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طبق اعالم روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، ایران 
قول داده که مس��ئول ترور س��ردار خدایی را پیدا کند 
و س��پاه پاس��داران نیز وعده تالفی داده است. روزنامه 
اسرائیلی »جروزالم پست« در گزارشی با عنوان »پس 

از ترور نیروی سپاه پاسداران، ایران چه گزینه هایی...

ایران ترور شهید »حسن صیاد 
خدایی« را چگونه پاسخ می دهد؟

هراس صهيونيست ها از واکنش ايران؛

ش��کی نیس��ت که مراس��م روز پرچم صهیونیست ها 
در مس��جداالقصی و احتمال بی احترامی به مس��جد 
قبه االصخره در روز یکش��نبه با پاس��خ دندان ش��کن 
مقاومت فلسطین روبرو خواهد شد. از جائیکه مقامات 

ارشد سیاسی و نظامی رژیم اشغالگر اسرائیل...

دست مقاومت روی ماشه

 ایران جزو کشورهای برتر جهان
 در حوزه پهپادی است

 اهانت صهيونيست ها در رژه
 روز پرچم با پاسخ قاطع مواجه می شود؛

رئیسجمهور:
دستورالعمل های 

بهداشتی متناسب با 
شرایط به روزرسانی شود

بد ترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

 مانیفست انقالبیگری
 و چند تذکر رهبری برای 

انقالبی ماندن
علیخضریان ���

سخنگویکمیسیوناصل90مجلس

نگاه کالن به فرمایش های 
رهبر انق��الب نباید مانع 
دیده شدن برخی تذکرات 
ظریف و محترمانه ایشان 
به مجلس یازدهم در بیان برخی تمثیل های 
انقالب��ی ماندن ش��ود. فرمایش های اخیر 
رهب��ر معظم انقالب در دی��دار نمایندگان 
دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی، 
همزمان با آغاز اجالس��یه س��وم، در کنار 
تاییدهای محبت آمیزی چون انقالبی بودن 
این مجلس که با شعارهای انقالبی بر سر 
کار آمد و رای مردم نیز به دلیل سر دست 
گرفتن همین شعارهاست و همچنین تایید 
برخی اقدامات دو سال گذشته مجلس -که 
به تعبیر معظم له ارزش��مند است- دارای 

نکات مهمی برای...
���ادامهدرصفحهآخر

توقیف نفتکش های یونانی 
بخشی از حق ایران است

علیرضاسلیمی ���
عضوهیاترئیسهمجلس

پاداش  را  ان��داز  »کلوخ 
سنگ است« وقتی دنیا 
اندازه بی حس��اب  ای��ن 
ک��ه  ش��ود  کت��اب  و 
یونانی ها در آب ه��ای آزاد خالف همه 
قوانین بین الملل کش��تی ایرانی را یک 
م��اه توقی��ف کنن��د و نفت ای��ران را به 
آمریکایی ها تحویل دهند تصور می کنند 
م��ا نمی توانیم از حقوق خود دفاع کنیم؟ 
یونانی ها باید مس��ئولیت اقدامات خود را 
بپذیرن��د و توقیف دو نفتک��ش یونانی، 
بخش��ی از حق ایران اس��ت. باید توجه 
داشت که یونانی ها شروع کننده بوده اند 
و توقیف نفتکش های یونانی نیز به دلیل 
نقض قواعد صورت گرفته اس��ت. حتما 
باید با یونانی ها برخوردهای قانونی جدی 

صورت گیرد...
���ادامهدرصفحهآخر
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ايران و جهان

دستگاه قضایی با متخلفین حادثه ناگوار 
آبادان برخورد کند

رئی��س مجل��س خب��رگان رهبری ب��ا صدور 
پیامی ضمن تس��لیت به بازماندگان حادثه تلخ 
فروریختن ساختمان در آبادان، از دستگاه قضایی 
خواست با متخلفین و مقصرین این اتفاق ناگوار 
برخورد قاطع کند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
در پ��ی فروریختن س��اختمان در آبادان و جان 
باختن جمع��ی از هموطن��ان، رئیس مجلس 
خبرگان رهبری، با صدور پیامی ضمن تسلیت 
ب��ه بازماندگان این حادثه تل��خ و دعوت مردم 
شریف آبادان به حفظ آرامش، از دستگاه قضایی 
خواست با متخلفین و مقصرین این اتفاق ناگوار 
برخورد قاطع نماید. متن پیام به شرح زیر است: 
حادثه دلخراش فروریختن ساختمانی در آبادان 
که موجب جان باختن ع��ده ای از هم میهنان 
عزیز ش��د مایه تأس��ف و تأثر فراوان اس��ت. 
اینجانب ضمن اعالم همدردی و عرض تسلیت 
به بازمان��دگان داغدار ای��ن حادثه تلخ و طلب 
رحمت و مغفرت الهی برای درگذش��تگان این 
واقعه ناگوار، مردم ش��ریف و خونگرم آبادان را 
به حفظ آرامش دعوت نموده، از دس��تگاه های 
ام��دادی می خواه��م در رون��د امدادرس��انی و 
آواربرداری تسریع نمایند. همچنین بر خواست 
افکار عمومی از دستگاه قضایی مبنی بر پیگرد 
قانونی و برخورد جدی با عاملین و مقصرین این 

رخداد سخت، تأکید می نمایم.

ایران جزو کشورهای برتر جهان در 
حوزه پهپادی است

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در بازدید از 
پای��گاه پهپادی ۳۱۳ ارتش گف��ت: ما در حوزه 
فناوری پهپادی جزو کشورهای برتر منطقه و 
حتی جهان هستیم. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران در بازدید از پایگاه 
پهپادی راهبردی ۳۱۳ ارتش جمهوری اسالمی 
ایران گفت: تعداد زیادی پایگاه پهپادی مشابه این 
پایگاه در کشور وجود دارد. وی با تقدیر از اقدام 
ارزشمند ارتش در گسترش پایگاه های پهپادی 
و اش��اره به راهبرد جمهوری اسالمی ایران در 
ایجاد چنین پایگاه های زیرزمینی افزود: بحمدهلل 
توانایی بسیار خوبی در ایجاد پایگاه ها و مقرهای 
امن در عمق چند صد متری کوه های کشورمان 
وجود دارد. این کار در کشور بومی سازی شده و 
تونل ها و پایگاه های زیادی در ارتش، س��پاه و 
صنعت دفاعی در زیر کوه ها ساخته شده است. 
اینها هرکدام به اندازه یک شهر کوچک امکاناِت 
آمادوپش��تیبانی، اس��تقرار تجهیزات، مهمات، 
سوخت و اسکان را دارند. سرلشکر باقری عنوان 
کرد: ارتش با س��رعت باالیی در حال توس��عه 
قدرت و توان پهپادی است. از رزمایش پهپادی 
ارتش در س��منان تا امروز تفاوت چش��م گیری 
حاصل شده و با سرعت زیادی پهپادهای جدید 
با ماموریت های متعدد و متنوع از دست پرتاب برد 
کوتاه و تاکتیکی تا پهپادهای راهبردی برد بلند 

در حال ساخت است.

کشف ۷ هزار میلیارد تومانی کاالهای 
استراتژیک توسط وزارت اطالعات

س��ربازان گمنام ام��ام زمان )ع��ج( در وزارت 
اطالع��ات موف��ق به کش��ف ۸۰۰ ه��زار تن 
کاالهای استراتژیک از جمله نهاده های دامی 
ب��ه ارزش بی��ش از ۷ هزار میلی��ارد تومان در 
تعدادی از استان های کشور شدند. به گزارش 
»عص��ر ایرانی��ان«، همزمان با اج��رای طرح 
»مردمی س��ازی و توزیع عادالنه یارانه ها« و 
ضرورت مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه 
کاالهای اساس��ی و اس��تراتژیک کشور برای 
برقراری آرامش در فضای اقتصادی، سربازان 
گمنام امام زم��ان )ع��ج( در وزارت اطالعات 
موفق به کش��ف ۸۰۰ هزار تن از این دس��ت 
کاالها از جمله نهاده های دامی به ارزش بیش 
از ۷ هزار میلیارد تومان در تعدادی از استان های 
کشور شدند. در راستای برخورد با این تخلفات، 
۷۵ نفر تاکنون دس��تگیر و تحویل قوه قضائیه 
ش��ده اند. تعدادی از افراد دستگیر شده با جعل 
اسناد دولتی و در پوشش وارد کردن کاالهای 
اساس��ی، اقدام به وارد کردن بیش از ۳۶۵ تن 
غذای سگ و … با ارز ترجیحی نموده بودند. 
همچنین در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر 
قاچاق روغن خوراکی تزریق شده به بازار برای 
مصرف مردم در ۳ استان شرقی به کشورهای 
همس��ایه، اقدامات کنترلی انجام و مشخص 
ش��د بی��ش از ۶۰ درصد روغن این اس��تان ها 
توسط ش��بکه س��ازمان یافته قاچاق به خارج 
کشور انتقال می یابد. لذا پس از انجام اقدامات 
اطالعاتی، اعضای این ش��بکه شناسایی شده 
و ۶۵ نف��ر از اعضای آن با تش��کیل پرونده به 

دستگاه قضائی معرفی شدند.

انگشتان رزمندگان مقاومت روی 
ماشه است

رئی��س حم��اس در خ��ارج از فلس��طین از 
اعراب و مس��لمانان خواس��ت که ف��ردا به 
خیابانها بیایند. به گزارش قدس برس، خالد 
مش��عل رئیس حماس در خارج از فلسطین 
از اعراب و مس��لمانان خواس��ت که فردا به 
میدان بیایند. مشعل با اشاره به سوء استفاده 
صهیونیستها از مشغول بودن منطقه، حمایت 
آمریکا و عادی سازی روابط برخی کشورها، 
گفت که دش��من صهیونیست در پی تسلط 
بر مس��جداالقصی اس��ت. وی با اش��اره به 
اینکه دش��من صهیونیس��تی در حال مبارزه 
با پرچم فلس��طین اس��ت، خاطر نشان کرد، 
صهیونیستها در تالش هس��تند پرچم خود 
را حاکم کنند تا بگویند که مس��جداالقصی 
تحت حاکمیت سیاسی و مذهبی آنان است. 
مش��عل گفت: موضع حماس روشن است و 
»ق��دس، و االقصی متعلق به ماس��ت و به 
هیچ کس اج��ازه نخواهیم داد ک��ه در این 

مسئله، شریک ما باشند.

هشدار »شیخ الخزعلی« درباره طرح 
ترکیه برای اشغال بخش هایی از عراق

دبیر کل جنبش عصائ��ب اهل الحق عراق 
با اش��اره ب��ه این که نیروه��ای پ.ک.ک با 
هماهنگی آنکارا وارد این کش��ور ش��ده اند، 
از ط��رح ترکیه برای اش��غال بخش هایی از 
عراق در س��ال آینده میالدی پرده برداشت. 
ب��ه گزارش وب��گاه المعلومه، ش��یخ »قیس 
الخزعل��ی« دبیرکل جنب��ش عصائب اهل 
الح��ق عراق از وجود اطالعاتی در خصوص 
نقش��ه های ش��وم و خرابکارانه ی��ک گروه 
سیاس��ی ُکرد با هدف ایج��اد درگیری های 
داخل��ی خب��ر داد. وی در دی��دار با »محمد 
ثعبان« رئیس عشیره »آل شبل« و شماری 
از شیوخ و افراد برجسته این عشیره در نجف 
اشرف، گفت که این نقش��ه ها و طرح ها در 
تابستان امسال اجرا می شود و وی به برخی 
مراجع دینی اطالع داده و مدارک، صداهای 
ضبط ش��ده و گفت وگوه��ا در خصوص این 
طرح ها به آن ها ارائه کرده است«. الخزعلی 
توضی��ح داد که این گروه ها آموزش دیده اند 
و تسلح شده اند تا در دو مسیر حرکت کنند. 
اول از طری��ق تظاهرات های مدنی و دوم از 
طریق ترور و نبرد مسلحانه. پیروزی بر این 
پروژه از طریق آگاهی، یکسان سازی اوضاع 
و راه ندادن به هیچ طرفی برای دور ش��دن 
از دستورات مرجعیت و دیوان های عشائری 

میسر می شود.

آمریکا دنبال شیوع بیماری های 
خطرناک در اوکراین است

وزارت دفاع روس��یه خب��ر داد که آمریکا در 
ح��ال کار ب��ر روی ۱۰ پ��روژه در اوکراین 
جهت ش��یوع بیماری های خطرناک اس��ت. 
به گزارش فارس، »الیگور کریلوف« فرمانده 
نیروه��ای حمای��ت از حمالت ش��یمیایی و 
بیولوژیکی وابسته به نیروهای مسلح روسیه 
خبر داد که وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( ۱۰ 
پ��روژه در خاک اوکراین ب��رای کار بر روی 
اش��اعه بیماری های خطرناک و واگیردار در 
دست کار دارد. به نوشته روسیا الیوم، او گفت 
که ش��یوع این بیماری ه��ا می تواند تأثیرات 
اقتص��ادی جهانی داش��ته باش��د. ب��ه گفته 
وی نمون��ه ای از عوامل واگی��ردار نیز برای 
بررس��ی به خاک آمریکا فرس��تاده می شود. 
این مقام مس��ئول گفت: »به یادداشت تهیه 
شده توس��ط دفتر وزیر دفاع ایاالت متحده 
در مورد پروژه UP-۲ برای بررسی عوامل 
بیماری زا و خطرناک در اوکراین توجه کنید. 
در این سند آمده است که وظیفه اصلی این 
پروژه جمع آوری اطالعات در مورد س��اختار 
مولکولی پاتوژن های شیوع یافته در اوکراین 
و ارسال نمونه ها به آمریکا است«. کریلوف 
همچنین گفت که گزارش های مشابهی به 
عنوان بخش��ی از پ��روژه UP-۱ با هدف 
مطالع��ه ریکتزیا )گونه ای باکتری( و س��ایر 
بیماری هایی که توس��ط بندپایان شیوع پیدا 
می کند، تهیه ش��ده اس��ت. او اف��زود: »در 
این س��ند آمده اس��ت که هم��ه گروه های 
پاتوژن های خطرناک به آزمایشگاه مرکزی 
منتقل ش��وند تا انتق��ال نمونه هایی از آن به 
آمریکا تس��هیل ش��ود.« به گفته وی، یک 
پ��روژه نیز با ن��ام UP-۴ در مقیاس بزرگ 
در اوکرای��ن برای بررس��ی امکان انتش��ار 
عفونت از طریق پرندگان مهاجر اجرا ش��ده 
است. کریلوف گفت: »اسناد دریافتی نشان 
می ده��د که فقط برای دوره نوامبر ۲۰۱۹ تا 
ژانوی��ه ۲۰۲۰، ۹۹۱ نمونه بیولوژیکی جمع 
آوری شده است.« وی همچنین خاطرنشان 
کرد ک��ه در مجموع، روس��یه اطالعاتی در 
 ،۳-UP( مورد اجرای ده پروژه از این قبیل
س��وی  از   )۱۰-UP و   ۸-UP  ۶-UP
آمری��کا دارد، در این پروژه ها بر روی عوامل 
بیماری زای خطرناک که شیوع آن ها تأثیرات 
اقتصادی دارد از جمله تب کریمه کنگو، تب 
ش��الیزار، التهاب مغزی منتقله از کنه و تب 

خوکی آفریقایی کار می شود. 

اخبار

رئیس جمهور ضرورت به روزرسانی ضوابط 
بهداشتی متناسب با وضعیت جدید را مورد 
تاکید قرار داد و از وزارت بهداشت خواست 
محدودیت های کرونایی و شرایط اجتماعات 
در وض��ع فعلی را برای مردم تبیین کند. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان« به نقل از پایگاه 

اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، حجت 
االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
تاکید کرد: اعمال محدودیت های کرونایی 
و ش��رایط اجتماعات در وضعیت فعلی، به 
ش��کل دقیق و ش��فاف برای مردم تبیین 

ش��ود تا تزلزل��ی در اج��رای پروتکل های 
بهداشتی بوجود نیاید و از شیوع سویه های 
جدید کرونا پیشگیری شود. وی در ادامه از 
زحمات شرکت های تولیدکننده واکسن در 
داخل کش��ور قدردانی و از تالش های آنها 
ب��ه عنوان افتخار ملی یاد کرد و خواس��تار 

ت��داوم حمای��ت از این ش��رکت ها و حل 
مشکالت شان برای فعالیت در عرصه های 
جدید تولید ش��د. رئیس جمهور همچنین 
بر لزوم تشکیل کمیته اجتماعی ستاد ملی 
مقابله با کرونا به منظور بررس��ی مسائل و 
مشکالت اجتماعی، اقتصادی و روانی دوران 

پسا کرونا و اتخاذ تمهیدات الزم برای حل و 
فصل این مشکالت تاکید کرد.

دستورالعمل های بهداشتی متناسب با شرایط به روزرسانی شود
رئیس جمهور:

ایران ترور شهید »حسن صیاد خدایی« را چگونه پاسخ می دهد؟
هراس صهیونیست ها از واکنش ایران؛

طبق اعالم روزنامه صهیونیس��تی جروزالم پست، ایران 
قول داده که مس��ئول ترور س��ردار خدای��ی را پیدا کند 
و س��پاه پاس��داران نیز وعده تالفی داده اس��ت. روزنامه 
اسرائیلی »جروزالم پس��ت« در گزارشی با عنوان »پس 
از ترور نیروی س��پاه پاس��داران، ایران چ��ه گزینه هایی 
پیش رو دارد؟« به موضوع شهادت سردار »حسن صیاد 
خدایی« نیروی س��پاه پاسداران اشاره کرده است؛ اتفاقی 
که به نوش��ته این روزنامه در روز روش��ن انجام گرفته و 
جمهوری اس��المی ایران با انتشار تصاویر و صحنه های 
انفجار، قول تالفی داده اس��ت. جروزالم پست بالفاصله 
این پرسش کلیدی را مطرح می کند که »ایران به راستی 
چگونه تالفی می کند؟« این گزارش اعتراف می کند که 
ترور دانشمندان هسته ای و افسران بلندپایه سپاه نه تنها 
موجب نمی شود جمهوری اسالمی به ضعف خود اذعان 
کند بلکه باعث س��خت تر ش��دن زمین بازی از س��وی 
تهران خواهد ش��د. به ویژه اینکه ب��ر پایه گزارش های 
انتش��اریافته در این زمینه، اس��رائیل یا یهودیان خارج از 
فلسطین اش��غالی ممکن است پش��ت صحنه این ترور 
باش��ند. این روزنامه صهیونیستی، شهادت سردار خدایی 
را با توس��عه و تهدید هواپیماهای بدون سرنشین ایران 
مرتبط می داند و می نویس��د که از س��ال ۲۰۱۸ ایران با 
توان پهپادی خود به افزایش تهدید علیه اسرائیل و دیگر 
کش��ورهای منطقه اقدام کرده و در فوریه ۲۰۲۲، مارس 
و می ۲۰۲۱ و نیز فوریه ۲۰۱۸ آنها را به کار گرفته است. 
پهپادها سالح انتخابی ایران هستند چرا که با بهره گیری 
از این هواپیماهای بدون سرنشین دیگر نیازی به قربانی 

کردن نیروهای نظامی نیست. به نوشته جروزالم پست، 
ایران قول داده که مسئول ترور سردار خدایی را پیدا کند 
و سپاه پاسداران نیز وعده تالفی داده است. این به معنای 
آن اس��ت که ایران راهی برای عملیاتی کردن تهدیدات 

علیه اسرائیل پیدا خواهد کرد.
ایرانچهاقدام�اتتالفیجویان�هایمیتواندانجام ���

دهد؟
این روزنامه صهیونیستی بعد از پرداختن به توان و تهدید 

پهپ��ادی ایران، در صدد پیش بینی س��ناریوها و اقدامات 
تالفی جویانه احتمالی جمهوری اسالمی ایران برآمده و 
تاکید می کند که »ایران گزینه هایی دارد«. این گزارش 
اضافه کرد که تهران به تازگی منطقه کردستان در شمال 
کش��ور عراق را با موشک های بالستیک خود هدف قرار 
داده اس��ت. تهران س��ایتی را که در نزدیکی اربیل هدف 
قرار گرفته، مرتبط با اس��رائیل می داند و مس��ئولیت این 
حمالت را نیز بر عهده گرفته است. ایران از مدت ها پیش 

باور دارد که منطقه خودمختار کردس��تان عراق بیش از 
ته��ران به تل آویو نزدیک اس��ت و به خاط��ر تجارت و 
دالی��ل دیگر به این منطقه نی��از دارد اما تصور می کند 
که اس��رائیل احتمااًل در آن منطقه حضور داشته باش��د. 
بنابراین با اس��تفاده از رس��انه های دولتی و حامی دولت 
تاکی��د می کند ک��ه دارایی های »موس��اد« اس��رائیل یا 
»صهیونیس��تی« در عراق ق��رار دارد. از این رو تهران از 
زمان ترور خدایی اقلیم کردستان عراق را تهدید به حمله 
کرده اس��ت. جروزالم پست حمله احتمالی ایران به اقلیم 
مذکور با هدف ضربه زدن به اسرائیل را اگرچه »مبهم« 
اما »معتبر« می داند چرا که از نگاه این رسانه اسرائیلی، 
جمهوری اس��المی پیش��تر از ش��به نظامیان شیعی در 
دشت های نینوا برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی در 
مجاورت شهر »کلک« و شهرهای دیگر همچون پایگاه 
ترکیه در »بعشیقه« بهره گرفته است. رژیم صهیونیستی 
با ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته ای ایران از 
یک سو در صدد سرپوش گذاشتن بر شکست های خود 
در منطقه است و از سوی دیگر از آن برای فریب و اقناع 
افکار عمومی در فلس��طین اش��غالی استفاده می کند. در 
حالی که تجربه ثابت کرده ، ترور دانش��مندان هسته ای 
به افزایش توان هس��ته ای و بومی سازی این فناوری و 
نیز ترور فرماندهان نظامی تاکنون به تقویت بنیه دفاعی 
و نظامی جمهوری اس��المی منجر شده اس��ت. بنابراین 
اقدامات صهیونیس��ت ها در این راس��تا نه تنها به نتیجه 
نرس��یده بلکه تنگناهای امنیتی اس��رائیل را بیش��تر نیز 

خواهد کرد.

سفارت روسیه در واشنگتن، تحریمهای آمریکا و اقمارش 
علیه روسیه را عامل اصلی تشدید بحران غذایی جهان 
خواند. »آناتولی آنتونوف« سفیر مسکو در واشنگتن تاکید 
کرد که بحران غذایی که طی س��الهای گذشته آشکار 
شده به خاطر تحریمهای آمریکا و اقمارش علیه روسیه 
بدتر ش��ده اس��ت. براس��اس گزارش خبرگزاری تاس، 
سفارت روسیه در بیانیه ای در این زمینه گفت، این بحران 
به دلیل اعمال تحریم های غیرقانونی توسط واشنگتن و 
دولتهای اقماری آن آن علیه روسیه تشدید شده است. به 
نوشته رویترز، روسیه و اوکراین مجموعا نزدیک به یک 
س��وم عرضه جهانی گندم را تشکیل می دهند. اوکراین 
همچنین صادرکننده عمده ذرت، جو، روغن آفتابگردان 
و روغن کلزا اس��ت. روس��یه و بالروس نیز بیش از ۴۰ 
درصد از صادرات جهانی پتاس مواد مغذی محصول را 
تشکیل می دهند. به گفته سازمان ملل ۳۶ کشور جهان 
بی��ش از نیمی از نیاز گندم خ��ود را از طریق اوکراین و 
روس��یه تأمین می کنند که از جمله آن ه��ا می توان به 

لبنان، س��وریه، یمن، سومالی و کنگو اشاره کرد. در این 
بیانیه آمده اس��ت، علی رغم اشاره مقامات آمریکایی به 
معافیت ه��ا از محدودیت ها که ظاه��راً فرصت تجارت 
کااله��ای کش��اورزی را برای روس��یه فراهم می کند، 
صادرکنندگان داخلی اغلب فرصتی برای ارسال محموله 
و کاالهای خود ندارند. آنها با مس��دود ش��دن دارایی ها، 
جلوگیری از بیمه و وام، مشکالت بانکی رزرو کشتی های 
باری، خرید تجهیزات کشاورزی و حتی خرید بذر مواجه 
هستند. عالوه بر این، ایاالت متحده به افزایش مالیات 
بر واردات کودهای ش��یمیایی ادامه می دهد. آنتونوف در 
ادامه بیانی��ه چنین اقداماتی را »ب��ی نهایت ریاکاری« 
توصیف کرد و تالش ه��ای ایاالت متحده برای مقصر 
دانستن روس��یه برای بحران غذایی را کاماًل بی اساس 
خواند. آنتونوف تاکید کرد، ما از آنها )غرب( می خواهیم 
که دست از مقصر قلمداد کردن روسیه بردارند. روسیه به 
تعهدات خود پایبند و برای مذاکره درباره حل مسائل مهم 
از طریق سازمان ملل آماده است. این دیپلمات همچنین 

گفت، مشکالت در بازار مواد غذایی برای مدت طوالنی، 
یا حداقل در دو س��ال گذشته، افزایش یافته است. وی 
گفت: آنها با محاس��بات اش��تباه و خطاه��ای فاحش و 
سیستمی در سیاست های کالن اقتصادی، در درجه اول 
سیاس��ت های مالی و تجارت خارجی، و سیاست های 
انرژی و غذایی کشورهای غربی همراه هستند. در عین 
حال، همه گیری COVID-۱۹ منجر به اختالالت 
قابل توجهی در زنجیره تامین کاال شده است. وی ادامه 
داد: هزینه حمل و نقل تقریبا دو برابر شده است. به طور 
طبیعی، همه اینها به تنهایی منجر به شکست نمی شود 
اما منجر به افزایش شدید قیمت مواد غذایی شده است. 
قیمت گندم نس��بت به سال ۲۰۲۱ یک چهارم افزایش 
یافت. وال اس��تریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود که 
»آنتونیو گوترش«، دبیرکل سازمان ملل متحد در حال 
مذاکره با روس��یه و اوکراین برای رفع انس��داد صادرات 
غالت اوکراین از طریق دریای س��یاه در ازای لغو برخی 
از تحریم ها است که مانع از صادرات کودهای شیمیایی 

روسیه می شود. »واسیلی نبنزیا« نماینده دائم فدراسیون 
روسیه در سازمان ملل و »لیندا توماس گرینفیلد« نماینده 
دائ��م ایاالت متح��ده تایید کردند ک��ه مذاکراتی برای 
ازس��رگیری صادرات غالت اوکراین��ی و کودهای کود 
روسی به بازار جهانی وجود دارد. سخنگوی کاخ کرملین 
نیز روز پنج شنبه با مقصر دانستن غرب به دلیل بحران 
غذایی و کمبود غالت در جهان، گفت برای از سرگیری 
حرکت کش��تی های حامل مواد غذایی باید تحریم های 
غیرقانون��ی غ��رب لغو ش��ود. »دیمیتری پس��کوف« 
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت 
غرب فقط باید خودش را مقصر بحران غذایی در جهان 
بداند که ناش��ی از مشکالتی اس��ت که عرضه غالت 
اوکراین را به بازارهای جهانی با دش��واری مواجه کرده 
است. به نوش��ته خبرگزاری »رویترز«، پسکوف ضمن 
رد اتهامات علیه روسیه، تاکید کرد که برای حل بحران 
کمبود غالت در جهان باید تحریم های غیرقانونی علیه 

مسکو لغو شود.

 تحریم های آمریکا و اقمارش عامل تشدید »بحران غذایی جهان« است
روسیه:

دست مقاومت روی ماشه

انتقام شهید خدایی را در قلب اراضی اشغالی می گیریم

اهانت صهیونیست ها در رژه روز پرچم با پاسخ قاطع مواجه می شود؛

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

ش��کی نیس��ت ک��ه مراس��م روز پرچ��م 
صهیونیست ها در مسجداالقصی و احتمال 
بی احترام��ی ب��ه مس��جد قبه االصخره در 
روز یکشنبه با پاس��خ دندان شکن مقاومت 
فلس��طین روب��رو خواه��د ش��د. از جائیکه 
مقامات ارشد سیاسی و نظامی رژیم اشغالگر 
اس��رائیل به صهیونیست های افراطی اجازه 
داده اند که روز یکش��نبه مراس��م جعلی روز 
پرچ��م را با عبور بنیادگرایان صهیونیس��ت 
از محله ه��ای قدیمی قدس و رس��یدن به 
مس��جداالقصی برگزار کنند ای��ن احتمال 
می رود ک��ه افراطی ه��ا در س��ایه حمایت 
امنیت��ی اش��غالگران قص��د بی احترامی به 
صحن مقدس مسجد قبه االصخره را داشته 
باش��ند. راهپیمایی پرچم به مناسبت سالروز 
اش��غال بخش قدیمی قدس اشغالی توسط 
رژیم صهیونیس��تی در جنگ ۱۹۶۷ برگزار 

می شود. صهیونیس��ت ها مدعی هستند که 
ش��هر قدس به صورت کام��ل، پایتخت این 
رژیم جعلی است، ولی مردم فلسطین تأکید 
دارند که قدس پایتخت کش��ور آنان خواهد 
بود. صهیونیس��ت ها همه س��اله هم زمان با 
سالگرد الحاق غیرقانونی شهر بیت المقدس 
به دیگر بخش های س��رزمین های اشغالی، 
با عبور از خیابان های ش��هر بیت المقدس و 
مس��جداالقصی، مراسم رژه پرچم را در این 

شهر برگزار می کنند.
فلسطینیانامس�المتحدترازهمیشهدر ���

مقابلمراسمجعلیپرچم
بسیاری از گروه های فلسطینی و نیز مردم اعالم 
کرده اند که از هر طریق ممکن مانع برگزاری 
این مراسم خواهند شد. خوشبختانه هرقدر که 
صهیونیس��ت ها با انتشار بیانیه از جدیت خود 
در برگزاری این مراسم می گویند چند برابرش 

گروه های مقاومت و مردم فلس��طین خود را 
آماده برخورد با این اقدام توهین آمیز می کنند. 
گفتنی اس��ت که مقاومت فلسطین به منظور 
آمادگی برای رویارویی نظامی احتمالی با رژیم 
اشغالگر صهیونیستی نیروهای خود را به حالت 
آماده باش کامل درآورده اس��ت. شکی نیست 
که مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی توطئه 
جدیدی علیه مردم فلسطین طراحی کرده اند 
که مراسم جعلی روز پرچم آن را کلید خواهد 
زد. صهیونیست ها می دانند که هرگونه تعرض 
به مقدسات مسلمانان ازجمله تخریب مسجد 
قبه االصخره باعث تحریک فلسطینی ها خواهد 
شد. مسیری که برای این مراسم طراحی شده 
یعنی عبور از محله های اسالمی و باب العامود 
صد درصد باعث درگیری خواهد شد. مقاومت 
فلسطین هش��دارهای الزم در این خصوص 
را داده و تأکید کرده اس��ت که برگزاری این 

مراس��م اوضاع کل مناطق اشغالی را به سوی 
بحران خواهد راند اما تأکید هم کرده اس��ت 
که درنهایت اتحاد فلسطینی ها باعث شکست 
این توطئه خواهد شد. گروه های مقاومت به 
مقامات صهیونیس��تی گفته ان��د که عملیات 
»شمشیر قدس« هنوز قابلیت شروع مجدد را 
دارد. هشدار در خصوص این طرح توطئه آمیز 
به داخل مرزهای سرزمین های اشغالی محدود 
نشده است و بسیاری از ارکان محور مقاومت 
نیز واکنش شدید نش��ان داده اند. سید حسن 
نصراهلل دبیر کل جنب��ش مقاومت حزب اهلل 
لبنان در مراس��م س��الگرد پیروزی حزب اهلل 
بر ارتش صهیونیس��تی در خصوص وقایعی 
ک��ه در چند روز آینده در ق��دس رقم خواهد 
خورد هشدار داد. سید حسن نصراهلل گفت: در 
طول چند روز آینده شاید حوادثی رخ دهند که 
موجب انفجار اوضاع در منطقه ش��وند. امروز 

مقاومت فلسطین تصمیم قاطع و نهایی خود 
را اتخاذ کرده و آن، این اس��ت که به هرگونه 
تعرض به مسجداالقصی و یا برپایی راهپیمایی 
پرچم واکنش نشان می دهد. هشدار دبیر کل 
حزب اهلل را رسانه های صهیونیستی به صورت 
جدی پوشش دادند تا احتمااًل هرگونه درگیری 
را به صورتی به این رکن محور مقاومت هم 
ربط دهند. در این میان بنی گانتس،  وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی بدون توجه به هشدار جهاد 
اسالمی تأکید کرده است که با وجود تمامی 
تهدیدها مراس��م پرچم طبق برنامه توس��ط 
شهرک نش��ینان در قدس برگزار خواهد شد. 
برای گروه های فلسطینی گفته های گانتس 
پیام جنگ است و درست به همین خاطر بود 
که سخنگوی حماس از تمامی فلسطینی ها 
خواس��ت که با حضور در مس��جداالقصی به 

مقابله با اشغالگران برخیزند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: ترور که هنر نیست اینکه 
انسان بزدلی را اجیر کنند تا یک نفر بی دفاع را ترور کند هیچ امتیازی برای 
اس��رائیل نیست اما به زودی در قلب اراضی اشغالی انتقام ترور شهید خدایی 
را خواهی��م گرفت. به گ��زارش »عصر ایرانیان«، حجت االس��الم احمدرضا 
پورخاقان در آیین تکریم و معارفه رئیس و دادستان سازمان قضایی نیروهای 
مسلح فارس بیان کرد: با تالش مجموعه دادگستری استان فارس در پویش 
» ب��ه حرمت امام عل��ی )ع( بگذریم« تعدادی از اح��کام قصاص تبدیل به 
س��ازش شده است. او با بیان اینکه البته فراموش نشود که در امور اجتماعی 
تا جایی که باید کس��ی حق گذش��ت ندارد، افزود: در فتنه ۸۸ رهبر انقالب 
فرمودند ظلمی که عناصر فتنه گر کردند این بود که می خواستند اعتماد مردم 
را از نظام و انتخابات سلب کنند و به آنها فرصت داده شد که از راه اشتباهی 
که دشمن بر آن اصرار داشت، برگردند اما نه تنها اعالم اشتباه نکردند بلکه 

بر بی راهه رفتند و سرنوش��ت بد را برای خودش��ان رقم زدند. رئیس سازمان 
قضایی نیروهای مسلح کشور عنوان کرد: در مقابل دشمن باید محکم ایستاد 
و کس��ی نمی گوید که دشمن را ببخش��ید. پورخاقان خاطرنشان کرد: در بعد 
اجتماعی جلوه های زیبایی از نهضت خدمت رسان در کرونا خلق شد و زمانی 
که در اروپا فروشگاه ها غارت می شد در ایران مردم به هم کمک کردند با این 
حال رفتار س��ودجویانه برخی در سختی ها قابل انکار نیست. او با بیان اینکه 
نیروهای مس��لح در هر جامعه ای مایه افتخار هس��تند، ادامه داد: در کشور ما 
هم با توجه به اسالمی بودن آن، نیروهای مسلح گل سر سبد جامعه هستند. 
در روایت اس��ت که نیروهای مسلحی که در سایه سار اذن الهی کار می کند 
هم پشتوانه جامعه و هم زینت حاکمان است. پورخاقان گفت: نیروی مسلح 
کارآمد و تحت والیت خدا در جمهوری اسالمی تحت امر ولی فقیه هستند 
و در جمهوری اس��المی هم احترام نیروهای مسلح پاسداشت می شود و هم 

مایه اقتدار هس��تند. قبل از انق��الب کوچکترین تعمیر در صنایع دفاعی باید 
توس��ط مستشاران خارجی انجام می شد و ما ذلیل و بنده بودیم و آنها سرور؛ 
قانون کاپیتوالسیون را تصویب کردند اما امروز در سایه رهبری داهیانه مقام 
معظم رهبری در اوج اقتدار نیروهای مس��لح و صنایع دفاعی هستیم. رئیس 
سازمان قضایی نیروهای مسلح اضافه کرد: امروز شایستگی نیروهای مسلح 
به اندازه ای اس��ت که مردم خواهان این هس��تند که صنعت خودروسازی به 
نیروهای مسلح واگذار شود. او با بیان اینکه پیکره ارتش در زمان شاه از مردم 
بودند اما برای کوچکترین کار باید اجازه از ابرقدرت ها می گرفت، گفت: امروز 
رزمندگان اس��الم تحرکات بی نظیری انجام می دهند؛ روزی که عین االسد 
را هدف قرار دادند کس��ی باورش نمی شد که ۱۳ موشک از یک کشور دیگر 
با این پایگاه بخورد اما آن انتقام اصلی نبود انتقام اصلی در راه است و خون 
بهای شهید سلیمانی بیشتر از این است و دشمن انتقام بزرگ را خواهد دید.
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اقتصاد کالن

آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاهی
س��خنگوی صنعت برق گفت: با برنامه ریزی 
که بعد از اوج بار س��ال ۱۴۰۰ صورت گرفت 
و اجرای دقیق برنامه های تعیین شده، اغلب 
تعمی��رات نیروگاهی که بیش از ۹۹ درصد را 
شامل می ش��ود، خاتمه یافته و بخش اندکی 
ه��م که باقی مانده، ب��ه زودی در مدار تولید 
قرار خواهند گرفت. مصطفی رجبی مشهدی، 
س��خنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت 
مدیریت ش��بکه برق در گفت وگو با تس��نیم 
اظهار داش��ت: تعمیرات نیروگاهی در بخش 
نیروگاه های برق آب��ی به صورت ۱۰۰ درصد 
و در بخش نیروگاه ه��ای حرارتی به صورت 
۹۹ درصد به اتمام رس��یده اس��ت.وی افزود: 
چند واحد حرارتی هستند که از سال گذشته 
دچار آس��یب دیدگی های جدی ش��ده بودند 
و بازگش��ت آنها به مدار بهره برداری قدری 
زمان بر است؛ پیش بینی ما این است که این 
واحدها نی��ز در نیمه اول خردادم��اه در مدار 
تولید قرار بگیرند.س��خنگوی صنعت برق با 
بیان اینکه »هیچ س��الی تعمیرات نیروگاهی 
در اواخر اردیبهشت ماه تمام نمی شد«، گفت: 
با برنامه ریزی که بعد از اوج بار س��ال ۱۴۰۰ 
صورت گرف��ت و اجرای دقی��ق برنامه های 
تعیین ش��ده، اغلب تعمی��رات نیروگاهی که 
بیش از ۹۹ درصد را ش��امل می شود، خاتمه 
یافت��ه و بخ��ش اندکی هم که باق��ی مانده، 
به زودی در م��دار تولید قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: با اتمام تعمیرات نیروگاهی در 
زمان مقرر، نیروگاه ها در حداکثر آمادگی برای 
تأمین برق تابستان هستند و تالش می کنیم 
در کنار آمادگی نیروگاه ها برای تأمین برق و 
همچنین افزایش ظرفیتی که در بخش تولید 
رقم خورده و واحدهایی که یک به یک به مدار 
خواهند آمد، با استفاده از طرح های جابه جایی 
بار و مدیریت مصرف، تابستان سال جاری را 

بدون خاموشی سپری کنیم.

شاخص بورس ۱۱هزار واحد افت کرد 
شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار 
س��رمایه با افت  ۱۱هزار واحدی روبه رو شد. 
به گزارش تس��نیم، در جریان دادوستدهای 
دی��روز بازار س��رمایه بی��ش از ۱۱میلیارد و 
۲۴۰میلیون س��هم و حق تقدم به ارزشی بالغ 
ب��ر ۵هزار و ۷۹۳ میلی��ارد تومان در بیش از 
۵۹۷ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و 
شاخص بورس با افت ۱۱هزار و ۱۱۰واحدی 
در ارتفاع یک میلیون و ۵۵۳هزار و ۳۷۶واحد 
قرار گرفت.بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار 
سهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی 
ف��والد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و گروه 
مپنا ش��د و در مقابل ش��رکت های پاالیش 
نفت اصفهان، پتروشیمی پارس و پتروشیمی 
پردیس با رش��د خود مانع افت بیشتر نماگر 
بازار س��هام ش��دند.بر اس��اس این گزارش، 
در بازاره��ای فرابورس ای��ران هم با معامله 
۳میلیارد و ۶۸۸میلیون ورقه به ارزش ۳هزار 
و ۴۳میلی��ارد توم��ان در ۳۶۳ه��زار نوب��ت، 
ش��اخص فرابورس )آیفک��س( ۹۰واحد افت 
ک��رد و در ارتفاع ۲۱ه��زار و ۳۹۷واحد قرار 
گرف��ت.در این بازار هم دیروز بیش��ترین اثر 
منفی بر ش��اخص فرابورس به نام نمادهای 
سرمایه گذاری مالی س��پهر صادارت، فوالد 
هرمزگان جنوب و پلیمر آریا ساس��ول ش��د 
و در مقابل ش��رکت های آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان،  داروس��ازی دانا و تولید نیروی برق 
دماوند بیش��ترین اثر مثبت را بر این شاخص 

به نام خود ثبت کردند.

روایت وزیر کار از دالیل حذف یارانه  
معیشتی برخی خانوارها  

وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی با بیان 
اینکه ۹۰ درصد مردم یارانه کمک معیش��تی 
می گیرند، گفت: به دستور رئیس جمهور یک 
ماه فرصت برای بررس��ی نهای��ی اعتراض 
مردم به قطع یارانه ها وجود دارد. به گزارش 
اقتص��ادی خبرگ��زاری ف��ارس،  خبرن��گار 
حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی امر وز در حاش��یه معارفه سرپرست 
حراست وزارت کار در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: در حال حاضر ۹۰ درصد مردم یارانه 
کمک معیش��تی می گیرند و همه کسانی که 
جزو ۹۰ درصد یعنی ۹ دهک پائین درآمدی 
هس��تند و هنوز یارانه نگرفته اند خیالش��ان 
راحت باش��د.وی گفت: کس��انی که تاکنون 
یارانه نگرفته اند دو گروه هستند، از این افراد، 
عده ای تاکنون پرونده یارانه نداش��ته اند که 
ح��دود ۷.۵ میلیون نفر هس��تند، آنها باید در 
سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها به نشانی 
may.gov.ir ثبت ن��ام کنند و از این تعداد 

۴ تا ۵ میلیون نفر جزو ۹۰ درصد هستند. 

محدودیت های گازرسانی به مناطق 
کم جمعیت برداشته شده است

مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز گفت: عملیات 
گازرس��انی به صنایع با ه��دف رونق تولید و 
اشتغال زایی به صورت جدی در دستور کار قرار 
دارد.به گزارش مهر به نقل از شرکت ملی گاز 
ایران، »مجید چگنی« در نشست کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی که به میزبانی 
شرکت گاز استان فارس برگزار شد، بر اهتمام 
ویژه برای اجرایی س��ازی فرامین رهبر معظم 
انقالب در تبیین شعار سال تأکید کرد.وی به 
نگاه ویژه دولت به مناطق محروم اشاره کرد و 
افزود: با حمایت های رئیس جمهوری و دستور 
مساعد وزیر نفت، برخی محدودیت هایی که 
پیرامون سرانه خانوار وجود داشت برداشته شده 
است که این موضوع زمینه ساز گشایش های 
خوبی در عرصه تس��ریع گازرس��انی خواهد 
بود.مدیرعام��ل ش��رکت ملی گاز ای��ران در 
بخش دیگری از سخنان خود بهره مندی ۹۹ 
درصدی ش��هرها و ۹۲ درصدی روس��تاهای 
اس��تان ف��ارس از گاز طبیع��ی را گامی بلند 
برای محرومیت زدایی، گسترش عدالت محور 
زیرساخت ها و خدمت رسانی به مردم دانست 
و تصری��ح کرد: وضع گازرس��انی در فارس با 
تالش هایی که در این زمینه انجام شده، نسبت 
به بسیاری از استان ها مطلوب تر است. چگنی 
ادامه داد: عملیات گازرس��انی به صنایع همسو 
با اجرایی س��ازی شعار س��ال مبنی بر »تولید، 
دانش بنیان و اش��تغال آفرین« در دس��تور کار 
ویژه قرار گرفته و از مجموع هفت هزار و ۵۵۵ 
مرکز صنعتی در سطح استان، پنج هزار و ۸۰۱ 
صنعت به شبکه گاز کشور متصل شده است.
وی همچنین با اش��اره ب��ه رفع محدودیت ها 
برای گازرس��انی به نقاط کم جمعیت، یادآور 
ش��د: با این راهکار می ت��وان گامی بلند برای 
محرومیت زدایی و توزیع عادالنه زیرساخت ها 

برداشت.

اروپایی ها دنبال نفت ارزان روسیه
وال اس��تریت ژورنال آمریکای��ی گزارش داد 
علی رغم ممنوعیت واردات نفت از روسیه اما 
شرکت های کوچک اروپایی نفت روسیه را با 
قیمت های پایین تحت پوش��ش قراردادهای 
بلندم��دت م��ی خرند.ب��ه گزارش مه��ر وال 
اس��تریت ژورنال آمریکایی گ��زارش داد علی 
رغ��م ممنوعی��ت واردات نفت از روس��یه اما 
شرکت های کوچک اروپایی نفت روسیه را با 
قیمت های پایین تحت پوش��ش قراردادهای 
بلندمدت می خرند و آن را در بازار می فروشند.
این روزنامه می گوید این شرکت ها از خألهای 
تحریم ها و خرید نفت روسیه استفاده می کنند 
تا بتوانند نف��ت را ارزان تر خریداری کنند.این 
در حالی اس��ت که اتحادی��ه اروپا همچنان با 
مجارستان بر سر طرح هایی برای ممنوعیت 
واردات نفت از روسیه، دومین صادرکننده بزرگ 
نفت خام جهان، پس از حمله به اوکراین، بحث 
می کند و رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، سه 
شنبه گذشته گفت که کشورهای اتحادیه اروپا 
احتمااًل با ممنوعیت نفت روس��یه »طی چند 
روز« موافق��ت خواهن��د کرد.هابک یک روز 
پیش در مصاحبه ای با تلویزیون ZDF هشدار 
داد که ممنوعیت ب��ه طور خودکار کرملین را 
تضعیف نمی کند زیرا قیمت های باالتر به آن 
امکان می دهد درآمد بیشتری کسب کند و در 

عین حال نفت کمتری بفروشد.

آغاز مسدودسازی وجوه حساب 
صادرکنندگان چک برگشتی

مع��اون فناوری ه��ای نوین بان��ک مرکزی 
اعالم کرد: طرح قانونی مس��دودکردن وجوه 
صادرکننده  چک برگش��تی به اندازه کس��ری 
مبل��غ چک در حس��اب های بانک��ی از امروز 
آغاز ش��د.به گ��زارش مهر به نق��ل از بانک 
مرکزی، »مهران محرمی��ان« گفت: فرایند 
مسدودس��ازی حس��اب صادرکنندگان چک 
برگشتی به صورت تدریجی و بر اساس توالی 
چک هایی اس��ت که به بانک مرکزی ارسال 
می ش��ود؛ و این فرایند در روزهای نخس��ت 
آغاز طرح بر اساس تعداد پیش بینی شده انجام 
خواهد ش��د و پس از جمع آوری بازخوردهای 
طرح از بانک ها، این فرایند حداکثر طی حدود 
یک هفته برای تمامی چک های برگش��تی 
تس��ری پیدا خواه��د کرد.محرمی��ان گفت: 
معمواًل در بانک ها این گونه مرسوم است که 
پیش از برگش��ت چک از سوی شعب بانک 
با مش��تری تماس برقرار می ش��ود و معمواًل 
مهلت کوتاهی به صادرکننده داده می شود تا 
حساب خود را پر کند تا چک برگشت نخورد 
اما اگر بانک چک را برگشت زد مابقی فرایند 
به صورت اتوماتیک و خودکار انجام می شود.

وی اف��زود: در لحظه برگش��ت خوردن چک 
اطالعات چک برگش��تی ب��ه بانک مرکزی 
ارس��ال می ش��ود و بانک مرکزی هم فرایند 
مسدودس��ازی کسری چک برگش��تی را در 
س��ایر حس��اب های فرد از همان لحظه آغاز 
می کند.معاون بان��ک مرکزی گفت: بانک ها 
موظف هستند پیامک برگشت خوردن چک 
و همچنین آغاز فرایند مسدودسازی وجوه را 

برای فرد صادرکننده ارسال کنند.

اخبار

نایب رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: کمیسیون 
اص��ل نود با بانک هایی که طلب های خود را از ابربدهکاران بانکی مطالبه 
نکنند برخورد خواهد کرد. نصراهلل پژمان فر در گفت وگو با خانه ملت با اشاره 
به ضرورت پیگیری وصول بدهی های ابربدهکاران بانکی، گفت: بانک ها 
خودشان باید برای بازپس گرفتن منابع خود ازسوی بدهکاران بانکی تالش 
جدی کنند و اگر در این مس��یر اقدام نکنند آن بانک کوتاهی و ترک فعل 
کرده که باید به قوه قضاییه معرفی شود لذا کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این 
موضوع است چراکه صرفا اعالم اسامی ابربدهکاران بانکی کفایت نمی کند 
و آن ها باید بدهی شان را به بانک ها بازگردانند.نماینده مردم مشهد و کالت 

در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: تمامی بانک ها بای��د اداره وصول 
مطالبات خود را فعال کرده تا این بدهی ها بازگردانده شود و کمیسیون اصل 
نود با بانک هایی که طلب های خود را از ابربدهکاران مطالبه نکنند برخورد 
خواه��د کرد.وی درباره نارضایتی مردم از بانک ها در پرداخت وام های خرد 
به دلیل درخواست ضامن های متعدد، توضیح داد: از یک طرف بانک ها باید 
بتوانند تضامینی برای بازگشت پول های خود دریافت کنند از طرفی نباید 
به مردم آنقدر سخت گرفت که حتی نتوانند یک تسهیالت ساده دریافت 
کنن��د.  پژمان فر با بیان اینک��ه برای اصالح روند پرداخت وام های خرد تا 
جایی که امکان داشته در مقررات باید سهولت باشد، گفت: به عنوان مثال 

در پی این تالش و مداخله، دو ضامن کارمند رسمی با کسر از حقوق را به 
یک ضامن تقلیل دادیم، اما حذف ضامن به طور کامل امکان پذیر نیست 
ل��ذا باید تدبیری ک��رد که نه بانک و نه مردم متضرر نش��وند.نایب رئیس 
کمیس��یون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
پذیرش ضمانت با لحاظ واقعیات جامعه، پذیرفتن اموال به عنوان ضمانت 
و... از دیگر اقداماتی است که در راستای تسهیل ارائه تسهیالت خرد انجام 
شده، اظهار کرد: به عنوان مثال بانک ها باید دام های یک دامدار را به عنوان 
ضمان��ت در قبال وام پرداخت��ی به او بپذیرند، البته مجلس باز هم آمادگی 

الزم را برای اصالح شرایط وام دهی به مردم دارد.

کمیسیون اصل ۹۰ با تداوم کوتاهی بانک ها در وصول مطالبات از ابربدهکاران برخورد می کند
پژمان فر:

وزارت نیرو سناریو جدیدی برای مدیریت آب و برق کشور تعریف کند
ساعدی:

نائب رئیس کمیس��یون ان��رژی در مجلس 
گفت: متاس��فانه پویایی و تح��رک الزم در 
وزارت نیرو برای جلب نظر سرمایه گذاران به 
منظور ایجاد نیروگاه های جدید دیده نمی شود 
و معلوم نیس��ت طی ماه آینده چه پاس��خی 
برای مش��ترکان صنعتی، تجاری و خانگی 
جهت تامین برق آن ها خواهد داشت. قاسم 
ساعدی در گفت وگو با خانه ملت، بر ضرورت 
مدیریت منابع آب و برق در کش��ور با هدف 
جلوگیری از بی آبی و بی برقی در تابس��تان 

پیش رو، گفت: با توجه به اینکه درصد باالیی 
از برق کش��ور توسط نیروگاه های برق-آبی 
تامین می ش��ود و اقلیم ایران از خشکسالی 
رنج می برد، به یقی��ن نیروگاه های برق-آبی 
نیز دچار مش��کل خواهند ش��د بنابراین باید 
سناریو جدیدی برای مدیریت آب و برق در 
کش��ور به درستی تعریف شود و کارشناسان 
و صاحب نظ��ران حوزه آب و ب��رق در کنار 
یکدیگ��ر قرار گیرند ت��ا بتوانند بحران آب و 
برق را در تابس��تان مدیری��ت کنند.نماینده 

مردم دش��ت آزادگان و هوی��زه در مجلس 
شورای اس��المی ادامه داد: متاسفانه وزارت 
نیرو نمی خواهد ضعف و س��وءمدیریت خود 
را در ای��ن دو حوزه قبول کن��د درحالی که 
این وزارتخانه باید پاس��خگویی چالش های 
پیش آمده برای کشور و چالش هایی پیش رو 
باش��د.وی بیان کرد: مجلس از سال گذشته 
بابت رسیدن به اوج خاموشی ها در سال های 
۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به وزارت نیرو هش��دار داده 
اس��ت چراکه کشور در خشکس��الی به سر 

می برد ولذا باید نیروگاه های سیکل ترکیبی 
ایجاد شوند چراکه نیروگاه های برق- آبی با 
مش��کل کمبود آب رو به رو هستند بنابراین 
باید در استان های جنوبی نیروگاه های سیکل 
ترکیبی ایجاد کرد تا حداقل برق صنایع آن ها 
از این طریق تامین شود اما متاسفانه پویایی 
و تحرک الزم وزارت نیرو در مسیر جلب نظر 
سرمایه گذاران دیده نمی شود و معلوم نیست 
طی ماه آینده چه پاس��خی برای مشترکان 
صنعتی، تجاری و خانگی جهت تامین برق 

آن ها خواهد داش��ت.نائب رئیس کمیسیون 
انرژی در مجلس ش��وری اس��المی با بیان 
اینکه متاسفانه برخورد با مشکالت در لحظه 
آخر و گرفتن تصمیمات س��طحی و آنی در 
بدنه دولت و وزارت نیرو بسیار مشاهده شده 
اس��ت، مطرح کرد: به همین دلیل است که 
طی سال گذش��ته برای جبران کمبود برق 
مش��ترکان خانگی اقدام به قطع برق صنایع 
بزرگ ش��د که در پی آن ضررهای بس��یار 

مهمی به اقتصاد کشور وارد آمد.

پشت پرده جهش ۵۰ درصدی تقاضای واردات موبایل های لوکس
از ماجرای تعطیلی تاالر دوم نیما تا فرصت سوزی تعدیل تراز تجاری کشور 

گروهاقتص�ادی-میثمترکیان:در حالی رئیس س��ازمان 
توس��عه تجارت به افزایش ثبت سفارش موبایل و رانت 
ن��رخ نیما و ب��ازار آزاد اش��اره کرده که ج��دای از تلفیق 
موضوع س��ابقه واردات ب��ا اعتبارس��نجی واردکنندگان 
بایس��تی به چالش��های عملکرد تاالر دوم سامانه نیما در 
بحث فروش ارز صادراتی توجه کرد.خبر »نس��بتا غافل 
گیرکنن��ده« تغییر گروه کاالیی یک��ی از برندهای تلفن 
همراه موجی از واکنش��های رس��انه ای در پی داشت، بر 
اساس مستندات سامانه جامع تجارت گروه کاالیی برند 
تلف��ن همراه اپ��ل به گروه ۲۷ تغییر ک��رده بود و بر این 
اساس عمال فرایند واردات این گوشی تلفن همراه متوقف 
میش��د. این در حالی اس��ت که بسیاری از رسانه ها دچار 
یک خطای سیاستی در این خصوص شده بودند، هرچند 
ثبت سفارش این کاال محدود شده بود اما با توجه به انبوه 
ثبت سفارش��هایی که از قبل در این خصوص انجام شده 
بود گمرک ایران حداقل تا س��ه ماه بعد همچنان مجوز 
ترخیص گوش��یهای این برند تلفن همراه را داشت. نکته 
جالب توجه اینکه از چند هفته قبل حواشی در خصوص 
ممنوعیت ورود گوشیهای آیفون به کشور مطرح شده بود 
و در این شرایط مشخص بود که از قبل این رانت پاشی 
برنامه ریزی نشده برخی واردکنندگان تلفن همراه اقدام 
به پیش دستی و اعمال ثبت سفارشهای با حجم باال در 
س��امانه جامع تجارت خواهند کرد. در واقع هر چند ثبت 
سفارش با محدودیت مواجه می شد اما با توجه به قانون 
مقررات صادرات واردات تا زمان اعتبار ثبت سفارش��های 
موجود، گمرک اجرایی بایس��تی نسبت به ترخیص این 

کاالی خاص اقدام می کردند.
نکت�هدرهیاهویرکوردزنیثبتس�فارش واکاوی���۳

واردات
به گزارش تس��نیم، علیرضا پیمان پاک اخیرا در واکنش 
به حواش��ی ثبت س��فارش انبوه یک برند تلفن همراه و 
گمانه زنیهایی در خصوص ممنوعیت وارداتی اعالم کرده 
اس��ت، شخصا مخالف تحویل ارز صادرکننده با سوبسید 
به واردکنندگان )کاالهای مصرفی( هستم، به طور حتم 
دولت نیز این نظر را قبول دارد، اما )متاس��فانه( دربخشی 
از  الیه های مدیریتی این اتفاق دنبال می ش��ود. هرچند 
واردات تلفن همراه با دالر نیمایی انجام ش��ده اما قیمت 
گوش��ی تلفن هم��راه در بازار بر مبن��ای دالر آزاد قیمت 

گذاری می ش��ود. تالش می کنی��م ارز نیمایی تنها برای 
نهاده های تولید و ماشین االت تخصیص پیدا کند که ۸۰ 
درصد این ارز به این کاالها تخصیص پیدا می کند.رئیس 
س��ازمان توس��عه تجارت گفت: با مصوبه ای که چندی 
پیش  از سوی دولت ابالغ شد و سابقه واردات حذف شد، 
عمال روش ثبت سفارش تغییر کرد. بر این اساس دو برابر  
مازاد نیاز کش��ور گوشی تلفن همراه آیفون ثبت سفارش 
ش��ده اس��ت. همین طیف که این حجم ثبت سفارش را 
ثبت کرده اند، در رس��انه فضا س��ازی می کند تا بازار بهم 
بریزد، ام��ا با توجه به حجم باالی ثبت س��فارش انجام 
ش��ده مردم برای خرید این دست گوشیها عجله نکنند و 
مطئمن باشند عرضه از تقاضا در بازار پیش خواهد افتاد.
در خصوص مباحث مطرح ش��ده از سوی رئیس سازمان 

توسعه تجارت کشور بایستی به سه نکته اشاره کرد،
نکت��ه اول: درباره موضوع تخصی��ص ارز صادرکنندگان 
چن��دی پیش بح��ث جایگزینی ارز حاص��ل از صادرات 
خش��کبار در تاالر دوم س��امانه نیما برای تأمین منبع ارز 
واردات اقالمی مثل گوش��ی های موبایل مطرح شد. قرار 
بر این بود تا نرخ ارز حاصل از صادرات خش��کبار نیز در 
تاالر دوم س��امانه نیما تعیین شود که این موضوع سبب 

شد تا قیمت این ارز از نرخ سامانه نیما و )حتی بازار آزاد( 
نیز فراتر برود.

این موضوع نگرانی هایی را در خصوص ایجاد چالش در 
واردات برخی اقالم و قیمت تمام شده آن برای خریداران 
ایجاد کرد. در همین راستا برخی کارشناسان تأکید داشتند 
که به س��بب ضریب نفوذ باالیی که گوش��ی های همراه 
در جامعه دارند مس��ئله تعیین ن��رخ ارز وارداتی آنها باید 
کارشناس��ی ش��ده صورت بگیرد. اما در نهایت به دنبال 
ابهامات پیش آماده در خصوص تعیین نرخ ارز حاصل از 
صادرات خشکبار در تاالر دوم سامانه نیما، بعد از برگزاری 
جلس��اتی در بانک مرکزی، ای��ن تاالر  به صورت موقت 

بسته شد.
نکته دوم: تقاضای واردات موبایل در ۲ ماهه ابتدایی سال 
جاری نسبت به پایان سال قبل به رقم نجومی ۶ میلیارد 
دالر رس��ید، جه��ش ۵۰ درصدی ثبت س��فارش، گمانه 
زنیهای منفی در خصوص چالشهای نظام ثبت سفارش 
در تجارت خارجی کش��ور ایجاد کرده است. الزم به ذکر 
است، بعد  از ابالغ مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تاریخ 
۲۵ اسفند ماه توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور، عمال 
از فروردین ماه نظام اعتبار س��نجی در ثبت سفارشهای 

وارداتی جایگزین نظام س��ابقه وارداتی شد که از از سال 
۹۷ و در پی تنشهای ارزی پیاده سازی شده بود. پیش از 
این هش��دار داده شده بود که گذار برنامه ریزی نشده به 
نظام اعتبار سنجی، میتواند ریسکهای جدی به خصوص 
از ناحیه افزایش تقاضای ارزی در شرایط تحریمی در پی 
داشته باشد.به نظر می رسد،  تصمیم اصالحی اخیر که بعد 
از پیگیریهای مداوم  رسانه ها با ورود بانک مرکزی اتخاذ 
ش��ده در شرایط فعلی ارزی کش��ور یک رویکرد صحیح 
ب��رای مدیریت واردات و جلوگیری از مصارف و تقاضای 
بی رویه ارزی درحوزه تجارت خارجی اس��ت. نکته جالب 
توجه اینکه بر اس��اس اع��الم وزارت صمت، از این پس 
رتبه اعتب��اری هر بازرگان به صورت ضریبی از س��ابقه 
واردات لحاظ خواهد ش��د، بر این اساس تغییرات اعمال 
ش��ده در عمل به نفع نظام سابقه واردات بوده و می تواند  
فرایند گذار از نظام قدیم به نظام جدید ثبت س��فارش را 
به گونه ای کم هزینه تر برای منابع ارزی کشور مدیریت 

کند.
نکته س��وم: بایستی به این سوال به صورت شفاف پاسخ 
داده ش��ود که هدف از تغییر گروه کاالیی این برند تلفن 
همراه چه بود؟ آیا بر اس��اس برخی گمانه زنیهای رسانه 
ای با توجه به ارزبری یک میلیارد دالری این کاال امکان 
جایگزین��ی ارز مربوط ب��ه واردات آن برای یک مصرف 
جدید مثل واردات خودرو وجود داشت؟ در این صورت اگر 
موضوع مذکور به صورت صریح مطرح میشد آیا فضای 
عمومی از این تصمیم اس��تقبال نمی ک��رد؟  آیا هدف از 
تغیی��ر گروه کاالیی مخالفت با واردات یک کاالی ارز بر 
با برند آمریکایی به کش��ور بوده اس��ت؟ در این صورت 
چرا زمینه انبوه ثبت س��فارش آن از ابتدای س��ال فراهم 
شد، از طرف دیگر به نظر میرسد این رفت و برگشتهای 
تصمیمات مدیریتی در خصوص ممنوع و سپس به فاصله 
یک روز مجاز اعالم کردن یک کاال نمیتواند نشان دهنده 
چالش در هماهنگی تصمیم سازیها باشد؟به نظر میرسد 
اگر یک برنامه مش��خص و از پیش توافق ش��ده در این 
حوزه وجود داشت و از طرف دیگر در ادامه این تصمیم با 
طراحی یک پیوست رسانه ای، توجیه فضای عمومی نیز 
انجام میشد، ماجرای ممنوعیت ورود یک برند تلفن همراه 
میتوانس��ت یک فرصت مناسب برای تعدیل تراز تجاری 

کشور محسوب شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: برخورداری از معافیت یا 
مشوق مالیاتی اشخاص حقیقی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر قانونی یعنی تا پایان خرداد ماه است.به گزارش سازمان امور 
مالیاتی کشور، معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان با بیان اینکه خردادماه 
موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اش��خاص حقیقی و صاحبان مش��اغل است، 
گف��ت: برخورداری از هر نوع معافیت با نرخ صفر و مش��وق مالیاتی، منوط 
به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.محمد تقی 
پاکدامن اظهار داشت: اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( مطابق قانون باید 

اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را تا پایان خردادماه سال جاری به 
 my.tax.gov.ir صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس
ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.وی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر 
نوع معافیت نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه 
مالیاتی در موعد مقرر قانونی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: فعاالن اقتصادی به 
منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه معافیت دیگر، 
بای��د اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مق��رر ارائه کنند.معاون درآمدهای 
مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کشور با اش��اره به اینکه مودیان می توانند با 

ارائه اظهارنامه شفاف از فرصت پذیرش خوداظهاری مالیاتی برخوردار شوند، 
افزود: س��ازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مس��تقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و 
بر اس��اس اطالعات و دیتاهای واصله از جمل��ه اطالعات خرید و فروش، 
اطالعات حساب های بانکی )POS( و سایر اطالعات موجود در پایگاه های 
س��ازمان اجرا کند.وی تصریح کرد: عدم تس��لیم اظهارنامه در موعد مقرر 
موجب محرومیت از کلیه معافیت های مالیاتی و جریمه ۳۰ درصدی غیرقابل 

بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می شود.

استفاده از معافیت مالیاتی تنها در صورت تسلیم اظهارنامه تا خرداد
مقام مسئول سازمان مالیاتی خبر داد:

جایگاه داران زیان ده هستند
رئیس صنف جایگاه داران:

رئیس صنف جایگاهداران کش��ور با انتقاد از 
عدم پرداخت حق العمل متناسب برای جایگاه 
داران، گفت: علی رغم رتبه دوازدهم جهان از 
نظر میزان توزیع سوخت، به لحاظ سوددهی 
رتبه صدم را دارا هستند.اسداهلل قلیزاده رئیس 
صنف جایگاهداران کش��ور در گفتگو با مهر 
گفت: جایگاه های سوخت در ایران متناسب 
با تالش های شبانه روزی، سرمایه گذاری و 
هزینه های خود حق العمل دریافت نمی کنند 
و علی رغم رتبه دوازدهم جهان از نظر میزان 
توزیع سوخت، به لحاظ سوددهی رتبه صدم 
را دارا هستند که این وضعیت برازنده کشوری 

که نامش با نفت عجین شده است نمی باشد.
قلیزاده گفت: طی س��الیان قب��ل و خصوصًا 
هشت سال گذشته نگاه یکطرفه و ظالمانه به 
جایگاه های سوخت، این بنگاههای اقتصادی 
را هرروز بیش��تر از دیروز با زیان و فرسودگی 
مواج��ه کرد و این نگرش معیش��ت بیش از 
۶۷۰۰ جایگاه��دار و ۷۰ هزار نفر از کارکنان 
ایشان و خانواده هایشان را نشانه رفته است و 
امروز بسیاری از جایگاه ها خواهان تغییرکاربری 
و تغییرشغل هستند.وی ادامه داد: در سال های 
اخیر ما برای حق طبیعی که تمام بخش های 
خصوصی در جهان دارا هس��تند باید تالش 

مضاعف می کردیم و در نهایت با اعمال نفوذ 
و ظلم ش��رایط به زیان جایگاه های سوخت 
تغییر می ک��رد که اعتراضات زیادی را در پی 
داش��ت.رئیس هیأت مدی��ره انجمن صنفی 
صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های 
نفتی کشور اظهار کرد: با نگاهی به آمارهای 
بین المللی به راحتی قابل مشاهده است که 
جایگاه های سوخت ایران علی رغم اینکه به 
لحاظ توزیع انواع سوخت رتبه دوازدهم جهان 
را در اختیار دارند ولی در بحث سوددهی رتبه 
صدم را دارا هس��تند که واقعاً زیبنده کشوری 
که نامش با نفت و فراورده های نفتی عجین 

شده است نمی باش��د.وی ادامه داد: مشخصًا 
در خصوص حق العمل جایگاه های س��وخت 
ما پذیرفتیم که با ورود س��ازمان محاسبه گر 
نرخ های خدمات و آنالیز هزینه های جایگاه ها 
میزان حق العمل مشخص شود ولی متأسفانه 
با گ��ره زدن این موضوع به قیمت س��وخت 
از افزایش ه��ای منطقی تاکن��ون جلوگیری 
شده اس��ت و س��ازمان برنامه و بودجه علی 
رغم تأیی��د وزارت نفت و س��ازمان حمایت 
در افزایش واقعی ح��ق العمل برای بنزین و 
گازوئی��ل و cng مقاوم��ت می کند و انتظار 
دارد جایگاه ها هزینه های خود را با بودجه در 

نظر گرفته ش��ده تطبیق دهند. سیاست های 
دولت درمورد بهای س��وخت به جایگاهداران 
ارتباطی ندارد ولی مجاری عرضه حق دارند 
که به��ای خدمات خود را دریافت کنند حتی 
اگر سوخت رایگان به مردم تحویل شود.این 
مقام صنفی با اش��اره به جلسات برگزار شده 
در دولت س��یزدهم گفت: امسال خوشبختانه 
تالش این مجموعه صنف��ی، وزارت نفت و 
دیگر سازمان ها برای تعیین حق العمل زودتر 
از سالهای قبل اتفاق افتاد و به سرعت پیش 
رفت ولی همچنان با س��د س��ازمان برنامه و 

بودجه مواجهیم. 
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شهرستان

رفع تصرف22هزار و 2۱۰ متر مربع از 
اراضی دولتی استان مرکزی

مدیرکل راه و شهرس��ازی استان مرکزی از 
رفع تصرف ۲۲ هزار۲۱۰ متر مربع از اراضی 
دولتیاستان به ارزش ۳۰۲ هزار و۵۰۰ میلیون 
ریال در اردیبهش��ت ماه سال جاری، توسط 

یگانحفاظت این اداره کل خبر داد.
حمید اِنعامی بیان داش��ت: پرسنل فرماندهی 
یگان حفاظت این اداره کل، در اردیبهش��ت 
ماه س��ال جاری در قالب ۵ فقره رفع تصرف 
فوری و۶ مورد اجرای احکام قطعی )خلع ید، 
قلع وقمع، تخلیه( صادرش��ده توس��ط مراجع 
قضای��ی موف��ق به رف��ع تص��رف از اراضی 
مل��ی ش��ده اند. مدی��رکل راه و شهرس��ازی 
اس��تان مرکزی افزود: طی۳۶۰ مورد گشت 
یگان حفاظ��ت ای��ن اداره کل )خودرویی–  
موتورس��یکلت( در عملیات هایجداگانه رفع 
تصرف ۲۲ ه��زار ۲۱۰ متر مرب��ع از اراضی 
دولتی به ارزش ۳۰۲ هزار و۵۰۰ میلیون ریال 
در نه اردیبهش��ت ماه سال جاری،شامل رفع 
تصرفات فوری و اجرای احکام قطعی قضایی 
صورت پذیرفته اس��ت. وی اضافه نمود : در 
این مدت بیش��ترین رفع تصرف��ات از حیث 
مس��احت متعلق به شهرس��تان کمیجان به 
میزان ۳۰هزار  متر مربع بوده استو شهرستان 
شازند باحدود ۱۰هزار متر مربع در رتبه بعدی 

قرار دارد.
اِنعام��ی در ادام��ه بیان داش��ت: ارزش ریالی 
بیش��ترین آمار رفع تصرفات استان مرکزی 
مربوط به شهرستان کمیجان به ارزشی بالغ 
بر ۳۰۰میلیارد ریال بوده اس��ت و شهرستان 
ش��ازند با۱۶۰میلیارد ری��ال در رتبه دوم قرار 

دارد.

طرح تسهیالت 2۰۰ میلیون تومانی 
مسکن روستایی با سود و کارمزد 

پنج درصد و سقف 2۰۰ میلیون تومان 
تصویب شد

آذر یعقوبی��ان :   مدی��رکل بنی��اد مس��کن 
انقالب استان ایالم: طرح تسهیالت مسکن 
روستایی با سود و کارمزد پنج درصد و سقف 
۲۰۰ میلیون تومان به ه��ر نفر برای احداث 
مس��کن روستایی در سطح روستاهای استان 

به تصویب رسیده است.
»حبی��ب اهلل محب��ی« اظهار داش��ت: طرح 
تس��هیالت مس��کن روس��تایی در روستاها 
افزای��ش یافت��ه و متقاضیان در روس��تاها و 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت می توانند 

برای دریافت این تسهیالت اقدام کنند.
وی افزود: بازپرداخت این تسهیالت ۲۰ ساله 
اس��ت و زوج های جدید، افراد فاقد مسکن و 
بازگشتی های از شهر به روستا در اولویت اول 

قرار داده شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
ایالم یادآور ش��د: افرادی که تا تاریخ بیستم 
دی ماه س��ال ۱۴۰۰ برای تس��هیالت ۱۰۰ 
میلیون تومانی معرفی ش��ده اند، این افراد نیز 
در اولویت تکمیل ای��ن اعتبار قرار گرفتند و 
مازاد ۱۰۰ میلیون تومان نیز به این افراد برای 
تکمیل واحدهای مس��کونی آنها نیز پرداخت 

خواهد شد.

آزادی ۱2 زندانی محکوم مالی 
نیازمند از زندان های ایالم

۱۲ زندانی محکوم نیازمند مالی به مناس��بت 
پنجم خرداد روز ملی حمایت از خانواده های 
زندانی��ان ب��ا همکاری س��تاد دیه و بس��یج 
حقوقدانان س��پاه امیرالمومنین)ع( استان، از 

زندان های ایالم آزاد شدند.
مدیرکل زندان های استان ایالم در این آیین 
عنوان کرد: در س��طح ایالم و شهرستان ها، 
پن��ج انجم��ن حمای��ت از زندانی��ان در حال 
خدمت رسانی به ۳۶۰ خانواده زندانی نیازمند 

هستند.
احسانی افزود: در دو سال گذشته ۴۰۰ زندانی 
محکوم مالی نیازمند از زندان های استان آزاد 
ش��دند. وی تاکید کرد: در سال گذشته بیش 
از سه هزار بسته حمایتی در بین خانواده های 

زندانیان نیازمند توزیع شده است.
مدی��رکل زن��دان ه��ای ای��الم ادام��ه داد: 
مالقات های مجازی )ارتباط ویدیویی( برای 
زندانیان با خانواده هایش��ان راه اندازی شده و 
با پیگیری های مجدانه در حال فراهم سازی 
زمینه اشتغال برای خانواده های زندانیان بی 

سرپرست هستیم.
پنج��م خرداد ماه مصادف با روز ملی حمایت 
از خانواده زندانیان نامگذاری شده و از اهداف 
نامگ��ذاری این روز توجه به کاهش آس��یب 
های اجتماع��ی، فرهنگی، روانی و اقتصادی 

درخانواده های زندانیان است.

آغاز اجرای کابل کشی فیبرنوری 
درمسیر شهرک شهید کشوری ایالم

   مدیرمخابرات منطقه ایالم از اجرای کابل 
کش��ی فیبرنوری درمس��یر ش��هرک شهید 

کشوری خبر داد.
حش��مت اس��دی با اعالم این خب��ر اظهار 
داشت: با اتمام این پروژه در کمتر از یک ماه 
آینده، ارتباطی امن و پایدار با سرویس های 
ارتباطی مطلوب را به مردم  این شهرک ارائه 

می شود.
وی اف��زود: یکی از دغدغ��ه های مردم این 
ش��هرک مش��کالت ارتباطی از جمله تلفن 
ثابت، آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت پایدار 
و پرس��رعت بوده که دلیل آن آسیب مکرر 

فیبر نوری آین منطقه بود.
مدی��ر مخابرات منطقه ای��الم گفت: در این 
راس��تا اخیرا مخابرات اس��تان با کابلکش��ی 
موقت فیب��ر نوری هوای��ی ارتباطات تا حد 
ممکن این معضل برطرف و دسترسی مردم 

به اینترنت و تلفن همراه میسر شد.
وی اضاف��ه ک��رد: اجرای کابل کش��ی فیبر 
نوری بصورت خاکی، درمس��یر میدان قرآن 
تا شهرک شهید کشوری به سرعت درحال 

انجام است .

اهداف شرکت توزیع نیروی 
برق استان کرمانشاه حول محور 

شعار»تولید، دانش بنیان و اشتغال 
زایی « برنامه ریزی شده است

اولین جلسه ش��ورای مدیران شرکت توزیع 
نیروی برق اس��تان کرمانشاه با هدف عملی 
کردن شعار س��ال ۱۴۰۱، وصول مطالبات، 
کاهش پیک برق و تلفات ش��بکه در س��ال 

۱۴۰۱ برگزار شد.
 در این جلس��ه که با حضور کلیه مشاوران، 
معاون��ان و مدی��ران برگزار ش��د، مهندس 
مرادی مدیرعامل این ش��رکت با اش��اره به 
بررس��ی ش��اخص های عملکردی شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان کرمانشاه، وصول 
مطالبات و تلفات انرژی برق در شهرس��تان 

های مختلف را مورد بررسی قرار داد.
مهن��دس م��رادی ضمن تش��کر از زحمات 
کارکنان و مدیران شرکت توزیع برق استان 
کرمانش��اه در سال گذشته، با بررسی اهداف 
پیش بینی شده شرکت در سال ۱۴۰۱ اظهار 
امیدواری کرد که با اعمال برنامه پیک بار در 

سال جاری خاموشی برق نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۱۵ هزار مشترک 
برق در استان کرمانش��اه وجود دارد، اظهار 
کرد: خوش��بختانه تمامی ش��هرهای استان 
داری برق مطمئن و پایدار هس��تند و بیش 
از ۹۹ درصد روس��تاهای اس��تان نیز برقدار 

هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه بااشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد 
مش��ترکین ما مش��ترکین خانگی هس��تند، 
تصری��ح کرد: به ازای هر درجه افزایش دما، 
ح��دود ۳۵ مگاوات به بار اس��تان اضافه می 
شود و مدیران برق شهرستان ها باید دارای 
برنامه عملیات��ی برای مدیریت مصرف برق 

باشند و متعهدانه به آن عمل کنند.
مهندس مرادی از آمادگی نیروهای شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان کرمانش��اه برای 
پیک بار تابس��تان پیش رو خبر داد و خطاب 
به مدیران این شرکت گفت: باید تمام تالش 
و هم��ت خود را ب��ه کار بندیم تا با مدیریت 
مص��رف برق خلل��ی در کار روزمره مردم و 
همچنین تولید صنایع و محصول کشاورزان 

پیش نیاید.

عبدالرضا روشنی سرپرست تامین 
اجتماعی استان خوزستان

تبیین سیاست های تامین اجتماعی از سوی 
مقام معظم رهبری ، مش��کل گشای تمامی 

گره های سازمان تامین اجتماعی است
دی��دار مدیر کل تامی��ن اجتماعی اس��تان 
خوزس��تان با فرماندار و ش��هردار شهرستان 
خرمشهر به گزارش روابط عمومی اداره کل 
تأمین اجتماعی استان خوزستان ؛ عبدالرضا 
روش��نی سرپرس��ت تامین اجتماعی استان 
خوزستان با نادر عبید زاده فرماندار ویژه این 
شهرستان دیدار کرد . فرماندار ویژه خرمشهر 
ضمن تبریک انتصاب مدیر کل جدید تامین 
اجتماعی ، یاد و خاطره ش��هیدان روز س��وم 

خرداد را گرامی داشت .
در این جلس��ه حمید کارآموزیان سرپرست 
ش��هرداری خرمش��هر نیز حضور داش��ت و 
در خصوص بدهی ش��هرداری خرمش��هر با 
مدی��رکل و هیات همراه به  گفتگو پرداخت 
. عبدالرضا روش��نی در خصوص مشکالت 
ش��هرداری گفت: با توجه به تبیین سیاست 
های تامین اجتماعی از س��وی مقام معظم  
رهبری  در خصوص مس��ائل و مش��کالت 
شهرداری ها و تامین اجتماعی  اعتقاد راسخ 
دارم که همه  مسائل قابل حل هستند و حل 
مشکالت به همدلی و همراهی بین  سازمان 
ها بس��تگی دارد . تامین اجتماعی خوزستان 
برای حل مسائل و مشکالت خرمشهر در هر 

ساعت و هر روز ، اعالم آمادگی می  کند .

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-سرپرست 
معاونت س��المت و تربیت بدنی شهرداری 
مش��هد از به��ره ب��رداری س��امانه جدی��د 
رزرواسیون اینترنتی اماکن ورزشی شهرداری 
مش��هد خبرداد. سید حس��ین غیاثی با بیان 
این خبر اظه��ار کرد: بع��د از مدتی وقفه و 
غیرفعال بودن س��امانه رزرواسیون قبلی، با 

همت همکاران بنده در س��ازمان فرهنگی 
و اجتماعی و س��ازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری مشهد، سامانه رزواسیون 
farhangi.mashhad. جدید با آدرس
ir/sport ب��ه بهره ب��رداری رس��ید. وی 
افزود: ش��هروندان می توانند جهت استفاده 
از س��الن های ورزش��ی ش��هرداری مشهد، 

در ابتدا به پورتال ش��هر مش��هد ب��ا آدرس 
mashhad.ir مراجع��ه و پس از تکمیل 
ثبت نام و دریافت شناس��ه ش��هروندی، به 
سامانه جدید مراجعه کرده و از بخش »سامانه 
رزرواس��یون اماکن ورزشی« نسبت به رزرو 
سالن اقدام کنند. سرپرست معاونت سالمت 
و تربیت بدنی شهرداری مشهد بیان کرد: با 

برنامه ریزی صورت گرفته از سوی همکاران 
بنده در معاونت سالمت و تربیت بدنی، از ۱۵ 
اردیبهشت ماه فرآیند رزرواسیون ۴ سالن آغاز 
شد و در ابتدای خرداد، تعداد سالن ها به عدد 
۱۴ رسید و انشااهلل از شانزدهم خرداد ماه، ۱۶ 
سالن دیگر نیز به این سامانه افزوده خواهد 
شد تا در مجموع ۳۰ سالن ورزشی شهرداری 

مش��هد از طریق این س��امانه، قابلیت رزرو 
اینترنتی داشته باشند.

بهره برداری از سامانه ثبت نام اینترنتی اماکن ورزشی شهرداری مشهد

3۵ درصد از بازار اصفهان به لحاظ تجهیزات برق ایمن سازی شده اند
مدیر امور برق منطقه یک ش��رکت توزیع برق اصفهان 
ازمهمترین اقدامات انجام ش��ده در این شرکت را طرح 
س��اماندهی مح��ور بازارب��زرگ اصفهان عن��وان کرد و 
افزود:درمحدوده این شرکت ۲۸ بیمارستان مستقر است 
ک��ه هر یک از این نقاط نیاز به ش��بکه های برق جدید 
دارند ، یک��ی از این نقاط در بیمارس��تان امیر المومنین 
)ع( بود. در جلس��اتی که با رئیس این بیمارستان داشتیم  
موافقت ش��د که جهت تقویت برق و شبکه برق رسانی 

این بیمارستان دو فیدره  شود .
س��ید علیرضا عریضی اف��زود:در این طرح کابل فش��ار 
متوس��ط زمینی روغنی فرس��وده به طول ۵۰۰ متر بین 
پست شماره ۳۵۶ کوچه لت تا پست ۳۵۷ بیمارستان امیر 
المومنین )ع( و پست ۳۵۵ آزمایشگاه مهدیه تعویض شد 
.همچنین کوبیکل های کمپکت پست ۳۵۷ و اتوماسیون 
پس��ت ۳۵۶ جهت افزایش قدرت مانور و کاهش انرژی 

توزیع نشده مجهز به کوبیکل های اتوماسیسون شد.
وی در ادامه از تجهیز پست زمینی خطیب در خیابان آذر 

خبر داد و گفت:در این طرح برای افزایش ظرفیت شبکه 
جهت نیرو رسانی و رفع افت و ولتاژبرق مشترکین برای 

تامین برق پایدار،طرح تجهیزپس��ت زمینی با انجام فیدر 
گیری مناس��ب از ۵۶۰ متر کابل کش��ی فشار متوسط و 

۱۶۰ متر کابل کشی فشار ضعیف زمینی در کوچه های 
نیلفروش زاده و تاج اصفهانی انجام شد .

وی با اشاره به برنامه های این امور برای اجرای اصالح 
شبکه فش��ار ضعیف در بازاراصفهان گفت: از مهمترین 
اقدامات انجام شده در بازار اصفهان تجهیز پست سرای 
ملک التجاربود که در این طرح اصالح س��اختار شبکه با 
استفاده از تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدارانجام 
ش��د همچنین اصالح و تعویض کابل سرویس انشعاب 
مشترکین ، اصالح ش��بکه داخل بازار به طول ۷۰۰متر 
وکابل کش��ی فشار متوسط و فشار ضعیف بازار قیصریه 
و س��رای ملک التج��اراز دیگر برنامه های انجام ش��ده 

دربازاربزرگ اصفهان بود.
عریضی افزود:اقدامات انجام ش��ده برای تجهیز پس��ت 
س��رای ملک التجار درچهار مرحله اجرا گردید که شامل 
نصب ترانس، کابل کش��ی فشار متوسط و فشار ضعیف، 
بهینه سازی ش��بکه فش��ار ضعیف هوایی داخل سرای 

ملک التجار و برکناری شبکه فرسوده و ناایمن بود.

بازدید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد از روند اجرای پروژه های عمرانی
مهندس یعقوبی در بازدید از آس��فالت الین 
شمالی بلوار امام)ره( ، حمایت های رئیس و 
اعضای شورا را زمینه ساز و عمران و آبادانی 

شهر دانست .
وی گف��ت : علیرغ��م کاه��ش درآمدهای 
شهرداری از محل صدور مجوز و عدم امکان 
صدور مجوز س��اخت برای امالک قولنامه و 
همچنی��ن کاهش س��هم ارزش اف��زوده و 
هزینه های باالی نگهداری شهر باالخص در 

بخش خدمات شهری ، خوشبختانه حمایت ، 
همفکری و تعامل اعضای محترم شورا سبب 
گردیده تا ش��هرداری عالوه بر تامین هزینه 
های جاری بتواند گام های بزرگ و اساس��ی 

برای عمران و آبادانی شهر بردارد .
وی افزود : طی دو ماهه ابتدایی سال جاری 
توانس��تیم عالوه بر پرداخ��ت کلیه حقوق و 
مزایای پرسنل و هزینه های جاری شهرداری 
، پروژه  های عمران��ی را نیز با اولویت بندی 

آغاز نموده و با روند مناسبی در حال پیشرفت 
است .

یعقوبی بیان کرد :  آس��فالت گسترده معابر 
، تکمیل و افتتاح بوس��تان ۵۶۰۰ مترمربعی 
شهید باکری ، جدول گذاری معابر در خیابان 
راه آهن ، خیابان گنجوی و سایر نقاط شهر 
از جمله اقدامات ماه های اخیر بوده و برنامه 
ریزی ب��رای تکمی��ل پروژه ه��ای عمرانی 
پیش��نهادی در بودجه ۱۴۰۱ در دس��تور کار 

قرار دارد .
مهن��دس محمدرضا کاش��ف نای��ب رئیس 
شورا با تقدیر از عملکرد شهردار ، معاونین و 
مسئولین واحدهای شهرداری ، رضایتمندی 
ش��هروندان از عملکرد مدیریت ش��هری را 

نتیجه تالش شبانه روزی دانست .
وی گف��ت : نظ��ارت دقی��ق و مس��تمر بر 
اجرای پروژه های عمرانی از اهمیت باالیی 
کارها روز به روز افزون تر گردد .برخوردار است و انتظار می رود کیفیت اجرای 

مدیر ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های 
نفتی منطقه اردبیل ضمن اعالم خبر فوق 

اف��زود: از زمان آغاز اج��رای طرح رایگان 
دو گانه س��وز ک��ردن خودروهای عمومی 
تاکنون، نزدیک به سه هزار و ۷۰۰ خودرو 

در سطح منطقه دو گانه سوز شد.
 ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، 
سید حجت مدنی در این باره گفت: تاکنون 

چهار هزار و ۶۵۸ دستگاه خودرو در سامانه 
GCR.niopdc.ir ب��رای تبدیل به دو 
گانه س��وز در سطح منطقه ثبت نام کرده 
اند که از این تعداد سه هزار و ۶۹۳ خودرو 
دو گانه سوز شدند و ۹۶۵ دستگاه خودروی 

دیگر در صف تبدیل هستند.
وی با اش��اره به آغاز دو گانه س��وز کردن 

خودروهای مسافر بر اینترنتی افزود: طرح 
تبدیل خودروهای مسافر بر شخصی به دو 
گانه سوز با اولویت ماشین های پر مصرف 
و اعط��ای یارانه از ماه های قبل ش��روع 
شده است و بر اساس آن حدود ۷۵ درصد 
از هزین��ه تبدیل به ص��ورت یارانه دولتی 

پرداخت می شود.

مدنی ادامه داد: برای خودروهای ش��امل 
طرح، پیامک واجد ش��رایط بودن استفاده 
از ای��ن طرح ارس��ال می ش��ود و مالکان 
خودروه��ا می توانند با مراجعه به س��ایت 
اش��اره ش��ده، نس��بت به ثبت نام و نوبت 
گیری در کارگاه ه��ای مجاز تبدیل اقدام 

کنند.

نزدیک به 3۷۰۰ خودروی عمومی در استان اردبیل دو گانه سوز شد
مدیر منطقه اردبیل خبر داد:

روابط عمومی ها در حوزه رسانه باید هرکدام  یک سردار سلیمانی باشند
رییس مرکز ارتباطات و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در مشهد :

رحمت��ی- مق��دس محمدرض��ا  مش��هد   
گردهمایی کارشناسان روابط عمومی ادارات 
آموزش وپرورش خراس��ان رضوی با حضور 
مدیر کل آم��وزش و پرورش و رییس مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
و پرورش با هدف به روز رس��انی اطالعات، 
تبیین سیاست ها و تبادل تجربیات در محل 
مرکز آموزش��ی رفاهی فرهنگیان امام علی 

علیه السالم برگزار شد.
رئیس مرکز اطالع رس��انی و روابط عمومی 
وزارت آم��وزش وپ��رورش در این مراس��م 

گف��ت: ارتباط با مجموعه ه��ای تاثیر گذار 
شهرستان از جمله خبرنگاران، تشکیل بانک 
های اطالعاتی مناس��ب و تالش در جهت 
ش��کوفایی و ارتقاء جایگاه روابط عمومی از 
جمله اهداف اصلی ما اس��ت که باید در این 

راه تالش مضاعف انجام شود.
مصطفی بابایی سارویی روابط عمومی ها را 
افسران جهاد تبیین دانست و افزود: در هفته 
معلم بیش��تر از ۶هزار دقیقه اخبار مربوط به 
آم��وزش و پرورش روی آنتن صدا و س��یما 
نشست و این رقم بیش از ۵ برابر ۷ ماه قبل 

بوده است. وی به اهمیت خبر و خبرنویسی 
پرداخ��ت و ادام��ه داد: فرهنگ در جامعه ما 
نیاز ب��ه ی��ادآوری و تقوی��ت دارد و پس از 
جنگ تحمیلی با اندک��ی تبلیغات موفق به 
رش��د و بالندگی ش��دیم. این مقام مسئول 
خاطر نش��ان کرد: جامع��ه معلمان، ظرفیت 
باالیی اس��ت و روابط عموم��ی ها در عصر 
ارتباطان نوین، موثرترین افراد هستند منوط 
به اینکه خالقیت در کار هیچ وقت  فراموش 
نشود. رییس مرکز ارتباطات و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش خاطر نش��ان کرد: 

ش��ما باید جریان ساز باشید، شماها در حوزه 
اطالع رسانی حاج قاس��م حوزه خود بوده و 
هر نفر یک سردار باشید. بابایی اضافه کرد: 
وجود یک میلی��ون و ۴۰۰ هزار دانش آموز 
و ۸۰ ه��زار معلم، ظرفیت باالیی اس��ت که 
بهترین مکان، برای تولید سرمایه اجتماعی 
اس��ت . از شما انتظار کار گروهی داریم و با 
کار گروهی به اهداف مورد نظر دس��ت پیدا 

می کنیم.
وی ادام��ه داد:م��ا بای��د در گام اول خود را 
تقویت کنیم. س��پس در حوزه اس��تحفاظی 

تولی��د محتوای انبوه داش��ته باش��یم.روابط 
عمومی ها باید جریان س��از بوده و پیوست 

رسانه ای در همه کارها داشته باشند.
بابایی س��ارویی تاکید داشت :تعامل با سایر 
نهادهای درون دستگاهی و برون دستگاهی 
در قالب شورای اندیشه ورز را در دستور کار 
خود قرار داده و با رس��انه ه��ا تعامل جدی 

برقرار نمایند.
ش��ایان ذکر اس��ت :در پایان گردهمایی  از 
کارشناس��ان رواب��ط عمومی ادارت اس��تان 

خراسان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

خطر بیخ گوش بازار تاریخی اصفهان
مری��م کربالیی-درس��ت  در میدان جهانی 
ایران و دومین میدان بزرگ جهان، هش��ت 
کیلومتر ب��ازار تاریخی اصفهان ق��رار دارد، 
بازاری که ش��اه عباس صفوی کاس��بان را 
به آن جا آورد و هنوز کس��به اصلی ش��هر از 
آن رخت بر نبسته اند. نه تنها کسبه هنوز در 
بازار تاریخی اصفهان حضور دارند و از رونق 
آن چیزی کم نشده، بلکه هنوز کاسب های 
اصفه��ان بر دوش مغازه ها و س��رقفلی های 

صفوی و قاجار سوارند.
داستان این مغازه ها و بازار، اما از یک جایی 
خطرن��اک می ش��ود؛ جایی ک��ه نگاهی به 

اوضاع امنیت دکان ها بیندازیم و صحنه های 
دل خراش بازار تبریز جلوی چش��ممان آید. 
بلندترین بازار تاریخی جهان که دوبار، یک 
ب��ار در ۱۳۸۸ و ب��ار دیگر در س��ال ۱۳۹۸ 
سوخت و زنگ خطری برای دیگر بازارهای 

تاریخی ایران شد.
یک��ی از اصلی ترین معضالت ب��ازار که هر 
لحظه ایمنی این مکان تاریخی مهم ایران را 
تهدید می کند، سیم کشی ها و سم های برق 
بس��یار ناایمنی اس��ت که از سقف رد شده و 
عالوه بر مشکالت ایمنی، منظر بسیار زشتی 

برای بازار ایجاد کرده است.

ش��هردار اصفهان در این باره  گفت: در بازار 
اصفهان به طول هش��ت کیلومتر، ۱۲ هزار 
شغل و مغازه وجود دارد که اکثر آنها ایمنی و 
استانداردهای الزم را ندارند، البته شهرداری 
و سایر دستگاه های ذی ربط پای کار آمده اند 
و کنار هم ق��رار گرفته اند، اما انتظار می رود 
بازاریان نیز پیشگام شوند و برای ایمنی بازار 

مطالبه گر باشند.
وی تاکی��د ک��رد: به نظر می رس��د بازاریان 
هنوز عمق تهدید ناایمن بودن بازار را درک 
نکرده ان��د، در حالی که اگ��ر اتفاق غیرقابل 
کنترلی رخ دهد، فاجعه زیان باری را ش��اهد 

خواهیم بود، لذا در هفته جاری جلس��ه ای با 
نماینده اصناف و دس��تگاه های ذی ربط که 
می توانند در رفع این مش��کل سهیم باشند، 
برگزار خواهی��م کرد که امیدوارم نمایندگان 
اصنافی که برای حضور در این جلسه دعوت 
می ش��وند، حضور فعال داش��ته باش��ند تا با 
همفکری و مش��ارکت بتوانیم این دغدغه را 
از ذهن ش��هر کم کنیم و به احساس امنیت 
بهتر و بیش��تری در بازار اصفهان دست پیدا 

کنیم.
آنچه مس��لم اس��ت وضعیت ایمنی بس��یار 
ترسناک بازار تاریخی اصفهان بوده، بازاری 

که چشم یک ملت و حتی دنیا به آن دوخته 
شده و س��وختن آن سوختن قلب یک شهر 
و تمدن اس��ت. با پاک کردن صورت مسئله 
هیچ گاه نمی ت��وان خود و مردم را گول زد و 
باید تمام ارگان های درگیر در بازار اصفهان 
از جمله اداره اوقاف، اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان، شهرداری اصفهان، اداره برق 
و استانداری دست در دست هم فکری برای 
ساماندهی به بازار اصفهان کنند. فکری که 
نیاز به همراهی کس��به و شاغالن بازار دارد 
و همه باید ب��ه درک خطری که بیخ گوش 

بازار است، برسند

دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با نماینده مردم شهرهای گرمسار ، آرادان و ایوانکی در مجلس شورای اسالمی 
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای س��منان با حضور در دفتر نماینده مردم 
ش��هرهای گرمس��ار ، آرادان و ایوانکی در مجلس ش��ورای اسالمی ، با وی 
دیدار و گفتگو کرد. مهندس مجید وفایی در این دیدار، تاسیسات و تجهیزات 
زیرس��اختی صنعت برق در منطقه گرمس��ار را بسیار خوب و مطلوب دانست 
و اظهار داش��ت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان گرمسار و نزدیکی 
به پایتخت و وجود شهرک های صنعتی ایوانکی ، جنت آباد و گرمسار ، این 
شرکت ، طی دو دهه اخیر با احداث شبکه انتقال و پستهای فوق توزیع ۴۰۰ 
کیلوولت در ایوانکی و ۲۳۰ کیلوولت گرمسار و وجود ۵ پست ۶۳ کیلوولت در 
این مناطق ،توانسته است به خوبی پاسخگوی متقاضیان برق در بخش های 
صنعتی ، کش��اورزی و خانگی بر اس��اس قوانین و مقررات باشد. مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه ای س��منان با بیان شرایط پیش رو در فصل تابستان و 

افزایش مصرف برق در این ایام گفت : با مش��ارکت و همیاری بخش های 
مختلف صنایع ، کش��اورزی و خانگ��ی  در مدیریت صحیح مصرف برق  در 
فصل تابس��تان ، می توانیم با کمترین مش��کل و اعمال خاموش��ی، از پیک 
بار گذر نمائیم.  مهندس وفایی با اش��اره به پروژه های در حال س��اخت در 
شهرستان گرمسار و ایوانکی گفت : بر اساس تفاهم نامه شرکت برق منطقه 
ای س��منان و شرکت ش��هرک های صنعتی استان، با مش��ارکت و سرمایه 
گذاری طرفین، تفاهم نامه احداث پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی ایوانکی 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.  وی احداث نیروگاه های مقیاس کوچک 
گازی در منطقه گرمس��ار را از دیگر س��رمایه گذاری های بخش خصوصی 
دانست و افزود : در حال حاضر بیش از ۱۰ مگاوات برق توسط نیروگاه های 

مقیاس کوچک در گرمسار تولید و به شبکه برق منتقل می گردد. 

اردش��یر مطه��ری، نماینده مردم ش��هرهای گرمس��ار ، آرادان و ایوانکی در 
مجلس شورای اسالمی با اظهار تشکر از خدمات ارزشمند مجموعه مدیریت 
و کارکنان ش��رکت برق منطقه ای سمنان بیان داشت : با تمامی مشکالتی 
که از لحاظ نقدینگی و محدودیت منابع و اعتبارات وجود دارد ، صنعت برق 
و ش��رکت برق منطقه ای س��منان خدمات خوب و اثرگذاری را در استان و 

شهرستان گرمسار به انجام رسانیده است . 
 وی بی��ان نظ��رات کارشناس��ی در ح��وزه برق جهت تصمی��م گیری های 
نمایندگان در مجلس را مهم و ارزش��مند دانس��ت و گفت : توجه به نظرات 
تخصصی و کارشناس��ی در بخش های مختلف می تواند منجر به تصویب 

مصوبات کارا و اثرگذار در مجلس شود.  
محمد مهدی وحدتی مدیر دفتر روابط عمومی
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جامعه

تزریق واکسن فلج اطفال برای حجاج 
ایرانی ضروری است

رئیس اداره مراقبت مرک��ز مدیریت بیماری 
های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی گفت: تزریق واکسن فلج اطفال به 
دلیل احتمال آلودگی کشورها به این ویروس 
برای حج��اج ایرانی ضروری اس��ت.ابراهیم 
قادری افزود: با توجه به اینکه احتمال آلودگی 
کش��ورها به وی��روس فلج اطف��ال افزایش 
یافته است، بر اس��اس تاکید سازمان جهانی 
بهداش��ت، افرادی که امس��ال به حج تمتع 
مشرف می ش��وند باید این واکسن را تزریق 
کنند.وی اظهار داش��ت: بر اس��اس برگزاری 
جلسه ای با مسووالن سازمان حج و زیارت، 
تزریق واکسن فلج اطفال برای حجاج ایرانی 
بص��ورت بخش��نامه به دانش��گاههای علوم 
پزشکی کشور ابالغ شده و افراد واجد شرایط 
ملزم به دریافت این واکس��ن هستند.قادری 
با بیان اینکه واکس��ن فلج اطفال در کش��ور 
موجود اس��ت، ادامه داد: در حال حاضر مراکز 
بهداشتی در همه ش��هرها عالوه بر واکسن 
مننژیت واکس��ن فلج را نیز به اندازه کافی در 
اختی��ار دارند و زائران باید این دو واکس��ن را  
از هفت��ه جاری تزریق کنند.وی تصریح کرد: 
الزم اس��ت حجاج  چهار هفته قبل از اعزام 
ضمن مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت 
نزدیک محل زندگی، واکس��ن فلج اطفال را 

دریافت کنند.

اجرای ویژه برنامه های هفته ملی 
بدون دخانیات در منطقه ۱۵

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۵ گفت: 
وی��ژه برنامه های هفته مل��ی بدون دخانیات 
امس��ال با ش��عار » اراده ها روشن، سیگارها 
خام��وش « در مح��الت تا ۱۰ خ��رداد اجرا 
مي ش��ود.محمد حس��ن رجبی با اعالم این 
خبر گفت: این برنامه با هدف توانمند س��ازی 
مردم محالت به منظور اصالح شیوه زندگی 
و کاهش رفتارهای پر خطر، حس��اس سازی 
شهروندان نسبت به حقوق شهروندی خود در 
حوزه اس��تعمال دخانیات، ارتقای سطح سواد 
شهروندان نسبت به دود تحمیلی یا دود دست 
دوم و س��وم، مطالبه گری و جلب مش��ارکت 
شهروندان در حوزه مبارزه با استعمال دخانیات 
در بوستان ها و اماکن عمومی و ایجاد شهری 
بدون دخانیات به اجرا درمی آید.او به تشریح 
این برنامه ها پرداخ��ت و ادامه داد: برگزاری 
دوره های آموزشی مرتبط با مضرات استفاده 
از دخانی��ات، برگزاری مس��ابقات با موضوع 
دخانیات، بر پایی نمایشگاه و ایستگاه سالمت، 
اجرای نمایش و تئاتر با موضوع دخانیات، پیاده 
روی نمادین و تورهای تفریحی و آموزش��ی، 
برگزاری مراسم نمادین دفن سیگار و قلیان و 
گرفتن سیگار از افراد سیگاری و اهدای گل به 
آنان، تهیه و توزیع اقالم آموزشی و استفاده از 
پتانسیلهای موجود جهت اطالع رسانی و تقدیر 
از برگزیدگان ترک سیگار از جمله این برنامه 
هاس��ت.رجبی افزود: تجلیل از حامیان برنامه 
های پیش��گیری وکنترل مص��رف دخانیات، 
استقرار غرفه های مشاوره راهنمایی ، ارجاع و 
ترک دخانیات، برگزاری نمادین فریاد اعتراض 
کودکان، مادران و اعضای کانون های پاد در 
خص��وص اس��تعمال دخانیات با ش��عار نه به 
س��یگار و اس��تفاده از ظرفیت اعضای کانون 
پاد جهت مش��ارکت در اجرای ویژه برنامه ها 
وحضور متذکرین و ناظرین اعضای کانون پاد 
در پارکهای بدون دخانیات از سایر برنامه های 

این هفته خواهد بود.

واحدهای صنفی از پرداخت هزینه 
بازرسی های بهداشتی معاف می شوند

وزارت امور اقتص��ادی و دارایی برای بهبود 
محیط کس��ب وکار و تسهیل صدور مجوزها 
پیش��نهاد کرد با الحاق تبصره ای به مصوبه 
دولت درب��اره تعرفه های خدمات بهداش��ت 
محیط و حرف��ه ای، الزام اماک��ن عمومی و 
متصدیان واحدهای صنفی به پرداخت وجه 
به دفاتر خدمات س��المت بابت بازرسی های 
بهداشتی حذف شود.به گزارش حوزه دولت 
ایرنا، بر اساس بند )ه�( مصوبه نشست پنجاه 
و چهارم هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط 
کس��ب وکار با موضوع »ح��ذف هزینه های 
توس��ط  صنف��ی  واحده��ای  از  دریافت��ی 
دفاتر خدمات س��المت بابت بازرس��ی های 
بهداشتی« مقرر شد الزام متصدیان مراکز و 
اماکن عموم��ی و واحدهای صنفی به انعقاد 
ق��رارداد و پرداخت وجوه ب��ه دفاتر خدمات 
سالمت اعم از دولتی و غیردولتی در صورت 
رعای��ت الزامات وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی به ص��ورت خودکنترلی و 

خوداظهاری حذف شود.

ایمن سازی معابر شمال شرق تهران
مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری 
منطقه ۴ از امنیت معابر بزرگراهی و محلی 
منطقه و  تردد ایمن و آسان شهروندان خبر 
داد و گفت: با سروسامان دادن به المان های 
ترافیکی ش��هری ایمن تر را شاهد خواهیم 
بود.«محم��ود کرم رودی« با اعالم این خبر 
گفت: به منظور س��المت شهروندکان ائم از 
رانندگان و عابران پیاده ، با مرمت، تعویض و 
ترمیم المان های ترافیکی که نیاز به تغییرات 
داشتند، شهری ایمن تر را پیش رو خواهیم 
داش��ت.او در ادامه با اش��اره به اقدامات یک 
ماه اخیر در این زمینه گفت: در این راستا ۹۵ 
گاردریل در بزرگ��راه ها تعویض، ۳۷۰ عدد 
ترمی��م ، ۸۰ پایه گاردری��ل تعویض و ۲۵۲ 
پایه تعمیر ش��د. ک��رم رودی در ادامه گفت: 
در ادام��ه این عملیات م��ی توان به نصب و 
مرم��ت تقریبی ۴۵ تابلوی ترافیکی و جهت 
نم��ا و نصب ۱۰ تابلوی مخصوص معلوالن 
اشاره کرد.معاون شهردار منطقه ۴ در پایان 
گف��ت: چنانچه ش��هروندان گرام��ی تقاضا 
ودرخواستی در زمینه تعویض و ترمیم المان 
ه��ای ترافیکی محل زندگی خود دارند، می 
توانند با سامانه ۱۳۷ و یا ۱۸۸۸ تماس گرفته 

و درخواست خود را ثبت نمایند.

خدمات رسانی شهرداری منطقه 3 به 
زائران حرم مطهر امام خمینی )ره(

 ش��هرداری منطق��ه ۳ تهران به مناس��بت 
فرارسیدن سی و س��ومین سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( در حوزه فرهنگی 
به زائران حاضر در مراسم خدمات ارائه می 
کند.حمید جوانی شهردار با بیان این مطلب 
گفت: پهنه تحویلی این منطقه  درپارکینگ 
ش��مالی حرم مطه��ر به منظ��ور برگزاری 
مراسم س��ی و سومین سالگرد ارتحال امام 
)ره( در حال آماده س��ازی است و از ابتدای 
خرداد ماه اقدامات مربوط به مناسب سازی 
محوط��ه و تأمین رفاه حال زائرین آغاز می 
شود.ش��هردار منطقه ۳  اف��زود: به منظور 
آماده سازي محوطه پیش بیني شده جهت 
برپایي ایس��تگاه هاي فرهنگي، صلواتي و 
پذیرایي از زائرین پیش بیني و در حال انجام 
اس��ت.بازدیدهای میدانی مستند به منظور 
پیگیری موضوعات مرتبط با این مراسم به 
همراه مدیر مناس��بت های خدمات شهری 
ش��هرداری تهران و مدیر خدمات ش��هری 
منطقه ۳ برای ایجاد هماهنگی های هر چه  

بیشتر محقق شده است.

جذب نیروی امریه در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی

وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی ب��ا 
توج��ه ب��ه ظرفیت ایج��اد   ش��ده در اصل 
۱۴۷ قان��ون اساس��ی جمهوری اس��المی 
ای��ران، در نظ��ر دارد از ت��وان علم��ی و 
تخصص��ی ف��ارغ التحصیالن دانش��گاهی 
در قالب ج��ذب نیروه��ای امریه)کارکنان 
وظیف��ه( جهت ارائه خدم��ات در حوزه های 
اجتماعی، اقتص��ادی، کارآفرینی و رفاه در 
مراکز اس��تان ها و مناط��ق محروم و کمتر 
توس��عه یافته کشور اقدام کند.در این راستا 
اداره  کل توسعه منابع انسانی این وزارتخانه 
با همکاری ادارات کل اجرایی در اس��تان ها 
در سال ۱۴۰۱ اقدام به جذب و به کارگیری 
تعدادی نیروی متخصص، نخبه و متعهد با 
مدرک تحصیلی دکتری، فوق لیس��انس و 
لیس��انس جهت اعزام   ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ کرده 
اس��ت.متقاضیان امریه س��ربازی می توانند 
از تاری��خ ۵ خرداد تا تاری��خ ۰۵/۰۴/۱۴۰۱ 
ب��ا مراجعه ب��ه س��امانه م��ردم یار)تعاون 
 یارقدی��م( این وزارتخانه به آدرس اینترنتی 
شرایط  از   taavonyar.mcls.gov.ir
پذیرش و ج��ذب در ادارات کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اس��تان ها اطالع و ثبت نام 

کنند.

بازداشت عامل کالهبرداری گسترده 
با عناوین نظامی و امنیتی

مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد: با دستور 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان دماوند 
و به همت س��ربازان گمنام امام زمان )عج( 
در »سازمان حفاظت اطالعات سپاه« عامل 
کالهبرداری گس��ترده که با عناوین نظامی 
و امنیتی فعالیت می کرد، دس��تگیر ش��د.در 
پی ثبت ش��کایت های متع��دد علیه فردی 
ک��ه ب��ا عناوین نظام��ی و امنیت��ی از مردم 
کالهبرداری می کرد و با دس��تور »دادستان 
عموم��ی و انق��الب شهرس��تان دماون��د«، 
تالش های گسترده اطالعاتی با بهره گیری 
از روش های تخصصی آغاز ش��د و ضابطان 
س��ازمان حفاظ��ت اطالع��ات س��پاه متهم 
ج_ر که با جعل عناوین و اس��ناد نهادهای 
اطالعاتی مبادرت به کالهبرداری گسترده با 
عنوان ثبت نام اعزام به حج و عتبات عالیات 
از شکات کرده بود، بازداشت کردند.براساس 
این گزارش تاکنون حدود ۳۰۰ نفر ش��اکی 
در این زمینه شناس��ایی شده اند و تحقیقات 

ادامه دارد.

اخبار

گروهاجتماعی:رئیس جامعه پزشکان داخلی 
ایران گفت: ش��یوع آبله میم��ون عالوه بر 
آمریکا، اروپا و آفریقا، در برخی از کشورهای 
آس��یایی نیز مشاهده شده، به همین خاطر 
به همکاران و مسئوالن هشدارهای الزم را 

می دهیم تا نسبت به گسترش احتمالی این 
بیماری غافلگیر نش��وند و امکانات الزم را 
مهیا کنند.به گزارش »عصر ایرانیان« ایرج 
خس��رونیا افزود: به دلیل شیوع آبله میمون 
که شاید مجدد عده ای از هموطنان را تهدید 
به مرگ کند، باید نسبت به تأمین واکسن 
مناسب و دارو گوش��زد کرد، چون با وجود 
ویروس کرونا و احتمال شیوع بیماری آبله 
میمون، این احتمال ب��رای به وجود آمدن 

ویروس با س��وش جدیدتر مطرح بوده، به 
همین خاطر توصیه می ش��ود از هم اکنون 
واکسن و تجهیزات الزم تهیه و تأمین شود.
وی با اش��اره به گرانی ها و پرکشیدن مواد 
غذایی ضروری از سفره مردم، اظهار داشت: 
این احتمال وج��ود دارد که به دلیل ضعف 
سیس��تم ایمنی و بی توجهی به بهداش��ت 
فردی و اجتماعی، بیماری های عفونی مانند 
آبله میمون، کرونا، س��رخک و غیره شیوع 

بیشتری پیدا کنند.وی ادامه داد: آبله میمون 
از نظر عالئم شباهت هایی به آنفلوانزا دارد 
ولی با ب��دن درد، لرز، تب، اس��تخوان درد 
ش��دید، به خصوص با تورم غ��دد لنفاوی 
گردن و دس��ت ها همراه است؛ چون بیمار 
س��خت درگیر می ش��ود و گاهی منجر به 
مرگ خواهد شد.خسرونیا تاکید کرد: هنوز 
داروی خاص��ی برای این بیم��اری در نظر 
گرفته نش��ده ولی مهم ترین اقدام رعایت 

نکات پیشگیرانه، بهداش��ت فردی و زدن 
ماسک است.وی با هشدار نسبت به اینکه 
هنوز ویروس کرونا از کشورمان خارج نشده 
اس��ت، گفت: این انتظار برای عود و شیوع 
مجدد کووید ۱۹ وجود دارد به همین خاطر 
توصیه می ش��ود افرادی که واکسن کرونا 
تزریق نکرده اند حتماً در اولین فرصت اقدام 
کنند و در صورت لزوم دز س��وم و حتی دز 

چهارم را نیز تزریق کنند.

هشدار در مورد شیوع آبله میمونی؛غافلگیر نشویم
رئیس جامعه پزشکان داخلی ایران:

افزایش شیوع فشارخون باال در کودکان و نوجوانان ایرانی
رئیس جامعه پزش��کان داخلی ایران گفت: 
فش��ارخون باال در ک��ودکان و نوجوانان به 
دلیل مص��رف غذاهای آم��اده، بی تحرکی 
و نداش��تن فعالیت بدنی مناس��ب بویژه در 
دوران هم��ه گیری کرونا ) ۲ س��ال اخیر( 
رو به افزایش اس��ت.ایرج خسرونیا در گفت 
و گو با ایرنا اف��زود: همه گیری کرونا طی 
۲ س��ال اخیر  آس��یب های زیادی جسمی  

از جمله نداش��تن فعالیت فیزیکی مناسب و 
مصرف غذاهای ناس��الم ب��ه دلیل قرنطینه 
بودن خانگی به ک��ودکان و نوجوانان وارد 
کرد و ش��یوع بیماریه��ای غیرواگیر بویژه 
فش��ار خ��ون ب��اال را افزایش داده اس��ت.
خس��رونیا ادامه داد: فشار خون باال یکی از 
عوامل خطرساز بیماریهای قلبی است و به 
اعضای حیاتی مهم مانند مغز، قلب، کلیه و 

چشم آسیب جدی وارد می کند، با توجه به 
این بیماری بدون عالمت بوده، قاتل بیصدا 
نامیده می ش��ود و باید به موقع تش��خیص 
و درمان ش��ود.این متخص��ص بیماریهای 
داخلی تصریح کرد:  فش��ار خون باال باعث 
س��ختی و افزایش ضخامت سرخرگ های 
خونی می ش��ود که این امر منجر به حمله 
قلبی، س��کته قلبی و س��کته مغزی  شده، 

زیرا افزایش  فش��ار وارده  از جریان  خون به  
دیواره  رگ های  خونی  منجر به این بیماری 
می شود.به گفته خسرونیا، فشار خون  بطور 
طبیعی  در اثر اس��ترس و فعالیت بدنی باال 
م��ی رود، اما فردی  که  دچار بیماری  فش��ار 
خون  باال ب��وده ، به  هنگام  اس��تراحت  نیز 
فش��ار خونش  باالتر از حد طبیعی  اس��ت. 
رژیم های نادرس��ت غذای��ی، مصرف زیاد 

غذاهای چرب و پرنم��ک  از جمله عوامل 
مس��تعدکننده ب��رای ابتال به ای��ن بیماری 
است.وی افزود: بس��یاری از افراد که دچار 
فش��ار خون باال هس��تند، احساس بیماری 
ندارن��د و ح��ال عمومی آنان خوب اس��ت، 
ام��ا در مواردی س��ردرد و گاهی اوقات نیز 
تنگ��ی نفس و خونری��زی از بینی آنها  رخ 

می دهد.

وقتی ایمن سازی حلقه مفقوده است؛ توسعه عمودی یا افقی شهر؟
به بهانه ریزش متروپل؛

گ�روهاجتماعی:محمدمنان رئیس��ی، دانشیار معماری و 
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش��هر تهران  ؛ بار 
دیگر یک س��اختمان بلند مرتب��ه در ایران فرو ریخت و 
بحث درباره قاصر و مقصر و مس��ائلی نظیر لزوم رعایت 
ایمنی و مقررات ملی ساختمان و ...، بحث داغ روز شده 
اس��ت. نگارنده ضمن عرض تس��لیت به ویژه به مردم 
ش��ریف آبادان و بازماندگان این حادثه تلخ، ترجیح می 
دهد به جای آنکه به روش مرس��وم، بحث را به مسائل 
دس��ت دومی نظیر لزوم رعایت ایمنی و مسائل فنی در 
بلن��د مرتبه ها تقلیل دهد، موض��وع را از یک پله عقبتر 
مح��ل بحث قرار ده��د. آن طور ک��ه در برخی مجامع 
علم��ی و همچنین مدیریتی مطرح اس��ت، دلیل اصلی 
ترویج توس��عه عمودی و بلند مرتبه س��ازی، محدودیت 
زمین و لزوم صرفه جویی در مصرف زمین با رویکردی 
اقتصادی و مقرون به صرفه است. این نگاه، که نگاهی 
وارداتی و برگرفته از تمدن معاصر غرب است را می توان 
برای اولین بار در مقاالت و یادداشت های منتشر شده در 
مجله آرش��یتکت )اولین و تنها مجله تخصصی معماری 
و شهرس��ازی در اوایل دوره پهلوی دوم( مشاهده نمود. 
حدود ۸۰ س��ال پیش، اژدری در مقاله ای در این مجله، 
مدیران، سرمایه گذاران و حرفه ورزان را با این عبارات، 
توصیه به جایگزینی توسعه عمودی در مقابل توسعه افقی 
کرد: »راه حلی که آنها )کشورهای غربی( برای مسکن 
دادن اش��خاص پیدا کرده¬اند از هر حیث، »مقرون به 
صرفه¬تر« اس��ت. به این معنی که از ساختمان¬های 
ب��زرگ دارای چندین طبقه و هر طبق��ه دارای چندین 
آپارتمان و یا اتاقهای متعدد استفاده می¬شود ... اینجانب 
نظر سرمایه¬دارن کشور را به این موضوع جلب میکنم 
ک��ه با اجرای چنین برنامه¬ای ع��الوه بر آنکه خدمت 
بزرگی به مردم بی خانمان ایران خواهند کرد از سرمایه 
خود نیز استفاده مش��روع و مطمئنی خواهند برد«. چند 
سال بعد، با تصویب قوانینی نظیر قانون تملک آپارتمانها 
در سال ۱۳۴۳ برای تش��ویق احداث ساختمانهای بلند، 
این رویکرد رس��ما صورت قانونی پیدا کرد و متاس��فانه 
تا به امروز که بیش از چهل س��ال از انقالب اس��المی 
سپری شده است نیز همچنان، رویکرد غالب شهرسازی 
در ایران اس��المی است. به نظر می رسد آنچه که سبب 
توجی��ه اولیه این رویکرد ش��ده بود و هنوز هم به همان 
توجیه اس��تناد می ش��ود، مقرون به صرفه بودن آن در 
مقایسه با رویکرد توسعه افقی باتوجه به محدودیت زمین 
است؛ گرایش به بلندمرتبه س��ازی و آپارتمان سازی از 
یک س��و و گرایش به کوچک س��ازی و سلول سازی از 
سوی دیگر، البته از نظر اقتصاد سرمایه داری توجیه  دارد. 

زیرا وقتی وقتی ساختمان ها و خانه های سنتی و وسیع، 
جای خود را به آپارتمانه��ای کوچک امروزی می دهد، 
ما مجبور به هزینه های مختلفی در ش��هرهای امروزی 
می ش��ویم که همه این هزینه ها در مجموع، به س��ود 
بنگاه ها و کارتل های اقتصادی اس��ت. مثال در س��بک 
زندگ��ی آپارتمانی، اغلب برای مهمان دعوت کردن باید 
به رستوران مراجعه کنیم و برای پذیرایی از مهمانانمان 
در رس��توران، هزینه  پرداخت کنی��م؛ و یا برای تربیت 
کودکانم��ان باید آنها را به مه��د کودک ببریم  و هزینه 
کنی��م. ب��رای ورزش و تحرک باید به باش��گاه برویم و 
هزینه کنیم. حتی برای محصوالت ساده و اولیه غذایی 
و خوراکی که قبال بس��یاری از آنها در خانه های سنتی 
تهیه می ش��د بای��د به مغازه ها مراجع��ه کنیم و هزینه 
پرداخت کنیم. به این ترتیب چرخ های نظام سرمایه داری 
به ظاه��ر می چرخد؛ ام��ا در همین راس��تا، نگارنده در 
خصوص مقایس��ه هزینه های توسعه افقی )که الگوی 
رایج در س��بک زندگی اسالمی ایرانی بود( در مقایسه با 
توسعه عمودی که الگوی رایج در سبک زندگی معاصر 
است، سواالتی را به شرح زیر تقدیم می دارد:- آیا برای 
مقایسه اقتصادی بودن توسعه افقی در مقایسه با توسعه 
عم��ودی، به جز محاس��به هزینه های مس��تقیم )نظیر 
هزینه زمین(، هزینه های غیر مس��تقیم نیز که بعضا تا 
چندین برابر هزینه های مستقیم برآورد می شوند مورد 
توجه دس��ت اندر کاران قرار می گیرد یا خیر؟- حس��ب 
برخی تحقیقات علمی، یکی از هزینه های پنهان توسعه 
عمودی، آلودگی هوا و تاثیر ساختمان های بلند مرتبه بر 
انباش��ت آلودگی به ویژه در کالنشهرها است. اکنون به 
صورت س��الیانه، چندین هزار نفر فقط در شهر تهران به 

علت آلودگی هوا جان می سپارند. هزینه حاصل از تاثیر 
توسعه عمودی بر انباش��ت الودگی هوا و افزایش مرگ 
و میر ش��هروندان در محاسبات اقتصادی طرفداران بلند 
مرتبه سازی جایی داشته است یا خیر؟- حسب تحقیقات 
متعدد علمی، آس��یب های اجتماع��ی و جرم خیزی در 
مجموعه های بلند مرتبه و متراکم به مراتب بیش��تر از 
بافت ه��ای افقی و کم تراکم اس��ت. آیا تاکنون هزینه 
های حاصل از این نوع آس��یب ه��ای اجتماعی )اعم از 
س��رقت، ناامنی و ...( و تاثیر بلند مرتبه سازی بر تشدید 
این نوع آسیبها در محاس��بات اقتصادی طرفداران بلند 
مرتبه س��ازی جایی داشته اس��ت؟ هزینه های هنگفت 
انتظامی و قضایی آس��یب های اجتماعی )اعم از هزینه 
گرمخانه ها و روند قضایی و نگهداری برخی مجرمان در 
زندان و ...( در این محاس��بات دیده شده است یا خیر؟- 
الگوی معماری س��اختمان های مسکونی، تاثیرات غیر 
قابل انکاری بر رفتار و تربیت کودکان ما دارد. در سبک 
زندگی آپارتمان نشینی، کودکان ما در بسیاری از موارد 
با محدودیت های مختلف رفتاری مواجه هستند و برای 
مثال، کمترین جس��ت و خیز آنها از س��وی بزرگترها به 
دلیل رعایت حال همس��ایه ها )به ویژه طبقات پایینتر( 
با محدودیت و س��رکوب مواجه می شود. کودکی که در 
چنی��ن فضاهای محدود و قفس مانندی رش��د می کند 
از پاس��خگویی به بسیاری از نیازهای فیزیکی، روحی و 
روانی متناسب با سن خود محروم می شود و نتیجه-ی 
این محرومیت ها در س��ال های بعد و در سنین جوانی، 
به صورت معض��الت مختل��ف، در رفتارهای اجتماعی 
آنها بروز م��ی یابد. آیا هزینه این نوع معضالت رفتاری 
ک��ه بعدها در رفت��ار کودکان امروز )جوان��ان فردا( بروز 

می یابد در محاس��بات اقتصادی آپارتمان سازی و بلند 
مرتبه س��ازی دیده شده اس��ت؟ آیا بین الگوی معماری 
س��اختمان و افزایش تنش های خانوادگ��ی در خانواده 
های امروز ایرانی )در مقایس��ه با خانواده های س��نتی( 
هیچ رابط��ه ای وجود ندارد؟ آیا بی��ن افزایش نرخ نزاع 
در بین زوجین و افزایش مستمر نرخ طالق با الگوهای 
رایج معماری و شهرس��ازی ما هیچ نسبتی وجود ندارد؟ 
آیا هزینه های احتمالی این نوع نسبت ها در محاسبات 
اقتصادی آپارتمان س��ازی و توس��عه عمودی دیده می 
ش��ود؟- توس��عه عمودی در بس��یاری از موارد، انسان 
ه��ا را از دریاف��ت برخی مواهب طبیع��ی )نظیر دریافت 
نور طبیع��ی و ...( محروم می نماید. برای مثال، س��ایه 
اندازی س��اختمان های بلند بر ابنی��ه مجاور )که امروزه 
در بس��یاری از خیابان ها و کوچه ه��ای تهران و دیگر 
کالنش��هرهای ما به راحتی قابل مش��اهده است( سبب 
می ش��ود شهروندان در اغلب ساعات روز از امکان بهره 
مندی از نور طبیعی خورش��ید محروم باشند که این امر 
س��بب می ش��ود بدن آنها، نیاز طبیعی خود را به لحاظ 
مسائلی نظیر تامین کافی ویتامین دی و ... که با دریافت 
نور خورشید رابطه مستقیم دارد تامین نکند و در نتیجه، 
طی س��الهای بعد، با انواع بیماری ها و مسائل مختلف 
پزش��کی مواجه می ش��وند. آیا چنین هزینه های پنهان 
و غیر مستقیمی در محاسبات اقتصادی ترویج دهندگان 
بلند مرتبه سازی جایی داشته است؟در همین خصوص، 
ابهامات و س��واالت متعدد دیگ��ری نیز می توان مطرح 
نمود )نظیر تناقض توسعه عمودی با اصول سبک زندگی 
اس��المی ایرانی نظیر عدم رعایت حریم و اشراف بصری 
و...(. اینکه با توجه به شکل گیری کالنشهرها و افزایش 
جمعی��ت و محدودیت منابع، راه حل چیس��ت از حوصله 
این یادداشت کوتاه خارج است و به مجال دیگری واگذار 
می ش��ود.اما عجالتاً مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تهران در نظر دارد این نوع هزینه های پنهان را با انجام 
پژوهش��ی با عنوان »ارزیابی آثار و پیامدهای چندوجهی 
رویکرد چیره شهرس��ازی در شهر تهران« که به تازگی 
فراخوان عمومی شده است برآورد نماید تا مشخص شود 
که ترویج بلند مرتبه س��ازی و آپارتمان س��ازی در نظام 
شهرس��ازی ما تا چه حد مقرون به صرفه است و نسبت 
هزینه-فایده آن برای شهر و مدیریت شهری به چه نحو 
است. گرچه ضرورت داشت که این مهم چند دهه زودتر 
و در دوره های مدیریت شهری قبلی انجام می گرفت اما 
امید است با انجام این پژوهش، هزینه های پیدا و پنهان 
رویکرد چیره و جاری شهرس��ازی در نظام شهرسازی ما 

برآوردی دقیق و همه جانبه شود.

گروهاجتماعی:پیش از ظهر روز گذشته ۲ تن از ماموران فرماندهی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران در خیابان طالقانی تهران مورد حمله ۲ فرد مسلح 
قرار گرفتند. به گزارش »عصر ایرانیان« ای حادثه روبروی بانک تجارت 
واقع در خیابان طالقانی تهران رخ داد. البته عوامل مسلح توسط نیروهای 
فراجا دس��تگیر شدند.گفته می ش��ود ۲ مأمور زخمی از عوامل یگان ویژه 
فراجا بودن��د و یک عابر هم دچار مصدومیت شد.س��رهنگ مراد مرادی 
معاون فرهنگی و اجتماعی پلی��س پایتخت درباره حادثه خیابان طالقانی 
توضیح داد و اعالم کرد در پی تجمع تعدادی از  افراد مقابل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران کشور  شخصی با سالح کمری اقدام به تیراندازی به سمت 
ماموران و شهروندان کرده است که در این حادثه ۲ نفر از مامورین پلیس 
پایتخ��ت بر اثر اصابت گلوله از ناحیه پ��ا و صورت مجروح و جهت مداوا 

به بیمارستان انتقال داده شدند.معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس پایتخت 
گفت: متهم دستگیر و بازجویی از او در حال انجام است. همچنین سردار 
حسین رحیمی در تشریح حادثه در خیابان طالقانی بیان داشت: روز جمعه 
در پی حادثه تیراندازی در یکی از روستاهای شهرستان شهریار که در این 
حادثه چهار نفر کش��ته و ۲ نفر زخمی ش��ده بودند، موضوع به سرعت در 
دستور کار پلیس قرار داده شد.وی افزود: تحقیقات اولیه نشان دهنده این 
موضوع بود که ضارب در پی اختالفات ملکی که س��الها پیش بر سر آن 
اخت��الف و دعوا داش��ته اند اقدام به این عم��ل مجرمانه  کرده و از محل 
متواری می شود.رئیس پلیس پایتخت گفت: با توجه به حساسیت موضوع 
دس��تگیری ضارب به قید فوریت در دس��تور کار پلیس قرار داده ش��د و 
مشخصات به واحدهای گشتی و عملیاتی اعالم تا در صورت مشاهده فرد 

مذکور نس��بت به دستگیری او اقدام الزم را به عمل آورند. سردار رحیمی 
عنوان کرد: گفتنی اس��ت این فرد صبح امروز در حوالی خیابان فلسطین 
مش��اهده و توس��ط مامورین حاضر در صحنه شناس��ایی شد که قاتل به 
محض مش��اهده مأموران با سالح کمری به سمت ماموران و شهروندان 
شلیک که در این حادثه دو نفر از ماموران مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و 
جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند. رییس پلیس پایتخت گفت: الزم به 
ذکر است این فرد شرور و جانی که  به سمت ماموران و شهروندان شلیک 
می نمود دستگیر و از او یک قبضه سالح کمری کشف شد.این مقام ارشد 
انتظامی بیان داشت: در حال حاضر بازجویی اولیه از متهم در پلیس آگاهی 
در حال پیگیری و انجام می باش��د .در تحقیقات اولیه از متهم که باغدار 

است  انگیزه اقدام مجرمانه خود را اختالفات ملکی عنوان داشته است.

قاتل جانی روستای شهریار عامل حادثه خیابان طالقانی بود

منتخبین سومین مجمع عالی جهادگران کشور صدای رسای جهادگران باشند
سردار زهرایی:

 رییس س��ازمان بسیج سازندگی کشور بیان 
کرد: منتخبین مجمع عالی کش��ور برای ۴۲ 
هزار گروه جهادی ۹۰۰ هزار جهادگر مطالبه 
گری، محت��وا س��ازی، ص��دای جهادگران 
برای مس��ئولین باش��ند، دوره های توانمند 
سازی، نظارت انسجام بخشی بین گروه ها، 
گس��ترش گروه ها کیفیت گروه ها و هر آن 
چیزی که مورد نیاز است بر دوش منتخبین 
است. گروه اجتماعی: سردار زهرایی، مسئول 

س��ازمان بسیج سازندگی کش��ور در مراسم 
انتخابات س��ومین مجمع عال��ی جهادگران 
کشور بااشاره به اقدامات جهادگران در دوران 
مقابله با کرون��ا گفت: طلبه های جهادی به 
تغسیل و تدفین کرونایی ها هجوم می بردند، 
جهادگران کارگاه تولید ماسک می زدند بچه 
های جه��ادی کوله ها را پ��ر  و ضدعفونی 
کردند، همه می گفتن��د غربالگری قرنطینه 
چگونه باشد ۲۰۰ هزار جهادگر از گروه های 

جهادی به تیم های بهداشت و درمان برای 
غربالگری و قرنطینه کم��ک کردند این ها 
اگر بن بس��ت شکنی نیست پس چیست به 
گزارش »عص��ر ایرانیان«  .س��ردار زهرایی 
خاطرنش��ان کرد: هیات رییسه های مجمع 
جهادی استان ها در دو دوره  مجمع جهادی 
را  پویا و پرنش��اط کردن��د، گفتمان عمومی 
ایجاد ک��رده و این فرهن��گ را بین جوانان 
گس��ترش دادند و اکنون هم که در انتخابات 

مرحله سوم هستیم عزیزان جدیدی که توسط 
خود جهادگران انتخاب شدندو قرار است این 
پرچم را تا دو سال آینده به دست هیات رییسه 
ها و شوراهای جهادی جدیدخواهند داد.وی 
اظهار داش��ت: ۷ نفری ک��ه در مجمع عالی 
کشور بودند در داستان جهاد سازندگی، قانون 
بسیج سازندگی در اجرای منویات حضرت آقا 
و گسترش کمی و کیفی گروه های جهادی 
با دو کار شاخص نظام نامه جهادی ها و قرار 

گاه های جهادی و رزمایش های جهادگران 
فاطمی موث��ر بودند.وی خطاب به منتخبین 
مجمع عالی جهادگران گفت: هرکس��ی  که 
رای آورد یا نیاورد ما در یک لشکر و جبهه و 
سنگر هستیم رفاقت ها صمیمیت ها شناخت 
ها همت و اراده بیشتر از زمان قبل باشد، رای 
تاثیر و انگیزه ای برای کار باش��د و کس��انی 
که رای می آورند بار مس��ئولیت عظیمی به 

دوش دارند.
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اقتصاد خرد

توان تسهیالت دهی و ضمانتی 
صندوق های حمایتی و ضمانتی 

افزایش یافت
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت 
صم��ت اعالم کرد: امس��ال ب��رای اولین بار 
س��رمایه صندوق ه��ای حمایت��ی و ضمانتی 
تح��ت پوش��ش از مح��ل مناب��ع بودجه ای 
افزایش یافت.ب��ه گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ید 
مهدی نیازی افزود: افزایش س��رمایه در فاز 
نخست این برنامه برای سه صندوق، صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک، 
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 
پیش��رفته و صندوق توس��عه صنایع دریایی 
انجام اس��ت.وی توضیح داد: تغیی��ر کارکرد 
منابع کمک های فن��ی و اعتباری بودجه ای 
از قالب هزینه به افزایش س��رمایه، عالوه بر 
پایدارسازی منابع بودجه ای، کمک شایانی در 
بهبود توان تسهیالتی و حمایتی صندوق های 
تحت پوشش خواهد داشت.معاون هماهنگی 
و محیط کسب وکار وزیر صمت تصریح کرد: 
مطابق بن��د »الف« تبصره ۱۸ قانون بودجه، 
منابعی به منظور ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال 
و کارآفرینی به دستگاه های اجرایی اختصاص 
می یابد و دستگاه ها مجاز هستند تا ۱۰ درصد 
از منابع موصوف را در قالب کمک های فنی 
و اعتباری یا یارانه س��ود اختصاص دهند و با 
انجام این کار عالوه بر پایداری سازی منابع، 
توان تس��هیالت دهی و ضمانتی صندوق ها 
افزایش می یابد.نیازی تاکید کرد: در رویکرد 
جدید وزارت صمت، صندوق ها موظف شده اند 
بخش��ی از منابع حاصل از افزایش سرمایه را 
با منابع بانکی تلفیق کنند که س��بب افزایش 
چند برابری منابع در دس��ترس برای اعطای 
تس��هیالت به فعاالن اقتصادی خواهد شد. 
وی گفت: صندوق ه��ای حمایتی و ضمانتی 
برای مأموریت های توسعه ای، سرمایه گذاری 
و اعم��ال ان��واع حمایت ه��دف دار، موجبات 
توسعه روزافزون صنایع و معادن در کشور را 

فراهم می کنند.

 حذف تعرفه های صادراتی
 مرغ و تخم مرغ

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
حذف تعرفه ه��ای صادراتی مرغ و تخم مرغ 
انجام شده اس��ت تا تولید مازاد بر نیاز روزانه 
و ذخیره کشور به بازارهای صادراتی هدایت 
ش��ود.به گزارش عصرایرانیان از وزارت جهاد 
کشاورزی، حسین دماوندی نژاد ظهر امروز در 
ارتب��اط زنده خبری برنامه روی خط پیگیری 
در خصوص تشریح اقدامات حمایتی از تولید 
کنندگان صنعت طیور، اظهار داشت: همچنین 
تامین نهاده مدت دار با عقد قراردادهایی برای 
تولید گوش��ت مرغ مرتبط ب��ا جوجه یکروزه 
و برای گله های پش��تیبان در اختیار پرورش 
دهن��دگان ق��رار داده می ش��ود ت��ا در زمان 
مقتضی تولید را هدای��ت و در آینده با دولت 
تس��ویه کنند. معاون ام��ور دام وزارت جهاد 
کش��اورزی تصریح کرد: در تولید جوجه یک 
روزه نی��ز هر هفته تع��دادی جوجه های یک 
روزه گوش��تی تولید می شود و باید در فضای 
پرورش قرار گیرد و بر این اس��اس ش��رکت 
پشتیبانی امور دام کش��ور، تولید قراردادی با 
مرغ��داران را در دس��تور کار خود ق��رار داده 
است. وی یادآور شد: به تعداد جوجه دریافت 
ش��ده مرغداران نهاده مدت دار را از ش��رکت 
پشتیبانی امور دام تحویل گرفته و مبادرت به 
تولید می کنند، البته در مقطعی که محصول 
به دس��ت می آید تولید کننده مختار است که 
محصولش را به بازار عرضه کند و یا شرکت 
پش��تیبانی امور دام کشور با نرخ مصوب مرغ 

تولیدی را خریداری می کند.

برنامه ریزی شیالت برای صادرات ۱ 
میلیارد دالری تا سال ۱4۰4

رئیس س��ازمان ش��یالت کش��ور می گوید 
بر اس��اس برنامه تحولی در این س��ازمان، تا 
سال ۱۴۰۴ دسترس��ی به صادرات ۱ میلیارد 
دالری در این بخش تحقق یافتنی است. به 
گزارش صدا وسیما،حس��ین حسینی  رییس 
سازمان ش��یالت ایران اظهار کرد:  تولیدات 
شیالتی کشور در سال گذشته  یک میلیون و 
۲۶۸هزار تن بود و بر اساس برنامه تحولی که 
تدوین ش��ده قرار است محصوالت شیالتی 
تا س��ال  ۱۴۰۴ به ۲ میلیون و ششصد هزار 
تن افزایش یابد.به گفته حسینی سال گذشته 
۱۶۰ هزار تن محصوالت ش��یالتی به ارزش 
۵۵۶ میلیون دالر صادر شده است و با برنامه 
ریزی بر اساس ظرفیت های موجود تا سال 
۱۴۰۴ می ت��وان صادرات این محصوالت را 

به  ۱ میلیارد دالر رساند.

اخبار

برنامه های دولت برای حمایت از 
تولید مرغ و تخم مرغ

معاون وزیر جهاد کش��اورزی ضمن تشریح 
حمایت های دولت از صنعت طیور کشور بعد 
از ح��ذف ارز ترجیحی، گفت: تعرفه صادرات 
مرغ و تخم مرغ حذف شده و در صورت وجود 
تولید مازاد، صادرات آزاد است.به گزارش مهر، 
حس��ین دماوندی نژاد، معاون امور دام وزارت 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه در فرایند برنامه 
ریزی تولید تخم مرغ کمیته ای با مسئولیت 
بنده متش��کل از اتحادیه سراسری مرغداران 
میهن و تعدادی از معاونت های وزارت جهاد 
کشاورزی تشکیل شده تا ما بتوانیم به صورت 
هفتگی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را تعیین 
و تولی��د مازاد تولیدکنندگان را خریداری و در 
سردخانه ها ذخیره س��ازی کنیم.وی با بیان 
اینکه از چهارش��نبه هفته گذشته این کمیته 
تشکیل ش��ده اس��ت، افزود: در حوزه جوجه 
یکروزه گوشتی نیز در هر هفته تعدادی تولید 
می ش��ود که باید به مراکز پرورش��ی منتقل 
شود و بر این اس��اس شرکت پشتیبانی امور 
دام تولید قراردادی را در دس��تور کار خود قرار 
داده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح 
داد: در این طرح، مرغدار به اندازه تعداد جوجه 
های دریافت ش��ده، نهاده مدت دار از شرکت 
پش��تیبانی امور دام تحویل می گیرد و اقدام 
به دولت می کند، زمانی که تولید انجام شد، 
مرغدار می تواند آن را در بازار بفروشد یا اینکه 
شرکت پشتیبانی امور دام آن را به نرخ مصوب 
خریداری می کند.دماوندی نژاد با اش��اره به 
اینکه ص��ادرات برای مرغ گوش��تی و تخم 
مرغ به طور جد پیگی��ری و تعرفه آن حذف 
شده است، گفت: در صورتی که با تولید مازاد 
مواجه باش��یم این مازاد ب��ه بازارهای منطقه 

صادر خواهد شد.

سرمایه گذاری یک هزار میلیارد 
تومانی برای پروژه سوخت رسانی 

بانکرینگ
مدی��ر بندر بانکرینگ کش��ور گف��ت: برای 
اج��رای بزرگتری��ن طرح س��وخت رس��انی 
کش��تیرانی بانکرین��گ تاکنون ی��ک هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته 
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن 
فاخ��ری اظهار کرد: میزان س��رمایه گذاری 
ص��ورت گرفته در پروژه س��وخت رس��انی 
)بانکرینگ( س��لخ قش��م تا به امروز بالغ بر 
یک ه��زار میلیارد تومان بوده اس��ت و هم 
اکنون عالوه بر احداث زیرساخت ها، نسبت 
به اخذ مجوز ها و گواهینامه های بین المللی 
مربوطه نیز اقدام ش��ده اس��ت.به گفته مدیر 
بندر بانکرینگ کش��ور، کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران با درک ضرورت ورود ایران 
به صنعت بانکرینگ، س��هام ش��رکت تاپکو 
را خری��داری ک��رد و هم اکن��ون ۶۰ درصد 
س��هام و حق مدیری��ت پ��روژه را در اختیار 
دارد.بخش س��احلی طرح سوخت رسانی در 
زمینی به مساحت بیش از ۱۲ هکتار )شامل 
۱۰ مخ��زن نگه��داری فرآورده ه��ای نفتی 
ب��ه حجم ۵۲۶۰۰ متر مکع��ب، بیش از ۱۰ 
کیلومتر خطوط لوله انتقال س��وخت ایجاد و 
در انتهای سال ۱۳۹۵ تکمیل شده و بخش 
فراس��احل این طرح با هدف احداث اسکله 
و موج ش��کن در مجاورت س��ایت خشکی 
و مخ��ازن و در جهت تکمیل مس��یر انتقال 
سوخت و پهلوگیری ایمن شناورها، در حال 

اجرا است.

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به 
عشایر

رئیس سازمان امور عشایر ایران از اختصاص 
۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان  قیمت 
، با هدف تامین سرمایه در گردش، به جامعه 
عشایری کشور خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، عباس پاپی زاده از اختصاص ۱۱ 
هزار میلیارد تومان تس��هیالت ارزان  قیمت ، 
با هدف تامین س��رمایه در گردش، به جامعه 
عش��ایری کش��ور خبر داد و اظه��ار کرد:این 
تسهیالت توس��ط مدیریت جهاد کشاورزی 
در شهرستان ها در اختیار عشایر قرار می گیرد.
وی گفت: به ازای هر دام س��بک ۳۹۰ هزار 
تومان به صورت ضمانت زنجیره ای در اختیار 
عشایر گذاشته می ش��ود و بیمه دام سبک و 
س��نگین یکی از شرایط استفاده از تسهیالت 
اس��ت.وی  در خصوص ابطال قطب مخالف 
نیز گفت: س��ازمان امور عشایر به طور جدی 
در حال پیگیری این موضوع است که در چند 
ماه آینده تصویب و به ادارات ابالغ می ش��ود 
که پروانه چرای عش��ایری در قطب مخالف 
ابطال نشود.رئیس سازمان امور عشایر ایران 
با اش��اره به اینکه زندگی و ساختار عشایری 
کاماًل مش��خص اس��ت، افزود: س��اماندهی 
مس��کن عش��ایر در مراتع عرفی خود مانند 
جامعه روستایی و ش��هری حق عشایر است 
، بنابرای��ن از نمایندگان مجلس درخواس��ت 
می ش��ود در کمیسیون بودجه مجلس در این 
مورد به عشایر کمک شود تا آنها هم بتوانند در 
مراتع عرفی خود متناسب با زندگی و ساختار 

عشایری دارای سر پناه شوند.

نائب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجل��س گف��ت: پ��س از موافقت مجلس 
با واردات خودرو، س��وداگران ناچار ش��دند 
قیمت خودروهای لوکس را حدود ۷ میلیارد 
تومان کاه��ش دهند.به گزارش خانه ملت، 
سیداحمد رس��ولی نژاد اظهار کرد: براساس 
گفته کارشناس��ان، در حال حاضر کشور به 
۵ میلیون خودرو نیاز دارد حال آنکه براساس 
آمارهای ارائه ش��ده خودروس��ازان در سال 

گذشته حدود ۷۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید 
کردند.نماینده م��ردم دماوند و فیروزکوه در 
مجلس شورای اسالمی با توجه به نیاز بازار 
باید حداقل یک میلیون خودرو وارد کش��ور 
ش��ود، افزود: قیمت این خودروها باید بین 
۷ ه��زار تا ۲۰ هزار دالر باش��د البته باید به 
این نکته توجه کرد که واردات خودروهای 
لوکس تاثیری در ساماندهی بازار و ارتقای 
کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داش��ت.  

رسولی نژاد ادامه داد: حقوق گمرکی  واردات 
خودرو باید کاهش یابد تا قیمت تمام شده 
خودروه��ای وارداتی متعادل ش��ود.وی به 
صحبت یکی از اعضای کمیسیون صنایع 
و مع��ادن مجلس که در جری��ان مذاکرات 
مربوط به طرح ساماندهی خودرو در مجمع 
تشخیص مصلحت حاضر بود، اشاره کرد و 
یادآور شد: براساس گفته وی، افرادی که با 
عنوان واردکننده در این جلسه حضور داشتند، 

استقبالی از واردات نکردند. دالیل متعددی 
برای این مخالفت وجود دارد؛ نخست آنکه 
گفته می شود، ۸۰۰ دستگاه خودروی لوکس 
در خارج از کشور تولید شده که ۲۰۰ دستگاه 
از این خودروها توس��ط این افراد وارد کشور 
ش��ده است و هر خودرو به مبلغ ۱۵ میلیارد 
تومان در داخل به ف��روش رفته حال آنکه 
با تصوی��ب طرح واردات خودرو در مجلس، 
این افراد ناچار ش��دند خودروهای مذکور را 

ح��دودا نصف قیمت قبلی بفروش��ند؛ روند 
مذکور موید این نکته است که خودروهایی 
که اکنون وارد می ش��ود، نه ب��ا ارز ۳۰ هزار 
تومانی بلکه با ارز ۸۳ تا ۱۰۱ هزار تومانی به 

دست مصرف کننده می رسد.  

سوداگران ناچار به کاهش قیمت خودرو هستند
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

واردات رسمی اپل سه برابر کاهش یافت
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت:

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: در فروردین سال جاری ۲۴هزار 
و ۵۴۰ دستگاه و در اردیبهشت ۳۷ هزار و ۱۶۰ دستگاه موبایل مسافری برند 
آیفون وارد کش��ور ش��د این در حالیس��ت که واردات قانونی این برند توسط 
ش��رکت ها در دو ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت ۳ برابر کاهش پیدا کرد.به 
گزارش ایلنا،امیر اسحاقی با اش��اره به آرامش در بازار تلفن همراه، افزود: بعد 
رسانه ای شدن خبر ممنوعیت واردات تلفن های همراه باالی ۶۰۰ دالر، شاهد 
التهاب در عرضه و قیمت آیفون در بازار بودیم؛ البته بعد از تعامل بین دولت و 
بخش خصوصی این شرایط کنترل و شاهد آرامش به این بازار بازگشت.وی 
وضعیت تامین و عرضه تلفن همراه در بازار را عادی دانست و خاطر نشان کرد: 

از ابتدای س��ال تا پایان اردیبهشت حدود ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه تلفن 
همراه وارد کشور شده است که با احتساب دستگاه هایی که از ماه های گذشته 
وارد و روشن نشده  بودند فراوانی کاال در سطح عرضه کامال مشهود است.وی 
تصریح کرد: مطابق با اعالم وزارت صمت حجم قابل توجهی ثبت سفارش از 
ابتدای سال صورت گرفته است و تخصیص ارز برای واردات آتی قابل توجه 
اس��ت و برنامه ریزی های الزم از سوی بازرگانان برای تامین بازار در ماه های 
آینده صورت گرفته است.اس��حاقی با اش��اره به تمهیدات برای جلوگیری از 
واردات کیفی کاالهای باالی ۶۰۰ دالر به خصوص آیفون، گفت: رفع احتمال 
موقت یا دائمی واردات آیفون در عمل باعث شد که قیمت  این برند به هفته 

قبل بازگردد و شاهد کاهش چشمگیر قیمت  آیفون در ۲ هفته اخیر بودیم.دبیر 
انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت درصد واردات کاالهایی مس��افری آیفون 
نسبت به واردات شرکتی افزایشی شد، گفت: در حال حاضر در ثبت سفارش 
آیفون مشکلی وجود ندارد و شاهد ریزش قیمت این برند در بازار هستیم.وی 
افزود: در فروردین س��ال جاری ۲۴هزار و ۵۴۰ دس��تگاه و در اردیبهشت ۳۷ 
هزار و  ۱۶۰ دس��تگاه موبایل مسافری برند آیفون وارد کشور شد که احتمال 
می دهیم بخش��ی از این واردات با سوءاس��تفاده از اطالعات مسافران صورت 
گرفته است این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکت ها در دو 

ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت ۳ برابر کاهش پیدا کرد.

تامین نقدینگی پاشنه آشیل بخش تولید
چالشی که هیچگاه برطرف نشد؛

تامین نقدینگی همواره جزو مشکالت فعاالن این بخش 
بوده است و همواره برای تامین آن با چالش هایی روبه 
رو بوده اند که کار را برای بخش س��خت کرده است.به 
گزارش مهر، با توجه به رکودهای پی در پی در س��الیان 
اخیر، یکی از عمده مش��کالت تولید در ایران مربوط به 
تأمین مالی و س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولیدی به 
ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می شود؛ نکته 
قابل توجه آن که یک��ی از اصلی ترین راه ها در اقتصاد 
ای��ران برای تأمین مالی واحده��ای تولیدی نظام بانکی 
اس��ت، آن هم در حال��ی که نوع رابطه نظ��ام بانکی با 
بخش تولید از جمله مهم ترین انتقاداتی بوده که همواره 
پ��ای ثابت اخبار اقتصادی قرار داش��ته و منتقدان معتقد 
بوده اند که نظام بانک��ی تمایلی به انجام وظایف واقعی 
خود نداش��ته و س��رمایه خاصی را ب��ه تولید اختصاص 
نمی دهند.ای��ن موض��وع در مورد واحده��ای کوچک و 
متوس��ط بیشتر خود را نشان می دهد؛ طبق گفته فعاالن 
اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت 
تسهیالت بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب 
به سوی شرکت های بزرگ تولیدکننده سرازیر می شود و 
واحده��ای کوچک معمواًل توانی برای ارائه وثیقه جهت 
دریافت تسهیالت و تأمین مالی ندارند.همچنین آن طور 
که س��ید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزیر صمت 
می گوی��د: تأمین مال��ی یکی از چالش هایی اس��ت که 
همواره واحدهای تولیدی در عمق مسائل و مشکالتشان 
با آن مواجه هس��تند. تأمین مالی همیشه جز موضوعات 
اول اس��ت بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکالت عنوان 
ش��ده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی 
رس��یدگی می کنند مربوط ب��ه تأمین مال��ی واحدهای 

تولیدی است.
تأمینمالیچالشاصلیواحدهایکوچک ���

در این رابطه، محمدحس��ین مقیس��ه مدیرعامل صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک در مورد اینکه 
واحدهای کوچک چگونه می توانند نسبت به تأمین مالی 
اقدام کنند، اظهار کرد: یکی از عمده مشکالت واحدهای 
صنعتی به ویژه واحدهای کوچک بحث تأمین مالی است 

از این رو دولت ها در کش��ورها مختلف به دنبال تس��هیل 
گری در حوزه تأمین مالی از طرق مختلف هستند.مقیسه 
افزود: زمانی که یک واحدی به بانک مراجعه می کند و قرار 
اس��ت تسهیالتی دریافت کند فرض بر این است که این 
واحد، یک واحد کوچک است که شروع به سرمایه گذاری 
اولیه کرده، بنابراین برای تأمین سرمایه در گردش مشکل 
تأمین مالی دارد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه این واحدها، 
شرکتهای کوچکی هستند و سوابق قبلی در نظام بانکی 
برای چند سال ندارند بانک ها وقتی اعتبارسنجی می کنند 
به این نتیجه می رسند که برای اعطای تسهیالت، واحدها 
باید وثیقه بگذارند. نگاه نظام بانکی بیشتر تجاری است و 
از واحد درخواست وثیقه می کند که همین مساله منجربه 
ایجاد تناقض می شود. این تناقض با تأسیس صندوق های 

ضمانت های حل می شود.
هزارمیلیارد س�قفتعهداتصندوقضمانتحدود���2

توماناست
مقیس��ه گفت: در همین راس��تا نیز صن��دوق ضمانت 

س��رمایه گذاری صنایع کوچک س��ال ۸۳ تأسیس شد 
و قرار ب��ود از طریق این صن��دوق تأمین وثیقه صنایع 
کوچک برای نظام بانکی انجام ش��ود؛ در واقع ضمانت 
نامه های صندوق ها جایگزین وثیقه هس��تند و نزد نظام 
بانک��ی کارکرد وثیقه ای دارن��د تا واحدهاتی کوچک با 
میانبری از ما ضمانت نامه بگیرند و تأمین مالی را انجام 
دهند.مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک با اشاره به سرمایه صندوق ضمانت، اظهار کرد: 
به واس��طه صدور ضمانت نامه برای نظام بانکی، برای 
صندوق تعهداتی ایجاد می ش��ود که ممکن است برخی 
از این ضمانت نامه ها خس��ارتی شوند؛ به این معنا که با 
توجه به فضای کس��ب و کار و اقتصادی ممکن اس��ت 
واحد تولیدی نتواند به تعهدات خود در قبال بانک عمل 
کند و ضمانت نامه خس��ارتی می ش��ود و بانک ضمانت 
نام��ه را وصول می کند.وی افزود: در این صورت نیاز به 
منابع کافی برای وصول این ضمانت نامه ها داریم و باید 
به اندازه ۴ تا ۵ برابر س��رمایه، ضمانت نامه صادر کنیم 

ت��ا بتوانیم به تعهدات عمل کنیم ک��ه در اینجا کفایت 
سرمایه شکل می گیرد.مقیسه با بیان اینکه برای داشتن 
تأثیرگذاری مثبت باید سرمایه قابل توجه داشته باشیم، 
گفت: س��ال ۸۳ که صندوق تأس��یس شد با ۵۰ میلیارد 
تومان س��رمایه، کار را آغاز کرد که متأسفانه علی رغم 
افزایش نرخ تورم و هزینه های جانبی، این مبلغ تا سال 
۹۴ ثابت ماند. در سال ۹۴ با درخواست افزایش سرمایه، 
س��رمایه صندوق به ۷۵ میلیارد تومان رسید.مدیرعامل 
صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک ادامه 
داد: در پای��ان س��ال ۹۸ مجدد ۱۰۰ میلی��ارد تومان به 
س��رمایه صندوق اضافه شد و هفته گذشته نیز افزایش 
س��رمایه ۷۰ میلیارد تومانی گرفتیم که در مجموع هم 
اکنون با س��رمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی کار می کنیم که 
اگر بخواهیم این سرمایه را با حدود ۵ برابر اهرم کنیم، 
س��قف تعهدات حدود ۲ هزار میلیارد تومان می شود.وی 
گفت: از بدو تأسیس صندوق تاکنون حدود ۲۲۰۰ فقره 
ضمانت نام��ه به ارزش تقریب��ی ۱.۳۰۰ میلیارد تومان 

صادر شده است.
پرداخ�تتس�هیالتب�هواحدهایتولیدیدرس�ال ���

جاری
وی در مورد پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی هم 
گفت: ملزم ش��ده ایم که ۴۰ درصد )۳۰ میلیارد تومان( 
از این افزایش س��رمایه اخیر را ب��ا کمک نظام بانکی و 
تلفیق منابع بانکی، به واحدهای تأثیرگذار در بخش های 
مختلف صنعتی مس��تقیماً تسهیالت هم پرداخت کنیم.
مقیس��ه افزود: بنابراین اگر نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان 
م��ا بگذاریم و ۶۰ میلیارد تومان هم بانک ها بگذارند، در 
مجموع برای سال جاری ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان منابع 
وجود دارد که به واحدهای صنعتی تس��هیالت خواهیم 
پرداخت.وی در مورد نحوه پرداخت یارانه سود هم گفت: 
اگر واحدها شاخص های درج شده در سامانه بهین یاب را 
داشته باشند و در سرسید مشتریان تعهدات خود را عمل 
کنند، بر اساس ضوابطی منابعی خارج از این سرمایه، به 
عنوان یارانه سود به واحدهای تولیدی که تعهدات را به 

موقع تسویه می کنند می پردازیم.

مدیرعام��ل اتحادیه مرکزی دام س��بک کش��ور گفت: 
هنوز نهاده ها با ارز نیمایی وارد بازار نش��ده است و بازار 
دچار کمبود نهاده  است. همین کمبود باعث شده جوی 
داخلی که قبل از حذف ارز با قیمت ۹۰۰۰ تومان فروش 
می رفت و بعد از حذف ارز می بایست به ۱۲ هزار تومان 
می رس��ید به حدود ۱۵ هزار تومان برس��د.به گزارش 
ایسنا،افش��ین صدردادرس در پاسخ به این سوال که آیا 
حذف ارز ترجیحی به نفع صنعت دامپروری کش��ور بود 
یا خیر؟ اظهار کرد: با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور 

به نظر می رس��د حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی امری اجتناب 
ناپذیر بود و این ارز باید از ساختار اقتصادی و مالی کشور 
حذف می شد. اما نکته مهم این است باید پیش از حذف 
آن به آث��ار و تبعاتی که به دنبال دارد توجه می ش��د و 
برای آن برنامه ری��زی صورت می گرفت.وی ادامه داد: 
دی م��اه س��ال ۱۴۰۰ بحث ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مطرح ش��د اما این اتفاق به تازگی وارد فاز اجرایی شده 
است. باید پیش از اجرای این طرح برنامه های حمایتی 
تصویب می شد که امروز معطل این برنامه ها نمی ماندیم. 

اگر چه در جریان این هس��تیم ک��ه اقدامات الزم برای 
تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان انجام شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: 
هنوز نهاده ها با ارز نیمایی وارد بازار نش��ده است و بازار 
دچار کمبود نهاده است. همین کمبود باعث شده جوی 
داخلی که قبل از حذف ارز با قیمت ۹۰۰۰ تومان فروش 
می رفت و بعد از حذف ارز می بایست به ۱۲ هزار تومان 
می رس��ید به حدود ۱۵ هزار تومان برس��د.وی تصریح 
کرد:اینکه ح��ذف ارز ترجیحی به نفع صنعت دامپروی 

کش��ور است یا نه بس��تگی به عملکرد دولت دارد. اگر 
دولت به موقع اقدامات حمایتی را انجام دهد و به موقع 
جلوی خسارتی که ممکن است از این محل وارد شود، 
گرفته ش��ود می توان چالش را به فرصت تبدیل کرد. 
اما اگر در این بین تاخیری ایجاد شود خسارت بسیاری 
به تولیدکنندگان وارد خواهد شد.دادرس در پایان گفت: 
برنامه ریزی نباید فقط روی کاغذ باشد بلکه باید در میدان 
هم مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا این برنامه 

مطرح شده قابل پیاده سازی است یا خیر؟.

نهاده  نیمایی هنوز وارد بازار نشده
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک عنوان کرد

حل مشکل بازار اجاره با تصویب اجاره داری حرفه ای
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مطرح کرد؛

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان 
با اشاره به افزایش اجاره نشینی به ۴۳ درصد، 
گفت: کاس��تی ها در حوزه تولید مسکن طی 
سال های گذش��ته منجر به افزایش اجاره ها 
و اجاره نشینی ش��د، اما این مشکل می تواند 
با تصوی��ب الیحه اجاره داری حل ش��ود.به 
گزارش ایرنا،س��ید محم��د مرتضوی درباره 
وضعی��ت بازار اج��اره و راه��کار کنترل آن، 
اظهار کرد: کاس��تی در حوزه تولید مس��کن 
طی سال های گذش��ته منجر به آن شد که 
اجاره ها به ش��کل بی سابقه ای افزایش یابد. 
ع��دم تعادل در عرضه و تقاضا و کس��ری ۶ 
میلیون واحد مس��کونی مواردی است که نا 
به سامانی در بازار اجاره را تشدید کرده است 
و معتقدیم این مش��کل ب��ا تصویب الیحه 

اجاره داری حل وفصل خواهد شد.

آمادگیبخ�شخصوصیب�رایورودبه ���
بازاراجارهداری

وی درب��اره سرنوش��ت الیحه اج��اره داری 
حرفه ای، گفت: الیحه اجاره داری در دستور 
کار دولت است، چکش کاری ها و کارشناسی 
مربوط��ه در وزارت راه و شهرس��ازی روی 
الیح��ه انج��ام ش��ده و در دول��ت منتظ��ر 
از  اس��ت.مرتضوی  و تصوی��ب  رس��یدگی 
آمادگ��ی بخش خصوص��ی ب��ری ورود به 
بازار اجاره داری خب��ر داد و گفت: امیدواریم 
هر چه زودتر مورد تصویب شود و در اختیار 
سرمایه گذاران و بخش خصوصی این حوزه 
قرار گیرد که انبوه سازان بتوانند حضور موثر 
در این طرح داش��ته و کس��ری بازار مسکن 
را جب��ران کنند.وی به سیاس��ت های دولت 
گذش��ته برای کنترل اجاره بها اش��اره کرد و 

گفت: در س��ال های اخیر دولت تالش کرد 
با قیمت گذاری دس��توری و تعیین و تکلیف 
در روابط موجران و مستاجران به تنظیم بازار 
بپردازد و  افزایش های نگران کننده در حوزه 
اجاره را دستوری و تکلیفی کاهش دهد، اما 

موفقیت قابل توجهی ایجاد نشد.
درصدیدراوایلدهه ازاجارهنشینی���2۷

90به۴۳درصدرسیدیم
این فعال حوزه ساختمان درباره دالیل عدم 
موفقیت تعیین س��قف اجاره به��ا گفت: نرخ 
ت��ورم از آن چیزی که ب��رای افزایش اجاره 
پیش بینی شده، باالتر است و به طور متوسط 
اگر تورم ۵۰ درصدی در حوزه ساخت وسازها 
را در نظر بگیریم، تناس��بی با افزایش سقف 
اجاره ۲۵ درصدی در تهران ندارد.مرتضوی 
گفت: رصد ما از ب��ازار اجاره حکایت از این 

دارد ک��ه از اجاره نش��ینی در کش��ور از ۲۷ 
درص��دی در اوای��ل دهه ۹۰ ب��ه ۴۳ درصد 
رس��یده است و این ش��رایط نگران کننده با 
تصویب الیحه اجاره نشینی در دولت و ایجاد 
صرفه اقتصادی برای تولید این واحدها برای 
بخش خصوصی تا حدود زیادی حل خواهد 

شد.
را اج�اره ت�ورم، ب�ا متناس�ب مال�کان ���

بهروزرسانیمیکنند
وی اضاف��ه کرد: عقب ماندن ب��ازار اجاره از 
تورم موضوعی اس��ت که مالکین نمی توانند 
بپذیرند و ب��ا اقدام ب��رای دور زدن تکالیف 
و مصوبه ه��ای دس��توری، س��عی می کنند 
متناس��ب با تورم اج��اره را به روزرس��انی و 
اجاره ها را با شرایط تورمی کشور هماهنگ 
کنند.مرتضوی گفت: هیچ راه حلی جز اینکه 

بخش��ی از تولیدات مس��کن به اجاره داری 
حرف��ه ای اختصاص یابد، فع��اًل وجود ندارد 
و بهتر اس��ت درص��دی از واحدهایی که در 
طرح جهش مس��کن در نظر گرفته ش��ده، 
حتم��اً در این بخش اس��تفاده ش��ود. اکنون 
زوج ه��ای جوانی داریم که برای بازس��ازی 
شرایط اقتصادی فرصت می خواهند و حتی 
قادر نیس��تند، سهم آورده اندک برای شروع 
مش��ارکت در طرح نهضت ملی مس��کن را 

تامین کنند.
خانهه�ایاج�ارهای،توانزوجه�ابرای ���

ورودبهبازارمسکنراتقویتمیکند
به گفته این فعال بخش مسکن این زوج ها 
می توانند از خانه های اجاره ای استفاده کرده 
و در میان م��دت با س��کونت در این واحدها 

شرایط اقتصادی خود را ترمیم کنند.
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بانک و بيمه

برنامه عملیاتی بانک دی برای کاهش 
اضافه برداشت از بانک مرکزی

مدیرعامل بانک دی ب��ا بیان این که اضافه 
برداش��ت از بان��ک مرک��زی آثار س��وئی بر 
عملیات بانکی و نیز فضای اقتصادی کش��ور 
دارد، گف��ت: خوش��بختانه ب��ا حمایت های 
بان��ک مرکزی و ارائه ی��ک برنامه عملیاتی، 
اضافه برداش��ت بانک ه��ا از بانک مرکزی 
به س��رعت در حال کاهش است. به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی به 
تدوی��ن یک برنامه عملیاتی به همین منظور 
در بان��ک دی اش��اره و خاطرنش��ان کرد: با 
افزای��ش جذب منابع و نی��ز واگذاری امالک 
م��ازاد، تراز عملیاتی بانک دی در حال بهبود 
است. به گفته وی، اضافه برداشت بانک دی 
ب��ا عملیاتی کردن این برنامه به س��رعت در 
حال کاهش اس��ت و این شرایط نوید دهنده 

روزهای بسیار خوب برای بانک خواهد بود.

 تقدیر استانداری تهران
 از پست بانک ایران

حش��مت اله عس��گری مع��اون هماهنگی و 
امور اقتصادی اس��تانداری تهران، با ارس��ال 
تقدیرنامه ای به دکتر بهزاد شیری مدیر عامل 
پس��ت بانک ایران از پرداخت صد در صدی 
تس��هیالت موضوع قانون حمایت از اشتغال 
پایدار در مناطق روس��تایی و عشایری استان 
تقدیر نمود. به گزارش روابط عمومی پس��ت 
بان��ک ایران: در بخش��ی از تقدیرنامه معاون 
هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران 
به دکتر شیری آمده است: از حسن همکاری 
جنابعالی و مجموعه هم��کاران آن بانک در 
استان تهران به جهت پرداخت صد در صدی 
تس��هیالت موضوع قانون حمایت از اشتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری استان، 
صمیمانه تقدیر و تش��کر نم��وده و از خداوند 
متعال برای جنابعالی و همکاران گرانقدر این 
بانک س��المتی و توفیق روز افزون مسئلت 

می نمایم.

بازدید مدیر عامل بیمه سامان از 
نمایشگاه نساجی یزد

مدیرعامل شرکت بیمه سامان، اعالم کرد که 
صنعت نساجی، یکی از صنایع مهم و اثر گذار 
کشوردر حوزه تولید و ایجاد ارزش افزوده بوده 
و در راستای حفظ و ارتقای سرمایه های ملی، 
زمینه های  همکاری فراوانی بین صنعت بیمه 
و نساجی وجود دارد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت بیمه سامان، احمد رضا ضرابیه، با حضور 
در یازدهمین نمایش��گاه بی��ن المللی صنعت 
نساجی در استان یزد، پیرامون توسعه همکاری 
بیشتر بیمه ای با دست اندر کاران این صنعت، 
گفت و گو کرد. وی، در حاشیه این نمایشگاه، 
افزود: صنعت بیمه با تکیه بر تجربیات ارزنده 
در طول س��ال ها، اکنون به عنوان یک حامی 
و پشتیبان برای صنایع مختلف از جمله صنعت 
نس��اجی، نقش آفرینی می کن��د و با کاهش 
آس��یب ها، حمای��ت ه��ای الزم را از فعاالن 
این صنعت انجام می دهد. ضرابیه، با اش��اره 
ب��ه وجود انواع بیمه نامه برای حمایت از تولید 
کنندگان و کارفرمایان، اذعان داشت که فعاالن 
صنعت نساجی با خرید بیمه نامه های مختلف، 
می توانند س��رمایه های خود را در مقابل انواع 
ریسک ها، ایمن نگه دارند. یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت نساجی استان یزد، سوم تا 
شش��م خرداد ماه با حضور قابل توجه فعاالن 
صنعت نساجی در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی این استان برگزار شده است. 

»لبخند با امام رئوف« با بیمه تعاون
بیمه تعاون به مناسبت والدت امام رضا )ع(، 
طرح »لبخند با امام رئوف« را در زمینه بیمه 
های زندگی راه اندازی کرده است. به گزارش 
روابط عمومی بیمه تعاون، به مناسبت والدت 
امام رض��ا )ع( طرح »لبخند با امام رئوف« را 
برای بیمه های زندگی راه اندازی کرده است. 
بر اس��اس این طرح، تمام افرادی که در بازه 
زمانی ۵ تا ۳۱ خرداد نسبت به تهیه بیمه نامه 
زندگی بیمه تعاون اقدام کرده باشند می توانند 
در قرعه کشی هشت کارت ۵۰۰ هزار تومانی 
خرید بیمه نامه شرکت کنند. شایان ذکر است 
با توجه به برگزاری قرعه کش��ی به صورت 
زنده در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام، تهیه 
کنندگان بیمه زندگی الزم اس��ت تا نس��بت 
به دنبال کردن صفحه ش��رکت به نش��انی 
 taavonlife_ins و  taavonins_co

اقدام کنند. 

اخبار

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه 
بانک سپه پیش��رو در اجرای مصوبات دولت است، گفت: با اجرای  سیستم 
یکپارچه بانکداری و سند برنامه تحول راهبردی بانک سپه در افق ۱۴۰۴ باید 
به افق های آینده بانک نگریست و از دستاوردهای آن سخن گفت. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در مراسم رونمایی از سیستم یکپارچه بانکداری و سند برنامه تحول 
راهبردی بانک س��په در افق ۱۴۰۴  که عصر امروز سه شنبه سوم خردادماه 
همزمان با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در سالن همایش های بانک 
سپه برگزار شد، با تقدیر از زحمات انجام  شده در طراحی، اجرا و مدیریت این 

سیستم، آن را نماد موفقیت بانک سپه در انجام مأموریت های محوله از سوی 
دولت و ساماندهی بانک ها دانست. وی با تقدیر از تالش های صورت گرفته 
در مدت زمان اجرا و نهایی ش��دن ابرپروژه ادغام، گفت: بانک سپه در ایفای 
مس��ئولیت خطیر ادغام، س��ربلند و موفق بوده و توانسته با اتکا به تجربیات 
حاصل در زمان ادغام، آن را در قالب سیستم یکپارچه بانکداری، طراحی، اجرا 
و عملیاتی کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری های انجام  شده دکتر 
ابراهیمی مدیرعامل بانک س��په درخصوص طراحی و اجرای اولین سیستم 
متمرکز بانکداری، تدوین س��ند تحول راهبردی بانک سپه در افق ۱۴۰۴ را 
نمادی از صرف فعل خواستن و توانستن عنوان کرد. دکتر خاندوزی اقدامات 

انجام  شده درخصوص طراحی سیستم یکپارچه بانکداری در این بانک را فراتر 
از مسئولیت های اقتصادی و مالی آن دانست و تاکید کرد: با اجرای این سامانه 
و سند تحول باید به افق های آینده بانک سپه نگریست و از دستاوردهای آن 
س��خن گفت. وی با تأکید بر نقش و جایگاه بانک س��په در رشد و بالندگی 
اقتصادی، برنامه های این بانک را در مسیر  پیشبرد سیاست های دولت و نظام 
عنوان و از مدیران و کارکنان بانک سپه قدردانی کرد. وزیر امور اقتصادی و 
دارایی این چش��م انداز را در مسیر دستیابی به اهداف کشور و رشد اقتصادی 
دانس��ت و بانک س��په را بانک پیش��رو در اجرای مصوبات دولت مانند ارائه 

تسهیالت خرد به مردم بدون دریافت تضامین و... یاد کرد.

بانک سپه پیشرو در اجرای مصوبات دولت است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران ارشد بانک سپه: 

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد:

عض��و هیات مدیره بانک مس��کن از ابالغ بخش��نامه 
پرداخت تسهیالت فرزندآوری به شعب این بانک خبر 
داد. سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره و سرپرست 
معاونت در امور اعتباری و بین الملل بانک مس��کن با 
اع��الم این خبر در گفت وگو ب��ا خبرنگار پایگاه اطالع 
رسانی بانک مس��کن - هیبنا گفت: با تصویب هیات 
مدیره بانک مس��کن اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری در س��ال ۱۴۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات 
مربوطه در تمامی شعب این بانک آغاز شد. وی افزود: 
تس��هیالت مزبور به پدرانی که فرزندانش��ان از تاریخ 
۱/۱/۱۴۰۰ در داخل کشور متولد و دارای تابعیت کشور 
جمهوری اس��المی ایران هستند، مشروط بر اینکه در 
سامانه تس��هیالت قرض الحسنه فرزندآوری به نشانی 
ve.cbi.ir ثبت نام کرده باش��ند، پس از تعیین شعبه، 
تشکیل و تکمیل پرونده تسهیالتی در چارچوب ضوابط 
و مقررات ذیربط قابل پرداخت است. عضو هیات مدیره 
بانک مس��کن درباره سقف تس��هیالت قرض الحسنه 

فرزندآوری و مدت بازپرداخت آن در سال ۱۴۰۱ گفت: 
بر همین اساس، به فرزند اول مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال 

با دوره بازپرداخت ۳ س��ال )۳۶ م��اه(، فرزند دوم مبلغ 
۴۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۴ س��ال )۴۸ ماه( 

و همچنین فرزند س��وم و چه��ارم و پنجم هر کدام به 
ترتی��ب ۶۰۰ میلیون ری��ال، ۸۰۰ میلیون ریال و یک 
هزار میلیون ریال تعلق می گیرد. وی با بیان این مطلب 
که بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری با ۶ 
ماه دوره تنفس صورت می گیرد، اظهار کرد: متقاضیان 
واجد ش��رایط، برای فرزندان متولد مورخ اول فروردین 
ماه س��ال جاری به بع��د و حداکثر تا ۲ س��ال پس از 
تاریخ تولد فرزند می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه 
مربوطه اقدام کنند. پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری به پدر، یک بار برای هر فرزند متولد ش��ده 
امکان پذیر اس��ت. فاضلی��ان نرخ کارمزد تس��هیالت 
قرض الحسنه فرزندآوری را ۴ درصد به صورت ساالنه 
عنوان کرد و گفت: تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
مش��روط به عدم وجود س��ابقه چک برگشتی و بدهی 
غیر جاری، پس از انجام اعتبارسنجی متقاضی )پدر( با 
اس��تفاده از فرم های اعتبارسنجی قابل پرداخت خواهد 

بود.

پرداخت تسهیالت فرزندآوری در بانک مسکن آغاز شد

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری ها میان بانک ملی ایران و دانشگاه عالمه طباطبایی
مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس دانشگاه 
عالم��ه طباطبایی ام��روز دو تفاهم نامه به 
منظور توسعه همکاری های دو جانبه امضا 
کردن��د. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ای��ران، دکتر محمد رض��ا فرزین مدیرعامل 
بانک مل��ی ایران در مراس��م امض��ای این 
تفاهم نامه ها که در محل بانک برگزار ش��د 
با تش��ریح اهمیت دانشگاه عالمه طباطبایی 

در تربیت دانشجویان آینده ساز کشور، گفت: 
هر تالش��ی برای کمک به توسعه دانشگاه 
و فعالیت های آن، کمک به بهبود ش��رایط 
اکنون و آینده کش��ور است. وی افزود: بانک 
ملی ایران برای تقویت فعالیت های اقتصادی 
و نیز توس��عه کمی و کیفی دانشگاه عالمه 
طباطبای��ی آمادگی دارد و از همه ظرفیت ها 
در این زمینه بهره خواهد برد. رئیس دانشگاه 

عالمه طباطبائی نیز در این نشست به جایگاه 
رفی��ع بانک ملی ای��ران در فضای اقتصادی 
کشور اشاره کرد و با بیان این که همکاری دو 
جانبه بانک و دانشگاه می تواند افق روشنی 
پیش روی کشور ایجاد کند، گفت: امیدواریم 
این دو تفاهم نامه، چش��م انداز مطلوب تری 
را ب��رای هر دو نهاد ایجاد کند. دکتر عبداهلل 
معتمدی همچنین استقرار خدمات بانک ملی 

ایران مانند باجه و دستگاه خودپرداز در مکان 
های مورد نظر دانشگاه را خواستار شد و افزود: 
دانشگاه عالمه طباطبایی حساب های خود را 
در بان��ک ملی ایران متمرکز خواهد کرد تا از 
این طریق امکان همکاری نزدیک تر فراهم 
ش��ود. طرفین همچنین درباره کمک به راه 
اندازی دانشکده فاینانس، پرداخت تسهیالت 
به دانش��جویان در قالب صندوق نیکوکاری، 

تس��هیل افتتاح حس��اب برای دانش��جویان 
خارج��ی و کمک به توس��عه فیزیکی بخش 
هایی از دانش��گاه به توافق رسیدند. در پایان 
این جلسه که جمعی از اعضای هیات مدیره 
و مدیران ارش��د بانک ملی ای��ران به همراه 
جمعی از معاونان دانشگاه عالمه طباطبایی 
حضور داش��تند، دو تفاه��م نامه همکاری به 

امضای طرفین رسید. 

خبر

طرح توسعه حرم امام حسین )ع( به 
مرحله کاشی کاری رسید

رئیس س��تاد توسعه و بازسازی عتبات کربال 
از آغاز عملیات کاشی کار، آئینه کاری و اجرای 
نما در صحن حضرت زین��ب )س( خبر داد. 
ب��ه گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از روابط 
عمومی س��تاد توس��عه و بازس��ازی عتبات 
عالی��ات، محمدرض��ا بنی اس��دی راد رئیس 
ستاد توس��عه و بازسازی عتبات کربال گفت: 
با هم��ت هنرمن��دان و اس��تادکاران ایرانی، 
عملیات نازک کاری و اجرای کاشی کاری ها، 
آئینه کاری ه��ا و طاق نماه��ا در فاز نخس��ت 
از طرح توس��عه حرم مطهر امام حس��ین )ع( 
مزین بنام صحن حض��رت زینب )س( آغاز 
شد. وی با بیان اینکه تمامی طرح ها و نقوش 
با نظارت و مش��ورت هیأت مهندسی آستان 
مقدس حسینی انتخاب و اجرا می شود، افزود: 
اس��تادکاران ایران��ی ابتدا ی��ک نمونه از هنر 
معماری ایرانی و اسالمی مانند کاشی کاری، 
ط��اق نما ی��ا ن��ازک کاری شبس��تان را اجرا 
می کنند، سپس هیأت مهندسی آستان مقدس 
حسینی و شخص شیخ عبدالمهدی کربالیی 
تولیت عتبه حس��ینی درباره آن نظر می دهند 
و در نهایت با تأیید عتبه، طرح اجرا می شود. 
وی با بیان اینکه بزودی عملیات سنگ کاری 
و کاشی کاری نیز آغاز می شود گفت: به تازگی 
تولیت آس��تان مقدس حس��ینی از نماکاری 
شبس��تان زیر زمینی صح��ن حضرت زینب 
)س( در بخ��ش باب القبل��ه بازدید و نظرات 

خود درباره طرح و نقوش را ارائه کرد. 

تخصیص اعتبارات وزارت ارشاد برای 
نوسازی و تجهیز فضاهای فرهنگی

وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: در 
زمینه توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی این 
شهرستان ازجمله کتابخانه ها اعتبارات وزارت 
فرهنگ برای نوسازی در اختیار خواهد گرفت. 
به گ��زارش »عصر ایرانی��ان«، محمدمهدی 
اس��ماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شورای 
اداری شهرس��تان بهارس��تان از توابع استان 
تهران گفت: نکات و مسائل مطرح شده در این 
جلسه در کنار دستاوردهای بازدیدهای میدانی 
س��فر اس��تانی در هیأت دولت و نهاد ریاست 
جمه��وری مط��رح و پیگیری می ش��ود. وی 
افزود: همه موارد در جلسات کارشناسی هیأت 
دولت در راستای رفع مشکالت مناطق محروم 
پیگیری و امیدواریم همه مشکالت با اقدامات 
جهادی و ایجاد امکانات مناسب مرتفع شود. 
عضو هیأت دولت مردمی در ادامه به اهمیت 
رفع مش��کالت شهرستان بهارس��تان اشاره 
کرد و گفت: این شهرس��تان نیازمند امکانات 
متناسب با جمعیت آن در تمامی حوزه ها است. 
عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی گفت: 
توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی شهرستان 
بهارستان از جمله کتابخانه ها باید در دستور کار 
قرار گیرد و در این زمین��ه از اعتبارات وزارت 
فرهنگ ب��رای نوس��ازی و تجهیز فضاهای 
فرهنگی بهره خواهیم برد ش��د، البته مهم تر 
از ایجاد زیرساخت، تهیه تولید محتوای غنی 
در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری است 
که باید مورد توجه ق��رار گیرد. وی به بیانات 
مقام معظم رهب��ری درباره اهمیت توس��عه 
فعالیت ه��ای فرهنگی در امامزادگان اش��اره 
کرد و افزود: همانطور که مقام معظم رهبری 
فرموده اند: »امامزاده ها قطب فرهنگی باشد«، 
ما نیز در وزارت فرهنگ به تقویت این مساله 
اهتمام خواهیم داشت و در همین راستا توسعه 
و تجهیز کتابخانه ها، دارالقرآن و سالن های چند 
منظوره، سه امامزاده شهرستان بهارستان مورد 
توجه قرار گیرد. اسماعیلی در بخش دیگری 
از س��خنانش به طرح مردمی س��ازی و توزیع 
عادالن��ه یارانه ها پرداخت و گفت: متأس��فانه 
اغلب پرونده های اقتصادی در دادگاه ها مربوط 
به مشکالت ارز ۴. ۲۰۰ تومان بود، همچنین 
نتیجه بررسی ها نشان می دهد در روش سابق 
پرداخت یارانه ها در حق مردم اجحاف می شد.

خبر

 ماجرای انتقام َنیر از قنبردیزل
نمایش »دندون طال« به کارگردانی داود میرباقری از جمله 
آثار خاطره انگیز تئاتر در دهه ۷۰ است که با استقبال بسیار 
مخاطبان همراه بود و سال ها بعد میرباقری سریالی نیز از 
روی این اثر تولید کرد. ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و با سپری کردن بیش از ۴ دهه پا به قرنی تازه گذاشت؛ در 
این عمر سپری شده ۴۳ ساله، آثار مختلفی با موضوعاتی 
متنوع از دفاع مقدسی، دینی، کمدی، اجتماعی و … تولید 
و در سالن های تئاتر به صحنه رفتند. برخی از این آثار بسیار 
جریان ساز بودند و برخی آثار خاطره انگیز و پرمخاطب. شاید 
خالی از لطف نباشد مروری داشته باشیم بر آثاری که طی 
دهه های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ تولید و اجرا ش��دند، روندی که 
ای��ن آثار برای تمرین و تولید ط��ی کردند، گروهی که در 
تولید و اجرای اثر حضور داشتند و دیدن تصاویر این اجراها 
اعم از عکس یا فیلم. از این رو در گروه هنر تصمیم بر این 
ش��د که از آغاز سال ۱۴۰۰ با جمع آوری اطالعات مختلف 
اجراهای ۴ دهه گذش��ته، مروری بر تولیدات تئاتر ایران در 
این بازه زمانی داش��ته باش��یم که این گزارش ها در س��ال 
۱۴۰۱ ه��م ادامه می یابند. در چهل و چهارمین گام از مرور 
»چهار دهه خاطرات صحنه« سراغ نمایش »دندون طال« 
به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری رفته ایم. نمایش 
»دندون طال« س��ال ۷۸ به کارگردانی داوود میرباقری در 
سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به اجرا در آمد و با استقبال 
بسیار زیاد مخاطبان روبرو شد. داریوش ارجمند، اصغر همت، 
مهدی فتحی، ستاره اس��کندری، بهنار جعفری، سیروس 
گرجس��تانی، حسن پورشیرازی، محس��ن قاضی مردادی، 
امیریل ارجمند، شهرام فرضی پور از جمله بازیگران این اثر 
نمایش��ی در سال ۷۸ بودند. داوود میرباقری چهره شناخته 
شده ای برای مخاطبان سینما و تلویزیون محسوب می شود 
که در تئاتر، سینما، تلویزیون و حتی شبکه نمایش خانگی 
ب��ه فعالیت پرداخته و در همه این عرصه ها هم آثار خاطره 
انگیز و موفقی را کارگردانی کرده اس��ت. در واقع می توان 
گفت مهمترین تصویری که ط��ی چند دهه اخیر از تاریخ 
اس��الم و ساخت سریال های مذهبی که با دیالوگ نویسی 
تفکربرانگیز، موزون و آهنگین نیز همراه اس��ت در اذهان 
مخاطبان حک شده مربوط به سریال های داوود میرباقری 
است؛ س��ریال هایی چون »امام علی )ع(« و »مختارنامه« 
جزو ش��اخص ترین آثار مذهبی هستند که تاکنون ساخته 
شده اند و به اعتقاد بسیاری از منتقدان و تماشاگران حرفه ای 
و متخصص ش��اید تا سال ها بعد هم کسی نتواند آثاری به 
این عظمت و کیفیت در ایران تولید کند. میرباقری فعالیت 
هن��ری اش را از تئات��ر و همزمان تلویزی��ون آغاز کرد که 
نویس��ندگی و اجرای آثاری چ��ون »معرکه در معرکه« که 
توس��ط سیاوش طهمورث به صحنه رفت و »عشق آباد«، 
»دندون طال« و »پرده عاشقی« که خودش کارگردانی کرد 
از جمله نمایش های خاطره انگیر و پرمخاطبی هستند که 

میرباق��ری در دهه ۷۰ به صحنه برد. البته میرباقری پیش 
از اج��رای این آثار و در دهه ۶۰ با کارگردانی س��ریال هایی 
چون »رعنا« و »گرگ ها« که از اولین سریال های خانوادگی 
اجتماعی میرباقری در تلویزیون هستند توانست نظرها را به 
خود جلب کند و بعد از آن بود که مسیر ساخت آثار سینمایی 
و تلویزیونی دیگری چون »آدم برفی«، »ساحره«، »مسافر 
ری«، »امام علی )ع(«، »مختارنامه«، »معصومیت از دست 
رفته«، »ش��اه گوش«، »دندون ط��ال« و در نهایت پروژه 
»سلمان فارسی« که این سال ها درگیر تولید آن است، برای 
وی باز شد. مسیری که البته از مشکالت سخت ممیزی و 
مصائب و چالش های مالی هم به دور نماند؛ مصائبی که در 
سینما با توقیف فیلمی چون »آدم برفی« و در شبکه نمایش 
خانگی با متوقف شدن سریالی چون »ماه تی تی« همراه شد 
و در تلویزیون نیز سال ها به نتیجه نرسیدن »سلمان فارسی« 
و انتظار میرباقری برای به انجام رساندن آنچه را که وصیت 
خود می خواند، در برداش��ت. نمایش »دندون طال« یکی از 
نمایش هایی است که میرباقری در اواخر دهه ۷۰ به صحنه 
ب��رد و در زمان خود از مرداد ت��ا دی ۷۸ با نزدیک به ۱۴۰ 
اجرا یکی از موفق ترین و پرمخاطب ترین آثاری بود که در 
تئاتر ایران به صحنه رفت. »دندون طال« را شاید بتوان جزو 
اولین نمایش های خصوصی ایران نامید که به تهیه کنندگی 
عبداهلل اس��کندری طراح گریم شناخته شده ایران اجرا شد 
و حتی قیمت بلیت ۱۵۰۰ تومان��ی نمایش در دوره ای که 
قیمت بلیت نمایش ها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ تومان بود در زمان 
خود بدعت گذار شد. در خالصه داستان »دندون طال« آمده 
است: نَیر دختری مهاجر با پدری علیل ساکن حلبی آبادهای 
حاش��یه شهر تهران و مشغول دوره گردی و دست فروشی 
اس��ت. او با پاسبانی به جرم سعد معبر کردن درگیر شده و 
پا به فرار می گذارد و به قهوه خانه ای پناه می برد که پاتوق 
عده ای از الت و لوت های ش��هر است. صاحب قهوه خانه 
شخصی اس��ت به نام قنبر دیزلی ملقب به »دندون طال« 
است که به نیر پناه می دهد. قنبر از شجاعت و پاکدامنی و 

زحمت کش��ی نیر خوشش می آید و نیر نیز از جوانمردی و 
حق طلبی او. این آشنایی منجر به عشقی آتشین شده که 
فرجامش بارداری نیر است. قهوه چی بعد از آنی که عشقش 
فروکش کرده اس��ت پشیمان ش��ده و منکر بچه می شود 
… نیر وقتی با طینت ناپاک قنبر مواجه می ش��ود تصمیم 
هولناک��ی می گیرد. او قصد دارد به کم��ک بچه ای که در 
شکم دارد از قهوه چی انتقام بگیرد اما...عوامل پشت صحنه 
این اثر نمایش��ی نیز از جمله چهره های حرفه ای و شناخته 
شده حوزه فعالیت خود بودند که همین امر نمایش »دندون 
طال« را به اثری جذاب و تاثیرگذار در دنیای نمایش تبدیل 
کرد که بعد از گذشت سال ها همچنان در اذهان مخاطبان 
باق��ی مانده و خود میرباقری هم بعد از ۱۶ س��ال تصمیم 
گرفت از این نمایش اقتباس��ی برای شبکه نمایش خانگی 
تولید کند که البته سریال »دندون طال« نتوانست موفقیت 

نمایش را برای این کارگردان به دنبال داشته باشد. از جمله 
عوامل این نمایش می توان به آهنگساز: وارطان ساهاکیان، 
برنامه ریز: فرید سجادی حسینی، طراح صحنه: محسن شاه 
ابراهیمی، عکاس: محمدرضا ش��ریفی نیا، مسعود پاکدل، 
طراح گریم: بابک اس��کندری، گریمور )اجراکننده گریم(: 
یوحنا حکیمی، مهدی محمدی، س��ینا خاکس��اری، سارا 
اسکندری، فریبا ایزدشناس، طراح نور: مرتضی ممیز، دستیار 
اول کارگردان: فرید سجادی حسینی، طراح پوستر، بروشور 
و اقالم تبلیغاتی: محمدرضا شریفی نیا، طراح لباس: محسن 
شاه ابراهیمی، دستیار طراح لباس: سیما گرجستانی، مجری 
طرح: عبداهلل اسکندری، نوازنده: حمید قنبری، مهدی فالح، 
مشتاق قاراداش��خانی، طراح فرم و حرکت: نادر رجب پور، 
مدیر صحنه: عادل بزدوده، منشی صحنه: سیما گرجستانی، 
دستیار نور: محمد اسدی، همسرایان: انوش معظمی، افشین 
هن��ری، جواد گودرزی، علی کریمی، آرش دلدار، احس��ان 
مجیدی، رضا کشاورز، پیام مرادی، علیرضا سعادتی، محسن 
سلیمانی، سعید لشگری اشاره کرد. داوود میرباقری از معدود 
کارگردان هایی بود که در نمایش »دندون طال« از تصنیف 
سرایی برای پیشبرد داستان استفاده کرد؛ تکنیکی که سال 
هاس��ت به دست فراموش سپرده شده است. سرودن اشعار 
و و نگارش و تنظیم تصنیف های نمایش و بعدها س��ریال 
»دندون طال« را هنگامه مفید نمایش��نامه نویس، شاعر و 
ترانه سرای شناخته ش��ده کودک و نوجوان برعهده داشت 
که نه تنها خاطره تصنیف سازی برپایه موسیقی سیاه بازی 
و تخت حوضی و این سبک موسیقی از دست رفته را برای 
مخاطبان بیدار کرد بلکه این تصنیف ها را با ساختاری منطبق 
بر اثر و شخصیت ها به بخشی از متن تبدیل مبدل ساخت.

وقتی داریوش ارجمند »دندون طال« شد؛
فرهنگی
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روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»ژاک ژان دو مورگان« که بود؟
ژاک ژان ماري دو مورگان، باستان شناس فرانسوي 
در س��وم ژوئن ۱۸۵۷م در فرانسه به دنیا آمد.وي 
پ��س از طي تحصیالت خود در مهندس��ي معدن، 
در فرانسه، انگلس��تان، بلژیک، اتریش و آلمان به 
تحقیقات زمین شناسي پرداخت و گزارشاتي در این 
زمینه منتش��ر کرد.این سفرها باعث جلب توجه او 
به آثار ما قبل تاریخ انسان گردید.دومورگان در ۳۲ 
س��الگي به نمایندگي از دولت فرانسه به آسیا سفر 
نم��ود و پس از بازدید از هند و قفقاز و ارمنس��تان، 
به مدت سه سال در ایران اقامت گزید.او در ایران، 
ضمن انجام تحقیقات زمین شناسي، براي نخستین 
ب��ار به کش��ف معادن نف��ت در ایران نائل ش��د و 
گزارشي در این باب به فرانسه فرستاد.بر اثر همین 
گزارش بود که دارسي، سرمایه دار انگلیسي، امتیاز 
اس��تخراج نفت را از دولت ای��ران گرفت و موفق 
به اس��تخراج نفت ش��د.در همین حال، دومورگان 
نتیجه مطالعات و بررس��ي هاي خ��ود در ایران را 
در ۹ جلد منتشر س��اخت.دو مورگان در سال هاي 
بعد، به عنوان مس��ئول هیأت باستان شناسي مصر 
و مدیرکل ش��عبه آثار باس��تاني مصر به تحقیقات 
فراواني درباره مصر قدیم پرداخت و موزه اسکندریه 

را نیز تأسیس کرد.

تشييع دو شهيد گمنام دانش آموز دفاع مقدس مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست وهفتم )۸۵(

حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 

ْرُهْم َم��ا اَل ُیْبِصُروَن …خدایا  الرحمن الرحی��م َو بَصِّ
آنچه را مرزداران ما نس��بت ب��ه آن بینش و بصیرت 
ندارند، نس��بت به آن بینا و آگاهشان کن. سومین در 
خواس��ت امام سجاد س��الم اهلل علیه که در این فراز 
طل��ب می نمای��د بین��ش و بصیرت اس��ت. پیرامون 
بصیرت مطلب فراوان اس��ت از جمل��ه این که رهبر 
معظ��م انقالب فرمودن��د:  بصیرت یک ش��عبه ای از 
عقالنّیت است و نشان دهنده ی عمق دین داری است. 
یعنی انس��ان بی بصیرت بهره کامل از عقل ندارد  در 

نتیجه دین ش��ناس نیس��ت. انتخاب مرزداران باید بر 
اساس عقالنیت   دین داری باشد که اگر اینچنین باشد 
در هن��گام تصمیم گیری ها با بصیرت عمل می کند. 
بصیرت مانع از خطا می ش��ود،زرق و برق دشمن بی 
اثر می ش��ود،بر وعده و وعیدهای دش��من اثر بار نمی 
کند،اطهار نظر عجوالنه ندارد، انسان با بصیرت صبور 
و شکور است،بصیرت انسان را راز دار تربیت می کند، 
بصیرت باعث می شود که ما در در قول و فعل به آخر 
آن بیندیشیم، بصیرت یعنی هر قول و فعلی که سبب 

تقویت دش��من و جبهه خودی بشود از آن پرهیز شود، 
درک صحیح از وقایع از آثار بصیرت است،

بصی��رت مس��تقیم به اتح��اد عق��ل و دل برمیگردد، 
بصی��رت ق��وه برهان را در انس��ان تقوی��ت می کند، 
بصی��رت از ویژگی های انبیا و اولیا اس��ت، انس��ان با 
بصیرت از وقایع کذش��ته درس می گیرد و عبرت می 
آموزد، انسان بصیر عالوه بر داشتن قدرت تشخیص از 
امدادهای الهی و غیبی غافل نیست، دنیا طلبی انسان 

را بی بصیرت می کند
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فناوری

ساخت دستگاه رطوبت سنج خاک در کشور
دستگاه رطوبت سنج خاک )TDR(، به همت فناوران یکی از شرکت های دانش محور مستقر در پارک علم و فناوری 
کرمان طراحی و ساخته شد.به گزارش ایسنا، مهندس علی اسدی، مدیرعامل این شرکت گفت: تیم تحقیق و توسعه 
)R&D( در تالش ۸ ماهه موفق به س��اخت دس��تگاهی ش��د که عالوه بر توانایی کاهش مصرف آب در بخش 
کشاورزی، شرایط الزم برای رشد بهینه گیاهان را نیز فراهم می کند.وی افزود: این سنسور با فرستادن امواج الکتریکی 
دارای فرکانس های متفاوت در طول یک هادی، به بررسی سیگنال های بازگشتی و تغییرات آن می پردازد، این موارد 
شامل تغییر در شکل موج، مدت زمان رفت و برگشت سیگنال است.مدیرعامل این شرکت دانش محور خاطرنشان کرد: 
نصب این دستگاه مقدار رطوبت و هدایت الکتریکی خاک را به ما گزارش می دهد، دانستن این موارد عالوه بر اینکه در 
مصرف آب صرفه جویی قابل توجهی ایجاد می کند، شرایط مناسبی نیز برای رشد گیاه فراهم می کند.مهندس اسدی 
اظهار کرد: تاکنون برند معتبر داخلی برای این محصول ساخته نشده، همچنین برندهای خارجی مشابه نیز از طریق 

واسطه ها وارد ایران می شوند، از نمونه برندهای خارجی می توان بهCALT ،RIKA ،VEINASA  اشاره کرد.

تشخیص کرونا در 3۰ دقیقه با تست جدید ادرار و خون 
تحقیقات نشان می دهد یک روش آزمایشگاهی می تواند با تحلیل نمونه ادرار، خون یا بزاق ظرف ۳۰ دقیقه ابتال به 
کووید۱۹ را شناسایی کند.به گزارش مهر، محققان روش تستی را شناسایی کرده اند که با تحلیل نمونه ادرار، خون یا 
 RT-LAMP بزاق فرد، می توانند پس از ۳۰ دقیقه ابتالی آنان به کووید ۱۹ را شناس��ایی کنند.این روش که به نام
شناخته شده شامل بررسی ماده ژنتیکی یا RNAویروس کرونا در نمونه های آزمایشگاهی است.RT-LAMP روشی 
شناخته شده است که قباًل برای ردیابی ویروس هایی مانند زیکا و ابوال نیز به کار رفته است.محققان استفاده از این روش 
برای تشخیص کووید ۱۹ را در یک پژوهش بررسی کردند.به گفته لورا لمب یکی از کارشناسان سیستم خدمات درمانی 
در ایالت میشیگان آمریکا، هدف اصلی این پژوهش بررسی سریع یک تست تشخیصی بوده است.به گفته محققان این 
روش در مقایسه با موارد دیگر ارزان تر است و موانع کمتری برای انجام آن وجود دارد.همچنین نتیجه چنین آزمایشی بسیار 
سریع تر از روش PCR مشخص می شود.PCR  روشی است که هم اکنون در سراسر جهان برای تشخیص ابتالء به 
کووید ۱۹ استفاده می شود.برای این منظور محققان روی نمونه های شبیه سازی شده از بیماران آزمایش هایی انجام دادند.
نمونه های آزمایشگاهی شبیه سازی شده دارای مواد ژنتیک Sars-Cov-۲ مصنوعی بودند.از سوی دیگر نمونه های 
آزمایش��گاهی با ویروس واقعی Sars-CoV-۲ نیز در این تحقیق بررسی شدند.هر دو نوع نمونه های آزمایشگاهی 
 با روش RT-LAMP و همچنین PCR آزمایش ش��دند.در این پژوهش محققان توانس��تند با اس��تفاده از روش

RT-LAMP ویروس Sars-CoV-۲ را در نمونه های شبیه سازی ظرف ۳۰ تا ۴۵ دقیقه شناسایی کنند.به گفته 
محققان تس��ت RT-LAMP با دقت ۹۵ درصد نمونه های آزمایش��گاهی با مواد ژنتیک مصنوعی ویروس کرونا را 
شناسایی کرد.این درحالی است که دقت تستPCR  در تشخیص این نوع نمونه های آزمایشگاهی ۹۰ درصد اعالم 

شده است.

محقق ایرانی آسفالت کاهش دهنده مصرف سوخت ابداع کرد
مصرف باالی سوخت به خصوص در کامیون ها همیشه چالشی مهم بوده و یک محقق ایرانی با ابداع نوعی آسفالت 
جدید به حل این مشکل کمک کرده است.به گزارش مهر، وزن زیاد کامیون ها معمواًل باعث می شود حرکت مداوم آنها 
بر روی آسفالت جاده ها، به سطح آن آسیب بزند و پستی و بلندی ها و ترک های فراوانی را در آسفالت ایجاد کند که همین 
امر باعث افزایش مصرف سوخت کامیون ها می شود.حسام آذری جعفری، محقق ایرانی پست دکتری گروه مهندسی 
عمران و محیط زیست دانشگاه ام آی تی و همکارانش از ابداع روش تازه ای برای تولید نوعی آسفالت مستحکم تر و 
مقاوم تر خبر داده اند که در برابر وزن زیاد کامیون ها به سادگی آسیب نمی بیند و شکل اولیه خود را حفظ می کند.همین 
مساله موجب می شود تا مدیریت و کاهش مصرف سوخت کامیون ها راحت تر شود.کاهش انتشار دی اکسیدکربن در جو 
زمین و حفاظت از محیط زیست مزیت دیگر ابداع این روش است.در این روش مواد ارزان قیمتی مانند الیاف مصنوعی یا 
نانولوله های کربنی به آسفالت عادی اضافه می شوند.اگر چه این مواد معمواًل تنها ده درصد از آسفالت معمولی را به خود 
اختصاص می دهند، اما همین تغییر کوچک باعث سفت شدن و استحکام بهتر آسفالت می شود.یک روش جایگزین دیگر 
افزایش مقدار سنگی است که به دیگر ترکیبات آسفالت افزوده می شود.در عوض باید از قیر که به عنوان ماده چسبنده 
آسفالت استفاده می شود، کاست.پیش از این برخی محققان پیشنهاد کرده بودند که برای راه سازی به جای آسفالت از 
سیمان استفاده شود که البته این روش پرهزینه تر است، ولی عمر مفید جاده ها را افزایش می دهد.براساس برآوردهای 
این گروه تحقیقاتی اگر تنها ۱۰ درصد از جاده های آمریکا ظرف ۵۰ سال آینده با آسفالت های مستحکم تر پوشانده شوند، 
صرفه جویی در مصرف سوخت کامیون ها به کاهش انتشار ۴۴۰ مگاتن دی اکسیدکربن در جو زمین منجر می شود.

کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری آسفالت نیز مزیت جانبی دیگر محسوب می شود.

روابط عمومی صنایع شهید دوران

صنایع شهید دوران  در نظر دارد نسبت به برونسپاری سه قلم قطعه مکانیکی طبق نقشه و مشخصات فنی موجود از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی کتبی و عقد قرارداد از شرکت های  دارای ماشین آالت CNC و  توانایی فنی الزم  را دارند اقدام نماید . واحدهایی که توانایی انجام 
امور مذکور را دارند می توانند ضمن تماس با نلفن های ۳۵۷۶۸۳۴۷ و ۳۵۷۶۸۳۴۵ همه روزه بجز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل در ساعات 
اداری بمنظور دریافت برگه شرایط و مشخصات مناقصه به آدرس مشروحه زیر مراجعه و پیشنهاد خود را ظرف مدت حداکثر ده روز پس از 
تاریخ نشر آگهی در داخل صندوق مناقصه شماره ۱۲۰ این صنایع بیاندازند ، پیشنهادهای رسیده در کمیسیون مناقصه باز و نتیجه آن اعالم 
خواهد شد ، سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد ها مختار می باشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود ، الزم به 

ذکر است ارائه معرفی نامه  و گواهی نامه سمتا مرتبط و معتبرجهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
آدرس : تهران – انتهای بزرگراه شهید بابایی – جاده اختصاصی پارچین – صنایع شهید دوران

آگهی مناقصه عمومی  شماره  ۱۷2۱/۱4۰۱ 

م/الف: ۸۱4
 شناسه آگهی: ۱32۵6۰6

ادامهازصفحهیک ���
....چرا ک��ه قواعد بین المل��ل را زیرپا 
گذاش��ته اند و کس��ی که این قواعد را 
زیرپ��ا می گ��ذارد نباید تص��ور کنند به 

آنها جعبه ش��یرینی کادو داده می شود. 
کش��وری که قواعد را نادیده می گیرد 
احترام متقابل در برابر آن کش��ور معنا 
ندارد. گوش به فرم��ان دیگران بودن 

نتیجه اش این می ش��ود ک��ه برخورد با 
آنها جدی باشد. 

یونانی ه��ا اثبات کنند که یک کش��ور 
هس��تند نه یک ایالت از آمریکا، امروز 

یونانی ه��ا به نحوی عم��ل کردند که 
بس��یاری از مردم تص��ور می کنند که 
این کش��ور یک ده از آمریکا اس��ت و 

اختیاری از خود ندارد.

توقیف نفتکش های یونانی بخشی از حق ایران است

ادامهازصفحهیک ���
...همه آحاد جامعه، نمایندگان مجلس و دیگر مسؤوالن 
کشور بود. توجه دادن به اهمیت نگاه ملی در مجلس به 
جای محلی که تصریح اصل ۸۴ قانون اساس��ی است و 
هر نماینده را در برابر تمام ملت مسؤول می داند، در کنار 
تبیین ش��رایط جهانی و وقوع چند حادثه نادر به صورت 
همزم��ان، همچون رقابت ه��ای خصمان��ه قدرت ها با 
یکدیگ��ر، تح��رکات نظام��ی در مناطق حس��اس دنیا، 
بیماری های فراگیر یا تهدیدهای غذایی در سطح جهان 
که نه تنها برای ما، بلکه برای همه کش��ورها، مدیریت 
امور داخلی کشورش��ان را دشوارتر و پیچیده تر می کند، 
ضمن این که جمهوری اسالمی ایران به دلیل وارد کردن 
مردم ساالری دینی به عنوان یک سخن نو در مباحثات 
جهانی که توانس��ته جدول تنظیم شده نظام سلطه را بر 
مبنای س��لطه گر و س��لطه پذیر به هم بریزد، دشمنی و 
خصومت قدرت های درج��ه یک دنیا را علیه این پدیده 
بر انگیخته اس��ت؛ توجهی که باعث کالن نگری بیشتر 
در س��طح مدیران و همچنین عموم مردم خواهد ش��د. 
همچنین، تحلیل مبنایی و تاریخی رهبر فرزانه انقالب 
از تغییر یک معادله حیاتی در فتح خرمش��هر با عواملی 
چون مجاهدت، از خودگذشتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل 
و ن��گاه بلندمدت به آرمان ها ذی��ل اخالص و توکل بر 
خدا از س��وی رزمندگان اس��الم که به نجات ملی ملت 
ای��ران منجر ش��د و باید به عنوان ی��ک قاعده در طول 
س��ال های آینده و در حوادث و رخدادهای مختلف این 
دنیا مورد توجه مس��ؤوالن به خصوص جوانان قرار گیرد 
و همچنین تعریف دقیق از شاخصه های انقالبی ماندن، 
در حقیقت مانیفس��ت انقالبیگری ب��رای درمان دردها 
و تغیی��ر معادله به نفع مردم اس��ت. البته نگاه کالن به 
فرمایش های رهبر انقالب نباید مانع دیده ش��دن برخی 
تذکرات ظریف و محترمانه ایشان به مجلس یازدهم در 
بیان برخی تمثیل های انقالبی ماندن ش��ود. لذا معتقدم 
نمایندگان مجلس باید در سلس��ه نشست های داخلی با 
خ��ود مرور کنند ک��ه کدام مصوبه را ب��ا علم به این که 
می دانستند ش��ورای نگهبان رد می کند، تصویب کردند 
تا مس��ؤولیتش به گردن شورای نگهبان بیفتد. آیا ورود 
به موضوعاتی چون ایجاد تغییرات س��اختاری در نحوه 
معافیت و خدمت س��ربازی و صدور مجوز خرید خدمت 
س��ربازی بدون هماهنگی با ستادکل نیروهای مسلح یا 
طرح کلی و مبهم شفافیت قوای سه گانه که با استراتژی 
»همه یا هیچ کس« برای کنار زدن طرح شفافیت آرای 

نمایندگان به عنوان یک مطالبه عمومی، در کمتر از یک 
هفت��ه به مجلس آم��د و در مقابل اصول مختلف قانون 
اساس��ی قرار گرفته است، از مصادیق این تذکر نیستند؟ 
در نگاه��ی دیگر به ای��ن فرمایش ها، آیا تصویب برخی 
اضاف��ه پرداخت ها برای اقش��ار مختلف جامعه در حالی 
که دولت در ش��رایط جنگ اقتصادی و دش��وار جهانی، 
ام��کان تحقق آن پرداخت ها را ن��دارد یا ایجاد تکالیف 
متعدد بانک��ی و تورم زا در کنار ایج��اد تکلیف غیرقابل 
انجام مبنی بر این که قیمت ها باید س��ال ۱۴۰۱ در کنار 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت ش��هریور ۱۴۰۰ باشد. 
در حالی که زمان تصویب قانون بودجه )اس��فند ۱۴۰۰( 
نرخ بس��یاری از کاالها و خدمات نس��بت به ش��هریور 
افزایش داش��ته و ام��کان تحقق این حک��م قانونی در 
عم��ل برای دولت وجود ن��دارد، مصداق این تذکر رهبر 
معظ��م انقالب در مس��ؤولیت پذیری نیس��ت که گاهی 
قانون��ی به تصویب می رس��د که این قان��ون را دولت با 
این امکانات و ش��رایطی ک��ه دارد، نمی تواند عمل کند 
ولی مجلس عمال با تصوی��ب آن می گوید خیلی خب، 
م��ن تصویب می کنم، بگ��ذار او عمل نکند و مردم او را 
متهم کنند؟ همچنین باید کمی با خودمان بدون تعارف 
مرور کنیم و ببینیم این که رهبر معظم انقالب فرمودند 
نماینده انقالبی آن کسی است که جو زده نمی شود و اگر 
مجل��س یک قانون را تصویب کرد و به دلیل این که در 
سایت ها و در فضای مجازی و مانند اینها علیه مجلس، 
علیه ای��ن قانون جنجال کردند، نبای��د نمایندگان را به 
زانو دربیاورد. در طول دو س��ال گذشته چه نمونه ای جز 
مصوبه مجلس برای اعمال اصل ۸۵ قانون اساس��ی و 
تشکیل یک کمیسیون مشترک برای ساماندهی فضای 
مجازی، جدای از محتوای آن که حتما نیازمند بررس��ی، 
اصالح یا تکمیل اس��ت داش��ته؟ این ک��ه رهبر انقالب 
در بیانات��ی که ۲۲ تیرم��اه ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری با 
نمایندگان مجلس یازدهم داش��تند، همچون این جلسه 
اخی��ر بر اهتمام به مس��ائل کلیدی و اولوی��ت دار تاکید 
کردند و مساله مدیریت بر فضای مجازی را یکی از این 
مس��ائل مهم عنوان کردند و فرمودند این مساله، مساله 
بلندمدت هم نیست، بلکه مساله کوتاه مدت و میان مدت 
و جزو مس��ائل نزدیک ماست که باید به آن توجه شود، 
چه مقدار تا امروز رعایت ش��ده اس��ت؟ و از این دس��ت 
تذکرات مهم و راهگشایی که می تواند با اصالح رویه ها 
به انقالبی ماندن مجلس در مدت زمان باقیمانده کمک 
کند. این س��خنان در عین جامعیت، به صورت فش��رده 

به تشریح ش��اخص های انقالبی همچون ساده زیستی، 
امانتداری، مسؤولیت پذیری و نینداختن بار مسؤولیت بر 
دوش دیگ��ران، مردمی بودن در عین دوری از جوزدگی 
و عوام زدگی، اجتناب جدی از فساد و تبعیض، همکاری 
صمیمانه با دیگر دس��ت اندرکاران کش��ور، پایبندی به 
قانون اساسی و توجه جدی به سیاست های کلی کشور 
پرداخته و چشم اندازی به سوی آینده را پیش روی همه 
نیروهای انقالب می گش��اید که تنها محدود به مجلس 
و زم��ان اکنون نمی ش��ود و امکان خوان��ش مجدد در 
س��ال های آینده را دارد. البته باید توجه داش��ت وقتی با 
فش��ردگی در عین جامعیت در این سخنان که شاخصه 
یک مانیفست است، روبه رو هستیم، برای زنده ماندن و 
این که دچار آفت اس��تفاده یک بار مصرف از آن نش��ود، 
باید مبانی مطرح شده در این مانیفست توسط نیروهای 
انقالبی دائم بازگش��ایی ش��ود و در حد همین اجمال و 
فش��ردگی باقی نماند و مصادی��ق آن در هر دوره ای با 
این فرمایش ها مورد س��نجش واقع شود. بی توجهی به 
روح حاکم بر این سخنان، در واقع به پایان بخشیدن به 
آن منجر می شود و مانیفست ارائه شده را از دایره توجه 
دائم��ی و بازخوانی های مکرر برای ام��روز و فردا خارج 
می کند. مس��اله دیگری که باید درباره مانیفس��ت ارائه 
ش��ده مورد توجه قرار بگیرد، توجه به رویکرد اجتماعی 
است تا مخاطبان آن صرفا محدود به نمایندگان مجلس 
یازدهم نش��ود و همان طور که رهبری در فرمایش های 
خود بهره بردن از قاعده فتح خرمش��هر را برای حوادث 
آین��ده به جوانان توصیه کردند، باید با اجتماعی س��ازی 
ای��ن س��خنان، یک ظرفی��ت پیش برنده ب��رای تحقق 
آرمان های انقالب فراهم شود که این مهم نیز با کمک 
جوانان معتقد به مبانی انقالب اس��المی ممکن خواهد 
ب��ود. می توان فرمایش های رهبر معظم انقالب در جمع 
نماین��دگان مجلس را در امت��داد بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی نیز که مخاطبان اصلی آن جوانان بودند، تفسیر 
کرد و مبانی انقالبیگری و انقالبی ماندن را برای تحقق 
اهداف تعیین ش��ده در این بیانیه به بازخوانی و تفس��یر 
مجدد نشس��ت و نمایندگان ج��وان مجلس یازدهم که 
خ��ود جزو اولین ثمره های ن��گاه اعتمادگونه رهبری در 
بیانیه گام دوم به جوانان هستند، باید با ازخودگذشتگی 
از خواس��ته های حقیر و ش��ناخت درس��ت از مس��یر و 
ت��الش برای انقالب��ی ماندن، با آگاه��ی از توانایی ها و 
شناخت آسیب پذیری ها، زمینه ساز تحقق این سخنان و 

الگوسازی اجتماعی شوند.

هم��راه اول ب��ا هدف حمای��ت از فرآیند ج��ذب بدون 
واس��طه نخبگان دانشگاهی، در نمایشگاه کار دانشگاه 
ته��ران حضور می یابد. به گ��زارش اداره کل ارتباطات 
شرکت ارتباطات س��یار ایران، نمایشگاه کار هیبریدی 
دانش��گاه تهران از روز یکش��نبه ۸ خرداد تا ۱۰ خرداد 
۱۴۰۱ در مح��ل پردی��س فنی این دانش��گاه، با هدف 
ج��ذب نی��روی متخص��ص و با اس��تعداد در ش��رکت 
های ب��زرگ و معتبر ایران برگزار می ش��ود و میزبان 
کارجویان و فارغ التحصیالن اس��ت.     همراه اول به 
عنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کش��ور با 
حضور در این رویداد که اصطالحا به شکل »هیبرید« 
یعنی به دو صورت حضوری و آنالین برگزار می شود، 

حمای��ت خود را از رویکرد جذب دانش��جویان نخبه در 
صنایع کش��ور اعالم کرده و درصدد ج��ذب نیروهای 
متخصص در صنعت تلکام است. این نمایشگاه ضمن 
برقراری ارتباطی بی واس��طه میان بازار کار و دانشگاه، 
فرص��ت تعاملی مس��تقیم و رو در رو بین کارجویان و 
دانش��جویان نخبه با صنعتگ��ران را فراهم می آورد تا 
ب��دون هیچ دغدغه ای به گفتگ��و درباره فرصت های 
ش��غلی بپردازند. تعامل بر این مبنا، منجر به شناسایی 
فرصت های ش��غلی شرکت ها و ارس��ال رزومه برای 
مناسب ترین موقعیت های کاری، کشف استعدادهای 
بالقوه دانشگاهی از سوی شرکت ها و همچنین شبکه 
س��ازی می ش��ود.     برگزاری کارگاه های آموزشی و 

سمینارهای راهنمای مسیر شغلی نیز تسهیل گر فرآیند 
کارجویی در مس��یر انتخاب حوزه کاری و مس��یر رشد 

کارجویان است.

مانیفست انقالبیگری و چند تذکر رهبری برای انقالبی ماندن

حضور همراه اول در نمایشگاه کار دانشگاه تهران با هدف جذب نخبگان

همه  منازل روستایی استان یزد به طور کامل زیر چتر 
حمایتی بیمه ای بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 
قرار گرفتند. در جریان سفر محمد ترکمانه مدیرعامل 
بنیاد برکت به اس��تان ی��زد، تفاهم نامه بیمه حوادث 
منازل روس��تایی میان این بنیاد و اس��تانداری یزد به 
امضا رس��ید. با امضای این تفاهم نام��ه، همه  منازل 
روستایی استان یزد زیر پوشش حمایتی بیمه ای بنیاد 
برکت قرار گفتند. مدیرعامل بنیاد برکت در این مراسم 
گفت: بیمه برکت وابسته به بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرم��ان امام با هدف ایجاد و گس��ترش چتر حمایتی 
برای س��اکنان روستاهای کش��ور و توسعه فرهنگ 
بیمه در این مناطق، همه خانه های روس��تایی استان 
یزد را تحت پوشش بیمه حوادث شامل آتش سوزی، 

زلزله، انفجار، صاعقه، س��یل، طغیان آب رودخانه ها، 
آتشفش��ان، توفان، تندباد، گردباد و ضایعات ناشی از 
آب برف و باران قرار داده است. محمد ترکمانه افزود: 
با اجرای این طرح، بیمه  برکت در صورت وقوع زلزله، 
سیل، آتش سوزی و سایر حوادث طبیعی به روستاییان 
خسارت پرداخت می کند. وی خاطرنشان  کرد: عالوه 
بر استان یزد، خانه های روستایی استان های مختلف 
کشور از جمله لرس��تان، خوزستان، خراسان شمالی، 
کهگیلویه و بویراحمد، کردستان کرمان، گیالن، یزد و 
هرمزگان از حمایت های بیمه ای بنیاد برکت برخوردار 
ش��ده اند.  مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به عملکرد 
این بنیاد در بیمه حوادث خانه های روستایی در سال 
ج��اری گفت: از آغاز س��ال مالی ۱۴۰۱ ت��ا به امروز 

نزدیک به ۴۶۳ هزار واحد مسکونی روستایی در شش 
استان خوزستان، هرمزگان، کردستان، کرمان، گیالن 
و یزد تحت پوشش بیمه حوادث برکت قرار گرفته اند. 
ترکمانه تاکید کرد: بنیاد برکت با توجه به رس��الت و 
ماموریت های خود و جهت تس��هیل در اجرایی شدن 
بیمه ح��وادث خانه های روس��تایی، در پرداخت حق 
بیمه بیمه نامه های صادره با اس��تانداری ها مشارکت 
می نمای��د. مدیرعامل بنیاد برکت در جریان س��فر به 
اس��تان یزد با آی��ت اهلل ناصری ی��زدی نماینده ولی 
فقیه در اس��تان و امام جمعه شهر یزد نیز دیدار کرد 
و گزارشی از عملکرد بنیاد در حوزه های اشتغال زایی، 
توانمندسازی اقتصادی، عمرانی و زیربنایی در مناطق 

محروم و روستایی استان ارائه نمود.

بیمه حوادث برکت همه خانه های روستایی یزد
با امضای تفاهم نامه میان بنیاد برکت و استانداری یزد محقق شد؛ 


