یا س��وم واکسن 

را تزری��ق نکرده اند حتما واکسیناس��یون خود را تکمیل 
کنند.عین الهی ادامه داد: ثابت ش��د که واکسیناس��یون 
اثربخشی زیادی در پیشگیری از کرونا داشته است و  به 
همین دلیل در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده که 
همه افراد باالی ۷۰ س��ال یک دز دیگر را تزریق کنند و 
کس��انی که بیماری زمینه ای و نق��ص ایمنی دارند این 
تزریق واکسن کرونا را انجام دهند.کمال حیدری معاون 
بهداش��ت وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی نیز 
گفت: پوش��ش واکسیناسیون به طور یقین تاثیر بسزایی 
در رون��د کنترل این ویروس داش��ت همانگونه که در دو 
موج شدید)در موج پنجم با دلتا و موج ششم با امیکرون( 
این تاثیر جدی را ش��اهد بودیم. با پوشش واکسیناسیون 
ش��رایط خوبی را تجربه کردیم اما توقع داریم مردم صبر 
و تحمل پیش��ه کنند و همچنان پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند.معاون بهداش��ت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: اکنون از مردم درخواست داریم 
برای پوشش واکسیناسیون کسانی که هنوز واکسن نزده 
یا تکمیل واکسیناسیون آنها انجام نشده، خود را واکسینه 
کنند. س��تاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت تاش 
دارد که امور جاری زندگی ساری و جاری باشد و کسانی 
که بیماری زمینه ای، نقص ایمنی دارند و سالمند هستند 
حتما رعایت ماسک را داشته باشند.حیدری تصریح کرد: 
کمیته علمی مقابله با کرونا به این موضوع اذعان دارد که 
یکی از موفقیت های ما در دوران کرونا در زمینه استفاده 
از ماس��ک است و باید آن را ادامه دهیم تا خبر رهایی از 
این بیماری را داش��ته باشیم و به شرایط عادی برگردیم.
مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی درباره روند واکسیناس��یون در کشور نیز گفت: 
پوشش واکسیناسیون در کش��ور مطلوب است و  آمارها 
نشان می دهد که 8۰ تا 8۵ درصد از کسانی که مرگ و 
بستری ناش��ی از ویروس کرونا داشتند جز افرادی بودند 
که واکسن نزده بودند.وی با بیان اینکه واکسن مورد نیاز 
مردم تا پایان سال ۱۴۰۱ را تامین کرده ایم، تصریح کرد: 
پیش بینی سازمان جهانی بهداشت این است که ممکن 
است جهان موج جدیدی از ویروس را در تابستان تجربه 
کند امیدواریم مردم واکس��ن را در برنامه خودش��ان قرار 
دهند و کس��انی که نوبت آخر واکس��ن خ��ود را نزده اند 
حتما برای تزریق اقدام کنند.کرونا همچنان جان می گیرد 
اما امیدواریم با رعایت بیش��تر مردم، بتوانیم دوباره شاهد 
تثبیت شرایط در کشور باشیم و به زندگی عادی بازگردیم، 
اما تا زمانی که ش��رایط عادی نشده است مردم همچنان 
باید به ش��یوه نامه های  بهداشتی توجه کنند تا درگیر این 

ویروس نشوند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بودجه آموزش 
و پرورش افزایش ۴ درصدی از بودجه عمومی کش��ور 
داش��ته است، گفت: معلمان سرآمدهای جامعه هستند.

به گزارش ایسنا، یوسف نوری در آئین تجلیل از معلمان 
س��رآمد کش��وری که در اردوگاه ش��هید باهنر تهران 
برگزارشد، با تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم، معلمی 
را مقوله ای خدایی برش��مرد و اظه��ار کرد: در اهمیت 
نق��ش معلم می توان به سرگذش��ت عمربن عبدالعزیز 
اش��اره کرد که برخاف سایر امویان، متاثر از معلم خود 

در راس��تای حقانیت امیرالمومنین علی علیه السام و 
اهل بیت پیامبر )ص( گام برداشت.وی با اشاره به سهل 
ان��گاری هایی که در دولت قب��ل در آموزش و پرورش 
صورت گرفته بود، تصریح کرد: معلمان از س��رآمدهای 
جامعه هستند و باید در مورد مسایل علم و آگاهی داشته 
باشند.نوری افزود: آئین نامه نظام رتبه بندی اولین آئین 
نامه ای در آموزش و پرورش بود که ما آن را به اشتراک 
گذاشتیم و نظر معلمان را در نگارش آن اعمال کردیم.
وی از افزایش تعهدات خیرین خبر داد و افزود: در سفر 

های استانی رئیس جمهور بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان به امر مدرس��ه سازی اختصاص داده شده است.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنش��ان کرد: تمام تاش را 
ب��ه کارخواهیم گرفت آنچه را که در س��ند تحول آمده 
اس��ت محقق خواهیم کرد، لذا پیگیر توسعه هنرستان 
های فنی حرفه ای هس��تیم.عضو کابینه دولت مردمی 
اظهار کرد: در دوران کرونا اغلب مدارس کشورها را یک 
روز هم تعطیل نکردند و زمانی که خواستیم مدارس را 
بازگشایی کنیم مورد بی مهری قرار گرفتیم.وی افزود: 

معلمان سرآمدهای جامعه هستند، بنابراین در ارائه کام 
و برشمردن نیازها باید حس��اب شده عمل کنند.نوری 
تصریح کرد: رتبه بندی در دو نوبت متوقف ش��د، یکی 
در زمانی که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه دولت قبل 
نامه ای به رئیس جمهور نوش��ت مبنی بر این که اعتبار 
رتبه بندی را پرداخت کرده ایم و یک بار دیگر زمانی که 
معلمان تجمع کردند.وی گفت: این دولت توجه خاصی 
به آموزش و پرورش دارد و سهم ما از بودجه عمومی از 

۹ درصد به بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است.

زمانی که خواستیم مدارس را بازگشایی کنیم مورد بی مهری قرار گرفتیم
وزیر آموزش و پرورش:

جمع آوری ۱۰ میلیارد تومان زکات فطره در استان تهران
مدیرکل کمیته امداد استان تهران خبرداد؛

مدی��رکل کمیت��ه امداد اس��تان ته��ران از 
جمع آوری ۱۰ میلیارد تومان زکات فطره در 
استان تهران در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: 
۶۰۰ میلی��ارد تومان نی��ز مجموع صدقات 
تجمیعی این کمیته در قالب کمک خیرین، 
ذکات، طرح اکرام و محسنین در سال ۱۴۰۰ 
بود.به گزارش ایرنا، سید ابوالفضل پرپنچی 
روز چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب 
رسانه که در محل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان تهران برگزار شد، افزود: در حال 
حاضر بس��ته های متنوع��ی از ۱۲۹ خدمت 
کمیته امداد استان تهران برای خانواده های 
تحت پوشش این کمیته ارائه می شود.  وی 
تصریح کرد: ۷8 هزار و ۷۴8 خانواده در حال 
حاضر توسط این کمیته حمایت می شود که 
برابر با ۱.8۳ درصد کل استان تهران است.
پرپنچ��ی با اش��اره به حمایت ه��ای دائمی 
و غیردائم��ی ادامه داد: بی��ش از ۱۴۰ هزار 
نفر تح��ت حمایت دائمی ای��ن کمیته قرار 
گرفته و به طور تقریبی ۱۴۰ هزار نفر نیز در 

قالب حمایت های موردی در قالب وام های 
اهدایی و... حمایت می شوند.وی همچنین با 
اشاره طرح امداد هوشمند افزود: متقاضیان 
جهت دریافت حمایت های این س��ازمان در 
س��امانه اینترنتی کمیته ام��داد امام خمینی 
)ره( ثب��ت درخواس��ت ک��رده و باتوجه به 
اطاعات لینک شده در سامانه بررسی های 
مربوط��ه انج��ام و ب��ا تایید م��ددکاران به 
چرخه حمایتی مرکز وارد خواهند ش��د.وی 
خاطرنشان کرد: برخی از گروه های جمعیتی 
تح��ت پوش��ش نی��ز باتوج��ه ارزیابی های 
انج��ام گرفته از این چرخ��ه حمایتی خارج 
و نیازمندان و محرومان جایگزین ش��ده اند.
پرپنچی تاکید کرد: الکترونیکی ش��دن این 
روند با افزایش س��رعت و کاهش هزینه ها 
رضایت من��دی مخاطبان را نی��ز به عنوان 
یک��ی از اه��داف اصلی این س��ازمان ارتقا 
داده است.این مس��ئول با اشاره به موضوع 
فق��ر مطلق ی��ادآور ش��د: در ای��ن مبحث 
باتوجه ب��ه حمایت ه��ای دول��ت و وزارت 

تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی و همچنین 
تاکی��د ریاس��ت جمهوری در ۱۴ اس��فندماه 
س��ال گذشته، شناس��ایی و جمع بندی ها در 
دس��ت انجام ب��وده و گروه های هدف مورد 
حمایت های معیش��تی و درمان��ی و... قرار 
خواهن��د گرفت.به گفته وی، ط��رح اطعام 
مهدوی و حرکت سفره های افطار به سمت 
ارتباط با ۲۳۴ آش��پزخانه  و توزیع ۲ میلیون 
و ۲8۵ ه��زار پرس غذای گرم به گروه های 
نیازمند )تحت پوش��ش و غیرپوش��ش( در 
استان تهران نیز از اقدامات ارزشمند در این 
راستا بوده است.پرپنچی افزود: ۲۷۹ میلیارد 
تومان در طرح اطعام مهدوی هزینه شده و 
یک میلیون و ۳۲۵ هزار افطاری و ۲۲۰ هزار 
بسته معیش��تی توزیع شده است. همچنین 
8۴ ه��زار و ۴۲۱ حامی ط��رح اکرام و ایتام 
ب��وده و این گروه از پنج ه��زار و ۴۱۰ یتیم 
و ۱۶ هزار و ۶8 خانواده محس��نین را تحت 
پوشش قرار داده اند. به گفته مدیرکل کمیته 
امداد استان تهران، ۱۲۵ درصد پیش بینی ها 

در ای��ن برنامه تحقق یافت��ه و  اکنون ۹۱۵ 
مرک��ز نیکوکاری در این اس��تان فعال و در 
زمینه حمایتی فعالیت می کنند. کمیته های 
غیرفعال نیز در ای��ن زمینه از بدنه حمایتی 
و چرخه خدمت خارج خواهند ش��د.پرپنچی 
یادآور ش��د: طی ماه مبارک رمضان ۴ هزار 
و ۵۰۰ حامی به این جمعیت اضافه ش��ده و 
۱۴ ه��زار کودک را تحت حمایت گرفته اند. 
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه افزایش ۲۲ 
درصدی مستمری کمیته امداد امام خمینی 
اس��تان تهران گفت: براساس این افزایش، 
یک خانواده یک نف��ره، ۴۵۰ هزار تومان و 
خانواده های ۲ نفره و س��ه نف��ره به ترتیب 
۶۵۰ و 8۴۰ ه��زار تومان دریافت می کنند. 
وی ادامه داد: خانواده های چهار نفره و پنج 
نفره نیز به ترتیب ی��ک میلیون و 8۰ هزار 
و ی��ک میلی��ون و ۳۲۰ هزارتومان دریافت 
خواهن��د ک��رد.وی اف��زود: زکات فطره در 
اس��تان تهران نیز امسال برابر با ۱۰ میلیارد 
تومان بود که در س��ه بسته حمایتی توزیع 

شده و براساس پیش بینی ها به ۱۲۲ میلیارد 
تومان نیز خواهد رس��ید.پرپنچی همچنین 
با اش��اره به بیم��اران صعب العاج به عنوان 
اولویت ای��ن کمیته تصریح ک��رد: اولویت 
کمیت��ه  امداد امام خمینی اس��تان تهران به 
ترتیب بیماران صعب العاج، س��بد معیشت، 
پوشاک، جهیزیه و در گام  بعد مسکن است. 
۲۰ ه��زار خانوار در حال حاضر مس��تجر و 
یکی از معضات کان شهرها تأمین مسکن 
باتوجه به افزایش قیمت هاست. وی با اشاره 
به تمهیدات کمیته امداد در این زمینه گفت: 
۳۵۲ واحد در منطقه پیش��وا خریداری شده 
و ب��ا خرید ۵۵ واحد در دیگر شهرس��تان ها 
در مجم��وع ۴۰۷ مجتمع ب��رای نیازمندان 
تأمین ش��ده است. وی همچنین با اشاره به 
۲۳۷ مورد کمک به احداث مسکن و ۱۵۱۱ 
تعمیر آن ، اضافه کرد: امسال نیز در صورت 
تحویل زمین  در منطقه پاکدشت و شهریار 
با همکاری سپاه پاس��داران آمادگی احداث 

هزار و ۲۰۰ واحد وجود خواهد داشت. 
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اقتصاد خرد

امکان حمل و نقل دریایی برای تماشاگران 
جام جهانی قطر فراهم می شود

معاون دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
کشور گفت: امکان حمل و نقل دریایی برای 
تماش��اگران جام جهان��ی ۲۰۲۲ قطر فراهم 
می ش��ود.به گزارش مهر، مجی��د علی نازی 
اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت های 
بندری در اس��تان بوش��هر تاش های خوبی 
صورت گرفته است.وی توسعه بنادر را یکی 
از اولویت های مهم در اس��تان بوشهر عنوان 
ک��رد و ادام��ه داد: به منظور س��اخت پایانه 
مس��افربری بین المللی دریایی بوش��هر ۷۰ 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته اس��ت.

معاون دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
کشور گفت: با اشاره به نقش مهم این پایانه 
در خدمات دهی به مسافران بیان کرد: اسکله 
مس��افربری برای پهلوگیری ش��ناورهایی تا 
ان��دازه ۱۵۰ متر فراهم ش��ده اس��ت.وی با 
اش��اره به ارائه خدمات دریایی به تماشاگران 
جام جهانی ۲۰۲۲ در کشور قطر خاطرنشان 
کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته امکان حمل 
و نقل دریایی برای تماش��اگران جام جهانی 
قطر فراهم می ش��ود.علی نازی با اش��اره به 
آماده س��ازی و ایمن سازی دو فروند کشتی 
مسافربری بزرگ اضافه کرد: اسکله مورد نیاز 
و همچنین این دو شناور تا دو ماه آینده آماده 

بهره برداری می شوند.

نهاده دامداران عشایری و روستایی را 
با ارز دولتی تامین می شود

رئیس سازمان امور عشایر گفت: با وجود آغاز 
مردمی س��ازی یارانه های کاالهای اساسی 
اما همچنان در ماه های آتی نهاده مورد نیاز 
عش��ایر را با ارز دولتی و با همان قیمت قبلی 
تامین خواهیم کرد.ب��ه گزارش عصرایرانیان 
به نقل از س��ازمان امور عشایر ایران، عباس 
پاپی زاده با اشاره به اعام مردم سازی یارانه 
های کاالهای اساسی توسط رئیس جمهور، 
اظهار داشت: خوشبختانه تدابیر بسیار خوبی 
در وزارت جه��اد کش��اورزی در ابعاد مختلف 
برای تامین کاالهای اساس��ی و نهاده های 
دامی صورت گرفته است.وی افزود: با وجود 
اینکه هدفمندی در کاالهای اساسی در حال 
اجرا اس��ت اما با دستور وزیر جهاد کشاورزی 
همچن��ان در ماه های پی��ش رو نهاده دامی 
مورد نی��از دامداران عش��ایری و روس��تایی 
را ب��ا ارز دولت��ی تقدیم ای��ن تولیدکنندگان 
خواهی��م کرد.پاپی زاده گف��ت: با تاکید مقام 
عال��ی وزارت در خصوص تامین نهاده دامی 
مورد نیاز عشایر، با وجود آغاز مردمی سازی 
یارانه های کاالهای اساس��ی اما همچنان در 
ماه های آتی نهاده مورد نیاز عش��ایر را با ارز 
دولت��ی و با همان قیمت قبلی تامین خواهیم 

کرد.

هدفگذاری جذب 2۰ میلیون تن کاال تا 
پایان امسال

مع��اون حمل ونق��ل وزیر راه و شهرس��ازی 
بر هدفگ��ذاری جذب ۲۰ میلی��ون تن کاال 
ت��ا پایان س��ال جاری در راس��تای تقویت و 
توس��عه ترانزیت کش��ور خبر داد.به گزارش 
و  راه  وزارت  از  نق��ل  ب��ه  عصرایرانی��ان 
شهرس��ازی، ش��هریار افندی زاده با اشاره به 
ل��زوم حفظ وض��ع جاری به عن��وان حداقل 
باره��ای ترانزیتی از کش��ور، بر اس��تفاده از 
ش��رایط خاص بین المللی و پتانس��یل جذب 
بال��غ ب��ر ۲۰ میلیون تن کاال تا پایان س��ال 
ج��اری تاکید ک��رد. وی افزود: ب��ا توجه به 
تصمیمات دو نشس��ت کارگروه روانس��ازی 
و توس��عه ترانزیت که از ابتدای سال جاری 
تاکنون برگزار ش��ده اس��ت، اهمیت و نقش 
موثر تدوین سیاست راهبردی اقتصاد، پایش 
وضعیت زیرس��اخت ها، فعال شدن ترانزیت 
از کریدورهای ش��رقی- غربی و ش��مالی- 
جنوبی، اعمال اصاحاتی در قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و نیز تدوین و شفاف سازی 
فرآینده��ا در اولوی��ت برنامه ها ق��رار دارد.
افندی زاده با تاکید بر تقویت و توسعه ترانزیت 
کشور، در تشریح مصوبات این جلسه گفت: 
در نشس��ت های آتی کارگ��روه که با حضور 
تمامی اعضای ش��ورا و سایر فعاالن صنعت 
به ویژه نمایندگان بخ��ش خصوصی برگزار 
خواهد شد، اتخاذ تدابیر تثبیتی و حذف موارد 
تهدید کننده در دستورکار قرار می گیرد.وی 
ادام��ه داد: به این ترتی��ب هدف ۲۰ میلیون 
تن بارترانزیتی برای س��ال جاری به تفکیک 
ش��یوه حمل )ریلی و جاده ای(، با مش��ارکت 
همهه ذینفعان به ویژه س��ازمان های بنادر و 
دریانوردی، راه��داری و حمل ونقل جاده ای، 
ش��رکت راه آهن ج.ا. ، گم��رک ج.ا. و بخش 

خصوصی محقق خواهد شد.

اخبار

مصرف گازوئیل خودروهای سنگین به 
روزی ۵۱ میلیون لیتر رسید

سرپرس��ت س��تاد مدیریت حم��ل و نقل و 
س��وخت کش��ور گفت: درآمد ارزی از محل 
نوسازی مصرف سوخت س��االنه ۴ میلیارد 
دالر اس��ت.به گزارش مهر،علیرضا احمدی 
فینی درباره تأثیر نوسازی ناوگان جاده ای در 
کاهش و صرفه جویی مصرف سوخت اظهار 
کرد: بحث ه��ای کان مرتبط با نوس��ازی 
ناوگان در قان��ون هوای پاک آمده اما اینکه 
صرفاً موضوع صرفه جویی مصرف سوخت 
را برای نوسازی ناوگان جاده ای لحاظ کنیم، 
کاف��ی نیس��ت و این اتفاق تنها بخش��ی از 
مزایای نوس��ازی ن��اوگان جاده ای اس��ت.
وی اف��زود: در کنار بح��ث کاهش مصرف 
سوخت، موضوع مهم ایمنی، مبحث کاهش 
آالیندگی های زیس��ت محیطی به خصوص 
در کانش��هرها و همچنین مس��أله ارتقای 
بهره وری ناوگان نیز با نوسازی آنها حاصل 
می ش��ود؛ وقتی ناوگان جاده ای به س��مت 
فرس��ودگی می رود، قابلیت به��ره برداری از 
آن کاه��ش می یاب��د و درنتیج��ه با کاهش 
به��ره وری آنه��ا در حمل و نق��ل عمومی 
مواجه می شویم.سرپرس��ت س��تاد مدیریت 
حمل و نقل و س��وخت کش��ور ادامه داد: در 
خصوص ناوگان س��نگین باری و مسافری 
درون و برون ش��هری اگر صرفاً ۴ موضوع 
فوق را به عنوان آیتم های فرسودگی در نظر 
بگیریم، ۷۰ درصد ناوگان سنگین ما مشمول 
فرسودگی است؛ به این معنا که اگر مصرف 
سوخت بهینه و میزان آالیندگی حداقل شود 
و نی��ز ایمنی و بهره وری ب��ه حداکثر وضع 
موج��ود برس��د، ۷۰ درصد ناوگان��ی که در 
حوزه سنگین باری، مسافری، درون و برون 
شهری و نفت گاز سوز، مشمول این فرآیند 
نوسازی خواهند شد.وی تأکید کرد: در حال 
حاضر تنها ۳۰ درصد ناوگان س��نگین ما از 
نظر مصرف سوخت، میزان آالیندگی، بهره 
وری و ایمن��ی بهینه هس��تند.احمدی فینی 
یادآور شد: میانگین صرفه جویی در مصرف 
سوخت که از بهینه سازی ۷۰ درصد ناوگان 
غیر بهینه حاصل می شود حدود ۲۰ درصد از 
کل مصرف س��وخت ماست. بنابراین روزانه 
نزدی��ک ب��ه ۱۰ میلیون لیتر بهینه س��ازی 
مصرف سوخت اتفاق می افتد که ساالنه به 

۴ میلیارد لیتر می رسد.

نانوایی ها مجوز افزایش قیمت ندارند
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: شورای آرد و نان تصمیمی 
ب��رای تغییر قیم��ت ن��ان در واحد های نان 
س��نتی آزادپز ندارد و حتی جلسه ای در این 
خصوص تش��کیل نشده اس��ت.به گزارش 
تس��نیم، محمد قربانی مع��اون برنامه ریزی 
و اقتص��ادی وزارت جهاد کش��اورزی درباره 
افزایش خودس��رانه قیمت ن��ان در روزهای 
اخیر در برخی نانوایی ها اظهار داشت: قیمت 
نان در نانوایی های سنتی که تغییری نخواهد 
داش��ت و حتی پس از آغاز طرح هم قیمت 
نان با نرخ ه��ای قبلی و با کارت های بانکی 
قابل خرید است؛ قیمت نان ها در واحدهای 
آزاد نیز با وجود درخواس��ت بررس��ی قیمت 
تغییری نداش��ته است و س��تاد تنظیم بازار 
و ش��ورای آرد و نان تصمیم گی��ری در این 
خصوص نداش��ته و حتی جلسه ای تشکیل 
نداده اس��ت.وی افزود: هیچ واحد نانوایی از 
جمله آزادپز و یارانه ای نوع اول و دوم اجازه 
افزایش قیمت محص��والت خود را ندارند و 
خودس��رانه نمی توانند افزایش قیمت داشته 
باشند. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
جهاد کش��اورزی ادام��ه داد: همان طور که 
افزایش قیمت ماکارونی به طور رسمی اعام 
ش��د در صورتی که برنامه ای برای افزایش 
قیمت نان نیز وجود داش��ته باشد به صورت 

رسمی اعام می شود.

مزیت های سرمایه گذاری در بخش 
معدن و صنایع معدنی استان ها 

اولویت بندی می شود
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
مناطق های پتانسیل دار سرمایه گذاری در بخش 
معدن و صنایع معدنی اس��تان ها اولویت بندی 
می ش��ود. به گزارش عصرایرانی��ان به نقل از 
ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری در نشس��ت آمایش 
استانی که با حضور رئیس مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی و مدیر عامل صندوق 
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برگزار 
ش��د، اظهار داشت: این س��ازمان با همکاری 
مؤسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مناطق پتانسیل 
دار از نظ��ر مزیت اقتصادی مع��دن و صنایع 
معدنی را بررسی و گروه بندی می کند و برای 
مناطق اولویت دار، مش��وق در نظر گرفته می 
شود.وی افزود: با توجه به هدف نهایی ایمیدرو 
برای ارتقا جایگاه تولید و اش��تغال، اولویت ها 
براساس موضوع اکتشاف، زیرساخت، نوآوری، 
فناوری و ... تعیین و مش��وق ها در این حوزه 
ها اختصاص خواهد یافت تا در نهایت به این 

هدف منتهی شود. 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گف��ت: کش��ورها، واردات ه��ر کاالیی از 
جمله خودرو را ب��ا تعرفه تنظیم می کنند، 
اکن��ون نیز دولت باید تع��داد خودروهای 
و  قطع��ات  و  آن ه��ا  ن��وع  موردنی��از، 
خودروهای��ی ک��ه امکان ص��ادرات دارند 
را تعیی��ن و بس��تر واردات خودروه��ای 
موردنی��از را فراهم کند.ب��ه گزارش خانه 
ملت،عزت اله اکبری تاالرپش��تی با اشاره 

به فرمایش��ات مقام معظم رهبری درباره 
عملکرد خودروس��ازان، اظهار کرد: برای 
ساماندهی این حوزه در وهله نخست باید 
ساختار خودروسازان اصاح شود سپس با 
ایجاد فضای رقابتی، شرایط را برای ورود 
موثر بخش خصوصی به این حوزه فراهم 
کرد.نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، 
اسامش��هر و پردیس در مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه بخش خصوصی باید 

میدان دار حوزه خودروسازی باشد و دولت 
وظیفه حکمرانی خود را انجام دهد، افزود: 
این دو خودروساز با س��اختاری نامناسب 
حی��ات خلوت تمام��ی دولت ه��ا بودند و 
این امر موج��ب نارضایتی مردم و تمامی 
مس��ئوالن از کیفیت و قیمت خودروهای 
داخلی ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه دو 
خودروساز بزرگ کشور به مرکز بدآموزی 
برای سایر صنایع تبدیل شده اند، تصریح 

ک��رد: این ش��رکت ها قراردادهای فروش 
را به گون��ه ای تنظیم می کنند که تعهد و 
محدودیتی برای آن ها ایجاد نشود در واقع 
مشتری ناچار است، مبالغی را بابت خرید 
خودرو به حساب این شرکت ها واریز کند 
اما در مقابل از زمان دقیق تحویل خودرو 
و قیم��ت نهای��ی اطاعی ن��دارد. رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��امی با تصریح بر اینکه خودروسازان 

در قرارداده��ای فروش خود هیچ تعهدی 
را نمی پذیرن��د، ادامه داد: ب��ا وجود اینکه 
مش��تریان به ناچ��ار در دفع��ات مختلف 
مبالغی را برای خودروی خریداری ش��ده 

پرداخت می کنند.

دولت بستر واردات خودروهای موردنیاز را فراهم کند
رئیس کمیسیون صنایع مجلس:

ذخایر کاالیی مناسبی داریم
وزیر صمت:

وزیر صمت گفت: از نظر تأمین مواد اولیه و 
محصوالت نهایی هیچ گونه نگرانی نداریم و 
به اندازه کاف��ی ذخایر کاالیی وجود دارد، اما 
مهم این اس��ت که در روزهای اجرای طرح 
التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.به گزارش 
عصرایرانیان به نقل از وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، س��ید رض��ا فاطمی امین با اعام 
اینکه ذخایر کاالیی مناسبی در کشور داریم، 
گفت: مردم در روزهای نخست اجرای طرح 
ب��زرگ جراح��ی اقتصادی و اص��اح نظام 
پرداخت یارانه ه��ا از خریدهای هیجانی که 
س��بب التهاب در بازار می ش��ود، بپرهیزند.

وی با اش��اره به انجام مطالعات و جلس��ات 
تخصصی در اجرای ط��رح، تصریح کرد: از 
نظر تأمین مواد اولی��ه و محصوالت نهایی 
هیچ گون��ه نگرانی نداریم و به ان��دازه کافی 
ذخایر کاالیی )ش��امل لبنی��ات و کاالهایی 
مانند مرغ و تخم م��رغ و روغن( وجود دارد، 

اما مهم این اس��ت ک��ه در روزهای اجرای 
ط��رح، التهاب و نگرانی در ب��ازار رخ ندهد.
وزیر صمت، آرامش مصرف کنندگان و مردم 
را بسیار مهم دانست و یادآور شد: نظام توزیع 
)شرکت های پخش، بنکداران و فروشگاه ها 
و غیره( نیز در این طرح ما را کمک کنند تا 

مش��کلی پیش نیاید.فاطمی امین با اشاره به 
همکاری های بین بخشی در سطح دولت در 
اج��رای طرح، تاکید کرد: با همراهی مردم و 
کاهش خریدهای هیجانی، التهابات روزهای 
نخس��ت اجرای طرح نیز مدیریت و کنترل 

خواهد شد.

چالش صنعت لوازم خانگی با عرضه کاالی قاچاق
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور مطرح کرد؛

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور 
گفت: خاها و نقاط ضعف قانون��ی در مواردی همچون 
ته لنجی، مرزنشینی، تعاونی های مرزی و غیره در موضوع 
واردات قاچاق به کشور وجود دارد که تولید لوازم خانگی را 
در داخل با چالش مواجه کرده است.صنعت لوازم خانگی 
در کش��ور طی س��ال های اخیر به پیشرفت های زیادی 
دست یافته اس��ت و موفق به تولید کاالهای به روز شده 
که بخش��ی از آن حتی صادر نیز می ش��ود اما علی رغم 
سرمایه گذاری زیادی که در این بخش صورت گرفته اما 
جوالن کاالی قاچاق در این بخش موجب ش��ده لطمات 
زیادی به این صنعت وارد شود.به گزارش ایرنا، رهبر معظم 
انق��اب در دیدار جمعی از کارگ��ران در بیاناتی از قاچاق 
و واردات بی روی��ه کاالهایی که تولید داخلی و با کیفیت 
دارند، به عنوان خنجری بر قلب تولید کش��ور یاد کردند و 
گفتند: بر اس��اس آمارهای کارشناس��ان، هر یک میلیارد 
دالر واردات از اجن��اس دارای تولی��د داخلی مانند کفش، 
پوش��اک و لوازم خانگ��ی، به تعطیل��ی ۱۰۰ هزار فرصت 
شغلی در کشور منجر می شود.در همین زمینه محمدرضا 
شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری 
کشور اظهار کرد: خاها و نقاط ضعف قانونی در مواردی 
همچون ته لنجی، مرزنشینی و تعاونی های مرزی و غیره 
در موضوع واردات قاچاق به کشور وجود دارد.به گفته این 
مقام صنفی، هرچند این م��وارد در قانون با اهداف خوبی 
برای مرزنش��ینان تدوین و تصویب ش��د، اما شاهد سوء 
استفاده های زیادی در این زمینه هستیم.وی بیان داشت: 
مطابق برآوردها سالیانه فقط در بخش تلویزیون بین ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار دستگاه و در کل بخش لوازم خانگی بیش از 
چند میلیون دستگاه کاالی قاچاق به کشور وارد می شود 
که عمده آنها حاصل سوءاستفاده از قانون است.شهیدی 

خاطرنشان کرد: در این راستا مساله در ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال مطرح ش��ده تا جلوی منافذ شبه قانونی گرفته شود، 
زیرا نقاط زیادی در قانون وجود دارد که جای سوءاستفاده 
را باز گذاشته است.وی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت 
به خارج از کشور، یادآور شد: اکنون گازوئیل که حدود یک 
بیستم نرخ جهانی قیمت دارد، در مناطق مرزی به راحتی 
قاچاق می ش��ود و از آن طرف تلویزیون و دیگر کاالهای 
خارجی به داخل قاچاق می شوند که قیمت هایی به مراتب 
پایین تر از تولیدات داخلی دارند.دبیر انجمن تولیدکنندگان 
لوازم صوتی و تصویری کشور یادآور شد: نظیر این مشکل 
در قاچ��اق آرد، روغن و غی��ره از مناطق مرزی نیز وجود 

داش��ت که با طرح های جدید وزارت صمت جلوی قاچاق 
آنها تا حدود زیادی گرفته شد.وی گفت: قیمت محصوالت 
قاچاق به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین تر از تولیدات 
داخلی اس��ت، این در حالی اس��ت که م��واردی همچون 
بیم��ه، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، گمرکی و غیره ۳۰ 
درصد قیمت تمام ش��ده تولیدکنندگان داخلی را تشکیل 
می دهد.ش��هیدی تصریح کرد: قراردادن این دو مقوله در 
کنار هم، عدم توان رقاب��ت محصوالت داخلی با کاالی 
قاچاق را نش��ان می دهد که این مساله ناشی از خاهای 
قانونی اس��ت و تا این ش��رایط را داری��م ارزش اقتصادی 
ش��رکت های ما نمی تواند بزرگ شده و منجر به کاهش 

تولید و اش��تغال می شود.وی تصریح کرد: این مساله باید 
حتم��اً جزو جراحی های بزرگ اقتصادی دولت قرار بگیرد 
و جلوی صادرات قاچاق به ویژه سوخت، همچنین واردات 
شبه قانونی به نام ته لنجی، مرزنشینی و تعاونی های مرزی 

گرفته شود.
 ���6 برابر شدن  تعرفه واردات قطعات و تجهیزات

ای��ن مقام صنفی در ادامه با اش��اره به ح��ذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از چرخه اقتصادی، اظهار داش��ت: تا پیش از این 
تعرفه های واردات قطعات و تجهیزات موردنیاز لوازم خانگی 
با نرخ ماخذ ۴۲۰۰ تومانی دالر انجام می ش��د، اما اکنون 
به نرخ دالر بازار آزاد محاس��به می شود که بر این اساس 
هزینه های گمرکی ۶ برابر خواهد شد.وی بیان داشت: این 
در حالی اس��ت که تعرفه واردات برای پنل تلویزیون که 
قطعه اصلی تولید این محصول است از پنج به چهار درصد 
کاهش یافت��ه، با این حال به دلی��ل افزایش نرخ ماخذ ارز 
گمرکی با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد که دست کم 
پنج درصد خواهد بود.ش��هیدی اف��زود: اگر این مورد را با 
رشد ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، همچنین تورم 
عمومی ۴۰ درصدی که روی همه کاالها تاثیرگذار خواهد 
شد در کنار هم قرار دهیم، تاثیر جدی در قیمت تمام شده 
محصوالت شرکت ها خواهد داشت.وی گفت: این انجمن 
محاس��بات خود در خصوص افزایش قیمت محصوالت 
مختلف را به سازمان حمایت ارائه داده و معتقدیم افزایش 
قیمت دست کم ۲۵ درصدی باید داشته باشیم.دبیر انجمن 
تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کش��ور تاکید کرد: 
همه این مسائل، نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تحت تاثیر 
قرار داده و موجب کاهش سفارش گذاری شرکت ها شده 
و احتمال می دهیم با این وضعیت در مرداد و شهریورماه با 

کاهش عرضه مواجه شویم.

عضو هی��ات مدیره اتحادیه مش��اوران اماک گفت: 
دولت س��ه سال است که سقف افزایش اجاره بها را به 
۲۵ درصد رس��انده که در مجموع سه سال این میزان 
افزایش اجاره بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده است 
که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم 
اضافه ش��ده به طوری نرخ اج��اره در برخی از مناطق 
تهران ت��ا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده اس��ت.به 
گ��زارش ایلنا،عبداهلل اوتادی درباره وضعیت بازار اجاره 
در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقاالت مسکن اظهار 
داشت: پیش از اینکه دولت در قیمت گذاری بازار اجاره 
دخالت داشته  باشد  متوسط و میانگین افزایش اجاره بها 
در ته��ران بین ۹ تا ۱۳ درصد بوده و بین مس��تاجر و 
موجر برای این میزان افزایش اجاره بها توافق صورت 
می گرفت. طبق قراردادهای امضا شده حدود 8۰ درصد 
قراردادهای اجاره با افزایش ۱۳ درصدی منعقد می شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه عامل اصل��ی افزایش اجاره بها 
دولت اس��ت، ادامه داد: اما دولت س��ه س��ال است که 

س��قف افزایش اجاره بها را به ۲۵ درصد رسانده که در 
مجموع سه س��ال این میزان افزایش اجاره بها به طور 
رسمی به ۷۵ درصد رسیده است که به این نرخ رسمی، 
نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه ش��ده به طوری 
نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰  درصد هم 
افزایش پیدا کرده اس��ت.     عضو هیات مدیره اتحادیه 
مش��اوران اماک تهران افزود:  بزرگ ترین مالکان در 
کشور دولتی ها و بانک ها هس��تند، هر بار این نهادها 
و مجموعه ها دس��ت به تنظیم و اعام ترازهای مالی 
خود می زنند برای پوش��ش کس��ری ها اقدام افزایش 
اجاره بهای اماک اس��تیجاری خود می کنند و ش��اهد 
آن هس��تیم که بانک مرکزی آمار عجیبی از افزایش 
قیمت مس��کن در بخش فروش اعام می کند.اوتادی 
گفت: بانک مرکزی آم��ار میزان معامات و قیمت ها 
را از مش��اوران ام��اک دریافت می کن��د و خرداد ماه 
سال ۹۹ وقتی اعام کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد 
افزایش یافته، در واقعیت این میزان حدود ۱۰ الی ۱۲ 

درصد بود اما همین آمارهای بانک مرکزی از افزایش 
قیمت مس��کن منجر به رش��د قابل توجه اجاره بها در 
بازار ش��د.وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری 
در بازار اجاره هیچ کمکی به مس��تاجران نکرد و حتی 
باعث افزایش کرایه خانه ش��د، اظهار داشت: دولت به 
ج��ای دخالت در بازار مس��کن باید ب��ه افزایش تولید 
مس��کن کمک کند. در ح��ال حاضر فق��ط اخذ جواز 
س��اخت مسکن بیش از ۱.۵ س��ال زمان می برد و در 
این ش��رایط روند تولید مسکن بس��یار ُکند خواهد بود 
و می دانی��م که عام��ل موثر برای کاه��ش اجاره بها 
افزایش عرضه و تولید مسکن است.عضو هیات مدیره 
اتحادیه مشاوران اماک تهران با اشاره به کاهش ۱۰ 
میلی��ون تومانی وام ودیعه برای امس��ال گفت: امروز 
افرادی که در دور ترین نقاط کش��ور و بدون داش��تن 
امکانات ارتباطی در حال زندگی هستند می دانند نرخ 
اج��اره تا چه حد افزایش یافته، چطور کارشناس��ان و 
تصمیم گیران دولتی در این شرایط افزایش نرخ تورم 

دس��ت به کاهش وام ودیع��ه زده ان��د؟وی ادامه داد: 
همی��ن وام ودیعه ه��م تا 8۰ درص��د نصیب مالکان 
و موجران می ش��د چراکه به راحتی می توانس��تند با 
دریافت ک��د رهیگیری از دفاتر ام��اک غیرمجاز در 
تهران یا دفاتر اماک در شهرس��تان ها و قراردادهای 
صوری اجاره،  به این وام دسترسی داشته باشند. جالب 
اینجاست که برخی از دفاتر اماک غیرفعال از فروش 
و رانت ک��د رهگیری به درآمد میلیاردی رس��یده اند.
اوتادی درباره می��زان افزایش اجاره بها گقت: در حال 
حاضر ش��اهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن ها 
هستیم و بیش��تر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره 
ماهانه هستند به طوری که قراردادهای ۱۰۰ میلیون 
ره��ن با ۳ میلی��ون اجاره به ۱۰۰ میلی��ون رهن با 8 
میلیون اجاره رسیده اس��ت.عضو هیات مدیره اتحادیه 
مشاوران اماک تاکید کرد: در این شرایط افزایش بی 
سابقه اجاره، مستاجران باید در عقد قراردادها، مالیات 

بر ارزش افزوده را بپردازند 

افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره در برخی از مناطق تهران
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک مطرح کرد؛

پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم رفاه عمومی بیشتری ایجاد می کند
رئیس انجمن غالت

رئیس انجمن غات گف��ت: دولت حدود ۱۳ 
میلی��ارد دالر ارز ترجیحی به عنوان یارانه به 
واردات کاالهای اساس��ی می پ��ردازد که با 
پرداخت مس��تقیم آن به خود مصرف کننده 
می تواند رفاه عمومی بیش��تری را ایجاد کند.
به گزارش مه��ر،کاوه زرگران، رئیس انجمن 
غات ایران با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی سیاس��ت درستی اس��ت، اظهار کرد: 
دولت ح��دود ۱۳ میلی��ارد دالر ارز ترجیحی 
به عنوان یارانه به واردات کاالهای اساس��ی 
می پردازد که با پرداخت مس��تقیم آن به خود 
مصرف کننده می تواند رفاه عمومی بیشتری را 
در جامعه ایجاد کند.این فعال بخش خصوصی 
ب��ا بیان اینکه بخش عمده ای از این یارانه در 
قالب قاچاق کاال از کشور خارج می شود، افزود: 
در واقع این یارانه با قاچاق کاال نصیب مصرف 

کنندگان خارجی می شود.زرگران در واکنش به 
این مساله که عنوان می شود قاچاق این کاالها 
به میزانی نیست که بازار داخل را تحت تأثیر 
قرار دهد، گفت: میزان تولید روغن در کش��ور 
حدود ۱.۵ میلیون تن بوده اما در سالهای اخیر 
به ۲.۲ میلیون تن رسیده است، افزایش تولید 
روغن بسته بندی و تصفیه شده نشان از این 
دارد ک��ه مصرف ای��ن کاال به دلی��ل ارزانی 
افزای��ش قابل توجهی داش��ته و این درحالی 
است که جمعیت ما افزایشی نداشته بنابراین 
می توان گفت که مصرف سرانه به طور جزئی 
افزایش��ی داش��ته اما بخش عمده آن قاچاق 
شده است.رئیس انجمن غات ایران با اشاره 
به سیاس��ت گذاری نادرس��ت دولت در حوزه 
واردات روغن نیز گفت: عدم تناس��ب قیمت 
تمام شده واردات با قیمت گذاری دستوری که 

دولت انجام می داد منجر به این شد که از سال 
گذشته واردکنندگان بخش خصوصی تمایلی 
ب��ه واردات این کاال نداش��ته باش��ند.زرگران 
با اش��اره به اینکه روند مذکور هم اکنون نیز 
ادامه دارد، تصریح کرد: به نظر می رسد دولت 
عمداً این را انجام می دهد تا بخش خصوصی 
به حاش��یه برود و امور واردات در دست دولت 
باش��د.وی درباره اینکه گفته می شد گسترش 
حضور دولت در واردات کاالهای اساس��ی به 
دلیل شکس��تن انحصار موجود در این حوزه 
اس��ت، گفت: در حال حاضر شرکت بازرگانی 
دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام بزرگترین 
انحصارگران بازار هستند ضمن اینکه شرایطی 
که ب��رای آنها در زمینه واردات در نظر گرفته 
می ش��ود، سهل ترین ش��رایط ممکن است.
زرگران در بخش دیگری از س��خنان خود با 

اش��اره به حذف یارانه آرد اضاف��ه کرد: زمان 
انج��ام این کار مناس��ب نبود، دول��ت باید در 
این ش��رایط ابت��دا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف 
می ک��رد یا اینک��ه حداقل ای��ن دو کار با هم 
انجام می گرفت.وی ب��ا بیان اینکه حدود ۲۵ 
درص��د مصرف آرد در بخش صنف و صنعت 
است، گفت: ۲۵ درصد رقمی نیست که چنین 
واکنش های تندی نسبت به آن صورت بگیرد 
ضمن اینکه در تمام جهان قیمت گندم، نان و 
روغن افزایش یافته بنابراین تورم جهانی است 
و ربطی به نحوه حکمرانی ندارد.زرگران ادامه 
داد: در شرایط تورم، دولت ها وظیفه دارند که با 
افزایش حقوق و یا یارانه سطح درآمد عمومی 
را باال ببرند که دولت هر دو کار را انجام داده 
است.وی تاکید کرد: بنابراین علی رغم برنامه 
ریزی ها و اجراهای نادرس��ت، دولت وظیفه 

خود را در این زمینه انجام داده است.زرگران با 
بیان اینکه آرد صنف و صنعت سهمی در سفره 
خانوار ندارد، اضافه کرد: مگر سهم ماکارونی 
و نان های فانتزی و کیک و بیس��کوئیت در 
س��فره خانوار چقدر اس��ت که افزایش قیمت 
آرد صنعتی را چماقی بر سر دولت کرده اند تا 
نتواند اصاح های اقتصادی خود را انجام دهد.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: در واقع 
اجرا و اطاع رس��انی نادرست منجر به ایجاد 
چنین اتفاقاتی ش��د.وی اضافه کرد: افزایش 
تورم مش��کلی اس��ت که در حال حاضر تمام 
جهان با آن درگیر است و دولت باید مراقبت 
کند بعد از ای��ن اتفاق خاصی پیش نیاید چرا 
که برخی کشورها با کمبود و عدم وجود کاال 
مواجه شده اند بنابراین الزم است در این زمینه 

تدابیر ویژه اتخاذ شود.
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بانک و بیمه

مدارس غیردولتی کشور زیر چتر 
خدمات بیمه  سرمد

خدمات بیمه ای مدارس غیردولتی سراس��ر 
کش��ور به بیمه سرمد سپرده شد. به گزارش 
روابط عمومی بیمه س��رمد، در جلس��ه ای با 
حضور یعق��وب رش��نوادی مدیرعامل بیمه 
س��رمد و عباس معزی مدیرعامل و علیرضا 
رمضانیان مشاور مالی و برنامه ریزی صندوق 
حمایت از توس��عه مدارس غیردولتی کشور، 
تفاهم نام��ه بیمه ای میان ای��ن دو مجموعه 
به امضا رس��ید و خدمات بیم��ه ای مدارس 
غیردولتی سراس��ر کشور به س��رمد سپرده 
شد. با امضای این تفاهم نامه، کلیه خدمات 
بیمه ای مدارس غیردولتی در کش��ور برای 
اولین بار در بیمه س��رمد تجمیع شد تا این 
ش��رکت، افتخار خدمت رس��انی به شاغان 
م��دارس غیردولت��ی و خانواده آن��ان را پیدا 
کند. یعقوب رش��نوادی پس از امضای این 
تفاهم نامه با اش��اره به اینک��ه تجمیع امور 
بیمه ای مدارس غیردولتی کشور برای اولین 
بار اتفاق افتاده است، گفت: تمام تاش ما در 
مجموعه بیمه سرمد، ارائه خدمات مناسب و 
به موقع است و امیدوارم با استفاده از تمامی 
ظرفیت های ش��رکت، بتوانیم سهم کوچکی 
در خدمت رس��انی ب��ه معلمان و ش��اغان 
در م��دارس غیردولت��ی و جامع��ه فرهنگی 
کشور داشته باش��یم. مدیرعامل بیمه سرمد 
افزود: بیمه س��رمد ش��رکت جوانی اس��ت 
که به پش��توانه بانک صادرات ایران اعتبار 
خود را با ارائه خدم��ات نوین و محصوالت 
ب��ه روز ب��ه دس��ت آورده و ت��اش می کند 
تکی��ه گاه مطمئنی برای بیمه گ��ذاران خود 
باشد.   مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه 
مدارس غیردولتی نیز گفت: امیدواریم بیمه 
سرمد با ظرفیت هایی که دارد بتواند رضایت 
کارکنان مدارس غیردولتی کش��ور را جلب 
کند و این تفاهم نامه سرآغاز همکاری میان 

دو مجموعه باشد.

شرایط جدید تسهیالت حساب 
پس انداز مسکن جوانان

اداره کل روابط عمومی بانک مسکن شرایط 
جدید حس��اب پس انداز مسکن جوانان برای 
افتتاح کنندگان در سال ۱۴۰۱ را اعام کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
این بان��ک به عنوان یک بانک تخصصی در 
ح��وزه تامین مالی مس��کن؛ از س��ال ۱۳۷۹ 
حساب ویژه ای تحت عنوان حساب پس انداز 
مس��کن جوان��ان را باه��دف تکمیل س��بد 
تسهیاتی بخش مس��کن و تشویق جوانان 
برای پس انداز و تقویت مالی اقش��ار مختلف 
طراحی و اجرا کرده اس��ت.  این تس��هیات 
سال به سال با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
به روز رسانی شده است و از همین رو حساب 
پس انداز مسکن جوانان به عنوان تسهیات 
کمکی در امر خانه دار ش��دن جوانان ورود به 
س��ال جدید با تغییراتی همراه بوده است.  به 
گزارش هیبنا، سقف تسهیات اعطایی برای 
افتتاح کنندگان حس��اب پس انداز مس��کن 
جوانان در س��ال ۱۴۰۱ پس از گذش��ت ۱۵ 
س��ال در ش��هر تهران ۲۰ میلی��ارد ریال، در 
مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نف��ر جمعی��ت، ۱۷ میلیارد ریال و در س��ایر 
مناطق ۱۴ میلیارد ریال تعیین ش��ده اس��ت.  
همچنین سقف تس��هیات حساب پس انداز 
مس��کن جوانان ب��رای افتتاح کنن��دگان در 
س��ال ۱۴۰۱پس از گذش��ت ۵ سال در شهر 
تهران،مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ 
ه��زار نفر جمعیت و س��ایر مناطق به ترتیب 
هشت،هفت و شش میلیارد ریال تعیین شده 
اس��ت.  بر اساس تغییرات جدید به عمل آمده 
حداقل مبلغ افتتاح حس��اب پس انداز مسکن 
جوان��ان در س��ال ۱۴۰۱؛ در تم��ام مناطق 
جغرافیای��ی از ۲ میلیون ری��ال به ۴ میلیون 
ریال افزایش داشته است.  بنا بر اعام هیبنا، 
مناطق جغرافیایی برای افتتاح حساب پس انداز 
مس��کن جوانان در س��ال جاری و همچنین 
حس��اب  هایی که در سال پیش افتتاح شده و 
تاکنون از این تس��هیات استفاده نکرده اند، 
بر اس��اس پایه جغرافیایی »تهران«، »مراکز 
استان ها و ش��هرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت« و »سایر مناطق« دسته بندی  شده  
است که با لحاظ این قاعده سقف تسهیات 
محل این حس��اب در تمامی مراکز استان ها 
و ش��هرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 

)به غیراز شهر تهران( یکسان خواهد بود.
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در جلسه ای با حضور سرپرست بانک سینا، 
اعضای هی��ات مدیره، معاونت های بانک، 
مدیر امور بانکداری اسامی و رئیس شورای 
فقهی بانک مرکزی، موضوع تطابق امهال 
تس��هیات با ش��رع مقدس اسام بررسی 

شد. بررسی امهال تسهیات و انطباق آن با 
شریعت با حضور رئیس شورای فقهی بانک 
مرکزی به گزارش روابط عمومی بانک سینا 
و پیرو اباغ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال 
مطالبات موسسات اعتباری از سوی بانک 
مرکزی، جلس��ه ای با حضور دکتر صفائی 
مزید سرپرس��ت بانک و آیت اهلل مصباحی 
مقدم عض��و مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، 

برگزار و ابهامات و مشکات اجرایی پیش 
روی بانک به بحث گذاش��ته ش��د. در این 
جلسه صفائی مزید با اش��اره به آنکه یکی 
از گلوگاه ها و موان��ع پیش روی بانک ها، 
نحوه اجرای برخی قراردادها و عقود است، 
افزود: همفکری، تعامل و برگزاری جلسات 
کارشناسی مشابه این جلسه می تواند کمک 
موثری به رفع موانع و محدودیت های پیش 
رو باشد. دکتر مصباحی مقدم هم با اشاره به 

اهمیت انطباق فعالیت بانک با ش��ریعت، از 
فعالیت ها و عزم و اراده بانک سینا قدردانی 
و در ادامه بر تعامل هر چه بیشتر بانک ها با 
مشتریان به ویژه بخش تولید و قشر معسر 
و آس��یب دیده با توجه به ش��رایط ناشی از 
شیوع کرونا تاکید کرد. در ادامه این جلسه، 
نقطه نظرات و ابهامات در برخی از قراردادها 
مطرح و در خصوص آن همفکری صورت 
گرفت. گفتنی است دس��تورالعمل اجرایی 

نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری به 
استناد بند )ب( ماده )۱۱( و بند )ج( ماده )۳۳( 
قانون بانکی و پولی کشور و با رعایت مفاد 
قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( با هدف 
ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال 
مطالبات غیرجاری ش��بکه بانکی کش��ور، 
جلوگیری از شناس��ایی س��ود موهوم و نیز 
ارتقاء کیفیت دارایی های موسسات اعتباری 

اباغ شده است.

بررسی امهال تسهیالت و انطباق آن با شریعت با حضور رئیس شورای فقهی بانک مرکزی
در جلسه هیات مدیره بانک سینا انجام شد:

حمایت و پشتیبانی بانک صادرات ایران از ارایه خدمات 
بانکی و تامین یارانه خرید کتاب در آیین افتتاحیه سی و 
سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مورد قدردانی 
ق��رار گرفت. به گ��زارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران با سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و 
با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی و مدیران 
ارشد بانک صادرات ایران در محل مصای بزرگ امام 
خمینی)ره( با ش��عار »با کتاب س��امتیم« برگزار و از 
ارایه خدمات بانکی و حمایت های این بانک در تامین 
یارانه این نمایش��گاه قدردانی ش��د. وزی��ر فرهنگ و 
اس��امی در این مراس��م با قدردانی از دست اندرکاران 
و حامیان برگزاری این نمایش��گاه، گفت: ش��عار دولت 
عدالت فرهنگی است و یکی از مظاهر تجلی این شعار 
خدمتی اس��ت که در حوزه کتاب اتفاق افتاده اس��ت. 
محمدمهدی اسماعیلی با بیان اینکه حمایت از انتشار 
و توس��عه فرهنگ کتاب و کتابخوانی را مهمترین ابزار 
گسترش دیپلماسی فرهنگی می دانیم، افزود: نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران فرصت مناسب برای گسترش 
مودت و دوستی با ملل مختلف است و دولت سیزدهم 

ب��ه خوبی از این فرصت اس��تفاده خواه��د کرد. وی با 
اش��اره به گرانی کاغذ و س��ایر مشکات صنعت نشر، 
اظه��ار کرد: تاش داریم ت��ا با کمک نظام بانکی این 
مشکات را حل کنیم. در این مراسم همچنین معاون 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسامی و رئیس سی و سومین 

نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران با اش��اره به حضور 
۲8۰۰ ناش��ر  ب��ه صورت فیزیک��ی و غیرحضوری در 
این نمایشگاه، از حمایت بانک صادرات ایران قدردانی 
ک��رد و افزود: برای تحقق عدالت فرهنگی نمایش��گاه 
بین الملل��ی کت��اب تهران امس��ال به ه��ر دو صورت 

فیزیک��ی و غیرحضوری برپا می ش��ود و با پش��تیبانی 
بان��ک صادرات ای��ران خدمات بانک��ی و یارانه خرید 
کتاب تامین ش��ده است. یاسر احمدوند با بیان اینکه با 
یارانه و کمک هزینه خرید کتاب، نس��بت به سال های 
گذشته افزایش چشمگیری داشته است، گفت: ناشران 
کشور در سال گذشته با انتشار ۱۱۲ هزار عنوان کتاب 
چراغ فرهنگ را روشن نگاه داشته اند و مسئوالن باید 
با کمک و حمایت خود در افزایش ش��مارگانی کتاب و 
افزایش ت��وان خرید کتاب به مردم کمک کنند. بانک 
ص��ادرات ایران به عنوان حامی یار مهربان در س��ی و 
سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نقش محوری 
در تسهیل مبادالت و تراکنش های پولی و مالی ناشران 
و همچنی��ن حمایت از دانش��جویان، طاب و اعضای 
هیئت علمی دانش��گاه ها از طریق تامین کمک هزینه 
خرید کتاب داش��ته که در این نمایش��گاه با اس��تقرار 
خودپردازهای ثابت و سیار، ایجاد غرفه خدمات بانکی، 
ایج��اد غرفه ک��ودک و همچنین اس��تفاده از ظرفیت 
ش��رکت پرداخت الکترونیک سپهر در عرضه گسترده 
پایانه های فروشگاهی و تامین زیرساخت های بانکداری 

الکترونیک مورد نیاز این نمایشگاه نقش ویژه دارد.

قدردانی از بانک صادرات در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی کتاب

بانک ملت به سهامداران خود ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریال سهام جایزه می دهد
با صدور مجوز از سوی سازمان بورس؛ 

با صدور مجوز افزایش سرمایه بانک ملت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، 
سرمایه این بانک خصوصی با ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش به ۲۶۲.۰۴۲ میلیارد 
و 8۶۲ میلیون ریال خواهد رسید. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک 
که با نماد وبملت و سرمایه ۲۰۷.۰۴۲ میلیارد و 8۶۲ میلیون ریال، در بازار سرمایه 
کشور فعال است، افزایش سرمایه خود به مبلغ ۵۵.۰۰۰ هزار میلیارد ریال را در 

دستور کار قرار داده است. بر اساس اباغ سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجرای 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسامی ایران )مصوب آذرماه ۱۳8۴(، تقاضای 
افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک ملت )سهامی عام( مطابق با 
قوانین و مقّررات مربوط در انتشار سهام بوده و افزایش سرمایه یادشده با رعایت 
قوانین و مقّررات مربوطه، از نظر سازمان مذکور بامانع اعام گردیده است. بر 

این اساس، تعداد سهام جدید قابل انتشار بانک ملت در این افزایش سرمایه، ۵۵ 
میلیارد س��هم با ارزش اسمی یکهزار ریال برای هر سهم عنوان شده که مبلغ 
تامین این افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته ها خواهد بود. افزایش سرمایه 
یادشده با هدف رعایت مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، 

اصاح ساختار مالی و افزایش اعتبار بانک ملت انجام خواهد شد.

اخبار

برگزاری جشن اتمام طرح توسعه حرم 
امام علی )ع( در عید غدیر

رئیس س��تاد توس��عه و بازس��ازی عتبات 
عالی��ات از برگ��زاری جش��ن اتم��ام طرح 
توس��عه ح��رم مطهر عل��وی در عید غدیر 
امس��ال خب��ر داد. ب��ه گ��زارش »عص��ر 
ایرانیان«، محمد جال مآب رئیس س��تاد 
توس��عه و بازس��ازی عتبات عالیات گفت: 
کار اجرایی طرح توسعه حرم امام علی )ع( 
مزین بنام صحن و شبستان حضرت زهرا 
)س( با بی��ش از ۲۲۰ هزارمترمربع زیربنا 
با همت مهندس��ان، کارگران و هنرمندان 
ایرانی به اتمام رس��یده و قرار است در عید 
غدیر امس��ال طی آئینی باشکوه، به صورت 
کامل تحویل آس��تان مقدس علوی شود. 
وی با بیان اینک��ه منابع مالی این طرح از 
محل ن��ذر خیران حرم س��از و کمک های 
داوطلبانه مردمی تأمین ش��ده است افزود: 
طی سال های گذشته و به موازات پیشرفت 
طرح و بنابر نی��از عتبه علوی، بخش هایی 
از شبس��تان و صحن حض��رت زهرا )س( 

تکمیل و به بهره برداری رسید. 

گسترش فضای شبستان برای حضور 
ناشران در نمایشگاه کتاب

قائم مقام سی وسومین نمایشگاه کتاب گفت: 
امسال اولین سالی است که همه ناشران در 
فضای مسقف اسکان پیدا کردند و مجموعا 
در ۹۰ ه��زار مترمربع در بخش های مختلف 
نمایش��گاه حضور دارند. عل��ی رمضانی در 
گفت وگو با »عصر ایرانیان« گفت: امس��ال 
اولین سالی است که همه ناشران در فضای 
مسقف اسکان پیدا کردند و هیچ ناشری در 
فضای بیرونی و چادر نیس��ت، این مس��ئله 
امکان تاش مضاعفی را خواس��تار بود که 
اعضای نمایش��گاه کتاب ته��ران این کار را 
انجام دادن��د؛ به این ترتیب ما در شبس��تان 
و نیم طبقه شبس��تان، رواق ه��ای غربی و 
شرقی، ناش��ران کودک و نوجوان، آموزشی، 
دانش��گاهی، خارج��ی و عمومی، ناش��ران 
دیجیت��ال و بخ��ش بین الملل دانش��گاه را 
داری��م ک��ه مجموعاً در ۹۰ ه��زار متر مربع 
در بخش ه��ای مختل��ف نمایش��گاه حضور 
دارند و مستقر ش��دند. وی افزود: از آنجایی 
که در زمان ش��یوع ویروس کرونا هس��تیم 
از این نظر باید تغییراتی را داش��ته باش��یم، 
عریض ش��دن راهروهای نمایشگاه یکی از 
این تغییرات اس��ت، ما هیچ وقت راهروهای 
هش��ت تا هفت متری در نمایشگاه نداشتیم 
به دلی��ل این که تاش داریم تش��نگی س��ه 
س��اله مردم و اشتیاقی را که تصور می کنیم 
از نمایش��گاه صورت می گیرد، پاس��خ دهیم 
و سیاس��ت های مقابله با وی��روس کرونا را 
نیز کنترل کنیم؛ البت��ه از مردم و مخاطبان 
می خواهیم که دستورالعمل های کرونایی از 
قبیل ماسک، الکل و رعایت فاصله اجتماعی 
را رعایت کنند. قائم مقام س��ی و س��ومین 
نمایش��گاه کتاب تهران گفت: در نمایشگاه 
امس��ال برنامه های فرهنگی نمایش��گاه به 
بطن نمایش��گاه آمده است در همین فضای 
اصلی شبس��تان ش��ما ش��اهد جوای��ز ملی 
جمهوری اس��امی ایران هستید در سرای 
اهل قلم، سرای ملل و سالنی که رو به روی 
شبس��تان برای برنامه های فرهنگی ساخته 
شده است؛ همچنین غرفه ویژه تصویرگران 
و تصویرگری را می بینید و س��رای اهل قلم 
را که میزبان مخاطبان در بخش برنامه های 
فرهنگی امسال نمایش��گاه کتاب که بسیار 

گسترده است هستند. 

اخبار

اسالم و مکتب اهل بیت )ع( صلح را عادالنه یا کرامت محور مطرح می کند
جمعی از اساتید دانشگاهی و دینی از کشورهای آمریکا، 
کان��ادا و اتریش با آیت اهلل رضا رمضانی دبیرکل مجمع 
جهانی اهل بی��ت )ع( دیدار و گفتگو کردند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، جمعی از اساتید دانشگاهی و دینی از 
کش��ورهای آمریکا، کانادا و اتریش با حجت االسام و 
المسلمین رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت 
)ع( دیدار و گفتگو کردند. حجت االس��ام و المسلمین 
رمضانی در ابتدای این دیدار با ابراز خرس��ندی از دیدار 
با این هیئت با اشاره به لزوم انعکاس واقعیت های ایران 
اظهار کرد: ش��ما واقعیت ها را با چش��م خود می بینید و 
باید سفیرانی برای بیان این واقعیت ها به ملت های خود 
باشید. وی در ادامه گفت: یکی از بحث های مطرح شده 
در فلس��فه تاریخ این است که اصل اولی جنگ است یا 
صلح؟، شاهد هستیم که برخی فلسفه خشونت را مطرح 
می کنند و می گویند که انس��ان برای قدرت داشتن باید 
بر دیگران چیره ش��ود. کس��انی که با دین آشنا باشند، 
نمی توانند جنگ و خش��ونت را به دین نس��بت بدهند، 
ای��ن ادعا را در م��ورد همه گونه ادی��ان داریم. دبیرکل 
مجم��ع جهانی اهل بی��ت )ع( افزود: هم��ه پیامبران از 
ط��رف خداوندی آمدند که دارای صفت رحمت اس��ت، 
واژه رحیم در قرآن ۲۲8 بار آمده اس��ت و قطعاً بس��امد 
این واژه با خش��ونت، همسانی ندارد. پیامبر اکرم )ص( 
برای این مبعوث ش��دند که رحمتی برای همه باش��ند 
و در قرآن کریم نیز به این مس��اله اش��اره ش��ده است. 
پیامب��ر اکرم )ص( فرمودند من برای این مبعوث ش��دم 
که رحمت منتشر شود و شیوه مدیریت ایشان براساس 
رحم��ت بود. حجت االس��ام و المس��لمین رمضانی با 
اشاره به تحریف های مستش��رقان اظهار کرد: برخی از 
مستش��رقان به این دلیل که نتوانس��تند تحلیل درستی 
از زندگی پیامبر )ص( و جنگ هایش��ان داش��ته باشند، 
خش��ونت طلبی را به پیامبر )ص( نسبت دادند و گفتند 
چیزی که باعث گسترش اسام شد، شمشیر بود که این 
تحریف واقعیت است. در حقیقت عاملی که باعث رشد 
اسام در جوامع بشری شد، اخاق پیامبر )ص( و تعالیم 
اس��ام بود اخاقی که در قرآن مورد س��تایش خداوند 

قرار گرفته است.
همه جنگ های پیامبر )ص(، دفاعی اس�ت ���

وی ادام��ه داد: ی��ک زمان��ی در آلم��ان، مس��تندی از 
فیلسوفی پخش شد و در آن گفته شد پیامبر )ص( حکم 
به قتل عام یهودیان را داد، مس��أله ای که موجب ش��د 
دوباره جنگ های پیامب��ر )ص( به خصوص با یهودیان 
را مطالعه کردم و متوجه ش��دم که این س��خن ناشی از 
عدم تعمق در تاریخ اس��ام بوده است. همه جنگ های 
پیامب��ر )ص(، جنگ های دفاعی در براب��ر خودکامگی 

بوده اس��ت. دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت )ع( افزود: 
یک نکته مهم که باید اش��اره کنم این است که اسام 
مدافع صلحی براس��اس عدالت اس��ت که کرامت را در 
جامعه بش��ری، ترویج دهد. بای��د بگویم که یک صلح 
مثبت و ی��ک صلح منفی داریم. یک عده می گویند که 
بای��د در برابر خودکامه ها، صلح کرد و نس��بت به ظلم 
هیچ واکنشی، نش��ان نداد ما این صلح را صلح منفی و 
منفعل می دانیم. حجت االسام و المسلمین رمضانی با 
اش��اره به صلح در مکتب اهل بی��ت )ع( اظهار کرد: در 
مکتب اهل بیت )ع(، صلح باید زمینه ساز تحقق کرامت 
واقعی انسان باش��د، صلحی که براساس کرامت است، 
قرآن کریم وقتی که به بحث کرامت می رس��د، خداوند 
را ب��ه عنوان اکرم و پیامب��ر اکرم )ص( و قرآن مجید را 
به عن��وان کریم، مطرح می کند، اس��ام با صلحی که 
کرامت انسانی را حفظ کند، موافق است، اسام و مکتب 
اه��ل بیت )ع(، صلح را عادالنه یا کرامت محور، مطرح 
می کند و این همان صلح مثبت یا صلح فعال است. وی 
ادامه داد: امام علی )ع( که نزد مس��لمانان، محترم است 
و به خاطر عدالت، شهید شد، در وصیت نامه خود خطاب 
به امام حس��ن )ع( گفت که در کنار مظلومان باش و در 

برابر مظلومان قرار بگیر.
زبان عق�ل و فطرت، مهم ترین راه ب�رای فهم قرآن  ���

اس�ت
دبی��رکل مجمع جهان��ی اهل بیت )ع( اف��زود: در مورد 
واژه های صلح و عدالت و معنویت، باید یک نوع بازنگری 
و تعریف دوباره براساس دیدگاه عقلی و شهودی صورت 
بگی��رد، مکتب اهل بی��ت )ع( با زبان عق��ل و فطرت، 
صل��ح و برخورد عادالنه در براب��ر خودکامگان را ترویج 
می کن��د. زبان عقل و فط��رت، مهم ترین راه برای فهم 
قرآن اس��ت، زبان محاوره قرآن، زبان عربی اس��ت که 
یک زبان جهانی نیست، آنچه انسان را متوجه می سازد، 
زبان عقل و فطرت اس��ت. حجت االسام و المسلمین 
رمضانی با اش��اره به جامعیت قرآن اظهار کرد: س��ال ها 

پیش پروژه ای پژوهش��ی در نزدیکی شهر برلین، توسط 
مرکزی پژوهشی مطرح شده بود تا توجه دهد که زبان 
قرآن، زبان جهانی نیست و قرآن نمی تواند کتابی برای 
انس��ان های انگلیسی زبان باشد، دس��ت اندرکاران این 
پروژه توجی��ه نبودند که زبان قرآن، یک زبان فطری و 
این کتاب، فراعصری می باشد. قرآن برای همه انسان ها 
در همه اعصار و امصار می تواند قابل اس��تفاده باشد، در 
همایش سه روزه ای در برلین به این مساله پاسخ دادم، 

آنه��ا می خواس��تند بگویند که تنه��ا موعظه های قرآن، 
قابل اس��تفاده است، من گفتم که همه آیات قرآن برای 

همگان در همه عصرها، قابل استفاده می باشد.
امام علی )ع(، ذره ای از موضع عدالت کوت�اه نیام�د ���

وی ادام��ه داد: آن ق��در موضع عدال��ت در برابر صلح، 
مهم اس��ت که امام عل��ی )ع(، ذره ای از موضع عدالت 
کوت��اه نیامد و در نهایت به ش��هادت رس��ید، ما معتقد 
هس��تیم که صلح هیچ گاه نباید به تضییع حقوق بش��ر 
در جامعه بش��ری، منجر شود، حقوق بش��ر در چهارده 
قرن پیش توس��ط پیامبر اکرم )ص(، مطرح شد. یرکل 
مجمع جهانی اهل بیت )ع( افزود: ما براس��اس مفاهیم 
هستی شناسی حیات و وجود انسان را محترم می دانیم 
در اندیش��ه حکمی ما انسان واسطه اتصال عالم ماده و 
عالم معناس��ت لذا ماصدرا در شواهدالربوبیه قتل نفس 
را پس از سد باب معرفت الهی باالترین گناه می داند. بر 
اساس صلح عادالنه از منظر دینی، مخالف این هستیم 
که عده ای از س��اح های کشتار جمعی، برخوردار شوند 
و بش��ریت را تهدید کنند، ما معتقدیم که س��ازمان ملل 
که مدافع حقوق انس��ان است، نباید تنها به ابراز نگرانی 

بسنده کند و باید در برابر ظالمان بایستد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت )ع(:
فرهنگی



روزنامه صبح ايران

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سیاسي
صاحب امتیاز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانیان

مديرمسئول: بیژن نوباوه وطن

»یوهان ُکپِلر« که بود؟
یوهان کپلر منجم و ریاضي دان ش��هیر آلماني در 
۱۶ مه ۱۵۷۱م در ش��هر ویل آلم��ان به دنیا آمد.

در چه��ار س��الگي به آبله س��ختي مبتا ش��د به 
طوري که دس��ت هایش فلج و بینایی اش ضعیف 
گردید.با این حال این ضعف و از کارافتادگي مانع 
علم اندوزي کپلر نشد و پس از ورود به دانشگاه، به 
مطالعات نجومي روي آورد.وي در ۲۳ س��الگي به 
اس��تادي اخترشناسي برگزیده شد و مطالعات خود 
را ادامه داد.کپلر در س��ال هاي نخسِت کار، طرفدار 
این نظریه بود که خورشید مرکز منظومه شمسي 
اس��ت.وي در سال ۱۶۰۹م قوانین حرکت سیارات 
را پیدا کرد و ثابت نمود که نه تنها مس��یر حرکت 
س��یاره ها به دور خورشید بیضي اس��ت، بلکه هر 
س��یاره حین گردش در روي مدار، مرتّباً سرعتش 
را تغیی��ر مي دهد، به این معني که هرگاه س��یاره 
به خورش��ید نزدیک مي ش��ود، بر سرعتش اضافه 
مي گردد.هم چنین زمان گردش کامل سیاره هایی 
که به خورش��ید نزدیک ترند، کمتر از س��یاره هایی 
اس��ت که از خورش��ید دورند.این نظرات و به ویژه 
نظریه حرکت س��یاره ها با مخالفت ه��اي فراواني 
مواجه گردید و کپلر به سختي مورد حمله مخالفان 
قرار گرفت.کپلر س��رانجام نوشته ها و آثار تحقیقي 
خود را منتش��ر ک��رد و در انتظار ماند تا ش��اید با 
گذشت زمان، پیشرفت هاي بش��ري پرده از روي 

واقعیت بردارد.

طبیعت چشم نواز بازفت - چهارمحال و بختیاری فناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )۷۱(
حجت االس��ام والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه 
از جمله دعاهای بس��یار خاص امام العارفین حضرت 
س��جاد س��ام اهلل علیه می باش��د؛ مورد دع��ا برای 
مرزداران اس��ت؛یک دلیل اهمیت آن این اس��ت که 
امام علیه الس��ام برای مرز داران دعا می کند آن هم 

مرزداران حکومت بنی امیه؛ و این یعنی حفظ اس��اس 
اسام اهمیت دارد و مرزداران در نگاه اهل بیت علیهم 
السام دارای جایگاه ویژه هستند؛ و این که در مقابل 
دشمن خارجی علی رغم همه ی اختافات ولو اساسی 
بای��د ایس��تاد؛ و همچنین نکاه اه��ل بیت عصمت و 
طهارت به مردم نگاه محبت امیز و پدر و فرزندی است 

و موضوع حکومت های غیر الهی و ش��رعی از مردم 
جداس��ت ولو مردم باعث روی کار امدن آنان باش��ند 
نباید مردم را راها کرد بلکه باید در هدایت آنان ولو با 
ساح دعا کوشید. تبیین دعای امام برای مرزداران در 
همه ی عصر ها یک ضرورت برای استحکام بخشی 

رابطه امام و امت است. 
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معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول در سمینار تخصصی 
نس��ل پنجم ارتباط��ات که در کیش برگزار ش��د، ضمن 
تش��ریح فعالیت های همراه اول روی ش��بکه راه اندازی 
شده ۵G توس��ط این اپراتور، در حضور مدیران ارتباطی 
کش��ور و رگوالتور ارتباطی ب��ه ظرفیت ها و چالش های 
پیش روی توس��عه این فناوری به ش��کل تجاری تا افق 
۲۰۲۵ پرداخ��ت. به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران، س��مینار تخصصی »نسل پنجم 
ارتباطات ۵G، چش��م انداز پیش رو و چالش های توسعه 
آن در کش��ور« صبح امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه 
۱۴۰۱ در حاشیه س��ومین روز از برگزاری نمایشگاه بین 
المللی کیتکس ۲۰۲۲، در مرکز همایش های بین المللی 
جزیره کیش با حضور صادق عباس��ی ش��اهکوه رییس 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی، جمعی از 
مدیران ارش��د هم��راه اول و دیگر اپراتوره��ای ارتباطی 
برگزار شد.     طاهری بخش، معاون فنی و توسعه شبکه 
همراه اول در این نشس��ت تخصصی در قالب ارائه ای به 
چش��م انداز، استراتژی توسعه، موضوعات مرتبط با طیف 
فرکانسی و چالش های پیش رو در نسل پنجم ارتباطات 
در کشور پرداخت.     معاون شرکت ارتباطات سیار ایران 
به ترندهای مهم صنعت ارتباطات س��یار تا ۲۰۳۰ اشاره 
و اظهار کرد: تا آن افق زمانی »یک ش��بکه بیشتر برای 
۱۰۰ میلیارد کانکشن نخواهیم داشت«، »همکاری بسیار 
نزدیک ماهواره و اینترنت زمینی برای پوشش سه بعدی 
را که بیشتر برای پوشش بحث های IOT خارج شهرها 
مطرح اس��ت خواهیم داشت«، »ادغام در حوزه ارتباطات 
و IOT برای راهبری هوشمندس��ازی در سایر صنایع«، 
»راه اندازی ش��بکه های سبز که کمک کننده به کاهش 
آلودگ��ی زمین هس��تند«، »تغییر کلی نس��ل آنتن های 
ارتباطی«، »محاسبات موبایلی و امنیت شبکه« و مواردی 
از این دس��ت، ترند را تشکیل می دهند. وی عنوان کرد: 
صنعت ارتباطات س��یار تقریبا هر ۱۰ سال با یک تغییر و 
جهش در نس��ل های تکنولوژیک مواجه شده است و از 

سال ۲۰۲۰ وارد مقوله ۵G که پلتفرم یکپارچه ارتباطات 
آینده به حساب می آید، شدیم. طاهری بخش به فعالیت 
های همراه اول در این راستا اشاره کرد و گفت: همکاری 
با دانشگاه ها برای پیاده سازی دموهای مختلف بر بستر 
۵G نظی��ر »جراح��ی از راه دور« و »خودروی متصل«، 
همکاری فعاالنه ب��ا وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
برای توس��عه نقش��ه راه ملی ۵G، بهبود و توسعه شبکه 
end۲end برای پیاده سازی تجاری شبکه نسل پنجم 
که شامل مواردی نظیر RAN، Core و انتقال می شود 
و همچنین امضای تفاهم نامه با دانشگاه ها، شهرداری ها 
و دیگر بازیگران این اکوسیس��تم بخشی از فعالیت های 
ما در راهبری این نس��ل جدید از فناوری بوده است. وی 
ادامه داد: تش��کیل گروه مطالعاتی با هدف کسب دانش 
فنی ۵G، راه اندازی پایلوت س��ایت های ۵G در چندین 
شهر و دس��تیابی به ۳.۹ گیگابیت بر ثانیه توان عملیاتی 
روی ش��بکه، استفاده از س��رویس های پایلوت متنوعی 
نظیر واقعیت مجازی، بازی آناین و ویدیو اس��تریمینگ 
با کیفیت باال، راه اندازی سرویس ۵G با دسترسی بیسیم 
ثاب��ت با همکاری مبین نت برای مش��ترکان س��ازمانی 
و هم��کاری با تولیدکننده بومی تجهیزات این نس��ل از 
فناوری برای تس��ت مودم های تولید شده ۵G آنها روی 
ش��بکه همراه اول بخش دیگ��ری از فعالیت های همراه 
اول تاکنون بوده است. معاون فنی و توسعه شبکه همراه 
اول با اشاره به وجود ۴۶ میلیون پایانه LTE روی شبکه 
 ۵G ارتباطات س��یار ایران، ابراز کرد: تعداد ترمینال های
روی ش��بکه همراه اول حدود ۲.۳ میلیون است. طاهری 
بخش در ادامه به فازهای توس��عه ۵G از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ 
که افق تجاری سازی این تکنولوژی است در شبکه همراه 
اول اش��اره کرد و به ذکر مواردی نظیر ش��اخص توسعه، 
تکامل طیف فرکانس��ی، توسعه سایت ها و سیر تکاملی 
معماری شبکه طی این س��الها پرداخت. به گفته معاون 
همراه اول، پیک س��رعتی مش��ترکان طی ای��ن فازها از 
یک گیگابیت بر ثانیه طی س��ال ه��ای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ 

به ۲۰ گیگابیت در ثانیه تا ۲۰۲۵ خواهد رسید. وی درباره 
هموارسازی مسیر توسعه ۵G در کشور تصریح کرد: جنبه 
های پنج گانه ای در این موضوع دخیل هستند؛ سیاست 
گذاری، زیرس��اخت، طرح طیف فرکانسی، مدل تجاری 
و تجهیزات و اکوسیس��تم از جمله آنهاست. چالش های 
پیش روی توس��عه ۵G در کشور نیز به صورت خاصه 
ش��امل سرفصل های »تخصیص و ارزش گذاری مجدد 
باندهای فرکانسی«، »سرمایه گذاری ها«، »بک هال«، 
»تأخیر«، »مراک��ز داده«، »پیچیدگی ش��بکه«، »حفظ 
شاخص پایداری تماس«، »عصر گیگابیت« و »باندهای 
فرکانسی جدید« می شود که طاهری بخش خاطر نشان 
کرد، سیاست گذاران و بازیگران باید به فکر راه چاره برای 
مواجهه با آنها باشند. معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول 
با اشاره به برنامه توسعه امسال اپراتور اول ارتباطی گفت: 
برای امسال نقاط پر ترافیک شهرهای بزرگ را به شکل 
هات اسپات، س��رویس ۵G می دهیم اما برای توسعه و 
ایجاد پوشش بیشتر، نیازمند افزایش درآمدهای بیشتری 
در شرکت هستیم. وی همچنین یادآور شد: مرکز تحقیق 
و توس��عه همراه اول، مطالعات و شناخت فناوری ۶G را 
 ۵G نیز شروع کرده است که مانند رویه مواجهه با فناوری
بتوانی��م خودمان آن فناوری را در کش��ور بومی کنیم. در 
جریان این سمینار صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با اش��اره به اینکه 
درصدد واگذاری باند فرکانس��ی ۳۵۰۰مگاهرتز هستیم، 
اظهار کرد: همچنین به دنبال این هس��تیم تا ش��رایطی 
را با تعامل س��ازمان صداوسیما برای استفاده از باندهای 
فرکانسی ۷۰۰ و 8۰۰ مگاهرتز در راستای توسعه ظرفیت 
و شبکه ارتباطات سیار فراهم کنیم. وی خاطر نشان کرد: 
در حال حاضر درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای سرمایه 
گذاری در نس��ل پنجم ارتباطی کافی نیست و ما به این 
موضوع واقف هس��تیم. همچنین گفتنی است، قرار است 
پنلی با همین مضمون نیز در جریان این س��مینار برگزار 

شود.

۵G تشریح فعالیت های همراه اول در

وزیر خارجه روس��یه گفت کش��ورش ب��ه دنبال جنگ 
در اروپ��ا نیس��ت، اما کش��ورهای غربی مایلند مس��کو 
در عملی��ات نظامی خود در اوکراین شکس��ت بخورد. 
»س��رگئی الوروف« وزی��ر امور خارجه روس��یه گفت 
متاسف است که س��ازمان ملل فرصت دستیابی به راه 
حل سیاس��ی در مورد بحران اوکراین را از دس��ت داده 
است. به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، وی گفت: با 
کمال تاسف، دبیرخانه این سازمان، از جمله دبیرکل آن، 
زمانی که برای هفت سال طوالنی به خرابکاری آشکار 
و مسلم رژیم کی یف علیه قطعنامه ۲۲۰۲ شورای امنیت 
که توافقنامه مینس��ک در مورد حل و فصل در ش��رق 
اوکراین را تصویب کرد، واکنش��ی نش��ان نداد، فرصت 

دستیابی به یک توافق سیاسی را از دست داد. دیپلمات 
ارشد روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای 
عمانی خود در مسقط تاکید کرد که سازمان ملل باید از 
مقامات کی یف بخواهد تا ممانعت از خروج غیرنظامیان 
از منطق��ه عملیات نظام��ی در اوکراین را متوقف کنند. 
الوروف گفت: با در نظر گرفتن عاقه نش��ان داده شده 
از س��وی آنتونیو گوترش ]دبیرکل سازمان ملل متحد[، 
به او توصیه کردیم که ابتدا درخواست خود را به مقامات 
کی ی��ف ارائه و از آن ها بخواهد از خ��روج غیرنظامیان 
از مناط��ق عملیات نظامی جلوگی��ری نکنند. وی افزود 
که یک نماینده س��ازمان ملل در حال حاضر در میدان 
درگیری ه��ا حض��ور دارد و در تاش ب��رای کمک به 

حل مسائلی اس��ت که مسکو مطرح کرده است. ششم 
اردیبهش��ت »آنتونیو گوترش« دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد به مس��کو س��فر ک��رد و با »والدیمی��ر پوتین« 
رئیس جمهور روس��یه به گفت وگو نشس��ت. گوترش با 
بیان اینکه بحران اوکراین نگرانی اصلی او است، افزود 
که او با موضع��ی عمل گرایانه و با هدف کمک به حل 
مسائل بشردوستانه در منطقه درگیری وارد شده است. 
دبیرکل س��ازمان ملل متحد تائید کرد که سازمان ملل 
آماده همکاری با نظامیان روسیه و اوکراین و همچنین 
با صلیب سرخ برای خارج کردن غیرنظامیان از کارخانه 
فوالد آزوف اس��تال در ماریوپل، آخرین سنگر باقی مانده 

نئونازی های اوکراینی است. 

روسیه خواهان جنگ در اروپا نیست

دانشنامه

ماسک هایي که با تشخیص کرونا مي درخشند
محققان مش��غول س��اخت ماس��ک هایي هس��تند که در صورت ابتاي فرد به کووید۱۹ به رنگ فلورسنت 
مي درخشند.به گزارش مهر، محققان دانشگاه هاروارد مشغول ساخت ماسک هایي هستند که با ردیابي ویروس 
کرونا مي درخش��ند.براي این منظور حسگرهایي در تاروپود پارچه بافته مي شوند و زماني که فرد در آن نفس 
مي کشد، ویروس کرونا را ردیابي مي شود.در مرحله بعد اگر فرد مبتا به ویروس باشد، ماسک نوري فلورسنت 
منتش��ر مي کند.این طرح اولیه نیازمند آن اس��ت که ماسک به وسیله یک دستگاه قابل حمل بررسي شود تا 
ابتاي فرد به کووید۱۹ را کنترل کند.هنگامي که قرنطینه ش��یوع ویروس کرونا لغو ش��ود، مي توان به جاي 
اندازه گیري دماي بدن افراد براي ردیابي کووید۱۹، از این روش براي شناس��ایي سریع بیماران استفاده کرد.
محققان دانش��گاه هاي هاروارد وMIT ادعا مي کنند مي توان ای��ن روش را در حوزه حمل و نقل به کار برد.
این در حالي است که انگلیس سعي دارد با شیوه اي ایمن کارمندان را به محل کار خود بازگرداند.جیم کولینز 
یکي از محققان مي گوید: همزمان با بازگش��ایي سیستم حمل ونقل مي توان از این فناوري در بخش امنیتي 
فرودگاه ها و هنگام انتظار مسافران براي هواپیما استفاده کرد.مورد استفاده دیگر به کارگیري در حمل و نقل 
عمومي است.بیمارستان ها نیز مي توانند از این روش استفاده کنند.این فناوري نخست در سال ۲۰۱۶ میادي 
براي مقابله با شیوع ویروس هاي زیکا و ابوال توسعه یافت.به گفته کالینز ساخت این دستگاه ها حدود یک دالر 

هزینه دارد و مقامات مي توانند با اسکن کردن ماسک هاي عابران ابتاي ویروس به آنها را بررسي کنند.

واکسن کروناي آلماني ها نتایج مثبت نشان داد
ش��رکت آلماني »کیوروک«)CureVac( اعام کرد که آزمایش واکس��ن کروناویروس این ش��رکت روي 
حیوانات موفقیت آمیز بوده اس��ت.به گزارش ایس��نا و به نقل از رویترز، ش��رکت زیست فناوري«کیوروک«) 
CureVac( آلمان اعام کرد: آزمایش واکس��ن کرونا این ش��رکت که در دوز کمي به حیوانات تزریق شد، 
واکنش سیس��تم ایمني بدن این حیوانات را به همراه داش��ته است.ش��رکت »کیوروک« اعام کرد که این 
اطاعات انتظارات این شرکت را برآورده کرده است چراکه انتظار شرکت کیوروک این بود که واکسن ساخت 
 آن ه��ا باعث ایجاد پاس��خ ایمونولوژیک قوي براي خنثي کردن عامل بیم��اري »کووید-۱۹ »یعني ویروس
» SARS-CoV-۲ »ش��ود.«دیتمار هوپ«) Dietmar Hopp( از بنیانگذاران این ش��رکت گفته که 
قص��د دارند اولین آزمایش��ات بالیني روي داوطلبان س��الم را در ماه ژوئن آغ��از کنند.گزارش ها حاکي از آن 
اس��ت که آمریکا پیش از این تاش کرد که به واکس��ن س��اخت این شرکت دسترسي پیدا کند که البته این 
اقدام با واکنش هاي سیاس��ي زیادي همراه بود و دولت آلمان هم ش��رکت »کیوروک« را پیش��تیباني کرد.
ش��رکت کیوروک در واکسن خود از رویکرد »پیام رس��ان آران اي«)RNA( استفاده مي کند.همان روشي که 
شرکت هاي رقیب دیگر مانند »بایو ان تک«)BioNTech( و شریکش »پي فایزر« )Pfizer( و همچنین 

مدرنا )Moderna( استفاده مي کنند.

ساخت نانوحسگري براي تعیین دقیق سطح آهن در بدن
محقق ایراني موسسه سیدني نانو استرالیا نانو پیمایشگري براي تعیین دقیق میزان آهن در بدن ساخته است که 
به گفته وي با استفاده از این پیمایشگر که نوعي حسگر است، مي توان با هزینه کم و به صورت غیرتهاجمي عدم 
تعادل آهن در سلول ها را شناسایي کرد.به گزارش ایسنا، عدم تعادل آهن در بدن مي تواند منجر به بیماري هایي 
نظیر کم خوني، س��رطان، پارکینسون و آلزایمر شود و بیماري »هموکروماتوز« یکي از شایع ترین بیماري هاي 
ارثي در استرالیا است که دفتر آمار این کشور ابتاي تقریبا ۷8۰ هزار نفر به کم خوني را گزارش مي دهد.پوریا 
لس��اني، دانش��جوي دکتري مهندسي زیست پزشکي و سفیر دانشجویي موسس��ه سیدني نانو که زیر نظر ها 
طریقت و زوفو لو کار مي کند، موفق به توسعه پیمایشگر زیست نانویي چندکاره شده است که به محققان اجازه 
مي دهد تا با دقت باال میزان اختال آهن در سلول ها، بافت ها و سیال هاي بدن را در مقیاس هاي یک هزارم 
میلي موالر شناسایي کند.این پیمایشگر زیست نانو که یک حسگر است، مي تواند با حساسیت بسیار بیشتر از 
آزمایش خون عمل کند و براي تشخیص اختاالت آهن و تعیین غلظت هاي بسیار کم و زیاد آهن در سلول 
قابل اس��تفاده باشد.با اس��تفاده از این فناوري که بر نانوزیست پیمایشگر فلورسانت کربني مبتني است، امکان 
تشخیص دقیق  بیماري قبل از شروع عائم و به طور بالقوه امکان درمان زودهنگام نیز فراهم مي شود.این روش، 
کاما غیرتهاجمي بوده و به صورت تزریق زیرپوستي انجام مي شود.لساني با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد از مردم 
جهان با فقدان تعادل آهن در بدن زندگي مي کنند که به مرور منجر به بیماري هایي مي شود، گفت: روش هاي 
فعلي آزمایش آهن مي تواند پیچیده و وقت گیر باشد؛ اما با این روش جدید که یک روش تست پوستي حساس 

و مقرون به صرفه است، مي توان آهن را در سلول ها و بافت ها تشخیص داد.


