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عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: 
مجموع��اً حدود ۱۱۰ هزار واحد مس��کن مهر از هر ۳ 
دستگاه متولی این پروژه شامل شرکت عمران شهرهای 
جدید، بنیاد مس��کن و سازمان ملی زمین مسکن باقی 

مانده که احداث آنها هنوز تکمیل نشده ...

110 هزار دستگاه مسکن مهر 
همچنان نیمه تمام هستند

عضو هيئت مديره سازمان ملی زمين و مسکن:

اگرچه وزیر راه و شهرس��ازی از برنام��ه واردات هزار 
دستگاه لوکوموتیو خبر داده است، اما برخی کارشناسان 
نیاز به لوکوموتیو با ظرفیت موجود شبکه ریلی را بسیار 
کمتر از این میزان برآورد می کنند.رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه...

اولویت تامین نیاز کشور به 
لوکوموتیو با تولید داخل یا واردات؟

تأمین  بیش از ۴ میلیون تن کاالی 
اساسی از منابع داخلی و خارجی

ايران به يک هزار دستگاه کشنده ريلی نياز دارد

وزیر ارشاد:
الزم است فعالیت های 

فرهنگی و هنری به 
مساجد برگردد

ترسو را توفیق و کامیابی محال است. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

سدسازی های مشابه ترکیه 
در آسیای میانه و تهدید 

شرق ایران
سمیه رفیعی ���

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس
و  گ��رد  پدیده  تش��دید 
غبار در اکثر نقاط کشور 
مش��کالتی  بروز  باعث 
پدیده  این  اس��ت،  شده 
چندی��ن عل��ت دارد ک��ه باید ب��ه طور 
همزمان به همه آنها توجه ش��ود. یکی 
از مهمترین علل این پدیده، این اس��ت 
که ایران در کمربند خش��ک زمین واقع 
شده و تغییرات اقلیمی و خشکسالی هایی 
که طی س��الهای گذشته تاکنون تجربه 
کرده ایم، باعث تشدید این پدیده شده اند. 
از س��وی دیگر، برخی برنامه ها نتوانسته 
است جلوی این آسیب ها را بگیرد و آثار 
تخریبی ناشی از تغییرات اقلیمی سرعت 
بیش��تری از برنامه ها و تدابیر ما داش��ته 

است...
ادامه در صفحه آخر ���

یونان اقدام غیرقانونی خود 
را جبران کند

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی  ���
نایب رئیس کمیس�یون برنام�ه و بودجه 

مجلس
با توقیف دو کشتی متخلف 
یونانی در خلی��ج فارس 
اقت��دار نظ��ام جمهوری 
اسالمی نش��ان داده شد. 
مجلس همه جانبه از اقدام مقتدرانه سپاه 
پاسداران حمایت می کند. گذشت آن زمانی 
که دش��منان ایران هر کاری می خواستند 
دربراب��ر ای��ران انج��ام داده و ای��ران هم 
خویشتنداری می کرد. یونان با دستور آمریکا 
نفتک��ش ما را متوقف می کند و نفت را به 
ایاالت متحده می دهد این طبیعی است که 
باید نسبت به این اقدام خود پاسخگو باشد. 
تازمانی ک��ه یونان اقدام غیرقانونی خود را 
جبران نکند، نفتکش ایران را تحویل ندهد 
و خسارت وارده را جبران نکند، باید منتظر 
برخورد قانونی ایران با کشتی ها متخلفش 

در خلیج فارس باشد.
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ايران و جهان

دولت روحانی تشکل های سیاسی را 
محدود کرد

دبیرکل جامعه نمایندگان ادوار مجلس با بیان 
اینکه دولت روحانی، ش��رایطی برای احزاب 
تعیین ک��رد که خیلی ها نمی توانس��تند خود 
را با آن وفق دهن��د، گفت: منتظر ایجاد این 
تغییرات هس��تیم. محسن کوهکن در گفتگو 
با »عص��ر ایرانیان« درباره فعالیت تش��کل 
متبوع��ش در عرصه سیاس��ی، گفت: وزارت 
کش��وِر دولت تدبیر و امید، ی��ک آئین نامه و 
ش��رایطی برای احزاب تعیین کرد که خیلی 
از تش��کل ها نمی توانس��تند خ��ود را ب��ا آن 
ش��رایط وفق دهند. مثاًل ش��رط عضویت در 
جامعه اس��المی نمایندگان ادوار، سابقه یک 
دوره کامل نمایندگی مجلس اس��ت. وی با 
بیان اینکه اگر یک اس��تان کوچک را در نظر 
بگیریم و ۱۰ دوره نمایندگان آن را محاس��به 
کنیم، نهایتاً ۴۰ نفر باقی می مانند، اظهار کرد: 
با این تعداد نمی توانند در مرکز استان خویش 
دفتر تأس��یس کنند. فقط می توانند در تهران 
دفتر داشته باشند. درواقع این کار دولت قبل 
باعث شد که بس��یاری از تشکل ها غیرفعال 

شوند.

شاهد تورم قانون در کشور هستیم
نماین��ده مردم چابه��ار در مجلس گفت: در 
کش��ور ما بیش از ۱۱ هزار عن��وان قانونی 
وجود دارد ک��ه باید قانون گ��ذاری کاهش 
یابد و نظارت مقدم بر آن شود. معین الدین 
س��عیدی در گفتگو با »عص��ر ایرانیان« با 
اش��اره به اقدامات مجل��س یازدهم، گفت: 
این مجلس به خوبی به موضوع محرومیت 
زدای��ی ورود ک��رد. مجلس ردی��ف بودجه 
مش��خصی ب��رای ح��وزه محرومیت زدایی 
در نظ��ر گرفت که اثر مثبت خ��ود را روی 
پروژه های مهمی چون پروژه آب در مناطق 
محروم کشور گذاشته است. وی بیان کرد: 
مجلس یازدهم بازدیدهای میدانی را به طور 

دقیق و مرتب پیگیری کرد. 

ترکیه از عملیات نظامی در شمال 
سوریه منصرف شده است

منابع وابسته به آنکارا اعالم کردند که طرف 
ترکیه ای به سرکرده های گروههای مسلح 
وابسته به خود گفته است که عملیات نظامی 
در شمال س��وریه تا اطالع ثانوی به تعویق 
افتاد. به گزارش العرب��ی الجدید، یک منبع 
آگاه وابس��ته ب��ه آنچه ارتش ملی س��وریه 
خوان��ده می ش��ود و نامش را ف��اش نکرد، 
گفت که طرف ترکیه ای به س��رکرده های 
گروههای مس��لح وابسته به خود گفته است 
که عملیات نظامی تا اطالع ثانوی به تعویق 
افتاده است. به گفته این منبع این تصمیم در 
جریان نشست روز ش��نبه در منطقه مرزی 
کلس اعالم شده است. به گفته وی، به نظر 
می رس��د که مخالفت منطقه ای و جهانی با 
هرگونه تغییری در ش��رایط میدانی ش��مال 
س��وریه، آن��کارا را مجبور ک��رده تا عملیات 
نظامی خ��ود را به تأخیر بین��دازد. عملیاتی 
که گفته شده با هدف توسعه »منطقه امن« 
ب��رای بازگرداندن تعداد زیادی از پناهندگان 
س��وری و عقب تر راندن شبه نظامیان ُکرد از 

مرز ترکیه انجام خواهد گرفت.

شهر بندری »کراسنی« در دونتسک به 
کنترل نیروهای روس درآمد

س��خنگوی وزارت دفاع روس��یه امروز در 
جری��ان مصاحبه ای در مس��کو اعالم کرد 
که شهر کراس��نی اوکراین در دونتسک به 
کنترل نیروه��ای روس درآمده اس��ت. به 
گزارش خبرگزاری تاس، ایگور کوناشنکوف، 
س��خنگوی وزارت دفاع روسیه امروز شنبه 
در جری��ان مصاحب��ه ای در مس��کو اعالم 
کرد: ش��هر بندری »کراس��نی« در منطقه 
دونتس��ک اوکراین به کنترل نیروهای این 
کشور درآمده است. سخنگوی وزارت دفاع 
روس��یه در ادامه با بیان اینکه عملیات ویژه 
یگان های نظامی روسیه در اوکراین ادامه 
دارد، گف��ت که ارتش کش��ورش همراه با 
نیروهای دونتسک ش��هر کراسنی را تحت 
کنت��رل کام��ل خ��ود درآورده ان��د. ایگور 
کوناش��نکوف در این خصوص اضافه کرد: 
مرکز فرماندهی پیشروی تیپ ۳۰ مکانیزه 
ارتش اوکراین در ش��هرک بهموت و مرکز 
فرمانده��ی ی��گان پدافن��د منطق��ه ای در 
شهرک سولدار با موشک هدف قرار گرفته 

و منهدم شدند.

اخبار

رئی��س مجل��س گف��ت: در مجل��س س��عی کردیم 
فضاس��ازی های منفی که علیه مجلس یازدهم ایجاد 
کرده اند را خنثی کنیم، یعنی در مجلس یازدهم اولویت 
حل مشکالت مهم کشوری است. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی یکش��نبه )8 خ��رداد( در نمایش��گاه علمی 
پژوهشی و فناوری دانش��گاه آزاد، اظهار داشت: امروز 
دانش��گاه از تمام نقاط خاص خود استفاده کرده است 
و در بین مردم نفوذ کرده و فراگیر ش��ده است و امروز 

حضوری مستمر در بین مردم دارد. وی افزود: امروز در 
ای��ن فرصت گام دوم می توانیم نیازهای خودمان را از 
طریق دانش بنیان حل کنیم همچنین دانش بنیان می 
تواند یک جهش بزرگ برای حل مشکالت اقتصادی 
کش��ور که چالش های جدی و اساسی برای ما ایجاد 
کرده است را رقم زند. رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: نقش دانش��گاه آزاد اسالمی منحصربه فرد است 
به ش��رطی ک��ه آن حرکت از پایین ب��ه باال و مردمی 
خ��ود را حفظ کن��د. یعنی اگر به س��مت تمرکزگرایی 

و س��مت روش های بروکراس��ی س��خت اداری و به 
بحث ه��ای علم در زندگ��ی مردم ب��روز و ظهور پیدا 
نکند هیچگاه موفق نخواهد شد. قالیباف افزود: امروز 
این فرصت برای دانش��گاه است تا براساس رویکردها 
و جهت  گیری ها و نظام مس��ائل کشور از نظام مسائل 
محل��ی با اولویت تا نظام مس��ائل منطقه ای، س��طح 
فروملی و ملی و سطح منطقه ای و بین المللی حرکت 
کند با این ترتیب دانش��گاه آزاد می تواند بدرخشد و در 
این مسیر گام بردارد. وی تصریح کرد: در مجلس سعی 

کردیم فضاسازی های منفی که علیه مجلس یازدهم 
ایجاد کرده اند را خنثی کنیم. یعنی در مجلس یازدهم 
با تجربه هایی که در نظام مس��ائل کشور و مشکالت 
اجرایی و چالش های کشور وجود دارد از این رو اولویت 
اصلی مجلس ش��ورای اس��المی حل مشکالت مهم 
کشوری است. رئیس مجلس تاکید کرد: نمونه عینی 
آن قانون جهش تولید دانش بنیان بود که ۱8 ماه قبل 
بدون آنکه اطالعی داشته باشیم که شعار امسال برپایه 

دانش بنیان ها نامگذاری خواهد شد.

اولویت اصلی مجلس حل مشکالت مهم کشور است
رئیس مجلس:

موشک های مقاومت تل آویو را نشانه گرفته اند
راهپیمایی »روز پرچم« و بازی صهیونیست ها با آتش؛

فضای ملتهب سرزمین های اشغالی در آستانه برگزاری مراسم تحریک آمیز پرچم 
صهیونیست ها باعث شده تا تهدید گروه های مقاومت عینی تر جلوه کند و باید 
دید عصر دیروز، پایتخت اسرائیل موشک باران می شود؟ صهیونیست ها هر سال 
و بر مبنای تقویم عبری سالروز اشغال قدس شرقی به وسیله نیروهای این رژیم 
را در سال ۱۹۶۷ جشن می گیرند و آن را »مسیرة األعالم«  یا راهپیمایی پرچم 
می خوانند؛ اقدامی تحریک آمیز به وسیله صهیونیست ها که در آن به آوازخوانی 
و رقص با پرچم می پردازند و ش��عارهایی س��ر می دهند که احساسات اعراب و 
فلسطینیان را جریحه دار می کند؛ آن ها مدعی هستند قدس متعلق به یهودیان 
است و فلسطینیان را از این شهر بیرون خواهند کرد.برپایی این مراسم تحریک آمیز 
هر ساله همچون امسال موجب تنش در سرزمین های اشغالی می شود و از هفته 
گذشته گروه ها و رهبران فلسطینی مردم را به مقابله با آن و حراست از تعرض 
به حریم مسجداالقصی فراخوانده اند. از شب گذشته و بامداد دیروز )یکشنبه( و 
هم زمان با روز پرچم که قرار بود ساعت ۱۶ )به وقت محلی( برگزار شود، نظامیان 
صهیونیس��ت به منطقه »جبل مکبر« واقع در قدس اشغالی حمله کردند و به 
التهاب آفرینی در داخل مسجداالقصی مبادرت ورزیدند که با واکنش فلسطینیان 
مواجه شده اند. در یکی از ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و 
بازتاب فراوانی داشته است، کودکی فلسطینی مانع از ادامه مسیر جوانی اسرائیلی 

می شود که در دست خود پرچم این رژیم را حمل می کرد.
اوضاع میدانی در سرزمین های اشغالی ���

هرچند تا برگزاری راهپیمایی تحریک آمیز پرچم به وس��یله صهیونیس��ت ها در 
بخش قدیمی قدس اش��غالی و مجموعه مس��جداالقصی ساعاتی باقی مانده 
اس��ت، ولی گزارش های میدانی نشان می دهد فضا به شدت ملتهب و وضعیت 
امنیتی در فلس��طین اشغالی حاکم است. جوانان فلسطینی با استفاده از وسایل 
آتش زای دست ساز در حال مقابله با نظامیان صهیونیست هستند و آن ها نیز به 
س��مت فلسطینی ها تیراندازی می کنند. عالوه بر این، زنان فلسطینی در داخل 
مسجداالقصی به هتک حرمت صهیونیست ها با سر دادن شعار اهلل اکبر واکنش 
نشان می دهند. در این راستا ایست بازرسی منطقه الجلمه واقع در شمال اردوگاه 
»جنین« با وس��یله  انفجاری دست س��از هدف حمله قرار گرفت. نظامیان رژیم 
اشغالگر صهیونیستی همچنین بامداد امروز با حمله به مسجداالقصی، در مجاورت 
مصالی قبله مستقر شده اند و نمازگزاران فلسطینی را که داخل این مکان مقدس 

حضور یافته بودند، محاصره کردند. شهرک نشینان صهیونیست نیز بار دیگر به 
خانه های شهروندان فلسطینی در محله شمالی الحواره حمله کردند. هالل احمر 
فلسطین اعالم کرد، ۳۰ فلسطینی در درگیری  با شهرک نشینان صهیونیست در 
دو شهرک الحواره و کفرقدوم مجروح شدند. منابع محلی در کرانه باختری نیز 
می گویند میان جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر در ورودی منطقه جماعین 
در جنوب نابلس درگیری رخ داده است. جوانان فلسطینی توانستند پرچمی بزرگ 
از فلسطین را بر فراز یکی از مراکز تجاری نابلس نصب کنند. منابع عبری خبر 
دادند، ارتش رژیم صهیونیستی نیروهای خود را در منطقه جنوب تقویت خواهد 
کرد و آتش بارهای گنبد آهنین در همه شهرها مستقر شده و این در حالی است 
که روز گذشته )ش��نبه( گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه دست کم ۲۰ 

فروند راکت به سمت دریا شلیک کردند.
واکنش گروه های مقاومت فلسطین ���

گروه های مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی درباره ورود به مسجداالقصی 
به وس��یله برگزاری مراسم راهپیمایی پرچم هش��دار داده و اعالم کرده اند، این 
راهپیمایی بش��که باروت اس��ت و منطقه را ش��عله ور می کند. اسماعیل هنیه، 
رئیس دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت اس��المی فلس��طین )حماس( با هشدار 
به صهیونیس��ت ها درباره اینکه همه گزینه ها روی میز اس��ت، گفت: دش��من 
صهیونیستی قصد دارد از راهپیمایی پرچم به عنوان ابزاری برای بی نتیجه کردن 

دستاوردهای نبرد »شمشیر قدس« استفاده کند. وی افزود: به صراحت می گویم 
مسجداالقصی متعلق به مسلمانان است و عقربه های ساعت هیچ وقت به عقب 
باز نخواهد گشت. همه گزینه ها روی میز قرار دارد، مقاومت برای همه احتماالت 
آماده و معتقدیم زمان زوال اس��رائیل فرا رسیده است. فوزی برهوم، سخنگوی 
حماس گفت: تهدید صهیونیست ها در برابر حکمت تجهیزات گردان های قسام 
اعتباری ندارد که به لحاظ امنیتی و نظامی پیشرفت کرده است. صهیونیست ها 
بدانند قدس خط قرمز ما و دیگر گروه های مقاومت فلسطین است و آن ها نباید 
با آتش بازی کنند. گردان های قس��ام در صورتی که اس��رائیل دست از پا خطا 
کند، آماده است و توان مقاومت بسیار زیادی دارد. شیخ عکرمه صبری، خطیب 
مسجداالقصی تصمیم شهرک نشینان صهیونیست برای برگزاری راهپیمایی 
پرچم را اقدامی تحریک آمیز خواند و گفت: راهپیمایی پرچم که هر ساله برگزار 
می شود، اقدامی تحریک آمیز و رژیم اشغالگر به دنبال قدرت نمایی است و کابینه 
این رژیم با وجود ضعف خود در تالش برای برآورده کردن خواسته های گروه های 
افراطی است. وی درباره اظهارات نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که 
مدعی ش��ده بود راهپیمایی پرچم از مسجداالقصی عبور نمی کند، عنوان کرد: 
این راهپیمایی پیش تر نیز وارد مسجداالقصی نشد و هرگز اجازه آن را نخواهیم 
داد، این راهپیمایی اقدامی تحریک آمیز برای رسیدن به باب العامود، خیابان ها و 
کوچه های عربی در قدس شرقی و دیوار براق است. پیش تر روزنامه فرامنطقه ای 
رأی الیوم در گزارشی نوشت، مصر و قطر تماس هایی با مسئوالن صهیونیست 
برقرار کرده اند تا آن ها مسیر راهپیمایی پرچم را تغییر دهند و وارد مسجداالقصی 
نش��وند، ولی تماس ها راه به جایی نبرده است. این دو کشور به صهیونیست ها 
هش��دار دادند، پیام هایی از مقاومت فلس��طین دریافت کرده اند درباره اینکه به 

سرعت به راهپیمایی پاسخ خواهند داد.
انگشت مقاومت روی ماشه است ���

یک سال از نبرد »شمشیر قدس« گذشته است؛ نبردی که در آن محور مقاومت 
با ضعیف ترین و کوچکترین بخش از جغرافیای خود با دشمن صهیونیستی مچ 
انداخت و او را ناچار کرد تا در برابر اراده مقاومت )با وجود همه جنایت ها، قتل ها، 
ویرانی ها و خرابی ها که در ذات کثیف و پلید این رژیم اس��ت( س��ر فرود آورد. 
راهپیمایی امسال تفاوت بزرگی با سال های گذشته دارد و آن اتحاد صهیونیست ها 

برای برگزاری گسترده این رویداد است. 
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اقتصاد کالن

شاخص بورس 1۹ هزار واحد دیگر 
افت کرد 

شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار 
سرمایه با افت  ۱۹هزار واحدی روبه رو شد. 

به گ��زارش خبرن��گار اقتص��ادی خبرگزاری 
تس��نیم، در جریان دادوس��تدهای امروز بازار 
سرمایه بیش از 8میلیارد و ۲۴۹میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۴هزار و 5۳۲میلیارد 
تومان در بیش از ۶۳۴هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۹هزار و 
۳۷۴واحدی در ارتفاع یک میلیون و 5۳۴هزار 
و ۲8واح��د ق��رار گرفت. بیش��ترین اثر منفی 
بر دماس��نج بازار س��هام در روز ج��اری به نام 
نماده��ای معامالتی ف��والد مبارکه اصفهان، 
معدن��ی و صنعتی چادرملو و گ��روه مدیریت 
سرمایه گذاری امید شد و در مقابل شرکت های 
پتروشیمی بو علی س��ینا، پتروشیمی نوری و 
پتروشیمی شیراز با رشد خود مانع افت بیشتر 
نماگر بازار سهام شدند. بر اساس این گزارش، 
در بازاره��ای فراب��ورس ایران ه��م با معامله 
۲میلیارد و ۶۰8میلیون ورقه به ارزش ۳هزار و 
۷۱۳میلیارد تومان در ۲۷۲هزار نوبت، شاخص 
فرابورس )آیفک��س( ۱۳۲واحد افت کرد و در 
ارتفاع ۲۱هزار و ۲۶5واحد قرار گرفت. در این 
بازار هم امروز بیش��ترین اثر منفی بر شاخص 
فرابورس به ن��ام نمادهای ف��والد هرمزگان 
جنوب، صنعتی مینو و پتروش��یمی مارون شد 
و در مقابل ش��رکت های آه��ن و فوالد غدیر 
ایرانیان، داروس��ازی دانا و سرمایه گذاری مالی 
س��پهر صادارت بیش��ترین اثر مثبت را بر این 

شاخص به نام خود ثبت کردند.

نرخ بیکاری در کشور به ۹.2 درصد 
کاهش یافت 

مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ بیکاری کشور 
در س��ال ۱۴۰۰ با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت 
به س��ال قب��ل از آن به ۹.۲ درصد رس��ید. به 
گزارش تس��نیم، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱5 
ساله و بیش تر نشان می دهد که ۹,۲ درصد از 
جمعیت فعال )ش��اغل و بیکار( در سال ۱۴۰۰ 
بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری 
حاکی از آن اس��ت که این شاخص، نسبت به 
س��ال قبل )۱۳۹۹( ، ۰,۴ درصد کاهش یافته 
است.براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 
۱۴۰۰ ، به میزان ۴۰,۹ درصد جمعیت ۱5 ساله 
و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی 
در گروه ش��اغالن یا بیکاران ق��رار گرفته اند. 
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی 
از آن اس��ت که این نرخ نس��بت به سال قبل 

)۱۳۹۹( ۰,۴ درصد کاهش یافته است.

پیش بینی کمبود بی سابقه »ال ان جی« 
در زمستان امسال 

بلومب��رگ گزارش داد، ب��ازار گاز طبیعی مایع 
)ال ان  جی( احتماال در زمستان امسال با یک 
کمبود بی س��ابقه در تاریخ مواجه خواهد شد 
زیرا رقابت بر سر دریافت سوخت نیروگاه ها و 
گرمایش��ی در جهان زیاد می شود. به گزارش 
گ��روه اقتصاد بی��ن الملل ف��ارس، بلومبرگ 
گزارش داد، بازار گاز طبیعی مایع )ال ان  جی( 
احتماال در زمس��تان امسال با یک کمبود بی 
سابقه مواجه خواهد ش��د.به گفته منابع آگاه، 
برنام��ه اتحادی��ه اروپا برای کاهش دو س��وم 
واردات گاز روس��یه از طریق لوله تا پایان سال 
جاری میالدی و جایگزینی آن با ال ان جی از 
آمریکا و آفریقا، رقابت برای سوخت نیروگاه و 
گرمایش��ی را به شدت تشدید می کند.در یک 
س��ال عادی، واردکنندگان ال ان جی، مخازن 
خود را طی تابس��تان برای اوج فصل زمستان 
پر می کنن��د. افراد مطلع در این رابطه گفتند، 
آنها اوایل سال جاری شروع به پر کردن ذخایر 
خود کردند.این افراد خاطرنشان کردند، کاهش 
احتمالی عرض��ه، خطر افزایش هزینه قبوض 
برق و نرخ تورم را به همراه دارد.جیمز ویستلر، 
رئیس بخش انرژی در »سیمپس��ون اسپنس 
یانگ« گفت: »زمستانی که در راه است همه 
را نگران کرده اس��ت.«وی افزود: »همه چیز 
به عرضه محدود در شرایط عادی اشاره دارد، 
اما خطرات بیش��تری نیز وجود دارد.«موسسه 
ریس��تارد انرژی در ماه ج��اری برآورد کرد که 
تقاضا در جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴۳۶ میلیون 
تن خواهد رسید و از ۴۱۰ میلیون تن عرضه در 
دسترس پیشی می گیرد.در عین حال، تاجران 
در حال انتقال محموله های ال ان جی از آسیا 
به اروپا هس��تند، جایی که قیمت ها جذاب تر 
است.مایکل اس��توپارد، مشاور گلوبال اس اند 
پ��ی گفت: »هیچ ظرفیت مازادی در سراس��ر 
مجتمع های گاز در سراسر جهان وجود ندارد و 
این وضعیت اروپا و آسیا را در کشمکش برای 

عرضه در دسترس قرار می دهد.«

زنجیره ارزش در پتروشیمی آبادان 
تکمیل می شود

سرپرس��ت پتروش��یمی آب��ادان گفت:ایجاد 
واحده��ای جدید فرآیندی همس��و با تکمیل 
توس��عه ای  برنامه ه��ای  از  ارزش  زنجی��ره 
پتروش��یمی آبادان اس��ت.به گزارش مهر به 
نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی 
ش��اه میرزایی شامگاه جمعه )ششم خردادماه( 
به دعوت سرپرست شرکت پتروشیمی آبادان 
از این مجتمع پتروشیمی و واحدهای تولیدی 
آن بازدید کرد.وی در جریان این بازدید گفت: 
یکی از وظایف و اهداف ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی حمایت و تسریع اجرای طرح های 
پتروشیمی، پش��تیبانی و رفع موانع موجود در 
مس��یر توسعه صنعت پتروش��یمی است.امید 
بچاری، سرپرس��ت پتروش��یمی آبادان نیز در 
این بازدید با ارائه گزارش��ی اظهار کرد: ایجاد 
واحده��ای جدید فرآیندی همس��و با تکمیل 
زنجیره ارزش مبتنی بر سبد خوراک پاالیشگاه 
آبادان از برنامه های توسعه ای پتروشیمی آبادان 

در آینده است.

جمع آوری بیش از 233 هزار دستگاه 
استخراج غیرمجاز رمزارز

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
اعالم کرد: تاکنون ۷ هزار و 55 مرکز غیرمجاز 
استخراج رمزارز کشف و تعداد ۲۳۳ هزار و ۲۱۱ 
دستگاه ماینر جمع آوری شده است.به گزارش 
مهر به نقل از پایگاه خبری شرکت تولید، انتقال 
و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(، این شرکت 
اعالم کرد: با تالش های صورت گرفته توسط 
کارکنان صنعت ب��رق و گزارش های مردمی، 
۱۴۱ مرکز غیرمجاز اس��تخراج رمزارز در یک 
ماه گذشته کشف و یک هزار و ۹۶۴ دستگاه 
ماینر از این مراکز جمع آوری ش��د.۱۹ درصد 
ازاین کشفیات توس��ط گزارش های مردمی، 
۴۷ درصد از طریق بازرس��ی های محلی و ۳۴ 
درصد با س��ایر روش ها انجام ش��ده است.هر 
دستگاه استخراج بیت کوین )ماینر( به صورت 
متوسط توان مصرفی به اندازه پنج یخچال ۲۰ 
فوت و چه��ار کولر آبی دارد و به همین دلیل 
استخراج های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختالل 
در شبکه توزیع، می تواند باعث بروز آسیب به 
وسایل برقی شهروندان شود.پس از بررسی و 
صحت سنجی گزارش، به افشاکنندگان پاداش 
نقدی تعلق می گیرد و اطالعات افشاکنندگان 
)س��وت زنان( محرمانه باق��ی می ماند.ماینر، 
دستگاه تولیدکننده رمزارز است. رمزارز نوعی 
دارایی دیجیتال است که به طور غیرمتمرکز 
تولید و نگهداری می شود و برای استخراج رمز 
ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده ای توسط 
رایانه به صورت مستمر انجام شود که مستلزم 

مصرف برق زیادی است.

افزایش 2 تا 3 برابری تعرفه های پستی 
تکذیب شد

وزی��ر ارتباط��ات کنار تکذی��ب افزایش ۲ تا 
۳ براب��ری تعرفه های پس��ت گفت: خدمات 
پایه پستی، شامل ارس��ال عادی و سفارشی 
مرس��والت، ۲۰درص��د افزای��ش می یابد. به 
گزارش  تس��نیم، هفته گذشته پس از انتشار 
اخباری مبنی بر افزایش دوبرابری تعرفه های 
پس��تی و اعت��راض کارب��ران، به خص��وص 
کس��ب وکارهای خانگ��ی ب��ه این مس��ئله، 
»مهدی سالم«، مش��اور وزیر و رییس مرکز 
روابط عموم��ی وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات، در توئیت��ی در صفحه توئیتر خود 
گفت:  »افزایش چندبراب��ری هزینه  خدمات 
پس��تی تکذیب می ش��ود. جای نگرانی برای 
کسب وکارهای خانگی و مشاغل بهره مند از 
خدمات پس��تی وجود ندارد.«در همین راستا 
»عیس��ی زارع پور«، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، در دیدار با مدیرعامل شرکت پست 
در اظهاراتی درباره افزایش تعرفه های پست 
ب��رای کاربران اظهار داش��ت: افزایش ۲ تا ۳ 
برابری تعرفه پستی تکذیب می شود و اصاًل 
چنین افزایش��ی وجود ندارد.زاع پور همچنین 
با انتش��ار پستی در صفحه اینس��تاگرام خود 
درخصوص گزارش��ات مبنی ب��ر افزایش ۶۰ 
تا ۱۱۰ درصدی تعرفه های پس��تی، توضیح 
داد: »طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات قرار بر این شد که برای خدمات پایه 
پستی، عادی و سفارش��ی، تعرفه برای مردم 
عادی ۲۰ درص��د افزایش پیدا کند، این رقم 
برای حقوقی ها و دولتی ها افزایش 5۰درصدی 
خواه��د بود، همچنین برای خدمات غیر پایه 
پستی مانند پست ویژه و پیشتاز، تعرفه مطابق 
حداکثر سقف تورم که حدود ۴۰ درصد است 
افزایش می یابد.«وزیر ارتباطات با بیان اینکه 
اگر ریالی بیش��تر از این تعرف��ه از مردم اخذ 
شده اس��ت بازگردانده می شود، به مدیرعامل 
شرکت پست دستور داد طی ۲۴ ساعت آینده 
س��امانه ای راه اندازی شود تا کسانی که برای 
پست مرس��وله خود، مبلغ بیشتری از میزان 
مصوب پرداخ��ت کرده ان��د، مابه التفاوت آن 
را دریاف��ت کنند و این س��امانه آن الین باید 
راه اندازی شود تا شماره مرسوله موردنظر کاربر 
وارد شود و درصورتی که هزینه بیشتر پرداخت 

شده بود به مردم بازگردانده شود.

اخبار

رئیس کارگروه اصالح س��اختار بودجه مجلس ضمن اشاره به اتمام فصل 
دو طرح اصالح قانون برنامه و بودجه کش��ور مصوب سال ۱۳5۱، گفت: 
براس��اس مصوبه امروز کارگروه اصالح قان��ون برنامه و بودجه، دولت ها 
بجای تدوین برنامه های راهبردی پنجساله،برنامه هایی چهار ساله مبتنی 
بر اولویت ه��ا تدوین خواهند کرد. به گزارش خبرن��گار خانه ملت، عصر 
یکش��نبه 8 خردادماه چهارمین جلس��ه کمیته اصالح س��اختار بودجه به 
ریاست محس��ن زنگنه به منظور بررس��ی طرح »اصالح قانون برنامه و 
بودجه کش��ور مصوب س��ال 5۱« با حضور نمایندگان و کارشناس��انی از 
مرک��ز پژوهش های مجلس، مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام و دیوان 

محاس��بات برگزار شد.  محسن زنگنه رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح این نشست گفت: 
در جلس��ات گذشته در ماده ۲ اصالح قانون برنامه و بودجه سال 5۱، سه 
سطح برنامه ریزی را برای کشور مصوب کردیم که سطح برنامه بلند مدت 
یا راهبردی با طول زمان بیست ساله، برنامه میان مدت یا برنامه پیشرفت 
با ط��ول زمانی چهار س��اله و برنامه کوتاه مدت یا بودجه س��نواتی یک 
ساله از جمله آنهاست.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
اظهار کرد: همچنین براس��اس مصوبه دیگر این کمیته مقرر شد، برنامه 
راهبردی باید به نحوی تنظیم ش��ود که مبتنی بر اس��ناد پش��تیبان، سند 

آمایش سرزمینی و دارای شاخص هایی با قابلیت سنجش باشد و با تعیین 
اولویت ها در حوزه های مختلف انجام ش��ود.  وی افزود: براساس قانون 
اساس��ی مسئولیت تدوین برنامه و بودجه در کشور برعهده رئیس جمهور 
است، بنابراین به موجب مصوبه ویژه این کمیته به بخش های اجرایی و 
دولت سهمی برای تهیه برنامه دراز مدت داده می شود که تاکنون اینطور 
نبوده است.وی گفت: تقریباً فصل دوم طرح اصالح قانون برنامه و بودجه 
کش��ور مصوب سال 5۱ مربوط به برنامه راهبردی در این جلسه به اتمام 
رسید و در صورت ارائه پیشنهاداتی در جلسه آینده و تصویب آنها وارد دو 

سطح دیگر خواهیم شد.

اصالح زمان برنامه های پنجساله توسعه در کشور
زنگنه تشریح کرد

رفع ناترازی بانک ها برای ایفای نقش موثر در مسیر رشد اقتصاد کشور 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛ 

موضوع مدیریت بازار ارز و اعمال سیاست های مناسب برای کنترل نرخ ارز از 
طریق بانک مرکزی با توجه به روند رو به رشد و افزایش درآمد ارزی کشور 
اجرایی در جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش ایلنا، در جلس��ه یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست سید 
ابراهیم رئیس��ی، وضعیت بانک ها بر مبنای میزان مش��ارکت در تحقق رشد 
اقتصادی مدنظر دولت مورد بررسی قرار گرفت.رئیس جمهور با اشاره اهمیت 
تأمین مالی در مس��یر توسعه و رشد اقتصاد کشور گفت: برنامه ها و اقدامات 

ناظر بر رفع ناترازی بانک ه��ا، از جمله بازپرداخت بدهی های دولت به نظام 
بانکی تدوین و مصوبات الزم نیز از مراجع ذیربط اخذ و اجرایی شود.در این 
جلس��ه موضوع مدیریت بازار ارز و اعمال سیاست های مناسب برای کنترل 
نرخ ارز از طریق بانک مرکزی مطرح و مقرر ش��د این سیاست ها با توجه به 
روند رو به رش��د و افزایش درآمد ارزی کشور اجرایی شود.همچنین موضوع 
کنترل قیمت کاالها در بازار مورد بررس��ی قرار گرفت و با توجه به تأمین و 
ذخیره س��ازی مقدار مناسب کاالها، مقرر شد توزیع کاال در سراسر کشور به 

تناس��ب نیاز اس��تان ها با سرعت و دقت ادامه یابد و ستاد تنظیم بازار و دیگر 
دس��تگاه های نظارتی بر این امر نظارت مستمر داش��ته باشند.در این جلسه 
موضوع کامیون های وارداتی س��ال های گذشته و موجود در گمرکات کشور 
که برای ترخیص با مش��کالتی مواجه شده اند، مطرح و مقرر شد کارگروهی 
با مشارکت دس��تگاه های ذیربط با رعایت ضوابط و مقررات قانونی وضعیت 
را بررس��ی و گزارش��ی با فوریت و در نظر گرفتن راهکار نهایی، برای اتخاذ 

تصمیم به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

 اولویت تامین نیاز کشور به لوکوموتیو با تولید داخل یا واردات؟
ایران به یک هزار دستگاه کشنده ریلی نیاز دارد

اگرچه وزیر راه و شهرسازی از برنامه واردات هزار دستگاه 
لوکوموتیو خبر داده اس��ت، اما برخی کارشناسان نیاز به 
لوکوموتیو با ظرفیت موجود شبکه ریلی را بسیار کمتر از 
این میزان برآورد می کنند.به گزارش مهر، رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
حم��ل و نقل ریلی در هفته گذش��ته، از طرح خرید هزار 
دستگاه لوکوموتیو از سوی شرکت راه آهن رونمایی کرد.
این در حالی اس��ت که پیش از این ش��رکت های داخلی 
سازنده لوکوموتیو اعالم کرده بودند که توانایی تولید هر 
میزان لوکوموتیو که نیاز شبکه ریلی کشور باشد را دارند.از 
سوی دیگر برخی کارشناسان حمل و نقل ریلی معتقدند 
کش��ور اگرچه به نوس��ازی ناوگان ریلی خصوصاً توسعه 
بخش لوکوموتیو نیاز دارد، اما برآورد هزار دستگاه، تا حدود 
زیادی غیر واقع بینانه بوده و با ظرفیت زیرس��اخت های 
ریلی و نیز ناوگان باری و مسافری موجود )واگن ها( هم 

پوشانی ندارد.
���۷۷6 لوکوموتیو فعال داریم

بر اساس آمار اعالمی، ۷۷۶ دستگاه لوکوموتیو در گردش 
)فعال( تا پایان اس��فند ۱۴۰۰ در کش��ور داریم که شامل 
۱۳۱ لوکوموتیو مانوری، ۱۴۱ لوکوموتیو باری در تردد و 
۳۰۴ لوکوموتیو مسافری یا محلی می شود.همچنین 5۲۱ 
دستگاه لوکوموتیو در س��رویس )آماده به کار( داریم که 
ش��امل ۱۲۷ لوکوموتیو مانوری، ۲۷۰ لوکوموتیو باری و 
۱۲۴ دستگاه لوکوموتیو محلی یا مسافری است.کمترین 
میزان لوکوموتیو فعال در کش��ور به بهمن ۱۳۹۹ با 5۹5 
دس��تگاه و بیش��ترین میزان لوکوموتیو فعال به اس��فند 
۱۴۰۰ با ۷۷۶ دس��تگاه اختصاص دارد.قاس��م عبداللهی 
عضو انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی در خصوص 

تولی��د لوکوموتیو یا واردات آن به مهر اظهار داش��ت: به 
نظر می رسد عدد هزار دستگاه لوکوموتیو، می تواند صنعت 
ریلی را تکان دهد و عدد بس��یار بزرگی است.وی با بیان 
اینک��ه لوکوموتیوه��ای در اختیار بخ��ش خصوصی که 
مالکیت آن را دارند، ۴۰ درصد بار ریلی کشور را در سال 
۱۴۰۰ حمل ک��رده اند، اظهار کرد: ایران عالوه بر اینکه 
در صنعت تولید لوکوموتیو فعال اس��ت، در صنعت تعمیر 
و نگهداری نیز فعالیت گس��ترده ای دارد. به عنوان مثال 
س��ایت تخصصی تعمیر و نگهداری لوکوموتیو را بخش 
خصوصی در استان اصفهان راه اندازی کرده که می تواند 
همه لوکوموتیوه��ای GE را تعمیر و نگهداری کند.وی 

ادام��ه داد: بعد از تحریم ها، ام��کان واردات لوکوموتیو را 
نداش��تیم؛ ولی دو شرکت البرز نیرو و مپنا به عنوان تنها 
تولیدکنندگان لوکوموتیو در کش��ور، توانسته اند فناوری 
تولید آن را بومی سازی کنند؛ به خصوص در زمینه تولید 
استراکچر و شاسی لوکوموتیو مشکلی نداریم. به طور کلی 
5۰ تا ۶۰ درصد صنعت تولید لوکوموتیو در کش��ور بومی 

سازی شده است.
���۱۵۰ دس�تگاه لوکوموتی�و ب�اری زمین گی�ر داریم که 

می توانیم تعمیر و وارد شبکه کنیم
ای��ن فعال صنعت حم��ل و نقل ریلی با اش��اره به تولید 
۶ دس��تگاه لوکوموتیو کاماًل ایرانی پ��ارس ۳۳ در داخل 

کشور که قدرت آن مشابه نمونه های خارجی است گفت: 
شرکت راه آهن ۱5۰ دستگاه لوکوموتیو زمین گیر دارد که 
می تواند با نوسازی آنها، این تعداد لوکوموتیو را وارد چرخه 
شبکه ریلی کشور کند.به گفته عبداللهی، هزینه تمام شده 
تولید لوکوموتیو در داخل، ۲۰ تا ۲5 درصد کمتر از نمونه 

مشابه خارجی است.
کارشناس صنعت حمل و نقل ریلی: باید ���۱۵۰ دستگاه 

لوکوموتیو باری زمین گیر وارد شبکه شود
محمد جواد ش��اهجویی کارش��ناس صنع��ت ریلی نیز 
در گف��ت وگو با مهر اظه��ار کرد: در بح��ث لوکوموتیو 
ما یک خواس��ته داریم و آن هم اینکه ش��رکت راه آهن 
باید تأمین س��رمایه کرده و برای تعمیر و نگهداری ۱5۰ 
دستگاه لوکوموتیو زمین گیر اقدام کند. این کار می تواند با 
خصوصی سازی این ۱5۰ دستگاه لوکوموتیو باری تأمین 
مالی ش��ود.وی افزود: در گام دوم باید ظرفیت شنماسی 
واقعی از لوکوموتیو سازان داخلی انجام شود و بفهمیم در 
صورت عقد قرارداد با آنها، چه میزان توان تولید لوکوموتیو 
در داخل را دارند و حتی االمکان راه آهن باید پیش خرید 
ک��رده و قرارداد بلن��د مدت با آنها امضا کند؛ س��پس از 
لوکوموتیوسازان داخلی بخواهد مطابق با مشخصاتی که 

خودش نیاز دارد، به آنها سفارش تولید بدهد.
واردات لوکوموتیو نیاز داریم اما نه هزار دستگاه ���

کارشناس صنعت حمل و نقل ریلی با تأکید بر اینکه باید 
تکنولوژی تولید لوکوموتیوسازان داخلی ارتقا یابد تصریح 
کرد: در گام س��وم، افزون بر فعال ش��دن ظرفیت تولید 
داخل، شرکت راه آهن باید همزمان با تولید داخل، برای 
کوتاه مدت حداکثر 5۰ دستگاه لوکوموتیو را از دالیان چین 

وارد کند.

ظاهرا تکلیف قانونی انتشار فیش های حقوقی، قرار است 
طی روزهای آینده اجرایی شود، در حالی که شش سال 
از این الزام قانون گذشته و در این سال ها به هر دلیلی 
از آن ش��انه خالی شده بود؛ هرچند این اقدام به معنای 
پایان نابرابری حقوقی نیس��ت ولی مهم تر از انتش��ار 
فیش، رو ش��دن بدون استثناء و بدون مالحظه آن در 
اجرای قانون خواهد بود. به گزارش ایسنا، زمان اجرای 
قانون برنامه شش��م توس��عه که از سال ۱۳۹۶ به اجرا 
درآمد، تمام شده و تا زمان ارائه برنامه هفتم، اجرای آن 
تمدید شده است، ولی شاید بندهای زیادی از آن است 
که حتی به مرحله اجرا در نیامده است. ماده ۲۹ قانون 
برنامه ششم توسعه از جمله همین بندهاست.طبق این 
م��اده قانونی، دولت مکلف به راه اندازی س��امانه ثبت 
حقوق و مزایاس��ت و تمامی دستگاه های مشمول باید 
نسبت به اعالم میزان ناخالص پرداختی به هر یک از 
کارکنان اقدام کنند، در همین ماده تاکید ش��ده است 
که دولت باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی 

و عم��وم مردم به اطالعات حقوقی کارکنان و مدیران 
دستگاه ها و سازمان های مورد تاکید در قانون را فراهم 
آورد.س��امانه ثبت حقوق و مزایا در پایان سال ۱۳۹۶ 
از سوی س��ازمان اداری و اس��تخدامی راه اندازی شد 
ولی ورود دس��تگاه های مشمول به آن به کندی پیش 
رفت و با وجود کش و قوس های فراوانی که داش��ت 
در اواخر س��ال گذشته یعنی زمان پایانی قانون برنامه 
ششم توسعه، گزارشی از سازمان اداری و استخدامی از 
وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا نشان داد که بیش 
از ۱۴5۰ دستگاه در این لیست وجود دارد که اطالعات 
وارد ش��ده آنها کمتر از 5۰ درصد بود؛ به طوری که از 
این تعداد  بیش از ۱۳۰۰ دس��تگاه صفر درصد است و 
هیچ گزارش��ی اعالم نکرده  و نزدیک به ۱5۰ دستگاه 
دیگر نیز کمتر از 5۰ درصد ورود اطالعات داش��تند.اما 
در این بین تکلیف دسترسی به فیش ها هم مطرح بود 
که اجرایی نشد، در سال ۱۳۹8، انصاری - رئیس وقت 
س��ازمان اداری و اس��تخدامی - در مورد دسترسی به 

اطالعات حقوقی مدیران آن را مشروط به اجازه دولت 
دانسته و گفته بود که این اطالعات در پایگاه اطالعاتی 
دس��تگاه قرار می گیرد و سازمان اداری و استخدامی با 
وجود این که مس��ئول راه اندازی س��امانه بوده، اما نه 
مکلف به باز کردن دسترسی به این اطالعات است و 
نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد. 
تصمیم گیری در رابطه با دسترسی عموم به اطالعات 
حقوقی مدیران به دولت بس��تگی دارد و هر زمان که 
این مجوز از س��وی آن صادر شود گزینه دسترسی به 
اطالع��ات پرداختی مدیران فعال خواهد ش��د. به هر 
ترتیب نه اطالعات در س��امانه تکمیل شد و نه دولت 
مجوزی برای انتشار فیش حقوقی صادر کرد، در سال 
گذشته لطیفی-رئیس س��ازمان اداری و استخدامی- 
اع��الم کرد که دولت تصمیم ب��ه اجرای قانون برنامه 
و ایجاد دسترسی برای مشاهده فیش حقوقی کارکنان 
دارد. در همین راستا ظاهرا در مدت اخیر ضوابط انتشار 
فیش ها هم به دس��تگاه های اجرایی مش��مول قانون 

ابالغ ش��ده اس��ت و به زودی این موض��وع در دولت 
ب��ه جمع بندی نهایی خواهد رس��ید، هرچند که تاریخ 
انتشار و ایجاد دسترس��ی عمومی هنوز به طور دقیق 
مشخص نشده است. انتشار فیش های حقوقی گرچه 
اجرای تکلیف قانونی اس��ت ول��ی نمی تواند تضمینی 
برای ساماندهی وضعیت پرداخت ها و اصالح این نظام 
بوده و تفاوت ه��ای حقوقی را جبران کند، با این حال 
انتش��ار تمامی فیش های صادره، بدون اس��تثنایی )به 
غیر از استثناء چند دستگاه در قانون( مورد توجه است 
که آزمون س��ختی برای سازمان اداری و استخدامی و 
نهاده��ای نظارتی خواهد بود. این در حالی اس��ت که 
در س��ال گذشته و به دنبال دس��تور رئیس جمهوری 
برای رسیدگی به وضعیت پرداخت ها،  سازمان اداری و 
استخدامی وعده تدوین  الیحه جامع حقوق و دستمزد 
کارکنان نظام اداری کشور  را در راستای اصالح نظام 
 پرداخ��ت، داده بود ک��ه فعال گزارش��ی از جریان این 

الیحه ارائه نکرده است.

فیش های حقوقی در آستانه انتشار قرار گرفت
آزمون سخت در اجرای بی مالحظه قانون

ایستادگی جدی دولت در برابر »کمپین جوجه ُکشی«؛ 
با ورود دادستانی کار یکسره شد 

طی روزهای گذش��ته کمپین جوجه کشی در حال شکل گرفتن بود، سناریوی 
این کمپین با اقدام به موقع و هماهنگ وزارت جهاد کش��اورزی و دادس��تانی 
ابتر و ناتمام ماند. دو سه روزی است که چند کلیپ از هدم و کشتار دلخراش 
جوجه های یک روزه در شبکه های مجازی بازنشر می شود. البته این کلیپ ها 
اواًل تاریخ ندارد و ثانیاً کش��تار رقت انگیز جوجه های نر نژادهای تخمگذار در 
مرغداری  صنعتی مطلب تازه ای نیست اما فضاسازی ها و اظهارات بعدی نشان 
داد اقدامات اخیر، یک حرکت رس��انه ای هوشمندانه و همگراست که با هدف 
دیکت��ه کردن برخی اهداف )به طور خاص گ��ران کردن قیمت نهایی مرغ یا 
گرفتن امتیاز در طرف تولید( طراحی ش��ده و به اجرا درآمده اس��ت. متأسفانه 
تعارض منافع موجب شد مسئوالن برخی اتحادیه ها و تشکل های مرتبط هم 
به آتش ناشی از این کلیپ ها بدمند. در یکی از این اظهارنظرها صراحتاً گفته 
شد »اگر در آینده قیمت ها به سمت قیمت واقعی و مصوب خود نرود، مرغدارانی 
که برمبنای ارز نیمایی جوجه ریزی داش��ته اند، دچار مشکل می شوند«.با این 
اظهارات، صحنه کاماًل روشن ش��ده بود، از بین بردن جوجه های گوشتی در 
سطح گسترده در کشور یا جلوگیری از ورود منظم این جوجه ها به بازار یا اساسًا 
استنکاف از جوجه ریزی به بهانۀ حذف ارز ترجیحی و ریسک باالی جوجه ریزی 

یا به صرفه نبودن تولید، در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی میان تولیدکنندگان 
مرغ گوش��تی بود، اختاللی که اگر مدیریت نمی شد، نهایتاً و بیش از هر چیز 
مردم مظلوم و نجیب ایران را هدف می گرفت و باز مانند برهه هایی از ۱۳۹۹ 
و اوایل ۱۴۰۰، کلیدواژة »کمبود مرغ« به مستمسکی برای رسانه های غربی 
تبدیل می شد که ناکارآمدی مدیران کشور در مدیریت معیشت مردم را فریاد 
بزنند و بار مضاعف روانی ایجاد کنند؛ اما خوش��بختانه چنین نشد.برای اینکه 
س��طح عالی اقدام دستگاه های ذی ربط مشخص شود، بد نیست یک بررسی 
تطبیقی داشته باشیم؛ نوبۀ گذشته که در سال ۱۳۹8 سربند تحریم های وزارت 
خزان��ه داری آمریکا در فروش گونۀ »اجداد مرغ« به ایران، چنین اختاللی رخ 
داده بود، وزارت جهاد کش��اورزی دولت گذش��ته، »۹ ماه« تمام دس��ت روی 
دست گذاشت، تا کمبود ردة اجداد در مادری، و سپس در بازار خودش را نشان 
داد. باورکردنی نیس��ت اما حتی آمار نیم بندی از شرایط واحدهای تولیدکننده 
موجود نبود تا امکان مدیریت ش��رایط بحرانی برای دستگاه های ناظر فراهم 
باش��د. چنان ش��د که تنها با ورود جدی ش��ورای عالی امنیت ملی و دستگاه 
قضا و یاری جدی س��تادکل نیروهای مس��لح، بحران آشنای مرغ به تدریج از 
بی��ن رفت و این قلم اساس��ی م��ردم با آرامش تأمین ش��د و به صورت پایدار 

به دستشان رسید. ش��رایط طوری متالطم شده بود که سازمان های ناظر به 
مسئوالن این وزارتخانه نهیب می زدند که »اگر توان تولید نداشتید، چرا الاقل 
برای تأمین از کانال واردات برنامه ریزی نکردید؟!«.این بار اما ش��رایط تفاوت 
می کن��د، طی دو روز گذش��ته، کنش فعال و فوری وزیر جهاد کش��اورزی، و 
همراهی دادستانی برای جلوگیری از این غائله با تمهیدات فنی و عالی همراه 
بوده است. وزیر محترم صراحتاً و با جدیت راه حل برون رفت از این شرایط را 
اعالم کرد. س��اداتی نژاد با تأکید بر ممنوعیت معدوم کردن جوجه ها، پوشش 
ریس��ک تولیدکنندگان خ��رد را هدف قرار داد، و ب��رای این امر ضمن تأمین 
مالی مورد نیاز از س��وی این وزارتخانه، تولیدکنن��دگان بزرگ و زنجیره ای و 
همچنین تولیدکنندگان شبه دولتی را به میدان آورد تا با روش های گوناگون � 
مانن��د خرید مازاد جوجۀ واحدها یا انعقاد قرارداد برای باقی ماندن جوجه ها در 
هم��ان واحدهای خرد با روش پیمانکاری و روش های دیگر � آبی روی آتش 
زیر خاکستر بهانه تراشی ها یا دشمنی ها بریزد و کمپین ناسالم فوق آمده را ناکام 
بگذارد، در این میان ورود فوری دادستانی اردبیل برای تشکیل پروندة کیفری 
برای اولین جرقۀ »جوجه کشی« در اردبیل، نیز اقدامی به موقع و شایسته بود، 

و از توسعۀ این کمپین نامیمون جلوگیری کرد.
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۹00 میلیارد تومان وام ارزان قیمت به 
اشتغال مددجویان بهزیستي خراسان 

رضوي اختصاص یافت
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-اعتبارات 
اشتغال بهزیستي خراس��ان رضوي از محل 
تبصره ۱۶ بودجه س��االنه، در س��ال ۱۴۰۱ 
ابالغ ش��د. معاون اش��تغال، مش��ارکت هاي 
مردمي و نظ��ارت بر مؤسس��ات غیر دولتي 
بهزیس��تي خراس��ان رضوي گفت: امس��ال 
8۹۷ میلیارد تومان براي اش��تغال مددجویان 
بهزیس��تي استان از س��وي دولت اختصاص 
یافته است. حمیده محدث افزود: سهمیه اي 
که ب��راي اش��تغال در خراس��ان رضوي در 
نظ��ر گرفته ش��ده 8 هزار و ۹۷۰ نفر اس��ت 
ک��ه معنا و مفهوم آن این اس��ت که به ازاي 
هر مددجو یکصد میلی��ون تومان وام بانکي 
ارزان قیمت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وي 
با بیان اینکه تا کنون ش��ش بانک تخصیص 
اعتبارات خ��ود را به بهزیس��تی اعالم کرده 
ان��د گفت: امیدواریم س��ایر بانک هاي عامل 
هر چ��ه زودتر، تخصیص هاي خ��ود در این 
بخش ه��ا را به ما اعالم کنن��د تا مددجویان 
پش��ت نوبت تسهیالت اش��تغال را به سمت 
اش��تغال پایدار هدایت نماییم. محدث با بیان 
اینک��ه در س��ال ۱۴۰۰ موفق به جذب بیش 
از ۹۰ درصد اعتبارات اش��تغال شدیم گفت: 
با وجود اینک��ه همه ي اعتب��ارات این حوزه 
محقق نشد، لکن با کمک خیرین و همچنین 
سایر سرفصل هاي اعتباري مانند مشوق هاي 
بیم��ه اي و جبران کارآیي، توانس��تیم بیش از 
سهمیه ي تعیین ش��ده ی ابالغي، اشتغال ها 

را ایجاد و تثبیت کنیم.

تأمین مسکن فرهنگیان در قالب نهضت 
ملی مسکن در ایالم پیگیری شد

  مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: تأمین 
مسکن فرهنگیان ایالم در قالب نهضت ملی 
مسکن در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش 

استان پیگیری شد.
عبداهلل به��ادری اظهار داش��ت: ین مهم در 
راستای مصوبات وزارتهای آموزش و پرورش 
و راه و شهرس��ازی پیگیری و در دستور کار 

قرار گرفته است.
در این جلس��ه مقرر گردید؛ اداره کل آموزش 
و پرورش نس��بت ب��ه در اختیار ق��رار دادن 
زمینهای با کاربری مسکونی خود به اداره کل 
راه و شهرسازی استان  جهت احداث مسکن 
برای فرهنگیان واجد ش��رایط در قالب طرح 
نهضت ملی مس��کن و استفاده از تسهیالت 

مربوطه اقدام نماید.

دهک های اول تا سوم جامعه در مراکز 
دولتی در بخش بستری و سرپایی به ترتیب  
با پرداخت 5درصد و 20درصد  از خدمات 

تشخیصی درمانی بهره مند می شوند
داراب بارگاه��ی سرپرس��ت اداره کل بیم��ه 
سالمت استان بوشهر گفت: بر اساس قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱  سه دهک پایین از سوی 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به سازمان 
بیمه س��المت معرفی و به ص��ورت رایگان 
بیمه می ش��وند و مابقی متقاضیان بر اساس 
ارزیابی وس��ع و با مشارکت در پرداخت حق 
بیمه ، از خدمات بیمه ای س��المت بهره مند 

می شوند.
وی تس��ریح کرد: بر اساس فراخوان سازمان 
بیمه سالمت ایران مبنی بر پوشش همگانی 
س��المت، افراد فاقد پوشش بیمه درمان می 
توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و یا 
از طریق سامانه خدمات شهروندی به نشانی 
bimehsalamatiranian.ir  بصورت 
غیر حضوری نس��بت به بیمه نمودن خود و 

اعضای خانواده خود اقدام نمایند. 
بارگاهی افزود: ۴۹۰ هزار نفردراستان بوشهر  
تحت پوش��ش بیمه س��المت می باشند که 
8۰ از این جمعیت معادل ۳۹۰ هزار نفر در 
قالب صندوق بیمه روستایی و بیمه سالمت 

همگانی به صورت رایگان بیمه شده اند.
سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر 
گفت: دهک های اول تا سوم جامعه در مراکز 
دولتی در بخش بستری و سرپایی به ترتیب  
ب��ا پرداخت 5درصد و ۲۰درص��د  از خدمات 

تشخیصی درمانی بهره مند می شوند.
سرپرس��ت اداره کل بیمه س��المت اس��تان 
بوش��هر اف��زود: با توج��ه به افزای��ش تعداد 
۱۷۶۰۰ نفر به بیمه شدگان تحت پوشش در 
استان ، اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر 
آمادگی خود  را جهت عقد قرارداد همکاری با 
پزشکان عمومی/متخصص/فوق تخصص در 
کلیه رشته ها و در هر محل جغرافیایی استان 

بوشهر اعالم می دارد.

اولین جلسه ستاد پیشگیری از ساخت و 
ساز های غیرمجاز شهرستان چهارباغ 

در سال 1۴01
فرماندار و رییس ش��ورای تامین شهرستان 
در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت نظارت 
و برخورد قانونی با س��اخت و س��ازهای غیر 
مجاز، از کلیه دس��تگاه ه��ای ذیربط انجام 
وظای��ف قانونی و جدی��ت در اجرای احکام 
و حفاظ��ت از محدوده اس��تحفاظی خود را 
خواستار ش��د. عمده محورهای موردبحث: 
وس��ازغیرمجاز  س��اخت  از  جلوگی��ری   -
وتغییرکاربری اراضی کشاورزی  - شناسایی 
وبرخوردقانونی با مشاورین امالک فاقدمجوز 
ش��هرداری،منابع  بخش��دارن،  -نظ��ارت 
شهرس��ازی  و  راه  و  طبیعی،بنیادمس��کن 
براراض��ی تح��ت حفاظ��ت  - ارائه گزارش 
مستمردستگاه ها بصورت ماهیانه ازاقدامات 
صورت گرفته -تش��کیل س��تادهای فرعی 
زیرمجموعه ستادشهرس��تانی در بخشداری 
هاو ارائه گزارش -مکاتبه کلیه دس��تگاه ها 
باسازمان فرادست خودجهت تامین امکانات 
ونیروی انس��انی -پیگیری و فعال س��ازی 
ستاد بازآفرینی پایدارش��هری ازطریق اداره 
کل راه وشهرس��ازی توس��ط ش��هرداری - 
نظ��ارت بررعایت اصول فنی و مقررات ملی 
س��اختمان دراحداث س��اختمان های دارای 
مجوز -جلوگیری ازس��اخت و سازهای غیر 

مجازدرحاشیه شهرو روستاها

دستگاه های مجاز استخراج رمزارز 
از پانزدهم خرداد تا پایان نیمه نخست 

شهریور از شبکه خارج می شوند
با حضور مدیرکل دفتر اش��تغال و س��رمایه 
گذاری اس��تانداری و جمعی از مس��ئوالن، 
جلس��ه هماهنگی و برنام��ه ریزی مدیریت 
پیک بار و مصرف برق در س��مت تقاضا، در 
شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان 
این ک��ه همفکری و هماهنگ��ی به منظور 
مدیری��ت پیک ب��ار، مهم تری��ن هدف این 
نشس��ت محس��وب می ش��ود گفت: با آغاز 
روزها و ماه های گرم س��ال، می بایس��ت با 
برنامه ریزی و مش��ارکت همه ارکان، پیک 

بار تابستان را با موفقیت طی نماییم.
سیدمحمد حسینی نژاد با اشاره به این که در 
دنیا بحث ۳۰۰ س��اعت پیک بحرانی مطرح 
اس��ت افزود: اص��واًل در این زمین��ه تولید و 
مصرف یکس��ان نخواهد بود و برای گذر از 
این موقعیت، مدیری��ت مصرف تنها راهکار 

است.
وی تصری��ح کرد: به منظور گ��ذر موفق از 
پیک بار امسال، دستگاه های مجاز استخراج 
رمزارز در اس��تان از پانزدهم خرداد ماه تا ۱5 
ش��هریور ماه س��ال ۱۴۰۱، از مدار مصرف 

خارج می شوند.
حسینی نژاد با عنوان این که نقش مشترکان 
تولیدی در اجرای برنامه های پیک س��ائی 
بس��یار مهم و کلیدی است یادآور شد: بیش 
از شش هزار تفاهم نامه با مشترکان استان 
منعقد ش��ده تا در پیک بار تابس��تان با این 

شرکت همکاری نمایند.

بازدید اساتید و دانشجویان دوره 
دافوس ارتش جمهوری اسالمی 

از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 
خمینی)ره(

جمع��ی از اس��اتید و دانش��جویان دوره ۳۲ 
دافوس آجا ) ارتش جمهوری اسالمی ایران 
( در بازدید از مجتمع بندری امام خمینی)ره( 
با نقش و جایگاه این مجتمع بزرگ بندری در 
تجارت دریایی و زنجیره ی تأمین کاالهای 

کشور و منطقه از نزدیک آشنا شدند.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل بنادر 
و دریانوردی اس��تان خوزس��تان، در جریان 
این بازدی��د رئیس اداره لجس��تیک، تعرفه 
و حم��ل و نقل چند وجهی  ای��ن اداره کل 
ضم��ن همراه��ی و راهنمایی ای��ن هیأت، 
با اش��اره به پیش��ینه و قدمت ۹۰ ساله این 
بندر بزرگ تجاری، فعالیت های منطقه ویژه 
اقتص��ادی بندر امام خمین��ی)ره( را در ارائه 
خدم��ات بندری و دریایی ب��ه صاحبان کاال 
و مش��تریان تشریح کرد. بازدید از اسکله ها، 
پایانه های اختصاصی تخلیه و بارگیری کاال، 
اراضی پشتیبانی و پروژه های سرمایه گذاری 
بخ��ش خصوص��ی از جمل��ه بخش های��ی 
بودن��د که ای��ن هی��أت از آن بازدید کرده و 
با توضیحات کارش��ناس راهنما از مجموعه 
فعالیت ها، فرآینده��ا و خدمات این مجتمع 
 )hub(بزرگ بندری به عن��وان  بندرکانون
تخلیه و بارگیری غالت کش��ور و  نیز بندر 
مه��م  ترانزیت��ی  فرآورده های نفتی منطقه 
آگاه��ی یافتند. یادآور می ش��ود منطقه ویژه 
اقتصادی بندر امام خمین��ی)ره( با ۱۱ هزار 
هکتار وس��یع ترین منطقه وی��ژه اقتصادی 
بندری کشور محسوب می گردد که به لحاظ 
همجوار ی مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی  
و نزدیکی به مراکز بزرگ جمعیتی و صنعتی 
در پس��کرانه خ��ود نقش بس��یار مهمی در 

رنجیره تأمین کاالی کشور ایفا می کند.

اخبار

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمت��ی-
سرپرس��ت معاونت گردش��گری و زیارت 
س��ازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مش��هد گفت: طرح قرار زیارت در راستای 
تس��هیل در ام��ر زیارت مضجع ش��ریف 
رضوی برای ش��هروندان مشهدی به ویژه 
برای س��المندان و کم توانان جسمی اجرا 
می شود. س��ید جلیل بامشکی با بیان این 
خب��ر اظهار کرد: در این طرح مس��اجدی 

که  درخواست اتوبوس برای زیارت اهالی 
محله خود را داش��ته باشند، درخواستشان 
را به معاونت گردشگری و زیارت سازمان 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ارائه 
می دهند. وی ضمن اش��اره به مش��ارکت 
سازمان اتوبوسرانی ش��هرداری مشهد در 
این ط��رح، ادامه داد: پس از درخواس��ت 
مساجد، س��ازمان فرهنگی نیز از سازمان 
اتوبوس رانی درخواس��ت اتوبوس کرده و 

در اختیار مس��اجد قرار می دهد. سرپرست 
معاون��ت گردش��گری و زیارت س��ازمان 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد بیان 
کرد: در این طرح اتوبوس در مدت خاصی 
در اختیار مسجد قرار می گیرد و شهروندان 
هزینه رفت و برگش��ت اتوبوس را پرداخت 
می کنند؛ همچنی��ن اتوبوس های فعال در 
این طرح شهروندان را از مقابل مسجد به 
حرم مطهر رضوی می برند و پس از انجام 

زیارت، اتوبوس به مس��جد ب��از می گردد. 
بامش��کی ضمن اشاره به اجرای این طرح 
در روز های ش��نبه تا پنجش��نبه هر هفته، 
تصریح ک��رد: اکنون برای اجرای طرح در 
روز های شنبه تا سه شنبه ۱۰ دستگاه و در 
روز های چهارشنبه و پنجشنبه ۱5 دستگاه 

اتوبوس اختصاص پیدا کرده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه با اج��رای این طرح 
افراد س��المند یا کم توان جسمی در همه 

محالت شهر مش��هد، به ویژه در محالت 
حاشیه شهر به پابوس��ی امام مهربانی ها 
مشرف می شوند، گفت: در نظر داریم تا به 
مناسبت دهه کرامت این خدمت رسانی به 

شهروندان افزایش بیشتری پیدا کند.

طرح »قرار زیارت« در مشهد اجرا می شود
سرپرست معاونت گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد

رضایت ۹0 درصدی ارباب رجوع از شرکت پست ایالم
غالمی با بیان اینکه ۹۰ درصد از ارباب رجوعان شرکت 
پس��ت ایالم در بخش توزیع از ای��ن اداره کل رضایت 
داش��ته اند، گفت: میزان مطالبات شرکت پست ایالم از 
دستگاه های اجرایی اس��تان حدود ۷5۰ میلیون تومان 

است.
 سرپرس��ت اداره کل پس��ت اس��تان ایالم، در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در اس��تان و ام��ام جمعه ایالم، اظهار 
کرد: در راستای اارائه خدمات بهتر به مردم عزیز استان 
و همچنین رفاه حال کارکنان خدوم این اداره کل برنامه 

های اجرایی تدوین  شده است.
» صادق غالمی« تصریح کرد: در این برنامه ها تالش 
می شود که محیطی توام با آرامش برای کارکنان پست 
اس��تان ایجاد شود، شان و کرامت  همکاران حفظ شود 
و همدلی و وفاق بین همکاران دلسوز ایجاد شود، توجه 
به برنامه های معنوی با رونق بیش��تر از جمله فرهنگ 
تروی��ج نم��از و تجهی��ز نمازخانه های مرکز اس��تان و 
شهرس��تان ها یکی از اولویت های م��ا در برنامه های 

مدون اس��ت. وی با بیان اینکه اداره کل پس��ت استان 
ایالم از نظر درآمدی  مقایسه ای نسبت به سال قبل، در 

رتبه ۲8 کشور قرار دارد، افزود: این اداره از لحاظ کیفیت 
خدمات نیز در رتبه ۱۹ کش��ور قرار دارد که تالش می 

شود از این نظر در فرصت و بازه زمانی شش ماهه پیش 
رو به رتبه تک رقمی ارتقاء یابد.

غالم��ی با بی��ان اینکه  عدم انس��جام مدیریتی موجب 
برخی مشکالت در زمینه ارتقای کیفیت فعالیت ها شده 
ب��ود، ابراز کرد: از لحاظ رضایت ارباب رجوع بر اس��اس 
نظر سنجی پیامکی،  ۶۰ درصد اربابان رجوع در بخش 
قب��ول  و ۹۰ درص��د در بخش توزیع از ای��ن اداره کل 
رضایت داش��ته اند و تصمیم داریم در بازه زمانی شش 
ماهه بخش قبول پس��ت به ب��االی ۹۰ درصد افزایش 

یابد.
سرپرس��ت اداره کل پس��ت اس��تان ایالم با اش��اره به 
جداسازی باجه های ارائه خدمات مختلف به مشتریان، 
گفت:  در بخش وص��ول مطالبات با توجه به تعامالتی 
که با مدیران دستگاه های اجرایی وجود دارد در تالش 
هستیم که میزان مطالبات کاهش یابد و در حال حاضر 
میزان مطالبات از دس��تگاه های اجرایی اس��تان حدود 

۷5۰ میلیون تومان است.

سرپرست اداره کل پست استان ایالم:

امیدآفرینی از طریق انعکاس دستاوردها، ضرورت امروز جامعه
وزیر کار با اشاره به رکوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان گفت:

حجت ال��ه عبدالملک��ی وزیر تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماع��ی در گردهمایی سراس��ری 
مدیران روابط عمومی ادارات کل اس��تانی 
وس��ازمان های تابعه، )همای��ش جهادگران 
امیدآفرین( بر امیدآفرینی از طریق انعکاس 
دس��تاوردهای واحدهای مختلف کش��ور از 
جمله ذوب آهن اصفهان که توانس��ته است 
در این م��دت کوتاه، رکورده��ای متعدد و 

خوبی را کسب کند، تاکید کرد.
همایش جهادگران امیدآفرین وزارت کار با 
حضور وزیر کار، مدیران روابط عمومی های 
ادارات کل استانی، دس��تگاه ها، سازمان ها، 
بانک ها و شرکت های وابسته وزارت تعاون، 

کار و رف��اه اجتماع��ی در مجموعه تالش 
برگزار شد.

 عبدالملکی در این همایش اظهار داش��ت: 
این وزارتخانه ب��ه لحاظ اجتماعی باالترین 
مس��ئولیت ها را عهده دار اس��ت و از این رو 

وزارت مردم است.
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی هم افزایی 
میان ارکان روابط عموم��ی وزارتخانه ها را 
حائ��ز اهمیت عنوان نمود و گفت: س��امانه 
مروارید بس��تری ب��رای انع��کاس خدمات 
و دس��تاوردهای وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی است.
وی اف��زود: امیدآفرین��ی و انعکاس خدمات 

و دس��تاوردهای وزارتخان��ه در بخش های 
مختلف از جمله رفاه، کار، بیمه ها و بانک ها 
از جمله کارکردهای همکاران روابط عمومی 
است. رعایت اخالق در انتقال اخبار و گزارش 
صحیح و درست باید به عنوان یک مالک و 
معیار مدنظر روابط عمومی  ها باشد. رسالت 
م��ا انتقال تمام موفقیت ه��ا ی نظام مقدس 
جمهوری اس��المی و دولت بویژه مجموعه 
وزارت رفاه به جامعه می باشد و باید از نگاِه 

بخشی و جرئی نگری پرهیز کنیم.
وی خاط��ر نش��ان کرد:به ج��رات می توان 
گفت در جهاد تبین که توس��ط مقام معظم 
رهبری مطرح شد مخاطب و مکلف اول آن 

رواب��ط عمومی ها هس��تند و این امر وظیفه 
ما را س��نگین تر از گذشته می کند. در کشور 
ح��دود ۷۰میلیون مخاطب وزارت کار وجود 
دارند که روابط عمومی ها باید به عنوان یک 
ید واحده با هم افزایی و حمایت از یکدیگر، 

فعالیت ها را پیش ببرند.
در ای��ن همای��ش علی آقامحم��دی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره 
ب��ه اینکه حدود ۱.8میلی��ون نفر از جمعیت 
کش��ور قابلی��ت  تواندمندس��ازی را ندارند 
گفت:م��ا باید اولویت و درخواس��ت مردم را 
کسب و بر اس��اس آن خدمات مورد نیاز را 
ارائه دهیم. باید تالش کنیم شرایط توسعه 

و پیش��رفت را برای آهاد مردم فراهم کنیم 
و وظایفمان را نسبت به جمعیتی که فاصله 
زی��ادی با متوس��ط دارند، از جمل��ه تامین 
مسکن، آموزش، بهداشّت، اشتغال و تغذیه 

را بصورت ویژه انجام دهیم.

پورت��ال تخصص��ی صنعت س��اختمان و 
امالک کشور در اس��تان اردبیل با حضور   
جالل آفاقی، معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگس��تری، رحیم محمدی 
مدی��رکل ثبت اس��ناد و ام��الک، هیئت 
مدیره و اعضای اتحادیه مشاورین امالک، 
رئیس انجمن انبوه س��ازان و جمع کثیری 
از مسئوالن و کارشناسان حوزه ساختمان 
و فعالین صنعت ساختمان و امالک استان 

اردبیل افتتاح شد.
عضو هیات مدیره ش��رکت همراه امالک 

دراین جلسه گفت: کارگروه همراه امالک 
ب��ا هم��کاری متخصصین، مهندس��ین، 
حقوقدانان و کارشناسان مرتبط با صنعت 
ساختمان با ایجاد بستری متفاوت نسبت 
ب��ه اس��تارتاپ های مش��ابه، ب��ا طراحی 
وبسایت و اپلیکیشن اقدام به ارائه خدمات 

متنوع نموده است. 
جمالی اظهار داش��ت: این سامانه با ایجاد 
الیه های گس��ترده، خدم��ات متنوعی را 
برای عموم مردم فراهم نموده و ش��رایط 
تعامل بین تولید کنندگان، فروش��ندگان، 
مص��رف کنن��دگان و همچنی��ن هدفمند 
ش��دن قراردادهای بخش امالک را ایجاد 
نموده اس��ت. وی تاکید کرد: با راه اندازی 
این اپلیکیشن بانک اطالعاتی متمرکزی 
در اختی��ار عموم مردم قرار می گیرد که با 
یکپارچه سازی خدمات مشاورین امالک و 
ایجاد یک شبکه هوشمند به ارائه اطالعات 
و خدمات مختلف در حوزه صنعت ساختمان 

و امالک می پ��ردازد.  عضو هیات مدیره 
شرکت همراه امالک با اشاره به اینکه در 
این اپلیکش��ین بصورت آنالین، فروشگاه 
های حوزه صنعت ساختمان نمایش داده و 
معرفی می گردد، افزود: در این اپلیکشین 
سرعت و امنیت معامالت ملکی و خدمات 
ساختمانی با تبدیل فعالیت سنتی به کسب 
و کار مبتنی بر دان��ش فناوری اطالعات 
افزایش می یابد. جمالی خاطرنشان کرد: 
در این سایت بستری ایجاد می شود که به 
صورت انالین ارتباط بین تولید کنندگان، 
س��ازندگان و کس��ب و کارهای مرتبط با 
حوزه س��اختمان ایجاد می ش��ود و هزینه 
تولید مس��کن با حذف حلقه های اضافی 
بی��ن تولید کنندگان و مص��رف کنندکان 

کاهش می یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل اس��تان اردبیل نیز در این 
جلسه گفت: ۳۰درصد پرونده های حقوقی 

در س��ال ۱۴۰۰ بخصوص در مرکز استان 
در حوزه امالک بود.

جالل آفاقی، خاطر نشان کرد: این پرونده 
ها نش��ات گرفته از ع��دم تنظیم صحیح 
قرارداده��ا و قولنامه ها و نبود مش��اوران 
حقوقی در این حوزه می باش��د که باعث 

متضرر شدن مردم گردیده است. 
وی تصریح کرد: در حوزه قضایی اس��تان 
باالی ۱۱۳ هزار فق��ره پرونده در محاکم 
قضایی مطرح بود که این امر باعث ش��د 
یکی از ابرچالش های قوه قضاییه در سال 

۱۴۰۱کاهش ورودی پرونده ها باشد.
 مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل 
نیز در این جلسه اظهار داشت: اجرای طرح 

کاداستر بسیار مهم و ضروری است.
  رحیم محمدی بیان کرد: به زبان س��اده 
کاداستر همان حدنگاری و یا نقشه برداری 
ثبتی است، یعنی نقشه برداری ای که ارزش 
حقوقی داش��ته باش��د و بتوان بر اس��اس 

مرزهای آن، سند مالکیت صادر کرد. 
محمدی اضافه کرد: کاداس��تر، سیس��تم 
مدیریت الکترونیکی امالک اس��ت که با 
مکانیزه کردن خدمات ثبتی، ثبت س��نتی 
را به س��مت ثبت نوی��ن هدایت می کند 
و از مش��خصات این سند غیر قابل جعل 
بودن آن به دلیل درج برچس��ب هولوگرام 
و همچنین تعویض سند پس از هر انتقال 
می باشد، این طرح در کشور ما نیز درحال 

اجرا می باشد.
 وی خاطر نشان کرد: با اجرای جدی این 
طرح با کاهش پرونده های زمین خواری 
و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، 
ارتقای امنی��ت و آرامش روانی در جامعه، 
کاهش اش��تباهات و حذف نوش��تار های 
دستی، عدم امکان الحاق هر گونه عملیات 
به متن سند، حذف فرایندهای زائد اداری، 
صرف��ه جوی��ی و کاهش ات��الف وقت و 
راحتی و آسایش مردم روبرو خواهیم شد.

پورتال جامع صنعت ساختمان و امالک کشور با نام »همراه امالک« در استان اردبیل افتتاح شد

راستگرد پژوهش تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی به زودی تکمیل و به بهره برداری می رسد
شهردار اراک خبر داد:

شهردار اراک گفت: آخرین مرحله بتن ریزی 
راستگرد پژوهش تقاطع غیرهمسطح شهید 
صی��دی انجام و به زودی این پروژه تکمیل 
و به بهره برداری می رس��د. به گزارش اداره 
ارتباط��ات و ام��ور بی��ن الملل ش��هرداری 
اراک، دکت��ر علیرض��ا کریمی با اش��اره به 
تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیاردی برای ساخت 

تقاطع های غیرهمس��طح اراک، اظهار کرد: 
عملی��ات اجرای��ی میدان ام��ام خمینی )ره( 
ک��ه به تازگی آغاز ش��ده اس��ت، در مرحله 
انحراف ترافیک اس��ت. وی با بیان اینکه در 
حوزه های آب، ب��رق، گاز و فاضالب نیز در 
حال رفع معارضان و جابه جایی تأسیسات در 
مح��ل پروژه های میدان امام حس��ین )ع( و 

میدان امام خمینی )ره( هس��تیم تا اقدامات 
عمرانی پروژه ها اجرایی شود، افزود: در این 
پروژه ها مش��کالت فراوانی وجود داشت که 
با رفع آنها ش��اهد پیشرفت ۱۰ درصدی در 
اجرا هس��تیم و تکمیل آنها تا دو سال آینده 
به طول خواهد انجامید. شهردار اراک افزود: 
دیگر پروژه های عمرانی اراک شامل مجتمع 

آفتاب، ساختمان های اداری منطقه دو و سه 
شهرداری، زورخانه مرکزی شهر و بلک باکس 
پارک ش��هر اس��ت. وی درخصوص میزان 
پیش��رفت پروژه های عمرانی ش��هر اراک، 
اظهار کرد: پروژه های زورخانه مرکزی شهر 
اراک ۹۰ درصد، ساختمان اداری شهرداری 
منطقه سه ۷۰ درصد، باغ موزه دفاع مقدس 

8۰ درص��د و س��اختمان اداری ش��هرداری 
منطقه دو نیز 85 درصد پیشرفت دارد و طبق 
برنامه زمان بندی ش��ده در حال اجرا اس��ت. 
دکت��ر کریمی گفت:آخرین مرحله بتن ریزی 
راستگرد پژوهش تقاطع غیرهمسطح شهید 
صیدی انجام و به زودی این پروژه تکمیل و 

به بهره برداری می رسد.

لزوم اجرای معماری سازمانی برای هم افزایی بیشتر در فوالد مبارکه
در همایش تدوین مدل کسب وکار شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد مطرح شد؛

محم��د ناظمی هرندی، مع��اون تکنولوژی 
شرکت فوالد مبارکه در این همایش اظهار 
کرد: فوالد مبارکه همواره در مس��یر رش��د 
بوده و جزو معدود ش��رکت هایی به ش��مار 
می رود که تقریبا هیچ گاه رش��د آن متوقف 

نشده است.
وی اف��زود: این مورد ناش��ی از ارزش هایی 
مثل منابع انسانی باکیفیت یا مشارکت های 

ارزش��مندی اس��ت که در ف��والد مبارکه و 
پیرامون آن ش��کل گرفته است. این موارد 
در نهایت به کس��ب ِجایگاه ارزشمنِد امروز 

فوالد مبارکه منتهی شده است.
مع��اون تکنولوژی ش��رکت ف��والد مبارکه 
گفت: ام��روز در جایگاهی ق��رار داریم که 
ضمن اینکه بس��یار ارزشمند است، به شدت 
تهدید می شود. ازآنجاکه پیش بینی ما برای 

آینده نه چندان دور، س��خت تر شدن فضای 
رقابت اس��ت، ضرورت دارد تدابیر جدیدی 
اتخاذ کنیم و در مس��یر حرک��ت خود طی 
سه سال آینده، دس��ت به تغییر و تحوالت 
اساسی بزنیم.ناظمی هرندی با اشاره فرایند 
رش��د و توسعه س��ازمان ها اظهار کرد: اداره 
کردن مجموعه ها اگر صرفا بر اساس جمع 
جبری عملکردها باشد، ارزش افزوده خاصی 

ایجاد نمی کند. ارزش کلیدی آنجاس��ت که 
ش��رکت ها، وقتی در کنار هم هستند نسبت 
ب��ه زمانی که به ص��ورت مس��تقل فعالیت 
می کنن��د، ارزش ه��ای به مراتب بزرگ تری 

ایجاد کنند.
وی با اش��اره به قدمت ش��رکت توکافوالد 
گفت: سازماندهی شرکت های زیرمجموعه 
فوالد مبارکه نیاز به برنامه ای منسجم دارد. 

در چند سال گذش��ته، اقدامات خوبی برای 
ایجاد یکپارچگی انجام شده است. در دوره 
مدیریت دکتر طیب نیا، ب��ا توجه به اهداف 
موج��ود باید کارهای مهم تری انجام دهیم. 
در همین راس��تا بر اس��اس نظر کارشناسی 
مشاوران فوالد مبارکه، الزم است یک طرح 
معماری سازمانی برای هم افزایی بیشتر اجرا 

شود.
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کشف 11 هزار بسته ماکارانی احتکار 
شده ری 

فرمانده انتظامي شهرستان ري ازکشف بیش 
از ۱۱ه��زار بس��ته ماکارانی احتکار ش��ده در 
محدوده شهر ری خبرداد. سرهنگ »دوستعلی 
جلیلیان« در تشریح این خبر بیان داشت: در 
تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و مقابله با پدیده شوم احتکار و مبارزه بی 
امان و مقتدرانه با برهم زنندگان امنیت و نظم 
اقتصادی ، ماموران کالنتری ۱۷۲ عبدالعظیم 
)ع( گزارش هایی مبنی بر احتکار ماکارانی در 
انباری در محدوده شهر ری را دریافت کردند.
وی افزود: تیم عملیاتی کالنتری ۱۷۲ پس از 
هماهنگی های قضائی با همراهی بازرس��ان 
اداره اصناف از محل شناس��ایی ش��ده بازدید 
که یک خودروی کامی��ون در حال بارگیری 
ماکاران��ی رویت ک��ه در بازدی��د از خودرو و 
انبار جمع��ا بیش از ۱۱هزار بس��ته ماکارانی 
احتکار ش��ده به ارزش تقریب��ی ۲ میلیارد و 
5۰۰میلیون ریال کشف شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان ری با بیان اینکه کشفیات بدست 
آم��ده در این عملیات بصورت غیرقانونی دپو 
و احتکار شده بود،گفت: اموال کشف شده با 
دستور قضائی توقیف گردید.سرهنگ جلیلیان 
در پایان گفت: از ش��هروندان درخواست می 
ش��ود، در صورت مش��اهده هرگونه فعالیت 
غیرمج��از در قالب احت��کار کاال و یا تهیه و 
توزیع کاالهای قاچاق توس��ط افراد سودجو 
، موض��وع را از طریق ش��ماره تلفن ۱۱۰ به 
پلیس گزارش دهندتا نس��بت به شناسایی و 

دستگیری متخلفان اقدام شود.

۹0 درصد جرائم کشور مربوط به 
سرقت است

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کل 
کشور اعالم کرد که بیش از ۹۰ درصد جرائم 
در کشور مربوط به بحث سرقت است.سردار 
محمد قنبری با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی 
پلیس آگاهی کشف جرم است، گفت: معتقدم 
که پلیس آگاهی تهران بزرگ در راس دیگر 
پلیس های آگاهی در استان هاست و به نوعی 
الگوی دیگ��ر پلیس های آگاهی در کش��ور 
محسوب می شود.رییس پلیس آگاهی فراجا 
با بیان اینکه اشرافیت مجموعه پلیس آگاهی 
بر مجرمان، قابل توجه است، گفت: به جرات 
می گوی��م که امروز اکثر تحرکات، اقدامات و 
برنامه های مجرمان را تحت کنترل داریم. این 
موضوع مجرمان را از ارتکاب جرائمی که در 
تدارکش هستند، باز می دارد.وی ادامه داد: در 
پلیس آگاهی بیش از ۹۰ درصد جرائم جنایی 
را در فاصله ای کوتاه از وقوع و حتی کمتر از 
یک ماه توانس��تیم کشف کنیم که این قابل 
توجه اس��ت.قنبری تصریح ک��رد: امروز باید 
بگویم که در کش��ورمان جرم مهم و پیچیده 
کش��ف نش��ده ای که مردم را آزار دهد خیلی 
کم داریم و شاید حتی بتوان گفت که چنین 
جرائم��ی نداریم.رییس پلیس آگاهی فراجا با 
بی��ان اینکه امروز جغرافیای جرم به ش��دت 
مورد کنترل پلیس آگاهی اس��ت، اظهارکرد: 
تخصصی ترین پلیس در فراجا، پلیس آگاهی 
اس��ت.وی به موضوع س��رقت نیز اشاره کرد 
و گف��ت: حدود۹۰ درصد جرائم در کش��ور را 

بحث سرقت به خود اختصاص داده است.

کیت  غربالگری آبله میمونی طراحی 
شد

رییس انستیتو پاس��تور ایران از طراحی کیت 
غربالگری اولیه آبله میمونی به همت محققان 
این موسس��ه تحقیقاتی خبر داد و گفت: این 
کیت غربالگری آماده توزیع به آزمایشگاه های 
منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور است.رحیم 
س��روری  افزود: با توجه به شیوع بیماری آبله 
میمونی در کشورهای مختلف و لزوم آمادگی 
شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کشور 
جهت تش��خیص به هنگام موارد مش��کوک 
احتمالی، انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری 
اولیه »اورتوپاکس وی��روس« را طراحی کرد 
ک��ه آماده توزیع به آزمایش��گاه های منتخب 
ش��بکه آزمایشگاهی کشور اس��ت.وی یادآور 
شد: دانش��گاه های علوم پزشکی منتخب در 
صورت تشخیص موارد مشکوک در آزمایشات 
غربالگری، نمونه ها را برای بررس��ی تکمیلی 
به انستیتو پاستور ایران ارسال می کنند.رییس 
انستیتو پاستور ایران تصریح کرد: این انستیتو  
از زمان ش��روع همه گیری کرونا نیز مدیریت 
کارگروه تش��خیص آزمایش��گاهی کووید۱۹ 
را به عهده داش��ت و ضمن تدوین شیوه نامه 
های تشخیص و آموزش دانشگاه های علوم 
پزشکی، مسوولیت تامین و نظارت بر تشخیص 
و کیت های تشخیصی مورد استفاده در کشور 

را انجام می داد.

کاهش ۷5 درصدی اهدای عضو در 
کشور

قائم  مقام واحد فراهم آوری اعضای و نس��وج 
پیوندی دانش��گاه شهید بهش��تی در صحن 
ش��ورای اسالمی ش��هر تهران از کاهش ۷5 
درص��دی اهدای عضو در کش��ور خب��ر داد.

فریبا قربانی در س��خنانی با بی��ان اینکه در 
ای��ران مهمترین منبع تولی��د ارگان پیوندی، 
موارد مرگ مغزی اس��ت، اظهار داش��ت: در 
ایران قوانینی برای اینکه چه زمانی در مرگ 
مغزی دستگاه ها، قطع شود، وجود ندارد.وی 
گفت: موضوع تشخیص کما از مرگ مغزی 
مس��ئله مهمی است که با آن مواجه هستیم.

قربانی با اش��اره به تولید و پخش برنامه ای 
در ماه رمضان از تلویزیون، اظهار داشت: این 
برنامه موجب شد تا رضایت خانواده ها برای 
اهدای عضو افت شدید داشته باشد و با اینکه 
تالش های ما چند برابر شد اما اهدای ارگان 
ها به یک چهارم رس��ید.وی با معرفی سایت 
ehda.ir، خاطرنشان کرد که عالقه مندان 
از طریق این س��ایت می توانن��د کارت اهدا 
عضو را دریاف��ت کنند.قربانی افزود: اعضای 
شورای ش��هر نیز می توانند با دریافت کارت 
اهدای عضو، ش��رایط اهدای اعضای خود را 
فراهم کنند. به گفته وی، داشتن کارت اهدای 
عضو الزام قانونی ندارد و رضایت خانواده فرد 
مرگ مغزی ش��ده، ضروری است.وی با بیان 
اینکه بسیاری از افرادی که دچار مرگ مغزی 
می ش��وند از افراد قشر ضعیف جامعه شامل 
پیک های موتوری هستند، عنوان کرد: اهدای 
عضو بدون هیچگونه چش��م داشت مادی و 

معنوی انجام می شود.

ورود دادستان تهران به نحوه 
قیمت گذاری منازل در فضای مجازی

دادستان عمومی و انقالب تهران با اشاره به 
ض��رورت حفظ حقوق عام��ه و اجرای قانون 
گفت: بر اساس وظیفه قانونی، همه اقدامات 
الزم را در راس��تای نظ��ارت و س��اماندهی 
س��ایت های قیمت گذار من��ازل اجرا خواهیم 
کرد.علی صالح��ی در واکنش ب��ه اینکه آیا 
دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره 
منازل مس��کونی و برخورد با دالالن مسکن 
ک��ه باعث افزای��ش قیمت خان��ه و در ادامه 
کاهش قدرت اجاره منازل توس��ط مردم شده 
است افزود: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد 
اختیار دارند تا طبق تمای��ل خویش اقدام به 
انعقاد قراردادها از جمله قرارداد »اجاره و بیع« 
کنن��د.وی ادامه داد: این اق��دام مالزمه ای با 
فعالیت های سودجویانه برخی دالالن از جمله 
دالالن مس��کن نخواهد داش��ت و دادستانی 
تهران باتوجه به اینکه مسکن از جمله نیازهای 
اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه 
با اقدامات هرج ومرج گرایانه دالالن مس��کن 
که باعث اخالل در نظم جاری بازار مس��کن 
خواه��د ش��د باتکیه بر ظرفیت ه��ای موجود 
قانونی ورود می کند.دادس��تان تهران اضافه 
کرد: باتوجه به اینکه برخی از اقدامات دالالن 
از طریق سایت های قیمت گذار انجام می شود 
در راستای نظارت و ساماندهی این سایت ها 

اقدام خواهد شد.

هیچ محدودیتی برای اعالم اسامی 
ساختمان های ناایمن وجود ندارد

دادستان عمومی و انقالب تهران گفت: هیچ 
محدودیت��ی برای اعالم اس��امی و اطالعات 
س��اختمان ه��ا و اماکن ناایم��ن و خطرناک 
پایتخت، از نظر دادس��تانی تهران وجود ندارد.

علی صالحی افزود: دادس��تانی تهران رس��مًا 
اع��الم می کند از نظ��ر این دادس��تانی هیچ 
محدودیت��ی برای اعالم اس��امی و اطالعات 
س��اختمان ه��ا و اماکن نا ایم��ن و خطرناک 
ته��ران که از آن به س��اختمان بحرانی تعبیر 
شده است؛ وجود ندارد و این دادستانی همواره 
پیگیر وظایف قانونی دس��تگاه های مس��ئول 
در ای��ن رابطه بوده اس��ت. همچنین مرتضی 
تورک معاون دادستان تهران با تأکید بر اینکه 
دادستانی تهران از اوایل سال گذشته به طور 
مستمر اقدامات قانونی مربوط به ساختمان های 
ناایمن را از سازمان آتش نشانی و سایر ادارات 
و دستگاه های مسئول مطالبه کرده است گفت: 
به دستور دادستان تهران و با پیگیری معاونت 
پیش��گیری از وقوع جرم دادس��تانی، فقط در 
سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ مورد مکاتبه و دستور 
قضایی از نواحی ۳۲گانه دادس��رای عمومی و 
انقالب تهران به ش��هرداران مناطق پایتخت 
درباره س��اختمان های ناایمن ارس��ال و صادر 
شده است.تورک ضمن تشریح پیگیری های 
دادس��تانی ته��ران در رابطه با س��اماندهی و 
ارتقای ایمنی برخی از اماکن مهم تهران، اظهار 
داشت: با توجه به تأکیدهای دادستان تهران در 
زمینه حفظ حقوق عامه از سال گذشته موضوع 
ارتقای ایمنی ساختمان های خطرساز با جدیت 
بیشتری در دس��تور کار قرار گرفته و جلسات 
متعددی با دعوت از نمایندگان س��ازمان های 
مسئول در دادسرای عمومی و انقالب تهران 
برای رسیدگی به وضعیت ساختمان عالءالدین، 
بازار گل و گیاه تهران، بیمارستان فیاض بخش 

و چندین ساختمان دیگر برگزار شده است.

اخبار

گ��روه اجتماعی:ریی��س مرکز س��المت و 
محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی گفت: ۲8 درصد اف��راد باالی ۱8 
س��ال کش��ور قلیان مص��رف می کنند که 
بسیار نگران کننده است .به گزارش »عصر 

ایرانیان«، جعفر جندقی در نشس��ت خبری 
هفته مل��ی دخانیات در وزارت بهداش��ت، 
افزود: بر اساس مطالعات انجام شده از سال 
۹۰ ت��ا ۱۴۰۰،  مصرف قلی��ان 5۷.۶ درصد 
در زن��ان و ۱۷.۹8 درصد در مردان افزایش 
یافته اس��ت.وی تاکید کرد: مصرف قلیان 
بیش��تر از س��یگار ضرر دارد متاسفانه این 
ماده دخانی به اب��زار تفننی و تفریحی بین 
نوجوانان و جوانان و خانواده ها تبدیل شده 

در حالیکه آگاه سازی کامل در مورد مضرات 
قلیان ضروری است.جندقی اظهار داشت: بر 
اساس مطالعات انجام ش��ده در افراد ۱۳ تا 
۱5 سال کش��ور ، ۱۰.۲ درصد آنها مصرف 
کننده مواد دخانی بودند که 5۷.۷ درصد این 
گروه س��نی قلیان مصرف می کردند و ۱.۹ 
درصد نیز مصرف کننده مواد دخانی بدون 
دود بودند.جندق��ی تصریح کرد: بر اس��اس 
مطالعات ۱۴۰۰، ۱۴.۱ درصد جمعیت باالی 

۱8 س��ال کش��ور نیز دخانیات مصرف می 
کنند و مصرف قلیان افزایش یافته اس��ت.
وی ادام��ه داد: بحث دخانیات از موضوعات 
طول و دراز تاریخ بوده و س��ود سرش��اری 
ش��رکت های تولیدکننده به جیب می زنند 
در حالیکه سالمت بشر به خطر می افتد.به 
گفته وی، تولید سیگارهای کم ضرر یا الیت 
بیشتر خطرناک بوده و تخریب کننده محیط 
زیست هم است .جندقی تاکید کرد: مصرف 

دخانیات در نقش اول فیلم ها و س��ریال ها 
نیز نشان داده می شود و از لحاظ فرهنگی 
س��المت جامعه را به خطر م��ی اندازد.وی 
اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده 
در گروه س��نی ۱۳ تا ۱5 سال،  ۲۴.۲ درصد 
نوجوانان در معرض مواجهه با دود دخانیات 
در منازل خ��ود و ۳8.۴ درصد نوجوانان نیز 
در معرض مواجهه با دود دخانیات در اماکن 

عمومی مسقف بودند.

2۸ درصد افراد باالی 1۸ سال کشور قلیان می کشند
رییس مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت:

5۶ درصد زایمان ها در کشور سزارین است؛زایمان مناسبتی ممنوع
رییس انجمن متخصصان زنان و زایمان کشور:

ریی��س انجمن متخصصان زن��ان و زایمان 
کشور هش��دار داد: حدود 5۶ درصد زایمان ها 
در کش��ور سزارین اس��ت و طی ۲ سال اخیر 
و در ش��رایط کرونای��ی زایم��ان طبیعی به 
ش��دت کاهش یافته است.به گزارش »عصر 
ایرانیان« س��ودابه کاظم��ی در همایش بین 
المللی زن��ان و زایمان در مرکز همایش های 
رازی افزود: ایران جزو کش��ورهای پیشرو در 
زمینه سزارین اس��ت بطوریکه در رده هفتم 
دنیا قرار دارد، عوارض این نوع زایمان نسبت 
به زایمان طبیعی بیش��تر بوده و مش��کالت 

زیادی را برای م��ادران ایجاد می کند.وی با 
اش��اره به اجرای دستورالعمل کشوری ترویج 
زایم��ان طبیعی از س��ال ۹۷، اظهارداش��ت: 
متاسفانه بعد از چهار سال از اجرای این طرح،  
فرزندآوری و زایمان طبیعی در کشور کاهش 
یافت��ه و علت عمده آن ت��رس از درد زایمان 
طبیعی اس��ت که بس��یاری از مادران ترجیح 
می دهند سزارین انجام دهند.کاظمی تصریح 
گرد: در دوران کرونا نیز س��زارین شیب رو به 
باال داش��ته و متأسفانه جامعه پذیرای زایمان 
طبیعی نیست.اس��تاد دانشگاه علوم پزشکی 

ایران گفت:  قرار بود بی دردی زایمان طبیعی 
در بیمارستان های کشور ترویج یابد که هیچ 
اقدامی در این زمینه نش��د.وی افزود: زایمان 
هراس��ی و گریز از فرزندآوری در کش��ور رو 
به افزایش اس��ت که مغایر با سیاس��ت های 
جمعیتی ب��وده و با توجه ب��ه افزایش جامعه 
س��المندی در آینده با بحران های زیادی از 
لحاظ نیروی جوان مواجه می شویم .کاظمی 
در ادام��ه با انتقاد از اینکه فضای رس��انه ای 
بر ترویج زایمان مناسبتی در کشور دامن زده 
است، اظهار داشت: زایمان مناسبتی )سزارین 

(یک پدیده نوینی است و بیشتر مادران تمایل 
دارند فرزندشان را در تاریخ های ۳۱ شهریور 
ی��ا اول فروردین هر س��ال به دنی��ا آورند در 
حالیکه از عوارض زایمان زودرس غافل بوده 
و این کار مشکالتی را در آینده برای کودکان 
بوجود می آورد.این متخصص زنان و زایمان 
تاکید کرد: اکنون زایمان مناسبتی به یک تیتر 
جذاب تبدیل ش��ده در حالیکه پزشک هرگز 
نمی خواهد جان نوزاد را به تاریخ تولد با یک 
عدد رند به خطر بیندازد و مادران را نیز در این 
زمینه آگاه می کنند در حالیکه تقاضا در این 

زمینه زیاد اس��ت.رئیس انجمن متخصصان 
زنان و زایم��ان ادامه داد: ب��ا توجه به اینکه 
افزایش جمعیت کش��ور به سمت سالمندی 
هشداری جدی است باید تمهیداتی اندیشیده 
شود تا فرزنداوری برای زوجین جذابیت داشته 
باشد.کاظمی افزود: الزم است آموزش های 
بهداشت باروری، بهترین سن بارداری شدن و 
غیره برای دختران از دوران دبیرستان و دوره 
های مش��اوره ای نیز برای زوجین در زمینه 
سن مناسب باروری و تولد فرزند سالم  برگزار 

شود.

روانشناسی اسالمی نداریم؛حضور برخی مشاوران قالبی در برنامه های صدا وسیما
رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره:

گ�روه اجتماعی:رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
گفت: لیست دوم روانشناس نماها که شامل ۶۱ نفر است 
به همراه پیج ها و کانال های آنان امروز منتش��ر می شود.

به گ��زارش »عصر ایرانیان« محمد حاتمی در نشس��ت 
خبری با عذرخواهی از مردم به دلیل قصور در شناس��ایی 
برخی روانشناسان بدون صالحیت و فعالیت بدون ضابطه 
آنان در جامعه گفت: لیست دومی از این افراد و مشاوران 
قالبی آماده شده است که تا پایان امروز به همراه پیج ها و 
کانال های تبلیغی آنان به مردم اعالم می شود، این لیست 
شامل اسامی ۶۱ نفر به همراه اسامی پیج ها و کانال های 
آنان اس��ت.وی گفت: وقتی مسئولیت سازمان را بر عهده 
گرفتیم مش��اهده کردیم مردم معترض هستند که فالن 
روانشناس چنین مسئله ای را مطرح کرده یا فالن مشاوره 
خانواده سوءاس��تفاده اخالقی و مالی داش��ته است که ما 
بررسی کرده و دیدیم این افراد هیچ مدرکی ندارند و بیشتر 
تخلفات و خطاها مربوط به این افراد می شود.رییس سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره با بیان اینکه در مسیر مبارزه با 
افراد متخلف روانشناس نماها همه مسیرها را رفتیم و بعضًا 
با سدهایی مواجه شدیم، افزود: به عنوان مثال از شخصی 
به نام ش. الف ش��کایت کردیم ولی وی به دلیل البی ها 
تبرئه شد.حاتمی با انتقاد از حضور  برخی روانشناس نماها و 
مشاوران قالبی به عنوان کارشناس خانواده در برنامه های 
صدا وس��یما، ادامه داد: البته دست اندرکاران صداوسیما از 
تقلبی ب��ودن این افراد بی خبر بودند اما نکته اینجاس��ت 
که این افراد با البی گری و برای کس��ب اعتبار بیشتر در 
صداوسیما حضور می یافتند.وی افزود: البته شیوع ویروس 
کرونا مراجعه به روانشناسان و به تبع مشاورنماها را تشدید 
کرد و این موضوع باعث شد تا بسیاری از افرادی که حتی 
لیس��انس هم نداش��تند  چون نیاز مردم را دیدند وارد این 
عرصه شدند.رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به 
فعالیت برخی کاسبان حوزه روانشناسی اشاره کرد و گفت: 
انرژی درمانی، عرفان های نوظهور و کوچینگ حوزه هایی 

هستند که بیشترین فعالیت روانشناس نماها در این حوزه ها 
است.وی از عذرخواهی برخی افرادی که در این حوزه ها به 
صورت غیرقانونی و بدون داشتن دانش تخصصی فعالیت 
می کردن��د خبر داد و گفت: وقتی این اف��راد جدیت ما را 
در برخورد با خودش��ان دیدند هم عذرخواهی کردند و هم 
صفحات ش��بکه های اجتماعی و پیج خودشان را بستند.

حاتمی از دولت و رئیس جمهور درخواس��ت کرد تا قانون 
بیمه پایه را به س��رانجام برس��اند زیرا به گفته وی مردم 
در شرایط بحران قرار دارند و نیازمند خدمات روانشناسی 
هس��تند.وی با اشاره به عذرخواهی دکتر هالکویی که در 
س��ال های متمادی به فعالیت در ای��ن حوزه می پرداخت، 
اظه��ار کرد: وی اعالم کرد ک��ه دکترای اقتصاد و جامعه 
شناسی دارم و روان شناس نیستم حاتمی در ادامه پیرامون 
دکتر انوش��ه هم گفت: ایش��ان نیز هیچ پرونده و مدرکی 
در سازمان نظام روانشناس��ی ندارد، با این حال اگرچه به 
سازمان تعهد داده بود تا فعالیت نکند اما همچنان در حوزه 
روانشناسی فعال است.رئیس سازمان نظام روان شناسی 

و مش��اوره با بیان اینکه چیزی به نام روانشناسی اسالمی 
نداریم، به فعالیت برخی افراد در قالب خدمات روانشناسی و 
کنکور اشاره کرد و گفت: رانت روانشناسان کنکوری  قوی 
اس��ت و به جایی وصل هس��تند و آموزش و پرورش نیز 
گفته زورمان به آنها نمی رسد.وی به تفاهم سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره با سازمان بهزیستی در خصوص دادن 
مجوز مرکز مشاوره اشاره و تصریح کرد: افرادی که قبل 
از تاریخ اول آذر ۱۳۹۹ پروانه مرکز روانشناسی و مشاوره 
از بهزیستی داش��ته اند، پروانه آنها محفوظ است و  فقط 
باید به س��ازمان نظام رواننشاسی و مشاوره مراجعه کرده 
و پرونده ای برای پروانه فردی تشکیل دهند اما اگر بعد از 
این تاریخ از بهزیستی، مجوز دریافت کرده اند به این معنا 
است که بهزیس��تی خطا کرده است.همچنین محمدباقر 
حبی معاون انتظامی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با 
اشاره به صیانت از مرزهای صالحیت حرفه ای روانشناسان 
گفت: بیشترین تمرکز ما بر عملکرد اعضا و افرادی است 
ک��ه پروانه تخصصی دارند و باید صالحیت حرفه ای آنها 

احراز شود.وی با اش��اره به مرزهای چهارگانه  تحصصی، 
فرهنگی، قانونی و اعتقادی برای بررسی وضعیت حرفه ای 
روانشناسان، افزود: اگر مشاوران و روانشناسان به گونه ای 
عمل کنند که بر اساس بررسی ها و گزارش های بازرسی 
از مرزهای چهارگانه ای که ترسیم کردیم، عدول کنند بر 
اساس ماده ۱۹ سازمان مستوجب برخورد خواهند بود که 
از یک تذکر شروع می ش��ود تا ابطال پروانه که موارد آن 
هم بسیار زیاد است.حبی افزود: کار ما در دو بخش است 
اول حمایت از حقوق مراجعین و س��پس حقوق مشاورین 
زیرا فعالیت های غیر مجاز آسیب های شدیدی به اعتماد 
مردم زده اس��ت.معاون انتظامی سازمان نظام روانشناسی 
و مشاوره با اشاره به نارضایتی مردم از برخی روانشناسان 
و مش��اوران، آنان را روانشناس نما خواند و اظهار کرد: این 
فش��ارها از طرف مردم و برخی مس��ئوالن وج��ود دارد و 
آنان نس��بت به رفتارها و عملکردهای برخی مشاوران و 
روانشناس��ان که دستورالعمل  های عجیبی ارائه می دهند 
معترض هس��تند.وی با اش��اره به اینکه تالش کردیم تا 
لیست اسامی روانشناس نماها به دقت منتشر شود، افزود: 
همکاران ما در سازمان نظام روانشناسی باید در چارچوب 
قانونی فعالیت داش��ته باشند؛ این سختگیری در همه دنیا 
وجود دارد و دیگر کش��ورها هم ای��ن ضابطه را دارند که 
باید مطابق با قانون آن جامعه فعالیت داش��ته باشند.حبی 
با بیان اینکه مش��اوران باید آسیب ها را بشناسند و نسبت 
ب��ه خطوط قرمز درمانی آگاه باش��د، افزود: اکثر تخلفاتی 
که رخ داده اس��ت در حیطه های خ��ارج از قوانین ما بوده 
و بر همین اس��اس بود ک��ه تصمیم گرفتیم عملکردها را 
نظام مند کنیم.معاون انتظامی سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره از بررس��ی عملکرد ۷ هزار روانشناس و پیج های 
روانشناسی و مش��اوره خبر داد و گفت: کارشناسان ما در 
طول ۲ سال اخیر، موارد شکایتی و دیگر موارد مشابه را به 
صورت شبانه روزی بررسی کردند تا اسامی روانشناس نماها 

به درسی اعالم شود.

رئیس س��ازمان ملی پرورش اس��تعدادهای درخش��ان 
گفت: بی��ش از ۳۱ هزار دانش آم��وز در آزمون ورودی 
مدارس سمپاد پذیرفته می شوند.به گزارش ایرنا، مدارس 
سمپاد یا همان به اصطالح عامیانه مدارس دانش آموزان 
تیزهوش��ان که نام خ��ود را به اختصار از س��ازمان ملی 
پرورش استعدادهای درخشان گرفته، با هدف شناسایی 
دانش آموزان مس��تعد و پرورش آنه��ا به منظور افزایش 
نیروی انسانی کارآمد در جامعه تأسیس شده است.بنابراین 
باتوجه به حجم باالی تقاضا برای تحصیل دانش آموزان 
در ای��ن م��دارس، دانش آموزان در ص��ورت  پذیرش در 
آزمون های ورودی می توانند در این مدارس به تحصیل 
خود ادامه دهند. براین اساس، یک آزمون ورودی برای 

دانش آموزان پایه هفت��م و یک آزمون تکمیل ظرفیت 
ب��رای ورود دانش آموزان پایه دهم به مدارس س��مپاد 
هر سال برگزار می شود و براساس گفته های مسئوالن 
س��ازمان ملی پرورش استعداد درخشان، عرف پذیرش 
دانش آموزان با اس��تعداد درخشان در جهان بین ۱.۶۰ 
تا ۲ درصد اس��ت که ای��ران هم از همین قاعده پیروی 
می کند.در این راس��تا، الهام یاوری رئیس سازمان ملی 
پرورش اس��تعداد درخشان در گفت وگو با خبرنگار گروه 
جامعه ایرنا درباره شرایط برگزاری آزمون ورودی مدارس 
سمپاد اظهار کرد:۲۹۰ هزار دانش آموز پایه هفتم و دهم 
در آزمون ورودی مدارس س��مپاد ثبت نام کرده اند که از 
این میان ۱۹۰ ه��زار ثبت نامی ها در پایه هفتم و ۱۰۴ 

هزار و 5۰۰ ثبت نامی مربوط به  پایه دهم اس��ت.وی با 
بیان اینکه آزم��ون ورودی دانش آموزان پایه هفتم روز 
۲۶ خردادماه و آزمون تکمیل ظرفیت دانش آموزان پایه 
ده��م روز ۲۷ خردادماه برگزار می ش��ود افزود: ۱۲ هزار 
و ۹۰۰ نفر از ش��رکت کنندگان در پایه دهم و ۱8 هزار 
و ۳۰۰ نف��ر در پایه هفتم پذیرفته  می ش��وند.وی افزود: 
دانش آموزان پایه هفتم بر اساس استعداد تحصیلی خود 
در آزمون شرکت می کنند اما منبع آزمون دانش آموزان 
پایه دهم، دروس قرآن، فارسی، ریاضی، علوم اجتماعی 
و علوم تجربی است.رئیس سازمان ملی پرورش استعداد 
درخش��ان درباره رعایت پروتکل ها در برگزاری آزمون 
ادام��ه داد: فاصله گذاری اجتماع��ی، گندزدایی محیط،  

اس��تفاده از ماسک توسط افراد حاضر در جلسه  و عدم 
تجمع دانش آموزان در مح��ل برگزاری آزمون از جمله 
مواردی مربوط ب��ه رعایت پروتکل هاس��ت. باتوجه به 
اساسنامه س��ازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 
مصوب جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی و در اجرای 
بند ۲ ماده چهار کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در 
آموزش وپرورش، مصوب شورای عالی آموزش وپرورش، 
دبیرس��تان های  ورودی  آزمون ه��ای  »دس��تورالعمل 
دوره اول و دوم مدارس اس��تعدادهای درخش��ان سال 
تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱« از سوی سازمان ملی پرورش 
استعدادهای درخش��ان، به ادارات کل آموزش وپرورش 

استان ها ابالغ شد.

بیش از۳۱ هزار دانش آموز در آزمون ورودی مدارس سمپاد پذیرفته می شوند
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان :

بهترین اختالف سنی میان فرزندان چند سال است؟
رئی��س هیات مدیره انجم��ن مدیران مراکز 
مشاوره خانواده و ازدواج با تاکید بر ضرورت 
رعایت اختالف س��نی فرزن��دان در باروری 
گف��ت: کاهش فاصله س��نی فرزن��دان در 
خانواده س��بب کاهش تعارضات خانوادگی 
و تقویت رش��د کودک و نوجوان خواهد بود.
زهرا حی��دری در گفت وگو با ایرنا افزود: در 
آغاز تشکیل زندگی مشترک، بنابر احساسات 
اولیه و روابط عاطفی ش��دید زوجین، انگیزه 
بس��یاری برای فرزندآوری وج��ود دارد.وی 
توضیح داد: با گذشت زمان به تدریج سطح 
ارتباط عاطف��ی زوجین به ط��ور ناخودآگاه 
کاه��ش یافته و تش��ویق این زن و ش��وهر 
به ب��اروری و فرزندآوری )باتوجه به احتمال 
حضور یک فرزند در این دوران( دشوار خواهد 

ش��د.حیدری افزود: طبیعتا این خانواده برای 
ترغیب به باروری نیازمند حمایت و خدمات 
ویژه تر )نس��بت به زوجین جوان( است و با 
توجه به احتمال داشتن یک فرزند و شرایط 
اقتصادی جامعه، تحت فشار بیش تر بوده و 
نس��بت به تامین هزینه ها، تربیت و پرورش 
فرزندان و آینده آنها نگران تر خواهد بود.این 
خاطرنشان  روانشناس��ی  تخصصی  دکتری 
ک��رد: بنابرای��ن در این خانواده ه��ا اقدام به 
فرزن��دآوری پس از فرزن��د اول، در صورت 
تمایل نیز گاه س��ال ها وقفه ایجاد می شود. 
براساس برخی از آمار هم به صورت میانگین 
فاصله سنی فرزندان در  این قسم از خانوارها 
بین ۱۲ تا ۱۴ سال است.رئیس هیئت مدیره 
انجم��ن مدی��ران مراکز مش��اوره خانواده و 

ازدواج ادام��ه داد: به ط��ور قطع فرزندآوری 
پ��س از به اصطالح »از آب و گل درآمدن« 
فرزند اول به ویژه در خانواده های مرفه، سبب 
رشد فرزندان در آرامش و آسایش، تربیت و 
پرورش بهتر و تامین هزینه ها خواهد شد؛ اما 
این مس��اله گاه باعث بروز برخی مشکالت 
در بستر خانواده نیز می شود.حیدری توضیح 
داد: به عنوان مثال، هر دو فرزند باهم رش��د 
نمی کنند؛ هم بازی نمی شوند و به دلیل رشد 
در دوره های زمانی متفاوت، درک صحیحی 
از یکدیگر نخواهند داش��ت. این امر س��بب 
ب��روز اختالفات و گاه تع��ارض بین خانواده 
و حت��ی زن و ش��وهر می ش��ود.  وی تاکید 
کرد: فاصله س��نی فرزن��دان در باروری باید 
مورد توج��ه والدین قرار بگیرد، این اختالف 

نبای��د از حد معینی فراتر رفته و در خصوص 
این مباحث با بهره گیری از روانشناس��ان و 
مش��اوران باید فرهنگ س��ازی شود. آگاهی 
بخش��ی در این رابطه هزینه ها برای خانواده 
و در نهایت جامعه را کاهش می دهد.حیدری 
یادآور ش��د: در سیاست های تشویقی جهت 
افزایش فرزندآوری به مباحث پزش��کی نیز 
باید توجه شود. آزمایشات پزشکی مربوط به 
باروری و زایمان، همچون انواع تس��ت های 
غربالگری، س��ونوگرافی و انواع واکسن های 
مرب��وط به کودک باید تحت پوش��ش بیمه 
باش��د. این عامل می توان��د نقش مهمی در 
ترغیب خانواده ها به فرزندآوری داشته باشد؛ 
چراک��ه پرداخت این هزینه ها برای برخی از 
خانواده ها، در صورت نب��ود حمایت بیمه ها 

امکان پذیر نخواهد بود.وی همچنین با تاکید 
بر ضرورت مراجعات پزش��کی در این زمینه 
اظهار داش��ت: حذف مراجعات پزش��کی در 
این رابطه می تواند باعث نقص عضو، برخی 
اختالالت نظی��ر عقب افتادگی و معلولیت و 
ناتوانی جس��می نوزادان ش��ده و این مساله 
نیز هدررفت س��رمایه گذاری های تش��ویقی 
فرزندآوری اس��ت. بنابراین پوشش بیمه ای 
این آزمایش ها و... نی��ز در حقیقت از جمله 
مشوق های فرزندآوری به شمار می رود.رئیس 
هیئت مدیره انجمن مدیران مراکز مش��اوره 
خانواده و ازدواج افزود: س��رمایه گذاری برای 
فرزندآوری نظیر تامین هزینه های پزش��کی 
مربوط به ک��ودک همچنین بای��د مداوم و 

مستمر باشد. 
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اقتصاد خرد

مشکل تردد کامیون های ایرانی به 
پاکستان حل شد

مدی��رکل دفت��ر ترانزیت س��ازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای با اش��اره به رایزنی گسترده 
برای حل مش��کل کامیون داران ایرانی در مرز 
پاکس��تان گفت: صدور ویزا ب��رای رانندگان از 
امروز آغاز می ش��ود.به گزارش بازار، س��یدجواد 
هدایتی با اشاره به مش��کل به وجودآمده برای 
کامیون داران ایرانی در مرز پاکستان، اظهار کرد: 
رانندگان ایرانی برای تردد به پاکستان نیازمند 
صدور ویزا هستند که طی تقریباً یک ماه اخیر 
به دلیل عدم صدور ویزا برای رانندگان مشکل 
ایجاد شده است.وی ادامه داد: سفارت پاکستان 
در تهران و کنس��ول گری این کشور در زاهدان 
و مش��هد به دلیل نداشتن هولوگرام ویزا، اعالم 
کردند که امکان ص��دور ویزا وجود ندارد.وی با 
اش��اره به پیگیری این مس��ئله از اداره سیاسی 
مربوطه در وزارت امور خارجه، افزود: در همین 
راستا چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای دوستانه 
با سفیر پاکستان داشتیم و موضوع عدم صدور 
ویزا و نگرانی فعاالن اقتصادی را به اطالع وی 
رساندیم.مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای گفت: طبق گفته س��فیر 
پاکستان تعدادی هولوگرام از اسالم آباد تأمین و 
بین سفارت و کنسولگری های این کشور توزیع 
شده است. هدایتی بیان کرد: بر این اساس طبق 
گفته مسئوالن پاکستانی، صدور مجدد ویزا برای 

رانندگان ایرانی از امروز آغاز خواهد شد.

پایان مهلت مصوبه دریافت عوارض 
صادراتی

مدیرکل دفت��ر صنایع معدن��ی وزارت صمت 
درنامه ای خطاب به گمرک نوش��ت که مهلت 
مصوبه عوارض صادراتی به پایان رسیده است 
و اخذ عوارض از ابت��دای خرداد به بعد، خالف 
مصوبه ستاد تنظیم بازار است. به گزارش صدا 
وسیما س��یف اهلل امیری مدیرکل دفتر صنایع 
معدن��ی وزارت صمت در نامه ای به عباس��پور 
مدیرکل دفتر ص��ادرات و واردات گمرک ایران 
نوشت، مهلت مصوبه عوارض صادراتی به پایان 
رس��یده است.در این نامه آمده است: با توجه به 
اینکه در بند 8 مصوبه جلسه بیست و دوم ستاد 
تنظیم بازار مهلت مصوبه مذکور تا ابتدای خرداد 
۱۴۰۱ تعیین شده است و تاکنون تمدید نشده 
اس��ت و برای دوره بعدی نیاز به تمدید مصوبه 
از س��وی س��تاد تنظیم بازار اس��ت، علی رغم 
صراحت در متن مصوبه مبنی بر اینکه مصوبه 
مذکور تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ اعالم شده است، 
اما گمرکات هنوز نس��بت به اخذ عوارض اقدام 
می کنند که خالف مصوبه است لذا خواهشمند 
است تا تمدید مجدد آن اقدام الزم برابر مقررات 
گمرک به عم��ل آید.مصوبه ع��وارض جدید 
صادراتی شامل کاهش یک یا دوپله ای عوارض 
برخی کاال ها از ۷ اردیبهش��ت  ماه به گمرکات 
ابالغ ش��ده بود.در مصوبه ۷ اردیبهش��ت آماده 
بود:«اگر رش��د قیمت صادراتی کاالیی از پنج 
درصد به باال باش��د، برای آن کاال  عوارض در 
نظر گرفته می ش��ود، برای کاال هایی که رشد 
قیمتی صادرات��ی آن ها بین صفر تا پنج درصد 
بوده هیچ گونه عوارضی در نظر گرفته نش��ده 

است.«

کاهش قیمت جوجه یک روزه به 2500 
تومان

ریی��س انجم��ن پ��رورش دهن��دگان م��رغ 
گوش��تی گف��ت: مراک��ز عمده فروش��ی با هر 
نرخ��ی که محصول خریدار داش��ته باش��د آن 
را عرض��ه می کنن��د و درصد مش��خص خود 
را دریاف��ت می کنند و چندان ب��رای آنها ضرر 
پرورش دهندگان و تولیدکنندگان اهمیت ندارد.

ب��ه گزارش ایلنا،محمد یوس��فی خبر از ریزش 
ن��رخ جوجه ی��ک روزه را داد و اف��زود: قیمت  
ه��ر جوجه یک روزه به ۲ ه��زار و 5۰۰ تومان 
رس��یده اس��ت. عرضه جوجه با این نرخ باعث 
می شود تولیدکننده متحمل زیان شوند از این رو 
مرغ های مادر خود را به کشتارگاه ها می فرستند 
و تولید را کاهش می دهند.این فعال اقتصادی 
ادام��ه داد: با کاهش تولید جوجه یک روزه نرخ 
آن ب��اال می رود و به دانه ای ۱5 هزار تومان نیز 
می خواهد رس��ید اما در این شرایط میزان تولید 
نیز تقلیل پیدا می کند.وی با اشاره به حذف ارز 
۴۲۰۰ توم��ان برای واردات جوج��ه یک روزه، 
تاکید کرد: معاونت امور دام وزارت کش��اورزی 
و س��تاد تنظیم بازار هنوز نرخ جوجه یک روزه 
را اعالم نکرده است و تولیدکنندگان بالتکلیف 
هستند.یوسفی با بیان اینکه مصرف کنندگان در 
برابر قیمت های تعیین شده از سوی ستاد تنظیم 
بازار برای مرغ ه��ای آماده به مصرف مقاومت 
می کنند، اف��زود: نرخ مرغ در میدان بهمن باید 
کیلویی 5۷ هزار تومان باشد اما در برخی روزها 

به کیلویی ۴۰ هزار تومان می رسد.

اخبار

۴ اقدام دولت برای حمایت از 
مرغداران

مع��اون وزی��ر جه��اد کش��اورزی جزئیات 
در  را  مرغ��داران  از  حمایت��ی  تس��هیالت 
قال��ب ۴ اقدام مهم تش��ریح کرد.به گزارش 
فارس،حسین دماوندی نژاد جزئیات تازه ای از 
سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان 
م��رغ و تخم مرغ در کش��ور را اعالم کرد و 
گفت: این بس��ته های حمایتی از اعتبار ۲۰ 
ه��زار میلی��ارد تومانی در قالب تس��هیالت 
ارزان قیمت گرفته تا خری��د قراردادی و نیز 
تحوی��ل نهاده های مدت دار را ش��امل می 
ش��ود.دماوندی نژاد گفت: دول��ت ۲۰ هزار 
میلی��ارد تومان اعتبار تصوی��ب کرده که در 
قالب تس��هیالت ارزان قیمت از سوی بانک 
کش��اورزی با کارمزد ۱۰،  ۱۲ و ۱5 درصد بر 
اساس وسعت مزرعه به تولید کننده پرداخت 
می شود.وی با بیان اینکه برای دریافت این 
تسهیالت نیاز به وثایق عجیب و غریب نیز 
نیس��ت، گفت: با اخذ وثای��ق راحت از جمله 
چک، س��فته و تضامین زنجی��ره ای، تولید 
کنن��دگان می توانن��د با مراجع��ه به بانک 
کش��اورزی اینگون��ه تس��هیالت را دریافت 
کنند.دماوندی نژاد افزود: بانک عامل موظف 
ش��ده است تا بدهی های قبلی آنها را مانعی 
ب��رای دریافت این تس��هیالت ق��رار ندهد، 
بنابراین بدهی های قبلی فریز می ش��وند و 
تسهیالت جدید حمایتی برای آنها پرداخت 
خواهد ش��د.معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
ادام��ه افزود: همچنین مازاد مرغ و تخم مرغ 
تولیدکنندگان خریداری خواهد شد به طوری 
که کمیت��ه بدین منظور تش��کیل ش��ده و 
هفتگی قیمت خرید از تولیدکننده تعیین می 
شود، شرکت پش��تیبانی امور دام کشور هم 
مس��ئول خرید از مازاد تولید آنها شده است.
وی اضافه کرد: ش��رکت پشتیبانی امور دام 
کش��ور ع��الوه بر و تخم م��رغ محصوالت 
لبن��ی مازاد را نیز خری��داری خواهد کرد که 
به کارخانجات برای تولید محصوالت لبنی 
و شیر خشک روان می کند.دماوندی نژاد به 
خرید قراردادی از تولید کنندگان اشاره کرد 
و گفت: در این مدل نهاده های مدت دار به 
مرغداران داده می شود و محصول آنها نیز به 

قیمت تضمینی خریداری خواهد شد.

تولید شیرخشک 30 درصد افزایش 
می یابد

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت: 
بنابر آمار ماهانه ۱۲ تا ۱5 هزار تن شیرخشک 
در کش��ور تولید می شود که با اصالح نظام 
یارانه تولید ۳۰ درص��د افزایش می یابد. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران،علیرضا سلیمی 
گفت: ب��ا توجه به افزایش قیمت ش��یرخام 
پیش بینی می ش��ود که شیر بیشتری روانه 
کارخانجات شود و هم اکنون تولیدکنندگان 
ای��ن آمادگی را دارند که ش��یر تولیدی را به 
شیرخش��ک و کره تبدیل کنند.به گفته وی، 
بناب��ر آمار پارس��ال ۱5۰ ت��ا ۲۰۰ هزار تن 
شیرخش��ک تولید شد که امسال پیش بینی 
م��ی ش��ود ۳۰ درصد میزان تولی��د افزایش 
یابد.س��لیمی افزود: با اص��الح نظام یارانه و 
افزایش قیمت ها، م��الک قیمت صادراتی 
شیرخش��ک بای��د بازارهای منطقه باش��د و 
قیاس با بازارهای جهانی اش��تباه است چرا 
که شیرخش��ک تولیدی به بازارهای منطقه 
صادر می شود.رئیس انجمن تولیدکنندگان 
شیرخش��ک گفت: ب��ا اصالح نظ��ام یارانه، 
انجمن شیرخش��ک خواس��تار حذف تعرفه 
های صادراتی ش��د چرا ک��ه تولیدکنندگان 
ت��وان افزای��ش قیم��ت و پرداخ��ت تعرفه 

صادراتی را ندارند.

تأمین  بیش از ۴ میلیون تن کاالی 
اساسی از منابع داخلی و خارجی

شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد: بیش از ۴ 
میلیون تن انواع کاالهای اساسی را از منابع 
داخلی و خارجی تأمین کرده است.به گزارش 
خبرگزاری مه��ر، ش��رکت بازرگانی دولتی 
اع��الم کرد: از ابت��دای فروردین ماه تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جاری، بیش از ۴ میلیون 
تن محصوالت راهبردی کشاورزی از طریق 
خریدهای داخل��ی و واردات خارجی، تأمین 
و ب��رای ق��رار گرفتن در چرخ��ه ی مصرف 
داخل کش��ور به مب��ادی مص��رف و مراکز 
ذخیره س��ازی این کاالها ارسال شده است.
این گزارش می افزاید، این محصوالت شامل 
گندم، برنج، روغن خ��ام و دانه های روغنی 
است که بر اساس نیاز کشور و پس از انجام 
برنامه ریزی های الزم، برای خرید تضمینی 
آن از کش��اورزان کش��ور و واردات آن ها از 
کش��ورهای صادرکننده اقدام ش��ده است.بر 
اساس این گزارش، خرید تضمینی گندم در 
کشور از چهارم فروردین ماه امسال در کشور 
آغاز ش��ده و تا پایان اردیبهشت ماه، بیش از 
دو میلیون تن از این کاالی اس��تراتژیک از 
گندمکاران کش��ور خریداری شده تا در کنار 
تأمی��ن آن از طری��ق واردات، ذخای��ر ای��ن 
محصول راهبردی در شرایط اطمینان بخش 

قرار گیرد.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس 
گف��ت: با انتق��ال یاران��ه ارزی کاالهای 
اساس��ی و آزادس��ازی زنجیره کاالهای 
اساسی دست دالالن و واسطه ها از بازار 
کاالهای اساس��ی کوت��اه و کیفیت کاال 
نیز بهب��ود می یابد.به گزارش آنا، صدیف 
بدری اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی محل 
َمفسده شده بود چراکه این ارز به واردات 
کااله��ای غیرضرور تعل��ق می گرفت بر 

ای��ن اس��اس در مجلس تصمی��م بر این 
گرفته ش��د که ب��ه دلیل مفاس��د موجود 
در مس��یر اعط��ای این یاران��ه، از طریق 
بن یا کاالب��رگ الکترونیکی مابه التفاوت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ب��ا ارز نیمایی به مردم 
پرداخت ش��ود.این نماینده مجلس اظهار 
کرد: یکی از مهم تری��ن کاالهای دارای 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی، ن��ان بوده اس��ت. در 
حال حاضر با توجه به اختالف چش��مگیر 

قیمت گندم داخل��ی با نرخ های جهانی، 
بخش��ی از محصول تولیدی به آن سوی 
مرزها قاچاق می شد و از طرفی به سبب 
کیفی��ت پایی��ن دور ریز نان ب��اال بود. با 
توجه به بی کیفیتی نان تولیدی، متاسفانه 
بیش از ۳۰ درصد در بحث پخت دور ریز 
داش��تیم که این موضوع در کنار قاچاق و 
فروش آزاد آرد آسیب جدی به کشور وارد 
می کرد.بدری با اش��اره به اینکه مصرف 

بهین��ه آرد یک��ی از دغدغ��ه های جدی 
محسوب می ش��ود، بیان کرد: با اصالح 
قیم��ت خرید تضمینی گندم  متناس��ب با 
هزین��ه های تولید می توان در راس��تای 
تولی��د و خودکفایی نیز برنامه ریزی کرد.
وی با اشاره به اینکه اصالح نظام یارانه، 
نانوایی ها را به س��مت کیفی سازی سوق 
می دهد، بیان ک��رد: با انتقال یارانه ارزی 
کاالهای اساس��ی و آزادس��ازی زنجیره 

کاالهای اساس��ی و زنجی��ره تولید نان و 
آرد، دس��ت دالالن و واس��طه ها از بازار 
کاالهای اساس��ی کوتاه می شود که این 
موضوع به صرفه جویی و کاهش قاچاق 

منجر خواهد شد.

افزایش کیفیت با اصالح یارانه کاالهای اساسی
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس مطرح کرد؛

110 هزار دستگاه مسکن مهر همچنان نیمه تمام هستند
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن:

عضو هیئت مدیره س��ازمان ملی زمین و مسکن گفت: 
مجموع��اً حدود ۱۱۰ هزار واحد مس��کن مه��ر از هر ۳ 
دستگاه متولی این پروژه شامل شرکت عمران شهرهای 
جدید، بنیاد مس��کن و س��ازمان ملی زمین مسکن باقی 
مانده که احداث آنها هنوز تکمیل نشده است.به گزارش 
مهر،فردین شاکری درباره آخرین وضعیت ساخت و ساز 
مسکن مهر اظهار کرد: به طور کلی ساخت ۲ میلیون و 
۲۰۴ هزار و ۱۳۰ واحد مس��کن مهر از ابتدای شروع به 
کار دولت نهم آغاز ش��د و یک سال و نیم بعد از استقرار 
دول��ت نهم، اجرای نخس��تین پروژه های مس��کن مهر 
شروع ش��د.وی افزود: از این بیش از ۲.۲ میلیون واحد، 
یک میلیون و ۷8 هزار و ۴۷۴ واحد مسکن مهر، دولتی 
بود؛ یعنی اراضی دولت برای اجرای پروژه ها واگذار شده 
بود که ش��امل شهرهای جدید، ش��هرهای زیر ۲5 هزار 
نفر که متولی آنها بنیاد مس��کن است و شهرهای باالی 
۲5 ه��زار نفر ک��ه در حیطه اختی��ارات ادارت کل راه و 
شهرسازی استان ها قرار دارد، می شود.عضو هیئت مدیره 
س��ازمان ملی زمین و مس��کن ادامه داد: همچنین 8۴۰ 
ه��زار و ۹۹ واحد از این ۲.۲ میلیون واحد مس��کن مهر، 
پروژه های خ��ود مالکی بود به این معنا که اراضی برای 
خود مالکان بود ولی از تسهیالت مسکن مهر استفاده و 

متقاضیان مسکن مهر را ساماندهی کردند.
س�اخت 262 هزار و ���2۰8 واحد مسکن مهر در بافت 

فرسوده
وی تصری��ح ک��رد: ۲۶۲ هزار و ۲۰8 واح��د از کل ۲.۲ 
میلیون واحد مس��کن مهر، در بافت های فرسوده ساخته 
ش��د که پس از نوسازی بافت های مذکور، متقاضیان در 
آنها ساکن شدند. تسهیالت مسکن به این واحدها داده 
ش��د. همچنین ۲۳ هزار و ۳۴۹ واحد مسکن مهر از کل 
پروژه های ۲.۲ میلیون واحدی، تس��ویه نقدی و از طرح 
مس��کن مهر خارج شدند.شاکری گفت: از مجموع یک 
میلیون و ۷8 هزار و ۴۷۴۷ واحدی که نهایتاً دولت متولی 
آنها بود، 5۹۴ هزار و ۶۰۳ واحد مسکن مهر در شهرهای 
باالی ۲5 هزار نفر س��اخته شد که مدیریت آنها در کل 
با س��ازمان ملی زمین و مس��کن و در استان ها با ادارات 
کل راه و شهرس��ازی بود؛ همچنین قرار شد ۳۶۶ هزار 
و ۲۶۷ واحد را ش��رکت عمران ش��هرهای جدید و ۱۱۷ 
ه��زار و ۶۰۴ واحد را نیز که در ش��هرهای زیر ۲5 هزار 
نفر بودند، بنیاد مسکن بس��ازند.وی خاطرنشان کرد: به 
طور کلی یک میلیون و ۱8۹ هزار و 5۴۲ واحد مس��کن 
مهر در ش��هرهای باالی ۲5 هزار نفر س��اخته شده که 
س��هم مدیریت س��ازمان ملی زمین و مسکن به عنوان 
نماینده دولت از این واحدها و همچنین سهم خودمالکان 
ب��ه صورت نصف نصف بوده اس��ت یعن��ی 5۹۴ هزار و 
۶۰۳ واحد توس��ط بخش دولتی شامل »قراردادهای سه 
جانبه و تعاونی س��ازها« و 5۹۴ هزار و ۹۳۹ واحد سهم 
خودمالکان بوده اس��ت.این مقام مسئول در وزارت راه و 

شهرس��ازی درباره قراردادهای سه جانبه گفت: سال 88 
در دول��ت دهم اعالم ش��د که برخ��ی از پروژه هایی که 
قرار شد جدید اضافه شوند، دیگر به تعاونی های مسکن 
داده نش��وند بلکه دولت با آنها قرارداد مستقیم ببندد که 
به قراردادهای س��ه جانبه مشهور ش��دند؛ این قراردادها 
میان ادارت کل راه و شهرس��ازی، پیمانکار یا سازنده و 
بانک عامل به عنوان تسهیالت دهنده به امضا رسید؛ به 
عبارت دیگر قرار شد دولت زمین در اختیار متقاضی قرار 
دهد، س��ازنده از محل آورده متقاضیان و نیز تسهیالت 
مس��کن مهر که بان��ک عامل می دهد، ای��ن واحدها را 

می سازد و به متقاضی تحویل می دهد.
احداث ���۱.2 میلیون مس�کن مهر در ش�هرهای باالی 

2۵ هزار نفر
به گفته ش��اکری، از مجموع 5۹۴ ه��زار و ۶۰۳ واحدی 
که توس��ط سازمان ملی زمین و مسکن ساخته شده، کار 
احداث و عملیات اجرایی 5۴۷ هزار و ۷۴۱ واحد به اتمام 
رس��یده و ۴۶ هزار و 8۶۲ واحد نیمه س��اخت هستند؛ از 
واحدهای س��اخته ش��ده، 5۳۰ هزار و ۹۰۴ واحد تحویل 
متقاضیان و در آن س��اکن ش��ده اند؛ همچنین ۱۶ هزار 
و 8۳۷ واحد تحویل نش��ده است که دالیل مختلفی دارد 
مثاًل ممکن است انشعابات آب، برق، گاز و فاضالب آنها 
به اتمام نرس��یده که تعداد آنها بس��یار کم است؛ تعدادی 
هم پ��ول را کامل پرداخت کرده ان��د ولی برای تحویل 
واحد مراجعه نکرده اند؛ باید قرارداد اجاره زمین و دفترچه 
اقساطی بانک را دریافت کنند؛ برخی از مالکان هم فوت 
ک��رده اند اما هنوز ورثه آنها ب��رای دریافت واحد مراجعه 
نکرده اند و انحصار ورثه انجام نداده اند.وی در پاس��خ به 
این پرسش که بر اساس اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی 
که اعالم کرده بود ۲5۰ هزار واحد مس��کن مهر ساخته 

نش��ده، این تعداد کدام واحدها یا پروژه ها بوده اند؟ گفت: 
این آمار مشابه را بانک مسکن هم ارائه داده و حدود ۲5۰ 
هزار واحد عنوان کرده است که این تعداد، کسانی هستند 
که برای دریافت دفترچه اقس��اط )آغاز فروش اقساط( به 
بانک مس��کن مراجعه نکرده ان��د؛ حتی برخی از مالکان 
5۳۰ هزار واحدی که تحویل ش��ده، هنوز برای دریافت 
دفترچه اقس��اط و ش��روع بازپرداخت اقساط آن به بانک 
مراجعه نکرده اند؛ بنابراین ۲5۰ هزار واحد مس��کن مهر، 
واحدهایی هستند که فروش اقساطی نشده اند نه اینکه 
ساخته نشده باشند.عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین 
و مس��کن درباره ۱۰ هزار متقاضی مسکن مهر پردیس 
که ثبت نام آنها انجام و آورده هایش��ان واریز ش��ده بود 
اما زمینی برای س��اخت در اختیارش��ان قرار نگرفته بود 
اظه��ار کرد: این افراد ۱۰ هزار نفر بود که س��ال ۹۶ فاز 
۱۴ پردیس را برای این افراد در نظر گرفته و س��اخت ۷ 
هزار واحدشان آغاز شد؛ اینها کسانی بود که ثبت نام کرده 
بودند و لی پروژه ای برایشان تعریف نشده بود.وی درباره 
تکلیف قانون بودجه امسال مبنی بر حذف سود یارانه آن 
دسته از مالکان مسکن مهر که دفترچه اقساط نگرفته اند 
خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه امسال، پروژه هایی 
که ساخته ولی تحویل نشده اند یا اینکه هنوز ساخته نشد 
اند ولی به ضرب العجل های در نظر گرفته ش��ده برای 
تکمیل واحدها بی توجهی کرده اند، یارانه سود تسهیالت 
مس��کن مهر آنها قطع می شود؛ به خصوص این موضوع 
در تعاونی های مسکن دیده می شود که ممکن است بعضًا 
منافع شخصیشان در طوالنی شدن اجرای پروژه باشد و 
پروژه خوابیده باشد. تش��خیص توقف یا اجرای پروژه یا 
تکمیل و عدم تکمیل واحدها با وزارت راه و شهرس��ازی 
اس��ت و وزیر راه و شهرسازی به بانک تکلیف کرده که 

حذف یارانه سود وام مسکن مهر، برای پروژه هایی قطع 
و به نرخ س��ود ۱8 درصدی تبدیل ش��وند که این وزارت 
خانه به بانک عامل معرفی می کند. ممکن است پروژه ای 
چند سال به دلیل مش��کالت حقوقی متوقف شده باشد 
ولی االن ادامه پروژه از س��ر گرفته شده باشد که اگر این 
پروژه ها نرخ سود تسهیالتشان به ۱8 درصد افزایش یابد، 

ممکن است سختی مضاعفی بر مردم تحمیل کند.
فقط ���۴6 هزار واحد مسکونی نیمه ساخت داریم

ش��اکری تصریح کرد: از مجم��وع ۴۶ هزار و 8۴۲ واحد 
مس��کن مه��ری که نیمه س��اخت هس��تند، ۱۲ هزار و 
55۴ واح��د با عارضه های کم باقی مانده و از آن دس��ته 
واحدهایی هستند که مشکل کمی داشتند و اکنون حل 
شده اس��ت مثاًل زمین به معارض خورده و مشکل حل 
ش��ده است یا اینکه مشکل رساندن خدمات زیربنایی به 
آن منطقه وجود داشته یا پرونده حقوقی در دادگاه داشته 
اند؛ همچنین برخی از آنها، تعاونی های مسکنی هستند 
که اعضا با هیئت مدیره تعاونی مش��کل داش��ته اند؛ به 
این واحدها ضرب العجل داده ایم که تا پایان ش��هریور 
ساختش��ان به اتمام برسد.وی ادامه داد: ۳۴ هزار و ۳۰8 
واحد مس��کن مهر از ۴۶ هزار و 8۶۲ واحد نیمه ساخت، 
دارای عارضه های بزرگ تری هستند که شامل ۱۰ هزار 
و ۶۰8 واح��د دارای پروند حقوقی، ۱۴ هزار و ۱۴۳ واحد 
فاق��د متقاضی، ۳ هزار و 5۱۳ واحد با پیش��رفت زیر ۳۰ 
درصد و ۶ هزار و ۴۴ واحد نیز تعاونی س��از هس��تند که 
مش��کالت تعاونی خود را دارند، می شود. اگرچه پیگیری 
واحدهای دارای پرونده حقوقی جزو وظایف ما نیس��ت، 
اما مرتباً در جلساتی با وزارت تعاون، قوه قضائیه، شورای 
حفظ حقوق بیت المال و دیگر جلسات پیگیر وضعیت این 
واحدهای مسکن مهر بوده ایم. واحدهای بدون متقاضی 
هم یا کاًل متقاضی از اول نداش��ته اند یا اینکه متقاضی 
داش��ته ولی آورده نداده اند و از لیست مسکن مهر خارج 
شده اند.ش��اکری بیان کرد: برخی پروژه ها دیگر با ۴ تا 
5 میلیون تومان حل نمی ش��ود بلکه ۱5۰ میلیون تومان 
می خواهد تا تکمیل شوند؛ طبق قانون ما اجازه کمک به 
تکمیل واحدهای مسکن مهر اعم از زیرساخت، انشعابات 
یا ش��بکه آب و فاضالب و برق و خدمات روبنایی مانند 
کالنتری و مدرس��ه و درمانگاه کم��ک کرده ایم که در 
سال ۹۹ به ۲۷۰ و در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ میلیارد تومان 
مجموع این کمک های س��ازمان ملی زمین و مس��کن 
رس��ید. در برخی پروژه های تعاونی ساز نیز هزینه خرید 
آسانس��ور یا درب ورودی واح��د و امثال این بوده که بر 
اساس قانون بودجه س��نواتی سال های اخیر انجام شده 
اس��ت.وی تأکید ک��رد: مجموعاً ح��دود ۱۱۰ هزار واحد 
مس��کن مهر از هر ۳ دس��تگاه متولی این پروژه شامل 
ش��رکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن و سازمان 
ملی زمین مسکن باقی مانده که احداث آنها هنوز تکمیل 

نشده است.

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش��ی 
از معضل کیفیت خودرو ناش��ی از کس��ری قطعات و 
تولید خودروهای ناقص است، گفت: خودروهایی نظیر 
پژو ۴۰5، س��مند و تیبا که سالیان س��ال از تولید آنها 
می گذرد به دلی��ل قدیمی بودن پلتفرم ها با مش��کل 
کیفیت مواجه هس��تند و باید تولید آنها متوقف ش��ود.
به گزارش ایرنا، س��ید رضا فاطم��ی امین اظهار کرد: 
سازمان ملی اس��تاندارد مرجع اصلی کیفیت خودروها 
در کشور است و به طور قطع از سازمان ملی استاندارد 
پش��تیبانی خواهیم کرد و نظرات این س��ازمان لحاظ 

خواه��د ش��د.وی بیان داش��ت: هم��ه تولیدکنندگان 
به ویژه خودروسازان موظف اند که ضوابط سازمان ملی 
استاندارد را رعایت کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
یادآور ش��د: بخش��ی از معضل کیفیت خودرو ناشی از 
کسری قطعات و تولید خودروهای ناقص است.فاطمی 
امین ادامه داد: از ابتدای خردادماه امسال با تعهدی که 
در بین مدیران ایران خودرو ایجاد شد، تولید خودروهای 
ناقص این خودروس��از به حداقل رسید و شاهد درصد 
باالی��ی از عبور مس��تقیم خودروها از خ��ط تولید این 
خودروس��ازان هستیم که در گذشته تنها به میزان ۱۰ 

درصد بوده اس��ت.وی اضافه ک��رد: عالوه بر موضوع 
تولید ناقص خودروها، بخشی از دالیل کاهش کیفیت 
خودروها به پلتفرم ها و قدیمی بودن آنها باز می گردد.

سمند و پژو ���۴۰۵ از خط تولید خارج می شود
وزیر صمت بیان داش��ت: به ط��ور نمونه خودروهایی 
نظیر پژو ۴۰5، س��مند و تیبا که سالیان سال از تولید 
آنها می گذرد به دلیل قدیمی بودن پلتفرم ها با مشکل 
کیفیت مواجه هس��تند و باید تولید آنها متوقف ش��ود.
فاطمی امین با اش��اره به افزایش تولید خودروی نظیر 
تارا از دو هزار دس��تگاه در سال گذشته به بیش از ۷5 

هزار دس��تگاه در سال جاری خاطرنشان کرد: با تولید 
این خودرو، تولید خودروهایی همچون سمند و پژو ۴۰5 
از خط خارج خواهد شد.وی  تصریح کرد: در این زمینه 
نظرات س��ازمان ملی استاندارد فصل الخطاب است و 
هر تصمیمی که از س��وی این س��ازمان در خصوص 
خودروهای تولید اتخاذ شود باید اجرایی شود.بر اساس 
این گزارش ، سه خودرو سمند، تیبا صندوق دار و تیبا۲ 
به علت عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد، از س��وی دفتر 
تخصصی صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از 

فهرست تمدید اعتبار حذف شدند.

تولید برخی خودروها باید متوقف شود
وزیر صمت:

پیشنهاد دامداران  برای خرید توافقی گوشت قرمز
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروران کشور مطرح کرد؛

مدیرعام��ل اتحادی��ه سراس��ری صنع��ت 
دامپروران کش��ور گفت: با توجه به افزایش 
قیمت های جهانی، خشکسالی و دغدغه های 
دام��داران پ��س از اص��الح ارز ترجیح��ی، 
پش��تیبانی امور دام فرمول��ی را با همراهی 
بهره برداران و بر اس��اس قیمت تمام ش��ده 
به عالوه  ۹ تا ۱۰ درصد س��ود اعمال کند.
به گزارش تسنیم،جواد آزاد اظهار کرد: طرح 
تولید قرادادی گوشت قرمز نیاز روز کشور در 
بخش دامپروری اس��ت و برای نیل به این 
هدف زیر ساختهایی نیاز دارد که اگر همگی 
آنه��ا فراهم باش��د و ظرفیت ه��ای طرفین 
این تفاهم نامه به درس��تی شناس��ایی گردد 
به اهداف مش��خص شده خواهیم رسید.آزاد 
گفت: ماموریتی که در این تفاهم  نامه برای 

شرکت پشتیبانی امور دام در نظر گرفته شده 
است بسیار باالتر از ظرفیت و پتانسیل های 
این ش��رکت اس��ت و قطعا اگر این شرکت 
نتواند مس��ئولیت های خ��ود را در قبال آن 
به سرانجام برس��اند، این طرح ناقص باقی 
می ماند و جز بدهی بانکی و ورشکس��تگی 
برای دامدار و عدم تامین گوشت قرمز برای 
مص��رف کننده چی��زی به ج��ای نمی ماند.
آزاد،عامل نقش ش��رکت پشتیبانی امور دام 
کش��ور را در این بین بسیار حیاتی بر شمرد 
و گفت: از دولت درخواست داریم تا شرکت 
پشتیبانی تقویت شود و منابع و بودجه قابل 
توجهی توس��ط دولت در اختیار این شرکت 
قرار گیرد تا مدیران این ش��رکت با افق دید 
بهتری بتوانند به اهداف تعیین ش��ده در این 

قرارداد دس��ت یابند و به مقوله تامین امنیت 
غذای��ی اهتمام بیش��تری بورزند .وی گفت: 
باید عنوان داش��ت ک��ه ماموریتی که برای 
تش��کل های ملی بخش دامپ��روری در این 
طرح دیده ش��ده بس��یار پایین تر از ظرفیت 
این تشکل هاس��ت و ش��رکت پشتیبانی نیز 
تصمیم نهایی را نگرفته که قراداد را با دامدار 
یا تش��کل مربوط��ه منعق��د کند.مدیرعامل 
اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام 
کش��ور ادامه داد: از نقاط ضع��ف دیگر این 
طرح عدم دیدگاه یکپارچه نس��بت به همه  
زی��ر بخش های زنجی��ره تولید محصوالت 
پروتئینی است که یکی از حلقه های مفقود 
در ای��ن زنجی��ره کارخانج��ات تولیدکننده 
کنس��انتره دامی ب��ه عنوان مرک��ز ثقل آن 

اس��ت که ضمن افزایش بهره وری در تولید 
ای��ن محصوالت می توانن��د باعث ثبات در 
تولیدات باش��ند. این کارش��ناس دامپروری 
افزود: عدم توجه و استفاده از پتانسیل نیروی 
5 هزار نفری کارشناسی تشکل های ملی در 
کش��ور از دیگر نقاط ضعف این طرح است 
که در راستای افزایش بهره وری باید از این 
نیروهای کارشناسی و اهداف عالیه این طرح 
به طور منسجم استفاده نمود و هزینه های 
تولی��د را کاهش داد.وی خاطر نش��ان کرد: 
مهمترین عاملی که اج��رای این طرح را با 
تهدی��د جدی مواجه می کند تعیین نش��دن 
فرم��ول قیمت تمام ش��ده پروتئین تولیدی 
است که باعث سردرگمی دامداری ها است 
که تا روز آخر نمی داند که بیالن این قرارداد 

چیست و نحوه ی محاسبه آن چگونه است 
که خ��ود باعث تردی��د در تصمیم گیری و 
اس��تقبال کم دامداران می گردد.مدیرعامل 
اتحادیه سراس��ری صنعت دامپروران کشور 
گفت: با توجه ب��ه معضالت افزایش قیمت 
های جهانی، خشکسالی و دغدغه های بهره 
برداران پس از حذف ارز ترجیحی، ش��رکت 
پش��تیبانی امور دام باید فرمولی را بر اساس 
قیمت تمام ش��ده به عالوه  ۹ تا ۱۰ درصد 
س��ود در نظر گیرد تا تولی��د کنندگان دچار 
ض��رر و زیان احتمالی نش��وند و با اطمینان 
خاطر بتوانند تولید کنند.آزاد خاطر نشان کرد: 
تسهیل در دریافت ضمانت نامه های بانکی 
از دامداران می تواند به اجرای بهتر این طرح 

کمک کند.
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در مصرف آب صرفه جویی کنید



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

امام صادق)ع( و ابوشاکر دیصانی 
ابوشاکر مردی دهری مسلک و منکر حق بود، روزی 
به محضر حضرت صادق آمد و گفت: مرا به پروردگارم 
هدایت کن و دلیلی استوار و واضع بر وجود خدا بیاور، 
حضرت فرمود جلوس کن، ابوشاکر نشست.در آنجا 
طفلی بود که با تخم مرغی سرگرم بازی بود، حضرت 
تخم مرغ را از آن طفل گرفت و به ابوشاکر فرمود: با 
دقت بنگر، این تخم مرغ چون حصار استواری است 
که از همه جهات پوش��یده شده، جدار بیرونی آن را 
پوستی قوی و ضخیم تشکیل داده و زیر آن پوسته 
نازکی قرار دارد، در داخل آن س��فیده سیال و روانی 
است که در میان آن زردهای مایع مانند وجود دارد، 
نه سفیده با زرده مخلوط مي شود، و نه زرده با سفیده 
آمیخته می گردد، تخم مرغ به همین کیفیت ساخته 
و پرداخته ش��ده، نه چیزی در آن وارد می شود، و نه 
از درون آن چیزی بیرون می آید، هم اکنون تو نمی 
دانی این تخم منشأ حیوانی ماده یا نر است، هنگامی 
که با شرایط ویژه شکست و باز شود جوجه ای همانند 
طاوس به رنگ های گوناگون از درون آن بیرون می 
آید، ای ابوشاکر آیا برای پدید آمدن این تخم مرغ با 
چنین خصوصیت هایی مدبری حکیم و آفریننده ای 
علیم الزم می دانی یا اعتقاد داری که این تخم مرغ 

تصادفی و خود به خود پیدا شده؟!ا

باغ الله اقدمی - تبريز ديانت

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )۸۶(

حجت االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 

ْم  ٍد َو آلِِه، َو أَنِْس��هِ الرحمن الرحیم اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
اَعِۀ الَْغُرورِخدایا! بر محّمد  ِعْنَد لَِقائِِهُم الَْعُدوَّ ِذْکَر ُدنَْیاُهُم الَْخدَّ
و آلش درود فرست و هنگام برخورد مرزداران با دشمن، 
یاد دنیای خدعه گر فریب کار را از خاطرشان ببر. فراموشی 
هم یک تهدید و هم یک فرصت است اگر خدایی کسی 
بیندیشد غیر خدا را فراموش می کند؛ خوبی ها و طاعات 
خ��ود را فراموش می کن��د؛ بدی های خ��ود را فراموش 
می کند. در این فراز امام العارفین حضرت سجاد سالم اهلل 
علیه پس ذکر شریف صلوات فراموشی را برای مرزداران 

تقاضا می کند اما فراموش��ی چه چیزی را طلب می کند: 
فراموشی دنیا و خدعه گر و فریبکار را. دنیا یک سکه دو 
رو اس��ت اگر با خدا باشیم این دنیا ما را خدا می رسد و تا 
مادامی که ایدئولوژی ما نسبت به دنیا واقعی نشده باشد در 
خطر هستیم، مولوی گوید: چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن 
نی قماش و خانه و فرزند و زن مال را کز بهر دین باشی 
حمول »نعَم ماٌل صالٌح« خواندش رسول آب در کشتی، 
هالک کشتی است آب اندر زیر کشتی، ُپشتی است چونکه 
مال و ملک را از دل براند زان سلیمان خویش را درویش 

خواند. دنیا صفات بسیاری دارد ولکن در اینجا جلوه خدعه 
گری و فریب کاری را که مرزدار بیشتر در معرض خطر 
این جلوه است متذکر گردیده است، امیرالمؤمنین )ع( در 
، إَنّ اهللَّ تَعالی  نْیا تَُغُرّ َوتَُضُرّ َوتَُمُرّ نهج البالغه فرموده: الُدّ
نْیا  لَ��ْم َیْرَضها ثَواباً ألْولِیائِِه َوال ِعقاباً أِلْعدائِِه َوإَنّ أْهَل الُدّ
َکَرْکٍب بَْینا ُهْم َحلّوا إْذ صاَح بِهْم سائُِقُهْم فاْرتََحُلوا با زینت 
و آرایش خود فریب می دهد »کس��انی را که از معرفت و 
ایمان برخوردار نیستند« و سپس زیان می رساند، آن گاه با 

شتاب و سرعت می گذرد.
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حکايت

مشاهير

بزرگمهر و انوشیروان
بزرگمهر وزیر دانای انوشیروان هر روز صبح زود خدمت انوشیروان می رفت و پس از ادای احترام رو در روی 
انوشیروان می گفت: سحرخیز باش تا کامروا گردی.شبی انوشیروان به سرداران نظامی اش دستور داد تا نیمه 
شب بیدار شوند و سر راه بزرگمهر منتظر بمانند.چون پیش از صبح خواست به درگاه پادشاه بیاید لباس هایش 
از تن��ش در بیاورن��د و از هر طرف به او حمله کنند تا راه فراری برای او باقی نماند.صبح روز فردا وقایع طبق 
خواسته انوشیروان اتفاق افتاد.بزرگمهر راه فراری پیدا نکرد.چون صالح ندید برهنه به درگاه انوشیروان برود، 
به خانه بازگشت و دوباره لباس پوشید.آن روز دیرتر به خدمت پادشاه رسید.پادشاه خندید و گفت: مگر هر روز 
نمی گفتی سحر خیز باش تا کامروا باشی؟بزرگمهر گفت: دزدان امروز کامروا شدند، زیرا آنها زودتر از من بیدار 

شده بودند.اگر من زودتر از آنها بیدار می شدم و به درگاه پادشاه می آمدم، من کامرواتر بودم.

»ماکسیم گورکي« که بود؟
آلکس��ي ماکسیمویچ پشکوف معروف به ماکسیم گورکي نویس��نده بلندآوازه روسي در ۲8 مارس ۱8۶8م 
در ش��هر گورکي گراد روس��یه به دنیا آمد.وي در پنج س��الگي پدر خود را از دس��ت داد و تحت سرپرستي 
پدربزرگ��ش قرار گرفت.گورکي پس از مدتي به دلیل فقر مالي به کارهاي گوناگون روي آورد و مش��اغل 
مختلف��ي تجربه کرد تا بتواند هزینه زندگ��ي را تامین نماید.از این رو، خانه پدربزرگ را ترک کرد و تنها و 
بي کس، به س��وي سرنوش��ت نامعلوم خویش رهس��پار گردید.وي دراین سال ها با سواد کمي که داشت به 
مطالعه روي آورد و ضمن آشنایی با آثار ادبي روسیه، تصمیم گرفت، خود اثري را به نگارش درآورد.گورکي 
در سال ۱8۹5م به صورت جدي به کارهاي ادبي پرداخت و لقب ماکسیم گورکي به معني تلخ را به عنوان 
نام ادبي و مس��تعار خویش برگزید.تنگ دس��تي و فقر و بي بهره بودن از محبت والدین و ناکامي در زندگي، 
دلیل انتخاب این نام بود.با این حال، انتش��ار اولین داس��تانش در یکي از روزنامه هاي قفقاز، گورکي را در 
مسیر شهرت قرار داد و او را در نوشتِن بیشتر ترغیب کرد.گورکي در اوایل قرن بیستم به مسائل اجتماعي 
و نهضت انقالبي کش��یده ش��د و در این رهگذر، بس��یاري از آثار ادبي خود را به مسائل انقالب اختصاص 
داد.فعالیت سیاس��ي گوري در این دوره موجب گش��ت که پیوسته تحت فش��ار دستگاه حکومت و سانسور 
قرار گیرد تا اینکه به زندان افتاد، اما به س��بب بیماري اجازه خروج از کش��ور یافت.گورکي در سال ۱۹۰۲م 
به س��بب شهرتش در خارج از کش��ور به عضویت افتخاري آکادمي علوم روسیه برگزیده نشد، اما حکومت 
تزاري به علل سیاس��ی این انتخاب را رد و گورکي را بار دیگر توقیف کرد که طرفداري عامه مردم از او و 
نیز ش��هرت و محبوبیتش موجب آزادي وي گش��ت.گورکي سالیان بعد را در اروپا و آمریکا گذراند و پس از 
یک دهه دوري، در س��ال ۱۹۱۳م اجازه یافت به روس��یه باز گردد.از آن پس با همه قوا به فعالیت پرداخت 
و طي س��ال هاي بعد با تأس��یس نشریه ادبیات جهاني و کانون خانه هنر، به عنوان پلي میان فرهنگ رایج 
دوره گذشته روسیه و فرهنگ جدید شوروي شناخته شد.ماکسیم گورکي، زندگي کاماًل عادي و بي تجملي 
داش��ت و دلیل ش��هرت او نیز، توجه به انعکاس وضع زندگي مردم عادي در نوشته هایش بود، سبکي که تا 
آن زمان در روسیه سابقه نداشت.او در آثارش با نگرشي عمیق، زندگي مردم روسیه را مورد توجه قرار داد 
و براي حل مشکالت اجتماع، در جستجوي راه هاي نتیجه بخش برآمد.توصیف مردم ولگرد و بینوا، سستي 
و رخوت و تقدیر ش��وِم ناش��ي از جهل و فقر، س��کونت گاه هاي تاریک و متعّفن، محرومیت، مي خوارگي 
و ذلت، محور اصلي داس��تان هاي گورکي را تش��کیل مي دهند.از این رو، وي را بنیان گذار ادبیات رئالیستي 
سوسیالیس��تي یا واقع بیني اجتماعي خوانده اند که وضع مردم فقیر و خانه به دوش، موضوع اصلي کار آن 
را شکل مي دهد.این سبک تاثیر زیادي بر نویسندگان پس از گورکي نهاد و با تشکیل اتحادیه نویسندگان 
ش��وروي در س��ال ۱۹۳۲م، وي به ریاس��ت این اتحادیه انتخاب ش��د.گورکي گرچه به ادبیاِت واقع گرا و 
رئالیست نیمه دوم قرن نوزدهم تعلق دارد، اما تنها کسي از نسل خویش است که در ادبیات جدید شوروي، 
به عنوان یک قهرمان از اصول سوسیالیس��م حمایت مي کرد.گورکي که خود نویس��نده اي بي سر و سامان 
ب��وده، به خوبي از عهده توصیف دقی��ق زندگي مردم بي خانمان برآمده اس��ت.دنیاي او، دنیاي بینوایان و 
بیچارگان اس��ت و دنیاي رنج و مبارزه.گورکي در ادبیات، تنها یک هدف را پیش چش��م داشت و آن عمل و 
تحرک بود.گورکي در سال هاي پایاني عمر، در کشور روسیه و خارج از آن، شهرت و محبوبیت عظیمي به 
دس��ت آورد و در سراس��ر جهان، نویسندگان بسیاري از آثار رئالیست سوسیالیسِت او مایه گرفتند.از گورکي 
آثار متعددي برجاي مانده که ش��رح زندگاني وي در س��ه جلد، کودکي، مادر و میراث از شاه کارهاي درجه 

اول او به شمار مي روند.ماکسیم گورکي سرانجام در ۱8 ژوئن ۱۹۳۶م در ۶8 سالگي درگذشت.

محمدمهدی اسماعیلی گفت: الزم است فعالیت های فرهنگی و هنری به مساجد 
برگردد و این فاصله ها رفع ش��ود چرا که مس��اجد محور این فعالیت ها بوده است. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، »اختتامیه اولین جش��نواره ش��عر نماز جمعه و دومین 
جش��نواره عکس شکوه جمعه« با حضور محمدمهدی اسماعیلی و حجت االسالم 
حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در مجتمع فرهنگی 
آموزش��ی آدینه تهران برگزار شد.۳۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و این 
جش��نواره با مش��ارکت شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه و مرکز موسیقی صدا و 
سیما برگزار شده است. در مراسم اختتامیه، حجت االسالم حاج علی اکبری به ایراد 
سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: واقعیت آن است که نماز جمعه عنایت بزرگ خدا 
در جامعه بزرگ اس��المی و جامعه مؤمنان است و یک واجب سمبلیک و نمادین 
ب��وده که دارای ظرفی��ت حیرت انگیزی در تطهیر و طهارت فکر و ذهن انس��ان 
محسوب می شود. وی ادامه داد: نقشی که خطبه های نماز جمعه در انسجام بخشی 

به جامعه مؤمنان و تحقق آرمان های مشترک و تمدن اسالمی دارد، امری غیرقابل 
انکار است. حاج علی اکبری افزود: در سال های آغاز پیروزی انقالب اسالمی، دوران 
دفاع مقدس و بحران هایی که جامعه با آن مواجه ش��د، نقش آفرینی نماز جمعه در 
رفع بحران ها و مش��کالت حائز اهمیت بود و آثار پربرکتی تا به حال داشته است. 
رئیس ش��ورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر اینکه حق نماز جمعه از 
هر جهت ادا نشده و هنوز فاصله بسیاری با آن داریم، گفت: حق نماز جمعه اقتضا 
می کند که مسئوالن، نخبگان و هنرمندان گرد هم بیایند و با همفکری در مسیر 
تبیین قرار گرفته و تالش کنند به نماز جمعه تراز دست یابیم و این حق نماز جمعه 
اس��ت. وی اظهار داشت: مسئله هنر در ترویج، تبیین، ارائه و نفوذ پیام نماز جمعه 
انکارناپذیر اس��ت البته هر هنری به خدمت دین بیاید، اول خودش فیض می برد، 
قدس��ی، آسمانی و مبارک می شود و سپس به رسالتی و مسئولیتی که عهده دارد، 
عمل می کند. جلسه امروز حکایت از رویکردی دارد که دعوت از اصحاب هنر در 

رشته های مختلف است تا به حوزه نماز جمعه ورود کنند و در این عرصه به رسالت 
خود عمل و در ترویج فرهنگ نماز جمعه مثمرثمر باش��ند. در ادامه محمدمهدی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه نگاه به نماز جمعه باید یک 
نگاه ویژه ای باشد، گفت: امام در نماز جمعه تنها برگزارکننده نماز جمعه نیست بلکه 
به عنوان محور یک ش��هر محس��وب می شود. قلب یک شهر دینی در نماز جمعه 
و میعادگاه اهلل می تپد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: نگاه دولت و نظام 
این است که فعالیت فرهنگی و هنری را در قالب هنر به مردم عرضه شود بنابراین 
به هر میزان حوزه فرهنگ و هنر را از حوزه بومی خود دور ش��ود به همان اندازه 
مدیریت آن سخت می ش��ود. دور ساختن برنامه های فرهنگی از مصلی و مسجد 
س��بب افزایش زحمات و نرسیدن به اهداف نظام می شود. الزم است فعالیت های 
فرهنگی و هنری به مساجد برگردد و این فاصله ها رفع شود چرا که مساجد محور 

این فعالیت ها بوده و امروز کارهای خوبی در مصلی ها صورت می گیرد. 

الزم است فعالیت های فرهنگی و هنری به مساجد برگردد
وزیر ارشاد:

گروه مپنا با حضور در نهمین نمایش��گاه 
حم��ل و نقل ریل��ی، صنای��ع، تجهیزات 
و خدمات وابس��ته با ارائه دس��تاوردهای 
تخصصی حوزه ریلی، امضای قراردادها و 
تفاهمنامه های مختلف، رونمایی از موتور 
۲,۴ مگاوات مهندس��ی ش��ده در شرکت 
توگا و سیستم ترمز لکوموتیو تولید شده در 
شرکت فناورهای ریلی مپنا، این رویداد را 
با دست ُپر به پایان رساند.  بابک احمدی، 

مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی ش��رکت مپنا، حضور مپنا در نمایش��گاه حمل و نقل ریلی را 
بس��یار مثبت و ثمربخش ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر مپنا در صنعت حمل و نقل ریلی 
کش��ور پیشرو اس��ت و زنجیره ارزش��ی که در این صنعت ایجاد کرده، قابل چشم پوشی نیست. 
همچنین گروه مپنا س��هم بسزایی در توسعه ابعاد مختلف این صنعت از زیرساخت ها تا ناوگان، 
سرویس، بهره برداری و حمل و نقل دارد، بنابراین حضور مپنا در این نمایشگاه تخصصی، بسیار 
کلیدی و پررنگ بود. از مهم ترین دستاوردهای حضور مپنا در نهمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی 
می توان به امضای قراردادهای ۲۰ دس��تگاه واگن مس��افری با شرکت »ریل سیر کوثر«، ۱۰۰ 
دستگاه واگن باری لبه بلند برای حمل مواد معدنی با شرکت »پرتو بار فرابر خلیج فارس« و ۲۰ 
دستگاه لکوموتیو با شرکت »واگن پارس« از زیرمجموعه های صنعت حمل و نقل ریلی گروه مپنا 
اشاره کرد. همچنین دستور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عقد قرارداد ۲۰۰ دستگاه 
لکوموتیو با کنسرسیومی که به رهبری مپنا در کشور ایجاد شده، تفاهم نامه ای برای خرید ۴۰۰ 
دس��تگاه واگن حمل غالت با شرکت »آذرکیا تجارت«، ۲۰۰ دستگاه واگن لبه کوتاه با شرکت 
»آروین تبریز« و خرید ۱۰۰ دس��تگاه واگن چهار محوره با شرکت »ریل پرداز سیستم« از دیگر 
دستاوردهای حضور مپنا در این نمایشگاه بود.  این قراردادها و تفاهم  نامه ها بر اساس پیش بینی ها 
موجب 5۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی در صنعت ریلی کش��ور خواهد شد. مدیرعامل بخش 
حمل و نقل ریلی مپنا، حضور گروه مپنا در این رویداد را نمایش تمامی ظرفیت های کمی، کیفی 
و قابل اتکای ش��رکت های زیرمجموعه مپنا دانس��ت و تصریح کرد: ت��ا پیش از عرضه آخرین 
تالش ها و دس��تاوردهای داخلی این حوزه، بحث واردات لکوموتیو مطرح ش��ده بود که با تعامل 
مثبت بین صنایع مختلف، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و مجلس شورای اسالمی، این 
تصمیم منتفی ش��د. از جمله رویدادها و دس��تاوردهای برجسته حضور مپنا در نهمین نمایشگاه 
حمل و نقل ریلی می توان به رونمایی موتور ۲,۴ مگاوات مهندسی شده توسط شرکت توگا اشاره 
کرد. با تجاری س��ازی این موتور عالوه بر تغذیه صنایع ریل��ی، می توان از آن در صنایع دریایی 
و نیروگاه های کوچک نیز اس��تفاده کرد. احمدی با اشاره به اهمیت کسب دانش طراحی موتور 
گفت: در آینده می توانیم خانواده ای از موتورهای مختلف داشته باشیم و تأمین قطعات یدکی و 
هزینه تعمیرات و نگهداری این موتورها را با تقویت توان داخلی به حداقل برسانیم و منافع کاملی 
را برای بهره بردار، صنعتگر و مش��تری ایجاد کنیم. رویداد دیگر این دوره از نمایش��گاه حمل و 
نقل ریلی برای گروه مپنا رونمایی از سیس��تم ترمز لکوموتیو بود. این تکنولوژی که طبق گفته 
مدیرعامل بخش ریلی مپنا حاصل دو سال کار مستمر و سنگین در شرکت فناورهای ریلی مپنا 
بود، توس��ط وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد. با تولید داخلی این سیستم ترمز، شرکت مپنا در 
کن��ار دو تامین کننده ب��زرگ ترمز در دنیا که هم اکنون حدود ۹۰ درصد این صنعت را در اختیار 
دارند، مطرح می شود.  مدیرعامل بخش ریلی گروه مپنا درباره برنامه های آینده حمل و نقلی این 
شرکت گفت: انواع سیستم های ترمز و واگن های مسافری، باری و مترو به طور جدی در دستور 
کار مپناس��ت و امیدواریم س��ال آینده یک دستگاه لکوموتیو جدید با نام MAP۳۰ از برند مپنا 
و سیس��تم ترمز واگن های مس��افری و باری را در مپنا تولید و عرضه کنیم. گفتنی است نهمین 
نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته از سوم تا ششم خرداد با حضور 
ش��رکت های فعال این حوزه در محل دائمی نمایش��گاه های تهران برپا شد و غرفه بزرگ گروه 
مپنا در سالن 8 و ۹ نمایشگاه، با ارائه انواع دستاوردها و رویدادهای گوناگون میزبان متخصصان 

و فعاالن حوزه ریلی ایران و دنیا بود.

داخلی سازی موتور تا تولید سیستم ترمز لکوموتیو 
در گروه مپنا در نهمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی

ادامه از صفحه یک ���
روز به روز تأمین حقابه تاالب های ایران کمتر شده و این باعث تبدیل شدن این مناطق 
به کانون های ریزگرد می شود؛ هر چند تاکنون اعداد و ارقام دقیقی از تعداد تاالب هایی 
که درگیر این مشکل هستند اعالم نشده، اما گفته می شود از 5۰ تا ۷۰ درصد تاالب ها 
یا کم آب ش��ده اند و یا خش��ک ش��ده  و تبدیل به کانون گرد و غبار شده اند. اینکه در 
فروردین و اردیبهشت ماه در تهران و نوار البرز مرکزی شاهد گرد و غبار هستیم، یعنی 
تعداد زیادی از مناطق اکولوژیک که ظرفیت بالقوه گرد و غبار داش��ته اند، االن بالفعل 
شده اند. طرح های توسعه ای دهه های گذشته تاکنون باید متناسب با ظرفیت های اقلیمی 
و زیست محیطی اجرا می شد، این تناسب وجود نداشته و از سدسازی ها گرفته تا برخی 
اکتشافات نفتی مانند آنچه در هورالعظیم اتفاق افتاد و حتی برخی جاده سازی ها، بدون 
توجه به واقعیت های زیست محیطی و ظرفیت های اقلیمی بوده است. کشور ترکیه و 
برخی کش��ورهای غرب آسیا طی دو دهه گذش��ته برخی اقدامات را انجام داده اند که 
احداث ۲۲ سد در پروژه »گاپ« یک قلم آنهاست و البته احداث این تعداد سد مربوط به 
۷ یا 8 سال اخیر نیست، بلکه خیلی قبل تر از آن برنامه ریزی این اقدامات صورت گرفته 
و این هم ناشی از پروژه نوعثمانی گری دولت ترکیه بوده است. زمانی باید به پیگیری 
این مسائل ورود می کردیم که مطمئن شدیم این پروژه ها در حال اجراست، نه امروز که 
درگیر مسئله شده ایم. سال قبل به دنبال اطالع از چنین پروژه هایی NGOهای زیست 

محیطی کشورهای اروپایی واکنش های گسترده ای نسبت به این موضوع نشان دادند، 
اما در کش��ور ما نه تنها دستگاه های مسئول به صورت رسمی کاری نکردند، بلکه در 
بخش غیررسمی هم برخی ها به جای واکنش به این اتفاقات، درگیر کمپین هایی مانند 
کمپین »من سگ هستم« بودند! حتی در اجالسیه های تغییرات اقلیمی که ایران در آن 
شرکت می کرد، یک واکنش رسمی از کشورهای شرکت کننده را سراغ نداشته ایم، در 
حالی که باید از ظرفیت های رسمی و غیررسمی برای مقابله با این پروژه های مخرب 
استفاده می شد، اما تقریباً هیچ استفاده ای نشده است. هرگونه تغییر و اثرگذاری در اقلیم 
همه را تحت تأثیر قرار می دهد، در حال حاضر امکان غرق شدن سرزمینی در ترکیه به 
دلیل انباشت بیش از حد آب نیز دور از ذهن نیست و این هم ناشی از غیرقابل پیش بینی 
بودن میانگین بارش هاست. نخستین اقدام ضروری این است که طرح های عمرانی و 
توسعه ای را با تغییرات اقلیمی سازگار کنیم و دوم اینکه آثار ناشی از تغییرات اقلیمی را 
برای مردم به کمترین حد ممکن برسانیم. جدیت در دستگاههای مسئول در داخل برای 
مطالعه و پیگیری تبعات ناش��ی از پروژه های عمرانی در کشورهای همسایه در حوزه 
محیط زیس��ت وجود ندارد، به عنوان مثال، سدس��ازی درحوزه رود ارس تأثیر مخربی 
بر کش��اورزی دش��ت مغان خواهد داشت و یا اینکه چندین سال است در حوزه خزر با 
پس روی آب دریا مواجهیم که تبعات خاص خودش را دارد. در این زمینه مشخصاً دو 
دس��تگاه دولتی یعنی وزارت نیرو و محیط زیست برای مطالعه و هشدار در این زمینه 

کوتاهی کرده اند و به دلیل این کوتاهی ها، دست وزارت امور خارجه برای پیگیری های 
منطقه ای و بین المللی خالی بوده اس��ت. وقتی در کمتر از ۲۴ س��اعت دو مقام دولتی 
دو اظهارنظر متفاوت درباره منش��أ ریزگردها می کنند، یعنی ناهماهنگی وجود دارد و 
محاسبات غلط است. از سوی دیگر، ما عضو کنوانسیون بین المللی مقابله با بیابان زایی 
هستیم و حق عضویت آن را پرداخت می کنیم؛ سؤال این است که چرا نمایندگان ایران 
در اجالس اخیر این کنوانسیون شرکت نکردند و ظرفیت هایی مانند این معاهده را برای 
حل این موضوع از دست داده اند؟! گزارش کارشناسی این فراکسیون درباره علل پدیده 
ریزگردها مطابق ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس تهیه ش��ده است، در این گزارش، 
مجموع اقدامات دس��تگاه های مختلف و ترک فعل های صورت گرفته و راهکارهای 
کاهش مشکالت ناشی از این پدیده ذکر شده است، به زودی در صحن مجلس قرائت 
خواهد شد. باید در راهکارهای حین بحران کاری کنیم که مردم کمترین آسیب را ببینند، 
اگر قرار است در حوزه دیپلماسی وارد شویم، مسائل زیست محیطی شرق کشور اهمیتی 
کمتر از غرب ندارد و باید آن را دریابیم. مسائل آبی و زیست محیطی شرق کشور تنها 
محدود به حقابه هیرمند و خشک شدن هامون نیست، بلکه در مناطق باالدست و در 
آس��یای مرکزی اقدامات مشابهی مانند سدس��ازی در غرب، در دست انجام است که 
تاکنون هیچ ورودی به آن نکرده ایم و اگر جلوی این اقدامات گرفته نش��ود، در آینده 

بسیار خطرناک تر از وضعیت فعلی خواهد بود.

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: دشمن از راه های متنوع و جذاب و بدون 
خس��تگی و تکرار، در بس��تر فضای مجازی کار می کند و شاکله ذهنی و اعتقادی 
فرزندان ما را ش��کل می دهد. به گزارش »عصر ایرانیان«، سرلشکر محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در یادداشتی، روایتی پیرامون جایگاه روحانیت در 
عرصه های مختلف انقالب منتشر کرد که به شرح زیر است: حضرت امام خمینی 
)ره( از همان ابتدای جنگ تحمیلی گاهی که ش��رایط سخت می شد می فرمودند 
»ش��ما به تکلیف عمل کنید و به نتیجه کاری نداشته باشید.« این نشان می دهد 
عمل به تکلیفی که برای ما تعریف ش��ده، بس��یار قابل توجه تر از نتیجه ای است 
که در بردارد. حضرت امام خودش��ان هم به این اص��ل پایبند بودند. فرماندهی و 

مس��ئولیت پذیری ویژه و ش��اخص امام از ابتدای آغاز نهضت ش��ان در سال ۴۲ و 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس و در نهایت، تصمیم 
س��خت پذیرش قطع نامه 5۹8 که حضرت امام ش��خصاً مسئولیت آن را بر عهده 
گرفتند، جلوه هایی از عمل به تکلیف اس��ت که به صورت کامل و بیش از گذشته 
باید بررسی شود. نقش رهبر معظم انقالب هم مانند حضرت امام قابل چشم پوشی 
نیست. ایشان در مقطع ابتدای جنگ به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع در 
کنار رزمندگان در جبهه حاضر بودند. حاال گاه در ِسمت فرماندهی و گاه در ِسمت 
یک رزمندة س��الح به دوش در کنار شهید چمران و نیروهای ارتش و سپاه. رهبر 
معظ��م انقالب در پای کار آوردن نیروهای رزمنده، حمایت از آنان و مرتفع کردن 

نیازهایی مثل تأمین تسلیحات برای سپاه و نیروهای مردمی، مخصوصاً در جریان 
شکستن حصر سوسنگرد هم نقش اساسی داشتند. این حضور مؤثر به طور مداوم 
تا حادثه تلخ ترور ایش��ان در شش��م تیر سال ۶۰ ادامه داشت. عموم روحانیت هم 
در طول هش��ت سال دفاع مقدس نقش داشتند. چه آن ها که چون شهید میثمی 
و ش��هید محالتی به عنوان نماینده امام نقش رسمی داشتند و چه آن هایی که به 
عنوان نیروی رزمی یا تبلیغی در کنار رزمندگان حضور داش��تند. کارکرد روحانیون 
و ط��الب در جبهه های ما صرف��اً هدایت و راهنمایی نب��ود. طالب جزو بهترین 
فرماندهان جبهه بودند، رزمندة پیشرو بودند و جلوتر از دیگر رزمندگان در دل خطر 

قرار می گرفتند و باقی نیروها به این حضور شجاعانه تاسی می کردند. 

سرلشکر باقری:

سدسازی های مشابه ترکیه در آسیای میانه و تهدید شرق ایران

دشمن از راه های متنوع و جذاب در بستر فضای مجازی کار می کند


