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دفاع مشروع ایران در برابر 
دزدی دریایی یونان

حسین نوش آبادی  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی در مجلس
کش��ور یون��ان برخالف 
قوانی��ن بی��ن الملل��ی، 
قواعد کشتیرانی در دنیا 
و قوانین و مقررات حاکم 
بر آب های آزاد عمل کرد، رفتار یونان را 
می توان یک نوع تعرض به کشور تلقی 
کرد چرا که کش��تی در آب ها به عنوان 
سرزمین کش��ور محسوب می شود مگر 
اینکه جرمی یا اتف��اق ناگواری رخ دهد 
زیرا برخورد با کشتی ضوابط خاصی دارد. 
به طور کلی تعرض کش��ورها به کشتی 
ها و محموله ه��ای آن برخالف ضوابط 
بین الملل و مقررات جهانی است بنابراین 
به نوعی می توان گفت در یونان راهزنی 
دریایی رخ داده است. به تعبیر مقام معظم 

رهبری زمان بزن دررو گذشته و...
ادامه در صفحه ���2

 سیلی محکم ملت ایران
 در انتظار اسرائیل

یعقوب رضازاده  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
حضرت امام )ره( پس از 
پیروزی انقالب روزی را 
به نام روز جهانی قدس 
اع��الم کردند و این روز 
باعث بیداری ملت های مس��لمان علیه 
رژیم غاصب اسرائیل شد که امروز همین 
اتفاق باعث ترس این رژیم شده که هر 
از گاه��ی ای��ران را به حم��الت نظامی 
تهدی��د می کند. بعد از انق��الب و دوران 
دفاع مق��دس، دوران ترور دانش��مندان 
هسته ای، نظامی، ائمه جمعه شروع شد 
که همگی با هدایت اس��رائیل و توسط 
منافقین صورت گرفت ک��ه نمونه اخیر 
آن ترور شهید صیاد خدایی بود که رژیم 
صهیونیس��تی به آن اعت��راف کرد. ملت 

ایران اقدامات...
ادامه در صفحه ���2
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ايران و جهان

دفاع مشروع ایران در برابر 
دزدی دریایی یونان

ادامه از صفحه یک ���
...هر کشوری بخواهد به حقوق ایران تعرض 
کن��د با آن مقابله به مثل خواهد ش��د، اجازه 
نم��ی دهیم منافع و مصالح کش��ور پش��ت 
رفتارهای شیطنت آمیز و موذیانه کشورهای 
اروپایی و سرسپردگان آمریکا قرار گیرد. اقدام 
آتن از نظر حق��وق بین الملل و قواعد حاکم 
بر دریاها تخلف محسوب می شود، کشورها 
بدانند ایران اجازه هی��چ تعرضی را به منافع 
کش��ور و ملت نمی دهد از این رو برای آنکه 
اقتدار خود را نشان دهیم از هر وسیله مشروع 
برای دفاع از حقوق خود اس��تفاده می کنیم. 
در هر ص��ورت اجازه نمی دهیم با رفتارهای 
ماجراجویانه بعض��ی دولت ها امنیت و ثبات 
دریاها مخدوش ش��ود و اهداف سلطه گرانه 

آمریکا و عیادی آن تحقق یابد.

 سیلی محکم ملت ایران
 در انتظار اسرائیل

ادامه از صفحه یک ���
تروریستی اس��رائیل را بی پاسخ نمی گذارند، 
قطع��اً این رژی��م کوچک تر از آن اس��ت که 
ب��ا یک کش��ور 85 میلیونی مجه��ز به انواع 
تجهی��زات نظامی و موش��کی مقابله کند از 
ای��ن رو این تهدیدها ب��ی هدف و بی جهت 
بوده و ج��ز اینکه خ��ود را در عرصه جهانی 
ذلیل تر کند، نتیجه ای نخواهد داشت. سران 
رژیم صهیونیستی باید بدانند اگر کوچک ترین 
اقدامی علیه ایران صورت دهند با محکم ترین 
پاسخ از سوی ما مواجه خواهند شد و همچنین 
باید بدانند این تهدیدها نه تنها هراسی برای 
مردم ما ایجاد نمی کن��د بلکه عزممان برای 
مبارزه با رژیم صهیونیس��تی را بیش از پیش 

تقویت خواهد کرد.

تأخیر در پرداخت حقوق برای یک 
ساعت هم مجاز نیست

حجت االسالم رئیسی گفت: تأخیر در پرداخت 
حقوق نیروی انسانی برای یک ساعت هم مجاز 
نیس��ت و اگر کسی ذی حق نیست، باید توجیه 
و تبیین ش��ود، نه آنکه بالتکلیف بماند. رئیس 
جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت بر 
رعایت انضباط مالی از سوی دستگاه های دولتی 
تأکید کرد و با اشاره به ضرورت توجه به حقوق 
اقشار مختلف جامعه، گفت: رعایت انضباط مالی 
توسط مدیران بسیار مهم است، اما نباید موجب 
تضییع حقوق مردم شود. حجت االسالم رئیسی 
با بیان اینکه تأخی��ر در پرداخت حقوق نیروی 
انسانی برای یک ساعت هم مجاز نیست، افزود: 
اگر کس��ی ذی حق نیست، باید توجیه و تبیین 
ش��ود، نه آنکه بالتکلیف بماند. رئیس جمهور 
در بخش دیگری از س��خنانش گفت: پیگیری 
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای حل 
مشکل آالینده ها و معضل گرد و غبار تا حصول 
نتیجه مطلوب ضروری اس��ت. حجت االسالم 
رئیس��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با 
تسلیت شهادت دو محیط بان در استان فارس در 
درگیری با شکارچیان غیرمجاز و آرزوی بهبودی 
محیط بان دیگر که در این حادثه مجروح شده 
اس��ت، بر لزوم حمایت قاطع از محیط بانان که 
در مقابل متعرضین به قانون و حقوق عمومی 

می ایستند، تأکید کرد.

به هر اقدام غیرسازنده در شورای 
حکام پاسخ محکم می دهیم

سعید خطیب زاده، تاکید کرد، همانگونه که قبال 
همه گفته شد هرچند گزارش جدید آژانس به 
هیچ روی بازتاب دهنده واقعیت تعامالت ایران 
و ای��ن نهاد بین المللی نیس��ت، ام��ا اینگونه 
اظه��ار نظرهای ش��تاب زده و مبتنی بر جهت 
گیری های سیاسی نیز که همکاری های فنی 
گسترده و س��ازنده جمهوری اسالمی ایران با 
آژانس را کامال نادیده می گیرد، مداخله جویانه 
و بی ارزش است. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی در واکنش به 
موضع گیری وزارت خارجه فرانسه که با استناد 
به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی 
صورت گرفت، افزود، شکل و ماهیت اظهارات 
و اقداماتی از این دست که در راستای عملیات 
روان��ی و فراهم آوردن زمینه اعمال فش��ار بر 
جمهوری اس��المی ایران در آس��تانه نشست 
های شورای حکام آژانس صورت می گیرند، 

کامال برای ما شناخته شده است.

خطر دخالت کشورهای ثالث در 
درگیری اوکراین وجود دارد

وزیر خارجه روس��یه امروز با شرکت در یک 
کنفران��س خب��ری در ریاض اع��الم کرد: 
خطر دخالت کش��ورهای ثال��ث در درگیری 
اوکراین وجود دارد. به گزارش اس��پوتنیک، 
»س��رگئی الوروف« وزی��ر خارجه روس��یه 
امروز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان 
سعودی در س��خنانی اعالم کرد: درخواست 
ک��ی یف از غرب برای تامین س��امانه های 
موش��کی دوربرد فرات��ر از همه چارچوب ها 
است؛ این درخواست یک اقدام تحریک آمیز 
مس��تقیم اس��ت. وزیر خارجه روسیه در این 
خصوص اضافه کرد: خطر دخالت کشورهای 
ثال��ث در درگیری اوکراین وج��ود دارد. این 
مقام روسیه در بخش دیگری از سخنان خود 
ادام��ه داد: در نتیجه گفتگو با رئیس جمهور 
اردوغان، توافق ش��د که همکاران ترکیه ای 
در س��ازماندهی مین زدایی بن��ادر اوکراین 
کمک کنند تا کاالهای مورد نیاز کشورهای 

در حال توسعه از آنجا بتوانند حرکت کنند.

جدیدترین موضع گیری بغداد درباره 
پرداخت بدهی ایران

وزارت ب��رق عراق اعالم ک��رد که در حال 
مذاکره با دولت و مجلس این کش��ور برای 
حل مشکل پرداخت های بدهی های ناشی 
از واردات گاز ب��ه ای��ران اس��ت. به گزارش 
خبرگ��زاری عراق��ی واع، وزارت برق عراق 
اعالم ک��رد که در حال مذاک��ره با دولت و 
مجلس این کشور برای حل مشکل پرداخت 
ه��ای بدهی ه��ای ناش��ی از واردات گاز به 
ایران است. احمد العبادی، سخنگوی وزارت 
برق عراق، گفت: ایران صادرات گاز خود به 
عراق را به می��زان 5 میلیون متر مکعب در 
روز کاه��ش داده و این باعث کاهش تولید 
برق عراق شده است. با وزارتخانه های نیرو 
و نفت ای��ران هماهنگی هایی جریان دارد تا 
کاهش گاز صادراتی به صورت حاد نباشد و 
همچنین وزارت نفت عراق نیز می کوشد که 
کسری گاز را در حد ممکن تأمین کند. وی 
افزود: در سفر اخیر وزیر برق عراق به تهران 
توافق شد که عراق پرداخت بدهی های خود 
را بپردازد. پرداخت بدهی به ایران مسئولیت 
وزارت برق عراق نیست. مذاکرات گسترده ای 
با مجلس و دولت برای حل مسئله پرداخت 
ای��ن بدهی ها جری��ان دارد. مش��کل پیش 
آمده به عل��ت عدم تصوی��ب بودجه عراق 
است ضمن اینکه در س��ال جاری میالدی 
با گذش��ت نیمی از س��ال، به علت تشکیل 
نش��دن دولت هنوز بودجه تصویب نش��ده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که بامداد دیروز 
وزارت برق ع��راق از کاهش 5 میلیون متر 
مکعب��ی صادرات گاز ایران به عراق به علت 
تأخیر در پرداخت بده��ی ها از جانب عراق 

خبر داده بود.

وارد فاز جدیدی در ایجاد منطقه امن 
در شمال سوریه شدیم!

رئی��س جمهور ترکیه امروز بدون اش��اره به 
نقض منش��ور ملل متحد از س��وی آنکارا با 
حضور در خاک یک کش��ور مس��تقل اعالم 
کرد: وارد فاز جدیدی در ایجاد منطقه امن ۳۰ 
کیلومتری در شمال سوریه شدیم! به گزارش 
خبرگ��زاری آناتولی، »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه ظهر امروز چهارش��نبه 
طی اظهاراتی در نشست گروه مجلس حزب 
حاکم عدالت و توس��عه بدون اشاره به نقض 
منشور ملل متحد از س��وی آنکارا با حضور 
در خاک یک کشور مستقل اعالم کرد: وارد 
فاز جدیدی در تصمیم ایجاد منطقه امن به 
عمق ۳۰ کیلومتری در شمال سوریه شدیم! 
رئیس جمهور ترکیه که در آنکارا سخن می 
گف��ت، در این خصوص ادعا کرد: تل رفعت 
و منبج را از تروریست ها پاکسازی خواهیم 
ک��رد! وی در واکنش به برگ��زاری برنامه و 
راهپیمایی ها توس��ط عناصر تروریستی پ 
ک ک در کشورهای مختلف اروپایی گفت: 
کسانی که با بازی حروف نام پ.ک.ک را به 
پ.ی.د، ی.پ.گ یا نام دیگر تغییر داده و در 
پی مشروعیت دادن به آن هستند، بدانند که 
خود را فریب می دهند. اردوغان با اش��اره به 
اقدامات کشورهای سوئد و فنالند و همچنین 
برخی از کش��ورهای اروپای��ی در حمایت از 
گروهک تروریس��تی پ.ک.ک / ی.پ.گ 
اضافه کرد: آنانی که اسلحه و تجهیزاتی را با 
پول به ترکیه نداده اند و به جای آن به گروه 
های تروریس��تی منتقل می کنند، مستحق 
عنوان دولت تروریستی هستند نه حاکمیت 
قان��ون. رئی��س جمهور ترکی��ه در ارتباط با 
درخواس��ت فنالند و سوئد برای عضویت در 
ناتو گفت: با اعالم موضع ترکیه در رابطه با 
این مس��ئله، ترافیک دیپلماسی در رابطه با 
این موضوع آغاز ش��د. در روزی که مقامات 
سوئد برای دیدار با مقامات ترکیه آمده بودند، 
مصاحبه سرکرده گروه تروریستی ی.پ.گ / 
پ.ک.ک در این کشور منتشر شد. ناتو یک 
سازمان امنیتی است، نه نهاد حمایت از گروه 

های تروریستی.

اخبار

نماین��ده م��ردم ته��ران در مجلس گفت: 
دخال��ت نماین��دگان در انتص��اب مدیران 
اجرایی کار درستی نیست اما این به این معنا 
نیست که نمایندگان به وظایف نظارتی خود 
عمل نکنند. بیژن نوباوه وطن در گفت وگو 
با خبرنگار پارلمانی ایرنا با بیان اینکه رهبر 
معظم انقالب بر ع��دم دخالت نمایندگان 

در انتصاب مدیران اجرایی تاکید داش��تند، 
گفت: دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران 
اجرایی کار درس��تی نیست اما به این معنا 
نیست که نمایندگان به وظایف نظارتی خود 
عمل نکنند بلکه هر جا انحرافی مش��اهده 
کردند باید از جایگاه نظارتی خود تذکر دهند 
و جلوی انحرافات را بگیرند. نماینده مردم 

تهران در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار 
داشت: البته متاسفانه برخی نمایندگان حتی 
در انتص��اب دهیاران ه��م دخالت می کنند 
و ت��الش دارند تا از ای��ن طریق فضا را در 
آستانه انتخابات به نفع خود تغییر دهند. وی 
خاطرنشان کرد: انتصاب مدیران استانی و 
شهرستانی مواردی است که جزء اختیارات 

دولت است و نماینده هر جا که انحرافی دید 
باید به عنوان ناظر آن را تذکر دهد و جلوی 
آن بایستد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
تصریح کرد: نمایندگان حوزه های انتخابیه 
خود را به خوبی می شناسند و می توانند در 
انتصاب مدیران بهترین مش��ورت ها را به 
مقامات اجرای��ی بدهند البته باید این نکته 

را مدنظر داشت که بین دخالت در انتصابات 
و دادن مش��ورت و انج��ام وظایف نظارتی 

تفاوت زیادی وجود دارد.

برخی نمایندگان با دخالت در انتصابات به دنبال منافع انتخاباتی هستند
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

این بار 5 شلیک به یک زن سیاه پوست باردار!
نژادپرستی سیستماتیک پلیس آمریکا؛

ایندیپندنت به نقل از شاهدان عینی نوشت: پلیس آمریکا 
در کانزاس سیتی ایالت میزوری به یک زن باردار غیرمسلح 
سیاه پوست مظنون به سرقت خودرو و درحالی که تسلیم شده 
بود، پنج بار ش��لیک کرد! به گزارش شبکه اطالع رسانی 

راه دانا؛ ایندیپندنت به نقل از شاهدان عینی نوشت: پلیس 
آمریکا در کانزاس س��یتی ایالت میزوری به یک زن باردار 
غیرمسلح سیاه پوست مظنون به سرقت خودرو و درحالی که 
تسلیم شده بود، پنج بار شلیک کرد! »جورج فلوید« جوان 

سیاه پوس��ت آمریکایی یکی از افرادی بود که زیر فش��ار 
زانوی پلیس آمریکا بر گردنش،  کش��ته ش��د و تا مدت ها 
آمریکا دچار التهاب ش��د. در همان ایام واشنگتن پس��ت 
در گزارشی نوش��ته بود: سیاه پوستان آمریکایی همچنان 

از امنیت، فرصت نفس کش��یدن و به بیان س��اده زندگی 
محروم هستند؛ پلیس در یک سال به طور متوسط روزانه 
س��ه آمریکایی را به قتل رسانده که بر اساس آمار، بیشتر 

قربانیان را سیاه پوستان تشکیل می دهند.

آرزوهای بربادرفته عربستان در پروژه نئوم
»وال استریت ژورنال« بررسی کرد؛

ی��ک روزنام��ه آمریکای��ی در گزارش��ی از ناکارآم��دی 
مدیرعامل پروژه نئوم، پرونده های س��یاه حقوق بشری، 
معضل جابجایی کارمندان و شرایط سخت کاری از جمله 
دالی��ل اصلی ناکامی این پروژه ب��زرگ تاکنون نام برد. 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال در گزارش��ی نوشت: پروژه 
نئوم در سواحل دریای سرخ که به طور ویژه مورد اهتمام 
محمد بن سلمان ولیعهد عربس��تان سعودی قرار دارد و 
باید در سال ۲۰۳۰ تکمیل شود با موانع جدی روبرو شده 
ک��ه یکی از مهمترین آنها خودداری کارمندان خارجی از 

ادامه فعالیت در این پروژه است.
ردپای بازوی بن سلمان در نارضایتی ها���

بنابراین گزارش، برخورد نامناس��ب مدیران ارش��د و در 
صدر آنها »نظمی النصر« مدیر عامل ش��رکت س��هامی 
نئوم، اصلی ترین علت ع��دم تمایل کارمندان خارجی به 
ادامه فعالیت در ش��هر در حال س��اخت نئوم است. گفته 
می شود نظمی النصر میان کارمندان تبعیض قائل شده و 
به برخی از آنان موضوعات غیر واقعی را نسبت می دهد، 
وی همچنین برخی کارمندان خارجی پروژه نئوم را تهدید 
به قتل کرده است. النصر که عنوان بازوی عملیاتی محمد 
بن سلمان ولیعهد سعودی در پروژه نئوم حضور دارد، اخیراً 
در نشس��تی با اعضای هیأت مدیره شرکت، تهدید کرده 
که در صورت��ی که اطالعات صحیح درباره روند فعالیت 
کارمن��دان در اختیار وی قرار داده نش��ود، مس��ئول این 
موضوع را پیدا کرده و به س��وی وی شلیک می کند. در 
پی این رخداد، بس��یاری از کارمندان خارجی پروژه نئوم 
به طور دس��ته جمعی استعفا داده و از ادامه فعالیت در این 

پروژه عذرخواهی کرده اند.
پرونده های سیاه حقوق بشری ���

البت��ه ف��رار کارمندان خارج��ی پروژه نئ��وم تنها معضل 

گریبانگی��ر آن نیس��ت. بلک��ه موضوعات دیگ��ر نظیر 
پرونده های حقوق بشری عربستان سعودی به ویژه قتل 
جمال خاشقچی، اعدام مخالفان و جنگ ویرانگر در یمن 
نیز مزید بر علت شده است. در تابستان ۲۰۲۰ دو شرکت 
بزرگ بازی های رایانه ای در پی ابراز نارضایتی مخاطبان 
خودشان، فعالیت اسپانسری در پروژه نئوم را تعلیق کرده 
بودند. مش��تریان این دو ش��رکت به دلیل مسائل حقوق 
بشری در عربستان، خواس��تار عدم حضور آنها در پروژه 

نئوم شده بودند.
معضل جابجایی کارمندان ���

کارمندان س��ابق و فعل��ی پروژه نئوم اع��الم کردند که 

جابجایی م��داوم و متعدد کارمندان این پروژه از س��وی 
مدیران ارشد یکی دیگر از دالیل کندی روند پیشرفت آن 
است. بنابر گفته آنها با گذشت 5 سال از آغاز روند ساخت 
شهر نئوم، این پروژه در اثر جابجایی های متعدد کارمندان 
همچن��ان در مراح��ل ابتدایی قرار دارد. کارشناس��ان در 
این باره معتقدند که در پنج س��ال اخیر پیش��رفت جدی 
در روند اجرایی پروژه نئوم حاصل نش��ده و این پروژه در 
س��طح برنامه ریزی باقی مانده است. همچنین بسیاری 
از پروژه های اساس��ی و بنیادین در این شهر هنوز مرحله 
عملیاتی را آغاز نکرده اند. در همین رابطه، نظمی النصر 

مدیرعامل شرکت س��هامی نئوم در نوامبر ۲۰۲۱ اذعان 
کرده بودند که ما در جنگ با زمان بسر می بریم و اجرای 
این پروژه در زمان مقرر شده )۲۰۳۰( بسیار دشوار است.

شرایط سخت کارگران ���
پیش از این نیز در ماه ژانویه ۲۰۲۲ روزنامه انگلیسی سان 
در گزارش��ی از شرایط س��خت و طاقت فرسای کارگران 
حاض��ر در پروژه نئوم خب��ر داده ب��ود. بنابراین گزارش، 
کارگران خارج��ی فعال در پروژه نئوم باید س��اعت های 
زیادی را مش��غول کار باش��ند، چون مدیران ارشد پروژه 
بر لزوم تکمیل آن تا س��ال ۲۰۳۰ تاکید دارند. این مساله 
فش��ارهای کاری را بر کارگران تش��دید کرده و موجب 
فراری شدن آنها از ادامه حضور در این پروژه شده است. 
نئوم یک شهر برنامه ریزی شده در استان تبوک در شمال 
غربی عربستان است که قرار است تا سال های آتی قابل 
سکونت شود. برنامه ریزی شده است که از فن آوری های 
هوشمند در شهر استفاده شود و همچنین به عنوان یک 
مقصد گردشگری عمل کند. مکان پروژه نئوم در شمال 
دریای س��رخ، ش��رق مصر از طریق تنگه تیران و جنوب 
اراضی اشغالی و اردن واقع شده است. محمد بن سلمان، 
ولی عهد عربستان سعودی در گفتگو با بلومبرگ در اکتبر 
۲۰۱8، اع��الم کرده بود که پروژه نئوم در س��ال ۲۰۲5 
تکمیل خواهد شد و فاز اول آن در حال اتمام است. بعدها 
اما س��ال ۲۰۳۰ به عنوان سال انتهایی پروژه اعالم شد. 
هزینه این پروژه 5۰۰ میلیارد دالر تخمین زده ش��ده اما 
برخ��ی آن را بیش از این میزان برآورد کرده اند. در تاریخ 
۲۹ ژانویه ۲۰۱8، عربستان سعودی یک شرکت سهامی 
به نام نئوم با س��رمایه 5۰۰ میلیارد دالری تأسیس کرد. 
برنامه ریزی شده که منابع انرژی این شهر کاماًل از طریق 

منابع انرژی تجدید پذیر تأمین شود.

به رغم موافقت ۲۷ کشور اتحادیه اروپا با تحریم نفت 
روسیه، مس��کو خریداران دیگری برای نفتش خواهد 
داش��ت. حمله روس��یه به اوکراین، اروپ��ا را مجبور به 
تجدید نظر در سیاس��ت واردات ان��رژی خود و پایان 
وابس��تگی عمیق به روسیه کرده اس��ت. این اتحادیه 
مذاکره میان اعض��ای خود ب��رای ممنوعیت واردات 
۹۰ درص��د نف��ت روس��یه را انج��ام داده در حالی که 
هنوز س��واالتی درباره زمان تحری��م و نوع معامالتی 
که آن را پوش��ش می ده��د، باقی مانده اس��ت. اروپا 
برای آنکه بتواند در ای��ن باره تصمیم گیری کند باید 
با تمامی اعضا به اجماع برس��د. روسیه مقادیر زیادی 
از گاز طبیع��ی، زغال س��نگ، نفت و س��وخت خود را 
برای راکتور های هس��ته ای صادر می کند. بیش��ترین 
درآمد این کش��ور از ف��روش نفت تامین می ش��ود و 
ب��ه نظر غرب جنگ روس��یه علی��ه اوکراین از طریق 
همی��ن فروش نفت تامین مالی می ش��ود. تحلیلگران 
انرژی تخمین می زنند که روس��یه هر روز حدود ۶۰۰ 
میلیون ی��ورو )۶۳5 میلیون دالر آمری��کا( درآمد را از 
طریق صادرات نفت خود به کش��ور های اروپای غربی 
به دس��ت می آورد. به گفته تحلیلگ��ران، اتحادیه اروپا 
با انتش��ار ط��رح RePowerEU خ��ود در ۱8 می 

۲۰۲۲ برای کاهش س��ریع وابستگی به سوخت های 
فسیلی روسیه، نش��ان داد که مصمم به حرکت رو به 
جلو است، اما مس��ائل فنی مهم همچنان می تواند بر 
توانایی اروپا برای اجرای س��ریع تحریم نفت روس��یه 

تأثیر گذار باشد.
کدام کش�ورهای اروپای�ی با تحریم نفت روس�یه  ���

مخالفند؟
در مس��یری که اتحادیه اروپا پیش گرفته، بسیاری از 
اعضای این اتحادیه با تحریم نفت روس��یه مخالفند. 
در ابتدا، آلمان بزرگترین اقتص��اد اتحادیه اروپا با این 
ممنوعیت مخالفت کرد. با این حال، چندی نگذش��ت 
که این کشور اعتراضات خود را کنار گذاشت و اکنون 
می گوید که خرید نفت روس��یه را تا پایان سال ۲۰۲۲ 
متوقف خواهد کرد، حتی اگر اتحادیه اروپا نتواند بر سر 
تحریم گسترده تر به توافق برسد. مجارستان، اسلواکی 
و جمه��وری چک نیز نگرانی ه��ای در زمینه انرژی و 
زیرس��اخت دارند. از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی 
صادرات مقادیر زیادی نفت خام به کش��ور های عضو 
اتحادی��ه اروپا را در ده��ه ۱۹8۰ آغاز کرد، نفت رابطه 
نزدیک و بس��یار وابسته ای بین اروپا و روسیه، به ویژه 
کشور های بلوک شوروی سابق ایجاد کرد. بخش های 

صنعتی و حمل ونقل این کشور ها به بنزین و گازوئیل 
تولید ش��ده در پاالیش��گاه های محلی از نفت روسیه 
متکی هس��تند و بدون آن راه آم��اده ای برای دریافت 
محموله های نفتی از جا های دیگر ندارند. مجارستان، 
مدت هاس��ت که مداخله بیش از ح��د اتحادیه اروپا در 
سیاست داخلی کش��ورش را مورد انتقاد قرار می دهد. 
مقامات این کش��ور از روابط خوب خود با روس��یه به 
عنوان وزنه تعادلی برای اتحادیه اروپا اس��تفاده کرده 
و از حمای��ت واقعی اوکراین برای دفاع از خود در برابر 
تجاوزات روس��یه امتناع کرده است. مجارستان ۱5 تا 
۱8 میلی��ارد یورو )۱۶ تا ۱۹ میلی��ارد دالر( از اتحادیه 
اروپ��ا به عن��وان غرامت اقتص��ادی برای بازس��ازی 
زیرساخت های نفتی خود درخواست کرده رقمی که به 
گفته مقامات اتحادیه اروپا بس��یار باال و همراه با تورم 
اس��ت. با توجه به این چالش ها، تعجب آور نیست که 
اسلواکی و جمهوری چک به دنبال زمان اضافی برای 
حذف تدریجی واردات نفت روسیه، باشند. ضرب االجل 
پیشنهادی اتحادیه اروپا برای موافقت دیگر اعضا با این 
تحریم پس از پایان س��ال ۲۰۲۲ است. بلغارستان هم 
از دیگر کش��ور هایی است که با استناد به نگرانی های 

مشابه، با این تحریم مخالف است.

آیا تحریم نفت روسیه نتیجه بخش است؟ ���
تمامی این مس��ائل نش��ان می دهد که وابستگی اروپا 
به نفت روس��یه هنوز عمیق است. حتی اگر کشور های 
اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت به توافق برس��ند، روسیه 
خریداران دیگری برای نفتش خواهد داشت از جمله آن ها 
هند، س��ومین واردکننده بزرگ نفت در جهان است که 
در حال حاضر نفت روسیه را با قیمت های تخفیف قابل 
توجهی نسبت به سایر انواع نفت ذخیره می کند. از سوی 
دیگر تحلیلگران بر این باورند که اتحادیه اروپا با این اقدام 
خود می خواهد نشان دهد که این اتحادیه گروگان روسیه 
نیست. اعضای اتحادیه اروپا اعالم کردند که منابع انرژی 
متعارف و تجدیدپذیر را شناسایی کرده اند که می توانند از 
آن ها برای جایگزینی انرژی روسیه استفاده کنند هرچند 
ک��ه هزینه آن ۲۱۰ میلیارد ی��ورو )۲۲۰ میلیارد دالر( در 
پنج سال آینده خواهد بود. روسیه پس از تحریم انرژی از 
سوی اتحادیه اروپا اعالم کرد از همان زمان ۲۰ شرکت و 
۱۴ مشتری برای خرید انرژی از مسکو در گاز پروم بانک 
حساب بانکی باز کرده اند. همچنین با این ایده روسیه که 
کش��ورها برای خرید انرژی از روسیه باید روبل پرداخت 
کنند، ارزش پول این کشور )روبل( در برابر دالر به رشد 

چشمگیری رسیده است. 

سایه سیاه تحریم نفت روسیه بر سر قاره سبز

اموال مالک »متروپل« توقیف شد
معاون اول رئیس جمهور:

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت 
تمام امکاناتش را برای رس��یدگی به حادثه 
متروپل بسیج کرده است، گفت: البته اموال 
مالک توقیف شده تا از محل آن خسارت ها 
جبران ش��ود. به گزارش مهر، محمد مخبر 
مع��اون اول رئی��س جمه��ور ظه��ر دیروز 
)چهارشنبه( در حاش��یه جلسه هیئت دولت 
در خصوص تهیه و توزیع کاالبرگ در میان 
مردم، گفت: ما به لحاظ قانونی موظف بودیم 
از اول فروردین این اص��الح ارزی را انجام 
بدهی��م. تا زمانی که کاالبرگ آماده نش��ده 
است ناچار هستیم که به همین صورت یارانه 
را پرداخت کنیم. تالش ما این اس��ت که در 
حداقل ممکن اس��ت این کار را انجام دهیم. 
مخبر در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای 
طرح س��همیه بندی نان، اف��زود: نان و دارو 
جزو خط قرمز های دولت است که یک ریال 
گران نشود. ما به هر وسیله ای که بخواهیم 

نان را بدهیم نباید قیمت آن برای مردم تغییر 
کند. وی با بیان اینکه اولویت ما این اس��ت 
که بتوانیم نان را به صورت کاالبرگ به مردم 
بدهی��م، افزود: این کار در زنجان انجام و در 
قزوین نیز آغاز شده است. تا مطمئن شویم 
که بدون هیچگون��ه اختاللی این کار اتفاق 
خواه��د افتاد، آن را عموم��ی نخواهیم کرد. 
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوالی 
در خص��وص افزایش قیم��ت بنزین، گفت: 
اصاًل چنین چیزی مطرح نیست. مخبر گفت 
ما برای طرح کاالبرگ نان از استان های کم 
جمعیت شروع کردیم و کم کم این طرح را 
به سمت اس��تان های پرجمعیت می بریم تا 
مطمئن شویم که این مسئله مشکلی ایجاد 
نخواه��د کرد چراکه ن��ان و دارو نباید تغییر 
قیمت��ی در آن صورت بگیرد. وی در پاس��خ 
به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از کاالها 
افزای��ش قیمت پی��دا کردند؟، خاطرنش��ان 

کرد: ما قرار اس��ت از هفت��ه آینده پنج گروه 
از کااله��ا را قیمت گذاری کنیم. برای چهار 
گروه از این کاالها که اساس��ی هستند، طی 
هفته آینده قیمت مصرف کننده در آن درج 
م یشود. از مردم می خواهم که در این زمینه 
هر کجا تخلفی دیدند با سامانه ۱۲۴ در میان 
بگذارن��د. مع��اون اول رئیس جمه��ور تاکید 
کرد: یک مجوزی را برای سازمان تعزیرات 
گرفته ای��م تا برخوردها با تخلفات ش��دیدتر 
شود. مخبر گفت: یک گروه پنجم از کاالها 
را داریم که تعدادشان زیاد است و قرار است 
که برای آنها قیمت گذاری کنیم. وی با بیان 
اینکه م��ردم این نکته را بدانند که همه این 
گرانی ها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست، 
گفت: امروز دس��تمزدها باالتر رفته، حداقل 
حقوق کارگری افزایش پیدا کرده، عوارض از 
حالت ۴, ۲۰۰ تومان آزاد شده، ارزش افزوده 
تغییر کرده و همچنی��ن قیمت های جهانی 

نی��ز فوق العاده باال رفته اس��ت. معاون اول 
رئیس جمه��ور گفت: م��ا در تامین کاالهای 
اساسی جزو بهترین کشورها در حوزه امنیت 
کاال هس��تیم، از این رو هیچ گونه اختاللی 
نداری��م. مخبر با اش��اره ب��ه افزایش قیمت 
کاالهای اساس��ی در دنیا تاکید کرد: دیروز 
در حال خرید کاالیی از خارج از کشور بودیم 
که ظرف دو ساعت پس از مذاکره ای که با 
کشور مد نظر داشتیم قیمت ها افزایش پیدا 
کرد. این مس��ائل در قیمت کاالها در داخل 
کش��ور تاثیر گذار اس��ت. وی افزود: یکی از 
کارهایی که قرار است انجام دهیم این است 
که به تناسب افزایش قیمت ها قیمت گذاری 
بر روی کاالها را انج��ام دهیم و دوم اینکه 
تثبیت قیمت ها را داش��ته باشیم. معاون اول 
رئیس جمه��ور با بیان اینکه مردم با فرهنگ 
باالی��ی در اجرای طرح مردم س��ازی یارانه 
ه��ا با ما همکاری کردند گفت: کش��ورهای 

اروپایی که ادعای فرهنگ ش��ان می شود، 
فروش��گاه هایش��ان پس از افزایش قیمت 
کاالها غارت شد. در برخی از کشورها کاالها 
را س��همیه بندی کردند، یعنی به عنوان مثال 
گفتند هر نفر تنها م��ی تواند دو عدد روغن 
بخ��رد. مخبر تاکید ک��رد: در جریان اجرای 
طرح مردمی س��ازی یارانه ها ما کمبود کاال 
نداش��تیم اما به دلیل تغییر قیمت ها برخی 
از کاالها کمی دیرتر به دس��ت مردم رسید. 
وی همچنی��ن گفت: من تم��ام خرید های 
روزمره ش��خصی را خ��ودم انجام می دهم و 
از هم��ه جا نی��ز خرید می کن��م. معاون اول 
رئیس جمهور در پاس��خ به سوال خبرنگاری 
مبنی بر اینکه مردم بهتر است از کدام نقطه 
تهران خرید کنند که ارزان باشد؟ گفت من 
توصی��ه می کنم از جنوب تهران خرید کنند. 
هر کس��ی می خواهد الکچری زندگی کند 

باید هزینه آن را پرداخت کند.
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اقتصاد کالن

واردات شکر کلید خورد
دبی��ر و عض��و هیئت مدی��ره انجمن صنایع 
قند و شکر گفت: خوش��بختانه واردات شکر 
به کش��ور سرانجام کلید خورد. بهمن دانایی، 
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع قند 
و ش��کر در گفتگو با مهر با اشاره به جلسات 
نماین��دگان این انجمن با مس��ئوالن ارش��د 
وزارت جهاد کش��اورزی گفت: خوش��بختانه 
واردات شکر به کش��ور سرانجام کلید خورد.
وی ب��ا بی��ان اینکه عمده خریدها از کش��ور 
هندوس��تان انجام گرفته است، افزود: امیدوار 
هستیم که کشتی های خریداری شده از اواخر 
خردادماه به مرور وارد بنادر کش��ور شوند.این 
فعال صنفی در بخش دیگری از سخنان خود 
توضی��ح داد: با توجه به افزایش ۳۰۰ تومانی 
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندر قند، 
مقرر ش��د که نرخ جدید شکر تولید داخل نیز 
به زودی اعالم ش��ود.وی اضافه کرد: با این 
شرایط، ش��کرهای تولید شده موجود در انبار 
کارخانه ها و ش��کرهای در حال تولید نیز به 
بازار عرضه می ش��وند و کمبود ایجاد ش��ده، 

برطرف می شود.

فروش سه میلیارد تومان اوراق مالی 
اسالمی در دومین هفته عرضه

براس��اس اع��الم خزانه داری کل کش��ور در 
دومین هفته عرضه اوراق مالی اس��المی سه 
میلیارد تومان اوراق فروخته ش��د. به گزارش 
مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
خزانه داری کل کش��ور در اطالعیه ای اعالم 
کرد که در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی برای تأمین مالی اقتصاد کش��ور با 
ه��دف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل 
کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه 
اوراق به��ادار دولتی با اس��تفاده از روش های 
مختلف از جمله انتش��ار اسناد خزانه اسالمی 
و برگ��زاری دو هفت��ه عرض��ه اوراق بدهی 
میان بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و 
نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه )از قبیل 
و شرکت های  صندوق های س��رمایه گذاری 
تأمی��ن مال��ی( از طری��ق کارگ��زاری بانک 
مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت 
فناوری بورس تهران اقدام کرد.در این هفته 
عالوه بر برگزاری حراج و اخذ س��فارش های 
خری��د اوراق از متقاضی��ان در س��امانه های 
ب��ازار بین بانکی کارگ��زاری بانک مرکزی و 
مظنه یابی ش��رکت مدیری��ت فناوری بورس 
ته��ران، مبل��غ ۳.۰۰۶ میلیارد توم��ان اوراق 
فروخته ش��د.همچنین وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی برای تأمین مالی اقتصاد کش��ور با 
کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۱ نسبت 
به انتش��ار اوراق بهادار دولتی با اس��تفاده از 
روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه 
اسالمی و برگزاری دومین هفته عرضه اوراق 
بدهی اقدام کرده که از این طریق در مجموع 
۲۱.۲۷5 میلیارد تومان شامل ۶.۲۷5 میلیارد 
تومان به ص��ورت عرضه نق��دی و ۱5.۰۰۰ 
میلیارد تومان در قالب اس��ناد خزانه اسالمی 

تأمین مالی انجام شد.

برنامه راهبردی ارتقای تولید 
دانش بنیان وزارت صمت ابالغ شد

معاون وزیر صمت گفت: برای تحقق ش��عار 
سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، برنامه 
راهب��ردی »ارتقای تولی��د دانش بنیان« این 
وزارتخانه ابالغ ش��د.به گزارش مهر به نقل 
از وزارت صمت، س��ید مه��دی نیازی گفت: 
برای تحقق ش��عار س��ال تولید، دانش بنیان، 
اش��تغال آفرین، برنام��ه راهب��ردی »ارتقای 
تولی��د دانش بنی��ان« ای��ن وزارتخانه ابالغ 
ش��د. این برنامه برای ارتقا فناوری، نوآوری 
و دانش بنیان ش��دن کس��ب وکارهای حوزه 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و باه��دف ارتقا 
بهره وری و افزایش رقابت پذیری و تاب آوری 
اقتصاد، تدوین شده اس��ت.وی افزود: برنامه 
یادش��ده ب��ا هم��کاری هم��ه معاونت های 
ذی رب��ط تهیه و پس از تأیی��د وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت به رؤس��ای س��ازمان ها، 
مؤسسات تابعه و مدیران کل صمت استانی 
برای اجرا ابالغ شده است.معاون هماهنگی و 
محیط کس��ب وکار وزیر صمت تصریح کرد: 
این برنامه در شش بخش تهیه و تنظیم شده 
که شامل اهداف تولید دانش بنیان، چارچوب 
مفهوم��ی نق��ش دول��ت در ارتق��ای تولید 
دانش بنیان، س��ازوکارها، مش��وق ها و الزام 
کننده ه��ا، راهبرده��ای وزارت صم��ت در 
راستای ارتقای تولید دانش بنیان، برنامه های 
پیشران، توسعه زیرساخت های حمایت کننده 
از ش��رکت های دانش بنیان و س��ازماندهی 
اج��رای برنام��ه ارتق��ای تولی��د دانش بنیان 

صنعت، معدن و تجارت است.

تجارت خارجی دو ماهه کشور 
۳۱درصد رشد کرد 

سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی دو 
ماهه کشور با رشد ۳۱ درصدی به ۱۶میلیارد 
و ۶۳۱میلیون دالر رس��ید.به گزارش فارس،  
سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک گفت: 
حجم تجارت خارجی دو ماهه کشور با رشد 
۳۱درص��دی ب��ه ۱۶میلی��ارد و ۶۳۱میلیون 
دالر رس��ید.به گفته وی،  س��هم صادرات از 
حج��م تجارت ۱۷میلی��ون و ۱۴هزار تن به 
ارزش 8میلی��ارد و 5۱۶میلیون دالر  اس��ت 
که با رش��د ۳۷درصدی همراه ش��ده است.

را  واردات   س��هم   ، گم��رک  س��خنگوی 
5میلی��ون و ۱8۲هزار تن به ارزش 8میلیارد 
و ۱۱5میلیون دالر )رشد۲۴درصدی( عنوان 
کرد.به گفته لطیفی، تراز تجاری کشور در دو 
ماه امسال به میزان ۴۰۱ میلیون دالر مثبت 
ش��د.وی پن��ج مقصد اول ص��ادرات کاالی 
ای��ران را چین، ام��ارات، عراق، ترکیه و هند 
و نیز پنج کشور اول واردات را امارات، چین، 

ترکیه، هند و روسیه عنوان کرد.

افزایش قیمت  تایر با موافقت سازمان 
حمایت بود 

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر با بیان اینکه 
سازمان حمایت با افزایش قیمت تایر موافقت 
کرده است، گفت: قیمت های جدید تایر طی 
روزهای آینده بر روی س��امانه ۱۲۴ سازمان 
حمایت درج می شود. حمیدرضا عبدالمالکی 
در گفت وگو با فارس در پاس��خ به این سوال 
که آیا افزایش قیمت تایر که به تازگی اعمال 
شده است، با موافقت سازمان حمایت انجام 
شده است؟ اظهار داشت: با توجه به افزایش 
هزینه های تولید انجمن تولید کنندگان تایر 
درخواس��ت ۷۰ درصدی افزایش قیمت تایر 
را از س��ازمان حمایت داش��ت که س��ازمان 
حمای��ت باالخره پس از بررس��ی  های الزم 
با افزای��ش ۳۰ درصدی قیمت تایر موافقت 
کرد. رئیس انجمن صنفی صنعت تایر بیان 
داشت: قیمت الستیک سواری از آذرماه ۹۹ 
تاکن��ون هیچ گونه افزایش قیمتی نداش��ته 
و این مساله باعث ش��ده بود تا کل صنعت 
تایر زیان ده ش��ود و اغلب تولید کنندگان در 
دو ماه اخیر زیان ده ش��ده بودند. وی اظهار 
داش��ت: بنابراین با توجه ب��ه نرخ نهاده های 
تولی��د و همچنی��ن افزای��ش 5۷ درصدی 
حقوق و دس��تمزد که قیمت تمام ش��ده ما 
را ب��ه می��زان 8 درصد افزایش داده اس��ت 
پیش��نهاد افزایش ۷۰ درصدی قیمت تایر را 
به س��ازمان حمایت اعالم کردیم و اسناد و 
م��دارک الزم را نیز باب��ت این قضیه به این 
سازمان حمایت ش��د که طبق بررسی های 
انجام شده توسط س��ازمان حمایت از اسناد 
و مدارک ارائه ش��ده باالخره این سازمان به 
صورت ضمنی با افزایش ۳۰ درصدی قیمت  
تای��ر موافقت کرد. عبدالمالکی با بیان اینکه 
افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر در روزهای 
اخیر اعمال شده است، گفت: افزایش قیمت 
تایر قطعی ش��ده و طی دو - س��ه روز آینده 
بر اس��اس اس��ناد و مدارکی که به سازمان 
حمایت ارائه می شود این سازمان قیمت های 
جدید را بر روی س��امانه ۱۲۴ درج می کند. 
رئی��س انجم��ن صنفی صنعت تای��ر اظهار 
کرد: تنش اوکراین و روسیه موجب افزایش 
قیمت انرژی در جهان شد  و همین موضوع 
باعث افزایش قیمت تایر ش��ده است. وی با 
بی��ان اینکه قیمت وارداتی تایر اکنون باالتر 
از قیمت داخلی اس��ت، اظهار داش��ت: برای 
تولیدکنندگان تایر چاره ای جز افزایش قیمت 
وجود نداش��ت زیرا همانطور که اش��اره شد 
تولید با زیان مواجه است و تولید کنندگان در 
صورت عدم افزایش قیمت هر چقدر بیشتر 
تولید کنند زیان بیش��تری متحمل می شوند 
بنابراین افزایش قیمت تایر در شرایط فعلی 
ضروری بود و امیدواریم که قیمت نهاده های 
تولید ثابت بماند تا دیگ��ر تاثیری بر قیمت 

تایر نداشته باشد. 

وزیر نیرو:  مردم صرفه جویی نکنند، 
قطعی   برق در تابستان محتمل است 

وزیر نی��رو ب��ا درخواس��ت صرفه جویی در 
مصرف برق از مردم گفت: اگر صرفه جویی 
خوبی در اس��تفاده از برق نداش��ته باش��یم، 
قطعی های ب��رق محتمل اس��ت. علی اکبر 
محرابی��ان در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم 
، راج��ع به چگونگ��ی قطعی ه��ای برق در 
تابستان امس��ال اظهار داشت: پیش بینی ما 
این اس��ت که به لطف خدا مردم در مصرف 
ب��رق مدیریت کنند تا صرفه جویی خوبی در 
میزان استفاده برق داشته باشیم و نیازی به 
قطعی برق نباشد.وی با بیان اینکه اگر مردم 
صرفه جوی��ی خوبی در مصرف برق داش��ته 
باشند مش��کالت برق در تابستان امسال به 
حداقل می رسد، عنوان کرد: قطعی های برق 
بس��تگی به رفتار مش��ترکین برق دارد.وزیر 
نیرو با اشاره به کاهش ورودی آب سدهای 
کشور گفت: مطمئناً اگر صرفه جویی خوبی 
در استفاده از برق نداشته باشیم، قطعی های 

برق محتمل است.

اخبار

وزیر امور اقتصاد و دارایی یکی از عوامل مهم تورم در کش��ور را افزایش 
قیمت های جهانی عنوان کرد و گفت: با وجود این، نرخ تورم کش��ورمان 
در ماه گذشته نسبت به نرخ تورم در کشور های دیگر پایین تر بوده است. 
به گزارش تس��نیم، سید احس��ان خاندوزی با بیان اینکه »آمار های بانک 
مرکزی نشان می دهد که ما در ماه گذشته نسبت به فروردین و اسفند ماه 
ش��اهد افزایش س��طح عمومی قیمت ها در کشور بودیم« گفت: دو دسته 
عوام��ل مؤثر خارجی و داخلی وجود دارد که به جهت دقت نکردن به این 
دو دس��ته عوامل گاهی مواقع در فضای عمومی مطرح می ش��ود که این 
افزایش ها ناشی از حذف ارز ترجیحی چند قلم کاالی محدود و مشتقات 

آنهاست در حالی که واقعیت این نیست و سهم کمی از تورم به حذف ارز 
ترجیحی کاال های وارداتی برمی گردد.وی افزود: سهم بسیار مهم تری به 
این برمی گردد که داخل کش��ور عواملی داش��تیم که به صورت طبیعی در 
ابتدای سال موجب افزایش هزینه تمام شده تولید و محصوالت در کشور 
ش��ده اس��ت.وزیر اقتصاد گفت: افزایش قیمت نهاده های تولید، افزایش 
دس��تمزد کارگران و افزای��ش قیمت ان��رژی و آب در برخی از بخش ها 
موجب شده است که افزایش قیمت تمام شده کاال ها محسوس باشد.وی 
راجع به عوامل خارجی مؤثر در تورم گفت: یک دس��ته از عوامل خارجی 
هم داش��تیم که نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا موجب شده است که 

ماه گذش��ته یعنی ماه آوریل ماه بسیار ویژه ای باشد؛ به طوری که در یک 
ماه افزایش قیمت کاال ها در کشور روسیه ۱۷ درصد در برزیل ۱۲ درصد، 
در هلند ۶/۹، در انگلستان ۹ درصد، آمریکا 8 درصد، آلمان ۴/۷ درصد و 
ایتالیا باالی ۶ درصد بوده است که البته میزان افزایش تورم در ماه گذشته 
در اقتصاد ایران کمتر از این کشورهاس��ت.وزیر اقتصاد گفت: بنای دولت 
در س��تاد اقتصادی این اس��ت که حتماً از طریق اعالم قیمت های کاماًل 
کارشناس��ی و منطقی و ع��دم اجازه به افزای��ش قیمت های بی ضابطه و 
افسارگسیخته، شاهد این باشیم که سیاست های کنترل قیمت ها در تیر و 

مرداد به شکل مؤثرتری اجرا شود.

اجازه افزایش قیمت های بی ضابطه را نمی دهیم 
خاندوزی: 

نوسانگیری با پول کم برای خالی نبودن عریضه
معامله گ��ران در برابر روزهای��ی که بازار با 
کم تری��ن نقدینگی در گردش مواجه اس��ت 
نظ��اره گر تراژیک تری��ن وضعیت برخالف 
جهت بازارهای جهانی بخصوص نفت خام 
و ارز است.به گزارش مهر، امروز چهارشنبه 
۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ ش��اخص کل قیمت و 
ب��ازده نقدی بورس تهران ب��ا کاهش ۲5۶ 
واح��دی به یک میلی��ون و 5۴۲ هزار واحد 
رسید. ش��اخص کل هم وزن اما با افزایش 
۱.۴۱۶ واح��دی عدد ۴۲۹ هزار و ۷۳8 واحد 
را به نمایش گذاشت.ش��اخص بازار اول اما 

در حالی با ۲۷۴ واح��د افزایش به رقم یک 
میلی��ون و ۱۷8 هزار واحد دس��ت یافت که 
ش��اخص بازار دوم ب��ا ۱.۹۴۹ واحد کاهش، 
ب��ه عدد ۲ میلیون و ۹55 هزار واحد رضایت 
داد.در ب��ورس تهران ام��روز ۶ میلیارد و ۹5 
میلیون س��هم و اوراق مالی قابل معامله در 
۴۱۶ هزار و ۷۳۹ نوبت داد و س��تد ش��د که 
ارزش��ی بالغ بر ۳ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان 
را در برداش��ت.در فرابورس نیز شاخص کل 
این ب��ازار با ۱8۴و احد کاه��ش به رقم ۲۱ 
هزار و ۲۱۹ واحد دس��ت یافت. در این بازار، 

ط��ی روز ج��اری ۲ میلی��ارد و ۶5۴ میلیون 
س��هم و اوراق مالی قاب��ل معامله به ارزش 
بی��ش از ۱8 ه��زار و ۴۰8 میلی��ارد توم��ان 
معامله ش��د که از این رق��م مبلغ ۱5 هزار و 
۹۴۶ میلی��ارد تومان ناش��ی از عملیات بازار 
باز بانک مرکزی ب��ا بانک ها در بازار بدهی 
فرابورس بود.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار 
بر رش��د امروز ش��اخص کل بورس تهران 
به ترتیب نماده��ای »کگل« با ۹55 واحد، 
»رمپن��ا« با ۳8۲ واح��د و »وبملت« با ۳۴۳ 
واحد افزایش بودن��د در مقابل اما نمادهای 

معامالتی »نوری« با 5۴۷ واحد، »شپدیس« 
با ۴۲8 واحد و »شپنا« با ۳8۲ واحد کاهش، 
باالتری��ن تأثیر منفی بر روی ش��اخص کل 
بورس تهران را ب��ه خود اختصاص دادند.به 
گ��زارش مهر، معامله گران بورس تهران در 
حالی که نظارگر رش��د قیم��ت ارز و طال در 
بازار داخلی و ت��داوم افزایش قیمت جهانی 
نف��ت خام و کامودیتی ه��ا در بازارهای بین 
المللی هس��تند، در بازار س��هام ت��داوم اُفت 
نقدینگ��ی در گردش و خروج پول حقیقی ها 
را چرخه معامالت به نظاره نشسته اند.با این 

هم��ه در وضعیتی ک��ه حقوقی ها عالقه ای 
برای عرضه های بلوکی ندارند و اس��تراتژی 
سکوت را در پیش گرفته اند، بورس بازها در 
کف بازار ترجیح می دهند در سهم های اغلب 
بازار دومی که از س��هام شناوری پایین تری 
ه��م برخوردارند ب��ه اصطالح ب��رای خالی 
نبودن عریضه، نوس��انگیری کنن��د.در این 
وضعیت هیچ گروهی را نمی توان لیدر اصلی 
بازار نامید هرچند عمده معامله گران دس��ت 
به نقد بازار تداوم این شرایط را طوالنی مدت 

نمی دانند.

کمر همت مجلس و قوه قضاییه برای کاهش هدررفت LPG در کشور
آیا وزارت نفت راهکار بر زمین مانده مجلس را برای کاهش هدررفت اجرا خواهد کرد؟

ارجاع پرونده به قوه قضائیه
گ�روه اقتص�ادی: با توجه به کاهش ص��ادرات گاز مایع و 
افزایش هدررفت آن، باید دی��د آیا وزارت نفت راهکار بر 
زمی��ن مانده مجلس را برای کاهش هدررفت اجرا خواهد 
کرد ی��ا خیر.به گزارش مه��ر، در هفته های گذش��ته در 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با ارجاع موضوع 
عدم ساماندهی توزیع LPG توسط وزارتخانه های نفت و 
کش��ور به قوه قضائیه و اعمال ماده ۲۳۴ موافقت شد.این 
موض��وع از آن جایی اهمی��ت می یابد که به طور کلی در 
کشور هدررفت گاز مایع باالست. بنابر آمار مقدار گازمایعی 
که در سال ۱۳۹۹ هدر رفته است به بیش از ۴ میلیون تن 
می رس��د. طبق صورت های مالی شرکت ملی گاز ایران، 
س��ال ۹۹ بیش از ۶.۷ میلیون تن گازمایع تولید ش��ده در 
مجتم��ع پارس جنوبی، بی��ش از ۳ میلیون تن LPG به 
دلی��ل محدودیت های صادراتی ناش��ی از تحریم به خط 
لوله گاز طبیعی تزریق ش��ده و هدر رفته است. در نتیجه 
ضرورت دارد موارد مصرف جدیدی برای LPG در کشور 
تعیین ش��ود.به گفته جلیل س��االری مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی، در حال حاضر 
مجموع تولید LPG در پاالیشگاه های نفتی ساالنه ۲.۴ 
میلیون تن است که از این میزان ۱.8 میلیون تن در داخل 
کشور برای مصارف خانگی در مناطق فاقد لوله کشی گاز 
اس��تفاده شده و مابقی آن صادر می ش��ود.وی در این باره 
توضیح می دهد: »با در نظر گرفتن کل جامعه خانوارهایی 
که باید به آنها LPG رسانده شود، میزان نیاز آنها روزانه 
۲۳۰۰ تن )س��االنه ۰.8 میلیون تن( است. یعنی ما بیش 
از دو براب��ر نیاز خانوارها LPG در داخل کش��ور عرضه 
می کنیم«. در نتیجه طبق محاس��بات، ساالنه ۱ میلیون 
تن LPG تولیدی از پاالیشگاه های نفتی از مسیر اصلی 
خود منحرف ش��ده و با قیمت بسیار ارزان در خودروها به 
صورت غیراس��تاندارد مصرف می شود.در همین راستا در 

روزهای گذش��ته مهدی وکیلی، معاون بازرگانی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی نامه زیر را به یکی 
پاالیشگاه های کشور زده است و در آن به مشکالت ناشی 
از تحوالت منطقه ای و قیمت های جهانی به ویژه جنگ 
روسیه و اکراین و همچنین ظرفیت محدود بازارهای هدف 
زمینی و عدم توسعه زیرساخت های کشور که در مجموع 
منجر به کاهش صادرات گاز مایع شده، اشاره کرده است.
وی در ادام��ه از عرضه ال.پی.جی در بورس انرژی، ایجاد 
امکان صادرات گاز مایع توس��ط پاالیش��گاه های جنوبی 
و صدور مجوز صادرات توس��ط پاالیش��گاه ها به عنوان 

راهکارهای پیشنهادی نام برد.
توس�عه صنعت ات�وگاز؛ راهکار مجل�س برای کاهش  ���

LPG هدررفت
با این وجود به نظر می رسد راهکار پیشنهادی مجلس برای 
کاهش هدررفت ال پی جی راهکار دیگری است.اهمیت 

هدررفت ال پی جی تا جایی است که در بند الحاقی تبصره 
یک الیحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف شده است که 
می��زان تزریق گازمایع به خط در مجتمع پارس جنوبی را 
نسبت به گذشته به کمتر از نصف کاهش دهد.همچنین 
به منظور ایجاد بس��ترهای جدید برای مصرف گاز مایع و 
کاهش اتالف در ردیف ۱۰ بخش مصارف جدول تبصره 
۱۴ قان��ون بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۲ ه��زار میلیارد تومان به 
ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی برای 
ایجاد جایگاه های عرضه گازمایع و استانداردسازی خودروها 
تخصیص داده شده است.پیش از این نیز، مجلس شورای 
اس��المی در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز افزودن ۲ میلیون تن 
LPG به سبد سوخت را با اولویت ناوگان عمومی و حمل 
بار مصوب کرده بود که توسط دولت دوازدهم و سیزدهم 
به قانون عمل نشد.در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل 
الزامی شده بود:اواًل قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به 

شرکت های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین 
سهمیه ای تعیین گردد.ثانیاً سازمان برنامه و بودجه کشور 
موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد 
لوله کشی گاز طبیعی یارانه ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع 
در هر ماه اختصاص دهد.ثالثاً یارانه هر کیلوگرم گازمایع به 
اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای 
مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل 
قیمت نیم )۰.5( لیتر بنزین س��همیه ای محاسبه می شود 
و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفًا 
جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.و رابعاً وزارت نفت 
موظف اس��ت خودروه��ای دارای اولویت برای اس��تفاده 
از س��وخت مایع و همچنین میزان کارم��زد جایگاه های 
توزیع آن را تعیین نماید.البته س��ال گذش��ته نیز کرامت 
ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی از تدوین آئین نامه اجرای��ی این بند از قانون بودجه 
توس��ط وزارت نفت خبر داد و گفت: هرگاه این آئین نامه 
در هیئت دولت تصویب ش��د وزارت نفت مکلف است آن 
را اجرایی کند.به هر حال به نظر می رس��د فارغ از نظرات 
مخالف و موافق پیرامون اتوگاز )اس��تفاده ال پی جی( در 
ناوگان س��وختی، مادامی که این قانون به دلیل توقف در 
ایستگاه هیأت دولت اجرایی نشود، هدررفت این فراورده 
ارزشمند نیز در کشور ادامه خواهد داشت.الزم به ذکر است 
کارشناسان معتقدند استفاده باالی ال.پی.جی در خودروها 
به ش��کل نا ایمن، عالوه بر اینکه خطرات باالیی دارد، به 
عل��ت قیمت پایینی که دارد موجب عدم توس��عه صنعت 
CNG در کش��ور شده است.در نهایت باید دید یا وزارت 
نفت راهکار پیشنهادی مجلس را برای کاهش اتالف گاز 
مایع برمی گزیند یا راهکارهای دیگری را انتخاب می کند 
یا مثل سال های گذشته دست روی دست گذاشته می شود 

تا این سرمایه ملی به هدر رود.

مصداق تبانی بوده اس��ت، با این حال این ش��ورا هیچ 
س��ند و توضیحی در م��ورد آن ارائه نکرده اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، توکلی- مدیر روابط عمومی ش��ورای 
رقابت- در توییتی اعالم کرده اس��ت: »شورای رقابت 
به موضوع جوجه ُکش��ی ورود ک��رده و آن را مصداق 
تبان��ی می داند. هماهنگونه که پیش از این در س��ال 
۱۳۹۹ تم��ام تالش خود را ب��رای محکومیت و توقف 
ای��ن رفتار انجام داد.«این در حالی اس��ت که پیگیری 
ایسنا از شورای رقابت برای دریافت توضیح بیشتر در 
مورد ادعای مطرح ش��ده و اینکه شورا بر اساس کدام 

دلیل به تبانی بودن ماجرای جوجه کشی رسیده است 
با توضیحی همراه نبود.ماجرا از این قرار است که اخیرا 
فیلمی در فضای مجازی منتش��ر شد که نشان می داد 
یک واحد مرغداری با ادعای کمبود و گرانی نهاده های 
تولید و دان مرغ اقدام به معدوم س��ازی هزاران قطعه 
جوجه کرده است.در همین رابطه نامه ای منتشر که در 
آن انجمن جوجه یکروزه  اعالم کرده بود »واحدهایی 
که به دلیل کاه��ش تقاضای جوجه ریزی، جوجه های 
تولیدی شان به فروش نرفته و در جوجه کشی می ماند 
برای جلوگیری از معدوم ش��دن جوجه ها طی نامه ای 

با عنوان معاونت امور دام یا مدیرکل طیور یا ریاس��ت 
سازمان جهادکشاورزی اس��تان و رونوشت به انجمن 
جوجه یک��روزه، تعداد جوجه جذب نش��ده را اعالم تا 
در صورت امکان با کمک دس��تگاه های ذیربط نسبت 
به جذب جوجه یکروزه اقدام ش��ود.« همچنین تاکید 
شده بود از انتشار هر گونه عکس و فیلم معدوم سازی 
در فضای مجازی خودداری ش��ود که با سوء استفاده 
عوامل فرصت طلب موجب تضییع شدن حق و حقوق 
تولیدکنن��دگان این بخش نش��ود.این جریان در حالی 
همچنان مبهم باقی مانده و  وزارت جهاد کشاورزی در 

این رابطه توضیحی ارائه نکرده است، که بحث کمبود 
نهاده نیز مطرح بوده اس��ت.   اما بهادری -سخنگوی 
دولت- در واکنش��ی به ای��ن اتفاق خواس��ته بود که 
جوجه ُکش��ی را متوقف کنند.وی گفته بود که  «دولت 
مرغ مازاد تولیدی را می خرد. به منظور تامین سرمایه 
در گردش مرغ داران و دام داران ۲۰ هزارمیلیارد تومان 
تسهیالت مناسب  تصویب ش��ده و عوارض صادرات 
مرغ و تخم مرغ صفر و ممنوعیت صادرات برداشته شد. 
با این اوصاف حتی بهانه ای هم برای کار خالف شرع 

و ضدحقوق حیوانات، جوجه ُکشی نیست.«

شورای رقابت مدعی شده که جریان جوجه ُکشی 
شورای رقابت درباره جوجه ُکشی مدعی شد

6 سناریوی پیش روی دولت برای تأمین کسری بودجه
لزوم اتخاذ راهبرد چندگانه برای حرکت به سمت اقتصاد کارآمد 

یک کارشناس اقتصادی گفت: مهمترین مشکل اقتصادی فعلی کشور کسری 
بودجه دولت اس��ت که دولت می تواند بر این مشکل با ۶ سناریوی احتمالی 
فائق آید. به گزارش تسنیم، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان 
ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی با استناد به 
اظهار نظرات کارشناس��ی مطروحه می گوید کسری بوجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا 
۶۰۰  هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش اصلی این کسری بودجه ناشی 
از حقوق و دس��تمزد است.این متخصص در حوزه اقتصاد و رسانه از ۶ سناریو 
برای حل مشکل کسری بودجه یاد می کند که عبارتند از: حل و فصل جدی 
و شفاف موضوع برجام، بازگشت به بازار جهانی و بهبود درآمد دولت، کاهش 
ج��دی کارمن��دان، مراجعه به منابع بانک مرکزی و تامین کس��ری بودجه از 
محل خلق پول، کاهش جدی هزینه های حقوق و دس��تمزد کارکنان، حذف 
ردیف های بودجه ای دس��تگاه ها و سازمان های غیر بهره ور و بدون تاثیر در 
تولید ناخالص داخلی و تأمین کس��ری بودجه از طریق اقالم درآمدی ممکن.

وی بر این باور اس��ت که می توان  با  راهبردی تعدیل یافته و ترکیبی بهینه 
از سناریوهای مطرح شده هم در جهت جبران کسری بودجه و هم در جهت 

تعدیل به سمت کارآمدی اقتصاد حرکت کرد.

مهمترین مشکل اقتصادی فعلی کشور چیست؟ ���
مهمترین مشکل اقتصادی فعلی کشور کسری بودجه دولت است. این کسری 
بودجه دولت یا همان س��لطه مالی در س��ال های گذشته همواره عامل اصلی 
اقدامات سیاستی تورم زا بوده است. کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارش��ی به نام بودجه به زبان ساده، در بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ معتقدند، 
کسری بوجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰  هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش 
اصلی این کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است.در قالب چندین سناریو 
می توان گزینه های پیش روی دولت را برای تأمین کس��ری بودجه می توان 
بررس��ی کرد:۱.حل و فصل جدی و ش��فاف موضوع برجام، بازگش��ت به بازار 
جهانی و بهبود درآمد دولت: حتی در صورت ش��فافیت جریان واقعی مذاکرات 
وین و به سرانجام کامال موفق رسیدن مذاکرات، تورم ساختاری موسوم به تب 
هلندی یعنی تورم القایی ناشی از تسعیر دالر به ریال همچنان ادامه خواهد یافت 
که راه درمان این بیماری تفکیک بودجه ارزی و ریالی اس��ت.۲.کاهش جدی 
کارمندان: با انتخاب این گزینه، آیا دولت می تواند تعداد کارمندان خود را به طور 
جدی کاهش دهد و شاهد موج گسترده اخراج و تعدیل کارکنان دولت باشیم 
و تبعات اجتماعی حاد نخواهد داشت؟۳.مراجعه به منابع بانک مرکزی و تامین 

کس��ری بودجه از محل خلق پول: این اقدام در نهایت موجب تورم ش��دید در 
دوره های بعدی و ادامه مارپیچ دستمزد-تورم خواهد بود.۴.کاهش جدی هزینه 
های حقوق و دس��تمزد کارکنان: این در منافات با روند تهاجمی نرخ تورم در 
جامعه است و احتماال آثار اجتماعی غیر قابل پیش بینی خواهد داشت.5.حذف 
ردیف های بودجه ای دس��تگاه ها و س��ازمان های غیر بهره ور و بدون تاثیر در 
تولید ناخالص داخلی: چنین اقدامی به منزله اتخاذ تصمیمات بسیار سخت دارای 
تبعات سیاسی داخلی و شاید نوعی خودکشی سیاسی دولت باشد. اگرچه معیار 
بررسی کارآمدی هر دستگاه و سازمان، لزوما به معنای سنجش ارقام کمی در 
تولید ناخالص داخلی نیست و چه بسا آثار کیفی هرچند غیر قابل سنجش داشته 
باش��ند؛ به هرجهت دستگاه ها و س��ازمان های غیر بهره ور، در صورت حذف 
بودجه، احتماال چندان آرام و بی تحرک نخواهند ماند.۶. تأمین کسری بودجه 
از طریق اقالم درآمدی ممکن: الف( افزایش مالیات: آیا در شرایط فعلی رکود 
تورمی در اقتصاد، چنین اقدامی قابل تحقق اس��ت؟ آیا نظام مالیاتی کشور در 
همه سال های گذشته موفق به کشف فرار مالیاتی و وصول این ارقام شده است 
که به یک باره بتواند چنین درآمدی را محقق کند و یا به سراغ پایه های مالیاتی 

موجود و البته نحیف ناشی از شرایط اقتصادی خواهند رفت؟
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شهرستان

تبادل نظر مدیرعامل برق اهواز با 
صنعتگران برای عبور از پیک ۱4۰۱

به منظور عبور موفق از پیک۱۴۰۱و استفاده 
از نظرات کارشناس��ی صاحبان کسب و کار 
وصنایع، جلس��ه ای با حضور مدیرعامل برق 
اهواز، مدیرعامل شهرکهای صنعتی و جمعی 
از مدیران و فعاالن کسب و کارهای کوچک 
و متوس��ط در ستاد مرکزی برق اهواز برگزار 
شد.   به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی ب��رق اهواز به منظور عب��ور موفق از 
پیک۱۴۰۱و اس��تفاده از ظرفی��ت و نظرات 
کارشناس��ی صاحبان کس��ب و کار وصنایع 
جلس��ه ای با حضور مدیرعامل ب��رق اهواز، 
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی و 
جمعی از مدیران و فعاالن کس��ب و کارهای 
کوچک و متوس��ط به میزبانی این شرکت در 

ستاد مرکزی برق اهواز برگزار شد.
  مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اهواز 
در این جلس��ه ضمن ابراز همدردی با مردم 
آب��ادان اظهار داش��ت: همه م��ا از وضعیت 
خشکس��الی، کاهش نزوالت جوی وکاهش 
ذخیره آب پش��ت نیروگاهه��ای برقابی و در 
نهای��ت نات��رازی در تولی��د و مصرف مطلع 
هس��تیم و در عین حال به ضرورت حمایت 
از بخش صنعت و کسب وکارها نیز ایمان و 
اعتقاد داریم، لذا تالش ما استفاده از نظریات 
و مباحث کارشناس��ی صنعتگران در تصمیم 
گیری برای ش��یوه مدیریت مصرف برق می 

باشد.
  عبدالحمیدعباس شیاری در بخش دیگری 
از س��خنان خود با اش��اره ب��ه تجربه موفق 
همکاری بخش صنعت در پیاده سازی برنامه 
های مدیریت خاطر نش��ان کرد: در تابستان 
س��ال گذشته تجربیات بسیار خوبی از ارتباط 
متقاب��ل با مردم و صنعتگ��ران برای عبور از 
پیک بار داش��تیم و فعالین اقتصادی با درک 
ش��رایط، انصافا همکاری بسیارخوبی داشتند 
و امس��ال نیز انتظار داریم ای��ن همکاری و 
مس��اعدت با اس��تفاده از ظرفی��ت فکری و 

اجرایی شما عزیزان بیشتر شود.

دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای سمنان با نماینده مردم دامغان در 

مجلس شورای اسالمی
مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای س��منان 
با حض��ور در دفتر نماینده م��ردم دامغان در 
مجلس شورای اسالمی با وی دیدار و گفتگو 

کرد.
در این دیدار که معاونین مالی و پش��تیبانی و 
منابع انس��انی شرکت برق منطقه ای سمنان 
نیز حضور داش��تند ، مهن��دس مجید وفایی، 
مدیر عامل این ش��رکت با اظهار تش��کر از 
توجه نمایندگان شهرهای استان در مجلس 
ش��ورای اس��المی، به مجموعه صنعت برق 
گفت: ش��رکت ب��رق منطقه ای س��منان  به 
عنوان زیرس��اخت ب��رق  به تناس��ب نیاز و 
ضرورت ،  در س��طح استان اقدام به سرمایه 

گذاری و تامین تاسیسات می نماید . 
مهندس وفایی با اش��اره به س��اختار شرکت 
های برق منطقه ای و توزیع و شرح وظایف 
هر یک از این شرکت ها ، بیان داشت : حوزه 
فعالیت ش��رکت های برق منطقه ای،تامین 
برق، به مش��ترکان ۷ مگاوات به باال بوده و 
در محدوده فوق توزیع و انتقال ، مش��غول به 

فعالیت می باشد.

استقرار مولد برق اضطراری در 
ادارات یک اولویت برای دستگاه های 

اجرایی است
 یک��ی از برنام��ه های��ی که دس��تگاه های 
اجرای��ی باید به عنوان ی��ک اولویت و محور 
در دس��تورکار قرار دهند، اس��تقرار مولّد برق 

اضطراری است.
مدیرکل پدافند غیرعامل اس��تانداری سمنان 
در حاش��یه بازدید از طرح ارزیاب��ی آماده به 
کاری مولدهای برق اضطراری دستگاه های 
اجرای��ی با عنوان این مطل��ب گفت: یکی از 
برنامه های پدافند غیرعامل، ایجاد مولّدهای 

برق اضطراری برای شرایط بحران است.
 ایرج کارخائی اظهار کرد: بنا به هر دلیلی که 
برق دستگاه های اجرایی قطع شد، می بایست 
مولّ��د اضط��راری جایگزین برق سراس��ری 
گردی��ده تا اس��تمرار خدمات رس��انی در هر 

شرایطی دچار وقفه نشود.
وی با اش��اره به این که اکثریت دس��تگاه ها، 
س��ازمان ها و ارگان ه��ا، ای��ن اص��ل پدافند 
غیرعام��ل را مورد توجه ق��رار داده اند گفت: 
بیش از ۷۳ دستگاه اجرایی تاکنون مجهز به 
۱۹5 دیزل ش��ده و در مواق��ع ضروری از آن 

استفاده می کنند.

همسران جانبازان الگوی ایثار و 
فداکاری زنان جامعه هستند

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-سرپرست 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
گفت: همس��ران جانبازان با قبول ش��رایط 
جسمانی، دوش��ادوش مردان خود ایستادند 
و نش��ان دادند که الگوی ایث��ار و فداکاری 
زن��ان جامعه هس��تند. صدیق��ه خدیوی در 
راس��تای اجرای طرح سپاس با جانبازان ۷۰ 
درصد »محمدحسین سبحانی« و »عباسعلی 
غالمی«، ضمن گرامی داش��ت یاد و خاطره 
شهدا گفت: جانبازان جایگاهی خاص در میان 
مردم دارند و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
همواره به خانواده بزرگ ش��هدا و ایثارگران 
افتخار می کند. سرپرست بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراس��ان رضوی افزود: جانبازان 
نقشی انکارناپذیر در طول هشت سال دفاع 
مقدس داش��تند، نقش��ی که هرکسی توان 
ایفای آن را ندارد، آنان از جان و خانواده خود 
گذشتند و امروز ثمره آن از خود گذشتگی را 
شاهد هس��تیم. در این دیدارها که با حضور 
قاس��م رحیم زاده سرپرس��ت دفتر مدیرکل 
و رواب��ط عموم��ی بنیاد خراس��ان رضوی و 
عبدالرزاق نظرجانی رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران منطقه س��ه مشهد و انجام شد، از 
جانبازان ۷۰ درصد »محمدحسین سبحانی« 
و »عباس��علی غالمی« با اهدا لوح س��پاس 

تجلیل به عمل آمد. 

۲4۳۷ راس دام مازاد از عشایر ایالم 
خریداری شد

  مدیرکل امور عشایری ایالم گفت: تا کنون 
۲۴۳۷ راس دام سبک مازاد از عشایر سطح 
اس��تان بصورت الش��ه ای خریداری ش��ده 
است. فرش��ادی یاسمی در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: در این راس��تا ۳۲ تن گوشت 
قرمز جهت ذخیره س��ازی تحویل ش��رکت 
پش��تیبانی امور دام استان ش��ده است. وی 
افزود: خرید دام بصورت الش��ه و هرکیلویی 
85 ه��زار تومان بوده که پس از کش��تار در 
کش��تارگاه به اس��تان های کشور صادر می 
ش��ود. مدیرکل امور عش��ایری ایالم گفت: 
خری��د دام مازاد از عش��ایر شهرس��تانهای 
بدره، ملکش��اهی، دهلران و هلیالن نیز در 
دس��تور کار قرار دارد. یاس��می بیان داشت: 
خرید تضمینی دام باعث می شود که دست 
دالالن از خرید دام عش��ایر با قیمت پایین 

کوتاه شود.

پست برق بیدرویه اندیمشک در رینگ 
شبکه قرار گرفت  

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: با توس��عه و تکمیل ۲ بی خط پس��ت 
بیدرویه، این پس��ت از حالت ش��عاعی خارج 
و در رینگ ش��بکه قرار گرف��ت. به گزارش 
رواب��ط عموم��ی ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزستان، محمود دش��ت بزرگ اظهار کرد: 
عملیات توس��عه و تکمیل ۲ بی خط ) بی به 
تجهیزاتی گفته می شود که سیم های هادی 
برق را به پس��ت وصل می کند( پست ۱۳۲ 
به ۳۳ کیلوولت بیدرویه در الوار گرمس��یری 
اندیمش��ک به پایان رس��ید و برق دار ش��د. 
وی با بیان اینکه ارزش س��رمایه گذاری این 
پروژه ۲5۰ میلیارد ریال بوده تصریح کرد: با 
این عملیات توس��عه ورود و خروج خطوط، 
پس��ت برق بیدرویه از حالت شعاعی خارج و 
در رینگ ش��بکه قرار گرفت��ه که باعث باال 
رفت��ن قابلیت مانور در این پس��ت و کاهش 
خاموشی ها با تغذیه پست از طریق رینگ و 
پایداری آن در حوادث شده است. مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: 
کاهش اف��ت ولتاژ منطقه الوار گرمس��یری 
شهرس��تان اندیمش��ک و افزای��ش قابلیت 
اطمینان از دیگر اهداف بهره برداری از پروژه 

مذکور است.

برخورد با برداشت کنندگان غیرمجاز 
آب در شبکه های آبیاری مارون

مدیرعامل ش��رکت به��ره برداری از س��د، 
نی��روگاه و ش��بکه ه��ای آبیاری م��ارون از 
برخورد با برداشت کنندگان غیرمجاز آب در 
ش��بکه های آبیاری کانال D ناحیه جنوب 
بهبه��ان خبر داد. به گزارش ش��بکه خبری 
س��ازمان آب و ب��رق خوزس��تان ، ” الماس 
س��نایی مطلق ” گفت : باتوجه به گسترش 
پدی��ده خشکس��الی و ک��م آب��ی در حوضه 
مارون و در راس��تای حفظ نظم در ش��بکه 
های آبیاری مارون و تامین آب کش��اورزان 
طرف قرارداد، از برداشتهای غیرمجاز آب و 
کشت های غیرمجاز جلوگیری و با متخلفان 

برخورد قضایی صورت گرفت.
وی اف��زود : اداره حری��م بانی این ش��رکت 
باتوجه به گزارش��ات و تخلفات ارس��الی از 
سوی واحدهای مختلف شرکت به خصوص 
اداره حراس��ت و امورمحرمان��ه و مدیر بهره 
برداری از ش��بکه های آبیاری و زهکش��ی 
، جه��ت اقدام��ات اولیه و عکس��برداری از 
تخلفات اقدام به گش��ت زنی جهت پیگیری 

تخلفات می نماید.

اخبار

دهه کرامت ایام مبارک و پر برکتی است 
که عطر ش��میم رضوی در فضای کشور 
طنین انداز خواهد ش��د و به واسطه میالد 
انوار الهی فرصت نابی برای رواج سیره و 

فرهنگ اهل بیت )ع( فراهم خواهد شد.
والدت حض��رت معصوم��ه)س( ی��ادآور 
تح��ول آفرینی و ع��زم و قاطعیت بانوان 
واالمقام جهان اسالم در حمایت از جایگاه 

دین و ایفای نقش��ی ماندگار در صیانت از 
آرمانها و ارزش��های دینی است. این ایام 
فرخنده که ش��میم رضوی فضای معنوی 
جامعه را معطر می کند فرصت نابی برای 
ترویج سیره و فرهنگ اهل بیت)ع( و الگو 

گرفتن از منش این بزرگواران است.
نامگ��ذاری ای��ن روز عزیز را ب��ه عنوان 
روز ملی دختران فرصتی ارزش��مند برای 

شناخت بهتر شخصیت این بانوی ارجمند 
و جای��گاه معنوی ایش��ان در جهت رواج 
ابعاد وجودی آن حضرت در میان دختران 
و بانوان جامعه اسالمی است. بدون شک

 الگ��و ب��رداری از آن ش��خصیت بزرگوار 
،بهتری��ن راه دس��تیابی دخت��ران امروز و 
مادران فردای ایران اس��المی به زندگی 
س��الم، موفقیت، س��عادتمندی و بهروزی 

است.
ضم��ن گرامیداش��ت ای��ن ای��ام مبارک، 
ای��ن روز ملی را به همه بانوان مس��لمان 
ب��ه ویژه دخت��ران پاکدامن ای��ران زمین 
تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم 
خداوند بلند مرتبه توفیق کس��ب معرفت 
اه��ل بیت )ع( و بهره مندی از ش��فاعت 
ای��ن گوهرهای ارزش��مند هدای��ت را به 

همه ما عنایت فرمای��د. از خداوند لطیف 
و مهرآفرین رشد و تعالی معنوی در همه 
زمینه ه��ا برای دختران میهن اس��المی 

خواستارم.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت آغاز دهه کرامت
پیام تبریک سردار منوچهر امان اللهی 

کاروان های »زیر سایه خورشید« از مصادیق جهاد تبیین است
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی گفت: کاروان های »زیر س��ایه خورش��ید« 
یکی از مصادیق جهاد تبیین هستند که می توانند در تمامی 
عرصه ها از جمله فرهنگی و اجتماعی، خدمت کریمانه به 

مردم ارائه دهند.
مالک رحمتی در مراسم اذن اعزام کاروان های »زیر سایه 
خورشید« به سراس��ر کشور که در مسجد گوهرشاد حرم 
مطهر رضوی برگزار ش��د، اظهار کرد: شما خادمان بارگاه 
منور رضوی نزدیک به ۱5 س��ال اس��ت که در ایام دهه 
کرامت رضوی در قالب کاروان های زیر س��ایه خورشید، 
ش��ادی و نشاط و معنویت این ایام  مبارک را به شهرهای 
مختلف می برید و دل های مردم را از سراس��ر کش��ور به 

بارگاه منور رضوی گره می زنید.
 قائم مقام تولیت آس��تان قدس رضوی ادامه داد: زیارت، 
عهد بین امت و امام است و با توجه به این که امام همواره 
زنده و حاضر اس��ت، بنابراین زیارت کردن، دور و نزدیک 
ندارد، بر این اساس پیام کاروان های زیر سایه خورشید این 
اس��ت که همه در پناه حضرت هستیم و باید به عهد خود 

با امام وفادار باشیم. 
رحمتی افزود: کاروان های زیر س��ایه خورش��ید سفیران 
امام رضا )علیه الس��الم( هستند و باید نمایانگر ویژگی ها 

و صفات آن حضرت باشند.
 وی گفت: مهم ترین عامل ماندگار شدن این گونه کارهای 
فرهنگی، اخالص در انجام آن است که در وجود خادمان 
حضرت رضا)علیه الس��الم( موج می زند و توانسته حرکتی 
اثرگذار در سراس��ر کش��ور به راه بیاندازد.  رحمتی افزود: 

این اخالص عالوه بر خادم��ان، در دل همه مردم همراه 
این کاروان ها نیز وجود دارد و قطعاً ش��ما در این سفرهای 
همراه با عشق، با لحظات ناب، دل های شکسته، اشک ها، 
لبخندها و صحنه هایی زیبا از دلدادگی و محبت مردم به 
امام رضا)علیه السالم( مواجه شده اید که همه آن ها نشان 
اخالص و دلدادگی بوده و استمرار این حرکت نیز با همین 
اخالص امکان پذیر اس��ت.  رحمت��ی در ادامه به ضرورت 
ترویج روحیه نشاط در جامعه طی دهه کرامت اشاره کرد 
و گفت: نزدیک به دو سال بود که از این تجمعات پر شور 
و سرش��ار از معرفت، کم بهره بودیم و بیماری کرونا ما را 
از بس��یاری لذت های معنوی محروم کرده بود، اما اکنون 
دوباره این فرص��ت را داریم و کرونا هم این درس بزرگ 

را به ما داد که قدر این گونه نعمت ها را بدانیم و از خداوند 
تعالی شکرگزار این نعمت هستیم. 

وی خاطرنش��ان کرد: امس��ال باید با اج��رای برنامه های 
پر محتوا، همراه با ایجاد نش��اط در نقاط مختلف کش��ور، 
دل های همه مردم را امام رضایی کنیم تا پیر و جوان، زن و 
مرد ایرانی در این ایام حال دلشان خوب شود و با توسل به 
اهل بیت و به ویژه امام رضا )علیهم السالم( برای لحظاتی 

همه مشکالت را فراموش کنند.
وی افزود: در ایام دهه کرامت، وظیفه س��نگین ایجاد این 
احساس خوب و آرامش بخش، بر دوش خادمان حرم علی 
بن موسی الرضا)علیه السالم( نهاده شده و بر همین اساس 
با تدبیر تولیت معزز آستان قدس رضوی، شعاری که برای 

این دهه انتخاب شده، شعار »همه خادم الرضاییم؛ خدمت 
کریمانه و جهاد عالمانه« اس��ت تا محور همه برنامه های 

دهه کرامت باشد.
 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به دو هجرت 
پربرکت امام رضا )علیه السالم( و حضرت معصومه )سالم 
اهلل علیها( گفت: این هجرت های تاریخ ساز منشأ ثمرات و 
برکت های فراوانی برای سرزمین ایران بوده و ما نیز هرچه 

داریم از برکت هجرت این برادر و خواهر داریم. 
وی افزود: انتش��ار مهربانی و گره گشایی از کار همدیگر، 
یکی از پیام های مهم در سیره حضرت رضا)علیه السالم( 
و خواهر بزرگوار ایش��ان است که ما نیز باید در تمام ایام 
سال و به ویژه دهه کرامت، ترویج این پیام را مدنظر داشته 

باشیم.
 قائ��م مقام تولیت آس��تان قدس رضوی ب��ا بیان اینکه 
کاروان های زیر سایه خورش��ید باید بسیج خدمت رسانی 
ب��ه راه بیندازند، گفت: این کاروان ه��ا می توانند با حضور 
در اس��تان ها و ش��هرهای مختلف از نزدیک با مشکالت 
مردم آش��نا ش��ده و با فعال کردن ظرفیت های مردمی و 

دستگاه های اجرایی به رفع این مشکالت کمک کنند. 
رحمتی افزود: در ایام دهه کرامت باید حرکت جهادی همه 
جانبه در کشور اتفاق بیفتد و این دهه، مبنای تحول معنوی 

در کشور ما باشد.
قائ��م مقام تولیت آس��تان قدس رضوی تاکی��د کرد: در 
کنار خدمت کریمانه، ب��ر جهاد عالمانه و جهاد تبیین که 
مدنظر رهبر معظم انقالب است نیز تأکید داریم و معتقدیم 
کاروان های زیر س��ایه خورشید می توانند یکی از مصادق 

جهاد تبیین در دهه کرامت باشند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

افزایش قابل توجه فروش محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم
مدیرعامل  شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد؛

آذر یعقوبیان :  مدیرعامل ش��رکت پاالیش 
گاز ای��الم از افزایش قاب��ل توجه فروش ۳ 
محصول تولیدی این پاالیشگاه از جمله اتان 
،گاز مایع خام و میعانات گازی به پتروشیمی 
ایالم طی دو ماهه اول سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل خبر داد.
روح اله نوریان دربازدید سارا فالحی نماینده 
م��ردم اس��تان ای��الم در مجلس ش��ورای 
اسالمی از پاالیش��گاه گاز ایالم افزود: در۲ 
ماهه اول س��ال جاری فروش گاز اتان ۱5۰ 
درص��د،گاز مایع خام 8۳ درص��د و میعانات 
گازی ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه مق��ام معظم رهبری چند 
س��ال اخیر را در راس��تای تولی��د نامگذاری 
کرده اند که این مهم، وظیفه مس��ئوالن را 
دوچندان می کند، اظهار داش��ت: ش��رکت 
پاالیش گاز ایالم به منظور تحقق نامگذاری 
هرسال، برنامه های قابل توجهی در دستور 
کار ق��رارداده که خوش��بختانه خروجی آن 
تحقق خواسته های معظم له در زمینه های 

مختلف تولید بوده است.
همچنین در این دیدار نماینده حوزه شمالی 
مردم استان ایالم در مجلس شورای اسالمی 

از ت��الش های این واح��د صنعتی در زمینه 
تولید محصوالت، خودکفایی، اش��تغالزایی و 
غی��ره قدردانی کرد و گفت: پاالیش��گاه گاز 
ایالم یکی از صنایع مهمی اس��ت که تاثیر 

بسزایی بر اقتصاد این دیار مرزی دارد.
سارا فالحی با بیان اینکه تالش پاالیشگاه 
گاز ایالم در زمینه های مختلف امید بخش 
است، افزود: ارتقا بیش از پیش صنایع استان 
از دغدغه های مجمع نمایندگان استان است 
که انتظار م��ی رود در این زمین��ه اقدامات 

اساسی انجام شود.
وی با بیان اینکه توانایی س��طح ارتقاء این 

پاالیشگاه توس��ط مدیریت آن وجود دارد و 
نمایندگان می بایس��ت کم��ک کنند تا فاز 
دوم به اتمام برس��د، تصریح کرد: پاالیشگاه 
گاز ایالم به لحاظ اقتصادی، پروژه اش��تغال 
آفرین اس��ت که باید در زمینه های مختلف 

به آن توجه شود.
فالحی با اش��اره به اینکه مجمع نمایندگان 
ب��رای پایداری خ��وراک این پاالیش��گاه از 
مناطق باالدستی از طریق مجموعه وزارت 
نفت و ش��رکت ملی گاز ایران پیگیری می 
کنن��د، خاطر نش��ان ک��رد: تامی��ن خوراک 
پایدار از نیازهای اساس��ی این واحد تولیدی 

و صنعتی اس��ت که برای ارتقا س��طح کمی 
و کیفی آن از طریق وزارت نفت و ش��رکت 
مل��ی گاز ایران اقدامات الزم صورت خواهد 

گرفت.

دکتر امید قادری اظهار کرد: ارائه خدمات 
نازایی و ناباروری در بیمه سالمت از دی ماه 
س��ال گذشته آغاز شد و تاکنون ۱۴۲ زوج 

ازخدمات این طرح بهره مند شده اند.
مدیر کل بیمه س��المت استان کرمانشاه 

اعتبار شده برای درمان نازایی و ناباروری 
ای��ن زوج ها را مبلغ��ی بالغ ب��ر۳ میلیارد 
و ۴۲5 میلی��ون ری��ال عنوان ک��رد و افز 
ص��رف ود: بیمه س��المت هرگونه هزینه 
نازایی و ناباروری از س��ال ۱۴۰۰ را با ارائه 
صورت حس��اب پرداخت خواهد کرد. وی 
خاطر نشان کرد: همه افراد، حتی کسانی 
که تحت پوش��ش س��ایر س��ازمان های 
بیمه ای ش��امل، نیروهای مس��لح، تامین 
اجتماع��ی، کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( 

و… هس��تند می توانند با معرفی به اداره 
کل بیم��ه س��المت از تس��هیالت نازایی 
و ناباروری این س��ازمان اس��تفاده نمایند . 
قادری افزود: خدم��ات نازایی و ناباروری 
س��ازمان بیمه سالمت کرمانش��اه در دو 
مرکز درمانی شامل بیمارستان معتضدی 
و مرکز ناباروری جهاد دانش��گاهی انجام 
خواهد ش��د ولی اگر افراد ب��ه مراکز فاقد 
پوشش بیمه س��المت نیز مراجعه نمایند 
با ارائ��ه مدارک، هزینه های آنها به عنوان 

خس��ارات متفرقه پرداخت خواهد شد. این 
مس��ئول در ادامه گفت: در راستای عمل 
ب��ه منویات مقام معظ��م رهبری مبنی بر 
جوان سازی و فرزندآوری طرح دیگری در 
بیمه س��المت در دست اقدام است که در 
این طرح تمامی زنان شیرده حتی کسانی 
که از س��ایر خدمات بیمه سالمت استفاده 
نکرده اند می توانند تا پایان دوره شیردهی 
تحت پوشش بیمه سالمت قرار بگیرند و 
فرزندان آنها نیز تا پایان پنج سالگی بدون 

ارزیابی وس��ع تحت پوش��ش قرارخواهند 
گرفت ، همچنین زوج های نابارور تا س��ن 
۴۹ س��الگی می توانند طی س��ه مرحله از 
خدم��ات بیم��ه ای با تخفی��ف ۹۰ درصد 
اس��تفاده نمایند. مدیر کل بیمه س��المت 
در پایان یادآور ش��د: افراد جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر می توانند از پایگاه خبری 
س��ازمان بیمه س��المت ایران به نش��انی 
WWW.ihio.gov.ir و ی��ا س��امانه 

پاسخگویی ۱۶۶۶ استفاده نمایند.

 ارائه خدمات نازایی و ناباروری بیمه سالمت به ۱4۲ زوج طی پنج ماه گذشته
مدیر کل بیمه سالمت استان کرمانشاه خبر داد؛

افزایش قابل توجه فروش محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم
مدیرعامل  شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد؛

آذر یعقوبیان :  مدیرعامل ش��رکت پاالیش 
گاز ای��الم از افزایش قاب��ل توجه فروش ۳ 
محصول تولیدی این پاالیشگاه از جمله اتان 
،گاز مایع خام و میعانات گازی به پتروشیمی 
ایالم طی دو ماهه اول سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل خبر داد.
روح اله نوریان دربازدید سارا فالحی نماینده 
مردم استان ایالم در مجلس شورای اسالمی 
از پاالیش��گاه گاز ایالم افزود: در۲ ماهه اول 
سال جاری فروش گاز اتان ۱5۰ درصد،گاز 

مایع خ��ام 8۳ درصد و میعان��ات گازی ۴۳ 
درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
افزایش یافته اس��ت. وی با بیان اینکه مقام 
معظم رهبری چند س��ال اخیر را در راستای 
تولید نامگذاری کرده اند که این مهم، وظیفه 
مسئوالن را دوچندان می کند، اظهار داشت: 
ش��رکت پاالیش گاز ایالم به منظور تحقق 
نامگذاری هرسال، برنامه های قابل توجهی 
در دستور کار قرارداده که خوشبختانه خروجی 
آن تحقق خواس��ته های معظم له در زمینه 

های مختلف تولید بوده اس��ت. همچنین در 
این دیدار نماینده حوزه شمالی مردم استان 
ایالم در مجلس ش��ورای اسالمی از تالش 
ه��ای ای��ن واحد صنعت��ی در زمین��ه تولید 
محصوالت، خودکفایی، اش��تغالزایی و غیره 
قدردانی کرد و گفت: پاالیش��گاه گاز ایالم 
یکی از صنایع مهمی است که تاثیر بسزایی 
بر اقتصاد این دیار مرزی دارد. س��ارا فالحی 
با بیان اینکه تالش پاالیش��گاه گاز ایالم در 
زمینه های مختلف امید بخش است، افزود: 

ارتقا بیش از پیش صنایع اس��تان از دغدغه 
های مجمع نمایندگان استان است که انتظار 
می رود در این زمینه اقدامات اساسی انجام 
ش��ود. وی با بیان اینکه توانایی سطح ارتقاء 
این پاالیشگاه توسط مدیریت آن وجود دارد 
و نمایندگان می بایس��ت کمک کنند تا فاز 
دوم به اتمام برس��د، تصریح کرد: پاالیشگاه 
گاز ایالم به لحاظ اقتصادی، پروژه اش��تغال 
آفرین اس��ت که باید در زمینه های مختلف 

به آن توجه شود.

فالحی با اش��اره به اینکه مجمع نمایندگان 
ب��رای پایداری خ��وراک این پاالیش��گاه از 
مناطق باالدستی از طریق مجموعه وزارت 
نفت و ش��رکت ملی گاز ایران پیگیری می 
کنن��د، خاطر نش��ان ک��رد: تامی��ن خوراک 
پایدار از نیازهای اساس��ی این واحد تولیدی 
و صنعتی اس��ت که برای ارتقا س��طح کمی 
و کیفی آن از طریق وزارت نفت و ش��رکت 
مل��ی گاز ایران اقدامات الزم صورت خواهد 

گرفت.

افزایش قابل توجه فروش محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم
مدیرعامل  شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد؛

آذر یعقوبیان :  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش قابل توجه فروش 
۳ محصول تولیدی این پاالیشگاه از جمله اتان ،گاز مایع خام و میعانات گازی به 
پتروش��یمی ایالم طی دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد. روح اله نوریان دربازدید سارا فالحی نماینده مردم استان ایالم در مجلس 
ش��ورای اسالمی از پاالیشگاه گاز ایالم افزود: در۲ ماهه اول سال جاری فروش 

گاز اتان ۱5۰ درصد،گاز مایع خام 8۳ درصد و میعانات گازی ۴۳ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
چند سال اخیر را در راستای تولید نامگذاری کرده اند که این مهم، وظیفه مسئوالن 
را دوچندان می کند، اظهار داش��ت: ش��رکت پاالیش گاز ایالم به منظور تحقق 
نامگذاری هرسال، برنامه های قابل توجهی در دستور کار قرارداده که خوشبختانه 

خروجی آن تحقق خواسته های معظم له در زمینه های مختلف تولید بوده است. 
همچنین در این دیدار نماینده حوزه شمالی مردم استان ایالم در مجلس شورای 
اسالمی از تالش های این واحد صنعتی در زمینه تولید محصوالت، خودکفایی، 
اشتغالزایی و غیره قدردانی کرد و گفت: پاالیشگاه گاز ایالم یکی از صنایع مهمی 

است که تاثیر بسزایی بر اقتصاد این دیار مرزی دارد.
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جامعه

دستگیری سارقان مسلح طالفروشی 
جنوب تهران

رئی��س پلیس پیش��گیری تهران ب��زرگ از 
دستگیری ۲ سارق مسلح طال فروشی محله 
خانی آباد لحظاتی پس از س��رقت خبر داد و 
گفت: از س��ارقان یک قبضه س��الح جنگی 
کالش و ۴۳ تیر کش��ف شد.سرهنگ جلیل 
موقوفه ای افزود: س��اعت ۲۰:5۰ دقیقه شب 
گذشته در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر یک فقره س��رقت مس��لحانه 
طالفروش��ی در محل��ه خانی آب��اد بی درنگ 
تیم عملی��ات کالنتری خانی آباد با تجهیزات 
کامل به مح��ل اعزام ش��دند.وی ادامه داد: 
ب��ا حضور به موقع و هوش��مندانه مأموران در 
محل، ۲ س��ارق مس��لح که در حال درگیری 
با ش��هروندان و تیراندازی بودند، به س��رعت 
خلع سالح ش��ده و یک قبضه سالح جنگی 
کالش و ۴۳ تی��ر جنگ��ی از آنه��ا کش��ف 
ش��د.رئیس پلیس پیش��گیری تهران اظهار 
داش��ت: در این عملیات هر ۲ سارق دستگیر 
و کیف حاوی طالهای سرقت شده کشف و  
به همراه متهم��ان به کالنتری انتقال یافتند 
و دراین رابطه س��ه تن از شهروندان که مانع 
متواری ش��دن متهمان ش��ده بودن��د، در اثر 
اصاب��ت گلول��ه متهمان به صورت س��طحی 
زخمی شدند.این مقام انتظامی تصریح کرد: 
متهمان ۳۳ و ۴۳ س��اله در تحقیقات اولیه به 
تخریب شیش��ه مغازه طالفروشی و سرقت 
طالهای ویترین مغازه  اعتراف و کارشناسان 
میزان طالهای کش��ف شده را ۶ کیلوگرم به  

ارزش ۷8 میلیارد ریال اعالم کردند.

کدام ساختمان هالل احمر در فهرست 
اماکن ناایمن پایتخت قرار دارد؟

چند روزی اس��ت که در رس��انه ها فهرستی 
ح��اوی ۱۲۹ س��اختمان ناایم��ن در ته��ران 
منتش��ر شده اس��ت؛  این گزارش��ی است که 
شورای ش��هر پنجم از آتش نشانی می گیرد 
و ش��هرداری وقت را مل��زم می کند که آن را 
در س��امانه  شفافیت منتش��ر کند و با مالکان 
آنها به نوعی برخورد شود؛ اما به هر دلیلی در 
آن زمان منتشر نشد.اکنون ناصر امانی عضو 
شورای شهر ششم تهران می گوید: شنبه  شب 
)هفتم خرداد( دادستان کل کشور اعالم کرد 
که با آزادی انتش��ار اطالعاتی که وجود دارد 
منعی برای انتش��ار فهرس��ت ساختمان های 
پرخطر ته��ران وجود ندارد.امان��ی گفته بود: 
باید تابلوهای س��اختمان های پرخطر در این 
ساختمان ها نصب شود که مردم بدانند و خود 
تصمیم بگیرند که وارد شوند یا نشوند.به جز 
نام بیمارستان بوعلی، فجر، شهدای یافت آباد، 
فیاض بخ��ش، غیاث��ی، ضیایی��ان، طرفه و 
مرکز درمانی ش��هید ش��اه آبادی ک��ه در این 
فهرست دیده می شود، یکی از ساختمان های 
هالل احمر که در آن چادرهای امدادی تولید 
می شود هم این فهرست قرار دارد.محمدرضا 
امیریان مدیر عامل ش��رکت صنایع نساجی 
ه��الل ای��ران در گفت وگو با خبرن��گار ایرنا 
در پاس��خ به پرسشی مبنی بر برنامه شرکت 
صنایع نس��اجی هالل برای خارج ش��دن نام 
ساختمان این شرکت از فهرست اماکن ناامن 
تهران گفت: ایرادی که آن زمان از سوله های 
ش��رکت نس��اجی گرفته ش��د در ارتب��اط با 

سیستم های اعالن و اطفا حریق بود.

سالجقه: برای حل معضل ریزگردها با 
عراق و سوریه تفاهم نامه امضا می کنیم

رئی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، از 
امض��ای تفاهم نامه میان جمهوری اس��المی 
ایران با کش��ورهای عراق و سوریه برای حل 
معضل ریزگردها خبر داد.»علی سالجقه« در 
حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
به رایزنی های سازمان محیط زیست با مقامات 
عراق و سوریه برای حل معضل آالینده ها اشاره 
کرد و گفت که در روزهای اخیر به کشورهای 
منش��أ اصلی ریزگردها سفر و با مسئوالن این 
کش��ورها درباره تأثیر ریزگردها بر کش��ورمان 
رایزنی و گفت وگو شده است.وی افزود: در عراق 
نشست بسیار مفصلی با نخست وزیر و وزرای 
محیط زیست، خارجه، کشور، کشاورزی و منابع 
آبی داش��تیم که همگی به اتف��اق بر موضوع 
ابتکار منطقه ای جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر همسویی و همگرایی برای حل مشکل نظر 
واحد داش��تند. رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست با بیان این که قرار شد تفاهم نامه ای در 
۲۱ تیر ماه با طرف عراقی امضا شود، گفت که 
جلسات کارشناسی برای پیگیری این موضوع از 
این به بعد انجام خواهد شد.سالجقه همچنین 
تأکید کرد: در سوریه نیز تفاهم نامه ای امضا شد 
که در گام نخست به صورت آزمایشی در شهر 

دیرالزور سوریه اجرایی خواهد شد.

کشف محموله های کاالی اساسی و 
لوازم خانگی قاچاق در کشور

فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی 
فراجا از کشف محموله های بزرگ 8۳۰ تنی 
کاالهای اساس��ی و معیشت محور به همراه 
۲۱۳ ه��زار دس��تگاه انواع ل��وازم خانگی و 
آش��پزخانه احتکاری طی ۲۴ ساعت گذشته 
در کش��ور خبر داد.سردار غالمرضا رضائیان 
در تش��ریح جزئیات این خبر گفت: در ادامه 
برنامه ها و طرح های تشدید مقابله با قاچاق، 
احت��کار  و اخالل در تولید و توزیع کاالهای 
اساسی و معیش��ت محور مردم، کارآگاهان 
پلیس امنی��ت اقتصادی ب��ا اقدامات خاص 
پلیسی و رصد هوش��مندانه محل نگهداری 
کااله��ای اساس��ی، خودروهای ب��اری در 
محوره��ای مواصالت��ی کش��ور و محموله 
کااله��ای احت��کاری را شناس��ایی کرده و 
بالفاصل��ه موض��وع به ص��ورت وی��ژه در 
دس��تورکار عملیاتی این پلی��س قرارگرفت.

وی اف��زود: کارآگاه��ان ط��ی ۲۴ س��اعت 
گذش��ته با اشراف و تسلط اطالعاتی پس از 
تشکیل 85۶ گروه بازرس��ی از هزار و ۲۷۷ 
باب انبار و محل نگهداری و توزیع کاالهای 
اساسی بازدید و ۲۰ مرکز متخلف نگهداری 
و توزیع کاالهای اساس��ی و معیشت محور 
را شناس��ایی کردند.فرمان��ده ق��رارگاه امین 
پلیس امنیت اقتص��ادی فراجا تصریح کرد: 
در بازدی��د و بازرس��ی از محل ه��ای م��ورد 
نظر مقدار 8۳۰ تن کاالی اساس��ی از قبیل 
ان��واع دارو، حبوب��ات، قند و ش��کر، گندم و 
آرد، برن��ج، ماکارونی، روغ��ن خوراکی، رب 
گوجه، نهاده های دامی و کشاورزی به همراه 
۲۱۳ هزار دس��تگاه لوازم خانگی و آشپزخانه 
انواع لوازم یدکی خودرو، ش��وینده و... که در 
انبارهای مختلف در سراس��ر کشور احتکار و 
دپو شده بودند،   کشف شد.رضائیان با اشاره 
به اینکه در برآوردهای اولیه ارزش کاالهای 
مکشوفه ۹5۳ میلیارد ریال برآورد شده است، 
تصریح کرد: در این خصوص ۷۷ دس��تگاه 
خودرو توقیف و ۱8۳ متهم پس از تش��کیل 
پرونده برای س��یر مراحل قانونی به مراجع 
قضایی معرفی ش��دند. خودروه��ا نیز روانه 
پارکینگ ش��ده و ۲۰ انب��ار و مرکز متخلف 

نگهداری کاال هم پلمب شد.

دریافت وام ازدواج بیش از ۸۳ هزار 
متقاضی در فروردین و اردیبهشت

مع��اون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان از 
دریافت وام ازدواج 8۳ هزا رو 85۷ متقاضی 
در فروردین و اردیبهش��ت سال جاری خبر 
داد.وحی��د یامین پور گف��ت: »در فروردین و 
اردیبهشت امسال، 8۳85۷ نفر از متقاضیان، 
وام ازدواج را دریاف��ت کرده اند؛ )۱۷۴ درصد 
رش��د نس��بت به مدت مشابه پارس��ال( اما 
براس��اس گزارش ها برخی ُشعب با تخطی 
از دس��تورالعمل ها در خصوص ضامن برای 
متقاضیان مش��کل ایجاد می کنن��د. با وزیر 
محت��رم اقتصاد قرار گذاش��تیم نظ��ارت را 
تقوی��ت می کنیم.«به گ��زارش ایرنا، وحید 
یامین پ��ور ۱۴ فروردین م��اه نیز در صفحه 
توئیت��ر خود نوش��ت: »دریاف��ت وام ازدواج 
آس��ان تر می ش��ود. بانک مرکزی بخشنامه 
اعط��ای تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
را با وثایقی س��هل تر به شبکه بانکی ابالغ 
کرد. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی 
متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا 
یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام 
کنند.«وام ازدواج از س��ال ۱۳۹۶ با مبلغ ۱۰ 
میلیون تومان به  روز شد و در سال ۹8 و ۹۹ 
به ترتیب به ۳۰ میلیون و 5۰ میلیون تومان 
)به هر نفر( با بازپرداخت هفت س��اله و بهره 
چهار درصد افزایش یافت.در س��ال ۹۹ مبلغ 
این وام ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و به 
۷۰ میلیون تومان )به ازای هر نفر( رسیده و 
یک اعتبار تشویقی نیز برای پسرانی که زیر 
۲5 س��ال و دخترانی که زیر ۲۳ سال ازدواج 

می کنند، گذاشته شد.

احتمال افزایش موارد ابتال به آبله 
میمونی در تابستان

سازمان جهانی بهداشت )WHO( هشدار 
داد ک��ه احتمال انتقال بیش��تر بیماری آبله 
میمونی در اروپا و مناطق دیگر در تابس��تان 
امسال زیاد است.سازمان جهانی بهداشت در 
بیانیه ای اعالم کرد ک��ه منطقه اروپایی آن 
تاکنون کانون بزرگ ترین و گس��ترده ترین 
مورد ش��یوع آبله میمونی بوده که به لحاظ 
جغرافیای��ی در خارج از مناطق بومِی غرب و 
مرکز آفریقا گزارش شده  است.دفتر اروپایی 
سازمان جهانی بهداشت نگران است که لغو 
اخی��ر محدودیت های همه گیری کووید۱۹ 
در س��فرها و رویداده��ای بی��ن المللی می 
توان��د به عنوان یک کاتالی��زور برای انتقال 
س��ریع این بیماری عم��ل کند.مدیر منطقه 
ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا در این 
زمینه گفت: طی ماه ه��ای آینده، برگزاری 
بس��یاری از جش��نواره ها و تجمعات برنامه 
ریزی ش��ده، زمینه های بیش��تری را برای 

انتقال بیشتر این بیماری فراهم می کنند.

اخبار

گ�روه اجتماعی: مدیر پیش��گیری و مبارزه 
با بیماریهای واگیر دانش��گاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی استان سمنان 
گفت: مردم به منظور پیش��گیری و انتقال 

ویروس آبله میمون مانن��د ویروس کرونا، 
عالوه بر نداش��تن هراس بی مورد، فاصله 
فیزیکی و زدن ماس��ک را رعایت کنند.به 
گزارش »عصر ایرانیان«، محمد ناصر رهبر 
تاکید کرد: تاکنون موردی از ابتال به ویروس 
آبله میمون در ایران مشاهده نشده است و با 
توجه به مسری و قابل انتقال بودن بیماری 
به محض مش��اهده عالئم آن در کش��ور، 

ازطرف وزارت بهداش��ت اعالم رسمی می 
ش��ود.وی گفت: مهمتری��ن راه انتقال این 
ویروس از طریق پوس��ت زخمی و ریختن 
ترش��حات و مایعات بدن میم��ون بر روی 
مخاط چش��م و دهان و بینی است.رهبر با 
بیان اینکه مورد انسانی ویروس آبله میمون 
در سال ۱۹۷۰ شناسایی شد، بیان کرد که 
فع��ال به طور رس��می در خصوص مخزن 

طبیعی این ویروس ک��ه چه نوع حیوان یا 
جونده ای است گزارش رسمی نشده است 
ولی جون��دگان و میمونها به عنوان حامل 
ویروس اعالم شده اند.وی با اشاره به اینکه 
این ویروس از خانواده آبله گاوی است و با 
آبله مرغان کامال متفاوت است، ابراز داشت: 
عالئم آبله میمون در انس��ان شامل تب و 
سردرد، دردهای عضالنی و خستگی، تورم 

غ��دد لنفاوی، کمردرد، ضعف و بی حالی و 
نشانه های پوستی است که یک تا سه روز 
بعد از شروع بیماری، بثورات پوستی نمایان 
می ش��ود که ۹5 درصد موارد در صورت و 
۷۰ تا 8۰ درصد موارد در کف دستها و پاها 
نمایان می شود، دوره نهفتگی این بیماری 
معموال بین ۷ تا ۱۴ روز است ولی تا ۲۱ روز 

هم اعالم شده است.

راه های پیشگیری از آبله میمون همان راهکارهای مقابله با کرونا است
یک مسئول وزارت بهداشت:

 45 شرکت تعطیل و نیمه تعطیل در استان تهران با ورود دستگاه قضا احیاء شد
رئیس کل دادگستری استان تهران:

گروه اجتماعی: رئیس کل دادگستری استان تهران از احیاء و بازگشت به تولید 
۴5 ش��رکت تعطیل و نیمه تعطیل خبر داد و گفت: اش��تغال چهارهزار و ۴۷۲ 
کارگر در این ش��رکت ها با ورود اداره تصفیه امور ورشکس��تگی دادگس��تری 
استان تهران حفظ و تثبیت شد.به گزارش »عصر ایرانیان« علی القاصی مهر 
در نشست اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با 
موضوع »بررس��ی آخرین وضعیت تقویت و ارتقای مرغ الین داخلی« افزود: 
دستگاه قضایی به ویژه در دوره »تحول و تعالی« نسبت به مقوله تولید و ایجاد 
اشتغال دغدغه دوچندانی پیدا کرده است.وی ادامه داد: مجموعه قضایی استان 
تهران نیز از شرکت ها و واحدهای تولیدی که در حوزه ها و بخش های مختلف 

اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند حمایت حقوقی و قضایی هستند با 
استفاده از ظرفیت های قانونی حمایت می کند.القاصی مهر با اشاره به استمرار 
حمایت های قضایی و حقوقی از چرخه تولید در بخش های مختلف گفت: اداره 
تصفیه امور ورشکس��تگی دادگستری استان تهران متولی شرکت های زیادی 
است که یا در تولید آن ها وقفه ایجاد شده و یا برای حکم ورشکستگی اقدام 
می کند و تالش بر این اس��ت تا زمینه بازگش��ت به چرخه تولید و احیاء این 
واحدهای تولیدی فراهم ش��ود.رئیس کل دادگس��تری استان تهران از احیاء و 
بازگشت به تولید ۴5 شرکت تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل توسط اداره تصفیه 
امور ورشکس��تگی دادگستری اس��تان تهران خبر داد و افزود: بسیاری از این 

شرکت ها مربوط به استان تهران نیست؛ بلکه مربوط به سایر استان ها است اما 
چون مرکزیت و دفتر اصلی آن ها در تهران واقع شده یا موضوع ورشکستگی 
آن ه��ا در تهران دنبال ش��ده، تح��ت نظارت اداره تصفیه امور ورشکس��تگی 
دادگس��تری اس��تان تهران قرار دارند.القاصی مهر با اش��اره به حفظ و تثبیت 
اش��تغال چهارهزار و ۴۷۲ کارگر با ورود مجموعه قضایی استان تهران در ۴5 
شرکت تولیدی یاد شده گفت: رویکرد دستگاه قضایی نسبت به مقوله تولید، 
اشتغال و فعالیت های اقتصادی مش��روع، رویکردی حمایتی و صیانتی است 
درعین حال برخورد قاطع با عوامل فس��اد و جریانات فس��ادزا در عرصه تولید 

به عنوان یک سیاست و راهبرد اساسی دنبال خواهد شد.

 دریافت شهریه ۳۸ میلیونی برای کالس اول دبستان!
تحمیل شهریه های کمرشکن مدارس غیردولتی به خانواده ها؛

ش��هریه های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی مدارس غیردولتی 
برای پایه اول دبس��تان که دیگر پرداخت آن درتوان هر 
خانواده ای نیس��ت، داد خانواده  ها را بلند کرده اس��ت که 
چ��را برای یک س��ال درس خوان��دن ۴۰ میلیون تومان 
ش��هریه می گیرند؟! مگر در این م��دارس چه کار ویژه ای 
می کنند؟! شکاف طبقاتی که نمود آن در عرصه اجتماع 
به وضوح عیان است، مدارس را هم درگیر کرده است آن 
هم در شرایطی که تحصیل تنها فرصت فرزندان طبقات 
ضعیف جامعه برای تحرک اجتماعی و رسیدن به آینده ای 
متفاوت است. این روزها مسیر آموزش و یادگیری فرزندان 
طبقه قدرت و ثروت جامعه از مس��یر فرزندان عامه مردم 
متفاوت شده اس��ت و مدارس خاص با خدمات آموزشی 
و فوق برنامه ویژه ای که برایش��ان تدارک دیده اند، مسیر 
موفقیت را برایش��ان س��هل و تضمین می کنند. بسیاری 
از دغدغه مندان نظام آموزش��ی معتقدند در حوزه آموزش 
باید »برابری« اجتماعی وجود داش��ته باش��د یعنی تمام 
دانش آموزان، از امکان برابری برای توس��عه  استعدادها و 
مهارتهای خود در زمینه آموزش برخوردار باشند. با وجود 
مدارس خاص از غیردولتی گرفته تا انواع خاص مدارس 
دولتی همچون شاهد، سمپاد و... شرایط به گونه ای پیش 
رفته اس��ت که آموزش و تدری��س باکیفیت به مثابه یک 
کاال قابل خریداری است و اگر خانواده ای به دنبال آموزش 
باکیفیت برای فرزندش باشد باید هزینه آن را بپردازد. در 
این میان نظام آموزش و پرورش کشور نه تنها در تحقق 
آموزش رایگان بلکه در تأمین کیفیت مناس��ب نیز ناکام 
مانده و زوج »ش��هریه � کیفیت« را جایگزین »اصل ۳۰ 
� کیفیت« کرده اس��ت. نظام طبقاتی آموزش کشور و به 
حاشیه راندن مدارس دولتی عادی در شرایطی است که 
رهبر معظم انقالب اس��المی ۱۱ شهریور ۹۹ در دیدار با 
مس��ئوالن وزارت آموزش و پرورش متذکر ش��دند: باید 
سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی 
به گونه ای شود که دانش آموزان احساس نکنند با تحصیل 
در این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور کمتر اس��ت 
و خانواده ها نیز تصور کنند فرزندانش��ان را به یک جای 

بی پناه می فرستند.
وام ���30 میلیونی برای ثبت نام در مدارس غیردولتی

در این گزارش به شهریه مدارس غیردولتی پرداخته ایم 
که تحت تأثیر ت��ورم حاکم بر وضعیت اقتصادی جامعه 
افزایش چش��مگیری داشته است و پرداخت این شهریه 
دیگر در توان هر خانواده ای نیس��ت و کار تا جایی پیش 
رفته است که احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس 
غیردولت��ی خبر داده اس��ت: کمک هزینه تا س��قف ۳۰ 
میلیون تومان برای شهریه مدارس، از طریق بانک های 
قرض الحسنه به خانواده های دانش آموزان اعطا می شود!

شهریه  ���35 میلیونی برای اول دبستان
برخی از شهریه های دریافتی مدارس غیردولتی که اتفاقًا 
جزو مدارس اسم ورس��م دار در این حوزه نیس��تند از ۱۶ 
میلیون تومان برای پایه اول دبس��تان آغاز می شود و به 
۳۰ ت��ا ۳5 میلیون تومان هم می رس��د! همچنین برخی 
مدارس به دلیل خدمات ویژه تر مانند استخر، ۳8 میلیون 
تومان ش��هریه برای پایه اول دبستان دریافت می کنند! 
البته این تنها روایتی از ش��هریه مدارس غیردولتی برای 

پایه اول دبس��تان در مناطق میانی پایتخت است، قطعًا 
رقم ش��هریه در مدارس مناطق باالتر و همچنین دوره 

متوسطه بیشتر خواهد بود.
شهریه ���43 میلیونی؛ مگر چه کار می کنند؟!

به عنوان مثال خانواده  ای نیز با اعتراض به شهریه باالی 
م��دارس غیردولت��ی می گویند: برای یک س��ال درس 
خواندن ۴۳ میلیون تومان شهریه می گیرند! مگر چه کار 
می کنند؟! اگر دانش آموز مشکل هم داشته باشد باز هم 

باید برایش معلم بگیریم.
���25 میلیون برای پیش دبستانی

همچنین برای دوره پیش دبس��تانی طبق بررسی ای که 
از یک مدرس��ه غیردولتی در غرب تهران داشتیم حدود 
۲5 میلیون تومان ش��هریه دریافت می  کنند. مادری که 
به دنبال ثبت نام فرزندش در پایه اول دبستان مدرسه ای 
غیردولتی است، می گوید: بعضی مدارس غیردولتی واقعًا 
خدمات آموزش��ی و فوق برنامه وی��ژه ای ارائه نمی دهند 
مث��اًل اردو، اس��تخر، زبان ندارند ام��ا ۳۰ میلیون تومان 
شهریه دریافت می کنند و فقط مدعی اند »معلمان خوبی 

داریم«!
ناچاریم به مدارس غیردولتی کوچ کنیم ���

تا اینجا فقط روایتی از ارقام ش��هریه مدارس غیردولتی 
بازگو ش��د و ماجرا زمانی عجیب تر می ش��ود که بگوییم 
برخی خانواده ها به دلیل شرایط نامناسب مدارس دولتی 
به س��مت مدارس غیردولتی کوچ می کنند و ش��اید توان 
پرداخت شهریه را هم نداشته باشند اما می گویند چاره ای 
ندارند! گویای این موضوع ماجرای خانواده ای اس��ت که 
به دلیل مشکل فرزند دبستانی خود در تمرکز که نیازمند 
توجه بیشتر معلم اس��ت اما جمعیت باالی دانش آموزان 
در کالس درس م��دارس دولتی این امکان را نمی دهد، 
مدرس��ه غیردولت��ی را حتی با وجود دش��واری پرداخت 
ش��هریه انتخاب کرده اند. مادر دیگ��ری که فرزندش را 
در مدرس��ه غیردولتی با ۱۹ میلیون تومان ش��هریه پایه 
اول دبستان ثبت نام کرده است، می گوید: »به دلیل اینکه 
در مدرسه دولتی جمعیت دانش آموزان در کالس درس 
باالس��ت، نظ��ارت و توجه به دانش آموزان کمتر اس��ت 
از س��وی دیگر در م��دارس دولتی، ب��ه خانواده ها اجازه 
مطالبه نمی دهند! مدرس��ه غیردولتی را انتخاب کردم.« 
رهبر انقالب در س��خنانی تأکید کرده اند: سطح مدارس 
دولت��ی را باال ببرید تا رغب��ت خانواده ها به این مدارس 
بیشتر شود. این که بین نظرات و مطالبات رهبر انقالب، 
تصمیمات سیاس��ت گذاران آموزشی کش��ور و وضعیت 
فعل��ی مدارس دولتی عادی چه تناس��ب و قرابتی وجود 
دارد به خوانندگان واگذار می ش��ود. بس��یاری از فعاالن 
حوزه عدالت آموزشی سال هاس��ت نسبت به جداسازی 
و طبقه بندی دانش آموزان بر اس��اس پایگاه اجتماعی و 
سطح ثروت خانواده هشدار می دهند و آن را خدمت ویژه 
نظام آموزشی کشور به نفع ثروتمندان و صاحبان قدرت 
می دانند و می گویند: جداسازی ها که هم اکنون مشاهده 
می ش��ود به نفع طبقات محروم نیس��ت و تبعیض به نفع 
افرادی اس��ت که وضعیت اقتصادی مناس��ب و توانایی 
ذهنی خوبی دارند و کافی اس��ت یک حمایت و توجه به 

آنها شود تا پیشرفت خود را داشته باشند.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با اشاره به اینکه 
براس��اس آمارهای موجود سه هزار نفر به دلیل نرسیدن 
عض��و پیوندی در س��ال فوت می کنند، گفت: س��االنه 
حدود ۶ تا ۷ هزار عضو قابل اهدای انس��انی ارزش��مند 
که نمی شود قیمت برای آن گذاشت، زیر خاک می رود.
کتایون نجف��ی زاده در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود 
پیش��رفت فراوانی که در زمین��ه اهدای عضو و پیوند در 
کش��ور داشتیم هنوز روزانه ۷ تا ۱۰ نفر به دلیل نرسیدن 
عضو پیوندی در کش��ور فوت می کنند یعنی هر ۲ یا ۳ 
ساعتی که زمان می گذرد یک نفر با زجر فراوان جان خود 
را از دست می دهد.نجفی زاده اظهار داشت: فوت ۷ تا ۱۰ 
نفر در روز یعنی در ۳۶5 روز سال؛ سه هزار نفر در لیست 
انتظار به دلیل نرس��یدن عضو فوت می کنند و از طرفی 
دیگ��ر حدود ۲ هزار و 5۰۰  ت��ا چهار هزار مرگ مغزی 
مناسب اهدا داریم از این افراد هرکدام هشت عضو قابل 
اهدا دارند.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان افزود: 

از این هشت عضو وقتی خانواده ها برای اهدای عضو دیر 
رضایت می دهند به دلیل سموم مغزی؛ تعدادی از اعضا 
از کار می افتد و اگر سه عضو قابل اهدا هم داشته باشند 
یک هزار نفر از آنها عضو خود را اهدا می کنند در صورتی 
که ۲ ه��زار نفر اهدای عضو ندارن��د، یعنی برای این ۲ 
هزار نفر اگر سه عضو قابل اهدای آنها را در نظر بگیریم 
حدود ۶ تا ۷ هزار عضو قابل اهدای انسانی ارزشمند که 
نمی شود قیمت برای آن گذاشت، زیر خاک می رود.وی 
تصریح کرد: اگرچه ۶ تا ۷ هزار عضو قابل اهدا زیر خاک 
می رود، از طرفی دیگر س��ه هزار نفر به دلیل نرس��یدن 
عض��و جان خود را از دس��ت می دهند حتی اگر نیمی از 
افرادی که مرگ مغزی می شوند و حاضر به اهدای عضو 
نیستند، برای افراد نیازمند اهدای عضو داشته باشند، در 
واقع مرگ و میر در لیست انتظار ما هم رقم پایینی خواهد 
شد.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: در سال 
۱۳۷۲ اولین پیوند قلب و اولین پیوند کبد ایران انجام شد 

و هنوز قانون تصویب نشده بود و در نهایت قانون پیوند 
عضو از س��ال ۱۳۷۹ تصویب شد، یعنی ۱۱ سال پس از 
فتوای امام راحل، برای همین این موضوع را دس��تاورد 
انقالب اس��المی می دانم.وی خاطرنشان کرد: در مرگ 
مغزی س��لول های مغزی تخریب و متالشی می شوند 
یعنی اینکه وقتی جمجمه مرگ مغزی باز می شود چون 
خون رسانی قطع شده است به یک حفره بسته استخوانی 
تبدیل شده و مغز داخل آن گندیده شده است و یک مایع 
بی ش��کل متعفن وجود دارد، به هیچ عنوان فرد پس از 
مرگ مغزی برنمی گردد.نجفی زاده تصریح کرد: در حالت 
کما سلول های مغزی سرجای خودش قرار دارد اما فقط 
کار نمی کن��د، قندخون پایین می آید و زمانی که به فرد 
قند تزریق می ش��ود فرد هوش��یار می شود ممکن است 
یک روزی کارکرد س��لول برگردد و شاید چند لحظه یا 
چندین سال این موضوع زمان بر باشد.مدیرعامل انجمن 
اهدای عضو ایرانی��ان ادامه داد: در مرگ مغزی به هیچ 

عنوان امکان برگش��ت فرد وجود ندارد به همین منظور 
درخواست داریم که از همه رسانه ها و ارگان های خبری 
که اطالعات غلط به مردم داده نش��ود و تیشه به ریشه 
نهال نوپای اهدای عضو کشور می زند وباید این تصور را 
داشت که اگر عزیز فردی که این اقدام را انجام داده است 
نیازمند پیوند عضو باشد و عضو به وی نرسد و جان خود 
را از دست بدهد هیچوقت حاضر به انتشار چنین خبری 
نخواهد شد چون زندگی عزیز وی وابسته به عضو انسانی 
از یک انسان به انسان دیگر است.نجفی زاده با بیان اینکه 
وقتی فردی دچار ایس��ت قلبی می شود فرصت اهدای 
عضو ندارد اما با مرگ مغزی فرصت انجام کار خیر دارد، 
اظهار داشت: باید بیاییم در خانواده ها صحبت کنیم و نظر 
خودمان را اعالم کنیم که اگر مرگ مغزی ش��دیم با ما 
چکار کنند چون اگر خانواده ها ندانند ۴8 درصد رضایت 
خ��ود را اعالم می کند اما اگر اطالعات��ی درباره اهدای 

عضو داشته باشد ۱۰۰ درصد رضایت خواهد داشت.

ساالنه ۶ هزار عضو قابل اهدا خاک می شود
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان:

جزئیات محدودیت های ترافیکی تعطیالت نیمه خرداد اعالم شد
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور انتظامی کشور از تشریح محدودیت های 
ترافیکی در تعطیالت نیمه خرداد خبر داد.به 
گ��زارش »عصر ایرانیان«، س��رهنگ احمد 
ش��یرانی با اشاره به محدودیت های ترافیکی 
در تعطیالت پیش رو ب��ه خبرنگاران گفت: 
تردد موتورس��یکلت از س��اعت ۱۲ ظهر روز 
گذش��ته ۱۱ خرداد تا س��اعت ۶ روز دوشنبه 
۱۶ خرداد از مس��یرهای ک��رج چالوس هراز 
فیروزک��وه و محور تهران س��منان مش��هد 
و بالعک��س ممنوع اس��ت همچنی��ن تردد 
موتورس��یکلت های انتظامی و امدادی برای 

انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز 
جریان ترافیک بالمانع خواهد بود.

وی اظهارداش��ت: تردد ان��واع تریلر کامیون 
و کامیون��ت از محور ک��رج چالوس کماکان 
ممنوع است. رییس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافی��ک پلیس راهنمایی و رانندگی کش��ور 
ادام��ه داد: تردد همه تریلره��ا از محور هراز 
کماکان ممنوع اس��ت همچنی��ن تردد همه 
کامیون ها و کامیونت ها به اس��تثنای حامالن 
مواد س��وختی و فاسدش��دنی از ساعت ۶ تا 
۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه 
و دوش��نبه از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ خرداد از مسیر 

هراز ممنوع است.وی خاطرنشان کرد: تردد 
همه وسایل نقلیه از س��اعت ۱۴ تا ۲۴ روزه 
یکش��نبه ۱5 خرداد از رودهن به سمت آمل 
ممنوع بوده و از س��اعت ۱۶ و ۲۴ همان روز 
در صورت اعالم مأموران مستقر در محل از 
آب است به رودهن محدوده مشاع به صورت 
یک طرفه اس��ت.به گفته ش��یرانی، در مسیر 
تهران_ فیروزکوه_ قائمش��هر نیز تردد انواع 
تریلرها به اس��تثنای حامالن مواد سوختی و 
فاسد ش��دنی از ساعت ۱۲ تا ساعت ۲۴ روز 
پنجشنبه و جمعه از تاریخ ۱۲ تا ۱۳ خرداد از 
مسیر جنوب به شماره محور تهران فیروزکوه 

قائمشهر و برعکس ممنوع است، همچنین 
تردد انواع تریلرها به اس��تثنای حامالن مواد 
س��وختنی و فاسد شدنی از س��اعت ۶ تا ۲۴ 
روزهای شنبه یکش��نبه تاریخ های ۱۴ و ۱5 
خرداد ۱۴۰۱ از مسیر شمال به جنوب محور 
تهران فیروزکوه قائمشهر و برعکس ممنوع 
است.ش��یرانی خاطرنش��ان کرد: تردد همه 
تریلرها و کامیون ها به استثنای حامالن مواد 
سوختی و فاسد شدنی از ساعت هشت تا ۲۴ 
روزهای پنج شنبه و یکشنبه تاریخ های ۱5 و 
۱۲ خرداد در محورهای یادشده ممنوع است. 
در محور س��لفچگان قم باند رفت به سمت 

قم تردد همه تریلرها و کامیون ها به استثنای 
مواد سوختنی مواد س��وختنی و فاسدشدنی 
از س��اعت ۱5 تا ۲۴ روز یکش��نبه ۱5 خرداد 
ممنوع بوده و تردد همه تریلرهای کامیون ها 
به استثنای حامالن مواد سوختی و فاسدشدنی 
از ساعت هش��ت تا ۲۴ روزهای پنج شنبه و 
یکش��نبه تاریخ های ۱۲ و ۱5 خرداد در این 
محور ممنوع است.وی اظهار داشت: اجرای 
محدودیت های یادش��ده منوط ب��ه افزایش 
حج��م تردد در محورها خواهد بود و چنانچه 
وضعی��ت ترافیک عادی باش��د با هماهنگی 

اجرای محدودیت ها لغو خواهد شد.
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اقتصاد خرد

ثبت نام وام مستأجران به زودی آغاز 
می شود

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: بین ۴۰ هزار تا 
۷۰ هزار میلیارد تومان برای ودیعه مس��کن 
ب��رای دهک ها پایین پیش بین��ی کردیم که 
ب��ه زودی م��ردم می توانند در س��امانه ثبت 
نام کنن��د و قابل پرداخت اس��ت.به گزارش 
مهر، رس��تم قاس��می وزیر راه و شهرسازی 
در رابط��ه با اقدام��ات وزارتخانه برای بخش 
مس��کن، اظهار داش��ت: در مورد بحث اجاره 
بس��ته اجاره بها تهیه ش��ده و در ستاد تنظیم 
بازار تصویب ش��ده اس��ت که به موجب آن 
در ش��هر تهران حد اکث��ر ۲5 درصد افزایش 
را داری��م.وی عنوان کرد: بین ۴۰ هزار تا ۷۰ 
هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن برای 
دهک ها پایین پیش بینی کردیم که به زودی 
در روزهای جاری مردم می توانند در س��امانه 
ثبت نام کنند و قابل پرداخت است.وزیر راه و 
شهرسازی بیان کرد: آژانس های مسکن نیز 
به نوعی باید کارت های تخصصی و اعتباری 
از وزارت مس��کن بگیرند و در سامانه مسکن 
ثبت نام کنند و وجود این س��امانه با توجه به 
اینکه زیر س��اخت آن در ح��ال حاضر وجود 
ندارد، نش��ان می دهد س��ال آین��ده می دانیم 
فالن مس��کن مربوط به چه کس��ی است و 
با چه میزانی اجاره داده ش��ده اس��ت و حتمًا 
باید اینها در س��امانه ثبت ش��ود و در سامانه 
قابل کنترل است.قاس��می در رابطه با اجرای 
قانون اخذ مالی��ات از خانه های خالی، گفت: 
5۶۰ هزار واحد مس��کونی خال��ی به وزارت 
اقتصاد معرفی ش��ده اس��ت که از این میزان 
هزار واحد اعتراض کردند و در حال بررس��ی 
است و مابقی خانه ها اعتراضی دریافت نشده 
اس��ت. حدود ۴۰۰ هزار خانه جدید خالی نیز 

گزارش شده است.

صادرات 6۰ تا ۷۰ درصدی هندوانه 
شیراز به کشورهای خلیج فارس

نایب رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان میوه و 
س��بزی گفت: ۶۰ ت��ا ۷۰ درص��د از هندوانه 
شیراز به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر 
می ش��ود. همچنین هندوانه بندرعباس با لنج 
به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس می رود.
به گزارش ایلنا،اس��ماعیل مرادیان با اشاره به 
اوج گیری روند صادرات هندوانه به کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس، گفت: تجار کشورهای 
امارات متح��ده عربی و عمان، هندوانه س��ر 
مزرعه ش��یراز را کیلوی��ی 5 ه��زار تومان از 
کشاورزان خریداری و صادر می کند.این فعال 
صنفی با اش��اره به فروش هندوانه ش��یراز به 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس، ادامه داد: ۶۰ 
تا ۷۰ درصد از هندوانه ش��یراز به کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس صادر می شود. همچنین 
هندوان��ه بندرعباس ب��ا لنج به کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس می رود.وی ادامه داد: در 
بازار رقابتی تجار و خریدارانی که بتواند با نرخ 
باالتر محصول را خریداری کند می توانند سهم 
بیشتری از محصوالت کشاورزان را از آن خود 
کنند.نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
س��بزی با بیان اینکه نرخ هندوانه سر مزرعه 
پی��ش از ورود این تجار کیلویی ۳ هزار تومان 
بود، خاطر نشان کرد: کشاورزان ترجیح می دهند 
محصوالت خود را به این تجار بفروش برسانند 
چراکه پول این تجار نقد است و در برخی موارد 

به کشاورزان دالر می دهند. 

تعطیلی ۷ هزار واحد تولیدی در 
صنعت نساجی

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نس��اجی از 
تعطیلی ۷ هزار واحد تولیدی در صنعت نساجی 
کشور خبر داد.به گزارش بازار، عباس سرشارزاده 
گفت: علت اصلی فاصله گرفتن صنعت نساجی 
از اهداف تعیین شده را باید در عدم برنامه ریزی 
برای این صنعت توسط دولت های ادوار مختلف 
و سیاستگذاری های نادرست جستجو کرد که 
نمود آن در سرمایه گذاری نامناسب، متناسب 
نبودن ظرفیت های صنعتی ایجاد شده در طول 
زنجیره این صنعت و فرسودگی ماشین آالت و 
نظام تعرفه ای نامناسب قابل مشاهده است.به 
گفته وی، این سیاس��ت ها باعث شده تا سهم 
۱۲ درصدی صنعت نس��اجی از تولید ناخالص 
داخل��ی در اوای��ل دهه ۹۰ به ح��دود 8 و نیم 
درصد در شرایط کنونی برسد. همچنین، در آمار 
مربوط به تولید، تولیدات بخش ریسندگی که به 
طور میانگین در س��ال های گذشته حدود ۴8۰ 
هزار تن بود، هم اکن��ون به علت از رده خارج 
شدن برخی واحدهای تولیدی با افت حدود ۱5 
درصدی مواجه شده است. سرشار زاده با اشاره 
به آم��ار صادرات نیز گفت: ی��ک میلیارد دالر 
صادرات صنعت نساجی است که بخش عمده 

آن در منسوجات خانگی است.

اخبار

اجرای کشت قراردادی ۲ میلیون 
هکتاری اراضی کشاورزی در سال آینده

معاون امور زراعت وزارت جهاد کش��اورزی 
گفت: س��ال آینده ۲ میلیون هکتار از اراضی 
کشاورزی کشور باید تحت کشت قراردادی 
قرار گیرد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از 
وزارت جهاد کش��اورزی، علیرضا مهاجر در 
بازدی��د از مزارع غالت شهرس��تان ورامین، 
با تاکید بر کش��ت ق��راردادی باهدف تامین 
س��رمایه در گ��ردش هزینه های کش��ت و 
نهاده ه��ای مصرف��ی اظهار داش��ت: با این 
راه��کار می توان کش��اورز را نجات داد تا به 
تولید لطمه نخورد.معاون امور زراعت وزارت 
جهاد کشاورزی افزود: در برنامه ریزی جدید 
وزارت جهاد کش��اورزی، یارانه ها به س��مت 
فعالیت های هدفمن��د جهت ارتقای راندمان 
تولید به ویژه تهیه ادوات کش��اورزی س��وق 
یافته است.وی با اشاره به دستور مقام عالی 
وزارت در اولین جلس��ه س��تاد ملی زراعت، 
خاطرنش��ان کرد: در این نشس��ت مقرر شد 
بذور تولیدی ش��رکت های تولید بذر توسط 
ش��رکت بازرگانی دولتی خریداری و سپس 
ارزش بذری توس��ط وزارتخانه به اس��تان ها 
جه��ت حمای��ت از تولی��د پرداخت ش��ود.
این مقام مسئول، اس��تان تهران را ویترین 
کشاورزی کشور دانست و افزود: آب، خاک 
و س��هولت دسترس��ی به جامعه مصرفی از 
مهم ترین ویژگی های اس��تان تهران است.
مهاج��ر خوداتکایی را به عن��وان یک اصل 
مهم برشمرد و گفت: با توجه به جنگ های 
منطقه ای باید به داش��ته های خودمان یعنی 
کشاورزان به عنوان سرمایه های گران بها اتکا 
داشته باشیم. وی همچنین با تاکید بر رعایت 
توصیه ه��ای فنی در م��زارع تاکید کرد: باید 
توج��ه جدی به مصرف کودهای پایه ش��ده 
و تعادل بین مصرف کودهای ازته، پتاس��ه و 

فسفات انجام شود.

تعطیلی 5 ساعته فرودگاه های استان 
تهران در روز ۱4 خرداد

س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
از تعطیلی 5 س��اعته فرودگاه های اس��تان 
ته��ران در روز ش��نبه ۱۴ خ��رداد مصادف 
با ارتح��ال حضرت امام خمین��ی )ره( خبر 
گ��زارش عصرایرانیان، س��خنگوی  داد.به 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری از تعطیلی 5 
س��اعته فرودگاه های اس��تان تهران در روز 
شنبه ۱۴ خرداد مصادف با ارتحال حضرت 
ام��ام خمینی )ره( خب��ر داد و گفت: تمامی 
وس��ایل پرن��ده س��بک، فوق س��بک، ریز 
پرن��ده، پهپ��اد، بالن و ورزش ه��ای هوایی 
به مدت س��ه روز در س��طح ش��هر تهران 
ممن��وع خواهد بود.میراکب��ر رضوی اظهار 
داشت: هم زمان با برگزاری مراسم سالگرد 
ارتحال بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، 
پروازه��ای فرودگاه های اس��تان تهران به 
م��دت 5 س��اعت در روز ش��نبه ۱۴ خرداد 
تعطیل می ش��ود و این فرودگاه ها به وقت 
ای��ران از س��اعت 8 تا ۱۳ تعطی��ل خواهد 
شد.وی افزود: تعطیلی فرودگاه های مذکور 
به تمامی ش��رکت های هواپیمایی داخلی و 
خارج��ی اعالم و اطالعیه ه��ای هوانوردی 
صادر ش��ده است و این ش��رکت ها موظف 
هس��تند برنامه پروازی خ��ود را به گونه ای 
تنظیم کنند که برای س��اعات مذکور بلیتی 
صادر نشود.رضوی خاطرنشان کرد: تمامی 
پروازهای قبل و بعد از ساعات اعالم شده، 
طبق برنامه انجام خواهد ش��د و مس��افران 
می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر در 
خصوص س��اعت پروازی خود به اطالعات 
پرواز ف��رودگاه حضرت ام��ام خمینی )ره( 
ب��رای پروازه��ای خارجی با ش��ماره تلفن 
۰۹۶۳۳۰ و در پروازهای داخلی با فرودگاه 
مهرآباد با ش��ماره تلفن ۱۹۹ تماس حاصل 

کنند.

خرید ۳۳۰ میلیارد تومان جو داخلی 
توسط صندوق حمایت از توسعه کشاورزی

مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی صندوق  
حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت: برنامه 
خرید جو داخلی به ارزش ۳۳۰ میلیارد تومان 
توسط صندوق های حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی استانی و عشایری کشور آغاز شده 
و در حال انجام است.به گزارش عصرایرانیان 
به نق��ل از وزارت جهاد کش��اورزی، جانعلی 
بهزادنس��ب در رابطه با اقدامات انجام ش��ده 
توسط ش��رکت مادر تخصصی صندوق های 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی در راستای 
تامین خوراک دام و طیور اظهار داشت تاکنون 
مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت با نرخ 
مناسب به صندوق های حمایت از دامپروری 
و طیور کش��ور به منظور تهیه خوراک دام و 
طیور اختصاص یافته است.مدیرعامل شرکت 
مادر تخصص��ی صندوق حمایت از توس��عه 
بخش کش��اورزی افزود: با اس��تفاده از منابع 
داخلی صندوق دامپروری، واردات ۶ هزار تن 
جو دامی از کش��ور روسیه در حال انجام بوده 
که از طریق اتحادیه دامداران سراس��ر کشور 

توزیع خواهد شد.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت درباره 
نحوه  بازگشت ۲ هزار واحد راکد به چرخه 
تولید در س��ال جاری گف��ت: امیدواریم با 
برنامه ریزی و تقسیم بندی استانی انجام 
ش��ده، کمک ستاد های تس��هیل استانی، 
دس��تگاه قضائی، بانک ها و سایر دستگاه 
در س��طح ملی و اس��تان ها این کار انجام 
شود.به گزارش صداو سیما،علی رسولیان 
اظه��ار کرد: کار احی��ا و احد های راکد در 

دس��تور کار قرار گرف��ت و نهضت احیای 
واحد ه��ای راکد هم توس��ط مخبر معاون 
اول رئی��س جمه��ور کلید خ��ورد بر این 
اس��اس ب��ا دس��توری که وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت صادر کرد کار شناس��ایی 
مجدد واحد های راکد را در س��طح کشور 
آغاز کردیم.رسولیان گفت: هم اکنون ۴۹ 
هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در ش��هرک ها 
و نواحی صنعتی کش��ور و حدود ۷۳ هزار 

واحد هم در مجموع ش��هرک ها و بیرون 
ش��هرک ها واحد های صنعتی وجود دارند 
ک��ه کار شناس��ایی را در دو بخش انجام 
دادی��م در مرحله نخس��ت واحد هایی که 
داخل ش��هرک ها بودند چه پروانه صنعتی 
داشتند، چه واحد هایی که حاال پروانه های 
مربوط به جهاد کش��اورزی و بخش های 
دیگر داش��تند و در مرحله دوم واحد هایی 
ک��ه بیرون از ش��هرک ها و ناحیه صنعتی 

بودن��د و پروانه فعال صنعتی را داش��تند 
و از آن ه��ا آم��ار ۱۷ � ۱8 ه��زار واحدی 
وجود داش��ت.مدیر عامل سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعت��ی درباره 
نحوه  بازگشت ۲ هزار واحد راکد به چرخه 
تولید در س��ال جاری گف��ت: امیدواریم با 
برنامه ریزی و تقسیم بندی استانی انجام 
ش��ده، کمک ستاد های تس��هیل استانی، 
دس��تگاه قضائی، بانک ها و سایر دستگاه 

در س��طح ملی و اس��تان ها این کار انجام 
شود.رسولیان افزود: از ۱۲ هزار و ۶۷ واحد 
راکد شناسایی ش��ده ۷ هزار و 5۴۰ مورد 
قابلیت راه ان��دازی مجدد دارد و بقیه ۶۲ 

درصد قابلیت راه اندازی ندارد.

برنامه ریزی برای بازگشت ۲ هزار واحد راکد به چرخه تولید
معاون وزیر صمت مطرح کرد؛

۸۸ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران از واریز 8 هزار میلیارد تومان دیگر از 
پول گندم های خریداری شده به حساب کشاورزان خبر داد و گفت: تاکنون بیش 
از ۲۱ هزار و ۷5۹ میلیارد تومان به حس��اب گندم کاران سراسر کشور واریز شده 
است. به گزارش عصرایرانیان به نقل از مرکز اطالع رسانی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران س��ید س��عید راد با اعالم اینکه تاکنون دو میلیون و ۳۲۹ هزار تن از این 

محصول راهبردی از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است، اظهار داشت: 
مبلغ کل خرید تاکنون به ۲۴ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان رسیده است.وی با اشاره به 
اینکه استان خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۳۳۴ هزار تن گندم، پیشتاز 
استان ها در تحویل این محصول راهبردی است، اظهار کرد: به ترتیب  استان های 
استان فارس، ایالم، کرمان و گلستان پس از استان خوزستان در رتبه های بعدی 

قرار دارند.راد با بیان اینکه تاکنون ۲۶ استان کشور وارد عملیات خرید تضمینی 
این محصول راهبردی ش��ده اند، تصریح کرد: مراکز خرید استان های مذکور تا 
این مقطع از سال  جاری زراعی، ۳5۶ هزار محموله از کشاورزان گندمکار در این 
استان ها، خریداری کرده اند.معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیش از 88 درصد از 

پول گندم های خریداری شده به حساب گندمکاران واریز شده است.

معادله عرضه مسکن در شمال و جنوب پایتخت بهم ریخت
با کاهش توان خرید متقاضیان؛

زنجیره حلقه های به هم تنیده متش��کل از کاهش توان 
تقاضا، اُفت معامالت، کاهش بازده سرمایه، رکود ساخت 
و ساز، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و مسیر دشوار 
تجمیع پالک های فرسوده به منظور نوسازی و بهسازی 
باعث به هم خوردن تناس��ب عرضه مسکن در مناطق 
جنوبی در مقایسه با شمال پایتخت شده است.به گزارش 
ایسنا، کاهش عرضه مس��کن در مناطق جنوبی تهران 
محس��وس اس��ت. به دلیل اُفت تا 5۰ درصدی ساخت 
و ساز در س��ال های اخیر این اُفت در واحدهای نوساز، 
نمود بیشتری دارد. بررس��ی ها نشان می دهد خانه های 
عرضه ش��ده به بازار مسکن در مناطق جنوبی به حدود 
یک س��وم نیمه شمالی پایتخت می رسد. به دلیل قیمت 
باالی مسکن در ش��مال و غرب تهران، در حال حاضر 
بخش عم��ده ای از واحدهای کلید نخورده بعضا با عمر 
بنای بیش از ۲ س��ال در این مناطق ق��رار دارد.کاهش 
توان ط��رف تقاضا معادل��ه عرضه مس��کن در مناطق 
جنوبی و ش��مالی تهران را به هم زده اس��ت. بررسی ها 
نش��ان می دهد اگر چه قدرت خرید خانه در بین ساکنان 
مناطق جنوبی به ش��دت کاه��ش یافته، به دلیل فاصله 
قیمتی بین مناطق جنوبی و شمالی تهران و همچنین و 
ریزمتراژ ب��ودن واحدها در جنوب، عمق رکود معامالت 
در این مناطق کمتر از ش��مال پایتخت اس��ت. در واقع 
شانس بیش��تر فروش واحدهای مرغوب و البته کوچک 
متراژ در مقایس��ه با واحدهای قدیمی س��از بزرگ متراژ 
باعث کمبود آپارتمان های نوساز موجود در بازار مسکن 
مناطق جنوبی ش��ده اس��ت.عمده آپارتمان های ساخته 
شده در شمال تهران از نوع بزرگ متراژ هستند. با توجه 
به متوسط ۷5 میلیون تومانی قیمت هر متر مربع مسکن 
در منطق��ه ۱ تهران در حال حاض��ر یک آپارتمان ۱۰۰ 
متری در این منطقه به طور میانگین ۷.5 میلیارد تومان 
ارزش دارد. کمتر کس��ی توان پرداخت چنین مبالغی را 

دارد و اگر هم داش��ته باشد به دلیل حرکت بازار مسکن 
در محدوده کمتر از ن��رخ تورم عمومی، ترجیح می دهد 
س��رمایه خود را به بازارهای دیگر ببرد.بر اساس آخرین 
آمار بانک مرکزی که در فروردین ماه ۱۴۰۱ ارائه ش��ده 
منطقه ۱ با میانگی��ن قیمت ۷5.۱ میلیون تومان در هر 
متر مربع گرانترین منطقه در بازار مس��کن شهر تهران 
محسوب می شود. پس از آن منطقه ۳ با متوسط 5۹.۲ 
میلی��ون تومان قرار دارد. در رتبه س��وم نیز منطقه ۲ با 
میانگی��ن ۴۹.۷ میلیون تومان اس��ت. منطقه ۶ با ۴۹.۲ 
میلیون تومان و منطقه 5 با ۴۲.۱ میلیون تومان در رتبه 
های چهارم و پنجم هس��تند.از طرف دیگ��ر ارزانترین 
محدوده شهر تهران منطقه ۱8 با متوسط  قیمت مسکن 
۱5.۷ میلی��ون تومان در هر متر مربع اس��ت. پس از آن 

منطق��ه ۲۰ با ۱۶.۷ میلیون توم��ان، منطقه ۱۶ با ۱8.۱ 
میلی��ون، منطقه ۱۹ با ۱8.۱ میلیون تومان و منطقه ۱۷ 
ب��ا ۱8.۳ میلیون تومان قرار دارند.با گذش��ت ۱۱ روز از 
خردادماه هنوز گزارش بان��ک مرکزی از تحوالت بازار 
مس��کن ش��هر تهران در اردیبهش��ت ۱۴۰۱ ارائه نشده 
اس��ت. با این حال گزارش های میدانی از رونق نس��بی 
معام��الت در پی اص��الح نظام یاران��ه ای حکایت دارد. 
برخی بخر و بفروش ها نیز القای گرانی می کنند اما بازار 
واکنش چندانی برای رشد قیمت از خود نشان نمی دهد.
مش��اوران امالک می گویند که بازار نسبتا پررونقی را به 
لحاظ حجم معامالت در اردیبهشت ماه سپری کرده اند. 
بر این اساس تصوری ایجاد شد که هر دو طرف عرضه 
و تقاضا با نرخ های جدی��د کنار می آیند اما اُفت بازار در 

خردادم��اه، این گ��زاره را رد می کند؛ به ط��وری که در 
مواردی نرخ های پیشنهادی مسکن به قبل از گرانی های 
اخیر برگش��ته اما بازار در رکود به سر می برد.در واقع به 
دلیل رش��د تا ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در چهار سال 
گذش��ته، بازار ملک ظرفیتی برای جه��ش مجدد ندارد 
و هر نوع فش��ار به این بازار فقط رک��ود آن را عمیق تر 
می کند. البته به دلیل تبعیت نهاده های ساختمانی از تورم 
عمومی، افزایش قیمت س��اخت اجتناب ناپذیر است اما 
بنا به گفته کارشناس��ان، در مقطع فعلی همبستگی بین 
قیمت س��اخت و قیمت ها در بازار وج��ود ندارد. اگر چه 
افزایش قیمت های اسمی در بازار به نوعی اجتناب ناپذیر 
ش��ده اما به دلیل حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر 
از نرخ تورم، س��رمایه گذاری در این  بازار فعال س��ودآور 
نیس��ت.در عین حال واس��طه های ملکی از رونق نسبی 
واحدهای نوساز خبر می دهند. به دلیل کاهش ساخت و 
ساز و افزایش سنگین نرخ عوارض ساختمانی، تمایل به 
تولید مسکن در تهران به شدت افت کرده است. همین 
مساله منجر به فشار تقاضا در واحدهای کمتر از 5 سال 
س��اخت و ایجاد فاصله قیمتی بین این گروه از واحدها 
با قدیمی س��ازها شده است. بنابراین عمده متقاضیان به 

سمت آپارتمان های قدیمی سوق پیدا کرده اند.
قیمت هر متر خانه در تهران ���34.2 میلیون تومان

طبق اعالم بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ متوس��ط 
قیمت یک متر مربع مس��کن در شهر تهران ۳۴ میلیون 
و ۲۷۰ ه��زار تومان بوده که نس��بت به ماه قبل و مدت 
مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد کاهش و ۱۶.۹ 
درصد افزایش یافته است. عالوه بر این، تعداد معامالت 
انجام ش��ده در این ماه ۳.۴ هزار فقره بود که نس��بت به 
ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در 
سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش را نشان می دهد. گزارش 

اردیبهشت ماه هنوز ارائه نشده است.

س��ال ۱۴۰۰ حدود ۴۶.۴ درصد متقاضی��ان موفق به 
دریاف��ت بی��ش از ۴۳۶۲ میلیارد تومان از تس��هیالت 
اعطا شده به واحدهای صادراتی شدند.به گزارش ایسنا، 
س��ال قبل بیش از ۴۳۶۲ میلیارد تومان تسهیالت در 
قال��ب ۲۳8 فقره به واحدهای صادراتی پرداخت ش��ده 
اس��ت. البته در این م��دت 5۱۳ مورد ثب��ت نام برای 
دریافت این نوع تس��هیالت انجام ش��ده بود که یعنی 
ح��دود ۴۶.۴ درصد متقاضی��ان در این مدت موفق به 
دریافت تسهیالت شدند.  بر اساس جزئیات اطالعات 
که برای ۱۱ ماهه س��ال ۱۴۰۰ منتشر شده نیز، از بین 
استان ها، تهران بیشترین تسهیالت واحدهای صادراتی 
را به خود اختصاص داده اس��ت. در مورد اس��تان هایی 
که کمترین تس��هیالت را دریافت کردند نیز باید گفت 
که  شش استان شامل اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، 

سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران 
هیچ تسهیالتی دریافت نکردند.  البته اطالعات مربوط 
به تس��هیالت به واحدهای صادراتی از آغاز اعطای آن 
یعنی خرداد ۱۳۹۹ تا پایان سال قبل هم منتشر شده که 
نشان می دهد در این مدت بیش از 5۶۱5 میلیارد تومان 
در قالب ۳۱۲ فقره پرداخت ش��ده است.  طی مدت یاد 
ش��ده ۷۹۳ فقره ثبت نام برای دریافت این تسهیالت 
انجام ش��ده بود که ۴۴۹ مورد از آن ه��ا برای دریافت 
بیش از ۹۴۹۷ میلیارد تومان به بانک ها معرفی شدند، 
اما ۳۱۲ فقره تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت 
ش��د؛ یعنی ح��دود ۳۹.۳ درصد متقاضی��ان موفق به 
دریافت این تسهیالت شدند.  جزئیات اطالعات منتشر 
شده در ۱۱ ماهه پارسال نیز نشان می دهد که از خرداد 
سال ۱۳۹۹ تا پایان بهمن سال قبل، تهران، اصفهان و 

آذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت را دریافت کردند، 
اما به ش��ش اس��تان اردبیل، خراسان ش��مالی، ایالم، 
سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران 

هیچ تسهیالتی اختصاص نیافته است.
جزئیات نحوه پرداخت تسهیالت صادراتی ���

بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( در راستای هدایت منابع برای 
تحقق اهداف صادراتی و همچنین تس��هیل و تسریع 
در فرآیند پرداخت تس��هیالت س��رمایه در گردش به 
واحدهای تولیدی –صادراتی، سامانه یکپارچه اعطای 
تسهیالت بسته موصوف از محل منابع صندوق توسعه 
مل��ی و تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد در 
س��ایت بهین یاب وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 
آدرس www.behinyab.ir راه اندازی شده است. 

ای��ن اقدام ب��رای صادارت محص��والت اولویت دار به 
کشورهای هدف انجام شده است.درخواست متقاضیان 
پس از ثبت در س��امانه مذکور، به صورت خودکار مورد 
پردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانک های 
عامل )توس��عه صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه 
تع��اون، خاورمیان��ه، کار آفرین، تجارت، مل��ی ایران، 
رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک مش��ترک ایران و 
ونزوئال، کشاورزی و پارسیان( جهت تصویب و پرداخت 
تسهیالت ارسال خواهد شد. منابع در نظر گرفته شده 
برای تس��هیالت بس��ته موصوف بص��ورت تلفیقی به 
نسبت 5۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی و 5۰ درصد 
منابع بانک عامل بوده و نرخ سود تسهیالت به صورت 
میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق توسعه ملی و نرخ 

سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

نزدیک به نصف متقاضیان، تسهیالت صادراتی گرفتند
در سال ۱۴۰۰؛

احتمال لغو ممنوعیت فصلی برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج مطرح کرد؛

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اش��اره به توافقات بخش خصوصی و دولت 
درباره تنظیم بازار برنج،گفت:ممنوعیت فصلی واردات به احتمال قوی لغو می 
ش��ود و دولت از تنظیم بازار این کاال کناره گیری کرد.به گزارش مهر،مس��یح 
کش��اورز با اشاره به جلس��ه هیات مدیره این انجمن و جمعی از اعضای آن با 
مسئوالن وزارت جهاد کش��اورزی و نمایندگان سازمان حمایت گفت: در این 
جلسه مباحث مربوط به واردات برنج و مشکالت و چالش هایی که در این حوزه 
وجود دارد، مطرح ش��د.وی با اش��اره به اینکه تاکنون ۲۷۰ هزار تن برنج وارد 
کشور شده است، افزود: عالوه بر این، ۴۰۰ هزار تن برنج نیز ثبت سفارش شده 
که این شروع خوبی نیست چرا که امسال بالفاصله بعد از تعطیالت نوروز، ماه 
مبارک رمضان آغاز شد و نیاز به این کاال افزایش پیدا کرد.کشاورز با تأکید بر 
اینکه دولتمردان باید با توجه به افزایش شدید قیمت های جهانی، ثبت سفارش 
برنج را س��رعت می دادند، گفت: قیمت جهان��ی برنج حدود ۲۰ درصد افزایش 
پیدا کرده اس��ت و در همین جلس��ه توافق شد ثبت سفارش ها با قیمت های 
جدید جهانی انجام ش��ود.این فعال صنفی با اشاره به اینکه برنج های وارداتی 
مدت ها در بنادر مانده و آماده ترخیص بودند، گفت: به دلیل اینکه دولت درباره 
سود بازرگانی گمرک تصمیم نگرفته بود و واردکنندگان نمی دانستند که بعد از 
واردات، س��ود بازرگانی چقدر برای آنان محاسبه می شود، تمایلی به انجام این 
کار نداش��تند و واردات به کندی انجام شد.وی با اشاره به اینکه بنا بر تصمیم 

دولت، سود بازرگانی از ۶ به ۱ درصد کاهش پیدا کرد، افزود: عالوه بر افزایش 
قیمت های جهانی، با نوس��ان ش��دید نرخ ارز نیما نیز مواجه هس��تیم، در کنار 
این مس��ئله، رشد ۴۰ درصدی هزینه های حمل و نقل و افزایش ۳۰ درصدی 
هزینه های بنادر را نیز باید در نظر گرفت که با احتس��اب مجموع این عوامل، 
قیمت تمام شده هر کیلوگرم برنج خارجی بین ۳۴ تا ۳5 هزار تومان است اما 

دولت قیمت این کاال را بین ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان تعیین کرده بود.
واردات برنج از تایلند ادامه می یابد ���

کشاورز توضیح داد: در جلسه ای که با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان حمایت برگزار شد، سازمان حمایت اعالم کرد که چون قیمت ها دائمًا 
در حال تغییر است، نیازی به قیمتگذاری نیست که در این زمینه نظر انجمن 
نیز با این س��ازمان هماهنگ است چرا که عدم قیمتگذاری منجر به افزایش 
رقابت سالم بین تجار و برندها می شود.دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره 
به مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات برنج از تایلند گفت: 
ش��رکت بازرگانی دولتی سال ها پیش از تایلند برنج وارد کرده و این برنج ها را 
س��ال ها در انبار نگه داش��ته بود که سال گذشته با افزایش قیمت برنج ایرانی، 
شروع به توزیع این محموله ها کرد اما به دلیل افت کیفیت این برنج ها، مردم 
از آنها استقبالی نکرده اند.وی اضافه کرد: ما با این مصوبه مخالف بودیم چرا که 
اواًل نباید مبادی واردات را محدود کرد چرا که کش��ورهای صادرکننده از این 

مسئله سوءاستفاده می کنند و قیمت برنج را افزایش می دهند. ثانیاً برنج تایلندی 
نیز انواع کم کیفیت و باکیفیت دارد و بخش خصوصی اقدام به واردات برنج های 
باکیفیت می کند که قیمت آن نیز از انواع برنج هندی و پاکستانی ارزان تر تمام 
می شود.کش��اورز با اشاره به اینکه ش��رکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات 
محموله های برنج خود تمام کشتی های جمهوری اسالمی ایران را رزرو کرده 
بود و برای بخش خصوصی کش��تی نمانده ب��ود تا بتواند محموله های خود را 
حمل کند، گفت: توافق شد که شرکت بازرگانی دولتی بخشی از این رزروها را 
کنسل کند تا بخش خصوصی نیز بتواند واردات خود را انجام دهد.تجربه سال 
قبل نشان داد که حضور شرکت بازرگانی دولتی در ایران به دلیل عدم تجربه 
کافی، تاثیری در بازار ندارد و سال گذشته شاهد بودیم هزاران تن برنج در بازار 
توزیع ش��د اما شرایط تغییری نکرد. به همین دلیل بنا بر این شد که دولت در 
بازار دخالت نکند و ذخایر احتیاطی را وارد بازار نکند و بخش خصوصی تنظیم 

بازار را بر عهده بگیرد.
کناره گیری دولت از تنظیم بازار برنج ���

این فعال صنفی تاکید کرد: تجربه س��الهای قبل نشان داد که حضور شرکت 
بازرگانی دولتی در ایران به دلیل عدم تجربه کافی، تاثیری در بازار ندارد و سال 
گذشته نیز علی رغم توزیع هزاران تن برنج در بازار، شاهد بودیم که قیمت این 

کاال تغییری نکرد و آرامش مورد نظر حاصل نشد.
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بانک و بيمه

بانک پاسارگاد الگوی بانکداری 
اسالمی ایران

طبق اعالم نشریه بنکر، بانک پاسارگاد پس 
از گذش��ت شانزده سال از تأسیس خود برای 
هفتمی��ن بار موفق به کس��ب  عنوان »بانک 
برتر اس��المی ایران« در سال ۲۰۲۲ شد. به 
گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این 
بان��ک در ادامه افتخ��ار آفرینی  های خود در 
عرصه های داخل��ی و بین ا  لمللی در موفقیتی 
دیگر عنوان بانک برتر اسالمی ایران در سال 
۲۰۲۲ را بر اس��اس اعالم نشریه معتبر بنکر 
)The Banker( کس��ب کرد. بانک های 
اسالمی جهان در ارزیابی سالیانه این نشریه 
بر اساس شاخص هایی نظیر سرمایۀ الیۀ یک 
بانک ه��ا )Capital ۱-Tier( و تغییرات 
آن، میزان کل دارایی های منطبق بر شریعت، 
س��ود خالص از محل فعالیت های بانکداری 
اس��المی، نرخ بازده حقوق صاحبان س��هام، 
نس��بت هزینه به درآمدها و درصد تسهیالت 
غیرج��اری مرتبط ب��ا عقود اس��المی مورد 
بررس��ی قرار می گیرند. همچنین معیارهایی 
دیگ��ری از جمل��ه محص��والت و خدم��ات 
خاص بانک ها در حوزۀ بانکداری اس��المی، 
تالش ه��ای بانک جه��ت توس��عۀ خدمات 
بانک��داری اس��المی برای کس��ب وکارهای 
ن��و، نوآوری ه��ا و اقدامات بان��ک در زمینۀ 
فناوری ه��ای مال��ی و بانک��ی روز، ابتکارات 
بان��ک در حوزه ه��ای محیط��ی، اجتماعی و 
حاکمیت��ی و البته س��رمایه گذاری های جدید 
برای گس��ترش دایرۀ خدم��ات در ارزیابی ها 
موثر می باش��ند. بر اس��اس بررس��ی تمامی 
شاخص های ذکر شده توس��ط نشریۀ بنکر، 
بانک پاسارگاد موفق شد برای هفتمین دوره 
عنوان »بانک اسالمی سال ایران« را به خود 
اختصاص دهد. بانک پاس��ارگاد پیش از این 
۶ مرتبه موفق به کس��ب عن��وان بانک برتر 
اسالمی ایران طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ 

و همچنین سال ۲۰۲۱ شده بود.

امضای قرارداد همکاری بنیاد شهید و 
امور ایثارگران و بیمه تجارت نو

قرارداد همکاری مش��ترک میان بنیاد شهید 
و ام��ور ایثارگران جمهوری اس��المی ایران 
با ش��رکت بیم��ه تجارت نو به امضا رس��ید. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه تجارت نو؛ 
در مراس��م امضای این ق��رارداد و همکاری 
مشترک میان بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
شرکت بیمه تجارت نو، محمود پاکدل معاون 
تعاون و امور اجتماعی، جعفر واحدی سرپرست 
اداره کل تسهیالت رفاهی بنیاد شهید و امور 
ایثارگ��ران و دکت��ر نورالله��ی مدیرعامل و 
مدیران ارشد بیمه تجارت نو حضور داشتند.  
مدیرعامل ش��رکت بیم��ه تجارت نو در این 
نشست اذعان داشت: شرکت بیمه تجارت نو 
به عنوان یکی ا ز ده شرکت بیمه ای مفتخر 
اس��ت که امروز پیرو این هم��کاری در راه 
خدمت رس��انی به خانواده های معزز شهدا و 
ایثارگران گام بر می دارد. وی بیان داشت: با 
توجه به خدمت رسانی بیمه تجارت نو که در 
کل کشور گسترده است، شعب و نمایندگان 
فع��ال بیمه تجارت نو در کل کش��ور از هیچ 
کوششی در این مسیر دریغ نکرده و در اسرع 
وقت پاس��خگوی تمامی موارد خواهند بود. 
نوراللهی اذعان داش��ت: یکی از ویژگی های 
بیمه تجارت نو هوش��مند بودن آن است که 
از طریق نرم افزارهای موجود )اپلیکیشن بنو( 
می توانند اعالم خسارت کرده و در کمترین 

زمان روند پرونده طی خواهد شد. 

سهامداران برای دریافت سود سهام 
در سامانه سجام ثبت نام کنند

بانک سینا از سهامداران خود خواست نسبت 
به ثبت نام در س��امانه س��جام برای دریافت 
س��ود سهام س��نوانی اقدام کنند.سهامداران 
برای دریافت سود س��هام در سامانه سجام 
ثبت نام کنند روابط عمومی بانک سینا اعالم 
کرد: پیرو اطالعیه ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مبنی بر 
الزام ناشران ثبت ش��ده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار جهت پرداخت س��ود س��هام 
از طریق س��امانه جامع اطالعات مشتریان 
)س��جام(، بدین وس��یله از کلیه س��هامداران 
محترم درخواست می شود نسبت به ثبت نام 
در سامانه سجام اقدام کنند تا امکان پرداخت 
سود سهام س��نواتی از طریق سامانه مذکور 

فراهم شود.

اخبار

 خدمات سرویس »پیچک« چک های صیادی در دستگاه های خودپرداز بانک 
ص��ادرات ایران به طور کامل عملیاتی ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، خدمات چک های جدید صیادی در دس��تگاه های خودپرداز 
بانک صادرات ایران پیاده سازی و عملیاتی شده و مشتریان دارای سپهرکارت 
می توانند با مراجعه به دستگاه های خوپرداز این بانک و انتخاب منوی »سایر 

خدمات« در صفحه اصلی و سپس استفاده از گزینه »چک های صیادی« از 
تمام خدمات »پیچک« استفاده کنند. مشتریان بانک صادرات ایران می توانند 
با اس��تفاده از این س��رویس، نسبت به »ثبت چک«، »استعالم چک توسط 
صادرکننده چک«، »استعالم و تایید دریافت چک«، »انتقال چک«، »عودت 
انتقال چک« و »استعالم وضعیت انتقال چک« در روند مبادالت چک های 

صیادی اقدام کنند. خدمات چک های صیادی عالوه بر اینترنت بانک اشخاص 
حقوقی، اپلیکیش��ن پرداخت »صاپ« و همراه بانک صادرات ایران، بر روی 
بیش از 5۲۰۰ دستگاه خودپرداز این بانک ارائه شده و مشتریان و کاربران این 
بانک می توانند تمامی خدمات چک های صیادی را با استفاده از این دستگاه ها 

و وارد کردن کد ۱۶ رقمی چک های صیادی انجام دهند.

عملیاتی شدن خدمات چک های صیادی در خودپردازهای بانک صادرات ایران

مدیرعامل بانک مسکن:

دکتر محمود ش��ایان از پرداخ��ت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت ساخت به سازندگان حرفه ای طی یک 
ماه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن 
شهرداری ها برای تس��ریع در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن مکلف به صدور پروانه ساختمانی در مدت یک 
ماه شدند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن- 
هیبنا، دکتر محمود ش��ایان مدیرعامل بانک مسکن در 
گفت وگوی تلفنی با برنامه »صبح بخیر« شبکه ۳ سیما 
جزئیاتی از افزایش و پرداخت تس��هیالت به سازندگانی 
که از فناوری های نوین در ساخت و ساز استفاده می کنند 
اع��الم کرد و گفت: طی مدت کمتر از یک ماه از ابالغ 
رقم افزایش یافته تس��هیالت ساخت به سازندگانی که 
از فناوری های نوین استفاده می کنند قرارداد ۷۰۰ واحد 
با مبلغ ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال منعقد و تس��هیالت 
نیز پرداخت شد. مدیرعامل بانک مسکن افزود: در سال 
جاری به منظور حمایت از س��ازندگان حرفه ای مسکن 
که با اس��تفاده از فناوری های نوین نس��بت به ساخت 
واحد مس��کونی اق��دام می کنند و همینط��ور کمک به 
استانداردس��ازی ساخت و ساز، سقف تسهیالت به ۶۰۰ 

میلیون تومان در ش��هرهای تهران، اصفهان، ش��یراز، 
مش��هد، تبریز، قم، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، 
ساری، رشت، کیش و قشم افزایش یافته است. همچنین 
سقف تسهیالت ساخت برای این دسته از سازندگان در 

مراکز اس��تان ها 5۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 
۴5۰ میلیون تومان است. دستورالعمل اجرایی پرداخت 
تسهیالت خرد بدون ضامن تدوین و اجرایی شد شایان در 
خصوص اقدامات بانک برای اجرای دستور رییس جمهور 

برای پرداخت وام بدون ضامن و برخورد با بدحس��اب ها 
اعالم کرد: بانک مسکن دستورالعمل اجرایی و عملیاتی 
را تهیه و به واحدها اب��الغ کرد. در این آیین نامه مقرر 
ش��ده تسهیالت خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون 
ضامن پرداخت ش��ود که از ابتدای اج��رای آن حدود ۲ 
هزار میلیاردریال در این بخش پرداخت شد. مدیرعامل 
بانک مسکن با اعالم انتشار اسامی بدهکاران بدحساب 
بانک��ی از واگذاری امالک تملیکی و مازاد و برگش��ت 
منابع در چرخه اعطای تسهیالت بانک مسکن خبر داد. 
ش��ایان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
برآیند جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست رییس 
جمهوری برگزار شد، گفت: در سه جلسه برگزار شده به 
ریاست رییس جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی، 
شهرداری ها مکلف ش��دند تا حداکثر ظرف مدت یک 
ماه نسبت به صدور پروانه برای واحدهای طرح نهضت 
ملی مس��کن اقدام کنند. وی اظهار امیدواری کرد تا با 
توجه به زیرس��اخت های تامین شده برای اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن، امسال کشور به کارگاه خانه سازی 

تبدیل شود.

تسهیالت 6۰۰ میلیون تومانی به سازندگان حرفه ای پرداخت شد

تأمین نیاز خدمات ارزی در سبد محصوالت بانک توسعه تعاون
سرپرست بانک توسعه تعاون تأمین نیاز خدمات ارزی جامعه هدف را بخش مهمی 
از سبد محصوالت بانک برشمرد. محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون 
در جلس��ه حضوری با ارکان ارزی بانک اظهار داشت: فعالیت ارزی بانک، موازی 
با بانک های بزرگ افزایش یافته اس��ت و همکاران بانک تجارب ارزنده و مهمی 
از عملیات ارزی به دس��ت آوردند. وی افزود: در مقطعی توسط واحدهای نظارتی 
برای ساماندهی مسائل ارزی اقدامات و تدابیری صورت پذیرفت که لزوم بازآرایی 
و بازنگری در فرآیندها مسجل شد و از این رو بانک توسعه تعاون نیز پس از ایجاد 
محدودیت ها در عملیات ارزی، به طور مجدد با چارچوب های مشخصی اقدام به راه 
اندازی فعالیت ارزی در ده استان و مجموعاً ۱۶ واحد ارزی نمود. شیخ حسینی خاطر 
نشان کرد: در حال حاضر شرایط بهتری برای فعالیت ارزی فراهم است و متقاضیان 
ارز نیز تحت سامانه های نظارتی مورد غربال واقع شده و مشتریان و متقاضیان واقعی 
به واحدهای بانکی مراجعه می کنند. سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: انسجام و 

یکپارچگی بر ارکان ارزی بانک اعم از ستاد، امور بین الملل و واحدهای اجرایی ارزی 
حاکم است و در همین راستا معاونت عملیات بانکی راهبری مناسبی بر حوزه های 
ارزی بانک اعمال می کند. شیخ حسینی خطاب به همکاران ستادی اعالم داشت: 
الزم است همکاران در ستاد ضمن مراقبت و نظارت بر عملیات، اهتمام کافی در 
خصوص راهنمایی و همراهی همکاران صف را در فرآیندهای اجرایی مد نظر قرار 
دهند. وی افزود: با آموزش های کاربردی صورت پذیرفته همکاران نیز دقت نظر و 
نگاه تخصصی ویژه ای در میان همکاران واحدهای اجرایی به وجود آمده است و 
عملیات ارزی با نظم بیشتر و به صورت سیستماتیک قابل انجام است. سرپرست 
بانک توسعه تعاون گفت: بهره مندی بانک از واحدهای ارزی کارآمد زمینه سازی 
جذب مشتریان را فراهم می آورد و دامنه فعالیت بانک توسعه می یابد. امیر هوشنگ 
عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: توجه جدی به اهداف کالن 
و مأموریت های بانک در فعالیت های ارزی مهم است و رویکرد توسعه ای و حمایت 

از تعاونگران و کارآفرینان حائز اهمیت است. وی افزود: بانک توسعه تعاون همواره 
اولویت ویژه ای برای بخش تعاون قائل بوده اس��ت و کمک به رقابت پذیر نمودن 
تعاونی ها و تقویت تعاونی ها در صادرات و واردات از زمره اهداف بانک در حوزه ارزی 
محسوب می شود. در این جلسه حسن شریفی معاون مدیرعامل در امور عملیات 
بانکی، فرشید طهمورثی مدیر امور بین الملل، احمد محمدی مدیر امور استان ها و 
ش��عب، فیاض مقدم سرپرست شرکت صرافی توسعه تعاون، عباس ایارده رئیس 
اداره کل خارجه، مجتبی جعفری رئیس اداره کل عملیات ارزی، حجت ش��مس 
رئیس اداره کل حوزه مدیریت، س��ید مجتبی حسینی مدیر شعب استان بوشهر، 
علیرضا اکبری مدیر شعب استان سمنان، پرویز صادقی حسنوند رئیس شعبه مستقل 
مرکزی، امید لطفی معاون مالی و ارزی مدیریت ش��عب اس��تان خراسان رضوی، 
منصور چابوک رئیس شعبه توحید و محمدرضا کاظمی رئیس شعبه مرکزی کرج 

مطالب تخصصی را در زمینه فعالیت ارزی مطرح نمودند.
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با عوامل داخلی تویلد فیلم »عنکبوت مقدس« برخورد می شود
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: عوامل اصلی فیلم 
موهوم »عنکبوت مقدس« در خارج از کش��ور هستند و اگر 
عناصری در داخل کش��ور با این فیلم همکاری کرده باشند 
شامل مجازات های تنبیهی سازمان سینمایی خواهند شد. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، محمد مهدی اس��ماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به 
ساخت فیلم موهون »عنکبوت مقدس« و اقدامات قانونی 
پیرامون آن، گفت: این فیلم اساس��اً در خارج از کشور تولید 
شده بود و نه مجوز ساخت و نه مجوز اکران داشت و در اردن 
فیلمبرداری شده بود. وی افزود: عوامل اصلی این فیلم موهوم 
در خارج از کش��ور هستند و اگر عناصری در داخل کشور با 
این فیلم همکاری کرده باشند، مشمول مجازات های تنبیهی 
سازمان سینمایی خواهند شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در رابط��ه با محدودیت های در حال اعمال در رابطه با فیلم 
»برادران لیال«، گفت: طبق قانون فیلم هایی که به جشنواره 

خارجی می روند باید در داخل مجوز اکران گرفته باشند. خود 
اسکار هیچ فیلمی را بدون مجوز اکران داخلی نمی پذیرد، اما 
جشنواره کن اینچنین نبود. اسماعیلی افزود: به دوستانی که 
می خواستند این فیلم را به کن ببرند اعالم شده بود که اگر 

بدون اخذ مجوز اکران به آنجا برود مشمول مواد قانونی در 
این زمینه می شود. قانون در اینجا صراحت دارد و به آقایان 
تهیه کننده و کارگران آن گفته شده بود و طبیعتاً چون این 
فیل��م بدون مجوز رفته بود و به آن ها اطالع داده ش��ده بود 
مش��مول محدودیت های قانونی خواهد شد. وی با تاکید بر 
اینکه در دوره جدید بنای ما این است که قانون رعایت شود، 
خاطرنشان کرد: آنها قانون را رعایت نکردند و برای اینکه این 
اتفاق رخ ندهد، سازمان سینمایی از آنها دعوت کرد و خواست 
موارد مورد نظر برای صدور مجوز اکران را مدنظر قرار دهند 
که اتفاق نیفتاد و قانون در این مورد روشن است. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در واکنش به این موضوع که قرار بود از فیلم 
»برادران لیال« در جش��نواره فیلم فجر دعوت شود، تصریح 
کرد: آن زمان گفته شده بود اگر می تواند فیلم را به جشنواره 
برسانند. جشنواره فجر نیاز به مجوز اکران داخلی ندارد زیرا 
هیئت داوری دارد که آن را بررسی می کنند و آن زمان دعوت 

شد به هیئت داوری بیاید که این کار انجام نشد.

وزیر ارشاد:
فرهنگی

 BBC فارسی چه چیزهایی را نمی گوید
منطق زدایی از چهره حکمرانی درایران؛

جدیدتری��ن قس��مت برنامه »بین س��طور« با اس��تناد 
جهت دار به گوش��ه ای از گزارش های رس��انه های ایران 
از جمله خبرگ��زاری مهر، تالش کرده روایت خود را در 
جهت منطق زدایی از چهره جمهوری اس��المی س��امان 
ده��د. رس��انه های فارس��ی زبان بیگانه از آغ��از انقالب 
تاکن��ون، بدون وقف��ه با هدف گرفت��ن مخاطب ایرانی 
و فارس��ی زبان به تولید محتوای رس��انه ای می پردازند و 
رس��انه های داخلی همواره به ص��ورت نقطه ای، در هر 
موردی که احتمااًل جنجال برانگیز و آس��یب زا بوده، وارد 
شده و ناظر به هر مسئله، هر محتوا را مورد نقد و بررسی 
قرار داده اند. اما بیش از ۴ دهه فعالیت این رسانه ها برای 
افکار عمومی ایران -که با توجه به س��ابقه برخی آن ها 
نظیر رادیوهای BBC فارس��ی، می تواند به نوعی یک 
رابطه حدوداً ۱۰۰ ساله تعریف شود-، نشان می دهد این 
رس��انه بر بسترها، روش ها و موضوعات نسبتامشخصی 
تمرکز دارند که بازشناسی آن ها می تواند هم به مخاطب 
در شناخت شیوه های اثرگذاری این رسانه ها کمک کند 
و هم برای مدیران و مس��ئوالن کش��ور، راهی را برای 
اجتناب از گزک دادن به رسانه های معاند در زمینه های 
غیرض��روری باز نماید. در پرونده حاضر تالش می کنیم 
ب��ه بهانه هر موضوع، برخی از این روش ها را واکاوی و 
معرف��ی کنیم. در اولین مطل��ب از این پرونده به تالش 
برنامه نسبتاجدید »بین سطور« در BBC فارسی برای 
منطق زدای��ی از مبانی و روش ه��ای حکمرانی در ایران 

خواهیم پرداخت.

تحلیل بر بس�تر مناسبت های روز با چیدمان جهت دار  ���
اسناد

پخش برنامه »بین س��طور« از مردادماه ۱۴۰۰ آغاز شد. 
حسین باستانی، پژوهشگر و مجری این برنامه در ابتدای 
همان قسمت اول، تصریح می کند که قرار است به بررسی 
الیه های زیرین تحوالت ایران را بر مبنای مس��تندات در 
دس��ترس بپردازد و ویژگی نامتعارف آن را نداشتن زمان 
پخش مشخص برمی ش��مرد چرا که این برنامه به بهانه 
مناس��بت های مختلف پخش خواهد شد. مهم ترین برگ 
برنده ای��ن برنامه هم همین اس��ناد اس��ت. پرداختن به 
موضوعات مناس��بتی از دریچه ای تحلیلی، به آن ها اجازه 
می دهد که ضمن س��وار شدن بر موج وقایع روز، اسناد و 
اطالعات موجود از قبل را بر مبنای هدفی تحلیل کنند که 
قرار اس��ت میوه خود را برای همان واقعه روز بدهد. اولین 
قسمت این برنامه با موضوع انتخابات دولت سیزدهم، تنها 
حدود یک ماه پس از آن ساخته شده است تا هم تروتازگی 
واقعه روز را داشته باشد و هم خالصه ای از رفتار حاکمیت 

با مسئله انتخابات را هدف قرار دهد.
همان روایت قدیمی در بسته بندی جدید ���

چیدم��ان و ترتیب ارائه اطالعات، ب��رگ برنده دیگر این 
برنامه است. همه قسمت ها به پشتوانه هدف گرفتن یک 
مناسبت خاص، خط تحلیلِی از قبل روشنی دارند چرا که 
حتی مخاطب نیز از پیش می داند BBC فارسی قرار است 
درباره موضوعی مثل انتخابات ایران چه موضعی داش��ته 
باشد. اما اطالعات قدیمی در بستر تحلیل های مناسبتی 

همواره ارزش جدیدتری پیدا می کنند. خصوصاً اگر ارزش 
همیش��ه جنجالی »محرمانگی« را به آن ها اضافه کنید. 
ادعای بررسی سندهایی که به تازگی از طبقه بندی خارج 
شده اند، همیشه می تواند یک تحلیل قدیمی را تبدیل به 
یک ظرفیت خبری جدید کن��د. موضوعی که در ادبیات 
BBC فارسی از آن با عنوان »بی توجهی نسبت به کاهش 
توان تس��لیحاتی ایران در جنگ« یاد می ش��ود، موضوع 
جدیدترین قسمت پخش شده این برنامه است. هرچند که 
تیتر »ناگفته های نیروی هوایی ایران« برای این قسمت 
انتخاب شده اما با تماشای این برنامه درخواهید یافت که 
نه تنها آن چه »ناگفته« نامیده ش��ده، در واقع پیش از آن 
در خبرگزاری مهر به صورت مبسوط در چندین گزارش و 
نشست مورد بررسی قرار گرفته بلکه قسمت مورد اشاره 
هم اصاًل تمرکزی بر »نیروی هوایی ایران« ندارد و تنها 
به صورت کوتاه به عنوان یکی از داده های تحلیل خود در 

موردی بی ارتباط از آن یاد می کند.
شاهدی بی ارتباط برای تحلیلی غیرواقعی ���

این قسمت بنا دارد روایت خود مبتنی بر کوتاهی مسئوالن 
از خاتمه دادن به جنگ را با ش��واهدی که گزینش��ی از 
تاریخ بیرون کش��یده شده اند، اثبات یا دست کم القا کند. 
اما در مسیر س��اخت روایت، از نقش نیروی هوایی، تنها 
به منزوی ش��دن »محمود اسکندری« اشاره می کند که 
داستان کامل آن هم اصاًل نقل نمی شود؛ داستانی که به 
ط��ور کامل در خبرگزاری مهر در کالم هم رزمان مرحوم 

اسکندری بازتاب داده شده است.



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»پیترو متاْستاْزیو« که بود؟
پیت��رو تراپاس��ي مع��روف به پیت��رو متاس��تازیو، 
نمایش نامه نویس و ش��اعر ایتالیایی در ۲۳ ژوئن 
۱۶۹8م در رم پایتخ��ت ایتالیا به دنی��ا آمد.وي از 
نوجواني، اس��تعداد شاعري خود را آشکار ساخت و 
به سبب بدیهه س��رایی، به زودي به شهرت رسید.
متاس��تازیو در جواني به دربار ویِ��ن در اتریش راه 
یافت و معروف ترین و پرثمرترین سال هاي زندگي 
را در آنجا گذراند.وي در این سال ها نمایش نامه هاي 
هیجان انگیز و ملودرام هاي متعددي نگاش��ت که 
آتي لیو رگولو، دیوونه مطرود، رأفت تیتو و آش��یل 
در جزیره اس��کیروس را نگاشت و آنها را بر روي 
صحنه برد.متاستازیو در هنر نمایشي تحولي واقعي 
پدید آورد.او نویسنده اي برجسته بود و قدرت آن را 
داشت که از افسانه هایی که به کار مي برد، هیجان 
انگیزترین و پراحساس ترین و تغّزلي ترین نکته ها را 
بیرون بکشد تا بیشتر بتواند به وسیله موسیقي بیان 
گردد.جز نمایش نامه هایی که تعدادش��ان از بیست 
و پنج فراتر مي رود، متاس��تازیو رساله هاي انتقادي 
بس��یاري نیز درباره تئاتر یوناني و صناعت شعر و 
یادداشت هایی درباره هنر ش��عر و غیر آن، منتشر 
کرده اس��ت که بیش��تر آنها، ابت��کار او را در عالم 
نمایش نشان میدهد.ش��هرت و نفوذ متاستازیو در 
سراسر اروپاي نیمه دوم قرن هجدهم، بسیار عظیم 
بود.پیترو متاستازیو سرانجام در اول ژانویه ۱۷8۲م 

در 8۴ سالگي درگذشت.

بادگير های قم مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )۸۸(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: 

بس��م اهلل الرحمن الرحی��م َو اْجَعِل الَْجنَّ��َۀ نَْصَب 
بَْصاِرِهْم َما أَْعَدْدَت ِفیَها…  ْح ِمْنَها ِلَ أَْعُینِِهْم، َو لَوِّ
بهشت را برابر چش��مان مرزداران قرار ده و آنچه 
را در بهش��ت فراهم ک��رده ای … برای تربیت و 
رش��د ما نیازمندیم که بعضی از اقوال، افعال، آثار، 

اش��خاص و اماکن را نصب العین خود قرار دهیم 
که یکی از موثرترین آنان بهشت است بهشتی که 
االن وجود دارد چرا که اگر وجود نداشت و موجود 
نبودک��ه نصب العی��ن ق��رار دادن آن موضوعیت 
نداش��ت، شوق بهش��ت س��بب امید و انگیزه می 

شود.

 نص��ب العین قرار دادن بهش��ت یعن��ی ایمان به 
توحید، معاد و ایمان به وعده و وعیدهای پروردگار 
اس��ت و لذائذ دنیا را از بین می ب��رد، زرق و برق 
دنیا را از کار می اندازد، کسانی بهشت نصب العین 
آنان می شود که دارای یک بصیرت خاص هستند 

و چشم بصیرت را باز می کند.
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دانشنامه

پالستیک قابل بازیافتی که در برابر شعله مقاوم است
پژوهش��گران کره جنوبی، نوعی پالستیک قابل بازیافت ابداع کرده اند که می تواند در برابر شعله مقاوم باشد.

به گزارش ایسنا، پژوهشگران با استفاده از تانیک اسید گیاهی، نوعی پالستیک از جنس "فیبر کربن پلیمری 
تقویت ش��ده")CFRP(  ابداع کرده اند که در برابر ش��عله مقاوم است و می تواند به صورت سازگار با محیط 
زیست بازیافت شود.تانیک اسید، ماده ای است که معموال توسط گیاهان ساخته می شود و در طبیعت فراوان 
است.فیبر کربن پلیمری تقویت شده، یک کامپوزیت پیشرفته و سبک است که با فیبر کربن تقویت می شود 
و اس��تحکام و کشش باالیی دارد؛ در نتیجه می تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد.این ماده که چهار برابر 
س��بک تر از فوالد و ۱۰ برابر مقاوم تر از آن اس��ت، می تواند به صورت گس��ترده در صنایع مربوط به هوافضا، 
خودروس��ازی، کشتی سازی و تجهیزات ورزش��ی به کار برود.برای اینکه فیبر کربن پلیمری تقویت شده، به 
استحکام مکانیکی برسد، مواد سازنده آن باید محکم باشند.عالوه بر این، فیبر کربن پلیمری تقویت شده باید 
در برابر آتش نیز ایمن باشد زیرا این ماده در بسیاری از امور روزمره کاربرد دارد.این گروه پژوهشی توانستند 

فیبر کربنی ابداع کنند که محکم و در برابر شعله مقاوم است."

ابزاری که سالمتی را با ارزیابی عرق بدن بررسی می کند
پژوهشگران آمریکایی و چینی، ابزار ساده ای ابداع کرده اند که می تواند سطح سالمتی بدن کاربر را با ارزیابی 
عرق بدن او مورد بررسی قرار دهد.به گزارش ایسنا، پژوهشگران "دانشگاه پنسیلوانیا")Penn State( آمریکا 
و "دانش��گاه شیانگتان")Xiangtan University( چین، ابزاری ابداع کرده اند که شرایط سالمتی کاربر 
را با بررس��ی عرق بدن او ارزیابی می کند."هوانیو چنگ")Huanyu Cheng(، استادیار مهندسی علوم و 
مکانیک دانشگاه پنسیلوانیا گفت: هدف ما این بود که بتوانیم عرق حاصل از ورزش روزانه یا گرمای خورشید 
را ارزیابی کنیم زیرا زیست نشانگرهای بسیاری مانند پی اچ و گلوکز در عرق وجود دارند که می توانند شاخص 
خوبی برای تش��خیص بیماری یا بررسی پیشرفت آن باشند.این ابزار که روی یک برچسب تعبیه شده است، 
روی پوس��ت و نزدی��ک به غدد عرق قرار می گیرد.این ابزار برخ��الف ابزار دیگری که به دو دهانه نیاز دارند، 
تنه��ا یک دهانه دارد که می��زان تبخیر را کاهش می دهد و به ذخیره زمان ب��رای ارزیابی های بعدی کمک 
می کند.ارزیابی ها می توانند با اس��تفاده از یک روش تجزیه رنگ س��نجی انجام ش��وند که در آن، یک آنالیت 
رمزگذاری ش��ده براس��اس رنگ، در محفظه های گوناگونی قرار می گیرد.این ماده شیمیایی نسبت به سطح 
پی اچ یا گلوکز واکنش نش��ان می دهد و با چش��م غیرمس��لح و نوری که از تلفن همراه ساطع می شود، قابل 
تشخیص است.پژوهشگران می توانند عرق بدن کاربر را با استفاده از محفظه های گوناگون ابزار بررسی کنند.
چنگ ادامه داد: ابزارهایی که دو دریچه دارند، پیچیده تر هس��تند و به روش��ی موسوم به "طرح نگار نوری" یا 
"لیتوگرافی نوری")photolithography(  نیاز دارند.ابزار ما تنها یک دریچه دارد و طی فرآیندی موسوم 
به میکروماش��ینینگ بدون نیاز به تجهیزات پرهزینه ساخته می ش��ود.این ابزار را می توان در حوزه مراقبت از 

سالمت به خصوص بررسی سالمت ورزشکاران به کار برد تا به بهبود عملکرد آنها در ورزش کمک کند.

ساخت نانوحسگری برای مقابله با فرسایش آثار نفیس
دانش آموخته دکترای دانشگاه الزهرا موفق به طراحی و ساخت یک نانوحسگر گازی بر پایه نشانگر زیستی جهت 
تأیید حضور قارچ های عامل فرسایش در ساختمان ها، مخازن نگهداری آثار نفیس، مراکز درمانی- بهداشتی، 
صنایع غذایی و دارویی شد.به گزارش ایسنا، حفظ و نگهداری میراث مکتوب یکی از مهم ترین موضوعات در 
حوزه میراث فرهنگی اس��ت.مطالعات در سراسر جهان نشان می دهد شناسایی میکروارگانیسم هایی که عامل 
فرسودگی میکروبی اسناد و آثار مکتوب تاریخی هستند، بسیار ضروری است.بر همین اساس، با شناسایی چنین 
عوامل مخربی، انتخاب بهترین روش های مناسب پیشگیری و ضدعفونی فراهم می شود.به رغم آنکه سازمان ها 
و نهادهای متولی حفاظت و مرمت، به منظور ترمیم آس��یب های مربوط به فرسودگی قارچی، اقدامات زیادی 
انجام داده اند، اما راهبرد مؤثر و مناسبی که این عوامل را پیش از تخریب آثار نشان دهد، تاکنون وجود نداشته 
اس��ت.در این راستا، رساله دانش آموخته دکترای لیال شکرزاده در گروه میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا )س( به 
سرپرستی دکتر پریسا محمدی تعریف شد و وی موفق به طراحی و ساخت یک نانوحسگر گازی بر پایه یک 
نشانگر زیستی فّرار شد تا حضور قارچ های مخرب نسخه های خطی قبل از تخریب، مشخص و به دنبال آن 
اقدامات پیش��گیرانه انجام شود.نانوحسگر طراحی شده در این پژوهش، می تواند جهت تأیید حضور قارچ های 
عامل فرس��ایش در س��اختمان ها، مخازن نگهداری آثار نفیس و نیز مراکز درمانی-بهداشتی، صنایع غذایی و 
دارویی استفاده شود.بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه الزهرا، همچنین در این رساله، برای اولین بار شناسایی 

اجتماع میکروبی عامل فرسودگی نسخه های خطی، با روش های نوین مولکولی انجام شد.
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پس از انتشار لیس��تی از ۱۲۹ ساختمان پرخطر در فضای 
مجازی، زاکانی، شهردار تهران این لیست را تکذیب کرد. 
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ پس از انتشار لیستی 
از ۱۲۹ ساختمان پرخطر در فضای مجازی، زاکانی، شهردار 
ته��ران این لیس��ت را تکذیب کرد و گفت: لیس��ت هایی 

که منتش��ر می ش��وند جز التهاب در جامعه نتیجه دیگری 
ندارند. البته پرونده ساختمان های ناایمن در دوران حناچی 
)شهردار سابق تهران( نیز پیگیری شد که او گفته بود: اینکه 
همین االن ساختمان های ناایمن را روی سایت بیاوریم به 
هدف ایمنی نمی رس��د، بلکه فضایی برای کس��انی ایجاد 

می کند که در بازار فضای مسکن دست دارند. سال ۹۹ بود 
که لیست ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر اعالم شد اما هیچ گاه 
علنی نشد؛ آن طور که مشخص است پس از گذشت دو سال 
هیچ اتفاقی در جهت ایمن سازی آنها صورت نگرفته و این 

ساختمان ها به یک پرونده پر پیچ وخم مبدل شده است.

لیست ساختمان های ناایمن تهران همچنان در ابهام
احتمال وقوع ۱۲۹ فاجعه مانند متروپل در  پایتخت وجود دارد؛

آمری��کا برای دفاع از تایوان در برابر حمله ادعایی چین 
به موشک های مستقر در زمین نیاز دارد، اما متحدانش 
آماده قبول این موش��ک ها در خاک خود نیس��تند. به 
گزارش از تارنمای نیوز ۱8 )بخش آنالین ش��بکه سی 
ان ان نیوز ۱8(، گزارش اندیشکده »رند کورپوریشن« 
حاکی اس��ت پنج متحد اصلی آمریکا در آس��یا ش��امل 
ژاپن، کره جنوبی، اس��ترالیا، تایلند و فیلیپین به احتمال 
بسیار کمی با میزبانی موشک های آمریکایی میان برد 
مس��تقر در زمین موافقت می کنند. موشک های میان 
برد در راهبرد آمریکا برای نفوذ به خط دفاعی چین در 
صورت حمله پکن به تایوان در آینده ای نزدیک، نقش 
اساسی دارد. »جفری هورنونگ« دانشمند ارشد سیاسی 
که نویسنده این گزارش است، شانس موافقت استرالیا 
و ژاپ��ن با میزبانی از موش��ک های میان برد مس��تقر 
در زمین را اندک دانس��ت و یادآور ش��د که فیلیپین یا 
تایلند هیچ یک به چنین مس��اله ای نظر مساعد نشان 
نمی دهند. در این گزارش همچنین عنوان ش��ده است 
آمریکا که زمانی به معاهده قوای هس��ته ای میان برد 
مقید بود، موشک میان برد مستقر در زمین در زرادخانه 
خ��ود ندارد در مقایس��ه با چین که یک ه��زار و ۲5۰ 
موشک از این نوع را در زرادخانه خود داراست. ایاالت 

متحده دریافته اس��ت که تسلیحات مستقر در زمین در 
شکست دادن سیستم دفاعی چین و همچنین معکوس 
کردن قابلیت های AD/A۲ پکن حائز اهمیت است. 
AD/A۲ به راهبرد ارتش آزادیبخش خلق چین برای 
اس��تفاده ترکیبی از کش��تی ها، موشک ها و حسگرها 
برای جلوگیری از نزدیک ش��دن دش��منان به سواحل 
چین اش��اره دارد. براساس این گزارش، آمریکا در سال 
۲۰۱۶ سیس��تم پدافند هوایی مرحله پایانی ارتفاع باال 
)تاد( را در کره جنوبی نصب کرد تا به عقیم گذاش��تن 
تهدید هسته ای و بالس��تیک کره شمالی کمک شود. 
این سیستم، چین را هدف قرار نمی داد اما همان سال 
پکن اقدامات اقتصادی را اتخاذ بست تا پیامی قوی به 
مون جائه این رئیس جمهوری وقت کره جنوبی ارسال 
کند. در همین حال، طرح کنگره آمریکا اشاره دارد برای 
خنث��ی کردن موثر چین در تنگه تایوان، باید موش��ک 
های میان برد مس��تقر در زمین در امتداد جزایری که 
در س��رزمین اصلی ژاپن، اوکیناوا، تایوان و فیلیپین قرا 
ردارد، مستقر ش��ود. اگر دنبال کردن این طرح سخت 
باشد، اس��ترالیا می تواند به دلیل افزایش تنش با چین 
بر سر موضوعات مربوط به تجارت و امنیت منطقه ای، 
کمی مهلت فراهم کند. در واقع کانبرا ممکن اس��ت از 

این پس میزبانی از موش��ک های میان برد مستقر در 
زمین را به عنوان ی��ک چالش در نظر نگیرد. در مورد 
ژاپن، اگرچه دولت ج��و بایدن رئیس جمهوری آمریکا 
گام هایی در جهت تحکیم و بهبود روابط بین توکیو و 
واشنگتن برداشته، شانس اینکه ژاپن درخواست آمریکا 
برای میزبانی از این موش��ک ها را رد کند، وجود دارد. 
در فیلیپین نی��ز »فردیناند مارکوس جونیور« به عنوان 
حاکم جدید در مانیل روی کار آمده اس��ت که احتماال 
جا پای رودریگو دوترته سلف خود می گذارد که مانیل 
و پکن را به هم نزدیکتر کرد، امری که مناسبات قوی 
با واش��نگتن را به خطر می اندازد. در این میان، تایلند 
به رغم برخورداری از قدیمی ترین شراکت منطقه ای 
با آمریکا، پس از کودتای ۲۰۱۹ به چین نزدیکتر ش��ده 
اس��ت. در دوره زمامداری »پرایوت چان اوچا« نخست 
وزیر تایلن��د، چین به پایگاه نیروی دریایی س��اتاهیپ 
دسترس��ی پیدا ک��رد و با تایلند رزمای��ش های جنگی 
برقرار کرد. س��رکوب ارزش های دموکراتیک در تایلند 
نیز موضوعی نگران کننده برای آمریکاس��ت. با وجود 
ای��ن احتماالت علیه آمریکا، این دو کش��ور به احتمال 
زیاد میزبانی از سیس��تم های موش��کی در خاک خود 

را نمی پذیرد.

متحدان واشنگتن آماده همکاری با آمریکا برای مقابله با چین نیستند


