
رئیس جمهور گفت: روابط بین دو کشور متحول شد، به 
نحوی که امروز شاهد افزایش ۴ برابری روابط تجاری بین 
ایران و تاجیکستان هستیم. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حجت االسالم س��ید ابراهیم رئیس��ی امروز در نشست 
خبری مشترک رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران و تاجیکستان به دالیل مختلف 
مانند همس��ایگی، روابط فرهنگی و دین��ی، هم زبانی و 
هم تمدنی، ارتباطات بس��یار خوبی با یکدیگر دارند. وی 
متذکر ش��د: ما به ویژه پس از پیروزی انقالب اس��المی 
روابط بسیار خوبی با کشور تاجیکستان داشتیم. البته اما 
با توجه به مشکالتی که پیش آمده بود، با سفری که در 
ابتدای کار دولت به تاجیکستان به دعوت رئیس جمهور 
این کش��ور هم برای شرکت در اجالس شانگهای و هم 
دیدار دوجانبه داشتم، اتفاقات خوبی افتاد و آن سفر نقطه 

عطفی برای روابط بین دو کش��ور ب��ود و روابط بین دو 
کشور متحول ش��د، به نحوی که امروز شاهد افزایش ۴ 
برابری روابط تجاری بین ایران و تاجیکس��تان هستیم. 
رئیس جمهور تصریح کرد: در حوزه های دیگر به ویژه در 
اجرای تفاهم نامه هایی که بین دو کشور در دوشنبه امضا 
ش��ده بود، اقدامات خوبی انجام شده است. رئیسی ادامه 
داد: ام��روز و با امضای تفاهم نامه جدید بین دو کش��ور، 
بنده تردید ندارم که گام بلندی در جهت تقویت روابط بین 
دو کشور برداشته خواهد شد. این اراده و تصمیم بین دو 
کش��ور جدی است که روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، 
فرهنگی و روابط در حوزه های مختلف انرژی، گردشگری، 
مع��دن و علم و فناوری بین دو کش��ور به صورت جدی 
تداوم پیدا کند، به نحوی که شاهد روابط بهتر از وضعیت 
کنونی بین دو کش��ور باش��ند. ما حتماً باید بتوانیم روابط 

دوجانبه را تبدیل به روابط بسیار خوب در مسائل جهانی 
و بین الملل��ی کنیم. وی تاکید کرد: ایران و تاجیکس��تان 
نسبت به مسائل منطقه ای نظرات مشترکی دارند و نسبت 
به عدم حضور بیگانگان در منطقه نگاه ما مشترک است 
و معتقدیم که به هیچ عنوان حضور بیگانگان در منطقه 
امنیت ساز نبوده و امنیت ساز نخواهد بود. مسائل منطقه 
را باید با گفتگو، مذاکره و با برگزاری نشست ها حل کنیم 
و الزم اس��ت بین مسئوالن و سران منطقه نشست هایی 
برای حل مشکالت منطقه برگزار شود و حضور بیگانگان 
در منطقه گره گشا نیست. رئیس جمهور تصریح کرد: نگاه 
ما این اس��ت که باید در افغانستان دولت فراگیر تشکیل 
شود و امنیت افغانستان هم برای جمهوری اسالمی ایران 
و تاجیکستان بسیار مهم اس��ت و از همه مهم تر امنیت 

افغانستان برای ملت این کشور مهم است. 

حجم مبادالت تجاری ایران و تاجیکستان ۴ برابر شده است
رئیسی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور تاجیکستان:

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهید صیادخدایی به دست 
َش��قی ترین افراد یعنی صهیونیست ها به شهادت رسیده 
است، اظهار داشت: انتقام او را از دشمنان خواهیم گرفت. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، سرلش��کر حس��ین سالمی 
فرمانده کل س��پاه در دیدار با خانواده سردار شهید حسن 
صیادخدایی از فرماندهان مدافع حرم که هفته گذشته در 
تهران در یک حمله تروریستی به شهادت رسید، با اشاره 
به رش��ادت های این شهید اظهار داشت: شهدایی که به 
دست صهیونیست ها به شهادت می رسند، شهدای بسیار 
بلندمرتبه و با مقام بسیار واالتری هستند، چراکه به دست 
بدترین افراد به شهادت رسیده اند و ان شااهلل انتقام او را از 

دشمنان خواهیم گرفت. وی ادامه داد: این شهادت ها به 
قوام و دوام اسالم کمک می کند. چراکه اسالم از ابتدا بر 
پایه شهادت ماند و اگر شهادت حضرت امام حسین )ع( و 
ائمه اطهار نبود، اسالم هم نبود. فرمانده کل سپاه با بیان 
اینکه امیدوارم که خداوند به ما توفیق ادامه راه این شهید 
را بدهد، خاطرنشان کرد: چنین افتخاری برای این خانواده 
مبارک و نادر اس��ت، چرا که این روزها به ندرت کس��ی 
توفیق شهادت پیدا می کند. بازار شهادت در دفاع مقدس 
و جنگ داغ بود و هر روز تعدادی به شهادت می رسیدند، 
اما االن ش��هادت یک توفیق ناب است. خداوند فردی را 
به عنوان ش��هید به نزد خود می برد، که جایگاه بس��یاری 

دارد. سرلشکر سالمی با اشاره به شباهت شهادت شهید 
سپهبد علی صیادشیرازی و شهید صیادخدایی تاکید کرد: 
تا پیش از شهادت شهید صیادخدایی، یک شهید صیاد در 
ارتش داش��تیم. پس از شهادت شهید صیادخدایی، سپاه 
نیز مفتخر به داش��تن یک شهید صیاد شد. اگر به طریقه 
ش��هادت این دو ش��هید توجه کنیم، شیوه شهادت آن ها 
نیز مش��ابه یکدیگر اس��ت. وی افزود: چند روز پیش که 
به قم س��فر کرده بودم همه مردم خواهان این بودند که 
انتقام خون شهید صیادخدایی را بگیریم. همچنین در روز 
تشییع پیکر این شهید نیز مردم بر انتقام از قاتالن شهید 

صیادخدایی ُمِصر بودند. 

سرلشکر سالمی:
انتقام شهید »صیادخدایی« را از دشمنان خواهیم گرفت

م/الف: 859 شناسه: 13269۴5
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صفحه2

 توجه به ظرفیت های درونی
 اسلحه تحریم را از کار می اندازد

 تحریم ها باعث شد تا به نیرو و 
ظرفیت های داخلی خود اتکا کنیم

 وضعیت افغانستان یکی از عرصه های همکاری
 و هم فکری میان ایران و تاجیکستان است

صفحه2همین صفحه

حجم مبادالت تجاری ایران و 
تاجیکستان ۴ برابر شده است

  به  دنبال راه هایی برای تحکیم
 روابط با ایران هستیم

پوزش طلبیدن نشان خردمندی است. امام علی )ع(
رئیس جمهور تاجیکستان:رئیس جمهور:

روزنامه صبح ايران  
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صفحه2

صفحه3

یکی از مشکالتی که ارز ترجیحی در سال های 
گذشته برای کشور ایجاد کرد به مساله وابستگی 
به واردات محصوالت کشاورزی و تغییر الگوی 
کشت مربوط می شود. در چند دهه اخیر، پرداخت 

یارانه در قالب پرداخت مستقیم به بخشی از...

تغییر الگوی کشت نتیجه 
تخصیص ارز ترجیحی

 سیاست اشتباهی به بخش
 کشاورزی لطمه زد؛

کشور روسیه بار ها آمریکا را به داشتن آزمایشگاه ها 
بیولوژیک متهم و اعالم کرده بیماری آبله میمون 
از آزمایشگاه های این کشور در آفریقا نشت پیدا 
کرده اس��ت. پس از گذشت چندین ماه از متهم 

کردن آمریکا به اداره آزمایشگاه های...

 بیماری های واگیر؛ طبیعی
 یا سالح بیولوژیک آمریکا؟

متروپل های دیگری در راه است؟

 منابع کشور
 در حال 

هدررفت است
صفحه8

صفحه6

با شیوع ويروس آبله میمون مطرح شد؛

رئیس دیوان محاسبات:
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ايران و جهان

موشک »حیدر 1« اهداف را از فاصله 
2۰۰ کیلومتر هدف قرار می دهد

س��خنگوی ارت��ش گفت: موش��ک حیدر ۱ 
نیروی زمینی ارتش توسط پهپادهای بزرگ 
حمل ش��ده و با ب��رد ۲۰۰ کیلومتر اهداف را 
از دور نش��انه می گی��رد. به گ��زارش »عصر 
ایرانی��ان«، امیر ش��اهین تقی خان��ی معاون 
فرهنگ��ی و رواب��ط عموم��ی ارت��ش ضمن 
تس��لیت به مردم آبادان در گفتگئ با برنامه 
روی��داد، گفت: ارتش در حوزه پهپادی رش��د 
کمی و کیفی چشمگیری داشته و مدتهاست 
خط تولید برخی پهپاده��ا را راه اندازی کرده 
اس��ت. وی طراحی و تولید و تجهیز پهپادها 
را اقدام��ی متکی به دانش  و فناوری خواند و 
ادامه داد: ما بخش هایی از این دس��تاوردها را 
در پایگاه پهپ��ادی راهبردی ۳۱۳ ارائه دادیم 
و جدا از انواع پهپادهای شناس��ایی، رزمی و 
انهدام��ی، گونه های متنوعی ازمهمات جدید 
ایرانی در معرض دید قرار دادیم. س��خنگوی 
ارتش با اشاره به وجود پهپاد های ارتقا یافته 
و پهپاد جدید ضد رادار امید، گفت: موش��ک 
حیدر ۱ نیروی زمینی ارتش توسط پهپادهای 
بزرگ حمل شده و با برد ۲۰۰ کیلومتر اهداف 
را از دور نش��انه می گی��رد. حی��در ۲ نیز یک 
پهپاد کروز با برد چند صد کیلومتر اس��ت که 
توسط نیروی زمینی طراحی شده و می تواند 
ماموریت های ابالغی را صدها کیلومتر دورتر 

به انجام برساند.

۴ آیین نامه برای حمایت از دانش 
بنیان ها در دستور کار دولت است

س��خنگوی دول��ت از دس��تور کار ب��ودن ۴ 
آیین نامه برای حمایت از دانش بنیان ها خبر 
داد. ب��ه گزارش »عصر ایرانی��ان« به نقل از 
پای��گاه اطالع رس��انی دولت، عل��ی بهادری 
جهرمی در نمایشگاه ملی عصر امید، گفت: ۴ 
آیین نامه برای حمایت از کارها و شرکت های 
دانش بنیان در حوزه های بهداشت، زیرساخت، 
کش��اورزی و دیگر حوزه ه��ای اقتصادی، در 
دس��تور کار دولت است. وی افزود: مصوبات 
در حوزه کشاورزی، به تصویب نهایی رسیده 
و موضوع بهداش��ت نی��ز در صحن عمومی 
دولت است. س��خنگوی دولت تصریح کرد: 
دو موضوع دیگر نیز در کمیس��یون دولت در 
حال بررسی اس��ت که به زودی به تصویب 

نهایی می رسد.

مدیریت مجلس با فصل بندی 
رهنمودهای رهبر انقالب، پارلمان را 

ساماندهی کند
رئیس مجم��ع نمایندگان اس��تان تهران در 
مجلس تاکی��د کرد: مدیریت مجلس موظف 
اس��ت رهنمودهای اخی��ر رهب��ر انقالب را 
فصل بندی کرده و بر روی آن ها کار کند و بر 
اساس همین رهنمودها، پارلمان را         ساماندهی 
کند. حجت االس��الم س��یدرضا تقوی رئیس 
مجمع نمایندگان اس��تان تهران در مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگ��و ب��ا »عصر 
ایرانیان« با اش��اره به دی��دار اخیر نمایندگان 
مجل��س یازدهم ب��ا رهبر معظ��م انقالب و 
رهنموده��ای راهب��ردی ایش��ان خطاب به 
نمایندگان، اظهار داش��ت: رهنمودهای مقام 
معظم رهبری گنجینه ای بس��یار ارزش��مند 
برای نمایندگان فعلی و آینده مجلس اس��ت 
و مجل��س در حال حاضر موظف اس��ت این 
تذک��رات و رهنموده��ا را فصل بندی کرده و 
ب��ر روی آن ها کار کند و مدیریت مجلس بر 
اساس همین رهنمودها، پارلمان را         ساماندهی 
کند. وی ادامه داد: رهنمودهای رهبر انقالب 
در این دیدار به چند دس��ته تقس��یم می شود 
ک��ه برخی از این ه��ا توقع و انتظ��ار از نهاد 
مجلس اع��م از نمایندگان و س��اختار اداری 
اس��ت و برخی دیگر از انتظارات نیز مستقیمًا 
متوجه خود نمایندگان اس��ت. رئیس مجمع 
نمایندگان اس��تان تهران در مجلس تصریح 
ک��رد: تذکراتی مانند انقالبی بودن و انقالبی 
ماندن مجلس، مربوط به نمایندگان و عموم 
بخش ه��ای مدیریتی مجلس اس��ت که به 
عنوان رأس امور و خانه ملت باید این ویژگی 
را         داش��ته باشند. تقوی افزود: همچنین یکی 
دیگر از تذکرات رهبر انقالب این اس��ت که 
مجلس باید به روز باشد که در این رابطه باید 
به مس��أله تنقیح قوانین اش��اره کرد؛ چراکه 
انباش��ت قوانین همان قدر خسارت آور است 
که خ��الء قانون برای جامعه مش��کل آفرین 
می ش��ود. وی اضافه کرد: انباش��ت بیش از 
حد قوانین و تنقیح نش��دن آن ها باعث ایجاد 
مقررات دست و پاگیر برای مسئوالن اجرایی 
می ش��ود، تا جایی که عده ای ب��رای توجیه 
کوتاهی ه��ا و عدم اقدامات خود نیز به همین 

قوانین متراکم استناد خواهند کرد. 

»بایدن« تحویل سامانه پیشرفته پرتاب 
راکت به اوکراین را منتفی دانست

رئیس جمهور آمریکا امروز در سخنانی گفت: 
س��امانه موشکی که قادر به هدف قرار دادن 
روسیه باشد را در اختیار اوکراین نمی گذاریم. 
به گ��زارش خبرگ��زاری اس��پوتنیک، »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا دوشنبه اعالم 
کرد که کشورش س��امانه های موشکی که 
بتوانند به خاک روس��یه برسند را به اوکراین 
نخواه��د داد. رئیس جمهور آمری��کا در این 
خص��وص گفت که این س��الح چون دارای 
قابلیت های خاصی اس��ت، واش��نگتن آن را 
به کی یف نمی دهد. ماجرا از آنجا آغاز ش��د 
که یک مقام آمریکایی جمعه هفته گذش��ته 
اع��الم کرده بود که انتظار می رود دولت جو 
بای��دن اوایل هفته آتی تصمی��م خود برای 
ارس��ال س��امان ه های موش��کی دوربرد به 
اوکرای��ن را اعالم کند. ای��ن خبر را روزنامه 
آمریکایی وال  اس��تریت ژورن��ال به نقل از 
منابع آگاه اعالم ک��رده بود. به گزارش این 
روزنامه، سامانه های پرتاب موشک چندگانه 
)MLRS( ب��ا پرتاب گره��ای توپخانه ای 
متح��رک و یا س��امانه های راکتی با قابلیت 
جابجایی زی��اد با عن��وان Himars قرار 

است به اوکراین ارسال شوند.

برقراری اولین پرواز از صنعا به قاهره
انصار اهلل یمن از انجام نخستین پرواز تجاری 
از فرودگاه بین المللی صنعا به قاهره در روز 
چهارش��نبه آتی و برای نخستین بار طی ۶ 
س��ال گذش��ته خبر داد. به گزارش آناتولی، 
دولت نج��ات ملی یمن از انجام نخس��تین 
پرواز تجاری از فرودگاه بین المللی صنعا به 
قاهره در روز چهارشنبه آتی و برای نخستین 
بار طی ۶ س��ال گذشته خبر داد. عبدالوهاب 
ال��دره، وزیر حمل و نق��ل دولت نجات ملی 
یمن اع��الم کرد ک��ه هان��س گروندبرگ، 
فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن به انصار 
اهلل گفته اس��ت که نخستین پرواز تجاری از 
صنعا به قاهره چهارش��نبه از طریق شرکت 
هواپیمای��ی یمن انج��ام خواهد ش��د. وی 
خواس��تار افزایش ش��مار پروازهای تجاری 
ب��رای نجات ج��ان بیم��اران و کاهش رنج 
ملت یمن شد. پیش از این پروازهای تجاری 
بی��ن صنعا و ام��ان از ۱۶ ماه از س��رگرفته 
ش��د. مقامات مصری هنوز واکنشی به این 
اظه��ارات و اینک��ه پرواز مس��تقیم از صنعا 
به قاهره انجام خواهد ش��د، نش��ان ندادند. 
وزارت خارجه مصر در ۲۳ مه اعالم کرد که 
مجوز برقراری پرواز مس��تقیم بین قاهره و 
صنع��ا در چارچوب آت��ش بس موقت اعالم 
شده از سوی سازمان ملل صادر شده است. 
آت��ش بس موقت در یمن از دوم آوریل آغاز 
ش��ده و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت و 
قابل تمدید است. از بارزترین بندهای آتش 
بس موقت، ازسرگیری پروازهای تجاری از 

فرودگاه بین المللی صنعا است.

نبرد با دشمن صهیونیستی ادامه دارد
اس��المی  مقاوم��ت  جنب��ش  س��خنگوی 
»حم��اس« تاکی��د کرد ک��ه نبرد ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی تا تعیین تکلی��ف آن و بیرون 
راندن ای��ن رژیم از اراضی فلس��طین ادامه 
دارد. ب��ه گ��زارش مرک��ز اط��الع رس��انی 
فلس��طین، فوزی برهوم سخنگوی جنبش 
حماس اظهار داش��ت: مقاومت فلسطین در 
برخورد با رژیم صهیونیستی حساب و کتاب 
دارد و اتخ��اذ مواض��ع مناس��ب در عملیات 
بازدارندگ��ی را ارزیابی می کن��د. وی افزود: 
حماس ش��اهد تماس های گسترده از جانب 
برخی طرف ه��ای میانجی ب��رای ممانعت 
از وخام��ت اوض��اع و ع��دم ورود به جنگ 
با رژیم صهیونیس��تی به خاط��ر راهپیمایی 
پرچ��م در قدس اش��غالی بود. س��خنگوی 
حم��اس با تاکی��د بر اینکه مش��کل مربوط 
به رژیم صهیونیس��تی اس��ت که می خواهد 
حاکمت خود را بر قدس و مس��جداالقصی 
تحمی��ل کند، اف��زود: تهدیده��ای مقاومت 
مانع از گس��ترش راهپیمایی پرچم از جانب 
دشمن صهیونیس��تی شد. برهوم با تاکید بر 
اینکه گروه های مقاومت رژیم صهیونیستی 
را از لح��اظ امنیتی، سیاس��ی و نظامی دچار 
فرسایش کرده اند، افزود: گروه های مقاومت 
موفق ش��دند قدرت نظام��ی و امنیتی رژیم 
صهیونیس��تی را در براب��ر ق��درت مردم��ی 
فلس��طین ق��رار دهند ک��ه در اعت��راض به 
تجاوزهای مکرر به مس��جداالقصی بیرون 
آم��ده بودند. این مق��ام حم��اس ادامه داد: 
مقاوم��ت وارد ۴ جن��گ و نبردهای امنیتی، 
اطالعات��ی، نظامی، مردم��ی و دیپلماتیک 
با رژیم صهیونیس��تی ش��ده و توانسته است 
در تاری��خ نزاع با این رژی��م امتیازات تعیین 
کنن��ده ای را دریافت کند. برهوم خواس��تار 
تعیی��ن اس��تراتژی ملی، اس��المی و عربی 
در همه س��طوح برای ایج��اد بازدارندگی در 
برابر رژیم صهیونیس��تی و حفظ هویت بیت 
المقدس ش��د و تاکی��د کرد ک��ه این رژیم 
تهدیدی علیه همه کش��ورهای اس��المی و 

عربی است.

اخبار

رئیس جمهور تاجیکستان در نشست خبری با آیت اهلل رئیسی گفت: به دنبال 
راه هایی برای تحکیم و توسعه مناسبت های فراگیر و تأمین گسترش آنها گام 
برخواهیم داشت. به گزارش »عصر ایرانیان«، امامعلی رحمان رئیس جمهور 
تاجیکستان ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری مشترک با آیت اهلل رئیسی 
رئیس جمهور، اظهار داش��ت: امروزه ۳۰ س��الگی روابط دیپلماتیک میان دو 
کشور را جشن گرفتیم و طی این دوره به دنبال راه هایی برای تحکیم و توسعه 
مناسبت های فراگیر و تأمین گسترش آن ها گام خواهیم برداشت. وی افزود: 
مذاکرات امروز را ادامه تالش هایی پیوسته دو جانبه بین دو کشور می دانیم و در 
این راه به دنبال منافع مردمانمان هستیم به این منظور در دایره برنامه ریزی این 

سفر ما در فضای حسن تفاهم، اعتماد و اکرام هر دو کشور گفت و شنودهای 
مفید داشته ایم. رئیس جمهور تاجیکستان گفت: بر این باوریم که اسناد مهمی در 
حاشیه این سفر به امضا رسیده است. منافع هر دو کشور را در بر می گیرد و باعث 
ارتقای روابط بین دو کشور می شود از جمله بر اجراییات توافقات گذشته تاکید 
شده و قراردادهایی در زمینه اقتصادی و تجارتی تا سال ۲۰۳۰ و صنایع مختلف 
به امضا رسیده است. امامعلی رحمان تصریح کرد: گسترش همکاری های بین 
پارلمانی همچون زمینه ای مساعدی بر توسعه روابط تاکید شد. رئیس جمهور 
تاجیکستان گفتگوهای سازنده سیاسی میان دو دولت را زمینه ساز تحکیم هر 
چه بیشتر فضای حسن تفاهم و اعتماد متقابل و تأمین بیش از پیش منافع دو 

کش��ور دانست و گفت: گسترش تعامالت پارلمانی و ارتقای سطح همکاری 
بخش های خصوصی دو کشور نیز می تواند به تعمیق و تقویت مضاعف روابط 
تهران و دوشنبه بیانجامد. وی برگزاری نمایشگاه های محصوالت و همایش ها 
در دو کشور، راه اندازی همکاری های گسترده بین منطقه های آزاد اقتصادی و 
شهرک های صنعتی دو کشور، همکاری های تجاری، فنی و فرهنگی، افزایش 
مراودات میان دو ملت، تقویت زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل و تالش 
برای اتصال راه های زمینی دو کشور را از دیگر توافقات به دست آمده در این 
سفر عنوان کرد و گفت: تاجیکستان عالقمند است از ظرفیت های بندر چابهار 

و بندرعباس برای حمل و نقل بهره مند شود.

 به  دنبال راه هایی برای تحکیم روابط با ایران هستیم
رئیس جمهور تاجیکستان:

بیماری های واگیر؛ طبیعی یا سالح بیولوژیک آمریکا؟
با شیوع ویروس آبله میمون مطرح شد؛

کشور روسیه بار ها آمریکا را به داشتن آزمایشگاه ها بیولوژیک 
متهم و اعالم کرده بیماری آبله میمون از آزمایشگاه های 
این کش��ور در آفریقا نشت پیدا کرده است. پس از گذشت 
چندین ماه از متهم کردن آمریکا به اداره آزمایش��گاه های 
بیولوژیکی در اوکراین که باعث انتش��ار ویروس کرونا در 
سراسر جهان ش��ده است، اکنون در حالی که بیش از سه 
ماه از جنگ اوکراین و روسیه می گذرد، وزارت دفاع روسیه 
افش��ا کرد که ویروس آبله میمون از نیجریه؛ جایی که ۴ 
آزمایشگاه بیولوژیک آمریکا فعالیت دارد، شیوع پیدا کرده 
اس��ت. وزارت دفاع روس��یه همچنین اعالم کرد مس��کو 
اطالعاتی دارد که نش��ان از اجرای ۱۰ پروژه شامل کار با 
عوامل بیماری زای عفونی خطرناک با تأثیرات اقتصادی در 
اوکراین حکایت دارد. از طرفی دیگر سرگئی الوروف، وزیر 
امور خارجه روس��یه با اشاره به شیوع ویروس آبله میمون، 
بار دیگر آمریکا را به تأسیس آزمایشگاه های بیولوژیک در 
سراسر دنیا متهم و اعالم کرد که آمریکا به واسطه بخشی 
از پنتاگون به نام »آژانس جلوگیری از تهدیدات« در سراسر 

جهان آزمایشگاه های بیولوژیک ایجاد کرده است.
بیماری های همه گیر، ویروسی طبیعی یا آزمایشگاهی؟ ���

در حالی که کشور های جهان هنوز با بیماری همه گیری 
کرونا دس��ت و پنجه ن��رم می کنند که منج��ر به بحران 
غذایی ش��ده است، خبر شیوع ویروس آبله میمون، جهان 
را در ش��وکی دوباره فرو برد. اما آیا ش��یوع این ویروس در 
بحبوحه جنگ اوکراین، به طور طبیعی اس��ت یا نشتی از 
آزمایش��گاه های بیولوژیک هستند؟ واقعیت این است که 
آزمایشگاه های جنگ بیولوژیک از سوی وزارت دفاع آمریکا، 
یا از طریق آژانس تحقیقات پروژه های پیشرفته دفاعی این 
کش��ور در اوکراین و سایر کش��ور ها تأمین مالی و ساخته 
ش��ده اند. بیماری همه گیری کووید در پایان س��ال ۲۰۱۹ 
آغاز و باعث وحش��ت و پریشانی ش��دید در سراسر جهان 
شد. پس از آن تحلیلگران دریافتند که با وجود کنوانسیون 
خلع سالح بیولوژیک در سال ۱۹۷۵، تقریباً تمام قدرت های 
بزرگ از جمله آمریکا آزمایش��گاه های بیولوژیک خود را با 
هدف تولید س��الح اما به بهانه تحقیقات دفاعی گسترش 
دادند. از بین همه کش��ور هایی که دارای آزمایش��گاه های 
بیولوژیک هس��تند، آمریکا در صدر قرار دارد. این کشور نه 
تنها در خاک خود تحقیقات بیولوژیکی را انجام می داد، بلکه 
تحت برنامه تحقیقاتی GOF )تحقیقات بهبود عملکرد( 
در موسسه ویرولوژی ووهان، تحقیقات بیولوژیکی خود را 
به چین، کشور های اروپای شرقی و سایر کشور ها »برون 
سپاری« کرد. به طوری که اگر ویروسی از این آزمایشگاه ها 
نشت کرد؛ جمعیت بومی کشور دیگری به آن مبتال شده 
و متحمل عواقب آن شوند و سرزمین اصلی آمریکا و مردم 
آن در ام��ان بمانند. مرکز کنترل و پیش��گیری از بیماری 
آمریکا )CDC( در س��ال ۲۰۱۴ دس��تور بازرسی ایمنی 
از مؤسس��ه تحقیقات پزشکی بیماری های عفونی آمریکا 
)USAMRIID( در ایال��ت مریلن��د را صادر کرد. پس 
از بازرسی ها مشخص شد که این موسسه تحقیقاتی فاقد 
امکانات الزم برای دفع آلودگی ها و فاضالب است. به این 

ترتیب می تواند باعث نش��ت پاتوژن های خطرناک از این 
آزمایشگاه تحقیقاتی شود بنابراین دستور توقف موقت تمام 

این تحقیقات در مریلند صادر شد.
برنام�ه »متحدان حش�ره«، ط�رح آمریکا ب�رای انتقال  ���

ویروس از طریق حشرات
آژان��س طرح ه��ای تحقیقاتی پیش��رفته دفاع��ی آمریکا 
)DARPA( که یک سازمان نظامی آمریکایی است، از 
 Insect( »سال ۲۰۱۶ برنامه ای را با نام »متحدان حشره
Allies( اجرا کرد که در آن با استفاده از حشرات از جمله 
ملخ، مگس، ش��ته و س��ایر حش��رات ذخیره غذایی مردم 
را تأمی��ن می ک��رد. در ظاهر هدف از ای��ن طرح مقابله با 
خشکس��الی، آفات محصوالت و بیوتروریسم با استفاده از 
حشراتی که گیاهان را به ویروس ها آلوده می کنند، بود. پس 
از اعالم این طرح با انتقادات گسترده ای از سوی دانشمندان 
و کارشناس��ان در سراسر جهان مواجه شد و نگرانی هایی 
را درباره اس��تفاده از حشرات به عنوان سالح بیولوژیک به 
وجود آورد. بعضی کارشناس��ان معتقد بودند که این طرح 
درواقع می تواند بازده محصوالت را در کش��ور های هدف 
کاهش ش��ود و باعث ایجاد بحران غذایی در آن کشورها 
ش��ود؛ بنابراین آنها استقالل خود را از دست می دهند و به 
واردات مواد غذایی از آمریکا وابس��ته می شوند. همچنین 
ممکن اس��ت از حش��رات بی س��ر و ص��دا ویروس های 
خطرناک را انتقال دهند؛ بنابراین درک این موضوع که چرا 
آمریکا در کنار مرز های روسیه آزمایشگاه های بیولوژیکی 
مختلفی را به وجود آورده است، اصاًل مشکل نیست زیرا در 
این آزمایشگاه ها می توانند از بومی سازی گونه هایی که در 
آزمایش ها استفاده می کنند، اطمینان حاصل کند برای مثال 
می تواند حش��رات آمریکایی که به ویروس های خطرناک 
آلوده هس��تند را در آزمایشگاه های خود پرورش دهد و در 

روسیه رها کند.
اوکراین بمب بیولوژیک برای کشور های همسایه ���

در سال ۲۰۱۰، دیک لوگار، سناتور آمریکایی از افتتاح یک 
آزمایش��گاه بیولوژیک موقت در اودسای اوکراین حمایت 
ک��رد. او مدعی بود که این آزمایش��گاه ها برای تحقیقات 
درباره پاتوژن های خطرناک و سالح های بیولوژیک مفید 

خواهد بود. لوگار همچنین افشا کرد که از این آزمایشگاه ها 
برای مطالعه روی س��یاه زخم، تب کیو و همچنین س��ایر 
پاتوژن های خطرناک اس��تفاده می ش��ود. گفته می ش��ود 
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( همزمان با حمله روس��یه به 
اوکراین، به وزارت بهداشت اوکراین دستور داد تا پاتوژن ها 
و ویروس های ذخیره شده در این آزمایشگاه ها را به همراه 
تمام اسناد مربوط به این فعالیت های تحقیقاتی از بین ببرد. 
همچنی��ن س��فارت آمریکا در کی یف ک��ه در وبگاه خود 
جزئیاتی از ارائه کمک های مالی آمریکا به آزمایشگاه های 
تحقیقات بیولوژیکی برای مطالعه ویروس ها و پاتوژن های 
خطرن��اک در اوکراین خبر داده ب��ود، تنها یک روز پس از 
ش��روع جن��گ اوکراین، ای��ن اطالعات را به س��رعت از 
وبگاه س��فارت حذف کرد. نیکالی پتروش��وف، مش��اور 
امنیت ملی روسیه، س��ال ۲۰۱۹ و همزمان با تأسیس دو 
آزمایش��گاه میکروبیولوژی آمریکا در ش��هر های کی یف 
و اودس��ا آن زمان اعالم کرد: »واش��نگتن در حال توسعه 
اپیدمی های خطرناک در آزمایش��گاه های خود در اوکراین 
است که بعداً می تواند برای اهداف نظامی یا سیاسی علیه 
روس��یه مورد بهره برداری قرار گیرد.« پتروشوف همچنین 
در جوالی همان س��ال گفت: »آمریکا، روس��یه و چین را 
با س��اخت آزمایش��گاه های بیولوژیک تهدید می کند و ما 
نمی دانیم پش��ت دیوار های این آزمایشگاه ها چه می گذرد. 
اما این آزمایشگاه ها یادآور فعالیت های بیولوژیکی نظامی 
آمریکا در آزمایش��گاه های مربوطه در مریلند طی دهه ها 
هستند.« آکادمی ملی علوم آمریکا در سال ۲۰۱۱ جزئیات 
آزمایشگاه بیولوژیکی وزارت دفاع آمریکا را در اودسا منتشر 
کرد که نش��ان دهنده فعالیت های این آزمایشگاه بر روی 
پاتوژن های خطرناک بود و آمریکایی ها در آن س��ال برای 
ایجاد پاتوژن های مرگبار مانند آنفوالنزای خوکی آفریقایی و 
ویروس های تنفسی سرمایه گذاری می کردند. وزارت دفاع 
روسیه همچنین اعالم کرد که با حمله به آزمایشگاه های 
بیولوژیکی آمریکا در اوکراین پاتوژن هایی که نابود شده اند 
پاتوژن های بیماری های طاعون، سیاه زخم، توالرمی، وبا 
و س��ایر بیماری های کشنده هستند. به گفته کارشناسان، 
چندین آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکایی در خاک اوکراین 

در حال کار هس��تند که برخی از آن ها طبقه بندی ش��ده 
اس��ت، جایی که می توان ویروس های کشنده را در آن ها 
تولید کرد و چیزی که خطرناک اس��ت، این است که این 
آزمایشگاه ها در مناطق دور افتاده نیستند، بلکه در نزدیکی 
ش��هر های بزرگ قرار دارن��د. آمریکا هرگز کنوانس��یون 
منع توس��عه، تولید و انباشت س��الح های باکتریولوژیکی 
و میکروبی را تصویب نکرده اس��ت و آزمایشگاه هایی در 
گرجس��تان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان 
دارد و این یعنی روس��یه را به این شیوه تهدید می کند. در 
این آزمایشگاه ها، ویروس شناسان نظامی آخرین تولیدات 
خود را بر روی ترکیب های ژنتیکی خاص و روی انسان ها، 
حیوانات و گیاهان آزمایش می کنند. اوکراین عماًل به یک 
»بمب بیولوژیک« برای کش��ور های همسایه تبدیل شده 
است. از طرفی دیگر نیز وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، 
آمریکا را متهم به داشتن ۳۳۶ آزمایشگاه بیولوژیکی در ۳۰ 
کشو متهم کرد. او مدعی شد که تنها حدود ۲۶ آزمایشگاه 

در اوکراین قرار دارد.
س�رپوش گذاشتن آمریکا بر رس�وایی آزمایشگاه های  ���

بیولوژیکی
وقتی روسیه از وجود تعدادی از آزمایشگاه های باکتری شناسی 
و بیولوژیکی در اوکراین که تحت کنترل آمریکا است خبر 
داد، واشنگتن تمام نیرو های خود را بسیج کرد تا این رسوایی 
را پنهان کند. افشای اطالعات روسیه در مورد آزمایشگاه های 
بیولوژیکی در اوکراین، س��نای آمریکا را بر آن داش��ت تا از 
مقامات ارش��د دعوت کند و توضیحات آن ها را در این باره 
بش��نوند. اما اظهارات آوریل هاینز، رئیس س��یا و ویکتوریا 
نوالند، معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه آمریکا در جریان 
جلسه استماع سنا تصویر روشنی از مالکیت آزمایشگاه های 
بیولوژیک��ی آمریکا در اوکرای��ن را به همه نش��ان داد. در 
این جلس��ه آوریل هاینز اعالم ک��رد که آمریکا بیش از ۱۰ 
آزمایشگاه بیولوژیکی مرتبط با پروژه های نظامی و بهداشتی 
را کنت��رل و نظارت می کند و دول��ت آمریکا به »کی یف« 
کمک هایی را در زمینه بررس��ی های بیولوژیک داده است. 
ازطرف��ی دیگر نیز ویکتوریا نوالند، معاون وزیر امور خارجه 
آمریکا در امور سیاس��ی در جلسه استماع سنای آمریکا به 
ایجاد آزمایشگاه های بیولوژیکی با بودجه آمریکا در اوکراین 
اعتراف کرد و گفت: »»اوکراین دارای تاسیسات و امکانات 
تحقیقاتی بیولوژیکی است، ما نگران هستیم که نیرو های 
روس��ی ممکن است س��عی کنند کنترل آن ها را به دست 
بگیرن��د، بنابراین ما با اوکراینی ها برای جلوگیری از افتادن 
هر یک از مواد تحقیقاتی به دست نیرو های روسی همکاری 
می کنیم.« در انتها باید خاطر نش��ان کرد همین که بودجه 
تأسیس آزمایشگاه های بیولوژیکی در سایر کشور ها از طرف 
وزارت دفاع یا آژانس های اطالعاتی آمریکا تأمین می شود، 
نشان دهنده ماهیت غیر صلح آمیز بودن این فعالیت هاست. 
با وجود همه این توضیحات و افشاگری ها آمریکا به تحقیقات 
خود در آزمایشگاه های بیولوژیکی در سایر کشور ها به تولید 
تسلیحات بیولوژیکی ادامه می دهد و در آینده بیماری های 

خطرناکی گریبان گیر بشریت خواهد شد.

توجه به ظرفیت های درونی اسلحه تحریم را از کار می اندازد

اقدامات سپاه برای تامین امنیت مراسم سالگرد ارتحال امام )ره(

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان:

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس 
جمهور تاجیکس��تان و هیأت هم��راه، تأکید 
کردند: ظرفیت های گسترش همکاری های 
دو کشور در زمینه های مختلف بسیار فراتر از 
سطح کنونی است و باید با توجه به سیاست 
دولت ایران مبنی بر تقویت روابط با همسایگان، 
روابط دو کشور دچار تحول اساسی شود. به 
گزارش »عصر ایرانی��ان«، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر 
ام��روز )دوش��نبه( در دی��دار آق��ای امامعلی 
رحمان رئیس جمهور تاجیکس��تان و هیئت 
همراه، تأکید کردند: ظرفیت های گس��ترش 
همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف 
بس��یار فراتر از س��طح کنونی است و باید با 
توجه به سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت 
روابط با همس��ایگان، روابط دو کش��ور دچار 

تحول اساس��ی ش��ود. رهبر انقالب اسالمی 
با اش��اره به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، 
فرهنگ��ی و زبانِی ایران و تاجیکس��تان، دو 
کشور را همچون خویشاوند و برادر خواندند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای از اقدامات رئیس 
جمهور تاجیکستان در گسترش زبان فارسی 
تقدیر و با اش��اره به اولین سفر خارجی آقای 
رئیسی به تاجیکستان تأکید کردند: انجام این 
سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای گسترش 
روابط با تاجیکس��تان اس��ت و در یک س��ال 
گذشته نیز س��طح روابط افزایش یافته است 
اما با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد. ایشان، 
ظرفیت ه��ای فن��ی و مهندس��ی، صنعتی و 
علم��ی ایران را برای کمک به تاجیکس��تان 
بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند: 
برای اس��تفاده از این ظرفیت ها و گس��ترش 
جدی همکاری ها باید کمیس��یون مشترک 

به صورت جدی برای همه اسناد امضاء شده 
برنامه ری��زی و زمان بندی کن��د تا به مرحله 
عملیاتی برسند. رهبر انقالب اسالمی اقلیم 
متنوع ایران و زمین ها و دش��ت های پهناور 
و پیش��رفتهای علمی و فناوری و صنعتی و 
ش��رکتهای دانش بنیان در ایران و همچنین 
آب فراوان و معادن گس��ترده در تاجیکستان 
را زمینه های ارتقاء همکاری های مش��ترک 
برش��مردند و خاطرنش��ان کردن��د: با وجود 
تحریم ها جمهوری اسالمی ایران پیشرفتهای 
خوبی در زمینه های مختلف داش��ته است و 
اگر تحریم ها نبود، این پیش��رفتها به دست 
نمی آم��د زی��را تحریم ه��ا باعث ش��د تا به 
نی��رو و ظرفیت های داخل��ی خود اتکا کنیم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تحریم را اس��لحه 
قدرته��ا در مقابل کش��ورها خواندند و تأکید 
کردن��د: آن چیزی که این اس��لحه را از کار 

می ان��دازد، توجه به نیروه��ا و ظرفیت های 
درونی است. ایش��ان با تأکید بر اینکه یکی 
از عرصه ه��ای هم��کاری و هم فکری میان 
ایران و تاجیکس��تان، مسائل منطقه و بویژه 
وضعیت افغانستان است، گفتند: نگرانی های 
ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک 
اس��ت و هر دو کشور از گسترش تروریسم و 
رشد گروههای تکفیری در این کشور نگران 
هس��تند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون 
در افغانستان برسر کار هستند باید بتوانند با 
یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها 
استفاده کنند. رهبر انقالب اسالمی همچنین 
با اشاره به سفر اخیر رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح کش��ورمان به تاجیکس��تان و افتتاح 
کارخانه تولید پهپ��اد، اینگونه همکاری ها را 
بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: پهپاد 
امروز عامل مهمی در امنیت کشورها است. 

در این دیدار که آقای رئیس��ی رئیس جمهور 
نیز حضور داش��ت، آق��ای امامعلی رحمان با 
ابراز خرس��ندی فراوان از حضور در تهران و 
دیدار با رهبر انقالب اسالمی به گفتگوهای 
خود با رئیس جمهور ایران اشاره کرد و گفت: 
مذاکرات خوبی در زمینه های مختلف از جمله 
روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد 
و با توجه به اس��ناد امضاء شده امید است با 
هدایت های جنابعالی، روابط دو کشور بیش از 
پیش گسترش یابد. وی نگرانی های امنیتی 
بویژه درباره افغانستان و گسترش تروریسم را 
از موضوعات مهم میان دو کشور برشمرد و 
افزود: ما خواستار صلح و آرامش و حکومتی 
با حضور همه قومیت ها، در افغانستان هستیم 
و امیدواریم با افزایش همکاری های امنیتی 
ایران و تاجیکستان، بتوان بر نگرانی ها غلبه 

کرد.

س��خنگو و مس��ئول روابط عمومی کل سپاه 
گفت: اقدامات گس��ترده ب��رای تامین امنیت 
و سهولت تش��رف و حضور زائران در مراسم 
سالگرد ارتحال امام )ره( در حال انجام است. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، سردار رمضان شریف 
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در 
آس��تانه گرامیداشت سی و س��ومین سالگرد 
ارتحال معمار کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره( اظهار 

داشت: چهاردهم خرداد ماه تداعی کننده یک 
روز تلخ و حزن انگیز در تاریخ انقالب و میهن 
اس��المی اس��ت که مردم ایران رهبر بزرگ، 
دوراندی��ش و حکی��م خود را از دس��ت دادند. 
رهبری ساده زیس��ت و مردمی که به عنوان 
نه تنها یک سیاستمدار بلکه یک عالم بزرگ 
دینی و یک مجاهد خستگی ناپذیر که با ایمان 
و اعتقاد و آزادگی راه مبارزه با بی عدالتی و ظلم 
را هموار و سرانجام به پشتوانه الهی و همراهی 

ملت، حکومت مستبد و دیکتاتور ستمشاهی 
را ویران کرد. وی افزود: با گذش��ت ۳۳ سال 
از رحلت جانسوز معمار کبیر انقالب اسالمی 
که این نظام مقدس را بر مبنای اس��الم ناب 
محمدی )ص( بنی��ان نهادند، آموزه های امام 
خمینی )ره( به ویژه در عرصه والیت مداری و 
اطاعت از رهبری و همچنین وحدت و استکبار 
س��تیزی، در جهانی که ظلم و بی عدالتی آن 
را فرا گرفته و بویژه کشور عزیزمان ایران نیز 

هرلحظه مورد تهدید و هجمه های رنگارنگ 
دشمنان قرار دارد، بسیار راهگشا است. سردار 
شریف صیانت از خط و سیره حضرت امام )ره( 
و مواریث ارزشمند ایشان به ویژه اصل والیت 
فقیه که می تواند تضمین کننده سالمت جامعه 
از هرگونه تحریف و بدعت و همچنین خنثی 
کنن��ده فتنه ها و حوادث ناش��ی از نقش های 
دش��من باش��د را ام��ری الزم و م��ورد تاکید 
توصیف و تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم 

که مکتب امام خمینی )ره( توسط خلف صالح 
ایشان مقام عظمای والیت و رهبری حضرت 
امام خامنه ای )مدظله العالی( بر فراز و بس��تر 
حرکت انقالب اس��المی می درخش��د و پرتو 
افش��انی می کند و با زعام��ت و راهبری های 
حکیمانه و دوراندیش��انه معظم ل��ه، انقالب 
اسالمی و ملت ایران را از گزند هرگونه ترفند و 
توطئه نظام سلطه و صهیونیسم مصون ساخته 

است.
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اقتصاد کالن

نفت 12۰دالری شد 
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز 
با ۱دالر و ۶سنت معادل ۰.۸۹درصد افزایش 
ب��ه ۱۲۰دالر و ۴۹س��نت رس��ید. به گزارش 
تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت امروز به 
باالترین رقم طی ۲ ماه گذشته رسید. تاجران 
نفت منتظرند ببینند آیا اتحادیه اروپا می تواند 
به یک توافق درمورد تحریم نفت روس��یه در 
ششمین بسته تحریم ها علیه مسکو برسد یا 
نه.قیمت هر بش��که نفت برنت دریای شمال 
امروز با ۱ دالر و ۶ س��نت معادل ۰.۸۹ درصد 
افزایش به ۱۲۰ دالر و ۴۹ س��نت رس��ید. هر 
بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا 
هم با ۱ دالر و ۲۱ س��نت معادل ۱.۰۵ درصد 
افزایش ۱۱۶ دالر و ۲۸ سنت معامله می شود.

اتحادیه اروپا در روزهای دوش��نبه و سه شنبه 
درمورد شش��مین بسته تحریم ها علیه روسیه 
به خاطر حمله به اوکراین دیدار خواهد داشت.
هر گونه تحریم نفت روس��یه ب��ازار نفت را با 
کمب��ود عرضه مواجه خواه��د کرد، آن هم در 
ش��رایطی که بازار همین ح��اال هم به خاطر 
افزایش تقاضا برای بنزین، دیزل و س��وخت 
هواپیما در آستانه فصل اوج سفرها در آمریکا و 
اروپا، با مشکل عرضه مواجه است.دولت های 
عضو اتحادیه اروپا نتوانستند در روز یکشنبه در 
مورد تحریم نفت روس��یه به توافق برسند اما 
این مذاکرات جهت ممنوعیت واردات دریایی 

نفت از روسیه ادامه خواهد داشت.

ضرورت فعال سازی مجدد ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجل��س با بیان اینکه با منصوبان دولت قبل 
که انگی��زه ای برای خدمت به م��ردم ندارند 
کار اقتص��اد مقاومتی پیش نمی رود، گفت: از 
اولویت های مهم دولت باید فعال سازی مجدد 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشد. رحیم 
زارع در گفت  و گو ب��ا خبرگزاری فارس اظهار 
داش��ت: یکی از اولویت های مهم دولت باید 
فعال س��ازی مجدد س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی باشد.این نماینده مجلس گفت: ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دس��تور رهبری 
برای اجرای طرح های پیش��ران و اولویت دار 
اقتصاد مقاومتی شکل گرفت و در حال حاضر 
دولت به چنین ستادی برای کارهای تحولی 
نی��از دارد.وی بیان ک��رد: دولت قبل عملکرد 
قابل قبولی در س��تاد اقتصاد مقاومتی نداشت 
و کارهای جاری دس��تگاه ها را به پروژه ستاد 
تبدی��ل کرده ب��ود که در ای��ن زمینه رهبری 
هم تذکر دادند و خالف ماموریت س��تاد بود.

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس اظهار داشت: امروز ضرورت دارد ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی  در دولت جدید که 
رویکرد اقتصاد مقاومتی دارد، فعال شود.زارع 
اضافه کرد: هنوز دبیر جدید س��تاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی توس��ط مع��اون اول دولت 
س��یزدهم منصوب نشده است،  باید این اقدام 
هر چه س��ریع تر انجام ش��ود تا کار س��تاد با 
جدیت آغاز شود.وی تأکید کرد: با افراد سابق 
و منصوب��ان دولت قبل که انگی��زه ای برای 
خدمت به مردم ندارن��د کار اقتصاد مقاومتی 

پیش نمی رود.

آیا درآمد 1۰میلیون تومانی مالک 
حذف یارانه است؟ 

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی در خصوص مالک ح��ذف یارانه 
افراد توضیح داد. به گزارش تس��نیم؛ داریوش 
ابوحمزه معاون رف��اه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در پاس��خ به این پرسش 
که  آیا داش��تن خودرو مالک دریافت یا عدم 
دریافت یارانه است یا خیر، گفت: صرفاً خودرو 
مالک نیس��ت و ممکن اس��ت خانواده ای دو 
خودرو داشته باش��د اما باز هم یارانه دریافت 
کند و در واقع پرداخت یارانه بستگی به سایر 
درآمدهای ی��ک خانواده دارد ک��ه چه میزان 
اس��ت.وی با تأکید بر اینک��ه مبنای پرداخت 
یارانه ها، ترکیبی از ش��اخص های درآمدی و 
دارایی اس��ت، افزود: مالک و مبنای یارانه ها 
فقط درآمد ۱۰میلیون تومانی در ماه نیس��ت و 
این گونه نیس��ت افراد با این درآمد در دهک 
دهم ق��رار بگیرند، مبنای پرداخ��ت یارانه ها 
ترکیبی از ش��اخص های درآم��دی و دارایی 
اس��ت.ابوحمزه ادام��ه داد: مبن��ای پرداخت 
یارانه ه��ا براس��اس میانگین ش��اخص های 
درآم��دی و دارایی و البته ب��ا در نظر گرفتن 
بُعد خانوار است، این شاخص ها کنار هم قرار 
می گیرند و خانواده ها دهک بندی می ش��وند 
و لذا اینکه گفته ش��ود که ۱۰ میلیون تومان 
درآمد ماهیانه باعث می شود که خانواده ها در 

دهک دهم قرار بگیرند، این گونه نیست.

عقربه بازار بی رمق روی صفر تابلو 
کوک شد

دیروز ش��اخص کل بورس ته��ران در پایان 
معامالت با س��ه هزار و ۳۱۶ واحد افزایش به 
مدار صعود بازگشت و در ارتفاع یک میلیون و 
۵۳۷ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش مهر 
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت 
با سه هزار و ۳۱۶ واحد افزایش به مدار صعود 
بازگشت و در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷ هزار 
واح��دی قرار گرفت. معامله گ��ران در دو بازار 
ب��ورس و فرابورس بیش از ۱۱ میلیارد و ۴۸۸ 
میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار را به 
ارزش ۶۹ هزار و ۷۳ میلیارد ریال معامله کردند.

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت 
امروز با سه هزار و ۳۱۶ واحد افزایش، در ارتفاع 
یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحد ایستاد.شاخص 
هم وزن ب��ا ۳۵۱ واحد افزایش به ۴۲۵ هزار و 
۲۰۰ واحد و شاخص قیمت با ۲۱۶ واحد رشد 
به ۲۶۱ هزار و ۷۳۱ واحد رسید.ش��اخص بازار 
اول، یک هزار و ۸۲۲ واحد و شاخص بازار دوم 
هشت هزار و ۵۶۰ واحد افزایش را ثبت کردند.

ام��روز در معامالت بورس ته��ران، بیش از ۶ 
میلیارد و ۸۵۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار ب��ه ارزش ۴۴ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال 
معامله شد.همچنین پتروشیمی نوری )نوری( 
ب��ا یک هزار و ۲۹۱ واح��د، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچ��اد( با ۳۸۹ واح��د، ملی صنایع 
م��س ایران )فمل��ی( با ۳۰۲ واح��د، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا( با ۲۳۹ واحد، کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران )حکش��تی( با ۲۱۱ 
واحد، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با ۲۰۸ 
واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با ۱۸۳ واحد با تأثیر مثبت بر ش��اخص بورس 

همراه شدند.

حجم روابط تجاری ایران و سوریه دو 
برابر شد 

سفیر سوریه در ایران با بیان اینکه روابط ایران 
و س��وریه بی نظیر است، گفت: اگر چه حجم 
روابط تجاری دو کش��ور در طول یک س��ال 
دو برابر ش��ده است، اما به سطح الزم نرسیده 
است. به گزارش دانشجو، شفیق دیوب امروز 
در همایش مشترک اقتصادی ایران و سوریه، 
با بیان اینکه روابط بین دو کش��ور تاریخی و 
استراتژیک اس��ت، اظهار کرد: پایه این روابط 
تاریخی و اس��تراتژیک توسط دو رهبر کشور 
یعنی ام��ام خمینی )ره( و حافظ اس��د در ۴۰ 
سال پیش ایجاد ش��ده است و این روابط روز 
به روز گسترده تر می شود و ما اطمینان داریم 
که در دوران ریاس��ت جمهوری آقای رئیسی 
این روابط به ش��کوفایی بیش��تری می رسد.
س��فیر س��وریه در ایران افزود: روابط ایران و 
س��وریه بی نظیر است و در راستای مقاصد دو 
کش��ور پیش می رود و هدف ما برقراری ثبات 
و امنیت اس��ت و تحقق این اهداف و روابط، 
شهدای زیادی را داش��ته است و افراد زیادی 
جان خودشان را در این مسیر نثار کرده اند. در 
رأس این ش��هدای گرانقدر، می توانم از شهید 
حاج قاسم سلیمانی یاد کنم. من تأکید می کنم 
س��وری ها برادران وفاداری هستند و هیچگاه 
کسانی که از آن ها حمایت کردند را فراموش 
نخواهند کرد. وی گفت: امیدوار هستیم نتایج 
همایش مشترک اقتصادی ایران و سوریه به 
صورت نقش��ه راهی عملی قابل لمس و اجرا 
باش��د، ضمن اینکه وزارت خارجه س��وریه و 
همچنین س��فارت ایران همه گام های اتخاذ 
شده برای توس��عه همکاری های تجاری دو 
کش��ور را تسهیل خواهند کرد و دولت سوریه 
نی��ز آغوش خود را برای هم��کاری با ایران و 
همچنین رفع هرگونه مانعی برای پیشرفت و 
همکاری با بخش خصوصی ایران باز می کند.

ماینرهای مجاز در صورت محدودیت 
در تامین برق خاموش می شوند 

سخنگوی صنعت برق گفت: دستگاه های مجاز 
استخراج رمز ارز در زمان اوج مصرف برق در 
صورت بروز محدودیت با اعالم دیسپاچینگ 
ملی از شبکه خارج می شوند. به گزارش گروه 
تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار داشت: 
در حال حاضر ۱۱۸ مرکز مجاز استخراج رمز 
ارز در کش��ور فعال است که این مراکز معادل 
۲۰۰ مگاوات برق مصرف می کنند.وی اظهار 
داش��ت: با ورود به زمان اوج مصرف برق، در 
صورت بروز محدودی��ت در تامین برق مورد 
نیاز کش��ور، ب��رق این مراکز ب��ا اعالم مرکز 
دیسپاچینگ ملی قطع خواهد شد تا پایداری 
شبکه برق کش��ور حفظ شود.رجبی مشهدی 
خاطرنش��ان کرد: مراکز غیرمجاز کشف شده 
تاکنون معادل ۹۷۴ میلیون کیلووات س��اعت 
برق مصرف می کردند که با کشف آن ها، این 
بار از ش��بکه برق حذف شده است.سخنگوی 
صنعت برق با بیان اینکه »هزینه برق مصرفی 
دریافت ش��ده از این مراکز غیر مجاز ۴۰ برابر 
متوسط نرخ برق یارانه ای و سه برابر نرخ برق 
صادراتی است«، گفت: قطع جریان برق مرکز 
متخلف و ضبط دستگاه بدون امکان آزاد سازی 
مجدد از جمله مجازات های در نظر گرفته شده 

برای متخلفان در این بخش است.

اخبار

رئیس کل بانک مرکزی از جلسات منظم 
س��تاد اقتص��ادی دولت با بان��ک مرکزی 
خب��رداد و گفت: برای کنت��رل تورم به راه 
حل های خوبی نیز رس��یده ایم.به گزارش 
مهر علی صالح آب��ادی، رئیس کل بانک 
مرکزی در بیست و نهمین همایش ساالنه 
سیاس��ت های پولی و ارزی، ضمن تسلیت 
حادثه دلخراش آبادان به درگذش��تگان آن 

گفت: آخرین همایش در خرداد س��ال ۹۷ 
در حالی برگزار ش��د که ب��ا موضوع ثبات 
مال��ی و کنترل ارز دوب��اره این همایش از 
سر گرفته می ش��ود.وی ادامه داد: همایش 
سیاست های پولی و ارزی جزو رویدادهای 
مهم کش��ور اس��ت که اص��رار دارم تحت 
هر ش��رایطی این همایش س��االنه برگزار 
ش��ود.رئیس کل بانک مرکزی گفت: عمر 

طوالنی این همایش، مجالی ش��ده برای 
صاحبنظران به طوری که کارشناسان حوزه 
پولی و مالی کشور دور هم جمع می شوند 
و در موضوع��ات پولی و بانکی تبادل نظر 
کنند.وی ادامه داد: پنل های طراحی ش��ده 
در همایش امسال نیز بسیار مناسب است 
و از نتایج آن برخوردار خواهیم ش��د.صالح 
آب��ادی تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه 

به وظایف قانونی که دارد مشخصاً درحوزه 
پول��ی و تورم و نقدینگ��ی، کمیته هایی را 
طراح��ی کرده و جلس��ات آن مرتباً برگزار 
می ش��ود ب��ه طوری ک��ه هم اکن��ون نیز 
در ح��وزه کنترل تورم، با همکاری س��تاد 
اقتصادی دولت، در حال گفتگو هس��تیم و 
برنامه های خوبی تعریف شده است.به گفته 
رئیس کل بانک مرک��زی عوامل مؤثر بر 

تورم عماًل عوامل مؤثر بر هزینه است و با 
بخش های مختلف دولت باید مطرح کرد تا 
عواملی که بر بودجه دولت مؤثر اس��ت، در 
کنترل تورم تعریف و حل شود.وی تصریح 
کرد: اص��الح رابطه دولت و بانک مرکزی 
و نظام بانک��ی و رابطه بان��ک مرکزی با 
بانک ها، مشتریان، سیاس��ت های ارزی و 

پولی در این همایش مطرح می شود.

انتشار اوراق مشارکت ارزی در آینده ای نزدیک
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛

اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا ۴۰ روز آینده محقق می شود 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشس��ت کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
آئین نامه اعطای س��هام تکلیفی به صندوق بازنشس��تگی ت��ا ۴۰ روز آینده 
آماده می ش��ود. به گزارش فارس، سید احس��ان خاندوزی امروز با حضور در 
جلس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس در مورد احکام مستمری بازنشستگان 
و اعطای س��هام تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور 
گفت: براس��اس قان��ون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف اس��ت، ب��رای رد دیون 
خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشس��تگی کش��وری بخشی 
از سهام ش��رکت ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کند.وی افزو: آئین نامه 
مستقلی برای صندوق بازنشستگی کش��وری آماده شده است که ظرف ۳۰ 
تا ۴۰ روز آینده در دولت نهایی می ش��ود.وی گفت: بازنشستگان کشور سال 

گذش��ته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی که باید به 
بازنشستگان اختصاص می یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره گشایی 
برای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نشد، اما امسال تالش 
می کنیم بخش هایی از سهام ارزشمند شرکت های دولتی را بابت دیون دولت 
به تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهیم که بتواند گره ای از کار آنها 
را باز کند.زیر اقتصاد گفت: امسال در ماه های اول شاهد خبرهای خوبی برای 
بازنشستگان کشور خواهیم بود.در این جلسه همچنین محسن علیزاده نماینده 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان خود را نوکر بازنشستگان 
می دانند، از جمله مش��کالتی که بازنشستگان با آن روبه رو هستند این است 
که باید بخشی از تسهیالت کسب و کار در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا 

بتوانند به این وسیله برای اشتغال جوانان خود گره گشایی کنند.وی تأکید کرد: 
منابع صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است و ما در مجلس تمام 
قد ایستاده ایم، از افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که متأثر از مصوبه 
شورای عالی کار است دفاع کنیم.علیزاده همچنین گفت: متأسفانه به خاطر 
افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، برخی واحدهای تولیدی کوچک 
ب��ه تعدیل نی��رو روی می آورن��د و از دولت می خواهیم با امهال تس��هیالت 
عقب افتاده واحدهای تولیدی کوچک، به ماندگاری آنها کمک کنند تا منجر 
به تعدیل نیرو نشود.وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران حق 
آنان است و از سال های قبل به خاطر تورم این حداقل حقوق عقب مانده بود 

و بنابراین باید کاری کنیم از بنگاه های کوچک حمایت شود.

 متروپل های دیگری در راه است؟
ساختمان تخریب شده آبادان از کدام مسیرهای قانونی منحرف شد؟

گ��روه اقتصادی: س��اخت یک بنای تجاری ب��ا عبور از 
چندین دس��تگاه ناظر از جمله نظام مهندسی، شهرداری 
و آتش نشانی ممکن می شود. در منطقه ریزش ساختمان 
متروپل آبادان دو پیکر دیگر توسط امدادگران از زیر آوار 
بیرون کش��یده شد تا تعداد جانباختگان به ۳۱ نفر برسد. 
هفته گذش��ته، س��اختمانی که هنوز به صورت کامل به 
بهره برداری نرس��یده بود، به دلیل استفاده از سازه های 
نا ایمن و اضافه ش��دن چن��د طبقه به صورت غیر مجاز 

در آبادان فروریخت.
ناظران نظام مهندسی نباید در طول اجرای پروژه حذف 

شوند
آقای حمزه ش��کیب سرپرست س��ازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور گفت: نظام مهندسی یک قانون و آئین 
نامه اجرایی دارد و تکالیف آن طبق قانون مشخص است. 
به گفته او؛ ارائه خدمات مهندس��ی در سه قالب طراحی، 
اجرا و نظارت اجرایی می ش��ود و سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان بر اس��اس تش��کیالت و ابزار ه��ای که دارد 
خدمات مهندس��ی را ارائه می کند.او می گوید: سازندگان 
واحد های ساختمانی باید هنگام ساخت، دستور نقشه را از 
سازمان نظام مهندسی دریافت کنند و با استفاده از افراد 
صاحب صالحیتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان 
در حوزه طراحی، معماری، طراحی س��ازه و تاسیس��ات 
مکانی��ک تایید می کند طراحی ه��ا را انجام دهد و پس 
از آن مرجع صدور پروانه س��اختمانی باید اقدام به صدور 
کند و هم زمان ناظر های ۴ رشته ساختمانی را مشخص 
و در پروانه قید کند.براساس این گزارش شروع به ساخت 
واحد مس��کونی با دس��تور ناظر انجام می شود و در این 
زمان مالک، سازنده و سرمایه گذار باید در هنگام اجرای 
پروژه حضور داش��ته باشند.طبق قانون روند ساخت یک 
واحد مسکونی با باید طبق نقشه صورت گیرد و نباید در 
زمان اجرای پروژه هیچ تغییری در نقش��ه صورت گیرد 
و تمامی موارد به صورت مس��تمر و ت��ا زمان پایان کار 
کنترل می ش��ود و بعد از اخذ پایان کار می تواند به بهره 
برداری برسد.دس��تگاه های دیگر در حوزه ساخت وساز 
ناظر عالیه هس��تند و درصورتی که در روند طول ساخت 
سازمان نظام مهندسی حذف نشود می توانند ادعا کرد که 
استاندار های الزم در پروژه های مسکونی رعایت شده و 
عمر مفید ساختمان متناسب با استاندار های جهانی قرار 
گرفته البته این به آن ش��رط است که ضوابط مهندسی 
رعایت شود چراکه دانش و ساختاری که وجود دارد باید 

به صورت کامل پیاده سازی شود.
اداره کل راه و شهرس��ازی آبادان دستور توقف داده بود، 

اما توجهی نشد
آق��ای اقب��ال ش��اکری گفت: از لح��اظ قانون��ی پروانه 
س��اختمانی که صادر می ش��ود باید از لح��اظ امور فنی 
کارهای آن انجام شده باشد به طوری که توسط سازمان 
نظام مهندس��ی نقشه ها تایید شده باشد و ناظران نظام 
مهندسی برای پروژه و س��اختمان تعیین شوند.از سوی 
دیگر در طول س��اخت هم باید ناظران نظام مهندس��ی 
به صورت مس��تمر در اجرای س��اختمان نظارت داشته 
باش��ند.  به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شروع 
پروژه متروپل فاقد نظامات مهندسی بوده به طوری که 
نقش��ه های این پروژه به تایید نظام مهندسی نرسیده و 
ناظر برای این پروژه انتخاب نشده بود و زمانی که پروانه 
ساختمانی صادر می ش��ود فاقد تاییده نظام مهندسی و 
ناظر بوده اس��ت. او می گوید: در طول س��اخت هم بعد 
از گذش��ت زمان طوالنی نظام مهندس��ی واردمی شود 
و بع��د از حض��ور هم ناظ��ر نظام مهندس��ی چندین بار 
اعالم اش��کاالت فنی کرده و درخواست توقف پروژه و 
اصالح نقش��ه و رفع اش��کاالت فنی ساختمان می کند 
که متاسفانه به این نظرات توجهی نشده است.  شاکری 
گف��ت: وزارت راه وشهرس��ازی در اجرای پروژه ها ناظر 

عالیه است و زمانی که انحرافی را ببیند باید دستور توقف 
را دهد که در پ��روژه متروپل یک بار این اقدام را انجام 
داده است ولی فاصله های زمانی ایجاد و رها شده است.  
او گفت: نظارت عالیه منظم و پیوس��ته ای برای اجرای 
دستور توقف ناظر نظام مهندسی نبوده اگرچه قبال اداره 
کل راه وشهرس��ازی آبادان دستور توقف را داده بود ولی 

شهرداری توجهی نکرده بود.
سازمان نظام مهندس��ی ابزار قانونی به جز ارائه گزارش 

تخلفات ندارد
آقای عبدی قهرودی گفت: وزارت راه و  شهرسازی طبق 
ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی وظیفه کنترل نظارت عالیه 
دارد و نظام مهندسی در چارچوب این وظیفه معرفی ناظر 
و کنترل بر عملکردناظران و طراحان و مجریان ساخت 
را بر عهده دارد.به گفته مدیرکل دفتر توس��عه مهندسی 
ساختمان وزارت راه وشهرسازی شهرداری زمان صدور 
پروانه س��اخت از نظام مهندسی باید ناظر را تقاضا کند 
که معرفی شود و بر اساس صالحیت و ظرفیت اشتغال 
کاری که دارد توس��ط نظام مهندسی برای بحث نظارت 
بر ساختمان ها معرفی شود.اومی گوید: در بحث طراحی 
هم نظام مهندسی بر عملکرد طراحان ساختمان نظارت و 
کنترل می کند، اما شهرداری پیش از معرفی ناظر و درج 
مشخصات طراح در پروانه قاعدتا نباید پروانه ای را صادر 

کند و این رویه قانونی اس��ت که باید در تمامی بخش ها 
رعایت ش��ود.عد از صدور پروانه ناظ��ر وظیفه نظارت و 
ارائه گزارش��ات به صورت مرحله ای دارد در صورتی که 
تخلفی از سوی سازنده در خصوص ساختمان بر خالف 
نقشه ها وجود داشته باشد با آن برخورد می شود بنابراین 
ناظر مکلف است به مرجع صدور پروانه که ممکن است 
ش��هرداری و یا بخشداری ها باش��د منعکس کند و این 
بخش ها موظ��ف به جلوگیری از ادامه فعالیت س��اخت 
وساز هستند.عبدی قهرودی در این زمینه می گوید: ناظر 
نظام مهندس��ی بیش از این ن��ه ابزاری قانونی دارد و در 
مرحله اجرا باید به ش��هرداری تخلف��ات را اعالم کند و 
تقاض��ای صدور وجلوگیری از اقدامات عملیات س��اخت 
اس��ت.در بحث س��اختمان متروپل و برخورد با مقصران 
این حادثه دادستانی کل کش��ور ورود پیداکرده و اعالم 
کرده است بدون کوچکترین اغماضی موضوع را پیگیری 
خواهیم کرد و با متخلفین برخورد قضایی خواهد شد.به 
گفته دادس��تان کل کش��ور، اگر جرمی یا تخلفی نسبت 
به مقام قضایی محرز ش��ود بای��د فرایند قانونی خود در 
دادس��رای انتظام��ی و دادگاه عالی طی ش��ود و امکان 
بررس��ی در محاکم قضایی محلی وجود ندارد.همچنین 
رئیس سازمان آتش نشانی که از همان روز وقوع حادثه 
در محل برای آوار برداری حضور پیدا کرده بود گفته اگر 
اتف��اق خاصی رخ ندهد تا ۵ روز آینده تمامی مفقودان از 
زیر آوار این س��اختمان بیرون خواهن��د آمد، جنس این 
ساختمان با پالسکو متفاوت است و دقیقا به همین علت، 
آوار برداری در ش��هر آبادان س��خت شده است.براساس 
این گزارش در وقوع این حادثه دس��تگاه ها و بخش های 
مختلف��ی دخیل بوده اند که چند روز قبل رئیس جمهور 
دس��تور داد که وزارت کش��ور و وزارت راه وشهرسازی 
تمامی ابعاد این حادثه را بررسی و نتیجه آن را اعالم کنند 
و با تمامی مقصران این حادثه برخورد خواهد ش��د.البته 
نباید فراموش کرد که برای س��اخت و اجرای یک پروژه 
عمرانی باید در ابتدا مجوز و پروانه های ساختمانی صادر 
شود که طبق بررسی های صورت گرفته و اعالم وزارت 
راه وشهرس��ازی، نظام مهندسی و نمایندگان مجلس در 
اجرای پروژه متروپل پیش ازصدور پروانه س��اخت پروژه 
آغاز شده بود و تا یکی دوسال اجازه ورود نظام مهندسی 
برای نظارت در این پروژه داده نمیشد این در حالی است 
که نظام مهندسی ابزار قانونی ندارد و تنها می تواند اقدام 

به ارائه گزارش تخلف کند.

قوه قضائیه و ش��عبه س��وم دادگاه رسیدگی به جرایم 
اقتصادی، حک��م برائت علی دیوان��دری مدیرعامل 
رئی��س  و  پارس��یان  و  مل��ت  بانک ه��ای  پیش��ین 
پژوهش��کده پولی و بانکی کش��ور را ص��ادر کرد. به 
گ��زارش فارس در حکم قطعی که از س��وی ش��عبه 
س��وم دادگاه انقالب اس��المی ش��هر ته��ران ویژه 
رس��یدگی به جرایم اقتصادی صادر شده است، علی 

دیوان��دری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواس��ت 
تبرئه ش��د.دادگاه ط��ی این حکم با اس��تناد به اصل 
۳۷ قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران و ماده 
۱۴۰ قانون مجازات های اس��المی، اتهامات وارده به 
علی دیواندری مبن��ی بر اخالل در نظام اقتصادی را 
وارد ندانس��ته و آنرا رد کرده است. در حکم صادره از 
س��وی دادگاه مذکور، بیان شده که با هدایت یک ابر 

بدهکار بانکی و همدس��تش که داماد یکی از وزرای 
دولت سابق است، فساد حادث شده است.آنطور که از 
حکم صادره برمی آید این افراد از شیوه ها و اهرم های 
غیر قانونی و نامش��روع برای فرار از قانون و برداشت 
از بی��ت المال بهره جس��ته اند و ب��ا وارد کردن اتهام 
ب��ه علی دیواندری تالش کردند ت��ا خود را از چنگ 
عدالت برهانند.گفتنی اس��ت این حکم توسط قاضی 

خوش��نام قوه قضاییه، اسداهلل مس��عودی مقام، صادر 
ش��ده اس��ت.جزئیات این حکم متعاقبا منتشر خواهد 
شد.بهمن  ماه س��ال ۹۸ بود که قاضی موحد با اعالم 
خبر تشدید قرار متهم علی دیواندری قرار وثیقه او را 
به قرار بازداش��ت تبدیل کرد، آن زمان دیواندری به 
اتهام مش��ارکت در اخالل عمده در نظام ارزی کشور 

در جلسات دادگاه حاضر می شد.

 پرونده سازی علیه دیواندری توسط داماد وزیر  
علی دیواندری تبرئه شد

 نقدینگی در فروردین 1۴۰1 چقدر شد؟ 
گزارش بانک مرکزی از کاهش تورم

طبق اعالم بانک مرکزی بررس��ی روند نرخ 
ت��ورم در فروردین ماه ۱۴۰۱ نش��ان می دهد 
تورم دوازده ماهه در ادامه روند نزولی خود که 
از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی 
همراه بوده است. به گزارش تسنیم،  گزارش 
جدید بانک مرکزی از تحلیل تحوالت اقتصاد 
کالن و اقدامات این بان��ک در فروردین ماه 
۱۴۰۱، درحالی منتش��ر ش��د که تأکید دارد  
بررسی روند نرخ تورم در فروردین ماه ۱۴۰۱ 
نش��ان می دهد ت��ورم دوازده ماه��ه در ادامه 
رون��د نزولی خود که از مهرم��اه ۱۴۰۰ آغاز 
ش��ده بود با کاهش نسبی همراه بوده است.

در این گزارش آمده است: مدیریت انتظارات 
تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه 
مهار تورم، مس��تلزم ارائه اطالعات درست و 
به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن 
و اقدام��ات بانک مرکزی ب��ه آحاد جامعه و 
فعاالن اقتصادی است. این امر موجب خواهد 
شد تا عالوه بر شکل گیری درست انتظارات، 
بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ 
ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مساعدت به 
رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، 
خالص��ه ای از مجموع��ه تح��والت اقتصاد 
کالن و اقدامات بانک مرکزی در راس��تای 

دس��تیابی به اهداف و ماموریت های خود در 
فروردین م��اه ۱۴۰۱ به ش��رح ذیل ارائه می 
گردد.بررس��ی روند نرخ تورم در فروردین ماه 
۱۴۰۱ نش��ان می دهد ت��ورم دوازده ماهه در 
ادام��ه روند نزولی خود ک��ه از مهرماه ۱۴۰۰ 
آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ 
لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به 
ماه قبل افزایش یافته اند. در این ماه گروه کاال 
با ضریب اهمی��ت )۴۸.۵ درصد( و زیرگروه 
اصلی آن یعنی »خوراکی ها و آشامیدنی ها« 
ب��ا ضریب اهمیت )۲۵.۵ درصد( به ترتیب با 
افزایش تورم ۲.۹ و ۴.۱ واحد درصدی نسبت 

به ماه قبل هم��راه بودند.اما در نقطه مقابل 
گروه خدمت با ضریب اهمیت )۵۱.۵ درصد( 
با کاه��ش ۰.۵ واحد درصدی ت��ورم ماهانه 
مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه 
»مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها« 
)ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد( با کاهش تورم 
ماهانه هم��راه بود، اما برخ��ی زیرگروه های 
خدمت��ی نظیر ش��اخص »خدم��ت در گروه 
بهداش��ت و درمان« و شاخص »خدمت در 
گروه حمل و نق��ل« به ترتیب افزایش تورم 
ماهان��ه ۰.۵ و ۰.۲ واح��د درصدی را تجربه 
نمودند.در حوزه تج��ارت خارجی با توجه به 

اخبار منتشره در پایگاه اطالع رسانی گمرک 
ج.ا.ای��ران، ط��ی فروردین ماه س��ال ۱۴۰۱ 
ارزش ص��ادرات گمرکی ح��دود ۳.۷ میلیارد 
دالر بود که نش��انگر افزای��ش ۲۵ درصدی 
آن در مقایس��ه با ماه مشابه سال قبل است. 
همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد 
گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دالر گزارش شده 
است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی 
آن نس��بت به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ است. 
در مجم��وع متاثر از ای��ن تحوالت، طی ماه 
نخس��ت سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با 

مازاد ۸۷۵ میلیون دالری همراه بود. 
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شهرستان

6۰ روستا در استان کرمانشاه با تنش 
آبی مواجه است

 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
کرمانشاه با اشاره به اینکه ۶۰ روستای استان 
در تابستان پیش رو با تنش آبی مواجه خواهند 
بود، گفت: آب بسیاری از چاه ها و چشمه ها 
خش��ک ش��ده و برای آبرس��انی  به موقع به 

روستاها به ۲۰ دستگاه تانکر نیازمندیم.
  »علیرضا کاکاوند« در دومین جلسه قرارگاه 
آبرسانی روس��تایی که در سرس��رای شهید 
س��لیمانی اس��تانداری و با حضور اس��تاندار 
کرمانش��اه برگزار ش��د، افزود: اگ��ر برخی از 
ادارات مانند راهداری و منابع طبیعی نس��بت 
به رفع معارضات اقدام کنند عملیات آبرسانی 

به این روستاها سرعت می گیرد.
 وی با اشاره به اینکه برای اولین بار اعتبارات 
محرومی��ت زدای��ی ب��رای رفع مش��کالت 
روستاییان در مجلس به تصویب رسید، گفت: 
بسیاری از این مصوبات برای رفع مشکل آب 
روس��تاها در نظر گرفته شده و سال گذشته 
۲۸۴ میلیارد تومان س��هم اس��تان کرمانشاه 
ب��ود که به صورت نق��دی و تخصیص ۱۰۰ 

درصدی در اختیار استان قرار گرفته است.
 این مقام مس��ئول از انعقاد قرارداد سه ساله 
با قرارگاه امام حس��ن مجتبی )ع( برای رفع 
مش��کل آبرسانی ۳۴۹ روس��تا با اعتبار ۳۱۴ 
میلیارد تومان خبر داد و افزود: کرمانش��اه از 
معدود استان هایی اس��ت که ۲ معینه است 
و آبرس��انی هشت شهرستان با قرارگاه نجف 
اش��رف و ۶ شهرس��تان ما هم بر عهده سپاه 

است.
کاکاوند اولویت را انجام پروژه های نیمه تمام 
و ناقص عنوان کرد و گفت: بس��یاری از پروژ 
ها از سال ۹۲ ش��روع شده اما تکمیل نشده 
است و به عنوان نمونه اگر پروژه تکمیل شود 
مردم پاوه نجات پیدا می کنند و این در حالی 
است که تالش می کنیم اعتبارات این بخش 
را در س��ال جاری به یک هزار میلیارد تومان 

افزایش دهیم.

انعقاد شش هزار تفاهم نامه با مشترکان 
برق استان سمنان

معاون فروش و خدمات مش��ترکین شرکت 
توزیع برق استان سمنان، از انعقاد شش هزار 
و ۹۹ تفاهم نامه همکاری با مشترکان برق در 
راستای کاهش مصرف در پیک بار تابستان 
سال ۱۴۰۱ خبر داد. محمدرضا لشکری بیان 
ک��رد: این تفاهم نامه ها در راس��تاي اجراي 
طرح ه��اي پاس��خگویي بار ب��راي رعایت 
س��قف درنظر گرفته ش��ده از س��وي مرکز 
کنترل ش��بکه و به منظ��ور ناترازی احتمالی 
اس��ت. وي با عنوان این ک��ه بازه زماني این 
ط��رح از ۱۵ خ��رداد ماه لغایت ۱۵ ش��هریور 
س��ال جاري مي باشد اظهار کرد: مشترکاني 
که طي این مدت، با این ش��رکت همکاري 
نمایند، از پاداش تعرفه اي مناس��ب بهره مند 
ش��ده و در صورت حساب برق مصرفي آنان 
اعمال خواهد شد. وي تصریح کرد: در بخش 
کشاورزي س��ه هزار و ۲۹ مشترک، مصارف 
اداری ۸۱۳ اش��تراک، کاهش اوج بار صنعتي 
دو ه��زار و ۱۰، ایس��تگاه ه��ای گاز طبیعی 
فش��رده ۴۰ و مصارف تجاری ۲۰۷ مشترک 
با این شرکت تفاهم نامه منعقد نموده و آماده 

همکاري در پیک بار تابستان هستند.

عملیاتی شدن صدور قبض تجمعی در 
سامانه مالیات تکلیفی پزشکان

مدی��ر کل ام��ور مالیاتی اس��تان س��منان از 
عملیاتی شدن صدور قبض تجمعی در سامانه 

مالیات تکلیفی پزشکان، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
اس��تان سمنان، جواد انوری، با بیان اینکه در 
اجرای بند )ز( تبصره )۶( قانون بودجه س��ال 
۱۴۰۱ و متناظر آن، بند )ح( تبصره )۶( قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ و دراستای سهولت پرداخت 
قبوض مالیات تکلیفی پزشکان، امکان صدور 
قب��وض تجمعی در س��امانه مالیات تکلیفی 
پزشکان پیاده س��ازی شده و از تاریخ بیستم 
اسفندماه سال گذشته، عملیاتی شده و مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
وی اف��زود: از این پس، مراک��ز درمانی می  
توانند با ثبت اطالعات پرداخت پزش��کان و 
با انتخاب عملی��ات صدور قبض تجمعی، بر 
اس��اس اطالعات ثبت  نام پزشکان محترم و 
پراکندگ��ی آن ها در ادارات کل امور مالیاتی 
سراس��ر کش��ور، نس��بت به ص��دور قبوض 
تجمع��ی اقدام نمایند و به واس��طه ابراز های 
پرداخ��ت تعبیه ش��ده در این س��امانه نظیر 
پرداخت آنالین از درگاه های مختلف، چک 

و ... پرداخت این قبوض را انجام دهند.

12۰ خانواده ایالمی متقاضی فرزند 
خوانده از بهزیستی هستند

 آذر یعقوبیان: سرپرست اداره کل بهزیستی 
ای��الم گف��ت: ۱۲۰ خانواده در اس��تان هم 
اینک متقاضی فرزندخوانده از این اداره کل 

هستند.
حس��ین نورعلیوند با اعالم ای��ن خبر اظهار 
داشت: این تعداد خانوار از سال ۹۳ تاکنون با 
تشکیل پرونده تقاضای دریافت فرزندخوانده 
از بهزیستی داشته که به علت محدود بودن 
تعداد کودکان بی سرپرس��ت واجد ش��رایط 
تاکن��ون امکان تحویل فرزندخوانده به همه 

آنها میسر نشده است.
وی افزود: با وجود اینکه از سال ۹۳ تاکنون 
در مجموع ۴۶ نوزاد و کودک واجد ش��رایط 
)اعم از داخل و خارج استان( به خانواده های 
متقاضی فرزندخوانده س��پرده شده است، اما 
همچنان این تعداد خان��واده در انتظار برای 

فرزندخوانده از بهزیستی هستند.
سرپرس��ت اداره کل بهزیس��تی ایالم تاکید 
کرد: هم اینک ش��ماری ک��ودک و نوزاد در 
شیرخوارگاه و خانه کودکان و نوجوانان این 
اداره کل نگه��داری می ش��وند که به علت 
نداشتن ش��رایط الزم قانونی امکان سپردن 
آنها به خانواده ه��ای متقاضی فرزندخوانده 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بدسرپرس��تی عامل اصلی 
سپردن کودکان به ش��یرخوارگاه بهزیستی 
اس��ت، یادآور ش��د: طالق، ف��وت، اعتیاد و 
زندان��ی ب��ودن والدین عمده علل س��پردن 

کودکان به این مرکز است.
نورعلیون��د داش��تن تمکن مالی مناس��ب، 
گذش��تن پنج سال از تش��کیل زندگی، دارا 
بودن صالحی��ت اخالقی، ثبت بخش��ی از 
ام��وال به نام کودک فرزندخوانده و … را از 
جمله برخی از شرایط فرزندخواندگی خانواده 

ها اعالم کرد.

کشف 152 راس احشام قاچاق در 
مرزهای دهلران

   فرمان��ده مرزبان��ی ایالم گف��ت: مرزبانان 
هنگ مرزی با رصد فعالیت های قاچاقچیان 
موفق به کش��ف و ضبط ۱۵۲ راس احشام) 
سبک( قاچاق به ارزش تقریبی چهار میلیارد 

ریال در مرز دهلران شدند.
»سرهنگ فرج رس��تمی« اظهار داشت: در 
پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت قاچاقچیان 
دام در ح��وزه هنگ مرزی دهلران با اجرای 
طرح انس��داد م��رز، اجرای کمین و گش��ت 
های هدفمند بررسی موضوع در دستور کار 

مرزبانان این یگان قرار گرفت.
وی تاکید کرد: قاچاقچیان در حالی که قصد 
داش��تند با اس��تفاده از تاریکی شب و بهره 
گیری از ش��یارها و تپه ماهورهای منطقه ، 
مرزبانان را فریب و تعداد ۱۵۲ راس گوسفند 
قاچاق را از حوزه س��رزمینی پاس��گاه خارج 
کنند، با حض��ور مرزبانان غافلگیر و با به جا 
گذاشتن احشام از منطقه متواری می کردند.
فرمانده مرزبانی ایالم با بیان اینکه موضوع 
دس��تگیری قاچاقچیان در دستور کار است، 
یادآور شد: امروز اشراف اطالعاتی و همکاری 
و هم پوشانی اطالعاتی در سطح باالیی در 
بین نیروهای امنیت��ی و انتظامی وجود دارد 
که ثمره این تالش ها برقراری نظم و امنیت 

پایدار درسطح شهرستان است.
»س��رهنگ رس��تمی« خاطر نشان ساخت: 
نظارت و کنترل مداوم نوار مرزی و حراست 
از کیان مقدس ایران اس��المی از مهمترین 
عوام��ل موفقی��ت مرزبانی بوده چ��را که با 
برطرف ک��ردن موانع ضم��ن فراهم کردن 
زمینه ایجاد و دس��ت یابی به امنیت پایدار، 
دس��ت قاچاقچیان و اخالگران از دخالت در 

امنیت مرزها کوتاه شده است.

گذر فوالد مبارکه از رکورد تولید نیم 
میلیون تن آهن اسفنجی

 تالش��گران ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه 
موفق ش��دند با ثبت  رک��ورد تولید ماهیانه 
اردیبهش��ت ماه در واحد احیا مستقیم شماره 
۱ به میزان ۵۰۱ هزار و ۳۹۰ تن )گذر از نیم 
میلیون تن( و در واحد احیا مستقیم شماره ۲ 
به میزان ۲۸۱ هزار و ۸۹۰ تن، درمجموع با 
تولید ۷۸۳ هزار و ۲۸۰ تن آهن اس��فنجی، 
رکورد جدی��دی را در تولی��د ماهیانه ناحیه 

آهن سازی این شرکت رقم بزنند.
تالشگران ناحیه آهن س��ازی فوالد مبارکه 
موفق ش��دند ب��ا ثبت رکورد تولی��د ماهیانه 
اردیبهش��ت ماه در واحد احیا مستقیم شماره 
۱ به میزان ۵۰۱ هزار و ۳۹۰ تن )گذر از نیم 
میلیون تن( و در واحد احیا مستقیم شماره ۲ 
به میزان ۲۸۱ هزار و ۸۹۰ تن، درمجموع با 
تولید ۷۸۳ هزار و ۲۸۰ تن آهن اس��فنجی، 
رکورد جدی��دی را در تولی��د ماهیانه ناحیه 

آهن سازی این شرکت رقم بزنند.
رکورد قبلی تولید ماهیانه واحد احیا مستقیم 
ش��ماره ۱ به میزان ۴۸۳ ه��زار و ۹۳۰ تن، 
واحد احیا مستقیم ش��ماره ۲ به میزان ۲۶۸ 
ه��زار و ۴۲۰ تن و درمجموع به میزان ۷۵۲ 
هزار و ۳۵۰ تن آهن اسفنجی در فروردین ماه 

۱۴۰۱ به ثبت رسیده بود.

اخبار

مدی��رکل پزش��کی قانونی ای��الم گفت: 
مش��کل مج��وز س��اخت مان��ع اح��داث 
س��اختمان مس��تقل پزش��کی قانونی در 

دهلران شده است.
مهرشاد طهماس��بی در حاش��یه دیدار با 
فرمان��دار ویژه دهلران در گف��ت و گو با 
خبرنگاران اظهار داش��ت: پزشکی قانونی 

در هفت شهرستان استان بصورت مستقل 
مشغول ارائه خدمات به مردم است.

وی افزود: پزش��کی قانونی در شهرستان 
ه��ای دهل��ران و دره ش��هر بدلی��ل بعد 
مس��افت با اس��تان دارای س��الن تشریح 
هستند که اجس��اد به مرکز استان منتقل 
نمی شوند. مدیرکل پزشکی قانونی ایالم 

تاکید کرد: محل اس��تقرار پزشکی قانونی 
در شهرستان ها یا اجاره ای است یا امانی 
که این باع��ث مش��کل در ارائه خدمات 
مطلوب به مردم شده است و انتظار داریم 
با همراهی و همکاری فرماندران ش��اهد 
فضای مس��تقل و مناس��ب در این زمینه 
باشیم.طهماس��بی یادآور شد: در دهلران 

نیز مش��کل فضای مناسب وجود دارد اما 
یک قطع��ه زمین به مس��احت یک هزار 
و ۲۰۰ مترمرب��ع برای احداث س��اختمان 

اداری آن مشخص شده است.
وی اضاف��ه کرد: همزمان با س��فر رئیس 
قوه قضائیه ۲۰ میلیارد ریال برای احداث 
پزش��کی قانونی دهلران اختصاص یافت 

ول��ی نیاز اس��ت مجوز س��اخت از هیات 
دول��ت گرفته که باید پیگی��ری کرد این 

مهم محقق شود.

مجوز ساخت مانع احداث پزشکی قانونی در دهلران
مدیر کل پزشکی قانونی :

اجرای موفق«طرح قبض تا قبض« با رویکرد مصرف بهینه آب در مشهد
مش��هد مق��دس محمدرضا رحمتی-با ه��دف فرهنگ 
سازی مصرف صحیح آب و ضرورت آگاه سازی دانش 
آموزان به عنوان تاثیرگذارترین قش��ر جامعه در نهادینه 
س��ازی مصرف آب، طرح »قبض تا قبض« در دبستان 
امیرالمومنین علیه الس��الم  منطقه تبادکان مش��هد با 

موفقیت اجرا شد.
قائ��م مقام این ش��رکت با حضور در مراس��م تجلیل از 
دان��ش آم��وزان برگزیده، ضمن تش��کر از تالش های 
ارزنده ی مجموعه دبستان امیرالمومنین علیه السالم در 
اجرای موفق این طرح و برنامه تدارک دیده شده اظهار 
داش��ت: باید چنین برنامه های فرهنگی و آموزش��ی در 
تمامی مدارس شهر تسّری یافته و بخشی از مشکالت 
کمب��ود آب و چال��ش های پی��ش رو از طریق مدارس 
فرهنگ سازی مرتفع و نسبت به نهادینه سازی مدیریت 

مصرف  اقدام شود. 
محمودی هاشمی تصریح کرد: بهتر است این طرح در 
مرحله اول در س��طح مدارس مشهد گسترش یابد و در 

مرحله بعد در سطح کشوری انجام شود. 
مسئول گروه مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب  درباره  
نحوه اجرای طرح قبض تا قبض تشریح کرد: در مقطع 

شش��م دبستان درسی در کتاب تعلیمات اجتماعی وجود 
دارد ک��ه درباره لزوم صرفه جویی در حامل های انرژی 
به عنوان س��رمایه مل��ی، مطالبی را ب��ه دانش آموزان 
آم��وزش می دهد در این راس��تا، علیزاده معلم تعلیمات 
اجتماعی مدرس��ه امیرالمومنی��ن )ع(  منطقه تبادکان با 

توج��ه به اهمیت درک موضوع مذکور از طریق آموزش 
عمل��ی از دفتر روابط عمومی این ش��رکت درخواس��ت 
برگزاری کالس های آموزش��ی با هدف ارائه اطالعات 
الزم پیرامون وضعی��ت منابع آب و چالش های موجود 
و نیز راهکارهای مدیریت مصرف بهینه آب را خواستار 

ش��د. بی نیاز در این باره ادامه داد: با توجه به درخواست 
معلم این مدرس��ه؛ اطالعات و آم��وزش های مرتبط با 
مدیریت مص��رف آب از طریق نمای��ش فیلم، گزارش 
های پاورپوینت، اجرای مس��ابقه و... به صورت کالس 
به کالس و طی سه روز کاری برای تعداد ۷۵ نفر دانش 
آموز در مقطع شش��م این دبستان و در سه کالس ارائه 

شد. .
وی افزود: پس از ارائه آموزش ها و مطالب مورد نیاز با 
پیشنهاد معلم و هماهنگی مدیر و معاون این مدرسه در 
تبادکان، طرح »قبض تا قبض« در کالس های فوق در 
بازه ی زمانی ۴ ماهه و با هدف کنترل مصارف قبوض 
آب و ب��رق و گاز از تاریخ ۱۵ دی ماه با ارائه قبوض به 
دانش آموزان اجرا گردید تا میزان مصارف را در خانواده 

های خود مورد ارزیابی قرار دهند.
 ب��ی نیاز تصریح ک��رد: پس از گذش��ت دوره زمانی ۴ 
ماهه، ش��ماره اش��تراک آب مربوط به دانش آموزان به 
دفتر روابط عمومی ارس��ال گردی��د و میزان مصارف ۴ 
ماهه آنها نس��بت به دوره س��ال قبل مورد مقایسه قرار 
گرفت که پس از بررس��ی، نتیجه به مدیریت مدرس��ه 

ارائه شد.

برگزاری اولین جشنواره روابط عمومی شرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان در مرداد
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ات��اق بازرگانی 
اصفهان در این نشس��ت امیرحسن موسوی 
مدیرارشد ارتباطات دیجی کاال ضمن تقدیر 
از پیش��رو بودن اصفهان در تشکیل باشگاه 
رواب��ط عموم��ی، ب��ه ارای��ه توضیحاتی در 
خصوص ویژگی ه��ای روابط عمومی مدرن 
مخاط��ب  دارای  B۲Cو  ش��رکت های  در 

گسترده  پرداخت.
همچنین مهدی شایس��ته ف��رد مدیر حوزه 
ریاست و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان در 
این نشس��ت با بیان اینکه هدف از تشکیل 
باش��گاه روابط عمومی ش��رکت های عضو 

اتاق بازرگانی، شناسایی ظرفیت های بالقوه 
ش��رکت ها در حوزه روابط عمومی و تبدیل 
این توانایی ها به پتانس��یل بالفعل می باشد، 
تصریح کرد: در باش��گاه سعی خواهیم کرد 
با توانمندس��ازی اعضاء و ایجاد هم افزایی 
میان شرکت ها ، شاهد تحول کسب و کارها 

باشیم.  
وی در ادامه از برگزاری اولین جشنواره روابط 
عمومی ش��رکت های عضو ات��اق بازرگانی 
همراه با اهدای جای��زه ویژه روابط عمومی 

خالق در مردادماه سالجاری خبر داد.
شایسته فرد افزود: فراخوان آثار این جشنواره 

در ۶ مح��ور بازاریابی رویداد، روابط عمومی 
ن��وآوری محتوای��ی، دیجیتال  الکترونیک، 
مارکتینگ، تولیدات مکتوب و تولیدات چند 
رسانه می باشد. مدیر حوزه ریاست و ارتباطات 
ات��اق بازرگان��ی اصفهان برگزاری اس��تیج 
س��خنرانی بزرگان روابط عمومی برندهای 
مطرح کسب و کار، ارایه دستاوردها و اتفاقات 
ویژه روابط عمومی های عضو اتاق، رونمایی 
از س��امانه های ارتباطی روابط عمومی اتاق 
بازرگانی اصفهان، برگزاری نمایش��گاهی از 
محصوالت فناورانه این حوزه، انتخاب رسانه 
برتر و فعال در حوزه اقتصادی و کافه فیلم و 

کتاب روابط عمومی ها را از برنامه های جنبی 
این جشنواره معرفی نمود.

شایس��ته فرد اه��داف این جش��نواره را نیز 
ش��امل برگ��زاری اولی��ن گردهمایی بزرگ 
روابط عمومی ه��ای بخش خصوصی، ثبت 
این جش��نواره به عنوان یکی از رویدادهای 
ساالنه روابط عمومی ها، ارایه دستاوردهای 
رواب��ط عمومی های بخش خصوصی، ایجاد 
زمینه پیش��برد فن��اوری دررواب��ط عمومی 
و انتقال تجری��ه مدی��ران برند های مطرح 
کش��ور بیان کرد.وی گفت: عالقه مندان تا 
۱۷ تیرم��اه فرصت دارند آثار خ��ود را برای 

ش��رکت در این جش��نواره به دبیرخانه این 
رویداد ارس��ال نمایند، که پس از داوری آثار 
طی دو روز برنامه از روابط عمومی های برتر 

تقدیر خواهد شد

مدیرعامل ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز 
جنوب بر تعامل و همکاری با مراکز دانش 

بنیان در حوزه HSE تاکید کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت 
بهره برداری نف��ت و گاز کارون، مهندس 
علیرضا دانشی در بیست و ششمین جلسه 
رؤس��ای HSE مناط��ق نفتخیز جنوب 
که در تاسیس��ات گاز و گاز مایع ش��ماره 
۸۰۰ برگزار ش��د ضمن تقدیر از برگزاری 
جلسات ایمنی در تاسیسات اظهار داشت: 

توجه به ایمنی، بهداش��ت و محیط زیست 
از موضوعات مهم و کلیدی سازمان است 
و صرف اعتبار در این حوزة هزینه نیست 
بلکه س��رمایه گذاری اس��ت، البته در این 
حوزه مهم نیازمند ایجاد تعامل و همکاری 

با مراکز دانش بنیان هستیم.
وی با اش��اره به این موض��وع که کار در 
HSE مس��تلزم عالقمندی ذات��ی افراد 
اس��ت، گفت: ساختار س��ازمانی HSE با 
قید اهمیت و فوریت م��ورد پیگیری قرار 
خواهد گرفت و آموزش های ضمن خدمت 
HSE برای کلیه کارکنان الزامی است و 
هیچ عملیات و اقدامی نباید توس��ط افراد 
آموزش ندیده انجام ش��ود و کارکنان باید 
قبل از انجام ه��ر کاری به الزامات ایمنی 

آن کار اشراف کامل داشته باشند.
مهندس حسن شهرویی مدیرعامل شرکت 
نف��ت و گاز کارون نیز ضمن خیر مقدم به 
حاضرین، با تاکید بر لزوم رعایت الزامات 
محیط زیس��تی در کلی��ه پروژه ها، اظهار 
داش��ت: توجه به مقوله سالمت کارکنان 
و خانواده ها و ایمنی تاسیس��ات از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است که توسعه فرهنگ 
ایمنی مستلزم تالش جمعی در همه ارکان 
سازمان می باشد. ضمناً با توجه به رویکرد 
و دی��دگاه متعالی مدیران عامل ش��رکت 
ملی نفت و مناطق نفتخیز حنوب در حوزه 
ایمنی، بهداش��ت و محیط زیست، ان شاء 
اهلل بزودی ش��اهد تغیی��رات مثبت دراین 

زمینه خواهیم بود.

رییس ایمني، بهداش��ت، محیط زیست و 
پدافندغیرعامل مناط��ق نفخیزجنوب نیز 
ضمن تقدی��ر از میزبانی ش��رکت نفت و 
گاز کارون گفت: کارون بزرگترین شرکت 
بهره بردار مجموعه مناطق نفخیز جنوب 
است که همجواری تأسیسات این شرکت 
با حوزة ش��هری مسئولیت این شرکت در 
 HSE زمینه اتخاذ تدابیر ایمنی و آمادگی
را دو چندان می کند و البته این ش��رکت 
از توانمندی الزم در حوزة ایمنی برخوردار 
بوده و عالوه بر تامین ایمنی تاسیس��ات، 
در حوادث شهری نیز خدمات خوبی ارایه 

نموده است.
مهن��دس محمدرض��ا ن��ادری ه��دف از 
برگ��زاری این جلس��ات را پیگیری و رفع 

چالش ه��ا و نیازهای واحدهای HSE در 
س��طح مجموعه مناطق نفتخیز جنوب و 
ش��رکت های بهره بردار برش��مرد و گفت 
: فرهن��گ ایمن��ی و الزام ب��ه رعایت آن 
در صنع��ت نفت نهادینه ش��ده و در رأس 
همه کاره��ا ق��رار دارد و در زمینه انتقال 
تجارب و دانش فنی به بیرون از س��ازمان 
دس��تاوردهای خوبی داشته ایم و در حال 
حاضر در حادثه ریزش س��اختمان آبادان، 
عالوه بر کمک های لجس��تیکی و اعزام 
گروه های آتش نش��ان، به طور مس��تمر 
مش��اوره های فنی به گروه ه��ای امدادی 
و مدیری��ت بحران حاض��ر در محل ارایه 
می کنی��م و این از نقاط قوت HSE نفت 

به شمار می رود.

HSE ضرورت تعامل و همکاری با مراکز دانش بنیان در حوزه
مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب تاکید کرد

»همه خادم الرضاییم« شعار محوری دستگاه های اجرایی کشور باشد
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد:

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمتی-قائم 
مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به 
ضرورت ایجاد نشاط عمومی در دهه کرامت 
همراه با معرفت افزایی اظهار کرد: هم افزایی 
و همراهی دس��تگاه های اجرایی حول شعار 
مح��وری »همه خادم الرضاییم«، بسترس��از 
ایجاد این نشاط در سراسر کشور خواهد بود 
و آس��تان قدس رضوی نیز با بسیج تمامی 
امکانات و ظرفیت های خود آماده همکاری 

در اجرای برنامه های این ایام مبارک است.
مال��ک رحمتی در نشس��ت هماهنگی ویژه 
برنامه ه��ای ده��ه کرام��ت که ب��ا حضور 
مس��ئوالن آس��تان قدس رضوی، اس��تان 
خراسان رضوی و ش��هر مشهد برگزار شد، 
ضمن تقدیر از آمادگی دستگاه های اجرایی 

برای برپایی جشن  های باشکوه دهه کرامت 
اظه��ار ک��رد: دهه کرامت امس��ال نس��بت 
به س��ال های گذش��ته باید ب��ا برنامه های 
پرشورتری آغاز شود تا ان شاءاهلل همه مردم 
نشاط این ایام را بعد از محدودیت های چند 

ساله کرونایی با تمام وجود لمس کنند.
رحمتی با اشاره به جایگاه و اهمیت جشن های 
دهه کرامت و برکات بارگاه نورانی حضرت 
رضا)علیه الس��الم( و خواهر بزرگوارش��ان، 
حضرت معصومه)س��الم اهلل علیه��ا( برای 
م��ردم ای��ران اس��المی گفت: ب��رای مردم 
مشهد، دهه کرامت همانند دهه فجر انقالب 
اسالمی، شیرین و پرنشاط است و این حال 
و هوا باید در سراسر کشور وجود داشته باشد 
و دستگاه های اجرایی از ظرفیت های مردمی 

نیز برای برگزاری پرمحتوا و باش��کوه تر این 
برنامه ها استفاده کنند.  وی با تأکید بر اینکه 
معارف ناب اهل بیت)علیهم الس��الم( باعث 
مصونی��ت جامعه در براب��ر انحرافات فکری 
می ش��ود، اظهار ک��رد: باید نش��اط عمومی 
و نش��اط آفرینی، همراه ب��ا معرفت افزایی، 
در برنامه ه��ای دهه کرامت، ج��زو اولویت 
دس��تگاه های اجرایی قرار بگی��رد تا بتوانیم 
انسان های متصل به صفات امام رضا)علیه 
الس��الم( تربی��ت کنیم و مطمئن باش��یم با 
نهادینه  کردن صفات این امام رئوف س��بک 
زندگی مردم، آس��یب های اجتماعی هم رفع 
خواهد شد.  رحمتی ادامه داد: با تدبیر تولیت 
آستان قدس رضوی و پیرو اقدامات سالهای 
اخیر، برای دهه کرامت ۱۴۰۱ شعار محوری 

»همه خادم الرضاییم؛ خدمت کریمانه، جهاد 
عالمانه« انتخاب ش��ده است تا هم خدمت 
کریمانه را دنبال کنیم و هم در زمانه  ای که 
نیازمند جهاد تبیین هستیم، به جهاد عالمانه 

برای این امر توجه ویژه ای داشته باشیم. 
وی تأکید کرد: همه مسئوالن شهری، استانی 
و کشوری هم از این فرصت استفاده کنند و 
ذیل ش��عار محوری »همه خادم الرضاییم« 
جمع ش��وند تا یک خدمت رس��انی گسترده 
در نقاط مختلف کش��ور ش��کل بگیرد و به 
برکت وجود مضجع شریف امام هشتم)علیه 
السالم(، از مشکالت و گرفتاری های مردم 

گره گشایی شود. 
 وی همچنین با اش��اره ب��ه پیش بینی های 
صورت گرفت��ه از میزان تش��رف زائران در 

دهه کرامت امس��ال افزود: بدون ش��ک در 
دهه کرامت امس��ال میزبان خیل عظیمی از 
زائران و دلدادگان اهل بیت)علیهم السالم( 
در حرم مطهر امام رضا)علیه السالم( هستیم 
و بر همین اساس آستان قدس رضوی تمام 
ظرفیت ه��ا و امکانات خ��ود را برای خدمت 
کریمانه به زائران با کمک س��ایر دستگاه ها 
و اصناف و دیگر مجموعه های خدمت رسان 

بسیج خواهد کرد. 
به گفته رحمتی، برگزاری دو رویداد افتتاحیه 
کنگ��ره جهانی ام��ام رضا)علیه الس��الم( و 
نشس��ت های بین المللی بی��ن ادیانی نیز از 
جمله برنامه های آستان قدس رضوی برای 
نشر معارف رضوی و تمدن نوین اسالمی در 

حوزه بین الملل خواهدبود.

تدوین بسته تشویقی کارفرمایان در مراحل پایانی قرار دارد 
پروین حس��ینی /معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: بس��ته تشویقی جدید کارفرمایان برای جذب نیروهای جدید 
در مراح��ل پایانی تصویب در دولت قرار دارد که جزئیات آن پس از تصویب 
نهایی اعالم می شود.  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، »محمود کریمی بیرانوند« در نشس��ت اعضای 

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اعضای اتاق بازرگانی اردبیل 
ب��ا اعالم این خبر اظهار کرد: برای اولین بار این نرخ تعیین ش��د. وی تأکید 
کرد: پس از جمع بندی نهایی در شورای عالی کار، بالفاصله بسته تشویقی در 
سال جدید طراحی شد که در مراحل پایانی تصویب دولت قرار دارد و جزئیات 
آن پس از تصویب نهایی اعالم می شود. وی افزود: اثر افزایش دستمزدها بر 

حوزه تورم برخالف آنچه گفته می شود، به لحاظ علمی در کشور ایران اثبات 
نش��ده است و گزارش سازمان جهانی کار  »ILO« بر این نکته تأکید دارد. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از سوی دیگر براساس آنچه 
در فضای اقتصاد دیده می شود، افزایش دستمزد به لحاظ علمی تقاضای مؤثر 

را باال می  برد و در نهایت می تواند فروش محصوالت را هم افزایش دهد. 
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توقیف یک فروند شناور با بیش از 1۰6 
هزار لیتر سوخت قاچاق در جزیره قشم 

رییس کل دادگس��تری هرم��زگان از توقیف 
یک فروند ش��ناور با ۱۰۶ ه��زار و ۵۰۰ لیتر 
سوخت قاچاق از نوع گازوییل در جزیره قشم 
خبر داد.مجتبی قهرمان��ی افزود: قاچاقچیان 
قصد داشتند این محموله سوخت را به یکی 
از کش��ورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند 
که با رصد اطالعاتی و در عملیات منس��جم 
مرزبانان دریایی، ش��ناور مورد نظر، شناسایی 
و توقیف ش��د. وی اضافه کرد: ۹ خدمه این 
ش��ناور نیز دستگیر ش��دند که جهت تکمیل 
رون��د تحقیقات و س��یر مراح��ل قانونی در 
بازداش��ت هس��تند.رییس کل دادگس��تری 
اس��تان هرمزگان یادآور ش��د: س��وخت های 
کشف شده  از این شناور طبق روال قانونی با 
دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع 
فرآورده ه��ای نفتی ش��د و به چرخ��ه توزیع 

قانونی بر می گردد.

سرشماره پیامک های ارسالی تامین 
اجتماعی اعالم شد

با هدف اطالع رسانی متمرکز به مخاطبان و 
ذی نفعان سازمان تأمین اجتماعی و پیشگیری 
از سوء اس��تفاده های احتمال��ی س��ودجویان، 
یکپارچه سازی سرشماره پیامک های ارسالی 
س��ازمان تأمین اجتماعی ب��ه مخاطبان آغاز 
شده و در مرحله نخست پیامک های مرتبط 
با س��امانه خدم��ات غیرحضوری س��ازمان 
تأمین اجتماعی از یازده��م خردادماه صرفاً از 
سرش��ماره ۰۹۲۰۰۰۰۱۴۲۰ برای مخاطبان 
ارس��ال خواهد شد.س��ازمان تامین اجتماعی 
ب��ا ص��دور اطالعی��ه ای در ای��ن خصوص 
گف��ت: در نخس��تین مرحله از ای��ن اقدام، از 
یازدهم خ��رداد ۱۴۰۱ تمامی پیامک های با 
ماهیت اطالع رس��انی های مرتبط با س��امانه  
خدم��ات غیرحض��وری تأمین اجتماعی مانند 
اطالع رسانی صدور نسخ الکترونیک، ثبت نام 
در سامانه و تغییر گذرواژه و...، صرفاً از شماره 
۰۹۲۰۰۰۰۱۴۲۰ ب��رای مخاطب��ان ارس��ال 

خواهد شد.

تصفیه خانه باغ پرندگان احیاء و راه 
اندازی مجدد شد

شهردار منطقه ۴ ضمن بازدید از باغ پرندگان 
از کارکنان معاونت فنی وعمران این منطقه 
به جهت صرفه جویی و کاهش هزینه درباره 
راه ان��دازی مجدد تصفیه خانه این مجموعه 
تقدی��ر و تش��کر کرد و از راه ان��دازی مجدد 
تصفی��ه خانه باغ پرندگان خبر داد.محمدرضا 
پوریافر با بیان اینکه راه اندازی مجدد تصفیه 
خانه فاز۲ باغ پرندگان توسط کارکنان حوزه 
فن��ی عمران ،کم��ک ش��ایانی در کاهش و 
صرفه جویی هزینه ها داش��ته اس��ت، افزود: 
این تصفیه خانه با مطالعه و تالش همکاران 
حوزه فنی و عمران احیاء و راه اندازی مجدد 
ش��د.وی با اش��اره به اینکه درصورت برون 
سپاری مطالعات جدید برای راه اندازی مجدد 
تصفیه خانه  حدود ده میلیارد ریال هزینه نیاز 
بود که همکاران حوزه فنی عمران منطقه با 
اس��تفاده از  مطالعات گذشته نسبت به احیاء 
و راه ان��دازی مجدد این تصفی��ه خانه اقدام 

کردند.

اولتیماتوم یک هفته ای شورا به 
شهرداری برای انتشار اسامی 

ساختمان های ناایمن تهران
رئیس کمیس��یون شهرسازی ش��ورای شهر 
ته��ران از اولتیمات��وم یک هفته ای ش��ورا به 
ش��هرداری ب��رای به روزرس��انی اطالعات و 
اسامی س��اختمان های ناایمن و انتشار لیست 
در سامانه شفافیت خبر داد.مهدی عباسی در 
گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه روز گذش��ته 
نامه ای با امضای مش��ترک بن��ده به عنوان 
رئیس کمیسیون شهرسازی و مهدی اقراریان 
به عنوان رئیس کمیس��یون نظارت ش��ورای 
ش��هر خطاب به زاکانی شهردار تهران ارسال 
شد، گفت: در این نامه که در مورد ایمن سازی 
ساختمان های پرخطر و لزوم آگاهی شهروندان 
بود تأکید کردیم که لیس��ت ۱۲۹ س��اختمان 
بسیار پرخطر شهر تهران در سامانه شفافیت 
ظرف مدت یک هفته منتشر شود.وی با بیان 
اینکه در س��ال ۹۸ شورای ش��هر مصوبه ای 
داش��ت که شهرداری را ملزم به ایجاد سامانه 
برخط پای��ش ایمنی س��اختمان های موجود 
تهران کرده بود، گفت: از شهرداری خواستیم 
که س��اختمان ها را با اولویت تعداد مراجعین، 
اهمیت بنا و موارد خطرآفرین به روزرس��انی 
کند و آخرین تدابیر ایمنی صورت گرفته قبل 

از انتشار مدنظر قرار گرفته شود.

2 قالده پلنگ ایرانی در شهرستان کوثر 
مشاهده شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل 
گفت: ۲ قالده پلنگ ایرانی در منطقه ش��کار 
ممنوع دربند مشکول از توابع شهرستان کوثر 
مشاهده و تصویربرداری شد.حسن قاسم پور 
اف��زود: این ۲ قالده پلنگ در حاش��یه خلفه 
چای منطقه ش��کار ممنوع دربند مش��کول 
توسط دوس��تداران محیط زیس��ت مشاهده 
و تصویربرداری ش��ده اس��ت.وی گفت: چند 
س��ال متوالی گزارش های مک��رر و اخباری 
مبنی بر حضور گونه پلنگ در نقاط مختلف از 
زیستگاه های بکر وغنی منطقه شکار ممنوع 
دربند مشکول در بخش فیروز شهرستان کوثر 
ارائه می شد ، اما تصویری از این گونه ارزشمند 
در منطقه مذک��ور ثبت نش��ده بود.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اس��تان اردبیل اظهار 
کرد: برای اولین بار در تیرماه سال ۱۳۹۷ یک 
قالده پلنگ ایرانی به همراه ۲ توله در منطقه 
شکار ممنوع دربند مشکول از توابع شهرستان 
کوثر مش��اهده و تصویربرداری شد. وی بیان 
کرد: پویایی جمعیت پلنگ در منطقه ش��کار 
ممنوع دربند مشکول نشانه پتانسیل زیست 
محیطی باالی این منطقه به لحاظ جمعیتعلف 
خ��واران بعنوان طعمه و همچنین س��المت 
زیستگاه و وجود امنیت مناسب در این منطقه 
می باشد.قاسم پور ادامه داد: تعامل، آموزش و 
فرهنگ سازی جوامع بومی و محلی، مشارکت 
دادن س��ایر اقش��ار مختلف جامعه و از جمله 
دامداران، کوهنوردان، معدن کاران و دوس��تی 
مردم ب��ا طبیعت و محیط زیس��ت و احیای 
چاه ها و چش��مه ها در زیستگاه حیات وحش 
تاثیر بسزایی در حفظ این گونه های ارزشمند 
دارد، چرا که طبیعت با وجود این گونه ها زیبا 
و زنده هست.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اس��تان اردبیل خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
اقدامات موثر انجام شده در چند سال اخیر در 
جلوگیری از تلفات این گونه ارزشمند )پلنگ 
ایرانی( ش��اهد افزایش جمعیت آن در مناطق 

تحت مدیریت محیط زیست استان هستیم.

قاچاق تریاک با ساندویچ ساز در فرودگاه
فرمان��ده پلی��س فرودگاه ه��ای پیش��گیری 
انتظامی کش��ور از کش��ف ۱۲ کیلوگرم مواد 
مخ��در از نوع تریاک در فرودگاه امام خمینی 
)ره( خبر داد.س��رهنگ محسن عقیلی درباره 
جزئیات این کش��ف اظهار داشت: در راستای 
مبارزه ب��ا قاچاق مواد مخدر ک��ه به صورت 
ویژه دنبال می ش��ود، کارکنان پلیس مستقر 
در ف��رودگاه ام��ام خمین��ی )ره(، حین انجام 
وظیفه و اقدام��ات کنترلی به بار همراه یکی 
از مس��افران خروجی مشکوک می شوند.وی 
اف��زود: در بازرس��ی دقیق از ب��ار همراه این 
مسافر، ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 
که در دستگاه ساندویچ ساز جاسازی شده بود، 
کشف شد.عقیلی با بیان اینکه مبارزه با جرایم 
به ویژه قاچاق مواد مخدر با قاطعیت پیگیری 
می شود، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر و به 
همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.

وزیر کشور : متروپل با تخلف ساخته 
شده است

وزیر کشور با بیان اینکه در ساختمان متروپل 
تخلف بزرگی انجام شده است، گفت: ساخت 
این ساختمان از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و چند 
سال در حال ساخت بوده است. اشکاالتی در 
دوره قبلی درباره این ساختمان گزارش شده، 
اما به این گزارش ها توجه نش��ده است.احمد 
وحی��دی درباره وضعیت س��اختمان متروپل، 
گفت: خود این س��اختمان، ساختمانی بود که 
با تخلف س��اخته شده اس��ت؛ ساختمانی که 
حدود ۴۸ هزار مت��ر مربع زیربنا دارد که ابتدا 
قرار بوده در شش طبقه ساخته شود و بعد در 
دو مرحله طبقاتی اضافه ش��ده و به ۱۰ طبقه 
رس��یده اس��ت.وی با بیان اینکه ساخت این 
ساختمان از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و چند سال 
در حال س��اخت بوده است، گفت: اشکاالتی 
در دوره قبلی گزارش شده است. گزارش هایی 
هم داده شده، اما به این گزارش ها توجه نشده 
اس��ت.وحیدی که در نشس��ت هیأت دولت 
س��خن می گفت، با بیان اینکه تخلف بزرگی 
انجام ش��ده اس��ت، تصریح کرد: آتش نشانی 
معتقد بود که شرایط این ساختمان پیچیده تر 
از پالسکو اس��ت. ما در پالسکو بعد از اینکه 
ساختمان تخریب شد و فروریخت، آثا بسیار 
بدی داشتیم و عزیزان مان شهید شدند، اما در 
این ساختمان پیچیدگی های مختلفی وجود 
داش��ت؛ یکی از پیچیدگی ه��ا از حیث وجود 
س��ازه های ناامن در اطراف ساختمان بود. در 
عین حال محیط بسیار محدود بود و به همین 
دلیل ناچار ش��دیم چند خانه را که متعلق به 
مردم بود، خراب کنیم ت��ا محور جدیدی باز 
کنیم تا بتوانند دسترسی بهتری به محل پیدا 
کنند. زیرا حوزه بس��یار محدود بود. از طرفی 
هم مردم در محل بودند و باید حدود ۱۵۰ متر 
تخلیه می شد که تخلیه کردن مردم باتوجه به 
اینکه زندگی و امکانات شان در آنجا بود، کار 

مشکلی بود.

اخبار

گروه اجتماعی: وزیر آموزش و پرورش گفت: 
هم اکنون در سطح کشور ۱۲ هزار کالس 
کانکسی، خشتی و س��نگی وجود دارد که 
برنامه ریزی الزم برای حذف آنها تا سه سال 
آینده انجام ش��ده اس��ت. به گزارش»عصر 

ایرانیان« یوس��ف نوری در حاش��یه افتتاح 
مدرسه عدالت بجنورد به خبرنگاران اظهار 
داشت: برای حذف این تعداد کالس درس 
نشس��ت های با خیران مدرسه ساز و ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( برگزار شده است تا در 
این راستا کمک شود.وی گفت: همچنین اگر 
در طول این سه سال مدارس دیگری به این 
تعداد افزوده شود برای آنها نیز برنامه ریزی 
خواهیم کرد، اما اکنون اولویت با مدارس��ی 

است که فعال هستند.وزیر آموزش و پرورش 
در ادامه به طرح رتبه بندی معلمان اش��اره 
کرد و گفت: اجرای آن پس از تصویب از ۳۱ 
شهریور ماه پارس��ال اعمال می شود.نوری 
اظهار داشت: آیین نامه رتبه بندی معلمان به 
صورت مستمر در حال بررسی است و در این 
خصوص جلسه های زیادی نیز گذاشته می 
شود که تالش خواهیم کرد تا آن را اجرایی 
کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش بر 

حمایت و توجه به استان هایی که جمعیت 
دانش آموزی روس��تایی زیادی دارند تاکید 
کرد و افزود: گس��تردگی سرزمینی خراسان 
شمالی مش��کالتی در پوش��ش تحصیلی 
خراسان ایجاد کرده اس��ت.وزیر آموزش و 
پرورش با بیان اینکه علیرغم گس��تردگی 
سرزمینی خراسان شمالی اقدامات خوبی در 
حوزه آموزش و پرورش اس��تان انجام شده 
است افزود: پراکندگی روستاها بعضا باعث 

کمبود نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات 
می ش��ود که در این اس��تان برای رفع آن 
تالش های زیادی شده است.نوری وضعیت 
پوش��ش تحصیلی در خراسان ش��مالی را 
مطلوب دانست و افزود: هم اکنون وضعیت 
استان از نظر نیروی انسانی و زیر ساخت ها 
مناس��ب است و از ظرفیت و پتانسیل های 
این خطه در حوزه  آم��وزش و پرورش باید 

استفاده کرد.

مدارس کانکسی و خشتی تا سه سال آینده حذف می شود
وزیر آموزش و پرورش:

مسئوالن مربوطه گزارش حادثه آبادان را سریعا ارسال کنند
رئیس قوه قضائیه:

گروه اجتماعی: رئیس قوه قضاییه با اشاره به حادثه غمبار 
فروریختن ساختمان در آبادان گفت: هیئت های اعزامی 
قوا و برخی نهادهای مردمی باید ضمن تشریک مساعی 
و تبادل اطالعات، این حادثه را هر چه س��ریعتر بصورت 
همه جانبه، جامع، هماهنگ و آسیب شناسانه بررسی کنند 
تا گ��زارش کامل و جامع ارائه ش��ود. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان« حجت االس��الم والمس��لمین غالمحس��ین 
محس��نی اژه ای در جلسه ش��ورای عالی قوه قضاییه، با 
اش��اره به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان ، به 
هیئت های اعزامی از طرف دادستانی کل کشور، دولت و 
تکلیف کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ابعاد حادثه 
آبادان اشاره کرد و افزود: هیئت های اعزامی از سوی قوای 
مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک 
مساعی و تبادل اطالعات، حادثه آبادان را هر چه سریعتر 
بص��ورت همه جانبه، جامع، هماهنگ و آسیب شناس��انه 
بررس��ی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و 
جامع ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.محس��نی اژه 
ای با تبیین و تشریح سه مرحله ای که در بررسی حوادثی 
نظیر حادثه آب��ادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های 
اعزامی در همین موارد مش��غول بررس��ی دقیق هستند، 
گفت: در این قبیل س��اختمان ها، به صورت مش��خص، 
قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می شود؛ 
باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست 
بوده یا نه، آیا این س��اختمان برای شروع به ساخت، جواز 
داش��ته یا نه، آیا جواز صادر ش��ده بر اساس استانداردها و 
ضوابط بوده، دس��تگاه های مربوطه و افراد خاصی که در 
این قبیل مسائل باید تصمیم گیری و اظهار نظر می کردند، 
آیا کار خود را درس��ت انجام داده اند، دس��تگاه هایی مانند 
شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه 
و شهرسازی، قوه قضاییه  و سایر دستگاه های مسئول، آیا 
وظایف و مس��ئولیت های خود را به درستی انجام داده اند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: در روزهای اخیر پاسخ بسیاری 
از سواالت باال و مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است 
اما جهت بررسی دقیقتر نیاز هست که مسائل به صورت 
تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود.  قاضی القضات 
با اش��اره به وظایف و مسئولیت هایی که شهرداری ها در 
قبال ساختمان ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح کرد: 
اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ 
یا اینکه برخالف مفاد پروانه، س��اخت ساختمانی شروع 
شود؛ ش��هرداری با مأموران خود می تواند رأساً از احداث 
س��اختمان مزبور جلوگیری کند همچنین اگر ساختمانی 
به صورت خالف ساخته ش��ده باشد، شهرداری می تواند 
موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعالم کند و کمیسیون 
مزبور چنانچه حک��م به قلع و قمع داد و این رأی قطعی 

ش��د، باز در اینجا خود ش��هرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ 
می توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصالحات الزم یا 
تخریب بنا کنند؛ درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم 

نیز، شهرداری می تواند برای تخریب، اقدام کند.
رئیس ق��وه قضاییه با اش��اره به وظایف س��ازمان نظام 
مهندس��ی در قبال س��اخت س��اختمان ها، اظهار داشت: 
فردی که می خواهد س��اختمانی را بس��ازد، باید طراحی، 
نقش��ه اجرایی و سایر اس��ناد و مدارک الزم را ارئه  دهد 
و نظام مهندس��ی حس��ب مورد، مهندس متناسب با این 
قضی��ه را معرفی می کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر 
مراحل مختلف س��اخت و س��از را دارد؛ چنانچه مهندس 
ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف 
است که موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطالع دهد؛ 
گاهی اوقات باید حس��ب مورد، فرد را به دستگاه قضایی 
معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راس��تای مسائل انتظامی، 
برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ در هر صورت در قبال 
س��اختمان فروریخته آبادان نیز باید این مورد هم با دقت 
بررسی شود.رئیس دس��تگاه قضا با بیان اینکه مصوبات 
شورای عالی شهرسازی الزم االجراست، گفت: شهرداری 
و سایر دستگاه ها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورای 
عالی شهرسازی هستند بنابراین باید بررسی شود که در 
مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده 
بود ی��ا نه همچنین مجری طرح نی��ز از جهات مختلف 
مسئولیت های سنگینی برعهده دارد، بنابراین باید بررسی 
ش��ود که این مجری به تکالیف خ��ود عمل کرده بود یا 
نه.رئیس عدلیه با اش��اره به فلسفه صدور پایان کار برای 

س��اختمان ها تصریح کرد: پایان کار برای این مهم صادر 
می ش��ود که لحاظ ضوابط و اصول مهندسی و ایمنی در 
ساختمان تایید شود؛ این امر در شرایطی است که برخی 
از طبق��ات س��اختمان فروریخته آبادان ب��ه بهره برداری 
رس��یده بودند و برخی دیگر از طبقات آن در حال ساخت 
بودند؛ بنابراین طبیعی است که ساختمان مزبور پایان کار 
نداش��ته است؛ آیا این ساختمان اِش��کال و ایرادی داشته 
که پایان کار نداشته اس��ت؛ در هر صورت این مسائل و 
مش��ابهات آن باید از س��وی هیئت های اعزامی به دقت 
و بصورت آسیب شناس��انه مورد بررس��ی قرار گیرند تا از 
تکرار این قبیل حوادث جلوگیری ش��ود.  وی ادامه داد: ۲ 
اصالحیه در مورد ساختمان فروریخته آبادان وجود داشته؛ 
بدی��ن معنا که اول پروانه برای طبقات مش��خص صادر 
شده و سپس دوباره، طبقاتی اضافه شده است؛ سؤال این 
اس��ت که آیا این طبقات اضافه شده با زیرساخت اصلی، 
سازه پیش بینی شده و نقشه ارائه شده به نظام مهندسی 
و شهرداری س��ازگار بوده است، آیا زیرساخت ساختمان 
مزبور توان آن طبقات اضافی را داشته است؛ اینها مسائلی 
اس��ت که باید مورد توجه و بررس��ی قرار گیرد.محسنی 
اژه ای اظهار داش��ت: آیا پس از س��اخت و بهره برداری از 
ساختمان، آثار و نشانه هایی از ناایمن بودن آن بروز کرده 
است. دستگاه های مسئول در این راستا چه اقداماتی انجام 
داده اند. سازمان نظام مهندسی می گوید در این خصوص 
نامه زده  اس��ت؛ آیا صرف نامه کافی بوده اس��ت. آیا این 
س��ازمان به مهندس ناظر هم ک��ه زیر مجموعه خودش 
اس��ت، تذک��ر داده. آیا تخلف و کوتاه��ی از آن مهندس 

ناظر س��ر زده یا نه. اینها مس��ائل دیگری است که باید 
در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.رئیس 
قوه قضاییه به مرحله پس��احادثه اشاره کرد و گفت: یکی 
از وظای��ف اولیه پس از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، 
تش��کیل س��تاد بحران در صورت لزوم به نسبت حجم و 
پیچیدگی حادثه اس��ت؛ همچنین عاجل ترین کار در این 
مرحله، ب��ه کارگیری همه امکان��ات و تجهیزات جهت 
کمک به کسانی است که زیر آوار مانده اند؛ ممکن است 
اقدامات جانبی دیگری نیز الزم باش��د؛ اگر کسی در این 
قس��مت ها کوتاهی کرد، چه باید ک��رد.  رئیس عدلیه با 
اش��اره به اهمیت مقوله اطالع رسانی صحیح در رابطه با 
حوادثی مانندحادثه آبادان، اظهار داش��ت: اطالع رسانی 
حوادث��ی مانند حادثه آبادان باید ش��فاف و در عین حال 
به دور از التهاب آفرینی باش��د زی��را این التهاب آفرینی ها 
گاه��ی کار را برای مجریان، م��ددکاران و تصمیم گیران 
مشکل می کند و برای مردم و خانواده های داغدار دردسر 
و گرفت��اری ایجاد می کند.محس��نی اژه ای با جمع بندی 
مراحلی ک��ه هیئت های اعزامی از ق��وای مختلف برای 
بررسی و رسیدگی به حادثه آبادان باید لحاظ کنند، گفت: 
موارد یاش��ده نه صرفاً برای تعقیب متخلفان و مجرمان 
حادث��ه آبادان )که این مهم هم حتما باید با جدیت انجام 
ش��ود(، بلکه برای آسیب شناسی برای جلوگیری از وقوع 
حوادث مش��ابه باید به ص��ورت همه جانبه و دقیق لحاظ 
شود تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده شود؛ 
هیئت اعزامی قوه قضاییه از لحاظ حقوقی نیز با دریافت 
اطالع��ات از دیگران به تکمیل هر چه س��ریعتر گزارش 
مب��ادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارن��ده، مطابق با قانون و به 
فراخور موضوع صورت گیرد.  رئیس قوه قضاییه با تاکید 
بر اینکه چنانچه تخلف و جرم هر دس��تگاه و فردی چه 
ش��خصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، 
باید بدون مالحظه و اغماض برخورد سریع و بازدارنده و 
جدی صورت گیرد؛ به اهمیت مقوله تبیین موضوع برای 
مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره 
کرد و گفت: باید در حوادثی مانند حادثه آبادان، موضوع را 
از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت 
اس��ت، تبیین کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی 
که همان جانباختن و مصدوم شدن مردم است، مؤثر بوده 
و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد 
ام��ا نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباش��د؛ از نظر قانونی 
این دو، در نوع رس��یدگی کامال متفاوت است.وی افزود: 
متاسفانه همانطور که قبال هم تذکر داده شد برخی قوانین 
در این زمینه برای برخی تخلفات در این حوزه، پاسخگوی 
مقتضیات و توقعات نیست بنابراین باید آسیب شناسی شود 

که اقدام به اصالح قانون، مقررات و روش ها شود.

معاون اجتماعی و پیش��گیری از تخلفات و سخنگوی 
س��ازمان تعزیرات حکومتی از تذکر و هش��دار به یک 
فروش��گاه زنجیره ای خبر داد و گفت: با این فروش��گاه 
ب��ه دلیل انب��ار و عرضه نک��ردن انواع روغ��ن برخورد 
شد.محمدعلی اسفنانی  در گفت و گو با خبرنگار قضایی 
ایرنا درباره پرونده های تخلفات فروشگاه های زنجیره ای 
افزود: در این مدت نظارت و بازدید گشت های مشترک 
تعزیرات از فروشگاه های زنجیره ای انجام شده و تخلفاتی 
هم احراز شده هرچند تخلف شاخص و سازمان یافته ای 

از س��وی این مراکز رخ نداده اس��ت.وی ادام��ه داد: در 
انبارهای یک فروشگاه زنجیره ای انواع روغن نباتی به 
میزان انبوه انبار ش��ده و این در حالی بود که قفسه های 
عرضه خالی بود.اسفنانی اضافه کرد: البته این فروشگاه 
علت عدم عرض��ه را تناقض قیمت روی کاال و قیمت 
جدید اعالم کرد و گفت که برای درج قیمت جدید این 
اقدام را انجام داده اس��ت.وی ادامه داد: با دستور قاضی 
تعزیرات و طبق بازرس��ی از انبار این فروش��گاه دستور 
عرضه صادر و فروشگاه نیز اخطار دریافت کرد.اسفنانی 

اظهارداشت: برای این فروشگاه پرونده تعزیراتی تشکیل 
نش��د و اقدام گشت مش��ترک تعزیرات حکومتی جنبه 
ارشادی و نظارتی داشت.س��خنگوی سازمان تعزیرات 
حکومتی گفت: شهروندان می توانند در صورت برخورد 
با هر نوع تخلف گرانفروشی، عدم درج قیمت یا عرضه 
کاال گ��زارش تخلف را از طریق س��امانه ۱۳۵ تعزیرات 
حکومتی یا س��امانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت و پیگیری 
کنند.به گزارش ایرنا، مس��عود ستایشی سخنگوی قوه 
قضاییه سوم خرداد در نشست خبری در پاسخ به سوالی 

در مورد اقدامات دس��تگاه قضای��ی در برخورد با احتکار 
گفت: رسیدگی به تخلف محتکران در صالحیت سازمان 
تعزیرات حکومتی قرار دارد و دس��تگاه قضا از اقدامات 
این سازمان حمایت می کند.وی افزود: طبق آخرین آمار 
که از س��امانه تعزیرات حکومتی دریافت شد از ابتدای 
امسال تا پایان اردیبهشت ۶۳هزار و ۶۵۱ فقره پرونده در 
تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که درباره احتکار  
۲ هزار و ۸۰۳ تن روغن، ۵۷۲ تن آرد، یک هزار و ۳۳۲ 

تن شکر و  ۶۰۰ تن ماکارونی بوده است.

تذکر تعزیرات به یک فروشگاه زنجیره ای برای انبار روغن

تا سه ماه آینده موج جدیدی از کرونا نخواهیم داشت
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

دبیر کمیته علمی کش��وری کرونا گفت: بر 
بنظر  متخصص��ان  پیش بینی های  اس��اس 
می رس��د که تا س��ه ماه آینده موج جدیدی 
از کرون��ا و افزایش چش��مگیری در ابتال به 
ای��ن بیماری نداش��ته باش��یم و پیش بینی 
موج جدید کرونا در فصول س��رد سال برای 
کش��ور، سخت و دش��وار اس��ت.به گزارش 
»عص��ر ایرانی��ان« حمیدرض��ا جماعتی در 
حاشیه شصت و نهمین جلسه کمیته علمی 
کشوری کرونا  افزود: در حال حاضر در آسیا 
و اروپ��ا، موارد ابتال ب��ه کرونا و مرگ و میر 
ناش��ی از آن، ثاب��ت و رو به کاهش اس��ت 
در حالیکه در برخی کش��ورهای آفریقایی و 
آمریکایی، ش��اهد افزایش ابتال به زیرسویه 
 BA۵ و   BA۴ مانن��د  اُمیک��رون  ه��ای 
هس��تیم.وی اظهار داش��ت: میزان مرگ و 
میر در س��ویه اُمیکرون و زیرسویه های آن، 
نس��بت به واریانت های قبلی، بیشتر نبوده 
است بلکه قدرت انتقال اُمیکرون، باال رفته 
است. باتوجه به افزایش اخیر کرونا در برخی 
کشورها، باید این وضعیت را تا یکی دو هفته 

آینده رصد کنیم.جماعت��ی با بیان اینکه در 
ایران زیرس��ویه BA۲، غالب اس��ت، اظهار 
داشت: زیرس��ویه های دیگر اُمیکرون مانند 
BA۴ و BA۵ و BA.X ک��ه در آمریکا و 
کشورهای آفریقایی غالب است، در کشور ما 
شیوع پیدا نکرده است.وی خاطرنشان کرد: 
مطالعات مختلف نشان داده اند که اثربخشی 
انواع واکسن ها در مقابله با اُمیکرون نسبت 
به سایر واریانت های قبلی، مقداری کاهش 
یافته اگرچه بیش��ترین اثر واکسیناسیون در 
کاهش م��رگ و میر و بس��تری بیماران در 
بیمارس��تانها بوده و هدف ما نیز همین بوده 
است.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه 
داد: در مطالعات مختلف مش��خص شده که 
در س��ه ماه��ه اول بعد از تزری��ق دو نوبت 
واکسن، ۷۰ درصد و بعد از شش ماه، حدود 
۵۰ ت��ا ۶۰ درصد اثربخش��ی علیه اُمیکرون 
و زیرس��ویه ه��ای آن وج��ود دارد بنابراین 
تاکی��د ما بر تکمیل واکسیناس��یون اس��ت.
جماعتی تاکید کرد: واکسیناسیون عالوه بر 
کاهش ابتال، بس��تری و فوت ناشی از کرونا 

می تواند در کاهش عوارض پس��اکرونا که 
حتی ممکن اس��ت تا یکس��ال بع��د از ابتال 
نیز مشاهده ش��ود، موثر باشد. کمیته علمی 
تکمیل واکسیناسیون کودکان و بزرگساالن 
را توصیه می کن��د و نوبت چهارم نیز برای 
افراد پرخطر و دارای سیس��تم ایمنی ضعیف 
بر اس��اس تصمیمات کمیته ملی واکس��ن 
کووید۱۹، قابل تزریق و مورد توصیه کمیته 
علمی کشوری کرونا است.وی با بیان اینکه 
از بیماران غیرکرونایی در زمان بس��تری در 
بیمارس��تانها، تست های س��ی تی اسکن و 
پ��ی س��ی آر، گرفته می ش��ود، گفت: برای 
بیماران��ی که نیازمند اعم��ال جراحی عمده 
و س��نگین)Major( و دارای عالئم کرونا 
نیستند، انجام تس��ت های غربالگری کرونا 
مانند پی س��ی آر، ضروری بنظر نمی رسد. 
همچنین س��ی تی اس��کن در صورت عدم 
وجود عالئم عفونی، ب��رای هیچ از بیماران 
غیرکرونای��ی توصیه می ش��ود و در اعمال 
جراح��ی عمده، در صورت نی��از می توان از 
عکس س��ینه اس��تفاده کرد و نیازی به سی 

تی اسکن نیست.دبیر کمیته علمی کشوری 
کرونا افزود: در ص��ورت وجود عالئم کرونا 
در اعمال جراحی عمده، بر اس��اس معاینات 
پزشکی و ش��رح حال بیماران، ممکن است 
نیاز به تس��ت پی س��ی آر و سی تی اسکن 
وجود داشته باش��د اما در مجموع بنظر می 
رس��د در صورت عدم انج��ام جراحی عمده، 
ضعیف نبودن سیس��تم ایمنی بدن و مسن 
نبودن، بیماران غیر کرونایی نیازی به تست 
های غربالگری کرونا ندارند و مقرر شده که 
راهنمای بالینی در این زمینه توس��ط کمیته 
علمی کرونا تهیه و به معاونت درمان وزارت 
بهداش��ت ارائه ش��ود.جماعتی با اش��اره به 
گزارش مواردی از آبل��ه میمونی در چندین 
کشور دنیا، گفت: تا کنون حدود ۲۲۰ مورد از 
آبله میمونی در چندین کشور شناسایی شده 
اما در ایران هنوز هیچ مورد تایید نش��ده ای 
از این بیماری، گزارش نشده که البته منتظر 
گزارش های بیشتر از سایر کشورها و پروتکل 
و روش های تش��خیصی س��ازمان جهانی 
بهداشت هستیم.وی با بیان اینکه بنظر نمی 

رس��د که آبله میمونی، مشکل و مساله ای 
جدی باش��د، گفت: معاونت های بهداشت و 
درمان وزارت بهداش��ت برای بروز احتمالی 
آبله میمونی در کش��ور، آمادگی کامل دارند 
از س��وی دیگر، بر اساس اطالعات موجود، 
هی��چ موردی از مبتالیان آبله میمونی، جان 
خود را از دس��ت نداده اند و اکثر این بیماران 
بهبود یافته و نیازی به مداخله درمانی ویژه 
ای نداش��ته اند.دبیر کمیته علمی کش��وری 
کرون��ا تصریح کرد: بر اس��اس اطالعات و 
گزارش ها، ممکن اس��ت افراد دارای نقص 
سیستم ایمنی، کودکان و زنان باردار بیشتر 
در معرض آبله میمونی باش��ند و عالئم این 
بیم��اری هم خفیف گزارش ش��ده که جای 
نگرانی نیست. از سوی دیگر سرعت انتقال 
آبله میمونی باال نیست.جماعتی تاکید کرد: 
باتوجه به اینکه هنوز اطالعات کافی از آبله 
میمون��ی در دنیا وجود ندارد، منتظریم که از 
س��وی سازمان جهانی بهداش��ت و سازمان 
های علمی سایر کشورها، اطالعات بیشتری 

در این زمینه حاصل شود.
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اقتصاد خرد

تغییرات قیمت سه کاالی اساسی در 
سال 1۴۰۰

آمار س��االنه منتش��ر شده از س��وی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نش��ان می 
دهد که قیمت انواع برنج، شکر و گوشت در 
اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بین حدود ۱.۱ تا ۱۳۱.۸ 
درصد نس��بت به پایان س��ال ۱۳۹۹ افزایش 
یافته که بیشترین افزایش قیمت مربوط به دو 
نوع برنج ایرانی بوده اس��ت.به گزارش ایسنا، 
در بین انواع برنج، گوش��ت و شکر، بیشترین 
افزایش قیمت در اسفند ماه سال قبل مربوط 
به انواع برنج ایرانی بوده، به طوری که قیمت 
هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک و طارم 
اعال ب��ا ۱۳۱.۸ و ۱۳۰.۱ درص��د افزایش، از 
میانگین ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان در اسفند ماه 
سال ۱۳۹۹، به بیش از ۷۷ هزار تومان رسیده 
است.به طور کلی در سال ۱۴۰۰ جدال بر سر 
کاهش دوره ممنوعی��ت فصلی واردات برنج 
بین دس��تگاههای مختلف و واردکنندگان در 
جریان ب��ود و مدیرعامل ش��رکت بازرگانی 
دولت��ی با اش��اره به خشکس��الی ۵۰ س��ال 
گذش��ته و آس��یب جدی آن به کشت های 
مختلف کش��اورزی از جمله برنج، از کاهش 
حدود ۱۸ تا ۱۹ درص��دی تولید برنج داخلی 
خبر داده و همین موض��وع را عامل افزایش 
قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود. در نهایت 
دوره ممنوعیت فصلی که هر سال از ابتدای 
مردادم��اه آغاز و تا آذر ماه ادامه دارد، س��ال 
گذشته ممنوعیت زودتر از سالهای قبل، یعنی 
از اول آذر برداشته شد. قیمت برنج پاکستانی 
نیز در همین ماه ۲۵.۳ درصد نس��بت به ماه 
مشابه س��ال ۱۳۹۹ افزایش یافته و از حدود 
۲۴ ه��زار و ۶۰۰ تومان ب��ه حدود ۳۰ هزار و 
۸۰۰ تومان در اس��فند ماه سال ۱۴۰۰ رسیده 
اس��ت. اما قیم��ت برنج تایلندی ب��ا افزایش 
جزئ��ی ۱.۱ درصد در این یک س��ال به ۱۵ 

هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

صادرات تخم مرغ امکان پذیر نیست
رییس هیات مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران گفت: با توجه به افزایش قیمت 
تمام ش��ده تولید و اختالف ح��دود ۱۰ هزار 
تومانی قیمت در داخل و مرز، امکان صادرات 
تخم مرغ از کش��ور وج��ود ندارد.به گزارش 
مهر،ناصر نبی پ��ور در واکنش به تخصیص 
۲۰ هزار میلیارد تومان از س��وی دولت برای 
حمای��ت از صنعت مرغداری گفت: این مبلغ 
برای صنعت مرغداری کش��ور رقمی نیست 
ضمن اینکه قباًل قرار بود برای هر قطعه مرغ 
تخم گذار ۴۳ هزار تومان اختصاص یابد ولی 
در ح��ال حاضر این رقم ب��ه ۲۲ هزار تومان 
کاهش یافته است.وی اضافه کرد: همچنین 
واحدهایی که جمعیت طیور آنها بیش از ۱۰۰ 
هزار قطعه باش��د، مش��مول این تسهیالت 
نیستند و اگر این واحدها بخواهند وام دریافت 
کنند باید از منابع بانکی استفاده کنند که سود 
آن نیز بین ۱۸ تا ۲۲ درصد اس��ت.این فعال 
بخش خصوصی آزاد شدن صادرات را نیز بی 
فایده دانست و افزود: قیمت هر کیلوگرم تخم 
مرغ در مرز بین ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان اس��ت 
اما قیمت تخم مرغ داخل��ی درب واحدهای 
تولیدی بین ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان است که با 
هزینه بس��ته بندی و حمل و نقل به بیش از 

۳۶ هزار تومان خواهد رسید.

1۷6 هزار خودرو در دور نخست قرعه 
کشی عرضه شد

مدیرکل صنای��ع خودروی��ی وزارت صمت 
گف��ت: ۱۷۶ ه��زارو ۹۱۱ خ��ودرو در دور 
نخست قرعه کشی از طریق سامانه متمرکز 
عرضه شدند.به گزارش مهر، عبداهلل توکلی 
الهیجان��ی در یک گفت و گوی تلویزیونی، 
اظهار کرد: فرایند ثبت نام در سامانه متمرکز 
قرعه کشی خودرو از ۹ صبح ۲۷ اردیبهشت 
آغاز ش��د و یک هفته ادامه داش��ت و امروز 
هم فرایند قرعه کش��ی انجام می ش��ود. در 
ای��ن دوره ۴ میلیون ۱۷۵ ه��زار و ۳۵۲ نفر 
ثب��ت نام کردند که ۳ میلی��ون و ۸۸۷ هزار 
و ۳۰۱ نف��ر در طرح ع��ادی ۲۹۷ هزار نفر 
در ط��رح حمایت از خان��واده ثبت نام کرده 
اند.مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت 
افزود: ۱۷۶ هزارو ۹۱۱ خودرو در قالب ۱۱۵ 
طرح ف��روش متنوع )فوری، مش��ارکت در 
تولید، فروش س��ه ماهه و یک ساله( در این 
سامانه عرضه ش��د.توکلی الهیجانی گفت: 
فرایند فروش به عهده خودوس��ازان اس��ت 
لیست کس��انی که خودرو به آنها تخصیص 
داده خواهد ش��د در اختیار خودروسازان قرار 
می گرد و مطابق فرایند فروش، فرایند واریز 
وجه و تحویل از س��وی خودروسازان انجام 

خواهد شد.

اخبار

ورود 6۰ درصد کاالهای اساسی 
کشور از بندر امام است

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کش��ور گفت: ورود ۶۰ درصد 
کاالهای اساس��ی مورد نیاز کشور از طریق 
بندرامام خمینی صورت می گیرد.به گزارش 
مهر، حمیدرضا شهرکی ثانوی ضمن بازدید 
از بندر امام در جمع خبرنگاران، روند حمل و 
نقل کاالهای اساس��ی را از بندر امام »روان 
و خوب« اعالم و اظهار کرد: در این راس��تا 
برنامه ریزی الزم با همه دستگاه های ذیربط 
انجام شده است.معاون حمل و نقل سازمان 
راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای با اعالم 
اینکه ۶۰ درصد از حمل کاالهای اساس��ی 
در کش��ور از بندر امام است، بیان کرد: بالغ 
بر ۴۰ میلیون تن کاالی اساسی از بنادر کل 
کش��ور وارد ش��ده که در مقایسه با وضعیت 
س��ال گذشته رش��د بیش از ۱۴ درصد ثبت 
ش��ده است.وی با اش��اره به اینکه از ابتدای 
س��ال جدید تا کنون ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار 
تن کاالی اساس��ی از بندر امام جابه جا شده 
است، افزود: این آمار نسبت به سال گذشته 
رشد بالغ بر ۱۱ درصدی را نشان می دهد.بنا 
به گفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری 
و حم��ل و نقل جاده ای کش��ور، بالغ بر یک 
میلیون ت��ن کاال در بندر امام ذخیره و آماده 
حمل و نقل است.شهرکی ثانوی با اشاره به 
جایگاه مهم خوزستان در تأمین محصوالت 
کشاورزی، تصریح کرد: همچنین از ابتدای 
امس��ال تاکن��ون نزدیک ب��ه ۳۵۰ هزار تن 
چغندرقن��د و یک میلی��ون و ۳۰۰ هزار تن 
گندم از خوزس��تان جابه جا ش��ده است.وی 
با اش��اره به نقش مهم رانندگان کامیون ها 
در رس��یدن بارها و کاالهای اساسی گفت: 
عمده تالش ما این است که امکانات رفاهی 
و خدماتی مناسبی را به رانندگان ارائه شود تا 

حمل و نقل کاالها تسریع یابد.

احیای صنایع راکد امسال 3۴ هزار 
اشتغال ایجاد می کند

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعت��ی ایران با اش��اره به 
برنامه ریزی برای بازگشت ۲ هزار واحد راکد 
به چرخه تولید در سال ۱۴۰۱، گفت: احیای  
این تعداد واحده��ای راکد صنعتی منجر به 
اشتغال ۳۴ هزار نفر می شود.به گزارش ایرنا، 
عزیزاهلل قربانی اظهار کرد: امس��ال سه هزار 
و ۳۰۰ واح��د صنعتی زیر ۵۰ درصد ظرفیت 
در برنام��ه حمای��ت افزای��ش ظرفیت این 
س��ازمان قرار دارد که ب��رای حدود ۱۷ هزار 
نفر از این محل اش��تغال ایجاد می شود.وی 
گف��ت: ۴۴ درص��د از این واحدها مش��کل 
کمب��ود نقدینگی، ۱۶ درصد نب��ود تقاضا و 
بازارفروش، ۱۰ درصد فرس��ودگی ماش��ین 
آالت، ۱۰ درص��د ضعف فناوری، ۱۱ درصد 
کمبود مواد اولیه، ۹ درصد مشکالت حقوقی 
و هش��ت درصد دارای مشکالت زیرساختی 
اس��ت.معاون صنایع کوچک سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح 
کرد:  سال گذشته ۲ هزار و ۶۷ واحد صنعتی 
راکد ب��ه چرخه تولید بازگش��ت و برای ۳۹ 
ه��زار نفر اش��تغال ایجاد ش��د.به گفته وی، 
تع��داد کل واحدهای راکد در ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی کشور هفت هزار و ۱۵۱ واحد 
صنعتی است.معاون صنایع کوچک سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
یادآور شد: براساس پروانه های بهره برداری 
صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 
کش��ور، ۱۶ هزار و ۵۲۰ واحد با کمتر از ۵۰ 
درصد ظرفیت و ۱۱ هزار و ۳۳۷ واحد باالی 
۷۰ درصد ظرفیت تولی��د فعالیت دارند.وی 
خاطرنشان کرد: س��ازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران از طریق مشاوران 
کلینیک های کس��ب و کار خود به پایش و 
عارضه یاب��ی عل��ل توقف تولی��د واحدهای 

صنعتی می پردازد.

صادرات ایران به سوریه دو برابر شد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه 
گفت: با تالش مس��ئولین و بخش دو کشور 
سال گذشته توانس��تیم تبادالت اقتصادی را 
۶۰ درصد افزای��ش دهیم و صادات ایران به 
سوریه نیز دو برابر شود.به گزارش ایلنا، کیوان 
کاش��فی اظهار داش��ت: با تالش مسئولین 
و بخش دو کش��ور سال گذش��ته توانستیم 
تبادالت اقتصادی را ۶۰ درصد افزایش دهیم 
و صادات ایران به سوریه نیز دو برابر شود.وی 
تاکید کرد: تبادل اقتصادی یک میلیارد دالری 
دور از دسترس نیس��ت.رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و سوریه گفت: در سفر قبل به 
دمشق بخش خصوصی دو کشور درخواست 
داش��تند که اگر برخی مش��کالت از س��وی 
دولتها حل شود بستر توسعه روابط اقتصادی 
بیشتر فراهم خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: 
یک ش��تابدهنده برای حل مشکالت توسعه 
رواب��ط اقتصادی دو کش��ور تعرفه ترجیحی 
است. در این زمینه حتی باید استثنائاتی هم 
قائل ش��ویم. تعرفه ترجیحی کمک می کند 

که کارها تسهیل شود. 

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تدوین 
بس��ته انرژی و تعرفه گذاری برق بر اساس 
بسته های طراحی ش��ده یکی از بروزترین 
اقداماتی است که صنایع انرژی بَر را به سوی 
بهینه سازی انرژی سوق می دهد.به گزارش 
فارس،مهدی اس��الم پناه ضمن اش��اره به 
مص��رف برق صنای��ع انرژی بَر در کش��ور 
اظهار داش��ت: بیش از ۳۵ درصد کل برق 
تولیدی در کش��ور به مقصد صنایع هدایت 

می ش��ود که بخش عمده ای از این انرژی 
در صنایع بزرگ انرژی بَر نظیر بخش فوالد 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد.رئیس سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران در بیان ظرفیت های 
عظیم صرفه جویی انرژی در بخش صنعت، 
گفت: به واس��طه انرژی یارانه ای رسیده به 
صنایع کشور نظیر برق، توجه به محورهای 
کلیدی بهینه س��ازی مصرف مغفول مانده 
است و توجه به این موضوع می تواند زمینه 

صرفه جویی قابل توجهی را ایجاد کند.وی 
با اش��اره به مصرف ب��رق صنایع فوالد به 
عنوان یک صنعت انرژی بَر در کشور گفت: 
میزان انرژی معادل برق مصرف ش��ده به 
منظور تولید یک تن فوالد خام در کش��ور 
۶۰ درصد بیشتر از همین آمار در کشورهای 
توس��عه یافته است.اس��الم پناه ضمن بیان 
میزان هدررفت انرژی برق در صنعت فوالد 
تش��ریح کرد: این میزان هدررفت انرژی با 

توجه به ابعاد وسیع تولید فوالد در کشور به 
نزدیک ۲۴ میلیارد کیلووات ساعت انرژی 
معادل برق می رسد، البته به منظور بررسی 
دقیق ت��ر این موضوع باید به خلوص و نوع 
مواد اولیه و نوع تکنولوژی مورد استفاده در 
فوالدسازی )کوره بلند و احیا( توجه کرد و 
میزان مصرف را بر اساس این دو عامل تراز 
کرد.اسالم پناه با تاکید بر لزوم بهینه سازی 
مص��رف انرژی در صنای��ع انرژی بَر گفت: 

بهینه س��ازی خط تولید از منظر انرژی و به 
خص��وص در حوزه برق یک��ی از ملزومات 
توسعه یافتگی صنعت کشور است و می تواند 
بخش قابل توجهی از مسئله ناترازی تولید 

و مصرف برق را پوشش دهد.

مصرف برق فوالد ایران 6۰ درصد بیش تر از کشورهای توسعه یافته  است
رئیس سازمان ملی استاندارد:

ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت لوازم خانگی
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مطرح کرد؛

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: 
ب��ه صورت میانگین نرخ مواد اولیه حداقل ۱۵ 
تا ۲۰ درصد افزایش یافته اما ستاد تنظیم بازار 
به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت 
محصوالت، پاسخی نداد.به گزارش مهر،عباس 
هاش��می اظهار کرد: با گذشت ۷۰ روز از سال 
جدید هنوز سیاست های قیمتی دولت در مورد 

قیمت لوازم خانگی مش��خص نش��ده است؛ 
این در حالیس��ت که نرخ مواد اولیه به صورت 
میانگین حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته 
و از سویی دیگر نیز با افزایش دستمزد، افزایش 
نرخ حمل و نقل، تغییر مبنای نرخ ارز در گمرک 
مواجه بوده ایم.دبی��رکل انجمن صنایع لوازم 
خانگ��ی ایران افزود: با توجه به اینکه قیمت ۵ 

قلم کاال از گروه لوازم خانگی در س��تاد تنظیم 
بازار تعیین می شود، این نهاد در مورد درخواست 
تولیدکنندگان برای تعدیل قیمت ها متناسب با 
قیمت مواد اولیه و نهادهای تولید پاسخی نداده 
اس��ت.وی با بیان اینکه ما موافق افزایش بی 
رویه قیمت ها نیس��تیم، ادام��ه داد: در صورت 
تداوم عدم پاس��خگویی وزارت صمت و ستاد 

تنظی��م بازار احتمال کند ش��دن آهنگ تولید 
وجود دارد.هاشمی در مورد رکود حاکم بر بازار، 
گفت: در حال حاضر بازار با رکود همراه اس��ت 
اما راهکار از بین بردن رکود، س��رکوب قیمت 
نیس��ت؛ وزارت صمت همانطور که مس��ئول 
حفظ حقوق مصرف کننده است، مسئول حفظ 
حقوق تولیدکننده نیز است. در حال حاضر به 

دلیل تغییر قیمت نهاده های تولید، ما چاره ای 
ج��ز افزایش قیمت نداری��م.وی تصریح کرد: 
در صورتی که قیمت ها به صورت دس��توری 
پایین نگه داشته شوند، واحدها تحت فشار قرار 
می گیرند. بنابراین دولت باید یک طرح نویی را 
اجرا کند که به وسیله آن هم توان تولید حفظ 

شود و هم مصرف کننده به بازار برگردد.

تغییر الگوی کشت نتیجه تخصیص ارز ترجیحی
سیاست اشتباهی به بخش کشاورزی لطمه زد؛

یکی از مش��کالتی که ارز ترجیحی در سال های گذشته 
برای کش��ور ایجاد کرد به مس��اله وابس��تگی به واردات 
محص��والت کش��اورزی و تغییر الگوی کش��ت مربوط 
می ش��ود.به گزارش فارس، در چند ده��ه اخیر، پرداخت 
یارانه در قالب پرداخت مستقیم به بخشی از بهای کاالها 
و خدمات اساس��ی و نی��ز حامل  های ان��رژی به منظور 
حمایت از اقش��ار آسیب  پذیر و کم درآمد، توزیع عادالنه 
درآمد، تثبیت قیمت  ها و حمایت از تولید اعمال می  شد؛ 
اما رش��د جمعیت، گس��ترش کاالها و خدمات م�شمول 
یاران��ه، اف�زایش مصرف و قاچاق آنها به دلیل باال بودن 
فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی کاالها موجب ش��د 
ت�ا حج�م پرداخت یارانه  ها در کش��ور به شدت افزایش 
یابد.در آخرین مرحله از پرداخت یارانه به کاالها می توان 
به تخصیص ارز ترجیحی به ۲۵ کاالی اساس��ی در سال 
۹۷ اش��اره کرد. این شیوه تخصیص ارز به کاالها به نظر 
بسیاری از کارشناسان باعث خروج ارز از کشور و وابستگی 
به واردات کاالهای اساس��ی خواهد شد.با گذشت زمان و 
با مش��کل ارزی دولت، تعداد کاالهایی که ارز ترجیحی 
دریاف��ت می کرده اند، به ۷ کاال کاهش یافت. اما همین 
تعداد کاال نیز در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند.از همان روز کارشناس��ان 
زیادی درباره هزینه  ها و معایب این ش��یوه تخصیص ارز 
هش��دار دادند، ولی صدایشان شنیده نشد. پس از گذشت 
چهار س��ال و اتالف میلیارده��ا دالر از ثروت ملی حاال 
مش��خص شده که ارز ترجیحی نه تنها از افزایش قیمت 
مواد غذایی جلوگیری نکرده، بلکه به فس��اد چشمگیری 
نیز دامن زده اس��ت.به نظر می رسد این شیوه تخصیص 
ارز و پرداخ��ت یارانه به کاالها به اهداف خود نرس��یده و 
بخش عمده ای از این دالرهای تخصیص یافته به جیب 
واردکنن��دگان و افرادی که دارای رانت بوده اند، رس��یده 

است.اما یکی از نکات اصلی که در زمینه  تخصیص ارز 
ترجیحی وجود دارد به مس��اله امنیت غذایی و وابستگی 
کش��ور به واردات کاالهای اساس��ی همچ��ون گندم و 
دانه های روغنی بازمی گردد. کارشناس��ان اقتصاد ایران 
معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را در ارتباط با کاالهای 
اساسی وابسته به کشورهای خارجی کرده و امنیت غذایی 

کشور به خطر افتاده است.
ارز ���4200 تومان�ی امنی�ت غذای�ی کش�ور را به خطر 

انداخت
کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران، در زمینه 
وابس��تگی به واردات در زمینه محصوالت استراتژیک و 
کش��اورزی گفت: هنگامی که قیمت  گ��ذاری کاالها به 

 صورت مصنوعی انجام می  ش��ود، یعنی روی کاالهای 
اساس��ی یارانه پرداخت می  ش��ود، در واقع امنیت غذایی 
کش��ور به خطر می  افتد.وی ادام��ه داد: برای مثال وقتی 
با ارز ترجیحی گندم وارد کشور می  شود، دیگری تمایلی 
برای خرید گندم از کشاورزان وجود ندارد و همین باعث 
کاهش تولیدات داخلی و به خطر افتادن امنیت غذایی می 
 ش��ود. این اتفاق به اقتصاد کشور این عالمت را می  دهد 
که دنبال تولید کاالی اساسی نروید و دنبال ایجاد امنیت 
غذایی در کش��ور نباش��ید.به خطر افتادن امنیت به دلیل 
ارزان تمام شدن واردات کاالهای اساسی نسبت به تولید 
داخلی همان محصوالت رخ داده است. زمانی که کاالیی 
با ارز ارزان وارد کشور می شود، تولید این محصول گران 

تر تمام ش��ده و تمایل به واردات آن محصول رشد قابل 
توجهی پیدا می کند.همین مس��اله موجب شده، الگوی 
کش��ت محصوالت کش��اورزی نیز در کش��ور تغییرات 
گس��ترده ای پی��دا کند. به عنوان نمونه، در این ش��رایط 
کش��اورز به جای تولید گندم و دان��ه  های روغنی که به 
دلیل واردات قیمت آن دیگر صرف��ه اقتصادی ندارد، به  
دنبال تولید سایر محصوالت می رود. مشکل جایی بیشتر 
می ش��ود که کش��اورزان تولید محصوال آب بَر را شروع 
کنند. این مس��اله با توجه به خشکسالی های چند سال 
اخیر کش��ور را با چالش جدیدی مواجه می کند.  در واقع 
اعمال سیاست ارز ترجیحی که با اهدافی مانند جلوگیری 
از افزایش هزینه خانوارها و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان 
بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت، در 
واقع در بخش کشاورزی مانند ۲ تیغه قیچی و تهدیدکننده 
بخش کشاورزی عمل کرد و مانند پتک سنگینی بود که 
بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد.این 
سیاست غلط، شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی 
)معیاری از هزینه تولید و ش��اخص پیش  نگر که با یک 
وقفه به سطح مصرف  کننده انتقال پیدا می  کند( و قیمت 
بازاری کاالهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره  ای نبردند. از طرف دیگر به دلیل 
کاهش منابع مالی برای س��رمایه  گذاری  های مولد و در 
واقع هدایت منابع یارانه  ای به س��مت واردات نهاده  ها و 
کاالهای اساسی، سرمایه  گذاری در بخش کشاورزی کند 
شد.همین مساله سبب شده است، تولید بخش کشاورزی 
در کش��ور با افت مواجه ش��ده و وابستگی به واردات نیز 
بیش��تر شود. اما حاال با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن 
قیمت ها و رشد قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان 
می توان امیدوار به رش��د تولید محصوالت کشاورزی و 

استراتژیک در کشور بود.

رئیس انجمن تامین کنندگان غالت ایران گفت: دولت 
س��امانه های اجرایی را حفظ کرد اما از س��وی دیگر 
رویه قیمت گذاری ها را منتفی نکرد از این رو بخشی از 
تامین و واردات کاالهای اساسی به شرکت های دولتی 
محول  ش��د این در حالیس��ت که رویه های اجرایی و 
دستورالعمل های دولت به کوچک شدن دولت منتهی 
نمی شود و در ۲ سال اخیر حجم کارکرد شرکت های 
دولتی بیشتر شده است.به گزارش ایلنا،کاوه زرگران با 
رد تاثیر عدم احیای برجام در تامین کاالهای اساسی، 
گف��ت: تحریم ها، تراکنش ها و م��راودات بانکی ما را 
با چالش مواجه کردند اما نتوانس��تند خللی در واردات 
کاالهای��ی اساس��ی ایجاد کنند. تجربه ش��رکت های 
خصوصی در س��ال های تحریم باال رفته است و آنها 
می دانند چگونه در ش��رایط تحری��م، غالت مورد نیاز 
کش��ور را با س��هولت تهیه و تامین کنند.وی با بیان 
اینکه غذا شامل تحریم ها نمی شود، خاطر نشان کرد: 

شرکت های بین المللی بزرگ می توانند در حوزه تامین 
غذا طرف تجاری ش��رکت های ایرانی که در لیس��ت 
تحریم ها قرار ندارند باشند.این فعال اقتصادی نسبتی 
بین تحریم و عدم تخصیص ارز برای واردات کاالهای 
اساسی برقرار نکرد و افزود: تامین ارز ترجیحی برای 
دولت در مقاطعی از س��ال به موقع انجام نمی شد در 
نتیجه باعت تاخیر در ترخیص برخی کاالهای اساسی 
در گمرکات ایران می ش��د. پس به نظر من این رویه 
به تهیه کاال ارتباطی ندارد ما در تامین بودجه داخلی 
با چالش  مواجه هس��تیم.زرگران سال جاری را سالی 
خاص برای تامین کاالهای اساس��ی و غالت در دنیا 
معرفی ک��رد و افزود: خطر امنیت غذایی نس��بت به 
سال های گذشته برای تمامی کشورها ورای تحریم ها 
احس��اس می ش��ود. در حقیق��ت تامی��ن و مص��رف 
کااله��ای اساس��ی در دنیا با هم براب��ری نمی کند از 
این رو کش��ورهایی که زودتر بتوانند برنامه ریزی کنند 

و ذخای��ر اس��تراتژیک را افزایش بدهن��د در این بازه 
زمانی می توانند از این وضعیت به س��ادگی گذر کنند.

رئیس انجمن تامین کنندگان غالت ایران افزود: سال 
گذشته برای نخس��تین بار دولت همزمان با برداشت 
گندم در کش��ور ثبت سفارش ها را برای واردات گندم 
آغاز کرد و با توجه به اینکه متولی خرید گندم داخلی 
و واردات گندم ش��رکت بازرگان��ی دولتی بود تا پایان 
سال با واردات ۷ میلیون تن گندم نیاز کشور تا پایان 
سال تامین ش��د.زرگران برآورد واردات گندم در سال 
۱۴۰۱ را معادل س��ال گذشته دانست و تصریح کرد: 
پیش بینی برداشت ۱۰ میلیون تن گندم در سال جاری 
به نظر من دور از واقعیت اس��ت چراکه بنا به گزارشی 
که س��ازمان هواشناسی به هیئت دولت داده است در 
سال زراعی جاری )که از مهر سال گذشته شروع شده 
است( میزان بارندگی کشور کمتر از سال گذشته بوده 
اس��ت و تا مهر آینده نیز کم بارشی ها ادامه دارد پس 

نمی توان انتظار داش��ت با توجه به کاهش بارندگی ها 
برداشت بیشتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا برنامه ریزی های 
دولت در زمینه تامین غ��الت را قابل دفاع می دانید؟ 
گفت: آزادس��ازی یارانه ها اقدام مثبتی اس��ت چراکه 
فعاالن اقتصادی دیگر منتظر تخصیص ارز نمی مانند 
اما از س��وی دیگر قیمت های��ی که دولت اعالم کرده 
اس��ت توجیه واردات برای بخش خصوصی را دشوار 
کرده اس��تبه گفته زرگران؛ دولت سامانه های اجرایی 
را حفظ کرد اما از س��وی دیگ��ر رویه قیمت گذاری ها 
را منتف��ی نک��رد از این رو بخش��ی از تامین و واردات 
کاالهای اساسی به شرکت های دولتی محول  شد این 
در حالیس��ت که رویه های اجرایی و دستورالعمل های 
دولت به کوچک ش��دن دولت منتهی نمی ش��ود و در 
۲ س��ال اخیر حجم کارکرد شرکت های دولتی بیشتر 

شده است.

شرکت های دولتی به واردکنندگان کاالهای اساسی تبدیل می شوند
رئیس انجمن تامین کنندگان غالت ایران:

گامی جدید در تجارت ایران و سوریه
رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛

رئیس اتاق ایران گفت: اتاق های بازرگانی 
ای��ران و س��وریه نیازمن��د تدوی��ن برنامه 
راهب��ردی بلندم��دت برای توس��عه روابط 
اقتصادی هس��تند و باید مش��کالت حوزه 
حمل ونقل و تعرفه های گمرکی مورد توجه 
قرار گیرد.به گزارش ایس��نا، غالمحس��ین 
ش��افعی رئی��س ات��اق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در دیدار با هیات 
تجاری س��وریه اظهار کرد: ارتباط ایران با 
کشور س��وریه، ارتباط متفاوتی است که از 
صمیمیت فوق العاده و اراده محکم مسئوالن 
سیاس��ی برای توسعه روابط دوجانبه نشأت  
گرفته اس��ت؛ اما هن��وز به لحاظ توس��عه 
روابط اقتصادی، نتوانس��ته ایم متناس��ب با 
توس��عه روابط سیاسی حرکت کنیم.شافعی 

ادامه داد: به نظر می رسد اتاق های بازرگانی 
دو کش��ور نیازمند تدوی��ن برنامه راهبردی 
بلندم��دت برای توس��عه رواب��ط اقتصادی 
هس��تند. در تدوین این برنام��ه بلندمدت، 
نیازمن��د همکاری دولت های دو کش��ور با 
بخش خصوصی هس��تیم تا ب��ه این برنامه 
توج��ه کنن��د. البته صرفًا مس��ئله مبادالت 
اقتص��ادی کش��ور را نباید ب��ر روی مبادله 
کاال پایه گ��ذاری کنیم. آنچه می تواند برای 
توسعه اقتصاد سوریه آینده مطمئنی فراهم 
کند، کار بر روی مس��ائل اساسی است که 
زمینه همکاری میان دو کشور آماده است.
رئیس اتاق ای��ران در توضیح این موضوع، 
تصریح ک��رد: به عنوان مث��ال ظرفیت های 
قابل توجهی وجود دارد که یکی مش��ارکت 

ج��دی در بازس��ازی حوزه ه��ای مختلف و 
توسعه صنعتی س��وریه است. در این زمینه 
ظرفیت قابل توجه��ی برای همکاری وجود 
دارد که باید این زمینه ها را به صورت عملی 
فراهم کنیم. دراین ارتباط اتاق های مشترک 
دو کشور می توانند به عنوان محور اصلی این 
م��وارد را مورد توجه قرار دهند.ش��افعی در 
ادامه به برخی از مشکالت تجار اشاره کرد: 
مشکالتی مانند حمل ونقل زمینی و دریایی 
و موضوع تعرفه های گمرکی جز مس��ائلی 
اس��ت که اتاق مش��ترک ایران و س��وریه 
روی آن مطالعات��ی انج��ام داده و می تواند 
پیش��نهاد اصالحی خود را کند.رئیس اتاق 
ایران در ادامه این نشس��ت از س��فیر سابق 
و ش��فق دیوب، سفیر فعلی سوریه در ایران 

قدردانی کرد و تالش آن ها را عامل مهمی 
برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور 

عنوان کرد.
حجم مبادالت تجاری و اقتصادی توسعه  ���

یابد
همچنین در این دیدار محمد ابوالهدی اللحام، 
رئیس هی��ات اتحادیه اتاق ه��ای بازرگانی 
سوریه گفت: امکانات و ظرفیت های زیادی 
ب��رای همکاری میان ایران و س��وریه وجود 
دارد که اس��تفاده  نشده اس��ت؛ توجه به این 
ظرفیت ها نیازمند پیگیری اس��ت. سوریه به 
محصوالت تولید شده در جمهوری اسالمی 
ایران نیاز مبرم دارد. با توجه به سطح روابط 
سیاس��ی میان دو کش��ور، تمایل داریم که 
رواب��ط و حجم مبادالت تجاری و اقتصادی 

توس��عه یابد. نق��ش اتاق ه��ای بازرگانی دو 
کشور در جهت بهبود روابط میان دو کشور 
بس��یار مهم اس��ت.رئیس هی��ات اتحادیه 
اتاق های بازرگانی س��وریه گفت: دو کشور 
نی��از به تواف��ق در زمینه هایی مثل مس��ائل 
گمرکی دارند؛ تس��هیالت بازرگانی و تعرفه 
گمرکی مورد توجه ما هم اس��ت. دو کشور 
با تحریم ظالمانه روبرو هس��تند و همکاری 
اقتصادی میان دو کش��ور بسیار مهم است. 
ای��ن همکاری ها در اث��ر تماس های مداوم 
میان بازرگان ها و تجار افزایش می یابد.وی 
ادامه داد: در حوزه بازس��ازی س��وریه، دولت 
تس��هیالت زی��ادی را فراهم ک��رده که ما 
می توانیم در آینده از نیازهای حوزه بازسازی 

اطالع دقیق تری به شما بدهیم. 



اخبار
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بانک و بیمه

کمک 2 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریالی 
بانک ملی ایران به دانش آموزان 

مناطق محروم
صندوق پس انداز ملی ایران به منظور کمک 
به ارتق��ای دانش و مهارت دانش آموزان بی 
بضاع��ت، موسس��ه خیریه همیاران توس��عه 
دان��ش را مورد حمایت ق��رار داد. به گزارش 
رواب��ط عمومی بان��ک ملی ای��ران، محمود 
خادمیان رئیس این صندوق امروز در نشستی 
که در محل موسسه بنیاد دانش برگزار شد با 
اشاره به اقدامات بانک ملی در راستای کمک 
به محرومیت زدایی از کشور، گفت: این بانک 
از محل منابع قرض الحسنه مردمی تا کنون 
بیش از ۱۲۰ مدرسه در سراسر کشور احداث 
و یا تجهیز و تکمیل کرده اس��ت. وی افزود: 
آزادسازی ۱۰۸۸ زندانی جرایم غیرعمد، خرید 
۲۰۷۷ دستگاه تبلت برای دانش آموز مناطق 
محروم و احداث و تجهیز ۱۵ کتابخانه، تنها 
بخش��ی از خدمات بانک مل��ی ایران در این 

حوزه است. 

بازدید سرپرست بانک کشاورزی از 
طرح های کشاورزی و صنعتی استان 

مرکزی
 مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی،با 
هدف بررس��ی طرح ها و آگاه��ی از آخرین 
وضعیت پیش��رفت ط��رح ه��ای صنعتی و 
کش��اورزری اس��تان مرکزی، روز پنجشنبه 
۵خرداد ماه به این اس��تان س��فر ک��رد.  به 
گزارش روابط عمومی مدیریت ش��عب بانک 
کش��اورزی اس��تان مرکزی، رضایی در این 
س��فر یک روزه ضمن دی��دار با  نماینده ولی 
فقیه در اس��تان مرکزی و ام��ام جمعه اراک، 
اس��تاندار مرک��زی و فرمانده س��پاه روح اهلل 
این اس��تان، درباره توانمندی های موجود در 
بخش صنعت و کش��اورزی استان مرکزی و 
لزوم  حمایت های مال��ی و تأمین نقدینگی 

برای این بخش ها گفت و گو کرد. 

با تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
موسسه اعتباری ملل 3۴5 نفر به خانه 

بخت رفتند 
موسس��ه اعتباری ملل در راس��تای تسهیل 
امرازدواج جوانان عزیز به ۳۴۵ نفر تسهیالت 
ق��رض الحس��نه ازدواج پرداخ��ت نمود.  به 
گزارش موسس��ه اعتباری ملل: این موسسه 
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی نسبت 
به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
اقدام می نماید. ای��ن گزارش می افزاید: در 
اردیبهش��ت ماه با تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج ۳۴۵ نف��ر از زوج های جوان به خانه 
بخ��ت رفتند و تعداد ۸۰۴ نف��ر نیز در نوبت 
دریافت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
در این موسس��ه می باش��ند. گفتنی اس��ت 
متقاضیان دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج می بایس��ت پس از ثبت نام از طریق 
سایت بانک مرکزی، یکی از شعب موسسه 
اعتباری مل��ل را برای دریافت تس��هیالت 

انتخاب نمایند.

شرکت های بیمه ای خسارت های با 
آثار با اهمیت را نزد سهامداران افشا 

می کنند
معاون مالی و س��رمایه گذاری شرکت بیمه 
»ما«، اظهار کرد: ش��رکت ه��ای بیمه ای، 
ح��وادث مهمی را که در چند س��ال اخیر رخ 
داده و اثر با اهمیتی برروی س��ود وزیان آنها 
داشته در اسرع وقت افشا کرده اند. به گزارش 
روابط عمومی بیمه »ما«، وحید وثوق درگفت 
و گو با چابک آنالی��ن درخصوص اینکه آیا 
ش��رکت های بیمه ای بعد از وقوع هرحادثه 
ای ملزم به افشای اطالعات هستند یا خیر؟، 
گفت: اینکار توس��ط ش��رکت های بیمه ای 
انجام می ش��ود. وی با اش��اره به نامشخص 
بودن میزان و نوع خس��ارت درهنگام وقوع 
حادثه، افزود: در لحظه وقوع خسارت معلوم 
نیست که آیا این ریسک در تعهد بیمه بوده 
یا خیر؟ ولی ب��ه طورمعمول اتفاقاتی که رخ 
داده و رقم های با اهمیتی هم بوده توس��ط 
ش��رکت ها افشا شده اس��ت. معاون مالی و 
سرمایه گذاری ش��رکت بیمه »ما«، تصریح 
کرد: درمواردی که اثبات شود که شرکت این 
موضوع را می دانسته و اثر سود و زیانی قابل 
توجهی روی صورت ه��ای مالی می گذارد 
باید شفافیت صورت بگیرد که  تاکنون توسط 

شرکت های بیمه ای افشا شده است. 

اخبار

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ش��یراز ضمن ارائه 
گزارش عملکرد س��االنه به حاضران در جشن نسیم 
مه��ر، از همکاری بانک قرض الحس��نه مهر ایران در 
پرداخت وام قرض الحس��نه به خانواده زندانیان تقدیر 
کرد. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، جش��ن نسیم مهر به مناسبت روز ملی حمایت 
از خانواده های زندانیان در س��الن شهید دستغیب اداره 
کل زندان های استان فارس با حضور جمعی از خیران 
استانی برگزار شد. »محمود قربانی« مدیرعامل انجمن 

حمایت زندانیان ش��یراز ضم��ن ارائه گزارش عملکرد 
س��االنه به حاضران، از همکاری بانک قرض الحسنه 
مه��ر ایران در پرداخت وام قرض الحس��نه به خانواده 
زندانیان تقدیر کرد. در این جشن بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اس��تان فارس برای اطالع رسانی خدمات و 
تشریح فعالیت های بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی 
با میز خدمت حضور یافت. در این جلسه که با حضور 
»س��ید مصطفی بحرینی« دادستان شیراز و »اسحاق 
ابراهیمی« مدیر کل سازمان زندان استان و جمعی از 

خیرین استان برگزار شد، خیران یک میلیارد تومان به 
انجمن حمایت از خانواده زندانیان برای کمک به این 
خانواده ها اهدا کردند. »حسین  پور نورعلی« مدیرکل 
س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( در استان فارس گفت: 
همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، با کمک ستاد 
اجرای��ی فرمان ام��ام )ره(، ۱۶ نف��ر از زندانیان جرائم 
غیرعمد با مبل��غ ۲۸۰ میلیون تومان آزاد ش��ده و به 
آغوش خانواده بازگشتند. وی اظهار داشت: همچنین 
ب��ه منظور حمایت از خانوار ه��ای زندانیان تعداد ۷۵۰ 

بس��ته غذایی به ارزش ح��دود ۶۰۰ میلیون تومان در 
قال��ب رزمایش نس��یم مهر تهیه و توزیع ش��د. بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در استان فارس پیش از این 
نیز در حوزه مسئولیت اجتماعی اقدامات قابل توجهی 
انج��ام داده، به طوری ک��ه ۹۸۵ قلم کاال و تجهیزات 
پزش��کی به ارزش ۱۲ میلیارد ری��ال را خریداری و در 
اختیار مراکز بهداشتی و درمانی استان قرار داده است. 
همچنین ۱۰۰ بسته معیشتی تهیه و بین خانواده های 

کمتر برخوردار توزیع کرده است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران در حمایت از زندانیان نقش مؤثری دارد

دکتر ابراهیمی خبر داد

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه از اختصاص 
بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال تس��هیالت بدون ضامن به 
بیش از ۱۲۳ هزار فقره پرونده، از ابتدای اجرای این طرح در 
بانک سپه خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ 
دکتر آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 
تس��هیالت اعطایی بدون ضامن در بانک س��په به عنوان 
نخستین بانک، پس از دستور رئیس محترم جمهور مبنی 
بر تسهیل شرایط پرداخت تسهیالت خرد و در پی بخشنامه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کمک به افزایش قدرت 
خرید و رفع نیازهای مالی ضروری آحاد مردم قابل دریافت 

است.
اختصاص بیش از ���32 هزار میلیارد ریال به تس�هیالت 

بدون ضامن
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اینکه تسهیالت بدون ضامن 
تا سقف یک میلیارد ریال در تمامی شعب بانک سپه سراسر 
کشور پرداخت شده است، ابراز داشت: در مجموع بیش از 
۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت بدون ضامن به بیش از ۱۲۳ 
هزار فقره پرونده تسهیالتی همزمان با آغاز اجرای طرح از 
بهمن ماه ۱۴۰۰ تاکنون پرداخت شده است. دکتر ابراهیمی 
افزود: تسهیالت ارزان قیمت بانک سپه به اشخاص حقیقی و 

حقوقی، صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا 
و اشخاص آسیب پذیر جامعه پرداخت می شود.

 پرداخت بیش از ���2500 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در بانک سپه

دکتر ابراهیمی همچنین با بیان اینکه طی دوماه نخست 

س��ال جاری ۲ هزار و ۵۳۱ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در بانک س��په پرداخت شده است، گفت: بیش از ۳ 
هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
به زوج های جوان تازه ازدواج کرده واجد ش��رایط در شعب 
بانک س��په اختصاص و پرداخت شده اس��ت. وی افزود: 

زوج های جوان تازه ازدواج کرده، یارانه بگیران و مستأجران 
آس��یب دیده ناش��ی از کرون��ا از جمل��ه دریافت کنندگان 
تس��هیالت قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد از بانک سپه 
هس��تند.  دکتر ابراهیمی تأکید کرد: بانک سپه در زمینه 
پرداخت تسهیالت بر اساس سهمیه، نرخ مصوب و دریافت 
وثیقه طبق ضوابط و مقررات اعالم شده در بودجه سنواتی، 
همواره در زمره بانک های برتر کش��ور است. مدیرعامل 
بانک سپه در پایان ضمن تشریح تسهیالت قابل ارائه به 
آحاد جامعه اعم از حقیقی و حقوقی، اظهار داشت: بانک سپه 
عالوه بر پرداخت تسهیالت خرد مذکور، در ارائه تسهیالت 
قرض الحسنه خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمینی)ره(، اشتغال ایثارگران، اشتغال 
فراگیر مشاغل خانگی، مسکن نخبگان، قضات، ایثارگران، 
جانبازان و خانواده ش��هدا، کارکنان ارتش، آسیب دیدگان 
ناش��ی از حوادث قهری و نوس��ازی و بهس��ازی مسکن 
روستایی، خرید تضمینی گندم و محصوالت کشاورزی، 
نهاده های دامی، بهسازی و نوسازی نانوایی ها، تسهیالت 
حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از کرونا و ... نیز 

نقش مؤثری داشته است.

پرداخت بیش از 123هزار  فقره تسهیالت بدون ضامن در بانک سپه

تداوم ثبت باالترین تراز عملیاتی از سوی بانک ملت
نسبت به بانک های بورسی ارزیابی شد:

بانک مل��ت آمار عملکرد مال��ی خود را در 
فروردین ماه س��ال جاری منتش��ر کرد که 
بر اس��اس آن در اکثر ش��اخص های مهم، 
رتبه نخس��ت را از آن خود کرده اس��ت. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک ملت، تراز 
عملیات��ی »وبملت« در فروردین ماه ۱۴۰۱ 

)مازاد درآمد تسهیالت به سود پرداختی به 
س��پرده ها( در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۴۹ درصد رشد داشته  که همچون 
ماه های گذش��ته روند صعودی داش��ته و 
ای��ن بانک را در صدر بانک های بورس��ی 
از لحاظ  باالترین ت��راز عملیاتی قرار داده 

اس��ت. بر اساس این گزارش، بانک ملت با 
ثبت تراز مثب��ت عملیاتی ۲.۹ هزار میلیارد 
تومانی و کس��ب رتبه نخس��ت با اختالف 
۱۶۷ درصدی نسبت به بانک بعدی، باالتر 
از دیگر بانک های بورس��ی  قرار گرفته تا 
برای چندمی��ن بار در این ش��اخص مهم، 

س��ردمدار بانک های بازار سرمایه باشد. بر 
این اس��اس، بانک ملت در شاخص نسبت 
تس��هیالت به سپرده که وضعیت مشارکت 
در یک اقتص��اد و همچنین پایداری تأمین 
مالی از س��وی بانک ها را ارزیابی می کند 
و به نوعی معرف نسبت وام های پرداختی 

پوش��ش داده ش��ده از محل س��پرده های 
دریافتی از مش��تریان بانک اس��ت با ثبت 
مق��دار ۱۱۴ درصد عالوه ب��ر حفظ جایگاه 
نخس��ت در می��ان بانک های بورس��ی و 
فرابورس��ی، باالترین درصد رشد یک ساله 

را نیز به خود اختصاص داده است.
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 ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ایران
برک��ت وجود ح��رم مطهر حضرت امام علی بن موس��ی 
الرضا علیه السالم در س��رزمین ما و حضور معنوی ایشان 
در سرتاس��ر کش��ور و در دل آحاد مردم ما آشکار است. به 
گزارش مهر، برکت وج��ود حرم مطهر حضرت امام علی 
بن موسی الرضا علیه السالم در سرزمین ما و حضور معنوی 
ایشان در سرتاسر کشور و در دل آحاد مردم ما آشکار است. 
امام هشتم علیه الصالة و السالم ولی نعمت معنوی و فکری 
و مادی ملت ایران است. زیارت دیدار مشتاقانه برگزیدگان 
خداوند است. برقرار ساختن ارتباط قلبی با حجت پروردگار 
و حضور در مشهد و گرامی شمردن شهید است. امام رضا 
علیه السالم درباره زیارت می فرماید: ان لکل امام عهدا فی 
عنق اولیائه وشیعته وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن االداء 
زی��ارة قبورهم. فمن زارهم رغبة فی زیارتهم وتصدیقا بما 
رغبوا فیه کان ائمتهم ش��فعاءهم یوم القیامة؛ هر امامی را 
در گردن پیروانش پیمانی است. هر که امامان را مشتاقانه 
زیارت کند و آنچه مورد خواست و اشتیاق آنان است درست 
ش��مارد، آنان نیز در روز رستاخیز ش��فیعانش خواهند بود. 
»وس��ایل الشیعه، ج ۱۰، ص ۲۵۳« و نیز فرمود: به زودی 
توس محل آمد و شد شیعیان و زائرانم می گردد. بدان، هر 
که مرا در توس - که از وطنم ]مدینه[ دور است - زیارت 
کن��د، روز قیام��ت در حالی که آمرزیده ش��ده با من و هم 

رتبه ی من خواهد بود.
نبرد سیاسی امام رضا )ع( ���

در کتاب انس��ان ۲۵۰ ساله، با اس��تفاده از بیانات حضرت 
آیت اهلل خامنه ای نگاهی یکپارچه از سیره سیاسی و روش 
مبارزاتی ائمه علیهم السالم ارائه شده است. عنوان کتاب، 
برگرفته از سخنان معّظم له اس��ت و گویای این نکته که 
تمام کارهاِی ائمه علیهم السالم پس از شهادت پیامبر اکرم 
در سال ۱۱ هجری تا شهادت امام حسن عسگری در سال 
۲۶۰ در طول این ۲۵۰ س��ال کارِ یک انسان با یک هدف 
و با تاکتیک های مختلف است. گویی ائمه، انساِن واحدی 
بودند که ۲۵۰ س��ال زندگی کرده. این »انس��اِن واحد« به 
قرینه های بس��یاری که در تاریخ زندگی ایشان وجود دارد 
و بناب��ر وظیفه ای که خدا بر عهده آنها گذاش��ته، درصدد 
برقراری حکومت اسالمی در جامعه اسالمی بودند. و در این 
راه مبارزات سیاسِی بسیاری داشته اند. در این کتاب بیش از 
آنکه دالیل اثبات نظریه و جزئیات وقایع زندگانی ائمه مطرح 
شده باشد، سعی شده تحلیل درستی از وقایع تأثیرگذار تاریخ 
صدر اسالم، مانند دوران حکومت امیرالمؤمنین، واقعه صلح 
امام حس��ن با معاویه، قیام امام حسین، حفظ جریان تشیع 
توس��ط امام سجاد گسترش دامنه تشیع توسط امام باقر و 
امام صادق، مبارزه مخفیانه امام کاظم، ماجرای والیتعهدی 
امام رضا و گسترش تشکیالت شیعه در زمان سه امام آخر. 
به عبارت بهتر این کتاب بیشتر از آنکه کتابی تاریخی باشد 
که به ریز و درشت وقایع تاریخ ائمه اشاره کرده باشد، کتابی 

تحلیلی اس��ت برای معرفی درسِت ش��یوة زندگانی ائمه و 
مقصود و هدفی که برای آن مبارزه کرده اند. در این کتاب 
آمده است: همیشه چنین است که نزدیکی دینداران به دنیا 
طلب��ان از آبروی دینداران می کاهد و بر آبروی دنیا طلبان 
می افزاید. مأمون از دعوت امام هشتم به خراسان مقاصدی 
را تعقیب می کرد که اما سیاست او به سیاستی ضد او بدل 
شد. امام علی بن موسی الرضا )ع( با تدبیری الهی بر مأمون 
فائق آمد و او را در میدان نبرد سیاسی ای که خود به وجود 
آورده بود، به طور کامل شکست داد. هنگامی که امام را از 
مدینه به خراس��ان دعوت کردند آن حضرت فضای مدینه 
را از کراه��ت و ناراحتی خود پر ک��رد، به طوری که همه 
کس یقین کردند که مأمون با نیت سو حضرت را از وطن 
خ��ود دور می کند. امام در وداع با ح��رم پیغمبر، در وداع با 
خانواده اش هنگام خروج از مدینه، در طواف کعبه که برای 
وداع انجام می داد، با گفتار و رفتار، با زبان دعا و زبان اشک، 
بر همه ثابت کرد که این س��فر، س��فر مرگ اوست. همه 
کسانی که باید طبق انتظار مأمون نسبت به او خوشبین و 
نسبت به امام به خاطر پذیرش پیشنهاد او بدبین می شدند، 
در اولین لحظات این س��فر دلشان از کینه مأمون که امام 
عزیزشان را این طور ظالمانه از آنان جدا می کرد و به قتلگاه 
می برد، لبریز شد. هنگامی که در مرو پیشنهاد والیتعهدی 
آن حضرت مطرح شد، حضرت بشدت استنکاف کردند و تا 
وقتی مأمون به صراحت آن حضرت را تهدید به قتل نکرد، 
آن را نپذیرفتند. حتی فضل بن سهل در جمعی از کارگزاران 
و مأموران حکومت گفت من هرگز خالفت را چنین خوار 
ندیده ام، امیرالمؤمنین آن را به علی بن موس��ی الرضا )ع( 
تقدیم می کند و علی بن موسی دست رد به سینه او می زند. 
علی بن موس��ی الرضا )ع( فقط بدین شرط والیتعهدی را 
پذیرفت که در هیچیک از شئون حکومت دخالت نکند و به 
جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبیر امور نپردازد و مأمون 
که فکر می کرد فعاًل در شروع کار، این شرط قابل تحمل 
است و بعدها به تدریج می توان امام را به صحنه فعالیت های 
خالفتی کشانید، این ش��رط را قبول کرد. معّمر بن خاّلد 
از امام هش��تم )ع( نقل می کند که مأمون به امام می گوید 
اگر ممکن است به کس��انی که از او حرف شنوی دارند در 

باب مناطقی که اوضاع آن پریشان است چیزی بنویس و 
امام استنکاف می کند و قرار قبلی که همان دخالت نکردن 
مطلق است را به یادش می آورد، و یا در ماجرای نماز عید 
مأمون به این بهانه که »مردم قدر تو را بشناسند و دل های 
آن��ان آرام گیرد« امام را به امامت نماز عید دعوت می کند. 
امام اس��تنکاف می کند و پس از اینک��ه مأمون اصرار را به 
نهایت می رساند، امام به این شرط قبول می کند که نماز را 
به شیوه پیغمبر و علی بن ابی طالب به جا آورد و آنگاه امام 
از این فرصت چنان بهره ای می گیرد که مأمون را از اصرار 
خود پشیمان می سازد و امام را از نیمه راه نماز برمی گرداند، 
یعنی به ناچار ضربه دیگری بر ظاهر ریاکارانه دستگاه خود 
وارد می س��ازد. اما بهره برداری اصلی امام )ع( از این ماجرا 
بسی از این ها مهم تر است. تریبون عظیم خالفت در اختیار 
امام قرار گرفت و امام در آن س��خنانی را که در طول ۱۵۰ 
سال جز در خفا و با تقّیه و به نزدیکان درجه یک گفته نشده 
بود، به صدای بلند فریاد کرد و با استفاده از امکانات معمولی 
آن زم��ان که جز در اختیار خلفا و نزدیکان درجه یک آنان 
قرار نمی گرفت، آن را به گوش همه رساند. در آن سال در 
مدینه و شاید در بسیاری از آفاق اسالمی هنگامی که خبر 
والیتعهدی علی بن موس��ی الرضا رسید در خطبه فضائل 
اهل بیت بر زبان رانده شد. اهل بیت پیغمبر که هفتاد سال 
علنی بر منبرها دشنام داده شدند و سال های متمادی دیگر 
کس��ی جرئت بر زبان آوردن فضائل آنان را نداشت، اکنون 
همه جا به عظمت و نیکی یاد ش��دند، دوستان آنان از این 
حادثه روحیه و قوت قلب گرفتند، بی خبرها و بی تفاوت ها با 
آن آشنا شدند و به آن گرایش یافتند و دشمنان سوگندخورده 
احساس ضعف و شکست کردند، محدثین و متفکرین شیعه 
معارفی را که آن روز جز در خلوت نمی شد به زبان آورد، در 
جلس��ات درسی بزرگ و مجامع عمومی بر زبان راندند. در 
حالی که مأمون امام را جدا از مردم می پسندید و این جدایی 
را در نهایت وس��یله ای برای قطع رابطه معنوی و عاطفی 
میان امام و مردم می خواست، امام در هر فرصتی خود را در 
معرض ارتباط با مردم قرار می داد. تشکیل مجالس مناظره 
مث��ل مناظره امام با رهبران ادیان و مذاهب مختلف نیز از 
جمله این تدبیرهاست، چنانکه می دانیم مأمون از تأثیر این 
وسیله نیز ناامیدتر می شد. بنابر روایت یک یا دو بار توطئه 
قتل امام را ریخت و یک بار هم حضرت را در سرخس به 
زندان افکند، اما این شیوه ها هم نتیجه ای جز جلب اعتقاد 
همان دست اندرکاران به رتبه معنوی امام را به بار نیاورد، 
و مأمون درمانده تر و خش��مگین تر شد. در آخر چاره ای جز 
آن نیافت که به دس��ت خود و بدون هیچ واسطه ای امام را 
مس��موم کند و همین کار را هم ک��رد و در ماه صفر ۲۰۳ 
هجری یعنی نزدیک دو سال پس از آوردن آن حضرت از 
مدینه به خراسان دست خود را به جنایت بزرگ و فراموش 

نشدنی قتل امام آلود.

از در و دیوار حرم امام رضا )ع( رأفت می بارد؛
فرهنگی

www.asre- i ranian. i r

روز نامه صبح ايران

آخرين اخبار و تحلیل هاي روز ايران و جهان را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانیان بخوانید



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بیژن نوباوه وطن

دباغ در بازار عطر فروشان
روزي مردي از بازار عطرفروشان مي گذشت، ناگهان 
بر زمین افتاد و بیهوش شد.مردم دور او جمع شدند و 
هرکسي چیزي مي گفت، همه براي درمان او تالش 
مي کردند.یکي نبض او را مي گرفت، یکي دس��تش 
را مي مالی��د، یکي کاه ِگِل تر جلو بیني او مي گرفت، 
یکي لباس او را در مي آورد تا حالش بهتر شود.دیگري 
گالب بر صورت آن مرد بیهوش مي پاش��ید و یکي 
دیگر عود و عنبر مي س��وزاند.اما این درمان ها هیچ 
سودي نداش��ت.مردم همچنان جمع بودند.هرکسي 
چیزي مي گفت.یکي دهانش را بو مي کرد تا ببیند آیا 
او ش��راب یا بنگ یا حشیش خورده است؟ حال مرد 
بدتر و بدتر مي شد و تا ظهر او بیهوش افتاده بود.همه 
درمانده بودند.تا اینکه خانواده اش باخبر شدند، آن مرد 
برادر دانا و زیرکي داشت او فهمید که چرا برادرش در 
بازار عطاران بیهوش شده است، با خود گفت: من درد 
او را مي دانم، برادرم دباغ اس��ت و کارش پاک کردن 
پوس��ت حیوانات از مدفوع و کثافات است.او به بوي 
بد عادت کرده و الیه هاي مغزش پر از بوي سرگین 
و مدفوع است.کمي سرگین بدبوي سگ برداشت و 
در آس��تینش پنهان کرد و با عجله به بازار آمد.مردم 
را کنار زد، و کنار برادرش نشس��ت و سرش را کنار 
گوش او آورد بگونه اي که مي خواهد رازي با برادرش 
بگوید.و با زیرکي طوري که مردم نبینند آن مدفوع بد 

بوي را جلو بیني برادر گرفت.

رونمايی از سرديس چهره های ماندگار ورزش ايران حکايت

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )8۷(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحم��ن الرحیم َو اْمُح َع��ْن ُقُلوبِِهْم َخَط��َراِت الَْماِل 
الَْفُتوِن… و اندیش��ة م��ال فتنه انگیز را از صفحه دل 
م��رزداران محو کن. مال به جه��ات ذیل یک تهدید 
جدی برای نفوذ و به س��قوط کش��اندن افراد ضعیف 
االیمان به حساب می آید: ۱. امکان شراکت شیطان؛ 
»ش��اِرکُهْم ِفی الَأْْمواِل َو الَأْْوالِد )اسراء/۶۲( ۲. زیاده 

خواهی؛ »تَکاُثٌر ِف��ی الَأْْمواِل َو الَأْْوالِد )حدید/۲۰( ۳. 
امکان بازدارندگی از ی��اد خداوند؛ »ال ُتلِْهکْم أَْموالُکْم 
ِ«)منافقون/۹( ۴. ازمایش  َو ال أَْوالُدک��مْ َعْن ِذک��ِر اهللهَّ
بودن مال؛ أَنهَّم��ا أَْموالُکْم َو أَْوالُدکْم ِفْتَنٌة«)انفال /۲۸( 
از درخواس��ت نورانی امام س��جاد علیه السالم بر می 
اید که حب مال بس��یار خطرناک اس��ت فکر آن نیز 
خطرناک اس��ت و محبت م��ال در دل جای می گیرد 

و بس��یار فریبنده است و احتمال سقوط و نفوذ توسط 
مال بسیار قوی است، کم رنگ کردن محبت به مال 
مورد نظر نیس��ت بلکه انقطاع کامل مورد نظر اس��ت 
محب��ت به مال مانند یک ویروس عمل می کند و می 
توان��د تمام وج��ود ما را آلوده کند ب��ا توجه به جایگاه 
محبت مال در قلب خطر وجود داشتن آن بسیار بسیار 

خطرناک است.
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فناوري

ضبط صوت هوشمند ساخته شد
ضبط صوتي ابداع شده که با قلم هوشمند یکپارچه مي شود و همزمان در حالي که فرد یادداشت مي نویسد، 
صوت را ضبط مي کند.به گزارش مهر، چندي قبل قلم هوش��مندي س��اخته شد که علي رغم ظاهر معمولي 
اش قابلیت انتقال یادداش��ت ها به موبایل یا تبلت را به کمک بلوتوث داشت.اکنون این شرکت یک دستگاه 
ضبط صوت ابداع کرده که با این قلم هوشمند یکپارچه مي شود.به این ترتیب متن یادداشت شده با صوتي 
ک��ه ضبط مي ش��ود نیز همخوان مي ش��وند.به یاد آوردن آنچ��ه که در کالس درس گفته مي ش��ود و تمام 
اطالعات، مصاحبه ها یا کنفرانس ها غیرممکن اس��ت.اما با کمک این ابزارهاي هوش��مند مي توان به طور 
کامل به آنچه که در کالس درس گفته مي ش��ود را ثبت و همزمان تمرکز کرد.هنگامي که فرد یادداش��تي 
روي کاغذ مي نویسد و دستگاه ضبط صوت نیز روشن است، نه تنها صداي موجود ثبت مي شود بلکه صوت 
و نوش��تار نیز با یکدیگر همخوان مي شوند.این دس��تگاه ۱۶ گیگابایت حافظه داخلي دارد و باتري آن براي 

۱۰ ساعت ضبط صدا کافي است.

»ژان پل سارْتْر« که بود؟
ژان پل س��اْرْتْر نویس��نده معروف فرانسوي، در ۲۱ ژوئن ۱۹۰۵م در ش��هر پاریس فرانسه به دنیا آمد.وي در 
خردسالي پدر را از دست داد و تحت نظر مادر و مادربزرگش تربیت یافت.سارتر پس از اخذ دانش نامه خود به 
تدریس پرداخت و از ۳۳ س��الگي، فعالیت مطبوعاتي خود را آغاز کرد.وي در س��ال بعد مجموعه داستان هاي 
کوتاه را تحت عنوان دیوان منتشر نمود و سپس خود، رماني به نام تهوع نگاشت که باعث شهرت او شد.وي 
در این کتاب، اندیشه خود را درباره پوچي زندگي و آرزوهایی که به ناکامي و آشفتگي روح مي انجامد، منعکس 
مي س��ازد.وي هم چنین در مجموعه داس��تان هاي کوتاه دیدار نیز کس��اني را توصیف کرده است که هریک 
مي خواهند به نحوي از زندگي پوچ خود بگریزند، اما هرجا مي روند به دیواري بر مي خورند که راه گریزشان را 
ناممکن مي سازد.سارتر در سال هاي بعد، به نشر عقاید خود پرداخت و در شمار رهبران مکتب اگزیستانسیالیسم 
یا اصالت وجود قرار گرفت.براس��اس این مکتب فلس��في، انسان و هستي او مرکز و غایت همه مسائل است.

سارْتْر شالوده نظریات فلسفي خود را با تکیه بر آثار فالسفه بزرگ جهان قرار داد.به نظر او، این فلسفه پاسخي 
به دردهاي وي و دیگر ابناء بشر بود.پل ساْرتْر مي گفت: آن چه که من از زندگي دارم این است که فقط زنده 
هستم و این هم یک کیفیت خسته کننده است.من زندگي مي کنم، فقط براي آن که بمیرم.همه ما، وجودهاي 
مجعولي در یک دنیاي مجعول هستیم.وي درباره آزادي، مي گفت: در این دنیاي ماشیني، ما آدمیان محکوم 
به آزادي هس��تیم، اما این آزادي ما را مجبور مي س��ازد که در جس��تجوي ذات واقعي خویش برآییم و رنج و 
مالل شخصي را با بزرگواري پذیرا گردیم.مذهب اصالت وجوِد ساْرتر را مي توان به تسلیم شجاعانه در برابر 
سرنوشت توصیف کرد که تعبیر جدیدي از بدبیني برخي فالسفه است، اما بدون گله و شکایت.وي مي گفت، 
بگذارید بدین فکر خرسند باشیم که تماشاگران شیفته وجود هستیم، ولي با آنچه مشاهده مي کنیم هیچ گونه 
نس��بت اساسي نداریم.ساْرتْر عقیده نویسندگان گذش��ته را که از زیر بار تعهد شانه خالي مي کردند و به اصل 
هن��ر براي هنر معتقد بودند، طرد مي کند و نظر چنین نویس��ندگان را ک��ه اگر هم جامعه را وصف مي کردند، 
چون ناظري ساده یا دانشمندي بودند که اجتماع را آزمایشگاه خود مي پنداشته اند، قبول ندارد.در نظر سارتر، 
عالم ادب نیز باید مانند هر امر دیگر، هدفي را دربرداشته باشد و از حال بي طرفي و بي غرضي بیرون و وظیفه 
خود را نسبت به عالم بشریت انجام دهد.افراد در نظر ساتر، اجزایی هستند که در هم تاثیر متقابل مي گذارند 
و میان آنان تفاهمي اس��ت که موجب تشکیل روح کلي و واحد مي گردد، پس هیچ کس نباید به کار دیگران 
بي اعتنا بماند.به عقیده او، در دنیا خدایی وجود ندارد و زندگي چیز بیهوده اي اس��ت.پل س��ارتر نظرات خویش 
را ضمن یک سري کتاب، داستان کوتاه و قصه و نمایش نامه و مقاالتي منتشر مي ساخت که بازتاب فراواني 
در جامعه مي یافت.همان قدر که فلس��فه پل س��ارتر مورد انتقاد و اتهام قرار گرفته است، نوشته هایش هم از 
نظر بسیاري از مردم و منتقدین، ناپسند و هرزه است.بسیاري از جهان، فلسفه اش را فساد انگیز و غیراخالقي 
شناخته اند به طوري که در سال ۱۹۴۸م، نوشته هایش از طرف واتیکان، ضاله و گمراه کننده قلمداد گردید و 
براي هر کاتولیکي مطالعه آن ممنوع شد.علي رغم آن که سارتر همیشه از انسان گرایی دم زده است ولي به 
عنوان نمونه، وي بارها بر مظلومیت رژیم صهیونیستي اشک تمساح مي ریزد و از ستم اعراب، به ویژه آوارگان 
فلسطین که سرزمینشان غصب شده، ناله ها سر مي دهد.سارتر، مدت ها نویسنده و فیلسوف مورد عالقه و باب 
روز بود، اما بعدها از این نفوذ کاسته شد و بر مخالفان عقاید او افزوده گشت.ژان پل ساْرتْر سرانجام در سال 

۱۹۸۰م در هفتاد و پنج سالگي جان سپرد.

مشاهیر

فرمانده نیروی پدافن��د هوایی ارتش گفت: افزایش دقت 
س��امانه های موش��کی، راداری و تس��لیحات پدافندی، 
ماحص��ل اعتماد به توان داخل��ی، تخصص بومی جوانان 
و تعهد پیشکس��وتان پدافندی اس��ت. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش ب��ا حضور در گروه پدافن��د هوایی زاهدان، 
بخش های عملیاتی، آمادگی رزمی و توانمندی دفاعی این 
گ��روه پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد. وی با بیان اینکه 
ذکاوت و هوشیاری مجموعه پدافند هوایی ارتش در مقابله 

با تغییر ماهیت تهدیدات به روز و راهبردی اس��ت، افزود: 
افزایش دقت سامانه های موش��کی، راداری و تسلیحات 
پدافندی، ماحصل اعتماد به توان داخلی، تخصص بومی 
جوانان و تعهد پیشکسوتان پدافندی است. فرمانده نیروی 
پدافند هوایی با اش��اره به بکارگیری تسلیحات گسترده و 
متنوع پدافندی در راستای دفاع چندالیه مرزهای هوایی 
کش��ورمان گف��ت: توانمندی های پدافن��د هوایی ارتش، 
عرصه را بر جوالندهی بیگانگان تنگ تر کرده است. امیر 
صباحی ف��رد با ابراز رضایت از آمادگ��ی رزمی یگان های 

نیروی پدافند هوایی ارتش خاطرنشان کرد: آمادگی رزمی 
نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران قابل آزمودن 
نیس��ت و نیروی پدافن��د هوایی ارتش در مس��یر تحقق 
اهداف انقالب اسالمی در خط مقدم دفاع از کشور است. 
قدرت دفاعی ما برای ملت پش��توانه امنیت اس��ت؛ چون 
بدون امنیت همه ارزش های کشور دچار مشکل می شود. 
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه از سایت غدیر 
زاب��ل نیز بازدید کرد و توان عملیاتی و آمادگی رزمی این 

سایت را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس دیوان محاس��بات کش��ور گفت: 
بررس��ی ها در دیوان محاس��بات نش��ان 
می ده��د بخ��ش قابل توجه��ی از منابع 
کش��ور در ح��ال ه��در رفت اس��ت و به 
دنبال دس��تورالعملی جدید برای کاهش 
قیمت های تمام شده هستیم. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، مهرداد بذرپاش رئیس 

دیوان محاس��بات کش��ور با تس��لیت از 
دس��ت دادن جمع��ی از هموطن��ان در 
حادثه س��اختمان متروپل آب��ادان گفت: 
ُحس��ن برپایی چنین مجامع مش��ورتی 
آن اس��ت که افزون بر آش��نایی و تعامل 
بی��ش از پی��ش دس��تگاه های اجرایی با 
وظایف ذات��ی نهادهای نظارتی همچون 

دیوان محاس��بات، شاهد تحقق سیاست 
پیش��گیری از بروز تخلف��ات نیز خواهیم 
بود. بذرپاش، دیوان محاسبات را یاری گر 
و کمک حال دستگاه ها در صحنه اجرایی 
دانست و خاطر نشان کرد: معاونین مالی 
و اداری را می ت��وان اصل��ی ترین بخش 
ستادی در هر دستگاه دولتی قلمداد کرد 

و مسلم است که اگر »ستاد« هر ارگان، 
نتوان��د وظایف خود را به درس��تی انجام 
دهد، بخ��ش »صف« نیز به طریق اولی 
از عملکرد قابل قبولی برخوردار نخواهد 
بود؛ لذا عملکرد کم خطا و بدون انحراف 
از قوانین در دس��تگاه های متبوع، نسبت 

مستقیمی با وظایف شما معاونان دارد. 

وقتی سوریه قوی شکل گیرد به گونه ای 
که دمشق بدون نگرانی اساسی از وضعیت 
داخلی خود، بتواند به کنشگری منطقه ای 
دس��ت زند، عماًل رژیم صهیونیس��تی با 
بازیگ��ری تازه نف��س و ازبحران گذش��ته 
روب��رو خواهد بود. یک روندپژوهی دقیق 
و مبتنی ب��ر تحوالت میدانی و سیاس��ی 
در س��وریه، نشان از تغییر داستان خونین 
بحران س��وریه از س��ال ۱۳۹۴ به این سو 
دارد؛ در واق��ع وقتی ب��ا تالش جمهوری 
اس��المی ایران، روس��یه بیش��تر از قبل 
مجاب شد تا عالوه بر نقش آفرینی سیاسی 
در چهارچوب شورای امنیت سازمان ملل 
متح��د، این بار با رویکردی نظامی به این 
بحران ورود کند، عماًل در طی همکاری 
نظامی با ایران و ارتش سوریه، ورق بحران 
در سوریه برگش��ت. از آن زمان تاکنون، 
حجم مناطقی که توس��ط تروریس��ت ها 
اشغال ش��ده بود و اکنون تحت حاکمیت 
دولت سوریه اس��ت، قابل تأمل می باشد، 
به گون��ه ای که می توان گفت جز ش��رق 

ف��رات و اس��تان ادل��ب و بخش هایی از 
شمال اس��تان حلب که همگی عالوه بر 
رویکرد نظام��ی، نیازمند حل مس��ئله در 
حوزه سیاسی نیز می باشند، اکنون تحت 
نظر دمش��ق اداره می ش��وند. نشانه های 
متعددی نیز وج��ود دارد که بیانگر تداوم 
و پیش��رفت روند کنونی در سوریه است. 
این ارتقای سیاس��ی، نظامی و حاکمیتی 
دولت اسد در بحران سوریه، عماًل باعث 
شده است تا گزینه شکل گیری یک دولت 
قوِی برخاس��ته از بحران در این کش��ور، 
زمینه را برای احس��اس تهدید بیشتر در 
رژیم صهیونیس��تی فراهم سازد. آنچه در 
ادامه می آید، س��ه تهدید برجسته از میان 
چندین تهدیدی است که این رژیم از یک 
دولت قوی در سوریه احساس خواهد کرد. 
شناخت این نگرانی های اسرائیل می تواند 
زمین��ه را ب��رای پیش بینی و شناس��ایی 
مداخالت بیش��تر این رژی��م در معادالت 
س��وریه و درنتیجه طراحی برای مقابله با 

این مداخالت فراهم سازد.

۱. آغاز سیاست خارجی سوریه
اگرچ��ه تلخ ام��ا واقعیت این اس��ت که 
س��وریه از س��ال ۲۰۱۱ تا حدود ۲۰۱۹، 
عماًل سیاس��ت خارجی نداش��ت. برخی 
اندیشمندان و تحلیلگران براین باور بودند 
که ماهیت بحران و مصائب آن به گونه ای 
بود ک��ه باعث می ش��د دمش��ق از یک 
برنامه هدف گذاری ش��ده، پویا، روبه جلو، 
کنش��گرانه و درتعامل با بازیگران متعدد 
محروم باشد. ش��اید به تعبیر دیگر بتوان 
گفت سیاست خارجی سوریه در این ایام، 
صد درص��د مبتنی بر رفع نیازهای امنیتی 
داخلی برای کاه��ش و رفع بحران بود و 
عماًل سویه های کنش��گرانه خارجی غیر 
از هدف مذکور نداش��ت. ام��ا در صورت 
شکل گیری یک سوریه قوی، این نقص 
به شکلی اساس��ی رفع خواهد شد. سوریه 
نشان داده که یکی از قهارترین بازیگران 
منطق��ه ای در ح��وزه سیاس��ت خارجی 
است. وقتی س��خن از بازتنظیم معادالت 
براس��اس منطق موازنه ق��وا به میان آید، 

رفتاره��ا و کنش های خاص حافظ اس��د 
در مقابل رژیم صهیونیستی، لبنان، عراق، 
ایران، عربس��تان، ترکیه و آمریکا زبانزد 
است. بنابراین س��وری ها را باید در میان 
حرفه ای های عرصه دیپلماسی جای داد. 
طبیعی است که وقتی سوریه قوی شکل 
گیرد به گونه ای که دمش��ق بدون نگرانی 
اساس��ی از وضعیت داخلی خود، بتواند به 
کنش��گری منطقه ای دس��ت زند، عماًل 
رژیم صهیونیس��تی با بازیگری تازه نفس 
و ازبحران گذش��ته روب��رو خواهد بود که 
می کوشد با ایفای نقش در نظم منطقه ای، 
کمبودها، نقص ها و ضعف های سال های 

بحران را برطرف سازد.
۲. تغیی��ر در مع��ادالت راهب��ردی حول 

جوالن
س��وریه س��ابقه چندین بار مشارکت در 
مذاکراتی را داش��ته اس��ت که هدف آن، 
بازپس گیری جوالن و درعوض، به نوعی 
به رس��میت ش��ناختن رژیم صهیونیستی 

بوده است.

افزایش دقت سامانه های پدافندی ماحصل اعتماد به توان داخلی است

منابع کشور در حال هدررفت است

چرا اسرائیل از سوریه قوی می ترسد؟

امیر صباحی فرد:

رئیس دیوان محاسبات:

تغییر در معادالت راهبردی؛


